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Feeling, which is desired for the past of which people who wished to return back to
their original life style, newly brought an Invented tradition back to a present time. One of the
most important factors is a usage of objects, goods and especially architectures become a
representative that could well revive the old image in the past. Meanwhile, Nakhon chum
community, the capital town of Kampangpetch province, gathered membership to study about
their historical community. The main specific purpose of Nakhon chum community is to
developing their community by using a various resources to value its economic income; for
instance, establishing and upgrading the ancient market and many of attractive travel destinations
that possibly invited a great number of tourists to visit their village.
A specific object for this thesis study is aimed to researching the information needed
that certainly help to design a space and architecture style complying with a concept of
“Nostalgia” and “Invent tradition” in a positive way. According to an academic theory, conducted
by a social researcher, analyzed and identified many of configurations related to the invent
tradition that happened in Nakhon chum area. Desired the past and old memories recognition of
people living in this community could create the imagined engagement among those who living
in this community for a long time of life. Using this traditional area combined with the current
living style could bring up a charming interest to all tourists visiting throughout the year.
The results of designing are appealing in two different ways. First is a relationship
between using a museum’s space and contextual content in an overall outcome level of Nakhon
chum is abided by in the same way if compared with other travel destinations located in a
surrounding area. Moreover, the location of Nakhon chum museum’s project is connected among
an ancient market, a business area and historic areas surrounding Nakhon chum museum’s
project. This advantage provides an opportunity to engage a various social activities in the nearest
future. Second, building design, which adapted and blended a characteristic of an outstanding
architecture and community knowledge, was developed and extended its building structure
applied by the old architecture’s style that are usually seen in Nakhon chum. Blending with an
available space of a museum building accompanied by a modern spending theory could make
a perfectly design that is not divided between an old building style with a new building design.
This work is wonderfully related with other building located in the similar area.
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บทที่ 1
บทนํา
1. ที่มาของโครงการ
1.1 การใช้ตน้ ทุนทางวัฒนธรรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ประเพณีประดิษฐ์ใน
วัฒนธรรมไทย
กระแสการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยเช่นการฟื้นฟู
ตลาดน้ําและตลาด100 ปี และพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่มากมายและเกิดขึน้ ใหม่นั้น กําลังได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่โหยหาความเป็นอดีตและต้องการเสพภาพความเป็น
อดีตชั่วครั้งชั่วคราว ส่งผลทําให้เกิด “ประเพณีประดิษฐ์” ในรูปแบบต่างๆ เกือบทุกแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการโหยหาอดีตนั้น ดังจะเห็นได้ว่าจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวนําไปสู่ กระแสการฟื้นฟูวัฒนธรรมในท้องถิ่นเพื่อที่จะทําให้ทอ้ งถิ่นหรือชุมชนกลับมามี
ชีวิตชีวา และสะท้อนความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอดีตของคนในชุมชน โดยการท่องเที่ยวรูปแบบนี้
มักจะหยิบยกเอาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนนั้นๆ มาเป็นองค์ประกอบของงาน
โดยให้ความหมายและขายเสนอว่าเป็นวิถีชีวิตที่ดําเนินต่อเนื่องมายาวนาน ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบ
นี้นําความเป็นอดีตที่อยู่ในรูปของวิถีชีวิตชุมชน โดยมักแสดงจะความดั้งเดิมเป็นแบบฉบับและอ้างว่า
เหมาะสําหรับการเรียนรู้วิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมกระบวนการสร้างความรู้สกึ โหยหาอดีตในแหล่ง
ท่องเที่ยวเช่นนี้ นําเอาอดีตมาปรับใช้ใหม่โดยทําให้เป็นสินค้าการตอบสนองความต้องการทางสังคม
จึงพยายามอ้างถึงอดีตของสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่นการรื้อฟื้นประเพณีต่างๆ ในงานวัฒนธรรม
การแสดงท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ประเพณีและกิจกรรมเหล่านัน้ ล้วนเป็นอดีตที่ถูกสร้างนํามา
ใหม่เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ประจําท้องถิ่น สร้างชื่อเสียง ความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน และท้องถิ่น
ของตน สิ่งที่ทําให้ประเพณีประดิษฐ์ทั้งหลายมีที่มาจากหลายสาเหตุ ในช่วงแรกๆ มักจะให้
ความสําคัญกับกระบวนการการรื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลัก ในต่อมามักจะให้
ความสําคัญร่วมกับกรอบแนวคิดเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคม เพื่อให้พร้อมต่อกระแสการ
ท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมในปัจจุบัน การสร้างประเพณีประดิษฐ์ในปัจจุบันนอกจากจะสะท้อน
บทบาทปฏิบัติดั้งเดิมในทางสังคม ขณะเดียวกันก็พัฒนาบทบาทหน้าที่เพื่อสนองต่อเป้าหมายในการ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจผ่านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน แต่ละท้องถิน่ จึงพยายามดึงเอา
เอกลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นจุดขายเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวและงบประมาณสนับสนุน เพื่อให้
อัตลักษณ์ของชุมชนของตนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง คนในชุมชนก็มีความภาคภูมิใจและพยายาม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เข้ามาเสริมเติมแต่งกิจกรรมและประเพณีในชุมชนของตน ประเพณีทอ้ งถิ่นต่างๆ
จึงถูกปรับให้กลายเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จนกลายเป็นการรื้อฟื้น
ประเพณีเพื่อนักท่องเที่ยวแทนที่จะเป็นประเพณีที่เน้นด้านพิธีกรรมและการสืบทอด
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ประเพณีและวัฒนธรรม1ทั้งหลายล้วนถูกสร้างขึ้นมาภายใต้เหตุผลต่างๆ ไม่มีประเพณีใด
เป็นประเพณีเนื้อแท้บริสุทธิ์ การมองว่าประเพณีเป็นของแท้บริสทุ ธิ์ เป็นมายาคติที่เห็นว่าประเพณี
เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จริงแล้วประเพณีมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดมา ประเพณี
คือพิธีกรรมและการทําซ้ํา ซึ่งเป็นคุณสมบัตขิ องแต่ละกลุ่มชุมชนที่ร่วมปฏิบัติตามประเพณีนั้นๆ
เนื่องจากประเพณีเป็นสิ่งที่ฝั่งรากในสังคมมานานและถูกผลิตซ้ําจนเกิดเป็นกลุ่มประเพณีที่กระทํา
ร่วมกันขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเสมอไป แม้ประเพณีกับปัจจุบันกลุ่มวัฒนธรรม
นั้นๆจะกระทํากันภายใต้แนวคิดเดิมที่ฝั่งรากลึกในตัวเอง แต่ความเป็นประเพณีไม่ใช่การยึดติดหรือ
จะต้องยึดมั่นถือมันเสมอไป ไม่มีอะไรเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเสมอไปผู้กระทําสามารถเปลี่ยนแปลง
ใหม่ได้ การห่วงประเพณี2 ว่าจะดํารงอยู่ต่อไปของประเพณีในรูปของแท้ของดั้งเดิมหรือค้นหา
ประเพณีเก่ากลับมากระทําใหม่นั้น จะสามารถดําเนินต่อไปในสังคมได้นานเท่าใดนั้น ต้องการต้อง
อาศัยการเชื่อมโยงกันระหว่างอดีตกับปัจจุบันและการส่งประเพณีไปในอนาคตด้วย การรื้อฟื้นสร้าง
ประเพณีประดิษฐ์จึงเป็นความต่อเนื่องที่ไม่ต่อเนื่อง เพราะประเพณีของอดีตอันไกลโพ้นมักถูกมาปัด
ฝุ่นใหม่เพื่อรับใช้ปัจจุบัน
ประเพณีและวัฒนธรรม3ทั้งเก่าและใหม่ต่างก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่ได้เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติไม่ได้มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาประเพณีจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ปรากฏการณ์ประเพณี
ประดิษฐ์มักจะปรากฏเด่นชัดในเชิงสังคมที่เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ยุคทันสมัย
ประเด็นในปัจจุบันคือการนําเอาอดีตมาประดิษฐ์ใหม่และผนวกรวมกับประเพณีปัจจุบันให้อยู่ภายใต้
รูปแบบของกฎระเบียบข้อปฏิบัติ เช่น ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า ตํานาน คติชน
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ต่างๆที่เรียกว่า วัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่มคี วามเด่นชัดใน
แง่ของการอ้างอิงประเพณีในอดีตที่สืบทอดกันมาในสังคม เป็นที่ยอมรับโดยปริยายเพื่อรับใช้
สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบันที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อีกส่วน
คือวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้สัมพันธ์กับอดีตของสังคมหรือเป็นประเพณีดั้งเดิมในสังคมแต่ไม่ได้มี
การสืบต่อกันมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงปัจจุบันถูกนํามาการอ้างอิงใหม่ ก็ถือเป็นสร้างประเพณี
ประดิษฐ์ในปัจจุบันเช่นกัน เพียงแต่การประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมนี้มักเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่
เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่นกรณีการอ้างอิงอดีตของพื้นที่
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สังคมอื่นนํามาสร้างประเพณีประดิษฐ์เสริมเติมแต่งสังคมของตน ประเพณีนั้นจะถูกสร้างหรือนํากลับ
มาสร้างใหม่ในปัจจุบันไม่ได้ ถ้าขาดแรงผลัดดันในสังคมทําให้ประเพณีนั้นเกิดขึ้น
1.2 การโหยหาอดีตนําไปสูส่ ร้างประเพณีประดิษฐ์
การโหยหาอดีต (Nostalgia)เป็นวิธีการมองโลกหรือวิธีการให้ความหมายแก่
ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์อย่างหนึ่งในปัจจุบันขณะ ทีม่ ีต่ออดีตที่ผ่านพ้นมาแล้ว4 เป็นจินตนาการ
ถึงโลกที่เราได้ศูนย์เสียไปแล้ว โลกที่เราในฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิกของหน่วยทางสังคม
วัฒนธรรมต่างก็เคยมีประสบการณ์ร่วมกันมาในอดีต โลกทีเ่ ราได้สูญเสียไปแล้ว โลกที่เคยเป็นจริงใน
อดีตแต่มาบัดนี้เหลือไว้เพียงความทรงจําและประสบการณ์ให้เราได้ระลึกถึง โลกที่ว่านี้เราสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับมันได้ก็ต่อเมื่อเราอาศัยช่องที่เรียกว่า จินตนาการ เพราะอดีตนั้นถูกนั้นถูกเก็บอยู่ใน
จินตนาการ ซึ่งถูกหล่อหลอมมาโดยประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่สําคัญคือเรา
ไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องมองเห็นโลกที่เราสูญเสียไปแล้วได้อีก นอกเสียจากการสร้างภาพตัวแทน
ขึ้นโดยการผลิตซ้ําหรือฉายซ้าํ ฉากและการจําลองประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาอีกครั้งเพราะเป็นเรื่องที่
เป็นไปไม่ได้ที่จะย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ การโหยหาอดีตเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตที่สะท้อน
ประสบการณ์ในแต่ละบุคคล เช่นเดียวกันกับสังคมที่สะท้อนความเป็นองค์รวมความเป็นภาพชุมชนที่
แต่ละบุคคลมีจินตกรรมร่วมกันในรูปแบบของสังคม ดังนั้นความทรงจําในอดีตของแต่ละคนจึงต่างกัน
และสิ่งที่ทําให้รู้สึกได้ถึงอดีตและระดับการโหยหาอดีตก็ต่างกันตามประสบการณ์ที่มีกบั สถานที่ที่เคย
อยู่หรือได้เคยไป รูป รส กลิ่น เสียง วัตถุสิ่งของชิ้นนั้นๆ ทัง้ ในระดับบุคคลและสังคมต่างก็มีอดีตที่มีน่า
จดจําจึงมีพลังที่ส่งผลต่อความรู้สึกและจินตนาการถึงอดีตที่ยังคงน่าถวินหาอยู่ จินตนาการจึงเป็น
ช่องทางเดียวในการฝืนกฎแห่งกาลเวลาและสถานที่ของโลกแห่งความจริงได้ จินตกรรมอดีตจะทํางาน
ก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้าที่มีผลต่อความทรงจําในอดีตนั้นๆ การโหยหาหรือถวิลหาในรูปแบบต่างๆเป็นสิ่งที่ทุก
คนพึงกระทําได้และมักกระทําอยู่เสมอๆ จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแต่ละบุคคลและ
วัฒนธรรมของสังคมโดยทั่วไป การโหยหาอดีตนั้นผิดบริบทการเวลาแต่ถูกต้องสําหรับการดํารงชีวิต
อยู่ เพราะบริบทปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตด้วยสิ่งใหม่และสภาวะใหม่ๆเสมอและเวลาไม่
สามารถเดินทางย้อนกลับไปได้ การโหยหาอดีตจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนํามาสู่การสร้างประเพณี
ประดิษฐ์หรือจําลองเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่จากปัจจัยหรือเหตุผลบ้างอย่างที่เป็นตัวแปรทั้งเพื่อ
การอนุรักษ์ชุมชนจนนําไปสู่ การกระทําเพื่อระบบเศรษฐกิจหรือในปัจจุบัน สร้างอดีตขึ้นมาใหม่ใน
รูปแบบของเรื่องเล่าจากความทรงจําต่างๆอ้างอิงกับประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม เสมือน
เป็นการนําเสนอภาพจินตกรรมของชุมชนผ่านกิจกรรมของ ตลาดเก่า ตลาดย้อนยุค อาหารโบราณ
เครื่องแต่งกาย ของเก่า หนังสือ และวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาด ย่าน

4

William Kelly, “Rationalization and Nostalgia : Cultural Dynamics of new
Middle-class Japan”,American Ethnologist 13,4 (November 1986): 616 ; อ้างอิงใน
พัฒนา กิติอาษา, “มองคน นานาชีวิตในกระแสการเปลีย่ นแปลง”ใน หนังสือรวบรวมบทความจาก
การประชุมประจําปีทางมนุษยวิทยา ครัง้ ที่ 1 มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณ์โหยหาอดีต
ในสังคมไทยร่วมสมัย (กรุงเทพฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร, 2546), 21.

4
เก่า พิพิธภัณฑ์ชุมชนกับการโหยหาอดีตจึงถูกให้ความสําคัญไปพร้อมๆกัน จากกระบวนการฟื้นฟูเพื่อ
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์
ภาพชุมชนในจินตกรรม5เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกและความเกี่ยวดองเชื่อมโยงของ
บรรดาผู้คนในสังคมกลุ่มย่อยในระดับชุมชนทั้งที่ได้เคยพบเจอสนิทสนม หรือไม่เคยประสบพบพาน
หรือติดต่อกันโดยตรงอยู่ร่วมกัน จินตกรรมก่อตัวเป็นเอกลักษณ์ร่วมที่พวกเขาเข้าใจว่าเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนจากรากฐานทางวัฒนธรรมเดิมซึง่ ดํารงอยู่ก่อนหน้าพวกเขาและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันใน
วงกว้าง จินตนาการความเป็นชุมชนลักษณะของความเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องของคนในชุมชน เกิด
ขอบเขตชุมชนทั้งความรู้สึกของความเป็นพวกพ้องทั้งในระดับกลุ่มย่อยและระดับชุมชนของตน
ขอบเขตที่ชัดเจนถูกแบ่งขึ้นด้วยการปกครอง การแผนทีแ่ ละสํามโนครัวประชาการในชุมชน จิตนาการ
ชุมชนนี้เองที่ทําให้เกิดพลังของชุมชนนิยมในปัจจุบัน และสํานึกถึงพันธะการร่วมของกลุ่มคนในชุมชน
จะเกิดขึ้นอย่างมีพลังไม่ได้ ถ้าสมาชิกของชุมชนขาดวิธีคิดรวมกันหรือทํากิจกรรมทางสังคมที่มีสํานึก
รากฐานมาจากอดีตร่วมกัน ชุมชนในจินตกรรมจึงเป็นเสมือนภาพร่างทางสังคมของการโหยหาอดีต
ร่วมกันทางสังคมที่ปรากฏอยู่ภายใต้ชุมชนของตนที่มีจิตนึกร่วมกัน รับรู้พรมแดนขอบเขตผู้ที่จะเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการโหยหาอดีตที่มีมโนทัศน์เดียวกันของชุมชน เกิดเส้นแบ่งแยกระหว่าง พวก
เขาและพวกเรา คนในชุมชนและคนนอกชุมชนได้ในระดับหนึ่ง การโหยหาอดีตผ่านสัญลักษณ์และ
การแสดงออกอย่างคล้ายๆกัน ชุมชมในจิตนกรรมเป็นพื้นที่หรือ เวทีของการโหยหาอดีตในระดับ
สังคม เพราะหากเมื่อไม่มีพลังของชุมชนของพลังในจิตนาการร่วมแล้ว การโหยหาอดีตจะไม่สามารถ
ก่อตัวและเกิดขึ้นได้ ชุมชนในจินตนาการจึงเป็นทิศทางอย่างหนึ่งของการโหยหาอดีต การจะสร้าง
ชุมชนในจินตกรรมร่วมกันได้ต้องมี อดีต ความทรงจํา สํานึก ประสบการณ์ในอดีตของชุมชนร่วมกัน
ผ่านภาพจินตนาการ ในแง่ของการรื้อหรือสร้างความเป็นชุมชนร่วมกันผ่านเรื่องเล่าต่างๆ ภาพหรือ
ความเป็นเจ้าของ หากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อการผลิตเรื่องเล่าของ อดีต และอนาคต6
จินตกรรมความเป็นอัตลักษณ์ของปัจจเจกบุคคลและอัตลักษณ์ของสังคมจึงเป็นเรื่อง
ของการตั้งคําถามและการให้นิยาม ว่าเราคือใคร จากสํานึกและความรูส้ ึกและการเชือ่ มโยงตนเอง
สังคมกับอดีตที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของการค้นหา ยืนยัน หรือตรวจสอบความเป็น
ตัวตนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมด้วยเช่นกัน7 ต้องการพื้นที่ทางสังคม ทั้งในแบบรูปประ
ธรรมและสัญลักษณ์ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า ตัวตนไม่ได้เกิดขึ้นได้ลอยๆ อัตลักษณ์ไม่ได้มีความหมายที่
ได้รับการยอมรับ แม้เราจะไม่ค่อยแน่ใจว่าอัตลักษณ์ (หรือลักษณะเฉพาะโดดเด่นเป็นตัวเอง) และจะมี
ความหมายที่แท้จริงแท้ว่าอย่างไรแต่เราก็สามารถพูดได้ว่า มีมาตามประเพณีของการเป็นสมาชิกและ
5

เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2552).
6
พัฒนา กิติอาษา, “มองคน นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง”ใน หนังสือ
รวบรวมบทความจากการประชุมประจําปีทางมนุษยวิทยา ครั้งที่ 1 มานุษยวิทยากับการศึกษา
ปรากฏการณ์โหยหาอดีตในสังคมไทยร่วมสมัย, 20-21.
7
เรื่องเดียวกัน.

5
ความรู้สึกเป็นเจ้าของที่สัมพันธ์กับอดีตของตนเอง8 อธิบายว่า อัตลักษณ์ไม่ได้มีความหมายที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นหนึ่งเดียว แม้เราจะไม่ค่อยแน่ใจว่า อัตลักษณ์ (หรือลักษณะเฉพาะโดดเด่นเป็นตัวเอง) จะ
มีความหมายทีแ่ ท้จริงแท้ว่าอย่างไร แต่เราก็สามารถพูดได้ว่า อัตลักษณ์ตกอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะว่า
โครงสร้างที่เคยมีมาตามประเพณีของการเป็นสมาชิกและความรู้สึกเป็นเจ้าของที่สัมพันธ์กับอดีตและ
ที่มาของตนเอง จากการพิจารณาปรากฏการโหยหาอดีตทั้งทางปัจเจกบุคคลและในระดับสังคม
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสําคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการที่ทับซ้อนของการรื้อสร้าง การให้
ความหมายใหม่หรือการประดิษฐ์วัฒนธรรมในสังคมสมัยปัจจุบัน เพื่อการทําความเข้าใจความเป็น
ชุมชนในจินตกรรมและการโหยหาอดีตก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ อันตรายของทัศน์
คติเรื่องชุมชนในจินตนาการและการโหยหาอดีตในสังคม ของการรื้อฟื้นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ใน
ชุนชนที่มีลักษณะการเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์การใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ในขณะนี้เอง ชุมชนนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ปัจจุบันได้มีการ
รวมกลุ่มคนภายในชุมชนเพื่อทําการวิจัยในถิ่นฐานของตนเอง โดยมีสภาวัฒนธรรมจังหวัด
กําแพงเพชรเป็นหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยให้ความหมายว่า “ไม่มีใครเข้าใจวัฒนธรรม
ของนครชุมเท่าคนนครชุมเอง”9 ศึกษาประวัติศาสตร์ในชุมชนของตนเองเพื่อทําความเข้าใจกับ
วัฒนธรรมในชุมชนของตนเองขึ้นมาเพื่อรวมกันสร้างความเข้าใจให้กับคนรุ่นใหม่และยังนําความรู้
เหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันดํารง
กิจกรรมของท้องถิ่นเอง สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในการรักษาคุณค่าวัฒนธรรม
ที่ดีไว้ และเพิ่มศักย์ภาพของพื้นที่ช่วยเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน คําถามคือการใช้อดีตมารับใช้ปัจจุบัน
อย่างไร และมีความเป็นประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดประเพณีประดิษฐ์หรือไม่
1.3 ตลาดย้อนยุคนครชุมและพิพิธภัณฑ์ชุมชนนครชุม เพราะอดีตหอมหวนจึงโหยหา
ตลาดย้อนยุคนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพราะอดีตหอมหวน จึงชวน
โหยหา นิยายเก่า เพลงเก่า รถเก่า บ้านเก่า เสื้อผ้าแนวย้อนยุค ภาพยนตร์เรื่องทุ่งมหาราชหรือ
ภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลาย คุณหลงรักอะไรเก่า ๆ บ้างไหม เมื่อความเก่ากลายเป็นสิ่งที่คนยุค
ปัจจุบันอยากบริโภค วัฒนาธรรมโหยหาอดีต (Nostalgia) จึงเกิดขึ้น และเริ่มปรากฏชัดในบ้านเรา
ช่วงหลังวักฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 เมื่อคนเริ่มหมดความเชื่อมั่นกับกระแสหลักอันน่าเบื่อหน่ายของ
สังคม บวกกับความรู้สึก "ปัจจุบันนั้นขาด" การถวิลหาอดีตที่แสนหวานจึงกลายเป็นการเข้ามาเติมเต็ม
การบริโภคหรือเสพ ไม่ว่านั้นจะเป็นการบริโภคในด้านใดก็ตาม จะเป็นอาหารหู อาหารตา อาหาร
กระเพาะอาหารสมองหรืออาหารเสริม ที่มีคณ
ุ ค่าทางจิตใจ ทั้งหมดเป็นการบริโภคเพื่อพักผ่อนและ
8

Kobena Merser, “1968:Periodzing Politics and Identity,” in Cultural Studies,
edited by Lawrence Grossberg ,Cary Nelson and Paula A. Treichler (New York: Routledge,
1992), 424. ; อ้างอิงใน พัฒนา กิติอาษา, “มองคน นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง”ใน หนังสือ
รวบรวมบทความจากการประชุมประจําปีทางมนุษยวิทยา ครั้งที่ 1 มานุษยวิทยากับการศึกษา
ปรากฏการณ์โหยหาอดีตในสังคมไทยร่วมสมัย,21.
9

สํานักข่าวไทยพีบีเอส, “ นครชุม หลากหลายชาติพันธุ์ ร่วมพัฒนาชุมชน,”ออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 19 สิงหาคม 2555,

6
เรียกฟื้นคืนศรัทธาให้ตัวเอง10เช่นเดียวกับกระแสการเกิดตลาดโบราณ ที่ความหอมหวนไม่ได้จํากัดอยู่
เฉพาะการพลิกอดีตให้มีชีวิตหากแต่ยังเย้ายวนหมู่มวลหนุม่ สาวกลับคืนถิน่ เมื่อเสน่ห์ความเป็น
ปัจจุบันผสานกับความหอมหวนของอดีต ทําให้เกิดแรงดึงดูดชวนให้นักท่องเที่ยวอย่างเราหลุดหลงเข้า
สู่วงโคจรของตลาดโบราณอย่างเต็มใจ ทั้งในส่วนของคนในพื้นที่และนักการเมืองท้องถิ่นเองต่างได้ทํา
ให้เกิดปรากฏการณ์การสร้างการโหยหาอดีต ลดทอนพลวัตความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายให้เหลือเพียง
จุดสนใจหลักเพียงอย่างเดียว เช่น การมุ่งให้ชุมชนของตนผูกพันเข้ากับความเก่าแก่เฉพาะอย่างของ
ชุมชนตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างโดยหวังว่าจะสามารถเป็นศูนย์รวมของผู้คน อย่างไรก็ตามการโหยหา
อดีตไม่มีทางที่จะทําให้เกิดความสํานึกร่วมกันอย่างแท้จริงได้ เพราะการโหยหาอดีตไม่สามารถที่จะ
บรรจุชีวิตจริงของเคร่าโครงอดีตให้แก่คนในชุมชนได้การโหยหาอดีตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะทําให้
ชาวบ้านคิดถึงอดีต การสร้างจินตกรรมจําร่วมที่ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์
1.4 ตลาดย้อนยุคนครชุม ความเข้าใจเรือ่ งกาลเวลา
เพราะเป็นชุมทางในอดีต ทําให้นครชุม จังหวัดกําแพงเพชร เป็นแหล่งอาศัยของ
ผู้คนหลากหลาย ทั้งไทย ลาว มอญ กะเหรี่ยง และจีน ชาวบ้านกําลังร่วมกันทําวิจัยเพื่อสืบค้นที่มา
สร้างความเข้าใจให้คนรุ่นใหม่ และยังหวังนําความรู้และข้อมูลที่ได้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ชุมชน11
เที่ยวกําแพงไปเยือนถิ่นกินอาหาร ของหมู่บ้านนครชุมชนกลุ่มใหญ่
มีทั้งไทย พม่า แขกไม่แปลกใจ
จีน กะเหรี่ยงเข้ามาไทยเพื่อหากิน12
ตลาดย้อนยุคนครชุมเป็นชื่อที่ถูกใช้เรียกและประชาสัมพันธ์ออกไปในสังคมวงกว้าง ด้วย
ความจงใจใช้คาํ ว่าย้อนยุคเพื่อเป็นจุดขายเรียกคนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวและได้สัมผัสกับความเป็น
อดีตของนครชุม บรรยากาศภายในงาน ตลาดย้อนยุคนครชุมเป็นการจัดกิจกรรม อาหารพื้นบ้าน การ
แสดงดั้งเดิม ภาพการดํารงชีวิตในอดีต และนิทรรศการประวัติศาสตร์และบุคคลสําคัญของชุมชนสอด
แซรกอยูใ่ นบริเวณการจัดงานตลาดย้อนยุคนครชุม ชวนผู้ที่เข้าไปภายในงานให้คิดถึงบรรยากาศใน
อดีตวิถีชีวิต สร้างบริบทอดีตบนพื้นที่ปัจจุบันกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งบนพื้นที่เดิมอีกครั้ง แต่ต่างเวลา
ต่างวาระของย่านการค้าเก่าแก่ของนครชุมร่องรอยบริบทอดีตถูกทําให้ฟื้นคืนชีวิตอีกครั้ง เช่น
ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ นวนิยาย ดนตรี ศิลปะการแสดง การแต่งกาย ที่มีความสัมพันธ์กับอดีตของ
นครชุมถูกแซรกด้วยกิจกรรมและ นิทรรศการต่างๆอยู่ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร
สถาปัตยกรรมในชุมชน พิพิธภัณฑ์ชุมชนที่จัดแสดงจัดเก็บภาพถ่าย เครื่องของใช้ ถูกนําเสนอภาพ
ตัวแทนของอดีตซึ่งเป็นผลผลิตของอาการโหยหาอดีตผลิตอดีตเพื่อผู้บริโภค และเผยแพร่ผลผลิตทาง
วัฒนธรรมของตนส่งต่อไปในวงกว้างผ่านช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน โลกใน
อดีตถูกเปิดออก โดยมีบริบทสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรมและบรรยายกาศเป็นตัวกระตุ้นจินต
10

ธเนศ วงศ์ยานนาวา, มนุษย์โรแมนติก (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2556),120.
สํานักข่าวไทยพีบีเอส, “ นครชุม หลากหลายชาติพันธุ์ ร่วมพัฒนาชุมชน,”
ออกอากาศทางโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, 19 สิงหาคม 2555,
12
คํากลอนตลาดย้อนยุคนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
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ภาพของคนในลําดับแรก เมือ่ เริ่มจําเค้าลางของประสบการณ์ในอดีตของตนเองได้แล้วตัวแปรที่ทําให้
เห็นภาพเรื่องราวความทรงจําในอดีตได้ชัดเจนขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ที่มีตอ่ พื้นที่เอง
เป็นผลรวมของคนในชุมชนที่มีความคิด ความรู้สึก จินตกรรมของแต่ละบุคคลในสิ่งเดียวกันแล้วค่อยๆ
ก่อให้เกิดการสร้างความทรงจําร่วมขึ้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีหรือไม่มีประสบการณ์โดยตรงกับเหตุการณ์
นั้นก็ตาม เกิดความรู้สึกเป็นพวกพ้องเป็นหนึ่งเดียวกันจากสิ่งที่นําเสนอผ่านความทรงจําร่วมโดย
ปราศจากข้อสงสัย13 ความทรงจําร่วมนี้สามารถดึงเอาความทรงจําที่ปัจเจกบุคคลมีต่อสังคมเชื่อมโยง
ปัจเจกแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของสังคมเข้าไว้ด้วยกัน โดยปัจเจกบุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกเหล่านี้จะทํา
หน้าที่จดจําเรื่องราวของสังคมร่วมกัน ทั้งนี้ลักษณะกลุม่ ทีม่ ีความทรงจําร่วมนั้นมีมากมาย ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว เครือญาติ ชนชั้น กลุ่มสังคม ชาติพันธ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความทรงจําร่วมของตนเอง โดย
ความทรงจําร่วมเหล่านี้จะถูกประกอบสร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ แยกออกจากความทรงจําปัจเจก
บุคคล ซึ่งการสร้างความทรงจํานี้อาจเป็นอดีตที่ถูกทําให้เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจไม่ใช่อดีตที่เกิดขึ้นจริงก็ได้
ความทรงจําร่วมที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมจดจําได้โดยปริยาย นอกจากความ
ทรงจําร่วมจะมีกระบวนการสื่อสารสิ่งที่เป็นความคิด ความรู้สึก หรือ นามธรรมของความทรงจําร่วม
ให้ออกมาเป็นรูปธรรม ผ่านทางสถาปัตยกรรมและภาพบรรยายการร่วมเช่น การแต่งกาย นิยาย
ภาพยนตร์ พิธีกรรม หรือพิพธิ ภัณฑ์ในการจัดวัตถุเครื่องใช้จากวิถีชีวิตในอดีต สิ่งต่างๆเหล่านนี้ล้วน
ทําให้ผู้คนในสังคมหรือผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวในชุมชนนครชุม และเกิดความทรงจําร่วมทีม่ ีต่อโลกในอดีต
1.5 สถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการโหยหาอดีตและความทรงจําร่วม
สถาปัตยกรรมมีส่วนในการยึดกุมความสัมพันธ์กันระหว่างการรับรู้ทาง
14
สถาปัตยกรรม (Perception in architecture) กับความทรงจําร่วมทางสังคม(Collective
memory) ของผู้คนในชุมชนนครชุมและผู้เข้ามาในพื้นที่ตลาดย้อนยุคนครชุม ด้วยความเก่าแก่ของ
สถาปัตยกรรมซึ่งเรารับรู้ได้ในรูปแบบของพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกจากรูปลักษณ์ตัวอาคารที่
ปรากฏในภูมิทัศน์กายภาพเป็นเสมือนบรรยากาศอดีตของชุมชน ซึ่งสอดคล้องไปกับการฟื้นฟูย่าน
การค้าเก่าตลาดเก่าก็จะให้ความสําคัญพัฒนาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเก่าที่มีคณ
ุ ค่าทาง
สถาปัตยกรรมพร้อมกับสร้างความทรงจําร่วมของคนในชุมชนที่มีต่อสถาปัตยกรรมควบคู่กันไปด้วย
ในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการโหยหาอดีต สภาพบ้านไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมคลองสวนหมาก ของ
ตําบลนครชุมจังหวัดกําแพงเพชร ก็นับว่าเป็นจุดขายหนึ่งของนครชุม โดยมีลักษณะอาคารไม้ชั้นเดียว
และสองชั้น ไปตามการทอดตัวของคลองสวนหมาก ลักษณะที่นิยมมากเป็นบ้านทรงปั้นหยา ทรง
มะนิลา และทรงไทย ที่เป็นเอกลักษณะเด่นทางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของนครชุม คือ ลาด

13

อังกูล หงส์คณานุเคราะห์ , “สถูป โคกเขา คาราบาว ความทรงจําที่แตกต่างและความ
แตกต่างกับความทรงจํา”ใน มองคน สะท้อน โครงสร้าง (นครปฐม: มิสเตอร์ก๊อปปี้, 2554), 26-27.
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ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์,ภาพตัวแทน ความหมาย และความเป็นการเมือง,เข้าถึงเมื่อ
22 กันยายน 2557,เข้าถึงได้จากhttp://www.tds.tu.ac.th/jars/download/jars/v92/
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ลายฉลุไม้ที่อ่อนช้อยงดงาม15 ในปัจจุบันอาคารสถาปัตยกรรมเหล่านี้ถูกใช้เป็นภาพตัวแทนที่ทําให้เกิด
จิตนาการร่วมของผู้ในพื้นที่และผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในตลาดย้อนยุคนครชุม ด้วยมิติทางสังคม
วัฒนธรรม และรสนิยมในการสร้างที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ทีเ่ ข้ามาตั้งถิ่นฐานทําไม้ที่นคร
ชุมทั้ง ไทย ลาว พม่า จีน มีผลต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในอดีต สถาปัตยกรรมเหล่านั้นมี
อิทธิพลต่อการตีภาพตัวแทนบริบททางสถาปัตยกรรมของนครชุมในปัจจุบัน เกิดการสร้างความทรง
จําร่วมในสังคมผ่านสถาปัตยกรรมให้คุณค่าและความหมาย จากการรับรู้ผ่านภาพสถาปัตยกรรมที่
ผ่านกาลเวลามายาวนาน บ้างส่วนของพื้นที่ก็ถูกสอดแซรกด้วยอาคารพักอาศัยที่สร้างขึ้นใหม่แทน
ของเดิมที่ผุพังไปตามกาลเวลา บ้านสํานักงานไม้ของพะโป้ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งคลองสวนหมาก คหบดีเชื้อ
สายเกรี่ยงเป็นคนในบังคับอังกฤษได้เข้ามาทําสัมปทานป่าไม้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือบ้านห้าง16 ดูจะมีผลต่อความทรงจําของผู้คนทั้งในอดีตที่ผ่านมาและผู้คนใน
ปัจจุบันอย่างลึกซึ่ง บ้านห้างเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในฐานะตัวแทนภาพความรุ่งเรื่องของสังคมสมัยมี
การเข้ามาทําไม้ ตัวสถาปัตยกรรมเองก็ถูกเชื่อมโยงและบรรจุเรื่องราวและอุดมการณ์ของผู้คน
มากมายรวมเข้าไว้ในตัวสถาปัตยกรรม สร้างจินตกรรมด้านอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในอดีตแก่
พื้นที่นครชุมในปัจจุบัน ทั้งทางสุนทรียภาพเอกลักษณ์ในทางช่างฝีมืองานสถาปัตยกรรม แม้จะทรุด
โทรมไปแต่ก็ยงั ตั้งตระหง่านเป็นดังอนุสาวรีย์ตํานานของคลองสวนหมากที่มีความทรงจําร่วมทาง
สังคมหล่อเลี้ยงสถาปัตยกรรม ในพื้นที่ชุมชนนครชุมจึงอยู่ในฐานะของแรงขับที่มีพลังทําให้บรรลุ
เป้าหมายของการย้อนอดีตของนครชุม และผลิตผลทางอ้อมที่มีต่อมโนทัศน์คือการจดจําภาพ
สถาปัตยกรรมของนครชุมออกไปสู่ภายนอก
1.6 องค์ประกอบภายตลาดย้อนยุคนครชุมที่ส่งเสริมความคิด ความรูส้ ึกโหยหาอดีต
และสร้างความทรงจําร่วม
การประกอบสร้างความหมายให้กับอดีตในตลาดย้อนยุคนครชุม สอดคล้องกับ
แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่17 ได้แก่การผสมผสาน การจําลองภาพ การเล่าเรื่องแบบไม่ลําดับเวลา การ
ตัดแปะ และการทําซ้ํา การผสมผสาน ความเป็นอดีตเข้ากับปัจจุบันเป็นตัวกําหนดรูปแบบการ
นําเสนอของตลาดย้อนยุคนครชุม ให้เป็นรูปแบบตลาดเก่าที่มีกลิ่นอายของความเป็นอดีต การ
ผสมผสานจึงปรากฏในองค์ประกอบต่างๆ ของตลาดย้อนยุคนครชุมด้านคนในชุมชนและผู้ภายนอกที่
เข้ามาท่องเที่ยว ตลาดย้อนยุคนครชุมนําเอาความต่างของวัยมาดําเนินกิจกรรมภายในงานร่วมกัน
สะท้อนให้เห็นถึงการนําคนรุ่นในรุ่นเก่าของนครชุมกับคนรุ่นในรุ่นใหม่ ร่วมกันแลกเปลีย่ น
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ชัชวาล ธรรมสอน,การศึกษาเรือนไทยภูมิปญ
ั ญาไทยจังหวัดกําแพงเพชร,
(กําแพงเพชร: ฝ่ายเอกสารตําราวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, 2544), 69-86.
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ฆรณี แสงรุจิ, “ตํานานพระบรมหาธาตุนครชุม,”นิตยสารเมืองโบราณ 19, 2
(เมษายน-มิถุนายน 2536): 55-68.
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สุวรรณมาศ เหล็กงาม,“การประกอบสร้างภาพเพื่อการโหยหาอดีตในรายการ วันวาน
ยังหวานอยู่”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552).

9
ประสบการณ์ระหว่างคนที่ต่างวัยกัน การจัดฉากและอุปกรณ์ประกอบ จะมีลักษณะของการ
ผสมผสานความเก่าของนครชุมกับความเป็นสมัยใหม่ที่รับรู้ได้ถึงความเป็นอดีต โดยมีสถาปัตยกรรม
เป็นฉากหลักในพื้นที่ตลาดผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมเก่าและสถาปัตยกรรมใหม่ในพื้นที่
ความเป็นอดีตกับปัจจุบัน ฉากประกอบจะเป็นฉากที่จําลองขึ้นมาเพื่อสร้างบรรยากาศซึ่งเป็นฉาก
เสมือนจริงเพื่อจําลองภาพอดีตต่างๆ ให้ปรากฏในพื้นที่ตลาดย้อนยุค การนําเอาวัตถุสิ่งของที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาย้อนอดีตในแต่ละช่วงอายุมาเป็นอุปกรณ์ในการประกอบการจัดแสดงในฉาก มีทั้ง
ที่เป็นของจริงสิ่งของที่อยู่ในประสบการณ์อดีตจริงๆ และสิ่งของที่จําลองขึ้นมาใหม่ เนื่องจากไม่มีของ
สิ่งนั้นอยู่แล้วจึงใช้เป็นของจําลองแทนรวมไปถึงมุมที่จัดไว้สําหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การเล่าเรื่อง
ย้อนอดีตจะไม่เล่าเรื่องแบบเส้นเวลา หรือลําดับเรียงเหตุการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆการ
สื่อสารไม่ใช่การสื่อด้วยเนื้อหาที่ย้อนไปไกลที่สุดแล้วจึงดําเนินตามเหตุการณ์เรื่อยมาจนถึงเนื้อหาใน
ปัจจุบัน แต่เป็นการสื่อสารในรูปแบบการเล่าเรื่องที่ผู้คนภายในตลาดนครชุมสามารถหยิบยกเอา
เนื้อหาย้อนอดีตในระดับต่างๆ ของประสบการณ์ชีวิตในช่วงชีวิตมานําเสนอตามการสร้างสรรค์ของแต่
ละคน ประเด็นด้านการแต่งกายเป็นเสมือนการตัดแปะระหว่างความเป็นอดีตกับปัจจุบันเสื่อผ้าเครื่อง
แต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าและคนภายในชุมชนในงานตลาดย้อนยุดนครชุมจะเน้นมีสีสันสะดุดตาซึ่งเป็น
การสื่อสารความหมายโลกอดีตอันมีสีสัน แบบการแต่งกายก็จะเหมาะสมกับบุคลิกภาพของแต่ละคนที่
เน้นในเรื่องของแฟชั่นการแต่งการในอดีตตามแต่ปัจเจกบุคคล แฟชั่นย้อนยุคแสดงถึงการแต่งกายที่
สะท้อนถึงรากเหง้าบรรพบุรุษของคนในสังคมสอดคล้องกับการแต่งกายตามประสบการณ์ในอดีตของ
ผู้คนในนครชุม นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเพื่อเข้ารหัสความหมายของสิ่งที่ต้องการนําเสนอไปยัง
สมอง18 เพื่อให้ผคู้ นที่เข้ามาภายในกิจกรรมตลาดย้อนยุคนครชุมแปลความ ต่อภาพเก่าที่เป็นสิ่งเร้าสื่อ
ความหมายของมีอิทธิพลต่อการย้อนอดีตเป็นการกระตุ้นเตือนความทรงจําที่คงอยู่ในสมองหลังจากได้
หายไปเมื่อได้เห็นภาพใด ๆ ย่อมแปลความหมายออกมารูปลักษณะต่าง ๆ ตามแต่ความทรงจําที่เขา
สะสมไว้ มนุษย์ไม่ได้เก็บความจําไว้ในของระบบประสาท19 แต่คงอยู่เฉพาะในรูปแบบของการรับรู้
การเข้ารหัสด้วยภาพจะทําให้ผู้เข้าร่วมงานตลาดย้อนยุคนครชุมตีความหมายของภาพและสามารถจิต
นาการตามเรื่องย้อนอดีตได้ง่ายขึ้น ด้านเสียงเพลงและการแสดงการละเล่นย้อยยุคเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงการทําซ้ําได้ชัดเจน คือการนําเอาเพลงเก่าและการละเล่นในอดีตมาแสดงใหม่โดยใช้รูป
แบบเดิมและการใช้เพลงเก่าและแสดงการละเล่นแบบเก่ามาเล่าใหม่โดยใช้การรูปแบบการนําเสนอ
แบบใหม่ เพื่อเพิ่มบรรยากาศของการย้อนอดีตในปรากฏในลักษณะต่างได้แก่ การใช้เสียงเพลงในยุค
เก่า ลูกทุ่ง ลูกกรุง สุนทราภรณ์ การแสดงลิเกป่า และระบําคล้องช้างที่ใช้ละเล่นกันเพื่อความบันเทิง
ในอดีตเมื่อทําไม้อยู่ในป่าเขา แม้กลุม่ คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชนนครชุมที่มอี ายุน้อยและผู้คนที่เข้ามา
เที่ยวตลาดย้อนยุคนครชุมนัน้ จะขาดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่นําเสนอในตลาดย้อน
ยุคนครชุมก็ตามแต่ก็สามารถถอดรหัสความหมายได้ในทิศทางเดียวกันเนื่องจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่
ในชุมชนนครชุมที่มีอายุน้อยและผู้คนที่เข้ามาเที่ยวตลาดย้อนยุคนครชุมมักจะมีคลังความรู้ทางสังคม
18

ไสว เลี่ยมแก้ว,ความจําของมนุษย์ ทฤษฏีและการสอน (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สยามมิตร
,2528),19 – 20.
19
เรื่องเดียวกัน.

10
ที่ได้มาจากประสบการณ์ทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตจากสื่อบุคคลจากกลุ่มคนทีม่ อี ายุมากกกว่า
และจากสื่อมวลชนโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อภาพยนตร์
1.7 ทุ่งมหาราชจินตกรรมทางการพิมพ์สภู่ าพยนตร์ทุ่งมหาราชภาพยนตร์
ทุ่งมหาราช งานเขียนนิยายที่ฉายภาพบ้านเมืองคลองสวนหมากเมื่อในอดีต ซึ่ง
ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นตําบลนครชุม ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงนามเมื่อ พ.ศ.2482ในรัชสมัย
รัชกาลที่ 8 เสมือนบันทึกของเหตุการณ์ประจํายุคประจําสมัย ซึ่งผ่านมาในชีวิตของข้าพเจ้า และก่อน
หน้า ข้าพเจ้าไป20ระหว่างปี พ.ศ. 2433-2493 ของชุมชนนครชุมและจังหวัดกําแพงเพชร เรื่องทุ่ง
มหาราชเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนนครชุมในอดีตซึ่งต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ
และภัยพิบัติต่างๆ “คลองสวนหมากนี้ถือว่าเป็นที่ร้ายนักจะล่องต้องเมินหน้าหนี จะขึ้นล่องต้องเมิน
หน้าหนีไปเสียฝั่งข้างตะวันออก เพียงแต่แลดูก็จะจับไข้”21การต่อสู่เพื่อสิทธ์ชาวบ้านที่ถูกกีดกันจาก
ทรัพยากรที่ตนจากนายทุนและอํานาจรัฐบาล โดยครูมาลัย ชูพินิจได้ผูกโครงเรื่องผ่านตัวละครคือ
รื่น22และสุดใจ ฉากของนิยายเรื่องทุ่งมหาราชลําดับเหตุเหตุการณ์ตามประวัติศาสตร์ของจังหวัด
กําแพงเพชรและนครชุม และตัวละครเอกบางตัวในเรื่องก็เป็นชื่อของบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงใน
อดีต23 นิยายทุ่งมหาราชก่อให้เกิดจินตกรรมจากการพิมพ์24การพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2497
เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันในวงกว้างด้วยภาษาเขียนและการพิมพ์ประเด็นชุมชนกับชาติ ทุ่งมหาราช
เสมือนการแสดงภาพชุมชนคลองสานหมากที่ดําเนินตามประวัติศาสตร์ของกําแพงเพชรจากจินตก
รรมในอดีตของครูมาลัยและความทรงจําก่อนหน้าขึ้นไป ทุ่งมหาราชมักถูกวิเคราะห์จินตกรรมใน
ทางด้านเดียวเสมอคือ ในด้านความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชร ในอีก
ด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงคือ ภาพนัยยะชุมชนในจินตกรรมของชนบทที่ไม่ได้เกิดจากอํานาจ
ศูนย์กลางของรัฐ25 จิตกรรมชุมชนที่เกิดจากการสร้างความเป็นชุมชนคลองสานหมาก และระบุ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เอาไว้คือการเสร็จประพาสเมืองกําแพงเพชร และคลองสานหมากก็ได้
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11
เลื่อนฐานะชุมชนเป็นตําบลคลองสวนหมาก มีสํามโนประชากร แผนที่ พิพิธภัณฑ์26 ตามการปกครอง
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผนวกและดูดกลืนชุนชนที่กระจัดกระจายในการตั้งถิ่นฐานและให้เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของชาติรัฐ สร้างจิตสํานึกชุมชนจินตกรรมชาติสามารถหล่อหลอมผู้คนที่แตกต่างกันและ
อยู่ห่างไกลกันให้มีความรู้สกึ แบบเดียวกันผ่านกลไกลของอํานาจรัฐและกลไกลทางวัฒนธรรมจากการ
ขุดค้นทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่คลองสานหมากและถูกกระชับความเป็นจิตกรรมร่วมกันในชาติ
เดียวกันในเวลาต่อมาคือการเปลี่ยนชื่อเป็นตําบลนครชุม ตามหลักศิลาจารึกนครชุมตาม
ประวัติศาสตร์ของชาติที่ขุดข้นได้จากนครชุม27 จินตกรรมของตัวละครชาวบ้านที่มีแสดงให้เห็นถึงการ
แบ่งคนนอกคนในพื้นที่ในขณะที่มีการเลือกตัว รื่นขึ้นเป็นกํานันตําบลคลองสวนหมากและการต่อสูก่ ัน
ของกลุ่มคนพื้นที่กับกลุ่มทุนจากเมืองหลวงที่รวมกับนักการเมืองในพื้นที่แย้งสิทธิ์ในการทําสัมปทาน
ไม้ โดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างถึงความชอบธรรมในการทําสัมปทาน สุดท้ายจบลงด้วยเรื่องของระบบ
ประชาธิปไตยประชามติเสียงส่วนมาก กลุม่ คนในพื้นที่ได้รับเสียงส่วนมากและมีสทิ ธิ์ในการทํากินใน
พื้นที่ของตนได้อย่างอิสระ ภาพยนตร์ช่วยให้มองเห็นจินตกรรมได้ดีขึ้นจากผู้คนที่เข้าถึงนิยายทุ่ง
มหาราชถูกจํากัดอยู่ในวงนักอ่าน ทุ่งมหาราชในรูปแบบภาพยนตร์ถูกสื่อสารออกไปในวงกว้างและ
เข้าถึงจินตกรรมได้ง่ายกว่าจากมิติการสื่อสารด้วยอวัจนะภาษาในภาพยนตร์28 รูปแบบถ้อยคํา
น้ําหนักของเสียง อารมณ์ จังหวะการหยุด ความลังเล การแสดงออกท่าสีหน้า ภาษากาย ท่าทาง
เหล่านี้บ่งบอกถึงอารมณ์และสภาวะของจิตใจในเหตุการณ์ในภาพยนตร์ จากการวิเคราะห์จินตกรรม
และนัยยะที่แฝงอยู่ในจินตกรรมทุ่งมหาราช ภาพยนตร์จึงเป็นการฉายภาพของเหตุการณ์ที่เกิดจาก
การตีความนิยาย ภาพยนตร์ทุ่งมหาราชจึงเป็นพาหนะหนึ่งในการนําพาจินตกรรมที่เกิดจากนิยายไป
ปรากฏในโรงฉายภาพยนตร์และวิกหนังกลางแปลงทุกๆ ทีแ่ ละเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําในสังคม
1.9 การกลับมาของประเพณีในอดีตอันไกลพ้น
นอกจากประเด็นทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้ว ประเพณีประดิษฐ์ที่เห็นอย่างชัดเจน
คือเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาและการสร้างพระบรมธาตุนครชุมที่กรมพระยาคํารงค์รา
ชานุภาพ29ทรงกล่าวว่าคือวัดมหาธาตุที่พบศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ซึ่งจารึกว่า
สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุขึ้น เจดีย์ทรงเดิมเป็นทรงดอกบัวหรือ
26

เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 297.
27
เรื่องเดียวกัน,327.
28
Roxana Waterson,วงโคจรของความทรงจํา ภาพยนตร์สารคดีและการส่งผ่าน
พยาน,แปลจากTrajectories of Memory: Documentary Film and Transmission of
Testimony History and Anthropology, แปลโดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ,เข้าถึงเมื่อ วันที่ 30
กันยายน 2557,เข้าถึงได้จาก http://www.eighteggs.com/sac/article_detail.php?article_
id=66&category_id=13,pdf,1
29
คณะกรรมการวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา,ศิลาจารึกสุโขทัย-กัมพูชา,(กรุงเทพ: กรม
สารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ ,2552), 62.
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ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ต่อมาพญาตะก่า(แซงภอ)พี่ชายของพะโป้ คหบดีชาวพม่าได้มาทําการซ่อมและ
ปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ และก่อใหม่เป็นเจดีย์ทรงพม่า30ประเพณีนพพระเล่นเพลงของจังหวัด
กําแพงเพชร เป็นงานประเพณีที่อ้างจาศิลาจารึกนครชุม31ว่าประเพณีนี้มีตั้งแต่ในสมัยแผ่นดินพระเจ้า
ลิไท เป็นยุคทีพ่ ระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในอานาจักรสุโขทัยและกําแพงเพชรได้มีการอัญเชิญ
พระบรมสารีรกิ ธาตุจากประเทศศรีลังกามาประดิษฐานไว้ในองค์พระเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุเมืองนคร
ชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรในปัจจุบัน และพร้อมกันนี้ยังได้ นําเอาต้นพระศรี
มหาโพธิ์ มาปลูกไว้ที่บริเวณด้านหลังองค์พระเจดีย์ ซึ่งอ้างอิงหลักฐานว่าในสมัยสุโขทัยนั้น เมื่อวัน
เพ็ญเดือน 3 ซึง่ ตรงกับวันมาฆะบูชา เจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองพร้อมด้วยเจ้าผู้ครองนครหัวเมืองน้อย
ใหญ่จะเดินทางมากราบไหว้พระบรมธาตุ ซึ่งเรียกว่าไปนบพระ32หรือไหว้พระ เนื่องจากในสมัยสุโขทัย
การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลําบากต้องเดินทางด้วยเท้าหรือใช้ ช้าง ม้า วัว ควาย และเกวียน
เป็นพาหนะการเดินทางต้องใช้เวลามาก เมื่อนมัสการพระบรมธาตุ และเวียนเทียนกันตามประเพณี
แล้ว ก็นอนค้างอ้างแรมที่วัดกว่าจะได้กลับก็รุ่งเช้า ในตอนกลางคืนก็ได้จัดการแสดงการละเล่น ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น มาแสดงกันเพื่อความสนุก สนานรื่นเริง เรียกว่า เล่นเพลง
เรื่องเล่าจินตนากรรมในอดีตสู่การประเพณีประดิษฐ์งานนพพระเล่นเพลงของจังหวัดกําแพงเพชรมี
การจัดงานช่วงวันมาฆะบูชาของทุกปี จัดขึ้นครั้งแรงเมื่อมี พ.ศ. 252633 ด้วยการจัดขบวนแห่พยุหยา
ตราจําลองแต่งกายแบบสมัยสุโขทัยร่วมกันไป นบพระ และเวียนเทียนที่พระเจดีย์บรมธาตุนครชุม
และระหว่างการเดินทางแต่ละขบวนมีการแสดงการละเล่น ของแต่ละอําเภอในจังหวัดกําแพงเพชร
แต่งขบวน ช่วงกลางคืนของการจัดงานมีการแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมาของเมืองของ
กําแพงเพชร ส่วนอื่นๆภายในงานเป็นบรรยากาศการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประเพณีนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของแต่จังหวัดกําแพงเพชรเป็นที่รู้จัก
จึงแสวงหาสืบค้นและจัดเทศกาลประเพณีสักอย่างเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ปรากฏต่อคนภายนอก
จังหวัด34 ประเพณีงานนพพระเล่นเพลง ก่อตัวขึ้นจากทั้งการยิบยกวัตถุดิบโบราณทางวัตถุดิบโบราณ
ทางวัฒนธรรม อาทิ เรื่องราวประวัติศาสตร์ พิธีกรรมงานเฉลิมฉลอง และข้อปฏิบัติต่างๆ ในสมัย
สุโขทัยอ้างอิงอดีตที่สัมพันธ์กับสังคมในปัจจุบันของตนมาตีความใหม่ ต่อเติม และปรุงแต่ง เพื่อรับใช้

30

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่
5,(กรุงเทพ: วิสดอม, 2552), 105.
31
คณะกรรมการวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา, ศิลาจารึกสุโขทัย-กัมพูชา, 62.
32
เรื่องเดียวกัน,72.
33
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร,ประเพณีท้องถิน่ จังหวัดกําแพงเพชร,
(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),ไม่ปรากฏหน้า
34
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ และสุจิตต์ วงษ์เทศ, “เมืองกําแพงเพชรการท่องเที่ยว” (รายงานการ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กําแพงเพชร อดีต ปัจจุบัน อนาคต มหาวิทยาลัยครูกําแพงเพชร, 27-30
สิงหาคม 2533), 212.
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สังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน35 จินตกรรมเกิดขึ้น ณ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกันและเกิดขึ้นมา
ในอดีตซ้ําๆ ซึ่งเป็นการกระทําที่บังเกิดขึ้นพร้อมกันของอดีตและปัจจุบันขณะ เพราะเราเคยกระทํา
อย่างนั้นมาให้อดีตของวันนี้ในทุกๆปี แบบสุญกาลสหมิต36ิ การบังเกิดขึ้นพร้อมกันไปตามกาลเวลา
เสมือนว่าตัดไหว้กันข้ามกาลเวลาโดยอาศัยเครื่องวัดเป็นนาฬิกาและปฏิทิน
1.10 พิพธิ ภัณฑ์และความทรงจํา แหล่งวัตถุพยานอดีต
พิพิธภัณฑ์คือจินตนาการที่ถูกทําให้เป็นพิพิธภัณฑ์37 ด้วยความรุ่งโรจน์ในอดีต
เชื่อมโยงซึ่งกันละกันของการนําเสนอการสร้างอัตลักษณ์ของขุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลนครชุม ตัง้ อยู่ภายในวัดพระบรมธาตุนครชุมเกิดจากดําริของท่าน
เจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ที่ได้เล็งเห็นว่าการอนุรักษ์และรวบรวม
โบราณวัตถุและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไว้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญแก่กลุ่มคนรุ่นหลัง จึงได้
รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดพบภายในวัดและที่คนภายในชุมชนนํามาบริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ดํารงชีวิตของคนนครชุมในอดีตให้ทางวัดจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขึ้น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลนครชุมนั้นเป็นสือ่ สะท้อนที่ถึงปรากฏการณ์โหยหาอดีตใน
ชุมชนด้านความต้องการที่อยากจะรู้รากทางวัฒนธรรม ตอบสนองปรากฏการณ์โหยหาอดีตในชุมชน
เพื่อคุณค่าแก่การศึกษา รวบรวมโบราณวัตถุต่างๆ ถูกนํามาจัดแสดงไว้ที่อาคารศาลาหลังเก่าของวัด
เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น 3 หลังเชื่อมติดกัน ชั้นบนเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ อาทิเช่น ขวาน
หินขัดและภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องสังคโลก เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยเบญจรงค์
เครื่องเขิน ภาชนะทองเหลือง พระกรุเมืองกําแพงเพชร-นครชุม ฉัตรพระบรมธาตุสมัยรัชกาลที่ 5 พัด
รองที่ระลึก เงินโบราณ ตราชั่งโบราณ อุปกรณ์การทําไม้ ภาพถ่าย ของเล่น ตราสัญลักษณ์และ
อุปกรณ์ไปรษณีย์โทรเลข เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของชาวนครชุมในอดีต เพื่อจุดประกาย
ความคิดเก็บของเพื่อไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ซึ่งสิ่งของไม่จําเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพงหรือของ
เก่าเป็นร้อยเป็นพันปีเสมอไปก็สามารถกระตุ้นให้ผู้มาเยี่ยมชมช่วยกันเก็บของเพื่อคนรุ่นหลังได้รู้จักอัต
ลักษณ์ของตนเอง ผ่านสิ่งต่างๆ ทีท่ ําให้คนในชุมชนมีความอยากรู้อยากเห็นและต้องการที่จะศึกษา
เรื่องราวในอดีตของตนเองไปพร้อมๆ กัน รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองโบราณนครชุมและ
การเสด็จประพาสต้นของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ย้อนภาพถ่ายในอดีตไปวันคือ
ที่มีความสุข ช่วงเวลาในอดีต กับ ส่วนชั้นล่างถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นห้องโถงใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ส่วนที่ 2 เป็นห้องที่ใช้สําหรับการบรรยายพิเศษ
เกี่ยวกับเมืองโบราณนครชุม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลนครชุม
35

ยุทธการ ดิสกุล,“ประเพณีประดิษฐ์และอัตลักษณ์ชุมชนคลองแห”(วิทยานิพนธ์ปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชา มานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553)
,9–12.
36
เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,42
37
เรื่องเดียวกัน,297.
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นั้นเป็นสื่อสะท้อนที่ถึงปรากฏการณ์โหยหาอดีตในชุมชนด้านความต้องการที่อยากจะรู้รากทาง
วัฒนธรรม ตอบสนองปรากฏการณ์โหยหาอดีตในชุมชนเพื่อคุณค่าแก่การศึกษา รวบรวมภาพถ่าย
ของเล่น เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน และการจําลองภาพในอดีตที่น่าถวิลหาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อจุด
ประกายความคิดเก็บของเพื่อไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ไม่จําเป็นต้องเป็นของที่มีราคาแพงหรือของเก่า
เป็นร้อยเป็นพันปีเสมอไป นอกไปจากนี้ยังกระตุ้นให้ ผู้มาเยี่ยมชมช่วยกันเก็บของเพื่อคนรุ่นหลัง และ
หากมีกําลังให้ช่วยกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของชุมชน รู้อัตลักษณ์ของตนเอง ผ่านสิ่งต่างๆ ทีท่ ําให้คนใน
สังคมมีความอยากรู้อยากเห็นและต้องการที่จะศึกษาเรื่องราวในอดีตของตนเองไปพร้อมๆกันกับการ
ย้อนอดีตไปในวันคือที่มีความสุข ช่วงเวลาขณะหนึ่งที่ได้มาเยือนพิพิธภัณฑ์ ในฐานะที่เป็นจิตสํานึก38
เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เรามีรว่ มกันในยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อทําความเข้าใจความหมายและความสําคัญ
ของเก็บสะสม จัดระเบียบ การนําเสนอ ผ่านการจัดแสดงของวัตถุในพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับจัดวางด้วย
รูปแบบการนําเสนอและสร้างภาพตัวแทนของความทรงจํา ซึ่งเป็นการนําเสนอความหมายและ
ความสําคัญของวัตถุที่จัดแสดง พิพิธภัณฑ์จึงได้เป็นเครื่องมือในการให้ความหมายที่มีคณ
ุ ค่าและสร้าง
ความทรงจําอย่างเป็นทางการ แก่ผู้ชมพิพิธภัณฑ์ได้เก็บบันทึกความทรงจําจากการนําเสนอต่างๆ ของ
พิพิธภัณฑ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เรียนรู้ทั้งมโนภาพทางวัฒนธรรมท้องถิ่น39 ในภาพองค์รวม ซึ่งหมายถึง
กิจกรรมทุกด้านขอองมนุษย์ เช่น การดํารงชีวิต ชีวิตประจําวัน เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจําใน
ทุกปี เสมืองวงโคจรทางกิจกรรม
1.11 การปรับเปลีย่ นผังวัดบรมธาตุนครชุมเพื่อบริบทใหม่ ความทรงจําชุดเดิมและ
ความหมายใหม่
เมื่อวัดไม่ได้เป็นศาสนสถานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท
40
ศาสนาสถานด้วย วัดพระบรมธาตุนครชุมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถศึกษาย้อนกลับไปได้
ทางด้าน ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปกรรมต่างๆ ภายในวัด จากประวัติของวัดสันนิฐานว่าเป็นวัดที่
สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองนครชุมในสมัยสุโขทัย41 ซึ่งภายในตัวเมืองนครชุมไม่มีร่องรอยโบราณสถานวัด
อารามอื่นเหลืออยู่เลยเพราะถูกทําลายและสร้างถนนและอาคารบ้านเรือน มีเพียงเจดีย์วัดมหาธาตุ
นครชุมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเท่านั้น42พญาตะก่า(แซภอ)และพะโป้ขอบูรณะเจดีย์พระบรมธาตุขึ้นใหม่
แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2449 ปัจจุบันพระบรมธาตุเจดีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่จดั งานประเพณี
38

ซูซาน เอ. เครน,พิพิธภัณฑ์และความทรงจํา,แปลจาก Museum and Memory
แปลโดย ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี,เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557,เข้าถึงได้จาก
https://museum.msu.ac.th/wp-content/uploads/2015/06/28.pdf.
39
งามพิศ สัตย์สงวน,“มิติทางวัฒนธรรมในการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น”(เอกสารการ
สัมมนาทางวิชาการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ,ศูนย์มนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2539), 13.
40
สุภาพร วรพล,“วัดแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม,”จุลสารการท่องเทีย่ ว 22 ,3
(กรุงเทพฯ: ศรีเอท มาย์จํากัด, 2546): 52.
41
คณะกรรมการวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา,ศิลาจารึกสุโขทัย-กัมพูชา,62.
42
ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม,“กําแพงเพชร”(รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กําแพงเพชร
อดีต ปัจจุบัน อนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร,27-30 สิงหาคม 2533),233.
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นพพระเล่นเพลงเป็นประจําทุกปีของจังหวัดกําแพงเพชร ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไหว้พระบรม
ธาตุเจดีย์ตลอดวัน เมื่อมีการท่องเที่ยววัดจึงเกิดแนวคิดการพัฒนาผังบริเวณวัดพระบรมธาตุและ
บริบทรอบๆ วัดขึ้นใหม่เพื่อตอบสนองต่อผู้เข้ามาท่องเที่ยวและไม่ให้เกิดการรบกวนพระภิกษุสงฆ์ที่
ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดพระบรมธาตุนครชุม ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวัดพระบรมธาตุนครชุมจาก
งานวิจัยในพื้นที43่ ส่งผลให้เกิดการรื้อถอนอาคารและเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างภายในวัด ณ ขณะ
ปัจจุบัน เช่นหมู่กุฏิพระภิกษุสงฆ์ กุฏิเจ้าอาวาส และหอฉัน เพื่อไม่ให้บดบังความสวยงามขององค์พระ
ธาตุเจดีย์ เป็นการเปลี่ยนแปลงผังและบริบทเดิมของวัดพระบรมธาตุนครชุมให้สอดคล้องกับทางเข้า
วัดในปัจจุบันคือถนนที่ตัดผ่านทางหลังวัดและเป็นทางเข้าถึงที่สะดวกกว่าเพื่อให้หลังวัดเป็นหน้าวัด
แทน ส่วนบริเวณหน้าวัด(เดิม)ที่ติดกับคลองสวนหมาก มีการปรับพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมในอนาคต
ข้อสังเกตจากประการแรกต่อข้อเสนอแนะให้มีการปรับภูมิทัศน์ และย้ายอาคารบ้างส่วนภายในวัด
มหาธาตุนครชุม มีความย้อนแยงกันในความหมายเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนนครชุมให้
ช่วยกันดูแลรักษาหวงแหนวัดไว้ แต่เสนอให้มีการย้ายอาคารบ้างส่วนของวัดมหาธาตุนครชุมออก
เพราะเหตุผลด้านทัศนียภาพเปิดมุมมองให้กบั เจดีย์พระมหาธาตุ ขัดกับความต้องการที่จะปลูก
จิตสํานึกในการหวงแหนวัดพระบรมธาตุนครชุม อาคารหมู่กุฏินี้ถูกประเมินว่าไม่จําเป็นต้องจําและ
เก็บรักษาไว้ และควรจะสละอาคารหมู่กุฏิด้วยการรื้อออกไป แม้อาคารหมู่กุฏิจะไม่มีลักษณะสวยงาม
แต่ก็อาจจะประเมินได้ว่าเป็นมรดกสิ่งก่อสร้างอาคารทางพื้นถิ่นได้ และเลือกสร้างความทรงจําชุดใหม่
ขึ้นเพื่อความทําเข้าใจกับชุมชนและเยาวชนแทนที่ชุดเดิมด้วยการสร้างถนนวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค
และย้อนร้อยการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจองเกล้าเจ้าอยู่หัว44สุ่มเสีย่ งที่จะเป็น
สวนสนุกมากกว่าจะเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมพิจารณาดูแล้วเหมือนการตัดแต่งพื้นที่เพื่อเชื่อมกับ
อนาคตด้วยการเลือกสรรแต่สิ่งที่จัดว่าเป็นของดีให้ดํารงอยู่ต่อไปโดยสมาชิกภายในชุมชนเพื่อใช้
ต้อนรับนักท่องเที่ยว พื้นที่นี้ก็คือพื้นที่รับใช้ประเพณีประดิษฐ์และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆของชุมชน

43

ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยภายในวัดพระบรมธาตุนครชุม
: ข้อที่ 3. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดให้สงบร่มรื่น สวยงาม มีการจัดสรรการใช้ประโยชน์
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์ให้ได้มากที่สุด และควรมีการจัดการสิ่งปลูกสร้างภายในวัดที่บด
บังองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เช่น กุฎิพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น ส่วนภูมิทัศน์รอบๆ วัดควรย้ายสิ่งปลูกสร้าง
เช่น บ้านเรือน ต้นไม้ ที่บดบังความสวยงามขององค์พระธาตุเจดีย์ออก เพื่อนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
มากกราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์ ได้เห็นองค์พระได้ชัดเจน
ข้อที่6. ด้านหลังวัด(เดิมเป็นหน้าวัดติดริมคลองสวนหมาก) ควรปรับให้เป็นถนนวัฒนธรรม ย้อนยุค
ตลาดชุมชนนครชุมในอดีต และย้อนร้อยการเสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจองเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกของเยาวชนนครชุมให้ช่วยกันดูแล รักษาหวงแหนวัด
ไว้ อ้างอิงใน,รัชนีวรรณ บุญอนนท์และพธูรําไพ ประภัสสร, “ความพร้อมของวัดพระบรมธาตุนครชุม
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปกรรม”, (กําแพงเพชร: งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
,2550),74
44
เรื่องเดียวกัน,
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ซึ่งต่างก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ยึด หยุ่น เพือ่ อนาคต45พื้นที่นี้จะถูกปรับเปลี่ยนได้เสมอๆ เช่นกันใน
อนาคต ประการที่สองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของสมาชิกภายในชุมชนต่อการเลือกเก็บและเลือก
ไม่เก็บ46 ข้อที่ 1. เลือกเก็บเฉพาะอาคารที่สวยงามแสดงให้ถึงความเป็นพื้นดั้งเดิมและโบราณสถาน
พื้นที่โดยถือว่ามีคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนสูงสุดเพียงอย่างเดียว ข้อที่2.
เลือกลบทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบ้านความทรงจําและประวัติศาสตร์ของบุคคลธรรมดาที่มีค่า
เพียงความทรงจําเฉพาะกลุ่ม เมื่อกลุ่มทางวัฒนธรรมนั้นอ่อนแอลงและหมดความหมายจึงพร้อมที่จะ
ถูกลบหรือรื้อลงไป ประการที่สามเลือกสร้างวัฒนธรรมใหม่และพื้นที่ใหม่เพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
ชุมชน ทั้งรื้อฟื้น ตัดแต่งรูปลักษณ์ใหม่ลงไปบนพื้นที่ชุมชน
ผู้วิจัยเกิดความสนใจศึกษาการจัดฟื้นฟูพื้นที่ตลาดเก่าที่เกิดจากจินตกรรมร่วมกันทาง
สังคม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และการจัดการพื้นที่เพื่อพลวัตวัฒนธรรมของคนในพื้นที่นครชุม โดยเฉพาะ
โหยหาอดีตว่ามีการจัดการอย่างไร มีการจัดเก็บและสื่อสารสื่อสารอย่างไร ที่มีต่อคนในพื้นที่และคน
ภายนอกที่เข้ามาร่วมกิจกรรม กระแสการจัดตลาดย้อนยุคและพิพิธภัณฑ์แบบโหยหาอดีตนี้สอดคล้อง
กับบทบาทจากคนในชุมชนได้อย่างไร แม้ว่ากระแสการโหยหาอดีตของสังคมจะไม่มีหมดลงไปจาก
สังคมได้ พิพิธภัณฑ์เหล่านี้จะเลือนหายไปกับกระแสของสังคมด้วยหรือไม่ เพื่อนําไปสู่การออกแบบที่
เหมาะสมและยึดหยุ่นสัมพันธ์ไปกับการเปลี่ยนแปลง
2. เป้าหมายของโครงการต่อชุมชนนครชุม
2.1 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประเพณีวัฒนธรรมในอดีตและปัจจุบัน ที่มีคณ
ุ ค่าต่อพื้นที่
ชุมชนนครชุม
2.2 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และเผยแพร่ภมู ิปัญญาด้านต่างๆ ในพื้นที่นครชุมให้แก่คน
ภายในชุมชน บุคคลภายนอก และนําความรู้เหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
2.3 เพื่อเป็นแหล่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างคนต่างรุ่นเพื่อ
เกิดการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนนครชุม
2.4 เพื่อนําเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนเพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนนครชุม ให้เป็น
ที่รู้จักทั้งในด้านของแหล่งวัฒนธรรมชุมชนนครชุมและเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คน
ภายในชุมชน
3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพื้นที่ชุมชนในปัจจุบัน ประเพณีประดิษฐ์และ
วัฒนธรรมปรากกฎอยู่ในพื้นที่และปรากฏการณ์โหยหาอดีตที่มีผมต่อการใช้พื้นที่ของชุมชนนครชุม

45

ธเนศ วงศ์ยานนาวา,มนุษย์โรแมนติก,274.
ชาตรี ประกิตนนทการ, “สถาปัตยกรรมกับสังคมไทยยุคใหม่”(เอกสารประกอบการ
สอนรายวิชา 262 213 สถาปัตยกรรมกับสังคมไทยยุคใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2554 ),99-117.
46
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3.2 เพื่อศึกษาหากระบวนการที่เหมาะสมในการนําเอาประเพณีประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
ทั้งในอดีตและปัจจุบันของพื้นที่นครชุม มาสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับย่านกิจกรรม
บริบททางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนนครชุมยึดหยุ่นสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลง ตามความ
ต้องการของคนในพื้นที่นครชุมเพื่อนําปรับใช้พัฒนาเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3.3 เพื่อศึกษาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในพื้นที่เพื่อการบูรณะสถาปัตยกรรมของชุมชน
นครชุมในอนาคต
3.4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทคนิคการสื่อสารเนือ้ หาที่เหมาะสม
4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1 ขอบเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการ พื้นที่ตําบลนครชุมที่อาศัยอยู่ตามลําคลอสวน
หมาก 3 พื้นที่ ปากคลองเหนือ (หมู่ท5ี่ ตําบลนครชุม) ปากคลองกลางหมู่ที่ (4 ตําบลนครชุม ) ปาก
คลองใต้ (หมูท่ 3ี่ ตําบลนครชุม)
4.2 ภูมิศาสตร์กายภาพของพื้นที่ชุมชนนครชุม
4.2.1 ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ชุมชนนครชุมริมคลองสวนหมากที่เริ่มปรากฏ
การทําไม้
4.2.2 ประเพณีประดิษฐ์ วัฒนธรรม และการโหยหาอดีตของคนนครชุมในปัจจุบัน
4.3 ขอบเขตด้านเนื้อหาชุมชนนครชุม
4.3.1 ศึกษาสํารวจภาคสนามเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อการออกแบบ ใน
พื้นที่ชุมชนนครชุม
4.3.2 ศึกษากรณีศึกษาแนวคิดเพื่อนํามาปรับใช้กับพื้นที่กิจกรรมในชุมชนนครชุม
4.3.3 ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนครชุม
4.3.4 ศึกษาความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม รูปแบบสถาปัตยกรรมในพืน้ ที่ชุมชน
นครชุม
4.4 ขอบเขตด้านการศึกษาสถาปัตยกรรมในพื้นที่ชุมชนนครชุม
4.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ที่ตั้งของโครงการ บริบททางด้านกายภาพพื้นที่ชุมชนนครชุม
4.4.2 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมย้อนยุคมีผลการใช้สอยพื้นที่อย่างไรและใช้
พื้นที่ร่วมกับปัจจุบันอย่างไร เพื่อให้การออกแบบในโครงการให้มีความสอดคล้องกับย่านกิจกรรม
ต่างๆ ในพื้นทีช่ ุมชนนครชุม
4.4.3 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงการ
5. แหล่งข้อมูล
5.1 จากแหล่งข้อมูลจากการสํารวจภาคสนามและสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่
5.2 ศึกษางานวิจัย เอกสาร ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ทําการศึกษาในด้านต่างๆ
5.3 จากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานของรัฐบาล มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่การศึกษา

บทที่ 2
บ บททั่วไปขอองพื้นทีศ่ ึกษาา:ชุมชนนครชชุม อําเภอเมือง
บริ
อ จังหวัดกําาแพงเพชร
1. สถานที่ทางศิ
า ลปกรรมและประเพณีปประดิษฐ์ในนคครชุม

ภาพที่ 1 แผนนที่แสดงตําแหหน่งสถานที่ทางศิลปกรรมแและประเพณีประดิ
ป ษฐ์ในนคครชุม
ที่มา: นิติกร สิงห์ลอ, คัดลอกจากแผนทีที่ภาพถ่ายทางอากาศตําบลนนครชุม ระบบบแผนทีข่ องกูเกิลแมพ
ด้วยโปรแกรมม AutoCAD [โปรแกรมคออมพิวเตอร์], U.S.
U public domain,
d
20007.
1. โบราณสถานเขตอรัญญิกและกําแพงงเมืองนครชุม
2. วัดพรบรมมธาตุนครชุม และพื
แ ้นที่ถนนนวัฒนธรรม
3. วัดสว่างอาารมณ์
4. ตลาดย้อนยุ
น คนครชุม
5. บ้านพะโป้้
6. โรงภาพยนนตร์
7. พิพิธภัณฑ์สายใยชุมชนนนครชุม
8. ศูนย์การเรีรียนรู้พระเครือง
่อ

18

19
2. บริบททั่วไปของพื
ไ
น้ ทีศึศ่ กึ ษา:ชุมชนนนครชุม
2 สภาพภูมิมศิ าสตร์พนื้ ที่ทําการศึกษาา
2.1
2.1.1 ทีตั่ต้ง1ตําบลนครรชุม ตั้งอยู่ในเเขตอําเภอเมืองกํ
อ าแพงเพชรร จังหวัดกําแพงเพชร
แ
ตั้งอยู่ที่เส้นละะติจูด 16.30 องศาเหนือ กึ่งละติจูด 16.24องศาเหนือ กับลองติจูดด99.25 องศา
ตะวันออก กึ่งลองติ
ง จูด99.33องศาตะวันนออก ที่อยู่ฝงทิ
ั่ง ศตะวันออกกของแม่น้ําปิงงกับตัวจังหวัด
กําแพงเพชร มีสะพานข้ามแม่
ม น้ําปิง(สะพพานกําแพงเพพชร) เชื่อมต่อระหว่
อ างทั่งสอองฝั่งของแม่น้นาํ้ ตําบล
นครชุมมีอาณ
ณาเขตติดต่อกับตําบลต่างดัดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลลทรงธรรม อําาเภอเมือง จังหวั
หด
กําแพงเพชร ทิศใต้ ติดกับ ตําบลคลองแแม่ลาย ตําบลท่าขุนราม อําเภอเมื
า
อง จังหหวัดกําแพงเพพชร ทิศ
ตะวันออก ติดกั
ด บ แม่น้ําปิง ทิศตะวันตกก ติดกับ ตําบลท่าขุนราม อํอาเภอเมือง จั งหวัดกําแพงเพชรเนื้อ
ที่ตําบลนครชุชุม มีเนื้อที่ทั้งหมด
ห 40,625 ไร่ หรือประมมาณ 65 ตารรางกิโลเมตร

ภาพที่ 2 ภาพพขอบเขตตําบลนครชุ
บ
ม
ที่มา: สํานักงานเขตที่ดินจังหวั
ง ดกําแพงเเพชร,เข้าถึงเมืมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
น
25577, เข้าถึงได้จาก
http://northh.dol.go.th//kamphaenggphet/. สืบค้้นข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2557.

1

สํานักงานเขตตที่ดินจังหวัดกกําแพงเพชร,เเข้าถึงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://northh.dol.go.th//kamphaenggphet/.
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ซึ่งมีการแบ่งชุชมชนภายในเเขตเทศบาลตํําบลนครชุมเป็ป็น11ชุมชนไดด้แก่

ภาพที่ 3 แสดดงแผนที่ตําบลลนครชุมและหหมูบ่ ้านถนนททางเข้าตําบลนนครชุม
ที่มา: นิติกร สิงห์ลอ, คัดลอกจากแผนทีที่ภาพถ่ายทางอากาศตําบลนนครชุม, ระบบบแผนที่ของกูกูเกิลแมพ
2007, ด้วยโปปรแกรมเขียนแบบทางคอม
น
มพิวเตอร์, มาตราส่วน 1: 25,000.
2
หมูมู่ที่ 2
1 ชุมชนรักษ์แม่น้ําปิง
1.
2 ชุมชนปากคคลองใต้
2.
หมูมู่ที่ 3
3 ชุมชนพัฒนาวิ
3.
น มล
หมูมู่ที่ 3
4 ชุมชนปากคคลองกลาง
4.
หมูมู่ที่ 4
5 ชุมชนปากคคลองกลางพัฒ
5.
ฒนา
หมูมู่ที่ 4
6 ชุมชนปากคคลองเหนือ
6.
หมูมู่ที่ 5
7 ชุมชนนครชชุมพัฒนา
7.
หมูมู่ที่ 5
8 เจ้าพ่อเสือ (คสม.)
8.
หมูมู่ที่ 5
9 ชุมชนนครชชุมร่วมใจ
9.
หมูมู่ที่ 5
1 ชุมชนคลอองสวนหมาก
10.
หมูมู่ที่ 6
1 ชุมชนประะชาร่วมใจ
11.
หมูมู่ที่ 6
2.1.2 ภูมิมปิ ระเทศ สภภาพภูมิประเททศของตําบลนนครชุมโดยทั่วไไป เป็นที่ราบบล่มแม่น้ํา
ปิง ไหลผ่าน หมู่ที่ 6 บ้านสสว่างอารมณ์ หมู่ท5ี่ บ้านนนครชุม หมูท4ี่ บ้านปากคลออง หมู่ท3ี่ บ้านปาก
า
คลองใต้ หมู่ทีท2่ี บ้านหัววังยางหมู่ที่1 บ้าานวังยาง และะมีลําคลองสววนหมากไหลผผ่าน จากหมูที่ท6่ี บ้าน
สว่างอารมณ์ มายัง หมู่ที่ 2 บ้านหัวยาง
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2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู
1. ฤดูหนาว เริม่ หนาวตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ปัจจุบันจะมีหนาวไม่กี่วัน
2. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วง
อากาศร้อนมากทุกวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน มีทั้งพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนในบ้างช่วงเวลา
3. ฤดูฝน เริม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในฤดูฝนยังมีฝนตกตาม
ฤดูกาล เป็นช่วงลมมรลุมตะวันออกเฉียงใต้ พักจากมหาสมุทรอินเดีย
2.1.4 จํานวนประชากร2 จํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด 4,893 หลังคาเรือน จํานวน
ประชากร ทั้งหมด 17,728 คน
2.1.5 การคมนาคมขนส่งตําบลนครชุม มีการคมนาคมทีส่ ะดวก มีทางหลวง
หมายเลข 1 ไปจังหวัดตากและนครสวรรค์ ทางหลวงหมายเลย 101 เดินทางไปอําเภอเมืองและ
จังหวัดสุโขทัย ทางหลวงหมายเลย 1078 เดินทางไปอําเภอเมือง และทางหลวงหมายเลย 1116
เดินทางไปยังตําบลท่าขุนราม ทางหลวงชนบทไปยังตําบลลานดอกไม้
2.1.6 ขอบเขตพื้นทีช่ ุมชนที่ทําการศึกษา ชุมชนที่ทําการศึกษาคือชุมชนที่อาศัยอยู่
ตามลําคลองสวนหมากซึ่งเป็นชุมชนเดิมที่มีการอยู่อาศัยตั้งแต่ในช่วงของการทําไม้ คนในนครชุม
มักจะเรียกบ้านนครชุมว่า ปากคลอง และคนในปากคลอง ก็เรียกหมู่บ้านของตนเป็น 3 จากปาก
คลองสวนหมากถึงวัดพระบรมธาตุมีเพียงประมาณ 2กิโลเมตร เหตุผลในการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3กลุ่ม
อาจเป็นด้วยเหตุกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น เกรี่ยง มอญ พม่า ลาว จีน และไทย ที่เข้ามาตั้งบ้านเรือน
เพื่อประกอบอาชีพ ต่างมีจารีตประเพณีและความถนัดในการประกอบอาชีพไม่เหมือนกันเลยทีเดียว
เมื่อมีอิสระที่จะประกอบอาชีพและเลือกที่อยู่อาศัย จึงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และแยกกลุ่ม
กันอย่างชัดเจนจึงมีชื่อเรียกว่าปากคลองเหนือ ปากคลองกลางและปากคลองใต้
2.1.6.1 กลุ่มชุมชนปากคลองเหนือ ปากคลองเหนือ คือบริเวณวัดสว่าง
อารมณ์ไปจนถึงที่ตั้งโรงเรียนบ้านนครชุมเป็นกลุ่มคนไทยที่แยกไปจากชุมชนในตัวเมืองกําแพงเพชร
ลักษณะของกลุ่มชนนี้ ชอบศึกษาเล่าเรียนและทําการค้าขายนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบน ชาวบ้านปาก
คลองเหนือคนพื้นถิ่นเดิมเป็นคนไทย มอญ กะเหรี่ยง ชาวเขาเข้ามาอยู่อาศัย ปัจจุบันคือหมู่ที่
5 ตําบลนครชุม

2

ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย,จังหวัดกําแพงเพชร ตําบลนครชุม,เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2557,เข้าถึงได้จาก http://kampaengphet.kapook.com.
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ภาพที่ 4 แสดดงกลุ่มชุมชนปปากคลองเหนืนือ
ที่มา: นิติกร สิงห์ลอ, คัดลอกจากแผนทีที่ภาพถ่ายทางอากาศตําบลนนครชุม ระบบบแผนทีข่ องกูเกิลแมพ
ด้วยโปรแกรมม AutoCAD [โปรแกรมคออมพิวเตอร์], U.S.
U public domain,
d
20007.
2..1.6.2 ปากคลลองกลาง ปาากคลองกลางคือบริเวณโรงงเรียนบ้านนครชุมไป
ถึงคูเมืองโบราณก่อนถึงวัดพระบรมธาตุ
ด
ตุ จะสังเกตได้จากพื
จ ้นที่ต่างรระดับคือส่วนทที่เป็นถนนจะะสูงกว่า
บ้านเรือนเดิมที
ม ่สร้างอยู่บรเวณที
ริ ่เป็นคูเมืองชนกลุ่มนี้นิยมประกอบบอาชีพทําไร่ผกั ไร่ยาสูบ ชาววปาก
คลองกลางดังเดิ
ง้ มคือผู้ที่อพยพมาจากเวี
พ
ยงจันทน์ ปัจจุบันคือหมู่ที่ 4 ตําบลนครชชุม

ภาพที่ 5 แสดดงกลุ่มชุมชนปปากคลองกลาาง
ที่มา: นิติกร สิงห์ลอ, คัดลอกจากแผนทีที่ภาพถ่ายทางอากาศตําบลนนครชุม ระบบบแผนทีข่ องกูเกิลแมพ
ด้วยโปรแกรมม AutoCAD [โปรแกรมคออมพิวเตอร์], U.S.
U public domain,
d
20007.
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2..1.6.3 ปากคลลองใต้ ชุมชนนปากคลองใต้้คือบริเวณจา กแนวคูเมืองถึถึงวัดพระ
บรมธาตุ กลุ่มนี
ม ้ประกอบอาชีพและแต่งกกายคล้ายคลึงกั
ง บกลุ่มปากคคลองกลางชาาวเวียงจันทน์
ประชาชนพื้นถิ
น ่นคือผู้ที่อพยพย้ายมาจากก ลานดอกไม้ม้ หนองปลิง และจั
แ งหวัดสุโขขทัย ปัจจุบนคื
ัน อหมู่
ที่ 3 ตําบลนคครชุม

ภาพที่ 6 แสดดงกลุ่มชุมชนปปากคลองใต้
ที่มา: นิติกร สิงห์ลอ, คัดลอกจากแผนทีที่ภาพถ่ายทางอากาศตําบลนนครชุม ระบบบแผนทีข่ องกูเกิลแมพ
ด้วยโปรแกรมม AutoCAD [โปรแกรมคออมพิวเตอร์], U.S.
U public domain,
d
20007.
ปัจจุบันการแบบ่งกลุ่มเลือนหหายไปแล้ว เรีรียกรวมกันว่าบ้านนครชุม ตตามชื่อเมืองททาง
ประวัติศาสตร์ ปากคลองเหหนือ ปากคลอองกลาง ปากคลองใต้ เป็นคําเรียกติดปาากของคนในพืพืน้ ที่เพื่อ
ใใช้บอกสถานทีเ่ ท่านั้น
3. สภาพทางงสังคม
3 ประวัตคิ วามเป็
3.1
ว นมาขอองเมืองนครชชุมและตลาดย้อนยุคนครชชุม
เมืองเมืองนครชุมเป็นเเมืองประวัตศาสตร์
ศิ
ที่มีประะวัติความเป็นนมาที่ชัดเจนแและ
ยาวนาน มีโบราณสถานแล
บ
ละโบราณวัตถุ เมืองนครชุมตั
ม ้งอยู่บนที่ราบลุ
า ่มบริเวณปปากคลองสวนนหมาก
ทางฝั่งตะวันตกของแม่
ต
น้ําปิง ตรงข้ามกับั เมืองกําแพงงเพชร ลักษณ
ณะตัวเมืองเป็นนรูปสี่เหลี่ยมวงรี ไป
ตามแม่น้ําปิง กว้างประมาณ 400 เมตรร ยาวประมาณ
ณ 2,900 เมตรร กําแพงเมืองงเป็นคันดิน 3ชั
3 ้น
เรียกว่า ตรีบรู กําแพงเมืองทางด้
ง านทิศตตะวันออกเริมจากบริ
่ม
เวณปากคลองสวนหหมากผ่านชุมชนที
ม ่
อาศัยอยู่ในปัจจุบันไปทางททิศใต้ขอวสะพพานกําแพงเพพชร สิ้นสุดตรงข้ามบ้านหัวยยาง กําแพงเมืมืองด้านนี้
ถูกลําน้ําปิงกััดเซาะพังทลาายกําแพงเมืองงด้านทิศเหนือยั
อ งเห็นเป็นชวงๆ
ช่ ส่วนกําแแพงที่สนั นิฐานนว่าขนาน
กับคลองสวนนหมากพังทลาายไปหมดแล้ว คูเมืองด้านทิทิศยังมีอยู่บ้างเป็
ง นแนวที่ขนนานไปกับถนนนหมาย
เลย 101 ที่แยกมาจากพหลโยธินไปยังสสะพานกําแพงงเพชรที่ข้ามแม่น้ําปิงจึงยังพพอมองภาพเมืมืองเก่า
ของ เมืองนครชุมโบราณไดด้บ้าง

24
เมืองนครชุมสันนิฐานว่าสร้างตั้งแต่ต้นสมัยสุโขทัย3 เพราะจารึก พระมหาธรรมราชา
ลิไทเสด็จมาเมืองนครชุม ในปี 1900 ขณะนั้นเมืองนครชุมถูกสันนิฐานว่ามีความเจริญมาก่อนแล้ว มี
วัดพระบรมธาตุเป็นศูนย์กลางทางศาสนา สภาพที่ตั้งของเมืองนครชุมอยู่บนที่ราบลุ่มต่ําซึ่งลาดเอียง
จากทางทิศตะวันตกมาสู่แม่นา้ํ ปิงทางทิศตะวันออก มีลําน้ําสําคัญคือคลองสวนหมากซึ่งไหลมาจาก
ภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และก่อนที่ไหลลงแม่น้ําปิงลําคลองก็เป็นส่วนหนึ่งของคูเมืองนครชุม ลําคลอง
สวนหมากไหลแรงและเชี่ยวกราดมากเกิดอุทกภัยและน้ํากัดเซาะตลิ่งทุกปีมีการขุดคลองแม่พล้อ เพื่อ
ระบายน้ําจากคลองสวนหมากไปลงน้ําปิงอีกแห่งหนึ่งและนําไปเลี้ยงไร่นา ทําให้เมืองนครชุมจึงอุดม
สมบูรณ์ภายในตัวเมืองนครชุมไม่เห็นร่องรอยของโบราณสถานเลยเพราะถูกรื้อทําลายไปหมดและมี
การสร้างเมืองใหม่ทับเมืองเก่าลงไป ยังคงเหลือคือวัดพระบรมธาตุ ซึ่งอยู่เกือบกึ่งกลางเมือง มีเจดีย์
ทรงมอญตั้งอยู่ ซึ่งแต่เดิมเป็นเจดีย์ทรงดอกบัว หรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน
ต่อมาพญาตะก่า ชาวกะเหรี่ยงขอพระบรมราชานุญาตซ่อมแซมและครอบเจดีย์องค์เดิมไว้ด้วยเจดีย์
ทรงพม่า กลุ่มโบราณสถานทีพ่ บในบริเวณอรัญญิกของเมืองนครชุม อยู่ทางทิศใต้ของเมืองห่างจาก
แนวกําแพงเมือง ไปประมาณ 500 เมตร สร้างด้วยอิฐเป็นส่วนสําคัญ สิง่ ก่อสร้างไม่ใหญ่โตเหมือน
เมืองกําแพงเพชร มีวัดสําคัญ เช่น วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดหนองพิกุล วัดหนองลังกา วัดซุ้มกอ วัดหนอง
ยายช่วย วัดหม่องกาเล และป้อมทุ่งเศรษฐี ที่ได้อิทธิพลจากตะวันตกลักษณะเป็นป้อมทําด้วยศิลาแลง
แข็งแรง รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นแบบสุโขทัย แต่มลี ักษณะเฉพาะของเมืองนครชุม แผนผังของ
วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์หรือมณฑปเป็นประธาน ด้านหน้าเจดีย์เป็นวิหาร แต่จากการ
สร้างในที่ลุ่มต่าํ จึงมีการขุดคูเป็นขอบเขตวัด เพื่อนําดินไปปรับพื้นที่บริเวณวัดให้สูงขึ้น และเป็นคูนา้ํ
เพื่อเก็บกักน้ําในฤดูน้ําแล้งหน้าที่และรูปทรงอาคารโบราณสถาน ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ทั้งโบสถ์และวิหารโบสถ์จะสร้างขนาดเล็ก วิหารจะสร้างขนาดใหญ่อยู่หน้าเจดีย์ประธาน ซึ่งมีสอง
แบบคือ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และเจดีย์ทรงลังกา เมืองนครชุมรุ่งเรืองอยู่ตามการสันนิฐานอยู่ราว
สองร้อยปี คือ พุทธศักราช 1800 – 2000 และเสื่อมความเจริญลง และย้ายความเจริญมาอยู่ฝั่ง
กําแพงเพชร เมืองนครชุมสันนิษฐานว่าเป็นเมืองร้าง มาถึงต้นรัตนโกสินทร์ หรือราวพุทธศักราช
2325 เมืองนครชุม กลายมาเป็นบ้านคลองสวนหมาก หรือบ้านปากคลอง ได้มีการกวาดต้อนเชลยศึก
จากเวียงจันทน์มาอาศัยอยู่บ้านปากคลอง4 ซึ่งในยุคนั้นปากคลองเต็มไปด้วยไข้ป่าและโรคระบาด
ปี พ.ศ. 2398 ประเทศสยามได้เซ็นสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษ เกิดกิจการค้าไม้ จึงทํา
ให้เกิดกิจการค้าไม้มากมา กิจการค้าไม้ของบริษัทต่างชาติเข้ามาของทําไม้ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในภาคเหนือ จากเชียงใหม่ถึงปากน้ําโพ นครสวรรค์ เกิดกิจการทําไม้ในนครชุม

3

สุจิตต์ วงษ์เทศ,เมืองนครชุมกําแพงเพชรเมืองแรกหลัง พ.ศ. 1800,เข้าถึงเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2557,เข้าถึงได้จาก http://www.sujitwongthes.com/2012/11/
kamphaengphet_09112555-1/ :47-61.
4
สันติ อภัยราช,ประวัติความเป็นมาของเมืองนครชุม (ม.ป.ท.,กําแพงเพชร: ศรีสวัสดิ์
การพิมพ์2524),ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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เมื่อปี พ.ศ 2414 แซงภอ หรือพะยาตะก่า เกรี่ยงในบังคบอังกฤษเข้ามาขอทําไม้5
นครชุมจึงเป็นชุมชนที่ผสมผสานชาติพันธุ์ อันมีทั้งมอญ พม่า จีน ชาวเวียงจันทร์ ที่เข้ามาทําไม้และตั้ง
ถิ่นฐานในบริเวณปากคลองสวนหมาก จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ทําเลที่ตั้งของพื้นที่เป็นการเลือก
ที่ตั้งบ้านเรือนเลาะตามฝั่งคลองสวนหมากเป็นกลุ่มๆ มาจนถึงแม่น้ําปิง ด้วยความยาวของลําคลอง จึง
ดูแบ่งชุมชนออกเป็นปากคลองเหนือ ปากคลองกลาง ปากคลองใต้ แซงภอถึงแก่กรรมในพ.ศ.2418
และลูกชายรับทําไม้ต่อแต่เกิดขาดทุนและพระยากําแพงเพชรจึงเอาเงินหลวงเข้าสมทบและรับทําไม้
เอง พ.ศ. 2429 พะโป้น้องชายองแซงภอจึงมาขอแบ่งทําไม้จากพระยากําแพงเพชร และรับช่วงการ
บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ต่อจากพี่ชาย ในนครชุมกิจการทําไม้เฟื่องฟูมากทั้งบริบัทคนไทย
ชาวต่างชาติเข้ามาของทําไม้ ทั้งไม้สักละไม้กระยาเลย(ไม้ในป่าเบญจพรรณไม้ประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไม้
สัก) ชุมชนบ้านคลองเหนือมีวัดท่ามั่น6ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางชุมชน การขยายตัวของย่านตลาดในชุมชน
ปากคลองเหนือโดยกลุ่มชุมชนชาวจีน และกลุ่มคนงานของพะโป้ และเมื่อหมดสัมปทานไม้ในจังหวัด
กําแพงเพชรคนงานทําไม้พ่อค้าไม้และคนงานไม้จึงปักหลังทําอาชีพใหม่ตามความถนัดของแต่ละคน
ทําการก่อสร้างเรือนตลอดแนวริมฝั่งคลองสวนหมากจึงมีผลทําให้คันดินเมือโบราณ ขาดหายไปตลอด
แนว จากการขยายชุมชนในอดีต และประกอบกับพื้นที่นครชุมปัจจุบันมีการเปิดกิจการบ้านจัดสรร
และหอพักเพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยมากมาย ตั้งแต่ปี 2539-ปัจจุบัน7 กําแพงเมืองจึงยัง
พอมีให้เห็นอยู่บ้างเฉพาะช่วงด้านทิศใต้บางส่วนเท่านั้นจากการขยายตัวของชุมชนหลังจากที่หมด
สัมปทานป่าไม้ได้มีการบุกรุกป่าเพื่อจับจองเป็นพื้นที่ทางการเกษตร การขยายตัวด้านสินค้า8เพื่อ
ตอบสนองกับชุมชนในทางเกษตรกรรม มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นในตลาดนครชุมด้านติดถนน
พหลโยธินขึ้นแต่ทําการตัดอ้อมใจกลางชุมชนผ่านออกไปทางปากคลองเหนือ ส่วนย่านการค้าเดิมที่
ตั้งอยู่ริมคลองและใจกลางตลาดเดิมไม่ได้ถูกทําลาย กลุม่ คนในตลาดจึงยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนเดิม
ส่วนที่มีฐานะดีจากการค้าขาย ก็จะย้ายครับครัวไปอยู่รอบๆข้างชุมชน โดยไม่ได้รื้อถอนบ้านเดิม
ออกไปบ้านเดิมในตลาดส่วนใหญ่จึงเป็นบ้านไม้ที่ไม่มผี ู้อยู่อาศัย
จากการพัฒนาในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะการสร้างถนนพหลโยธินนําการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตคนในนครชุมจากเดิมไปสู่ยุคสมัยใหม่การก่อสร้างสะพานวุฒิกุลข้ามแม่น้ําปิง ที่คลองวังเจ้า
(อําเภอโกสัมพีนครในปัจจุบัน) ไปจังหวัดตากในปี 2496 และ สะพานกําแพงเพชรที่ข้ามแม่น้ําปิง

5

อมรรัตน์ เกรียงขจร, “การเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมแม่น้ําปิง กรณีศึกษา คลองสวน
หมาก กําแพงเพชร”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะ
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2541),32.
6
วัดท่ามั่น เดิมตั้งอยู่บริเวณตลาดนครชุมต่อมาได้ย้ายวัดไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของคลองสวน
หมาก รวมกับวัดสว่างอารมณ์
7
ชัชวาล ธรรมสอน,การศึกษาเรือนไทยภูมิปัญญาไทยจังหวัดกําแพงเพชร,
(กําแพงเพชร:ฝ่ายเอกสารตําราวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
,2544),93.
8
เรื่องเดียวกัน,หน้า4.
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จากฝั่งนครชุมไปยั
ม งฝั่งเมืองกํ
ง าแพงเพชรรในปี 2500 ทําให้การเดินด้วยถนนสะดววกมาขึ้น9 ภาพพใน
นิยาย ทุ่งมหาาราช แต่งจากกความทรงจําารําลึกของ ครูรูมาลัย ชูพินจิ ได้ย้อนอดีต ให้เห็นภาพพเมือง
นครชุม จากนินิยายเรื่องทุ่งมหาราช
ม
อย่างตอนหนึ่งในเนื้อเรื่องเขียนว่
นา
““นครชุมยังเป็นคลองสวนหม
น
มากพร้อมด้วยเเหย้า เรือนฝาขขัดแตะและมุง แฝกไม่กี่หลังคาเรื
ค อน
และบ้านไร่เพิ่งมี
ง พวกเวียงจันทน์
น อพยพอยูยู่ไม่กคี่ รอบครัว ป่ามะพร้าว ยัยงโหรงเหรง กํ าแพงเมืองเก่า ชั้นนอก
ยังไม่ถกู ทําลายลงมาถมถนนน และดงเศรษฐีฐียังทิ้งซากของงนครร้างไว้เป็นอนุ
น สาวรีย์แก่ คนรุ่นหลัง”100

ภาพที่ 7 บรรรยายการภายใในตลาดย้อนยยุคนครชุม
ที่มา: mojisaang [นามแฝง], เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษาายน2558, เข้้าถึงได้จาก
http://www
w.pixpros.neet/forums/shhowthread.pphp?p=12944224
ปัจจุบัน นครชชุมหรือตําบลคคลองสวนหมากในอดีต มีฐานะเป็
ฐ
นตําบบลหนึ่งของอําเภอ
เมืองจังหวัดกําแพงเพชร และในปี
แ
25544 ชุมชนนครชชุมได้ร่วมกันจัดตลาดย้อนยยุคนครชุมขึ้น
ตลาดย้อนยุคนครชุ
ค
มจัดขึนเพื
น้ ่อสร้างรายยได้ให้แก่คนในพื้นที่ โดยภภายในงานนํากการรื้อฟื้น สภภาพวิถี
ชีวิตของคนในนชุมชนนครชุม วัฒนธรรมทท้องถิ่น วรรณ
ณกรรม ศิลปหัหัตถกรรมดนตตรี การละเล่น และ
อาหารพื้นบ้านให้กลับมามีมีชีวติ ใหม่อีกคครั้ง โดยที่พ่อค้า-แม่ขาย ภาายในงานแต่งกกายย้อนยุค เข้
เ าร่วมใน
กิจกรรม จัดขึน้ บริเวณสามมแยกตลาดนคครชุม เป็นศูนย์
น กลางย่านธุรกิ
ร จ ที่มีการค้ค้าขายเจริญรุงเรื
่ง องใน

9

อมรรัตน์ เกรียงขจร, การรเปลี่ยนแปลงงของชุมชนริมแม่น้ําปิง ก รณีศกึ ษา คลลองสวน
หมาก กําแพพงเพชร,28-299.
1
10
เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมมหาราช,( กรุงเทพฯ:องค์
ง
การคุ
า รุสภา,25443),3.

27
อดีต จุดประสสงค์นอกเหนือจากจะเป็
อ
นกการหนุนเสริมเศรษฐกิจ11 ที่พอเพียงแก่ปประชาชนแล้วยั
ว งจุด
ประกายให้คนในนครชุ
น
ม ใช้ศลิ ปวัฒนธรรรม โบราณบ้้านเก่าที่มีอยู่ สร้างเป็นแหลล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางงวัฒนธรรมแลละแหล่งท่องเเที่ยวทางวัฒนธรรม
น
จําลองงบรรยากาศตลลาดแบบย้อนยุ
นค
บรรยากาศภาายในตลาดจะะมีพ่อค้า แม่คค้้า แต่งกายด้วย
ว ชุดไทย นําอาหารที
า
่เป็นนเอกลักษณ์ของชาว
อ
นครชุมหรือรวมสมั
ร่
ยวางจําหน่
า าย มีการรสาธิตการทําอาหารพื
อ
้นบ้าน หรือศิลปหัตตถกรรม การจักสาน
ไไม้ไผ่ งานผีมอใบตอง
อื
และะการวาดรูป รระบายสี เน้นการแต่
ก งกายพื้นบ้าน ร่วมสมมัย เพื่อสร้างคความ
ส่วนร่วมของคคนในชมชน ปลู
ป กฝัง ประเพพณีวัฒนธรรมมให้แก่เยาวชนนรุ่นหลัง ได้สืบบทอดมรดกททาง
วัฒนธรรมต่อไป
อ

ภาพที่ 8 บรรรยายการภายพ่อค้าแม่ค้าในนตลาดย้อนยุคนครชุม
ที่มา: ตลาดย้้อยยุคนครชุม,
ม เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษาายน 2558, เข้ข้าถึงได้จาก
http://www
w.iurban.in.thh/shopping//nakhonchuum/
กการสร้างบรรยยากาศเสมือนนจริง โดยเปิดโอกาสให้
โ
ผู้เข้าร่วมชมกิจกรรรมภายในงาน
สามารถ นั่งรับประทานอาาหารดั้งเดิม มีที่นั่งรับประททานอาหาร มีการละเล่
ก
นพืน้ นบ้าน ประกวดแข่งขัน
ทําอาหารเพือสร้
อ่ างแรงจูงใจให้
ใ มีร่วมกับงาน บรรยากกาศลานศิลป์ ดนตรี
ด ไทยรูปแแบบการประกกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุทง่ การละเล่นในนครชุ
น
ม รระบําคล้องช้าง ลิเกป่า ระบบําร้องแก้ รําแแม่ศรี เพื่อสร้าง
า
บรรยากาศในนงานเพื่อดึงดูด ผู้คนให้เข้ามมาในพื้นที่
1
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เพชรา บุดสีทา, “การจัดดการด้านการรตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนนครชุม”
(กําแพงเพชร: งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชชภัฏกําแพงเพพชร, 2552), 131.
1

28
4. โบราณสถถานในพืน้ ทีนครชุ
น่
ม
ป
ประกอบด้
วย 2 เขต เหมือนนกับเมืองโบรราณ โดยทั่วไปป คือเขตเมืองงที่เรียกว่าคามมวาสี
และเขตป่าทีเรี
เ่ ยกว่าอรัญญิก บริเวณนี้เรียกกันในสมัยโบราณว่
ย
า ดงเศรษฐีเมื่อป่ปาไม้ถูกทําลายย ไปจน
หมดสิ้น จึงเรีรียกกันว่าทุ่งเศศรษฐี เป็นอาณ
ณาเขต ที่พบ กรุพระเครื่องที
ง ่มีชื่อเสียงทีที่สุดของเมือง
กําแพงเพชร เรียกตามแหลล่งที่พบว่า พรระทุ่งเศรษฐี
4 เมืองโบราณ เขตเมือง
4.1
4.1.1 เจดีย์วดั พระบรรมธาตุนครชุม วัดพระบรมมธาตุนครชุม112 เป็นวัดที่สร้างขึ้นมา
พร้อมกับเมืองนครชุม เจดีย์มหาธาตุนคครชุมเดิมมี 3 องค์ตั้งอยู่บนฐฐานเดียวกัน และล้มสลายไปพร้อม
กับเมืองนครชชุมที่เสื่อมลง แต่พบวัดพระะบรมธาตุอีกครั
ค ้งในสมัย รัชกาลที
ช ่4 ของกกรุงรัตนโกสินทร์
น

ภาพที่ 9 วัดพระบรมธาตุ
พ
นครชุ
น ม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ 23 ตุลาคม 2557)
ใในปี พ.ศ.23992 สมเด็จพระะพุฒจารย์(โต)) พรหมรังสี ได้
ไ เสด็จมาเยีย่ ยมญาติที่กําแพพงเพชร
และ อาศัยจําวั
า ดที่วัดเสด็จในเมื
ใ องกําแพพงเพชร ได้อ่านจารึกที่อุโบสสถวัดเสด็จ ได้ด้ทราบว่ามีเจดีย์บรรจุ
พระบรมธาตุอยู่ที่ริฝั่งแม่น้าํ ปิงฝั่งตะวันอออก เจ้าเมืองกํ
ง าแพงเพชรจึจึงได้ให้ประชาาชนขุดถาง จึงพบ
เจดีย์ตามจริง และปฏิสังขรณ์ขึ้น
ใ จุลศักราชช 1233 (พ.ศศ. 2414) แซภภอ (หรือแซงพพอ หรือพญาตตะก่า) พ่อค้าไม้
ในปี
ไ เมือง
กําแพงเพชร มีใจศรัทธาจะะบูรณปฏิสังขขรณ์พระเจดีย์ในวัดพระธาตตุ เมืองนครชุม พระยากําแพงเพชร
แ
เจ้าเมืองและกกรมการ จึงไดด้ทําหนังสือขอออนุญาตลงมาที่กรุงเทพฯ ทางกรุงเทพฯฯ จึงตอบอนุโมทนา
โ
1
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รัชนีวรรณ บุญอนนท์แลละพธูรําไพ ปรระภัสสร, “คววามพร้อมของงวัดพระบรมธธาตุนคร
ชุมในการเป็นแหล่
น งท่องเทียวทางศิ
่
ลปกรรม,”(กําแพงงเพชร: งานวิจัยมหาวิทยาลลัยราชภัฏกําแพงเพชร
,2550),47.

29
และอนุญาตให้ซ่อมแซ่มได้13 ต่อมา ในปีจุลศักราช 1237 (พ.ศ. 2418) แซภอก็ถึงแก่กรรม และเข้าใจ
ว่าการปฏิสังขรณ์นั้นก็คงชะงักไป จนมาในปี ร.ศ. 123-124 (พ.ศ. 2447-2448) พะโป้จึงรวบรวม
ทุนทรัพย์เริ่มการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จนสําเร็จเป็นแบบเจดีย์ศิลปะพม่า และยกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐาน
ในเดือน 6 ปี ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ก่อนเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จ
ประพาสต้นเมืองกําแพงเพชรเพียง 3 เดือน พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาบันทึกไว้ว่า “พระเจดียน์ ี้
ทาสีเหลือง มีลายปูนขาว แลดูในแม่น้างามดี” นอกจากหลักฐานจากจารึกนครชุมและใบบอกขอทําการ
บูรณะซ่อมแซมพระบรมธาตุเจดีย์นครชุมแล้วลายละเอียดเพิ่มเติมจากวรรณกรรม ทุง่ มหาราช ของ
ครูมาลัยชูพินิจ ก็ได้เขียนถึงพระบรมธาตุนครชุม14 แต่ก่อนทีน่ ี้มีพระเจดีย์อยู่ 3องค์ ไม่มีใครรู้ว่ามีมา
ตั้งแต่ครั้งไหน ไม่มีใครรู้ว่าใครมาสร้างไว้นอกจากชาดกเรื่องปรําปรา หรือเทพะนิยาย แต่ก่อนมา แต่
ทุกคนรู้ว่าใครเป็นผู้รวบรวมพระเจดีย์ 3 องค์ขึ้นมาสร้างเป็นองค์เดียวทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนมายอยอด
ฉัตรทอง แต่กอ่ นมา ข้ามองแล้วเกิดอัศจรรย์ใจว่าสุดวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาสามัญสมัยนีจ้ ะทําอย่างนั้น
ได้ มาเมือกี้นี้เอง ทันใดที่ก้มกราบองค์พระ ข้าก็นึกถึงพะโป้ภายหลังได้พูดจากับแกครั้งนั้นแล้วข้าคิด
ว่า ข้าเข้าใจว่าทําไมพระธาตุองค์นี้จึงเป็นเจดีย์ใหญ่มหึมาขึ้นมาได้ และทําไมการยกฉัตรทองจึงทํา
สําเร็จ คนอย่างพะยาตะก่า พี่ และพะโป้ น้อง หาไม่ได้ อีกแล้วในชาตินี้ แก่ไม่ใช่คนไทย แต่แก่ก็รัก
เมืองไทย รักคนไทย เพราะมันเป็นถิ่นฐานทีส่ ร้างแกขึ้นมา
13

เอกสารเย็บเล่ม กรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย (จ.ศ. 12321233), ร.5 รล.-มท. เล่ม 5,กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ,263: สําเนาสารตราจากสมุหนายกซึ่ง
รับผิดชอบกํากับดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ. “ด้วยพระยากําแพงเพชรกรมการ มีใบบอกลงไปว่า แซภอ เกรี่ยง
เข้ามาทาหนังสือสัญญาขอทําไม้ขรสัก ณ ป่าคลองสวนหมากคลองวังจาวคลองประกัง แขวงเมืองกําแพงเพชรได้
ผลประโยชน์มาก แซภอมีใจสัทธาอยากจะสร้างพระเจดีย์ กอสวมพระ เจดีย์เก่าที่วัดพระธาตุน่าเมือง
กําแพงเพชรฝั่งตะวันตก แซภอได้จ้างราษฎรทําอิฐได้เก้าหมื่น สิ้นเงินเก้าพันแถบคิดเปนเงินตรา 44 ชั่ง 7 ตําลึง
2 บาท จะก่อสวมพระเจดีย์เก่าลงทั้ง 3องค์ กว้าง 15วา ยาว 15วา ชัก 4เหลี่ยมมีมุข 4ด้าน แล้วจะก่อพระเจดีย์
บนมุขด้านละองค์ ขอพระราชทานที่ก่อกําแพงรอบพระเจดีย์ น่า 3ศอก สูง 4 ศอก ห่างพระเจดีย์ออกไปอีก
158 10 วา จะเอาช่างเมืองนอกเข้ามาก่อ กําหนดจะได้ลงมือกระทุ้งราก ณ เดือน 6 ค่างขึ้นปีวอกจัตวา แต่รูป
พระเจดีย์เก่าที่ชารุดหักพังนั้น ได้ทําแผนที่ถ่ายตัวอย่างให้หลวงชํานาญภาษาคุมลงไปนัน้ ได้แจ้งตามบอกแล้ว
จึ่งให้พระราชเสนาปลัดทูลฉลอง กรมหาดไทยฝ่ายเหนือ นําบอกเสนอท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงษผู้สาเร็จราชการ
แผ่นดิน ท่านเจ้าพระยาภูธราภัยที่สมุหนายกได้ปรึกษาพร้อมกันเห็นว่า แซภอก็เป็นเกรี่ยงมาทําป่าไม้ขรศักแขวง
เมืองกําแพงเพชรมีทุนรอนมาก แซภอมีใจสัทธาจะสถาปณาพระเจดีย์เก่าทํามุขก่อกําแพงสวมพระเจดียธาตุนั้น
ก็เป็นกองการกุศลของแซภอต่อไป ในพระพุทธสาศนา จะได้เป็นที่สักการะบูชาย์แก่เทพาและมนุษย์ แซภอได้
ลงทุนซื้ออิฐสิ้นเงินหลายชั่ง ควรจะให้ แซภอสถาปนาซ้อมแปลงพระเจดีย์ธาตุกอ่ กําแพงไว้ ก็จะได้เป็นสง่างาม
แก่เมืองกําแพงเพชร แต่อย่าให้แซภอถือใจขาดว่าเป็นที่ของแซภอ แซภอจะสถาปนาพระ เจดียธ์ าตุในศาสนา
ฝ่ายไทยที่แขวงใดอีกก็ตามแต่ใจของแซภอ ให้พระยาจ่าแสนบดีพระยากําแพงเพชรพูดจาชี้แจงกับแซภอให้
เข้าใจตามทองตรานี้ สารตรามา ณ วัน 6 ฯ4 ค่าปี มแมตรี ศักราช1233 ฯ”
14

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

30
4 โบราณสถานเขตป่าในนนครชุม โบรราณสถานเขตตอรัญญิก
4.2
4.2.1 วัดซุ
ด ้มกอ15 วัดดซุ้มกอ อยู่ในเขตอรั
น
ญญิกบริ
บ เวณทุ่งเศรษษฐี บริเวณตรรงกันข้าม
กับสถานีขนสส่งจังหวัดกําแพงเพชร วัดซุ้มกอ ที่เรียกวว่าวัดซุ้มกอเพราะ พบพระเเครื่อง ที่วงกาารพระ
เครื่องเรียกกันว่
น า พระซุ้มกอ
ก ทุกพิมพ์ คือพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง พิมพ์
ม เล็ก และพิพิมพ์คะแนน จํานวน
มากที่วัดนี้ เนืนื่องจากวัดซุมกอ
ม้ มีพระซุ้มกอที่มีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในเบญจภาคี สุดดยอดแห่งจักรพรรดิ์
พระเครื่อง ทํําให้โบราณสถถานและโบราาณวัตถุ ในบริเวณวัดซุ้มกอถูกทําลายจนหหมดสิน้ ที่พบก่
บ อนการ
บูรณะคือเนินดิ
น น ที่เป็นเจดีดีย์ทรงลังกา แและเนินวิหารรขนาดเล็กมีเจดี
จ ย์รายรอบเจจดีย์ใหญ่ แต่ไม่
ไ เหลือ
แม้กระทั่งซากก พระเครื่อง พระบูชา พระพุทธรูป ถูกขนย้
ข ายไปจากกบริเวณวัดซุ้มมกอทั้งหมดรออบๆวัด มี
คูน้ําล้อมรอบบ เป็นลักษณะะ อุทกสีมา ตาามคตินิยมแบบลังกา วัดบริริเวณนี้ทั้งหมดดมีอุทกสีมาเหหมือนกัน
ทั้งหมด ยืนยัันได้ว่าสร้าง ในสมั
ใ ยใกล้เคียยงกัน วัดซุ้มกอควรจะเป็
ก
นหน้าตาของเมืมืองกําแพงเพชร แต่ไม่
ค่อยมีใครคนทีร่ ู้จักวัดซุ้มกอ แม้วัดซุ้มกอออยูร่ ิมทางถนนนเข้าเมืองกําแพงเพชร
า
แตต่ความทรุดโททรมของ
วัด จึงไม่ได้ มีผู้คนและนักท่ทองเที่ยวสนใใจแต่อย่างใด

ภาพที่ 10 วัดซุ
ด ้มกอ
ที่มา: วัดซุ้มกอ,เข้
ก าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษาายน 2558,เข้้าถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==nakhonchum&month==11-2011&grroup=3
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คณะกรรมกการฝ่ายประมมวลเอกสารจออหมายเหตุ ในนคณะกรรมกการอํานวยการรจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
ย ฯ, วัฒนธรรรม พัฒนากการทางประวััติศาสตร์เอกลลักษณ์และภูมมิิ ปัญญา จังหวั
หด
กําแพงเพชรร, (กรุงเทพฯ:คคุรุสภาลาดพร้ร้าว,2544),733.

31
4.2.1 วัดหนองพิ
ด
กุล166 โบราณสถานวัดหนองพิกุกลุ อยู่นอกเมือองนครชุมทางงด้านทิศ
ใใต้ หรือเขตอรัญญิกของเมืืองนครชุม แผผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้
น า หันหน้าไไปทางทิศตะวัวันออก มี
คูน้ําโดยรอบททั้ง 4 ด้าน สิงก่
่ง อสร้างสําคัญ ภายในวัดคือ มนฑปรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสซึ่งทําหน้าทีเป็
่เ นเจดีย์
ประธานตั้งอยยู่หลังวิหาร มณฑปก่อฐานสสูงประมาณ 1.50
1 เมตร ก่อผนั
อ งหนาทึบบทั้งสามด้าน เว้
เน
ทางเข้า – อออกเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว ภายในประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป ปูนปั้ นขนาดใหญ่ เครื่อง
บนหลังคาสันนิ
น ษฐานว่าเป็นเครื่องไม้ ใช้ช้กระเบื้องดินเผาแบบตะขออเป็นกระเบื้อ ง มุงหลังคา โดยตั
โ ้งอยู่
ทางด้านทิศใตต้ของโบราณสสถานวัดซุ้มกออ ตําบลนครชุชุม อําเภอเมืองกํ
อ าแพงเพชรร จังหวัดกําแพพงเพชร
ที่วัดหนองพิกุกล ได้ขุดพบพพระเครื่องที่เรีรยกกันว่าพระนางกําแพง

ภาพที่ 11 วัดหนองพิ
ด
กุล
ที่มา: วัดหนอองพิกุล,เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 25558,เข้าถึงได้จาก
า
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==nakhonchum&month==11-2011&grroup=3
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คณะกรรมกการฝ่ายประมมวลเอกสารจออหมายเหตุ ในนคณะกรรมกการอํานวยการรจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
ย ฯ, วัฒนธรรรม พัฒนากการทางประวััติศาสตร์เอกลลักษณ์และภูมมิิ ปัญญา จังหวั
หด
กําแพงเพชรร, 73.

32
4.2.3 วัดเจดี
ด ย์กลางทุทุ่ง17โบราณสถถานวัดเจดีย์กลางทุ่ง อยู่นออกเมืองนครชุม
ทางด้านทิศใตต้ เป็นเจดีย์ประธาน
ร
ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ
อ ่มข้าวบิบิณฑ์ สภาพค่ออนข้างสมบูรณ์
ณ รูปทรง
ขององค์เจดีย์ย์ประกอบด้วยฐานหน้
ย
ากระะดานสี่เหลี่ยมซ้
ม อนลดหลั่นกักน 3 ชั้น ถัดขึ ้นไปเป็นฐานนบัว
ลูกแก้วอกไก่ ชั้นแว่นฟ้า และส่
แ วนเรือนธธาตุย่อเหลี่ยมไม้
ม ยี่สิบที่รองรับส่วนยอดขของเจดีย์ทรงดดอก
บัวตูม วัดเจดีดีย์กลางทุ่งมีพระเครื
พ
่องตระะกูลทุ่งเศรษฐีทีท่มีชื่อเสียงมาาก คือพระกําแแพงซุ้มกอ พรระกําแพง
นางพญา และะพระกําแพงเเขย่ง จึงทําให้ห้ โบราณสถานนโบราณวัตถุถูถกู ขุดค้นทําลาายลงเพื่อขุดหาพระ
ห
เครื่อง

ภาพที่ 12 วัดเจดี
ด ย์กลางทุง่
ที่มา: วัดเจดีย์ยกลางทุ่ง,เข้าถึงเมื่อวันที่ 115 เมษายน 2558,เข้
2
าถึงได้ด้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==nakhonchum&month==11-2011&grroup=3
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คณะกรรมกการฝ่ายประมมวลเอกสารจออหมายเหตุ ในนคณะกรรมกการอํานวยการรจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
ย ฯ, วัฒนธรรรม พัฒนากการทางประวััติศาสตร์เอกลลักษณ์และภูมมิิ ปัญญา จังหวั
หด
กําแพงเพชรร, 74.

33
4.2.4 วัดหนองลั
ด
งกา118โบราณสถานนวัดหนองลังกา
ก อยู่นอกเมืมืองนครชุมทางด้านทิศ
ใใต้ โดยตั้งอยูทางทิ
ท่ ศตะวันออกเฉี
อ ยงเหนืนือของวัดหม่องกาเล
อ
โบราณ
ณสถานที่สําคั ัญ ได้แก่ เจดีย์
ประธานทรงกกลมหรือทรงรระฆังศิลปะสุโโขทัย ก่อด้วยอิฐ มีซุ้มพระยืยื่นออกมาจากกฐานตอนล่างทั
ง ้ง 4
ด้าน ชั้นมาลัยเถาซึ
ย ่งรองรับองระฆั
บ
งเป็นแบบบัวคว่ํา-บบัวหงาย ซ้อนลดหลั
น
่นกัน 3 ชั้น องค์ระฆัฆัง
ค่อนข้างเพรียวหรื
ย อชะลูด ปากองค์ระฆังั ไม่ผายออกมมากนัก ถัดจากองค์ระฆังเป็ปนส่วนที่เรียกว่า
บัลลังก์และส่สวนยอดของเจจดีย์ ซึ่งประกอบด้วยแกนปปล้องไฉน บัวฝาละมี
ฝ
ปล้องงไฉน และปลียอด
ย

ภาพที่ 13 วัดหนองลั
ด
งกา
ที่มา: วัดหนอองลังกา,เข้าถึงเมื
ง ่อวันที่ 15 เมษายน 25558,เข้าถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==nakhonchum&month==11-2011&grroup=3
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คณะกรรมกการฝ่ายประมมวลเอกสารจออหมายเหตุ ในนคณะกรรมกการอํานวยการรจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
ย ฯ, วัฒนธรรรม พัฒนากการทางประวััติศาสตร์เอกลลักษณ์และภูมมิิ ปัญญา จังหวั
หด
กําแพงเพชรร, 74.

34
2.4.5 วัดหนองยายช่
ด
ววย(วัดหนองพลับ) 19โบราาณสถานวัดหนนองยายช่วย อยู่นอก
เมืองนครชุมทางด้
ท านทิศใต้ต้ โดยตั้งอยู่ทาางทิศตะวันอออกของโบราณ
ณสถานวัดหนอองลังกา โบราาณสถาน
ที่สําคัญ ได้แก่ก เจดีย์ประธาานทรงกลมหรืรือทรงระฆังก่กอด้วยอิฐ ฐานนเขียงด้านล่างงเป็นฐานสี่เหลี
ห ่ยมหน้า
กระดาน ถัดขึ้นไปเป็นฐานนหน้ากระดานนแปดเหลี่ยม และฐานบั
แ
วแปปดเหลี่ยมซ้อนนลดหลั่นกันขึ้นไป ชัน้
มาลัยเถารองรับองค์ระฆังเป็
เ นแบบบัวถลลา องค์ระฆังค่อนข้างเล็ก และตัง้ อยู่ในตตําแหน่งที่สูง นับเป็น
เจดีย์ทรงระฆัฆังที่มีลักษณะคล้ายกับเจดียย์ทรงระฆังทาางฝั่งเมืองกําแพงเพชร
แ
โดย เฉพาะการทําชั
า ้นฐาน
บัวแปดเหลี่ยมรองรับชั้นมาลัยเถา สําหรรับทางด้านหนน้าเจดีย์ประธธานมีวิหาร ขนนาด 5ห้อง หรือื ห้า
ช่วงเสา ก่อด้วยอิ
ว ฐ 1 หลัง

ภาพที่ 14 วัดหนองยายช่
ด
วย
ว
ที่มา: วัดหนอองยายช่วย,เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558,เข้
2
าถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==nakhonchum&month==11-2011&grroup=3
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คณะกรรมกการฝ่ายประมมวลเอกสารจออหมายเหตุ ในนคณะกรรมกการอํานวยการรจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
ย ฯ, วัฒนธรรรม พัฒนากการทางประวััติศาสตร์เอกลลักษณ์และภูมมิิ ปัญญา จังหวั
หด
กําแพงเพชรร, 75.

35
2.4.6 วัดหม่
ด องกาเล 220โบราณสถานวัดหม่องกาเล อยู่นอกเมื ืองนครชุมทางด้านทิศ
ใใต้ โดยตั้งอยูทางด้
ท่ านทิศใต้ต้ของโบราณสสถานวัดหนองงพิกุล โบราณ
ณสถานที่สําคัญ ได้แก่ เจดีย์ยป์ ระธาน
เป็นเจดีย์ทรงงกลมหรือทรงงระฆังศิลปะสุสุโขทัย ก่อด้วยอิ
ย ฐ มีซุ้มพระะยื่นออกมาจาากฐานตอนล่างทั
า ้ง 4
ด้าน ชั้นมาลัยเถารองรั
ย
บองงค์ระฆังเป็นแแบบบัวถลา องค์ระฆังค่อนขข้างเพรียวหรื อชะลูด ปากอองค์ระฆัง
ไไม่ผายออกมาากนัก ถัดจากกองค์ระฆังเป็นนส่วนที่เรียกวว่าบัลลังก์ สําหรั
ห บส่วนยอดขขององค์เจดีย์ยห์ ัก
พังทลายเกือบหมด
บ เหลือหลั
ห กฐานเฉพาาะส่วนของแกนปล้องไฉน

ภาพที่ 15 วัดหม่
ด องกาแล
ที่มา: วัดหม่องกาแล,เข้
อ
าถึงเมื
ง ่อวันที่ 15 เมษายน 2558,เข้าถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==nakhonchum&month==11-2011&grroup=3
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คณะกรรมกการฝ่ายประมมวลเอกสารจออหมายเหตุ ในนคณะกรรมกการอํานวยการรจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
ย ฯ, วัฒนธรรรม พัฒนากการทางประวััติศาสตร์เอกลลักษณ์และภูมมิิ ปัญญา จังหวั
หด
กําแพงเพชรร, 75.

36
2.4.7 ป้อมทุ
อ ่งเศรษฐี221ป้อมทุ่งเศรษษฐี ตั้งอยู่บนถถนนพหลโยธินนริมทางหลวงงแผ่นดิน
หมายเลข 1001 ก่อนถึงตัวเมื
เ องกําแพงเพพชรเล็กน้อย อยู่นอกเมืองนนครชุมทางด้าานทิศใต้ เป็น
โโบราณสถานขนาดใหญ่จะเห็
ะ นกําแพงศิลลาแลงเป็นป้อม
อ มีใบเสมาเเหลืออยู่ ป้อมมก่อด้วยศิลาแแลงกว้าง
83.5 เมตร มีลกั ษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรสั สูงประมาาณ 6 เมตร ตรงกลางแต่
ต
ละะด้านมีช่องปรระตูเข้า
– ออกบริเวณ
ณกึ่งกลางป้อมทั
ม ้ง 4 ด้าน ททางด้านในก่อเป็
เ นเชิงเทินพออเดินหลีกกันไได้ ตรงฐานป้อมใต้เชิง
เทินเป็นห้องมีมีทางเดินต่อต่ตอกันได้ มีรูมอองอยู่ติดกับพืน้ ก่อด้วยศิลาแลง กําแพงงด้านนอกก่อเป็นผนัง
สูง ตอนบนสุดของกําแพงกก่อเป็นรูปใบเสสมา ใต้ใบเสมมาทุกใบมีช่องซึ
ง ่งอาจจะใช้เเป็นช่องปืน ส่วนตรง
มุมกําแพงทั้ง 4 มุม ทําเป็นป้
น อมรูปสี่เหลีลี่ยมยื่นออกมา ตอนล่างขอองแนวกําแพงงมีช่องกุดทําเป็ป็นวงโค้ง
ยอดแหลม ป้อมทุ่งเศรษฐี การก่อสร้างป้ป้อมนี้มีความมั่นคงมาก แตต่ด้านทิศเหนืออถูกรื้อออกเสีสียด้าน
หนึ่ง จึงเหลือเพี
อ ยง 3 ด้าน

ภาพที่ 16 ภาาพป้อมทุ่งเศรรษฐี
ที่มา: วัดหม่องกาแล,เข้
อ
าถึงเมื
ง ่อวันที่ 15 เมษายน 2558,เข้าถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==nakhonchum&month==11-2011&grroup=3
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คณะกรรมกการฝ่ายประมมวลเอกสารจออหมายเหตุ ในนคณะกรรมกการอํานวยการรจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
ย ฯ, วัฒนธรรรม พัฒนากการทางประวััติศาสตร์เอกลลักษณ์และภูมมิิ ปัญญา จังหวั
หด
กําแพงเพชรร,75.

37
5. ลักษณะทีที่อยู่อาศัยในนนครชุมช่วงขอองการทําไม้
ก ้งบ้านเรือนที
การตั
อ ่อยู่อาศัยอยู่กันเป็นกลุมแบบเครื
่
อญาติ
ญ และกลุ่มทที่มาจากต่างทท่องถิ่น
เข้ามาปลูก สร้
ส างบ้านเพื่อประกอบอาชีชีพในนครชุม ลัลกษณะบ้านทีที่อยู่อาศัยปัจจจุบันในนครชุม มี 3
รูปแบบ คือ
5 แบบเรือนไทยเดิ
5.1
น
ม รูปแบบเรือนไทยยภาคกลางเป็นรูปแบบเรือนนเดียว ไม่มีการ
22
เพิ่มเติมเป็นเรืรือนหมู่ เพรราะวัฒนธรรมมในจังหวัดกําแพงเพชรเมืองลู
อ กแต่งงานมีมีครอบครัวแลล้วจะ
แยกออกไปสร้างเรือนใหม่ มี2ลักษณะ คือ 1. ลักษณ
ณะการยกพื้นสูงเป็นเรือนที่รราบลุ่มทํานาจจะมีการ
ยกพื้นเรือนสูง เพื่อพ้นจากกน้ําท่วม 2.เรืออนไทยเดิมในนตัวเมืองของคคนที่ประกอบออาชีพค้าขายใในตลาด
จะยกพื้นเรือนไม่
น สูงมากนักเพื
ก ่อปรับในหหน้าเรือนให้เป็นพื้นที่ค้าขายย แต่รูปแบบลลักษณ์เรือนไททยเดิมอยู่

(A)
(B)
ภาพที่ 17 ภาาพแบบเรือนไไทยเดิม
(A) บ้านรูปแบบบเรือนไทยภภาคกลางยกพืพื้นสูง บ้านปาากคลองกลาง ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
(B) เรือนไทยเดิมยกพื้นเรือนไม่
อ สูงหน้าเรืรือนประตูเป็นบานเฟี
น
้ยมเปิปดเป็นพื้นที่ค้าาขายถนนเทศศา อําเภอ
เมือง จังหวั
ห ดกําแพงเพชร
ที่มา: (ภาพA)) อาคารไม้ในเมื
น องกําแพงเเพชรและนครรชุม,เข้าถึงเมือวั
่อ นที่ 20 กุมภภาพันธ์ 25588,เข้าถึง
ไได้จาก http://www.dastta.or.th/dasttaarea4/3d//contact.htm
ml ; (ภาพB) นิติกรสิงห์ลอ ถ่ายเมือ่
วันที่ วันที่ 144 มีนาคม 25557.
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ชัชวาล ธรรมสอน,การศึกกษาเรือนไทยยภูมิปญ
ั ญาไททยจังหวัดกําแแพงเพชร,
(กําแพงเพชร:ฝ่ายเอกสารตตําราวิชาการคคณะเทคโนโลลยีอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลลัยราชภัฏกําแพงเพชร
,2544),51.

38
5 เรือนไทยยปั้นหยา และะมนิลา
5.2
5.2.1 เรือนไทยปั้นหยยา ทั่วไปในเมืมืองกําแพงเพชชรและนครชุม เรือนทรงปันหยา
้น
เป็นเรือนที่ได้รับการปรับปรุ
ป งตัวเรือนแลละรูปทรงหลังคาเป็
ง นแบบจัจั่วล้ม เรือนปัน้ นหยาแบบชันเดี
น้ ยว
ลักษณะการววางผังพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนนผ้า กว้างไม่เกิ
เ น 6 ศาก แบ่งออกเป็น 33ช่วงเสา ช่วงลละไม่เกิด
6 ศอก แบ่งเป็ป็น 2 รูปแบบบ คือ 1.เรือนเเดียวและ 2.เรืรือนแฝดหน้าเรือนนิยมใช้บบานเปิดเป็นลัักษณะ
บานเฟี้ยม มีช่ชองลมนิยมทําทัง้ แบบฉลุเป็นลายเครือเถถาลายดอกแลละไม้ระแนงตีตีไ หว้ ใช้เป็นช่ชองลม
ระบายอากาศศ ทํากระทงฝ่าและตีฝ่าเพดดานทับแนว ทํทาฝาสายบัว และท้าวแขนคคํายันหลังคา มีทั้งชั้น
เดียวและสองงชั้น
5.2.2 เรือนปัน้ หยาชั้นนเดียวและสอองชั้น ลักษณะการวางผังพื้ นเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้้า กว้างไม่เกิน 6 ศอก 5 ช่ววงเสา ภายในนมีการแบ่งห้องออกเป็
อ
นส่วนนๆ ตามการใช้งาน
ของเจ้าของบ้บ้าน ห้องรับแขขก ห้องนอน โถงบ้าน ชานนหน้าเรือน หลั
ห งเรือนเป็นคครัวไฟแยกอออกจากตัว
เรือนใหญ่ บันไดทางขึ
น
้นหน้น้าบ้านมีซุ้มหลลังคาคลุมประะตูและบันได ชั้นล่างจะยกกพื้นสูง ประตูตูนิยม
หน้าบ้านทําเปป็นบานเพี้ยม ประตูห้องแลละหน้าต่างทําเป็
า นบานลูกฟัก ชั้นสองเสาารับชายคาทําเป็
า นแบบ
้น
เสากลึง ต่อจากพื้นเรือนชันสองไม่
ได้ตอ่อขึ้นจากเสาชันล่
้น าง ภายในมีมีการแบ่งห้องงออกเป็นห้องนอน
ง
และห้องพักผ่ผอน และระเบีบียงหน้าบ้าน ส่วนประดับตกแต่
ต งนิยมทําลายฉลุ
า
จากไมม้ ไม่มีการแแกะลาย
ทําเป็นลายเคครือเถาที่ช่องรระบายอากาศศเหนือวงกบปประตู หน้าต่าง เชิงชายประะดับเป็นลายฉลุรอบ
หลังคาและมุมชายคาเป็นเสากลึ
เ ง หลังคคามุงกระเบื้อง

ภาพที่ 18 บ้านปั
า ้นหยาชั้นเดียวของนายยซ่างหม่อง พ่อค้
อ าไม้พม่า ปัจจุบัน ครูจรรรยา อนุเพชร (หลาน)
เป็ป็นผู้ดูแล
ที่มา: อาคารไไม้ในเมืองกําแพงเพชรและ
แ
ะนครชุม,เข้าถึงเมื่อวันที่ 200 กุมภาพันธ์ 22558,เข้าถึงได้จาก
http://www
w.dasta.or.thh/dastaarea44/3d/contacct.html
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ภาพที่ 19 บ้านปั
า ้นหยาสองชั้นของพะโป้ป้พ่อค้าไม้ชาววเกรียง
ที่มา: (นิติกร สิงห์ลอ ถ่ายเเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556)
5.2.3 เรือนไทยมนิลา ที่นิยมสร้างกกันในนครชุมจะเป็
จ นจั้งคู่หรื อเรือนแฝดหหลังคา
น
ตัวเรือนเป็นแบบบ
แฝดหลังคาชนกันทํารางน้้าํ สังกะสีตรงกกลางเพื่อระบาายน้ําฝน ส่วนประกอบในตั
ห าต่าง ฝาปะะกน ประตูนยมทํ
ิย าบานเพียม
้ย เต้ารุม เต้าาราย เชิงชายย เชิงชาย
บ้านเรือนไทยย เช่นประตู หน้
ฉลุลายไม้ชายยคาทันสาดรออบอาคารมีเท้าแขนทั้งแบบบคํายันไม้แบบบตรงๆ บางหลลังเป็นแบบเหหล็กกลม
ดัดโค้งหูช้าง

ภาพที่ 20 บ้านแบบมนิ
า
ลาหลังคาแฝด
ที่มา: อาคารไไม้ในเมืองกําแพงเพชรและ
แ
ะนครชุม,เข้าถึงเมื่อวันที่ 200 กุมภาพันธ์ 22558,เข้าถึงได้จาก
http://www
w.dasta.or.thh/dastaarea44/3d/contacct.html
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5.2.4 เรือนไทยปั้นหยยาสองชั้น โดยรวมเป็นทรงงหลังคาปั้นหยยา มีมุขยื่นอออกมา
ด้านหน้ามนิลา
ล หลังคามุงด้วยกระเบื้อง การจัดผังมีการแบ่
ก งการใช้ช้สอยตามการใใช้สอยของเจ้้าของ
บ้าน ชั้นล่างเเป็นห้องรับแขขก ห้องเอนกปประสงค์ ชั้นสองเป็
ส นห้องนอน มีชานหน้น้าบ้าน มีบันไดดขึ้นชาน
ที่หน้าบ้านมีหลั
ห งคาคลุมปรระตูแลบันได พื้นชั้นล่างยกกพื้นสูง ส่วนประดับตกแต่ง มีลวดลายฉลลุที่
ด้านบนวงกบบทั้งประตูและหน้าต่างเป็นลลายเครือเถา บานประตูหน้าต่างเป็นแบ บบานลูกฟัก และบาน
เกร็ดระบายออากาศ หน้าจัวและด้
่ว านบนจันทันหน้าจัวประดั
่ว บด้วยลลายฉลุ และเสสากลึงทีม่ ุมเชิชงชาย
และตรงกลางงจั่วหลังคา เชิชิงชายไม่มีการรประดับด้วยลลายฉลุเหมือนกั
น บเรือนปั้นหหยาสองชั้น

ภาพที่ 21 เรือนไทยปั้นหยยาสองชั้นของขขุนทวี จีนบํารุรง (นามสกุลเดิ
เ มล่ําซํา)
ที่มา: (นิติกร สิงห์ลอ ถ่ายเเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556)
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5.2.5 เรือนค้าขาย เรืรือนค้าขายเป็นลั
น กษณะเรือนที่สร้างขึ้นเพืพื่อใช้ชั้นล่างในนการค้า
ขายและชั้นที่สองสําหรับอยู่อาศัย ส่วยใใหญ่เป็นเรือนคนจี
น นที่เข้ามาทําการค้าขาาย มีทั้ง ชัน้ เดีดียวและ
สองชั้น หลังคามี
ค ทั้งแบบทรงปั้นหยาและะทรงมนิลาขนนาดความกว้างของแต่
า
ละช่ชวงเสา ประมาาณ 3
เมตร ถึง 3.50 เมตร แต่จะมี
ะ กี่ช่วงนั้นไมม่แน่นอน ขึ้นอยู
อ ่กับฐานนะแและกิจการหรืรือที่ดินของเจ้จ้าของ
เรือนในลักษณ
ณะนี้ในตาดนครชุม มีตั้งแตต่ 2 ห้องถึง 6ห้อง เรือนที่เป็นโถงยาวตลลอดแนวตัวเรือน
อ มี
บานเฟี้ยมตลอดด้านหน้า ลึกเข้าไปถึงด้้านใน ซึ่งเป็นที่เก็บสินค้า ด้านหน้าทั้งหมมดจะเป็นที่วางสิ
า นค้า
หน้าเรือนจะมีมีหลังคายืนอออกไปประมาณ
ณ 1 เมตร-1.220เมตร เพื่อเป็นที่นั่งของลูลูกค้าที่เข้ามาซืซื้อของ
ถ้าเป็นเรือนแแบบชั้นเดียวกักันจะกันห้องด้ด้านหลังไว้เป็นที
น ่นอน และถถ้าเป็นเรือนสสองชั้นชั้นล่างจจะเป็นที่
ขายของ ส่วนชั
น ้นบนเป็นทีอยู
อ่ ่อาศัย หลังงเรือนมีชานกว้างเป็นพื้นทีเอนกประสงค์
่เ
ค์ การทําครัวแยกออก
แ
จากเรือนด้านหน้
น า

ภาพที่ 22 บ้านแบบเรื
า
อนค้ค้าขายในตลาดนครชุม
ที่มา: (นิติกร สิงห์ลอ ถ่ายเเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2556)
บบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในนครรชุมปัจจุบัน โดยทั่วไปจะเป็ป็นบ้านแบบปประยุกต์ซึ่งเป็นบ้
น านที่
ใใช้วัสดุผสมผสสาน ด้วยความจําเป็นและขข้อจํากัดในเรืองของวั
่
สดุกอสร้
อ่ างแบบเก่ก่าที่เสื่อมสภาพพและไม่
มีผลิตแล้วในท้องถิ่นจึงเปลีลี่ยนมาใช้วัสดุอื่นๆที่มีอยูใ่ นปั
น จจุบันทดแทนวัสดุเก่าที่เเสื่อมสะภาพไไป บ้าน
แบบสมัยนิยมตามรู
ม ปแบบปัจจุบัน เป็นบบ้านที่สร้างขึนใหม่
้น ตามควาามชอบของเจ้า้ ของบ้านผู้อยูย่อาศัยใน
รูปแบบสถาปัปัตยกรรมร่วมสมัยต่างๆ ส่วนบ้านรูปแบบบดั่งเดิมปัจจุบันมีจํานวนเเหลืออยู่จํานววนไม่มาก
สภาพทรุดโทรม เนื่องจากไไม่มีส่วนใหญ่ไไม่มผี ู้อยู่อาศัย และไม่มีวัสดุเดิมทดแทนน จึงขาดการปปรับปรุง
จากเจ้าของบ้บ้านซึ่งนิยมย้ายออกไปลูกบ้านอาศัยใหม่ด้วยแบบอาคาร คอนกรีตเเสริมเหล็กมากกกว่า
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6. ประเพณีวัวฒ
ั นธรรมในนนครชุม
น ม มีขนบบธรรมเนียมปประเพณีที่ปฏิบับติสืบทอดกันมาตั
นครชุ
น ้งแต่โบราาณ อีกทั้งยังมีผู้คน
จากถิ่นอื่นอพพยพกันเข้ามา อีกทั้งยังมีผู้คคนจากถิ่นอื่นอพยพกันเข้ามาตั้งถิ่นฐานตตั้งหลังแหล่ง กลุ่มคน
เหล่านนี้ต่างก็ก็มีวัฒนธรรมปประเพณีของตตนเอง และยัังคงถือปฏิบัตเหมื
ิ อนกับอยูยู่ พื้นถิ่นเดิมขอองตน
ด้วยเหตุนี้ประะเพณีต่างๆ จึงมีทั้งที่เหมืออนกันและแตกกต่างกันไปตามลักษณะท้องงถิ่น ประเพณี
ณีของ
ชุมชนนครชุม

ภาพที่ 23 แผผนภูมิลําดับประเพณีและวััฒนธรรมที่เกิดขึน้ ในรอบ 1ปี
1
รชุม)
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ รูปตาารางลําดับประะเพณีและวัฒนธรรมในนค
ฒ
5 วันมาฆบูบูชา วันมาฆบูบูชา ตรงกับวันเพ็
5.1
น ญกลางเดือนสามของทุ
อ
กกปี มีการบําเพ็
เ ญกุศล
มีงานนมัสการพระบรมธาตตุที่วัดพระบรมมธาตุ ในงานมมีการเทศน์จาตุ
า รงคสันนิบาาต ปุจฉา วิสชนา
ัช และ
มหรสพตามสสมควร ร่วมกันเผาข้
น าวหลามทีล่ านวัดพรระบรมธาตุ งาานเพ็ญเดือนสสาม หรืองานมมาฆบูชา

ภาพที่ 24 ชาาติพันธ์ลาวคังในนครชุ
ง่
มร่วมมกันเดินเวียนเที
น ยนในช่วงเเช้า
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ วันมาาฆบูชา 14 กุมมภาพันธ์ 25557)
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55.2 งานประเเพณีนบพระ--เล่นเพลง งานนประเพณีนบพระ-เล่
บ
นเพลลงในแผ่นดินพระเจ้
พ าลิ
ไไทจัดครั้งแรกกเมื่อปี พ.ศ.2526 จากควาามร่วมมือของจังหวัดกําแพงงเพชร กรมศิลลปากร และกการ
ในการจัดงานนครั้งนั้นทางผผู้จัดได้นําเอาปประวัติศาสตรร์ในแผ่นดินพระเจ้าลิ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ง
ไไท ตอนเสด็จ พระราชดําเนินนําพระมเหหสี ข้าราชบริริพาร ตลอดจนนไพร่ข้าแผ่นดิ นชาวเมืองชากังราว
และเมืองนครรชุมไปนมัสกาารพระพุทธบาาทที่เขาสุมนกูกูฏ เมืองสุโขทัทัย แล้วมาถวาายสักการะบูชาพระศรี
ช
รัตนมหาธาตุ ณ วัดพระบรรมธาตุ นครชุม

ภาพที่ 25 ขบบวนนพพระเลล่นเพลงในช่วงงเย็น
ที่มา: (นิติกร สิงห์ลอ วันมาฆบูชา 14 กุมภาพันธ์ 25557)
55.3 ประเพณีตรุษไทย ประะเพณีตรุษไทยย ตรงกับวันสิ้นเดือนสี่ของ ทุกปี หรือวันตรุ
น ษ
โโดยวันแรม 15ค่
1 ํา เวลาเย็นมี
น การก่อพระะเจดีย์ทรายตามวัดต่างๆ เสสร็จแล้วพระสสงฆ์เจริญพระะพุทธ
มนต์ รุ่งขึ้นเวลาเช้าตักบาตตรทําบุญ ในรระหว่างวันตรุษ 3 วันเวลาคํค่ําคืนมีการละะเล่นพืน้ บ้าน เพลง
พวงมาลัย เพพลงคล้องช้าง รําแม่ศรี มอญญซ่อนผ้า และะร่วมกันกวนขข้างเหนียวแด ง
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ภาพที่ 26 ร่วมกั
ว นกวนข้าวเหนี
ว ยวแดงที่วัดสว่างอารมมณ์
ที่มา: นครชุม,เข้
ม าถึงเมื่อวันที
น ่ 15 มีนาคมม 2558,เข้าถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewblog.php?id=nakhonchum
m&date=155-042012&groupp=3&gblog==10
55.4 ประเพณีวันสงกรานต์ต์ ประเพณีวันสงกรานต์ ตรรงกับวันที่ 13--15 เมษายนขของทุกปี
มีการทําบุญตักบาตรและกการละเล่นสาดดน้าํ เข้าวัดก่อพระเจดี
อ
ย์ทราย
ร มักจะทํากกันในวันที่12 เมษา
เมื่อก่อเสร็จก็นิมนต์พระเจริญพระพุทธมมนต์พร้อมกัน ในวันที่ 13 เป็นวันมหาสงงกรานต์ มีการทําบุญ
ตักบาตร ในรระหว่างวันมีการส่งน้ําพระพพุทธรูปทั้งที่วดและพระบู
ัด
ชาในบ้าน จากกนั้นรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ที่
นับถือเป็นการขอศีลขอพรร ในวันที่14 จจะมารวมกันที่วัด เพื่ออาบนน้ําพระภิกษุสงงฆ์ ถวายภัตราหาร
ร
เพล และตั้งขบวนแห่
ข
ผ้าไปปห่มเจดีย์พระบรมธาตุนครชุม วันที่15เมมษา วันพญาวัวัน คนเฒ่าคนนแก่ใน
ครอบครัวจะใใช้ด้ายขาว ด้ายแดงผู
า
กที่ข้ออมือหรือมัดนิว้ บุตรหลาย และข้
แ างของเรืรื่องใช้ในบ้าน กล่าวคํา
ใให้พร เพราถือเป็นวันเถลิงศก
ง วันปีใหม่ ในวันนี้มีการรไหว้พ่อศาลหหลักเมือง สรงนน้ําพระอิศวรภภายใน
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชชร ช่วงเย็นจะะไปร่วมกันทีหาดทรายกลา
ห่
งแม่น้ําปิงที่ใดที
ด ่หนึ่ง
ใใกล้ๆ ชุมชน เพื่อร่วมกันก่อพระเจดีย์ทรรายน้ําไหล(กาารก่อพระเจดีดีย์ทราย และมีมีทางน้ําไหลรรอบ)เมือ่
ก่อเสร็จมีการรสําโภชน์กันด้วย
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ภาพที่ 27 พรระเจดีย์ทรายน้ําไหล
ที่มา: (นิติกร สิงห์ลอ วันมาฆบูชา 18 เมมษายน 25566)
55.5 วันวิสาขบูชา วันวิสาขขบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ํา เดืดือน 6 จัดสํารั บคาวหวานไปทําบุญ
ถวายภัตตาหารที่วัด และปปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเททศนาเรื่องพระะปฐมสมโภชนน์ 20 กัณฑ์ ทั้ง
กลางวันกลางงคืนจนจบ ร่วมเวี
ว ยนเทียนรรอบอุโบสถทีวัว่ ดในตอนค่ํา ประดับธงชาติติตามอาคารบบ้านเรือน
วัดและสถานทีร่ าชการ
5 ปุริมพรรษษา ปุริมพรรษษา วันเข้าพรรรษาต้น ตรงกัับวันแรม 1 คํค่ํา เดือน 8 ขอองทุกปี
5.6
ร่วมกันไปทําบุบญที่วัดถวายยผ้าจําพรรษา และผ้าอาบนน้ําฝน
5 วันสารทไไทยกล้วยไข่เเมืองกําแพงเเพชร วันสารททไทย ตรงกับบวันแรม 15 ค่คํํา เดือน
5.7
10 เป็นเทศกกาลทําบุญเดือน
อ 10 ถือว่าเเป็นการทําบุญในเวลาที
ญ
่ตนข้
น้ าวออกรวงเเป็นน้ํานม ซึ่งใน
จังหวัดกําแพงเพชรจะมีการน้
า ําเอากล้วยยไข่ซึ่งนิยมปลูลูกกันมากในจัจังหวัดและอออกเครือในเวลาเดือนนี้
เข้ามาประกออบด้วย เพื่อเป็ป็นการรับขวัญ และให้เป็นสิริมงคลแก่รวงข้
ว างและ พืชชผล ในนาในไไร่ เมือถึง
วันสารทก็จะร่วมกันประกอบพิธีการศาสสนาที่วัด ตักบาตร
บ ถวายภััตราหาร หลังงจากนั้นจะมีการกวน
ก
ขนมกระยาสารทหรือข้าวทิทิพย์ ข้าวยาคูคู พร้อมอาหารรถวายแด่พระะภิกษุสงฆ์
5 เทศกาลบบุญมหาชาติ ตรงกับวันขึน้ 14 ค่ํา เดือน 10 จัดให้มีเเทศน์คาถาพัน และใน
5.8
วันขึ้น 15 ค่าํ มีเทศน์มหาชชาติ เรื่องพระะเวสสันดรชาดกทํานองหลวง 13 กัณฑ์
5 เทศกาลบบุญตักบาตรข้ข้าวต้ม บุญปวารณาพรรษ
5.9
ป
ษา ตรงกับวันนขึ้น 15 ค่ําเดือน11
อ จัด
ใให้มีเทศน์คาถถาพันรุ่งขึ้นทําบุ
า ญตักบาตรรข้าวต้มลูกโยนนข้าวต้มมัด มีเทศน์มหาชาาติพระเวสสันดรชาดก
ทํานองหลวง 13 กัณฑ์
5 พิธีทอดดผ้าป่าแถวแลละลอยกระทงงสาย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน12 ประเพณี
5.10
การทอดผ้าป่าของชาวนครรชุมคือ จะทออดเมื่อใดก็ได้และแต่
แ ผู้ที่จะททอดผ้าป่า โด ยจะนําเอาเครื่อื ง
ปัจจัยไทยทานตามที่ศรัทราบรรจุ
ร
ชะลอมมหรือภาชนะอื่นที่เหมาะสม โดยมักทําเปป็นรูปช้าง รูปจระเข้
ป
รูปชูชกพาสอองกุมาร เครื่องไทยทานเหล
ง
ล่านีจ้ ะถูกนําไปวางเรียงแอบบไว้ที่ธงวัดปักกไว้เป็นแถว(จึจึงเรียกว่า
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ผ้าป่าแถว) พอถึงเวลาอันสมควร ทางวัดจะนําสลากชื่อของพระที่จับขึ้นมาปิดไว้ที่ผ้า ต่อจากนั้น
พระภิกษุสงฆ์เจ้าของชื่อจะชักผ้าป่าตามสลากชื่อของท่าน
เมื่อเสร็จจากการทอดผ้าป่าแล้ว ทุกคนจะมุง่ หน้าไปที่ลําน้ําปิงเพื่อประกอบพิธีลอบ
กระทงต่อไป พิธีลอยกระทงนี้เชื่อกันว่าเป็นการทําความเคารพสักการะพระมหาเถรอุกคุตเจ้าที่สถิต
อยู่กลางสะดือทะเลหลาว เพื่อที่จะให้ท่านได้นึกถึงศิษยานุศิษย์และพระพุทธศาสนิกชน และจะได้
ประสาทพรชัยให้อยู่เย็นเป็นสุข
การลอยกระทงสาย ผู้ลอยจะเตรียมกระทงไว้นานหลายวัน ด้วยการนําธูปชุบน้ํามันยาง
และผึ่งแดดให้แห้งสนิท เมื่อถึงวันลอยกระทงก็นําเรือไปทอดสมอกลางแม่น้ํา จุดธูปทีเ่ ตรียมไว้ปักบน
กาบกล้วยปล่อยให้ลอกไปตากกระแสน้ํา กระทงสายก็จะลอยไปเป็นสายที่โค้งไปตามแม่น้ํา
6. วรรณกรรมท้องถิ่น
ทุ่งมหาราชวรรณกรรม ผลงานชิ้นเอกของ ครูมาลัย ชูพินิจ นักประพันธ์ ชาวกําแพงเพชร
ที่เขียนจากความทรงจํารําลึก ที่มีต่อภาพชุมชนคลองสวนหมากหรือนครชุมในอดีต เสมือนบันทึกของ
เหตุการณ์ประจํายุคประจําสมัย ทุ่งมหาราชเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของคนปาก
คลองสวนหมาก การต่อสู้กับภัยธรรมชาติและภัยพิบัตินานา ด้วยความอดทน และต่อสู้เพื่อต่อบ้าน
เกิดเมืองนอน และผลประโยชน์ส่วนรวม ดําเนินเรื่องผ่านการต่อสู่ของตัวละครเอกในเรื่อง
เรื่องย่อ ทุ่งมหาราช23 รื่น ลูกทิศรุ่ง เป็นคนวังแขม อาชีพเดิมเป็นพ่อค้าเรือเร่ มาพบรักกับ สุดใจ
หลายป้าแคล้ว คนงามชาวคลองสวนหมากในวงรําแม่ศรีช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ลานวัดพระบรมธาตุ
โดยมีจําปาเพื่อนสาวลูกพี่ลูกน้องเป็นแม่สื่อแม่ชัก ด้วยความรักอันบริสุทธิ์ที่มีต่อสุดใจและความอุดม
สมบูรณ์ของแผ่นดินคลองสวนหมาก รื่นจําขอแต่งงานกับสุดใจและร่วมสร้างชีวิตสร้างครับครัวและ
ชุมชนคลองสวนหมากให้เจริญเติบโตในแผ่นดินที่เหมาะสมสํารับจะอยู่จะกินและยึดเป็นเรือนตาย
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้รื่นจึงหันมาเริ่มต้นเป็นพ่อค้าไม้ ล่องแพซุงด้วยทุนของตัวเองแข่งกับ
พ่อค้าไม้รายใหญ่อย่างนายเสถียรและละเมียดสองสามีภรรยานายทุน ในบ้างครั้งธุรกิจการค้าไม้ของ
รื่นต้องประสบกับปัญหานานาประการ โดยที่นายเสถียรได้ทุ่มเงินซื้อไม้ตดั หน้าจากชาวบ้านโดยให้
ราคาดีกว่ารื่นหลายเท่า แต่ดว้ ยความมีน้ําใจและจริงใจกับทุกคนตลอดสองริมฝั่งแม่นา้ํ ปิง รื่นจึงได้รับ
ความช่วยเหลือและผ่านเหตุร้ายในชีวิตมาได้ ชีวิตของรื่นต้องเข้าไปพัวพันกับละเมียดโดยเข้าไปช่วย
ละเมียดซึ่งถูกโจรปล้นที่บ้านลานดอกไม้ ทําให้ละเมียดประทับใจในน้ําใจไมตรีของรื่น ต่อมาทั้งสองได้
มีโอกาสร่วมเดินทางเรือกําปั่นท้องแบนระหัดข้างจักรท้ายลําแรกของบริษัทป่าไม้ที่ฝรัง่ เข้ามาทดลอง
วิ่งเป็นครั้งแรกจากปากน้ําโพธิ์ถึงจังหวัดตาก แต่เรือประสบเหตุล่มก่อถึงขาณุวรลักษบุรี ทําให้รื่นและ
ละเมียดต้องใช้ชิวิตอยู่ด้วยกันสองคนบนเกาะกลางแม่น้ําปิง นอกจากจะต้องสู้กับนายทุนที่หวังจะฮุบ
กิจการการทําไม้แล้ว ชีวิตของรื่นและสุดใจยังต้องประสบกับเคราะห์ร้ายเมื่อครอบครับต้องเสีย
บุตรชายคนโตไปด้วยโรคฝีดาษและ ซึ่งระบาดคร่าชีวิตชาวบ้านคลองสวนหมากไปเกือบหมดหมู่บ้าน
รื่นต้องแสดงถึงความเป็นผู้นําที่เด็จขาดด้วยการให้ชาวบ้านเผาบ้านทิ้งแล้วอพยพไปทํานาที่บ้านวัง
กระทะ เจ้าเมืองกําแพงเพชรทราบข่าวจึงพาคณะมาเยี่ยมเยียนรื่นและชาวบ้านและบอกข่าวสําคัญว่า
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ทางการกําลังจะยกฐานะของคลองสวนหมากให้เป็นตําบล จึงอยากยกให้รื่นเป็นผู้นําชาวบ้านกลับเข้า
มาสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นใหม่เพื่อฟื้นชีวิตชุมชนคลองสวนให้กลับคืนมา และเพื่อเตรียมรับการเสด็จ
ประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวงที่จะเสด็จมาที่กําแพงเพชรและคลองสวนหมาก ทําให้ทุกคนมี
กําลังใจที่จะสร้างคลองสวนหมากขึ้นมาใหม่ โดยมีรื่นเป็นกํานันคลองสวนหมาก เมือเหตุร้ายผ่านไป
รื่นก็เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการค้าไม้ที่รุ่งเรืองอีกครั้ง การกลับมาค้าไม้ในครั้งนี้ของรื่นทําให้ได้รู้จกั กับพะ
โป้ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการค้าไม้ และได้พบกับละเมียดซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้จกั การบริษัทแทนนายเสถียร
โดยมีหลวงราชบริพารนายอําเภอเป็นผู้หนุนหลังให้เข้ามาเป็นเจ้าของสัมปทานไม่ที่โป่งน้ําร้อน รื่นต้อง
ต่อสู้กับปัญหาสัมปทานป่าไม้ที่โปร่งน้ําร้อน เพื่อสิทธิ์อันเป็นของชาวบ้านที่ทํามาหากินในโปร่งน้ําร้อน
และคลองสวนหมากได้อย่าอิสระตลอดชีวิตผลจากการต่อสู้อย่าเด็จเดี่ยวของรื่นโดยไม่มีให้เกิดความ
รุนแรงและศูนย์เสียชีวิตของฝ่ายใด ทําให้พะโป้ บริษัทของละเมียดและผู้ว่าราชการจังหวัด
กําแพงเพชรยินยอมให้ป่าโปร่งน้ําร้อนเป็นป่าสาธารณะสําหรับชาวคลองสวนหมากที่เต็มไปด้วยป่าไม้
ข้าว ไต้ น้ํามันยาง สีเสียด ยาสูบ และหนังสัตว์ สําหรับใช้ทํามาหากินตามวิธีชีวิตที่พึ่งพาอยู่กัน
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป
7. ศิลปะการละเล่นในนครชุม
7.1 ระบําก.ไก่ 24 ระบําก.ไก่ ดัดแปลงมาจากเพลงกลางบ้าน ที่เดิมมีเนื้อหาบทร้องเป็น
การโต้ตอบ เกี้ยวพาราสี ระหว่างชาย หญิง เป็นการด้นสดๆ ระบําก.ไก่ มีบทไหว้ครู ตามแบบฉบับ
ของการแสดงพื้นบ้านที่จะมีการกล่าวบูชาครูก่อนทําการแสดง ว่า “ก่อนเล่นระบําก.ไก่ นั้นต้องไหว้ครู
ก่อน เพราะจะต้องมีครูฝกึ สอนจึงจะมาเล่นได้ ขอไหว้พระครูสูงสุด คือองค์พระพุทธ พระธรรม อีกทัง้ สงฆ์
ชี้นํา ทางสดใส ทั้งครูร้อง ครูรํา ที่ท่านดังมากล่าว ลูกขอกราบไหว้วอน ซึ่งพระคุณทั้งหลาย ลูกจะร้องจะรํา
ขออย่าให้ขัดข้อง ขอให้พระคุณทั้งผองจงช่วยอวยชัย”

แล้วนําตัวอักษรทั้ง 44 ตัว มาร้อยเรียงโต้ตอบกันจนครบทุกตัวอักษร เช่นบทร้อง พยัญชนะ ก.ไก่
ฝ่ายชายร้อง: แม่ ก.ไก่งามเกิน พี่ร้องเกริ่นทําไมไม่กลับ แม่การะเกด ซ่อนอาบ ช่างส่งกลิ่นหอมไกล
ฝ่ายหญิงร้อง: พ่อ ก.ไก่งามเกิน เห็นจะไม่ได้เกลี้ยกล่อม อย่าทําหน้าเก้อ อกกรอม ไปเลยนะพ่อหนุ่ม
บ้านไกล
พยัญชนะ อ.อ่าง
ฝ่ายชายร้อง: อ.อ่างเอออวย เหมือนน้ําเอ่อปากอ่าว ถ้าน้องจะเอาก็เอา อย่าทําเป็นคนขี้อาย
ฝ่ายหญิง ร้อง: พ่อ อ.อ่าง โอ้อวด พี่อย่างมาทําออดอ้อน น้องไม่ใช่คนใจอ่อน หรอก นะคนหน้าไม่อาย
ทุกตอนจะมีคําสร้อย ว่า: เอ่อะระเหยลอยมา หงส์เอ๋ยลอยมาลอยไป
ตอนจบมีบทจบและบทลาจาก: จบแล้วระบําก.ไก่ เป็นอย่างไรท่านผู้ชม ถ้าท่านเห็นเหมาะสม
ช่วยกันอนุรักษ์เพลงไทย ครบตัวอักษร 44 พวกผมขอหนีจากท่านผู้ชม ทั้งหลายขอให้โชคดีมีชัย
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ระบํา ก.ไก่ มีคณ
ุ ค่าทางด้านวรรณศิลป์ แสดงการใช้ถ้อยคํา สัมผัสทั้งสระและสัมผัส
อักษร ที่มีชั้นเชิงแพรวพราว แสดงถึงปฏิภาณและไหวพริบของผู้แสดง ในการร้องโต้ตอบกัน ใช้โวหาร
อุปมาอุปไมยโต้ตอบกัน ตรงไปตรงมาเห็นภาพพจน์อย่างชัดเจน และคุณค่าทางสังคม สะท้อนให้เห็น
สภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ แนวคิด และความเชื่อ อาหารการกิน สภาพภูมิศาสตร์ การติดต่อ
คมนาคม แนวคิดในการเลือกหาคู่ครอง ความรัก วัฒนธรรมใหม่ๆ เขามาในบทร้อง คุณค่า ทางจิตใจ
ที่ได้มีโอกาสสนุกสนาน รื่นเริง ร่วมพบปะพูดคุยระหว่างหนุ่มสาว โดยไม่ผิดประเพณี และศีลธรรม
เพราะเป็นงานรื่นเริง เช่นงานสงกรานต์
7.2 รําโทน25 รําโทนเป็นการแสดงพื้นบ้านที่พัฒนามาจากรําวงกลางบ้าน หมู่ที่ 3 ตําบล
นครชุม รําโทนมีเครื่องดนตรีประกอบ มีกลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ และผู้เล่นจะร้องเพลงประสานเสียงกัน
ผู้รําหนุ่มจะมาโค้งสาว ออกมารํา ทําท่าทางตามที่ประดิษฐ์ขึ้น ตามแบบรําวงมาตรฐาน ฝ่ายหญิงนุ่ง
ซิ่น สวมเสื้องดงาม ฝ่ายชายนุ่งกางเกงขายาว เสื้อคอกลมลายดอก มีผ้าขาวม้าคาดเอว
7.2.1 เนื้อเพลงที่ใช่เล่นรําโทน
7.2.1.1เพลงสายน้ําปิง สายน้ําแม่ปิงไหลนอง….น้ําเหนือไหลเซาะตลิ่ง ไหล
ดิ่งวิ่งเอ่อฝั่ง เย็นสองเรามานั่ง เย็นสองเรามาสั่ง ฝากความหวังไว้ให้แก่กัน สายน้ําคือสายสัมพันธ์ เอ้า
เธอกับฉันเป็นชาวฝั่งปิง
7.2.1.2 เพลงดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบดอกน้อยหนามคม อยากจะชมว่าชื่น
อุรา หนามเหน็บทําไมถึงเจ็บหนักหนา ทุกคืนวันมาพาให้สุขใจ อยากรู้จักแม่มายเดลี่ แม่ยอดสตรีแห่ง
ดวงดารา ข้านี้เปรียบเสมือนกระต่ายน้อย จะมาคอยดวงจันทรา ฟังดู ฟังดูคารม ชายจะชมไม่ชื่นอุรา
ใจชายเชื่อไม่ได้ดอกหนา ใจหญิงเชื่อไม่ได้ดอกหนา ทุกคืนวันมาพาให้สุขใจ
7.2.1.3 เพลงดอกบัวไทย ดอกบัวไทยนั้นช่างงามผุดผ่อง แต่ฉันมอง ฉันว่า
เธอสวยกว่า เธอนั้นสวยจริงๆ สวยยิ่งกว่าเทพธิดา รักเธอ รักเธอ หนักหนา รักกว่าชีวิตของฉัน หาก
เธอตายฉันต้องวายชีวัน มาตายด้วยกัน ขึ้นสวรรค์กับฉันและเธอ
7.2.1.4 เพลงดอกบัวไทย แสดงความรัก ของหนุ่มสาว ที่สาบานต่อกัน ไม่
สามารถขาดความรักต่อกันได้ เป็นความรักที่แสน อมตะ และลึกซึ้ง
7.2.1.5 เพลงหงส์ หงส์ หงส์ หงส์ อย่าทะนงไปนัก เดี๋ยวปีกของเจ้าจะหัก
หักลงอยู่ตรงกลางหนอง อย่างทะนงถือดีว่าเป็นหงส์ทอง ยามเมื่อฉันแลมอง หงส์เอย หงส์ทองขยับ
ปีกบิน
7.2.1.6 เพลงชากังราว ชากังราววัยคะนอง เราจะต้องไว้ ชื่อ ให้โลกเล่าลือ
ขึ้นชื่อว่าชากังราว ใครจะรําก็เชิญ เราไม่เมินหน้าหนี พวกเรายินดี เชิญซิมาเล่นฟ้อนรํา ขอเชิญสาว
งามมารําถวายเจ้าพ่อ อนิจจารูปหล่อ คิ้วต่อข้างเดียว พายเรือมารับ ขากลับกระไรน้ําเชี่ยว พายเรือ
คนเดียว น้ําเชี่ยวอุตส่าห์พายมา
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7.2.1.7 เพลงพวงมาลัย26 เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่ดัดแปลงมาจาก
ระบํากลางบ้าน นิยมเล่นกันหลังเกี่ยวข้าว เป็นการเกี้ยวพาราสีกัน ระหว่าง หนุ่มสาว เพลงพวงมาลัย
วิธีเล่นเหมือนระบํากลางบ้านทั่วไป โดยผู้เล่นมาล้อมวง ครึ่งวงกลม หนุ่มสาวจะเดินออกมา ร้อง
โต้ตอบกัน เป็นบทกลอน โดยมีท่ารําประกอบการร้อง เพื่อนหญิงชายที่ล้อมวง จะร้องรับ เป็นลูกคู่
สลับกันไปจนครบทุกคู่ การแต่งกาย ชายหญิง นุ่งโจงกระเบน และสวมเสื้อลายดอก เมื่อเริ่มร้องจะมี
บทไหว้ครูแล้วจึงเริ่มการเล่น โดยมีสร้อยที่รอ้ งว่า : เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สัก
เมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะขาดแล้วเอย
ฝ่ายชายร้อง: เจ้าฉุยฉายเอย เจ้าเยื้องย่างกราย กระเดียดกระทาย กะทัดรัด มือหนึ่งก็เด็ดใบบอน มือ
หนึ่งก็ ซ้อนปลากัด แม่อุ่นเรือนเพื่อนรัก รักเสมอใจเอย
(สร้อย) เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
ฝ่ายหญิงร้อง: พ่อพวงมาลีเอย พี่อย่าโศกี ว่าน้องไม่รัก ถ้าแขนพี่ตกน้องจะยกใส่ตัก พ่ออุ่นเรือนเพื่อน
รัก รักเสมอใจเอย
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
ฝ่ายชายร้อง: เจ้าแขนอ่อนเอย เอาแขนไปซ่อนไว้ที่นอนของใคร เวลากลางคืน เจ้าจะสะอื้นร้องไห้
รําพึงรําพลอย รําเสียหน่อยเดียวเอย
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
ฝ่ายหญิงร้อง: เจ้าพวงมะโหดเอย เจ้าอย่าถือโกรธว่าน้องไม่รัก ไม่ใช่ลูกอ่อนจะมานอนหนุนตัก พ่ออุ่น
เรือนเพื่อนรักรักเสมอใจเอย
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
ฝ่ายชายร้อง: เจ้ามณฑาเอย แม่หน้ามน รับรักพี่สักคน จะเป็นไรไป น้องจะให้พี่ฉุด หรือให้พี่มาขอ ให้
รีบบอกพี่มาไวไวเอย
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
ฝ่ายหญิงร้อง: เจ้าดอกมะลิลาเอย คําว่ารักน้องขอพักเอาไว้ก่อน จะว่าแสนงอนนั้นไม่ได้ ถ้าพี่จะฉุดก็
มาฉุด
ระวังสะดุด ตอตายเอย
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
ฝ่ายชายร้อง: เจ้าดอกรักเอย เอ่อระเหยลอยมา พี่รักจริงพี่ถึงได้มา ไม่ว่าแดดกล้าหรือทางไกล
26

ตติยา อาจสามรถและรัชฎาพร นิวาสวงษ์,เพลงพืน้ บ้านนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร,กําแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร,2541),48.

50
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
ฝ่ายหญิงร้อง: เจ้าดอกปีบเอย อย่ามารักน้องเลย นะพ่อเตยต้นเตี้ย ถ้าพี่มีเมียแล้วน้องจะทําอย่างไร
เอย หรือพี่มีแกลบมีรํา พี่จะเอาไปเลี้ยงเอย ขอรับไว้เพียงน้องชายเอย
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
ฝ่ายชายร้อง: เจ้าดอกรักเร่เอย ลุยหล่มมาหา จระเข้ขวางคลอง เสือนอนขวางหน้า พี่ยังอุตส่าห์มาหา
จนได้
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
ฝ่ายหญิงร้อง: เจ้าการะเกดเอย เจ้าขี่ม้าเทศ จะไปท้ายวัด ชักกริชแดงๆ จะออกมาแทงฝรั่ง เมียห้อมก้
ไม่ฟังสุดกําลังของเมียเอย
สร้อย เจ้าพวงมาลัยเอย เอ่อระเหยลอยไป ลอยมา สักเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้า เจ้าพวงมาลัย ใจพี่จะ
ขาดแล้วเอย
7.2.1.8 ระบําร้องแก้27 วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ผสมผสานระหว่างชาวเวียงจันทน์กับคนใน
นครชุมบ้านปากคลองในปัจจุบัน ระบําร้องแก้ เป็นการแสดงพื้นบ้านนครชุม ระบําเป็นการร้องแก้
โต้ตอบกันระหว่างชายหญิง มีเนื้อร้อง ระหว่างชายหญิงและลูกคู่
ฝ่ายชายร้อง: นักจะเล่น ให้น้องเต้นออกมา อย่ามัวระอาแกมอาย
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป
ฝ่ายหญิงร้อง: นักระบําอย่ามัวทํากระบวน ยื่นหน้าลอยนวล เถิดพ่อพวงมาลัย
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป
ฝ่ายชายร้อง: แต่พอโดดเข้าวง พี่ก็โก่งเสียงร้อง เสียงกลมเหมือนดังกลอง ตีใกล้ดังไกล
ลูกคู่ ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป
ฝ่ายหญิงร้อง: พ่อสูงระหงโปร่งฟ้า มาแลดูหล่อกว่าใครเอยใคร
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป
ฝ่ายชายร้อง: พี่รักน้องจริง เหมือนปลิงเกาะขา ยืดไปยาวมาเหมือนปลิงเกาะควาย
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป
ฝ่ายหญิงร้อง: อย่ามารักน้องเลย นะพ่อเตยต้นต่ํา รักน้องไปทําไมเอย
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป
ฝ่ายชายร้อง: พี่รักน้องแท้ๆ เหมือนผ้าแพรแถบ พี่รักน้องเอาเสียแทบขาดเอ๋ยใจ
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป
ฝ่ายหญิงร้อง: พี่รักน้องจริง หรือพี่รักน้องเล่น น้องยังไม่เห็นน้ําเอ๋ยใจ
(ลูกคู่) ชะเอ่อระเหย ลอยมา หงส์เอยลอยมาลอยไป
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ระบําร้องแก้มีเนื้อร้องเหมือนเพลงปฏิพากย์ทั่วไป เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม
ปรากฏอยู่ในท้องถิ่น
7.2.1.9 ลิเกป่า28ลิเกป่าเป็นเพลงพื้นบ้านปฏิพากย์ คือการร้องรําแก้กันระหว่างชายหญิง
นิยมเล่นกันในงานลงแขกเกี่ยวข้าว หรืองานในประเพณีบวชพระ เพื่อความสนุกสนาน ปัจจุบันมีการ
ร้องเล่นในเทศกาลสําคัญเสมอ ลักษณะเนื้อร้องเป็นคําคล้องจองที่ใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ ท่วงทํานอง
ลีลา มีน้ําร้องเสียงแบบลิเก ที่ร้องโต้ตอบกัน เช่นเนื้อร้องบ้างส่วน
ฝ่ายชายร้อง: แม่คิ้วโก่งเหมือนวงฆ้อง พี่อยากได้นวลน้อง เข้ามาพาที แม่กลิ่นเอย กลิ่นธูป ที่เขาจุดฟัง
เทศน์ มาตัดสวาทขาดเด็ด ช่างไม่เหลียวหลัง ทําให้พี่หลงรอ เชียวนักแม่ช่อดอกรัง
(ลูกคู่) โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย
ฝ่ายหญิงร้อง: พ่อคิ้วโก่งเหมือนวงพระจันทร์ คิ้วน้องนี้ไม่ต้องกัน มันก็โก่งอยู่เอง พ่อผมแหวก
หว่าง หวี ทําให้น้องนี้วังเวง
(ลูกคู่) โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย
ฝ่ายชายร้อง: พี่รักน้องมานาน ไม่รู้จะไปไหว้วานใครเขามาเป็นสื่อ พี่ก้มหน้าเขียนสาร จนชาวบ้านเขา
ลือ
(ลูกคู่) โย้นๆจัง เขาไม่รักเราจริงก็ไปเสีย ดอกกระมัง ก็ไปเสียดอกกระมัง เอ้อ เออ เอ่อ เอ๊ย
7.3.1.10 ระบําคล้องช้าง29การละเล่นนี้ได้ดัดแปลง การคล้องช้างลากไม้มาแสดงรํา
คล้องช้างในเทศกาลสงกรานต์ การทําบุญกลางบ้าน เพื่อพบปะกัน
1. วิธีเล่น ดนตรีและนักร้องจะเริ่มบรรเลง ฝ่ายชายจะจับชายผ้าทั้งสองข้าง
ชายรําออกมาคล้องหญิงที่ตนสนใจแล้วรําต้อนไปมาอยู่กลางวง ฝ่ายหญิงนําฝ่ายชายมาส่งแล้วไป
คล้องชายอื่น ๆ สลับกัน
2. การแต่งกาย หญิงนุ่งโจงกระเบน เสื้อแขนกระบอก ผ้าแถบคล้องคอชายนุ่ง
โจงกระเบน เสื้อดอกคอกลม ผ้าขาวม้าผูก
3. เครื่องดนตรี เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เช่น กลอง โหม่ง ฉิง่ กรับ ฉาบ
4. เนื้อเพลง“คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง คล้องเถิดหนาแม่คล้อง อย่าจดอย่าจ้อง
คล้องไอ้ตัวงามเอย คล้องช้างมาได้แล้วเหวย คล้องช้างมาได้แล้วหวาผูกไว้ที่ต้นยอ ช้างเถื่อนเข้ามา
เกย มาเลยเอาช้างต่อ ต้นยอเล็กนักมันก็หกั ลงเอย คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง คล้องเถิดหนาแม่คล้อง
อย่าจดอย่าจ้อง คล้องไอ้ตัวงามเอย คล้องช้างมาได้แล้วเหวย คล้องช้างมาได้แล้วหวา ผูกไว้ที่ต้นยอ
ช้างเถื่อนเข้ามาเกย มาเลยเอาช้างต่อ ต้นยอเล็กนักมันก็หักลงเอย คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง คล้อง
เถิดหนาแม่คล้อง อย่าจดอย่าจ้อง คล้องไอ้ตัวงามเอย คล้องช้างมาได้แล้วเหวย คล้องช้างมาได้แล้ว
หวา ผูกไว้ที่ต้นทอง ใครเป็นเจ้าของรีบมาจองเอย คล้องเถิดหนาพ่อคล้อง คล้องเถิดหนาแม่คล้อง
อย่าจดอย่าจ้อง คล้องไอ้ตัวงามเอย คล้องช้างมาได้แล้วเหวย คล้องช้างมาได้แล้วหวา ผูกไว้ที่ต้นรัก
พี่มาช้านัก อกต้องหักลงเอย”
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เรื่องเดียวกัน,47.
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ปัจจุบันการแสสดงศิลปวัฒนธธรรมในตําบลลนครชุมจะทําาการละเล่นตาม
ประเพณีสําคัญๆ เช่น ในงานวันสงกรานนต์ และงานวัันเพ็ญเดือน 3 ที่มกี ารจัดงาานนพพระเล่นเพลงที
น
่
บริเวณลานวััดพระบรมธาตตุนครชุมและททําการแสดงใในกิจกรรมตลลาดย้อนยุคนคครชุม ทุกวันเสสาร์อาทิตย์แรกแและเสาร์-อาทิตย์ท้ายของทุกเดือน

ภาพที่ 28 กาารทําการแสดงพื้นบ้านที่ลาานวัฒนธรรม วัดพระบรมธาตุนครชุม
ที่มา: (นิติกร สิงห์ลอ วันมาฆบูชา วันที่ 14 กุมภาพันธ์
น 2557 )
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8. ศาสนาคววามเชื่อ
8 วัดพระบรมธาตุนครชุชุม(ปากคลองงใต้)30วัดพระบรมธาตุนครชชุมเป็นศูนย์กลางทาง
8.1
จิตใจในชุมชนนนครชุมมานาาน วัดพระบรรมธาตุมีประวัวัติวัดว่าสร้างตัตัง้ แต่ในสมัยสุ โขทัย พระยาาลิไทเป็น
ผู้สร้างไว้ ในสสมัยต่อมานครรชุมเสื่อมลงจจะถูกทิ้งร้างแลละได้รับการค้้นพบอีกครั้งใในสมัยรัชกาลที่4 ของ
กรุงรัตนโกสินทร์
น ต่อมาพ่อค้
อ าไม้ พญาตตะก่าและพระโโป้ได้ทําการของซ่อมบูรณะะเจดีย์บรรจุพระบรม
พ
ธาตุ บูรณะเสสร็จเมื่อปี พ.ศศ.2449 และเปปลี่ยนรูปแบบบองค์เจดีย์ไปจจากเดิมเป็นททรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ณ เรียง
กัน 3 องค์ บนฐานเดียวกัน พะโป้ได้ทํากการรวบเอาทัั้ง 3 องค์ไว้ดวยกั
ว้ นและก่อเเจดีย์สวมทับใหม่
ใ แบบ
ศิลปะพม่า วัดพระบรมธาาตุมีเจ้าอาวาสส เป็นผู้นําการรพัฒนาทั้งทางภาพในชุมชนนมาโดยตลอดด ในทาง
ธรรม มีโรงเรีรยนพระธรรมวิวินัยแก่ พระภิภิกษุสงฆ์และสสามเณรที่ได้บวชเรี
บ ยน ปัจจจุบันเป็นวัดพััฒนา
ตัวอย่างและไได้รับเลื่อนเป็นอารามหลวง
น
ง ภายในบริเวณวั
ว ดนั้นสร้างศาลาพุ
ง
ทธบูชชาเพื่อให้ผู้ที่เข้ขามา
กราบไหว้พระะบรมสารีริธาตุ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่สําคัญอี
ญ กแห่งภายใในวัดคือศาลาาการ
เปรียญหลังเกก่าที่ถูกปรับให้ห้เป็นพิพิธภัณ
ณฑ์สายใยชุมชนนครชุ
ช
ม ภายในนําเสนอเรืรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในชุมชน โบบราณวัตถุ และะสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อให้เปนสถานที
ป็
่ให้คความรูแ้ ก่ผู้ทสนใจ
ี่ส
ทั่วไป
ใ นเพ็ญเดือน
ในวั
อ 3 วัดพระบบรมธาตุและสสภาวัฒนธรรมมจังหวัดกําแพพงเพชรได้จัดงาน
ง
นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ยเป็นประจําทุกปีคือ ประเพพณีนบพระเล่นเพลงของจังงหวัดกําแพงเพชรจะมี
การจัดขบวนแต่งกายแบบสุโขทัยมานบพระบรมธาตุเป็นงานประจจําปีของจังหวัวัดกําแพงเพชรร

ภาพที่ 29 วัดพระบรมธาตุ
ด
ตุนครชุม
ที่มา: (นิติกร สิงห์ลอ วันมาฆบูชา วันที่ 23 ตุลาคม 2557)
2
3
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รัชนีวรรณ บุญอนนท์แลละพธูรําไพ ปรระภัสสร, “คววามพร้อมของงวัดพระบรมธธาตุนคร
ชุมในการเป็นแหล่
น งท่องเทียวทางศิ
่
ลปกรรม,” (กําแพพงเพชร: งานวิวิจัยมหาวิทยาาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร, 2550)
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8.2 วัดสว่างอารมณ์(ปากคลองเหนือ)31 วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์สร้างอยู่ในที่
เดิมของวัดร้างชื่อวัดสองพี่น้องเพราะบริเวณบ้านปากคลองเหนือ มีวัดอยู่อีกหนึ่งวัดอยู่ฝั่งตรงข้ามของ
คลองสวนหมากเป็นวัดกลางหมู่บ้าน มีท่าน้าํ เป็นที่ขึ้น-ลง ของล้อเกวียนที่ลากเข็นข้าวจากนามาเก็บไว้
ยังยุ้งฉาง ที่ท่าวัดนั้นมีต้นหมันใหญ่เป็นสัญลักษณ์ จึงได้ชื่อว่า วัดท่าหมัน ทั้งสองวัดมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิด วัดสองพี่นองเดิมเป็นวัดร้าง ก็กลายเป็นที่หาของป่า เก็บผักพื้นบ้านเห็ดและหน่อไม้และ
เป็นที่เผาศพและผังศพ แล้วยังใช้เป็นที่ผูกช้างชั่วคราว เพื่อไปเตรียมเสบียงอาหารก่อนเข้าไปทํางาน
ในป่า เมื่อควาญช้างช่วยกันถางเถาวัลย์ออก พบพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่อยู่ภายใน
อุโมงค์ดินท่านจึงได้ชื่อว่าหลวงพ่ออุโมงค์ ชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับวัดท่าหมันก็เริ่มมาทําบุญที่วัดสอง
พี่น้อง ทําให้คลายความน่ากลัวจากการเป็นวัดร้างไปได้มากแต่ก็ยังใช้เป็นที่เผาศพและผังศพ
เหมือนเดิม พระพุทธรูปที่ชาวนครชุมนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ขอสิ่งใดมักได้สมความปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการศึกษา ด้านการค้าขาย หรือเกี่ยวกับการให้คําสัตย์สาบาน และจะแก้บนเป็นพวงมาลัย หัวหมู
หรือมีลิเกถวาย ก็ตามกําลังศรัทธาปัจจุบันนี้หลวงพ่ออุโมงค์ ได้รับเลือกจากชมรมพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดกําแพงเพชร ต่อมาเมื่อปี 2490 น้ําคลองสวน
หมากได้กัดเซาะตลิ่งบริเวณท่าน้ําของวัดท่าหมันเข้าไปเกือบถึงศาลา จึงได้ย้ายวัดและศาลาไปยังวัด
สองพี่น้อง โดย นายส่างหม่อง พ่อค้าไม้คู่เขยของพะโป้ และบริษัททําไม้ธัญญผลล่ําซํา ออกค่าจ้าง
ก่อสร้าง ส่วนโรงเรียนวัดท่าหมันแก้วปุณณวาสน์ ได้ย้ายไปตั้งที่ใหม่ปัจจุบนั คือโรงเรียนอนุบาลเมือง
กําแพงเพชร(บ้านนครชุม) ส่วนวัดสองพี่น้องเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสว่างอารมณ์ วัดท่าหมันจึงหมด
ความสําคัญลง ที่ดินของวัดถูกสร้างอาคารพาณิชย์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของตลาดนครชุม
วัดสว่างอารมณ์มีเทศกาลงานบุญประจําปีที่สําคัญ คืองานสมโภชน์หลวงพ่ออุโมงค์ ในเพ็ญเดือน
4 ก่อพระเจดีย์ทราย แห่ผ้าหลวงพ่ออุโมงค์และแห่ผ้าไปห่มพระบรมธาตุ ในวันสงกรานต์ มีเทศน์
มหาชาติในวันออกพรรษาจัดซุ้มอาหารต้อนรับและรับประทานอาหารร่วมกันในวันทอดกฐิน เป็น
สถานที่สอบธรรมสนามหลวงของพระเณรและนักเรียนธรรมะมีการทอดผ้าป่าแถวและลอยกระทงใน
คลองสวนหมากในวันลอยกระทงทุกปี

31

ดวงรัตน์ มีชัย,ตลาดย้อนยุคนครชุม.ออนไลน์,เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557,
เข้าถึงได้จากhttp://khonchum.blogspot.com/2011/04/blogger_10.html.
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ภาพที่ 30 วัดสว่
ด างอารมณ์
ณ์
ที่มา: (นิติกร สิงห์ลอ วัดสวว่างอารามณ์ วันที่ 23 ตุลาคม
า 2557)
9. พิพธิ ภัณฑ์ฑสายใยชุมชนนนครชุมและะศูนย์การเรียนรู
น ก้ ารทําพระเครื่อง
9 พิพธิ ภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยส
9.1
ฒ
สายใยชุมชน ตําบลนครชุม

ภาพที่ 31 ภาายนอกพิพิธภััณฑ์พื้นบ้าน ศศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยสายใยชุมชน ตําบลนครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ศูนย์ส่สงเสริมวัฒนธธรรมไทยสายใใยชุมชนตําบลลนครชุม
วันที่ 31ธันวาาคม2556)
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พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ส่งเเสริมวัฒนธรรรมไทยสายใยชชุมชนตําบลนนครชุม ภายในนวัดพระ
บรมธาตุนครชุม จัดตั้งขึ้นเพื
เ ่อการอนุรักกษ์และรวบรวมโบราณวัตถุและเครื่องมืออเครื่องใช้ต่างๆ ไว้ จะ
เป็นแหล่งเรียนรู
ย ้ให้แก่บุคคลทั
ค ่วไป จึงได้ด้มีการรวบรวมมโบราณวัตถุทีท่ขี ุดพบภายในนวัด จัดทําเป็ปน
พิพิธภัณฑ์พนบ้
นื้ านขึ้น เครืองมื
อ่ อเครื่องใชช้ในการดํารงชีชีวิตของคนนคครชุมในอดีต ถูกนํามาจัดแสดงไว้
แ
ที่
อาคารทรงไททย 2 ชั้น 3 หลลังเชื่อมติดกัน
ชัช้นบน เป็นทีจั่จดแสดงโบราาณวัตถุต่างๆ อาทิเช่น ขวานหินขัดและภภาชนะดินเผาสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เครื่องสังคโโลก เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้้วยเบญจรงค์ เครือ่ งเขิน ภาาชนะทองเหลืลือง พระ
กรุเมืองกําแพพงเพชร-นครชชุม ฉัตรพระบบรมธาตุจากกาารบุรณะเจดีย์ยวัดพระบรมธธาตุของพระโป้ในสมัย
รัชกาลที่ 5 พัพดรองที่ระลึก เงินโบราณ ตราชั่งโบราณ
ณ ตราสัญลักษณ์
ษ และอุปกรรณ์ไปรษณีย์โทรเลข
ท
เครื่องมือเครืองใช้
่ ในชีวิตประจํ
ป าวันของชชาวนครชุมในนอดีต รวมถึงการจั
ก ดนิทรรศศการเกีย่ วกับเมือง
โโบราณนครชุมและการเสด็ด็จประพาสต้นนของสมเด็จพระพุ
พ ทธเจ้าหลวง รัชกาลทีที่ 5
ส่สวนชัน้ ล่าง ถูกแบ่งออกเป็ป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็
ว
นห้องโถงใช้ในการรประกอบพิธกรรมทาง
ี
ศาสนาและจััดกิจกรรมต่างๆ
ง ส่วนที่ 2 เเป็นห้องที่ใช้สํสาํ หรับการบรรรยายพิเศษเกีกี่ ยวกับเมืองโบบราณ
นครชุม วัดพระบรมธาตุและพิ
ล พิธภัณฑ์พพืื้นบ้านสําหรัับผู้ที่มาเป็นหมู
ห ่คณะและต้อองการฟังบรรรยาย
ข้อมูล ในบางงครั้งใช้เป็นทีประชุ
่ป มของพรระสังฆาธิการใในจังหวัดกําแพงเพชรด้
แ
วย
ส่สวนบริการพิพิธภัณฑ์ อยู่ดด้านหลังเป็นห้หองน้ําที่มี10 ห้อง ไว้สําหรัรับบริการผู้เข้าชม
า
พิพิธภัณฑ์พนบ้
นื้ าน

ภาพที่ 32 ภาายในพิพิธภัณฑ์
ณ พื้นบ้าน ศูนนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสา
ฒ
ายใยชุมชนตําาบลนครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ศูนย์ส่สงเสริมวัฒนธธรรมไทยสายใใยชุมชนตําบลลนครชุม วันที ่ 31ธันวาคม2556)
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9 เรียนรูเ้ รืองพระเครื
9.2
อ่
่องนครชุม32

ภาพที่ 33 แหหล่งเรียนรู้พระเครื่องนครชุชุม
ที่มา: แหล่งเรีรียนรู้พระเครืองนครชุ
่
ม เข้้าถึงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เข้าถึงงได้
ไ จาก
www.bloggaang.com/vieewdiary.phpp?id=nakhonchum&group=3&monnth=042012&date==15
แแหล่งเรียนรูพระเครื
พ้
่องนครรชุมตั้งอยู่ที่ หมู
ห ่ที่ 3 บ้านปาากคลองใต้ จัดั ตั้งขึ้นจาก นาย
น
สมหมาย พยยอม ที่คลุกคลีลีอยู่ในวงการพพระเครื่องมานาน จึงศึกษาาและจดจําวิธธีี การทําพระเคครื่องจาก
ช่างพระเครื่องในกํ
อ าแพงเพพชร แล้วนํามาาทดลองทําพระซุ้มกอได้เปนอั
ป็ นดับแรก ในปี พ.ศ.25551 ก็ได้
จัดตั้งแหล่งเรีรียนรู้การทําพระเครื
พ
่องนครรชุมขึ้น เพื่อใหห้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ นักเรีรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ที่สนใจในนเรือ่ งวิธีการทํําพระเครื่อง ซึ่งภายในแหลล่งเรียนรู้ก็จะมีมีสมาชิกที่คอยสาธิต
กระบวนการททําพระเครื่องในขั้นตอนต่าางๆ ให้ได้ชม สํสาหรับการทําพระเครื
า
่อง หหรือพระพิมพ์นั้น เริ่ม
จากการนําดินที
น ่ได้มาทุบ แล้
แ วหมักไว้ 1 คืน จากนั้นก็นําดินมานวดดให้นิ่มพอดี ไมม่แข็งหรือเหลลวเกินไป
ถัดมา ให้นําแป้
แ งมาโดยทีแม่
่แ พิมพ์พระ เพพื่อที่เวลากดดิดินลงกับแม่พมพ์
ิ แล้วดินจะะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
และสามารถนนําดินออกมาไได้ง่าย โดยแมม่พิมพ์พระที่ใช้ชก็ได้มาจากกการจําลองจากกพระเครื่องนนครชุม
ของแท้ ที่เป็นของเก่
น
าของแแก่ จึงทําให้พพระพิมพ์ที่ทําออกมานั
อ
้นมีรปร่
ูป างลักษณะ คล้ายกับของเก่ามาก
เมื่อกดดินลงกกับแม่พิมพ์จนดิ
น นขึ้นเป็นรูปปแล้ว ก็นําอออกมาใส่ถาด พึ่งลมไว้ในร่มปประมาณจนแแห้ง และ
นําออกตากแแดดให้แห้งสนิท ต่อด้วยการรนําพระไปเผาที่เตาประมาาณ 24 ชั่วโมงง ซึ่งจะต้องคออยเติม
ถ่าน และควบบคุมไม่ให้ไฟแแรงเกินไป ครบบกําหนดเวลาาแล้วก็นําพระะออกจากเตา
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แหล่งเรียนรู้พระเครื่องนนครชุม,เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 มิมถุนายน 25557, เข้าถึงได้จาก
จ
www.bloggaang.com/vieewdiary.phpp?id=nakhonchum&group=3&monnth=042012&date==15
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นนํามาวางเรียงเพื
ง ่อใส่รา ใส่คคราบพระ สุดท้
ด ายให้นําใบตตองแห้งของกกล้วยน้ําว้ามาขัด ก็จะ
ไได้พระเครื่องนครชุมที่ดูคล้ายของเก่าแกก่พระเครื่องหรือพระพิมพ์ ที่ได้มานั้น ทําาให้ผู้เข้าชมไดด้ศึกษา
ความเป็นมาขของกรุพระเครื่อื งในสมัยก่ออน จนมาถึงกระบวนการทํ
ก
ําพระในสมัยปปัจจุบัน ที่ยังคงความ
ค
งามตามภูมิปัญญาทางพุทธศิ
ธ ลป์ดั้งเดิม

ภาพที่ 34 ภาาพการสาธิตการทํ
ก าพรเครือ่องแหล่งเรียนรรู้พระเครื่องนครชุม
ที่มา: แหล่งเรีรียนรู้พระเครืองนครชุ
่
ม เข้้าถึงเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 เข้าถึงงได้
ไ จาก
www.manager.co.th/travel/viewneews.aspx?NeewsID=954000000985722
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10. ตารางสรรุปกิจกรรมทีเกิ
่ ดสถานทีท่ทางศิลปกรรมมและประเพณี
ณีประดิษฐ์
จากข้อมูลขอองพื้นที่ศึกษาชชุมชนนครชุมในด้
ใ านต่างๆ สรุปกิจกรรมทที่เกิดขึ้นกับสถานที
ส
่
ทางศิลปกรรมมและประเพณ
ณีประดิษฐ์ในนนครชุมดังนี้

ภาพที่ 35 แผผนที่แสดงตําแหน่
แ งสถานที่ททางศิลปกรรมมและประเพณี
ณีประดิษฐ์ในนนครชุม
ที่มา: นิติกร สิงห์ลอ, คัดลอกจากแผนทีที่ภาพถ่ายทางอากาศตําบลนนครชุม ระบบบแผนทีข่ องกูเกิลแมพ
ด้วยโปรแกรมม AutoCAD [โปรแกรมคออมพิวเตอร์], U.S.
U public domain,
d
20007.
ตารางที่ 1 ตาารางสรุปกิจกรรมที
ก ่เกิดสถาานที่ทางศิลปกรรมและประะเพณีประดิษษฐ์
สถานที่
ที่ตั้ง
กิจกรรม
โบราณสถานเขต
ทุ่งเศรษฐี
-ท่
- องเที่ยวโบรราณสถานในจัจังหวัดกําแพงงเพชร
อรัญญิกนครชุม
และนครชุ
แ
ม
-ศึ
- กษาข้อมูลทางโบราณคดี
ท
ดี
-ทั
- ศนะศึกษา
วัดพระบรมมธาตุนคร หมู่ที่ 3 ปากคคลองใต้ -ประกอบพิ
ธกรรมทางศาส
ีก
สนา
ชุม
-กิ
- จกรรมทางประเพณีและะเทศกาลในรออบปี
-สถานที
่ท่องเที่ยวโบราณสสถานภายในวัดพระ
ด
บรมธาตุ
บ
-ไหว้
- เจดีย์พระะบรมธาตุนครรชุม
พื้นที่ถนนวัฒนธรรม
ฒ
หมู่ที่ 3 ปากคคลองใต้ -กิ
- จกรรมวันนพพระเล่
น
นเพลลง
บริเวณหลัง(หหน้าวัด
-รองรั
- บประเพพณีและการล ะเล่นตามประะเพณีใน
เดิม)วัดพระบบรมธาตุ วัวนเทศกาล และงานบุญต่าาง
นครชุม
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ตารางที่1 ตารางสรุปกิจกรรมที่เกิดสถานทีท่ างศิลปกรรมและประเพณีประดิษฐ์
สถานที่
ที่ตั้ง
กิจกรรม
พิพิธภัณฑ์สายใย
ภายในวัดพระบรมธาตุ - นิทรรศการ โบราณวัตถุ ข้าวของ เครื่องมือ
ชุมชน
นครชุม
เครื่องใช้ และนิทรรศการเสด็จประพาสต้นวัด
พระบรมธาตุนครชุม ฉัตรไม้ที่พะโป้ ทําการ
บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์
- รองรับการประชุม และการบรรยาย
ศูนย์การเรียนรู้พระ
เครื่อง

หมู่ที่ 3 ปากคลองใต้

วัดสว่างอารมณ์

หมู่ที่ 5 ปากคลอง
เหนือ ริมคลองสวน
หมาก,ครองแม่พล้อ
สายเก่า และคลองแม่
พล้อสายใหม่

ตลาดย้อนยุคนครชุม หมู่ที่ 5 ปากคลอง
เหนือ ย่านการค้านคร
ชุม
บ้านพะโป้
หมู่ที่ 5 ปากคลอง
เหนือ ริมคลองสวน
หมาก

โรงภาพยนตร์

หมู่ที่ 5 ปากคลอง
เหนือ ย่านการค้านคร
ชุม บริเวณสถานที่จัด
งานตลาดย้อนยุคนคร
ชุม

-ให้ความรู้เรื่องพระเครื่องในนครชุม
-สาธิตวิธีการทําพระเครื่องและให้ความรู้ในการ
ทําพระเครื่อง
-ทดลองทําพระเครื่อง
-ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
-กิจกรรมทางประเพณีและเทศกาลในรอบปี
-สมโภชน์หลวงพ่ออุโมงค์
-กิจกรรมประเพณีทางน้ํา ลอยกระทงลาย
-ย่านการค้าในนครชุม
-กิจกรรมตลาดย้อนยุคในวันเสาร์-อาทิตย์แรก
และท้ายเดือน
-ปัจจุบันทรุมโทรมมาก ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
-เป็นที่รู้จักของคนในกําแพงเพชรถ้ามีโอกาสมา
นครชุมก็จะแวะเวียนมาชม(ภายนอก)บ้านพะ
โป้เสมอ
-เป็นสถานที่ศกึ ษาสถาปัตยกรรมของนักเรียน
นักศึกษาในกําแพงเพชร
-เดิมเป็นที่ลองของท้าทายสิ่งลี้ลับในบ้าน
ปัจจุบันมีการห้ามปราม
-ไม่ได้มีการใช้สอยใดๆ เพราะอาคารเก่าและ
ทรุดโทรมพอสมควร
-ปัจจุบันมีการดัดแปลงบ้างส่วนทําสํานักงาน
พืชผลทางการเกษตร
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จากตารางจะะพบว่ากิจกรรรมเกิดขึ้นในพื้นทีใ่ น 2 ส่วนคื
นอ

ภาพที่ 36 สรุรุปการใช้พื้นที่ที่ทางศิลปกรรรมและประเพพณีประดิษฐ์
ที่มา: นิติกร สิงห์ลอ, คัดลอกจากแผนทีที่ภาพถ่ายทางอากาศตําบลนนครชุม ระบบบแผนทีข่ องกูเกิลแมพ
ด้วยโปรแกรมม AutoCAD [โปรแกรมคออมพิวเตอร์], U.S.
U public domain,
d
20007.
110.1 กิจกรรมมที่กระทํากันนตามประเพณี
ณีในอดีตกิจกรรรมจะเกิดขึ้นทที่วัดพระบรมมธาตุนคร
ชุม เป็นหลักโดยมี
โ พื้นที่รองงรับกิจกรรมคืคือ
10.1.1 พื้นที่ถนนวัฒ
ฒนธรรม เพื่อรองรั
ร บกิจกรรรมที่เกิดขึ้นในววันนพพระเล่นเพลง
น
งานจังหวัด และกิ
แ จกรรมนันันทนาการในชุมชนในวันเททศกาล และงานบุญต่างๆ
10.1.2 พิพิธภัณฑ์สาายใยชุมชน เผผยแพร่ความรูรู้จากนิทรรศกการ โบราณวัตถุ
ต ข้าว
ของเครื่องมือ เครื่องใช้ แลละนิทรรศการรเสด็จประพาสสต้นวัดพระบรมธาตุนครชุม ฉัตรไม้ที่พะโป้
ะ ทํา
การบูรณะพรระบรมธาตุเจดีดีย์ และห้องรรองรับการประะชุม และการบรรยาย
1 กิจกรรมมแบบประเพณ
10.2
ณีประดิษฐ์ ในนปัจจุบันโดยการนําเอา ศิลลปวัฒนธรรม
ประเพณีในอดีตกลับมาใช้ใหม่
ใ เพื่อการทท่องเที่ยวและเพื่อเศรษฐกิจชุ
จ มชนจะเกิด กิจกรรมที่บริเวณย่าน
การค้านครชุม แต่การจัดการยั
ดนครชุม33คววามไม่
ก งไม่เป็นแแบบรูปธรรมเพพื่อส่งเสริมกิจกรรมในตลาด
จ
เพียงพอทางดด้านสถานที่จดงานที
ัด ่คับแคบ อึดอัดไม่สงเสริ
่ง มกิจกรรมมในตลาดย้อนนยุค และระบบบจัดการ
ตลาดที่เหมาะะสมเช่น ขยะและห้องน้ํา ยังไม่ได้ใช้ทรัพยากรในพื
พ
้นที่อื่นๆ ที่อย่างงเต็มพื้นที่ ดังนัน้นเอง
การเลือกที่ตงที
งั้ ่เหมาะสมกักับการศึกษาอออกแบบในเรืองประเพณี
่อ
ประดิษฐ์กับสถถาปัตยกรรมไททยจึงเป็น
และจัดการปัญญหาในพื้นทีทีท่ ่เี ป็น
พื้นที่ในส่วนขของบริเวณตลาดย้อนยุคนคครชุม เพื่อทําการออกแบบ
ก
ประเพณีประะดิษฐ์ทางวัฒนธรรมรวมเข้
น
าากับพิพิธภัณฑ์ฑและเนื้อหาทีที่สอยคล้องกันนกับพื้นที่กิจกรรมภาย
ก
ที่เกิดขึ้นตามประเพณีในรออบ 1ปีภายในนวัดพระบรมธธาตุนครชุม
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เพชรา บุดสีทา, “การจัดดการด้านการรตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนนครชุม”
(กําแพงเพชร: งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชชภัฏกําแพงเพพชร, 2552),136.

บทที่ 3
ตลาดย้อนยยุคนครชุมแลละพิพิธภัณฑ์นครชุ
น ม
1. พื้นที่ตงั้ โคครงการ
1 เกณฑ์ในกการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการ
1.1
1.1.1 เป็นที่ว่างส่วนรววมของชุมชนออยู่บริเวณใกล้ล้เคียงพื้นที่จดั ดกิจกรรมตลาดย้อนยุค
นครชุมและเป็ป็นพื้นที่นันทนนาการชุมชนไได้
1.1.2 สาามารถเป็นพื้นนที่ศูนย์กลางแและเชื่อมต่อกิจกรรมจากตล
จ
ลาดนครชุมไปปยังพื้นที่
สําคัญๆ และเดินทางมายังพิ
ง พิธภัณฑ์ได้้ระยะทางไม่ไกลมานัก
1.1.3 มีสภาพแวดล้
ส
อมมที่ดีเอื้ออํานววยต่อการสร้างงานสถาปัตยยกรรม
จ
จากเกณฑ์
ในกการเลือกพื้นที่ตั้ง จึงสามารรถทําการระบุทีท่ตั้งได้คือ พื้นนที่ว่างที่อยู่ระหว่
ะ าง
บ้านพะโป้กับวั
บ ดสว่างอารมมณ์ พื้นที่ด้านนหน้าติดลําคลลองสวนหมากก ฝั่งตรงข้ามกักับตลาดย้อนยยุคนคร
ชุม

บั
บททโดยรอบพื้นทีท่ตั้งโครงการ
ภาพที่ 37 คววามสัมพันธ์กบอาคารบริ
ที่มา: U.S. public domain,ตลาดนครชชุม, ระบบแผผนที่ของกูเกิลแมพ 2007.
1.วัดสว่างอารรมณ์
2.บ้านพะโป้
3.คลองสวนหหมาก
4.ตลาดนครชชุมย้อนยุคนครชุม
5.ตลาดสดนคครชุม
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11.2 ความสัมพันธ์ของพื้นททีก่ ับประวัตศาสตร์
ศิ
ชุมชนนนครชุม ความมสัมพันธ์ของพพื้นที่กับ
ประวัติศาสตร์ชุมชนนครชุมซึ่งเดิมเคยเป็ป็นที่ตั้งบ้านผูผู้ใหญ่วัน1 ควาามสําคัญทางปประวัติศาสตรร์ของ
พื้นที่ซึ่งในอดีดีตเมื่อวันที่ 244 สิงหาคม 24449 พระบาททสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ ้าอยู่หัวได้ เสดด็จขึ้น
จากคลองสวนนหมากและจอดเรือไว้ที่คลลองแม่พล้อ2ในนบริเวณนี้ ทรรงฉายพระรูปปหนึ่งรูปที่หน้าบ้
า าน
ผู้ใหญ่วัน

ภาพที่ 38 หนน้าบ้านผู้ใหญ่วัวน
ที่มา: ภาพหน้น้าบ้านผู้ใหญ่วัวน,ครบ 100 ปี เสด็จประพพาสต้นเมืองกํกําแพงเพชร
2449-2549,เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 กันยายนน 2555,เข้าถึงได้
ง โดยhttp:///suntiapairaach.com/
gallery20100/albumns2010/sectionn5/sec5_01//Dynamic/inndex.html.
2 สภาพแวดดล้อมของพื้นที่ตงั้ โครงการร
พื้นที่ตั้งโครงกการตั้งอยู่ที่หมู่ที่5 ปากคลองเหนือ ตําบลลนครชุม
ทิศเหนือติดกับ
คลลองแม่พล้อสายเก่าและวัดสว่างอารมณ์ ์
ทิศตะวันออก
คลลองสวนหมากก
ทิศตะวันตก
โกกดังเก็บสินค้ายูนิลีเวอร์
ทิศใต้
บ้าานพะโป้
1

ผู้ใหญ่วัน เป็ป็นพ่อของอําแแดงย้อยภรรยยาของพะโป้
สมเด็จพระเเจ้าบรมวงศ์เธธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เสด็
ภ
จประะพาสต้นในรััชกาลที่
5,(กรุงเทพ:วิสดอม,2552),104.
2
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3 สภาพพื้นทีต่ ั้งโครงการใในปัจจุบัน
พื้นที่ตั้งโครงกการในปัจจุบันนเป็นพื้นที่โล่งกว้าง มีถนนทีที่คนในชุมชนใใช้เดินสัญจรริริมคลองที่
เชื่อมต่อถึงกันเป็
น นเส้นทางที่สามารถเดินนไปที่วัดสว่างอารมณ์ได้

ภาพที่ 39 ตําแหน่
า งภาพมุมมอง
ม
ที่มา: U.S. public domain,ตลาดนครรชุม, ระบบแผผนทีข่ องกูเกิลแมพ,2007.
ล
3 มุมมอง A ด้านหน้าขอองพื้นที่ตั้งโครงการ
3.1

ภาพที่ 40 พื้นที
น ่ตั้งโครงการมุมมอง A
ที่มาของภาพพ : (ถ่ายภาพโดย นิติกร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
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3 มุมมองB มุมมองด้านหน้าของพื้นที่ตงั้ โครงการร
3.2

ภาพที่ 41 ภาาพมุมมองB กว้
ก างด้านหน้าของพื้นที่ตั้งโคครงการ
ที่มาของภาพพ : (ถ่ายภาพโดย นิติกร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
4. การเข้าถึงพื
ง ้นที่โครงกาาร
ส
สามารถเข้
าถึงได้
ง โดยทางเท้ท้า หรือรถยนตต์ รถจักยานยยนต์ โดยใช้เส้น้ ทางเดินขนาาดความ
กว้า 3.5เมตรร ของมาในพืนที
น้ ่โครงการปประมาณ 140 เมตรจากถนนนภายในหมู่บบ้้ าน โดยมีทางเข้าได้ 3
ทาง 1. เข้าทางหน้าบ้านพระโป้ระยะทาางจากถนนชุมชนเข้
ม ามา ปรระมาน 140 เเมตร และ 2. จอดรถที่
วัดสว่างอารมมณ์และเดินเท้ท้าเข้ามาระยะะทางประมาณ
ณ 70 เมตร 3.เข้าจากถนนททางเข้าถนนโคครงการ

ภาพที่ 42 แสสดงการเข้าถึงโครงการ
ง
ที่มาของภาพพ : U.S. publlic domain,ตตลาดนครชุม, ระบบแผนทีที่ของกูเกิลแมมพ 2007.
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4 มุมมองทางเข้าจากทาางเข้าที1่
4.1

(A)
(B)
(C)
ภาพที่ 43 แสดงภาพการ
แ
เข้าถึงพื้นที่โคครงการเส้นทาางที่ 1
ที่มาของภาพพ : (ถ่ายภาพโดย นิติกร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
(A) ภาพเส้นทางคอนกรี
ท
ตเลี
เ ยบคลองสวนหมากทางภภายในชุมชนถึงบ้านพะโป้
(B) ภาพบ้านพะโป้
(C) ภาพกลุ่มต้นมะม่วงและทางเดินคอนนกรีตเชื่อมต่อไปที
อ ่พื้นที่ตั้งโครงการ
โ
4 มุมมองทางเข้าจากทาางเข้าที2่
4.2

(D)
(E)
(F)
ภาพที่ 44 แสสดงภาพการเขข้าถึงพื้นที่โครรงการเส้นทางงที่ 2
ที่มาของภาพพ : (ถ่ายภาพโดย นิติกร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
(D) ภาพวัดสว่างอารมณ์
(E) ภาพกุฏิวัดสว่างอารมณ
ณ์
(F) ภาพสะพานข้ามคลองแแม่พล้อสายเกก่า
4 มุมมองทางเข้าจากทาางเข้าที่ 3
4.3

ภาพที่ 45 แสสดงภาพการเขข้าถึงพื้นที่โครรงการเส้นทางงที่ 3
ที่มาของภาพพ : (ถ่ายภาพโดย นิติกร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
5. มุมมองจาากบริบทรอบๆโครงการเข้ข้ามาสู่พนื้ ที่โครงการ
ค
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ภาพที่ 46 มุมมองจากบริ
ม
บทรอบๆโครง
บ
งการเข้ามาสูพื่พน้ื ที่โครงการ
ที่มาของภาพพ : U.S. publlic domain,ตตลาดนครชุม, ระบบแผนทีของกู
่ เกิลแมพพ 2007.
5 มุมมองที่ 1 มองจากลลานท่าน้ําวัดสว่
5.1
ส างอารมณ์เ์ ข้ามายังพืน้ ทที่ตั้งโครงการร

ภาพที่ 47 มุมมองจากท่
ม
าน้นําวัดสว่างอารรมณ์
ที่มาของภาพพ : (ถ่ายภาพโดย นิติกร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
5 มุมมองที่ 2 มุมมองจาากสะพานข้ามคลองสวนหหมากเข้ามายัยังพืน้ ที่ตั้งโครรงการ
5.2

ภาพที่ 48 มุมมองจากสะพ
ม
พานข้ามคลองงสวนหมาก
ที่มาของภาพพ : (ถ่ายภาพโดย นิติกร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
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5.4 มุมมองทีที่ 3 มองจากพพื้นที่ว่างริมน้ําในตลาดนคครชุมเข้ามายัยังพื้นทีต่ ั้งโครรงการ

ภาพที่ 49 มุมมองพื
ม
้นที่ว่างริ
ง มน้ําในตลาาดนครชุม
ที่มาของภาพพ : (ถ่ายภาพโดย นิติกร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
5 มุมมองที่ 4 มุมมองจาากหน้าบ้านพพะโป้เข้ามายังพื
5.5
ง ้นที่ตั้งโครงงการ

ภาพที่ 50 มุมมองจากมุ
ม
มมองจากหน้
ม
าบ้านพะโป้
ที่มาของภาพพ : (ถ่ายภาพโดย นิติกร สิงห์ลอ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557)
6. ศักดิ์ภาพทีทีต่ ั้ง
1 ตําแหน่งทีตัต่ ้งที่สามารถเปป็นจุดเชื่อมต่อกับสถานทีต่ต่ างที่อยู่ในบริบบทได้
1.
2 ที่ตั้งนี้อยู่ระหว่
2.
ะ างบ้านพะะโป้และวัดสว่ว่างอารมณ์และอยู่ไม่ห่างจาากชุมชน
3 พื้นที่ตั้งโครรงการตั้งอยู่ฝงั่งตรงข้ามกับตลาดย้
3.
ต อนยุคนครชุ
น ม ซึ่งจะะสามารถแบ่งเบา
เ
จํานวนคนจากตลาดนครชุมในวันที่มีการจัดกิจกรรมยย้อนยุคมาฝั่งพิพพิธภัณฑ์นค รชุมและบ้านพะโป้
น ได้
แต่ปัญหาที่มคืคี อจะต้องมีทางข้ามคลองสสวนหมากจากกตลาดนครชุมมาที
ม พ่ ื้นที่โครรงการ
-ที่ตั้งโครงการรกับย่านตลาดดนครชุม สามมารถประยุกต์กิจกรรมให้สอดคล้องกับออาคารเก่าที่มอยู
ีอ ่ใน
โโครงการได้
6 อาคารทีมีม่ อี ยู่เดิมโดยเเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของโโครงการ
6.1
1. บ้านพพะโป้ บูรณะและปรับพื้นทีภายในห้
่ภ
องเป็นส่วนหนึ่งขอองพิพิธภัณฑ์
2. โรงภาายนตร์เก่าในตตลาดนครชุม ปรับพื้นที่ภายยในให้เป็นโรงงภาพยนตร์เพื่อแบ่ง
เอาจํานวนคนนที่แออัดบริเวณสามแยกตล
ว
ลาดในขณะทีทีม่ ีกจิ กรรมฉายภาพยนตร์
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7. กิจกรรมในโครงการพิพธิ ภัณฑ์ที่สัมพันธ์กับกิจกรรที่เกิดขึ้นในพื้นทีบ่ ริบทรอบๆโครงการ
7.1 กิจกรรมในโครงการพิพธิ ภัณฑ์
1. จัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน
2. เป็นแหล่งกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมระหว่างคนต่างรุ่นเพื่อ
เกิดการสืบ สาน วัฒนธรรมของชุมชนนครชุม พบปะกันในชุมชน และเป็นพื้นที่นันทนาการชุมชน
ลานเช่าพระ เครื่อง
3. กิจกรรมปฏิบัติการเป็นแหล่งการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมปิ ัญญาด้านต่างๆ ให้แก่
คนภายในชุมชนและบุคคลภายนอก
4. ลานจัดแสดงกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน,ละครเวทีบทละครจากนิยายในชุมชน
5. ร้านขายของที่ระลึก ขายอาหาร
7.2 กิจกรรมในตลาดนครชุม
จันทร์-ศุกร์ที่ไม่มีการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค
9.00 น – 18.00 น ขายอาหาร ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม ขนมไทยในนครชุม
19.00น - 21.00น ร้านข้าวต้ม ร้านขายกับข้าวสําเร็จรูป
วันเสาร์อาทิตย์ที่มีการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค
9.00 น – 15.00 น - ขายอาหาร ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม ขนมไทยในนครชุม
15.00น - 17.00 น - เตรียมพื้นที่ขายของที่หน้าบ้านตนเอง จัดเตรียม
พื้นที่ จัดตั้งเวที และจอฉายหนังกลางแปลง
- เริ่มแต่ตัวด้วยเสื้อผ้าย้อนยุค
18.00น-21.00น - กิจกรรมตลาดย้อนยุค
7.3 บรรยากาศกิจกรรมในงาน
1. กิจกรรมตลาดขายของที่ระลึก
2. ขายอาหารคาว อาหารหวาน
3. กิจกรรมการแสดงดนตรีลูกทุ่ง
7.4 กิจกรรมในวัดสว่างอารมณ์
1. กิจกรรมตามประเพณีและทางศาสนา
2. ไหว้หลวงพ่ออุโมงค์
3. ลานริมคลองสวนหมากหน้าวัดสว่างอารมณ์
4. พื้นที่เช่าพระเครื่อง
5. ลอดใต้ท้องเรือ
6. ลานทรายริมคลองใช้ในกิจกรรมทางประเพณีในวันสงกรานต์
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77.5 กิจกรรมบบ้านพะโป้ บูรรณะและปรับพื
บ ้นที่ภายในหห้องเป็นส่วนหหนึ่งของพิพิธภัภณฑ์
ภายในจัดแสดงนิทรรศการรถาวรเรื่องพะะโป้
7 กิจกรรมโโรงภายนตร์เกก่าในตลาดนครชุม ฉายภาาพยนตร์เก่า-ใใหม่ และภาพพยนตร์
7.6
สั้น
8. แนวคิดรูปแบบเส้
ป
นทางเดินเชื่อมต่ออกันระหว่างสสถานที่ในบริบทเบื
บ ้องต้น

ภาพที่ 51 แนนวคิดรูปแบบเส้นทางเดินเชืชื่อมต่อกันระหหว่างสถานทีในบริ
ใ่ บทเบื้องงต้น
ที่มา: ภาพถ่ายมุ
า มสูง:จดหมมายเหตุวัฒนธธรรมกําแพงเพชรเข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 18 มกกราคม 2558 เข้าถึงได้
m/letter/inddex.php/booard,1.180.httml ; วิเคราะะห์เพิ่ม
จาก http://w
www.sunti-aapairach.com
พื้นที่โดย นิตกร
ิ สิงห์ลอ

บทที่ 4
ทฤษฎีการออกแบบที่สอดคลองกับแนวคิดประเพณีประดิษฐ์
1. ทฤษฎีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิพิธภัณฑ์ทั่วไป
1.1 พิพธิ ภัณฑ์นครชุมอยูใ่ นประเภทพิพธิ ภัณฑ์ท้องถิ่น1เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นและ
ให้บริการจัดการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (เมือง/จังหวัด/เทศบาล/ตําบล/)เพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของท้องถิ่น หรือเรื่อราวที่ท้องถิ่นนั้นสนใจ และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ของท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์เมือง เป็นต้น ปัจจุบันเมื่อกิจการพิพิธภัณฑ์โดยรัฐบาลกลางได้
วางรากฐานในการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมของชาติได้อย่างเข้มแข็งขึ้น ความสนใจและแนวคิดในการ
อนุรักษ์สะสมสืบสาน และสืบทอดในภูมิปัญญา ขยายไปสู่คนทั่วไปมากขึ้น ดังนั้นหากมีโบราณสถาน
วัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นทรัพย์แผ่นดินไปจัดแสดงอยู่ พิพิธภัณฑ์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2
พ.ศ.2535
2. การวิเคราะห์ตีความและสื่อความหมายการโหยหาอดีตผ่านการจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์
โดยศึกษาจากประเภทของการโหยหาอดีต(Nostalgia)
2.1 ความรูส้ ึกโหยหาประสบการณ์ในอดีตที่ทําให้เกิดความสุข ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้สึกโหยหาอดีตจากประสบการณ์ในอดีตซึ่ง ส่งผลให้รสู้ ึกมีความสุข นั่นคือ
การได้ระลึกถึงความทรงจําของตนเองในอดีต ผ่านวัตถุ และบรรยากาศ ในการจัดแสดง โดยเฉพาะ
สิ่งของใดๆ ทีม่ รี ูปแบบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันจะมีผลต่อการระลึก ความทรงจําในอดีตของผู้
เข้า ชมได้ดี เสมือนเป็นการเติมเต็มความรู้สึกโหยหาอดีตจากประสบการณ์ ตรงของตนผ่านการจัด
แสดง
2.2 เป็นความรู้สึกโหยหาอดีตที่เป็นปรากฏการณ์ร่วมในสังคม พิพิธภัณฑ์นครชุมเป็น
สถานที่สถานที่ที่ตอบสนองกระแสของการโหยหาอดีตในปัจจุบันของชุมชนนครชุมเป็นส่วนร่วมกับ
ตลาดนครชุมซึง่ เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมย้อนยุคทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่มีการจําลองวิถีชีวิตในอดีต
รวมกับการจัดแสดงโดยมีวัตถุสิ่งของในการจัดแสดงเป็นเป็นสื่อกลางในการสร้างจินตกรรม การจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์จึงสามารถตอบสนองการโหยหาอดีตที่เป็นปรากฏการณ์ร่วมในสังคมได้เมื่อรวมกับ
การจัดกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบอื่นเช่นบรรยากาศการ จําลองวิถีชีวิตในอดีตในตลาดนครชุม การ
แต่งกายย้อนยุค ซึ่งนักท่องเทีย่ วและผู้เข้าชมสัมผัสได้จากจินตนาการร่วมในสถานการณ์

1
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2.3 ความเป็นตัวแทนของพิพิธภัณฑ์เชิงโหยหาอดีต เนือ่ งมาจากพิพิธภัณฑ์คือสถานที่
ที่นําเอาวัตถุมาใช้จัดแสดง และเนื้อหาในการจัดแสดงที่สามารถกระตุ้นความทรงจําในอดีตของ
นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมนึกถึงการโหยหาอดีตและความทรงจําในอดีตที่ยังอยู่ในสถานที่ต่างๆ
3. หลักการจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์
การจัดแสดงในส่วนพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนนิทรรศการ 2.ส่วน
พิพิธภัณฑ์
3.1 ส่วนนิทรรศการ2
หลักการจัดแสดงควร ให้ความสําคัญของการจักแสดงอยู่ทวี่ ัตถุ ความสําคัญต่อเนื่อง
ของเนื้อหาไม่ซับซ้อน ซึ่งแบ่งประเภทของการจัดแสดงได้ 3 ประเภท คือ
3.1.1 การจัดแสดงถาวร (PERMAMENT EXHIBITION) เป็นการจัดอย่างถาวร
ตามเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงนั้นๆ
3.1.2 การจัดแสดงชั่วคราว (TEMPORARY EXHIBITION) เป็นส่วนหนึ่งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดอยู่เสมอ โดยนําเสนอเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจมาแสดง เช่น การจัด
แสดงเนื่องวันสําคัญ บุคคลสําคัญ งานโอกาสพิเศษต่างๆ ส่วนนี้จึงควรมีการออกแบบให้เคลื่อนย้าย
ผนังหรือฉากได้
3.1.3 การจัดแสดงแบบเคลือ่ นที่ มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการจัดนิทรรศการ
ชั่วคราว แต่สามารถเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจได้กว้างขว้างขึ้น เช่น
นิทรรศการทีแ่ ทรกอยู่ในตลาดนครชุม หรือพิพิธภัณฑ์อื่นในพื้นที่ เช่นพระเครื่องนครชุม พิพิธภัณฑ์
สายใยชุมชนนครชุมที่วัดพระบรมธาตุนครชุม
3.2 ส่วนพิพธิ ภัณฑ์ เป็นส่วนที่จัดแสดงแบบถาวร เป็นการนําเอาสิ่งสําคัญและเนื้อหาที่
สําคัญมาแสดงไว้ โดยแบ่งตามกลุ่ม ตามประเภทของสิ่งที่จะแสดง มักไม่มีการเคลื่อนย้าย โดยแสดง
เป็นเรื่องราวที่มีความต่อเนื่องกัน หลักการที่ควรคํานึงถึงในการจัดแสดงในส่วนของพิพิธภัณฑ์
3.2.1 การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ที่ว่าง (SPACE) ความต่อเนื่อง
และแสงสว่างที่ได้รับ
3.2.2 การจัดแสดงที่เหมาะสมของ สัดส่วน (PROPOTION) และ ที่ว่าง (SPACE)
ในพื้นที่จัดแสดง
3.2.3 การจัดแสดงที่มีการเคลื่อนไหว เช่น การเน้นจุดสนใจเรื่องการจัดแสดงกับ
MODEL ที่มีการเคลื่อนที่ และการใช้ส่วนประกอบอื่นๆเข้ามาช่วย
3.2.4 ความน่าสนใจในการจัดแสดง

2
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4. พฤติกรรมของผูเ้ ข้าชมโครงการ3
การชมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเนื้อหาในการจัดแสดงเป็นเนื้อหาทางวิชาการ ผู้ชมต้องการ
ศึกษาและเรียนรู้จากเรื่องราวที่จัดแสดง ไม่เหมือนการจัดแสดงงานทางศิลปะ ซึ่งคํานึงถึงมุมมองและ
ระยะเป็นสําคัญเพื่อการชมงานจัดแสดง การชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา จึงมีความใกล้ชิดมากกว่า
ทั้งนี้การจัดแสดงขึ้นอยู่กับวัตถุในการจัดแสดง,เทคนิคและการออกแบบ,แนวคิดในการจัดพิพิธภัณฑ์
และวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
ดังนั้นการหาพื้นที่การจัดแสดงจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการกําหนดขนาดพื้นที่ ขึ้นตาม
ลักษณะการจัดแสดงแบ่งแยกขนาดและประเภทเพื่อเลือกใช้ในหัวข้อแต่ละหัวข้อตามความเหมาะสม
ในการจัดนิทรรศการหัวข้อเดียวกัน สามารถเลือกเทคนิคการจัดแสดงได้หลายเทคนิคหรือนํามา
ผสมผสานกัน
4.1 การสัมผัส การจัดนิทรรศการที่ใช้เทคนิคอิเล็คโทรนิค หรือมีการทดลองจําเป็นต้องมี
การสัมผัส เช่น การกดปุ่มหมุนการทดลอง การจัดแสดงนิทรรศการนั้นจึงจะสมบูรณ์ตามเนื้อหาและ
จุดประสงค์ โดยอาศัยการสัมผัส นอกจากการเดินชมอย่างเดียว
4.2 การเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดง การจัดแสดงขนาดใหญ่ที่เป็นกระบวนการ
ทดลองผู้เข้าชมนิทรรศการอาจเข้าไป อยู่ในการจัดแสดงนั้นๆ เช่น การขับรถ หรือ DIORAMA ขนาด
ใหญ่ที่เข้าไปเดินชมได้ โดยเฉพาะเด็กเมื่อพิจารณาตามหลักจิตวิทยาความอยากรู้อยากเห็น
อยากทดลองอยากจับ สัมผัส ให้รู้จริงถ้ามีเสียงก็จะตื่นเต้น ดังนั้นการจัดแสดงต้องมีการเคลื่อนไหว
รวมไว้ในส่วนจัดแสดง
5. ลักษณะการจัดแสดงที่มผี ลต่อผู้ชม
5.1 การรับรู้และพฤติกรรมในการสัญจรการเคลื่อนไหวภายในพิพิธภัณฑ์ทั่วๆไป ซึ่งทํา
ให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย และการ ท้อแท้ที่จะชมการแสดงทั้งหมด เนื่องจากการเคลื่อนไหวเป็นไป
ในลักษณะที่ซบั ซ้อนไปตลอดการชม การเคลื่อนตัวเพื่อรับรู้เรื่องราวต่างๆ ในเนื้อที่ทมี่ ีบริเวณกว้าง มี
ลักษณะที่ทําให้เกิดความรู้สึกชักนําไปสู่จุดหมาย จุดเริ่มต้นจะอยู่ทางใดทางหนึ่ง การเสนอเรื่องราวใน
การเคลื่อนไหวแบบนี้ สามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอ

3
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ภาพที่ 52 แสดงการวางวัตถุที่เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมต่อของการมองและการเดินในส่วนการ
จัดแสดง
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development
guides(Oxford : Butterworth Architecture,1991),56

ภาพที่ 53 แผนผังทัศนีย์ภาพภายในที่เกิดขึ้นการมุมมองของวัตถุภายใน
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,56
5.2 ลักษณะการดูและมุมมอง ลักษณะการดูวัตถุที่แสดงในลักษณะต่างๆ โดยกําหนดให้
ผู้ชมยืนห่างจากวัตถุจะสามารถหาพื้นที่ของส่วนจัดแสดง และจํานวนผู้เข้าชมได้โดยทั่วไปการมองโดย
ไม่เคลื่อนหรือหันศีรษะจะมีขอบเขตอยู่ระหว่าง 40 องศา ซึ่งสามารถมองได้ครบทั้งภาพ และตําแหน่ง
ที่มองมีระยะห่างจากภาพประมาณ 1.3 เท่า ของเส้นทแยงมุมของภาพภายในห้องที่จัด นิทรรศการ
จะต้องมีพ้นื ที่เพียงพอสําหรับกลุ่มที่ยืนชม และพื้นที่สําหรับเป็นทางผ่านสําหรับผู้อื่นด้วย โดยเฉพาะ
มุมห้องจะเกิดความแออัดมาก
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ภาพที่ 54 ช่วงระดับสายตาของผู้เข้าชม
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,50

(a)
(b)
(C)
ภาพที่ 55 แสดงการมองวัตถุในงานจัดแสดง
ที่มา : Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,51
a.ระยาการอ่านและบริเวณพื้นที่ความสูงของงานแสดงและขอบเขตแสง
b.แสดงระยะมุมมองวัตถุการจัดแสดงในระยะไกล แสงมีผลต่อความลึกในการมอง
c.มุมมองที่สะท้องแสง
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ภาพที่ 56 แสดงการมองวัตถุในงานจัดแสดงจากมุมบนของวัตถุจัดแสดง 3 มิติ
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,50
5.3 รูปแบบและสื่อในการจัดแสดง 4
5.3.1 การจัดแสดงแบบ 3 มิติ (MODEL) หมายถึงการจัดแสดงเป็นหุ่นจําลอง
ขนาดเท่าของจริง หรือ ย่อ- ขยาย การจัดแสดงรูปแบบนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและยุ่งยากมาก
เพราะต้องใช้ความชํานาญเป็นพิเศษ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งผู้ชมสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี
5.3.2 การจัดแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ (MOBILE) หมายถึงการจัดโดยใช้สิ่งที่
ต้องการเน้น มีการเคลื่อนที่ในลักษณะการหมุนกลไก เกิดการตอบสนองเป็นพิเศษ ทําให้ผู้ชมเกิด
ความประทับใจ
5.3.3 การสาธิตหรือการทดลอง (DEMONSTRATION EXPERIENCE)การสาธิต
เป็นการบอกผลให้ทราบแล้วทําให้ดู ส่วนการทดลองยังไม่บอกผลให้ทราบจนกว่าการทดลองจะเสร็จ
5.3.4 ภาพยนตร์ โทรทัศน์ (MOTION PICTURE TERNS) ผู้ชมจะสามารถเห็น
ภาพเคลื่อนไหวและได้ยินเสียงประกอบทําให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่จําเป็นต้องอธิบายมาก
5.3.5 การจัดภาพนิ่ง (STILL PICTURE) แบ่งเป็นมีเสียงประกอบ กับไม่มีเสียง
ประกอบ
5.3.6 การจัดด้วยเครื่องเสียง (RADIO , TAPE) เรียนรู้ด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว
5.3.7 การจัดแบบ VISUAL ,SYMBOL จัดแสดงด้วย PHOTOGRAPHY ,
POSTER และ BOARD ต่างๆ ทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการดูและการอ่าน

4
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5.3.8 การจัดแสดงแบบ DIORAMA เป็นการแสดงเลียนแบบสภาพความเป็นจริง
ของงานที่จะต้องแสดงออกมาเป็นฉากละครใช้แสงสีเสียงประกอบการจัดแสดงเป็นการถ่ายทอดแบบ
สมจริงสมจัง
5.4 สื่อที่ใช้ในการจัดแสดงงาน แบ่งเป็น 6 ประเภท
5.4.1 ประเภท 2 มิติ (BOARD) แบ่งเป็น 2ประเภท
5.4.1.1 BOARD แบบธรรมดาใช้จัดแสดงภาพ 2 มิติทั่วไป มีทั้งประเภท
ลอยตัวและติดผนัง
5.4.1.2 ELECTRONIC BOARD มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาประกอบ ทํา
ให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น เช่น ไฟกระพริบ การใช้เครื่องเสียง โดยอาศัยการกดปุ่มหรือทดลองแบบ
ต่างๆ
5.4.2 อันตรทัศน์ (DIORAMA)เป็นการนําเอา BOARDS ซึ่งจัดเป็นฉากและวัสดุ
ประเภท MODEL มาประกอบกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศและธรรมชาติ จะเรื่องจะใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากขึ้น
5.4.3 ประเภทวัตถุ 3 มิติ (OBJECT and MODEL) มีขนาดแตกต่างกันมาก
ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่โดยวัตถุขนาดเล็กจําเป็นต้องมีฐานรองรับ เช่น วางในตู้จัดแสดง
ในขณะที่วัตถุขนาดใหญ่ไม่สามารถวางแสดงด้วยตนเอง เพราะขนาดที่ใหญ่
5.4.4 MOCK UP มีลักษณะคล้ายกับ DIORAMA โดยเป็น MODEL ขนาดใหญ่ 1
ชิ้น ที่ให้คนเดินเข้าไปใน MODEL นั้นได้ MOCK UP แตกต่างจาก DIORAMA ในแง่ของจุดสนใจ
โดย DIORAMA จุดสนใจจะอยู่ที่วัตถุที่นํามาจัดภายในห้องๆนั้น ส่วน MOCK UP จุดสนใจจะอยู่ทตี่ ัว
ของมันเองทั้งหมด ส่วนขนาดก็ขึ้นอยู่กับการจัดแสดง
5.5.5 อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค (EQUIPMENT) ได้แก่
5.5.5.1 COMPUTER DISPLAY การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจและสะดวกต่อผู้เข้าชม เช่น การใช้
5.5.5.2 TOUCH KIOSK สื่อหน้าจอสัมผัสระบบพรีเซ็นต์Touch Screen
5.5.5.3 VIDEO WALL คล้ายกับ ELECTORNIC BOROAD แต่เป็น
BOROAD ที่มจี อโทรทัศน์จํานวนมาก มีหลายรูปร่างลักษณะ ทั้งที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยม หรือทรงกลม
ขนาดขึ้นอยู่กับจํานวนและจอโทรทัศน์
5.5.5.4 VIRTUAL REALITY ใช้กับสถานการณ์ จําลอง โดยที่ไม่ต้องสร้าง
วัตถุนั้นขึ้นมาจริงๆ แต่เป็นภาพที่สร้างจาก COMPUTER ขนาดของอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ไม่มากและ
มีเนื้อหาของงานเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
5.5.5.5 LEAMING ACTIVITY จัดเป็นลักษณะส่วนเสริมสร้างการเรียนรู้
ด้วยตนเอง อาจมีอุปกรณ์ให้ทดลองเพื่อทดสอบความสามารถ มักจัดเป็นโต๊ะหรือส่วนนั่งเล่นกับพื้น
โดยมีของเล่นต่างๆให้ทดลอง สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
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6. เทคนิคการจัดแสดง (Presentation Techniques) 5
6.1 เทคนิคเพือ่ ความงาม (Aesthetic Presentation) อยู่ที่การจัดวางรูปห้อง การใช้
สีพื้นหลัง การใช้แสงสว่าง แก่วัตถุบนตู้และแท่นที่เหมาะสม จะไม่มีป้ายหรือสิ่งใดรบกวนสายตาของ
ผู้ชม
6.2 เทคนิคเพือ่ ความรู้ (Instructional Presentation)มีการบรรยายบรรยากาศ
ภาพถ่าย ภาพเขียน แผนที่ แผนภูมิ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะทําให้เรือ่ งราวเกี่ยวกับเรื่องที่จะแสดง
6.3 การจัดแสดงตามสภาพธรรมชาติ (Natural Context Presentation) โดยใช้
เทคนิคการจัดฉาก (Diorama) มีทั้งขนาดจริงและขนาดย่อ หลักการสําคัญ คือ ต้องแสดงข้อเท็จจริง
และจัดให้เหมือนจริงตามสภาพธรรมชาติมากที่สุด
6.4 การจัดแสดงตามสภาพจริง (Authentic Setting Presentation) โดยใช้
เทคนิคการจัดฉากสภาพเป็นจริงตามยุคสมัย พบในพิพิธภัณฑ์สถานประวัติศาสตร์ โบราณคดี
วัฒนธรรม ศิลปะ เรียกว่า Period Room Technique
7 ลักษณะของห้องจัดแสดง6
7.1Simple Chamber คือ ห้องที่มีขนาดหน้าต่าง อาจเป็นหน้าต่างสูง หรือหน้าต่าง
ด้านหนึ่งและมีแสงไฟช่วยในการจัดแสดง
7.2 Hall With Balcony ห้องแสดงแบบพื้นโล่ง เป็นแบบเก่าที่นิยมสร้าง คือมีโถงชั้น
ล่าง ขึ้นบันไดเข้าห้องโถง มองลงมาเห็นชั้นล่าง
7.3. ห้องแสดงแบบห้องประชุม
7.4. Exhibition Corridor คือ ห้องแสดงแบบทางเดิน จัดวางชิ้นงานไปตามทางเดิน
7.5 Skylight Picture Gallery คือ ห้องแสดงภาพเขียนที่ใช้แสงธรรมชาติจากหลังคา
7.6 Cabinets คือ ห้องแสดงนิทรรสการ แบบใช้ติดผนังตลอดผนังและอีกด้านหนึ่งเป็น
หน้าต่าง และใช้ตู้หรือแผงแบ่งเนื้อหาที่จัดแสดง
7.7 Windowless คือ ห้องแสดงแบบไม่มหี น้าต่าง ปล่อยเนื้อที่ไว้สําหรับดัดแปลงการ
จัดแสดงได้ตามต้องการ สําหรับการจัดนิทรรสการ ที่ต้องการควบคุมเรื่องแสง

5

สํานักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,คู่มือการจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น,75.
Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development
guides(Oxford : Butterworth Architecture,1991),56
6
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ภาพที่ 57 แสดงผังการเดินภายในห้องจัดแสดงภาพ และรูปด้านภายใน
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,56
8. ขนาดของห้องจัดแสดง7
โดยทั่งไปห้องจัดแสดงควรให้มีเนื้อที่มากๆ เพื่อสะดวกในการตกแต่ง ขนาดที่ใช้กันทั่วไป
ในปัจจุบันมีความกว้างตั้งแต่ 6 –12 เมตร (ไม่ควรต่ํากว่า 6 เมตร) ความยาวอย่างน้อย 1.5 เท่าของ
ความกว้าง
8.1 ระดับของฝ้าเพดานควรพอเหมาะ ไม่สูงหรือต่ําเกินไป โดยทั่งไปถ้าต้องการแสดง
ด้านข้างควรสูง 4.80 เมตร และห้องมีขนาดเล็ก ความสูงไม่ควรต่ํากว่า 3 เมตร
8.2 การแสงสว่างประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการเน้นวัตถุที่แสดงจะต้องคํานึงถึงขนาดของวัตถุ
และครุภัณฑ์ทปี่ ระกอบในการแสดงระดับความสูงควรจะมีความสันพันธ์กับระยะของ แสงที่
เพียงพอ
8.3 การสร้างเพดาน ให้มีความสูงเพื่อสะดวกต่อการดัดแปลงและขนย้ายวัตถุในการจัด
แสดง ประตูหรือพนังขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดออกได้เมือมีการขนย้ายปรับเปลี่ยนวัสดุในห้องจัดแสดง

ภาพที่ 58 แสดงขนาดความสูงที่สัมพันธ์กนั กับขนาดของห้องจัดแสดง และการเว้นระยะเพื่องานซ้อง
บํารุงและประตูขนถ่ายวัตถุจัดแสดง
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,51
7

guides,56

Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development

80
9. ระดับการให้ข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ข้อมูลที่จําเป็น เป็นการอธิบายอย่างสั้นๆและ
ชัดเจน ระดับที่2 ข้อมูลพื้นฐานละเอียดขึ้น และระดับที่ 3 ข้อมูลส่งเสริม เป็นการเสนอรายละเอียด
10. การสัญจรในห้องแสดง
เส้นทางที่ผู้เข้าชมเลือกสัญจรเอง เป็นเส้นทางที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ เป็นผลมาจากการ
กําหนด ทางเข้า – ทางออก ของผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์และการกําหนดเวลา สําหรับชม พิพิธภัณฑ์
โดยผู้ชม ในทุกๆพื้นที่การจัดแสดงงาน จําเป็นต้องมีการกําหนดการเข้าถึงที่แน่นอน สําหรับเป็น
แนวทางในการชมของผู้ชมส่วนใหญ่ ซึ่งการวางเส้นทางจะเกิดความต้องการของผู้ชม 2กลุ่ม คือ
10.1 ความต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ คือ เส้นทางหลักภายในห้องแสดงพิพิธภัณฑ์ มี
การจัดลําดับและระเบียบของการแสดงอย่างเรียบร้อย พยายามลดความสับสน ของเส้นทางเดินใน
ห้องจัดแสดง
10.2 ความต้องการของผู้ชมส่วนน้อย คือ เส้นทางเลือกเพื่อการเข้าชมในส่วนเฉพาะที่
ตนเองสนใจเท่านั้น ในการออกแบบการเข้าถึงห้องแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกเส้นทางสําหรับ
ชมการจัดแสดงได้ตามทั้งความต้องการของผู้เข้าชมเองเป็นการยืดหยุ่นให้แก่ห้องแสดงและไม่เป็นการ
บังคับเส้นทางเกินไป
11. ระบบการวางห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์
ระบบการจัดพิพิธภัณฑ์ และการเข้าถึงพื้นที่จัดแสดง8

11.1 แบบที่1 ผังแบบเปิด การเคลื่อนที่แบบเปิด มองเห็นองค์ประกอบในการ
จัดแสดงทั้งหมดในคราวเดียว

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

8

guides,22

Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development

81
11.1.1 ข้อดีของผังแบบปิด เป็นการจัดแบบง่ายๆประหยัดเนื้อที่
11.1.2 ข้องเสียของผังแบบปิด จะมีการกระทบกระเทือนเมืองต้องการเข้า
ซ่อมแซมส่วนใดส่วนหนึ่งการจัดแสดงภายในส่วนอื่นจะได้รับผลกระเทือนไปด้วย
11.2 แบบที่2 ผังแบบกระจายการเข้าสูศ่ ูนย์กลางของผัง การทีมแี กนอยู่ตรงกลางทํา
ให้สามารถแยกเข้าสู่ส่วนต่างๆ โดยรอบได้

ภาพที่ 60 แสดงกระจาย
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22
11.2.1 ข้อดีของผังแบบกระจายมีโถงเป็นตัวกลางแยกสู่ห้องต่างๆแต่ละห้อง
สามารถติดต่อถึงกันได้ เมื่อปิดห้องใดห้องหนึ่งก็สามารถ โถงก็สามารถเป็นจุดจ่ายไปยังห้องจัดแสดง
อื่นๆได้
11.2.2 ข้อเสียของผังแบบกระจาย จะต้องเดินย้อนกลับมาที่โถงจัดแสดงกลาง
ก่อนที่จะไปยังส่วนจัดแสดงอื่นๆ เสมอ
11.3 แบบที่ 3 แบบรูปขบวนเชิงเส้น ผังการแสดงนี่สามารถสานรูปอย่างอิสระได้และ
เป็นเส้นตรงได้ โดยปกติใช้การจัดแสดงภายในต่อเนื่องกันหมด เป็นการจัดแสดง ทีผ่ ชู้ มเดินชมไป
เรื่อยๆโดยไม่ต้องย้อนกลับ ทําให้ชมทั่วถึงตามลําดับ

ภาพที่ 61 แสดงผังแบบรูปขบวนเชิงเส้น
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22
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11.3.1 ข้อดีของผังแบบรูปขบวนเชิงเส้น เป็นการจัดแบบง่ายๆประหยัดเนื้อที่
11.3.2 ข้อเสียของผังแบบรูปขบวนเชิงเส้น ถ้าใช้ในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ จะมีการ
กระทบกระเทือนเมืองต้องการปิดห้องใดห้องหนึ่ง
11.4 แบบที่ 4 แบบวง เป็นการจัดวางแยกส่วนต่างๆ ออกจากกันเพื่อแสดงสิ่งที่
ต่างกัน ทําให้มีรูปแบบอิสระในการแสดงทีแ่ ตกต่างกันได้ มีทางเชื่อมต่อถึงกัน เพื่อให้เกิดวงจรใน
การเข้าชมได้ทั่วถึง เป็นการจัดแสดง ทีผ่ ู้ชมเดินชมไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องย้อนกลับ ทําให้ชมทั่วถึง
ตามลําดับ

ภาพที่ 62 แสดงผังแบบวง
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22
11.4.1 ข้อดีของผังแบบวง เป็นการจัดแบบง่ายๆประหยัดเนื้อที่
11.4.2 ข้อเสียของผังแบบวง ถ้าใช้ในพิพธิ ภัณฑ์ใหญ่ จะมีการกระทบกระเทือน
เมืองต้องการปิดห้องใดห้องหนึ่ง
11.5 แบบที่ 5 แบบผสม เป็นระบบทีมีทางเข้าหรือทางออก สองทางหรือมากกว่า ผู้
ขมอาจไม่ได้ไปตามเส้นทางที่กําหนด แต่สามารถเดินไปมาอย่างอิสระในพื้นที่ โดยวิธีนี้ผู้ชมอาจจะ
ไม่ได้ชมครบในการชมครั้งหนึ่งๆ เข้าชมในส่วนที่สนใจได้ทันที

ภาพที่ 63 แสดงผังแบบผสม
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22
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11.5.1 ข้อดีของแบบผสม ผูช้ มเลือกชมได้ตามใจชอบ
11.5.2 ข้อเสียของแบบผสม การแสดงจะไม่ติดต่อกันและถ้าว่างเส้นทางภายใน
ซับซ้อนจะหลงเดินวนไปวนมาได้ง่าย
11.6 แบบที่ 6 แบบวงกต ลักษณะของผังแบบสี่เหลี่ยม มีอิสระในการจัดอย่างเต็มที่ใน
พื้นที่ส่วนใหญ่ๆ การวางจุดเข้าออกที่กลางพื้นเพื่อการจ่ายสู่ผู้ดูไปสู่ส่วนจัดแสดงได้ง่ายสั้นและทั่งถึง
ในพื้นที่ที่มขี นาดเล็กการวางจะเข้าออกบริเวณตรงกลางพื้นที่ จะทําให้สว่ นอื่นๆเสียหาย จึงควรวาง
ทางเข้าออกอยู่ริมที่มมุ ใดมุมหนึ่ง เพื่อไม่ให้เสียพื้นที่ในการจัดแสดง

ภาพที่ 64 แสดงผังแบบวงกต
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22
11.6.1 ข้อดีของผังแบบวงกต ผู้ชมเลือกชมได้ตามใจชอบ
11.6.2 ข้อเสียของผังแบบวงกต การแสดงจะไม่ติดต่อกันและถ้าว่างเส้นทางภายใน
ซับซ้อนจะหลงเดินวนไป วนมาได้ง่าย
12. การเชื่อมต่อระหว่างอาคารภายในพิพิธภัณฑ์
รูปแบบการจําแนกประเภทของอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน สัมพันธ์กับการเวลาและ
การใช้พื้นที่และการติดต่อสื่อสารในพิพิธภัณฑ์

รูปที่ 65 แสดงการเชื่อมต่อระหว่างอาคารภายในพิพิธภัณฑ์
ที่มา: Matthews Geoff ,Museums and galleries Design and development guides,22
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13. จากการวิเคราะห์ลักษณะผังที่เหมาะสมการจัดพิพธิ ภัณฑ์นครชุม
จากรูปแบบที่ในการวางผังการจัดแสดงแปลนแบบง่ายๆ จะมีข้อได้เปรียบเรื่องปัญหา
เกี่ยวกับการว่างผังรูปแบบต่างทั้งข้อดีและข้อเสีย การว่างผังที่เหมาะสมกับแนวคิดในการจัด
พิพิธภัณฑ์นครชมที่มีลักษณะเปิดกว้างผู้เข้าชมสามรถเลือกเข้าชมได้อย่าอิสระ จะเลือกเดินตามลําดับ
ของเนื้อหรือตามที่ผู้เข้าชมสนใจก็สามารถทําได้ลักษณะการว่างผังแบบผสมจะสามารถตอบสนอง
แนวคิดได้ดีที่สุด
13.1 แบบผสมมีทั้งการวางห้องจัดแสดงตามลําดับและมีเส้นทางตัดเชื่อมต่อไปยังส่วนที่
ต้องการเช้าชมอื่นได้เลย
13.2.แบบผสมสามารถเดินย้อนกลับไปกลับกลับมาได้
13.3 เมื่อมีการปิดปรับปรุงในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ยังสามารถเข้าชมในส่วนอื่นๆได้ อาจจะมี
ผลกระทบในบ้างส่วนที่เป็นห้องแสดงแบบจัดเรียง แต่ไม่จําเป็นต้องปิดส่วนการจัดแสดงในส่วยอื่นๆ
ทั้งพิพิธภัณฑ์

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

บทที่ 5
การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ
การวิเคราะห์รายละเอียดโครงการเป็นการนําข้อมูลจากที่ได้เก็บรวบรวมและศึกษมาจาก
บทที่ผ่านมาเพี่อทําการวิเคราะห์และสรุปผลออกมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
โครงการต่อไปซึ่งการวิเคราะห์รายละเอียดโครงการประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. กลุ่มผู้ใช้โครงการ
2. ปริมาณผูใ้ ช้โครงการ
3. เนื้อหาการจัดแสดงและกิจกรรมโครงการ
4. พื้นที่ใช้สอยโครงการ
5. สรุปพื้นที่ใช้สอยโครงการ
1 กลุ่มผู้ใช้โครงการ
โครงการพิพิธภัณฑ์นครชุมมีผู้ใช้โครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1.1 ผู้บริหารและพนักงาน ( Administrator and Staff ) คือ ผู้เกีย่ วข้องภายใน
โครงการซึ่งให้บริการส่วนต่างๆ ที่รับผิดชอบ
1.2 ผู้มาใช้เป็นครัง้ คราว ( Visitors or Customers ) คือ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในส่วน
นิทรรศการส่วนการศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆ โดยผู้เข้าชมเหล่านี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อ
โครงการ เพราะพื้นที่และกิจกรรมส่วนใหญ่จัดขึ้นเพื่อเตรียมรองรับความต้องการของผูใช้สอยกลุม่ นี้
ทั้งสิ้นกลุ่มผู้ใช้เป็นครั้งคราวแบ่งได้เป็น
1.2.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มผู้ชมทีม่ ีความต้องการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ใน
ลักษณะการศึกษาที่เข้าใจง่ายด้วยตนเองจากส่วนการจัดนิทรรศการที่จดั แสดงไปพร้อมกับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินหรือการเข้าฝึกอบรมจัดบรรยายเสริมพิเศษ การพักผ่อน นันทนาการ โดยต้อง
คํานึงถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้กลุ่มนีจ้ ะได้รับ
1.2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าหา
ความรู้ ความเพลิดเพลิน ซึ่งมาเที่ยวชมทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด อาจมีมากในช่วงที่มีการจัดแสดง
พิเศษต่างๆ
1.2.3 นักวิชาการ เป็นผู้ชมที่มีพื้นฐานเรื่องราวที่จัดแสดงเป็นอย่างดี มีจุดประสงค์
เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางวิชาการ โดยผู้ชมในกลุ่มนี้จะใช้บริการในส่วนบริการ
การศึกษามากกว่าส่วนอื่นๆ
1.2.4 คนในชุมชน คนในพื้นที่เข้ามาใช้พื้นที่ ทั้งส่วนศึกษาข้อมูล กิจกรรม
นันทนาการ จัดการแสดง
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2. ปริมาณผู้ใช้โครงการ แยกคิดเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 ผู้เข้าใช้หลักได้แก่เจ้าหน้าทีพ่ ิพธิ ภัณฑ์ ประกอบด้วย
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์เจ้าหน้าที่และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในโครงการ
ฝ่ายดําเนินงาน
หน้าทีร่ ับผิดชอบ
ตําแหน่ง
จํานวน หมายเหตุ
1.ฝ่ายบริหาร
โครงการ

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

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

รวม
2.ฝ่ายบริการ
การศึกษา

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

- หัวหน้าฝ่าย
- วิทยากร
- ห้องสมุด
- ฝ่ายค้นคว้าวิจัย

รวม

1
1

A

1
1
2
1
2
1
2

12
1
1
2
1

5

B
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์เจ้าหน้าที่และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในโครงการ
ฝ่ายดําเนินงาน
หน้าทีร่ ับผิดชอบ
ตําแหน่ง
จํานวน หมายเหตุ
3.ฝ่ายงาน
พิพิธภัณฑ์

- รับผิดชอบวางแผนและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
ภายในโครงการ
- ออกแบบ จัดตกแต่งพื้นที่จัด
แสดง และบริเวณจัดกิจกรร
ต่างๆ
- ให้บริการติดต่อสอบถาม ดูแล
ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโครงการกับหน่วยงาน
อื่นๆ และผู้เข้าชม
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อย
ภายในห้องจัดแสดง และให้
คําแนะนําและข้อมูลแก่ผู้เข้าชม

- หัวหน้าฝ่าย
- เจ้าหน้าที่คลัง
- ศิลปกรรมและ
ออกแบบ
- ควบคุมจัดแสดง
- นําชม

- ดูแลภายในห้องคลัง ในงาน
ส่วนที่ไม่ได้จัดแสดง
- ควบคุมดูแลในส่วนเทคนิค
อาคาร ทั้งภายในส่วน
นิทรรศการ
- ดูแล ด้านการซ่อมแซม วัตถุที่
จัดแสดง ให้มคี วามสมบูรณ์อยู่
เสมอ
- สร้าง งานในส่วนจัดแสดง
หุ่นจําลอง
อุปกรณ์
รวม

B

4
4

รวม
๔.ฝ่ายวิชาการ

1
1
2

- หัวหน้าฝ่าย
- วิชาการและการ
ผลิต
- ช่างฝีมือ
- ช่างภาพ

12
1
3
1

5

A
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์เจ้าหน้าที่และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในโครงการ
ฝ่ายดําเนินงาน
หน้าทีร่ ับผิดชอบ
ตําแหน่ง
จํานวน หมายเหตุ
5 .ฝ่ายอาคาร
สถานที่

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

- ฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัย
- ฝ่ายคนงาน ภาร
โรง
- ฝ่ายอาคาร
- พนักงานขับรถ

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

6
6
3
1

16

- แบ่งเป็น
2 ชุด
กลางวัน
และ
กลางคืน
- เป็น
พนักงาน
นอก
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22.2 การวิเคราะห์อัตราผูเ้ ขข้าชมโครงกาาร (กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถถานพิพิธภัณฑสถาน
ฑ
แห่งชาติกําแพพงเพชร)โครงงการพิพิธภัณฑฑ์นครชุม เป็นโครงการที
น
่มกลุ
ี ่มเป้าหมายยหลักของโครรงการ
เป็นกลุ่มคนในนชุมชน นักท่องเที่ยว นักเรีรียน และประะชาชนทั่วไป การคาดการณ
ก
ณ์จํานวนผู้ใช้โครงการ
จะพิจารณาจจากศักยภาพด้ด้านการท่องเทีที่ยวเป็นหลัก

กราฟที่ 1 สรุรุปกราฟค่าเฉลีลี่ยผู้เข้าชมพิพพิิธภัณฑสถานนพิพิธภัณฑสถถานแห่งชาติกกํํ าแพงเพชรในนปี
25553-2557
ที่มา: สรุปกรราฟจาก; พิพธภั
ิธ ณฑ์สถานแแห่งชาติกําแพงเพชร, ฝ่ายงานบันทึกสถิตติิ , ถนนปิ่นดําริห์
อําเภอเมือง จัจงหวัด กําแพพงเพชร.
ตารางที่ 3 แสสดงสถิติจํานววนผู้เข้าชมพิพพิิธภัณฑสถานนแห่งชาติกําแพงเพชรในปี 2553-2557
ปี ชาาวไทย ชาววต่างชาติ แขกทาง นักเรียน พระภิกษุรวม
พ.ศ.
ข้าราชการ
สามเณร
2553 56,084
5,235
5
49,584
29,033
2,728 142,664
2554 62,292
5,146
5
49,584
26,613
3,114 146,749
2555 50,762
6,047
6
38,515
49,304
2,495 147,123
2556 57,438
5,199
5
57,723
85,697
2,611 208,668
2557 47,149
3,925
3
51,478
81,206
2,496 186,254
รวม 2773,725 25,552
2
246,884 271,853 134,44 831,458

ค่าเฉลี่ย
เพิ่มลด
2.86%
0.25%
42%
-11%
1.7%
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จากสถิตแบ่งเป็นประเภทขของผู้เข้าชมได้ด้แก่

นักเรี ยน นักศึกกษา 33%
นักท่องเที่ยวชชาวต่างชาติ 2%
%
นักท่องเที่ยวชชาวไทย 33%
พระภิกษุ/สามมเณร 3%
แขกทางราชกาาร 30%

กราฟที่ 2 สรุรุปกราฟค่าเฉลีลี่ยประเภทผูเ้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่
ณ
งชาติกําแพงเพพชรในปี 2553-2557
ที่มา: สรุปกรราฟจาก; พิพธภั
ิธ ณฑ์สถานแแห่งชาติกําแพงเพชร, ฝ่ายงานบันทึกสถิตติิ , ถนนปิ่นดําริห์
อําเภอเมือง จัจงหวัด กําแพพงเพชร.
ใในจํานวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่
ส
งชาติกําแพงเพชรใในปี 2553-25557 แบ่ง
ออกเป็น เพศศชาย 51% แลละเพศหญิง 449%

เพศชาย
เพศหญิง

กราฟที่ 3 สรุรุปกราฟผู้เข้าชมพิ
ช พิธภัณฑ์พพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาแพงเพชรใน
นปี 2553-25557
ํา
ที่มา: พิพิธภัณฑ์
ณ สถานแห่งชาติ
ง กําแพงเพพชร, ฝ่ายงานนบันทึกสถิติ, ถนนปิ
ถ น่ ดําริหห์์ อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร.
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กกลุ่มอายุผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่
ถ
งชาติกํกาํ แพงเพชรในนปี 2553-25557 ที่มี
ช่วงอายุตั้งแตต่ 20ปี - มากกว่า 60ปีขึ้นไไป
น้ อยกว่า 20 ปี 19%
20-29 ปี 21%
%
30-39 ปี 27%
%
40-49 ปี 19%
%
50-59 ปี 11%
%
มากกาว่า 600ปี 3%

กราฟที่ 4 สรุรุปกราฟกลุ่มอายุ
อ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พิพธภั
ธิ ณฑสถานแห่งชาติกําแพงงเพชรในปี 2555325557
ที่มา: พิพิธภัณฑ์
ณ สถานแห่งชาติ
ง กําแพงเพพชร,ฝ่ายงานบบันทึกสถิติ, ถนนปิ
ถ ่นดําริห์ อําเภอเมือง จัจงหวัด
กําแพงเพชร.
จํานวนครั้งที่เข้าชม

1 ครัง้
2 ครัง้
3 ครัง้
4 ครัง้ ขึ ้นไป

กราฟที่ 5 สรุรุปกราฟจํานวนครั้งที่เคยเข้ข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ช กําแพงเพชชรในปี 2553-2557
ที่มา: พิพิธภัณฑ์
ณ สถานแห่งชาติ
ง กําแพงเพพชร, ฝ่ายงานนบันทึกสถิติ, ถนนปิ
ถ น่ ดําริหห์์ อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร.
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จากตารางจํานวนผู้เข้าใช้โครงการนํามาหาค่าเฉลี่ยต่อวันจะพบว่าผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร อยู่ที่ประมาณ 561 คน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงเช้า
เวลา 08.30 น. -12.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ดังนัน้ ผู้เข้าใช้โครงการใน
ช่วงเวลาจะเท่ากับประมาณ 281 คน จากสถิติสามารถคํานวณการเปลี่ยนแปลงในรอบ 5 ปี ได้
ค่าเฉลี่ยเพิ่มลดในรอบ 5ปีเท่ากับ 1.7 %
2.3 สรุปผูเ้ ข้าใช้โครงการพิพิธภัณฑ์นครชุม เปรียบเทียบจากกรณีศึกษาผู้เข้าใช้ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร ผู้เข้าใช้โครงการของพิพิธภัณฑ์นครชุม ผู้เข้าใช้โครงการวัน
จันทร์-วันศุกร์ (วันทํางาน ปกติ ),วันเสาร์-วันอาทิตย์(มีการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค)
2.3.1 ผู้เข้าใช้ชั่วคราว ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 561 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาใน 1วัน ช่วงละ
1
281คน
2.3.3 ผู้เข้าใช้หลักของโครงการเจ้าหน้าที่บุคคลากร และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายใน
โครงการ 50 คน
2.5.4 ผู้เข้าใช้โครงการ ชั่วคราวบุคคลภายในชุมชน จํานวนประชากรในตําบลนคร
ชุมปี2557 มีจาํ นวน ประชากร 17,728 คน แบ่งเฉลี่ย 12 หมู่บ้าน เฉลีย่ หมู่บ้านละ 1448 คน ความ
ต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.28%2 ผูเ้ ข้าใช้ที่เป็นบุคคลในชุมชนจะเท่ากับ 582 คน
3. เนื้อหาการจัดแสดงและกิจกรรมโครงการ
3.1 ส่วนที่ 1 การทําไม้ มรดกทางวัฒนธรรม พิพธิ ภัณฑ์นครชุม ประกอบด้วยเนื้อหา
ในการจัดแสดงดังนี้
3.1.3 Hall Exhibitionที่ 1 นครชุมคือ? คลองสวนหมากคือ?(นิทรรศการถาวร)
3.1.3.1 นครชุมคือ เนื้อหาใน Hall Exhibition จัดแสดงเมืองนครชุมในสมัย
สุโขทัยจากจินตกรรมที่เกิดขึน้ จากตีความจากเนื้อหาในหลักศิลาจารึกนครชุม เนื้อหาถูกแบ่งเป็น 2
ส่วนคือ ส่วนที่ 1 นครชุมคือเมืองชุมทาง เนื้อหาเริ่มต้นจากบริเวณที่ตั้งของจังหวัดกําแพงเพชรใน
ปัจจุบันปรากฏร่องรอยของการเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่มาตั้งแต่ในอดีตร่องรอยของคูน้ํากําแพงเมือง
ของเมืองที่ตั้งอยู่ขนาบสองฝั่งแม่น้ําปิงเป็นที่ตั้งของเมืองกําแพงเพชรฝั่งตะวันนอกและเมืองกําแพงเพ
เพชรในฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุม3เมืองนครชุมตั้งอยู่ในทางฝั่งขวาน้ําแม่ปิง (ฝั่งตะวันตก) เกิดขึ้น
หลัง พ.ศ. 1800 (พุทธศตวรรษที่ 19) แล้วต่อมาจึงย้ายตัวเมืองมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกคือที่เมือง

1

จํานวนครั้งที่เคยเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร, 2553-2557.
เพชรา บุดสีทา, “การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม”(กําแพงเพชร:
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2552), 48.
3
คําอ่านจารึก ด้านที่1 บรรทัดที่ 8 ในแผ่นศิลาจารึก นนิมาสถาปนาในเมืองนครชํนิปีนน๋น
2

พระมหารธาดุอนนนิใชธาดุนน คําแปล:นนี้มาสถาปนาในเมืองนครชุมนี้ปีนั้นพระมหาธาตุอันนีใ้ ช่ธาตุอัน

อ้างอิงใน กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย พิมพ์เนื่องในโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย, (กรุงเทพ:
กรมศิลปากร, 2527), 29.
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กําแพงเพชรปัจจุบัน4 แต่ความเป็นเมืองก็ยังคงครอบคลุมสองฝั่งน้ําเหมือนแต่เดิม เมืองนครชุมเป็น
เมืองขนาดใหญ่รูปวงรียาว มีคูน้ําและคันดินโอบล้อมรอบ 3 ชั้น กลางเมืองมีพระเจดีย์ของวัด
มหาธาตุเป็นประธาน ปัจจุบันพระมหาธาตุเจดีย์ได้ถูกบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในรูปของพระสถูปแบบ
พม่าพะโป้และพญาตะก่าในสมัยรัชกาลที5่ ศาสนสถานอื่นๆ ภายในเมืองไม่มีหลักฐานการขุดค้นพบ
กําแพงเมืองบ้างส่วนถูกรื้อถอนและสร้างแทนที่ด้วยถนนและบ้านเรือน5แหล่งที่เป็นโบราณสถานที่อยู่
นอกเมืองออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทุ่งเศรษฐี เช่น วัดพระเจดีย์กลางทุ่ง วัดป่ามืด วัด
พิกุล และวัดเจดีย์ซุ้มกอ ก่อสร้างด้วยอิฐเกือบทั้งหมด6 แตกต่างกับการใช้ศิลาแลงในการก่อสร้างของ
วัดในเขตเมืองกําแพงเพชรที่สร้างด้วยศิลาแลง เมืองนครชุมตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์คมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่างเมืองตามเส้นทางคมนาคมตามลําน้ําปิงในสมัยสุโขทัย7และเป็นเส้นทางทางน้ําที่สามารถไป
เชื่อมต่อกับเส้นทางที่ข้ามเทือกเขาถนนธงชัย-ตะนาวศรีได้และจากเมืองเมาะตะมะของมอญมายังนคร
ชุมไปเมืองสุโขทัยเมืองใกล้เคียงได้เส้นทางจากนครพันในประเทศมอญ ผ่านเมืองฉอดมายังลุ่มน้ําปิง
ซึ่งมีเมืองเชียงทอง(จังหวัดตาก)จะเดินทางไปยังเมืองสุโขทัยเลยนั้นไม่สามารถทําได้เพราะภูมิศาสตร์
เป็นป่าหนาทึบจะต้องล่องแม่น้ํามาเมืองนครชุมและข้าฝั่งไปเมืองกําแพงเพชรฝั่งตะวันออกและใช้
เส้นทางเดินเท้า(ถนนพระร่วง)ผ่านเมืองเมืองบางพาน(อําเภอพรานกระต่าย)เพื่อไปยังเมืองสุโขทัย8
ในทางภูมิศาสตร์นครชุมนั้นสามารถติดต่อกับเมืองที่อยู่ทางใต้ตามการไหลของแม่น้ําปิงด้วย เช่นนคร
ชุมไปยังเมืองไตรตรึงษ์และเมืองอื่นๆในเขต อําเภอคลองขลุง และ อําเภอขาณุวรลักษบุรีใน
กําแพงเพชร เรื่อยลงไปจนถึงบรรพต พิสัยและเมืองพระบาง(นครสวรรค์)ซึ่งจากการจัดแสดงในส่วน
จัดแสดงนี้เพื่อแสดงให้เห็นความสําคัญของเมืองนครชุมในฐานะเมืองคุมเส้นทางสินค้าและการ
เดินทางของเมืองสุโขทัย ในเวลาต่อมาเส้นทางทางน้ําจากนครชุมไปยังเมืองพระบาง(นครสวรรค์)จะ
เป็นเส้นทางการลําเลียงไม้จากนครชุมไปยังนครสวรรค์ในช่วงของการทําไม้ของจังหวัดกําแพงเพชร
ด้วย

4

ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย,สถาบันไทยคดีศึกษา (กรุงเทพฯ:
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2532), 240-241.
5
เรียมเอง[นางแฝง],ทุ่งมหาราช,(กรุงเทพฯ:องค์การคุรุสภา,2543),3.“นครชุมยังเป็น
คลองสวนหมากพร้อมด้วยเหย้าเรือนฝาขัดแตะและมุงแฝกไม่กี่หลังคา และบ้านไร่(ชื่อเรียกบ้านปากคลอง
กลาง นคครชุม)เพิ่งมีพวกเวียงจันทร์อพยพเข้ามาอยู่ไม่กี่ครอบครัว ป่ามะพร้ายังคงโหลงเหลง เนินกําแพง
ชั้นนอกยังไม่ถกู ทลายลงมาถมถนน (แนวกําแพงเมืองส่วนเดียวที่ยังคงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน)และดงเศรษฐี
ยังทิง้ ซากของนครร้างไว้เป็นอนุสาวรีย์แก่คนรุ่นหลัง(โบราณสถานภายนอกกําแพงเมือง บริเวณทุ่งเศรษฐี ใน
ปัจจุบัน)”
6

ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย,สถาบันไทยคดีศึกษา,240-241.
ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม,“กําแพงเพชร” (รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กําแพงเพชร
อดีต ปัจจุบัน อนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 27-30 สิงหาคม 2533), 24.
8
เรื่องเดียวกัน, 24.
7
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3.1.3.2 คลองสวนหมากคือ คลองนี้คือลําน้ําไหลลงจากเทือกเขาถนนธงชัยตะนาวศรี ในส่วนการจัดแสดงนี้แบ่งเนื้อหาของคลองสวนหมากออกเป็น 2ส่วนคือ สวนที่1 คลองส่วน
หมากกับการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มชนชาวละว้า9ที่อยู่บนเทือกเขา เป็นเส้นทางคมนาคม
ย่อยๆจากบริเวณเทือกเขาและที่สูงมาสมทบ เส้นทางคมนาคมตามลําน้ําเชื่อมต่อกลุ่มชนบนเทือกเขา
ถนนธงชัย ตะนาวศรี เพื่อเดินทางและแลกเปลี่ยนสินค้าจากเมืองในที่ลมุ่ แม่น้ํากับสินค้าจากสัตว์ของ
ป่า และแร่ธาตุบนภูเขา10 ส่วนที่2 คลองสวนหมากในฐานะเส้นทางการลําเลียงไม้ออกจากป่าโมโกจู
ป่าวังเจ้า ป่าโป่งน้ําร้อนไปยังนครสวรรค์
3.1.2 Hall Exhibitionที่ 2 ทิ้งถิ่น(นิทรรศการถาวร) สาเหตุการย้ายเมือง
หลังจากเมืองนครชุมการย้ายเมืองไปอยู่ฝั่งกําแพงเพชรในปัจจุบัน ทําให้นครชุมเป็นเมืองร้างเกือบ
สามร้อยปี จากนครใหญ่กลายเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีผคู้ นสนใจอีกเลยกลายเป็นเมืองแห่งหายนะและ
ความตาย ที่เต็มไปด้วยไข้ป่า โรคระบาดไข้ทรพิษและฝีดาษและทุพภิกขภัยจากน้ําป่าและกระแสน้ําที่
ไหลแรงของคลองสวนหมาก
3.1.3 Hall Exhibition ที่ 3 กลับมาสร้างใหม่ในพื้นที่เก่าคลองสวนหมากกับ
ภาพลักษณ์ของพื้นที่การทําไม้ ชุมชนปากคลองสวนหมากเกิดขึ้นและปรากฏอย่างชัดเจนอีกครั้ง
ในช่วงภายหลังไทยทําสนธิสัญญาบาวริ่งกับประเทศอังกฤษ พ.ศ.2398 ผืนที่ป่าแถบจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดตากมักได้รับสัมปทานเช่าทําหรือจากพ่อค้าไม้ไม่กี่กลุ่มเมื่อหมดยุคการค้าไม้
ของอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ได้ทรงเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน
การค้าไม้เพื่อปิดโอกาสในเอกชนเข้ามาทําไม้ได้เป็นการค้าไม้ระดับเล็กกว่าเดิมจนถึง พ.ศ.2475 การ
ทําไม้ดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจและกลุม่ บริษัทท้องถิ่น ชาวบ้านในชุมชนคลองสวนหมากทั่วไป
สามารถทําไม้รบั จ้างทําไม้และเก็บของป่าได้และเลิกไปประมาณก่อน ปี2500 เพราะสภาพป่าเสื่อม
โทรมไปตามลําดับเวลาการทําไม้และการล่องซุงแพของเมืองกําแพงเพชรเฟื่องฟูมาก ตามตลิ่งเต็มไป
ด้วยแพซุง โดยมีชุมทางอยู่ที่คลองสวนหมากเพราะไม้ส่วนใหญ่อยู่ถูกชัดลากมาจากป่าโป่งน้ําร้อน
ชักลากมารวมกองที่ริมตลิ่งรอขายให้กับพ่อค้าที่เข้ามารับซื้อ หรือผูกแพล่องไปขายที่ปากน้ําโพ ซึ่งเป็น
ชุมทางค้าไม้ในสมัยนั้น และในช่วงนี้เองได้มีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาทําไม้และรับจ้างทําไม้
3.1.4 Hall Exhibition ที่ 4 ประสบการณ์และความทรงจําของคนรุน่ บุกเบิก
ของการเข้ามาทําไม้ คลองสวนหมากสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนปากคลองมาหลายร้อยปี ทั้งปาก
คลองเหนือ ปากคลองกลาง และปากคลองใต้คลองสวนหมากเป็นสายน้ําที่มาจากเทือกเขาโมโกจู
ไหลเป็นเส้นทางลําเลียงไม้มาจากป่า สายน้ําเย็นมาก ไข้ป้าชุมที่สุด มีคํากล่าวว่า ถ้าเดินทางมาในลํา
น้ําปิง11 ทั้งขึ้นและล่องต้องหันหน้าไปทางกําแพงเพชรถ้าหันหน้ามาทางปากคลองจะเป็นไข้ป่าตาย
9

ละว้าหรือที่คนไทยภาคเหนือเรียกว่า “ลัวะ” นั้น เป็นกลุ่มชนออสโตรนีเซียนและเรียก
ตัวเองว่า “ละเวียะ”
10
ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม,“กําแพงเพชร”(รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กําแพงเพชร
อดีต ปัจจุบัน อนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 27-30 สิงหาคม 2533), 22-23.
11
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่
5,(กรุงเทพ:วิสดอม,2552),105.
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คลองสวนหมากนี้ตามลัทธิเก่าถือว่าเป็นที่ร้ายนักจะขึ้นล่องต้องเมินหน้าไปทางทิศตะวันออก เพียงแต่
แลดูก็จับไข้ความจริงนั้นเป็นที่มีไข้ชุมจริง เพราะเป็นน้ําลงมาแต่ห้วยในป่าไม้แต่เงินไม่เป็นเครื่องห้าม
กันให้ผใู้ ดกลัวความตาย แซงพอกะเหรี่ยงซึ่งเรียกว่าพญาตะก่าพี่พะโป้มาทําป่าไม้ราษฎรอยู่ฟาก
ตะวันออกก็พลอยข้ามไปหากินมีบ้านเรือนคนมากความกลัวเกรงก็เสื่อมไป เนื้อหาการทําไม้ในป่า
คลองสวนหมาก,ป่าคลองวังเจ้า,ป่าโป่งน้ําร้อน,ลําคลองสวนหมาก ซึ่งไหลผ่านนครชุมเป็นเส้นทาง
ลําเลียงไม้และเข้าไปตัดไม้ในเขตป่าโป่งน้ําร้อนและทางเหนือป่าโป่งน้ําร้อนขึ้นไปจนสุดเขตของป่าไม้
สักเข้าโมโกจูป่าคลองวังเจ้า ได้มีการทําไม้สกั ออกไปก่อนหน้านี้แล้วโดยมีหลักฐานการเสียค่าตอไม้สัก
ที่ถูกโค่นลงเหลือปรากฏอยู่ ป่าโปร่งน้ําร้อนนี้เป็นฉากหลักในนิยายทุ่งมหาราชของครูมาลัย การทําไม้
สักในบริเวณนีน้ อกจากพะโป้แล้วก็ไม่ปรากฏหลักฐานการทําไม้ของพ่อค้าคนอื่นๆเลยทีจ่ ะมีหลักฐาน
ทางเอกสารให้เห็นซึ่งนอกจากคําบอกเล่าของลูกหลานพ่อค้าไม้ที่ยังอาศัยอยู่ในนครชุม พะโป้เป็นคน
เชื้อชาติกระเหรี่ยง ขณะที่เนือ้ หาในส่วนจัดแสดงกล่าวถึงโป่งน้ําร้อนตอนที่ยังเป็นป่าไม่มีผู้คนมาตั้ง
รกรากอยู่เลย คนรุ่นแรกเป็นคนงานตัดไม้สักให้พะโป้เมื่อหมดการทําไม้แล้วของพะโป้แล้ว จึงเข้ามา
ตั้งครอบครัวทํามาหากินและทยอยกันมาจับจองทําไร่ หาของป่าออกไปจําหน่ายยังตําบลคลองสวน
หมาก(คือนครชุมในปัจจุบัน) ที่มาของชื่อป่าโป่งน้ําร้อนเกิดจากธรรมชาติเหนือหมู่บ้านขึ้นไปประมาณ
มีโป่งขนาดใหญ่ (โป่ง คือ ดินเค็มที่มสี ัตว์นานาชนิดลงมากินดินโป่ง) ซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ล่าสัตว์ป่าของ
พรานสมัยก่อน มีน้ําร้อนไหลซึมออกมานน้ําที่ไหลออกมาและค่อยๆ เย็นลงแต่น้ํายังอุ่นอยู่ขณะเดิน
ผ่านจะได้กลิ่นกํามะถัน (สุพรรณถัน) ในฤดูหนาวจะมีหมอกควันลอยขึ้นให้เห็นชัดเจนผู้คนมาตั้ง
รกรากทํามาหากิน ช่วงระยะแรกที่ทําไม้บริเวณนี้ไม่ถึงกับแย่งกันครอบและเข้าไปอยู่ตามลําคลองสวน
หมากลึกมากเท่าไรนักเพราะทางต้นคลองเป็นที่เล่าลือกันว่าเป็นดงไข้ป่าใครผ่านไปมา ถ้าเจ็บป่วย
มักจะไม่รอดผูค้ นจึงกลัวกันมากไม่กล้าผ่าน ลูกจ้างตัดฟันไม้ของพะโป้ซึ่งมีกระเหรี่ยงติดตามมากับ
พะโป้แล้วยังมีคนงานมาจากเวียงจันทร์,ล้านช้างและชาวอีสาน เมื่อหมดสัมปทานทําไม้ของพะโป้ใน
ราว พ.ศ.2470 บริษัทป่าไม้ลา่ํ ซํา ซึ่งเป็นของคนเชื้อชาติจีน ได้สัมปทานมาทําไม้สักได้มาตั้งที่พัก
คนงานและพักเสบียงอาหาร ที่ตั้งวัดโป่งน้ําร้อนใต้ในปัจจุบันนี้ขณะนั้นมีคนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ไม่เกิน
10 หลังคาเรือน ยังเป็นที่ปล่อยให้ช้างหากินตามธรรมชาติคนงานของตัดไม้ของบริษัทล่ําซํายังคงเป็น
คนในพื้นที่ ซึ่งเป็นคนงานเดิมของ พะโป้ เมื่อบริษัทล่ําซํามาทําไม้สัก ก็ได้มีเอกชนรายอื่นๆเข้าไปทํา
ไม้สัมปทานทําไม้กระยาเลย เช่น ไม้ตะแบก กะพง กระท้อน ทางฝั่งขวาของคลองสวนหมาก (ปัจจุบัน
คือบ้านเพชรนิยม - บ้านสุขสําราญ) โดยมีชาวบ้านตากในจังหวัดตากได้เริ่มเข้ามารับจ้างใช้เกวียนชัก
ลากไม้ (กลุ่มผูใ้ หญ่ตัน ม่านมูล จากบ้านฉลอมท้องฟ้า จังหวัดตาก)พร้อมกับกลุ่มพ่อหนานเทพ มูลทรัพย์ ได้พาครอบครัวมาจากจังหวัดลําปางมาฝึกสอนลูกช้างให้บริษัทล่าํ ซํา คนจากจังหวัดตาก แพร่
ลําปาง ลําพูน ก็อพยพลงมาอยู่หลายครอบครัว ชาวนครชุมเคยมีอาชีพตักน้ํามันยาง ทําไต้ หาหวาย
โป่ง ก็พาญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงมาทําอาชีพที่ถนัดตั้งแต่บ้านหนองปิ้งไก่ ท่าเสากระโดง ท่ากะบาก ต่อมา
ในปี2503เมื่อหมดงานหรือหมดสัญญาสัมปทานไม้ของบริษัทล่ําซํา แล้วป่าในแถบบริเวณนั้นจึงหมด
ความน่ากลัวลงคนงานและผู้ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานต่างจับจองพื้นที่ทํานาปลูกข้าวไร่ และพอจะล่า
สัตว์และหาของป่าขาย นครชุมจึงกลายเป็นชุมขนาดใหญ่และขยายตัวไปจนถึงบ้านโป่งน้ําร้อน
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3.1.5 Hall Exhibition ที่ 5 ภาพความเป็นชุมชนคลองสวนหมากของนิยายทุง่
มหาราช เรื่องทุ่งมหาราชเป็น “เสมือนบันทึกของเหตุการณ์ประจํายุคประจําสมัย ซึง่ ผ่านมาในชีวิต
ของข้าพเจ้าและก่อนหน้าข้าพเจ้าขึ้นไป”12 เนื่องจากทุ่งมหาราชเป็นนิยายที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่
ของคนปากคลองสวนหมากการต่อสู้กับภัยธรรมชาติและภัยพิบัตินานาด้วยความทรหดอดทนด้วย
หัวใจของนักสู้ ของคนในนครชุมโดยครูมาลัยได้ผูกโครงเรื่องและดําเนินเรื่องผ่านการต่อสู่ของตัวละคร
เอกในเรื่อง จะมองเห็นภาพวิถีชีวิตของคนปากคลองสวนหมาก วัฒนธรรม การละเล่น การทํามาหา
กินของชาวบ้าน บุคคลสําคัญ และเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน เช่น “นั่นดง
เศรษฐี ไม่มีใครรู้ว่าสร้างมาเมื่อไหร่ ร้างมาแต่เมื่อไหร่ แต่มันเป็นเครื่องหมายของปู่ย่าตายายก่อนๆ
เราขึ้นไปก่อนปู่ยาทวดของเราขึ้นไป เป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้พวกคนไทยรุ่นหลังได้ระลึก ใครๆก็พากัน
ออกมาทําไร่ ใครๆ เขาพายายามแพ้วถาง กําแพงพังช่างมัน เจดีย์พังช่างมัน ข้าทําไม่ได้ เราจะไม่ไป
แตะต้องของศักดิ์สิทธ์ควรคู่ฟ้าไม่ได้”13คําพูดของรื่นในเรื่อง “ดูแต่วัดพระบรมธาตุที่ทอดทิ้งกัน ชํารุด
ทรุดโทรมมาแต่สมันปู่ย่าตายายใครกันล่ะทํานุบํารุง ใครกัยล่ะปฏิสังขรณ์สร้างรวมมาเป็นองค์เดียว
แล้วยกช่อฟ้าใหม่ ใคร นอกจากพญาตะก่ากับพะโป้ อย่าลืมว่านั้นเป็นเกหรี่ยงสองพี่น้องไม่ใช่คนไทย
ไม่ใช่คนพื้นเพปากคลอง”14 “รื่นจะไม่ลืมวันนั้นเลยแม้อีกหลายสิบปีจะล่วงเลยไปและวัยจะร่วงโรย
แล้ว 25 สิงหาคม 2449 จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจําของเค้าไปตลอดชั่วชีวิตอวสาน”15 ทุ่ง
มหาราชจึงเป็นเป็นนิยายท้องถิ่นของชาวนครชุมที่ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพท้องถิ่นของชาวนครขุม
หรือคลองสวนหมากในอดีต ซึ่งสะท้อนภาพประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งของกําแพงเพชรไว้
3.1.6 Hall Exhibition ที่ 6 ที่มาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ การย้ายถิ่นฐานเข้ามาทําไม้
และรับจ้างทําไม้ทั้ง คนไทย ลาว มอญ พม่า เกรี่ยง จีน16 เป็น แหล่งอาศัยของผู้คนหลากหลายชาติ
พันธ์ที่เข้ามาตั้งบ้านอยู่อาศัย ปัจจุบันการแบ่งกลุ่มเกือบจะเลือนหายไปแล้วเรียกรวมกันว่า บ้านนคร
ชุม ตามชื่อเมืองทางประวัติศาสตร์คลองสวนหมากลําน้ําที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวนครชุมนั้นหมด
ความสําคัญลงไปตั้งการทําสัมปทานป่าหยุดลงไป จากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนในอดีต กลุ่มคนทีม่ ี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่เข้ามาทําไม้ เกิดการแลกเปลี่ยนทางเอกลักษณ์และสังคมผสมผสาน
กันก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของนครชุมขึ้น ทั้งในเรื่องของภาษา การแต่งการ อาหาร ความเชื่อ อาชีพ
ศิลปะการละเล่น และสถาปัตยกรรม

12

เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช, (กรุงเทพฯ:องค์การคุรุสภา,2543), คํานํา.
เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช, กรุงเทพฯ: องค์การคุรุสภา, 2543), 65.
14
เรื่องเดียวกัน, 28.
15
เรื่องเดียวกัน, 329.
16
สันติ อภัยราช,ประวัติความเป็นมาของเมืองนครชุม (ม.ป.ท.,กําแพงเพชร: ศรีสวัสดิ์
การพิมพ์2524), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
13

97
3.1.7 Hall Exhibition ที่ 7 ปากคลองเหนือ ปากคลองกลาง ปากคลองใต้17
คลองสวนหมากในอดีต มีฐานะเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอเมืองกําแพงเพชรมีชุมชนที่อาศัยอยู่ตามลํา
คลองสวนหมาก เช่น บ้านท่าเดื่อหรือโป่งน้ําร้อน แม้ในปัจจุบันมักจะเรียกบ้านนครชุมเป็นภาษาปาก
ว่า ปากคลอง และชาวปากคลองนิยมเรียกหมู่บ้านของตนเป็น 3 พื้นที่ ทั้ง ๆ ที่ระยะทางจากปาก
คลองสวนหมากถึงวัดพระบรมธาตุมีเพียงประมาณ 2 กิโลเมตรเศษ ๆ เท่านั้น เหตุผลในการแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 3 กลุม่ อาจเป็นด้วยเหตุต่างที่เป็นปัจจัยกลุ่มชาวเวียงจันทน์ที่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
กวาดต้อนลงมาเป็นเชลยด้วยนั้นแม้ส่วนรวมจะเรียกว่าชาวเวียงจันทน์เหมือนกันแต่ก็มจี ารีตประเพณี
และความถนัดในการประกอบอาชีพไม่เหมือนกันเลยทีเดียวเมื่อมีอิสระที่จะประกอบอาชีพและเลือก
ที่อยู่อาศัย จึงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีชื่อเรียกว่าปากคลองเหนือ ปากคลองกลางและปาก
คลองใต้
3.1.7.1 ปากคลองเหนือ คือบริเวณวัดสว่างอารมณ์ไปจนถึงที่ตั้งโรงเรียน
บ้านนครชุมเป็นกลุ่มคนไทยที่แยกไปจากชุมชนในตัวเมืองกําแพงเพชรลักษณะของกลุ่มชนนี้ ชอบ
ศึกษาเล่าเรียนและทําการค้าขายนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบน ปัจจุบันคือหมู่ที่ 5 ตําบลนครชุม ชาวบ้าน
ปากคลองเหนือคนพื้นถิ่นเดิมเป็นคนไทย มอญ กะเหรี่ยง ชาวเขาเข้ามาอยู่อาศัย
3.1.7.2 ปากคลองกลาง คือบริเวณโรงเรียนบ้านนครชุมไปถึงคูเมืองโบราณ
ก่อนถึงวัดพระบรมธาตุ เมื่อมีถนนเจริญแล้วจะสังเกตได้จากพื้นที่ต่างระดับคือส่วนที่เป็นถนนจะสูง
กว่าบ้านเรือนเดิมที่สร้าง อยู่บริเวณที่เป็นคูเมืองชนกลุ่มนี้นิยมประกอบอาชีพทําไร่ผักไร่ยาสูบ หญิง
นิยมนุ่งผ้าซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอกแบบชาวเวียงจันทน์ปัจจุบันคือหมู่ที่ 4 ตําบลนครชุม ชาวปาก
คลองกลางดั้งเดิมคือผู้ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์
3.1.7.3 ปากคลองใต้ คือบริเวณจากแนวคูเมืองถึงวัดพระบรมธาตุ ชนกลุ่ม
นี้ประกอบอาชีพและแต่งกายคล้ายคลึงกับกลุ่มปากคลองกลางแต่การพูดจาจะแปร่งออกไปจากกลุ่ม
อื่นมากเป็นสําเนียงแบบชาวเวียงจันทน์ เช่น ทํางานว่า“เฮ็ดเวียก” ปัจจุบันคือ หมู่ที่ 3 ตําบลนครชุม
ปัจจุบันการแบ่งกลุ่มเกือบจะเลือนหายไปแล้ว จึงเรียกรวมกันว่า “บ้านนครชุม”
ตามชื่อเมืองทางประวัติศาสตร์ประชาชนพื้นถิ่นคือผู้ที่อพยพย้ายมาจาก ลานดอกไม้ หนองปลิง และ
จังหวัดสุโขทัย สภาพความเป็นอยู่ของชาวปากคลองเหนือ กลาง ใต้ มีความผูกพันฉันท์พี่น้องถึงแม้ว่า
จะเป็นคนต่างถิ่นและหลายชนชาติที่มาอาศัยอยู่ การติดต่อกันโดยใช้เส้นทางเดินลัดเลาะริมคลองสวน
หมากปัจจุบันได้เปลี่ยนเส้นทางและวิถีชีวิตของชาวคลองสวนหมาก สถานที่เหล่านี้จึงได้เปลี่ยนชื่อไป
เช่น คลองเหนือเปลี่ยนเป็นเรียกว่า “นครชุม” บ้านไร่ เปลี่ยนเป็นเรียกว่า “ปากคลองกลาง” และ
คลองใต้เปลี่ยนเป็นเรียกว่า “ปากคลองใต้”

17

สันติ อภัยราช,บ้านคลองสวนหมาก (ม.ป.ท.,กําแพงเพชร: ศรีสวัสดิ์การพิมพ์2524),
ไม่ปรากฏเลขหน้า, ; อมรรัตน์ เกรียงขจร, “การเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมแม่น้ําปิง กรณีศึกษา คลอง
สวนหมาก กําแพงเพชร”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), 19-25.

98
3.1.8 Hall Exhibition ที่ 8 สัมปทานไม้ เนื้อหาการจัดแสดงนี้เป็นเนื้อหาภาพ
ร่วมของการค้าไม้ในภาคเหนือของประเทศไทย18 ซึ่งการทําไม้การตัดฟันชักลากไม้สัก ในทาง
ภาคเหนือของประเทศ เริ่มดําเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2383 โดยมีชาวจีน พม่า และเงี้ยว (ไทยใหญ่) ขอ
อนุญาตจากเจ้าผู้ครองนครต่างๆ ในหัวเมืองทางเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน และลําปาง ให้เข้าไปตัด
ฟันไม้สักออกจากป่า โดยเสียเงินค่า "ตอไม้" ให้แก่เจ้าผูค้ รองนครที่เป็นเจ้าของป่า หลักจากที่รัฐบาล
ไทยได้ตกลงทําสนธิสัญญาบาวริง (Bowring Treaty) เพื่อการติดต่อค้าขายกับอังกฤษ ใน พ.ศ. 2398
ชาวอังกฤษและคนในบังคับ ได้แก่ พม่า เงี้ยว และมอญ ได้เข้ามาร่วมดําเนินกิจการทําไม้สักมากขึ้น
บริษัทบริติช บอร์เนียว (British Borneo Company,Ltd.) เข้ามาเริ่มดําเนินกิจการป่าไม้ในประเทศ
ไทยใน พ.ศ. 2407 โดยรับซื้อไม้จากพวกที่ทําไม้อยู่ก่อนแล้วและในพ.ศ. 2425 กับตันแอช เอ็น แอน
เดอร์เซน (Captain H.N. Andersen) กัปตันเรือชาวเดนมาร์ก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันเรือ
สําเภา บรรทุกสินค้าระหว่างประเทศของไทยในรัชกาลที่ 4 ชื่อเรือ "ทูลกระหม่อม"19ได้บรรทุกไม้สัก
จากไทยไปขายประเทศในทวีปยุโรป พ.ศ. 2426 รัฐบาลไทยได้เริ่มอนุญาตให้ชาวยุโรปเข้ารับ
สัมปทานทําไม้สักในประเทศไทยได้ ในช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ. 2428 พม่าก็ได้ปิดป่าไม้สัก
เนื่องจากสภาพป่าสักเสื่อมโทรมลงมากจากการทําไม้ของบริษัทต่างชาติ ความต้องการไม้สักในหมู่
ประเทศยุโรปจึงมีมากขึ้น ทําให้บริษัทต่างชาติเริ่มสนใจเข้ามาลงทุนทําไม้สักในประเทศไทยเพิ่มขึ้นปี
พ.ศ. 2432 บริษัทต่างชาติที่เข้ามาขอทําสัมปทานป่าไม้มี 2 บริษัทคือ บอมเบย์เบอร์มา (Bombay
Burma Trading Corporation,Ltd.)ของอังกฤษ ซึ่งเป็นรายใหญ่และมีอทิ ธิพลมากในประเทศพม่า
และบริษัทสยามฟอเรสต์ (Siam Forest Company,Ltd.) หรือบริษัทแองโกลไทย จํากัด ในปัจจุบัน
ในปี 2437 อีก 2บริษัท คือบริษัทอีสต์เอเชียติค (East Asiatic Co.) ของเดนมาร์ก และบริษัทหลุยส์ตี
เลียงโนเวนส์ (Louis t.Leonowens Ltd.) ซึ่งแยกมาจากบริษัทบริดิซบอร์เนียว ใน พ.ศ. 2439 มี
บริษัทไม้คนไทย คือ บริษัทกิมเซ่งหลี และบริษัทล่ําซํา ได้รับสัมปทานทําไม้สักจากป่าต่างๆ เพิ่มการ
ทําไม้สักจึงได้มมากขึ้นและขยายออกไปถึงจังหวัดอื่นๆที่มีไม้สักอยู่ ภายหลังนั้นบริษัทล่ําซําได้ซื้อ
กิจการไม้ในป่าโปร่งน้ําร้อนของพะโป้พ่อค้าไม้คนสําคัญของกําแพงเพชรในปี 2470
18

โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน,“ไม้สัก,”สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดย
พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว15 (2534): 97-91.
19
ข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือไทย,ถนนบางเอียน ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.“เรือทูลกระหม่อม. กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงสร้างแต่ยังไม่ทราบว่าทรง
สร้างเมื่อปีใด เป็นเรือชนิดบาร์ก (เรือสามเสา เสาหน้าและเสาใหญ่ใช้ใบตามขวางเสาหลังใช้ใบตามยาว)
ขนาด 475 ตัน บางแห่งว่าขนาด 700 ตัน เป็นเรือใบรบลําสุดท้ายที่มใี ช้ในราชการของไทย
พ.ศ. 2425 ออกไปค้าขายจนถึงเมืองบอมเบย์โดยมีกัปตัน Vorrtah เป็นนายเรือ เมื่อพระองค์เจ้าสายสนิท
วงศ์ได้ว่าการกรมทหารเรือได้ดดั แปลงเรือทูลกระหม่อม เป็นเรือฝึกหัดนักเรียนนายเรือ 13 กรกฎาคม พ.ศ.
2436 เกิดการรบทางเรือที่ปากแม่น้ําเจ้าพระยาเรือปืนฝรัง่ เศส 2 ลํา แล่นฝ่าแนวป้องกันฝ่ายไทยที่ปากแม้
น้ําเจ้าพระยาเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เกิดการยิงกันขึ้นเรือทูลกระหม่อมรักษาการณ์ยิงต่อต้านเรือฝรั่งเศส พ.ศ.
2466 ได้ขายเรือทูลกระหม่อมให้แก่ H.N. Andersen ผู้ริเริ่มจัดตั้ง บริษทั อีสต์เอเชียติก เพื่อบรรทุกไม้สักไป
ขายทางยุโรป”
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ใน พ.ศ. 2438-2439 ในช่วงเวลาเดียวกัน รัฐบาลก็ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญป่าไม้ชาว
อังกฤษ ซึ่งได้เคยเข้ามาสํารวจวางโครงการการจัดการป่าไม้ในประเทศพม่าให้แก่รฐั บาลอังกฤษ ชื่อ
มร.เอช สเลด (H.Slade) ให้เข้ามาสํารวจการทําไม้ และจัดการปัญหาต่างๆ ในการให้สมั ปทานทําไม้
แก่บริษัทต่างๆในภาคเหนือของประเทศ และรัฐบาลได้จัดตั้งกรมป่าไม้ขึ้น มีสํานักงานอยู่ที่จังหวัด
เชียงใหม่20ในขั้นแรกกรมป่าไม้กันกระทรวงมหาดไทย โดยให้ มร.เอช สเลด ที่ว่าจ้างมาทําการสํารวจ
ป่าไม้เป็นเจ้ากรม หรืออธิบดีกรมป่าไม้คนแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองป่าไม้บํารุง
ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของป่าและจัดวางโครงการการจัดการป่าไม้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ใน
พ.ศ.2440-2443 รัฐบาลได้ดําเนินการเจรจา เพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์พื้นทีแ่ ละสิทธิการอนุญาตให้
สัมปทานทําไม้จากเจ้าเมืองต่างๆ ให้มาเป็นของแผ่นดิน เพื่อที่รัฐบาลจะได้ดําเนินกิจการป่าไม้สักเอง
โดยมีเงือนไขว่ารัฐบาลได้ยินยอมจ่ายเงินส่วนแบ่งค่าตอไม้ กึ่งหนึ่งของที่เก็บได้ทุกปีให้แก่เจ้านายฝ่าย
เหนือที่เคยได้รับอยู่ จากนั้นจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติและกฎหมายป่าไม้ต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบ
การทําไม้ การป้องกันรักษาป่าไม้ การตั้งด่านภาษี ปรับปรุงแก้ไขสัญญาอนุญาตทําป่าไม้สักกับบริษัท
ต่างๆ ให้รัดกุม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด และถูกต้องตามหลักวิชาการทําไม้มากขึ้น เปลีย่ นสัญญา
อนุญาตทําไม้สญ
ั ญาละ 6-12 ปี มาเป็นสัญญาละ 15 ปี ตามหลักการจัดการป่าสักโดยวางโครงการตัด
ฟัน 30 ปี พ.ศ. 2453 ได้ ย้ายที่ทําการกรมป่าไม้จากจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และ
พ.ศ. 2464 ก็ได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกับกระทรวงเกษตรธิการ หรือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบนั ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2484 รัฐบาลไทยได้เพิก
ถอนสัมปทานการทําไม้ สักจากบริษัทอังกฤษด้วยเหตุผลทางการเมืองและเพื่อพยุงฐานะทางการเงิน
ของรัฐบาล รัฐบาลได้จัดตั้งบริษัทไม้ไทยจํากัดขึ้นใน พ.ศ. 2490 รับช่วงการทําไม้แทน หลัง
สงครามโลกใน พ.ศ. 2497 รัฐบาลจําเป็นต้องคืนสัมปทานป่าสักให้แก่บริษัททําไม้ต่างๆ ที่ยึดคืนมา
และได้จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ขึ้นแทนบริษัทไม้ไทยจํากัดเพื่อดําเนินกิจการด้านป่าไม้ให้แก่
รัฐบาล จนกระทั่ง พ.ศ. 2497-2498 สัมปทานป่าสักของบริษัทต่างๆ ได้สิ้นสุดลงและไม่ได้รับต่อ
สัญญารัฐบาลได้จัดตั้งบริษัทป่าไม้ร่วมทุนขึน้ โดยรวมทุนจากบริษัททําไม้ที่หมดสัมปทานเข้าด้วยกัน
โดยรัฐบาลไทยถือหุ้นร้อยละ 20 นอกจากนีย้ ังได้จัดตั้งบริษัทป่าไม้จังหวัดขึ้น เพื่อรับทําไม้ในท้องที่
จังหวัดนั้นๆ ป่าสักได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทําหนึ่งส่วน บริษัทป่า
ไม้ร่วมทุนหนึ่งส่วนและบริษทั ป่าไม้จังหวัดอีกหนึ่งส่วน จนกระทั่ง พ.ศ. 2503 เมื่อหมดสัมปทาน
รัฐบาลจึงได้มอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดําเนินกิจการทําไม้สักทั้งหมด ยกเว้นสัมปทานป่า
สักของ เอกชนที่อายุสัญญายังเหลืออยู่และบริษัททําไม้ต่างชาติทั้ง 5 บริษัทก็ได้ปิดกิจการลง
3.1.9 Hall Exhibition ที่ 9 สัมปทานไม้ในจังหวัดกําแพงเพชรและการทําไม้ใน
ป่าโป่งน้ําร้อน ห้องจัดแสดงนี้แบ่งเน้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ
3.1.9.1 ส่วนจัดแสดงที่1 เนื้อหาประเภทของป่าและตําแหน่งที่ตั้งของป่าที่
มีการทําสัมปทานไม้ซึ่งในปัจจุบันเป็นเขตป่าสงวนทั้งหมด ป่าในจังหวัดกําแพงเพชรเป็นประเภทป่า
ผลัดใบ แบบเบญจพรรณ ทีม่ ีการผลัดใบทุกฤดูร้อนมีไม้ประเภท ไม้สัก ไม้กวาว ไม้มะค่าโมง ปัจจุบัน
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เป็นป่าสงวนจํานวน 9 ป่า21 ได้แก่ ป่าหนองเสือโฮกและป่าหนองแขม ที่อาํ เภอพรานกระต่าย เนื้อที่
10,168.75 ไร่ ,ป่าแม่ระกา อําเภอเมืองและอําเภอครองลาน เนื้อที่ 202,500 ไร่,ป่าคลองวังเจ้าคลองสวนหมาก อําเภอเมืองและอําเภอครองลาน เนื้อที่ 751,956 ไร่,ป่าไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง
กําแพงเพชร เนื้อที่ 7,913 ไร่ ,ป่าเขา เขียว เขาสว่าง อําเภอเมืองกําแพงเพชรและอําเภอพราน
กระต่าย เนื้อที่ 195,125 ไร่,ป่าหนองหลวง อําเภอพรานกระต่ายและอําเภอลานกระบือ เนื้อที่
113,300 ไร่, ป่าคลองขลุงและป่าคลองแม่วงก์ อําเภอขาณุวรลักษบุรีและอําเภอครองลาน เนื้อที่
717,500 ไร่,ป่าหนองคล้าและป่าดงฉัตร อําเภอพรานกระต่าย อําเภอไทรงาม อําเภอพรานกระต่าย
อําเภอคลองขลุง อําเภอคลองลาน อําเภอขาณุวร ลักษบุรี เนื้อที่ 502,206 ไร่
3.1.9.2 ส่วนการจัดแสดงที2่ จัดแสดงเรื่องการประเภทไม้ที่อนุญาตให้มีการ
ตัดฟันไม้และชัดลากไม้ลากไม้ออกจากป่าไม้ มีหลายชนิดแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ ไม้
สักและไม้กระยาเลย วิธีการที่จะตัดฟันและนําออกจากป่าได้นั้นจะต้องเป็นไปตามที่ทางราชการ
กําหนดเป็นขั้นตอนต่างๆตามระเบียบราชการในช่วงแรกเป็นการขออนุญาตกับกรมป่าไม้ขอเข้ามาทํา
การเก็บไม้ล้มหมอนนอนไพร(ไม้ทลี่ ้มอยู่กอ่ นแล้วโดยถูกไฟไหม้หรือยืนตายเรียกว่า ล้มหมอนนอน
ไพร) เมื่อได้รับการอนุญาตก็ลงมือทําโดยใช้ช้างเป็นพาหนะชักลากวิธีการทําก็เพียงให้คนงานไป
สํารวจป่าพบไม้ยืนตายหรือล้มนอนขอนโค่นก็ใช้เลื่อยตัดท่อนตามขนาดที่ต้องการ
ไม้สัก
ไม้กระยาเลย ได้แก่ ไม้ต่างๆเว้นจากไม้สัก ทางราชการสมัยก่อนแบ่งออกเป็น
2 ประเภทคือไม้หวงห้ามและไม้ไม่หวงห้าม
ไม้หวงห้าม จะได้แก่ ไม้เนื้อแข็งเกือบทุกประเภท เช่น ไม้ยาง, ตะเคียน,
พะยอม, มะค่า, ประดู่, เต็งรัง ฯลฯ ไม้พวกนีต้ ้องขออนุญาตจากทางราชการตาวิธีการก่อนจึงจะตัด
ฟันชักลากออกได้
ไม้ไม่หวงห้าม เป็นไม้ประเภทเบาสําหรับใช้ทําแบบ ลังใส่ของ ห่อหีบ หรือ
ไม้ขีดไฟ ไม้พวกนี้แรกๆ ทางราชการปล่อยให้ทําได้อย่างเสรีเมื่อนําออกจากป่าแล้วก็ให้ทางราชการ
ตรวจวัดเพื่อคํานวณค่าภาคหลวง คือ เสียภาษีให้รัฐตามที่ราชการกําหนด
3.1.9.3 ส่วนจัดแสดงที่3 การทําไม้และการนําไม้ท่อนหรือไม้ซุงออกจากป่า
ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อนําออกมาสู่โรงงานแปรรูปไม้เพื่อเลื่อยเป็นเหลี่ยมหรือแผ่นกระดานตามความ
ต้องการของตลาดการใช้สอย22 การชักลากจะเริ่มทําเมื่อต้นฤดูฝน เพราะช้างชอบอากาศเย็นและใช้
ช้างชักลากลงสู่ลําคลองที่ใกล้ที่สุด ซึ่งลําคลองนั้นเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําจะไหลลงสู้คลองสวนหมาก
เมื่อน้ําหลากแล้วคัดไม้ลงลําคลองให้ธรรมชาติคือน้ําพามาโดยมีช้างคอยติดตามติดขัดที่ไหนให้ช้างงัด
แงะออกเมื่อถึงปากคลองสวนหมากแล้วก็จะทําเป็นแพล่องไปสู่ตลาดไม้ปากน้ําโพ ซึ่งจังหวัด
กําแพงเพชร เมื่อ 70-80 ปีทผี่ ่านมายังไม่มีโรงเลื่อยจักรแปรรูปไม้
21

ส่วนสํารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้,สํานักงานที่ดินป่าไม้,กรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
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ดํารงสิทธิ อากาศเมฆ,ทุ่งมหาราชกับประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชร, (ศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดกําแพงเพชร โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม, 2539), 159.
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ต่อมาระเบียบการอนุญาตให้ทําไม้ได้พัฒนาขึ้นเฉพาะไม้สกั ทางราชการ
จะต้องไปสํารวจตีตราคัดเลือกและมีพนักงานออกไปกานไม้ (คือใช้ขวานฟันรอบๆโคนต้น เพื่อตัด
ทางเดินขออาหารไม้จะได้ตายทั้งนี้ไม้สักเมือ่ สดจะมีน้ําหนักจมน้ําแต่เมือ่ แห้งแล้วจึงจะลอยน้ํา)
การทําป่าไม้ทไี่ กลออกจากแม่น้ําลําคลองจึงเปลี่ยนวิธีการทําโดยใช้ช้างเข้ามาชักลากโดยขับล้อเข็น
นําไม้ซุงขึ้นบรรทุกบนล้อเหล็ก แล้วใช้ความจํานวน 4 คู่ถึง 10 คู่ แล้วแต่ขนาดของไม้ชักล่างออกจาก
ป่า (คล้ายๆหัวรถจักรของรถไฟลากจูงขบวนรถไฟ) นํามาทิง้ บริเวณใกล้แม่น้ําลําคลองพอถึงฤดูน้ํา
หลากก็คัดไม้ลงน้ําให้น้ําพาออกคลองสวนหมากแล้วผูกเป็นแพล่องต่อไปยังปากน้ําโพ(นครสวรรค์)
เมื่อถึงยุคสมัยของการทําไม้ของบริษัทป่าไม้ล่ําซํา ก็ได้พฒ
ั นาวิธีการชักลากไม้ไปตามยุคสมัยจากกสาร
ใช้ช้างในการชักลากลงสู่ลําคลองก็เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ในการชักลากไม้ออกจากป่า วิธีการชักไม้หนัก
ออกจากป่าด้วยรถยนต์เมื่อโค่นล้มตัดทอนเป็นท่อนไม้ได้ตามความต้องการ จะต้องตัดทางเป็นสอง
เส้น
1.เรียกว่าทางยืน เป็นทางตัดผ่านป่าดงที่มีไม้อยู่ จนถึงริมตลิ่งหรือคันคลอง
จะทําการผูกมัดเป็นแพได้
2.ทางซอย เป็นการทําทางจากทางยืนแยกไปหาไม้ทุกท่อนที่ตัดฟันไว้ เพื่อ
จะได้นํารถยนต์เข้าถึงตอไม้ทําการชักลาก
ลากออก วิธีการชักลาก แรกๆ เครื่องจักรกลต่างๆยังไม่เจริญ รถยกหรือเทล
เลอร์ยังไม่มี ต้องใช้รอกชักไม้ขึ้นบรรทุกบนรถ ซึ่งรถลากไม้จะมีลักษณะเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นหัว
รถจักรตัวรถมีแค่คัชซี (ตัวถังรถ) มีไม้ท่อนสีเ่ หลี่ยมวางขวางไว้บน คัชชีเป็นหมอนรองรับไม้ไม่ให้
น้ําหนักกดทับตัวรถโดยตรง ตอนที่ 2 เรียกว่า รถพ่วงหรือล้อพ่วง มีเพียง 2 ล้อ (ล้อสาลีก่ ็เรียก)
ลักษณะคล้ายรถเด็กทําเล่น มีหมอนสี่เหลี่ยมรับน้ําหนักไม้เช่นเดียวกับตัวรถจักร
การใช้รอกยกรอกจะประกอบด้วยขา 2 ขา คือเสาขนาดย่อมนั่นเอง สูง
ประมาณ 4-5 เมตร เจาะรูทปี่ ลายเสา ใช้เหล็กทําคานอย่างเพลารถเพื่อแขวนรอกนําเสาหรือขามา
คร่อมท่อนไม้ไว้ใส่คานและรอกให้พร้อมมีเชือกใหญ่ 2 เส้นผูกโยงดึงหน้าหลังเพื่อตั้งเสาให้ตรงผูกมัด
ด้วยโซ่ขนาดใหญ่ห่างจากหัวไม้ประมาณ 3 เมตรเมื่อเสารอกตั้งได้ที่ผูกปลายเชือกทั้ง 2 ข้าง กับต้นไม้
ใหญ่กันเสาล้มแล้วใช้คนชักสายรอก(โซ่) กว้านไม้ขึ้นจนสูงพอที่รถจะถอยเข้ามารองรับไม้ได้เมื่อเห็นว่า
ได้ที่พอสมควรผ่อนรอกลง ให้ไม้วางอยู่บนหมอนแล้วยกมัดด้วยโซ่เรียกว่าหูช้างจนแน่นไม่สามารถ
ขยับเขยื้อนได้ ต่อไปเลื่อนขารอกไปทางท้ายท่อนไม้ แล้วชักรอกนําไม้ขึ้นจนล้อพ่องหรือล้อสาลี่ลอด
เข้าไปรองรับได้ ทําการผูกมัดเช่นเดียวกับตอนแรกเมื่อตรวจความเรียบร้อยพร้อมแล้วรถชักลากก็
ค่อยๆ ออกจากตอไม้ตามซอยจนถึงทางยืน นําสู่ที่หมายปลายทางที่กําหนดไว้เรียกว่าที่ทิ้งไม้ นี้ถ้าฝน
จะตกชุกรถเข้าชักลากไม่ได้ก็ต้องทําในปีต่อไปไม้ที่ออกไม่ทันนี้เรียกว่าไม้ตกค้างทําให้ผิวเสียไปบ้าง
ราคาจะต่ําลง
รถยก ต่อมามีการใช้รถยก เป็นการสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพราะเร็วกว่าคน
ทําให้ไม้ตกค้างในป่าน้อยลงหรืออาจขนออกได้จนหมด
การทําแพล่องสู่นครสวรรค์ (ปากน้ําโพ)ไม้ดังกล่าวนี้เป็นไม้ขนาดใหญ่ และ
หนักมาก จะจมน้ําทุกท่อน การผูกมัดทําแพจะต้องมีทุ่น เพื่อพยุงไม้เหล่านั้นมิให้จมการทําทุ่น ถ้า
การทําไม้ใหญ่ และหนักดังกล่าวพร้อมกับการทําไม้กะพงสมพง หรือไม้กระท้อน(ป่า) สามารถนําไม้
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กะพง กระท้อน มาทําทุ่นได้โดยนําไม้เบาที่ลอยน้ําได้มาทําเป็นแพแต่เรียงกันห่าง มัดด้วยไม้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-30 เซนติเมตร เรียกว่า คาน ทั้งหัวและท้ายมีช่องว่างไว้ พ่อที่จะนําไม้
ยางประดู่หรือไม้อื่นๆ มาผูกมัดช่องละ 2-3 ต้น แล้วแต่น้ําหนักของไม้การผูกแพช่วงหนึ่งเรียกว่า ตับ
หนึ่ง แพแต่ละแพจะมีจํานวนตับและท่อนไม้เท่ากันแล้วแต่ความรู้ความชํานาญของผู้ผูกมัด เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะใช้คนนําล่อไปตามลําแม่นา้ํ หรือใช้เรือกลไฟโยงก็ได้ การใช้ไม้เบาเป็นทุ่นนี้ ทําให้
เปลืองค่าใช้จ่ายน้อยเพราะไม้ทุ่นก็สามารถจําหน่ายได้อีกด้วย
การทําทุน่ อีกวิธีหนึ่ง เรียกว่าแพลูกบวบจะต้องใช้ไม้ไผ่มาผูกมัดรวมกันมัด
หนึ่งประมาณ 100-150 ลํา ขันให้แน่นเรียกว่า ลูก(ลูกบวบ) เมื่อไม่มีไม้เบาทําทุ่นดังกล่าวก็ต้องใช้ไม้
ไผ่ทําลูกบวบ ในแต่ละปีจะใช้ไม้ไผ่จํานวนหมื่นๆลําตามความมากน้อยของการทําไม้การผูกแพด้วย
ลูกบวบก็ทํา เช่นเดียวกับไม้ทุ่นคือผูกลูกบวบให้ห่างๆ มีช่องว่างไว้ให้นําไม้หนักเข้าไปผูกอาศัยได้มาก
น้อยตามความจําเป็นแล้วก็ลอ่ งตามลําน้ําปิงสู่นครสวรรค์เช่นเดียวกัน
3.1.10 Hall Exhibition ที่ 10 ทุนสัปทานไม้เมืองหลวง VS ทุนท้องถิ่น VS
รัฐบาลการได้สมั ปทานทําไม้สักเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดการแก่งแย่งการทําไม้ ในแต่ละแปลงสัมปทานมี
การขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทต่อบริษัท และบริษัทต่อเจ้าเมืองต่างๆ จึงเกิดเรื่องร้องทุกข์ และ
ฟ้องร้องไปยังรัฐบาลอยู่บ่อยๆ และการต่อสูข่ องรื้นกับเสถียร เพื่อสัมปทานป่าไม้ในโป่งน้ําร้อนในเรื่อง
ทุ่งมหาราช23
3.1.11 Hall Exhibition ที่ 11 ใบบอก24 ใบบอกกําแพงเพชร ในสมัยรัชกาลที่ 5
มีจํานวนมากแต่จะนําเสนอในบางส่วนที่น่าสนใจ เกี่ยวข้องกับการข้อขัดแย่งและเรื่องฟ้องร้องในการ
ทําไม้ โจรขโมย และหนังสือขอสัมปทานไม้ในเมืองกําแพงเพชร
3.1.11.1 เรื่องทําไม้
เรื่องที่ 1 รายงานการตัดไม้จากกําแพงเพชร เพื่อนําไปใช้ในการทําพระเมรุ
งานพระราชทานเพลิงพระศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ณ วันศุกร์ขึ้นสิบเอ็ดค่ําเดือนยี่ ปีระกา
สัปตศกศักราช 1247 ความโดยย่อกล่าวถึงพระยารามฯ ได้รับตราพระราชสีห์ โดยหลวงพิจารณาถือ
มาว่า กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทิวงคต ให้หาไม้ไปทําพระเมรุที่ท้องสนามหลวง จึงได้ให้พระ
สวัสดิ์ภักดี คุมไพร่ออกตัดไม้ได้ไม้รวมทั้งสิ้น หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดต้น แต่ปีนี้น้ําน้อยทําแพมาส่งไม่น่าจะ
ทันราชการ แต่ส่งไม้ไผ่สองพันลําไม้ใช้ร้อยห้าสิบต้น ได้ผูกแพบรรทุกเครื่องพระเมรุมาแล้ว
เรื่องที่ 2 หม่อมเทวาธิราชทําสายโทรเลขเมืองกําแพงเพชร ณ วันจันทร์
เดือนเก้า ขึ้นสิบสามค่ํา ปีระกาสัปตศก 1247 ความโดยย่อว่าหม่อมเทวาธราชเจ้าพนักงานโทรเลข
เบิกเงินเดือน 1,400 บาท พระยารามได้แจ้งให้ทราบและให้หลวงพิไชยภักดี นําฎีกามาถวายขอหัก
เงินค่าไม้เกณฑ์ตัด ประจําปีระกาเบญจศก ต่อเจ้าพนักงานแล้ว
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เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช.
ประเสริฐ ศรีสุวพันธ์,สันติ อภัยราชและสุปราณี แสงทอง, จดหมายเหตุเรื่องเมือง
กําแพงเพชร ใบบอกเมืองกําแพงเพชร, กําแพงเพชร:ม.ป.ท., 2540)
24
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เรื่องที่ 3 มองม่อพม่าขอทําไม้ขอนสักที่คลองขลุง
เรื่องที่ 4 ให้หลวงชํานาญสิงขรกับหมื่นแสวงภุมรา เสียค่าตัดฟันไม้
เรื่องที่ 5 มองม่อพม่าขอทําไม้ขอนสักที่คลองขลุง
เรื่องที่ 6 เรียกตัวมองม่อ ไปกรมมหาดไทย
เรื่องที่ 7 ให้เจ้าของไม้ยื่นบัญชีไม้ต่อกรมการเมือง
เรื่องที่ 8 จีนชิงหิน ไม้ขอนหายที่ลานดอกไม้
เรื่องที่ 9 มิสเตอร์ยอดคูปองชาวอเมริกัน ทําไม้ขอนสักที่วังเจ้า
เรื่องที่ 10 ขอเบิกจ่ายค่าเซอร์เวย์ทางจากเมืองกําแพงเพชร
เรื่องที่ 11 หลวงเทพนรินทร์ซื้อไม้ขอนสักจากกําแพงเพชรมาช่อมวิหารพระ
นอนจักรศรี
เรื่องที่ 12 หลวงอินเกสรขอทําไม้ขอนสัก
เรื่องที่ 13 มองเตงเผ่ ในบังคับอังกฤษ ขอเช่าไม้ตําบลคลองขลุง แขวงเมือง
กําแพงเพชร
3.1.11.2 เรื่องโจรผู้รา้ ยกับการทําไม้
เรื่องที่ 1 รายงานการสืบสวนจับกุมผู้ร้ายระหว่าเมืองกําแพงเพชรกับเมือง
ตากเมื่อวันพุธขึ้นหนึ่งค่ําเดือนสิบ ปีระกาสัปตศก ศักราช 1247 ความโดยย่อกล่าวถึง ระหว่างเมือง
กําแพงเพชรกับเมืองตากมีโจรผู้ร้ายชุกชุมมาก ลูกค้าอังกฤษทํามาค้าขายเป็นที่ลําบากมาก ให้พระยา
รามฯแต่งพระมนตรีราชยกระบัตรออกชําระจับตัวผู้ร้ายให้ได้ จับได้ไอ้เสือถิ่น ไอ้เสือแย้ม ปล้นจีนถุ้ง
และ ไอ้เอม ผู้ร้ายปล้นฆ่าทีเ่ มืองตาก มาซ่อนตัวที่ลานดอกไม้จับตัวได้และพิจารณาตัดสินความแล้ว
เรื่องที่ 2 กงสุลอังกฤษแจ้งว่ากําแพงเพชรและตากมีโจรผู้ร้ายชุกชุม
เรื่องที่ 3 โจรผูร้ ้ายชุกชุมที่ขาณุ
เรื่องที่ 4 จับโจรผู้ร้ายในแขวงเมืองกําแพงเพชร
เรื่องที่ 5 การลักช้างและพระรามยึดของกลาง
เรื่องที่ 6 นายฉ่ํากล่าวโทษนายยัง กํานันบ้านบ่อถ้ําแขวงเมืองขาณุ
เรื่องที่ 7 จีนชิงหิน ไม้ขอนหายที่ลานดอกไม้
เรื่องที่ 8 คดีกระบือนายฉ่ํากับพวกหาย
เรื่องที่ 9 ผู้ร้ายลักกระบือหลวงรามราชปลัดอําแดงกลีบตักยางของพระ
จัตุรงค์
3.1.11.3 เรื่องคดีความการทําไม้
เรื่องที่1 ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) พะโป้ฟ้องร้องกับพระยารามรณรงค์เนื่อง
ด้วยป่าไม้คลองสวนหมาก ทางราชการได้มีหนังสือเรียกตัวโจทก์จําเลย และสํานวนคดีลงไปพิจารณา
กันในศาลที่ กรุงเทพฯ รายละเอียดของใบบอกต่างๆนั้น ล้วนเป็นการบันทึกเรื่องเหตุการณ์ในสังคม
และการทําไม้ในจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อจะได้เข้าใจในสังคมในอดีตมากขึ้นจากข้อความภายในใบ
บอก
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3.1.12 Hall Exhibition ที่ 12 ฉันคือใคร? เป็นประโยคเกริ่นนําเรื่องราวของคน
นครชุม ในส่วนนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนใหญ่
3.1.12.1 ส่วนจัดแสดงที่ 1 ความเป็นมาของกลุ่มคนที่มาจากการ
25
ผสมผสานข้ามวัฒนธรรม เป็นลําดับเหตุการณ์ๆ ของพัฒนาการกลุ่มคนและแสดงภาพถ่ายสภาพของ
กลุ่มคนในอดีตประเพณีการแต่งงาน เป็นประเพณีตัวแทนของการจุดเริ่มต้นของการข้ามวัฒนธรรม
ประเพณีการแต่งงาน ได้รับการบันทึกการสืบทอดจากการปฏิบัติมากกว่าการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร การศึกษาประเพณีการแต่งงาน จากนวนิยายเรื่องทุ่งมหาราช ของครูมาลัย ชูพินิจ ระหว่าง ทิด
รื่น หนุ่มวังแขม กับสุดใจสาวปากคลองสวนหมาก26 ทําให้เราทราบว่าการแต่งงานระหว่างอดีตกับ
ปัจจุบันยังไม่แตกต่างกันมากนัก แม้ระยะเวลาจะห่างกันกว่าหนึ่งร้อยปี ซึ่งประเพณีการแต่งงานของ
กําแพงเพชร27 แบ่งเป็นสี่ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกการสู่ขอฝ่ายหญิงจะพิจารณาว่าผู้ชายเป็นคนดี มี
ศีลธรรม เป็นคนทํามาหากิน ฝ่ายชายจะพิจารณาว่าฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านแม่เรือน มีกริ ิยามารยาทดี
ไถ่ถามกันถึงสินสอดทองหมั้น ตกลงกันและฝ่ายชายจะยกขันหมากมาสูข่ อและหมั้นกันในที่สุด
ขั้นตอนที่สองพิธีหมัน้ เมื่อได้ฤกษ์แล้วฝ่ายชายจะให้เฒ่าแก่คนเดิมหรือผูใ้ หญ่ที่ตนนับถือ ซึ่งต้องเป็นคู่
สามีภรรยาที่อยู่กินกันอย่างปกติสุข อยู่ในศีลธรรมปฏิบัติแต่คุณงามความดี เป็นผู้นําของหมั้นไปโดยมี
ขันโตกสองใบใส่ของหมั้นและสิ่งที่เป็นสิริมงคล ตามความเชื่อ ได้แก่ ใบพลู หมาก ถั่ว งา ใบเงิน
ใบทอง ใช้ผ้าคลุมสีสวยคลุมขันหมาก ห่อแล้วห้ามเปิดอีก จนกว่าจะถึงพิธี เมื่อเฒ่าแก่ฝา่ ยชาย นํา
ขันหมากไปถึง ฝ่ายหญิงต้อง ต้องหาเฒ่าแก่มารับขันหมากหมั้น ประกาศการหมั้นโดยเฒ่าแก่ฝ่ายชาย
อาจจะกล่าวว่า วันนี้เป็นวันดี ขอหมั้นนางสาว.... กับนาย.... เฒ่าแก่ฝ่ายหญิงจะรับหมัน้ และจะนําของ
หมั้นลงไปตรวจนับ โดยละเอียดและมอบสินสอดทองหมั้นทั้งหมดให้กบั ให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นผู้เก็บ
แล้วคืนขันให้ฝา่ ยชาย อาจหมั้นตอนเช้า แต่งงานตอนกลางวัน หรือในตอนเย็นในวันเดียวกันก็ได้ตอน
เช้ามีพิธีสงฆ์ เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว ฝ่ายชายจะต้องแห่ขันหมากมาบ้านฝ่ายหญิง ขันหมาก มีผ้าคลุม
ทั้งหมดแปดคู่ คู่แรกถือสินสอดทองหมั้น คู่ต่อมาถือโตกใส่เป็ดไก่ ซึ่งอาจใช้เป็ดไก่จริงหรือใช้แป้งปั้น
เป็นเป็ดไก่แทนก็ได้ จากนั้นมีขนมต้มขาว ขนมต้มแดง หัวหมูต้ม ขนมจีน ทุกอย่างต้องจัดเป็นคู่ผ้าไหว้
คือผ้าขาวและผ้าแดงอย่างละผืน ให้ญาติฝา่ ยชายถือมาอาจเป็นเด็กผู้หญิงพรหมจารี ขั้นตอนที่สาม
การยกขันหมาก จะแห่กันมาอย่างสนุกสนาน นําขบวนด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย อย่างละคู่ ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาในการเริ่มครอบครัวใหม่ ให้มีกล้วยมีอ้อยปลูกไว้ประจําบ้านใหม่ หรือเรือนหอใหม่ ปิดท้าย
ขบวนด้วยถาดใส่ผลไม้ และขนมต่างๆ เช่นขนมกง ขนมโก๋ ขนมปุยฝ้าย ขนมถ้วยฟู มะพร้าวอ่อนเป็น
ลูก กล้วยดิบ เป็นหวี อ้อยเป็นท่อน ทุกอย่างต้องเป็นคู่ ก่อนเคลื่อนขบวนต้องโห่สามครั้ง เมื่อถึงบ้าย
ฝ่ายหญิง ต้องโห่อีกครั้ง เพื่อบอกให้ทราบว่ามาถึงแล้ว เมือ่ เจ้าบ่าวจะขึ้นบ้าน จะต้องก้าวข้าม หญ้า
25

เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,(กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2552), 85.
26
เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช, 13.
27
สันติ อภัยราช,ประเพณีการแต่งงาน,(ม.ป.ท.,กําแพงเพชร: ศรีสวัสดิ์การพิมพ์,
2524), ไม่ปรากฏเลขหน้า.
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แพรกที่วางอยู่บนก้อนหิน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหนักแน่น และความเจริญงอกงาม จะต้องผ่าน
ประตูเงินประตูทอง ที่สมมุตขิ ึ้นโดยใช้เด็กหรือผู้ใหญ่ 2 คน ถือสร้อยหรือเข็มขัดกั้นไว้ การผ่านประตู
ต้องเสียเงินและสุรา ปัจจุบันฝ่ายชายจะเตรียมเงินไว้จ่าย โดยเฉพาะประตูทอง ผู้กั้นจะเรียกเงินค่า
ผ่านประตูทองสูงกว่าประตูเงิน จึงจะเข้าไปในบ้านได้ ฝ่ายชาย จะเปิดขันหมากต่อหน้าพ่อแม่ฝ่าย
หญิง จะนําเงินและทองมานับ และอวยพรให้คู่บ่าวสาว ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข หลังจากนั้นทํา
พิธีไหว้ผีบ้านผีเรือน บอกเล่าแก่ ผีปู่ย่าตายาย ว่าบ่าวสาวขออนุญาต แต่งงานและอยู่กินกัน โดยการ
จุดเทียน 6 คู่ ของไหว้ผีบ้าน ผีเรือน ผีปู่ย่า ตายายได้แก่ ขนมจีน น้ํายา หัวหมู น้ําพริกดํา อาจเรียกว่า
กินสี่ถ้วย เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ขนมนมเนยจะแบ่งกัน โดยแบ่งกันระหว่างบ้านเจ้าบ่าวและเจ้าสาวคนละ
ครึ่ง ขั้นตอนทีส่ ี่หลัง่ น้าํ พระพุทธมนตร์ ประเพณีดั้งเดิมนั้นคู่บ่าวสาวจะแต่งตัวอย่างงดงามจะรดน้ํา
ทั้งตัว โดยทั้งหนุ่มสาวจะเปียกโชกตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า ต่อมารดน้ําแค่ศีรษะและพัฒนามารดน้ํา
เพียงแต่มืออย่างเดียวเดิมต้องมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว เพราะหนุ่มสาวไม่รจู้ ักกันดีพอภายหลังไม่ต้องมี
เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว เพราะทั้งคู่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนการปูที่นอนหรือเรียงหมอนผู้ปูต้องเลือกคู่
สามีภรรยา ทีอ่ ยู่กันอย่างมีความสุข มีศลี ธรรมและมีบุตร เมื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วใหญ่ที่ปูที่นอน
อาจลงนอนเป็นพิธีเมื่ออวยพรเสร็จแล้วผู้ใหญ่จะกลับกันหมดแล้วห้ามคู่สมรส ออกมาจากห้องหออีก
ส่วนการกล่อมหอด้วยมโหรี
3.1.12.2 ส่วนจัดแสดงที่ 2 ความหลากหลายที่สะท้อนจากวัตถุสิ่งของที่
จัดแสดง การแต่งกายตามประเพณีต่างๆ ผ้าและวิธีการทอ สิ่งของเครื่องใช้ในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในพิธีกรรรม งานหัตกรรม
3.1.12.3 ส่วนจัดแสดงที่3 นครชุมร่วมสมัยใช้การผลิตภาพบุคคลของเด็ก
หนุ่ม สาว ผู้ใหญ่ นครชุมร่วมสมัยทั่วทั้งห้องการนําเสนอใบหน้าของกลุ่มคนนครชุมที่ยังมีชีวิตอยู่และ
ส่วนต่อมาเป็นการนําเสนอประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนนครชุมอันไกลพ้นเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของอดีต ปัจจุบัน อนาคต
3.1.13 Hall Exhibition ที่ 13 รสชาตินครชุม
3.1.13.1 ครัวและเครื่องใช้ในครัว ตามประเพณีไทยสมัยโบราณ การ
ปลูกบ้านเรือนไทยนิยมปลูกครัวแยกออกจากเรือนที่อยู่ เพราะการทําครัวในสมัยก่อนใช้ฝืนซึ่งมีควัน
ไฟ ดังนั้นบ้านโดยทั่ว ๆ ไปจึงสร้างครัวอยู่ปลายสุดของนอกชานหรือหลังเรือน และสร้างแบบโปร่ง
เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกตามปกติผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเจ้าของบ้านจะไม่ให้เข้าไปถึงในครัวสํารับ
กับข้าว ปกติจะนั่งล้อมกินอาหารในครัวถ้ามีความก็ยกกับข้าวไปกินที่นอกชาน อาจใช้เสื่อปูรองนั่ง
การตักข้าวใส่ถ้วยวางเรียงในถาด แต่เดิมใช้ถาดทองเหลืองชนิดมีปุ่มหรือขาเล็ก ๆ ติดอยู่ใต้ถาด
นอกจากนี้ยังมีถาดสังกะสีเคลือบมีลายดอกไม้สีสดสวยงามมาใช้แทนถาดทองเหลือง
เครื่องกิน หมายถึงเชี่ยนหมากใส่หมากพลู ซึ่งเป็นของขบเคี้ยวเล่นของคน
สมัยก่อน ส่วนใหญ่จะกินหมากเวลาจะไปไหนต้องหอบหิ้วไปด้วย
จวักหรือกระจ่า เป็นของใช้พื้นบ้านมาแต่โบราณ ใช้ตักแกงหรือใช้คน
ของเหลว คนโบราณห้ามใช้จวักตักชิมอาหาร
เตา ได้แก่เตาอั้งโล่ เตาเชิงกราน และเตาวง ใช้กับหม้อดิน รูปแบบต่าง ๆ
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ต่อมาเมื่อมีภาชนะที่ทําด้วยเหล็กและอลูมิเนียม เช่น กระทะเหล็ก และหม้อ อลูมิเนียมก็ใช้กับเตา
ประเภท ดังกล่าวได้
หม้อดิน เป็นภาชนะที่ใช้สําหรับหุงข้าว นอกจากนี้ยังมีหม้อแกงที่มีรูปแบบ
ต่างไปจากหม้อข้าวกล่าวคือ หม้อข้าวมีลักษณะก้นป่อง คอหม้อแคบ ปากหม้อเป็นปีกผายออก
สําหรับเป็นที่ใช้มือยกทรงสูงกว่าหม้อแกง หม้อแกงมีเนื้อหนากว่าหม้อข้าว ฝาหม้อดินไม่ว่าแบบใด
เรียกว่า ฝาละมี
ครกสาก คนไทยมีอาหารที่เป็นน้ําพริกชนิดต่าง ๆ และแกงชนิดต่าง ๆ
โดยเฉพาะแกงเผ็ด จึงต้องมีครกสําหรับตําน้ําพริก เป็นครกดินเผาส่วนสากทําด้วยไม้เนื้อแข็ง
นอกจากนี้ยังมีครกใหญ่ประจําบ้านทําด้วยไม้ใช้ตําข้าว สากมีขนาดยาวเพราะต้องยืนตํารูปร่างของ
สากจะคอดตรงกลาง สําหรับใช้เป็นที่มือจับครกตําข้าวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ครกกระเดื่อง ตัวครกฝัง
ลงไปในดินเวลาตําข้าวใช้เท้าเหยียบ เพราะมีคานติดกับสากโดยใช้เหยียบคานไม้แล้วปล่อย สากก็จะ
ทิ้งตัวลงมาตําข้าวชาวบ้านนิยมตําข้าวเวลาหัวค่ําในคืนเดือนหงายตําข้าวไปคุยกันไป
3.1.13.2 ขนมไทย ขนมไทยเป็นอาหารหวานคู่กับอาหารคาวมาแต่สมัย
โบราณ มีความหลากหลายมากส่วนผสมหลักได้แก่ แป้ง น้าํ ตาล กะทิ แล้วปรุงรสชาติ กลิ่นสีให้
แตกต่างกัน ทําให้อร่อยน่ากิน ประเภทของขนม โดยทั่วไปแบ่งเป็นสี่ประเภทคือ เหลว แห้งกรอบ
เปียก และกึ่งแห้งกึ่งเปีย
ประเภทเหลวเป็นน้าํ ได้แก่ ขนมครองแครง ขนมปลากิม ไข่เตา ขนมบัว
ลอย ขนมลอดช่อง ขนมซ่าหริ่ม ขนมน้ํากะทิ ขนมลอยแก้วต่าง ๆ ฯลฯ
ประเภทแห้งกรอบ ได้แก่ ขนมผิง ขนมสําปันนี ขนมฝนทอง ขนมทองเอก
ขนมทองม้วน ขนมดินสอพอง ขนมกระจัง ขนมนานวล ขนมกง ขนมสามเกลอ ขนมรังนก ฯลฯ
ประเภทเปียก ได้แก่ ขนมข้าวเหนียวเปียก ขนมสาคูเปียก ขนมเป้าส่วน
ฯลฯ
ประเภทกึ่งแห้งกึ่งเปียก ได้แก่ ขนมกาละแม ขนมเปียกปูน ขนมหม้อแกง
ขนมกล้วย ขนมสัมปันนีอ่อน ขนมทองหยิบ ขนมฝอยทอง ขนมทองหยอด ขนมสังขยา ฯลฯ ขนมไทย
พื้นบ้านมีส่วนประกอบหลักที่ได้จากผลิตผลทางเกษตรกรรม เช่นขนมในกลุ่มข้าว ได้แก่ ข้าวเม่า
ข้าวตอก ข้าวตัง
3.1.13.3 ขนมตามฤดูกาล ในฤดูกาลต่าง ๆ มีพืชผลอะไรที่สามารถ
นํามาใช้ทําขนมให้เข้ากับสภาพอากาศ เช่น
ฤดูร้อน จะทําขนมประเภทบัวลอยแก้ว เช่น มะปรางลอยแก้ว กระท้อนลอย
แก้ว และขนมน้ํากะทิต่าง ๆ เช่น ขนมรวมมิตร ขนมลอดช่อง ขนมทับทิมกรอบ เป็นต้น
ฤดูฝน บรรดาผลไม้ต่าง ๆ มีอยู่มากจนต้องทําเก็บไว้ให้คงสภาพได้นาน ๆ มี
วิธีการต่าง ๆ คือการกวน เช่น กล้วยกวน เผือกกวน มันเทศกวน ข้าวเหนียวแดง การตาก เช่นกล้วย
ตาก ส้มแผ่น การเชื่อมเช่น กล้วยเชื่อม พุทราเชื่อม ฟักทองเชื่อม การฉาบ เช่นกล้วยฉาบ มันฉาบ
เผือกฉาบ การแช่อิ่ม เช่น มะดันแช่อิ่ม เปลือกส้มโอแช่อมิ่ การดอง เช่น ฝรั่งดอง มะยมดอง มะม่วง
ดอง
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ฤดูหนาว จะทําขนมที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเช่น ถั่วต้มน้ําตาล มันต้ม
น้ําตาล ใส่ขิง ขนมบัวลอยใส่ขิง ที่ออกรสเผ็ดแก้หนาวได้
3.1.13.4 การถนอมอาหาร การสะสมอาหารไว้ใช้ในยามขาดแขลน หรือ
เมื่อเวลาเดินทางจะต้องมีกรรมวิธีทําไม่ให้อาหารเสื่อมคุณค่าตามธรรมชาติ มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
การรมควัน เป็นวิธีการรักษาเนื้อดิบไม่ให้เน่าเสีย โดยชําแหละเนื้อสัตว์
ออกเป็นชิ้นใหญ่ ๆ แล้วมาแขวนไว้เหนือเตาไฟ ทําให้น้ําในเนื้อระเหยออกไป และสารผสมในควันจะ
ช่วยเคลือบผิวเนื้อเอาไว้ไม่ให้เสีย
การทําแห้ง เป็นการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์มาทําให้อาหารแห้ง ส่วน
ใหญ่เป็นเมล็ดข้าว ถั่ว เนื้อสัตว์ เนื้อปลา และผลไม้ที่รสหวานจัด การทําให้แห้งทําให้นา้ํ ตาลในผลไม้มี
ความเข้มข้นมากขึ้น ทําให้เก็บผลไม้ไว้ได้นาน เช่น กล้วยตาก ปลาแห้ง เป็นต้น
การใส่เกลือ ได้แก่ ปลาเค็ม เนื้อเค็ม การหมักดอง ได้แก่ การใช้น้ําตาลเข้า
ไปแทนที่น้ําในอาหาร ทําให้อาหารมีน้ําน้อยลง ได้แก่ การทําผลไม้แช่อิ่ม หลายชนิด
3.1.13. การทําให้สุกด้วยการกวน ใช้ในการทําขนมหลายอย่าง เช่น
กระยาสารท เป็นอาหารที่ทําในฤดูสารท มีส่วนผสมได้แก่ ข้าวตอก ข้าวเม่า
ถั่วลิสง งา น้ําอ้อย น้ํากะทิ และน้ําผึ้ง โดยคั่วข้าวตอก ข้าวเม่า ถั่วลิสง และงา ให้สุกเหลือง เคี่ยวกะทิ
น้ําอ้อย และน้ําผึ้งในกระทะจนเหนียว แล้วนําของที่ตั้งไว้แล้วใส่ลงกวนให้เข้ากันจนกรอบเป็นก้อน
เก็บไว้ได้นาน
ข้าวเหนียวแดง มีส่วนผสมได้แก่ ข้าวเหนียว กะทิ น้ําตาลปีบหรือน้ําตาล
อ้อย วิธีทํา ให้แช่ข้าวเหนียวในน้ําก่อนนําไปนึ่งให้สุก ผสมกะทิกับน้ําตาล นําไปตั้งไฟเคี่ยวให้งวด
แล้วนําข้าวเหนียวใส่ลงไปกวนจนเหนียวได้ที่แล้ว ยกลงจากเตาไฟนําไปใส่ถาดคลึง แล้วตัดเป็นชิ้น
ตามที่ต้องการ
ข้าวแตน มีส่วนผสมได้แก่ ข้าวเหนียว กะทิ น้ําตาลทราย เกลือป่น น้ํามัน
สําหรับใช้ทอด วิธีทํา แช่ข้าวเหนียวในน้ําก่อนนําไปนึ่งให้สุก ผสมน้ําตาลทรายและเกลือป่นกับกะทิ
แล้วนําข้าวเหนียวมาผสม นําไปกดในแม่พิมพ์ ได้ขนาดและรูปร่างตามต้องการแล้ว เอาไปผึ่งแดดหรือ
อบให้แห้ง แล้วนําไปทอดน้ํามันจนได้ที่
กาละแม มีส่วนผสมได้แก่ แป้งข้าวเหนียว กะทิ น้ําตาลปี๊บ หรือน้ําตาลอ้อย
และถั่วลิสงคั่ว วิธีทํา นึ่งแป้งข้าวเหนียวให้สุกแล้วนําไปผสมกับกะทิ ใส่นา้ํ ตาล แล้วเคี่ยวไฟระดับปาน
กลางจนแป้งสุก แล้วนําไปใส่ถาดคลึง โรยหน้าด้วยถั่วลิสง กดให้แน่นแล้วตัดเป็นชิ้นผสมขนาดที่
ต้องการ
เมี่ยง เป็นสิ่งขบเคี้ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น กินหรืออม เพื่อควากระชุ่มกระชวย
และให้เกิดความเพลิดเพลิน หรือแก้เปรี้ยวปากติดใบเมี่ยงถ้าไม่ได้อมจะง่วงนอนหรือง่วงซึม ใบเมี่ยง
ทํามาจากใบชาป่า หรือใบชานํามาหมักเพื่อใช้กินกับเกลือหรือกินกับแคบหมู คนในนครชุมนิยมกิน
เมี่ยงใบเมี่ยงหมักเมื่อครบกําหนดแล้วจะมีรสเปรี้ยวอมฝาดและอมหวาน สามารถเก็บไว้ได้นานปี การ
รับแขกจะนําใบเมี่ยงที่ผ่านการหมักแล้วดึงเส้นใบออก เอามาห่อเกลือ น้าํ ตาล มะพร้าวคั่ว ขิงเป็น
เมี่ยงส้ม(เปรี้ยว)หรือเมี่ยงหวานตามชอบเรียกว่าเมี่ยงอม หรือเอาใบเมี่ยงมาห่อเกลือ
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ข้าวตอกตัด ของชุมชนนครชุมทําจาก ข้าวเปลือก ข้าวเหนียว น้ําตาลปี๊บ
และน้ํากะทิโดยนําข้าวเปลือกข้าวเหนียว ไปคั่วให้แตกเป็นข้าวตอกจากนั้นจึงเก็บแกลบออกให้หมดให้
เหลือแต่ข้าวตอกแล้วนําข้าวตอกที่ได้ไปตําให้ละเอียดพอประมาณ จากนั้นนําข้าวตอกที่ตําแล้วมาร่อน
เพื่อแยกข้าวตอกออกเป็นสามส่วนคือ ข้าวตอกขนาดโต ที่จะนําไปผสมกับกะทิ ข้าวตอกขนาดกลาง
สําหรับโรยบนแม่พิมพ์และข้าวตอกขนาดเล็ก ทีม่ ีเนื้อละเอียดสุด จะนําไปโรยหน้าขนมเพื่อให้ขนมดู
น่าทาน ปั้นเป็นรูปทรงต่างๆ หรือแม้แต่รูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายเจดีย์พระบรมธาตุนครชุมด้วย
3.2 ส่วนที่ 2 ความทรงจํา:บ้านพะโป้ ประกอบด้วยเนื้อหาในการจัดแสดงดังนี้
3.2.1 Hall Exhibitionที่ 1 ห้องรับแขก
3.2.2 Hall Exhibitionที่ 2 กระเหรี่ยง 2พี่น้อง ราชาไม้สักป่าไม้คลองสวนหมาก
เป็นป่าไม้สักสําคัญของเมืองกําแพงเพชร แซภอ หรือมองสุภอหรือพญาตะก่า (พี่ชาย) ได้เข้ามาขอรับ
เช่าทาจากพระยากําแพงเพชร (อ่อง) ปลายรัชกาลที่ 4 หรือต้นรัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี จ.ศ. 1237
(พ.ศ. 2418) แซภอถึงแก่กรรมมองกะเย (หรือมองสุเจ) บุตรชายจึงรับทําต่อมาถึงปี จ.ศ. 1244 (พ.ศ.
2425) ก็ขาดทุนไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ พระยารามรณรงค์จึงเอาเงินของหลวงสมทบกับเงิน
ส่วนตัวลงทุนทําไม้เอง ในปี จ.ศ. 1248 (พ.ศ. 2429) มองม่อกับมองปีล ได้พาพวก พโป้พะเลวาซวย
ล่าสะมะเย(น้องชาย) ไม่มีที่จะทํากินไปขอแบ่งทําไม้ตัดฟันชักลากไม้ในคลองสวนหมากป่า เป็น
จุดเริ่มต้นในการทําไม้ของพะโป้
3.2.3 Hall Exhibition ที่ 3 บ้านห้าง เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง
รูปแบบไทยผสมตะวันตก ประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต เป็นบ้านของ พะโป้ คหบดีชาวพม่า ซึ่ง
มีอาชีพค้าไม้ที่บริเวณปากคลองสวนหมาก เมืองนครชุม ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้ซื้อบ้านมาจากพระ
ยาราม ครั้งหนึ่ง สมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสต้น เมืองกําแพงเพชร เมื่อปี
พ.ศ. 2449 ได้เสด็จเยือนบ้านพะโป้จนเป็นที่มาของชื่อ บ้านห้าง ร.5สัมปทานไม้สักที่สาํ คัญที่สุดของ
นายฮ้อยพะโป้คือ ป่าคลองสวนหมาก ดังนั้นพะโป้จึงมาตั้งบ้านเรือนและมีครอบครัวทีบ่ ริเวณปาก
คลองสวนหมากฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปิง เพื่อควบคุมเส้นทางการชักลากลําเลียงไม้จากป่า ส่งลงไปยัง
นครสวรรค์ซึ่งเป็นชุมทางการค้าไม้ท่ใี หญ่ทสี่ ดุ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
บ้านหลังเดิมของพะโป้นั้นเป็นเรือนปั้นหยาหลังเล็กส่วน บ้านห้างที่เป็นบ้านสองชั้น
ใต้ถุนสูงหลังใหญ่นั้น มาปลูกขึ้นในภายหลัง เล่ากันว่าซื้อมาจากพระยารามตัวเรือนปั้นหยาที่เป็นบ้าน
หลังเดิมนั้น ในบริเวณบ้านห้าง สมัยที่พะโป้ยังมี ชีวิตอยู่นั้นมีโรงช้าง28 มีผคู้ นบ่าวไพร่อาศัยอยู่
มากมาย ทั้งไทย มอญ ลาว กะเหรี่ยง บริเวณรอบๆบ้านก็เป็นที่ทํานาของบ่าวไพร่ ซึ่งก็ยังมีชื่อเรียกว่า
นาไทย,นามอญ อยู่ถึงปัจจุบัน เมื่อพะโป้ถึงแก่กรรมก็ตั้งศพไว้ที่โถงชั้นล่างของบ้านห้างนี้เป็นปี มีทั้ง
พระสงฆ์มาสวดศพ และทุกๆ 7-8 วัน ก็จะมีพวกกะเหรี่ยงลงมาจากป่ากันทีละมากๆ มาเดินวนรอบๆ
โลงศพพร้อมกับสวดตามพิธีของกะเหรี่ยง หลังจากนั้นจึงนําไปทําพิธีฌาปนกิจที่วัดสว่างอารมณ์
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ฆรณี แสงรุจิ. “ตํานานพระบรมหาธาตุนครชุม,”นิตยสารเมืองโบราณ 19, 2
(เมษายน-มิถุนายน 2536): 55-68.
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เนื้อหาในนิยายทุ่งมหาราชที่เขียนถึงบ้านห้างไม่แจ่มชัดเท่าความรู้สึกของรื่น ในเรื่องทุ่งมหาราช29
ภาพในความนึกคิดของรื่นเมื่อเข้าไปพบผู้เป็นเจ้าของจากประตูใหญ่ ริมคลองระหว่างรั้วซึ่งใช้ไม้สักทั้ง
ต้นแทนเสาบ้านสามชั้นหลังนั้นดูสูงตระหง่านและมหึมาเหมือนปราสาทในเทพนิยาย รื่นมองดูทั่ว
บริเวณนั้นแล้วก็พิศวงงงงวย เสาแต่ละต้นขนาดโอบไม่รอบ ติดเขา30 ภาพวาดของพระตะโก้ง และภูมิ
ประเทศอันสวยงามต่างๆของพม่า นอกจากนั้นก็เรียงรายไปด้วยหอก ดาบ ง้าว โล่ และอาวุธโบราณ
ต่างๆ จนดูเกือบเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ไม่ใช่เพราะความโอ่โถงตระการตาของคฤหาสน์ที่ทําให้ใครจดจํา
บ้านหลังนั้นหากเป็นเจ้าของ ผู้ซึ่งแม้แต่รื่นเองก็จดจําและเข้าใจถึงบุญคุณไปชั่วชีวิต
3.2.4 Hall Exhibition ที่ 4 ปืน วัตถุ สิ่งของ ภาพถ่าย ภาพถ่ายของพะโป้และ
อาแดงทองย้อย คัดลอกต้นฉบับเป็นสมบัติของสกุลรัตนบรรพต เป็นภาพถ่ายที่พะโป้กับอําแดงย้อย
ถ่ายที่ร้านโรเบิร์ต เลนซ์ (Robert Lenz & Co.) ซึ่งเป็นร้านถ่ายรูปในสมัยรัชกาลที่ 5
3.2.5 Hall Exhibition ที่ 5 นาย ฮ้อยพะโป้ พะโป้หรือนายฮ้อยพะโป้เป็นพ่อค้า
ไม้คนสําคัญของเมืองกําแพงเพชร ความเป็นมาของพะโป้ พะโป้ได้แต่งงานกับอําแดงทองย้อย ลูกสาว
ผู้ใหญ่บ้านวันและอําแดงไทแห่งบ้านคลองสวนหมากผู้คนจึงมักเรียกกันติดปากว่า อําแดงทองย้อยเมีย
นายฮ้อยพะโป้ ทั้งสองมีบุตรธิดา 4 คน (ปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้ว) ต่อมาสายสกุลทางนายทองทรัพย์
(พ่อแดง)บุตรชายจึงได้ตั้งนามสกุลรัตนบรรพตขึ้น พะโป้ถึงแก่กรรมในราวต้นรัชกาลที่ 6 ประมาณ
พ.ศ. 2460 เมือ่ นายทองทรัพย์อายุ 8 ขวบ ส่วนกิจการทําไม้ในคลองสวนหมากนั้นต่อมาก็ตกเป็น
ของบริษัทล่ําซําเพื่อทําไม้ แต่เรื่องราวของนายฮ้อยพะโป้พ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงก็ยังเป็นที่จดจําของ
ชาวบ้านนครชุมหรือคลองสวนหมากเดิม ว่าพะโป้เป็นผู้มาบูรณะและยกยอดฉัตรพระบรมธาตุนครชุม
ส่วนที่ 2 เป็นจินตกรรมพะโป้จากเรื่องเล่าและจินตกรรมของพะโป้ในนิยายทุ่งมหาราช
3.2.6 Hall Exhibition ที่ 6 เข้าสู่วงการค้าไม้ ในปี จ.ศ. 1248 (พ.ศ. 2429) พะ
โป้และพวกจึงได้มาขอแบ่งทํา จากเอกสารที่บุว่าพะโป้เพิ่งเริ่มปรากฏตัวในวงการธุรกิจการเมือง
กําแพงเพชรเมื่อปี พ.ศ. 2429 แต่ก็ดูเหมือนว่าพะโป้คงจะไม่ใช่มือใหม่ ในวงการนี้เพราะพะโป้
เดินทางค้าขายขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพฯและกําแพงเพชรเป็นประจํา ดังจะเห็นได้ว่า เพียง 4 ปีให้หลัง
คือในปี ร.ศ. 109 (พ.ศ. 2433) เมื่อพะโป้มีคดีความฟ้องร้องกับพระยารามรณรงค์เนื่องด้วยป่าไม้
คลองสวนหมากนี้ ทางราชการได้มีหนังสือเรียกตัวโจทก์จําเลย และสํานวน คดีลงไปพิจารณากันใน
ศาลที่กรุงเทพฯ ก็ปรากฏว่า พะโป้ซึ่งเป็นโจทย์ได้ไปจอดเรือรอขึ้นศาลอยู่แล้วที่คลองสามเสน อันเป็น
ท่าเรือของพ่อค้าที่ล่องลงมาจากเมืองเหนือ
3.2.7 Hall Exhibition ที่ 6 เสด็จประพาสต้นที่คลองสวนหมาก 25 วันนี้ตื่นสาย
เพราะวานนี้อยู่ข้างจะฟกซ้ํา 4 โมงจึงได้ลงเรือเหลืองข้ามฟาก ไปฝั่งตะวันตกยังไม่ขึ้นถึงวัดพระธาตุ
เลยไปคลองสวนหมากในคลองนี้น้ําไหลเชี่ยวแต่น้ําใส เพราะเป็นลําห้วยมีคลองแยกข้างขวามือ
ต้นทางที่จะเข้าไปเรียกว่าแม่พล้อ ถ้าไปตามลําคลอง 3 วันจนถึงป่าไม้ แต่มีหลักตอมากเขาขึ้นเดินไป
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เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช.
เขาสัตว์ป่า.
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ทางวันเดียวถึงป่าไม้นี้พะโป้กะเหรี่ยงในบังคับอังกฤษเป็นคนทํา31เมียเป็นคนไทยชื่ออําแดงทองย้อย
เป็นบุตรผู้ใหญ่บ้านวัน และอําแดงไทตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกันไปขึ้นถ่ายรูปที่หน้าบ้าน 2 บ้านนี้แล้วจึง
กลับออกมาจอดกินกลางวันที่หาดกลางน้ํา32 ภาพถ่ายการเสด็จประพาสต้นคลองสวนหมาก ร.ศ.125
ภาพอยู่สองภาพซึ่งอาจเป็นภาพหน้าบ้านของพะโป้รวมทั้งตัวพะโป้เอง และหน้าบ้านผูใ้ หญ่วันพ่อของ
อําแดงทองย้อย
3.3 ส่วนที่ 3 พิพิธภัณฑ์เรือในนครชุม
เป็นอาคารเก็บเรือเก่าและเรื่องที่ต่อขึ้นมาใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่1จัด
แสดงเนื้อหาเรือที่กล่าวถึงในทุ่งมหาราชและเป็นสถานที่เก็บเรือเก่าในนครชุม ส่วนที่ 2 ส่วน เรือใน
ความเชื่อปัจจุบันเรื่องการลอดใต้ท้องเรือ
3.3.1 เนื้อหาการจัดแสดงในทุ่งมหาราช ที่กล่าวถึงในทุง่ มหาราชและเป็นสถานที่
เก็บเรือเก่าในนครชุม
3.3.1.1 เรือชะล่า“รื่นโผล่ออกมาจากประทุนเรือชะล่า ซึง่ จอดหลบแดดอยู่
33
ใน” รื่นพาสุดใจออกเรือขณะที่ตลาดปากน้ําโพจวนวาย กําหนดเดินทางถึงกําแพงเพชรได้สบายๆ
ภายใน 5 วัน 6 คืน สําหรับเรือชะล่ากาบแป้น 2 ถ่อของเขา”34
3.3.1.2 เรือแม่ปะ “เรือของละเมียด...เกิดประกายแวบพร้อมด้วยเสียงปืนที่
ปรากฏขึ้นจากเรือแม่ปะ”35“นายอําเภอเมืองลาลงเรือแม่ปะเดินทางต่อไป”36
3.4.1.3 เรือเป็ด “จําปาด้วยใบหน้าที่ร้อนผ่าวและหัวใจระทึกไปด้วยความ
ตื่นเต้นยินดีปราดลงที่ตีนท่าหน้าบ้าน...เมื่อปรากฏว่าเรือเป็ด ทั้งลําปราศจากแสงไฟและปราศจาก
เสียงคน”37
3.3.1.4 เรือเมล์ไปรษณีย“์ เรือไฟจะแทนที่ เวลานี้ในบางกอกเป็นของ
ธรรมดา อีกหน่อยมันจะมาถึงเมืองเราคนเดินทางจากปากน้ําโพถึงที่นี่โดยเรือไปรษณีย์”38
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5,(กรุงเทพ: วิสดอม, 2552), 105.
32
เรื่องเดียวกัน, 105.
33
เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช, 5.
34
เรื่องเดียวกัน, 97.
35
เรื่องเดียวกัน, 86.
36
เรื่องเดียวกัน, 266.
37
เรื่องเดียวกัน, 53.
38
เรื่องเดียวกัน, 223.
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3.3.1.5 เรือกําปั่น“ปีนั้นชาวกําแพงเพชรและราษฎรตลอดสองฝั่งแม่น้ําปิง
ได้รับความตื่นเต้นขนาน ใหญ่ เมื่อเรือกําปั่นท้องแบนระหัดข้าง จักรท้าย ลําแรกของบริษัทป่าไม้
ฝรั่ง”39 เรือกําปั่น คือเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ หัวเรือเรียวแหลม ท้ายเรือบนราบระดับเดียวกับหัวเรือ
มีปล่องไฟ ใช้เดินด้วยกําลังเครื่องจักร
3.3.1.6 เรือโกลนเรือโกลน คือเรือที่ยังไม่ได้เบิกเพียงแต่ขุดไว้“รื่นมีเวลา
พักผ่อนอยู่กับบ้านไม่ได้ถึงเดือนดีขณะที่แพไม้ เสา และเรือโกลน ยังล่องผ่านหน้าบ้าน”40“บริษัทฝรั่ง
ผูกขาดตัดตอนไม้สักได้ ให้เขาผูกขาดไป แต่ฉันไม่ต้องการจะให้ไม้เบญจพรรณ กระยาเลย...เสา
และเรือโกลนกระเด็นไป” 41
3.3.1.7 เรือหมูเรือหมู เป็นเรือชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านแถววังพระ
ธาตุนิยมใช้“เมื่อเรือหมูของชาวบ้านที่มาลงเบ็ดราวได้ รับหล่อนและเขาจากเกาะข้ามไป.”42
3.3.2 ส่วนโรงเก็บเรือ จัดแสดงเรือเก่าในนครชุมที่ยังหลงเหลืออยู่และเปิดในเข้าชม
3.3.3 ส่วนเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือขุดไม้ตะเคียน
3.4 ส่วนที่4 ส่วนจัดแสดงครูมาลัยชู พินจิ ประกอบด้วยเนื้อหา
3.4.1 Hall Exhibition ที่ 1 นิทรรศการถาวร ครูมาลัย ชูพินิจ43 ครูมาลัย ชูพินิจ
เกิดเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ.2449 ทีบ่ ้านริมแม่น้ําปิง ตําบลคลองสวนหมาก อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เป็นบุตรของ นายสอน และนางระเบียบ ชูพินิจ ในวัยเด็ก ครูมาลัย
ชูพินิจ เข้ารับการศึกษาชั้นต้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จนจบชั้นประโยคประถมศึกษา เมือ่ อายุประมาณ
10 ปี จึงเข้าไปศึกษาต่อใน ระดับสูงจนจบประโยคมัธยมศึกษา ม.เจ็ด เมื่อ ปี พ.ศ.2467 และใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่ อยู่ในกรุงเทพฯ ครูมาลัย ชูพินิจ เริ่มประกอบอาชีพครั้งแรกโดยรับราชการครู ที่โรงเรียนวัด
สระเกศ เมื่อ ปี พ.ศ.2467 สองปีต่อมาก็ลาออกจาก อาชีพครู เนื่องจากพอใจกับงานหนังสือพิมพ์
มากกว่า และได้ยึดอาชีพนักหนังสือพิมพ์ และนักประพันธ์มาโดยตลอด 37 ปี จนถึงแก่กรรมด้วย
โรคมะเร็งที่ปอดในปี พ.ศ.2506 ที่ตึกปัญจาชินี โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์
ครูมาลัย ชูพินจิ ประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ์ และนักประพันธ์ ได้สร้างผลงานไว้
มากมาย ทั้งด้านสารคดี บทความ กีฬา ปรัชญา นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร ผลงานของครูมาลัย ชู
พินิจ เป็นนักประพันธ์ที่มีผลงานมากที่สุดคนหนึ่งในขณะประกอบอาชีพนามปากกาของ มาลัย ชูพินิจ
ได้แก่44 ก.ก.ก. จิตรลดา ฐ.ฐ.ฐ. ต่อแตน น.น.น. น้อย อินทนนท์ นายไข่ขาว นายฉันทนา นายดอกไม้
นายม้าลาย แบ๊ตตลิ่งกรอบ ผุสดี ผู้นํา พลับพลึง ม.ชูพินิจ มะกะโท แม่อนงค์ เรไร เรียมเอง ลูกป่า
39

เรื่องเดียวกัน, 222.
เรื่องเดียวกัน, 177.
41
เรื่องเดียวกัน, 212.
42
เรื่องเดียวกัน, 256.
43
มูลนิธิครูมาลัย, เข้าถึงวันที่ 23 ตุลาคม2557เข้าถึงได้จาก
http://www.krumalai.com
44
มาลัย ชูพินิจ, รวมเรื่องสัน้ ของเรียม, (พระนคร: กรุงเทพ, 2515)
40
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วิชนี ส.ส.ส. สมิง กะหร่องหนอนหนังสือ อะแลดดิน อาละดิน Aladdin อาตมา อินทนนท์น้อย อุมา
ฮ.ฮ.ฮ. ฉ.ฉ.ฉ. ดุสิต ลดารักษ์ นิยายที่ดีเด่น แสดงถึงความผูกพันทางความรู้สึกระหว่างครูมาลัย ชู
พินิจ กับกําแพงเพชร คือ นิยาย เรื่อง ทุ่งมหาราช ใช้นามปากกาว่า เรียมเอง นิยายเล่มนี้เป็น
จุดเริ่มต้นของข้อมูลการค้นหาตนเองของนครชุมในปัจจุบนั
ครูมาลัย ชูพินจิ เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์ตอ่ วงการหนังสือพิมพ์และวงการประพันธ์
นอกจากงานหนังสือพิมพ์และการประพันธ์แล้ว มาลัย ชูพินิจ ยังได้ปฏิบัติงานรับใช้สังคมเช่น ได้รับ
เชิญให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการในองค์การทางสังคม หลายองค์การ ในทางการเมืองได้รับแต่งตั้ง เป็น
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในทางวิชาการเป็นอาจารย์พิเศษ วิชาการบริหาร ฝ่ายบรรณาธิการของ
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากรัฐบาลเยอรมันตะวันตกไปสังเกตสถานการณ์
ในนครเบอร์ลนิ และเยอรมันตะวันตก ผลงานทุกประเภทของมาลัย ชูพินิจ ได้รับการยอมรับนับถือ
จากทุกวงการ เกียรติยศก่อนเสียชีวิต คือการได้รับพระราชทานปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2505 และ แก่กรรมด้วยโรคมะเร็งที่ปอดเมื่อวันที่
20 สิงหาคม พ.ศ.2506
3.4.2 Hall Exhibition ที่ 2 นิยายของ ครูมาลัย ชูพนิ จิ กับประวัติศาสตร์เมือง
45
กําแพงเพชร เนื้อหาในส่วนจัดแสดงนี้เป็นเรื่องนิยายทุ่งมหาราชกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตาม
ประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชรคือเหตุการณ์เสด็จประพาสต้นเมืองกําแพงเพชรของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 244946 ส่วนที่ 1 เป็นจินตกรรมที่
จากนวนิยายและสิ่งพิมพ์47เหตุการณ์วันที่ 25 สิงหาคม 2449 ในนิยายทุ่งมหาราช จิตกรรมที่เกิดจาก
รื่น
“รื่นจะไม่ลืมวันนั้นเลย แม้อีกหลายสิบปีจะล่วงเลยไปและวัยจะร่วงโรยแล้ว 25
สิงหาคม 2449 จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจําของเค้าไปตลอดชั่วชีวิตอวสาน มิใช่เพราะมันจะ
เป็นครั้งแรกทีเ่ ขาจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลวงโดยใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในชีวติ เมื่อเสด็จขึ้น
ทอดพระเนตรวัดพระบรมธาตุในตอนบ่ายอย่างเดียว หากความตื้นตันใจต่อภาพของประชาชนทั่งชาว
ปากคลอง หนองปิง ลานดอกไม้ แม้กระทัง่ ชนบทและตําบลที่ห่างออกไปในป่าลึกและดงสูง ที่มา
48
ชุมนุมรับเสด็จรอชมพระบารมีเจ้าเหนือหัวของเขาแน่นขนัดไปหมดทัง้ ลานวัดอีกด้วย”

45

สันติ อภัยราช,ทุ่งมหาราชกับประวัตศิ าสตร์เมืองกําแพงเพชร,พิมพ์ครั้งที่2
(กําแพงเพชร:มุสิกการพิมพ์,2539)
46
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่
5,105.
47
เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,42.
48
เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช,329-331.
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จากการบรรยายภาพในวันที่ 25 สิงหาคม 2449 ที่รื่นและคนในชุมชนคลองสวน
หมากและผูค้ นจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงและห่างไกล บุคคลมากมายกําลังมารับเสด็จพระพุทธเจ้า
หลวงอยู่ในบริเวณลานวัดพระบรมธาตุ ในวันและเวลาที่เจาะจง นับเป็นการปั้นแต่งชุมชนในจินตก
รรมขึ้นทันที ในวลีที่พูดว่า “รื่นจะไม่ลืมวันนัน้ เลย แม้อีกหลายสิบปีจะล่วงเลยไปและวัยจะร่วงโรยแล้ว”49
นั้นคนที่จะจดจําเหตุการณ์นี้ได้ก็คือ ผู้ที่เข้าขมนิทรรศการและชาวนครชุม นั่นเอง ครอบคลุมทั้งตัว
ละคร ผูแ้ ต่ง ผูอ้ ่าน ผู้เข้าชม เข้าไว้ด้วยกัน เคลื่อนไปผ่านกาลเวลาแบบปฏิทิน วันที่ 25 สิงหาคม
2449 รื่นจินตกรรมความเป็นชุมชนโดยมีขอบเขตที่จํากัด50 มีการแบ่งพวกเขาพวกเรา คนในและคน
นอกชุมชนจากข้อความ หากความตื้นตันใจต่อภาพของประชาชนทั่งชาวปากคลอง หนองปิง ลาน
ดอกไม้ แม้กระทั่งชนบทและตําบลที่ห่างออกไปใน ป่าลึกและดงสูง และเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไป
ผู้คนเหล่านั้นทีม่ ากันแน่นขนัดลานวัดก็จะกลับไปยังชุมชนไม่ได้มีจิตสํานึกความเป็นชุมชนเดียวกัน
นั้นเอง
“ศรัทธาและขวัญของคนเราเป็นของประหลาด คลองสวนหมากซึ่งแต่ไหนแต่ไรมา
เชื่อถือกันว่าเป็นตําบลอุบาทว์ ป่าช้า และหลุมศพสําหรับคนต่างถิ่น สิ้นเสนียดจัญไรกันที หลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จผ่านมา แม่เฒ่าแคล้วเองก็พูดขึ้นว่า แต่นี้ไปกูไม่ตายแล้ว อ้าย
ทิดเอ๊ย แกบอกรื่น เช่นเดียวกันรื่นรู้ดว้ ยสัญชาตญาณว่าการเสด็จประพาสของพระพุทธเจ้าหลวง เริ่ม
ชีวิตและยุคใหม่ของคลองสวนหมากนับจากอึดใจแรกที่พระองค์เสด็จถึง”51

เป็นประโยคที่พูดในนามของคนนิรนามจํานวนมากที่ตายไปแล้วเหล่านั้นในนครชุม
แต่เป็นการตอกย้ําด้วยอารมณ์สะเทือนใจ และเรียกกําลังใจของตนกลับคืนมาสร้างสํานึกใหม่ขึ้นมาใน
ตัวเอง สร้างความทรงจําใหม่บนพื้นที่เก่าและเรื่องในอดีตที่ไม่จําเป็นจะต้องลืม52
3.4.3 Hall Exhibition ที่ 3 จิตกรรมความเป็นชาติในทุ่งมหาราช ทุ่งมหาราช
งานเขียนนิยายที่ฉายภาพบ้านเมืองคลองสานหมากเมื่อในอดีต ระหว่างปี พ.ศ. 2433-249353 ของ
49

เรื่องเดียวกัน,329.
เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม,แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread of
Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 12.
51
เรียมเอง[นางแฝง], ทุ่งมหาราช,329
52
เบนเนดิก แอนเดอร์สัน, ชุมชนในจิตกรรม บทสะท้อนว่าด้วยกําเนิดและการแพร่
ขยายของชาตินิยม, แปลจาก Imaged Communities Reflection on the Origin and Spread
of Nationalism, แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 364-365.
53
ลําดับปีในเรื่องทุ่งมหาราช รื่นตายในปี2493 รวมอายุไข 92 ปี ทิดรื่นมาอาศัยอยู่ที่
คลองสวนหมากเมื่ออายุ 32 ปี เมื่อหักลบกันจะเท่ากับ 60 ปี เพราะฉะนั้นจึงนําเอา 60 ปี ไปหักลบ
ออกจากปี พ.ศ.2493 จึงได้ตรงกับปี พ.ศ.2433 ก่อนครูมาลัยเกิด16 ปี ครูมาลัยเกิด ปี2449 และในปี
เดียวกัน รัชกาลที่5 เสด็จประพาสต้นกําแพงเพชร วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2449
50
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ชุมชนนครชุมและจังหวัดกําแพงเพชร เรื่องทุ่งมหาราชเป็นวรรณกรรมทีส่ ะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนนครชุมในอดีตซึ่งต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ การต่อสู่เพื่อสิทธ์ชาวบ้านที่ถูกกีดกัน
จากทรัพยากรที่ตนจากนายทุนและอํานาจรัฐบาล โดยครูมาลัย ชูพินิจได้ผูกโครงเรื่องผ่านตัวละครคือ
รื่นและสุดใจ ฉากของนิยายเรื่องทุ่งมหาราชลําดับเหตุเหตุการณ์ตามประวัติศาสตร์ของจังหวัด
กําแพงเพชรและนครชุม54 และตัวละครเอกบางตัวในเรื่องก็เป็นชื่อของบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงใน
อดีต นิยายทุ่งมหาราชก่อให้เกิดจิตกรรมจากการพิมพ์การพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2497 เชื่อมโยง
ผู้คนเข้าด้วยกันในวงกว้างด้วยภาษาเขียนและการพิมพ์ประเด็นชุมชนกับชาติ ทุ่งมหาราชเสมือนการ
แสดงภาพชุมชนคลองสวนหมากที่ดําเนินตามประวัติศาสตร์ของกําแพงเพชรจากจินตกรรมในอดีต
ของครูมาลัยและความทรงจําก่อนหน้าขึ้นไป ทุ่งมหาราชมักถูกวิเคราะห์จินตกรรมในทางด้านเดียว
เสมอคือ ในด้านความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชร ในอีกด้านหนึ่งที่ไม่
ค่อยมีใครพูดถึงคือ ภาพนัยยะชุมชนในจินตกรรมของชนบทที่ไม่ได้เกิดจากอํานาจศูนย์กลางของรัฐ
จิตกรรมชุมชนที่เกิดจากการสร้างความเป็นชุมชนคลองสานหมาก และระบุข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์เอาไว้คือการเสร็จประพาสเมืองกําแพงเพชร และคลองสวนหมากก็ได้เลื่อนฐานะชุมชน
เป็นตําบลคลองสวนหมากมีสาํ มโนประชากร แผนที่ พิพิธภัณฑ์ ตามการปกครองแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการผนวกและดูดกลืนชุนชนที่กระจัดกระจายในการตั้งถิ่นฐานและให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชาติรัฐ สร้างจิตสํานึกชุมชนจินตกรรมชาติสามารถหล่อหลอมผู้คนที่แตกต่างกันและอยู่ห่างไกลกันให้
มีความรู้สึกแบบเดียวกันผ่านกลไกลของอํานาจรัฐและกลไกลทางวัฒนธรรมจากการขุดค้นทาง
ประวัติศาสตร์ในพื้นที่คลองสานหมากและถูกกระชับความเป็นจิตกรรมร่วมกันในชาติเดียวกันในเวลา
ต่อมาคือการเปลี่ยนชื่อเป็นตําบลนครชุม ตามหลักศิลาจารึกนครชุมตามประวัติศาสตร์ของชาติที่ขุด
ข้นได้จากนครชุม จิตกรรมของตัวละครชาวบ้านที่มีแสดงให้เห็นถึงการแบ่งคนนอกคนในพื้นที่ใน
ขณะที่มีการเลือกตัว รื่นขึ้นเป็นกํานันตําบลคลองสวนหมากและการต่อสู่กันของกลุ่มคนพื้นที่กับกลุ่ม
ทุนจากเมืองหลวงที่รวมกับนักการเมืองในพื้นที่แย้งสิทธิ์ในการทําสัมปทาน ไม้ โดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้าง
ถึงความชอบธรรมในการทําสัมปทาน สุดท้ายจบลงด้วยเรื่องของระบบประชาธิปไตยประชามติเสียง
ส่วนมาก กลุ่มคนในพื้นที่ได้รบั เสียงส่วนมากและมีสทิ ธิ์ในการทํากินในพื้นที่ของตนได้อย่างอิสระ
3.5 ส่วนที่ 5 โรงฉายภาพยนตร์ ฉายภาพยนตร์จากนิยายของ ม.ชูพินิจ ภาพยนตร์ช่วย
ให้มองเห็นจิตกรรมได้ดีขึ้นจากผู้คนที่เข้าถึงนิยายทุ่งมหาราชถูกจํากัดอยู่ในวงนักอ่าน ทุ่งมหาราชใน
รูปแบบภาพยนตร์ถูกสื่อสารออกไปในวงกว้างและเข้าถึงจินตกรรมได้ง่ายกว่าจากมิติการสื่อสาร
ด้วยอวัจนะภาษาในภาพยนต์ รูปแบบถ้อยคํา น้ําหนักของเสียง อารมณ์ จังหวะการหยุด ความลังเล
การแสดงออกท่าสีหน้า ภาษากาย ท่าทาง เหล่านี้บ่งบอกถึงอารมณ์และสภาวะของจิตใจในเหตุการณ์
ในภาพยนตร์ จากการวิเคราะห์จินตกรรมและนัยยะที่แฝงอยู่ในจินตกรรมทุ่งมหาราช ภาพยนต์จึง
เป็นการฉายภาพของเหตุการณ์ที่เกิดจากการตีความนิยาย ภาพยนตร์ทุ่งมหาราชจึงเป็นพาหนะหนึ่ง
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ในการนําพาจินตกรรมที่เกิดจากนิยายไปปรากฏในโรงฉายภาพยนต์และวิกหนังกลางแปลงทุกๆ ที่
และเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําในสังคม
3.6 ส่วนที่ 6 นิทรรศการหมุนเวียน กลุ่มถ่ายภาพ งานศิลปะ หนังสัน้ พื้นที่สร้างสรรค์
และมีอัตลักษณ์ของความเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงออกเพราะไม่ว่าจะเป็นหนังนอกกระแส (หนังสั้น
หนังสารคดี ภาพถ่าย ฯลฯ) กิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม งานเด็กเยาวชน งานสาธารณะ ฯลฯ แวะ
เวียนมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงภาพยนตร์ หรือแม้แต่บทความ กาพย์โครงกลอนของคนในพื้นที่
4. พื้นทีใ่ ช้สอยโครงการ
4.1 รายละเอียดขนาดพื้นที่ใช้สอยพิพิธภัณฑ์นครชุม
ตางรางที่ 4 พื้นที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียดครุภัณฑ์
พื้นที/่
จํานวน สรุปขนาด
ผู้ใช้
หน่วย
พื้น
ส่วนนิทรรศการ
ถาวร
1.นครชุมคือ
ผู้เข้าชม
คลองสวนหมาก
คือ
-เมืองนครชุมและ
วิดิทัศน์
2x8 ตรม.
1
16 ตรม.
เมืองกําแพงเพชร
- model เมือง
model เมือง
4 x4 ตรม.
1
16 ตรม.
นครชุมและเมือง
กําแพงเพชร
board + Touch
2 x4 ตรม.
1
8 ตรม.
Screen Monitor TV
boardแผนที่โบราณและ 2 x4 ตรม.
2
8 ตรม.
แผนที่ปัจจุบัน
board เนื้อหา
2 x4 ตรม.
2
16 ตรม.
-คลองสวนหมาก
วิดิทัศน์
2 x8 ตรม.
1
16 ตรม.
คือ
boardแผนที่ต้นลําคลอง 3 x3 ตรม.
1
9 ตรม.
และการสัญจรในอดีต
-เนื้อหา
board เนื้อหา
2 x4 ตรม.
2
16 ตรม.
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่1 นครชุมคือ คลองสวนหมากคือ 105 ตรม.+ทางสัญจร
136.5
30% 31.5 ตรม.
ตรม.
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ตางรางที่ 4 พื้นที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ)
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียดครุภัณฑ์
พื้นที/่
จํานวน สรุปขนาด
ผู้ใช้
หน่วย
พื้น
2.ทิ้งถิ่น
ผู้เข้าชม
-ภัยพิบัติ
วิดิทัศน์+ board
2 x8 ตรม.
1
16 ตรม.
model การก่อตัวของ
3 x3 ตรม.
1
9 ตรม.
ชุมชนและร่องรอยเมือง
นครชุม
-เนื้อหา
Board
2 4 ตรม.
2
16 ตรม.
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่2 ทิง้ ถิ่น 41 ตรม.+ ทางสัญจร30% 12.3 ตรม.
53.3 ตรม.
3.คลองสวน
ผู้เข้าชม
หมากกับ
ภาพลักษณ์ของ
พื้นที่การทําไม้
- ผืนที่ป่าแถบ
boardแสดงเนือ้ หา+ภาพ 2 x8 ตรม.
8
128 ตรม.
จังหวัด
กําแพงเพชร
และจังหวัดตาก
โมเดลแสดงวิธีการทําไม้ 3 x3 ตรม.
1
9 ตรม.
โมเดลแสดงล่องไม้ออก
3 x3 ตรม.
1
9 ตรม.
จากคลอง
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 3 กลับมาสร้างใหม่ในพื้นที่เก่า 146 ตรม.+ ทางสัญจร
190 ตรม.
30% 43 ตรม.
4.ประสบการณ์
และความทรง
จําของคนรุน่
บุกเบิก
วิดิทัศน์บุคคลกับเรื่องเล่า 2 x2 ตรม.
10
40 ตรม.
boardรูปภาพ
2 x4 ตรม.
4
32 ตรม.
boardแสดงเนือ้ หา
2 x3 ตรม.
2
12 ตรม.
การต่อสู้กับภัยธรรมชาติ 2 x4 ตรม.
2
16 ตรม.
และโรคระบาด
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 4 ความทรงจําของคนรุ่นบุกเบิก 100 ตรม.+ ทางสัญจร 130 ตรม.
30% 30 ตรม.

117
ตางรางที่ 4 พื้นที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ)
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียดครุภัณฑ์
พื้นที/่
จํานวน สรุปขนาด
ผู้ใช้
หน่วย
พื้น
5.ภาพความ
ผู้เข้าชม
เป็นชุมชน
คลองสวน
หมากของ
นิยายทุง่
มหาราช
Board boardแสดง
2 x4 ตรม.
4
32 ตรม.
เนื้อหา ตัวละคร และการ
ผูกโยงเรื่อง
boardภาพการ
2 x4 ตรม.
4
32 ตรม.
เปรียบเทียบจิตกรรมจาก
นิยาย ทุ่งมหาราช
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 5 ภาพชุมชนคลองสวนหมาก 62 ตรม.+ ทางสัญจร30% 80.6 ตรม.
18.6 ตรม.
6.ที่มาของกลุม่ ผู้เข้าชม
ชาติพนั ธุ์
วิดิทัศน์
2 x8 ตรม.
1
16 ตรม.
model การก่อตัวของ 3 x3 ตรม.
1
9 ตรม.
ชุมชน
board + Touch
2 x4 ตรม.
2
16 ตรม.
Screen Monitor TV
board ภาพ
2 x4 ตรม.
2
16 ตรม.
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 6 ที่มาของกลุ่มชาติพันธุ์57 ตรม.+ ทางสัญจร30% 17
74 ตรม.
ตรม.
7.ปากคลอง
ผู้เข้าชม
เหนือ ปาก
คลองกลาง
ปากคลองใต้
วิดิทัศน์คลองสวนหมาก 2 x8 ตรม.
1
16 ตรม.
model การก่อตัวของ 3 x3 ตรม.
1
9 ตรม.
ชุมชนปากคลอง
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ตางรางที่ 4 พื้นที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ)
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียดครุภัณฑ์
พื้นที/่
จํานวน สรุปขนาด
ผู้ใช้
หน่วย
พื้น
board + Touch
2 x4 ตรม.
4
32 ตรม.
Screen Monitor TV
board ภาพ
2 x4 ตรม.
4
32 ตรม.
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 7 ปากคลอง 89 ตรม.+ ทางสัญจร30% 27 ตรม.
116 ตรม.
8.สัปทานไม้
ผู้เข้าชม
board + Touch
2 x4 ตรม.
1
8 ตรม.
Screen Monitor TV
แสดงแผนที่ภาพรวมใน
การทําไม้
board เนื้อหา+ภาพ
2 x4 ตรม.
4
32 ตรม.
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 8 สัปทานไม้ 40 ตรม.+ ทางสัญจร30% 12 ตรม.
52 ตรม.
9.สัปทานป่า ผู้เข้าชม
โป่งน้ําร้อน
board + Touch
2 x4 ตรม.
1
8 ตรม.
Screen Monitor TV
แสดงแผนทีก่ ารทําไม้สัป
ทานป่าโปร่งน้ําร้อน
board เนื้อหา+ภาพ
2 x4 ตรม.
4
32 ตรม.
board เนื้อหา+ภาพ
2 x4 ตรม.
2
16 ตรม.
พ่อค้าไม้
model การก่อตัวของ 4 x4 ตรม.
1
16 ตรม.
ชุมชนโป่งน้ําร้อน
model ลูกหาบ และฟัน 3 x4 ตรม.
1
12 ตรม.
ไม้
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 9 สัปทานป่าโป่งน้ําร้อน 84 ตรม.+ ทางสัญจร30% 52
ตรม.

136 ตรม.
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ตางรางที่ 4 พื้นที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ)
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียดครุภัณฑ์
พื้นที/่ หน่วย จํานวน สรุปขนาด
ผู้ใช้
พื้น
10.ทุนสัปทาน ผู้เข้าชม board เนื้อหา+ภาพ
2 x4 ตรม.
2
16 ตรม.
ไม้เมืองหลวง
เชื่อมโยงคู่กรณี
VS ทุนท้องถิน่
VS รัฐบาล
ตู้ลิ้นชักบอร์ดแนวตั้ง
2x4 ตรม.
4
32 ตรม.
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 10 ทุนไม้เมืองหลวง VS ทุนไม้ทอ้ งถิ่น 48 ตรม.+ ทาง
65.5 ตรม.
สัญจร30% 14.5 ตรม.
11.ใบบอก
ผู้เข้าชม
ตู้ลิ้นชักboardแนวตั้ง
2 x4 ตรม.
3
24 ตรม.
เนื้อหาทั้งหมด
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 11 ใบบอก 24 ตรม.+ ทางสัญจร30% 7.5 ตรม.
31.5 ตรม.
12.ฉันคือใคร? ผู้เข้าชม
board + Touch
2 x4 ตรม.
4
32 ตรม.
Screen Monitor TV
board ภาพ
2 x6 ตรม.
2
24 ตรม.
model ขบวนพิธีการ
6 x4 ตรม.
1
24 ตรม.
แต่งงาน
board ภาพการแต่งงาน 2 x6 ตรม.
1
ของกลุ่มคนนครชุม
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 12 ฉันคือใคร??? 92 ตรม.+ ทางสัญจร30% 28 ตรม.
13.รสชาตินคร ผู้เข้าชม
ชุม
board + Touch
2 x4 ตรม.
4
Screen Monitor TV
board เครื่องเทศ
2 x6 ตรม.
1
ทดลองกลิ่น
board เนื้อหา
2 x4 ตรม.
2
board ภาพร้านอาหาร 2 x4 ตรม.
1
และการกิน
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 13 รสชาตินครชุม 68 ตรม.+ ทางสัญจร30% 21 ตรม.

12 ตรม.
120 ตรม.
32 ตรม.
12 ตรม.
16 ตรม.
8 ตรม.
89 ตรม.
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ตางรางที่ 4 พื้นที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ)
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียดครุภัณฑ์
พื้นที/่ หน่วย จํานวน สรุปขนาด
ผู้ใช้
พื้น
14.ตําบลคลอง ผู้เข้าชม board + Touch
2 x4 ตรม.
4
32 ตรม.
สวนหมาก คือ
Screen Monitor TV
เมืองเก่าชื่อ
นครชุม
model เมือง การ
2 x6 ตรม.
1
12 ตรม.
เปลี่ยนแปลงของเมือง
board เนื้อหา เปลี่ยน 2 x4 ตรม.
2
16 ตรม.
ชื่อตําบล
ผ้าม่านพิมพ์ภาพ นคร 2 x4 ตรม.
8
64 ตรม.
ชุมใน อดีต ปัจจุบัน
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงที่ 14 คลองสวนหมากคือนครชุม124ตรม.+ ทางสัญจร30% 161 ตรม.
37 ตรม.
4.2 ส่วนจัดแสดง ครูมาลัย ชูพินิจ
ตางรางที่ 5 พื้นที่ส่วนจัดแสดงครูมาลัย
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียดครุภัณฑ์
ผู้ใช้
1.ครูมาลัย
ผู้เข้าชม วิดิทัศน์
ชูพินิจ
ตู้หนังสือ
board + Touch
Screen Monitor TV
board เนื้อหา ครูมาลัย
2.นิยายของ ครู ผู้เข้าชม board + Touch
มาลัย ชูพนิ ิจ
Screen Monitor TV
กับสังคมนคร
ชุม
board เนื้อหาความ
เชื่อมโยงด้าน
ประวัติศาสตร์

พื้นที/่ หน่วย จํานวน
2 x4 ตรม.

1

สรุปขนาด
พื้น
8 ตรม.

2 x1.8 ตรม.
2 x4 ตรม.

2
1

7.2 ตรม.
8 ตรม.

2 x4 ตรม.
2 x4 ตรม.

4
1

32 ตรม.
8 ตรม.

2 x4 ตรม.

4

32 ตรม.
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ตางรางที่ 5 พื้นที่ส่วนจัดแสดงครูมาลัย(ต่อ)
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียดครุภัณฑ์
พื้นที/่ หน่วย จํานวน
ผู้ใช้
3.จิตกรรม
ผู้เข้าชม board + Touch
2 x4 ตรม.
2
ความเป็นชาติ
Screen Monitor TV
ในทุ่งมหาราช
board เนื้อหาความ
2 x4 ตรม.
4
เชื่อมโยงด้านจิตกรรม
ความเป็นชุมชนและจิต
วิญญาณในของตัวละคร
สรุปพื้นทีส่ ่วนจัดแสดงครูมาลัย 143 ตรม.+ ทางสัญจร30% 43 ตรม.
4.3 โรงฉายภาพยนตร์
ตางรางที่ 6 พื้นที่ส่วนโรงฉายภาพยนตร์
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียด
พื้นที/่ หน่วย จํานวน
ผู้ใช้
ครุภัณฑ์
โรงฉายภาพยนตร์
เก่าภาพยนตร์ใหม่
โรงฉายภาพยนตร์
ผู้เข้าชม 60 ที่นั่ง
315 ตรม.
1
ห้องฉาย
พนักงาน เครื่องฉาย ที่เก็บ
20 ตรม.
1
มวนฟิล์ม
ห้องน้ํา
ผู้เข้าชม ชาย-หญิง
15 ตรม.
4
ห้องเก็บมวนฟิล์ม
พนักงาน ตู้เก็บฟิล์ม
14 ตรม.
1
ส่วนพื้นที่ขายตั๋ว
พนักงาน เคาน์เตอร์ขายตั๋ว
40 ตรม.
1
พื้นที่ตรวจตั๋ว
พนักงาน
20 ตรม.
1
งานระบบ
พนักงาน - ระบบไฟฟ้า23 ตรม.
1
ประปา
ห้องพนักงาน
พนักงาน เก็บของ
20 ตรม.
1
สรุป พื้นทีส่ ่วนโรงฉายภาพยนตร์ 512 ตรม.+ ทางสัญจร30% 154ตรม.

สรุปขนาด
พื้น
16 ตรม.
32 ตรม.

186 ตรม.

สรุปขนาด
พื้น
315 ตรม.
20 ตรม.
60 ตรม.
14 ตรม.
40 ตรม.
20 ตรม.
23 ตรม.
20 ตรม.
666 ตรม.
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44.4 ความทรงงจํา:บ้านพะโโป้
ตางรางที่ 7 พื้นที่ส่วนจัดแสดงบ้
แ านพะโปป้
ความทรงจําํ :บ้านพะโป้
ชัน้ ที่ 1
1. Hall Exhibbition ห้องรับบแขก
2.
2 Hall Exhibbition .กระเหหรี่ยง 2พี่น้อง ราชา
ไมม้สัก
3.
3 Hall Exhibbition บ้านห้าาง
4.ห้
4 องเจ้าหน้าที่
5.ห้
5 องน้ํา
ชัน้ ที่ 2
6.
6 Hall Exhibbition ปืน วัตตถุ สิ่งของ
7.
7 Hall Exhibbition นาย ฮ้ออยพะโป้
8.Hall
8
Exhibition ข้าสู่วงกการค้าไม้
9.งานระบบงา
9
นจัดแสดง
รายละเอียด
ชั้นที่1
1.ห้องรับแขขก

จํจานวน รายยละเอียดครุภัภณฑ์
ผู้ใช้
ผู้เข้าชม

พืพ้นที/่ หน่วย

หมมาย
เหตุ
86.7
ตรม.

2.กระเหรี่ยง 2พี่น้อง ผู้เข้าชม
ราชาไม้สัก

355 ตรม.

3.บ้านห้าง

ผู้เข้าชม

311 ตรม.

ห้องเจ้าหน้าที
า ่

ผู้เข้าชม

11.5
ตรม.

ห้องน้ํา

ผู้เข้าชม

13.35
1
ตรม.
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ตางรางที่ 7 พื้นที่ส่วนจัดแสดงบ้
แ านพะโปป้(ต่อ)
รายละเอียด
จํจานวน รายยละเอียดครุภัภณ
ั ฑ์
ผู้ใช้
ชั้นที่ 2
4.ปืน วัตถุ สิ่งของ
ผู้เข้าชม

พืพ้นที่/หน่วย

หมาย
ห
เหตุ
86.7
ตรม.

5.นาย ฮ้อยพะโป้

ผู้เข้าชม

355 ตรม.

6.เข้าสู่วงกาารค้าไม้

ผู้เข้าชม

311 ตรม.

7.เสด็จประพาสต้นที่ ผู้เข้าชม
คลองสวนหมาก
ห้องงานระบบบ
ผู้เข้าชม
สรุป พื้นทีส่ส่ ่วน บ้านพะโปป้

11.5
ตรม.
13.35
1
ตรม.
450
ตรม.

44.5 พิพธิ ภัณฑ์เรือในนครชชุม
ตางรางที่ 8 พื้นที่ส่วนจัดแสดงพิ
แ พิธภัณฑฑ์เรือในนครชุชุม
รายละเอียด
จํานวน
น
รายยละเอียด
พื้นที/่ หน่
ห วย จํานนวน สรุปขนาด
ผู้ใช้
ครุรุภัณฑ์
พื้น
ส่วนจัดแสดดงเรือ ผู้เข้าชม
า
เรืออชะล่า
10 x 2 ตรม.
1
20 ตรม.
เก่า
เรืออแม่ปะ
10 x 2 ตรม.
1
20 ตรม.
เรืออเป็ด
5 x 1 ตรม.
1
5 ตรม.
ต
เรืออเมล์(จําลอง)
1 x 0.22 ตรม.
1
1 ตรม.
ต
เรืออกําปั่น(จําลอง) 1 x 0.22 ตรม.
1
1 ตรม.
ต
เรืออโกลนเรือโกลลน
1.3 x 0.8
1
1.5 ตรม.
ตรรม.
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ตางรางที่ 8 พื้นที่ส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เรือในนครชุม(ต่อ)
รายละเอียด
จํานวน
รายละเอียด
พื้นที/่ หน่วย จํานวน สรุปขนาด
ผู้ใช้
ครุภัณฑ์
พื้น
เรือหมู
1 x 6.4 ตรม.
1
6.4 ตรม.
ส่วนจัดแสดง
ผู้เข้าชม
board เนื้อหา
2 x 6 ตรม.
4
24 ตรม
เนื้อหาเรือในทุ่ง
(โมเดล)
มหาราช
ลอดใต้ท่องเรือ ผู้เข้าชม
เรือขุดเก่า
1.5 x 12
1
12 ตรม.
ตรม.
ห้องน้ํา
6.5 x 10
1
6.5 ตรม.
ตรม.
สรุป พื้นทีส่ ่วนพิพิธภัณฑ์เรือในนครชุม 95 ตรม.+ ทางสัญจร30% 29 ตรม.
240 ตรม.
4.6 ส่วนสํานักงานพิพิธภัณฑ์และคลังพิพธิ ภัณฑ์ ผู้ใช้สอยหลักส่วนสํานักงาน
พิพิธภัณฑ์ เป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการซึ่งทําหน้าที่ควบคุมจัดแสดงต่างๆ มีจํานวนทั้งหมด 18 คน
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดของพื้นที่ในส่วนสํานักงานพิพิธภัณฑ์นครชุม
รายละเอียด
จํานวนผู้ใช้ รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่
หมาย
หน่วย
เหตุ
สํานักงานพิพิธภัณฑ์
ห้องหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์
1
โต๊ะทํางาน
13
2 ตู้เอกสาร
ชั้นวางหนังสือ
ห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ
2
โต๊ะทํางาน
25
2 ตู้เอกสาร
โต๊ะทํางานรวม
โต๊ะเขียนแบบ
ห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรม
3
โต๊ะทํางาน
25
2 ตู้เอกสาร
โต๊ะทํางานรวม
รวมพื้นที่
ส่วนคลังพิพิธภัณฑ์
ห้องเจ้าหน้าที่ประจําคลัง
1
โต๊ะทํางาน
9.5
ตู้เอกสาร
พื้นที่คลังคิดเป็น 30%จากส่วน
รวมพื้นที่
516 ตรม.
จัดแสดง

125
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดของพื้นที่ในส่วนสํานักงานพิพิธภัณฑ์นครชุม(ต่อ)
รายละเอียด
จํานวนผู้ใช้ รายละเอียดครุภัณฑ์ พื้นที/่
หน่วย
ส่วนควบคุมนิทรรศการ
ห้องเจ้าหน้าที่นําชม
2
โต๊ะทํางาน
20
ตู้เอกสาร
ห้องเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จัดแสดง 3
3 โต๊ะทํางาน
25
3 ตู้เอกสาร
ส่วนวิชาการและการผลิต
ห้องพนักงานฝ่ายวิชาการ

2

ห้องพนักงานช่างฝีมือ

3

ห้องทํางานช่างภาพ

1

ห้องพักเจ้าหน้าที่
ส่วนPANTRY
ห้องน้ําพนักงาน

18

พื้นที่ใช้งาน
ทางสัญจร30%
รวมพื้นที่ส่วนงานพิพิธภัณฑ์

18

2 โต๊ะทํางาน
6 ตู้เอกสาร
โต๊ะทํางานรวม 1
โต๊ะ
3 โต๊ะทํางาน
3 ตู้เอกสาร
โต๊ะทํางานรวม 1
โต๊ะ
โต๊ะทํางาน
ตู้เอกสาร
พื้นที่เตรียมอาหาร
ห้องน้ําชาย
ชาย 2 อ่างล้างหน้า
2 โถปัสสาวะ
4 ห้องส้วม
ห้องน้ําหญิง
หญิง 4 อ่างล้างหน้า
4 ห้องส้วม

30

25

9
25
9
10

10
752 ตรม
226 ตรม.
978 ตรม

หมาย
เหตุ
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4.7 ส่วนสาธารณะโครงการพิพิธภัณฑ์นครชุม ผู้ใช้สอยในส่วนสาธารณะ คือ ผู้เข้าชม
โครงการ ซึ่งมีจํานวน 561 คนต่อวัน
4.7.1 ส่วนโถงทางเข้าโครงการพิพธิ ภัณฑ์นครชุม เปิดบริการ 9.00-17.00 คิดเป็น
8 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน ดังนั้นผู้ใช้โครงการ 1 ชั่วโมงคิดเป็น (561หาร 8) เท่ากับ 71 คน 1 ชั่วโมง เฉลี่ย
ต่อ 1 คนใช้เวลา 15 นาทีในการใช้พื้นที่บริเวณโถงหลักแล้วจึงแยกไปส่วนต่างๆ ของโครงการ
เพราะฉะนั้นจะมีจํานวนผู้ใช้โถง(71หาร 4) เท่ากับ 18 คน
4.7.2 จํานวนผู้เข้าชมโครงการเป็นหมู่คณะ จํานวนสูงสุดคิดเป็น 60 คนจาก
ตาราง ดังนั้นรวมจํานวนผู้เข้าชมโครงการในส่วนโถงทางเข้า(60บวก18 )เท่ากับ 78 คน
ตารางที่ 10 แสดงการคาดคะเนจํานวนผู้เข้าชมโครงการเป็นหมู่คณะ
โครงการ
จํานวน(คน)
ประเภทผู้เข้าชม
พาหนะ
พิพิธภัณฑ์นครชุม
60 (รถบัส 2คัน)
- นักเรียน,นักศึกษา
-รถบัส
-กลุ่มทัวร์นักท่องเที่ยว -รถตู้
4.7.3 ส่วนรับฝากของ จากผู้เข้าชมโครงการใช้เวลาเฉลี่ยในการชมประมาณ 1
ชั่วโมงจากผู้เข้าชมโครงการต่อวัน คิดเป็นเวลาเปิดบริการ 8 ชั่วโมง (561หาร 8) เท่ากับ71 คนต่อ
ชั่วโมง พิพิธภัณฑ์นครชุมใช้อัตราส่วน 1ต่อ5 ของจํานวนผู้เข้าชมโครงการนํามาคิดอัตราส่วนจํานวน
พื้นที่รับฝากของ ดังนั้นคิดเป็น 71หาร5 เท่ากับ 15 คน ตู้ฝากของ 1ตู้รับฝากของได้ 4 คน ดังนั้น
จะต้องใช้ต้ฝู ากของจํานวน 15หาร4 เท่ากับ 4 ชุด
4.7.4 ห้องน้ําพิพิธภัณฑ์ จํานวนผู้ใช้โครงการภายใน 1 ชัว่ โมง เท่ากับ 71 คนต่อ
ชั่วโมง จํานวนผู้ใช้โครงการเป็นหมู่คณะสูงสุด 60 คน นําจํานวนมาบวกกัน รวมเป็น 131 คน
ตารางที่ 11 แสดงมาตรฐานการติดตั้งจํานวนสุขภัณฑ์สําหรับส่วนสาธารณะ
จํานวน
อ่างล้างหน้า
โถปัสสาวะ
ห้องส้วม
(คน)
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1-200
1
1
2
0
1
1
201-400
2
2
3
0
3
4
401-600
3
3
4
0
4
5
601 -800
4
4
5
0
5
6
801- 1,000
5
5
5
0
6
7
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ตารางที่ 12 รายละเอียดของพื้นที่ในส่วนสาธารณะ
รายละเอียด
จํานวน
รายละเอียดครุภัณฑ์
ผู้ใช้
โถงทางเข้า
131
ส่วนพักคอย
33
เก้าอี้พัก
ส่วนประชาสัมพันธ์ 1
โต๊ะเคาท์เตอร์
ส่วนจําหน่ายบัตร
2
2 เคาท์เตอร์ขายบัตร
ส่วนรับฝากของ
1
4 ตู้รับฝากของ
ส่วนโทรศัพท์
3 โทรศัพท์สาธารณะ
ห้องน้ําสาธารณะ
561
ห้องน้ําชาย
ชาย 4 อ่างล้างหน้า
4 โถปัสสาวะ
4 ห้องส้วม
ห้องน้ําหญิง
หญิง 4 อ่างล้างหน้า
4 ห้องส้วม
พื้นที่ใช้งาน
ทางสัญจร 30%
รวมพื้นที่ส่วน
สาธารณะ

พื้นที/่ หน่วย หมายเหตุ
150 ตรม.
40 ตรม.
4 ตรม.
2.5 ตรม.
15 ตรม.
3 ตรม.
15 ตรม.

15 ตรม.
245 ตรม.
73 ตรม.
318 ตรม.

4.8 ส่วนร้านอาหารและขายของที่ระลึก
4.8.1 จํานวนผู้ใช้รา้ นอาหาร จากผูใ้ ช้สอยอาคารในส่วนนี้จะแบ่งเป็นผู้เข้าชม
โครงการ และพนักงานซึ่งสามารถคาดคะเนจํานวนผู้ใช้ได้ดังนี้ส่วนร้านอาหาร จํานวนผู้ใช้บริการ
ร้านอาหารจะเป็น 1หาร4 ช่วงเวลา ของผู้ใช้โครงการทั้งหมดจากผู้ใช้โครงการทั้งหมด 561 คนต่อวัน
จะได้จํานวนผู้ใช้ร้านอาหาร 561หาร 4 ช่วงเวลาเท่ากับ 141 คนต่อวัน
จํานวนผู้เข้าชมที่เข้าใช้ร้านอาหาร ร้านอาหารเปิดบริการ 7 ชั่วโมง จะมีผู้ใช้ 141
หารด้วย 7 เท่ากับ 21 คนต่อชั่วโมงจํานวนโต๊ะอาหาร 1 โต๊ะมี 4 ที่นั่ง นําเอา 21คนต่อชั่วโมงหาร
ด้วย 4 เท่ากับโต๊ะ 5 ตัวขึ้นไป
จํานวนพนักงานพิพิธภัณฑ์ที่ใช้บริการร้านอาหาร จากจํานวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 50
คนการใช้งานมากที่สุดช่วง 12.00 น.ถึง1.300น. (1 ชั่วโมง) อัตราเฉลีย่ ในการใช้บริการ 30 นาทีต่อ 1
คนสามารถแบ่งช่วงการใช้งานเป็น 30นาทีใน1ช่วงโมงจะเท่ากับ2 ช่วง 50หาร2 เท่ากับ 25 คน
โต๊ะอาหาร 4 ที่นั่งจะต้องมีจํานวน 25 หาร 4 เท่ากับ 5ตัว
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4.8.2 ส่วนร้านขายของที่ระลึก จํานวนผู้ใช้บริการร้านขายของที่ระลึกคิดเป็น 60%
ของผู้เข้าชมโครงการทั้งหมดจากผู้ใช้โครงการทั้งหมด 561 คนต่อวัน จะได้จํานวนผู้ใช้ร้านขายของที่
ระลึกเท่ากับ 337 คน ผู้ใช้โครงการ 1 คน เฉลี่ยใช้เวลาเดินซื้อของในร้าน 20 นาที พิพิธภัณฑ์เปิด
บริการ 2 ชั่วโมงหารวัน 20 นาที่ใน 1 วัน คิดเป็น 24 ช่วง ดังนั้นในเวลา 20 นาที จะมีผู้เข้าใช้ร้าน
ขายของที่ระลึก 337หาร24 เท่ากับ 15 คน พื้นที่ตอ่ 1 คน (ผูม้ าใช้บริการร้านขายของที่ระลึก)
เท่ากับ 1.5 ตารางเมตรต่อคน ดังนั้นพื้นที่ของร้านขายของที่ระลึกเป็น 1.5 คูณ 15 เท่ากับ 23
ตารางเมตร
ตารางที่ 13 สรุปรายละเอียดของพื้นที่ในส่วนร้านอาหารและร้านของทีร่ ะลึก
รายละเอียด
จํานวน รายละเอียดครุภัณฑ์
พื้นที/่ หน่วย หมายเหตุ
ผู้ใช้
ส่วนร้านอาหาร
ส่วนพื้นที่ขายอาหาร
15 ตารางเมตรต่อร้าน
30 ตรม.
ส่วนร้านอาหาร-ร้าน
กาแฟ
- ส่วนผู้ใช้โครงการ
21 6 โต๊ะอาหาร
36 ตรม.
- ส่วนพนักงานและ
30 ตรม.
เจ้าหน้าที่
25 5 โต๊ะอาหาร
ห้องขยะ
5%ของพื้นที่ขายอาหาร
5 ตรม.
พื้นที่ใช้งาน
101 ตรม.
ทางสัญจร 30%
30 ตรม.
รวมพื้นทีส่ ่วนบริการ
131 ตรม.
ส่วนร้านขายของที่
ระลึก
ร้านขายของที่ระลึก
15
23 ตรม.
พื้นที่เก็บของ
40 %ของพื้นที่ขาย
9 ตรม.
ห้องน้ําสาธารณะ
ห้องน้ําชาย
15 ตรม.
ชาย 4 อ่างล้างหน้า
4 โถปัสสาวะ
4 ห้องส้วม
ห้องน้ําหญิง
15 ตรม.
หญิง 4 อ่างล้างหน้า
4 ห้องส้วม
พื้นที่ใช้งาน
62 ตรม.
ทางสัญจร 30%
19 ตรม.
รวมพื้นทีส่ ่วนบริการ
74 ตรม.
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4.9 ส่วนงานระบบอาคาร
4.9.1 ห้องเครือ่ งปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่องสามารถใช้กับพื้นที่อาคาร
25ตารางเมตร พื้นโครงการส่วนอาคารที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศประมาณ 1,719 ตารางเมตร
ใช้ขนาดเครื่องทําความเย็นอาคาร 1,719หาร 25 เท่ากับ 69 ตันความเย็น จึงเลือกใช้
เครื่องปรับอากาศขนาด 100ถึง200 ตัน เพราะฉะนั้นจะใช้พื้นที่ทั้งหมด 6 คูณ 10 เท่ากับ 60 ตรม.
ตารางที่ 14 แสดงมาตรฐานการใช้พื้นที่ห้องปรับอากาศ
ขนาดทําความเย็นของอาคาร (ตัน) ขนาดพื้นที่ห้องเครื่อง (ตารางเมตร)
100-200
6 X10
300-400
8 X12
500-800
10 X14
1,000
12 X20
4.9.2 ห้องเครือ่ งไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า MDB ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโครงการ
พิพิธภัณฑ์จะมีปริมาณมากทีส่ ุด คือ 50V คูณ m2 พื้นที่โครงการทั้งหมดเท่ากับ 2,661 คูณ 50v
ตารางเมตร จะมีการใช้จํานวนคูณปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นเท่ากับ 18,300V หรือคิดเป็น 183KV
ตู้จ่ายไฟหลักตู้ 1 ตู้ สําหรับไฟฟ้า 500KV ดังนั้นต้องใช้ตู้จ่ายไฟหลักทั้งหมด 1 ตู้หม้อแปลงไฟฟ้า
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ 183KV
ตารางที่ 15 ตาราขนาดหม้อแปลง
POWER
SIZE
150 - 300 KV
1.88 X 2.00 M
500 - 1500 KV
2.10 X 2.10 M
4.9.3 ที่เก็บน้าํ ปริมาณการใช้น้ําในแต่ละส่วนของโครงการ คิดปริมาณน้าํ ที่ใช้จาก
ส่วนต่างๆคือ ผู้ใช้โครงการทัง้ หมด 561 คน คิดการใช้น้ําโดยเฉลี่ยต่อ 1 คน ใช้น้ํา 0.2 ลบ.ม./คน/วัน
จะใช้น้ํารวมกันทั้งหมด 112.2ลบ.ม. ส่วนพนักงานและเจ้าหน้าที่โครงการ 50 คิดการใช้น้ําโดยเฉลี่ย
ต่อ 1 คน เท่ากับ 0.2 ลบ.ม./คน/วันเช่นกัน จะใช้น้ํารวมกันทั้งหมด 10 ลบ.ม. รวมการใช้น้ําทั้งหมด
132.2 ลบ.ม. ปริมาณสํารอง 8 ซม. หรือ 30 % เท่ากับ 40ลบ.ม. รวมปริมาณน้ําทั้งหมดเท่ากับ
172.2 ลบ.ม.
4.9.4 ปั้มน้ําโครงการ ปั้มขนาด 36 นิ้วคูณ 60 นิ้ว สามารถปั้มน้ําได้สูง 300 ฟุต
ปั้มน้ําทั้งหมดของโครงการ มี 4 ตัว เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 1ตัว,เครื่องสูบน้ําทิ้งนอกอาคาร 1ตัว
,เครื่องสูบน้ําประปา 2ตัว
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ตารางที่ 16 แสดงรายละเอียดของพื้นที่ในส่วนบริการอาคาร
รายละเอียด
จํานวน
รายละเอียดครุภัณฑ์
พื้นที/่ หน่วย
ผู้ใช้
ส่วนรักษาความ
ปลอดภัย
ห้องฝ่ายรักษาความ
6
6 จุดรักษาความปรอดภัย 6X 3/18 ตรม.
ปลอดภัย
ส่วนบริการ
ส่วนงานนกการภารโรง
2
เก็บของ
20 ตรม.
ส่วนดูแลอาคาร
ห้องทํางานหัวหน้าฝ่าย
3
โต๊ะทํางาน
3.5 ตรม.
อาคาร
ห้องทํางานพนักงานช่าง
20 ตรม.
ห้องเครื่อง
ห้องเครื่องประปา
40.5 ตรม.
ห้องเครื่องปรับอากาศ
60 ตรม.
ห้องเครื่องไฟฟ้า
30 ตรม.
หม้อแปลงไฟฟ้าออย
คูลเลอร์ติดตั้งภายนอก
แฝงควบคุมการจ่ายไฟ
ส่วนLOCKERพนักงาน
16
3ตู้LOCKERพนักงาน
3 ตรม.
ห้องพักพนักงาน
16
2ชุดโซฟารับแขก 6 คน
24 ตรม.
ชั้นวางหนังสือ
ห้องน้ําพนักงาน
16
ชาย 2อ่างล้างหน้า
10 ตรม.
2 โถปัสสาวะ
2 ห้องส้วม
2 ห้องอาบน้ํา
หญิง 2อ่างล้างหน้า
2 ห้องส้วม
พื้นที่ใช้งาน
299 ตรม.
ทางสัญจร30 %
69 ตรม.
รวมพื้นทีส่ ่วนบริการ
368 ตรม.
อาคาร

หมาย
เหตุ
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4.10 ส่วนจอดรถ การคิดพื ้นที่จอดรถจากพื ้นที่รวมของโครงการคิดจากพื ้นที่ใช้ สอย
120 ตารางเมตร/ที่จอดรถ 1 คัน ความต้ องการที่จอดรถของพิพธิ ภัณฑ์นครชุมทังหมดจํ
้
านวน 32
คัน ที่จอดรถคิดเป็ น 12.5 ตารางเมตร x คัน ทางสัญจร60%เท่ากับ240 ตารางเมตร ดังนันคิ
้ ดเป็ น
พื ้นที่ 640 ตารางเมตร
ตารางที่ 17 แสดงพื้นที่ส่วนต่างๆของโครงการ
FUNCTION
AREA(m2)
จํานวนจอดรถ(คัน)
ส่วนพิพิธภัณฑ์นครชุม
2,169
19
ส่วนสํานักงานพิพิธภัณฑ์(ไม่รวมพื้นที่คลัง
พิพิธภัณฑ์)
307
3
ส่วนบริการ
368
4
ส่วนสาธารณะ
318
3
ส่วนร้านค้า
75
1
ส่วนบริการอาคาร
318
3
4.11 ระบบกระเช้าข้ามคลองสวนหมาก กระเช้าจะเคลื่อนที่ด้วยสายเคเบิ้ลชนิดไม่มี
รอยต่อ(Enless Cable) โดยตัวกระเช้าจะยึดติดกับสายเคเบิ้ลด้วยตัวหนีบชนิดพิเศษ(Clamps) และ
ในขณะที่กระเช้าอยู่ที่สถานีกระเช้าจะเลื่อนที่อยู่บนรางไปอย่างช้าๆซึ่งการออกแบบผู้โดยสารสามารถ
เข้า-ออกกระเช้าได้อย่างสะดวกขณะที่กระเช้าเคลื่อนที่ในสถานี ระบบกระเช้าจะต้องปรับตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของการให้บริการได้ เช่น สามารถเพิ่มจํานวนกระเช้าหรือลดจํานวน
กระเช้าลงได้
4.11.1 รายละเอียดด้านองค์ประกอบของกระเช้าเบื้องต้นมีดังนี้ เส้นทางการ
เชื่อมต่อของพื้นที่ทั้ง 2 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. ความยาวระหว่างสถานีฝั่งตลอดนครชุมถึงสถานีฝั่งบ้านพะโป้ มีความ
ยาวประมาณ 40 เมตรจากความกว้างของลําคลอง
2. ความเร็วในการเดินทางของกระเช้า 0-5 เมตร/วินาที ความเร็วที่
ปลอดภัยของกระเช้าข้ามคลองสวนหมากขอยู่ที่ 1 เมตร/วินาทีใช่ กระเช้าใช้เวลาข้ามคลองทั้งหมด
40 วินาทีโดยประมาณ
3. การให้บริการสามารถเริ่มต้นด้วยกระเช้าจํานวน 2 กระเช้า โดย
กระเช้าแต่ละตัวบรรจุผู้โดยสารได้ 8 คน ให้บริการผู้โดยสารได้ 240 คน/ชั่วโมง เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2-3 นาที
4.11.2 ระบบขับเคลื่อน (Drive) ส่วนประกอบของโครงสร้างเพื่อรองรับระบบ
ขับเคลื่อนกระเช้าจะเป็นโครงสร้างเหล็กยึดติดกับพื้นคอนกรีต โดยอุปกรณ์ของระบบขับเคลื่อน
กระเช้าได้ออกแบบและติดตั้งไว้บนพื้นยกระดับการขับเคลื่อนกระเช้าจะขับเคลื่อนด้วยล้อขนาดใหญ่
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ซึ่งยึดติดอยู่กับเพลา(Bull Wheel and Shaft) และองค์ประกอบต่างๆ ตามมาตรฐานการออกแบบ
ระบบกระเช้า
4.11.3 ระบบการดึง(Tensioning) ระบบการดึงกระเช้าได้ออกแบบการดึงด้วย
อุปการณ์ติดตั้งไว้ที่สถานีกระเช้า
4.11.4 อุปกรณ์สายล้อพาน(Sheave Assembles) อุปกรณ์ล้อสายพานแบบ
อลูมิเนียมหล่อชนิดแข็งแกร่งและบุรองด้วยยางจะติดตั้งไว้ที่เสาแต่ละต้น เพื่อรองรับการเคลื่อนของ
สายเคเบิ้ลเพื่อใช้ในการเดินทางของกระเช้า และที่เสาแต่ละต้นจะมีระบบป้องกันที่สามารถหยุดการ
เคลื่อนไหวของกระเช้าได้ในกรณีที่กระเช้าตกราง
4.11.5 สายเคเบิ้ล(Haulage Rope) สายเคเบิ้ลขนาด 3-4 นิ้ว ควรมีการตรวจ
สภาพและดูแลอย่างสม่ําเสมอตลอดอายุการใช้งานของกระเช้า การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีจะ
ติดต่อด้วยระบบโทรศัพท์
ตางรางที่ 18 พื้นที่ส่วนกระเช้าข้ามคลอง
พื้นที่การใช้สอย
จํานวนผู้ใช้
ขนาดพื้นที่ใช้
หมายเหตุ
สอย
สถานีฝั่งบ้านพะโป้
1.ห้องงานระบบไฟฟ้า
20 ตารางเมตร Case Study
Analysis
2.ห้องควบคุม
2 คน
10 ตารางเมตร Case Study
Analysis
3.ห้องน้ํา
1 คน
3 ตารางเมตร จํานวนผู้ใช้
4.ห้องเครื่องดึง
ขาดเครื่องเว้นที่ 35 ตารางเมตร Case Study
Analysis
โดยรอบ 1.2
เมตร
5.พื้นที่ซ้อมบํารุง
ช่างซ่อม 3-5 คน 15 ตารางเมตร Case Study
Analysis
6.พื้นที่ควบคุมจํานวนคนและพื้นที่พัก เจ้าหน้าที่1-2
40 ตารางเมตร จํานวนผู้ใช้
รอกระเข้า
คน
พักรอ 16 คน
7.พื้นที่จอดกระเช้า ขึ้น-ลง
8 คน
36 ตารางเมตร Case Study
Analysis
สถานีฝั่งตลาดนครชุม
1.ห้องควบคุมเข้า-ออก และเก็บเงิน
เจ้าหน้าที่1-2 40 ตารางเมตร จํานวนผู้ใช้
คน
พักรอ 16 คน
2.พื้นที่จอดกระเช้า ขึ้น-ลง
8 คน
36 ตารางเมตร Case Study
Analysis
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ตางรางที่ 18 พื้นที่ส่วนกระเช้าข้ามคลออง(ต่อ)
พื้นที่การใช้สอย
ส
จํานววนผู้ใช้

ขนาดพื้นที่ใชช้
สอย
รวมขนนาดพื้นที่ 235
2 ตารางเม ตร
ทางสัญจร
ญ 30% 71
7 ตารามเมตตร
สรุปขนาาดพืน้ ที่ใช้สอย
อ 195 ตารามเมตร+59ตาารางเมตร 306 ตารามม
เมตร

หมายยเหตุ

44.12 ขนาดพืพืน้ ที่ตลาดย้อนนยุคนครชุม สถานที่จัดตลลาดย้อยยุค(นคครชุม) จัดบริรเวณสาม
แยกนครชุม โดยจั
โ ดวางแคร่ไม่ไผ่เป็นที่ววางจําหน่ายอาาหาร เครื่องดืดื่ม และสินค้าาต่างๆ ต่อเนืองบน
อ่
ถนนซึ่งปิดให้ห้เป็นถนนคนเดิน ความยาววประมาณ 2000เมตร คิดจากขนาดพื้นที่ภภายนอกอาคาาร
สามารถรองรัรับคนได้สูงสุดเพื
ด ่อหาจํานวนนส่วนบริการจจํานวนห้องน้าและที
าํ
่จอดรถถให้กับพื้นทีตลาดย้
ต่
อน
ยุคนครชุม ขนนาดพื้นที่จัดงานทั้งหมดคิดดเป็น 4014 ตารางเมตร

พืน้ ที่สถานีกระเช้ าฝฝั งตลอดย้ อนยุคุ นคร
ชุม
พืน้ ที่โรงภาพยนตร์ ์
พืน้ ที่จดั งานตลาดย้ย้ อนยุคนครชุม

พืน้ ที่ Exhibition คครูมาลัย ชูพินิจ
พืน้ ที่ Exhibition ทุง่ งมหาราช

ภาพที่ 67 แสสดงขอบเขตพืพืน้ ที่ตลาดนครรชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจข้อมูล 18 มกกรคม 2558)
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4.12.1 เกณฑ์การกําหนดการหาจํานวนห้องน้ํา ต่อพื้นทีท่ ี่ใช้ตั้งแผงเกิน 1,000
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือจํานวนแผงเกิน 500 แผง แต่ไม่เกิน 1,000 แผง ทั้งนี้
ให้ถือจํานวนทีม่ ากกว่าเป็นเกณฑ์ส่วนที่เกินให้เพิ่มห้องถ่ายอุจจาระและทีถ่ ่ายปัสสาวะอย่างละ 1 ที่
สําหรับผู้ชาย และห้องถ่ายอุจจาระอย่างละ 2 ที่ สําหรับผู้หญิง ต่อจํานวนพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้งแผงทุก
400 ตารางเมตรหรือทุก 200 แผง และให้เพิ่มอ่างล้างมืออย่างละ 1 ที่ ต่อจํานวนพื้นที่อาคารที่ใช้ตั้ง
แผงทุก1,000 ตรม.หรือทุก 500 แผง จํานวนในวงเล็บ
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนบริการห้องน้ําพื้นที่ตลาดย้อนยุค
ห้องถ่าย
ที่ปัสสาวะ
สรุปรวม
อ่างล้างมือ
อุจจาระ
3+(3) = 6 ที่
ชาย
7+(4) = 11
7+(4) = 11ที่ - ห้องน้ํา 11
ห้อง
ห้อง
-ปัสสาวะชาย
11ที่
หญิง
14+(8) = 22 - ห้องน้ํา 22
3+(4) = 7ที่
ห้อง
ห้อง
4.12.2 เกณฑ์การกําหนดการหาจํานวนทีจ่ อดรถ คิดจํานวนรถยนต์ทั่วไป
แบบรวม เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะจึงใช้อัตราส่วนพื้นที่ 60 ตรมหารจอดรถ 1 คันพื้นที่ทั้ง
โครงการเท่ากับ 4,014 เมตร มีที่จอดรถเท่ากับ 4014 หาร 60 ตารางเมตร ดังนั้นจะมีที่จอดรถ
เท่ากับ 70 คัน
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5. แผนภูมิแสดงความสั
ส
มพันธ์ในการใชช้สอยพื้นทีส่ วนต่
่ างๆในโคครงการ

ภาพที่ 68 แสสดงแผนภูมิความสั
ว มพันธ์ ลลําดับของกลุมพื
่ม ้นที่ใช้สอยออย่างละเอียด
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจข้อมูล 18 มกกรคม 2558)
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6. สรุปขนาดพื้นที่ใช้สอยของโครงการพิพิธภัณฑ์นครชุม
ตารางที่ 20 สรุปขนาดพื้นที่ใช้สอยของโครงการพิพิธภัณฑ์นครชุม
องค์ประกอบโครงการ
พื้นที่รวม
(ตารางเมตร)
ส่วนพิพิธภัณฑ์นครชุม
1,719 ตรม.
ส่วนนิทรรศการครูมาลัย
186 ตรม.
ส่วนบ้านพะโป้
450 ตรม.
ส่วนพิพิธภัณฑ์เรือนครชุม
360 ตรม.
โรงภาพยนตร์
666 ตรม.
ส่วนสํานักงานพิพิธภัณฑ์และคลังพิพิธภัณฑ์
978 ตรม.
ส่วนบริหาร
368 ตรม.
ส่วนสาธารณะ
318 ตรม.
ส่วนร้านค้า
75 ตรม.
ส่วนบริการอาคาร
312 ตรม.
ส่วนที่จอดรถ
640 ตรม.
รวม
6,072 ตรม.
พื้นที่ว่าง30%ภายนอกอาคาร
1822 ตรม.
รวมพื้นที่ทงั้ โครงการ
7844 ตรม.

บทที่ 6
กรณีศึกษาโครงการ
1. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เป็นการศึกษาระบบของอาคารในด้านต่าง ๆ และการวางผังโครงการซึ่งในแต่ละโครงการ
มีส่วนที่ สามารถนํามาพิจารณาได้ในการออกแบบในโครงการ ในส่วนกรณีศึกษานี้ได้เป็นการกล่าวถึง
รายละเอียดส่วนที่ สามารถนํามาวิเคราะห์เลือกมาใช้ในโครงการที่ออกแบบได้ ดังนั้นการเลือก
กรณีศึกษาจึงเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งมีการพิจารณาดังนี้
1.1 เกณฑ์ในการเลือกโครงการหรืออาคารเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา การตั้งเกณฑ์ในการ
เลือกโครงการหรืออาคารที่ใช้เป็นกรณีศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสะดวกในการเลือก
โครงการที่จะนํามาพิจารณาใช้ในการออกแบบเละก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการออกแบบซึ่งมี
เกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1.1 เป็นโครงการลักษณะเดียวกันกับโครงการพิพิธภัณฑ์นครชุม เพื่อสามารถทํา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบได้
1.1.2 มีเนื้อหาการจัดแสดงใกล้เคียงกัน
1.1.3 รูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุขนาดที่จัดแสดงในโครงการ
โดยการศึกษาอาคารกรณีศึกษาได้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1.1.1.1 การศึกษารายละเอียดทั่วไปของอาคารกรณีศึกษา เป็นการศึกษาถึง
ลักษณะโดยทัว่ ไปของอาคารกรณีศึกษานั้นๆ เช่น ความเป็นมา องค์ประกอบของโครงการ
แนวความคิด ลักษณะโครงการ
1.1.1.2 ความต้องการด้านจินตภาพของโครงการจากการวิเคราะห์อาคาร
กรณีศึกษา เป็นการสรุปภาพรวมของอาคารกรณีศึกษาทั้งหมดที่สามารถนํามาใช้ให้เหมาะสมกับ
โครงการ เช่น รูปร่าง ลักษณะ สไตล์ การเข้าถึง จังหวะและลําดับโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ จินตภาพ
ภายนอก และจินตภาพภายใน
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2. กรณีศึกษาที่1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร
2.1 ที่ตั้ง ถนนปิ่นดําริห์ ตําบลในเมือง จังหวัด กําแพงเพชร ประเทศไทย เจ้าของ
โครงการ
2.2 องค์ประกอบของโครงการ ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร 2ชั้น ,ส่วนจัดแสดงภายนอก,
ห้องบรรยาย, คลังพิพิธภัณฑ์ ,สํานักงาน, ที่จอดรถ,บ้านพักเจ้าหน้าที่
2.3 ความเป็นมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร1 เริ่มสร้างเมือปี 2510 ตาม
นโยบายของกรมศิลปากร สําหรับจังหวัดที่มีการดําเนินการขุดค้นแต่บูรณะโบราณสถาน และได้พบ
ศิลปวัตถุจํานวนมาก เพื่อใช้ทาํ การจัดแสดงและเก็บสงวนรักษา ในปี พ.ศ.2539 ได้ก่อสร้างทําการ
ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ2(อาคารหมู่เรือนไทย) เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ลักษณะ
เป็นอาคารทรงไทยหมู่แบบเรือนไทยภาคกลาง ออกแบบโดย อาจารย์ ฤทัย ใจจงรัก ก่อสร้างด้วยไม้
สัก ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และงานสถาปัตยกรรมเรือนไทย ภายในห้องแสดงนิทรรศการถาวร,
ห้องโสตทัศนูปกรณ์, ห้องเก็บรวบรวมข้อมูล, ศูนย์คอมพิวเตอร์, สํานักงานมูลนิธิประยัติศึกษา
ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ์, ทําการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพิพิธภัณฑ์ จัดทําแปลงสาธิต
กล้วยไข่ และกล้วยสายพันธุ์อื่นๆ ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกําแพงเพชร แบ่งการจัดแสดงเป็น
2 อาคาร คือ
2.3.1 อาคารเดิมของพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ(อาคารทรงไทยประยุกต์สองชัน้ )
จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ ทีใ่ ห้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรม
เมืองกําแพงเพชร
2.3.2 อาคารหมู่เรือนไทย จัดแสดงเรื่องเมืองกําแพงเพชร ชาติพันธุ์วิทยาในเมือง
กําแพงเพชร มรดกทางวัฒนธรรมในเมืองกําแพงเพชร และห้องบรรยายความรู้ทางวิชาการ
2.4 การจัดแสดงภายใน พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกําแพงเพชร(อาคารทรงไทยประยุกต์
สองชั้น) ภายในอาคารมี นิทรรศการถาวร โดยแบ่งส่วนจัดแสดงดังนี้ 3
2.4.1 ชัน้ ล่าง จัดแสดงเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกําแพงเพชร
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ชุมชนดั้งเดิมสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ประมาณ 2,500 - 1,500 ปีก่อน ความสําคัญของเมืองโบราณต่างๆ เช่น นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร
โกสัมพี คณฑี และบางพาน กําแพงเพชร ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 กําแพงเพชรในฐานะเมือง
เจ้าพระยามหานคร หัวเมืองชั้นโท ชุมทางการค้าและเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและ
กรุงรัตนโกสินทร์ตามลําดับ จนกระทั่งมาเป็นจังหวัดกําแพงเพชรในปัจจุบัน
2.4.2 ชัน้ บน จัดแสดงประติมากรรมศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาที่พบในจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย ประกอบด้วยรูปเคารพในพระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นพระพุทธรูป พระพิมพ์และแม่พิมพ์พระ เทวรูปในศาสนาพราหมณ์ ภาพดินเผาและปูนปั้นประดับ
1

มนูญ ทองนพรัตน์,มิวเซียมสยาม บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพธิ ภัณฑ์ รุ่นที่ 2,
(กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2552),88.
2
เรื่องเดียวกัน.
3
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกําแพงเพชร,เก็บข้อมูล วันที่ 27 มกราคม 2558.
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โโบราณสถาน ส่วนประกอบบสถาปัตยกรรรม อาทิ ปั้นลมและช่
ล
อฟ้าสังคโลก กระเบบื้องเชิงชาย กระเบื
ก ้อง
มุงหลังคาและะบราลี
2 ส่วนจัดแสดงชั
2.5
แ
น้ ล่าง กกําแพงเพชรสสมัยก่อนประะวัตศิ าสตร์

ภาพ 69 ส่วนจั
น ดแสดงชั้นล่ลาง กําแพงเพพชรสมัยก่อนปประวัติศาสตร์ร์
ที่มาของภาพพ :พิพิธภัณฑสสถานจังหวัดกําแพงเพชร, เข้
เ าถึงเมื่อวันที่ 16 มีนาคม22558,เข้าถึงได้
ไ จาก
http://www
w.hotelsthailand.com/trravel-guide//kamphaengg-phet/attraaction/199
22.6 ส่วนจัดแสดงชั
แ
น้ บนศิลลปะโบราณวัวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่
ฑ
งชชาติกําแพงเพชชร จัด
แสดงโบราณววัตถุสมัยต่างๆๆ ที่ขุดค้นพบใในเมืองกําแพพงเพชร โดยส่วนใหญ่จะเป็น เครื่องปั้นดิินเผา
ลวดลายปูนปั้น เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซงใช้
ึ่ง ประดับฐา นเจดีย์ เศียร
พระพุทธรูป
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ภาพที่ 70 พรระพุทธรูปปางงลีลา ศิลปะสุสุโขทัย (พุทธศศตวรรษที่ ๒๐๐-๒๑)พบที่วัดดกรุสี่หอ้ ง อําเภอเมื
เ อง
จังหวัดกําแพงเพชร
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานจั
ณ
งหวั
ห ดกําแพงเพชชร, เข้าถึงเมือวั
่อ นที่ 16 มีนาคม2558,เข้าาถึงได้จาก
http://www
w.sookjai.com
m/index.php?topic=61471.0

ภาพที่ 71 ตู้จัจดั แสดงพระพพุทธรูปภายในนห้องจัดแสดงงศิลปวัตถุ
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานจั
ณ
งหวั
ห ดกําแพงเพชชร, เข้าถึงเมือวั
่อ นที่ 16 มีนาคม2558,เข้าาถึงได้จาก
http://www
w.patrolnew
ws.net/travell/เที่ยวไปกับ-โชติ
- กา-วีรน-110.htm
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ภาพที่ 72 ส่วนจั
ว ดแสดงเศียรพระพุทธรูป
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานจั
ณ
งหวั
ห ดกําแพงเพชชร, เข้าถึงเมือวั
่อ นที่ 15 มีนาคม2558,เข้าาถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==tuk-tukatkoorat&month =072014&date==28&group==24&gblog==234

ภาพที่ 73 ส่วนจั
ว ดแสดงเทวรูปพระอิศวรสําริด
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานจั
ณ
งหวั
ห ดกําแพงเพชชร, เข้าถึงเมือวั
่อ นที่ 15 มีนาคม2558,เข้าาถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==tuk-tukatkoorat&month =072014&date==28&group==24&gblog==234
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ภาพที่ 74 ส่วนจั
ว ดแสดงภาายนอก
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานจั
ณ
งหวั
ห ดกําแพงเพชชร, เข้าถึงเมือวั
่อ นที่ 15 มีนาคม2558,เข้าาถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==tuktukatkorrat&month==072014&daate=28&
group=24&ggblog=234
พิพิธภัณฑสถาานเฉลิมพระเกียรติ (อาคารหมู่เรือนไทยย)

ภาพที่ 75 ภาาพทัศยภาพภภายนอกอาคาร
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานจั
ณ
งหวั
ห ดกําแพงเพชชร, เข้าถึงเมือวั
่อ นที่ 15 มีนาคม2558,เข้าาถึงได้จาก
http://www
w.bloggang.ccom/viewdiaary.php?id==tuktukatkorrat&month==072014&daate=28&
group=24&ggblog=234
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ภภายในจัดแสดดงนิทรรศการรเรื่องราวทางปประวัติศาสตร์ร์เมืองกําแพงเเพชร ขนบธรรรมเนียม
ประเพณีของชาวกําแพงเพพชร และยังเป็ป็นสถานที่แสดงผลงานขอ
ส
งศูนย์บริรักษ์ไ ทยและศูนย์จริย
ศึกษา จําหนน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรรมพื้นเมืองขอองจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขขาและกลุ่มแมม่บ้าน
โโดยใช้สื่อในกการจัดแสดงเป็ป็นหุ่นจําลองปประกอบแสงเเสียงเทปโทรททัศน์ คอมพิววเตอร์ ภาพวาด
ภาพถ่าย แลละคําบรรยาย และห้องโสตตทัศนูปกรณ์ ส่วนทางด้านหลังหลังอาคาารเรือนไทยพิพิธภัณฑ์
จัดแสดงพันธ์กล้วย
3. กรณีศึกษาที
ษ ่2 Toba Sea-folk
S
Muuseum
3 ที่ตั้ง : เมืองโทบะ จังหหวัดมิเอะ ประะเทศญี่ปุ่น เจ้จ้าของโครงก าร : มูลนิธิ โททไค ซุย
3.1
4
ซาน
3 องค์ประกกอบโครงการร ส่วนเก็บเรือและอุ
3.2
อ ปกรณ์
ณ์การประมง, สส่วนจัดแสดง
นิทรรศการ, ลานกิ
ล จกรรมกกลางแจ้ง ,ส่ววนผลิตสาหร่าย ,ห้องปฏิบติตั งิ าน work sshop ,สํานักงาน

ภาพที่ 76 แสสดงการจัดแสสดงภายใน กาารแขวนวัตถุ
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, เข้าถึึงเมื่อวันที่ 155 มีนาคม25588, เข้าถึงได้จาาก
http://www
w.umihaku.com/past_evvent/englishh/index_engglish.html
4

Toba Sea-folk Museum
m, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,เข้
า
าาถึงได้จาก
http://www
w.umihaku.com/past_evvent/englishh/index_engglish.html
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33.3 ความเป็นมา
น พิพิธภัณ
ณฑ์เฉพาะที่เกียวกั
่ย บความสัมพั
ม นธ์ระหว่างงมนุษย์กับมหหาสมุทร
มีห้องแสดงนินทรรศการทั้งหมด
ห 3 อาคาาร และมี 1 อาคารห้
อ
องนิทรรศการเปิ
ท
ดใให้เข้าชมเป็น
สาธารณะ ส่วนอื
ว ่นในโครงกการประกอบดด้วย บ่อจัดงาานศิลปะ และอุทยานสุสานนโบราณขนาดดเล็กที่
สามารถมองอออกไปภายนออกเห็นทะเลไดด้ เป็นแหล่งรวบรวมวั
ร
ตถุในการจั
น ดแสดงงประมาณ 400000 ชิ้น
เช่นเครื่องมือที
อ ่ใช้สําหรับ เรืรือตกปลา ผู้หหญิงดําน้ํา และการผลิตสาหหร่าย5

ภาพที่ 77 รูปทรงอาคารม
ป
าจากโรงนาของญี่ปุ่น
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, เข้าถึึงเมื่อวันที่ 155 มีนาคม25588, เข้าถึงได้จาาก
http://www
w.umihaku.com/archi/inndex.html

5

Toba Sea-folk Museum
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,เข้
า
าาถึงได้จาก
m, เข้าถึงเมือวั
http://www
w.umihaku.com/past_evvent/englishh/index_engglish.html
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3 การจัดแสสดงภายใน6 ปประกอบด้วย 7 ส่วนนิทรรรศการ
3.4
Hall Exhhibition ที่1.ปประเพณีของชชาวทะเล
Hall Exhhibition ที่ 2..Ama (ผู้หญิงดํ
ง าน้ํา)ในชิมา่
Hall Exhhibition ที่ 3 ชาวทะเล คววามเชื่อและเททศกาล
Hall Exhhibition ที่ 4 การประมงในนอ่าวอิเซะ
Hall Exhhibition ที่ 5 การประมงในนชิม่าและคุมาโนะ
า
Hall Exhhibition ที่ 6 มลพิษทางทะะเล
Hall Exhhibition ที่ 7 การเดินทะเลละและเรือไม้

ภาพที่ 78 Haall Exhibition ที่ 2 Ama (ผู้หญิงดําน้ํา)ในชิ
) มะ
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, เข้าถึึงเมื่อวันที่ 155 มีนาคม25588, เข้าถึงได้จาาก
http://arc-nno.com/arc//mie/mie-um
mihaku2.htm
m

6

Toba Sea-folk Museum
m, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,เข้
า
าาถึงได้จาก
http://www
w.umihaku.com/past_evvent/englishh/index_engglish.html, pprint out pddf.
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ภาพที่ 79 ส่วนจั
ว ดแสดงกาารใช้ชีวิตในเรือไม้ Hall Exhibition ที่ 7 การเดินทะเลละและเรือไม้้
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, เข้าถึึงเมื่อวันที่ 155 มีนาคม25588, เข้าถึงได้จาาก http://arcno.com/arcc/mie/mie-uumihaku2.httm

ภาพที่ 80 ส่วนนิ
ว ทรรศการรเปิดให้เข้าชมมสาธารณะ
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, เข้าถึึงเมื่อวันที่ 155 มีนาคม25588, เข้าถึงได้จาาก http://arcno.com/arcc/mie/mie-uumihaku2.httm
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33.6 แนวความคิด ใช้ลักษณ
ณะภายนอกออาคารที่ดูเรียบง่
บ าย ส่วนภา ยในอาคารเป็น
ลักษณะกระดูดูกงูเรือคว่ํามาาเป็นโครงสร้าางอาคารและเปิดช่องแสงเพพื่อแสงจากด้าานบนตลอดแแนว
กระดูกงูเรือ ใช่
ใ วัสดุมี่ให้ความรู
ว ้สึกของคววามปลอดภัยที
ย ่ด้านล่างเป็นแถบหน้
น
าต่างงเปิดรับแสงจจากทาง
7
ด้านข้างและภภูมิทัศน์ภายนนอกเข้ามาสู่ภาายในอาคาร

ภาพที่ 81 แสสดงภายในLO
ONG SPAN แและแสดงบรรยยากาศภายนออกเป็นโรงนา
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, เข้าถึึงเมื่อวันที่ 155 มีนาคม25588, เข้าถึงได้จาาก http://arcno.com/arcc/mie/mie-uumihaku2.httm
33.6 การออกแแบบสถาปัตยยกรรมโครงการ เป็นการรววมเอาวัฒนะธธรรมและศิลปะเข้
ป า
ด้วยกัน เป็นโครงการที
โ
่เลือกออกแบบโค
อ
ครงสร้างไม้รวมกั
่ว บโครงสร้างคอนกรี
า
ตแบบบใหม่ ทําให้้เกิด
อาคารรูปลักษณ์
ษ ที่ผสมผสาานความเก่าและใหม่เข้าด้วยกั
ว น บนพื้นที่ติดชายน้ําทะะเล ผังบริเวณ
ณ
สถาปนิกต้องการให้มีความมสอดคล้องกันนระหว่าง ธรรมชาติเข้ามาเติมเต็มในงานนสถาปัตยกรรม อย่าง
8
มีประสิทธ์ภาพและคงทน
า

7

Götz Gutdeutsch,Buillding in Woood Construuction Andd Detail,( Basel u.a:
Birkhäuser, 1996),85.
8
Götz Gutdeutsch,Buillding in Woood Construuction Andd Detail,( Basel u.a:
Birkhäuser, 1996),84.
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ภาพที่ 82 ผังบริ
ง เวณโครงกการ Toba Seea-folk Museeum
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum,เข้าถึงงเมื่อวันที่ 15 มีนาคม25588,เข้าถึงได้จากก http://arc-no.com/arcc/mie/mie-uumihaku2.httm

ภาพที่ 83 ผังพื
ง ้นส่วนจัดแสสดงของพิพิธภภัณฑ์ Toba Sea-folk
S
Muuseum
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, Götzz Gutdeutscch,Building in Wood Coonstructionn And
Detail,( Bassel u.a: Birkhhäuser, 19966),84.
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ภาพที่ 84 รูปด้
ป านอาคาร
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, Götzz Gutdeutscch,Building in Wood CConstructionn And
Detail,84.
33.7 ระบบโครรงสร้างอาคาร ระบบโครงสร้างอาคารเป็ป็นโครงสร้างชช่วงพาดกว้างขนาด
ง
17.5เมตร กาารรับน้ําหนักโครงสร้
โ
างหลังงคาแบ่งเป็น 3จุ
3 ดของตัวโค้้งหลังคา ส่วนนโครงสร้างด้านนอก
แยกออกจากโครงสร้างโค้งเป็
ง นเป็นแต่ลละส่วนจากกัน จันทันหลัก กรอบตรงกลาางที่มีช่องรับแสง
แ
9
ประกอบด้วย ตัวค้ํายันรูปกากบาทรั
ก
บน้ํ้าหนัก

ภาพที่ 85 แสสดงรูปตัดอาคคาร Toba Seea-folk Museeum
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, Götzz Gutdeutscch,Building in Wood CConstructionn And
Detail,84.

9

Götz Gutdeutsch,Buillding in Woood Construuction Andd Detail,84.
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ภาพที่ 86 แสสดงผังโครงสร้ร้างหลังคาและะรูปตัดโครงสสร้างอาคาร Toba
T Sea-follk Museum
ที่มาของภาพพ : Toba Seaa-folk Museuum, Götz Guutdeutsch, Building in Wood
Constructioon And Detail,84.

ภาพที่ 87 ภาาพโครงสร้างภภายใน Toba Sea-folk Museum
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, เข้าถึึงเมื่อวันที่ 155 มีนาคม25588, เข้าถึงได้จาาก
http://sixtensason.tum
mblr.com/poost/503335226394/the-pprimitive-hutt-sea-folk-m
museumtoba-japan..
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3 การจัดพืน้ ที่ภายนอกตตัวอาคาร การตกแต่งด้วยสสวนหินการจัดั สวนหิน
3.8

ภาพที่ 88 ภาาพสวนหิน
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, เข้าถึงเมื่อวันที่ 155 มีนาคม2558, เข้าถึงได้จาาก
http://commons.wikim
media.org/wiiki/File:Tobaa_Sea-Folk__Museum055.jpg.

ภาพที่ 89 ภาาพลานน้ํา
ที่มา: Toba Sea-folk
S
Muuseum, เข้าถึงเมื่อวันที่ 155 มีนาคม2558, เข้าถึงได้จาาก http://mediacdn.tripadvvisor.com/m
media/photoo-s/05/75/744/dd/caption.jpg
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4. กรณีศึกษาที
ษ ่3 พิพิธภัณฑสถานแห่
ณ
งงชาติสิงคโปร์ร์

ภาพที่ 90 ภาายในโถงทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติติสิงคโปร์
ที่มา: หทัยชนนก อ่วมพรหมม ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคคม 2558
44.1 ที่ตั้ง ถนนน Stamford สิงคโปร์
4 ความเป็นมา
4.2
น พิพิธภัณ
ณฑสถานแห่งชาติ
ช สิงคโปร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เก่าแก่ที่สดใน
ุด
สิงคโปร์ซึ่งก่อตั
อ ้งขึ้นใน 18449 (พ.ศ.23922)ประยุกต์ใช้้อาคารเก่าของห้องสมุดแล ะพิพิธภัณฑ์ รัฟเฟลิส์
รูปแบบสถาปัปัตยกรรมนีโอคลาสิก และตต่อเติมอาคารสมัยใหม่ในปี 2004 (พ.ศ.22547) อาคารรใช้วัสดุ
โโครงสร้างเหล็ล็กและกระจกกเป็นองค์ประะกอบหลัก ทําให้
า พิพิธภัณฑ์มีขนาดใหญ่ททีี ส่ ุดในสิงค์โปร์
4 แนวความคิด พิพิธภัณ
4.4
ณฑสถานแห่งชาติ
ช สิงคโปร์ ได้
ไ รับการออกกแบบมาเพื่อเป็น
พิพิธภัณฑ์สําหรับประชาชน ในการนําเสสนอเรื่องราว และมุมมอง ประสบการณ์ณ์ในการรับชม
พิพิธภัณฑ์ พื้นที่สําหรับจัดนิ
ด ทรรศการแและการสร้างสสรรค์ใหม่ๆ ในนการทําความ เข้าใจกับวัฒนธรรม
น
และมรดกวัฒนธรรม
ฒ
เพราาะนอกเหนือจจากนิทรรศการถาวรแล้ว พิพิธภัณฑ์ยังมี ส่วนประกอบบอื่นที่เอื้อ
ต่อการคิดค้นและสร้
น
างกิจกรรมทางการ
ก
รศึกษา วัฒนธธรรม และการรพาณิชย์ในพื้นนที่ใช้สอยต่างๆ
ง ของ
พิพิธภัณฑ์ ได้
ไ แก่ ศูนย์ขอมู
้อ ล โรงมหรสสพ สวนสาธารรณะที่จัดแสดงผลงาน ประะติมากรรม แลละร้านค้า
4 การจัดแสสดงภายใน ในนการปรับปรุงห้องจัดแสดงงนิทรรศการพิพิพิธภัณฑสถาาน
4.5
แห่งชาติสิงคโโปร์ จัดสรรพื้นที่เป็นสองส่ววน ได้แก่
4.5.1 ส่วนที
ว ่ 1 หอปรระวัติศาสตร์ ซึ่งบอกเล่าประวัติศาสตร์ร่ววมสมัย ทัง้
ประวัติศาสตร์ก่อนล่าอาณ
ณานิคม หรือดินแดนเทมาเซซก สมัยอาณาาจักรนิยมอังกกฤษ สงครามโโลกครั้งที่
2 จนได้รับกาารประกาศ อิสรภาพ และชช่วงสมัยของกการสร้างชาติ
4.5.2 ส่วนที
ว ่ 2 หอวัฒ
ฒนธรรมร่วมสสมัย ที่นาํ เสนออพัฒนาการททางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์อัต ลัลกษณ์ วัฒนธธรรมของผู้คน โดยพิจารณาาจากการกินอาหาร
อ
ภาพยนนตร์และการแแสดง
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อุปราการจีน ภาพถ่าย และแฟชั่น จุดปประสงค์ของกาารบอกเล่าประวัติศาสตร์วัฒฒนธรรมในส่วนนี
ว ้
อาศัยการออกกแบบที่ทันสมมัยเกิดจากผลลสํารวจผู้เข้าชมพิ
ช พิธภัณฑ์เดิมปรากฏว่า น่าเบื่อ จึงส่งผลให้
ง
พิพิธภัณฑ์มุ่งสร้
ส างความน่าสสนใจและสร้างแนวทางกา
า
รจัดแสดงใหมม่ๆเพื่อให้ผู้สนใจทั
น ่วไป
ปรารถนาที่จะเข้าชมพิพิธภัภณฑ์ในส่วนแแรก หรือให้ความสนใจกั
ว
บการเข้
ก าชมพิพิ ธภัณฑ์แห่งอืนของ
น่
ประเทศ

ภาพที่ 91 แสสดงภาพภายใในส่วนเชื่อมต่อระหว่าอาคาารเก่าและอาคคารใหม่ สุดททางเป็นทางเข้้าโดม
หรือ The Glass Rotundaa
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 16 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://commons.wikim
media.org/wiiki/File:Natioonal_Museuum_of_Singaapore_16.
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4 การจัดแสสดงในหอประะวัติศาสตร์
4.6

ภาพที่ 92 ผังพื
ง ้นพิพิธภัณฑสถานแห่
ฑ
งชาาติสิงคโปร์
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.nationalmuseum.sg/.
โโดม หรือ Thee Glass Rotuunda เป็นส่วนการสร้างกาารเปิดโอกาสใในการตีความเกี่ยวกับ
ภาพเรื่องราวที่หลากหลายยของวัฒนธรรรมสิงคโปร์ ผู้เขาชมจะเดินผ่ผานสะพานทาางเชื่อมไป ในน
ขณะเดียวกันมี
น ภาพยนตร์ทีท่ตี ัดต่ออย่างรรวดเร็ว ที่ฉายยรอบตัวผู้ชม 360
3 องศา

ภาพที่ 93 กาารจัดแสดงภายใน The Glaass Rotundaa
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.gsmprjct.com/en/projjects/singappore-living-galleries.
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44.7 การจัดแสสดงภายในพิพพิธภัณฑสถาานแห่งชาติสงคโปร์
ิง
การจัดดแสดงบอกเรืรื่องราว
ออกเป็น การรนําเสนอเน้นการเล่
ก าเรื่องโดดยมาการออกกแบบเส้นทางง 2เส้นทางคือ 1.เส้นทางเดิดินยืด
หลักตามช่วงเวลา เหตุการรณ์ และ 2.เส้นนทางคู่ขนาน ที่เล่ามุมมองส่วนตัวหรือมุ มมองชาวบ้าน ทั้ง 2
เส้นทางไม่ได้้แยกขาดออกจากกัน แต่เป็นเส้นทางเลือก
อ ทีผ่ ู้ชมสามมารถเดินสลับ กลับไปกลับมาได้
ม
4.7.1 ภาาพการจัดแสดดงในหอประวัติศาสตร์

ภาพที่ 94 กาารจัดแสดงส่วนประธานาธิบบดีสิงคโปร์ ลี กวนยู
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.straitstimees.com/newws/singaporee/more-singaapore-storiees/story/croowdsvisit-nationaal-museum--exhibition-mr-lee-kuann-yew-#6 .

ภาพที่ 95 ภาาพการจัดแสดดงส่วนสิงคโปร์ช่วงปี1819--1942 ส่วนหนนึ่งในห้องจัดแแสดงสิงคโปร์ 700 ปี
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.straitstimees.com/newws/singaporee/more-singaapore-storiees/story/croowdsvisit-nationaal-museum--exhibition-mr-lee-kuann-yew-#6 .
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ภาพที่ 96 เส้้นทางเดินในหหอจัดแสดงปรระวัติศาสตร์เรื่องสงคราม
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.gsmprjct.com/en/projjects/singappore-living-galleries.
4.8 หอวัวัฒนธรรมร่วมมสมัย

ง ้นพิพิธภัณฑสถานแห่
ฑ
งชาาติสิงคโปร์
ภาพที่ 97 ผังพื
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.nationalmuseum.sg/
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หหอวัฒนธรรมร่วมสมัย ประะกอบด้วยนิทรรศการ
ร
4 ส่วน
ว คือ ส่วนจัดั แสดงที่ 1 เรืรื่อง
อาหาร ,ส่วนจจัดแสดงที่ 3 เรือ่ งภาพถ่าย ,ส่วนจัดแสดดงที่ 4 เรื่องแฟฟชั่น ,ส่วนจัดดแสดงที่ 5 เรือง
่อ
ภาพยนตร์และมหรสพ
ล
4.8.1 ภาพการจัจัดแสดงในหออวัฒนธรรมร่วมสมั
ว ย

ภาพที่ 98 ส่วนทดสอบกลิ
ว
นในส่
่ วนจัดแสดงเรื่องอาหหาร
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.gsmprjct.com/en/projjects/singappore-living-galleries

ภาพที่ 99 ส่วนจั
ว ดแสดงเรืองอาหาร
อ่
ที่มาของภาพพ: National Museum
M
of Singapore, เข้าถึงเมื่อวันทีท่ 15 มีนาคมม2558, เข้าถึงได้
ง จาก
http://www
w.gsmprjct.com/en/projjects/singappore-living-galleries.
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ภาพที่ 100 ส่สวนจัดแสดงห้ห้องภาพ
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.gsmprjct.com/en/projjects/singappore-living-galleries.

ภาพที่ 101 ส่สวนจัดแสดงเรื่อื ง ภาพยนตตร์และมหรสพพ(โรงหนัง 3จอ)
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.gsmprjct.com/en/projjects/singappore-living-galleries.
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ภาพที่ 102 ส่สวนจัดแสดงเรื่อื งแฟชั่น
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.gsmprjct.com/en/projjects/singappore-living-galleries.

ภาพที่ 103 ส่สวนจัดแสดงปประวัติความเป็ป็นมาของวัฒนธรรมสิงคโปปร์จากคําบอกกเล่าของคนสิงคโปร์
ง
ที่มา: Nationnal Museum
m of Singapoore, เข้าถึงเมือวั
อ่ นที่ 15 มีนาคม2558,
น
เขข้าถึงได้จาก
http://www
w.gsmprjct.com/en/projjects/singappore-living-galleries.
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44.9 การทํางาานของส่วนภัณ
ั ฑารักษ์ พิพิพธิ ภัณฑสถานนแห่งชาติสิงคคโปร์ มีภัณฑารักษ์
ประจํา 7 คนน โดยแต่ละคนนจะรับผิดชอบบหน้าที่แตกตต่างกัน ในกรณี
ณีที่มีการวิจัยเเฉพาะเรื่องจะะมี
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว
ค ใส่วนขอองหอวัฒนธรรรมร่วมสมัย มีภัณฑารักษ์ดแล
ู 4 คนตามมเนื้อหาของการจัด
แสดง อาหารร ภาพยนตร์/การแสดงภาพ
ก
พถ่าย และแฟฟชั่น ภัณฑารัักษ์ทั้ง 4คน ททํางานรวมกันและ
น
ประสานงานกกับผู้ดูแลในส่วนอื
ว ่นๆเช่น งงานในการทําวิดิทัศน์ ภัณฑารั
ฑ กษ์จะทําหหน้าที่จัดทําเนืนื้อหา
จากนั้นส่งเนื้อหาให้
อ ผู้ทําสือ่ ในระหว่านั้นนก็จะต้องทํางานร่
ง วมกับนักออกแบบ
ก
นักกแสดง ช่างภาพ หรือ
10
แม้แต่หาผูส้ นับสนุนโครงการ
4 กิจกรรมมเสริมในพิพธิธภัณฑ์ พิพิธภัภณฑสถานแหห่งชาติสิงคโป ร์ กิจกรรมเสริมิ เกิด
4.10
จากการประชชาสัมพันธ์และะโน้มนาวให้เกิดความสนใจจในความหลาากหลายของกการจัดกิจกรรมม เช่น
การจัดฉายภาาพยนตร์การจจัดละคร โดยมมุ่งหวังให้ผู้คนสนใจชมมหร
น
รสพเข้ามาในพพิพิธภัณฑ์ จาากนั้นก็
เปิดโอกาสให้ห้เข้าชมการจัดแสดงในส่
ด
วนนอื่นๆ โดยไม่เสีสยค่าเข้าชม เพื่อให้ลูกค้าที ่เข้มมารับปรระทาน
อาหารของพิพิพธภัณฑ์ ได้เข้าชมห้องจัดแแสดง เป็นการรประชาสัมพันธ์
น และเรียกคคนเข้ามาในร้านอาหาร
11
ทางอ้อม

ภาพที่ 104 ร้านอาหารภายในพิพิธภัณฑฑ์แห่งชาติสิงค์คโปร
ที่มา: : Natioonal Museum
m of Singappore, เข้าถึงเมืมื่อวันที่ 15 มีีนาคม2558, เข้าถึงได้จาก
http://summ
merlovestoeat.blogspoot.com/20155_01_01_arcchive.html.

2553,104.

1
10

ศูนย์มนุษย์์วิทยาสิริธร,พิพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์,(กรุงเทพพฯ: ศูนย์มนุษยย์วิทยาสิริธร),,

1
11

เรื่องเดียวกักัน,105
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5. ตารางสรุปเปรียบเทียบกรณีศึกษา
ตารางที่ 21 ตารางเปรียบเทียบกรณีศึกษา
พิพิธภัณฑ์
จุดประสงค์
สร้างตามนโยบายของ
1.
พิพิธภัณฑสถาน กรมศิลปากร สําหรับ
จังหวัดที่มีการ
แห่งชาติ
ดําเนินการขุดค้นแต่
กําแพงเพชร
บูรณะโบราณสถาน และ
ได้พบศิลปวัตถุจํานวน
มาก เพื่อใช้ทําการจัด
แสดงและเก็บสงวน
รักษา

ต้องการรวบรวมและจัด
2.SEA FOLK
แสดงวัตถุต่างๆซึ่งแสดง
AND SHIMA
ART MUSEUM ทัง้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของญี่ปุ่นตั้งแต่
อดีต เช่น การจับปลา
เรือชนิดต่างๆ ที่ใช้ใน
การดํารงชีวิต

แนวคิด
- พิพิธภัณฑสถาน
กําแพงเพชร อาคาร
ไทยประยุกต์ทรงปูน
หลังคาทรงจั่วประดับ
ปั้นลมหล่อด้วย
คอนกรีต
-พิพิธภัณฑสถานเฉลิม
พระเกียรติ สร้างตาม
แบบหมู่เรือนไทยภาค
กลาง ภายในอาคาร
เป็นห้องจัดแสดง
ด้านหลังอาคารเป็น
สวนรวบรวมพันธุ์กล้วย

การจัดแสดง
พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดกําแพงเพชร
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ต่างๆ

ภายนอกของอาคาร
เป็นการอนุรักษ์
ลักษณะของโรงนา
ญี่ปุ่นส่วนภายในอาคาร
เป็นลักษณะของท้อง
เรือคว่ําลงเป็น
โครงสร้างของอาคาร
เพื่อให้ผู้ชมสามารถ
รับรู้ได้เมื่อเข้ามาเห็น

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้
รวบรวมวัตถุแสดงไว้
อย่างมากมาย วัตถุแสดง
ที่สําคัญอย่างหนึ่ง คือ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการจับ
ปลา และเรือชิดต่างๆ
SEA FOLK AND
SHIMA ART MUSEUM
เป็นการรวมเอาวัฒนะ
ธรรมและศิลปะเข้า
ด้วยกันเป็นโครงการที่
เลือกออกแบบให้
โครงสร้างไม้แบบเก่า
ร่วมกับโครงสร้าง
คอนกรีตแบบใหม่ทําให้
เกิดอาคารรูปลักษณ์ที่
ผสมผสานความเก่าและ
ใหม่เข้าด้วยกันบนพื้นที่
ติดน้ําทะเล
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ตารางที่ 21 ตารางเปรียบเทียบกรณีศึกษา(ต่อ)
พิพิธภัณฑ์
จุดประสงค์
3.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑสถาน สิงคโปร์ ได้รับการ
แห่งชาติสิงคโปร์ ออกแบบมาเพื่อเป็น
พิพิธภัณฑ์สําหรับ
ประชาชน ในการ
นําเสนอเรื่องราว และ
มุมมอง ประสบการณ์ใน
การรับชมพิพิธภัณฑ์
พื้นที่สําหรับจัด
นิทรรศการและการ
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการ
ทําความเข้าใจกับ
วัฒนธรรมและมรดก
วัฒนธรรม

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

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

บทที่ 7
การออกแบบ
1. แนวคิดในการออกแบบและแนวคิดในการออกแบบอาคาร
1.1 แนวคิดในการวางผัง แนวคิดจากวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ในข้างต้น การ
ออกแบบวางผังส่วนต่างๆ ของโครงการ เป็นดังนี้
1.1.1 สร้างการเชื่อมต่อริมคลองสวนหมากของพื้นที่ตั้งโครงการ กับพื้นที่ข้างเคียง
ทั้งที่เป็นการเชื่อมต่อทางกายภาพและทางสายตา ด้วยการเชื่อมต่อทางสัญจรเชื่อมต่อกับพื้นที่ฝั่งตรง
ข้ามของคลองสวนหมากซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดย้อนยุคนครชุม
1.1.2 ตัวอาคารวางผังไปตามแนวของคลองสวนหมากโอบลอมลานกิจกรรม
กลางแจ้ง ที่มีระดับพื้นที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายนอกและ
ภายในจะถูกเชื่อมต่อถึง กันด้วยทางสัญจรทีส่ ามารถเข้าถึงภายในอาคารที่มีความสนใจเฉพาะได้เลย
1.1.3 ส่วนของพื้นที่ว่างด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์การทําไม้เป็นเส้นทางเดิน
ขนานไปกับคลองสานหมากที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านพะโป้และพิพิธภัณฑ์การทําไม้และสะพานข้าม
คลองแม่พล้อสายเก่าเพื่อข้ามไปยังวัดสว่างอารมณ์
1.1.4 เก็บต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่ไว้ในพื้นที่เช่นเดิมเพื่อได้ใช้ประโยชน์จากร่มเงา
และพืชผลจากต้นไม้เดิม เช่น กลุ่มต้นมะม่วงและต้นหมาก
1.1.5 ส่วนเสริมการบริการตลาดย้อนยุคจะแซรงอยู่ในกลุม่ อาคารที่ทําการปรับปรุง
ใหม่เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ภายในตลาดย้อนยุคนครชุม ดังนี้
1.1.5.1 ส่วนกิจกรรมชมรมตลาดย้อนยุคนครชุมจะรวมอยู่กับส่วนจัดแสดง
หมุนเวียนของตลาดนครชุม
1.1.5.2 ส่วนบริการห้องน้ําจุดที่ 1จะอยู่ภายในโรงภาพยนตร์
1.1.5.3 จุดร่วมขยะและคัดแยกของตลาดนครชุมจะอยู่บริเวณสามแยก
ตลาดนครชุม
1.1.5.4 ส่วนบริการห้องน้ําจุดที่ 2อยู่ด้านหลังอาคารจัดแสดงนิทรรศการครู
มาลัย ชูพินิจ
1.1.5.5 ประชาสัมพันธ์และห้องพยาบาลรวมอยู่กับนิทรรศการตลาดนครชุม
1.1.6 จุดเชื่อมต่อของสถานีกระเช่าจะนอกจากจะเป็นจุดข้ามคลองสวนหมากจะมี
พื้นที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ และจักรยานเพื่อลดจํานวนจักรยานและรถมอเตอร์ไซด์และจักรยานที่จะเข้า
มายังพื้นที่ตลาดเพื่อลดความแออัดและจอดรถกรีดขวางร้านค้าหรือทางเดินภายในบริเวณตลาดย้อน
ยุค
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ภาพที่ 105 แสดงภาพถ่
แ
ายทางอากาศตํ
ย
ําแหน่งของอาาคารและการรสร้างทางเดิน เชื่อมต่อไปยังพื
ง ้นที่จุด
ต่ตางๆ
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจแแบบวิเคราะห์ททีีต่ ั้ง 18 กุมภาพพันธ์ 2558)
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ภาพที่ 106 แสดงแบบจําลองผังบริเวณ
ณตําแหน่งของงอาคารและการสร้างทางเดิดินเชื่อมต่อไปปยังพื้นที่
จุจดต่างๆ
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบวิเคราะหห์ที่ตั้ง 18 กุมภาพันธ์ 25588)
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ภาพที่ 107 ผังบริเวณตําแหน่
แ งของอาคาารภายในพื้นที่ชุมชนนครชุชม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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11.2 แนวคิดการออกแบบอ
ก
อาคารภาพรววมของโครงกการ
แนวคิดในกาารออกแบบอาาคาร นําเอาเออกลักษณ์รูปแบบสถาปั
แ
ตยกกรรมและภูมปัิ ญญา
ทางการก่อสร้ร้างของชุมชนนนครชุมมาพัฒ
ฒนาต่อยอด ในงานโครงสร้
ใ
ร้างที่เกิดจากกการประยุกต์โครงสร้
โ
าง
อาคารรูปแบบบเดิมที่พบในนครชุม ผสมผผสานกับรูปแบบทีว่ ่างของออาคารประเภภทพิพิธภัณฑ์กักบั การใช้
สอยร่วมสมัยเพื่อให้เกิดคววามลงตัวในแงง่ของการออกแบบ ที่ไม่เกิดความแปลกแ
ด
แยกกันระหว่างอาคาร
า
รูปแบบเก่ากับอาคารออกแ
บ
แบบใหม่ และะสัมพันธ์กับบริบทพื้นที่

แ ดการอออกแบบอาคารรภาพรวมของงโครงการ
ภาพที่ 108 แนวคิ
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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2. กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์นครชุม กําแพงเพชร
จากแนวคิดในการวางผังแบ่งออกเป็น 5 กลุม่ อาคารดังนี้
2.1 กลุ่มอาคารกลุ่มที่ 1 กลุม่ อาคารที่ตั้งอยู่ภายในตลาดนครชุมเป็นอาคารที่ปรับปรุง
ภายในเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ส่วนเสริมบริการตลาดนครชุม ดังนี้
2.1.1 โรงภาพยนตร์นครชุม + จุดบริการห้องน้ําจุดที่ 1
2.1.2 นิทรรศการหมุนเวียนตลาดย้อนยุคนครชุม + ส่วนกลุ่มชมรมนครชุม
2.1.3 นิทรรศการตลาดนครชุม+ประชาสัมพันธ์ตลาดและห้องปฐมพยาบาล
2.1.4 นิทรรศการครูมาลัย ชูพินิจ + จุดบริการห้องน้ําจุดที่ 2
2.2 ส่วนเชื่อมที่ 1 เชื่อมต่อต่อระหว่างตลาดย้อนยุคนครชุมและกลุม่ อาคารบ้านพะโป้
และพิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุม
2.2.1 กระเช้าข้ามคลองสวนหมาก
2.3 กลุ่มอาคารกลุ่มที่ 2 กลุม่ อาคารบ้านพะโป้ และพิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุม
2.3.1 บ้านพะโป้
2.3.2 พิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุม
2.4 ส่วนเชื่อมที่ 2 เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มอาคารบ้านพะโป้ และพิพิธภัณฑ์การทําไม้
นครชุมกับวัดสว่างอารมณ์
2.4.1 สะพานข้ามคลองแม่พล้อสายเก่า
2.5 กลุ่มอาคารกลุ่มที่ 3 กลุม่ พิพิธภัณฑ์เรือในนครชุม
2.5.1 พิพิธภัณฑ์เรือในนครชุมและอาคารโรงเรือ
2.5.2 พื้นที่กิจกรรมริมคลองสวนหมาก
2.5.3 พื้นที่จอดรถและลานเอนกประสงค์ขณะมีงานวัดสว่างอารมณ์
2.5.4 ลานตะกอนทราย
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ภาพที่ 109 แสดงกลุ
แ
่มอาคคาร
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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3. กลุ่มอาคาารกลุ่มที่ 1
ก ่มอาคารทีตัต่ ง้ั อยู่ภายในตตลาดนครชุมเปป็นอาคารที่ปรับปรุงภายในนเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ
กลุ
ว ่ง
ของพิพิธภัณฑ์ฑส่วนเสริมบริริการตลาดนคครชุม
3 โรงภาพยยนตร์ โรงภาพพยนตร์นครชุชุมและจุดบริการห้
3.1
ก องน้ําจุดดที่ 1
3.1.1 ผังพื
ง ้นโรงภาพยยนตร์นครชุม

ภาพที่ 110 ผังพื้นโรงภาพยนตร์
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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3..1.2 รูปด้านโโรงภาพยนตร์ร์

ภาพที่ 111 แสดงรู
แ ปด้านทิทิศตะวันออกโโรงภาพยนตร์ร์
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 112 แสดงรู
แ ปด้านทิทิศใต้โรงภาพยยนตร์
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
3..1.3 รูปตัดโรรงภาพยนตร์

แ ปตัดที่ 1 โรงภาพยนนตร์
ภาพที่ 113 แสดงรู
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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ภาพที่ 114 แสดงรู
แ ปตัดที่ 2 โรงภาพยนนตร์
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
3..1.4 ทัศนียภาาพภายในโรงงภาพยนตร์

ภาพที่ 115 แสดงรู
แ ปทัศนียภาพภายในด
ย
ด้านหน้าโรงภภาพยนตร์
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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33.2 นิทรรศการหมุนเวียนตลาดย้อนยุคนครชุ
ค
มและสส่วนกลุ่มชมรรมนครชุม ส่วนอาคาร
ว
นิทรรศการหมุนเวียนตลาดดนครชุมเป็นออาคร 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพืนที
้น ่สําหรับใช้จจัดแสดงนิทรรรศการ
และห้องน้ํา มีระเบียงที่ยนออกไปเพื
นื
่อเดิดินต่อไปที่ชั้น 2 และระเบียงนี
ย ้ยังเปิดมุม มองจากตาลาาดไปยัง
บ้านพะโป้และพิ
ล พิธภันฑ์การทําไม้นครชุชุมด้วย ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่สาหรั
ํา บชมรมต่าางๆในนครชุม เป็นที่
ใใช้สําเสนอเรื่องราว
อ ข่าวสาาร หรือประชาาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมม

ภาพที่ 116 แสดงผั
แ งพื้นพืนที
้น ่นิทรรศการรหมุนเวียนขอองตลาดนครชชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
33.3 นิทรรศการตลาดนครชุม+ประชาสัสัมพันธ์ตลาดและห้องปฐมมพยาบาล ส่วนอาคาร
ว
นิทรรศการตลลาดนครชุม ประกอบด้
ป
วยพืพื้นที่นิทรรศกการตลาดนครชุมที่ จัดแแสดงเนื้อหาทัั้งหมด
เรื่องตลาดนคครชุม ประวัตการจั
ิก ดตั้งตลาาดและย่านทาางการค้านครชชุม และในส่ววนการจัดแสดดงเส้น
เหตุการณ์สําคัคญในอดีตต่างๆของตลาดนนครชุม ในอาาคารนิทรรศการตลาดนครชชุมนี้จะเป็นจุดที
ด ่ตั้งของ
ห้องปรฐมพยยาบาลเบื้องต้นและส่
น วนของงห้องประชาสัสัมพันธ์

ภาพที่ 117 แสดงผั
แ งพื้นพืนที
้น ่นิทรรศการรถาวรของตลลาดนครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558
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33.4 นิทรรศกาารครูมาลัย ชูพนิ ิจและจุดบริการห้องน้า้ํ จุดที่ 2 ส่วนนอาคารนิทรรรศการครู
มาลัย ชูพินิจ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนนที่ 1 เป็นส่วนจั
น ดแสดงนิทรรศการครู
ร
มาาลัย ชูพินิจ นัดเขี
ด ยน
นักประพันธ์ของนครชุ
ข
ม จััดแสดง ประวัวัติและผลงานนของครูมาลัย ส่วนที่ 2 ป็น จุดบริการห้องน้ําของ
ตลาดย้อนยุคนครชุ
ค
มที่มีปญหาห้
ญ
ั
องน้ําไมม่เพียงพอต่อความต้
ค องการ

ภาพที่ 118 แสดงผั
แ งพื้นพืนที
้น ่นิทรรศการรถาวรครูมาลัลัย ชูพินิจ
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
4. ส่วนเชื่อมที
ม ่1
เ ่อมต่อกระเชช้าข้ามคลองสสวนหมากใช้เป็ปนอาคารเชือมต่
เชื
่อ อระหว่าง 2 ฝัง่ คลองสววนหมาก
ระหว่างตลาดดย้อนยุคนครชชุมและกลุม่ อาคารบ้านพะโโป้และพิพิธภััณฑ์การทําไม้ม้นครชุม มีทั้งหมด 2
สถานี คือ 1.สสถานีกระเช่าฝั่งตลาดนครชชุมและ 2.สถานีกระเช่าฝั่งบ้านพะโป้

ภาพที่ 119 แสดงบ้
แ านพะโโป้เดิมและส่วนนต่อเติม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5. กลุ่มอาคาารกลุ่มที่ 2
ก ่มอาคารบ้านพะโป้
กลุ
า
และพิพิพิธภัณฑ์การรทําไม้นครชุม
5 บ้านพะโปป้ บ้านพะโป้ททําการปรับปรรุงอาคารและภายในจัดแสดดงเนื้อหาของงพะโป้
5.1
และพญาตะกก่าพี่ชาย ในกาารเข้ามาทําไม้ม้ในนครชุมแลละเรือ่ งการบูรณะเจดี
ร
ย์พระะบรมธาตุนครรชุมของ
พะโป้และพี่ชาย
ช โดยจะมีส่สวนที่เพิ่มเติมส่วนลานหน้าบ้
า านและบันไดทางขึ
ไ
้นเพื่อใใช้เป็นพื้นที่รองรั
อ บผู้
เข้าใช้ที่เข้ามาายังบ้านพะโป้ป้ในปัจจุบัน
บ้านพะโป้เมื่อมี
อ ส่วนต่อเติม - บ้านพะโป้เดิมเมืมื่อยังไม่มีส่วนต่อเติม - ลานหน้าบ้านพะโป้
น

ภาพที่ 120 แสดงบ้
แ านพะโโป้เดิมและส่วนนต่อเติม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
ใ วนการบูรณะซ่
ในส่
ร อมแซ่มนนัน้ ตามกระบวนการในการรมีส่วนร่วมขอองชุมชน มีการตั้ง
ประเด็นและหหาข้อสรุปของงคนภายในชุมมชนถึงรูปแบบบและวิธีการในการบูรณะ ซซึ่งเดิมเองนั้นรูปแบบ
ของบ้านพะโปป้หลังนี้จะมีลานบ้านและศศาลาท่าน้ําเดิมอยู
ม ่ก่อนแล้วแต่
แ ได้ทรุดโทรรมและพุพังแลละถูกรื้อ
ถอนออกไปปัปัจจุบันจึงหลงงเหลือเพิ่งอาคคารตัวบ้านเท่านั้น การสร้างส่วนต่อเติมสส่วนที่ขาดหายยไปของ
บ้านพะโป้หลังนี้กลับคืนดังเดิ
้ง มอีกครั้งในนรูปของบ้านเเดิมที่สมบูรณ์

ภาพที่ 121 ผังกระบวนกกการมีส่วนร่วมใในการบูรณะบ้านพะโป้
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5.1.1 ผังพื
ง ้นบ้านพะโโป้ชนั้ ที่ 1

ภาพที่ 122 รูปผังบ้านพะโโป้ชั้นที่ 1
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5..1.1.1 ผังพืน้นบ้านพะโป้และการใช้
ล
สอยยภายใน ผังพื้น บ้านพะโป้ชั้นที่ 1 จัด
แสดงเนื้อหา
1.ลานบ้านพะโป้
2.ศาลาา
3.ห้องเจ้าหน้าที่ดูแลส่
ล วนแสดงบ้านพะโป้
า
4.ห้องรับแขก
5.ส่วนนจัดแสดงกระเหรี่ยง 2พี่น้อง ราชาไม้สัก
6.บ้านนห้าง
7.ส่วนนงานระบบจัดแสดง
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5.1.2 ผังพื
ง ้นบ้านพะโโป้ชนั้ ที่ 2
5..1.2.1 ผังพืน้นบ้านพะโป้ชนที
นั้ ่ 2 จัดแสดดงเนื้อหา
1. ปืน วัตถุ สิ่งของ ภาพถ่าย
2. นายย ฮ้อยพะโป้
3. เข้าสู่วงการค้าไม้้
4. เสด็ด็จประพาสต้นที
น ่คลองสวนหหมาก
5. งานนระบบงานจัดแสดง
ด

ภาพที่ 123 รูปผังบ้านพะโโป้ชั้นที่ 2
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5.1.3 รูปตั
ป ดบ้านพะโปป้ รูปตัดแสดงงการใช้สอยพืพืน้ ที่ภายในแลละโครงสร้างบ้บ้านพะโป้

ภาพที่ 124 แสดงรู
แ ปตัดบ้านพะโป้
า
ที่ 1
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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แ ปตัดบ้านพะโป้
า
ที่ 2
ภาพที่ 125 แสดงรู
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5.1.4 รูปด้
ป านบ้านพะะโป้

แ ปด้านบ้บ้านพะโป้ด้านนทิศตะวันออกก
ภาพที่ 126 แสดงรู
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 127 แสดงรู
แ ปด้านบ้บ้านพะโป้ด้านนทิศใต้
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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ภาพที่ 128 แสดงรู
แ ปด้านบ้บ้านพะโป้ด้านนทิศตะวันตก
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

แ ปด้านบ้บ้านพะโป้ด้านนทิศเหนือ
ภาพที่ 129 แสดงรู
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5.1.5 ทัศนี
ศ ยภาพภายยนอกบ้านพะโป้

ภาพที่ 130 ทัทศนียภาพภายนอกบ้านพะะโป้
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5.1.6 ทัศนี
ศ ยภาพภายยในบ้านพะโป้ป้

ภาพที่ 131 ทัทศนียภาพภายในบ้านพะโป้ป้ส่วนจัดแสดงภาพถ่าย
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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55.2 พิพธิ ภัณฑ์การทําไม้นนครชุม
อ
อาคารโดยรวม
มวางตามแนววทิศเหนือทิศใต้
ใ ขนานไปกับทิ
บ ศทางการไไหลของน้ําในนคลอง
สวนหมาก กาารว่างผังของออาคารในส่วนนต่างได้สร้างทีที่ว่างปิดล้อม ลานกิ
ล จกรรมภภายนอก ที่เมือมี
่
กิจกรรมภายนนอกจากการจจัดงานย้อนยุคคนครชุม อาคคารพิพิธภัณฑ์์นี้ก็จะกลายเป็ป็นฉากบรรยาากาศ
ใให้กับกิจกรรมมอีกส่วนหนึ่ง
ลัลกษณะทางสถาปัตยกรรมขของตัวอาคารร ตัวอาคารเกิดจากการก่อรู ปด้วยลักษณ
ณะ
รูปแบบโครงสสร้างสร้างอาคคารช่วงพาดกกว้างที่เป็นภูมปัิ ญญาทางช่างในการก่
า
อสร้ร้างจากการทํําไม้ของ
นครชุมในอดีต มีรูปลักษณ์
ณ์ของอาคารแบบบโรงสีข้าวแและโรงเลื่อยไมม้ในอดีตเพื่อใให้เกิดจินตภาาพทาง
สถาปัตยกรรมมจากลักษณะะของตัวอาคารและสัมพันธ์กันกับเนื้อหาาของพิพิธภัณฑฑ์ที่จัดแสดงเรืรื่องการ
ทําไม้ในนครชชุม ช่วงระบบโโครงสร้างจะมมีระยะเสาความกว้าง 3 เมมตร X 15 เมตตร และขนาดดระยะ 3
เมตร X 12 เมมตร ซึ่งเป็นระยะที่ได้มาจาากระยะของช่ช่วงเสาสถาปัตยกรรมในพื
ต
้นนที่ เพื่อสร้าง
องค์ประกอบของโครงสร้างอาคารที่เรียงตัวซ้ํากันถี่ๆ ตัวของผนังอาคารต่
อ
างๆ ทั้ งที่เป็นลายฉลุเป็น
ลวดลายของตตัวผนัง ผนังสานเป็
ส นลายขัดั แตะลายแก้วชิ
ว งดวง ระแนนงไม้ที่เรียงตัววกันถี่ๆ ผนังลายตาราง
ล
ที่ได้ความบันดาลใจมาจากกงานสถาปัตยยกรรมพื้นถิ่น
ก ดว่างภายในคํานึงถึงกการเข้าถึงของผู้เข้าใช้อาคารเป็นหลัก เพืพื่ อสร้างการเข้้าถึงจาก
การจั
เส้นทางการเขข้าถึงตามควาามต้องการและเส้นทางที่ไม่มได้บังคบทางเดินให้ไปตามมลําดับแต่สามมมารถ
เดินตามลําดับหรื
บ อข้ามลําดัดบและเลือกเเฉพาะส่วนที่เฉพาะสนใจได้
ฉ
ด้ ดังจะเห็นได้ด้ชัดเจนใน 2 อาคาร
อ
หลัก คือ 1.ลานกิจกรรมภาายนอกและส่ววนลานแสดงววัฒนธรรมพืนบ้
้น านภายในออาคาร 2.อาคาารส่วน
พิพิธภัณฑ์
ส่สวนที่ 1 คืออาคารมีลักษณ
ณะผังรูปโค้งภาายในเป็นเวทีการแสดงอยู
ก
่ททีี ่ตรงกลาง อาาคารทรง
โโค้งนี้เองจะทํําให้สามารุชมการแสดงได้
ม
ททุดทิศทาง เพพราะลักษณะกการแสดงพื้นบบ้านในนครชุมมั
ม กจะมี
การตั้งวงการละเล่นเป็นวงงกลม อาคารนีนี้จึงถูกออกแบบบมาเพื่อให้สอดคล้
ส
องกับวิ ธีการเล่นและการ
เข้าถึงการรับชมการแสดง
ส่สวนที่ 2 คืออาคารในส่วนพิพิพิธภัณฑ์ซึ่งแยกเป็
แ น 2อาคคารตามเนื้อหหาของการจัดแสดง
แ
พิพิธภัณฑ์ ในนส่วนอาคารพิพิพิธภัณฑ์อาคคารที่ 1 จัดแสสดงในเนื้อหาขของการตั้งถิน่ นฐานของตําบลนครชุม
และในส่วนอาาคารพิพิธภัณฑ์
ณ อาคารที่ 2 จัดแสดงในเนนื้อหาของการรทําไม้ในป่าค ลองสวนหมากและป่า
ทุ่งเศรษฐี

ภาพที่ 132 แนวคิ
แ ดการก่อรู
อ ปอาคารพิพพิิธภัณฑ์การทํําไม้นครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558
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5.2.1 ผังพื
ง ้นพิพิธภัณ
ณฑ์การทําไม้นครชุ
น ม

ภาพที่ 133 ผังพิพิธภัณฑ์การทํ
ก าไม้นครชชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5.2.2 รูปด้
ป านอาคาร

(A)

(B)

(D)
ภาพที่ 134 ภาพรู
ภ ปด้านพิพิพธภัณฑ์การททําไม้นครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
(A) รูปด้านทิศตะวันออกพิพิพิธภัณฑ์การททําไม้นครชุม
(B) รูปด้านทิศเหนื
ศ อพิพิธภัณฑ์การทําไม้ม้นครชุม
(C) รูปด้านทิศใต้พิพิธภัณฑ์ฑการทําไม้นคครชุม
(D) รูปด้านทิศตะวันตกพิพิพธิ ภัณฑ์การทํทําไม้นครชุม

(C)
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5.2.3 รูปตั
ปด

ภาพที่ 135 รูปตัดพิพิธภัณฑ์
ณ การทําไม้นนครชุมที่ 1
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 136 รูปตัดพิพิธภัณฑ์
ณ การทําไม้นนครชุมที่ 2
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 137 รูปตัดพิพิธภัณฑ์
ณ การทําไม้นนครชุมที่ 3
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5.2.4 สาามิติแสดงโครรงสร้างของอาคารพิพิธภัณฑ์
ณ การทําไม้น้ ครชุม

ภาพที่ 138 ภาพโครงสร้
ภ
างหลั
ง งคา
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 139 ภาพโครงสร้
ภ
างอาคารพิ
ง
พิธภัณฑ์การทําไมม้นครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5.2.5 สาามิติแสดงโครรงสร้างอาคารรพิพิธภัณฑ์การทํ
ก าไม้นครรชุมและรูปแบบบของ
ผนังอาคาร

ภาพที่ 140 ภาพโครงสร้
ภ
างอาคารพิ
ง
พิธภัณฑ์การทําไมม้นครชุมและรรูปแบบของผ นังอาคาร
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 141 หุหน่ จําลองโครงสร้างอาคารพพิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5.2.6 กาารจัดแสดงภาาพภายใน กาารทําไม้ มรดกกทางวัฒนธรรรม พิพธิ ภัณฑ์
ณ การทํา
ไม้นครชุม กาารจัดแสดงภาายในพิพิธภัณ
ณฑ์การทําไม้นครชุมแบ่งเนือหาออกเป็
อ้
น 14 ส่วนจัดแสสดงการ
ออกแบบแบ่งการจั
ง ดแสดงออกเป็น 2 ออาคารเพื่อให้ผูผ้เู ข้าชมสามารรถเลือกการรับบชมได้ดังนี้

ภาพที่ 142 แสดงตํ
แ าแหน่งส่
ง วนจัดแสดงงพิพิธภัณฑ์การทํ
า าไม้นครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5..2.4.1 เนื้อหาาการจัดแสดงงภายในอาคาารจัดแสดงที1่
1. ส่วนนจัดแสดงชันที
น้ ่ 1 ประกอบบด้วย 5 ส่วนนจัดแสดง 1. ส่สวนจัด
น ดแสดงที่ 2 ทิ้งถิน่ ,3. สส่วนจัดแสดงที่ 3
แสดงที่ 1 นคครชุมคือ? คลองสวนหมากกคือ? , 2. ส่วนจั
กลับมาสร้างใใหม่ในพื้นที่เก่กาคลองสวนหหมากกับภาพลลักษณ์ใหม่ของการทํ
อ
าไม้ ,44. ส่วนจัดแสดงที่ 4
ประสบการณ์
ณ์และความทรรงจําของคนรุน่นบุกเบิก ,5.สส่วนจัดแสดงทีที่ 5 ที่มาของกกลุ่มชาติพันธุ์
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.
ภาพที่ 143 แสดงผั
แ งพื้นส่วนจั
ว ดแสดงภาายในพิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุ
ค มอาคารทีที่1 ผังพื้นชั้นที่ 1
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
2. ส่วนนจัดแสดงชันที
น้ ่ 2 ประกอบบด้วย 2 ส่วนนจัดแสดง 1. ส่สวนการ
จัดแสดงที่ 6 ภาพความเป็ปนชุมชนคลองงสวนหมากขอองนิยายทุ่งมหหาราช ,2. ส่ววนการจัดแสดดงที่ 7
บ้านปากคลอองเหนือ กลางง ใต้

ภาพที่ 144 แสดงผั
แ งพื้นส่วนจั
ว ดแสดงภาายในพิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุ
ค มอาคารทีที่1 ผังพื้นชั้นที่ 2
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5.2.4.1 เนื้อหาการจัดดแสดงภายในนอาคารจัดแสสดงที่ 2
1. เนื้อหาการรจัดแสดงภายในอาคารจัดแสดงที
ด
่ 2 ปประกอบด้วย 7 ส่วนจัด
แสดง ได้แก่ 1. ส่วนจัดแสสดงที่ 8 สัมปททานไม้ ,2. ส่วนจัดแสดงทีที่ 9 สัมปทานไ
นไม้ในจังหวัด
กําแพงเพชรแและการทําไม้้ในป่าโป่งน้ําร้อน ,3. ส่วนจจัดแสดงที่ 100 ทุนสัปทานไไม้เมืองหลวง VS ทุน
ท้องถิ่น VS รัฐบาล ,4. ส่วนจั
ว ดแสดงที่ 11 ใบบอก ,5.ส่
, วนจัดแสดงที่ 12 ฉันคื อใคร?,6.ส่วนจัด
แสดงที่ 13 รสชาติ
ร นครชุมตํ
ม านานคลองงสวนหมากในนชื่อนครชุม ,77.ส่วนการจัดดแสดงที่ 14 นครชุ
น ม
ปัจจุบัน

ภาพที่ 145 แสดงผั
แ งพื้นส่วนจั
ว ดแสดงภาายในพิพิธภัณฑ์การทําไม้นครชุ
ค มส่วนอาคคารที่ 2
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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ภาพที่ 146 แสดงภาพ
แ
3 มิติตําแหน่งขอองส่วนจัดแสดดงของทั้ง 2 อาคาร
อ
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5.2.5 ทัศนี
ศ ยภาพภายยใน
5..2.5.1 ส่วนจััดแสดงที่ 1 นครชุ
น มคือ? คลองสวนหม
ค
ากคือ?

ภาพที่ 147 การจั
ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 1 นคครชุมคือ? คลอองสวนหมากคืคือ?(นิทรรศการถาวร)
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5..2.5.2 ส่วนจััดแสดงที่ 2 ทิ้งถิ่น

ภาพที่ 148 การจั
ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 2 ทิ้งถิ่นสาเหตุการรย้ายเมือง
ที่มาของภาพพ (นิติกร สิงห์ลอ
ล ตรวจแบบบขั้นสุดท้าย 22
2 พฤษภาคมม 2558)
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5..2.5.3 ส่วนจััดแสดงที่ 3 กลั
ก บมาสร้างใใหม่ในพืน้ ทีเ่ กก่าคลองสวนหมากกับ
ภาพลักษณ์ใหม่
ใ ของการทํทําไม้

ภาพที่ 149 การจั
ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 3 กลัลับมาสร้างใหมม่ในพื้นที่เก่าคคลองสวนหมาากกับ
ภ กษณ์ใหม่ของการทําไไม้
ภาพลั
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5..2.5.4 ส่วนจัจัดแสดงที่ 4 ประสบการณ
ณ์และความททรงจําของคนรุน่
บุกเบิก

ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 4 ปรระสบการณ์และความทรงจํ
ล
ําของคนรุ่นบุกเบิก
ภาพที่ 150 การจั
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5..2.5.5 ส่วนการจัดแสดงทีที่ 5 ที่มาของกกลุ่มชาติพันธุ์

ภาพที่ 151 การจั
ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 5 ทีมาของกลุ
ม่
่มชาติพันธุ์
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5..2.5.6 ส่วนการจัดแสดงทีที่ 6 ภาพความมเป็นชุมชนคคลองสวนหมาากของ
นิยายทุง่ มหาาราช

ภาพที่ 152 การจั
ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 6 ภาพความเป็นชุมชนคลองสวนนหมากของนินิยายทุ่ง
ม
มหาราช
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5..2.5.7 ส่วนการจัดแสดงทีที่ 7 ปากคลองงเหนือ ปากคคลองกลาง
ปากคลองใต้้

ภาพที่ 153 การจั
ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 7 ปากคลองเหนือ ปากคลองกลลาง ปากคลองงใต้
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5..2.5.8 ส่วนกการจัดแสดงทีที่ 8 สัมปทานนไม้

ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 8 สัมปทานไม้
ม
ภาพที่ 154 การจั
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5..2.5.9 ส่วนกการจัดแสดงทีที่ 11 ใบบอกก

ภาพที่ 155 การจั
ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 11 ใบบบอก
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5..2.5.10 จัดแสสดงที่ 12 ฉันคื
น อใคร?

ก ดแสดงภภายในส่วนจัดแสดงที่ 12 ฉัันคือใคร??
ภาพที่ 156 การจั
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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5..2.5.12 ส่วนการจัดแสดงที่ 13 รสชาติตินครชุม

ภาพที่ 157 รสชาติ
ร นครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
5..2.5.13 ส่วนการจัดแสดงที่ 14 นครชุมปั
ม จจุบัน

ภาพที่ 158 ส่สวนการจัดแสสดงที่ 14 นครรชุมปัจจุบัน
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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6. ส่วนเชื่อมที
ม ่ 2 สะพานข้ามคลองแม่ม่พล้อสายเก่า
เ ่อมต่อระหว่ว่างกลุ่มอาคารรบ้านพะโป้และพิ
เชื
ล พิธภัณฑ์การทํ
ก าไม้นครรชุมกับวัดสว่างอารมณ์
า

ภาพที่ 159 แสดงผั
แ งสะพานข้ามคลองแแม่พล้อสายเก่า
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

แ ปตัดสะะพานข้ามคลอองแม่พล้อสายยเก่า
ภาพที่ 160 แสดงรู
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 161 แสดงทั
แ ศนียภาาพสะพานข้ามมคลองแม่พล้อสายเก่า
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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7. กลุ่มอาคาารกลุ่มที่ 3 กลลุ่มพิพิธภัณฑฑ์เรือในนครชุชุม
7 ผังพิพธิ ภัณฑ์เรือนครชชุม
7.1

ภาพที่ 162 แสดงผั
แ งพื้นพิพิพธิ ภัณฑ์เรือในนนครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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7 รูปตัดอาคารพิพธิ ภัณฑ์เรือนครชุม
7.2

ภาพที่ 163 รูปตัดที่1 พิพธภั
ธิ ณฑ์เรือนครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ธิ ณฑ์เรือนครชุม
ภาพที่ 164 รูปตัดที่2 พิพธภั
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
7 รูปด้าน
7.3

ภาพที่ 165 รูปด้านพิพิธภััณฑ์เรือนครชุชุมด้านทิศตะวัวันออก
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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ภาพที่ 166 รูปด้านพิพิธภััณฑ์เรือนครชุชุมด้านทิศใต้
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 167 รูปด้านพิพิธภััณฑ์เรือนครชุชุมด้านทิศเหนืนือ
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 168 รูปด้านพิพิธภััณฑ์เรือนครชุชุมด้านทิศตก
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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7 ทัศนียภาาพภายในพิพิธภัณฑ์เรือนคครชุม
7.4

ภาพที่ 169 ทัทศนียภาพภายในพิพิธภัณฑฑ์เรือนครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
7 ทัศนียภาาพภายนอก
7.5

ภาพที่ 170 ทัทศนียภาพภายนอกพิพิธภัณ
ณฑ์เรือนครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

202
8. ภาพโมเดลพิพิธภัณฑ์นครชุ
น ม

ภาพที่ 171 โมเดลพิ
โ
พิธภัณฑ์
ณ นครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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ภาพที่ 172 โมเดลพิ
โ
พิธภัณฑ์
ณ นครชุม ส่ววนกระเช่าข้ามคลองส่
ม
วนหมาก
ที่มาของภาพพ (นิติกร สิงห์ลอ
ล ตรวจแบบบขั้นสุดท้าย 22
2 พฤษภาคมม 2558)

โ
พิธภัณฑ์
ณ การทําไม้นนครชุม
ภาพที่ 173 โมเดลพิ
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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ภาพที่ 174 โมเดลพิ
โ
พิธภัณฑ์
ณ นครชุมส่วนนโรงภาพยนตตร์และพื้นที่ตลาดย้อนยุคนนครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 175 โมเดลพิ
โ
พิธภัณฑ์
ณ การทําไม้นนครชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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ภาพที่ 176 โมเดลพิ
โ
พิธภัณฑ์
ณ การทําไม้นนครชุมและสะะพานข้านคลอองแม่พล้อสายยเก่า
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 177 โมเดลพิ
โ
พิธภัณฑ์
ณ เรือในนครรชุม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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ภาพที่ 178 โมเดลพิ
โ
พิธภัณฑ์
ณ เรือในนครรชุม,พื้นที่กิจกรรมเอนกประ
ก
ะสงค์และลานนทราย
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)
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9. ภาพหุ่นจําลองทางคอม
า
มพิวเตอร์พิพพิิธภัณฑ์นครชชุม

ภาพที่ 179 โมเดลทางคอม
โ
มพิวเตอร์พิพธิธภัณฑ์นครชุมนครชุ
ม
ม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

ภาพที่ 180 โมเดลทางคอม
โ
มพิวเตอร์พิพธิธภัณฑ์นครชุมนครชุ
ม
ม
ที่มา (นิติกร สิงห์ลอ ตรวจจแบบขั้นสุดท้า้ ย 22 พฤษภภาคม 2558)

บทที่ 8
สรุป
โครงการพิพิธภัณฑ์นครชุมนี้ เกิดจากการทดลองหาแนวทางในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยมีความเหมาะสมกับภาพของบริบทและกายภาพทางสังคม ที่สามารถจะ
แสดงให้เห็นความผสมผสานกลมกลืนของรากเหง้าความเป็นมาในอดีตกับการออกแบบในปัจจุบัน
โดยอ้างอิงแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ และทฤษฏีชุมชนในจินตกรรมกับแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม และหยิบยกเอาแนวคิดประเพณีประดิษฐ์เข้ามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม จากนั้นจึง
ตีความออกมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบและพัฒนาไปสู่รูปธรรมทางสถาปัตยกรรมในขั้น
สุดท้าย
การศึกษาข้อมูลได้ศึกษาถึงข้อมูลเกี่ยวกับการนําเอาประเพณีประดิษฐ์มารับใช้ในสังคม
ปัจจุบัน โดยคําถามตั้งต้นในการศึกษาว่า นครชุมมีประเพณีประดิษฐ์หรือไม่หรือแนวโน้มที่จะเกิด
ประเพณีประดิษฐ์ในด้านใดถ้ามีนครชุมใช้ประเพณีประดิษฐ์ในสังคมชุมชนอย่างไร ชุมชนนครชุมมี
บริบทและกายภาพในส่วนใดของที่สัมพันธ์กับทฤษฏีชุมชนในจินตกรรมบ้าง ผลจากคําถามตั้งต้นนี้จึง
เป็นผลที่มาจากความสัมพันธ์ของข้อมูลกายภาพต่างๆที่เป็นวัตถุดิบในอดีต และตัวแปรคือคนในนคร
ชุมในปัจจุบันหยิบยกประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตไปใช้ในทางด้านใดบ้าง ต่อมาจึงได้นํามา
เปรียบเทียบเข้ากับการประยุกต์เพื่อมาใช้ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ในกระบวนการออกแบบได้แปรแนวคิดนามธรรมในข้างต้นให้ปรากฏออกมาเป็นการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยคํานึงถึงการสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและการพื้นที่ที่ใช้รองรับประเพณีประดิษฐ์และจินตกรรมในชุมชนที่แฝงและสอดแซรกในพื้นที่
ชุมชน โดยอาศัยวิธีในการออกแบบจัดวางผังโดยการเลือกที่จะกระจายตัวงานออกแบบพิพิธภัณฑ์เข้า
ไปสอดแทรกในพื้นที่ส่วนต่างๆแทนการกระจุกตัวอาคารให้อยู่แต่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด การ
ออกแบบรูปทรงและพื้นผิวของอาคารสถาปัตยกรรมที่ต้องการให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้องถิ่นและทางวัฒนธรรม
การว่างผังก่อให้เกิดการกระจายตัวของเนื้อหาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เข้าไป
สอดแทรกของในบริบทชุมชนในส่วนต่างๆ การัดว่างตําแหน่งของอาคารในส่วนต่างๆเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ของเนื้อหากับพื้นที่นั้นๆ และลักษณะทิศทางการเดินเข้าชมในส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์
ที่สามรถจูงใจให้ผู้เข้าใช้เลือกที่จะเดินไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเข้าชมอาคารในแต่ละส่วน ตัวรูปแบบ
ของอาคารต้องการสื่อด้วยรูปแบบที่ประยุกต์ต่อยอดมาจากงานช่างและเทคโนโลยีการก่อสร้างของ
งานช่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในนครชุม เพื่อสร้างความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรม
โดยรอบที่สร้างอยู่เดิม คนในพื้นที่เองก็จะไม่รู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่เป็นเสมือนเป็นสิง่ แปลกปลอมใน
พื้นที่ ผู้ใช้สอยที่เข้ามาใช้ในโครงการจึงเสมือนว่าอาคารเป็นส่วนหนึ่งของของพื้นที่ชุมชน
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ส่วนที่ว่างภายในอาคารจัดแสดงแต่ละส่วนเป็นบรรยากาศของพื้นที่ว่างอาคารช่วงพาดกว้าง เป็นที่ว่าง
เฉพาะตัวที่มาจากความรู้สึกของพื้นที่ว่างภายในของโรงงานไม้,โรงสีข้าว,ตลาดเก่าในอดีตที่อยู่ในความ
ทรงจําจากการทําไม้และอดีตที่เคยรุ่งเรื่องของชุมชนนครชุมในอดีต
กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการตอบคําถามตั้งต้นได้ว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยนัน้
ไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นแบบแผนเสมอไป และไม่จําเป็นต่อออกแบบให้มีองค์ประกอบประดับตกแต่งที่
แสลงความเป็นไทยเฉพาะเปลือกนอกเพียงเท่านั้นเสมอไป เราสามรถออกแบบให้มมี ิติอื่นให้เกิดเป็น
การออกแบบที่มีความสอดคล้องกันกับปรากฏการณ์ทางสังคมในเรื่องประเพณีประดิษฐ์กับการนําเอา
อดีตมารับใช้ปัจจุบัน โดยการออกแบบนั้นมีรากฐานมาจากการวิเคราะห์และตั้งคําถามถึงการใช้อดีต
กับของคนในปัจจุบันนํามาแปรเป็นพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมเพื่อเข้าไปรับใช้การใช้ประเพณีเหล่านั้น
และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตด้วย
อย่างไรก็ตามในการออกแบบนี้ก็มีข้อจํากัดอยู่บางประการทําให้การแสดงออกทาง
ความคิดและการแปรทฤษฏีประเพณีประดิษฐ์มาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่สามารถทําได้
อย่างเต็มที่เพราะในทางสังคมศาสตร์นั้นเรือ่ งของประเพณีประดิษฐ์และจินตกรรมชุมชนเป็นเรื่องของ
วาทะกรรมมุมมองที่มีต่อภาพร่างทางสังคม วิทยานิพนธ์เล่มนี้นั้นยังไม่สามารถที่จะแปลงมาเป็น
แนวคิดในการอกแบบได้อย่างสมบูรณ์นั้นจากปัญหาเวลาในการทําการศึกษาและโดยเฉพาะความ
คาดหวังที่จะให้งานออกแบบนี้มาจากงานออกแบบที่เป็นประเพณีประดิษฐ์ในงานสถาปัตยกรรมที่
พัฒนารูปแบบมาจากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในพื้นที่ ข้อจํากัดในเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่
ส่วนใหญ่ถูกรื้อถูกทําลายทิ้งไปเสียเยอะทําให้การศึกษางานสถาปัตยกรรมในพื้นถิ่นนั้นทําได้ไม่เต็มที่
มากนักมีผลต่อแนวคิดและวิธีการทํางานดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีข้อปกพร่องของวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้มาก
น้อยเพียงใดผู้จัดทําก็ยังหวังว่าจะเป็นมุมมองใหม่ที่มีต่อการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยต่อไป
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