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บทคัดยอ

การศึกษาถึงแนวคิดและวิธีการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพหอวัฒนธรรมพ้ืนบานไทยวน สระบุรี มีจุดประสงค

เพื่อคนหาแนวทางการจัดการแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยศึกษาลักษณะทางสถาปตยกรรมและแนวคิดใน

การบริหารจัดการพ้ืนที่ และการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของปราชญชาวบาน คือ ครูทรงชัย วรรณกูล ดวยการ

สาํรวจสภาพแวดลอมทางกายภาพ รปูแบบการจดัแสดง และกิจกรรมทางวฒันธรรม สมัภาษณครทูรงชยัและผูเช่ียวชาญ

ดานสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นและวัฒนธรรม 3 ทาน รวมกับการสํารวจทัศนคติและความตองการส่ิงอํานวยความสะดวก

ของผูเขาเย่ียมชมที่เปนกลุมเฉพาะเจาะจงดวยแบบสอบถาม 118 ตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวาการจัดการหอวัฒนธรรมพ้ืนบานไทยวน สระบุรี เปนพิพิธภัณฑสวนตัวที่ใชเปนแหลงเรียนรูเพื่อการ

อนรุกัษมรดกทางวัฒนธรรมไทยวนภาคกลางใหกบักลุมคนรุนใหม มกีารบริหารจัดการแบบพ่ึงพาตนเองภายในครอบครัว 

ไมเปนระบบพพิธิภณัฑหรอืหอวฒันธรรมทีเ่ปนทางการ ผูเขาชมสวนใหญเปนกลุมเฉพาะเจาะจงทีต่องการเรียนรูในดาน

นี้ ไมเนนกลุมนักทองเที่ยว โดยครูทรงชัยใชประสบการณความเปนครูและวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

สั่งสมองคความรูและสะสมสื่อแสดงตางๆ ที่เปนวิถีไทยชนบทภาคกลางและเกี่ยวของกับสายนํ้า ภายใตวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีแบบไทยวน คือ สถาปตยกรรมเรือนไทยโบราณภาคกลาง สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน

ของชาวชนบทไทยวนภาคกลาง และการจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมไทยวน (ลานนา) เปนเคร่ืองมอืในการถายทอดความ

รูทางศลิปะและวฒันธรรมไทยวนในลักษณะพพิธิภณัฑทีม่ชีวีติแบบพืน้บานไมใชแบบพืน้เมอืง โดยครทูรงชยัเปนทัง้ภณัฑ

ารักษและเปนผูสื่อสารหลัก ซึ่งทั้งผูเช่ียวชาญและผูเขาชมมีทัศนคติในระดับดีมากตอวิธีบริหารจัดการและการจัดสภาพ

แวดลอมทางกายภาพแบบที่เปนอยูในปจจุบัน แตควรปรับเปลี่ยนสิ่งอํานวยความสะดวกบางอยางใหเสอดคลองกับยุค
สมัย โดยคํานึงถึงสมดุลระหวางความดั้งเดิมกับนวัตกรรมในอนาคต

คําสําคัญ: ไทยวนภาคกลาง  การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพ  หอวัฒนธรรมพื้นบาน  พิพิธภัณฑมีชีวิต 
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Abstract

Tai-Yuan Vernacular  Cultural Center in Saraburi Province is the private museum organized by Songchai Wanakul 
family, to conserve the Tai-Yuan ethnic in the middle region. The study provides the investigation of the concept 
and management of the physical environment in the Tai-Yuan Vernacular Cultural Center. The main objectives 
of the study were to identify the architectural context and the management concept as developed in the design 
guideline. The key methods of investigation include eld examinations of spatial settings, exhibition patterns and 
cultural activities; interviews with the wise man (Master Songchai Wanakul) and 3 experts on vernacular 
architecture and culture; and the questionnaire survey on 118 visitors’ attitude and facility needs. The analysis 
of research results was based on descriptive statistics. 

The research reveals how the physical environment of rural Thai traditional houses in the central Thai region, 
antique utensils of agricultural dwellers, and Tai-Yuan (Lanna) cultural activities can be utilized as cultural 
learning media. Master Songchai was the key source of information for the exhibition. However, in terms of 
physical environment management, the Center did not follow a formal approach, and is intended to be a 
vernacular (not folk) living museum, so visitors need to make their appointments in advance. Most of users’ 
attitude of management and design are positive, and should to continue and expand Master Songchai’s concept 
of cultural conservation and put greater emphasis on the improvement of visitor facilities for next generation.

Keyword: Tai-Yuan, management of the physical environment, Vernacular Cultural Center, living museum

บทนํา

หอวัฒนธรรมพ้ืนบานไทยวน (ไท-ยวน) อําเภอเมือง 
จงัหวัดสระบรุ ีเปนศูนยศกึษาวถิชีวีติชมุชนและวฒันธรรม
ทองถิ่นของชาวไทยวนในภาคกลาง ที่เจาของคืออาจารย
ทรงชัย วรรณกูล ใชเวลากวา 50 ปสะสมวัตถุ เรือนไม

ทรงไทยโบราณอายุประมาณ 80–100 ป เรือพื้นบาน
ลุมนํ้าปาสัก และศิลปะและวัฒนธรรมไทยลานนา เพื่อ
จัดเปนพิพิธภัณฑพื้นบานไวใหลูกหลานชุมชนไทยวนใน
เสาไหและชาวจังหวัดสระบุรี ประชาชนท่ัวไป รวมถึงนัก
ทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมจากทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
ใชเปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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เขาชมที่มีตอการจัดแสดงและความตองการส่ิงอํานวย
ความสะดวกในหอวฒันธรรมพืน้บานไทยวน  และ 5) เพือ่ 
เสนอแนวทางการจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
การจัดแสดงในหอวัฒนธรรมพื้นบานในอนาคต 

กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ใชหลักการดานการจัดการหอ
วฒันธรรมและพพิธิภัณฑทองถิน่ เพือ่ทราบถงึเกณฑและ
เงือ่นไขท่ีจะใชเปนตวัแปรทางดานกายภาพ วธิกีารสํารวจ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และการประเมินผลหลงัการ
เขาใชพื้นท่ี เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยและการสราง
เครื่องมือการวิจัย โดยมีแนวคิดและกรอบการวิจัยดังนี้

1. การจัดการหอวัฒนธรรมนทิศัน พพิธิภณัฑพืน้บาน 
และพิพิธภัณฑมีชีวิต หอวัฒนธรรมนิทัศนเปนลักษณะ
หนึ่งของพิพิธภัณฑที่จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวเฉพาะ
ของทองถ่ินซ่ึงเปนวิถชีวีติทีส่บืทอดมาจากอดีตถงึปจจบุนั 
หรือเรื่องราว “ชาติพันธุ” (mankind) ทั้งแบบถาวรและ
แบบหมุนเวียน เพื่อสรางความรักความภาคภูมิใจใน
มรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง และสามารถนํา
วัฒนธรรมเหลานั้นมาปรับใชอยางมีคุณภาพในสังคม
ปจจุบัน โดยหอวัฒนธรรมนิทัศนจะทําหนาท่ีเปน 1) 
ศูนยการเรียนรู ตลอดชีวิต ของประชาชนเพ่ือเรียนรู 
วัฒนธรรมของตนเอง 2) ศูนยกลางการนําเสนอคุณคา
ทางวัฒนธรรมของชุมชน ทีเ่ปนภูมปิญญาทองถ่ินอันเปน
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสมควรเผยแพรไปสูสงัคมไทยและ
สังคมโลก 3) ศูนยรวมของคนในชุมชนเพื่อรวมทํา
กิจกรรมทางดานวฒันธรรมประเพณีทองถิน่ และ 4) เปน
แหลงทองเที่ยวและเผยแพรผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสงเสริม
อาชพีและสรางรายไดใหแกชมุชน  เนือ้หาหลกัในการจดั
แสดงมี 4 เรื่อง คือ บทนําที่เปนแกน (highlight) แสดง
ประวัติความเปนมาของสถานที่หรือเหตุการณสําคัญที่
เปนจุดเดน เอกลักษณของทองถ่ินท่ีจัดตั้งหอวัฒนธรรม
นิทัศน ชาติพันธุวิทยา (ethnology) แสดงเรื่องราวกลุม
ทีอ่าศัยอยูในทองถ่ินน้ันตัง้แตอดตีจนถึงปจจบุนั ประเพณี 
ความเชื่อ ภูมิปญญา มานุษยวิทยา (anthropology) 
แสดงเรื่องราวเชิงวัฒนธรรมเปรียบเทียบกลุมชนตางๆ 
เชน ภาษา วรรณกรรม และวิถีชีวิต ธรรมชาติวิทยา 
(natural history) แสดงเร่ืองราวส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 
สัตว พืช แรธาตุ เปนตน และมีการบริหารจัดการดวย
องคกรเครือขายทางวัฒนธรรมทองถิ่น 5 กลุม (เบญจ
ภาคี) คือ องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรชุมชน 

อาจารยทรงชัยไดใชงานสถาปตยกรรมที่จัดการตาม     
วิถีทางเฉพาะตัวจากประสบการณและการศึกษาดวย
ตนเองเปนสือ่หลกัในการจดัพพิธิภณัฑ โดยมกีารจดัแสดง
วัตถุที่ไมสื่อสารขอความรู ที่ประจักษไดตามลักษณะ
พิพิธภัณฑหรือศูนยศึกษาที่เปนทางการ แตเปนการจัด
แสดงที่เนนการเรียนรูแบบครูสอนศิษย เปดโอกาสใหผู
เข าชมสัมผัสและซึมซับบรรยากาศและความรู ตาม
อัธยาศัย และใชตนเองเปนผูใหขอมูลและรายละเอียดใน
การจดัแสดง ควบคูกบัการจดักจิกรรมทางวัฒนธรรมไทย
วนตามความตองการของผูเขาชมโดยมีการนัดหมายลวง
หนา ...“พิพิธภัณฑสวนตัวของอาจารยทรงชัยนี้จัดแบบ
อยูอาศยั ไมไดจดัแบบจดัแสดง ดงันัน้จงึเปนทีจ่ดังานบญุ 
เล้ียงขันโตก หรือเปนฉากถายหนังไปพรอมกันดวย เม่ือ
ถูกถามวาทําไมไมมีปายบอกหนาที่ใชสอยของวัตถุตางๆ 
กไ็ดรบัคาํตอบวา ถามปีายมนักไ็มใชบานนะซ ีอาจารย
ทรงชัยเช่ือวาพิพิธภัณฑที่ถูกจํากัดโดยกฎระเบียบ มันมี
ความอึดอัด ไมสบายใจ” (กฤช เหลือลมัย, 2545) ซึ่ง
เปนแนวคดิทีอ่าจารยทรงชยัตองการใหผูมาเยีย่มชมรูสกึ
เหมือนมาบานและอยากใหมีความเปนกันเอง แบบ
พิพิธภัณฑมีชีวิต สวนวิธีการจัดการท่ีนี่เนนการพ่ึงพา
ตนเอง ไมไดใชองคกรใดๆ มารวมบริหารจัดการ ซึ่งการ
บริหารจัดการพิพธิภัณฑชาวบานในลักษณะน้ีมกัประสบ
ปญหาการดูแลรกัษา เพราะถาคนในครอบครัวไมสบืสานตอ 
สังคมไมใหความสําคัญ และขาดการสนับสนุนจากภาค
รฐัก็อาจปดตวัในอนาคต (ปริตตา เฉลมิเผา กออนนัตกลู 
และ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2553)

การวิจัยนี้เพ่ือคนหาแนวทางในการพัฒนาหอวัฒนธรรม
ไทยวนแหงนีใ้หเปนแหลงเรยีนรูในการอนรุกัษวฒันธรรม
พื้นถิ่นแบบพิพิธภัณฑที่มีชีวิตที่สมบูรณยิ่งขึ้น ใชเปน
แนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑหรือหอวัฒนธรรม
พื้นบานอื่น และไดฐานขอมูลสถาปตยกรรมเรือนไทย   
ในวัฒนธรรมไทยวนภาคกลางรูปแบบหน่ึง โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาลักษณะสภาพ
แวดลอมทางกายภาพในปจจุบัน ทั้งสถาปตยกรรมและ
สถาปตยกรรมภายใน 2) เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการ
จดัวางพ้ืนทีใ่ชสอยและพ้ืนทีจ่ดัแสดงภายในหอวัฒนธรรม
พืน้บานไทยวน 3) เพือ่ศกึษาทัศนคติของผูเชีย่วชาญดาน
สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นและวัฒนธรรมพ้ืนบานที่มีตอการ
จดัสภาพแวดลอมทางกายภาพและการจดัการภายในหอ
วัฒนธรรมพื้นบานไทยวน  4) เพื่อศึกษาทัศนคติของผู
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องคกรธุรกิจ และองคกรวิชาการ (สํานักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 
2553) 

อาจกลาวไดวาหอวัฒนธรรมนิทัศนก็คือพิพิธภัณฑพื้น
บาน เพราะมีเน้ือหาการจัดแสดงที่ผูกติดกับวิถีชีวิตและ
ประเพณีความเช่ือด้ังเดมิ มเีนือ้หาดานภาษา สงัคมวิทยา 
มานุษนวิทยา ประวัติศาสตร และงานศิลปกรรมตางๆ 
และมีสถานท่ีจดัแสดงท่ีมคีวามหมายและความสําคญัตอ
ชุมชนนั้นๆ (ศุภกรณ ดิษฐพันธุ, 2540) และมีลักษณะ
เปนพิพิธภัณฑมีชีวิต หรือ พิพิธภัณฑกลางแจง หรือ 
พิพิธภัณฑสิ่งกอสราง เปนพิพิธภัณฑที่แสดงในพ้ืนที่
บริเวณกวางของทองถิ่นตางๆ และมักมีบุคคลในบริเวณ
นัน้ประพฤติปฏบิตัติวัราวกับวาพกัอาศัยอยูในยคุสมยัเกา 
โดยมีการแตงกายและการแสดงวัฒนธรรมสมัยกอนให
กับผูชมในยุคปจจุบันไดเห็น เชน การตีเหล็ก การตีดาบ 
การทําเหมือง การรีดนมวัว การทอผา หรือ การวาดรูป 
เปนตน โดยเน้ือหาการแสดงที่สําคัญคือ 1) วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และประวัติศาสตร 2) ขอมูลความรู และ 3) 
กิจกรรมของชุมชน (พิพิภัณฑมีชีวิต, 2553: ออนไลน) 
ความแตกตางของ พิพิธภัณฑมีชีวิต กับ พิพิธภัณฑทั่วไป 
คอืพิพธิภณัฑทัว่ไป มลีกัษณะของอาคารหรือสิง่ปลูกสราง
กบัการรวบรวมศิลปวัตถุเกา หรอืเปนการรวบรวมวิถชีวีติ 
เครื่องใชไมสอย หรือศิลปะวัตถุตางๆ ของคนในสังคมที่
ไดทําการศึกษาคนควา แลวมาจัดแสดง อยูในตู เปน
ภาพถาย เปนรูปปน หรือลักษณะการจัดแสดงรูปแบบ 
อื่นๆ เพื่อเผยแพรองคความรูที่มีใหกับบุคคลทั่วไปหรือ
นักทองเท่ียว เพื่อเรียนรู ศึกษาส่ิงเหลานี้ เปนลักษณะ
ของการอนุรักษในมิติที่สงบน่ิง ขาดการเคล่ือนไหว 
เปนการจัดแสดงใหผูเขาชมไดอาน ไดฟง และเกิดสัมผัส
ดานจตินาการในเรือ่งวถิชีวีติความเปนของชมุชนนัน้ๆ ใน
ชวงเวลาหนึ่ง แตพิพิธภัณฑมีชีวิต เปนการเรียนรูวิถีชีวิต 
ศิลปวัตถุ ในมิติของประสบการณที่แตกตาง และไมหยุด
นิ่ง เมื่อเขาชมพิพิธภัณฑผูเขาชมจะไดสัมผัสความมีชีวิต 
เห็นวิถีการดําเนินชีวิต การนําเอาเคร่ืองใชไมสอยมาใช 
ของผูคนท่ีเปนชวีติจริง โดยไมตองสรางจินตนาการ ผูเขา
ชมไดเรียนรูประสบการณของการมาพพิธิภณัฑชวีติท่ีแตก
ตางกันไป ไดเห็นผูคนเดินไปมาโดยไมตองมีกลไกขับ
เคลื่อน เพราะการเคลื่อนไหวเหลานั้นมาจากชีวิตจริงๆ 
ที่ผูเขาชมผานเขาไปสัมผัส (บุริม โอทกานนท, 2553) 
 

2. วิธีการสํารวจและการประเมินสภาพแวดลอม
อาคารหลังการเขาใช การสํารวจสภาพแวดลอมทาง
กายภาพดวยหลักการทํารายละเอียดโครงการออกแบบ

สถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมภายใน และการ

ประเมินหลงัการเขาใชอาคารในข้ันตอนการออกแบบ จะ

ชวยวิเคราะหกิจกรรม พฤติกรรม ประโยชนใชสอยและ

ขนาดพื้นที่ รวมถึงแนวคิดและรูปแบบในการออกแบบ 

(จนัทน ีเพชรานนท, 2551)  และวธิกีารประเมนิอาคาร

หรือสภาพแวดลอมอาคารสามารถศึกษาการตอบสนอง

การใชงานของผูใช เพือ่อธิบายความสัมพนัธระหวางองค

ประกอบสิ่งแวดลอมทางกายภาพกับพฤติกรรมของผูใช

หรือผูคนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนปฏิกิริยาของผูใชตอส่ิง

แวดลอมน้ัน (วีระ สัจกุล, 2544) 

3. สรปุกรอบการวจิยั จากแนวคดิดานการจดัพพิธิภณัฑ
และหอวัฒนธรรมพ้ืนบาน และวิธกีารสํารวจและประเมิน

สภาพแวดลอมหลงัการเขาใช สามารถสรปุเปนกรอบการ

วิจัยและตัวแปรในการวิจัยดังนี้

วิธีการวิจัย

วิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงสํารวจ ที่เนนการศึกษาลักษณะทาง

กายภาพภายในหอวัฒนธรรมไทยวน สระบุรี โดยการ

รังวัดอาคารและพื้นท่ีตางๆ และวิเคราะหสถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรมภายใน และสภาพแวดลอมดวยวิธีการ

วเิคราะหทีต่ัง้และอาคารตามหลักการออกแบบ สมัภาษณ

ปราชญชาวบาน อาจารยทรงชยั วรรณกลู (เจาของ) และ

สมัภาษณความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 3 ทาน คอื ผูเช่ียวชาญ

ดานการออกแบบพิพิธภัณฑ ผูเชี่ยวชาญสถาปตยกรรม

พื้นถิ่น และผูเชี่ยวชาญดานสังคมวิทยาและวัฒนธรรม 

เพ่ือทราบถึงแนวความคิดในการจัดการและวิธีการจัด

แสดง และสอบถามผูเขาชมท่ีเปนกลุมเฉพาะเจาะจง ทีม่า

ศึกษาดานสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมพ้ืนบานถึง

ทัศนคติที่มีตอรูปลักษณ บรรยากาศ กิจกรรมและความ

ตองการดานตางๆ ในพ้ืนท่ี โดยมีกลุ มตัวอยางเปน

นกัศกึษาทางดานสถาปตยกรรมและการออกแบบ และผู

มาเยี่ยมชม 118 ตัวอยาง
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ภาพที่ 1: แสดงกรอบการวิจัยและตัวแปรของการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัประกอบดวยแบบสํารวจสภาพ
แวดลอมทางกายภาพ ดวยการรังวัดและเก็บหลักฐาน
ภาพของ ตัวที่ตั้งและตําแหนงการจัดวางผังสวนประกอบ
ตางๆ ทั้งสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมภายในหอ
วฒันธรรมพืน้บานไทยวน สระบรุ ีการสมัภาษณปราชญ
ชาวบานและผูเชี่ยวชาญ ในประเด็นแนวคิดดานการ
บริหารจัดการ แนวความคิดในดานการจัดแสดง และ
แนวทางในการพัฒนาและการสืบสานตอ รวมถงึประเดน็
ปญหาในดานตางๆ และแบบสอบถามผูเขาเยีย่มชมหอ
วัฒนธรรมพื้นบานไทยวน จ.สระบุรี มีจํานวน 2 หนา 
เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด ประกอบดวย
ขอคําถามอยู 3 สวน คือ ขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ อายุ 
และอาชีพ เปนคําถามปลายปด ทัศนคติที่มีตอหอ
วัฒนธรรมพื้นบานไทยวน 1) ดานประโยชนของหอ
วัฒนธรรมพื้นบานไทยวน โดยใหเลือกตอบไดหลาย
เหตุผล 2) สาเหตุจูงใจที่ทําใหเข ามาเยี่ยมชมหอ
วัฒนธรรมพ้ืนบานไทยวน ใหตอบเรียงลําดับตามความ

สําคัญ 3) ความคิดเห็นตอการจัดแสดงและส่ิงอํานวย
ความสะดวกภายในหอวัฒนธรรมพื้นบานไทยวน ซึ่งได
แบงระดับความคิดเห็นไว 6 ระดับ ตั้งแตระดับ 1 ไมมี
ผลตอการเขาชม จนถงึระดบั 6 หมายถงึ ปจจยัทีม่ผีลตอ
ความตองการมากท่ีสดุ รวมทัง้คาํถามดานสือ่และเทคนิค
ที่ใชประกอบการจัดแสดงในหอวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยวน
ที่ตองการเพ่ิมเติม โดยใหเลือกตอบไดหลายขอ และขอ
เสนอแนะเพิม่เตมิ เปนคาํถามปลายเปด เพือ่ใหกลุมผูเขา
ชมไดเสนอแนะความตองการที่อยากใหมีตอไปและเพิ่ม
ขึ้นในอนาคต

วิธีการวิเคราะหขอมูล มีการวิเคราะหขอมูลดานสภาพ
แวดลอมทางกายภาพและองคประกอบเชิงพื้นที่ เพื่อให
ทราบถึงขนาด ลักษณะการจัดวาง และรูปแบบสภาพ
แวดลอมทางกายภาพของหอวัฒนธรรมพ้ืนบานไทยวน 
นําไปวิเคราะหรวมกับการสัมภาษณแนวคิดและทัศนคติ
ของปราชญชาวบานและผูเชี่ยวชาญ และแบบสอบถาม
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ความพึงพอใจและความตองการของผูเขาชม ดวยสถิติ
เปนคาความถี่ คาเฉลี่ย (ใชคาเฉลี่ยตั้งแต 4.51 ขึ้นไป 
–5.00 เปนระดบัปานกลาง 5.01–5.50 ระดบัมาก และ 
5.51 ขึ้นไประดับมากที่สุด) 

ผลการวิจัย

ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพปจจุบันของหอ
วัฒนธรรมพ้ืนบานไทยวน สระบุรี จากการศึกษา
ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพปจจุบันของหอ
วัฒนธรรมไทยวน ในดานสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
ภายใน และภูมิสถาปตยกรรม  พบวามีการใชที่ดิน
ประมาณ 3,140.94 ตารางเมตร เปนพื้นที่ตั้งอาคาร
ประมาณ 1,305.82 ตารางเมตร คดิเปนรอยละ 29.87 
พืน้ทีล่านดนิ สวนและตนไม ประมาณ 2,019.03 ตาราง

เมตร คิดเปนรอยละ 64.28 พื้นท่ีสนามหญาหนาเรือน

พักอาศัยประมาณ 90.49 ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 

2.88 และพื้นที่ลานเวทีกิจกรรมกลางแจงและทางเดิน

เชือ่ม ประมาณ 93.42 ตารางเมตร คดิเปนรอยละ 2.97 

มีอาคารและส่ิงปลูกสรางคือ ศาลาหนา เรือนพักอาศัย

สวนตัว เรือนไทยหลัก 2 ชั้น เรือนครัว เรือนเก็บของ 

เรือนพักริมแมนํ้า เรือนเก็บอุปกรณการแสดง เรือน

หอสมุด เรอืนพักอยูระหวางพฒันา หองนํา้ ศาลาเก็บของ 

ลานกิจกรรมเวทีและทางเดินเชื่อม ลานสนามหญาหนา

เรือนหลัก พื้นที่ลานดิน ทางสัญจรและพื้นที่ปลูกตนไม 

และมีพื้นที่ใชสอยริมแมนํ้าปาสักคือ เรือนแพเก็บเรือ 

บานเรือนแพหลังเล็ก ศาลาเรือนแพเล็ก  ศาลาเรือนแพ

ใหญ บานเรือนแพหลังใหญ พื้นท่ีทางเดินเชื่อมระหวาง

แพตางๆ ซึง่มขีนาดและความสัมพนัธของพืน้ท่ีใชสอยและ

การจัดแสดงดังภาพที่ 2 และตารางที่ 1 

ภาพที่ 2:  สรุปความสัมพันธและขนาดของพ้ืนที่ใชสอยภายในหอวัฒนธรรมไทยวน
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ตารางที่ 1  รูปแบบอาคารและส่ิงปลูกสรางหอวัฒนธรรมพื้นบานไทย

ประเด็น รายละเอียดแบบ

ผังกลุมอาคารภายในหอ
วัฒนธรรมไทยวน
มกีลุมอาคารหลกั คอื 1) เรอืนกลาง  
2) เรือนเก็บของและเรือนครัว  
3) เรือนพักผอน (เรือนพักริมน้ํา)  
4) เรอืนพกั  5) เรอืนแพ  6) ศาลา
รมินํา้  7) ศาลากลางน้ํา

ผังอาคารเรือนกลาง 
ผงัอาคารเปนสีเ่หลีย่มผืนผา มบีนัได
กลางเปนบันไดหลัก ชั้นบนมี 3 
เรือน วางเปนรูปตัวยู หันหนาเรือน
ไปทางแมนํ้า

รูปดานเรือนกลาง 
เรอืนไมทรงไทยขนาดใหญ ยกใตถนุ
สูง ทรงหลังคาภาคกลาง มีเรือน
ขวางเปนแกนกลาง และขนาบดวย

เรอืนซายขวาแบบสมมาตร พืน้ท่ีชัน้

บนเปนสวนพักผอนและเรือนนอน  
มีชานเรือนเป ดโล งเชื่อมถึงกัน  
ใต ถุนเรือนเปดโล งใช เป นพื้นท่ี
เอนกประสงค เปนเสมือนโถงหลัก 

เพือ่รวมพล จดักจิกรรมโดยตองการ
สื่อถึงการใช ชีวิตประจําวันของ

เกษตรกร รูปแบบอาคารเปนเรือน

ภาคกลางใชฝาปะกนเปนหลัก ทรง
หลงัคาผสมผสาน โดยรวมเปนเรอืน

ไมสัก

ผังรวมหอวัฒนธรรมไทยวน สระบุรี

ผังเรือนกลางชั้นที่ 2ผังเรือนกลางชั้นที่ 1
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ประเด็น รายละเอียดแบบ

ผังเรือนครัวและเก็บของ
เปนพื้นที่ชั้นล างของเรือนนอนท่ี

เชือ่มตอกบัเรือนใหญ ผงัรปูสีเ่หลีย่ม

ผืนผายาวเยื้องขนานกับเรือนกลาง 

ใชสวนโลงเปนที่เตรียมอาหาร และ

เปนสวนปรงุ สวนในหองเคยเปนครัว

เดิม แตใชเก็บของ 

รูปดานเรือนครัว 
บริเวณใต ถุนเรือนเป นพื้นที่ โล ง 
ยกพ้ืนสูงแบบน่ังหอยขา ไวสําหรับ
เตรียมอาหาร หรือใชนั่งรับประทาน
อาหาร มีหองเก็บของและเคร่ืองครัว
ตางๆ อยูดวย รูปแบบเรือนดัดแปลง
ตามการใชงานเปนหลัก

รูปดานเรือนครัวเดิม
อาคารน้ีใชเปนสวนปรุงอาหารหลัก 
มีเตาไฟ และอุปกรณครัว หนาจั่ว
เ รือนและผนังโดยรอบมีช องให 
อากาศถายเทไดสะดวก และยกพ้ืน
เรือนสูงจากแนวท่ีตั้งท่ีลาดลงพ้ืนดิน
เล็กนอยซ่ึงชวยในเร่ืองของอากาศ
ถายเท และลดความชื้นจากดินเพิ่ม
ขึ้นอีกทาง รูปแบบประยุกตดัดแปลง
มากข้ึน ตามลักษณะการใชงานใน
ปจจุบัน

เรือนพักริมน้ําและเรือนพัก

ผังสวนเก็บของ (ครัวเดิม)ผังรวมเรือนครัวและเก็บของ

ผังเรือนพักผังเรือนพักผอนริมนํ้า
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2. การจัดวางพื้นท่ีใชสอยและพ้ืนที่จัดแสดงภายใน
เรือนตางๆ ของหอวัฒนธรรมพ้ืนบาน ไทยวน พบ
วาการจัดวางผังของตัวเรือนไทยภาคกลางทั้งหมดขนาน

ตามแนวยาวแมนํ้า โดยหันหนาเรือนไปทางแมนํ้า แบง
กลุมอาคารเปน 2 กลุมใหญ โดยกลุมแรกมีเรือนกลาง
ขนาดใหญ 2 ชัน้เปนเรือนหลัก มใีตถนุเรือนเปนลานโลง
เพือ่รับแขกและเปนพืน้ทีเ่อนกประสงคในการจดักจิกรรม

ตางๆ ซึ่งมีพื้นที่ตอเนื่องไปกับเรือนครัว สวนซักลางและ
หองนํา้  สวนดานบนเปนชานเรือนกลางบานจดัแสดงเปน

พืน้ทีพ่กัผอนและมเีรอืนนอนโดยรอบ เช่ือมตอไปกับเรือน
ดานขางที่เปนเรือนนอนเชนกัน โดยอาจารยทรงชัยเนน
ชานเรอืนเปนพืน้ทีห่ลกั การจดัวางสวนใหญเหมอืนพืน้ท่ี

ใชงานในอดีต โดยมีเคร่ืองเรือนโบราณเปนระยะๆ 

เสมอืนการใชงานในบานตามปกต ิสวนอกีกลุมเรอืนและ
เรอืนแพอยูระหวางพฒันาจงึมกีารปรบัเปลีย่นการจดัวาง

ตลอดเวลา โดยรวมพยายามจัดวางการใชพื้นท่ีเปนบาน

ชนบทไทยในอดตี นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงเรือโบราณ
ที่ผูกเรียงรายริมตล่ิง เพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชาวไทยวนลุมนํา้ปาสัก ตาม

ทีอ่าจารยทรงชยั กาํหนดใหเปนท้ังพพิธิภัณฑเรือพืน้บาน
ลุมนํ้าปาสัก รวมกับการเปนหอวัฒนธรรมพ้ืนบานไทย

วน ซึง่สรปุเปนการพืน้ทีเ่พือ่การเรยีนรูทางวัฒนธรรม ดงั
ตารางที่ 2

ประเด็น รายละเอียดแบบ

รูปดานเรือนพักผอนริมนํ้า
เปนอาคารทรงไทย เชือ่มตดิกบัศาลา

เรือนไทย โดยมีชานเปนตัวเชื่อม

ถึงกัน ในสวนตัวเรือนเปนหองพัก 

และสวนศาลาเปนท่ีนั่งพักผอน และ

มีบันไดเชื่อมสูแมนํ้า รูปแบบผสม

ผสานไมมแีกนชัดเจน เปนการตอไป

ตามสะดวก

รปูดานเรือนพัก 
เปนเรือนไม ยกใตถุนสูง หลังคามุง
ดวยหญาแฝก ดานบนเปนเรือนพัก
ไมฝาปะกน ดานบนผนังเจาะชองเพ่ือ
รบัลมและระบายอากาศ ภายในเรือน
เชื่อมตอกับเรือนครัว และศาลาน่ัง
พกัแบบเปดโลง แตเนือ่งจากทีต่ัง้ลาด
ลงสู แมนํ้าทําใหใต ถุนชั้นล างไม
สมํ่าเสมอกัน จึงเนนการเก็บของใช
เพื่อเรือเปนหลัก
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ตารางที่ 2  สรุปลักษณะการจัดวางพื้นที่ใชสอยและพื้นที่จัดแสดงภายในหอวัฒนธรรมไทยวน

ประเด็น รายละเอียดแบบ

ซุมขายของหนาเรือนพัก
การจัดวางมุมนั่งเลนดานหนาเรือน

ใหญ เป นการนําของเก ามาใช 

ประโยชนใหม โดยใชตูขายขาวตมกุย

ไมที่ไดจากภัตตาคารในเมือง นํามา

เปลี่ยนรูปแบบการใชงาน โดยร้ือชั้น

ดานบนออกเหลือเฉพาะช้ันดานลาง 
เพื่อใชเปนที่นั่งมุมเล็กๆ

เรือนพัก การจัดวางเครื่องเรือน
ใตถุนเรือนใหญ จัดวางชุดโตะเกาอี้
นั่งทานขาวสําหรับใชเอนกประสงค
ในชีวิตประจําวัน เปนที่พบปะพูดคุย
ของแขกที่เขามาติดตอ หรือใชนั่ง
ประชมุ หรือเพือ่การทาํกจิกรรมอืน่ๆ 
โดยมีแนวคิดการจัดวางเปนตลาด 
โดยนําของสะสมจากรานคาเกาใน
อดีตมาสรางบรรยากาศตลาดในยุค
โบราณ เชน รานกาแฟโบราณ

การจัดโซนการเรียนรูสําหรับแขกที่
เขามาเย่ียมชมในพ้ืนที่เชื่อมตอเรือน
ตางๆ มีที่นั่งนอนใหไดพักผอน อาน
หนังสือ และการเปดพื้นที่วางใหโลง 
เพื่ อสะดวกในการห ยิบใช   ซึ่ ง
สอดคลองกับพฤติกรรมการใชงาน 
และสามารถน่ังอานหนังสอืกบัพืน้ได

เรือนครัว
การจัดโซนของสวนครัว แบงไดเปน 
3 สวน คอื 1) พืน้ทีเ่กบ็ของ 2) สวน

เตรียมอาหารเพื่อนําไปประกอบ
อาหาร 3) สวนปรุงอาหาร และมีการ

กั้นแบงพื้นที่ห องเก็บของเพ่ือใช 
สาํหรับเกบ็สมัภาระตางๆ ทีใ่ชในครวั 

และงานเลี้ยงสังสรรค 
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โดยสรุปพบวาการจัดผงัพ้ืนของหอวัฒนธรรมพ้ืนบานไทย
วน ใชพืน้ทีด่นิจดัวางเรอืนไทยโบราณภาคกลางประยกุต 

พืน้ทีล่านกลางแจง และพ้ืนทีต่นไม เปนสดัสวนเทาๆ กนั 
และบริเวณริมแมนํ้าจัดวางเรือนแพและจัดแสดงเรือพื้น

บานตางๆ เพื่อแสดงลักษณะวิถีชีวิตชุมชนไทยวนภาค
กลางทีอ่ยูรมิแมนํา้แบบสังคมเกษตรกรรมภาคกลาง โดย
มแีนวคิดเปนพพิธิภณัฑพืน้บานทีใ่ชมรดกทางวัฒนธรรม

ของชุมชนไทยวนเปนตัวตั้ง และใชตัวสถาปตยกรรมพื้น
ถิ่นเปนวัตถุจัดแสดงหลักรวมกับสภาพการใชชีวิตแบบ

ปกติของผูคนในชุมชนนั้นๆ เปนตัวถายทอดองคความรู 
ทําใหผูเขาชมไดสัมผัสบรรยากาศจริงที่ปรากฏอยู เรียน

รูไดงาย ในมุมตางๆ ของเรือนและสภาพแวดลอมรอบๆ 
มีการจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องมือ อุปกรณการใชสอย

แบบดั้งเดิมแทรกอยู เปนการจัดวางตามความรูสึกวา
เหมาะสมของอาจารยทรงชัย ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลาโดยไมมีการวางแผนลวงหนา อาจกลาวไดวา

เปนการจัดการแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต ที่ชุมชนมีการ
ดาํเนนิวถิชีวีติตามปกต ิโดยมวีตัถจุดัแสดงภายในอาคาร

ประเด็น รายละเอียดแบบ
เรือนพักริมน้ํา
สวนเรือนพักริมนํ้า ปรับเปล่ียนตอบ

สนองตามกิจกรรมประโยชนใชสอย 

และกิจกรรมการใชงาน เชนการ

ประชมุพบปะพดูคุยกัน พกัผอน อาน

หนงัสือ เครือ่งเรอืนแบบลอยตวั งาย

ในการปรับเปลี่ยน และของตกแตง
สวนใหญก็เปนของที่ทําจากวัสดุจาก
ทาํธรรมชาตทิีห่มดประโยชนมาสราง
สรรคเปนงานศิลปะ

สวนหองนอน มีสองหอง มีเคร่ือง
เรือนท่ีใชจริงในปจจุบันสําหรับแขก
ที่พักสามารถพักในหองดวยวัสดุ
ภมูปิญญา คอื นอนบนเสือ่ การนอน
แบบคนในอดีตที่เคร่ืองอํานวยความ
สะดวกนอยช้ิน เหมือนคําที่วา กิน
งายอยูงาย

พื้นที่ใตถุนเรือน ประโยชนใชสอยใน
การเก็บขาว และจัดเก็บเครื่องดนตรี
ทีใ่ชในงานกจิกรรมเพือ่ความบนัเทงิ  
และจัดวางของใชตางๆ ของใชสวน
ใหญเปนวสัดทุีม่าจากธรรมชาต ิเชน 
การสานของหวาย และไมไผ
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และทีจ่ดัวางไวตามพ้ืนท่ีตางๆ เปนสวนประกอบเพือ่สราง
ความมีชีวิตชีวาหรือเปนเพียงของตกแตงเทานั้น และจะ
ถูกใชเพื่อเปนการจัดแสดงช่ัวคราวหรือใชสอยในพ้ืนที่
ตางๆ ตามกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการในแตละ 
กลุมผูเขาชมที่มีจุดประสงคหรือความสนใจที่แตกตาง  
กัน มิไดจัดแสดงเปนนิทรรศการถาวร คงมีเพียงตัว
สถาปตยกรรมและสภาพแวดลอมท่ีคอนขางถาวร แตมี
การปรับเปล่ียนดัดแปลงบางเปนระยะๆ จากเหตุผลใน
การซอมแซมและการดูแลรักษา 

3. แนวคิดในการจัดการและแนวคิดในการจัดแสดง 
จากการสมัภาษณอาจารยทรงชัย วรรณกูล พบวาจดุเริม่

ตนของการอนุรักษวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทยวนภาคกลาง 

สระบุร ีอยูทีช่มุชนตนตาล โดยรวมกนัสบืทอดวัฒนธรรม

ประเพณผีานการทําผาไทยลานนา และเมือ่ชมุชนตนตาล

เนนการหารายไดมากขึ้น อาจารยทรงชัยจึงแยกตัวออก

มาทาํแบบพืน้บานทีไ่มเนนการหารายได แตมุงสบืสาน
งานวัฒนธรรมทางชาติพันธุของทองถิ่นตนเอง เพื่อเก็บ

รกัษาไวใหคนรุนใหมไดเรยีนรู ไดรูสกึหวงแหนมรดกทาง

วัฒนธรรมไทยที่มิไดจํากัดเพียงแคไทยวนหรือลานนา 

โดยยึดหลัก “ใหมเอา เกาเราไมทิง้” แรกเร่ิมใชบานเขา
แกวที่ตนเองอยูเปนแหลงเรียนรู และเม่ือมีผูใหความ

สนใจมากข้ึนจึงขยายเพ่ิมเตมิในท่ีดนิฝงตรงขามถนน เปน

หอวฒันธรรมพืน้ถิน่ไทยวนและพพิธิภณัฑเรอืพืน้บานลุม

นํ้าปาสักอยางเปนทางการ โดยมีปณิธานใหเปนแหลง
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมไทยวนแบบพื้นถิ่น พึ่ง
ตวัเอง เพือ่เปนแบบอยางการรกัษาวฒันธรรมพืน้ถิน่ทีม่ี
เอกลักษณไวใหคนรุนใหมสืบทอดตอไป โดยเช่ือวาขาว
ของเปนมรดกทางวฒันธรรมทีส่ือ่แสดงวฒันธรรมได และ
การจัดการหอวัฒนธรรมท่ีดีตองไมเปนภาระกับใคร 

“เปนตัวตนของผม ภาษาผม” คือ ใชตัวเรือนไทยที่

ตนเองชอบเปนสือ่ทีส่าํคญัในการเรยีนรู เพราะเหน็วาการ

สรางเรือนไทยโบราณมีเทคนิควิธีการในแตละประเภท
แตกตางกัน รายละเอียดของเรือนไทยแตละหลังมีแนว
ความคิดเชิงศิลปะ คติความเช่ือ และการกําหนดรูปแบบ

วิถีชีวิตในเรือนท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว กอใหเกิดลักษณะ
ของวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ การมาเย่ียมชมที่นี่ไมได
หมายถึงการมาเดินดู อานคําอธิบายแลวกลับไป แต

ตองการใหเรียนรู ผานการสัมผัสจากกิจกรรม ทั้ง
กิจกรรมตามธรรมชาติของชาวบานและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เชน การละเลน 
อาหารการกิน การประดิษฐ สุขภาพ ดนตรี เปนตน ใน
อนาคตอยากใหมีกิจกรรมวิถีชีวิตบานริมแมนํ้าภาค
กลางภายใตวัฒนธรรมไทยลานนา อาทิ การพายเรือ 
วายนํา้ การฟอนราํในเรอื เพราะตองการใหใชพืน้ทีใ่นหอ
วฒันธรรมฯ หลายมุมหลายแบบเปนเวทีการแสดงท่ีแตก
ตางกัน จึงมีการปรับเปลี่ยนการจัดวางสิ่งของเครื่องใช

และสภาพแวดลอมตลอดเวลา เพื่อใหการจัดแสดงนา
สนใจ เห็นแลวทึ่ง ดูเทห แลวเก็บไปคิดตอ  นอกจาก
นี้ยังจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมใหเด็กเล็กๆ ในชุมชน 

(บานโตนด ดาวเรือง นาโฉง) มีสวนรวม ซึ่งอาจารยพบ

ว ากิจกรรมเหล านี้ ได ช วยแก ป ญหาสังคมได ดีขึ้น 

วัฒนธรรมจึงเปนสื่อในการพัฒนาคนได (ทรงชัย 

วรรณกลู, สัมภาษณ,17 สิงหาคม 2552)

สิ่งที่ไดเรียนรูจากที่นี่ คือ ไดสัมผัสบานแบบวิถีไทยของ
คนลานนาเดิมที่อยูในวัฒนธรรมภาคกลาง ไมไดเปน
วัฒนธรรมชาวเหนือแบบท่ีมีกาดม่ัวแสดงเอกลักษณ 

เพราะขาวของที่มีอยูคานกัน มีทั้งไทย จีน ฝรั่ง ปนเปกัน

อยู แตชูเอกลักษณลานนาใหเดนดวยภาษาถิ่น การแตง

กาย อาหาร และการละเลน ทามกลางแสงแดด สายน้ํา 

กระแสลม เห็นดวงอาทิตย ดวงจันทร และไดรู ไดคิด ไป

ตอยอดแตกแขนง อยากใหคนจากทุกภาคไดมาชม มา

แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม มามีสวนรวมในการทํา
กจิกรรมตางๆ ของภาคตัวเองในพืน้ทีบ่าง มหีลายคน
ถามวามาท่ีนี่มีอะไรใหดู...ที่นี่มีองคประกอบวิถีชีวิต
ความเปนอยูลุมนํา้ปาสกัแบบสงัคมเกษตรกรรม ทีบ่น
บกมีพชืผกัสวนครัว อยูนํา้มปีลา นอกจากการมาเย่ียม
ชมแบบนัดหมายลวงหนาในระหวางวันแลว มีโฮมสเตย

ตามสะดวกคนืละ 100 บาทตอคนไมรวมอาหาร มเีพยีง
เสื่อ มุง ผาหม สวนหมอนใหหามาเอง ไมมีพดัลม ไมมี
ทีวี ฝนตกตองยายที่นอน รองรับผูพักไดประมาณ 30– 
40 คน (เคยรับกลุมคนพักคางมากที่สุดถึง 70 คน) แต

ทีเ่หมาะสมท่ีสดุคอื 10 คนตอคร้ัง เพราะยังมปีญหาเร่ือง
จํานวนหองนํ้าและการดูแลความปลอดภัยในการเลนนํ้า

ไมเพียงพอ นอกจากโฮมสเตยแลวในอนาคตอาจทํา       
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รองศาสตราจารย จันทนี  เพชรานนท 

สปาแบบไทยที่เรียกวา “ธรณินบําบัด” (ใชพื้นดินกับ
กะลามะพราว) ดวยแนวคิดที่ตองการใหมีปฏิสัมพันธ
กันทําใหที่นี่ไมมีปายหรือสื่ออธิบายในการจัดแสดง ทั้งท่ี
มกีารรวบรวมจัดแสดงไวเปนหมวดหมู แตเพราะตองการ
ใหถามเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และเรียนรูดวยตนเองผาน
การลองทํา ลองเลน เสมือนอยูในบานของตัวเอง ไมใช
พิพิธภัณฑในระบบ เชน ไมเขียนวากรุณาถอดรองเทา 
เพราะอยากรูวาคนทีม่าชมเขาใจวฒันธรรมความเปนบาน
ไทยหรือไม เคารพเจาของสถานท่ีหรือไม หรือมาท่ีนี่

เพราะคิดวาเปนของสาธารณะ ตรงนี้คือการไดเรียนรู

มารยาทของคน อาจารยทรงชัยเช่ือวา “วฒันธรรมทําให
รูจักตนเอง รูจักคนอื่น รูจักสังคม และรูจักเคารพคน
อื่น” การรักษาวัฒนธรรมจึงตองมีความละเอียดทุกเรื่อง 

(ทรงชัย วรรณกูล, สัมภาษณ,1 พฤศจิกายน 2552)

4. ทัศนคติของผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น
และวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีมีตอการจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพภายในหอวัฒนธรรมพ้ืนบานไทยวน จาก
การสํารวจทัศนคติของผูเชี่ยวชาญในดานสถาปตยกรรม

พื้นถิ่น และวัฒนธรรมพ้ืนบานที่มีต อการจัดสภาพ

แวดลอมทางกายภาพภายในหอวัฒนธรรมพื้นบานไทย

วน จํานวน 3 ทาน พบวาหอวัฒนธรรมไทยวน สระบุรี 

เปนแหลงเรียนรูดานสถาปตยกรรมพื้นถิ่นที่มีความ
สมบูรณ มีเร่ืองราวภูมิปญญาปราชญชาวบานที่มีคุณคา
มาก ผูทีม่าเย่ียมชมสามารถซึมซบัและรบัรูไดดวยตนเอง 
และนําไปประยุกตใชในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม

ที่มีความเปนเอกลักษณไทยได อีกทั้งยังไดเรียนรูวิถีชีวิต

ของการอยูในบานไทยในอดีตจากสภาพแวดลอมที่เปน
จริง เปนการมาดูพิพิธภัณฑพื้นบานท่ีมีชีวิต ไมใช
พิพิธภัณฑที่แสดงวัตถุจัดแสดงแตเปนพิพิธภัณฑที่แสดง

ชีวิตของคนท่ีอยูในบานของเผาพันธุไทยวนในภาคกลาง 
ที่มีการปรับเปลี่ยนประยุกตสภาพสังคมใหเขากับสภาพ

ของพื้นที่ แตยังคงมีความเหนียวแนนในวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนชาติพันธุของตนเอง โดย
หอวฒันธรรมแหงนีม้กีารคดักรองผูเขาชมตัง้แตตน ผูที่ 

จะมาท่ีนี่ควรเปนผูที่สนใจอยากรูจริงๆ ไมไดเปนแหลง
ทองเที่ยวแตเปนแหลงศึกษาวัฒนธรรมตามที่เจา    
ของบานตั้งใจเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนที่มี

ประวัติศาสตรยาวนาน และเพ่ือถายทอดใหลูกหลานได
สบืทอด โดยแนวคดิในการบรหิารจดัการของท่ีนีม่สีภาพ
แวดลอมเปนตัวดึงดูดความสนใจ มีกิจกรรมเปนตัว
ดําเนินเรื่อง และมีอาจารยทรงชัย วรรณกูล เปนตัว
แสดงที่สําคัญที่สุดในการบอกเลาเรื่องราวผานการ
สนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูเยี่ยมชม 

5. ทัศนคติของผูเขาชมที่มีตอการจัดแสดงและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในหอวัฒนธรรมพ้ืนบานไทยวน 
จากการสอบถามกลุมตัวอยาง 118 คน เปนเพศหญิง

รอยละ 61.9 และเพศชายรอยละ 38.1 สวนใหญอายุ 

21-30 ป (รอยละ 88.0) และเปนนักศึกษา (รอยละ 

82.2) เห็นประโยชนของหอวัฒนธรรมแหงน้ีวาเปน
สถานท่ีอนรุกัษและจดัรวบรวมสถาปตยกรรมไทย โบราณ

วตัถ ุศลิปวตัถ ุและประณตีศลิป และยงัเปนสถานทีแ่สดง

วิถีชีวิตความเปนอยูริมน้ํา ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทอง

ถิน่ (รอยละ 78.8 เทากนั) และรอยละ 75.4 เหน็วาเปน

สถานท่ีใหขอมูลความรู ศึกษา วิจัย แหลงเรียนรู สําหรับ

สาเหตุจงูใจในการเขาชม พบวาสวนใหญตองการศกึษา
วิจัยและเสริมการเรียนการสอนมากสุด (รอยละ 66.7) 

โดยเลอืกเปนลาํดบัท่ี 1 และมากถงึรอยละ 50.0 ตองการ

ใชเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ แตเลือกเปนลําดับ

ที่ 5 ความคิดเห็นตอลักษณะการจัดแสดง พบวา  
ปจจัยที่มีผลตอการจัดแสดงระดับมากท่ีสุดคือ ตัว 

สถาปตยกรรม (คาเฉลี่ย 5.58) รองลงมาคือมีปราชญ

ชาวบานใหความรู (คาเฉลี่ย 5.57) และบรรยากาศโดย

รวมของสถานท่ี (คาเฉลีย่ 5.53) และปจจยัท่ีมผีลตอการ

จัดแสดงระดับมาก คือ การจัดสภาพแวดลอมภายใน
เรอืนไทย (คาเฉลีย่ 5.47) วธิกีารจดัแสดงแบบธรรมชาติ 
และเลือกเรียนรูตามสมัครใจ (คาเฉล่ีย 5.38) การ

ตอนรับ การใหความรู และการบริการแบบเปนกันเอง 
(คาเฉลี่ย 5.37) และสภาพการจัดวางตนไม ทางสัญจร 

ลานดิน สนามหญา (คาเฉลี่ย 5.37) เรือนแพและสิ่ง
ตกแตงบริเวณริมแมนํ้า (คาเฉลี่ย 5.31) และที่นั่งเลน 
บริเวณพักผอน (คาเฉลี่ย 5.22) ความตองการดานสื่อ
และเทคนิคที่ใชประกอบการแสดงในหอวัฒนธรรม 
ตองการใหจัดแสดงดวยวัตถุจัดแสดง (รอยละ 55.93) 

ใหมกีารนําชมและบรรยายโดยวิทยากร (รอยละ 52.54) 
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การจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพหอวัฒนธรรมพื้นบานไทยวน สระบุรี

อยากใหมีเทคนิคแสง สี เสียง เพื่อเพิ่มบรรยากาศ (รอย
ละ 50.39) ซึง่ถาเรยีงลาํดบัความสาํคญัพบวาผูเย่ียมชม
สวนใหญ อยากใหมีการนําชมและบรรยายโดยวิทยากร 
(รอยละ 46.8) เปนลําดับที่ 1 มีการจัดแสดงวัตถุ (รอย
ละ 42.4) เปนลาํดบัที ่2 มกีารแสดงหุนจาํลองเหตกุารณ
ในพื้นที่ขนาดเทาจริง (รอยละ 43.6) เปนลําดับที่ 3 มี
การแสดงหุนจําลองสภาพแวดลอมและวิถีชีวิต (รอยละ 
40.0) เปนลําดับที่ 4 และตองการใหมีคําอธิบายเร่ือง
ราวของส่ิงแสดง โดยใชแผนปาย (รอยละ 36.8) เปน
ลําดับที่ 5 นอกจากนี้มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมใหยังคง
สภาพแวดลอมและบรรยากาศแบบท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
และการจดัแสดงไมเนนใหใชเทคโนโลยหีรอืสือ่อเิลก็ทรอนคิ 
ในการจัดแสดง ควรเลือกใชวสัดหุรอืวธิกีารนําเสนอแบบ
พื้นถิ่นในการถายทอดองคความรูตางๆ เพื่อสัมผัสและ
เรียนรูดวยตนเอง มีวิทยากรนําชมบาง มีคําอธิบายเร่ือง
ราวตางๆ มีการประชาสัมพันธดวยโปสเตอร แผนพับ มี
การจาํลองประวตัศิาสตรของบานและชมุชนไทยวน มกีาร
แตงกายไทยวนสาํหรบัผูเยีย่มชม มกีารสาธติวถิชีวีติและ
วฒันธรรมพ้ืนถิน่ และใหผูชมมสีวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
รวมถึงมีที่พักคาง

สรุปไดวาการจัดการหอวัฒนธรรมที่นี่เนนการเรียนรู
วัฒนธรรมของชุมชนไทยวนที่อยูในภาคกลาง โดยมีขาว
ของสิ่งท่ีมนุษยตองกิน ตองใชและสภาพแวดลอมใน
อดีตเปนสื่อแสดง เนนใหผู  เข าชมทํากิจกรรมทาง
วัฒนธรรมรวมกับชาวบาน เพื่อไดแงคิด มุมมอง แลว  
นําไปปรับใชในชีวิตปจจุบันได เปนพิพิธภัณฑวิถี
ธรรมชาติแบบพื้นบาน (vernacular) ไมเปนพ้ืนเมือง 
(folk) จัดการแบบพ่ึงพาตนเอง ผานกระบวนการลอง
ผิดลองถูก และมีธรรมะเปนหลักในการปฏิบัติเพ่ือ
ถายทอดทฤษฎีสูการปฏิบัติได อนาคตอาจารยทรงชัย
มแีนวคิดพฒันาและสืบสานตอดวยวิธ ี“รวมพลคนท่ีคาด
หวัง จดัตัง้องคกร ออกจรพืน้ที ่จดังานประเพณ ีนาํสิง่
ดีออกเสนอ หาเพ่ือนเกลอเครือขาย ประชาสัมพันธ
ขยายผล ใหเยาวชนสืบสาน ทํางานตอเนื่อง มีเรื่อง
ตอยอด ถาทําตลอดกจ็ะยัง่ยนื” ทัง้นีต้องให “ครอบครัว
มีใจ” และตองอาศัยตลาดทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
คนในพื้นที่ และหนวยงานรัฐสนับสนุน โดยตองเปน
แบบที่อาจารยคิด 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช

การจดัหอวฒันธรรมพืน้บานไทยวนทีส่ระบรุ ีมรีปูแบบท่ี

แตกตางจากหอวัฒนธรรมนิทัศนที่มีการบริหารจัดการ

โดยความรวมมอืขององคกรตางๆ แตเปนพพิธิภัณฑสวน

ตัวแบบชาวบานที่ไมเนนการแสวงหารายได กอตัวจาก

การเปนแหลงเรียนรู ศึกษาวิจัย วัฒนธรรมทองถิ่น ใน

ลกัษณะพพิธิภณัฑชาตพินัธุเหมอืนกบัพพิธิภณัฑพืน้บาน 

ทัว่ๆ ไปในประเทศไทย การจะอยูรอดไดตองมีปจจยัและ

แรงสนับสนุนผานกิจกรรมตางๆ แนวทางหน่ึงคือการสง

เสรมิใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม แตตองอยูภาย

ใตแนวคิดแบบปจเจกของเจาของท่ีเปนปราชญชาวบาน 

มฉิะน้ันจะสูญเสียเอกลักษณของความเปนหอวัฒนธรรม

พืน้บานของทีน่ัน้ๆ และการสบืสานตอของหอวฒันธรรม

แบบน้ีตองอาศัยครอบครัวและชุมชนเปนแรงขับเคลื่อน

หลกั และมีองคกรภาครัฐและเอกชนตางๆ รวมสนับสนุน

อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับความตองการของคน     

ทําพิพิธภัณฑชาวบานหรือพื้นบาน (ปริตตา เฉลิมเผา     

กออนันตกูล, 2553)

การจัดแสดงเร่ืองราวหลักในหอวัฒนธรรมพ้ืนบานแบบ 

มชีวีติ มกัมกีารจดัสภาพแวดลอมทางกายภาพทีม่จีดุเดน

ของศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณของพ้ืนท่ีที่มี

ประวัติศาสตรชาติพันธุและมีคุณคาของทองถิ่น โดย

เฉพาะสถาปตยกรรมไทยพื้นถิ่นเปนวัตถุจัดแสดงที่ตอง

โดดเดน และมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และประณีตศิลป ที่

แสดงถึงภูมิปญญาวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชนเปนองค

ประกอบการแสดงวิถชีวีติความเปนอยูชมุชน และท่ีสาํคญั

ตองมีคนในชุมชนเปนตัวดําเนินเร่ืองราวการใชชีวิต   

ทั้งนี้ตองมีผูนําหรือปราชญชาวบานเปนแบบอยางทาง    

ความคิด รวมกับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เปน

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนเอกลักษณของชาติพันธุ

ของชุมชนนั้น และมีความยืดหยุนสอดคลองกับความ

ตองการของผูเขาชมแตละชุด 

หอวัฒนธรรมพ้ืนบานไทยวนเปนแหลงศึกษาทาง

วัฒนธรรมที่เนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเองผานการ
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รองศาสตราจารย จันทนี  เพชรานนท 

มปีฏสิมัพนัธกบัของจรงิและครทูีถ่ายทอดองคความรูแบบ

ครูโบราณเปนหลัก ผูมาเรียนรูที่นี่สามารถเลือกเรียนรู

ตามความสมัครใจในหัวขอที่อยากเรียนรูที่ตองมีการ

ตกลงลวงหนา โดยมีวิทยากรหลักคือครูทรงชัย ทําใหได

เรียนรูมากกวาสิ่งที่เห็นเปนรูปลักษณของสถาปตยกรรม

และวัตถุแสดง สอดคลองกับหลักการจัดพิพิธภัณฑทอง

ถิ่นท่ีเนนกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางผูที่มารวม

จากภายนอกกับผู ที่อยู ภายใน (ปริตตา เฉลิมเผา          

กออนันตกูล, 2553) คือการไดเรียนรูวิธีคิดและวิธี

ปฏิบัติในการใชชีวิตแบบพึ่งพาตนเองในสภาพแวดลอม

แบบย่ังยืน และวิธีการอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนถ่ินไวเปน

มรดกใหลูกหลานไดสืบทอดและเรียนรู  ที่นี่จึงเปน

ตัวอยางของหอวัฒนธรรมพ้ืนบานที่เนนองคความรู 

สถาปตยกรรมพืน้ถิน่ทีม่แีนวคดิการพฒันาแบบพอเพยีง

และย่ังยืน เหมาะแกการเรียนรูแนวทางการออกแบบ

สถาปตยกรรมเพ่ือความย่ังยืน จําเปนตองมีการสะสม 

เกบ็รวบรวมขอมลู และบนัทกึขอความรู ภมูปิญญาตางๆ 

ที่มีอยู ในตัวอาจารยทรงชัย สานตอใหกับลูกหลาน      

หรือผู ที่จะเขามาบริหารจัดการอยางเปนระบบ ผาน

กระบวนการวเิคราะห สงัเคราะห โดยมสีถาบันการศึกษา

ที่อยูในระบบเปนกลไกที่สําคัญ

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันและ

อนาคต ทําใหการจัดการพิพิธภัณฑหรือหอวัฒนธรรม

ใหมๆ  ไดนาํเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดแสดงท่ีมกีาร

สือ่สารผานระบบดจิติอล การใชเทคนคิ แสง ส ีเสียง แบบ

ไฮเทคที่มีอิทธิพลตอเยาวชนรุนใหม แนวทางการจัด

แสดงภายในหอวัฒนธรรมพื้นบานในอนาคตจําเปนตอง

เพิ่มรายละเอียดของเทคนิคการจัดแสดงใหเกิดความทัน

สมยั ในเรือ่งของการสือ่สารดวยการสรางบรรยากาศแสง 

สี เสียง คําอธิบาย และรูปแบบสภาพแวดลอม รวมถึง

กจิกรรมท่ีสอดคลองกับยคุสมัยมากข้ึน โดยคํานงึถงึความ

สมดุลระหวางวัฒนธรรมด้ังเดิมกับอนาคต เพื่อให

พพิธิภณัฑทองถิน่เปนสถาบนัการศกึษานอกโรงเรยีนและ

เปนเครือ่งมอืทีท่องถิน่หรอืชุมชนสามารถนาํมาใชในการ

ถายทอดประสบการณของทองถิ่นไดตอไป (ศรีศักร      

วลัลโิภดม อางถึงใน ปรติตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, 2553)

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต

การศกึษาครัง้นีเ้นนเฉพาะสวนของหอวฒันธรรมพืน้บาน
ไทยวนสระบุรี เพียงกรณีเดียว ทําใหไดขอสรุปในการ
จัดการเฉพาะที่ หากมีการศึกษาตอควรศึกษาพิพิธภัณฑ
หรือหอวัฒนธรรมพื้นบานในที่อื่นๆ ที่มีแนวคิดการ
บรหิารจดัการแบบเดยีวกนัเพือ่เปรยีบเทยีบหรอืหาเกณฑ
ในการจัดการใหสอดคลองกับความตองการผูเขาชมและ
วธิกีารอนรุกัษ และควรทาํการศกึษาถงึบานเขาแกวท่ีเปน

แรงบันดาลใจใหเกิดหอวัฒนธรรมแหงนี้ โดยเนนการ

ศึกษาในหลักการความย่ังยืน และศึกษาชุมชนไทยวนท่ี

อยูในละแวกบานเพือ่ใหไดขอมลูการสรางบานแปลงเมือง

ของชาวไทยวนท่ีนี่
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