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บทคัดย่อ 
 

เมืองโบราณอู่ทองเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย จึงท า
ให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้มีการจัดตั้งโครงการ
แผนแม่บทพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยโครงการ
พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นหนึ่งในโครงการที่ส าคัญ แต่การด าเนินโครงการต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน ยังขาดการออกแบบที่ค านึงถึงลักษณะเฉพาะของยุคทวารวดีที่เป็นลักษณะเด่นทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองอู่ทอง 

วัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) ศึกษาบริบทสถาปัตยกรรมทวารวดีที่ความสัมพันธ์กับเมือง
โบราณอู่ทองในด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 2) ศึกษาแนวทางการประยุกต์สถาปัตยกรรม  
ทวารวดี 3) เสนอแนะแนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองโดยรูปแบบที่พัฒนาจาก
ยุคทวารวด ีจากการศึกษาจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นแนวคิดการออกแบบ 

จากการศึกษาพบว่ามีลักษณะการประยุกต์สถาปัตยกรรมได้ 7 รูปแบบ ได้แก่ การ
จ าลองต้นแบบ การรักษาลักษณะส าคัญ การเลือกใช้สัญลักษณ์บางส่วน การตีความใหม่ การดัดแปลง
อาคารเดิม การรวมสถาปัตยกรรมต่างสมัย และการก่อสร้างในพื้นที่โบราณคดี ซึ่งเอกลักษณ์ส าคัญ
ของศิลปะทวารวดี ประกอบด้วย รายละเอียดลวดลาย การจัดกลุ่มอาคาร และองค์ประกอบอาคาร   

. 
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ในงานวิจัยนี้ได้เสนอแนะแนวในการออกแบบโดยแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดได้แก่ 1) 
แนวคิดการออกแบบผังโครงการและความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบโครงการ เพื่อเป็นการแสดงถึง
ภาพรวมของโครงการ 2) การออกแบบโดยใช้ลักษณะบางส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะทวารวดีเข้า
มาผสมผสานกับส่วนประกอบของอาคารเป็นการสนับสนุนอาคารให้แสดงถึงสถาปัตยกรรมทวารวดี 
และ 3) การจ าลองเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมทวารวดีได้มาก
ขึ้น 

 
ค าส าคญั: การประยุกต์สถาปัตยกรรม, ศิลปะทวารวดี, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง, เมืองโบราณ-

อู่ทอง 
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 ABSTRACT 
 

U-Thong ancient city is a historical place of Thailand. It is a ‘Designated Areas 
for Sustainable Tourism Administration’ (DASTA). It has established the U-Thong 
master plan with several other projects. The U-thong national museum project is one 
of the key projects. The project's current does not be designed with the proper 
characteristics of the Dvaravati, which is a notable feature of U-thong history. Hence, 
this research attempted i) to study the context of Dvaravati architecture at U-Thong 
ancient city, their culture and lifestyle, ii) to explore how the Dvaravati architectural 
design can apply in modern architectural design, and iii) to provide a design guideline 
for a new museum at U-Thong. The methodology of this research includes literature 
review, design analysis and synthesis of design concept and museum building 
programming. After the field investigation and data analysis, it was found that there 
were 7 types of applied Dvaravati architecture include prototype simulation, keeping 
characteristics, lessen characteristic of elements, reinterpretation, modification of 
existing building, integration of ancient and modern architectures, and construction in 
archeological area. Dvaravati architectural characteristics consist of a unique 
decorating details, planning and axial and architectural elements. The research also 



(4) 
 

depicts that more attention and study are needed for design concept containing 
planning design connecting with the context for an overview; use of Dvaravati 
architecture characteristics to apply in modern architectural design; and history 
simulation to make tourists understanding of Dvaravati architectural design. 
 
Keywords: applied architecture, Dvaravati, U-thong national museum, U-Thong  
ancient city 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา

ของเมืองโบราณอู่ทอง เก็บรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการส ารวจและขุดค้นทาง
โบราณคดีที่ เป็นศิลปะทวารวดี ท าให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นเหมือนกับศูนย์รวม
นักท่องเที่ยวของเมืองอู่ทอง ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 
แต่เป็นเพียงอาคารชั่วคราว และมีการจัดสร้างให้เป็นอาคารถาวรในปี พ.ศ. 2508 จนในวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง (พนมบุตร 
จันทรโชติ, 2550) 

ปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองมีอายุยาวนานถึง 49 ปีแล้ว  ท าให้มีการ
ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและการจัดพื้นที่นิทรรศการเมื่อ
ประมาณ 5 ปีก่อน แต่อาคารก็ยังไม่สามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เพียงพอ 
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามา
ท าให้พิพิธภัณฑ์เกิดความแออัดเนื่องจากมีพื้นที่อาคารไม่เพียงพอและไม่มีพื้นที่ที่ส าหรับรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ รวมไปถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมมีจ านวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และ
จะมีการเปิด AEC ในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ท าให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
อู่ทองมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว อีกทั้งพื้นที่คลังส าหรับเก็บวัตถุโบราณไม่เพียงพอ (เด่นดาว  
ศิลปานนท,์ 2558) ทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จึง
มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองขึ้น โดยมีนโยบายให้สร้างอาคารเพิ่มเติม
เพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น 

เมืองโบราณอู่ทอง เป็นเมืองโบราณที่ส าคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี มีแหล่งโบราณคดีโดยมี
การค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นวัตถุโบราณและโบราณสถานซากฐานเจดีย์และสถูป ซึ่ง
หลักฐานดังกล่าวแสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมทวารวดีของเมืองอู่ทอง นอกจากโบราณวัตถุและ
โบราณสถานที่ถูกค้นพบแล้ว ยังมีลักษณะการจัดวางผังเมืองโบราณอู่ทองที่มีคูเมืองโบราณล้อมรอบ
ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของเมืองอู่ทองในสมัยก่อนที่เกี่ยวขอ้งกับการคมนาคมทางน้ า (ธิดา สาระยา, 2545) 
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ในสมัยเมื่อ 3,000 ปีก่อน อู่ทองเป็นดินแดนใกล้ฝั่งทะเลโคลนตมของอ่าวไทยที่เว้าลึกอีกมาก
ขึ้นไปทางเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพที่ ก.1) และต่อมาเมื่อราว 2,000 ปีก่อน หรือหลัง พ.ศ. 
500 เมืองอู่ทองอยู่บนเส้นทางการค้าโลก จึงท าให้เมืองอู่ทองเป็นทางผ่านของเส้นทางการค้าขายทาง
น้ าของประเทศอินเดียกับเมืองทวายประเทศพม่า จนกระทั่งถึงช่วงประมาณหลัง พ.ศ. 1000 มี
ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธเข้าถึงอู่ทองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ท าให้เกิดยุคทวารวดีที่รับ
อารยธรรมจากประเทศอินเดีย (สุจิตต ์วงษ์เทศ, 2556) 

เนื่องจากเมืองอู่ทองเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย จึงท าให้
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้มีการจัดตั้งโครงการ
แผนแม่บทพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองทั้งหมด 71 โครงการ (ตารางที่ ก.2) เพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
โบราณอู่ทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญมากขึ้นในอนาคต ซึ่งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทองเป็นหนึ่งใน 71 โครงการ แต่การด าเนินโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
ในขณะนี้เป็นเพียงระดับพื้นฐานเท่านั้น ท าให้การพัฒนาที่เป็นอยู่และที่ก าลังด าเนินต่อไปในอนาคต
นั้นไมม่ีการค านึงถึงลักษณะเด่นของเมืองอู่ทอง  

ในปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยมีทั้งหมด 43 แห่ง โดยเป็นพิพิธภัณฑ์ด้าน
ประวัติศาสตร์ทั้งหมด 27 แห่ง และมีรูปแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์ทั้งหมด 21 แห่ง (ตารางที่ ก.3) 
ดูในภาคผนวก โดยแต่ละแห่งจะมีการประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน เช่น 
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ สถาปัตยกรรมตะวันตกประยุกต์ สถาปัตยกรรมขอมประยุกต์ เป็นต้น ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็น
สถาปัตยกรรมประยุกต์ เพราะเนื่องจากการใช้สถาปัตยกรรมประยุกต์นั้นตัวอาคารพิพิธภัณฑ์จะ
สามารถสร้างจุดเด่นให้กับอาคาร ท าให้นักท่องเที่ยวจดจ าพิพิธภัณฑ์ได้ และยังสามารถแสดงถึง
เรื่องราว และวัฒนธรรมของพื้นที่หรือพิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้าชมได้อีกด้วย แต่โครงการพัฒนา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองในปัจจุบันยังขาดเอกลักษณ์ที่แสดงถึงศิลปะทวารวดีที่เป็นสัญลักษณ์
ของเมืองโบราณอู่ทอง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวิจัยแนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดย
รูปแบบที่พัฒนาจากยุคทวารวดีนี้จึงมีการศึกษาถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมทวารวดีและการจัด
พื้นที่พิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นเมืองโบราณอู่ทอง รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และ
เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 
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ภาพที่ 1.1  ผังโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองในปัจจุบันของบริษัท A-SEVEN 
Corporation Company Limited, โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (อพท.), 2558 

 
ภาพที่ 1.2 ทศันียภาพโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติอู่ทองในปัจจุบันของบริษัท  
A-SEVEN Corporation Company Limited, โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.), 2558 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1.2.1 ศึกษาบริบทสถาปัตยกรรมทวารวดีที่ความสัมพันธ์กับเมืองโบราณอู่ทองใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

1.2.2 ศึกษาแนวทางการประยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดี 
1.2.3 เสนอแนวทางในการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองโดยรูปแบบที่

พัฒนาจากยุคทวารวดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 
 

1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที ่

งานวิจัยน้ีได้ท าการก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ตั้งอยู่
บนถนนมาลัยแมน ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ีโดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

งานวิจัยน้ีศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทอง ครอบคลุมทางด้านประวิติศาสตร ์
โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม สงัคม วิถีชีวิต และสถาปัตยกรรม 

 
1.4 ค ำถำมวิจัย 

 
พิพิธภัณฑ์ที่ประยุกต์รูปแบบศิลปะทวารวดีมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1 ผลจากการวิจัยท าให้ได้แนวทางการออกแบบและแบบพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทองที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปใช้ได้จริง 

1.5.2 เกิดลักษณะของสถาปัตยกรรมทวารวดีประยุกต์ 
1.5.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองโบราณอู่ทอง 
1.5.4 พัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนอู่ทอง 
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1.6 นิยำมศัพท์ของกำรวิจัย 
 

1.6.1 ศิลปะทวารวดี (Dvaravati) เป็นศิลปะของอาณาจักรทวารวดี ที่อยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 11-16 เป็นอาณาจักรของชนชาติมอญ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐม จังหวัด
ราชบุรี อ าเภออู่ทอง จนถึง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
ปราจีนบุรี และขึ้นไปถึงทางเหนือ จังหวัดล าพูน 

1.6.2 เมืองโบราณอู่ทอง เป็นเมืองที่มีพื้นที่คลอบคลุมทั้งต าบลอู่ทอง อ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ 38.16 ตารางกิโลเมตร 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่
พัฒนาจากยุคทวารวดี ได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

2.1 สถำปัตยกรรม และศิลปะทวำรวด ี
 2.1.1 สถำปัตยกรรมทวำรวดีในประเทศไทย 

ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 11 -16 เมืองอู่ทองเป็นเมืองท่าชายฝั่ง เพราะมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคม มีการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมและการค้าขายระหว่างชาวพื้นเมืองชุมชนชายฝั่งกับชาวทะเล 
ซึ่งจากการติดต่อค้าขายทางทะเลของเมืองอู่ทองท าให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างอารยธรรมอินเดีย  
(Indianization) จากภายนอก กับเอกลักษณ์ท้องถิ่น (Localization)จนเกิดลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาศิลปะทวารวดีที่โดดเด่น คือ การวางผังเมือง และสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ 
(ธิดา สาระยา, 2532) 

สถาปัตยกรรมทวารวดี ส่วนใหญ่เป็นอาคารก่ออิฐสอด้วยดิน หรือเป็นดินเหนียวดิบผสม
น้ าอ้อย โดยอิฐของทวารวดีนี้มีความกับแตกต่างกับอิฐมอญ อิฐขอม และอิฐจามอย่างมากทั้งเนื้อดิน
และวิธีการท า ซึ่งดินที่ใช้ท าจะมีส่วนผสมของข้าวเปลือก เพื่อช่วยในการเผาได้อย่างสม่ าเสมอ อีก
สาเหตุที่พบข้าวเปลือกเป็นส่วนผสมนั้นเนื่องจากวัฒนธรรมการปลูกข้าวในที่ลุ่มด้วยการใช้ควายไถ่นา 
ท าให้มีผลผลิตข้าวที่เพ่ิมมากขึ้น 

รูปแบบและผังเจดีย์สมัยทวารวดี นิยมสร้างมีฐานล่างสุดเรียกว่าฐานเขียงหรือฐานหน้า
กระดาน เกือบทั้งหมดจะอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความแตกต่างของรูปแบบจะอยู่ที่ฐานชั้นถัดขึ้นมา 
จะประกอบด้วยชุดฐานที่มีลักษณะคล้ายกับกลีบบัวและลูกแก้ว ผสมกันจนเกิดเป็นลักษณะโค้งมน 
เรียกว่าฐานบัววลัย เป็นลักษณะเฉพาะของฐานเจดีย์สมัยทวารวดี เจดีย์สมัยทวารวดีมีลักษณะพิเศษ
เป็นเอกลักษณ์ 2 รูปแบบ คือความนิยมการมีฐานบัววลัย และการท าฐานที่นิยมการยกเก็จหรือยก
กระเปาะอย่างมาก เพราะจะท าให้ผนังอาคารเกิดเป็นช่อง ท าให้เกิดความสวยงามและคงมี
วัตถุประสงค์เพื่อการประดับงานประติมากรรมด้วย (สมพงษ ์สันติสุขวันต์, 2550) 

กลุ่มนักวิชาการส่วนใหญ่ได้ลงความเห็นว่าศูนย์กลางของทวารวดีน่าจะอยู่บริเวณภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย เพราะได้มีการพบหลักฐานที่ส าคัญมากกว่าแหล่งอื่น และมีที่ตั้งอยู่ในท าเล
ที่เหมาะสมกับการรับอารยธรรมจากโลกภายนอก ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีสถานที่
ปรากฏโบราณสถานศิลปะทวารวดี 5 แห่ง ได้แก ่(ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2547) 



7 
 

 
 

 
ภาพที ่2.1 แผนที่ชายฝั่งทะเลตม ช่วงก่อนสมัยทวารวดี, โดย ฐานข้อมลูงานวิจัยทางชาติพันธ์ุใน
ประเทศไทย, 2549 

2.1.1.1 เมืองโบราณอู่ทอง 
มีการสันนิษฐานว่าเมืองอู่ทอง เป็นเมืองหลวงหรือราชธานีอย่างน้อยช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดย

พิจารณาจากการพบเหรียญเงินที่มีจารึกว่า ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ จ านวน 2เหรียญ ที่อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นแห่งเดียวที่พบจารึกกล่าวถึงพระนามกษัตริย์ คือ พระเจ้าหรรษวรมัน จารึกอยู่
บนแผ่นทองแดง 

สถาปัตยกรรมที่พบที่เมืองอู่ทองเป็นเจดีย์ที่มีกระจายอยู่ทั่วเมืองอู่ทอง มีจ านวนทั้งหมด 13 
องค์ ซึ่งเจดีย์มีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบและขนาด ได้แก ่

(1) เจดีย์หมายเลข 1 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตั้งอยู่ที่ ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีฐานทักษิณสี่เหลีย่มจัตุรัส ยาวด้านละ 

36.50 เมตร เป็นเจดีย์ทางระฆังกลม โดยปัจจุบันเหลือเพียงฐานของเจดีย์เท่านั้น 
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ภาพที่ 2.2 เจดีย์หมายเลข 1,โดย ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม 

 
ภาพที่ 2.3 ภาพจ าลองเจดีย์หมายเลข 1,โดย ผู้วิจัยดัดแปลงจากภาพวาดของ นิลเดช ชินคล้ายปาน 
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(1.1) เจดีย์หมายเลข 2 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
ตั้งอยู่นอกคูเมืองด้านเหนือ ตรงข้ามกับส านักงานที่ดินอ าเภออู่ทอง ลักษณะ องค์เจดีย์ตั้งอยู่

บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 28.35 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร ฐานชั้นล่าง แต่ละด้านก่ออิฐย่อ
มุมทั้ง 4 ด้าน มีเจดีย์ทิศรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่ทั้ง 4 มุม เจดีย์ทิศกว้างยาวด้านละ 4.20 เมตร เจดีย์
องค์กลางต้ังอยู่บนฐาน มีเนื้อที่เป็นชานกว้าง 4 เมตร ส าหรับประทักษินโดยรอบทั้ง 4 ด้าน องค์เจดีย์ 
แต่ละด้านก่อด้วยอิฐผสมแลง ด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 3 มุข คือ มุขกลางกว้าง 5.5 เมตร มุขริมกว้าง
มุขละ 5.65 เมตร โดยก่อเป็นบัวเหนือฐานบัวก่อเป็นช่องซุ้ม คือ มุขกลาง 3 ซุ้ม มุขริมข้างละ 6 ซุ้ม 
โบราณวัตถุที่พบ ธรรมจักรศิลาแต่ขาดหายเหลือเพียงครึ่งซีก พระพิมพ์ดินเผาประทับยืนอยู่ในวงโค้ง 
พระพุทธรูปยืนปางแสดงธรรมด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง (วิตรรกะมุทรา) ศิลาเขียวจ าหลักนูนต่ ารอบ
องค์จ าหลักเป็นเปลวโดยรอบ เศียรหักหายไป รูปกินรี ดินเผานูนต่ า เศษชิ้นส่วนขององค์พระพุทธรูป
ส าริดปางสมาธิ เศียรและพระพุทธบาท พระพุทธรูปทองค า และเศียรพระพุทธรูปปูนปั้น 

 
ภาพที่ 2.4 เจดีย์หมายเลข 2, โดย เทศบาลต าบลอู่ทอง, 2558 

(1.2) เจดีย์หมายเลข 3 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี
ที่ตั้ง ห่างจากคูเมืองด้านทิศตะวันตกเข้ามา ประมาณ 50 เมตร โบราณสถานแห่งนี้ ดร.ควอ

ริช เวลส์ ได้ขุดตรวจโดยขุดผ่าตรงกลางองค์เจดีย์จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2478 
ลักษณะ เป็นฐานเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 16.60 เมตร แต่ละด้านมีมุขยื่น 3 มุข กว้างมุข
ละ 3.60 เมตร บนฐานแต่ละด้านประดับด้วยพระพุทธรูปและเทวรูปประทับนั่งอยู่ภายในซุ้ม แต่เห็น
ได้ชัดเจนเพียง 2 ด้าน คือ ด้านเหนือและด้านใต้เท่านั้น ฐานทางด้านเหนือขุดพบกองอิฐก่อเป็นฐาน
สามเหลี่ยม ตั้งห่างจากฐานเจดีย์ประมาณ 2 เมตร เข้าใจว่าเป็นแท่นส าหรับตั้งเครื่องสักการะองค์
เจดีย์ โบราณวัตถุที่พบ พบเศียรพระพุทธรูปกับเทวรูปปูนปั้น และเศษชิ้นส่วนของพระพุทธรูปเป็น
จ านวนมากพระพุทธรูปส าริดปางแสดงธรรม จ านวน 3 องค์ แผ่นดินเผาจ าหลักรูปคนเหาะซึ่งมี
ลักษณะพลิ้วและสวยงามชิ้นหน่ึง นอกจากนี้ยังพบเทวรูปยืนหน้ายักษ์ปูนปั้นและหน้ากาลดินเผา 
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 ‘  
ภาพที่ 2.5 เจดีย์หมายเลข 3,โดย  เทศบาลต าบลอู่ทอง, 2558 

(1.3) เจดีย์หมายเลข 9 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นเจดีย์ฐานสามเหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 10 เมตร ฐานชั้นล่างสูง 1.30 เมตร ฐาน

ตอนบนก่ออิฐย่อสี่มุมเป็นมุข และมีช่องซุ้มประดับเป็นช่องๆเห็นได้ชัดเจนทางด้านทิศใต้ ส่วนด้านอื่น
เสื่อมสภาพไปหมดแล้ว นอกจากนี้ยังมีเจดีย์กลมตั้งอยู่บนมุมทั้งสี่ทิศขนาดของเจดีย์ทิศเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร 

 
ภาพที่ 2.1.6 เจดีย์หมายเลข 9, โดย ที่มา : เทศบาลต าบลอู่ทอง, 2558 
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(1.4) เจดีย์หมายเลข 10 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตั้งอยู่ห่างจากเจดีย์หมายเลข 9 ออกไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์ทรง

กลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 16 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร การก่ออิฐขึ้นไปตรงๆไม่ย่อเป็นชั้น 
โบราณวัตถุที่ค้นพบเศษชิ้นส่วนขององค์พระพุทธรูปปางสมาธิและระฆังหินขนาดเล็ก 

 
ภาพที่ 2.7 เจดีย์หมายเลข 10, โดย ที่มา : เทศบาลต าบลอู่ทอง, 2558 

(1.5) เจดีย์หมายเลข 11 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตั้งอยู่ที่เชิงเขาท าเทียมบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของเมืองอู่ทอง ถัดจากเจดีย์หมายเลข 10 ไป

ทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 10.60 เมตร สูง 
2.50 เมตร ก่ออิฐขึ้นไปตรงๆไม่มีมุข 

 
ภาพที่ 2.8 เจดีย์หมายเลข 11,โดย ที่มา : เทศบาลต าบลอู่ทอง, 2558 
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(1.6) เจดีย์หมายเลข 12 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นเจดีย์ทีส่ร้างในสมัยอยุธยา 

 
ภาพที่ 2.9 เจดีย์หมายเลข 12, โดย ที่มา : เทศบาลต าบลอู่ทอง, 2558 

(1.7) เจดีย์หมายเลข 13 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตั้งอยู่นอกคันคูเมืองไปทางทิศตะวันตก ห่างจากคูเมืองไปประมาณ 200 เมตร ลักษณะเป็น

เจดีย์แปดเหลี่ยมสูงประมาณ 3.50 เมตร ฐานชั้นล่างแต่ละเหลี่ยมยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร แต่ละด้าน
แบ่งเป็นช่องซุ้มด้านละ 2 ช่อง ไม่มีลวดลายเครื่องประดับอยู่ภายในซุ้ม ส่วนฐานชั้นบนท าเป็นฐานย่อ
มุมล้อฐานชั้นล่างตอนบนยังมีปูนโบกติดอยู่แต่ต่อมาได้ร่วงหลุด เนื่องจากเสื่อมสภาพเจดีย์องค์นี้
นับเป็นเจดีย์สมัยทวารวดีที่มีรูปทรงงดงามมากองค์หนึ่งโบราณวัตถุที่พบพบพระพุทธรูปส าริดปาง
ประทานเทศนาจ านวน 2 องค์ พระพุทธรูปส าริดปางแสดงธรรมจ านวน 2 องค์ สิงห์ส าริดและเศษ
ชิ้นส่วนของลวดลาย เครื่องประดับองค์เจดีย์ เช่น ส่วนยอดของสถูปท าด้วยศิลาแดง รูปสิงห์ศิลาแลง
ซึ่งปูนได้ลอกหลุดไปหมดแล้ว (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2545)  



13 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.10 เจดีย์หมายเลข 13,โดย เทศบาลต าบลอู่ทอง, 2558 

 
ภาพที่ 2.11 ภาพจ าลองเจดีย์หมายเลข 13,โดย  ผู้วิจัยดัดแปลงจากภาพวาดของ นิลเดช ชินคล้าย
ปาน, 2513 
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(1) เมืองนครปฐม (นครชัยศรี หรือนครไชยศรี) 

 
เมืองนครไชยศร ีหรือเมืองนครปฐมโบราณตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง คืออ าเภอเมือง

จังหวัดนครปฐมปัจจุบัน ซึ่งเป็นเมืองโบราณอีกเมืองที่มีการค้นพบศิลปะทวารวดี เป็นเมืองที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในวัฒนธรรมทวารวดี มีคูน้ าคันดินล้อมรอบตามลักษณะของเมืองในอารยธรรมทวารวดีที่
ต้องสร้างคันดินและคูน้ าล้อมรอบเมืองเพื่อป้องกันน้ าท่วมในหน้าน้ า และเพื่อความสะดวกในการใช้
น้ าจากคูเมืองเพื่อการเกษตรในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางคมนาคม และเป็นการป้องกันข้าศึกไปใน
ตัวด้วย โดยตัวเมืองโบราณนครไชยศรีมีเน้ือที่ 3,800 ไร่หรือประมาณ 7.2 ตารางกิโลเมตร รูปร่างของ
เมืองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน ยาว 3,600 เมตร กว้าง 2,000 เมตร มีคูน้ ายาวไปรอบเมืองประมาณ 
10 กิโลเมตร กว้างประมาณ 60 เมตร (จิรัฐิ เจริญราษฎร,์ 2551) 

 
ภาพที ่2.12 แผนผังลายเส้นเมืองโบราณนครไชยศรี, โดย จิรัฐิ เจรญิราษฎร,์ 2551 

 

 
ภาพที ่2.13 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองโบราณนครชัยศรี, โดย google map และผู้วิจัย, 2558 
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เมืองนครปฐมโบราณสามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ (สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, 
2553) 

เมืองนครปฐมโบราณ ระยะที่ 1 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8-11) เป็นช่วงที่เมืองนครปฐม
ได้รับวัฒนธรรมอินเดียจากเป็นเมืองท่าร่วมสมัย 

เมืองนครปฐมโบราณ ระยะที่ 2 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13) ในช่วงระยะนี้วัฒนธรรม
อินเดียส่งผลให้เมืองนครปฐมมีการมีการสร้างเมืองและมีชุมชนอาศัยจนเจริญขึ้นเป็นบ้านเมืองขนาด
ใหญ่ มีการปกครองในระบอบกษัตริย์ มีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งเกษตรกรรม และการค้า ประชาชนต่าง
นับถือและยอมรับในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ท าให้มีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทางศาสนา
จ านวนมาก ความรุ่งเรืองนี้ส่งผลให้เมืองนครปฐมโบราณเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดี 

เมืองนครปฐมโบราณ ระยะที่ 3 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-16) มีความเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการติดต่อค้าขายกับต่างถิ่นที่มากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพ
ภูมิศาสตร์ ท าให้เมืองนครปฐมโบราณได้เสื่อมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 

เมืองนครปฐมโบราณ ระยะที่ 4 (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-18) หลังจากเมืองนครปฐม
โบราณได้เสื่อมลง ไดม้ีการค้นพบประติมากรรมศิลปะเขมร 

เมืองโบราณนครไชยศรีคือชื่อเดิมของเมืองนครปฐมสมัยโบราณ เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร
ทวารวดีซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าส าคัญของรัฐทวารวดี
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 เหลือไว้แต่โบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายไว้เป็น
ประวัติศาสตร์เนื่องจากได้พบหลักฐานด้านศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก  โดยมี
ศาสนาสถานทีส่ าคัญ เช่น  

(2.1) พระปฐมเจดีย ์หรือ พระธมเจดีย์ ต าบลพระปฐมเจดยี์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์องค์นี้อาจเป็นเจดีย์
ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิ จึง
เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นพระเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นในช่วงที่ชาวอินเดียมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย เมื่อประมาณ พ.ศ. 300 ท าให้รูปร่างของสถูปคงเป็นลักษณะเดียวกับสถูปที่เมืองสาญจี
ในประเทศอินเดีย โดยภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ (จิรัฐิ เจริญราษฎร์, 
2551) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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ภาพที ่2.14 ภาพถ่ายพระปฐมเจดีย์ช่วงประมาณ พ.ศ. 300 – 1000 ,โดย ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอเมือง
นครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

พระปฐมเจดียม์ีการบูรณะเป็นระยะเรื่อยมา โดยการบูรณะครั้งที่ 1 เมื่อประมาณ พ.ศ. 1000 
สมัยอารยธรรมทวารวดี ชาวท้องถิ่นบูรณะเจดีย์ให้เป็นลักษณะของเจดีย์แบบระฆังคว่ าทับด้วยแท่น
บัลลังก์ต่อยอดด้วยฉัตร ฐานเจดีย์กลมแปดเหลี่ยมทึบเป็นผนังหรือหน้ากระดานเป็นช่อง แต่ละช่อง
ประดับด้วยภาพปั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธรูปสลับกับฐานรูปกลีบบัว 

 
ภาพที ่2.15 ภาพพระปฐมเจดีย์ได้รับการบูรณะ ครั้งที่ 1, โดยศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครปฐม 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 
 
ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๑๕๐๐ มีบูรณะครั้งที่ 2 โดยต่อยอดให้เป็นพระปรางค์คล้ายปรางค์ขอม 

เนื่องจากมีศาสนาพราหมณ์เป็นพื้นฐานในความเช่ือเรื่องเทพเจ้าเข้ามามีอิทธิพลต่ออาณาจักรทวารวดี 
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ภาพที ่2.16 ภาพพระปฐมเจดีย์ได้รับการบูรณะ ครั้งที่ 2 ,โดย ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครปฐม 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ในการบูรณะครั้งที่ 3 เกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบเจดีย์ขนาด
ใหญ่ที่มียอดเป็นปรางคก์่อขึ้นไปบนเนินดินอยู่กลางป่า พิเคราะห์ดูแล้วว่าเป็นของโบราณ ชาวบ้านนับ
ถือสักการะกันมาเป็นเวลายาวนาน เรียกว่า "พระธม" มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายใน ทรง
เลื่อมใสศรัทธาแล้วท าการบูรณะให้มีความใหญ่โตถาวร พระองค์โปรดเกล้าฯให้บูรณะเป็นเจดีย์ทรง
ลังกากลม สูง 120.45 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่ที่สุดในโลก (จิรัฐิ เจริญราษฎร,์ 2551) 

 
ภาพที ่2.17 ภาพพระปฐมเจดีย์ได้รับการบูรณะครั้งที่ 3, โดย ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอเมืองนครปฐม 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
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ภาพที ่2.18 ภาพเทียบขนาดการบูรณะพระปฐมเจดีย์แต่ละครั้ง, โดย ศูนย์วัฒนธรรมอ าเภอเมือง
นครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 
ภาพที ่2.19 ด้านหน้าพระปฐมเจดีย์, โดย www.thetrippacker.com 

http://www.thetrippacker.com/th/feed/review?province=%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
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ภาพที ่2.20 ภาพองค์พระปฐมเจดีย์มุมสูง, โดย จิรัฐิ เจริญราษฎร,์ 2551 

 
(2.2) เจดีย์จุลประโทน ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ตั้งอยูบ่ริเวณกลางเมืองโบราณนครชัยศรี เป็นเจดีย์ที่มีฐานสี่เหลี่ยม มีภาพปั้นด้วยดินเผา

ประดับรอบฐานทั้งสองชั้นซึ่งเป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเกี่ยวกับการบ าเพ็ญทานบารมีของ
พระพุทธเจ้าในอดีตชาต ิมีลานส าหรับให้คนเดินประทักษิณรอบฐานเจดีย์ ผนังของลานประทักษิณ
ประดับด้วยแผ่นภาพนูนปูนป้ัน มีบันไดช้ันล่างเป็นรูปครึ่งวงกลมได้น าขึ้นไปสู่ลานประทกัษิณ (จริัฐิ 
เจริญราษฎร,์ 2551 : นิลเดช ชินคล้ายปาน, 2513) 
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ภาพที ่2.21 เจดีย์จุลประโทน, โดย ศูนย์ขอ้มูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2558 

 
ภาพที ่2.22 เจดีย์จุลประโทน, โดย ศูนย์ขอ้มูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2558 

 
ภาพที ่2.23 เจดีย์จุลประโทน, โดย ศูนย์ขอ้มูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2558 
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เจดีย์จุลประโทน เป็นเจดีย์ที่มีการพังทลาย ไม่มีความสมบูรณ์ จึงมีการจินตนาการรูปร่างลัก
ลักษณะขององค์เจดีย์ส่วนที่หายไป โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 สมัย 

 
ภาพที ่2.24 จนิตนาการภาพเจดีย์จุลประโทนสมัยแรกสรา้ง, โดย ทวีพร ทองค าใบ 

 
ภาพที ่2.25 จนิตนาการภาพเจดีย์จุลประโทนสมัยที่ 2, โดย จลุทัศน์ พยาฆรานนท์ 

 
ภาพที ่2.26 จนิตนาการภาพเจดีย์จุลประโทนสมัยสุดท้าย, โดย นุกูล ชมภูนิช 
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(2.3) พระประโทณเจดีย์ ต าบลพระประโทณ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองโบราณนครชัยศรี ใกล้กับเจดีย์จุลประโทนประมาณ 800 เมตร เป็น

เจดีย์ที่สร้างเมื่อ พ.ศ.1199 ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงกับเจดีย์มีการขุดพบเหรียญเงินรูปสังข์ และศรีวัตสะ
ที่อยู่ในยุคทวารวด ีจึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าเมืองนครไชยศรีโบราณนี้คือเมืองแห่งอาณาจักรทวารวดี 
ในปีพ.ศ.2551 ได้มีการบูรณะขุดย้ายเอาดินและคอนกรีตซึ่งหุ้มพระเจดีย์ส่วนล่างออก จึงพบว่า
แท้จริงแล้วเป็นเจดีย์แบบทวารวดีสมัยพุทธศตวรรษที่ 12 แต่ถูกบูรณะเปลี่ยนยอดให้เป็นยอดปรางค์
ในสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน (จิรัฐิ เจริญราษฎร,์ 2551) 

 
ภาพที ่2.27 พระประโทณเจดีย์, โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, 2558 

 
ภาพที่ 2.28 พระประโทณเจดีย์, โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, 2558 

 
ภาพที่ 2.29 เหรียญเงินรูปสังข์ และศรีวัตสะในยุคทวารวดี, โดย จิรัฐิ เจริญราษฎร,์ 2551 
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(2.4) อานันทเจดีย ์อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
เป็นซากเจดีย์สร้างด้วยอิฐขนาดฐานกว้างยาวด้านละ 70 เมตร มีเจดีย์ใหญ่อยู่ตรงกลาง มีเจดีย์บริวาร
ล้อมรอบฐานเจดีย์ใหญ่ กรมศิลปากรขุดส ารวจพบว่าเดิมเป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยม มีแท่น
ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขาวขนาดใหญ่ทั้ง 4 ทิศ มีทิศละองค์อยู่ที่ฐาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปใน
วัฒนธรรมทวารวดี และมีการสันนิษฐานจากนักโบราณคดีว่าอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 13 หรือ
สร้างขึ้นหลังการก่อสร้างเจดีย์จุลประโทณระยะแรก และเมื่อหลังจากเจดีย์ทลายลงแล้ว มีผู้อัญเชิญ
พระพุทธรูปศิลาขาวทั้ง 4 องค์ไปประดิษฐานในสถานที่ต่างๆได้แก ่(จิรัฐิ เจริญราษฎร,์ 2551) 
 องค์ที่ 1 ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

องค์ที่ 2 ประดิษฐานด้านทิศใต้องค์พระปฐมเจดีย ์
องค์ที่ 3 ประดิษฐานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
องค์ที่ 4 ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ 

 
ภาพที ่2.30 ภาพลายเส้นจินตนาการพระศิลาขาวประดิษฐานในพระเมรเุจดีย์, โดย นุกูล ชมภูนิช 

 
(2) เมืองลพบุร ี(ละโว ้หรือ ลวปุระ)  

 ลพบุรี เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน   จากการที่มี
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เหมาะสม เนื่องจากมีแม่น้ า ใหญ่ผ่านถึง  3 สาย คือ   แม่น้ า
เจ้าพระยา  แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าป่าสัก ท าให้ลพบุรีมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ มีผลทาง
เศรษฐกิจที่ดี และองค์ประกอบด้านเชื้อชาติของประชากรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะมีผู้คนอพยพ
เข้ามาตั้งหลักแหล่งอีกทั้งจากการค้าขายทางน้ าที่สามารถออกสู่ทะเลยังอ่าวไทยได้สะดวก ท าให้
ลพบุรีกลายเป็นจุดเชื่อมต่อทางการเมืองและวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
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เมืองละโว้ ลพบุรี เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีการตั้งก าแพงและคูเมืองกว้างประมาณ1,000เมตร 
ยาวประมาณ 1,450 เมตร  ผังเมืองเป็นรูปวงรี มีการพบเหรียญเงินโบราณจารึกอักษรอินเดียที่
เรียกว่า ศวรปุณยะ ซึ่งหมายถึงบุญกุศลของพระราชาแห่งทวารวดี และมีการพบโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก   ท าให้เชื่อกันว่าละโว้เป็นเมืองหลวงทางด้าน
ตะวันออกของราชอาณาจักรทวารวดี  และนครปฐม  อู่ทอง และสุพรรณภูมิเป็นเมืองหลวงทางด้าน
ตะวันตก (เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, 2553) 

 
ภาพที ่2.31 เหรียญเงินเป็นรูปศรีวัตสะ ( ซ้าย ) และรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวง (ขวา),โดย เนื้ออ่อน ขรัว
ทองเขียว, 2553 

(3) เมืองนครสวรรค์ 
ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีหมู่บ้านที่ติดต่อใกล้เคียงกันอย่าง

หนาแน่นหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านโคกไม้เดน, บ้านท่าน้ าอ้อย, บ้านหางน้ าบ้านบน และบ้านหางน้ า
หนองแขม โดยบริเวณกลุ่มหมู่บ้านนั้นได้พบโบราณสถาน และพบบริเวณคูเมืองเก่า ซึ่งกลุ่มหมู่บ้านนี้
เรียกกันว่า “เมืองบน” หรือ “อู่บน” 

เมืองบน โคกไม้เดน เป็นบริเวณปลายแดนของรัฐทวารวดี มีพื้นที่ เป็นเนินสูง มีทิวเขาเตี้ย
หลายยอด โดยมีการพบสถูปเจดีย์ยุคทวารวดีนับ 10 แห่ง ทั้งบริเวณยอดเขา และตีนเขา 



25 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.32 ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงคูน้ าคันดินรูปวงกลมไม่สม่ าเสมอของเมืองบน ต าบลท่า
น้ าอ้อย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์, โดย ธนิต อยู่โพธ์ิ, 2508 

 
ภาพที ่2.33 ซากสถูปเจดีย์สมัยทวารวดีบนยอดเขาเตี้ยที่บ้านโคกไม้เดน, โดย ธนิต อยู่โพธ์ิ, 2508 

เมืองโบราณจันเสนตั้งอยู่ใน ต าบลจันเสน โดยมีการสันนิษฐานว่าเมืองโบราณนี้อยู่ในสมัย
ทวารวดี ซึ่งในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ท าด้วยเศษดินเผา เช่น 
พระพิมพ์ต่าง ๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ท าด้วยหิน ได้แก่ ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัด ตุ้มหู ใบ-
หอก 

เมืองจันเสนเป็นเมืองนครโบราณสมัยทวาราวดีตอนต้น ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา พัฒนาขึ้นมาจากชุมชนสมัยโลหะตอนปลาย มีอายุไม่ต่ ากว่า 2,000 ปีมาแล้ว นับว่าเป็น
ชุมชนแรกเริ่มในสุวรรณภูมิที่มีการติดต่อกับอินเดีย ร่วมสมัยกับเมืองอู่ทองในลุ่มน้ าท่าจีน และเมือง -
ฟูนันใกล้ปากแม่น้ าโขง 
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พระมหาธาตุเจดีย์จันเสน อยู่ในห้องชั้นฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ การออกแบบได้ใช้
ลักษณะ ของสถูปในสมัยทวารวดี เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ ใช้รายละเอียดของลวดลาย ทาง
สถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดี แต่ไม่ได้น ามาทั้งหมด แต่เป็นการใช้รายละเอียดของลวดลายทาง
สถาปัตยกรรมในสมัยทวาราวดีที่พบในลายประดับที่พบในเขตจันเสน และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง
มาออกแบบผูกลาย 

 
ภาพที ่2.34 ด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, โดย พิพิธภัณฑจ์ันเสน, 2556 

(4) เมืองราชบุร ี
ที่ คูบัว อ.เมืองจังหวัดราชบุรี  โดยพบโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย  มีอายุ

ประมาณ 1400 ปี โดยโบราณสถานที่ส าคัญ ได้แก ่
(5.1) โบราณสถานหมายเลข 18 ที่วัดโขลง 
มีฐานที่ท าจากศิลาแลง และก าแพงด้านบนเป็นอิฐ 

 
ภาพที ่2.35 ฐานโบราณสถานหมายเลข 18 วัดโขลง จังหวัดราชบุรี, โดย ศูนย์ส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2557 
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(5.2) โบราณสถานหมายเลข 1(โคกนายใหญ่) 

 
ภาพที ่2.36 โบราณสถานหมายเลข 1(โคกนายใหญ่),โดย ศูนย์ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย ศูนย์
อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2557 

(5.3) โบราณสถานหมายเลข 31 (โคกวิหาร) อยู่ที่บ้านดอน ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง 

 
ภาพที ่2.37 โบราณสถานหมายเลข 31 (โคกวิหาร),โดย ศูนย์ส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย ศูนย์
อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2557 

(5.4) โบราณสถานหมายเลข 44(โคกนายผาด)  ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง 

 
ภาพที ่2.38 โบราณสถานหมายเลข 44(โคกนายผาด),โดย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์
อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2557 
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2.1.2 ต้นแบบสถาปัตยกรรมทวารวดีจากประเทศอินเดีย 

อาณาจักรทวารวดี เจริญรุ่งเรืองขึ้นในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดีย โดยมีสถาปัตยกรรมที่ เป็นต้นแบบและมีความส าคัญ ต่อ
สถาปัตยกรรมทวารวด ีได้แก ่

1. มหาสถูปสาญจ ี
เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ประมาณ พ.ศ. 300 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช มีการ

สันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบเจดีย์ทวารวดีในเมืองอู่ทองที่ได้รับอิทธิผลมาจากอินเดีย (นิลเดช ชินคล้าย
ปาน, 2513) สถูปนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตหมู่บ้านสาญจี อ าเภอไรเซ่น แคว้นมัธยมประเทศ ประเทศ
อินเดีย สถูปสาญจีเป็นรูปโอคว ่า มีความสูงประมาณ 91 เมตร ตั้งอยู่บนฐานและฉัตรปักบนยอด และ
สถูปนี้สร้างเลียนแบบมาจากเนินดินหลุมฝังศพ ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่บรรจุอัฐิธาตุแต่บางครั้งก็ใช้เป็น
อนุสาวรีย์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส าหรับกระท าพิธีโดยการเดินเวียนขวารอบสถูป ซุ้มประตูหินทั้ง 4 ทิศ 
ซึ่งซุ้มประตูทั้ง 4 สื่อถึงสถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่ปฐมเทศนา สถานที่ปรินิพพาน ของ
พระพุทธเจ้า (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2012) และมีเสาศิลาจารึกอโศก 
ตั้งอยู่ข้างซุ้มประตูทิศใต้ 

องค์ประกอบมหาสถูปสาญจ ี
1.1 รั้วล้อมรอบสถูป เรียกว่า เวทิกา (Vedika) สร้างเลยีนแบบเครื่องไม 
1.2 ซุ้มประตูทางเข้าสถูป เรียกว่า โตรณะ (Torna) ต้นแบบเสาชิงช้า 
1.3 ตัวองค์ระฆัง(เรือนธาตุ) เรียกว่า อัณฑะ เป็ นองค์สถูป ลักษณะเหมือนเนินดิน 
1.4 บัลลังก์รองรับฉัตร เรียกว่า หรรมิกา (Harmika) 
1.5 ส่วนบนยอดสุด เรียกว่า ฉัตรวลี (ร่ม 3 ชั้น) แสดงถึงวรรณะกษัตริย ์

 
ภาพที่ 2.39 มหาสถูปสาญจี,โดย taraarryatravel.com 

http://www.mbu.ac.th/
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ภาพที่ 2.40 รปูด้านมหาสถูปสาญจ,ี จาก www.greatbuildings.com 

    
ภาพที่ 2.41 รปูด้านเสาศิลาจารึกอโศก และภาพที่ 2.42 ซุ้มประตูมหาสถูปสาญจี, จาก 
www.greatbuildings.com 

2. นาลันทา 
 นาลันทาเป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นพิหารหรือแคว้นมคธ (มะคะธะ) ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่
เมืองปัตนะ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นเมืองแรกที่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยทางศาสนาในโลก ซึ่งจากการ
จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าได้สถาปนา มหาวิทยาลัยนาลันทาเมื่อประมาณ พ.ศ. 970-
993 และในปี พ.ศ. 1742 มหาวิทยาลัยนาลันทาได้ถูกกองทัพมุสลิมเติรกส์บุกเข้ามาเผาท าลายวัด
และปูชนียสถานลงแทบทั้งหมด 
 มหาวิทยาลัยนาลันทาที่ถูกค้นพบมีเนื้อที่อยู่ประมาณ 234 ไร่ โดยประกอบด้วยอาคารรวม 8 
หลัง และ 10 อาราม(วิหาร) รอบมหาวิทยาลัยมีการล้อมรอบด้วยก าแพงสูงและมีประตูทางเข้าเดียว 
ในสมัยก่อนมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 10,000 คน และอาจารย์ประมาณ 1,500 คน  
(สมประสงค์ น่วมบุญลือ, 2557 : อารีย์ ภู่สมบูญ, 2553) 
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ภาพที่ 2.43 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงซากปรักหักพังของมหาวิทยาลัยนาลันทา, จาก มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาผู้น าธุรกิจและชุมชน 

 
ภาพที่ 2.44 สถูปขนาดใหญภ่ายในมหาวิทยาลัยนาลันทา, จาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้น าธุรกิจและ
ชุมชน 

 
ภาพที่ 2.45 ภายในมหาวิทยาลัยนาลันทา, จาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้น าธุรกิจและชุมชน 
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ภาพที่ 2.46 ภายในมหาวิทยาลัยนาลันทา, จาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้น าธุรกิจและชุมชน 

 
ภาพที่ 2.47 ผังมหาวิทยาลัยนาลันทา, โดย Mike Gunther, 2558 

จากผังมหาวิทยาลัยนาลันทา(ภาพที่ 2.47) จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาประกอบด้วย 
9 อาราม(monastery) และ  4 เทวสถาน (temple) 
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อาราม(monastery) คือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เป็นที่พักอาศัยของนักพรต หรือ พระ โดยภายใน
อารามหมายเลข 4 (Monastery 4) ประกอบด้วย ห้องพักของพระเป็นห้องเล็กๆที่อยู่โดยรอบอาราม 
บ่อน้ าส าหรับตักน้ าขึ้นมาใช้ และแท่นที่ใช้ส าหรับการขึ้นไปพูดหรือกล่าว 

 
ภาพที่ 2.48 พื้นที่ด้านในของอารามหมายเลข 4 (Monastery 4),โดย Mike Gunther, 2558 

เทวสถาน หรือ เทวาลัย (temple) คือศาสนสถานซึ่งก่อสร้างเพื่อเป็นที่สมมุติว่าเป็นที่
ประทับของเทพเจ้าหรือเทวดา โดยเทวสถานในมหาวิทยาลัยนาลันทาประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ 
เทวสถานของศาสนาพุทธ 
 

3. มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา 
 เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยทางศาสนาที่มีสถาปัตยกรรมแบบทวารวดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ
ปลายคริสตวรรษที่ 8  ใจกลางมหาวิทยาลัยมีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่องค์หนึ่ง ปัจจุบันส่วนบนของ
เจดีย์พังทลายไปแล้ว คงเหลือแต่ส่วนล่างเท่านั้น เจดีย์องค์นี้มีผังเป็นกากบาท และมีห้องคูหาอยู่ทั้ง 4 
ทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง ทิศละ 1 องค์ 
  นักวิชาการสันนิษฐานว่า ส่วนบนของเจดีย์องค์นี้ เดิมอาจสร้างขึ้นในรูปแบบของยอดศิขระ 
หรือยอดปราสาทซ้อนช้ัน หรือยอดเจดีย์ทรงกลม (ส านักพิมพ์มิวเซียมเพรส, 2556) 
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รูปแบบผังของเจดีย์แห่งนี้ ยังมีค้นพบที่ โสมาปุระมหาวิหาร มหาวิหารส าคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่ง
ปัจจุบันตั้งอยู่ใน บังคลาเทศ ซึ่งคาดว่าได้รับอิทธิพลหรือจ าลองแบบมาจากมหาวิทยาลัยวิกรมศิลา 
เนื่องจากพบว่าเจดีย์ที่มีผังกากบาทและมีคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 4 ทิศเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา 

 
ภาพที่ 2.49 เจดีย์มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา 

 
ภาพที่ 2.50 โสมาปุระมหาวิหาร 

 
ภาพที่ 2.51 ภาพจ าลองเจดีย์โสมาปุระมหาวิหาร โดย Ali Nagi ซึ่งสันนษิฐานว่ารูปทรงส่วนบนเป็น
ยอดศิขระ 
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ภาพที่ 2.52 ภาพจ าลองเจดีย์โสมาปุระมหาวิหาร โดย Prudence R.Myer ซึ่งสันนิษฐานว่ารูปทรง
ส่วนบนเป็นเจดีย์ทรงกลม 

 

2.1.3 สัญลักษณ์และรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมทวารวดี 
นอกจากซากโบราณคดีทางศิลปะทวารวดี ยังมีศิลปะทวารวดีที่ถูกค้นพบในรูปแบบอื่นๆอีก 

เช่น พระพุทธรูป ประติมากรรม เครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้ ภาชนะ และธรรมจักร โดยบนวัตถุ
ทุกชิ้นล้วนแต่มีลวดลายประดับตกแต่งอยู่ทั้งสิ้น 

1. เสาธรรมจักร 
เป็นสัญลักษณ์ของศิลปะทวารวดีที่ปรากฏอยู่หน้าประตูมหาสถูปสาญจีที่เป็นสถูปแรกของ

ศิลปะทวารวดีและเป็นต้นแบบของสถูปศิลปะทวารวดีในประเทศไทย ซึ่งในหลักฐานบางส่วนก็พบว่า
เป็นเสาหินพระเจ้าอโศกที่อยู่หน้าประตูมหาสถูปสาญจี  และในประเทศไทยมีการค้นพบซากของ
ธรรมจักรที่เมืองโบราณอู-่ทองเช่นกัน โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 

    

ภาพที่ 2.53 รปูด้านของเสาธรรมจักร (ซ้าย), โดย ศรีศักร วัลลิโภดม, 2544 
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ภาพที่ 2.54 เสาธรรมจักรทีค่้นพบที่เมืองโบราณอู่ทองที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่-ทอง 
(ขวา) ,โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

ในภาพที่ 2.54 เป็นธรรมจักรศิลาทรงกลม ฉลุซี่ล้อโปร่ง ที่ฐานสลักลวดลายกลีบบัวบาน 
ขอบธรรมจักรสลักลายสี่เหลี่ยมเปียกปูนสลับวงกลมเรียงเป็นแถว มีเสาตั้งเป็นแท่งหินรูป 8 เหลี่ยม 
หัวเสาสลักลวดลายพวงอุบะ มีแท่นรองธรรมจักรเป็นรูป 4 เหลี่ยม เป็นธรรมจักรศิลาสมัยทวารวดีที่
สมบูรณ์ที่สุดในเมืองไทย  

2. ใบเสมา 
เป็นงานประติมากรรมสมัยทวารวดีที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของ

ประเทศไทย และมีการสลักภาพเล่าเรื่องนูนต่ า โดยใบเสมาของศิลปะทวารวดีมีอยู่ 2 รูปแบบ 
แบบที่ 1 สลักรูปสถูปหรือหม้อปูรณฆฏะ 
มีการพบอยู่ทั่วไป รูปสลักอยู่ตรงแกนกลางของใบเสมา มีทั้งรูปสถูปแบบเหมือนจริงหรือ

สัญลักษณ์ ส่วนยอดของรูปสลักสถูปเป็นฉัตรหรือเป็นยอดแหลมไปจนสุดปลายใบเสมา 
แบบที่ 2 สลักภาพบุคคลหรือภาพเล่าเรื่อง 
การสลักภาพบนใบเสมานี้มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อเล่า

เรื่องราวและสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้กระท าความดีตามเรื่องราวในภาพ 

   

ภาพที่ 2.55 ใบเสมาแบบที่ 1 สลักรูปสถูปหรือหม้อปูรณฆฏะ(ซ้าย), โดย เกรียงไกร สัมปัชชลิต และ
คณะฯ, 2552 
ภาพที่ 2.56 ใบเสมาแบบที่ 2 สลักภาพบุคคลหรือภาพเล่าเรื่อง(ขวา), โดย ธิดา สาระยา, 2545 
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3. ศรีวัตสะ (Srivatsa)  
เป็นสัญลักษณท์ี่พบในงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา เช่น จารึก ประตูทางเข้าศาสน

สถาน ประติมากรรม ตราประทับดินเผา สายสร้อย และเหรียญ เป็นต้น 
ที่มาของรูปแบบของสัญลักษณ์ศรีวัตสะเดิมนั้นเป็นรูปแม่และเด็กคู่กัน จากนั้นก็ปรับเปลี่ยน

เป็นรูปเด็กทารกที่กางแขนและขาออก ต่อมามีการปรับเปลี่ยนแขนขาของทารกให้มีลักษณะเป็นรปู
ก้นหอย 

 
ภาพที่ 2.57 การเปลี่ยนแปลงของสัญลักษณ์ศรีวัตสะ, จาก ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณใ์นพระบรมมหาราชวัง, 2558 

สัญลักษณ์ศรีวัตสะมีการค้นพบโดยที่ปรากฏอยู่ทั้งบนสถาปัตยกรรม เครื่องประดับ และ
เหรียญตรา โดยสัญลักษณ์นี้หมายถึง “พระลักษมี” สื่อถึงความเป็นสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง
พัฒนารูปลักษณ์มาจากรูปเด็กทารก และนิยมสร้างควบคู่กับรูปสตรี ต่อมารูปเด็กทารกได้พัฒนา
รูปลักษณะไปจนกลายเป็นรูปศรีวัตสะ ซึ่งมีรูปร่างห่างไกลจากรูปแบบด้ังเดิมมาก (ดาวนภา  เนาวรังสี
, 2554) 

 
ภาพที่ 2.58 เหรียญรูปศรีวัตสะในสมัยทวารวดี, จาก ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญกษาปณ์ในพระบรมมหาราชวัง,2558 
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4. เหรียญเงินจารึกศรีทวารวดีศวรปุณยะ 

มีการค้นพบเหรียญเงินจารึกที่เมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 2 เหรียญ โดยเหรียญ
แรกเป็นรูปสัตว์มีลักษณะคล้ายแม่วัว-ลูกวัว อีกเหรียญเป็นรูปหม้อน้ าปูรณฆฏะ 

 
ภาพที่ 2.59 เหรียญเงินจารึกศรีทวารวดีศวรปุณยะ, จาก ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณใ์นพระบรมมหาราชวัง,2558 

5. ลายก้นหอย 
บนงานประติมากรรมในสมัยทวารวดีจะพบลายก้นหอยประดับอยูจ่ านวนมาก 

 
ภาพที่ 2.60 ตัวอย่างลายก้นหอยที่พบบนประติมากรรมสมัยทวารวดี 
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2.2 กำรประยุกต์สถำปัตยกรรมร่วมสมัย 
เนื่องจากสถาปัตยกรรมทวารวดีประยุกต์นั้นยังไม่เคยมีผู้ใดได้ท าการศึกษามาก่อนท าให้ไม่มี

ข้อมูลทางการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมทวารวดี จึงศึกษาหลักการประยุกต์สถาปัตยกรรมรูปแบบอื่น
ที่มีความเก่าแก่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีเช่นเดียวกับทวารวด ี

2.2.1 รูปแบบการประยุกต์สถาปัตยกรรม (สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2555) 
1.) การจ าลองต้นแบบอย่างเลือกสรร คือ การน าสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่น

หรือสถาปัตยกรรมสมัยก่อนตามแบบแผนเดิม มาเป็นต้นแบบส าหรับสร้างใหม่อาจจะมีการดัดแปลง
การใช้งาน วัสดุ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน แต่ในภาพรวมยังรักษางานสถาปัตยกรรมเดิมอย่างครบ 
ถ้วนทั้ง ผัง องค์ประกอบ รูปทรง แบบแผน ฯลฯ 

2.) การรักษาลักษณะส าคัญ คือ การออกแบบโดยมีแนวทางออกแบบโดยใช้ลักษณะ
ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือสถาปัตยกรรมสมัยก่อนเป็นหลัก เช่น รูปทรง หลังคา องค์ ประกอบ
ต่างๆ ฯลฯ แต่ผสมผสานกับวิธีการออกแบบ ปัจจุบันให้เหมาะสมกับการใช้งานของพื้นที่ ความ 
ซับซ้อนของความสัมพันธ์ในการใช้สอย โดยมองเห็นได้ ชัดเจนว่า อิทธิพลของรูปแบบสถาปัตยกรรม
พื้นที่มีมากกว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

3.) การเลือกใช้สัญลักษณ์บางส่วน เป็นการน าบางส่วนของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือ
สถาปัตยกรรมสมัยก่อน ได้แก ่รูปทรง องค์ประกอบ สถาปัตยกรรม มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร 
มีทั้ง น ามาประกอบกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่โดยตรง และดัดแปลง ด้วยวิธีการทางสถาปัตยกรรม
ต่าง ๆ เช่น การลดทอน การลดรูป เก็บโครงร่าง ขยายสัดส่วน ฯลฯ ผสมผสานการออกแบบแนวทาง
ปัจจุบัน โดยเน้นแสดงออกถึงร่วม สมัยปัจจุบันเป็นหลักมากกว่า 

4.) การตีความใหม่ คือ การน าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือสถาปัตยกรรมสมัยก่อนมาผ่าน
กระบวนการออกแบบวิธีการคิดจนได้ผลลัพธ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ โดยไม่ได้ใช้ลักษณะส าคัญหรือ
องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใดๆมาเป็นสัญลักษณ์ แต่แสดงออกความเป็นสถาปัตยกรรมพื้น
ถิ่นผ่านเรื่องราววิธีการทางสถาปัตยกรรมอื่นๆที่เป็นการสื่อสารแบบสากล เช่น ที่ว่าง แสง เงา รูปทรง 
เป็นต้น 

2.2.2 หลักการใช้สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม 
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สามารถจ าแนกกระบวนการแปลงสัญลักษณ์และแบ่ง

ระดับของการสื่อสาร 3 ระดับ ดังนี ้(สันต์ สุวัจฉราภินันท์, 2555) 
1.) การใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายต้นแบบ (icon) คือการน ารูปทรงมาใช้

ให้คนอ่าน เข้าใจง่าย ท าให้คิดถึงความทรงจ าเดิมของสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีทั้งวิธีการรักษาสัดส่วน
เดิมและการขยายสัดส่วน 
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2.) การใช้สัญลักษณ์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่อ้างอิง ( index) คือการ
น าเอาลวดลายทางวัฒนธรรมน ามาใช้ ที่มีลักษณะคุ้นตาและเข้าใจง่าย ท าให้สร้างความเชื่อมโยงถึง
สัญลักษณ์ต้นแบบ 

3.) การใช้สัญลักษณ์เป็นการถอดความที่ให้ความหมาย เข้าใจร่วมกันได้ 
(symbol) คือการแปลงสัญลักษณ์มีมิติเชิงลึกให้น่าสนใจและคิดต่อ มีทั้งวิธีการใช้จังหวะของแสงเงา 
และการเลือกใช้ส ี

2.2.3 สถาปัตยกรรมไทยเครื่องคอนกรีต 
ในปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงของจารีตประเพณีมากมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการ

สร้างงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมหรือจารีตประเพณีลดลง เนื่องจาก
งานสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมโดยส่วนมากนั้นจะปรากฏในงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และศาสนา 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ท าให้การเกิดขึ้นของงานสถาปัตยกรรมไทยหรือแบบ
วัฒนธรรมจารีตประเพณีลดลง ได้ส่งผลให้เกิดแรงผลักดันส าคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและ
แนวคิดในงานสถาปัตยกรรม ด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุคอนกรีตในงานสถาปัตยกรรมไทยหรือในแบบ
วัฒนธรรมจารีตประเพณ ี

สถาปัตยกรรมเครื่องคอนกรีตมีลักษณะรูปทรงและจังหวะการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย 
ดูเข้มแข็ง และสง่างาม มีการลดทอนสัดส่วน รูปทรง องค์ประกอบ และรายละเอียดให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติของคอนกรีต เหลือเพียงเส้นกรอบทางเลขาคณิต และกรอบนอกของลวดลายต่างๆ ซึ่ง
นอกจากลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมเครื่องคอนกรีตที่มีความสวยงามของรูปลักษณ์แล้วยังมีการ
เน้นประโยชน์ใช้สอย ความงดงามของโครงสร้าง และวัสดุอีกด้วย (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2547) 

2.3 กำรออกแบบพิพิธภัณฑ ์
2.3.1 รูปแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ 

องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดส าหรับพิพิธภัณฑ์ คือ การออกแบบอาคารส าหรับการจัด
แสดง โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท (นิคม มูสิกะคา
มะ,2548) 

1. อาคารทางประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน 
เป็นอาคารทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุเก่าแก่ เช่น วัด วัง วิหาร ต าหนัก 

ปราสาท ป้อม เป็นต้น เมื่ออาคารเหล่านี้ไม่ได้ใช้งานหรือมีอายุเก่าแก่จนไม่มีความเหมาะสม
ในการใช้งานต่อไป จะสามารถน ามาปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ โดยมีต้องการปรับปรุง
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อาคารบางส่วนให้สอดคล้องกับการใช้งานของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งการ ปรับแต่งนั้นจะต้องไม่
ท าลายองค์ประกอบของอาคารโบราณให้สูญเสียไปด้วย 

2. อาคารพิพิธภณัฑ์สถานที่ก่อสร้างใหม่ 
สามารถแบ่งการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ได้เป็น 2 กลุ่ม 

2.1 เน้นรูปแบบของอาคาร และมีลักษณะตามสภาพแวดล้อมของสถาปัตยกรรม
ท้องถิ่น 

2.2 เน้นประโยชน์พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
 

2.3.2 ส่วนประกอบของอาคารพิพิธภัณฑ ์ 
ในการจ าแนกองค์ประกอบของอาคารพิพิธภัณฑสถาน จะต้องพิจารณาตามหน้าที่

แต่ละส่วนของอาคาร เพื่อท าให้อาคารเกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างเหมาะสมและครบถ้วน (จิ
รา จงกล, 2532) 

1.) ส่วนบริการสาธารณะ (public services) หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณของ
อาคารซึ่งจัดไว้เพื่อการบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งส่วนได้ดังนี้ 

1.1 ทางเข้า ทางออก (entrances and exits) อาคารพิพิธภัณฑสถาน
ควรมีทางเข้าและทางออกส าหรับนักท่องเที่ยวเพียงทางเดียว แต่ทางเข้าทางออกส าหรับ
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม และมีทางออกฉุกเฉิน 

1.2 ที่จ าหน่ายบัตร (ticket) เป็นส่วนที่มีความจ าเป็นเพื่อเป็น
ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบ ารุงอาคาร โดยควรต้ังอยู่บริเวณก่อนทางเข้าพ้ืนที่จัดแสดง 

1.3 ห้องรับฝากของ (check room) เป็นส่วนบริการฝากสัมภาระของ
นักท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่รองรับอย่างเพียงพอ และควรมีชอ่งที่เป็นกุญแจด้วย 

1.4 ที่ติดต่อสอบถาม (information deck) ควรอยู่ในพื้นที่
ทางงเข้าออกและพืน้ที่พักคอย เพื่อความสะดวกในการใหข้้อมูลแก่นักทอ่งเที่ยว 

1.5 ร้านพิพิธภัณฑสถาน หรือร้านขายของที่ระลึก (museum shop) 
ร้านค้าในพิพิธภัณฑสถานขนาดเล็กควรจะอยู่รวมกับส่วนติดต่อสอบถาม แต่หากเป็นร้านค้า
ในพิพิธภัณฑสถานขนาดใหญ่ควรจะอยู่ในพ้ืนที่พักคอย 

1.6 พื้นที่พักคอยและตอ้นรับ (lobby) ส าหรับพิพิธภัณฑสถานขนาด
เล็กไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องมีพื้นที่พักคอย แต่ส าหรับพิพิธภัณฑสถานขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
จะต้องมีห้องพักคอยก่อนที่จะเข้าถึงของจัดแสดง โดยพื้นที่พักคอยนั้นควรจะประกอบไปด้วย
ที่นั่งพัก ทั้งในลักษณะเดี่ยว และกลุ่มเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ 



41 
 

 
 

1.7 ส่วนบริการอาหาร (restaurant or cafeteria) พื้นที่ในการบริการ
อาหารขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้ใช้งานและขนาดของพิพิธภัณฑสถาน ในพิพิธภัณฑสถานขนาด
ใหญ่อาจต้องมีทั้งพื้นที่บริการอาหารและเครื่องด่ืม และในพิพิธภัณฑสถานขนาดเล็กนั้นจะมี
เพียงพืน้ที่บริการเครื่องด่ืมเพียงอย่างเดียง เนื่องจากจะใช้เวลาในการเข้าชมน้อยกว่า 
นอกจากพื้นที่บริการอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังต้องมีพื้นที่บริการอาหารส าหรับ
เจ้าหน้าที่ด้วย 

1.8 ส่วนห้องน้ า (wc) ไม่ว่าพิพิธภัณฑสถานขนาดเท่าไหร่ ควรจะต้อง
มีห้องน้ าส าหรับนักท่องเที่ยว อย่างน้อย 4 ห้อง 

1.9 ที่จอดรถ (car park) การก าหนดพ้ืนที่จอดรถขึ้นอยู่กับขนาดของ
พิพิธภัณฑสถาน ควรมีที่จอดรถทั้งของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ โดยมีพื้นที่จอดรถทัวร์เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะด้วย 

1.10 ห้องพักคนงาน มีไว้เพ่ือรองรับคนงาน คนสวน คนท าความ
สะอาด ยาม และมีห้อง locker ส าหรับเก็บของและรับประทานอาหารกลางวัน 

1.11 โรงรถ เป็นโรงรถส าหรับพิพิธภัณฑสถานที่ใช้ส าหรับขนย้ายวัตถุ
ต่างๆ 

2.) ส่วนบริการทางการศึกษา (educational services) ส่วนนี้ขั้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑสถานว่ามีความมุ่งเน้นในการใหบ้ริการทางการศึกษาแก่ประชาชน
และนักท่องเทีย่วมากน้อยเพียงใด โดยส่วนบริการทางการศึกษาประกอบไปด้วย 

2.1 ห้องประชุมหรือห้องบรรยาย (auditorium) ควรจะมีอย่างน้อย 1 
ห้อง เพื่อใช้ในการบรรยายหรือแสดงต่างๆ 

2.2 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน (classroom or studio) จ านวน
ห้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของพิพิธภัณฑสถาน เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจในการจัดแสดง
และให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ 

2.3 ห้องสมุด (library) มี 2 รูปแบบ คือ ห้องสมุดที่ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
และห้องสมุดทีเ่ปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้งานได ้

3.) ส่วนงานฝ่ายบริหาร (administrative office) เป็นห้องท างานของ
ผู้อ านวยการ ห้องประชุมเจ้าหน้าที่ ห้องท างานเลขานุการและเจ้าหน้าที่ ควรจัดพื้นทีใ่ห้เป็น
สัดส่วนอยู่ในต าแหน่งเดียวกันและรวมกลุม่กัน 

4.) ส่วนบริการสนับสนุน (service) 
4.1    คลัง (store) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวัตถุที่เหลือจากการจัด

แสดงหรือเป็นวัตถุที่เก็บเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และส่วนคลังรวม 
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4.2    งานทะเบียน (register) ประกอบด้วย ห้องรับของ (receiving 
room) ส านักงาน (office) ห้องเก็บของ (storage) ห้องถ่ายรูป (photography 
workroom) ห้องช่างไม้ (work shop) ห้องปฏิบัติการสงวนรักษา (conservation 
workshop) 

4.3    ฝ่ายเทคนิค (technical service) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของพิพิธภัณฑสถาน เป็นการดูแลรักษาของวัตถุที่จัดแสดงก่อนเข้าสู่พื้นที่จัดแสดง 

5.) ส่วนงานรักษาความปลอดภัย (security service) จะต้องมีพื้นที่ส าหรับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นห้องควบคุมและห้องเก็บกุญแจ 

6.) ส่วนงานจัดแสดง (exhibition area) เป็นส่วนที่มีความส าคัญมากทีสุ่ดของ
พิพิธภัณฑสถาน เนื่องจากเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เข้าชมทุกคน 

6.1 การแบ่งเนื้อที่ส่วนจัดแสดง ขึ้นอยู่กับพิพธิภัณฑสถานแต่ละประเภท 
โดยแบ่งเนื้อที่จัดแสดงเป็น 2 รูปแบบ คือ การจัดแสดงแบบถาวร และการจัดแสดงแบบ
ชั่วคราว 

6.2 ลักษณะของห้องจัดแสดง 
  6.2.1 ห้องแสดงแบบยกพื้นโล่ง (hall with a balcony) มีห้อง

โถงช้ันล่าง ขึ้นบันไดไปเป็นห้องระเบียงโล่งโดยรอบมองลงมาเห็นช้ันล่าง 
  6.2.2 ห้องแสดงที่ใช้แสงธรรมชาติจากหลังคา (skylighted 
gallery) 
  6.2.3 ห้องแสดงแบบไม่มีหน้าต่าง 

6.2.4 ห้องแสดงแบบประวัติศาสตร์ (period rooms) 
2.3.3 ประเภทของการจัดแสดง 

1. การจัดแสดงถาวร (Permanent exhibition) เป็นการจัดแสดงที่ต้ังแสดงไว้ประจ า 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา เน่ืองจากส่ิงทีจั่ดแสดงในพ้ืนท่ีจะเป็นวัตถุทีส่ าคัญและมี
คุณค่า  โดยการจัดแสดงแบบถาวรสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ 

1.1 การจัดแสดงถาวรหลัก เป็นพื้นที่จัดแสดงที่มีวัตถุหรือสิ่งที่มีความส าคญัมาก โดยจะ
มี่การจัดแสดงจ านวนน้อยช้ิน 

1.2 การจัดแสดงเพื่อการศึกษาค้นคว้า (study collection) เป็นการจัดแสดงวัตถุและสิ่ง
ที่มีความส าคญัรองลงมา เพ่ือให้นักวิชาการได้เข้ามาศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม 

1.3 การจัดแสดงเพื่อการศึกษา (educational collection) เป็นการจัดแสดงวัตถุหรือ
สิ่งของที่ไม่มีความส าคัญในตวัเอง เช่น วัตถุจ าลอง วัตถุที่เกิดความเสียหาย  
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2. การจัดแสดงชั่วคราว (Temporary exhibition) หรือการจัดแสดงหมุนเวียน 
(changing exhibition) เป็นการจัดแสดงที่จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา จะมีการใช้แสงสี เสียง การ
บรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจและชักจูงจากนักท่องเที่ยว 

2.3.4 รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ 
1. แบบเปิด (Open Plan) เป็นการจัดแสดงนิทรรศการที่เหมาะส าหรับการจัดนิทรรศการ

ขนาดใหญ่ที่เป็นอิสระต่อกัน 

 
ภาพที่ 2.61 การจัดผังแบบเปิด ,โดย Fred Lawson, 2000 

2. แบบกระจายจากแกนกลาง (core with satellite galleries) เป็นการจัดแสดง
นิทรรศการที่เหมาะส าหรับเนื้อหาหลักและเนื้อหาย่อยประกอบเนื้อหาหลัก 

 
ภาพที่ 2.62 การจัดผังแบบเปิดแบบการกระจายจากแกนกลาง, โดย Fred Lawson, 2000 
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3. แบบเป็นเส้นทางการเดิน (Linear progression) เป็นการจัดแสดงนิทรรศการที่เหมาะ
ส าหรับการจัดแสดงที่มีความต่อเนื่องของเนื้อหา เป็นเรื่องราว และเป็นล าดับขั้นตอน 

 
ภาพที่ 2.63 การจัดผังแบบเป็นเส้นทางการเดินที่มา, โดย Fred Lawson, 2000 

4. แบบเขาวงกต (labyrinth) เป็นการจัดแสดงนิทรรศการที่เหมาะส าหรับการจัดแสดงที่มี
เส้นทางเดินอิสระ 

 
ภาพที่ 2.64 การจัดผังแบบเขตวงกต, โดย Fred Lawson, 2000 

5. แบบผสมผสาน (combinations) เป็นการจัดแสดงนิทรรศการที่เหมาะส าหรับการจัด
แสดงที่มีเนื้อหาซับซ้อน 

 
ภาพที่ 2.65 การจัดผังแบบผสมผสาน, โดย Fred Lawson, 2000 
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2.3.5 การจัดทางสัญจรภายในพิพิธภัณฑ์ 
ในการวางผังพิพิธภัณฑ์จะต้องคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ต่างๆ ควรวางเส้นทางเดินให้

นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้อย่างทั่วถึง และการจัดสะพื้นที่ส าหรับเจ้าหน้าที่เพื่อการขนย้ายและ
ปรับเปลี่ยนการจัดแสดงได้อย่างทั่วถึง 

 
ภาพที่ 2.66 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์, โดยFred Lawson, 2000 
 

  



46 
 

 
 

2.3.6 หลักการให้แสงสว่างภายในพิพิธภัณฑ์ 
ในการออกแบบพิพิธภัณฑ์นอกจากการจัดวางพื้นที่ และรูปแบบการจัดแสดงแล้ว ยังต้อง

ค านึงถึงวิธีหรือเทคนิคในการให้แสงสว่างในการจัดแสดงเพิ่มประสิทธิภาพของแสงสว่างภายในพื้นที่
จัดแสดง ซึ่งมีหลักการดังนี ้(วรากุล ตันทนะเทวินทร์, 2556) 

2.3.6.1 หลักการให้แสงสว่างภายในพิพิธภัณฑ์ 
(1) การให้แสงสว่างในการจัดแสดงที่มีความยืดหยุ่นการใช้งาน 

 แสงสว่างในการจัดแสดงควรมีการออกแบบให้มีความยือหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับเพิ่ม
ลดจ านวนดวงโคมปรับต าแหน่งดวงโคม ปรับทิศทางการส่องเน้นเข้าหาชิ้นงานตลอดจนสามารถปรับ
หรี่แสงสว่างได้ ถึงแม้การจัดแสดงชิ้นงานจะเนการจัดแสดงถาวรก็ตาม อย่างน้อยควรสามารถปับ
ปริมาณค่าความส่องสว่างได้ 

(2) หลีกเลี่ยงการใช้แสงธรรมชาติส่องโดยตรงที่ชิ้นงาน 
ในการจัดแสดง และเก็บรักษาชิ้นงานอันทรงคุณค่านี้ควรค านึงถึงการอนุรักษ์ชิ้นงานเป็น

ส าคัญ โดยหลีกเลี่ยงการใช้แสงธรรมชาติส่องโดยตรงที่ชิ้นงานเนื่องจากแสงธรรมชาติมีปริมาณค่า
ความส่องสว่างสูง และควบคุมได้ยาก ซึ่งหากให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาควรเป็นแสงที่เข้ามาในลักษณะ
เป็นแสงสะท้อน (Indirect Light) โดยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคาร 
(Shading) ที่มีความลึกเพียงพอ ม่านกรองแสงปรับมุม (Adjustable Light Curtain) และผนังทึบ
ด้านหลังชิ้นงาน (Partition) เป็นต้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุช่องแสงด้วยการติดฟิลม์กรองแสง 
และใช้กระจกฝ้า 

(3) ควบคุมระยะเวลาในการให้แสงสว่างแก่ชิ้นงาน 
ควรมีการควบคุมระยะเวลาในการสะสมปริมาณค่าความส่องสว่างที่ชิ้นงาน โดยงดใช้แสง

ไฟฟ้า และป้องกันชิ้นงานจากธรรมชาติ 
(4) การใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือการส่องสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

การให้แสงสว่างที่สามารถปรับหรี่ค่าความส่องสว่างของแสงไฟฟ้ามีความเหมาะสมที่จะใช้
งานในการจัดแสดง 

(5) ขนาดชิ้นงาน และขนาดห้องจัดแสดงที่เหมาะสม 
ความสัมพันธ์ของขนาดชิ้นงาน และขนาดห้องจัดแสดงนั้น ส่งผลต่อระยะในการมองชิ้นงาน 

และความยืดหยุ่นในการจัดแสดงโดยตรงทั้งความกว้าง ความยาวของพื้นที่จัดแสดง และความสูงของ
ฝ้าเพดาน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาระยะในการมองชิ้นงาน ณ มุมมองต่างๆที่เหมาะสมกับขนาดของ
ชิ้นงาน โดยมนุษย์มีการมองมุมเงย และกดประมาณ 27-45 องศา ชิ้นงานในห้องจัดแสดงกรณีศึกษา
มีขนาดใหญ่ที่ควรสูงเกิน 3 เมตร และการจัดแสดงในตู้ควรมีระยะในการมองไม่เกิน 1 เมตร ดังแสดง
ในภาพที่ 
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ภาพที ่2.67 ภาพแสดงตัวอย่างระยะในการมองและขนาดชิ้นงานในห้องจัดแสดง, โดย วรากุล ตันท
นะเทวินทร์, 2556 

2.3.6.2 แสงธรรมชาต ิ
การให้แสงธรรมชาติในอาคารพิพิธภัณฑ์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่าง อย่าง

มีคุณภาพ เทคนิคการรับแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในอาคารนั้นจ าแนกตามทศิทางได้ 2 รูปแบบ คือ แสง
ธรรมชาติจากทางด้านข้างของอาคาร (Side Lighting)และ จากด้านบน (Top Lighting) 

(1) แสงธรรมชาติจากดา้นข้างอาคาร (side lighting) 
ต าแหน่งของหน้าต่างด้านข้างมีผลต่อแสงธรรมชาติ ซึ่งสามารถจ าแนกต าแหน่ง ของช่อง เปิด

หรือเรียกว่าหน้าต่าง ได ้3 แบบ ดังนี้ 
(2) หน้าต่างช่วงล่าง (lower windows) มีความสูงจากพื้นประมาณ 0.90-1.50 เมตร ได้รับแสง

สะท้อนจากบริเวณที่อยู่ใกล้โดยรอบ หรือบริเวณที่อยู่ต่ ากว่าระดับ สายตา เช่น แสงสะท้อนจาก
พื้นดิน ผิวสะท้อนแสง หน้าต่างช่วงล่างนี้ไม่ค่อย มีปัญหาเรื่อง ความจ้า และความรอ้นของแสงแดด 
แต่มีข้อเสีย คือเกิดลักษณะของความต่าง (contrast) ระหว่างแนวผนังช่วงบนเหนือหน้าต่างกับ
บริเวณฝ้าเพดาน และยังจ ากัดทัศนวิสัยอีกด้วย  

 
ภาพที ่2.68 รปูตัดแสดงหน้าต่างช่วงล่าง, โดย Majoros,1998, p.38 

(3) หน้าต่างช่วงกลาง (middle windows) พบเห็นโดยทั่วไป มีความสูง จากระดับพื้น ห้อง
ประมาณ 0.90-2.00 เมตร ได้รับแสงสะท้อนจากบริเวณโดยรอบแต่ประสิทธิภาพในการสะท้อนแสง
จากพื้นดินเข้ามาภายในจะไม่ดีเท่ากับหน้าต่างช่วงล่าง และประสิทธิภาพในการกระจายแสงไม่เท่ากับ 
หน้าต่างช่วงบนที่มีปริมาณความสว่างที่เพียงพอต่อระดับการใช้งานในช่วงระยะ 2-3 เมตร แต่มี
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ลักษณะทัศนวิสัยที่ดีกว่าแบบอื่น เนื่องจากอยู่ในระดับแนวสายตาปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือปริมาณ
ความจ้าของแสงที่ได้รับ โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้หน้าต่างแนวทางการปรับแก้โดยการใช้อุปกรณ์ 
บังแดดหรือการปรับความลาดเอียงของกระจก 

 
ภาพที ่2.69 รปูตัดแสดงหน้าต่างช่วงกลาง, โดย Majoros,1998, p.38 

(4) หน้าต่างช่วงบน (Upper windows) หน้าต่างช่วงบนสูงจากพื้น 2.0 เมตร ขึ้นไป ให้มีการ
ส่องสว่างผ่านเข้ามาภายในได้ลึกกว่าทุกแบบ ทั้งจากแสงแดดตรง แสงกระจาย ท้องฟ้าเปิดแจ่มใส 
และท้องฟ้ามีเมฆมาก และข้อเสียของหน้าต่างชนิดนี้ คือปริมาณของแสงที่ต้องผ่านเข้ามาภายใน
ระดับของการใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้ช่องแสงจะมีปริมาณแสงที่ไม่เพียงพอทัศนวิสัยด้อยกว่าช่องแสง
ชนิดอื่น แต่ไม่มีปัญหาเรื่องความจ้าของแสงเนื่องจากเป็นช่วงที่อยู่เหนือระดับสายตา  

 
ภาพที่ 2.70 รปูตัดแสดงหน้าต่างช่วงบน, โดย Majoros,1998, p.38 

การเพ่ิมปริมาณแสงธรรมชาติภายในอาคารนั้นท าได้โดยการติดต้ังหน้าต่างที่ต าแหน่งสูง และ
ก าหนดระยะฝ้าเพดานที่สูงจะช่วยกระจายแสงไปได้ไกลขึ้นเปรียบเทียบปริมาณของค่าความสว่าง
ภายในจากหน้าต่างแบบต่างๆประกอบนอกจากนั้นหน้าต่างแนวนอนสามารถนาแสงธรรมชาติเข้ามา
ได้มากกว่าทางแนวตั้ง ซึ่งพื้นที่หน้าต่างควรมากกว่า 20%ของพื้นห้อง ซึ่งปริมาณแสงสว่างจะมี
ปริมาณสูงสุดบริเวณหน้าต่าง และลดลงตามระยะที่มากขึ้น (Egan and Olgyay, 2002) 
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ภาพที ่2.71 รปูตัดแสดงหน้าต่างแนวนอนช่วยให้แสงเข้ามาภายในได้ลึกขึ้น, โดย Egan and 
Olgyay, 2002 , p.319 

การน าแสงธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมปริมาณการส่องสว่าง และลดความจ้าภายในอาคารควร ติดต้ัง
หน้าต่างตั้งแต ่2 ด้านขึ้นไป จะมีประสิทธิภาพดีกว่าหน้าต่างเพียงด้านเดียว  

 
ภาพที ่2.72 รปูตัดแสดงหน้าต่างด้านเดียว, โดย Egan and Olgyay, 2002 , p.112 

 
ภาพที ่2.73 รปูตัดแสดงหน้าต่างสองด้าน, โดย Egan and Olgyay, 2002 , p.112 

ควรติดตั้งหน้าต่างไว้ใกล้กับผนังภายในอาคาร เนื่องจากผนังภายในจะเป็นเสมือนตัว สะท้อน
แสงที่ช่วยสะท้อนรังสีตรงของ แสงอาทิตย์ให้เป็นแสงกระจายทาให้ห้องนั้นสว่างมากขึ้น และ 
นอกจากนั้นยังช่วยลดอัตราส่วนความสว่างระหว่างหน้าต่างและผนังลง ส่งผลต่อการลดแสงบาดตาที่
เกิดขึ้นภายในห้อง 
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ภาพที ่2.74 ผังแสดงการติดตั้งช่องแสงไว้ใกล้กับผนังภายในอาคาร, โดย Lechner, 2001,p.376 

2.3.6.3 แสงธรรมชาติจากด้านบนอาคาร (Top lighting) 
ช่องแสงด้านบนเป็นวิธีที่ท าให้ได้ปริมาณแสงธรรมชาติมากที่สุด มีคุณภาพแสงธรรมชาติที่

สม่ าเสมอ และสามารถลดการใช้พลังงานจากการใช้ไฟฟ้าแสงประดิษฐ์ในพื้นที่ส่วนกลางอาคาร 
ในอาคารที่ใช้ระบบธรรมชาติ ความร้อนที่เข้าสู่ภายในอาคารจะส่งผลโดยตรงต่อการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศภายใน ความสบายเชิงอุณหภูมิ และภาระการท าความเย็นที่เพิ่มขึ้น อีก
ทั้งหากพิจารณาความต้องการมุมมองด้านทัศนียภาพภายนอกของผู้ใช้งานอาคาร การใช้ช่องแสง
ด้านบนไม่สามารถตอบความต้องการด้านนี้ได ้

ช่องแสงด้านบนเป็นช่องแสงที่สามารถน าแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในอาคารได้มากที่สุด ซึ่ง
อาจได้รับทั้งแสงตรงจากดวงอาทิตย์และแสงสะท้อนจากพ้ืนดิน โดยลักษณะของช่องแสงด้านบนมี 4 
รูปแบบ 

(1) ช่องแสงหลังคา (Roof Monitor) เป็นช่องแสงที่มักใช้กับพ้ืนที่ที่มีระยะช่วงเสา 
กว้าง (Wide Span) เช่น โรงงานเพ่ือน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ในพื้นที่โซนกลางของอาคารและวัสดุ 
บริเวณช่องแสงควรเป็นวัสดุสะท้อนแสงเพือ่ให้แสงที่เข้ามาภายในมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ภาพที ่2.75 ช่องแสงหลังคา (Roof Monitor), โดย เอกชัย สุทินณา, 2556 

(2) ช่องแสงสูงด้านข้างส่วนบน (Clerestory) คือช่องแสงที่เปิดรับแสงด้านข้าง ที่ติดต้ัง
ในระดับสูงจากศีรษะผู้ใช้เพ่ือให้แสงธรรมชาติสามารถเข้าสู่ภายในโดยไม่มีวัตถุใด ๆ มาบังแสง และ
วัสดุบริเวณช่องแสงควรเป็นวัสดุสะท้อนแสง 
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ภาพที ่2.76 ช่องแสงสูงด้านข้างส่วนบน (Clerestory), โดย เอกชัย สุทินณา, 2556 

(3) ช่องแสงแบบฟันเลื่อย (Sawtooth) รูปลักษณะพิเศษของช่องแสงฟันเลื่อยมาจากลักษณะ
ทางกายภาพของอาคารประเภทโรงงานขนาดใหญ ่เพื่อน าแสงธรรมชาติเข้ามาภายในได้มากขึ้น แต่ไม่
ท าให้โครงสร้างหลังคาสูงขึ้น การเอียงของหลังคาช่วยในการน าแสงเข้าภายในได้มาก 
ค่าการสะท้อนแสงของหลังคาด้านล่างช่วยเพิ่มปริมาณแสงภายในได้ดีย่ิงขึ้น 

 
ภาพที ่2.77 ช่องแสงแบบฟันเลื่อย (Sawtooth), โดย เอกชัย สุทินณา, 2556 

(4) ช่องแสงด้านบน (Skylight) เปิดรับแสงตรงจากท้องฟ้าควรใช้ควบคู่กับการป้องกันรังสีตรง
จากดวงอาทิตย์ และควรค านึงถึงเรื่องการป้องกันการรั่วซึมจากหลังคา บางครั้งอาจมีรูปแบบด้านบน
เป็นโดม 

 
ภาพที ่2.78 ช่องแสงด้านบน (Skylight), โดย เอกชัย สุทินณา, 2556 
 
 

2.3.6.4  แสงสว่างประดิษฐ์ 
การออกแบบแสงสวา่งประดิษฐ์ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะจ าเป็นต้องจัดให้เหมาะสมเพื่อ การ 

มองเห็นที่ชัดเจนตลอดจนการได้บรรยากาศของการจัดแสดงงาน   
มีหลักในการค านึงถึงข้อดี และ ข้อเสีย ดังนี้ 
(1) ข้อดใีนการน าแสงสว่างประดิษฐ์มาใช้งานพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  

(1.1) มีความเป็นไปได้ในการจัดแสงแบบต่างๆให้มีความเข้มของแสงแตกต่างกัน
ให้ผลมากมายไม่มีข้อจ ากัด  
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(1.1)  ต้นก าเนิดแสงสามารถยืดหยุ่นได ้และสามารถจัดแสงเน้นแก่วัตถุที่ต้องการได้ 
สามารถเป็นส่วนส่งเสริมการจัดแปลนได้อย่างอิสระ  

(2) ข้อเสีย ในการน าแสงสว่างประดิษฐ์มาใช้งานพิพิธภัณฑ์ศิลปะ  
(2.1)  เกิดแสงในรูปแบบเดียว (monotony) ท าให้ปฏิกิริยาทางด้านกายภาพของ
มนุษย์ตกลงไป  

(2.2)  มีผลท าให้อุณหภูมิของห้องสูงขึ้นจากการใช้ไฟ  

(2.3)  เกิดความต่างของสี (distribute contrast) ในมุมทีไ่ม่น่าพอใจนัก  

(3) แสงสว่างประดิษฐ์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ  
(3.1)  แสงไฟฟ้าธรรมดา (incandescent)  

ความร้อนและก าลังส่องสว่างของแสงสีแดง ยิ่งกว่าแสงของดวงอาทิตย์ แสงของดวงอาทิตย์มี
สีน้ าเงินมากกว่าเพื่อแก้ข้อแตกต่างนี้ จึงควรใช้หลอดสีขาวปนกับหลอดสีน้ าเงิน แต่ปรากฏว่าเวลาที่
คลื่นแสงตัดกันแล้วมี ความไม่เท่ากัน เมื่อปรากฏบนเพดานแล้วความเท่ากัน ของแสงจะเสียไป ให้
แสงที่ ออกมาดูนุ่มนวลและชัดกว่าจึงเหมาะกับการใช้งานที่เน้นเป็นจุดส าคัญ  

(3.2)  แสงไฟฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent) 
เดิมใช้เฉพาะในการใช้งานที่ต่างออกไปเช่นตามท้องถนนไม่เหมาะกับงานประติมากรรม  

เพราะเป็นแสงสว่างที่ไม่มีเงา สีของไฟทั่วไปคล้ายกับสีของธรรมชาติมากและอาจดัดแปลงให้
เหมาะสมกับวัตถุได้ ซึ่งนับเป็นแสงประดิษฐ์ท่ีเหมาะสมทีสุ่ด มีการกระจายแสงออกทางด้านกว้างและ
ให้ประกายต่ า การใช้แสงประดิษฐ์ทางตรง แสงที่ส่องออกมามีความไม่เท่ากันท าให้เกิดแสงสะท้อน 
และนัยน์ตาพร่าโดยทั่วไปความใช้ผสมกับแสงทางอ้อมเพื่อแก้ไขข้อเสียซึ่งกันและกัน ไฟฟ้าธรรมดามี
ข้อเสียคือทาให้ตาพร่า แสงกระจายไม่เท่ากัน ไฟที่ส่องออกมาโดยเฉพาะไฟฟ้าแบบนี้ไม่เหมาะกับ
ภาพเขียนแต่ถ้าน ามาวางเรียงในด้านเพดานสูงก็จะพอใช้งานได้แต่อาจทาให้ตาผู้ชมพร่ามัวได้ การใช้
ไฟแบบในลักษณะนี้บางครั้งอาจมีเครื่องกั้นอยู่หน้าดวงไฟและปล่อยให้แสงส่องไปโดยราบของวัตถุ 
โดยปล่อยให้โดยรอบนอกของวัตถุมีความมืด หรืออาจแก้ปัญหาโดยการซ้อนโดยวัตถุนวลแสง เช่น 
กระจกฝ้า หรือหินอ่อนบาง เป็นต้น 
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2.4 กรณีศึกษำพิพิธภัณฑ ์
แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่พัฒนาจากยุค

ทวารวดี จะต้องท าการศึกษากรณีศึกษาทีแ่ตกต่างกันหลายรูปแบบ เนื่องจากพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทองเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ และควรต้องมีการน าศิลปะยุคทวารวดีไปใช้ในการ
ออกแบบ จึงแบ่งประเภทของกรณีศึกษาเป็น 3 ประเภท ได้แก ่พิพิธภัณฑ์ที่มีการประยกุต์รูปแบบ
สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ 

2.1.1 พิพิธภัณฑ์ที่มีการประยุกต์รูปแบบสถาปัตยกรรม 
เกณฑ์ในการเลือกกรณีศึกษา 

1. มีการใช้สถาปตัยกรรมประยุกต์ในการออกแบบ 
2. เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเชิงประวัติศาสตร์ 
3. เป็นโครงการที่มีการก่อสร้างจริง 

(1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ (Surin National Museum) 
ที่ตั้ง : ถนนสุรนิทร์ – ปราสาท ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
ปีที่สร้าง : พ.ศ. 2540 
เนื้อที่: 15 ไร่ 86.60 ตารางวา 
เป็นพิพิธภัณฑ์ประจ าเมืองสุรินทร์ และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ มีการจัด

แสดงรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจของจังหวัด และรวบรวมโบราณวัตถุที่เป็นมรดกเด่นของ
จังหวัด มีพื้นที่จัดแสดง 2 ชั้น มีการจัดแสดงที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นโถงทางเข้าและ
ทางเดิน ส่วนที่ 2 เป็นส่วนบรกิารการศึกษาที่ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องกิจกรรม ห้องรับรอง 
และห้องสมุด ส่วนที่ 3 เป็นอาคารจัดแสดงแบบถาวร และส่วนที่ 4 เป็นคลังพิพิธภัณฑ์ 

อาคารมีการออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบปราสาทขอมประยุกต์ โครงสร้างอาคารเป็น
ระบบเสา-คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหนา้อาคารมีการให้จังหวะของก าแพงที่มีลักษณะคล้ายโคปุ
ระและระเบียงคดของปราสาทเขมร  
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ภาพที่ 2.79 ทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร ์

 

 

ภาพที ่2.80 ผังการสัญจรของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์,โดย ผู้วิจัย 
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(2) สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ที่ตั้ง : อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ปีที่สร้าง : พ.ศ. 2539 

เป็นสถาบันที่รวบรวม สืบค้น และเก็บข้อมลู ทางศิลปกรรมของภาคอีสาน และเป็น
อาคารที่มีการอนุรักษ์ ส่งเสรมิ และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยสามารถสังเกตได้จาก
ตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์ที่มีทั้งหมด 3 อาคาร ซึ่งอาคารที่ 1 เป็นอาคารหลัก มีลักษณะการ
ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมอีสานประยุกต์ โครงสร้างเป็นระบบเสา-คาน คอนกรีตเสริม
เหล็ก อาคารที่ 2 เป็นอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นถิ่น อาคารไม่ได้มีการออกแบบที่
ใช้สถาปัตยกรรมประยุกต์ และอาคารที่ 3 เป็นอาคารหอพระ 2 ชั้น มีลกัษณะการออกแบบ
ที่ใช้สถาปัตยกรรมอีสานประยุกต์เช่นเดียวกับอาคารที่ 1  

 
ภาพที่ 2.81 อาคารที่ 1 สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพที่ 2.82 ผังการสัญจรของสถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,โดย 
ผู้วิจัย 

(3) หอศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สร้างในปี พ.ศ. 2539 ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2541 
เป็นพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราว

ทางภาคอีสาน เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ประเพณี
วัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม และสถาปัตยกรรมภาคอีสาน 
 มีวางพื้นที่จัดแสดงแบบชั่วคราวที่โถงหลัก ที่เป็นเนื้อหาเรื่องราวที่เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน 
ส่วนพื้นที่จัดแสดงแบบถาวรอยู่บริเวณโถงรอง เน้นการใช้การจัดแสดงแบบชั่วคราวเพื่อดึงดูดผู้ชม 
และมีลาน และเวทีส าหรับท ากิจกรรมอยู่บริเวณสวนด้านหน้าอาคาร 
 ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์มีการออกแบบให้มีรูปทรงที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม โดยประยุกต์รูปทรง
จากเล้าข้าวของภาคอีสาน และผนังด้านนอกอาคารมีปูนปั้นลวดลายศิลปะพื้นถิ่นทาสีประดับอยู่ 
ทางเข้าใช้เป็นหลังคาจั่วซ้อนชั้น มีลวดลายเป็นจั่วรูปพระอาทิตย ์
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ภาพที ่2.83 ผังการสัญจรของหอศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที ่2.84 หอศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,โดย focuskhonkaen.com 
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ภาพที ่2.85 หอศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,โดย focuskhonkaen.com 
 

2.1.2 พิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ 
(1) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 

ที่ตั้ง : บ้านต้ิว ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 
อาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขือน้ า” พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภู

พระบาทมีทั้งหมด 3,430ไร่  
ในบริเวณพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีโขดหินจ านวนมากที่สามารถบอกถึง

เรื่องราวย้อนหลังเกี่ยวกับที่พักอาศัยตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2,000-3,000 ปี และมีการ
พบโขดหินที่มีการแกะสลัก และวาดภาพ ซึ่งเหมือนกับการประดับผนังบ้านในสมัยก่อน 

บริเวณโขดหินยังพบเรื่องราวที่ได้รับอิทธพิลจากศิลปะทวารวดี เนื่องจากมีโขดหินที่ถูก
ดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานที่มีใบเสมาปักล้อมรอบ และมีได้รับอิทธิพลจากเขมรกับลา้นช้าง พบว่ามี
ร่อยรอยของงานศิลปกรรมสกุลช่างเขมรและลาวอยู ่
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ภาพที ่2.86 ผังการสัญจรโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท,โดย ผู้วิจัย 

 

ภาพที ่2.87 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท 
(2) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง จังหวัดสุโขทัย 

ก่อสร้างปี พ.ศ. 2503 เสร็จป ีพ.ศ. 2506 
ค่าเข้าชม คนไทย 30 บาท คนต่างชาติ 150 บาท 
พื้นที่ประมาณ 812 ตารางเมตร 
มีการแบ่งพ้ืนที่จัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

1. อาคารลายสือไท 700 ปี  
เป็นอาคารใหม่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าอาคารใหญ่ เป็นที่จัดแสดงศิลปวัตถุสมัยสุโขทัย ได้แก่ 

พระพุทธรูป เครื่องใช้ ถ้วยชาม เครื่องสังคโลก และศิลาจารึก 
  



60 
 

 
 

2. อาคารพิพิธภัณฑ ์ 
แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นล่าง จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่ได้จากการส ารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง และ

บูรณะแหล่งโบราณคดี และชั้นบนจัดแสดงศิลาจารึกสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปส าริด เทวรูป โอ่งสังค
โลก เครื่องศาสตราวุธ เครื่องชามสังคโลก เงินตรา และท่อน้ าแสดงระบบชลประทานสมัยสุโขทัย 

3. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
อยู่ด้านนอกโดยรอบอาคารใหญ่ เป็นที่จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณต่าง ๆ ได้แก่ พระพุทธรูป

ศิลา แผ่นจ าหลัก รูปทรงอาคารไทยแบบต่าง ๆ เตาทุเรียงจ าลอง เสมาธรรมจักศิลา 

 
ภาพที่ 2.88 ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุร ี

 
ภาพที่ 2.89 แสดงการเรียงล าดับห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค าแหง,โดย ผู้วิจัย 
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2.1.3 พิพิธภัณฑท์ี่มีการประยุกต์สถาปัตยกรรมในต่างประเทศ 
 (1) Nomadic Museum 
สถานที่ตั้ง : New York 
ผู้ออกแบบ : Simon Velez, Shigeru Ban Architects 
ปีที่สร้าง : 2008  
พื้นที่ใช้สอย : 4180 ตร.ม. 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ชนะการประกวด Pritzker Prize ในปี ค.ศ. 2014 อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างขึ้น
บนพื้นที่ของท่าเรือเก่า และมีการใช้โครงสร้างเป็นวัสดุรีไซเคิล โดยใช้ตู้คอนเทรนเนอร์กับท่อกระดาษ
โครงถักขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่สามารถลดผลกระทบที่มาจากแผ่นดินไหวได ้

พิพิธภัณฑ์มีการออกแบบห้องจัดแสดงให้มีลักษณะเหมือนกับอยู่ในโบสถ์ โดยที่ส่วนโครงถัก
ของจั่วหลังคาบริเวณโถงที่มีลักษณะเหมือนโบสถ์เป็นวัสดุรีไซเคิล 
ตารางที ่2.1  
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Nomadic Museum 

ข้อด ี การใช้คอนเทนเนอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว น ามาสร้างกิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ 

ข้อเสีย อาคารมีพื้นทีขนาดที่เล็กจึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอื่นได้นอกจากการเดินชม
พิพิธภัณฑ์เท่านั้น 

 

 
ภาพที ่2.90 บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ Nomadic Museum, โดย archdaily, 2016 

http://architizer.com/firms/simon-velez/
http://www.archdaily.com/tag/pritzker-prize
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ภาพที ่2.91 บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ Nomadic Museum, โดย archdaily, 2016 

(2) The Marseille History Museum 
สถานที่ตั้ง : France 
ผู้ออกแบบ : Carta Associés 
ปีที่สร้าง : 2013 
พื้นที่ : 6,300 ตร.ม. 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขุดค้นพบแหล่งโบราณคดี ภายในพิพิธภัณฑ์มีส่วนที่เป็น
ศูนย์การค้า นิทรรศการถาวรมีพื้นที่เป็น 2 ใน 3 ของนิทรรศการทั้งหมด 

ในการชมเข้าสู่พิพิธภัณฑส์ามารถเข้าชมทางเลือกได้ 2 ทาง ได้แก่ พื้นที่ต้อนรับที่เชื่อมต่อกับ
ร้านค้าพิพิธภัณฑ์ และทางส่วนเป็นพื้นที่จ าหน่ายตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

อาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณซากโบราณสถานท าให้มองเห็น และสามารถชมซากโบราณ
สถานที่อยู่โดยรอบได้ ด้วยพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณซากโบราณสถาน ท าให้รูปลักษณะการเรี ยงตัว
ของอาคารมีรูปร่างคดเคีย้ว เพื่อให้เดินไปตามลักษณะของซากโบราณสถาน 
ตารางที ่2.2  
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ The Marseille History Museum 

ข้อด ี การสร้างพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่บนโบราณคดีที่มีซากโบราณสถานอยู่ภายใน และโดยรอบท า
ให้สามารถเดินชมพิพิธภัณฑ์พร้อมกับการชมซากโบราณสถานไปด้วย จะสามารถได้รับ
ความรู้และศึกษาได้โดยตรง 

ข้อเสีย ซากโบราณสถานเป็นสิ่งที่ความแก่การอนุรักษ์ไว้ การสร้างพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่โบราณคดีที่
มีซากโบราณสถานอยู่ภายใน และโดยรอบ อาจเป็นการก่อกวนหรือสร้างความขัดแย้งของ
ภาพลักษณ์ทางประวัติศาสตร ์

http://www.archdaily.com/search/projects/country/france
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ภาพที ่2.92 ด้านนอกพิพิธภัณฑ์ The Marseille History Museum , โดย archdaily, 2013 

 
ภาพที ่2.93 บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ The Marseille History Museum, โดย archdaily, 
2013 
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ภาพที ่2.94 ผังอาคารพิพิธภัณฑ์ The Marseille History Museum, โดย archdaily, 2013 
(3) Oita Prefectural Art Museum 
สถานที่ตั้ง : Oita, Japan 
ผู้ออกแบบ : Shigeru Ban Architects 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2015 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะ โดยจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ที่พื้นที่สาธารณะภายใน
อาคารที่อยู่บริเวณหนึ่งของอาคาร เป็นพื้นที่โล่งส าหรับให้คนภายนอกเข้ามาท ากิจกรรมหรือมีการจัด
นิทรรศการชั่วคราวได้ ซึ่ งการออกแบบพื้นที่สาธารณะส่วนนี้ประยุกต์มาจาก engawa ใน
สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นที่มีลักษณะเป็นระเบียงบ้านด้านนอกที่ต่อเชื่อมกับทางเดินในบ้าน และห้อง
ภายใน 
ตารางที ่2.3 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Oita Prefectural Art Museum 

ข้อด ี พิพิธภัณฑ์มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้คนโดยรอบเข้ามาท า
กิจกรรมร่วมกัน ท าให้พิพิธภัณฑ์ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น 

ข้อเสีย  

 
ภาพที ่2.95 อาคารพิพิธภัณฑ์ Oita Prefectural Art Museum , โดย archdaily, 2015 
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ภาพที ่2.96 พื้นที่สาธารณะของอาคารพิพิธภัณฑ ์Oita Prefectural Art Museum , โดย 
archdaily, 2015 
 (4) Museo del Bicentenario 
สถานที่ตั้ง : Argentina 
ผู้ออกแบบ : B4FS Arquitectos 
พื้นที่ใช้สอย : 6900 ตร.ม. 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการปรับปรงุ และเปลี่ยนแปลงอาคารของกรมศุลกากรให้เป็นพิพิธภัณฑ์
ร่วมสมัย โดยการมีการวัสดุและปรับเปลี่ยนลักษณะอาคาร  

ภายนอกอาคารมีการออกแบบให้มีลักษณะทันสมัยซึ่งแตต่่างกับภายในพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบ
ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับซากโบราณที่จัดแสดงอยู่ภายในที่มีลักษณะเป็นอิฐ 
ตารางที ่2.4  
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Museo del Bicentenario 

ข้อด ี โบราณสถานเดิมเป็นพื้นที่ธรรมดาที่ผู้เดินผ่านไปมา ซึ่งไม่ได้รับความสนใจจากผู้คน
โดยรอบมากนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ดูเก่าไม่น่าสนใจ แต่เมื่อท าการปรับปรุงพื้นที่
โบราณสถานให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท าให้ผู้คนให้ความสนใจกับพื้นที่มากขึ้น 

ข้อเสีย ซากโบราณสถานเป็นสิ่งที่ความแก่การอนุรักษ์ไว้ การสร้างพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่โบราณคดีที่
มีซากโบราณสถาน อาจเป็นการก่อกวนหรือสร้างความขัดแย้งของภาพลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได ้

 

http://www.archdaily.com/search/projects/country/argentina
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ภาพที ่2.97 ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์ Museo del Bicentenario, โดย archdaily, 2013 

 
ภาพที ่2.98 รปูตัด Museo del Bicentenario ที่มา : archdaily, 2013 

 
ภาพที ่2.99 ลักษณะ Museo del Bicentenario ก่อนปรับปรุง, โดย archdaily, 2013 
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ภาพที ่2.100 ลักษณะ Museo del Bicentenario หลังปรับปรุง , โดย archdaily, 2013 

(5) Occidens Museum 
สถานที่ตั้ง : Navarre, Spain 
ผู้ออกแบบ : Vaillo + Irigaray 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2012 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างให้มีการเชื่อมต่อกับวิหาร Pamplona จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์อยู่ที่
ทางเดินที่มีลักษณะคดเคีย้วไปมาผ่านห้องต่างๆ 
ตารางที ่2.5 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Occidens Museum 

ข้อด ี การปรับปรุงอาคารเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นการท าให้ เป็นการใช้ประโยชน์จากอาคารเก่า
ท าให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร ์

ข้อเสีย ซากโบราณสถานเป็นสิ่งที่ความแก่การอนุรักษ์ไว้ การสร้างพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่โบราณคดีที่
มีซากโบราณสถาน อาจเป็นการก่อกวนหรือสร้างความขัดแย้งของภาพลักษณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ได ้

http://www.archdaily.com/search/projects/country/spain
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ภาพที ่2.101 ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์ Occidens Museum, โดย archdaily, 2013 

 
ภาพที ่2.102 ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์ Occidens Museum, โดย archdaily, 2013 

(6) Hôtel-Musée Premières nations 
ผู้ออกแบบ : LEMAYMICHAUD Architecture Design 
ที่ตั้ง : Wendake, Québec, Canada 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2008 
พื้นที่ใช้สอยอาคาร : 4,850 ตร.ม. 

เป็นอาคารที่เป็นทั้งโรงแรมและพิพิธภัณฑ์ โดยรูปร่างอาคารมีการออกแบบที่ประยุกต์จากที่
อยูอ่าศัยดั้งเดิมของชาว Iroquois และชาวAlgonquin 

พิพิธภัณฑ์และ โรงแรมใช้พื้นที่ส่วนกลางส าหรับบริการนักท่องเที่ยวร่วมกัน ภายใน
พิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติวิถีชีวิตของชาว Iroquois และชาวAlgonquin รอบอาคารพิพิธภัณฑ์
มีการประดับตกแต่งสวนด้วยพืชพันธ์ุไม้พื้นเมือง 
  

http://www.archdaily.com/search/projects/country/canada
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ตารางที ่2.6 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Hôtel-Musée Premières nations 

ข้อด ี การสร้างพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมในอาคารเดียวกันเป็นการสร้างที่ท่องเที่ยว และพื้นที่รองรับ
นักท่องเที่ยวไปด้วย ท าให้เป็นการสร้างรายได้ให้พื้นที่นั้น 

ข้อเสีย การสร้างพิพิธภัณฑ์กับโรงแรมในอาคารเดียวกัน อาจมีเสียงรบกวนจากนักท่องเที่ยวท าให้
แขกที่เข้าพักภายในโรงแรมไม่ได้รับความเป็นส่วนตัว 

 
ภาพที ่2.103 อาคารพิพิธภัณฑ์ Hôtel-Musée Premières nations, โดย archdaily, 2010 

 
ภาพที ่2.104 รูปตัด และรูปด้านอาคารพิพิธภัณฑ์ Hôtel-Musée Premières nations, โดย 
archdaily, 2010 
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ภาพที ่2.105 ลักษณะที่อยู่อาศัยด้ังเดิมของชาว Iroquois และชาวAlgonquin, โดย 
www.nysm.nysed.gov และ http://algonquian.weebly.com 

 
ภาพที ่2.106 ผังบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ Hôtel-Musée Premières nations, โดย archdaily, 
2010 

 
ภาพที ่2.107 ผังชั้น1อาคารพิพิธภัณฑ์ Hôtel-Musée Premières nations,โดย archdaily, 2010 

http://algonquian.weebly.com/
http://algonquian.weebly.com/
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ภาพที ่2.108 ผังชั้น2อาคารพิพิธภัณฑ์ Hôtel-Musée Premières nations, โดย archdaily, 2010 

 
ภาพที ่2.109 ผังชั้น3อาคารพิพิธภัณฑ์ Hôtel-Musée Premières nations, โดย archdaily, 2010 
(7) Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou 
ผู้ออกแบบ : Renzo Piano 
ที่ตั้ง : New Caledonia 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 1998 
พื้นที่ใช้สอยอาคาร : 8,550 ตร.ม. 

เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่น าลักษณะของบ้านชาว Kanak ที่อาศัยอยู่ในประเทศนิวแคลิโดเนียมา
ประยุกต์ให้มีลกัษณะที่ทันสมยัแต่ยังสามารถสื่อถึงลักษณะของบ้านพักในสมัยก่อน 
ตารางที ่2.7 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou 

ข้อด ี การน าเอกลักษณ์ของบ้านพื้นถิ่นชาว Kanak มาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นการสร้างจุดขาย
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ท าให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและคนในพื้นที่ 

ข้อเสีย  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwjT8fLjiu3HAhUVSo4KHdxsCfg&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2&usg=AFQjCNEqFRzZeGyZP_Xmj5VuN0o7aZT1oA&sig2=cLKkLhOgPhNriWD_NuJNnA
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ภาพที ่2.110 ลักษณะอาคาร Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou และลักษณะบ้านชาว 
Kanak, โดย Archdaily,2015 

 
ภาพที ่2.111 โครงสร้างบ้านชาว Kanak, โดย Archdaily,2015 

 
ภาพที ่2.112 ลักษณะอาคาร Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou, โดย archdaily, 2015 
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ภาพที ่2.113 ผังอาคาร Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou, โดย archdaily, 2015 
(8) Downland Gridshell 
สถานที่ตั้ง : UK 
ผู้ออกแบบ : Cullinan Studio 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2002 

เป็นพิพิธภัณฑ์แบบ Open Air เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานภายในพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่ส าหรับ
จัดกิจจกรม เช่น การแสดงเทศกาล กิจกรรมทางการศึกษา งานแต่งงาน เป็นต้น 

มีการออกแบบเป็น Landmark Structure โครงสร้างท าจากไม้โอ๊คบางที่สานกันเป็นโครงรูป
ตาข่าย และเรียงตัวกันเป็นรูปทรงเปลือกถั่ว 3 ข้อ 
ตารางที ่2.8 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Downland Gridshell 

ข้อด ี การน าวัสดุธรรมชาติที่หาได้ตามท้องถิ่นมาใช้ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ เป็นการอนุรักษ์
เอกลักษณ์ของพื้นที่  ประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความน่าสนใจให้กับท่องเที่ยวให้ และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ 

ข้อเสีย ด้วยอาคารมีลักษณะมีความเป็นพื้นที่ถิ่นที่มีพื้นเดียวภายในอาคาร ไม่สามารถแบ่งส่วน
ของการจัดแสดงและห้องต่างๆได้ 

 
ภาพที ่2.114 ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์ Downland Gridshell, โดย geograph.org.uk, 2006 

http://architizer.com/firms/cullinan-studio/
http://www.geograph.org.uk/photo/291120
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ภาพที ่2.115 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ Downland Gridshell, โดย geograph.org.uk, 2006 
(9) Military History Museum 
สถานที่ตั้ง : Dresden, Germany 
ผู้ออกแบบ : Daniel Libeskind 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2011 
พื้นที่ใช้สอยอาคาร : 9,300- 27,900 ตร.ม. 

ผู้ออกแบบต้องการสร้างให้มีส่วนที่แสดงความขัดแย้งกับอาคารพิพิธภัณฑ์หลังเก่า เป็นการ
สร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ขึ้นมาขัดกับตัวอาคาร เพื่อเป็นการแสดงถึงความขัดแย้งความรุนแรงของ
สงครามที่เกิดขึ้น 
ตารางที ่2.9  
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Military History Museum 

ข้อด ี การสร้างความขัดแย้งทางสถาปัตยกรรมท าให้อาคารมีความโดดเด่น เกิดความสนใจ และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

ข้อเสีย การสร้างความขัดแย้งทางสถาปัตยกรรม อาจเป็นการท าลายอาคารเก่าที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร ์

 

http://www.geograph.org.uk/photo/291120
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ภาพที ่2.116 ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์ Military History Museum, โดย architizer, 2016  

 
ภาพที ่2.117 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ Military History Museum, โดยarchitizer, 2016

 
ภาพที ่2.118 ผังอาคารพิพิธภัณฑ ์Military History Museum, จาก architecturalrecord, 2016 
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(10) Portland Art Museum 
สถานที่ตั้ง : United States 
ผู้ออกแบบ : Ann Beha Architects 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2006 
อาคารมีการใช้สถาปัตยกรรมสมัยก่อนร่วมกบัสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ โดยใช้สถาปัตยกรรมทั้งสองให้
มีความคัดแย้งกัน 
พิพิธภัณฑ์ Portland Art Museum ประกอบด้วย 3 อาคารหลัก ได้แก ่ 
1. Original Belluschi building เป็นส่วนบริการนักท่องเที่ยว ห้องควบคุม และพ้ืนที่จดัแสดงภาพ 
2. Hoffman Wing  ส่วนทีส่อง เป็นส่วน art studio ร้านค้า ร้านกาแฟ พื้นที่จัดแสดง ห้องประชุม 
และลานจัดแสดงประติมากรรม 
3. Center ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนจัดแสดงศิลปะร่วมสมัย หอ้งจัดแสดงภาพ 

 
ภาพที ่2.119 ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์ Portland Art Museum, จาก architizer, 2016 

 
ภาพที ่2.120 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ Portland Art Museum, จาก architizer, 2016 

http://architizer.com/firms/ann-beha-architects/
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ภาพที ่2.121 ผังอาคารพิพิธภัณฑ ์Portland Art Museum, จาก colby.edu 

 

ภาพที ่2.122 ผังอาคารพิพิธภัณฑ ์Portland Art Museum,จาก colby.edu  
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(11) Conversation art museum 
สถานที่ตั้ง : Kiev, Ukraine 
ผู้ออกแบบ : Drozdov&Partners 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2012 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารอุตสาหกรรมเก่าให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็น
การใช้ประโยชน์จากอาคารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีพื้นที่สาธารณะภายในอาคาร
ให้ประชาชรโดยรอบเข้ามาใช้งานได้ 
ตารางที ่2.10 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Conversation art museum 

ข้อด ี การสร้างความขัดแย้งทางสถาปัตยกรรมท าให้อาคารมีความโดดเด่น เกิดความสนใจ และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

ข้อเสีย การสร้างความขัดแย้งทางสถาปัตยกรรม อาจเป็นการท าลายอาคารเก่าที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร ์

 
ภาพที ่2.123 ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑ์ Conversation art museum, จาก architizer, 2016 

 
ภาพที ่2.124 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ Conversation art museum, จาก architizer, 2016 

http://architizer.com/firms/drozdovpartners/
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(12) Acropolis Museum 
สถานที่ตั้ง : Athens, Greece 
ผู้ออกแบบ : Bernard Tschumi 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2009 
พื้นที่ใช้สอยอาคาร : 21,000 ตร.ม. 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงแบบเส้นทางการเดิน เป็นการเล่าเรื่องราวตามล าดับ
ประวัติศาสตร์ โดยเริ่มจากชมนิทรรศการจากช้ันล่างสุดไปยังชั้นบนสุด และลงมายังช้ันล่างสุดอีกครั้ง 
และมีพื้นที่นทิรรศการชั่วคราวบริเวณทางเข้าอาคารเพ่ือเป็นการดึงดูดความสนใจ 
ตารางที ่2.11 แสดงข้อดีข้อเสียของ Acropolis Museum 

ข้อด ี การสร้างพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่บนโบราณคดีที่มีซากโบราณสถานอยู่ภายใน และโดยรอบท า
ให้สามารถเดินชมพิพิธภัณฑ์พร้อมกับการชมซากโบราณสถานไปด้วย จะสามารถได้รับ
ความรู้และการศึกษาได้โดยตรงจากสถานที่จริง 

ข้อเสีย ซากโบราณสถานเป็นสิ่งที่ความแก่การอนุรักษ์ไว้ การสร้างพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่โบราณคดีที่
มีซากโบราณสถานอยู่ภายใน และโดยรอบ อาจเป็นการก่อกวนหรือสร้างความขัดแย้งของ
ภาพลักษณ์ทางประวัติศาสตร ์

 
ภาพที ่2.125 ลักษณะภายนอกอาคาร Acropolis Museum,จาก www.theacropolismuseum.gr 

 
ภาพที ่2.126 โถงกลาง Acropolis Museum, จาก www.theacropolismuseum.gr 

http://www.theacropolismuseum.gr/
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ภาพที ่2.127 โบราณสถานใต้อาคารพิพิธภัณฑ์ Acropolis Museum, โดย mikepitts, 2011 

 

 
ภาพที ่2.128 ผังอาคาร Acropolis Museum, จาก www.theacropolismuseum.graptu 

 

http://www.theacropolismuseum.gr/


81 
 

 
 

ภาพที่ 2.129 แสดงการสัญจรภายในอาคาร Acropolis Museum, โดย ผู้วิจัย 
(13) The Royal Ontario Museum 
สถานที่ตั้ง : Toronto, Canada 
ผู้ออกแบบ : Original Building : Frank Darling and John A. Pearson 

        Crystal : Daniel Libeskind 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2007 
พื้นที่ใช้สอยอาคาร : 9,300- 27,900 ตร.ม. 

เป็นพิพิธภัณฑ์ส าคัญที่เกี่ยวกับอารยธรรมโลกและประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติของทั่วโลก 
พิพิธภัณฑ์มีการปรับปรุงหลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์  มีส่วน
จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวบริเวณชั้นล่างสุดและชั้นบนสุด เพื่อให้มีการผ่านนิทรรศการถาวร
เล็กน้อย เป็นการดึงดูดให้ผู้ชมที่มีจุดประสงค์เข้ามาชมนิทรรศการชั่วคราวสนใจนิทรรศการถาวรด้วย 
ตารางที ่2.12 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ The Royal Ontario Museum 

ข้อด ี การสร้างความขัดแย้งทางสถาปัตยกรรมท าให้อาคารมีความโดดเด่น เกิดความสนใจ และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

ข้อเสีย การสร้างความขัดแย้งทางสถาปัตยกรรม อาจเป็นการท าลายอาคารเก่าที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร ์

 
ภาพที ่2.130 ลักษณะภายนอกอาคาร The Royal Ontario Museum, จาก www.rom.on.ca 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_and_Darling
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Libeskind
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ภาพที ่2.131 โถงกลาง The Royal Ontario Museum, จาก www.rom.on.ca 

 
ภาพที ่2.132 ภาพ isometric ผังชั้นB2 The Royal Ontario Museum, จาก www.rom.on.ca 

 
ภาพที ่2.133 ภาพ isometric ผังชั้นB1 The Royal Ontario Museum, จาก www.rom.on.ca 

 
ภาพที ่2.134 ภาพ isometric ผังชั้น 1 The Royal Ontario Museum, จาก www.rom.on.ca 
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ภาพที ่2.135 ภาพ isometric ผังชั้น 2 The Royal Ontario Museum, จาก www.rom.on.ca 

 
ภาพที ่2.136 ภาพ isometric ผังชั้น 3 The Royal Ontario Museum, จาก www.rom.on.ca 

 
ภาพที ่2.137 ภาพ isometric ผังชั้น 4 The Royal Ontario Museum, จาก www.rom.on.ca 

 
ภาพที ่2.138 ภาพ isometric ผังชั้น 5 The Royal Ontario Museum, จาก www.rom.on.ca 
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ภาพที ่2.139 แสดงการสัญจรภายในอาคาร The Royal Ontario Museum, โดย ผู้วิจัย 
(14) Heard museum west 
สถานที่ตั้ง : AZ, United States 
ผู้ออกแบบ : holly street studio architects 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2006 
พื้นที่ : 465- 930 ตร.ม. 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองด้ังเดิม(Mediterranean architecture) 
โดยการใช้ ลาน(Courtyards) ซุ้มประตูโค้ง(arches) ฉาก(screens) และ ทางเดิน(arcades) 
ตารางที ่2.13 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Heard museum west 

ข้อด ี การน าวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้กับอาคารท าให้อาคารมีเอกลักษณ์
และเกิดความน่าสนใจที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน และพื้นที่ 

ข้อเสีย  

http://architizer.com/firms/holly-street-studio-architects/
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ภาพที ่2.140 ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ Heard museum west, จาก architectdesign, 2014 

 
ภาพที ่2.141 ลานกลางพิพิธภัณฑ ์Heard museum west, จาก architectdesign, 2014 

 
ภาพที ่2.142 ทางเดินพิพิธภัณฑ์ Heard museum west, จาก architizer, 2016 
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ภาพที ่2.143 ภายในพิพิธภัณฑ์ Heard museum west, จาก architizer, 2016 

 
ภาพที ่2.144 ผังพิพิธภัณฑ์ Heard museum west, จาก architizer, 2016 

(15) Six Dynasties Museum 
สถานที่ตั้ง : Nanjing, China 
ผู้ออกแบบ : Pei Partnership Architects 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2014 
พื้นที่ : 9,300- 27,900 ตร.ม. 

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่คิดกับ Presidential Palace และ MeMeiyuan Village โดยทั้งสองอาคาร
ดังกล่าวจะตั้งอยู่ติดกันเป็นรูปตัว L และส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ Six Dynasties 
Museum 

ภายในพิพิธภัณฑ์มีจัดแสดงนิทรรศการที่แสดงถึงประวัติของราชวงศ์จีน ก าแพงพิพิธภัณฑ์มี
การใช้อิฐสีขาวที่คล้ายกับพื้นทางเดินในบริเวณของพระราชวังจีนมีการเจาะผนังเป็นรูปวงกลม

http://architizer.com/firms/pei-partnership-architects/
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เหมือนกับหน้าต่างหรือช่องเปิดในสถาปัตยกรรมจีน ส่วนภายนอกอาคารมีการตกแต่ง facade ของ
อาคารด้วยการใช้หน้าต่างที่มีฐานรองรับคล้ายกันโครงสร้างหลังคาในสถาปัตยกรรมจีน 
ตารางที ่2.14  
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Six Dynasties Museum 

ข้อด ี การน าศิลปวัฒนธรรมของชาวจีนมาประยุกต์ใช้กับอาคารท าให้อาคารมีเอกลักษณ์และ
เกิดความน่าสนใจที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา 

ข้อเสีย  
 

 
ภาพที ่2.145 ภาพมุมสูงพิพิธภัณฑ์ Six Dynasties Museum Presidential Palace  
และMeMeiyuan Village, จาก architizer, 2016 

 
ภาพที ่2.146 ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ Six Dynasties Museum, จาก architizer, 2016 
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ภาพที ่2.147 ภายในพิพิธภัณฑ์ Six Dynasties Museum , จาก architizer, 2016 

 
ภาพที ่2.148 ห้องจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ Six Dynasties Museum , จาก peipartnership, 2013 
 
(16) Thermae Bath Spa 
สถานที่ตั้ง : Bath, UK 
ผู้ออกแบบ : Grimshaw Architects 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2006 
พื้นที่ : 3,650 ตร.ม. 
ตารางที่ 2.15  
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Thermae Bath Spa 

ข้อด ี ใช้วัสดุเป็นหินทรายที่เป็นลักษณะเด่นของเมืองBathประเทศอังกฤษ 
ข้อเสีย เป็นการสร้างความขัดแย้งของสถาปัตยกรรม 
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ภาพที ่2.149  มุมมองด้านบน Thermae Bath Spa อยู่ท่ามกลางอาคารเก่า, โดย bdonline, 2006 

 
ภาพที ่2.150 สระน้ าภายใน Thermae Bath Spa, โดย bdonline, 2006 

 
ภาพที ่2.151 ผังหลังคาอาคาร Thermae Bath Spa, โดย bdonline, 2006 
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ภาพที่ 2.152 ผังอาคาร Thermae Bath Spaชั้น 2 (ซ้าย) ชั้น 1 (ขวา), โดย bdonline, 2006 

 
ภาพที่ 2.153 ผังอาคาร Thermae Bath Spaชั้น 2 (ซ้าย) ชั้น 1 (ขวา), โดย bdonline, 2006 
(17) Kaap Skil Maritime and Beachcombers Museum 
สถานที่ตั้ง : Netherlands 
ผู้ออกแบบ : Mecanoo architect 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2006 
พื้นที่ : 3,650 ตร.ม. 
 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้มีลักษณะหลังคาที่คล้ายคลึงกบัอาคารและ
บ้านเรือนที่เป็นบริบทโดยรอบ และมีการตกแต่งเปลือกอาคาร (Facade) ด้วยไม้ท้องถิ่นที่ชาวบ้านให้
ในการก่อสร้างบ้านท้องถิ่น นอกจากนั้นไม้ที่น ามาใช้นั้นยังเป็นไม้รีไซเคิลอกีด้วย 
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ตารางที่ 2.16 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Kaap Skil Maritime and Beachcombers Museum 

ข้อด ี ใช้ลักษณะเด่นของจังหวะหลังคาที่เป็นบริบท และใช้วัสดุท้องถิ่นที่สามารถหาได้ง่าย 
ข้อเสีย  

 

 
ภาพที ่2.154 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ Kaap Skil ชั้น2, โดย dezeen, 2013 

 
ภาพที ่2.155 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ Kaap Skil ชั้น2, โดย dezeen, 2013 
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ภาพที ่2.156 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ Kaap Skil ชั้นใต้ดิน, โดย dezeen, 2013 

 
ภาพที ่2.157 cafe ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ Kaap Skil ชั้นใต้ดิน, โดย dezeen, 2013 

 
ภาพที ่2.158 ผังบริเวณพิพิธภัณฑ ์Kaap Skil, โดย dezeen, 2013 
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ภาพที ่2.159 ผังชั้นใต้ดินพิพิธภัณฑ์ Kaap Skil, โดย dezeen, 2013 

 
ภาพที ่2.160 ผังชั้น 1 พิพิธภัณฑ ์Kaap Skil, โดย dezeen, 2013 

 
ภาพที ่2.161 ผังชั้น 2 พิพิธภัณฑ ์Kaap Skil, โดย dezeen, 2013 
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ภาพที ่2.162 รูปตัดพิพิธภัณฑ ์Kaap Skil, โดย dezeen, 2013 
(18) Church of Sant Francesc Convent 
สถานที่ตั้ง : Santpedor, Spain 
ผู้ออกแบบ : David Closes 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2011 
พื้นที่ : 950 ตร.ม. 

เป็นอาคารเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1721-1729 และมีการใช้งานถึงในปี ค.ศ. 1835 จากนั้น
ไดเ้ริ่มมีการปรับปรุงอาคารเมื่อปี ค.ศ. 2003 
ตารางที่ 2.17 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Kaap Skil Maritime and Beachcombers Museum 

ข้อด ี ใช้ประโยชน์จากอาคารเก่าที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานมาต่อเติมให้เป็นโบสถ ์
ข้อเสีย  

 

 
ภาพที ่2.163 ด้านหน้าอาคาร Church of Sant Francesc Convent, โดย archdaily, 2012  

http://architizer.com/projects/church-of-sant-francesc-convent/
http://www.archdaily.com/search/projects/country/spain
http://www.archdaily.com/office/david-closes
http://architizer.com/projects/church-of-sant-francesc-convent/
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ภาพที ่2.164 ภายในอาคาร Church of Sant Francesc Convent, โดย archdaily, 2012  

 
ภาพที ่2.165 ผังอาคาร Church of Sant Francesc Convent, โดย archdaily, 2012  
(19) National Architects Union headquarters  
สถานที่ตั้ง : Bucharest, Romania 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2003 

เป็นอาคารเก่าที่สร้างเมื่อปีค.ศ. 1842 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Romanian โดยในสมัยนั้น
เรียกอาคารหลังนี้ว่า Paucescu House ต่อมาในปี ค.ศ. 1989 ได้ถูกเผาท าลายลงโยผู้ก่อการร้าย 
จากนั้นในปี ค.ศ.2003ได้มีการต่อเติมบ ารุงอาคารในส่วนที่เป็นกระจกให้ดูเป็นอาคารที่มีลักษณะ
ทันสมัยตั้งอยูด่้านใน และบนอาคารเก่า 
ตารางที่ 2.18 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ Church of Sant Francesc Convent 

ข้อด ี ใช้ประโยชน์จากอาคารเก่าที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานมาต่อเติมให้เป็นอาคารส านักงาน 
ข้อเสีย ท าให้เสียการอนุรักษ์อาคารเก่า 

http://architizer.com/projects/church-of-sant-francesc-convent/
http://architizer.com/projects/church-of-sant-francesc-convent/
http://architizer.com/projects/church-of-sant-francesc-convent/
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ภาพที ่2.166 แสดงภาพก่อนหลังการต่อเติมอาคาร Paucescu House ให้เป็น National 
Architects Union headquarters ,โดย redditarchitecture, 2016 

(20) De Brug (office Unilever Bestfoods) 
สถานที่ตั้ง : Rotterdam, Netherlands 
ผู้ออกแบบ : Chris de Jonge of JHK Architecten 
ปีที่สร้าง : ค.ศ. 2002 
พื้นที่ : 1,400 ตร.ม. 

เป็นอาคารส านักงานที่สร้างขึ้นเหนืออาคารเก่า โดยมีอาคารสูงจากระดับพ้ืน 25 เมตร ความ
ยาวอาคาร 130 เมตร และความกว้างอาคาร 33 เมตร โครงสร้างอาคารเป็นเหล็กทั้งหมดยกเว้นพื้น
เท่านั้นที่เป็นคอนกรีต 
ตารางที่ 2.19 
 
แสดงข้อดีข้อเสียของ De Brug 

ข้อด ี  
ข้อเสีย สร้างบนอาคารเก่าท าให้อาคารด้านล่างถูกลดความส าคัญลง 
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ภาพที่ 2.167 ด้านหน้าอาคาร De Brug,โดย architectuurinrotterdam, 2003 

 
 ภาพที ่2.168 มุมมองจากด้านล่างอาคาร De Brug,โดย architectuurinrotterdam, 2003 
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2.5 เรือส ำเภำ 
ในช่วงศตวรรษที่ 11-16 ที่ศิลปะทวารวดีเจริญรุ่งเรือง ส่วนหนึ่งเนื่องจากเมืองโบราณอู่ทอง

เป็นพื้นที่ที่ติดทะเลท าให้มีการการค้าขายทางทะเลด้วยเรือส าเภากับอินเดีย โรมัน  และอาหรับ ใน
ภาพที่ 2.5.1 แสดงถึงลักษณะเด่นของเรือส าเภาแต่ละพื้นที่ในช่วงศตวรรษที่ 14 ทั้งหมด 4 รูปแบบ 
ได้แก ่

2.5.1 อินเดีย มีลักษณะยกระดับพ้ืนบริเวณท้ายเรือ และส่วนหัวเรือยื่นสูงออกมา 
2.5.2 โรมัน มีลักษณะที่คล้ายกับของประเทศอินเดีย แต่มีการยกระดับบริเวณหัวเรือขึ้นสูง

มากกว่า 
2.5.3 อาหรับ จากภาพน้ันเป็นเรือที่มีลักษณะเหมือนกับประเทศอินเดีย 
2.5.4 จีน เป็นเรือส าเภาที่มีขนาดใหญ่มาก และมีพื้นที่บริเวณหน้าและท้ายเรือยกระดับพื้น

สูงมากกว่าแบบอ่ืนทั้งหมด 

 
ภาพที ่2.169 ลกัษณะเรือส าเภาค้าขายที่แสดงในแผนที่ Fra Mauro ในปีค.ศ.1460 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fra_Mauro_map
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ภาพที ่2.170 ภาพของCalicutอินเดียจากเฟรด Braunและ Atlas Frans Hogenberg ของ
civitates Terrarum Orbis , 1572 

เนื่องจากเมืองโบราณอู่ทองมีการค้าขายทางทะเลกับอินเดีย โรมัน  และอาหรับ จึงมีความ
เป็นไปได้ที่มีเรือส าเภาค้าขายเข้ามาทั้งหมด 3 รูปแบบ 

เรือประเทศอินเดียจากภาพที่ มีลักษณะใกล้เคียงกับเรือ Caravel ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กที่ส่วน
ใหญม่ักใช้ส าหรับการเดินทางส ารวจทะเล มีความยาว 75 ฟุต หรือ 23 เมตร มีอัตราส่วน 3.5:1 (ยาว:
กว้าง) มีเสาใบเรือ 2-3 เสา มีหอคอย 1-2 หอ หรือไม่มีเลย และมคีวามเร็วสูงสุดประมาณ 4-8 นอต 
หรือ 7-15 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kozhikode
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Braun
https://en.wikipedia.org/wiki/Civitates_orbis_terrarum
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บทที่ 3 

วิธีกำรวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่
พัฒนาจากยุคทวารวดี มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพได้ท าการศึกษาเพื่อตอบค าถามวิจัยที่ว่า 
“พิพิธภัณฑ์ที่ประยุกต์รูปแบบศิลปะทวารวดีมีลักษณะเป็นอย่างไร” โดยเป็นการวิจัยที่น าเอาศิลปะ
ทางสถาปัตยกรรมในยุคทวารวดีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งสถาปัตยกรรม   
ทวารวดีประยุกตน์ั้นยังไม่มีสถาปนิกคนใดน ามาใช้ จึงต้องศึกษาการประยุกต์สถาปัตยกรรมในยุคสมัย
อื่น และศึกษาการประยุกต์สถาปัตยกรรมลักษณะต่างๆจากกรณีศึกษา เพื่อน ามาปรับใช้กับอาคาร
พิพิธภัณฑ์ และเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะ ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และท า
กิจกรรมของชุมชน โดยรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนในการวิจัย 
3.2 ตัวแปรในการศึกษา 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ขั้นตอนในกำรวิจัย 
 3.1.1 ศึกษาที่มาและความส าคัญของปัญหาเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 
ศึกษาหาข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของเมืองโบราณอู่ทอง อันได้แก่ 

3.1.1.1 ความเป็นมาของเมืองโบราณอู่ทองที่เกี่ยวกับศิลปะทวารวดี 
3.1.1.2 ศึกษาโครงการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 

 3.1.2 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่

พัฒนาจากยุคทวารวดี ในขั้นตอนแรกจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อน าไปในงานวิจัยต่อไป 
โดยมีหัวข้อในการศึกษาดังนี ้

(1) สถาปัตยกรรมทวารวด ี
(2) การประยุกต์สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
(3) การออกแบบพิพิธภัณฑ์ 
(4) กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ 
(5) เรือส าเภา 



101 
 

 
 

3.1.3 เปรียบเทียบกรณีศึกษา 
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่

พัฒนาจากยุคทวารวดี มีการศึกษากรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาการใช้ลักษณะ สัญลักษณ์ จุดเด่น
ของสถาปัตยกรรมสมัยก่อนมาประยุกต์ใช้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และเปรียบเทียบกรณีศึกษา
สถาปัตยกรรมทวารวดใีนแต่ละพื้นที่ 

3.1.4 การลงพื้นทีเ่พื่อส ารวจและสัมภาษณ ์
ในการลงพื้นทีจ่ะมีการเก็บข้อมูล 3 ส่วน ได้แก ่

(1) ปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลังเดิม 
(2) รายละเอียดแผนงาน หรือนโยบายขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตอิู่ทอง ที่จะพัฒนาโครงการ 
(3) สัมภาษณค์วามคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการประยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวด ี
3.1.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกรณีศึกษา และแนวคิดทฤษฎี 
3.1.5 รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

โดยรูปแบบที่พัฒนาจากยุคทวารวดี 

3.1.5 การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อค้นหาข้อมูลมากเพียงพอ จึงท าการรวบรวมข้อมูล และจัดแยกประเภทของข้อมูลที่ได้
ศึกษามา จากนั้นน ามาวิเคราะห์ส าหรับน าไปใช้ในการออกแบบ 

3.1.6 การออกแบบ  
การออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1.6.1 ก าหนดที่ตั้ง 
3.1.6.2 ประมาณจ านวนผู้ใช้งาน 
3.1.6.3 ก าหนดพื้นที่ใช้สอยจากจ านวนผู้ใช้งาน 
3.1.6.4 ออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่ประยุกต์จาก         
ยุคทวารวด ี
3.1.6.5 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ 
3.6.1.6 แก้ไขและปรับปรุงแบบ 
3.6.1.7 น าเสนอการออกแบบ และอภิปรายผล 

  



102 
 

 
 

3.1.7 สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจยัโดยการแบ่งส่วนของข้อมูลที่น ามาใช้ในการออกแบบ 

3.2 ตัวแปรในกำรศึกษำ 
ในการวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่

พัฒนาจากยุคทวารวดี มีตัวแปรที่ท าการศึกษาได้แก่ 
3.2.1 ลักษณะทางกายภาพของโครงการ ได้แก่ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร และ

สิ่งแวดล้อมรอบอาคาร 
3.2.2 ส่วนประกอบของอาคาร 
3.2.3 ลักษณะการจัดแสดง 
3.2.4 ผู้ใช้อาคาร 6 ประเภท ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา แขกทางราชการ ผู้สูงอายุ ภิกขุ 

สามเณร ชาวไทย และชาวต่างชาติ 
3.2.5 ลักษณะการประยุกต์สถาปัตยกรรม 
 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน 

3.3.1 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากหนังสือ อินเตอร์เน็ต และ
เอกสารต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

3.3.2 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจ แนวทาง
ของแผนแม่บทพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ส ารวจบริบทภายในและโดยรอบพื้นที่โครงการ  และส ารวจ
พื้นที่ตั้งโครงการ 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดย
รูปแบบที่ประยุกต์จากยุคทวารวดี” นั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย แบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

(1) ข้อมูลปฐมภูมิ 
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา น ามา

วิเคราะห์ถึงรูปแบบ ความแตกต่าง ของการประยุกต์สถาปัตยกรรมแต่ละรูปแบบ  เพื่อน ามาสู่
สถาปัตยกรรมทวารวดีประยุกต ์

(2) ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ 
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ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลของแผนในการด าเนินงานในอนาคต เพื่อปรับปรุง
และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
ตารางที่ 3.1 
 
แสดงแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดย

รูปแบบทีป่ระยุกต์จากยุคทวารวดี 
วัตถุประสงค ์ 1. ศึกษาบริบทสถาปัตยกรรมทวารวดีที่ความสัมพันธ์กับเมือง

โบราณอู่ทองในด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
2. ศึกษาแนวทางการประยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดี 
3. เสนอแนวทางในการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
โดยรูปแบบที่พัฒนาจากยุคทวารวดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
โบราณอู่ทอง 

แนวคิด/ทฤษฎี/งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง/กรณีศึกษา 

1.สถำปัตยกรรม และศิลปะทวำรวด ี
ศึกษาสถาปัตยกรรมทวารวดีในประเทศไทย ต้นแบบสถาปัตยกรรม
ทวารวดจีากประเทศอินเดีย และสัญลักษณแ์ละรายละเอียดทาง
สถาปัตยกรรมทวารวดี  
2.กำรออกแบบพิพธิภัณฑ ์
ศึกษาองค์ประกอบพิพิธภัณฑ์ และรูปแบบการจัดแสดง 
3.กำรประยุกต์สถำปัตยกรรม 
ศึกษาการประยุกต์สถาปัตยกรรมในแต่ละยคุสมัย 

ปัจจัยที่ศึกษา เกณฑ์ในการเลือกที่ตั้ง การออกแบบพิพิธภัณฑ์ การประยุกต์
สถาปัตยกรรม 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ 

1.องค์ประกอบพิพิธภัณฑ์ 
2.รูปแบบการจัดแสดง 
3. ลักษณะการประยุกต์สถาปัตยกรรม 
4. ที่ตั้งโครงการ 

วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาสถาปัตยกรรมทวารวดี 
ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาลักษณะการประยุกต์สถาปัตยกรรม 
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ตารางที่ 3.1(ต่อ) 
 
แสดงแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดย
รูปแบบทีป่ระยุกต์จากยุคทวารวดี 

การออกแบบ  
และการสรุปผลวิจัย 

1.ก าหนดที่ตั้ง 
2.ประมาณจ านวนผู้ใช้งาน 
3.ก าหนดพื้นที่ใช้สอยจากจ านวนผู้ใช้งาน 
4.ออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่
ประยุกต์จากยุคทวารวดี 
5.ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ 
6.แก้ไขและปรบัปรุงแบบ 
7.น าเสนอการออกแบบ และอภิปรายผล 
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บทที่ 4 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

4.1 กำรประยุกต์สถำปัตยกรรม 
ผลจากการศึกษากรณีศึกษา ทฤษฎีการประยุกต์สถาปัตยกรรม และการเปรียบเทียบลักษณะ

ของกรณีศึกษา น าไปสู่แนวทางการประยุกต์ศิลปะทวารวดีกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดย
สามารถแบ่งการประยุกต์สถาปัตยกรรมออกไดเ้ป็น 7 ลักษณะ ได้แก่ 

4.1.1 การจ าลองต้นแบบ 
คือ การน าสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่นหรือสถาปัตยกรรมสมัยก่อนตามแบบแผนเดิม 

เพื่อเป็นต้นแบบส าหรับการก่อสร้างใหม่โดยมีการดัดแปลงการใช้งาน วัสดุ และเทคโนโลยีในปัจจุบนั 
4.1.2 การรักษาลักษณะส าคัญ 
คือ การออกแบบโดยมีแนวทางออกแบบโดยใช้ลักษณะของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือ

สถาปัตยกรรมสมัยก่อนเป็นหลัก เช่น รูปทรง หลังคา องค์ ประกอบต่างๆ แต่ผสมผสานกับวิธีการ
ออกแบบในปัจจุบันให้เหมาะสมกับการใช้งานของพื้นที่ ความสัมพันธ์ในการใช้สอย โดยจะสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนว่า อทิธพิลของรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยก่อนมีมากกว่าสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

4.1.3 การเลือกใช้สัญลักษณ์บางส่วน 
เป็นการน าบางส่วนของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือสถาปัตยกรรมสมัยก่อน ได้แก่ รูปทรง 

องค์ประกอบ สถาปัตยกรรม มาลดทอนรายละเอียดเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร และ
ผสมผสานแนวทางการออกแบบในปัจจุบัน โดยเน้นแสดงออกถึงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เป็นหลัก 

4.1.4 การตีความใหม่ 
คือการน าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือสถาปัตยกรรมสมัยก่อนมาผ่านกระบวนการออกแบบ

วิธีการคิดจนได้ผลลัพธ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมใหม่ โดยไม่ได้ใช้ลักษณะส าคัญหรือองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมสมัยก่อนมาเป็นสัญลักษณ์ แต่แสดงออกความเป็นสถาปัตยกรรมสมัยก่อนผ่านเรื่องราว
วิธีการทางสถาปัตยกรรมอื่นๆที่เป็นการสื่อสารแบบสากล เช่น ที่ว่าง แสง เงา รูปทรง เป็นต้น 

4.1.5 การดัดแปลงอาคารเดิม 
คือการน าอาคารเก่าไม่ว่าจะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เดิมหรือเป็นอาคารเก่ามาท าการปรับปรุง

ต่อเติมเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับการเป็นพิพิธภัณฑ์ 
4.1.6 การรวมสถาปัตยกรรม 
คือการใช้อาคารเก่าที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยก่อนท าการต่อเติมอาคารเพิ่มอีกส่วนโดยเป็น

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ให้มีความขัดแย้งกับระหว่างอาคารหลังเก่าและส่วนที่ต่อเติมอย่างสิ้นเชิง 
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4.1.7 การก่อสร้างในพื้นที่โบราณคด ี
คือการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่โบราณคดีโดยการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ในบริเวณพ้ืนที่โบราณคดี ซึ่งจะคล้ายกับการรวมสถาปัตยกรรมที่มีทั้งสถาปัตยกรรมสมัยก่อน
และสมัยใหม่ โดยข้อดีของการสร้างพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่โบราณคดีคือนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินชม
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งชมพื้นที่โบราณคดีไปในตัว 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2502 โดยมีอาคาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงควรแก่การอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จากนั้นได้มีการปรับปรุงรูปลักษณ์
อาคารด้วยการสร้างเปลือกอาคารเพิ่มเติมให้อาคารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ แต่อาคาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองยังไม่มีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเมืองอู่ทองทั้งที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทองเป็นเหมือนศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองโบราณอูท่อง 

สถาปัตยกรรมทวารวดีที่ค้นพบในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นโบราณสถานสถาน เป็น
อาคารทางศาสนา จึงมีพื้นที่ใช้สอยที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นพิพิธภัณฑ์ ท าให้ไม่สามารถน าลักษณะ
พื้นที่ของสถาปัตยกรรมทวารวดีมาประยุกต์ในรูปแบบการตีความใหม่ได ้

เนื่องจากอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเดิมมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็น
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ยังขาดเอกลักษณ์ที่แสดงถึงเมืองโบราณอู่ทอง จึงต้องมีการปรับปรุง และต่อ
เติมอาคารด้วยการประยุกต์สถาปัตยกรรม โดยใช้ศิลปะทวารวดีที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองโบราณ
อู่ทอง ซึ่งลักษณะการประยุกต์สถาปัตยกรรมที่มีความเหมาะสมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง คือ 
การดัดแปลงอาคารเดิมที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และการเลือกใช้สัญลักษณ์บางส่วนที่น า
สัญลักษณ์ของศิลปะทวารวดีมาใช้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 
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ตารางที ่4.1  
 
ตารางเปรียบเทียบหลักการประยุกต์ของกรณีศึกษา 
ชื่อพิพิธภัณฑ ์ รูปภาพ ประเทศ หลักการประยุกต ์
พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสุรินทร์ 

 

ไทย การเลือกใช้
สัญลักษณ์บางส่วน 

สถาบันวิจัยศิลปะ และ
วัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

ไทย การเลือกใช้
สัญลักษณ์บางส่วน 

หอศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ไทย การเลือกใช้
สัญลักษณ์บางส่วน 

พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ รามค าแหง 
จังหวัดสุโขทัย 

 

ไทย การรักษาลักษณะ
ส าคัญ 

Nomadic Museum 

 

New York, United 
States 

การตีความใหม่ 

The Marseille 
History Museum 

 

France การก่อสร้างในพื้นที่
โบราณคด ี

Oita Prefectural Art 
Museum 

 

Oita, Japan การตีความใหม่ 

 

http://www.archdaily.com/search/projects/country/france
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักการประยุกต์ของกรณีศึกษา 

ชื่อพิพิธภัณฑ ์ รูปภาพ ประเทศ หลักการประยุกต ์
Museo del 
Bicentenario 

 

Argentina การก่อสร้างในพื้นที่
โบราณคด ี

Hôtel-Musée 
Premières nations 

 

Wendake, 
Québec, Canada 

การเลือกใช้
สัญลักษณ์บางส่วน 

Centre Culturel 
Jean-Marie Tjibaou 

 

New Caledonia การเลือกใช้
สัญลักษณ์บางส่วน 

Military History 
Museum 

 

Dresden, Germany การรวม
สถาปัตยกรรม 

Conversation art 
museum 

 

Kiev, Ukraine การรวม
สถาปัตยกรรม 

Acropolis Museum 

 

Athens, Greece การก่อสร้างในพื้นที่
โบราณคด ี

The Royal Ontario 
Museum 

 

Toronto, Canada การรวม
สถาปัตยกรรม 

   

http://www.archdaily.com/search/projects/country/argentina
http://www.archdaily.com/search/projects/country/canada
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ตารางที ่4.1(ต่อ) 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักการประยุกต์ของกรณีศึกษา 

ชื่อพิพิธภัณฑ ์ รูปภาพ ประเทศ หลักการประยุกต ์
Heard museum 
west 

 

AZ, United States การเลือกใช้
สัญลักษณ์บางส่วน 

Thermae Bath Spa 

 

Bath, UK การเลือกใช้
สัญลักษณ์บางส่วน 

Kaap Skil Maritime 
and Beachcombers 
Museum 

 

Netherlands การเลือกใช้
สัญลักษณ์บางส่วน 

Church of Sant 
Francesc Convent 

 

Santpedor, Spain การรวม
สถาปัตยกรรม 

National Architects 
Union 
headquarters 

 

Bucharest, 
Romania 

การรวม
สถาปัตยกรรม 

De Brug 

 

Rotterdam, 
Netherlands 

การรวม
สถาปัตยกรรม 

หมายเหตุ. จัดท าโดยผู้วิจัย 

  

http://architizer.com/projects/church-of-sant-francesc-convent/
http://architizer.com/projects/church-of-sant-francesc-convent/
http://www.archdaily.com/search/projects/country/spain
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ตารางที่ 4.2 
 
แสดงสถาปัตยกรรมทวารวดีที่สามารถน ามาใช้ในการออกแบบ 
ลักษณะส าคญั รูปภาพ ราบละเอียด 
ฐานอาคาร 

 
 

มีฐานอาคารเพื่อยกอาคารให้
สูงขึ้นจากพื้น โดยผนังฐานมี
ลักษณะเป็นจังหวะการซ้ าของ
เสา โดยมีฐานอยู่ทั้งหมด 3 
รูปแบบ คือ ฐานบัววลัย ฐานย่อ
เก็จ และฐานย่อด้าน 

ก าแพงฐาน 

 

ก าแพงฐานโบราณสถานยุคทวาร
วดีมีองค์ประกอบที่เกิดจากการ
เรียงตัวของอิฐให้มีลักษณะซ้ า
เป็นจังหวะ และเกิดเป็นล าดับ
ชั้นความลึกนูนที่ไม่เท่ากัน 

โครงสร้างอาคาร 

 

เป็นการก่อผนังอิฐในรูปแบบของ
ผนังรับน้ าหนักจึงมีความหนา
มากกว่าก าแพงปกติ และมี
โครงสร้ างที่ เป็นฐานรองรับ
อาคารส่วนบน ยกระดับพื้นที่ใช้
สอยภายใน และสร้างความเป็น
ส่วนตัวภายใน 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 
แสดงสถาปัตยกรรมทวารวดีที่สามารถน ามาใช้ในการออกแบบ 
ลักษณะส าคญั รูปภาพ ราบละเอียด 
กลุ่มอาคาร 

 

เ ท ว ส ถ า น  ห รื อ  เ ท ว า ลั ย 
(temple) ที่ก่อสร้างเพื่อสมมุติ
ว่า เป็นที่ประทับของเทพเจ้า 
หรือเทวดาของในมหาวิทยาลัย
นาลันทาจะตั้งแยกห่างจากกัน 
ต่างจากอารามที่เป็นที่พักอาศัย
ข อ งนั กพ ร ต  ห รื อ พ ร ะข อ ง
มหาวิทยาลัยจะมีการเรียงติดกัน
เป็นแนวยาว 

การวางผัง 
แนวแกน 

 

 

โบราณสถานศิลปะทวารวดีล้วน
แต่ เป็นอาคารที่ เกี่ ยวข้องกับ
ศาสนา จึงมีลักษณะที่เป็นอาคาร
เดี่ยว เนื่องจากมีประโยชน์ใช้
สอยเฉพาะอย่าง เช่น สถูป เจดีย์ 
เป็นต้น โดย สถูป เจดีย์  ที่มี
ความส าคัญทางศิลปะทวารวดี
ล้ วนแต่ มี แนวแกนอาคารที่ 
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 
แสดงสถาปัตยกรรมทวารวดีที่สามารถน ามาใช้ในการออกแบบ 
ลักษณะ
ส าคัญ 

รูปภาพ ราบละเอียด 

รายละเอี
ยด
ลวดลาย 
(ศรีวัตสะ) 

 

เป็นสัญลักษณ์ที่พบในงานศิลปกรรมที่
เกี่ยวเนื่องในศาสนา ที่มาของรูปแบบของสัญลักษณ์
ศรีวัตสะเดิมนั้นเป็นรูปแม่และเด็กคู่กัน จากนั้นก็
ปรับเปลี่ยนเป็นรูปเด็กทารกที่กางแขนและขาออก 
ต่อมามีการปรับเปลี่ยนแขนขาของทารกให้มี
ลักษณะเป็นรูปก้นหอย ซึ่งมีการพบสัญลักษณ์บน
เหรยีญที่ใช้สมัย   ทวารวดีอีกด้วย 

ลายก้น
หอย 
 

 
 

บนงานประติมากรรมในสมัยทวารวดีจะพบลายก้น
หอยประดับอยู่จ านวนมาก 
 

วั ส ดุ
ก่อสร้าง 
 

 

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างศิลปะยุคทวารวดีเป็นอิฐหรือ
ศิลาแลงแบบทวารวดีที่มีแกลบข้าวจ านวนมากเป็น
ส่วนผสม ซึ่งจะสามารถแสดงถึงความรุ่งเรืองทาง
การเกษตรในยุคทวารวด ี
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 
แสดงสถาปัตยกรรมทวารวดีที่สามารถน ามาใช้ในการออกแบบ 
ลักษณะส าคญั รูปภาพ ราบละเอียด 
โทนสี 

 

โทนสีที่พบในศิลปะทวารวดีมาก
จากวัสดุในการก่อสร้างที่เป็นอิฐ
ที่มีสีส้มไปจนถึงน้ าตาล อีกทั้งมี
ร่องรอยของความเก่าแก่ของอิฐ
ที่มีสีเทาส้ม และด า นอกจากนั้น
ยังพบสีขาวที่คอนกรีตที่ใช้ในการ
ก่อสร้างเจดีย์ในยุคทวารวดี 
 

ความสมมาตร 
 

 

สถาปัตยกรรมยุคทวาร
วดีที่พบล้วนเป็นสถาปัตยกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา จึงมี
ลั กษณะเป็นหนึ่ ง เดี ยว  และ
ส ม ม า ต ร  เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม
ศักดิ์สิทธิ์ และความสง่างาม 
 

ระเบียงก าแพง 

 

สถาปัตยกรรมยุคทวารวดีมีฐาน
ที่ซ้อนชั้นขึ้นไป โดยฐานแต่ละ
ชั้นจะมีขนาดเล็กลงเมื่อมีการ
ซ้อนชั้น ท าให้เกิดพื้นที่ว่างบน
ฐานชั้นล่างที่มีลักษณะเหมือน
ระเบียง 
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4.2 สถำปัตยกรรมทวำรวดี 
การน าสถาปัตยกรรมทวารวดีมาประยุกต์ใช้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สามารถแบ่งรายละเอียด

ทางสถาปัตยกรรมทวารวดีออกได้เป็น 2 ส่วน 
4.2.1 ลักษณะรูปธรรม 
(1) ลักษณะพื้นฐาน 

(1.1) ฐานอาคาร  
มีฐานอาคารเพื่อยกอาคารให้สูงขึ้นจากพื้น โดยผนังฐานมีลักษณะเป็น

จังหวะการซ้ าของเสา โดยมีฐานอยู่ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ ฐานบัววลัย ฐานย่อเก็จ 
และฐานย่อด้าน 
(1.1.1) ฐานย่อเก็จ 

มีความแตกต่างจากฐานย่อมุมที่ลักษณะการลดมุมในระดับที่แตกต่างกัน 
หรือขนาดมุมกลางจะมีขนาดใหญ่ที่สุด และมุมอื่นๆจะมีขนาดเท่ากันหมด (ภาพที่) 

 
ภาพที่ 4.1 ภาพผังแสดงการเปรียบเทียบฐานสถูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบย่อเก็จ และแบบย่อมุม, โดย 
พิเศษ เจียจันท์พงษ์, 2549 

 
ภาพที ่4.2 แสดงความแตกต่างของฐานย่อเก็จและย่อมุม, โดย พิเศษ เจียจันท์พงษ์, 2549 

 
ภาพที ่4.3 ขั้นตอนในการย่อเก็จ, โดย พิเศษ เจียจันท์พงษ์, 2549 
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ภาพที ่4.4 แสดงการออกมุขเพื่อเป็นช่องประตูและประตูปลอมของปราสาทขอมที่เป็นวิธีเดียวกับการ  
ย่อเก็จที่ฐาน, โดย พิเศษ เจียจันท์พงษ์, 2549 

(1.1.2) ฐานย่อด้าน หรือฐานย่อเก็จแบบย่อเข้าข้างใน 
เป็นการสร้างด้านใหม่ที่แคบลงโดยให้ผลุบเข้ามาในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมูลฐานด้วยก็จะได้

แผนผังรูปสี่เหลี่ยมย่อเก็จอีกแบบหนึ่ง มีพบโดยทั่วไปในศิลปะทวารวดี 

 
ภาพที ่4.5 ผังแสดงฐานย่อด้าน หรือย่อเก็จแบบย่อเข้าข้างใน, โดย พิเศษ เจียจันท์พงษ์, 2549 

(1.1.3) ฐานบัววลัย 
เป็นลักษณะเด่นที่ปรากฏอยู่ในฐานอาคารสมัยทวารวดี ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย โดยที่

ฐานอาคารจะมีลักษณะเป็นลวดบัวรูปร่างคล้ายกับดอกบัวหงาย ท าเป็นชั้นเตี้ยๆซ้อนขึ้นไปแบบผาย
ออก 

 
ภาพที ่4.6 ฐานวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม, โดย ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2548 
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ภาพที ่4.7 ฐานโบราณสถานหมายเลข 18 วัดโขลง จังหวัดราชบุรี, โดย ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล, 2555 

(1.2) ก าแพงฐาน 
ก าแพงฐานโบราณสถานยุคทวารวดีมีองค์ประกอบที่เกิดจากการเรียงตัวของอิฐให้มีลักษณะ

ซ้ าเป็นจังหวะ และเกิดเป็นล าดับชั้นความลึกนูนที่ไม่เท่ากัน โดยใช้ฐานเจดีย์ยุคทวารวดีที่ค่อนข้างมี
ความสมบูรณ์พอที่จะสามารถน ารูปร่างลักษณะจังหวะการซ้ าของก าแพงฐานมาประยุกต์ใช้กับก าแพง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองใหม่ โดยมีตัวอย่างฐานก าแพงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ 4 ก าแพง
ได้แก ่

(1.2.1) ก าแพงฐานเจดีย์หมายเลข 2 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ภาพที ่4.8 ฐานเจดีย์หมายเลข 2 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่
ทอง, 2557 

 
ภาพที ่4.9 ภาพจ าลองสามมิติก าแพงฐานเจดีย์หมายเลข 2 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, โดย 
ผู้วิจัย, 2559 
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 (1.2.2) ก าแพงฐานเจดีย์หมายเลข 3 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ภาพที ่4.10 ฐานเจดีย์หมายเลข 3 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่
ทอง, 2557 

 
ภาพที ่4.11 ภาพจ าลองสามมิติก าแพงฐานเจดีย์หมายเลข 3 อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, โดย 
ผู้วิจัย, 2559 

 
ภาพที ่4.12 ภาพจ าลองสามมิติก าแพงฐานเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม, โดย ผู้วจิัย, 2559 

(1.2.3) ก าแพงฐานเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม 
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ภาพที ่4.13 ฐานเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม, โดย ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวง-
วัฒนธรรม, 2558 
 

(1.2.4) ก าแพงฐานพระประโทนเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
 

 
ภาพที ่4.14 ภาพจ าลองสามมิติก าแพงฐานพระประโทนเจดีย ์จังหวัดนครปฐม, โดย ผู้วิจัย, 2559 

 
ภาพที ่4.15 พระประโทณเจดีย์, โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, 2558 
 
  



119 
 

 
 

(1.3) โครงสร้างอาคาร 
เป็นการก่อผนังอิฐในรูปแบบของผนังรับน้ าหนักจึงมีความหนามากกว่า

ก าแพงปกติ และมีโครงสร้างที่เป็นฐานรองรับอาคารส่วนบน ยกระดับพื้นที่ใช้สอย
ภายใน และสร้างความเป็นส่วนตัวภายใน 

 
ภาพที่ 4.16 ซากอารามหมายเลข 4 มหาวทิยาลัยนาลันทา, โดย Mike Gunther, 2558 

(2) ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ 
(2.1) กลุ่มอาคาร  

เทวสถาน หรือ เทวาลัย (temple) ที่ก่อสร้างเพื่อสมมุติว่าเป็นที่ประทับ
ของเทพเจ้า หรือเทวดาของในมหาวิทยาลัยนาลันทาจะตั้งแยกห่างจากกัน ต่างจาก
อารามที่เป็นที่พักอาศัยของนักพรต หรือพระของมหาวิทยาลัยจะมีการเรียงติดกัน
เป็นแนวยาว 

(2.2) การวางผัง แนวแกน 
โบราณสถานศิลปะทวารวดีล้วนแต่เป็นอาคารที่เกี่ยวข้องกับศาสนา จึงมีลักษณะที่เป็น

อาคารเดี่ยว เนื่องจากมีประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอย่าง เช่น สถูป เจดีย์ เป็นต้น โดย สถูป เจดีย์ ที่มี
ความส าคัญทางศิลปะทวารวดีล้วนแต่มีแนวแกนอาคารที่ ลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ 
 (2.2.1) มหาสถูปสาญจี 

เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบเจดีย์ทวารวดีในเมืองอู่ทอง 
(นิลเดช ชินคล้ายปาน, 2513) มีแกนหลักตรงกับทางทิศเหนือ-ใต้ และแกนรองตรงกับทิศตะวันออก-
ตะวันตก มีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ทั้ง 4 ทิศ โดยซุ้มประตูทางเข้าหลักอยู่ทางทิศใต้ สังเกตได้จากบันได
ทางขั้นสถูปองค์ประธาน 
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ภาพที ่4.17 ซุ้มประตูทางเข้าหลักมหาสถูปสาญจ,ี จาก www.greatbuildings.com 

 
ภาพที่ 4.18 ผังบริเวณพื้นที่ตั้งมหาสถูปสาญจี, จาก www.greatbuildings.com 

 
ภาพที่ 4.19 ผังมหาสถูปสาญจี, จาก www.greatbuildings.com 
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(2.2.2) มหาวิหารโสมาปุระ 
เป็นเจดีย์ที่มีความคล้ายคลึงกับเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ใจกลางมหาวิทยาลัยวิกรมศิลา 

ประเทศอินเดียที่มีสถาปัตยกรรมแบบทวารวดี 
มหาวิหารโสมาปุระมีแนวแกนหลักอยู่ทางทิศเหนือ-ใต้ และแนวแกนของอยู่ทางทิศ

ตะวันออก-ตะวันตก รอบเจดีย์มีก าแพงล้อมรอบโดยมีทางเข้าผ่านก าแพงอยู่ทางทิศเหนือ (ภาพที่) 
จากภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นว่ามหาวิหารโสมาปุระมีผังเป็นแบบกากบาทที่มีห้องคูหาอยู่ทั้ง 4 
ทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง ทิศละ 1 องค์ 

 
ภาพที่ 4.20 ภาพถ่ายทางอากาศมหาวิหารโสมาปุระ แสดงแนวแกนหลัก และแนวแกนรอง, 
จาก  Google Maps, 2559 

 
ภาพที่ 4.21 ด้านหน้าของมหาวิหารโสมาปุระ, โดย วรณัย พงศาชลากร, 2556 

 
ภาพที ่4.22 ภาพจ าลองเจดีย์โสมาปุระมหาวิหาร เป็นการสันนิษฐานของ Ali Nagi รูปทรงส่วนบน
เป็นยอดศิขระ 5 ยอด ,โดย วรณัย พงศาชลากร, 2556 
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(2.2.3) มหาวิทยาลัยนาลันทา 
โบราณสถานมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เป็นต้นแบบของศิลปะทวารวดี มีการเน้นบริเวณทางเข้า

โบราณสถานเป็นบันไดตามแนวแกนหลักเดินขึ้นสู่ศูนย์กลาง หรือด้านในที่มีความส าคัญที่สุด (ภาพที่) 
เจดีย์ประกอบด้วย เจดีย์องค์ประธาน และเจดีย์ประจ ามุม 4 มุม 

 
ภาพที่ 4.23 ผังมหาวิทยาลัยนาลันทา, โดย Mike Gunther, 2558 

 
ภาพที ่4.24 ภาพถ่ายทางอากาศมหาวิทยาลัยนาลันทา, จาก Google Maps, 2559 
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ภาพที ่4.25 ด้านหน้า Temple 12 มหาวิทยาลัยนาลันทา, จาก Google Street View, 2559 

 
ภาพที ่4.26 ด้านข้าง Temple 12 มหาวิทยาลัยนาลันทา, จาก Google Street View, 2559 
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(2.2.4) พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน 
เป็นพระมหาธาตุที่ออกแบบโดยอาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร โดยมีการออกแบบจากศิลปะยุค

ทวารวดี มีแนวแกนหลักอยูท่างทิศตะวันออก-ตะวันตก และแนวแกนรองอยู่ทางทิศเหนือ-ใต้ ลักษณะ
ผังสมมาตรคลา้ยกับสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีการเน้นทางเข้าด้วยการยื่นบันได้ทางขึ้นทางทิศตะวันออก 

 
ภาพที ่4.27 ด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, โดย พิพิธภัณฑจ์ันเสน, 2556 

 

 
ภาพที่ 4.28 ภาพถ่ายทางอากาศพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน แสดงแนวแกน และทิศทาง, จาก 
Google Maps, 2559 

(2.3) รายละเอียดลวดลาย 
(2.3.1) ศรีวัตสะ (Srivatsa) 

เป็นสัญลักษณท์ี่พบในงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเน่ืองในศาสนา เช่น จารึก ประตูทางเข้าศาสน
สถาน ประติมากรรม ตราประทับดินเผา สายสร้อย และเหรียญ เป็นต้น 

ที่มาของรูปแบบของสัญลักษณ์ศรีวัตสะเดิมนั้นเป็นรูปแม่และเด็กคู่กัน จากนั้นก็ปรับเปลี่ยน
เป็นรูปเด็กทารกที่กางแขนและขาออก ต่อมามีการปรับเปลี่ยนแขนขาของทารกให้มีลักษณะเป็นรปู
ก้นหอย 
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ภาพที ่4.29 การเปลี่ยนแปลงของสัญลักษณ์ศรีวัตสะ, จาก ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณใ์นพระบรมมหาราชวัง, 2558 

สัญลักษณ์ศรีวตัสะมีการค้นพบโดยที่ปรากฏอยู่บนเหรียญสมัยทวารวดี โดยมีการสันนษิฐาน
ว่าได้รับต้นแบบมาจากอินเดียโดยตรง 

 
ภาพที ่4.30 เหรียญรูปศรีวัตสะในสมัยทวารวดี, จาก ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และเหรียญกษาปณ์ในพระบรมมหาราชวัง,2558 
(2.3.2) เหรียญเงินจารึกศรีทวารวดีศวรปุณยะ 

มีการค้นพบเหรียญเงินจารึกที่เมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 2 เหรียญ โดยเหรียญ
แรกเป็นรูปสัตว์มีลักษณะคล้ายแม่วัว-ลูกวัว อีกเหรียญเป็นรูปหม้อน้ าปูรณฆฏะ 
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ภาพที ่4.31 เหรียญเงินจารึกศรีทวารวดีศวรปุณยะ, จาก ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณใ์นพระบรมมหาราชวัง,2558 
(2.3.3) ลายก้นหอย 

บนงานประติมากรรมในสมัยทวารวดีจะพบลายก้นหอยประดับอยู่จ านวนมาก 

 
ภาพที ่4.32 ตัวอย่างลายก้นหอยที่พบบนประติมากรรมสมัยทวารวดี, โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่
ทอง, 2558 

(3) วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างศิลปะยุคทวารวดีเป็นอิฐหรือศิลาแลงแบบทวารวดีที่มีแกลบข้าว

จ านวนมากเป็นส่วนผสม ซึ่งจะสามารถแสดงถึงความรุ่งเรืองทางการเกษตรในยุคทวารวดี 

 
ภาพที่ 4.33 รอยแกลบข้าวทีน่ ามาผสมปั้นเป็นอิฐในยุคทวารวดี ,จาก 
http://www.oocities.org/dvaravati_th/economic.htm 
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(4) ส ี
โทนสีที่พบในศิลปะทวารวดีมากจากวัสดุในการก่อสร้างที่เป็นอิฐที่มีสีส้มไปจนถึงน้ าตาล อีก

ทั้งมีร่องรอยของความเก่าแก่ของอิฐที่มีสีเทาส้ม และด า นอกจากนั้นยังพบสีขาวที่คอนกรีตที่ใช้ในการ
ก่อสร้างเจดีย์ในยุคทวารวดี 

 
ภาพที่ 4.34 โทนสีที่แสดงถึงศิลปะยุคทวารวดี, โดย ผู้วิจัย, 2559 

4.2.2 ลักษณะนามธรรม 
(1) ความสมมาตร 

สถาปัตยกรรมยุคทวารวดีที่พบล้วนเป็นสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา จึงมี
ลักษณะเป็นหน่ึงเดียว และสมมาตร เพื่อสร้างความศักด์ิสิทธิ์ และความสง่างาม 

(2) ระเบียงก าแพง 
สถาปัตยกรรมยุคทวารวดีมีฐานที่ซ้อนชั้นขึ้นไป โดยฐานแต่ละชั้นจะมีขนาดเล็กลงเมื่อมีการ

ซ้อนชั้น ท าให้เกิดพ้ืนที่ว่างบนฐานช้ันล่างที่มีลักษณะเหมือนระเบียง 

 
ภาพที ่4.35 ระเบียงก าแพงที่เกิดจากการซ้อนฐานของเจดีย์มหาวิทยาลัยวิกรมศิลา โดย museum-
press, 2556 
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บทที่ 5 

ที่ตั้งโครงกำร 

5.1 ปัจจัยกำรเลือกที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง เป็นอาคารสาธารณะที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมือง

โบราณอู่ทอง จึงต้องมีสถานที่ตั้งที่เหมาะสม โดยมีเกณฑ์การเลือกที่ตั้งดังนี้ (จิรา จงกล, 2532) 
5.1.1 พิพิธภัณฑสถานไม่ควรตั้งอยู่ใจกลางเมือง เพราะใจกลางเมืองมีการจราจรที่หนาแน่น 

มีอาคารแออัด ยากการป้องกันอัคคีภัย แต่หากตั้งอยู่บริเวณชานเมืองจะมีความเหมาะสมมากกว่า ซึ่ง
ท าเลดีที่สุดในเขตชานเมืองคือส่วนตัวเมือง 

5.1.2 พื้นที่ชานเมืองมีราคาที่ดินที่ถูกกว่า จึงจะสามารถซื้อที่ดินได้มากกว่า และมีการจราจร
ไม่หนาแน่น พ้นจากเสียงรบกวน 

5.1.3 ที่ตั้งนั้นควรเลือกท าเลที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย และสถานที่สาธารณะ
ต่างๆของชุมชน เพื่อการเดินทางที่สะดวกและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ศูนย์กลางทางการศึกษา 
และศูนย์กลางของชุมชน 

5.1.4 ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานควรที่พื้นที่ว่าง เพื่อการขยายต่อเติมพิพิธภัณฑ์ในอนาคต 
และควรมีพื้นที่ส าหรับที่จอดรถและจัดสวน 

ที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเดิมตั้งอยู่ที่ ถนน มาลัยแมน ต าบลอู่ทอง อ าเภอ     
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอยู่ในขอบเขตพื้นที่เมืองโบราณอู่ทองที่มีคูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่  ที่
เป็นบริเวณชานเมืองที่มีการจราจรไม่หนาแน่น และตั้งอยู่ศูนย์กลางเมืองอู่ทองจึงมีการเดินทางไปยัง
สถานที่ส าคัญต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีวัด แหล่งโบราณสถานตั้งอยู่โดยรอบ ท าให้เป็น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และภายในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองมีพื้นที่ที่เป็นที่ว่างเหลืออยู่
มากพอที่จะมีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่หรือต่อเติมส่วนต่างๆได้ ซึ่งที่ตั้งเดิมนี้เป็นสถานที่ที่มีความ
เหมาะสมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 
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ภาพที่ 5.1 แสดงพื้นที่ส าคัญใกล้เคียงกับพิพิธภัณฑสถานอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 5.2 แสดงสถานที่ตั้งของซากฐานเจดีย์ที่เหลืออยู่ตามล าดับที่1-14, โดย ผู้วิจัย 

เมืองโบราณอู่ทองเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาวัฒนธรรมทวารวดี มีพื้นที่ส าคัญ
ทางศาสนา ได้แก่ 1. วัดอู่ทอง 2. วัดหนองตาสาม 3.วัดปทุมสราวาส 4.วัดท่าพระยาจักร์ 5.วัดโคก
ยายเกต 6.วัดเขาพระศรีสรรเพชรญาราม 7.วัดเขาท าเทียม 



130 
 

 
 

 
ภาพที่ 5.3 แสดงสถานที่ตั้งของวัดที่อยู่ในพื้นที่ต าบลอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 
5.2 ที่ตั้งที่เหมำะสมส ำหรับโครงกำร 

จากการลงส ารวจพื้นที่บริเวณเมืองโบราณอู่ทอง ได้พบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมส าหรับการ
ก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลังใหม่ทัง้หมด 5 แห่ง (ภาพที5่.1.4) 

 
ภาพที ่5.4  ผังการเลือกที่ต้ังโครงการ, โดย  ผู้วิจัย 
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5.2.1 ที่ตั้งหมายเลข 1  
ตั้งอยูบ่นทางหลวงหมายเลข 333 ซึ่งเป็นถนนที่มุ่งหน้าไป ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ถือได้ว่าเป็นถนนสายรองของต าบลอู่ทอง 
5.2.2 ที่ตั้งหมายเลข 2 

ตั้งอยู่บนถนนวินยานุโยค ที่เป็นถนนของชุมชนอู่ทอง มีบ้านเรือน และวัดตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ ท า
ให้ชาวบ้านสามารถเข้ามาใช้งานและท ากิจกรรมของหมู่บ้านได้ง่าย 
5.2.3 ที่ตั้งหมายเลข 3 

ตั้งอยู่บนถนนมาลัยแมน ที่เป็นถนนสายหลักของต าบลอู่ทอง ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย อีกทั้งยังมีสถานที่ส าคัญของชุมชน และทางราชการอยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ตลาดสดหิรัญรัตน์ ศาลเจ้า
พ่อพระยาจักร เป็นต้น พื้นที่นี้จึงสามารถเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านต าบลอู่ทอง เพื่อเข้ามาจัดกิจกรรม
หมู่บ้านหรือราชการได้ 
5.2.4 ที่ตั้งหมายเลข 4  

เป็นที่ตั้งเดิมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ภายในพื้นที่ยังมีพื้นที่เพียงพอส าหรับการ
ก่อสร้างอาคารเพิ่มเดิม ซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง โดยสังเกตได้จากมีคูเมืองโบราณ
ล้อมรอบอยู่ และตั้งอยู่บนถนนมาลัยแมน ที่เป็นถนนสายหลักของต าบลอู่ทอง ท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย อีกทั้งยังมีโรงเรียน และสถานที่ส าคัญทางราชการอยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น 
ส านักเทศบาลต าบลอู่ทอง สถานีต ารวจภูธรอ าเภออู่ทอง เป็นต้น พื้นที่นี้จึงสามารถเป็นศูนย์รวมของ
ชาวบ้านต าบลอู่ทอง เพื่อเข้ามาจัดกิจกรรมหมู่บ้านหรือราชการได ้
5.2.5 ที่ตั้งหมายเลข 5 

ตั้งอยู่บนถนนมาลัยแมน ที่เป็นถนนสายหลักของต าบลอู่ทอง ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย บริเวณใกล้เคียงยังมีวัด โบสถ์ และโรงเรียนตั้งอยู่ พื้นที่นี้จึงสามารถเป็นศูนย์รวม
ของชาวบ้านต าบลอู่ทอง เพื่อเข้ามาจัดกิจกรรมหมู่บ้านหรือราชการได ้

 
5.3 กำรเข้ำถงึที่ตั้งโครงกำร 

การเข้าถึงที่ตั้งโครงการพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติอู่ทองสามารถเดินทางมาได้โดย 4 วิธีได้แก ่
5.3.1 การเข้าถึงโดยรถยนต์ส่วนตัว 

โครงการตั้งอยู่ที่ ต าบลอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสามารถเดินทางด้วย
รถยนต์ส่วนตัวเข้าสู่ตัวจังหวัดสุพรรณบุรีได้ด้วยถนน 4 สาย ได้แก่  

1.) ทางหลวงหมายเลข 321 เชื่อมต่อกับจังหวัดนครปฐม 
2.) ทางหลวงหมายเลข 333 เชื่อมต่อกับจังหวัดอุทัยธาน ี
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3.) ทางหลวงหมายเลข 324 เชื่อมต่อกับจังหวัดกาญจนบุร ี
4.) ทางหลวงหมายเลข 340 เชื่อมต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชัยนาท 

 
ภาพที่ 5.5 ทางหลวงหมายเลข 321 และ ภาพที่ 5.6 ทางหลวงหมายเลข 333 ,จาก google street  
view 

 
ภาพที่ 5.7 ทางหลวงหมายเลข 324 และ ภาพที่ 5.8 ทางหลวงหมายเลข 340, จาก google street  
view 

ทางหลวงหมายเลข 321 หรือถนนมาลัยแมน เป็นถนนด้านหน้าที่ตั้งโครงการและเป็นถนน
สายหลักทีผ่่านเข้าสู่อ าเภออู่ทอง ทางหลวงหมายเลข 340 เป็นถนนที่คนสว่นมากใช้ในการเดินทางไป
ยังจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพที่ 5.9 แสดงถนนสายหลักที่ผ่าน จ.สุพรรณบุรี , โดย ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 5.10 แสดงถนนสายหลักที่ผ่าน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ,โดย ผู้วิจัย 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองมีเนื้อที่โดยรอบ 25 ไร่ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เมืองโบราณอู่ทองมี
ลักษณะผังเมืองเป็นรูปวงรี โดยมีคูน้ าและคันดินล้อมรอบ  

 
ภาพที่ 5.11 แสดงถนนสายหลักที่ผ่าน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ,โดย ผู้วิจัย 
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5.3.2 การเข้าถึงโดยรถโดยสารประจ าทาง 
เป็นการเดินทางจากสถานีขนส่งกรุงเทพมหานครสายเหนือและสายใต้ ทางสู่ สถานีขนส่ง

สุพรรณบุรดี้วยรถโดยสารประจ าทาง 
(1) เดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือ มีทั้งหมด 3 เส้นทาง 

1.1 สายใหม่ กรุงเทพ-บางบัวทอง-สุพรรณบุร ี 
1.2 สายใหม่ กรุงเทพ-บางบัวทอง-สุพรรณบุร-ีศรีประจันต-์สามชุก-เดิมบาง-ท่าช้าง 
1.3 สายเก่า กรุงเทพ-รังสิต-อ่างทอง-สุพรรณบุร ี

(2) เดินทางจากสถานีขนส่งสายใต ้ มีทั้งหมด 2 เส้นทาง 
2.1 กรุงเทพ-นครปฐม-ก าแพงแสน-อู่ทอง-สุพรรณบุร ี
2.2 กรุงเทพ-นครปฐม-ก าแพงแสน-อู่ทอง-ด่านช้าง 

5.3.3 การเข้าถึงโดยรถไฟ 
เดินทางจากสถานีรถไฟหัวล าโพงไปสถานีรถไฟจังหวัดสุพรรณบุรี 
5.3.4 การเข้าถึงโดยรถตู้โดยสาร 
มีรถตู้เดินทางจากกรุงเทพไปที่อู่ทองทั้งหมด 2 สาย 
(1) อู่ทอง - สวนแตง - สุพรรณ - ลาดบัวหลวง (340) - บางใหญ่ - กรุงเทพ (ถนนราชด าเนิน) 
(2) อู่ทอง-สวนแตง-อู่ยา-สุพรรณ-บางปลาม้า-ลาดบัวหลวง - นพวงศ-์ปากเกร็ด-เมืองทอง-อนุสาวรีย์
ชัย 
 

  

http://www.suphan.biz/railwaysuphan.htm
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5.4 บริบทภำยในที่ตั้งโครงกำร 

 
 

ภาพที่ 5.12 ผังบริเวณโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ,โดย ผู้วิจัย 
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โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 37,681 ตารางเมตร โดยมี
ส่วนประกอบหลักโครงการอยู่ 4 ส่วน ได้แก ่

(1) อาคารพิพิธภัณฑ ์
อาคารพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่ทั้งหมด 1,825 ตารางเมตร เป็นอาคาร 2 อาคารที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน และตั้งอยู่ตรงข้ามโดยมีสวนขั้นกลาง โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
ตารางที ่5.1  
 
แสดงขนาดพื้นที่ใช้สอยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

พื้นที่ใช้สอย ขนาดพื้นที่ในอาคารเดิม (ตร.ม.) 
1.ส่วนบริการสาธารณะ 
โถงทางเข้า 48 
ประชาสัมพันธ์  

144 ที่จ าหน่ายบัตร 
ร้านพิพิธภัณฑสถาน 
ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ 36 
ห้องน้ า 30 
2.ส่วนบริการทางการศึกษา 
ห้องบรรยาย(Auditorium) 144  
ห้องสมุด 144 
3.ส่วนงานฝ่ายบริหาร  
ส านักงาน 100 
4.ส่วนบริการสนับสนุน 
คลัง 300 
5.ส่วนงานจัดแสดง 
นิทรรศการถาวร 960 
นิทรรศการชั่วคราว - 
รวมพื้นที่(ไม่รวมทางสัญจร) 1,732 
ทางสัญจร 96 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,825 
ที่มา: ผู้วิจัย, 2558 
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ภาพที ่5.13  ผังชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเดิม, โดย ผู้วิจัย, 2559 
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ภาพที ่5.14 ผังชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเดิม, โดย ผู้วิจัย, 2559 
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ภาพที ่5.15 รปูด้าน ก. อาคารพิพิธภัณฑ์, โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที ่5.16 รปูด้าน ข. อาคารพิพิธภัณฑ์, โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที ่5.17 รปูด้าน ค. อาคารพิพิธภัณฑ์, โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที ่5.18 รปูด้าน ง. อาคารพิพิธภัณฑ์, โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที ่5.19 อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 
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ภาพที ่5.20 ทางเข้าอาคารจัดแสดง, โดย ผูว้ิจัย 

 
ภาพที ่5.21 สวนและทางเช่ือมระหว่างอาคารจัดแสดง, โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที ่5.22 โถงช้ัน 2 อาคารจัดแสดง, โดย ผู้วิจัย 
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ภาพที ่5.23 หอ้งจัดจัดแสดง, โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที ่5.24 หอ้งจัดจัดแสดง, โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที ่5.25 ทางเชื่อมอาคารจัดแสดงช้ัน, โดย ผู้วิจัย 
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ภาพที ่5.26 สวนระหว่างอาคารจัดแสดง, โดย ผู้วิจัย 

 
ภาพที ่5.27 หอ้งจัดแสดง, โดย ผู้วิจัย 

(2) อาคารส านักงาน 
ส่วนส านักงานจะตั้งอยู่แยกออกจากส่วนจัดแสดง โดยอาคารส านักงานเป็นบ้านพัก

ข้าราชการเก่า หรือเป็นบ้านพักที่ใช้รับรองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชในวันที่ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 
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ภาพที ่5.28 อาคารส านักงาน, โดย ผู้วิจัย 

(3) คลัง  
คลังพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ ใช้ส าหรับเก็บโบราณวัตถุที่ไม่ได้จัดแสดง 

และรอการสลับเปลี่ยนเข้าไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ ์

 
ภาพที ่5.29 คลังพิพิธภัณฑ,์ โดย ผู้วิจัย 

(4) เรือนลาวโซ่ง 
ตั้งอยู่หน้าอาคารส านักงาน โดยมีอยู่ทั้งหมด 2 เรือน เรือนแรกเป็นเรือนที่ใช้ส าหรับอยู่อาศัย

ของชาวไทยด า ส่วนอีกเรือนเป็นยุ้งข้าวส าหรับเก็บข้าวและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ 

 
ภาพที ่5.30 เรอืนลาวโซ่ง, โดย ผู้วิจัย 
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บทที่ 6 
แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง  

โดยรูปแบบที่ประยุกต์จากยุคทวารวดี 
 

จากการลงส ารวจพ้ืนที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ท าให้ทราบว่าองค์การบริหาร

การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ก าลังด าเนินโครงการพัฒนาเมืองโบราณอู่

ทอง 71 โครงการ ที่จะท าใหเ้มืองอู่ทองมีสถานที่ท่องเที่ยว และสถานทีอ่ านวยความสะดวกเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ท าให้ต้องส ารวจการเพิ่มขึ้นของจ านวน

นักท่องเที่ยวเพ่ือที่จะก าหนดขนาดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ใหม่ จากนั้นจึงท าการออกแบบพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติอู่ทองให้มีขนาดที่เหมาะสม และน าการประยุกต์สถาปัตยกรรมมาใช้ 

6.1 จ านวนนกัท่องเที่ยว 

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเดิมมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานส าหรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเป็นหมู่คณะ (ตารางที่ 6.1.1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้มีการบันทึกจ านวนนักท่องเที่ยวโดย
การแยกประเภทนักท่องเที่ยวออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ภิกษุสามเณร แขกทาง
ราชการ ผู้สูงอาย ุชาวไทย และชาวต่างชาติ 
ตารางที่ 6.1  
 
จ ำนวน และประเภทนักท่องเที่ยวที่มำชมพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอู่ทองในปี พ.ศ.2554-พ.ศ.2558 
ประเภท
นักท่องเที่ยว 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
(10เดือน) 

นักเรียน/
นักศึกษา 

14,505 16,580 14,245 13,176 1,5419 

ภิกษุ/สามเณร 161 738 262 308 228 
แขกทางราชการ 6,176 4,329 7,177 10,219 8,103 
ผู้สูงอาย ุ 1,099 4,216 6,160 3,679 3,963 
ชาวไทย 1,105 1,469 1,629 3,526 4,260 
ชาวต่างชาติ 24 69 28 27 21 

รวม 23,070 27,401 29,501 30,953 31,994 
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ตารางที่ 6.2 
 

อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ.2554-พ.ศ.2558 
 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของนักท่องเที่ยว 

- 18.78% 7.66% 4.92% 3.36% 

จากตารางที่ 6.1.1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวประเภทนักเรียน/นักศึกษามีจ านวนมากที่สุด 
เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ หรือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมอยู่ใน
กลุ่มมุ่งหาประสบการณ ์เป็นการเดินทางเพ่ือมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์  

จากการค านวณจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ผลว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาชม
พิพิธภัณฑ์วันละประมาณ 80-90 คนเท่านั้น แต่จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทอง คุณเด่นดาว  ศิลปานนท์ พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และแขกทางราชการ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นกลุ่ม
ใหญ่ โดยจ านวนนักเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่มากที่สุดประมาณ 300 คน ท าให้การเยี่ยมพิพิธภัณฑ์มีความ
แออัด จึงขาดพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว เช่น โถงขนาดใหญ่ ลานกิจกรรม ห้องบรรยายที่มีขนาด
พอเหมาะ 
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6.2 กระบวนการออกแบบ 

พื้นที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง มีพื้นที่ทั้งหมด 37,685 ตารางเมตร โดยมี
อาคารในโครงการดังนี้ อาคารจัดแสดง บ้านส านักงาน คลังพิพิธภัณฑ์ บ้านพักราชการ    และเรือน-
ไทด า หรือเรือลาวโซ่ง ดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 6.3.1 

 
ภาพที่ 6.1 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่1, โดย ผู้วิจยั, 2559 

จากโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเดิมมีอาคารที่มีความส าคัญอยู่ จึงได้เก็บอาคาร
จัดแสดงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเดินทางมาเปิดพิพิธภัณฑ์ และเรือนไทด า ดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 
6.3.2 

 
ภาพที่ 6.2 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่2, โดย ผู้วิจยั, 2559 
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เนื่องจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณอู่ทองที่มีคูน้ าล้อมรอบ จึง
น าเอกลักษณ์ที่มีคูน้ าล้อมรอบมาใช้กับโครงการเพื่อที่จะง่ายต่อการรักษาความปลอดภัย และสามารถ
ก าหนดทางเข้าออกได้สะดวก ดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 6.3.3 

 
ภาพที่ 6.3 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่3, โดย ผู้วิจยั, 2559 

ใช้พื้นที่บริเวณทางเข้าโครงการเป็นพื้นที่ส าหรับจอดรถ ดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 6.3.4 โดยมี
การเว้นพื้นที่จากคนภายนอกที่มองเข้ามาในโครงการเพื่อที่จะไม่บังอาคารจัดแสดง ดังภาพ 3 มิติใน
ภาพที่ 6.3.5 

 
ภาพที่ 6.4 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่4, โดย ผู้วิจยั, 2559 
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ภาพที่ 6.5 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่5, โดย ผู้วิจยั, 2559 

ต่อเติมพื้นที่จากอาคารจัดแสดงเดิมเป็นโถงต้อนรับ และพื้นที่อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ส าหรับรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต ดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 6.3.6 

 
ภาพที่ 6.6 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่6, โดย ผู้วิจยั, 2559 

เพิ่มอาคารส าหรับห้องสมุดที่สามารถให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้งานได้
สะดวก ดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 6.3.8 



149 
 

 
ภาพที่ 6.7 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่7, โดย ผู้วิจยั, 2559 

ย้ายพื้นที่จัดแสดงจากอาคารจัดแสดงเดิม มาเป็นอาคารจัดแสดงใหม่ที่มีทั้งนิทรรศการ
ชั่วคราว และนิทรรศการถาวรอยู่ในอาคารเดียวกัน ดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 6.3.8 

 
ภาพที่ 6.8 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่8, โดย ผู้วิจยั, 2559 

จัดวางอาคารบรรยาย(auditorium)อยู่ด้านหลังโครงการเพราะเนื่องจากเป็นอาคารที่มีขนาด
ใหญ่ เพื่อที่จะไม่บดบังอาคารอื่นๆ ดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 6.3.9 
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ภาพที่ 6.9 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่9, โดย ผู้วิจยั, 2559 

เพิ่มพื้นที่คูน้ าให้เหมือนกับเมืองโบราณอู่ทองในสมัยก่อนที่มีการค้าขายทางทะเล มีเรือส าเภา
จากประเทศอินเดียเข้ามาค้าขาย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จึงจ าลองเรือส าเภาขึ้นมาเป็น
นิทรรศการกลางแจ้งเพื่อสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว ดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 6.10 และ 6.11 

 
ภาพที่ 6.10 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่10, โดย ผู้วิจยั, 2559 
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ภาพที่ 6.11 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่11, โดย ผู้วิจยั, 2559 

จัดวางลานกิจกรรมหรือลานแสดงกลางแจ้งให้อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อให้คนในชุมชน
สามารถเข้ามาใช้งานพื้นที่ได้อย่างสะดวก และส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มใหญ ่ดังภาพ 
3 มิติในภาพที ่6.12 

 
ภาพที่ 6.12 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่12, โดย ผู้วิจยั, 2559 

คลังพิพิธภัณฑ์ส าหรับเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารจัดแสดงเพื่อให้
ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการจัดแสดง และง่ายต่อการบริการขนย้ายต่างๆ ดังภาพ 3 มิตใินภาพที่ 
6.13 
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ภาพที่ 6.13 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่13, โดย ผู้วิจยั, 2559 

เพิ่มถนนโดยรอบโครงการเพ่ือง่ายต่อการรักษาความปลอดภัยในด้านอัคคีภัย และเป็น
เส้นทางส าหรับการบริการส าหรับอาคารในโครงการดังภาพ 3 มิติในภาพที่ 6.3.14 

 
ภาพที่ 6.14 กระบวนการออกแบบ ขั้นตอนที่14, โดย ผู้วิจยั, 2559 
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6.3 แนวความคิดในการจัดวางแนวแกน 

 

ภำพที ่6.15 แนวควำมคิดในกำรจัดวำงแนวแกนโครงกำร, โดย ผู้วิจัย, 2559 

พื้นที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ท าให้สามารถสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ และอาคารหลายหลังได้ จึงวางผังโครงการให้มีลักษณะคล้ายกับเป็นเมืองโบราณ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวที่เข้ามารู้สึกเหมือนกับก าลังเดินเข้าสู่เมืองโบราณอู่ทอง โดยการให้ข้ามคูน้ าจ าลองก่อน
เข้าโครงการเมื่อผ่านคูน้ าจ าลองจะเป็นส่วนพิพิธภัณฑ์ที่วางผังอาคารแต่ละอาคารกระจายกันออกไป
ตามประเภทการใช้งานอาคาร โดยมีอาคารเดิมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นแกนหลักของ
โครงการ ก าหนดแนวแกนหลักเข้ามาสู่ตัวอาคารเดิมที่มีการต่อเติมเป็นโถงต้อนรับ เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้นกว่าเดิม เพิ่มแนวแกนหลักอีกแกนเพื่อเป็นส่วนของพื้นที่กลางแจ้ง คือ ลาน



154 
 

กิจกรรมกลางแจ้ง และนิทรรศการกลางแจ้ง เพื่อเป็นจุดสังเกตและสร้างความน่าสนใจให้กับผู้คนที่
ผ่านไปมา อีกทั้งยังเป็นจุดศูนย์รวมของคนในเมืองที่สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ท ากิจกรรมต่างๆได้ จาก
อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมจะมีการก าหนดเส้นทางการเดินที่เป็นลักษณะตามเข็มนาฬิกาหากมองจากผังดัง
ภาพที่ 6.5.1 โดยเดินผ่าน โถงต้อนรับ ห้องสมุด อาคารจัดแสดง โรงอาหาร อาคารบรรยาย เรือนไท
ด า และนิทรรศการกลางแจ้ง 
 

6.4 รายละเอียดโครงการ 

จ าแนกตามหน้าที่องค์ประกอบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเดิม โดยแบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ได้แก่ ส่วนบริการสาธารณะ ส่วนบริการทางการศึกษา ส่วนงานผ่านบริหาร ส่วนการสนับสนุน 
และส่วนงานจัดแสดง 

ตารางที่ 6.3 
 
พื้นที่ใช้สอยในอำคำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอู่ทองเดิม 
พื้นที่ใช้สอย ขนำดพื้นทีใ่ช้สอยอำคำรเดิม 
1.ส่วนบริกำรสำธำรณะ 
โถงทำงเข้ำ 48 
ประชำสัมพันธ์ 144 
ที่จ ำหน่ำยบัตร 
ร้ำนพิพิธภัณฑสถำน 
ร้ำนอำหำร/ร้ำนกำแฟ 36 
2.ส่วนบริกำรทำงกำรศึกษำ 
ห้องบรรยำย 144 
ห้องสมุด 144 

(รวมกับพื้นที่ประชำ-สัมพันธ์ ที่จ ำหน่ำย
บัตร และร้ำนค้ำพิพิธภัณฑสถำน) 

3.ส่วนงำนฝ่ำยบริหำร  
ส ำนักงำน 100 
4.ส่วนบริกำรสนับสนุน 
คลัง 160 
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พื้นที่ใช้สอย ขนำดพื้นทีใ่ช้สอยอำคำรเดิม 
5.ส่วนงำนจัดแสดง 
นิทรรศกำรถำวร 960 
รวมพื้นที ่
(ไม่รวมทำงสัญจร) 

1,732 

ทำงสัญจร (ไม่รวมสวนกลำงอำคำร) 227 
รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,959 
ตารางที่ 6.4 

กำรค ำนวณพื้นที่ใช้สอยส ำหรับอำคำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติหลังใหม่ 

พื้นที่ใช้สอย การค านวณพื้นที่ ประมาณ
จ านวนผู้ใช้งาน 
(คน) 

ขนาดพื้นที่ใช้
สอยอาคารใหม่ 
(ตร.ม.) ขั้นต่ า 

ขนาดพื้นที่ใช้
สอยอาคาร
ใหม่ (ตร.ม.) 

1.ส่วนบริการสาธารณะ 2,584 

ที่จอดรถ 12.5 ต่อคัน 

120ตร.ม. พื้นที่อาคาร 
ต่อ 1 คัน 

108คัน 100คัน 1250
ตร.ม. 

1,350 

โถงทางเข้า 0.65 ตร.ม. ตอ่คน 300 195 384 

ประชาสัมพันธ์ 6 ตร.ม. ต่อคน 

ร้านพิพิธภัณฑ์ พนักงาน6ตร.ม.ต่อคน 

ลูกค้า 3 ตร.ม. ต่อคน 

30 90 120 

ร้านอาหาร ส่วนรับประทานอาหาร 
1.3-1.9 ตร.ม. ต่อคน 

ส่วนห้องครัว15-25% 
ของส่วนรับประทาน
อาหาร ส่วนบริการ25-
50%ของส่วน
รับประทานอาหาร 

300 520 730(รวม) 

460
(รับประทาน
อาหาร) 

130(ครัว) 

140(บริการ) 
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พื้นที่ใช้สอย การค านวณพื้นที่ ประมาณ
จ านวนผู้ใช้งาน 
(คน) 

ขนาดพื้นที่ใช้
สอยอาคารใหม่ 
(ตร.ม.) ขั้นต่ า 

ขนาดพื้นที่ใช้
สอยอาคาร
ใหม่ (ตร.ม.) 

2.ส่วนบริการทางการศึกษา 3,090 

ห้องบรรยาย
(Auditorium) 

ที่นั่ง0.42ตร.ม.ต่อที่นั่ง
เวที4ม.x(0.5xจ านวน
แถวที่นั่งในแนวต้ัง) 

300 - 1,700 

(708ที่นั่ง) 

ห้องสมุด พื้นที่อ่านหนังสือ2.32 
ตร.ม.ต่อคน พื้นที่ช้ัน
วางหนังสือ 40% ของ
พื้นที่ห้องสมุดทั้งหมด 

100 371 490(รวม) 

200(ชั้นวาง) 

ลานกิจกรรม - 300 - 900 

3.ส่วนงานฝ่ายบริหาร 830 

ส านักงาน 6 ตร.ม. ต่อคน 50 300 580 

โถงส านักงาน 30%ของพ้ืนที่
ส านักงาน 

50 174 250 

4.ส่วนบริการสนับสนุน 1,800 

คลัง คาดคะเนจากคลังเก็บ
ของเดิม 

- 1000 1,800 

  



157 
 

พื้นที่ใช้สอย การค านวณพื้นที่ ประมาณ
จ านวนผู้ใช้งาน 
(คน) 

ขนาดพื้นที่ใช้
สอยอาคารใหม่ 
(ตร.ม.) ขั้นต่ า 

ขนาดพื้นที่ใช้
สอยอาคาร
ใหม่ (ตร.ม.) 

5.ส่วนงานจัดแสดง 3,660 

นิทรรศการ
แบบถาวร 

คาดคะเนจากอาคาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่
ทองก่อนปรับปรุงและ
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
นักท่องเที่ยวในอนาคต 

- 1,500 2,410(รวม
นิทรรศการ
กลางแจ้ง) 

1,160 

นิทรรศการ
กลางแจ้ง 

- - 723 1,250 

นิทรรศการ
แบบชั่วคราว 

30% ของนิทรรศการแบบ
ถาวร 

- 450 1,120 

ทางสัญจร 1,360 

รวมพื้นที่ทั้งหมด  13,324 

 
  



158 
 

 

6.5 แบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

 
ภำพที่ 6.16 ผังชั้น 1 อำคำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 
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ภำพที่ 6.17 ผังชั้น 2  อำคำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 
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ภำพที่ 6.18 ผังชั้นใต้ดิน อำคำรพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 
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ภำพที่ 6.19  รปูด้ำนอำคำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 
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ภำพที่ 6.20  รปูตัดอำคำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 

 
ภำพที่ 6.21  ทัศนียภำพอำคำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 

 
ภำพที่ 6.22  ทัศนียภำพอำคำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอู่ทอง, โดย ผู้วิจัย 
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6.6 แนวคิดในการออกแบบอาคารและพื้นที่ในโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

 
ภาพที่ 6.23 ภาพแสดงหมายเลขต าแหน่งอาคาร, โดย ผู้วิจัย, 2559 
 
 

6.6.1 อาคารต้อนรับ ส านักงาน และโรงอาหาร(อาคารจัดแสดงเดิม) 

เนื่องจากอาคารจัดแสดงเดิมมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์จึงควรค่าต่อการเก็บรักษาไว้ 
โดยเฉพาะส่วนบันไดหน้าอาคารจัดแสดงเดิมที่เคยใช้เป็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์ จึงได้มีการต่อเติมอาคาร
จัดแสดงเดิม และปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในเป็นพื้นที่ส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยที่มี ส านักงาน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เพ่ือที่จะสามารถบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้อย่างสะดวก 

บริเวณที่จอดรถรับส่งด้านหน้าอาคารมีหลังคากันสาด (Canopy)ขนาดใหญ่ปกคลุม โดย
ออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมจักรเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะทวารวดทีี่แสดงถึงทางเข้าอาคาร 

6.6.2 อาคารห้องสมุด 

ห้องสมุดเป็นพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างโดยเฉพาะแสงจากธรรมชาติ จึงต้องมีการเปิดรับ
แสงแดดเข้ามา จึงการออกแบบเป็นอาคารกระจกที่มีการบังแสงแดดบางส่วนด้วยระแนงที่มีลวดลาย
ที่ลดทอนรายละเอียดจากศิลปะทวารวดีที่เรียกว่า ศรีวัตสะ เพื่อให้เกิดแสงเงาเป็นรูปทรง 

6.6.3 อาคารนิทรรศการ 

อาคารนิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดย ชั้นบนเป็นนิทรรศการถาวร และชั้นล่างเป็น
นิทรรศการชั่วคราว ซึ่งการเข้าชมนิทรรศการจะต้องผ่านส่วนจ าหน่ายตั๋วหน้าอาคารก่อนจึงจะแยกไป
ตามนิทรรศการแต่ละส่วน 

นิทรรศการถาวรมรีูปแบบการจัดแสดงแบบก าหนดเส้นทางสัญจรโดยมีเนื้อหาการจัดแสดง 
ได้แก ่อู่ทองศรทีวารวดี บรรพชนคนอู่ทอง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแดนอู่ทอง อู่ทองศูนย์กลางแห่ง
พุทธศาสนา และอู่ทองสมัยทวารวดีตอนปลาย 
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อาคารนิทรรศการจ าเป็นต้องมีการปิดกั้นไม่มีแสดงแดดเขา้มา เพราะอาจท าความเสียหาย
ให้กับโบราณวัตถุได้ จึงต้องหน้าต่างหรือช่องเปิดที่รับแสงสะท้อน(indirect light) 

 
ภำพที ่6.24 กำรสะท้อนแสงแดดเข้ำสู่อำคำรจัดแสดง, โดย ผู้วิจัย, 2559 

 
6.6.4 อาคารบรรยาย 

จัดวางอาคารบรรยาย(auditorium)อยู่ด้านหลังโครงการเพราะเนื่องจากเป็นอาคารที่มีขนาด
ใหญ ่เพื่อที่จะไม่บดบังอาคารอื่นๆ อาคารบรรยายมีลักษณะเป็นอาคารทึบไม่มีช่องเปิด 

6.6.5 นิทรรศการกลางแจ้ง 

ในสมัยทวารวดีที่มีเรือส าเภาเข้ามาท าการค้าขาย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์
ที่นักท่องเที่ยวยังไม่ทราบ และคาดไม่ถึง จึงมีใช้เรือส าเภาเพื่อจ าลองเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ให้
ดึงดูดความน่าสนใจให้กับโครงการ โดยนิทรรศการที่เป็นเรือส าเภานี้สามารถให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม
ตั้งแต่ใต้ท้องเรือส าเภาจนถึงดาดฟ้าเรือส าเภา ประกอบกับการเพิ่มการจัดแสดงกลางแจ้งของวัตถุ
โบราณบางส่วนหรือวัตถุจ าลองที่สามารถน าออกมาแสดงภายนอกได้โดยไม่ได้รับความเสียหาย และ     
เรือนไทด าที่เป็นของเดิมอีก 2 หลัง 

6.6.6 ลานกิจกรรม 

พื้นที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอาณาเขตเมืองโบราณอู่ทอง 
และอยู่ท่ามกลางสถานที่ส าคัญของเมือง เช่น โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย โรงเรียนอนุบาลท่าพระยาจักร 
ส านักงานเขตเทศบาลต าบลอู่ทอง ตลาดอู่ทอง หอนาฬิกาบรรหาร แจ่มใส เป็นต้น ท าให้พิพิธภัณฑ์
เป็นสถานที่สาธารณะส าหรับคนในชุมชนทีจ่ะเข้ามาท ากิจกรรมทางราชการหรือกิจกรรมอื่นๆได ้

ลานกิจกรรมเป็นลานแสดงกลางแจ้งที่อยู่กลางน้ าด้านหน้าโครงการ มีอัฒจันทร ์เวที และ
ห้องเตรียมตัวนักแสดง โดยรอบลานแสดงกลางแจ้งมีการเสริมฐานที่เป็นฐานอิฐย่อด้านที่มีลักษณะ
เหมือนกับฐานเทวสถานในมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย 
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6.6.7 คลังพพิิธภัณฑ์ 

จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง คุณ เดนดาว ศิลปานนท์ ได้
บอกว่าคลังพิพิธภัณฑ์เดิมมีขนาดพื้นที่ไม่พอส าหรับวัตถุโบราณที่มีอยู่ และส าหรับวัตถุโบราณที่
สามารถค้นพบเพิ่มในอนาคต จึงก าหนดให้มีพื้นที่ส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาส่งโบราณวัตถุได้ 
และสามารถให้รถขนของ(forklift)สัญจรไปมาภายในคลังได้สะดวก 

 

6.7 แนวคิดการประยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดี 
ตารางที ่6.5  

แนวควำมคิดกำรออกแบบกำรประยุกต์สถำปัตยกรรมทวำรวด ี

รูปภาพ รายละเอียด รูปภาพที่มาจาก
สถาปัตยกรรมทวารวดี 

 

บริเวณทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทองมีก าแพงที่มีลวดลายเป็น
รูปธรรมจักรที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
ทางเข้าอาคาร โดยจากภาพที่ด้านซ้าย
เป็นธรรมจักรที่เกิดจากก าแพงอิฐและ
ระแนงผสมผสานกัน 

 

 

ลวดลายของระแนงที่บั งแดดเข้ าสู่
พิ พิ ธภัณฑ์  เ ป็ นลวดลายที่ ม า จาก
สัญลักษณ์ศรีวัตสะที่อยู่บนเหรียญสมัย
ทวารวดี  
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รูปร่างลักษณะของฐานลานกิจกรรมและ
ฐานนิทรรศการกลางแจ้ง มีลักษณะของ
ก า ร ย่ อ เ ก็ จ ที่ เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สถาปัตยกรรมทวารวด ี

 

 
 

 

ลักษณะการวางผังโครงการ มีลักษณะ
การวางผังให้ผ่านน้ าก่อนที่จะเข้าสู่
โครงการเปรียบเหมือนต้องเดินทางข้าม
คูเมืองก่อนที่จะเข้าเมืองโบราณ 

 

 

บริเวณอาคารจัดแสดงเป็นอาคารที่ต้อง
มีการปิดกั้นแสงแดดเข้ามาสร้างความ
เสียหายให้กับโบราณวัตถุ  จึ งมีการ
ออกแบบผนังที่มีลักษณะเป็นผนังที่
เหลือมไปมาเพื่อให้มีแสงธรรมชาติ
สะท้อนเข้ามาในอาคาร (indirect light 
มีการประดับลวดลายบนก าแพง เป็น
ลวดลายที่มาจากสัญลักษณ์ศรีวัตสะที่
อยู่บนเหรียญสมัย   ทวารวดี 
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บทที่ 7 
บทสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการออกแบบพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่

ประยุกต์จากยุคทวารวดีเพื่อหาค าตอบของค าถามวิจัยที่ตั้งไว้ว่าพิพิธภัณฑ์ที่ประยุกต์รูปแบบศิลปะ
ทวารวดีมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยท าการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ต่อไปนี้ ศึกษาบริบท
สถาปัตยกรรมทวารวดีที่ความสัมพันธ์กับเมืองโบราณอู่ทองในด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ศึกษาแนวทางการประยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดี และเสนอแนวทางในการออกแบบพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทองโดยรูปแบบที่พัฒนาจากยุคทวารวดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง จาก
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้จึงสามารถสรุปเป็นประเด็นการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

7.1 บทสรุปผลวิจัย 
จากกการศึกษาพบว่า แนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดย

รูปแบบที่ประยุกต์จากยุคทวารวด ีมีองค์ประกอบในการออกแบบ 2 ส่วน ได้แก ่
7.1.1 การออกแบบพิพธิภัณฑ์ 

7.1.1.1 องค์ประกอบพพิิธภัณฑ์ 
โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเดิมเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ยังขนาดพื้น

อ านวยความสะดวกและรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น จึงมกีารเพ่ิมพื้นที่อ านวยความ
สะดวกดังนี้ โถงต้อนรับ ลานกิจกรรม ห้องสมุด ห้องบรรยาย โรงอาหาร 

7.1.1.2 รปูแบบการจัดแสดง 
เนื้อหาในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จึง

ต้องมีการจัดรูปแบบการแสดงเป็นแบบก าหนดเส้นทางเดินเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมตาม
เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงประวัติศาสตร์ทวารวดี 

7.1.2 การประยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดี 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรณีศึกษา พบว่ามีลักษณะการ

ประยุกต์สถาปัตยกรรมได้ 7 รูปแบบ ได้แก่ การจ าลองต้นแบบ การรักษาลกัษณะส าคญั การเลือกใช้
สัญลักษณ์บางส่วน การตีความใหม ่การดัดแปลงอาคารเดิม การรวมสถาปัตยกรรมต่างสมัย และการ
ก่อสร้างในพื้นที่โบราณคด ี
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 โดยลักษณะการประยุกต์ที่น ามาใช้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองทั้งหมด 5 ลักษณะ 
ได้แก ่การเลือกใช้สัญลักษณ์บางส่วน การตีความใหม่ การดัดแปลงอาคารเดิม การรวมสถาปัตยกรรม
ต่างสมัย และการก่อสร้างในพื้นที่โบราณคด ีโดยมีหลักการน ามาใช้ ดังนี ้
ตารางที ่7.1  

แนวควำมคิดกำรประยุกต์สถำปัตยกรรมทวำรวดแีต่ละลักษณะ 

ลักษณะการประยุกต์ การน ามาใช ้ รูปภาพ 

การเลือกใช้สัญลักษณ์
บางส่วน 

บริเวณทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอู่ทองมีก าแพงที่มีลวดลายเป็น
รูปธรรมจักรที่เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง
ทางเข้าอาคาร โดยจากภาพที่ด้านซ้าย
เป็นธรรมจักรที่เกิดจากก าแพงอิฐและ
ระแนงผสมผสานกัน 

 

บริเวณอาคารจัดแสดงเป็นอาคารที่ต้อง
มีการปิดกั้นแสงแดดเข้ามาสร้างความ
เสียหายให้กับโบราณวัตถุ  จึ งมีการ
ออกแบบผนังที่มีลักษณะเป็นผนังที่
เหลือมไปมาเพื่อให้มีแสงธรรมชาติ
สะท้อนเข้ามาในอาคาร (indirect light 
มีการประดับลวดลายบนก าแพง เป็น
ลวดลายที่มาจากสัญลักษณ์ศรีวัตสะที่
อยู่บนเหรียญสมัยทวารวดี 

 

ลวดลายของระแนงที่บั งแดดเข้ าสู่
พิ พิ ธภัณฑ์  เ ป็ นลวดลาย ที่ ม า จาก
สัญลักษณ์ศรีวัตสะที่อยู่บนเหรียญสมัย
ทวารวด ี  
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ตารางที ่7.1 (ต่อ) 

แนวควำมคิดกำรประยุกต์สถำปัตยกรรมทวำรวดแีต่ละลักษณะ 

ลักษณะการประยุกต์ การน ามาใช ้ รูปภาพ 

การเลือกใช้สัญลักษณ์
บางส่วน 

รูปร่างลักษณะของฐานลานกิจกรรมและ
ฐานนิทรรศการกลางแจ้ง มีลักษณะของ
ก า ร ย่ อ เ ก็ จ ที่ เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สถาปัตยกรรมทวารวด ี

 
การตีความใหม่ รอบพ้ืนที่โครงการมีการขุดคูน้ าล้อมรอบ

เปรียบเสมือนเมืองโบราณที่มี คูน้ า
ล้อมรอบเมือง 

 
 ระหว่างอาคารแต่ละหลังจะมีทางเดิน

เชื่ อมต่ อแต่ละอาคารที่ เ ลี ยนแบบ
ทางเดินมาจากมหาวิทยาลัยนาลันทาที่
เป็นทางเดินเชื่อมต่อแต่ละอาคาร 

 
การดัดแปลงอาคารเดิม การเก็บรักษาอาคารเดิมที่มีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์ ไว้  มีการต่อเติม
อาคารและปรับเปลี่ ยนพื้นที่ ใช้ งาน
ภายใน 

 

 

  



170 
 

ตารางที ่7.1 (ต่อ) 

แนวควำมคิดกำรประยุกต์สถำปัตยกรรมทวำรวดแีต่ละลักษณะ 

ลักษณะการประยุกต์ การน ามาใช ้ รูปภาพ 

การรวมสถาปัตยกรรม
ต่างสมัย 

ภายในโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อู่ ทองใหม่มี การออกแบบอาคารที่
ลักษณะหลายรูแบบทั้งอาคารที่มีการใช้
ก ระจกกับระแน ง  และอาคารที่ มี
ลักษณะทึบตัน ซึ่งมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่
หลากหลาย อีกทั้งเรือนไทด าเดิมที่เก็บ
รักษาไว้  จึ ง เกิดความแตกต่างของ
สถาปัตยกรรมแต่ละอาคารที่ตั้ งอยู่
ใกล้เคียงกัน 

 

 

การก่อสร้างในพื้นที่
โบราณคด ี

จ าลองเรือส าเภาของประเทศอินเดีย 
เพื่อจ าลองเหตุการณ์ในอดตี 

 
 

7.1.2.1 การเลือกใชส้ัญลักษณ์บางส่วน 
การเลือกใช้สัญลักษณ์บางส่วนที่น ามาใช้เป็นการใช้สัญลักษณ์ส าคัญของศิลปะทวารวดีที่

ประกอบด้วย รายละเอียดลวดลายที่พบบนเหรียญที่ใช้ในสมัยทวารวดีเรียกว่า ศรีวัตสะ เข้ามา
ประดับตกแต่งร่วมกับส่วนประกอบของอาคาร เสริมลวดลายธรรมจักรที่อยู่บริเวณกลางอาคาร และ
ใช้ลักษณะเด่นของศิลปะทวารวดีที่โบราณสถานในสมัยทวารวดีจะมีฐานขนาดใหญ่รองรับอยู่เข้ามา
ประดับอาคารในโครงการ 

7.1.2.2 การตคีวามใหม ่

การประยุกต์แบบตีความใหม่เป็นการประยุกต์ในรูปแบบของพื้นที่ว่างทางสถาปัตยกรรม ซึ่ง
การประยุกต์ในรูปแบบของที่ว่างในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองทอง คือ การใช้พื้นที่ทางเดิน
เชื่อมต่อระหว่างอาคารแต่ละหลัง ที่มีลักษณะเหมือนกับทางเดินเชื่อมโบราณสถานในมหาวิทยาลัย 
นาลันทาประเทศอินเดีย 
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7.1.2.3 การดดัแปลงอาคารเดิม 

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเดิมเป็นอาคารที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ จึงได้
เก็บรักษาอาคารเดิมไว้ เพื่อท าการต่อเติมอาคารและปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้งานภายใน จากพื้นที่จัดแสดง
เป็นพ้ืนที่โถงต้อนรับ ส านักงาน และโรงอาหาร โดยย้ายส่วนจัดแสดงไปที่อาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่
แทน 

7.1.2.4 การรวมสถาปัตยกรรมต่างสมัย 

ภายในโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองใหม่มีการออกแบบอาคารที่ลักษณะหลายรู
แบบทั้งอาคารที่มีการใช้กระจกกับระแนง และอาคารที่มลีักษณะทึบตัน ซึ่งมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่
หลากหลาย อกีทั้งเรือนไทด าเดิมที่เก็บรักษาไว้ จึงเกิดความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแต่ละอาคารที่
ตั้งอยูใ่กล้เคียงกัน 

7.1.2.5 การกอ่สร้างสร้างในพื้นที่โบราณคด ี
การน าศิลปะทวารวดีมาประยุกต์ใช้การออกแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 
การประยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดีที่น ามาออกแบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองนั้นเป็น

ข้อมูลเชิงลึกที่มีความไม่แน่นอน จึงเลือกใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ และมีหลักฐานยืนยันแน่ชัดมากกว่ามาใช้ประกอบการประยุกต์ คือ การจ าลอง
เรือส าเภาที่เข้ามาค้าขายที่เมืองโบราณอู่ทองในยุคทวารวดี 

โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณอู่ทองที่สามารถ
สังเกตได้จากคูน้ าที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ แต่พื้นที่เมืองโบราณอู่ทองไม่มีเอกลักษณ์อื่นที่แสดง
ถึงความเป็นพื้นที่โบราณคดีนอกจากคูน้ าหน้าโครงการ จึงมีการจ าลองคูน้ าในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ
เข้าถึงเมืองโบราณ และจ าลองเหตุการณ์ในสมัยทวารวดีที่เมืองอู่ทองเป็นเมืองท่าที่มีเรือส าเภาจาก
ประเทศอินเดียเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท าให้เกิดศิลปะทวารวดี ประกอบกับการจัดกลุ่ม
อาคารที่กระจายตัวกัน และมีทางเดินเช่ือมต่อกันเปรียบเสมือนการเดินชมเมืองโบราณ 

7.2 การอภิปรายผลวิจัย 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายแห่ง ซึ่งเมอืง
โบราณอู่ทองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ที่ก าลังอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาการท่องเที่ยว จึงต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะโดดเด่น ซึ่งผู้วิจัยได้น าการ
ประยุกต์สถาปัตยกรรมรูปแบบที่เป็นการก่อสร้างสร้างในพื้นที่โบราณคดีเพื่อจ าลองเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์สร้างความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว 
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ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และลงส ารวจพื้นที่โครงการ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง พบว่าเมืองโบราณอู่ทองเดิมเป็นเมืองท่าที่บทบาทการค้าขายทะเลกับ
ประเทศต่างๆ ท าให้มีการเกิดทางของเรือส าเภาจากประเทศอินเดียเข้ามาค้าขายและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 

การประยุกต์สถาปัตยกรรมทวารวดีมีความเหมาะสมกับรปูแบบการประยุกต์สถาปัตยกรรมที่
เป็นการเลือกใช้สัญลักษณ์บางส่วนเนื่องจากศิลปะทวารวดีมีสัญลักษณท์างสถาปัตยกรรมที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้จ านวนมาก เช่น ฐานอาคาร การจัดกลุ่มอาคาร การวางผังแนวแกน รายละเอียด
ลวดลายต่างๆที่พบบนโบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็นต้น ซึ่งจากงานวิจัยจะพบว่าศิลปะทวารวดีจะ
ไม่มีลักษณะเชิงพื้นที่ถึงไม่สามารถที่จะเลือกใช้รูปแบบการประยุกต์ที่เป็นการตีความใหม่ได ้
7.3 ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการน าเสนอแนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดย
รูปแบบที่ประยุกต์จากยุคทวารวดี ที่เกิดขึ้นจากโครงการขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้เห็นถึงความส าคัญของพื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง จึงได้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทองเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และรองรับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 
รวมถึงเป็นแนวทางในการออกแบบโครงการอื่นในพื้นที่เมืองโบราณ โดยผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับผู้ที่
สนใจ และต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเป็น 3 แนวคิด ดังนี ้

1) แนวคิดการออกแบบผังโครงการและความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบโครงการ เพื่อ
เป็นการแสดงถึงภาพรวมของโครงการให้เป็นที่น่าสนใจจากโดยรอบ ง่ายต่อการเข้าถึงโครงการ และ
สร้างพ้ืนที่อ านวยความสะดวกในโครงการเพ่ือให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาท ากิจกรรมร่วมกัน 

2) การออกแบบโดยใช้ลักษณะบางส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะทวารวดีเข้ามา
ผสมผสานกับส่วนประกอบของอาคารเป็นการสนับสนุนอาคารให้แสดงถึงสถาปัตยกรรมทวารวดี และ 

3) การจ าลองเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมทวารวดี
ได้มากขึ้น 
 
7.4 ข้อเสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญ 

อ.ดร.พินัย สิริเกียรติกุล เป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ที่มี
ความเช่ียวชาญประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อู่ทองโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
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7.4.1 กระบวนการประยุกตศ์ิลปะทวารวดีมาสู่ความเปน็รูปธรรม 

นอกจากการน าลักษณะบางส่วนมาใชข้องผู้วิจัย ยังต้องมีการค านึงถึงลักษณะการวางผัง

โครงการที่มีแนวแกน และความสมดุลหรือสมมาตรเพื่อให้แสดงถึงความเป็นศิลปะทวารวดี 

7.4.2 การวางผังอาคาร 

แนวคิดการน าบ่อน้ าเข้ามาเป็นส่วนส่งเสริมลักษณะความเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ าล้อมรอบ มี
การแบ่งสัดส่วนพื้นที่บ่อน้ ามากเกินไป หากต้องการที่จะแสดงความเป็นคูน้ าเมืองโบราณ ควรที่จะท า
คูน้ าจ าลองเพ่ิมล้อมรอบพื้นที่คู่กับถนนโดยรอบที่จะท าให้ทางสัญจรของรถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก และบ่อน้ าจะเปรียบเสมือนก าแพงของพ้ืนที่ 

เส้นทางเข้าออกโครงการควรให้มีทางเดียวเพ่ือที่จะง่ายต่อระบบการสัญจรของรถยนต์ และ
ง่ายต่อการรักษาความปลอดภัย 

เส้นทางการบริการยังมีการกระจายตัว ควรที่จะจัดวางเส้นทางบริการให้สามารถเข้าถึง คลัง
พิพิธภัณฑ์ ครัวโครงอาหาร ห้องบรรยาย และห้องสมุด โดยใช้เส้นทางร่วมกันทั้งหมด 

มุมมองบริเวณด้านหน้าอาคารควรเปิดโล่งไม่มีอะไรบดบังทัศนียภาพสามารถมองผ่านเข้าไป
ได้จากด้านนอกโครงการ 
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ตารางที่ ก.1 
 
แผนแม่บท พื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ 

1 โครงการออกแบบและก่อสร้างพระพุทธรูปปุษยคีรี
และ 
พุทธมณฑลประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 

สถาปัตยกรรม (ภูมิ
สถาปัตยกรรม) 

2 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง สถาปัตยกรรม 
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคมเมือง

โบราณอู่ทอง 
สถาปัตยกรรม (ภูมิ
สถาปัตยกรรม) 

4 โครงการส ารวจและอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่ง
โบราณคดีเมืองโบราณอู่ทอง 

อนุรักษ ์

5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดเขา
พระศรีสรรเพชญาราม 

สถาปัตยกรรม (ปรังปรุง) 

6 โครงการขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะกลุ่มโบราณสถานพุ
หางนาค 

อนุรักษ ์

7 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณ ีวิถีชีวิตดั้งเดิม
เมืองโบราณอู่ทอง 

อนุรักษ ์

8 โครงการสืบค้นต้นรากสุวรรณภูมิโดยธรณีวิทยา อนุรักษ ์
9 โครงการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวพุหางนาค อนุรักษ ์
10 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแม่น้ าโบราณจรเข้สาม

พัน 
สถาปัตยกรรม (ภูมิ
สถาปัตยกรรม) 

11 โครงการออกแบบ วางผัง และปรับปรุงภูมิทัศน์
อุทยานอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม (ภูมิ
สถาปัตยกรรม) 

12 โครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์เมืองโบราณอู่ทอง สถาปัตยกรรม (ภูมิ
สถาปัตยกรรม) 

13 โครงการพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์หมู่บ้านอู่ทองอู่
อารยธรรมสุวรรณภูม ิ

สถาปัตยกรรม (ภูมิ
สถาปัตยกรรม) 

14 โครงการฟื้นฟูอาชีพท้องถิ่น เมืองโบราณอู่ทอง สถาปัตยกรรม, พัฒนาชุมชน 
15 โครงการปลูกไม้หลากสีเมืองโบราณอู่ทอง พัฒนาชุมชน 
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ตารางที่ ก.1(ต่อ) 
 
แผนแม่บท พื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ 

16 โครงการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและของ
ฝากของที่ระลกึเมืองโบราณอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม, พัฒนาชุมชน 

17 โครงการปรับปรุงตลาดสดน่าซื้อน่าขายรองรับ
นักท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม (ปรังปรุง) 

18 โครงการศึกษาและออกแบบตลาดน้ าเมืองโบราณอู่ทอง สถาปัตยกรรม 
19 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวเมือง

โบราณอู่ทอง 
พัฒนาเมือง 

20 โครงการจัดท าป้ายและสัญลกัษณ์เพื่อการเดินทางและ
การท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

พัฒนาเมือง 

21 โครงการศึกษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเมือง
โบราณอู่ทอง 

พัฒนาเมือง 

22 โครงการศึกษาและจัดการขยะแบบครบวงจรเมือง
โบราณอู่ทอง 

พัฒนาชุมชน 

23 โครงการศึกษาและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อมเมอืงโบราณอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม 

24 โครงการศึกษาและก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและระบบระบาย
น้ าเมืองโบราณอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม 

25 โครงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ าแหล่งท่องเที่ยวพุหางนาค อนุรักษ ์
26 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน

คอกช้างดิน-พุหางนาค 
อนุรักษ ์

27 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเดิมบริเวณพุทธมณฑล
สุพรรณบุร ี

พัฒนาชุมชน 

28 โครงการศึกษาความเป็นไปได้เส้นทางผันน้ าเมืองโบราณ
อู่ทอง 

พัฒนาเมือง 

29 โครงการศึกษาการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองโบราณอู่ทอง พัฒนาเมือง 
30 โครงการสร้างความปลอดภัยทางถนนเมืองโบราณอู่ทอง พัฒนาเมือง 
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ตารางที่ ก.1(ต่อ) 
 
แผนแม่บท พื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
ล าดับที ่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ 

31 โครงการศึกษาการก่อสร้างจุดพักรถและลานจอดรถ
เมืองโบราณอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม 

32 โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยว
เมืองโบราณอู่ทอง 

พัฒนาเมือง 

33 โครงการรณรงค์สร้างอากาศบริสุทธิ์เมืองโบราณอู่ทอง พัฒนาเมือง 
34 โครงการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะในชุมชน

เพื่อเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 
สถาปัตยกรรม (ปรังปรุง) 

35 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะในบริเวณเมือง
โบราณอู่ทองบริการนักท่องเที่ยว 

สถาปัตยกรรม, พัฒนาเมือง 
(โครงการขนาดเล็ก) 

36 โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม 

37 โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยและติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงเมืองโบราณอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม 

38 โครงการเรือนพ้ืนถิ่นหลากชาติพันธุ์ สถาปัตยกรรม, อนุรักษ ์(ปรัง
ปรุง) 

39 โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าเส้นทางและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

พัฒนาเมือง 

40 โครงการลานคีตศิลป์เมืองโบราณอู่ทอง สถาปัตยกรรม (ภูมิ
สถาปัตยกรรม) 

41 โครงการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างเมือง
โบราณอู่ทองและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

พัฒนาเมือง 

42 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวคูเมืองโบราณอู่
ทอง 

สถาปัตยกรรม (โครงการขนาด
เล็ก) 

43 โครงการรถ Shuttle Bus พลังงานไฟฟ้า พัฒนาเมือง 
44 โครงการโคเทียมเกวียนเพ่ือการท่องเที่ยวเมืองโบราณ

อู่ทอง 
พัฒนาชุมชน 
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ตารางที่ ก.1(ต่อ) 
 
แผนแม่บท พื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

45 โครงการศึกษาการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมแหล่ง
ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม, พัฒนาเมือง 

46 โครงการศึกษาเพ่ือเช่ือมต่อเส้นทางการท่องเที่ยวเมือง
โบราณอู่ทองกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเปิด 
AEC 

พัฒนาเมือง 

47 โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาเมือง 
48 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 
สถาปัตยกรรม 

49 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

สถาปัตยกรรม 

50 โครงการออกแบบผลิตภัณฑท์้องถิ่นแสดงอัตลักษณ์
เมืองโบราณอู่ทองสู่ตลาดโลก 

พัฒนาชุมชน 

51 โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษาเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

พัฒนาชุมชน 

52 โครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่
ทอง 

พัฒนาชุมชน 

53 โครงการมัคคุเทศก์น าเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง พัฒนาชุมชน 
54 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิง่แวดล้อมเมืองโบราณอู่

ทอง 
พัฒนาชุมชน 

55 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว
เมืองโบราณอู่ทอง 

พัฒนาชุมชน 

56 โครงการคัดเลือกและก่อสร้างสัญลักษณ์เมอืงโบราณอู่
ทอง 

สถาปัตยกรรม (โครงการขนาด
เล็ก) 

57 โครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

พัฒนาชุมชน 

58 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพุหางนาคเชิงนิเวศสู่
สากล 

พัฒนาชุมชน 
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ตารางที่ ก.1(ต่อ) 
 
แผนแม่บท พืน้ที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองโบราณอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

59 โครงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง 

พัฒนาชุมชน 

60 โครงการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนมุมมอง
ประวัติศาสตร์ระดับนานาชาติ 

พัฒนาชุมชน 

61 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานมูลนิธิสุวรรณภูมิ สถาปัตยกรรม 
(โครงการขนาดใหญ)่ 

62 โครงการก่อสร้างอุทยานสุวรรณภูมิเมืองโบราณอู่ทอง สถาปัตยกรรม  
(โครงการขนาดใหญ)่ 

63 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุร ี

พัฒนาชุมชน 

64 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเมือง
โบราณอู่ทอง 

พัฒนาเมือง 

65 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเมืองโบราณอู่
ทอง 

พัฒนาชุมชน 

66 โครงการส่งเสริมและอนุรักษพ์ันธ์ุไม้พื้นถิ่นเมือง
โบราณอู่ทอง 

พัฒนาชุมชน 

67 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่เมือง
โบราณอูท่อง 

พัฒนาชุมชน 

68 โครงการพัฒนาศักยภาพให้เกิดการท่องเที่ยว พัฒนาชุมชน 
69 โครงการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษาเพ่ือการ

ท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 
พัฒนาชุมชน 

70 โครงการตลาดปลอดสารพิษเพื่อนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนเมืองโบราณอู่ทอง 

พัฒนาชุมชน 

71 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพสินค้า
ทางการเกษตรเพ่ือการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง 

พัฒนาชุมชน 

หมายเหตุ. จัดท าโดยผู้วิจัย โดยอ้างอิงข้อมูลจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) 
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ตารางที่ ก.2  
 
รายละเอียดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยทั้งหมด 44 แห่ง 
ล าดับที ่ ชื่อพิพิธภัณฑ ์ จังหวัด ประเภทการจัด

แสดง 
รูปแบบ

สถาปัตยกรรม 
1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร 
กรุงเทพมหานคร ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม

ไทย 
2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

กาญจนาภิเษก 
ปทุมธานี เครื่องปั้นดินเผา 

ชาติพันธุ์ 
สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เรือพระราชพิธี 

กรุงเทพมหานคร อื่นๆ - 

4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ช้างต้น 

กรุงเทพมหานคร ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม
ไทย 

5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เจ้าสามพระยา  

พระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์ 
งานอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทย 

6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
จันทรเกษม 

พระนครศรีอยุธยา ประวัติศาสตร์ 
บ้านประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
สมเด็จพระนารายณ ์

ลพบุร ี ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
อินทร์บุร ี

สิงห์บุร ี โบราณคด ี สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

9 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ชัยนาทมุนี 

ชัยนาท วัด สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

10 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่
ทอง 

สุพรรณบุร ี ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี
ชาติพันธุ์ 

สถาปัตยกรรม
สมัยใหม ่

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5
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ตารางที่ ก.2 (ต่อ) 
 
รายละเอียดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยทั้งหมด 44 แห่ง 
ล าดับที ่ ชื่อพิพิธภัณฑ ์ จังหวัด ประเภทการจัด

แสดง 
รูปแบบ

สถาปัตยกรรม 
11 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

สุพรรณบุร ี
สุพรรณบุร ี ประวัติศาสตร์ 

โบราณคด ี
ชาติพันธุ์ 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

12 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
สวรรควรนายก 

สุโขทัย ประวัติศาสตร์ 
เครื่องปั้นดินเผา 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

13 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระปฐมเจดีย ์

นครปฐม โบราณคด ี สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

14 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนครคีร ี

เพชรบุร ี ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม
ไทย 

15 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
บ้านเก่า 

กาญจนบุร ี โบราณคด ี - 

16 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ราชบุร ี

ราชบุร ี ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม 
ประยุกต์
(ตะวันตก) 

17 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ชาวนาไทย 

สุพรรณบุร ี วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

18 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ปราจีนบุรี 

ปราจีนบุรี ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
สมัยใหม ่

19 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พาณิชย์นาวี 

จันทบุร ี โบราณคด ี สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

20 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป ์ 

กรุงเทพมหานคร ศิลปะ/การแสดง สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตารางที่ ก.2 (ต่อ) 
 
รายละเอียดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยทั้งหมด 44 แห่ง 
ล าดับที ่ ชื่อพิพิธภัณฑ ์ จังหวัด ประเภทการจัด

แสดง 
รูปแบบ

สถาปัตยกรรม 
21 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ ์
กรุงเทพมหานคร ศิลปะ/การแสดง สถาปัตยกรรม

ไทยประยุกต ์
22 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

วัดเบญจมบพิตร  
กรุงเทพมหานคร วัด สถาปัตยกรรม

ไทย 
23 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ก าแพงเพชร 
ก าแพงเพชร 
 

ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

24 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระพุทธชินราช 

พิษณุโลก วัด สถาปัตยกรรม
ไทย 

25 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
รามค าแหง 

สุโขทัย ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

26 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เชียงแสน 

เชียงราย ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์
(เรือนไทย
ภาคเหนือ) 

27 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
เชียงใหม่ 

เชียงใหม่ ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต์ 
(เรือนไทย
ภาคเหนือ) 

28 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
น่าน 

น่าน วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

29 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หริภุญไชย 

ล าพูน ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ล้านนาประยุกต์ 

30 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิ
มาย 

นครราชสีมา โบราณคด ี สถาปัตยกรรม
ขอมประยุกต ์

  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=489
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=489
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=524
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=524
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=547
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=547
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=585
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=585
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=689
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=689
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=716
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=716
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=799
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=799
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=917
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=917
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ตารางที่ ก.2 (ต่อ) 
 
รายละเอียดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยทั้งหมด 44 แห่ง 

ล าดับที ่ ชื่อพิพิธภัณฑ ์ จังหวัด ประเภทการจัด
แสดง 

รูปแบบ
สถาปัตยกรรม 

31 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
มหาวีรวงศ ์

นครราชสีมา โบราณคด ี สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

32 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
สุรินทร ์

สุรินทร ์ ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี
ชาติพันธุ์ 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ปราสาทขอม
ประยุกต์ 

33 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
อุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 
 

ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ประยุกต์ 
(ตะวันตก) 

34 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ขอนแก่น 

ขอนแก่น ประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

35 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด ประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

36 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
บ้านเชียง 

อุดรธานี ประวัติศาสตร์ 
เครื่องปั้นดินเผา 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

37 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
สตูล 
 

สตูล ประวัติศาสตร์ 
บ้านประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ประยุกต์ 
(ตะวันตก) 

  

http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=918
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=918
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=949
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=949
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=963
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=963
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=990
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=990
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1030
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1030
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1084
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1084
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1118
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1118
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ตารางที่ ก.2 (ต่อ) 
 
รายละเอียดของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยทั้งหมด 44 แห่ง 

ล าดับที ่ ชื่อพิพิธภัณฑ ์ จังหวัด ประเภทการจัด
แสดง 

รูปแบบ
สถาปัตยกรรม 

38 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
สงขลา 

สงขลา ประวัติศาสตร์ 
บ้านประวัติศาสตร์ 
เครื่องปั้นดินเผา 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ประยุกต์ 
(จีน) 

39 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
มัชฌิมาวาส 

สงขลา วัด สถาปัตยกรรม
ไทย 

40 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ชุมพร 

ชุมพร ประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติวิทยา  

สถาปัตยกรรม
ประยุกต์ 
(ท้องถิ่นภาคใต้) 

41 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

42 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ถลาง 
 

ภูเก็ต ประวัติศาสตร์ 
วิถีชีวิตท้องถิ่น/ 
ภูมิปัญญา 

สถาปัตยกรรม
ประยุกต์ 
(พื้นถิ่นภาคใต้) 

43 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ไชยา 
 

สุราษฎร์ธาน ี ประวัติศาสตร์ 
โบราณคด ี

สถาปัตยกรรม
ไทยประยุกต ์

หมายเหตุ. จาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558 
  

http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1135
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1135
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1136
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1136
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1167
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1167
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1167
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1181
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1181
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1181
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1201
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1201
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1217
http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review_inside.php?id=1217
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ตารางที่ ก.3  
 
จ านวนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทประวัติศาสตร์ และประเภทอื่นๆ 
 ประเภทประวัติศาสตร์ ประเภทอื่นๆ รวม 
สถาปัตยกรรมไทย 4 3 7 
สถาปัตยกรรมประยุกต์ 21 11 32 
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 2 0 2 
สถาปัตยกรรมอื่นๆ 0 2 2 
รวม 27 16 43 
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ตารางที่ ก.4  
 
เปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในต่างประเทศ 
กรณีศึกษา รูปภาพ ที่ตั้ง รูปแบบ

สถาปัตยกรรม 
Tokyo 
National 
Museum 

 

Tokyo, Japan สถาปัตยกรรม
ญี่ปุ่น 

Imperial War 
Museum 

 

 

London, 
England 

สถาปัตยกรรม
ตะวันตก 

National 
Palace 
Museum 

 

Taipei, Taiwan สถาปัตยกรรมจีน 

National 
Maritime 
Museum 

 

Greenwich, 
England 

สถาปัตยกรรม
ตะวันตก 

Acropolis 
Museum 

 

Athens, Greece สถาปัตยกรรม
สมัยใหม ่

National 
Museum of 
Denmark 

 

Copenhagen, 
Denmark 

สถาปัตยกรรม
ตะวันตก 

 

http://www.timeout.com/london/museums/imperial-war-museum
http://www.timeout.com/london/museums/imperial-war-museum
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ชื่อ นายรภัส เทพรักษ์ 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 
ปีการศึกษา 2556: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ทุนการศึกษา (ถ้ามี) พ.ศ.2559: ทุนวิจัยทั่วไป ส าหรับนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา จากเงินกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 

 

รภัส เทพรักษ์. (2559). แนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง โดยรูปแบบที่ประยุกต์
จากยุคทวารวดี. การประชุมวิชาการประจ าปี 2559 Built Environment Research 
Associates Conference, BERAC 7, 2016, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมอืง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี. 

 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2556: นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ARCHITECTS 49 

LIMITED  
พ.ศ. 2557: นักศึกษาฝึกงาน บริษัท Aesthetics 
Architects 
พ.ศ. 2558: นักศึกษาฝึกงาน บริษัท Design 103 
International Ltd 
 
 

 

https://www.facebook.com/architects49/
https://www.facebook.com/architects49/
https://www.facebook.com/aesarch/
https://www.facebook.com/aesarch/
https://www.facebook.com/pages/Design-103-International-Ltd/232885960094713
https://www.facebook.com/pages/Design-103-International-Ltd/232885960094713
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