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ข้ันท่ี ๑ การบงช้ีความรู 

 

การจัดทําโครงการและงบประมาณสนับสนุน 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําโครงการจัดการความรู ประจําป ๒๕๖๑ โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  เพื่อใหการจัดการความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมความรูทั้งที่

เปนความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให

เปนระบบเพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเอง

ใหเปนผูรู รวมทั้งนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางศักยภาพของ

องคกรใหมีความสามารถในการแขงขันระดับสูง 

ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมน้ัน เปนหนวยงานที่ ดําเนินในบทบาทของการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ินดวยวิธีการตางๆ มีขอบขายการทํางาน ที่หลากหลายทั้งในระดับทองถ่ิน 

ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวน้ัน สํานักฯ ไดใชการพัฒนาผาน

การจัดการความรู (Knowledge Management) โดยเปนการนําจุดแข็งขององคกร (Strengths) ในดาน

บุคลากร และการมีเครือขายทางวิชาการและการปฏิบัติงานมาเสริมสรางศักยภาพโดยใชกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งจะทําใหเกิดการสรางองคความรู อันจะนําไปสูการมีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนา

ขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสรางประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติงานและการ

พัฒนางานทางวิชาการศิลปวัฒนธรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

 

วัตถุประสงค  

๑) เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรกับเครือขายทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม 

๒) เพื่อรวบรวมและแบงปนความรูแนวปฏิบัติที่ดีดานศิลปวัฒนธรรม 

กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรสายสนับสนุนของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 



เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

๑) บุคลากรเขารวมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

๒) มีคูมือแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู จํานวน ๑ เรื่อง 

 เชิงคุณภาพ 

๑) บุคลากรมีสวนรวมและเขารวมโครงการพรอมเพรียงกัน 

๒) บุคลากรมีการแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณอยางทั่วถึง 

๓)  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑) บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

๒) บุคลากรไดนําองคความรูและแนวปฏิบัติที่ดีดานศิลปวัฒนธรรมไปใชในการพัฒนางานประจํา 

 

โดยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ

กําหนดเปนกลไก ในการดําเนินงาน และเลือกใชกระบวนการจัดการความรูตามแบบ ก.พ.ร. ซึ่งมี ๗ ข้ันตอน

เปนระบบในการดําเนินงาน  ประกอบดวย 

๑) การบงช้ีความรู – เชน พิจารณาวา วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร, ขณะน้ีเรามีความรูอะไรบาง, อยูในรูปแบบใด, อยูที่ใคร 

๒) การสรางและแสวงหาความรู – เชน การสรางความรูใหม, แสวงหาความรูจากภายนอก, รักษา

ความรูเกา, กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 

๓) การจัดความรูใหเปนระบบ - เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู 

อยางเปนระบบในอนาคต  

๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู – เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน,         ใช

ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

๕) การเขาถึงความรู – เปนการทําใหผูใชความรูน้ันเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 



๖) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู – ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจ

จัดทําเปน เอกสาร, ฐานความรู, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge                อาจ

จัดทําเปนระบบ ทีมขามสายงาน, กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหงการเรียนรู, ระบบพี่เลี้ยง, 

การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 

๗) การเรียนรู – ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจากสรางองค

ความรู>นําความรูไปใช>เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

แนวความคิดของการจัดการความรู (KM Concept) 

คือ ยึดความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหลัก 

โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ของสํานักฯ  

“การพัฒนาแหลงเรียนรูระบบสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน” 

 



การแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรูของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อน

การจัดการความรู โดยมีบุคลากรทุกคนเปนคณะทํางานและรวมกันพิจารณาเปาหมาย และมีผูบริหารของ

สํานักเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)และคอยใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน บุคลากรไดรวมกัน

ประชุมเพื่อพิจารณาวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และเปาหมายของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจน

เครื่องมือความรูเดิม รูปแบบ และบุคคลที่สามารถใหความรูน้ันไดเพื่อใหตอบโจทยยุทธศาสตรการเสริมสราง

คุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินสูสากลและการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี

เปาหมายที่จะพัฒนาแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑเปนภาษาอังกฤษ จึงไดระบุประเด็นการจัดการรูในการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่เปน “นักสื่อความหมาย” หรือมัคคุเทศกใหความรูในพิพิธภัณฑ 

 

 

 



 



 

 

ขั้นท่ี ๒ 
การสราง 

และการแสวงหาความรู 

 

 

 

 



ข้ันท่ี ๒ การสรางและการแสวงหาองคความรู 

ข้ันที่ 2 สรางและแสวงหาความรูเปนการสรางความรูใหมโดยแสวงหาความรูทั้งจากภายนอก รักษา

ความรูเกา บุคลากรรวมกันทบทวนเอกสารองคความรูเกาเมื่อป พ .ศ. ๒๕๕๘ ที่เคยไดดําเนินการไวแลว

เกี่ยวกับการใหบริการที่ดีตอผูมาเย่ียมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาและรวมกันปดฝุนใหมโดยกําหนด

ประเด็นในการพัฒนาการใหบริการแกผูเย่ียมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาซึ่งเนนไปยังชาวตางประเทศ ซึ่ง

พบวามีเพิ่มข้ึนในปจจุบัน และสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑตามที่กําหนดไวใน

ข้ันแรกมีการจัดใหมีกิจกรรมรวบรวมความรูและประสบการณจํานวน 3 ครั้ง ประกอบดวย 

(1) จากผูทรงคุณวุฒิภายในหัวขอ “เทคนิคการเปนนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑที่ดี” 

(2) จากผูทรงคุณวุฒิทั้งภายนอก หัวขอ“ภาษาอังกฤษสําหรับสําหรับนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ

เบื้องตน” 

(3) จากประสบการณตรงของบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานใหบริการตอนรับผูเย่ียมชมชาวตางประเทศ 

หัวขอ“ประสบการณของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ” 

 

 

 

 



(1) จากผูทรงคุณวุฒิภายในหัวขอ “เทคนิคการเปนนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑท่ีดี” 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี อาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและธุรกิจบริการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

สรุปสาระสําคัญ/องคความรู : นักสื่อความหมายจะตองมีองคความรูพื้นฐานของเน้ือหาที่จัดแสดง 

โดยถายทอดออกมาดวยลักษณะเฉพาะบุคคล โดยควรช้ีจุดเนน จุดเดน วัตถุที่นาสนใจ และเลาเรื่องใหตอเน่ือง

ไมใหเหมือนกันทองจํา 

 

 

 

 

 

 



(2) จากผูทรงคุณวุฒิท้ังภายนอก  

หัวขอ“ภาษาอังกฤษสําหรับสําหรับนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑเบ้ืองตน” 

 

วิทยากรโดย ดร.แวววลี แววฉิมพลี อาจารยในหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

สรุปสาระสําคัญ/องคความรู : ในกรณีผูชมเปนชาวตางชาติ สวนใหญเขาจะต้ังใจหรือพยายามที่จะ

เขาใจหรือจะสื่อสารอยูแลว ดังน้ันนักสื่อความหมายควรเรียนรูประโยคสนทนา หรือคําทักทายเบื้องตน รวมถึง

ควรรวบรวมคําศัพทเฉพาะที่มีในพิพิธภัณฑบางคําดวย 

 

 

 

 

 

 



(3) จากประสบการณตรงของบุคลากรที่เคยปฏิบัติงานใหบริการตอนรับผูเย่ียมชมชาวตางประเทศ  

หัวขอ“ประสบการณของนักส่ือความหมายในพิพิธภัณฑ”  

 

ผูถายทอดโดย คุณพรมงคล นาคดี นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สรุปสาระสําคัญ/องคความรู : คุณพรมงคล สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับหน่ึงแตดวย

ความพยายาม การตองการเรียนรู และความกลาจึงฝกโดยการเรียนรูจากผูชมสั่งสมประสบการณข้ึนเรื่อยๆ 

 

 

องคความรูท่ีอยูในรูปแบบเอกสาร  

๑) คูมือปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 



๒) เว็บไซตพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นท่ี ๓ 

การจัดการความรู 

ใหเปนระบบ 

 

 

 



ข้ันท่ี ๓ การจัดการความรูใหเปนระบบ 

ข้ันที่ 3 จัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ

เก็บความรูอยางเปนระบบเพื่อการเรียกใชงานไดอยางรวดเร็วและถูกตองในอนาคต มีการจัดทํา

เอกสารคูมือ “การพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ” ซึ่งเปน

ความรูที่ไดจากการแสวงหาและรวบรวมความรู และจัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

โดยจะไดดําเนินการพัฒนาเอกสารประกอบการปฏิบัติงานของนักสื่อความหมาย ๒ สวน คือ 

๑) คูมือนักสื่อความหมายพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ประกอบดวยเน้ือหาหลัก ดังน้ี 

- ภาพรวมการจัดแสดง การเลาเรื่อง 

- ลําดับการจัดแสดง การเลาเรื่อง 

- รายละเอียดอยางยอ 

- วัตถุจัดแสดงช้ินสําคัญ 

- ระเบียบการเขาชม 

- ขอมูลสําหรับผูเขาชม 

 

๒)  ๓๐ คําศัพทท่ีพบบอยในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา เปนการรวบรวมคําศัพทที่

ผูปฏิบัติงานหลักไดพบจากการปฏิบัติงานสื่อความหมายใหชาวตางชาติผานลาม หรือ

บรรยายดวยตัวนักสื่อความหมายเอง เรียบเรียงและเทียบเคียงความหมายกับเอกสาร

ของกรมศิลปากร โดยเนนคําที่ไมไดใชบอยๆ ในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขั้นท่ี ๔ 

การประมวลผล 

และการกลั่นกรอง 

 

 

 



ข้ันท่ี ๔ การประมวลผลและการกล่ันกรอง 

 

การประมวลและกลั่นกรองความรูเปนการปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษา

เดียวกัน และปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณและเหมาะสมโดยมีบุคลากรรวมกันประชุมเพื่อตรวจสอบและ

กลั่นกรองขอมูลเอกสารคูมือการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ 

อยางนอย ๑ ครั้ง และนําเสนอตอคณะผูบริหารของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กอนนําความรูที่ไดไป

เผยแพรใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผูสนใจทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ขั้นท่ี ๕ 

การเขาถึงความรู 

 

 

 

 



ข้ันท่ี ๕ การเขาถึงความรู 

 

การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูซึ่งเนนไปที่บุคลากรของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมใหสามารถนําความรูการพัฒนาทักษะของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑที่ไดไปประยุกตใช

เปนแนวทางใหบริการแกผูเย่ียมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได โดยสามารถเขาถึงความรูไดจาก

บนเว็บไซตของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (http://www.koratmuseum.com) และคูมือที่จัดทําข้ึน

ทั้ง ๒ ฉบับ ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธใหผูสนใจทั่วไปสามารถเขาถึงองคความรูไดอยางสะดวก 

 

 



 

 

 



 

 

ขั้นท่ี ๖ 

การแบงปน 

และแลกเปลี่ยนความรู 

 

 

 



ข้ันท่ี ๖ การแบงปนและการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 

  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูบุคลากรไดรวมแลกเปลี่ยนองคความรูการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 

๒๑ ของนักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เอกสารคูมือ ฐานขอมูลความรูแบบ

อิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตหรือรูปแบบอื่นๆ อยางนอย ๑ ครั้ง และนอกจากน้ีบุคลากรยังไดมีการฝกปฏิบัติจาก

สถานการณจริงเพื่อใหบริการแกผูเย่ียมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมาที่เปนชาวตางประเทศ จํานวน ๑ ครั้ง 

โดยการฝกการกลาวทักทาย การกลาวตอนรับ และการกลาวลาเปนภาษาอังกฤษ อยางนอยคนละ ๑ ประโยค 

ซึ่งสงผลใหผูเย่ียมชมพิพิธภัณฑดังกลาวมีรอยย้ิม รูสึกหรรษา และประทับใจตอบุคลากรที่ใหบริการ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



การเผยแพรในรูปแบบบทความแนวปฏิบัติท่ีดีตีพิมพเผยแพร 

ในเอกสารประกอบมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 6 และมีการจัดแสดงนิทรรศการในงาน  

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2561 ณ ศูนยรวมประกาศขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ขั้นท่ี ๗ 

การเรียนรู 
 

 

 

 

 



ข้ันท่ี ๗ การเรียนรู 

 

การเรียนรูเปนข้ันที่บุคคลากรทุกคนไดมาประชุมสรุปบทเรียนการจัดการความรูในการ

ใหบริการแกผูเย่ียมชมพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา โดยระบุความสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะที่ไดจากการเรียนรู รวมทั้งการฝกปฏิบัติจากสถานการณจริง และตกลงกันจะนําไป

ปฏิบัติใหเปนสวนหน่ึงของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดอยางราบรื่นโดย

ไมสะดุด เพื่อกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป 

 

 

 

การประยุกตใชความรูจาก tacit knowledge ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน  

ดําเนินการโดยการฝกปฏิบัติการตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ อาท ิ

- บุคลากรทุกคน ฝกปฏิบัติการตอนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนดารุสซาราม 

- คุณอัครพล อินทกูล ฝกปฏิบัติในการตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุน และ

ประเทศจีน 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

ปจจัย 

สูความสําเร็จ 
 

 

 
 



ปจจัยสูความสําเร็จ 

1. เทคนิค  

1. นัดหมายการจัดกิจกรรมลวงหนาเพื่อใหบุคลากรไดมีเวลาเตรียมความพรอม 

2. เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นตามประสบการณดวยความสมัครใจ 

3. แสวงหาและรวบรวมความรูตามประเด็นที่บุคลากรสนใจ 

4. เชิญผูบริหารเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง และใหขอเสนอแนะอยางเปนมิตร 

 

2. วิธีการ 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกบุคลากรตามความตองการ  

2. เชิญวิทยากรจากภายนอกมารวมถายทอดและเพิ่มพูนประสบการณที่หลากหลาย 

3. เปดโอกาสใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที ่

4. มีการฝกปฏิบัติใหบุคลากรไดทดลองใชองคความรูในสถานการณจริง  

 

3. เคล็ดลับ 

1. เปดใจรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน 

2. สรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยไมเครงเครียดหรือเปนทางการเกินไป 

3. ผูบริหารคอยเสริมแรงและใหกําลังใจบุคลากรเสมอ 

  



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก.  

โครงการจัดการความรู (KM) 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

ภาคผนวก ข. 

แผนการจัดการความรู 

 

 

 

 



 



 



 

 

ภาคผนวก ค.  

แผนพับประชาสัมพันธ 

 

 

 

 



 



 



 

 

ภาคผนวก ง.  

แนวปฏิบัติที่  

เผยแพรในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 2018 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ภาคผนวก จ.  

คูมือสําหรับนักสื่อความหมาย 

(ภาษาไทย) 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ช.  

คูมือ 30 คําศัพทที่พบบอย 

ในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 
 



 

 

ภาคผนวก จ.  

คูมือสําหรับนักสื่อความหมาย 

(ภาษาไทย) 

 

 

 



 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๑ 

 

 

คูมอืสําหรับนักสื่อความหมาย 

ในพพิธิภัณฑเมืองนครราชสมีา 

 

 

“บรรยากาศยอนอดตี เพลนิพนิิจนครราชสมีา” 

 

 
การจัดการความรู ประจําป ๒๕๖๑ 

การพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ ๒๑ ของนักส่ือความหมายในพพิธิภัณฑ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒ 

 

พพิธิภัณฑเมอืงนครราชสมีา 

จะเลาอะไรใหฟงบาง ? 
 

 พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ถือกําเนิดดวยความมุงหวังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่จะสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรูใน

รูปแบบพิพิธภัณฑใหกับคนในทองถิ่น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ไดมี

โอกาสเรยีนรูและพัฒนาผานแหลงเรียนรูที่เปนสาธารณะท่ีมีการบูรณา

การความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัด

นครราชสมีา ควรคาที่คนโคราชจะไดรับรูและภาคภูมใิจ 

โดยมุงหวังที่จะกระตุนใหเยาวชนชื่นชอบและสนใจท่ีจะศึกษา

คนควาในประวัติศาสตร ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนไทย

ไดสั่งสมสบืทอดมาจนถงึปจจุบัน นับไดวาเปนแหลงทองเที่ยวอกีแหงหนึ่ง

ของจังหวัดนครราชสมีาที่นักทองเที่ยวจะไดรับขอมูล ความรู และความ

เขาใจเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวบรเิวณจังหวัดนครราชสีมากอนท่ีจะไปชม

ยังสถานที่จรงิ 

 

 



คูมือสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมืองนครราชสมีา ๓ 

 

 

 

“...ขุนนางจากกรุงศรอียุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ 

มาโคราชพรอมกับวัฒนธรรมภาษา อาหาร การแตงกาย 

มาผสมผสานกับชนพ้ืนถิ่นเดิม ซึ่งมท้ัีงมอญ ขะแมร ลาว  

และอีกหลายเผาพันธุ นานวันเขาก็กลายเปนอัตลักษณใหม 

เรยีกวา “ไทโคราช” นุงโจงกระเบน ไวผมทรงดอกกระทุม  

กนิขาวเจา ไมกินขาวเหนียว สรางศัพทภาษาของตนข้ึนมา  

เชน ฝนละลมึ คนจังหวัดอ่ืนเดาไมออกหรอกวา 

คนโคราชหมายถงึฝนปรอยๆ...”  

 

ผูชวยศาสตราจารย นฤมล  ปยวทิย 

อดตีผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔ 

 

 

การจัดแสดงแบงออกเปน ๗ หอง ดังนี ้

 

๑. หองตนกําเนิดอารยธรรม 

๒. หองสมัยทวารวดี   

๓. หองสมัยลพบุรี 

๔. หองสมัยอยุธยา   

๕. หองสมัยรัตนโกสนิทร 

๖. หองมหานครแหงอีสาน  

๗. หองของดีเมืองโคราช  

 

 

 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๕ 

 

ภาพรวมของการจัดแสดง 

 
บนผืนแผนดินเมืองนครราชสีมา มีการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการ

ทางประวัติศาสตรสืบตอกันมาหลายยุคหลากสมัย ตั้งแตสมัยกอน

ประวัตศิาสตร เมื่อประมาณ ๔,๕๐๐ ปมาแลว พบรองรอยอารยธรรรม

โบราณที่ ได ส่ั งสมเทคโนโลยีผ านกาลเวลาเรื่ อยมาจนถึ งส มัย

ประวัติศาสตรเริ่มตั้งแตสมัยทวารวด ีลพบุรี สืบตอมาจนถึงเมื่อคราวที่

นครราชสีมารวมกับอาณาจักรไทยในสมัยอยุธยาฐานะเมืองชั้นโท ทํา

หนาที่ดูแลหัวเมอืงชายพระราชอาณาเขตในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ใน

สมัยรัตนโกสินทรไดรับการยกฐานะเปนเมืองชั้นเอก ทําหนาที่ดูแลสวย

อากรรักษาความสงบ ปราบปรามกบฏ ในดานการทหารเปนที่ตั้งของ

กองกําลังที่ใหญที่สุดในภูมิภาค ในดานเศรษฐกิจ มีความสําคัญในการ

เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงสินคาและบริการทั้งทางรถยนต รถไฟ 

และเครื่องบนิกับภูมภิาคตางๆ และเปนศูนยกลางธุรกิจที่สําคัญของภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๖ 

 

สวนตอนรับ (ไมนับเปนหองจัดแสดง) 

 สวนนี้นําเสนอภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมาและเกียรติประวัติ

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ

รองรับตอกจิกรรมหมุนเวียน 
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ภาพเดน 

       ภาพอนุสาวรียทาวสุรนารี และประตู

ชุมพล พ.ศ.๒๔๘๙
1
 จากหอจดหมายเหตุ

แหงชาติ ถายโดย ปเตอร วิลเลียมส ฮันท  

(หลังสงครามโลก ครั้งท่ี ๒) ชางภาพของ

กองทัพอากาศอังกฤษ
2
  

อนุสาวรียทาวสุรนารีในภาพนั้นยังคง

ตั้งอยูบนฐานราบติดพื้นเหมือนเม่ือ พ .ศ 

๒๔๗๖ แรกเริ่มการกอสราง (มีพิธีเปดอนุสาวรียเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. 

๒๔๗๗) ครัน้เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๐ ฐานอนุสาวรยีชํารุด ขาราชการ และประชาชน

ชาวนครราชสมีาไดรวมใจกันสรางฐานอนุสาวรยีข้ึนใหม ณ ท่ีเดิม เพื่อใหเปนศรี

สงาแกบานเมือง และเชิดชูเกียรติทาวสุรนารี วีรสตรีไทยตลอดกาลนาน แลว

เสร็จ เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ 

                                                             
1
   วันที่ถายภาพ ตามที่ระบุไวใตภาพถาย คอื ๑๕ MAR ๑๙๔๖ หรอื ๑๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ นับไดวาเปนชวงเวลาประมาณ ๔ 

เดอืน กอนเขาสูรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (ทรงขึ้นครองราชยในวันที่ ๙ มิถุนายน 

๒๔๘๙) 
2
   หลังสิ้นสุดสงครามโลก คร้ัง ๒ อังกฤษไดถอืวาไทยแพสงครามเชนเดยีวกับญ่ีปุน และตองชดใชคาปฏิกรรมสงคราม รวมทัง้

ถูกปฏิบัตเิหมอืนผูแพสงคราม คอื ตองมีการปลดอาวุธทหารดวย แตดวยผลงานของขบวนการเสรีไทยที่รวมปฏิบัติการรวมกับ

สหรัฐอเมรกิา ทําใหสหรัฐอเมริกาเปนผูแสดงเจตนาชัดเจนตามกฎบัตรแอตแลนตกิที่ตองการใหอังกฤษปรับทาทใีหผอนปรนกับ

ประเทศไทย โดยจะตองคงความเปนอธปิไตยและเอกราชเอาไว แตจะตองชดใชคาปฏิกรรมสงครามเปนขาวจํานวนมาก อังกฤษ

จึงไดสํารวจและถายภาพกรุงเทพฯ และประเทศไทยอยางละเอียด เพ่ือสํารวจวาพื้นที่เกษตรกรรมของไทยสามารถผลติขาวและ

ใชเปนคาปฏิกรรมสงครามไดมากนอยเพียงใด 
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หองที่ ๑ 

ตนกําเนิดอารยธรรม 

 

 
 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๙ 

 

กอนหนาที่พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูเผยแผมา ณ แผนดิน

แหงนี้ การปลงศพใชการฝงลงไปในดินที่ขุดเตรียมไว ถาเปนทารกมักฝง

ไวในภาชนะดินเผา และการคนพบโครงกระดูกนี้เอง ทําใหเราสามารถ

ศกึษาเรื่องราวประวัตศิาสตร และเปดเผยอดีตดวยหลักฐาน ขอเท็จจริง

มากกวาตําราหรอืพงศาวดาร เราเรยีนรูเรื่องราวจากหลุมฝงศพไดหลาย

ประการ เชน ประเพณหีรอืพิธีกรรมในการฝงศพ สะทอนใหเห็นถงึสังคม

คนที่ยังมีชีวิตอยู ลักษณะการฝงศพแตละศพอาจบงบอกถึงสถานะของ

ผูตายเมื่อครัง้ยังมชีวิีตอยู 
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  จากการศึกษาทางโบราณคดีพบวาตนกําเนิดแหงอารยธรรมของ

ชาวโคราชเริ่มแรกในสมัยกอนประวัตศิาสตร ดํารงชวิีตอยูดวยการรอนเร 

ลาสัตวเก็บของปา จนถงึชวง ๔,๕๐๐ ปกอน ก็เริ่มพัฒนาขึ้นอยางเดนชัด 

ดวยการตัง้ถิ่นฐานบานชองเปนหลักแหลง รูจักทําการเกษตรอยางงายๆ 

คอื ปลูกขาว เลี้ยงสัตว ใชภาชนะดินเผา ตอมาราว ๓,๕๐๐ ปกอน เริ่ม

รูจักพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชจากโลหะผสมที่เรียกวา “สําริด” มีการ

สรางเมือง ติดตอแลกเปลี่ยนสินคากับโลกภายนอก ทั้งทางบกและทาง

ทะเล จนกระท่ังเมื่อ ๓,๐๐๐ ปกอน เริ่มมกีารถลุงเหล็ก เพ่ือทําเครื่องมอื

เครื่องใช บานเมอืงยุคนี้ขยายตัวขึ้นมากบางกลุมรวมตัวขึ้นเปนนครรัฐ 

 

 

แหลงโบราณคดทีุงผีโพน แหลงผลิตเกลือที่สําคัญ 

ในสมัยกอนประวัตศิาสตร 
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วัตถุจัดแสดงชิ้นสําคัญ 

 

 
 

โครงกระดูกมนุษยสมัยกอนประวัติศาสตร 

        โครงกระดูกมนุษยนี้ขุดคนไดจากการศึกษาวิจัยทางโบราณคดี ณ 

บานดานทองหลาง ตําบลโตนด อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี

ลักษณะโดยท่ัวไป คือ เพศหญิง โดยดูจากมุมของกระดูกเชิงกราน อายุ

ประมาณ ๒๕ ป โดยดูไดจากรอยประสานของกะโหลกศีรษะที่ยังไมปด 

แสดงวาอายุยังนอย รองรอยของโรคไมพบ ฟนมีรอยสึกมากเนื่องจาก

การบดเคี้ยว ไมปรากฏรองรอยของฟนผุ ความสูงของโครงกระดูก 

ประมาณ ๑๖๖ เซนตเิมตร 
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ภาชนะดนิเผาทรงปากแตร 

       ภาชนะดนิเผาทรงปากแตร หรอื แบบบานปราสาท ซึ่งมรีูปทรงโดด

เดน คือ คอคอดเล็กปากบานผายออกคลายปากแตร บางใบมีขอบฐาน

ขนาดเล็ก เคลอืบน้ําโคลนสแีดง และบางใบมกีารเขยีนลายสแีดง 

 

ภาชนะดนิเผาแบบพิมายดํา 

       ภาชนะดนิเผาแบบพิมายดํา เปนภาชนะเนื้อสดีํา ผิวเรียบขัดมัน ผิว

ดาน ตกแตงผวิดวยลายเชือกทาบ สวนใหญเปนภาชนะขนาดไมใหญนัก 

และมักเปนพวกชาม 
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หองที่ ๒ 

สมัยทวารวด ี
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ชุมชนโบราณสมัยประวัติศาสตรแรกเริ่มไดเขามาตั้งหลักแหลงอยู 

ณ เมอืงเสมา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ โดยไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม

อินเดียโดยนําศาสนาพุทธและพราหมณเขามาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

เชื่อกันวาวัฒนธรรมทวารวดเีจรญิขึ้นและมศีูนยกลางอยูในแถบที่ราบลุม

ภาคกลางของไทย คงจะแพรหลายไปยังแถบอสีานทัง้ในลุมแมน้ํา มูลและ

ลุมแมน้ําชตีอนลางผานการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนหลัก สงผลใหเกดิ

การเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญจากเดิมที่ไมมีการนับถือศาสนา มาเปน

บานเมืองที่ยอมรับนับถือศาสนา และสรางสรรคงานศลิปกรรมเนื่องใน

ศาสนาขึ้นเปนจํานวนมาก แตคงขนบธรรมเนยีมบางอยางไว เชน การฝง

ศพนอนหงาย เหยียดยาว รวมทัง้อุทิศสิ่งของตางๆ ใหกับศพซึ่งเปนความ

เชื่อดั้งเดิมตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร แทนท่ีจะปลงศพ ดวยการเผา

ตามแบบศาสนาพุทธ 
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หลักฐานที่เกาแกที่สุดในสมัยนี้สวนจารกึที่พบเปนตัวอักษรปลลวะ

ของอนิเดีย ภาษาบาล ีและภาษามอญ นอกจากน้ียังพบหลักฐานที่แสดง

ถงึวัฒนธรรมทวารดทีี่สําคัญ คอื เมอืงเสมาและพระพุทธรูปปางไสยาสน

ทํามาจากหนิทรายขนาดใหญอายุ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ 

 

 
ศลิาจารกึบออกีา พบท่ี บานบออกีา อําเภอสูงเนนิ  

ปจจุบันเก็บรักษาอยูท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาตพิิมาย 
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วัตถุจัดแสดงชิ้นสําคัญ 

 

 
ธรรมจักรศลิาจําลอง (Wheel of Dhamma) 

     ธรรมจักรศิลา  เปนชนิดเดียวกันกับที่พระปฐมเจดีย เปนศิลปะยุค

ทวารวดี มีลักษณะคลายลอเกวียน ทําจากศิลาแลงขนาดใหญ มีหนา

กวางทัง้ ๒ ดาน เสนผาศูนยกลาง ๑.๔๑1 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ดุมลอ ๓๑ เซนติเมตร ตอนลางมีสลักคลายหนาพนัสบดี ซึ่งมีลักษณะ

ผสมสัตวหลายชนดิ คอื มีเขาเหมือนโค มปีากเปนครุฑ มีปกเหมือนหงษ 

สัตวเหลานี้ลวนเปนพาหนะของเทพใหศาสนาพราหมณหรือฮินดู สวน

พนัสบดเีปนพาหนะของพระพุทธเจาตามความเชื่อของพุทธฝายมหายาน 

ชิ้นที่แสดงอยูนี้เปนชิ้นจําลอง สวนชิ้นจริงประดิษฐานอยูที่วัดธรรมจักร

เสมาราม อําเภอสูงเนนิ จังหวัดนครราชสมีา 
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หองที่ ๓ 

สมัยลพบุรี 
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  วัฒนธรรมขอมไดแผอทิธพิลมายังภาคอีสาน สงผลตอความความ

เปลี่ยนแปลงอยางมากในชวงสมัยลพบุรี ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖-

๑๙ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานศิลปกรรมและวัฒนธรรมทางความเชื่อที่

เกี่ยวเนื่องในศาสนาฮินดูผสมผสานกับพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน            

ซึ่งสะทอนอยูในโบราณสถานที่ไดรับแบบอยางจากวัฒนธรรมขอมที่

สําคัญ ไดแก แบบแผนการสรางเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยม การสรางอางเก็บ

น้ําขนาดใหญ ที่เรียกวา “บาราย” ศาสนาสถานขนาดใหญในรูปแบบ

ปราสาทหนิ เครื่องปนดนิเผาแบบขอม เปนตน 

 

 
 

ปราสาทหินพมิาย คอื ปราสาทหนิที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย 
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       ปราสาทหินพิมาย สรางเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๗ 

และมกีารกอสรางเพิ่มเติมในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เพื่อใหเปนพุทธสถาน

ลัทธิมหายาน หลักฐานท่ีบงชี้อายุสมัยของปราสาทหินพิมาย คือ ศิลา

จารึกที่พบดานทิศตะวันออกของปราสาทประธาน ระบุศักราชตรงกับ

พุทธศักราช ๑,๕๗๙ -๑,๕๘๙ มีขอความสรรเสริญพระพุทธเจาและ

พระราชานามศรสีุรยิวรมันหรือพระเจาสุริยวรมันที่ ๑ ผูทรงนับถือพุทธ

ศาสนาลัทธิมหายาน และจารกึที่กรอบประตูระเบียงคดระบุศักราชตรง

กับพุทธศักราช ๑,๖๕๑ – ๑,๖๕๕ ไดกลาวถึงการสถาปนากมรเตงชคต 

เสนาบดีไตรโลกยวิชัย ซึ่งเปนชื่อของรูปเคารพในพุทธศาสนาลัทธิ

มหายาน และมชีื่อวิมายปรากฏอยูดวย 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๐ 

 

 
 

 

อโรคยาศาลการรักษาโรคและบูชาเทพ 

 

 สิ่งกอสรางอื่นที่สัมพันธกับยุคสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ 

โดยตรง และแสดงถงึการแผอทิธพิลของพระองคเขาสูอีสาน คือ “อโรค

ยาศาล” ตามที่เรยีกในจารึก หมายถึง โรงพยาบาล คือ อาคารสรางขึ้น

เพื่อการรักษาพยาบาล ณ อาคารเชนนี้ไดประดษิฐานพระไภษัชคุรุไวทูรย 

ผูประทานความสุขเกษม และความไมมโีรค 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๑ 

 

 

 

รูปแบบของอโรคยศาลอาจสรางขึ้นจากไม โดยอยูในบริเวณใกล

กับศาสนสถานที่สรางขึ้นจากศิลาแลงท่ีพบหลักฐานในปจจุบัน แผนผัง

ของศาสนสถานประกอบดวยปราสาทประธาน สรางหันไปทางทิศ

ตะวันออก มกํีาแพงแกวลอมรอบ และมโีคปุระเปนทางเขาดานเดียวทาง

ทศิตะวันออก มักพบอาคารผังรูปส่ีเหลี่ยมผนืผาสันนษิฐานวาเปนบรรณา

ลัย อยูตดิรมิกําแพงทางทศิตะวันออกเฉยีงใต หันเขาหาปราสาทประธาน 

และมีสระน้ําอยูในบริเวณใกลเคียง โดยมักอยูทางทิศตะวันออกบริเวณ

ภายในหรอืภายนอกกําแพงแกว รูปแบบดังกลาวเปนผังของศาสนสถาน

ประจําอโรคยาศาลที่พบท่ัวไปในประเทศไทยซึ่ง เปนอโรคยาศาลขนาด

เล็กประจําทองถิ่น และสรางขึ้นคลายคลึงกันในแตละชุมชน โดยมี

รายละเอยีดบางประการที่ตางกันเล็กนอยตามลักษณะพื้นที่ และวิธีการ

กอสราง 

 

 

 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๒ 

 

วัตถุจัดแสดงชิ้นสําคัญ 

 

 

ศวิลึงและฐานโยน ี

      ศวิลงึค เปนสัญลักษณแทนพลังแหงการเกิดสรรพสิ่งขึ้นในโลกของ

พระศิวะเทพสูงสุดในศาสนาฮินดู ความศรัทธาในองคพระศิวะ เปนแรง

บันดาลใจใหเกดิรูปแบบสถาปตยกรรมที่จําลองที่อยูของเทพเจามาไวบน

โลกมนุษย สวนยอดของเทวลัยบนภูเขาเปนที่ประดิษฐานของศิวลึงค 

เปรยีบเสมอืนองคพระศิวเทพผูปประทับอยูบนยอดเขาไกรลาสศูนยลาง

แหงจักรวาลระเบียบคตที่ลอมลดหลั่นลงมาเปนสิ่งสมมติแทนภูเขาและ

แมน้ําที่โอบลอมจักรวาลอยูโดยรอบ 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๓ 

 

แมศิวลึงคจะเปนสัญลักษณแทนพระศิวะ แตโดยองคประกอบ

ของศวิลึงคนั้นไดแฝงความหมายของเทพเจาผูย่ิงใหญในศาสนาฮินดูทั้ง

สามองค ซ่ึงรวมเรยีกวา ตรมูีรต ิรวมเขาไวเปนหนึ่งเดียว กลาวคือ สวน

ฐานรูปสี่เหลี่ยม หมายถึง พระพรหม สวนกลางเปนรูปแปดเหลี่ยม 

หมายถงึ พระวิษณุ และยอดทรงกระบอกปลายมน หมายถงึพระศวิะ 

ความเชื่อในเรื่องพลังแหงการกอเกิดสรรพสิ่งของพระศิวะในอดีต

ไดแปรเปลี่ยนเปนการนับถือสัญลักษณเพศชาย ดวยทัศนคติทางความ

เชื่อที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน 

 

ภาชนะทรง “ไหขนาดใหญ”  

     เปนภาชนะที่มีลักษณะปากเล็ก คอสั้น ไหลภาชนะกวางมน แลว

คอยๆ ไลสอบลงมาที่ฐาน นยิมตกแตงลวดลายเปนลายขูดขดี เคลอืบทับ

ดวยน้ําเคลือบสีนํ้าตาล น้ําตาลดํา น้ําตาลเหลือง บางใบก็จะไมมีน้ํา

เคลอืบ ใชประโยชนในการบรรจุน้ํา หมักปลารา เก็บน้ําปลา เก็บของแหง  

ของเหลวอยางเชนน้ําหรอืเหลา หรอืใสของมคีาฝงดนิ 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๔ 

 

 

พระพิฆเนศ แกะสลักจากหินทราย 

ศลิปะลพบุร ีคนพบจากอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๕ 

 

 

หองที่ ๔ 

สมัยอยุธยา 

 

 
 

 

 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๖ 

 

เมอืงนครราชสมีาในสมัยอยุธยามฐีานะเปนเมอืงชัน้โท ซึ่งมบีทบาท

สําคัญในการเปนฉนวนปองกันการรุกรานของขแมร (เขมร) ลาว ญวน 

และเปนหัวเมอืงใหญ ควบคุมเขมรปาดงที่ขึ้นตอกรุงศรอียุธยา  

 

พ.ศ. ๒๒๐๕ รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช พระองคทรง

โปรดฯ สรางเมืองสําคัญที่อยูบริเวณชายพระราชอาณาจักรทางภาค

อสีาน ใหมปีอมปราการเพื่อปองกันการรุกรานจากขาศึก จึงทรงโปรดฯ 

ใหยายเมืองโคราชเดิม (อําเภอสูงเนินในปจจุบัน) มาต้ัง ณ สถานที่

ปจจุบัน โดยใหชางชาวฝรั่งเศสออกแบบเมืองที่มีปอมปราการแบบ

ตะวันตก และสรางวัดประจําทศิตางๆ ภายในเขตกําแพงเมือง ไดแก วัด

กลางนคร (วัดพระนารายณมหาราช) วัดบูรพ วัดอิสาน วัดพายัพ วัด

สระแกว และวัดบงึ ซึ่งวัดเหลานี้มรีูปแบบสถาปตยกรรมตามแบบกรุงศรี

อยุธยา อาท ิฐานอุโบสถที่ออนโคงตกทองชาง (ทรงสําเนา), คันทวยนยิม

เปนไมแกะสลักรูปนาคกลับหัว, หนาบันนยิมเปนไมแกะสลักรูปตางๆ  



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๗ 

 

 

 

ในความเปนเมืองหนาดานสําคัญนั้นการออกแบบสรางเมืองตาม

ตําราพชิัยสงครามสมัยกรุงศรอียุธยา จึงไดต้ังหมูบานดานในทุกทิศรอบ

เมอืง เพื่อเปนกองหนาระวังคอยสอดแนม และคอยปะทะขัดขวางหนวง

เหนี่ยวไมใหขาศึกยกทัพมาประชิดเมืองนครราชสีมาเร็วเกินไป หรือทํา

หนาที่เปนผูสงขาวสารระหวางหมูบานและเมือง ซึ่งยังคงปรากฏใหเห็น

ชื่อของหมูบาน ตําบล หรอือําเภอ ที่เคยทําหนาที่เปนดานของเมืองจนถึง

ปจจุบัน เชน ดานขุนทด ดานจาก ดานเกวยีน ฯลฯ เปนตน 

จุดเดนที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการสรางเมืองนครราชสีมานั้น 

คอื การบรหิารจัดการน้ําที่ไดรับการออกแบบมาพรอมกับการสรางเมือง 

คือ การขุดคลองสงน้ําเรียกวา “ลําปรุ” (ลํา-ปะ-หรุ) เพ่ือสงน้ําเขามา

หลอเลี้ยงเมอืงนครราชสมีา และการวางระบบประปาภายในเขตกําแพง

เมอืงนครราชสมีา  



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๘ 

 

วัตถุจัดแสดงชิ้นสําคัญ 

 

หนาบันไมแกะสลักจากอุโบสถวัดพายัพ 

 

พุทธประวัติ ตอน เจดยีจุฬามณ ี

เมื่อพระโพธิสัตวเสด็จออกบรรพชาเสด็จขามแมน้ําอโนมาแลวจะ

อธษิฐานเพศบรรพชติ ทรงตัดมวยพระเกศาขวางไปในอากาศ พระอินทร

นําผอบแกวมารองรับเอาไปประดษิฐานในพระเจดยีจุฬามณี 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๒๙ 

 

พุทธประวัติ ตอน มารวิชัย 

พระบรมโพธสิัตว (พระพุทธเจากอนบรรลุธรรม) ไดเสด็จไปประทับใตตน

มหาโพธิ์ และน่ังสมาธิกําหนดจิตเจริญสมาธิภาวนา เพื่อการบรรลุพระ

สัมมาสัมโพธิญาณ  อยูในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถซายหงาย

วางบนพระเพลา พระหัตถขวาวางควํ่าลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถชี้ลงที่

พื้นธรณใีนคราวที่พระองคทรงเอาชนะมารได 

 

 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๓๐ 

 

พุทธประวัติ ตอน มหาภิเนษกรมณ  

การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณของพระโพธิสัตวสิทธัตถะ- เปนรูปพระ

โพธิสัตวเจาชายสิทธัตถะทรงมากัณฐกะ มีนายฉันนะเกาะหลังมาตาม

เสด็จ ขามาทัง้ 4 ขา มทีาวจตุโลกบาลทั้ง 4 ประจําอยู นําพระองคเหาะ

ขามกําแพงพระนครออกไปดวยปาฏหิารยิ 

 

 

 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๓๑ 

 

คันทวย หรอื ทวย จากพระอุโบสถเกาวัดพายัพ   

 

คันทวย หรอื ทวย คอื สวนหนึ่งของสถาปตยกรรมไทยทําหนาที่ค้ํา

ยันชายคา มักแกะสลักหรอืหลอเปนลวดลายสวยงาม คันทวย มทัีง้ที่เปน

ไม และปูนปน ตามแตประเภทของอาคาร 

คันทวย ทางภาคเหนอื จะเรยีกทวยหูชาง มีลักษณะเปนแผนไมรูป

สามเหลี่ยมตดิกับเสาหรอืผนัง บนแผนไมมกีารสลักลายหรอืลายฉลุโปรง 

เปนรูปนาค ลายดอกไม หรอืลายตาง ๆ ตามแตการออกแบบ 

คันทวยทวยที่จัดแสดงอยูนี้ มีลักษณะแกะสลักจากไมเปนรูปนาค

กลับหัว ซึ่งไดจากการรื้อถอนพระอุโบสถหลังเกาของวัดพายัพ อําเภอ

เมอืงนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๓๒ 

 

 

หองที่ ๕ 

สมัยรัตนโกสินทร 

 

 
 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๓๓ 

 

ในสมัยรัตนโกสินทรเมืองนครราชสีมามีฐานะเปนเมืองสําคัญใน

ดานการทหารและการปกครองย่ิงกวาแตกอนมาก ในตนรัชสมัย   

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดเกลาฯ ใหเมือง

นครราชสมีามฐีานะเปนเมอืงเอก เจาเมอืงมบีรรดาศักด์ิ “เจาพระยา” ให

ปกครองเมืองเขมรปาดง และหัวเมอืงตอนในภาคอสีาน 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๓๔ 

 

 

 เหตุการณสําคัญตอประวัติศาสตรจังหวัดนครราชสีมาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว คือ  วีรกรรมทุงสัมฤทธิ์เมื่อ

พุทธศักราช ๒๓๖๙ โดยเหตุการณในครั้งนั้น เจาอนุวงศผูครองเมือง

เวียงจันทน ไดทําการกอกบฏตอกรุงเทพฯ ยกทัพเขามายึดเมือง

นครราชสมีา แลวกวาดตอนครัวชาวนครราชสมีาและคุณหญิงโมไปถึงที่

ทุงสัมฤทธิ์ คุณหญิงโมและครัวชาวนครราชสีมาไดตอตานจนเกิดเปน 

“วีรกรรมทุงสัมฤทธิ์” เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๖๙ ชวยให

สามารถกอบกูเมอืงนครราชสมีากลับคนืมาไดในที่สุด 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๓๕ 

 

 ในสวนนี้นําเสนอศิลปวัตถุ อันเปนมรดกจากตึกดินของคุณยาย

ย่ีสุน ไกรฤกษ ซึ่งทายาท คือ คุณเสริมศรี  โชรัมย ที่ไดมอบใหศูนย

วัฒนธรรม เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบดวย เอกสาร

โบราณ อาทิ ใบลาน ซึ่งมีคัมภีรพระเจาสิบชาติ วรรณกรรมทองถิ่น 

ตํารายา ตํารากฎหมาย กฎหมายลักษณะทาส พิมพเมื่อจุลศักราช 

๑๒๔๒ กฎหมายลักษณะผัวเมีย พิมพเมื่อจุลศักราช ๑๒๔๔ จดหมาย 

หนังสอื สัญญา พัสดุตพิีมพ นามบัตร บัตรอวยพร มดีชนดิตางๆ กรรไกร 

เครื่องยา หินบดยา ผา เครื่องแตงกายขุนนาง เงินเหรียญ เครื่องมือ

เครื่องในในครัวเรอืน ฯลฯ 

 

  

 



คูมือสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมืองนครราชสมีา ๓๖ 

 

วัตถุจัดแสดงช้ินสําคัญ 

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา 

หนังสือราชกิจจานุเบกษาชุดนี้ ได รับการบริจาค จากคุณเสริมศร ี

โชรัมย ทายาทของคุณยายยี่สุน ไกรฤกษ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 

2537 

ราชกจิจานุเบกษา เปนหนังสือรวบรวมคําประกาศ กฎหมาย และคําสั่ง

ทางราชการ ที่ไดประกาศใหประชาชนทราบอยางเปนทางการ 

นอกจากนี้ราชกจิจานุกเบกษาฉบับนี้ยังมีรอยประทับตราไปรษณีย

จากกรุงเทพฯ สงมายังเมอืงนครราชสมีา ในสมัยรัชกาลที่ 6 อีกดวย 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๓๗ 

 

 

หองที่ ๖ 

มหานครแหงอสีาน 
 

 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๓๘ 

 

 

 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนระยะที่

มหาอํานาจตะวันตกกําลังดําเนินนโยบายแผขยายอํานาจทางการเมือง

เขามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสงผลตอความม่ันคงของ

ประเทศ จึงทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเริ่ม

ปฏิรูปการปกครองจัดหัวเมืองเปนมณฑลเทศาภิบาล และเมือง

นครราชสีมาก็ยังเปนฐานกําลังในการรักษาอํานาจการปกครองของ

สวนกลาง และยังใชเมอืงนครราชสมีาเปนแหลงยุทธศาสตรทางทหาร ย่ิง

ไปกวานัน้นครราชสมีายังเปนตัวอยางของการยอมรับอํานาจของรัฐบาล

กลางไดอยางผสมกลมกลืนกันในทางสังคมและทางวัฒนธรรมของชาว

กรุงเทพฯและชาวอสีานอกีดวย 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๓๙ 

 

 กําเนดิทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย 

 จุดเปลี่ยนสําคัญของการคมนาคมขนสงและเดินทางไกล คือ การ

สรางทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย เริ่มตนจากกรุงเทพฯ ถึง

นครราชสีมา ระยะทาง ๒๖๔ กิโลเมตร โดยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จฯ ไปทรงเปดการ

เดินรถไฟสายนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๓ ดังนั้นการใชเกวียน

บรรทุกขนสงหรือเดินทาง จากทองถิ่นหลายแหง ในภาคอีสานเขาสู

กรุงเทพฯ ตองเปลี่ยนจุดหมายมาท่ีนครราชสมีา เพื่อขนถายสัมภาระหรือ

สนิคาที่สถานรีถไฟมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

 กําเนดิกองกําลังทหารประจําการ 

 การปฏิรูปการทหาร เปนสวนหนึ่งในกระบวนการปฏิรูปการ

ปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเมอืงนครราชสมีา นับเปนกําลังสําคัญใน

ฐานะเปนแหลงกําลังทหารสนับสนุนรัฐบาลกลางในการดูแลพระราช

อาณาเขต และเปนแหลงยุทธศาสตรสําคัญหากในกรณีเกิดสงครามกับ

ฝรั่งเศสขึ้น ทําใหใน พ.ศ. ๒๔๕๒ จงึไดจัดตัง้กองกําลังทหารประจําการ

ครัง้แรกในประเทศไทย ตั้งกองอยูที่หนองบัว เรียกวา “คายทหารหนอง

บัว” ตอมา พ.ศ. ๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชฯ 

รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเปน “คายสุร

นารี” ปจจุบันเปนที่ตัง้ของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ รวมทัง้มณฑล

ทหารบกที่ ๒๑ และจังหวัดทหารบกนครราชสมีา 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔๐ 

 

 

 

 กําเนดิโรงเรยีนนายรอยตํารวจภูธร 

พ .ศ . ๒๔๔๔ - ๒๔๔๗  พระบาทสมเ ด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้ง “โรงเรียนนายรอย

ตํารวจภูธร” ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยอันเปนรากฐานเริ่มตนของ

โรงเรยีนนายรอยตํารวจยุคปจจุบัน ณ มณฑลนครราชสีมา บริเวณใกล

กับประตูไชยณรงค ตอมาเปนที่ตัง้ของกองบังคับการตํารวจภูธร ภาค ๓ 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔๑ 

 

มหานครแหงการกฬีา 

  จังหวัดนครราชสีมาเปนเมืองใหญอันดับหนึ่งและเปนศูนยกลาง

ความเจริญที่สําคัญที่สุดเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ .ศ. 

๒๕๔๗ จงึไดดําเนนิ “โครงการกอสรางสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง 

๓๓๓ ป จังหวัดนครราชสีมา” โดยไดรับพระราชทานนามสนามกีฬาวา 

“สนามกฬีาเฉลิมพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” และไดรับ

เกยีรติใหเปนเจาภาพการแขงขันกฬีาซเีกมสและอาเซียนพาราเกมสในป 

๒๕๕๐ -–๒๕๕๑ นับเปนกาวสําคัญที่ทําใหเมอืงนครราชสมีาพัฒนาไปสู

การเปนมหานครแหงการกฬีา 

 

 

สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔๒ 

 

 

 

การแขงขันกฬีาซีเกมส ครั้งท่ี ๒๔ และอาเซยีนพาราเกมส ครัง้ที่ ๔ 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔๓ 

 

  

หองที่ ๗ 

ของดเีมืองโคราช 

(สวนนทิรรศการกึ่งหมุนเวียน) 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔๔ 

 

สวนจัดนทิรรศการกึ่งหมุนเวียน ไดคัดเลอืกเนื้อหาที่เปนของดีเมอืง

โคราช จากคําขวัญในอดตีและคําขวัญปจจุบัน เพื่อนําเสนอใหเยาวชนคน

รุนใหมไดรูจักวา โคราชมขีองดอีกีมากมายที่ไดรับการกลาวขวัญในอดีต 

ทั้งมวยโคราช ผาหางกระรอก รถสามลอถีบ รําโทนโคราช และเพลง

โคราช 

 

 

 
 

แมวโคราช 

           แมวโคราช หรือ แมวสีสวาด มีถิ่นกําเนิดอยู ณ อําเภอพิมาย 

โบราณเรยีกวา “แมวมาเลศ” หรือ “แมวดอกเลา” เพราะมีสีคลายดอก

เลา มชีื่อเรยีกอยางหลากหลาย อาท ิแมวโคราช แมวสสีวาด แมวมาเลศ 

แมวดอกเลา แมวสเีทา  



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔๕ 

 

แมวโคราชเปนแมวแหงโชคลาภ สีขนเปนสีสวาดออกเทาเงิน ซึ่ง

เปนสีของเงินและโชคลาภ แมวโคราชผูกพันกับคนไทยมาชานาน 

เนื่องจากเปนแมวที่นยิมใชในพิธแีหนางแมวขอฝนเมื่อเจอฤดูกาลแหงแลง 

เชื่อกันวาสีขนคลายสีของเมฆอันเปนที่มาของฝน ซึ่งสรางความอุดม

สมบูรณใหแกชาวไร ชาวนา ตาที่ เปนสีเขียวหรือเหลืองอําพันนั้น

เปรยีบเสมอืนความเขยีวขจขีองขาวกลาในนา  

 

 
 

สามลอโคราช 

           การเดินทางมหีลากหลายพาหนะที่นําไปเราสูจุดหมาย สามลอ 

เปนวิธหีนึ่งของการเดินทาง ซึ่งแมเวลาจะหมุนเวียน เปลี่ยนไป  แตสาม

ลอก็ยังคงผูกพัน และเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมไทย กลายเปน

ภาพลักษณ ของความภาคภูมิใจ ในความสามารถแหงการประดิษฐของ

คนไทย ท่ีนําไปประยุกต เขากับการประกอบ สัมมาชพี ไดอยางกลมกลนื  



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔๖ 

 

ในป พ.ศ. ๒๔๗๖ รถสามลอ ถอืกําเนิดเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ 

ณ นครราชสมีา โดย นาวาเอก เลื่อน พงษโสภณ นํา "รถลาก" หรือ "รถ

เจก" มาดัดแปลงรวมกับรถจักรยาน  ทําใหเกิดเปนรถสามลอ ถือเปน

ตนแบบ รถสามลอที่ใช รับสงผูโดยสาร และไดแพรหลายไป ท่ัวประเทศ 

จนถงึปจจุบัน    

            ในระยะเวลารถเครื่องยนตไดเขามามีบทบาท ตอการเดินทาง

ของผูคนมากขึ้น ทําใหสามลอถบี  คอยๆ เลอืนหายไปจากสังคมไทย 

 

เพลงโคราช 

             เพลงโคราชเปนวัฒนธรรมทางภาษาของชาวโคราช รองเลน

สบืทอดกันมาโดยอาศัยความจําและปฏิภาณไวพริบ จัดเปนวรรณกรรม

มุขปาฐะ ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมอืนใคร จะเริ่มเลนตัง้แตเมื่อใด

ไมปรากฏหลักฐานแนชัด มีแตเพียงคําบอกเลาตอๆ กันมาวา สมัยทาน

ทาวสุรนารมีชีวีติอยู ทานชอบเพลงโคราชมากและเชื่อตอๆ กันมาวาเมื่อ

มงีานประจําปที่ทางจังหวัดจัดขึ้นเพื่อฉลองทานทาวสุรนารมีหรสพที่ขาด

ไมได คอื เพลงโคราช เปนบทบาทสําคัญในการอุมชูเพลงโคราชใหดํารง

อยูดวยกระแสนยิมจางเพลงโคราชรองแกบน 

เพลงโคราชพัฒนามาจาก “เพลงกอม” มีลักษณะเดนในการใชคํา

รองที่มีคําสัมผัสเปนกาพยกลอน และใชภาษาถิ่นผสมกับคําไทยภาค

กลางมารอยเรยีงเปนบทเพลง ซึ่งในการขับรองนัน้ใชภาษาสําเนยีงโคราช

ดัง้เดมิ 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔๗ 

 

 

            เพลงโคราชมีเนื้อหาที่เก่ียวของกับชีวิตและสังคม เปนเสมือน

กระจกเงาที่ฉายความรูสึกนึกคิดและความปรารถนาอันแทจริงของ

ชาวบาน ดวยเหตุนี้เพลงโคราชจงึเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทองถิ่นของ

ชาวโคราชที่เปนแหลงสะสมภูมิปญญาทองถิ่นภูมิปญญาดานภาษา 

อารมณขัน การทํามาหากินและชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติเปนแหลง

บันทกึภาพวิถชีวิีตของคนในทองถิ่นเปนอยางดี 

 

 
 

 

 

 



คูมอืสําหรับนักสื่อความหมายในพพิธิภัณฑเมอืงนครราชสีมา ๔๘ 

 

ผาหางกระรอก 

             ผาหางกระรอก” เปนผาที่มีชื่อเสียง เอกลักษณคูเมืองโคราช

มาชานาน มลีักษณะพเิศษอยูที่การใชเสนดาย ๒ สี ควบหรือปนเขาเปน

เกลียวผสม เรียกวา “ลูกลาย” เม่ือนําไปทอกับ “เสนยืน” ทําใหเนื้อผา

แลดูเปนเสนฝอยฟู เหลอืบระยับ คลายกับหางของกระรอก จึงเรียกวา 

ผาหางกระรอก 

             ในอดีตผาหางกระรอกเปนผาใชสําหรับนุงโจงกระเบน 

โดยเฉพาะขุนนางและชนชั้นสูงจะใชผาไหมหางกระรอกนุงสวมราชปะ

แตน สําหรับไปงานราชการ งานพิธี ถาเปนชนชั้นสามัญ นุงผาพื้นแต

ตอมาก็ใชผาหางกระรอกดวย สวมเสื้อคอกลมอาจมีผาขาวมามัดเอว

หรือพาดไหล นอกจากนี้ยังใชเปนผาในพิธีกรรม เชน ใหนาคนุงในงาน

อุปสมบท ใชเปนผาไหวผูใหญในงานแตงงานและใชเปนผาปกโลงศพ 

           ความเชื่อ : ในการทอผาหางกระรอกจะทอเพียง ๑ ผืนเทานั้น 

ในการทอผา ๑ เครอื ทัง้นี้จะทอใหมคีวามยาวไมใหถงึ ๘ ศอก เพราะจะ

ตกโฉลกที่วา “แปดศอกผาหมผีนอน” จึงทอเพียง ๗ ศอก ใหตกโฉลก

ที่วา “เจ็ดศอก ผาปดตาปนให” หากจะทอใหยาวกวานี้ ก็จะทอไมใหถึง 

๘ ศอก โดยศอกท่ี ๘ จะกํามอืไวไมใหครบ เรยีกวา “ศอกกํา” 
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มวยโคราช 

            มวยโคราช เคยมชีื่อเสยีงโดงดัง เปนที่กลาวขวัญในอดีต ดังคํา

กลาวที่วา “นักมวยโคราช นักปราชญเมอืงอุบล” นักมวยโคราชหลายคน

ไดรับการกลาวขวัญยกยองในดานความเกงฉกาจของฝมือและชั้นเชิง

โดยเฉพาะอยางย่ิง สุข ปราสาทหินพิมาย ฉายา “ยักษสุข, สุข ยักษผี

โขมด“และกติติศัพทแมไมมวยไทย โดยเฉพาะศอกสั้น อันตราย เกียรติ

ประวัติปรากฏในชวงระหวาง พ.ศ. ๒๔๘๙ -๒๔๙๖ ณ เวทีราชดําเนิน

เปนชื่อเสยีงระดับประเทศท่ีไมมผีูตอกร  

เมื่อกาลเวลาผานไป 

            นักมวยรุนใหมก็กาวขึ้นมามีชื่อเสียงโดงดังอีกหลายคนตอกยํ้า

ถงึความสามารถของนักมวยลูกหลานชาวโคราชอยางแทจรงิ อาท ิ 

- เนตรนอย ศ.วรสงิห แชมปโลกคนท่ี ๖ รุนไลทฟลายเวท (WBC) 

- นภา เกยีรตวิันชัย แชมปโลกคนที่ ๑๓  รุนสตอรวเวท (WBC) 

- รัตนพล ส.วรพิน แชมปโลกคนที่ ๑๗ รุนมินิฟลายเวต (IBF) เจาของ

คําพูดกอนขึ้นชกวา “ไชโย ไชโย ยาโมออกศกึ”  

- วรีพล นครหลวงโปรโมชั่น แชมปโลกรุนซูเปอรฟลายเวท (WBC) 

- ฉัตรชัย อลีทิยิม   แชมปโลกคนที่ ๒๖ รุนฟลายเวท (WBC) 

- พงษศักดิ์เล็ก ศษิยคนองศักดิ์ แชมปโลกคนที่ ๓๑ รุนฟลายเวท (WBC) 

-  สุรยิา ปราสาทหินพิมาย เหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเลน กีฬา

โอลมิปก ครัง้ที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ณ กรุงเอเธนส ประเทศกรซี 
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อนุสาวรยีสุข ปราสาทหินพมิาย 

ณ ไทรงาม อําเภอพมิายจังหวัดนครราชสมีา 
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ระเบยีบการเขาชม 

๑) แตงกายสุภาพ ระวังกริยิามารยาท และไมสงเสยีงดังรบกวนผูอื่น 

๒) ไมนําอาหาร หรอืเครื่องดื่มทุกประเภทเขาในบรเิวณพิพธิภัณฑ 

๓) ในกรณีเขาชมเปนหมูคณะ ตองติดตอเพ่ือแจงการเขาชมเปนหนังสือ

ราชการ หรอืกรอกแบบฟอรมขอใชบรกิาร ลวงหนาไมนอยกวา ๓ วันทําการ 

๔) หามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด ท้ังนี้จะสูบบุหรี่ไดเฉพาะพื้นท่ีๆ 

อนุญาตไวเทานัน้ 

๕) หามนําสัตวเลี้ยงเขามาภายในอาคาร 

๖) อนุญาตใหบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แตในกรณีการใชขาตั้ง

กลอง ตองไมกดีขวาง หรอืเปนอุปสรรคตอการชมของผูอื่น 

๗) ไมขีด เขียน หรอืทําใหปรากฏดวยประการใดๆ ซ่ึงขอความ ภาพ หรือ

รูปรอยใดๆ ลงบนโบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ และอาคารสถานท่ีในพพิธิภัณฑ 

๘)ไมกระทําการใดๆ อันเปนท่ีนารังเกียจหรือเปนท่ีเสื่อมเสียตอศีลธรรม

อันดี หรือลบหลูดูหม่ินศาสนาและวัฒนธรรม หรือกอความรําคาญแกผูเขาชม

อื่นๆ 

๙)ไมนําอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะกอใหเกิด

อันตรายเขาไปในพิพธิภัณฑ 

๑๐) ไมกระทําการใดๆ อันอาจเปนเหตุใหเกิดความชํารุด เสียหายหรือ

กอใหเกดิความสกปรกและไมเปนระเบียบเรยีบรอย 
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ขอมูลการเขาชม 

 
ท่ีตั้ง : พิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา ตั้งอยู ณ อาคาร ๑๐              

สํานักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา ๓๔๐ ถนน

สุรนารายณ ตําบลในเมอืง อําเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา 

๓๐๐๐๐ 

โทรศัพท : ๐๔๔ – ๐๐๙๐๐๙ ตอ ๑๐๑๑ 

เวลาทําการ : แตเวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เวนวันหยุดนักขัตฤกษ

และวันหยุดตามประกาศของมหาวทิยาลัยราชภัฏนครราชสมีา 

เขาชมฟร ีไมเสียคาใชจาย ในกรณีเปนหมูคณะตั้งแต ๒๐ ทานขึ้น

ไป ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา ๓ วันทําการ 

 

www.koratmuseum.com 
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ภาคผนวก ช.  

คูมือ 30 คําศัพทที่พบบอย 

ในพิพิธภัณฑเมืองนครราชสีมา 
 



 



 

 
 

๑. เครื่องปนดนิเผาทรงปากแตร 

Funerary Vessels with Large 



 

 
 

๒. เครื่องปนดนิเผา 

Pottery 

 



 

 
 

๓. หลุมศพ / สถานที่ฝงศพ 

Burial 



 

 
 

๔. คูนํ้า / คูเมือง 

Moat 



 

 
 

๕. คันดนิ 

Levee 



 

 
 

๖. แหลงโบราณคดี 

Archaeological sites 

  



 

 
 

๗. ภาพเขียนสีเขาจันทนงาม 

Rock Painting 

at Khao chan-Ngam cave 



 

 
 

๘. ศิลาจารึก 

Stone inscription 

 



 

 
๙. ธรรมจักร 

Dharmachakra  

(Wheel of the Law) 



 

 

 
๑๐. พระพุทธรูปปางไสยาสน 

Reclining Buddha 

 



 

 
 

๑๑. อฐิ 

Fired Bricks 

 



 
 

๑๒. ปราสาทหนิพิมาย 

Phimai Sanctuary 

Sanctuary แปลวา สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ 

 

 



 

 
 

๑๓. หนิบดยา 

Drug Crushing Stone 

 



 

 
๑๔. นาคประดับชายคา

ปราสาท 

Corner stone decorated with Naga 



 

 
 

๑๕. แทนบรรจุวัตถุมงคล 

Pedestal for auspicious 

plaques 



 
 

๑๖. ศิวลงึก 

Linga or shinvalinga 

 



 

 
 

๑๗. พระพิฆเนศ 

Ganesha 



 

 
 

๑๘. ศาลหลักเมือง 

The city pillar shrine 



 

 
 

๑๙. หนาบันไม 

Wooden gable 

 

 



 

 
๒๐. คันทวย 

Corbel 

 



 

 
 

๒๑. กําแพงเมือง 

City wall 

  



 

 
 

๒๒. อุโบสถ 

Chapel 

 

 



 

 
 

๒๓. ทอนํ้าดนิเผา 

Water Clay Pipes 

 

 



 
 

๒๔. อนุสาวรีย 

Monument 

 



 

 
 

๒๕. วรีสตรี 

Heroine 

 

 



 

 
 

๒๖. เคร่ืองเบญจรงค 

Benjarong – Tray with 

pedestal, Earthen jar 



 

 
 

๒๗. เคร่ืองลายคราม 

Chinese porcelain 

 



 

 
 

๒๙. เคร่ืองทองเหลอืง 

Brass 

 



 

 
 

๒๙. ราชกจิจานุเบกษา 

Royal Thai Government Gazette 

 



 

 
 

๓๐. รถสามลอ 

Try cycle 

  



......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

...................................................... 

......................................................

......................................................

...................................................... 




