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บทคดัย่อ 
 

จากความสนใจในเรื่องของขนมไทยและความต้องการที่จะอนุรกัษ์และพฒันาขนมไทยให้
ยงัคงอยู่และเป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลายมากขึน้ น ามาสู่การศกึษาความเป็นมาของขนมไทยตัง้แต่
อดตีมาจนถึงปัจจุบนั ในปัจจุบนันัน้ความนิยมในเรื่องของขนมไทยได้ลดน้อยลงไปตามกาลเวลา 
รวมถงึกรรมวธิใีนการท าหลายๆอย่างกไ็ด้เลอืนหายไป โครงการนี้จงึจดัท าขึน้เพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจ ไดม้ี
โอกาสเรยีนรูผ้่านการประสบการณ์ในรปูแบบต่างๆตามความสนใจ  

โดยโครงการนี้เริม่ศกึษาจากประวตัคิวามเป็นมาของขนมไทยตัง้แต่ในอดตีมาจนถงึปัจจุบนั 
กรณีศกึษาอาคารประเภททีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัขนม ศกึษาท าเลทีต่ ัง้ รวมถงึกฎหมายและ
ผลกระทบต่างๆจากบรบิทของโครงการทีม่ผีลต่อการออกแบบ ระบบสาธารณูปโภค การเขา้ถงึและ
ปัจจยัต่างๆทีม่ผีลต่อการออกแบบ โครงการนี้นอกจากจะท าใหเ้กดิความสนุกสนานแลว้ ยงัช่วย
เสรมิใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นของการศกึษาและสรา้งแรงบนัดาลใจในการน าขนมไทยไปประกอบ
อาชพีใหก้บัใครหลายคนอกีดว้ย จากขอ้มลูทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้พบวา่ประเทศไทยยงัขาดสถานทีท่ี่
รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัขนมไทยเอาไวอ้ยา่งครบถ้วย 

ดว้ยเหตุนี้จงึควรมคีอมมนูิตีเ้พื่อการอนุรกัษ์และพฒันาขนมไทยนี้ข ึน้ เพื่อเป็นสถานทีท่ีใ่หผู้้
ทีม่คีวามสนใจในขนมไทย ไม่วา่จะแบบผวิเผนิหรอืผูท้ ีต่อ้งการรูจ้กัขนมไทยแบบลกึซึง้ ไดม้โีอกาส
เรยีนรูผ้่านพืน้ทีต่่างๆภายในโครงการทัง้สถาบนัสอนและใหค้วามรูเ้รื่องการท าขนมไทย คาเฟ่ขนม
ไทย มวิเซยีมขนมไทยมชีวีติ และมนีิทศักาลต่างๆทีเ่กีย่วกบัขนมไทยเพื่อใหข้นมไทยของเรายงัคง
อยูแ่ละมกีารพฒันาต่อไปไดใ้นอนาคต 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 
1. เหตผุลและความเป็นมา  

จากความสนใจในเรื่องของขนมไทยและความต้องการที่จะอนุรกัษ์และพฒันาขนมไทยให้
ยงัคงอยู่และเป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลายมากขึน้ น ามาสู่การศกึษาความเป็นมาของขนมไทยตัง้แต่
อดตีมาจนถงึปัจจุบนั  

ในปัจจุบนัความนิยมในเรื่องของขนมไทยได้ลดน้อยลงไปตามกาลเวลา รวมถึงกรรมวธิใีน
การท าหลายๆอย่างกไ็ดเ้ลอืนหายไป โครงการนี้จงึจดัท าขึน้เพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจ ไดม้โีอกาสเรยีนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ในรปูแบบต่างๆตามความสนใจ ซึง่นอกจากจะท าใหเ้กดิความสนุกสนานแล้ว ยงัช่วย
เสรมิให้เกดิประโยชน์ในด้านของการศกึษาและสรา้งแรงบนัดาลใจในการน าขนมไทยไปประกอบ
อาชพีให้กบัใครหลายๆคนอกีด้วย จากที่ได้กล่าวมาขา้งต้นพบว่า ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่มี
สถานทีท่ีร่วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัขนมไทยไวอ้ยา่งครบถ้วนและชดัเจน                                                                                                                                  

ดว้ยเหตุนี้จงึควรมคีอมมนูิตีเ้พื่อการอนุรกัษ์และพฒันาขนมไทยนี้ข ึน้ เพื่อเป็นสถานทีท่ีใ่หผู้้
ทีม่คีวามสนใจในขนมไทย ไม่วา่จะแบบผวิเผนิหรอืผูท้ ี่ต้องการรู้จกัขนมไทยแบบลกึซึ้ง ไดม้โีอกาส
เรยีนรูผ้่านพืน้ทีต่่างๆภายในโครงการทัง้สถาบนัสอนและให้ความรู้เรื่องการท าขนมไทย คาเฟ่ขนม
ไทย มวิเซยีมขนมไทยมชีวีติ และมนีิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวกบัขนมไทยเพื่อให้ขนมไทยของเรา
ยงัคงอยูแ่ละมกีารพฒันาต่อไปไดใ้นอนาคต 

 
2. วตัถปุระสงค ์ 

2.1. เพื่อศกึษาและอนุรกัษ์ขนมไทย 
2.2. เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน รวมถงึผูท้ ีส่นใจไดม้โีอกาสเรยีนรูผ้่านการทดลองท าขนมไทยจรงิๆ 
2.3. เพื่อเป็นโครงการทีร่วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัขนมไทยเอาไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 
2.4. เพื่อศกึษาพืน้ทีท่ ีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรูใ้นการลงมอืท าขนมไทย 
2.5. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการทานขนมไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสภาพสงัคม 
2.6. เพื่อใหข้นมไทยยงัคงอยูแ่ละมกีารพฒันาต่อไปในอนาคต 
2.7. เพื่อเป็นโครงการทีจ่ะช่วยจุดประกายใหค้นทัว่ไปไดเ้รยีนรูแ้ละเกดิความเขา้ใจในทกัษะ

พืน้ฐานดา้นการท าขนมไทย 
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3. ประโยชน์ท่ีมีต่องานสถาปัตยกรรม  

3.1. เพื่อเป็นสถานทีจ่ดัแสดงและจ าหน่ายขนมไทย 
3.2. เพื่อเป็นสถานทีท่ีศ่กึษาเกีย่วกบัขนมไทย 
3.3. เพื่อศกึษาถงึความเหมาะสมของการเลอืกทีต่ ัง้โครงการ 
3.4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆในโครงการ 
3.5. เพื่อศกึษาการวางต าแหน่งผงับรเิวณและพืน้ทีใ่ชส้อยของโครงการ 
3.6. เพื่อศกึษาการออกแบบอาคารทีผ่สมผสานในเรื่องของการใชง้านและพืน้ทีต่่างๆ 
3.7. เพื่อศกึษาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 
3.8. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูใ้ชโ้ครงการ 

 
4. ขอบเขตของการศึกษาวิทยานิพนธ ์ 

4.1. โครงการคอมมนูิตีเ้พื่อการอนุรกัษ์และพฒันาขนมไทยมขีอบเขตของโครงการ ดงันี้  
4.1.1. โครงการนี้เป็นการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัขนมไทยในดา้นของการเรยีนการสอน

การจดันิทรรศการการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของขนมไทยรวมไปถงึ การท่องเทีย่วและซือ้ขาย
สนิคา้ต่างๆ  

4.1.2. เป็นสถานทีพ่กัผ่อนและสถานทีท่่องเทีย่วซึง่ใหบ้รกิารทัง้หน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชนรวมถงึเยาวชนสามารถเขา้ไปใชง้านได ้ 

4.2. โครงการคอมมนูิตีเ้พื่อการอนุรกัษ์และพฒันาขนมไทยมวีธิศีกึษาโครงการ ดงันี้  
4.2.2. โครงการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้  
4.2.3.การศกึษาจากลกัษณะในการเรยีนการสอนและการบรหิารในดา้นของขนมไทย  
4.2.4. ศกึษาพฤตกิรรมการทานขนมไทยของบุคคลต่างๆทัง้ในวยัเดก็วยัรุ่นวยักลางคน 

และวยัชราวา่มพีฤตกิรรมในการรบัประทานอาหารอยา่งไร  
4.3. ศกึษารายละเอยีดและองคป์ระกอบของโครงการ  

4.3.1. ศกึษาถงึพฤตกิรรมของผูใ้ชอ้าคารและผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ  
4.3.2. ศกึษาหน้าทีแ่ละความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของโครงการ  
4.3.3. ศกึษาองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาดและการซือ้ – ขายสนิคา้  

4.4. ศกึษาและวเิคราะหท์ีต่ ัง้โครงการ  
4.4.1. ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ทางดา้นกายภาพทีม่ผีลต่อโครงการ  
4.4.2. ศกึษาสภาพแวดลอ้มทีม่ผีลต่อโครงการ  
4.4.3. ศกึษาการเขา้ถงึโครงการ  
4.4.4. ศกึษาระบบสาธารณูปโภคทีม่ขีองโครงการ  
4.4.5.ศกึษาทศันียภาพภายในโครงการและมุมมองทีด่ขีองโครงการ  
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4.4.6. ศกึษาประวตัแิละความส าคญัของทีต่ ัง้บรเิวณโดยรอบ  
4.5. ศกึษาอทิธพิลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบโครงการ  

4.5.1. ศกึษาระบบโครงสรา้งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพและมรีูปแบบทีส่อดคลอ้ง เขา้
กบัตวัโครงการ  

4.5.2. ศกึษางานระบบทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามเหมาะสมกบัโครงการ  
4.5.3. ศกึษากฎหาย ขอ้บญัญตัแิละขอ้ก าหนดต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ  
4.5.4. ศกึษารปูแบบของโครงการทีม่เีอกลกัษณ์ 
 

5. แผนการด าเนินงานวิทยานิพนธท์างสถาปัตยกรรม 
5.1. ระยะเวลาในการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 

ตารางที ่1 แสดงแผนการด าเนินงาน ภาคการศกึษาฤดรูอ้น (ภาคขอ้มลู) 
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5.2. ระยะเวลาในการออกแบบโครงการ 

ตารางที ่2 แสดงแผนด าเนินการ ภาคการศกึษาที ่1 (ภาคออกแบบ) 

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัของการศึกษาวิทยานิพนธ ์  
6.1. ไดศ้กึษาพืน้ทีท่ ีม่กีารใชง้านทางดา้นการท าขนม 
6.2. ไดศ้กึษาสถานทีท่ีใ่ชใ้นการใหค้วามรู้และการศกึษาทางดา้นขนมประเภทต่างๆ 
6.3. ไดศ้กึษาอาคารสถานทีท่ีม่กีารจดัแสดงต่างๆและมกีารจ าหน่ายขนมและของทีร่ะลกึ 
6.4. ไดศ้กึษาหาความรูท้างดา้นการท าขนมไทยทีถู่กตอ้ง 

  
 
 
 
 



  

บทท่ี 2  

การศึกษาข้อมูลวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. ค าจ ากดัความ (Definition) 
         ขนมไทย หมายถงึ ขนมหวานทีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณ ถอืเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของ
ชาตซิึ่งอยู่คู่กบัสงัคมไทยมาชา้นาน ในสมยัก่อนมกัจะท ากนัเฉพาะเวลาทีม่งีานส าคญัๆเท่านัน้ ไม่
วา่จะเป็นงานเทศกาล งานประเพณี งานทางศาสนา หรอืการประกอบพธิกีรรมต่างๆ แต่ทีเ่หน็ขนม
ไทยมคีวามหลากหลายทุกวนันี้ กล็ว้นเกดิจากการคดิประดดิประดอยขึน้ภายหลงัทัง้สิน้ รวมถงึขนม
จากต่างชาตทิีเ่ขา้มาโดยผ่านความสมัพนัธท์างการเมอืง กถ็ูกดดัแปลงใหม้รีปูรสกลิน่ และลกัษณะ
ให้เป็นแบบไทย จนหลายคนนึกกนัไปว่าเป็นขนมไทยแท้ดัง้เดมิ แต่แท้ที่จรงิแล้วขนมไทยแท้ๆ นัน้ 
จะมสี่วนประกอบเพยีงสามอยา่ง คอื แป้ง น ้าตาลและมะพรา้ว โดยการท าขนมไทยเป็นการบ่งบอก
นิสยัคนไทยในเรื่องความอดทน ใจเยน็ ละเอยีดลออ และช่างสงัเกต ทัง้ยงัได้แฝงความหมายอนั
ลกึซึง้ไวใ้นขนมไทยแต่ละชนิดดว้ย 

 

2. การศึกษาข้อมลูเบือ้งต้น  
ค าวา่ “ขนม” สนันิษฐานวา่กร่อนเสยีงมาจาก “เขา้หนม” ซึง่ค าวา่ “เขา้” นัน้หมายถงึ “ขา้ว”

ส่วนค าว่า “หนม” แปลว่าหวาน เมื่อรวมกนัจงึหมายความว่าข้าวหวาน คอืขา้ว(แป้ง) ที่ผสมกบั
น ้าตาลหรอืน ้าออ้ยจนเกดิความหวาน 

2.1. ต านานขนม 
“ขนมตม้” นบัเป็นขนมทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดทีม่กีารบนัทกึชื่ออยูใ่นหนงัสอื “ไตรภมูพิระร่วง” 

วรรณคดทีางพระพุทธศาสนาซึง่พญาลไิททรงรวบรวมเรือ่งจากคมัภรีอ์นิเดยีโบราณน ามานิพนธ์
เป็นภาษาไทยไวต้ัง้แต่ปี พ.ศ.1888 

           ขนมตม้พสิจูน์บารม ีพระยาศรธีรรมาโศกราช ตอ้งการท าใหเ้หล่าสนมเหน็วา่นางอสนัธมิติ
ตา ทีพ่ระองคท์รงโปรดนัน้ มบุีญเหนือผูอ้ื่น จงึส ัง่ท าขนมตม้16,001ลกู แลว้ทรงถอดแหวนไวใ้น
ขนมลกูหนึ่งจากนัน้จงึใหเ้หล่าสนมเลอืกขนมคนละหนึ่งลกู ปรากฎวา่ขนมตม้ทีน่างอสนัธมิติตาได้
ไปนัน้ เป็นลกูทีม่แีหวนอยูข่า้งใน ท าใหส้นมเหน็วา่นางอสนัธมิติตามเป็นผูม้บุีญจรงิ 
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2.1.1. วตัถุดบิยคุแรกเริม่ 
                 ขนมไทยแรกเริม่ใชว้ตัถุดบิหลกัคอื “แป้ง” จากขา้วเจา้หรอืขา้วเหนียว “น ้าตาล” จาก
มะพรา้วหรอืตาล และ “มะพรา้ว” 

2.2. ขนมในสมยัอยธุยา 
           จุดเริม่ตน้ขนมไทยแท่งศลิาจารกึ ซึง่สนันิษฐานวา่อยูใ่นกรุงศรอียธุยามกีารจารกึถงึขนม4
อยา่งซึง่ถอืเป็นขนมชนิดแรกของไทย คอื “ไขก่บ นกปลอ่ย บวัลอย อ้ายตื้อ” เป็นขนมทีท่ าขึน้เพื่อ
เลีย้งคนงานหลงัจากเสรจ็งานในคราวขดุสระ เกดิเป็นประเพณี 4 ถ้วย  

           ในปัจจุบนัขนมทัง้ 4 อยา่งนี้ยงัคงมอียูแ่ต่ถูกเปลีย่นชื่อจาก “ ไขก่บ เป็น เมด็แมงลกั, นก
ปล่อย เป็น ลอดช่อง , บวัลอย เป็น ขา้วตอก และอา้ยตื้อ เป็น ขา้วเหนียว” 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่1 ประเพณี4ถ้วย 
(ฮอลล ์เกษา, 2561) 

2.3. ความเปล่ียนแปลงคร ัง้ใหญ่ของขนมไทย 
           ขนมไทยเกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เมื่อทา้วทอง
กบีมา้ หรอืมชีื่อจรงิวา่ มารอีา กโูยมาร ์เด ปิญญา เป็นครสิตงัเชือ้สายโปรตุเกส, เบงกอล และญี่ปุ่น 

เป็นธดิาคนโตของฟานิก กโูยมาร ์(Fanik Guyomar) บดิามเีชือ้สายโปรตุเกส, ญี่ปุ่น และเบงกอล ที่
อพยพมาจากอาณานิคมโปรตุเกสในเมอืงกวั กบัมารดาชือ่อรูซ์ลูา ยะมะดะ (Ursula Yamada;

ญี่ปุ่น: 山田ウルスラ) ลกูหลานผูล้ีภ้ยัจากการเบยีดเบยีนศาสนาในญี่ปุ่นจากการ
เบยีดเบยีนศาสนาในญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2135 ตามค าบญัชาของโทะโยะโตะม ิฮเิดะโยะช ิท าให้

เซญอรา อกิเนซ มารแ์ตงซ ์หรอื อกิเนซ มารต์นิซ ์(ญี่ปุ่น: イグネス・マルティンス

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4_%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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) ยา่บา้งกว็า่เป็นยายของทา้วทองกบีมา้ ถูกน าตวัมาไวท้ี่เมอืงไฮโฟในเวยีดนาม ระหวา่งนัน้นางได้
สมรสกบัลกูหลานไดเมยีวตระกลูโอโตะโมะ ภายหลงัครอบครวัของนางจงึไดอ้พยพมาลงหลกัปัก
ฐานในกรุงศรอียธุยาอกีทอดหนึ่ง แต่ขอ้มลูบางแหง่กว็า่ ครอบครวัของนางไปอยูท่ีก่มัพชูาก่อนถูก
กวาดตอ้นมาสู่กรุงศรอียธุยาเมื่อคราสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชทรงตเีมอืงละแวก ในปี ค.ศ. 
1593 จากขอ้มลูนี้มารอีาอาจมเีชือ้สายเขมรหรอืจามผ่านทางมารดาดว้ยกเ็ป็นไดค้รอบครวัของยะ
มะดะเป็นตระกลูทีเ่คร่งครดัในครสิตศ์าสนา เซญอรา อกิเนซ มารแ์ตงซ ์ผูเ้ป็นยาย อา้งวา่นางเป็น
หลานสาวของนกับุญฟรงัซสิเซเวยีร ์(Saint Francis Xavier) นกับุญชื่อดงั ทีไ่ดป้ระทานศลีลา้งบาป
และตัง้นามทางศาสนาให[้3] แต่อยา่งไรกต็ามมารดาของทา้วทองกบีมา้ค่อนขา้งจะมปีระวตัด่ิาง
พรอ้ยวา่นางคบชูก้บับาทหลวงทอมสั วลักวัเนรา (Thomas Vulguaneira) บาทหลวงเยสุอติเชือ้สาย
ซซิลิ ีและกล่าวกนัวา่ทา้วทองกบีมา้ มใิช่ลกูของฟานิก สามตีามกฎหมายของนางยะมะดะ แต่เกดิ
กบับาทหลวงรปูดงักล่าว ดงัปรากฏใน Mémoire touchant l'enlèvement et la reddition de 
Madame Constance ความวา่"ส่วนนางอรูซ์ลูนัน้เล่า พอเขา้พธิแีต่งงานกบัสามทีีถู่กตอ้งนามวา่ฟา
นิกไดไ้มท่นัไร กไ็ปมคีวามสมัพนัธก์บับาทหลวงวลักวัเนรา ซึง่เป็นบาทหลวงชัน้ผูใ้หญ่ฝ่ายเยสุอติ 
ผูอ้อกแบบการก่อสรา้งป้อมค่ายก าแพงเมอืงใหส้ยาม มาดามฟอลคอน [ท้าวทองกบีมา้] ซึง่ผวิขาว
ยิง่กวา่นายฟานิกและน้อง ๆ ของเธอ ถอืก าเนิดในช่วงเวลานี้เอง ปรากฏวา่บาทหลวงวลักวัเนราถูก
เรยีกตวัไปประจ าทีม่าเก๊าเพราะมขีา่วอือ้ฉาวเรื่องนี้เอง วา่กนัวา่ท่านบาทหลวงขา้มแม่น ้าไปยงั
หมู่บา้นญี่ปุ่นอกีฟากฝัง่หนึ่งเพื่อไปหานาง" ทัง้ยงัปราฏใน Mémoire en forme de lettre d'un 
anglais catholique เช่นกนั มเีนื้อความวา่ "พ่อฟานิกคนนี้ เป็นคนผวิด าลกูครึง่เบงกอลกบัญี่ปุ่น ที่
ขา้พเจา้ระบุวา่เขาผวิด านี้ มพิกัตอ้งคดัคา้นดอกว่ากบุ็ตรธดิาของเขาบา้งบางคนนัน้ผวิขาว และคน
อื่น ๆ กลบัผวิคล ้า กน็ี่ล่ะทีจ่ะเป็นเหตุใหต้อ้งคน้หากนัละส ิขา้พเจา้จะบอกวา่ นกับวชตาชาร ์ท่าน
ท าใหทุ้ก ๆ คนหวัเราะกนัอยูเ่รื่อย เวลาทีพ่ดูวา่ มร. กงสต์อ็งสเ์รยีกขานบาทหลวงเยสุอติวา่เป็นพี่
เป็นน้อง" ทัง้นี้ไม่มกีารชีช้ดัวา่ฟานิกเป็นบดิาแทจ้รงิของมารอีาหรอืไม่ ขณะทีง่านเขยีนของ อ.ี 
ดบัเบลิย ูฮตัชนิสนั (E. W. Hutchinson) ทีเ่ขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัประวตัศิาสตรส์ยามสมยัสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราชจ านวนสองเล่ม ทีม่กีารกล่าวถงึประวตัชิวีติของทา้วทองกบีมา้ คอื Adventure in 
Siam in the 17th Century. และ 1688 Revolution in Siam. โดยเมื่อกล่าวถงึฟานิกเขามกัใชค้ าวา่ 
"ผูเ้ลีย้งด"ู หรอื "พ่อเลีย้ง"แต่เอกสารบางชิน้กว็า่ ทา้วทองกบีมา้ผวิคล ้าละมา้ยฟานิก และเอกสาร
ของบาทหลวงฝรัง่เศส ต่างไมล่งัเลใจทีจ่ะเรยีกฟานิกวา่เป็นบดิาของนางมารอีาไดส้มรสกบั
เจา้พระยาวชิเยนทร ์(คอนสแตนตนิ ฟอลคอน) ขนุนางชาวกรกีอนัเป็นทีโ่ปรดปรานของสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช ขณะนัน้ทีน่างมอีายไุด ้16 ปี เบือ้งตน้บดิาของนางแสดงความไม่พอใจใน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C)#cite_note-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87-4
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พฤตกิรรมและวตัรปฏบิตัขิองลกูเขยทีห่ลงลาภยศสรรเสรญิและมกัในโลกยีน์กั ฟอลคอนจงึแสดง
ความจรงิใจดว้ยยอมละนิกายแองกลคินัทีต่นนบัถอื เปลีย่นเป็นนิกายโรมนัคาทอลกิตามมารี
อา ฟานิกจงึเหน็แก่ความรกัของคอนสแตนตนิและยนิยอมไดท้ัง้สองสมรสกนั โดยมสีมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราชและขนุนางผูใ้หญ่เขา้ร่วมงานมงคลสมรสดงักล่าวดว้ยหลงัการสมรส มารอีากย็งั
ด ารงชวีติอยา่งปกตไิม่โออ้วดในยศถาบรรดาศกัดิ ์ซ ้ายงัชีช้วนใหส้ามคีอืเจา้พระยาวชิเยนทร ์
ประพฤตแิละปฏบิตัศิาสนกจิอยา่งเคร่งครดัสม ่าเสมอขึน้กวา่เก่า ดงัปรากฏในงานเขยีนของ
บาทหลวงโกลด เดอ แบซ (Claude de Bèze) วา่ "...สตรผีูถ้อืมัน่ในพระครสิตธรรมนี้มอีายไุดไ้ม่
เกนิ 16 ปี ไดห้ลกีหนีความบนัเทงิเรงิรมยท์ ัง้หลาย อนัสตรใีนวยัเดยีวและฐานะเดยีวกนักบันาง
ใฝ่หากนัหนกัหนานัน้ แลว้มุ่งแต่จะรบัใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้กบัท าความสบายอกสบายใจแก่ท่านสามี
เท่านัน้ นางไม่ออกจากท าเนียบไปไหนมาไหนเลย นอกจากจะไปวดั..." ทา้วทองกบีมา้และ
เจา้พระยาวชิเยนทร ์มบุีตรดว้ยกนัสองคนคอื จอรจ์ ฟอลคอน (George Phaulkon) กบัคอนสแตน
ตนิ ฟอลคอน (Constantin Phaulkon) บา้งวา่ชื่อควน ฟอลคอน (Juan Phaulkon) แต่ก่อนหน้านี้
ฟอลคอนมบุีตรสาวคนหนึ่งทีเ่กดิกบัหญงิชาววงัทีไ่ดร้บัพระราชทานจากกรมหลวงโยธาเทพเพื่อ
ผกูมดัฟอลคอนไวก้บัราชส านกั หลงัสมรสแลว้มารอีาจงึส่งหญงิผูน้ัน้ไปเมอืงพษิณุโลก มารอีาก็
แสดงน ้าใจดว้ยน าบุตรของหญงิผูน้ัน้มาเลีย้งเองเป็นอยา่งด ีนอกจากนี้เธอและสามยีงัอุปถมัภเ์ดก็
เขา้รตีกวา่ 120 คน แต่ชวีติสมรสของเธอกไ็ม่ราบรื่นนกั เหตุกเ็พราะความเจา้ชู้ของเจา้พระยาวชิเย
นทร ์ทีน่อกใจนางไปมสีมัพนัธส์วาทกบัคลารา (Clara) นางทาสชาวจนีในอุปการะของเธอ มารอีาจงึ
ขนขา้วของและผูค้นจากลพบุรกีลบัไปทีก่รุงศรอียธุยามาแลว้ครัง้หนึ่งแต่ชวีติทีรุ่่งโรจน์ของเธอก็
พลนัดบัวบูลงเมื่อเจา้พระยาวชิเยนทรผ์ูเ้ป็นสาม ีถูกตดัสนิประหารชวีติและรบิราชบาตรหลงัเกดิ
จลาจลก่อนสิน้รชักาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชเพยีงไม่กีว่นั ขณะทีเ่จา้พระยาวชิเยนทรก์ าลงัจะ
ถูกประหารนัน้ บางบนัทกึระบุวา่ "[นาง]เศรา้โศกร ่าไหป่ิ้มวา่จะขาดใจ" บา้งกว็า่ นางมไิดร้ ่าไหใ้ห้
สามแีมแ้ต่น้อย แต่นางกลบัถ่มน ้าลายรดหน้าสาม ีและไม่ยอมใหจ้บูลาลกู บาทหลวงอารตุ์ส เดอ ลี
ยอน (Artus de Lionne) ทีเ่ขา้มาเผยแผ่พระศาสนาในชว่งนัน้ ไดร้ะบุเหตุการณ์การจดัการทรพัยส์นิ
ของเจา้พระยาวชิเยนทรด์งักล่าววา่ "...วนัที ่30 พฤษภาคม เขาไดเ้รยีกตราประจ าต าแหน่งของสามี
นางคนืไป วนัที ่31 รบิอาวธุ เอกสาร และเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย วนัต่อมาไดต้ตีราประตหูอ้งหบัทัว่
ทุกแห่งแลว้จดัยามมาเฝ้าไว ้วนัที ่2 มถุินายน ขนุนางผูห้นึ่งน าไพร่ 100 คนมาขนเงนิ เครื่องแต่ง
บา้นและจนิดาภรณ์ไป..." แต่กระนัน้เธอยงัลอบแบ่งทรพัยส์นิและเครื่องเพชรออกเป็นสามกล่อง 
สองกล่องแรกไวก้บับาทหลวงเยสุอติ ส่วนอกีกล่องเธอฝากไวท้ีท่หารฝรัง่เศสชัน้นายรอ้ยไป แต่
บาทหลวงเยสุอติเกรงจะไม่ปลอดภยัจงึฝากไวก้บันายพนัโบชอ็ง แต่เมื่อทัง้บาทหลวงและนายพนั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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โบชอ็งมาถงึบางกอก นายพลเดฟารฌ์ (General Desfarges) จงึเกบ็ทรพัยส์นิทัง้หมดไวเ้อง ครัน้
เมื่อถงึเวลาคนืทรพัยส์นิของฟอลคอนแก่ออกญาโกษาธบิดผีูแ้ทนของไทย "ทรพัยส์นิทีค่งเหลอืมี
เพยีงหนึ่งในสามเท่านัน้" ดว้ยเหตุนี้มารอีาจงึมสีภาพสิน้เนื้อประดาตวั นางตอ้งประสบเคราะหก์รรม
และความทุกขอ์ยา่งสาหสั ทัง้ยงัตอ้งทนทุกขเวทนากบักบัคุมขงั ดงัปรากฏในบนัทกึของบาทหลวง
เดอ แบซ ความวา่ "...สุภาพสตรผีูน่้าสงสารผูน้ัน้ ถูกโยนเขา้ไปขงัไวใ้นโรงมา้อนัคลุง้ไปดว้ยกลิน่
เหมน็และสิง่ปฏกิลูต่าง ๆ ไม่มขีา้วของตดิตวัไปเลย มแีต่ฟากส าหรบันอนเท่านัน้" ท่ามกลางความ
โชครา้ยกย็งัมคีวามโชคด ีเพราะผูคุ้มทีเ่คยไดร้บัการอุปการะเอือ้เฟ้ือจากนางไดล้กัลอบใหค้วาม
สะดวกบางประการแก่นาง ขณะทีช่าวต่างดา้วคนอื่นจะถกูกกัขงัและท าโทษอยา่งรุนแรง ต่อมาได้
ถูกน าตวัไปเป็นคนใชใ้นวงั แต่โชครา้ยของนางยงัไมห่มดเท่านี้ เมื่อหลวงสรศกัดิ ์พระโอรสใน
สมเดจ็พระเพทราชา พระเจา้แผน่ดนิใหม่ ไดห้ลงใหลพงึใจในรปูโฉมของนาง และมพีระประสงคท์ี่
จะน านางไปเป็นภรยิา มกีารส่งคนมาเกลีย้กล่อมพรอ้มค ามัน่นานปัการ หวงัเอาชนะใจนาง เมื่อไม่
สมดัง่ใจประสงคก์แ็ปรเป็นความเกลยีดและขูอ่าฆาต ดงัปรากฏในพงศาวดารวา่ "...ฝ่ายภรรยาฟอล
คอน ไดถู้กรงัแกขม่เหงต่าง ๆ บุตรพระเพทราชากเ็กลยีดนกั ดว้ยบุตรพระเพทราชาไดไ้ปเกีย้ว
ภรรยาฟอลคอน แต่ภรรยาฟอลคอนไม่ยอม บุตรพระเพทราชาจงึเกลยีดและขูจ่ะท ารา้ยต่าง ๆ"
ตลอดเวลาทุกขล์ าบากนี้ นางพยายามหาทุกวถิทีางทีจ่ะตดิต่อกบัชาวฝรัง่เศส เพื่อขอออกไปจาก
แผ่นดนิกรงุศรอียธุยา นายพลเดฟารฌ์ทีป่ระจ าการที่ป้อมวไิชยเยนทรท์ีบ่างกอกไดใ้หส้ญัญากบั
นางวา่จะพาออกไปพน้กรุงสยาม แต่นายพลเดฟารฌ์ไดบ้ดิพลิว้ต่อนาง "...ถ้าพวกเขาพามาดา
มกงสต์อ็งสอ์อกไปแลว้ไซร ้พวกครสิตงัทัง้นัน้จะไดร้บัการขม่เหงจากพวกคนสยาม และจะพากนัถูก
ลงโทษประหารอยา่งอเนจอนาถ พวกคนป่าเถื่อนเหล่านัน้จะท าลายโรงคลงัสนิคา้ของฝรัง่เศสเสยี 
อนัจะเป็นความเสยีหายใหญ่หลวงแก่กจิการคา้ของบรษิทัในชมพทูวปี..." นอกจากปฏเิสธนางแลว้ 
ยงัไดก้กัขงัหน่วงเหนี่ยวนางในหอรบและควบคุมอยา่งเขม้งวด บาทหลวงเดอ แบซ ไดบ้นัทกึ
เหตุการณ์ดงักล่าววา่ "...เรายงัไดท้ราบต่อมาอกีถงึความทุกขท์รมานทีเ่ธอไดร้บัจากการถูกทอดทิง้
ในคราวนัน้ แมก้ระทัง่น ้ากไ็ม่มใีหด้ื่ม" หลงัจากนัน้ประวตัขิองนางกห็ายไปช่วงหนึ่ง และปรากฏอกี
ครัง้วา่นางกลบัมายงักรงุศรอียธุยาอกีครัง้ มชีาวฝรัง่เศสบนัทกึถงึนางวา่ "...มาดามกงสตอ็งสไ์ด้
ออกจากบางกอกดว้ยกริยิาองอาจ ดสูหีน้ารูส้กึวา่มไิดก้ลวัตายเท่าใดนกั แต่มคีวามดถููกพวก
ฝรัง่เศสมากกวา่..." แต่ขณะเดยีวกนันัน้ นายพลเดฟารฌ์ซึง่เดนิทางออกจากสยามหวงัคนืสูฝ่ร ัง่เศส
โดยทีเ่ขาหอบสมบตัขิองนางไปดว้ย กไ็ดถ้งึแก่มรณกรรมที่แหลมกู๊ดโฮป ทัง้ลกูน้องทีเ่หลอืยงัถูก
ชาวเนเธอรแ์ลนดจ์บักุมเป็นเชลยทีน่ัน่ ทรพัยส์นิของฟอลคอนทีน่างฝากมากพ็ลอยถูกยดึและ
อนัตรธานไปดว้ย หมอเองเงลิแบรท์ เคมพเ์ฟอร ์(Engelbert Kaempfer) แพทยช์าวเยอรมนั ได้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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กล่าวถงึนางกบับุตรอยา่งไม่แน่ใจวา่ "...เจา้เดก็น้อยกบัแม่คงเทีย่วขอทานเขากนิมาจนทุกวนันี้ หามี
ใครกลา้เกีย่วขอ้งดว้ยไม่..." เรื่องราวของมาดามฟอลคอน หรอืมารอีา กโูยมาร ์ปรากฏอกีครัง้ โดย
เธอเขยีนจดหมายส่งไปยงับชิอปฝรัง่เศสในประเทศจนีเมือ่ปี พ.ศ. 2249 เพื่อขอใหบ้าทหลวงกราบ
ทลูพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ใหท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ บงัคบัให้รฐับาลฝรัง่เศสส่งส่วนแบ่งรายไดข้อง
บรษิทัฝรัง่เศสทีส่ามเีคยเป็นผูอ้ านวยการแก่นางบา้ง และพรรณนาความทุกขย์ากล าบากของนาง 
ความวา่ "...พระผูเ้ป็นเจา้จะไม่พศิวงในเวรกรรมและภาวะของขา้พเจา้ในขณะบา้งละหรอื ตวั
ขา้พเจา้นัน้หรอื เมื่อก่อนจะไปในทีป่ระชุมชนแห่งใดในกรุงศรอียธุยากไ็ปเช่นพระราชนิ ีขา้พเจา้ได้
เคยรบัพระมหากรณุาโดยเฉพาะโดยเอนกประการจากสมเดจ็พระเจา้แผน่ดนิ บรรดาเจา้นายและขนุ
นางผูใ้หญ่ทัง้ปวงกน็บัถอืไวห้น้า ตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทัง้หลายกร็กัใคร่ตอ้งท างานถวาย
ตรากตร าดว้ยความเหนื่อยยากและระก าช ้าใจ มดืมนอนธการไปดว้ยความทุกขย์าก ตัง้หน้าแต่จะ
คอยวา่เมื่อใดพระเจา้จะโปรดใหไ้ดร้บัแสงสวา่งบา้ง ตอนกลางคนืนางกไ็ม่มทีีพ่เิศษอยา่งใด คงแอบ
พกันอนทีมุ่มหอ้งพระเครื่องตน้ บนดนิทีช่ ืน้ ตอ้งคอยระวงัเฝ้ารกัษาเฝ้าหอ้งเครื่องตน้..." จาก
จดหมายดงักล่าวกจ็ะพบวา่ ขณะนี้นางไดป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นพนกังานเครื่องตน้ในวงัแลว้ สอดคลอ้ง
กบั จดหมายเหตุฝรัง่เศสโบราณ ทีบ่นัทกึการปฏบิตัหิน้าทีใ่นหอ้งเครื่องตน้ของนาง ความวา่ "...
ภรรยา [ของนายคอนสแตนตนิ] เป็นทา้วทองกบีมา้ไดเ้ป็นผูก้ ากบัการชาวเครื่องพนกังานหวาน 
ท่านทา้วทองกบีมา้ผุน้ี้เป็นตน้สัง่สอนใหช้าวสยามท าของหวานคอืขนมทองหยบิ ทองหยอด ฝอย
ทอด ขนมทองโปรง่ ทองพลุ ขนมผงิ ขนมฝรัง่ ขนมขงิ ขนมไขเ่ต่า ขนมทองมว้น ขนมสมัปันนี 
ขนมหมอ้แกง และสงัขยา" ในบนัทกึของเมอซเียอโชมง (คนละท่านกบัเชอวาลเียเดอโชมง) ชาว
ฝรัง่เศสทีเ่ขา้มาในปี พ.ศ. 2262-2267 ไดใ้หข้อ้มลูวา่หลงัสิน้รชักาลพระเจา้เสอื ชวีติของมาดาม
ฟอลคอนไดก้ลบัมาดขีึน้โดยล าดบั สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทา้ยสระทรงโปรดเกลา้ใหม้าดามฟอลคอน
เขา้มารบัราชการฝ่ายใน โดยไวว้างพระราชหฤทยัใหน้างดแูลเครื่องเงนิเครื่องทองของหลวง และ
เป็นหวัหน้าเกบ็พระภษูาฉลองพระองค ์และมสีตรใีนบงัคบับญัชากวา่ 2,000 คน ทัง้นี้ทา้วทองกบี
มา้ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสุจรติ คนืเงนิสูท่อ้งพระคลงัปีละครัง้มาก ๆ ทุกปี จนเป็นทีโ่ปรดปรานใน
องคพ์ระมหากษตัรยิ ์รวมทัง้จอรจ์ บุตรชายของเธอทีย่งัมชีวีติอยู ่ดว้ยพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระทรง
โปรดไวใ้กลช้ดิพระองค ์ดงัปรากฏจากบนัทกึของเมอซเียอโชมง ความวา่"...พระเจา้กรงุสยามได้
รบัส ัง่ใหห้าจอรจ์ บุตรของเมอซเียอกงสต์อ็งส ์แลว้โปรดใหแ้ต่งตวัอยา่งด ีๆ และรบัสัง่ใหน้ายจอร์
จเรยีนภาษาไทยเสยีใหรู้ ้ไดโ้ปรดใหเ้อานายจอรจ์ไวใ้ชใ้กลช้ดิพระองค ์และไดโ้ปรดเป็นครดู้วย
พระองคเ์อง สอนภาษาไทยใหแ้ก่นายจอรจ์..." จากความเบือ้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่สมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัทา้ยสระทรงโปรดปรานบุตรคนโตของนางมาก ส่วนบุตรคนเลก็คอื คอนสแตนตนิ ได้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_14
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87
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%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%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%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
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สนองพระเดชพระคณุสรา้งออรแ์กนเยอรมนัถวายสมเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศ จากหลกัฐานของ
มชิชนันารฝีร ัง่เศส คอนสแตนตนิถูกเรยีกวา่ ราชมนตร ีเป็นต าแหน่งผูน้ าของชมุชนครสิตงั 

ในปี พ.ศ. 2260 รฐับาลฝรัง่เศสไดม้มีตอินุมตัใิหส้่งเงนิรายไดท้ีเ่ป็นของฟอลคอนแก่นาง
ตามทีน่างขอรอ้งในจดหมายทีเ่คยสง่ไปมาให้ ทีสุ่ดหลงัพน้จากวบิากกรรมอนัเลวรา้ย ทา้วทองกบี
มา้ไดใ้ชเ้วลาแหง่บัน้ปลายชวีติทีเ่หลอืดว้ยการปฏบิตัศิาสนกจิอยา่งเครง่ครดัโดยพ านกัอยูก่บั
ลกูสะใภท้ีช่ ื่อ ลุยซา ปัสซญัญา (Louisa Passagna) ภรยิาม่ายของคอนสแตนตนิ และไดถ้งึแก่
มรณกรรมในปี พ.ศ. 2265 หลวงสทิธสิยามการ (Luang Sitsayamkan) เขยีนบรรยายถงึบุคลกิของ
ทา้วทองกบีมา้ในหนงัสอื The Greek Favorite of The King of Siam ความวา่ "ทา้วทองกบีมา้เป็น
หญงิสาวชาวญีปุ่่น รปูร่างผอม ผมด า ตาสนี ้าตาล ผวิหน้าสะอาดสดใส สงูราว 5 ฟุต รปูร่างเลก็ 
สดใส ร่าเรงิ แมจ้ะไม่สวยมาก แต่กเ็ป็นหญงิ "ผวิคล ้า" ทีด่งึดดูใจและมรีปูร่างด"ี แต่ขอ้ความดงักล่าว
นี้หลวงสทิธสิยามการมไิดอ้า้งองิแหลง่ทีม่าวา่ใครกล่าว ขณะที ่Mémoire en forme de lettre d'un 
anglais catholique อธบิายว่านางมผีวิขาวกวา่บดิาและในกระบวนพีน้่อง และสนันิษฐานวา่ทา้วทอง
กบีมา้น่าจะแต่งกายอยา่งชาวสยามหรอือาจจะแต่งอยา่งญี่ปุ่น ทัง้นี้ทา้วทองกบีมา้พดูภาษาไทย
, ญี่ปุ่น และโปรตุเกสในการสื่อสาร เชื่อวา่ทา้วทองกบีมา้และสามน่ีาจะสื่อสารกนัดว้ยภาษา
โปรตุเกสมากกวา่ภาษาไทย ทัง้ยงัมรีสนิยมการแต่งบา้นแบบญี่ปุ่น ทีต่กแต่งโดยภาชนะ, ฉากญี่ปุ่น 
หรอืแมแ้ต่ภาพทีฝ่าผนงั และเป็นทีแ่น่ชดัวา่เธอไมช่อบอาหารไทย โดยใหเ้หตุผลวา่ไมถู่กจรติ 

ทา้วทองกบีมา้ นบัถอืศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ และเป็นผูท้ ีเ่คร่งครดัในศาสนา ใน
งานบนัทกึของบาทหลวงเดอ แบซ ไดก้ล่าวถงึพฤตกิรรมทา้วทองกบีมา้หลงัการสมรสกบัเจา้พระยา
วชิเยนทร ์ความวา่ "...เขา [เจา้พระยาวชิเยนทร]์ ไดร้บัความชุ่มชื่นใจจากความเลื่อมใสศรทัธาและ
ความกระตอืรอืรน้ในพระศาสนาของภรรยาเป็นทีย่ ิง่ จงึท าใหบ้า้นเรอืนของเขานัน้เปรยีบเสมอืนวา่
เป็นบ่อแห่งคุณธรรมความดแีละพระศาสนา จนแทบกล่าวไดว้า่ เป็นโรงธรรมยิง่กวา่จะเป็นท าเนียบ
ของขนุนางผูใ้หญ่ในแผ่นดนิเสยีอกี..." นอกจากนี้นางมใีจเมตตาเผื่อแผ่คนทุกข ์โดยเฉพาะเดก็ ๆ 
ทา้วทองกบีมา้ไดอุ้ดหนุนจนุเจอืพวกเขาและเผยแผ่ศาสนาครสิตไ์ปในตวั ดงัปรากฏวา่"...ทีบ่า้นของ
นางจะมลีกูแกะ [ผูท้ ีไ่ดร้บัการอบรมใหเ้ขา้รตี] เชน่นัน้อยูไ่ม่น้อยกวา่หนึ่งรอ้ยยีส่บิตวั ซึง่นางไดเ้ลีย้ง
ดเูพื่อส่งเขา้คอกแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ และเมื่อเดก็เหล่านัน้เตบิใหญ่กลา้วยัขึน้แลว้ กม็อบเงนิทองใหไ้ป
ตัง้ตวั โดยเฉพาะหญงิสาวแลว้กจ็ดัใหม้เีหยา้เรอืนเป็นหลกัเป็นฐานไปพรอ้มกบัก าชบัใหถ้อืเอา
แบบอยา่งทีน่างปฏบิตัอิยู.่.." ในวนัเซนา (Céna) ซึง่เป็นวนัส าคญัทางศาสนาดว้ยเป็นมือ้สุดทา้ยที่
พระเยซรู่วมโต๊ะอาหารกบัพระสาวกหรอืวนัถอืศลีอด ฟอลคอนและภรยิาจะบ าเพญ็กุศลดว้ยการ
อุทศิทรพัยแ์ละแรงกายตนดแูลคนยากจน ดว้ยการปฏบิตัดิว้ยตนเอง ไม่เวน้แมแ้ต่การคุกเขา่เพื่อ
ลา้งเทา้ให ้จนนางไดร้บัการขนานนามวา่ "มารดาแห่งพวกครสิตชน" นางมคีวามเครง่ครดัในศาสนา
มาก แมข้ณะทีน่างถูกคุมขงั นางกล็อบออกจากทีคุ่มขงัไปยงัวดัในหมู่บา้นโปรตุเกสตอนตสีามโดย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%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%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%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
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เรอืเปิดประทุน และตอ้งกลบัมาใหท้นัก่อนหกโมงเชา้ บางครัง้นางตอ้งทนความหนาวของอากาศ
หรอืความชุ่มโชกจากฝน บาทหลวงเดอ แบซ ไดบ้นัทกึไวว้า่ "...นางถึงกบัเป็นลมหมดสตแิน่นิ่งอยู่
เป็นเวลา 12 ชัว่โมง " เมื่อครัง้ทีท่า้วทองกบีมา้ เขา้รบัราชการในหอ้งเครื่องตน้ ก ากบัเครื่องชาว
พนกังานหวานในพระราชวงั กไ็ดส้รา้งสรรคข์นมหวานหลายชนิด โดยดดัแปลงมาจากต ารบัอาหาร
โปรตุเกสใหเ้ป็นขนมหวานของไทย โดยผสมผสานความรูด้า้นการท าอาหารทีม่มีาแต่เดมิมารวมเขา้
กบัวตัถุดบิทีม่ใีนทอ้งถิน่ ทัง้ยงัสอนความรูด้งักล่าวแก่เหล่าสตรใีนบญัชา จนต ารบัเป็นทีเ่ผยแพร่
โดยทัว่ไปและตกทอดสู่อนุชนรุ่นหลงั ถอืเป็นหนึ่งในวฒันธรรมโปรตุเกสทีแ่พรเ่ขา้สู่สงัคมไทยดว้ย
เหตุนี้ทา้วทองกบีมา้จงึไดก้ารยกยอ่งใหเ้ป็น "ราชนิีแหง่ขนมไทย" โดยขนมทีเ่ชื่อวา่ทา้วทองกบีมา้
ไดด้ดัแปลงเป็นขนมหวานของไทยนัน้ มดีงัต่อไปนี้ 

1. ทองมว้น 
2. ทองหยบิ 
3. ทองหยอด 
4. ทองพล ุ
5. ทองโปร่ง 
6. ฝอยทอง 
7. กะหรีปั่บ๊ 
8. ขนมหมอ้แกง 
9. สงัขยา 
10. ขนมผงิ 
11. สมัปันน ี
12. ขนมขงิ 
13. ขนมไขเ่ต่า 
14. ลกูชุบ 

8.  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2_(%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%9A
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ภาพท่ี 2 ขนมต าหรับทา้วทองกีบมา้ 

(บา้นทพิยส์วนทอง, 2558) 
 
2.3.1. วตัถุดบิแห่งการเปลีย่นแปลง 

                   ขนมไทยสตูรทา้วทองกบีมา้นัน้เกดิจากการน าสตูรขนมโปรตุเกสมาดดัแปลง
ผสมผสานโดยน าวตัถุดบิ 2 อยา่งมาใช ้คอื “ไขเ่ป็ด” ซึง่เป็นส่วนผสมหลกัของขนมประเภทเครื่องไข ่
และ “น ้าตาลทราย” ซึง่น ามาใชแ้ทนน ้าตาลโตนดเพราะละลายเรว็กวา่  

2.4. ขนมในสมยัรตันโกสินทร ์
           ขนมหลายอยา่งจากการคดิคน้ของทา้วทองกบีมา้กลายเป็น “ส ารบั” ในยคุตน้รตันโกสนิทร ์
ขนมไทยมคีวามหลากหลายเพิม่มากขึน้ จนมกีารรวบรวมเป็น “ส ารบัหวาน” แยกไวคู้่กบั “ส ารบั
คาว” โดยปรากฎรายชื่อขนม 10 ชนิด ทีใ่ชใ้นส ารบัหวานถวายพระเมื่อคราวฉลองวดัพระศรมีหา
รตันศาสาดาราม สมยัรชักาลที1่ ในจดหมายความทรงจ าของกรมหลวงนินทรเทว ีต่อมาสมเดจ็พระ
พุทะเลศิหลา้นภาลยั รชักาลที2่ไดท้รงนิพนธ ์“กาพยเ์ห่ชมเครื่องคาวหวาน” บรรยายถงึรสชาตแิละ
ลกัษณะอาหารคาว 15 ชนิด , ขนมหวาน 15 ชนิด เป็นผลงานชิน้ส าคญัทีช่่วยสบืสานดา้นอาหาร
และขนมไทย



  

บทท่ี 3  

กระบวนการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ประเดน็การศึกษาทางสถาปัตยกรรม  

1.1. กรณีศึกษา สถาปัตยกรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกบัขนมและอาหาร 

1.1.1. ตัง้เซ่งจัว้ 

รา้นตัง้เซ่งจัว้ ตวัอาคารดโูดดเด่นสะดุดตาเพราะเลอืกใชส้ถาปัตยกรรมแบบจนี ดงึดดู
ใหน้กัท่องเทีย่วแวะผ่านมาเยีย่มชมของฝาก อกีทัง้อาคารแบบจนีนี้ยงัเคยไดร้บัรางวลั
เหรยีญทองทางสถาปัตยกรรมดเีด่น ประเภทอาคารรวมกจิกรรมพาณิชยกรรมจาก
สมาคมสถาปนิกสยาม เมื่อปี 2547 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 บรรยากาศภายนอกรา้น ตัง้เซ่งจัว้ะ 

(Travel Truelife, 2547) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 บรรยากาศภายในรา้นตัง้เซ่งจัว้ะ  
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(Travel Truelife, 2547) 

1.1.2. ROAST THECOMMON 

คอมมนูิตีม้อลลส์ าหรบัคนรกัอาหารซอยทองหล่อ 17 ออกแบบพืน้ทีม่อลลแ์บบแนวตัง้ 
open air ใหพ้ืน้ทีต่่างๆ เชื่อมถงึกนัดว้ยการไล่ระดบัของชัน้ต่างๆ โดยเฉพาะโซน 
The Ground ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร ตน้ไม ้และรา้นขายของเลก็ๆ ไปจนถงึทีน่ัง่ไล่
ระดบัทีอ่ยูภ่ายใตร้่มของชัน้ 3 และชัน้ 4 ทีท่ าหน้าทีก่นัแดดกนัฝนใหน้ัง่กนัไดท้ ัง้วนั 
ดา้นหน้าสวยเด่นดว้ยตะแกรงเหลก็บางๆ ทีท่ าหน้าทีค่ลา้ยม่านทีก่ลมกลนืไปกบั
สถาปัตยกรรมปนูเปลอืยของทีน่ี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 ROAST THE COMMON 

(Wilbur Suen, 2016 ) 
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1.1.3. Le Cordon Bleu (เลอ กอรด์อง เบลอ) 

เป็นหนึ่งในโรงเรยีนสอนท าอาหารทีด่ทีีสุ่ดในยโุรป โดยมปีระวตัอินัยาวนาน ไดข้ยาย
เครอืขา่ยและสรา้งความร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการธุรกจิ สถาบนัฝึกอบรมและ
มหาวทิยาลยัพนัธมติรต่างๆไปทัว่โลก เพื่อสบืสานวฒันธรรมแหง่ความเป็นเลศิดา้น
การท าอาหารและมุ่งมัน่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  โดยเครอืขา่ยในประเทศไทยจะเป็นการ 
ร่วมมอืกนัระหวา่ง เลอ กอรด์อง เบลอ และ ดสุติ อนิเตอรเ์นชัน่แแนล หลกัสตูรเปิด
สอนเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มล่ามแปลเป็นภาษาไทยส าหรบันกัเรยีนไทยในทุก
หลกัสตูร โดยโรงเรยีนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอรด์อง เบลอ ดุสต ิเปิดทัง้หมด 
7 หลกัสตูร ทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน ตัง้แต่ข ัน้เบสคิไปจนถงึแอดวานซ์ 

 

ภาพที ่6 LE CORDON BLEU 

(ชุตมิา แซ่เฮง้. 2550) 
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1.1.4. KIDS ZANIA 
                  เป็นเมอืงจ าลองของเดก็ๆ มอีาชพีต่างๆใหเ้ดก็ๆไดท้ดลองเป็น ไม่วา่จะเป็น นกั
ดบัเพลงิ เชฟ หมอ พยาบาล ครเูป็นตน้ โดยภายในจะมsีpace ทีเ่หมาะกบัการใชง้านของเดก็ สเกล
ของเฟอรน์ิเจอรต่์างๆถูกจดัใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของเดก็เพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ควบคู่กบัความสนุกสนาน 

 

ภาพที ่7 KIDS ZANIA 

(Rosanda, 2018) 
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1.2. กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้โครงการ 

ภาพที ่8 กลุ่มเป้าหมายผูใ้ชโ้ครงการ 

1.2.1. VISITOR 
ประกอบดว้ย บุคคลทัว่ไป และ ผูท้ ีม่าเรยีนท าขนมไทย 

1.2.2. STAFF 
ประกอบดว้ย วทิยากรหรอือาจารยท์ีส่อนท าขนม , เจา้หน้าทีโ่ครงการ และเจา้หน้าทีS่ERVICE 

2. การวิเคราะหข้์อมลูองคป์ระกอบในโครงการ 
     ภายโครงการจะประกอบไปดว้ยพืน้ทีต่่างๆ 6ส่วน ไดแ้ก่ 

- CAFÉ ขนมไทย 
- MUSEUM ขนมไทย 
- โรงเรยีนสอนท าขนมไทย 
- ส านกังาน 
- ทีจ่อดรถ 
- ส่วน SERVICE 
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ภาพที ่9 โปรแกรมต่างๆในโครงการ 
 

3. การสงัเคราะหผ์ล  

3.1.  CAFÉ ขนมไทย 

ภาพที ่10 ฟังกช์ ัน่ CAFEขนมไทย 
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3.2. MUSEUM 

ภาพที ่11 ฟังกช์ ัน่ MUSEUM ขนมไทย 
 

3.3. โรงเรยีนสอนท าขนมไทย 

ภาพที ่12 ฟังกช์ ัน่โรงเรยีนสอนท าขนมไทย 
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3.4. ส านักงาน 

ภาพที ่13 ฟังกช์ ัน่ส านกังาน 
 

3.5. ท่ีจอดรถ 

ภาพที ่14 ฟังกช์ ัน่ทีจ่อดรถ 
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3.6. ส่วน SERVICE 

ภาพที ่15 ฟังกช์ ัน่ส่วน SERVICE 
 
 
4. สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู 

- ฟังกช์ ัน่ ประกอบดว้ย6ส่วน ไดแ้ก่ CAFÉขนมไทย , พพิทิธภณัฑข์นมไทยมชีวิติ , โรงเรยีน
สอนท าขนมไทย , ส านกังาน ,พืน้ทีจ่อดรถและส่วน SERVICE 

- ผูใ้ชง้านโครงการประกอบดว้ย2ส่วนคอื visitor และ staff 
Visitor ประกอบดว้ย บุคคลทัว่ไป และ ผูท้ ีม่าเรยีนท าขนมไทย 

          Staff ประกอบดว้ย วทิยากรหรอือาจารยท์ีส่อนท าขนม , เจา้หน้าทีโ่ครงการ และ
เจา้หน้าทีS่ERVICE 

 
 

 

 



  

บทท่ี 4  

การประยุกต์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม 
1. การศึกษาโปรแกรมก่อนการออกแบบ (Pre-Design Stage)  

1.1  ท่ีตัง้ของโครงการ 
หลงัจากวเิคราะหเ์รื่องราวของขนมไทยในหลายๆดา้น น ามาสู่การเลอืกหาท าเลทีต่ ัง้ทีเ่หมาะสม

ในการสรา้งโครงการ จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้วา่ขนมไทย มคีวามเชื่อมโยงจากอดตีมาสู่ปัจจุบนัท า
ใหเ้ลอืกมองจาก 4อาณาจกัร ทีเ่คยเป็นราชธานีของไทยมาก่อน ไดแ้ก่ 

- กรุงสโุขทยั 
- กรุงศรอียธุยา 
- กรุงธนบุร ี
- กรุงรตันโกสนิทร ์

 
ภาพที ่16 เมอืงทีเ่คยเป็นราชธานีของไทย 

 
และเมื่อวเิคราะหอ์ยา่งละเอยีด ปรากฏวา่อาณาจกัรทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัขนมไทยมากทีสุ่ด 

และยงัคงเหลอืเรื่องราวและสถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วกบัขนมไทยอยูน่ัน่คอื อาณาจกัรอยธุยา ซึง่ในสมยั
หนึ่งของอยธุยา ช่วงรชักาลของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2174/2175 - 2231) อยธุยาถอื
วา่มรีาชธานีถงึ2แหง่ดว้ยกนั คอื กรุงศรอียธุยาซึง่ปัจจุบนัคอืจงัหวดัพระนครศรอียธุยา และ เมอืง
ละโวซ้ึง่ปัจจุบนัคอืจงัหวดัลพบุร ี
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   ภาพที ่17 ภาพเปรยีบเทยีบสถตินิกัท่องเทีย่วทัง้2จงัหวดั 

จากภาพที ่17 แสดงสถตินิกัท่องเทีย่วของทัง้ 2 จงัหวดั จงัหวดัพระนครศรอียธุยามจี านวน
นกัท่องเทีย่วมากจงัหวดัลพบุร ีจากประเดน็ทีค่าดหวงัวา่โครงการนี้จะเป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่ว
อยา่งแพร่หลาย จงึเป็นขอ้สรุปไดว้า่จงัหวดัพระนครศรอียธุยามคีวามเหมาะสมทีจ่ะเป็นทีต่ ัง้ของ
โครงการมากกวา่จงัหวดัลพบุร ีจากขอ้มลูทัง้ทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละขอ้มลูในเชงิสถติ ิ

 
ภาพที ่18 3ยา่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตรข์องขนมไทย 
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จากภาพที ่18 คอืพืน้ทีบ่รเิวณทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัขนมไทยและบุคคลในประวตัศิาสตรท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัขนมไทย เมื่อพจิารณาโดยละเอยีดจากขอ้มลูในเชงิประวตัศิาสตร ์และสถาปัตยกรรมที่
ยงัคงเหลอือยู ่ท าใหบ้รเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของหมู่บา้นญี่ปุ่น ในต.เกาะเรยีน อ.พระนครศรอียธุยา จ.
พระนครศรอียธุยา เป็นท าเลทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการเป็นทีต่ ัง้โครงการ เพราะยงัคงหลงเหลอืเรื่องราว
เกีย่วกบัขนมไทยอยู ่ยงัมชีุมชนทีท่ าขนมไทย มสีถานทีท่่องเทีย่งทีม่ฐีานนกัท่องเทีย่วเดมิ ไดแ้ก่ 
วดัพนญัเชงิ ตลาดโกง้โคง้ หมู่บา้นฮอลนัดา และหมู่บา้นญี่ปุ่น 

 

 
ภาพที ่19 3Site บรเิวณรอบๆหมู่บา้นญี่ปุ่น 

 
จากภาพที ่19 คอืบรเิวณพืน้ทีร่อบๆหมู่บา้นญี่ปุ่น ซึง่เป็นท าเลทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดในการ

เป็นทีต่ ัง้โครงการ เพราะมคีวามเชื่อมโยงจากสถานทีท่่องเทีย่งเชงิประวตัศิาสตรเ์ดมิ และมกีาร
สญัจรทีส่ะดวก เมื่อมองจากทัง้ 3Siteแลว้ siteทีม่คีวามไดเ้ปรยีบน้อยทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบแลว้คอื 
Site C เพราะ Site มขีนาดเลก็ทีสุ่ดและเมื่อเปรยีบเทยีบกบั Site A และ Site B ทีม่วีวิตดิแม่น ้า
เจา้พระยาแลว้ ท าให ้Site C เป็น Siteทีไ่ม่เหมาะสมในการเป็นตัง้โครงการ 
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ภาพที ่20 ภาพเปรยีบSite A และ Site B 

 
จากภาพที ่20 ภาพเปรยีบSite A และ Site B ในหลายประเดน็ท าใหเ้หน็วา่ Site B เป็น Site ที่

มคีวามเหมาะสมทีสุ่ดในการเป็นทีต่ ัง้โครงการ โดยSiteนี้มขีนาพืน้ทีอ่ยูท่ ี ่2,357.61ตารางวา 
 

 
ภาพที ่21 ขนาดของ SITE 
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ภาพที ่22 มุมมองจากหมู่บา้นญี่ปุ่น 

  

ภาพที ่23 มุมมองจากทางหลวงหมายเลข 3477 
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ภาพที ่24 มุมมองดา้นทีเ่ป็นหมู่บา้นญี่ปุ่น 

 
ภาพที ่25 มุมมองทางดา้นทีต่ดิแม่น ้าเจา้พระยา 
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ภาพที ่26 มุมมองทางดา้นหน้า site 

 
 
1.2 ขนาดพื้นท่ีส่วนต่างๆ ในโครงการ 
 

กจิกรรม ประเภท 
ผูใ้ชง้าน 

จ านวน 
ผูใ้ช ้

1 คน / 
ตร.ม. 

Unit พืน้ที่
สญัจร 
30% 

Total ทีม่า 

พืน้ทีจ่อดรถยนต ์ - 50 15 - 225.00 975.00 Law 
พืน้ทีจ่อดรถรกิาร เจา้หน้าที ่ 3 21 - 18.90 81.90 Law 
พืน้ทีจ่อดรถทวัร ์ - 3 39 - 35.10 152.10 Law 
พืน้ทีจ่อด
รถจกัรยาน 

- 15 1.26 - 5.67 24.57 Law 

รวม พืน้ทีจ่อดรถทัง้หมด 1,233.57 ตร.ม. 
 

ตารางที ่3 ตารางแสดงพืน้ที ่ส่วนทีจ่อดรถ 
 



30 
 
 

กจิกรรม ประเภท 
ผูใ้ชง้าน 

จ านวน 
ผูใ้ช ้

1 คน / 
ตร.ม. 

Unit พืน้ที่
สญัจร 
30% 

Total ทีม่า 

รา้นขายขนม พนกังาน  15.00 10 67.50 292.50 Case 
Study 

เคาน์เตอร ์ เจา้หน้าที ่ 2 3.00 2 1.80 7.80 Case 
Study 

พืน้ทีท่านขนม คนทัว่ไป 200 1.50 - 90.00 390.00 Case 
Study 

หอ้งส าหรบั SERVICE 
หอ้งเกบ็อุปกรณ์
ครวั 

เจา้หน้าที ่ 1 80.00 - 24.00 104.00 Case 
Study 

หอ้งเกบ็อุปกรณ์ 
ท าความสะอาด 

เจา้หน้าที ่ 1 4.00 - 1.20 5.20 Case 
Study 

หอ้งเกบ็ขยะ เจา้หน้าที ่ 1 12.00 - 3.60 15.60 Case 
Study 

 

กจิกรรม ผูใ้ชง้าน หอ้งสว้ม ที่
ปัสสาวะ 

อ่าง 
ลา้งหน้า 

หอ้ง
อาบน ้า 

Total ทีม่า 

หอ้งน ้า 
หอ้งน ้า ช 5 5 5 - 13.55 Law 
หอ้งน ้า ญ 6 - 6 - 12.90 law 

รวม พืน้ที ่807.30 ตร.ม. 
 

ตารางท ี4 ตารางแสดงพืน้ที ่คาเฟ่ขนมไทย 
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กจิกรรม ประเภท 

ผูใ้ชง้าน 
จ านวน 
ผูใ้ช ้

1 คน / 
ตร.ม. 

Unit พืน้ที่
สญัจร 
30% 

Total ทีม่า 

รา้นขายขนม พนกังาน  15.00 10 67.50 292.50 Case 
Study 

เคาน์เตอร ์ เจา้หน้าที ่ 2 3.00 2 1.80 7.80 Case 
Study 

พืน้ทีท่านขนม คนทัว่ไป 200 1.50 - 90.00 390.00 Case 
Study 

หอ้งส าหรบั SERVICE 
หอ้งเกบ็อุปกรณ์
ครวั 

เจา้หน้าที ่ 1 80.00 - 24.00 104.00 Case 
Study 

หอ้งเกบ็อุปกรณ์ 
ท าความสะอาด 

เจา้หน้าที ่ 1 4.00 - 1.20 5.20 Case 
Study 

หอ้งเกบ็ขยะ เจา้หน้าที ่ 1 12.00 - 3.60 15.60 Case 
Study 

 

กจิกรรม ผูใ้ชง้าน หอ้งสว้ม ที่
ปัสสาวะ 

อ่าง 
ลา้งหน้า 

หอ้ง
อาบน ้า 

Total ทีม่า 

หอ้งน ้า 
หอ้งน ้า ช 5 5 5 - 13.55 Law 
หอ้งน ้า ญ 6 - 6 - 12.90 law 

รวม พืน้ที ่807.30 ตร.ม. 
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ตารางที ่5 ตารางแสดงพืน้ที ่โรงเรยีนสอนท าขนมไทย 
กจิกรรม ประเภท 

ผูใ้ชง้าน 
จ านวน 
ผูใ้ช ้

1 คน / 
ตร.ม. 

Unit พืน้ที่
สญัจร 
30% 

Total ทีม่า 

พืน้ทีจ่ดัแสดง
ถาวร 

- 200 2.40 - 144.00 624.00 Case 
Study 

พืน้ทีเ่กบ็งาน 
10% 

เจา้หน้าที ่ 1 - - - 96.00 Case 
Study 

พืน้ทีจ่ดัแสดง
นิทรรศการ
ชัว่คร30% 

- - - - - 288.00 Case 
Study 

ครวัส าหรบัเดก็ 
ท าขนม เดก็ 10 4.50 4 48.60 210.00 Case 

Study 
พืน้ทีเ่กบ็
อุปกรณ์ 

เจา้หน้าที ่ 1 15.00 4 4.50 97.50 Case 
Study 

ครวัส าหรบัผูใ้หญ่ 
ท าขนม คนทัว่ไป 16 4.50 10 216.00 936.00 Case 

Study 
พืน้ทีเ่กบ็
อุปกรณ์ 

เจา้หน้าที ่ 1 15.00 10 45.00 195.00 Case 
Study 

หอ้งส าหรบั SERVICE 
หอ้งเกบ็อุปกรณ์
ท าความสะอาด 

เจา้หน้าที ่ 1 4.00 - 1.20 5.20 Case 
Study 
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หอ้งเกบ็ขยะ เจา้หน้าที ่ 1 12.00 - 3.60 15.60 Case 

Study 
 

กจิกรรม ผูใ้ชง้าน หอ้ง
สว้ม 

ทีปั่สสาวะ อ่าง 
ลา้งหน้า 

หอ้ง
อาบน ้า 

Total ทีม่า 

หอ้งน ้า 
หอ้งน ้า ช 5 5 5 - 13.55 Law 
หอ้งน ้า ญ 6 - 6 - 12.90 Law 

รวม พืน้ที ่2,933.75 ตร.ม. 
 

ตารางที ่6 ตารางแสดงพืน้ที ่พพิธิภณัฑข์นมไทย 
กจิกรรม ประเภท 

ผูใ้ชง้าน 
จ านวน 
ผูใ้ช ้

1 คน / 
ตร.ม. 

Unit พืน้ที่
สญัจร 
30% 

Total ทีม่า 

โถงพกัคอย ผูม้าตดิต่อ - 10.00 1 - 10.00 Arch 
Data 

หอ้งผูอ้ านวยการ เจา้หน้าที ่ 1 16.00 1 4.80 20.80 Arch 
Data 

หอ้งรอง
ผูอ้ านวยการ 

เจา้หน้าที ่ 1 12.00 1 3.60 15.60 Arch 
Data 

หอ้งเลขานุการ เจา้หน้าที ่ 1 6.00 1 1.80 7.80 Arch 
Data 

หอ้งประชมุ เจา้หน้าที ่ 15 1.20 1 5.40 26.40 Arch 
Data 

หอ้งฝ่ายธุรการ เจา้หน้าที ่ 5 3.00 1 4.50 19.50 Arch 
Data 

หอ้งฝ่ายบรกิาร เจา้หน้าที ่ 12 3.00 1 10.80 46.80 Arch 
Data 

หอ้งฝ่ายวชิาการ เจา้หน้าที ่ 5 3.00 1 4.50 19.50 Arch 
Data 
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หอ้งฝ่ายรา้นขนม เจา้หน้าที ่ 6 3.00 1 5.40 23.40 Arch 

Data 
หอ้งพสัดุ เจา้หน้าที ่ 2 40.00 1 24.00 104.0

0 
Arch 
Data 

หอ้งงานทะเบยีน เจา้หน้าที ่ 3 10.00 1 9.00 39.00 Arch 
Data 

 

กจิกรรม ผูใ้ชง้าน หอ้งสว้ม ทีปั่สสาวะ อ่าง 
ลา้งหน้า 

หอ้ง
อาบน ้า 

Total ทีม่า 

หอ้งน ้า 
หอ้งน ้า ช 5 5 5 - 13.55 Law 
หอ้งน ้า ญ 6 - 6 - 12.90 law 

รวม พืน้ที ่ตร.ม. 
 

ตารางที ่7 ตารางแสดงพืน้ที ่ส านกังาน 
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ตารางที ่8 ตารางแสดงพืน้ที ่ท ัง้หมดของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การออกแบบร่าง(Schematic Design)  
concept หลกัในการออกแบบร่างของโครงการนี้คอื “Sense of Thai dessert and Thai 
architecture” การสมัผสัขนมไทยในหลายๆดา้นหลายๆมติ ิทัง้ในมุมของวตัถุดบิทีน่ ามาท า 
สถาปัตยกรรมทีส่่งเสรมิการท าขนมไทย และการบอกเลา่เรื่องราวของขนมไทย น ามาสู่การพฒันา
แบบร่าง 3 แบบ 

ภาพที ่27 แนวความคดิที1่ 
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แนวความคดิที ่1 น ารปูทรงของไข ่วตัถุดบิส าคญัในการท าขนมไทยมาใชใ้นการออกแบบ

ปรบัเปลีย่นและลดทอนบางส่วนเพื่อใหไ้ดร้ปูทรงทีเ่หมาะสม วางโรงเรยีนสอนท าขนมไทยไวบ้รเิวณ
ศนูยก์ลาง เพราะเป็นเหมอืนหวัใจในการสบืทอดการท าขนมไทย ลอ้มรอบดว้ยฟังกช์ ัน่พพิธิภณัฑ์
ขนมไทยทีแ่บ่งเป็นยคุสมยัต่างๆ เริม่ตัง้แต่สุโขทยัมาสู่อยธุยาและเขา้สู่ยคุรตันโกสนิทรใ์นปัจจุบนั 

 
 

 

  

 

ภาพที ่27 แนวความคดิที1่ 
 

 
 

 
ภาพที ่28 แนวความคดิที2่ 

 
แนวความคดิที ่2 การวางผงัอาคารแบบไทย อาคารแบบไทยจะมกีารจดัวางทีค่่อนขา้ง 

Balance กนัทัง้สองขา้ง เป็นแบบกึง่สมมาตร อาคารมกีารแผ่ขยายออกไป วางฟังกช์ ัน่หลกั2
ฟังกช์ ัน่ไวต้รงกลาง เนื่องจากความคาดหวงัทีว่า่อยากใหผู้เ้ขา้ใชโ้ครงการไดส้มัผสัประสบการณ์ที่
หลากหลายมากขึน้ วางฟังกช์ ัน่คาเฟ่ขนมไทยไวบ้รเิวณรมิน ้า ขอ้เสยีของแนวความคดินี้คอื ส าหรบั
ผูใ้ชง้านทีเ่คยเขา้ชมโครงการแลว้แต่ตอ้งการเขา้ใชค้าเฟ่ ดว้ยต าแหน่งและระยะทาง อาจจะไม่
สะดวกนกั และยงัขาดการจดัวางทางเขา้ทีเ่หมาะกบัทัง้พพิธิภณัฑแ์ละโรงเรยีนสอนท าขนมไทย ท า
ใหอ้าจจะเกดิความสบัสนขึน้กบัผูใ้ชง้านได ้
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ภาพที ่29 แนวความคดิที3่ 
 

แนวความคดิที ่3 ขนมมงกุฎเพชร ขนมชนิดนี้ข ึน้ชื่อวา่เป็นราชาของขนมไทย เพราะเป็นขนมที่
ไดร้วบรวมกรรมวธิทีีเ่กีย่วกบัขนมไทยทีห่าทานยากและหายไปตามเวลากลบัมารวบรวมไวใ้นขนม
ชนิดนี้ อกีทัง้ขนมชนิดนี้ยงัไดช้ื่อวา่เป็นขนมไทยประจ าแผ่นดนิรชักาลที9่อกีดว้ย มกีารวางฟังกช์ ัน่
แบบแบ่งเป็นชัน้ๆ เริม่จากโรงเรยีนสอนท าขนมไทย มาสู่พพิธิภณัฑข์นมไทย ดา้นบนสุดจะเป็นคา
เฟ่ขนมไทยทีส่ามารถมอดวูวิไดแ้บบ360องศา ขอ้เสยีของแนวความคดินี้คอื ทางสญัจรภายในยงั
ขาดการแยกจากกนัท าใหอ้าจเกดิความสบัสนขึน้กบัผูใ้ชง้านและเป็นการสรา้งความไม่เป็นส่วนตวั
ใหก้บัผูใ้ชง้านในฟังกช์ ัน่โรงเรยีนสอนท าขนมไทยดว้ย 
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ภาพที ่30 เปรยีบเทยีบ3แนวความคดิ 
2.1. การออกแบบร่างทางเลือก (Schematic Design Selection) 

2.1.1. ทัง้3แนวความคดิทีน่ ามาท า Schematic Design มาจากแนวความคดิหลกัอนั
เดยีวกนัคอื “Sense of Thai dessert and Thai architecture” แต่เมื่อพจิารณาแลว้
แนวความทีส่ามารถน ามาต่อยอดและพฒันาไดเ้หมาะสมกบัโครงการทีสุ่ดคอื 
แนวความคดิที ่2 การวางผงัแบบไทย 

2.1.2.  จากแนวความคดิการวางผงัแบบไทยน ามาสู่การพฒันาแบบตามอยา่งบา้นไทย ใช้
ชานเป็นตวัเชื่อมฟังกช์ ัน่ต่างๆของโครงการ โดยฟังกช์ ัน่หลกั โรงเรยีนสอนท าขนม
ไทย พพิธิภณัฑข์นมไทยและคาเฟ่ขนมไทย จะถูกเชื่อมกนัดว้ยplazaตรงกลาง 
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ภาพที ่31 Schematic Design การวางผงัแบบไทย 
 

2.2. การประเมินและตดัสินใจพฒันาแบบร่างทางเลือก (Evaluation and Design 
Selection) 

- ขอ้ดขีอง Schematic Design การวางผงัแบบไทย 
มรีปูแบบทีค่่อนขา้งชดัเจน เขา้ใจง่าย สะทอ้นเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 

- ขอ้เสยีของ Schematic Design การวางผงัแบบไทย 
รปูแบบของอาคารมคีวามน่าสนใจน้อยกวา่แนวความคดิที1่และ3 

 

3. การออกแบบร่างขัน้ต้น(Preliminary Design) 

3.1. แบบร่างแปลน 
     จากSchematic Design การวางผงัแบบไทยน ามาสูก่ารเริม่ดไีซน์จากจุดบกพร่องในเรื่อง

ของทางสญัจรทีย่งัไมม่กีารแบ่งแยกทีช่ดัเจน และการสื่อความหมายทีต่รงเกนิไป การพฒันาแบบใน
ขัน้ตน้เริม่จากการคดิน าเสนอโครงการในรปูแบบพพิธิภณัฑส์มยัใหม่ทีใ่หผู้ใ้ชง้านไดล้งมอืทดลอง
ปฏบิตัใินทุกๆขัน้ตอน มกีารเชื่อมความสมัพนัธร์ะหวา่งฟังกช์ ัน่ของพพิธิภณัฑก์บัโรงเรยีนเขา้
ดว้ยกนั แต่แบ่งแยกทางสญัจรโดยชดัเจน แบ่งทางเซอรว์สิทีช่ดัเจน พืน้ทีจ่อดรถทัง้หมดจะอยู่
บรเิวณชัน้1 และสามารถเชื่อมเขา้สู่ตวัอาคารไดเ้ลย การแบ่งโซนของพพิธิภณัฑแ์ละโรงเรยีนสอน
ท าขนมไทยจะเป็นดงันี้ 

พพิธิภณัฑข์นมไทยสมยัสุโขทยั จะเป็นพพิธิภณัฑจ์ุดแรกทีผู่เ้ขา้ชมโครงการจะไดเ้รยีนรู้
เรื่องราวของขนมไทยตัง้แต่เริม่ตน้ 

พพิธิภณัฑข์นมไทยสมยัอยธุยา มกีารน าโรงเรยีนสอนขนมไทยในระดบัพืน้ฐานและระดบักลาง
เขา้มาเชื่อมดว้ยแต่จะถูกแบ่งแยกกนัดว้ยทางสญัจรและกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในสองฟังกช์ ัน่  

พพิธิภณัฑข์นมไทยสมยัรตันโกสนิทร ์มกีารน าโรงเรยีนสอนขนมไทยในระดบัสงูเขา้มาเชื่อม
ดว้ย ในส่วนนี้จะมสี่วนเพิม่เตมิขึน้มานัน่คอื พพิธิภณัฑข์นมมงคลและจะมกีารจดั workshop ขนม
ไทยมงคลเปลีย่นไปเรื่อยๆตามเดอืน และมนีิทรรศการถาวรเกีย่วกบัขนมมงกุฎเพชร ขนมทีไ่ดข้ ึน้
ชื่อวา่เป็นราชาแห่งขนมไทยและเป็นขนมทีถู่กท าขึน้เพื่อเทดิพระเกยีรตใินหลวงรชักาลที9่ 

อกีฟังกช์ ัน่ทีส่ าคญัและเป็นจุดสนใจในโครงการอกีจุดหนึ่งคอื คาเฟ่ขนมไทย ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณรมิ
แม่น ้าเจา้พระยา ถูกแบ่งโซนเป็นแบบ indoorและoutdoor มกีารจดัใหเ้ชื่อมกบัอาคารทีเ่ป็น
พพิธิภณัฑแ์ละโรงเรยีนสอนท าขนมไทยเพื่อใหผู้ใ้ชง้านโครงการไดเ้ขา้ใชง้านแบบสะดวกทีสุ่ด 
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41 
 

ภาพที ่32 แบบร่างแปลนชัน้ 1 

ภาพที ่33 แบบร่างแปลนชัน้ 2 
 

ภาพที ่34 แบบร่างแปลนชัน้ 3 
 



42 
 

3.2. ภาพร่าง 3 มิติ แสดงทศันียภาพ 

ภาพที ่35 ภาพร่างทศันียภาพบางส่วนของโครงการ 
 

      

4.การแสดงแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Presentation)   
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ภาพที ่43 ภาพทศันียภาพภายใน 1 

 
ภาพที ่44 ภาพทศันียภาพภายใน 2 
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ภาพที ่45 ภาพทศันียภาพภายนอก 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่46 ภาพทศันียภาพภายนอก 2 
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ภาพที ่47 ภาพทศันียภาพภายนอก 3 

 
ภาพที ่48 หุ่นจ าลอง 1 
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ภาพที ่49 หุ่นจ าลอง 2 

 
ภาพที ่50 หุ่นจ าลอง 3 
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ภาพที ่51 หุ่นจ าลอง 4 

 
ภาพที ่52 หุ่นจ าลอง 5 
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ภาพที ่53 หุ่นจ าลอง แบบขยาย 1 

 
ภาพที ่54 หุ่นจ าลอง แบบขยาย 2 
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ภาพที ่55 หุ่นจ าลอง แบบขยาย 3 

 

 
ภาพที ่56 หุ่นจ าลอง แบบขยาย 4 
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บทท่ี 5  

สรปุผลการประยุกต์ใช้ในการออกแบบ (Conclusions) 
1. สรปุผลการศึกษา  

- ทีต่ ัง้ของโครงการศนูยข์นมไทย จะอยูท่ ีบ่รเิวณ ต.เกาะเรยีน อ.พระนครศรอียธุยา  
จ.พระนครศรอียธุยา  

- ฟังกช์ ัน่ ประกอบดว้ย6ส่วน ไดแ้ก่ CAFÉขนมไทย , พพิทิธภณัฑข์นมไทยมชีวิติ , โรงเรยีน
สอนท าขนมไทย , ส านกังาน ,พืน้ทีจ่อดรถและส่วน SERVICE 

- ผูใ้ชง้านโครงการประกอบดว้ย2ส่วนคอื visitor และ staff 
Visitor ประกอบดว้ย บุคคลทัว่ไป และ ผูท้ ีม่าเรยีนท าขนมไทย 

          Staff ประกอบดว้ย วทิยากรหรอือาจารยท์ีส่อนท าขนม , เจา้หน้าทีโ่ครงการ และ
เจา้หน้าทีS่ERVICE 

2. การน าไปประยกุตส์ าหรบัภาคออกแบบ  
ไดน้ าแนวความคดิการวางผงัแบบไทยมาใชใ้นการออกแบบ โดยในการออกแบบนัน้จะออกแบบ

ใหฟั้งกช์ ัน่หลกัสองฟังกช์ ัน่เชื่อมถงึกนั นัน่คอืโรงเรยีนสอนท าขนมไทย และ พพิธิภณัฑข์นมไทย 
น าเรื่องของยคุสมยัทางประวตัศิาสตรม์าเชื่อมกบัความเป็นมาของขนมไทย  

พพิธิภณัฑข์นมไทยสมยัสุโขทยั จะเป็นพพิธิภณัฑจ์ุดแรกทีผู่เ้ขา้ชมโครงการจะไดเ้รยีนรู้
เรื่องราวของขนมไทยตัง้แต่เริม่ตน้ 

พพิธิภณัฑข์นมไทยสมยัอยธุยา มกีารน าโรงเรยีนสอนขนมไทยในระดบัพืน้ฐานและระดบักลาง
เขา้มาเชื่อมดว้ยแต่จะถูกแบ่งแยกกนัดว้ยทางสญัจรและกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในสองฟังกช์ ัน่  

พพิธิภณัฑข์นมไทยสมยัรตันโกสนิทร ์มกีารน าโรงเรยีนสอนขนมไทยในระดบัสงูเขา้มาเชื่อม
ดว้ย ในส่วนนี้จะมสี่วนเพิม่เตมิขึน้มานัน่คอื พพิธิภณัฑข์นมมงคลและจะมกีารจดั workshop ขนม
ไทยมงคลเปลีย่นไปเรื่อยๆตามเดอืน และมนีิทรรศการถาวรเกีย่วกบัขนมมงกุฎเพชร ขนมทีไ่ดข้ ึน้
ชื่อวา่เป็นราชาแห่งขนมไทยและเป็นขนมทีถู่กท าขึน้เพื่อเทดิพระเกยีรตใินหลวงรชักาลที9่ 

อกีฟังกช์ ัน่ทีส่ าคญัและเป็นจุดสนใจในโครงการอกีจุดหนึ่งคอื คาเฟ่ขนมไทย ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณรมิ
แม่น ้าเจา้พระยา ถูกแบ่งโซนเป็นแบบindoorและoutdoor มกีารจดัใหเ้ชื่อมกบัอาคารทีเ่ป็น
พพิธิภณัฑแ์ละโรงเรยีนสอนท าขนมไทยเพื่อใหผู้ใ้ชง้านโครงการไดเ้ขา้ใชง้านแบบสะดวกทีสุ่ด 
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     2.1.ประเดน็ปัญหาท่ีพบ 

- ในภาคขอ้มลูโครงการประเภทเดยีวกบัโครงการทีต่อ้งการศกึษามคี่อนขา้งน้อยท าใหข้อ้มลู
บางอยา่งทีต่อ้งการศกึษาจรงิๆสามารถหาไดย้าก 

- ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ตจากการศกึษาหลายเวบ็ไซต ์มบีางเวบ็ไซตท์ีไ่ม่ตรงกนั 
- ระยะเวลาตามตารางทีต่ ัง้เอาไวบ้างอยา่งคลาดเคลื่อน ล่าชา้กวา่ก าหนด 
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     2.2 ขอ้เสนอแนะ จากคณะกรรมการ 

ภาพที ่57 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่1 
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ภาพที ่58 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่1 
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ภาพที ่59 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่1 
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ภาพที ่60 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่1 
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ภาพที ่61 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่2 
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ภาพที ่62 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่2 
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ภาพที ่63 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่2 
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ภาพที ่64 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่2 
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ภาพที ่65 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่3 
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ภาพที ่66 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่3 
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ภาพที ่67 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่3 
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ภาพที ่68 ขอ้เสนอแนะจากการตรวจวทิยานิพนธค์รัง้ที ่3 
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