
 
 

แนวทางปรับปรุงพิพิธภัณฑเรือไทยโบราณวัดแกวเจริญ  

ศราวุฒิ พรอมประเสริฐ1 ,วินัย หม่ันคติธรรม2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

บทคัดยอ 

   พิพิธภัณฑเรือไทยโบราณวัดแกวเจริญสรางขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2552 เนื่องจากชาวบานนำเรือมาบริจาคใหกับ
วัด ทางวัดจึงจัดทำพิพิธภัณฑเรือขึ้นมา แตการจัดทำขาดทั้งความรูและการวางแผน จึงเกิดปญหา เนื้อที่ขนาดเล็ก
การวางไมเปนระเบียบของตัวเรือ อาคารท่ีใชจัดเก็บเปนศาลาโปรงโลงไมมีกำแพงปองกันจากสภาพแวดลอม และ
มีคนนำขยะมาทิ้งในตัวเรือ ซึ่งเปนเรื่องที่ควรไดรับการแกไข เพราะเรืออาจชำรุดและไมสามารถนำมาจัดแสดงให
ประชาชนไดเรียนรูในอนาคต 

    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สำรวจสภาพปญหาในพื้นที่พิพิธภัณฑและศึกษาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข 2) ศึกษาประเภทเรือที่ถูกจัดเก็บในพิพิธภัณฑเดิม รวมถึงศึกษาการออกแบบหองจัดแสดงและ
นิทรรศการใหเหมาะสมกับเรือแตละประเภท 3) เพื่อสรางสื่อนำเสนอผลงานวิจัยใหสำหรับชุมชนและผูที่สนใจ
นำไปพัฒนาและตอยอดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    โดยวิธีการศึกษา จะเก็บขอมูลจากการสำรวจทางกายภาพท่ีตั้งโครงการและสัมภาษณเจาของพ้ืนที่และ
ผูไดรับผลกระทบโดยตรง จำนวน 3 คน แลวนำมาวิเคราะหเพ่ือเขาสูกระบวนการออกแบบปรับปรุง 
    โดยผลที่ไดมีดังนี ้1) ออกแบบตัวอาคารพิพิธภัณฑ รานอาหารและหองสุขา ที่มีความสอดคลองกับอัต-

ลักษณของพื้นที่ คือ หลังคาทรงไทยของกุฏิวัดแกวเจริญผสมผสานกับความรวมสมัย 2) ออกแบบหองจัดแสดง
จำนวน 6 หอง โดยใชการจำลองในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนการนำวิถีชีวิตของชาวชุมชนริมน้ำที่ใชเรือตางชนิด
ทำกิจกรรมตาง ๆ 3) ดานขอจำกัด คือ ขยายเนื้อท่ีใชสอยโดยไมบังวิหารหลวงปูหยอด การเผยแพรขอมูล ผูวิจัยได
จัดทำสื่อนำเสนอจำนวน 2 ชิ้น ไดแก แผนนำเสนอและหุนจำลอง 
 

คำสำคัญ : พิพิธภัณฑ, วิถีชีวิต, เรือไทยโบราณ, อัตลักษณ, หลังคาทรงไทย

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 35 -



บทนำ 
ในอดีต วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดแกวเจริญ

มักเกี่ยวพันอยูกับแมน้ำ ทั้งการเดินทาง การทำมา
คาขาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ เรือมี
ความสำคัญตอวิถีชีวิตเปนอยางมาก จนมาถึงในยุค
ปจจุบันการใชเรือในชีวิตประจำวันของคนไทยไดลด
น  อยลง  ส ืบ เน ื ่ อ งมาจาก เปล ี ่ ยนแปล งของ
สภาพแวดล อม  และความเจร ิญก าวหน าของ
เทคโน โลย ี  ทำให  การส ัญจรทางบกม ี ความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การใชเรือจึงลดนอยลง เมื่อ
เรือไมไดใชประโยชน ชาวบานจึงนำเรือมาบริจาค
ใหกับวัดแกวเจริญ ทางวัดจึงไดรวมมือกับชุมชน
จัดทำเปนพิพิธภัณฑเรือข้ึนมาในปจจุบัน  

 พิพิธภัณฑเรือไทยโบราณวัดแกวเจริญถูก
สรางข้ึนป พ.ศ. 2552 แตการจัดทำพิพิธภัณฑยังขาด
ความรูในการสรางและออกแบบการจัดแสดง จึงเกิด
ปญหาตาง ๆ ขึ้น เชน การวางไมเปนระเบียบของตัว
เรือ อาคารท่ีใชจัดเก็บเรือ เปนลักษณะโปรงไมมีผนัง
หรือกำแพงปองกันตัวเรือจากสภาพแวดลอมตาง ๆ 

มีเพียงหลังคาคลุมเปนแนวยาวเทานั้น ผนวกกับคน
ในพื้นที่ไมเห็นถึงความสำคัญ และมีคนทำขยะมาท้ิง
ในตัวของเรือโบราณ ซึ่งควรไดรับการแกไขโดยเร็ว 
เพราะหากปลอยไว เรืออาจเกิดการชำรุดเสียหาย
และไมสามารถนำมาจัดแสดงใหคนรุนใหมไดเรียนรู
ในอนาคต ปจจุบันมีจำนวนเรือมากกวา 40 ลำ คาด
วาเรืออาจมีอายุมากถึง 30 - 40 ป 

 แนวปรับปรุงพิพิธภัณฑเรือไทยโบราณวัด
แกวเจริญเปนการพัฒนาพิพิธภัณฑเรือที่มีอยูเดิมให
เปนแหลงเรียนรูที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ เพื่อให
คนรุนใหมและบุคคลที่สนใจไดรับขอมูลความรูเรื่อง

วิถีชีวิตในอดีตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำ โดย
ผานสื่อจัดแสดงที่มีประสิทธิภาพและทำใหเห็นถึง
ความสำคัญของเรือไทยโบราณมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. สำรวจสภาพปญหาในพื้นที ่พิพิธภัณฑ
และศึกษาแนวทางปรับปรุงแกไข 

 2. ศ ึกษาประเภทเร ื อท ี ่ ถ ู กจ ั ด เก ็บ ใน
พิพิธภัณฑเดิม รวมถึงศึกษาการออกแบบหองจัด
แสดงและนิทรรศการใหเหมาะสมกับเร ือแตละ
ประเภท 

 3. เพื ่อสรางสื ่อนำเสนอผลงานวิจัยการ
ออกแบบใหสำหรับชุมชนและผูที่สนใจนำไปพัฒนา
และตอยอดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 วิธีการศึกษาจะเก็บขอมูลจากการสำรวจ
ทางกายภาพที่ตั ้งโครงการและสัมภาษณเจาของ
พ้ืนที่และผูไดรับผลกระทบโดยตรง จำนวนทั้งหมด 3 

คน แลวจึงนำมาวิเคราะหเพื ่อเขาสู กระบวนการ
ออกแบบปรับปรุง 

 พิพิธภัณฑเรือตั ้งอยู ในพื ้นที ่ของวัดแกว
เจริญ หมู  10 ตำบลเหมืองใหม อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

     - ทิศเหนือ ติดกับทางเทาและถนน 

     - ทิศใต ติดกับสนามหญา 
     - ทิศตะวันออก ติดกับทางเขาสนาม 

หญา 
         - ทิศตะวันตก ติดกับศาลเจาแมตะเคียน 
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รูปที ่1 ที่ตั้งพิพิธภัณฑเรือไทยโบราณวัดแกวเจริญ 

 

 การสำรวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ตั้ง
พิพิธภัณฑเรือ ใชกลองถายภาพและสมุดจดบันทึก
เพื่อใชในการเก็บขอมูลเนื้อที่ใชสอยและขนาดของ
เรือในพิพิธภัณฑ  

 สำหรับการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ  
(Interview) แบบคำถามปลายเปด ใชวิธีการคัดเลือก
บุคคล โดยเปนผูที ่มีสวนในการตัดสินใจ หรือเปน
เจาของพ้ืนที่วัดแกวเจริญ ดังนี้ 
 1. พระครูสมุหคำนวณ ปริสุทฺโธ (เจาอาวาส
วัดแกวเจริญองคปจจุบัน) 

 2. นางณัฏฐมนท แกวสมภักดิ์  
(ผูใหญบานหมู10 ตำบลเหมืองใหม) 
 3. นายเสวก ภมร (นายกเทศมนตรีตำบล
เหมืองใหม) 

ผลการวิจัย 

 จากการสำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้น
ที่ตั้งพิพิธภัณฑเรือ สามารถสรุปเปนประเด็น ไดดังนี้ 
 1. ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ  

    พิพิธภัณฑเรือ เดิมมีความกวาง 6.76 

เมตร ความยาว 38.91 เมตร (263 ตารางเมตร)  

 

 

รูปที่ 2 ภาพถายปจจุบัน พิพิธภัณฑเรือ 

 

 สภาพปญหาที่พบจากการลงสำรวจพื้นท่ี
โครงการ ดังนี้ 
    1.1) พิพิธภ ัณฑท ี ่ ใช จ ัดเก ็บเร ือ เปน
ลักษณะโปรงโลงไมมีผนังหรือกำแพงปองกันตัวเรือ
จากสภาพแวดลอมตาง ๆ มีเพียงหลังคาคุมเปนแนว
ยาวเทานั ้น ซึ ่งส งผลกระทบใหเร ือไดร ับความ
เสียหายจากสภาพแวดลอมและคนในพ้ืนที่นำขยะมา
ทิ้งในตัวเรือ 

    1.2) พื้นที่ของพิพิธภัณฑมีขนาดที ่แคบ 

ทำใหการวางตำแหนงเรือไมเปนระเบียบและไม
สามารถเดินชมทุกสวนภายในพิพิธภัณฑได 

    1.3) ขาดปายบอกขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับตัวเรือและปญหาดานเทคนิคการจัดแสดง 
คือ ตำแหนงของปายชื่อเรือถูกนำไปติดตามตนไมซึ่ง
ไมใชตำแหนงที่เหมาะสม 

 

 2. ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบของเรือ
ในพิพิธภัณฑ 
 ปจจุบันมีเรือที่ถูกจัดวางอยูในพิพิธภัณฑมี
จำนวน 31 ลำ ซึ่งสวนใหญมีสภาพที่ชำรุดเนื่องจาก
ไดรับความเสียหายจากสภาพแวดลอม ตัวเรือมีฝุน
จับและมีขยะมูลฝอยเปนจำนวนมาก โดยจำแนก
ตามชื่อของเรือไดดังนี้
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        2.1) เรือขุด  จำนวน 6 ลำ 
        2.2) เรือมาด  จำนวน 11 ลำ 
        2.3) เรือสำปน  จำนวน 6 ลำ 
        2.4) เรือสำปนจาง  จำนวน 1 ลำ 
        2.5) เรือสำปะนี  จำนวน 6 ลำ 
        2.6) เรือผีหลอก  จำนวน 1 ลำ 

 
รูปที่ 3 รูปแบบของเรือในพิพิธภัณฑ 

 

 3. สำหรับการวิเคราะหแบบสัมภาษณจาก
บุคคลกลุมเปาหมาย ไดขอสรุปจากดังนี้  

     3.1) กิจกรรมบริเวณพ้ืนที่พิพิธภัณฑ 

          ผลสัมภาษณ : ในวันครบรอบวัน
มรณภาพหลวงป ู หยอด งานครบรอบศิษย  เกา
โรงเรียนแกวเจริญ วันเทศกาลตาง ๆ สนามหญาจะ
ถูกใชเปนที่จอดรถ 50–60 คัน และบริเวณดานขาง
พิพิธภัณฑที่ติดกับทางเดินเทา มีการจัดตั้งรานคากึ่ง
ถาวร 
     3.2) นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังพ้ืนที่ใน
แตละวันและชวงเวลา 

          ผลสัมภาษณ : จำนวนนักทองเที่ยว
คอนขางนอยมากในแตละวัน แตสวนใหญจะมาใน
สำคัญของวัด วันเสาร - อาทิตย ชวงเชาและชวงเย็น 

     3.3) สภาพปญหาที่พบในปจจุบันของ
พิพิธภัณฑเรือ 

          ผลสัมภาษณ : ขาดบุคคลากรในการ
ดูแลพิพิธภัณฑ คนในพ้ืนที่มีการนำขยะมูลฝอยไปท้ิง
และขาดองคความรูในการจัดแสดง 
     3.4) ความเห ็นท ี ่ม ีต อการปร ับปรุ ง
พิพิธภัณฑเรือในอนาคต 

          ผลสัมภาษณ : เห็นดวย เพราะจะ
ช  วยให พ ื ้ นท ี ่ ม ี แหล  ง เ ร ี ยนร ู  ท ี ่ ส ำค ัญ และมี
ประสิทธิภาพสำหรับชุมชนและนักทองเท่ียว 
     3.5) อยากให พ ิพ ิ ธภ ัณฑ  เร ือม ี การ
ปรับปรุงเปนอยางไร 
          ผลส ั มภ าษณ   : อยาก ให  เ ป น
พิพิธภัณฑแบบปด ตัวอาคารมีอัตลักษณที่สอดคลอง
กับพื ้นที ่ และมีความรวมสมัย ภายในพิพิธภัณฑ
อยากใหใชสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยและนาสนใจ 

     3.6) การขยายเนื ้อที ่ใช สอยเพิ ่มเติม
สำหรับปรับปรุงพิพิธภัณฑเรือ 

 ผลสัมภาษณ : ใหดูตามความเหมาะสม แต
ไมควรบังวิหารหลวงปูหยอด 

 เมื่อนำผลจากการสำรวจทางกายภาพและ 
แบบสัมภาษณ มาประมวลผล จึงจะทราบถึงขอมูล
ดานขอจำกัดตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการปรับปรุง 
จากนั ้นจะนำไปประมวลผลเพื ่อว ิเคราะหพื ้นที่
โครงการแลวจึงเขาสูกระบวนการออกแบบ  

 ในการปรับปรุงพิพิธภัณฑจะตองคำนึงถึง
สภาพพื้นที่ตั้งของโครงการโดยใชสอยเนื้อที่ใหเกิด
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ประโยชนสูงสุดและมีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ โดย
จะตองมีการคำนึงถึงสวนตาง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้  
 1. ทางเขา/ออก พ้ืนที่โครงการ 
 2. อาคารพิพิธภัณฑ 
 3. พ้ืนที่สำหรับใหบริการอาหาร/หองสุขา 
 4. ที่จอดรถโครงการ 
 5. หองจัดแสดง 
 

 หลังจากทราบตำแหนงของเนื้อที่ใชสอยที่
สำคัญของพื้นที่โครงการแลวจึงสรุปเปนไดอะแกรม 

(Diagrams) ของพ้ืนที่ 

 

รูปที่ 4 Diagrams การเชื่อมโยงของพ้ืนท่ีโครงการ
หลังปรับปรุง 

 

 1. ทางเขา/ออก พ้ืนที่โครงการ 

     เดิมทางเขาออกรถยนตมีความกวาง 5 

เมตร และมีเพียงชองทางเดียว คือ ทางเขาที่ติดกับ
ดานหนาของพิพิธภัณฑ ซึ่งยังไมเหมาะสมและไม
เพียงพอตอการสัญจรของรถยนต จึงออกแบบให
สามารถเขาและออกโครงการได 2 ชองทาง  

 
 

 

รูปที่ 5 ตำแหนง ทางเขา/ออก โครงการและการ
กำหนดเนื้อที่ใชสอยบริเวณโครงการ 

2. อาคารพิพิธภัณฑ 

  เนื่องจากพิพิธภัณฑเดิมนั้นมีขนาดเนื้อที่
นอยเกินไป ไมรองรับตอการเขาชมภายในพิพิธภัณฑ 
จึงตองขยายเนื้อที่ใชสอย โดยมีขอจำกัด คือ ไมควร
บังวิหารของหลวงปูหยอด จึงไดสรุปขนาดของเนื้อท่ี
ที่สามารถขยายได ดังนี้ 
 - สามารถขยายเนื้อที่เพ่ิมเติมดานทิศใตของ
พิพิธภัณฑได 3.77 x 15.0 เมตร 
 - สามารถขยายเน ื ้อท ี ่ เ พ่ิมเต ิมด านทิศ
ตะวันออกของพิพิธภัณฑได 8.16 x 38.91 เมตร 
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 โดยสรุปขนาดของพื้นที่ใชสอยของอาคาร
พิพิธภัณฑหลังออกแบบไดเปน 42.25 x 15.0 เมตร 
(633 ตารางเมตร) 
 

 
 

รูปที่ 6 ระยะการเพ่ิมเนื้อท่ีใชสอยอาคาร
พิพิธภัณฑ 

 ในการออกแบบรูปทรงอาคาร จากขอมูล
การสำรวจและสัมภาษณไดขอสรุป คือ ออกแบบให
ตัวพิพิธภัณฑมีความสอดคลองกับอัตลักษณของ
พ้ืนที่ คือ หลังคาทรงไทยของกุฏิวัดแกวเจริญ
ผสมผสานกับความรวมสมัย 

 

รูปที่ 7 หลังคากุฏิวัดแกวเจริญ (อัตลักษณพื้นที่) 

 2.1) สีของตัวอาคารพิพิธภัณฑ 
       สีของตัวอาคาร เลือกใชสีครีม ซึ่งเปนสี
ที่สื่อถึงความมีคุณคาความรวมสมัย 

 2.2) หลังคาอาคารพิพิธภัณฑ 
          หลังทรงจั ่ว ท่ีใช การผสมผสานจาก
รูปทรงของหลังคากุฏิวัดแกวเจริญ และความรวม
สมัย เปนลักษณะหลังคาซอนกัน 3 ระดับ 

 

 

รูปที่ 8 หลังคาทรงไทยของกุฏิวัดแกวเจริญ
ผสมผสานกับความรวมสมัย 

 

 2.3) สวนหลังคากระจก 

         หลังคากระจกอยูในสวนหองจัดแสดง
หองลองเรือเก็บบัว ภายในหองใชแสงจากธรรมชาติ
ซึ่งมาจากหลังคากระจกและผนังกระจกบานใหญ ซึ่ง
ประกอบเปนสวนเดียวกัน
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รูปที่ 9 ลักษณะของหลังคากระจกของพิพิธภัณฑ
และสีของตัวอาคาร 

 2.4) ทางเดินระแนงไม 
         เพ่ือใหผูใชสามารถเดินจากที่จอดรถไป
โซนรานอาหาร พิพิธภัณฑและวิหารหลวงปู ได
สะดวกยิ ่งขึ ้น จึงออกแบบทางเดินที่ประกอบกับ
ระแนงไมตลอดทางและเฟอรน ิเจอรสำหร ับนั่ง
พักผอนภายในทางเดิน 

 

 

รูปที่ 10 ทัศนียภาพทางเดินระแนงไม 

 

รูปที่ 11 รูปดานอาคารพิพิธภัณฑเรือ 

 

รูปที่ 12 รูปตัดอาคารพิพิธภัณฑเรือ 

 

 3. พ้ืนที่สำหรับใหบริการอาหาร/หองสุขา 

    รานอาหารและหองสุขาสำหรับรองรับ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังพ้ืนที่ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ใช
สอย คือ 15.0 x 20.0 เมตร (300 ตรม.)  

 รูปทรงของรานคาและหองสุขาได
แนวความคิดจากรูปแบบเรือไทยกุฏิวัดแกวเจริญซึ่ง
เปนอัตลักษณของพ้ืนที่ 

 

รูปที่ 13 องคประกอบรานอาหาร/สุขา 

 
รูปที่ 14 ทัศนียภาพรานอาหาร/สุขา 
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 4. ที่จอดรถโครงการ 

     ในการคำนวณหาพื ้นท ี ่จอดรถ ตาม
กฎหมายแบงตามลักษณะการใชสอย โดยคิดจากเนื้อ
ที่ใชสอยของโครงการ คือ เนื้อที่อาคารพิพิธภัณฑ 
633 ตรม. และเนื้อที่สวนบริการ 300 ตรม.  

 รวมเนื้อที่ใชสอยทั้งโครงการเปน 933 ตรม. 

จากนั้นคิดเปนจำนวนรถที่จอดได โดยนำ 933 / 60  

(เนื้อที่ใชสอยรวม/ความตองการท่ีจอดรถตอคัน) จึง
ไดจำนวนรถที่จอดได คือ 16 คัน 

 

 
รูปที่ 15 ผังบริเวณหลังปรับปรุง 

 

 
รูปที่ 16 ทัศนียภาพอาคารพิพิธภัณฑเรือ 

 

 5. หองจัดแสดง 
     สำหรับทางสัญจรในการชมหองจัดแสดง
ใชทางสัญจรแบบวนลูปซึ่งเหมาะกับพิพิธภัณฑที่มี
เนื ้อที่จำกัดและเหมาะกับหองจัดแสดงที่ถายทอด
เรื่องราวไดอยางตอเน่ือง 

 
รูปที่ 17 รูปแบบการสัญจรแบบวนลูป 

 

 ในการออกแบบหองจัดแสดงในพิพิธภัณฑ
จะตองอาศัยขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบเรือและวิถีชีวิต
ของคนในอดีตที่ใชเรือทำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อนำมา
จำลองสภาพแวดลอมภายในหองแตละหอง โดย
แนวคิดที่นำมา อางอิงจากสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งเปนยุคที่นิยม
ใชเรือพายในการสัญจรและคาขาย  

 เนื่องจากภายหองจัดแสดงตองการพื้นที่ใช
สอยสำหรับทางเดินและจัดแสดงตัวเรือซึ่งใชเนื้อที่
มาก ผูวิจัยจึงใชวิธีการนำเรือที่มีสภาพดีที่สุดของเรือ
แต ละประเภทของทางว ัดมาจ ัดวางตามความ
เหมาะสมซ่ึงสามารถวางไดเพียงหองละ 1 ลำ ยกเวน
เรือขุดที่มีหลากหลายขนาดจึงวางเรือไดมากกวาหอง
อ่ืน ๆ โดยแบงหองจัดแสดงไดทั้งหมด 6 หองดังนี้ 
 

 

รูปที่ 18 ผังพิพิธภัณฑเรือหลังปรับปรุง 
 

      5.1) หองตักบาตรยามเชา ภายในหอง
จัดแสดงเรือขุดจำนวน 3 ลำ โดยจำลองบรรยากาศ
ตอนรุ งเชาที ่มีพระสงฆพายเรือมาบิณฑบาตตาม
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บานเรือนที่อยูริมน้ำ ซึ่งจำลองบรรยากาศในยุคสมัย
ของรัชกาลที่ 5 

 

รูปที่ 19 หองตักบาตรยามเชา 
 

 ในการจำลองบรรยากาศตอนรุ งเช า ใช
เทคนิคของแสงไฟสีวอรมไลทแทนแสงของพระ
อาทิตยและแสงไฟออน ๆ ในหองใหเสมือนวากำลัง
อยูในรุงอรุณของวันใหม 
      5.2) หองจับจายยานริมน้ำ ภายในหอง
จ ัดแสดงเร ือสำปะนีจำนวน  1 ลำ  โดยจำลอง
บรรยากาศของแมคาที่กำลังทำมาคาขายในตลาดน้ำ 
ซ ึ ่ งล ักษณะทางเด ินภายในห องจะจำลองให
เหมือนกับการไดเดินอยูริมที่มีการคาขาย ซึ่งเปน
จำลองบรรยากาศในสมัยรัชกาลที่ 6 

รูปที่ 20 หองจับจายยานริมน้ำ 

 ในการจำลองบรรยากาศในตลาดน้ำ ใช
เทคนิคของแสงไฟจากดานบนแบบเดยไลทแบบแสง
ตอนสาย ๆ และฉากจำลองตลาดน้ำริมน้ำประกอบ
บนกำแพงชวยใหเขาถึงบรรยากาศของตลาดน้ำ
ไดมากยิ่งขึ้น 

      5.3) หองเยี่ยมชมบานคุณนาย ภายใน
หองจัดแสดงเรือมาดจำนวน 1 ลำ ซึ่งบนเรือมีคนใช
และเจ านายที ่กำล ังแจวเร ือออกไปทำก ิจว ัตร
ประจำวัน โดยหองจัดแสดงจะจำลองภายในของ
บานริมน้ำรวมถึงขาวของเคร ื ่องใช ภายในบาน
สมัยกอนเสมือนกับวาไดอยูในบานริมน้ำในอดีต 

 

รูปที่ 21 หองเย่ียมชมบานคุณนาย 

 ในการจำลองบรรยากาศภายในบานใชการ
ตกแตงผนังกำแพง ชองลมประตูหนาต างและ
เอกลักษณทางสถาปตยกรรมของบานริมน้ำรวมถึง
ข าวเคร ื ่องใช ภายในและร ูปถ ายบนกำแพงที่
สอดคลองกันกับยุคสมัยของรัชการที่ 6 

      5.4) หองลองเรือเก็บบัว ภายในหองจัด
แสดงเรือบดจำนวน 1 ลำ โดยจำลองชาวทีบ่านกำลัง
พายเรือเก็บดอกบัวในแมน้ำที่มีดอกบัวมากมาย โดย
ทางเดินในหองจัดแสดงสามารถเดินชมไดโดยรอบ 
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ภายในหองใชแสงของธรรมชาติและใชรมเงาของ
ตนไมใหญปกคลุม ใหความรูสึกสงบรมรื่น 

 

รูปที่ 22 หองลองเรือเก็บบัว 

 ในการจำลองบรรยากาศของการพายเรือ
เก็บบัว จะใชฉากบนกำแพงเปนทัศนียภาพของสวน
ดอกบัว สำหรับสวนดอกบัวใชดอกบัวเทียมที่ทำจาก
ไฟเบอรกลาส ภายในหองใชแสงของธรรมชาติซึ่งมา
จากหลังคาและผนังที่เปนกระจก 

      5.5) หองผีหลอกคืนขางแรม ภายใน
หองจัดแสดงเรือผีหลอกจำนวน 1 ลำ โดยจำลอง
ชาวบานที ่กำลังหาปลาในยามค่ำคืน โดยใชเรือ
ผีหลอกตอนปลาข้ึนมาบนเรือ 

 

รูปที่ 23 หองผีหลอกคืนขางแรม 

 ในการจำลองบรรยากาศตอนกลางคืน 

ภายในหองจัดแสดงใชการตกแตงโทนสีดำและแสง
ไฟสลัว ๆ จำลองแสงของโคมไฟของชาวบานที่กำลัง

หาปลา โดยสาดสองแสงไฟลงบนผืนน้ำ เสมือนไดชม
การหาปลาของชาวบานในอดีต 

      5.6) หองแจวเรือชมหิ่งหอย ภายในหอง
จัดแสดงเรือสำปนจางจำนวน 1 ลำ โดยจำลองคนที่
กำลังนั่งเรือชมห่ิงหอยในยามค่ำคืน 

 

รูปที่ 24 หองแจวเรือชมหิ่งหอย 
 

 ในการจำลองบรรยากาศการชมแสงหิ่งหอย
ภายในหองจัดแสดงใชการตกแตงโทนสีดำเพ่ือให
เห็นแสงไฟLEDสีเขียวออนดวงเล็กประดับบนตนไม
โดยแตละดวงกระพริบสลับกัน เสมือนแสงจาก
หิ่งหอยท่ีระยิบระยับในยามค่ำคืน 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลท ี ่ ได จากการสำรวจและออกแบบ
ปรับปรุงสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการสราง
พิพิธภัณฑ โดยแบงหัวขอในการปรับปรุงไดดังนี้  
 1. การปรับปรุงผังบริเวณของโครงการ เปน
การปร ั งปร ุ ง เพ ื ่ อ ให  ใช สอยเน ื ้อท ี ่ ได อย  างมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกสำหรับการเขาออก
โครงการและอำนวยความสะดวกตอผู  ใช งานที่
เดินทางไปยังจุดตางๆในพื้นที่โดยมีจุดสำหรับนั่งพัก
และหลบแสงแดด 
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 การขยายเนื ้อที ่ใชสอยอาคารพิพิธภัณฑ
ขยายจากเดิม 6.76 x 38.91 เมตร เปน 15.0 x 

42.25 เมตร สรุปขนาดพ้ืนที่ใชสอยอาคารพิพิธภัณฑ 
คือ 633 ตารางเมตร 
 จากการขยายเนื ้อที ่ใชสอยทำใหสามารถ
เพ่ิมสวนตาง ๆ ที่สำคัญไดดังนี้ 
    - สวนตอนรับ 

    - สวนพนักงาน (ประชาสัมพันธ, Office) 

    - สวนนั่งพักคอย 

    - หองจัดแสดงจำนวน 6 หอง 
    - คลังเก็บของและซอมบำรุง 
    - ทางสัญจรสำหรับพนักงานและทางออก
ฉุกเฉิน 

 2. การออกแบบรานอาหารและออกแบบ
หองสุขานั ้น จะอางอิงใหม ีความสอดคลองกับ
สถาปตยกรรมในพื้นที่ โดยดึงเอาเอกลักษณของกุฏิ
ไมวัดแกวเจริญ มาเปนแนวคิดประกอบการออกแบบ 

 เพิ่มพื้นที่สวนบริการและหองสุขา คือ 15.0 

x 20.0 เมตร สรุปขนาดพื้นที่ใชสอยสวนบริการและ
หองสุขา คือ 300 ตารางเมตร 

 จากการขยายเนื ้อที ่ใชสอยทำใหสามารถ
เพ่ิมสวนตาง ๆ ที่สำคัญไดดังนี้ 

    - รานอาหาร 
    - หองสุขา ชาย/หญิง/ผูพิการ 
    - พ้ืนสำหรับนั่งทานอาหาร 
 3. การออกแบบห องจ ัดแสดง  ภายใน
พิพิธภัณฑมีหองจัดแสดงทั้งหมด 6 หอง โดยแตละ
หองอาศัย ฉากจำลอง และเทคนิคตางๆในการชวย
จำลองบรรยากาศในอดีตโดยหองจัดแสดงหอง
แรกเริ่มตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งแตละหองจะ

ถายทอดเรื่องราวใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของคนในแตละยุคสมัยที่
มีความผูกพันธกับสายน้ำ มาจนถึงยุคสิ้นสุดการใช
เรือพาย 

 โดยมีหองจัดแสดงทั้ง 6 หองดังนี้ 
 - หองตักบาตรยามเชา 
 - หองจับจายยานริมน้ำ 
 - หองเยี่ยมชมบานคุณนาย 

 - หองลองเรือเก็บบัว 
 - หองผีหลอกคืนขางแรม 

 - หองแจวเรือชมหิ่งหอย 

 

 ในการเผยแพรขอมูล ผู ว ิจ ัยไดจัดทำสื่อ
นำเสนอจำนวน 2 ชิ ้น ไดแก แผนนำเสนอและ
หุนจำลอง 
 1. แผนนำเสนอ 

     ในการนำเสนอขอมูล แนวทางปรับปรุง
พิพิธภัณฑ จะตองนำเสนอ ขอมูลของพื ้นที ่กอน
ปรับปรุงและหลังปรับปรุง ขอมูลการวิเคราะหการ
ออกแบบปรับปรุงผังบริเวณ รวมถึงลักษณะของตัว
อาคาร และขอมูลภายในพิพิธภัณฑ รวมถึงรายระ
เอียดของหองจัดแสดงตางๆ โดยการนำเสนอขอมูล
แบงเปนแผนนำเสนอไดจำนวน 3 แผน 

 

   
รูปที่ 25 แผนนำเสนอ จำนวน 3 แผน 
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 2. หุนจำลอง 
     หุนจำลองภายใน อาคารพิพิธภัณฑเรือ
โบราณวัดแกวเจริญหลังปรับปรุง มาตราสวน 1:150 

 

 
รูปที่ 26 แสดงหุนจำลองภายในอาคารพิพิธภัณฑ 

ขนาด 1:150 ( Model ) 
 

ขอเสนอแนะ 
 ในการตอยอดสำหรับการวิจัย ขอมูลที่ได
สามารถนำแนวคิดในการออกแบบหองจัดแสดงไป
ประยุกตใชในการออกแบบพิพิธภัณฑที ่มีเน ื ้อที่
โครงการมากกวา เพราะจะสามารถขยายสวนตางๆ
รวมถึงหองจัดแสดงและเพิ่มฟงกชันในหองแสดงได
หลากหลายขึ้น เพ่ือเพ่ิมอรรถรสแกผูเขาชม  
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