
การศึกษาเอกลักษณเฉพาะองคประกอบสถาปตยกรรมกุฏิวัดแกวเจริญ 

พัชรินทร แฉลมวารี1, วินัย หม่ันคติธรรม2 
1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่องานสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

บทคัดยอ 

 กุฏิวัดแกวเจริญ เปนกุฏิไมสักท่ีมีความงดงามและทรงคุณคา ซึ่งเปนผลงานชิ้นสำคัญของพระครูสุนทร
ธรรมกิจ (หลวงปูหยอด ชินวํโส) ทานทรงดำริไวเพ่ือเปนอนุสรณถึงความเจริญรุงเรืองของวัดแกวเจริญ เพ่ือสืบ
ทอดใหเปนมรดกแกคนรุนหลัง แตหลังจากที่ทานไดมรณภาพไป ขอมูลทางสถาปตยกรรมไมไดมีการบันทึกไว 
ผูทำวิจัยจึงเห็นความสำคัญควรศึกษาและอนุรักษไว 
 โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณในบุคคล 3 กลุม คือ เจาอาวาส ลูกศิษย ชาวบาน จำนวน 10 คน 
และจากการเก็บขอมูลแบบสำรวจและศึกษา โดยมีวัตถุประสงค คือ สำรวจรูปแบบสถาปตยกรรม ศึกษาระบบ
โครงสรางที่เปนเอกลักษณเฉพาะ และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรม 

 ผลสรุปทำใหทราบโครงสรางสถาปตยกรรมที่นาสนใจและมีเอกลักษณเฉพาะ ไดแก หลังคาแฝดที่มี
ลักษณะลูกฟกหนาจั่ว ค้ำยันกาทาบาทท่ีเปนไมสักโบราณเขารองกันในลักษณะกาทาบาท การเขารองที่ตกแตง
เพื่อความสวยงาม ฝาประกนและฝาสายบัวที่เปนรูปแบบดั้งเดิมของบานเรือนไทย จึงนำขอมูลมาเผยแพรใน
รูปแบบท่ีทันสมัยแตยังคงความเกาไวอยู ไดแก แผนนำเสนอ แผนพับ แบบจำลองโมเดล แนวความคิดมาจาก
แสงเทียนที่สื่อถึงศาสนาพุทธ เมื่อแสงมากระทบจึงเห็นลวดลายเอกลักษณ จึงนำเร่ืองของแสงและเงา มาใชใน
ชิ้นงานเพิ่มความสนใจใหแกผูที่ตองการศึกษา 
 

คำสำคัญ : สถาปตยกรรมไทย , องคประกอบสถาปตยกรรม , โครงสรางไมโบราณ , เอกลักษณเฉพาะ, 

แนวความคิดในการออกแบบ 

 

บทนำ 
 กุฏิวัดแกวเจริญมีรูปแบบสถาปตยกรรมท่ี
เปนเอกลักษณเฉพาะ ไมวาจะเปนการขึ้นกุฏิดวย
ไมสักทั้งหลัง รูปแบบของค้ำยันที่มีลักษณะงดงาม
แบบไทย รวมถึงระบบโครงสรางแบบโบราณ ที่
เกิดจากการบูรณะซอมแซมมาตามยุคตามสมัยของ
เจาอาวาส จึงเปนที่มาของคำวากุฏิวัดที่งดงามที่สุด
ในจังหวัดสมุทรสงคราม เดิมกุฏิมีเพียง 2 หลัง ไดมี
การปลูกข้ึนใหมอีก 4 หลัง รวมเปน 6 หลัง ในสมัย

พระครูเปลี่ยนเปนเจาอาวาส พ.ศ. 2492 ทุกหลัง
ถูกสรางแบบทรงไทยโบราณ หลังจากนั้นก็ไดรับ
ความชวยเหลือจากคนในชุมชน รวมกันบริจาค
สิ่งของตางๆในการสรางกุฏิ ทำใหในปจจุบัน มี
จำนวนกุฏิทั้งสิ้น 10 หลัง แลวมีการซอมแซมจน
ในตอนนี ้เปนกุฏิไมสักลวน นับตั ้งแตเสาเรือน
โครงสรางหลังคา มุงกระเบื้องดินเผา ประดับดวย
ปานลมและตัวเหงา ฝาเรือนมี 2 แบบ คือ ฝา
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ประกันและฝาสายบัว กุฏิใชเปนเปนเรือนที ่พัก
อาศัยของพระภิกษุ 

 กุฏิวัดแกวเจริญจึงสะทอนวัฒนธรรมวิถี
ช ีว ิตของคนในชุมชนตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ มี
สถาป ตยกรรมอ ันโดนเด นท ี ่ม ีค ุณค าและมี
ความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันมาอยางชานาน และใน
ปจจุบันกุฏิวัดแกวเจริญเปนผลงานชิ้นสุดทายของ
หลวงปูหยอด (พระครูสุนทร ชินวํโส) ที่ไดดำริไว
เปนอนสุรณถึงความรุงเรืองของวัดแกวเจริญแหงนี้ 
 เมื่อเวลาผานไปยิ่งทำใหมีความนาสนใจ
ทางดานงานสถาปตยกรรมควรคาแกการอนุรักษ
และศึกษา ไมวาจะเปนขั้นตอนในการสรางเรือนไม
กุฏิหรือระบบโครงสรางตางๆ แตเมื่อผูที่ออกแบบ
ไดมรณภาพไป (พระครูสุนทรธรรมกิจ) ก็ไมไดมี
การบันทึกขอมูลทางดานสถาปตยกรรมไวเลย 
ไมไดมีการจัดทำขอมูลที่ชัดเจนเพื่อใหเปนความรู
แกนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ ซึ่งสงผลในอนาคต
กุฏิพระวัดแกวเจริญ ก็จะถูกลืมไปตามกาลเวลา
เหลือไวเพียงเรื่องเลาตอกัน งานสถาปตยกรรมที่
ทรงคุณคาก็จะไมสามารถตรวจสอบหาขอมูล
อางอิงได 
 จึงนำเสนอขอมูลทางสถาปตยกรรมทั้ง
ขอมูลทั่วไปและขอมูลเฉพาะดานสถาปตยกรรม 
เพื่อใหเกิดความนาสนใจแกนักทองเที่ยว นักเรียน
นักศึกษาสถาปตยกรรม นักวิชาการ ผูออกแบบ 
สถาปนิก นักประวัติศาสตร และนักโบราณคดี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1) สำรวจรูปแบบสถาปตยกรรมกุฏิวัดแกวเจริญ 

2) ศึกษาระบบโครงสรางกุฏิวัดแกวเจริญรวมถึง
รวบรวมข อม ูลสำค ัญที่ สะท อนถ ึงความเปน
เอกลักษณของกุฏิวัดแกวเจริญ 

3) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสถาปตยกรรมกุฏิวัดแกว
เจริญแกนักวิชาการ นักคนควาวิจัย นักทองเที่ยว 
และผูที่สนใจ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 แนวทางในการศึกษาเอกลักษณเฉพาะ
องคประกอบสถาปตยกรรมกุฏ ิว ัดแก วเจริญ 
จ ังหว ัดสม ุทรสงคราม จะใช ว ิธ ีการว ิจ ัยเชิ ง
สัมภาษณ (Interview Form) และแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) เพื ่อสำรวจลักษณะทาง
กายภาพและเก็บรายละเอียดทางสถาปตยกรรม 
เพื่อตองการความชัดเจนและแมนยำในขอมูลทาง
สถาปตยกรรม จากนั้นเก็บขอมูล นำความคิดเห็น
มาใชในการสรุปผลและดำเนินในขั ้นตอนงาน
ออกแบบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ท่ีตั้งของโครงการ 
 

 อยู ในหมู บ านที ่ 10 ตำบลเหมืองใหม 
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ริมฝงขวาแหง
ลำแมน้ำออม (คลองแควออม) ติดกับปากคลอง
ประดูที่ตั้งวัดนี้ เดิมเปนหมูบานที่ 1 ตำบลหัวลาด 
อำเภออัมพวา จังหว ัดสมุทรสงคราม มณฑล
ราชบุรี  
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 โดยการจ ัดทำช ุดคำถามสำหร ับไป
สัมภาษณ (Interview Form) โดยการสัมภาษณใน
ครั้งนี้มีการแบงเปน 3 กลุม ไดแก เจาอาวาส ลูก
ศิษย ชาวบาน ผูสัมภาษณจำนวน 10 คน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กลุมบุคคลที่ใชในการสัมภาษณ 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ผังสรุปชุดคำถามแบบสัมภาษณ 

 
ตารางท่ี 1 ขอมูลแบบสัมภาษณ 

คำถามแบบ
สัมภาษณ / 
แบบรายการ 

ขอมูลที่รวบรวมได 
เจา

อาวาส 

พระภิกษุ
สงฆ 

 

ลูกศิษย
วัดแกว
เจริญ 

ชาวบาน 

ตอนท่ี 1 

ขอมูลผูให
สัมภาษณ 
 

สัมภาษณ
จำนวน 

1 คน 

สัมภาษณ
จำนวน 

4 คน 

สัมภาษณ
จำนวน 

5 คน 

ตอนท่ี 2 ทั้งเจาอาวาส ลูกศิษย และชาวบาน 
ตางเปนคนในพื ้นที ่อยู อาศัยมา

คำถามแบบ
สัมภาษณ / 
แบบรายการ 

ขอมูลที่รวบรวมได 
เจา

อาวาส 

พระภิกษุ
สงฆ 

 

ลูกศิษย
วัดแกว
เจริญ 

ชาวบาน 

ความเปนมา
ในอดีตที่
เกี่ยวของกับ
กุฏิวัดแกว
เจริญ 

ตั้งแตเด็กกันทุกคนจึงมีความคุนชิน
กับวัดมาก ซึ ่งเจาอาวาสก็ไดให
ขอมูลมาเปนหนังสือ จึงไดประวัติ
ของวัดที่มีการบันทึกไวอยูแลว 
 

ตอนท่ี 3 
ลกัษณะทาง
กายภาพกุฏิ
วัดแกวเจริญ 
(บูรณะ, 
ปรับปรุง) 

ผูใหสัมภาษณ 10 ทาน มีการให
ขอมูลตรงกันวากุฏิเดิมทรุดโทรม
มากไมเจริญเหมือนสมัยนี้ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของกุฏิวัดในบางสวน 
เช น  ร ื ้ อก ุฏ ิหล ั ง เก  าออกแล ว
สรางใหม ซึ่งเดิมกุฏิมีใตถุนสูง แต
ในปจจุบันใตถุนตรงนั้นไดปดผนัง
กั ้นเปนหองเพื่อเพิ่มจำนวนที ่พัก
อาศัยของพระสงฆ โดยแบงแตละ
ชั้นออกเปน 3 หอง โดยตัวกุฏิเปน
ไมสักทั้งหลังอาจจะมีเกาทรุดโทรม
บาง แตไดมีการทาสีเคลือบใหมใน
ปจจุบัน 

 

ตอนท่ี 4 
รายละเอียด
องคประกอบ
ทาง
สถาปตยกรรม 

นาย ประจักษ กิจประชา เปนหนึ่ง
ในชาวบานที่ไดใหสัมภาษณ ซึ่งให
ขอมูลที่เปนประโยชน เนื่องจากตน
เคยเปนชางไม ไดบอกวากุฏิเปนไม
สักอยางแนนอน ซึ่งนำไมมาจาก
จังหวัดเพชรบุรี และบอกวาฝาช้ัน 
1 เรียกวาฝาประกน ฝาที่ใชช้ัน 2 
เรียกวาฝาสายบัว 
 

 

 การสำรวจรายละเอ ียดองค ประกอบ
สถาปตยกรรมแบบตรวจสอบรายการ (Check 
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List) แบงการสำรวจ 4 สวน คือ องคประกอบสวน
โครงสราง องคประกอบสวนหลังคา องคประกอบ
สวนตัวเรือน องคประกอบสวนตกแตง 
 การเก็บขอมูลเปนลายลักษณอักษรและ
ภาพถายโดยใชการสังเกตลักษณะเรือนกุฏิจึงได
ข อมูลทางสถาปตยกรรมของเรือนไมก ุฏ ิแบบ
ละเอียด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ผังสรุปแบบตรวจสอบรายการ 
 
ตารางท่ี 2 การสำรวจสถาปตยกรรม 

องคประกอบ
สถาปตยกรรม 

จำนวน ลักษณะทางกายภาพ 

ตอนท่ี 1 
องคประกอบ
สวนโครงสราง 
1.1 เสา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 ตน /  
กุฏิ 1 แถว 

 

 

58 ตน / กุฏิ 
1 แถว 

 

 

8 ตน / กุฏิ 
1 แถว 

 

 

 

 

เสาแบบท่ี 1 เปน 

ลักษณะเสาไมสักสี่ 
เหลียม ขนาด 0.23 x 
0.23 ซม. 
เส าแบบท ี ่  2  เปน
ลักษณะเสาไมสักกลม 
ขนาด  0.23 x 0.23 
ซม. 
เส าแบบท ี ่  3  เปน
ลักษณะเสาปูนมีฐาน 

องคประกอบ
สถาปตยกรรม 

จำนวน ลักษณะทางกายภาพ 

 

 

1.2 บันได/ราว 
     บันได 

 

 

 

 

ทางขึ้นมี 4
ตำแหนง/ 
กุฏิ 1 แถว 

ขนาด  0.20 x 0.20 
ซม. 
 

บันไดเปนไมสักจำนวน 
12 ขั้น แต มีฐานเปน
ปูน สูง 0.20 ซม. ราว
บ ันไดเป นไม ส ักสูง 
1.00 ม. อยู ระหวาง
กุฏิที่สามารถเดินเช่ือม
ถึงกันได 
 

ตอนท่ี 2 
องคประกอบ
สวนหลังคา 
2.1 หลังคา 
     แบบจั่ว 
     ลูกฟก 

 

2.2 หนาบัน 

 

 

 

 

 

 

2.3 ปนลม 

 

 

 

 

10 หลัง / 
กุฏิ 1 แถว 

 

 

1 แบบ / กุฏิ 
1 แถว 

 

 

 

 

 

1 คู / 1 

หลังคา 

 

 

 

เปนหลังคาแบบจั่วลูก
ฟกลักษณะเปนหลังคา
แฝด 1 กุฏิ มี 2 หลัง 
 

หน  าบ ัน เป น ไม  สั ก 
ลักษณะคลายฝาประ
กน และมีกันสาด 

ป  ก น ก เ พ ื ่ อ ป กกั น
แสงแดดและก ันฝน
สาด 

 

แผนไมแบนขนาดหนา 
2.5 - 3 ซม .  ต ิ ดอยู
ปลายแปหัวเสา แป
ลาน อกไก มีหนาที่ปด
ชายคาด านสก ัดหัว
และทายกันลมตี จาก
กระเบื้องสวนลางของ
ปนลม แตงรูปแบบตัว
เหงา เรียกวา “เหงา
ปนลม” หรือแตงเปน

่
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องคประกอบ
สถาปตยกรรม 

จำนวน ลักษณะทางกายภาพ 

รูปหางปลา การติดใช
ตะปูตอกอกมาจากใต
แปทะลุไปติดปนลม 

 
ตอนท่ี 3 
องคประกอบ      
สวนตัวเรือน 

3.1 ฝาประกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ประตูชั้น 1 

 

 

 
3.3 ประตูชั้น 2 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 บาน / 1 
กุฏิ 
 

3 บาน / 1 
กุฏิ 

 

 

 

 

ฝาประกนแบบที ่ 1 
เ ป  น ฝ า ส า ยบ ั ว  มี
ล ั ก ษ ณ ะ ท่ี ฝ า ไ ม
กระดานตีตามแนวยืน
และทับแนวด วยไม
เสนเล็ก ๆ ทุกรอยตอ
ข อ ง แผ  น ฝ ามอง ดู
คลายกานบัว 
ฝาประกนแบบที ่ 2 
เ ป  นฝาประกน  ฝา
เรือนไมสักที่ประกอบ
ก ันด วยการเข  าลิ้ น 
โดยล ูกนอนหร ือไม
แนวนอน จะถูกบรรจุ
ในโครงไมแนวตั้งเปน
แนวสล ับก ัน  บรรจุ
ด วยล ูกฟกไมจร ิงใน
ระหวางชองสี่เหลี่ยม 
โ ด ย ล ู ก ฟ  ก ม ั ก ถู ก
ประด ั บตกแต  ง ให
สวยงาม 

 

ประตูไมสัก ประตูไม
ส ั ก เป  ดป ด  1  บาน 
ขนาด 1.90 ซม 

 

องคประกอบ
สถาปตยกรรม 

จำนวน ลักษณะทางกายภาพ 

 

 

3.4 หนาตางช้ัน  
     1 

 

 

3.5 หนาตางช้ัน  
     2 

 

 

 

10 บาน / 1 
กุฏิ 
 

 

7 บาน / 1 
กุฏิ 

 

ประตูไมสัก ประตูไม
ส ั ก เป  ดป ด  2  บาน 
ขนาด 1.80 ซม. 
 
หนาตางไม ส ัก เปน
หนาตางไมสัก ขนาด 
0.85 ซม. สูง 0.90 ซม. 
 

หนาตางไม ส ัก เปน
หนาตางไมสัก ขนาด 
0.45 ซม. สูง 0.90 ซม. 

ตอนท่ี 4 
องคประกอบ
ตกแตง 
4.1 ค้ำยัน 

 

 

 

 

16 อัน / กุฏิ 
 

 

 

 

45 อัน / หอ
ฉันท 

 

 

 

 

แบบที ่ 1 แบบกาทา
บาท เปนไมสัก เพื่อ
ค้ำยันในสวนกันสาด มี
ล ักษณะคลายกาทา
บาท 

แบบที ่ 2 แบบหงส  
เปนไมสัก เพื ่อค้ำยัน
ในสวนกันสาดจะใชที่
หล ังคาที ่หอฉันท มี
ลักษณะเปนหงส 
 

 

ผลการวิจัย 

 จากการสำรวจขอมูลทางดานเอกลักษณ
และองคประกอบสถาปตยกรรมกุฏิวัดแกวเจริญ 
สามารถสรุปเปนประเด็นสำคัญได ดังนี้ 
1) สำรวจรูปแบบสถาปตยกรรมกุฏิวัดแกวเจริญ 

    (1) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
         จากการสัมภาษณในหัวขอตางๆ ผู ให
สัมภาษณ 10 ทาน มีการใหขอมูลตรงกันวากุฏิเดิม
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ทรุดโทรมมากไมเจริญเหมือนสมัยนี้ เห็นกุฏิหลังนี้
มาตั้งแตจำความไดและเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
กุฏิวัดแกวเจริญในบางสวน เชน รื้อกุฏิหลังเกาออก
แลวสรางใหม ซึ่งเดิมกุฏิมีใตถุนสูง แตในปจจุบันใต
ถุนตรงนั้นไดปดผนังกั้นเปนหองเพื่อเพิ่มจำนวนที่
พักอาศัยของพระสงฆ โดยแบงชั้นบนเปน 3 หอง 
และชั้นลาง 3 หอง โดยตัวกุฏิเปนไมสักทั ้งหลัง
อาจจะมีเกาทรุดโทรมบาง แตไดมีการทาสีเคลือบ
ใหมในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 กุฏิกอน – หลังการบูรณะ 
 

    (2) ขอมูลที่ไดจากการสำรวจ 

         เก็บขอมูลองคประกอบสถาปตยกรรมกุฏิ
วัดแกวเจริญ ดวยการวัดพื ้นที ่และสวนสูง เก็บ
รายละเอียดดวยการสเกตภาพ และการถายภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แปลนพื้นชั้นที่ 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แปลนพื้นชั้นที่ 2 
 

2) ศึกษาระบบโครงสรางกุฏิวัดแกวเจริญรวมถึง
รวบรวมข อม ูลสำค ัญที่ สะท อนถ ึงความเปน
เอกลักษณของกุฏิวัดแกวเจริญ 

     (1) หลังคาลูกฟกหนาจั่ว ลักษณะเปนหลังคา
แฝด และมีกันสาดปกนกเพ่ือปดกันแสงแดด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แสดงหลังคาลูกฟกจ่ัว 

 

     (2) ค้ำยันกาทาบาท เปนไมสักโบราณที่เขารอง
กันในลักษณะกาทาบาท 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงลักษณะค้ำยันกาทาบาท ี่ ั ้ำ ั
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     (3) การเขารอง เปนสิ่งตกแตงที่ติดตั้งตรงคาน 
ทำไวเพ่ือความสวยงาม ซึ่งเกิดจากการเขารองของ
ไมสัก 

     (4) ฝาประกน / ฝาสายบัว 
1. ฝาประกน เปนฝาเรือนไมสักที่ประกอบกันดวย
การเขาลิ้น วางสลับกันคลายแนวการกออิฐ และ
ประกอบดวยลูกฝกจริงในระหวางชองสี่เหลี่ยม 

2. ฝาสายบัว มีลักษณะที่ฝาไมกระดานตีตามแนว
ยืนและทับแนวดวยแนวเสนเล็กๆ ทุกรอยตอของ
แผนฝามองดูคลายกานบัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ฝากุฏิวัดแกวเจริญ 

 

     (5) ประต/ูหนาตางไมสัก มีลักษณะท่ีแตกตาง
กันมาก เนื่องจากเกิดจากการปลูกสรางเพ่ิมเติมทำ
ใหลักษณะของประตูแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 แบบขยายประตู 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 แบบขยายหนาตาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 แสดงองคประกอบสถาปตยกรรม 

 

3) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสถาปตยกรรมกุฏิวัดแกว
เจริญ ผลงานสำคัญที่คนพบจากการวิจัยและศึกษา
ในครั้งนี้ คือนำขอมูลทางดานงานสถาปตยกรรมมา
สรางเปนผลงานและเผยแพรในรูปแบบที่ทันสมัย
แตยังคงความเกาไวอยู ไดแก 
     (1) แนวความคิด มาจากแสงเทียนที่สื ่อถึง
ศาสนาพุทธ เมื่อแสงมาตกกระทบกับตัวกุฏิจึงเห็น
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ลวดลายเอกลักษณ นำเรื่องของแสงและเงามาใช
ในการสรางสรรคชิ้นผลงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 แนวความคิด 

 

 โทนส ีท ี ่น ำมาใช  Earth tone ในการ
ออกแบบเปนการนำสีกลุ มนี ้จะใหความรู ส ึกที่
อบอุนและเรียบงายสบายตา 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 โทนสีที่เลือกใชในการออกแบบ 

 
     (2) แผนนำเสนอ แนวความคิดในการออกแบบ 
มีรูปแบบของการทำท่ีความเรียบงาย สามารถอาน
ไดงายไมซับซอน เนนที่รูปภาพโดยจะใชทั้งที่เปน
ภาพจำลองและภาพวาดลายเสน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 16 การออกแบบแผนนำเสนอแผนที ่1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 การออกแบบแผนนำเสนอแผนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 ภาพชิ้นงานแผนนำเสนอ 

 

2) แผนพับ แนวความคิดในการออกแบบ เพื่อให
ผู อานสามารถรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ที่หา
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ความรูเพิ่มไดจากแผนพับที่สะดวกในการพกพา 
เนื้อหาที่สามารถเขาใจไดงาย ลักษณะการพับเรียบ
งายเพ่ือใหเขากับกลุมผูใช  
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 การออกแบบแผนพับหนาที่ 1 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 การออกแบบแผนพับหนาที่ 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ภาพชิ้นงานเมื่อพับ 

 

3) แบบจำลองโมเดล เปนแบบจำลองเพื่อนำเสนอ
ในรูปแบบชิ้นโมเดล โดยมีอยู ดวยกัน 2 ชิ ้น ซึ่ง
ไดแก งานสถาปตยกรรมที่เห็นสถาปตยกรรมแบบ
เต็มหลัง 1 ชิ ้น และแบบที ่แสดงโครงสรางไม
โบราณ 1 ชิ ้น สามารถมองเห็นรายละเอียดได
ชัดเจน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 ปายช่ือโครงการ 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 โมเดลตัวกุฏิวัดแกวเจริญดานหนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 โมเดลตัวกุฏิวัดแกวเจริญดานขาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 โมเดลโครงสรางดานหนา 
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ภาพท่ี 26 โมเดลโครงสรางดานขาง 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 เม ื ่อนำผลจากการส ัมภาษณและการ
สำรวจมาประมาณผล จะเห็นวาขอมูลทั้งสองสวน
สนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกัน ทำใหสามารถ
สรุปถึงปจจัยที่กำหนดไวตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
1) เมื่อสำรวจรูปแบบของกุฏิ กุฏิใชเปนเปนเรือนที่
พ ักอาศัยของพระภิกษุ สามเณร ลักษณะทาง
สถาปตยกรรมคือเปนกุฏิเรือนแฝด ในลักษณะ 2 
เรือนติดกัน โดยมีสวนของรางน้ำเชื่อมตอเปนราง
เดียวกันอยูตรงกลาง โดยที่เรือนในจะกั้นเปนหอง
มิดชิด ใช เปนที ่หลับนอนของพระภิกษุมีชาน
เชื่อมตอกับเรือนกุฏิหลังอื่นๆ ลักษณะการจัดหมู
กุฏิเปนแบบขนาน ซึ่งกุฏิปลูกเปนแนวยาว 2 แถว 
มีชานเปนตัวเชื่อมกลาง และมีสวนที่เปนหอฉัน 
หอสวดมนต วางแทรกรวมอยู 
2) หล ังจากการศ ึกษาทำให ทราบโครงสร าง
สถาปตยกรรมที่นาสนใจและมีเอกลักษณเฉพาะ 
ไดแก หลังคาแฝดที่มีลักษณะลูกฟกหนาจั่ว ค้ำยัน
กาทาบาทที ่เป นไมส ักโบราณที ่เข าร องกันใน
ลักษณะกาทาบาท การเขารองที่ตกแตงเพื่อความ
สวยงาม ฝาประกนและฝาสายบัว ที่มีทั้ง 2 แบบ
ใน 1 หลัง และกุฏิทั้งหลังใชไมสักในการข้ึนทั้งหมด  

3) ไดออกแบบสื ่อที ่เปนขอมูลทั ่วไปและขอมูล
เฉพาะดานสถาปตยกรรม เพ่ืออนุรกัษและนำเสนอ
ใหเกิดความนาสนใจแกนักทองเที ่ยว นักเรียน
นักศึกษาสถาปตยกรรม นักวิชาการ ผูออกแบบ 
สถาปนิก นักประวัติศาสตร และนักโบราณคดี 

 
ขอเสนอแนะ 

1) ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช ในการนำ
ขอมูลที ่ เก ิดจาการสำรวจไปใช องคประกอบ
สถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณบางสวนมีความ
งดงามและแฝงไปดวยวัฒนธรรมของคนในชุมชน 
ดังนั ้นจึงตองทำความเขาใจตอลักษณะการอยู
อาศัย วิถีวัฒนธรรม ตลอดจนทัศนคติของผูคนใน
อดีตตามความเหมาะสม เพื่อชวยกันอนุรักษและ
คงความงดงามของสถาปตยกรรมไทย 

2) ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป การวิจัยครั้งนี้
เป นเช ิงสำรวจเอกลักษณเฉพาะองคประกอบ
สถาปตยกรรมกุฏิวัดแกวเจริญสามารถนำขอมูลไป
ใชเปนพื้นฐานในการออกแบบและตอเติมกุฏิสงฆ 
ในวันขางหนาหรือจะพัฒนาตอยอดขอมูลเชิง
สำรวจจากเดิม ที่จะไดเห็นถึงลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชนตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ หรืออาจเปน
ชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน กระตุนเปน
แหลงสำคัญทางศาสนาและเสริมการทองเที่ยวของ
คนในชุมชน ขอมูลทั้งหมดจะเปนประโยชนไมมาก
ก็นอยตอผูที่มีความเกี่ยวของทางดานขอมูลที่ได
ทำการศึกษา 
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