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เครื่องยอดปราสาทยอดมณฑป หมายถึง หลังคาของอาคาร มีลักษณะเป็นทรงแหลม มี
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Prasat Tiered Roof Surmounted by Mondop means a building with pyramidal 

roofs consisting of several layers of roofs and decorative elements. Tiered roof, 
generally speaking, is at the top of Thai architectural hierarchy, used for religious and 
monarchical purposes since Sukhothai period.  

Surveying 20 buildings of this kind, the thesis found that they can be 
classified into 2 types, which are small and large size. Both types share similar 
construction system, whereas column and counterpoise are the main structural 
components of both types. However, the differences can be considered in terms of 
decorative patterns and additional structural components.   

The finding drawn in this thesis in that the formation of the tiered roof 
structure designates the overall appearance of the building such as proportion, shape, 
and members of tiered roofs. 
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บทที1่  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ในการออกแบบก่อสร้างส าคัญต้องมีหลักการและขั้นตอนจึงจะสามารถท าไปได้โดยไม่
หลงทาง ดังที่ อ.ดร. ประเวศ ลิมปรังษี อธิบายไว้ว่า “ต้องยึดแม่บท จึงจะรู้ที่มา รู้ต้นก าเนิด และ
ทางเดินของสถาปัตยกรรม แล้วจึงจะเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่ผิดหลักเกณฑ์ เพราะถึงจะเปลี่ยนแปลง
ลักษณะรูปแบบได้ แต่แม่บทเปลี่ยนไม่ได้”1  

ปัจจุบันเครื่องยอดปราสาทยอดมณฑปยังเป็นที่นิยมในการออกแบบและก่อสร้าง                 
แต่ระบบการออกแบบและก่อสร้างไม่เป็นตามแบบโบราณเพราะขาดข้อมูลที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาใน
การออกแบบ ดังนั้นหลักในการออกแบบจึงมีความเฉพาะไปตามตัวของผู้ออกแบบ ส่งผลให้รูปแบบ
และระบบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างแบบดั้งเดิมค่อย ๆ เลือนหายไป  

ค าว่า  “เครื่องยอด” เป็นค าที่ใช้เรียกส่วนของหลังคาอาคาร มีลักษณะเป็นทรงแหลมมี
องค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างอันประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบตกแต่ง 2 การใช้
เครื่องยอดในงานสถาปัตยกรรมไทยมีหลากหลาย เท่าที่ปรากฏหลักฐานแห่งรูปแบบสามารถประมวล
เข้าหลักวิชาที่จะศึกษาได้ ดังนี้3 

1. เครื่องยอดที่มาจากฉัตร 
2. เครื่องยอดที่มาจากบุษบก 
3. เครื่องยอดที่มาจากมณฑป 
4. เครื่องยอดที่มาจากเจดีย์ 
5. เครื่องยอดที่มาจากปรางค์ 
6. เครื่องยอดทีมาจากมงกุฎ 
7. เครื่องยอดทีมาจากชฎา 
8. เครื่องยอดที่มาจากพระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎ 
9. เครื่องยอดที่มาจากเสมา 

                                                            
1ประเวศ ลิมปรั งษี ,  “เครื่ องยอดในงานสถาปัตยกรรมไทย ,” หน้าจั่ ว  ฉบับ

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย 5, 5 (กันยายน 2550): 25. 
2เรื่องเดียวกัน, 14. 
3เรื่องเดียวกัน, 15. 

 



 
 

2   

 

 
 

ในอดีตงานสถาปัตยกรรมประเภทเครื่องยอดปราสาทยอดมณฑปโครงสร้างไม้เป็น

สถาปัตยกรรมที่ส าคัญเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น พระที่นั่งต่างๆในสมัยอยุธยา, งานพระเมรุฯ, 

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท ฯลฯ แต่ในปัจจุบันอาคารที่เป็นเครื่องยอด

ปราสาทยอดมณฑปโครงสร้างไม้เหลืออยู่น้อยมากเพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการ

ก่อสร้าง  และการขาดแคลนไม้ที่น ามาเป็นวัสดุก่อสร้าง ท าให้องค์ความรู้ด้านการออกแบบเครื่องยอด

ปราสาทยอดมณฑปโครงสร้างไม้ขาดหายไป และมีการก่อสร้างด้วยคอนกรีตและเหล็กเข้ามาทดแทน 

โดยมีพื้นฐานทางแนวคิดและรูปแบบมาจากเครื่องยอดโครงสร้างไม้   

ดังนั้นจึงสมควรที่จะท าการศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมของเครื่องยอดปราสาทยอดมณฑป

โครงสร้างไม้โดยละเอียด เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทางการศึกษา การออกแบบ และการบูรณะ 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เป้าหมายโครงการ เป็นงานศึกษาศิลปะสถาปัตยกรรมเครื่องยอดปราสาทยอดมณฑป

โครงสร้างไม้ โดยมุ่งศึกษาในเรื่องหลักในการออกแบบก่อสร้างโดยอาศัย แนวคิด, รูปทรง สัดส่วน, 

โครงสร้าง, วัสดุ และรายละเอียดการตกแต่งทางสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้

ในการศึกษาต่อยอดในอนาคต ทั้งใช้ในการออกแบบ และเป็นข้อมูลในการบูรณะอาคาร 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย   

เพื่อศึกษาเครื่องยอดปราสาทยอดปราสาทยอดมณฑปโครงสร้างไม้ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ในด้านแนวคิดการออกแบบ  รูปทรง สัดส่วน โครงสร้าง และการประดับตกแต่ง   

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเครื่องยอดปราสาทยอดมณฑปโครงสร้างไม้กับเครื่องยอดมณฑป

และบุษบกแบบโครงสร้างคอนกรีต และแบบโครงสร้างเหล็ก 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

เครื่องยอดปราสาทยอดมณฑปโครงสร้างไมแ้บบโบราณ มีหลักการในการออกแบบเขียน

แบบและก่อสร้าง ที่สามารถน ามาใช้ในการออกแบบและก่อสร้างในปัจจุบันได้ 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น  

การศึกษานี้ยึดถือข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่อาจพิสูจน์ทราบข้อมูลก่อนหน้าที่มี

การซ่อมแซมอาคาร และมุ่งเน้นเพ่ือศึกษาในเชิงการออกแบบและก่อสร้างมากกว่าเชิงประวัติศาสตร์ 
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ความจ ากัดของการวิจัย  
ข้อมูลเครื่องยอดที่น ามาเป็นกรณีศึกษาต้องรอโอกาสที่มีการซ่อมแซมอาคารจึงจะท าการ

ส ารวจรังวัดได้ ดังนั้นจึงไม่อาจเก็บข้อมูลเครื่องยอดได้ทั้งหมดที่มีในประเทศ ท าให้ไม่อาจสรุปภาพรวม
ทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องยอดมณฑปและบุษบกได้ แต่ก็มากพอที่จะสามารถสรุปเป็นหลักวิชาในการ
ออกแบบเครื่องยอดปราสาทยอดมณฑปได้ในแนวทางหนึ่ง 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาเครื่องปราสาทยอดมณฑปและบุษบกโครงสร้างไม้, โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, 
โครงสร้างเหล็กที่สามารถท าการส ารวจรังวัดหรือมีแบบก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย 

การศึกษาโดยการส ารวจรังวัด  โดยใช้ตลับเมตรเป็นหลัก 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (โครงสร้างไม้)                                                             
พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท (โครงสร้างไม้)                                                                                                                       
โลหะปราสาท (โครงสร้างก่ออิฐและศลิาแลงหุ้มด้วยปูนและทองแดง)                                                                                                                                                        
บุษบกพระประธานภายในพระอุโบสถ วัดพระแก้ววังหน้า (โครงสร้างไม้)                                                  

การศึกษาจากแบบก่อสร้างและภาพถ่ายขณะก่อสร้าง 
มณฑปวัดไตรมิตร กรุงเทพฯ (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)                                                               
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร (โครงสร้างไม้)                                                              
บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สนามบินสวรรณภูม ิ(โครงสร้างไม้)                                                              
เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ (โครงสร้างแสตนเลส)                                                              

การศึกษาจากแบบและภาพถ่ายเท่าที่มีหลงเหลืออยู่ 
มณฑปวัดพระพุทธบาทสระบุรี (แบบบูรณะและภาพถ่าย โครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก)                                                                                          
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (โครงสร้างไม้)                                                       

ศึกษาจากการสังเกต 
มณฑปวัดพุทไธสวรรย์ จ.อยุธยา (โครงสร้างไม้)                                                              
หลังคาป้อมมหากาฬ จ.กรุงเทพ (โครงสร้างไม้)    
                                                           

ขั้นตอนการศึกษา 
วางแผนการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
เก็บรวบรวมข้อมูล   

จากเอกสาร 
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จากภาพถ่าย 
จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งการถ่ายภาพ, รังวัด และสังเกตการณ ์
จากการสัมภาษณ์ผู้ออกแบบ ผู้รู้ นักวิชาการ และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้มา   
น าความรู้จากการวิเคราะห์มาสรุปผล  
จัดท ารายงานภาคเอกสาร  
 

เวลาที่ใช้ในการวิจัย  
ปี 2555   ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น   
ปี 2556   เทอมต้นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  

รวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร 
เก็บข้อมูลภาคสนาม 

ปี 2557-2558  เก็บข้อมูลเครื่องยอดโดยละเอียดอีกครั้ง 
ท าแบบ 
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

ปี 2559    ปลายเทอมต้น จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม    
 

วิธีการศึกษา 
ศึกษาขอมูลเบื้องต้นจากเอกสารวิชาการ และผู้ที่มีความรู้ 
ท าการส ารวจรังวัดจากสถานที่จริง 
 

แหล่งข้อมูล 
จากสถานที่จริง      
ฝ่ายสถาปัตยกรรม กองศิลปกรรม ส านักพระราชวัง 
กรมศิลปากร  
หอจดหมายเหต ุ 
หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี  
หอสมุดในพระบรมหาราชวัง 
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ห้องสมุด  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ
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วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ  
บริษัท ส.บุญมีฤทธิ ์วิศวกรรม จ ากัด 
บริษัท ป.ว.ช.ลิขิตการช่าง จ ากัด 
บริษัท ศิวกร การช่าง จ ากัด 
ข้อมูลจาก INTERNET  
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
ตลับเมตร 
สายวัด 
เครื่องวัดเลเซอร ์
กล้องถ่ายรูป 
กล้องส่องทางไกล 
ไพฉาย 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย (โดยประมาณ )  50,000  บาท 
 
การเสนอผลงาน น าเสนอผลงานเป็นเอกสารทางวิชาการ   
 
อธิบายศัพท์ 

คานตรง: คานที่พาดตรงจากผนังหรือหัวเสาอีกด้านไปสู่อีกด้าน เทียบได้กับขื่อใน
โครงสร้างจั่วในงานสถาปัตยกรรมไทย 

คานพาดมุม: คานที่พาดมุมบนผนังหรือบนคานตรง 
คานทแยง (โครงเคร่าทแยง): คานที่พาดทแยงมุมระหว่างหัวเสากับโคนเสา 
คานขวาง: คานที่วางพาดบนคานตรงในทิศทางตรงข้ามกับคานตรง 
เสามุม: เสาที่อยู่ในต าแหน่งมุมของผังเครื่องยอด 
เสาแนวกลาง: เสาที่อยู่ในแนวกลางของผังเครื่องยอด 
เสาเชื่อมระหว่างชั้น: เสาที่เชื่อมระหว่างช้ันเชิงกลอนสามชั้นให้ติดกัน 
เสารับเครื่องยอด: เสาที่รับเครื่องยอดทั้งหมด 
เสารับชั้นเชิงกลอน: เสาที่รับช้ันเชิงกลอนในแต่ละช้ัน 
เสาแกน: เสาแกนกลางของเครื่องยอด 
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บทที่ 2  
ความหมายของเครื่องยอดมณฑปและบษุบก 

 
วิวัฒนาการของเครื่องยอดมณฑป 

อาคารประเภทมณฑปมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส, แบบผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า, แบบผังกากบาท, ตัวอาคารมีทั้งแบบมีผนังและไม่มีผนัง  รูปแบบหลังคามีหลากหลาย
โดยมีวิวัฒนาการจากรูปแบบหลังคาอย่างง่ายไปสู่แบบที่ซับซ้อน เริ่มจาก หลังคาทรงจั่ว, ทรงกลีบบัว, 
ทรงกรวยเหลี่ยมแบบเตี้ย, ทรงกรวยเหลี่ยมแบบสูง (เป็นเพียงข้อคิดเห็นส่วนตัว) 

 

 
ภาพลายเส้นที ่1: แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมของมณฑปแบบต่าง ๆ  
 

1. มณฑปแบบหลังคาทรงจั่ว  เช่น  มณฑปวัดกุฏีราย (โครงสร้างแบบเครื่องก่อ คือ 
ศิลาแลง) นอกเมืองศรีสัชนาลัย 

2. มณฑปแบบหลังคาทรงกลีบบัว (โครงสร้างแบบเครื่องก่อ คือ ศิลาแลง) 

     1   2    3       4 
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3. มณฑปแบบหลังคาทรงกรวยเหลี่ยมแบบเตี้ย เช่น  มณฑปวัดมหาธาตุที่สวรรคโลก มี
รูปแบบเป็นหลังคาซ้อนชั้น มีบัลลังก์บนยอดหลังคารองรับดอกบัว ซึ่งเป็นรูปแบบเริ่มแรกของเครื่อง
ยอดที่มีการสื่อสารถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 

4. มณฑปแบบหลังคาทรงกรวยเหลี่ยมแบบสูง เช่น มณฑปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ                           
จ.พิษณุโลก มีรูปแบบเป็นหลังคาซ้อนชั้นมีบัลลังก์รับชุดยอด รูปแบบของชุดยอดทรงสูงเป็น
วิวัฒนาการด้านองค์ประกอบของยอดที่ปรับให้ได้ตามทรงที่สูงขึ้น 

รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ แบบหลังคาทรงกรวยเหลี่ยมแบบสูง 
โดยมีการปรับทรงให้อ่อนหวานมากขึ้น เรียกทรงจอมแห ปรับส่วนยอดให้มีรูปแบบเหมือนเจดีย์ โดย
การยืดทรงของหลังคาช้ันบนสุดให้ทิ้งช่วงจากหลังคาชั้นอ่ืน เพื่อให้เหมือนช้ันองค์ระฆังของเจดีย์ จนได้
รูปแบบหลังคาทรงกรวยเหลี่ยมซ้อนชั้นยอดเป็นเจดีย์ จากนั้นมีการรับเอารูปแบบคติความเชื่อเกี่ยวกับ
เขาพระสุเมรุในศาสนาพราหมณ์เข้ามาร่วมด้วย  

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อสนองตอบต่อคติ
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์แทน “เขาพระสุเมรุ” แกนกลางแห่งจักวาล โดยการจ าลองหรือย่อส่วน
ภูมิจักวาลที่เป็นเชิงมโนความคิดนั้น ผ่านลงมาในรูปของแผนผังและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม1 โดยมี
การหยิบยืมรูปแบบองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรมประเภทปรางค์ขอมมาประยุคใช้กับส่วนเครื่อง
ยอด เพื่อให้สื่อถึงความเป็นเขาพระสุเมรุได้ชัดเจน ได้แก่ ซุ้มบันแถลง, นาคปัก, การย่อมุม, การยกเก็จ  

ตามพระวิจารณ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
ความว่า “...เคยคิดแต่ว่ายอดไม้หรือยอดปรางค์เปนอันเดียวกัน ยอดปรางค์แม้ของเก่าที่เปนของใหญ่ 
ก็เห็นปรากฏอยู่เปนช้ันอย่างเดียวกันกับยอดไม้ ผิดกับแต่แอ่นเข้ากับโค้งออกเท่านั้น...”2 

                                                            
1สมคิด จิระทัศนกุล, คติสัญลักษณ์และความหมายของซุ้มประตู-หน้าต่างไทย, 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, 2546), 109. 
2ยอร์ช เซเดย์ แปลโดย ปรานี วงศ์เทศ, นครวัด (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2529) ,74. อ้างถึงใน สมคิด จิระทัศนกุล, งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์ 
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, 
2556), 726. 
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ภาพลายเส้นที่ 2 : แสดงความสัมพันธ์ของคติเขาพระสุเมรุแบบศาสนาพราหมณ์กับยอดพระปรางค์  
 
 
   

 
 
ภาพลายเส้นที่ 3 :  แสดงความสัมพันธ์ของคติเขาพระสุเมรุแบบศาสนาพราหมณ์กับยอดมณฑป    
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ความหมายของเครื่องยอดมณฑปและบษุบกในปัจจบุนั 
ในปัจจุบันรูปแบบของหลังคาซ้อนชั้นทรงกรวยได้กลายเป็นค านิยามของเครื่องยอด

บุษบกและมณฑปไป ดังที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงอธิบายไว้ว่า “...เปน 
หลังคาซ้อนชั้นมียอดแหลม ถ้าเปนเรือนยอดแหลมมีมุขเรียกว่า ปราสาท ไม่มีมุขเรียก มณฑป ถ้า
ไม่ใช่เรือนเปนของเล็ก ๆ  มีหลังคาซ้อนชั้นส าหรับนั่ง หรือส าหรับตั้งอะไร ๆ  เรียกว่า บุษบก” 

และทรงอรรถาธิบายเพิ่มเติมให้ชัดถึงแนวคิดและพัฒนาการของอาคารประเภทมณฑป
ร่วมกับปราสาทว่า 

 

ถ้าจะว่าที่แท้ของเรามีอยู่สองอย่างเท่านั้น คือ มณฑป ได้แก่ เรือนยอด และบุษบก 
ได้แก่ ซุ้มยอด การประกอบมุขเข้ากับมณฑปเป็นปราสาทนั้นเห็นของเก่าท ามุขเล็กว่าองค์
มณฑป...ในภายหลังขยายมุขโตเท่ากับองค์มณฑป...จึงดูยอดขึ้นไปตั้งอยู่บนหลังคาจัตุรมุข 
ลักษณะแห่งมณฑปหายไป3 

 

เครื่องยอด คือ ส่วนหลังคามีลักษณะเป็นทรงแหลม มีองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่าง
อันประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างและองค์ประกอบตกแต่ง4  

เครื่องยอดปราสาทยอดมณฑป หมายถึง หลังคาซ้อนชั้นทรงกรวยมีจั่วอาคารเข้ามา
ประกอบ 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเครื่องยอดปราสาทยอดมณฑปมีองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมโดยมีคติแนวคิดในการออกแบบ คือ คติ เขาพระสุเมรุ 

รูปแบบทางโครงสร้างของเครื่องยอดปราสาทยอดมณฑปคล้ายกับโครงสร้างของหลังคา
จั่วทางสถาปัตยกรรมไทย คือ หลังคาทรงแหลม  

ระบบโครงสร้างก็คล้ายกับโครงสร้างจั่ว คือ ระบบเสา คาน (ขื่อ) ตั้งต่อกันขึ้นไปเป็นชั้น 
ๆ  ต่างกันที่ระบบของเครื่องยอดต้องมี คานพาดมุม เพื่อรับเสาที่ขยับเข้าหาศูนย์กลางเพราะหลังคา
เป็นทรงกรวย 
                                                            

3สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, ลายพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ประธานหม่อมเจ้าหญิงพิไลยเรขา ดิศกุล (พระนคร: วัชรินทร์การพิมพ์, 2512. 
พิมพ์เนื่องในวันประสูติครบ 6 รอบ 8 สิงหาคม 2512), 62, อ้างถึงใน บุณยกร วชิระเธียรชัย, 
“สถาปัตยกรรมเครื่องยอด “ทรงจอมแห” ว่าด้วยหลักวิชา เส้น รูป และความรู้สึก : กรณีศึกษา ยอด
บุษบก-มณฑป” หน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย 12, 12(
มกราคม-ธันวาคม 2558): 166. 

4เรื่องเดียวกัน, 14.  
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องค์ประกอบทางโครงสร้างคล้ายกับโครงสร้างจั่ว โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานทาง
โครงสร้าง คือ เสา คานตรง คานพาดมุม และมีองค์ประกอบเสริมส าหรับเครื่องยอดขนาดใหญ่ คือ 
คานทแยง (โครงเคร่าทแยง), คานขวาง, เสาเชื่อมระหว่างชั้นเชิงกลอนและเหล็กดึงโครงสร้าง ในกรณี
ที่เป็นยอดปราสาทจะมีโครงสร้างจั่วหลังคามาเช่ือมต่อ  

องค์ประกอบและรูปแบบทางโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของเครื่องยอดแต่ละหลังมี
ความแตกต่างกันตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ขนาด, รูปทรง, รูปแบบผัง แต่มีระบบโครงสร้าง
เดียวกัน คือ ระบบ เสา, คาน, คานพาดมุม 

     
ภาพลายเส้นที่ 4 แสดงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของเครื่องยอดมณฑปและบุษบก 
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ภาพลายเส้นที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบและองค์ประกอบทางโครงสร้างของเครื่องยอดและ

หลังคาจั่ว 
 

การก่อรูปสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง 
ขั้นตอนในการก่อรูปงานสถาปัตยกรรมไทย เป็นแบบเดียวกับงานศิลปะไทยแขนงอื่น ๆ  

เช่น งานเขียนลายไทย, งานปั้นหุ่นฯ โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การขึ้นทรง, การก าหนดต าแหน่ง
โครงสร้าง และการตกแต่ง ดังเช่นที่ พระพรหมพิจิตร อธิบายไว้ว่า “...ให้เห็นว่าทรงนั้นถูกต้อง จึงหา
เส้นลงมาเป็นผังพื้นตามทรงที่ตั้งไว้ แล้วจึงค่อยตกแต่งประดับความสวยงามต่อไป...”5 และพระพรหม
พิจิตรยังได้สรุปเป็นหลักเพื่อเป็นทางด าเนินแห่งความคิดในการออกแบบไว้ 3 อย่าง คือ หลักพื้นที่ 
หลักรูปทรง หลักเครื่องประกอบ6 (การตกแต่ง) 

                                                            
5
 พ. พรหมพิจิตร, พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม ภาคต้น, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์, 

2495), 90. 
6คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประวัติและผลงานส าคัญของพระ

พรหมพิจิตร, (กรุงเทพฯ: ศิริมิตรการพิมพ์, 2533), 76. 
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ดังนั้นการเขียนแบบสถาปัตยกรรมต้องเขียนไปพร้อมกันทั้ง รูปด้าน, รูปตัด, และผัง 

เพราะต้องออกแบบไปพร้อมกันทัง้งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง 

1. การขึ้นทรง (การก าหนดปริมาตรโดยรวมของงาน) เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญมาก

เพราะรูปทรงของงานเป็นสิ่งที่รับรู้ได้เป็นสิ่งแรก เป็นสิ่งที่ควบคุมขั้นตอนอื่น ๆ ทั้งหมด ดังนั้นต้องท า

อย่างมีหลักการ มีขั้นตอน  ดังที่ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตรเปรียบไว้ว่า “คนงามได้ทรงลักษณะดี

แล้ว ถึงจะไม่ตกแต่งประดับประดาเท่าใดก็ยังดูงาม ถ้าประกอบด้วยเครื่องตกแต่งโดยรู้สิ่งเครื่อง

ประกอบของรูปนั้นด้วย ก็ยิ่งส่งทรวดทรงให้งามยิ่งขึ้น ถ้ารูปทรงไม่งามไม่ได้ลักษณะแล้ว จะหาเครื่อง

ประกอบที่งามเลิศมาประดับอย่างไรก็ไม่งามขึ้นได้ ”7  

2. การวางต าแหน่งโครงสร้าง เป็นสิ่งที่ต้องท าไปพร้อมกับการวางรูปทรงของงาน

เนื่องจากการก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในทรงต้องมีพื้นฐานมาจากระบบโครงสร้างรองรับ                  

ในขั้นตอนการออกแบบ การวางโครงสร้างเป็นเพียงการวางต าแหน่งคร่าว  ๆ  แต่ผู้ออกแบบต้องมี

ความเข้าใจรูปแบบและระบบโครงสร้างเป็นอย่างดี (แต่ในการอธิบายในครั้งนี้จะอธิบายระบบ

โครงสร้างโดยละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจรูปแบบและระบบโครงสร้าง) 

3. การตกแต่ง เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพราะเป็นสิ่งที่น ามาประดับเพิ่มเข้าไป แต่ต้องล้อ

ตามทรงอาคาร กระบวนการทั้งสามขั้นตอนใช้หลักการ 4 อย่างในการก่อรูป คือ สัดส่วน เส้นทรง 

ลักษณะ และจังหวะ ตามแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ

รานุวัดติวงศ์ ทรงประกอบด้วยหลักวิชา 3 อย่าง คือ รูปทรง, รูปแบบ (ลักษณะ), สัดส่วน... ซึ่ง

แนวคิดดังกล่าวนี้ยังได้ส่งผลมายังศิษย์เอก คือ พระพรหมพิจิตร  ที่ได้สืบต่อทางความคิดและ

หลักเกณฑ์ภายใต้หลักวิชาที่ว่า มีองค์ประกอบ 3 อย่างเช่นกัน คือ รูปทรง ลักษณะ และจังหวะ  

 ความแตกต่างที่แยกออกไปจากหลักของสมเด็จครูอยู่ตรงที่  สัดส่วน ซึ่งสมเด็จครู

ทรงให้ความส าคัญอย่างยิ่ง หากแต่พระพรหมพิจิตรกลับไปใช้คุณลักษณ์ของจังหวะแทน อาจเพราะ

เห็นว่า สัดส่วน นั้นมีคุณลักษณะที่รวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่กับการเกิดรูปทรง8 ในการก าหนดหลักการใน

การวิเคราะห์การก่อรูปสถาปัตยกรรมและโครงสร้างในครั้งน้ี จึงใชห้ลักการทั้ง 4 อย่าง เพื่อง่ายต่อการ

อธิบาย โดยได้ให้ความหมายของทั้ง 4 หลักการดังนี้  

                                                            
7พ.พรหมพิจิตร, พุทธศิลป์สถาปัตยกรรม ภาคต้น, ฆ. 
8สมคิด จิระทัศนกุล. งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ์, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, 2556) 256. 
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สัดส่วน คือ วิธีการเทียบอัตราส่วนในการวัดขนาด โดยก าหนดขนาดส่วนอ้างอิงขึ้นมา
หนึ่งส่วนเป็นหน่วยวัด เช่น ก าหนดความยาวขื่อเป็นหนึ่งส่วน น าหนึ่งส่วนของขื่อเป็นหน่วยวัด ไป
ก าหนดระยะขององค์ประกอบส่วนอ่ืน ใช้ในการออกแบบขนาดความสัมพันธ์ทางดิ่งและทางระดับของ
ตัวสถาปัตยกรรม 

ใช้ในการขยายแบบสู่การก่อสร้างจริงได้โดยไม่ต้องมีเครื่องมือวัดตามแบบปัจจุบัน โดยใช้
วิธีการเทียบส่วน และใช้ในการจดจ ารูปแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้างครั้งต่อไปโดยไม่ต้องมีการบันทึกเป็น
แบบ ในปัจจุบันสัดส่วนไม่ได้ใช้ในเขียนแบบและก่อสร้างแต่ใช้ในการออกแบบ แต่การออกแบบไม่
จ าเป็นต้องยึดสัดส่วนเสมอไป เพราะจะท าให้การออกแบบไม่พัฒนา ดังเช่นที่ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ์  ทรงมีพระอรรถาธิบายว่า “…ที่พูดกันถึงส่วนนั้น ฉันจับได้ว่าส่วนเปนของสอน
นักเรียนเพ่ือไมให้เข้าป่าไปเท่าน้ันเอง คนท่ีแข็งเขาท าอไรก็ไม่เหนเข้าส่วน…”9 

ลักษณะ คือ สมบัติเฉพาะตัว10 ของงานที่แสดงออกให้ผู้ใช้สอยเกิดความคิดความรู้สึก 
รูปทรง คือ การก าหนดรูปทรงและปริมาตรของงานโดยการใช้เส้นทรง การก าหนดเส้น

ทรงเครื่องยอด ในการศึกษาในครั้งนี้ก าหนดที่ตัวโครงสร้าง โดยก าหนดให้ใช้ระยะความยาวขื่อเป็น
ส่วนอ้างอิง ไม่ใช่ที่เชิงกลอนตามแบบปัจจุบัน เนื่องด้วยเหตุผลดังนี้  

1. อ้างอิงจากการขึ้นทรงของหลังคาจั่วที่ขึ้นทรงจากโครงสร้าง  เนื่องจากมีรูปแบบ
เดียวกัน คือ เป็นหลังคาทรงแหลมวางบนเสาหรอืผนัง และมีองค์ประกอบทางโครงสร้างเหมือนกัน 

2. เส้นทรงของส่วนยอดเหมในแบบส ารวจรังวัด เป็นเส้นทรงเดียวกับแนวโครงสร้าง 
3. การสร้างเครื่องยอดแบบโบราณก าหนดจากความยาวขื่อ11 
4. อ้างอิงจากแบบในเอกสารโบราณที่กล่าวถึงการก าหนดขนาดเครื่องยอดที่โครงสร้าง 
จังหวะ คือ ระยะขององค์ประกอบที่มีความสอดประสานกัน  เช่น ระยะห่างชั้นหลังคา 

ระยะต าแหน่งการวางซุ้ม, ระยะการแบ่งองค์ประกอบชุดยอดเหม เป็นต้น  
 

 

                                                            
9สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 

สาส์นสมเด็จ เล่ม 25, (พระนคร: คุรุสภา, 2505) 183-184, อ้างถึงใน สมคิด จิระทัศนกุล, งาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, 258. 

10ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, (กรุงเทพฯ: 
นานมีบุ๊คส์เคช่ันส์, 2546), 1001. 

11เกรียงไกร เกิดศิริ, งานพระเมรุ: ศิลปะสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เกี่ยวเนื่อง, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2552), 104. 
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ภาพลายเส้นที่ 6 สังเค็ด ในงานพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ13
 

 

 

ภาพลายเส้นที่ 7 แสดงล าดับการขึ้นทรงเครื่องยอด 

                                                            
13สมุดไทยด ารูปภาพสัตว์เครื่องแห่พระบรมศพครั้งกรุงศรีอยุธยา, ส านักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ, อ้างถึงใน หม่อมราชวงศ์แน่งน้อยศักดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม, 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จ ากัด, 2555), 112. 
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บทที่ 3  
วิเคราะหก์รณีศึกษา 

 
การเลือกเก็บข้อมูลเป็นกรณีศึกษาใช้หลักเกณฑ์ 2 อย่าง คือ ต้องเป็นแบบก่อสร้าง หรือ

จากการส ารวจรังวัดด้วยตลับเมตร โดยมุ้งเน้นศึกษาระบบและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและ
โครงสร้างเท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการออกแบบและก่อสร้างในปัจจุบัน 

จากกรณีศึกษาจ านวน 20 เครื่องยอด สามารถแบ่งรูปแบบเป็น ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
ตามระยะความกว้างผังเชิงกลอนช้ันล่างสุด(ความยาวขื่อ) โดยก าหนดเป็นเครื่องยอดขนาดเล็กความ
กว้างผังเชิงกลอนไม่เกิน 4 ม.และต้ังแต่ 4 ม.ขึ้นไปเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่ 

 
ภาพลายเส้นท่ี 8  เครื่องยอดท้ัง 20 เครื่องยอด แบ่งเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (แบบเครื่องยอด

มณฑปวัดพุทไธสวรรย์วัดระยะได้เพียงท่ีเชิงกลอนช้ันล่างสุด ส่วนระบบและ
รูปแบบโครงสร้างสามารถมองเห็นได้จากด้านล่าง)           
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ล าดับอายุเคร่ืองยอด 
1. มณฑปวัดพุทไธสวรรย์: สมัยอยุธยา 
2. พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท: สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 1  
3. เครื่องยอดป้อมมหากาฬ: สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 1  
4. บุษบกวัดพระแก้ววังหน้า: สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 3 
5. โลหะปราสาท (โครงสร้างก่ออิฐและศิลลาแลง): สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 3 
6. พระท่ีนั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท: สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 4 
7. พระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท: สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 5 
8. มณฑปพระพุทธบาทสระบุรี (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก): ท าเครื่องยอดใหม่สมัย

รัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 6 
9. พระเมรุมาศ ส าหรับ รัชกาลท่ี 8 : สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 9 
10.   มณฑปวัดไตรมิตร (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก): สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 9 
11.   พระท่ีนั่งสถิตยมโหฬาร: สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 9 
12.   บุษบกโรงละครอักษรา: สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 9 
13.   บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ: สมัยรัตนโกสินทร์, 

รัชกาลท่ี 9 
14.   หอพระมหาวิทยาลัยรังสิต (โครงสร้างเหล็ก): สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 9 
15.   เรือนยอดบรมมังคลาณุสรนีย์ (โครงสร้างแสตนเลส): สมัยรัตนโกสินทร์, รัชกาลท่ี 9 
จากการศึกษาเครื่องยอดท้ัง 20 เครื่องยอด พบรูปแบบเครื่องยอดท่ีน่าสนใจ ที่สามารถ

แสดงล าดับความซับซ้อนทางโครงสร้างได้อย่างต่อเนื่อง  เรียงล าดับจากรูปแบบโครงสร้างอย่างง่าย
ไปสู่แบบท่ีซับซ้อน ได้แก่ แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส, แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดเล็ก, แบบผัง
สี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดใหญ่, แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดใหญ่ ห้ายอด 

การเลือกเครื่องยอดท่ีเป็นกรณีศึกษาหลักในแต่ละรูปแบบ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1. เป็นโครงสร้างไม ้
2. มีข้อมูลครบท้ังด้านสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง 
3. มีอายุอาคารที่มากท่ีสุดในรูปแบบนั้น ๆ 
ผลการเลือกกรณีศึกษาหลักท าให้ได้เคร่ืองยอดทั้งหมด 4 หลัง ได้แก่ 
แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส: เครื่องยอดมณฑปวัดพุทไธสวรรย์ จ. อยุธยา 
แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดเล็ก: เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า 
แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดใหญ่: เครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ 
แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดใหญ่ ห้ายอด: เครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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ภาพลายเส้นท่ี 9 เครื่องยอด มณฑปวัดพุทไธสวรรย์, บุษบกวัดพระแก้ววังหน้า, พระท่ีนั่งดุสิตฯ,       

พระท่ีนั่งศิวาลัยฯ ในมาตราส่วนเดียวกัน 
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 ถึงขนาดของเครื่ องยอดจะมีความแตกต่างกัน  แต่รูปแบบทางโครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมเหมือนกัน แต่งต่างกันท่ีองค์ประกอบทางโครงสร้างเท่านั้น จึงสามารถน ามาอธิบาย
เปรียบเทียบกันได้ 
 

 
ภาพลายเส้นท่ี 10 เครื่องยอด มณฑปวัดพุทไธสวรรย์, บุษบกวัดพระแก้ววังหน้า, พระท่ีนั่งดุสิตฯ, พระ

ท่ีนั่งศิวาลัยฯ ในสัดส่วนช้ันเชิงกลอนท่ี 1 เท่ากัน 
                                                        

เมื่อท าการขยายส่วนให้เท่ากันท าให้เห็นได้ถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเหมือนกัน แต่
มีหลักการก าหนดขนาดขององค์ประกอบต่างกัน เนื่องจากขนาดท่ีต่างกัน  
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ภาพลายเส้นท่ี 11 โครงสร้างเครื่องยอด มณฑปวัดพุทไธสวรรย์, บุษบกวัดพระแก้ววังหน้า, พระท่ีนั่ง

ดุสิตฯ, พระท่ีนั่งศิวาลัยฯ ในสัดส่วนช้ันเชิงกลอนท่ี 1 เท่ากัน 
 

ในการอธิบายกรณีศึกษาเริ่มจากความซับซ้อนทางโครงสร้างง่ายไปยาก จากแบบผัง
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสถึงแบบผังส่ีเหล่ียมย่อมุมห้ายอด   
1.  เคร่ืองยอดมณฑปขนาดใหญ่ ผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

กรณีศึกษา: เคร่ืองยอดมณฑปวัดพุทไธสวรรย์ จ.อยุธยา  
สร้างในสมัยอยุธยา เก็บข้อมูลโดยการสังเกตเมื่อ พ.ศ. 2554 สามารถวัดระยะโครงสร้าง

ได้ถึงเชิงกลอนช้ันล่างสุด ส่วนระบบและรูปแบบโครงสร้างสามารถมองเห็นได้จากด้านล่าง                           
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นมณฑปหลังคาซ้อนช้ันทรงกรวยเหล่ียม                                 

มุงกระเบ้ืองดินเผา 5 ช้ันเชิงกลอน มีกันสาดรอบ เชิงกลอนช้ันท่ี 1 กว้าง 6.85 เมตร ไม่มีซุ้มบันแถลง, 
นาคปัก ผนังก่ออิฐฉาปปูน  

ลักษณะทางโครงสร้างของเคร่ืองยอด เป็นโครงสร้างไม้ระบบ เสา คาน 
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ภาพถ่ายท่ี 1 มณฑปวัดพุทไธสวรรย์  จ.อยุธยา 
ท่ีมา:  มณฑปวัดพุทไธสวรรย์  จ.อยุธยา, เข้าถึงเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก 

www.google.co.th  
 

การก่อรูปสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง การอธิบายเกี่ยวกับการก่อรูปสถาปัตยกรรม
และโครงสร้างของเครื่องยอดแบบผังส่ีเหล่ียมเป็นเพียงการอธิบายในหลักการ โดยอาศัยข้อมูลจากการ
สังเกตรูปแบบและระบบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง โดยไม่ได้ท าการส ารวจรังวัด จุดประสงค์
เพื่อท่ีจะอธิบายรูปแบบพื้นฐานอย่างง่าย ก่อนท่ีจะท าการอธิบายรูปแบบและระบบท่ีมีความซับซ้อน มี
ล าดับการก่อรูปดังนี้  

1. ขึ้นทรง 
ก าหนดสัดส่วน ความกว้างต่อความสูงเครื่องยอด  
ก าหนดเส้นทรง เป็นทรงจอมแห 
ก าหนดลักษณะ เป็นหลังคาซ้อนช้ันให้ความรู้สึกเบาลอย 
ก าหนดจังหวะช้ันขององค์ประกอบ แบ่งความสูงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนเป็นส่วน

ยอด ส่วนล่างเป็นส่วนหลังคา  
แบ่งส่วนยอดออกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนเป็น ปลี ส่วนล่างเป็น บัลลังก์, เหม, 

บัวกลุ่ม 
แบ่งส่วนหลังคาเป็น 5 ส่วน โดยใช้เส้นแบ่งช้ันหลังคา ช้ันล่างแคบสุดช้ัน

ถัดไปค่อยสูงขึ้น เพื่อให้ความรู้สึกลอยสู่ด้านบน เนื่องจากเป็นรูปแบบหลังคามีเต้ายื่นรับกันสาดแนว
ผนังอาคารจึงตรงขึ้นไปรับคานท่ีช้ันเชิงกลอนท่ี 2 ให้ช้ันเชิงกลอนท่ี 1 เป็นกันสาด 
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ภาพลายเส้นท่ี 12  ล าดับการก่อรูปสถาปัตยกรรมและโครงสร้างมณฑปวัดพุทไธสวรรย์ 
 

ก าหนดต าแหน่งโครงสร้าง 
โครงสร้างของเครื่องยอดมณฑปวัดพุทไธสวรรย์ มีรูปแบบเป็นหลังคาซ้อนช้ันวางบนผนัง 

ยื่นเต้ารับกันสาดรอบ ระบบทางโครงสร้างเป็นแบบ เสา, คาน 
องค์ประกอบทางโครงสร้าง แบ่งเป็น 
โครงสร้างหลัก คือ โครงสร้างท่ีท าหน้าท่ีรับน้ าหนักเครื่องยอดโดยตรง ได้แก่ เสา คาน

ตรง คานพาดมุม และเสาแกน  
โครงสร้างรอง คือ โครงสร้างท่ีรับน้ าหนักส่วนวัสดุมุงหลังคาและส่วนตกแต่ง ได้แก่ อเส 

จันทัน แป และระแนง  
การก าหนดต าแหน่งโครงสร้างหลัก  
ใช้เส้นแบ่งช้ันหลังคาเป็นเส้นหลังคานตรง  
จุดตัดของเส้นแบ่งช้ันหลังคากับเส้นทรง ด่ิงลงมาเป็นเส้นเสา (เสาตุ๊กตา) 
ก าหนดต าแหน่งเสาในผังจากแนวเส้นด่ิงเสา 
ก าหนดแนวคานพาดมุมรับเสา ช้ันไดวางคานพาดมุมไม่ได้เนื่องจากปลายคาน พาดมุม

เลยจุดกลางคานตรง ต้องวางคานตรงรับเสา 
พาดคานตรง ต้ังเสาแกนยอดรับชุดยอด ยื่นปลายคานออกจากเสาไปรับเชิงกลอน 

เรียกว่า “ระยะร่องตีนผี” ระยะยื่นเท่ากันตลอดแนว (ถึงจะเป็นผัง แปดเหล่ียม หรือ ย่อมุมระยะยื่นก็
ยังต้องเท่ากันตลอดแนวเพื่อความง่ายในการก าหนดระยะยื่นโครงสร้าง) ใช้เป็นระยะเชิดปลายหลังคา
ให้อ่อนสวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สัดส่วน  เส้นทรง       แบ่งชั้นหลังคา  วางต าแหน่งโครงสร้าง 
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การก าหนดต าแหน่งโครงสร้างรอง 
วางอเส รัดรอบหัวเสาทุกช้ันเพื่อรับจันทันในแนวกลางคานตรง เพราะเป็นจุดท่ีไม่มีเสา 
วางจันทันใต้คานตรง ปลายจันทันวางบนหลังคานตรงช้ันล่าง แนวเส้นของจันทันเป็น

เส้นตรง แต่ปลายชายคาเชิดเล็กน้อย โดยการยื่นปลายคานตรงออกจากแนวเสา เกิดเป็นระยะเชิด
ปลายชายคา ซึ่งระยะนี้ในทางสถาปัตยกรรมไทยเรียก ร่องตีนผี เป็นการแสดงลักษณะความงามท่ี
อ้างอิงแนวโครงสร้าง โดยแนวหลังคาไม่ไปตามเส้นทรงท้ังหมด เกิดเป็นพื้นท่ีว่าง(ช่องไฟ)ใต้ชายคาใน
แต่ละช้ันท าให้เป็นการซ้อนช้ันหลังคาชัดเจน ไม่เป็นก้อนทรงกรวยเหล่ียมทึบตัน 

วางแปบนจันทัน วางระแนง วางกลอน มุงกระเบ้ือง  
 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 13 แสดงตีนผีและร่องตีนผีของหลังคาจ่ัวและหลังคาเครื่องยอด 
 

2. การตกแต่ง ตกแต่งเฉพาะในส่วนชุดยอดหลังคาท่ีท าเป็นบัลลังก์รับชุดยอด เพื่อเป็น
การแสดงถึงความเป็นอาคารทางศาสนาพุทธและไม่มีสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคติเขาพระสุเมรุ 
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ภาพลายเส้นท่ี 14  การก่อรูปโครงสร้างและสถาปัตยกรรม มณฑปวัดพุทไธสวรรย์ 
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ภาพที ่1 แสดงโครงสร้างเครื่องยอดมณฑปวัดพุทไธสวรรย ์

 
คานพาดมุมของหลังคาช้ันท่ี 4 และ 5 เปล่ียนเป็นคานตรงเพราะช่วงระยะพาดมุมเลย

จุดกึ่งกลางของคานตรง 
เห็นได้ชัดว่ารูปแบบและองค์ประกอบโครงสร้างของเครื่องยอดเหมือนกับของจ่ัวอาคาร 

ซึ้งรูปแบบหลังคาซ้อนช้ันทรงกรวยเหล่ียมนี้ เป็นแบบพื้นฐานของเครื่องยอดก่อนท่ีจะมีการเพิ่ม
รูปแบบและองค์ประกอบตกแต่งเป็นแบบอื่นๆ 
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2.  เคร่ืองยอดบุษบกขนาดเล็ก ผังสี่เหลี่ยมย่อมุม 
กรณีศึกษา เคร่ืองยอดบุษบกพระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า  
ท่ีมาแบบ จากการรังวัดโดยต้ังนั่งร้านรอบ เมื่อ พ.ศ.2557 (โครงสร้างภายในเกิดจากการ

สันนิฐานโดยอาศัยข้อมูลจากกรณีศึกษาท้ัง 20 เครื่องยอด ส่วนต าแหน่งเสาคาน วัดได้จากภายนอก) 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นบุษบกไม้ทรงกรวยเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง 5 ช้ันเชิง

กลอน มีกันสาดรอบ เชิงกลอนช้ันท่ี 1 กว้าง 2.70 เมตร มีซุ้มรังไก่และนาคปัก ปิดทองประดับกระจก 
ด้านหลังของเครื่องยอดเสียบเข้ากับผนังอาคาร 

ลักษณะทางโครงสร้างของเคร่ืองยอด รูปแบบโครงสร้างเป็นหลังคาซ้อนช้ันวางบนเสา
มีเต้ายื่นรับกันสาดรอบ ระบบโครงสร้างเป็น ระบบ เสา คาน  

องค์ประกอบโครงสร้าง ประกอบด้วย  
โครงสร้างหลัก คือ เสา คานตรง คานพาดมุม และเสาแกน  
โครสร้างรอง คือ อเส, หลังคาเอียง (แผ่นไม้ตีตามนอนปาดหน้าไม้เฉียง), พื้นไม้วางซุ้ม

และนาคปัก  
การแบ่งกลุ่มองค์ประกอบอาคาร แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐานอาคาร, 

ส่วนตัวอาคาร, ส่วนเครื่องยอด  
1. ส่วนฐานอาคาร เป็นผนังก่ออิฐถือปูน 
2. ส่วนตัวอาคารเป็นเสาไม้ 4 ต้น แกะเป็นย่อมุม 
3. ส่วนเครื่องยอด เป็นยอดบุษบก วางบนเสาอาคาร มีกันสาดรอบ 
ส่วนเคร่ืองยอด 
เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้ามีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้นโดยการมีย่อมุม, ยกเก็จ, ซุ้ม

บันแถลง, นาคปัก ท าให้ระบบการก่อรูปสถาปัตยกรรมและโครงสร้างมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่ก็ยังมี
หลักการก่อรูปเหมือนกับแบบผังส่ีเหล่ียมไม่ย่อมุม โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขึ้นทรง วางโครงสร้าง 
ตกแต่ง และในทุกขั้นตอนใช้หลักการ สัดส่วน เส้นทรง ลักษณะ และจังหวะ  
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ภาพลายเส้นท่ี 15 บุษบกวัดพระแก้ววังหน้า 



 
 

28   

 

 
 
   

 
ภาพลายเส้นท่ี 16 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า 
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ภาพลายเส้นท่ี 17 ทรงอาคาร บุษบกวัดพระแก้ววังหน้า 



 
 

30   

 

 
 
   

      การก่อรูปสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง  
        1. ขึ้นทรง 

1.1 ก าหนดสัดส่วน  
  ก าหนดสัดส่วนโดยรวมของอาคาร ใช้ความกว้างเครื่องยอดเป็นส่วนอ้างอิง โดย
ก าหนดเชิงกลอนล่างเป็น 1 ส่วน ให้ฐานสูง 1 ส่วน เสาสูง 2 ส่วน เครื่องยอดสูง 2 ส่วน ขื่อโทยาว 4/6 
กันสาดยื่น 1/6 ส่วน (เครื่องยอดทรงเต้ีย ตัวอาคารสูงไม่สัมพันธ์กัน อาจเป็นเพราะผู้ออกแบบยึด
รูปแบบสัดส่วนเครื่องยอดตามต ารามากไป ไม่ค านึงถึงรูปทรงโดยรวม) 

1.2 ก าหนดเส้นทรง 
  ลากเส้นทรงลงมาแตะท่ีปลายขื่อ ยื่นปลายออกไปเป็นกันสาด 

1.3 ก าหนดลักษณะ  
 ให้เป็นบุษบกครอบพระยืน ด้านหลังเช่ือมกับผนัง และแสดงออกถึงแนวคติ

จักรวาลแบบพุทธ โดยให้ความรู้สึกพวยพุ่งขึ้นสู่สวรรค์  
1.4 ก าหนดจังหวะชั้นองค์ประกอบ 
 กล่าวถึงเฉพาะของเครื่องยอดดู ดูภาพลายเส้นท่ี 18 ประกอบ แบ่งเครื่องยอด

ออกเป็น 2 ส่วน เท่ากัน คือ ส่วนหลังคาและส่วนยอด 
1.4.1 แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ค่อย ๆ ยึดสูงขึ้นเรื่อย ๆ ช้ึนบนสุดเป็นองค์ระฆังให้

ท้ิงระยะจากช้ันอื่น แบ่งเชิงกลอนล่างออกเป็น 6 ส่วน น า 1 ใน 6 ส่วนไปก าหนดขื่อช้ันบนสุด (P5) 
แก้เส้นทรงให้มาแตะท่ีขื่อช้ันบนสุด 

1.4.2 ส่วนยอด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนบัลลังก์ เหม และบัวกลุ่ม และ 
2. ส่วนปลี  
  ส่วนล่างแบ่งจังหวะความสูงเป็น 4 ช่อง ค่อย ๆ สูงขึ้น ช่องล่างเป็นบัลลังก์ 
3 ช่องบนเป็นเหม ส่วนบนเป็นบัวกลุ่ม แบ่งความสูงเป็น 5 ช้ันค่อย ๆ แคบลงเพื่อรักษาทรงบัวให้อยู่
ในรูปแบบเดียวกัน  
  ส่วนปลี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนล่างเป็นปลีต้น ส่วนบนเป็นปลียอด มี
บัวลูกแก้วขั้น (บัวลูกแก้วต้องออกนอกทรงเหมือนพวงมาลัยรัดปลี) ปลายปลียอดท าบานออกเป็นบัว
ปากลิง 
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ภาพลายเส้นท่ี 18 การขึ้นทรง เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า 
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2.  ก าหนดต าแหน่งโครงสร้าง 
2.1.   ก าหนดต าแหน่งโครงสร้างหลัก 
ก าหนดต าแหน่ง เสามุม, คาน 
1. แบ่งขื่อช้ันบนสุดออกเป็น 5 ส่วน น า 1 ใน 5 ส่วน ไปก าหนดเป็นส่วนย่อมุมเสา (C4) 

รับข่ือช้ันบนสุด (P5) (เสาช้ัน C2, C3, C4, C5 ไม่ย่อมุมแต่บาดมุมในแนวย่อมุมแทน) 
2. ก าหนดส่วนย่อมุมเสา (C1) รับข่ือล่างเป็น 1.5 ส่วน ของย่อมุมเสาช้ันบนสุด (C1) 
3. ลากเส้นรัศมีย่อมุมในผังจากเสาช้ัน C4-C1  
4. ให้เส้นทรงเตะท่ีหัวเสา C4, C1 จุดตัดของเส้นทรงกับเส้นแบ่งช้ันหลังคาด่ิงลงมาเป็น

แนวเสาช้ันท่ีเหลือ 
แนวเส้นด่ิงเสาลงมาตัดกับแนวเส้นรัศมีย่อมุมในผังเกิดเป็นต าแหน่งย่อมุมเสา 
 
แบ่งย่อมุมเหม หาต าแหน่งเสารับบัลลังก์ 
1. แบ่งใบเหมออกเป็น ใบกลาง 1 ใบ ใบมุมข้างละ3 ใบ                                                                

ใบมุม 3 ใบ ก าหนดเป็นย่อมุม (ส่วนเหมหดเข้าจากเส้นทรงท าให้ดูไม่ต่อเนื่องกับส่วนหลังคา) 
2. ย่อมุมบัลลังก์ก าหนดตามย่อมุมเหม (ย่อมุมส่วนยอดไม่เข้าเส้นรัศมีกับย่อมุมเสาหรือ

เชิงกลอนเพราะมีหลักการก าหนดขนาดต่างกัน ) 
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ภาพลายเส้นท่ี 19 การก่อรูปโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า 
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ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบทางโครงสร้างของเครื่องยอดบุษบก วัดพระแก้ววงัหน้า 
 

วางต าแหน่งเสามุม, คานตรง, คานพาดมุม  
เมื่อได้ต าแหน่งเสาครบทุกช้ันก็วางคานตรงบนหัวเสา ปลายคานยื่นจากเสาเท่ากับระยะ

ย่อมุมเสาช้ันนั้นๆเพื่อรับเชิงกลอน 
วางคานพาดมุมบนคานตรงรับเสาช้ันถัดไป ช้ันใดท่ีวางคานพาดมุมไม่ได้เนื่องจากระยะ

พาดมุมเลยจุดกลางคานตรงก็ต้องวางคานตรงพาดรับแทน  
2.2.   ก าหนดต าแหน่งโครงสร้างรอง 

วางอเส รัดรอบหัวเสา(อเสเป็นท้องไม้ท่ีปรากฏในรูปด้าน) 
วางตะเฆ่สัน ตะเฆ่รางแกะจากไม้ท่อนเดียวท าหนา้ท่ีเป็นจันทันรับแผ่นหลังคา 
ปูหลังคาท าจากแผ่นไม้ 2 แผ่น ตีตามนอนปาดเฉียงแนวรอยต่อ  
ยื่นเต้า 1 ใน 5 ส่วน ของขื่อล่าง(P1)รับเชิงกลอนหลังคากันสาด(ก าหนดไว้แล้วใน

ขั้นตอนการขึ้นทรง) 
ต้ังเสาแกนบนคานตรงช้ันเชิงกลอนท่ี 3 รับส่วนยอด 
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ภาพลายเส้นท่ี 20 แสดงการก าหนดแนวเชิงกลอน เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า 

 

เมื่อได้ต าแหน่งเสารับช้ันเชิงกลอนแล้ว ท าการก าหนดแนวเชิงกลอนขนานไปตามแนว
เสา โดยมีระยะห่างเท่ากันตลอดแนว และระยะยื่นคานหิ้วเชิงกลอนแต่ละช้ันก าหนดให้เท่ากับระยะ
ย่อมุมเสาในช้ันนั้น ๆ  

ความสัมพันธ์ระหว่างเสากับเชิงกลอนแต่ละช้ันจะเป็นแบบย่อขนาน และระหว่างชั้น
เสากับชั้นเสาเป็นแบบย่อรัศมี, ระหว่างชั้นเชิงกลอนกับชั้นเชิงกลอนเป็นแบบย่อรัศมี (สังเกตเส้น
ย่อรัศมีเสา กับเส้นย่อรัศมีเชิงกลอนจะคนละเส้นกัน)  

เส้นรัศมีเสารับช้ันบัลลังก์เป็นคนละเส้นกับเส้นรัศมีเสารับช้ันเชิงกลอน เพราะมีหลักการ
แบ่งย่อมุมต่างกัน (ดูค าอธิบายในเรื่องการแบ่งย่อมุมเหม) 

แนวเชิงกลอนช้ันล่างสุดท่ีเป็นหลังคากันสาด ย่อมุมเชิงกลอนใช้เส้นย่อขนานกับแนวเสา
รับเครื่องยอดในแนวหน้าตัดเสาท่ีระดับช้ันเชิงกลอนท่ี 1  

รูปแบบเครื่องยอดใช้รูปแบบหลังคายื่นเต้ารับกันสาด โดยแนวเสารับเครื่องยอดพุ่งขึ้นไป
รับช้ันเชิงกลอนช้ันท่ี 2 ยื่นเต้ารับช้ันเชิงกลอนท่ี 1 
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ภาพลายเส้นท่ี 21 โกลนและผังของเครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววงัหน้า  
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3.  การตกแต่ง  
เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้ามีการตกแต่งด้วยองค์ประกอบทางศิลปกรรมใน 

ทุกจุด ได้แก่ เชิงกลอน, ช้ันหลังคา, ซุ้มบันแถลง, นาคปัก, ชุดยอดเหม(ได้อธิบายหลักการไปแล้วใน
หัวข้อ การแบ่งจังหวะองค์ประกอบ) 

การก่อรูปเชิงกลอน, ซุ้มบันแถลงและนาคปัก 
การย่อมุมเชิงกลอนท าไปแล้วในขั้นตอนการขึ้นทรงและการก าหนดต าแหน่งโครงสร้าง

ท าให้ได้โกลนของเครื่องยอด  ต่อมาเป็นการก าหนดรูปแบบการยกเก็จเชิงกลอนเพื่อรับซุ้มบันแถลง 
ท าให้ต้องก าหนดขนาดยกเก็จต้องท าไปพร้อมกับการวางต าแหน่งซุ้มบันแถลง โดยใช้หลักการ รูปทรง
(รวมเรื่องสัดส่วนเข้าไปในเรื่องของรูปทรง เนื่องจากเป็นองค์ประกอบทางศิลปกรรม ไม่ต้องก าหนด
สัดส่วนชัดเจนเวลาออกแบบ และใช้เงื่อนไขอื่นก าหนดด้วย เช่น เส้นทรง, ช่องไฟ ฯ มาเป็นตัวก าหนด
ขนาด), ลักษณะ และจังหวะ  

รูปทรง ของซุ้มเป็นแบบซุ้มโค้ง เริ่มจากก าหนดซุ้มชั้นบนสุดให้พอดีพื้นท่ีหลังคาองค์
ระฆัง โดยให้มีพื้นท่ีช่องไฟ ความสูงนาคปักและซุ้มล้อไปตามทรงของเครื่องยอด และยืดทรงสูงขึ้น
เรื่อยๆตามจังหวะหลังคาเครื่องยอด แต่ความสูงซุ้มต้องไม่เกินช้ันหลังคาเพราะหลังคาซุ้มต้องวิ่งเช่ือม
กับหลังคาเครื่องยอด และเพื่อไม่ให้ซุ้มมีขนาดใหญ่เกินไปจนท่วมทรงเครื่องยอด ความกว้างแนวซุ้ม
ประธานให้ด้านล่างใหญ่ด้านบนเรียวตามทรงเครื่องยอด  

ลักษณะ เป็นซุ้มแบบมีเครื่องล ายอง, มีช่อฟ้า ,ใบระกา, นาคปักแบบนาคสามหัวแบบ
เกล้ียงไม่มีลาย เชิงกลอนไม่มีสะพานหนูเพราะไม่ได้มุงกระเบ้ือง 

จังหวะ มีประธาน(เบอร์ 1) มี รอง(เบอร์ 2, 3, 4) ระยะยื่นยกเก็จเท่ากับความหนาซุ้ม  
การแบ่งจังหวะการวางซุ้มและยกเก็จแบ่งเป็นแบบชุดเดียว และแบบสามชุด และระยะการวางต้องเว้น
จังหวะช่องไฟระหว่างซุ้ม 

แบบชุดเดียว ประกอบด้วย ซุ้มประธานและเก็จประธานอันเดียว มีซุ้มรองเก็จรองกระ
นาบสองข้าง ขนาดลดหล่ันกันเป็นแนวในทรงสามเหล่ียม ได้แก่ ท่ีเชิงกลอนช้ัน 2, 3, 4, 5  

แบบสามชุด คือ แบบชุดเดียวสามชุดวางเรียงกันในทรงสามเหล่ียม โดยให้ชุดท่ีอยู่ตรง
กลางเด่นสุด โดยก าหนดให้ใหญ่สุดและอยู่หน้าสุด ได้แก่ ท่ีเชิงกลอนช้ัน 1 เหตุท่ีเชิงกลอนช้ันท่ี 1 ต้อง
ท าเป็นแบบสามชุด เนื่องจากมีระยะเชิงกลอนท่ียาว ถ้าท าเป็นแบบชุดเดียวจะท าให้เกิดเป็นแนวซุ้มใน
ทรงสามเหล่ียมลดหล่ันกันเป็นแผงยาวดูเป็นก้อนเดียวไม่มีจังหวะ 

เมื่อได้จังหวะซุ้มและยกเก็จในรูปด้านแล้ว ท าการก าหนดขนาดยกเก็จเชิงกลอนในผัง 
โดยใช้เส้นรัศมียกเก็จ 
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ภาพลายเส้นท่ี 22 องค์ประกอบสถาปัตยกรรมช้ันเชิงกลอนท่ี 5 เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหนา้ 
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ภาพลายเส้นท่ี 23 ยกเก็จซุ้ม เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววงัหน้า 
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3.  เคร่ืองยอดปราสาทยอดมณฑปขนาดใหญ่ ผังสี่เหลี่ยมย่อมุม 
กรณีศึกษา เคร่ืองยอดมณฑปพระท่ีดุสิตหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง                               

สร้างในสมัยรัชกาลท่ี 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีมาแบบ จากการรังวัดโดยต้ังนั่งร้าน เมื่อ 
พ.ศ.2555  

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นปราสาทยอดมณฑปทรงกรวยเหล่ียม 7 ช้ันเชิงกลอน 
ย่อมุมไม้ สิบสองปิดทองประดับกระจก  มีซุ้มบัน แถลง, นาคปัก หลังคามุ งกระเบื้องดีบุก                 
ปิดทอง ผนังก่ออิฐฉาบปูน 

ลักษณะทางโครงสร้างของเคร่ืองยอด  เป็นโครงสร้างไม้ระบบ เสา, คานตรง,                 
คานพาดมุม, มีคานทแยงมุม, คานขวาง และเสาแนวกลาง                                       

การเชื่อมต่อโครงสร้าง ยึดต่อด้วย, เดือยไม้, น็อต-สกรู และตะปูจีน 
 

 

ภาพถ่ายท่ี 2 เครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ ถ่ายบนชั้น 5 อาคารมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2555 (ครุฑเอาลงไปซ่อม)  
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ภาพถ่ายท่ี 3 รูปถ่ายเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท 
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ภาพลายเส้นท่ี 24 รูปด้านเครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ  
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ภาพลายเส้นท่ี 25 รูปด้านข้าง พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
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ภาพลายเส้นท่ี 26 รูปตัด 3 พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างหลังคาพระท่ีนั่งดุสิตฯ  
  

เครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ คือ มณฑปวางบนผนังอาคาร เป็นที่มาของค าว่า ปราสาท
ยอดมณฑป  

 

ค าเรียกปราสาทตามท่ีเห็นกันเป็นทรงรูปตึก จัตุรมุข หลังคาซ้อนมียอดเรียกว่า “พระท่ี
นั่ง” เป็นท่ีประทับของพระเจ้าแผ่นดิน แต่ค าว่าปราสาทมีอยู่สองชนิดชนิดหนึ่งเป็นยอดทรง
ปรางค์ อีกชนิดหนึ่งเป็นยอดทรงมณฑป ค าเรียกท่ีท าให้มองเห็นได้ เช่น ปราสาทเป็นค าน าหน้า
วรรค จะเห็นหลังคาปราสาทเป็นยอดปรางค์ แต่ถ้าค าปราสาทอยู่ ท้ายวรรคจะเห็นหลังคา
ปราสาทเป็นยอดมณฑป1 

 

ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างขององค์ประกอบอาคาร  
พระท่ีนั่งดุสิตฯสามารถแบ่งโครงสร้างเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนตัวอาคาร, ส่วนหลังคาจ่ัว, 

ส่วนเครื่องยอด  
ส่วนตัวอาคาร เป็นผนังก่ออิฐถือปูนรองรับโครงสร้างของหลังคาและเครื่องยอด                           
ส่วนโครงจั่ว เป็นโครงจ่ัว 4 ซ้อน โครงสร้างไม้ระบบจันทันมี ขื่อเอก ข่ือโท วาง 
โครงสร้างบนผนังอาคาร โครงจ่ัวส่วนท้ายของจ่ัวซ้อนท่ี 4 ฝากโครงสร้างบนโครงสร้าง

ของเครื่องยอด โดยวางเสาบนคานพาดมุมของโครงสร้างรับเครื่องยอด และเสียบอกไก่เข้าท่ีเสารับช้ัน
เชิงกลอนท่ี 2 ของเครื่องยอด 
                                                             

1พระพรหมพิจิตร, “บุษบก มณฑป ปะร า ศาลา และปราสาท,” นิตยสารศิลปากร ปีที่ 
3, 1 ( 2502 ): 41-43. อ้างถึงใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประวัติและ
ผลงานส าคัญของพระพรหมพิจิตร, (กรุงเทพฯ: ศิริมิตรการพิมพ์, 2533), 193. 
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ส่วนเคร่ืองยอด  
เป็นมณฑปวางบนผนังอาคาร โดยพาดคานตรงขนาด 21”x21”จ านวน 4 คาน บนผนัง

อาคาร แล้ววางคานพาดมุมรับเสามณฑป (เสารับเครื่องยอด) ส่วนเครื่องยอดแบ่งองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างเป็น 3 ส่วน คือ 1.  โครงสร้างรับเคร่ืองยอด, 2. ส่วนชั้นเชิงกลอน,    
3. ส่วนชุดยอดเหม มีระบบโครงสร้างเป็น ระบบ เสา, คาน 
 

 
ภาพลายเส้นท่ี 27 รูปตัดแสดงองค์ประกอบเครื่องยอด 
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ภาพที่ 4 โครงสร้างรับเครื่องยอดพระท่ีนัง่ดุสิตฯ 
 

3.1.1. โครงสร้างรับเคร่ืองยอด 
โครงสร้างรับเครื่องยอด ประกอบด้วย คานตรง, คานพาดมุม, เสามุม, เสาแนว

กลาง,เสารับข่ือโทจ่ัวซ้อนส่ี, เสารับรางน้ า 
การก่อรูปโครงสร้าง  
ถูกก าหนดจากสัดส่วนโดยรวมของอาคารทั้งหมด โดยเริ่มจากการก าหนดความ

ยาวขื่อเอกอาคาร(ขนาดอาคาร) น าความยาวขื่อเอกมาก าหนดสัดส่วนของอาคารท้ังหมด 
รวมถึงขนาดขื่อเอกของเครื่องยอดโดยก าหนดให้เท่ากับข่ือเอกของจ่ัว  
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เมื่อได้ระยะขื่อเอกของเครื่องยอดแล้ว น าไปก าหนดสัดส่วนในขั้นตอนการก่อรูปช้ันเชิง
กลอน จึงจะสามารถก าหนดต าแหน่งเสารับเครื่องยอดได้ เพราะย่อมุมเสารับเครื่องยอดเท่ากับย่อมุม
เชิงกลอนช้ันท่ี 1  

รูปแบบของเครื่องยอดเป็นแบบหลังคามีกันสาดรอบ คล้ายกับรูปแบบเครื่องยอดขนาด
เล็ก ต่างกันท่ีเครื่องยอดขนาดเล็ก ขื่อเอกจะอยู่ท่ีระดับเชิงกลอนช้ันท่ี 2 ยื่นเต้ารับเชิงกลอนช้ันท่ี 1 
แต่เครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ ไม่ใช้ระบบการยื่นเต้าเพราะไม่แข็งแรงพอส าหรับเครื่องยอดขนาดใหญ่ 
ท าให้ข่ือเอกอยู่ท่ีระดับเชิงกลอนช้ันท่ี 1 

  

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ของเครื่องยอดและจ่ัวอาคาร 
 

เมื่อได้ขนาดและต าแหน่งของโครงสร้างตัวอาคารและจ่ัวอาคารแล้ว จึงก าหนดต าแหน่ง
โครงสร้างรับเครื่องยอด โดยมีล าดับการก่อรูปดังนี้  

1. วางคานตรงขนาด 21”x21”ยาวเท่ากับข่ือเอกอาคาร บนผนัง ตรงมุมผนัง (ผนังส่วน
มุมรักแร้อาคารถูกก่อให้หนากว่าส่วนอื่นเพื่อรับเครื่องยอด)  

2. วางคานพาดมุมหนา 12” รับเสามุมขนาด 9”x9” 
3. วางเสามุมต้นกลาง ตรงกับเสารับข่ือโทของอาคาร วางเสามุมต้นท่ีเหลือตามต าแหน่ง

ย่อมุม โดยขนาดย่อมุมเท่ากับขนาดย่อมุมเชิงกลอนช้ันท่ี 1 ดังนั้นต าแหน่งเสารับเครื่องยอดจึงถูก
ก าหนดจากขั้นตอนการก่อรูปโครงสร้างช้ันเชิงกลอน 

4. วางเสาเสริมตรงแนวเสามุมเพื่อเสริมโครงสร้างรับคานเชิงกลอน  
5. วางคานตรงบนคานพาดมุมต้ังเสาแนวกลางรับกลางคานเชิงกลอน 
6. ต้ังเสารับข่ือโทจ่ัวซ้อนส่ี 
7. ต้ังเสารับรางน้ าท่ีระบายน้ าจากหลังคาใต้เครื่องยอดออกสู่รักแร้อาคาร 
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ภาพลายเส้นท่ี 28 การแบ่งสัดส่วนของอาคาร พระท่ีนั่งดุสิตฯ 
 

3.1.2. ส่วนชั้นเชิงกลอนและชุดยอดเหม องค์ประกอบท้ัง 2 ส่วนรวมกันเรียกว่า 
“เครื่องยอด” ส่วนช้ันเชิงกลอน คือ ส่วนหลังคาของเครื่องยอดท่ีซ้อนกันเป็นช้ันๆ โดยใช้ระดับเชิง
กลอนเป็นตัวแบ่งช่วงช้ัน ชุดยอดเหม คือ ส่วนยอดท่ีต้ังบนส่วนหลังคาเครื่องยอด ประกอบด้วย 
บัลลังก์, เหม, บัวกลุ่ม, ปลี  

การก่อรูปโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
การก่อรูปโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของเครื่องยอด แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขึ้น

ทรง, วางต าแหน่งโครงสร้าง, ตกแต่ง ท้ัง 3  ขั้นตอนใช้หลัก สัดส่วน, รูปทรง, ลักษณะ, จังหวะ  
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ภาพลายเส้นท่ี 29 แสดงความสัมพันธ์ของเครื่องยอดกับจ่ัวอาคาร 
 
   1.ขึ้นทรง 

1.1 ก าหนดสัดส่วน สัดส่วนของเครื่องยอดก าหนดจากความยาวขื่อเอก ซึ่งความยาวขื่อ
เอกของเครื่องยอดก าหนดมาจากความยาวขื่ออาคาร (ก าหนดให้ยาวเท่ากัน เพราะความยาวขื่ออาคาร
เป็นตัวก าหนดขนาดอาคาร) ส่วนต าแหน่งเสารับเครื่องยอด ก าหนดให้เสามุมกลางตรงกับเสารับขื่อโท
ของจ่ัวอาคาร เพื่อการฝากโครงสร้าง 
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ภาพลายเส้นท่ี 30 การก าหนดสัดส่วนและเส้นทรงเครื่องยอดพระท่ีนัง่ดุสิตฯ 
   

1.1. สัดส่วน ความยาวขื่อต่อความสูงเครื่องยอด เป็น 1:2.5 เกินขึ้นไปเป็นพุ่มยอด แบ่ง
ขื่อล่างออกเป็น 8 ส่วนให้ 2 ส่วน กลางเป็นความกว้างขื่อเชิงกลอนช้ันบนสุด      

1.2. ก าหนดเส้นทรง ลากเส้นทรงแตะขื่อบน-ล่าง ลักษณะเส้นทรงส่วนกลางข้อนข้างตึง
แล้วค่อยมาอ่อนส่วนท้ายเป็นลักษณะการเชิดชายคาแบบไทย 

1.3. ก าหนดลักษณะ ให้เป็นมณฑปยอดปราสาท แสดงออกถึงแนวคิดคติจักวาลแบบ
พุทธ โดยให้ความรู้สึกพวยพุ่งขึ้นสู่สวรรค์ รูปแบบศิลปะแบบไทยประเพณีตามแบบอยุธยา 

1.4. ก าหนดจังหวะช้ันขององค์ประกอบ  
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แบ่งเครื่องยอดทางด่ิงออกเป็น 2 ส่วน ขนาดใกล้เคียงกัน คือ ส่วนยอดและส่วนหลังคา 
ให้ส่วนยอดมากว่าเล็กน้อย 

 แบ่งส่วนหลังคาออกเป็น 7 ส่วน ระยะห่างช้ันค่อยๆสูงขึ้น ช้ันสุดท้ายยืดสูง                   
เป็นองค์ระฆัง (เส้นท่ีใช้แบ่งช้ันหลังคาคือเส้นหลังคานตรง) ต าแหน่งขื่อเชิงกลอนช้ัน 7 ถูกก าหนดไว้
แล้วในขั้นตอนการก าหนดสัดส่วน (สังเกตแนวการแบ่งช้ันหลังคาจะตรงกับการแบ่งช่องเล็กของ
สัดส่วนเพื่อใช้เป็นมาตรวัดในการขยายส่วนจากแบบสู่การก่อสร้างจริง) 

แบ่งส่วนยอดออกเป็น 2 ส่วน ขนาดใกล้เคียงกัน คือ ส่วนบนและส่วนล่าง 
ยอดส่วนล่างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  บัลลังก์+เหมและบัวกลุ่ม 
ยอดส่วนบนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนปลีต้นและปลียอด 

  

  

ภาพลายเส้นท่ี 31 แสดงการก าหนดจังหวะองค์ประกอบเครื่องยอด 
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2. ก าหนดต าแหน่งโครงสร้าง  
โครงสร้างส่วนเครื่องยอดเป็นระบบ เสา, คาน, คานพาดมุม องค์ประกอบโครงสร้าง

แบ่งเป็น โครงสร้างหลัก, โครงสร้างรองและโครงสร้างเสริม  
โครงสร้างหลัก คือ เสามุม, เสาแกนยอด, คานตรง, คานพาดมุม  
โครงสร้างรอง คือ อเส, จันทัน, แผ่นหลังคาไม้ตีตามนอน  
โครงสร้างเสริม คือ เสาแนวกลางคานตรง, เสาเช่ือมระหว่างช้ัน, คานขวาง, คานทแยง

(โครงเคร่าทแยง), คานค้ าระหว่างช้ัน, คานค้ าเสาแกนยอด, คานหิ้วเชิงกลอน  

 
ภาพลายเส้นท่ี 6 แสดงโครงสร้างเครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ ช้ันเชิงกลอนท่ี 1, 2, 3  
 

2.1. วางต าแหน่งโครงสร้างหลัก เป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีรับทรงของเครื่องยอด ได้แก่ 
เสามุม, เสาแกนยอด, คานตรง, คานพาดมุม 

 2.1.1. ก าหนดโครงสร้างจากทรงเคร่ืองยอด 
                จุดตัดของเส้นแบ่งช้ันหลังคากับเส้นทรงด่ิงลงมาเป็นแนวเสาริมน้ า 
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ก าหนดย่อมุมเสารับเชิงกลอนช้ันบนสุด (C6) โดยแบ่งขื่อช้ันบนสุด (P7) 
ออกเป็น 4 ½ ส่วน น า 1 ส่วนไปเป็นส่วนย่อมุม  

ก าหนดย่อมุมเสารับเชิงกลอนช้ันท่ีสอง (C1 ) ก าหนดขนาดเป็น 2 เท่าของ
ขนาดย่อมุมเสาช้ัน C6  

การท่ีก าหนดย่อมุมเสาช้ันล่างท่ีเสารับเชิงกลอนช้ันท่ีสอง แทนท่ีจะเป็นช้ันท่ีหนึ่ง(C0) 
เนื่องจากหลักการออกแบบเครื่องยอดมณฑปและบุษบกแบบท่ีมีหลังคากันสาดโดยปกติจะให้หัวเสา
รับเครื่องยอดไปสุดท่ีคานรับเชิงกลอนช้ันท่ีสอง ส่วนเชิงกลอนช้ันท่ีหนึ่งใช้การยื่นเต้ารับ แต่เนื่องจาก
เครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ มีขนาดใหญ่และอยู่สูง จึงยื่นคานตรงของช้ันเชิงกลอนท่ีหนึ่งแทนเต้า และ
อีกเหตุผล คือ ต้องการปรับระยะยื่นชายคากันสาดให้ส้ัน  เนื่องจากเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่ถ้ายึด
รูปแบบท่ีกันสาดยืนออกมาจากแนวเสารับช้ันเชิงกลอนท่ีสองจะท าให้กันสาดยื่นยาวเกินไปจนดู
ผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับสัดส่วนของมนุษย์ และเสารับเครื่องยอด (C0) ถูกก าหนดต าแหน่งจากโครงสร้าง
จ่ัว ต าแหน่งของเสาจึงไม่เข้าเส้นรัศมีย่อมุมเสา แต่จะเท่ากับย่อมุมเชิงกลอน เพราะต้องเป็นแนว
เดียวกัน 

เมื่อได้ย่อมุมเสาเชิงกลอนช้ันบนสุด (C6) และช้ันล่างสุด (C1) แล้วลากเส้นรัศมีในผังเข้า
หากัน  

ด่ิงเส้นแนวเสาของเชิงกลอนช้ันท่ีเหลือในรูปด้านมาตัดกับเส้นรัศมี จะได้ต าแหน่งย่อมุม
เสาช้ันท่ีเหลือ 

ย่อมุมเสาช้ัน C7 ไม่เข้าเส้นรัศมีกับชุดย่อมุมเสาเชิงกลอน เนื่องจากต้องเท่ากับย่อมุม
บัลลังก์ อธิบายไว้ในหัวข้อถัดไป 
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ภาพลายเส้นท่ี 32 แสดงการก าหนดต าแหน่งโครงสร้างหลัก 
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เมื่อได้ต าแหน่งเสารับช้ันเชิงกลอนแล้ว ท าการก าหนดแนวเชิงกลอนขนานไปตามแนว
เสา โดยมีระยะห่างเท่ากันตลอดแนว และเท่ากันทุกช้ัน เพื่อก าหนดระยะยื่นปลายคานออกจากเสาไป
หิ้วเชิงกลอน เกิดเป็นระยะร่องตีนผี 

ความสัมพันธ์ระหว่างเสากับเชิงกลอนแต่ละช้ันจะเป็นแบบย่อขนาน และระหว่างชั้น
เสากับชั้นเสาเป็นแบบย่อรัศมี, ระหว่างชั้นเชิงกลอนกับชั้นเชิงกลอนเป็นแบบย่อรัศมี (สังเกตเส้น
ย่อรัศมีเสา กับเส้นย่อรัศมีเชิงกลอนจะคนละเส้นกัน)  

เส้นรัศมีเสารับช้ันบัลลังก์เป็นคนละเส้นกับเส้นรัศมีเสารับช้ันเชิงกลอน เพราะมีหลักการ
แบ่งย่อมุมต่างกัน(ดูค าอธิบายในเรื่องการแบ่งย่อมุมเหม) 

แนวเชิงกลอนช้ันล่างสุดท่ีเป็นหลังคากันสาด ย่อมุมเชิงกลอนไม่เข้าเส้นย่อขนานกับแนว
เสารับเครื่องยอด เพราะรูปแบบเครื่องยอดมีแนวคิดมาจากรูปแบบหลังคายื่นเต้ารับกันสาด                              
แต่เนื่องจากเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่จึงใช้การยื่นคาน(ข่ือ)แทนเต้า โดยแนวเสารับเครื่องยอดต้องตรง
กับแนวเสารับช้ันเชิงกลอนช้ันท่ี 2 แต่เนื่องจากต้องการขยับต าแหน่งเสารับเครื่องยอดให้ตรงกับแนว
โครงสร้างของจ่ัวอาคาร ท าให้แนวเสารับเครื่องยอดขยับออกมาจากแนวเสารับช้ันเชิงกลอนท่ี 2  
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ภาพลายเส้นท่ี 33 แสดงการก าหนดแนวเชิงกลอนเครื่องยอดพระท่ีนัง่ดุสิตฯ 
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2.1.2.   แบ่งย่อมุมเหม หาต าแหน่งเสารับบัลลังก์ 
1. แบ่งความสูงช้ันเหมออกเป็น 4 ส่วน ให้จังหวะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ ก าหนด

ช้ันล่างเป็นบัลลังก์ ช้ันถัดไปเป็นเหม เขียนใบเหมให้ได้ใบมุมข้างละ 3 ใบและใบกลาง 1 ใบ วางให้มี
ช่องไฟ ก าหนดขนาดใบกลางกว้างเท่าใบมุมสองตัวประกบกัน  

2. ก าหนดขนาดย่อมุมบัลลังก์ตามต าแหน่งใบเหม (สังเกตในผังเส้นรัศมีย่อมุม
บัลลังก์และเส้นรัศมีย่อมุมเชิงกลอนเป็นคนละเส้นกัน)  

3. วางต าแหน่งเสารับช้ันบัลลังก์ตามย่อมุมบัลลังก์(ท าให้ย่อมุมเสาช้ันนี้ไม่เข้า
เส้นรัศมีกับย่อมุมเสารับช้ันเชิงกลอน) 

4. แบ่งจังหวะความสูงช้ันบัวกลุ่ม ให้ค่อยๆแคบลงเพื่อรักษาทรงบัว แต่ก้าน
บัวค่อยๆยืดสูงขึ้นเพื่อให้ดูลอยและแก้การซ้น ปากบัวท าหลังเจียดไม่ให้น้ าขัง 

5. เขียนปลีให้อยู่ในเส้นทรงมีบัวลูกแก้วค่ันกลาง บัวลูกแก้วให้มีปริมาตรยื่น
ออกมาจากปลี เหมือนเป็นพวงมาลัยรัดรอบปลี 

6. ต้ังเสาแกนยอด ท่ีช้ันเชิงกลอนท่ี 4 สวมชุดยอดเข้าเสาแกน 
7. เขียนพุ่มยอดให้ได้ทรงพุ่มข้าวบินทรงสูงมากๆ เพราะต้องเผ่ือการซ้น 
    

  

ภาพลายเส้นท่ี 34 แสดงการแบ่งใบเหม 
 

2.1.3.  วางต าแหน่งเสามุม, คานตรง, คานพาดมุม ตามต าแหน่งเสาท่ีหาไว้แล้ว  

1. วางเสาตามต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ หัวเสาท่ีคานตรงพาดตัดกันท าเดือยกลม
เป็นหัวเทียน หัวเสาท่ีมีคานตรงพาดแนวเดียวท าเดือยคู่รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามแนวเส้ียนไม้ของคาน 
โคนเสาท าเดือยคู่รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามแนวเส้ียนไม้ของคานพาดมุมและคานขวาง 

2. วางคานตรงบนหัวเสาท าให้ได้แนวคาน 3 แนว ยื่นปลายคานรับเชิงกลอน
เท่ากันทุกช้ัน เกิดเป็นระยะร่องตีนผีส าหรับเชิดชายคา  

3. วางคานพาดมุมรับเสาช้ันถัดไป คานพาดมุมรับเสาจะพอดีกับเฉพาะเสา
เช่ือมระหว่างช้ัน ส่วนเสาอื่นบางต้นวางตรงร่องรอยต่อคาน อาจเป็นได้ว่าการก่อรูปโครงสร้างเริ่มจาก 
วางคานพาดมุมรับเสาเช่ือมระหว่างช้ันก่อน ส่วนคานพาดมุมตัวอื่นก็วางต่อมาเรื่อยๆ เมื่อวางเสามุมจึง
ตกร่องตรงรอยต่อคาน 
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ภาพลายเส้นท่ี 35 แสดงขั้นตอนการแบ่งเสารับช้ันบัลลังก์ 
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ภาพลายเส้นท่ี 36 แสดงการวางช้ินส่วนโครงสร้างหลัก 
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2.2. วางโครงสร้างเสริม ท าหน้าท่ีเสริมแรงโครงสร้างส าหรับเครื่องยอดขนาดใหญ่ได้แก่ 
เสาแนวกลางคานตรง, เสาเช่ือมระหว่างช้ัน, คานขวาง, คานทแยง, คานค้ าระหว่างช้ัน, คานค้ าเสา
แกนยอด, คานหิ้วเชิงกลอน  

2.2.1.วางต าแหน่งเสาเสริม  
1. เสาเสริมริมนอกตามต าแหน่งจันทัน ด้านละสามจุด 
2. เสาเสริมแนวกลางคานตรง ต้ังรับกลางคานตรงท้ังสามคาน ยกเว้นคาน

ตรงเชิงกลอนช้ันท่ีหนึ่ง มีเสารับกลางคานสามจุด เนื่องจากมีระยะพาดคานท่ียาว 
3. วางคานขวางบนหัวเสาแนวกลางรับคานตรงตัวท่ีไม่มีเสาเสริมแนว

กลางรับ 
4. เสาเสริมเช่ือม 3 ช่วงช้ัน (สีแดง) เพื่อยึดช้ันหลังคาให้ติดกัน วาง

ต าแหน่งตามจุดตัดคานท่ีหัวเสาเช่ือมระหว่างช้ันรับคานช้ันนั้น ช่วงช้ันท่ีอยู่ตรงกลางคานจะมีคานตรง
แบนยึดตัวเสา 

คานพาดมุมรับเสาจะพอดีกับเฉพาะเสาเช่ือมระหว่างช้ัน ส่วนเสาอื่นบางต้น วางตรงร่อง
รอยต่อคาน อาจเป็นได้ว่าการก่อรูปโครงสร้างเริ่มจาก วางคานพาดมุมรับเสาเช่ือมระหว่างช้ันก่อน 
ส่วนคานพาดมุมตัวอื่นก็วางต่อมาเรื่อย ๆ เมื่อวางเสาจึงตกร่องตรงรอยต่อคาน 

2.2.2. วางต าแหน่งคานเสริม (ดูแบบแสดงการวางต าแหน่งคานเสริมและ
โครงสร้างรอง) 

1. คานทแยงมุมระหว่างเสามุมในแต่ละช้ันเชิงกลอน เพื่อรับแรงลม 
2. คานค้ าช่วงกลางคานพาดมุมระหว่างช้ัน (สีแดง) เนื่องจากคานพาดมุม

เป็นคานแบนช่วงกลางคานท่ีไม่มีคานตรงรับจึงอ่อนแอ 
3. คานค้ าเครื่องยอด ค้ าโครงสร้างโดยรวมของเครื่องยอดเนื่องจากไม่มี

เหล็กเส้นดึงโครงสร้าง 
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ภาพลายเส้นท่ี 37 แสดงการวางเสาเสริม 
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2.3. วางโครงสร้างรอง (ดูแบบแสดงการวางต าแหน่งคานเสริมและโครงสร้างรอง) 
โครงสร้างรองเป็นส่วนท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีรับแรงทางโครงสร้างโดยตรงแต่ท าหน้าท่ี

เป็นโครงของหลังคา ได้แก่ อเส, จันทัน, พื้นไม้  
1. ปูพื้นไม้หนา 2” บนคาน ต่อจากคานพาดมุมให้เต็ม ถึงเชิงกลอน  
2. วางต าแหน่งจันทันตามต าแหน่งเสาริมนอก องศาการวางตัวจันทันไม่เป็นไปตามเส้น

ทรง เนื่องจากแนววางตัวของจันทันถูกก าหนดโดยต าแหน่งอเส(ท้องไม้)และคานตรง โดยให้หัวจันทัน
แตะท่ีใต้อเส ปลายจันทันวางบนพื้นไม้ในแนวคานตรง เมื่อองศาการวางตัวของจันทันไม่เป็นไปตาม
เส้นทรงท าให้เกิดการซ้อนช้ันหลังคาท่ีชัดเจนไม่ติดกันเป็นแท่งทรงกรวยตัน  

จันทันท่ีเป็นตะเฆ่รางบากหลังเป็นราง จันทันท่ีเป็นตะเฆ่สันบากหลังเป็นสัน  และตัว
จันทันสามารถแต่งโค้งได้เล็กน้อย 

1. ปูแผ่นหลังคาไม้ ตีตามนอนปาดเฉียงแนวรอยต่อ หนา ½ นิ้ว บนจันทัน 
2. มุงกระเบ้ืองดีบุกบนแผ่นหลังคาไม้ ตอกตะปูเข็มแผ่นละสองดอก 
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ภาพลายเส้นท่ี 38 แสดงการวางคานเสริม 
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ภาพที่ 7 โครงสร้างช้ันเชิงกลอนเครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ  

การวางตัวของจันทันท่ีไม่เป็นไปตามเส้นทรงท าให้ปริมาตรของหลังคาดูไม่ทึบต้น  
 
3. การตกแต่ง  
เครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯมีการตกแต่งด้วยองค์ประกอบทางศิลปกรรมในทุกจุด ได้แก่ 

เชิงกลอน, ช้ันหลังคา, ซุ้มบันแถลง, นาคปัก, ชุดยอดเหม(ได้อธิบายหลักการไปแล้วในหัวข้อ การแบ่ง
จังหวะองค์ประกอบ) 

3.1.   การก่อรูปเชิงกลอน, ซุ้มบันแถลงและนาคปัก 
       การย่อมุมเชิงกลอนท าไปแล้วในขั้นตอนการขึ้นทรงและการก าหนดต าแหน่ง

โครงสร้างท าให้ได้โกลนของเครื่องยอด  ต่อมาเป็นการก าหนดรูปแบบการยกเก็จเชิงกลอนเพื่อรับซุ้ม
บันแถลง  ท าให้ต้องก าหนดขนาดยกเก็จต้องท าไปพร้อมกับการวางต าแหน่งซุ้มบันแถลง                           
โดยใช้หลักการ รูปทรง (รวมเรื่องสัดส่วนเข้าไปในเรื่องของรูปทรง เนื่องจากเป็นองค์ประกอบทาง
ศิลปกรรม ไม่ต้องก าหนดสัดส่วนชัดเจนเวลาออกแบบ แต่จะใช้ เงื่อนไขอื่นก าหนดด้วย เช่น เส้นทรง, 
ช่องไฟ ฯ มาเป็นตัวก าหนดขนาด ) ลักษณะและจังหวะ  
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รูปทรง ของซุ้มเป็นแบบซุ้มโค้ง เริ่มจากก าหนดซุ้มชั้นบนสุดให้พอดีพื้นท่ีหลังคาองค์
ระฆังโดยให้มีพื้นท่ีช่องไฟ ความสูงนาคปักและซุ้มล้อไปตามทรงของเครื่องยอด และยืดทรงสูงขึ้น
เรื่อยๆ ตามจังหวะหลังคาเครื่องยอดและใช้เส้นทรงคุมแนวความสูง แต่ความสูงซุ้มต้องไม่เกินช้ัน
หลังคาเพราะหลังคาซุ้มต้องวิ่งเช่ือมกับหลังคาเครื่องยอด และเพื่อไม่ให้ซุ้มมีขนาดใหญ่เกินไปจนท่วม
ทรงเครื่องยอด หน้ากระดานรองซุ้มสูงเท่ากระจังเชิงกลอนเพื่อท่ีซุ้มจะได้ไม่จม 

หมายเหตุ ขนาดความกว้างแนวซุ้มประธานของพระท่ีนั่งดุสิตฯ แปลกกว่าเครื่องยอด
องค์อื่น ความกว้างซุ้มช้ันบนมากกว่าช้ันล่าง สวนทางกับความกว้างยกเก็จประธานท่ีช้ันล่างมากกว่า
ช้ันบน สันนิฐานว่าเพราะต้องการให้ทรงซุ้มด้านล่างเป็นทรงแหลมและหลังคามีพื้นท่ีช่องไฟมากขึ้น 
องค์ประกอบจะได้ไม่ดูแน่นจนเกินไป(เมื่อมองในสถานท่ีจริงเปรียบเทียบกับเครื่องยอดพระท่ีนั่งจักรีฯ
จะเห็นความต่างของรูปแบบซุ้มได้ชัดเจน) 

ลักษณะ เป็นซุ้มแบบมีเครื่องล ายอง, มีช่อฟ้า ,ใบระกา, นาคปักแบบนาคเส้ียวแกะเป็น
รูปนาคมีลวดลาย 

จังหวะ มีประธานมีรอง ระยะยื่นยกเก็จช้ันล่างมากกว่าช้ันบน การแบ่งจังหวะการวาง
ซุ้มและยกเก็จแบ่งเป็นแบบ ชุดเดียว และแบบสามชุด และระยะการวางต้องเว้นจังหวะช่องไฟระหว่าง
ซุ้ม 

แบบชุดเดียว ประกอบด้วย ซุ้มประธานและเก็จประธานอันเดียว มีซุ้มรองเก็จรองกระ
นาบสองข้าง ขนาดลดหล่ันกันเป็นแนวในทรงสามเหล่ียม ได้แก่ท่ีเชิงกลอนช้ัน 3,  4,  5,  6, 7 

แบบสามชุด  คือ แบบชุดเดียวสามชุดวางเรียงกันในทรงสามเหล่ียม โดยให้ชุดท่ีอยู่ตรง
กลางเด่นสุด โดยก าหนดให้ใหญ่สุดและอยู่หน้าสุด (ซุ้มและยกเก็จชุดกลางถูกตัดออกไปเนื่องจากเป็น
พื้นท่ีท่ีหลังคาจ่ัวอาคารเข้ามาเช่ือมกับหลังคาเครื่องยอด) ได้แก่ท่ีเชิงกลอนช้ัน 1และ 2 เหตุท่ีเชิง
กลอนช้ันท่ี 1 และ 2 ต้องท าเป็นแบบสามชุด เนื่องจากมีระยะเชิงกลอนท่ียาว ถ้าท าเป็นแบบชุดเดียว
จะท าให้เกิดเป็นแนวซุ้มในทรงสามเหล่ียมลดหล่ันกันเป็นแผงยาวดูเป็นก้อนเดียวไม่มีจังหวะ 

 เมื่อได้จังหวะซุ้มและยกเก็จในรูปด้านแล้ว ท าการก าหนดขนาดยกเก็จเชิงกลอนในผัง 
โดยใช้เส้นรัศมียกเก็จ 
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ภาพลายเส้นท่ี 39 การก าหนดขนาดองค์ประกอบ 
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ภาพลายเส้นท่ี 40 โกลนเครื่องยอด และเครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯท่ีตกแต่งครบเครื่อง 
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ภาพลายเส้นท่ี 41 ผังเชิงกลอนและรูปแบบการวางซุ้มบันแถลง เครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ 
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ภาพลายเส้นท่ี 42 รูปด้านและผังเครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ 
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3.2   ก าหนดขนาดองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอื่นๆ  
เช่น บัวคอเส้ือ, ครอบสันหลังคา, กระจังครอบสัน, กระจังท้องไม้, กระจังเชิง

กลอน, ดาวเพดาน, บัวหัวเสารับเครื่องยอด, กาบเสารับเครื่องยอด, ครุฑแบกยอด, พุ่มยอด 

 
ภาพลายเส้นท่ี 43 ผังฝ้ากันสาดเครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ 
 

พื้นท่ีฝ้าและสะพานหนูส าหรับติดต้ังช้ินส่วนงานศิลปกรรม ต้องมีระยะเท่ากันตลอดแนว
ผัง เพื่อง่ายต่อการติดต้ังและการเว้นช่องไฟ 

ดาวเพดานเครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ มี 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก โดยดาว
ใหญ่มีดวงเดียวอยู่ตรงกลางลักษณะทรงของตัวดาวท าเป็นทรงระย้าห้อยลงเพราะมุมมองท่ีเห็นตัวดาว
ต้องมองตามแนวองศาของหลังคาจ่ัวไม่สามารถมองหน้าตรงได้ 
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ภาพลายเส้นท่ี 44 ดาวเพดานเครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ 

3.2.1 วางโครงสร้างหลังคาใต้เคร่ืองยอด 
เครื่องยอดเป็นหลังคาท่ีมีรอยต่อจ านวนมากท าให้น้ าฝนรั่วเข้ามาได้ง่าย จึงต้องมี

การท าหลังคาช้ันท่ีสองใต้เครื่องยอด หลังคาใต้เครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตฯ เป็นหลังคาจ่ัวมุงแผ่นไม้ตี
ตามนอนปาดเฉียงแนวรอยต่อ มุงทับด้วยการเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ มีรองน้ าท่ีชายคา ระบายน้ าออกสู่
รักแร้อาคาร  
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4. เคร่ืองยอดปราสาทยอดมณฑปขนาดใหญ่ ผังสี่เหลี่ยมย่อมุม (ห้ายอด) 
กรณีศึกษา โครงสร้างเครื่องยอดมณฑปพระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท จ.กรุงเทพฯ สร้างในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีมาแบบ จากการรังวัดโดยต้ังนั่งร้าน เมื่อ พ.ศ.2556  

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นปราสาทยอดมณฑปทรงกรวยเหล่ียมห้ายอด 7 ช้ันเชิง
กลอน ย่อมุมไม้สิบสองประดับกระจก  มีซุ้มบันแถลง, นาคปัก หลังคามุงกระเบ้ืองดีบุกปิดกระจก ผนัง
ก่ออิฐฉาบปูน 

ลักษณะทางโครงสร้างของเคร่ืองยอด  เป็นโครงสร้างไม้ระบบเสา, คานตรง, คานพาด
มุม, มีคานทแยงมุม, เหล็กเส้นดึงโครงสร้าง, คานขวาง และเสาแนวกลาง                                        

การเชื่อมต่อโครงสร้าง ยึดต่อด้วย เดือยเหล็ก, เดือยไม้, เหล็กเส้น, เหล็กแผ่น, เชือก
หวาย, น็อต-สกรู และตะปูจีน 
 

 
ภาพถ่ายท่ี 4 เครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 2556 
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ภาพถ่ายท่ี 5  รูปถ่าย บนเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2556 
 

 
ภาพถ่ายท่ี 6 รูปถ่าย ภายในเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท ถ่ายเมื่อ พ.ศ.2556 
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การแบ่งกลุ่มองค์ประกอบอาคาร  
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ สามารถแบ่งเป็น 3 

ส่วน คือ ส่วนเครื่องยอด, ส่วนหลังคา, ส่วนตัวอาคาร  
ความสัมพันธ์ทางโครงสร้างขององค์ประกอบอาคาร สามารถแบ่งโครงสร้างเป็น 3 

ส่วน คือ ส่วนตัวอาคาร, ส่วนหลังคาจ่ัว, ส่วนเครื่องยอด  
1. ส่วนตัวอาคาร เป็นผนังก่ออิฐถือปูนรองรับโครงสร้างของหลังคาและเครื่องยอด 
2. ส่วนโครงจ่ัว เป็นโครงจ่ัว 4 ซ้อน โครงสร้างไม้ระบบจันทันมีขื่อเอก ขื่อโท                               

วางโครงสร้างบนผนังอาคาร โครงจ่ัวส่วนท้ายของจ่ัวซ้อนท่ี 4 ฝากโครงสร้างบนโครงสร้างของเครื่อง
ยอด โดยวางเสาบนคานพาดมุมของโครงสร้างรับเครื่องยอด และเสียบอกไก่เข้าท่ีเสารับช้ันเชิงกลอนท่ี 
2 ของเครื่องยอด 

3. ส่วนเครื่องยอด เป็นมณฑปวางบนผนังอาคาร โดยพาดคานตรงขนาด 15”x16”
จ านวน 4 คาน บนผนังอาคาร แล้ววางคานพาดมุมรับเสามณฑป (เสารับเครื่องยอด) 
 

4.1. ส่วนเคร่ืองยอด 
ส่วนเครื่องยอดแบ่งองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเป็น 3 ส่วน คือ 

โครงสร้างรับเครื่องยอด, ส่วนช้ันเชิงกลอน, ส่วนชุดยอดเหม มีระบบโครงสร้างเป็น ระบบ เสา, คาน 
การแบ่งกลุ่มโครงสร้าง 
โครงสร้างเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท มีระบบโครงสร้างเหมือนกับเครื่อง

ยอดมณฑปหลังอื่นๆ แต่มีรูปแบบโครงสร้างท่ีซับซ้อนกว่า โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มโครงสร้าง 3 กลุ่ม 
ได้แก่ โครงสร้างเคร่ืองยอดใหญ่, โครงสร้างเคร่ืองยอดเล็ก, โครงสร้างจั่วอาคาร โดยโครงสร้างท้ัง 3 
ชุด มีการฝากโครงสร้างกัน ดังนี้ 

โครงสร้างเครื่องยอดใหญ่วางบนมุมผนังอาคารท้ัง 4 มุม โดยพาดคานตรงขนาด 
14”x15” ระหว่างผนังด้านละ 1 คาน รับเครื่องยอดใหญ่ท้ังหมด 

โครงสร้าง จ่ัวอาคารซ้อนท่ี 4 ด้าน ท่ีติดกับเครื่องยอด เ ช่ือมท้ายอกไก่ เข้ากับ                        
เสาเชิงกลอนช้ันท่ี 2 ของยอดใหญ่  ส่วนขื่อเอกหน้า-หลัง วางบนผนังอาคาร 

โครงสร้างยอดเล็กวางคานรับ เสารับเครื่องยอดบนขื่อโทของโครงจ่ัวซ้อนท่ี 4 และวาง
คานเชิงกลอนช้ันท่ี 1 บนหัวเสาและสอดใต้อกไก่ของโครงจ่ัวซ้อนท่ี 4 เพื่อให้อกไก่เช่ือมตรึงยอดเล็กให้
ติดกับยอดใหญ่ 
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ภาพที่ 8 แสดงโครงสร้างเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท 
 

จากภาพจะเห็นได้ว่าเครื่องยอดพระท่ีนั่ง ศิวาลัยฯ คือ มณฑปวางบนผนังอาคารแล้วเอา
หลังคาจ่ัวเข้ามาเช่ือม เป็นท่ีมาของช่ือ “ปราสาทยอดมณฑป” 
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ภาพลายเส้นท่ี 45 แสดงความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของเครื่องยอดพระท่ีนัง่ศิวาลัยฯ 
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4.1.1 เคร่ืองยอดใหญ่  
เครื่องยอดใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างรับเครื่องยอด, ส่วนช้ันเชิงกลอน, 

ชุดยอดเหม  

 

ภาพลายเส้นท่ี 46 แสดงองค์ประกอบเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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ภาพที่ 9 โครงสร้างเครื่องยอดใหญ่ พระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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5.1.1 โครงสร้างรับเคร่ืองยอดใหญ่  
โครงสร้างรับเครื่องยอดใหญ่ คือ ส่วนท่ีรับหลังคาเครื่องยอดท้ัง 7 ช้ัน 

เหมือนกับส่วน เสา, ผนัง ของมณฑป มีระบบโครงสร้างเป็น เสา, คาน, คานพาดมุม  
องค์ประกอบโครงสร้าง ประกอบด้วย คานตรง, คานพาดมุม, เสามุม, เสาแนวกลาง, 

และคานทแยง (โครงเคร่าทแยง) 
 
การก่อรูปโครงสร้างรับเคร่ืองยอดใหญ่  
ก าหนดจากขื่อเอกของเครื่องยอด โดยการตั้งเสารับเครื่องยอด ต้นเสามุมนอกให้ตรงกับ

แนวเสารับข่ือโทของจ่ัว เพื่อให้แนวเสาเครื่องยอดและแนวเสาของจ่ัวอาคารตรงกันในรูปด้าน (ไม่ได้มี
ประโยชน์เรื่องการฝากโครงสร้าง) แล้ววางขื่อเอกบนหัวเสายื่นปลายขื่อออกไปเป็นหลังคากันสาด 
จากนั้นน าระยะความยาวขื่อเอกไปก าหนดสัดส่วนโดยรวมของตัวอาคารและของเคร่ืองยอด
ทั้งหมด 

 
ภาพลายเส้นท่ี 47 แสดงการก าหนดสัดส่วนอาคาร โดยใช้ขื่อเอกของเครื่องยอดเป็น 1 ส่วน 
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ขื่อโทของเครื่องยอดเท่ากับขื่อโทของจ่ัวอาคาร เป็นเพราะทรงของเครื่องยอดท่ีก าหนด
ต าแหน่ง เพราะถ้าทรงของเครื่องยอดแอ่นลงมาอีก ระยะขื่อโทก็จะไม่เท่ากัน  

เสารับเครื่องยอดตรงแนวกับเสารับเชิงกลอนช้ันท่ี 2 เหมือนเป็นเสาเดียวกัน คล้ายกับ
รูปแบบเครื่องยอดขนาดเล็ก เห็นได้ชัดว่าแนวคิดการออกแบบเครื่องยอดขนาดใหญ่ใช้แนวคิดเดียวกับ
เครื่องยอดขนาดเล็ก คือ เป็นแบบหลังคามีกันสาดรอบ  โดยขื่อเอกจะอยู่ท่ีเชิงกลอนช้ันท่ี 2 ส่วนเชิง
กลอนช้ันท่ี 1 ยื่นเต้ารับ แต่เนื่องจากการยื่นเต้าไม่แข็งแรงพอส าหรับเครื่องยอดขนาดใหญ่ ขื่อเอกจึง
มาอยู่ท่ีระดับเชิงกลอนช้ันท่ี 1  

เมื่อได้ขนาดและต าแหน่งของโครงสร้างตัวอาคารและจ่ัวอาคาร แล้วจึงก าหนดต าแหน่ง
โครงสร้างรับเครื่องยอด โดยมีล าดับการก่อรูป ดังนี้  

1. วางคานตรง ขนาด 16”x15” ยาวเท่ากับขื่อเอกอาคาร บนผนัง ตรงมุมผนัง(ผนัง
ส่วนมุมรักแร้อาคารถูกก่อให้หนากว่าส่วนอื่นเพื่อรับเครื่องยอด)  

2. วางคานพาดมุมขนาด 12”x10” สองคาน รับเสามุมขนาด 6.5”x6.5” ห้าต้น 
3. วางเสามุมต้นริมนอกให้ตรงกับเสารับขื่อโทจ่ัว ก าหนดเสาต้นท่ีเหลือตามแบบย่อมุม 

ต่างจากเครื่องยอดพระท่ีนั่งดุสิตท่ีก าหนดให้เสามุมกลางตรงกับเสารับขื่อโท เนื่องจากเครื่องยอดพระ
ท่ีนั่งศิวาลัยฯ ต้องการพื้นท่ีวางยอดเล็กจึงร่นต าแหน่งเสาให้เสามุมต้นมุมนอกมาตรงกับขื่อโทจ่ัวแทน 
และให้ใกล้เคียงกับขนาดย่อมุมเชิงกลอนช้ันท่ี 1 เพื่อย่อมุมเสารับเครื่องยอดจะได้เข้าทรงจอมแหกับ
ย่อมุมเสาช้ันเชิงกลอน และง่ายต่อการก่อสร้างเพราะระยะยื่นโครงสร้างเท่ากันรอบตัว 

4. วางเสาเสริมตรงแนวเสามุมเพื่อเสริมโครงสร้างรับคานเชิงกลอน  
5. วางคานตรงบนคานพาดมุมต้ังเสาแนวกลางรับกลางคานเชิงกลอน 
6. ต้ังเสารับข่ือโทจ่ัวซ้อนส่ี 
7. ต้ังเสารับรางน้ าท่ีระบายน้ าจากหลังคาใต้เครื่องยอดออกสู่รักแร้อาคาร 
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ภาพที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ของขื่อเครื่องยอดกับข่ือของโครงจ่ัว 
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ภาพที่ 11 แสดงโครงสร้างรับเครื่องยอดใหญ่พระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท 

หมายเหตุ ต าแหน่งเสารับเครื่องยอดเป็นตัวก าหนดต าแหน่งคานตรงและคานพาดมุม 
และต าแหน่งเสารับเครื่องยอดหาได้จากการก่อรูปโครงสร้างของช้ันเชิงกลอน  
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ภาพที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของโครงจ่ัว, เครื่องยอดเล็ก, เครื่องยอดใหญ่  
 

5.1.2.    โครงสร้างชั้นเชิงกลอนและโครงสร้างชุดยอดเหม 
โครงสร้างช้ันเชิงกลอน คือ โครงสร้างช้ันหลังคาของเครื่องยอด มีท้ังหมด 7 

ช้ัน  
โครงสร้างชุดยอดแหม คือ ส่วนยอดต้ังแต่ช้ันบัลลังก์ขึ้นไป เป็นองค์ประกอบ

สถาปัตยกรรมวางต่อกันเป็นท่อนๆโดยสวมลงบนเสาแกนยอด  
ระบบโครงสร้าง คือ ระบบ เสา, คาน 
องค์ประกอบโครงสร้างแบ่งเป็น โครงสร้างหลัก, โครงสร้างเสริม, และ

โครงสร้างรอง 
โครงสร้างหลัก ได้แก่ คานตรง, คานพาดมุม, เสามุม, เสาแนวกลาง 
โครงสร้างเสริม ได้แก่ เสาเช่ือมระหว่างช้ัน, คานขวาง, คานทแยง (โครงเคร่า

ทแยง), เสาแกน, เหล็กดึงโครงสร้าง 
โครงสร้างรอง ได้แก่ อเส, จันทัน, แผ่นหลังคาไม้ตีตามนอน 
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ภาพลายเส้นท่ี 48 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเครื่องยอดพระท่ีนัง่ศิวาลัยฯ 
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การก่อรูปโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ชั้นเชิงกลอนและชุดยอดเหม 
การก่อรูปโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของเครื่องยอด แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ               

ขึ้นทรง, วางต าแหน่งโครงสร้าง, ตกแต่ง ท้ัง 3 ขั้นตอนใช้หลัก สัดส่วน, รูปทรง, ลักษณะ, จังหวะ  
 
1.  ขึ้นทรง 
1.1. ก าหนดสัดส่วน การก าหนดสัดส่วนเครื่องยอด เริ่มก าหนดส่วนท่ี 1 ท่ีระยะขื่อเอก 

(คานตรง) ท่ีระดับช้ันเชิงกลอนท่ี 1 ของหลังคาเครื่องยอด  
การก าหนดย่อมุมเสา เริ่มจากการก าหนดย่อมุมเสารับช้ันเชิงกลอนช้ันท่ี 2 และช้ัน

เชิงกลอนช้ันบนสุด แล้ววางเส้นรัศมีหาย่อมุมช้ันอื่น ส่วนย่อมุมเสารับช้ันเชิงกลอนช้ันท่ี 1 (เสารับ
เครื่องยอด) มีต าแหน่งเสาตรงแนวกับเสารับเชิงกลอนช้ันท่ี 2 เหมือนเป็นเสาเดียวกัน คล้ายกับ
รูปแบบโครงสร้างจ่ัวและเครื่องยอดขนาดเล็ก ท่ีเป็นหลังคาวางบนเสายื่นเต้ารับกันสาด แต่เนื่องด้วย
เครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯมีขนาดใหญ่ต้ังบนที่สูงการยื่นเต้าจึงไม่แข็งแรงพอ 

ดังนั้นต าแหน่งย่อมุมเสารับเครื่องยอดจึงขึ้นอยู่กับสองอย่าง คือ ความยาวขื่อ
อาคาร และย่อมุมเสารับเชิงกลอนเครื่องยอด  

การก าหนดต าแหน่งเสารับบัลลังก์อธิบายในหัวข้อถัดไป 
 

 
ภาพลายเส้นท่ี 49 ผังเสาและผังเชิงกลอนเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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ภาพลายเส้นท่ี 50 แสดงสัดส่วนเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท 
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1.2 ก าหนดเส้นทรง การก าหนดเส้นทรงใช้จุดอ้างอิง 3 จุด คือ จุดปลายเส้นท้ังสอง
ด้านและจุดกลางเส้น จุดกลางเส้น คือ ระยะคานช้ันเชิงกลอนบนสุด โดยการแบ่งขื่อล่างออกเป็น 5 
ส่วน ให้ 1 ส่วนกลางเป็นความกว้างขื่อ เชิงกลอนช้ันบนสุด ลากเส้นทรงแตะขื่อบน-ล่าง ให้เสารับ
เครื่องยอดอยู่ท่ี ½ ใน 5 ส่วน 

 
ภาพลายเส้นท่ี 51 เส้นทรงเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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                           เคร่ืองยอดใหญ่                                   เคร่ืองยอดเล็ก 
 
 
ภาพลายเส้นท่ี 52 แสดงทรงเครื่องยอดใหญ่และ เครื่องยอดเล็ก พระท่ีนั่งศิวาลัยฯ ใน 1 ส่วนท่ีเท่ากัน  
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1.3. ก าหนดลักษณะ ให้เป็นมณฑปยอดปราสาทห้ายอด แสดงออกถึงแนวคิดคติจักวาล
แบบพุทธ โดยให้ความรู้สึกพวยพุ่งขึ้นสู่สวรรค์ รูปแบบศิลปะแบบไทยประเพณีตามแบบอยุธยา 

1.4. ก าหนดจังหวะช้ันขององค์ประกอบ (ยอดใหญ่ ยอดเล็กใช้วิธีการเดียวกัน) 
แบ่งเครื่องยอดออกเป็น 2 ส่วน ขนาดใกล้เคียงกัน คือ ส่วนยอดและส่วนหลังคา  
แบ่งส่วนหลังคาออกเป็น 7 ส่วน ระยะห่างช้ันค่อยๆสูงขึ้น ช้ันสุดท้ายยืดสูงเป็นองค์

ระฆัง ต าแหน่งขื่อเชิงกลอนช้ัน 7 ถูกก าหนดไว้แล้วในขั้นตอนการก าหนดเส้นทรง (สังเกตแนวการแบ่ง
ช้ันหลังคาจะตรงกับการแบ่งช่องเล็กของสัดส่วนเพื่อใช้เป็นมาตรวัดในการขยายส่วนจากแบบสู่การ
ก่อสร้างจริง) 

แบ่งส่วนยอดออกเป็น 2 ส่วน ขนาดใกล้เคียงกัน คือ ส่วนบนและส่วนล่าง 
1. ยอดส่วนล่างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บัลลังก์ + เหมและบัวกลุ่ม 
2. ยอดส่วนบนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนปลีต้นและปลียอด 

 

 
ภาพลายเส้นท่ี 53 ก าหนดจังหวะช้ันขององค์ประกอบ 
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ภาพลายเส้นท่ี 54 แสดงการแบ่งจังหวะเครื่องยอดเล็กพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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2. ก าหนดต าแหน่งโครงสร้าง  
โครงสร้างส่วนเครื่องยอดเป็นระบบ เสา, คาน องค์ประกอบโครงสร้างแบ่งเป็นโครงสร้าง

หลัก, โครงสร้างรองและโครงสร้างเสริม  
โครงสร้างหลัก คือ เสามุม, เสาแกนยอด, คานตรง, คานพาดมุม  
โครงสร้างรอง คือ อเส, จันทัน, แผ่นหลังคาไม้ตีตามนอน  
โครงสร้างเสริม คือ เสาแนวกลางคานตรง, เสาเช่ือมระหว่างช้ัน, คานขวาง, คานทแยง

(โครงเคร่าทแยง), เหล็กดึงเสาแกนยอด, เหล็กดึงเชิงกลอน  
2.1. ก าหนดต าแหน่งโครงสร้างหลัก เป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีรับทรงของเครื่องยอด 

ได้แก่ เสามุม, เสาแกนยอด, คานตรง, คานพาดมุม 
2.1.1. ก าหนดโครงสร้างจากทรงเคร่ืองยอด ก าหนดต าแหน่ง เสา, คาน แบ่งเป็น

ยอดใหญ่และยอดเล็ก  
ยอดใหญ่  ดูแบบแสดงการก าหนดต าแหน่งเสาคาน 
1. เส้นแบ่งช้ันหลังคาเป็นเส้นหลังคาน จุดตัดของเส้นแบ่งช้ันหลังคากับเส้น

ทรงด่ิงลงมาเป็นแนวเสาริมนอก (ถ้าเป็นผังส่ีเหล่ียมไม่ย่อมุมเป็นเสามุมได้เลย)   
2. ย่อมุมเสาช้ันบนสุด แบ่งขื่อช้ันบนสุดออกเป็น 4 ส่วน น า 1 ส่วนไปเป็น

ส่วนย่อมุม  
3. ย่อมุมเสาช้ันล่างสุด (เสารับคานช้ันเชิงกลอนท่ี2) ก าหนดขนาดเป็น 3 

เท่าของขนาดย่อมุมเสาเชิงกลอนช้ันบนสุด 
4. เมื่อได้ย่อมุมเสาเชิงกลอนช้ันบนสุด และช้ันล่างสุดแล้ว ลากเส้นรัศมีใน

ผังเข้าหากัน 
5. ด่ิงเส้นแนวเสาของเชิงกลอนช้ันท่ีเหลือมาตัดกับเส้นรัศมี จะได้ต าแหน่ง

เสาช้ันท่ีเหลือ 
ยอดเล็ก ดูแบบแสดงการก าหนดต าแหน่งเสาคาน  

1. เส้นแบ่งช้ันหลังคาเป็นเส้นคาน  จุดตัดของเส้นแบ่งช้ันหลังคากับเส้นทรง 
ด่ิงลงมาเป็นแนวเสาริมนอก  

2. ย่อมุมเสาช้ันบนสุด แบ่งขื่อช้ันบนสุดออกเป็น 3 ส่วน น า 1 ส่วนไปเป็น
ส่วนย่อมุม  

3. ย่อมุมเสาช้ันล่างสุด (เสารับคานช้ันเชิงกลอนท่ี2) ก าหนดขนาดเป็น 2 
เท่าของขนาดย่อมุมเสาเชิงกลอนช้ันบนสุด  

4. เมื่อได้ย่อมุมเสาเชิงกลอนช้ันบนสุด และช้ันล่างสุดแล้ว ลากเส้นรัศมีใน
ผังเข้าหากัน 

5. ด่ิงเส้นแนวเสาของเชิงกลอนช้ันท่ีเหลือมาตัดกับเส้นรัศมี จะได้ต าแหน่ง
เสาช้ันท่ีเหลือ 
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ภาพลายเส้นท่ี 55 แสดงการก าหนดต าแหน่งโครงสร้างหลัก 
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เมื่อได้ต าแหน่งเสารับช้ันเชิงกลอนแล้ว ท าการก าหนดแนวเชิงกลอนขนานไปตามแนว
เสา โดยมีระยะห่างเท่ากันตลอดแนว และเท่ากันทุกช้ัน เพื่อก าหนดระยะยื่นปลายคานออกจากเสาไป
หิ้วเชิงกลอน เกิดเป็นระยะร่องตีนผี 

ความสัมพันธ์ระหว่างเสากับเชิงกลอนแต่ละช้ันจะเป็นแบบย่อขนาน และระหว่างชั้น
เสากับชั้นเสาเป็นแบบย่อรัศมี, ระหว่างชั้นเชิงกลอนกับชั้นเชิงกลอนเป็นแบบย่อรัศมี (สังเกตเส้น
ย่อรัศมีเสา กับเส้นย่อรัศมีเชิงกลอนจะคนละเส้นกัน)  

เส้นรัศมีเสารับช้ันบัลลังก์เป็นคนละเส้นกับเส้นรัศมีเสารับช้ันเชิงกลอน เพราะมีหลักการ
แบ่งย่อมุมต่างกัน(ดูค าอธิบายในเรื่องการแบ่งย่อมุมเหม) 

แนวเชิงกลอนช้ันล่างสุดท่ีเป็นหลังคากันสาด ย่อมุมเชิงกลอนไม่เข้าเส้นย่อขนานกับแนว
เสารับเครื่องยอด เนื่องจากแนวเสารับเครื่องยอดตรงกับแนวเสารับช้ันเชิงกลอนช้ันท่ี 2 เพราะรูปแบบ
เครื่องยอดมีแนวคิดมาจากรูปแบบหลังคายื่นเต้ารับกันสาด แต่เนื่องจากเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่จึง
ใช้การยื่นคาน(ข่ือ)แทนเต้า 
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ภาพลายเส้นท่ี 56 บน ผังเครื่องยอดใหญ่, ล่าง ผังเครื่องยอดเล็ก พระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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ภาพลายเส้นท่ี 57 องค์ประกอบช้ันเชิงกลอนท่ี 7 เครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ ยอดใหญ่ 
 

การก าหนดขนาดย่อมุมยังต้องค านึงถึงขนาดองค์ประกอบสถาปัตยกรรมด้วย โดยขนาด
ของย่อมุมเสาช้ันบนสุดก าหนดให้เท่ากับขนาดของย่อมุมเชิงกลอนช้ันนั้น โดยย่อขนานเข้าหากัน
เพราะระยะห่างระหว่างเชิงกลอนกับเสา(ร่องตีนผี)เท่ากันตลอดแนวย่อมุม เมื่อพื้นท่ีระหว่างเสากับเชิง
กลอนเท่ากันไปตลอดแนว การวางองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ช่องไฟก็จะพอดีมีความสม่ าเสมอ (ต้อง
เขียนรูปด้าน รูปตัด และผังไปพร้อมกัน)  

ขนาดย่อมุมเชิงกลอนช้ันบนสุดก าหนดจากการแบ่งความยาวเชิงกลอนออกเป็นส่วน ๆ
เพื่อวางนาคปักและซุ้มบันแถลงได้พอดี 

ขนาดย่อมุมเสาช้ันล่างสุดก าหนดจากระยะการวางเสามุมแต่ละต้น โดยเว้นช่องไฟ
ระหว่างเสา และระยะการวางนาคปักท่ีช้ันเชิงกลอนให้ได้ทรงจอมแหตามรูปด้าน โดยทรงของย่อมุม
พุ่งขึ้นเข้ารวมกัน รูปแบบของเสาเป็นเสาสามต้นมีบัวหัวเสา ต่างจากเครื่องยอดขนาดเล็กท่ีเป็นเสาต้น
เดียวย่อมุม 
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ภาพลายเส้นท่ี 58 แสดงช้ันเชิงกลอนท่ี 1 เครื่องยอดใหญ่ พระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
 

2.1.2.   แบ่งย่อมุมเหม หาต าแหน่งเสารับบัลลังก์ (ท้ังยอดใหญ่และยอดเล็ก               
ใช้วิธีเดียวกัน) 

1. แบ่งความสูงช้ันเหมออกเป็น 4 ส่วน ให้จังหวะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ ก าหนด
ช้ันล่างเป็นบัลลังก์ ช้ันถัดไปเป็นเหม เขียนใบเหมให้ได้ใบมุมข้างละ 3 ใบและใบกลาง 1 ใบ วางให้มี
ช่องไฟ ก าหนดขนาดใบกลางกว้างเท่าใบมุมสองตัวประกบกัน  

2. ก าหนดขนาดย่อมุมบัลลังก์ตามต าแหน่งใบเหม (สังเกตในผังเส้นรัศมีย่อมุม
บัลลังก์และเส้นรัศมีย่อมุมเชิงกลอนเป็นคนละเส้นกัน) 

3. วางต าแหน่งเสารับช้ันบัลลังก์ตามย่อมุมบัลลังก์ 
4. แบ่งจังหวะความสูงช้ันบัวกลุ่ม ให้ค่อยๆแคบลงเพื่อรักษาทรงบัว แต่ก้านบัว

ค่อยๆยืดสูงขึ้นเพื่อให้ดูลอยและแก้การซ้น 
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ภาพลายเส้นท่ี 59 แสดงการแบ่งย่อมุมบัลลังก์เครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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2.1.3. วางต าแหน่งเสามุม, คานตรง, คานพาดมุม  
ยอดใหญ่ ดูแบบแสดงการวางโครงสร้างหลักยอดใหญ่  
พาดคานตรงบนหัวเสาจะได้แนวคานตรงด้านละ 3 แนว วางคานพาดมุมบนคาน

ตรงรับเสาช้ันถัดไป (รูปแบบการวางคานพาดมุมไม่เรียงติดกันเป็นแพ เหมือนอย่างของพระท่ีนั่งดุสิตฯ 
เนื่องจากเครื่องยอดมีขนาดเล็กกว่า จ านวนเสาจึงน้อยกว่า จึงสามารถวางคานพาดุมุมเฉพาะตามแนว
เสา) 

เสาช้ันบัลลังก์ (C7) และเสาช้ันกันสาด (C0) ไม่เข้าเส้นรัศมีกับเสาเชิงกลอน เพราะมี
หลักในการก าหนดต าแหน่งต่างกัน  

   ยอดเล็ก ดูแบบแสดงการวางโครงสร้างหลักยอดเล็ก  
   เนื่องจากเครื่องยอดเล็ก ต้องปรับขนาดย่อมุมเสาให้ใหญ่กว่าปกติเพื่อต้องการให้มี

ขนาดท่ีสอดคล้องกับขนาดย่อมุมของเครื่องยอดใหญ่ ส่งผลให้รูปแบบการวางโครงสร้างต่าง
จากเครื่องยอดเล็กโดยท่ัวไป ได้แก่ 

ระบบเสาท่ีก าหนดเป็นแบบต้ังเสาหลายต้นตามต าแหน่งย่อมุม แทนท่ีจะท าเป็นแบบเสา
ต้นเดียวแกะเป็นย่อมุมอย่างเครื่องยอดขนาดเล็ก 

ยื่นคานตรงช้ันท่ี 1 รับเชิงกลอนแทนการยื่นเต้าเนื่องจากตั้งอยู่ท่ีสูง 
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ภาพลายเส้นท่ี 60  การวางช้ินส่วนโครงสร้างหลัก 
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2.2. วางโครงสร้างเสริม ท าหน้าท่ีเสริมแรงโครงสร้างส าหรับเครื่องยอดขนาดใหญ่ 
ได้แก่ เสาแนวกลางคานตรง, เสาเช่ือมระหว่างช้ัน, คานขวาง, คานทแยง, คานค้ าระหว่างช้ัน, เหล็กดึง
เสาแกนยอด, เหล็กดึงเชิงกลอน  

ยอดใหญ่ 
2.2.1. วางต าแหน่งเสาเสริม  

1. วางเสาเสริมริมนอกตามต าแหน่งจันทัน  
2. วางเสาเสริมแนวกลางคานตรง ช้ันเชิงกลอนท่ี 1, 2 เสริมสามจุด ช้ันเชิง

กลอนท่ี 3 เสริม สองจุด ช้ันเชิงกลอนท่ี 4, 5, 6, 7 เสริมจุดเดียว ตามระยะช่วงพาดคานตรง 
3. วางคานขวางบนหัวเสาแนวกลางรับคานตรงตัวที่ไม่มีเสาเสริมแนวกลาง 
4. เสาเสริมเช่ือม 3 ช่วงช้ัน (สีแดง) เพื่อยึดช้ันหลังคาให้ติดกัน วางต าแหน่ง

ตามจุดตัดคานท่ีหัวเสาเช่ือมระหว่างช้ันรับคานช้ันนั้น  
2.2.2. วางต าแหน่งคานเสริม  

(ดูแบบแสดงการวางต าแหน่งคานเสริมและโครงสร้างรอง) 
1. วางคานทแยงมุมระหว่างเสามุมในแต่ละช้ันเชิงกลอน เพื่อรับแรงลม 
2. ใช้เหล็กเส้นดึงเสาแกนยอดท้ังส่ีด้าน ลงมารั้งไว้ที่คานขวางใต้คานตรงช้ัน

เชิงกลอนท่ี 1 
3. ใช้เหล็กเส้นเจาะทะลุคานตรงในแต่ละช้ันหิ้วเชิงกลอนให้ติดกับคานตรง 

ยอดเล็ก ไม่มีโครงสร้างเสริมเนื่องจากเครื่องยอดมีขนาดเล็ก 
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ภาพลายเส้นท่ี 61 การวางโครงสร้างเสริม 
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2.3. วางโครงสร้างรอง (ดูแบบแสดงการวางต าแหน่งคานเสริมและโครงสร้างรอง) 
โครงสร้างรองเป็นส่วนท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีรับแรงทางโครงสร้างโดยตรงแต่ท าหน้าท่ีเป็นโครง

ของผืนหลังคา ได้แก่ อเส, จันทัน, พื้นไม้, (เครื่องยอดใหญ่และยอดเล็กใช้วิธีการเดียวกัน) 
1. ปูพื้นไม้หนา 2” บนคาน ต่อจากคานพาดมุมให้เต็มถึงเชิงกลอน  
2. วางต าแหน่งจันทันตามต าแหน่งเสาริมนอก องศาการวางตัวจันทันไม่เป็นไปตามเส้น

ทรง เนื่องจากแนววางตัวของจันทันถูกก าหนดโดยต าแหน่งอเส(ท้องไม้)และคานตรง โดยให้หัวจันทัน
แตะท่ีใต้อเส ปลายจันทันวางบนพื้นไม้ในแนวคานตรง เมื่อองศาการวางตัวของจันทันไม่เป็นไปตาม
เส้นทรงท าให้เกิดการซ้อนช้ันหลังคาท่ีชัดเจนไม่ติดกันเป็นแท่งทรงกรวยตัน จันทันท่ีเป็นตะเฆ่รางบาก
หลังเป็นราง จันทันท่ีเป็นตะเฆ่สันบากหลังเป็นสัน และตัวจันทันสามารถแต่งโค้งได้เล็กน้อย 

3. ปูแผ่นหลังคาไม้ ตีตามนอนปาดเฉียงแนวรอยต่อ หนา ½ นิ้ว บนจันทัน 
4. มุงกระเบ้ืองดีบุกบนแผ่นหลังคาไม้ ตอกตะปูเข็มแผ่นละสองดอก 
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ภาพลายเส้นท่ี 62 แสดงการวางโครงสร้างรอง 



 
 

105   

 

 
 
   

 

ภาพลายเส้นท่ี 63 การก่อรูปโครงสร้างและสถาปัตยกรรมเครื่องยอดใหญ่ พระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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ภาพที่ 13 โครงสร้างเครื่องยอดพระท่ีนัง่ศิวาลัยฯ ช้ันโครงสร้างรับเครื่องยอดและช้ันเชิงกลอนท่ี 1 2 3 
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ภาพที่ 14 แสดงโครงสร้างช้ันเชิงกลอนช้ันท่ี 1 ถึงช้ันท่ี 7 พระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท 
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ภาพลายเส้นท่ี 64 แสดงการวางโครงสร้างหลักเครื่องยอดเล็กพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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ลายเส้นท่ี 65 การก่อรูปโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เครื่องยอดเล็กพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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ภาพที่ 15 โครงสร้างเครื่องยอดเล็กพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ กับโครงจ่ัว 
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ภาพลายเส้นท่ี 66 เปรียบเทียบเครื่องยอดขนาดเล็ก  

 

เครื่องยอดท้ังสองแบบมีขนาดเท่ากัน มีระบบโครงสร้างเดียวกัน แต่มีรูปแบบการวาง
โครงสร้างและขนาดขององค์ประกอบต่างกันเนื่องจากบริบทแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการออกแบบ 
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ภาพลายเส้นท่ี 67 แสดงโกลนเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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3. การตกแต่ง  

เครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯมีการตกแต่งด้วยองค์ประกอบทางศิลปกรรมใน 

ทุกจุด ได้แก่ เชิงกลอน, ช้ันหลังคา, ซุ้มบันแถลง, นาคปัก, ชุดยอดเหม(ได้อธิบาย

หลักการก่อรูปไปแล้วในหัวข้อ การแบ่งจังหวะองค์ประกอบ) 

3.1. การก่อรูป เชิงกลอน, ซุ้มบันแถลงและนาคปัก 

การย่อมุมเชิงกลอนท าไปแล้วในขั้นตอนการขึ้นทรงและการก าหนดต าแหน่ง

โครงสร้างท าให้ได้โกลนของเครื่องยอด  ในขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดรูปแบบการยกเก็จเชิงกลอนเพื่อ

รับซุ้มบันแถลง  ท าให้ต้องก าหนดขนาดยกเก็จต้องท าไปพร้อมกับการวางต าแหน่งซุ้มบันแถลง  โดยใช้

หลักการ  รูปทรง(รวมเรื่องสัดส่วนเข้าไปในเรื่องของรูปทรง เนื่องจากเป็นองค์ประกอบทางศิลปกรรม 

ไม่ต้องก าหนดสัดส่วนชัดเจนเวลาออกแบบ แต่จะใช้ เงื่อนไขอื่นก าหนดด้วย เช่น เส้นทรง, ช่องไฟฯ 

มาเป็นตัวก าหนดขนาด ), ลักษณะ และจังหวะ  

รูปทรง ของซุ้มเป็นแบบซุ้มโค้ง ขนาดซุ้มเริ่มจากก าหนดซุ้มช้ันบนสุดให้พอดีพื้นท่ี

หลังคาองค์ระฆังโดยให้มีพื้นท่ีช่องไฟ ขนาดซุ้มและนาคปักเท่ากันทุกช้ัน ส่งผลให้การจัดวางชุดซุ้มบัน

แถลงท่ีประกอบด้วยซุ้มประธานและรอง ไม่เข้าทรงสามเหล่ียม ท าให้รูปทรงของชุดซุ้มบันแถลงไม่

สอดคล้องกับรูปทรงของเครื่องยอด เป็นรูปแบบท่ีผิดจากแบบแผน จึงสันนิฐานว่านาคปักและซุ้มบัน

แถลงเป็นของใหม่  

ลักษณะ เป็นซุ้มแบบมีเครื่องล ายอง, มีช่อฟ้า, ใบระกา, นาคปักแบบนาคเส้ียวแกะ

เป็นรูปนาคมีลวดลายประดับกระจก 

จังหวะ ขนาดของซุ้มบันแถลงและนาคปักเท่ากันทุกช้ันจึงไม่ส่งเสริมความงามและ

ไม่สอดคล้องกับจังหวะของโกลนเครื่องยอด จังหวะการยกเก็จมีประธาน(เบอร์ 1 ) มีรอง (เบอร์2,  3,  

4 ) ระยะยื่นยกเก็จเท่ากันทุกช้ัน การแบ่งจังหวะยกเก็จแบ่งเป็นแบบ ชุดเดียว และแบบสามชุด  

เคร่ืองยอดใหญ่ประกอบด้วยแบบ ชุดเดียวและแบบสามชุด 

แบบชุดเดียว ประกอบด้วย ซุ้มประธานและเก็จประธานอันเดียว มีซุ้มรองเก็จรอง 

กระนาบสองข้าง ขนาดลดหล่ันกันเป็นแนวในทรงสามเหล่ียม ได้แก่ท่ีเชิงกลอนช้ัน 3, 4, 5, 6, 7 

แบบสามชุด  คือ แบบชุดเดียวสามชุดวางเรียงกันในทรงสามเหล่ียม โดยให้ชุดท่ีอยู่

ตรงกลางเด่นสุด โดยก าหนดให้ใหญ่สุดและอยู่หน้าสุด (ซุ้มและยกเก็จชุดกลางถูกตัดออกไปเนื่องจาก

เป็นพื้นท่ีท่ีหลังคาจ่ัวอาคารเข้ามาเช่ือมกับหลังคาเครื่องยอด) ได้แก่ ท่ีเชิงกลอนช้ัน 1 และ 2 เหตุท่ีเชิง

กลอนช้ันท่ี 1 และ 2 สาเหตุท่ีต้องท าเป็นแบบสามชุด เนื่องจากมีระยะเชิงกลอนท่ียาว ถ้าท าเป็นแบบ

ชุดเดียวจะท าให้เกิดเป็นแนวซุ้มในทรงสามเหล่ียมลดหล่ันกันเป็นแผงยาวดูเป็นก้อนเดียวไม่มีจังหวะ 
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เคร่ืองยอดเล็กใช้แบบชุดเดียวเพียงอย่างเดียวเพราะมีระยะเชิงกลอนท่ีน้อย
เนื่องจากต้องขยายขนาดย่อมุมและยกเก็จให้ใกล้เคียงกับยอดใหญ่ การแบ่งจังหวะความหนาเชิงกลอน 
ความสูงบัวหัวเสาจะมากกว่าเครื่องยอดเล็กโดยท่ัวไปเพราะต้องปรับให้สอดคล้องกับยอดใหญ่ 

 
ภาพลายเส้นท่ี 68 แสดงขนาดองค์ประกอบของเครื่องยอดเล็กและเครื่องยอดใหญ่พระท่ีนั่งศิวาลัยฯ  

(ซุ้มบันแถลงและนาคปักเท่ากันทุกช้ัน ผิดแบบแผน สันนิฐานว่าเป็นของใหม่) 
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ภาพลายเส้นท่ี 69 แสดงผัง, รูปด้าน ของโกลนเครื่องยอดและเครื่องยอดท่ีตกแต่งของเครื่องยอดเล็ก

พระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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ภาพลายเส้นท่ี 70 รูปด้านและผังเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 
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ภาพลายเส้นท่ี 71 ผังเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ  

 
จากภาพจะเห็นได้ว่าผังยอดใหญ่อยู่ในทรงส่ีเหล่ียม แต่ผังยอดเล็กอยู่ในทรงกลม

เนื่องจากยอดเล็กต้องขยายขนาดย่อมุมให้ใหญ่ใกล้เคียงยอดใหญ่ และขยายความกว้างยกเก็จซุ้มท าให้
แบ่งจ านวนยกเก็จได้น้อย 
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ภาพถ่ายท่ี 7 แสดงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีติดต้ังตามย่อมุมและยกเกร็ด และแสดงขนาดของย่อ

มุมและยกเกร็ดของสะพานหนู และร่องตีนผีท่ีมีความกว้างคงท่ีตลอดแนว เพื่อช่องไฟท่ี
สม่ าเสมอ 

 

3.2   ก าหนดขนาดองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น บัวคอเส้ือ, ครอบสันหลังคา, 

กระจังครอบสัน, กระจังท้องไม้, กระจังเชิงกลอน, ดาวเพดาน, บัวหัวเสารับเครื่องยอด, กาบเสารับ

เครื่องยอด, ครุฑแบกยอด, พุ่มยอด 

การติดต้ังองค์ประกอบทางศิลปกรรมต้องค านึงถึงขนาดพื้นท่ีช่องไฟ ต้องให้มีความ

สม่ าเสมอ เช่น ติดดาวเพดาน, บัวหยดน้ า, กระจังคอเส้ือ การเตรียมพื้นท่ีส าหรับติดต้ังก็ต้องมีความ

สม่ าเสมอเท่ากันตลอดแนวเพื่อการติดต้ังท่ีง่าย เช่น สะพานหนู, ฝ้าเพดาน, ความสูงท้องไม้  
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4.2. โครงจั่วอาคาร 
หลังคาของพระท่ีนั่งศิวาลัยฯเป็นแบบจัตุรมุขเช่ือมต่อกับเครื่องยอดมณฑป โครงจ่ัวที่

เช่ือมต่อกับเครื่องยอดคือโครงจ่ัวซ้อนท่ี 4 ระบบโครงสร้างโครงจ่ัว คือ ระบบจันทัน ประกอบด้วย ขื่อ
เอก, ขื่อโท, คานพาดมุม, เสา, จันทัน 

 
ภาพที่ 16 แสดงโครงสร้างหลังคาจ่ัว พระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท โดยตัดเครื่องยอดออก 

 
การก่อรูปโครงสร้าง ของโครงจ่ัวซ้อนท่ี 4  
การก่อรูปโครงสร้างของจ่ัวท่ีเช่ือมกับเครื่องยอดต้องให้ทรงของจ่ัวสัมพันธ์กับทรงของ

เครื่องยอด และแปหัวเสาอยู่ในแนวเดียวกันกับเสารับเครื่องยอด มีล าดับ ดังนี้  
1. วางคานตรง(ข่ือเอก) ระหว่างมุมผนังอาคารรับจ่ัวหน้า 
2. วางคานพาดมุมรับจ่ัวหลัง  
3. วางอกไก่ ท้ายอกไก่เสียบเข้าเสาแนวกลางบนเชิงกลอนเครื่องยอดใหญ่ช้ันท่ี 2 
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การฝากโครงสร้างเคร่ืองยอดเล็กกับโครงจั่วอาคาร 
เครื่องยอดเล็กมี 5 ช้ันเชิงกลอน เชิงกลอนช้ัน 1 กว้าง 2.5 ม. วางโครงสร้างบนขื่อโท

ของโครงจ่ัวซ้อนท่ี 4 และวางเชิงกลอนเครื่องยอดท่ีระดับเชิงกลอนช้ันท่ี 2 ของยอดใหญ่                          
มีอกไก่ของจ่ัวซ้อนท่ี  4  ดึงรั้งโครงสร้างยอดเล็กให้ติดกับยอดใหญ่ 

 

 
ภาพที่ 17 เครื่องยอดเล็กวางโครงสร้างบนขื่อโทของโครงจ่ัวซ้อนท่ี 4 (ตัดเครื่องยอดใหญ่ออก) 
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4.3 โครงสร้างหลังคาใต้เคร่ืองยอด 
เครื่องยอดเป็นหลังคาท่ีมีรอยต่อจ านวนมากท าให้น้ าฝนรั่วเข้ามาได้ง่าย จึงต้องมีการท า

หลังคาช้ันท่ีสองใต้เครื่องยอด 
หลังคาใต้เครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลังคาใต้เครื่องยอด

ใหญ่และหลังคาใต้เครื่องยอดเล็ก  
หลังคาใต้เคร่ืองยอดใหญ่  
หลังคาใต้เครื่องยอดใหญ่เป็นหลังคาทรงพีระมิด 2 ช้ัน มุงแผ่นไม้กระดานตีตามนอนปาด

เฉียงรอยต่อ ยาแนวด้วยชันยาเรือ ปูทับด้วยแผ่นสังกะสี มีรางน้ าวิ่งรอบระบายออกทาง รักแร้อาคาร
(มมุอาคารหักเข้าใน) โครงสร้างรับหลังคาฝากกับเสารับยอดใหญ่ 

หลังคาใต้เคร่ืองยอดเล็ก  
หลังคาใต้เครื่องยอดเล็กเป็นหลังคาทรงจ่ัว มุงแผ่นไม้กระดานตีตามนอนปาดเฉียง

รอยต่อยาแนวด้วยชันยาเรือ ปูทับด้วยแผ่นสังกะสี มีรางน้ าระบายลงสู่รางน้ าหลังคาใต้ยอดใหญ่ 
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ภาพที่ 18 โครงสร้างหลังคาใต้เครื่องยอดพระท่ีนัง่ศิวาลัยมหาปราสาท 
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ภาพลายเส้นท่ี 72 รูปตัดเครื่องยอดพระท่ีนั่งศิวาลัยฯ 



124 
 

 
 

บทที่ 4 
บทสรปุ 

 

จากกรณีศึกษาทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส, แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม
ขนาดเล็ก, แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดใหญ่, แบบผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดใหญ่ ห้ายอด 
สามารถสรุปหลักในการออกแบบก่อสร้างเครื่องยอดมณฑปและบุษบก ดังนี้ 

1.  รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเครื่องยอดบุษบกและมณฑปเหมือนกัน คือ หลังคา
ทรงกรวยซ้อนชั้นมียอดแหลม  
2.  รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้างคล้ายกับโครงสร้างจั่ ว ในงาน

สถาปัตยกรรมไทย คือ เป็นแบบหลังคาทรงแหลมยื่นเต้ารับกันสาด  
แต่เมื่อเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่ เช่น เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ, เครื่องยอดพระที่นั่งศิ

วาลัย, และเครื่องยอดขนาดเล็กบนที่สูง เช่น เครื่องยอดเล็กพระที่นั่งศิวาลัย, เครื่องยอดพระที่นั่ง
อาภรณ์ภิโมกข์, เครื่องยอดพระที่นั่งบรมราชสถิตฯ จะยื่นขื่อรับกันสาดแทนเต้าเพื่อความแข็งแรง 
หรือที่เรียกว่า ขื่อแทนเต้า 

 

 
 
ภาพลายเส้นที่ 73 แสดงการเปรียบเทียบหลังคาจั่วและเครื่องยอด ในสัดส่วนเชิงกลอนชั้นที่  1                    

ที่เท่ากัน 
 

1. โครงสร้างจั่ว (ยื่นเต้ารับกันสาด) 
2. เครื่องยอดมณฑปวัดพุทไธสวรรย์ (ยื่นเต้ารับกันสาด) 
3. เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า (ยื่นเต้ารับกันสาด) 
4. เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ (ใช้ขื่อแทนเต้า) 
5. เครื่องยอดพระที่นั่งศิวาลัยฯ (ใช้ขื่อแทนเต้า) 

         1     2        3  4          5 
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ภาพลายเส้นที่ 74 พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบ 

ดินทร เขียนจากตัวเลขในแบบ   
ที่มา:  แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี  และคณะ, สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ 

1984 จ ากัด, 2555), 308. 

ตัวอย่างเครื่องยอดทรงบุษบกที่น าไปใช้กับอาคารขนาดใหญ่ แต่ยังคงรูปแบบและระบบ
โครงสร้างตามแบบเครื่องยอดขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นอาคารชั่วคราว คือ เป็นหลังคาซ้อนชั้นยื่นเต้ารับ
กันสาด 
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3.   ระบบโครงสร้างเครื่องยอดคล้ายกับระบบโครงสร้างจั่วอาคารโดยเป็น ระบบ เสา, 
คาน (ขื่อ) ตั้งต่อกันขึ้นไปเป็นช้ันๆ ต่างกันที่ระบบของเครื่องยอดต้องมี คานพาดมุม เพื่อรับเสาที่ขยับ
เข้าหาศูนย์กลางเพราะหลังคาเป็นทรงกรวย  

เมื่อทั้งระบบและรูปแบบของเครื่องยอดบุษบกและมณฑปคล้ายกับระบบของจั่วอาคาร 
ผู้ที่จะศึกษาเรื่องเครื่องยอดต้องท าการศึกษาเรื่องจั่วอาคารในงานสถาปัตยกรรมให้เข้าใจก่อน เพราะ
เครื่องยอดมีพัฒนาจากหลังคาจั่วซ้อนชั้นให้เป็นหลังคาทรงกรวยซ้อนชั้น 

4.  องค์ประกอบทางโครงสร้างของเครื่องยอดมณฑปและบุษบก  
     สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โครงสร้างหลัก, โครงสร้างเสริม, 

โครงสร้างรอง  
4.1.  โครงสร้างหลัก คือ โครงสร้างที่ท าหน้าที่รับน าหนักโครงสร้างโดยตรง 

ประกอบด้วย เสา, คาน, คานพาดมุม โครงสร้างหลักเป็นโครงสร้างที่มีในเครื่องยอดมณฑปและ
บุษบกทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่  

4.2.  โครงสร้างรอง คือ โครงสร้างที่ไม่ได้รับน้ าหนักของเครื่องยอดโดยตรง แต่ท า
หน้าที่รับวัสดุมุงและวัสดุตกแต่ง ประกอบด้วย จันทัน, แป, ระแนง, แผ่นพื้นรับซุ้มรัง ไก่และนาคปัก 
แต่ถ้าเครื่องยอดมีขนาดเล็กมากตัววัสดุมุงและโครงสร้างก็สามารถท าเป็นอันเดียวกัน เช่น                     
แผ่นหลังคาบุษบกที่แกะจากไม้แผ่นเดียว 

4.3.  โครงสร้างเสริม คือ โครงสร้างที่ท าหน้าที่เสริมแรงโครงสร้าง ใช้กับเครื่องยอด
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องยอดใหญ่พระที่นั่งศิวาลัยฯ และเครื่องยอดขนาดเล็กที่ตั้งบนที่สูง เช่น เครื่อง
ยอดเล็กพระที่นั่งศิวาลัยฯ ประกอบด้วย เสาเสริม, เสาเชื่อมชั้น, คานทแยง(โครงเคร่าทแยง),                 
คานเสริม  

นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มองค์ประกอบสถาปัตยกรรมในโครงสร้างเพื่อความงามและการ
ใช้สอย เช่น ฝ้าเพดานและหลังคากันน้ าใต้เครื่องยอด 

5.  การก่อรูปสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเครื่องยอด 
     มี 3 ขั้นตอน คือ ขึ้นทรง, วางต าแหน่งโครงสร้าง, ตกแต่ง ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ใช้หลัก 

สัดส่วน, รูปทรง, ลักษณะ, จังหวะ  
5.1.  ขึ้นทรง 
5.1.1.  สัดส่วนของเครื่องยอด คือ อัตราส่วนระหว่างความสูงระหว่างความสูงและ

ความกว้างของเครื่องยอด  
แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ แบบทรงสูง และแบบทรงเตี้ย 
 1.  แบบทรงเตี้ย สัดส่วนไม่เกิน 1:2  
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1. ใช้กับอาคารทรงเตี้ย(ความกว้างตัวอาคารมากกว่าความสูงตัวอาคาร)  เช่น
มณฑปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, มณฑปพระพุทธบาทสระบุรี, บุษบกวัดพระแก้ววังหน้า ฯ 

2. ใช้กับบุษบก ถึงตัวอาคารเป็นทรงสูงก็สามารถใช้เครื่องยอดทรงเตี้ยได้
เนื่องจากเป็นซุ้มยอด (เป็นเครื่องยอดขนาดเล็ก) 

 2.  แบบทรงสูง สัดส่วนมากกว่า 1:2 
1. ใช้กับอาคารทรงสูง(ความสูงตัวอาคารมากกว่าความกว้างอาคาร) เช่น 

มณฑปวัดไตรมิตร, บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ สนามบินสวรรณภูมิ 
2. ใช้กับเครื่องยอดที่มีจั่วอาคารเข้ามาเชื่อม(ต้องปรับเครื่องยอดเข้ากับทรงจั่ว) 

เช่น พระที่นั่งดุสิตฯ, พระที่นั่งศิวาลัยฯ 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 75 แสดงสัดส่วนเครื่องยอดแบบต่าง ๆ ในสัดส่วนเชิงกลอนช้ันที่ 1 เท่ากัน 
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ภาพลายเส้นที่ 76 บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ สนามบินสวรรณภูมิ  
ที่มา: อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด และบริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรมจ ากัด 
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ภาพลายเส้นที่ 77 แสดงเครื่องยอดมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี แบบทรงเตี้ย และเครื่องยอดพระที่นั่ง

ดุสิตฯ แบบทรงสูง ในระยะเชิงกลอนชั้นที่1 เท่ากัน 
 

ตวัเลขจากลายเส้นท่ี 77 เขียนจากตวัเลขในแบบของสถาบนัศลิปะสถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ภาพลายเส้นที่ 78 แสดงเครื่องยอดมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี และเครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ ใน 
มาตราส่วนเดียวกัน 

 

ตวัเลขจากลายเส้นท่ี 78 เขียนจากตวัเลขในแบบของสถาบนัศลิปะสถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ภาพลายเส้นที่ 79 แสดงการเปรียบเทียบเครื่องยอดพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ฯ และเครื่องยอดบุษบก
วัดพระแก้ววังหน้า (ที่มาแบบทั้งสองหลัง จากการส ารวจรังวัดโดยการตั้งนั่งร้าน
เมื่อ พ.ศ.2557) 

 

เครื่องยอดทั้งสองมีขนาดใกล้เคียงกันและมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่เหมือนกัน 
 แต่มีรูปทรงและสัดส่วนของเครื่องยอดต่างกัน เนื่องจากเครื่องยอดพระที่นั่งอาภรณ์ฯ ถูก
ออกแบบให้เป็นทรงสูงเข้ากับทรงจั่วอาคาร และส่วนยอดก็ท าสูงมากเพราะตั้งอยู่ที่สูง  (เครื่องยอด
บุษบกวัดพระแก้ววังหน้าก็ควรท าเป็นทรงสูงเพราะส่วนตัวอาคารสูงมาก เมื่อท าเป็นทรงเตี้ยจึงดู
ขัดกัน) 
           เชิงกลอนของพระที่นั่งอาภรณ์ฯมีสะพานหนู และมีความหนามากกว่าเพราะเป็นเครื่องยอด
อาคาร จึงต้องท าขนาดเชิงกลอนเครื่องยอดให้ใกล้เคียงขนาดเชิงกลอนอาคาร 
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บุษบกวัดพระแก้ววังหน้า             เส้นทรงซ้อนกัน         มณฑปพระพุทธบาทสระบุรี 
ภาพลายเส้นที่ 80 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนและทรงเครื่องยอดขนาดเล็กและขนาดใหญ่  

ตัวเลขจากลายเส้นที่ 80 เขียนจากตัวเลขในแบบของสถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

เนื่องจากมนุษย์ก าหนดขนาดของสิ่งต่างๆให้พอเหมาะกับขนาดร่างกายจนเกิดเป็นขนาด
มาตรฐานของสิ่งนั้นๆ เช่น ขนาดของประตู, ความสูงเพดาน, ขนาดเชิงกลอน เป็นต้น  ส่งผลให้การ
ออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบ, สัดส่วนและองค์ประกอบคล้ายกัน แต่ขนาดต่างกัน 
ต้องมีการปรับขนาดและจังหวะขององค์ประกอบตามหลักความสัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ 

  

ดังที่ อาจารย์วนิดา พึงสุนทร ได้เน้นย้ าถึงระเบียบวิธีในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
โดยพิจารณาอาคารออกเป็นสามองค์ประกอบส าคัญ คือ ส่วนชั้นฐานอาคาร, ส่วนชั้นพื้นหรือ
ส่วนตัวอาคาร และส่วนชั้นหลังคา ที่ทั้งสามส่วนนอกจากจะต้องมีขนาดและสัดส่วนที่สัมพันธ์ต่อ
กันแล้ว ยังต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ต่อสัดส่วนของมนุษย์ผู้ใช้สอยด้วย ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่
ผู้ออกแบบมักมองข้ามไป ท าให้อาคารหลายหลังกลายเป็นแบบ “ซีร็อกขยาย” ที่มีขนาดใหญ่โต
มหึมาน่ากลัว1 

                                                            
1ประกิจ ลักขณผจง, “สถาปัตยกรรมไทย: การศึกษาเพื่อสืบสานและสร้างสรรค์,” หน้า

จั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย 5,  5 (กันยายน 2550): 34. 
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รูปแบบของเครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้าและมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี เป็นสิ่ง
ที่ชี้ให้เห็นชัดถึงหลักการออกแบบที่มีการปรับองค์ประกอบตามสัดส่วนของมนุษย์ ภายใต้สัดส่วน และ
รูปทรงเครื่องยอดคล้ายกัน แต่ขนาดเครื่องยอดต่างกันมาก ดังนี้ 

1. จังหวะการแบ่งชั้นหลังคา เมื่อเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่ต้องแบ่งชั้นหลังคามากขึ้น
เพื่อไม่ให้หลังคามีขนาดที่ใหญ่ไปจนเกิดความรู้สึกหนักและกดทับ จนท าให้เสียจุดประสงค์ในการ
ออกแบบเครื่องยอดที่ต้องการให้เกิดเบาลอยพุ่งขึ้นด้านบน 

2. ขนาดเชิงกลอน เมื่อขนาดเครื่องยอดใหญ่ขึ้นขนาดเชิงกลอนจะใหญ่ตามเลยไม่ได้
เพราะจะให้ความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมชาติ เนื่องจากขนาดเชิงกลอนมีความสัมพันธ์กับขนาดกระเบื้อง
และสะพานหนู โดยขนาดขององค์ประกอบหลังคาเหล่านี้เป็นขนาดที่ใช้โดยทั่วไป ถ้าท าให้ใหญ่ขึ้นตาม
สัดส่วนแบบเครื่องยอดขนาดเล็ก จะท าให้เกิดความรู้สึกประหลาดต่อความรู้สึกของมนุษย์ 

3. ระยะยื่นชายคา เมื่อท าเครื่องยอดให้ใหญ่ขึ้นจะใช้สัดส่วนในการยื่นชายคาเท่าเครื่อง
ยอดเล็กไม่ได้ เพราะจะท าให้ได้ระยะยื่นที่มากเกินกว่าการยื่นชายคาของอาคารโดยทั่วไป               
ท าให้ขัดกับความรู้สึกของมนุษย์ และเมื่อปรับระยะยื่นชายคา ท าให้ต้องปรับรูปแบบโครงสร้างโดย
แนวต าแหน่งเสารับเครื่องยอดไม่ตรงขึ้นไปรับเชิงกลอนชั้นที่สองเหมือนเครื่องยอดเล็ก 

4. เครื่องยอดขนาดใหญ่ไม่ยื่นเต้ารับโครงสร้าง เนื่องจากการยื่นเต้ารับโครงสร้างไม่
แข็งแรงพอจึงเปลี่ยนเป็นการยื่นคานตรงรับเชิงกลอนแทน 

หมายเหตุ 
ส่วนชั้นบัลลังก์และชุดยอดไม่ได้ปรับขนาดลง เนื่องจากมีรูปแบบเป็นงานปติมากรรม 

งานประติมากรรมเป็นสิ่งที่มีขนาดและรูปแบบที่หลากหลาย และไม่ได้ก าหนดจากการใช่งานของ
มนุษย ์
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ภาพลายเส้นที่ 81 แสดงการปรับระยะยื่นชายคา 
ตัวเลขจากลายเส้นที่ 81 เขียนจากตัวเลขในแบบของสถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทย

เฉลิมพระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ภาพซ้าย มณฑปพระพุทธบาทสระบุรียื่นชายคา 2 m โดยใช้สัดส่วนตามแบบบุษบกวัง

หน้า ท าให้มีระยะยื่นชายคาที่มากเกินจากระยะยื่นชายคาของอาคารโดยปรกติ ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
แปลกของผู้ใช้สอย 

ภาพขวายื่นชายคา 1.41 m ใช่สัดส่วนตามแบบของมณฑปพระพุทธบาทสระบุรีใน
ปัจจุบัน เป็นการแก้ไขระยะยื่นชายคาให้พอเหมาะสมโดยการขยับต าแหน่งเสาออกมาด้านนอก  

นอกจากการก าหนดจังหวะและขนาดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้อง
กับขนาดร่างกายของมนุษย์แล้ว ยังมีการก าหนดขนาดขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมให้สัมพันธ์
กับขนาดขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงด้วย เช่น การปรับขนาดขององค์ประกอบเครื่อง
ยอดเล็กพระที่นั่งศิวาลัยฯให้ใหญ่กว่าปรกติ เพื่อให้เข้ากับขนาดขององค์ประกอบเครื่องยอดใหญ่ (ดู
ภาพและค าอธิบายในกรณีศึกษาเครื่องยอดพระที่นั่งศิวาลัย) 
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ภาพลายเส้นที่ 82 รูปตัดมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี 
ตัวเลขจากลายเส้นที่ 82 เขียนจากตัวเลขในแบบของสถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิม

พระเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

เนื่องจากต้องการรูปแบบหลังคา  กันสาดให้ยื่นยาวจึงขยับแนวผนังให้ตรงกับแนวเสารับเชิง
กลอนชั้นที่ 3 และใช้เสาพาไลรับหลังคากันสาด แนวเสาพาไลขยับเลยออกจากแนวเสารับเชิงกลอนชั้น
ที่ 2 เพราะไม่ต้องการให้ชายคายื่นมากเกินไป (โดยปรกติเครื่องยอดมณฑปและบุษบกจะให้แนวเสารับ
เครื่องยอดตรงกับแนวเสารับเชิงกลอนชั้นที่ 2) และยื่นเต้าออกจากเสาหรือผนังรับหลงัคากันสาด 
(เชิงกลอนชัน้ท่ี1) 
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5.1.2 รูปทรง คือ สิ่งที่ก าหนดรูปทรงโดยรวมของเครื่องยอด ก าหนดเส้นทรงตาม
สัดส่วนเครื่องยอด โดยลากเส้นจากยอดสุดลงมาที่ปลายเชิงกลอนช้ันล่าสุดสองข้าง 

การก าหนดเส้นทรงเป็นการก าหนดเส้นทรงที่ตัวโครงสร้าง เนื่องจากงานสถาปัตยกรรม
ไทยแบบโบราณไม่มีการเขียนแบบสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน จึงต้องท าการก าหนดขนาดโครงสร้างอย่าง
ง่ายให้ได้ทรงตามต้องการก่อน ค่อยท าการประดับตกแต่งเข้าไป 

ความตึงของเส้นทรง เครื่องยอดขนาดใหญ่จะมีเส้นทรงที่ตึงมากกว่าเครื่องยอดขนาด
เล็กเนื่องจากต้องเผื่อระยะซ้นที่เกิดจากความสูง เช่น เส้นทรงของเครื่องยอดมณฑปพระพุทธบาท
สระบุรี ตึงมากกว่าเส้นทรงของเครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
(ความตึงของเส้นทรงอาจไม่เป็นไปตามหลักการนี้เสมอไปขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ออกแบบ และทรง
ของพุทธบาทปัจจุบันได้ถูกปรับให้เป็นทรงปูนตามรสนิยมของพระพรหมพิจิตร) 

 
ภาพลายเส้นที่ 83 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนและทรงเครื่องยอดขนาดเล็กและขนาดใหญ่  
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5.1.2 ลักษณะ เป็นรูปแบบความงามเฉพาะของเครื่องยอดแต่ละหลัง ต้องก าหนดให้
เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ เช่น รูปแบบโบราณหรือร่วมสมัย, วัสดุเครื่องไม้หรือเครื่องปูน, ฐานานุศักดิ์
เท่าได, การใช้งานแบบไหน, ส าหรับใคร, สถานที่ตั้งฯลฯ  

5.1.3 จังหวะ แบ่งเครื่องยอดออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนยอด 2. ส่วนหลังคา 
(ส่วนชั้นเชิงกลอน) มีรูปแบบการแบ่งส่วน 3 รูปแบบ ได้แก ่

ส่วนยอดสั้นกว่าส่วนชั้นเชิงกลอน เพราะเป็นเครื่องยอดขนาดเล็กทรงเตี้ย                    
เครื่องยอดอยู่ต่ า เช่น เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า  

ส่วนยอดเท่ากับส่วนชั้นเชิงกลอน เพราะเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่ทรงเตี้ย 
เครื่องยอดอยู่สูงจึงต้องเพิ่มส่วนสูง เช่น เครื่องยอดพระพุทธบาทสระบุร ี

ส่วนยอดยาวกว่าส่วนชั้นเชิงกลอน เพราะเป็นเครื่องยอดทรงสูงและต้องการ
ชดเชยระยะซ้อนจากความสูง เช่น เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ  

 

 
ภาพลายเส้นที่ 84 แสดงการแบ่งจังหวะเครื่องยอด 
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1. ส่วนยอด 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนและส่วนล่าง 
1. ยอดส่วนบนแบ่งเป็น ปลีต้นและปลียอด มีบัวลูกแก้วขั้น บัวลูกแก้วต้องท าเลย

ออกมาจากเส้นทรงเหมือนเป็นพวงมาลัยรัดปลี  เพื่อให้การแบ่งจังหวะปลียอด และปริมาตรของบัว
ลูกแก้วมีความชัดเจน การแบ่งปลี มี 2 รูปแบบ คือ ปลียอดเท่ากับปลีต้น, และปลียอดยาวกว่าปลีต้น 

รูปทรงของปลี มี 2 รูปแบบ คือ 1.  เข้าตามเส้นทรง เช่น ปลียอดมณฑปพระ
พุทธบาทสระบุรี, ปลียอดพระที่นั่งจักกรี  2.  ช่วงกลางท่อนของปลีโค้งออกจากแนวเส้นทรง เช่น 
ปลียอดพระที่นั่งดุสิตฯ(ต้องไปดูที่สถานที่จริง) 

2. ยอดส่วนล่างแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.  บัลลังก์+เหม 2.  บัวกลุ่ม โดยมีรูปแบบ
การแบ่ง 2 รูปแบบ คือ  

1.  ส่วนบัลลังก์+เหม ยาวกว่า ส่วนบัวกลุ่ม เป็นแบบที่พบมากที่สุด เช่น เครื่อง
ยอดพระที่นั่งดุสิตฯ ,ฯลฯ เนื่องจากระยะของส่วนบัวกลุ่มถูกก าหนดที่ทรงของบัวทรงเตี้ย จึงเป็นการ
จ ากัดความยาวรวมไปด้วย 

2.  ส่วนบัลลังก+์เหม สั้นกว่า ส่วนบัวกลุ่ม เช่น เครื่องยอดพระที่นั่งศิวาลัยฯ ยอด
ใหญ่ เนื่องจากระยะของส่วนบัวกลุ่มถูกก าหนดที่ทรงของบัวทรงสูง จึงเป็นการยืดความยาวรวมบัว
กลุ่ม 
 
(ดูภาพลายเส้นที่ 85 ประกอบ) 
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ภาพลายเส้นที่ 85 แสดงส่วนยอดของเครื่องยอด ที่มีสัดส่วนต่างกัน โดยเกือบทุกยอดส่วนบัวกลุ่มสั้น
กว่าส่วนเหม+ส่วนบัลลังก์ ยกเว้นยอดใหญ่พระที่นั่งศิวาลัยฯ 
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3. ส่วนบัลลังก์+ส่วนเหม เหตุที่ก าหนดสองส่วนนี้รวมเป็นเดียวกันเนื่องจาก
เครื่องยอดบางหลังให้จังหวะสองส่วนนี้สัมพันธ์กัน เช่น เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ และเครื่องยอด
มณฑปพระพุทธบาทสระบุร ี

การแบ่งจังหวะส่วนบัลลังก์+เหม มี 2 รูปแบบคือ  
1. แบบเหมชั้นล่างแคบชั้นบนสูงขึ้นเรื่อยๆ การแบ่งจังหวะแบบนี้จะให้

ความรู้สึกเบาลอยและสัมพันธ์กับจังหวะของชั้นเชิงกลอน  เช่น เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ, พระที่นั่งศิ
วาลัยฯ  

2. แบบเหมชั้นล่างสูงชั้นบนแคบลงเรื่อยๆ  การแบ่งจังหวะแบบนี้ท าให้เกิด
ความรู้สึกหนักและกดทับ เป็นจังหวะที่สวนทางกับจังหวะชั้นเชิงกลอน ควรใช้กับอาคารที่เป็นทรงปูน 
เช่น มณฑปพระพุทธบาทสระบุรี, โลหะปราสาท, พระที่นั่งจักกรีฯ 
(ดูภาพลายเส้นที่ 86 ประกอบ) 

หมายเหตุ  
สังเกตการเขียนองค์ประกอบส่วนยอดที่ประกอบด้วย บัลลังก์, เหม, บัวกลุ่ม, ปลี                   

เครื่องยอดขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่มีความต่างในการก าหนดขนาดขององค์ประกอบส่วนยอด 
เนื่องจากองค์ประกอบส่วนยอดมีรูปแบบเป็นงานปติมากรรม ไม่ได้เป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่
พบเห็นในชีวิตประจ าวันของมนุษย์  ขนาดขององค์ประกอบส่วนยอดจึงมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบของเครื่องยอดในส่วนอื่นๆเช่น รูปทรง, จังหวะหลังคา, ขนาดซุ้มบันแถลงและนาค
ปัก  แต่ไม่ต้องสัมพันธ์กับขนาดร่างกายของมนุษย์(ดูแบบ แสดงการเปรียบเทียบขนาดของส่วนยอด 
ในระยะหน้ากระดานล่างบัลลังก์ที่เท่ากัน) 

ต่างจากองค์ประกอบที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น เชิงกลอน, ระยะยื่นชายคา 
องค์ประกอบเหล่านี้ต้องปรับให้สอดคล้องกับขนาดร่างกายของมนุษย์ ท าให้เครื่องยอดขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่มีหลักการก าหนดขนาดองค์ประกอบต่างกัน โดยเครื่องยอดขนาดเล็กต้องขยาย
องค์ประกอบให้ใหญ่ และเครื่องยอดขนาดใหญ่ต้องท าองค์ประกอบให้เล็กลง (ในการเขียนแบบในรูปที่
เท่ากัน ดูภาพประกอบก่อนหน้า แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนและรูปทรงเครื่องยอดขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่) 
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ภาพลายเส้นที่ 86 แสดงจังหวะการแบ่งชั้นบัลลังก์, ชั้นเหม, ชั้นบัวกลุ่ม 
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ภาพลายเส้นที่ 87 แสดงส่วนยอดในสัดส่วนความกว้าง หน้ากระดานล่างบัลลังก์ที่เท่ากนั แสดงการ
เปรียบเทียบองค์ประกอบตกแต่งทางศิลปกรรมของส่วนยอดที่ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
ขนาดของเครื่องยอด 
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4. ส่วนบัวกลุ่ม มีรูปแบบการแบ่งจังหวะแบบเดียว คือ ชั้นล่างกว้าง ชั้นบนค่อย
แคบลง เพื่อรักษาทรงบัวให้อยู่ในทรงเดียวกัน เนื่องจากช้ันบนถูกเส้นทรงบีบให้แคบลงเรื่อยๆ 

2.  ส่วนหลังคา  
(ชั้นเชิงกลอน) แบ่งตามจ านวนชั้นหลังคา โดยใช้เส้นหลังคานตรงเป็นเส้นแบ่ง โดยมี

ปัจจัยในการก าหนดช้ันหลังคา ดังนี้  
1. จังหวะชั้นหลังคาของเครื่องยอดบุษบกและมณฑปของไทย แบ่งชั้นหลังคาชั้นล่าง

แคบ ชั้นบนสูงขึ้นเรื่อยๆมีจังหวะต่อเนื่องกัน  ชั้นหลังคาบนสุดนิยมแบ่งจังหวะให้ทิ้งระยะห่างจากชั้น
อื่น โดยต้องการให้มีลักษณะองค์ระฆังแบบเจดีย ์

2. ขนาดของเครื่องยอด เครื่องยอดขนาดใหญ่จะแบ่งช้ันหลังคามากกว่าเครื่องยอด 
3. ขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความรู้สึกเบา เช่น ชั้นหลังคาเครื่องยอดมณฑปพระพุทธบาท

สระบุรีแบ่งช้ันหลังคามากกว่าเครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า  
5.2. ก าหนดต าแหน่งโครงสร้าง 
โครงสร้างแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ โครงสร้างหลัก, โครงสร้างเสริม, โครงสร้างรอง                    

(ได้อธิบายความหมายไปแล้วในหัวข้อที่ 4. องค์ประกอบทางโครงสร้างของเครื่องยอดมณฑปและ
บุษบก ) ในการก าหนดต าแหน่งโครงสร้างเริ่มจากการก าหนดโครงสร้างหลัก ตามด้วยโครงสร้างเสริม
(ถ้ามี)และโครงสร้างรองตามล าดับ  การก าหนดต าแหน่งโครงสร้างใช้หลักการ 4 อย่าง                         
ที่ก าหนดไปแล้วในขั้นตอนการขึ้นทรง คือ สัดส่วน, รูปทรง, ลักษณะ, จังหวะ 

5.1.1. การก าหนดต าแหน่งโครงสร้างหลัก   
โครงสร้างหลักเป็นโครงสร้างที่มีในเครื่องยอดทุกขนาด ประกอบด้วย เสา, คาน

ตรง (ขื่อ), คานพาดมุม 
ต าแหน่งหลังคานตรง คือ เส้นแบ่งช้ันหลังคาที่ก าหนดไปแล้วในขั้นตอนการขึ้น

ทรง 
ต าแหน่งเสาก าหนดจากจุดตัดของเส้นทรงกับเส้นแบ่งชั้นหลังคาดิ่งลงไปเป็น

ต าแหน่งเสาในผัง 
ต าแหน่งคานพาดมุมวางตรงต าแหน่งเสา 
 

 เครื่องยอดมณฑปและบุษบกทุกรูปแบบและทุกขนาดต้องเริ่มก าหนดต าแหน่งโครงสร้าง
ในแบบผังสี่เหลี่ยมก่อน แล้วค่อยแปลงเป็นผังย่อมุม, หรือผังแบบมากกว่าสี่เหลี่ยมเมื่อได้ต าแหน่งเสา
คานแล้ว ก็สามารถก าหนดต าแหน่งเชิงกลอนได้ โดยให้แนวเชิงกลอนวิ่งขนานไปกับแนวคานใน
ระยะห่างที่เท่ากันรอบตัว ถึงแม้จะเป็นผังสี่เหเลี่ยมหรือผังย่อมุม  
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ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเสากับเสาและย่อมุมกับย่อมุมจึงเป็นแบบย่อรัศมี 
ระหว่างเสากับย่อมุมจึงเป็นแบบย่อขนาน  

 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 88 แสดงการก าหนดต าแหน่งโครงสร้างหลัก 
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ภาพลายเส้นที่ 89 แสดงการก าหนดต าแหน่งเสาแบบเสาสีเหลี่ยม,บาดมุม,ย่อมุม 
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การย่อมุมเสา  
การย่อมุมเสานิยมท าเป็นแบบย่อมมุมไม้สิบสอง คือ ย่อมุมมุมละสามมุม การย่อมุมเสามี 

2 ประเภท คือ เป็นเสาต้นเดียวท าเป็นย่อมุม และแบบเสาสามต้นวางเรียงกันเป็นย่อมุม 
1.แบบเสาต้นเดียวท าเป็นย่อมุม ใช้กับเครื่องยอดขนาดเล็กที่มีเสารับเครื่องยอดมุมละ

ต้น แต่เดิมเครื่องยอดขนาดเล็กที่สืบได้เก่าสุดถึงสมัยอยุธยาตอนต้น รูปแบบเสารับเครื่องยอดเป็นเสา
สี่เหลี่ยมไม่ย่อมุม เมื่อมาท าการย่อมุมเสาจึงใช้วิธีการแกะต้นเสาเป็นย่อมุม เช่น บุษบกวัดพระแก้ววัง
หน้า และบุษบกหลังอ่ืนๆที่พบเห็นได้ทั่วไป 

นอกจากนั้นยังมีอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้หลักการของเครื่องยอดขนาดเล็กในการออกแบบ 
เช่น พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ซึ้งเป็นเครื่องยอดทรงบุษบก 
เนื่องจากแต่เดิมพระเมรุมาศในปัจจุบันเป็นบุษบกตั้งในอาคารพระเมรุใหญ่ การก าหนดขนาด, สัดส่วน 
องค์ประกอบของอาคารทรงบุษบกจึงใช้สัดส่วนเล็กกว่าเครื่องยอดบุษบกเล็กน้อย แต่จะท าในสัดส่วน
เดียวกันเลยไม่ได้เพราะจะดูใหญ่เทอะทะ และความหนาเชิงกลอนต้องปรับให้เล็กลง เนื่องจากเป็น
องค์ประกอบที่พบเห็นโดยทั่วไปในอาคารอื่นๆ ถ้าท าใหญ่ไปจะท าให้เกิดความรู้สึกประหลาด 
เนื่องจากอาคารพระเมรุมาศมีขนาดใหญ่ ต้นเสาจึงต้องประกอบด้วยเสาสามต้นวางเรียงติดกันให้ได้
รูปแบบเป็นเสาต้นเดียวย่อมุม  

การก าหนดขนาดย่อมุม เริ่มจากการก าหนดขนาดต้นเสารับเครื่องยอดให้พอดีก่อน 
จากนั้นแบ่งเนื้อที่ในเสานั้นเป็นย่อมุม และน าขนาดย่อมุมเสาไปก าหนดขนาดย่อมุมเชิงกลอนชั้นที่ 
1 โดยก าหนดให้เท่ากัน 

ดูภาพการเปรียบเทียบเครื่ อ งยอดบุษบกและอาคาร เครื่ อ งยอดทรงบุษบก                              
(พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 8) ภาพลายเส้นที่ 90 
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ภาพลายเส้นที่ 90  บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ และพระเมรุมาศ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ในสัดส่วนเชิงกลอนชั้นที่ 1 
เท่ากัน 

ที่มา: แบบบุษบก  อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด และ บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรมจ ากัด 
ที่มา: แบบ พระเมรุฯ  www.facebook.com/สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ

วัดติวงศ์เข้าถึงเมื่อ 1 พ.ศ. 2559 

http://www.facebook.com/สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ%20เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เข้าถึงเมื่อ%201%20พ.ศ.%202559
http://www.facebook.com/สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ%20เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เข้าถึงเมื่อ%201%20พ.ศ.%202559
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2.   แบบเสาสามต้นวางแยกกันเป็นแนวย่อมุม ใช้กับเครื่องยอดขนาดใหญ่ เนื่องจาก
เครื่องยอดขนาดใหญ่มีระยะช่วงพาดขื่อที่ยาวและน้ าหนักที่มาก จึงต้องมีเสาหลายต้นรับเครื่องยอด  

วางเสาตามต าแหน่งย่อมุมและวางคานตามแนวหัวเสาสามแนวคาน เช่น เครื่อง
ยอดพระที่นั่งศิวาลัยฯ 

 
ภาพลายเส้นที่ 91 ต าแหน่งเสาย่อมุมและคาน เครื่องยอดพระที่นั่งศิวาลัยฯ 
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ภาพลายเส้นที่ 92 แสดงการเทียบขนาดเสาเครื่องยอดขนาดเล็กและใหญ่ ในสัดส่วนเชิงกลอนชั้นที่ 1 
เท่ากัน 

 

การก าหนดขนาดย่อมุมเสา 
การก าหนดขนาดย่อมุมเสาเครื่องยอดขนาดใหญ่มีความต่างจากเครื่องยอดขนาดเล็ก 

โดยย่อมุมเสารับเครื่องยอดใหญ่จะกว้างกว่าเครื่องยอดขนาดเล็ก เนื่องจากมีรูปแบบเสาเป็นเสาหลาย
ต้นวางรับเครื่องยอดตามย่อมุมและมีช่องไฟระหว่างเสาเพื่อให้ย่อมุมดูโปร่งเบา การเว้นช่องไฟท าให้
ระยะย่อมุมกว้างขึ้น เช่น เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ, เครื่องยอดพระที่นั่งศิวาลัยฯ ต่างจากเครื่องยอด
ขนาดเล็กที่เป็นเสาต้นเดียวแกะเป็นย่อมุม เช่น เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า หรือเครื่องยอด
ขนาดเล็กที่ใช้เสาต้นเดียวแกะเป็นย่อมุมแต่ด้วยขนาดสัดส่วนเสาที่ใหญ่ท า ให้ดูเป็นเสาสามต้นวาง
ติดกัน เช่น เครื่องยอดบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ สนามบินสวรรณภูมิ 
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เครื่องยอดเล็กพระที่นั่งศิวาลัยฯ มีขนาดสัดส่วนย่อมุมเสาที่ใหญ่กว่าเครื่องยอดเล็ก
โดยทั่วไปเนื่องจากต้องการปรับขนาดย่อมุมเสาให้ใหญ่ตามเครื่องยอดใหญ่ 

  
ภาพลายเส้นที่ 93 ผังเครื่องยอด ในสัดส่วนเชิงกลอนช้ันที่ 1 เท่ากันเรียงล าดับขนาดเครื่องยอด  
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เมื่อก าหนดย่อมุมเสาเสร็จก็จะได้ย่อมุมเชิงกลอนทันที่เนื่องจากย่อขนานเข้าหากัน จาก
ภาพแสดงย่อมุมขนาดต่างๆ โดยไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดเครื่องยอด  

 
ภาพลายเส้นที่ 94 ผังย่อมุมเครื่องยอด ในสัดส่วนเชิงกลอนช้ันที่ 1 เท่ากัน เรียงล าดับขนาดเครื่องยอด 
 

ขนาดย่อมุมของเครื่องยอดแต่ละแบบไม่มีเกณฑ์มีการก าหนดที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรูปทรง
ผังเครื่องยอดที่ผู้ออกแบบต้องการ  

อาคารที่มีเครื่องยอดหลายยอดอยู่ด้วยกัน สัดส่วนขนาดย่อมุมของเครื่องยอดเล็ก                         
จะมากกว่าเครื่องยอดใหญ่ เพื่อชดเชยขนาดที่เล็กกว่า 
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5.1.2 การก าหนดต าแหน่งโครงสร้างเสริม   
โครงสร้างเสริมมีเฉพาะในเครื่องยอดขนาดใหญ่ ท าหน้าที่เสริมแรงโครงสร้าง

ให้กับโครงสร้างหลัก การก าหนดต าแหน่งโครงสร้างท าในจุดที่โครงสร้างหลักอ่อนแอ เช่น  
เสาเสริมช่วงกลางคาน  
เสาเชื่อมสามช่วงชั้นเพื่อตรึงเครื่องยอดแต่ละชั้นให้ติดกัน  
เหล็กเส้นดึงโครงสร้างเครื่องยอดในทิศทั้งสี่  
คานทแยง (โครงเคร่าทแยง) วางค้ าหัวเสาและโคนเสาในแต่ละช่วงชั้น เพื่อรับ

แรงลม 

 
ภาพลายเส้นที่ 95 แสดงโครงสร้างเสริมพระที่นั่งศิวาลัยฯ 
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5.1.3 การก าหนดต าแหน่งโครงสร้างรอง  
โครงสร้างรอง คือ โครงสร้างรับวัสดุมุงและซุ้มบันแถลง, นาคปัก(ถ้ามี) มีทั้งใน

เครือ่งยอดขนาดเล็กและขนาดใหญ่  
โครงสร้างรองรับวัสดุมุง เครื่องยอดเป็นหลังคาซ้อนชั้น โครงสร้างรับวัสดุมุง

ประกอบด้วย จันทัน เป็นโครงหลัก ชิ้นส่วนโครงสร้างที่วางบนจันทันขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้มุงหลังคา เช่น  
เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ, พระที่นั่งศิวาลัยฯ, มุงด้วยกระเบื้องดีบุก จึงใช้ไม้

กระดานตีตามนอนติดบนจันทันแล้วติดแผ่นกระเบ้ืองโดยตอกตะปูเข็มแผ่นละสองดอก 
เครื่องยอดมณฑป วัดพุทไธสวรรย์ มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา โครงสร้างที่

วางบนจันทันจึงเป็น แป, กลอน, ระแนง 
เครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้าวางไม้แผ่นบนจันทันท าหน้าที่เป็นหลังคา 

หรืออาจไม่มีจันทันเลยก็ได้ เนื่องจากเครื่องยอดมีขนาดเล็ก  
แนวการวางจันทันของเครื่องยอด วางทอดตัวจากอเสลงมาที่คานตรง(ขื่อ) 

ปลายจันทันต้องยื่นเลยขอบนอกคานตรง เพื่อให้ชายคาคลุมหลังคาชั้นล่าง และแนวการวางจันทัน                    
ไม่ต้องค านึงถึงเส้นทรงของเครื่องยอด ปล่อยให้จันทันทอดตัวไปอย่างเป็นธรรมชาติทางโครงสร้าง 
เครื่องยอดจะได้แสดงการซ้อนช้ันหลังคาที่ชัดเจน (ปัจจุบันเครื่องยอดบางหลังบังคับแนวจันทันเข้าเส้น
ทรงของเครื่องยอด ท าให้เครื่องยอดมลีักษณะเป็นแท่งตันทรงกรวย)   

โครงสร้างรองซุ้มบันแถลง, นาคปัก  เป็นแผ่นไม้กระดานวางราบบนคานตรงใน
แต่ละชั้น ต่อจากแนวชายคาที่ปลายจันทัน 

 
ภาพลายเส้นที่ 96 แสดงโครงสร้างรับวัสดุมุงและวัสดุตกแต่งเครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ 



 
 

154   
 

 
 
   

 
 
ภาพลายเส้นที่ 97 หลังคาซ้อนช้ัน เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ 
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5.3   การตกแต่ง  
เครื่องยอดบุษบกและมณฑปเป็นหลังคาซ้อนชั้น การตกแต่งสามารถแบ่งออกเป็น  2 

ส่วนหลัก คือ ส่วนชั้นเชิงกลอน และส่วนยอด  
1. ส่วนชั้นเชิงกลอน 

เชิงกลอน คือ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ต าแน่งปลายชายคา ท าหน้าที่ปิด
ปลายเต้าหรือปลายจันทันและรับสะพานหนูที่รับปลายกระเบื้องแผ่นสุดท้าย แนวการวางตัวของเชิง
กลอนขึ้นอยู่กับผังหลังคา มีทั้งแบบผังสี่เหลี่ยม, ผังสี่เหลี่ยมย่อมุมมียกเก็จ, ผังมากกว่าสี่เหลี่ยม,ฯลฯ 
รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ แบบผังสี่เหลี่ยมย่อมุมมียกเก็จ  

การตกแต่ส่วนชั้นเชิงกลอน นิยมตกแต่งด้วย กระจัง, ซุ้มบันแถลง, นาคปัก ตามแนว
คติเขาพระสุเมรุ โดยให้ซุ้มบันแถลงแทนวิมานของเทพชั้นต่างๆ และนาคปักแทนมหาสมุทรชั้นต่างๆ 
ต าแหน่งขององค์ประกอบตกแต่งจะวางบนชั้นหลังคาถัดจากแนวหลังสะพานหนู มีไม้กระดานปูเป็น
พื้นระหว่างสะพานหนูและแปหัวเสารองรับ  

1.1 การวางต าแหน่งเชิงกลอน  
ในขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งโครงสร้างได้ยื่นปลายคานตรงเพื่อรับเชิงกลอน                        

โดยระยะที่ยื่นนี้ เรียก ระยะร่องตีนผี เพื่อให้ปลายชายคาเชิด ระยะห่างระหว่างเชิงกลอนและ
โครงสร้างจะเท่ากันตลอดแนว เพราะการยื่นโครงสร้างออกมาหิ้วเชิงกลอน ก าหนดให้เท่ากันทุกจุด 
เพื่อง่ายในการก่อสร้างและการติดตั้งองค์ประกอบตกแต่ง  

ส าหรับผังหลังคาที่มีย่อมุม ความสัมพันธ์ระหว่างย่อมุมเสาและย่อมุมเชิง
กลอนในแต่ละชั้นจึงเป็นแบบย่อขนานเข้าหากัน ท าให้ขนาดย่อมุมเชิงกลอนและขนาดย่อมุมเสา
เท่ากัน (ในปัจจุบันมักจะท าเป็นแบบย่อรัศมี ซึ้งท าให้เกิดปัญหาในการก าหนดระยะยื่นโครงสร้างและ
ระยะในการติดตั้งองค์ประกอบทางตกแต่งศิลปกรรม) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเสากับเสา และเชิง
กลอนกับเชิงกลอนในทุกชั้นเป็นแบบย่อรัศมี โดยเส้นย่อรัศมีของเชิงกลอนและเส้นรัศมีของเสาเป็น
คนละเส้นกัน 

เสารับเครื่องยอด หรือเสารับชั้นเชิงกลอนที่ 1 พระที่นั่งศิวาลัยฯและพระที่นั่ง
ดุสิตฯ  ไม่เข้าเส้นย่อขนานกับเชิงกลอน สันนิฐานว่าต้องการการขยับต าแหน่งเสาให้ตรงกับต าแหน่ง
เสาตุ๊กตาโครงสร้างจั่ว เพื่อการฝากโครงสร้างกัน  เหตุที่สามารถขยับต าแหน่งเสาได้เนื่องจากหัวเสารับ
เครื่องยอดสุดที่คานช้ันเชิงกลอนที่ 1 

ส่วนเสารับเครื่องยอดของบุษบกวัดพระแก้ววังหน้าเป็นแบบย่อขนานกับเชิง
กลอน เนื่องจากเสารับเครื่องยอดพุ่งขึ้นไปสุดที่คานชั้นเชิงกลอนที่ 2 ไม่สามารถขยับแนวเสาที่ชั้นเชิง
กลอนที ่1 ได้  
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ภาพลายเส้นที่ 98 แสดงแนวเส้นรัศมีเสาและเชิงกลอน ของเครื่องยอดในสัดส่วนที่เท่ากัน 
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1.2   ยกเก็จเชิงกลอนรับซุ้มบันแถลง  
การก าหนดขนาดและต าแหน่งยกเก็จและซุ้มบันแถลง, นาคปัก ใช้หลัก รูปทรง, 

ลักษณะ, จังหวะ 
1.2.1 รูปทรง แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ทรงซุ้มแต่ละซุ้ม, ทรงชุดซุ้มแต่ละชุด, ทรง

ซุ้มทั้งหมดทุกชุดรวมกัน 
ทรงซุ้ม มี 2 แบบ คือ ทรงโค้งและทรงแอ่น 
ทรงโค้ง มีลักษณะโค้งคว่ าแบบกลีบบัว มักใช้กับลักษณะซุ้มแบบโบราณ มี

การประดับเครื่องล ายองครบครัน เช่น เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ, เครื่องยอดพระที่นั่งศิวาลัยฯ        
ทรงแอ่น มีลักษณะเอนลงแบบจั่ว เช่น เครื่องยอดวัดไตรมิตรฯ, เครื่อง

ยอดบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ

 
ภาพลายเส้นที่ 99  แสดงซุ้มแบบทรงโค้ง (เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ) และซุ้มแบบทรงแอ่น (เครื่อง 

ยอดโลหะปราสาท) 
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ทรงชุดซุ้มแต่ละชุด 
การยกเก็จเชิงกลอนรับซุ้มบันแถลงใช้หลักการ มีประธาน มีรอง โดยการจัดกลุ่มเป็น

ชุดๆ หนึ่งชุดประกอบด้วย เก็จประธานและซุ้มประธานตรงกลาง มีเก็จรองและซุ้มรองกระนาบสอง
ข้าง และเก็จประธานจะมีเก็จซ้อนเมื่อมีซุ้มประธานซ้อนสองชั้น จ านวนเก็จรองและซุ้มรองแบ่งจ านวน
ตามพ้ืนที่ ที่สามารถวางซุ้มทั้งหมดให้อยู่ในทรงสามเหลี่ยมได้พอดี  

การก าหนดภาพรวมทรงซุ้มทั้งหมด 
ต าแหน่งของยกเก็จและซุ้มทั้งหมดสอดคล้องกับรูปทรงของเครื่องยอด โดยใช้เส้นทรง 

เป็นตัวก าหนดความกว้างและความสูง และใช้เส้นรัศมีก าหนดขนาดยกเก็จในผังเครื่องยอด                      
การที่ต้องใช้เส้นรัศมีก าหนดขนาดยกเก็จในผังอีกครั้ง ทั้งที่ใช้เส้นทรงก าหนดในรูปด้านแล้ว เนื่องจาก
การก าหนดขนาดยกเก็จโดยเส้นทรงไม่มีความแม่นย าพอ  

เริ่มต้นก าหนดขนาดยกเก็จและซุ้มที่ชั้นเชิงกลอนชั้นบนสุดก่อน เนื่องจากมีระยะเชิง
กลอนน้อยที่สุด โดยใช้ระยะที่เหลือจากการย่อมุมที่ก าหนดไปแล้วในขั้นตอนการก่อรูปโครงสร้าง แบ่ง
พื้นที่ให้สามารถวางนาคปักและซุ้มบันแถลงได้พอดี ขนาดซุ้มประธานให้อยู่ในพื้นที่หลังคาชั้นองค์
ระฆังได้พอดี และให้มีพื้นหลังคาองค์ระฆังเป็นพื้นช่องไฟรองซุ้ม เพื่อขับซุ้มให้เด่น ถ้าซุ้มประธานซ้อน
สองช้ันต้องยกเก็จสองช้ันรับซุ้ม ด้านข้างซุ้มประธานจะมีซุ้มรองหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับระยะพื้นที่ที่เหลือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างซุ้มประธานและซุ้มรองอยู่ในทรงสามเหลี่ยม 

เมื่อได้ขนาดยกเก็จ, ซุ้มบันแถลง, นาคปัก ที่เชิงกลอนชั้นบนสุดแล้ว ลากเส้นทรงลง
ด้านล่างเพื่อก าหนดองค์ประกอบชั้นอื่นๆ โดยเริ่มจากเส้นทรงของเก็จประธานก่อน ให้เก็จล่างกว้าง
กว่าเก็จบน และใช้เส้นรัศมีก าหนดต าแหน่งในผังเครื่องยอดเพื่อความแม่นย า การก าหนดเส้นทรงและ
เส้นรัศมียกเก็จของเครื่องยอด ก าหนดต าแหน่งที่ชัดเจนเฉพาะที่เก็จประธาน ส่วนเก็จรองมักจะมีการ
ขยับต าแหน่งตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่วางซุ้มและพื้นที่ช่องไฟหลังซุ้ ม ขนาดซุ้มรองที่
พอเหมาะสัมพันธ์กับขนาดของซุ้มประธาน คือ ไม่เล็กกว่าซุ้มประธานมากเกินไป และภาพรวมชุดซุ้ม
อยู่ในทรงสามเหลี่ยม 
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ภาพลายเส้นที่ 100 แสดงการก าหนดขนาดยกเก็จและซุ้มบันแถลงที่ชั้นเชิงกลอนบนสุด เครื่องยอด

บุษบกวัดพระแก้ววังหน้า 
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ภาพลายเส้นที่ 101 แสดงการใช้เส้นทรงก าหนดขนาดยกเก็จ ซุ้มบันแถลง นาคปักในรูปด้านและแสดง

การใช้เส้นรัศมีก าหนดขนาดยกเก็จในผังเครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า 
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ภาพลายเส้นที่ 102 แสดงการแบ่งยกเก็จเชิงกลอนโดยใช้เส้นรัศม ี
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1.2.2 ลักษณะ 
ลักษณะ คือ รูปแบบเฉพาะที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่นแบบประเพณี, 

แบบร่วมสมัย, แบบทรงไม้, แบบทรงปูน, ฯลฯ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการสื่อสารผ่านงานสถาปัตยกรรม 
เช่น ซุ้มบันแถลงและนาคปักของเครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ, พระที่นั่งศิวาลัยฯ, บุษบกวัดพระแก้ววัง
หน้า เป็นแบบเครื่องไม้ ตามแบบโบราณ คือ เป็นทรงโค้งมีเครื่องล ายอง, นาคปักท าเป็นรูปนาค  

1.2.3 จังหวะ 
แบ่งออกเป็นจังหวะทางราบและจังหวะทางดิ่ง 
จังหวะทางราบ คือ การแบ่งจังหวะยกเก็จและซุ้มตามแนวความยาวเชิงกลอน                   

ชั้นเชิงกลอนที่มีระยะที่สั้นสามารถวางได้ชุดเดียว  ชั้นเชิงกลอนที่มีระยะที่ยาวสามารถวางได้สามชุด 
เพื่อให้เกิดจังหวะที่น่าสนใจ  

หนึ่งชุดซุ้ม ประกอบด้วยซุ้มและเก็จประธานตรงกลางใหญ่สุด กระนาบด้วยซุ้ม
รองและเก็จรอง โดยแบ่งจังหวะตรงกลางใหญ่สุด ด้านข้างค่อยเล็กลง ใช้กับชั้นเชิงกลอนที่ไม่ยาวมาก 
แต่เมื่อระยะเชิงกลอนมีความยาวมาก ต้องท าการเพิ่มชุดซุ้มเป็นสามชุดวางต่อกัน เพื่อให้เกิดจังหวะที่
ดูไม่น่าเบื่อ โดยให้ชุดซุ้มตรงกลางใหญ่ที่สุด เพื่อให้ชุดซุ้มทุกชุดอยู่ร่วมกันในทรงสามเหลี่ยม ตัวอย่าง
การวางซุ้มแบบ 3 ชุด เครื่องยอดมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี ในชั้นเชิงกลอนที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ
เครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯ ในชั้นเชิงกลอนที่ 1, 2 และเครื่องยอดบุษบกวัดพระแก้ววังหน้า ในชั้นเชิง
กลอนที่ 1 เห็นได้ว่าเครื่องยอดแต่ละหลังจะมีรูปแบบการแบ่งชุดซุ้มที่ต่างกัน เนื่องจากระยะสัดสวน
ชั้นเชิงกลอนที่ต่างกัน 

ระยะความกว้างยกเก็จเชิงกลอนและความกว้างซุ้มต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน 
เนื่องจากยกเก็จเป็นเหมือนฐานที่ท าหน้าที่รับซุ้มแต่ละอัน แต่มี เครื่องยอดพระที่นั่ งดุสิตฯ                                 
ที่ก าหนดให้ความกว้างซุ้ม สวนทางกับความกว้างยกเก็จ เพื่อเพิ่มพื้นช่องไฟหลังซุ้มในชั้นเชิงกลอนชั้น
ล่าง ให้หลังคาชั้นล่างดูโปร่ง และซุ้มชั้นบนดูเด่นขึ้น 
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ภาพลายเส้นที่ 103 เครื่องยอดบุษบกพระประธานวัดพระแก้ววังหน้า ก าหนดความกว้างซุ้มสัมพันธ์

กับความกว้างยกเก็จ และเครื่องยอดพระที่นั่งดุสิตฯที่ก าหนดความกว้างซุ้มสวน
ทางกับความกว้างยกเก็จ ในสัดส่วนเชิงกลอนช้ันที่ 1 เท่ากัน 



 
 

164   
 

 
 
   

จังหวะทางดิ่ง คือ ความสัมพันธ์ของระดับความสูงของซุ้มและนาคปักในแต่ละชั้น โดย
ใช้เส้นทรงเป็นตัวควบคุม รูปแบบจังหวะทางด่ิงมี 2 แบบ คือ 

1.  แบบที่ความสูงซุ้มและนาคปักค่อยๆ ยืดตัวสูงขึ้นตามจังหวะการยืดตัวของชั้นเชิง
กลอน ท าให้เกิดความรู้สึกเบาลอย และมีความสอดประสานกันเป็นอย่างดีระหว่างชั้นหลังคาและซุ้ม 
และเกิดความสมดุลระหว่างพื้นที่ที่เป็นซุ้ม กับพื้นที่หลังคาเครื่องยอดที่เป็นช่องไฟหลังซุ้ม เช่น เครื่อง
ยอดพระที่นั่งดุสิตฯ เครื่องยอดพระที่นั่งศิวาลัยฯ 

2.  แบบที่ความสูงซุ้มและนาคปักค่อยๆ เตี้ยลงสวนทางกับจังหวะการยืดตัวของชั้น
เชิงกลอน ท าให้เกิดความรู้สึกกดทับ และขัดแย้งกับจังหวะของชั้นเชิงกลอน และเกิดความแตกต่าง
ระหว่างพื้นที่ช่องไฟหลังซุ้มกับพื้นที่ที่เป็นซุ้ม แต่มีข้อดี คือ ซุ้มและนาคปักไม่ฟูท่วมทรงเครื่องยอด 
เช่น เครื่องยอดโลหะปราสาท, เครื่องยอดมณฑปวัดไตรมิตรฯ 
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ภาพลายเส้นที่ 104 เครื่องยอดโลหะปราสาทยอดเอก (รังวัดเมื่อ พ.ศ.2556) และเครื่องยอดวัดไตร
มิตรฯ (แบบก่อสร้างจาก บ. ส บุญมีฤทธิ์ วิศวกรรมจ ากัด) ในสัดส่วนเชิงกลอนช้ัน
ที่ 1 ที่เท่ากัน แบบที่ความสูงซุ้มและนาคปักค่อยๆ เตี้ยลงสวนทางกับจังหวะการ
ยืดตัวของชั้นเชิงกลอน 
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ภาพลายเส้นที่ 105 แสดงภาพรวมขั้นตอนการก่อรูปสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง  
 

เมื่อน าความรู้เกี่ยวกับเครื่องยอดโครงสร้างไม้ไปใช้เกี่ยวกับการก่อสร้างเครื่องยอด
โครงสร้างคอนกรีตและเหล็กขนาดใหญ่ พบว่า การก่อรูปทางโครงสร้างยังต้องใช้หลักการตามรูปแบบ
โครงสร้างไม้ เพราะรูปแบบการตกแต่งทางศิลปกรรมยังใช้รูปแบบของโครงสร้างไม้                  ถ้า
การก่อรูปโครงสร้างไม่ถูกแบบแผนจะท าให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการติดต้ังช้ินงาน 

จ านวนโครงสร้างและการเชื่อมต่อสามารถปรับเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของวัสดุได้ เช่น 
โครงสร้างเครื่องยอดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ สามารถใช้จ านวนและรูปแบบการวางโครงสร้าง
เหมือนเครื่องยอดโครงสร้างไม้ขนาดเล็กได้ เพราะคอนกรีตเสริมเหล็กมีก าลังรับโครงสร้างมาก และ
การเชื่อมต่อโครงสร้างเป็นแบบติดตาย ส่วนเครื่องยอดโครงสร้างเหล็กต้องใช้จ านวนและรูปแบบการ
วางโครงสร้างครึ่งหนึ่งของเครื่องยอดโครงสร้างไม้ขนาดใหญ่ เพราะโครงสร้างเหล็กมีการยืดหดตัวของ
วัสดุสูง 

ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ยังไม่ถือเป็นบทสรุปเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรมประเภทเครื่องยอดมณฑปและบุษบกในภาพรวมทั้งหมด เป็นแต่เพียงบทสรุปที่ได้จาก
กรณีศึกษาเท่าน้ัน แต่ก็สามารถใช้เป็นหลักในการออกแบบก่อสร้างได้   
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ภาพลายเส้นที่ 106 โครงสร้างเครื่องยอดแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก : เครื่องยอดมณฑปวัดไตรมิตร   
ที่มา: บริษัท ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จ ากัด 
 

เนื่องจากก าลังของวัสดุก่อสร้างที่มากถึงแม้จะเป็นเครื่องยอดที่มีขนาดใหญ่ แต่สามารถ
ใช้รูปแบบและองค์ประกอบทางโครงสร้างในแบบเครื่องยอดโครงสร้างไม้ขนาดเล็ก โดยมีเพียง
องค์ประกอบโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ คานตรง คานพาดมุม และเสามุม 
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ภาพลายเส้นที่ 107 เครื่องยอดโครงสร้างแสตนเลส: เครื่องยอดเอกเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์  
 

รูปแบบและองค์ประกอบทางโครงสร้างใช้แบบเดียวกับเครื่องยอดโครงสร้างไม้ขนาด
ใหญ่ โดยประกอบด้วยโครงสร้างหลัก คือ เสา คานตรง คานพาดมุม และโครงสร้างเสริม คือ คานค้ า
ทแยง แต่เนื่องจากโครงสร้างเหล็กหรือแสตนเลส มีก าลังรับโครงสร้างมากกว่าไม้ แต่ยังน้อยกว่า
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวนโครงสร้างจึงลดลงจากแบบโครงสร้างไม้  
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