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วิทยานิพนธฉบับนี้ มีความมุงหมายที่จะศึกษางานออกแบบอาคารอุโบสถและวิหารแบบไทยประเพณี
สมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีจํานวนตัวแบบทั้งสิ้น 22 ตัวแบบ แบงเปนอุโบสถ 18 หลัง และวิหาร 4 หลัง  ซึ่ง
กระจายตัวในเขตจังหวัด อยุธยา อางทอง ลพบุรี กรุงเทพ นนทบุรี และเพชรบุรี  

อาคารประเพณีท่ีสรางในสมัยอยุธยาตอนปลายมีลักษณะเฉพาะของยุคสมัย แผนผังอาคารไดยุติการใช
เจดียเปนประธานของแผนผังอีกตอไปแตใชอุโบสถหรือวิหารเปนประธานของแผนผังนั้นแทน แลวใชกําแพงแกว
เปนแนวลอมเพื่อเนนอาคารและเนนเจดียประธานแยกออกจากเจดียรายซึ่งมีขนาดใกลเคียงกัน  การกําหนดขนาด
อาคารกลับเล็กลงกวาอโุบสถและวิหารท่ีสรางในสมัยอยุธยาตอนตนและตอนกลาง เนื่องจากกฎหมาย “ ขาหนีเจา 
ไพรหนีนาย ” ซึ่งออกในสมัยอยุธยาตอนตน (พ.ศ.1899) เปนแรงสนับสนุนทําใหเกิดการสรางวัดของชุมชน เปน
จํานวนมาก ซึ่งเปนวัดขนาดกลาง และอาคารที่สรางขึ้นก็เปนอาคารขนาดกลางดวย มีพื้นที่ประมาณ 57- 100 ตร.ม. 
สวนวัดขนาดใหญจะสรางเปนวัดของทองถิน่ ซึ่งมีจํานวนนอยมากและเพื่อใหเปนศูนยกลางของทองถิน่นั้น  

การออกแบบอาคารเหลานั้น จะกําหนดสรางโดยยึดถือรปูแบบอาคารเปนอันดับแรก ตอมาจึงเปนการ
กําหนดขนาดอาคารตามแตละโครงการ  เมื่อขนาดอาคารกวางเกินกวาความยาวและหนาตัดของขื่อประธานที่
สามารถหาไดแลว ก็จะกําหนดโครงสรางเสารวมในเพื่อเพิ่มความกวางอาคารขึ้นอีก และหรือ เพิ่มจํานวนหอง
อาคาร  จากนั้นจึงกําหนดรูปทรงอาคาร พบวาแบบโครงสรางที่ไมมีเสารวมในชางจะกําหนดเสนฐานของหลงัคา 
โดยกําหนดยื่นชายคาจากขอบผนังรับน้ําหนักทั้งสองดาน จากนั้นนําสัดสวน 2 ใน 3 ของเสนฐานหลังคานี้ไป
กําหนดความสูงของหลังคาและสวนหองอาคารตอไป ทําใหสัดสวนความสูงของหองอาคารกับหลังคาเมื่อวัดจาก
เสนฐานหลังคานี้เปนแบบ 1 : 1  เรียกรูปทรงอาคารนี้วา รูปทรงมูลฐาน  สวนแบบโครงสรางที่มีเสารวมในชางจะ
ใชสัดสวน 2 ใน 3 ของฐานหลังคาวัดเขากับความสูงของเสารวมในแทนสวนหลังคาวัดเชนเดียวกัน   การออกแบบ
รูปทรงหรอืการปรับทรง จะเปนการปรับเพิ่มหรือลดความสูงของหลังคาและสวนหองอาคารจากสัดสวนนี้   

จากนั้นจึงเปนการใหรายละเอยีดของอาคารดวยองคประกอบตกแตงตางๆ เชน ฐาน บัวหัวเสา หนา
บัน เปนตน  ในสวนของการกําหนดฐานอาคารพบวา เนื่องจากความสูงของอาคารเพิ่มมากขึ้นชางจึงตองเพิ่มความ
สูงของฐานดวย  โดยการรักษาสัดสวนของฐานหลักไวแลวนําฐานเขียงมาซอนดานลางอกีชั้นหนึ่ง วิธีการกําหนด
ฐานเชนนี้ยังชวยในการแกปญหาเรื่องฐานจมในการทําฐานหยอนสําเภาดวย  
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This thesis aims to study the design of ubosatha and vihara in the late Ayutthaya period.  There 

are 22 patterns of ubosatha and vihara that can be categorized as 18 ubosatha and 4 vihara.  These 
ubosatha and vihara are located in Ayutthaya, Angthong, Lopburi, Bangkok, Nonthaburi and Pechaburi.   

Traditional Buildings that constructed in the late Ayutthaya period have their own 
characteristics.   The design of the building eliminated Main Stupa and applied Ubosatha and Vihara as 
the main subject.  The design placed the boundary wall as the elements for emphasizing the main 
building and main Jadee, which separated from the same size of Jadee Rai.   The size of the buildings are 
smaller than Ubosatha and Vihara in the early and middle Ayutthaya.  This is because there were the law  
“ Kha Nee Chao Prai Nee Nai ” that issued since the early Ayutthaya 1356  A.D. The community temple 
were build dispersing Ayutthaya kingdom which called ‘the medium size temple’.  The buildings that 
were built had the size of 57-100 m2.The large size temples were constructed as ‘the local temple’ that 
were very few in order to use as the center of that area only. 

The design of these buildings captured the style as the first priority then adjusts the building 
scale depending on different project.  If it needed large area, the building was increased span of inner 
column or/and increased in number of rooms.   

The builder developed the pattern of building size then specified baseline of the roof, which 
extended beyond the wall bearing.  Another step, the builder brought the 2/3 ratio of the roof baseline to 
determine roof height and room.  The buildings form which had ratio of room and roof height as 1:1                 
(measured from roof baseline), are called the primary form.  Adaptations of other patterns were different 
from this primary form that can be calculated in numbers.  And those numbers will be used for the 
analysis of the design of  orther  Ayutthaya traditional building.   
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กราบขอบพระคุณ คณุพอและคุณแมที่ปลูกฝงความวิริยะ ความอดทน กับส่ิงทั้งปวง และคอย
ถามไถใหกําลังใจในทุกๆเรือ่งเสมอมา 

ขอบพระคุณ อาจารย เอกพงษ จุลเสนีย ผูจุดประกายของความรูและเสนทางสายนี ้
ขอบพระคุณ อาจารย ววิัฒน เตมียพนัธ ที่คอยถามไถในการทํางานและเปนแบบอยางของปู

ชนียบุคคลในการแสวงหาความรูอยางแทจริง 
ขอบพระคุณ อาจารย อนวุิทย เจริญศุภกุล และ อาจารย ปฐม พัวพนัธุสกุล ที่ถึงแมจะรูจักทาน

ในระยะเวลาอนัสั้น แตกเ็อื้ออาทรในความรูอยางเต็มที ่
ขอบพระคุณอาจารย สมใจ นิ่มเล็ก ประธานและกรรมการตรวจวิทยานพินธทุกทาน ที่กรุณา

ตรวจสอบวิทยานิพนธฉบับนี้ และกรณุาใหโอกาสในการทําจนสิ้นสุดลงได   
ขอบพระคุณ ครูและอาจารยทุกๆทานที่ประสาทความรูแกศิษย 
ขอบคุณน้ําใจเพื่อนๆทุกคนที่ไมสามารถเอยนามทั้งหมดได ทั้งในการชวยรังวดั การไตถาม 

การใหกําลังใจ และเปนธุระใหในหลายๆเรื่องของการทํางาน 
ในการทําวิทยานิพนธฉบับนีย้ังเกีย่วเนื่องกบับุคคลอีกหลายทานที่มิอาจจําแนกไดหมด ทั้งผูที่

เดินนํามากอนดวยความรูจํานวนหลายทาน  และบุคลากรของหองสมุดทุกทานที่เอื้ออํานวยในการจัดยืม
หนังสือ  ขาพเจาขอระลึกถึงคุณในทีน่ี้ดวย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




