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 วิทยานิพนธนี้เปนการนําเสนอเนื้อหาและคุณคาศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรีดวย
แนวทางระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม การศึกษาใชขอมูลภาคเอกสารรวมกับขอมูลภาคสนาม
เพื่อนํามาวิเคราะหขอสรุปเกี่ยวกับกฎเกณฑกระบวนการออกแบบและการกอสรางศาลาการเปรียญเครื่องไมใน
จังหวัดเพชรบุรีอันเปนจุดมุงหมายหลักของวิทยานิพนธนี้   โดยทําการศึกษาจากกลุมอาคารตัวอยางที่ผานการ
คัดสรรประเมินคุณคาแลวรวม ๑๒ วัด 
 ผลการศึกษาสรุปเปนขอเท็จจริงไดวาศาลาการเปรียญเครื่องไมในเพชรบุรี มักสรางในเขตสังฆวาส 
นิยมวางแนวอาคารในแกนทิศตะวันออก – ตก   หันดานหนาไปทางดานหนาของวัดหรือหันไปทางพระอุโบสถ   
กรณีเปนวัดขนาดใหญศาลาการเปรียญมักสรางขึ้นเปนกลุมอาคารโดยมีศาลาขวางปลูกเพิ่มเขามาทางดานสกัด     
โครงสรางผังอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผายาวประมาณ ๖ – ๗  หอง   ตรงกลางเปนพื้นที่ของโถงกลางประธาน   
ทายสุดของโถงตั้งธรรมาสนเทศนหลังคาเครื่องยอดบุษบก     ชิดแนวผนังดานยาวหนึ่งดานยกพื้นเปนอาสนสงฆ 
ซึ่งปลายดานติดกับทางเขาดานหนาเวนที่วางไวหนึ่งหองสําหรับเก็บของ  อาคารยกใตถนุสูงประมาณ ๒–๓ ศอก
กั้นฝาโดยรอบ  ๔  ดานนิยมใชฝาลูกฟกกระดานดุน     มีประตูทางเขาตรงฝาดานสกัด     หลังคาทรงจั่วมีกันสาด
คลุมรอบ ๑ ตับและมักนิยมตอกันสาดยื่นออกไปอีก ๑ ตับ    สัดสวนอาคารโดยเฉลี่ยพบวาขื่อกวาง  ๑๐  หนวย  
จั่วสูง ๙ หนวย    หลังขื่อถึงหลังรอด  ๑๓  หนวยและหลังรอดถึงพื้นดิน ๔ หนวย    ระบบโครงสรางมีลักษณะ
เปนเรือนเครื่องสับ     องคประกอบโครงสรางแตละชิ้นยึดติดกันดวยการถาก  บากไม  เขาเดือยและยึดดวยสลัก      
โครงสรางหลักอาคารประกอบดวยชุดเสาประธานและเสารอบอาคารซึ่งตั้งขึ้นไปรับหลังคาจั่วและหลังคากันสาด     
สวนลําดับขั้นตอนการกอสรางสามารถแบงออกเปน ๔ ขั้นตอนหลักประกอบดวย การปรับพื้นที่และเตรียมไม   
การขึ้นโครงสรางหลัก   การขึ้นโครงสรางรองและสุดทายเปนขั้นตอนการปรับและตกแตงรายละเอียด 
 จากการศึกษาศาลาการเปรียญถือเปนกลุมอาคารที่ทรงคุณคาทางดานศิลปกรรมของเมืองเพชรบุรี  
คุณคาของอาคารไมเพียงบอกเลาเรื่องราวในหนาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองเทานั้น   แตยังสะทอนถึง
ระดับความสามารถในการสรางสรรคผลงานของชางเมืองเพชรบุรีในชวงเวลาที่สถาปตยกรรมเหลานั้นเกิดขึ้นดวย  
เปนที่นาเสียดายที่นับวันศาลาการเปรียญเหลานี้มีแนวโนมจะถูกปลอยรางและถูกดัดแปลงแกไขเปลี่ยนสภาพไป
จากเดิมเนื่องจากไมสามารถตอบสนองพฤติกรรมใชสอยที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบันไดอยางสอดคลองเหมาะสม  
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 This  thesis  presented  architectural  content  and value of  timber  sala  kanparians in  Phetchaburi  
province in  the  framework of architectural  history’s  research  methodology.  Process of study included  
literatures  review  in  association  with  field  survey  which 12  case  studies  of  sala  kanparian  was  selected.  
The study then  analysed and summarized  the  process of  design  and  construction of  timber  sala  kanparians. 
 In the study, it  was  found  that  most  of  the  sala  kanparians  were  located  in  Sankhavas  area, 
on  East – West  axis, facing  the  ubostha  or  the  front  of  the  temple.  In  the  large  temples, sala  kanparians  
were  built  in  group,  the  main  sala  was  added  transversely  in  front   and   back  with  a  smaller  sala, called 
sala – khwang. The  plan  of  sala  kanparians  was  rectangular  shape,  6 – 7  bays  length.  The  interior  space  
had  the  main  hall  at  the center  with  the  preaching  pulpit  at  the  end  of  it,  and  one  of   two  lateral  bays  
was  raised  above  the  floor  about  0.35 – 0.60  meters  used  for  special  seats  of  monks, called  Aasanasank. 
The  end  of   this  bay  connected  to  another  one  bay  length  space  used  for  storing. 
 The  buildings  were  lifted  above  ground  about  1.50  meters, enclosed  four  sides  with  wooden  
partition  which  the  front  and  back  sides  had  a  door  in  the  middle. The  roof  was  cover  with  the  main  
gable  roof  over  the  four sides - sloping  roof. It  was  popular  to  added  another  overhanging  roof  projecting 
from  building  as  rain and sun protection. Most of the sala kanparian’s roof, therefor, would  have  three–storeys. 
The  average  proportion of  buildings  was 10 units  width  of  the roof  beam  with  9  units   heigth  of  the  gable,  
and 13 units  heigth from  the roof  beam to the  floor  beam and 4 units  heigth from the floor beam to the ground. 
The  main  structure  was  formed  with  2  kind  of  post : Firstly  the  inner  posts (sao prathan), supporting the 
gable  roof   frame  and  the  outer  posts,  supporting  four  sides–sloping  roof  frame. The structural  elements  
were  tied   together  by  using  mortises  and  wooden  tenons. The process of construction can be divided  into 
4 steps as  follow :  Firstly,  grading  site and  preparing  materials  and  elements  of  structure.  Secondly, 
erecting main structure  and  subordinate structure  in the  third.  And  the  last   was   adjusting  and  decorating.       
 According  to  the  study, the  sala  kanparians  were  valuable   traditional  arts  of  Phetchaburi. 
They  not  only  reflected  the local  history  and  culture,  but  also  represented  the  distinctive  quality of  
Phetchaburi  craftmanship.  Regrettably,  most  of  them  today  have  been  left  unused  or  altered  from  the  
original condition  for  the  reason  that  are  not very  well  conform with religious ceremoies  and  use behaviour  
which  have  been  changing  in  present  day.  
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 กราบขอบพระคุณและขอบคณุทุกความอนุเคราะห  ความชวยเหลือท่ีมีสวนใหขาพเจาไดคิด
และสรางสรรควิทยานิพนธฉบบันี้อยางเต็มที่และลุลวงไปไดดวยดี     ขาพเจาขอระลึกพระคุณไวเปนที่สุด
ดวยจิตเคารพยิ่ง 
  กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธสําหรับความอนุเคราะหในการใหคําแนะนําปรึกษาอันมีคา  รวมถึงจุดประเดน็ความคิดตางๆ
ที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้  
  กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยสมใจ  นิม่เล็ก  รองศาสตราจารยวิวัฒน เตมียพันธ 
และอาจารยชาญวิทย   สรรพศิริ   คณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธทุกทานสําหรับการใหความอนุเคราะห
สละเวลาตรวจทานแกไของคความรูในวิทยานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณพรอมยิ่งขึ้น    
  กราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกทานที่ไดส่ังสอนสรรพวิทยาและองคความรูตางๆนับ
เนื่องแตอดีตจวบจนปจจบุัน 
   กราบขอบพระคุณครูชางผูรังสรรคงานศิลปกรรมอันทรงคุณคาและกราบขอบพระคุณ
บรรพบุรุษที่ปกปองรักษาชิ้นงานเหลานั้นใหคงเหลือมาใหชืน่ชมและไดศึกษาคุณคาแหงอดีตอันนั้น  
  ขอบพระคุณนกัวิชาการทานตางๆ ที่ไดเขียนบทความและหนังสืออันมีคุณคาสําหรับให
ศึกษาคนควาหาความรู 
   ขอบพระคุณทานเจาอาวาส   พระครู   ภิกษสุงฆและสามเณรที่ใหความอนุเคราะหเปน
อยางดีสําหรับการเขาเยี่ยมชม      รังวัดถายภาพและทําการศึกษาศาลาการเปรียญตาง ๆ  ในเขตจังหวัด
เพชรบุรี   กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกลเคียง        
  ขอบพระคุณคณบดีและคณาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบรีุที่ไดใหเวลาและโอกาสในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้อยางเต็มที่  
  ขอบคุณอยางยิ่งสําหรับพรพรรณ-ธนรัชต   ถาวโรจนรวมถงึเพื่อนทั้งหลายที่ไดเกื้อกูล 
  ขอบคุณบัณฑติวิทยาลัยที่ใหเงินทุนสนับสนุนในการทําวิทยานิพนธ 
  กราบขอบพระคุณเปนพิเศษสําหรับอาจารย ดร.สัญชัย  หมายมั่น 
  ทายสุดพระคุณบิดรมารดายิง่ใหญเหนืออื่นใด 
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