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จังหวัดเพชรบุรีอันเปนจุดมุงหมายหลักของวิทยานิพนธนี้   โดยทําการศึกษาจากกลุมอาคารตัวอยางที่ผานการ
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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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  ๒๙ ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม ............................................................   ๑๐๓ 
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 ๓๗ ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม  .........................................................    ๑๗๔ 
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                                ศาลาการเปรียญวัดพระทรงกอนถูกซอมดีดใหสูง  ...................................    ๑๑๙ 
     ๒๖  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนิษฐานรูปตั้งดานขางทิศใต 
                                ศาลาการเปรียญวัดพระทรงกอนถูกซอมดีดใหสูง  ....................................   ๑๒๐ 
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     ๒๗  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดลาด  .....................................    ๑๒๘ 
     ๒๘  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวัดลาด  ...........................................    ๑๒๙ 
     ๒๙  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและดานหลังศาลาการเปรียญวัดลาด ............   ๑๓๐ 
     ๓๐  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศเหนือศาลาการเปรียญวัดลาด  ..................    ๑๓๑ 
 ๓๑  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศใตศาลาการเปรียญวัดลาด  ......................     ๑๓๒ 
 ๓๒  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางศาลาการเปรยีญวัดลาด .............................     ๑๓๓ 
 ๓๓  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดลาด  ..............................    ๑๓๔ 
     ๓๔      แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดลาด   .............................    ๑๓๕ 
 ๓๕  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาศาลาการเปรียญวัดลาด  ................................    ๑๓๖ 
 ๓๖  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนิษฐานรูปตั้งดานหนาและดานหลัง 
                                ศาลาการเปรียญวัดลาดกอนถูกซอมดีดใหสูง  .........................................   ๑๓๗ 
     ๓๗  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนิษฐานรูปตั้งดานขางทิศใต 
                                ศาลาการเปรียญวัดลาดกอนถูกซอมดีดใหสูง  .........................................    ๑๓๘ 
 ๓๘  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดแรก  ......................................    ๑๔๕ 
 ๓๙  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวัดแรก  ...........................................    ๑๔๖ 
 ๔๐  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและดานหลังศาลาการเปรียญวัดแรก ............     ๑๔๗ 
 ๔๑  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศใตศาลาการเปรียญวัดแรก  .......................    ๑๔๘ 
 ๔๒  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางศาลาการเปรียญวัดแรก ..............................    ๑๔๙ 
 ๔๓  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดแรก  ..............................    ๑๕๐ 
     ๔๔  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดแรก ...............................     ๑๕๑ 
 ๔๕  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาศาลาการเปรียญวัดแรก .................................     ๑๕๒ 
 ๔๖  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนิษฐานรูปตั้งดานหนาและดานขาง 
                                ศาลาการเปรียญวัดแรกกอนถูกซอมดดีใหสูง  .........................................    ๑๕๓ 
 ๔๗  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม .................    ๑๖๒ 
 ๔๘  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวดัเกาะแกวสุทธาราม  .....................    ๑๖๓ 
 ๔๙  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและดานหลังศาลาการเปรียญ 
                                วัดเกาะแกวสุทธาราม ............................................................................   ๑๖๔ 
 ๕๐  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศเหนือศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม   ๑๖๕ 
      ๕๑  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศใตศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม ...   ๑๖๖ 
 ๕๒  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม ........  ๑๖๗ 
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 ๕๓  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม ..........    ๑๖๘ 
 ๕๔  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม ..........    ๑๖๙ 
 ๕๕  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม .........   ๑๗๐ 
      ๕๖  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานสกัดศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม   ๑๗๑ 
  ๕๗  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานขางศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม.   ๑๗๒ 
    ๕๘  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนิษฐานรูปตั้งดานหนาและดานขาง 
                                ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธารามกอนถูกซอมดดีใหสูง  ...................    ๑๗๓ 
     ๕๙  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดยาง  .....................................     ๑๘๑ 
    ๖๐  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวัดยาง  ...........................................    ๑๘๒ 
    ๖๑  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและดานหลังศาลาการเปรียญวัดยาง .............    ๑๘๓ 
    ๖๒  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศเหนือศาลาการเปรียญวัดยาง  ...................    ๑๘๔ 
      ๖๓  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศใตศาลาการเปรียญวัดยาง  .......................    ๑๘๕ 
    ๖๔  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางศาลาการเปรียญวัดยาง ..............................    ๑๘๖ 
     ๖๕  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดยาง ................................    ๑๘๗ 
   ๖๖  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดยาง  ...............................    ๑๘๘ 
      ๖๗  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางศาลาการเปรียญวัดยาง ..............................    ๑๘๙ 
    ๖๘  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานสกัดศาลาการเปรียญวัดยาง .....................   ๑๙๐ 
      ๖๙  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานขางศาลาการเปรียญวัดยาง ......................   ๑๙๑ 
    ๗๐  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนิษฐานรูปตั้งดานหนาและดานหลัง 
                                ศาลาการเปรียญวัดยางกอนถูกซอมดีดใหสูง  .........................................  ๑๙๒ 
   ๗๑  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนิษฐานรูปตั้งดานขางทิศเหนือ 
                                ศาลาการเปรียญวัดยางกอนถูกซอมดีดใหสูง  .........................................    ๑๙๓ 
   ๗๒  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดนาพรม  .................................    ๒๐๑ 
    ๗๓  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวัดนาพรม  ......................................    ๒๐๒ 
   ๗๔  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและดานหลังศาลาการเปรียญวัดนาพรม .......    ๒๐๓ 
    ๗๕  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศเหนือศาลาการเปรียญวัดนาพรม  ..............    ๒๐๔ 
     ๗๖ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศใตศาลาการเปรียญวัดนาพรม  ..................    ๒๐๕ 
    ๗๗  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางศาลาการเปรียญวัดนาพรม  ........................    ๒๐๖ 
     ๗๘ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดนาพรม  ..........................    ๒๐๗ 
     ๗๙ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดนาพรม ...........................   ๒๐๘ 
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  ๘๐  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานสกัดศาลาการเปรียญวัดนาพรม  ...............   ๒๐๙ 
     ๘๑  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานขางศาลาการเปรียญวัดนาพรม  ................   ๒๑๐ 
   ๘๒  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนิษฐานรูปตั้งดานหนาและดานขาง 
                                ศาลาการเปรียญวัดนาพรมกอนถูกซอมดีดใหสูง  .....................................   ๒๑๑ 
     ๘๓  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดขุนตรา  .................................   ๒๑๙ 
    ๘๔  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวัดขุนตรา  ......................................     ๒๒๐ 
    ๘๕  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและดานหลังศาลาการเปรียญวัดขุนตรา ........    ๒๒๑ 
    ๘๖  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศเหนือศาลาการเปรียญวัดขุนตรา  ...............    ๒๒๒ 
     ๘๗ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศใตศาลาการเปรียญวัดขุนตรา  ...................    ๒๒๓ 
   ๘๘  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางศาลาการเปรียญวัดขุนตรา  .........................    ๒๒๔ 
     ๘๙ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดขุนตรา  ..........................    ๒๒๕ 
     ๙๐ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดขุนตรา ............................   ๒๒๖ 
    ๙๑  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานขางศาลาการเปรียญวัดขุนตรา .................    ๒๒๗ 
  ๙๒  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานสกัดศาลาการเปรียญวัดขุนตรา ................    ๒๒๘ 
    ๙๓  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ............................     ๒๓๕ 
    ๙๔  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ..................................    ๒๓๖ 
    ๙๕  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและดานหลังศาลาการเปรียญวัดปากคลอง ...     ๒๓๗ 
   ๙๖  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศเหนือศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ..........    ๒๓๘ 
      ๙๗ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศใตศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ..............    ๒๓๙ 
    ๙๘  แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ....................    ๒๔๐ 
     ๙๙ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ......................   ๒๔๑ 
  ๑๐๐ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ......................    ๒๔๒ 
 ๑๐๑  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานสกัดศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ..........   ๒๔๓ 
 ๑๐๒  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาดานขางศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ...........   ๒๔๔ 
  ๑๐๓  แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนษิฐานรูปตั้งดานหนาและดานขาง 
                                ศาลาการเปรียญวัดปากคลองกอนถูกซอมดีดใหสูง  ................................    ๒๔๕ 
 ๑๐๔  แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดในกลาง   ..............................   ๒๕๓ 
 ๑๐๕ แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวัดในกลาง  ....................................  ๒๕๔ 
 ๑๐๖ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและรูปตัดตามขวาง 
                                ศาลาการเปรียญวัดในกลาง  ..................................................................   ๒๕๕ 
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 ๑๐๗ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานขางทิศเหนือศาลาการเปรียญวัดในกลาง  .............  ๒๕๖ 
   ๑๐๘ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามยาวศาลาการเปรียญวัดในกลาง  .........................  ๒๕๗ 
 ๑๐๙ แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ  ..................................  ๒๖๔ 
 ๑๑๐ แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ  .......................................  ๒๖๕ 
 ๑๑๑ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและดานขางศาลาการเปรียญวัดโพธิก์รุ  .........  ๒๖๖ 
  ๑๑๒ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหลงัและดานขางศาลาการเปรียญวัดโพธิก์รุ  .........  ๒๖๗ 
 ๑๑๓ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางและตามยาวศาลาการเปรียญวัดโพธิก์รุ ........  ๒๖๘ 
 ๑๑๔ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตัดตามขวางและตามยาวศาลาการเปรียญวัดโพธิก์รุ ........  ๒๖๙ 
 ๑๑๕ แบบสถาปตยกรรม  :  แบบขยายฝาศาลาการเปรียญวัดโพธิก์รุ ..............................  ๒๗๐ 
 ๑๑๖ แบบสถาปตยกรรม  :  แบบสันนิษฐานรูปตั้งดานหนาและดานขาง 
                                ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุกอนถูกซอมดีดใหสูง .......................................   ๒๗๑ 
 ๑๑๗ แบบสถาปตยกรรม  :  ผังบริเวณศาลาการเปรียญวดัหวยหลวง  .............................  ๒๗๘ 
 ๑๑๘ แบบสถาปตยกรรม  :  ผังพื้นศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง  ...................................  ๒๗๙ 
 ๑๑๙ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหนาและดานขางศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง .....  ๒๘๐ 
 ๑๒๐ แบบสถาปตยกรรม  :  รูปตั้งดานหลังและดานขางศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง .....  ๒๘๑ 
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บทที ่๑   
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา 
 หลักฐานทางสถาปตยกรรมที่หลงเหลือจากอดีตถือเปนภาพสะทอนพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมตามกระบวนการสรางสรรคของชางและสกุลชางในยุคสมัยหนึ่งๆ๑  ท้ังนี้สถาปตยกรรมเหลานั้น
ยอมมีรูปลักษณและระเบียบวิธีการสรางเฉพาะตัว เปนประจักษพยานบงชัดถึงความสามารถทางปญญา   
ความคิด ความเพียรในการคัดสรรหลักเกณฑการออกแบบและเทคนิคการกอสรางบนพื้นฐานความ
ตองการของวัฒนธรรมชุมชนในแตละทองถิ่นแตละสมัย๒ ซึ่งการศึกษาหลักฐานทางวัฒนธรรมดังกลาว
ดวยแนวทางระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมจึงเปนการศึกษาพัฒนาการความสัมฤทธิ์ผล
การสรางสรรคสถาปตยกรรมตามเหตุปจจัยเงื่อนไขของเวลาและสถานที่น้ันๆ๓   โดยมีประเด็นการศึกษาที่
กระบวนการออกแบบและกระบวนการทางงานชางเปนสําคัญ 
 จังหวัดเพชรบุรีในบริเวณที่ราบชายฝงทะเลตะวันออกของภาคกลางตอนลางนับวามีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในฐานะเมืองประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากเปนแหลงสรางสรรคงาน
ศิลปกรรมที่มีคุณคาหลายแขนงทั้งสถาปตยกรรม    จิตรกรรม   ประติมากรรม   วรรณกรรม  ดนตรี
นาฏศิลปซึ่งลวนแสดงถึงความรุงโรจนทางภูมิปญญาในลักษณะเฉพาะของความเปนทองถิ่น ในดาน
ประวัติศาสตร   สังคมและวัฒนธรรม      ผลการศึกษาทางโบราณคดีบงชี้วาบริเวณเมืองเพชรบุรีเร่ิมมี
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนหมูบานขนาดเล็กตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เปนตนมา   ดวยเหตุท่ีชุมชนดังกลาว
ต้ังอยูระหวางความเจริญทางวัฒนธรรมของชุมชนขนาดใหญอยางเมืองอูทอง  เมืองคูบัว  เมืองนครชัยศรี
ทางทิศเหนือและชุมชนในบริเวณแหลมลายูทางทิศใต จึงไดรับกระแสวัฒนธรรมที่สูงกวาจากบานเมือง
เหลานี้และยังไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียใตในราวพุทธศตวรรษที่  ๑๓ - ๑๔  ดวยเชนกัน    
จากนั้นจึงไดรับกระแสวัฒนธรรมเขมรผานเขามาจากทางภาคกลางตอนลางในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๘     

                                                           
 ๑ อนุวิทย  เจริญศุภกุล,  “ แนวทางการศึกษาและวิจัยสาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมใน
ประเทศไทย,”  หนาจั่ว  ๖  ( ๒๕๒๙ ) : ๘๔.  
 ๒ วิวัฒน   เตมียพันธ, “ ขอสังเกตบางประเด็นเกี่ยวกับประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม,”  ใน 
เอกสารวิชาการและสรุปผลการสัมมนาเรื่องเอกลักษณสถาปตยกรรมในประเทศไทย   ( กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗), ๘๔ - ๘๕. 
 ๓ อนุวิทย  เจริญศุภกุล, “ แนวทางการศึกษาและวิจัยสาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมใน
ประเทศไทย,”  หนาจั่ว,  ๘๔ - ๘๕. 
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ยังผลใหเกิดการพัฒนาทางดานกายภาพและสังคมไปสูความเปนชุมชนเมือง๔ ครั้นสมัยอยุธยาบทบาท
เมืองเพชรบุรีเร่ิมชัดเจนขึ้นความในกฎพระอัยการลักพาแสดงวาเพชรบุรีไดถูกผนวกเขาในพระราชอํานาจ
ของกรุงศรีอยุธยาอยางชาใน พ.ศ.๑๘๙๙ จากฐานะความเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจการคาที่สําคัญ
ในชวงปลายสมัยอยุธยาสงผลใหชุมชนเมืองเพชรบุรีมีการขยายตัวมากขึ้น   มีการสรางสรรคผลงานทาง
ศิลปะและสถาปตยกรรมมากกวาชวงเวลาที่ผานมา      สกุลชางศิลปกรรมของเพชรบุรีไดพัฒนาการขึ้น
สูงสุดในชวงเวลาดังกลาวและไดเปนแรงบันดาลใจใหกับงานชางตางๆ สืบตอมาในสมัยรัตนโกสินทร๕  
 
 พระราชหัตถเลขาบันทึกเกี่ยวกับงานชางที่ศาลาการเปรียญและพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณา
รามของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี  พ.ศ. ๒๔๔๕๖ 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ คราวเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี พ.ศ.๒๔๕๒๗  
นับเปนแนวการศึกษาแรกเริ่มที่ไดกลาวถึงงานศิลปกรรมในแบบอยางการสรางสรรคของชางเมืองเพชรบุรี     
ซึ่งตอมาก็ไดมีนักวิชาการสาขาตาง ๆ ไดทําการศึกษาผลงานศิลปกรรมในเมืองเพชรบุรีอีกหลายทาน    
เร่ิมจากศาสตราจารย  ศิลป  พีระศรี  ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับงานจิตรกรรมฝาผนังกลุมหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี๘   
โดยใชขอมูลดานจิตรกรรมเปรียบเทียบกันในกลุมสกุลชางสายนนทบุรีและเพชรบุรี    อาจถือไดวาเปน
ทานแรกที่ใหคําจํากัดความของคําวา  “ สกุลชางเพชรบุรี ” ๙ 

                                                           
 ๔ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี  ( สมัยทวารวดี - สมัย
อยุธยา),”   หนาจั่ว  ๑๑  (๒๕๓๔) : ๓๒ -  ๓๖.  
 ๕ สุรศักดิ์ รอดเพราะบุญ, “การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยธุยาตอนปลายใน
เมืองเพชรบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘), ๘๘. 
 ๖ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,  จดหมายระยะทางไป
มณฑลราชบุรี  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดศิวพร,  ๒๕๑๖),  ๑ - ๓.  
 ๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  “ พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในประกา  พ.ศ. ๒๕๔๒,”   ใน  รวมเรื่องเมืองเพชรบุรี  
(พระนคร : โรงพิมพวฒันาพานิช, ๒๕๐๒.  พิมพในงานฌาปนกิจศพคุณหญิงนิพัทธสุริยานุวงศ  (อาย 
บุนนาค)  พฤษภาคม  ๒๕๐๒), ๒ - ๕.  
 ๘ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม,มหาวิทยาลัยศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางนนทบุรี      
(พระนคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๖),  ๕ - ๘. 
 ๙ อนุวิทย   เจริญศุภกุล,  องคประกอบสถาปตยกรรมไทย   (กรุงเทพฯ : การพิมพสตรีสาร, 
๒๕๒๑), ๑๖.  



 ๓
 
 จากนั้นไดมีผูศึกษาในเรื่องเดียวกันคือ ศาสตราจารย  ฌอง บวสเซอริเย ซึ่งทานไดชี้ใหเห็นวา
งานจิตรกรรมฝาผนังฝมือชางเพชรบุรีมีลักษณะที่พิเศษเฉพาะตนในระดับสูงและสามารถเทียบไดกับฝมือ
ของกลุมสกุลชางหลวง๑๐  นอกจากนี้ยังประกอบดวยจํานง ศรีนวล๑๑  มาณพ อิศรเดช ซึ่งไดนําเสนอ
ประเด็นการศึกษาวา ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณารามนั้นถูกเขียนขึ้นในแผนดิน
สมเด็จพระเจาปราสาททอง๑๒ วรรณิภา ณ สงขลา ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญ
สุวรรณาราม  วัดเกาะแกวสุทธารามและวัดสระบัว๑๓ และ บัณฑิต อินทรคง ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ความสําคัญของภาพจิตรกรรมฝาผนังตองานสถาปตยกรรมทั้งทางตรงและทางออมในมิติสัญลักษณ๑๔ 

 
 ดานงานประติมากรรมไดมีผูทําการศึกษาไวคือ จุลทัศน  พยาฆรานนทโดยศึกษารูปแบบงาน
ปูนปนในเพชรบุรีทั้งสมัยสุโขทัย  อยุธยาและรัตนโกสินทร  รวมถึงกระบวนการงานชางในการปนปูนของ
สกุลชางเมืองเพชร๑๕  ขณะที่กัลยา  เครือวุฒิชัยกลาววาเอกลักษณเฉพาะของงานปูนปนสกุลชางเพชรบุรี
สมัยอยุธยาเปนผลมาจากอารมณ  ความรูสึกของตนเองโดยไมยึดติดกับแบบแผนกฎเกณฑเชนอยุธยา๑๖

สวนสัมฤทธิ์  ทองเถื่อน ไดกลาววางานศิลปกรรมของสกุลชางเพชรบุรีจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน

                                                           
 ๑๐ ฌอง   บวสเซอริเย,  จิตรกรรมไทยสกุลชางตางๆ,  แปลโดย  สนธิวรรณ  อินทรลิบ             
(กรุงเทพฯ : คณะโบราณคด ี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๖),  ๔๙ - ๕๕.  
 ๑๑ จํานง ศรีนวล,  วัดใหญสุวรรณาราม  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๒๗), ๑๔ - ๑๖. 
 ๑๒ มาณพ   อิศรเดช,  “ การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา   สกุลชางเพชรบุรีที่วัดใหญ
สุวรรณาราม”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต  สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร   บณัฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๗), ๑๘๖ - ๑๘๗. 
 ๑๓ วรรณิภา ณ สงขลา,  จิตรกรรมไทยประเพณี : จิตรกรรมสมัยอยธุยา (กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๕), ๕๙ - ๙๒. 
 ๑๔ บัณฑิต  อินทรคง,  “การศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม  
จ. เพชรบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๓).    
 ๑๕ จุลทัศน  พยาฆรานนท,  “ปนูปนเมืองเพชรบุรี,”  ใน  เอกสารประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่องเพชรบุรี : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม  (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), ๑๒๖ - ๑๔๔. 
 ๑๖ กัลยา  เครือวุฒิชัย,  “ การศึกษางานปูนปนสกุลชางเพชรบรีุ   กรณีตัวอยางวัดสระบัว  
อําเภอเมือง   จงัหวัดเพชรบุรี ”  (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต   ภาควิชาโบราณคดี    คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๗). 



 ๔
 
ออกไปเปนกลุมยอยโดยมีวัดเปนศูนยกลางระบบความรูทางงานชาง   ที่สําคัญไดแก   สกุลชางวัดใหญ  
สกุลชางวัดยาง   สกุลชางวัดเกาะและสกุลชางวัดพระทรง๑๗ 

 

 สวนการศึกษาดานสถาปตยกรรมนั้นเริ่มจากบทความของ  ตรี  อมาตยกุล   ซึ่งไดใหลักษณะ
ของโบราณสถานและโบราณวัตถุในจังหวัดเพชรบุรีพอเปนสังเขป๑๘ จากนั้น พลชัย  เพชรปลอดไดศึกษา
การสรางเมรุในสกุลชางเพชรบุรีไววางานที่โดดเดนนั้นเกิดจากการสรางสรรคของสกุลชางเพียง  ๔  กลุม
เร่ิมจากสกุลชางวัดใหญซึ่งเกาแกที่สุด   ตามดวยสกุลชางวัดเกาะ  สกุลชางวัดพระทรงและวัดยาง๑๙     
 การศึกษาตอมาเปนบทความเรื่องชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรีโดยสุนนท ปาลกะวงศ ณ 
อยุธยา  ซึ่งเปนการศึกษางานสถาปตยกรรมในแงของการเปนสิ่งสะทอนสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรม
ของชุมชน  ไดกลาวไววาสกุลชางเพชรบุรีไดมีการพัฒนาตัวเองขึ้นในชวงอยุธยาตอนปลายโดยรับอิทธิพล
จากอยุธยาซึ่งเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม และไดนําเสนอในประเด็นหนึ่งวาศาลาการเปรียญในเพชรบุรี
สวนใหญมักไดรับความบันดาลใจจากศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามซึ่งเปนงานฝมือชางชั้นครู ๒๐    
ตอมา  สุรศักดิ์ รอดเพราะบุญไดทําการศึกษากระบวนการออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยา
ตอนปลายโดยไดประเมินไวอยางนาสนใจวา สถาปตยกรรมเหลานั้นมีระเบียบวิธีการออกแบบในแนวทาง
เดียวกันสามารถจัดเปนกลุมสกุลชางของเพชรบุรีไดแตไมไดกลาววาแนวทางของสกุลชางดังกลาวเหมือน
หรือตางจากกลุมสกุลชางอื่นอยางไร    นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงปจจัยดานวัฒนธรรม  เศรษฐกิจและ
การเมืองซึ่งเปนมูลเหตุใหเกิดสกุลชางศิลปกรรมขึ้นในชวงเวลาดังกลาวอีกดวย๒๑   สวนผลการศึกษาของ
นักวิชาการทานอื่นไดแก  อนุวิทย เจริญศุภกุลซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผลงานบางสวนของสกุลชางเพชรบุรี๒๒ 
รวมถึงองคประกอบการประดับตกแตงงานสถาปตยกรรมไทย โดยมีเนื้อหากลาวถึงลักษณะบางประการ
ในงานชางเมืองเพชรบุรีเชน  ฐานเสมา  หนาบัน  คันทวยและประติมากรรมฝาผนังวามีลักษณะเดน
                                                           
 ๑๗ สัมฤทธิ์   ทองเถื่อน,  “การศึกษาเชิงประวัติศาสตรของการถายทอดงานปูนปนโดยภูมิ
ปญญาทองถิ่น  จ.เพชรบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   ภาควิชาสารัตถศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), ๓๓. 
 ๑๘ ตรี  อมาตยกุล,  ทัศนาสารไทย  จังหวัดเพชรบุรี   (พระนคร : กรมศาสนา, ๒๕๐๗),  
๑๑ – ๒๑,  ๓๕ - ๕๓. 
 ๑๙ พลชัย   เพชรปลอด, “เมรุสกุลชางเพชรบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต    ภาควิชา
ประยุกตศิลปศึกษา   คณะมณัฑนศิลป   มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐), ๗๘. 
 ๒๐ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา,“ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,” หนาจั่ว, ๔๒,๔๔-๔๖. 
 ๒๑ สุรศักดิ์   รอดเพราะบุญ,  “ การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลาย
ในเมืองเพชรบรีุ,”  ๗๙ - ๘๙. 
 ๒๒อนุวิทย  เจริญศุภกุล,“ประวัตศิาสตรสถาปตยกรรมไทยศึกษา,” หนาจั่ว ๒ (๒๕๒๕) : ๓๖. 



 ๕
 
เฉพาะตัวที่แตกตางไปจากที่แหงอื่น๒๓ ขณะที่ สมใจ  นิ่มเล็กไดกลาวถึงลักษณะเดนขององคประกอบทาง
สถาปตยกรรมในฝมือชางเพชรบุรีไวหลายประการอาทิ  การนิยมทําสวนปลายของชอฟาหรืองวงของตัว
ลํายองใหสะบัดมากกวาปกติ   และการทําตัวลํายองใหสะดุงสองหรือสามครั้ง   เปนตน๒๔ 

 
 จากการศึกษาดานสถาปตยกรรมของเมืองเพชรบุรีที่ผานมาในขางตน   ลวนเปนการกลาวถึง
รูปแบบและลักษณะของพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาเปนสวนใหญ  แตไมมีนักวิชาการทานใดได
ศึกษาศาลาการเปรียญจังหวัดเพชรบุรีทั้งที่เปนอาคารที่คงคุณคาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมอยูมาก       
มีเพียง  สมคิด  จิระทัศนกุล   ที่ไดศึกษาประเภทและลักษณะศาลาการเปรียญในบริบทใหญของงานพุทธ
ศาสนสถาปตยกรรมไทยทั้งหมดซึ่งรวมถึงศาลาการเปรียญใน จ.เพชรบุรีดวย๒๕  และ อุษา  งวนเพียรภาค  
ซึ่งศึกษาจุดเริ่มตนและพัฒนาการของศาลาการเปรียญ๒๖   แตทั้งหมดยังเปนการศึกษาในเบื้องตนเทานั้น  
จากนั้นชะลอ    การเรียนทองไดทําการศึกษางานสถาปตยกรรมไทยแบบมีมุขประเจิดโดยไดศึกษารวมถึง
ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามและวัดในกลาง จ.เพชรบุรี๒๗ 
 ในฐานะองคประกอบหนึ่งภายในวัด    ศาลาการเปรียญถือเปนอาคารที่มีความสําคัญใน
ระดับตน ๆ มาตั้งแตสมัยอยุธยาเนื่องจากเปนที่สําหรับประกอบศาสนกิจระหวางพระสงฆกับฆราวาส   
สําหรับศาลาการเปรียญในจังหวัดเพชรบุรี    แมวาสวนใหญจะไมมีอายุเกาแกสืบขึ้นไปไดถึงสมัยอยุธยา 
แตในดานระเบียบวิธีการสรางสรรคทางเชิงชางทั้งในสวนของการออกแบบรูปทรงสัดสวนตลอดจนเทคนิค
วิธีการกอสรางอาคารประเภทเครื่องไมแลว    อาคารเหลานี้นับวามีคุณคาความสําคัญดานภูมิปญญา
เฉพาะถิ่นอยูเต็มเปยม  ประกอบกับปจจุบันศาลาการเปรียญเครื่องไมตาง ๆ ที่มีอยูนับวันจะถูกดัดแปลง
ตอเติมหรือร้ือทิ้งสรางใหมเพิ่มมากขึ้นดวยปจจัยประกอบในหลายๆ ดานซึ่งลวนเปนการเปลี่ยนแปลงและ
ทําลายหลักฐานทางประวัติศาสตรชั้นตนใหสูญส้ินไปอยางนาเสียดาย     

                                                           
 ๒๓ อนุวิทย  เจริญศุภกุล,  องคประกอบสถาปตยกรรมไทย, ๑๕ - ๒๗. 
   ๒๔ สมใจ นิ่มเล็ก, “ลักษณะของสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย,” วารสารราชบัณฑิตย
สภา  ๒๕,  ๓  (มิถุนายน – กันยายน  ๒๕๔๓) : ๑๓๔.  

 ๒๕ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), ๑๘๔ -๑๙๒. 

 ๒๖ อุษา  งวนเพียรภาค,  “ วิวัฒนาการศาลาการเปรียญ,”  ใน   วิวัฒนาการพทุธสถานไทย        
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓), ๑๒๘ - ๑๗๙. 

 ๒๗ ชะลอ  กาเรียนทอง,  “การศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรมไทยแบบมีมขุประเจิด”          
(วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต      สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม     บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๔).    



 ๖
 
 ดวยเล็งเห็นถึงคุณคาความสําคัญของศาลาการเปรียญเครื่องไมเหลานี้ในฐานะเปนหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรที่สะทอนใหเห็นกระบวนการสรางสรรคทางเชิงชางของทองถิ่นในชวงเวลาหนึ่ง ผูศึกษา
จึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีคาเหลานี้ไวกอนที่จะถูกเปลี่ยนแปลง ละเลยปลอยทึ้งราง
และรื้อทําลายอยางไมรูคุณคา และเพื่อศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระดานสถาปตยกรรมอันนําไปสูขอสรุป
เกี่ยวกับหลักเกณฑและกระบวนการออกแบบและการกอสรางที่อยูเบื้องหลังงานสถาปตยกรรมเหลานั้น    
ทั้งนี้เพื่อสรุปผลเปนองคความรูใหมอันจะทําใหการศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมของเมืองเพชรบุรีมี
มุมมองที่เปดกวางทางวิชาการมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงคการศึกษา 

๑. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่   รูปแบบลักษณะ   จดุกําเนิดและพัฒนาการทางประวัติศาสตร 
สถาปตยกรรมของงานสถาปตยกรรมประเภทศาลาการเปรียญ 

๒. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดานศิลปสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัด 
เพชรบุรีในฐานะการเปนหลักฐานทางประวตัิศาสตร 
 ๓.   เพือ่ศึกษาวเิคราะหการออกแบบศาลาการเปรียญเครื่องไมในเรื่องตําแหนงที่ตั้ง   การจัด
กลุม  ลักษณะแผนผัง  ประโยชนใชสอย   รูปทรงรูปแบบและที่วางภายในอาคาร 
 ๔.   เพื่อศึกษาวิเคราะหการกอสรางศาลาการเปรียญเครื่องไมในเรื่องระบบโครงสราง   วสัดุ
และองคประกอบโครงสรางตลอดจนลําดับขัน้ตอนวิธีการกอสราง 
  
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาบทบาทหนาที่ พัฒนาการและรูปลักษณทางสถาปตยกรรมของ
ศาลาการเปรียญโดยเนนไปท่ีกลุมอยางศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวดัเพชรบุรี ๑๒ หลังซึ่งผานการ
คัดสรรและประเมินคุณคาทางสถาปตยกรรมแลวเทานั้นประกอบดวย 
 

 ๑.  ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม  ตําบลทาราบ      อําเภอเมือง 
 ๒.  ศาลาการเปรียญวัดพระทรง      ตําบลทาราบ  อําเภอเมือง 

 ๓.  ศาลาการเปรียญวัดลาด   ตําบลทาราบ   อําเภอเมือง 
 ๔.  ศาลาการเปรียญวัดแรก   ตําบลทาราบ   อําเภอเมือง 
 ๕.  ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม ตําบลทาราบ  อําเภอเมือง 

 ๖.  ศาลาการเปรียญวัดยาง       ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง 
 ๗.  ศาลาการเปรียญวัดนาพรม      ตําบลนาพันสาม  อําเภอเมือง 

 ๘.  ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา      ตําบลบานกุม  อําเภอเมือง 



 ๗
 

 ๙.  ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง     ตําบลบางครก      อําเภอบานแหลม 
 ๑๐.  ศาลาการเปรียญวัดในกลาง      ตําบลในกลาง      อําเภอบานแหลม 

 ๑๑.  ศาลาการเปรียญวัดโพธิก์รุ      ตําบลทาชาง      อําเภอบานลาด 
 ๑๒.  ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง      ตําบลเขายอย      อําเภอเขายอย 

 

 ขอบเขตของเนื้อหาเปนการศึกษาประวัติการสรางการปฏิสังขรณ  รูปลักษณสถาปตยกรรม
อันประกอบไปดวยตําแหนงที่ตั้ง  การจัดกลุม  ลักษณะแผนผัง องคประกอบในแผนผังและพื้นที่ใชสอย 
รูปแบบรูปทรง สัดสวน ที่วางตลอดจนระบบโครงสราง วัสดุองคประกอบโครงสรางและวิธีการกอสราง    
สวนเนื้อหาดานประวัติศาสตร  สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเพชรบุรีรวมถึงบอเกิด   ที่มาและลักษณะ
ของสกุลชางศิลปกรรมจะกลาวโดยสังเขปจากขอมูลที่ไดมีผูทําการศึกษาเอาไวแลว 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 ๑.  เปนการเก็บรวบรวมขอมลู   หลักฐานลักษณะทางสถาปตยกรรมของอาคารที่มีคณุคา
ความสําคัญทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะในดานของเชิงชางกอนจะถูกดดัแปลงหรือร้ือท้ิง 
 ๒. ไดเขาใจลักษณะแผนผัง รูปแบบ รูปทรงและสัดสวนทางสถาปตยกรรมรวมถึงระบบ
โครงสรางและวิธีการกอสรางศาลาการเปรียญอันสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของชางในอดีต 
  
ระเบียบวิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมเปนหลัก โดยเริ่มจาก
การเก็บขอมูลภาคเอกสารและภาคสนาม   จากนั้นจึงทําการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาทางสถาปตยกรรม
จากตัวแบบที่ใชในการศึกษาทั้งในสวนของการออกแบบและการกอสราง   
 
ข้ันตอนการศกึษา 
 ๑. รวบรวมขอมูลภาคเอกสารประกอบดวย  ขอมูลดานประวัติศาสตรและสังคมวัฒนธรรม 
ดานโบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะและสถาปตยกรรมรวมถึงดานอื่นๆเชน จากบันทึก จดหมายเหตุ    
ภาพถายเกา   หนังสือ  บทความตลอดจนสิ่งพิมพและงานวจิัยตางๆ เพื่อเปนขอมูลในการศึกษาขั้นตน 
 ๒. รวบรวมขอมูลภาคสนามโดยศึกษาจากสถานที่จริง  ไดแก     ขอมูลของตัวสถาปตยกรรม
จากการสํารวจรังวัด   เขียนแบบ   บันทึกภาพและขอมูลจากการสัมภาษณผูรูและผูเชี่ยวชาญ 
 ๓.  จัดระเบียบและประเมินคุณคาขอมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม 
 ๔.  วิเคราะหขอมูล 
 ๕.  สังเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
 ๖.  ตรวจทานและนําเสนอผลงาน 



 ๘
 
โครงสรางการศึกษา 
 

 บทที่ ๑   บทนํา 
  แสดงความเปนมาและความสําคัญของการศึกษา   วัตถุประสงค   ขอบเขต   ขั้นตอน
และวิธีดําเนินการศึกษา 
 

 บทที่ ๒   ศาลาการเปรียญ :  บทบาทหนาที่และรูปลักษณทางสถาปตยกรรม                 
  นําเสนอบทบาทหนาที่ จุดกําเนิดและพัฒนาการตลอดจนรูปลักษณทางสถาปตยกรรม
ของศาลาการเปรียญโดยรวม 

 
 บทที่ ๓   เพชรบุรี  :  มิติประวตัิศาสตรและศิลปกรรม 

  นําเสนอขอมูลดานกายภาพและพัฒนาการทางประวัติศาสตรของจังหวัดเพชรบุรีรวมถึง
บอเกิดที่มามูลเหตุปจจัย พัฒนาการและลักษณะกายภาพเฉพาะของงานศิลปกรรมสายสกุลชางเพชรบุรี
โดยจะกลาวอยางสังเขปโดยใชขอมูลจากที่มีผูไดทําการศึกษาเอาไวแลว 
 
 บทที่ ๔   ศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี 
  นําเสนอประวัติการสรางการปฏิสังขรณ  รูปลักษณทางสถาปตยกรรมศาลาการเปรียญ
ที่เปนตัวแบบในการศึกษาซึ่งประกอบดวย    ลักษณะแผนผัง    รูปแบบรูปทรงและลักษณะโครงสรางและ
องคประกอบโครงสรางโดยมีแบบรังวัดประกอบ 
 
 บทที่ ๕   การวเิคราะหทางสถาปตยกรรม 
  นําเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหาทางสถาปตยกรรมประกอบดวย ตําแหนงที่ตั้งผังบริเวณ 
ทิศทางการวางอาคาร  ลักษณะการจัดกลุม   ลักษณะแผนผัง   การใชสอยและองคประกอบในแผนผัง  
รูปแบบและรูปทรง   สัดสวนและที่วางภายในอาคาร  ระบบโครงสราง  วัสดุและองคประกอบโครงสราง
รวมถึงลําดับขั้นตอนวิธีการกอสราง  
 
 บทที่  ๖   บทสรุป 
   นําเสนอผลสรุปที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดประกอบดวยบทบาทหนาที่  พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของศาลาการเปรียญ    กระบวนการออกแบบและการกอสรางศาลาการเปรียญเครื่องไมใน
จังหวัดเพชรบุรี 

 
 



๙ 

 
บทที่ ๒ 

ศาลาการเปรียญ : บทบาทหนาที่และรูปลักษณทางสถาปตยกรรม 
 

 

 ความตอนหนึ่งในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาไดบันทึกเหตุการณชวงรัชกาลของสมเด็จ
พระเจาทรงธรรม  ( ครองราชย พ.ศ. ๒๑๔๕ - ๒๑๗๐ )๑   เมื่อคราวไดเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
ท่ีสระบุรีในป พ.ศ. ๒๑๔๙  ใจความวา   
 

  …    ศักราช   ๙๖๘   ปมะเมียศก   ...    เมืองสระบุรีบอกมาวาพรานบุญพบ 
รอยเทาอันใหญบนไหลเขาเห็นประหลาด     สมเด็จพระเจาอยูหัวดีพระทัย   เสด็จดวยเรือพระที่นั่ง
ชัยพยุหยาตราพรอมดวยเรือพระยาสามนตราชดาษดาโดยชลมารคนทีธาร ...    

  ... สมเด็จพระเจาอยูหัวอุทิศถวายวนาสงฆเปนบริเวณออกไปโยชนหนึ่งโดยรอบแลว         
ทรงพระกรุณาตรัสส่ังใหชางจัดการสถาปนาเปนมณฑปสวมพระบรมพุทธบาท และสรางพระ
อุโบสถ  พระวิหารการเปรียญ    ตึกกวานกุฏิสงฆเปนเอนกนุประการ … ๒ 

 

 เอกสารดังกลาวถือเปนการเอยถึงการเปรียญหรือศาลาการเปรียญ      อาคารประเภทหนึ่ง
ในกลุมงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีเปนครั้งแรก  และนั่นยอมหมายความวาความนิยมในการสราง
ศาลาการเปรียญขึ้นภายในวัดนาจะเริ่มมีขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรมเปนอยางชาสุด  เพราะ
หลังจากนั้นเมื่อพระมหากษัตริยพระองคใดโปรดใหทําการสถาปนาหรือปฏิสังขรณพระอารามตางๆ ก็มัก
ทรงโปรดใหสรางศาลาการเปรียญควบคูกันไปดวยเสมอ  จวบจนสมัยรัตนโกสินทรความนิยมในการสราง
ศาลาการเปรียญยังคงอยูมาโดยตลอดและไดกลายเปนองคประกอบสถาปตยกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งใน
แผนผังวัด 
                                                           
 ๑ กําหนดชวงรัชสมัยของพระองคระหวางศักราช ๙๖๔ – ๙๘๙  หรือ พ.ศ. ๒๑๔๕ – ๒๑๗๐,  
ดู  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ (จาด)  (พระนคร : 
คลังวิทยา, ๒๕๐๗),๓๒๘ –๓๓๔ ; สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ทรงนิพนธ
พระอธบิายประกอบ, พระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขา  เลม ๑  ( พระนคร : หางหุนสวนจํากัด
โอเดียนสโตร, ๒๕๐๕), ๓๔๔ ; พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตนวัดพระเชตุพน, 
พิมพครั้งที่ ๔  (พระนคร:คลังวิทยา,๒๕๑๔), ๓๓๓ - ๓๓๖. 

 ๒ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ทรงนิพนธพระอธิบายประกอบ, 
พระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๒  (พระนคร : หางหุนสวนจํากัดโอเดียนสโตร, ๒๕๐๕),  
๒ - ๓. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 ๑๐

๑. ความหมายและบทบาทหนาที่ของศาลาการเปรียญ 
 

 ตามความหมายในพจนานุกรมศัพทศิลปกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ การเปรียญ ”
หมายถึง อาคารสถาปตยกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาใชเปนสถานที่สําหรับพระภิกษุแสดงธรรมหรือ
ประกอบการกศุลตางๆ๓   สวนพจนานุกรมฉบับราชบันฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดกลาววาการเปรียญ
เปนชื่อเรียกของอาคารศาลาวดัที่พระภิกษุสงฆใชแสดงธรรม๔     น.  ณ ปากน้ํา  ใหความหมายอยาง
เดียวกันคือเปนศาลาสําหรับสัปบุรุษและสีกาใชฟงธรรม๕  ขณะที่  โชติ  กลัยาณมิตรใหคําจํากัดความวา
เปนอาคารโถงขนาดใหญสําหรับพระสงฆศึกษาทางปริยัติ  สําหรับฆราวาสฟงธรรมหรือสําหรับการทํา 
บุญกุศลตางๆ๖ สวนพจนานุกรมนอกราชบัณฑิตยฯโดยสํานักพจนานุกรมมติชนใหความหมายวาเปน
อาคารที่ประชาชนมาชุมนุมทําพิธีทางศาสนาในวัด๗    จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปวา “การเปรียญ”  หรือ  
“ศาลาการเปรียญ”เปนอาคารสําหรับพระสงฆใชแสดงธรรมแกฆราวาสหรือใชประกอบการบุญกุศลตางๆ 
อาทิเชน    ทําบุญเลี้ยงพระ   จัดเทศนมหาชาติ   ทอดผาปาหรืออาจใชเปนที่ประชุมชาวบาน     โดยมาก
มีขนาดใหญเพื่อตอบรับการใชงานของกลุมคนจํานวนมาก  

 
 แมมปีระโยชนใชสอยอยางเดียวกันแต “การเปรียญ” และ “ศาลาการเปรียญ” มีรูปลักษณ

แตกตางกันโดย  “การเปรียญ”  เปนชือ่เรียกอาคารโถงลักษณะทึบกอดวยอิฐถอืปูนแบบเดียวกับอุโบสถ
และวิหารทั่วไป๘ สวนใหญพบในพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสถาปนาหรือปฏิสังขรณและวัดที่

                                                           
 ๓ ราชบัณฑิตยสถาน,  “การเปรียญ,” ใน  พจนานุกรมศัพทศิลปกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

อักษร ก.   (กรุงเทพฯ : ราชบณัฑิตยสถาน, ๒๕๒๖), ๓๙.    
 ๔ ราชบัณฑิตยสถาน,  “การเปรียญ,”  ใน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒         

(กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), ๑๑๕. 
 ๕ ประยูร  อุลุชาฎะ  [น. ณ ปากน้ํา],  พจนานกุรมศิลป  (ฉบับแกไขปรับปรุง),  พมิพคร้ังที่ ๒   

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๒๒),  ๒๖. 
 ๖ โชต ิ กัลยาณมิตร,  สถาปตยกรรมแบบไทยเดิม   (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม

,๒๕๓๙), ๙๔.  
 ๗ สํานักพจนานุกรม  มติชน,  “ศาลาการเปรียญ,”  ใน   พจนานุกรมนอกราชบัณฑิตยฯ,  

พิมพครั้งที่ ๓  (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), ๑๘๗.    
 ๘ สัมภาษณ  สมใจ  นิ่มเล็ก, ราชบัณฑิตสาขาวิชาสถาปตยกรรมและอาจารยผูชํานาญพิเศษ

ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๑๖ กนัยายน  ๒๕๔๗.  



 ๑๑

ขุนนางชั้นผูใหญอุปถมัภ  ขณะที่ “ศาลาการเปรียญ”เปนชื่อเรียกอาคารโถงโปรงสรางดวยไมในแบบอยาง
ของศาลา๙   สวนใหญพบตามวัดราษฎรสามารถสรางไดงายสะดวกและไมยุงยาก    

 

 แมปจจบุันศาลาการเปรียญจะมีบทบาทหนาที่ใชงานหลายอยางจนเสมือนหนึ่งเปนอาคาร
เอนกประสงคของวัด แตแทจริงแลววัตถุประสงคหลักแรกเริ่มอยางเดียวในการสรางศาลาการเปรียญคือ
เพื่อเปนสถานที่เรียนหนังสือของพระสงฆ๑๐ อุษา งวนเพียรภาคไดกลาวถึงมูลเหตุในการสรางศาลาการ
เปรียญวาเปนผลมาจากการเรียนการสอนพระปริยัติของพระสงฆในสมัยอยุธยาเปนสําคัญ  โดยกอนจะมี
ศาลาการเปรียญนั้นการศึกษาของสงฆมีขึ้นในพระวิหารหรือตามศาลาตางๆ ในวัดไมไดมีสถานที่แนนอน   
แตเมื่อพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสงผลใหจํานวนพระสงฆบวชเรียนมากขึ้นทําใหเกิดความตองการสถานที่
ศึกษาเลาเรียนอยางเปนสัดเปนสวนขึ้นโดยเฉพาะ๑๑      จึงอาจกลาวไดวาจุดเริ่มตนของศาลาการเปรียญ
มีสถานภาพเปนโรงเรียนศึกษาปริยัติธรรมของพระสงฆซึ่งคอนขางสอดคลองกับชือ่อาคาร เพราะคําวา  
“เปรียญ”  นั้นอาจแผลงมาจาก “บาเรียน”  ในภาษาบาลีอนัหมายถึงผูรูธรรมหรือผูเลาเรียน๑๒  นอกจากนี้  
“เปรียญ” ยังเปนชื่อเรียกชั้นตางๆ ในหลักสูตรพระปริยัติธรรมของพระสงฆ๑๓   ดังนั้นบทบาทแรกเริ่มของ

                                                           
 ๙ ศาลา   หมายถึงสิ่งปลูกสรางประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมตามแบบประเพณีนิยม

ใชเปนที่พักชัว่คราวหรือใชงานอยางอื่นโดยมากมักสรางดวยไม, จุลทรรศน  พยาฆรานนท, “ศาลา,”  
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๑๓ (๒๕๔๒) : ๖๒๖๓–๖๒๖๖ ; สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงอรรถาธิบายวา “ศาลา”มคีวามหมายอยูสองนัยคือเปนที่พักอยางหนึ่งเชน  ศาลากลางยาน ศาลาราย
และเปนที่ประชุมอยางหนึ่งเชน  ศาลาโรงธรรม   ศาลาการเปรียญ,  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศและสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,   สาสนสมเด็จ  
(พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๔), ๖ : ๓๓. 

 ๑๐ สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), ๑๘๕. 

 ๑๑ อุษา งวนเพียรภาค, วิวัฒนาการพุทธสถานไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๓),๑๙๑. 
 ๑๒ สิริวัฒน  คําวนัสา, สงฆไทยใน ๒๐๐ ป  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรีอนันต, ๒๕๒๔), ๕๘,  ดู       

“ บาเรียน,”  ใน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, ๖๒๕ ; แตมีผูใหทัศนะวา  เปรียญ  
อาจแผลงมาจาก  ปริญ  (แผลงจาก  อ ิ เปน  เอีย)   หมายถึง   รูรอบ  ( ปริ  แปลวา รอบ  ญา แปลวา รู ), 
ภาษิต  จิตรภาษา, “ศาลากลางบาน,”  ศิลปวัฒนธรรม ๑๕, ๙  (กรกฎาคม  ๒๕๓๗ ) : ๖๑. 

 ๑๓ ในสมัยอยุธยา   เปรียญเปนชือ่เรียกชั้นของพระปริยัติธรรมซึง่แบงออกเปน  ๓  ชั้นไดแก 
  ๑.  เปรียญเอก  ตองมีความรูสอบไดพระสูตร   พระวินัยและพระอภิธรรม   
  ๒.  เปรียญโท ตองมีความรูสอบไดพระสูตรกับพระวินัยปฎก 
  ๓.  เปรียญตรี สอบความรูไดเพียงพระสูตร  



 ๑๒

ศาลาการเปรียญจึงเสมือนโรงเรียนที่สอนพระใหเปนเปรียญ๑๔  ซึ่งในบันทึกของซิมอง  เดอ  ลาลูแบร   
คณะติดตามราชทูตฝรั่งเศสซึ่งเดินทางเขามากรุงศรีอยุธยาในปลายป พ.ศ.๒๒๓๐ ตรงกับปลายรัชสมัย
ของสมเด็จพระนารายณก็ไดกลาวถึงศาลาการเปรียญวาเปนโรงเรียนของเณร ( School of the Nens)๑๕  
ซึ่งเมื่อมีการใชงานจริงยอมหมายรวมถึงเปนโรงเรียนของพระสงฆดวย    

 และเนื่องจากศาลาการเปรียญเปนอาคารโถงขนาดใหญมีพื้นที่ใชงานมาก   จึงไดถูกนํามาใช
ประโยชนอยางอื่นนอกเหนือไปจากการศึกษาเลาเรียน  เชน  เปนสถานที่ทําบุญถวายภัตตราหารพระสงฆ   
เปนที่พระสงฆแสดงธรรมแกฆราวาสหรือใชเปนที่ประกอบงานบุญประเพณีอันกุศลตาง ๆ  ที่สําคัญไดแก   
งานบุญเทศนมหาชาติ     ฉะนัน้เพื่อใหตอบรับกับกจิกรรมการใชงานที่เพิ่มขึ้นมาชิดแนวผนังดานยาวของ
ศาลาการเปรียญจึงยกพื้นเปนตั่งไมยาวสําหรับเปนอาสนสงฆ          และดานในของโถงกลางอาคารจะมี
ธรรมาสนตั้งประกอบอยูดวยเสมอ    บันทึกของ   เอนเยลเบิรต    แกมปเฟอร   ( Engelbert  Kaempfer ) 
หมอชาวเยอรมนัซึ่งเดินทางเขามากรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๓ ในรัชสมยัสมเด็จพระเพทราชา      และ
การไดพํานักอยูนานกวาหนึ่งเดือนทําใหมีโอกาสพิจารณาภมูิสัณฐานตางๆของกรุงศรีอยุธยาคอนขางมาก       
โดยไดไปยังวัดแหงหนึ่งและเห็นการแสดงธรรมของพระสงฆภายในศาลาการเปรียญ   ซึ่งหมอแกมปเฟอร
ไดบรรยายลักษณะของอาคารและสภาพการฟงธรรมของผูคนชาวกรุงศรีอยุธยาไวอยางละเอียดดังนี ้
 

 …  ถัดจากโบสถไปก็เปนที่อยูของพระสงฆเปนเพียงเรือนเล็กๆ  ทางดานหนึ่งเปนหองโถง
สาธารณะ     หรือที่แสดงพระธรรมเทศนาเรียกวาพระกุฎี  ( Prahkdi  )  ซึ่งตามธรรมดาเปน
โรงไมกระดานใหญคลายโบสถมาก       ชายคาปดทองมีบันไดขึ้น ๒ - ๓  ขั้น มีฝาไมระแนง
แทนหนาตางเปนชองลม   ในขณะเทศนามีการประชุมฟงธรรม   ขางในมีเสาค้ําเพดานเปนแถว
ยาวสองแถว      และกั้นหองเปนชั้นเปนคอก     ตรงกลางหองสูงจากพื้นขึ้นไปสองสามกาว
เปนธรรมาสน    สลักรูปแปลก ๆ และปดทองเหมือนอยางที่มีอยูในโบสถของเรา     ถึงเวลามี
พระแก ๆ ขึ้นไปแสดงพระธรรม    กางคัมภีรใบลานจารดวยอักษรดํา   อานดวยสําเนียงชา ๆ 
และชัดถอยชัดคํา  ใหบรรดาผูฟงซึ่งสวนมากเปนพระนักเรียนหรือพระหนุม ๆ ถึงคําลางคําหรือ

                                                                                                                                                                       
 ซึ่งการเรียกชื่อชั้นเปนเปรียญเอก เปรียญโทและเปรียญตรีนั้นคงอยูมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๒  

จากนั้นสมเด็จพระสังฆราช ( มี ) ไดทรงคิดระเบียบแปลพระปริยัติธรรมขึ้นใหมโดยไดจดัแบงชั้นเปรียญ
เปน ๙ ชั้นเรียกวาเปรียญ ๙  ประโยค  ชัน้เปรียญจึงนับตามประโยคตั้งแตนั้นมา,  สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศและสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  
สาสนสมเด็จ  (พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๔), ๑๒ : ๕๗. 

 ๑๔ อุษา  งวนเพียรภาค,  วิวัฒนาการพุทธสถานไทย,  ๑๙๒. 
 ๑๕ ซิมอง เดอ ลาลูแบร,  จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ:ราชอาณาจกัรสยาม, แปลโดย 

สันต ท.โกมลบุตร (พระนคร : กาวหนา, ๒๕๑๐), ๕๐๘ ; และดู  Simon  De  La  Loubere,  The  
Kingdom  of  Siam  ( London : Oxford  University Press, 1969 ), 114.    



 ๑๓

ชื่อลางชื่อ ผูฟงก็พนมมือขึ้นเหนือหนาผากแสดงคารวะ   แตสวนมากมีความเล่ือมใสและตั้งใจ
ฟงเพียงเล็กนอยเทานั้น   ขาพเจาไดเห็นมากับตาเอง   เปนตนลางคนก็นั่งเจียนหมาก   ลางคน
นั่งบดผงหรือตําหมาก   ลางคนจีบพลูหรือไมก็ทําอยางอื่นฆาเวลา  ใกล ๆ กับธรรมาสนหรือใน
ที่แหงใดแหงหนึ่งภายในศาลานั้น   มีรูปพระอมิดา ( Idol  of  Amida) ยืนอยูบนดอกบัวหลวง 
(Tarate Faba Aegyptiaca, Nymphaeamagnaincarnata)    เชื่อกันวาเปนทนายใหวิญญาณ
ที่ออกจากราง    รอบ ๆ หองประดับดวยชอดอกไมมงกุฎ   ทั้งกระดาษและเครื่องประดับอื่นๆ
แลเลื่อมเปนมัน  แขวนไวกับปลองไมไผเหมือนอยางที่มีในกระบวนแหศพ  
 ในระหวางการประชุม ขาพเจาไดสังเกตุเห็นเครื่องอะไรอยางหนึ่งตั้งอยูหนาธรรมาสน
เปนนิจ    เครื่องนี้ตอดวยไมไผเปนรูปโตะหอยผาเหลืองอยางที่พระสงฆนุงหม    มีดอกไมตางๆ 
เสียบติดไวทั่วเปนการประดับ  ขางบนมีชามและจานวางเปนสํารับอยูหลายใบลวนบรรจุเต็มไป
ดวยขาว,  ไมจันทนหอม,  จันทรเทศ,  ปลาแหง,  มะนาว,  มะมวงและผลไมอยางอื่น ๆ ของ
พื้นเมืองเปนของถวายพระ       คราวหนึ่งขณะที่ขาพเจากําลังจะเขาไปในที่แสดงธรรมแหงหนึ่ง    
ขาพเจาไดพบคนกําลังแบกหามเครื่องชนิดนี้ลงบันไดมา  เพราะเสร็จการประชุมแลว  จะเปน
ดวยผูคนเกะกะกีดขวางหนทาง  หรือเปนดวยความสะเพราของผูคนแบกหามก็ตามเครื่องได
หลุดออกจากกัน   ชามและจานพรอมดวยขาวของทั้งนั้นตกลงยังพื้นดนิ  ทําใหขาพเจาตองรีบ
หลีกทางไปโดยเร็ว  ดวยเกรงวาฝูงคนจะมารุมเอาขาพเจาวาเปนตนเหตุเสียหายทั้งนี้เขา … ๑๖ 

 

 บันทึกของหมอแกมปเฟอรยืนยันวาไดมีการเทศนมหาชาติขึ้นในศาลาการเปรียญแลวตั้งแต
สมัยอยุธยา๑๗นอกจากนี้ในเรื่องเสภาขุนชางขุนแผนยังไดกลาวถึงกิจกรรมใชงานภายในศาลาการเปรียญ
ไวหลายประการเชน   ในประเพณีงานบุญสงกรานตของวัดปาเลไลย   สุพรรณบุรี  ซึ่งจัดใหมีการใสบาตร
พระภิกษุและสามเณรในศาลาการเปรียญ  คร้ังนั้นขุนแผนเมื่อยังเปนเณรแกวไดรับของประเคนจากนาง
พิมเสียจนลนบาตรดังความในเสภาวา 

 

 … ฝายพระสงฆหมดองครองผา  เสร็จแลวลงมาศาลาใหญ 
เถรเณรนั่งจัดถัดกันไป   สัปปุรุษกราบไวดวยยินดี 

                                                           
๑๖ เอนเยลเบิรต   แกมปเฟอร,  ไทยในจดหมายเหตุแกมปเฟอร,  แปลโดย  อมัพร   สายสุวรรณ, 

พิมพครั้งที่ ๓ (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๘. พิมพในงานฌาปนกิจศพนายรวย ศยามานนท  มีนาคม  
๒๕๐๘), ๔๗ - ๔๙. 

๑๗ มหาชาติเปนพระชาติสุดทายแหงความเปนพระโพธิ์สัตวของพระพุทธเจา    โดยเสวยพระชาติ
เปนพระเวสสันดรบําเพ็ญทานบารม,ี       การสวดเทศนมหาชาตินาจะมีมาแลวในสมัยสุโขทัยเพราะจารึก
วัดศรีชุมและจารึกวัดหินตั้งกลาวถึงคําวา   “ กลอยสดับพระมหาชาติแลว ”   และจารึกนครชุมมีคาํวา      
“ พระมหาชาต ิ ” และ “สวดแล ”  สันนิษฐานวารูปแบบการสวดเปนยกขอความบาลีแลวแปลเปนไทย,  
ธิดา  สาระยา,  อารยธรรมไทย  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๙), ๔๑๖. 



 ๑๔

ตางถวายเภสัชจัดพานเรียง   หมผาสไบเฉียงอยูตามที่ 
อาราธนาศีลขึ้นทันที   สมภารมีก็ใหศีลไปพลัน 
แลวถวายพรพระตั้งนโม   พวกสีกาหาโออยูตัวส่ัน 
จัดของใสสํารับลงฉับพลัน   ตั้งถวายเปนหลั่นกันลงมา 
ลูกศิษยเถรเณรประเคนบาตร  อังคาสขาวของไวตรงหนา 
ชวยเหลือคอยสํารวจตรวจตรา  น้ํายาพรองตองตักเอาเติมไป 

       ฝายวานางพิมมีศรัทธา   กลวยขนมสมซาใสถาดใหญ 
หยิบขันขาวบาตรเดินนาดไป   ใสแตหัวโตงลงมาพลัน 
ครั้นวามาถึงเจาเณรแกว   แลแลวเรรวนนึกหวนหัน 
เจาเณรนี้ทีเหมือนรูจักกัน   นางก็ตักจันหันทัพพีโต 
หมูผัดปลาแหงทั้งแกงไก   ไขพอกซีกใหญใสอักโข 
ไสกรอกปลาแหงแตงโม   แกงโถหนึ่งใสใหพอแรง ...๑๘ 
 

นอกจากนี้งานประเพณีเทศนมหาชาตใินเดือนสิบของวัดปาเลไลยก็ยังจัดขึ้นในศาลาการเปรียญ
โดยมีกัณฑเทศนทั้งหมด ๑๓ กัณฑ   เทศนตั้งแตเชาเรื่อยไปจนสองยาม   คร้ันถึงวันงานตอนเย็นเณรแกว
ไดขึ้นเทศนบนธรรมาสนกัณฑมัทรีแทนสมภารที่อาพาธดังความในเสภาวา 

 
    … ครานั้นเจากัณฑทศพร            ลุกขึ้นตื่นนอนแตกอนไก 
ขนของเครื่องกัณฑสนั่นไป   ถึงวัดปาเลไลยไดอรุณ 
เครื่องกัณฑตั้งพานในการเปรียญ  จุดธูปเทียนไวพระอยูกรุนกรุน ... 

 

    ... ครานั้นจึงโฉมเจาเณรแกว  เย็นแลวจะไปเทศนก็พลัดผา 
หมดองครองแนบกับกายา   แลวไปวันทาทานขรัวมี 
ลุกออกจากหองของสมภาร   อธิษฐานแลวก็เสกขี้ผ้ึงสี 
ใหเณรอนเดินนําแบกคัมภีร   มาจากกุฎีถึงศาลา ... 
 

    ... กมกรานตั้งพานหมากอังคาส  ขึ้นธรรมาสนจับจบคัมภีรจอง 
มือจับหนังสือถือประคอง   อานตองตามบทจุณณีย  
จนถึงแทบทางพระนางคลา   พบพญาพยัคฆราชสีห 
นางชะออนวอนขอจรลี   จนราตรีแจมแจงดวยแสงจันทร... 
 

    ... สัปบุรุษหญิงชายครั้นไดฟง  เสียงสาธุดังขึ้นพรอมหนา 
ทุกคนดลใจใหศรัทธา   นางพิมเปล้ืองผาทับทิมพลัน...” ๑๙ 

                                                           
๑๘ เสภาเรื่องขุนชาง - ขุนแผนฉบับหอพระสมุด  กรมศิลปากร,  ตอนที่ ๓,  ๔๗ - ๔๘. 
๑๙  เร่ืองเดียวกัน, ตอนที่ ๓,  ๕๑ – ๕๖. 



 ๑๕

 ดวยเหตุนี้บทบาทหนาที่ของศาลาการเปรียญจึงเริ่มขยายจากพระสงฆออกไปสูฆราวาสและ
จากโรงเรียนศึกษาพระธรรม      ศาลาการเปรียญไดเปล่ียนสถานะบทบาทไปเปนสถานที่สําหรับพระสงฆ
และฆราวาสไดเขามาประกอบศาสนกิจอันเปนกุศลรวมกันจนกลายมาเปนอาคารสําคัญใชจัดงานตางๆ
ปจจุบันศาลาการเปรียญมีบทบาทหนาที่เปนอาคารเอนกประสงคของวัด   หนาที่เดิมของการเปนโรงเรียน
สอนพระสงฆไดหมดไปเมื่อแตละวัดมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยเฉพาะขึ้นแทนที่   ตัวอยางหนาที่ใชงาน
ของศาลาการเปรียญในปจจบุันมีดังตอไปน้ี 

๑. เปนที่สําหรับพระสงฆแสดงพระธรรมแกฆราวาสในวันธรรมสวนะ   หรือใชในการ 
ประกอบพิธีทางศาสนาในโอกาสตางๆ  เชน   เทศนมหาชาติหรือทอดผาปา 

 ๒.  เปนที่สําหรับฆราวาสทําบญุถวายภัตตราหารพระสงฆ   
  ๓.  เปนที่สําหรับอบุาสกอบุาสิกาเขามาใชถือศีลอุโบสถและฝกวิปสสนากรรมฐาน 
  ๔.  เปนที่ตั้งศพและสวดพระอภิธรรมศพ    ในกรณีที่วัดไมมีศาลาสวดศพ๒๐ 
 

 โดยทั่วไปความนิยมในการสรางศาลาการเปรียญพบมากแถบภาคกลางและภาคตะวันตก
ของประเทศไทย   ทางภาคใตพบบางแตไมมากนักเรียกวาโรงธรรมหรือศาลาธรรม๒๑  สวนใหญมีลักษณะ
เปนอาคารทรงโรงยกใตถุนสูงเล็กนอยไมนิยมกั้นฝาผนัง หลังคาจั่วมีกันสาดโดยรอบ  สวนภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือมักเรียกชื่อตามภาษาถิ่นวา  หอแจก  หัวแจก  หรือ โฮงธรรม๒๒   รูปแบบและลักษณะ
ใกลเคียงกันมีทั้งอาคารเครื่องไมและเครื่องปูนสรางตามอยางงานศิลปกรรมทองถิ่น   ในขณะที่ภาคเหนือ
ไมนิยมสรางศาลาการเปรียญเนื่องจากวิหารยงัเปนอาคารหลักของวัดอยูไมเปล่ียนแปลง๒๓ 

 อยางไรก็ตามมอีาคารอีกประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบและลักษณะบทบาทหนาทีใ่ชงานใกลเคียง
กับศาลาการเปรียญอยางมาก ตางกันเพียงสถานที่ตั้งเทานั้นคือ “ศาลากลางบาน” หรือ“ศาลากลางยาน”   
โดยศาลาการเปรียญเปนของวัดตั้งอยูภายในวัด   สวนศาลากลางยานเปนของชุมชนตั้งอยูกลางชุมชน
สรางเพื่อเปนที่ทําบุญตักบาตรฟงเทศนของชาวบานในกรณีที่ชุมชนนั้นอยูหางจากวัดมาก  ซึ่งไมสะดวก
ในการไปทําบญุโดยตองถือขาวของและสํารับภัตตราหารไปไกล  และการนิมนตพระมายอมสะดวกกวา
จึงเกิดเปนศาลาโถงทรงโรงขึ้น๒๔  ศาลาดังกลาวเปนของกลางของชุมชนนอกจากใชทําบุญตักบาตรแลว
ยังใชเปนศูนยกลางในการพบปะสังสรรคประชุมทํากจิกรรมตางๆ ในชุมชนอีกดวย 

                                                           
 ๒๐ อุษา  งวนเพียรภาค,  วิวัฒนาการพุทธสถานไทย,  ๑๙๒. 
 ๒๑ วนิดา  พึ่งสุนทร,  “สถาปตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต,”  อาษา  ๘  ( ๒๕๔๓) : ๕๙. 
 ๒๒ ธวัช  ปุณโณทก, “หอแจก ( ศาลาการเปรียญ ) : ศาสนสถาน,”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคอีสาน  ๑๔  ( ๒๕๔๒ ) : ๕๐๘๐. 
 ๒๓ อุษา  งวนเพียรภาค,  วิวัฒนาการพุทธสถานไทย,  ๑๙๓. 
 ๒๔ ภาษิต  จิตรภาษา, “ศาลากลางบาน,”  ศิลปวัฒนธรรม,  ๖๐. 



 ๑๖

ภาพที่  ๔   อุบาสกและอุบาสิกา 
เขามาถืออุโบสถศีลภายใน 

ศาลาการเปรียญวัดเชิงทา  จ. อยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑  การแสดงพระธรรมเทศนาในศาลาการเปรียญ  
จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

พระอุโบสถวัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพฯ 
ที่มา : ชุติมา  ชุณหะชา, บรรณาธิการ, วัดโสมนัสวิหาร    

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๘), ๖๘. 

   ภาพที่  ๒  นางพิมตักบาตรเณรแกวใน 
ศาลาการเปรียญวัดปาเลไลย  จากเสภาขุนชางขุนแผน 
ที่มา : ขุนชางขนุแผน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ๑๑ ตุลาคม  
๒๕๔๗.เขาถึงไดจาก http://203.144.10/service/mod/ 

heritage/nation/koopan/index02.htm 

ภาพที่   ๖   งานเทศนมหาชาติ 
ในศาลาการเปรียญวัดมะพราวเตี้ย   กรุงเทพฯ 
ที่มา : สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  ธนบุรี    

(กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๒), ๒๐๙. 
 

ภาพชุดแสดงลักษณะกิจกรรมหนาที่ใชงานของศาลาการเปรียญ 

ภาพที่   ๓   งานทําบุญสงกรานต 
ในศาลาการเปรียญวัดประดิษฐาราม  กรุงเทพฯ 
ที่มา : สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  ธนบุรี    

(กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๒), ๒๐๔. 

ภาพที่   ๕   งานเทศนมหาชาติ 
ในศาลาการเปรียญวัดยาง  จ.เพชรบุรี 

ที่มา : สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  เพชรบุรี    
(กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๑๓๕. 



 ๑๗

              ศาลากลางบาน   อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 
ที่มา : ภาษิต จิตรภาษา, “ศาลากลางบาน,”  

ศิลปวัฒนธรรม ๑๕, ๙  (กรกฎาคม  ๒๕๓๗) : ๖๐.   

ศาลากลางบาน   อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี 
ที่มา :  นายรอบรู [นามแฝง], “เที่ยวทั่วไทยไปกับ 

นายรอบรู,” สารคดี ๑๘, ๒๐๕ (มีนาคม ๒๕๔๕) : ๖.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงธรรมวัดมวง   อ.ทาฉาง  จ.สุราษฎรธานี โรงธรรมวัดทายยอ   อ.เมือง  จ.สงขลา 

หอแจกวัดทาโพธิ์ชัย   อ.เรณูนคร  จ.นครพนม 

             ภาพที ่  ๘    ภาพชุดโรงธรรมหรือศาลาการเปรียญในภาคใต 

ภาพที่   ๙   ภาพชุดหอแจกหรือศาลาการเปรียญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มา  :  วิโรฒ  ศรีสุโร,   สิมอีสาน  (กรุงเทพฯ : บริษัทเมฆาเพรสจํากัด,  ๒๕๓๖),  ๔๔, ๔๕. 

    หอแจกวัดจอมศรี   อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 

 

ภาพที่   ๑๐    ภาพชุดศาลากลางบานหรือศาลากลางยาน 

ภาพที่   ๗    ภาพชุดการทําบุญภายในศาลาการเปรียญชวงวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
ที่มา : มยุรี  สุภังคนาช, “การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษวัดในชุมชนริมคลองออม จังหวัดนนทบุรี,”  

  หนาจั่วฉบับประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมไทย ๑,  ๒ ( กรกฎาคม  ๒๕๔๗), ๑๐๔. 



 ๑๘

๒. พัฒนาการของศาลาการเปรียญ 
 
 ผลการศึกษาโบราณสถานในตัวเมืองสุโขทัยไดพบรองรอยอาคารที่ปจจบุันเหลือเพียงฐานกอ
อิฐบริเวณดานทิศตะวันออกของวัดมหาธาตสุุโขทัย ซึ่งเดิมเรียกวาเนินปราสาทเพราะเชื่อวาเปนบริเวณ
ตําหนักที่ประทับของพระมหากษัตริยนั้น   สันนิษฐานวานาจะเปนอาคารที่สรางขึ้นภายในวัดสําหรับเปน
ที่พุทธศาสนิกชนเขารวมสมาคมกัน   และยังไดพบอาคารลักษณะเดียวกันนี้ในลังกาที่เมืองอนุราธปุระ
และเมืองโปลนนารุวะโดยปรากฏชื่อในเอกสารโบราณของลังกาวา  “ สันนิบาตศาลา ”   ซึ่งเมื่อพจิารณา
รูปแบบหนาที่ใชงานแลวมีลักษณะใกลเคียงกับศาลาการเปรียญที่สรางขึ้นในสมัยหลัง๒๕         

 อยางไรก็ตามอาคารดังกลาวสรางขึ้นดวยจุดมุงหมายที่ตางออกไปและไมเกี่ยวของกับศาลา
การเปรียญสมัยตอมาแตอยางใด  เนื่องจากความนิยมในการสรางศาลาการเปรียญขึ้นภายในวัดเริ่มมีขึ้น
ในชวงสมัยอยธุยา     จากหลักฐานภาคเอกสารสันนิษฐานไดในเบื้องตนวาความนิยมดังกลาวนาจะเริ่มมี
ขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมอยางชาสุด    
 
๒.๑  สมัยอยุธยา 
 หลักฐานภาคเอกสารปรากฏชื่อพุทธศาสนสถาปตยกรรมไทยที่เรียกวาการเปรียญขึ้นครั้งแรก
ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาทรงธรรม  ( ครองราชย พ.ศ. ๒๑๔๕ - ๒๑๗๐ )  ในคราวที่ไดทรงโปรดใหทํา
การสถาปนามณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๙   ซึ่งครานั้นไดมีการสรางอาคารทางศาสนา
ขึ้นหลายหลังทั้งมณฑป  พระอุโบสถ  พระวหิาร  ตึกกวานกุฏิสงฆรวมถึงการเปรียญหรือศาลาการเปรียญ
สําหรับเปนสถานที่ศึกษาเลาเรียนบาลีและไตรปฎกของพระสงฆดังความปรากฏในพระราชพงศาวดารวา 
                                                                                                                     

  …   ศักราช  ๙๖๘   ปมะเมียศก  ( พ.ศ. ๒๑๔๙ ) …  เมืองสระบุรีบอกมาวาพรานบุญ
พบรอยเทาอันใหญบนไหลเขาเห็นประหลาด      สมเด็จพระเจาอยูหัวดีพระทัย  เสด็จดวยเรือ
พระที่นั่งชัยพยุหยาตรา … สมเด็จพระเจาอยูหัวอุทิศถวายวนาสนเปนบริเวณออกไปโยชนหนึ่ง
โดยรอบแลว     ทรงพระกรุณาสั่งใหชางจับการสถาปนาเปนมณฑปสวมพระบรมพุทธบาท    
แลวสรางพระอุโบสถพระวิหาร   การเปรียญ  ตึกกวานกุฏิสงฆเปนเอนกประการแลว … ๒๖ 

                                                           
 ๒๕ ชุติมา   ลพานวุรรตน,   ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุสุโขทยั   [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ  ๑๒  

กันยายน  ๒๕๔๕. เขาถึงไดจาก http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/text13-jan45.html 
 ๒๖ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนุมาศ  (เจิม)  กับพระจักรพรรดิพงศ (จาด),

๓๓๑ – ๓๓๒ ;  พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  เลม ๒,  ๒ – ๓  ;  พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบบัสมเด็จพระพนรัตนวัดพระเชตุพน, ๓๓๓ - ๓๓๕. 



 ๑๙

 ความจากพระราชพงศาวดารขางตนถือเปนหลักฐานชิ้นสําคัญในปจจุบันที่นักวิชาการตาง ๆ 
ใชยืนยันวาความนิยมสรางศาลาการเปรียญเริ่มมีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระเจา
ทรงธรรมเปนอยางชาสุด๒๗ เพราะไมปรากฏหลักฐานใดกลาวถึงศาลาการเปรียญเกาไปกวาสมัยพระมหา 
กษัตริยอยุธยาพระองคนี้    ซึง่เมื่อพิจารณาเงื่อนไขปจจัยแวดลอมอื่นนอกเหนือหลักฐานภาคเอกสารแลว
มีความเปนไปไดหลายประการที่ศาลาการเปรียญอาจเริ่มมขีึ้นในรัชสมัยของพระองค      
 

  ประการแรก  บทบาทพระมหากษัตริยถือเปนปจจัยสําคัญของพลวัตสังคมไทยในอดีต   
ปจจัยประการแรกจึงมาจากบทบาทของพระองคเอง   เนื่องจากกอนครองราชยพระองคทรงเปนภิกษุ
ผนวชอยูวัดระฆังมีสมณฐานันดรศักดิ์เปนพระพิมลธรรมอนันตปรีชา  เชีย่วชาญชํานาญทางไตรปฎกและ
ไตรเพท มีศิษยและญาติโยมนับถือมาก๒๘  ดวยเหตุนี้เมื่อครองราชยแลวจึงเปนพระมหากษัตริยที่ศรัทธา
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเปนอันมาก  การโปรดใหชะลอพระมงคลบพิตรยายมาไวทางตะวันตกแลว
กอพระมณฑปคลุมไวใน พ.ศ. ๒๑๔๖    การสถาปนาพระอารามหลวงและมณฑปครอบพระพุทธบาท  
ใน พ.ศ.๒๑๔๙ และเสด็จไปนมัสการมิไดขาด     ตลอดจนการสรางพระไตรปฎกธรรมฉบับสมบูรณใน 
พ.ศ.๒๑๗๐๒๙ นั้นแสดงความเปนองคศาสนูปถัมภกไดเปนอยางดี    ซึ่งในบันทึกคําใหการขุนหลวงหาวัด
ไดกลาวถึงพระจริยวัตรอันงดงามทางดานนี้ของพระองคไววา 
 

 ...  พระองคตั้งอยูในศีลาและอุโบสถมิไดขาด ... ทรงบํารุงพระพุทธศาสนาโดยสุจริต   
เดือนหนึ่งส่ีอุโบสถ   ...     พระองคชํานาญในการพระธรรมและคันถุระ   วิปสนาธุระทั้งพระสูตร
และพระปรมัตถ   พระองคบอกหนังสือพระสงฆอยูอัตราและไดทรงแตงมหาเวสสันดรชาดกมาแต
เมื่อครั้งนั้น  … 

 ...  แลวพระองคจึงสรางวัดพุทไธสวรรยวัดหนึ่ง     วัดธรรมิกราชวัดหนึ่ง  จึงปฏิสังขรณ
พระอารามในพิชัยบุรีคือวัดพระรัตนมหาธาตุ  ...  สําหรับในพระวัสสาสามเดือนนั้นเสด็จออกไป
บอกหนังสือพระสงฆมิไดขาด ...  ๓๐  

                                                           
 ๒๗ ดู  อุษา  งวนเพียรภาค,  วิวฒันาการพุทธสถานไทย,  ๑๙๑ ;  และ   สมคิด  จิระทัศนกุล, 

วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรมไทย, ๑๘๕. 
 ๒๘  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนุมาศ  (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ (จาด),  

๓๒๘ - ๓๒๙  ;  พระราชพงศาวดาร  ฉบบัพระราชหัตถเลขา เลม ๑,  ๓๔๔.    
 ๒๙ ดูเพิ่มเติมใน  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ  (เจิม) กับพระจักรพรรดิ

พงศ (จาด), ๓๓๐ - ๓๓๓ ;  พระราชพงศาวดาร  ฉบบัพระราชหัตถเลขา เลม ๒,  ๑ - ๓.    
 ๓๐ “คําใหการขุนหลวงหาวัด,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัดและพระราช

พงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,  พิมพคร้ังที่ ๒  (พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๕), ๓๑๙ – 
๓๒๐, ๓๒๒. 



 ๒๐

 สวนคําใหการชาวกรุงเกากลาวถึงพระองควา 
 

 ...   พระองคทรงรอบรูพระไตรปฏกมาก      ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ยิ่งกวากษัตริยองคกอนๆ    ทรงสมาทานศีล ๕ เปนนิจ   สมาทานอุโบสถศีลเดือนละ ๔ ครั้ง   ...     
ทรงอุตสาหะบอกพระไตรปฏกแกภิกษุสามเณร   ทรงเลาเรียนกรรมฐาน   ปฏิสังขรณวัดวาอาราม
ที่ชํารุดใหเปนปกติขึ้นเปนอันมาก      รวมทั้งทรงพระอุตสาหะเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท
ไมใครขาด … 

   ... ทรงบริจาคพระราชทรัพยสรางวัดสําหรับพระภิกษุเลาเรียนพระปริยัติขึ้นอักสองวัด คือ 
วัดพุทไธสวรรยหนึ่ง วัดรัตนมหาธาตุหนึ่ง   ทรงบําเพ็ญกุศลตราบเทาเสด็จสวรรคต ...   ๓๑ 

 
 นอกจากนี้เอกสารตางชาติยังกลาวถึงพระองคในเนื้อความที่ไมตางกัน จดหมายเหตุวันวลิต
ซึ่งเขียนขึ้นปลาย พ.ศ. ๒๑๘๓ สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองเปนเวลาหลังจากสมเด็จพระเจาทรงธรรม
เสด็จสวรรคตเพียง ๑๓ ป  เพราะฉะนั้นเนื้อความจึงคอนขางใกลเคียงกับความเปนจริงมาก   โดยวันวลิต
ไดบันทึกไววา 
 

 ...   พระองคทรงมีอัธยาศัยดีและโอบออมอารี    ทรงเปนนักปราชญมิใชนักรบ  แตทรง
เล่ือมใสในพระศาสนา     ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลเปนลําดับมาอยางมากมาย   พอ ๆ กับที่ทรง
เอาพระทัยในพระธรรมวินัยและกฏหมายบานเมือง    พระองคทรงบริจาคพระราชทรัพยแด
พระภิกษุสงฆและยาจกผูยากไร ทรงสรางและปฏิสังขรณวัดวาอารามพระเจดียและพระบรม 
มหาราชวัง … 

 ... พระองคจึงไดรับสมญาวาเปนพระโพธิ์สัตว ... ทรงไดรับการยกยองวาเปน
พระมหากษัตริยผูทรงธรรม ...   ๓๒ 

 
  บันทึกทั้งหมดขางตนนอกจากสะทอนภาพลักษณความเปนธรรมราชาหรือกษัตริยผูทรงธรรม  
รอบรูและศรัทธาในพระพุทธศาสนาดังพระนามของพระองคไดเปนอยางดีแลว   ในคําใหการชาวกรุงเกา
ที่กลาวถึงการสรางวัดสําหรับเปนที่เรียนพระปริยัติของพระสงฆนั้นดูจะสะทอนนัยบางอยาง      เนื่องจาก
วัดพุทไธสวรรยและวัดธรรมมกิราชนั้นเปนพระอารามหลวงสําคัญที่มีมาตัง้แตตนอยุธยาแลว     ฉะนั้น
ความในบันทึกจึงนาจะหมายถึงการบริจาคพระราชทรัพยสรางอาคารสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมขึ้นภาย 
                                                           

 ๓๑ “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัดและพระราช
พงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, ๑๐๐ – ๑๐๒. 

 ๓๒ เยเรมียส ฟอน ฟลีต, ประชมุพงศาวดารภาคที่ ๗๙ : จดหมายเหตุวันวลิต [ฉบับสมบูรณ],  
แปลโดย  นันทา  วรเนติวงศ, พิมพครั้งที่ ๓  (พระนคร : กรมศิลปากร,  ๒๕๑๕.  พมิพในงานพระราชทาน
เพลิงศพนายพงษทอง   ทองเจือ   กันยายน  ๒๕๑๕),  ๖ – ๗. 



 ๒๑

ในวัดมากกวา    ดังนั้นอาคารดังกลาวจึงนาจะเปนการเปรียญหลวงที่พระมหากษัตริยทรงสรางขึ้นสําหรับ
พระสงฆใชเลาเรียนบาลีและไตรปฏก  และพระองคก็มักทรงเสด็จออกไปบอกหนังสือท่ีการเปรียญแหงนี้
อยูเสมอมิไดขาดโดยเฉพาะในชวงเขาพรรษา 

 นอกจากนี้พระราชกรณียกิจทีสํ่าคัญอีกอยางหนึ่งของพระองค  คอื  ทรงนํามหาชาติคําหลวง
สมัยพระบรมไตรโลกนาถมานิพนธขึ้นใหมโดยใชคําภาษาไทย        ซึ่งของเดิมนั้นเขียนเปนภาษาโบราณ
มีคาถาบาลีแทรกสลับอยูทุกตอนจึงอานยากและเขาใจลําบาก     ขณะทีม่หาชาติที่นิพนธใหมเขียนเปน
กาพยรายยาว   มีคาถาบาลีนาํเพียงสองสามคําจากนั้นใชคาํไทยรายยาวไปจนจบความเปนตอน๓๓ ทําให
สามารถเขาใจไดงายขึ้น      เพราะฉะนั้นอาจเปนไปไดที่จะทรงฟนฟูประเพณีการเทศนมหาชาติขึ้นใหม
อีกครั้งหลังสูญหายไปชวงระยะเวลาหนึ่งจากภาวะสงครามของราชอาณาจกัร  ซึ่งเริ่มแรกการเทศนคงจัด
ขึ้นในวิหารกอนจะขยายไปจดัในศาลาการเปรียญในเวลาตอมาเนื่องจากมีขนาดใหญและสามารถรองรับ
ผูคนไดมากกวา 

 
 ประการที่สอง       เปนปจจัยจากสภาพการณของบานเมืองในขณะนั้น        เนื่องจาก 

กรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระองคเปนชวงการฟนตัวหลังจากเผชิญภัยสงครามมาอยางยาวนานกวา ๕๐ ป 
(ตั้งแตเร่ิมรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ พ.ศ.๒๐๙๑ จนสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวร พ.ศ.๒๑๔๘) 
ชวงสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถตอสมัยของพระองคจึงเปนชวงเวลาแหงความสงบปราศจากสงคราม
และเปนชวงเวลาการฟนฟูความรุงเรืองของราชอาณาจักรขึน้ใหมในหลาย ๆ ดานทั้งนิเวศวิทยา พลเมอืง   
สังคม  เศรษฐกิจ พุทธศาสนาตลอดจนศิลปวัฒนธรรมงานชางแขนงตางๆ ทั้งนี้กระบวนการฟนฟูดังกลาว
ยอมรวมไปถึงการบูรณะปฎิสังขรณพระอารามและวัดตางๆ ใหดีขึ้นดังเดิมพรอมสงเสริมใหมีการบวชพระ
ศึกษาบาลีและไตรปฎกมากขึน้เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง เนื่องจากคาดวาขณะบาน 
เมืองเผชิญสงครามคับขันขาดแคลนกําลังพลคงมีพระสงฆออกตัวอาสาชวยรบขาศึกเปนจํานวนมาก ๓๔  
และตลอดแผนดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระนเรศวร พระสงฆผูแตกฉานบาลีไตรปฏกคงมีนอย
เนื่องจากถูกกวาดตอนไปพมาเมื่อคราวเสียกรุงก็มาก๓๕  และการที่พระองคทรงสรางพระไตรปฎกขึ้นใหม
อาจเปนไปไดวาพระไตรปฎกฉบับหลวงของเดิมคงถูกขนยายไปพมาดวยทรัพยสินมีคาตางๆ ในราชสํานกั 
                                                           

 ๓๓ เสาวรจนี  [ นามแฝง ],  “มองอยุธยาจากวรรณคดี,”  ศิลปวัฒนธรรม   ๑๖,  ๖  (เมษายน 
๒๕๓๘)  :  ๖๕. 

 ๓๔ กรณีตัวอยางพระมหานาควดัภูเขาทองไดสึกออกมาชวยในสงครามกับพมา พ.ศ.๒๐๙๑, 
ดู พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ(จาด), ๔๒ ;  พระราช
พงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๑,  ๑๓๐. 

 ๓๕ หลังจากเสียกรุงครั้งแรก กรุงศรีอยุธยามีไพรพลเหลือในราชอาณาจักรเพียง ๑๐,๐๐๐ คน
จากเดิมมีราว  ๔๐๐,๐๐๐  คน,  ด ู พระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขา เลม ๑, ๑๘๙. 



 ๒๒

ผลจากการเผชิญภาวะสงครามโดยตลอดโดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรทําใหแทบไมมีคนหนุม
เขามาบวชเรียนเพราะตองถูกเกณฑเขาเปนทหารดวยกําลังพลมีนอย๓๖    เพราะฉะนั้นเพื่อเปนการรื้อฟน
ความรุงเรืองแหงราชอาณาจกัรขึ้นใหมในดานศาสนา   รัชสมัยพระองคจึงมีการทํานุบํารุงพระศาสนา
ดวยการสถาปนาและบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามตางๆ และสงเสริมใหพระสงฆบวชเรียนมากขึ้นเพื่อ
สืบสานองคความรูแหงพระพทุธศาสนาอันเปนผลใหเกิดความตองการสถานที่สําหรับศึกษาเลาเรียนบาลี
และพระไตรปฎกของพระสงฆและสามเณร 
 

 ประการที่สาม   เปนปจจัยจากสภาพการณของงานสถาปตยกรรมไทยในชวงเวลานั้น 
ซึ่งชวงเวลาที่ความนิยมในการสรางวิหารเริ่มลดลง   เห็นไดจากการลดขนาดและความสําคัญลงไปจาก
แผนผังวัด๓๗ พระอุโบสถไดเขามามบีทบาทความสําคัญขึ้นแทนที่โดยถูกสรางเปนประธานหลักในแผนผัง
วัดควบคูไปกับสถูปเจดีย    ซึ่งการที่พระอุโบสถเริ่มมีขนาดใหญและสําคัญมากขึ้นยอมสะทอนใหเห็นวา
มีจํานวนพระสงฆบวชเรียนเพิ่มขึ้น     และเมื่อมีพระสงฆบวชเรียนมากขึ้นจึงนาจะมกีารสรางอาคาร
สถานที่เรียนหนังสือของพระสงฆขึ้นเปนการเฉพาะและเปนปจจัยใหเกิดศาลาการเปรียญ      เดิมวหิาร
จะเปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและทาํกิจกรรมตางๆเชน ทําบุญฟงเทศนและใชเปนที่เรียนของ
พระสงฆ  คร้ันเมื่อมีศาลาการเปรียญกิจกรรมเหลานั้นไดถูกโอนยายเขามาจัดในศาลาการเปรียญแทน 
เนื่องจากมีขนาดใหญสามารถรองรับผูคนไดมากกวา ความสําคัญของวิหารจึงเหลืออยูเพียงประดิษฐาน
พระพุทธรูปสําคัญของวัดเทานั้นและในแตวัดอาจไมจําเปนตองมีวิหารทุกวัด     ฉะนั้นจงึอาจกลาวไดวา
วิหารไดลดความสําคัญลงไปพรอมกบัการเขามามีบทบาทของศาลาการเปรียญ    

  ซึ่งกระบวนการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงดังกลาวเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทรตอนตน  โดยเฉพาะในวัดราษฎรมักไมนิยมสรางวหิารแตจะสราง
ศาลาการเปรียญขึ้นใชประโยชนมากกวา๓๘ ศาลาการเปรียญจึงไดกลายมาเปนพุทธศาสนสถาปตยกรรม
สําคัญควบคูไปกับพระอุโบสถโดยเฉพาะอยางยิ่งตามวัดราษฎรทั่วไป  

 
                                                           

 ๓๖สันนิษฐานไดจากการที่พระองคทรงกวาดตอนราษฎรตามหัวเมืองเหนือเขามาเพื่อเปนการ
เพิ่มกําลังพลใหกับกรุงศรีอยุธยา, นอกจากนี้  บังอร  ปยะพันธุไดกลาววา  การเสด็จประทับหัวเมืองชัน้ใน
อยางสุพรรณบรีุ  ราชบุรีและเพชรบุรี      นอกจากเปนไปเพือ่ทอดพระเนตรบานเมืองแลวยังเปนการจัดหา
กําลังพลเขามาเปนทหารและสะสมเสบียงอาหารดวย,  ด ู  บังอร  ปยะพนัธุ    ลาวในกรุงรัตนโกสินทร      
(กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนและการสนับสนุนการทําวิจัย, ๒๕๔๑), ๑๓ - ๑๔. 

 ๓๗ สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะอยุธยา  งานชางหลวงแหงแผนดิน   (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ
,๒๕๔๒), ๕๐.  

 ๓๘ จุลทรรศน  พยาฆรานนท,  “ศาลา,”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง  ๑๓,  ๖๒๖๕. 



 ๒๓

 ขอสันนิษฐานขางตนเปนขอสนับสนุนวา ศาลาการเปรียญคงเริ่มนิยมสรางขึ้นในสมัยอยธุยา
ตอนกลางตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมลงมาเปนอยางชาสุด คร้ันภายหลังรัชกาลพระองคแลว
พบวาความนิยมในการสรางการเปรียญคงมีอยูมาโดยตลอด  เห็นไดจากการสถาปนาและปฏิสังขรณพระ
อารามหลวงตาง ๆ ของพระมหากษัตริยในแตละรัชกาลมักมีการสรางศาลาการเปรียญควบคูไปดวยเสมอ  
ดังปรากฏความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบัตางๆ ตอไปน้ี 
 
 -  รัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง             เมือ่คราวสถาปนาวัดไชยวฒันารามใน  พ.ศ. 
๒๑๗๓ 

 
 …  ลุศักราช  ๙๙๒   ปมะเมียศก  ( พ.ศ. ๒๑๗๓ )  สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นผาน
ถวัลยราชพิภพ    กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมยอุดมพระราช
นิเวศมหาสถานทรงพระนามพระเจาปราสาททอง  …    และที่บานสมเด็จพระพันปหลวงนั้น  
พระเจาอยูหัวใหสถาปนาสรางพระมหาธาตุเจดีย     มีพระระเบียงรอบและมุมระเบียงนั้นกระทํา
เปนทรงเมรุทิศเมรุรายอันรจนา   และกอบดวยพระอุโบสถพระวิหารการเปรียญ      และสรางกุฏิ
ถวายพระสงฆเปนอันมากเสร็จแลว   ใหนามชื่อวัดไชยวัฒนาราม …  ๓๙        

 
 -  รัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา       เมื่อคราวสถาปนาวัดบรมพุทธารามใน  พ.ศ. ๒๒๒๕ 
 

… ลุศักราช  ๑๐๕๔  ( พ.ศ. ๒๒๒๕ ) …  ฝายสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระดําริวา       
บานปาตองเปนที่สิริราชมหามงคลสถาน    ควรอาตตมจักจะสถาปนาเปนพระอาราม   จึ่งดํารัส
ส่ังใหสถาปนาสรางกําแพงแกว   พระอุโบสถ  วิหาร  การเปรียญ   เสนาสนกุฏิสงฆ  ดํารัสส่ังให
หมื่นจันทราชชางเคลือบ   ใหเคลือบกระเบื้องสีเหลืองมุงหลังคาพระอุโบสถ    วิหาร  การเปรียญ    
จึงถวายพระนามอารามชื่อวัดบรมพุทธาราม …” ๔๐ 

 
 
 

                                                           
 ๓๙ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนุมาศ (เจิม ) กับพระจักรพรรดิพงศ (จาด),  

๓๔๑ ;  พระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขาเลม ๒, ๑๐ ;  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบบั
สมเด็จพระพนรัตนวัดพระเชตุพน,  ๓๔๔ - ๓๔๕.  

 ๔๐ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนุมาศ  (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ  (จาด),  
๔๑๒, พระราชพงศาวดาร ฉบบัพระราชหัตถเลขาเลม ๒, ๑๓๗ - ๑๓๘; พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  
ฉบับสมเด็จพระพนรัตนวัดพระเชตุพน, ๕๑๖ - ๕๑๗.  



 ๒๔

 -  รัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา         เมื่อคราวปฏิสังขรณวัดพระยาแมนใน  พ.ศ. ๒๒๓๗ 
  
 …  ศักราช  ๑๐๕๖  ( พ.ศ. ๒๒๓๗ )  …  ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระดําริเปน
มูลธรรมกตัญูภาพถึงคุณานุภาพคุณพระอาจารยวัดพระยาแมน  … จําอาตมจะปฏิการสนอง
พระคุณใหถึงขนาด   ครั้นทรงพระราชดําริแลวก็เสด็จพระราชดําเนินแวดลอมไปดวยเสวกามาตย
ราชบรรสสัขทั้งปวงเปนอันมาก    เสด็จถึงวัดพระยาแมน    เขานมัสการพระอาจารย   แลวมี
พระราชบริหารดํารัสส่ังใหสถาปนาพระอุโบสถ    วิหาร   การเปรียญ   เสนาสนะกุฏิ    ครั้นเสร็จ
สมโภชฉลอง  ๗ วัน  ๗  คืน  …   ๔๑ 

 
 -  รัชสมัยสมเด็จพระเจาเสือ         เมือ่คราวสถาปนาวัดโพธิป์ระทับชางใน พ.ศ. ๒๒๔๕ 
 

  …   ลุศักราชได   ๑๐๖๑   ปเถาะเอกศก   …   สมเด็จพระเจาแผนดินทรงพระราชดําริ
ระลึกถึงที่ภูมิชาติ     อันพระองคประสูติ  ณ  แขวงหัวเมืองฝายเหนือ      เปนที่มหามงคลสถาน
อันประเสริฐสมควรจะสรางขึ้นเปนพระอาราม   จึงมีพระราชดํารัส  สมุหนายกใหกะเกณฑกันขึ้น
ไปสรางพระอารามตําบลบานโพธิ์ประทับชาง มีพระอุโบสถวิหารมหาธาตุเจดีย  ศาลาการเปรียญ 
และกุฏิสงฆพรอมเสร็จ  …  ๔๒ 

 
 -  รัชสมัยสมเด็จพระที่นั่งทายสระ        เมื่อคราวปฏิสังขรณวัดปาโมกใน พ.ศ. ๒๒๗๐ 
 

…   ครั้นไดศุภฤกษ   ณ   วันเดือน  ๖  ขึ้น  ๑๕  ค่ํา  ศักราช     ๑๐๘๙   ปมะแมนพศก 
( พ.ศ. ๒๒๗๐ )      ชักชะลอพระพุทธไสยาสนไปไดกึ่งทาง    แลวใหหยุดไวสมโภช  ๓  วัน  
แลวชักตอไปจนถึงที่แลว  ใหดีดสูงขึ้นกวาที่เดิมนั้นศอกเศษแลวจึงใหกอขึ้นรับองคพระ  แลวถอด
ฟากตะเฆออกเสีย  แลวใหสรางพระวิหาร  พระอุโบสถ  การเปรียญ  และฉนวนยาว  ๕ เสนเศษ   
ทํา  ๖  ปแลวยังหาไดฉลองไม …  ๔๓ 

                                                           
 ๔๑ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนุมาศ ( เจมิ ) กับพระจักรพรรดิพงศ (จาด), 

๔๑๔–๔๑๕ ; สวนฉบับพระราชหัตถเลขาและฉบับพระพนรัตนไมไดกลาวถึงการสรางการเปรียญในวัดนี้, 
พระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขาเลม ๒, ๑๔๘ – ๑๔๙ ; พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบั
สมเด็จพระพนรัตนวัดพระเชตุพน,  ๕๑๖ - ๕๑๗.  

 ๔๒ พระราชพงศาวดาร  ฉบบัพระราชหัตถเลขาเลม  ๒,  ๑๖๘ ;  พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบบัสมเด็จพระพนรัตนวัดพระเชตุพน,  ๕๕๗ - ๕๕๖. 

 ๔๓ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจนัทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ (จาด),  
๔๕๒ ; พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาเลม ๒, ๒๐๑ – ๒๐๒ ; พระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบบัสมเด็จพระพนรัตนวัดพระเชตุพน,  ๕๙๙ - ๖๐๐.  



 ๒๕

 อยางไรก็ตามวดัตางๆ ที่ไดมีบนัทึกไวในพระราชพงศาวดารขางตนนั้น      ปจจุบันไมปรากฏ
ซากโบราณสถานใดหลงเหลือพอเปนขอสันนิษฐานไดวาในอดีตเคยใชเปนศาลาการเปรียญ        ดังนัน้
จึงเปนการยากที่จะศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมศาลาการเปรียญในชวงเวลาดังกลาวได     แตกระนั้นการ
สํารวจวัดและวงัโบราณในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คณะผูสํารวจไดพบซากโบราณสถานในบางวดั
และไดสันนิษฐานในเบื้องตนวานาจะเปนศาลาการเปรียญ     เชน     วัดตะไกรโดยเปนศาลาเตี้ย ๆ กออฐิ
ถือปูนขนาดกวาง ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๑๒.๘๐ เมตร๔๔  และวัดเจายาซึ่งเปนอาคารกออิฐถอืปนูเชนเดียวกัน
ขนาดกวาง ๙.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๗.๔๐ เมตร    ผนังดานยาวทําชองหนาตางรูปส่ีเหลี่ยม ๖ ชองยกเวน
ชองที่ ๔ จากทิศตะวันออกทําเปนชองโคงแบบชองกุด๔๕  มผูีสังเกตุวาอาคารหลังนี้มีลักษณะคลายคลึง
กับพระตําหนักกํามะเลียนในวดักุฎีดาวงานศิลปกรรมในชวงปลายสมัยสมเด็จพระเจาทายสระ๔๖ ดังนั้น
จึงอาจมอีายุใกลเคียงกัน๔๗    และการที่อาคารมีชือ่เรียกวา “กํามะเลียน”  อาจสันนิษฐานไดวาเมื่อการ
ปฏิสังขรณพระอารามแลวเสร็จลง   พระองคคงพระราชทานใหวัดใชเปนศาลาการเปรียญของวัดในกาล
ตอมา๔๘  ตําหนักหลังนี้ตั้งอยูดานทิศเหนือของวัดเปนอาคารกออฐิถือปูน  กวาง ๑๔ เมตร ยาว ๔๐.๘๐ 
เมตร   ภายในมีเสาประธานแปดเหลี่ยม    ผนังอาคารเจาะชองประตูและหนาตางเปนรูปโคงแหลม๔๙ 
  

 แมหลักฐานภาคเอกสารของไทยรวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีจะใหขอมลูเกี่ยวกับศาลาการ
เปรียญสมัยอยธุยาอยางเลือนลาง   แตเอกสารบันทึกการเดินทางเขามายังกรุงศรีอยุธยาของชาวตางชาติ 
กลับใหรายละเอียดลักษณะอาคารและกิจกรรมใชงานของศาลาการเปรียญไวคอนขางชดัเจน    ดังบันทึก
ของหมอแกมปเฟอรไดบรรยายไวดังนี้ 

 

                                                           
 ๔๔ กรมศิลปากร, รวบรวมจัดพมิพ,  พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : 

พรอมทั้งรูปถายและแผนผัง  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑), ๑๓๒,  ปจจบุันถูกไถปรบัพื้นที่ไปแลว.       
 ๔๕ เร่ืองเดียวกัน,  ๑๔๑. 
 ๔๖ สันนิษฐานวาเปนตําหนักของสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศเมื่อคร้ังยังเปนสมเด็จกรมพระ 

ราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทายสระ  ซึ่งพระองคไดเปนประธานในการปฏิสังขรณวัด
แหงนี้ใน  พ.ศ. ๒๒๕๓   และมักเสด็จมาประทับแรมเพื่อควบคุมการกอสรางคราวละ ๑ ถึง ๒  เดือน,  ดู  
พระราชพงศาวดาร  ฉบบัพระราชหัตถเลขาเลม  ๒,  ๒๐๑ - ๒๐๒.  

 ๔๗ อุษา  งวนเพียรภาค,  วิวัฒนาการพุทธสถานไทย,  ๑๙๖. 
 ๔๘ กรมศิลปากร,  รวบรวมจัดพมิพ,   พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : 

พรอมทั้งรูปถายและแผนผัง,  ๔๖. 
 ๔๙ ทิวา เผ่ือนปฐม, “พุทธสถาปตยกรรมสมัยราชวงศบานพลหูลวง”  (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวตัิศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๓),  
๒๗๔. 



 ๒๖

 …   เปนหองโถงสาธารณะ       หรือที่แสดงพระธรรมเทศนาเรียกวาพระกุฎี  ( Prahkdi  )  
ซึ่งตามธรรมดาเปนโรงไมกระดานใหญคลายโบสถมาก     ชายคาปดทองมีบันไดขึ้น ๒ - ๓  ขั้น 
มีฝาไมระแนงแทนหนาตางเปนชองลม       ในขณะเทศนามีการประชุมฟงธรรม       ขางในมี
เสาค้ําเพดานเปนแถวยาวสองแถวและกั้นหองเปนชั้นเปนคอก   ตรงกลางหองสูงจากพื้นขึ้นไป
สองสามกาวเปนธรรมาสน   สลักรูปแปลกๆ และปดทองเหมือนอยางที่มีอยูในโบสถของเรา     
ถึงเวลามีพระแก ๆ ขึ้นไปแสดงพระธรรม    กางคัมภรีใบลานจารดวยอักษรดํา   อานดวยสําเนียง
ชา ๆ และชัดถอยชัดคําใหบรรดาผูฟงซึ่งสวนมากเปนพระนักเรียนหรือพระหนุม ๆ ถึงคําลางคํา
หรือชื่อลางชื่อ ผูฟงก็พนมมือขึ้นเหนือหนาผากแสดงคารวะ    แตสวนมากมีความเลื่อมใสและ
ตั้งใจฟงเพียงเล็กนอยเทานั้น     ขาพเจาไดเห็นมากับตาเอง   เปนตนลางคนก็นั่งเจียนหมาก   
ลางคนนั่งบดผงหรือตําหมาก   ลางคนจีบพลูหรือไมก็ทําอยางอื่นฆาเวลา   ใกล ๆ กับธรรมาสน
หรือในที่แหงใดแหงหนึ่งภายในศาลานั้น    มีรูปพระอมิดา  (  Idol  of  Amida )  ยืนอยูบน
ดอกบัวหลวง ( Tarate Faba  Aegyptiaca,  Nymphaeamagnaincarnata )    เชื่อกันวาเปน
ทนายใหวิญญาณที่ออกจากราง ... ๕๐ 

 
 คําพรรณาของหมอแกมปเฟอรบงชี้ชัดเจนวา ศาลาการเปรียญในสมัยนั้นมีลักษณะเปน

อาคารโรงไมกระดานขนาดใหญมีชายคาหลังคากันสาดรอบดาน    อาคารยกสูงจากพื้นประมาณบันได 
๒ – ๓ ขั้น   ตฝีาดวยไมระแนงโปรง   ภายในมีเสาประธาน ๒ แถวที่หมอแกมปเฟอรเรียกวาเสาค้ําเพดาน  
กลางโถงมีธรรมาสนสําหรับพระสงฆแสดงธรรม ติดกันมีพระพุทธรูปประทับยืนซึ่งอาจเปนพระพุทธรูป
ประธานบนศาลาการเปรียญ ซึ่งศาลาการเปรียญตามอยางที่บันทึกไวนั้นยังคงเปนลักษณะที่นิยมทําสืบ
มาในสมัยปจจบุัน  นอกจากนี้หมอแกมปเฟอรยังไดพรรณาสภาพกิจกรรมใชงานภายในศาลาการเปรียญ
ไดอยางละเอียดอีกดวยเชน   การแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ  อากปักิริยาตางๆของผูเขามานั่งฟง
เชน    การนั่งบดผงหรือนั่งจีบพลูเจียนหมาก  รวมท้ังใหรายละเอียดองคประกอบตางๆภายในอาคาร
อยาง  ธรรมาสนและสวนประกอบของเครื่องกัณฑเทศนรวมถึงการประดับตกแตงดวยธงทิวสีตางๆ   สวน
พระอมิดาทีป่ระทับยืนอยูบนดอกบัวหลวงนั้น   น.  ณ  ปากน้ํา   อธบิายวาคงเปนพระพุทธรูปทรงเครื่อง
ประทับยืนบนดอกบัวอันเปนแบบอยางงานศิลปกรรมที่นิยมอยูในชวงสมยัอยุธยาตอนปลาย    และการที่
พระพุทธรูปทรงเครื่องตาง ๆ อยางกษัตริยอาจทําใหหมอแกมปเฟอรเขาใจผิดคาดเดาเอาวาเปนพระของ
มหายาน๕๑      

 

                                                           
 ๕๐ เอนเยลเบิรต   แกมปเฟอร,  ไทยในจดหมายเหตุแกมปเฟอร,  ๔๗ - ๔๘. 
 ๕๑ ประยูร  อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา], ปกิณกะศลิปะไทยในสายตา น. ณ ปากน้ํา : ธรรมาสน   

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๓), ๑๙.  



 ๒๗

 จากที่กลาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวา   เราสามารถทราบลักษณะศาลาการเปรียญสมัย
อยุธยาไดนอยมากเนื่องจากอาคารดังกลาวไมหลงเหลือรองรอยปรากฏมาจนถึงปจจุบัน  โบราณสถาน
ภายในวัดตะไกร   วัดเจายาหรือพระตําหนักกํามะเลียนวัดกุฎีดาวนั้นก็เปนเพียงขอสันนิษฐานในเบือ้งตน
ที่ยังไมมีขอสรุปแนชัด อยางไรก็ตามบันทึกของหมอแกมปเฟอรก็เปนหลักฐานยืนยันวาศาลาการเปรียญ
ในสมัยอยุธยานั้นมีลักษณะที่ไมตางไปจากสมัยรัตนโกสินทรมากนัก         แตกระนั้นยังมีตัวอยางอาคาร
ที่ไดชื่อวาเปนศาลาการเปรียญสมัยอยุธยาตอนปลายหลังหนึ่งซึ่งยังคงอยูมาจนปจจุบันนั่นคือ ศาลาการ
เปรียญวัดใหญสุวรรณาราม  จ.เพชรบุรี  เพียงแตอาคารหลังนี้มีจุดมุงหมายในการสรางที่ตางไปจาก
ศาลาการเปรียญโดยทั่วไปเนื่องจากเดิมเปนตําหนักเจานายหลังหนึ่งในกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจาเสือ  
(ครองราชย พ.ศ. ๒๒๔๕-๒๒๕๑) ไดทรงโปรดใหร้ือถวายแดสมเด็จพระสังฆราชแตงโมผูเปนพระอาจารย  
ทานจึงนําตําหนักหลังนี้มาประกอบขึ้นใหมทีว่ัดใหญสุวรรณาราม     และใชเปนศาลาการเปรียญของวัด
ตั้งแตนั้นมา๕๒  ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามนี้จัดเปนงานสถาปตยกรรมที่มีความงดงามลงตัว
ทั้งทางรูปแบบศิลปกรรมและเทคนิคงานชางเปนอยางยิ่ง       และถือไดวาเปนงานฝมือชางชั้นครูชิ้นเยี่ยม
ของศิลปะอยุธยาอันนําพาใหผูพบเห็นไดรับรูถึงสุนทรียภาพความงาม       และเปนสิ่งบันดาลใจใหเกิด
ความนิยมในการสรางศาลาการเปรียญตามวัดตางๆ ของเมืองเพชรบุรีในชวงเวลาตอมา๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๕๒ ประวัติสมเดจ็เจาแตงโมและที่มาของศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม ดูเพิ่มเติมใน   

กรมศิลปากร,  ประวัติวัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี  (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๒), ๑๑. 
 ๕๓ สุนนท   ปาลกะวงศ  ณ อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๔๒. 

   ภาพที่  ๑๑   โบราณสถานวัดเจายา   จ.อยุธยา 
   ที่มา : อเนก  สีหามาตย, บรรณาธิการ,  

  นําชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  
 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๓), ๑๗๕.   

         ภาพที่ ๑๒  โบราณสถานวัดกุฎีดาว  จ.อยุธยา 
              ที่มา :  Elizabeth  Moore  and  others, 
                     Ancient capitals of Thailand 
                (Bangkok : Asia Books, 1996), 324.  



 ๒๘

๒.๒  สมัยรัตนโกสินทร 
 ความนิยมในการสรางศาลาการเปรียญภายในวัดยังคงดําเนินสืบตอมาในสมัยรัตนโกสินทร      

ลักษณะอาคารในสมัยนี้นาจะมีรูปแบบสืบเนื่องจากสมัยอยธุยา      อยางไรก็ตามสิ่งที่ตางไปจากเดิมคือ
มีการใหความสําคัญกับการสรางศาลาการเปรียญมากขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่ทําบุญเลี้ยงพระและฟงเทศน
โดยเฉพาะในวดัราษฎร   สวนวิหารซึ่งเดิมเคยเปนหลักของการสรางวัดนั้นไมไดเปนสิ่งจําเปนอีกตอไป
เนื่องจากมีศาลาการเปรียญทําหนาที่แทนอยูแลว๕๔ 

 หลักฐานพงศาวดารมีการกลาวถึงการสรางศาลาการเปรียญภายในพระอารามหลวงตาง ๆ 
ไวนอยมาก   โดยสมัยรัชกาลที่ ๑ ไดมีบันทึกไวในคราวบูรณะปฏิสังขรณวัดโพธารามหรือวัดพระเชตุพนฯ 
ในชวง พ.ศ. ๒๓๓๒ - ๒๓๓๗   ความวา 
 

 …  เมื่อจุลศักราช  ๑๑๕๑  ประกา เอกศก  เปนปที่ ๘ ในรัชกาลที่ ๑  นั้น   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จทอดพระเนตรเห็นวัดโพธารามเกาชํารุดปรักหักพังเปนอันมาก  
ทรงพระราชศรัทธาจะสรางใหบริบูรณงามขึ้นกวาเกา …  ทําการเปรียญ  หอระฆัง พระวิหารนอย 
ซายขวา   สําหรับทายกไหวพระพุทธรูป  … 

…  พระพุทธรูปในพระอุโบสถอารามเกาหนาตัก  ๔  ศอก  เชิญเขาประดิษฐานไวเปนพระ
ประธานในการเปรียญแลว …  ๕๕ 

 
 จากนั้นการเปรียญหลังนี้ไดรับการปฏิสังขรณอีกครั้งสมัยรัชกาลที่ ๓ พ.ศ.๒๓๗๕ - ๒๓๙๑๕๖    

ซึ่งเทากับเปนการสถาปนาขึ้นใหมทั้งหมดเนื่องจากทั้งอาคารและธรรมาสนชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก     
ดังความจากโคลงดั้นในพระนิพนธของกรมพระปรมานุชิตชิโนรสตอไปน้ี 

  
 …      การเปรียญของเดิมเปนเครื่องไมชํารุดรื้อลงทําใหมทั้งหมด         พื้นกออิฐถือปูน    

ปูหินเขาสําเภาเมืองลพบุรีทั้งในประธานและมุข       เสาเดิมเปนเสาไมแกนใหกออิฐโอบเขาเปน
ส่ีเหลี่ยม   เชิงเสาในประธานชั้นลางใชหินสุโขทัย      เสาคูหนึ่งมีศิลาจารึกเรื่องเปรตกถาตาม
แนวผนังภายในทั้ง  ๒  ขางยกพื้นเปนอาสนสงฆ     ปูหินขนาดเล็ก     ดานนอกใหตอพาไลใส
เสาเฉลียงรอบ   พื้นปูหินฟนมาเมืองลพบุรี   หลังคามุงกระเบื้องเคลือบเขียว    เพดาน   สะพาน  

                                                           
 ๕๔ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,    มูลเหตุแหงการสรางวัดใน

ประเทศสยาม  (พระนคร : โรงพิมพโสภณพพิรรฒธนากร, ๒๔๗๑),  ๒๔. 
 ๕๕ เจาพระยาทิพากรวงศ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๑  (พระนคร : 

องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๓), ๒๖๙, ๒๗๒. 
 ๕๖ กรมศิลปากร,  กองจดหมายเหตุแหงชาติ,  จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร     

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๕), ๒๔๘. 



 ๒๙

ซุมประตูทุกแหงลงลักปดทอง   คอสองมุขตะวันตกเขียนภาพเปรตกถา     ตอนพระเจาเปดโลก
อยางของเกา     และมีศิลาจารึกอรรถกถาบรรยายเรื่องติดไว ….   ๕๗ 

 
 การเปรียญดังกลาวตั้งอยูติดกับหอระฆัง  บริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงใตของพระอโุบสถ
เดิมเปนพระอุโบสถเกา   ลักษณะเปนอาคารกออฐิถือปูนมีเสาพะไลรอบ   หลังคาทําซอนลด ๓ ชัน้
ประดับชอฟาใบระกาหางหงส      หนาบันปดทองประดับกระจก   พระประธานเปนพระพุทธรูปปางสมาธิ
ตอมาสมัยรัชกาลที่ ๔ ไดทรงพระราชทานนามวา  “ พระพุทธศาสดา  มหาการุณาธิคุณ  สุนทรธรรมทาน  
บุราณสุคตบพติร”๕๘      นอกจากนี้การเปรียญแบบประเพณีนิยมสมัยรัชกาลที่ ๓ ยังไดแก  การเปรียญ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์    ตั้งอยูดานหลังพระอุโบสถ    สรางขึ้นแทนของเดิมที่สมเด็จพระบวรราชเจา
มหาสุรสิงหนาททรงสรางไว  ลักษณะเปนอาคารทรงโรงกออิฐถอืปูนขนาด ๑๐ หอง หลังคาซอนลด ๒ ชัน้ 
ตอมา พ.ศ. ๒๔๖๕  ทางวัดไดซอมแปลงใหมและ พ.ศ. ๒๔๖๙  ไดตอมขุดานหนาออกไปอีก๕๙    
 และเนื่องจากสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓  มีอยู  ๒ ลักษณะคือแบบประเพณีนิยมและ
แบบพระราชนยิม    การเปรียญสมัยนี้จึงม ี  ๒  ลักษณะเชนกัน   แบบประเพณีนิยมนั้นไดกลาวไปแลว      
สวนแบบพระราชนิยมไดแก  การเปรียญวดัราชโอรสาราม   ลักษณะเปนอาคารทรงโรงกออิฐถอืปนู   
หลังคาเปนแบบจีนแทประดับดวยถะคั่นระหวางมังกรกระเบื้องเคลือบสีอยางศาลเจาจีน๖๐ มีรายละเอียด
พรรณาลักษณะการเปรียญหลังนี้วา 
                                                           

 ๕๗ ประชุมจารึกวดัพระเชตุพนฯ, พมิพคร้ังที่ ๓ (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๑๗),
๓๑. 

 ๕๘  กรมศิลปากร,  กองจดหมายเหตุแหงชาติ,   จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร,  
๒๕๐.  

 ๕๙ เร่ืองเดียวกัน, ๒๔๖ ; มีบันทึกวาหลังจากสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิหนาทสวรรคต   
รัชกาลที่ ๑  ไดทรงโปรดฯใหทําการซอมแปลงการเปรียญวัดมหาธาตุ  (วัดนิพพานารามขณะนั้น)  ขึ้นใหม
เพื่อใชเปนที่ประชุมคณะสงฆราชบัณฑิตในคราวทําการสังคายนาพระไตรปฎก, กรมการศาสนา, กอง
อนุศาสน,  นําทัศนาจรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ ์  (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ๗. 

 ๖๐ ไขแสง    ศุขะวัฒนะ     ไดตั้งขอสังเกตุเกี่ยวกับการรับแบบอยางสถาปตยกรรมจีนเขามา
ใชในสมัยรัชกาลที่ ๓  ประการหนึ่งวา   อาคารที่มีความสําคัญอยาง  พระอุโบสถวิหาร   แมจะสรางตาม  
“แบบที่เลียนแบบจีน” แตจะระมัดระวังอยางมากที่จะรักษาลักษณะสวนใหญใหเปนไทยไว     สวนอาคาร
องคประกอบรองเชน   การเปรียญ,  ศาลาราย, ศาลาทาน้ํา   มักจะยอมใหสถาปตยกรรมแบบจีนเขามามี
อิทธิพลอยางเต็มที่,  ไขแสง ศุขะวัฒนะ,  “การศึกษาอิทธิพลของสถาปตยกรรมจีนที่มีตอสถาปตยกรรม
ในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว,” ใน วดัพระพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพล
ศิลปะจีนในสมยัตนกรุงรัตนโกสินทร  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๔๒, ๗๒. 



 ๓๐

 ...  ศาลาการเปรียญตั้งอยูทางขวาของพระอุโบสถ   สรางเปนทรงโรง  มีเสาอยูขางใน        
หลังคาลด  ๒  ชั้น     แบบจีนอยางเดียวกับพระอุโบสถเวนแตมุงกระเบื้องไทย       ยิ่งไปกวานั้น
ที่บนหลังคาประดับรูปถะระหวางมังกรกระเบื้องเคลือบสี ๒ ตัวอยางศาลเจาจีน       ขอบชายคา
ชั้นบนกับชั้นลางและชั้นกลางเขียนรูปหงสกับดอกไม    ชั้นลางเขียนรูปผลไมมีความหมายมงคล 
“ ฮก  ลก ซิ่ว ”   เชน  สมมือ  หมายถงึความมีวาสนาสูง   ทับทิม  หมายถึง ความมั่งคั่ง  และ
ผลทอ หมายถึง มีอายุยืน  เปนตน    บานประตูเขียนลายดอกไม   ตนไม  ดอกไมกับหงส    
บานหนาตางเขียนลายตําราอาวุธ  ดอกไม  ผีเส้ือ  สอดสีแบบจีนเหมือนกัน   ที่ผนังดานนอก
ระหวางประตู ๒ ขางดานหนา   ฝงตุกตาหินยืนผนึกเขากับผนัง  งอแขนยกหัตถทั้ง  ๒  ขางอยู
ระดับหนาอกและถือดอกไมมีกานคลายรูปสุริยเทพบุตรถือดอกบัว  …  ๖๑ 

 

   ตัวอยางการเปรียญแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่  ๓   นอกจากที่วัดราชโอรสาราม  ธนบุรี         
( สรางขึ้นประมาณ  พ.ศ. ๒๓๖๔ - ๒๓๗๘ )  แลวยังไดแก  

   ศาลาการเปรียญวัดเฉลิมพระเกรียรติ  นนทบุรี๖๒  (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๐ - ๒๓๙๕ ) 
 ศาลาการเปรียญวัดกัลยาณมติร  ธนบุรี               (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๘ - ๒๓๘๘ ) 
 ศาลาการเปรียญวัดเศวตฉัตร  ธนบุรี          ( ปฏิสังขรณเสร็จ  พ.ศ. ๒๓๗๓ ) 
 ศาลาการเปรียญวัดอินทาราม  ธนบุรี          ( ประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๖ - ๒๓๙๔ ) 
 ศาลาการเปรียญวัดราชสิทธาราม   ธนบุรี ๖๓        ( ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๖ - ๒๓๗๔ ) 
 ศาลาการเปรียญวัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ ๖๔       ( ประมาณ พ.ศ. ๒๓๗๙ - ๒๓๘๒) 
 ศาลาการเปรียญวัดราชนัดดาราม  กรุงเทพฯ๖๕     ( เร่ิมสราง  พ.ศ. ๒๓๘๙ )   
 ศาลาการเปรียญวัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพฯ๖๖    ( เร่ิมสราง  พ.ศ. ๒๓๖๗ ) 

                                                           
 ๖๑  เนตรนภิศ   นาควัชระ,  ปยนาถ  บุนนาคและจุลทัศน   พยาฆรานนท,  วัดในกรุงเทพฯ : 

การเปล่ียนแปลงในรอบ ๒๐๐ ป (พ.ศ.๒๓๒๕ - ๒๕๒๕)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๒๕),  ๒๑๒. 

 ๖๒ ดู กรมศิลปากร,  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร,  วัดเฉลิมพระเกียรติ   (กรุงเทพฯ : กอง
วรรณคดีและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๓๕), ๔๐. 

 ๖๓ ดู กรมศิลปากร, ประวัติวัดราชสิทธาราม (พระนคร:หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๙),๔๐. 
 ๖๔ ดู กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร, 

๒๙๐. 
 ๖๕ ดู เร่ืองเดียวกัน,  ๒๘๘  ;  และดู  กรมศิลปากร,  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร,  โลหะ

ปราสาทวัดราชนัดดา  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๘), ๔๗. 
 ๖๖ ดู  กรมศิลปากร,  กองจดหมายเหตุแหงชาติ,  จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร, 

๒๘๑.   



 ๓๑

 การเปรียญแบบพระราชนิยมเหลานี้ลวนเปนอาคารทรงโรงหรือมีเสาพะไลรอบ กออฐิถอืปูน 
หนาบันประดับลวดลายปูนปนและกระเบื้องเคลือบสีแบบจนี  ไมนิยมเครื่องปดกระเบื้องอยางชอฟา 
ใบระกา   หางหงส     หนาบนัจะมีทรวดทรงลุน ๆ กออิฐถอืปูนจึงสามารถทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ
ไดดีกวางานสถาปตยกรรมแบบประเพณีนิยม๖๗ หลังคาไมนิยมยื่นไขราจากตัวอาคารมากเชนงานแบบ
ประเพณีนิยม    ดังนั้นงานสถาปตยกรรมแบบนี้จึงไมมีการประดับดวยคันทวย 

 อยางไรก็ตามศาลาการเปรียญสมัยรัชกาลที่  ๓  นอกจากอาคารเครื่องกออิฐถอืปูนแลวยัง
พบศาลาการเปรียญเครื่องไมดวยไดแก  ศาลาการเปรียญวัดกลางวรวิหาร  ตําบลปากน้าํ  สมุทรปราการ    
สรางขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๙๒ โดยพระครูสุนทรสมุทร (ฮวด)๖๘      ลักษณะเปนอาคารทรงไทยสรางดวยไมสัก
หลังคาซอนลด ๒ ชั้นมีกันสาดโดยรอบ   หนาบันไมแกะสลักปดทองประดับกระจกสี    ปจจุบันไดบูรณะ
โดยการดีดใหสูงขึ้น    ใตถุนกั้นหองกระจกสําหรับอุบาสกอบุาสิกาไดเขามารวมประกอบพิธีทางศาสนา๖๙     
เปนที่นาสังเกตุวาศาลาการเปรียญในพระอารามหลวงที่สมเด็จพระเจาแผนดินทรงรับอุปถัมภมักสรางใน
ลักษณะอาคารกออฐิถือปูนทั้งแบบพระราชนยิมและประเพณีนิยม     สวนศาลาการเปรียญในวัดราษฎร
ที่สรางโดยสามัญชนมักสรางในลีกษณะอาคารเครื่องไม 

 
 ตอมาในสมัยรัชกาลที่  ๔  ความนิยมในการสรางพระอารามใหญ ๆ ในเขตพระนครเริ่มลดลง    

เนื่องจากทรงมีพระราชดําริวาวัดตาง ๆ ในรัชกาลกอนนั้นมีอยูอยางเพียงพอแลว    ดังนั้นการสรางวัดของ
พระองคจึงกระจายออกไปตามหัวเมืองเปนสวนมาก๗๐ ตัวอยางศาลาการเปรียญเครื่องปูนในเขตพระนคร
สมัยนี้ไดแก      ศาลาการเปรียญวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม    ลักษณะเปนอาคารกออฐิถือปูน
แบบตะวันตกตัง้อยูทางทิศตะวันตกของพระวิหารถัดจากหอพระจอม  ปจจุบันใชเปนหองสมุดของวัด๗๑  
อาคารหลังนี้ถือไดวาเปนตัวแทนของศาลาการเปรียญในแบบงานชางหลวงชวงสมัยรัชกาลที่ ๔ ชิ้นหนึ่ง         
                                                           

 ๖๗ ไขแสง   ศุขะวฒันะ,   “การศึกษาอิทธิพลของสถาปตยกรรมจีนที่มีตอสถาปตยกรรมใน
ประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว,”   ใน   วัดพระพุทธศาสนาที่ไดรับอิทธิพล
ศิลปะจีนในสมยัตนกรุงรัตนโกสินทร,  ๒๗. 

 ๖๘ อุษา  งวนเพียรภาค, วิวฒันาการพุทธสถานไทย, ๑๙๙. 
 ๖๙ คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,   วฒันธรรม   พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา  จงัหวัดสมุทรปราการ   (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๓), 
๒๕๐. 

 ๗๐  อุษา  งวนเพยีรภาค,  วิวัฒนาการพุทธสถานไทย,  ๒๐๐. 
 ๗๑ พระอารามแหงนี้รัชกาลที่ ๔ โปรดใหสรางขึ้นอุทิศถวายแดพระสงฆฝายธรรมยุตินิกาย

โดยเฉพาะ   เร่ิมกอสรางใน  พ.ศ. ๒๔๐๗  ใชเวลากอสราง ๙ เดือนเศษจึงแลวเสร็จ,  ดู  กรมศิลปากร,  
กองจดหมายเหตุแหงชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร,  ๒๕๗ – ๒๕๙, ๒๖๓. 



 ๓๒

สวนศาลาการเปรียญเครื่องปูนที่เปนงานชางทองถิ่นนอกเขตพระนครไดแก  ศาลาการเปรียญวัดเชิงทา
ริมคลองคูเมือง   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ลักษณะเปนอาคารกออิฐถอืปนู    หลังคาทําซอนลด  ๒  ชั้น
ดวยมุขประเจิดประดับดวยชอฟา  ใบระกาและหางหงส   ติดสาหรายรวงผึ้งลงรักปดทองประดับกระจก    
หนาบันสลักเปนรูปเทพพนมในลายกนกเครือดอกไม   ผนงัดานขางทําหนาตางรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ๗ บาน     
ดานลางหนาตางแตละบานเจาะเปนชองคูหาโคงมน  ๗  ชอง     เดิมบานหนาตางดานนอกเขียนภาพสี
แตลบเลือนไปหมดเหลือวิสัยที่จะเขียนซอมใหมผูซอมชั้นหลังจึงไดเอาสีทาทับลงไป  บานหนาตางดานใน
ทุกชองเขียนลายเครื่องบูชาแบบจีน     ผนังดานสกัดหนามีประตู ๓ บาน    บานประตูดานในเขียนภาพ
ทวารบาล    สวนดานนอกเขียนภาพเชนเดียวกันแตลบเลือนไปหมดแลว   

 ผนังภายในเขียนภาพพุทธประวัติ     เหนือบานประตู   หนาตางและชองคอสองเขียนภาพ
เทพชมุนุม    เสาประธานทุกตนเขียนลายพุมขาวบิณฑและบอกชื่อคนเขียนเอาไวดวยเชน  ตนนี้คนแถว
วัดพระเมรุเขียน   ตนนี้ครูภิณวัดศาลาปูนเขียน   เปนตน    ภาพจิตรกรรมภายในนั้นเปนฝมือของครูแข
เขียนในสมัยรัชกาลที่  ๔  นอกจากนี้ยังมีพระสงฆในวัดนี้มารวมเขียนอีกดวย๗๒  ภายในมีธรรมาสนสวด
ฝมือสวยงามปราณีตวิจิตร     รูปแบบธรรมาสนทําเลียนแบบพระราชวัง   หลังคามีมุขประเจิด   นาคปก   
กระจังลายรวงผึ้งและบันแถลงอยูตรงกลางหลังคาลดชั้นและที่พิเศษคือมีบราลียอดแหลม   นอกจากนี้
ตรงสวนหางหงสยังทําเปนนาคเบือน ๓ เศียรอันเปนลักษณะในระบบของพระมหาปราสาทราชวังโดยแท      
ธรรมาสนหลังนี้  น.  ณ ปากน้ําสันนิษฐานวานาจะเปนงานชางฝมือสมยัสมเด็จพระเจาปราสาททอง๗๓       
นอกจากธรรมาสนสวดแลวยังมีธรรมาสนเทศนอีกหลังหนึ่ง   ตูลายรดน้ําสําหรับเก็บคัมภีรใบลานและ
สมุดขอยจารึกอักษรขอม    

 
 สวนศาลาการเปรียญเครื่องไมสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้นมีตัวอยางใหศึกษาไดที่   ศาลาการเปรียญ

วัดบางประทุนในหรือวัดแกวไพฑรูย  ริมคลองบางประทุน  ธนบุรี   ศาลาการเปรียญหลังนี้มีลักษณะเปน
เรือนขนาด ๗  หอง   กวางประมาณ ๕ เมตร  ยาวประมาณ ๑๐ เมตรเศษ    หลังคาจั่วทําซอนลด  ๒  ชั้น
มีกันสาดโดยรอบ    ประดับชอฟาใบระกาหางหงส       ฝาปะกนไมสักสลักลวดลายอยางละเอียดประณีต
เร่ืองชาดกสลับกับลายเครือเถารูปดอกพุดตาน     ใบไม    สัตวปาหิมพานต   แจกันดอกไมและคางคาว    
ฝาแตละหองมีหนาตางบานเปดคูมีกรอบเชด็หนา    บานหนาตางเขียนลายรดน้ําปจจบุนัลบเลือนไปมาก   
บานประตูเขียนลายรดน้ํารูปเซี่ยวกาง    เสาในประธาน  ๑๒ ตนเปนไมมะคาลงรักเขียนลายพุมขาวบิณฑ

                                                           
 ๗๒ เฉลิม  สุขเกษม, “วัดเชิงทา,”  โบราณคด ี ๒, ๓  ( มกราคม – มีนาคม  ๒๕๑๒ ) : ๑๐๒ –

๑๐๓.    
 ๗๓ ประยูร  อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา], ปกิณกะศลิปะไทยในสายตา น. ณ ปากน้ํา : ธรรมาสน,  

๕๒ - ๕๖. 



 ๓๓

กานแยง   เสารับกันสาดโดยรอบ ๒๒ ตนเขียนรูปมังกรคอนขางลบเลือน    ดาวเพดานไมแกะสลัก๗๔  
ภายในมีธรรมาสนสมัยอยุธยาตอนปลาย ๒ หลัง๗๕ แถบใกลกันมีศาลาการเปรียญเครื่องไมอีกหลังหนึ่ง
คือ   ศาลาการเปรียญวัดไทร  ริมคลองดานตรงปากคลองบางมด    ไมมีหลักฐานวาสรางในสมัยใด    
เปนอาคารหลังคาจั่วมีกันสาดโดยรอบ    ฝาปะกนชองหนาตางซี่ลูกกรง   ภายในมีธรรมาสนเทศนหลังคา
เครื่องยอดทําเปนทรงบุษบกซึง่ น. ณ ปากน้าํ  กลาววาเปนฝมือชางสมัยอยุธยาตอนกลางตอตอนปลาย   
สวนคันทวยธรรมาสนเปนแบบอยางฝมอืชางสมัยสมเด็จพระเจาทายสระ๗๖     

 ตัวแทนของศาลาการเปรียญเครื่องไมในสมัยรัชกาลที่ ๔  นอกจากวัดแกวไพฑูรยแลวยัง
ไดแก    ศาลาการเปรียญวัดศาลาปูน  จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา๗๗  ซึ่งจัดเปนงานชางทองถิ่นอยุธยา
เชนเดียวกับศาลาการเปรียญวัดเชิงทา  ลักษณะเปนอาคารขนาดยาว ๗ หอง  ดานหนาและดานหลังมี
ศาลาขวาง ๒ หลังเชื่อมตอกบัศาลาการเปรียญดวยชานมหีลังคากออิฐถอืปูน     หลังคาทรงจั่วถัดลงมามี
กันสาดคลุมโดยรอบ ๒  ตับ  หลังคาตับสุดทายยื่นออกไปภายนอกอาคารมุงดวยสังกะสีรับดวยเทาแขน     
หนาตางแบบชองแสงซี่ลูกกรง    นอกจากนี้ยังไดแก   ศาลาการเปรียญวัดใหญทาเสา  ตําบลทาเสา 
อําเภอเมือง  จงัหวัดอุตรดิตถ     ซึ่งสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดทรงวินิจฉัยไวเมื่อคราว
เสด็จยังวัดแหงนี้ในวันที่ ๕ มถิุนายน พ.ศ. ๒๔๔๔ วาศาลาการเปรียญนั้นคงมีอายุเกาไปกวาพระอุโบสถ
ซึ่งสรางขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐๗๘     

 
 ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ความนยิมในการสรางพระอารามหลวงยังคงเหมือนกับสมัยรัชกาลที่ ๔  

คือภายในพระนครนั้นจะสรางแตเพียงสวนนอย   ศาลาการเปรียญที่สําคัญสมัยนี้ไดแก  ศาลาการเปรียญ
วัดราชาธิวาส  กรุงเทพฯ   ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยาทางตะวันตกเฉียงใตของพระอุโบสถ   ลักษณะเปน
ศาลาการเปรียญเครื่องไมขนาดใหญยกใตถุนสูง   ออกแบบสรางขึ้นโดยพระยาจินดารังสรรค (พลับ)  
แทนหลังเดิมที่เปนการเปรียญทรงโรงกออิฐถอืปูนสรางสมัยรัชกาลที่ ๓  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
                                                           

 ๗๔ กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร,  ๔๒๓ - ๔๒๔. 
 ๗๕ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร,  ของดีกรุงเทพ  (กรุงเทพฯ : อมิเมจ  ๒๗๒๗ 

จํากัด,  ๒๕๔๒), ๙๓. 
 ๗๖ ประยูร  อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา], ปกิณกะศลิปะไทยในสายตา น. ณ ปากน้ํา : ธรรมาสน,  

๖๔. 
 ๗๗  อุษา  งวนเพยีรภาค,   วิวฒันาการพุทธสถานไทย,  ๒๐๐. 
 ๗๘  สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,  จดหมายเหตุระยะทางไปพษิณุโลก  

(พระนคร : โรงพิมพพระจันทร,  ๒๕๐๖)  ;  คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 
วัฒนธรรม  พฒันาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา  จังหวัดอุตรดิตถ  (กรุงเทพฯ :  
กรมศิลปากร, ๒๕๔๓), ๘๓. 



 ๓๔

เจาอยูหัวเสด็จทรงประกอบพระราชพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่ ๒๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๒๗๙  หลังคาทรงจั่ว
ทํามุขลดหนาหลังประดับดวยชอฟา  ใบระกา หางหงสและนาคสะดุง      หนาบันดานหนามีตราจุลมงกุฎ
ดานหลังมีตราวชิราวุธหมายความวาสรางขึน้สําเร็จใน  ๒  รัชกาล๘๐   

   
 สวนตัวอยางศาลาการเปรียญในตางจังหวัดไดแกศาลาการเปรียญวัดใหญอางทอง จ.ราชบุรี      

ลักษณะเปนอาคารเครื่องไม        หลังคาจั่วประดับชอฟา    ใบระกา  หางหงสและนาคสะดุงไมมีซอนลด
มีกันสาดโดยรอบ   มีศาลาขนาดยอม ๑ หลังวางขนาบทางดานขาง๘๑  ภายในมีภาพจติรกรรมคอสอง
เขียนภาพพระพุทธประวัติทั้งหมด ๑๔ หองภาพ๘๒  สันนิษฐานวานาจะสรางใน พ.ศ. ๒๔๕๐   นอกจากนี้
ยังไดแก  ศาลาการเปรียญวัดนาหนอง  ตําบลดอนแร  จ.ราชบุรี   สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔   ตรงกับปแรก
ในรัชกาลที่ ๖   ภายในมีภาพจิตรกรรมตรงฝาเพดานและคอสองเขียนเรื่องพุทธประวัต ิ  ทศชาติชาดก   
รามเกียรติ์    ภาพปริศนาธรรมและตนนารีผล๘๓  

 นอกจากนี้สมัยรัชกาลที่ ๕   ยังมีศาลาการเปรียญที่นาสนใจอีกหลังหนึ่งตั้งอยูภายในวัดเงิน
หรือวัดรัชฎาธษิฐาน       แตที่มาและวัตถุประสงคในการสรางอาคารหลังนี้คลายคลึงกับศาลาการเปรียญ
วัดใหญสุวรรณาราม  จ.เพชรบุรี    ซึ่งหมอมราชวงศแนงนอย   ศักดิ์ศรีไดสันนิษฐานวาเดิมคงเปนตําหนัก
ในพระบรมมหาราชวังของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑  เรียกกันวา  “พระตําหนักตึก”๘๔   
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดร้ือถวายใหเปนศาลาการเปรียญของวัดเงิน  เนื่องจากเปนวัดที่กรมสมเด็จ
พระอมรินทรฯไดทรงบูรณะปฏิสังขรณมาแตเดิม๘๕ ลักษณะเปนอาคารขนาด ๙ หอง  กวาง ๑๑.๒๐ เมตร  
ยาว ๒๔.๐๐ เมตร    หลังคาทรงจั่วประดับชอฟา   ใบระกา  หางหงส    นาคสะดุงและทําซอนลด  ๒  ชั้น
มีกันสาดคลุมโดยรอบ     ฝาปะกนทาสีแดง    หนาตางบานเปดมีกรอบเช็ดหนา   อกเลาและหยองลูกกรง   
คอสองเขียนภาพพุทธประวัติซึ่งคงเขียนขึ้นภายหลังจากรื้อถวายเปนศาลาการเปรียญแลว 

                                                           
 ๗๙ อัครพันธุ พันธุสัมฤทธิ์, “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดราชาธวิาสราชวรวิหาร (วัดสมอราย)”    

( วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต     สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม      บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๕ ),  ๒๔.    

 ๘๐  กรมศิลปากร,  กองจดหมายเหตุแหงชาติ,  จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร,  
๓๖๑ - ๓๖๒. 

 ๘๑ อุษา  งวนเพียรภาค,  วิวัฒนาการพุทธสถานไทย,  ๒๐๑. 
 ๘๒ คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,   วัฒนธรรม   พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา  จงัหวัดราชบุรี   (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๓), ๑๔๕. 
 ๘๓ เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๖ - ๑๔๗. 
 ๘๔ หมอมราชวงศแนงนอย  ศักดิ์ศรี, เรือนหลวง (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,๒๕๔๑),๕๓ - ๕๗. 
 ๘๕ เร่ืองเดียวกัน, ๖๑. 



 ๓๕

 สวนศาลาการเปรียญตั้งแตในสมัยหลังรัชกาลที่  ๕ ลงมายังคงพบเห็นไดทั่วไปในกรุงเทพ
และตางจังหวัด        โดยมากนิยมสรางเปนอาคารเครื่องไมดวยฝมือและแรงงานชางทองถิ่นโดยมีรูปแบบ
ไมตางกันมากนัก    สวนใหญเปนอาคารยกใตถุนสูงพอประมาณ   หลังคาทรงจั่วถัดมามีกันสาดคลุม
โดยรอบ ๑ ตบั     บางแหงมีการตอหลังคากันสาดยื่นกันแดดกันฝนออกไปภายนอกอาคารอีกหนึ่งตับ    
ฝานิยมทําเปนฝาลูกฟกเจาะหนาตางแบบซีลู่กกรงหรือหนาตางบานเปดโดยรอบอาคาร   มีประตอูยูดาน
สกัดทั้งหนาและหลัง   บันไดทางขึ้นกออิฐถอืปูน     ตามเพดานและเสาภายในเขียนเปนลวดลายตาง ๆ  
โดยเฉพาะตรงคอสองมักนิยมเขียนภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพทุธประวัติหรือภาพคติความเชื่อ วิถชีีวิตและ
วัฒนธรรมตางๆ ของชาวบาน    สวนการเปรยีญเครื่องกออิฐถือปูนนั้นมักไมคอยเปนที่นิยมสราง      

 
 จนกระทั่งในชวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ อนัเปนชวงเริ่มตนยุคของการพัฒนาประเทศโดยมี

ตัวอยางอันเปนรูปธรรมจากการประกาศใชนโยบายแผนพฒันาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี๑ใน พ.ศ.๒๕๐๔   
ซึ่งไดนําพาใหประเทศไทยกาวเขาสูยุคแหงการพัฒนาและการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางแทจริงและกาวเขาสู
กระแสความเจริญเติบโตทางวัตถุอยางรวดเร็วซึ่งไดสงผลกระทบตอสังคมไทยเกือบทุกดานรวมถึงศาสนา
วัดและอารามตาง ๆ เร่ิมหันมานิยมปลูกสรางอาคารสิ่งกอสรางตางๆดวยเครื่องปูนและคอนกรีตมากขึ้น
เนื่องจากวัสดุประเภทไมหายากมีราคาแพงอกีทั้งยากตอการดูแลรักษา     อาคารเครื่องไมที่เกาและชํารุด
ทรุดโทรมไดถูกร้ือทิ้งและแทนที่ดวยอาคารใหมที่สรางดวยเครื่องคอนกรีตที่แข็งแรงคงทนกวาดวยทัศนคติ
วาเปนสัญลักษณแหงความเจริญของยุคสมัย      ศาลาการเปรียญเปนหนึ่งในอาคารที่ถูกกระทบจาก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว     รูปลักษณของศาลาการเปรียญไดเปล่ียนไปเปนอาคารคอนกรีต
ปลูกติดกับพื้นไมมีการยกใตถุนอยางศาลาการเปรียญเครื่องไมอีกตอไป       และศาลาการเปรียญบางวัด
อาจสรางเปนอาคาร ๒ ชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชงานชั้นลาง      ตัวอาคารมีขนาดใหญและกวางขวางมากขึ้น
อันเปนผลมาจากมิติทางดานเทคโนโลยีโครงสรางและวัสดุสมัยใหมอยางเหล็กและกระจกซึ่งทําใหที่วาง
ภายในอาคารดูโปรงและโลงขึ้นอยางมาก    นอกจากนี้การเขามาของระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ
ทําใหการใชงานไมจําเปนตองอาศัยแสงและลมจากสภาพแวดลอมภายนอกอยางมากมายอีกตอไป 

 ในชวงเวลาดังกลาวศาลาการเปรียญเริ่มมีพัฒนาการทางรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปจากอดีต
อยางสิ้นเชิง      จากอาคารแบบจารีตไปสูอาคารสมัยใหมดวยเครื่องคอนกรีต     หลังคาโครงสรางเหล็ก
มุงกระเบื้องลอนประดับดวยชอฟา  ใบระกาและหางหงสปูนหลอสําเร็จรูป    อยางไรก็ตามเงื่อนไขปจจยั
ที่มผีลตอรูปแบบศาลาการเปรียญกลับกลายมาอยูที่รูปลักษณที่บงบอกถึงความงามที่ทันสมัย   ขนาด
ของเนื้อที่ใชสอยและงบประมาณคากอสรางเปนสําคัญ     สุนทรียภาพของอาคารตนแบบในอดีตหาได
เปนแรงบันดาลใจที่สงผลตอการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมประเภทนี้อีกตอไป 
 
 



 ๓๖

 สรุปไดวาศาลาการเปรียญเริ่มมีการสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใชเปนสถานที่เรียนบาลีและพระไตรปฎกของพระสงฆ    ตอมาไดขยายขอบเขตไปใชงานอยางอื่นของวัด
โดยเฉพาะงานบุญที่เกี่ยวเนื่องกับฆราวาสเชน    การทําบุญเลี้ยงพระ   การสดับฟงพระธรรมเทศนาในวัน
ธรรมสวนะ  เปนตน  เมื่องานสถาปตยกรรมเปนการออกแบบสรางสรรคที่วางขึ้นใชงานโดยใชเกณฑและ
ขอพิจารณาจากมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย  ดวยนัยดังกลาวแกนหรือใจสําคัญของศาลาการเปรียญ
จึงเปนการออกแบบสรางสรรคที่วางขนาดใหญมีหลังคาคลุมเพื่อตอบสนองพฤติกรรมใชงานเกี่ยวกับพุทธ
พิธีระหวางพระสงฆและกลุมฆราวาส    และดวยบทบาทหนาที่ใชงานและพฤติกรรมใชสอยแบบเดียวกัน
กลายเปนปจจยัสําคัญใหที่วางและรูปทรงของศาลาการเปรียญมีแบบอยางและรูปลักษณสถาปตยกรรม
โดยรวมเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 ศาลาการเปรียญไมมีกฎเกณฑแนนอนในเรื่องตําแหนงที่ตั้ง    แตโดยมากนิยมสรางในเขต
สังฆาวาสเพื่อใหพระสงฆและฆราวาสสามารถเขามาใชงานไดสะดวก      ลักษณะแผนผังทั่วไปไมตางกนั
มากนักมีโครงสรางผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผากวางประมาณ  ๘ – ๑๐ เมตร    ยาว ๑๘ – ๒๑  เมตรหรือ
อาจมากกวานั้น   ภายในมอีาสนสงฆและธรรมาสนเปนองคประกอบสําคัญ   มักมีการประดับตกแตง
ดวยการเขียนลวดลายลงบนเสาประธานและฝาเพดาน โดยเฉพาะบริเวณคอสองนิยมเขียนภาพจิตรกรรม
เร่ืองพุทธประวตัิและทศชาติชาดก   ศาลาการเปรียญบางแหงอาจเขียนภาพวิถีชีวิต  วฒันธรรมประเพณี
และภาพนรกสวรรคตามคติไตรภูมิเชน ศาลาการเปรียญวัดทาขามริมคลองดานบางขุนเทียน กรุงเทพฯ๘๖  
หรือคอสองศาลาการเปรียญวัดเชิงทา  จ.อยุธยา  เขียนเปนภาพเทพชุมนมุ๘๗  

 

 อยางไรก็ตามเมื่อพจิารณาจากวัสดุหลักในการกอสรางแลวศาลาการเปรียญสามารถแบงได 
๒  ประเภทประกอบดวย 

  ๑. ศาลาการเปรียญเครื่องไม           เปนอาคารที่มีวัสดุของโครงสรางหลักเปนไมลวน 
ลักษณะสําคัญเปนอาคารยกใตถุนสูง    ผนังอาคารเปนแผงฝาไมปะกนหรือฝาลูกฟกเจาะชองหนาตาง
แบบหนาตางบานเปดหรือชองแสงลูกกรง    หรือในบางแหงอาจทําเปนศาลาโปรงไมมีฝาผนังกั้นโดยรอบ
หรืออาจกั้นเพยีง ๑ – ๒ ดาน 

  ๒. ศาลาการเปรียญเครื่องปูน    เปนอาคารที่มีโครงสรางสวนฐานและผนังกอดวยอิฐ
ถือปูน  บางครั้งอาจเรียกวา ”การเปรียญ” เนื่องจากมีลักษณะเปนอาคารกอทึบแบบทรงโรงหรือแบบมี
เสาพะไลรอบสรางติดกับพื้นดินเหมือนอุโบสถและวิหาร  ผนังกออิฐถอืปูนเจาะชองหนาตางแบบบานเปด 
ในสมัยรัชกาลที่  ๓  การเปรียญประเภทนี้มี  ๒ ลักษณะไดแก  แบบประเพณีนิยมและแบบพระราชนิยม  

                                                           
 ๘๖ วัดทาขาม : พระฟองน้ํา  [ออนไลน ],  เขาถึงเมื่อ  ๑๒  กันยายน   ๒๕๔๕.  เขาถึงไดจาก 

http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary /text22-aug45.html/ 
 ๘๗ เฉลิม  สุขเกษม, “วัดเชิงทา,”  โบราณคดี,  ๑๐๒. 
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      การเปรียญวัดพระเชตุพนฯ   กรุงเทพฯ         การเปรียญวัดพิชัยญาติ    กรุงเทพฯ 

         

        การเปรียญวัดราชโอรสฯ  กรุงเทพฯ 
    

    การเปรียญวัดเทพธิดาราม   กรุงเทพฯ 

         ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย    กรุงเทพฯ 

        

        ศาลาการเปรียญวัดชีปะขาว    กรุงเทพฯ 

   ศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาส    กรุงเทพฯ     ศาลาการเปรียญวัดอินทรวิหาร   กรุงเทพฯ 
 

ภาพที่  ๑๓    ภาพชุดการเปรียญและศาลาการเปรียญในเขตกรุงเทพฯ 

    

   ศาลาการเปรียญวัดมะพราวเตี้ย   กรุงเทพฯ 

     การเปรียญวัดราชนัดดาราม    กรุงเทพฯ 
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ศาลาการเปรียญวัดขนอนใต   อยุธยา 
ที่มา : สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา,  

น้ําบอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย ( กรุงเทพฯ :  
สมาคมสถาปนิกสยาม, ๒๕๓๙), ๑๒๑. 

        ศาลาการเปรียญวัดกลางวรวิหาร  สมุทรปราการ 
ที่มา : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,     
    วัฒนธรรม   พัฒนาการทางประวัติศาสตร   เอกลักษณ 
                และภูมิปญญา  จังหวัดสมุทรปราการ  
         (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๓), ๒๕๓. 

ศาลาการเปรียญวัดจากแดง  สมุทรปราการ 
ที่มา : ไชยะ  สังขแกวและคณะ,  

“ศาลาการเปรียญ,” รายงานประวัติศาสตรศิลปและ
สถาปตยกรรมไทย, ๒๕๑๗. (อัดสําเนา) 

ศาลาการเปรียญวัดกลางบางแกว  นครปฐม 
ที่มา : นุกูล  ชมภูนิชและสัญญา  สุดลํ้าเลิศ, 

เรียบเรียง, ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมในจังหวัดนครปฐม  
 (นครปฐม : สํานักศิลปวัฒนธรรม    

สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๓), ๒๑๔. 

ภาพที่  ๑๔   ภาพชุดศาลาการเปรียญในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 

ศาลาการเปรียญวัดศาลาปูน    อยุธยา 
ที่มา : หมอมราชวงศแนงนอย  ศักดิ์ศรี, 
มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร 

(กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๗),๖๖. 

ศาลาการเปรียญวัดภวนาภิรตาราม   กรุงเทพฯ 
ที่มา : พิพัฒน ปยะวงศวิศาลและคณะ, 

“ศาลาการเปรียญ,”  รายงานประวัติศาสตรศิลปและ
สถาปตยกรรมไทย, ๒๕๑๖. (อัดสําเนา) 



 ๓๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ภาพที่  ๑๕   ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดรัชฎาธิษฐานหรือวัดเงิน    กรุงเทพฯ      
ที่มา :  หมอมราชวงศแนงนอย  ศักดิ์ศรี,  เรือนหลวง   (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๑), ๕๙. 

  ภาพที่  ๑๖    ภาพชุดจิตรกรรมคอสองภายในศาลาการเปรียญ  
ที่มา  :  คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม   พัฒนาการทางประวัติศาสตร   

เอกลักษณและภูมิปญญา  จังหวัดราชบุรี   (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๓), ๑๔๕, ๑๔๗. 
 

    รูปตั้งดานหนา   ภายในมีธรรมาสน    อาสนสงฆและจิตรกรรมคอสอง 

ภาพจิตรกรรมคอสอง 

จิตรกรรมคอสองเขียนเรื่องพุทธประวัติและชาดก 
มีภาพพาหนะสมัยใหมแบบวัฒนธรรมตะวันตก 

ศาลาการเปรียญวัดบานฆอง   จ.ราชบุรี 

จิตรกรรมคอสอง 
เขียนภาพการละเลนหัวลานชนกัน 

ศาลาการเปรียญวัดทุงหญาคมบาง  จ.ราชบุรี 



 ๔๐

 

ภาพที่  ๑๗     ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดเชิงทา  จ. อยุธยา 
ที่มา  :  จากการสํารวจ,  ๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗. 

 

ภาพที่  ๑๘     ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดทาขาม   กรุงเทพฯ 
ที่มา :  จากการสํารวจ,  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๔๕. 

             จิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุม  

ธรรมาสนเทศนและธรรมาสนสวดสมัยอยุธยา  
 

รูปตั้งดานนอก 
 

      การเขียนลายฝาเพดาน  เสาประธานและขื่อ                            รูปตั้งดานนอก 

 

จิตรกรรมคอสองเขียนภาพวิถีชีวิตชาวบานและภาพนรกภูมิ  

 จิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 
บทที่  ๓ 

เพชรบุร ี :  มิติประวัติศาสตรและศิลปกรรม 
 

 
 

๑. ที่ตั้งและลกัษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดเพชรบุรีตั้งอยูในเขตภาคกลางตอนลางระหวางละติจูดที่  ๑๒  องศา  ๓๒  ลิปดา  
๔๕  ฟลิบดาเหนือถึงละติจูดที่ ๑๓ องศา ๒๐ ลิปดา ๕๐ ฟลิบดาเหนือและระหวางลองติจูดที่  ๙๙  องศา   
๐๖  ลิปดา  ๐๘  ฟลิบดาตะวนัออกถึงลองติจูดที่   ๑๐๐  องศา    ๐๒  ลิปดา   ๓๒   ฟลิบดาตะวันออก๑       
อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันตกเฉียงใตเปนระยะทางประมาณ  ๑๒๐   กิโลเมตรตามเสนทาง
ถนนสายธนบุรี – ปากทอ     มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ  ๖,๒๒๓,๑๗๘   ตารางกิโลเมตรและมีอาณาเขต
ติดตอพื้นที่ใกลเคียงดังนี้๒ 
 
  ทิศเหนือ         ติดอําเภอปากทอ   จังหวดัราชบุรี    อําเภออมัพวาและ 
            อําเภอเมอืงจังหวัดสมุทรสงคราม 

 ทิศตะวันออก         ติดกับอาวไทย    
 ทิศใต          ติดกับอําเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ทิศตะวันตก         ติดกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา        
                                  มีเสนแนวพรมแดนยาวประมาณ  ๑๒๐  กิโลเมตร 

 
 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเพชรบุรีน้ันเกือบจะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  สวนกวางที่สุด
ยาวประมาณ ๑๐๓  กิโลเมตร   เร่ิมตั้งแตเขตพรมแดนประเทศพมาดานตะวันตกไปจนถึงแหลมผักเบี้ย
ดานฝงทะเลตะวันออก      สวนความยาวจากเหนือลงมาใตน้ันประมาณ  ๘๐  กโิลเมตร๓   ดวยตําแหนง
ท่ีตั้งทําใหการคมนาคมติดตอจากภมูิภาคอืน่ๆ ทางดานเหนือไปยังเมืองทางใตจําตองผานจังหวัดเพชรบุรี         

                                                           
 ๑ กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ี ๑ ราชบุรี,  “ทุงเศรษฐ”ี 
โบราณสถานทวารวดีชายฝงทะเลเพชรบุรี   (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๓), ๙. 
 ๒ วีรนุช  ปณฑวณิช, “เพชรบุรี, จังหวัด,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๑๐ (๒๕๔๒) :  
๔๕๖๙. 
 ๓ ทองเอม  สุนสวัสดิ์,  “ภูมิศาสตรเพชรบุรี,”  วารสารสังคมศาสตร   วิทยาลัยครูเพชรบุรี   
จ.เพชรบุรี  ๕, ๑  (มกราคม  ๒๕๒๕ - กุมภาพันธ  ๒๕๒๖) : ๓. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 ๔๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลายเสนที่  ๑    แผนที่จังหวัดเพชรบุรี 
ที่มา :  มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานฉบับสุดทายโครงการรักษาเอกลักษณของ 
สถาปตยกรรมทองถิ่นและสิ่งแวดลอมเพื่อดงึดูดนักทองเที่ยว  จังหวัดเพชรบุรี   

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.),๑ - ๓.  
 

ดังนั้นในแงภูมิศาสตรเมืองแหงนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสูดินแดนทางภาคใต    ปจจุบันเพชรบุรีแบงเขต
พื้นที่การปกครองออกเปน  ๘  อําเภอ  ๙๓  ตาํบล   ๖๔๔  หมูบาน๔    โดยมรีายชื่ออําเภอตางๆ  ดังนี้ 
 

  ๑.  อําเภอเมืองเพชรบุรี    ๒.  อาํเภอเขายอย 
  ๓.  อําเภอบานแหลม   ๔.  อําเภอหนองหญาปลอง 
  ๕.  อําเภอบานลาด   ๖.  อําเภอทายาง 
  ๗.  อําเภอแกงกระจาน   ๘.  อําเภอชะอาํ 

                                                           
 ๔ วีรนุช  ปณฑวณิช,  “เพชรบุรี, จังหวัด,”  สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๑๐,  ๔๕๖๙. 

อาวไทย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จังหวัดราชบรุ ี
จังหวัดสมุทรสงคราม 

สหภาพพมา 



 ๔๓

 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเพชรบุรี๕   แบงไดเปน  ๓   ลักษณะประกอบดวย  
 

  ๑. เขตภูเขาและที่ราบสูง       ไดแก   บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซอนทางตะวันตก
ของจังหวัดในเขตอําเภอหนองหญาปลองและอําเภอแกงกระจาน   เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี
ซึ่งวางตัวทอดยาวเปนแนวพรมแดนไทย – พมาตั้งแตจังหวัดกาญจนบุรีไปจนถึงประจวบคีรีขันธ    มี
บริเวณสูงสุดอยูทางดานตะวันตกโดยมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลมากกวา ๓๐๐  เมตร    จากนั้นจึงคอย
ลาดต่ําไปทางตะวันออก     พื้นที่ดังกลาวอุดมไปดวยทรพัยากรธรรมชาติอยางปาไมและแรธาตุและเปน
เขตพื้นที่ตนน้ําสําคัญอยางแมน้ําเพชรบุรีและปราณบุรี      
 

   ๒.  เขตที่ราบลุมแมน้ํา      ไดแก     บริเวณที่ราบลุมแมน้ําเพชรบุรีมีทิศทางการไหล
จากพื้นที่ตนน้ําทางตะวันตกไหลยอนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอแกงกระจาน อําเภอทายาง   
จากนั้นผานอําเภอบานลาดและอําเภอเมืองเพชรบุรีกอนไหลลงอาวไทยที่ปากน้ําในเขตอาํเภอบานแหลม     
มีความยาวรวมทั้งสิ้น  ๑๙๐  กิโลเมตร         ถือเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะตอการเพาะปลกู
จึงพบรองรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนใหญนอยตลอดความยาวของลําน้ํามาตั้งแตอดีต 
 

  ๓.  เขตที่ราบชายฝงทะเล   ไดแก   พื้นที่ราบทางตะวันออกในเขตอําเภอบานแหลม    
อําเภอเมือง อําเภอทายางและอําเภอชะอําเรียงลําดับจากเหนือมาใตรวมเปนระยะทางทั้งหมดประมาณ  
๘๒  กโิลเมตร     เนื่องจากเปนชายฝงทะเลยกตัว    หาดทรายและสันทรายที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะคอนขาง
ราบเรียบ๖    เขตที่ราบดังกลาวสามารถแยกได  ๒  ลักษณะคือ   
 

๓.๑  ที่ราบชายฝงทะเลตอนบน       เร่ิมตั้งแตปากอาวบางตะบูนลงมาทางใต 
ถึงแหลมผักเบี้ยในเขตอําเภอบานแหลม     เปนบริเวณที่ราบต่ําน้ําทะเลทวมถึง    มีความสูงจากระดบั 
น้ําทะเลโดยเฉลี่ย ๑ เมตร   พื้นที่สวนใหญเปนดินดอนเกิดจากการทับถมของตะกอนจากแมน้ําเพชรบุรี
ทําใหเกิดแผนดินงอกตลอดเวลา    สภาพชายฝงทะเลบริเวณนี้จึงเปนหาดโคลนอุดมไปดวยทรัพยากร
สัตวน้ําและปาชายเลน 

๓.๒  ที่ราบชายฝงทะเลตอนลาง          เร่ิมตั้งแตแหลมผักเบี้ยลงมาจนถึงเขต 
อําเภอชะอํา     พื้นที่บริเวณนี้มีการทับถมของตะกอนจากแมน้ํานอย      ลักษณะชายฝงจงึเปนหาดทราย
ทอดยาวเปนแนว       แตในบางพื้นที่ก็เปนหาดทรายสลับไปกับหาดโคลน  

                                                           
 ๕ ศักดา  ศิริพันธุ, บรรณาธิการ,  เพชรบุรี  ประวัติศาสตร  ศิลปะและวัฒนธรรม  (กรุงเทพฯ : 
ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓), ๘ - ๒๖.  
 ๖ กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๑ ราชบุรี, “ ทุงเศรษฐี ”  
โบราณสถานทวารวดีชายฝงทะเลเพชรบุรี,  ๑๗. 



 ๔๔

๒. พัฒนาการทางประวัติศาสตร    สังคมและวัฒนธรรมของเพชรบรุี 
 
 พื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีปรากฏรองรอยชมุชนโบราณมาตั้งแตสมัยยุคกอนประวัติศาสตร  
เนื่องจากเปนแหลงที่ราบอันอุดมสมบูรณเหมาะแกการตั้งถิน่ฐานและการทําเกษตรกรรม    แมปจจบุนั
เร่ืองราวของชมุชนสมัยกอนประวัติศาสตรในเพชรบุรียังไมมีขอสรุปเปนภาพรวมอยางชดัเจน   แตการพบ
ชิ้นสวนเครื่องมือเครื่องใช   เครื่องประดับเชน  ขวานหินขัด   กาํไลและลูกปดหิน   เครื่องมือเหล็ก   สําริด   
ภาชนะดินเผารวมไปถึงโครงกระดูกตามแหลงโบราณคดีหลายแหงอาทิ   แหลงโบราณคดีถ้ําเขากระปุก,  
เขากระจิว,  บานหนองแฟบในเขตอําเภอทายางและแหลงโบราณคดีบานดอนขุนหวย   อาํเภอชะอํา๗  
ลวนเปนหลักฐานยืนยันถึงชุมชนยุคกอนประวัติศาสตรไดในระดับหนึ่ง  โดยสันนิษฐานวาชวงประมาณ 
๔,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ปมาแลว      ไดมีกลุมคนที่ใชเครื่องมือหินขัดอาศัยอยูในแถบภูเขาสูงทางตะวันตก     
ตอมาเมือ่กลุมคนเหลานี้เร่ิมรูจักการเพาะปลกูจึงไดยายออกมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบทางตะวันออก
ไมไกลจากแหลงน้ําและชายทะเลเริ่มมีพัฒนาการกาวไปสูสังคมแบบเกษตรกรรมรูจักที่ใชเครื่องมือเหล็ก
และสําริด      นอกจากนี้ยงัมีพิธีการฝงศพโดยนําส่ิงของเครื่องใชเครื่องประดับของผูตายฝงรวมไปดวย     
ชุมชนดังกลาวอาจมีการติดตอกับชุมชนอื่นๆโพนทะเลเนื่องจากโบราณวัตถุบางประเภทที่พบไมสามารถ
ผลิตขึ้นไดจากวัตถุดิบในดินแดนแถบนี้๘   และนั่นอาจเปนจดุเริ่มแรกของการปฏิสัมพันธกบัชมุชนตางถิ่น
ซึ่งเริ่มมีความชดัเจนมากขึ้นในชวงยุคสมัยประวัติศาสตร  
 ผลจากตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรทําใหคาบสมุทรมลายูกลายเปนดินแดนสื่อกลางในการ
ติดตอคาขายระหวางอินเดียกับจีนมาตั้งแตโบราณ      ผลพวงจากการปฏิสัมพันธกับบรรดาพอคาอินเดีย
สงผลใหดินแดนตางๆ บนคาบสมุทรแหงนี้เร่ิมเกี่ยวของกับอารยธรรมสังคมเมืองสมัยประวัติศาสตรแบบ
อินเดียมากขึ้นโดยอาจเริ่มตั้งแตชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๗ - ๘ เปนตนมา๙    บทบาททางเศรษฐกิจ
ของพอคาอินเดียไดกลายมาเปนปจจัยสําคญัที่ทําใหบรรดาชุมชนบานเมอืงตางๆ ในบริเวณคาบสมทุร
เจริญรุงเรืองขึ้นอยางมาก       ชุมชนเหลานี้เร่ิมมีการจัดระเบียบทางสังคม   การปกครอง   มพีัฒนาการ
ไปสูความเปนชุมชนเมืองหรือรัฐขนาดใหญภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมความเชือ่แบบอินเดีย   
บันทึกของชาวจีนชวงปลายพทุธศตวรรษที่ ๘ ไดกลาววาบริเวณคาบสมทุรมลายูเปนที่ตั้งของเมืองตางๆ 
ถึง ๑๐ เมอืง๑๐  ซึ่งเมืองเหลานี้คงจะมบีทบาทตอการคาขามฝงคาบสมุทรเปนสําคัญ        
                                                           
 ๗ ดูเพิ่มเติมใน กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๑ ราชบุรี, 
“ ทุงเศรษฐี ” โบราณสถานทวารวดีชายฝงทะเลเพชรบุรี,  ๒๑ - ๒๒. 
 ๘ เร่ืองเดียวกัน, ๒๒. 
 ๙ หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล,  ประวัติศาสตรศิลปะประเทศใกลเคียง  อินเดีย,  ลังกา,  ชวา, 
จาม,  ขอม,  พมา, ลาว,  พิมพครั้งที่ ๓  (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๓),  ๖, ๑๒๕ - ๑๒๖. 
 ๑๐ พิริยะ ไกรฤกษ,ศิลปทักษิณกอนพุทธศตวรรษที่๑๙ (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,๒๕๒๓),๑๓. 



 ๔๕

 ตอมาการคาระหวางอินเดียกับจีนมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ผลักดันใหเกิดการพัฒนาเสนทาง
คมนาคมทางบกลัดตัดขามคาบสมุทรแทนการเดินเรือออมอยางในอดีตซึ่งสามารถชวยลดระยะเวลาการ
เดินทางอีกทั้งยังมีความปลอดภัยมากขึ้น    เสนทางดังกลาวเริ่มคงมีบทบาทสําคัญตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 
๑๐ - ๑๑ เปนตนมา๑๑       บันทึกของจีนไดกลาวถึงเสนทางลัดขามคาบสมทุรนี้วามีอยูถึง ๑๑ เสนทาง๑๒  
และหนึ่งในนั้นเปนเสนทางลัดตัดผานบริเวณตอนบนของคาบสมุทรเริ่มตนจากมะริดทางฝงทะเลตะวันตก
ผานเขามาตามแมน้ําตะนาวศรี    แลวจึงตัดขามชองเขาตะนาวศรีเขาสูดินแดนทางฝงทะเลตะวันออก      
เสนทางสายนี้จัดวาเกี่ยวของสัมพันธกับเพชรบุรีมากที่สุด   เปนเสนทางที่นําพาใหชมุชนในเขตเพชรบุรี
เปดรับกระแสอารยธรรมแบบอินเดียที่เร่ิมไหลบาเขาสูดินแดนตาง ๆ ของประเทศไทยซึ่งจะมีผลอยางมาก
ตอพัฒนาการของชุมชนในเวลาตอมา 
 
๒.๑  สมัยกอนอารยธรรมไทย 
 

 ๒.๑.๑  ชวงวัฒนธรรมทวารวดี   ( ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ ) 
 ภายใตกระแสอารยธรรมสังคมเมืองแบบอินเดียตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่๑๒ เปนตนมา    
สงผลใหชุมชนบานเมืองทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาเริ่มมีการขยายตัวหนาแนนขึ้นพัฒนาไปเปน
เมืองใหญตามลุมน้ําสําคัญๆ ใกลกับชายฝงทะเล ไดแก  เมืองนครชัยศรี  เมืองคูบัวและเมืองอูทอง       
บรรดาเมืองเหลานี้สรางและดําเนินเครือขายความสัมพันธรวมกันโดยตรงทั้เศรษฐกิจการคา  สังคม๑๓

ภายใตระบบวฒันธรรมและความเชือ่ทางพระพุทธศาสนาที่เรียกขานโดยทั่วไปวาวัฒนธรรมแบบทวารวดี        
การตั้งอยูใกลชมุชนใหญที่มีความเจริญทางวฒันธรรมอยางคูบัวและนครชัยศรีเปนผลใหชุมชนตางๆ ใน
เพชรบุรีไดรับกระแสวัฒนธรรมแบบทวารวดจีากบานเมืองเหลานี้๑๔   ซึ่งไดพบรองรอยชุมชนสมัยทวารวดี
หลายบริเวณอาทิ    แหลงโบราณคดีบานหนองปรง  บานเขากระจิว  บานดอนตาอิฐ  บานทุงเศรษฐ๑ี๕

                                                           
 ๑๑ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,” หนาจั่ว, ๑๑ (๒๕๓๔) 
:  ๒๘. 
 ๑๒ กรมศิลปากร, “ ทุงเศรษฐี ” โบราณสถานทวารวดีชายฝงทะเลเพชรบุรี, ๑๕๓ - ๑๕๔.  
 ๑๓ ธิดา  สาระยา,  รัฐโบราณในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต  :  กําเนิดและพัฒนาการ          
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๓๗), ๒๘๕ - ๒๘๘.  
 ๑๔ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๓๒. 
 ๑๕ ดูเพิ่มเติมใน  ฉัตรชัย  อักษรศิลปและคณะ,   “การสํารวจและศึกษารองรอยชมุชนโบราณ
สมัยทวารวดีในจังหวัดเพชรบุรี”  เอกสารประกอบการสัมมนาปริญญาบัณฑิต   ภาควิชาโบราณคดี  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๓๓, ๔๘ – ๕๑ ; และกรมศิลปากร, “ทุงเศรษฐ”ี โบราณสถาน
ทวารวดีชายฝงทะเลเพชรบุรี,  ๒๓, ๘๗, ๑๖๐. 



 ๔๖

และแหลงโบราณคดีวัดปาแปน๑๖ หลักฐานเหลานี้แสดงใหเห็นวาชุมชนบรเิวณเขตจังหวัดเพชรบุรีเร่ิมมี
การตั้งถิ่นฐานอยางหนาแนนและถาวรตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓ เปนตนมาโดยมีลักษณะ
เปนชุมชนหมูบานกระจายตัวอยูเปนระยะตามเสนทางคมนาคมติดตอระหวางเมืองทางเหนือและทางใต
โดยเฉพาะตามถนนทาวอูทองซึ่งเปนเสนทางเชื่อมตอระหวางชุมชนในราชบุรีและเพชรบุรี๑๗อยางไรก็ตาม
ชุมชนดังกลาวไมพบคูน้ําและคันดินลอมรอบ๑๘ จึงอาจไมใชชมุชนขนาดใหญหรือมีความสําคัญมากนัก 

 สวนชุมชนภายในเขตเมืองเพชรบุรีนั้นคงมีจุดเริ่มตนในชวงสมัยวัฒนธรรมทวารวดีเชนกัน      
ตามขอสันนิษฐานของนักวิชาการประวัติศาสตร       การตั้งถิ่นฐานของชมุชนในระยะแรกอยูบริเวณพื้นที่
เหนือแมน้ําเพชรบุรีระหวางเขาวังและเขาบันไดอิฐ โดยมีเขาวังเปรียบเสมือนกําแพงเมืองดานตะวันออก
เขาบันไดอิฐเปนกําแพงดานตะวันตก   ขณะที่แมน้ําเพชรบุรีเปนแนวคูเมืองดานทิศใต   แตการเปล่ียน
ทางไหลของแมน้ําจากแนวตะวันตก – ตะวนัออกไปเปนแนวเหนือ – ใตกอรปกับทางเดินน้ําเริ่มไหลหาง
เขตเมืองออกไปทําใหเกิดการเคลื่อนตัวของชุมชนมาทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเขาวัง๑๙ ชมุชนเพชรบุรี
ชวงเวลานี้คงมีลักษณะเปนชมุชนหมูบานกระจายตามแนวริมแมน้ําเพชรบุรีกอนจะมีพฒันาการเติบโตขึ้น
เปนชุมชนเมอืงในเวลาตอมา 

 
 ผลจากการไดรับวัฒนธรรมทวารวดีจากเมืองคูบัวและนครชัยศรี   ผูคนสมัยนั้นจึงนาที่จะรับ

เอาพุทธศาสนานิกายหินยานเปนแกนหลักทางวัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชน๒๐ ยืนยันไดจากการพบ
ธรรมจักร    พระพุทธรูปรวมถงึชิ้นสวนปูนปนประดับโบราณสถาน       อยางไรก็ตามในชวงพุทธศตวรรษ
ที่  ๑๓ - ๑๔     เมอืงคูบัวและนครชัยศรีคงจะไดรับวฒันธรรมแบบอินเดียที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพุทธนิกายมหายานแพรขยายขึ้นมาจากบานเมืองวฒันธรรมแบบศรีวิชัยทางใต๒๑   ชุมชนเพชรบรีุ
ซึ่งตั้งอยูระหวางเสนทางสายวัฒนธรรมคงไดรับวัฒนธรรมนีด้วยเชนกัน 

 
                                                           
 ๑๖ อนุวิทย   เจรญิศุภกุล,  “ศิลปกรรมทวารวด ี  ที่วัดปาแปน,”   เมืองโบราณ  ๑๐,  ๑  
(มกราคม – มนีาคม   ๒๕๒๗) : ๑๒๒. 
 ๑๗ ศรีศักร   วัลลิโภดม,  “เพชรบรีุกับความเปนนครประวัติศาสตร,”  เมืองโบราณ  ๑๗, ๔       
(ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๓๔) :  ๒๘. 
 ๑๘ ฉัตรชัย อักษรศิลปและคณะ,  “การสํารวจและศึกษารองรอยชมุชนโบราณสมัยทวารวดีใน
จังหวัดเพชรบุรี,” ๑๐๙. 
 ๑๙ เบญจวรรณ   ทัศนลีลพร, “ การออกแบบพระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี,” ๒๒๑ - ๒๒๒. 
 ๒๐ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๓๔. 
 ๒๑ ศรีศักร วัลลิโภดม,“ราชบุรีเมืองทาที่ถูกลืม,” เมืองโบราณ ๑๖, ๒ (เมษายน – มิถุนายน  
๒๕๓๓ ) :  ๒๑. 



 ๔๗

 ๒.๑.๒   ชวงวัฒนธรรมเขมร   ( ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ) 
 ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘  อิทธพิลวัฒนธรรมแบบเขมรไดเร่ิมเขามามีบทบาทตอชมุชน

บริเวณภาคกลางของประเทศไทยแทนที่วัฒนธรรมแบบทวารวดีที่ออนลงไปในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖        
กระแสของวัฒนธรรมแบบเขมรเริ่มสงผลตอชุมชนดังกลาวมากขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ และไดแพร
อิทธิพลลงสูดินแดนภาคกลางตอนลาง      ดังจะเห็นไดจากการถือกาํเนิดขึ้นของบรรดาเมืองใหมตาม
แบบแผนวัฒนธรรมความเชือ่แบบเขมรในแถบลุมน้ําแมกลองอาทิ    เมืองสิงห   ราชบุรีและโกสินารายณ    
และกระแสวัฒนธรรมดังกลาวก็ไดผลักดันใหชุมชนเมืองเพชรบุรีกาวสูจุดเปลี่ยนสําคัญทางประวัติศาสตร
เชนเดียวกับเมืองตาง ๆ ขางตนโดยชุมชนริมแมน้ําดานตะวนัออกเฉียงใตของเขาวังเริ่มมีการขยายตัวเพิ่ม
สูงขึ้นเกิดการพัฒนาดานสังคมและกายภาพเปลี่ยนแปลงจากชุมชนบานไปสูชุมชนเมืองอยางแทจริง๒๒      

 

 เมืองเพชรบุรีในพุทธศตวรรษที่  ๑๘  ตั้งอยูฝงตะวันออกของแมน้ําเพชรบุรี    ตัวเมอืงมีแนวคู 
และกําแพงเมืองลอมรอบในแผนผังใกลเคียงรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส       อาศัยแมน้ําเพชรบุรีทางดานหนาเปน
คูเมืองดานตะวันตกและใชคลองอีกสองสายเปนคูเมืองดานทิศใตและทิศตะวันออก  ความยาวของคูและ
กําแพงเมืองแตละดานประมาณ ๑ กิโลเมตร      กลางเมืองมีวัดกําแพงแลงศิลปกรรมรวมเขมรแบบบายน
ซึ่งนอกจากจะเปนศาสนสถานสําคัญตามแบบแผนของเมืองในวัฒนธรรมเขมรแลว ยังเปนสัญลักษณ
แสดงความเปนเมืองหรือนครของชุมชนเพชรบุรีอีกดวย๒๓   จากลักษณะกายภาพของเมืองรวมทั้งรูปแบบ
ศิลปกรรมของวัดกําแพงแลงจึงเคยมีผูสันนิษฐานวา   เมอืงเพชรบุรีคงจะเปนเมืองเดียวกับศรีชยวชัรปุระ    
ที่ปรากฏอยูในจารึกปราสาทพระขรรคของพระเจาชัยวรมันที่ ๗๒๔    และวัดกําแพงแลงก็คืออโรคยาศาลที่
พระองคโปรดใหสรางขึ้นกลางเมือง  เพชรบุรีในชวงเวลานี้นอกจากมีการจัดระเบียบกายภาพของเมือง
เปนรูปเปนรางอยางชัดเจนแลวคาดวาคงมีการจัดระเบียบการบริหารเมืองโดยมีเจาเมืองเปนผูปกครอง
การไดพบชิ้นสวนประติมากรรมรูปพระโพธิ์สัตวอวโลกกิเตศวรเปลงรัศมีแสดงวาเพชรบุรีคงมีการยอบรบั
เอาพุทธศาสนานิกายมหายานเขามาเปนความเชื่อหลักของชุมชน๒๕    การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน
นาจะสงผลใหเพชรบุรีมฐีานะเศรษฐกิจที่มั่นคงและมีการติดตอคาขายกับชมุชนอื่นมากขึ้น 

                                                           
 ๒๒ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา,  “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๓๕. 
 ๒๓ ศรีศักร  วัลลิโภดม, “เพชรบุรีกับความเปนนครประวัติศาสตร,”  เมืองโบราณ,  ๒๘. 
 ๒๔ ในจารึกปราสาทพระขรรคมีใจความตอนหนึ่งกลาวถึงหัวเมืองตางๆ ที่โปรดใหสงพระพุทธ
ไชยพุทธมหานาถไปประดิษฐาน    นักวิชาการไดสันนิษฐานวาเปนเมืองที่อยูเขตในประเทศไทย ๖ เมือง
ประกอบดวย ลโวทยปุระ (ลพบุรี) สุวรรณปุระ (เมืองโบราณในสุพรรณบุรี) สัมพูกปฏฏนะ (โกสินารายณ)  
ชยราชบุรี (ราชบุรี)  ศรีชัยสิงหบุรี (เมืองสิงห)  ศรีชัยวัชรบุรี (เพชรบุรี), ดู  กรมศิลปากร, “ทุงเศรษฐ”ี 
โบราณสถานทวารวดีชายฝงทะเลเพชรบุรี,  ๔๕ - ๘๒. 
 ๒๕ สุนนท  ปาลกะวงศ  ณ อยุธยา,  “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๓๕ - ๓๖. 



 ๔๘

๒.๒  สมัยอารยธรรมไทย  
 การสิ้นรัชกาลพระเจาชัยวรมนัที่ ๗ กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๘  ทําใหบทบาทวัฒนธรรมเขมร
ในชุมชนตางๆ บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเริ่มเส่ือมถอยลงและถอืเปนจุดเปล่ียนสําคัญที่สงผลตอ
พัฒนาการของอารยธรรมไทยในชวงเวลาตอมา        
 

 ๒.๒.๑   สมัยสุโขทัย    ( ราวตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ปลายพุทธศตวรรษที่  ๒๐ ) 
 ราวตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙  เปนชวงเวลาที่รัฐสุโขทัย - ศรีสัชนาลัยไดเขามามีบทบาททางการ 
เมืองในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน ขณะที่เพชรบุรียังคงมีฐานะเปนเมืองสําคัญในแถบภาคกลาง
ตอนลางควบคูไปกับเมอืงราชบุรี         หลกัฐานสําคัญที่แสดงฐานะของเมืองเพชรบุรีในชวงสมัยสุโขทัย
ไดชัดเจนที่สุดคือศิลาจารึกหลักที่ ๑   ซึ่งนาจะทําขึ้นใน พ.ศ. ๑๘๓๕  มีความวา 

 
         …  เบื้องหัวนอน      รอดคนที      พระบางแพรก     สุพรรณภูมิ     
 ราชบุรี      เพชรบุรี       ศรีธรรมราช       ฝงสมุทรเปนที่แลว  …  ๒๖ 

 
 ความในจารึกดังกลาวนอกจากเปนการเอยชื่อ  “ เมืองเพชรบุรี ”  ดวยภาษาไทยเปนครั้งแรก
แลว   ยังแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางเพชรบุรีกับรัฐไทยเปนครั้งแรกอีกดวย๒๗ จากนัน้มีการเอยถึง
เพชรบุรีอีกครั้งในศิลาจารึกเขากบซึ่งอาจทําขึ้นใน พ.ศ.๑๙๐๐ เปนเรื่องราวของพระมหาเถรศรีศรัทธา
จุฬามณีตอนเสด็จกลับจากลังกาความวา 

 
        …    สรางพระมหาธาตุเลิกศาสนาธรรมในพระมหานครสิงหล    …   
โสดผสมสิงขาว   ขามมาลุตะนาวศรีเพื่อเลือกเผาฝูงคนดี   …   สิงหลทวีป   
รอดพระพุทธศรีอรยไมตรี    เพชรบุรี    ราชบุรี …  ๒๘ 

 
 จารึกขางตนแสดงความวา ทานไดใชเสนทางเรือเดินทางจากลังกาขามอาวเบงกอลมาขึ้นฝง
ที่ตะนาวศรี จากนั้นใชเสนทางบกตัดขามคาบสมุทรผานชองเขาตะนาวศรีเดินทางตอมายังเมืองเพชรบุรี
และราชบุรีแลวจึงเขาสูดินแดนภาคกลาง     เสนทางดังกลาวเปนเสนทางลัดขามคาบสมุทรมลายูทาง
ตอนบนที่นิยมใชมาแลวตั้งแตในอดีต   และการที่ทานใชเสนทางนี้ยอมแสดงวาในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๙     
เสนทางลัดขามคาบสมุทรดานเมืองตะนาวศรีนั้นยังคงเปนที่รูจักและนิยมใชกันอยู          
                                                           
 ๒๖ กรมศิลปากร,  จารึกสมัยสุโขทัย  (กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร, ๒๕๒๖), 
๒๐. 
 ๒๗ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา,  “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,” หนาจั่ว,  ๓๖. 
 ๒๘ กรมศิลปากร,  จารึกสมัยสุโขทัย,  ๑๘๒. 



 ๔๙

 ดังนั้นอาจสรุปเปนภาพรวมไดวาในชวงเวลาดังกลาว เมืองเพชรบุรีคงมีการติดตอสัมพันธกับ
บรรดาเมืองรวมสมัยกันอยางราชบุรี   สุพรรณภูมิและนครศรีธรรมราชดังที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑      
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเมอืง ทางฝงอันดามันโดยใชเสนทางลัดขามคาบสมุทร         อยางไรก็ตามบทบาท
ความสัมพันธทางการเมืองระหวางเพชรบุรีกับสุโขทัยยังไมปรากฏหลักฐานขอสรุปที่แนชัดแตเพชรบุรีคงมี
การติดตอการคากับสุโขทัยเนื่องจากไดพบเครื่องเคลือบสมัยสุโขทัย        นอกจากนี้จดหมายของจีนสมยั
ราชวงศหยวนไดบันทึกวาเพชรบุรีไดสงคณะทูตไปถวายเครื่องบรรณาการในวันที่ ๕ กรกฎาคม  ๑๘๓๗๒๙    
และไดพบเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศหยวนในบริเวณแมน้ําเพชรบุรี๓๐  แสดงวานอกจากเพชรบุรีจะเปน
เมืองทาสําคัญที่มีความสัมพนัธทางการคาและการทูตกับจนีแลว      ยังเปนเมืองที่มีเจาเมืองปกครอง
และไดรับการยอมรับจากจักรพรรดิจีนอีกดวย๓๑      บทบาทของเพชรบุรีในฐานะเมืองทาเศรษฐกิจการคา
คงเริ่มทวีความสําคัญมากขึ้นในชวงเวลานี้ 

 

 อยางไรก็ตามหลักฐานในศิลาจารึกและบันทกึจีนยังเปนเพียงการใหขอมูลเพชรบุรีอยางสั้นๆ 
ในฐานะความเปนเมืองทาสําคัญทางประวัติศาสตรเทานั้น   แตหลักฐานที่เปนพงศาวดารและตํานาน
กลับใหเร่ืองราวของเมืองเพชรบุรีชัดเจนยิ่งขึ้น๓๒     ในตํานานเมืองนครศรีธรรมราชไดกลาวถึงการทําสัตย
ปฏิญาณแบงเขตปกครองระหวางพระยาศรีธรรมาโศกราชกษัตริยเมืองนครศรีธรรมราช และทาวอูทอง
กษัตริยเมืองเพชรบุรี และหลังการสิ้นพระชนมของพระยาศรีธรรมาโศกราชเมืองนครศรีธรรมราชไดเกิด
ภัยพิบัติ   มีโรคระบาดผูคนลมตาย  ส้ินราชวงศและกลายเปนเมืองราง   พระพนมทะเลซึ่งปกครองอยูที่
เมืองเพชรบุรีจงึไดสงพระพนมวังไปฟนฟบูานเมืองแหงนี้ และทําการซอมแซมพระมหาธาตุขึ้นมาใหม๓๓     
ตํานานดังกลาวแสดงใหเห็นวาเพชรบุรีเปนเมืองสําคัญมีกษัตริยปกครองและมีความสมัพันธเกี่ยวของกับ
นครศรีธรรมราชอยางลึกซึ้ง        สวนตํานานและพงศาวดารอื่นที่เอยถึงเมืองเพชรบุรีในชวงกอนสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาไดแก       คําใหการชาวกรุงเกา      ซึ่งกลาวถึงพระอินทราชากษัตริยปกครองเมืองสิงหบุรี       
ดวยเหตุที่พระองคไมมีโอรสจงึไดมอบราชสมบัติใหกบัพระอนุชาคือ   พระเจาอูทอง      จากนั้นจึงไดเสด็จ

                                                           
 ๒๙ สืบแสง   พรหมบุญและกาญจนี   ละอองศรี,  ผูแปล,   ความสัมพันธในระบบบรรณาการ
ระหวางจีนกับไทย ค.ศ. ๑๒๘๒–๑๘๕๓ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 
๒๕๒๕), ๗๒. 
 ๓๐ ศรีศักร   วัลลิโภดม,  “ราชบุรีเมืองทาที่ถูกลืม,”  เมืองโบราณ,  ๓๔ - ๓๕. 
 ๓๑ สุนนท   ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๓๖. 
 ๓๒ ศรีศักร   วัลลิโภดม, “เพชรบุรีกับความเปนนครประวัติศาสตร,”  เมอืงโบราณ,  ๒๒. 
 ๓๓ “ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช,” ใน  รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช  (พระนคร : โรงพิมพ
รุงเรืองรัตน,๒๕๐๕. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ  พลเอกเจาพระยาบดินทรเดชานุชิต (แยม ณ นคร) 
กุมภาพันธ  ๒๕๐๕), ๕๑ - ๕๕.  



 ๕๐

ไปซอมแปลงเมืองเพชรบุรีขึ้นเปนเมืองหลวง๓๔  นอกจากนี้จดหมายเหตุของลาลูแบรหนึ่งในคณะราชทูต
ฝร่ังเศสซึ่งเดินทางเขามายังกรุงศรีอยุธยาในชวงปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายณก็ไดบันทึกเรื่องราว
สมัยอดีตของเมืองเพชรบุรีจากการรับรูของผูคนสมัยอยุธยาโดยกลาวถึงเหตุการณใน พ.ศ.๑๗๓๑ วา 
พระพนมไชยศริิกษัตริยปกครองเมืองธาตุนครหลวงไดโปรดใหราษฎรของพระองคยายไปอยูเมอืงนครไทย
ทางตอนเหนือของเมืองพิษณโุลก     สวนพระองคเสด็จไปสรางเมืองใหมชื่อวา “ พบิพลี” (Pipeli)  บนฝง
แมน้ําสายหนึ่งดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา   จากนั้นไดมีพระมหากษัตริยสืบตอมาอีก ๔ พระองค    
องคสุดทายทรงพระนามวา  รามาธบิดีซึ่งไดสรางเมืองสยามขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๙๔๓๕   จากพงศาวดารและ
จดหมายเหตุดูเหมือนผูคนชาวกรุงศรีอยุธยาจะรับรูวาพระเจาอูทองเปนกษตัริยครองเมืองเพชรบุรีมากอน 
ที่จะเสด็จมาสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นใหมที่หนองโสน๓๖      นอกจากนีพ้ระองคยังทรงเปนนองเขยของ
ขุนหลวงพะงั่วกษัตริยครองเมืองสุพรรณภูมิ  เพราะฉะนั้นเพชรบุรีจึงนาจะมีความสัมพันธทางเครือญาติ
กับอโยธยาและสุพรรณภูมิ 

 

 เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดทั้งจารึก   บันทึก   จดหมายเหตุ    ตํานานและพงศาวดาร     
ทําใหพอสรุปไดวาในชวงพุทธศตวรรษที่  ๑๘  -  ๑๙    เมืองเพชรบุรียังคงดํารงฐานะเปนเมืองทาการคาที่
มีบทบาทมากขึน้กวาชวงเวลาที่ผานมาโดยไดมีการติดตอสัมพันธกับบรรดาเมืองตางๆ ในแถบภาคกลาง
เชน   ราชบุรี    สุพรรณภูมิ    อโยธยา   นครไทย   สุโขทัยและทางทิศใตอยางนครศรีธรรมราชรวมถึงเมือง
ทางฝงอันดามันอยางตะนาวศรี     บทบาททางเศรษฐกิจการคาเหลานี้เปนปจจัยสําคญัสงผลใหเพชรบุรี
มีการขยายตัวกลายเปนชุมชนขนาดใหญที่มีความสําคัญมากที่สุดแหงหนึ่งในแถบภาคกลางตอนลาง     

                                                           
 ๓๔ “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัดและพงศาวดาร
กรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพคร้ังที่ ๒  (พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๕), ๔๖ - ๔๗. 
 ๓๕ ซิมอง เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุลาลูแบรฉบับสมบูรณ : ราชอาณาจักรสยาม,แปลโดย 
สันต ท.โกมลบตุร  (พระนคร : กาวหนา, ๒๕๑๐), ๓๔-๓๕. 
 ๓๖ บันทึกของบาทหลวงตาชารดก็ไดกลาวความลักษณะเดียวกัน, กรมศิลปากร, การเดินทาง
ของบาทหลวงตาชารด (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๖) ; มานิต วัลลิโภดมสันนิษฐานวาพระเจาอูทอง
สืบเชื้อสายกษตัริยราชวงศอโยธยาที่เมืองอโยธยาบริเวณฝงตะวันออกของเกาะเมืองอยธุยา จากนั้นเสด็จ
ไปครองเมืองเพชรบุรี  ครั้นพระราชบิดาสวรรคตจึงไดเสด็จกลับมาอโยธยาและยายศนูยกลางราชธานีไป
สถาปนาขึ้นใหมที่หนองโสน, มานิต วัลลิโภดม,“พงศาวดารอโยธยาศรีรามเทพนครฉบับมานิต วัลลิโภดม” 
ใน สุจิตต วงษเทศ, ประชุมหลกัฐานประวัติศาสตรเร่ืองพระเจาอูทองไมไดมาจากเมอืงอูทอง  มาจากเมือง
จีน - ทางทะเล  มาจากเมอืงลาว - ทางบก (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), ๑๗๙ –๑๙๓ ; ศรีศักร  วัลลิโภดม 
ใหความเห็นวาสาเหตุหนึ่งของการยายราชธานีมาทางตะวันออกนาจะมาจากการระบาดของอหิวาตกโรค, 
ศรีศักร  วัลลิโภดม, กรุงศรีอยุธยาของเรา, พมิพคร้ังที่ ๓  (กรุงเทพฯ : มติชน,  ๒๕๔๒),  ๒๙.  



 ๕๑

   ๒.๒.๒   สมัยอยุธยา    ( พุทธศักราช  ๑๘๙๓ - ๒๓๑๐ ) 
 ขอความทีป่รากฏในกฎหมายพระไอยการลักพาป พ.ศ. ๑๘๙๙   เกี่ยวกับเร่ืองพิพาทระหวาง

พลเมืองของสุโขทัยกับเพชรบรีุ,  ราชบุรี,   สุพรรณบุรี     เปนหลักฐานแสดงวาเมืองเพชรบุรีถูกผนวกไวใน
พระราชอาณาเขตของกรุงศรีอยุธยาแลวอยางสมบูรณภายหลังจากพระเจาอูทองสถาปนากรุงศรีอยุธยา  
( พ.ศ. ๑๘๙๓) ไดเพียง ๖ ป๓๗    คร้ันตอมาเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองพระราชอาณาจักรขึ้นใหม
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  ( ครองราชย พ.ศ.๑๙๙๑ - ๒๐๓๑ )  เพชรบุรีกลายเปนหนึ่งใน
บรรดาหัวเมืองปากใตมีฐานะเพียงหัวเมืองชัน้ตรีในทําเนียบศักดินาทหารหัวเมือง   เจาเมืองมบีรรดาศักดิ์
เพียงออกพระราชทินนามออกพระศรีสุริทฤาไชย๓๘  ดังขอความที่ปรากฏในพระราชบัญญัตหิัวเมืองวา 
 
            … ออกพระศรีสุริทฤาไชย    เมืองเพชญบุรีย   ขึ้นประแดงเสนาฏขวา …  ๓๙ 
 

 และจากความในคําใหการชาวกรุงเกา    กรุงศรีอยุธยาชวงปลายไดแบงการปกครองออกเปน
หัวเมืองฝายตะวันออก  ตะวันตก  เหนือและใต        เมืองเพชรบุรีจัดอยูในทําเนียบหัวเมืองฝายตะวันตก
มีฐานะเปนเมอืงจัตวา    ในคําใหการดังกลาวนั้นปรากฏชื่อเรียกเมืองนี้วา  “ วิดพรี ”๔๐ 

 คาดวาในชวงตนสมัยอยุธยา เมืองเพชรบุรีคงมีพัฒนาการทางกายภาพเศรษฐกิจและสงัคม 
สืบตอมาจนกลายเปนเมืองทาสําคัญบนฝงทะเลตะวันออกเชนเดียวกับเมืองราชบุรีและนครศรีธรรมราช          
รวมท้ังไดมีการติดตอสัมพันธทางวัฒนธรรมกับบรรดาเมืองตางๆใกลเคียงโดยเฉพาะกลุมเมืองแถบลุมน้าํ
เจาพระยา      ขนบนิยมในการสถาปนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุขึ้นเปนหลักของเมืองประกอบกบัรูปแบบ
ศิลปกรรมของปรางคที่สามารถเทียบเคียงไดกับปรางควัดมหาธาตุที่ราชบรีุ สุพรรณบุรีและสิงหบุรี๔๑     
ยอมแสดงความสัมพันธทางวฒันธรรมระหวางเมืองเพชรบรีุกับกลุมเมืองดังกลาวไดเปนอยางดี    

                                                           
 ๓๗ สุนนท  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา, “ ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๓๗. 
 ๓๘ การปกครองหัวเมืองในรัชสมยัพระองคจะตัง้ขุนนางจากสวนกลางไปปกครอง     โดยเจา
เมืองและขุนนางจะมีตําแหนง    ยศชั้น    ราชทินนามและศักดินากํากับในลกัษณะที่สอดคลองกับขนาด  
ฐานะความสําคัญของเมือง, ศรีศักร  วัลลิโภดม,  กรุงศรีอยุธยาของเรา,  ๓๗. 
 ๓๙ กรมศิลปากร,  เร่ืองกฎหมายตราสามดวง  (กรุงเทพฯ :  ม.ป.ท., ๒๕๒๑), ๑๗๖. 
 ๔๐ “คําใหการชาวกรุงเกา,” ใน คาํใหการชาวกรุงเกา  คําใหการขุนหลวงหาวัดและพงศาวดาร
กรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,  ๒๐๐. 
 ๔๑ น.  ณ  ปากน้ําใหความเห็นวาปรางควัดมหาธาตุเพชรบุรีมอีายุรุนเดียวกับปรางควัด
มหาธาตุราชบรีุ    สุพรรณบุรีและสิงหบุรี,  ดู  ประยูร  อุลุชาฎะ   [น. ณ ปากน้ํา],  ศิลปะบนใบเสมา   
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๒๔), ๓๔ - ๓๕.   



 ๕๒

 นอกจากนี้เพชรบุรีก็ยังคงฐานะเปนชุมทางหรือเมืองผานในเสนทางลัดตัดขามคาบสมุทรออก
ไปตะนาวศรีและมะริดทางฝงตะวันตก      เนื่องจากเสนทางดังกลาวยังเปนที่นิยมใชกันอยูในสมัยอยุธยา      
Duarte   Fernandez    ชาวโปรตุเกสซึ่งเดินทางเขามาทําไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในชวงรชักาลสมเด็จพระ
รามาธบิดีที่  ๒  (ครองราชย พ.ศ. ๒๐๓๔ - ๒๐๗๒)   ไดเดินทางกลับโดยใชเสนทางลัดคาบสมุทรขามฝง
ไปยังตะนาวศรีจากนั้นจึงเดินเรือตอไปยังมะละกา ซึ่งทูตคนตอมาไดบันทกึในรายงานวาการเดินทางขาม
คาบสมุทรนั้นใชเวลารวม ๑๐ วัน๔๒   แสดงวาเสนทางขามคาบสมุทรทางมะริดตะนาวศรีเร่ิมเปนที่รูจัก
ของชาวยโุรปมากขึ้น       ซึ่งหลังจากคณะของ   Fernandez   แลวมีชาวยุโรปอีกหลายคณะใชเสนทางนี้
เดินทางเขามายังกรุงศรีอยุธยา      

 หลักฐานของ  Tome  Pirez  ซึ่งเดินทางไปยังอินเดียและมะละกาใน พ.ศ. ๒๐๕๔  และได
บันทึกเกี่ยวกับเมืองทาที่มีบทบาททางการคาระหวางโลกตะวันออกและตะวันตกซึ่งรวมถึงเมืองเพชรบรีุ   
( Peperim, Pepory) ไวดวยวาเปนเมืองทาที่สําคัญเมืองหนึ่งในฝงตะวันออกและมีเจาเมืองปกครองเยี่ยง
กษัตริย๔๓  มีการสงสําเภาไปคาขายยังภูมิภาคตางๆเชน  กัมพูชา  จามปา   มะละการวมถงึหมูเกาะตางๆ 
ในชวาอีกดวย๔๔        

 

 ปจจัยสําคัญของความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของเพชรบุรีเปนผลมาจากในชวงเวลานั้นการ
คาขายสินคายังไมมีการบังคบัผูกขาดจากอาํนาจสวนกลางมากนัก    บรรดาเมืองตางๆ ในขอบขัณฑสมีา
จึงเสมือนกึ่งเมืองอิสระและมีระบบเศรษฐกจิการคาแบบพึ่งตนเองคอนขางมาก           ฐานะหนาที่ของ
หัวเมืองเหลานี้ก็คือการสงสวยใหกับสวนกลางเทานั้น๔๕ เหตุนี้จึงเปนการเปดโอกาสใหเจาผูปกครองเมือง  
ขุนนางและไพรพลบางกลุมสามารถสรางฐานะใหกับตนเองไดมากขึ้น๔๖ และจากทําเลที่เหมาะสมสําหรับ

                                                           
 ๔๒ V.C. Scott   O’connor,   Mandalay  and   other  cities  of  the  past  in  Burma     
( Bangkok :  White  Lotus  Co., 1986 ),  406 – 407,  อางถึงใน   สุนนท  ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยา,   
“ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๓๘. 
 ๔๓ สุเนตร  ชุตินธรานนท, “ลักษณะเฉพาะของเมืองนครศรีธรรมราช,”  เมืองโบราณ  ๑๗, ๑  
( มกราคม –  มนีาคม  ๒๕๓๔) : ๘๗. 
 ๔๔ นิธิ  เอียวศรีวงศ, “การคาตางประเทศของอยุธยา,”  ใน  ศรีรามเทพนคร : รวมความเรียง
วาดวยประวัตศิาสตรอยุธยาตอนตน,  อาคม   พฒัิยะและนิธิ   เอียวศรีวงศ,  บรรณาธิการ   (กรุงเทพฯ : 
ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๗), ๘๘. 
 ๔๕ เร่ืองเดียวกัน,  ๘๑ – ๘๖. 
 ๔๖ สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ,“การออกแบบพระอโุบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลาย ใน
เมืองเพชรบุรี”(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๘), ๘๖. 



 ๕๓

การเปนจุดแวะพักของเสนทางการคา       เพชรบุรีจึงเปนจุดรวมของสินคาจากฝงตะวันออกและตะวันตก
ทําใหกลายเปนเมืองที่คึกคักไปดวยผูคนและอุดมไปดวยโภคทรัพย เหลาผูคนตางมีฐานะดีอยางถวนหนา     
และความมั่งคัง่ของเพชรบุรีนี้คงเปนหนึ่งในเหตุผลสําคัญใหพระยาละแวกเจาเมืองเขมรยกกองทัพเขามา
ปลนสดมภถึงสองครั้งในชวงเวลาหางกันเพียง  ๒  ปใน พ.ศ. ๒๑๑๓ และ ๒๑๑๕    แมการยกมาครั้งแรก
โดยพระยาจีนจันตุจะประสบความลมเหลว     แตในครั้งที่ ๒  พระยาละแวกไดคุมทัพมาเองสามารถตีเอา
เมืองไดและกวาดตอนผูคนไปเปนจํานวนมาก๔๗  เหตุการณวุนวายดังกลาวทําใหเพชรบุรีตองปรับเปล่ียน
บทบาทจากชมุทางและเมืองทาการคาไปเปนปอมคายรับศึกแตก็เปนเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น 
 ผลจากการเสียกรุงใน พ.ศ. ๒๑๑๒  นอกจากทําใหเพชรบุรีตองเผชิญศึกจากเขมรถึงสองครั้ง
สองคราแลวยังเปนผลใหมะริดและตะนาวศรีตกอยูภายใตการปกครองของพมา     ทําใหเสนทางการคา
ไปยังหัวเมืองฝงอาวเบงกอลทีเ่คยรุงเรืองตองยุติลงชั่วคราว   จนเมือ่สมเด็จพระนเรศวรไดโปรดใหพระยา
จักรียกทัพไปตเีมืองมะริดและตะนาวศรี    สวนพระยาคลังยกไปตีเมืองทวายคืนจากพมาใน พ.ศ.๒๑๓๕   
เพื่อควบคุมการคาฝงอาวเบงกอลใหกลับมาขึ้นตรงตอกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง   เหตุการณดังกลาวนอกจาก
เปนสัญญาณบอกวาสถานะเศรษฐกิจของเพชรบุรีไดกลับเขาสูความรุงเรืองเหมือนชวงเวลาที่ผานมาแลว              
ยังเปนการบงชี้วาเสนทางการคาฝงทะเลตะวันตกดานมะริดและตะนาวศรีนั้นมีความสําคญัตอเศรษฐกิจ
ของกรุงศรีอยุธยาเปนอยางมาก        เนื่องจากเปนเสนทางเดียวที่นําอยุธยาเขาสูโลกการคากบันานาชาติ
ดานฝงอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย     ซึ่งสองเมืองนี้ไดทวีความสําคัญมากขึ้นภายหลังจากมะละกา
เมืองทาผูกขาดการคาที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคนี้ถูกยึดครองโดยโปรตุเกสในป  พ.ศ. ๒๐๕๔ ๔๘             
ดังนั้นพระมหากษัตริยอยุธยาจึงไมเคยละเลยที่จะเขาครอบครองเมืองทาฝงตะวันตกเหลานี้ เชนเดียวกับ
เหตุผลในการยายศูนยกลางอํานาจทางการเมืองลงสูที่ราบลุมทางตอนลางใกลปากอาวเมาะตะมะของ
พระเจาตะเบงชะเวตี้ ( ครองราชย พ.ศ.๒๐๗๔-๒๐๙๓ ) ก็เพื่อขยายปริมณฑลครอบคลุมการคาทางทะเล
แถบนี้ดวยเชนกัน๔๙ อันเปนตนเคาของการเผชิญหนากับกรุงศรีอยุธยาในเวลาตอมา 
 

              ความรุงเรืองทางการคาดานฝงมหาสมุทรอินเดียยืนยันไดจากบันทึกของ   Duarte  Barbosa   
ซึ่งกลาววาในชวง พ.ศ. ๒๐๕๘ ตะนาวศรีเปนที่ชุมนุมของพอคามัวรและพอคาจากทีอ่ื่นที่พรอมจะซือ้หา

                                                           
 ๔๗ “พงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุน
หลวงหาวัดและพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,  ๔๖๑ - ๔๖๓. 
 ๔๘สุเนตร  ชุตินธรานนทไดกลาววาการเสียมะละกาใหกับโปรตเุกสเปนผลใหพอคามุสลิมซึ่งมี
อิทธิพลสูงในเครือขายการคาทางทะเล   ไดหนัเหความสนใจจากมะละกาไปสูเมืองทาอื่นที่ไมไดตกอยูใน
การยึดครองของพวกโปรตุเกส, สุเนตร  ชุตินธรานนท, พมารบไทย : วาดวยสงครามระหวางไทยกับพมา   
(กรุงเทพฯ : มตชิน,  ๒๕๓๗), ๑๕๒ - ๑๕๓. 
 ๔๙ เร่ืองเดียวกัน,  ๑๑๕. 



 ๕๔

แลกเปลี่ยนสินคาอื่นๆ ทุกประเภท๕๐    นอกจากนี้บันทึกของ   John   Davis  ซึ่งเขียนขึ้นใน พ.ศ. ๒๑๔๓    
ก็ไดกลาววามะริดและตะนาวศรีมีความรุงเรืองทางการคาอยางมากและเปนเมืองทาที่รูจักกันดีในอังกฤษ
และยุโรป   นอกจากนี้ยังเปนจุดผานของการเดินทางจากอินเดียไปสยามที่ส้ันที่สุดดวย๕๑ ซึ่งการเดินทาง
จากมะริดไปกรุงศรีอยุธยาจะใชเวลาประมาณ ๑๐ - ๑๖ วัน  โดยใชเสนทางบกขามแมน้ําตะนาวศรี   
ผานคลอง sarawa ขามเทือกเขาตะนาวศรีสูฝงตะวันออกแลวจึงใชแมน้ําเพชรบุรีเดินทางเขาสูเพชรบุรี 
จากนั้นใชเสนทางเรือผานเขาตะเคราเขาคลองบางครกตอคลองบางตะบนูไปออกแมน้ําแมกลอง แลวตัด
เขาคลองสุนัขหอนตอคลองสามสิบสองคุงไปออกแมน้ําทาจนี   จากนั้นผานเขาคลองโคกขาม คลองดาน
ตัดสูแมน้ําเจาพระยาเพื่อตอไปยังกรุงศรีอยุธยา๕๒วัดคุงตําหนักและตําหนักประทับของสมเด็จพระเจาเสือ
ยืนยันถึงเสนทางสัญจรในอดตีเหลานี้ไดเปนอยางดี หรืออาจใชการเดินเรือเลียบฝงทะเลจากปากแมน้าํ
เพชรบุรีเขาสูแมน้ําเจาพระยาโดยตรงก็ได  สวนเสนทางดานเมืองตะนาวศรีซึ่งอยูถัดมะริดลงไปทางใตนั้น
ใชการเดินเรือยอนทวนแมน้ําตะนาวศรีขึ้นไปทางทิศเหนือ  แลวตัดขามเขาตะนาวศรีสูที่ราบฝงตะวันออก
ตามแนวแมน้ําเพชรบุรี     จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดชัดวาเมืองเพชรบุรีต้ังอยูบนเสนทางการคาระหวาง
กรุงศรีอยุธยากับเมืองทาฝงอนัดามันอยางมะริดและตะนาวศรี   เพชรบรีุจึงเปรียบเสมือนจุดยุทธศาสตร
สําคัญบนเสนทางสายนี้ที่บรรดานักเดินทางพอคาชาติตางๆ ทั้งจากทางตะวันตกและตะวันออกตองหยุด
แวะพักเพื่อจัดเตรียมเสบียงอาหารใหพรอมกอนออกเดินทางตอไป    กระแสธารของผูคนที่หลั่งไหลเขามา
ทั้งจากตะวันตกและตะวันออกยอมมีผลตอพัฒนาการของชุมชนเพชรบุรีอยางมากทั้งทางสังคมเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมโดยเฉพาะในชวงเวลาที่เสนทางสายนี้มีความเจริญรุงเรืองดานการคา 
 

  ตอมาในชวงรัชกาลสมเด็จพระเชษฐาธิราช (ครองราชย พ.ศ. ๒๑๗๑-๒๑๗๒)  เมืองเพชรบุรี
ไดเขาไปสวนหนึ่งของความวุนวายทางการเมืองภายในราชสํานัก    เนือ่งจากพระศรีศลิปไดใชเพชรบุรี
เปนฐานซองสมุกําลังตอรบเพื่อแยงชิงราชสมบัติ   ในที่สุดไดถูกจับไดและนําไปสําเร็จโทษที่วัดโคกพระยา
สวนชาวเมืองเพชรบุรีที่รวมกบัพระศรีศิลปนั้นถูกเอาตัวไปเปนตะพุนชางเปนจํานวนมาก๕๓ การเปนแหลง
ซองสุมผูคนทาทายอํานาจสวนกลางยอมยืนยันถึงสภาพเศรษฐกิจ  ความอุดมสมบูรณดานโภคทรัพย
และเสบียงอาหารของเพชรบุรีไดเปนอยางดีเนื่องจากตองตอรบกับทัพจากเมอืงหลวงเปนเวลาหลายวัน     
 

                                                           
 ๕๐  The  Book of  Duarte  Barbosa, Vol.II,(1921), 152 -157, 162 - 164,  อางถึงใน    
สุเนตร   ชุตินธรานนท,  พมารบไทย : วาดวยสงครามระหวางไทยกับพมา,  ๑๕๓. 
 ๕๑ สุนนท  ปาลกะวงศ  ณ อยุธยา,  “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๓๘. 
 ๕๒ วลัยลักษณ  ทรงศิริ, “เสนทางนิราศ  เสนทางการคา,” ศิลปวัฒนธรรม  ๒๓,  ๖ (เมษายน  
๒๕๔๕) : ๑๐๔ - ๑๐๖. 
 ๕๓ สมบูรณ   แกนตะเคียน,  ประวัติศาสตรเมืองเพชรบุรี  (เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี
,๒๕๒๐),๘. 



 ๕๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อยุธยา   
 Siam 

บางกอก  
Bancok 

เพชรบุรี Pipeli 

มะริด Mergroy 

ตะนาวศรี  
Tanasserim 

ลายเสนที่  ๒     แผนที่สยามสมัยสมเด็จพระนารายณจากจดหมายเหตุลาลูแบร 
ที่มา :  Simon  De  La  Loubere,  The  Kingdom  of  Siam   
(London : Oxford  University Press, 1969), ไมมีเลขหนา. 



 ๕๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเสนที่   ๓     แผนที่เสนทางลัดคาบสมุทรมลายูตอนบน   
ที่มา : สุดารา สุจฉายา, บรรณาธิการ,  เพชรบุรี   (กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๔๙. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลายเสนที่  ๔    แผนที่เสนทางเดินเรือเชื่อมตอระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําเพชรบุรี   
ที่มา : สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  เพชรบุรี   (กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๕๐. 



 ๕๗

 ครั้นชวงตนรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง  ( ครองราชย พ.ศ. ๒๑๗๓ - ๒๑๙๙ ) ผลจาก
การขัดแยงกับพวกญี่ปุนเปนเหตุใหการคากับญี่ปุนที่เคยรุงเรืองตองหยุดชะงักลง      สภาพเศรษฐกิจของ
อยุธยาเริ่มอยูในภาวะตกต่ํา  พระองคจึงหันมาสงเสริมการคาทางฝงอาวเบงกอลและมหาสมุทรอินเดีย
ดานเมืองมะริดและตะนาวศรีใหขยายตัวขึ้นแทน๕๔  สงผลใหเสนทางจากอยธุยาไปยังมะริดมีความเจริญ
และมีนักเดินทางนิยมใชมากขึ้น   บรรดาผูคนที่เดินทางผานเมืองเพชรบุรีจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย๕๕ 
การคาทางฝงตะวันตกของสยามจึงเกี่ยวโยงกับเพชรบุรีอยางมาก   นอกจากนี้พระองคยังทรงฟนฟูการคา
ทางฝงตะวันออกกับฮอลันดาและจีนขึ้นมาอกีครั้ง   ดังนั้นจึงนาสงผลใหเกิดการใชทาเรือของเมอืง
เพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากเพชรบุรีเปนแหลงระบายสินคาออกที่สําคัญแหงหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา๕๖ 
เพราะฉะนั้นชวงปลายสมัยพระเจาปราสาททองเมืองเพชรบรีุคงเปนเมืองทาคาขายที่มีความเจริญรุงเรือง
เปนอยางมาก    สภาพเศรษฐกิจภายในเมอืงที่ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นกอรปกับเปนชวงเวลาอนัสงบปราศจาก
เหตุการณวุนวายทําใหมีกําลังและเวลาในการสรางและปฏิสังขรณวัดวาอารามที่ชํารุดทรุดโทรมขึ้นใหม     
ชวงเวลานี้จึงถือเปนจุดเริ่มตนแหงยุคทองของงานศิลปกรรมเพชรบุรี๕๗ 
 

 ตอมาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ  ( ครองราชย พ.ศ. ๒๑๙๙ - ๒๒๓๑ )  ปรากฏวากจิการ
การคาทางฝงมะริดตะนาวศรีและในอาวเบงกอลทั้งหมดตกอยูในกลุมของชาวเปอรเซียและแขกมัวรโดย
ไดรับการผลักดันสนับสนุนจากอกามะหะหมัด๕๘ออกพระคลังชาวเปอรเซียเจากรมทาขวาดูแลการคาฝง
ตะวันตก  บรรดาเจาเมืองมะริด ตะนาวศรีและเมืองอื่นๆตลอดเสนทางมายังกรุงศรีอยุธยาอยางเพชรบุรี   
กุยบุรีหรือปราณลวนเปนแขกมัวรทั้งสิ้น และถึงแมจะสิ้นออกพระคลังผูนี้ไปแลวแขกมัวรเหลานี้ก็ยังไดกิน
ตําแหนงเจาเมืองอยูหลายคนอยางใน พ.ศ.๒๒๒๘ เพชรบุรีก็ยังมีชาวเตอรกเปนเจาเมืองอยู๕๙   

                                                           
 ๕๔ ขุนวิจิตรมาตรา,  ประวัติการคาไทย  (กรุงเทพฯ : บัณฑิตการพิมพ, ๒๕๑๖), ๒๕๐. 
 ๕๕ ในเสภาขุนชางขุนแผน   ขุนแผนไดลงไปคัดเลือกมาสีหมอกซึ่งเปนมาอาหรับพันธดีที่มะริด   
และตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณจนถึงสมยัพระเจาบรมโกศ  อยธุยาสงชางไปขายอินเดียผานทางมะริด   
ในบางปสูงถึง ๓๐๐ เชอืก, ไมเคิล  ไรท, “จักรวรรดินิยมทะเลอันดามันและสยามในคริสตศตวรรษที่ ๑๙,” 
ศิลปวัฒนธรรม  ๒๕, ๘  (มิถุนายน  ๒๕๔๗) : ๑๕๗. 
 ๕๖ สุรศักดิ์  รอดเพราะบุญ, “การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยธุยาตอนปลาย 
ในเมืองเพชรบรีุ,” ๘๖. 
 ๕๗ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๔๐. 
 ๕๘ นิธิ  เอียวศรีวงศ,   การเมืองไทยสมัยพระนารายณ,  พิมพคร้ังที่ ๖  (กรุงเทพฯ : มติชน, 
๒๕๔๓), ๔๗  ;  จุฬิศพงศ จฬุารัตน, “อกามะหะหมัด  ชาวเมืองแอสตาราบัด,” ศิลปวัฒนธรรม  ๒๐, ๔ 
(กุมภาพันธ  ๒๕๔๒) : ๑๐๙. 
 ๕๙ นิธิ  เอียวศรีวงศ,  การเมืองไทยสมัยพระนารายณ, ๔๘. 



 ๕๘

 ใน พ.ศ. ๒๒๐๕ คณะราชทูตฝร่ังเศสชุดแรกไดเดินทางเขามายังกรุงศรีอยุธยานําโดย
พระสังฆราชแหงเบริธ  มองซเิออร  เซเบเรตโดยใชเสนทางขามคาบสมุทรจากเมืองมะริดไปกรุงศรีอยุธยา
และไดผานเมืองเพชรบุรีในวันที่  ๑๓  สิงหาคม  และไดบนัทึกไววาเพชรบุรีเปนเมืองใหญมีกําแพงเมือง
กอดวยอฐิ๖๐  เมืองเพชรบุรีในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณคงเปนเมืองทาและจุดยุทธศาสตรสําคัญ
เปนอยางมากในสายตาของฝรั่งเศส   บาทหลวงตาชารด  ไดบันทึกวาหากเกิดความยุงยากอันใดแลว
ฝร่ังเศสสามารถเขายึดเมืองเพชรบุรีเปนที่ตั้งไดเพราะเปนเมืองที่มีความอดุมสมบูรณทั้งขาว   วัวและสตัว
พาหนะอื่น ๆ  เปนจํานวนมาก๖๑    ซึ่งตรงกับหลักฐานของบาทหลวงเดอ  ชัวซีย    ที่บันทึกวาเพชรบุรีเปน
เมืองทาสงขาวและฝายเปนสินคา๖๒    นอกจากนั้นในป พ.ศ. ๒๒๔๑   สมยัรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา   
( ครองราชย พ.ศ. ๒๒๓๑ - ๒๒๔๕)     ฝร่ังเศสมีความพยายามที่จะเจรจาเรื่องการตั้งคลังสินคาฝร่ังเศส
ที่เมืองเพชรบุรีและเมืองมะริดแตก็ไมประสบผลสําเร็จ๖๓        

 

 สมัยอยุธยาตอนปลายเพชรบรีุมีฐานะเปนเมอืงทาการคาที่สําคัญของอยุธยา เปนฐานสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจภายในและการคาขายทางทะเลของราชอาณาจักร       ความคึกคักของกิจการการคา
ในเพชรบุรีจึงนาจะมีตั้งแตการคาระดับบนของบรรดาพวกขุนนางคหบดีลงไปถึงการคาของพวกราษฎรใน
ระดับลาง        ดวยการขยายตัวดานเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับฐานะการเปน
ศูนยกลางการคาสําคัญแหงหนึ่งของอยุธยานาจะเปนผลใหเกิดการขุดซอมคลองตางๆเพื่อใหการเดินทาง
ติดตอระหวางอยุธยาและบรรดาหัวเมืองปากใตอยาง    เมอืงสาครบุรี       สมุทรสงครามและเพชรบุรีนั้น 
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น        สุจิตต   วงษเทศ     ไดเสนอขอคิดเห็นวาการขุดซอมเสนทางคลองดานของ
สมเด็จพระเจาเสือ ( ครองราชย พ.ศ. ๒๒๔๕ – ๒๒๕๑ )  นั้นไมนาเปนเรื่องบังเอิญที่เกิดจากการเสด็จ
ประพาสทรงเบ็ดแลวเกิดเหตุการณเกี่ยวกับพนัทายนรสิงหขึ้น    แตนาจะเปนเรื่องที่ไดเตรียมการวางแผน
มากอนลวงหนาแลว๖๔   เนื่องจากเสนทางดังกลาวในชวงโคกขามนั้นคดเคี้ยวมากเปนอปุสรรคตอการ
เดินทางเชื่อมระหวางแมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีนออกไปแมน้ําแมกลองและแมน้ําเพชรบุรีสูหัวเมอืง
สําคัญทางใต  และสวนหนึ่งในบันทึกคําใหการของขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมฉบับหอหลวงไดบรรยายให

                                                           
 ๖๐ ฌอง  เดอ  บูรซ,   จดหมายเหตุการเดินทางของพระสังฆราชแหงเบริธประมุขมิสซัง   
สูอาณาจักรอินโดจีน  (กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร  กรมศิลปากร, ๒๕๓๐), ๔๔. 
 ๖๑ กรมศิลปากร,  การเดินทางของบาทหลวงตาชารด เลม ๓, ๑๒๖. 
 ๖๒ บาทหลวงเดอ  ชัวซีย,   จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสูประเทศสยามในป  ค.ศ. 
๑๖๘๕ และ ๑๖๘๖,  แปลโดย สันต  ท.  โกมลบุตร  (กรุงเทพฯ : กาวหนา, ๒๕๑๖), ๕๕๒. 
 ๖๓ ขุนวิจิตรมาตรา,  ประวัติการคาไทย,  ๒๙๔ - ๒๙๕. 
 ๖๔ สุจิตต วงษเทศ,  แมน้ําลําคลองสายประวตัิศาสตร, พิมพคร้ังที่  ๒  (กรุงเทพฯ : มติชน, 
๒๕๓๙ ), ๕๐. 



 ๕๙

เห็นสภาพความเปนศูนยรวมสินคาจากตางแดนและบรรดาหัวเมืองตาง ๆ ภายในกรุงศรีอยุธยาชวงปลาย
ไวอยางชัดเจนโดยมีความตอนหนึ่งวา  

 

    …   เรือปากใตปากกวาง   ๖  ศอก   ๗  ศอก      ชาวบานยี่สาร   บานแหลม        
เมืองเพชรบุรี      แลบานบางตะบูนและบานบางทะลุ     บันทุกกะปน้ําปลาปูเคม
ปลากุเลาปลากะพงปลาทูปลากะเบนยาง  มาจอดเรือขายแถววัดพระนางเชิง … ๖๕       

 

 บันทึกดังกลาวนาจะเปนหลักฐานหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธการคาระหวางอยุธยา
และเพชรบุรีของพอคาในระดบัลางที่ไมใชพวกขุนนางหรือคหบดีชั้นสูง  นอกจากนี้ยังยนืยันถึงเหตุผลของ
การขุดซอมเสนทางคลองดานขางตนไดเปนอยางดี    เพชรบุรีนอกจากจะบทบาทสําคัญตอกรุงศรีอยุธยา
อยางมากในดานเศรษฐกิจแลว     ยังมีบทบาททางดานยุทธศาสตรการทหารอีกดวยเนื่องจากเปนเมอืง
หนาดานที่สําคัญ       ทําเลที่ตั้งของเมืองตั้งอยูระหวางเมอืงทางเหนือและทางใตทําใหสามารถควบคมุ
เสนทางติดตอไดโดยงาย ประกอบกบัตั้งอยูในที่ราบลุมแมน้ําอันอุดมสมบูรณกวางขวางสามารถทํานา
สะสมเสบียงอาหารเลี้ยงกองทัพได   เพชรบุรีจึงกลายเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญดานทิศตะวันตกเฉียงใต
ของกรุงศรีอยุธยาและเคยใชตั้งรับทัพพมาที่ยกมาใน พ.ศ. ๒๓๐๗ - ๒๓๐๘๖๖ 

 ความคึกคักทางการคาในชวงปลายสมัยอยธุยา นอกจากนําพาใหสภาพเศรษฐกิจภายใน
เมืองเจริญรุงเรืองเปนอยางมากแลวยังเปนสวนสําคัญใหชุมชนมีความหนาแนนเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดการ
ขยายตัวออกมาตั้งเปนชุมชนใหมนอกเขตกําแพงเมืองโดยเฉพาะทางฝงตะวันตก๖๗ ตามบริเวณสองฟาก
แมน้ําเพชรบุรีโดยมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสัญลักษณความเปนศูนยกลางเมืองเปนแกนนํา     เนื่องจาก
บริเวณดังกลาวเปนปากคลองที่แยกจากแมน้ําเพชรบุรีเขาไปในตัวเมือง ดังนั้นจึงเปนจุดรวมสินคาทาง 
การเกษตรและผลิตผลภายในชุมชนเมืองและนอกเมือง เกิดเปนตลาดน้ําขนาดใหญตั้งแตแนวกําแพง
เมืองดานทิศเหนือผานลงไปถึงศาลเจาประตูเมือง๖๘    และงานศิลปกรรมในแบบอยางสกุลชางเพชรบุรี
คงมีการพัฒนาตัวขึ้นในชวงเวลานี้๖๙ เนื่องจากเปนชวงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวทางศิลปกรรมมากที่สุด
โดยสะทอนใหเห็นจากงานศิลปสถาปตยกรรมที่มีอยูโดยทั่วไปในเมืองอยาง     วัดไผลอม   วัดเกาะและ
วัดเขาบันไดอิฐจนถือไดวาเปนยุคทองของการสรางสรรคงานศิลปกรรมของเมืองเพชรบุรี  
                                                           
 ๖๕ แถลงงานประวัติศาสตร เอกสารโบราณคดี  ๓, ๑ (มกราคม  ๒๕๑๒), ๕๙. 
 ๖๖ สมบูรณ  แกนตะเคียน,  ประวัติศาสตรเมืองเพชรบุรี,  ๑๑. 
 ๖๗ ศรีศักร  วัลลิโภดม,  นครหลวงของไทย  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๐), ๑๐๕. 
 ๖๘ เบญจวรรณ   ทัศนลีลพร,  “การออกแบบพระนครคีรี   จังหวัดเพชรบุรี”    ( วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม   บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวทิยาลัยศิลปากร, 
๒๕๔๓), ๒๒๔. 
 ๖๙ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา,  “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว, ๔๔. 



 ๖๐

 ๒.๓  สมัยรัตนโกสินทร   ( พ.ศ. ๒๓๒๕ - ปจจุบัน ) 
 ผลจากสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒ ถือเปนการทําลายศูนยกลางอํานาจของราชอาณาจักร
อยุธยาลงอยางสิ้นเชิง และนําไปสูการสถาปนาศูนยกลางอํานาจขึ้นใหมบริเวณลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง     
แมวาเมอืงเพชรบุรีจะไมตกอยูในที่สภาพบอบช้ําจากสงครามดังกลาว แตกระนั้นก็ไมสามารถดํารง
บทบาทเมืองทาคาขายที่สําคัญขามฝงคาบสมุทรไดอีกตอไป การที่มะริดและตะนาวศรีตกอยูในอาํนาจ
ของพมา   ทําใหเสนทางการคาผานเมืองเพชรบุรีออกไปสูหัวเมืองฝงอาวเบงกอลจําตองปดลงโดยปริยาย 
ประกอบกับตําแหนงที่ตั้งของเมืองหลวงใหมยายลงมาอยูใกลปากอาวไทยมากขึ้นทําใหสามารถควบคมุ
สินคาทั้งหมดไดโดยตรง๗๐    ปจจัยเหลานี้สงผลใหเศรษฐกิจของเพชรบุรีที่เคยคึกคักในอดีตตองซบเซาลง    
อยางไรก็ตามสนิคาสําคัญของเมืองยังคงเปนขาวและน้ําตาล๗๑ เมืองเพชรบรีุในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
ยังคงเปนหัวเมืองชั้นในมฐีานะเปนเมืองจัตวาอยูภายใตการควบคุมดูแลของสมุหพระกลาโหม   ในสมยั
รัชกาลที่ ๓ - รัชกาลที่ ๕  เพชรบุรีตกอยูภายใตอํานาจการควบคุมดูแลของกลุมเสนาบดีตระกูลบุนนาค
เร่ิมตั้งแตเจาพระยาพระคลัง (ดิศ  บุนนาค) ตําแหนงเสนาบดีกรมทาและวาที่สมุหพระกลาโหม๗๒   ตอมา
อํานาจดังกลาวก็ไดสืบตอมายังเจาพระยามหาศรีสุริยวงศ ( ชวง  บุนนาค ) จวบจนทั่งทานไดเสียชีวิตลง    
หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ ไดทรงยกเลิกระบบกินเมืองแลวจดั 
รูปแบบการบรหิารราชการแผนดินในระบอบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗  เพื่อดึงอํานาจการ
บริหารเขาสูรัฐบาลสวนกลาง   เพชรบุรีไดกลายเปนเมืองหนึ่งในมณฑลราชบุรี๗๓ และไดเปล่ียนฐานะเปน
จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันตกของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ 
                                                           
 ๗๐ เบญจวรรณ   ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี,” ๑๓๒. 
 ๗๑ คราวที่พมายกทัพมาตีหัวเมอืงปกษใตในสมัยรัชกาลที่ ๒ นั้น   มีรายงานวาทหารที่มาตั้ง
กําลังรักษาเมืองเพชรบุรีไดกักเรือบรรทุกขาว  น้ําตาล รวมถึงสินคาพวกไมไผและเขาวัวของชาวบานเพื่อ
เก็บคาผานทาง, สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ ๒, 
พิมพครั้งที่ ๖  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๑), ๖๔.  
 ๗๒ ในรัชกาลที่ ๒  เจาพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ไดดํารงตําแหนงเสนาบดีกรมทา      
ตอมาในรัชกาลที่ ๓  ทรงโปรดเกลาใหเปนเจาพระยามหาเสนาวาที่สมุหกลาโหมแตทานไมยอมรับโดย
อางวาเปนบรรดาศักดิ์ที่มักจะอายุส้ัน   ดังนั้นพระองคจึงใหคงบรรดาศักดิ์เปนเจาพระยาพระคลังตามเดิม
แตวาราชการ ๒ ตําแหนงทั้งกลาโหมและกรมทาและในรัชกาลที่ ๔  ทรงโปรดเกลาเปนสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาประยรุวงศ,  ประยุทธ  สิทธิพันธ,  ขุนนางสยาม  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสยาม, ๒๕๒๐), ๖๙. 
 ๗๓ การจัดตั้งมณฑลราชบุรีไดรวมเอา ๖ หัวเมืองใหญเขาไวดวยกันประกอบดวย
ประจวบคีรีขันธ   ปราณบุรี   เพชรบุรี   สมุทรสงคราม  กาญจนบุรีและราชบุรี,   กองจดหมายเหตุ
แหงชาติ, ร.๕. ม.๒  ๑/๗,  “เร่ืองรวม  ๖ หัวเมืองเปนมณฑลราชบุรี  ตั้งพระยาเพชรบุรีเปนเทศาภิบาล, ” 
๑๖  มกราคม ร.ศ. ๑๑๓,  อางถึงใน  สมบูรณ  แกนตะเคียน, ประวัติศาสตรเมืองเพชรบุรี, ๑๘ - ๑๙. 



 ๖๑

 ในชวงตนของกรุงรัตนโกสินทรไทยยังตองเผชิญกับศึกสงครามจากพมาอยูหลายครั้งและเพื่อ
ปองกันรักษาความมั่นคงแหงราชอาณาจักร        เพชรบุรีซึง่อยูในตําแหนงทางยุทธศาสตรสําคัญจึงมีการ
สะสมกําลังคนและเสบียงอาหารอยางสม่ําเสมอ        บทบาทของเพชรบุรีในชวงเวลาดังกลาวจึงเนนหนัก
ไปในดานการเปนเมืองปอมคายและแหลงเสบียงสําหรับเล้ียงกองทัพมากกวาเปนเมืองทาทางการคา ๗๔   
ผลพวงจากภาวะสงครามและความซบเซาของเศรษฐกิจทําใหชุมชนเพชรบรีุที่มีการขยายตัวอยางมากใน
สมัยอยุธยาตอนปลายตองหยุดชะงักลง      อยางไรก็ตามคาดวาศูนยกลางของชุมชนยังคงอยูที่บริเวณ
วัดมหาธาตุเชนในอดีต๗๕       

 

 สวนลักษณะทางสังคมนั้นคาดวาคงมีชาวจนีอพยพเขามาจํานวนมาก   เนื่องจากเพชรบุรี
เปนเมืองที่เก็บคาแรงผูกบี้ไดสูงในอันดับตนๆ๗๖ ชาวจีนสวนใหญมักเขามามบีทบาททางเศรษฐกิจใน
ฐานะพอคาและเจาภาษีนายอากร๗๗ นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยชาวลาวทรงดําซึ่งเขามาอยูในฐานะ
เชลยสงครามตั้งแตสมัยพระเจากรุงธนบุรีและมีอีกหลายระลอกในชวงรัชกาลที่ ๓๗๘  ชาวลาวเหลานี้ได
ถูกกําหนดใหมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองเพชรบุรีดวยเหตุผลสําคัญ  ๒  ประการ  ประการแรกเปนจุดมุงหมาย
ทางยุทธศาสตรเพื่อเพิ่มพูนกําลังพลใหกับหัวเมืองชั้นในและสะดวกตอการควบคุมดูแล   ประการที่สอง
เปนจุดมุงหมายทางเศรษฐกิจเพื่อเปนแรงงานเพิ่มผลผลิตการเกษตรและสงสวยใหกับรัฐ๗๙   นอกจากนี้
ยังมีชาวมุสลิมซึ่งไดถูกกวาดตอนมาจากหัวเมืองมลายูแถบปตตานี  สตูลและไทรบุรีเมื่อคราวที่หัวเมอืง
ทางใตกบฏแขง็เมืองในสมัยรัชกาลที่ ๑ ซึ่งพระองคไดทรงโปรดเกลาใหเทครัวไวที่เมืองเพชรบุรีสวนหนึ่ง๘๐

                                                           
 ๗๔ ความอุดมสมบูรณดานเสบียงอาหารของเพชรบุรีสันนิษฐานไดจากคราวสงครามกับพมา
ใน พ.ศ. ๒๓๕๒ รัชกาลที่ ๒  ไดโปรดใหกองเรือลําเลียงไปรับขาวจากเมืองเพชรบุรี,   พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย,  จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒  จ.ศ. ๑๑๗๑ - ๑๑๗๓   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาพระ
สุเมรุ, ๒๕๑๓), ๓๐. 
 ๗๕ เบญจวรรณ   ทัศนลีลพร,  “การออกแบบพระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี,” ๑๓๒. 
 ๗๖ เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๙. 
 ๗๗ สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  เพชรบุรี  (กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๑๑๘. 
 ๗๘ ชาวลาวทรงดําถูกกวาดตอนเขามาครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๓๒๒ และไดรับโปรดเกลาใหไปตั้ง
ถิ่นฐานที่บานหนองปรง   เมอืงเพชรบุรี   เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเปนปาเขาคลายกับบานเมอืงเดิม   
จากนั้นไดมีกลุมชาวลาวทรงดําอพยพเขามาอีกหลายครั้งจึงไดมีการขยายหมูบานออกไปเชนบานปาตาล   
บานเขายอย  บานทาชาง  บานทาลาว  เปนตน,  บังอร  ปยะพันธุ,  ลาวในกรุงรัตนโกสินทร  (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานกองทุนและการสนับสนุนการทําวิจัย, ๒๕๔๑), ๓๑. 
 ๗๙ เร่ืองเดียวกัน,  ๗๙. 
 ๘๐  สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ, เพชรบุรี, ๑๑๑. 
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ในสวนการคมนาคมติดตอกับบรรดาเมืองตางๆ บริเวณแมน้ําเจาพระยานั้นนิยมใชเสนทางเรือเปนหลัก
เชนเดียวกับสมัยอยุธยา     นิราศเมืองเพชรบนัทึกการเดินทางของสุนทรภูจากกรุงเทพไปเพชรบุรีในปลาย
สมัยรัชกาลที่ ๓  ไดใหขอมูลของเสนทางคมนาคมสมัยนั้นไวอยางชัดเจนโดยเริ่มจากคลองบางกอกใหญ  
ผานเขาคลองดาน  คลองมหาชัยไปออกแมน้ําทาจีน  จากนัน้ตัดเขาคลองสุนัขหอนมาออกแมน้ําแมกลอง   
ออกสูอาวไทย     แลวจึงเดินเรือเลียบชายฝงเขาสูแมน้ําเพชรบุรีทวนน้ําไปยังเมืองเพชรบรีุรวมแลวใชเวลา
ราว ๒–๓ วัน๘๑   สวนการคมนาคมทางบกนั้นใชมาและเกวียนเปนพาหนะแตคงไมเปนที่นิยมนัก๘๒ 

 

 จุดเปล่ียนสําคัญของชุมชนเพชรบุรีเกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๔ ความสนพระทัยในเมืองเพชรบุรี
ของพระองคประกอบกบันโยบายที่มุงใหสยามพัฒนาไปสูความทันสมัยไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเมืองเพชรบรีุหลายๆ ดาน    เพชรบุรีจึงกลายเปนหัวเมืองแรก ๆ ในสยามที่มีลักษณะบางประการอยาง
ตะวันตก๘๓ พระนครคีรีที่โปรดใหสรางขึ้นดวยเงินภาษีน้ําตาลโตนดบนยอดเขากลางเมืองใน พ.ศ. ๒๔๐๑
เพื่อใชประทับพักผอนในชวงฤดูรอนตามแบบพระราชาในยโุรปจึงมีรูปลักษณอาคารที่ปรากฎอิทธิพลงาน
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกผสมผสานอยู     พระนครคีรีนอกจากเปนตวัแทนความเปนธรรมราชาของ
พระองคเหนือเหลาพสกนิกรแลวยังเปนตัวแทนความเปนสยามใหมของเมอืงเพชรบุรีในยคุแรกเริ่มอีกดวย      
อีกทั้งยังเปนจุดเริ่มตนความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริยในราชวงศจกัรีกับเมืองเพชรบุรีในเวลาตอมา
นอกจากนี้พระนครคีรียังไดพลิกโฉมเพชรบุรีสูความเปนเมืองที่มีสังคมหลายชนชั้นอยางทีไ่มเคยมีมากอน
ทั้งพระมหากษตัริย     พระบรมราชวงศ    เหลาขาราชบริพาร   ขุนนางขาราชการตั้งแตระดับสูงไปจนถึง
ไพรไทย  จีนและลาวรวมถึงราชอาคันตุกะและชาวตะวันตกหลายชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวพักผอน         
ดังนั้นภายในเขตเมืองจึงนาจะมีการแบงแยกเขตที่อยูอาศัยกนัอยางชัดเจน      และเมืองเพชรบุรก็ไดเร่ิม
มีการปรับเปล่ียนสถานะบทบาทจากเมืองทาการคาและเกษตรกรรมไปเปนเมืองพักผอนตากอากาศซึ่งจะ
ชัดเจนมากขึ้นในเวลาตอมา 

  ภายหลังจากสรางพระนครคีรี พระองคไดทรงโปรดใหตัดถนนใหญจากเชิงเขามาถึงทาน้ํา 
พระราชทานนามวาถนนราชวิถีและใหสรางสะพานชางกออิฐถอืปูน  สรางตึกแถวริมถนนตลาดเมืองเพชร
รวมถึงตัดถนนจากเชิงเขามหาสวรรคไปถึงเขาหลวงและจากเชิงสะพานชางถึงเขาบันไดอิฐอีกสายหนึ่ง๘๔    

                                                           
 ๘๑ ศรัณย  ทองปาน, “ไปเมืองเพชรบุรีที่ถิ่นหวาน,” เมืองโบราณ  ๑๗, ๔  (ตุลาคม - ธันวาคม  
๒๕๓๔) : ๑๑. 
 ๘๒ เบญจวรรณ   ทัศนลีลพร,  “การออกแบบพระนครคีรี   จังหวัดเพชรบุรี,” ๑๓๗. 
 ๘๓ เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๓. 
 ๘๔ ประชมุพงศาวดารฉบับหอสมดุแหงชาติ (พระนคร : กาวหนา, ๒๕๑๗), ๖ : ๔๔๒, อางถึง
ใน เสยย เกิดเจริญ,พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวักับเมืองเพชร (เพชรบุรี : เพชรภูมิการพมิพ, 
๒๕๔๒. พมิพในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารยสายพิณ  เปยมสงา   กมุภาพันธ   ๒๕๔๒), ๑๔๘. 
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นอกจากนี้ในสมัยของพระองคยังมีการขุดคลองเชื่อมแมน้ําตางๆ เขาดวยกันทําใหการเดินทางติดตอ
ระหวางเมืองมคีวามสะดวกยิง่ขึ้น      คลองลัดยี่สารที่ขุดเชื่อมแมน้ําแมกลองไปออกแมน้าํเพชรบุรีบริเวณ
ปากน้ําบางตะบูนทําใหการเดินทางมาเพชรบรีุไมจําตองเดินเรือออมเหมอืนอดีต    และเมื่อมีการนําเรือ
กลไฟเขามาใชสงผลใหการเดินทางมาเพชรบรีุสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเนื่องจากสามารถเดินเรือตัดอาวไทย
สูปากแมน้ําเพชรบุรีไดโดยตรง   แตถงึอยางไรนั้นชาวบานทั่วไปหรือชาวตางประเทศยังคงใชเสนทาง
เดียวกับสุนทรภูอยู๘๕    ตอมาสมัยรัชกาลที่ ๕  พระองคไดโปรดใหสรางทางรถไฟสายใตขึ้นและป พ.ศ. 
๒๔๔๖  ก็ไดเปดใชบริการถึงเมืองเพชรบุรีทําใหการเดินทางสูเพชรบุรีสะดวกรวดเร็วขึ้นอยางมาก     ทั้งนี้
พระองคยังคงเสด็จประพาสเพชรบุรีและประทับ ณ.เขาวังอยูเสมอ     คร้ันในชวงปลายรัชกาลก็โปรด
เกลาใหสรางพระราชวังที่ประทับขึ้นโดยมีพระราชประสงคจะประทับอยูที่เพชรบุรีเปนการถาวรโดยจะทรง
เสด็จเขามากรุงเทพเปนบางคราวเทานั้น๘๖ แตไมทันแลวเสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียกอน  

 
 ในชวงปลายรชักาลที่ ๕  ถึงรัชกาลที่  ๖  ไดเร่ิมมีการตัดถนนและสรางสะพานขามแมน้าํซึ่ง
นับเปนการเปดมิติใหมทางกายภาพของเมืองเพชรบุรี       การเพิ่มเสนทางคมนาคมทางบกใหกับเมอืง
ดวยระบบถนนตารางอยางงายๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนริมน้ํามานิยมปลูกสรางบานเรือน
ตามแนวถนนเกิดเปนชุมชนบก ชวงนี้ชมุชนเริ่มมีการขยายตัวออกไปทางเขาวังดานทิศตะวันตกมากขึน้
เกิดเปนยานชุมชนที่สําคัญ ๓ ยานคือ   ยานศูนยกลางเศรษฐกิจการปกครองทางดานเหนือ  ยานการคา
หรือตลาดบกบริเวณวัดมหาธาตุดานตะวันตก  และยานพักอาศัยของขนุนางและผูมีฐานะซึ่งปลูกอยูริม
แมน้ําเพชรบุรี    สวนบานเรือนราษฎรจะกระจายอยูทั่วไปทางดานตะวันตก   ดานใตและรอบแนวกําแพง
เมืองเดิม๘๗   และในป พ.ศ. ๒๔๖๖  รัชกาลที่ ๖ ไดโปรดใหสรางพระตําหนักขึ้นที่ริมทะเลแถบชะอาํ      
กอรปกับเสนทางรถไฟสายใตไดขยายลงไปถึงชะอําและหัวหินทําใหบรรดาเจานายชั้นผูใหญ   ขาราชการ
ชั้นสูง    คหบดีตลอดจนชาวตางประเทศเริ่มนิยมไปสรางบานพักตากอากาศตามชายทะเลหัวหินเปน
จํานวนมาก๘๘   ความเจริญตางๆจึงเริ่มขยายตัวลงสูดินแดนทางใตมากขึน้และตั้งแตนั้นมาเมืองเพชรบุรี
ไดลดบทบาทจากเมืองทาการคาในชวงสยามยุดจารีต   เมอืงทองเที่ยวตากอากาศในชวงรัชกาลที่ ๔ - ๕  
อันเปนชวงเริ่มตนของสยามยุคใหมกลายมาเปนเพียงเมืองผานสูดินแดนทางภาคใต     
 
                                                           
 ๘๕ Frank  Vincent  เดินทางไปเพชรบุรีใน พ.ศ. ๒๔๑๔  ดวยเสนทางเดียวกับสุนทรภู,  
อางถึงใน  ศรัณย  ทองปาน,  “ไปเมืองเพชรบุรีที่ถิ่นหวาน,”  เมืองโบราณ,  ๑๑ 
 ๘๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  [ราม  วชิราวุธ], “ประวัติตนรัชกาลที่ ๖,”   
ศิลปวัฒนธรรม  ๒๓,  ๕  (มีนาคม  ๒๕๔๕) : ๖๑. 
 ๘๗ เบญจวรรณ   ทัศนลีลพร,  “การออกแบบพระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี,” ๒๒๖. 
 ๘๘ ศรัณย  ทองปาน, “ไปเมืองเพชรบุรีที่ถิ่นหวาน,”  เมืองโบราณ,  ๑๔. 
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ภาพที่  ๒๑   วัดมหาธาตุ เพชรบุรี 
ศูนยกลางและสัญลักษณ 
ความเปนเมืองของเพชรบุรี 

ที่มา : ศักดา  ศิริพันธุ, บรรณาธิการ, 
เพชรบุรี  ประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม 

(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓), ๔๒. 
 

 ภาพที่ ๒๐  ชุมชนบานเรือนริมฝงแมน้ําเพชรบุรี 
 ที่มา : ศักดา  ศิริพันธุ, บรรณาธิการ, 

  เพชรบุรี ประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม  
     (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓),๑๐๒. 

 

ภาพที่  ๑๙    ถนนคลองกระแชงสมัยรัชกาลที่  ๕ 
ที่มา : ศักดา  ศิริพันธุ, บรรณาธิการ, 

เพชรบุรี ประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม  
(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓), ๓๑. 

ภาพที่  ๒๒   สะพานจอมเกลาเชื่อมการคมนาคมทาง
บกระหวางสองฝงแมน้ําเพชรบุรี 

ที่มา : สุดารา  สุจฉายา,บรรณาธิการ, เพชรบุรี 
 (กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๒๒๘. 

ภาพที่  ๒๓   ดุกอัลเบรตผูสําเร็จราชการเมือง 
บรันชวิกและพระชายาเสด็จประพาสตากอากาศ 

เพชรบุรี  พ.ศ. ๒๔๕๓     
ที่มา : สุดารา  สุจฉายา,บรรณาธิการ, เพชรบุรี  

(กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๒๒๖. 
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๓. พัฒนาการทางศิลปกรรมของเพชรบรุี 
 

 เมืองเพชรบุรีตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมอันอุดมสมบูรณประกอบกับตั้งอยูในจดุเชื่อมตอระหวาง
บานเมืองในภาคกลางกับทางใตและฝงทะเลตะวันตกกับตะวันออก  ปจจัยเหลานี้ทําใหเพชรบุรีกลายเปน
เมืองที่มีบทบาทสําคัญมาแตครั้งอดีต    การเปนชุมชนเกาแกมีระยะเวลาทางประวัติศาสตรอันยาวนาน
ทําใหเพชรบุรีรับเอาอิทธพิลและแบบอยางทางวัฒนธรรมจากบานเมืองทีม่ีวัฒนธรรมสูงกวาผานชวงเวลา
สมัยตางๆ มาอยางตอเนื่องตั้งแตวัฒนธรรมทวารวดี   ( ชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๖ )   วัฒนธรรมเขมร  
( ชวงพุทธศตวรรษที่  ๑๘ )   วัฒนธรรมอูทอง - อโยธยา   ( ชวงพุทธศตวรรษที่  ๑๙ )   วฒันธรรมอยุธยา  
( ชวงพุทธศตวรรษที่  ๒๐ - ๒๔) และวัฒนธรรมแบบรัตนโกสินทร   ( ในพุทธศตวรรษที่  ๒๔ - ๒๖ )     
เพชรบุรีจึงกลายเปนแหลงสรางสรรคงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบภายใตชวงเวลาที่วฒันธรรมตางๆ
เหลานี้ไดเจริญรุงเรืองโดยเฉพาะชวงสมัยอยธุยาตอนปลายซึ่งถือเปนชวงเวลาที่เพชรบุรีไดสรางสรรค
ผลิตผลงานศิลปกรรมที่มีคุณคาออกมามากกวาชวงเวลาอืน่๘๙     ผลงานตางๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยูใน
ปจจุบันอยางสถาปตยกรรม   ประติมากรรมหรือจิตรกรรมลวนเปนประจักษพยานบงชัดไดดีที่สุด         

 แมวางานเหลานี้จะมีลักษณะโครงสรางหลักทางศิลปกรรมเหมือนกับงานรวมสมัยเดียวกันที่
อยุธยาซึ่งเปนศูนยกลางวัฒนธรรมและแหลงตนแบบงานศิลปกรรมหลวงแหงราชอาณาจกัรก็ตาม นั่นไม
เปนเรื่องแปลกแตอยางใด แตที่สําคัญงานดังกลาวกลับมีลักษณะรายละเอียดโครงสรางรองที่เปน
เอกลักษณในแบบฉบบัของตนเองอันเกิดขึ้นภายใตระบบความคิดของกลุมชางทองถิ่นในเมืองเพชรบุรี
โดยเฉพาะ   ความโดดเดนของเอกลักษณเหลานี้เปนที่ยอมรับจากนักวิชาการประวัติศาสตรศิลปะทั่วไป
ในปจจุบันภายใตชื่อเรียก  “ศิลปกรรมสกุลชางเพชรบุรี”  ศาสตราจารยศิลป พีระศรีถือเปนนักวิชาการ
ทานแรกที่ไดตระหนักถึงความมีลักษณะเฉพาะตนของชางเมืองเพชรบุรีโดยเฉพาะในแขนงงานจิตรกรรม
ซึ่งปรากฏลักษณะการแสดงออก  การออกแบบ  องคประกอบรวมทั้งการบรรจุเร่ืองราวในรูปแบบเฉพาะ 
ที่ตางไปจากแบบอยางศิลปกรรมหลวงที่อยุธยา๙๐และที่แหงอื่นรวมสมัยเดียวกันอยาง นนทบุรี เปนตน 
และไดจัดแบบอยางงานศิลปกรรมดังกลาวเปนกลุมศิลปะอีกกลุมหนึ่งตางหากเรียกวา “สกุลชางเพชรบรีุ” 
ตอมาอนุวิทย เจริญศุภกุลไดชี้ใหเห็นวานอกจากงานจิตรกรรมแลว งานประติมากรรมและสถาปตยกรรม
ของเพชรบุรีก็มลัีกษณะเฉพาะเปนสกุลชางเชนเดียวกัน๙๑ จากนั้นคําวาสกุลชางเพชรบุรีในความหมาย
ดังกลาวไดถูกนําไปใชอยางแพรหลายเมื่อตองมีการกลาวถงึงานศิลปกรรมแขนงตางๆในเขตเมืองเพชรบุรี            
                                                           
 ๘๙ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา,  “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๒๖. 
 ๙๐ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยาและคณะ, “การศึกษาศิลปกรรมแบบประเพณีในจังหวัด
เพชรบุรี,”  หนาจั่ว  ๑๙  (๒๕๔๕ - ๒๕๔๖) : ๑๒. 
 ๙๑ ดู  อนุวิทย   เจริญศุภกุล,  องคประกอบสถาปตยกรรมไทย  (กรุงเทพฯ : การพิมพสตรีสาร
, ๒๕๒๑), ๑๖; อนุวิทย  เจริญศุภกุล,“ประวัตศิาสตรสถาปตยกรรมไทยศึกษา,” หนาจั่ว ๒ (๒๕๒๕): ๓๖. 
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 อยางไรก็ตามการไดพบงานศิลปกรรมแบบอยุธยาตอนปลายกลุมใหญยอมสะทอนใหเห็นวา      
ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่สกุลชางเพชรบุรีไดมีพัฒนาการไปสูจุดสูงสุด       แตกระนั้นการสรางสรรค
งานศิลปกรรมของชางทองถิ่นดังกลาวไดเกิดขึ้นแลวในชวงกอนหนานี้  โดยเริ่มมีความชัดเจนขึ้นตั้งแต
ชวงสมัยวฒันธรรมทวารวดีเปนตนมา     และไดมีการพฒันาสืบเนื่องไปพรอมกับพฒันาการของชุมชน     
กอนดําเนินมาถึงจุดรุงเรืองสูงสุดในชวงปลายสมัยอยุธยา 

 

๓.๑  งานศิลปกรรมของเพชรบุรีกอนสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 รองรอยศาสนสถานสมัยทวารวดีในเขตเพชรบุรีอยางโบราณสถานบานทุงเศรษฐีซึ่งปจจบุัน

เหลือเพียงฐานอาคารขนาด  ๒๕ x ๒๕ เมตร   กอดวยอฐิแบบทวารวดสีอดินฉาบปูนและไดพบชิ้นสวน
ประติมากรรมปูนปนประดับอาคารรวมถึงรูปเคารพตางๆ เปนจํานวนมาก๙๒     โบราณสถานวัตถุดังกลาว
ไมเพียงเปนหลักฐานยืนยันถึงพัฒนาการของชุมชนบานทุงเศรษฐีในอดีตเทานั้น     ยงัเปนตัวแทนของ
งานศิลปกรรมเพชรบุรีในสมัยทวารวดีอีกดวย    แมปจจุบันยังไมมีขอสรุปแนชัดวาโบราณสถานแหงนี้
สรางสรรคขึ้นดวยฝมือชางภายในทองถิ่น       แตถึงอยางไรแลวชุมชนดังกลาวคงมีสวนรวมในงานชางอยู
คอนขางมาก    เชนเดียวกับการพบโกลนหินรูปธรรมจักรและพระพุทธรูปในเขตบานหนองปรง  อ.เขายอย        
ซึ่ง  ศรีศักร   วัลลิโภดมใหขอสันนิษฐานวาหมูบานนี้คงเปนแหลงผลิตธรรมจักรและพระพุทธรูปที่สําคัญ
แหงหนึ่งในสมัยทวารวด๙ี๓    นอกจากนีชุ้มชนดังกลาวยังตั้งอยูบนถนนทาวอูทองซึ่งเปนเสนทางคมนาคม
เชื่อมตอระหวางชุมชนในเขตเพชรบุรีและราชบุรี โดยมีศูนยกลางอยูที่เมืองคูบัวซึ่งเปนแหลงตนแบบทาง
ศิลปกรรมสําคัญแหงหนึ่งในชวงวัฒนธรรมแบบทวารวดี      ดังนั้นชุมชนบานหนองปรงคงไดรับอิทธิพล
และแรงบันดาลใจในงานศิลปกรรมจากเมอืงดังกลาวนี้อยางแนนอน     และยังไดพบชิ้นสวนธรรมจักร
และโกลนพระพุทธรูปหินปูนสีเขียวดําในแหลงโบราณคดีวัดปาแปน อ.บานลาด๙๔ ยอมเปนตัวแทนที่
แสดงความเปนกลุมชางในเขตเพชรบุรีในชวงสมัยวัฒนธรรมทวารวดีไดดีเชนเดียวกัน 

 ตอมาในชวงพทุธศตวรรษที่ ๑๘  วฒันธรรมแบบเขมรไดเขามามบีทบาทตอชุมชนเพชรบุรี
แทนที่วัฒนธรรมแบบทวารวด ี     ไมวาวฒันธรรมดังกลาวจะเขามาพรอมกบัอํานาจทางการเมืองจาก
ศูนยกลางที่เมืองพระนครหลวงดวยหรือไมกต็าม    แตก็ไดผลักดันใหชุมชนเพชรบุรีพัฒนาไปสูความเปน
ชุมชนเมืองอยางแทจริงทั้งดานกายภาพ  สังคมและการปกครอง   องคประกอบหนึ่งของเมืองที่บงบอกถงึ
แบบแผนระบบความเชื่อแบบเขมรไดเดนชัดที่สุดคือ       การมีวัดกําแพงแลงศาสนสถานในศาสนาพุทธ
มหายานขึ้นใจกลางเมือง  อาคารตั้งหันหนาไปทางทิศตะวันออก แผนผังประกอบดวยกลุมปรางค ๕ องค
กอดวยศิลาแลงประดับดวยลวดลายปูนปน   ปรางคดานทิศตะวันออกและทิศใตเปนซุมประตูหรือโคปุระ   

                                                           
 ๙๒ กรมศิลปากร,  “ทุงเศรษฐี” โบราณสถานทวารวดีชายฝงทะเลเพชรบุรี,  ๘๗. 
 ๙๓ ศรีศักร   วัลลิโภดม,  “เพชรบรีุกับความเปนนครประวัติศาสตร,”  เมืองโบราณ,  ๒๙. 
 ๙๔ อนุวิทย  เจริญศุภกุล, “ศิลปกรรมทวารวดี  ทีว่ัดปาแปน,”  เมืองโบราณ,  ๑๒๒. 
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มีสระน้ําอยูตรงมุมดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  พื้นที่ทั้งหมดลอมรอบดวยกําแพงศิลาแลงในผังส่ีเหลี่ยม    
แมรูปลักษณและศิลปกรรมวัดกําแพงแลงจะแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลศิลปะรวมเขมรแบบบายน๙๕   แตเมือ่
พิจารณาระเบยีบแบบแผนงานสถาปตยกรรมทั้งหมดไมวาจะเปนระบบแผนผัง รูปทรงและองคประกอบ
การประดับตกแตงแลว   พบวายังมีรายละเอียดตางไปจากงานสถาปตยกรรมเขมรซึ่งมีระบบระเบียบ
แบบแผนที่เครงครัดอยางยิ่ง      อีกทั้งบทบาททางการเมืองระหวางเขมรเมืองพระนครหลวงกับเพชรบุรี
ยังคลุมเคลืออยูมากในปจจุบนั       จึงเปนการยากที่จะยอมรับวาวัดกําแพงแลงเปนผลงานของชางเขมร
ที่ชํานาญงานศิลปกรรมตามแบบอยางฝมือชางหลวงจากเมืองพระนคร   นอกจากนี้ ศรีศักร วัลลิโภดม  
ไดใหขอสังเกตุวาลวดลายปูนปนประดับอาคารนั้นยังมีเคราโครงศิลปะทวารวดีอยู     ศาสนสถานแหงนี้
จึงนาจะเปนฝมือของชางทองถิ่นที่นําเอารูปแบบศิลปะมาปรุงแตงขึ้น๙๖   เพชรบุรีในชวงวัฒนธรรมเขมร
นอกจากจะพฒันาเปนชุมชนเมืองที่มีการจัดระเบียบทางสังคมและการปกครองแลว ยังเปนชวงหัวเลี้ยว
หัวตอของการสรางสรรคดานงานชางโดยไดแสดงถึงความพยายามทีจ่ะนาํแบบอยางศิลปกรรมทวารวดี
และเขมรเขามาประยุกตและปรุงแตงขึ้นใหมตามความตองการทางวัฒนธรรมของสังคมในชวงเวลานั้น
โดยเฉพาะในกลุมชนชั้นปกครองทั้งนี้ขีดความรู  ความสามารถ  ความชํานาญดานวัสดุและเทคนิควิธีการ
กอสรางของชางยอมเปนเงื่อนไขสําคัญที่มีผลตอรูปลักษณสถาปตยกรรม      นอกจากนี้การที่ลวดลาย
ปูนปนประดับอาคารยังคงเคราโครงศิลปะแบบทวารวดอียูนั้นยอมแสดงวาชางผูสรางหรือกลุมชนหลักใน
เมืองยังคงนิยมหรือคุนเคยกับงานศิลปะแบบทวารวดีอยู  แมวาชนชั้นผูนําหรือผูปกครองจะไดรับเอา
แบบอยางวัฒนธรรมเขมรเขามาเปนหลักในการจัดระเบียบทางสังคม  การปกครองรวมทั้งวัฒนธรรม
ความเชื่อของเมืองแลวก็ตาม 

 

 หลังจากวัฒนธรรมเขมรไดหมดบทบาทลง ชุมชนเพชรบุรีไดมีการปฏิสัมพนัธทางวัฒนธรรม
กับบานเมอืงทางภาคกลางโดยเฉพาะเมืองฟากตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา  ดังเห็นไดวางานศิลปกรรม
ของเพชรบุรีในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙  ลวนมีแบบอยางของศิลปะอูทอง - อโยธยาแทบทั้งหมด      
โดยมีโบราณสถานสําคัญไดแก     เจดียแดงและเจดียแปดเหลี่ยมในถ้ําเขาหลวง   ซึ่งลักษณะเปนเจดีย
แปดเหลี่ยมทรงสูงมีซุมจระนาํแปดทิศอันเปนลักษณะของเจดียที่พบมากตามเมืองตาง ๆ แถบภาคกลาง   
เชน   เจดียวัดพระรูป  จ.สุพรรณบุรี,  เจดียแปดเหลี่ยมที่วัดมหาธาตุ  สรรคบุรี จ.ชยันาทและเจดียวัด
พรหมมาส จ.ลพบุรี  เปนตน    ซึ่ง น. ณ ปากน้ําไดแสดงความเห็นวาเจดียในถ้ําเขาหลวงนั้นเหมือนกับ
เจดียรายขางวิหารทิศเหนือภายในวัดมหาธาตุสรรคบุรีและเจดียในวัดกุฎีทอง จ.สุพรรณบุรีอยางมาก๙๗  

                                                           
 ๙๕ หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวสัดิ์,  ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : มติชน, 
๒๕๓๗), ๖๖. 
 ๙๖ ศรีศักร  วัลลิโภดม, “เพชรบุรีกับความเปนนครประวัติศาสตร,”  เมืองโบราณ,  ๒๖. 
 ๙๗ ประยูร  อุลุชาฎะ, เที่ยวเมืองศิลปอูทอง (กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, ๒๕๑๖), ๒, ๑๑๔. 



 ๖๘

สวนโบราณวัตถุสําคัญไดแก   ใบเสมาที่พบในวัดมหาธาตุ  จ.เพชรบุรี  ซึ่งสลักขึ้นจากหินทรายแดง
ประดับดวยลายเครือเถาแบบศิลปะทวารวดีผสมอูทอง   โดยนาจะมอีายุอยูในชวงพทุธศตวรรษที่ ๑๘ 
นอกจากนี้ยังพบใบเสมาจากวดัรางตางๆ อีกเปนจํานวนมากซึ่งลวนมีรูปแบบและลักษณะทางศิลปกรรม
ที่เกาไปกวาเสมาในสมัยอยุธยาทั้งสิ้น ๙๘     ฉะนั้นอาจกลาวไดวาการสรางสรรคผลงานของชางเพชรบุรี
ในชวงเวลานี้คงจะไดรับอิทธพิลและแรงบันดาลจากงานศิลปกรรมแบบอูทอง – อโยธยาโดยเฉพาะจาก
เมืองสุพรรณบุรีซึ่งเปนเมืองขนาดใหญและมวีัฒนธรรมสูงที่สําคัญอยูหางจากเพชรบุรีไมมากนัก ซึ่งผล
จากการติดตอกับเมืองดังกลาวนอกจากไดรับแบบอยางทางศิลปะแลวยังไดรับคติการสถาปนามหาธาตุ
ขึ้นกลางเมืองดวยเชนกัน       พระปรางควัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรีย้ําชัดขอสมมติฐานดังกลาวไดเปนอยางดี
โดยสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดทรงสันนิษฐานวามหาธาตุดังกลาวนาจะเปนแบบเดียว 
กับพระมหาธาตุที่เมืองราชบุรี๙๙  เชนเดียวกับ น. ณ ปากน้ําใหความเห็นวาปรางคองคนี้มีอายุรุนเดียวกับ
ปรางควัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี    จ.สุพรรณบุรีและ จ.สิงหบุรี๑๐๐ 
 
๓.๒  งานศิลปกรรมของเพชรบุรีสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 จากที่กลาวมาแลววาสมัยอยธุยาตอนปลายเปนชวงเวลาที่ชุมชนเมืองเพชรบุรีไดผลิตผลงาน
ที่มีคุณคาชั้นเยี่ยมมากกวาชวงเวลาอื่นโดยเริ่มตั้งแตประมาณสมัยพระเจาปราสาททอง พ.ศ. ๒๑๗๓ ถึง
ส้ินสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ พ.ศ. ๒๓๐๑ เปนระยะเวลายาวนานกวา ๑๐๐ป   ดังปรากฏ
หลักฐานศิลปสถาปตยกรรมที่มีคุณคามากมายหลายแหงในปจจบุัน    ที่สําคัญไดแก    

 

 ๓.๒.๑ พระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม  อาคารกออิฐถอืปนูหันหนาไปทางตะวันออก   
ตั้งอยูบนฐานสองชั้น  หลังคาทรงจั่วทําซอนลดหนาหลังมุงกระเบื้องกาบ ู   หนาบันปูนปนดานตะวันออก
เปนรูปครุฑยืนระหวางลายกานขดและชอหางโต   ดานตะวนัตกเปนรูปเทพขี่อสูรทามกลางลายกนกเปลว
ชอหางโต   ผนังดานสกัดหนามีประตู ๓ บานดานหลังมี ๒ บาน  ผนังดานขางไมมีหนาตาง  ฐานอาคาร
แอนโคงทองสําเภา ภายในมภีาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนลายเทพชุมนุม  พระอโุบสถหลังนี้อาจสรางหรือ
ปฏิสังขรณในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง๑๐๑   
                                                           
 ๙๘ ประยูร  อุลุชาฎะ  [น. ณ ปากน้ํา],  ศิลปบนใบเสมา,  ๓๔ - ๓๕. 
 ๙๙ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,  จดหมายระยะทางไป
มณฑลราชบุรี  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๑๖), ๒๑ - ๒๒. 
 ๑๐๐ ประยูร  อุลุชาฎะ  [น. ณ ปากน้ํา],  ศิลปะบนใบเสมา,  ๓๔ - ๓๕.   
 ๑๐๑ สุนนท  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว, ๓๙ ; 
มาณพ  อิศรเดช, “การศึกษาจติรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา  สกุลชางเพชรบุรีที่วัดใหญสุวรรณาราม”          
( วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต      สาขาโบราณคดีสมยัประวัติศาสตร        บัณฑิตวทิยาลัย    
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๒๗), ๑๘๖ – ๑๘๗. 



 ๖๙
 

 ๓.๒.๒  ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม          อาคารเครื่องไมขนาด  ๑๐  หอง 
ยกใตถุน    หันหนาไปทางทิศตะวันออก     หลังคาทรงจั่วทําซอนลดดานหนาสวนดานหลังทํามุขประเจดิ
มุงกระเบื้องกาบูชายคารองรับดวยคันทวยไมแกะสลัก     ฝาปะกนดานในเขียนภาพจิตรกรรมลายน้ํากาว
ภายในมีธรรมาสนเทศนและธรรมาสนสวดฝมือชางสมัยอยธุยาตอนปลาย    อยางไรก็ตามอาคารหลงันี้
ไมไดสรางสรรคขึ้นภายใตวิถีทางของกลุมชางเมืองเพชรบรีุ    เนื่องจากเดิมเปนตําหนักเจานายที่อยุธยา 
แตกระนั้นตัวอาคารก็คงจะไดรับการปฏิสังขรณซอมแซมดวยฝมือชางเมืองเพชรบุรีอยูไมมากก็นอย 
 

 ๓.๒.๓  พระอุโบสถวัดไผลอม       อาคารกออิฐถอืปูน     หนัหนาไปทางทิศตะวันออก   
ฐานอาคารมีลักษณะคลายแอนโคงทองสําเภา      ผนังดานหลังดานในมีภาพปูนปนเรื่องการนมัสการ
รอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏและเรื่องพุทธประวัต๑ิ๐๒    ปนเปนรูปปราสาท ๗ ชั้นมีศาลา เชิงผา ภูเขา
และตนไม     สันติ   เล็กสุขุมมีความเห็นวาปูนปนดังกลาวคงทําขึ้นราวสมัยสมเด็จพระเจาทายสระหรือ
สมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ๑๐๓  ขณะที่  น. ณ ปากน้ําไดสันนิษฐานวาพระอุโบสถคงสรางหรือปฏิสังขรณ
ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา๑๐๔ 
 

 ๓.๒.๔  พระอโุบสถวัดสระบวั   อาคารกออิฐถอืปูนขนาด  ๕  หอง   กวาง ๑๘.๙๐ 
เมตร   ยาว ๒๘.๘๐เมตร๑๐๕  หันหนาไปทางทิศตะวันออก    หลังคาทรงจั่วทําซอนลดหนาหลัง  ชายคา
รับดวยคันทวยไม      หนาบันประดับลวดลายปูนปนดานทิศตะวันออกทําเปนรูปเทพประทับยืนบนอสูร    
ผนังดานสกัดหนามีประตูทางเขา  ๑  บานทําเปนซุมยอดมงกุฎประดับดวยปูนปน    ผนังดานสกัดหลังมี
ชองหนาตาง ๑  บาน    ฐานอาคารทําแอนโคงทองสําเภา      สุนนท   ปาลกะวงศ  ณ  อยุธยาสันนิษฐานวา
พระอุโบสถหลังนี้คงสรางขึ้นภายหลังการปฏิสังขรณวัดใหญสุวรรณาราม๑๐๖ 

 

 ๓.๒.๕  พระอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม     อาคารกออิฐถือปูนกวาง  ๑๒.๒๐  เมตร  
ยาว ๒๕.๕๐เมตร๑๐๗ หันหนาไปทางทิศตะวันออก  หลังคาจั่วมมีุขลดหนาหลังรับดวยเสายอมมุสิบสอง   
หนาบันปูนปนรูปเทพพนม   ผนังดานสกัดมีประตูทางเขาดานละสองชอง   ผนังดานขางไมมีหนาตาง  
ฐานอาคารแอนโคงทองสําเภา   ภายในมภีาพจิตรกรรมฝาผนัง  ดานตะวันออกเขียนภาพพุทธประวัติ  
                                                           
 ๑๐๒ สุนนท   ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”  หนาจั่ว,  ๔๑. 
 ๑๐๓ สันติ   เล็กสุขุม,  ลวดลายปนูปนแบบอยุธยาตอนปลาย  ( พ.ศ. ๒๑๗๒  - ๒๓๑๐)
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส  ทอมปสัน, ๒๕๓๒), ๙๒. 
 ๑๐๔ ประยูร  อุลุชาฎะ [น. ณ ปากน้ํา],  เที่ยวชมศิลป (พระนคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๑๒), ๔๐.   
 ๑๐๕ กรมศิลปากร, กองโบราณคดี, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยกรมศิลปากรที่  ๒
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๒๘. 
 ๑๐๖ สุนนท   ปาลกะวงศ ณ อยุธยา,“ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,” หนาจั่ว, ๔๒ – ๔๓. 
 ๑๐๗ กรมศิลปากร,กองโบราณคดี, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยกรมศิลปากรที่ ๒,๑๒๘. 



 ๗๐

ดานตะวันตกเขียนภาพมารผจญ     ดานขางเขียนภาพอัฐมหาสถานและสัตตมหาสาน    อาคารมีอายุไม
ต่ําไปกวา พ.ศ. ๒๒๗๗  อันเปนชวงรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ 
 

 ๓.๒.๖ พระอุโบสถและวิหารวัดเขาบันไดอิฐ    อาคารกออฐิถือปูนหลังคาจั่วลด ๒ ชั้น    
หนาบันพระอุโบสถประดับลวดลายปูนปน      ดานทศิตะวันออกทํารูปครุฑทามกลางกนกชอหางโต   
หนาอุดปกนกเปนหัวพญานาคกลางกระหนกชอหางโต      หนาบันดานทิศตะวันตกทําเปนรูปเทพขี่อสูร
ซึ่งนั่งอยูบนดอกบัวทามกลางกนกชอหางโต   พระวิหารตั้งอยูทางตะวันตกของพระอุโบสถคั่นกลางดวย
เจดียทรงกลมฐานสิงหแปดเหลี่ยมตั้งบนฐานประทักษิณ        ลักษณะผังดังกลาวคลายกับผังวัดกุฎีดาว
ที่อยุธยา     พระอุโบสถและพระวิหารอาจสรางหรือปฏิสังขรณขึ้นในชวงทายปลายสมัยอยธุยา๑๐๘    
  
 ผลการศึกษาอาคารสมัยอยุธยาตอนปลายเหลานี้โดย สุรศักดิ์ รอดเพราะบุญไดขอสรุปวา 
งานศิลปสถาปตยกรรมเหลานี้มีลักษณะพิเศษบางอยางอันแสดงวา   กลุมชางเมืองเพชรบุรีมีระเบียบ
วิธีการออกแบบในแนวทางเดียวกันสามารถจัดเปนกลุมสกุลชางศิลปกรรมกลุมหนึ่งได๑๐๙ และไดอธิบาย
สาเหตุที่มาของกลุมสกุลชางเพชรบุรีสมัยอยธุยาตอนปลายวาเกิดจากเงื่อนไขปจจัยดานวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจที่พร่ังพรอมสมบูรณรวมถึงเงื่อนไขดานการเมืองและการปกครอง     เนื่องจากรูปแบบศิลปกรรม
ยอมเกิดที่ศูนยกลางการปกครองกอนแลวจึงแพรออกไปตามทองถิ่นที่มีวฒันธรรมรวมกนั        เนื่องดวย
เพชรบุรีเปนชุมชนใหญที่รุงเรืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการคาอีกทั้งเปนเสนทางผานไปยังกรุงศรีอยุธยา    
เพราะฉะนั้นจึงไดรับอิทธิพลรูปแบบและหลักการพัฒนางานศิลปกรรมในแนวทางและระดับเดียวกับงาน
ชางหลวงที่อยุธยาอันเปนเมืองศูนยกลางมาโดยตลอด    จนอาจกลาวไดวาพัฒนาการงานศิลปกรรมแบบ
ชางหลวงเปนไปอยางไร  พัฒนาการงานศิลปกรรมรวมสมัยกันในเพชรบุรีก็เปนไปในระดับเดียวกัน๑๑๐           
แตระยะทางที่หางไกลกันประกอบกบักระแสแรงกระตุนจากความพยายามที่จะพัฒนางานชางศิลปกรรม
ตามแนวทางและแบบฉบบัในกลุมของตนเอง ทําใหเกิดกระบวนการผสมผสานและพัฒนางานศิลปกรรม   
เพราะฉะนั้นภายใตโครงสรางหลักของงานศิลปกรรมแบบเดียวกันจึงปรากฏความแตกตางทางเชิงชางใน
รายละเอียดโครงสรางรองหรือองคประกอบสวนยอยดวยลักษณะพิเศษเฉพาะบางอยางอันไดพัฒนาไปสู
ความเปนเอกลักษณโดดเดนในแบบฉบบัของกลุมสกุลชางทองถิ่นอยางชัดเจน    ซึ่งเปนรากฐานที่มาของ
งานศิลปกรรมกลุมสกุลชางเพชรบุรี 
                                                           
 ๑๐๘ สุนนท   ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, “ชุมชนและสถาปตยกรรมเพชรบุรี,”   หนาจั่ว,  ๔๔ 
 ๑๐๙ สุรศักดิ์   รอดเพราะบุญ,  “การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลาย    
ในเมืองเพชรบรีุ,” ๖๓๐, สกลุชาง หมายถึง การทํางานของกลุมชางที่มีลักษณะแแนวความคิดทาง การ
ออกแบบ เทคนิคและฝมือชางในทางเดียวกันโดยจะผลิตผลงานที่มีแบบและฝมอืเฉพาะกลุมของตน, 
เร่ืองเดียวกัน, ๗๖. 
 ๑๑๐ เร่ืองเดียวกัน. 



 ๗๑

๓.๓  งานศิลปกรรมของเพชรบุรีสมัยรัตนโกสินทร  
 แมวาศิลปกรรมอยุธยาแบบอยางสกุลชางหลวงจะลมสลายลงไปพรอมกบัศูนยกลางอํานาจ

ของราชอาณาจักรในสงคราม พ.ศ.๒๓๑๐ หากแตศิลปกรรมอยุธยาในแบบอยางสกุลชางเพชรบุรีไมได
สูญสลายไปดวยโดยยังคงมีพัฒนาการสืบมาในสมัยรัตนโกสินทรอยางตอเนื่อง  แมอาจหยุดชะงักไปบาง
ในตนสมัยธนบรีุเนื่องจากสภาพบานเมืองยังไมสงบ    คร้ันบานเมืองสงบเปนปกแผนดีแลวในชวงรัตน 
โกสินทรตอนตนเมอืงเพชรบุรีคงจะมีการสรางและปฏิสังขรณวัดตางๆในเขตเมืองที่ชํารุดทรุดโทรมมากขึ้น   
แตเนื่องจากสถาปตยกรรมเหลานี้เปนพุทธศาสนสถานซึ่งมักนิยมบูรณะปฏสัิงขรณใหสมบูรณสวยงามอยู
เสมอจึงเปนการยากที่จะระบชุวงเวลาการสรางไดอยางชัดเจน     แตกระนั้นยังกลาวไดวาศิลปกรรมแบบ
อยุธยายังคงมอีิทธิพลและเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานของกลุมสกุลชางเพชรบุรีอยางมาก 
แมวาเวลาจะลวงมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ – ๔ แลวก็ตาม    งานสถาปตยกรรมตางๆ ที่สําคญัในสมัยนี้ไดแก 

 

 ๓.๓.๑  พระอุโบสถวัดธอเจริญธรรม       อาคารกออิฐถอืปนูหันหนาไปทางตะวันออก 
ฐานแอนโคงทองสําเภา   หลังคาทรงจั่วมีผืนหลังคา ๒ ตบัไมมีซอนลด   ผนังสกัดหนามีประต ู๑ บาน  
ดานสกัดหลังกอเปนผนังทึบ      ผนังทิศใตมีประตู ๑ บานหนาตาง ๒ บาน    ทิศเหนือมีหนาตาง ๓ บาน  
ภายในมีภาพจติรกรรมฝาผนัง๑๑๑ 
 

 ๓.๓.๒   พระอโุบสถวัดโพธิ์กรุ         อาคารกออฐิถือปูนขนาด  ๕   หองหันหนาไปทาง 
ตะวันออก   กวาง  ๗.๕๐ เมตร   ยาว ๑๕.๔๐ เมตร    ฐานแอนโคงทองสําเภา    กลางผนังดานสกัดหนา
และหลังทําซุมประตูทรงยอดมณฑป    ผนังดานขางทําหนาตางซุมบันแถลงดานละ ๓ บาน     หลังคาจั่ว
ทําซอนลด  ๒ ชั้นรองรับชายคาดวยคันทวย    หนาบันประดับลายปูนปน    สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน 
 

 ๓.๓.๓  พระอุโบสถวัดนาพรม  ( หลังเกา )     อาคารกออฐิถอืปูน    หันหนาไปทางทิศ 
ตะวันออก  กวาง  ๕.๖๐ เมตร   ยาว ๑๒.๓๐ เมตร    หนาบันฉาบปูนเรียบไมมีชอฟา  ใบระกา   หางหงส       
สันนิษฐานวามอีายุไมต่ําไปกวาสมัยรัชกาลที่ ๔     ในสมัยรัชกาลที่  ๕  ไดมกีารสรางพระอุโบสถหลังใหม
จึงไดถูกใชเปนวิหารของวัดแตนั้นมา 
 

 ๓.๓.๔ พระอุโบสถวัดยาง       เปนอาคารกออิฐถอืปูนขนาด  ๕  หอง   หันหนาไปทาง 
ทิศตะวันออก    หลังคาจั่วทําซอนลดหนาหลังดวยมุขโถงมีผืนหลังคา ๓ ตับชายคารองรับดวยคันทวย   
ฐานแอนโคงทองสําเภา    ผนงัดานสกัดหนาและหลังมีประตูดานละ ๒ บาน   สวนผนังดานขางมีหนาตาง
ดานละ ๓ บาน      พระอุโบสถหลังนี้สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙  ในสมัยรัชกาลที่ ๓๑๑๒      
                                                           
 ๑๑๑ กรมศิลปากร,กองโบราณคดี, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยกรมศิลปากรที่ ๒,๑๓๕. 
 ๑๑๒ พระครูประสิทธิ์วชิรสาร, “ประวัติวัดยาง,” ใน  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพ
วงศาจารย  (อนิทร  อินทฺโชตมหาเถร)  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๓๐), ๑๐. 



 ๗๒

 ๓.๓.๕ พระอุโบสถวัดพระทรง      อาคารกออิฐถอืปูน     หนัหนาไปทางทิศตะวันออก 
ขนาดกวาง ๔ วา ๑ ศอก  ยาว  ๑๑ วา  ๒  ศอก    หลังคาทรงจั่วทําซอนลด ๓ ชั้นชายคารับดวยคันทวย 
ฝมือขุนศรีวังยศ   ดานหนาและดานหลังมีมุขโถง    หนาบนัลวดลายปูนปนดานทิศตะวันตกปนโดยฝมือ
ครูหวน ตาลวันนา๑๑๓ อุโบสถหลังนี้สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓  ขณะพระอธิการทั่งเปนเจาอาวาส๑๑๔ 
 

 ๓.๓.๖  พระอุโบสถวัดลาด      อาคารกออฐิถอืปูนหันหนาไปทางทิศตะวันตก    กวาง   
๗.๕๕  เมตร  ยาว ๑๖.๔๐  เมตร     หลังคาทรงจั่วมุงกระเบื้องกาบูฉาบปนูทับอีกชั้น      หนาบันลวดลาย 
ปูนปนรูปนารายณทรงครุฑ      ฐานและหลังคาทําแอนโคงทองสําเภามีประตูทางเขาอยูทางดานตะวันตก    
 

 ๓.๓.๗  พระอุโบสถวัดทาคอย           อาคารกออฐิถือปูนหันหนาไปทางทิศตะวันออก 
ขนาดยาว  ๔  หอง กวาง ๑๑.๗๕ เมตร  ยาว ๒๓.๖๐ เมตร๑๑๕  หลังคาจั่วทําซอนลดหนาหลังซอน  ๒ ชั้น   
หนาบันลวดลายปูนปน       ฐานทําแอนโคงทองสําเภา  ผนังดานสกัดหนามีประตู  ๒ บานสกัดหลังกอทึบ   
สวนผนังดานขางมีหนาตางดานละ ๒ บาน 
  นอกจากนี้ยังรวมถึงพระอโุบสถวัดนาค   พระอุโบสถและวหิารวัดโรงเข   พระอุโบสถ
วัดแกนเหล็ก   พระอุโบสถวัดอินทรวาสและพระอุโบสถวัดกุฎีดาวดวย๑๑๖   
  

 สมัยรัชกาลที่ ๔ เมอืงเพชรบุรีไดเปนสถานที่ประทับตากอากาศของพระมหากษัตริยและ
ชาวตางชาติรวมถึงมิชชันนารีที่เขามาเผยแพรศาสนา เพชรบุรีจึงกลายเปนเมืองที่เปดรับเอาศิลปกรรม
แบบชางหลวงราชสํานักและศิลปกรรมสมัยใหมแบบตะวันตกอยางเต็มตัว ดังสะทอนไดจากรูปแบบงาน
ศิลปะและสถาปตยกรรมที่ถูกสรางสรรคขึ้นในชวงสมัยนี้ที่สําคัญไดแก 
 

 ๓.๓.๘  พระนครคีรี      สรางขึ้นพ.ศ. ๒๔๐๑  มีเจาพระยาศรีสุริยวงศ ( ชวง บุนนาค )  
และพระเพชรพไิสยศรีสวัสดิ์ (ทวม บุนนาค) ปลัดเมืองเพชรบุรีเปนผูวางผังออกแบบตลอดจนดูแลควบคุม
การกอสราง๑๑๗   หมูอาคารกวา ๓๐ หลังแสดงแบบอยางศิลปสถาปตยกรรมที่เกิดจากการผสมผสานกัน
ระหวางไทยแบบจารีต   จีนและตะวันตก 
 

 ๓.๓.๙  พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม    รัชกาลที่ ๔ โปรดใหบูรณะซอมแซมภายหลัง 

                                                           
 ๑๑๓ วิลาวัณย  ฤดศีานต,  เพชรบรีุ  (กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๖), ๓๓. 
 ๑๑๔ “วัดพระทรง,” ( ม.ป.ท.,ม.ป.ป.).  (แผนพับ) 
 ๑๑๕ กองโบราณคดี,กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยกรมศิลปากรที่ ๒,๑๗๙. 
 ๑๑๖ สุรศักดิ์   รอดเพราะบุญ,  “การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยธุยาตอนปลาย
ในเมืองเพชรบรีุ,”  ๖๔๘.   
 ๑๑๗ สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  เพชรบุรี, ๒๒๘. 



 ๗๓

พระนครคีรีแลวเสร็จลง   เปนอาคารกออิฐถอืปูน  กวาง ๑๗ เมตร  ยาว ๒๓.๗๐ เมตร หลังคาซอน ๒ ชั้น
มีศาลาเล็กเจาะชองประตูโคงแหลมสรางขวางสกัดติดอยูทางดานหนา   ภายในมีภาพจติรกรรมฝาผนัง
เขียนดวยสีฝุนเขียนเรื่องการไปนมัสการพระพุทธบาทสระบรีุ,  พระปฐมเจดียที่นครปฐมและพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช   ใชเทคนิควิธีการเขียนภาพทัศนียภาพแบบตะวันตก    ออกแบบและควบคุมการเขียน
ภาพโดยขรัว  อนิโขง๑๑๘  
  

 ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ดูเหมือนวาเมอืงเพชรบุรีจะไดรับอทิธิพลรูปแบบสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตกเพิ่มขึ้นดังปรากฏอาคารสถานที่ราชการ   บานพกัขุนนางและขาราชการตลอดจนรานคาตึกแถว
กออฐิถือปูนบรเิวณตลาดในเมือง      งานสถาปตยกรรมแบบตะวันตกทีสํ่าคัญในปลายสมัยรัชกาลที่ ๕
ไดแก    พระรามราชนิเวศนหรือพระราชวังบานปน   สรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ เพื่อใชเปนพระราชวังที่ประทบั  
ออกแบบโดยคารล  ดอืหร่ิง   สถาปนกิเยอรมัน    ดวยรูปแบบอาคารสมยัใหมอยางตะวันตกตางไปจาก
วังแบบจารีตในอดีต   อาคารกออฐิถือปูน  ๒ ชั้น  ผังเปนรูปดอกจิกแบบโรมาเนสก  ( Romanesque)  
หนาบันโคงเวาแบบศิลปะบาโรค ( Baroque ) และมีตกแตงภายในอาคารดวยเสนโคงพริ้วไหวลายพรรณ
พฤกษาตามแบบศิลปะจุงเกนสติล (Jugenstil )๑๑๙   สวนในกลุมงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีที่สําคัญ
ไดแก   พระระเบียงอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม   ออกแบบสรางสรรคโดยขุนศรีวังยศหรือขันธ แสงเกิดสี
ชางสําคัญของเพชรบุรี    เปนอาคารกออฐิถือปูนลอมรอบพระอโุบสถโดยเวนชวงออกเปนหลัง ๆ ใน
ลักษณะกึ่งพระระเบียงกึ่งศาลาราย  หลังคาจั่วจตุรมุขทําซอนลด ๒ ชั้น  หนาบันทําเปนรูปพาน, พระขันธ
และเลข  ๕   ภายในประดิษฐานพระพุทธรปูโดยรอบ   ตรงกลางระเบียงดานทศิตะวันออกเปนที่ตั้งของ
เจดียจุฬามนี ผลงานสรางสรรคของขุนศรีวังยศนอกจากพระระเบียงหลังนี้แลวยังไดแกกุฏิสงฆวัดพระทรง
ซึ่งดานนอกเปนฝาปะกนขณะที่ดานในเปนฝาเรียบ๑๒๐ 

 
 แมวาภายหลังสมัยรัชกาลที่ ๕ ประเภทและรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหมอยางตะวันตกจะ

เขามามอีิทธิพลบทบาทตอเพชรบุรีอยางมากตามกระแสการพัฒนาประเทศไปสูความเจรญิและทันสมัย
แตกระนั้นงานสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีในกลุมสกลุชางเพชรบุรียงัคงมีการสรางสรรคสืบมาอยาง
ตอเนื่องและเหนียวแนนโดยยังคงยึดหลักการออกแบบและเทคนิควิธีการกอสรางที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
และไดรับการเรียนรูพัฒนาและถายทอดสืบตอกันจากรุนสูรุนโดยมีศูนยกลางของงานชางอยูตามวัดตางๆ    
ศูนยกลางกลุมชางหรือสํานักชางที่สําคัญและมีชือ่เสียงไดแก     สํานักชางวัดใหญ     สํานักชางวัดเกาะ 

                                                           
 ๑๑๘ กรมศิลปากร,กองโบราณคดี, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยกรมศิลปากรที่ ๒,๑๕๑. 
 ๑๑๙ สมชาติ  จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมของคารล ดือหร่ิง (นครปฐม :โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร, ๒๕๔๐), ๙  ;  สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ, เพชรบุรี,  ๒๓๕. 
 ๑๒๐ วิลาวัณย  ฤดศีานต, เพชรบุรี, ๓๗. 



 ๗๔

สํานักชางวัดพระทรงและสํานักชางวัดยาง   แมปจจุบันจะมีแนวโนมจะลดนอยถอยลงไปบางแลวก็ตาม     
แขนงงานศิลปกรรมที่สําคัญของเพชรบุรีในปจจบุันไดแก งานปูนปนซึ่งเปนแขนงงานชางที่มีการ
สรางสรรคสืบสานและพัฒนาฝมือมาอยางตอเนื่อง   ตัวอยางงานปูนปนที่โดดเดนสมัยรัตนโกสินทรไดแก 
งานปูนปนวัดมหาธาตุ  วัดพลับพลาชัย  วดัปากคลองและวัดพระทรง๑๒๑   ลอม   เพ็งแกวไดกลาวถึง
เอกลักษณงานปูนปนสกุลชางเพชรบุรีวาอยูทีก่ารออกแบบลายที่ไมสมมาตรกัน      และโดยเฉพาะงาน
ปูนปนในสมัยอยุธยานั้นมักตกแตงหนาบันดวยรูปนารายณทรงครุฑประกอบลายกระหนกชอหางโต๑๒๒ 
นอกจากนี้กัลยา   เครือวุฒิชัยไดกลาววาเอกลักษณเฉพาะของงานปูนปนสกุลชางเพชรบุรีสมัยอยุธยานั้น
เปนผลมาจากอารมณและความรูสึกของตนเองโดยไมยึดติดกับแบบแผนกฏเกณฑอยางอยุธยา รูปแบบ
ของปูนปนจึงมกีารพลิกแพลงไปตามสติปญญา๑๒๓ 

 

 สวนแขนงงานสถาปตยกรรมนั้นที่โดดเดนไดแก   การปรุงเรือนเครื่องไมตางๆเชน  เรือนไทย  
กุฏิสงฆ    วิหาร   ศาลาการเปรียญตลอดจนศาลาเครื่องไมตางๆ ซึ่งยังคงปรากฏชางฝมือเยี่ยมอยูตาม
ทองถิ่นตางๆ มากมาย     ซึ่งเรือนฝมือชางเพชรบุรีนั้นจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวโดยตรงบริเวณปนลมจะมี
ทรวดทรงที่หนักแนนขึงขังตางจากปนลมเรือนไทยอยุธยาที่คอนขางออนหวาน      หนาจั่วนิยมทําเปนจั่ว
หนาพรหมแบงกรอบจัว่เปนสี่ชั้นหมายถึงรูปพรหมที่มีส่ีชั้น    ชั้นลางแบงเปนสี่ชอง  ถัดขึน้ไปแบงเปนสาม  
สองและหนึ่งตามลําดับ     จากนั้นจึงทําการเบิกหนาพรหมตรงกลางของชั้นที่หนึ่งหรือชั้นบนสุด๑๒๔   และ 
นอกจากนี้สมใจ  นิม่เล็ก   ไดกลาวถึงลักษณะเดนขององคประกอบสถาปตยกรรมบางประการของงาน
ชางเมืองเพชรบุรีไวหลายประการ  เชน    การนิยมทําสวนปลายขององคประกอบตางๆ อยางงวงของตัว
ลํายองหรือสวนปลายชอฟาใหมีการสะบัดมากกวาปกต๑ิ๒๕   การใหตัวลํายองมีการสะดุงสองถึงสามครั้ง
หรือการทําปูนหลบกระเบื้องสันหลังคาตรงบริเวณหลังชอฟาใหโคงนูนขึ้นเล็กนอย   เปนตน 

 

                                                           
 ๑๒๑ ดูเพิ่มเติมในสุดารา   สุจฉายา,  บรรณาธิการ,  เพชรบุรี,  ๒๐๔ – ๒๑๑ ;  และดู    
บุปผา  วงษสนทิ, เรียบเรียง, “ศรีวังยศ, ขุน,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง ๑๓  (๒๕๔๒) :  
๖๒๐๕ – ๖๒๐๖. 
 ๑๒๒ สุดารา  สุจฉายา,  บรรณาธิการ,  เพชรบุรี, ๑๙๘. 
 ๑๒๓ กัลยา เครือวุฒิชัย,  “การศึกษางานปูนปนสกุลชางเพชรบุรี    กรณีตัวอยางวัดสระบัว  
อําเภอเมือง    จังหวัดเพชรบุรี”  (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต     ภาควชิาโบราณคดี     คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๓๗), ๕๘ – ๕๙. 
 ๑๒๔ สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  เพชรบุรี,  ๑๖๗ – ๑๖๘. 
 ๑๒๕ สมใจ   นิ่มเล็ก,  “ลักษณะของสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย,”   วารสาร 
ราชบัณฑิตยสภา  ๒๕,  ๓  (มิถุนายน – กันยายน  ๒๕๔๓) : ๑๓๔. 



 ๗๕

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   ๒๔     ภาพชุดงานศิลปะและสถาปตยกรรมเพชรบุรีในแบบวัฒนธรรมทวารวดี   

      ภาพที่  ๒๕   ภาพชุดงานศิลปะและสถาปตยกรรมเพชรบุรีในแบบวัฒนธรรมเขมร   

 

ภาพที่   ๒๖    ภาพชุดงานศิลปะและสถาปตยกรรมเพชรบุรีในชวงสมัยกอนอยุธยา 

ปรางควัดมหาธาตุ   เพชรบุรี 
รุนเดียวกับปรางควัดมหาธาตุราชบุรี 

 

เจดียแปดเหล่ียมในถาเขาหลวง 
ที่มา : ศักดา  ศิริพันธุ, บรรณาธิการ,   

เพชรบุรี ประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม 
(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓), ๕๘.   

. 

โบราณสถานบานทุงเศรษฐี   อ.ชะอํา 
ที่มา : กรมศิลปากร,“ทุงเศรษฐี” โบราณสถานทวารวดี 

  ชายฝงทะเลเพชรบุรี  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๔๓),๔๘. 

ธรรมจักร 
ที่มา : วิลาวัณย  ฤดีศานต, เพชรบุรี 
(กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๖),๑๑. 

 โบราณสถานวัดกําแพงแลง   ลวดลายปูนปนประดับอาคาร 



 ๗๖

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่   ๒๗    ภาพชุดงานศิลปะและสถาปตยกรรมเพชรบุรีสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 

พระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม     ภาพในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพเทพชุมนุม 
พระระเบียงสรางสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยขุนศรีวังยศ  

พระอุโบสถวัดเกาะแกวสุทธาราม     ภาพในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพสัตตมหาสถานและอัฐมหาสถาน  

    พระอุโบสถวัดสระบัว    หนาบันลวดลายปูนปนทํารูปพระนารายณประทับยืนเหนืออสูร   

 

ปูนปนพระอุโบสถวัดไผลอม     
ที่มา : สุดารา  สุจฉายา,บรรณาธิการ, เพชรบุรี  

(กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๒๐๔. 

 

ปูนปนพระอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ     
ที่มา : สุดารา  สุจฉายา,บรรณาธิการ, เพชรบุรี  

(กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๒๐๓. 



 ๗๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        พระนครคีรี   พระราชวังสมัยรัชกาลที่ ๔            พระรามราชนิเวศน   พระราชวังสมัยรัชกาลที่ ๕     

พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม     ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังใชวิธีการเขียนแบบตะวันตก 
ที่มา : ศักดา  ศิริพันธุ, บรรณาธิการ, เพชรบุรี ประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม  

(กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๓),  ๗๒ - ๗๓. 

   พระอุโบสถเครื่องไมวัดคุงตําหนัก   พระอุโบสถเครื่องปูนและหอไตรเครื่องไมวัดยาง 

ภาพที่   ๒๘    ภาพชุดงานศิลปะและสถาปตยกรรมเพชรบุรีสมัยรัตนโกสินทร 

 

งานปูนปนสมัยรัตนโกสินทร    
ที่มา : สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ, เพชรบุรี 

 (กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๑๙๘. 

 

งานจําหลักไมบานประตูอุโบสถวัดพลับพลาชัย    
ที่มา : สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ, เพชรบุรี 

 (กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๒๒๕. 



๗๘ 

 
 

บทที่  ๔ 
ศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุร ี

 
 ในสวนของการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี  ผูศกึษา

ไดเร่ิมตนจากการสํารวจภาคสนามตามวัดตางๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดานลักษณะรูปแบบโดยสังเขป
ของศาลาการเปรียญในจํานวนมากที่สุด   เพื่อนํามาประเมินคุณคาทางสถาปตยกรรมหาตัวแบบสําหรับ
ใชเปนกรณีศึกษาวิเคราะหในขั้นตอนตอไป    ซึ่งการเก็บขอมูลดังกลาวนั้นผูศึกษาไดใหนํ้าหนักสําคัญไปท่ี
วัดตางๆ ท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเปนอันดับแรก    โดยในเขตจังหวัดเพชรบรีุมีโบราณสถาน
ขึ้นทะเบียนทั้งหมด  ๒๙  แหงในจํานวนนี้เปนวัดถึง ๑๘  แหง๑       

 ผลจากการสํารวจขั้นตนตามวดัตางๆ ในจังหวัดเพชรบุรีรวม  ๑๑๒  วัด       แบงเปนวัดในเขต
อําเภอเมือง  ๕๕ วัด     อําเภอบานแหลม  ๑๕  วัด     อําเภอบานลาด  ๑๘  วัด    อําเภอเขายอย ๑๔  วัด   
อําเภอทายาง ๒ วัด    เขตอําเภอชะอาํ  ๗  วัดและเขตอําเภอหนองหญาปลอง ๑ วัด๒   พบวามีศาลาการ
เปรียญเครื่องไมอยูท้ังหมด  ๖๔  วัด    ในจํานวนดังกลาวเปนศาลาการเปรียญที่ยังไมมีการกอผนังใตถุน
อาคารรวม  ๒๗  วัด    โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่   ๑   แสดงการสํารวจศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี 
  

 

รายชื่อวัด 
โบราณสถาน 
ขึ้นทะเบียน     

มีศาลาการ
เปรียญ 

เปนศาลาการ
เปรียญเครื่องไม 

ใตถุนอาคาร 
ไมมีการกอผนัง 

 

อําเภอเมือง    รวมท้ังหมด  ๕๕ วัด    มีศาลาการเปรียญเครื่องไม ๓๒ วัด 
ในจํานวนนั้นเปนศาลาการเปรียญที่ยังไมมีการกอผนังตรงสวนใตถุนอาคารเพียง  ๙  วัด 

 

  ๑.  วัดถ้ําแกว - •  •  - 
  ๒.  วัดมหาสมณาราม •  •  •  - 
  ๓.  วัดขอย  - •  •  - 

                                                           
 ๑ ทะเบียนโบราณสถาน  ๒๙  แหงใชขอมูลจากกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๙,  ด ู กรมศิลปากร,  

ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยกรมศิลปากรที่  ๒  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๘), ๑๐๓ – ๑๘๔ ; 
กรมศิลปากร,สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
เลม ๓  พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๙   (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), ๒๕๓ - ๒๖๒.  

 ๒ ในสวนของอําเภอแกงกระจานนั้นไมไดทําการสํารวจ    

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 ๗๙

ตารางที่   ๑   แสดงการสํารวจศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี   ( ตอ ) 
 

 

รายชื่อวัด 
โบราณสถาน 
ขึ้นทะเบียน    

มีศาลาการ
เปรียญ 

เปนศาลาการ
เปรียญเครื่องไม 

ใตถุนอาคาร 
ไมมีการกอผนัง 

  ๔.  วัดสระบัว •  -   
  ๕.  วัดพระนอน  •  -   
  ๖.  วัดชาง     - -   
  ๗.  วัดเขาบันไดอิฐ - -   
  ๘.  วัดคงคาราม - •  •  - 
  ๙. วัดยาง - •  •  - 
  ๑๐.  วัดโคก •           -   

  ๑๑.  วัดกุฎีดาว - •  •  - 
  ๑๒.  วัดมหาธาตุ •  •             -  
  ๑๓.  วัดแกนเหล็ก - •  •  - 
  ๑๔.  วัดพลับพลาชัย - •  •  - 
  ๑๕.  วัดชีสะอินทร  - •  •  - 
  ๑๖.  วัดอัมพวันปยาราม -          -   
 ๑๗. วัดเกาะแกวสุทธาราม •  •  •  •  
  ๑๘.  วัดจันทราวาส - •  •  - 
  ๑๙.  วัดปอม - •  •  - 
  ๒๐. วัดแรก - •  •  •  
  ๒๑.  วัดเพชรพลี •  •  •  - 
  ๒๒.  วัดสนามพราหมณ - -   
  ๒๓.  วัดชีประเสริฐ - •  •  - 
  ๒๔. วัดลาด - •  •  - 
  ๒๕.  วัดธอเจริญธรรม •  -         
  ๒๖. วัดพระทรง - •  •  •  
  ๒๗. วัดใหญสุวรรณาราม •  •  •  •  



 ๘๐

ตารางที่   ๑   แสดงการสํารวจศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี   ( ตอ ) 
 

 

รายชื่อวัด 
โบราณสถาน 
ขึ้นทะเบียน    

มีศาลาการ
เปรียญ 

เปนศาลาการ
เปรียญเครื่องไม 

ใตถุนอาคาร 
ไมมีการกอผนัง 

  ๒๘.  วัดอุทัยโพธาราม -            -   
  ๒๙.  วัดไตรโลก - •  •  - 
  ๓๐.  วัดพรหมวิหาร - •  -  
  ๓๑.  วัดกําแพงแลง •  •  •  - 
  ๓๒.  วัดไผลอม •  วัดราง   
  ๓๓.  วัดโพธิพ์ระใน - •  •  - 
  ๓๔.  วัดโพธิพ์ระนอก - •  •  - 
  ๓๕.  วัดลาดโพธิ ์ - •  •  - 
  ๓๖.  วัดสํามะโรง - •  •  - 
  ๓๗.  วัดเพรียง - •  •  - 
  ๓๘. วัดนาพรม - •  •  •  
  ๓๙.  วัดธรรมรังษี     -          -   
  ๔๐.  วัดดอนบานใหม   -          -   
  ๔๑.  วัดบางทะลุ - •  •  •  
  ๔๒.  วัดโรงเข - •             -  
  ๔๓.  วัดเขมาภิรัติการาม - •             -  
  ๔๔.  วัดหนองควง - •             -  
  ๔๕.  วัดบอหลวง -          -              
  ๔๖.  วัดเวียงคอย - •  •  •  
  ๔๗.  วัดทองนพคุณ - •  •  - 
  ๔๘.  วัดเจริญศรีมณีผล -          -   
  ๔๙.  วัดชมพพูน -          -   
  ๕๐.  วัดอินทาราม -          -            
  ๕๑.  วัดสิงห - •  - - 



 ๘๑

ตารางที่   ๑   แสดงการสํารวจศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี   ( ตอ ) 
 

 

รายชื่อวัด 
โบราณสถาน 
ขึ้นทะเบียน    

มีศาลาการ
เปรียญ 

เปนศาลาการ
เปรียญเครื่องไม 

ใตถุนอาคาร 
ไมมีการกอผนัง 

  ๕๒. วัดขุนตรา - •  •  •  
  ๕๓.  วัดกุฏิ -          -   
  ๕๔.  วัดบันไดทอง - •  •  - 
  ๕๕.  วัดสุทธาวาส - •  •  •  

 

อําเภอบานแหลม    รวมทั้งหมด  ๑๕  วัด   มีศาลาการเปรียญเครื่องไม   ๑๐  วัด    
 ในจํานวนนั้นมีศาลาการเปรียญที่ยังไมมีการกอผนังตรงสวนใตถุนอาคารรวม  ๖  วัด 

 

  ๑.  วัดทุงเฟอ - -   
  ๒.  วัดบางหอ - -   
  ๓.  วัดเขาตะเครา - -   
  ๔.  วัดคุงตําหนัก   - •  •  •  
  ๕.  วัดเกาะแกว - •  •  - 
  ๖. วัดปากคลอง - •  •  •  
  ๗.  วัดบางลําภู   - •  •  - 
  ๘.  วัดลักษณาราม - -   
  ๙. วัดในกลาง        - •  •  •  
  ๑๐.  วัดตนสน   - •  •  - 
  ๑๑.  วัดอุตมงิค - •  •  •  
  ๑๒.  วัดศรีษะคาม        - •  •  •  
  ๑๓.  วัดดอนผิงแดด        - -   
  ๑๔.  วัดไทรทอง         - •  •  •  
  ๑๕.  วัดบางขุนไทร    - •  •  - 

 

อําเภอบานลาด   รวม ๑๘ วัด  มีศาลาการเปรียญเครื่องไม ๑๓ วัด   
ในจํานวนนั้นมีศาลาการเปรียญที่ยังไมกอผนังใตถุนอาคาร ๘ วัด 

 

  ๑.  วัดประดิษฐวนาราม - •  •  - 



 ๘๒

ตารางที่   ๑    แสดงการสํารวจศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี   ( ตอ ) 
 

 

รายชื่อวัด 
โบราณสถาน 
ขึ้นทะเบียน    

มีศาลาการ
เปรียญ 

เปนศาลาการ
เปรียญเครื่องไม 

ใตถุนอาคาร 
ไมมีการกอผนัง 

  ๒.  วัดไมรวก - •  •  - 
  ๓.  วัดโพธาวาส            -   
  ๔.  วัดปาแปน   - •  •  •  
  ๕.  วัดเกาะแกวสุทธาราม - •  •  •  
  ๖.  วัดลาดศรัทธาราม - •  •  - 
  ๗.  วัดใหมประเสริฐ -    
  ๘.  วัดศาลาเขื่อน       - •  •  •  
  ๙.  วัดโพธ์ิกรุ - •  •  •  
  ๑๐.  วัดโพธิ์เรียง       - •  •  •  
  ๑๑.  วัดจันทาราม       -    
  ๑๒.  วัดวังบัว       - •  •  - 
  ๑๓.  วัดหนองกาทอง       -    
  ๑๔.  วัดดอนกอก       - •  •  - 
  ๑๕.  วัดหัวนา       - •  •  •  
  ๑๖.  วัดหวยเสือ - •  •  •  
  ๑๗.  วัดทาไชยศิริ •  -   
  ๑๘.  วัดถ้ํารงค - •  •  •  

 

อําเภอเขายอย   รวม ๑๔ วัด   มีศาลาการเปรียญเครื่องไม ๖ วัด ไมกอผนังใตถุนอาคาร ๒วดั 
 

  ๑.  วัดเทพประชุมนมิิตร -          -   
  ๒.  วัดเวฬุวนาราม -          -   
  ๓.  วัดเขาสมอระบัง -          -   
  ๔.  วัดดอนทราย - •             -  
  ๕.  วัดยาง - •  •  •  
  ๖. วัดหวยหลวง •  •  •  •  



 ๘๓

ตารางที่   ๑    แสดงการสํารวจศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี   ( ตอ ) 
 

 

รายชื่อวัด 
โบราณสถาน 
ขึ้นทะเบียน    

มีศาลาการ
เปรียญ 

เปนศาลาการ
เปรียญเครื่องไม 

ใตถุนอาคาร 
ไมมีการกอผนัง 

  ๗.  วัดพระธาตุชัยศิริ -           -   
  ๘.  วัดถ้ําเขายอย -          -   
  ๙.  วัดทายตลาด - •  •  - 
  ๑๐.  วัดกุฏบิางเค็ม •  •  •  - 
  ๑๓.  วัดโพธิบ์างเค็ม - •  •  - 
  ๑๔.  วัดหวยโรง •  •  •  - 

 

อําเภอทายาง    รวม  ๒  วัด   ซึ่งหนึ่งในนั้นเปนศาลาการเปรียญที่ยังไมกอผนังใตถุนอาคาร  
 

   ๑.  วัดทาคอย   •           -   
   ๒.  วัดวิบูลยประชาสรรค - •  •  •  

 

อําเภอชะอํา   รวม ๗  วัด   มศีาลาการเปรียญเครื่องไม  ๒  วัด 
และหนึ่งในจํานวนนั้นพบวายงัไมมีการกอผนังตรงสวนใตถุนของอาคาร 

 

  ๑.  วัดโตนดหลวง    - •  •  •  
  ๒.  วัดสมุทรคาม      - •             -  
  ๓.  วัดหนองตาพด      - -              
  ๔.  วัดเนรัญชราราม - •             -  
  ๕.  วัดชะอํา      - •             -  
  ๖.  วัดหนองแสง    - •             -  
  ๗.  วัดราษฎรเจริญธรรม     - •  •  - 

 

อําเภอหนองหญาปลอง     ๑  วัดโดยไมพบศาลาการเปรียญเครื่องไม 
 

  ๑.  วัดหนองหญาปลอง          - -   
 

ที่มา  :  จากการสํารวจ,  ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒๓ – ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔  
ครั้งที่ ๒  วันที่  ๑๑ - ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๖. 



 ๘๔

 จากศาลาการเปรียญเครื่องไมขางตนทั้งหมด ๕๔ วัด    ผูศึกษาไดทําการประเมินสภาพและ
คุณคาอาคารเพื่อคัดเลือกหาตัวแบบที่ดีและมีคุณคาสําหรับนํามาใชในเปนอาคารกรณีศึกษา     โดยใช
เกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้ 

 

๑.  สภาพความเปนของแทของอาคาร     พจิารณาจากระดับการถูกดัดแปลง   แกไข  
ตอเติมอาคารจนทําใหสัดสวนรูปทรงและโครงสรางของอาคารเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม 

๒. คุณคาดานสุนทรียภาพทางศิลปกรรม     และคุณคาดานเทคนิควิธีการกอสราง 
ทางงานชาง 

๓.  อายุและความเปนอาคารตนแบบทางศิลปกรรมในยุคสมัยหนึ่งๆ 
๔.  คุณคาในแบบอยางงานฝมือท่ีมีลักษณะเฉพาะของกลุมครูชางสําคัญ ประกอบดวย 

ครูชางวัดเกาะ    ครูชางวัดยางและครูชางวัดพระทรง   
 
 ผลจากการประเมนิคุณคา ผูศึกษาไดคัดเลือกอาคารที่ใชเปนตัวแบบในการศึกษาเรื่องการ

ออกแบบและการกอสรางศาลาการเปรียญเครื่องไมในเขตจงัหวัดเพชรบุรีไวทั้งหมด ๑๒ วัด  โดยตั้งอยูใน
เขตพื้นที่  ๔  อาํเภอ๓    ประกอบดวย 

 

  ๑.  ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม ตําบลทาราบ     อําเภอเมือง 
  ๒.  ศาลาการเปรียญวัดพระทรง     ตําบลทาราบ อําเภอเมือง 

  ๓.  ศาลาการเปรียญวัดลาด ตําบลทาราบ  อําเภอเมือง 
  ๔.  ศาลาการเปรียญวัดแรก ตําบลทาราบ  อําเภอเมือง 
  ๕.  ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม ตําบลทาราบ อําเภอเมือง 

  ๖.  ศาลาการเปรียญวัดยาง     ตําบลคลองกระแชง     อําเภอเมือง 
  ๗.  ศาลาการเปรียญวัดนาพรม     ตําบลนาพันสาม อําเภอเมือง 

  ๘.  ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา     ตําบลบานกุม อําเภอเมือง 
  ๙.  ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง    ตําบลบางครก อําเภอบานแหลม 

  ๑๐.  ศาลาการเปรียญวัดในกลาง     ตําบลในกลาง อําเภอบานแหลม 
  ๑๑.  ศาลาการเปรียญวัดโพธิก์รุ     ตําบลทาชาง อําเภอบานลาด 
  ๑๒.  ศาลาการเปรียญวดัหวยหลวง     ตําบลเขายอย อําเภอเขายอย 

  
 

                                                           
 ๓ ในสวนอําเภอชะอาํและอําเภอหนองหญาปลอง    ผูศึกษาประเมินวาไมมศีาลาการเปรียญ
ที่เปนตัวแบบที่ดีพอที่จะนํามาทําการศึกษาวิเคราะหได. 





 ๘๖

๑. ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม    อําเภอเมอืง 
 
๑.๑  ขอมูลของวัดใหญสุวรรณาราม 
 

 ๑.๑.๑   ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 วัดใหญสุววรณารามหรือเรียกกันโดยทั่วไปวาวัดใหญมีฐานะเปนพระอารามหลวงชั้นตรีชนิด  
วรวิหาร    ตั้งอยูในเขตตําบลทาราบ     อาํเภอเมือง     จังหวัดเพชรบุรี    มีอาณาเขตดานทิศเหนือติด
ถนนพงษสุริยา   สวนดานทิศตะวันออก,  ทิศตะวันตกและทิศใตติดเขตที่ดินของชาวบาน      

 วัดใหญไมปรากฏหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับการสราง แตเปนวัดโบราณมมีาตั้งแตสมัยอยุธยา
สถาปตยกรรมที่สําคัญอยางพระอุโบสถ และศาลาการเปรียญแสดงลักษณะทางศิลปกรรมที่เกาสุดสมัย
อยุธยาตอนปลาย๔      วัดใหญไดรับการปฏสัิงขรณคร้ังสําคัญ ๒  คร้ัง    คร้ังแรกตรงกับรัชกาลสมเด็จ
พระเจาเสือ  ( ครองราชย พ.ศ. ๒๒๔๕–๒๒๕๑ )   ปฏิสังขรณโดยสมเด็จเจาแตงโม๕     คร้ังที่ ๒  ตรงกับ
สมัยรัชกาลที่  ๕   ซึ่งไดมีการสรางอาคารตางๆ ในวัดเพิ่มขึ้นหลายหลังอาทิ   พระระเบียงรอบพระอโุบสถ 
หอระฆังและหมูกุฏิสงฆโดยมชีางที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในขณะนั้นคือ  ขุนศรีวังยศ (ขนัธ แสงเกิดสี)๖  
ปจจุบันกรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนวัดใหญสุวรรณารามเปนโบราณสถาน     โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเลม  ๕๒  ตอนที่  ๗๕  วันที่  ๘  มนีาคม  พ.ศ. ๒๔๗๘  มีแนวเขตพื้นที่โบราณสถานรวมทั้งหมด
ประมาณ  ๑๑  ไรเศษ๗ 
                                                           

 ๔ สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยาใหความเห็นวาพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณารามอาจสรางหรือ
ปฏิสังขรณในสมัยพระเจาปราสาททอง (ครองราชย พ.ศ.๒๑๗๓–๒๑๙๙),สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา, 
“ชุมชนและสถาปตยกรรมเมืองเพชรบุรี,”  หนาจั่ว ๑๑ (๒๕๓๔) : ๓๙ ; นอกจากนี้เคยมผูีใหความเห็นวา
วัดใหญอาจมมีากอนสมัยอยธุยาโดยพิจารณาจากใบเสมาศลิาทรายแดงรอบพระอโุบสถ, กรมศิลปากร,  
ประวัติวัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี  (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๒), ๒๔.   

 ๕ สมเด็จเจาแตงโมหรือพระสุวรรณมุนีเปนภิกษุที่มีผูยกยองนับถือมาก         มีสมณศักดิ์เปน
สมเด็จพระสังฆราชและเปนพระอาจารยของสมเด็จพระเจาเสือ,ประวัติของสมเด็จเจาแตงโมดูเพิ่มเติมใน 
บุญม ีพิบูลยสมบัติ,  เรียบเรียง,  ประวัติสังเขปวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี    (พระนคร  :  ร.พ.
สหกรณขายสงแหงประเทศไทย,  ๒๕๐๘), ๑๐ - ๒๑.  

 ๖ ดู  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  “ พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในประกา พ.ศ.๒๕๔๒,” รวมเรื่องเมืองเพชรบุรี (พระนคร : 
โรงพิมพวฒันาพานิช, ๒๕๐๒. พิมพในงานฌาปนกิจศพคุณหญิงนิพัทธสุริยานุวงศ  (อาย บุนนาค) 
พฤษภาคม  ๒๕๐๒),  ๒ – ๓ ;  และ  บุญม ี พิบูลยสมบัต,ิ เรียบเรียง,  ประวัติสังเขปวัดใหญสุวรรณาราม
จังหวัดเพชรบุรี,  ๓๑ - ๓๒.  

๗ กรมศิลปากร,  ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยกรมศิลปากรที่  ๒, ๑๔๑. 



 ๘๗

 ๑.๑.๒   ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสําคัญในวัด 
 

 ปจจุบันวัดใหญสุวรรณารามเขาถึงไดจากถนนพงษสุริยาทางทิศเหนือ พื้นที่ภายในบริเวณวัด
แบงเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสแยกจากกันอยางชัดเจนดวยแนวแกนทิศเหนือ-ใต   โดยเขตพุทธาวาส
อยูดานทิศเหนือ    ขณะที่เขตสังฆาวาสอยูถดัไปดานทิศใต    สถาปตยกรรมที่สําคัญในวดัประกอบดวย 
  ๑.  พระอุโบสถ        อยูทางตะวันออกของศาลาการเปรียญ    เปนอาคารกออิฐถอืปูน
หันหนาไปทางทิศตะวันออก    ฐานแอนโคงทองสําเภา   ดานหนามีประต ู ๓  ชอง     ดานหลังมี  ๒  ชอง    
ดานขางกอผนังทึบและมีเสาพะไลดานละ ๗ ตนรับชายคาปกนก     ผนังภายในมีภาพจติรกรรมเขียนลาย
เทพชุมนุม     โครงสรางหลังคาเปนแบบเครื่องประดุ     หลังคาทําซอนลด ๒ ชั้นหนาหลังมุงกระเบื้องกาบู
ฉาบปูนทับอีกชั้นหนึ่ง      หนาบันปูนปนดานทิศตะวันออกเปนลายกานขดและชอหางโตลอมรอบตัวครุฑ   
ทิศตะวันตกเปนลายกนกเปลวและชอหางโตลอมรอบตัวเทพขี่อสูร       พระอุโบสถมีพระระเบียงลอมรอบ
สรางขึ้นใหมโดยขุนศรีวังยศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐  ในสมัยรัชกาลที่ ๕  

  ๒. ศาลาการเปรียญ      อยูทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ 
  ๓. หอไตร      มีอยูทั้งหมด  ๒ หลัง    หลังแรกตั้งอยูกลางสระทางทิศใตของพระอุโบสถ  

เปนหอไตรเครื่องไมฝาปะกนตั้งอยูบนเสาไม  ๓  ตน         สวนอีกหลังอยูดานทิศตะวันตกของหมูกุฏิสงฆ
เปนเรือนไมยกสูง ๒ ชั้น    หนาบันไมแกะสลกั  หลังคาประดับเครื่องลํายอง  สรางขึ้นใหมใน พ.ศ. ๒๔๗๐ 

๔. หมูกุฏิสงฆ           อยูทางทิศใตของพระอุโบสถ     เปนหมูกุฏิไมทรงไทยยกใตถุนสูง 
ตรงกลางมีหอฉันและหอสวดมนตซึ่งหลังคาประดับดวยเครื่องลํายอง      หมูกุฏิหลังนี้ใชฝาเรือนไทยแบบ
โบราณรวม ๖ แบบไดแก   ฝาสําหรวด   ฝาลูกฟก   ฝาเฟยม   ฝาสายบัวและฝาถัง๘ 
  ๕. หอระฆัง       อยูทางทิศใตของศาลาการเปรียญ   เปนอาคารกออฐิถือปูนสูง ๒ ชั้น  
แผนผังรูปส่ีเหลี่ยม     หลังคาทํายอดแหลมประดับลายปูนปน     สรางขึ้นสมัยพระครูมหาวิหาราภิรักษ       
 
๑.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม 
 

 ๑.๒.๑  ตําแหนงที่ตั้ง 
 ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามตั้งอยูดานหลังหรือดานทิศตะวันตกของเขตพุทธาวาส 

อยูถัดจากพระระเบียงคตไปประมาณ  ๓.๒๐  เมตร    โดยแนวแกนของอาคารเกือบจะอยูในแนวเดียวกับ
พระอุโบสถ    ดานทิศเหนือของศาลาการเปรียญติดแนวกําแพงวัดและถนนพงษสุริยา    ทิศตะวันออกติด
เขตพุทธาวาส      ทิศใตเปนหอระฆังและศาลาโดยอยูหางไปประมาณ  ๔๒  เมตร    และถัดจากหอระฆงั
ไปทางทิศใตประมาณ  ๑๘  เมตรเปนบริเวณหมูกุฏิสงฆและหอไตรหลังใหม      ทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของศาลาการเปรียญมีหอไตร  ๓  เสาตั้งอยูกลางสระน้ํา    

                                                           
 ๘ จํานง  ศรีนวล,  วัดใหญสุวรรณาราม  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๒๗), ๑๔. 



 ๘๘

   ๑.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 ในตํานานวัดใหญสุวรรณารามกลาวไววา     ศาลาการเปรยีญหลังนี้เดิมเปนพระราชตําหนัก
ของสมเด็จพระเจาเสือ  ตอมาไดทรงพระราชทานใหแกสมเด็จพระสังฆราชแตงโมผูเปนพระอาจารย   
เมื่อคราวที่ไดขอลามาปฏิสังขรณวัดแหงนี้เนื่องดวยมีความเกี่ยวของกับชาติภูมิของทาน   ทานจึงนํามา
ประดิษฐานไวเปนศาลาการเปรียญของวัด โดยเหตุการณดังกลาวนาจะเกิดขึ้นกอนจะมกีารปฏิสังขรณ
ยอดมณฑปพระพุทธบาทในป พ.ศ. ๒๒๔๕ ปแรกในรัชกาลของสมเด็จพระเจาเสือ๙   และเมื่อพิจารณา
รูปแบบอาคารที่ทําเปนมุขประเจิดและใชหนาตางแบบซุมเรือนแกว๑๐แลวลวนเปนรูปแบบทีน่ิยมมาตั้งแต
สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง   ( ครองราชย พ.ศ. ๒๑๗๓ – ๒๑๙๙ )   จนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ      
( ครองราชย พ.ศ. ๒๑๙๙ – ๒๒๓๑ )  อาคารหลังนี้จึงนาจะสรางในสมัยสมเด็จพระนารายณเปนอยางชา๑๑     
ดังนั้นนับถึงปจจุบันศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามจึงนาจะมอีายุไมต่ํากวา  ๓๐๐  ป 

 ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสวัดใหญสุวรรณา
รามเมื่อเดือนกนัยายน  พ.ศ. ๒๔๕๒  เปนชวงที่ทางวัดกําลังบูรณะซอมแซมศาลาการเปรียญซึ่งพระองค
ไดทรงชื่นชมพระครูและพระลูกวัดวารูจักรักษาของเกา   รูวาไมชิ้นไหนควรเปลี่ยน   ชิ้นไหนควรรักษาไว๑๒ 
หลังจากเสด็จวัดใหญสุวรรณารามครั้งนั้นทรงโปรดใหสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศรางแบบ
ศาลาการเปรียญขึ้นเพื่อนําไปสรางที่วัดราชาธิวาส โดยใชศาลาการเปรียญวัดใหญเปนตนแบบ๑๓    
                                                           

 ๙สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,ทรงนิพนธและพระอธิบายประกอบ, 
พระราชพงศาวดาร  ฉบบัพระราชหัตถเลขาเลม ๒    (พระนคร : หางหุนสวนจํากัดโอเดียนสโตร, ๒๕๐๕), 
๑๗๑ – ๑๗๒ ;  และเปนที่ยอมรับวาสมเด็จพระสังฆราชที่เปนแมงานการยกเครื่องบนยอดมณฑปครั้งนั้น
คือสมเด็จพระสังฆราชแตงโม, บุญม ี พบิูลยสมบัติ,เรียบเรียง,  ประวัติสังเขปวัดใหญสุวรรณารามจังหวดั
เพชรบุรี, ๑๕ – ๑๙ ;  และ กรมศิลปากร,  ประวัติวัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี,  ๗.   

 ๑๐ หนาตางดังกลาวนาจะมีการประยุกตปรับเปล่ียนรูปแบบจากหนาตางโคงแหลม (Pointed 
Arch) ของตะวนัตกซึ่งเปนที่นิยมอยางมากในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ. 

 ๑๑ สมคิด  จิระทศันกุล,  คติสัญลักษณและความหมายของซุมประตู – หนาตางไทย    
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๒๔๗. 

 ๑๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  รวมเรื่องเมืองเพชรบุรี,  ๓. 
 ๑๓ เร่ืองเดียวกัน, ๕ ;  ซึ่งในการนัน้สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดทรงราง

แบบดัดแปลงยกัเยื้องใหมีมุขมเีสาสูงขึ้นและกวางขวางโอโถงกวา,   หมอมราชวงศแนงนอย   ศักดิ์ศรี,  
เรือนหลวง, ๒๓  ;   ศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาส ออกแบบสรางจริงโดยพระยาจินดารังสรรค (พลับ),   
อัครพันธุ  พันธุสัมฤทธิ์,  “การศึกษาสถาปตยกรรมวัดราชาธวิาสราชวรวิหาร (วัดสมอราย)” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
๒๕๔๕), ๒๔. 



 ๘๙

 ตอจากนั้นในสมัยที่พระอธิการนาคเปนเจาอาวาส ทางวัดไดซอมแซมศาลาการเปรียญอกีครั้ง
เนื่องจากกระเบื้องพังลงมาแถบตองนํากระเบื้องตามวัดรางมาซอม๑๔ และกรมศิลปากรก็ไดดําเนินการ
บูรณะปฏิสังขรณศาลาการเปรียญหลังนี้อีกครั้งระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕   

 

 ๑.๒.๓   ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๑.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง      ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามวางแผนผังตาม
แนวแกนทิศตะวันออก  –  ตะวันตกหันหนาไปทางทิศตะวันออกซึ่งเปนเขตพุทธาวาส    อาคารสรางในผัง
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว  ๑๐  หอง     ดานหนาและดานหลังมีชานกออิฐถอืปูนปพูื้นไม    ขั้นบันไดรูป
ครึ่งวงกลม      ชานดานหนากวาง ๑.๗๐  เมตร    สวนดานหลังกวาง  ๒.๒๐  เมตร    อาคารมีความกวาง
ทั้งหมดวัดที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญ  ๙.๖๐  เมตร  ยาว ๒๙.๙๐  เมตร       ดานสกัดและดานยาวของ
อาคารมชีวงระยะกึ่งกลางเสาในแตละหองวัดที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญดังนี้ 
 

ตารางที่  ๒   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม 
 

                    ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
 

หองที ่(เรียงจากเหนือไปใต) ๑ ๒ ๓ 
ระยะกึ่งกลางเสา  (เมตร) ๒.๙๓ ๓.๘๒ ๒.๙๓ 

  

 ดานยาว   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก) 
 

หองที ่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
ระยะกึ่งกลาง
เสา (เมตร) 

 

๓.๐๓ 
 

๓.๐๓ 
 

๓.๐๓ 
 

๒.๙๗ 
 

๒.๙๗ 
 

๒.๙๗ 
 

๓.๐๓ 
 

๓.๐๓ 
 

๓.๐๓ 
 

๒.๕๓ 
 

เสาหองแรกสุดดานทิศตะวันออกทําเปนระเบียงไมโปรงไมกัน้ฝาผนัง  ตรงกลางระเบียง 
ยกพื้นสูง ๐.๘๐  เมตร  กวาง ๒.๖๕  เมตร   ยาว ๔.๓๐  เมตร  ทําเปนมขุดานหนา      ซึ่งสมเด็จฯ เจาฟา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเรียกวามุขลอย๑๕   สวนอีก ๙  หองที่เหลือกั้นฝาปะกนโดยรอบ ๔  ดาน    
โดยมีประตูทางเขาอยูตรงฝาดานสกัดหนา  ๓  บาน    ดานสกัดหลัง  ๒  บาน      ฝาดานแปหรือดานยาว
ของอาคารมีหนาตางบานเปดคูทุกหองเสา 
                                                           

 ๑๔ บุญมี  พิบูลยสมบัติ, เรียบเรียง,  ประวัติสังเขปวัดใหญสุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี, ๔๒.  
 ๑๕ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,  จดหมายระยะทางไป

มณฑลราชบุรี  ( กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดศิวพร,  ๒๕๑๖), ๓  ;   หมอมราชวงศแนงนอย   ศักดิ์ศรี 
แสดงความเห็นวามุขดังกลาวอาจเปนที่เสด็จออกของพระมหากษัตริยเหมือนอยางมุขเด็จของพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง, ดู  หมอมราชวงศ  แนงนอย  ศักดิ์ศรี,  เรือนหลวง,  ๒๕. 



 ๙๐

ที่วางภายในศาลาการเปรียญมีลักษณะเปนโถงยาวรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา             ภายในม ี
ธรรมาสนเทศนหลังคาทรงเครื่องยอดยอดบษุบก ๒ หลัง   หลังแรกตั้งอยูกลางโถงคอนไปทางทิศตะวันตก
สรางขึ้นสมัยรัชกาลที่  ๕     อกีหลังอยูชิดฝาผนังดานทิศตะวันออกเปนฝมอืชางสมัยอยุธยา    นอกจากนี้
เดิมภายในศาลาการเปรียญยังมีธรรมาสนสวดฝมือชางสมัยอยุธยาอีกหนึ่งหลัง แตปจจุบันไดยายไปเก็บ
รักษาไวที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาตพิระนคร     

เสาประธาน  ๘   คู  ๑๖   ตนเขียนลายรดน้ํารูปแบบตางกันทุกคูเสา      เสาคูที่  ๔  นั้น 
ในเสาตนเดียวกันเขียนรูปแบบลายตางกัน      อาจเปนไปไดวาเดิมคงมีฝากั้นแบงพื้นที่อาคารเปนชั้นนอก
และชั้นใน         ซึ่งเปนการแบงเนื้อที่ใชสอยมาแตเมื่อคร้ังยังเปนพระตําหนักหรือทองพระโรงเดิมที่อยุธยา       
ชิดแนวผนังดานทิศใตมีอาสนสงฆยกพื้นสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ  ๐.๓๓  เมตร     กวาง  ๒.๓๘  เมตร    
ยาว ๑๕ เมตรหรือยาว ๕ หอง   อาสนสงฆดังกลาวทางวัดไดทําขึ้นมาใหมเมื่อคราวที่ไดเปล่ียนการใชงาน
เปนศาลาการเปรียญแลว      ปลายดานทิศตะวันตกของอาสนสงฆตั้งโตะหมูบูชาประดิษฐานพระพุทธรปู
ประธานบนศาลาการเปรียญ 

 
๑.๒.๓.๒  ลักษณะรูปทรง         ศาลาการเปรียญมีลักษณะเปนมณเฑียรไมขนาดยาว   

๑๐ หอง  ปจจบุันยกพื้นสูงประมาณ  ๒.๐๕ เมตร   มีชานดานหนาและดานหลัง  ๒ ดานไมมีหลังคาคลุม     
กอดวยอฐิถือปนูปูพื้นดวยไม     มบีันไดรูปคร่ึงวงกลมอยูตรงปลายทิศเหนือและทิศใต    

หองเสาแรกสุดดานทิศตะวันออกทําเปนระเบียงโลง           ตรงกลางยกพื้นเปนมุขลอย 
กั้นโดยรอบดวยลูกกรงไมระแนงและเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ      หองเสาอีก ๙ หองกั้น ๔ ดานดวยฝาปะกน    
ตัวฝากระดานมีขนาดคอนขางใหญ       ดานในเขียนภาพจิตรกรรมลายกาวน้ํารูปสัตว     พืชและทิวทัศน     
ดานนอกเดิมเขียนลายทองแตไดลบเลือนไป   ทางวัดจึงทาสแีดงทับไว    พรึงไมขนาด ๔″x ๑๒″ แกะลาย
ฐานบัวลูกแกวดานบนประดับดวยหนากระดานกระจังปฏิญาณ     อาคารมีประตูทางเขาตรงฝาดานสกัด
หนาและสกัดหลัง    ดานสกัดหนามีประตู ๓ บานเปนประตบูานเปดคูมีกลอนดาลดานใน  กรอบบานเปน
ซุมเรือนแกวปดทอง     ประตูกลางเนนเปนพิเศษดวยการจําหลักลายกานขดชอหางโตมวนเปนวงปดทอง 
ตรงอกเลาจําหลักลายพุมขาวบิณฑ         ดานสกัดหลังมีประตู  ๒  บานเปนประตูบานเปดคูมีกลอนดาล
เชนเดียวกันแตกรอบบานเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา   ระหวางประตูมีหนาตางบานเปดคู ๑ บาน   สวนฝาดาน
แปหรือดานยาวซึ่งยาว ๙  หองนั้น    ในแตละหองจะมีหนาตาง ๑ บานลักษณะเดียวกันทั้งหมดเปน
หนาตางบานเปดคูมีกลอนดาลดานใน   สันกลางดานนอกทําเปนอกเลา   กรอบบานรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  
ยกเวนหนาตางดานทิศเหนือบานที่ ๔ และ ๕ จากทางดานหลัง     กรอบบานทําเปนรูปซุมเรือนแกวซึ่งมี 
ผูสันนิษฐานวาอาจเปนซุมพระบัญชรสําหรับพระมหากษัตริยและพระมเหสีใชทรงทอดพระเนตร๑๖ 

รูปทรงหลังคาเปนหลังคาจั่วมปีกนกคลุมโดยรอบ ๓ ชั้น    ชายคารองรับดวยคันทวยไม 
                                                           

๑๖ จํานง  ศรีนวล,  วัดใหญสุวรรณาราม, ๑๓. 
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แกะลายในแบบที่ชางเมืองเพชรเรียกวาลายหนาตั๊กแตน    หลังคาทําซอนลด ๒ ชั้นดานหนาและดานหลัง     
หลังคาซอนลางดานหนาทําเปนหลังคาจั่ว     สวนดานหลังทําเปนมุขประเจิด        หนาบนัไมแกะลายพุม
ชอหางโตดานลางประดับดวยรวงผึ้งและสาหรายหัวนาค       เครื่องปดกระเบื้องหลังคาซอนลางเปนแบบ
เครื่องลํายองประกอบดวยชอฟา    ใบระกา   หางหงสและนาคสะดุงหรือตัวลํายอง    สวนหลังคาซอนบน
เปนแบบรวยระกาประกอบดวยชอฟา   ใบระกา   หางหงสไมมีนาคสะดุง 
 

๑.๒.๓.๓  ลักษณะโครงสราง    ศาลาการเปรียญเปนเรือนเครื่องสับ  ระบบโครงสราง 
อาคารเปนไมทัง้หลังมีเพียงชานและบันไดทางขึ้นเทานั้นที่กออฐิถือปูน   ชิน้สวนไมแตละชิ้นยึดติดเขากัน
โดยวิธีการบากและเขาเดือย     ระบบโครงสรางอาคารที่สําคัญสามารถออกไดเปน  ๒  สวนประกอบดวย    
โครงสรางของตัวอาคารและโครงสรางของหลังคา     

โครงสรางของตัวอาคารมีโครงหลักอยูที่เสาไมหนาตัดรูปแปดเหลี่ยม ๒ ชุด  เสาชุดแรก 
เปนเสาในประธาน  ๒  แถว      มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ  14 ½″       ปลายสอบลมเขาดานในมี
ทั้งหมด ๑๘  ตน    ๑๖   ตนเขียนลายรดน้ํารูปแบบตางกันทุกคูเสา   เสาชุดดังกลาวตั้งขึ้นไปรับโครงสราง
หลังคาจั่ว      เสาชุดที่  ๒ เปนเสารอบอาคารมีทั้งหมด  ๒๖  ตน   ขนาดเล็กกวาเสาชุดแรกโดยมีเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 10 ½″   ปลายสอบลมเขาดานในเชนเดียวกันไมเขียนลายรดน้ํา      เสาชุดนี้ทําหนาที่
รับฝาและตั้งขึ้นไปโครงสรางหลังคากันสาด       พื้นอาคารปูไมกระดานแผนใหญบนรอดที่วิ่งทะลุกึ่งกลาง
เสาทั้งสองดาน    ปดหัวรอดดวยพรึงไมขนาดใหญโดยระดับทองพรึงและรอดเสมอกัน     สวนบนของพรึง
ประดับดวยหนากระดานแกะลายกระจังปฏญิาณ       ปจจบุันมีราวิ่งในแนวเดียวกับรอดเพื่อชวยเสริมรับ
พื้นอาคารใหแข็งแรงขึ้น 

โครงสรางหลังคาแบงออกเปน  ๒  สวนตามลักษณะการซอนชั้นประกอบดวย   หลังคา 
ซอนบนและหลงัคาซอนลาง      หลังคาซอนลางดานหนาเปนหลังคาทรงจั่วแบบธรรมดา     สวนซอนลาง
ดานหลังเปนหลังคาจั่วยื่นเปนมุขออกไปขางหนาในแบบทีเ่รียกวามุขประเจิดหรือมุขทะลุขื่อ   และหลังคา
แตละซอนจะแบงผืนหลังคาเปน ๒ สวนประกอบดวย   หลงัคาจั่วและหลังคากันสาด   หลังคาจั่วใชระบบ
การถายน้ําหนักดวยเครื่องประดุแทแบบไมมจีันทัน  ซึ่งเปนระบบโครงสรางหลังคาแบบอยุธยาตอนปลาย         
โดยในโครงจั่วแตละชุดจะประกอบดวยเสาตุกตาตั้งบนขื่อเอกขึ้นไปรับขื่อโทและแปหนาตัดส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  
๒  ชุดและจากขื่อโทตัวบนสุดจะตั้งเสาดั้งขึ้นไปรับอกไกซึ่งวิง่ตามแนวยาวอาคารเชนเดียวกับแป  ถัดจาก
แปและอกไกขึน้ไปเปนกลอน    ระแนงและกระเบื้องหลังคาตามลําดับ    น้ําหนักของหลังคาจั่วจะถายไป
ตามโครงเครื่องประดุลงสูขื่อเอกขนาด  ๘″  x  ๘″      ซึ่งนั่งอยูบนเสาคูกลางประธาน     ระดับหลังขื่อเอกสูง
จากพื้นภายในศาลาการเปรียญประมาณ  ๖.๓๑  เมตร 

ในสวนหลังคากันสาดมีการแบงผืนหลังคาเปน  ๓  ตับไดแก  หลังคากันสาดตับบนหรือ 
ตับที่ ๑  หลังคากันสาดตับที่ ๒  ซึ่งทั้ง ๒ ตับจะคลุมพื้นที่ภายในอาคาร   ถัดมาเปนหลังคากันสาดตับที่ ๓
ซึ่งยื่นออกไปนอกอาคารกันแดดและฝน        หลังคากันสาดตับที่ ๑ และตับที่ ๒ ใชระบบการถายน้ําหนัก



 ๙๒

ดวยเครื่องประดุแบบไมมีจันทนัเชนเดียวกับหลังคาจั่ว   ชุดโครงสรางหลังคากันสาดตับท่ี ๑ ประกอบดวย   
ขื่อหลังคากันสาดตับที่ ๑ และเสาตุกตา ๒ ตัวตั้งขึ้นไปรับขื่อและแปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๒ ชุด     ปลายดานใน
ของขื่อเสียบทะลุกับเสารวมในประธาน      ปลายดานนอกวางบนเสาตุกตา     ถัดจากแปขึน้ไปเปนกลอน
และระแนงตามลําดับ    ปลายดานบนของกลอนวางอยูบนเชิงแป   ปลายดานลางวางบนแปหัวเสาตุกตา
และเชิงกลอน     น้ําหนักของหลังคากันสาดตับที่ ๑ จะถายลงขื่อหลังคากันสาดตับที่ ๑ จากนั้นจึงถายลง
เสาในประธาน, เสาตุกตาและขื่อหลังคากันสาดตับที่ ๒ ตอไป        ระดบัหลังขื่อหลังคากันสาดตับที่ ๑ 
สูงจากระดับพืน้ภายในศาลาการเปรียญประมาณ  ๔.๔๐  เมตร 

โครงสรางหลังคากันสาดตับที่ ๒ ประกอบดวย   ขื่อหลังคากันสาดและเสาตุกตา ๒  ตัว    
ตัวแรกตั้งขึ้นไปรับแปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส    ตัวที่สองตั้งขึ้นไปรับเชิงแปและแปหวัเสาของหลังคากันสาดตบัที่ ๑      
ปลายดานในของขื่อเสียบทะลุยึดกับเสาในประธาน   ปลายดานนอกวางสับไวกับอะเส    ถัดจากแปขึ้นไป
เปนกลอนและระแนง      ปลายดานบนของกลอนวางบนเชิงแป    ดานลางวางบนแปหัวเสาและเชิงกลอน     
น้ําหนักของหลังคากันสาดตับที่  ๒  จะถายลงสูขื่อหลังคากันสาด   จากนัน้จึงถายลงสูเสาในประธานและ
เสารอบอาคารลงสูพื้นดินตอไป    ระดับหลังขื่อหลังคากันสาดตับที่  ๒  สูงจากระดับพื้นภายในศาลาการ
เปรียญ  ๓.๒๕  เมตร   

สวนหลังคากันสาดตับที่ ๓ ลางสุดใชการถายน้ําหนักดวยจันทันและเตา  โดยในชุดของ 
โครงสรางประกอบดวย    แปสี่เหลี่ยมผืนผา ๑ ตัววางบากไวบนสันจันทันและแปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก ๑  ตัว
วางบนปลายเตา   จันทันรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสปลายดานบนยดึไวกับเสารอบอาคาร    ปลายดานลางวางบน
เตาซึ่งยื่นออกจากฝาไปประมาณ ๑.๐๔ เมตร    ค้ํายันปลายเตาดวยคันทวยไมแกะลายในแบบที่เรียกวา
ลายหนาตั๊กแตน    ระดับหลังเตาสูงจากหลังพรึงประมาณ  ๒.๑๐  เมตร    

ผืนหลังคาศาลาการเปรียญมงุดวยกระเบื้องกาบูหรือกระเบือ้งกาบกลวย  ในอดีตมีการ 
ฉาบปูนทับไวอกีชั้นหนึ่งเพื่ออุดรอยรั่วของหลังคาเนื่องจากกระเบื้องกาบูสมยัโบราณไมคอยไดมาตรฐาน    
ขอเกี่ยวของกระเบื้องบางตัวจงึสั้นบางยาวบาง        เมือ่มุงไปนานๆ จะเกิดการเลื่อนหลุดของตัวกระเบื้อง
ทําใหหลังคารั่ว         เหตุนี้ชางโบราณจึงแกปญหาโดยการฉาบปูนทับลงไปเพื่ออุดรอยรั่วของหลังคาไว๑๗   
และในชวง พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ ทางกรมศิลปากรไดเขามาบูรณะซอมแซมศาลาการเปรียญและเปลี่ยน
กระเบื้องหลังคาใหม      แตเนื่องจากความเขาใจผิดตองการซอมใหคงสภาพเหมือนของเดิมจึงไดฉาบปูน
ทับบนกระเบื้องอีกชั้นหนึ่ง         ซึ่งแทจริงแลวไมมีความจําเปนแตอยางใดเพราะกระเบื้องกาบูในปจจุบัน
มีขนาดของกระเบื้องและขอเกี่ยวขนาดเดียวกัน      เมื่อมุงแลวจึงไมเกิดการหลุดเลื่อนของกระเบื้องฉะนั้น
หลังคาจึงไมมีรอยรั่วเหมือนในอดีต  

                                                           
 ๑๗ สัมภาษณ  สมใจ  นิ่มเล็ก,ราชบัณฑิตสาขาวิชาสถาปตยกรรมและอาจารยผูชํานาญพิเศษ

ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕. 























 ๑๐๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
           

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รูปดานทิศตะวันตก 

                      

                   รูปดานทิศใต 
        

      รูปดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

          รูปดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

                

           รูปดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

       

    จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ 
             

            พระอุโบสถ 

              ปกอาคารดานทิศใตมีตั่งอาสนสงฆ 

          ปกอาคารดานทิศเหนือ 

      ธรรมาสนเทศนสมัยรัตนโกสินทร 
       กลางโถงประธานดานตะวันตก 

 

       เสาประธานแปดเหลี่ยม 
             เขียนลายทอง 

ภาพเขียนลายน้ํากาวตรงบานหนาตาง 

    โถงกลางประธานดานทิศตะวันออก      โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก 

          

          ภาพที่  ๒๙   ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม 

        

       ภาพทวารบาลภายในพระอุโบสถ 



 ๑๐๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หนาบันดานทิศตะวันออก       

    หนาบันดานทิศตะวันตก 

  เสาหองแรกสุดดานทิศตะวันออก 
ทํามุขยกพื้นหรือมุขลอย 

หนาบันไมแกะลายพุมชอหางโต       
เครื่องปดกระเบื้องหลังคาแบบ  
เครื่องลํายองประกอบดวย  
ชอฟา ใบระกา หางหงสและนาคสะดุง    

    พรึงแกะลายฐานปทมประดับดวย 
   หนากระดานกระจังปฏิญาณ        คันทวยไมลายหนาตั๊กแตน  

     ฝาดานทิศเหนือมีหนาตางกรอบบานรูปซุมเรือนแกว  

 

โครงสรางหลังคาจั่ว   

โครงสรางหลังคากันสาด 
แบงผืนหลังคาคาออกเปน ๒ ตับ 

โครงสรางหลังคากันสาด 
ตรงสันตะเฆ 

  ฝาดานทิศตะวันตกหองริมดานทิศเหนือ           ฝาดานทิศตะวันออกหองริมดานทิศใต  

ฝาดานทิศตะวันออกหองกลาง 
มีประตูออกสูมุขยกพื้น 
บานประตูแกะลาย 

กานขดชอหางโตมวนเปนวง 

ภาพที่   ๓๐    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม 

  ฝาดานทิศใตหองสุดทายทางทิศตะวันตก  



 ๑๐๕

๒. ศาลาการเปรียญวัดพระทรง    อําเภอเมือง 
 
๒.๑  ขอมูลของวัดพระทรง 
 

 ๒.๑.๑  ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 วัดพระทรงตั้งอยูบนถนนมาตยาวงศ   ตําบลทาราบ  อําเภอเมือง  มีอาณาเขตเนื้อท่ีทั้งหมด  
๖  ไร  ๓  งาน  ๔๔  ตารางวา       ไมมีหลักฐานปรากฎแนชัดวาสรางขึ้นในสมัยใดแตการเทียบเคียงจาก
โบราณวัตถุตางๆในวัดอาทิ   อิฐกอและสมัยของพระพุทธรปู  สันนิษฐานวานาจะสรางในชวงสมัยอยุธยา
ตอนปลายราว พ.ศ. ๒๒๕๐  ลงมา     วัดนี้มีชือ่เรียกตางกันไปบางเรียกวัดพระทรง    บางก็เรียกวัดภูทรง   
วัดผูทรงหรือวัดภิกษุทรงบาง๑๘    
 

 ๒.๑.๒  ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสําคญัในวัด 
 วัดพระทรงหันหนาไปทางทิศตะวันตก สามารถเขาถึงไดจากถนนมาตยาวงศดานหนาของวัด     
แตในอดีตวัดพระทรงหันหนาไปทางทิศตะวันออกเนื่องจากเดิมมีลําคลองไหลผาน   แนวถนนมาตยาวงศ
นั้นเปนเพียงตรอกทางเกวียน๑๙   ตอมาเมื่อมกีารถมคลองและตัดถนนขึ้นใหมตามความเจริญของเมือง          
วัดพระทรงจึงไดหันหนาไปทางทิศตะวันตกเชนในปจจบุัน    สถาปตยกรรมที่สําคัญในวดัประกอบดวย 
  ๑. พระอุโบสถ  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของวัด สรางในสมัยพระอธิการทั่งเปนเจาอาวาส     
พระอุโบสถกออิฐถอืปูนหันหนาไปทางทิศตะวันออกขนาดกวาง ๔ วา  ๑ ศอก  ยาว  ๑๑ วา  ๒  ศอก   
หลังคาทรงจั่วทําซอนลด ๓ ชั้นมีมุขโถงดานหนาและดานหลัง  ชายคารองรับดวยคันทวยฝมือขุนศรีวงัยศ   
พระพุทธรูปหลอสัมฤทธิ์หนาตักกวาง ๔  ศอกที่ประดิษฐานเปนพระรองประธานภายในพระอุโบสถนัน้
ไดรับพระราชทานมาจากพระภิกษุเจาฟามงกุฏเมื่อคราวเสด็จจาริกมาที่เพชรบุรี 

  ๒. ศาลาการเปรียญและหอไตร        ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของพระอุโบสถ 
๓. หมูกุฏิสงฆ        ตั้งอยูทางทิศใตของพระอุโบสถติดกับถนนมาตยาวงศเปนหมูกุฏิไม 

ขนาดใหญ      หลังคาทรงจั่วปกนกมีกันสาดรอบ     ประดับดวยชอฟา   ใบระกา  หางหงสและนาคสะดุง    
มีเสานางเรียงรับชายคาโดยรอบ    ฝาเรือนเปนลูกฟกปะกน   ใตหนาตางทําเปนลายหยอง    กลางหมูกฏุิ
มีหอฉันและหอสวดมนต    ปจจุบันหมูกุฏินี้ถกูซอมดีดขึ้นไปสูงมาก 

  ๔. มณฑปพระพุทธบาท   สรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕ สมัยพระครูสุวรรณมุนีหรือหลวงพอม ี
เปนเจาอาวาส   โดยไดกอภูเขาขึ้นสรางมณฑปเพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองและขดุสรโบกขรณีไว      
มณฑปหลังนี้ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระอโุบสถ 
                                                           

 ๑๘ “วัดพระทรง,” ( ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). (แผนพับ) 
 ๑๙ สัมภาษณ  พระปลัดเบี้ยว  เทวสิริ,  เจาอาวาสวัดพระทรง  จ.เพชรบุรี,  ๓  พฤศจิกายน  

๒๕๔๕. 



 ๑๐๖

๒.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดพระทรง 
 

 ๒.๒.๑  ตําแหนงที่ตั้ง 
 ศาลาการเปรียญวัดพระทรงตั้งอยูหางพระอุโบสถออกไปทางตะวันออกเฉียงใตราว  ๗  เมตร 

โดยประมาณ     ในอดีตตั้งอยูบริเวณสวนหนาของวัดดานทิศตะวันออกแตเมื่อถนนมาตยาวงศตัดขึ้นทาง 
ดานทิศตะวันตกและกลายมาเปนทางสัญจรหลัก         ศาลาการเปรียญหลังนี้จึงกลายเปนพื้นที่ดานหลัง
ของวัดไปโดยปริยาย            ปจจบุันสามารถเขาถึงไดจากถนนสายดังกลาวทางทิศตะวันตกโดยตองผาน
พระอุโบสถและหมูกุฏิ       
 

 ๒.๒.๒  ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 สันนิษฐานวาศาลาการเปรียญวัดพระทรงนาจะสรางขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๕๒๒๐ ชวงสมัยที่พระครู
สุวรรณมุนีหรือหลวงพอมีเปนเจาอาวาส        นับถึงปจจุบันมีอายุราว  ๙๔  ป       ตลอดเวลาเกือบรอยป
ศาลาการเปรียญหลังนี้คงจะไดมีการบูรณะซอมแซมเรื่อยมาหลายครั้งจนกระทั่งประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๔  
ศาลาการเปรียญเดิมนั้นเตี้ยลงเนื่องจากการถมที่ภายในวัด   ทางวัดจึงไดซอมดีดอาคารใหสูงขึ้นจากเดิม
ประมาณ ๑.๕๐ เมตร๒๑  แลวไดทําซุมประตูและบันไดทางขึ้นใหมอยางในปจจุบัน 
 ปจจุบันศาลาการเปรียญหลังนี้ยังคงสภาพกิจกรรมการใชงานอยู        โดยในทุกวันพระจะใช
ทําบุญเลี้ยงพระและฟงเทศน    รวมถึงใชเปนสถานที่จัดงานเทศนมหาชาติและใหอุบาสกอุบาสิกาเขามา
ถืออุโบสถศีลในชวงเขาพรรษา   
 

 ๒.๒.๓  ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๒.๒.๓.๑  ลักษณะแผนผัง     ศาลาการเปรียญวัดพระทรงเปนกลุมอาคารขนาดใหญ
ประกอบไปดวยอาคาร  ๓ หลงัเรียงตามแนวทิศตะวันออก – ตะวันตกคือ   ศาลาขวาง  ศาลาการเปรียญ
และหอไตรตามลําดับ    ปจจบุันอาคารหันหนาไปทางทิศตะวันตก  มีซุมประตูและบันไดทางขึ้นอยูติดกับ
หอไตร   สวนศาลาขวางไดร้ือออกไปแลว 
    ศาลาการเปรียญ   โครงสรางผังอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว ๗ หอง       
มีความกวางวดัที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญ  ๑๐.๓๐ เมตร    ยาว ๑๙.๙๐ เมตร    ดานสกัดและดานยาว
ของอาคารมชีวงระยะกึ่งกลางเสาในแตละหอง     โดยวัดที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญดังตารางตอไปน้ี 
                                                           

 ๒๐ พิพัฒน   ปยะวงศวิศาลและคณะ,  “ศาลาการเปรียญ,”  รายงานประกอบรายวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะและสถาปตยกรรมไทย   คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
๒๕๑๖. (อัดสําเนา) 

 ๒๑ สัมภาษณ  พระปลัดเบี้ยว เทวสิริ,  เจาอาวาสวัดพระทรง จ.เพชรบุรี,  ๓  พฤศจิกายน  
๒๕๔๕. 



 ๑๐๗

ตารางที่  ๓   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดพระทรง 
 

                    ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
 

หองที่  ๑ ๒ ๓ 
ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๘๒ ๔.๓๖ ๒.๘๒ 

  

ดานยาวหรือดานร ี  ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ) 
 

หองที่    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
ระยะกึ่งกลางเสา ( เมตร ) ๒.๘๐ ๒.๗๕ ๒.๘๕ ๒.๘๐ ๒.๘๕ ๒.๗๕ ๒.๘๐ 

 

ศาลาการเปรียญมีประตูทางเขาตรงฝาดานสกัดหนาและหลังดานละ  ๒  บาน 
และมีหนาตางบานเฟยมอยูทกุหองโดยรอบ       ในอดีตสามารถเขาไดสองทางทั้งจากศาลาขวางดานทิศ
ตะวันออกและทางหอไตรดานทิศตะวันตก    แตปจจบุันเขาไดทางเดียวคือจากทางหอไตร  
    ที่วางภายในอาคารมีลักษณะเปนโถงยาว   กลางโถงคอนไปทางทิศตะวันออก      
มีธรรมาสนทรงยอดบุษบก ๒ หลัง  ธรรมาสนหลังที่อยูทางทิศเหนือเปนธรรมาสนหลวงไดรับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕   ชิดแนวผนังทางทศิใตหรือดานขวาของอาคาร  
( เมื่อมองเห็นธรรมาสนอยูเบื้องหนา )  ยกพื้นขึ้นเปนอาสนสงฆสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ  ๐.๓๗  เมตร  
ยาว  ๑๗.๑๘  เมตรหรือ  ๖ หอง    กวาง  ๓.๒๐  เมตรหรือ  ๑  หอง    ปลายอาสนสงฆดานทิศตะวันออก
ตั้งเปนโตะหมูบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญ          สวนปลายดานทิศตะวันตก
เวนที่วางไว ๑ หองสําหรับเปนที่เก็บของ   

 

หอไตร         ตัง้อยูทางทิศตะวันตกของศาลาการเปรียญ    เปนอาคาร  ๒  ชั้น     
โครงสรางผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา     ชั้นลางมีขนาดยาว  ๕  หองมคีวามกวางทั้งหมด ๔.๔๕ เมตร    
ยาว ๙.๘๐ เมตร   หองริมสุดดานทิศเหนือและทิศใตกั้นเปนหองเก็บของและกุฏิพระ    สวนหองตรงกลาง
เปนพื้นที่โลงมีบันไดสูชั้นบน      ชั้นบนมีขนาดยาว ๓ หองเดิมใชสําหรับเกบ็พระธรรมปจจุบันเปนกุฏิพระ     
หอไตรเชื่อมตอกับศาลาการเปรียญดวยชาน  ค.ส.ล. กวาง ๓.๔๘  เมตร   มีซุมประตูและบันไดทางขึ้น 
อยูทางทิศเหนือและทิศใต 
 

ศาลาขวาง    ตัง้อยูทางทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญ   ไดถูกร้ือท้ิงไปใน 
ชวงประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗       เนื่องจากตองการพื้นที่สรางอาคารเรียนของโรงเรียนวัดพระทรง    
จากขอมูลการสํารวจศาลาการเปรียญวัดพระทรงชวง พ.ศ. ๒๕๑๖ ของ พพิัฒน  ปยะวงศวิศาลและคณะ  
ศาลาขวางหลังนี้มีขนาด ๔  หอง  กวาง ๓.๓๐ เมตรและยาว  ๑๐.๑๐ เมตรโดยประมาณ๒๒  เชื่อมตอกับ
ศาลาการเปรียญดวยชานไมมหีลังคา 
                                                           

 ๒๒ พิพัฒน   ปยะวงศวิศาลและคณะ,  “ศาลาการเปรียญ,”  ๘๐. 



 ๑๐๘

๒.๒.๓.๒   ลักษณะรูปทรง 
ศาลาการเปรียญ         เปนอาคารเครื่องไมขนาดใหญยกใตถุนสูงเนื่องจากถูก 

ซอมดีดขึ้นใหสูง    ปจจุบันมีความสูงของใตถนุอาคาร ๒.๘๕ เมตร   อยางไรก็ดีเสาเกือบทุกตนยังปรากฏ
รอยกรอนของเนื้อไมซึ่งเปนแนวระดับพื้นดินเดิมใหเห็นอยู   ทําใหพอสันนิษฐานไดวาในอดีตศาลาการ
เปรียญหลังนี้คงจะยกใตถุนสูงประมาณ  ๑.๘๐ เมตร        ฝาอาคารดานสกัดแตละดานมีประตูทางเขา 
๒ บานและหนาตางบานเฟยม  ๒  บาน   สวนฝาดานยาวมีหนาตางบานเฟยม ๗ บานเทากับจํานวนหอง   
ประตูเปนประตูบานเปดคู     ฝา   บานประตูและบานหนาตางเปนฝาลูกฟกกระดานดุนทั้งหมด          
    หลังคาเปนหลังคาจั่วถัดลงมามีหลังคากันสาด ๒ ตับคลุมโดยรอบ ๔ ดาน   
หลังคากันสาดตับบนคลุมพื้นที่ภายในอาคาร  สวนหลังคากันสาดตับลางตอยื่นออกไปภายนอกอาคาร
เพื่อปองกันแดดและฝนรองรับชายคาดวยเทาแขนไมและเหล็ก   รูปทรงจั่วแอนโคงเล็กนอย   หนาบนัไม
แกะสลักลายพันธพฤกษา   เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบเครื่องลํายองประกอบดวยชอฟา   ใบระกา    
หางหงสและตัวลํายองซึ่งทําสะดุงพาดบนแป ๓ คร้ัง 

หอไตร            ลักษณะเปนอาคารเครื่องไมสูง  ๒  ชั้นยกใตถุนสูงเชนเดียวกับ 
ศาลาการเปรียญ   ปจจุบันมคีวามสูงใตถุนประมาณ  ๓.๑๐ เมตร   แตจากแนวพื้นดินเดิมที่ยังปรากฏบน
เสาอาคารพอจะสันนิษฐานไดวาในอดีตหอไตรหลังนี้นาจะยกใตถุนสูงเพียง ๑.๔๕ เมตรเทานั้น    หลังคา
ทรงจั่วประดับดวยเครื่องลํายอง   หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบ   ถดัจากหลังคาจั่วมีหลังคากันสาด
คลุมโดยรอบรองรับชายคาดวยคันทวยไมแกะสลัก  

ศาลาขวาง    เปนอาคารเครื่องไมยกใตถุนสูงเล็กนอย   ลักษณะเปนศาลาโถง 
เปดโลงรอบดานไมมีพนักกันตก       หลังคาทรงจั่วมีกันสาดโดยรอบ      หลังคาจั่วมุงกระเบื้องวาวสวน
กันสาดมุงสังกะสี    หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบ     เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบเหงาปนลม 

 

๒.๒.๓.๓  ลักษณะโครงสราง      ศาลาการเปรียญวัดพระทรงใชโครงสรางไมทั้งหลัง      
ยกเวนสวนของชานและบันไดทางขึ้นซึ่งเดิมกออฐิถือปูน       ระบบโครงสรางที่สําคัญของอาคารแบงได  
๒  สวนคือ   โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา      โครงสรางตัวอาคารมีโครงหลักอยูที่เสา ๒ ชุด   
ชุดแรกเปนเสาในประธาน  ๒  แถว  มีทั้งหมด ๑๒  ตนรายรอบพื้นที่โถงกลางประธาน   แตละตนมีขนาด
เสนผานศูนยกลางประมาณ  12½”  ปลายสอบลมเขาดานใน    เสาชุดนี้ตั้งขึ้นไปรับโครงสรางหลังคาจั่ว    
เสาชุดที่ ๒ เปนเสาริมผนังโดยรอบอาคารมทีั้งหมด ๒๒ ตน  ขนาดเล็กกวาเสาชุดแรกโดยมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 11½” ปลายสอบลมเขาดานในเชนเดียวกัน      ปลายเสาดานบนบากเปนบาสําหรับวางอะเส
ซึ่งเปนองคประกอบโครงสรางที่ทําหนาที่ยึดปลายเสาทั้งหมดเขาไวดวยกันภายในกรอบแผนผังอาคารใน
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา        โครงสรางพื้นใชการปูไมกระดานบนรอดตามแนวยาวอาคารโดยรอดจะเสียบทะลุ
กึ่งกลางของเสา     ปดหัวรอดดวยพรึง     หลังพรึงจะเสมอกับระดับหลังพื้นศาลาการเปรียญและสูงกวา
ระดับหลังรอดเพียงเล็กนอย      สวนฝาวางอยูบนพรึงและพิงไวกับเสารอบอาคารยึดติดกันไวดวยตะปูจนี 



 ๑๐๙

  โครงสรางหลังคาสามารถแยกได ๒ สวนคือ  หลังคาจั่วและหลังคากันสาด  โครงสราง
หลังคาจั่วใชการถายน้ําหนักดวยจันทัน      ในชุดโครงสรางจั่วแตละชุดประกอบดวยขือ่หนาประมาณ 3” 
วางพาดยึดหัวเสาคูกลางประธาน ๒ ตน      ปลายขื่อ ๒ ดานบากรองสําหรับวางแปหัวเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส    
กลางขื่อต้ังดั้งแขวนขึ้นไปรับอกไก      จันทันพาดทแยงตามแนวลาดของหลังคายึดปลายดานบนไวกับดัง้   
ปลายดานลางยึดไวกับแปหัวเสาและขื่อ     สันจันทันบากรองสําหรับวางแปลานรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาถัดจาก
แปขึ้นไปเปนกลอนซึ่งวางพาดตั้งแตอกไกลงมาจนถึงสะพานหนูและเชิงกลอน   ถัดจากกลอนเปนระแนง
ซึ่งวางตามแนวยาวของอาคารเพื่อรับขอเกี่ยวกระเบื้องหลังคา  โดยน้ําหนักของหลังคาทั้งหมดจะถายจาก
กระเบื้อง  ระแนง  กลอนลงไปที่แปและจันทนั   จากนั้นจึงถายลงสูขื่อและเสาแลวจึงถายลงสูพื้นดินตอไป   
ระดับหลังขื่อศาลาการเปรียญวัดพระทรงสูงจากระดับพื้นภายในอาคาร  ๔.๙๐   เมตรโดยประมาณ       

สวนหลังคากันสาดตับท่ี ๑ ใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทันเชนเดียวกนั    โดยในชุด 
ของโครงสรางจะประกอบดวย    จันทันกันสาดวางทแยงพาดระหวางเสาในประธานกับเสารอบอาคาร  
ปลายดานบนของจันทันยึดไวกับเตาดวยสลักเดือย   ปลายดานลางยึดไวกับอะเสและเสารอบอาคารดวย
การเสียบทะลุ การบากและเขาเดือย    สันจันทันบากรองสําหรับวางแปรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา   ถัดแปขึ้นไป
เปนกลอน   ระแนงและกระเบื้องหลังคาตามลําดับเชนเดียวกับหลังคาจั่ว    ในสวนหลังคากันสาดตับที่ ๒ 
ใชการยื่นชายคาออกจากตัวอาคารประมาณ ๑ เมตร      โครงสรางประกอบดวยจันทันพาดปลายดานบน
ไวกับเตาของเสารอบอาคารดวยการใชสลักเดือย       ปลายดานลางรับน้ําหนักดวยเทาแขนซึ่งมีทั้งไม
และเหล็กดัด      สันจันทันบากรองสําหรับวางแปรับกระเบื้องเชนเดียวกับหลังคาจั่วและกันสาดตับที่ ๑
แตไมมีกลอนและระแนงเนื่องจากหลังคามุงดวยกระเบื้องซีเมนตลอนเล็ก     สวนหลังคาจั่วและหลังคา
กันสาดตับที่ ๑ นั้นมุงดวยกระเบื้องดินเผารูปใบโพธิ์             
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                   พระอุโบสถ            หมูกุฏิสงฆ 

             รูปดานทิศตะวันออก 

               รูปดานทิศตะวันตก 

                    รูปดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

                         รูปดานทิศตะวันออกเฉียงใต                รูปดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

                           รูปดานทิศใต 

                         ภายในศาลาการเปรียญวัดพระทรงดานทิศตะวันออก 

                 ภายในศาลาการเปรียญวัดพระทรงดานทิศตะวันตก 

                 อาสนสงฆ 

          ฝาเพดาน 

              โถงกลางประธานดานทิศตะวันออก              ธรรมาสนเทศน  ๒  หลัง 

 

ภาพที่  ๓๑    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดพระทรง 

           ฝาดานใน 



 ๑๒๒

ศาลาการเปรียญวัดพระทรงกอนถูกซอมดีดใหสูง    ถายเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ที่มา : พิพัฒน  ปยะวงศวิศาลและคณะ, “ศาลาการเปรียญ,”รายงานวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะและสถาปตยกรรมไทย     คณะสถาปตยกรรมศาสตร   

มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๑๖. (อัดสําเนา) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาบันไมแกะลายรูปดอกไมและใบไม    เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบเครื่องลํายอง       ชอฟาปากปลา 

                ประตูทางเขาฝาดานทิศตะวันออก  หนาตางเฟยมฝาดานทิศตะวันออก หนาตางเฟยมของฝาดานทิศใต 

         

       ระดับที่ตางกันของฝาดานทิศใต   
   เนื่องจากภายในยกพื้นเปนอาสนสงฆ 

รอยกรอนบนเสาซึ่งเปน 
แนวระดับพื้นดินเดิม 
ของอาคารกอนดีดขึ้น 

    

       

       หอไตรและซุมประตูทางเขาดานทิศใต 
           

        ชั้นบนของหอไตรดานทิศตะวันออก 

 

จันทันกันสาด  อะเสและ 
เสารอบอาคาร 

 

ขื่อ   แปหัวเสา  เสาประธาน 
เตาและจันทันกันสาด 

       

ภาพที่  ๓๒    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดพระทรง 



 ๑๒๓

๓. ศาลาการเปรียญวัดลาด    อําเภอเมือง 
 
๓.๑ ขอมูลของวัดลาด 
 

 ๓.๑.๑  ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 วัดลาดตั้งอยูบนถนนมาตยาวงศในเขตตําบลทาราบ   อําเภอเมือง   จังหวดัเพชรบุรี   มีเนื้อที่
ประมาณ  ๒๑  ไร    ดานทิศเหนือของวัดจรดถนนสุรพันธซึ่งเดิมเปนแนวคลองเกาไหลแยกออกจากแมน้าํ
เพชรบุรี๒๓   ทิศตะวันออกเปนพืน้ที่ลุม   ทิศใตติดวัดชีประเสริฐและวัดสนามพราหมณ    สวนทิศตะวันตก
จรดถนนมาตยาวงศ            พจิารณาจากลักษณะพระอโุบสถและศาลาการเปรียญสันนิษฐานวาวัดลาด
อาจจะมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย๒๔ 
 

 ๓.๑.๒  ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสําคญัในวัด 
 วัดลาดหันดานหนาออกสูถนนมาตยาวงศทางทิศตะวันตก     ผังบริเวณของวัดมีการแบงเขต
พุทธาวาสและสังฆาวาสกันอยางชัดเจนโดยเขตพุทธาวาสอยูดานทิศตะวันออก       ขณะที่เขตสังฆาวาส
แบงออกเปน  ๒  สวนอยูทางตะวันตกเฉียงใตและตะวันออกเฉียงเหนือ        สถาปตยกรรมที่สําคัญในวดั
ประกอบดวย 
   ๑.  พระอุโบสถ     อยูทางดานทิศตะวันออกของวัด     ตัวอาคารกออิฐถอืปนูหันหนาไป
ทางทิศตะวันตก      กวาง  ๗.๕๕  เมตร   ยาว  ๑๖.๔๐  เมตร        ฐานและหลังคาทําแอนโคงทองสําเภา
มีประตูทางเขาทางดานตะวันตก   อาคารใชระบบผนังรับน้ําหนัก   โครงสรางหลังคาเปนแบบเครื่องประดุ
มีจันทันฝาก     หลังคามุงกระเบื้องกาบูฉาบปูนทับอีกชั้น      หนาบันลวดลายปูนปนรูปนารายณทรงครุฑ        
ดานหนามีมุขโถงซึ่งเปนของตอเตมิขึ้นในสมยัหลัง 

  ๒.  ศาลาการเปรียญ      อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ 
  ๓.  หอระฆัง         อยูติดกับศาลาการเปรียญทางดานทิศตะวันออก        

๔.  หมูกุฏิสงฆ      ลักษณะเปนหมูกุฏิไมทรงไทยขนาดใหญตรงกลางมีหอฉัน    เดิมมี   
๒  คณะคอื     คณะบนอยูติดถนนมาตยาวงศทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต    คณะลางอยูติดถนนสุรพันธ
ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ     ปจจบุันเหลือใชงานเพียงคณะลางเนื่องจากคณะบนชํารุดทรุดโทรมมาก
ทางวัดยังไมมีงบประมาณทําการบูรณะซอมแซม 

๕. ฌาปนสถาน    อยูทางทิศเหนือของพระอโุบสถ                   

                                                           
 ๒๓ บุญมี  พิบูลยสมบัติ, “ ชุมชนวัดเกาะ,”  ใน  บุญม ี พบิูลยสมบัติ,  บรรณาธิการ,  วัดเกาะ 

ตําบลทาราบ  จังหวัดเพชรบุรี   (เพชรบุรี : เพชรภูมิการพมิพ, ๒๕๔๓), ๒๐๐. 
 ๒๔ พิพัฒน  ปยะวงศวิศาลและคณะ, “ศาลาการเปรียญ,”  ๖๕. 



 ๑๒๔

๓.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดลาด 
 

 ๓.๒.๑  ตําแหนงที่ตั้ง 
 ศาลาการเปรียญวัดลาดตั้งอยูฟากตะวันตกของวัดในบริเวณกึ่งกลางระหวางเขตพุทธาวาส 

และสังฆาวาส    อาณาเขตดานทิศเหนือติดลานเอนกประสงค     ดานทิศตะวันออกเปนพระอุโบสถโดย
อยูหางไปประมาณ  ๙  เมตร    ดานทิศใตหางไปประมาณ  ๒๐  เมตรเปนหมูกุฏิสงฆคณะลาง      สวน
ทิศตะวันตกติดเขตกําแพงวัดและถนนมาตยาวงศ   
 

 ๓.๒.๒  ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 มีประวัติวาไดร้ือมาจากวัดอินทารามซึ่งเปนวดัรางอยูตรงบริเวณเชิงเขาวังดานทิศตะวันตก๒๕  
แตไมมีหลักฐานแนชัดวาสรางขึ้นเมื่อใด  พจิารณาจากรูปแบบสถาปตยกรรมสันนิษฐานวาอาจจะสราง
ในสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งแตรัชกาลของสมเด็จพระเจาเสือลงมา  ( ครองราชย  พ.ศ. ๒๒๔๕ – ๒๒๕๑) 
เนื่องจากมีลักษณะทางสถาปตยกรรมบางอยางใกลเคียงกับศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม  เชน    
การใชเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายทอง   ระบบโครงสรางหลังคาและการมุงกระเบื้องกาบ ู  เปนตน     ดังนัน้
สันนิษฐานเบื้องตนไดวาศาลาการเปรียญหลังนี้นาจะมีอายรุาว   ๒๒๐ - ๒๕๐  ปเปนอยางนอย 
 ชวงประมาณ  พ.ศ. ๒๕๓๗  - ๒๕๓๘    ทางวัดไดซอมดดีอาคารใหสูงขึ้นแลวกอผนังใตถุน
โดยรอบกั้นเปนหองสําหรับเก็บของ      เปลี่ยนกระเบื้องหลังคากันสาดจากกระเบื้องหางวาวเปนกระเบื้อง
ลอนเล็กและไดทําชานและบันไดทางขึ้นใหม๒๖    จากแนวผขุองเสาบางตนอันเปนแนวระดับพื้นดินเดิม
ของอาคารกอนจะถูกดีดคาดวาการซอมครั้งนั้นไดดีดอาคารสูงขึ้นจากเดิมประมาณ ๖๐ เซนติเมตรหรือ
ราวหนึ่งศอก     อดีตศาลาการเปรียญหลังนี้ใชเปนสถานที่บําเพ็ญกุศลเชน     ทําบุญเลี้ยงพระ  ทําบญุ
สังฆทาน   ใชเปนสถานที่รักษาอุโบสถศีลและฟงเทศนในวันพระโดยเฉพาะในชวงเขาพรรษา   รวมทั้งใช
เปนสถานที่สําหรับเทศนมหาชาติประจําป    ปจจบุันบนศาลาการเปรียญมีพระสงฆจําพรรษา ๒ รูป   
กิจกรรมการใชงานมีนอยลงเนื่องจากไดยายไปจัดบนหมูกุฏเิพราะกวางขวางและสะดวกกวา 
 

๓.๒.๓   ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๓.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง       แผนผังอาคารวางตามแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก    
หันหนาไปทางทิศตะวันออก   ประกอบดวยกลุมอาคาร ๓ หลังไดแก  ศาลาการเปรียญ    ศาลาขวางทาง
ทิศตะวันตกและหอระฆังทางทิศตะวันออก   ทั้ง  ๓  หลังเชือ่มตอถึงกันดวยชานกออิฐถอืปูน 

                                                           
 ๒๕ บุญมี   พบิูลยสมบัติ, “ ชุมชนวัดเกาะ,” ใน  บุญมี  พิบูลยสมบัติ, บรรณาธิการ,  วัดเกาะ 

ตําบลทาราบ จงัหวัดเพชรบุรี,  ๒๐๐. 
 ๒๖ สัมภาษณ  พระครูมหาสังเวียน  วชิรญาโณ, เจาอาวาสวัดลาด จ.เพชรบุรี, ๙ พฤศจิกายน 

๒๕๔๕. 



 ๑๒๕

    ศาลาการเปรียญ         เปนอาคารขนาด  ๗  หอง      แผนผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา     
มีความกวางวดัที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญ  ๙.๐๓  เมตร   ยาว  ๑๗.๓๐  เมตร     ดานสกัดและดานยาว
ของอาคารมชีวงระยะกึ่งกลางเสาในแตละหองวัดที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๔   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดลาด 
 

                    ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
หองที่  ๑ ๒ ๓ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๖๖ ๓.๕๐ ๒.๖๖ 
 

ดานยาวหรือดานร ี   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก )  

หองที่    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๔๘ ๒.๔๔ ๒.๔๐ ๒.๔๔ ๒.๔๐ ๒.๔๔ ๒.๔๘ 

 

    อาคารมปีระตูทางเขาอยูตรงกลางฝาดานสกัดหนาและสกัดหลัง     เปนประตู
บานเฟยม       เดิมสามารถเขาได  ๒  ทางจากหอระฆังทางดานหนาและศาลาขวางทางดานหลัง       แต
ปจจุบันเขาไดทางเดียวจากทางดานหนา    ฝาอาคารโดยรอบมีหนาตางลูกกรงไมระแนงทุกหอง 

ที่วางภายในมลัีกษณะเปนโถงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว  ๕ หอง   ตรงกลาง 
คอนไปทางทิศตะวันตกมีธรรมาสนเครื่องยอดบุษบก๒๗    ชิดแนวฝาดานทิศเหนือหรือดานขวาของอาคาร  
(เมื่อเห็นธรรมาสนอยูเบื้องหนา)  ยกพื้นเปนอาสนสงฆกวาง ๑  หองหรือ  ๒.๙๐  เมตร  ยาว  ๖  หองหรือ  
๑๔.๘๒ เมตร   พื้นอาสนสงฆสูงจากศาลาการเปรียญ ๐.๓๓ เมตร  ปลายดานทิศตะวันตกตั้งโตะหมูบูชา
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญ        ปลายดานทิศตะวันออกเดิมเวนที่วางไว ๑ หอง
แตปจจบุันกั้นฝาทําเปนกุฏิพระ       นอกจากนี้ภายในศาลาการเปรียญยังมีตูพระไตรปฎกเขียนลายรดน้ํา
อีก  ๒  หลังตั้งอยูมมุอาคารดานทิศตะวันตกเฉียงใต    

ศาลาขวาง      อยูดานหลังศาลาการเปรียญทางทิศตะวันตก     ผังอาคารเปน 
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว  ๔  หอง    วางตามแนวทิศเหนือ - ใต   กวาง ๓.๕๐ เมตร   ยาว ๙.๐๓  เมตร    
ปกอาคารดานทิศเหนือกั้นฝาหองทําเปนกุฏิพระ       ศาลาขวางนี้เชื่อมตอกับศาลาการเปรียญดวยชานมี
หลังคากวาง  ๒.๑๕ เมตรกอดวยอิฐถอืปูน   ดานเหนือของชานกอผนังปูนเปนหองน้ํา 

หอระฆัง         อยูดานหนาศาลาการเปรียญทางทิศตะวันออก       แผนผังเปน 
รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด  ๒.๖๐ x  ๒.๖๐  เมตร       มีทางเดินกวาง  ๐.๓๕  เมตรโดยรอบ      เชื่อมตอกับ
ศาลาการเปรียญดวยชานโลงกออฐิถือปูนกวาง  ๒.๖๐ เมตร 
                                                           

 ๒๗ ธรรมาสนหลังนี้นาจะมอีายุใกลเคียงกับธรรมาสนศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม   
เนื่องจากลวดลายตรงสวนยอดยังคงมีนอย, พิพัฒน  ปยะวงศวิศาลและคณะ, “ศาลาการเปรียญ,” ๖๕. 



 ๑๒๖

๓.๒.๓.๒   ลักษณะรูปทรง 
ศาลาการเปรียญ       อาคารไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกใตถุนสูง  ๒.๒๐ เมตร       

ใตถุนกอผนังฉาบปูนโดยรอบกั้นเปนหองเก็บของ            จากรอยผุกรอนบนเสาไมแตละตนสันนิษฐานวา
ในอดีตศาลาการเปรียญวัดลาดคงจะยกพื้นใตถุนสูงเพียง  ๑.๖๐  เมตร    ดานหนามีชานโลงกออิฐถอืปนู     
สวนดานหลังมีชานมีหลังคาแตกออิฐถอืปูนเชนเดียวกัน      ฝาดานสกัดแตละดานมีประตูทางเขา ๓ บาน   
ประตูกลางเปนประตูบานเฟยม       สวนประตูดานขางอีก  ๒  บานเปนประตูบานเปดคู       ฝาดานยาวมี
หนาตางชองแสงลูกกรงไมระแนง  ๗  บานเทากับจํานวนหองดานยาวของอาคาร       ประตูและฝาอาคาร
ดานสกัดนั้นเปนลูกฟกกระดานดุน    สวนฝาดานยาวเปนฝาไมกระดาน 

รูปทรงหลังคาเปนหลังคาทรงจั่วถัดลงมามีหลังคากันสาด ๓ ตับคลุมโดยรอบ     
หลังคาจั่วและกันสาด ๒ ตับบนมุงกระเบื้องดินเผากาบกลวยหรือกระเบื้องกาบูแลวฉาบปูนทับอีกชั้นหนึ่ง         
หลังคากันสาดตับที่ ๓ มุงกระเบื้องลอนเล็ก         รูปทรงของจั่วบบีเล็กและคอนขางชะลูดอันเปนลักษณะ
อยางหนึ่งของจัว่สมัยอยุธยาตอนปลาย       หนาบันไมแกะสลัก         เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบ
เครื่องลํายองประกอบดวย  ชอฟา   ใบระกา  หางหงสและตัวลํายองซึ่งทําสะดุงพาดบนแปไม  ๓  คร้ัง 
    ศาลาขวาง         เปนอาคารไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกใตถุนสูง  ๒.๑๐  เมตร
ลักษณะเปนศาลาโถงมีพนักกนัตกสูง  ๐.๕๕  เมตรกั้นไวโดยรอบ  ๓  ดานเวนดานทิศตะวันออกซึ่งติดกับ
ชานมีหลังคา        ทางทิศเหนือของอาคารกั้นหองเปนกุฏิพระ          หลังคาทรงจั่วมีกันสาดคลุมโดยรอบ
มุงกระเบื้องหางวาว       หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบ      เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบรวยระกา
ไมมีนาคสะดุง  

หอระฆัง     อาคารกออิฐถอืปนูรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง ๒ ชัน้   ชั้นลางสูงจาก 
พื้นดิน ๐.๙๐ เมตร    สวนชั้นบนซึ่งเปนที่แขวนระฆังนั้นสูง ๓.๙๐ เมตร    ยอดหลังคาทําเปนปลายแหลม
คลายทรงปรามิด    หลังคามงุกระเบื้องกาบเูชนเดียวกับศาลาการเปรียญ 

 
๓.๒.๓.๓  ลักษณะโครงสราง      ศาลาการเปรียญวัดลาดเปนอาคารเครื่องไมทั้งหลัง    

( ไมรวมการดีดยกแลวกอผนังตรงบริเวณใตถุนอาคาร)   โครงสรางอาคารสามารถแบงไดเปน  ๒  สวนคือ    
โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา      โครงสรางตัวอาคารประกอบดวยเสา  ๒ ชดุ       ชุดแรกเปน
เสาในประธาน  ๒   แถวมี ๑๒ ตน  เปนเสาไมแปดเหลี่ยมปลายสอบเสนผานศูนยกลางประมาณ ๑๐” 
ทุกตนเขียนลายทองซึ่งปจจุบนัลบเลือนไปมาก    เสาชุดดังกลาวทําหนาที่ตั้งขึ้นไปรับโครงสรางหลังคาจั่ว     
เสาชุดที่  ๒  เปนเสารอบอาคารมี  ๑๙  ตนเปนเสาแปดเหลี่ยมเชนกันแตมีขนาดเล็กกวาไมเขียนลายทอง        
สวนโครงสรางพื้นปูไมกระดานบนรอดซึ่งนั่งอยูบนเสาที่เจาะทะลุกึ่งกลางสองดาน     ปดหัวรอดดวยพรึง
ระดับหลังพรึงเสมอกับหลังพืน้อาคาร     พรึงศาลาการเปรียญวัดลาดจึงไมนั่งอยูบนรอด    สวนฝาผนัง
วางอยูบนพรึงและพิงไวกับเสารอบอาคารอีกตอหนึ่ง  



 ๑๒๗

  โครงสรางหลังคาแบงยอยออกเปน ๔ สวนคือ  หลังคาจัว่และหลังคากันสาด ๓ ตับ      
หลังคาจั่วใชระบบการถายน้ําหนักดวยเครื่องประดุแบบมีจันทันตอ ดังนั้นแปหลังคาจั่วจึงเปนแปรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสสลับกับแปรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา     ในชุดของโครงสรางจั่วประกอบไปดวยขือ่เอกรูปส่ีเหลี่ยม
จัตุรัสขนาด ๘” วางพาดระหวางเสาประธาน ๒ ตน  ปลายขื่อสองดานบากวางแปหัวเสารูปส่ีเหลี่ยมจตัุรัส
ขนาด ๘” เชนเดียวกัน     จากขื่อเอกตั้งเสาตุกตา ๒ ตัวขึน้ไปรับขื่อโทรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ๒ ชั้น    ปลาย
สองดานของขื่อโทบากวางแปสี่เหลี่ยมรูปจัตุรัสเชนเดียวกัน   กลางขื่อโทตัวบนสุดตั้งเสาดั้งขึ้นไปรับอกไก   
ระหวางอกไก, ขื่อโทและขื่อเอกแตละชั้นวางจันทันตอ   สันจันทันบากรองสําหรับวางแปรปูส่ีเหลี่ยมผืนผา
เพื่อชวยเสริมรับกลอนอีกชุดหนึ่ง      ระนาบถัดจากแปและอกไกขึ้นไปเปนกลอน    ระแนงและกระเบื้อง
หลังคาตามลําดับ   น้ําหนักของผืนหลังคาจั่วทั้งหมดจะถูกถายไปตามชุดของโครงเครื่องประดุลงสูขื่อเอก   
จากนั้นจึงถายลงเสารวมในประธานลงสูพื้นดินอีกตอหนึ่ง     ระดับหลังขื่อเอกสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ  
๕.๐๗  เมตรโดยประมาณ      
  ในสวนโครงสรางหลังคากันสาดแบงผืนหลังคาออกเปน ๓ ตับเพื่อทอนพืน้ที่ผืนหลังคา
ไมใหดูใหญเกินไป      ใชระบบการถายน้ําหนักแบบเครื่องประดุผสมจันทันตอเชนเดียวกับโครงหลังคาจัว่  
โดยน้ําหนักของหลงัคากันสาดตับบนหรือตับท่ี ๑  จะถายลงไปที่ขื่อหลังคากันสาดตัวบน   หลังขื่อสูงจาก
พื้นศาลาการเปรียญ ๓.๔๗ เมตร   ปลายดานหนึ่งของขื่อบากเดือยเสียบทะลุเขากับเสาในประธาน    
ปลายอีกดานตัง้บนเสาตุกตาซึ่งนั่งอยูบนขื่อหลังคากันสาดตัวลางอีกตอหนึ่ง     สวนน้าํหนักผืนหลังคา
กันสาดตับที่ ๒ จะถายลงสูขื่อหลังคากันสาดตัวที่ ๒   ซึ่งมีขนาดไมใหญกวาขื่อกันสาดตัวบนเนื่องจาก
ตองรับน้ําหนักมากกวา   หลังขื่อสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ ๒.๔๗ เมตร    ปลายขื่อบากเดือยเสียบทะลุ
กับเสาในประธานเชนเดียวกับขื่อตัวบน     สวนปลายอีกดานวางบนเสารอบอาคาร      หลังคาจั่วและ
หลังคากันสาดตับที่ ๑ และ ๒ ตับมุงดวยกระเบื้องดินเผากาบูแลวฉาบปนูทับอีกชั้นหนึ่ง     สวนหลังคา
กันสาดตับที่ ๓ ยื่นออกไปนอกอาคารประมาณ  ๐.๗๕  เมตรไมมีคันทวยหรือเทาแขนรองรับ     ปลาย
ดานบนของจันทันฝากไวกับเสารอบอาคาร   ปลายดานลางวางบนเตาซึ่งยื่นออกจากเสารอบอาคาร     
หลังคาเดิมมุงดวยกระเบื้องหางวาวแตปจจบุันเปล่ียนเปนกระเบื้องลอนเล็ก 
  เมื่อพิจารณาหลังคากันสาดของศาลาการเปรียญวัดลาดแลวจะเห็นไดวา แมรูปลักษณ
ภายนอกจะมีลักษณะผืนหลังคาเหมือนกับศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม   แตระบบโครงสราง
ภายในมีความแตกตางกันอยางชัดเจนกลาวคือ  โครงสรางหลังคากันสาดของศาลาการเปรียญวัดใหญ
สุวรรณารามนั้นเปนระบบเครื่องประดุแทใชแปหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสวางรับกลอน แตโครงสรางหลังคา
กันสาดศาลาการเปรียญวัดลาดเปนระบบเครื่องประดุแบบมีจันทันตอสําหรับใชวางแปเสริมชวยรับกลอน     
โครงสรางหลังคากันสาดศาลาการเปรียญวัดลาดจึงมีจันทันและแปรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาเพิ่มเขามา ขณะที่
โครงสรางหลังคากันสาดศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามไมมีจันทันและแปจะเปนรปูส่ีเหลี่ยมจัตุรัส
ทั้งหมด    

























 ๑๓๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     รูปดานทิศตะวันออก 

 

รูปดานทิศตะวันตก 
    

  รูปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

รูปดานทิศใต 

   

รูปดานทิศเหนือ 

    ธรรมาสน โถงกลางประธานดานทิศตะวันออก   

   ปกอาคารดานทิศเหนือยกพื้นเปนอาสนสงฆ 

 

เสาแปดเหลี่ยมเขียนลายทอง 
   

ฝาเพดานเสื่อสาดเปนบทสวดมนต 
 

  ตูพระธรรมเขียนลายรดน้ํา 

ปกอาคารดานทิศใต กลองเพลและภาพพุทธประวัติ 

       

   ภาพที่  ๓๓    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดลาด 

 โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก   



 ๑๔๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
                   
 

 
 
 
 

 

หนาบันไมแกะสลัก       รูปทรงจั่วสูงและบีบเล็ก     
เครื่องปดกระเบื้องหลังคาแบบเครื่องลํายอง     ชอฟาปากปลา 

     ฝาทิศตะวันออกหองทางทิศเหนือ 

         

          ฝาทิศเหนือหองที่ ๒ จากทิศตะวันออก 

       

       โครงสรางหลังคาจั่ว 
          

       โครงสรางหลังคากันสาดตับที่๑ และ๒ 

   
 

 ศาลาขวางดานทิศเหนือ 
 

 

หอระฆัง 

 

ขื่อและเสาตุกตารับตะเฆ 
 

   

  เสาตุกตารับตะเฆหลังคากันสาด 

 

ศาลาการเปรียญวัดลาดกอนซอมดีดใหสูงถายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ที่มา : พิพัฒน   ปยะวงศวิศาลและคณะ,  “ศาลาการเปรียญ,” 
รายงานประกอบวิชาประวัติศาสตรศิลปะและสถาปตยกรรมไทย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๖. (อัดสําเนา) 
 

 

 การบากเดือยเขาไมของเสาและขื่อ 
 

รอยกรอนของเสาไม 

 

ภาพที่  ๓๔    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดลาด 



 ๑๔๑

๔. ศาลาการเปรียญวัดแรก    อําเภอเมือง 
 
๔.๑  ขอมูลของวัดแรก 
 

 ๔.๑.๑   ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 

 วัดแรกตั้งอยูเลขที่  ๔๘   ถนนบริพัตร ๑๐   เขตตําบลทาราบ   อําเภอเมือง    จังหวัดเพชรบุรี    
ดานทิศเหนือและทิศตะวันตกของวัดติดคลองวัดเกาะซึ่งไหลแยกออกจากแมน้ําเพชรบุรีในแถบบริเวณวดั
เกาะแกวสุทธาราม    ตรงขามฝงคลองดานทิศตะวันตกเปนวัดปอม   สวนดานทิศตะวันออกและทิศใตนั้น
ติดเขตที่ดินของชาวบาน      

 จากขอมูลของกรมศาสนาวัดแรกนาจะสรางในชวงสมัยรัชกาลที่  ๓  เดิมเปนที่ดอนอาจใช
เปนสถานที่ทําพิธีแรกนาขวัญจงึมีชือ่เรียกวาวัดแรก๒๘  กอนหนานี้สภาพวัดชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก
จนพระครูสาธร  พัชโรดมเจาอาวาสองคปจจบุันไดยายเขามาจําพรรษาในป พ.ศ.๒๕๓๒ ไดทําการบูรณะ
ซอมแซมอาคารตางๆ  ที่มีอยูขึ้นมาใหมอยางในปจจุบัน 
 

 ๔.๑.๒  ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสําคญัในวัด 
 

 ปจจุบันวัดแรกสามารถเขาถึงไดจากถนนบริพัตร ๑๐ ทางทิศตะวันตก ภายในบริเวณวดัดาน 
ทิศตะวันตกเฉียงใตเปนที่ตั้งของหองสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรีสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑     ผังบริเวณวัด
ไมมีการแบงเขตพุทธาวาสสังฆาวาสออกจากกันอยางชัดเจน      เขตพุทธาวาสจะอยูทางตะวันออกและ
เขตสังฆาวาสจะอยูทางตะวันตกเฉียงใต      สถาปตยกรรมที่สําคัญในวัดประกอบดวย 
  ๑.  พระอุโบสถ       ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของวัด     ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณ
แลวเสร็จในป  พ.ศ. ๒๕๔๔    ลักษณะเปนอาคารเครื่องไมขยาดยาว ๔  หองหันหนาไปทางทิศตะวันออก
ยกใตถุนสูงเล็กนอย    ดานหนาตอชานไมยาวออกไปอีก ๑ หอง    หลังคาจั่วมีเสาพะไลรบัหลังคากันสาด
โดยรอบและมหีลังคายื่นคลุมออกมาเหนือชานดานหนา ดานทิศตะวันออกของพระอุโบสถมีหมูเจดียราย
ขนาดยอม     ดานทิศตะวันตกเฉียงใตมีสระน้ํา     

  ๒.  ศาลาการเปรียญ    อยูทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ 
๓.  หมูกุฏิสงฆ             หมูกุฏเิดิมตั้งอยูใกลกับศาลาการเปรียญทางดานทิศใต      แต 

เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก   เจาอาวาสจึงไดร้ือและปลูกสรางขึ้นใหมถัดเลยออกไปทางทิศใต   
ปจจุบันยังคงเหลือซุมประตูของเดิมใหเห็นอยู 

  ๔.  หอระฆัง       สรางขึ้นใหมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗   อยูทางทิศตะวันออกของกุฏิสงฆ 

                                                           
 ๒๘ สัมภาษณ   พระครูสาธร   พชัโรดม,   เจาอาวาสวัดแรก  จ.เพชรบุรี,   ๒๔  ธันวาคม  

๒๕๔๕.  



 ๑๔๒

๔.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดแรก 
 

 ๔.๒.๑  ตําแหนงที่ตั้ง 
 ศาลาการเปรียญวัดแรกตั้งอยูในเขตสังฆาวาสทางดานทิศตะวันตกของวัดใกลประตูทางเขา  

ตัวอาคารตั้งอยูในแนวแกนเดียวกับพระอุโบสถในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก   โดยหางจากพระอุโบสถ
ไปทางตะวันตกราว ๑๘ เมตร    มีตนอโศกใหญปลูกคั่นไวระหวางกลาง     ทิศเหนือของศาลาการเปรียญ
ติดกับคลองวัดเกาะ    ทิศใตตดิถนนภายในวัดและซุมประตกูุฏิเกาถัดออกไปเปนหมูกุฏิที่สรางขึ้นใหม    
 

 ๔.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 ศาลาการเปรียญวัดแรกสรางขึ้นเมื่อใดไมปรากฏหลักฐาน        แตสามารถเทียบเคียงไดจาก
ธรรมาสนที่อยูภายในซึ่งสรางขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๖๑  ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๖   คาดวาศาลาการเปรียญหลังนี้
คงจะสรางเสร็จในชวงระยะเวลาใกลเคียงกัน    ดังนั้นจึงนาจะมีอายุราว ๘๕ ปเปนอยางนอย     หลังจาก
ถูกปลอยใหชํารุดทรุดโทรมมาหลายสิบป          ศาลาการเปรียญวัดแรกก็ไดรับการซอมแซมครั้งใหญเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๒     เดิมใตถนุอาคารสูง ๓ ศอก    การซอมครั้งนั้นไดดีดอาคารใหสูงขึ้นอีก  
๕ ศอกกลายเปนสูง ๘ ศอก๒๙ และทําชานและบันไดทางขึ้นใหม   นอกจากนี้ยังไดตัดโคนเสาตนกลาง
ดานสกัดหนาหลังออกไปอีก ๒ ตนเพื่อตองการเปดพื้นที่โลงบริเวณใตถุนอาคารรวมทั้งทําหลังคากันสาด
ตอยื่นออกไปโดยรอบ  ๔  ดานอยางในปจจบุัน     โดยชางที่ทําการซอมดดีในครั้งนั้นเปนชางจากวัดยาง 
 สวนกิจกรรมการใชงานของอาคารเจาอาวาสไดเลาวา      เมื่อกอนใชศาลาการเปรียญในการ
จัดงานตางๆ อาทิ   ทําบุญเลีย้งพระ  บวชสามเณร  อุบาสกอุบาสิกาถอือโุบสถศีลในวันพระ    แตปจจบุัน
เมื่อหมูกุฏิสรางเสร็จกิจกรรมตางๆ ไดยายมาจัดบนกุฏิแทน    เนื่องจากสถานที่ใหญโตและกวางขวางกวา    
การใชงานบนศาลาการเปรียญจึงลดนอยลงไป     ปจจุบันเปนที่เก็บยาสมนุไพรของหมอยาในวัด  
 

 ๔.๒.๓   ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๔.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง    ศาลาการเปรียญวัดแรกตั้งหันหนาไปทางทิศตะวันออก    
ตัวอาคารสรางในผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว  ๖  หอง   มีความกวางวดัที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญ  
๙  เมตร   ยาว ๑๕.๙๐ เมตร   ดานสกัดและดานยาวของอาคารมีชวงระยะกึ่งกลางเสาในแตละหองวัดที่
ตรงระดับพื้นศาลาการเปรียญเรียงตามลําดับดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๕   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดแรก 
 

                    ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
 

หองที่  ๑ ๒ ๓ 
ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๔๗ ๓.๘๒ ๒.๔๗ 

                                                           
 ๒๙ สัมภาษณ  พระครูสาธร  พชัโรดม,  เจาอาวาสวัดแรก  จ.เพชรบุรี,  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕. 



 ๑๔๓

   ตารางที่  ๕   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดแรก  (ตอ) 
   ดานยาวหรือดานร ี   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ) 
 

หองที่   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๕๓ ๒.๕๓ ๒.๗๔ ๒.๙๓ ๒.๕๓ ๒.๖๓ 

 
  ดานหนาอาคารมีชานกวาง ๔ เมตร    ดานหลังมีชานดวยเชนเดียวกันแตยังไมแลวเสร็จ     
อาคารเขาได ๒ ทางมปีระตูตรงกลางฝาดานสกัดหนาและสกัดหลัง   ปจจุบันประตูทางเขาหลักอยูตรงฝา
ดานสกัดหนาทิศตะวันออก       ฝาอาคารที่เหลือโดยรอบทาํหนาตางชองแสงซี่ลูกกรงเหล็กทุกหองยกเวน
หองทางทิศเหนือของฝาดานสกัดหลังทําเปนฝาทึบ 

ที่วางภายในอาคารมีลักษณะเปนโถงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว  ๔  หอง      กลางโถง 
คอนไปดานหลังใกลประตูดานตะวันตกมีธรรมาสนที่หลังคาทรงยอดบุษบก   ฐานมีตัวหนังสือจําหลักวา  
“ … อ,ท, ไดสรางธรรมมาศนี้  เมื่อป พ.ศ. ๒๔๖๑ … ”      

ชิดแนวผนังดานทิศเหนือหรือดานขวาของอาคาร  (เมื่อมองเห็นธรรมาสนอยูเบื้องหนา)    
ยกพื้นเปนอาสนสงฆสูง  ๐.๕๘  เมตร    ยาว  ๔  หองเสา ๑๐.๘๘  เมตร  กวาง ๑ หองเสา  ๒.๔๕  เมตร   
ปลายดานทิศตะวันตกของอาสนสงฆตั้งโตะหมูบูชาประดิษฐานพระพุทธรปูประธานบนศาลาการเปรียญ
สวนปลายดานทิศตะวันออกซึง่ติดกับประตูทางเขาหลักเวนที่วางไว ๑ หองใชสําหรับเก็บของจิปาถะตางๆ     

 

๔.๒.๓.๒  ลักษณะรูปทรง         เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกใตถุนสูง   
ดานทิศตะวันออกมชีานโลง       ในอดีตใตถนุอาคารสูงเพียง ๓ ศอก  แต พ.ศ. ๒๕๓๒  ทางวัดไดซอมดีด
ยกใหสูงขึ้นอีก  ๕  ศอกกลายเปนสูง ๘ ศอก      ปจจบุนัใตถุนอาคารจึงมีความสูงประมาณ ๓ เมตร  
ตามเสาแตละตนปรากฏรอยกรอนของเนื้อไมเนื่องจากการถูกฝงอยูใตดินเปนเวลานาน     รอยไมดังกลาว
แสดงถึงแนวระดับพื้นดินเดิมของอาคารกอนที่จะถูกดีดขึ้น   

ฝาอาคารเปนฝาลูกฟกกระดานดุน   ฝาดานสกัดหนาและหลังมีประตูบานเฟยมดานละ  
๒  บาน     หองทางทิศเหนือและทิศใตที่ขนาบขางประตูทําหนาตางชองแสงซี่ลูกกรงเหล็กหองละ ๑  บาน      
ยกเวนหองเสาทางทิศเหนือของดานสกัดหลังทําเปนฝาทึบ  เนื่องจากตดิกับโตะหมูบชูาและพระพุทธรูป       
สวนฝาดานยาวของอาคารทําเปนชองแสงซี่ลูกกรงเหล็ก  ๖  บานเทากับจํานวนของหอง  
  รูปทรงหลังคาเปนหลังคาจั่วถัดจากจั่วมามีหลังคากันสาด ๒  ตบัคลุมโดยรอบ ๔ ดาน    
หลังคาจั่วคลุมพื้นที่เหนือโถงกลางประธานภายในอาคาร    หลังคากันสาดตับบนคลุมพื้นที่ภายในอาคาร
ที่เหลือซึ่งก็คือพื้นที่โดยรอบโถงกลางประธาน       สวนหลังคากันสาดตับลางหรือตับท่ี ๒ มาทําตอเติมขึ้น
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒   รูปทรงของจั่วแอนโคงเล็กนอยและมีลักษณะคอนขางแจ   สวนหนาบันปดเพียงแผนไม
กระดานเรียบ      เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบรวยระกาประกอบดวย ชอฟา  ใบระกาและหางหงส   
ไมมีตัวลํายองหรือนาคสะดุง 



 ๑๔๔

๔.๒.๓.๓    ลักษณะโครงสราง           ศาลาการเปรียญใชระบบโครงสรางไมทั้งหลัง 
มีเพียงบันไดและชานดานหนาเทานั้นที่กออิฐถือปูน   ( ปจจุบันเปล่ียนเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก )           
ระบบโครงสรางสําคัญสามารถแบงออกไดเปน  ๒  สวนไดแก   โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา    
โครงสรางตัวอาคารมีโครงหลักอยูที่เสาไม ๒ ชุด   ชุดแรกเปนเสาในประธานภายในอาคารขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๑๑” ปลายสอบลมเขาดานในมีทั้งหมด ๑๐ ตนแบงออกเปน ๒ แถวตั้งขึ้นไปรับโครงหลังคาจั่ว    
สวนชุดที่  ๒ เปนเสารอบอาคารมีทั้งหมด ๒๐ ตน  ขนาดเล็กกวาเสาชุดแรกโดยมีเสนผานศูนยกลาง 9½” 
ปลายสอบลมเขาดานในเชนเดียวกัน     ปลายดานบนของเสาชุดนี้ไมมีอะเสยึดโครงเสาเอาไวแตใชจันทนั
และแปตัวลางสุดเปนตัวยึดแทน     ในสวนของพื้นใชแผนไมกระดานปูตามแนวยาวของอาคารโดยวางอยู
บนรอดซึ่งเสียบทะลุกึ่งกลางเสา ๔ ตนในแนวเดียวกันตามแนวขวางของอาคาร       ปลายรอดยื่นพนจาก
เสารอบอาคารเลก็นอยเพื่อเปนบาสําหรับวางพรึง         สวนฝาวางอยูบนพรึงและพิงไวกับเสารอบอาคาร
ตอกยึดไวส่ีมุมดวยตะปูจีน 

โครงสรางหลังคาแบงไดเปน  ๒ สวนประกอบดวย  หลังคาจั่วและหลังคากันสาด ๒ ตับ       
โครงสรางหลังคาจั่วใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทัน   โดยในชุดของโครงสรางประกอบดวยขือ่หนาตัด
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหนาประมาณ  2 ½ ”   ปลายขื่อสองดานบากรองสําหรับวางแปหัวเสารูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส
ขนาดประมาณ  4 ½ x 5 ” กลางขื่อตั้งดั้งขึ้นไปรับอกไก  ระหวางอกไกและแปหัวเสาวางจนัทันพาดทแยง
สันจันทันบากรองรับแปลานรปูส่ีเหลี่ยมผืนผา ๔  ตัว    ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน    ระแนงและกระเบื้อง 
ซีเมนตหางวาว โดยน้ําหนักของผืนหลังคาจั่วทั้งหมดจะถายลงไปตามชิ้นสวนโครงสรางตั้งแตระแนง  
กลอน   แป   จันทันตามลําดับ   จากนั้นจันทันจะถายน้ําหนักลงไปท่ีขื่อแลวจึงถายลงเสาคูกลางประธาน
สูพื้นดินตอไป     ระดับหลังขื่อสูงจากระดับพืน้ภายในศาลาการเปรียญ  ๔.๓๐  เมตรโดยประมาณ      

ในสวนหลังคากันสาดแบงออกเปน  ๒ ตับคอื  หลังคากันสาดตับบนและกนัสาดตับลาง 
หลังคากันสาดตับบนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารนั้นใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทันเชนเดียวกับ
หลังคาจั่วโดยจนัทันหลังคากันสาดจะวางพาดระหวางเสาในประธานและเสารอบอาคาร    ปลายดานบน
ของจันทันยึดไวกับเตาของเสาในประธานดวยสลักเดือย    สวนปลายดานลางยึดไวกับเสารอบอาคาร      
ดวยการเสียบทะลุเขาเดือย    สันจันทันบากรองสําหรับวางแปสี่เหลี่ยมผืนผา ๖ ตัว  ถัดจากแปขึ้นไปเปน
กลอน   ระแนงและกระเบื้องซเีมนตหางวาวเชนเดียวกับหลังคาจั่ว      สวนหลังคากันสาดตับลางนั้นเปน
การมาตอเติมขึน้ภายหลัง    ในสวนของโครงสรางใชการยื่นจันทันออกจากอาคารประมาณ  ๑.๑๕ เมตร  
ปลายดานบนของจันทันยึดไวกับเตาของเสารอบอาคารดวยสลักเดือย   ปลายดานลางค้ํายันดวยเทาแขน
เหล็กดัด    สันจันทันบากรองสําหรับวางแป    ถัดขึ้นไปเปนวัสดุมุงหลังคาซึ่งใชกระเบื้องซีเมนตลอนเล็ก
ไมมีกลอนและระแนง 
 
 





















 ๑๕๔

      พระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

    พระอุโบสถเครื่องไมดานหนา      ซุมประตูกุฏิเกา 
ดานทิศใตของศาลาการเปรียญ 

        รูปดานทิศตะวันตก 

 รูปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
      รูปดานทิศใต 

รูปดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

รูปดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

   

   โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก  

 ธรรมาสนสรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ 

ภายในอาคารดานทิศตะวันตกเฉียงใต  

อาสนสงฆ กลองเพล        

ภาพที่  ๓๕    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดแรก 

              

      พระอุโบสถดานหลัง  

   

      โถงกลางประธานดานทิศตะวันออก 

ภายในดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 



 ๑๕๕

ศาลาการเปรียญวัดแรกกอนซอมดีด   ถายในป  พ.ศ. ๒๕๓๒,  ภาพโดยพระครูสาธร  พัชโรดมเจาอาวาสวัดแรก   

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบ    เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบรวยระกา           ชอฟาปากนก 

 

ฝาดานสกัดหนาหรือดานทิศตะวันออก 
     

    ฝาผนังดานทิศใต 

      โครงสรางหลังคาจั่ว 

 ผืนหลังคาจั่วและหลังคากันสาด 

    โครงหลังคาจั่ว ขื่อเพลและเสาดั้ง 

ใตถุนอาคารสูงประมาณ  ๓  เมตร รอยกรอนของเสาไม 

   แปหัวเสา  ขื่อเพลและเสา  จันทัน  แปหัวเสา  ขื่อและเสา 

       

ภาพที่  ๓๖    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดแรก 



 ๑๕๖

๕. ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม   อําเภอเมอืง 
 
๕.๑  ขอมูลของวัดเกาะแกวสุทธาราม 
 

 ๕.๑.๑  ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 วัดเกาะแกวสุทธารามหรือท่ีเรียกกันทั่วไปวาวัดเกาะตั้งอยูริมฝงตะวันออกของแมน้ําเพชรบุรี
ในเขตตําบลทาราบ    อําเภอเมือง    จังหวัดเพชรบุรี     มีเนื้อท่ีบริเวณสังฆาวาสตามโฉนด  ๒  แปลงรวม  
๑๔  ไรเศษ     อาณาเขตดานทิศเหนือติดโรงสีและที่ดินของชาวบาน     ทิศตะวันออกติดถนนมาตยาวงษ    
ทิศใตติดคลองวัดเกาะและทิศตะวันตกติดแมน้ําเพชรบุรี     สวนสาเหตุที่เรียกวาวัดเกาะนั้นสันนิษฐานวา
สมัยกอนตัววัดคงจะมีลําน้ําไหลผานลอมรอบ๓๐ 
 วัดเกาะมีมาตั้งแตสมัยอยุธยาแตไมปรากฏหลักฐานใดๆเกี่ยวกับการสราง มีเพียงจารึกอักษร
ในภาพจิตรกรรมฝาผนังดานทิศใตของพระอุโบสถเขียนตัวเลข พ.ศ.๒๒๗๗     สันนิษฐานวาคงจะเปนปที่
เขียนภาพตรงกับชวงตนของรชักาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ  ( ครองราชยป พ.ศ. ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑)      
ปจจุบันกรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนวัดเกาะแกวสุทธารามเปนโบราณสถาน   โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเลมที่ ๗๑   ตอนที่ ๓  วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๙๗  มีแนวเขตพื้นที่โบราณสถานทั้งหมด
ประมาณ ๓ ไร๓๑ 
 

 ๕.๑.๒   ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสําคัญในวัด 
 วัดเกาะหันหนาออกสูแมน้ําเพชรบุรีทางทิศตะวันตก       ผังบริเวณวัดแบงเขตพุทธาวาสและ
สังฆาวาสแยกกันชัดเจน       โดยเขตพุทธาวาสอยูฟากตะวนัออก    ขณะที่เขตสังฆาวาสอยูฟากตะวันตก
ติดกับลําน้ําเพชรบุรี    สถาปตยกรรมที่สําคัญในวัดประกอบดวย 
  ๑.  พระอุโบสถ        สรางขึ้นสมัยอยุธยาตั้งอยูทางทิศตะวันออกของวัด     เปนอาคาร
กออฐิถือปูนขนาด  ๕  หอง    ฐานแอนโคงทองสําเภาหันหนาไปทางทิศตะวันออก  ไมมหีนาตาง  มีประตู
ตรงผนังสกัดหนาและหลังดานละ  ๒ บานโดยทําเปนซุมเรือนแกวบันแถลง  ๒  ชั้นประดบัลวดลายปูนปน      
ภายในมีภาพจติรกรรมฝาผนังเขียนดวยสีฝุนผสมกาว   ผนังดานสกัดเขียนภาพพุทธประวัติมารผจญและ
ภาพจักรวาลตามคติไตรภูมิ    ดานขางเขียนภาพสตัตมหาสถานและอัฐมหาสถาน๓๒  หนาบันลวดลาย
ปูนปน    หลังคาทรงจั่วมีมุขลดดานหนาและดานหลังมุงดวยกระเบื้องกาบฉูาบปูนทับอีกชั้นหนึ่ง   ชายคา
ทําแอนโคงทองสําเภาเหมือนฐาน   
                                                           

 ๓๐ พระครูเพชรโรปมคุณ (เส่ียน  ฐิตตญาโณ), “ประวัติวัดเกาะ,” ใน  บุญมี  พิบูลยสมบตัิ
,บรรณาธิการ, วัดเกาะ  ตําบลทาราบ  จังหวดัเพชรบุรี,  ๑๕ – ๑๗. 

 ๓๑ กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหนวยกรมศิลปากรที่ ๒,  ๑๓๒.  
 ๓๒ วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยธุยา  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๕), ๗๘–๘๐. 



 ๑๕๗

๒.  พระวิหาร      อยูทางทิศเหนือของพระอโุบสถ  เปนอาคารกออฐิถือปูนยาว  ๔  หอง 
หันหนาไปทางทิศตะวันออก     มีลักษณะคลายกับพระอุโบสถ      ประตูทางเขาอยูตรงผนังดานสกัดหนา   
ดานหลังกอผนังทึบ    ดานขางมีหนาตางดานละ ๑  บาน        หลังคามุงกระเบื้องดินเผามีมุขลดหนาหลัง    
หนาบันปดไมกระดานเรียบ      ดานทิศเหนือมีเจดียรายขนาดเล็ก  ๔  องค 
  ๓. เจดียทรงเครื่อง      อยูดานหนาของพระอุโบสถและพระวหิาร     เปนเจดยีทรงระฆัง
ขนาดใหญตั้งบนฐานประทักษณิแผนผังกลม   มีบัวลูกแกว ๓ ชั้น    องคระฆังประดับพวงอุบะ   ถัดขึ้นไป
เปนบัลลังกส่ีเหลี่ยมยอมมุไม ๑๒,  เสาหาน,  ปลองไฉน,  ปลีและฉัตร     เจดียองคนี้พระครูเทพโรปมคุณ 
( หลุย  สุวณโณ )  อดีตเจาอาวาสไดสรางครอบองคเดิมเอาไวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘๓๓  

  ๔. ศาลาการเปรียญ      อยูทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถและพระวิหาร    
๕. หอระฆัง         มีทั้งหมด  ๒  หลัง     หลังแรกกออิฐถอืปูนสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓   

อยูดานทิศตะวันตกของศาลาการเปรียญ     หลังที่ ๒  เปนหอระฆังเกาอายุกวารอยปอยูติดกับหมูกุฏิสงฆ
ทางทิศตะวันตก    ลักษณะเปนหอระฆังไมยกสูงสองชั้น    หนาบันไมแกะลาย    หลังคาทรงจั่วปกนกรอบ
ประดับดวยเครื่องลํายอง 

๖.  ศาลาทาน้ํา         อยูทางดานทิศตะวันตกติดแมน้ําเพชรบุรี       สรางขึ้นในชวงราว  
พ.ศ. ๒๔๐๐ - ๒๔๒๒    ลักษณะเปนศาลาโถงยกพื้นมีพนักพิงโดยรอบ    หลังคาทรงจั่วทําซอนลด ๒ ชัน้   
มีปกนกเทลาดออกไปดานขาง  ๒  ดาน     หนาบันไมแกะสลักลาย      เครื่องปดกระเบื้องหลังคาซอนลาง
เปนแบบเครื่องลํายอง   ซอนบนเปนแบบรวยระกา 
  ๗. หมูกุฏิสงฆ         อยูดานทิศตะวันตกเฉียงใตของศาลาการเปรียญ       เปนหมูกุฏิไม
ทรงไทยขนาดใหญยกใตถุนสูงตรงกลางมีหอฉันและหอสวดมนต         มจีดุนาสนใจอยูตรงกุฏิเจาอาวาส
ขนาด  ๓  หอง  ฝาบานเฟยม  หนาบันไมแกะสลักหลังคาประดับเครื่องลํายอง    กุฏิหลังนี้พระอธิการโฉม
เจาอาวาสขณะนั้นไดทําขึ้นเพื่อซอมฝมือกอนจะลงมือสรางศาลาการเปรียญ     
 
๕.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม 
 

 ๕.๒.๑  ตําแหนงที่ตั้ง 
 ศาลาการเปรียญวัดเกาะตั้งอยูในบริเวณกึ่งกลางระหวางเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส      

วางตัวในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตกโดยเกือบจะอยูในแนวแกนเดียวกันกับพระอุโบสถและพระวิหาร      
ดานทิศเหนือของศาลาการเปรียญติดกับลานวัด     ทิศตะวันออกติดพระอุโบสถและพระวิหาร    ทิศใต
ติดหมูกุฏิสงฆ     สวนทิศตะวนัตกติดหอระฆังและลานหนาหมูกุฏิสงฆ 

                                                           
 ๓๓ สัณฐาน   ถิรมนัส, “ งานสถาปตยกรรมวัดเกาะที่นาสนใจ,”   ใน   บุญมี  พบิูลยสมบัติ

,บรรณาธิการ,  วัดเกาะ ตําบลทาราบ  จังหวดัเพชรบุรี,  ๕๘. 



 ๑๕๘

 ๕.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 ศาลาการเปรียญวัดเกาะสรางขึ้นดวยฝมือของพระอธิการโฉมเจาอาวาสขณะนั้น   กอนสราง
ทานไดซอมฝมอืโดยสรางกุฏิขนาด   ๓  หองเสาขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งก็คือกุฏิเจาอาวาสตามที่กลาวมาแลว     
ครั้นเมื่อกุฏิแลวเสร็จจึงไดลงมือสรางศาลาการเปรียญขึ้นเมื่อปชวดใน พ.ศ. ๒๔๔๑  ดงัที่มีจารึกเขียนไว
เหนือประตูทางเขาดานทิศตะวันตก     การสรางครั้งนั้นใชไม  ๒  ชนิดคือ  ไมสักและไมมะคา    ส้ินทรัพย
ใชจายไป  ๒๐ ชั่ง๓๔  ทั้งนี้ไมไดรวมคาแรงเนื่องจากกอสรางเอง   นับถึงปจจบุันศาลาการเปรียญวัดเกาะมี
อายุรวม ๑๑๗ ป       ศาลาขวางดานสกัดหนาหรือดานทิศตะวันตกสรางโดยพระอธกิารโฉมเชนกัน
สันนิษฐานวาสรางขึ้นหลังจากศาลาการเปรียญแลวเสร็จ      สวนศาลาขวางดานทิศตะวันออกนั้นมา 
สรางขึ้นภายหลังใน พ.ศ. ๒๔๕๗   ชวงสมัยที่พระครูเหลื่อมเปนเจาอาวาสเพื่อใหสมดุลกับศาลาขวาง
ดานทิศตะวันตก         

 ศาลาการเปรียญหลังนี้ไดรับการบูรณะซอมแซมครั้งใหญ ๒ คร้ัง  คร้ังแรกตรงกับพ.ศ.๒๔๖๓ 
มีการเขียนภาพพุทธประวัตบินแผนกระดานคอสองโดยรอบ   คร้ังที่ ๒ ตรงกับชวง พ.ศ. ๒๔๖๗ – ๒๔๖๘  
ทําการเขียนลายทองที่เสาและทําดาวติดเพดานซึ่งเปนฝมือของพระอธิการยิด๓๕ และจากนัน้ พ.ศ.๒๕๑๑ 
ไดมีการซอมแซมอีกเล็กนอย    ปจจบุันทางวัดไดดูแลรักษาไวเปนอยางดี    ศาลาการเปรียญยังคงใชงาน
อยูบางเฉพาะบางโอกาสสําคัญเทานั้น        กิจกรรมใชงานตางๆ ในอดีตสวนใหญมักยายขึ้นไปจัดบนหมู
กุฏิสงฆเนื่องจากสะดวกและกวางขวางกวา 
 

๕.๒.๓  ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๕.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง        ศาลาการเปรียญวัดเกาะหันหนาไปทางทิศตะวันออก       
ประกอบดวยกลุมอาคาร ๓  หลังวางตัวในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตกโดยมีศาลาขวาง ๒ หลังวางสกัด
อยูดานหัวและทายของศาลาการเปรียญเชื่อมตอกับศาลาการเปรียญดวยชาน      ปลายดานทิศเหนือ
และทิศใตของชานมบีันไดทางขึ้นกอดวยอิฐถือปูนแผนผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมตัดมุมซึ่งใชเปนทางเขาหลักของ
ศาลาการเปรียญ    
    ศาลาการเปรียญ       เปนอาคารขนาดยาว ๖ หอง   โครงสรางผังเปนรูป
ส่ีเหลี่ยมผืนผา        มีความกวางวัดที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญ   ๙.๔๖  เมตร    ยาว   ๑๖.๗๘  เมตร       
ดานกวางและดานยาวของอาคารมีชวงระยะกึ่งกลางเสาในแตละหองเรียงตามลําดับดังตารางตอไปน้ี 
                                                           

 ๓๔ พระครูเพชรโรปมคุณ (เส่ียน  ฐิตตญาโณ), “เจาอาวาสวัดเกาะ,” ใน บุญมี  พิบูลยสมบตัิ
,บรรณาธิการ,  วัดเกาะ ตําบลทาราบ  จังหวดัเพชรบุรี,  ๒๕. 

 ๓๕ พระเพชรโรปมคุณ เจาอาวาสไดเลาถึงดาวประดับเพดานศาลาการเปรียญวาพระอธิการ
ยิดไดจําลองแบบมาจากดาวเพดานของพระอุโบสถหลังหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช, สัมภาษณ พระ
เพชรโรปมคุณ (เส่ียน   ฐิตตญาโณ),  เจาอาวาสวัดเกาะแกวสุทธาราม   อ.เมือง,  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๔๖. 



 ๑๕๙

ตารางที่  ๖   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม 
 

                    ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
หองที่  ๑ ๒ ๓ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๖๐ ๓.๙๒ ๒.๖๐ 
 

   ดานยาวหรือดานรี   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ) 
หองที่    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๖๐ ๒.๘๕ ๒.๘๐ ๒.๘๐ ๒.๘๕ ๒.๘๐ 
 

อาคารมปีระตูทางเขาอยูตรงกลางฝาดานสกัดหนาและสกัดหลัง    โดยทาํเปน 
ประตูบานเฟยมดานละ  ๒  ชองประตู     สวนฝาที่เหลือโดยรอบทุกหองทําหนาตางชองแสงลูกกรงเหล็ก   

ที่วางภายในอาคารมีลักษณะเปนโถงยาวขนาด   ๔  หองลอมรอบดวยทิวเสา 
คูประธานภายในอาคาร    กลางโถงคอนไปทางตะวันตกมีธรรมาสนยอดบุษบกฝมือประณีตวิจิตรบรรจง
สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕  โดยชางกลิ้ง  อยูโปรง๓๖       ตรงแผนไมคอสองและใตอะเสมีภาพจติรกรรมสีฝุน
เขียนเรื่องปฐมสมโพธิกถา   เวสสันดรชาดก  ภาพปาเขาและชีวิตสัตวในปาโดยเขียนวนขวาไปตามลําดับ
รวม ๒๐ หองภาพ   เพดานแตละหองประดับไมแกะลายดาวลอมเดือนและตรงมุมทั้งส่ีประดับไมแกะลาย
รูปไกฟา    ขือ่  คานและเสาปรุลายทองลองชาด ลายหนากระดานและพุมขาวบิณฑ      ฝากันสาดทาพื้น
แดงปรุลายทองรูปดอกพุดตานใบเทศ       อะเสปรุลายทองรูปสังวาลดอกไมและสังวาลหนาเกียรติมุข๓๗           
ชิดแนวผนังดานทิศเหนือยกพื้นเปนอาสนสงฆสูงจากระดับพื้นศาลาการเปรียญ ๐.๕๖ เมตร   ขนาดกวาง 
๑ หองหรือ ๒.๖๐ เมตร  ยาว ๕ หองหรือ ๑๔.๑๐ เมตร  ปลายดานทิศตะวันออกตั้งโตะหมูบูชา
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญหันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก      ปลายสุดทาง
ทิศตะวันตกเวนที่วางไว ๑ หองใชสําหรับเกบ็ของ      ปจจุบันเปนที่วางตูพระธรรมขาหมูเขียนลายรดน้ํา
รูปสัตวในปาหมิพานตและลับแลไมจําหลักนูนต่ํารูปโขดหิน   พันธุพฤกษาและสัตวตางๆ 
 

ศาลาขวางดานทิศตะวันตก      เปนอาคารขนาด ๔ หอง    แผนผังรูปส่ีเหลี่ยม 
ผืนผาวางตัวตามแนวทิศเหนือ – ใต      มีความกวางวัดที่ระดับพื้นศาลา  ๓.๕๐  เมตร  ยาว ๙.๕๐  เมตร
เทากับความกวางศาลาการเปรียญ เชื่อมตอกบัศาลาการเปรียญดวยชานไมมีหลังคากวางประมาณ 
๒.๗๐ เมตร    ชานดังกลาวมบีันไดทางขึ้นกออฐิถือปูนอยูตรงปลายดานทิศเหนือและทิศใต     
                                                           

 ๓๖ สุดารา  สุจฉายา, บรรณาธิการ,  เพชรบุรี  (กรุงเทพฯ : สารคดี, ๒๕๔๗), ๒๒๔. 
 ๓๗ ฝายวิชาการสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ ๑ ราชบุรี, “ วัดเกาะ,” 

ใน  บุญม ี พิบลูยสมบัติ, บรรณาธิการ,  วัดเกาะ   ตําบลทาราบ  จังหวัดเพชรบุรี,  ๙๔. 



 ๑๖๐

ศาลาขวางดานทิศตะวันออก        มีลักษณะแผนผังเหมือนกับศาลาขวางดาน 
ทิศตะวันตก   ความกวางวัดที่ระดับพื้น ๓.๑๐ เมตร  ยาว ๙.๔๐  เมตร  เชื่อมตอกับศาลาการเปรียญดวย
ชานโลงกออฐิถอืปูนกวางประมาณ  ๔.๒๕  เมตร   
 

๕.๒.๓.๒   ลักษณะรูปทรง 
ศาลาการเปรียญ         เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาใตถุนเปดโลง 

ยกสูงประมาณ ๑.๔๕ เมตร       มีชานและศาลาขวางวางสกัดอยูทางดานหนาและดานหลัง   ๒  ดาน   
บันไดทางขึ้นกอดวยอฐิถือปูนอยูทางทิศเหนือและทิศใตของชาน  อาคารกั้นฝาลูกฟกกระดานดุนโดยรอบ  
๔  ดาน    ตรงกลางของฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังมีประตูบานเฟยมดานละ  ๒  บาน     ดานบน
ประตูทําชองระบายอากาศรูปส่ีเหลี่ยมตัดมุมฉลุลายเครือเถาและพันธุพฤกษา    สองขางประตูขนาบดวย
หนาตางชองแสงซี่ลูกกรงเหล็ก ดานบนมีชองระบายอากาศอากาศรปูส่ีเหลี่ยมตัดมุมฉลุลายเครือเถา
เชนเดียวกับประตู      สวนฝาดานขาง  ๖  หองแตละหองทําเปนหนาตางชองแสงซี่ลูกกรงแบบเดียวกับ
หนาตางดานสกัด   นอกจากนี้ฝาดานทิศใตจะสูงกวาฝาดานทิศเหนืออยูประมาณ ๐.๕๖ เมตรเนื่องจาก
ฝาดานดังกลาวอยูติดกับอาสนสงฆ 

รูปทรงหลังคาเปนหลังคาทรงจั่วมีหลังคากันสาดคลุมโดยรอบ      มุงกระเบื้อง 
ดินเผาหางเหยี่ยว   หลังคาจั่วคลุมพื้นที่เหนือโถงกลางของอาคารซึ่งยาว ๔ หองและหลังคากันสาดตับบน
คลุมพื้นที่โดยรอบโถงกลาง      ถัดลงมาเปนหลังคากันสาดตับที่  ๒  มุงดวยสังกะสียื่นออกไปนอกอาคาร
เพื่อกันแดดและฝนใชเทาแขนเหล็กดัดรูปหูชางเปนตัวรับน้ําหนักของชายคา   หนาบันไมแกะสลักปดทอง
ลวดลายพันธุพฤกษาแทรกดวยนกตัวเล็ก   เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบเครื่องลํายองประกอบดวย    
ชอฟา   ใบระกา  หางหงส   นาคหรือตัวลํายองสะดุงพาดแป  ๓  คร้ัง 
 

    ศาลาขวางดานทิศตะวันตก      เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา    
ยกใตถุนสูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร     ลักษณะเปนศาลาโถงกั้นพนักกันตกสูง ๐.๖๕  เมตรโดยรอบ ๓ ดาน
เวนดานที่ติดกับชานมีหลังคา        ฝาพนักดานนอกประดับไมฉลุลวดลายพันธุพฤกษาและลายเรขาคณิต  
หลังคาจั่วมุงกระเบื้องดินเผาหางเหยี่ยว    หลังคากันสาดมุงสังกะสีค้ํายันดวยเหล็กดัดโคงรูปหูชาง    
หนาบันไมแกะสลักลายปดทองรูปไกฟาลอมรอบดวยลายกระหนกใบเทศ         เครื่องปดกระเบื้องหลังคา
เปนแบบรวยระกา    
 

ศาลาขวางดานทิศตะวันออก          ลักษณะเหมือนกับศาลาขวางทิศตะวันตก 
ยกใตถุนสูงประมาณ  ๑.๘๐ เมตร      พนักกันตกสูง  ๐.๔๐ เมตรเปนฝาลูกฟกกระดานดุนไมมีลวดลาย      
หลังคาจั่วมุงกระเบื้องดินเผาหางเหยี่ยว    หลังคากันสาดมุงสังกะสีค้ํายันดวยไม     หนาบันไมแกะลาย
ปดทองเปนรูปหนูซึ่งหมายถึงปชวดอันเปนปที่สรางศาลาขวางหลังนี้      และมีจารึกบอกปการสรางระบุ 
พ.ศ. ๒๔๕๗   เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบรวยระกา    



 ๑๖๑

๕.๒.๓.๓  ลักษณะโครงสราง 
  ศาลาการเปรียญวัดเกาะเปนอาคารระบบโครงสรางไมทั้งหลัง      วัสดุหลักที่ใชกอสราง
ไดแกไมสักและไมมะคาเพียง  ๒  ชนิด            มีเพียงชานโลงดานทิศตะวันออกเทานั้นที่กอดวยอฐิถือปูน      
ระบบโครงสรางสําคัญของอาคารแบงออกได  ๒ สวนไดแก  โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา   
โครงสรางตัวอาคารมีโครงหลักอยูที่เสาไม  ๒  ชุด     ชุดแรกเปนเสาคูกลางประธานภายในอาคาร ๒ แถว
มีทั้งหมด ๑๐ ตนตั้งขนาบพื้นที่โถงกลางอาคารขึ้นไปรับโครงหลังคาจั่วดานบน   ขนาดเสนผานศูนยกลาง
โดยเฉลี่ย 12½”  ปลายสอบลมเขาดานใน    ชุดที่ ๒ เปนเสารอบอาคารมทีั้งหมด ๒๐ ตน  ขนาดเล็กกวา
เสาชุดแรกโดยมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 10½” ปลายสอบลมเขาดานในเชนเดียวกัน          เสาชุดนี้
ยึดเปนโครงเขาไวดวยกันดวยอะเสตรงปลายเสาดานบนและพรึงตรงระดับพื้นอาคาร    สวนโครงสรางพื้น
ปูไมกระดานตามแนวยาวอาคารโดยพาดวางบนรอดซึ่งวิ่งทะลุกึ่งกลางเสาตามแนวขวางอาคาร    ปลาย
รอดโผลพนเสาออกไปเล็กนอยเพื่อเปนบาสําหรับวางพรึง    ฝาผนังวางอยูบนพรึงพิงไวกับเสารอบอาคาร
อีกตอหนึ่งยึดติดไวกับเสาดวยตะปูจีนที่มมุ ๔  ตัว   
  โครงสรางหลังคาแบงได  ๓  สวนไดแก    หลังคาจั่ว   หลังคากันสาดตับบนและกันสาด
ตับลาง      โครงสรางหลังคาจั่วใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทัน        ในชุดของโครงสรางประกอบดวย
ขื่อรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหนาประมาณ ๓”     ปลายขื่อท้ังสองดานบากรองสําหรับวางแปหัวเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส
กลางขื่อต้ังดั้งขึ้นไปรับอกไก    ระหวางอกไกและแปหัวเสาพาดทแยงดวยจันทัน     สันจันทันบากรองเพื่อ
วางแปลานรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ๕ ตัว    ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน    ระแนงและกระเบื้องดินเผาหางเหยี่ยว
ตามลําดับ     ระดับหลังขื่อสูงจากพื้นศาลาการเปรียญประมาณ   ๕.๔๒  เมตร      

ในสวนโครงสรางหลังคากันสาดตับบนใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทันเชนเดียวกัน           
โดยจันทันจะวางพาดระหวางเสาในประธานและเสารอบอาคาร         ปลายดานบนยึดติดไวกับเตาซึ่งยื่น
ออกจากเสาในประธานดวยการใชสลักเดือย  ปลายดานลางวางบนอะเสและเสารอบอาคารยึดติดไวดวย
สลักเดือยเชนเดียวกัน      สันจันทันบางรองสําหรับวางแปสี่เหลี่ยมผืนผา  ๕  ตัว      ถัดจากแปขึ้นไปเปน
กลอน    ระแนงและกระเบื้องดินเผาเชนเดียวกับหลังคาจั่ว      ระดับหลังอะเสสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ   
๓.๒๑  เมตร      สวนหลังคากันสาดตับลางซึ่งยื่นชายคาออกไปประมาณ ๑.๒๕ เมตรนั้นมีโครงสรางหลัก
อยูที่จันทันโดยปลายดานบนของจันทันยึดไวกับเตาของเสารอบอาคาร  ปลายดานลางค้ํายันดวยเทาแขน
เหล็กดัดรูปหูชาง   สันจันทันบากรองวางแปสี่เหลี่ยมผืนผา    ถัดขึ้นไปเปนวัสดุมุงซึ่งใชสังกะสี 
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 พระอุโบสถและพระวิหาร          จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ        ศาลาทาน้ํา 

     

      รูปดานทิศตะวันออก 
    

   รูปดานทิศตะวันตก 
    

  รูปดานทิศเหนือ 

   รูปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   รูปดานทิศตะวันออกเฉียงใต    รูปดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

 

โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก  

        ธรรมาสนเทศน 

 ปกดานทิศเหนือยกพื้นเปนอาสนสงฆ           ดาวประดับเพดาน 

          

      จิตรกรรมคอสองใตหลังคาจั่ว 
     

    เสาลงพื้นแดงเขียนลายทอง 
 

ตูพระธรรมและลับแลไม        

ภาพที่  ๓๗    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม 

  

 โถงกลางประธานดานทิศตะวันออก 
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       หนาบันดานทิศตะวันออก           หนาบันดานทิศตะวันตก 
            หนาบันไมแกะสลักปดทองลวดลายพันธุพฤกษา 

 เครื่องปดกระเบื้องหลังคาแบบเครื่องลํายอง    ชอฟาปากปลา 

หนาตางและประตูตรงฝาดานสกัดทิศตะวันออก 

หนาตางตรงฝาดานทิศเหนือหองที่ ๑ และ ๓ 

หนาตางตรงฝาดานทิศใตหองที่  ๒  และ ๓ 

          โครงสรางหลังคาจั่ว 

          โครงสรางหลังคากันสาด 

             ศาลาขวางดานทิศตะวันตก 

             ศาลาขวางดานทิศตะวันออก 

               ชานมีหลังคาดานทิศตะวันตก 

       

     ภาพที่  ๓๘    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม 



 ๑๗๖

๖. ศาลาการเปรียญวัดยาง    อําเภอเมือง 
 
๖.๑  ขอมูลของวัดยาง 
 

 ๖.๑.๑  ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 วัดยางตั้งอยูเลขที่ ๓๓๕  ถนนราชดําเนิน  ตําบลคลองกระแชง  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  
มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๒  ไร   ๓  งาน  ๗๒  ตารางวา    ทิศเหนือของวัดติดที่ดินของชาวบาน     ทิศตะวันออก
และทิศใตติดกับถนนหลังวัดยาง      สวนทิศตะวันตกซึ่งเปนดานหนาของวัดติดแนวถนนราชดําเนิน    

วัดยางสรางขึ้นเมื่อใดไมปรากฏหลักฐาน        สันนิษฐานวาอาจมมีาแตคร้ังสมัยอยุธยาโดยมี
เร่ืองเลาวาพระและทายกทายิกาที่อยูทางฝงวัดเพชรพลีไดอาศัยตนยางใหญที่ลมขวางแมน้ําเพชรบุรีขาม
มาสรางวัดโดยขามมาเชาและขามกลับเย็น     เนื่องจากอาศัยตนยางขามมาสรางวัดจึงเรียกวาวัดยาง๓๘     
อดีตเคยมีคลองสาขาของแมน้ําเพชรบุรีไหลผานกลางวัด   กวางขนาดเรือฉลอมหรือเรือมาดบรรทุกขาว
ใชสัญจรไปมาได   แตปจจุบนัไดหมดสภาพไปแลว 
 

 ๖.๑.๒   ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสําคัญในวัด 
 เดิมวัดยางหันดานหนาไปทางทิศตะวันออก      แตปจจุบนัหันหนาออกสูถนนราชดําเนินทาง
ทิศตะวันตก      ผังบริเวณของวัดแบงเขตพุทธาวาสอยูทางดานตะวันออก      สวนเขตสังฆาวาสอยูถัดมา
ทางดานตะวันตก     สถาปตยกรรมที่สําคัญภายในวัดประกอบดวย 
  ๑.  พระอโุบสถ    อยูทางตะวนัออกเฉียงเหนือของวัด   ลักษณะเปนอาคารกออิฐถอืปูน
ขนาด  ๕  หองหันหนาไปทางทิศตะวันออก       ฐานแอนโคงทองสําเภา    ดานหนาและดานหลังมีมุขโถง 
พระอุโบสถหลังนี้สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙  ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๓๓๙ ดานทิศตะวันออกมเีจดียทรงระฆัง
ขนาดใหญสรางขึ้นเมื่อใดไมมหีลักฐานแนชัด     ดานทิศเหนือมีเจดียรายขนาดยอม  

  ๒.  ศาลาการเปรียญ        อยูทางทิศใตของพระอุโบสถ 
  ๓.  หอไตร         อยูกลางสระน้ํารูปส่ีเหลี่ยมผืนผาทางดานทิศตะวันตกของพระอุโบสถ

เปนอาคารไมยาว  ๒  หองหันหนาไปทางทิศตะวันออก     หลังคาจั่วประดับชอฟา  รวยระกาและหางหงส    
มีหลังคากันสาดตอยื่นไปดานหนาอีก ๑ หอง    ปจจุบันตัวอาคารตั้งอยูบนเสา ค.ส.ล. 

๔.  หมูกุฏิสงฆ     อยูดานตะวนัตกของวัด   เปนหมูกุฏิไมทรงไทยยกใตถุนสูงตรงกลาง 
มีหอสวดมนตและหอฉัน   เดิมมีอยู ๓ คณะ   ปจจุบันเหลือเพียง  ๒  คณะ คือ  กุฏิกลางและกุฏิใน  

                                                           
 ๓๘  พระครูประสิทธิ์วชิรสาร,  “ ประวัติวัดยาง,”   ใน   อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ 
พระเทพวงศาจารย  (อินทร  อนิทฺโชตมหาเถร) (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๓๐),
๑๐. 

 ๓๙  เร่ืองเดียวกัน. 



 ๑๗๗

๖.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดยาง 
 

 ๖.๒.๑   ตําแหนงที่ตั้ง 
 เดิมในอดีตศาลาการเปรียญตั้งอยูติดทางเดินจากซุมประตวูัดดานตะวันออกไปยังกุฏิดานทิศ

ตะวันตก   ตอมา พ.ศ.๒๕๓๐–๒๕๓๑ ทางวัดไดขยับศาลาการเปรียญออกไปทางดานทิศใตติดกําแพงวัด
อันเปนตําแหนงที่ตั้งในปจจุบนั   มีอาณาเขตดานทิศเหนือติดกับพระอุโบสถและหอระฆัง    ทิศตะวันออก
และทิศใตติดกําแพงวัด     ทิศตะวันตกติดหมูกุฏิสงฆ 
 

 ๖.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 อักษรโบราณทีจ่ารึกบนขื่อตัวที่ ๓ จากดานตะวันตกทําใหทราบวาศาลาการเปรียญวัดยาง
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันศุกร  ขึ้น ๕ ค่ํา เดือนแปดแรก มะโรงโทศก ตรงกับวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๒๓๔๐  ทรัพยสินในการกอสรางทั้งหมดบริจาคโดยคุณเลี่ยม พิชัยพลสินธุ๔๑  สรางสําเร็จลงดวย
ฝมือและความสามารถของชางวัดยาง   อันเปนการแสดงใหเห็นวาวัดยางเปนสํานักผลิตชางฝมือมากวา
หนึ่งศตวรรษ      ปจจบุันศาลาการเปรียญหลังนี้มีอายุ  ๑๒๓  ป     

 ใน พ.ศ. ๒๔๔๕   สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟา  กรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดเสด็จยัง
วัดยางทรงทอดพระเนตรศาลาการเปรียญแลวมีพระบันทึกไววา 

 
  …    ออกจากถ้ําเขาหลวงไปวัดยาง     ดูธรรมาสนเกาซึ่งมีอยูอันหนึ่งทรงไมสูงามนัก    
                แตปลายกนกสลักดี      บิดอยางบรรพโคราช        มีกระดานคอสองศาลาหนาการเปรียญ 
 เขียนแหงหนึ่งไมสูเกานัก    แผนดินพระนั่งเกลาหรืออะไรนั่นแหละ  ไมสูดี  แตดูได … ๔๒ 
 
 ศาลาการเปรียญวัดยางมีการซอมแซมมาหลายครั้ง  คร้ังสําคัญที่สุดมีขึ้นในชวงพ.ศ.๒๕๓๐-
๒๕๓๑   เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงกายภาพอาคารหลายประการเริ่มจากขยับอาคารออกไปทางทิศใต
จนติดกําแพงวัด     ยกใตถุนใหสูงขึ้นแลวกอผนังอิฐฉาบปูนโดยรอบเพื่อเพิม่เนื้อท่ีใชสอยตรงใตถุนอาคาร    
ทําหองน้ําภายในอาคารตรงปลายดานตะวันออกของอาสนสงฆและสรางศาลาขวางขึ้นใหม ๒ หลัง
แทนที่ศาลาขวางหลังเดิม    กระบวนการบูรณะปฏิสังขรณทั้งหมดนี้ทางวัดไดใชชางจาก อ.บานแหลม๔๓ 

                                                           
 ๔๐ นิยม   สุขรองแพง,  “ศาลาการเปรียญวัดยาง,”  ใน  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

พระเทพวงศาจารย,  ๖๗ - ๖๘. 
 ๔๑ เร่ืองเดียวกัน, ๗๐. 
 ๔๒ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ,   จดหมายระยะทางไป

มณฑลราชบุรี,  ๑๒. 
 ๔๓ สัมภาษณ  พระชอบ  จรณธมโฺม,  พระวัดยาง  จ.เพชรบุรี,  ๕  เมษายน  ๒๕๔๗. 



 ๑๗๘

 ๖.๒.๓  ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๖.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง       ตัวอาคารวางผังในแนวแกนทิศตะวันออก – ตะวันตก
หันดานหนาไปทางทิศตะวันออก       ดานหนาและดานหลังมีศาลาขวางวางสกัดอยู  ๒  หลังเชื่อมตอกบั
ศาลาการเปรียญดวยชานมีหลังคา    มบีันไดทางขึ้นเพียงดานเดียวอยูทางดานทิศเหนือ 
    ศาลาการเปรียญ         แผนผังอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว  ๗  หอง     
มีความกวางวดัที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญ  ๑๐ เมตร   ยาว ๑๗.๙๖  เมตร   ดานกวางและดานยาวของ
อาคารมชีวงระยะกึ่งกลางเสาในแตละหองวัดที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญเรียงตามลําดับดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๗   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดยาง 
 

                    ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
หองที่  ๑ ๒ ๓ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๕๔ ๔.๖๒ ๒.๕๔ 
 

ดานยาว  ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก )  
หองที่    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ระยะกึ่งกลางเสา  (เมตร) ๒.๕๔ ๒.๕๒ ๒.๕๒ ๒.๕๒ ๒.๕๒ ๒.๕๒ ๒.๕๒ 
 
    อาคารมปีระตูอยูตรงฝาดานสกัด     โดยฝาดานทิศตะวันออกซึ่งเปนดานหนา
มีประตู ๓ บาน   ดานทิศตะวันตกหรือดานหลังมี  ๒ บาน   ทุกบานเปนประตูบานเปดคูแบบมีกลอนดาล
สวนฝาดานทิศเหนือและทิศใตมีหนาตางบานเปดคูโดยตลอดทุกหอง 

ที่วางภายในอาคารมีลักษณะเปนโถงยาวรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด   ๕   หอง 
กลางโถงคอนไปทางดานหลังทิศตะวันตกมีธรรมาสนเทศนหลังคาทรงยอดบุษบกสรางขึน้ในปเดียวกับ
ศาลาการเปรียญ    ชิดแนวฝาดานทศิเหนือหรือดานซายมอื   (เมื่อเห็นธรรมาสนอยูดานหนา)  ยกพื้นเปน
อาสนสงฆขนาดยาว ๖ หอง ๑๕.๔๕ เมตร  กวาง ๑ หอง ๒.๕๕ เมตร  ยกพื้นสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ 
๐.๓๘ เมตร     ดานทิศตะวันตกของอาสนสงฆประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญหัน
พระพักตรไปทางทิศตะวันออก    สวนหองตรงปลายดานทิศตะวันออกนั้นทางวัดไดกอผนังกั้นเปนหองน้ํา   
แตในอดีตเปนพื้นที่วางใชสําหรับเก็บของและเคยเปนที่ไวตูเก็บพระคัมภีร 
 

ศาลาขวาง     สรางขึ้นใหมเมื่อคราวซอมยายศาลาการเปรียญใน พ.ศ.๒๕๓๑    
มี  ๒   หลังวางสกัดอยูทางดานหนาและดานหลังศาลาการเปรียญ    โดยมลัีกษณะเหมือนกันทั้ง  ๒  หลัง    
แผนผังอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาวางในแนวทิศเหนือ – ใตขนาดยาว ๔  หอง  กวาง  ๓.๗๑ เมตร   ยาว  
๙.๙๓  เมตรเทากับความกวางศาลาการเปรียญ       เชื่อมตอกับศาลาการเปรียญดวยชานมีหลังคาขนาด
กวาง  ๓.๓๐ เมตร     โดยชานดังกลาวมีบันไดทางขึ้นอยูทางดานทิศเหนือ 



 ๑๗๙

๖.๒.๓.๒   ลักษณะรูปทรง 
ศาลาการเปรียญ           เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกใตถุนสูง   

๒.๗๕  เมตร   ใตถุนกอผนังอิฐฉาบปูนโดยรอบกั้นเปนหองเอนกประสงคและใชสําหรับเกบ็ของ   จากรอย
กรอนและแนวการตอไมของเสาบางตนสันนิษฐานวาในอดตีศาลาการเปรียญหลังนี้นาจะยกพื้นใตถุนสูง
ประมาณ ๑.๕๐ - ๑.๕๕ เมตร   ซึ่งการสํารวจรังวัดศาลาการเปรียญวัดยางโดย  พพิัฒน   ปยะวงศวิศาล
และคณะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดบันทึกไววาพืน้ภายในของศาลาการเปรียญสูงจากพื้นดิน  ๑.๔๔  เมตร๔๔ 

ดานหนาและดานหลังอาคารมีชานมีหลังคากออฐิถือปูน       ฝาดานสกัดหนา 
มีประตู  ๓  บานอยูตรงเสาหองที่  ๑,  ๒ และ ๓  จากทิศเหนือ   ดานสกัดหลังมี  ๒  บานอยูตรงเสาหองที่  
๑  และ ๓ จากทางทิศเหนือ    ประตูทั้ง ๕  บานเปนประตูบานเปดคูแบบมกีลอนดาล      สวนฝาดานขาง
มีหนาตางดานละ  ๗  บานเทากับจาํนวนหอง          ทุกบานเปนเปดคูแบบมีกลอนดาลเชนเดียวกับประตู    
หนาตางดานทิศใตหรือดานอาสนสงฆจะมีขนาดเล็กกวาหนาตางทิศเหนือ      นอกจากนี้ฝาดานทิศเหนือ
ทําชองแสงลูกกรงไมขนาบ ๒ ขางหนาตางโดยไมขนาด  ๔ x ๖  เซนติเมตร  ม ี ๔  อันตอชองแสง ๑  ชอง    
ฝาอาคารทั้งหมดเปนฝาลูกฟกปะกน 

สวนรูปทรงหลังคานั้นจากภาพถายเกาพบวาเดิมมีเพียงหลังคาจั่วและกันสาด 
เพียง ๒ ตับ   แตการซอมเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ ไดตอหลังคากันสาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตับเพื่อกันแดดกันฝน   
ปจจุบันหลังคาจั่วและกันสาดตับบนมุงดวยกระเบื้องดินเผาหางวาว  สวนกันสาดตับลางมุงกระเบื้องลอน
รูปทรงจั่วแอนโคงเล็กนอย    หนาบันไมแกะสลักดานลางมีลายกระจังฐานพระ   หนาบันทิศตะวันออกทํา
รูปพระอินทรทรงชางเอราวัณ  ทิศตะวันตกทํารูปพระอินทรประทับในซุมวมิาน  เครื่องปดกระเบื้องหลังคา
เปนแบบรวยระกาไมมีตัวลํายองซึ่งตางไปจากศาลาการเปรียญหลังอื่นๆ ที่มักเปนแบบเครื่องลํายอง  
    ศาลาขวาง       เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกใตถุนสูงประมาณ  
๒.๗๕ เมตร    ใตถุนกอผนังโดยรอบกั้นเปนหองตอเนื่องจากใตถุนของศาลาการเปรียญ   ลักษณะอาคาร
เปนศาลาโถงกั้นพนักกันตกสูง ๐.๖๒ เมตรโดยรอบ  ๓  ดานเวนดานที่ติดกับชานมีหลังคา      หลังคาจั่ว
มีกันสาดยื่นคลุมโดยรอบ ๔ ดาน      หลังคาจั่วมุงกระเบื้องดินเผาหางวาว     กันสาดมงุกระเบื้องลอน
หนาบันดานทิศเหนือเปนไมแกะสลักลาย    ตรงกลางทําเปนลายเทพพนม     ดานลางมีกระจังฐานพระ    
หนาบันดานทิศใตปดไมกระดานเรียบ  เครื่องปดกระเบื้องเปนแบบรวยระกาเชนเดียวกับศาลาการเปรียญ 

ศาลาขวาง ๒ หลังนี้สรางขึ้นใหมเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๑  ภาพถายเกาซึ่งถายไวใน 
พ.ศ. ๒๕๑๖   ศาลาขวางหลังเดิมนั้นมี ๒ หลังเชนกันโดยเปนอาคารไมยกพื้นสูงประมาณ  ๑.๓๕ เมตร๔๕   
แตละหลังจะมีขนาดและลักษณะตางกัน      ศาลาขวางทิศตะวันตกซึ่งเปนดานหลัง  กวาง  ๓.๓๐  เมตร     
                                                           

 ๔๔ ดูแบบสํารวจรงัวัดผังพื้นศาลาการเปรียญวัดยาง,  พิพัฒน   ปยะวงศวิศาลและคณะ, 
“ศาลาการเปรียญ,” ๙๔. 

 ๔๕ ดูแบบสํารวจและรังวัดผังพื้นศาลาการเปรียญวัดยาง,  เร่ืองเดียวกัน. 



 ๑๘๐

เปนศาลาโถงมีพนักกันตกโดยรอบ ๓ ดาน     หลังคาทรงจั่วมุงกระเบื้องหางวาวถัดลงมามีหลังคากันสาด
มุงสังกะสีโดยรอบไมมีเครื่องปดกระเบื้องหลังคา   รูปทรงของจั่วคอนขางเตี้ยแจเชนเดียวกับรูปทรงอาคาร         
สวนศาลาขวางดานตะวันออกกวาง  ๒.๕๐ เมตร    เปนศาลาโถงมีพนักกนัตก ๓  ดานเชนเดียวกับศาลา
ดานตะวันตกแตรูปทรงของอาคารดูสูงกวา    หลังคาทรงจั่วมีหลังคากันสาดมุงดวยสังกะสี     ศาลาขวาง
ดานหนานี้เคยมีภาพเขียนบนกระดานคอสองซึ่งสมเด็จพระเจาพระบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศไดทรงวินิจฉัยวาฝมอืไมสูดีแตดูได 

 
๖.๒.๓.๓    ลักษณะโครงสราง 

  ศาลาการเปรียญเปนอาคารโครงสรางไม     โครงสรางสําคัญแบงไดเปน  ๒  สวนไดแก   
โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา       โครงสรางตัวอาคารประกอบดวยเสา  ๒  ชุด    ชุดแรกเปน
เสาคูกลางประธานภายในอาคารมี  ๑๒ ตน   เปนเสาไมกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ 13” ปลายสอบ    
ชุดที่ ๒  เปนเสารอบอาคารม ี ๒๒  ตนเปนเสาไมกลมปลายสอบเชนกันแตมีขนาดเล็กกวาโดยมีเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ  10½“        โครงสรางพื้นอาคารปูไมกระดานวางบนรอดซึ่งวิ่งเสียบทะลุกึ่งกลางเสา   
ปลายรอดโผลพนเสาออกมาเล็กนอยเพื่อเปนบาสําหรับวางพรึง     ฝาวางอยูบนพรึงและพิงไวกับเสารอบ
อาคารยึดติดไวดวยตะปูจีน  
  โครงสรางหลังคาแบงได ๒ สวนคือ   หลังคาจั่วและหลังคากันสาด ๒ ตบัซึ่งตับลางนั้น
มาตอเติมขึ้นภายหลัง      โครงสรางหลงัคาจั่วใชการถายน้ําหนักดวยระบบจันทัน    โดยชดุของโครงสราง
ประกอบดวยขือ่หนาประมาณ  ๓”  พาดยึดระหวางหัวเสาคูกลางประธาน ๒ ตน     ปลายขื่อ ๒ ดานบาก
วางแปหัวเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๒ ตัว   กลางขื่อตั้งดั้งขึ้นไปรับอกไก    ระหวางแปหัวเสาและอกไกพาดจันทนั 
ทแยงตามแนวลาดของหลังคาจั่ว      สันจันทันบากรองสําหรับวางแปลานรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาดานละ ๕ ตัว   
ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน  ระแนงและกระเบื้อง    ระดบัหลังขื่อสูงจากพืน้ศาลาการเปรียญ  ๕.๕๔ เมตร        
โครงสรางหลังคากันสาดตับบนใชการถายน้ําหนักดวยจันทันเชนเดียวกัน   โดยชุดของโครงสรางใชจันทัน
วางพาดทะแยงระหวางเสาในประธานกับเสารอบอาคาร   ปลายดานบนยึดติดไวกับเตาดวยสลักเดือย       
ปลายดานลางวางบนอะเสและเสารอบอาคาร   หลังอะเสสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ ๓ เมตร   สันจันทัน
บากรองสําหรับวางแปสี่เหลี่ยมผืนผา   ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน  ระแนงและกระเบื้องหลังคาตามลําดับ  
ผืนหลังคาจั่วและหลังคากันสาดตับบนนั้นมงุดวยกระเบื้องดินเผาหางวาว   สวนโครงสรางหลังคากันสาด
ตับลางใชการยืน่จันทันออกไปประมาณ ๑.๔๐ เมตร     ปลายดานบนของจันทันยึดไวกับเตาของเสารอบ
อาคารดวยสลักเดือย  ขณะที่ปลายดานลางรองรับดวยเทาแขนไม  สันจนัทันบากวางแปเพื่อรับกระเบือ้ง
หลังคาซึ่งใชกระเบื้องลอนเล็ก 
 
 
 





























 ๑๙๔

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  พระอุโบสถและหอระฆัง   หอสวดมนตบนหมูกุฏิสงฆ 

        หอไตร 

  รูปดานทิศตะวันออก      รูปดานทิศเหนือ 

     รูปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ       รูปดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

โถงกลางประธานดานทิศตะวันออก  

      ธรรมาสนสรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ 

     ปกอาคารดานทิศใตยกพื้นเปนอาสนสงฆ ปกอาคารดานทิศเหนือ สภาพใตถุนอาคารซึ่งทําขึ้นใหม 

ตั่งธรรมาสนทางวัด 
นํามาเก็บไวใตถุน 

   ภาพที่   ๓๙    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดยาง 

  โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก 



 ๑๙๕

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     ฝาสกัดหนาดานทิศตะวันออก 
 

ฝาสกัดหลังดานทิศตะวันตก 

              ฝาดานทิศใต ฝาดานทิศเหนือทําหนาตางขนาบดวยชองแสงลูกกรงไม 

       

ศาลาขวางทิศตะวันออก 

 โครงสรางหลังคาจั่ว โครงสรางหลังคากันสาด 

ศาลาการเปรียญวัดยางกอนถูกซอมดีดใหสูง    ถายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ 
ที่มา  :  พิพัฒน   ปยะวงศวิศาลและคณะ,   “ศาลาการเปรียญ,” 
รายงานประกอบวิชาประวัติศาสตรศิลปะและสถาปตยกรรมไทย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๖. (อัดสําเนา) 
     

  ศาลาขวางทิศตะวันตก     

ภาพที่   ๔๐    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดยาง 

 

หนาบันทิศตะวันตก  (ซาย) ทํารูปพระอินทรในซุมวิมาน    ทิศตะวันออก  (กลาง) ทํารูปพระอินทร
ทรงชางเอราวัณ     เครื่องปดกระเบื้องแบบรวยระกา      ชอฟาปากปลา  (ขวา) 



 ๑๙๖

๗.  ศาลาการเปรียญวัดนาพรม   อําเภอเมือง 
 
๗.๑  ขอมูลของวัดนาพรม 
 

 ๗.๑.๑  ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา๔๖ 
 วัดนาพรมเปนวัดราษฎรตั้งอยูเลขที่ ๔๑ หมู ๘ ตําบลนาพนัสาม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
มีเนื้อที่  ๑๖  ไร  ๒  งาน    พืน้ที่โดยทั่วไปเปนที่ลุมและเปนสระน้ําเสียสวนหนึ่ง    หนาวัดทางทิศตะวันตก
มีลําคลองเลียบถนนตรงขามฝงคลองเปนโรงเรียนวัดนาพรม     ในอดีตคลองสายนี้ใชเปนทางสัญจรไปยัง
เพชรบุรี    ตนสาขาของคลองไหลแยกจากแมน้ําเพชรบุรีตรงวัดเกาะแกวสุทธารามไหลผานบานคลองยาง   
บานโพธิพ์ระและปากงามซึ่งมีคลองแยกไปออกคลองใหญ ใชเปนเสนทางไปบางทะลุและบานแหลม       
อาณาเขตดานอื่นโดยรอบวัดเปนพื้นที่นาทั้งหมด 
  ตามตํานานวัดนาพรมเดิมชื่อวัดใหม      นางพรมและนางอินทรสองพี่นองไดบริจาคที่ดินเพื่อ
สรางวัด         วัดที่สรางขึ้นใหมนี้อยูในเขตที่ดินของนางอินทรซึ่งก็คือบริเวณโรงเรียนวัดนาพรมในปจจุบนั    
เมื่อสรางเสร็จชาวบานทั่วไปเรียกวาวัดใหม   ตอมาไดยายมาอยูฝงคลองตรงขามในเขตที่ดินของนางพรม
อันเปนที่ตั้งในปจจุบัน          ชาวบานจึงเปล่ียนมาเรียกวัดนางพรมและไดเพี้ยนเปนนาพรมในสมัยตอมา 
อยางไรก็ตามวดันาพรมสรางมานานเทาใดยังไมมีประวัติหลักฐานยืนยันแนชัด    หลักฐานทางศิลปกรรม
ที่ปรากฏอยูลวนสรางขึ้นตั้งแตราวสมัยรัชกาลที่  ๕  ลงมา      แตชาวบานเชื่อวาวัดแหงนี้นาจะมมีาตั้งแต
ปลายสมัยอยธุยา   
 

 ๗.๑.๒   ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสาํคัญในวัด 
 วัดนาพรมหันดานหนาออกสูคลองและถนนทางทิศตะวันตก  ปจจบุันยังเหลือซุมประตูเกา  
ใหเห็นอยูทางดานหนา    มีเขตพุทธาวาสอยูดานทิศเหนือของวัด   ขณะที่เขตสังฆาวาสอยูดานทิศใต             
สถาปตยกรรมที่สําคัญในวัดประกอบดวย 
  ๑.  พระอุโบสถ     อยูทางทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญ   เปนอาคารกออฐิถือปูน
ขนาดยาว  ๕  หองหันหนาไปทางทิศตะวันออก    กวาง  ๖.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร    หลังคาทรงจั่ว
ทําซอนลด ๒ ชั้นดวยมุขหนาและมุขหลัง      ผนังสกัดหนามีประตู  ๒ บาน  สกัดหลังกอเปนผนังทึบ   
ผนังดานขางมีหนาตาง ๓ บาน   ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุนผสมกาวเขียนเรื่องพุทธประวัต๔ิ๗   
ใชสีแดง ดําและคราม   หนาบันประดับชอฟา  ใบระกาและหางหงส    อโุบสถหลังนี้สรางขึ้น พ.ศ.๒๔๔๕ 
และไดรับการปฏิสังขรณใน พ.ศ.๒๔๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามลําดับ   ดานตะวันออกมปีรางค ๑ องค     
                                                           

 ๔๖ ลอม  เพ็งแกวและคณะ,  “ ประวัติวัดนาพรม,”   ใน  อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูวัชรธรรมโชต ิ (เทียบ ฐิตโชติโก)  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๒),๑-๒. 

 ๔๗ เร่ืองเดียวกัน, ๑๖. 



 ๑๙๗

  ๒.  พระวิหาร     อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ    เปนอาคารกออฐิถือปูน
หันหนาไปทางทิศตะวันออก   กวาง  ๕.๖๐  เมตร   ยาว  ๑๒.๓๐ เมตร    หนาบันฉาบปนูเรียบไมมีชอฟา  
ใบระกา   หางหงส     พระวิหารหลังนี้เดิมเปนพระอุโบสถเกา    ดานทิศตะวันออกมีเจดียยอมมุไมสิบสอง    
ทิศตะวันตกมีเจดียทรงระฆังกลมสีแดงและเจดียรายอีกหลายองค 

  ๓.  ศาลาการเปรียญ      อยูทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ 
๔.  หมูกุฏิสงฆ           อยูทางทิศใตติดแนวเขตวัด       เปนหมูกุฏิไมทรงไทยขนาดใหญ 

ตรงกลางมีหอฉัน   เดิมม ี๒ คณะคือ  คณะบนและคณะลาง    ตอมาไดยายรวมเปนหมูกุฏิคณะเดียวกัน    
  ๕.  หอระฆัง     อยูทางทิศเหนือของหมูกุฏ ิ  เปนหอระฆังไมโปรงสูง ๒ ชั้น   หลังคาจั่ว
ซอนกัน  ๒  ชั้นประดับเครื่องลํายอง    ถัดเลยออกไปทางทิศเหนือมีซุมประตเูกาสรางใน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
 
๗.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดนาพรม 
 

๗.๒.๑   ตําแหนงที่ตั้ง 
ศาลาการเปรียญตั้งอยูดานหนาของวัดโดยอยูชิดกับแนวกําแพงดานทิศตะวันตก     มีอาณาเขต 

ดานทิศเหนือติดกับหองน้ําซึ่งเปนอาคารสูง ๒ ชั้นถัดออกไปเปนพื้นที่วาง    ทิศตะวันออกติดพระอุโบสถ   
ทิศใตติดหมูกุฏิสงฆเยื้องออกไปทางตะวันตกเปนหอระฆังและซุมประตูเกาของวัดตามลําดับ     สวนทิศ
ตะวันตกซึ่งเปนดานหนานั้นติดแนวกําแพงวัด   คลองและถนนตามลําดับ  
 

 ๗.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 ไมมีหลักฐานยนืยันวาศาลาการเปรียญหลังนี้สรางขึ้นเมื่อใด  แตคาดวาคงมีอายใุกลเคียงกับ
ธรรมาสนเทศนภายในอาคารซึง่ที่ฐานมีจารึกระบุวาสรางขึ้นเมื่อปจอ พ.ศ.๒๔๖๕ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๖  
ดังนั้นศาลาการเปรียญวัดนาพรมจึงนาจะมอีายุ  ๘๓ ปมาแลวเปนอยางนอย      ทานเจาอาวาสไดเลาวา  
ชางผูสรางนั้นเปนชางมาจากบานโพธิพ์ระ    และเมื่อประมาณป  พ.ศ. ๒๕๒๘  ทางวัดทําการซอมโดยได
ดีดยกอาคารใหสูงขึ้นจากเดิมเพื่อเพิ่มเนื้อท่ีใชสอยบริเวณใตถุน      เปล่ียนกระเบื้องหลังคาและเครื่องปด
กระเบื้องรวมทัง้ทําชานและบนัไดทางขึ้นใหมทางดานทิศใตของอาคาร๔๘       
                 ปจจุบันศาลาการเปรียญยังใชเปนสถานที่ถือศีลอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาในชวงเขาพรรษา
ของทุกป       สําหรับการเทศนมหาชาตินั้นไดยายไปจัดบนหมูกุฏิสงฆเนื่องจากศาลาการเปรียญคอนขาง
เล็กและคับแคบ    ที่สําคัญธรรมาสนภายในไมไดใชงานอกีตอไปเพราะทางวัดไดกั้นกระจกปดไวโดยรอบ
๔ ดานตั้งแตฐานถึงยอด  สวนการทําบุญเลี้ยงพระและถวายสังฆทานโดยมากจะทําบนหมูกุฏิสงฆเชนกัน
เพราะมีความสะดวกมากกวา     
                                                           

 ๔๘ สัมภาษณ   พระครูสมุหเชาวลิต   มหาปฺโญ,   เจาอาวาสวัดนาพรม   จ.เพชรบุรี,  ๑๐  
พฤศจิกายน   ๒๕๔๕. 



 ๑๙๘

๗.๒.๓   ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๗.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง          ศาลาการเปรียญวัดนาพรมวางตัวอาคารในแนวทิศ
ตะวันออก – ตะวันตก  เดิมหันหนาออกสูลําคลองทางทิศตะวันตกแตปจจบุันหันหนาไปทางทิศตะวันออก         
มีศาลาขวาง ๑  หลังวางสกัดอยูดานทิศตะวันออกโดยเชื่อมตอกับศาลาการเปรียญดวยชานไมมีหลังคา 
    ศาลาการเปรียญ      เปนอาคารขนาดยาว  ๖  หอง   แผนผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา   
มีความกวางวดัที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญ  ๙.๒๗  เมตร   ยาว  ๑๕.๘๔  เมตร   ดานสกัดและดานยาว
อาคารมีระยะกึง่กลางเสาในแตละหองเรียงลําดับดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๘   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดนาพรม 
 

 ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
หองที่  ๑ ๒ ๓ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๕๕ ๓.๙๓ ๒.๕๕ 
 

  ดานยาว   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ) 
หองที่    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๖๓ ๒.๖๐ ๒.๕๕ ๒.๖๐ ๒.๖๒ ๒.๖๐ 
 

อาคารมปีระตูทางเขาอยูกลางฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังดานละ  ๒ ประตู     
ปจจุบันใชประตูดานสกัดหนาทิศตะวันออกเปนทางเขาหลักทางเดียว     ในอดีตดานตะวันตกของอาคาร
คงมีชานและบนัไดทางขึ้นเชนเดียวกับดานตะวันออกแตไดถูกร้ือออกไป     ฝาโดยรอบมหีนาตางชองแสง
ลูกกรงทุกหอง       ยกเวนหองดานทิศใตของฝาดานสกัดหนาและหองดานทิศตะวันออกของฝาดานทิศใต
ทําเปนฝาทึบเนื่องจากติดกับโตะหมูบชูาและพระพุทธรูป 

ที่วางภายในศาลาการเปรียญมีลักษณะเปนโถงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผายาว ๔  หอง      
กลางโถงคอนไปทางทิศตะวันตกมีธรรมาสนเทศนหลังคาทรงยอดสรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕  ปจจุบันทางวดั
กั้นดวยกระจกไวโดยรอบ   ชดิแนวผนังทางทิศใตยกพื้นเปนอาสนสงฆสูง ๐.๕๐ เมตร   กวาง ๑ หองหรือ  
๒.๕๘ เมตร  ยาว ๕ หองหรือ ๑๓.๒๘ เมตร   ปลายดานตะวันออกของอาสนสงฆตั้งโตะหมูบูชา
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญ     ปลายดานตะวันตกเวนที่วางไว  ๑  หองสําหรับ
เก็บขาวของเครื่องใชจิปาถะตางๆ    เมือ่พิจารณาจากตําแหนงอาสนสงฆ   บันไดธรรมาสน  โตะหมูบชูา
และพระพุทธรูปประธานแลว  เดิมธรรมาสนคงตั้งอยูดานตะวันออกของโถงกลางประธานซึ่งเปนพืน้ที่
สวนหลังเนื่องจากอดีตศาลาการเปรียญหันหนาไปทางทิศตะวันตก  ดังนั้นตําแหนงธรรมาสนในปจจบุนั
จึงเปนการยายมาภายหลังจากไดมีการเปล่ียนแปลงทิศทางการเขาสูศาลาการเปรียญแลว 



 ๑๙๙

ศาลาขวาง      ตั้งอยูทางดานสกัดหนาทางทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญ     
เปนอาคารขนาด  ๔  หองแผนผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาวางในแนวทิศเหนือ – ใต     มีความกวางวัดที่ระดับพื้น
อาคาร ๓.๘๑  เมตร  ยาว ๙.๒๗  เมตร  เชื่อมตอกับศาลาการเปรียญดวยชานมีหลังคากวาง ๑.๙๐ เมตร    
ชานดังกลาวเดิมมบีันไดกออฐิรูปอัฒจันทร ๒ ดานทางทิศเหนือและทิศใต  แตหลังจากดีดอาคารใหสูงขึ้น
ไดทําบันไดใหมตรงปลายทางดานทิศใต    สวนดานทิศเหนือมีทางเชื่อมออกไปสูหองน้ําตรงชั้น  ๒ 
 

๗.๒.๓.๒   ลักษณะรูปทรง 
ศาลาการเปรียญ        เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา   ใตถุนยกสูง 

เปดโลงไมกอผนัง   ปจจบุันมคีวามสูงของใตถุนอาคาร ๒.๓๔ เมตร  แตคราบความชื้นและรอยกรอนของ
เนื้อไมบนเสาแตละตนอันเปนแนวของระดับพื้นดินเดิมนั้นยืนยันวา  ในอดีตศาลาการเปรียญวัดนาพรม
ยกพื้นอาคารสูงจากพื้นดินประมาณ  ๑.๐๕  เมตรเทานั้น         

ตัวอาคารกั้นฝาลูกฟกกระดานดุนโดยรอบ ๔  ดาน        มปีระตูทางเขาอยูตรง 
กลางของฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังดานละ ๒ บาน     สวนฝาหองดานทิศเหนือและทิศใตที่ขนาบขาง
ประตูนั้นมีชองแสงลูกกรงเหล็กหองละ ๑  บาน     ยกเวนหองทางทิศเหนือของดานสกัดหนาทําเปนฝาทึบ
เนื่องจากติดกับโตะหมูบูชา      สวนฝาดานขางซึ่งยาว  ๖  หองมีชองเปดหลายรูปแบบแตกตางกัน    โดย
ฝาดานทิศใตหรือดานอาสนสงฆทําเปนหนาตางบานเปดคูขนาบดวยชองแสงลูกกรงเหล็กรวม  ๔  บาน
หนาตางรูปแบบนี้อยูตรงเสา  ๔  หองกลาง    สวนหองริมสุดดานทิศตะวันตกทําเปนชองแสงลูกกรงเหล็ก
ลักษณะเดียวกับดานสกัด     ขณะที่หองริมสุดดานทิศตะวันออกทําเปนฝาทึบ    สวนฝาดานทิศเหนือทํา
ชองแสงลูกกรงเหล็กเหมือนกันโดยตลอด ๖ ชองเทากับจาํนวนหองเสา          

หลังคาเปนหลังคาจั่วถัดลงมามีหลังคากันสาด ๒ ตบัคลุมโดยรอบ  หลังคาจั่ว 
และหลังคากันสาดตับบนมุงกระเบื้องดนิเผาหางเหยี่ยว         สวนหลังคากันสาดตับลางมุงกระเบื้องลอน
ยื่นออกไปภายนอกอาคารโดยรอบ  ๓  ดานยกเวนดานที่ติดกับชาน           รูปทรงของจั่วแอนโคงเล็กนอย      
หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบไมมีลวดลาย        เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนไมปดทองประดับกระจก
แบบเครื่องลํายองประกอบดวยชอฟา   ใบระกาและหางหงส    ตัวลํายองสะดุงพาดแป  ๓  คร้ัง 
 

    ศาลาขวาง      เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาใตถุนเปดโลงยกสูง
ประมาณ  ๒.๕๐ เมตร     ไมไดมีลักษณะเปนศาลาโถงเชนศาลาขวางในวดัอื่นที่ผานมา       อาคารกั้นฝา
ลูกฟกกระดานดุน ๓ ดานเปดโลงเพียงดานเดียวคือดานที่ติดกับชานมีหลังคา    ฝาดานสกัดหนาและ
สกัดหลังมีหนาตางดานละ ๒ บาน   ดานขางมี ๔ บาน    หนาตางทั้งหมดเปนบานเปดคูแบบมีกลอนดาล
ภายใน     หลังคาเปนทรงจั่วมีกันสาดคลุมโดยรอบ ๔ ดานมุงกระเบื้องดินเผาหางเหยี่ยวค้ําชายคาดวย
เทาแขนไม     หนาบันไมจาํหลักลายชอกระหนกเปลวปดทอง     พื้นลายปดดวยกระจกสีน้ําเงินมีจารึก
บอกวาทําขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๓    เครื่องปดกระเบื้องเปนแบบรวยระกาไมมีนาคสะดุง 



 ๒๐๐

๗.๒.๓.๓   ลักษณะโครงสราง 
  ศาลาการเปรียญวัดนาพรมเปนอาคารไมทั้งหลัง    ระบบโครงสรางที่สําคัญแบงไดเปน  
๒  สวนคือ  โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา   โครงสรางตัวอาคารมีโครงหลักอยูที่ชุดเสา ๒  ชุด  
ชุดแรกเปนเสาคูกลางในประธาน  ๒  แถวมทีั้งหมด ๑๐ ตน   ตั้งขึ้นไปรับโครงหลังคาจั่ว    ลักษณะเปน
เสาไมกลมขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 11” ปลายสอบลมเขาดานใน     ชุดที่ ๒ เปนเสารอบอาคาร
มี   ๒๐  ตนตั้งขึ้นไปรับโครงหลังคากันสาดตับบน     เปนเสาไมกลมปลายสอบลมเขาดานในเชนเดียวกัน 
แตมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ   9½”     พื้นอาคารปูไมกระดานบนรอดซึ่งวางตามขวางอาคาร
โดยเดินทะลุกึ่งกลางเสาอาคาร  ปลายรอดโผลพนเสาตนริมสุดออกไปเล็กนอยเพื่อเปนบาสําหรับวางพรึง      
ฝาวางบนพรึงและพิงไวกับเสารอบอาคารยึดติดไวดวยตะปูจีน 
  โครงสรางหลังคาใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทันสามารถแบงออกไดเปน ๓ สวน
ไดแก  หลังคาจั่วและหลังคากันสาดตับบนและหลังคากันสาดตับลาง       ในชุดของโครงสรางหลังคาจั่ว 
ประกอบดวยขือ่ขนาดหนาประมาณ  2½” วางพาดยึดระหวางหัวเสาคูกลางประธาน ๒ ตน    ปลายขือ่
สองดานบากรองสําหรับวางแปหัวเสารูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส    กลางขื่อตั้งดั้งแขวนขึ้นไปรับอกไก    ระหวาง
อกไกและแปหวัเสาวางจันทันพาดทแยงตามแนวลาดของจัว่    สันจันทันบากรองสําหรับสับวางแปลาน
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาจํานวน  ๕ ตัว   ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน   ระแนงและกระเบื้องหลังคาดินเผาหางวาว
ตามลําดับ     ระดับหลังขื่อสูงจากพื้นศาลาการเปรียญประมาณ  ๘  เมตร   

ในสวนโครงสรางหลังคากันสาดตับบนใชการวางจันทันพาดระหวางเสาในประธานและ 
เสารอบอาคารโดยปลายดานบนของจันทันยึดไวกับเตาเสาในประธานดวยสลักเดือย    ปลายดานลาง
วางบนอะเสและเสารอบอาคาร     ระดับหลังอะเสสูงจากพื้นศาลาการเปรียญประมาณ  ๒.๘๐  เมตร     
สันจันทันบากรองสําหรับวางแปรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาจํานวน ๕ ตัว    ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน   ระแนงและ
กระเบื้องหลังคาดินเผาหางวาวเชนเดียวกับหลังคาจั่ว      สวนหลังคากันสาดตบัลางซึ่งเปนการตอเติมขึ้น
ภายหลังนั้นใชการยื่นชายคาออกมาคลุมอาคารโดยรอบ ๓ ดานยกเวนดานที่ติดกับชานและศาลาขวาง          
โครงสรางใชจนัทันยื่นออกจากฝาอาคารประมาณ ๑.๓๕ เมตร   รับนํ้าหนักปลายจันทันดวยเทาแขนไม
แอนโคงโดยค้ํายันไวกับพรึงอกีตอหนึ่ง  สวนปลายจันทันดานบนยึดไวกับเตาเสารอบอาคารดวยการใช
สลักเดือย        สันทันทันบากรองวางแปรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาจํานวน  ๒  ตัวถัดขึ้นไปเปนกระเบื้องลอนเล็ก
ไมมีกลอนและระแนง 

 
 
 

 
 

 

























 ๒๑๒

        พระอุโบสถ   จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ 

           ซุมประตูและคลองหนาวัด 

   รูปดานทิศตะวันตกเฉียงใต                         รูปดานทิศใต 

    รูปดานทิศตะวันออกเฉียงใต   รูปดานทิศตะวันตก   รูปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

   โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก 

ปกอาคารดานทิศใต 
ยกพื้นเปนอาสนสงฆ 

ปกอาคารดานทิศเหนือ 

        โถงกลางประธานดานทิศตะวันออก 

กลองเพล 
แขวนตรงปกอาคารดานทิศเหนือ 

อาสนสงฆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่  ๔๑    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดนาพรม 



 ๒๑๓

         ฝาดานสกัดหนาหองกลาง 

ฝาดานทิศเหนือ 
หองที่  ๒  จากทิศตะวันตก 

ฝาดานทิศใต 
หองที่  ๒  จากทิศตะวันตก 

โครงสรางหลังคาจั่ว โครงสรางหลังคากันสาดตับบน 

   ศาลาขวางดานทิศตะวันออกเฉียงใต      ศาลาขวางดานทิศใต  ภายในศาลาขวาง 

  ธรรมาสน 
ปจจุบันถูกปดกั้นไวดวยกระจก 

      

  ฝาดานสกัดหนาหองดานทิศใต  

หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบ       
เครื่องปดกระเบื้องหลังคา 
เปนแบบเครื่องลํายอง      
ชอฟาปากปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่  ๔๒    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดนาพรม 



 ๒๑๔

๘. ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา    อาํเภอเมือง 
 
๘.๑  ขอมูลของวัดขุนตรา 
 

 ๘.๑.๑   ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 วัดขุนตราตั้งอยูฝงตะวันตกของแมน้ําเพชรบรีุบนถนนตนแคในเขตพื้นที่หมู ๒  ตําบลบานกุม  
อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี       ดานทิศเหนือติดกับโรงเรียนวัดขุนตรา   ทิศตะวันออกติดแมน้ําเพชรบรีุ
ฝงตรงขามเปนวัดสิงห     สวนทิศตะวันตกและทิศใตติดกับท่ีดินของชาวบาน   
 ประวัติของวัดยังไมไดมีการตรวจสอบแนชัด     สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒   
เลากันวาเดิมตั้งอยูบริเวณพระราชวังบานปน    ในปลายสมัยรัชกาลที่  ๕  ทางราชการไดติดตอขอซื้อที่
เพื่อสรางวังจึงไดยายมาปลูกสรางใหมริมแมน้าํเพชรบุรีนอกเขตเมืองดังในปจจบุัน   กลายเปนวัดคูกันกับ
วัดสิงหซึ่งอยูฝงตรงขามของแมน้ําเพชรบุรี๔๙       
 

 ๘.๑.๒   ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสําคัญในวัด 
 วัดขุนตราหันหนาออกสูแมน้ําเพชรบุรีซึ่งไหลผานหนาวัดทางทิศตะวันออก  ปจจบุันเขาถึงได
ทั้งจากทางแมน้ําหรือทางถนนตนแคดานทิศเหนือ     ผังบริเวณของวัดวางตามแนวยาวของลําน้ําเพชรบุรี
ในแนวทิศเหนือ - ใตโดยมีพืน้ที่เขตพุทธาวาสอยูบริเวณดานทิศใต   สวนเขตสังฆาวาสอยูดานทิศเหนือ   
สถาปตยกรรมที่สําคัญในวัดประกอบดวย 
  ๑.  พระอโุบสถ     สรางขึ้นใหมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕   ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของวัด 

๒.  พระวิหาร      เปนพระอุโบสถหลังเดิมของวัดตั้งอยูทางทิศใต  คงจะสรางขึ้นในชวง 
ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕  เมือ่ทีย่ายวัดมาสรางใหม    ลักษณะเปนอาคารกออิฐถอืปูนหันหนาไปทางแมน้าํ
เพชรบุรีดานทิศตะวันออก   กวาง  ๖.๕๖  เมตร   ยาว ๑๒.๖๐ เมตร     หลังคาจั่วมีกันสาดปกนกโดยรอบ    
ดานหนาทําเพิงยื่นไปคลุมโถงทางเขา     หนาบันปูนปนประดับดวยชามสังคโลก 

  ๓.  ศาลาการเปรยีญ        อยูทางทิศเหนือของพระวิหาร 
  ๔.  หอระฆัง           อยูติดกับศาลาการเปรียญทางดานหลัง 

๕.  หมูกุฏิสงฆ        อยูทางทิศเหนือติดกับโรงเรียนวัดขุนตรา       เปนหมูกุฏิไมทรงไทย 
ขนาดใหญใตถุนกอผนังตรงกลางมีหอฉัน         มจีุดนาสนใจอยูที่หอสวดมนตตรงปกดานทิศตะวันออก
ซึ่งปลายเสาดานบนเขียนลายทองบนพื้นแดง     ดานบนของฝาประดับไมฉลุลายและรูปภาพจิตรกรรม    
หลังคาทรงจั่วแฝดประดับชอฟา  ใบระกา  หางหงสและตัวลํายอง     หนาบนัไมแกะสลัก    สันนิษฐานวา
เดิมอาจเปนตําหนักหรือเรือนเจานายเกาที่ยกอุทิศใหแกวัด 

                                                           
 ๔๙ สัมภาษณ  พระอธิการปรีชา  รัตนปญโญ, เจาอาวาสวัดขุนตรา จ.เพชรบุรี, ๒๔  ธันวาคม  

๒๕๔๕.  



 ๒๑๕

๘.๒   ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 
 

 ๘.๒.๑   ตําแหนงที่ตั้ง 
 ศาลาการเปรียญวัดขุนตราตั้งอยูติดแนวลําน้ําเพชรบุรีในบริเวณกึ่งกลางของเขตพุทธาวาส 

และสังฆาวาส   มีอาณาเขตดานทิศเหนือติดกับทางเดินและสนามหญา   เยื้องไปทางทิศตะวันตก
เล็กนอยเปนหมูกุฏิสงฆ     ดานตะวันออกตดิถนนดินหนาวัด    ศาลาทาน้าํและแมน้ําเพชรบุรี    ทิศใตมี
ทางเดินตอไปยังพระวิหารหรือพระอุโบสถเดิมโดยตั้งอยูหางออกไปประมาณ ๒๓  เมตร   สวนพระอุโบสถ
หลังใหมอยูถัดไปดานหลังทางทิศตะวันตกหางประมาณ  ๔๐  เมตร    ศาลาการเปรียญสามารถเขาถึงได
จากถนนดินดานหนาและทางเดินดานทิศเหนือ 
 

 ๘.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 ไมมีหลักฐานยนืยันแนชัดวาศาลาการเปรียญวัดขุนตราสรางขึ้นเมื่อใด     แตคาดวานาจะอยู
ในชวงปลายสมัยรัชกาลที่  ๕  ลงมาอันเปนคราวที่สรางวัดขึ้นใหม   อยางไรก็ตามศาลาการเปรียญหลังนี้ 
ไดทําการซอมบํารุงครั้งใหญในสมัยรัชกาลที่ ๗  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑   ในสมยัที่เจาอธิการเสงเปนเจาอาวาส
ตามจารึกที่เขียนไวบนแผนกระดานคอสองดานทิศตะวันตกความวา 
 
       …   เมื่อปมะโรง  พะศะ  ๒๔๗๑   เจาอธิการเสงพรอมดวยสัปรุตํไดจัดการบํารุง   
                 หขึ้นไวไหมครั้ง ๑  แลว   …  

 
 และในครั้งนั้นคงไดมีการสรางธรรมาสนขึ้นใหมดวยเชนเดียวกันเพราะปรากฏจารึกเขียนไวที่
ฐานลองถุนวา    เจาอธิการเส็งเปนผูจัดสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒  ขึ้น ๑๓ ค่ํา  เดือน ๑๒  ปมะเส็งเอกศก 
ใชทรัพยในการกอสรางรวมทั้งหมดเปนเงิน  ๑๘  ชั่ง        ถายึดเอาชวงเวลาตามจารึกบนกระดานคอสอง
เปนหลักแลวศาลาการเปรียญวัดขุนตราคงจะมอีายุไมต่ํากวา  ๗๖  ป    และถามีอายุเกาไปถึงปลายสมัย
รัชกาลที่  ๕  ศาลาการเปรียญหลังนี้ก็จะมีอายุไมต่ํากวา ๙๕  ป    
 สวนประโยชนใชสอยของอาคารนั้นปจจบุันยังคงสภาพการใชงานอยู     โดยทุกๆ วันพระ
ในชวงเขาพรรษาจะใชเปนสถานที่รักษาอุโบสถศีลของอุบาสกอุบาสิกา  ใชจัดงานเทศนมหาชาตปิระจาํป     
นอกจากนี้ในอดีตยังเคยใชเปนศาลาตั้งศพและสวดศพ แตในการทําบุญเลี้ยงพระหรือทําบุญสังฆทานนั้น
จะยายขึ้นไปจดับนกุฏิสงฆเนื่องจากมีความสะดวกกวา   ปจจบุันศาลาการเปรียญวัดขุนตราเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมนอยมากจนอาจถอืไดวายังคงมีลักษณะดั้งเดิมอยูคอนขางสมบรูณ         และเปนที่นาเสียดาย
ที่ทางวัดไดมีโครงการและความตั้งใจที่จะซอมดีดยกอาคารใหสูงขึ้น กอผนังใตถุนโดยรอบตามอยาง
ศาลาการเปรียญของวัดอื่นๆ  ทั่วไปในเพชรบรีุ           
 



 ๒๑๖

๘.๒.๓   ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๘.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง               ศาลาการเปรียญวัดขุนตราวางแผนผังในแนวทิศ
ตะวันออก – ตะวันตก  หันดานหนาออกสูแมน้ําเพชรบุรีดานทิศตะวันออก   ดานหลังมีศาลาขวาง ๑ หลัง
เชื่อมตอกบัศาลาการเปรียญดวยชานมีหลังคา   และดานหลังศาลาขวางมีหอระฆัง ๑ หลังสรางอยูติดกัน 
    ศาลาการเปรียญ      อาคารมขีนาดคอนขางเล็กเมื่อเทียบกับศาลาการเปรียญ
วัดอื่นที่ผานมาโดยเปนอาคารขนาดยาว  ๕  หอง      โครงสรางผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา      มคีวามกวางวัดที่
ระดับพื้นศาลาการเปรียญ   ๑๐.๔๖ เมตร    ยาว  ๑๕.๗๐  เมตร       ดานกวางและดานยาวของอาคารมี
ระยะกึ่งกลางเสาในแตละหองดังนี้ 
 

ตารางที่  ๙   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 
 

 ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
หองที่  ๑ ๒ ๓ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๗๑ ๔.๘๐ ๒.๗๑ 
 

ดานยาว   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก )  
หองที่    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๗๓ ๓.๕๑ ๓.๐๗ ๓.๓๘ ๒.๗๓ 
  

ดานหนาอาคารมีชานโลงกออฐิถือปูนกวาง ๒.๕๔ เมตร   บันไดทางขึ้นทําโคง 
ออกที่ปลายดานลางอันเปนลักษณะบันไดที่นิยมทํากันมากในเพชรบุรี  ทิศเหนือของชานมีหองน้ํา ๒ หอง   
ดานหลังอาคารมีชานมีหลังคากออฐิถือปูนเชนกันกวาง  ๓.๐๗  เมตรเชื่อมศาลาการเปรียญ   ศาลาขวาง
และบันไดทางขึ้นดานหลังเขาดวยกัน       ตัวอาคารกั้นฝา  ๓  ดานเวนดานทิศตะวันตกหรือดานสกัดหลัง
เอาไวเปดโลงตอเนื่องกับชานและศาลาขวาง     ฝาสกัดหนามีประตูทางเขา  ๒  บานอยูตรงเสาหองกลาง     
สวนฝาทุกหองที่เหลือโดยรอบมีหนาตางและชองแสงซี่ลูกกรงเหล็ก 

ที่วางภายในอาคารมีลักษณะเปนโถงยาวรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด    ๓    หอง 
กลางโถงคอนไปทางดานหลังมีธรรมาสนเทศนหลังคาเครื่องยอดบุษบกสรางใน พ.ศ. ๒๔๗๒      ระหวาง
เสาประธานติดภาพพุทธประวตัิรวม  ๓๒  ภาพยาวตอเนื่องถึงกันเปนกรอบรูปส่ีเหลี่ยมโดยรอบพื้นที่โถง
กลางประธาน   และกลางฝาผนังในแตละหองติดภาพเรื่องมหาชาติหรือเร่ืองเวสสันดรชาดก  ชิดแนวผนัง
ดานทิศใตหรือดานซาย (เมื่อเห็นธรรมาสนอยูดานหนา) ยกพื้นเปนอาสนสงฆสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ  
๐.๓๕ เมตร  ยาว ๑๓ เมตรหรือ ๔ หอง   กวาง  ๒.๐๔ เมตรไมเต็ม ๑ หองซึง่ตางไปจากศาลาการเปรียญ
วัดอื่นที่มักกวางเต็ม ๑  หองเสา     ดานทิศตะวันตกของอาสนสงฆตั้งโตะหมูบชูาประดษิฐานพระพุทธรูป      
สวนดานตะวันออกเวนที่วางไว  ๑  หองใชสําหรับเปนที่เก็บของ  



 ๒๑๗

ศาลาขวาง       อยูดานหลังศาลาการเปรียญ   ผังอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา 
วางในแนวทิศเหนือ – ใตขนาดยาว  ๔  หอง     มีความกวางวัดที่ระดับพื้นอาคาร ๔.๙๐ เมตร     ยาว  
๑๐.๔๖ เมตร     อาคารกั้นฝา  ๓  ดาน   เวนดานทิศตะวันออกเปดโลงตอเนื่องกับชานมีหลังคาและศาลา
การเปรียญซึ่งฝาดานทิศตะวันตกก็เปดโลงเชนกัน  ฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังมีชองแสงซี่ลูกกรงเหล็ก
ดานละ ๒ ชอง    สวนฝาดานยาวทางตะวันตกมีประตู ๒ บานเปดออกไปยังหอระฆังที่อยูติดกันดานหลัง    
ขนาบประตูทั้ง  ๒  ดานมชีองแสงซี่ลูกกรงเหล็กอีกดานละ ๑ ชอง 
 

    หอระฆัง       อยูดานหลังศาลาขวางทางทิศตะวันตก   สามารถเขาได  ๒  ทาง   
จากภายในศาลาขวางและจากบันไดภายนอกดานทิศเหนือ   หอระฆังสูง ๒ ชั้นตั้งอยูบนฐานกออิฐถอืปนู
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา  กวาง  ๓.๒๗  เมตร   ยาว  ๓.๐๕  เมตร     
 

๘.๒.๓.๒   ลักษณะรูปทรง 
ศาลาการเปรียญ           เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกใตถุนสูง 

ประมาณ ๑.๒๐ เมตร    ดานหนามีชานโลงกออฐิถือปูน    ดานหลังเปนชานมีหลังคากออิฐถอืปูนเชนกนั
สําหรับเชื่อมตอกับศาลาขวาง     อาคารกั้นฝาลูกฟกกระดานดุน  ๓ ดาน   ฝาดานสกัดหนาตั้งบนผนังปูน
ซึ่งกอสูงขึ้นจากพื้นชานโลงดานหนา  ๐.๔๗  เมตร     ฝาหองกลาง  ๒   หองมีประตทูางเขา  ๒  บาน    
ฝาหองดานทิศเหนือและทิศใตของประตูมีหนาตางบานเปดหองละ ๑ บาน     ประตูเปนบานเปดคูลูกฟก
กระดานดุน   สวนหนาตางเปนบานเปดคูแบบมีกลอนดาลกรอบบานรูป ๖ เหลี่ยม  ดานนอกทําสันกลาง
เปนอกเลาขนาบขางดวยชองแสงลูกกรงเหล็ก      สวนฝาดานขางซึ่งยาว  ๕  หองนั้น   ฝา ๓  หองกลาง
เปนหนาตางบานเปดลักษณะเดียวกับฝาสกัดหนา     สวนฝาหองริมสุดดานทิศตะวนัออกและตะวันตก
ไมมีหนาตางบานเปดแตทําเปนชองแสงซี่ลูกกรงเหล็ก       ฝาดานทิศเหนือและทิศใตนั้นตางกันเล็กนอย
ตรงขนาดความยาวของชุดฝาในแตละหอง 

รูปทรงหลังคาเปนหลังคาจั่วมกีันสาด  ๑  ตับคลุมโดยรอบ  ๔  ดาน     มุงดวย 
กระเบื้องดินเผาหางเหยี่ยว    หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบไมมีลวดลาย  เครื่องปดกระเบื้องหลังคา
เปนแบบเครื่องลํายองประกอบดวย  ชอฟา  ใบระกา  หางหงสและตัวลํายองซึ่งสะดุงพาดแปไม  ๓  ครัง้ 
 

ศาลาขวาง          เปนอาคารไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกพื้นสูง   ๑.๔๕   เมตร    
เดิมใตถุนโปรง     แตตอมาไดกออิฐปดใตถุนโดยรอบพรอมกบัเปล่ียนพื้นใหมจากพืน้ไมเปนพื้นปูน๕๐     
อาคารกั้นฝาลูกฟกกระดานดุน ๓ ดานเวนดานทิศตะวันออกซึ่งติดกับชานมีหลังคาและศาลาการเปรียญ     

                                                           
 ๕๐ การเปลี่ยนเปนพื้นปูนของศาลาขวางคงทําในคราวเดียวกับการทําพื้นและหลังคาของชาน

ดานทิศตะวันตกซึ่งอยูติดกันโดยอาจทําใน  พ.ศ. ๒๔๗๒   เมื่อคราวที่ซอมศาลาการเปรียญครั้งใหญสมัย
เจาอธิการเส็งเปนเจาอาวาส. 



 ๒๑๘

ฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังทําชองแสงซี่ลูกกรงเหล็กดานละ  ๒  ชอง       ฝาดานขางทางทิศตะวันตกมี
ประตู  ๒  บานเปดออกสูหอระฆังที่อยูติดกันทางดานหลัง     ดานซายขวาของประตมูชีองแสงซี่ลูกกรง
ดานละ ๑ ชอง    หลังคาทรงจั่วยื่นชายคาออกจากตัวอาคารประมาณ  ๐.๕๕ เมตร    มงุกระเบื้องดินเผา
หางเหยี่ยว    หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบ        เครื่องปดกระเบื้องเปนแบบเครื่องลํายองประกอบดวย  
ชอฟา   ใบระกาและหางหงส    ตัวลํายองนั้นสะดุงพาดแปไม  ๓  คร้ังเชนเดียวกับศาลาการเปรียญ 
 

หอระฆัง       เปนหอระฆังโปรงสูง ๒ ชั้น    โครงสรางหลักเปนเครื่องคอนกรีต     
พื้นชั้นลางยกสูงจากพื้นดิน ๑.๒๒ เมตร   มีเสา ค.ส.ล. ๔ ตนและมีบันไดทางขึ้นสูพื้นชั้นบนซึ่งอยูสูงขึ้นไป  
๑.๕๒  เมตร   ชั้นบนมีระเบียงโปรงทําดวยเหล็กโดยรอบ      หลังคาทรงจั่วยื่นกันสาดปกนกทั้ง ๔  ดาน
ค้ํายันดวยคันทวยไม     หอระฆังหลังนี้สรางใหมแทนของเดิมที่เปนไมซึ่งชาํรุดทรุดโทรมลงไป 
 

๘.๒.๓.๓   ลักษณะโครงสราง    แมจะมีสวนกออิฐถอืปูนอยูบางบริเวณสวนลางของ 
ฝาผนังดานหนาแตโครงสรางหลักของศาลาการเปรียญยังคงเปนไม  โครงสรางสําคัญแบงได ๒ สวน 
ประกอบดวยโครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา     โครงสรางตัวอาคารมีโครงหลักอยูที่เสา ๒  ชุด    
ชุดแรกเปนเสาคูกลางประธานภายในอาคาร  ๘  ตน       ลักษณะเปนเสาไมกลมปลายสอบลมเขาดานใน
มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ  12½”  แบงเปน  ๒ แถวตั้งขึ้นไปรับโครงสรางหลังคาจั่ว     ชุดที่  ๒ 
เปนเสารอบอาคารมี  ๑๘  ตน    เปนเสาไมกลมปลายสอบลมเขาดานในเชนเดียวกันแตขนาดเล็กกวา     
มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ  9½”  ตั้งขึ้นไปรับโครงสรางหลังคากันสาด       พื้นศาลาการเปรียญ
ปูแผนไมกระดานตามแนวยาวของอาคารโดยวางบนรอดซึ่งเดินทะลุกึ่งกลางเสาตามแนวขวางของอาคาร   
ปจจุบันมีการเสริมตงและคานไมเพื่อชวยรบันํ้าหนักพื้นแทนรอดบางตัวที่ชํารุดเสียหาย       สวนฝาผนัง
วางอยูบนพรึงและพงิไวกับเสารอบอาคาร    พรึงนั้นนั่งอยูบนปลายรอดที่ยื่นออกมาจากเสาอีกตอหนึ่ง   
  โครงสรางหลังคาใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทันแบงออกได ๒ สวนคือ   หลังคาจั่ว
และหลังคากันสาด ชุดโครงสรางจั่วประกอบดวยขื่อขนาดประมาณ ๓ ” วางพาดระหวางเสาคูกลาง
ประธาน ๒ ตน  ปลายขื่อบากวางแปหัวเสารูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   กลางขือ่ตั้งดั้งขึ้นไปรับอกไกและวางจันทัน
พาดทแยงระหวางอกไกและขือ่     สันจันทนับากวางแปลานรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาจํานวน ๔ ตัว  ถัดจากแป
ขึ้นไปเปนกลอน  ระแนงและกระเบื้องตามลาํดับ   ระดบัหลังขื่อสูงจากพืน้ศาลาการเปรียญ ๔.๙๐ เมตร     
สวนชุดโครงสรางหลังคากันสาดประกอบดวย    จันทันวางพาดระหวางเสาประธานกับเสารอบอาคาร 
โดยปลายดานบนยึดไวกับเตาเสาในประธานดวยสลักเดือย    ขณะที่ปลายดานลางวางบนอะเสและเสา
รอบอาคารยึดติดดวยสลักเดือยเชนกัน     ระดบัหลังอะเสสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ ๒.๓๕ เมตร       
สันจันทันกันสาดบากวางแปรปูส่ีเหลี่ยมผืนผาจํานวน ๕ ตัว    ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน   ระแนงและ
กระเบื้องตามลาํดับ    ผืนหลังคาจั่วและกันสาดทั้งหมดมุงดวยกระเบื้องดินเผาหางเหยี่ยว     
 























 ๒๒๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    พระอุโบสถ 
    

  หอสวดมนตดานตะวันออกหมูกุฏิสงฆ 

    รูปดานทิศตะวันตก 

     รูปดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

    รูปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

    รูปดานทิศตะวันออก 

 

ภาพจิตรกรรมในหอสวดมนต 

 

  โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก 

  อาสนสงฆตรงปกดานทิศใต 

ธรรมาสนเทศน 

 ภาพพุทธประวัติประดับใตคอสอง 

     ดานทิศตะวันตกเปดโลงถึงชานและศาลาขวาง 

                  คอสองดานทิศตะวันตก 
  มีจารึกบอกปสรางศาลาการเปรียญ 

รูปดานทิศใต 

   

   ภาพที่  ๔๓    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 



 ๒๓๐

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบ     
  เครื่องปดกระเบื้องหลังคาปูนปนแบบเครื่องลํายอง        ชอฟาปากปลา 

     ฝาดานสกัดหนาทางทิศตะวันออก          ฝาดานทิศใต         โครงสรางหลังคากันสาด 

   การเขาเดือยไมของจันทันกันสาด 
 อะเสและเสารอบอาคาร 

ปจจุบันเสริมโครงสรางพื้นดวย 
ตงและคานแทนรอดที่ชํารุดไป 

สลักไมกลมยึดเดือยของเตากับ 
     เชิงกลอนหลังคากันสาด 

      

     ศาลาขวางและชานมีหลังคา 
          

       ศาลาขวางและหอระฆัง 

     ภายในของชานมีหลังคา ศาลาขวาง 

    หอระฆัง   ภาพที่  ๔๔    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 



 ๒๓๑

๙. ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง    อําเภอบานแหลม 
 
๙.๑  ขอมูลของวัดปากคลอง 
 

    ๙.๑.๑   ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
                 วัดปากคลองเปนวัดราษฎรตั้งอยูฝงตะวันตกของแมน้ําเพชรบรีุบริเวณแยกปากคลองบางครก
อันเปนที่มาของชื่อวัด    ปจจบุันอยูในเขตพืน้ที่หมู ๔  ตําบลบางครก  อาํเภอบานแหลม   จังหวัดเพชรบรีุ       
ดานทิศเหนือของวัดติดปากคลองบางครกซึ่งแยกสาขาออกมาจากแมน้ําเพชรบุรีไหลยอนขึ้นไปทางเหนือ
ผานวัดเขาตะเครา   วัดคุงตําหนักไหลแยกไปออกแมกลองและทะเลแถบบางตะบูน     ดานทิศตะวันออก
ติดแมน้ําเพชรบุรีไหลซึ่งผานวัดในกลางไปออกทะเลบานแหลม   ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนวัดปากคลอง     
สวนทิศใตติดถนนสายเพชรบุรี – บานแหลมบางตะบูน 
 วัดแหงนี้นาจะมีมาตั้งแตสมัยอยุธยาเนื่องจากตั้งอยูในทําเลสําคัญบนเสนทางสัญจรที่ใชกัน
มานับแตอดีต     เจาอาวาสเลาวาไดพบภาพสมุดพระมาลัยตัวหนังสือเขียนดวยอักษรขอม    วัดปาก
คลองจึงอาจมอีายุเกาไปถึงสมัยอยุธยาตอนตน๕๑       
 

 ๙.๑.๒   ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสําคัญในวัด 
 วัดปากคลองหันดานหนาออกสูแมน้ําเพชรบุรีทางทิศตะวันออก ผังบริเวณแบงเขตพุทธาวาส
และสังฆาวาสแยกจากกันคอนขางชัดเจน      โดยเขตพุทธาวาสลอมรอบดวยแนวกําแพงแกวอยูทางดาน
ตะวันตกของวัด    สวนเขตสังฆาวาสจะอยูถดัเขามาดานตะวันออกติดแนวลําน้ําเพชรบุรี   สถาปตยกรรม
ที่สําคัญในวัดประกอบดวย 
  ๑.  พระอุโบสถ       อยูดานทศิใตของเขตพุทธาวาส     ลักษณะเปนอาคารกออฐิถือปูน
มีเสาระเบียงรอบหันหนาไปทางทิศตะวันออก    กวาง ๑๐.๑๐  เมตร   ยาว ๑๖.๕๕ เมตร   หลังคาทรงจั่ว
ทําซอนลด  ๒  ชั้นทั้งทางดานหนาและดานหลัง       หนาบันประดับลวดลายปูนปน      พระอุโบสถหลังนี้
ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณขึ้นใหมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ 

๒.  พระวิหาร      อยูทางทิศเหนือของเขตพุทธาวาส   เปนอาคารกออฐิถือปูน    หลังคา 
ทรงจตุรมุขสรางขึ้นใหมเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓ 

  ๓.  เจดีย       อยูนอกเขตกําแพงแกวทางตะวันออกของเขตพุทธาวาส   เปนเจดียยอมมุ
ไม  ๑๒  ยอดเปนบัวกลุม   มีเจดียรายโดยรอบทั้ง ๔  ดาน   ทั้งหมดตั้งอยูบนฐานรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 

๔.  ศาลาการเปรียญ        อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพุทธาวาส 
  ๕.  หอระฆัง       อยูดานทิศเหนือของศาลาการเปรียญ   เดมิตั้งอยูดานหลังหมูกุฏิสงฆ 

                                                           
 ๕๑ สัมภาษณ   พระครูโสภิต   วชัรโชต,ิ  เจาอาวาสวัดปากคลอง   อ.บานแหลม   จ.เพชรบุรี,  

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๕.  



 ๒๓๒

๖.  หมูกุฏิสงฆ         อยูทางดานทิศเหนือของศาลาการเปรียญ    เปนหมูกฏุิไมทรงไทย 
ขนาดใหญตรงกลางมีหอสวดมนตและหอฉัน     ใตถุนกอผนังเปนบางสวน    หันหนาออกสูแมน้ําเพชรบุรี
ตรงบริเวณปากคลองบางครก  

๗. ศาลาทาน้ํา       ม ี ๒  หลังอยูติดกับแมน้ําเพชรบุรี       ปจจบุันยังคงมีการใชงานอยู    
เปนศาลาโถงยกใตถุน   กวาง  ๓  หองตรงกลางเปนทางเดินลงสูแมน้ํา   หลังคาทรงจั่วมีปกนก ๒ ดาน   
หนาจั่วประดับตัวเหงาปนลม     หลังแรกอยูดานหนาศาลาการเปรียญ    อีกหลังอยูดานหนาหมูกุฏิสงฆ 
     
๙.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 
 

 ๙.๒.๑   ตําแหนงที่ตั้ง 
 ศาลาการเปรียญวัดปากคลองตั้งอยูในบริเวณเขตสังฆาวาสทางตะวันออกของวัด      อยูหาง 

จากแนวลําน้ําเพชรบุรีประมาณ  ๓๕  เมตร         มอีาณาเขตดานทิศเหนือติดกับหอระฆังและหมูกุฏิสงฆ 
เชื่อมถึงกันดวยทางเดินกวาง  ๒.๔๕ เมตรซึง่ใชเปนทางเขาหลักของศาลาการเปรียญ    ทิศตะวันออกติด
ถนนดินในวัดถัดออกไปเปนศาลาทาน้ําและแมน้ําเพชรบุรี       ดานทิศตะวันตกเปนบริเวณเขตพุทธาวาส      
สวนทางทิศใตเปนบริเวณพื้นที่วาง     ถัดออกไปเปนบริเวณโรงเรียนวัดปากคลอง 
 

 ๙.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 จากการสอบถามพระครูโสภติ  วัชรโชติ   เจาอาวาสวัดปากคลอง    ศาลาการเปรียญหลังนี้
สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๐  ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๕ นับถึงปจจุบันมอีายุ ๑๐๘ ป    ประมาณ ๕๐ ปที่แลว 
สมัยเจาอาวาสองคกอนไดมีการซอมดีดศาลาการเปรียญขึ้นใหสูง ดังปรากฏชองเสียบกงพัดซึ่งเปนสวน
ฐานรากอาคารใหเห็นอยูตรงโคนเสา๕๒  ชานโลงดานหนาเปนเครื่องคอนกรีตมีจารึกระบวุาสรางขึ้น พ.ศ. 
๒๔๙๓ แตเดิมอาจเปนชานไมหรือกออฐิถือปนู   ปจจบุันยังคงปรากฏบอลางเทาของเดิมอยูทางทิศเหนือ
หลังคากันสาดเดิมมีเทาแขนเหล็กดัดรูปหูชางแตถูกขโมยไปในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒    สวนศาลาขวาง
เดิมตั้งอยูทางดานหนาตอมาไดยายไปไวทางดานหลังอยางในปจจบุัน    ซึ่งคงจะทําในคราวเดียวกับที่
สรางชานโลงดานหนา   ใน พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗  ทางวดัไดซอมดีดศาลาการเปรียญขึ้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
โดยยกวางบนโครงสราง ค.ส.ล สูงประมาณ  ๔  เมตรทั้งนี้เพื่อเพิ่มเนื้อท่ีใชสอยใหกับบริเวณใตถุนอาคาร 

 สวนกิจกรรมการใชงานนิยมใชเปนสถานที่จัดงานเอนกประสงคตางๆ  เชน   ทําบุญเลี้ยงพระ
ทําบุญสังฆทาน    เทศนมหาชาติ    เปนสถานที่รักษาศีลถืออุโบสถ    เรียนพระปริยัตินักธรรมบาลีรวมถงึ
ใชเปนศาลาตั้งศพและสวดศพ      แตปจจบุันกิจกรรมตางๆ  เหลานี้ไดยายไปจัดบนหมูกุฏแิทนเนื่องจาก
พื้นที่มีขนาดใหญกวางขวางและมีความสะดวกกวา 
                                                           

๕๒ สัมภาษณ  พระครูโสภิต   วชัรโชติ,  เจาอาวาสวัดปากคลอง   อ. บานแหลม   จ.เพชรบุรี,  
๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๕. 



 ๒๓๓

๙.๒.๓   ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๙.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง           ศาลาการเปรียญวัดปากคลองวางผังอาคารในแนว
ทิศตะวันออก – ตะวันตก   หันหนาไปทางแมน้ําเพชรบุรีดานทิศตะวันออก     ดานหนามชีานโลง ค.ส.ล. 
กวาง  ๓  เมตรมีบันไดทางขึ้นอยูทางทิศเหนือ     ทางดานหลังมีศาลาขวาง ๑ หลังเชื่อมตอกับศาลาการ
เปรียญดวยชานไมมีหลังคา 
    ศาลาการเปรียญ      โครงสรางผังอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด ๖ หอง    
มีความกวางวดัที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญ  ๙.๖๐ เมตร  ยาว ๑๕.๘๐ เมตร   ระยะกึ่งกลางเสาทางดาน
กวางและดานยาวของอาคารในแตละหองมรีายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่  ๑๐   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  
 

 ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
หองที่  ๑ ๒ ๓ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) 2.24 4.86 2.24 
 

  ดานยาวหรือดานรี   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ) 
หองที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) 2.48 2.60 2.70 2.70 2.60 2.48 
 

ศาลาการเปรียญกั้นฝาลูกฟกกระดานดุนโดยรอบ ๔ ดาน   มปีระตูทางเขาอยู 
ตรงกลางฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังดานละ ๒ ประตู  เสาทุกหองโดยรอบอาคารมีหนาตางบานเปด
ยกเวนหองดานทิศใตของฝาดานสกัดหลังและหองดานทิศตะวันตกของฝาดานทิศใตทําเปนฝาทึบ 

ที่วางภายในอาคารมีลักษณะเปนโถงยาวรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด    ๔      หอง     
รายลอมดวยทวิเสาคูกลางประธานภายในอาคาร ๒ แถว    เสาแตละตนประดับดวยแผนภาพพุทธประวัติ
ยาวตอเนื่องถึงกันโดยรอบโอบลอมพื้นที่โถงกลางไวในกรอบรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาอันเปนผลใหการรับรูที่วาง
ภายในอาคารมีความชัดเจนมากขึ้น       กลางโถงคอนไปดานหลังหรือดานทิศตะวันตกมีธรรมาสนเทศน
ยอดบุษบก     ชิดฝาดานทิศเหนือหรือดานขวา (เมื่อเห็นธรรมาสนอยูดานหนา) มีอาสนสงฆยาว  ๕  หอง   
๑๓.๔๕  เมตร   กวาง ๑ หอง  ๒.๖๐ เมตร  ยกพื้นสูงจากพืน้ศาลาการเปรียญ ๐.๖๐ เมตร    ปลายดาน
ทิศตะวันตกตั้งโตะหมูบชูาประดิษฐานพระพทุธรูปประธานหันหนาไปทางทิศตะวันออก    และปลายดาน
ทิศตะวันออกเวนที่วางไว  ๑  หองสําหรับเก็บขาวของเครื่องใชตางๆ บนศาลาการเปรียญ  

ศาลาขวาง         เปนอาคารขนาดยาว  ๕  หอง    วางผังในแนวทิศเหนือ – ใต     
กวาง ๓.๑๐ เมตร  ยาว  ๙.๕๖ เมตร   เปนศาลาโปรงไมมีฝาหรือพนักกันตกเชื่อมตอกบัศาลาการเปรียญ
ดวยชานไมมีหลังคากวาง  ๒.๔๑ เมตร    ในอดีตศาลาขวางตั้งอยูทางดานหนาของศาลาการเปรียญ 



 ๒๓๔

๙.๒.๓.๒   ลักษณะรูปทรง 
ศาลาการเปรียญ       เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา     ปจจบุันถูก 

ซอมดีดขึ้นใหสูงโดยมีใตถุนสูงประมาณ  ๒.๒๘  เมตร ( สํารวจเมื่อเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๕ )  แตจาก
คราบความชื้นและรอยกรอนของเนื้อไมบนเสาแตละตนอันมีสาเหตุมาจากความชื้นของระดับพื้นดินเดิม
ทําใหพอที่จะสันนิษฐานไดวาเดิมศาลาการเปรียญหลังนี้อาจจะยกพื้นสูงประมาณ  ๑.๗๐  เมตร 

ดานหนาอาคารมีชานโลงเครื่องคอนกรีตสําหรับใชเปนทางเขาหลัก   ดานหลัง 
มีชานไมมีหลังคาเชื่อมกบัศาลาขวาง     อาคารกั้นฝาลูกฟกกระดานดุน  ๔ ดาน      ฝาดานสกัดหนาและ
สกัดหลังมีประตูดานละ ๒ บาน    เปนประตูบานเปดคูฝาลูกฟกกระดานดุนและมีชองแสงลูกกรงเหล็ก
ขนาบขาง ๒  ดาน    ฝาที่เหลือโดยรอบมหีนาตางทุกหอง    ยกเวนหองดานทิศใตของฝาสกัดหลังและ
หองดานทิศตะวันตกของฝาดานทิศใตทําเปนฝาทึบ   หนาตางทุกบานเปนบานเปดคูฝาลูกฟกกระดานดุน
มีชองแสงลูกกรงเหล็กขนาบขาง ๒  ดานเชนเดียวกับประตู           

หลังคาทรงจั่วและมีหลังคากันสาดคลุมโดยรอบ ๒ ตบั  หลังคาจั่วและกันสาด  
ตับบนมุงกระเบื้องซีเมนตหางวาว   สวนกันสาดตับลางมุงสังกะสีเดิมค้ํายันดวยเทาแขนเหล็กดัดรูปหูชาง   
หนาบันปดแผนไมกระดานเรียบ    เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบเครื่องลํายองประกอบดวย  ชอฟา  
ใบระกา  หางหงส   ตัวลํายองสะดุงพาดแปไมรวม  ๔  คร้ัง 

ศาลาขวาง    เปนอาคารไมยกใตถุนสูง  ๒.๒๖  เมตร   เปดโลงไมมีพนักกันตก    
ฝาทิศใตปดไวชั่วคราวดวยสังกะสี   หนาบันปดแผนไมกระดาน   หลังคาจัว่มุงกระเบื้องซีเมนตหางเหยี่ยว
และมีหลังคากันสาดมุงสังกะสียื่นคลุมโดยรอบทั้ง  ๔  ดาน  

 

๙.๒.๓.๓   ลักษณะโครงสราง       เปนอาคารโครงสรางไม    ระบบโครงสรางสําคัญ 
แบงได ๒ สวนคือ  โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา   โครงสรางตัวอาคารมโีครงหลักที่เสา ๒ ชดุ    
ชุดแรกเปนเสาคูกลางประธานมี ๑๐ ตนตั้งขึ้นไปรับหลังคาจั่ว     เปนเสาไมกลมปลายสอบลมเขาดานใน
เสนผานศูนยกลางประมาณ 11”-12”     ชุดที่  ๒  เปนเสารอบอาคารม ี ๒๐ ตนเปนเสาไมกลมปลายสอบ
เสนผานศูนยกลางประมาณ 9½” -10½”  ต้ังขึ้นไปรับฝาและหลังคากันสาด     พื้นอาคารปูไมกระดานบน
รอดตามแนวยาว     ไมกระดานแตละแผนมีเดือยไมกลมยดึติดเขาไวดวยกัน    รอดเสียบทะลุกึ่งกลางเสา
ปลายโผลพนออกมาเล็กนอยสําหรับวางพรึง   ฝาวางอยูบนพรึง  

โครงสรางหลังคาใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทัน    สามารถแบงไดเปน  ๓  สวนคือ    
หลังคาจั่ว   หลังคากันสาดตับบนและกันสาดตับลาง    ชุดโครงสรางจั่วประกอบดวยขือ่   แปหัวเสา   ดั้ง  
อกไก จันทัน  แป กลอน  ระแนงและกระเบื้องตามลําดับ   หลังขื่อสูงจากพืน้ศาลาการเปรียญ ๕.๕๐เมตร     
ชุดโครงสรางหลังคากันสาดตับบนประกอบดวยอะเส  จันทัน  แป  กลอน  ระแนงและกระเบื้อง  หลังอะเส
สูงจากพื้นศาลาการเปรียญ  ๒.๙๓ เมตร       สวนกันสาดตับลางเดิมค้ํายันดวยเทาแขนเหล็กดัดรูปหูชาง     
ตอมาไดถูกขโมยไปจึงใชนอ็ตยึดปลายดานบนของจันทันเอาไวกบัเตาของเสารอบอาคารแทน 

























 ๒๔๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      พระอุโบสถและเจดีย    ลานวัดดานหนาศาลาการเปรียญ 

      รูปดานทิศตะวันตก       รูปดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

  รูปดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ          รูปดานทิศตะวันออก   รูปดานทิศใต 

  โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก 

 เสาประธานติดภาพจิตรกรรมยาวตอถึงกัน
เปนกรอบโดยรอบที่วางโถงกลางประธาน 

  แผนภาพจิตรกรรม 
เขียนเรื่องพุทธประวัติ 
 

ธรรมาสนเทศน 
ปจจุบันสวนยอดชํารุดเสียหายไป 

          หอระฆังเครื่องไม 

    อาสนสงฆตรงปกดานทิศเหนือ 

  ภาพที่  ๔๕    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 



 ๒๔๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    ประตูฝาดานสกัดหนาทิศตะวันออก 
      

     ฝาดานทิศใตหองริมสุดทางตะวันออก      โครงสรางหลังคาจั่ว 

  ขื่อ   แปหัวเสา  เตาและจันทันกันสาด     สลักเดือยเชิงชายหลังคากันสาด 

             เดือยของไมกระดานพื้น         เสารอบอาคารรับตะเฆและอะเส 

ฝา  พรึง  รอดและฝกมะขาม 

  โคนเสาปรากฏชองสอดกงพัด 

       ศาลาขวางตั้งอยูทางดานหลังเชื่อมตอกับศาลาการเปรียญ 
                                    ดวยชานมีหลังคา       

     ภาพที่  ๔๖    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 

 

หนาปดไมกระดานเรียบ  เครื่องปดกระเบื้องแบบเครื่องลํายอง  ชอฟาปากปลา 



 ๒๔๘

๑๐. ศาลาการเปรียญวัดในกลาง    อําเภอบานแหลม 
 
๑๐.๑  ขอมูลของวัดในกลาง 
 

 ๑๐.๑.๑    ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 วัดในกลางตั้งอยูฝงตะวันออกของแมน้ําเพชรบุรี   ปจจุบันตัง้อยูเลขที่  ๒๑๗  ถนนสุขาภิบาล   
หมู  ๓   ตําบลบานแหลม    อําเภอบานแหลม    จังหวัดเพชรบุรี    มีที่ดินรวมทั้งหมด  ๒๑ ไร   ๒  งาน  
๙๖  ตารางวา      อาณาเขตดานทิศเหนือติดถนนสุขาภิบาลและโรงเรียนวัดในกลาง      ทศิตะวันออกติด
ที่วาการอําเภอบานแหลม     ทิศใตติดที่ดินของชาวบานและทิศตะวันตกติดคูน้ําขางวัดถัดเลยไปเล็กนอย
เปนแมน้ําเพชรบุรี   
 จากหลักฐานทางศิลปกรรมอาทิ  พระพุทธรปู  พระอุโบสถและศาลาการเปรียญ   วัดในกลาง
นาจะอายุไมต่าํกวา  ๒๕๐  ป       และจากคําบอกเลาสืบตอกันมาเชื่อกนัวาวัดแหงนี้มีความเกี่ยวของกับ
สมเด็จพระเจาตากสินและทานนกเอี้ยงพระราชมารดาของพระองค   โดยมีเร่ืองเลาวาชวงที่กรุงศรีอยุธยา
เกิดสงครามกับพมา  ทานนกเอี้ยงไดหลบหนีพมามาอยูทีบ่านแหลมแขวงเมืองเพชรบรีุ    คร้ันเมื่อเสียกรุง
สมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ มหาสุรสิงหนาท ซึ่งขณะนั้นยังเปนนายสุดจินดาตองการจะไปรวมกบักองทัพ
พระยาตากที่เมืองจันทบุรี     จึงไดเดินทางไปบานแหลมรับเอาทานนกเอี้ยงไปสงใหกับพระยาตากตาม
คําแนะนําของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก       ผูเชษฐาซึ่งยงัดํารงยศหลวงยกกระบัตรอยูที่
เมืองราชบุรี๕๓   ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจาตากสินสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีก็ไดทรงแตงตั้งทานนกเอี้ยง
ขึ้นเปนกรมหลวงเทพามาตยและโปรดใหสรางวัดขึ้นในนิวาสสถานเดิมของพระมารดาซึ่งก็คือ วัดในกลาง
โดยมีกรมหลวงเทวินทรสุดาเปนผูควบคุมงานกอสราง    กรมหลวงเทวินทรสุดานั้นเดิมชื่อนางจันเปนนอง
ทานนกเอี้ยง      ชาวบานแหลมเรียกทานวาสนมจันอันเปนที่มาของชื่อวัดที่เดิมเรียกวา   วดักลางสนมจัน       
กอนจะเพี้ยนมาเปนวัดกลางสนามจันทรและเปนวัดในกลางในที่สุด          ดงันั้นเมื่อพิจารณาจากตํานาน
เร่ืองเลาดังกลาวแลววัดในกลางนาจะมฐีานะเปนพระอารามหลวงที่สําคัญแหงหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรี๕๔       
   

 ๑๐.๑.๒   ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสาํคัญในวัด 
 ปจจุบันวัดในกลางหันดานหนาออกสูถนนสุขาภิบาลซึ่งอยูทางทิศเหนือ      ผังบริเวณของวัด
แบงเปนเขตพุทธาวาสทางดานตะวันออกและเขตสังฆาวาสทางดานตะวันตก       สถาปตยกรรมที่สําคัญ
ประกอบดวย 

                                                           
 ๕๓ความตอนนี้มีกลาวไวในเรื่องอภินิหารบรรพบุรุษและเรื่องปฐมวงศ,ดู บุญเตือน ศรีวรพจน, 

ชําระตนฉบับ,  อภินิหารบรรพบุรุษและปฐมวงศ  (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), ๓๕ – ๓๖, ๘๗ – ๘๙.  
 ๕๔ “ประวัติความเปนมาของวัดในกลาง,” (อัดสําเนา) 



 ๒๔๙

  ๑.  พระอุโบสถ        ตั้งอยูดานตะวันออกของวัด   สรางขึ้นใหมเมื่อ  พ.ศ.๒๕๑๙ แทน
ของเดิมที่ทรุดโทรมลงไป   พระอุโบสถหลังเดิมยาว ๔ หองหันหนาไปทางทิศตะวันออก   ฐานกออิฐถอืปนู
ฝาเปนไม     หลังคาจั่วทําซอนลด  ๒  ชั้นมกีันสาดและมีเสาพะไลไมกลมรองรับชายคาโดยรอบ      

๒.  ศาลาการเปรียญ        ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ 
  ๓.  หมูกุฏิสงฆ      อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของศาลาการเปรียญ     

 
๑๐.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดในกลาง 
 

 ๑๐.๒.๑   ตําแหนงที่ตั้ง 
 ศาลาการเปรียญวัดในกลางตั้งอยูในบริเวณเขตสังฆาวาสทางทิศเหนือของวัด       อาณาเขต 

ดานทิศเหนือติดกับหอระฆัง ศาลาทางเขา ๒ หลังและถนน    ทิศตะวันออกติดกับลานวดัและพระอุโบสถ    
ทิศตะวันตกเฉียงใตติดหมูกุฏิสงฆ     สวนทศิตะวันตกเปนลานทางเขาวัด  
 

 ๑๐.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 ศาลาการเปรียญวัดในกลางไมปรากฏหลักฐานการสรางแนชัดอาจมอีายุเกาไปถึงปลายสมัย
อยุธยาเนื่องจากมีลักษณะสถาปตยกรรมบางอยางใกลเคียงกับศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามเชน   
เสาแปดเหลี่ยม  หลังคามุขประเจิด  วัสดุมุงและระบบโครงสรางหลังคา   ปจจุบันศาลาการเปรียญหลังนี้
อาจมีอายุไมต่าํกวา  ๒๔๐ - ๒๕๐ ป     ไดมีผูสันนิษฐานวาเดิมคงเปนตําหนักหลังหนึ่งในสมัยอยุธยา      
ตอมาสมเด็จพระเจาตากสินไดโปรดใหยายมาปลูกสรางไวเมื่อคราวที่ทําการสถาปนาวัดในกลางขึ้น๕๕   

 ศาลาการเปรียญไดรับการปฏสัิงขรณคร้ังหนึ่งเมื่อประมาณ ๘๐ ปกอนในสมัยที่หลวงพออั๋น
เปนเจาอาวาสโดยไดเปล่ียนวัสดุมุงจากกระเบื้องกาบูมาเปนกระเบื้องซีเมนตหางเหยี่ยว     หลังจากนั้น 
สภาพอาคารชาํรุดทรุดโทรมเปนอันมาก    ทางวัดจึงไดทําการปฏิสังขรณขึ้นใหมทั้งหมดใน พ.ศ. ๒๕๔๔   
โดยคงฝาผนัง   คันทวยและเครื่องบนของเดิมเอาไว      แตเปล่ียนเสาอาคารใหมเกือบท้ังหมดและเปลี่ยน
กลับมามุงกระเบื้องกาบูตามแบบเดิมรวมทั้งดีดอาคารใหสูงขึ้นจากเดิมราว ๐.๕๐ เมตร๕๖   นอกจากนี้ยัง
ทําศาลาขวางขึ้นใหม ๒ หลังแทนที่ของเดิมที่ร้ือออกไปและทําศาลาทางเขาดานทิศเหนือเพิ่มอีก ๒ หลัง
ปจจุบันศาลาการเปรียญวัดในกลางไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานโดยประกาศลงไวในราชกจิจา
นุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเลมที่  ๑๑๗   ตอนพิเศษ  ๑๐๓ ง   ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕๕๗   
                                                           

 ๕๕ ในประวัติความเปนมาของวดัในกลางกลาววาตําหนักหลังนี้อาจสรางขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระเจาทายสระ (ครองราชย พ.ศ. ๒๒๕๑ – ๒๒๗๕),  “ประวัติความเปนมาของวัดในกลาง.” 

 ๕๖ สัมภาษณ   นายพรหม   อุบลวรรณ,  ชางผูดําเนินการบูรณะปฏิสังขรณศาลาการเปรียญ 
วัดในกลาง   อ.บานแหลม  จ.เพชรบุรี,  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๕. 

 ๕๗ “ประวัติความเปนมาของวัดในกลาง.”  



 ๒๕๐

๑๐.๒.๓   ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๑๐.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง        อาคารปลูกตามตะวันหันหนาไปทางทิศตะวันออก        
มีศาลาขวาง ๒ หลังวางสกัดอยูดานหนาและดานหลังเชื่อมกับศาลาการเปรียญดวยชานโลงไมมีหลังคา     
ชานดานตะวันออกกออฐิถือปนู   ขณะที่ดานตะวันตกเปนชานไม   ชานทั้งสองมีบันไดทางขึ้นดานเดียว
จากทางดานทิศเหนือ      ถัดจากศาลาการเปรียญไปทางทิศเหนือเล็กนอยในแนวเดียวกับชานและบันได
มีศาลาพักรอหรือศาลาทางเขา  ๒  หลัง 
    ศาลาการเปรียญ       โครงสรางผังอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผายาว  ๗   หอง    
มีความกวางวดัที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญประมาณ  ๑๐.๐๕  เมตร   ยาว  ๑๗.๙๗  เมตร  ภายหลังการ
ปฏิสังขรณดานสกัดและดานยาวของอาคารมรีะยะกึ่งกลางเสาในแตละหองเรียงดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๑๑   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดในกลาง 
 

 ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
หองที่  ๑ ๒ ๓ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๔๓ ๔.๙๔ ๒.๔๓ 
 

ดานยาว   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก )  
หองที่    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ระยะกึ่งกลางเสา  (เมตร) ๒.๘๒ ๒.๔๗ ๒.๔๑ ๒.๓๒ ๒.๔๑ ๒.๔๗ ๒.๘๒ 
 

อาคารกั้นฝาปะกน ๔ ดาน   ฝาดานสกัดหนาหลังแตละดานมีประตู   ๒  บาน 
และหนาตางบานเปด  ๒ บานซึ่งกรอบบานมีลูกกรง   ตรงประตูมีบันไดทอดเขาสูภายในอาคาร    สวนฝา
ดานยาวในแตละหองทําหนาตางบานเปดเชนเดียวกันแตกรอบบานไมมีลูกกรงไม         

ที่วางภายในอาคารมีลักษณะเปนโถงสี่เหลี่ยมผืนผายาว  ๕  หอง      รายลอม 
ดวยทิวเสาคูกลางประธานภายในอาคารหนาตัดแปดเหลี่ยม ๒ แถว    เสาแตละตนประดับภาพจิตรกรรม
เขียนดวยสฝุีนผสมกาวใชสีขาว  เขียว  ดํา  แดงเสนและปดทอง       เขียนเรื่องพระอดีตพระพุทธเจาและ
เร่ืองชาดกมีตัวอักษรกํากับภาพทุกตอน๕๘     ตลอดแนวฝาดานทิศใตยกพื้นทําเปนอาสนสงฆสูงจากพื้น
ศาลาการเปรียญ ๐.๖๗ เมตร   กวาง ๑ หองหรือ  ๒.๘๒ เมตร๕๙  ปลายดานตะวันออกตั้งโตะหมูบูชา
และพระพุทธรูป    เดิมภายในศาลาการเปรียญมีธรรมาสนหลังคายอดบุษบกและตูวางเครื่องบูชาเขียน
ภาพจิตรกรรมสีฝุนรูปพระพุทธเจาและสิงสาราสัตว  
                                                           

 ๕๘  “ประวัติความเปนมาของวัดในกลาง.”  
 ๕๙ เดิมอาสนสงฆยาวเพียง ๖ หอง  ปลายดานตะวันตกเวนที่วาง ๑ หองสําหรับเก็บของและ

วางตูวางเครื่องบูชา      แตในการบูรณะทางวัดไดทําอาสนสงฆขึ้นใหมยาว  ๗  หองตลอดแนวดานยาว
ทั้งหมดของอาคาร. 



 ๒๕๑

ศาลาขวาง    ม ี๒ หลังวางสกดัอยูดานหนาและดานหลังของศาลาการเปรียญ     
สรางขึ้นใหมแทนที่ของเดิมที่ร้ือออกไป   ลักษณะเหมือนกนัทั้ง ๒ หลัง   แผนผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผายาว 
๔ หอง   กวางประมาณ  ๓  เมตร  ยาว ๙.๘๐ เมตร   ศาลาขวางดานตะวันออกเชื่อมกับศาลาการเปรียญ
ดวยชานกออิฐ     สวนดานตะวันตกเชื่อมตอดวยชานไม 
 

๑๐.๒.๓.๒   ลักษณะรูปทรง 
ศาลาการเปรียญ                ลักษณะเปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา     

ปจจุบันยกพื้นใตถุนสูง ๒.๘๐ เมตร   อยางไรก็ตามการสํารวจอาคารเดิมกอนการบูรณะปฏสัิงขรณพบวา
ระดับพื้นศาลาการเปรียญยกสูงจากพื้นดินประมาณ ๑.๖๐ เมตร๖๐อาคารมปีระตูทางเขาตรงฝาดานสกัด
ดานละ  ๒  บานโดยเปนประตูบานเปดคูแบบมีกลอนดาล  สันกลางทําอกเลา    ขนาบซายขวาของประตู
มีหนาตางบานเปดคู  ๒ บานกรอบบานมีลูกกรงไม    ขณะที่ฝาดานขางซึ่งยาว ๗ หอง   ในฝาแตละหอง
ทําหนาตางบานเปดคู ๑ บาน   ลักษณะเดียวกับหนาตางดานสกัดเพียงแตกรอบบานไมมีลูกกรงไม
นอกจากนี้หนาตางดานทิศใตจะมีขนาดเล็กกวาดานทิศเหนือเนื่องจากเปนดานที่ยกพื้นอาสนสงฆ    ฝา
อาคารโดยรอบเปนฝาปะกนนั่งอยูบนพรึงไมขนาดใหญซึ่งแกะสลักเปนลายฐานสิงห 

หลังคาเปนทรงจั่วมมีุขประเจิดดานหนาและดานหลัง   เสารับมุขแกะบัวจงกล 
ลงรักปดทองมีลายกรุยเชิงดานลาง  ฐานหนาบันประดับลายหนากระดานแกะลายลูกฟกลอย  กระจังรวน
และสาหรายรวงผึ้ง        หนาบันเดิมกอนซอมปดแผนไมกระดานเรียบแตปจจุบันเปนไมแกะสลักลวดลาย
ประดับกระจก    หลังคามุงกระเบื้องกาบูตามแบบของเดิมในอดีต   เครื่องปดกระเบื้องหลังคามุขประเจดิ
เปนแบบเครื่องลํายอง   ตัวลํายองสะดุงพาดเกี่ยวแป ๒ คร้ัง    สวนเครื่องปดกระเบื้องหลังคาซอนบนเปน
แบบรวยระกา   ถัดจากหลังคาจั่วมีหลังคากันสาด  ๒  ตับ   กันสาดตับลางยื่นชายคาออกไปนอกอาคาร
รองรับดวยคันทวยแกะลายรูปหัวนาค     
 

ศาลาขวาง       เปนศาลาเครื่องไมยกใตถุนสูงมีลักษณะเหมอืนกันทั้ง  ๒ หลัง     
โดยเปนศาลาโถงกั้นพนักกันตกโดยรอบ  ๓  ดานเวนดานที่ติดกับชาน    หลังคาจั่วมีกันสาดคลุมโดยรอบ
มุงกระเบื้องดินเผาหางเหยี่ยว      ชายคาหลังคากันสาดรองรับดวยคันทวยแบบเดียวกับศาลาการเปรียญ   
หนาบันเปนไมแกะสลักลวดลายประดับกระจก    เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบเครื่องลํายอง๖๑      
                                                           

 ๖๐ ดูแบบสํารวจรงัวัดศาลาการเปรียญวัดในกลาง,   คทา  จันทลักขณาและคณะ, “รายงาน
การตรวจสภาพศาลาการเปรียญวัดในกลาง   ม.๓   ต.บานแหลม   อ.บานแหลม  จ.เพชรบุรี,”  รายงาน
ประกอบรายวชิาอนุรักษอาคารทางประวัติศาสตรและโบราณสถานในประเทศไทย  ๑   บณัฑิตวิทยาลัย     
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑. (อัดสําเนา)    

 ๖๑ ศาลาขวางหลังเดิมที่ถูกร้ือไปน้ันเปนอาคารหลังคาทรงจั่วมีกันสาดคลุมโดยรอบ    ชายคา
ค้ํายันดวยเทาแขนไมมีคันทวยและเครื่องปดกระเบื้อง. 



 ๒๕๒

   ๑๐.๒.๓.๓  ลกัษณะโครงสราง   อาคารเปนโครงสรางไม   สามารถแบงโครงสรางหลัก
ไดเปน ๒ สวนคือ   โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา      โครงสรางตัวอาคารมีโครงหลักอยูที่เสา
หนาตัดแปดเหลี่ยม ๒ ชุด  ชดุแรกเปนเสาคูกลางประธานภายในอาคาร ๑๒ ตนขนาดเสนผานศูนยกลาง 
๑๓” ปลายสอบลมเขาดานใน    ชุดที่ ๒ เปนเสารอบอาคารมี  ๒๒  ตนขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๐”     
ปลายสอบลมเขาดานในเชนเดียวกัน โครงสรางพื้นเดิมใชการปูไมกระดานบนรอดซึ่งเสียบทะลุกลางเสา
ปดหัวรอดดวยพรึงขนาด 2½” x 10”  ซึ่งแกะเปนลายฐานสิงห       ปจจุบันชางที่ทําการซอมไดเสริมตง
และคานไมเพื่อชวยเสริมโครงสรางพื้นใหแข็งแรงขึ้น    สวนฝาอาคารซึ่งเปนชุดฝาปะกนวางบนพรึงและ
พิงไวกับเสารอบอาคารอีกตอหนึ่ง 

โครงสรางหลังคาสามารถแบงไดเปน  ๓ สวนคือ  หลังคาจัว่, หลังคากันสาดตับบนและ 
หลังคากันสาดตับลาง             โครงหลังคาหลังคาจั่วใชระบบการถายน้ําหนักดวยเครื่องประดุผสมจันทัน      
เนื่องจากอาคารมีชวงฐานจั่วทีก่วางจึงจําเปนตองมีการเสริมจันทันเพื่อชวยรับแป สําหรับวางกลอนของ
ผืนหลังคาหรืออาจเปนความพยายามทีจ่ะรกัษาแบบอยางของระบบโครงสรางแบบเครื่องประดุเอาไว๖๒   
โดยในชุดของโครงสรางประกอบดวยขือ่เอกขนาด ๘”x ๘”  พาดยึดระหวางหัวเสาคูกลางประธาน ๒ ตน   
ปลายขื่อสองดานบากวางแปหัวเสารูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาดไมเทากันกับขื่อเอก  ขณะที่ปลายสุดบากเดือย
สําหรับยึดเขากับเชิงกลอน      จากขื่อเอกตั้งเสาตุกตาขึ้นไปรับขื่อโทขนาด ๖” x ๖”   ซึ่งปลายขื่อบากวาง
แปรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาดไมเทากันกับขื่อโทเชนเดียวกัน   กลางขื่อโทตั้งดั้งขนาด 2½”x 6” ขึ้นไปรับอกไก   
จากนั้นพาดจันทันในแนวทแยงจํานวน  ๒ ตวั     ตัวแรกพาดจากอกไกไปยังแปปลายขื่อโท   ตัวที่สอง
พาดจากแปปลายขื่อโทไปยังแปหัวเสา   สันจันทันบากรองสําหรับวางแปรปูส่ีเหลี่ยมผืนผา   ถัดจากแป
ขึ้นไปเปนกลอน  ระแนงและกระเบื้องกาบูตามลําดับ  หลังขื่อเอกสูงจากพืน้ศาลาการเปรียญ ๕.๒๐ เมตร   
สวนหลังขื่อโทสูง  ๖.๘๓  เมตรโดยประมาณ 

โครงสรางหลังคากันสาดตับบนใชจันทันเขามาชวยในการถายน้ําหนักดวยเชนเดียวกัน       
โดยในชุดของโครงสรางประกอบดวยขือ่รับหลังคากันสาดขนาด  4” x  4½”   พาดระหวางเสาในประธาน
และเสารอบอาคาร   ปลายขื่อดานในเสียบทะลุเสาในประธาน  ปลายดานนอกวางบนเสารอบอาคารและ
บากรองสําหรับวางแปหัวเสาขนาดเทากับขื่อ      จากนั้นพาดจันทันจากเสาในประธานลงมายังแปหัวเสา   
สันจันทันบากรองวางแปสี่เหลี่ยมผืนผา  ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน   ระแนงและกระเบื้องกาบูตามลําดบั   
หลังขื่อหลังคากันสาดสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ  ๓.๐๒  เมตร      สวนโครงสรางหลังคากันสาดตับลาง
ใชเตาไมขนาด  ๒” x ๖”  ยื่นออกจากอาคาร ๐.๖๒ เมตร    โดยปลายดานในเสียบทะลุกับเสารอบอาคาร 
ปลายดานนอกบากรองสําหรับวางแปปลายเตารูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  ปดปลายเตาดวยเชิงกลอน  ค้ํายันดวย
คันทวยไมแกะลายรูปหัวนาค     ถัดจากแปขึน้ไปเปนกลอน   ระแนงและกระเบื้องกาบูตามลําดับ   

                                                           
 ๖๒ สมใจ  นิ่มเล็ก,  อุโบสถ  สถาปตยกรรมไทย  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๔๗), ๑๑๓. 
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       รูปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

        รูปดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รูปดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

  รูปดานทิศตะวันออก 

รูปดานทิศใต 

     ปกอาคารดานทิศเหนือ       ปกอาคารดานทิศใตยกพื้นเปนอาสนสงฆ 

  อาสนสงฆทําใหมยาวตลอดแนวยาวอาคาร   สภาพใตถุนหลังถูกดีดใหสูง 

 ประตูและบันไดดานทิศตะวันออก          หนาตางลูกกรงไมดานตะวันออก       คันทวยไมแกะสลักรูปหัวนาค 

                   พรึงแกะลายฐานสิงห 

   โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก 

   รูปดานทิศตะวันตก 

 ฝาดานทิศใต         ภาพที่  ๔๗   ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดในกลาง 



 ๒๕๙

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          โครงสรางหลังคาจั่ว       โครงสรางหลังคากันสาด 

    
 ศาลาขวางทิศตะวันออก 

ศาลาการเปรียญวัดในกลางกอนการบูรณะถายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

       

    สภาพภายในศาลาการเปรียญวัดในกลางถายเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ 

เสาประธานประดับภาพจิตรกรรม 

   

  จิตรกรรมสีฝุนเรื่องพุทธประวัติ 

       
     ชานโลงเชื่อมกับศาลาขวางทิศตะวันตก 

      ศาลาขวางทิศตะวันออก 

       ศาลาขวางทิศตะวันตก ศาลาการเปรียญวัดในกลาง 
ขณะบูรณะซอมแซมถายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

       ศาลาการเปรียญวัดในกลาง 
       กอนบูรณะถายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

        ภาพที่  ๔๘   ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดในกลาง 

 

ภาพที่  ๔๙    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดในกลางกอนการบูรณะใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ที่มา :  คทา  จันทลักขณาและคณะ, “รายงานการตรวจสภาพศาลาการเปรียญวัดในกลาง  ม.๓  ต.บานแหลม  

อ.บานแหลม  จ.เพชรบุรี,”  รายงานประกอบรายวิชาอนุรักษอาคารทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน 
ในประเทศไทย ๑  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑. (อัดสําเนา) 



 ๒๖๐

๑๑. ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ   อําเภอบานลาด 
 
๑๑.๑  ขอมูลของวัดโพธิ์กรุ 
 

 ๑๑.๑.๑  ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 วัดโพธิ์กรุเปนวดัราษฎรตั้งอยูริมฝงหวยโพธิ์กรุบนถนนสายบานลาด – โพธิก์รุ    ตําบลทาชาง    
อําเภอบานลาด     จังหวัดเพชรบุรี      มีเนื้อท่ีทั้งหมด  ๒๗  ไร       ดานทศิเหนือติดกับที่ดินของชาวบาน
ทิศตะวันออกติดหวยโพธิ์กรุซึ่งเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําเพชรบุรีไหลไปลงทะเลในแถบอําเภอบานแหลม    
ทิศใตติดถนนสายบานลาด – โพธิ์กรุ     สวนทิศตะวันตกติดโรงเรียนวัดโพธิ์กรุ  

 เทียบเคียงจากงานปูนปนตรงพระอุโบสถและหอระฆังสันนิษฐานวาวัดนี้นาจะสรางขึ้นในชวง
ตนรัตนโกสินทรตั้งแต พ.ศ. ๒๓๒๕  ลงมาหรืออาจเกากวานั้นเล็กนอยโดยมีประวัติวาหลวงพอท่ีสรางวัด
ชื่อวาพระปรัดเปนพระธุดงสจากกรุงเทพมาจาํวัดอยูที่วัดทาชาง   ชาวบานจึงนิมนตใหมาสรางวัดแหงนี้๖๓   
ขอมูลของกรมศาสนาวัดโพธิก์รุไดรับพระราชทานวิสุงคสีมารามเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๐๖๔     
 

 ๑๑.๑.๒   ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสาํคัญในวัด 
 วัดโพธิ์กรุหันดานหนาออกสูหวยโพธิ์กรุทางทิศตะวันออก     ปจจุบันสามารถเขาถึงไดจาก
ถนนสายบานลาด – โพธิ์กรุ     ผังบริเวณของวัดแบงเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสแยกจากกันอยางชัดเจน    
เขตพุทธาวาสอยูติดลําหวยทางทิศตะวันออก   สวนเขตสังฆาวาสอยูถัดไปทางตะวันตก    สถาปตยกรรม
ที่สําคัญในวัดประกอบดวย 
  ๑.  พระอุโบสถ       อยูทางทศิตะวันออกของวัด   เปนอาคารกออฐิถือปูนขนาด ๕ หอง
หันหนาไปทางทิศตะวันออกมกีําแพงแกวลอมรอบ   กวาง ๗.๕๐ เมตร   ยาว ๑๕.๔๐ เมตร    ฐานอาคาร
แอนโคงทองสําเภา    กลางผนังดานสกัดหนาและหลังทําซุมประตูยอดมณฑป    ผนังดานขางทําหนาตาง
ซุมบันแถลงดานละ ๓ บาน       หลังคาทรงจั่วทําซอนลด  ๒ ชั้นใชโครงสรางแบบเครื่องประดุมีจันทันฝาก     
หนาบันประดับลวดลายปูนปน       ดานหนามีหลังคาเพิงยื่นออกไปคลุมโถงทางเขา      พระอุโบสถหลังนี้
คงสรางขึ้นในชวงสมัยตนรัตนโกสินทร 

 ๒.  หอระฆัง      ตั้งอยูในเขตพุทธาวาสติดแนวกําแพงแกวดานตะวันตกของพระอุโบสถ   
เปนอาคารกออฐิถือปูนสูง ๒ ชั้น   แผนผังรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสกวางยาวดานละ ๓.๙๐ เมตร   มบีันไดทาง
ขึ้นอยูทางทิศใต    ยอดหลังคาทําเปนปลายแหลมทรงปรามิดซอนกัน  ๒  ชั้น 

                                                           
 ๖๓ กรมศิลปากร,  กองโบราณคดี,  รายงานการสํารวจจิตรกรรมฝาผนัง จังหวดัเพชรบุรี 

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๖),  ๒๙๘. 
 ๖๔ สัมภาษณ   พระอธิการเยี่ยม  ธมมฺชโิร,  เจาอาวาสวัดโพธิ์กรุ  อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี,  

๒๑  มีนาคม  ๒๕๔๖.  



 ๒๖๑

  ๓.  ศาลาการเปรียญ        อยูดานทิศใตของพระอุโบสถ 
  ๔.  ศาลาทาน้ํา        เดิมมี ๒ หลังตั้งอยูหนาวัดติดกับลําหวย    ตอมาไดยายมาไวทาง 

ทิศใตของพระอุโบสถติดกับแนวกําแพงแกว      ตัวศาลามจีุดนาสนใจอยูตรงภาพจิตรกรรมตรงฝาเพดาน
เขียนลวดลายรูปดอกไมและแผนกระดานคอสองเขียนเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ปจจบุนัลบเลือนไปมาก
และเหลืออยูเพียงไมกี่แผน      หนาบันเปนไมแกะสลักลวดลายประดับกระจกสี    หลังคาทรงจั่วมีกันสาด
ปกนกโดยรอบ    เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบเครื่องลํายอง 
  ๕.  หมูกฏุิสงฆ     อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของพระอุโบสถ   เปนหมูกฏุิไมขนาดใหญ
ทรงไทยยกใตถุนสูง     ตรงกลางมีหอสวดมนตสูง  ๒  ชั้นหลังคาประดับชอฟา  ใบระกา  หางหงส 
 
๑๑.๒.  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ 
 

 ๑๑.๒.๑   ตําแหนงที่ตั้ง 
 เดิมศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุตั้งอยูทางทิศเหนือของหมูกุฏหิรือทางตะวันตกของพระอุโบสถ  

ตอมาไดยายมาไวทางทิศตะวันออกของหมูกฏุิใกลกับลําหวยหนาวัดอันเปนที่ตั้งในปจจุบนั    มีอาณาเขต
ดานทิศเหนือติดสนามหญาถัดไปเปนศาลาทาน้ําและพระอุโบสถ ทิศตะวันออกติดถนนและหวยโพธิก์รุ    
ทิศใตติดถนนและสนามหญา    สวนดานทิศตะวันตกติดกับหมูกุฏิสงฆ   
 

 ๑๑.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 ไมมีหลักฐานแนชัดวาสรางขึ้นสมัยใดแตคาดวาอาจจะมอีายุไมต่ํากวา ๑๐๐ ปเนื่องจากเปน
วัดเกาสรางมาตั้งแตตนรัตนโกสินทร     พระอธิการเยี่ยมเจาอาวาสไดเลาวาศาลาการเปรียญหลังนี้ไดรับ
การซอมแซมปฏิสังขรณครั้งใหญเมื่อราว ๓๐ - ๔๐ ปที่แลว    และเนื่องจากสภาพอาคารชํารุดทรุดโทรม
เปนอยางมากจงึมีการเปลี่ยนชิ้นสวนอาคารตางๆ เกือบท้ังหมดไมวาจะเปน  เสา   ฝา แผงหนาบันและ
เครื่องปดกระเบื้องหลังคา๖๕ และไดยายมาไวดานทิศตะวันออกของวัด   นอกจากนี้เดิมยังมีศาลาขวาง
วางสกัดอยูดานหนาทางทิศตะวันออก ๑  หลังแตไดร้ือออกไปในคราวเดียวกัน     การซอมแซมครั้งนั้นจึง
เสมือนเปนการรื้อสรางใหมเนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพอาคารไปหลายประการ   สวนชานโลง
ดานหลังซึ่งปจจุบันใชเปนทางเขาหลักของอาคารมีจารึกเขียนระบุวาสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ปจจุบันศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุแทบจะไมมีการใชงานใดๆ  ทั้งที่ในอดีตเคยใชเปนสถานที่
ประกอบกิจกรรมสําคัญหลายอยางของวัดอาทิ   ทําบุญเลี้ยงพระ  ถือศีลอุโบสถ  เทศนมหาชาติรวมท้ัง
เปนสถานที่เรียนพระปริยัติธรรมและบาลีของพระสงฆ     แตกิจกรรมทั้งหมดเหลานี้ไดยายขึ้นมาจัดบน
หมูกุฏิสงฆแทนเนื่องจากมีพืน้ที่กวางขวางสามารถจุผูคนไดมากกวา     
                                                           

 ๖๕ สัมภาษณ  พระอธิการเยี่ยม  ธมฺมชิโร,  เจาอาวาสวัดโพธิ์กรุ   อ.บานลาด  จ.เพชรบุรี,  
๒๑  มีนาคม  ๒๕๔๖.  



 ๒๖๒

 ๑๑.๒.๓   ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
   ๑๑.๒.๓.๑   ลกัษณะแผนผัง      อาคารวางผังในแนวแกนทิศตะวันออก – ตะวันตก    
ปจจุบันหันหนาไปทางหวยโพธิ์กรุทางทิศตะวันออก      แตมีทางขึ้นอยูทางทิศตะวันตกเปนชานโลงกออิฐ
ถือปูนกวาง  ๒.๗๐ เมตร     โครงสรางผังอาคารเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว  ๖  หอง   มีความกวาง
วัดที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญ  ๙.๔๘  เมตร  ยาว ๑๗.๓๐ เมตร   ดานกวางและดานยาวมีระยะกึ่งกลาง
เสาในแตละหองวัดที่ระดับพื้นศาลาการเปรียญดังนี้ 
 

ตารางที่  ๑๒   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ 
 ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 

หองที่  ๑ ๒ ๓ 
ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๕๐ ๔.๒๒ ๒.๕๐ 

 

  ดานยาว   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก )  
หองที่    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๕๗ ๓.๐๐ ๒.๙๕ ๒.๙๕ ๓.๐๐ ๒.๕๗ 
 

  อาคารมปีระตูทางเขาอยูตรงฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังดานละ ๒ บาน   ฝาดานขาง
มีหนาตางบานเปดทุกหอง     ที่วางภายในอาคารเปนโถงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผายาว ๔ หอง   กลางโถงทางทิศ
ตะวันตกเดิมมีธรรมาสนหลังคาบุษบกแตไดชํารุดเสียหายไป  ชิดฝาดานทิศเหนือยกพื้นเปนอาสนสงฆ
ยาว ๕  หองหรอื ๑๔.๘๘ เมตร   กวาง ๑ หองหรือ ๒.๙๐ เมตร   สูงจากพื้นศาลาการเปรียญ ๐.๕๓ เมตร    
ปลายดานทิศตะวันตกตั้งโตะหมูบูชาประดิษฐานพระพุทธรปูประธานบนศาลาการเปรียญ     ปลายดาน
ทิศตะวันออกเวนที่วางไว ๑ หองใชสําหรับเก็บของ  หองดงักลาวติดแผนกระดานดําสําหรับใชในการเรียน
พระปริยัติธรรมและบาลีของพระสงฆ  
 

  ๑๑.๒.๓.๒   ลกัษณะรูปทรง        เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา    ปจจุบัน
ยกใตถุนสูงจากดินประมาณ  ๒  เมตร   แตเมื่อพจิารณาจากคราบความชืน้สีดําและรอยกรอนของเนื้อไม
บนเสาแตละตนสันนิษฐานวาเดิมคงยกพื้นใตถุนสูงจากพื้นดินราว  ๑.๕๕  เมตร 
  อาคารมชีานโลงกออิฐถอืปูนทางดานหลัง  ฝาเปนฝาลูกฟกกระดานดุนทําขึ้นใหมแทน
ฝาเดิมที่ชํารุดเสียหายไป    ฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังมีประตู ๒ บานและหนาตาง ๒ บาน   ประตู
และหนาตางเปนบานเปดคูฝาลูกฟกกระดานดุน      เหนือหนาตางมีชองแสงกระจกยืนยันชัดวาเปนชุดฝา
ที่ทําขึ้นใหม    สวนฝาดานยาวมีหนาตางลักษณะเดียวกับฝาดานสกัดจํานวน ๖ บานเทากับจาํนวนหอง   
เมื่อเทียบเคียงสัดสวนตัวอาคารของศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุและศาลาการเปรียญวัดอื่นแลวเห็นไดชัด
วาสัดสวนของตัวอาคารศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุคอนขางจะสูง     จากการสํารวจรังวัดพบวาฝาอาคาร
สูงถึง ๓.๓๕ เมตรทั้งนี้อาจเปนไดวาในการซอมเมือ่ ๓๐ – ๔๐ ปที่แลวอาจมีการปรุงอาคารขึ้นใหมดวย
สัดสวนที่ตางไปจากของเดิมเนื่องจากการซอมครั้งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพอาคารหลายประการ 



 ๒๖๓

   ในสวนรูปทรงหลังคาเปนหลังคาทรงจั่วถัดลงมามีหลังคากันสาดคลุมโดยรอบ ๒ ตบั
รองรับชายคาดวยค้ํายันเหล็กดัดรูปหูชาง       หลังคามุงกระเบื้องดินเผาหางเหยี่ยว       หนาบันปูนปน
ตรงกลางทําลายเทพพนม   เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบเครื่องลํายองประกอบดวยชอฟา  ใบระกา  
หางหงส    ตัวลํายองสะดุงพาดแปรวม  ๔  คร้ัง 
 

๑๑.๒.๓.๓   ลักษณะโครงสราง     โครงสรางศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุใชไมทั้งหมด      
มีเพียงชานโลงดานทิศตะวันตกเทานั้นที่กออิฐถือปูน   ระบบโครงสรางสามารถแบงออกได ๒ สวนคือ   
โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา    โครงสรางตัวอาคารประกอบขึ้นจากเสาไม  ๒  ชุด   ชุดแรก
เปนเสาคูกลางประธานภายในอาคาร ๒ แถวตั้งขึ้นไปรับหลังคาจั่ว    มีทัง้หมด  ๑๐  ตนเปนเสาไมกลม
ปลายสอบลมเขาดานในเสนผานศูนยกลางประมาณ  12½” - 13½”        เสาชุดที่ ๒  เปนเสารอบอาคาร
ตั้งขึ้นไปรับฝาผนังและหลังคากันสาดมีทั้งหมด ๒๐ ตน   ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ  9½” - 10½”   
ปลายสอบลมเขาดานในเชนเดียวกัน      พืน้อาคารใชไมกระดานปูตามแนวยาวอาคารโดยวางอยูบนรอด     
ไมกระดานแตละแผนยึดติดกันไวดวยสลักเดือยขนาดเล็กรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหรือท่ีเรียกวาเดือยล้ินกระบือ    
สวนรอดเดินตามแนวขวางอาคารโดยเสียบทะลุกึ่งกลางเสา  ปลายยื่นออกจากเสาเล็กนอยสําหรับเปน
บาวางพรึง    ฝาผนังวางบนพรึงและพิงไวกับเสารอบอาคารอีกตอหนึ่ง     
  โครงสรางหลังคาแบงเปน  ๓  สวนตามลักษณะผืนหลังคาที่ลดหลั่นกันประกอบดวย  
หลังคาจั่ว หลังคากันสาดตับบนและกันสาดตับลาง โครงสรางหลังคาใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทัน      
โดยในชุดของโครงสรางจั่วประกอบดวยขือ่ไมหนาประมาณ ๓” วางพาดยึดหัวเสาคูกลางประธานสองตน     
ปลายขื่อสองดานบากวางแปหัวเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส  กลางขือ่ตั้งดั้งขึ้นไปรับอกไก  จากนัน้พาดจันทันทแยง
จากอกไกลงมาปลายขื่อ    สันจันทันบากรองวางแปลานสี่เหลี่ยมผืนผาจํานวน ๕ ตัว   ถัดจากแปขึ้นไป
เปนกลอน  ระแนงและกระเบื้องหลังคา   กลอนวางพาดจากอกไก  แปลาน  แปหัวเสาลงมาถึงสะพานหนู
ซึ่งวางบนเชิงกลอนอีกตอหนึ่ง     ระดับหลังขื่อของหลังคาจัว่สูงจากพื้นศาลาการเปรียญ  ๕.๗๐  เมตร      

สวนชุดโครงสรางของหลังคากันสาดตับบนประกอบดวย   จนัทันวางพาดทแยงระหวาง 
เสาในประธานและเสารอบอาคารโดยปลายดานบนยึดไวกับเตาเสาในประธานดวยสลักเดือย  ปลาย
ดานลางวางบนอะเสและเสารอบอาคารยึดไวดวยสลักเดือยเชนเดียวกัน  สันจันทันบากรองวางแปรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสจํานวน ๔ ตัว    ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน   ระแนงและกระเบื้องหลังคาตามลําดับ     
ระดับหลังอะเสสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ ๓.๗๓ เมตร    ในสวนของหลังคากันสาดตับลางยื่นชายคา
ออกไปประมาณ ๑.๒๔ เมตร    ชุดโครงสรางประกอบดวยจันทันไมขนาด  ๒” x ๖”   ปลายดานบนของ
จันทันยึดไวกับเตาเสารอบอาคารดวยสลักเดือย     ปลายดานลางปดหัวไมและยึดไวดวยเชิงกลอนและ
ค้ํายันดวยเทาแขนเหล็กดัดรูปหูชาง     สันจันทันบากรองวางแปสี่เหลี่ยมผืนผาจํานวน ๒ ตัว   ถัดจากแป
ขึ้นไปเปนกลอน   ระแนงและกระเบื้องหลังคาเชนเดียวกับหลังคาจั่วและหลังคากันสาดตับบน    

 



















 ๒๗๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอระฆัง 

   รูปดานทิศเหนือ รูปดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

   รูปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

โถงกลางประธานดานทิศตะวันออก 

ปกอาคารดานทิศเหนือ 
ยกพื้นเปนอาสนสงฆ 

ปลายดานตะวันออกของอาสนสงฆ 
ติดกระดานดําใชเรียนนักธรรมบาลีของสงฆ 

    ปกอาคารดานทิศใต 

      ศาลาทาน้ําและจิตรกรรมคอสอง 

   รูปดานทิศใต 

    รูปดานทิศตะวันออก 

   รูปดานทิศตะวันตก 

        ภาพที่  ๕๐    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ 

พระอุโบสถ 

 

 โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก 



 ๒๗๓

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  หนาบันปูนปนตรงกลางทําเปนลายเทพพนม       เครื่องปดกระเบื้องปูนปนแบบเครื่องลํายอง       ชอฟาปากปลา 

 

ฝาสกัดหนาดานทิศตะวันออก 
    

ฝาดานทิศใต 

           โครงสรางหลังคาจั่ว 

   โครงสรางหลังคากันสาดตับบน 

     ขื่อเพล แปหัวเสา เตาและเสาประธาน 

เสาดั้ง    ขื่อเพล   ขื่อคัด 
และแผงจั่ว     อะเส จันทันกันสาดและเสารอบอาคาร 

เดือยของไมกระดานพื้น แนวกรอนของเสาซึ่งเปน 
แนวระดับพื้นดินเดิมในอดีต 

 

  ฝาดานทิศใตหองริมดานตะวันออก 

     โครงสรางหลังคากันสาดตับลาง 
         ค้ํายันดวยเทาแขนเหล็กดัด 

        ภาพที่   ๕๑     ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ 



 ๒๗๔

๑๒. ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง     อําเภอเขายอย 
 
๑๒.๑  ขอมูลของวัดหวยหลวง 
 

 ๑๒.๑.๑   ทําเลที่ตั้งและประวัติความเปนมา 
 วัดหวยหลวงเปนวัดราษฎรตั้งอยูในเขตพื้นที่หมู ๔ ตําบลเขายอย  อําเภอเขายอย  โดยตั้งอยู
บนพื้นที่ราบลุมมอีาณาเขตโดยรอบเปนที่นา   มีลําหวยและถนนตัดผานหนาวัดทางทิศเหนือ    ถัดเลยไป
ไมไกลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ตั้งเปนของวัดยาง   อาํเภอเขายอย   ปจจบุันยังไมมีการตรวจสอบ
หลักฐานแนชัดวาวัดนี้สรางขึ้นในสมัยใด        
 

 ๑๒.๑.๒   ผังบริเวณและสถาปตยกรรมสําคัญในวัด 
 วัดหวยหลวงหันหนาไปทางทิศเหนือซึ่งมีถนนและลําหวยไหลผาน ภายในวัดแบงเขต
พุทธาวาสและสังฆาวาสแยกจากกันอยางชดัเจนดวยแนวแกนตะวันออก - ตะวันตก  โดยมีเขตพุทธาวาส
อยูทางตะวันออก    ขณะที่เขตสังฆาวาสอยูทางตะวันตก     สถาปตยกรรมในวัดประกอบดวย 
  ๑.  พระอุโบสถ  ( หลังเกา )     อยูทางดานทศิตะวันออกของวัด    ลักษณะเปนอาคาร
กออฐิถือปูนขนาด ๕ หองหันหนาไปทางทิศตะวันออก    มีมขุหลังคาเพิงดานหนาและดานหลังซึ่งปจจบุัน
เหลืออยูเพียงเสาหานรองรับหลังคาเพิง       ดานหนามีประตู  ๒  บาน   ดานหลัง  ๑  บาน   บานประตูมี
รองรอยภาพเขียนลายรดน้ํา      ผนังดานยาวมีหนาตางดานละ  ๕  บาน   หนาบันลวดลายปูนปนประดบั
เครื่องถวยจีนไมมชีอฟา  ใบระกา  หางหงส        อาคารลอมรอบดวยกาํแพงแกวเตี้ยๆ  มีซุมประตูทางเขา  
๒  ชองอยูทางทิศเหนือ     ดานหนาภายในเขตกําแพงแกวมีเจดียยอมมุไมสิบสอง ๑ องค       พระอุโบสถ
หลังนี้ไมปรากฏหลักฐานการสรางที่แนชัด     กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานไวใน
ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๓๓  ตอนพิเศษ ๕๐ ง    ลงวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙๖๖ 

  ๒.  พระอุโบสถ  ( หลังใหม )        อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระอโุบสถหลังเกา       
เปนอาคารกออฐิถือปูน    หลังคาทําซอนลด  ๒  ชั้นประดับชอฟา  ใบระกา  หางหงส      
  ๓.  ศาลาการเปรียญ        อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระอุโบสถ 

  ๔.  หมูกุฏิสงฆ      เปนหมูกุฏทิรงไทยยกใตถุนสูง   เดิมอยูตดิกับศาลาการเปรียญและ 
หอระฆังทางดานทิศเหนือของวัด   ใน พ.ศ.๒๕๓๙  ไดร้ือมาปลูกสรางใหมทางดานทิศใตเชนในปจจุบนั 
  ๕.  หอระฆัง     อยูทางทิศเหนือของศาลาการเปรียญ   เปนหอระฆังไมโปรงสูง  ๒  ชั้น 
ในอดีตตั้งอยูติดกับหมูกุฏิสงฆ    แตเมือ่มีการยายกุฏิออกไปจึงไมไดมีการใชงานอันใดอีกในปจจุบัน 

                                                           
 ๖๖ กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ,   ทะเบยีนโบราณสถาน

ทั่วราชอาณาจกัร  เลม ๓  พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙,  ๒๕๗.   



 ๒๗๕

๑๒.๒  ขอมูลของศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง 
 

 ๑๒.๒.๑   ตําแหนงที่ตั้ง 
 ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงตั้งอยูในบริเวณเขตสังฆาวาสดานตะวันตกของวัด ในอดีตดาน 

ทิศเหนือติดกับหอระฆังและกุฏิสงฆ       ตอมาทางวัดไดยายกุฏิไปปลูกไวทางทิศใตของศาลาการเปรียญ    
สวนทิศตะวันออกติดพระอุโบสถและสระน้ํา     ทิศตะวันตกติดพื้นที่โลงของวัด  
 

 ๑๒.๒.๒   ประวัติการสรางและการปฏิสังขรณ 
 ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒  โดยใชชางจากวัดยาง   อําเภอเมอืง  
จังหวัดเพชรบุรีเปนผูออกแบบสราง๖๗ ปจจบุันมีอายุ ๔๖  ป   ในปลายป พ.ศ. ๒๕๔๔  ทางวัดไดซอมดีด
อาคารขึ้นสูงจากเดิมประมาณ  ๑.๑๐-๑.๒๐ เมตร   เทพื้นปนูใตถุนอาคาร   ตีฝาเพดาน  เปล่ียนกระเบื้อง
หลังคาและทําบันไดทางขึ้นใหม    การซอมทั้งหมดแลวเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 สวนกิจกรรมการใชงาน   ในอดีตใชเปนสถานที่จัดงานบุญตางๆอาทิ  งานบุญเลี้ยงพระ  งาน
บุญทอดกฐินผาปา  งานเทศนมหาชาติและใชเปนสถานที่ถืออุโบสถรักษาศีลในชวงเขาพรรษารวมทั้งใช
ตั้งศพและสวดศพ     แตปจจุบันแทบจะไมมีการใชงานเชนในอดีตอีกตอไปเนื่องจากกิจกรรมที่กลาวมา
เหลานี้นิยมขึ้นไปจัดบนหมูกุฏแิทนเพราะสถานที่มีความกวางขวางสามารถจุผูคนไดมากกวา  
  

๑๒.๒.๓   ลักษณะทางสถาปตยกรรม 
  ๑๒.๒.๓.๑   ลักษณะแผนผัง     ตัวอาคารวางผังในแนวแกนตะวันออก  –  ตะวันตก    
โดยหันหนาไปทางทิศตะวันตกซึ่งเดิมเคยมีหมูกุฏิสงฆ     ในอดีตศาลาการเปรียญมีบันไดทางขึ้น ๓ ดาน
คือ  ดานทิศเหนือ  ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก     ปจจุบนัเหลืออยูเพียงดานเดียวคือดานทิศตะวันตก
โดยเปนบันไดกออฐิถือปูนสรางขึ้นใหมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕   แทนของเดิมที่เปนบันไดโคงกอดวยอฐิถือปูน  
ขณะที่บันไดเดิมอีก  ๒  ดานเปนไมและบนัไดดานทิศเหนือซึ่งอยูทางดานยาวของอาคารตอเชื่อมเขากับ
หมูกุฏิสงฆโดยตรง     อาคารมีโครงสรางผังรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว ๗  หอง    มีความกวางวัดที่ระดับ
พื้นศาลาการเปรียญ  ๙.๔๒  เมตร   ยาว  ๒๒.๒๑  เมตร     ดานสกัดและดานยาวของอาคารมีระยะ
กึ่งกลางเสาในแตละหองเรียงลาํดับดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๑๓   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง 
 

 ดานสกัดหรือดานกวาง   ( เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต ) 
หองที่  ๑ ๒ ๓ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๖๔ ๓.๘๘ ๒.๖๔ 
                                                           

 ๖๗ สัมภาษณ  พระปลัดสมพงษ   วชิรญาโณ, เจาอาวาสวัดหวยหลวง  อ.เขายอย จ.เพชรบุรี,  
๗  ธันวาคม  ๒๕๔๕. 



 ๒๗๖

ตารางที่  ๑๓   แสดงระยะหองเสาดานสกัดและดานยาวของศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง  (ตอ) 
 

ดานยาวหรือดานรี   ( เรียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ) 
หองที่    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ระยะกึ่งกลางเสา  ( เมตร ) ๒.๕๕ ๓.๔๐ ๓.๓๕ ๓.๓๕ ๓.๓๕ ๓.๔๐ ๒.๕๕ 
 

ศาลาการเปรียญกั้นฝาโดยรอบ  ๔  ดาน   มปีระตูอยูตรงฝาดานสกัดหนาและสกัดหลัง 
ดานละ ๑ ชองประตู      สวนฝาดานที่เหลือโดยรอบทําเปนชองหนาตางบานเปด  ๒  บานตอเสา  ๑  หอง
ยกเวนหนาตางบานที่ติดกับประตูมี  ๑  บานตอ  ๑  หอง     

ที่วางภายในอาคารมีลักษณะเปนโถงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผายาว ๕  หองรายลอมดวยทิวเสา 
ในประธาน  ๒  แถว    ชิดแนวฝาดานทิศใตยกพื้นเปนอาสนสงฆกวาง ๑  หองหรือประมาณ ๓.๐๐ เมตร  
ยาว ๖ หองหรือ ๑๙.๗๖ เมตร  พื้นอาสนสงฆยกสูง ๐.๔๖ เมตร  ปลายดานตะวันออกตัง้โตะหมูบูชาและ
พระพุทธรูปประธานของศาลาการเปรียญ  ปลายดานตะวนัตกเวนที่วางไว ๑ หองสําหรับเปนที่เก็บของ   
ภายในศาลาการเปรียญไมมีธรรมาสนเทศนหลังคาทรงยอดบุษบก แตมีธรรมาสนตั่งซึ่งปจจุบันทางวัด
นาํไปเก็บรักษาไวบนหมูกุฏ ิ

 

๑๒.๒.๓.๒   ลักษณะรูปทรง      เปนอาคารเครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกใตถุนสูง   
๒.๗๒ เมตร  แตกอนจะมีการซอมดีดใหสูงขึ้นศาลาการเปรียญหลังนี้ยกใตถุนสูงเพียง ๑.๖๐ เมตร
เนื่องจากยังปรากฏคราบความชื้นซึ่งเปนระดบัของพื้นดินเดิมในอดีตใหเห็นอยูตามเสาแตละตน 

อาคารกั้นฝาลูกฟกกระดานดุน ๔ ดาน   ฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังซึ่งมี  ๔  หองนั้น    
ในแตละหองทําหนาตางบานเปดคู  ๒  บาน  ประตบูานเปดคู  ๑  บาน  หนาตางบานเปดคู  ๑  บานและ
หนาตางบานเปดคู  ๒  บานเรียงจากทางทิศเหนือไปทิศใตตามลําดับ    สวนฝาดานยาวดานทิศเหนือและ
ทิศใตซึ่งมีทั้งหมด  ๗ หอง    แตละดานมีชองเปดที่ตางกันโดยฝาดานทิศเหนือในทุกหองทําเปนหนาตาง
ชองแสงซี่ลูกกรงเหล็กและตรงกลางของฝาหองที่ ๔ ทําเปนประตูบานเปดซี่ลูกกรงเหลก็ซึ่งเดิมใชเปน
ทางเขาทางหนึ่งของศาลาการเปรียญ       สวนฝาดานทิศใตในแตละชวงเสาทําหนาตางบานเปดคูหองละ 
๒ บานและหนาตางตรงเสา ๓ หองกลางทําบานเปดเปน ๒ ระดับแบงเปนดานบนและดานลาง    
เนื่องจากชวงเสา ๓  หองดังกลาวอยูใตผืนหลังคาซอนบนจึงมีระยะความสูงของฝามากกวาชวงเสาอีก ๔ 
หองที่เหลือ 

   รูปทรงหลังคาเปนหลังคาจั่วซอนลด  ๒  ชั้นทั้งดานหนาและดานหลัง        ในแตละซอน
ซอยผืนหลังคาเปน  ๓   ตับประกอบดวย    หลังคาจั่ว     หลังคากันสาดตับบนและหลังคากันสาดตับลาง      
หลังคาทั้งหมดมุงกระเบื้องดินเผาหางวาว   แตหลังคากันสาดตับลางเดิมมุงดวยสังกะสี   หนาบันไม
แกะสลักลวดลายชอกระหนกดานทิศตะวันออกตรงกลางทําเปนรูปพระพุทธเจา   ดานทศิตะวันตกทํารูป
เสมาธรรมจักร       เครื่องปดกระเบื้องเปนแบบเครื่องลํายอง    ตัวลํายองสะดุงพาดแป ๔ คร้ัง 



 ๒๗๗

  แบบอยางของศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงตางไปจากศาลาการเปรียญวัดอื่นๆ อยาง
ชัดเจนเห็นไดจากการมีประตทูางเขาดานที่ ๓ เพิ่มเขามาซึง่เปนประตูที่เชื่อมตอเขากบัหมูกุฏิสงฆโดยตรง
อันหมายถึงเปนประตูทางเขาสําหรับพระสงฆนั่นเอง   นอกจากนีใ้นรูปทรงหลังคาศาลาการเปรียญยังมี
การทําซอนลดหนาหลัง ๒ ชัน้ซึ่งเปนลักษณะที่ไมคอยพบในศาลาการเปรียญเพชรบุรีทั่วไป   ที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องจากศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงมีอายุไมเกานักโดยเปนอาคารในชวงตนพุทธศตวรรษที่  ๒๖   
ซึ่งทั้งผูวาจางและชางผูสรางเริ่มมอีิสระทางความคิดในการสรางสรรคผลงานมากกวาชวงเวลาที่ผานมา    
รูปแบบอาคารจึงคลี่คลายความเครงครัดจากกฎเกณฑแหงจารีตในอดีต    ศาลาการเปรยีญหลังนี้จึงเปน
ตัวอยางสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณทางกายภาพ และแนวทางการออกแบบสรางสรรค
ศาลาการเปรียญในเมืองเพชรบุรีในชวง  ๕๐  ปที่แลวไดเปนอยางดี  

  

๑๒.๒.๓.๓   ลักษณะโครงสราง      เปนอาคารเครื่องไมสามารถแบงระบบโครงสราง 
สําคัญไดเปน  ๒  สวนคือ   โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา    โครงสรางตัวอาคารประกอบดวย
ชุดของเสาไมกลมปลายสอบ  ๒  ชุด      ชุดแรกเปนเสาคูกลางประธานภายในอาคาร  ๒  แถวม ี๑๒  ตน
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ  12” - 13”       ชุดที่  ๒  เปนเสารอบอาคารม ี๒๐ ตน  ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ  9½” - 10”    สวนโครงสรางพื้นเปนแบบสมัยใหมใชระบบตงและคานแทนรอด        
ไมกระดานพื้นวางบนตงตามแนวยาวอาคาร    ปดหัวตงดวยพรึงโดยใหระดับทองไมเสมอกันยึดติดไว
ดวยตะปู    พรึงดังกลาวเดินโดยรอบอาคารใชเปนตัวรับชุดฝาผนัง 
  โครงสรางหลังคาแบงออกเปน  ๒   ชุดไดแก    หลังคาซอนบนและหลังคาซอนลางซึ่งมี
ระดับตางกันประมาณ  ๐.๗๖  เมตร     และในชุดหลังคาแตละซอนสามารถแบงโครงสรางไดอีก  ๓  สวน
ตามลักษณะผนืหลังคาที่ลดหลั่นกันไดแก  หลังคาจั่ว  หลังคากันสาดตับบนและกันสาดตับลางโดยระบบ
โครงสรางทั้งหมดใชการถายน้ําหนักดวยจันทัน    ในชุดของโครงสรางจั่วประกอบดวยขือ่วางพาดระหวาง
หัวเสาคูกลางประธาน    ปลายขื่อสองดานบากวางแปหัวเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส   กลางขื่อตั้งดั้งขึ้นไปรับอกไก     
จากอกไกพาดจันทันทแยงลงมาที่ปลายขือ่     สันจันทันบากรองวางแปลานสี่เหลี่ยมผืนผาทั้งหมด  ๔  ตัว
ถัดจากแปเปนกลอน   ระแนงและกระเบื้อง     ระดบัหลังขื่อหลังคาจั่วซอนบนสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ   
๕.๑๙  เมตร     สวนหลังขื่อหลังคาจั่วซอนลางสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ ๔.๔๓ เมตร        

ชุดโครงสรางหลังคากันสาดตับบนประกอบดวย     จันทันพาดระหวางเสาประธานและ 
เสารอบอาคาร      ปลายดานบนยึดไวกับเตาเสาในประธาน     ปลายดานลางวางบนอะเสสี่เหลี่ยมผืนผา
ตียึดไวกับเสารอบอาคารและยื่นปลายเลยออกไปนอกอาคาร       สันจันทนับากรองสําหรับวางแป  ๖  ตัว
ระดับหลังอะเสหลังคาซอนบนสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ  ๓.๑๗  เมตร     หลังอะเสของหลังคาซอนลาง
สูงประมาณ  ๒.๔๑ เมตร           สวนหลงัคากันสาดตับลางยื่นออกจากตัวอาคารประมาณ  ๑.๖๓  เมตร
ไมมีค้ํายันเหล็กดัดรองรับชายคา    โดยโครงสรางในปจจบุนัใชเหล็กประกับยึดจันทันกันสาดตับลางไวกับ
จันทันหลังคากันสาดตับบน    สันจันทันบากรองสําหรับวางแปจํานวน  ๒  ตวั 























 ๒๘๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โถงกลางประธานดานทิศตะวันออก 

     

     พระอุโบสถ  
    

 หอระฆังเดิมอยูติดกับกุฏิสงฆ  

      รูปดานทิศตะวันออก รูปดานทิศใต 

  รูปดานทิศตะวันตกเฉียงใต 

รูปดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

รูปดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ     รูปดานทิศตะวันตก 

     อาคารดานทิศใตยกพื้นเปนอาสนสงฆ 

 ประตูกลางฝาดานทิศเหนือ 

 อาสนสงฆดานตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญ 

อาคารดานทิศเหนือ 

        ภาพที่   ๕๒    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง 

    

   หนาบันพระอุโบสถ 

โถงกลางประธานดานทิศตะวันตก 



 ๒๘๙

     

    ฝาดานทิศเหนือ   ตรงกลางมีประตูบานเดิมใชเขาจากหมูกุฏิสงฆ 

     

ฝาดานสกัดหนาทิศตะวันออก 
     

ฝาดานทิศใตหองริม     

   

ฝาดานทิศใตหองกลาง     

 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  หนาบันทิศตะวันออก (ซาย) ทําลายชอกระหนกเปลวตรงกลางทําเปนรูปพระพุทธเจา        หนาบันทิศตะวันตก   
  (กลาง ) ตรงกลางทําเปนรูปเสมาธรรมจักร       เครื่องปดกระเบื้องแบบเครื่องลํายอง         ชอฟาปากนก  (ขวา) 

 โครงสรางหลังคา 
ปจจุบันถูกปดดวยฝาเพดาน 

ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงภายหลังการซอมดีดใหสูง 
  ถายเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

     การลดซอนกันของหลังคาจั่ว  (ซาย) และหลังคาปกนก (กลาง) และโครงสรางการลดชั้นภายในอาคาร (ขวา) 

        ภาพที่   ๕๓    ภาพชุดศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง 



 ๒๙๐

 

 
บทที่  ๕ 

การวิเคราะหทางสถาปตยกรรม 
  

 เนื้อหาในสวนการศึกษาวิเคราะหศาลาการเปรียญเครื่องไมกรณีศึกษาทั้ง ๑๒ หลัง   ผูศึกษา
ไดแบงออกเปน  ๒  ประเด็นหลักประกอบดวย 

 

  ๑. การวิเคราะหโดยใชเกณฑชวงเวลาทางประวัติศาสตร  (Chronological  Analysis) 
ซึ่งสามารถแบงกลุมศาลาการเปรียญออกเปน  ๒  กลุมชวงเวลาคือ 
           ๑.๑  ศาลาการเปรียญสมัยอยธุยาตอนปลายถึงกอนสมัยรัตนโกสินทร 

          ๑.๒  ศาลาการเปรียญสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่  ๕  ลงมา 
 

 ๒. การวิเคราะหโดยใชเกณฑรูปลักษณทางสถาปตยกรรม ( Architectural  Analysis)   
โดยมีโครงสรางในการศึกษาวเิคราะหดังนี้ 

๒.๑  ตําแหนงที่ตั้งและผังบริเวณ     
๒.๒  ทิศทางการวางตัวอาคาร  
๒.๓  การจัดกลุมอาคาร    
๒.๔  แผนผังอาคาร   

    ๒.๔.๑  ขนาดแผนผังและจํานวนหองเสา 
    ๒.๔.๒  องคประกอบในแผนผัง 
    ๒.๔.๓  ลักษณะเนื้อที่ใชสอย       

๒.๕  รูปทรงและรูปแบบอาคาร    
    ๒.๕.๑  รูปทรงและรูปแบบตัวอาคาร 
    ๒.๕.๒  รูปทรงและรูปแบบหลงัคา 

๒.๖  สัดสวนอาคาร  
๒.๗  ท่ีวางภายในอาคาร    
๒.๘  โครงสรางอาคาร   

    ๒.๘.๑  โครงสรางตัวอาคาร 
    ๒.๘.๒  โครงสรางหลังคา 

๒.๙  วัสดุและองคประกอบของโครงสราง      
    ๒.๙.๑  องคประกอบของโครงสรางตัวอาคาร 
    ๒.๙.๒  องคประกอบของโครงสรางหลังคา 

๒.๑๐  ลําดบัขัน้ตอนและวิธีการกอสราง                   

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 ๒๙๑

๑. การวิเคราะหโดยเกณฑชวงเวลาทางประวัติศาสตร  ( Chronological  Analysis ) 
 

 ในการศึกษาวิเคราะหศาลาการเปรียญกรณีศึกษา  ๑๒  วดัในเบื้องตน     ผูศึกษาไดเร่ิมจาก
การหาจุดยืนหรือตําแหนงในชวงระยะเวลาทางประวัติศาสตรของศาลาการเปรียญเหลานี้        เนื่องจาก
ตําแหนงทางประวัติศาสตรนั้นมีสวนสําคัญในการอธบิายรปูแบบและลักษณะทางสถาปตยกรรมตาง  ๆ  
ไดในระดับหนึ่ง         ซึ่งศาลาการเปรียญกรณีศึกษาทั้ง  ๑๒  วัดสามารถจัดแบงออกไดเปน  ๒  กลุมดวย
เกณฑของชวงเวลาทางประวัตศิาสตรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาสมัยที่สรางและอายุเรียงตามลําดับ     
ดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๑๔   แสดงอายุและชวงระยะเวลาสมัยที่สรางศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

เวลาที่สราง ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา ปที่สราง ชวงรัชสมัย 

อายุ  
(ณ.พ.ศ.๒๕๔๘) 

หลักฐานที่ใชอางอิง 
ปที่สราง 

 

๑. ศาลาการเปรียญที่สรางในสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงกอนสมัยรัตนโกสินทร   มีทั้งหมด ๓ หลังไดแก 
 

๑. วัดใหญสุวรรณาราม ประมาณ  พ.ศ. 
๒๑๙๙ - ๒๒๔๕ 

สมัยสมเด็จพระ
นารายณถึงกอนสมัย
สมเด็จพระเจาเสอื 

ประมาณ 
๓๐๓ – ๓๔๙ ป 

สันนิษฐานจากรปูแบบ
สถาปตยกรรม, ตํานาน

และพงศาวดาร 
๒. วัดลาด ประมาณ พ.ศ. 

๒๒๔๕ - ๒๓๑๐ 
ต้ังแตสมัยสมเด็จ 
พระเจาเสือลงมา 

ประมาณ 
๒๓๘ – ๓๐๓ ป 

สันนิษฐานจากรปูแบบ
สถาปตยกรรม 

๓. วัดในกลาง ประมาณ  พ.ศ. 
๒๓๑๑ - ๒๓๒๕ 

ประมาณสมัยสมเด็จ
พระเจาตากสิน 

ประมาณ        
๒๒๓ – ๒๓๘ ป 

สันนิษฐานจากรปูแบบ
สถาปตยกรรม, ตํานาน 

 

๒  ศาลาการเปรียญที่สรางในสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ ๕ ลงมา   มีทั้งหมด ๙  หลังประกอบดวย 
 

๑. วัดยาง พ.ศ. ๒๔๒๓ รัชกาลที่ ๕ ๑๒๕ ป จารึกบนขือ่ใน 
ศาลาการเปรียญ 

๒. วัดปากคลอง พ.ศ. ๒๔๓๐ รัชกาลที่ ๕ ๑๑๘ ป สัมภาษณเจาอาวาส 
๓. วัดเกาะ พ.ศ. ๒๔๔๑ รัชกาลที่ ๕ ๑๐๗ ป บันทึกเอกสารของวัด 
๔. วัดพระทรง พ.ศ. ๒๔๕๒ รัชกาลที่ ๕ ๙๖ ป เอกสาร 
๕. วัดขุนตรา ประมาณ พ.ศ. 

๒๔๕๓ - ๒๔๗๑ 
รัชกาลที่ ๖ - ๗ ประมาณ  

๗๗ - ๙๕ ป 
ประวัติวัดประกอบกับ
จารึกบนคอสอง 

๖. วัดแรก พ.ศ. ๒๔๖๑ รัชกาลที่ ๖ ๘๗ ป อางจากปสราธรรมาสน 
๗. วัดนาพรม พ.ศ. ๒๔๖๕ รัชกาลที่ ๖ ๘๓ ป อางจากปสราธรรมาสน 
๘. วัดโพธิ์กรุ ไมปรากฏ    ประมาณรัชกาลที่ ๖  ๘๐ - ๙๕  ป สัมภาษณเจาอาวาส 
๙. วัดหวยหลวง พ.ศ. ๒๕๐๒ รัชกาลที่ ๙ ๔๖ ป เอกสารของวัด 

  





 ๒๙๓

 ซึ่งเมื่อนําเอาชวงเวลาทางประวัติศาสตรมาใชเปนเกณฑในการศึกษาวิเคราะหแลว      พบวา
รูปแบบศาลาการเปรียญที่สรางขึ้นใน   ๒  กลุมชวงเวลานี้แสดงลักษณะที่แตกตางกันอยางชัดเจน     
 ศาลาการเปรียญในกลุมแรกซึง่สรางในสมัยอยุธยาตอนปลายตอสมัยธนบุรีอันประกอบดวย  
ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม ศาลาการเปรียญวัดลาดและศาลาการเปรียญวัดในกลาง     ซึ่งทั้ง
สามตางมีรูปแบบลักษณะและโครงสรางใกลเคียงกันอยางมากโดยเปนอาคารขนาดใหญยาวถึง  ๗  หอง   
หลังคาทําลดซอนและแบงหลังคาออกเปนหลายตบั    ศาลาการเปรียญวัดใหญทําหลังคาลดซอน  ๒ ชัน้   
แบงผืนหลังคาเปน ๔  ตับ   ตบัสุดทายรองรับดวยคันทวย    ศาลาการเปรยีญวัดลาดทําหลังคาซอนเดียว
แบงผืนหลังคาเปน ๔  ตับและไมมีคันทวย      สวนศาลาการเปรียญวัดในกลางหลังคาทําลดซอน  ๒  ชั้น
และแบงผืนหลังคาเปน ๓ ตับ    ตับสุดทายรับดวยคันทวย     ขอสังเกตในกรณีที่ศาลาการเปรียญวัดลาด
ไมทําหลังคาลดซอน   ๒  ชั้นเหมือนศาลาการเปรียญวัดใหญและวัดในกลางอาจเนื่องจากหลังคาซอนชัน้ 
ในงานสถาปตยกรรมไทยแบบจารีตนั้นเปนฐานานุศักดิ์ทางสถาปตยกรรมอยางหนึ่ง   ใชประกอบในเรือน
เจานายหรือเชื้อพระวงศชั้นเจาฟาขึ้นไปเทานั้น๑      เหตุนี้ศาลาการเปรียญวัดลาดจึงไมทําหลังคาซอนลด     
เพราะมีจุดมุงหมายในการสรางเพื่อเปนศาลาการเปรียญโดยตรง      ตางไปจากศาลาการเปรียญวัดใหญ
และวัดในกลางที่เดิมเคยเปนตําหนักเจานายชัน้สูงมากอน  อยางไรก็ตามศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย   
เขตจอมทอง   กรุงเทพฯ  ซึ่งสรางในสมัยรัชกาลที่  ๔  พบวามีการทําหลังคาจั่วลดซอน  ๒  ชั้นดวยเชนกัน   
แตปจจบุันยังไมหลักฐานใดยนืยันวาเดิมเคยเปนตําหนักเจานายชั้นเจาฟามากอนหรือไม        นอกจากนี้
การที่ศาลาการเปรียญวัดใหญและวัดในกลางตางก็มีคันทวยรับกันสาดตับสุดทายนั้นอาจเชื่อมโยงไดวา
ศาลาการเปรียญวัดลาดซึ่งสรางรวมสมัยกัน      เดิมนาจะมคีันทวยรองรับกันสาดตับสุดทายเชนเดียวกัน    
และหลังคาดังกลาวก็นาจะมงุดวยกระเบื้องกาบูแบบเดียวกับหลังคาจั่วและหลังคากันสาด ๒ ตบัดานบน
มากกวาจะเปนกระเบื้องลอนอยางในปจจุบัน 

 และองคประกอบสําคัญที่แสดงถึงลักษณะศิลปกรรมแบบอยุธยาตอนปลายอยางชัดเจน  คือ  
การทํามุขประเจิดซึ่งพบที่ศาลาการเปรียญวัดใหญและวัดในกลาง  ( ศาลาการเปรียญวัดลาดเปนหลังคา
จั่วซอนเดียวไมมีมุขลด )  ศาลาการเปรียญวัดในกลางทําลดซอนดวยมุขประเจิดหนาและหลัง  ๒  ดาน      
ขณะที่ศาลาการเปรียญวัดใหญทํามุขประเจดิดานหลังเพียงดานเดียว      แมการใชมขุประเจิดจะเปน

                                                           
 ๑ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ   กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  ประชมุพงศาวดารภาคที่  ๒๖  

เร่ืองตํานานวังเกา, พิมพครั้งที่ ๕  (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๓), ๓๕,   ตามกฎมณเฑยีรบาลโบราณ
ราชประเพณี   วังเจาฟาจะมีรูปแบบสถาปตยกรรมตางไปจากวังเจานายชัน้รองลงมาเพื่อเปนเครื่องหมาย
แสดงขัตติยศักดิ์ของเจานายที่ประทับโดยวังเจาฟาจะมีกําแพงวังประดับใบเสมา  ทองพระโรงทําหลังคา
มุขลดสองชั้น     เครื่องปดกระเบื้องหลังคาเปนแบบเครื่องลํายอง      ขณะที่วังของพระองคเจากําแพงวัง
ไมมใีบเสมา    ทองพระโรงทําหลังคาชั้นเดียว     เครื่องปดกระเบื้องเปนแบบรวยระกา. 



 ๒๙๔

ลักษณะอันเดนชัดของสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย    แตกระนั้นก็มีศาลาการเปรียญสมัย
รัตนโกสินทรบางวัดที่หยิบยืมเอามุขประเจิดเขามาใชอยาง ศาลาการเปรียญวัดเชิงทา  จ.อยุธยา  เปนตน 
 ถึงแมศาลาการเปรียญสามหลังขางตนจะมีการใชมุขประเจดิที่ตางกัน    แตทั้งสามหลังตาง
ใชโครงสรางหลังคาแบบเครื่องประดุและมุงหลังคาดวยกระเบื้องกาบูแบบเดียวกันอันเปนระบบโครงสราง
และวัสดุมุงในสมัยอยุธยา๒   นอกจากนี้ยังมลัีกษณะรวมที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งคือการใชเสาหนาตัด
รูปแปดเหลี่ยม    และพบการเขียนลายทองบนเสาคูกลางประธานในศาลาการเปรียญวัดใหญและวัดลาด    
ซึ่งการเขียนลายเสาของศาลาการเปรียญวัดใหญนั้นอาจเปนเรื่องปกติเนื่องจากเดิมเคยเปนตําหนักของ
เจานายชั้นสูง แตลายทองในศาลาการเปรียญวัดลาดอาจแสดงความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันในเรื่อง
อิทธิพลการประดับตกแตงอาคารระหวางศาลาการเปรียญทั้งสองไดในระดับหนึ่ง 
 สวนศาลาการเปรียญในกลุมที่ ๒ ซึ่งสรางสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลที่ ๕  ลงมานั้นพบวา
ตางมีลักษณะรูปแบบโดยรวมเปนไปในแนวทางเดียวกันโดยเปนอาคารสี่เหลี่ยมผืนผายกใตถุน หลังคาจั่ว
มีกันสาดตับบนคลุมโดยรอบสี่ดาน  และมักตอเติมกันสาดตับลางอีกหนึ่งตับยื่นออกไปเพื่อกันแดดกันฝน      
โครงสรางหลังคาใชระบบการถายน้ําหนักดวยจันทัน    นิยมใชเสาไมกลม    หลังคามุงกระเบื้องหางวาว    
ซึ่งเปนลักษณะที่ตางไปจากศาลาการเปรียญในกลุมแรกหลายประการอาทิ   ลักษณะรูปแบบ   ทรวดทรง
และการซอนชัน้ของหลังคา   ลักษณะโครงสรางและวัสดุมุงรวมถึงรูปแบบเสาที่ใช   เปนตน    
 

 สรุปไดวาศาลาการเปรียญกรณีศึกษาสามารถจําแนกออกเปน ๒ กลุมตามระยะเวลาที่สราง
คือ    ศาลาการเปรียญสมัยอยุธยาตอนปลายตอสมัยธนบรีุและศาลาการเปรียญสมัยรัตนโกสินทรตั้งแต
รัชกาลที่ ๕ ลงมา     ซึ่งศาลาการเปรียญในแตละกลุมตางก็มีรูปแบบโดยรวมเปนไปในแนวทางเดียวกัน
อันแสดงลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรมยุคสมัยนั้นๆไดเปนอยางดี     ศาลาการเปรียญกลุมแรกมกัทํา
หลังคาจั่วลดซอน  ๒ ชั้นดวยมุขประเจิดถดัมามีหลังคากันสาดคลุมโดยรอบอีก ๒ – ๓ ตับ   โครงสราง
หลังคาเปนแบบเครื่องประดุมงุดวยกระเบื้องกาบูและใชเสาหนาตัดรูปแปดเหลี่ยม สวนศาลาการเปรียญ
กลุมที่  ๒  มทีี่ลักษณะตางออกไปโดยมักทําหลังคาจั่วเพียงหนึ่งซอนถัดมามีหลังคากันสาดคลุมโดยรอบ
และนิยมตอกันสาดตับลางยื่นออกไปภายนอกอาคารอีกหนึง่ตับ      โครงสรางหลังคาเปนแบบขื่อจันทัน
มุงดวยกระเบื้องหางวาวและใชเสาไมกลม     

 และเปนที่นาสังเกตวาศาลาการเปรียญทั้ง ๒ กลุมนั้นแตกตางกันดวยรูปแบบหลังคาอันเปน
เปลือกนอกของอาคารเทานั้น   แตในรายละเอยีดอื่นๆที่เปนแกนในอาคารเชน  แผนผัง  รูปแบบตัวเรือน  
พื้นที่และที่วางภายในอาคารนั้นยังคงมีลักษณะที่เหมือนกัน อันแสดงใหเห็นวาหนาที่ใชสอยและกิจกรรม
ใชงานของศาลาการเปรียญยังคงเปนแบบแผนเดียวกันไมเปล่ียนแปลงทั้งในสมัยอยุธยาหรือรัตนโกสินทร 

                                                           
 ๒ สมใจ  นิ่มเล็ก,  เครื่องประดุและกระเบื้องกาบ ู ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๙. 



 ๒๙๕

ภาพที่   ๕๔    ภาพชุดเปรียบเทียบรูปแบบหลังคาศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
สมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง             ศาลาการเปรียญวัดแกวไพฑูรย 

           ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา          ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม 

       ศาลาการเปรียญวัดในกลาง       ศาลาการเปรียญวัดเชิงทา 

    ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม           ศาลาการเปรียญวัดลาด 



 ๒๙๖

๒. การวิเคราะหโดยใชเกณฑรูปลักษณทางสถาปตยกรรม   ( Architectural   Analysis ) 
 

 ในการศึกษาวิเคราะหรูปลักษณทางสถาปตยกรรมศาลาการเปรียญกรณีศึกษา  ผูศึกษาได
แยกวิเคราะหโดยใชเกณฑตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
๒.๑  ตําแหนงที่ตั้งและผังบริเวณ 
 จากการศึกษาพบวาศาลาการเปรียญสวนใหญมักมีความสัมพันธกับอาคารในเขตสังฆาวาส
มากกวาเขตพทุธาวาสเห็นไดจากมีศาลาการเปรียญถึง ๙ วัดจาก๑๒ วัดที่ตั้งอยูใกลหอระฆังและกุฏิสงฆ     
ทั้งนี้อาจเนื่องจากวากิจกรรมใชงานของศาลาการเปรียญแทบทุกครั้งมักเกี่ยวพันธกับพระสงฆ ทั้งการ
ทําบุญเลี้ยงพระ   การฟงเทศนหรือเรียนพระปริยัติ    ซึ่งกิจกรรมเหลานี้มีพระสงฆเปนศูนยกลางเสมอ   
จึงอาจกลาวไดวาจุดเริ่มตนของการใชงานในศาลาการเปรียญเริ่มขึ้นจากพระสงฆ กุฏิสงฆหรือพื้นที่เขต
สังฆาวาสกอน    เหตุนี้ศาลาการเปรียญจึงนิยมสรางในบริเวณเขตสังฆาวาสอันสะดวกตอการเขาถึงและ
สอดคลองกับลักษณะกิจกรรมใชงานมากกวา     สวนพื้นที่เขตพุทธาวาสซึง่ประกอบดวยอุโบสถ  วิหาร
และเจดียนั้น อาคารเหลานี้ใชในการทาํสังฆกรรมของสงฆและเปนสถานที่กราบไหวบูชาของฆราวาส    
อันเปนกิจกรรมการใชงานที่มลัีกษณะตางไปจากศาลาการเปรียญ   อกีทั้งควรอยูในสถานที่เงียบสงบ      
ดังนั้นศาลาการเปรียญสวนใหญจึงมักไมนยิมสรางในเขตพุทธาวาสยกเวนในกรณีที่จําเปน ซึ่งมีศาลาการ
เปรียญกรณีศึกษาเพียง ๒ หลังเทานั้นที่ตั้งอยูในเขตพุทธาวาสคือ ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม
และศาลาการเปรียญวัดนาพรม     ศาลาการเปรียญวัดใหญนั้นตั้งอยูติดกับพระระเบียงและพระอุโบสถ
โดยเกือบจะอยูในแนวแกนเดียวกัน       ซึ่งในกรณีนี้อาจวิเคราะหไดวาศาลาการเปรียญหลังนี้เปนอาคาร
ที่มีฐานานุศักดิ์สําคัญสูงยิ่ง   เมื่อยายมาปลูกสรางจึงตองตั้งอยูในตําแหนงที่ดีระดับหนึ่งในแผนผังของวัด     
ขณะที่กรณีศาลาการเปรียญวัดนาพรมนั้นตางออกไป เพราะถึงแมศาลาการเปรียญจะอยูติดกับอุโบสถ  
แตระยะจากศาลาการเปรียญไปหมูกุฏิสงฆถือวาไมไกลเกินไป ความสัมพันธระหวางศาลาการเปรียญ
และหมูกุฏิสงฆจึงยังคงมีอยูในระดับที่ดีและยังสะดวกในการเขาถึง 
 

 ทั้งหมดสามารถสรุปไดวาถึงแมตําแหนงที่ตั้งของศาลาการเปรียญจะไมมีกฎเกณฑตายตัววา
ตองอยูในพื้นทีส่วนใดในแผนผังวัด    แตสวนใหญมักตั้งอยูในบริเวณเขตสังฆาวาสโดยอยูใกลกับกุฏิสงฆ
เนื่องจากกลุมผูใชงานสวนใหญเปนพระสงฆในวัด     ดังนั้นการตั้งอยูใกลกับกุฏิสงฆหรือในเขตสังฆาวาส
จึงสอดคลองเหมาะสมกบัลักษณะกิจกรรมการใชงานของศาลาการเปรียญมากกวาตั้งอยูในเขตพุทธาวาส    
นอกจากนี้อบุาสก อุบาสิกาที่มาทําบุญสามารถเขามาใชงานโดยไมตองไปพลุกพลานในพืน้ที่เขตพุทธวาส     
ซึ่ง   สมคิด    จริะทัศนกุลไดกลาวไวเชนกันวาศาลาการเปรียญมักตั้งอยูสวนหนาเขตสังฆาวาสเพราะเปน



 ๒๙๗

ตําแหนงที่พระสงฆสามารถเขามาใชสอยไดอยางสะดวก   ขณะเดียวกันฆราวาสที่เขามาใชงานก็สามารถ
เขามาไดโดยไมตองผานเขตพุทธาวาส๓ 

 

ตารางที่  ๑๖    ตําแหนงที่ตั้งและผังบริเวณของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

 

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา 

ตําแหนงที่ตั้ง 
ในแผนผังวัด

พุทธาวาส/สังฆาวาส 

ตําแหนงที่ตั้ง 
เทียบจากอุโบสถ  
ทิศ.........ของอุโบสถ 

ลําดับความสัมพันธกับอาคารอื่นๆ  
ในแผนผังวัด ( เรียงจากมากไปนอย
และพิจารณาจากระยะทางใกลไกล ) 

๑. วัดใหญ เขตพุทธาวาส ทิศตะวันตก    พระอุโบสถ,  หอระฆัง,  หมูกุฏิสงฆ 
๒. วัดพระทรง กึ่งกลาง ทิศตะวันออก   (หอไตร)*,  หมูกุฏิสงฆ,  พระอุโบสถ 
๓. วัดลาด กึ่งกลาง ทิศตะวันตก   (หอระฆัง)*,  พระอุโบสถ,  หมูกุฏิสงฆ 
๔. วัดแรก เขตสังฆาวาส ทิศตะวันตก    หมูกุฏิสงฆ,  พระอุโบสถ 
๕. วัดเกาะ กึ่งกลาง ทิศตะวันตก    หอระฆัง,  พระอุโบสถ, หมูกุฏิสงฆ 
๖. วัดยาง เขตสังฆาวาส ทิศใต    หมูกุฏิสงฆ,  หอระฆัง,  พระอุโบสถ 
๗. วัดนาพรม เขตพุทธาวาส ทิศตะวันตก    พระอุโบสถ,  หมูกุฏิสงฆ,  หอระฆัง 
๘. วัดขุนตรา กึ่งกลาง ทิศเหนือ  (หอระฆัง)*,  หมูกุฏิสงฆ,  พระอุโบสถ 
๙. วัดปากคลอง เขตสังฆาวาส ทิศตะวันออก    หอระฆัง,  หมูกุฏิสงฆ,  พระอุโบสถ 
๑๐. วัดในกลาง เขตสังฆาวาส ทิศตะวันตก    หอระฆัง,  หมูกุฏิสงฆ,  พระอุโบสถ 
๑๑. วัดโพธิ์กรุ เขตสังฆาวาส ทิศตะวันตก    หมูกุฏิสงฆ,  หอระฆัง,  พระอุโบสถ  
๑๒. วัดหวยหลวง เขตสังฆาวาส ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ    หมูกุฏิสงฆ,  หอระฆัง,  พระอุโบสถ 

* หมายถึงอาคารนั้นสรางในกลุมอาคารเดียวกับศาลาการเปรียญ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 ๓ สมคิด  จิระทศันกุล, วัด : พทุธศาสนสถาปตยกรรมไทย  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), ๓๓. 

ศาลาการเปรียญวัดแรก 
ตั้งอยูใกลกับหมูกุฏิสงฆทางทิศใต 

ภาพที่   ๕๕    ภาพชุดผังบริเวณศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 
ตั้งอยูใกลกับหมูกุฏิสงฆทางทิศเหนือ 



 ๒๙๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเสนที่  ๑๒๒   ตําแหนงที่ตั้งและผังบริเวณศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

พระอุโบสถ 

ศาลาการเปรียญ 

หมูกุฏิสงฆ 

คลองวัดเกาะ 

     พระอุโบสถ 

ศาลาการเปรียญ 

หมูกุฏิสงฆ หอสวดมนต ศาลาทาน้ํา 

แมน้ําเพชรบุรี 

ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 

ผังบริเวณศาลาการเปรียญวัดแรก 





 ๓๐๐

๒.๒  ทิศทางการวางตัวอาคาร    
 ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาสวนใหญมักหันหนาไปทางทิศตะวันออกโดยพบวามีถึง ๙ วัด      
ยกเวนศาลาการเปรียญวัดพระทรง   ศาลาการเปรียญวัดนาพรมและศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงซึ่งหัน
หนาไปทางทิศตะวันตก  ทั้งนี้สาเหตุการหันหนาอาคารไปทางทิศตะวันออกนั้นเนื่องจากตามคติความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาถือวาทิศตะวนัออกเปนทิศมงคลเพราะตอนที่พระพุทธเจาตรัสรู  พระองคหันพระพักตร
ออกสูแมน้ําเนรัญชราทางทิศตะวันออก  ดงันั้นศาลาการเปรียญสวนใหญจึงหันหนาไปทางทิศตะวันออก
เหมือนพระอุโบสถ   วิหารหรืออาคารทางพุทธศาสนาหลังอื่นทั่วไป    และนอกเหนือจากคติความเชื่อแลว
การหันดานหนาไปทางทิศตะวันออกยังเปนผลใหดานยาวของอาคารวางตามแนวทิศเหนือ  – ใตซึ่งทําให
ศาลาการเปรียญไดรับลมและหลบแสงแดดจากดวงอาทิตย   เนื่องจากทิศทางลมในประเทศไทยจะพัดใน
แนวทิศใต – เหนือและดวงอาทิตยจะออมไปทางทิศใตเปนสวนใหญ   ฉะนั้นทิศทางการวางตัวอาคารของ
ศาลาการเปรียญจึงเปนการวางตามแนวตะวันในลักษณะเดียวกับเรือนไทย สวนกรณีศาลาการเปรียญวัด
พระทรง ศาลาการเปรียญวัดนาพรมและศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงซึ่งหันหนาไปทางทิศตะวันตกนั้น
พบวาเปนการหันหนาออกสูเสนทางสัญจรอยางคลองและถนน  อันเปนการหันออกสูทางเขาหลักของวัด
และของตัวศาลาการเปรียญเองทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเขาถึง      
 

ตารางที่  ๑๘    ทิศทางการหันดานหนาอาคารศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

 

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา 

 
ทิศทางการหนัหนาของอาคาร 

 

 
หันดานหนาไปทาง 

๑. วัดใหญ ทิศตะวันออก พระอุโบสถ 
๒. วัดพระทรง ทิศตะวันตก หอไตร*, พระอุโบสถและหมูกุฏิสงฆ 
๓. วัดลาด ทิศตะวันออก หอระฆัง* และพระอุโบสถ 
๔. วัดแรก ทิศตะวันออก พระอุโบสถ 
๕. วัดเกาะ ทิศตะวันออก พระอุโบสถ 
๖. วัดยาง ทิศตะวันออก ทางสัญจร : ถนนหนาวัด 
๗. วัดนาพรม ทิศตะวันตก  ( เดิม ) ทางสัญจร : คลองและถนนหนาวัด 
๘. วัดขุนตรา ทิศตะวันออก ทางสัญจร : แมน้ําเพชรบุรี 
๙. วัดปากคลอง ทิศตะวันออก ทางสัญจร : แมน้ําเพชรบุรี 
๑๐. วัดในกลาง ทิศตะวันออก พระอุโบสถ 
๑๑. วัดโพธิ์กรุ ทิศตะวันออก ทางสัญจร :  ถนนหนาวัดและคลอง 
๑๒. วัดหวยหลวง ทิศตะวันตก ทางสัญจร :  ถนนหนาวัด 

* หมายถึงอาคารนั้นสรางอยูในกลุมอาคารเดียวกับศาลาการเปรียญ 
 



 ๓๐๑

 นอกจากนี้ในอกีประเด็นหนึ่งพบวา  ศาลาการเปรียญมักหันดานหนาไปทางพระอโุบสถ
หรือไมก็หันไปทางเสนทางสัญจรหลักอยางแมน้ํา    ลําคลองหรือถนนโดยมีศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
๗ วัดหันไปทางพระอุโบสถและอีก ๕ วัดหันไปทางแมน้ําและถนน    ซึ่งกรณีดังกลาวนั้นอาจเปนเพราะวา
วัดสวนใหญโดยเฉพาะวัดราษฎร    พระอุโบสถมีความสําคญัมากโดยถือเปนอาคารประธานในแผนผังวัด
ดังนั้นอาคารหลังอื่นๆ ในวดัจึงมักสรางใหหันดานหนาไปทางพระอุโบสถหรือสรางในตําแหนงที่รายลอม
หรือสงเสริมพระอุโบสถใหเดนขึ้น๔   สวนอีกกรณีหนึ่งนั้นอาจเปนเพราะวาในบางวัดศาลาการเปรียญอาจ
ตั้งอยูบริเวณสวนหนาของวัดใกลกับเสนทางสัญจร ดังนั้นจึงมีการหันดานหนาออกสูทางสัญจรดังกลาว
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและงายตอการเขามาใชงานของอุบาสกและอุบาสิกา  และถึงแมศาลาการเปรียญ
กรณีศึกษา ๕  วัดจะตั้งอยูใกลกับเสนทางสัญจร    แตก็ตั้งอยูในเขตสังฆาวาสและใกลกบัหมูกุฏิสงฆเพื่อ
ความสะดวกและงายตอการเขามาใชงานของพระสงฆดวยเชนเดียวกัน  

 
๒.๓  การจัดกลุมอาคาร   
 ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดกลุมอาคาร ผลการศึกษาพบวาศาลาการเปรียญสวนใหญมักสราง
ในรูปแบบของกลุมอาคารโดยพบวามีศาลาการเปรียญ ๙ วัดที่มีการสรางศาลาโถงขวางไวตรงดานสกัด
หรือดานขื่อของศาลาการเปรียญอันเปนที่มาของชือ่เรียก“ศาลาขวาง” หรือ “ศาลาสกัด” ทั้งนี้การจัดกลุม
อาคารของศาลาการเปรียญในแบบที่มีศาลาขวางนั้นสามารถแบงได  ๓  ลักษณะคือ   

 ๒.๓.๑  แบบมศีาลาขวาง ๒ หลัง    โดยมีศาลาขวางวางสกัดไวหัวทายทั้งดานหนา 
และดานหลังซึ่งเปนแบบที่พบมากที่สุด    โดยพบ ๔ วัดไดแก   ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม  
วัดยาง  วัดปากคลองและวัดในกลาง    ซึ่งศาลาขวางทั้ง  ๒  หลังนั้นไมจาํเปนวาจะตองสรางขึ้นพรอมกัน
อาจจะมาสรางเพิ่มเติมขึ้นภายหลังก็ได      อยางกรณีศาลาการเปรียญวัดเกาะเมื่อแรกสรางมีศาลาขวาง
ดานตะวันตกเพียงหลังเดียว      หลังจากนั้นอีก  ๒๖  ปจึงไดสรางศาลาขวางดานทิศตะวันออกเพิ่มขึ้นมา 
เพื่อใหสมดุลกับศาลาขวางดานตะวนัตก 

 ๒.๓.๒  แบบมศีาลาขวาง  ๑  หลัง        โดยมีศาลาขวางวางสกัดทางดานหนาหรือ 
ดานหลังดานใดดานหนึ่ง   โดยพบ ๒ วัดไดแก  ศาลาการเปรียญวัดนาพรมซึ่งมีศาลาขวางอยูดานหลัง 
และศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุซึ่งเดิมเคยมีศาลาขวางอยูดานหนาแตปจจุบนัไดถูกร้ือไป      

 ๒.๓.๓  แบบมศีาลาขวาง ๑ หลังและอาคารอื่น ๑ หลัง      แบบน้ีจะมศีาลาขวาง 
วางสกัดทางดานใดดานหนึ่งและมีอาคารประเภทอื่นอีก ๑ หลังวางประกอบในดานตรงขามโดยพบ ๓ วดั
ไดแก ศาลาการเปรียญวัดพระทรงซึ่งมีศาลาขวางอยูดานหลังและมีหอไตรอยูดานหนา  ศาลาการเปรียญ
วัดลาดซึ่งมีศาลาขวางอยูดานหลังเชนกันแตจะมีหอระฆังอยูดานหนา    และศาลาการเปรียญวัดขุนตรา
ซึ่งศาลาขวางและหอระฆังตางวางอยูทางดานหลัง  
                                                           

 ๔ สมคิด  จิระทศันกุล,  วัด : พทุธศาสนสถาปตยกรรมไทย, ๖๗. 



 ๓๐๒

 กรณีที่ศาลาการเปรียญมักนิยมสรางศาลาขวางสกัดไวตรงดานหัวทายอาคารนี้สมใจ นิ่มเล็ก 
ไดใหทัศนะวาเพื่อเปนที่สําหรับอบุาสกอบุาสิกาไดขึ้นมาพักรอพระสงฆ   หรือใชเปนที่จัดเตรียมและพักรอ
เครื่องสํารับภัตตราหารขณะที่พระสงฆกําลังประกอบพิธอียูในศาลาการเปรียญ       คร้ันเมื่อไดเวลาถวาย
ภัตตราหารแกพระสงฆแลวจงึคอยลําเลียงยกสํารับเขามาประเคน๕     นอกจากนี้ในบางวดัศาลาดังกลาว
ยังใชตั้งบาตรสําหรับการตักบาตรทําบุญอีกดวย    บางครั้งจึงมีชือ่เรียกอีกอยางหนึ่งวา  “ศาลาบาตร”๖ 
 

ตารางที่  ๑๙    การจัดกลุมอาคารของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

องคประกอบของกลุมอาคาร  

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา 

 

การจัดกลุมอาคาร 
 ดานทิศตะวันตก ดานทิศตะวันออก 

๑. วัดใหญ ไมมี - - 
๒. วัดพระทรง มี หอไตร  ศาลาขวาง (ร้ือ) 
๓. วัดลาด มี ศาลาขวาง  หอระฆัง 
๔. วัดแรก ไมมี - - 
๕. วัดเกาะ มี ศาลาขวาง ศาลาขวาง 
๖. วัดยาง มี ศาลาขวาง ศาลาขวาง 
๗. วัดนาพรม มี - ศาลาขวาง 
๘. วัดขุนตรา มี ศาลาขวาง,หอระฆัง - 
๙. วัดปากคลอง มี ศาลาขวาง ศาลาขวาง 
๑๐. วัดในกลาง มี ศาลาขวาง ศาลาขวาง 
๑๑. วัดโพธิ์กรุ มี - ศาลาขวาง 
๑๒. วัดหวยหลวง ไมมี - - 

 

 สรุปวาศาลาการเปรียญสวนใหญมักสรางในรูปแบบของกลุมอาคาร  โดยนิยมสรางควบคูกับ
ศาลาขวาง      ทั้งนี้เพื่อชวยทําใหกิจกรรมการใชงานในศาลาการเปรียญใหมีความสะดวกคลองตัวและ
เปนสัดเปนสวนมากขึ้น   โดยจํานวนของศาลาขวางที่สรางนั้นก็จะแตกตางกันไปในแตละวัดซึ่งจะมีตั้งแต
ศาลาขวาง  ๒  หลังวางสกัดหัวทาย   ศาลาขวางหลังเดียววางสกัดดานใดดานหนึ่ง   แตบางวัดก็มีการนํา
อาคารประเภทอื่นเขามาสรางประกอบกับศาลาการเปรียญและศาลาขวางดวยเชน    หอไตรและหอระฆัง 
เปนตน    
                                                           

 ๕ สัมภาษณ  สมใจ  นิ่มเล็ก, ราชบัณฑิตสาขาวิชาสถาปตยกรรมและอาจารยผูชํานาญพิเศษ
ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕. 

 ๖ สัมภาษณ  ฤทยั  ใจจงรัก,  อาจารยผูชํานาญพิเศษภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม     
คณะสถาปตยกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๗. 





 ๓๐๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ลายเสนที่   ๑๒๘    ลักษณะการจัดกลุมอาคารของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

ศาลาการเปรียญแบบไมมีศาลาขวาง  :  ศาลาการเปรียญวัดแรกและวัดโพธิ์กรุ 

ศาลาการเปรียญแบบมีศาลาขวาง  ๑  หลัง  :  ศาลาการเปรียญวัดนาพรมและวัดปากคลอง 

  ศาลาการเปรียญแบบมีศาลาขวาง  ๒  หลัง  :  ศาลาการเปรียญวัดเกาะและวัดยาง 



 ๓๐๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ลายเสนที่   ๑๒๙    ลักษณะการจัดกลุมอาคารของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

ศาลาการเปรียญแบบมีหอระฆังดานหนา    ศาลาขวางดานหลัง  :  ศาลาการเปรียญวัดลาด 

   ศาลาการเปรียญแบบมีศาลาขวางและหอระฆังดานหลัง  :  ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 

 ศาลาการเปรียญแบบมีหอไตรดานหนา    ศาลาขวางดานหลัง  :  ศาลาการเปรียญวัดพระทรง 

หอไตร 

  ศาลาขวาง 

  ศาลาขวาง 

หอระฆัง 

ศาลาขวาง 

หอระฆัง 



 ๓๐๖

๒.๔  แผนผังอาคาร    
 

 ๒.๔.๑   ขนาดผังและจํานวนหอง 
 ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาทั้ง ๑๒ วัดมีรายละเอียดจํานวนหอง ขนาดผังและพื้นที่ใชสอย
ทั้งหมดดังตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๒๑   จํานวนหองและขนาดผังของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

 

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา 

จํานวนหอง 
( ดานกวาง x ดานยาว ) 

( หองเสา ) 

ขนาดผัง*  
( ดานกวาง x ดานยาว )  

( เมตร ) 

ขนาดพื้นที่อาคาร
โดยประมาณ 
( ตารางเมตร ) 

๑. วัดใหญ ๓  x  ๑๐   ๙.๖๐    x    ๒๙.๙๐ ๒๘๗ 
๒. วัดพระทรง ๓  x  ๗ ๑๐.๓๐    x    ๑๙.๙๐ ๒๐๕ 
๓. วัดลาด ๓  x  ๗  ๙.๐๓     x    ๑๗.๓๐ ๑๕๖ 
๔. วัดแรก ๓  x  ๖   ๙.๐๐    x    ๑๕.๙๐ ๑๔๓ 
๕. วัดเกาะ ๓  x  ๖  ๙.๔๖    x   ๑๖.๗๘ ๑๕๙ 
๖. วัดยาง ๓  x  ๗ ๑๐.๐๐   x   ๑๗.๙๖ ๑๘๐ 
๗. วัดนาพรม ๓  x  ๖   ๙.๒๗    x    ๑๕.๘๔ ๑๔๗ 
๘. วัดขุนตรา ๓  x  ๕ ๑๐.๔๖   x   ๑๕.๘๔ ๑๖๔ 
๙. วัดปากคลอง ๓  x  ๖  ๙.๖๐    x   ๑๕.๖๕ ๑๕๒ 
๑๐. วัดในกลาง ๓  x  ๗ ๑๐.๐๕   x   ๑๗.๙๗ ๑๘๐ 
๑๑. วัดโพธิ์กรุ ๓  x  ๖  ๙.๔๘    x   ๑๗.๓๐ ๑๖๔ 
๑๒. วัดหวยหลวง ๓  x  ๗   ๙.๔๒    x    ๒๒.๒๑ ๒๐๙ 

* ระยะทั้งหมดใชคาที่วัดที่ระดับพื้นภายในศาลาการเปรียญ     

 จากตารางศาลาการเปรียญสวนใหญมักมีขนาดยาว ๖ และ ๗ หองซึ่งจะเห็นวามีเทากัน
อยางละ ๕ วัด    สวนศาลาการเปรียญอีก  ๒  วัดไดแก  ศาลาการเปรียญวัดขุนตราและศาลาการเปรียญ
วัดใหญสุวรรณารามมีความยาว ๕ และ ๑๐ หองตามลําดับ      ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดวา
ศาลาการเปรียญควรมีขนาดความยาวกี่หองนั้นก็คือ  ความตองการพืน้ที่ใชงานวามมีากนอยเพียงใด   
ซึ่งโดยปกติแลวนยิมสรางขนาดยาว  ๖ หอง   แตในกรณีที่ตองการพื้นที่ใชงานมากก็จะสรางขนาดยาว  
๗  หอง   เหตุนี้จึงพบวาศาลาการเปรียญสวนใหญในจังหวัดเพชรบุรีมักมีขนาดยาว  ๖ – ๗  หอง    
เนื่องจากเปนขนาดที่เหมาะสมตอปริมาณกจิกรรมการใชงาน วัสดุ ระบบโครงสรางอาคารตลอดจน
กรรมวิธีการกอสรางในยุคสมัยนั้น   และดวยจํานวนหองขนาดนี้ทําใหรูปตั้งดานยาวของอาคารมีลักษณะ
ที่พอเหมาะพองามไมยาวหรือส้ันจนเกินไป      
 





 ๓๐๘

 
 
 

 

 

 
 

                ลายเสนที่  ๑๓๐   การแบงชวงเสาทางดานกวางของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

   
  ตารางที่   ๒๓    ระยะกึ่งกลางชวงเสาทางดานกวางของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

 

ระยะกึ่งกลางเสาในแตละชวงทางดานกวางของอาคาร  ( เมตร )* 
 ( เรียงลําดับจากทิศเหนือไปทิศใต ) 

 

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา 

เสาชวงที่  ๑ เสาชวงที่  ๒ เสาชวงที่  ๓ 
๑. วัดใหญ ๒.๙๓ ๓.๘๒ ๒.๙๓ 
๒. วัดพระทรง ๒.๘๒ ๔.๓๖ ๒.๘๒ 
๓. วัดลาด ๒.๖๖ ๓.๕๐ ๒.๖๖ 
๔. วัดแรก ๒.๔๗ ๓.๘๒ ๒.๔๗ 
๕. วัดเกาะ ๒.๖๐ ๓.๙๒ ๒.๖๐ 
๖. วัดยาง ๒.๕๔ ๔.๖๒ ๒.๕๔ 
๗. วัดนาพรม ๒.๕๕ ๓.๙๓ ๒.๕๕ 
๘. วัดขุนตรา ๒.๗๑ ๔.๘๐ ๒.๗๑ 
๙. วัดปากคลอง ๒.๒๔ ๔.๘๖ ๒.๒๔ 
๑๐. วัดในกลาง ๒.๔๓ ๔.๙๔ ๒.๔๓ 
๑๑. วัดโพธิ์กรุ ๒.๕๐ ๔.๒๒ ๒.๕๐ 
๑๒. วัดหวยหลวง ๒.๖๔ ๓.๘๘ ๒.๖๔ 

     * ระยะทั้งหมดใชคาที่วัดที่ระดับพื้นภายในศาลาการเปรียญ   

เสาชวงที่  ๑ 

เสาชวงที่  ๒ 

เสาชวงที่  ๓ 



 ๓๐๙

 เสาหองที่ ๑ เสาหองที่ ๔    เสาหองที่ ๓  เสาหองที่ ๒  เสาหองที่ ๕   เสาหองที่ ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ลายเสนที่   ๑๓๑   การแบงหองเสาทางดานยาวของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

ตารางที่   ๒๔    ระยะกึ่งกลางหองเสาทางดานยาวของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
ระยะกึ่งกลางเสาในแตละหองเสาทางดานยาวของอาคาร  ( เมตร )* 

( เรียงลําดับจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ) 
 

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา หองที่

๑ 
หองที่  
๒ 

หองที่  
๓ 

หองที่ 
๔ 

หองที่  
๕ 

หองที่  
๖ 

หองที่  
๗ 

หองที่  
๘ 

หองที่  
๘ 

หองที่
๑๐ 

๑. วัดใหญ ๓.๐๓ ๓.๐๓ ๓.๐๓ ๒.๙๗ ๒.๙๗ ๒.๙๗ ๓.๐๓ ๓.๐๓ ๓.๐๓ ๒.๕๓ 
๒. วัดพระทรง ๒.๘๐ ๒.๗๕ ๒.๘๕ ๒.๘๐ ๒.๘๕ ๒.๗๕ ๒.๘๐    
๓. วัดลาด ๒.๔๘ ๒.๔๔ ๒.๔๐ ๒.๔๔ ๒.๔๐ ๒.๔๔ ๒.๔๘    
๔. วัดแรก ๒.๕๓ ๒.๕๓ ๒.๗๔ ๒.๙๓ ๒.๕๓ ๒.๕๓     
๕. วัดเกาะ ๒.๖๐ ๒.๘๕ ๒.๘๐ ๒.๘๐ ๒.๘๕ ๒.๖๐     
๖. วัดยาง ๒.๕๔ ๒.๕๒ ๒.๕๒ ๒.๕๒ ๒.๕๒ ๒.๕๒ ๒.๕๔    
๗. วัดนาพรม ๒.๖๓ ๒.๖๐ ๒.๕๕ ๒.๖๐ ๒.๖๒ ๒.๖๐     
๘. วัดขุนตรา ๒.๗๓ ๓.๕๑ ๓.๐๗ ๓.๓๘ ๒.๗๓      
๙. วัดปากคลอง ๒.๔๘ ๒.๖๐ ๒.๗๐ ๒.๗๐ ๒.๖๐ ๒.๔๘     
๑๐. วัดในกลาง ๒.๘๒ ๒.๔๗ ๒.๔๑ ๒.๓๒ ๒.๔๑ ๒.๔๗ ๒.๘๒    
๑๑. วัดโพธิ์กรุ ๒.๕๗ ๓.๐๐ ๒.๙๕ ๒.๙๕ ๓.๐๐ ๒.๕๗     
๑๒. วัดหวยหลวง ๒.๕๕ ๓.๔๐ ๓.๓๕ ๓.๓๕ ๓.๓๕ ๓.๔๐ ๒.๕๕    

* ระยะทั้งหมดใชคาที่วัดที่ระดับพื้นภายในศาลาการเปรียญ   



 ๓๑๐

       ในสวนของศาลาการเปรียญวัดขุนตราซึ่งยาว  ๕  หองนั้น      เมื่อเปรียบเทียบความยาวดวย
จํานวนหองตัวอาคารอาจดูส้ันกวาศาลาการเปรียญหลังอื่น      แตเมื่อเทียบดวยระยะความยาวจริงแลว
ปรากฏวาอาคารไมไดส้ันแตอยางใด ( ความยาวทั้งหมดของศาลาการเปรียญวัดขุนตรา : ๑๕.๗๐ เมตร )   
โดยมีความยาวใกลเคียงกับศาลาการเปรียญวัดแรก   ( ยาว ๑๕.๙๐ เมตร )  ศาลาการเปรียญวัดนาพรม 
( ยาว  ๑๕.๘๔  เมตร ) และศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  ( ยาว  ๑๕.๘๐  เมตร )  ทั้งนี้เปนเพราะวาเสา 
๓ หองกลางของศาลาการเปรียญวัดขุนตราคอนขางยาวมากโดยยาว  ๓.๕๑   ๓.๐๗ และ ๓.๓๘ เมตร 
ซึ่งแตละหองลวนยาวเกินกวา ๓ เมตร   ขณะที่หองเสาของศาลาการเปรียญ ๓  วัดที่เทียบเคียงกันขางตน
มีความยาวโดยเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๒.๖๐ เมตรเทานั้น      ดวยเหตุนี้ความยาวของศาลาการเปรียญวัดขุนตรา
ขนาด  ๕  หองจึงใกลเคียงกับศาลาการเปรียญวัดแรก  วัดนาพรมและวัดปากคลองที่มีขนาด ๖ หอง      
สวนกรณีของศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณรามซึ่งยาว ๑๐ หองนั้นไมอาจจะนํามาศกึษาเปรียบเทียบ
ในประเด็นนี้ได   เนื่องจากจํานวนหองที่มากมายนั้นเปนไปตามฐานานุศักดิ์ชั้นยศของผูอาศัยประกอบกบั
มีการแบงพื้นทีใ่ชสอยออกเปนฝายหนาและฝายในซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหอาคารตองมีขนาดยาวและ
มีจํานวนหองทีม่าก      ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวเกิดจากหนาที่ใชสอยเดิมของอาคารไมไดเกี่ยวของกับบทบาท
ความเปนศาลาการเปรียญแตอยางใด     
 

 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวาระยะความยาวของเสาทางดานยาวของศาลาการเปรียญใน
แตละหองมีอยู   ๒  ลักษณะคอื 
 

  ๑. ศาลาการเปรียญที่มีระยะความยาวของเสาในแตละหองไมเทากัน  โดยมีทั้งหมด 
๗  วัดรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๒๕   ระยะความยาวของหองเสาศาลาการเปรียญกรณีศึกษาในแตละหองที่แตกตางกัน 
 

ความยาวของเสาในแตละหอง  ( เมตร ) ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา เสาหองแรก เสาหองที่อยูในชวงกลาง เสาหองทาย 

๑. วัดแรก ๒.๕๓ ๒.๕๓,   ๒.๗๔,   ๒.๙๓,   ๒.๕๓ ๒.๕๓ 
๒. วัดเกาะ ๒.๖๐ ขนาดเทาๆกันโดยเฉลี่ยประมาณ   ๒.๘๓ ๒.๖๐ 
๓. วัดขุนตรา ๒.๗๓ ๓.๕๑,   ๓.๐๗,   ๓.๓๘ ๒.๗๓ 
๔. วัดปากคลอง ๒.๔๘ ขนาดเทาๆ กันโดยเฉลี่ยประมาณ   ๒.๖๕ ๒.๔๘ 
๕. วัดในกลาง ๒.๘๒ ขนาดเทาๆ กันโดยเฉลี่ยประมาณ   ๒.๔๒ ๒.๘๒ 
๖. วัดโพธิ์กรุ ๒.๕๗ ขนาดเทาๆ กันโดยเฉลี่ยประมาณ   ๒.๙๗ ๒.๕๗ 
๗. วัดหวยหลวง ๒.๕๕ ขนาดเทาๆ กันโดยเฉลี่ยประมาณ   ๒.๓๗ ๒.๕๕ 

 



 ๓๑๑

๒. ศาลาการเปรียญที่มีระยะความยาวของหองเสาในแตละหองโดยเฉลี่ยใกลเคียงกัน      
มีทั้งหมด  ๕  วดัโดยมีรายละเอียดตามตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่  ๒๖   ระยะความยาวของหองเสาศาลาการเปรียญกรณีศึกษาในแตละหองที่ใกลเคียงกัน 
 

ศาลาการเปรียญกรณีศึกษา ความยาวของทุกหองเสาโดยเฉลี่ย   ( เมตร ) 
๑. วัดใหญ   ๓.๐๑* 
๒. วัดพระทรง ๒.๘๐ 
๓. วัดลาด ๒.๔๔ 
๔. วัดยาง ๒.๕๓ 
๕. วัดนาพรม ๒.๖๐ 

                   * ยกเวนหองเสาหองที่ ๑๐  ยาว  ๒.๕๓ เมตร   
 

 สวนดานกวางหรือดานสกัดของศาลาการเปรียญพบวา ลักษณะหลังคาไดเปนตัวกําหนดให
เกิดการแบงพื้นที่ดานสกัดของอาคารออกเปน  ๓  ชวงเสาประกอบดวย   ชวงเสากลางภายใตหลังคาจั่ว 
ขนาบสองขางดวยชวงเสาขนาดเล็กภายใตหลังคากันสาดอีก  ๒ ชวง     ดังนั้นศาลาการเปรียญทุกหลัง
จึงมีการแบงพืน้ที่ดานสกัดออกเปน  ๓  ชวงเสาเชนเดียวกันทั้งหมด      โดยแตละหลังจะแตกตางกันไป
ตรงระยะความกวางของชวงเสาเทานั้น    ทั้งนี้ระยะกวางของชวงเสากลางจะถูกกาํหนดดวยความกวาง
ของขื่อหลังคาจั่ว   สวนระยะกวางของชวงเสาอีก ๒ ชวงกจ็ะขึ้นอยูกบัความเอียงลาดของหลังคากันสาด
โดยทั้ง ๒ ชวงจะมีขนาดเทากัน    คาเฉลี่ยความกวางทั้งหมดของศาลาการเปรียญ ๑๒ วัดพบวามีความ
กวางเฉลี่ยประมาณ ๙  เมตร  ๒  หลัง  กวางเฉลี่ยประมาณ ๙.๕๐ เมตร  ๕  หลัง  กวางเฉลี่ยประมาณ 
๑๐ เมตร ๒ หลังและกวางเฉลี่ยประมาณ ๑๐.๕๐ เมตร ๒ หลัง   สวนระยะกวางของชวงเสากลางมีความ
กวางเฉลี่ยประมาณ ๓.๕๐ เมตร ๑ หลัง  กวางเฉลี่ยประมาณ ๔  เมตร  ๖ หลัง  กวางเฉลี่ยประมาณ 
๔.๕๐ เมตร  ๒  หลังและความกวางเฉลี่ย ๔.๘๐ เมตร  ๓  หลัง    โดยระยะกวางสุดของชวงเสากลางนั้น
กวางถึง ๔.๘๖ เมตรที่ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง     ขณะที่ระยะแคบสุดนั้นที่ศาลาการเปรียญวัดลาด
กวาง ๓.๕๐ เมตร    สวนความกวางของชวงเสา ๒ ชวงที่ขนาบชวงเสากลางนั้นสวนใหญมีความกวางอยู
ในชวงระยะประมาณ  ๒.๕๐ – ๒.๗๐  เมตร 

 

ทั้งนี้สังเกตไดวาระยะของเสาในแตละหองทางดานยาวมักมคีวามยาวสูงสุดไมเกิน ๓ เมตรโดยมี
เงื่อนไขมาจากวัสดุและระบบโครงสรางของพื้นซึ่งใชการวางไมกระดานพาดบนรอดตามแนวยาวอาคาร   
ฉะนั้นถาระยะเสาในแตละหองมีมากเกินไป ชวงระยะพาดของไมกระดานพื้นจะยาวขึ้นตามไปดวย   
สงผลใหอาจเกิดการออนตัวเมือ่มีการใชงานในกรณีตองรองรับผูคนเปนจํานวนมาก ดังนั้นระยะเสา
ทางดานยาวของศาลาการเปรียญจึงมีความยาวไมเกิน  ๓  เมตร    ยกเวนกรณีของศาลาการเปรียญวัด
หวยหลวงซึ่งมีระยะหองเสายาว ๓.๓๕  และ ๓.๔๐ เมตร  แตโครงสรางพื้นของศาลาการเปรียญดังกลาว
ใชระบบคานและตงซึ่งเปนระบบโครงสรางแบบใหมที่ชวยเสริมรับพื้นใหแข็งแรงขึ้น  ดังนั้นจึงสามารถมี



 ๓๑๒

ชวงพาดของไมกระดานและระยะของหองเสายาวไดมากขึ้น      นอกจากนีใ้นศาลาการเปรียญวัดขุนตรา
ยังมีเสาหองหนึ่งที่ยาว  ๓.๓๘  เมตรแตตองมีการเพิ่มคานและตงเพื่อชวยเสริมรับพื้นที่แอนตัวลง   
 สวนระยะชวงเสากลางของดานสกัดมักมีความกวางเฉลี่ย ๔ – ๔.๕๐ เมตร ซึ่งเงื่อนไขสําคัญ
ของชวงพาดดังกลาวไมไดอยูทีพ่ื้นไมกระดานเหมือนระยะหองเสาทางดานยาว    แตขึ้นอยูกับขนาดรอด
องคประกอบโครงสรางรับพื้นซึ่งเดินทะลุกลางเสาตามแนวขวางของอาคาร ศาลาการเปรียญกรณีศึกษา
สวนใหญใชรอดขนาด  1½” - 2” x 8”   ซึ่งเปนขนาดที่สามารถรับชวงพาดไดประมาณ  ๔ – ๔.๕๐  เมตร  
แตในกรณีที่ตองการชวงพาดที่กวางมากขึ้นเชน ศาลาการเปรียญวัดปากคลองและวัดในกลางซึ่งมีระยะ
ชวงเสากลางกวาง ๔.๘๖และ ๔.๙๔ เมตรตามลําดับ  ชางผูสรางจะเพิ่มขนาดรอดใหมีหนาตัดลึกมากขึ้น
โดยใชรอดขนาด  2½” x 9 - 9½”   
 

 ๒.๔.๒  องคประกอบในแผนผัง 
 ภายในศาลาการเปรียญมีองคประกอบสําคญัอยูไมมากนกัไดแก  อาสนสงฆ  ธรรมาสนและ

โตะหมูบชูาสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญ 
 

 อาสนสงฆ       ศาลาการเปรียญจะมอีาสนสงฆอยูชิดแนวฝาดานยาวดานใดดานหนึ่ง 
ของอาคารเสมอเพื่อเปนอาสนะหรือที่นั่งของพระสงฆขณะประกอบพุทธศาสนพิธีภายในศาลาการเปรียญ 
จากอาคารกรณีศึกษาพบวาเมื่อเขามาในศาลาการเปรียญมองเห็นธรรมาสนอยูเบื้องหนาแลวมักจะเห็น
อาสนสงฆอยูชดิฝาทางดานขวามอืเสมอหรืออีกนัยหนึ่งอาสนสงฆจะอยูดานซายมอืของธรรมาสน       ซึง่
ธรรมาสนเองก็มีบันไดทางขึ้นจากดานอาสนสงฆดวยเชนกัน    ระดับพื้นอาสนสงฆมักยกสูงจากระดับพืน้
ศาลาการเปรียญหนึ่งหรือสองขั้นบันไดหรือราวประมาณ ๐.๓๕ – ๐.๖๐เมตรเพราะในอดีตถือวาพระสงฆ
เปนเนื้อนาบุญทางพระพุทธศาสนาและเปนผูนําทางความรู   ความคิด   ความเชื่อและเปนที่เคารพนับถือ  
พระสงฆจึงมีฐานะทางสังคมสูงกวาฆราวาสเปนเหตุใหศักดิ์พื้นที่ของพระสงฆมีระดับที่สูงกวาตามไปดวย     
ดังนั้นตามธรรมเนียมไทยฆราวาสจึงไมนั่งเสมอพระสงฆเพราะเปนการไมสมควร     เมือ่มีการปฏิสัมพนัธ
กับฆราวาส      พระสงฆจะนั่งบนอาสนะในระดับสูงกวาที่นั่งของฆราวาส๗           เหตุนี้อาสนสงฆจึงเปน
องคประกอบสําคัญที่จําตองมใีนศาลาการเปรียญและจะประกอบขึ้นมาพรอมกบัโครงสรางของอาคาร  
ดังจะเห็นวาดานสกัดของศาลาการเปรียญมกีารเดินรอด  ๒  ระดับโดยรอดตัวลางทําหนาที่รับพื้นศาลา
การเปรียญ สวนรอดตัวบนรับพื้นอาสนสงฆซึ่งจะพบลักษณะโครงสรางเชนนี้ไดในศาลาการเปรียญ
กรณีศึกษาทุกหลัง     ยกเวนศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามที่อาสนสงฆเปนเพียงตั่งไมยาวนํามา
วางไวในอาคารไมไดมีสวนเกี่ยวของกับโครงสรางอาคารแตอยางใด 

                                                           
 ๗ นิธิ  เอียวศรีวงศ,  “พื้นที่ในคติไทย,”  ศิลปวฒันธรรม  ๑๓,  ๒  (ธันวาคม  ๒๕๓๗) : ๑๘๔, 

กรณีเรือนที่ไมมีการยกพื้นตางระดับจะปพูรมหรือเส่ือสําหรับพระสงฆใชเปนอาสนะแทน.   
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นอกจากนี้อาสนสงฆยังไมนิยมสรางเต็มตลอดแนวยาวอาคาร     แตจะเวนที่วางไวตรง 
ปลายทางดานหนาของอาคารไว ๑ หองหรืออาจมากกวานั้น  ( ศาลาการเปรียญวัดแรกเวนไว ๒ หอง )  
เพื่อเปนพื้นที่สําหรับเก็บขาวของเครื่องใชจปิาถะตางๆเชน  แกวน้ํา, ถวย, จาน, ชาม, ถาดสํารับภัตราหาร
และกระโถน  เปนตน    ที่ตองมีที่เก็บบนศาลาการเปรียญโดยเฉพาะก็เพื่อความสะดวกในการหยิบใชงาน
จะไดไมตองลงไปเอาจากกุฏิ   โรงครัวหรือโรงฉัน    และทําใหส่ิงของเครื่องใชในอาคารแตละหลังมีความ
เปนสัดเปนสวนไมปะปนกัน๘    นอกจากนี้พื้นที่ใตอาสนสงฆยังสามารถเปดออกใชสําหรับเก็บของได
อยางในศาลาการเปรียญวัดปากคลองเปนตน  ขณะที่ปลายสุดทางดานหนาของอาสนสงฆเวนที่วางไว
เพื่อใชเก็บของ   แตปลายสุดทางดานหลังนั้นใชเปนที่ตั้งโตะหมูบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปประธานของ
ศาลาการเปรียญ ซึ่งโดยมากพระพุทธรูปมกัตั้งหันหนาไปทางทิศตะวันออกตามแนวยาวของอาสนสงฆ       
ซึ่งสวนใหญมักเปนดานหนาของอาคาร   แตในกรณีที่อาคารหันดานหนาไปทางทิศตะวันตก  โตะหมูบชูา
และพระพุทธรูปก็จะตั้งหนัหนาไปทางทิศเหนือโดยหันหนาเขาดานในอาคารและธรรมาสนแทน 
 

ตารางที่  ๒๗    ตําแหนงที่ตั้งและขนาดของอาสนสงฆภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

อาสนสงฆ 
ขนาด 

 
ศาลาการเปรียญ 

กรณีศึกษา 
ตําแหนงที่ตั้ง 

( ปกอาคาร 
ดานทิศเหนือ/ใต ) 

ขนาดเปนหอง 
( กวาง x ยาว ) 

ขนาดเปนเมตร 
( กวาง x ยาว ) 

ความสูง 
จากพื้นศาลาการ
เปรียญ  ( เมตร ) 

๑. วัดใหญ ทิศใต ไมเต็ม ๑ หอง  x  ๕    ๒.๓๘  x  ๑๕.๐๐ ๐.๓๓ 
๒. วัดพระทรง ทิศใต ๑  x  ๖ ๓.๑๙  x  ๑๗.๑๘ ๐.๓๗ 
๓. วัดลาด ทิศเหนือ ๑  x  ๖ ๒.๙๑  x  ๑๔.๘๒ ๐.๓๓ 
๔. วัดแรก ทิศเหนือ ๑  x  ๔ ๒.๔๕  x  ๑๐.๘๘ ๐.๕๘ 
๕. วัดเกาะ ทิศเหนือ ๑  x  ๕ ๒.๖๐  x  ๑๔.๑๐ ๐.๕๖ 
๖. วัดยาง ทิศใต ๑  x  ๖ ๒.๕๕  x  ๑๕.๔๕ ๐.๓๘ 
๗. วัดนาพรม ทิศใต ๑  x  ๕ ๒.๕๘  x  ๑๓.๒๐ ๐.๕๐ 
๘. วัดขุนตรา ทิศใต ไมเต็ม ๑ หอง x ๔ ๒.๐๔  x  ๑๓.๐๐ ๐.๓๕ 
๙. วัดปากคลอง ทิศเหนือ ๑  x  ๕ ๒.๖๐  x  ๑๓.๔๕ ๐.๖๐ 
๑๐. วัดในกลาง ทิศใต ๑  x  ๖ ๒.๘๒  x  ๑๕.๒๙ ๐.๖๗ 
๑๑. วัดโพธิ์กรุ ทิศเหนือ ๑  x  ๕ ๒.๙๐  x  ๑๔.๘๘ ๐.๕๓ 
๑๒. วัดหวยหลวง ทิศใต ๑  x  ๖ ๓.๐๐  x  ๑๙.๗๖ ๐.๔๖ 

                                                           
 ๘  สัมภาษณ  พระครูโสภิต   วชัรโชต,ิ  เจาอาวาสวัดปากคลอง   อ. บานแหลม   จ.เพชรบุรี,  

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๕.  
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  ธรรมาสน ธรรมาสนถือเปนองคประกอบที่มีความสําคญัไมนอยไปกวาอาสนสงฆ   
เนื่องจากหนาที่ใชงานประการหนึ่งของศาลาการเปรียญคือ ใชเปนสถานที่ฟงพระธรรมเทศนาทุกวันพระ
หรือในวันเทศกาลเทศนมหาชาติซึ่งมักเปนวนัที่พระสงฆจะตองขึ้นเทศนบนธรรมาสน   ฉะนั้นธรรมาสน
จึงเปนองคประกอบสําคัญคูกบัศาลาการเปรียญมาโดยตลอด จนกลายเปนสัญลักษณอยางหนึ่งของ
ศาลาการเปรียญไปโดยปริยาย      มหีลายกรณีที่ธรรมาสนถูกสรางขึ้นพรอมๆกับศาลาการเปรียญ     
บางครั้งจึงมีการนําเอาปที่สรางธรรมาสนมาใชสันนษิฐานอายุและปที่สรางศาลาการเปรียญ            

 ธรรมาสนในศาลาการเปรียญสวนใหญมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอมุม    หลังคาทําเปน 
เครื่องยอดบุษบก พระสงฆนั่งไดองคเดียวมีไวเพื่อใชเทศนเนื่องในโอกาสตางๆเรียกธรรมาสนลักษณะนี้วา
ธรรมาสนเทศน   สวนธรรมาสนอีกลักษณะหนึ่งมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายาว  หลังคาทําเปนทรงจั่ว    
พระสงฆนั่งได  ๓ – ๔  องคมีไวเพื่อใชสวดเรียกวาธรรมาสนสวด   ถือเปนธรรมาสนลักษณะพิเศษพบ
เพียงบางวัดอยางศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม ซึ่งปจจบุันกรมศิลปากรไดนําไปเก็บรักษาไวที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพฯ   นอกจากนี้ยังมีธรรมาสนอีกประเภทหนึ่งนั่นคือธรรมาสนตั่ง
มีลักษณะเหมอืนตั่งหรือเกาอี้เตี้ย ๆ   ธรรมาสนลักษณะนี้ไมนิยมตั้งไวกลางอาคารเหมือนธรรมาสนเทศน
แตจะตั้งไวบนอาสนสงฆ 
 
ตารางที่  ๒๘    ตําแหนงที่ตั้งธรรมาสน   โตะหมูบูชาและกลองเพลภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

 

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา 

ธรรมาสน 
ตั้งคอนไปทางดานหนา/หลัง

ของศาลาการเปรียญ 

โตะหมูบูชา 
ตั้งอยูดานตะวันออก/ตะวันตก

ของอาสนสงฆ 

 

กลองเพล 
( มี /ไมมี ) 

๑. วัดใหญ ดานหลัง ทิศตะวันตก มี 
๒. วัดพระทรง ดานหลัง ทิศตะวันออก มี 
๓. วัดลาด ดานหลัง ทิศตะวันตก มี 
๔. วัดแรก ดานหลัง ทิศตะวันตก มี 
๕. วัดเกาะ ดานหลัง ทิศตะวันตก มี 
๖. วัดยาง ดานหลัง ทิศตะวันตก ไมมี 
๗. วัดนาพรม ดานหลัง ทิศตะวันออก มี 
๘. วัดขุนตรา ดานหลัง ทิศตะวันตก ไมมี 
๙. วัดปากคลอง ดานหลัง ทิศตะวันตก มี 
๑๐. วัดในกลาง ดานหลัง ทิศตะวันตก ไมมี* 
๑๑. วัดโพธิ์กรุ ดานหลัง ทิศตะวันตก ไมมี* 
๑๒. วัดหวยหลวง ดานหลัง ทิศตะวันออก ไมมี* 

*  สาเหตุที่ไมมีกลองเพลเนื่องจากวาในปจจุบันศาลาการเปรียญไมมีการใชงานใดๆอีก 



 ๓๑๕

 ธรรมาสนจะตั้งอยูตรงกึ่งกลางอาคารตามแนวดานสกัด       และตั้งอยูในตําแหนงเสา 
หองที่ ๒ ตามแนวดานยาวนับยอนมาจากทางดานหลัง    โดยหันดานหนาออกไปทางประตูทางเขาหลัก
ดานหนาของอาคาร     ดังนั้นตําแหนงที่ตั้งของธรรมาสนในศาลาการเปรียญจะไมมีขอกาํหนดกฎเกณฑ
เกี่ยวกับทิศตะวันออก – ตะวันตกแตจะคํานึงถึงดานหนา – ดานหลังเปนสําคัญ      โดยพบวานิยมตั้ง
คอนไปทางดานหลังตรงหองเสาหองที่ ๒ นบัจากดานหลัง  เนื่องจากตองการเวนพื้นที่บริเวณดานหนา
ธรรมาสนไวสําหรับเปนที่อุบาสกและอุบาสิกานั่งฟงเทศนซึ่งจะมพีื้นที่ขนาดยาวประมาณ  ๔ – ๕  หอง      
นอกจากธรรมาสนจะหันหนาออกสูประตูทางเขาหลักแลวยังหันบันไดทางขึ้นไปทางอาสนสงฆอีกดวย
เพื่อความสะดวกของพระสงฆที่จะขึ้นมาเทศน   ดวยเหตุนี้จึงมักพบวาอาสนสงฆจะอยูทางซายมอืของ
ธรรมาสนเสมอ   
 

 นอกจากอาสนสงฆ  ธรรมาสน โตะหมูบูชาและพระพุทธรูปแลว  ผูศึกษายังพบองคประกอบ
ภายในศาลาการเปรียญอีกประเภทหนึ่งนั่นคือกลองเพล     ซึ่งจากศาลาการเปรียญกรณีศึกษา ๑๒  วัด
พบวามี  ๖  วดัที่มีกลองเพล     และศาลาการเปรียญ ๓ วัดจาก ๖ วัดทีเ่หลือซึ่งพบวาไมมีกลองเพลนั้น
เนื่องมาจากปจจุบันไมไดมีการใชงานแลว     กลองเพลเปนกลองที่ใชตีบอกเวลาฉันเพลของพระสงฆ    
เพื่อพระสงฆจะไดฉันพรอมๆ กันทั้งวัด     นยิมแขวนไวบนหมูกุฏิและหอฉัน    ในบางวัดมีสรางหอกลอง
ไวสําหรับแขวนกลองเพลโดยเฉพาะ      จากกลุมตัวอยางศาลาการเปรียญกรณีศึกษาแสดงใหเห็นวา
กลองเพลเปนองคประกอบสําคัญที่จะตองมีไวในศาลาการเปรียญ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกตอพระสงฆ 
เนื่องจากเมื่อมกีารทําบุญเลี้ยงพระถวายภัตตราหารในศาลาการเปรียญ คร้ันถึงเวลาฉันพระสงฆก็
สามารถตีกลองจากบนศาลาการเปรียญไดโดยไมตองลงไปที่หมูกุฏิสงฆหรือหอกลอง  ดงัเชนโรงฉันหรือ
ศาลาเลี้ยงพระที่สรางขึ้นในปจจบุันก็จะมีที่ตั้งหรือแขวนกลองเพลเอาไว       กลองเพลสวนใหญจะแขวน
ตามโครงสรางอาคารเชนที่ขื่อคัดหรือจันทันปกนก โดยแขวนไวบริเวณริมหรือมุมอาคารเพื่อไมใหเกะกะ
และปองกันไมใหพระสงฆหรือฆราวาสผูเขามาใชงานเดินชน 

 
 ทั้งหมดสรุปไดวาภายในศาลาการเปรียญมกัมีองคประกอบสําคัญไดแกอาสนสงฆ ธรรมาสน  
โตะหมูบชูา   พระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญรวมถึงกลองเพล     อาสนสงฆจะอยูชิดแนวฝา
ดานยาวดานใดดานหนึ่งของอาคารอยูซึ่งโดยมากมักอยูดานขวามือของทางเขา    ลักษณะโดยทั่วไปจะ
ยกระดับสูงจากพื้นศาลาการเปรียญ  ๐.๓๕ – ๐.๖๐ เมตรโดยประมาณ   กรณีที่ระดับมีความตางกันมาก
ก็จะแบงเปน  ๒ ขั้นบันไดเพื่อสะดวกตอการเดินขึ้น      ปลายดานติดกับทางเขาดานหนาจะเวนที่วางไว 
๑ หองสําหรับเก็บส่ิงของเครื่องใชบนศาลาการเปรียญ     สวนปลายอีกดานนั้นก็จะใชตั้งโตะหมูบูชา
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนศาลาการเปรียญ      สวนธรรมาสนนั้นโดยมากจะเปนธรรมาสนเทศน
พระสงฆจะขึ้นไปเทศนในวันพระและในวันเทศกาลเทศนมหาชาติ    นยิมตั้งไวกลางอาคารคอนไปทาง
ดานหลังตรงตําแหนงของเสาหองที่ ๒ นับจากดานหลัง  ดวยตําแหนงที่ตั้งดังกลาวทําใหเมื่อเขามา



 ๓๑๖

   ธรรมาสน 

 โตะหมูบูชา 

 อาสนสงฆ 

ภายในอาคารแลวจะมองเห็นธรรมาสนตั้งโดดเดนเปนประธานใหกับพื้นที่โถงกลางของศาลาการเปรียญ    
นอกจากนี้กลองเพลยังเปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง โดยจะแขวนไวริมหรือมมุอาคารเพื่อให
พระสงฆตีบอกเวลาในกรณีที่มีการเลี้ยงพระฉันเพลบนศาลาการเปรียญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       องคประกอบภายในศาลาการเปรียญวัดพระทรง 
   อาสนสงฆ 

ธรรมาสน 

  โตะหมูบูชา 

กลองเพล 

                              ภาพที่   ๕๖    องคประกอบภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

                       องคประกอบภายในศาลาการเปรียญวัดลาด 

  โตะหมูบูชา 
 อาสนสงฆ 

   ธรรมาสน 

                               องคประกอบภายในศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 





 ๓๑๘

 ๒.๔.๓  ลักษณะเนื้อทีใ่ชสอย 
 เนื้อที่ใชสอยศาลาการเปรียญกรณีศึกษาแตละหลังลวนมีลักษณะอยางเดียวกันโดยสามารถ
แบงออกได  ๕   สวนตามลักษณะการใชสอยประกอบดวย 
 

 ๑. โถงทางเขา             เปนพืน้ที่สวนหนาของศาลาการเปรียญอยูทางดานสกัดติดกับ 
ประตูทางเขา      เนื้อที่สวนนี้แบงยอยไดเปน  ๒  สวนโดยแตละสวนจะมีขนาดเทากันไดแก 
          -  โถงทางเขาหลักดานสกัดหนา       ใชเปนโถงทางเขาดานหนาสําหรับบุคคล 
ภายนอกที่เขามาใชงานในศาลาการเปรียญ 
          -  โถงทางเขารองดานสกัดหลัง      ใชเปนโถงทางเขาดานหลังสําหรับพระสงฆ 
และใชเปนทางบริการสําหรับนําสํารับภัตตราหารเขามาถวายและยกเก็บ 
       เนื้อที่สวนโถงทางเขานี้มีพื้นที่เฉล่ียประมาณ ๑๔% ของพื้นที่ศาลาการเปรียญทั้งหมด 
 

      ๒. โถงกลางประธาน        โถงยาวรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาระหวางทิวเสาในประธาน  ๒ แถว 
อยูใจกลางอาคาร เปนเนื้อที่ใชสอยหลักของศาลาการเปรียญสําหรับประกอบกิจพธิตีางๆทั้งฟงเทศน
ทําบุญเลี้ยงพระ   ทําบุญสังฆทานรวมถึงใชถอือุโบสถศีล        เนื้อท่ีสวนนี้มกัมีขนาดใหญเพื่อรองรับผูคน
ไดในจํานวนมากโดยคิดเปนพื้นที่เฉลี่ยประมาณ   ๓๐ %  ของพื้นที่ศาลาการเปรียญทั้งหมด 
 

        ๓. อาสนสงฆ     พื้นที่ยาวรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาระหวางเสาในประธานและเสารอบอาคาร
ตรงปกดานยาวดานใดดานหนึ่งของอาคาร       ยกระดบัสูงจากพื้นศาลาการเปรียญสําหรับเปนอาสนะ
ของพระสงฆเวลามีการประกอบพุทธศาสนพิธีภายในศาลาการเปรียญ    เนื้อท่ีอาสนสงฆคิดเปนพื้นที่
เฉลี่ยประมาณ  ๒๔ % ของพื้นที่ศาลาการเปรียญทั้งหมด 
 

      ๔. พื้นที่เก็บของ       พื้นที่รูปส่ีเหลี่ยมขนาด ๑ หองตรงปลายอาสนสงฆดานสกัดหนา 
ใชสําหรับเก็บขาวของเครื่องใชตางๆของศาลาการเปรียญอาทิ  ตาลปตร  ถวย  ชาม จาน  แกว  เส่ือ  พรม 
หรือกระโถน เปนตน  โดยมากมักมีตูหรือชั้นสําหรับเก็บของใหเปนระเบียบ  ศาลาการเปรียญกรณีศึกษา
บางวัดใชเนื้อที่สวนนี้เปนที่แขวนกลองเพลเชน   ศาลาการเปรียญวัดพระทรงและศาลาการเปรียญวัดแรก    
พื้นที่เก็บของมพีื้นที่เฉลี่ยประมาณ  ๔ %  ของพื้นที่ศาลาการเปรียญทั้งหมด 
 

            ๕. พื้นที่กึ่งโถงกึ่งทางเดินยาว         พื้นที่ยาวรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาระหวางเสาในประธาน
และเสารอบอาคารอยูตรงปกดานยาวของอาคารตรงขามกับอาสนสงฆ         ลักษณะเปนเนื้อท่ีโลงกึ่งโถง
กึ่งทางเดินยาวโดยมากใชเปนทางสัญจรภายในศาลาการเปรียญ     เชือ่มตอระหวางโถงทางเขาดานหนา
และดานหลังกับโถงกลางประธาน       ศาลาการเปรียญบางหลังแขวนกลองเพลไวตรงเนื้อท่ีสวนนี้   เชน
ศาลาการเปรียญวัดลาด    ศาลาการเปรียญวัดนาพรมและศาลาการเปรียญวัดปากคลอง     เปนตน  
เนื้อที่ดังกลาวคิดเปนพื้นที่เฉล่ียประมาณ  ๒๘ % ของพื้นที่ศาลาการเปรียญทั้งหมด 



 ๓๑๙
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โถงทางเขาดานหนา 

โถงทางเขาดานหลัง 

ธรรมาสน 

   โตะหมูบูชา 

โถงกลางประธาน 

พ้ืนที่กึ่งโถงกึ่งทางเดนิ

    อาสนสงฆ 

    พ้ืนที่เก็บของ 

        เสาประธาน 

ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง 
มีโถงทางเขาพิเศษ 
เพิ่มขึ้นมาตรงสวนนี้ 

    แผนภูมิที่  ๑   สัดสวนเนื้อท่ีใชสอยโดยเฉลี่ยของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

ลายเสนที่   ๑๓๒     ประเภทเนื้อท่ีใชสอยภายในศาลาการเปรียญ 





 ๓๒๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนภูมิที่  ๒   เปรียบเทียบสัดสวนพื้นที่ใชสอยของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
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        เนื้อที่ใชสอยทั้งหมด ( ตารางเมตร) 



 ๓๒๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โถงทางเขาดานหลัง 

โถงทางเขาดานหนา 

โถงกลางประธาน 

   อาสนสงฆ 

   โตะหมูบูชา 

พ้ืนที่กึ่งโถงกึ่งทางเดนิ

    พ้ืนที่เก็บของ 

เสนทางเขาหลักของพระสงฆ 
และเจาหนาที่ของวัด 

เสนทางเขาหลักของบุคคลภายนอก 
ที่เขามาใชงาน 

ลูกศรแสดงการ 
ปฏิสัมพันธระหวาง 
พระสงฆและฆราวาส 
เม่ือมีการทําบุญ 
เล้ียงพระและสังฆทาน 

  เขาสูโถงกลาง 

  เขาสูโถงกลางประธาน 
จากทางดานขาง 

  ออกไปโถงดานหลัง 

  ออกไปโถงดานหนา 
              นําแกว  จาน  ชาม 

ไปจัดเตรียมไว 
                   บนอาสนสงฆ 

ธรรมาสน 

   เขาสูโถงกลาง 

ลายเสนที่  ๑๓๓   เสนทางสัญจรระหวางเนื้อท่ีใชสอยตางๆ ภายในศาลาการเปรียญ 





 ๓๒๔

๒.๕  รปูทรงและรูปแบบอาคาร     
 รูปทรงของศาลาการเปรียญสวนใหญเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมลัีกษณะเปนอาคาร

เครื่องไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผายกใตถุน   หลังคาเปนทรงจั่วถัดลงมามีหลังคากันสาดคลุมโดยรอบ ๔ ดาน  
ศาลาการเปรียญบางหลังมีการตอเติมหลังคากันสาดยื่นไปภายนอกอาคารอีกหนึ่งชั้นเพื่อกันแดดและฝน     
ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาสวนใหญไดรับการซอมดีดใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชงานบริเวณใตถุนอาคาร  
ศาลาการเปรียญบางหลังยกใตถุนสูงกวา ๓ เมตรเชน  ศาลาการเปรียญวัดพระทรงหรือวัดยาง  เปนตน 
รูปทรงของศาลาการเปรียญเหลานี้จึงตางไปจากรูปทรงดั้งเดิมในอดีต   จากศาลาการเปรียญกรณีศึกษา  
๑๒  วัดมีเพียงศาลาการเปรียญวัดเกาะและศาลาการเปรียญวัดขุนตราเทานั้นที่ไมไดรับการซอมดีดใหสูง   
รูปทรงอาคารจงึยังคงความเปนของแทแบบเดิมในอดีต   อยางไรก็ตามในกลุมศาลาการเปรียญที่ไดรับ
การซอมดีดนั้น เสาอาคารบางตนยังปรากฏคราบความชื้นสีดําและรอยกรอนของเนื้อไมอันเปนแนวระดับ
พื้นดินเดิมของอาคารในอดีตกอนจะซอมดีดใหสูง คราบความชื้นดังกลาวทําใหทราบวาศาลาการเปรียญ
สวนใหญยกใตถุนสูงประมาณ  ๒ - ๓  ศอกหรือ ๑.๒๐ – ๑.๕๐ เมตรเทานั้น   ดานสกัดหนาและสกัดหลัง
ของศาลาการเปรียญจะเชือ่มตอดวยชานซึ่งสวนใหญนิยมกอดวยอฐิถือปนูโดยมี ๒ ลักษณะคือชานโลง
และชานมีหลังคาคลุม   ดานกวางของชานมีบันไดทางขึ้นซึ่งมักทําโคงออกที่ปลายอันเปนรูปแบบที่นิยม
ทํากันมากในเพชรบุรีทั้งบันไดของพระอุโบสถวิหารรวมถงึหมูกุฏิสงฆ  ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาที่มี
บันไดลักษณะนี้ไดแก   ศาลาการเปรียญวัดแรก  ศาลาการเปรียญวัดยางและศาลาการเปรียญวัดขุนตรา   

  ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาแตหลังแมจะมีรูปทรงอาคารเหมือนกัน แตมีความแตกตางกัน
ออกไปในรายละเอียดของรูปแบบองคประกอบอาคารซึ่งสามารถแบงออกไดเปน  ๒  สวนสําคัญ   ไดแก    
รูปแบบตัวอาคารและรูปแบบหลังคา 

 
 ๒.๕.๑  รูปแบบตัวอาคาร 

 เปนองคประกอบอาคารตั้งแตรอดขึ้นไปถึงอะเส ทําหนาที่ปดกั้นอาคารจากสภาพแวดลอม
ภายนอกทางดานขาง    ซึ่งรูปแบบตัวอาคารศาลาการเปรียญประกอบดวยองคประกอบสําคัญดังตอไปน้ี 
 

 ๒.๕.๑.๑   ฝาผนัง     ศาลาการเปรียญกรณีศึกษามักกั้นฝาโดยรอบ ๔ ดาน   มีเพียง 
ศาลาการเปรียญวัดขุนตราเทานั้นที่กั้นฝา  ๓  ดานโดยไมมีฝาสกัดหลังดานทิศตะวันตก     อยางไรก็ตาม
สันนิษฐานวาเดิมศาลาการเปรียญหลังนี้คงกั้นฝา ๔ ดานเหมือนกับศาลาการเปรียญหลังอื่น    แตตอมา
ไดมีการรื้อฝาดานดังกลาวออกไปพรอมกับฝาดานยาวของศาลาขวางที่อยูติดกันเพื่อใหศาลาการเปรียญ   
ชานมีหลงัคาและศาลาขวางเชื่อมตอถึงกันไดสะดวกยิ่งขึ้น   ฝาศาลาการเปรียญมีลักษณะเดียวกับฝา
เรือนไทยทั่วไปโดยเปนชุดฝาไมสําเร็จรูปประกอบเสร็จจากภายนอก    ยกมาติดตั้งเมื่อโครงสรางอาคาร
เร่ิมเขาที่แลวโดยวางไวบนพรึง  พิงและยึดไวกับเสารอบอาคารดวยตะปูจนี    ทั้งนี้ฝา ๑ ชุดจะมีความยาว 
๑  หอง    ศาลาการเปรียญกรณีศึกษานิยมใชฝา  ๓  แบบประกอบดวย   



 ๓๒๕

   ฝาปะกน         เปนรูปแบบของฝาเรือนไทยในอดีต       พบในศาลาการเปรียญ
ที่มีอายุเกาแกไดแก    ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม    วัดในกลางและวัดยาง 

 ฝาไมกระดาน       ลักษณะเปนฝาไมกระดานเรียบไมมีการดุนสันนูน      ศาลา 
การเปรียญที่ใชฝาลักษณะนี้มีเพียงศาลาการเปรียญวัดลาดเพียงวัดเดียว      

 ฝาลูกฟกกระดานดุน      มีลักษณะคลายฝาปะกนแตมีการแกะไมดุนขึ้นมาอีก 
ชั้นหนึ่ง       เปนรูปแบบฝาที่นยิมใชมากที่สุดโดยมีศาลาการเปรียญกรณีศึกษาถึง  ๘  วัดใชฝาลักษณะนี้
อาทิ   ศาลาการเปรียญวัดพระทรง   วัดแรก    วัดเกาะแกวสุทธารามและวัดปากคลอง   เปนตน        
  

                          อยางไรก็ตามศาลาการเปรียญบางหลังอาจกั้นเพียงฝาไมระแนงโปรงโดยเฉพาะตามวดั 

ราษฎรทั่วไปหรือบางวัดอาจทาํเปนศาลาโปรงไมมีฝาผนังมีเพียงพนักกันตกเตี้ย ๆ อยางเรียบงายเทานั้น     
เพราะการทําชดุฝาผนังไมไมใชส่ิงที่ทําไดโดยงายจําเปนตองอาศัยกําลังคน  กาํลังฝมือและกําลังทรัพย
เปนปจจัยสําคญั  ซึ่งสาเหตุที่ศาลาการเปรียญตองกั้นฝาโดยรอบอยางมิดชิดนั้น  ประการแรกเพื่อปองกัน
และรักษาสิ่งของอันมีคาภายในศาลาการเปรียญเชน   พระพุทธรูป  ธรรมาสน  หรือตูพระธรรม  เปนตน   
ประการที่สองเพื่อสรางจินตภาพความเปนถาวรวัตถุ   เพราะอาคารที่เปนศาลาโปรงกั้นเพียงฝาไมระแนง
ดูเสมือนสิ่งปลูกสรางเพียงชั่วคราวเทานั้น และประการสุดทายเพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแสดงฝมือ
ความสามารถทางเชิงชางเพื่อจะทําใหอาคารมีความสวยงามเปนหนาเปนตาใหกับวัด    ซึ่งผลที่ตามมา
คือเกิดการเอาอยางกันอันเปนปจจัยสําคัญใหศาลาการเปรียญทั่วไปนิยมกั้นฝาโดยรอบเหมือนกันทุกวัด    
ซึ่งการกั้นฝาโดยรอบยังเปนการปดลอมที่วางภายในอาคารไวในกรอบรูปส่ีเหลี่ยมตามโครงสรางผังสงผล
ใหการเชื่อมตอระหวางที่วางภายในและภายนอกอาคารจาํกัดลงไปจากศาลาโปรงแบบเดิมมาก  ดังนั้น
จึงตองมีการทําชองเปดใหกับอาคารอันเปนที่มาของหนาตางลักษณะตางๆซึ่งจะกลาวถึงในประเด็นตอไป  
 

 ๒.๕.๑.๒  หนาตาง        ฝาศาลาการเปรียญทุกหนึ่งหองจะมีหนาตาง  ๑  บานเสมอ 
โดยเฉพาะฝาดานยาวและดานสกัดริมสุดทางซายและขวา ( ฝาตรงกลางของดานสกัดเปนประตูทางเขา ) 
อยางไรก็ตามมศีาลาการเปรียญกรณีศึกษาบางวัดที่ฝาหองดังกลาวไมมีหนาตาง  ซึ่งสวนใหญจะเปน
ดานที่ติดกับโตะหมูบชูา     เนื่องจากการมหีนาตางตรงดานดังกลาวมักไมสะดวกในการเขาไปเปด–ปด
และทําความสะอาดอีกทั้งทําใหผงฝุนเขามาจับองคพระพุทธรูปและโตะหมูบชูา  ศาลาการเปรียญบางวัด
จึงตัดปญหาโดยทําเปนฝาทึบแทนอยางเชน    ศาลาการเปรยีญวัดแรก   วดัยางและวัดนาพรม    เปนตน 
หนาตางศาลาการเปรียญกรณีศึกษาทั้ง  ๑๒  วัดมีหลายรูปแบบลักษณะดังตอไปน้ี 
 

   หนาตางบานเปดคู     แบงยอยออกได  ๒  แบบคือ 
    - หนาตางบานเปดคูแบบมีกลอนดาล     เปนลักษณะหนาตางของ
เรือนไทยในอดีต   ลักษณะสําคัญของหนาตางแบบนี้คือจะมกีลอนดาลอยูดานใน   ตรงกลางดานนอกทํา
สันเหลี่ยมเพื่อบังรอยปดของบานเรียกวาอกเลา    ศาลาการเปรียญที่มีหนาตางลักษณะนี้มักเปนอาคาร



 ๓๒๖

เกาที่ยังไมผานการบูรณะซอมแซมเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิมมากนักเชน ศาลาการเปรียญวัดใหญ
สุวรรณาราม๙    ศาลาการเปรียญวัดในกลาง    ศาลาการเปรียญวัดยางและวัดขุนตรา   
    - หนาตางบานเปดคูแบบไมมกีลอนดาล   เปนลักษณะหนาตางของ
เรือนสมัยใหมใชกลอนเหล็กหรืออะลูมิเนียมแทนกลอนดาลไม   พบในศาลาการเปรียญที่มีอายุไมมากนัก
เชน  ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงและศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุซึ่งใชชดุฝาที่ทําขึ้นใหม 
 

   หนาตางบานเปดคูแบบมีชองแสงขนาบขาง    เปนหนาตางบานเปดคูที่เพิ่ม
ชองแสงลูกกรงเขามาขนาบ ๒ ขาง ซึ่งเปนการแสดงถึงภูมิปญญาการสรางสรรคและความคิดความอาน
ดานสุนทรียภาพของชางผูสรางเปนผลใหอาคารมีความสวยงามและนาสนใจมากขึ้น    ศาลาการเปรียญ
ที่มีหนาตางลักษณะนี้ไดแก ศาลาการเปรียญวัดขุนตราและวัดปากคลองซึ่งใชชองแสงลูกกรงเหล็กขนาบ 
๒ ขางหนาตางบานเปด    ขณะที่ศาลาการเปรียญวัดยางจะใชชองแสงลูกกรงไมขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร
ขนาบสองขางหนาตางบานเปดตรงดานทิศเหนืออนัเปนการแสดงถึงฝมือความสามารถในการออกแบบ
อันยอดเยี่ยมของชางวัดยาง และสะทอนภาพความเปนสํานักชางไมชั้นนาํในชวงสมัยนัน้ไดอยางชัดเจน 
 

   หนาตางบานเฟยม   เปนหนาตางบานเฟยมลูกฟกกระดานดุนโดยในหนาตาง 
๑ ชุดประกอบดวยบานพับขนาดเล็ก ๖ บาน     หนาตางลักษณะนี้พบในศาลาการเปรียญวัดพระทรง
เพียงวัดเดียวเทานั้น   ซึ่งสะทอนใหเห็นวาหนาตางรูปแบบดังกลาวไมนยิมใชในศาลาการเปรียญเพราะ
การเปดและปดทําไดยากใชงานไมสะดวก    การใชบานเฟยมนั้นนิยมใชกับประตูทางเขามากกวาแตการ
ที่ศาลาการเปรียญวัดพระทรงเลือกใชหนาตางแบบบานเฟยม เหตุผลหนึ่งอาจสันนิษฐานไดวาเพื่อสราง
เอกลักษณเฉพาะที่ตางไปจากศาลาการเปรียญของวัดอื่น    
  

หนาตางชองแสงลูกกรง  ลักษณะเปนชองแสงลูกกรงไมมีบานหนาตางเปดปด      
ลูกกรงหนาตางนิยมใชเหล็กเสนกลมขนาด ๐.๕ – ๑ เซนติเมตรตีตามแนวตั้ง   ศาลาการเปรียญสวนใหญ
มักนิยมใชหนาตางลักษณะนี้เนื่องจากทําไดงายและสามารถปองกันการงัดแงะไดดีกวาหนาตางบานเปด    
ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาที่ใชหนาตางลักษณะนี้ไดแก  ศาลาการเปรียญวัดแรก  วัดนาพรม  วัดขุนตรา
และวัดหวยหลวง    แตในกรณีของศาลาการเปรียญวัดลาดจะตางออกไปเนื่องจากเปนชองแสงลูกกรงไม
หนาตางรูปแบบนี้เปนที่นิยมอยางกวางขวางเขาใจวานิยมใชมานานแลวโดยมีพัฒนาการจากลูกกรงไมไผ   
ไมระแนงและเปลี่ยนมาเปนลูกกรงเหล็กเนื่องจากเปนวัสดุที่มีความคงทน   ปองกันการงัดแงะไดดีกวา 

                                                           
                 ๙ ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามมีหนาตาง ๒  บานที่กรอบบานทําเปนรปูซุมเรือนแกว
สันนิษฐานวาอาจจะมีพฒันาการเริ่มตนมาจากหนาตางโคงแหลม ( Pointed  Arch)แบบตะวันตกซึ่งนิยม
อยูในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ    แตคงไดมีการประยุกตปรับเปล่ียนใหมใหเวาเขาเวาออกดวยลักษณะ
ลวดลายอยางไทยตามกระแสตอตานตะวันตกของสมเด็จพระเพทราชาและสมเด็จพระเจาเสือ 









 ๓๓๐

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    ฝาลูกฟกกระดานดุน  -  หนาตางบานเปดคู   :  ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ 

ฝาลูกฟกกระดานดุน  -  หนาตางบานเปดคูมีชองแสงขนาบขาง   :  ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  

ฝาลูกฟกกระดานดุน - หนาตางบานเปดคูกรอบตัดมมุมชีองแสงขนาบขาง : ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 

   ฝาลูกฟกกระดานดุน  -  หนาตางบานเฟยม ๔ บาน  :  ศาลาการเปรียญวัดพระทรง  

ฝาลูกฟกกระดานดุน  -  หนาตางบานเปดคูมีชองแสงขนาบขาง  : ศาลาการเปรียญวัดนาพรม 

            ภาพที่  ๕๗    ภาพชุดรูปแบบฝาและหนาตางของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 



 ๓๓๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาลูกฟกกระดานดุน - หนาตางลูกกรงเหล็กมีไมฉลุลาย  :  ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม 

        ฝาลูกฟกกระดานดุน  -  หนาตางลูกกรงเหล็ก  :  ศาลาการเปรียญวัดแรก 

ฝาปะกน  -  หนาตางบานเปดคูกรอบบานทาํซุมเรือนแกว  :  ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม 

ฝาปะกน  -  หนาตางบานเปดคูมีชองแสงลูกกรงไมขนาบขาง  :  ศาลาการเปรียญวัดยาง 

         ฝาไมกระดาน  -  หนาตางชองแสงลูกกรงไม  :  ศาลาการเปรียญวัดลาด 

            ภาพที่  ๕๘    ภาพชุดรูปแบบฝาและหนาตางของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 



 ๓๓๒

 ๒.๕.๑.๓  ประตู       ศาลาการเปรียญสวนใหญมักมีประตทูางเขา ๔ บานโดยอยูตรง  
เสา  ๒  หองกลางของฝาดานสกัดหนาและสกัดหลังดานละ ๒ ประตู   โดยประตูแตละบานจะอยูกลางฝา
ในแตละหองๆละ ๑ บาน   ประตูทั้ง ๔ บานมีลักษณะเดียวกันทั้งหมด   (ยกเวนศาลาการเปรียญวัดใหญ)  
การทําประตูทางเขาไวตรงกลางทําใหภาพแรกที่ไดเห็นเมื่อเขามาภายในอาคารคือพื้นที่โถงกลางประธาน
โดยมีกรอบภาพเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาปลายสอบอันเกิดจากการลมสอบของเสาประธาน และมีธรรมาสน
เทศนหลังคายอดบุษบกตั้งเปนประธานอยูตรงกลางของภาพ     ซึ่งการทําประตูทางเขาไวตรงฝาดานอื่น
ไมทําใหเกิดมุมมองที่สรางความสะดุดตาและเนนความสําคัญของธรรมาสนไดดีเทานี้ 

 อยางไรก็ตามไดพบลักษณะการทําประตูที่ตางออกไปในศาลาการเปรียญบางวัด เชน  
ศาลาการเปรียญวัดใหญซึ่งทําประตู ๓ บานตรงฝาดานสกัดหนาและ ๒ บานตรงฝาดานสกัดหลังโดยเวน
เสาหองตรงกลางไวเปนหนาตาง   และในศาลาการเปรียญวัดยางซึ่งทําประตู ๓ บานตรงฝาดานสกัดหนา  
( โดยอยูตรงเสา  ๓  หองทางทิศเหนือ  สวนเสา ๑ หองทางทิศใตทําเปนฝาทึบ )   และฝาดานสกัดหลังทํา
ประตู  ๒  บานตรงเสาหองที่ ๑  และ ๓ นับจากทางทิศเหนือ    สวนเสาหองที่  ๒ และ ๔ เปนฝาทึบและ
ในศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงซึ่งมีการทําชองประตูทางเขาตรงกึ่งกลางของฝาดานยาวตรงเสาหองที่ ๔  
ซึ่งดานดังกลาวนั้นมักไมนิยมทําชองประตูดงัเห็นไดจากศาลาการเปรียญกรณีศึกษาอีก ๑๑ วัดรวมถึง
ศาลาการเปรียญหลังอื่นในจังหวัดเพชรบุรีที่ไดทําการสํารวจก็ไมพบการทําประตูไวดานนี้แตอยางใด   ซึง่
การทําประตูตรงฝาดานยาวของศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงถือเปนการปฏิเสธแบบแผนที่มักนิยมทํามา
แตในอดีต     ประตูดังกลาวเกิดขึ้นดวยหนาที่ใชสอยเพือ่ใหเกิดความสะดวกตอการใชงานอยางแทจริง   
เนื่องจากเดิมดานดังกลาวติดกับหมูกุฏิสงฆและหอระฆัง ( ปจจบุันเหลือเพียงหอระฆังเพราะทางวัดยาย
หมูกุฏิสงฆไปสรางใหมดานทิศใต )  ดังนั้นการมีประตูตรงดานดังกลาวจึงทําใหการเขา – ออกอาคารจาก
กุฏิสงฆมีความสะดวกยิ่งขึ้นเพราะไมตองออมมาขึ้นทางดานสกัด และอีกประเด็นคือศาลาการเปรียญ
หลังนี้สรางขึ้น พ.ศ. ๒๕๐๒ มีอายุเพียง ๔๖ ปเทานั้นซึ่งนอยที่สุดในบรรดาศาลาการเปรียญกรณีศึกษา
ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงเปนอาคารที่มอีายุรวมสมัยไมใชอาคารในยุคเกาเชนศาลาการเปรียญหลังอื่น       
กระบวนการออกแบบของชางจึงคลายความเครงครัดของรูปแบบเดิมๆ ที่ทําตามกันมาอยางยาวนานจน
กลายเปนแบบแผนประเพณีนิยมลงไป   ดังจะสังเกตไดวาหลังคาศาลาการเปรียญหลังนี้ทําซอนลด ๒ ชั้น
ซึ่งเปนลักษณะที่ไมนิยมทําในอดีต     เหตุนี้ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงจึงเปนตัวอยางอาคารที่สะทอน
ใหเห็นอิสระทางความคิดในการออกแบบกอสรางศาลาการเปรียญในชวงหลังยุคเกาไดเปนอยางดี    
  ศาลาการเปรียญกรณีศึกษานิยมใชประตูไมเชนเดียวกับฝาและหนาตาง โดยสามารถ
จําแนกเปนรูปแบบลักษณะตางๆ ไดดังตอไปน้ี  
   ประตูบานเปดคู      แบงยอยได  ๒  แบบคือ 
    - ประตูบานเปดคูแบบมีกลอนดาล    เปนประตูของเรือนไทยในอดีต   
กรอบบานเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาปลายสอบเล็กนอย    มีกลอนดาลดานใน   ตรงกลางดานนอกมีอกเลา



 ๓๓๓

เพื่อบังรอยปดของบาน ศาลาการเปรียญที่มีประตูลักษณะนี้ไดแก ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม  
ศาลาการเปรียญวัดในกลางและศาลาการเปรียญวัดยางรวม ๓ วัดซึ่งลวนเปนอาคารเกาที่ยังไมถูกบูรณะ
ซอมแซมเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากเดิมมากนัก   นอกจากนี้เปนที่นาสังเกตวาศาลาการเปรียญทั้ง ๓ วัด
ยังมีลักษณะรวมเหมือนกันอีกประการหนึ่งนั่นคือใชฝาปะกนแบบเดียวกัน     
    - ประตูบานเปดคูแบบไมมีกลอนดาล   เปนประตูของเรือนสมัยใหม
ใชกลอนเหล็กหรืออะลูมิเนียมแทนกลอนดาลไม    เปนรูปแบบประตูที่ใชมากที่สุดโดยมี ๕ วัดไดแก  
ศาลาการเปรียญวัดพระทรง   วัดนาพรม   วัดขุนตรา   วัดโพธิ์กรุและวดัหวยหลวงซึ่งโดยมากมักเปน
ศาลาการเปรียญที่มีอายุไมมากนักและถูกซอมแซมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม   
 

ประตูบานเปดคูแบบมชีองแสงขนาบขาง        เปนประตบูานเปดคูที่มีการเพิ่ม 
ชองแสงลูกกรงเขามาขนาบ๒ขางอันเปนลักษณะเดียวกับหนาตางบานเปดคูที่มีชองแสงลูกกรงขนาบขาง   
ศาลาการเปรียญที่ใชประตูลักษณะนี้มีเพียงวดัเดียวคือ   ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 
  

   ประตูบานเฟยม   เปนประตูบานเฟยมฝาลูกฟกกระดานดุนโดยในประตู ๑ ชุด
ประกอบดวยบานพับขนาดเล็ก ๖ บาน       ศาลาการเปรียญที่ใชประตูลักษณะนี้มี  ๓  วัดไดแก  ศาลา
การเปรียญวัดลาด  ศาลาการเปรียญวัดแรกและศาลาการเปรียญวัดเกาะ   ซึ่งประตูบานเฟยมดังกลาวนี้
เปนที่นิยมใชในศาลาการเปรียญหลังอื่นทั่วไปหลายวัด เนื่องจากสามารถเปดไดกวางจึงมคีวามเหมาะสม
ในการใชงานทีต่องรองรับผูคนจํานวนมากไดดีกวาประตูแบบอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประตูบานเปดคูมีกลอนดาลดานใน  กรอบบานทําเปนซุมเรือนแกว  :  ศาลาการเปรียญวัดใหญ 

ประตูบานเปดคูมีกลอนดาลดานใน   :   ศาลาการเปรียญวัดในกลาง 

 ภาพที่  ๕๙   รูปแบบฝาและประตูของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 



 ๓๓๔

 
 
 
 
                             
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประตูบานเปดคูมีชองแสงลูกกรงเหล็กขนาบขาง  :  ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 

             ประตบูานเปดคู  :  ศาลาการเปรียญวัดนาพรม 

 

ประตูบานเฟยม  ๘  บาน  :  ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม 

ประตูบานเฟยม  ๖  บาน   :  ศาลาการเปรียญวัดแรก 

ประตูบานเฟยม  ๔  บาน  :  ศาลาการเปรียญวัดลาด 

   ภาพที่  ๖๐    รูปแบบฝาและประตูของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 



 ๓๓๕

 สรุปไดวาศาลาการเปรียญมีลักษณะเปนอาคารเครื่องไมยกใตถุนสูง  กั้นฝาโดยรอบ ๔ ดาน
โดยมากนิยมใชฝาลูกฟกกระดานดุน    มีประตูทางเขาอยูตรงหองเสาคูกลางของฝาดานสกัดหนาและ
หลังโดยมีทั้งแบบประตูบานเปดคูและประตูบานเฟยม      สวนฝาของเสาหองที่เหลือโดยรอบนิยมทํา
หนาตางโดยตลอดทุกหอง      ยกเวนในศาลาการเปรียญบางหลังที่เสาหองดานติดกับโตะหมูบูชาจะทาํ
เปนฝาทึบรูปแบบของหนาตางที่ใชมีทั้งหนาตางบานเปดคู    หนาตางบานเปดคูแบบมีชองแสงลูกกรง
ขนาบสองขางและหนาตางชองแสงลูกกรงเหล็กหรือไม       
 

ตารางที่  ๓๓    องคประกอบของรูปแบบตัวอาคารของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

รูปแบบของตัวอาคาร ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา ฝา หนาตาง ประตู 

 

๑. วัดใหญ 
ฝาปะกน  ๔  ดาน  

ดานในเขียนลายน้ํากาว 

 

บานเปดคูมีกลอนดาล 
 

บานเปดคูมีกลอนดาล 
 

๒. วัดพระทรง 
 

ฝาลูกฟกกระดานดุน  
 

 

บานเฟยม  ๖  บาน 
 

บานเปดคู 
 

๓. วัดลาด 
 

ฝาไมกระดาน   
 

 

บานเปดคูและซี่ลูกกรงไม 
 

บานเฟยม  ๖  บาน 
 

๔. วัดแรก 
 

ฝาลูกฟกกระดานดุน  
 

 

ซ่ีลูกกรงเหล็ก 
 

บานเฟยม  ๖  บาน 
 

๕. วัดเกาะ 
 

ฝาลูกฟกกระดานดุน  
 

ซ่ีลูกกรงเหล็ก 
มีชองลมดานบน 

 

บานเฟยม  ๖  บาน 
 

๖. วัดยาง 
 

ฝาปะกน 
 

บานเปดคูมีกลอนดาล 
แบบมีลูกกรงไมขนาบขาง 

 

บานเปดคูมีกลอนดาล 
 

๗. วัดนาพรม 
 

ฝาลูกฟกกระดานดุน  
 

บานเปดคูและ 
ซ่ีลูกกรงเหล็ก 

 

บานเปดคู 
 

๘. วัดขุนตรา 
ฝาลูกฟกกระดานดุน  

( ๓  ดาน ) 
บานเปดคูมีกลอนดาล 

แบบมีลูกกรงเหล็กขนาบขาง 

 

บานเปดคู 
 

๙. วัดปากคลอง 
 

ฝาลูกฟกกระดานดุน  
 

บานเปดคู 
แบบมีลูกกรงเหล็กขนาบขาง 

บานเปดคูแบบ 
ลูกกรงเหล็กขนาบขาง 

 

๑๐. วัดในกลาง 
 

ฝาปะกน   
 

 

บานเปดคูมีกลอนดาล 
 

บานเปดคูมีกลอนดาล 
 

๑๑. วัดโพธิ์กรุ 
 

ฝาลูกฟกกระดานดุน  
 

บานเปดคู 
มีชองแสงกระจกดานบน 

บานเปดคู 
มีชองแสงกระจกดานบน 

 

๑๒. วัดหวยหลวง 
 

ฝาลูกฟกกระดานดุน  
 

 

บานเปดคูและซี่ลูกกรงเหล็ก 
 

บานเปดคู 



 ๓๓๖

 ๒.๕.๒  รปูแบบหลังคา 
 ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาสวนใหญนิยมแบงผืนหลังคาออกเปน ๓ ตับโดยหลังคาแตละตับ
ตางมีรูปแบบและการครอบคลุมปดกั้นที่วางภายในอาคารแตกตางกันอยางชัดเจน     ประกอบดวย 

 -  หลังคาจั่ว      เปนหลังคาชัน้ที่หนึ่งหรือหลังคาตับบนสุด    ครอบคลุมพื้นที่เหนือโถง 
กลางประธานของอาคาร  

 -  หลังคากันสาดตับบน     เปนหลังคาตับที่  ๒ อยูถัดลงมาจากหลังคาจั่วชักปกถึงกัน 
โดยรอบ ๔ ดานดวยตะเฆ    ครอบคลุมเหนือพื้นที่โดยรอบโถงกลางประธานทั้ง ๔ ดานเชนเดียวกัน         
ศาลาการเปรียญบางหลังอาจแบงผืนหลังคาตับนี้ออกเปน  ๒  ตบั 

 -  หลังคากันสาดตับลาง        เปนผืนหลังคาตับสุดทายยื่นออกไปภายนอกอาคารเพื่อ 
กันแดดและฝนชักปกถึงกันโดยรอบ ๔ ดานเชนเดียวกัน   รองรับชายคาดวยเทาแขนไมหรือค้ํายัน
เหล็กดัด     มีขอสันนิษฐานวาหลังคาตับน้ีอาจมาสรางตอเติมขึ้นภายหลงั 

 

 จากการศึกษาพบวาหลังคาศาลาการเปรียญกรณีศึกษาทั้ง ๑๒ วัดนั้นมีรูปแบบที่แตกตางกัน
ออกไปอันเปนผลมาจากการเลือกใชผืนหลังคาใน  ๓  ประเภทขางตนที่แตกตางกันโดยมีรูปแบบหลักอยู 
๓  รูปแบบไดแก   
 

๒.๕.๒.๑ ศาลาการเปรียญที่มีผืนหลังคา ๒ ตับ   ประกอบดวยหลังคาจั่วครอบคลุม 
พื้นที่เหนือโถงกลางประธาน ๑ ตับและหลังคากันสาดคลุมพื้นที่โดยรอบโถงกลางประธาน ๔ดานอีก ๑ตับ 
โดยจะไมมีหลังคากันสาดตับลางยื่นออกไปภายนอกอาคาร ศาลาการเปรียญที่มีหลังคารูปแบบนี้ไดแก   
ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา  ดังนั้นอาจตัง้ขอสังเกตไดวาเดิมศาลาการเปรียญคงมีเพียงหลังคาจั่วและ
หลังคากันสาดเพียงตับเดียวเทานั้น    ซึ่งภาพถายเกาของศาลาการเปรียญวัดยางกอนการบูรณะสามารถ
ใชเปนหลักฐานสนับสนุนสมมติฐานดังกลาวไดเปนอยางดีเพราะภาพยืนยันชัดวาศาลาการเปรียญวัดยาง
เดิมมีหลังคาเพียง ๒ ตับ   ผืนหลังคากันสาดตับลางที่มีอยูในปจจุบันนั้นจึงเปนการตอเติมขึ้นภายหลัง   
กรณีตัวอยางของศาลาการเปรียญวัดขุนตราและวัดยางจึงอาจเชื่อมโยงไดวาหลังคากันสาดตับลางของ
ศาลาการเปรียญหลายๆ วัดคงจะมาตอเติมขึ้นในภายหลัง  

 

   ๒.๕.๒.๒  ศาลาการเปรียญที่มีผืนหลังคา  ๓  ตับ   ประกอบดวยหลังคาจั่ว ๑ ตับ
หลังคากันสาดตับบน ๑ ตับและหลังคากันสาดตับลาง ๑ ตบั  ซึ่งหลังคาในกลุมนี้สามารถแบงยอยออกได  
๒  รูปแบบโดยใชลักษณะการซอนชั้นของหลังคาเปนเกณฑดังนี้ 

 

-  แบบท่ีหลังคาจั่วไมมีการซอนชั้น        โดยมีลักษณะเปนหลังคาจั่วซอนเดียว 
ศาลาการเปรียญที่มีหลังคารูปแบบนี้ไดแก     ศาลาการเปรียญวัดพระทรง   วัดแรก   วัดเกาะ  วัดยาง   
วัดนาพรม  วัดปากคลองและวัดโพธิ์กรุรวมทัง้หมด ๗  วัด  ถือเปนรูปแบบที่นิยมใชกันมากทั้งในศาลาการ
เปรียญกรณีศึกษาและศาลาการเปรียญหลังอื่นทั่วไปเพราะมีรูปแบบที่เรียบงาย   ชัดเจน  ตรงไปตรงมา 



 ๓๓๗

-  แบบท่ีหลังคาจั่วมีการซอนชั้น            ศาลาการเปรียญที่มีหลังคาลักษณะนี้ 
มี  ๒  วัดประกอบดวย    ศาลาการเปรียญวัดในกลางซึง่มุขลดดานหนาและดานหลังทําเปนมุขประเจิด
และศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงซึ่งทําเปนหลังคาจั่วซอนกัน  ๒  ชั้น      
 

 อยางที่ไดกลาวมาแลววาศาลาการเปรียญมกัไมนิยมทําหลังคาซอนชั้น       เนื่องจาก 
รูปแบบดังกลาวมักใชกับอาคารที่มีความสําคัญในระดับสูงอยางพระอโุบสถ    วิหารหรือตําหนักเจานาย
ชั้นเจาฟาขึ้นไปเทานั้น   ดังจะเห็นวาศาลาการเปรียญวัดใหญและวัดในกลางเดิมเปนพระตําหนักมากอน     
แตในกรณีศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงนั้นแตกตางไปจาก  ๓  วัดทีก่ลาวมาขางตน   เนื่องจากตัว
อาคารไมไดมีระดับความสําคญัที่สูงมากแตอยางใด  แตการซอนชั้นของหลังคาศาลาการเปรียญหลังนี้
เกิดขึ้นภายใตกระบวนการออกแบบอาคารในยุครวมสมัยซึ่งมักปฏิเสธแบบแผนจารีตเดิมๆ ในอดีตทิ้งไป 

 

 ๒.๕.๒.๓  ศาลาการเปรียญที่มีผืนหลังคา ๔  ตับ    ประกอบดวยหลังคาจั่ว ๑ ตบั 
และหลังคากันสาด ๓ ตับโดยหลังคา ๒ ตับบนจะครอบคลุมเหนือพื้นที่โดยรอบโถงกลางประธาน ๔ ดาน  
สวนตับลางจะเปนสวนที่ยื่นออกไปภายนอกอาคารเพื่อกันแดดและฝน  ซึ่งหลังคาในกลุมนี้สามารถ
แบงยอยไดอีก  ๒  รูปแบบตามลักษณะการซอนชั้นของหลังคาเชนเดียวกับศาลาการเปรียญในกลุมที่ ๒ 
ประกอบดวย 

 

- แบบที่หลังคาจั่วไมมีการซอนชั้น    ไดแก  ศาลาการเปรียญวัดลาด  
 

- แบบที่หลังคาจั่วมีการซอนชัน้   ไดแก  ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม 
ซึ่งมีมุขลดดานหนาทําเปนหลังคาจั่วและมุขลดดานหลังทําเปนมุขประเจิด 

 

  เปนที่นาสังเกตวาศาลาการเปรียญทั้ง  ๒  หลังตางสรางในสมัยอยุธยาตอนปลาย    
เพราะฉะนั้นประเด็นการแบงผืนหลังคากันสาดออกเปน  ๒ ตับ    ประการหนึ่งอาจเปนผลมาจากอิทธิพล
หรือความนิยมในรูปแบบของสถาปตยกรรม ( Style )  ในชวงสมัยนั้น     เนื่องจากสถาปตยกรรมสมยั
อยุธยาตอนปลายที่มีขนาดคอนขางกวางนิยมแบงผืนหลังคากันสาดและหลังคาปกนกออกเปน  ๒  ตบั  
ดังตัวอยาง  อุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม   อุโบสถวัดปราสาทหรืออุโบสถวดัหนาพระเมรุ  อยุธยา  เปนตน    
และอีกประการหนึ่งอาจเปนผลมาจากระบบโครงสรางหลังคาซึ่งเปนแบบเครื่องประดุ    ใชโครงเสาตุกตา
และขื่อเปนตัวรับและถายน้ําหนักหลังคาลงสูเสาอาคาร กรณีที่ชวงเสาใตหลังคากันสาดมีความกวางมาก  
( ศาลาการเปรียญวัดใหญชวงเสาใตผืนหลังคากันสาดกวาง  ๒.๙๓ เมตร   ศาลาการเปรียญวัดลาดกวาง  
๒.๖๖  เมตร )   การใชโครงเสาตุกตาและขื่อเพียงชุดเดียวรับน้ําหนักหลังคาที่กวางและมุงกระเบื้องกาบู
อีกดวยนั้นอาจไมสามารถรับน้ําหนักหลังคาทั้งหมดไดหรืออาจตองใชตุกตาไมขนาดใหญซึ่งทําใหสัดสวน
โครงเครื่องประดุดูไมกลมกลืนสวยงาม       ดังนั้นการแบงผืนหลังคาออกเปน ๒ สวนเพือ่เฉลี่ยแบงพื้นที่
รับน้ําหนักจึงดูจะเปนทางออกที่ดีที่สุดสําหรับการออกแบบโครงสรางหลังคากันสาด  นอกจากนี้การแบง
พื้นที่หลังคายังทําใหขนาดหลังคาในรูปตั้งไมใหญจนเกินไป   สงผลใหอาคารดูสวยงามและมีสัดสวนที่ดี 



 ๓๓๘

 สรุปรูปแบบหลงัคาของศาลาการเปรียญโดยมากนิยมแบงผืนหลังคาเปน ๓ ตับประกอบดวย      
หลังคาจั่วคลุมพื้นที่เหนือโถงกลางประธาน     หลังคากันสาดตับบนคลุมพื้นที่โดยรอบโถงกลางประธาน 
๔ดานและหลังคากันสาดตับลางซึ่งเปนผืนหลังคาตับสุดทายยื่นชายคาออกไปนอกอาคารสําหรับกันแดด 
และฝน    ทัง้นี้หลังคาผืนดังกลาวนาจะเปนการมาตอเติมขึ้นภายหลังเนื่องจากศาลาการเปรียญที่ยังคง
สภาพความเปนของแทดั้งเดิมอยางศาลาการเปรียญวัดขุนตรา  และภาพถายเกาของศาลาการเปรียญ
บางหลังกอนจะบูรณะไมมีผืนหลังคาตับดังกลาว  นอกจากนี้หลังคาศาลาการเปรียญมักไมนิยมทําเปน
จั่วซอนชั้นเนื่องจากเปนฐานานุศักดิ์ทางสถาปตยกรรมชั้นสูงยกเวนเพียงศาลาการเปรียญบางหลัง เชน     
ศาลาการเปรียญวัดใหญและวัดในกลางซึ่งเดิมเคยใชเปนตําหนักเจานายชัน้สูง    สวนศาลาการเปรียญ
วัดหวยหลวงนั้นเนื่องมาจากเปนอาคารที่สรางขึ้นในชวงที่มกีารคลี่คลายกฎเกณฑเดิม ๆ ที่เคยยึดปฏิบัติ
มาในอดีตไปแลวคอนขางมาก 
 
ตารางที่  ๓๔    รูปแบบหลังคาของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

รูปแบบหลังคา  

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา หลังคาจั่ว  

 
หลังคากันสาด 

ตับบน 
หลังคากันสาด  

ตับลาง 
๑. วัดใหญ ทําซอนลด  ๒  ช้ัน   

มุขลดดานหนาเปนจั่ว   
ดานหลังเปนมุขประเจิด 

 

แบงผืนหลังคา 
ออกเปน ๒ ตับ 

•  

๒. วัดพระทรง •  •  •  
๓. วัดลาด •  แบงผืนหลังคา 

ออกเปน ๒ ตับ 
•  

๔. วัดแรก •  •  •  
๕. วัดเกาะ •  •  •  
๖. วัดยาง •  •  •  
๗. วัดนาพรม •  •  •  
๘. วัดขุนตรา •  •   
๙. วัดปากคลอง •  •  •  
๑๐. วัดในกลาง ทําซอนลดหนาหลัง ๒  ช้ัน 

มุขลดเปนมุขประเจิด 
•  •  

๑๑. วัดโพธิ์กรุ •  •  •  
๑๒. วัดหวยหลวง ทําซอนลดหนาหลัง ๒ ช้ัน •  •  

 



 ๓๓๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเสนที่   ๑๓๖     ลักษณะรูปแบบหลังคาของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

ศาลาการเปรียญแบบมีผืนหลังคา  ๒  ตับ  :  ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 

ศาลาการเปรียญแบบมีผืนหลังคา  ๓  ตับ  :  ศาลาการเปรียญวัดพระทรงและวัดเกาะ  เปนตน 

ศาลาการเปรียญแบบมีผืนหลังคา  ๓  ตับ  หลังคามีการซอนชั้น  :  ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง 



 ๓๔๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ศาลาการเปรียญแบบมีผืนหลังคา  ๔  ตับ  :  ศาลาการเปรียญวัดลาด 

ศาลาการเปรียญแบบมีผืนหลังคา  ๔  ตับ   มีมุขประเจิด ๑ ดาน :  ศาลาการเปรียญวัดใหญ 

ศาลาการเปรียญแบบมีผืนหลังคา  ๓  ตับ   มีมุขประเจิด ๒ ดาน :  ศาลาการเปรียญวัดในกลาง 

ลายเสนที่   ๑๓๗     ลักษณะรูปแบบหลังคาของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 



 ๓๔๑

๒.๖  สดัสวนอาคาร     
 ในกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมไทยในอดีต   ขนาดและสัดสวนอาคารโดยมากมักเริ่ม

จากความกวางของขื่อเปนอันดับแรก  จากนั้นระยะขื่อจะเปนตัวกําหนดความสูงจั่วหรือความสูงของดั้ง
และเมื่อไดขนาดจั่วแลวจึงกําหนดสัดสวนความสูงต่ําของตัวอาคารตอไป   ผูศึกษาไดนําหลักการดังกลาว
มาใชเปนเกณฑในการหาสัดสวนความสัมพนัธของระยะโครงสรางหลักของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
โดยใชระยะพาดของขื่อเปนฐานเริ่มตนในการกําหนดคาความสัมพันธของสัดสวนระยะตางๆของอาคาร
อันประกอบดวย 

  ระยะ   X    :    ความกวางของขื่อ 
  ระยะ   A    :    ความสูงของระดับหลังอกไกลงมาถึงหลังขื่อ  ( ความสูงของจั่ว ) 
  ระยะ   B    :    ความสูงของระดับหลังขื่อลงมาถึงหลังรอด   ( ความสูงของตวัอาคาร ) 
  ระยะ   C    :    ความสูงของระดับหลังรอดถึงระดับดิน         ( ความสูงของใตถุน ) 
               โดยยึดจากระยะเดิมกอนจะมีการซอมดีดอาคารใหสูง 

 ระยะ   D    :    ความสูงของระดับหลังอะเสหลังคากันสาดลงมาถึงหลังรอด  
                                    ( ความสูงของตัวอาคารตรงหลังคากันสาด ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           ความกวางของขื่อ 

ลายเสนที่  ๑๓๘    ระยะที่นํามาใชในการกําหนดคาสัดสวนอาคาร 

 

ระดับหลังอกไก 
 

              ระดับหลังขื่อ 

        ระดับ 

   ระดับ 

ระดับดิน 

              หลังอะเส 

   หลังรอด 











 ๓๔๖

 จากตารางสามารถสรุปเบื้องตนไดวา   ความสัมพันธของสัดสวนศาลาการเปรียญเริ่มจาก
ระยะขื่อซึ่งมีความกวางตั้งแต ๖ ๑/๒ - ๘ ๑/๒ ศอก    จากนั้นชางจะใชระยะขื่อเปนตัวกําหนดความสูง
ของดั้งหรือความสูงของจั่ว ครั้นไดสัดสวนของจั่วแลวจึงกําหนดความสูงอาคารจากขือ่ลงไปยังรอดและ 
อะเสหลังคากันสาด  ความสูงจากรอดถึงพื้นดิน   ซึ่งสัดสวนระยะเหลานี้ขึ้นอยูกับความชอบของชาง
ผูสรางและความพอใจของเจาของหรือเจาอาวาสเปนสําคัญ       โดยผลจากการศึกษาไดตัวเลขคาเฉลี่ย
ความสัมพันธระยะโครงสรางหลักของศาลาการเปรียญกรณีศึกษาทั้ง  ๑๒  วัดดังนี้ 

 

ตารางที่  ๓๙    สรุปความสมัพันธของระยะสัดสวนตางๆของอาคารศาลาการเปรียญกรณีศึกษาโดยเฉลี่ย 
 

ความกวางของขื่อ หลังอกไกถึงหลังขื่อ หลังขื่อถึงหลังรอด หลังรอดถึงพื้นดิน หลังอะเสถึงหลังรอด 
๑ ๐.๙ ๑.๓ ๐.๔ ๐.๘ 

 

 โดยอาจสรุปความสัมพันธของตัวเลขดังกลาวอยางงายๆไดวาถาศาลาการเปรียญใชขื่อกวาง 
๑๐  หนวย    ความสูงของดั้งหรือจั่วจะเทากับ  ๙  หนวย    ระยะของตัวอาคารจากหลังขื่อหลังคาจั่วถึง
หลังรอดเทากับ  ๑๓  หนวย    หลังอะเสหลังคากันสาดถึงหลังรอดเทากับ  ๘  หนวย    และความสูงของ
ใตถุนจากหลังรอดถึงพื้นดินเทากับ  ๔  หนวย   อยางไรก็ตามคาเฉลี่ยดังกลาวยังเปนผลการศึกษาใน
เบื้องตนเทานั้นเพราะยังมีขอจาํกัดอยูบางประการ เนื่องจากศาลาการเปรียญบางหลังผูศึกษาไมสามารถ
วัดระยะจริงจากอกไกถึงขื่อได  โดยคาตัวเลขดังกลาวผูศึกษาใชคาที่เกิดจากการกะและคาดคะเนจาก
การเขียนแบบ      ตัวเลขในสวนนี้จึงอาจคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงอยูบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ความกวางของขื่อ 
 

   ระดับหลังอกไก 
 

ระดับหลังขื่อ 

   ระดับดิน 

ลายเสนที่  ๑๓๙    คาเฉล่ียระยะสัดสวนอาคารศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

                    ๑๐  หนวย 

                       ๙   หนวย 

     ๑๔  หนวย 

                        ๔  หนวย 

     ๘  หนวย 

            ระดับ 

   ระดับ 

                  หลังอะเส 

หลังรอด 



 ๓๔๗

 อยางไรก็ดีในประเด็นเกี่ยวกับสัดสวนหลังคา  ลอม เพ็งแกวและบัวไทย  แจมจันทรไดกลาว
ไวในบทความเรื่องกระสวนวัดยาง๑๐ วาในสายของชางวัดยางมีรูปแบบกระสวนที่ไดรับการถายทอดสืบ
ตอกันมาซึ่งไดกลาวถึงเคล็ดในการออกแบบสัดสวนของจั่ววาใหยึดเอาขื่อเปนครู  ระยะตาง ๆ ใหกําหนด
ขนาดออกไปจากขื่อโดยใบดั้งหรือความสูงของจั่วใหคํานวณจากขื่อดังนี ้
 

  สําหรับจั่วตัวผู         “ หักส่ี   ทึ้งหนึ่ง  ไขขึ้นศอกละนิ้ว ” 
  สําหรับจั่วตัวเมยี ( จั่วที่คอนขางแจ )    “ หักสาม   ทึ้งหนึ่ง  ไขขึ้นศอกละนิ้ว ” 
 

 หักส่ี  ทิ้งหนึ่ง  หมายถึง   แบงขื่อออกเปนสี่สวนและทิ้งไปหนึ่งสวน   ไขขึ้น  หมายถึง  เพิม่ขึ้น  
ไขลง  หมายถึง  ลดลง     ศาลาการเปรียญมกันิยมใชสัดสวนของขื่อตัวผูเพราะฉะนั้นถาขื่อกวาง  ๘  ศอก 
ใบดั้งจะสูงประมาณ ๖  ศอก ๘  นิ้ว   เปนตน        

 สวนจันทันกําหนดไววาใชขนาดเทาขื่อ ไขลงศอกละนิ้ว และใหออนตรงตําแหนงครึ่งลาง
เทากับครึ่งหนึ่งของไขลง  เชน   อาคารขื่อ ๘ ศอก  จันทนัจะยาว ๘ ศอกหยอน ๘ นิว้    เร่ิมออนตรง
ตําแหนงครึ่งลาง ( ครึ่งบนเปนเสนตรง )  โดยระยะออนสุดของจันทันอยูตรงตําแหนงครึ่งหนึ่งของครึ่งลาง
ออนลงครึ่งหนึ่งของไขลงหมายถึง   จันทัน  ๘ ศอก ไขลง ๘ นิ้วใหออนลง ๔  นิ้ว เปนตน   สวนชอฟาใหใช
ขื่อเปนเกณฑเชนกันโดยใหมคีวามสูงเทากับคร่ึงหนึ่งของขื่อเชน   ขือ่  ๘  ศอก    ชอฟาควรสูง ๔ ศอก 

 

กระสวนขางตนเปนแมแบบทีช่างเพชรบุรีนิยมใชกันมากโดยเฉพาะสูตรการหักส่ี ทิ้งหนึ่ง ไขขึ้น  
แตก็มีการปรับเปล่ียนดัดแปลงไปบางเล็กนอยตรงระยะการไขขึ้นซึ่งจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
ชางผูสรางหรือความพอใจของเจาของเปนสําคัญอยางในกรณีสูตรกลาววาขื่อ  ๘ ศอกใชดั้งสูง  ๖  ศอก
ไขขึ้น ๘ ศอกนั้น   ชางอาจเพิ่มระยะไขขึ้นเปน ๙ –๑๐ ศอกหรืออาจลดลงเหลือ ๗ ศอกได   เปนตน๑๑     
เพราะฉะนั้นตัวแมแบบน้ันสามารถจะดัดแปลงแกไข  หรือแตกลูกออกไปในหลายลักษณะแตกตางกันได
ปจเจกคติดานสุนทรียภาพถือเปนเงื่อนไขปจจัยสําคัญ   หรือบางกรณีอาจมีจุดมุงหมายเพื่อสรางลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัว ซึ่งผลสุดทายลักษณะอันแตกตางนั้นอาจกลายเปนสัญลักษณใหหมายรูวาชิ้นงาน
ดังกลาวเปนฝมือของชางผูใด๑๒ 

                                                           
 ๑๐ ลอม  เพ็งแกวและบัวไทย   แจมจันทร,  “ กระสวนวัดยาง,”  ใน    อนุสรณงาน
พระราชทานเพลิงศพพระเทพวงศาจารย   (อินทร  อินทฺโชตมหาเถร) (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดโรง
พิมพชวนพิมพ, ๒๕๓๐), ๑๙ - ๒๗,  กระสวนเปนศัพททางชางหมายถึงแบบอยางของสิ่งกอสรางซึ่งอาจ
เปนทั้งตัวอาคาร   ส่ิงของและรปูการตกแตงตางๆ ที่ชางทําเพื่อเปนแบบกําหนดสัดสวนรูปทรง. 

 ๑๑ สัมภาษณชิต   เพชรคงและเรียน  หมูแฮม,  ชางผูทําการซอมดีดศาลาการเปรียญ 
วัดปากคลอง  อ.บานแหลม,  ๗  เมษายน  ๒๕๔๗.  

 ๑๒ ลอม  เพ็งแกวและบัวไทย  แจมจันทร, เร่ืองเดียวกัน, ๑๙. 



 ๓๔๘

๒.๗  ที่วางภายในอาคาร    
 ที่วางหรือสวนวางภายในศาลาการเปรียญสวนใหญมีรูปแบบลักษณะเปนไปในทางเดียวกัน 
โดยเปนปริมาตรรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาปลายสอบตามการลมสอบของเสาและฝา สวนบนเปนปริมาตรรูปสาม 
เหลี่ยมปลายแหลมตามรูปทรงหลังคา ในศาลาการเปรียญบางหลังอาจปดกั้นที่วางสวนนี้ดวยฝาเพดาน 
ความชัดเจนของรูปปริมาตรที่วางดังกลาวเกิดจากการปดลอมของระนาบ  ๓  ดานประกอบดวย 
         ๑. ระนาบแนวนอน     เปนระนาบในแนวราบไดแก    ระนาบของพื้นศาลาการเปรียญ
และพื้นอาสนสงฆ     ซึ่งในศาลาการเปรียญบางหลังอาจมรีะนาบของฝาเพดานดวย 
         ๒.  ระนาบแนวตั้ง      เปนระนาบในแนวดิ่งไดแก  ระนาบฝาที่ปดลอมอาคาร ๔  ดาน    
ระนาบคอสองใตหลังคาจั่วรวมถึงระนาบแผงปดหนาจั่วหรือหนาบัน 
         ๓.  ระนาบแนวเอียง  เปนระนาบของผืนหลังคา  ไดแก  ระนาบผนืหลังคาจั่วและ 
หลังคากันสาดโดยระนาบของหลังคาจั่วนั้นมักทําแอนโคงที่ปลายเล็กนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ลายเสนที่   ๑๔๐     ระนาบที่ปดลอมที่วางภายในศาลาการเปรียญ 
 

ระนาบพื้นศาลาการเปรียญ 

ระนาบพื้นอาสนสงฆ 

ระนาบคอสอง 

     ระนาบฝาผนัง 

 ระนาบหลังคาจ่ัว 

          
 ระนาบ
ั ั

ระนาบแผงปดหนาจั่ว 

        หลังคากันสาด 



 ๓๔๙

 ในการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับท่ีวางภายในศาลาการเปรียญ   ผูศึกษาไดแยกเปน ๒ ประเด็น 
คือ   การจาํแนกประเภทที่วางและการพิจารณาคุณคาที่วาง 
 

 ๒.๗.๑  การจาํแนกประเภทที่วาง 
 ในทางสถาปตยกรรมที่วางหรือสวนวางอาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่แตกตางกัน     ประเภทของ
ที่วางจึงมีหลายลักษณะรูปแบบขึ้นอยูกบัเงื่อนไขและขอพจิารณา       ซึง่ในที่นี้ผูศึกษาไดจําแนกประเภท
ที่วางภายในศาลาการเปรียญดวยเงื่อนไขสําคัญ  ๒  ลักษณะคือ 
 

 ๒.๗.๑.๑ ประเภทที่วางจําแนกตามตาํแหนงการโอบลอมและโครงสรางหลังคา  
 ที่วางทางสถาปตยกรรมเกิดขึ้นไดจากการปดลอมของระนาบพื้น      ผนังและหลังคา 

อยางใดอยางหนึ่งตั้งแตหนึ่งระนาบขึ้นไป     ซึ่งรูปทรงและที่วางของศาลาการเปรียญแตละหลังตางมี
โครงหลักอยูที่ชุดโครงสราง  ๒  ชุดที่ตั้งขึ้นไปรับหลังคาจั่วและหลังคากันสาด        ดวยเงื่อนไขดังกลาวนี้
ที่วางภายในศาลาการเปรียญสามารถจําแนกไดเปน  ๒  ประเภทคือ 
 

   ก. ที่วางโถงกลางประธาน    เปนที่วางประธานตั้งอยูใจกลางศาลาการเปรียญ 
โอบลอมดานบนและดานขางดวยชุดโครงสรางรับหลังคาจั่ว อาณาเขตที่วางจึงลอมรอบดวยทิวเสาคู
ประธานภายใตผืนหลังคาจั่วทั้งหมด    ถือเปนที่วางที่มีความสําคัญเพราะเปนพื้นที่ใชงานหลักของอาคาร  
มีลักษณะเปนโถงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดใหญโดยมากยาว  ๔  –  ๕   หองขนาบขางดวยทิวเสาประธาน  
๒  แถว  ริมสุดทางดานหลังตั้งธรรมาสนหลังคาทรงเครื่องยอดบุษบกประดิษฐานเปนประธานใหกับที่วาง
ในลักษณะเดียวกบัพระอุโบสถและวิหารที่มีพระพุทธรูปตั้งเปนประธานอยูริมสุดดานหลัง 
            ปริมาตรที่วางเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาแนวตั้งปลายสอบเล็กนอยตามการลมสอบ
ของเสาประธาน    ที่วางสวนนี้มักตกแตงคอสองดวยภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ความเชื่อเร่ือง
นรกสวรรคและภาพวิถีชวีิตชาวบานโดยเขียนเวียนขวาเรียงตามลําดับจนครบรอบ ๔ ดาน  ภาพเหลานี้
นอกจากแสดงวิริยะศรัทธาในพุทธศาสนาแลวยังชวยเสริมสรางที่วางโถงกลางอาคารใหมมีิติชัดเจนยิ่งขึ้น    
ศาลาการเปรียญบางหลังแมไมมีภาพจิตรกรรมคอสองแตมกีารประดับภาพพุทธประวัติหรือภาพมหาชาติ
ไวโดยรอบลักษณะเดียวกับภาพคอสอง    ผลที่ไดเปนการเสริมมิติที่วางโถงกลางอาคารใหชัดเจนขึ้นได
เชนเดียวกัน 
 

   ข. ที่วางโดยรอบโถงกลางประธาน    เปนที่วางที่โอบลอมท่ีวางโถงกลาง
ประธานไวโดยรอบปดลอมดานบนและดานขางดวยฝาและชุดโครงสรางหลังคากันสาด          อาณาเขต
ที่วางสวนนี้อยูระหวางเสาประธานและเสารอบอาคารภายใตผืนหลังคากันสาดทั้งหมด  มีความสําคัญ
รองจากที่วางสวนแรก   ลักษณะเปนที่วางโลงกึ่งโถงกึ่งทางเดินยาว   ปกดานสกัดสองดานทําหนาที่
เสมือนโถงทางเขาอาคาร     สวนปกดานยาวหนึ่งดานยกระดับพื้นสูงขึ้นประมาณ  ๐.๔๐–๐.๕๐ เมตร
เปนอาสนสงฆ 



 ๓๕๐

            ปริมาตรที่วางเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาแนวตั้งปลายสอบเล็กนอยตามการลมสอบ
ของฝา    เสารอบอาคารและเสาประธาน     สวนบนเปนปริมาตรรูปสามเหลี่ยมเอียงลาดไปหนึ่งดานตาม
ระนาบของผืนหลังคากันสาด    เนื่องจากไมใชที่วางสําคัญจึงไมนิยมประดับภาพจิตรกรรมเหมือนที่วาง
ในสวนแรกยกเวนบางกรณีเชน   ศาลาการเปรียญวัดเกาะที่เขียนภาพจิตรกรรมเปนกรอบโดยรอบ ๔ ดาน
ตรงฝาใตอะเสหลังคากันสาดลักษณะเดียวกับภาพจิตรกรรมคอสองรวมทัง้หมด ๒๐ หองภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพที่   ๖๑    ภาพชุดที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

จําแนกตามตําแหนงการโอบลอมและโครงสรางหลังคา 
 

  ที่วางโถงกลางประธาน  :  ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง (ซาย) และศาลาการเปรียญวัดยาง (ขวา) 

ที่วางโถงกลางประธานขนาบขางดวยที่วางโดยรอบโถงกลางอาคารทางดานขวายกเปนอาสนสงฆ  :   
ศาลาการเปรียญวัดพระทรง  

ภาพจิตรกรรมคอสอง (ซาย)  ภาพจิตรกรรมใตอะเส  (ขวา)  :  ศาลาการเปรียญวัดเกาะแกวสุทธาราม   



 ๓๕๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ลายเสนที่  ๑๔๑   ที่วางภายในศาลาการเปรียญจําแนกตามตําแหนงการโอบลอมและโครงสรางหลังคา 
 

   ที่วางโถงกลางประธาน            ที่วางโดยรอบโถงกลางประธาน 

    

     ที่วางโถงกลางประธาน 

 

  ที่วางโดยรอบ 

 

ที่วางโดยรอบโถงกลางประธาน 

      อาสนสงฆ 

        โถงกลางประธาน 

    

     ที่วางโถงกลางประธาน 



 ๓๕๒

   ๒.๗.๑.๒  ประเภทที่วางจาํแนกตามหนาที่ประโยชนใชสอย 
 ที่วางทางสถาปตยกรรมไมจาํเปนตองเกิดจากการปดลอมของระนาบหนึ่งระนาบใด 

เสมอไป การยดึครองพื้นที่ดวยหนาที่ประโยชนใชสอยสามารถสรางและกําหนดขอบเขตที่วางไดเชนกัน๑๓ 
เหตุที่ศาลาการเปรียญเปนสถาปตยกรรมที่สรางที่วางเพื่อสนองตอบหนาที่ประโยชนใชสอยทางพุทธพิธี
ระหวางพระสงฆและฆราวาส     ดังนั้นที่วางภายในศาลาการเปรียญจึงสามารถจําแนกไดหลายประเภท
ตามลักษณะประโยชนใชสอยและผูเขาครองที่วาง 
 

   ก.  ที่วางสําหรับประกอบพุทธพิธีของฆราวาส        เปนที่วางที่เขาครอบครอง
ใชงานโดยฆราวาส  อุบาสกและอุบาสิกาเมือ่มีการประกอบพุทธพิธีเชน  ทําบุญฟงเทศน  สวดมนตหรือ
ถืออุโบสถศีล      ทั้งนี้รวมถึงการใชงานในกรณีที่ไมเกี่ยวพันธกับศาสนาโดยตรงเชนเปนที่ประชมุชาวบาน  
ที่วางนี้สวนใหญเปนที่วางบริเวณกลางอาคารหรือท่ีวางโถงกลางประธานนั่นเอง 
   ข.  ที่วางสําหรับประกอบพุทธพิธีของพระสงฆ      เปนที่วางที่เขาครอบครอง
ใชงานโดยพระสงฆเมื่อมีการประกอบพุทธพธิีเชน  ทําบุญหรือฟงเทศน   ที่วางสวนนี้ไดแก  อาสนสงฆ
ตรงปกดานยาวอาคาร เนื่องจากผูใชที่วางเปนเนื้อนาบุญแหงพุทธศาสนาและมีสถานะทางวัฒนธรรม
และสังคมสูงกวา ที่วางจึงตองมีการแบงศักดิ์ระดับความสําคัญดวยความสูงที่ตางจากที่วางใชงาน
ประเภทอื่น          ที่วางสําหรับพระสงฆไมไดมีเฉพาะอาสนสงฆเพียงอยางเดียวเทานั้นแตรวมไปถึงที่วาง
ตรงธรรมาสนเทศนหลังคาเครื่องยอดบุษบกริมสุดดานหลังของโถงกลางประธานดวย   ซึ่งใชงานเฉพาะ
ในโอกาสพิเศษสําคัญอยางงานเทศนมหาชาติ  เปนตน 
   ค. ที่วางสําหรับเปนที่เก็บของ        ที่วางบริเวณสวนปลายของอาสนสงฆ
ขนาดประมาณ๑ หองใชสําหรบัเก็บขาวของเครื่องใชตางๆ ของศาลาการเปรียญโดยมากมักวางตูเก็บของ
ขนาดใหญหนึ่งใบ 
   ง.  ที่วางสําหรับเปนโถงทางเดิน        ที่วางทางสถาปตยกรรมจะประกอบดวย
ที่วางสวนที่เปนเสนทางสัญจรเสมอเพื่อใชเปนตัวเชื่อมตอท่ีวางหรือประโยชนใชสอยสวนตางๆเขาดวยกัน
ที่วางสวนโถงทางเดินของศาลาการเปรียญสามารถแบงยอยไดเปน  ๒  สวน    ประกอบดวย 
    - ที่วางสวนโถงทางเขา   เปนที่วางสวนแรกเมื่อเขาสูศาลาการเปรียญ
แบงไดเปน ๒ สวนไดแก  โถงทางเขาดานหนาใชสําหรับฆราวาสและโถงทางเขาดานหลังสําหรับพระสงฆ
จัดเปนที่วางที่ใชเปนสวนเชื่อมตอระหวางที่วางภายในกับที่วางภายนอกศาลาการเปรียญ 
    - ที่วางสวนทางเดินยาว            เปนที่วางตรงปกดานยาวของอาคาร 
ตรงขามกับอาสนสงฆ      ใชเปนทางสัญจรเชื่อมตอระหวางที่วางสวนตางๆ ภายในศาลาการเปรียญ 

                                                           
 ๑๓ อรศิริ  ปาณินท,  ที่วางทางสถาปตยกรรม, พิมพคร้ังที่ ๒  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 

๒๕๓๘), ๑๐.    



 ๓๕๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่   ๖๒     ภาพชุดที่วางภายในศาลาการเปรียญจําแนกตามหนาที่ประโยชนใชสอย 

 ที่วางโถงกลางสําหรับใชงานโดยฆราวาส  :  ศาลาการเปรียญวัดยาง   

ที่วางสําหรับใชงานโดยพระสงฆ :  ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา (ซาย)และศาลาการเปรียญวัดยาง (ขวา) 

ที่วางสําหรับใชเก็บของ  :   
ศาลาการเปรียญวัดแรก 

ที่วางโถงทางเขาดานหนา  :   
ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 

ที่วางโถงทางเดินยาว  :  ศาลาการเปรียญวัดยาง     



 ๓๕๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลายเสนที่   ๑๔๒     ที่วางภายในศาลาการเปรียญจําแนกตามหนาที่ประโยชนใชสอย 

 

 ที่วางสําหรับฆราวาส  ที่วางสําหรับพระสงฆ  ที่วางสําหรับเก็บของ 

 ที่วางโถงทางเขาดานหนา  ที่วางโถงทางเขาดานหลัง  ที่วางโถงทางเดินยาว 

   

    ที่วางสําหรับพระสงฆ 

 

    ที่วางสําหรับเก็บของ 

 

  ที่วางโถงทางเดินยาว 

   

    ที่วางโถงทางเขาดานหลัง 

 

   ที่วางโถงทางเขาดานหนา 

 

   ที่วางสําหรับเก็บของ 

  

ที่วางสําหรับพระสงฆ 

  

   ที่วางสําหรับฆราวาส 

  

  ที่วางสําหรับฆราวาส 

 

   ที่วางโถงทางเดินยาว    

 ที่วางโถงทางเขาดานหลัง 



 ๓๕๕

   ๒.๗.๒  การพิจารณาคุณคาที่วาง 
                เมือ่สถาปตยกรรมเปนการสรรคสรางที่วาง  ที่วางจึงมีความสําคัญเทาเทียมกับรูปทรงภายนอก
และใชเปนเงื่อนไขหนึ่งในการตัดสินคุณคาของงานสถาปตยกรรม    แตในการพิจารณาตดัสินคุณคาที่วาง
เงื่อนไขจากทัศนคติและประสบการณของผูพจิารณาถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหคุณคาที่วางในมุมมอง
ของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป   ดังนั้นการศึกษาในประเด็นนี้ผูศึกษาจึงใชวิธกีารสัมภาษณสอบถาม
กลุมบุคคลตัวอยางเพื่อที่จะไดทราบถึงทัศนคติเกี่ยวกับคุณคาและสุนทรียภาพของที่วางภายในศาลาการ
เปรียญกรณีศึกษา        และเพื่อจะไดนําผลสรุปจากการสอบถามนั้นมาศึกษาวิเคราะหเงื่อนไขและปจจยั  
ที่ใชในการพจิารณาตัดสินคุณคาที่วางในขั้นตอนตอไป   
 

  ๒.๗.๒.๑  คณุคาที่วางจากการสัมภาษณ     ในกระบวนการสัมภาษณนั้นผูศึกษา
ไดกําหนดกลุมตัวอยางผูถูกสัมภาษณออกเปน ๓ กลุมๆ ละ ๒๕ คนโดยใชเกณฑความรูทาง
สถาปตยกรรมเปนตัวแบงน้ําหนักและกําหนดคาความหมายของกลุมตัวอยางในแตละกลุม  

   ก. กลุมตัวอยางที่๑  เปนกลุมบุคคลที่ไมไดเรียนมาทางดานสถาปตยกรรม   
กลุมตัวอยางนี้เปนตัวแทนกลุมบุคคลที่พิจารณาตัดสินคุณคาที่วาง โดยไมใชเงื่อนไขหลักเกณฑและ
ขอพิจารณาทางสถาปตยกรรมเขามาเกี่ยวของ๑๔ 

   ข. กลุมตัวอยางที่  ๒     เปนกลุมนักศึกษาดานสถาปตยกรรมชั้นปที่ ๔ และ๕     
เปนตัวแทนกลุมบุคคลที่พิจารณาตัดสินคุณคาที่วาง   โดยใชเงื่อนไขประสบการณประกอบกบัเกณฑ
ความรูและเหตุผลขอพิจารณาทางสถาปตยกรรมซึ่งมีอยูในระดับด๑ี๕ 
   ค. กลุมตัวอยางที่ ๓   เปนสถาปนิกนักออกแบบ  มัณฑนากรและอาจารยสอน
ดานสถาปตยกรรม   เปนตัวแทนกลุมบุคคลที่พิจารณาตัดสินคุณคาที่วางโดยใชเงื่อนไขประสบการณ
ประกอบกับเกณฑความรูและเหตุผลขอพิจารณาทางสถาปตยกรรมที่มีอยูในระดับสูงกวา ๒  กลุม
ตัวอยางแรก๑๖ 

ซึ่งผลจากแบบสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง ๓ กลุมรวมทั้งหมด ๗๕ คนประมวล 
ออกมาดังตารางตอไปน้ี 
 

                                                           
 ๑๔ ประกอบดวยเจาหนาที่แผนกธุรการ โสตทัศนศึกษา  บรรณารักษ  แมบาน พนักงานรักษา

ความปลอดภัย นักศึกษาและคณาจารยสาขาวิชาการจัดการงานกอสราง  คณะสถาปตยกรรมศาสตร    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ๑๕ ประกอบดวยนักศึกษาสาขาวิชาสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมภายในชั้นปที่ ๔ และ ๕  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ๑๖ประกอบดวยสถาปนิก มัณฑนากร และคณาจารยประจําภาควชิาสถาปตยกรรมและ
สถาปตยกรรมภายใน    คณะสถาปตยกรรมศาสตร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 



 ๓๕๖

ตารางที่  ๔๐    ผลการสัมภาษณคุณคาที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

ศาลาการเปรียญ
กรณีศึกษา 

 

บุคคลที่ไมไดเรียน
ดานสถาปตยกรรม 

นักศึกษา
สถาปตยกรรมชั้น
ปที่ ๔ และ ๕ 

สถาปนิกนักออกแบบ 
อาจารยสอนดาน
สถาปตยกรรม 

 
รวมทั้งหมด 

๑. วัดใหญ ๒ ๓ ๔ ๙ 
๒. วัดพระทรง - - - - 
๓. วัดลาด ๑ - - 1 
๔. วัดแรก ๑ ๔ ๒ ๗ 
๕. วัดเกาะ ๙ ๗ ๔ ๒๐ 
๖. วัดยาง ๗ ๔ ๕ ๑๖ 
๗. วัดนาพรม ๑ ๑ - ๒ 
๘. วัดขุนตรา ๒ ๒ ๒ ๖ 
๙. วัดปากคลอง - ๑ ๒ ๓ 
๑๐. วัดในกลาง ๒ ๓ ๖ ๑๑ 
๑๑. วัดโพธิ์กรุ - - - - 
๑๒.วัดหวยหลวง - - - - 

รวม ๒๕ ๒๔ ๒๕ ๗๕ 
ที่มา : จากการสัมภาษณระหวางวันที่  ๒๓ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๔๗. 
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๐ ๕    ๑๐    ๑๕    ๒๐     ๒๕ 

  สถาปนิกและอาจารยสอน 
  ดานสถาปตยกรรม 

 

  นักศึกษาชั้นปที่ ๔  และ ๕  

  บุคคลที่ไมไดเรียน 
  ดานสถาปตยกรรม 

   

  วัดใหญ 
 

  วัดพระทรง 
 

  วัดลาด 
 

  วัดแรก 
 

  วัดเกาะ       

  วัดยาง 
 

  วัดนาพรม 
 

  วัดขุนตรา 
 

  วัดปากคลอง 
 

  วัดในกลาง

   กลุมตัวอยาง 

  

    แผนภูมิที่  ๓     ผลการสัมภาษณคุณคาที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

 

จํานวนคน 



 ๓๕๗

  ตารางที่  ๔๑    ภาพเปรียบเทียบที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 
 

  ๑
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ียญ
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  ๗
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ง 

 

๒. 
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ลา
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ัดพ
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 ๘.
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๙.ศ
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 ๓๕๘

 ผลจากตารางและขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสามารถสรุปไดวา 
 กลุมตัวอยางที่ ๑           กลุมนี้มีทัศนคติเกี่ยวกับคุณคาที่วางภายในศาลาการเปรียญ 

แยกเปน ๒ กลุม     กลุมแรกมีความเห็นวาที่วางที่มีคุณคาควรมีการประดบัตกแตงเพื่อสรางบรรยากาศ
ใหสวยงามนาเขาไปใชงาน   ซึ่งกลุมนี้มีมมุมองวาที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดเกาะมีคุณคามากทีสุ่ด
โดยเลือก ๙ คนจาก ๒๕ คนคิดเปน ๓๖ %     สวนกลุมที่  ๒  มีความเห็นวาที่วางที่มีคุณคาควรมีความ
เรียบงาย โลง โปรงและสบาย   กลุมนี้มีมมุมองวาที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดยางมคีุณคามากที่สุด
โดยเลือก  ๗ คนจาก  ๒๕ คนคิดเปน ๒๘ %    สวนบุคคลที่เหลือในกลุมตัวอยางนี้อีก  ๙  คนมีทัศนคติ
เกี่ยวกับคุณคาที่วางแตกตางกันไปโดยเลือกที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดใหญ  ๒  คนคิดเปน ๘ %  
วัดขุนตรา ๒ คนคิดเปน ๘% วัดในกลาง ๒ คนคิดเปน ๘%  วัดลาด วัดแรกและวัดนาพรมอยางละ ๑ คน   

 กลุมตัวอยางที่ ๒ กลุมนี้มีทัศนคติตอคุณคาที่วางไมตางจากกลุมตัวอยางแรกมากนัก 
โดยมีความเหน็วาที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดเกาะมีคุณคามากที่สุดโดยเลือก ๗ คนคิดเปน ๒๘ % 
ดวยเหตุผลเดียวกันคือการประดับตกแตง    รองลงมาเลือกที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดยางโดยเลือก 
๔ คนคิดเปน ๑๖% เนื่องจากโปรงเรียบงายและไมมีการประดับตกแตงมากนัก    ถัดมาเลือกที่วางภายใน
ศาลาการเปรียญวัดแรก  ๔  คนคิดเปน ๑๖%  เนื่องจากไมมฝีาเพดานทําใหไมเกิดความรูสึกกดทับ
ในทางตั้งและมีชองแสงที่เปดกวางสงผลใหที่วางกวางออกในแนวระนาบ     สวนบุคคลที่เหลือเลือกที่วาง
ภายในศาลาการเปรียญวัดใหญ ๓  คนคิดเปน ๑๒ %  วัดในกลาง  ๓  คน   วัดขุนตรา ๒ คนคิดเปน ๘ %   
สวนวัดนาพรมและวัดปากคลองเลือกอยางละ ๑ คน 

 กลุมตัวอยางที่ ๓      กลุมนี้มทีัศนคติตอคุณคาที่วางตางจาก ๒ กลุมแรกอยางชัดเจน  
โดยพบวาศาลาการเปรียญที่ถูกเลือกมีความหลากหลายมากขึ้นดวยเหตุผลจากประสบการณและเกณฑ
พิจารณาที่แตกตางกัน   ที่วางที่กลุมตัวอยางนี้เลือกมากที่สุดคือท่ีวางภายในศาลาการเปรียญวัดในกลาง
โดยเลือก  ๖  คนคิดเปน  ๒๔ %    ดวยเหตุผลความมีเอกภาพสมดุล   เรียบงายและสงบนิ่งประกอบกับ
การมีเสนสายขององคประกอบโครงสรางหลังคาทําใหที่วางดูสวยงามและนาสนใจ  ขณะที่กลุมรองลงมา
เลือกที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดยางโดยเลือก ๕ คนคิดเปน ๒๐ % ดวยเหตุผลที่มีสัดสวนพอเหมาะ
ไมสูงไมเตี้ยทําใหที่วางมีความกระชบั  และมีประดับตกแตงอยางเรียบงายไมส่ือสัญลักษณทางศาสนา
มากมายเกินความพอดี     รองลงมาเลือกที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดเกาะโดยเลือก ๔ คนคิดเปน 
๑๖ %     ดวยเหตุผลสําคัญคือการประดับตกแตงซึ่งสรางมิติที่วางทางพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธนาศรัทธา     
ที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดใหญเลือก  ๔  คนเชนเดียวกันดวยเหตุผลความโอโถงเรียบรอยสวยงาม
และมีรูปปริมาตรที่วางที่มีสัดสวนสอดคลองลงตัวกับธรรมาสนที่มีหลังคาเครื่องยอดทรงบุษบก   สวน
บุคคลที่เหลือเลือกที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดแรก  วดัขุนตราและวัดปากคลองอยางละ ๒ คน   
  

 และเมื่อพิจารณาทัศนคติคุณคาที่วางจากกลุมตัวอยางทั้งหมด    สามารถที่จะแบงออกได
เปน ๒ กลุม  กลุมแรกมทีัศนคติวาที่วางที่มีคุณคาควรมีการประดับตกแตงเพื่อสรางบรรยากาศทาง



 ๓๕๙

ศาสนาที่สวยงามนามอง    กลุมนี้มีความเห็นวาที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดเกาะมีคุณคามากทีสุ่ด
โดยเลือกเปน  ๒๗ % จากกลุมตัวอยางทั้งหมด     กลุมที่  ๒  มีทัศนคติวาที่วางที่มีคุณคาควรโปรงโลง   
เรียบงายและสงบนิ่งเพื่อสรางบรรยากาศที่สบายและเปนสมาธิ กลุมนี้เลือกที่วางภายในศาลาการเปรียญ
วัดยาง ๒๑%  และศาลาการเปรียญวัดในกลาง  ๑๕ %  ทั้งนี้เมื่อรวมแลวได ๓๖ % ซึ่งถือเปนคาน้ําหนัก
ทัศนคติมากที่สุดจากกลุมตัวอยางทั้งหมด     สวนที่เหลืออีก ๓๗ % เลือกที่วางของศาลาการเปรียญอื่นๆ   
ดวยเหตุผลในประเด็นยอยแตกตางกันโดยเลือกที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดใหญ ๑๒%     เนื่องจาก
มีสัดสวนรูปที่วางที่ลงตัวและเนนธรรมาสนใหดูเดน     เลือกที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดขุนตรา ๘ %  
เนื่องจากความกวางและความสวางจากการเปดชองแสง ที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดปากคลอง๔%  
เนื่องจากไมมีฝาเพดานและเสาที่สอบชะลูดเนนความรูสึกในทางตั้งเหมาะสําหรับเปนอาคารทางศาสนา  
ที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดแรก ๙ % เนื่องจากไมมีฝาเพดานและมีชองแสงเปดกวางทําใหไมอึดอัด  
และที่วางภายในศาลาการเปรียญวัดลาด ๑ % เนื่องจากฝาเพดานที่แปลกแตกตางจากที่อื่น 
 

อยางไรก็ตามผลการสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง ๓ ไดพบขอสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวกับ
ทัศนคติคุณคาที่วางใน  ๒  ประเด็นที่ตางกันระหวางการประดับตกแตงและความเรียบงาย 

 

ตารางที่  ๔๒    ผลการสัมภาษณคุณคาที่วางเฉพาะศาลาการเปรียญวัดเกาะ   วัดยางและวัดในกลาง 
 

 

ศาลาการเปรียญ
กรณีศึกษา 

 

กลุมตัวอยางที่ ๑ 
 

กลุมตัวอยางที่ ๒ 
 

กลุมตัวอยางที่ ๓ 

๕. วัดเกาะ ๙ ๗ ๔ 
๖. วัดยาง ๗ ๔ ๕ 
๑๐. วัดในกลาง ๒ ๓ ๖ 
 

 จากตารางเห็นไดชัดวาในกลุมตัวอยางที ่๑ ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่ไมไดเรียนดานสถาปตยกรรม
สวนใหญมีทัศนคติวาที่วางที่มีคุณคาควรมกีารประดับตกแตง  แตในกลุมตัวอยางที่ ๒ และ๓ ซึ่งใชเกณฑ
ความรูดานสถาปตยกรรมในการพิจารณาตดัสินคุณคาที่วางกลับมีมมุมองวาที่วางที่มีการประดับตกแตง
อาจไมใชที่วางที่ดีเสมอไป   เห็นไดชัดจากการที่กลุมตัวอยางดังกลาวมีแนวโนมที่จะเลือกที่วางภายใน
ศาลาการเปรียญวัดเกาะนอยลงโดยในกลุมตัวอยางที่ ๓ เลือกเพียง ๔ คนหรือ ๑๖%เทานั้นขณะเดียวกัน
กลุมนี้มีทัศนคติวาคุณคาที่วางควรคํานึงถึงความเรียบงาย   โปรง   ความลงตัวของขนาดและสัดสวนใน
รูปปริมาตรและความมีเอกภาพสมดุลสงบนิ่งเปนประเด็นสําคัญ    สวนการประดับตกแตงเปนเพียง
ปจจัยสําคัญสวนหนึ่งเทานั้น     ดังจะเห็นไดวากลุมตัวอยางที่ ๓ และ ๔ มแีนวโนมที่จะเลือกที่วางภายใน
ศาลาการเปรียญวัดในกลางเพิ่มขึ้นซึ่งกลุมตวัอยางที่ ๑ เลือกเพียง ๒  คนคิดเปน ๘% แตในกลุมตัวอยาง
ที่ ๓  เลือก ๖  คนคิดเปน ๒๔ %   ซึ่งความผกผันในคุณคาที่วางเหลานี้เปนผลมาจากมมุมองและทัศนคติ
ที่มีพื้นฐานจากประสบการณหรือหลักเกณฑขอพิจารณาที่แตกตางกันซึ่งยอมไมมีผูใดผิดหรือถูก  



 ๓๖๐

  ๒.๗.๒.๒  การวิเคราะหคุณคาที่วาง   ในกระบวนการศึกษาวิเคราะหคุณคาที่วางนี้   
ผูศึกษาไดใชขอมูลผลสรุปจากการสอบถามและสัมภาษณกลุมตัวอยางรวม ๗๕ คน   ซึ่งผลสรุปพบวา
กลุมบุคคลสวนใหญมีความเห็นวา 
 

          ที่วางที่มีคุณคาหรือมีสุนทรียภาพนั้นควรโลง   โปรงสบายใหความรูสึกถึง 
         ภาวะสงบนิ่งและเปนสมาธิรวมถึงมกีารประดับตกแตงอยางพอเหมาะ  

 

 ขอสรุปขางตนสามารถนํามาใชเปนฐานขอมลูศึกษาวิเคราะหไดวา    ปจจยัสําคัญที่มี 
ผลตอคุณคาที่วางภายในศาลาการเปรียญแตละหลังนั้นนั่นก็คือ   การแสดงคุณลักษณะอันดีของรูปท่ีวาง
โดยมีเกณฑขอพิจารณาสําคญัหลายประการประกอบดวย  
   ๒.๗.๒.๒.๑   รูปปริมาตรของที่วาง 
    ๒.๗.๒.๒.๒   เสาประธาน   

๒.๗.๒.๒.๓   ฝาเพดาน 
๒.๗.๒.๒.๔   ธรรมาสน 
๒.๗.๒.๒.๕   การประดับตกแตง 
๒.๗.๒.๒.๖   แสงและเงา 
๒.๗.๒.๒.๗   ความเหมาะสมกับหนาที่ใชสอย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ลายเสนที่   ๑๔๓    ปจจัยพิจารณาคุณคาที่วางภายในศาลาการเปรียญ 
 

   
 
 
 
 
 

    ฝาเพดาน 
 

 การประดับตกแตง 
 

ธรรมาสน 

 

 แสงและเงา 
  

 ความเหมาะสมกับหนาที่ใชสอย 
         รูปปริมาตรของที่วาง 

 

เสาประธาน 



 ๓๖๑

๒.๗.๒.๒.๑   รูปปริมาตรของที่วาง       มีเงื่อนไขพิจารณาประกอบดวย 
ขนาดสวนของที่วาง    เมือ่มนุษยเขาไปครอบครองที่วางหนึ่งที่วางใด   

ขนาดสวนหรือมาตราสวน (Scale) มีผลอยางมากตอจิตวิทยาการรับรูที่วางนั้น   ที่วางขนาดเล็กอาจ
กอใหเกิดความรูสึกอึดอัดคับแคบ ขณะที่ที่วางขนาดใหญอาจกอใหเกิดความรูสึกปลอดโปรงสบาย  แต
บางครั้งที่วางขนาดใหญเกินไปอาจกอใหเกิดความรูสึกขมและนาเกรงขามเขามาแทนที่  ซึ่งความรูสึก
ตางๆเหลานี้เปนผลทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นจากการนําเอาขนาดสวนของมนุษยเขาไปเทียบเคียงกับรูปที่วาง 
โดยการกะระยะหรือคะเนความเหมาะสมคลองตัวของที่วางที่หอมลอมอยูโดยรอบ๑๗  ซึ่งในที่นี้ขนาดสวน
ดังกลาวเปนผลมาจากขนาดความกวาง  ( W ) และความสูง ( H ) ของที่วาง  

ตัวเลขจากตารางที่ ๔๓  พบวาขนาดสวนพื้นที่หนาตัดที่วางโถงกลาง 
ศาลาการเปรียญวัดแรกมีขนาดพื้นที่ประมาณ ๑๕ ตารางเมตร ศาลาการเปรียญวัดลาดมีขนาดประมาณ 
๑๗  ตารางเมตรซึ่งเปนขนาดที่คอนขางเล็กสงผลใหที่วางดูอึดอัดคับแคบ   ขณะที่ที่วางโถงกลางประธาน
ของศาลาการเปรียญวัดพระทรง   วัดเกาะและวัดนาพรมมีขนาดพื้นที่หนาตัดประมาณ  ๒๐  ตารางเมตร   
ศาลาการเปรียญวัดขุนตราและวัดโพธิ์กรุมีขนาดประมาณ  ๒๒  ตารางเมตร   ดวยขนาดพื้นที่ที่ใหญกวา
สงผลใหที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญเหลานี้มีความรูสึกโปรงและโลงสบายไมอดึอัด    และ
ความรูสึกดังกลาวจะเพิ่มมากขึ้นในที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญวัดปากคลองและวัดในกลาง
เนื่องจากมีขนาดพื้นที่หนาตัดของที่วางมากถึง  ๒๔  ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๑๗ ผุสดี  ทิพทัส,  หลักเบื้องตนในการจัดองคประกอบในงานสถาปตยกรรม  ( กรุงเทพฯ  : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕),  ๖๑. 

ภาพที่   ๖๓    ภาพชุดขนาดสวนที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

 

ศาลาการเปรียญวัดแรก ( ซาย ) และวัดลาด ( ขวา ) ซ่ึงมีขนาดสวนพื้นที่โถงกลางประธานขนาดเล็ก 

ศาลาการเปรียญวัดพระทรง ( ซาย) และวัดในกลาง ( ขวา ) ซ่ึงมีขนาดสวนพื้นที่โถงกลางประธานขนาดใหญ 



 ๓๖๒

     สัดสวนของที่วาง      สัดสวน ( Proportion ) ของที่วางมีความสําคัญ 
ถัดจากขนาดสวน      ซึ่งสัดสวนในที่นี้หมายถึงความสัมพันธระหวางความกวาง ( W ) และความสูง ( H ) 
แสดงออกมาในรูปปริมาตรที่เตี้ยปอม   สมสวนหรือสูงชะลูดซึ่งมีผลทางจิตวิทยาตอการรับรูที่วางตางกัน  
ที่วางที่เตี้ยปอมอาจกอใหเกิดความรูสึกอึดอดักดทับจากดานบน      ขณะที่ที่วางสูงชะลูดอาจกอใหรูสึก
อึดอัดบบีรัดจากดานขาง    ดังนั้นคุณคาที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญสามารถพจิารณาไดจาก
ความสัมพันธอยางพอเหมาะระหวางความสูงและความกวางสะทอนออกมาในความสมสวนของรูปที่วาง    
    ตัวเลขในตารางที่ ๔๓ แสดงสัดสวนรูปที่วางภายในศาลาการเปรียญ
แตละหลังไดอยางชัดเจน    ดังจะเห็นวาที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญวัดใหญ วัดขุนตราและ
วัดโพธิ์กรุซึ่งตางมีขนาดสวนพื้นที่หนาตัด  ๒๒  ตารางเมตรเทากันแตมีสัดสวนความกวางและสูงตางกัน        
ศาลาการเปรียญวัดใหญมีอัตราสวนความกวางตอความสูง ๑ : ๑.๘   วดัขุนตรามีอัตราสวน ๑ : ๑.๑  
และวัดโพธิ์กรุมีอัตราสวน ๑ : ๑.๕   สงผลใหรูปปริมาตรที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญวัดใหญ
สูงชะลูดและบีบแคบจากดานขาง  ขณะเดียวกันสัดสวน ๑ :๑.๑ ทําใหที่วางโถงประธานศาลาการเปรียญ
วัดขุนตราเตี้ยปอมรูสึกกดทับในแนวตั้งและขยายออกในแนวนอน  คณุลักษณะความเปนโถงประธาน
ของศาลาการเปรียญทั้ง ๒ จึงไมชัดเจน    ขณะที่สัดสวนที่วางโถงประธานศาลาการเปรียญวัดโพธิก์รุ
กลับมีความสมสวนและมีคุณลักษณะที่ดีเหมาะตอการเปนที่วางโถงประธานกวา     เพราะมีรูปปริมาตร
ที่ไมกอให เกิดความรูสึกสูง เตี้ย กวางหรือแคบเกินไป    กรณีเดียวกับท่ีวางโถงประธานศาลาการเปรียญ
วัดพระทรงและวัดเกาะซึ่งมีขนาดพื้นที่หนาตัด  ๒๐ ตารางเมตรเทากัน    แตศาลาการเปรียญวัดพระทรง
มีอัตราสวนความกวางตอความสูง ๑ : ๑.๒ ซึ่งเปนลักษณะที่คอนขางเตี้ยขณะที่ศาลาการเปรียญวัดเกาะ
มีอัตราสวน  ๑ : ๑.๕   ซึ่งดูเปนสัดสวนที่เหมาะสมกวาดวยเหตุผลเดียวกัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๖๔    ภาพชุดสัดสวนที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

 ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ  (ซาย)  ศาลาการเปรียญวัดเกาะ  (ขวา)  ซ่ึงมีรูปปริมาตรที่สมสวนพอเหมาะ 

ศาลาการเปรียญวัดขุนตราซึ่งมีรูปปริมาตรที่เตี้ยแจ ศาลาการเปรียญวัดใหญซ่ึงมีรูปปริมาตรที่สูงชะลูด 



 ๓๖๓

    ความลึกของทีว่าง      ที่วางทางสถาปตยกรรมมีลักษณะเปน  ๓  มิติ       
คุณคาที่วางจึงตองพิจารณาความลึกควบคูไปดวยเสมอ   ความลึกในที่นี้หมายถึงระยะลกึของที่วาง ( D ) 
ตามแนวยาวอาคาร ที่วางที่ดีควรมีความลึกที่สอดคลองสัมพันธกับพื้นที่หนาตัดเพื่อกอใหเกิดรูปปริมาตร
ที่สวยงามเหมาะสมกับกจิกรรมใชสอย  กรณีศาลาการเปรียญวัดใหญเห็นไดชัดวารูปปริมาตรที่วางโถง
กลางประธานมีอัตราสวนความกวาง : ความยาว : ความลึก ๑: ๑.๘ : ๖ รูปที่วางจึงสูงชะลูดและยาวลึก
กอใหเกิดความรูสึกเนนไปทางตั้งและทางยาว เชนเดียวกับท่ีวางโถงกลางศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง
ซึ่งมีอัตราสวน ๑ : ๑.๕ : ๔.๗  รูปที่วางจงึมีความลึกคอนขางมากเชนกัน    ในขณะที่ที่วางโถงกลาง
ประธานศาลาการเปรียญวัดใหญและวัดหวยหลวงมีรูปลักษณที่ชะลูดและยาวลึก แตที่วางโถงประธาน
ศาลาการเปรียญวัดขุนตรากลับมีลักษณะตรงขามเพราะมีความลึกนอยมากโดยมีอัตราสวนความกวาง : 
ความยาว : ความลึก ๑ : ๑.๑ : ๒.๒   รูปท่ีวางจึงคอนขางสั้น    และดูเหมือนวาชางผูสรางจะรูขอจาํกัด
ของความลึกนี้เปนอยางดีจึงออกแบบที่วางใหมีหนาตัดกวางขึ้นโดยกวางถึง ๔.๕๐ เมตรเพื่อชดเชยพื้นที่
ใชงานที่เสียไปในทางลึกจึงเปนผลใหเกิดรูปปริมาตรที่วางที่มีสัดสวนไมสัมพันธกัน   คุณภาพของที่วาง
ภายในศาลาการเปรียญหลังนี้จึงดูดอยลงไป 
               ขณะเดียวกันดูเหมือนวาที่วางโถงกลางประธานของศาลาการเปรียญ
วัดพระทรง (อตัราสวน ๑ : ๑.๒ : ๓.๔) วัดเกาะและวัดโพธิก์รุ ( อัตราสวน ๑ : ๑.๕ : ๓) จะมีคุณภาพกวา
ศาลาการเปรียญ ๒ กลุมแรกเพราะมีระยะกวาง  สูงและลึกที่สอดคลองสัมพันธในอัตราสวนที่เหมาะสม
จึงแสดงคุณลักษณะความเปนโถงกลางประธานไดดีกวาทั้งขนาดของพื้นที่ใชสอยและความใหญโตโอโถง   
อยางไรก็ตามความลึกของที่วางโถงกลางประธานนั้นสัมพันธอยางมากกับจํานวนหอง และเปนที่นา
สังเกตวาโถงกลางประธานขนาด ๕ หองสามารถสรางปริมาตรรูปที่วางที่สวยงามลงตัวกวาโถงกลาง
ประธานขนาด  ๔  หอง  ( ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาสวนใหญมีที่วางโถงกลางประธานยาว ๔ – ๕ หอง
ยกเวนศาลาการเปรียญวัดใหญและวัดขุนตราซึ่งมีที่วางโถงกลางประธานยาว ๗  และ ๓ หองตามลําดบั)     
ทั้งนี้อาจเปนเพราะที่วางขนาด ๕ หองสามารถสรางมิติความลึกที่ชัดเจนและดูเหมาะสมตอหนาที่ใชสอย
ไดมากกวาที่วางขนาด  ๔  หอง 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ภาพที่  ๖๕    ภาพชุดความลึกของปริมาตรที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

 

ศาลาการเปรียญวัดใหญ 
มีอัตราสวนรูปปริมาตรที่วาง  ๑  :  ๑.๘  :  ๖ 

ศาลาการเปรียญวัดพระทรง 
มีอัตราสวนรูปปริมาตรที่วาง  ๑  :  ๑.๒  :  ๓.๔ 









 ๓๖๗

๒.๗.๒.๒.๒  เสาประธาน   คุณคาที่วางนอกจากขึ้นอยูกบัความสมสวนของ 
รูปปริมาตรแลวเสาประธานคูกลาง  ๒  แถวที่ขนาบขางที่วางมีความสําคัญในการพิจารณาตัดสินคุณคา 
ที่วางดวยเชนกัน     เนื่องจากเสาเหลานี้เปนตัวกําหนดขอบเขตที่วางโถงกลางประธานในทางจินตภาพ
โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังตอไปน้ี    

ระยะของหองเสา       ระยะระหวางทิวเสาประธานเปนตัวบงชี้จังหวะ 
จะโคนของที่วางในทางลึก ที่วางที่มีระยะลึกสอดคลองกับจังหวะทวิเสายอมสงผลตอสุนทรียภาพและ
คุณภาพของที่วาง     ซึ่งจากศาลาการเปรียญกรณีศึกษาพบวาที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญ
วัดลาด  วัดเกาะและวัดยางมีระยะของเสาในแตละหองใกลเคียงกัน     ที่วางจึงมีมิติทางลึกเปนลําดับขั้น
มีจังหวะชัดเจนและเปนระเบียบสวยงาม    ในขณะที่ที่วางโถงกลางประธานในศาลาการเปรียญวัดแรก 
วัดขุนตราและวัดปากคลองซึง่มีระยะหองเสาหลากหลายแตกตางกันไมเปนเอกภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ขนาดเสาประธาน         เนื่องจากเสาประธานเปนแนวเขตที่วางทาง
จินตภาพ    ศาลาการเปรียญที่ใชเสาประธานขนาดใหญอยางเชน   ศาลาการเปรียญวัดพระทรง  ( ใชเสา
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12½”)    วัดเกาะ (12½”)   วัดยาง (13”)   วัดในกลาง (13”)   วัดโพธิ์กรุ (13”)  
และวัดหวยหลวง (13”) ยอมแสดงถึงการลอมกรอบขอบเขตที่วางที่ชัดเจน หนักแนนมั่นคงและแข็งแรง
ขณะที่ศาลาการเปรียญที่ใชเสาประธานขนาดเล็กเชน  ศาลาการเปรียญวัดแรก ( เสนผานศูนยกลาง 11”)
วัดนาพรม (11”) และวัดปากคลอง (11”)  กลับสงผลใหกรอบที่วางดูเปราะบาง  ไมแข็งแรงมั่นคง 

    ที่วางโถงกลางประธานที่มีระยะหองเสาใกลเคียงกัน  :  ศาลาการเปรียญวัดในกลาง ( ซาย)  วัดยาง ( ขวา ) 

ที่วางโถงกลางประธานที่มีระยะหองเสาแตกตางกัน  :  ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา ( ซาย)  วัดแรก ( ขวา ) 

ภาพที่  ๖๖    ภาพชุดระยะหองเสากับที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 



 ๓๖๘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    การลมสอบของเสาประธาน       การที่เสาเปนแนวขอบเขตของที่วาง   

เสาที่มีการลมสอบอยางพอเหมาะยอมมีผลตอคุณภาพที่วาง        จากศาลาการเปรียญกรณีศึกษาพบวา
เสาประธานศาลาการเปรียญวัดขุนตราและวัดปากคลองมกีารลมสอบคอนขางมาก   ปลายดานบนของ
รูปปริมาตรที่วางจึงแคบและสอบเขามากจนเกือบเปนรูปส่ีเหลี่ยมคางหมู ตางจากที่วางโถงกลางประธาน
ศาลาการเปรียญวัดพระทรง  วัดเกาะ  วัดยางหรือวัดโพธิก์รุซึ่งเสาประธานมีการลมสอบอยางพอเหมาะ
ทําใหรูปปริมาตรที่วางดูลงตัว   สวยงามและนาสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ที่วางโถงกลางประธานที่ใชเสาประธานขนาดใหญ   :  ศาลาการเปรียญวัดพระทรง (ซาย) วัดโพธิ์กรุ (ขวา) 

ที่วางโถงกลางประธานที่ใชเสาประธานขนาดเล็ก  :  ศาลาการเปรียญวัดนาพรม (ซาย) วัดแรก (ขวา) 

การลมของเสาประธานที่พอเหมาะ :  
 ศาลาการเปรียญวัดยาง 

การลมสอบของเสาประธานที่ดูมากเกินไป :  
 ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 

 

ภาพที่   ๖๘     ภาพชุดการลมสอบของเสาประธานกับที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

 ภาพที่  ๖๗    ภาพชุดขนาดเสาประธานกับที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 



 ๓๖๙

๒.๗.๒.๒.๓   ฝาเพดาน     วัตถุประสงคของการทําฝาเพดานคือเพื่อปดสวน 
ของโครงสรางหลังคา  สรางความเรียบรอยสวยงามและดูนามอง   ผลพวงของฝาเพดานทําใหเกิดระนาบ
เหนือศีรษะปดกั้นที่วางใหมีมติิขอบเขตชัดเจนขึ้นในรูปปริมาตรสี่เหลี่ยมผืนผาปลายสอบ   ที่วางโถงกลาง
ประธานที่ปดดวยฝาเพดานจึงสงบนิ่งในภาวะสมาธมิากขึ้นเหมาะตอการเปนที่วางทางพระพุทธศาสนา๑๘ 
ที่ตองการผลทางดานจิตใจสูงเพื่อใหผูอยูในที่วางมุงความสนใจเฉพาะสิ่งที่อยูภายในที่วางนั้นเทานั้น ๑๙     
โดยเปรียบเทียบจากที่วางโถงกลางประธานของศาลาการเปรียญวัดใหญ  วัดพระทรง  วัดลาด  วัดเกาะ 
วัดยางและวัดขุนตราเห็นไดชัดวามิติที่วางมขีอบเขตเปนรูปปริมาตรชัดเจน     เรียบรอยและดูสงบนิ่งกวา
ที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญวัดแรกและวัดปากคลองที่ไมปดฝาเพดาน 
   สวนศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงมีการทําฝาเพดานเปน ๒ ระดับเนื่องจาก
หลังคาทําซอนลด ๒ ชั้น   ฝาที่ลดระดับสรางความหมายเชงิจิตวิทยาวาทีว่างมีการแบงระดับความสําคญั
ออกเปน  ๒  สวนเรียงลําดับจากดานนอกเขาสูดานในประกอบดวย   ที่วางตรงกลางดานใน  ๓  หองและ
ที่วางดานนอกซึ่งขนาบอยูดานหนาและดานหลังดานละ ๑ หอง  คุณลักษณะดังกลาวเปนการแบงศักดิ์
ระดับความสําคัญทําใหสวนบนของรูปปริมาตรที่วางดูแปลกตา   มีความหมายและนาสนใจขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๑๘ ในทางจิตวิทยาปริมาตรรูปส่ีเหลี่ยมมักแสดงความหมายของความเทากัน   หยุด   สงบนิ่ง

และคงที่มีสมาธิ     ปราศจากการเนนทิศทางใด     ขณะที่ปริมาตรรูปสามเหลี่ยมแสดงความหมายของ
ความหนักแนนเฉียบคม    แสดงทิศทางไปทางแนวตั้งและแนวเอียง. 

 ๑๙ ผุสดี  ทิพทัส,  หลักเบื้องตนในการจัดองคประกอบในงานสถาปตยกรรม,  ๖๑. 

 

ภาพที่  ๖๙    ภาพชุดที่วางที่ปดฝาเพดานและไมปดฝาเพดาน 

        ที่วางไมปดฝาเพดาน :  ศาลาการเปรียญวัดแรก        ที่วางปดฝาเพดาน :  ศาลาการเปรียญวัดยาง 

 ที่วางทําฝาเพดานเปน ๒ ระดับ  :  ศาลาการเปรียญวัดหวยหลวง 



 ๓๗๐

๒.๗.๒.๒.๔   ธรรมาสน            ตรงกลางเสาหองหลังสุดของที่วางโถงกลาง 
ประธานตั้งธรรมาสนเทศนหลังคาเครื่องยอดบุษบกองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของศาลาการเปรียญ        
ธรรมาสนจึงเปนจุดสนใจของที่วางและเปนจุดสุดทายของสายตาในกระบวนการมองเห็นและรับรูที่วาง  
ฉะนั้นรูปที่วางจึงควรมีความสัมพันธที่ดีกับธรรมาสนกลาวคือ  ที่วางที่มีคณุภาพควรมีธรรมาสนที่มีขนาด
สมดุลพอเหมาะไมใหญเกินไปจนขมที่วางหรือเล็กจนโดนที่วางขม    ธรรมาสนจึงเปนขอพิจารณาสําคัญ
ประการหนึ่งในการตัดสินคุณคาที่วาง   เชนเดียวกับท่ีวางจะเปนตัวตัดสินคุณคาธรรมาสนดวยเงื่อนไข
ของลักษณะการเปนรูปทรงและพื้นภาพ  ( Positive Form and Negative Space)  ดังนั้นที่วางที่ดีควรมี
ธรรมาสนเปนจุดสนใจของที่วาง (Focal Point) โดยพจิารณาเปรียบเทียบจากศาลาการเปรียญที่ปจจบุัน
ไมมีธรรมาสนอยางศาลาการเปรียญวัดในกลาง วัดโพธิก์รุและวัดหวยหลวงเห็นชัดวาศาลาการเปรียญ
เหลานี้ไมมีการสรางจุดสนใจใหที่วาง    คุณคาที่วางจึงอาจดอยกวาศาลาการเปรียญวัดใหญ  วัดพระทรง 
วัดลาด วัดเกาะ วัดยาง วัดขนุตราและวัดปากคลองที่มีธรรมาสนตั้งเปนประธานสรางจดุสนใจใหกับทีว่าง  
ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของการมองเห็นของมนุษยมักตองการสิ่งเราหรือจุดสนใจอยูเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

ภาพที่  ๗๐   ภาพชุดธรรมาสนกับที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

            ที่วางโถงกลางที่ปจจุบันไมมีธรรมาสน  :  ศาลาการเปรียญวัดในกลาง (ซาย)  วัดโพธิ์กรุ (ขวา) 

      ที่วางโถงกลางที่มีธรรมาสน  : ศาลาการเปรียญวัดพระทรง (ซายบน)  วัดยาง (ซายลาง)  วัดขุนตรา (ขวา) 





 ๓๗๒

๒.๗.๒.๒.๕  การประดับตกแตง    ในงานพุทธสถาปตยกรรมไทยสวนใหญ 
หากเปนไปไดมกัมีการประดับตกแตงภายในอาคารตามกําลังความสามารถ  ฝมือ  ภูมปิญญาและ
ศรัทธาเพื่อใหอาคารถึงพรอมดวยความสมบรูณสวยงามถวายเปนพุทธบูชา ซึ่งการประดับตกแตง
เหลานั้นยอมทําใหที่วางภายในอาคารมีความสวยงามวจิิตรปราณีต ศักดิ์สิทธิ์นาเลื่อมใสศรัทธามากขึ้น
และกอใหเกิดบรรยากาศของที่วางแตกตางกันออกไป  ทั้งนี้รวมถึงที่วางภายในศาลาการเปรียญดวย
เชนกันเห็นไดจากการทําดาวเพดานและลงรักเขียนลายทองเสาในศาลาการเปรียญวัดเกาะ  ซึ่งผลที่
ออกมาเปนการสงเสริมที่วางใหสวยงามและนาสนใจมากขึน้ หรือการทําฝาเพดานเสื่อสาดบทสวดมนต
คําบาลีในศาลาการเปรียญวัดลาด   ซึ่งผลที่ไดแมไมกอใหเกิดความสวยงามวิจิตรเทาศาลาการเปรียญ
วัดเกาะแตการปดลอมที่วางดานบนดวยบทสวดมนตก็เปนการสรางมิติที่วางทางศาสนาที่ขลัง ศักดิ์สิทธิ์
นาสนใจในลักษณะที่ตางกันออกไป      อยางไรก็ตามถึงแมการตกแตงประดับประดาสามารถทําใหที่วาง
ดูละเมียดมีคุณคามากขึ้น    แตการตกแตงที่มากเกินพอดีอาจทําใหคุณคาดอยลงได 
     นอกจากนี้ในศาลาการเปรียญกรณีศึกษาบางหลังมีการเขียนภาพจิตรกรรม
บนแผนกระดานคอสองเชน   ศาลาการเปรียญวัดเกาะ     บางหลังประดับดวยรูปภาพจติรกรรมโดยรอบ
ที่วางโถงกลางประธานในลักษณะเดียวกับภาพจิตรกรรมคอสองเชน  ศาลาการเปรียญวัดลาด  วัดขุนตรา
และวัดปากคลอง    ภาพจิตรกรรมเหลานี้นอกจากจะแสดงศรัทธาความเชื่อทางศาสนาและสะทอนภาพ
วิถีชีวิตชาวบานแลว     การมภีาพจิตรกรรมหอมลอมเปนกรอบโดยรอบที่วางโถงกลางประธาน   ๔   ดาน
ยังเปนการสรางเรื่องราวใหกับที่วางและสงเสริมขอบเขตของที่วางใหมีมิตชิดัเจนยิ่งขึ้น      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การตกแตงฝาเพดาน   เสาและจิตรกรรคอสอง : ศาลาการเปรียญวัดเกาะ 

   

ภาพที่  ๗๑    ภาพชุดการประดับตกแตงกับที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

           การตกแตงฝาเพดานดวยเสื่อสาดบทสวดมนต  :  ศาลาการเปรียญวัดลาด 



 ๓๗๓

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
๒.๗.๒.๒.๖  แสงและเงา    ( Light and Shade) ถือเปนปจจัยสําคัญตอการ 

มองเห็นซึ่งสงผลตอบรรยากาศการรับรูที่วางที่แตกตางกันแสดงออกมาในลักษณะความสวาง - ความมืด 
ขาว - ดําและความชัด - ไมชัดซึ่งเกี่ยวพันธโดยตรงกับสวนเปดและสวนปดของอาคาร ( Void and Solid)    
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือฝาและหนาตาง คุณภาพที่วางในเงื่อนไขนี้จึงอยูที่ความสวยงามลงตัวของแสงและเงา    
ปริมาณความสวางที่เพียงพอตอการมองเห็น ความสม่าํเสมอใกลเคียงกันระหวางแสงภายในและแสง
ภายนอก   ซึ่งพบวาที่วางศาลาการเปรียญที่มีชองเปดแบบหนาตางบานเปดเชนศาลาการเปรียญวัดใหญ  
วัดในกลางและวัดโพธิ์กรุจะมีจงัหวะแสงเงาแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางความมืดและสวาง เนื่องจาก
ฝาและหนาตางแบบดังกลาวมีความตางและตัดกันอยางมากระหวางฝา (สวนปด) ซึ่งมืดทึบและหนาตาง
(สวนเปด) ซึ่งสวางจา   ทีว่างภายในศาลาการเปรียญเหลานี้จึงมีการกระจายของแสงไมสม่ําเสมอกัน   
ปริมาณความเขมแสงในที่ใกลกันตางกันมากเกินไปทําใหมองแลวไมสบายตา   
   สวนกรณีของศาลาการเปรียญวัดยาง วัดนาพรมและวัดขนุตราซึ่งชองเปดเปน 
หนาตางบานเปดแบบมีชองแสงลูกกรงขนาบสองขาง  คุณลักษณะของชองเปดแบบนี้ชวยลดปริมาณ
ความเขมแสงที่ตางกันระหวางความสวางจาและความมืดทึบ  ทําใหที่วางภายในศาลาการเปรียญดูสวาง
และสบายตามากขึ้นเชนเดียวกับศาลาการเปรียญที่ใชหนาตางแบบชองแสงลูกกรง   แตตางกันตรงที่ผล
ของการออกแบบโดยใชชองแสงลูกกรงขนาบขางหนาตางบานเปดคูนั้นเปนการสรางมิติอันแปลกใหมให 
กับที่วางดวยจงัหวะของแสงและเงา       ที่วางภายในของศาลาการเปรียญเหลานี้จึงมีความนาสนใจกวา
ที่วางของศาลาการเปรียญที่มีจังหวะแสงและเงาแบบปกติธรรมดา    

การประดับภาพจิตรกรรมโดยรอบที่วางโถงกลางประธาน  : 
ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 

การประดับภาพจิตรกรรมโดยรอบที่วางโถงกลางประธาน  :  
ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 

   ที่วางที่ไมมีการประดับตกแตง  :   
ศาลาการเปรียญวัดวัดแรก    

 

ภาพที่  ๗๒    ภาพชุดการประดับตกแตงกับที่วางภายในศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

ที่วางที่ไมมีการประดับตกแตง  : 
ศาลาการเปรียญวัดในกลาง 



 ๓๗๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวะแสงและเงาจากฝาและหนาตางบานเปดคู  :  ศาลาการเปรียญวัดในกลาง 

จังหวะแสงและเงาจากฝาและหนาตางลูกกรงเหล็ก  :  ศาลาการเปรียญวัดแรก 

    จังหวะแสงและเงาจากฝาและหนาตางบานเปดคูขนาบขางดวยชองแสงลูกกรงเหล็ก : ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 

จังหวะแสงและเงาจากฝาและหนาตางบานเปดคูขนาบขางดวยชองแสงลูกกรงไม  :  ศาลาการเปรียญวัดยาง   

      ภาพที่   ๗๓    ภาพชุดจังหวะของแสงและเงาภายในที่วางศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

จังหวะแสงและเงาจากฝาและหนาตางบานเฟยม  :  ศาลาการเปรียญวัดพระทรง 





 ๓๗๖

๒.๗.๒.๒.๗    ความเหมาะสมกับประโยชนใชสอย        ที่วางที่มีคุณภาพ 
ควรมีรูปลักษณและปริมาตรที่สอดคลองสัมพันธกับหนาที่ประโยชนใชสอย  และเนื่องจากที่วางโถงกลาง
ประธานของศาลาการเปรียญนั้นใชเปนที่ประกอบพุทธพิธีระหวางพระสงฆและฆราวาส    ดังนั้นที่วาง
ควรมีรูปลักษณและปริมาตรขนาดใหญ กวางขวาง สามารถรองรับกลุมคนที่จะเขามาใชงานไดอยาง
พอเพียงโดยไมกอใหเกิดความรูสึกแออัด คับแคบ และควรมีการระบายอากาศที่ดีเพื่อความปลอดโปรง  
ซึ่งเงื่อนไขเหลานี้ลวนเปนคุณลักษณะที่ดีของที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญที่ควรคํานึงถึง 

ซึ่งจากศาลาการเปรียญกรณีศึกษา   ที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญ 
วัดขุนตรามีรูปปริมาตรที่ส้ันโดยยาวเพียง ๓ หองเสาสงผลใหคุณลักษณะความเปนที่วางโถงกลางอาคาร
ของศาลาการเปรียญแสดงออกมาไดนอย     ตางจากที่วางโถงกลางประธานศาลาการเปรียญวัดพระทรง
วัดยางหรือวัดในกลาง ซึ่งมีรูปปริมาตรที่แสดงคุณลักษณะความเปนทีว่างโถงกลางอาคารที่สอดคลอง
เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมใชสอยภายในศาลาการเปรียญไดมากกวา  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 จากการศึกษาในประเด็นคุณคาที่วางภายในศาลาการเปรียญสรุปไดวา เปอรเซ็นตสวนใหญ
ของกลุมบุคคลตัวอยางมีความเห็นวาที่วางที่ดีหรือมีคุณภาพควรเปนที่วางที่ใหความรูสึกโปรง โลง สบาย 
ซึ่งหมายความวาที่วางนั้นควรมีรูปปริมาตรที่มีขนาด  สัดสวนที่พอเหมาะพอดีอันไมกอใหเกิดความรูสึก
อึดอัดคับแคบเมื่อมีการเขาไปใชสอย     นอกจากนี้เสาซึ่งเปนแนวลอมกรอบและกาํหนดขอบเขตที่วาง
ควรมีระยะ  ขนาดและการลมสอบท่ีเหมาะสมดวยเชนกัน    และกลุมตัวอยางสวนใหญยังมีความเห็นวา
ที่วางที่มีคุณภาพนั้นควรประดับตกแตงอยางพอเหมาะเพื่อสรางมิติทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์และปราณีต  
การเขียนหรือประดับภาพจิตรกรรมโดยรอบถอืเปนการเสริมสรางใหที่วางเกิดมิติที่ชัดเจนและมีเร่ืองราว
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กลุมบุคคลตัวอยางยังเห็นวาที่วางควรปดดวยฝาเพดานเพื่อสรางรูปท่ีวางที่กอให 
เกิดความรูสึกสงบนิ่งเปนสมาธิและปดมมุมองที่ไมดีของเครื่องบนหลังคาที่มกัสกปรก  ที่วางควรมี
ธรรมาสนตั้งเปนประธานสรางจุดสนใจใหกบัท่ีวางและควรมีแสงสวางที่เพียงพอตอการมองเห็น  ดังนั้น
ธรรมาสนและจังหวะของแสงและเงาจึงมีผลตอคุณภาพที่วางภายในศาลาการเปรียญไดเชนเดียวกัน   

             ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา ศาลาการเปรียญวัดพระทรง   

ภาพที่   ๗๔    ภาพชุดความเหมาะสมของประโยชนใชสอยกับที่วางภายในศาลาการเปรียญ 



 ๓๗๗

๒.๘  โครงสรางอาคาร    
                 โครงสรางศาลาการเปรียญเปนโครงสรางไมทั้งหมดใชระบบการถายน้ําหนักแบบเสาและคาน    
โดยน้ําหนักอาคารจะถูกถายลงไปตามจุดขอตอจากดานบนสูดานลาง   ทายสุดถายลงเสาจากนั้นจึงถาย
ลงสูพื้นดิน     ชิ้นสวนไมแตละชิ้นยึดติดกันดวยการถากบากไมเขาเดือย         
 การศึกษาวิเคราะหในประเด็นนี้ผูศึกษาไดแบงโครงสรางศาลาการเปรียญออกเปน ๒ สวน 
ประกอบดวย    โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ลายเสนที่  ๑๔๘     โครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา 

โครงสรางตัวอาคาร 

โครงสรางหลังคา 



 ๓๗๘

 ๒.๘.๑  โครงสรางตัวอาคาร 
 โครงสรางของตัวอาคารมีโครงหลักอยูที่เสา ๒ ชุด    ชุดแรกเปนเสารวมในหรือเสาคูประธาน
โดยเสาแตละคูตั้งขึ้นไปรับโครงสรางหลังคาจั่วดานบนอันประกอบดวย  ขือ่   เสาดั้งและจนัทันตามลําดับ  
ปลายเสาสอบลมเขาหากันเล็กนอย เพื่อความสวยงามและเพิ่มความมั่นคงในการรับแรงกระทําจาก
ดานบนและดานขาง     เสาชุดที่สองเปนเสาโดยรอบอาคารเปนเสาที่ตั้งขึ้นไปรับโครงสรางหลังคากันสาด
๔ ดานซึ่งอยูถดัลงมาจากหลังคาจั่ว   เสาชดุนี้ปลายเสาสอบลมเขาดานในเชนเดียวกันแตมีขนาดเล็กกวา
เสาชุดแรกเนื่องจากมีความสงูนอยกวา    อตัราสวนการรับน้ําหนักจึงมีไมมากเทากับเสาชุดแรก 
 เสาทั้ง ๒ ชุดถกูยึดเขาไวดวยกันโดยรอดซึ่งวิ่งทะลุกลางเสาในแนวดานสกัด     ปลายรอด
โผลพนเสาริมสุดออกไปเล็กนอยเพื่อเปนบาสําหรับวางพรึง  พรึงวางชดิริมดานนอกของเสารอบอาคาร
โดยวางเปนกรอบรอบอาคารทั้งสี่ดาน ฉะนั้นพรึงจึงเปนตัวกําหนดขอบเขตผังอาคารทั้งหมด นอกจากนี้
พรึงยังทําหนาที่ยึดเสาและรอดของเสาในแตละหองเขาดวยกัน   รวมทั้งทําหนาที่รับฝาผนังทั้งแผงอีกดวย        
โครงสรางหลักในสวนตัวอาคารนอกจากเสา  รอดและพรึงซึ่งลวนเปนโครงสรางเชิงเสนแลวยังมีโครงสราง
เชิงระนาบดวยไดแก   พื้นและฝาผนัง    พื้นอาคารปูวางบนรอดโดยใชไมกระดานพาดยาว  ๒ – ๓  หอง
ตามแนวยาวอาคาร     เนื่องจากไมกระดานมีขนาดใหญและหนาอีกทั้งระหวางไมแตละแผนเขาเดือย
แบบล้ินกระบอืหรือใชสลัก ฉะนั้นพื้นจึงมีความแข็งแรงไมแอนตัวและไมจาํเปนตองมีรามาชวยรับนํ้าหนัก      
สวนฝาผนังวางอยูบนพรึงและพิงไวริมดานนอกของเสารอบอาคารยึดติดกันดวยตะปูจีนตรงมุมทั้ง ๔ดาน    
ระนาบของฝาจึงเอียงเขาในเล็กนอยตามการลมสอบของเสา   ซึ่งน้ําหนักของฝาที่กดทับชวยใหโครงสราง
อาคารยึดเกาะกันแนนและมีความแข็งแรงมากขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่  ๗๕   ภาพชุดโครงสรางตัวอาคาร 

ของศาลาการเปรียญ 

  ฝา    พรึง   รอดและเสารอบอาคาร 
  ศาลาการเปรยีญวัดเกาะแกวสุทธาราม 

  โครงสรางตัวอาคารของศาลาการเปรียญวัดพระทรง 

   โครงสรางตัวอาคารของศาลาการเปรียญวัดแรก 





 ๓๘๐

 ๒.๘.๒  โครงสรางหลังคา 
 โครงสรางหลังคาศาลาการเปรียญสามารถแบงออกไดเปน  ๒  ชุดตามประเภทรูปทรงหลังคา
ไดแก  โครงสรางหลังคาจั่วและโครงสรางหลังคากันสาด  โดยโครงสรางหลังคาแตละชุดตางประกอบดวย
ชุดเครื่องไมที่ใชตั้งขึ้นไปรับชิน้สวนโครงสรางผืนหลังคาอันไดแก แป  กลอน  ระแนงและกระเบื้องหลังคา
ตามลําดับ   ทัง้นี้จากศาลาการเปรียญกรณีศึกษาทั้งหมด ๑๒ หลังสามารถจําแนกชุดของระบบเครื่องไม
เหลานั้นออกได ๓  ระบบ๒๐ ประกอบดวย 

 

 ๒.๘.๒.๑   โครงหลังคาแบบเครื่องประด ุ
  เครื่องประดุเปนระบบโครงสรางหลังคาระบบหนึ่งในงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี  
บางครั้งเรียกวาหลังคาแบบขือ่เอกขื่อโท   สันนิษฐานวามมีาตั้งแตสมัยสุโขทัยและนิยมใชกันเรื่อยมาจน
ส้ินสมัยอยุธยา๒๑  ลักษณะสําคญัของโครงสรางหลังคาแบบเครื่องประดุคือ  การตั้งชุดเสาตุกตาขึ้นไปรับ
ขื่อโทและแปแลวจึงวางกลอนพาดตามแนวลาดหลังคาจากอกไก  ลงมายงัแป   แปหัวเสาและเชิงกลอน
ตามลําดับ    ซึ่งเครื่องประดุในศาลาการเปรียญกรณีศึกษาสามารถแบงออกได  ๒  ลักษณะ   ไดแก   
เครื่องประดุแทแบบที่ไมมีไมยดึโครงหรือจันทันตอและเครื่องประดุแบบมีจันทันตอรับแปเสริม๒๒ 
 

   -  โครงหลังคาแบบเครื่องประดุแท     ศาลาการเปรียญที่มีโครงสรางหลังคา
ลักษณะนี้ไดแก  ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม   ในระบบโครงสรางแบบนี้ชุดโครงสรางหลังคาจั่ว
เร่ิมจากขื่อเอกหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๘“ x ๘“ พาดระหวางเสาคูกลางประธาน ๒ ตน   จากนัน้
ตั้งโครงเสาตุกตาขึ้นไปรับขื่อโท  ๒  ชุด    ปลายขื่อโทตรงตําแหนงเสาตุกตาบากไมไวสําหรับสับวางแป
หนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสหรือใกลเคียง    ขือ่โทตัวบนสุดตั้งเสาดั้งขึ้นไปรับอกไก    เมือ่ไดโครงหลักของ
หลังคาแลวจึงวางกลอนพาดบนอกไก   แป  แปงวง  แปหาญ  แปหัวเสาและเชิงกลอนลงมาตามลําดับ    
จากนั้นวางระแนงบนกลอนอีกตอหนึ่งแลวจึงเปนสวนวัสดุมุงหลังคาซึ่งใชกระเบื้องกาบ ู

                                                           
 ๒๐ จําแนกโดยอิงแนวทางการแบงระบบโครงสรางหลังคาไมในงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี

โดยสมใจ  นิม่เล็ก, ดู  สมใจ  นิ่มเล็ก, เครื่องประดุและกระเบื้องกาบ ู(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), ๓๒. 

 ๒๑ เร่ืองเดียวกัน,  ๙. 
 ๒๒ สมใจ  นิ่มเล็กไดจําแนกโครงหลังคาเครื่องประดุออกเปน  ๔  แบบไดแก 

 ๑.  แบบทีม่ีขื่อประธานพาดบนปลายผนัง 
 ๒.  แบบทีม่ีเสาประธานรับขือ่เอก 
 ๓.  แบบทีม่ีไมยึดโครง 
 ๔.  แบบทีม่ีจนัทันตอรับแปเสริม 

                       ดูเพิ่มเติมเรื่องเดียวกัน, ๙ – ๑๑, ๓๒. 
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   โครงสรางหลังคากันสาดใชการพาดขื่อระหวางเสาประธานกับเสารอบอาคาร     
จากนั้นตั้งเสาตุกตาขึ้นไปรับขือ่และแปดานบน    ปลายขือ่ตรงตําแหนงเสาตุกตาบากไมเปนรองสําหรับ
สับวางแปหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   กลอนวางพาดจากเชงิแป  แปลงมาสะพานหนู เชิงกลอนตามลําดับ    
ถัดจากกลอนขึน้ไปเปนระแนงและวัสดุมุงซึ่งใชกระเบื้องกาบเูชนเดียวกับหลังคาจั่ว     

เครื่องประดุในศาลาการเปรียญวัดใหญนี้เปนรูปแบบโครงสรางแบบอยุธยาแท 
รูปทรงและสัดสวนของโครงสรางรวมถึงรายละเอียดการตอและเขาไมตางๆ ลวนแสดงฝมือและแบบอยาง
เชิงชางชั้นครูแหงราชสํานักอยุธยาไดอยางด ี
 
    -  โครงหลังคาเครื่องประดุแบบมจีันทันตอรับแปเสริม     ศาลาการเปรียญที่มี
โครงหลังคาลักษณะนี้ไดแก  ศาลาการเปรียญวัดลาด   เครื่องประดุแบบนี้มีลักษณะเหมือนเครื่องประดุ
แบบแรก แตมีรายละเอียดตางกันเล็กนอยตรงที่ระหวางชั้นของเสาตุกตาและขื่อโทมีการเพิ่มชิ้นสวนไม
ลักษณะเหมือนจันทันเขาไปเพื่อรับแปเสริม    ไมตวันี้ รศ. สมใจ นิ่มเล็กเรียกวาจันทันตอโดยใหทัศนะวา
บางครั้งโครงสรางหลังคามีระยะหางของแปมากเกินไป     ประกอบกับวัสดุมุงซึ่งใชกระเบื้องกาบูหนาและ
น้ําหนักมากทําใหระแนงและกลอนที่รับกระเบื้องออนตัวลง        ชางจึงใชวิธีการเพิ่มหรือตอจันทันเขาไป
เพื่อเปนบาสําหรับวางแปเสริมรับน้ําหนักกระเบื้องหลังคา๒๓ แปที่เสริมเขาไปนี้มีหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา
ซึ่งตางจากแปตรงขื่อโทที่มีหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส    

โครงหลังคาจั่วศาลาการเปรียญวัดลาดเริ่มจากการพาดขื่อเอกขนาด  ๘” x ๘”  
ระหวางเสาคูประธานสองตน    จากนั้นตั้งเคร่ืองประดุซึ่งประกอบดวยเสาตุกตาและขื่อโท ๒ ชุดขึ้นไปรับ
แปหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสจํานวน ๒ ตัว   หลังขื่อโทตัวบนสุดตั้งเสาดั้งขึ้นไปรับอกไก   ระหวางเสา
ตุกตาและขื่อโทแตละชั้นมีจันทนัตอซึ่งสันกลางบากเปนรองสําหรับวางแปหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ๑ ตัว    
กลอนมีทั้งกลอนขอและกลอนเจาะวางพาดจากอกไก   ลงมาที่แปลานหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาสลับกับ
รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   แปหัวเสา  ทายสุดลงมาที่สะพานหนูและเชิงกลอนตามลําดับ    ถัดจากกลอนขึ้นไป
เปนระแนงและวัสดุมุงซึ่งใชกระเบื้องกาบูดานบนสอปูนทับอีกชั้นหนึ่ง 
   โครงสรางหลังคากันสาดเริ่มจากวางขื่อพาดระหวางเสาประธานและเสารอบ
อาคาร    จากนั้นตั้งเสาตุกตาขึ้นไปรับขื่อและแปรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ๑ ชั้น   ระหวางขื่อและแปแตละชั้น
พาดจันทันหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสจํานวน ๒ ตัว   สันจันทันบากเปนรองสําหรับวางแปหนาตัดรูป
ส่ีเหลี่ยมผืนผา       กลอนวางพาดจากเชิงแป   แป   อะเสลงมาที่สะพานหนูและเชิงกลอนตามลําดับ    
ถัดจากกลอนขึน้ไปเปนระแนงและวัสดุมุงหลังคาตามลําดับเชนเดียวกับหลังคาจั่ว น้ําหนกัของผืนหลังคา
กันสาดทั้งหมดจะถายจากแปลงสูจันทัน     จากนั้นจันทันจะถายน้ําหนักลงสูขื่อกันสาดตัวบน   เสาตุกตา  
ขื่อกันสาดตัวลางแลวจึงถายลงเสาอาคารลงสูพื้นดินตอไป      
                                                           

๒๓ สมใจ  นิ่มเล็ก,  เครื่องประดุและกระเบื้องกาบู,  ๑๐ - ๑๑. 
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๒.๘.๒.๒   โครงหลังคาแบบเครื่องประดผุสมจันทัน 
เปนระบบโครงสรางที่มีการผสมกันระหวางเครื่องประดุและจนัทัน     หรืออกีนัยหนึ่งคือ 

โครงสรางที่ใชเสาตุกตาและขื่อโทผสมกับจันทันยาว  ศาลาการเปรียญที่มีโครงหลังคาลักษณะนี้ไดแก  
ศาลาการเปรียญวัดในกลาง      ซึ่งโครงหลังคาจั่วเริ่มจากขือ่เอก ๘” x ๘” วางพาดเสาคูประธาน  ๒  ตน      
จากนั้นตั้งเสาตุกตาขึ้นไปรับขือ่โทและแปรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ๑ ชั้น      กลางขื่อโทตั้งเสาดั้งขึ้นไปรับอกไก       
ปลายขื่อสองดานมีจันทันตั้งขึ้นไปดานบนจนถึงปลายดั้งและลงไปดานลางจนถึงแปหัวเสา       สันจันทัน
บากรองสําหรับวางแปหนาตดัรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา     ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน  ระแนงและวัสดุมุงซึ่งใช
กระเบื้องกาบู  ในการที่หลังคาจั่วศาลาการเปรียญวัดในกลางใชระบบโครงสรางแบบนี้อาจวิเคราะหไดวา
เปนผลมาจากโครงรูปของจั่วที่มีระยะพาดของขื่อเอกกวางมากโดยกวางประมาณ ๔.๙๐ เมตรหรือเกือบ  
๑๐ ศอก    ขณะที่ศาลาการเปรียญวดัใหญและวัดลาดมีระยะพาดขื่อ  ๔.๐๕ และ ๓.๕๐ เมตรตามลําดบั     
โครงสรางหลังคาที่มีชวงพาดกวางจําตองมีจาํนวนแปมากขึน้เพื่อชวยถายน้ําหนักผืนหลังคา    ดังนั้นจึงมี
การนําจันทันยาวเขามาใชเพราะสามารถรับแปหลังคาไดมากขึ้น     เพราะการตั้งเครื่องประดุขึ้นไปรับแป
ที่มีมากขึ้นนั้นอาจยุงยากในการกอสรางอีกทั้งทําใหทรงหลังคาสูงเกินไป    ดวยระบบโครงสรางหลังคา
แบบนี้ทําใหทรงหลังคาศาลาการเปรียญวัดในกลางคอนขางเตี้ยแจเมื่อเทียบกับศาลาการเปรียญหลังอื่น 
  สวนหลังคากันสาดเริ่มจากการวางขื่อขนาด ๖” x ๖” พาดระหวางเสาประธานและ
เสารอบอาคาร  ระบบโครงสรางใชจันทันตัวเดียวพาดยาวรบัแปหลังคาทั้งหมดโดยไมมีเสาตุกตาขึ้นไปรับ
แปและขื่อโทเหมือนหลังคาจั่ว  หลังคากันสาดของศาลาการเปรียญวัดในกลางจึงไมมีการซอยผืนหลังคา
เหมือนศาลาการเปรียญวัดใหญและวัดลาด     จันทันดังกลาวมีหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   ปลายดานลาง
วางอยูบนอะเสและขื่อซึ่งวางอยูบนเสารอบอาคารอีกตอหนึ่ง   สวนปลายดานบนยึดไวกับเสาประธาน    
สันจันทันบากรองสําหรับวางแปรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาจํานวน ๓ ตัวสําหรับหลังคากันสาดตับบนและ ๒ ตัว
สําหรับกันสาดตับลาง    ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน   ระแนงและวัสดุมุงตามลําดับ       
 

๒.๘.๒.๓   โครงหลังคาแบบขื่อและจันทนั 
ศาลาการเปรียญที่ใชระบบโครงสรางลักษณะนี้    ไดแก    ศาลาการเปรียญวัดพระทรง   

วัดแรก   วัดเกาะ  วัดยาง  วัดนาพรม   วัดขนุตรา   วัดปากคลอง  วัดโพธิก์รุและวัดหวยหลวงรวม  ๙  วัด       
โครงสรางหลังคาลักษณะนี้ไมใชการตั้งเสาตุกตาขึ้นไปรับแปและขื่อโทเหมือนโครงสรางแบบเครื่องประดุ 
แตใชจันทันตัวเดียวซึ่งพาดยาวจากปลายดั้งลงมาถึงขื่อเปนตัวรับแปหลังคาทั้งหมด  แปทุกตัวมีหนาตัด
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผายกเวนแปหัวเสามีหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส       ระบบโครงสรางแบบขื่อและจันทันได
เขามามบีทบาทแทนที่โครงสรางแบบเครื่องประดุตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรเปนตนมา   ดังจะสังเกตวาศาลา
การเปรียญกรณีศึกษา ๙  วัดนี้ลวนสรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ลงมาทั้งส้ิน     ทั้งนี้เนื่องจาก



 ๓๘๓

สถาปตยกรรมสมัยรัตนโกสินทรสวนใหญมีขนาดใหญและกวางขึ้นกวาสมยัอยุธยา๒๔   ดังนั้นจึงตองมี
การปรับปรุงระบบโครงสรางหลังคาเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่อาคารไดทั้งหมดและสามารถรับแปที่มจีํานวน
มากขึ้นตามความกวางของขื่อที่เพิ่มขึ้นอันเปนขอจํากัดของระบบโครงสรางแบบเครื่องประดุ   จึงทําให
เกิดการคิดคนปรับปรุงระบบโครงสรางหลังคาขึ้นใหมแทนของเดิม     และผลจากการเพิ่มขนาดอาคารให
กวางขึ้นยังสงผลใหทรงจั่วของสถาปตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทรดูเตี้ยไมสูงชะลูดเหมือนจั่วสมัยอยธุยา 
เพราะการไปเพิ่มความสูงของจั่วขึ้นตามความกวางเพื่อรักษาสัดสวนจั่วใหคงเดิมทําใหหลังคาสงูเกินไป   
เสถียรภาพในการรับแรงยอมลดลงอีกทั้งมีความยุงยากในการกอสราง    นอกจากนี้อาจเปนสาเหตุของ
การเปลี่ยนวัสดุมุงจากกระเบือ้งกาบซูึ่งมีน้ําหนักมากมาเปนกระเบื้องขนาดเล็กที่มีน้ําหนักนอยกวาอยาง
กระเบื้องหางเหยี่ยวหรือกระเบื้องหางวาว     ทําใหโครงสรางหลังคาซึ่งมีชวงพาดที่กวางอยูแลวนั้นไมตอง
รับน้ําหนักจากวัสดุมุงที่มากเกินไป 

โครงสรางหลังคาแบบขือ่และจันทันในหลังคาจั่วศาลาการเปรียญกรณีศึกษาทั้ง  ๙  วัด 
เร่ิมจากขื่อหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดประมาณ  ๓” x ๘”  วางพาดระหวางเสาคูประธาน  ๒  ตน     
ปลายขื่อสองดานบากรองสําหรับวางแปหัวเสาหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส   กลางขื่อแขวนดั้งขึ้นไปรับอกไก    
ดั้งขนาบขางดวยจันทัน ๒ ตวัประกอบขึ้นเปนโครงจั่วรูปสามเหลี่ยม  ปลายดานบนของจันทันยึดไวกับดั้ง 
ปลายดานลางยึดไวกับขื่อและแปหัวเสาดวยเดือยและสลักไม   สันจันทันบากเปนรองสําหรับวางแปลาน
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา    โคนของจันทันเพิ่มหนาไมใหใหญขึ้นเพื่อเสริมรับแรงเฉือนซึ่งเกิดขึ้นมากกวาสวนอืน่   
ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน   ระแนงและวัสดุมุงซึ่งสวนใหญเปนกระเบื้องดินเผาหางวาวหรือหางเหยี่ยว 

สวนโครงสรางหลังคากันสาดมีลักษณะเดียวกันคือ  ใชจันทันตัวเดียววางพาดเพื่อรับ 
แปหลังคาทั้งหมด    ปลายดานบนของจันทันยึดไวกับเตาและเสาประธาน   สวนปลายดานลางยึดไว
กับอะเสและเสารอบอาคารโดยใชสลักเดือยและการบากเขาไม     สันจันทนับากไมเปนรองสําหรับวางแป  
ถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน    ระแนงและวัสดุมุงเชนเดียวกับหลังคาจั่ว     สังเกตไดวาโครงสรางหลังคา
กันสาดแบบขื่อและจันทันไมตองใชขือ่วางพาดระหวางเสาในประธานกับเสารอบอาคารเหมือนโครงสราง
แบบเครื่องประดุ ดังนั้นที่วางใตผืนหลังคากันสาดจึงโปรงและเชือ่มตอเนื่องเปนปริมาตรเดียวกัน  
สามารถใชงานไดสะดวกมากขึ้นเพราะเสาแตละหองไมมีขือ่มาขวางกั้นไวอีกตอไป 
 
 สรุปไดวาระบบโครงสรางอาคารของศาลาการเปรียญสามารถแบงออกไดเปน ๒ สวน 
ประกอบดวยโครงสรางตัวอาคารและโครงสรางหลังคา   โครงสรางตัวอาคารมีโครงหลักอยูที่ชุดเสา ๒ ชุด  
ไดแก เสาประธานและเสารอบอาคาร    โครงสรางของพื้นใชการเดินรอดทะลุเสาในแนวขวางของอาคาร
จากนั้นปูไมกระดานพาดตามแนวยาวอาคาร      ขณะทีชุ่ดของฝาวางบนพรึงและพิงไวกับเสารอบอาคาร    

                                                           
๒๔ สมใจ  นิ่มเล็ก,  เครื่องประดุและกระเบื้องกาบู,  ๑๑. 



 ๓๘๔

พรึงนั้นนั่งอยูบนปลายรอดอีกตอหนึ่ง      ในสวนของโครงสรางหลังคาสามารถจาํแนกระบบโครงสราง
ออกได ๓ ระบบ ไดแก   ระบบแรกเปนโครงสรางแบบเครื่องประดุซึ่งแบงยอยออกเปนแบบเครื่องประดุแท
และเครื่องประดุแบบมจีันทันตอ    ระบบที่  ๒  เปนโครงสรางแบบเครื่องประดุผสมจันทันและระบบที่ ๓ 
เปนโครงสรางแบบขือ่ – จันทัน      โครงสรางทั้ง  ๓  ระบบนั้นแตกตางกันตรงการตั้งชุดเคร่ืองไมขึ้นไปรับ
แปหลังคาในแตละชั้นและแตละตับ  โดยระบบโครงสรางแบบเครื่องประดใุชการตั้งชุดเสาตุกตาและขื่อโท
เพื่อขึ้นไปรับแป   สวนระบบโครงสรางเครื่องประดุผสมจันทันใชการตั้งเสาตุกตา ขื่อโท ๑ ชุดและจันทนั
ขึ้นไปรับแป       ขณะที่ระบบโครงสรางแบบขื่อ – จันทันนั้นใชจันทันเพียงตัวเดียวพาดยาวจากปลายดัง้
ลงมาที่ขื่อและแปหัวเสาเพื่อทําหนาที่รับแปหลังคาทั้งหมด    ทั้งนี้ความตางของระบบโครงสรางหลังคา
ดังกลาวเปนผลมาจากชวงเวลาการสรางที่ตางยุคตางสมัยกัน   
 
ตารางที่  ๔๖    ระบบโครงสรางหลังคาของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

 

ระบบโครงสรางหลังคา 
 

 

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา 

 

เครื่องประดุ  
 

 

เครื่องประดุผสมจันทัน 
 

 

ขื่อและจันทัน 
 

 

๑. วัดใหญ 
แบบแทไมมีไมยึดโครง 

และจันทันตอ 
  

๒. วัดพระทรง   •  
๓. วัดลาด มีจันทันตอ   
๔. วัดแรก   •  
๕. วัดเกาะ   •  
๖. วัดยาง   •  
๗. วัดนาพรม   •  
๘. วัดขุนตรา   •  
๙. วัดปากคลอง   •  
๑๐. วัดในกลาง  •   
๑๑. วัดโพธิ์กรุ   •  
๑๒. วัดหวยหลวง   •  

 

 
 
 
 



 ๓๘๕

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่   ๗๖    ภาพชุดระบบโครงสรางหลังคาศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 

                                       โครงสรางหลังคาจั่ว           โครงสรางหลังคากันสาด 
 โครงสรางหลังคาเครื่องประดุ  :  ศาลาการเปรียญวัดใหุสุวรรณาราม  

                                       โครงสรางหลังคาจั่ว           โครงสรางหลังคากันสาด 
 โครงสรางหลังคาเครื่องประดุแบบมีจันทันตอรับแปเสริม  :  ศาลาการเปรียญวัดลาด 

                                           โครงสรางหลังคาจั่ว           โครงสรางหลังคากันสาด 
 โครงสรางหลังคาแบบเครื่องประดุผสมจันทัน  :  ศาลาการเปรียญวัดในกลาง 

                                          โครงสรางหลังคาจั่ว            โครงสรางหลังคากันสาด 
 โครงสรางหลังคาแบบขื่อและจันทัน  :  ศาลาการเปรียญโพธิ์กรุ (ซาย) และวัดแรก (ขวา) 



 ๓๘๖

     กลอน 

อกไก 

  ระแนง 

  เสาดั้ง      แป 

     แปหัวเสา 

    เชิงแป 

    สะพานหนู 

     เชงิกลอน 

     เตารับหลังคา 
     กันสาดตับสุดทาย 

  เสาตุกตา 
          ขือ่โท ๒ ชัน้ 

   ขือ่เอก 

  ขื่อรับ 
กันสาด 

                 เสาประธาน 

 

        ลายเสนที่  ๑๕๐    โครงสรางหลังคาแบบเครื่องประดุแท 
      เสารอบอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลังคาจั่ว 

หลังคากันสาดตับที่ ๑ 
หลังคากันสาดตับที่ ๒ 

หลังคากันสาดตับที่ ๓ 

   รูปตัดตามขวาง 



 ๓๘๗

 

       ลายเสนที่  ๑๕๑    โครงสรางหลังคาเครื่องประดุแทแบบมีจันทันตอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

หลังคาจั่ว 

       รูปตัดตามขวาง 

  หลงัคากันสาดตับที่ ๑ 
  หลงัคากันสาดตับที่ ๒ 

  หลงัคากันสาดตับที่ ๓ 

อกไก 

   ระแนง 
    

   แปสี่เหลีย่มผืนผา 
  

  แปสีเ่หลี่ยมจัตุรัส 
 

 แปหัวเสา 

  

 แปสี่เหลีย่มผืนผา 
 

 เชิงแป 
         

         จันทนั 

     สะพานหน ู

         เชิงกลอน 

     กลอน 

           
 

 เสารอบอาคาร 

              เสาประธาน 

        ขือ่รับหลังคา 
        กันสาด ๒ชดุ 

          เสาดั้ง 
          จันทันตอ 

           

  เสาตุกตา         

  ขื่อโท ๒ ชุด             

         ขื่อเอก 



 ๓๘๘

 

              ลายเสนที่  ๑๕๒    โครงสรางหลังคาแบบเครื่องประดุผสมจันทัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อกไก 

     ระแนง 

 แปสี่เหลีย่มจัตุรัส 

         แปสีเ่หลี่ยมผืนผา 

         แปหัวเสา 

         กลอน 

  

 เชิงแป 
 อะเส 

 เชิงกลอน 

      แปปลายเตา 

         เตารับหลังคา 
         กนัสาดตับลาง 

  

จันทันหลังคากันสาด  

 เสารอบอาคาร 

     เสาประธาน 

  

  ขื่อหลังคา 
      กันสาด 

      เสาดั้ง 

      จันทัน 

     ขือ่โท 
      เสาตุกตา 

      ขือ่เอก 

   หลังคากันสาดตับที่ ๑ 

         หลงัคาจั่ว 

   หลังคากันสาดตับที่ ๒ 

       รูปตัดตามขวาง 



 ๓๘๙

 

                 ลายเสนที่  ๑๕๓    โครงสรางหลังคาแบบขื่อและจันทัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ระแนง 

 กระเบื้องหางวาว 

         กลอน 
          

 แปลาน 

          

 แปหัวเสา 

    

    แปหลงัคา 
    กันสาด 
 

อะเส 

 สะพานหน ู

 เชิงกลอน 

         เสารอบอาคาร 

             

             เสาประธาน 

            อกไก 

           ด้ัง 
             

            จันทัน 
             

      ขือ่ 

    เตาราย 

 จันทันหลังคา 
         กนัสาด 

 หลังคาจั่ว 

 หลังคากันสาด 

         รูปตัดตามขวาง 



 ๓๙๐

๒.๙  วัสดแุละองคประกอบของโครงสราง     
  วัสดุและองคประกอบของโครงสรางในศาลาการเปรียญกรณีศึกษามีลักษณะไมแตกตางกัน 
สามารถแบงไดเปน  ๒  สวนตามประเภทของชุดโครงสรางไดแก   องคประกอบของโครงสรางตัวอาคาร
และองคประกอบของโครงสรางหลังคา 

 ๒.๙.๑  องคประกอบของโครงสรางตัวอาคาร 
  -  งัว    เปนโครงสรางสวนฐานรากอาคารอยูตรงตําแหนงโคนเสา  ใชไมทอนกลม
ยาววางขวางใตกงพัด    มีหนาที่ถายน้ําหนักจากเสาและกงพัดลงสูพื้นดิน     ลักษณะการทํางานเหมือน
ฐานรากอาคารในปจจุบันมีไวเพื่อปองกันอาคารทรุด๒๕ 
  -  กงพัด      เปนสวนฐานรากอาคารเชนกัน     ใชไมขนาดประมาณ ๒” x ๖” วางติด
กับโคนเสา    มีทั้งแบบที่ใชไมตัวเดียวสอดทะลุกลางเสาหรือไม  ๒  ตัวตีขนาบขางเสาซึ่งบากไวเปนรอง
ยึดดวยสลักไมกลมเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑”๒๖ ซึ่งโคนเสาศาลาการเปรียญวัดปากคลองมีการเจาะรู
ตรงกลางสําหรับสอดกงพัดทําใหทราบวากงพัดศาลาการเปรียญวัดปากคลองใชไมขนาด  ๒๑/๒” x ๗”   
  - เสา   เปนองคประกอบโครงสรางที่สําคัญที่สุดเนื่องจากใชรับน้ําหนักอาคารทั้งหมด
ทั้งพื้น   ฝาและหลังคา      นอกจากนี้เสายังเปนสวนลอมกรอบและกาํหนดขอบเขตของอาคารอีกดวย       
เสานิยมใชไมเนื้อแข็งอยางไมเต็ง  รัง  มะคาหรือไมแดงเนื่องจากมีความแข็งแรง  คงทนไมผุกรอนงาย     
โดยจะเลือกไมยาวตลอดทั้งลาํตน     นอกจากนี้ยังตองมีการคัดเลือกเสาท่ีดีตรง   ไมคด   ที่สําคัญตองมี
ตาเสาในตําแหนงที่ถูกตองถูกโฉลกตามความเชื่อทางไสยศาสตรเกี่ยวกับการปลูกเรือน      

เสาของศาลาการเปรียญที่พบมีอยู   ๒    ลักษณะคือ     เสาหนาตัดรูปแปดเหลี่ยมและ 
เสาไมกลม    ขอแตกตางดังกลาวอาจเปนผลมาจากรปูแบบความนิยมที่ตางกันในแตละยุคสมัยเนื่องจาก
ศาลาการเปรียญที่ใชเสาแปดเหลี่ยมลวนสรางกอนสมัยรัตนโกสินทรทั้งส้ิน     นอกจากนี้เสาภายในศาลา
การเปรียญยังแบงออกไดเปน  ๒  ประเภทตามลักษณะโครงสรางและการรับนํ้าหนักหลังคาคือ 

   เสาประธาน  เปนเสาคูกลางภายในอาคาร ๒ แถวตั้งขึ้นไปรับหลังคาจั่ว
บางครั้งเรียกเสารวมใน     ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๒”–๑๓” โดยประมาณปลายสอบ    ดานบนสุดของ
เสามีเดือยสําหรับสอดทะลุขื่อเรียกวาหัวเทียนเพื่อยึดขื่อไวไมใหเขยื่อน   ถัดลงมาเล็กนอยเจาะรูสําหรับ
ใสเตายื่นออกไปรับเชิงกลอนหลังคาจั่วและจันทันหลังคากันสาด   กลางเสาตรงระดับพื้นอาคารเจาะรู
ทะลุกลางอีกเชนกันสําหรับสอดรอดรับไมกระดานพื้น     เฉพาะเสาประธานดานติดกับอาสนสงฆเจาะรู
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชองสําหรับสอดรอดรับพื้นอาสนสงฆ    นอกจากรูสอดเตาและรอดแลว  ศาลาการเปรียญ
บางหลังมีการเจาะรูตรงโคนเสาสําหรับสอดกงพัดดวย 
                                                           

 ๒๕ ฤทัย  ใจจงรัก,  เรือนไทยเดิม,  พมิพคร้ังที่๒  (กรุงเทพฯ:สมาคมสถาปนิกสยาม, ๒๕๓๙),
๑๖๗. 

 ๒๖ เร่ืองเดียวกัน. 



 ๓๙๑

   เสารอบอาคาร  เปนเสาที่อยูโดยรอบอาคาร ๔ ดานตั้งขึ้นไปรับหลังคากันสาด
และชุดฝาผนังบางครั้งเรียกเสารวมนอก ขนาดเล็กกวาเสาประธานโดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ  ๙ ๑/๒” – ๑๐”  บนสุดของเสาทางดานนอกบากเปนบาและมีเดือยสําหรับสวมเขากับอะเส 
สวนตรงกลางบากเปนรองสําหรับเสียบจันทันหลังคากันสาด       ถัดลงมาเจาะรูสําหรับสอดเตายื่นไปรับ
เชิงกลอนและจันทันหลังคากันสาดตับลางสุดซึ่งมักมาตอเติมเพิ่มภายหลัง   ถัดลงมาตรงระดับพื้นอาคาร
เจาะรูทะลุกลางเสาสําหรับสอดรอดและโคนเสาเจาะรูสําหรับสอดกงพัดเชนเดียวกับเสาประธาน 

  -  รอด      โครงสรางรับพื้นอาคารและยึดเสาที่อยูในแนวขวางทั้ง ๔ ตนเขาไวดวยกัน    
นิยมใชไมเนื้อแข็ง   รอดจะวางขวางอาคารโดยสอดทะลุกึ่งกลางเสาทั้งสองดาน   ยึดติดกับเสาไมใหเล่ือน
ดวยสลักไมกลมเสนผานศูนยกลางประมาณ ๑”   ปลายรอดโผลพนเสาตนนอกสุดออกไปเล็กนอยเพื่อใช
เปนบาสําหรับวางพรึง     ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาสวนใหญนิยมใชรอดขนาด  ๒” x ๘” 
  - พรึง โครงสรางรับฝาและรัดเสารอบอาคารทั้งหมดไวในขอบเขตของผังรูปส่ีเหลี่ยม 
ผืนผา    พรึงจงึเดินโดยรอบอาคารทั้ง ๔ ดานโดยนั่งอยูบนหัวรอด  วางชดิริมนอกของเสารอบอาคารและ
ยึดติดไวดวยตะปูจีน     นิยมใชไมเนื้อแข็งขนาดประมาณ ๑ ๑/๒ - ๒” x  ๖”    ศาลาการเปรียญบางหลัง
มีการแกะลายและประดับตกแตงที่พรึงเชน  ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามใชพรึงขนาด ๔” x ๑๒”  
แกะเปนลายฐานปทมประดับดวยหนากระดานกระจังปฏิญาณ        ขณะที่ศาลาการเปรียญวัดในกลาง
ใชพรึงขนาด  ๒” x  ๘”  แกะเปนลายฐานสิงห 
  -  พื้น       ใชแผนไมกระดานตีชนแนววางบนรอดตามแนวยาวของอาคาร     ระหวาง
ไมแตละแผนมีเดือยตอกยึดแผนไมเขาไวดวยกัน  โดยมีทั้งเดือยไมกลมขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 
๑ - ๒ เซนติเมตรและเดือยไมแบนขนาด ๑ x ๒.๕ เซนติเมตรซึ่งเรียกวาล้ินกระบือ๒๗    ศาลาการเปรียญ
สวนใหญใชไมกระดานหนาประมาณ  ๑ ๑/๒”   กวาง  ๑๐ – ๑๔”  ยาว  ๒ – ๓  หอง 
  -  ฝกมะขาม      ไมพุกขนาด ๑ ๑/๒ ”x ๑ ๑/๒”   รูปรางโคงงอตามวงรอบของเสา
คลายฝกมะขาม  ตอกติดกับเสาใตระดับพื้นอาคารทําหนาที่รองรับหัวพื้นที่ชนกับเสาและขาดออกจากกัน
ซึ่งเปนสวนที่ไมมีรอดรองรับ 
  -  ฝา      เปนฝาสําเร็จรูปทําเสร็จจากขางนอกแลวจึงยกมาประกอบเขากับอาคาร      
ในลักษณะเดียวกับฝาเรือนไทย  ฝาเปนองคประกอบในแนวตั้งทําหนาที่ปดกั้นอาคารจากสภาพแวดลอม
โดยรอบ    ฝาจึงเปนสวนหนึ่งที่กําหนดที่วางภายในอาคารนอกเหนือจากพื้นและหลังคา     เนื่องจากฝา
ปดลอมอาคารไว  ๔  ดานจึงมีชือ่เรียก ๒ ชือ่ตามทิศทางการปดลอมคือ     ฝาดานสกัดหรือฝาดานขื่อ  
(บางครั้งเรียกฝาอุดหนากลองหรือฝาหุมกลอง) หมายถึง ฝาที่ปดดานกวางของอาคารทั้งหนาและหลัง     
ฝาดานขางหรือฝาดานแป   ( บางครั้งก็เรียกวาฝาดานรี )  หมายถึง   ฝาทีป่ดดานยาวอาคารทั้งสองดาน 

                                                           
 ๒๗ ฤทัย  ใจจงรัก,  เรือนไทยเดิม, ๑๗๐. 



 ๓๙๒

  ฝา ๑ ชุดหรือ ๑  แผงมีขนาดความยาว ๑ หอง    วางอยูบนพรึงและพิงไวริมนอกของ
เสารอบอาคารยึดติดไวดวยสลักไมหรือตะปจูีน    ระนาบของฝาจึงลมเขาดานในเล็กนอยตามการลมสอบ
ของเสาทําใหฝาตั้งอยูไดมั่นคงมากขึ้น    กลางฝาแตละแผงมักทําชองหนาตางหรือชองแสงลูกกรง ๑ ชอง      
ยกเวนฝาหองกลางของดานสกัดทําเปนชองประตูทางเขา  ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาใชฝาเพียงไมกี่
ประเภทประกอบดวย   ฝาปะกน     ฝาไมกระดานเรียบและฝาลูกฟกกระดานดุนซึ่งเปนประเภทฝาที่นิยม
ใชมากที่สุด  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๗๗   ภาพชุดวัสดุและองคประกอบ 
โครงสรางตัวอาคาร เดือยพื้นศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 

 ปลายเสารอบอาคารบากวางอะเส 
และจันทันหลังคากันสาด 

หัวเทียนเสาประธาน 

 

รูสําหรับสอดกงพัดศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 
    

  การเจาะรูสําหรับสอดเตาและรอดของเสารอบอาคาร 

 

สลักไมสําหรับยึดฝาปะกน 

รอด    ฝกมะขาม 
และการบากไมเขาเดือยของพรึง 



 ๓๙๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            เสาประธาน 

เสารอบอาคาร 

           

         เตาเสาประธาน 
รับเชิงกลอนหลงัคาจั่ว 

 

เตาเสารอบอาคาร 
 รับเชิงกลอนหลังคากันสาด 

             แนวระดับดิน 

    กงพัด 

   รอด 

             เดือยรับอะเส 

            แนวระดบัดิน 

        เจาะรูสําหรบัสอดกงพัด 

         กงพัด 
        เจาะรูสําหรบัสอดกงพัด 

       เจาะรสูําหรับสอดรอด 

          เจาะรูสําหรับสอดรอด 

           เจาะรูสําหรับสอดเตา 

      เจาะรูสําหรับสอดเตา 

 

   บากวางจันทัน 
   หลังคากันสาด 

     เสาประธาน 

กงพัด 

 เตา 

           รอด 

            เตา 

     เสารอบอาคาร 

     หัวเทียน 

        ลายเสนที่   ๑๕๔     เสาประธานและเสารอบอาคาร 



 ๓๙๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ลายเสนที่  ๑๕๖    องคประกอบโครงสรางสวนฐานราก  :  เสา   กงพัดและงัว 
ที่มา :  ฤทัย  ใจจงรัก,  เรือนไทยเดิม,  พิมพคร้ังที่ ๒  (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, ๒๕๓๙), ๑๖๗. 

 

ลายเสนที่  ๑๕๕    องคประกอบโครงสรางสวนตัวอาคาร   
 :  เสาประธาน   เสารอบอาคาร   รอด   พรึง  ฝาและพื้น 

 

เสา 

งัว 

เสา 
กงพัด กงพัด กงพัด 

เสา 

  เสาประธาน 

         เสารอบอาคาร 

 รอด 

  พรึง 

 สลักไมกลม 
 ยึดรอดไมเขยือ่น 

ตะปูจีน 

  ชุดฝาผนงั 

  พ้ืนไมกระดาน 

ฝกมะขาม 

    เดือยพ้ืนแบบลิน้กระบือ 

  เดือยพ้ืนแบบสลักไมกลม 

 

งัว งัว 



 ๓๙๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ลายเสนที่   ๑๕๗     การบากไมเขาเดือยของพรึงและรอด 

 

รอด 
     เสารอบอาคาร 

   สลกัไมกลม 
 

       พรึงทางดานรี 

 

   พรึงดานสกัด 

             ยึดรอดไมใหเขยือ่นหลุด 

การบากไมของรอดและพรึงแบบที่ ๑ 

    
สลักไมกลม 

     

 เสารอบอาคาร 
  พรึงทางดานสกดั 

   พรึงทางดานรี 

         สลักไมกลม 
  ยึดพรึง 

การบากไมของรอดและพรึงแบบที่  ๒   ใชสลักไมกลมยึดพรึง 



 ๓๙๖

 ๒.๙.๒   องคประกอบของโครงสรางหลังคา 
 

๒.๙.๒.๑   โครงสรางหลังคาจั่ว 
   -   ข่ือ       โครงสรางสวนฐานของจั่ว    ทําหนาที่รับนํ้าหนักโครงสรางถายลง
สูเสาประธานและยึดหัวเสาคูประธาน ๒ ตนในแนวขวางเขาดวยกันเพื่อปองกันแรงจากจันทันที่พยายาม
ถีบหัวเสาออก๒๘  ขื่อวางพาดระหวางคูเสาประธาน ๒ ตนโดยเจาะรูสําหรับสวมเขากับหัวเทียนของเสา      
ปลายขื่อ  ๒  ดานเยื้องจากหัวเทียนเล็กนอยบากไมเปนรองสําหรับสับวางแปหัวเสา       

ขื่อหลังคาจั่วศาลาการเปรียญมี  ๒  ลักษณะตามประเภทของระบบโครงสราง 
ไดแก   ขือ่ในระบบโครงสรางแบบเครื่องประดุเรียกวาขื่อเอก  หนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสใชไมเนื้อแข็งขนาด  
๘” x ๘”  อีกลักษณะไดแกขื่อในระบบโครงสรางแบบจันทนั    มีหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมผนืผาใชไมเนื้อแข็ง
ขนาดหนา ๓”    ขื่อโครงสรางหลังคาแบบจันทันยังแบงยอยไดอีก  ๒  ลักษณะคือ     ขื่อท่ีอยูกลางอาคาร
มีขนาดความกวางเทากับหัวเสา      และขือ่ท่ีอยูริมสุดหัวและทายของอาคารซึ่งมีขนาดใหญกวาขื่อปกติ
เนื่องจากเพิ่มขนาดไมเพื่อรับกลอนหลังคาปกนกทางดานสกัด   เรียกขื่อประเภทนี้วาขื่อเพล     

-  ดั้ง        ตัวไมตั้งอยูกลางขื่อทําหนาที่ตั้งขึ้นไปรับอกไกและปลายของจนัทัน     
บางเรียกวาดั้งแขวน     ใชไมเนื้อแข็งหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผามีขนาดที่โคนประมาณ  ๒ – ๒ ๑/๒” x ๘”   
ปลายเรียวสอบ    ดานบนสุดมีเดือยสําหรับสวมเขากับอกไก   ปลายดานลางยึดติดกับขื่อดวยเดือยเข็น   
แตในโครงหลังคาแบบเครื่องประดุ     ดั้งจะตั้งอยูบนขื่อโทชั้นบนสุดและจะใชไมหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส
เรียกวาเสาดั้ง    

- แปหัวเสา     ตัวไมที่วางอยูตรงปลายขื่อสองดานยาวตลอดแนวผืนหลังคา    
ทําหนาที่ยึดปลายขื่อและหัวเสาของโครงหลังคาจั่วแตละโครงเขาดวยกัน และใชเปนบาสําหรับวางกลอน      
แปหัวเสายื่นปลายไมเลยแผงหนาจั่วออกไปสําหรับเปนไขราหนาจั่ว และใชวางเครื่องปดกระเบื้องหลังคา   
นิยมใชไมเนื้อแข็งหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสหรือขนาดใกลเคียง        ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาสวนใหญ
ใชแปหัวเสาขนาด   ๕”x ๕”  หรือ  ๕”x ๕ ๑/๒”     ในศาลาการเปรียญที่ใชโครงหลังคาแบบเครื่องประดุ
แปหัวเสาจะมขีนาดเทาขื่อเอกคือใชไมขนาด  ๘” x ๘”   

-  จันทัน        ตัวไมในโครงรูปสามเหลี่ยมของจั่วทําหนาทีรั่บแปลานและถาย 
น้ําหนักกระเบื้อง  ระแนง กลอนและแปลงสูขื่อ    ใชไมเนื้อแข็งหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหนา ๑ ๑/๒ - ๒” 
กวาง ๘ – ๑๐” แตงรูปโคงเล็กนอยตามความลาดของหลังคา   สันจันทันบากไมเปนรองสําหรับวางแป
สวนโคนเพิ่มขนาดไมใหญขึ้นเพื่อชวยในการรับแรงเฉือนจากน้ําหนักหลังคา    ปลายดานลางของจันทัน
บากไมเปนเดือยสับวางบนแปหวัเสาและเสียบทะลุเขากับขือ่    ปลายดานบนบากเดือยสอดทะลุกับใบด้ัง
ยึดไวดวยสลักไมกลมขนาด  ๑ – ๒  เซนติเมตร    

                                                           
 ๒๘ ฤทัย  ใจจงรัก,  เรือนไทยเดิม,  ๑๗๓. 



 ๓๙๗

-  อกไก        ไมตัวบนสุดของโครงสรางหลังคาวางยาวตลอดแนวผืนหลังคา 
เชนเดียวกับแปหัวเสา  ทําหนาที่รับหัวกลอนและยึดปลายดั้งและจันทันของโครงจั่วแตละโครงเขาดวยกัน      
ใชไมเนื้อแข็งขนาดประมาณ ๖”x ๖” ปรับแตงเปนรูปส่ีเหลี่ยมขาวหลามตดั   ตรงสันทั้งสองดานบากไม
เปนรองหางเหยี่ยวเพื่อเปนบาสําหรับวางหัวกลอน 

-  แปลาน      ตัวไมวางยาวตลอดผืนหลังคา   ทําหนาที่รับกลอนเชนเดียวกับ 
อกไกและแปหวัเสา     กรณีที่เปนโครงสรางหลังคาแบบขื่อ - จันทันแปจะมีหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาใชไม
ขนาด ๑ ๑/๒” x ๓”  หรือ  ๒” x ๔”  วางบนรองตรงสันจันทัน      กรณทีี่เปนโครงสรางแบบเครื่องประดุ
แปจะมีหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสวางสับกับขือ่โทตรงตําแหนงหัวเสาตุกตา 

- เตา    ตัวไมที่สอดทะลุเสาประธานยื่นปลายออกไปราว ๐.๕๐–๐.๖๐ เมตร  
สําหรับรับเชิงกลอนหลังคาจั่ว   ศาลาการเปรียญสวนใหญใชเตาไมเนื้อแข็งขนาดโคน ๒” x ๕”ปลายสอบ
เหลือขนาดประมาณ  ๑ ๑/๒” x ๔”    ทองเตาเจาะรูสําหรับสอดเดือยยึดปลายของจันทนัหลังคากันสาด      
เตามีอยู  ๒  ลักษณะไดแก   เตารุม   หมายถึงเตาตรงเสาตนมุมอาคารซึ่งตองมี  ๒  ตัวเพื่อยื่นออกไปรับ
เชิงกลอนของหลังคา  ๒  ดาน    และเตารายซึ่งหมายถึงเตาตรงเสาที่ไมอยูตรงมุมอาคารซึง่มีเตา ๑  ตัว
ยื่นออกไปรบัเชงิกลอนเพียงดานเดียว 

-  ข่ือคัด     ตวัไมที่วางขวางในแนวเดียวกับขื่อยึดระหวางเสาประธาน  ๒ ตน  
ริมสุดหัวทายของอาคาร     ขือ่คัดจึงอยูดานลางขื่อเพลมีเพื่อใชรับเสาดั้งซึ่งตั้งขึ้นไปรับเตาอีกตอหนึ่ง    
นิยมใชไมกลมโดยมีขนาดไมตรงกลางใหญกวาสวนปลายเนื่องจากเปนสวนที่ใชรับเสาดั้ง  ปลายสองขาง
ของขื่อคัดยึดไวกับเสาประธานดวยการเขาเดือย   

-  เสาดั้ง       เสาไมกลมต้ังอยูกลางขื่อคัด    ทําหนาที่รับเตารายตรงดานสกัด 
ซึ่งยื่นออกไปรับเชิงกลอนหลังคาปกนกใตจัว่อีกตอหนึ่ง        เสาดั้งใชไมกลมขนาดเล็กกวาขื่อคัดเล็กนอย
ปลายสอบตั้งจากขื่อคัดซึ่งยึดติดกันไวดวยการเขาเดือย    สอดทะลุขื่อเพลขึ้นไปรับอกไกของหลังคาจั่ว 
ปลายไมสวนทีอ่ยูเหนือขื่อเพลถากไมใหแบนในลักษณะเดียวกับดั้งแขวน   กลางเสาดั้งตรงชวงระหวาง
ขื่อคัดและขื่อเพลเจาะรูทะลุกึ่งกลางสําหรับสอดเตารายยื่นออกไปรับเชิงกลอน 

-  เชิงกลอน     หรอืเชิงชาย      เปนไมตัวลางสุดในชุดของโครงสรางหลังคา 
วางตามยาวในแนวเดียวกับแปและอกไกทําหนาที่รับสะพานหนู      ยึดตดิไวกับปลายเตาโดยใชเดือยเขน็
หรือสลักไม     ศาลาการเปรียญสวนใหญใชเชิงกลอนไมเนื้อแข็งขนาด   ๒” x ๘”   บางแหงประดับดวย
หนากระดานหยดน้ําคางเพื่อความสวยงาม     

-  สะพานหนู         หรือตะพานหนู         เปนตัวไมที่วางนอนทับบนเชิงกลอน 
ทําหนาที่รับปลายกลอนและสงกระเบื้องหลังคาแถวสุดทายใหยื่นออกไปพนแนวเชิงกลอน     ทําใหน้ําฝน
ไหลพุงเลยออกไปและไมทําใหเชิงกลอนผุกรอน      สวนใหญนิยมใชไมขนาด  ๑/๒” x ๓”  

-  กลอน      ตวัไมที่วางตามความเอียงลาดของหลังคา   พาดยาวตั้งแตอกไก    



 ๓๙๘

ลงมายังแปลาน   แปหัวเสาและสิ้นสุดที่สะพานหนูตามลําดับ    ใชไมขนาด  ๑/๒” x ๓ - ๔”  วางหางกัน
ประมาณ  ๐.๓๕ – ๐.๕๐ เมตร     หัวกลอนสบัวางบนสันอกไกดวยเดือยรูปหางเหยี่ยว    ตัวกลอนยึดติด
กับแปดวยตะปเูหลี่ยมตอกเปนจังหวะหาง ๆ กัน   กลอนที่ใชในศาลาการเปรียญมี  ๒  ลักษณะไดแก   
กลอนขอซึ่งจะทําสันหยักบากเพื่อวางระแนงโดยมีระยะหางกันประมาณ ๑๐ - ๑๒  เซนติเมตรมีทั้งแบบ
บากทกุชวงกบับาก ๑ ชวงเวน ๑ ชวง๒๙    สวนอีกลักษณะหนึ่งไดแก  กลอนเจาะซึ่งเจาะรใูสสลักไมกลม
ขนาดเล็กสําหรับเปนบาวางระแนงโดยมีระยะการเจาะเทากันคือประมาณ  ๑๐ - ๑๒  เซนติเมตร 

-  ระแนง       ตัวไมในระนาบบนสุดของชุดโครงสรางหลังคา     ทําหนาที่รับ 
ขอเกี่ยวกระเบื้องและถายน้ําหนักกระเบื้องลงสูกลอน  ระแนงมีขนาด ๑” x ๑”วางบนกลอนมีระยะหางกัน  
๑๐ - ๑๒  เซนติเมตรโดยประมาณ   ( ระยะหางของระแนงจะถูกกําหนดดวยขนาดของกระเบื้องหลังคา ) 

-  กระเบื้องหลังคา         เปนองคประกอบวัสดุสวนบนสุดของระนาบหลังคา   
ทําหนาที่กันแดดกันฝนใหกับอาคาร    ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาใชกระเบื้องหลายประเภทตามยุคหรือ
ชวงสมัยที่สราง      ไดแก       กระเบื้องกาบหูรือกระเบื้องกาบกลวยนิยมใชในสมัยอยุธยาทําดวยดินเผา    
มีน้ําหนักมากรปูรางยาวโคงคลายกาบกลวยแบงเปนกระเบื้องตัวผู (กระเบือ้งตัวบน) และกระเบื้องตัวเมีย 
(กระเบื้องตัวลาง) สวนกระเบื้องวาวและกระเบื้องหางเหยี่ยวนิยมใชในสมัยรัตนโกสินทรมีขนาดเล็กและ
น้ําหนักเบาลงมา    รูปรางสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนมีทั้งกระเบื้องดินเผาและกระเบื้องซีเมนต    

-   แผงหนาบนั     หรือหนาจั่ว    เปนแผงไมรูปสามเหลี่ยมสําหรับปดหัวทาย 
โครงหลังคาจั่ว    ลักษณะเปนฝาสําเร็จรูปเชนเดียวกับฝาผนัง    ฐานของแผงหนาบันวางอยูบนแปหัวเสา   
สวนปลายดานบนมีเดือยเหมือนดั้งสําหรับสวมเขากับอกไก     ระนาบหนาบันเอียงทํามมุชะโงกเล็กนอย
ไมใหเกิดการกินอากาศ      หนาบันของศาลาการเปรียญมอียู   ๓  ลักษณะคือ    หนาบันไมกระดานเรียบ
หนาบันไมแกะสลักลวดลายและหนาบันไมประดับดวยลวดลายปูนปน 

-  เครื่องปดกระเบื้องหลังคา   เปนองคประกอบที่ทําหนาที่ปดแนวกระเบื้อง 
หลังคาดานสกัดเพื่อไมใหลมพัดกระเบื้องเปดและใหดูเรียบรอยสวยงาม    ศาลาการเปรียญโดยมากนิยม
เครื่องปดกระเบื้องแบบชอฟา   ใบระกา   หางหงสโดยเริ่มพาดจากอกไกลงมายังแปลาน    แปหัวเสาและ
ไปส้ินสุดที่ปลายกระเบื้องดานลางตามลําดับ  ยึดติดกับโครงสรางดวยการตีตะปูขึ้นไปจากใตทองแป  
เครื่องปดกระเบื้องหลังคาของศาลาการเปรียญแบงออกเปน  ๒  ลักษณะไดแก 

    เครื่องปดกระเบื้องแบบเครื่องลํายอง   ประกอบดวยชอฟา    ใบระกา   
หางหงสและตัวลํายองหรือนาคสะดุงซึ่งจะมีการพาดและตะหวัดเกี่ยวกับแป 

    เครื่องปดกระเบื้องแบบรวยระกา   ประกอบดวยชอฟา   ใบระกา  
หางหงสและตัวรวยซึ่งวางทอดยาวจากอกไกลงมาโดยไมมีการทําสะดุงพาดและเกี่ยวกับแป 
 
                                                           

 ๒๙ ฤทัย  ใจจงรัก,  เรือนไทยเดิม,  ๑๗๙. 



 ๓๙๙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่   ๗๘    ภาพชุดวัสดุและองคประกอบโครงสรางหลังคาจั่ว 

       ขื่อ  :  สวนปลายบากไมสําหรับวางแปหัวเสา    เจาะรูสําหรับสอดหัวเทียน   ถัดเขามาบากรองสําหรับวางจันทัน 

    ขื่อเพล : เพิ่มขนาดไมทางดานหนาเพื่อสับวางกลอน     ขื่อ  : ตรงกลางบากเปนรองสําหรับต้ังดั้งแขวน 

ด้ังแขวน  :  โคนบากเดือยเข็นสําหรับสวมเขากับขื่อ     ปลายบากเดือยสอดทะลุอกไก    ดานขางบากเปนรอง

เสาดั้ง  :  ต้ังจากขื่อคัดขึ้นไปรับเตา 
ขื่อเพลและอกไกตามลําดับ 

เสาดั้ง  :  สวนลางเปนไมกลม 
สวนบนเปนไมเหล่ียมสําหรับสวมเขากับขื่อเพล 

    เสาดั้ง  : โคนเสามีเดือยเสียบเขากับขื่อคัด 



 ๔๐๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แปหัวเสา   :  วางตรงสวนปลายของขื่อทําหนาที่รับกลอน   แผงหนาบันและปลายของจันทัน 

         

       จันทันหนาจ่ัว  :   สวนปลายเสียบทะลุเขากับใบดั้ง    สวนโคนวางบนขื่อและแปหัวเสา    

 

เตาราย 

 
 

 

เตารุม 

  เตา :  เสียบทะลุเสายื่นออกไปรับเชิงกลอน   ทองเตาบากรองสําหรับสอดสลักเดือยยึดจันทันกันสาด 
สวนปลายบากเดือยสําหรับยึดกับเชิงกลอน 

 เตา  :  บางกรณีเตาเสียบทะลุเชิงกลอนยึดดวยสลักไมกลม      เชิงกลอน  :  การบากเดือยเขาไมตรงมุม  
 

ภาพที่   ๗๙    ภาพชุดวัสดุและองคประกอบโครงสรางหลังคาจั่ว 



 ๔๐๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

อกไก  :   สวนทองเจาะรูสําหรับสวมเขากับ 
ด้ังและแผงหนาบัน 

อกไก  :  สันดานบนบากรองรูปหางเหยี่ยวสําหรับวางกลอน   

 

อกไก  :   ลักษณะการบากตอไมของอกไก 

แปลาน  :  สับวางบนสันจันทันและแผงหนาบัน  

กลอนขอ : ดานบนทําเดือยรูปหางเหยี่ยวสับวางบนสันอกไก   ตัวไมบากเปนบาสําหรับวางระแนงรับกระเบื้อง 

  แผงหนาบัน   แปลาน   ระแนงและกระเบื้อง  

เครื่องปดกระเบื้องแบบเครื่องลํายอง : 
มีตัวลํายองหรือนาคสะดุงพาดกระหวัดเกี่ยวแป 

เครื่องปดกระเบื้องแบบรวยระกา : 
ไมมีตัวลํายองหรือนาคสะดุงพาดกระหวัดเกี่ยวแป 

 

ภาพที่   ๘๐     ภาพชุดวัสดุและองคประกอบโครงสรางหลังคาจั่ว 



 ๔๐๒

 ๒.๙.๒.๒   โครงสรางหลังคากันสาด 
-   อะเส    ตัวไมวางบนสุดของเสารอบอาคารเดินโดยรอบอาคารเหมือนพรึง      

ทําหนาที่ยึดปลายเสารอบอาคารแตละตนเขาดวยกัน    และรับกลอนและปลายของจันทันหลังคากันสาด       
ใชไมเนื้อแข็งหนาตัดรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสหรือใกลเคียงขนาด   ๕” x  ๕”  หรือ  ๕” x  ๕ ๑/๒”   ทองไมเจาะรู
สําหรับสวมเขากับเดือยของเสารอบอาคาร    อะเสวางไวบนบาดานนอกของเสาซึ่งบากไมเปนบาและ
เดือยไว 

-  จันทัน       ตัวไมวางยาวพาดรับแปหลังคากันสาด      ใชไมเนื้อแข็งขนาด   
๑ ๑/๒” x ๘”   ปลายดานบนยึดไวกับเตาและเสาประธานดวยสลักเดือย    ปลายดานลางเสียบทะลุกับ
เสารอบอาคาร      สันจันทันบากเปนรองสําหรับวางแปรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา       ทองจันทันตรงสวนโคนเพิ่ม
ขนาดไมเพื่อรับแรงเฉือนปองกันไมใหไมหัก  

    -   ตะเฆ     ตัวไมวางพาดรับแปตรงสันมุมของหลังคากันสาด   ใชไมเนื้อแข็ง
ขนาด  ๕” x ๕ ๑/๒”   ปลายดานบนของตัวไมยึดกับเสาในประธานดวยสลักเดือยเสียบทะลุกลางเสา   
ปลายดานลางวางบนเสารอบอาคารและอะเส ทองไมเจาะรูสําหรับสวมเขากับเดือยของเสารอบอาคาร  
สันตะเฆบากเปนรองสําหรับวางแปเชนเดียวกับจันทัน      

-   เตา       ตัวไมสอดทะลุเสารอบอาคารยื่นออกไปดานนอกเพื่อรับเชิงกลอน 
หลังคากันสาดมีทั้งเตารุมและเตารายเหมือนกับเตาของเสาประธาน   ใชไมเนื้อแข็งขนาดโคน ๒” x ๕” 
ปลายสอบเหลือขนาดประมาณ  ๑ ๑/๒” x ๔”     สําหรับศาลาการเปรียญบางหลังที่มีการตอเตมิหลังคา
กันสาดออกไปอีกหนึ่งตับ    สวนทองของเตาจะทําหนาที่ยึดปลายของจันทนัหลังคากันสาดตับดังกลาวไว
โดยการใชสลักเดือยหรือนอต   

-   แป        ตัวไมวางบนจันทันทําหนาที่รับกลอน     ใชไมขนาด ๑ ๑/๒” x ๓”  
หรือ  ๒” x ๔”  ลักษณะเดียวกับแปลานหลังคาจั่ว      

-  เชิงกลอน         ไมตัวลางสุดของชุดโครงสรางทําหนาที่รับสะพานหนูและ 
ปลายกลอน      ลักษณะเดียวกับเชิงกลอนหลังคาจั่วสวนใหญใชไมขนาด  ๒” x ๘”  

-  สะพานหนู        ตัวไมวางนอนทับบนเชิงกลอนสําหรับรับปลายของกลอน 
ใชไมขนาด  ๑/๒” x  ๓”  ลักษณะเดียวกับหลังคาจั่ว 

-  กลอน     ตวัไมพาดยาวจากแปลานลงมาที่อะเสและสะพานหนู   ทําหนาที่ 
รับระแนงมีลักษณะเดียวกับกลอนหลังคาจั่ว    ใชไมขนาด  ๑/๒” x  ๓ - ๔”   วางหางกันประมาณ  ๐.๓๕ 
– ๐.๕๐  เมตร         

-  ระแนง        ไมขนาด  ๑” x ๑”  วางบนกลอนทําหนาที่รับขอเกี่ยวกระเบื้อง    
ใชไมขนาด  ๑” x ๑”  วางหางกันประมาณ  ๑๐ - ๑๒  เซนติเมตร 

-  กระเบื้องหลังคา         ใชกระเบื้องแบบเดียวกับหลังคาจั่ว    
 



 ๔๐๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อะเส : วางริมนอกเสารอบอาคาร 
ทองอะเสเจาะรูสวมเขากับเดือยของเสา 

   

 ตะปูจีนใชตอกพรึง  ฝาและแป : ศาลาการเปรียญวัดในกลาง 

จันทันกันสาดของดานสกัดฝากปลายดานบนกับเสาดั้ง 

  จันทันกันสาด  :  ปลายดานบนเสียบทะลุเสาประธานและเตา    ดานลางเสียบทะลุกเสารอบอาคาร  วางบนอะเส 

องคประกอบโครงสรางหลังคากันสาด :  จันทัน  ตะเฆ  อะเส 

ตะเฆ  : สวนทองเจาะรูสวมเขากับเดือยของเสารอบอาคาร 

 

กระเบื้อง   ระแนง   กลอน    
สะพานหนู  เชิงกลอนและเตา 

 
 

ภาพที่  ๘๑   ภาพชุดวัสดุและองคประกอบ 
โครงสรางหลังคากันสาด 





 ๔๐๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      อกไก : เจาะรูสวมเขากับเดือยของดั้ง 

 

    ขื่อ : ปลายบาก 
 วางแปหัวเสา 

 
               ด้ัง : แขวนไวกับขือ่ 
                       ดวยเดือยเข็น 

      เสาประธาน : ดานบน 
   มีหัวเทียนสวมเขากับขื่อ 

  สะพานหนู : 
  วางบนเชิงกลอน 

   เชิงกลอน 

     
แปหัวเสา :  

แป 

 

                      จนัทัน: สันบากรอง 
                              สําหรับวางแป 

 

เตา : สอดทะลเุสาออกไปรบัเชิงกลอน 

 

 ขือ่บากรองสําหรบัสวมด้ัง 

 

บากวางกับขื่อ 

     สะพานหน ู 

    เชิงกลอน 

เดือยของเตา 

     แปหัวเสา  

 ขือ่  

     แป  

   เสาประธาน  

   อกไก  

แป  

   จันทัน  

ลายเสนที่  ๑๕๙    ตําแหนงองคประกอบ 
โครงสรางหลังคาจั่ว   ( สวนกลางอาคาร ) 



 ๔๐๖

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      อกไก : เจาะรูสวมเขากับ 
 เดือยของดั้งและแผงหนาบัน 

 

แผงหนาบัน : วางบนแปหัวเสา 
            บากรองสําหรับวางแป 

             

  ด้ัง 
 

  แป 

    

  แปหัวเสา :  
  บากวางบนปลายขือ่ 

                               

                             ขื่อเพล  :  วางในหองเสาริมสุดหัวทาย 
ปลายเจาะรูสําหรบัสวมหัวเทียน      บากรองวางแปหัวเสา    
และริมดานนอกบากรองสําหรับวางหัวกลอนหลงัคาปกนก 

  

 ขือ่คัด : วางระหวางเสาประธาน 

           

          เสาดั้ง : วางบนขือ่คัด 
  ตรงกลางเจาะรสูําหรับสอดเตา 

    เตารุม :  สอดทะลุเสาประธาน 

 

เชิงกลอน 

 

สะพานหนู 

         เสาประธาน : ดานบน 
       มีหัวเทียนสวมเขากับขื่อ 

   อกไก      แป 

 

  ด้ัง 

แปหัวเสา  
   

   สะพานหน ู

 เชิงกลอน 

     แผงหนาบัน 

  ระแนง 

เสาประธาน 
          

 เตาราย 
          เตารุม           กลอนหลังคาปกนก 

            ลายเสนที่  ๑๖๐     ตําแหนงองคประกอบ 
โครงสรางหลังคาจั่ว   ( สวนริมหัวทายอาคาร ) 



 ๔๐๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เชงิกลอนหลังคาจั่ว สลักเดือย : สอดทะลุเตา 
 สําหรับยึดจันทันกันสาด 

 

 เตา : สอดทะลุเสาประธาน 
      เจาะรูสําหรับสอดเดือย 

                      สลักไมกลม : 
สําหรับยึดจันทันเขากับเตา 

                 เสาประธาน 

               จันทันหลังคากันสาด :  
            พาดระหวางเสาประธาน 
                    และเสารอบอาคาร 

     เชงิกลอนหลังคากันสาด 

   สะพานหน ู
   หลังคากันสาด 

   อะเส:วางบนเสารอบอาคาร 

    เสารอบอาคาร :  ดานบนมีเดือยสอดเขากบัอะเส   
    และบากรองวางจันทัน 

        แป: วางบนสันจันทัน 

       

  
        เตา : สอดทะลุเสารอบอาคาร 
   ยื่นไปรับเชิงกลอนหลังคากันสาด 

      เชิงกลอนหลงัคาจั่ว 

     ระแนง 
        

     กลอน 

     

        แป 

  อะเส 

     เชงิกลอน 

     สะพานหน ู

          

          เตาเสาประธาน 

  สลักเดอืย 

       

           เสาประธาน 

  จันทนัหลังคากนัสาด 

           

          เสารอบอาคาร 

       

  เตาเสารอบอาคาร 

    
   หลังคากันสาด 
    
    หลังคากันสาด 

 

  ลายเสนที่   ๑๖๑     
ตําแหนงองคประกอบโครงสรางหลังคากันสาด    



 ๔๐๘

๒.๑๐  ลําดับข้ันตอนและวิธีการกอสราง      
    ศาลาการเปรียญสวนใหญมีขั้นตอนและวธิีการกอสรางไมตางจากเรือนไทยหรือกุฏิสงฆทั่วไป     

ซึ่งพอจะสรุปลําดับขั้นตอนและวิธีการกอสรางหลักๆ ได  ๔  ขั้นตอนดังตอไปน้ี๓๐ 
 

  ข้ันตอนที่ ๑  : การปรับพื้นที่และเตรียมไม       ประกอบดวย 
๑. ปรับเตรียมพื้นที่ที่จะทําการกอสราง    
๒. จัดเตรียมชิ้นสวนไมและทําการถาก    บากไมและเจาะรูสําหรับการเขาไม 

ตามระยะตางๆของโครงสรางใหเรียบรอยและนําเครื่องไมทั้งหมดมาวางไวใกลสถานที่ปลูกสราง 
๓. ประกอบโครงหลังคาหรือเครื่องบนเริ่มตั้งแตขื่อ   แปหัวเสา    แผงหนาบัน  

ดั้ง    จันทัน    แปลานและอกไกตามลําดับโดยยังไมตองใสกลอนและระแนง   เพื่อใหชิน้สวนโครงสราง
แตละชิ้นเขากันไดพอดีโดยจะประกอบไวบนพื้นดิน และเมือ่ไมแตละชิ้นลงตัวดีแลวจึงคอยถอดไป
ประกอบสรางจริงเมื่อขึ้นเสาอาคารเสร็จเรียบรอยแลว 

๔.  ทําผังอาคาร   โดยนําพรึงมาประกอบเปนกรอบใหไดฉากในผังรูปส่ีเหลี่ยม 
ผืนผาบนพื้นที่สรางจริงเพื่อหาตําแหนงเสาอาคาร      จากนั้นปกไมไมซี่เล็ก ๆ  ตรงศูนยกลางเสาทุกตน
เรียกวาปกฉมบแลวยกพรึงออก 

๕.  ขุดหลุมเสาลึกประมาณศอกเศษถึงสองศอก      กระทุงดินกนหลุมใหแนน    
จากนั้นวางฐานรากซึ่งแลวแตวาจะใชเปนแบบแระหรืองัว – กงพัด  
 

 ข้ันตอนที่ ๒  :  การประกอบโครงสรางหลักของอาคาร       ประกอบดวย 
๖. นําเสาอาคารยกลงหลุมตามฤกษยามอันเปนสิริมงคล   โดยเริ่มจากเสาเอก 

จากนั้นยกเสาโทเสาตรีและเสาตนที่เหลือโดยยกเวียนขวาไปตามลําดับ    เสาทุกตนใสเตากอนยกลงหลุม    
เสร็จแลวยึดเสาไวไมใหลมดวยไมค้ํายันหรือไมแกงแนง 

๗.  เดินรอดทะลุกลางเสา  เพื่อยึดสวนลางของเสาเขาดวยกันในแนวดานสกัด           
แนวเสาที่มีการยกพื้นเปนอาสนสงฆก็จะเดินรอด  ๒  ตัวสําหรับรับพื้นตางระดับกัน 

๘.  ใสขือ่คัดและเสาดั้งระหวางเสาประธานคูแรกและคูทายสุด 
๙.  ใสขือ่หลังคาจั่ว    เพื่อยึดสวนปลายของเสาประธานไวดวยกันในแนวดาน 

สกัดโดยสวมเขากับหัวเทียนของเสา      ในขัน้ตอนนี้ชางจะปนขึ้นไปยืนประจําเสาโดยยืนเหยียบเตา 
๑๐. ใสแปหัวเสาสองขาง   เพื่อยึดสวนปลายของเสาไวดวยกันในแนวยาวของ 

อาคารโดยวางสับไวกับปลายขื่อสองขางซึ่งบากเตรียมไวแลว 

                                                           
 ๓๐ เรียบเรียงจากการสัมภาษณ  ชิต  เพชรคง,  ชางรับเหมาดีดศาลาการเปรียญวัดปากคลอง  

อ.บานแหลม,  ๗  เมษายน  ๒๕๔๗ ;  สัมภาษณ  เยิ้ม  ยิม้นอย,  ชางทํากฏุิวัดลาด  อ.เมอืง,  ๘  เมษายน  
๒๕๔๗ ; และเรียบเรียงจาก  ฤทัย  ใจจงรัก,  เรือนไทยเดิม,  ๒๑๙ - ๒๒๐. 



 ๔๐๙

๑๑.  เดินอะเสรับหลังคากันสาดรอบอาคาร   เพื่อยึดสวนปลายเสารอบอาคาร 
ไวดวยกันเปนกรอบของอาคารโดยสวมเขากับเดือยและบาของเสาที่บากเตรียมไวตรงริมดานนอก  

๑๒.  ใสจันทันและตะเฆรับหลังคากันสาดเขาประจําระหวางเสาประธานและ 
เสารอบอาคารทุกตนโดยปลายดานบนยึดไวกับเตาและเสาประธานดวยสลักเดือย  สวนปลายดานลาง
วางเสียบทะลุกึ่งกลางเสารอบอาคาร 

๑๓.  ยกพรึงนั่งบนปลายรอด    ตีตะปูจีนยึดไวกบัเสารอบอาคารใหพอขยับได     
แตงระดับตางๆ ใหเรียบรอยแลวดีดโคนเสาออกขางละประมาณ  ๒  นิ้ว    จากนั้นปูไมกระดานพื้น 

๑๔.ใสเครื่องบนหลังคาจั่วเริ่มจากชิ้นสวนในแนวตั้งประกอบดวย แผงหนาบัน  
ดั้งและจันทันโดยแผงหนาบันวางอยูบนแปหัวเสา  ขณะที่ดั้งแขวนไวกับขื่อกลางหองจึงเรียกวาดั้งแขวน   
สวนจันทันปลายดานบนเสียบเดือยทะลุเขากับดั้งยึดไวดวยสลักไมกลม     ขณะที่ปลายดานลางวางสับ
เขากับแปหัวเสาและขื่อ      

๑๔.  ใสชิ้นสวนในแนวนอนไดแก      แปโดยวางบนสันจันทันและแผงหนาบัน 
ที่บากไวแลวตอกดวยตะปจูีน    ทายสุดสวมอกไกเขากับเดือยของแผงหนาบันและดั้ง    จากนั้นตอกลิ่ม
เขาตรงเดือยเพื่อยึดอกไกใหตดิแนน     ตัดล่ิมใหเสมอกบัหลังอกไก 

๑๖.  ใสแปของหลังคากันสาด  โดยวางบนบาของจันทันและสันตะเฆที่บากไว 
แลวตอกดวยตะปูจีนเชนเดียวกับหลังคาจั่ว    
 

 ข้ันตอนที่ ๓  :  การประกอบโครงสรางรองของอาคาร        ประกอบดวย 
๑๗.ใสฝาผนังซึ่งเปนฝาสําเร็จรูปประกอบเสร็จจากภายนอกโดยยกวางบนพรึง   

พึงไวกับเสารอบอาคารตอกยดึไวดวยตะปูจนีขนาดเล็ก  ๔  ตัวตรงมุมฝาทัง้ ๔    โดยกอนจะใสแผงฝานั้น
ตองตอกเตาหลังคากันสาดกลับเขาไปขางในจนสุดกอน     เมื่อยกฝาเขาที่แลวจึงตอกเตาเขาที่เดิม   

๑๘.  ติดเชิงกลอนเขากับปลายเตาทั้งหลังคาจั่วและหลังคากันสาด    จากนั้น 
ตอกลิ่มเขาตรงเตาเพื่อยึดใหแนนไมเล่ือนหลุด     วางสะพานหนูทับบนเชิงกลอน 

๑๙.  ติดกลอนและระแนง     และเริ่มมุงกระเบื้องหลังคา 
 

ข้ันตอนที่ ๔  :  การปรับและตกแตงรายละเอียดอาคาร        ประกอบดวย 
๒๐. ติดเครื่องปดกระเบื้องหลังคาหรือ   ชอฟา  ใบระกา  หางหงสเขากับอกไก    

แปและแปหัวเสา    ยึดไวกบัโครงสรางโดยการตอกตะปูขึ้นมาจากใตแป 
๒๑. แตงและตรวจสอบระดบัพื้นอีกครั้ง        จากนั้นตีตะปจูีนยึดพรึงใหแนน   

กลบหลุมโคนเสาและปูพื้นภายในอาคารใหเรียบรอย     
๒๒. ทําชานและบันไดทางขึ้น 
๒๓.  เก็บรายละเอียดอาคารใหเรียบรอย    และทาํการประดับตกแตงลวดลาย 

รวมถึงภาพจิตรกรรมตางๆ 



 ๔๑๐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเสนที่  ๑๖๒     ลําดับขั้นตอนและวิธีการกอสรางศาลาการเปรียญ 

ตีผังอาคาร    กําหนดตําแหนงเสา 

ยกเสาลงหลุม  โดยเสาทุกตนใสเตาไวเรียบรอยแลว 

เสาประธาน 

     เสารอบอาคาร 
   เตารุม 

   เตาราย 



 ๔๑๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสรอดทะลุกลางเสาอาคารทุกตน 

ใสขื่อคัดและขื่อเพลระหวางเสาประธาน 
คูแรกและคูสุดทาย   ต้ังเสาดั้งและใสเตา     
สวมขื่อกลางหองเขากับเสาประธานดานในและตั้งดั้งแขวน 

 รอดรับพื้นศาลาการเปรียญ 

 รอดรับพื้นอาสนสงฆ 

   ขื่อเพล 

    เสาดั้ง   ด้ังแขวน 

      ขื่อกลางหอง 
   ขื่อคัด 

  เตารับเชิงกลอน 

 

ลายเสนที่  ๑๖๓     ลําดับขั้นตอนและวิธีการกอสรางศาลาการเปรียญ 

     ดานสกัด 



 ๔๑๒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แปหัวเสา 

   อะเส 

วางแปหัวเสาบนปลายขื่อ 
สวมอะเสเขากับเสารอบอาคาร 

ใสตะเฆและจันทันรับหลังคากันสาด     
เขาระหวางเสาในประธานกับเสารอบอาคาร 

      ตะเฆ 

       จันทัน 

 

ลายเสนที่  ๑๖๔    ลําดับขั้นตอนและวิธีการกอสรางศาลาการเปรียญ 

   

    หลังคากันสาด 



 ๔๑๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดพรึงโดยรอบ     ปูไมกระดานพื้น 

 

ใสจันทันหลังคาจั่วและแผงหนาบัน 
 

 แผงหนาบัน 

 จันทันหลังคาจั่ว 

 พื้นศาลาการเปรียญ 

      พื้นอาสนสงฆ 

 

ลายเสนที่   ๑๖๕     
ลําดับขั้นตอนและวิธีการกอสรางศาลาการเปรียญ 



 ๔๑๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ยกแผงฝาวางบนพรึง 

 แผงฝา 

อกไก 

 แปหลังคาจั่ว 

 แปหลังคากันสาด 

สวมอกไกเขากับปลายดั้ง 
ติดแปหลังคาจั่วและหลังคากันสาด 

 

ลายเสนที่   ๑๖๖      
ลําดับขั้นตอนและวิธีการกอสรางศาลาการเปรียญ 



 ๔๑๕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ติดเชิงกลอนและสะพานหนูเขากับปลายเตา 
วางกลอนพาดบนอกไก   แป  แปหัวเสาและเชิงกลอน 

           

           เชิงกลอนรับ 
         หลังคาปกนก 

 กลอนตรงไขราหนาจ่ัว 
 วางเรียงชิดกัน 

 

 กลอนกลางหองวางเวนระยะ 

 กลอนหลังคากันสาด 

 เชิงกลอนรับหลังคากันสาด 

 เชิงกลอนหลังคาจั่ว 

  

   ระแนง 

   กระเบื้องหางวาว 

 

 ติดระแนงและมุงกระเบื้องหลังคา 

 

 

ลายเสนที่   ๑๖๗      
ลําดับขั้นตอนและวิธีการกอสรางศาลาการเปรียญ 





 ๔๑๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  ๘๒    ภาพชุดลําดับขั้นตอนการกอสราง 

  ขั้นตอนการเตรียมไม :การบากเจาะรูเสาสําหรับสอดเตา  วางอะเส  ตะเฆและจันทัน  (วิหารวัดมหาธาตุ เพชรบุรี) 

ขั้นตอนการปรุงเครื่องบน   :   สวมอกไกเขากับแผงหนาบัน    ( กุฏิวัดลาด เพชรบุรี ) 

 

ขั้นตอนการปรุงเครื่องบน   :   เครื่องบนที่ปรุงเรียบรอยแลวไมใสกลอนระแนง      
รอการถอดยายไปสรางจริง  ( วิหารวัดมหาธาตุ เพชรบุรี ) 

      

ประกอบโครงสรางอาคารและหลังคา  :  
ศาลาการเปรียญวัดในกลาง    

 

ปูไมและยกแผงฝาเขาประกอบ  :  
ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 

    

มุงหลังคาติดเคร่ืองปดกระเบื้อง  ( ซาย )  และยกชอฟา  ( ขวา )  :  ศาลาการเปรียญวัดปากคลอง 



 ๔๑๘

๓.  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 
 

 จากการศึกษาไดพบวาศาลาการเปรียญกรณีศึกษาลวนมีการเปล่ียนแปลงไปจากรปูทรงตน
แบบเดิมในอดีตโดยสามารถจาํแนกระดับการแปรเปลี่ยนของศาลาการเปรียญได  ๓  ระดบัประกอบดวย 

 

ระดับที่ ๑  :    มีการยกใตถุนสูงขึ้นจากเดิมเล็กนอยราวประมาณ ๐.๕๐ - ๐.๗๕  เมตร 
          หรือราวหนึ่งศอก – ศอกครึ่ง   มีศาลาการเปรียญ  ๒  วัด   
ระดับที่ ๒   :   มีการการยกใตถุนสูงตั้งแต ๐.๗๕ เมตรขึ้นไป   มีศาลาการเปรียญ ๖ วัด 
ระดับที่ ๓   :   มีการยกใตถุนสูงแลวกอผนังโดยรอบ       มีศาลาการเปรียญ  ๒  วัด 

 
 

 ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณพบวาสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นจากความ 
ตองการใหพื้นที่ใตถุนอาคารมีความสะอาดเรียบรอยและเพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ใชงานบริเวณใตถุนอาคาร
เนื่องจากเดิมศาลาการเปรียญมักยกใตถุนสูงประมาณ ๑.๐๐ - ๑.๒๕ เมตรเพื่อระบายอากาศ    ความชื้น
รวมถึงยกเพื่อหนีภาวะน้ําหลาก ซึ่งระยะความสูงของใตถนุดังกลาวใชงานอยางอื่นไมไดนอกจากเปนที่
เก็บของจําพวกเศษไมและกระเบื้องที่ไมไดใชงาน    เปนสาเหตุใหเกิดความสกปรก  รกรุงรังจากสิ่งของ
อันไมพึงประสงคและเปนที่อยูอาศัยของสัตวจําพวกสุนัข  แมวหรืองู    ประกอบกบัเมื่อกระแสการพัฒนา
และความเจรญิทางดานวัตถุตาง ๆ ไดถาโถมเขาสูวัดทําใหเร่ิมมีการถมที่เพื่อปลูกสรางอาคารและถนน      
การถมที่ภายในวัดสงผลใหใตถุนศาลาการเปรียญลดต่ําลงไปจากเดิมจนแทบจะไมสามารถใชงานอันใด
ไดอีกตอไป ปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุสําคัญของการดีดยกศาลาการเปรียญใหสูงขึ้นเพื่อสรางพื้นที่ใชงาน
ตรงใตถุนอาคารที่สามารถเก็บส่ิงของตางๆไดเปนระเบียบและสะดวกมากขึน้   ซึ่งนอกจากใชเก็บของแลว
พื้นที่ใตถุนที่สูงขึ้นยังสามารถใชงานอยางอื่นไดอีกเชน   ใชเปนที่นั่งพักรอของผูมาทําบญุหรือใชสําหรับ
จัดกิจกรรมตางๆ  ในศาลาการเปรียญบางหลังอาจมีการกอผนังอิฐกั้นใตถุนโดยรอบเพื่อสรางพื้นที่ใชสอย
ที่เปนสัดสวนมากขึ้นสําหรับเก็บส่ิงของตางๆอนัมีคาของศาลาการเปรียญหรือบางกรณีอาจใชเปนกุฏิสงฆ      

 

ทั้งนี้ขั้นตอนและวิธีการการดีดศาลาการเปรียญใหสูงขึ้นนั้นเริ่มจากนําแมแรงเหล็กเขาประจําเสา
ทุกตน    ขุดหลุมบริเวณโคนเสาเพื่อเตรียมดีดเสาขึ้น    ไขแมแรงขึ้นไปรับทองรอดเพื่อรับนํ้าหนักทั้งหมด
ของอาคารแทนเสา    จากนั้นทําการไขแมแรงขึ้นเพื่อดีดยกอาคารขึ้นตามระยะที่ตองการ    หลังขั้นตอนนี้
เสาจะลอยจากพื้นดิน  จากนัน้จึงเปนขั้นตอนของการทําฐานรากหรือเสาตอมอคอนกรีตสําหรับใชวางเสา   
( กรณีที่ตองการดีดและยายศาลาการเปรียญออกไปจากตําแหนงที่ตั้งเดิมอาจตองมีการทําฐานรากและ
เสาตอมอรอไวกอนแลว )  เมือ่ปรับตอมอไดระดับและเนื้อคอนกรีตหลอไดที่ดีเรียบรอยแลวจึงไขแมแรงลง
เพื่อวางเสาอาคารลงบนตอมอ  จากนั้นปลดแมแรงและปรับระดับพื้นใตถุนอาคารเพื่อเทพื้นคอนกรีตใหม     
และเนื่องจากเสาอาคารถูกฝงอยูในดินมานานทําใหเกิดคราบความชื้นและรอยกรอนของเนื้อไมซึ่งมองดู
แลวไมสวยงาม  ศาลาการเปรียญบางวัดชางจึงใชวธิีการทาสีทับลงไปท่ีผิวไมหรือในกรณีที่เสากรอนมาก
ก็จะใชการพอกปูนทับลงไปแลวทาสีทับอีกชัน้หนึ่ง 



 ๔๑๙

ตารางที่  ๔๗    ระดับการเปลีย่นแปลงของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา    

ระดับการเปล่ียนแปลง  

ศาลาการเปรียญ 
กรณีศึกษา 

รูปทรงดั้งเดิม 
ไมเปล่ียนแปลง 

ยกใตถุน 
สูงเล็กนอย 

ยกใตถุนสูง ยกใตถุนสูง 
และกอผนัง 

๑. วัดใหญ  •    
๒. วัดพระทรง   •   
๓. วัดลาด    •  
๔. วัดแรก   •   
๕. วัดเกาะ •     
๖. วัดยาง    •  
๗. วัดนาพรม   •   
๘. วัดขุนตรา •     
๙. วัดปากคลอง   •   
๑๐. วัดในกลาง   •   
๑๑. วัดโพธิ์กรุ  •    
๑๒. วัดหวยหลวง   •   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ศาลาการเปรียญวัดขุนตรา  :  รูปทรงดั้งเดิม     ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กรุ  :  ยกใตถุนสูงเล็กนอย 

       ศาลาการเปรียญวัดพระทรง  :  ยกใตถุนสูงมาก    ศาลาการเปรียญวัดยาง  :  ยกใตถุนสูงกอผนังโดยรอบ       
ภาพที่  ๘๓   ภาพชุดระดับการเปลี่ยนแปลงของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 



 ๔๒๐

   สภาพใตถุนศาลาการเปรียญวัดขุนตรา 
ในปจจุบัน 

                สภาพใตถุนศาลาการเปรียญวัดพระทรง 
                             กอนการซอมดีดใหสูง 

การถมดินเพื่อสรางอาคารและถนนเปนสาเหตุสําคัญใหใตถุนศาลาการเปรียญต่ําลง 
 ศาลาการเปรียญวัดทาขาม  บางขุนเทียน ( ซาย )  ศาลาการเปรียญวัดภวนาภิรตาราม บางกอกนอย (ขวา) 

การนําแมแรงเขาประจําเสาและขุดหลุมเสา 
การซอมดีดศาลาการเปรียญวัดแรก 

เสาอาคารถูกยกขึ้นมาวางบนตอมอ 
การซอมดีดหมูกุฏิสงฆ  วัดยาง 

      สภาพปจจุบันของใตถุนศาลาการเปรียญวัดแรก 
ซ่ึงไมมีการกอผนังโดยรอบ 

      สภาพปจจุบันของใตถุนศาลาการเปรียญวัดยาง 
ซ่ึงมีการกอผนังโดยรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  ภาพที่   ๘๔    ภาพชุดปจจัยและการซอมดีดอาคารใหสูงของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา 



๔๒๑ 

 

 
บทที่  ๖ 
บทสรุป 

 
 วิทยานิพนธเร่ืองการออกแบบและการกอสรางศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรีน้ี
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอาคารพุทธสถาปตยกรรมไทยประเพณีประเภทศาลาการเปรียญอยางเปนบริบท 
ดวยแนวทางของระเบียบวิธวีจิัยทางประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม โดยมีกรอบการศึกษาเริ่มตนจากศึกษา
บทบาทหนาที่ใชสอย   จุดเริ่มตนและพัฒนาการทางประวัติศาสตร     ศึกษารูปลักษณทางสถาปตยกรรม
อันประกอบดวยตําแหนงที่ตั้ง    การจัดกลุมอาคาร   ผังพื้น    รูปแบบรูปทรง   ท่ีวาง   สัดสวนอาคาร  
โครงสราง วัสดุและองคประกอบตลอดจนขัน้ตอนวิธีการกอสรางเพื่อหาขอสรุปของกระบวนการออกแบบ
และการกอสรางศาลาการเปรียญ โดยการศึกษาในสวนนี้ไดทําการศึกษาจากตัวแบบศาลาการเปรียญ
เครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรีท่ีผานการคัดสรรคุณคาทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมแลวรวม ๑๒ วัด
และทายสุดของการศึกษาเปนการกลาวถึงแนวโนมและปจจยัการแปรเปลี่ยนของศาลาการเปรียญ 
 

๑. บทบาทหนาที่ใชสอยและพัฒนาการทางประวัติศาสตร 
 ศาลาการเปรียญเปนพุทธสถาปตยกรรมไทยประเภทหนึ่ง มีวัตถุประสงคแรกเริ่มในการสราง

เพื่อใชเปนสถานที่เรียนนักธรรมบาลีของพระภิกษุสงฆ     ดวยรูปแบบอาคารที่เปนศาลาโถงขนาดใหญ
สามารถรองรับผูคนไดจํานวนมาก     ศาลาการเปรียญจึงถูกนํามาใชสําหรับประกอบกจิพิธอีื่น ๆ ของวัด
ท่ีตองรองรับผูใชงานเปนกลุมใหญเชน  การทําบุญ  สดับฟงพระธรรมเทศนาหรือใชเปนที่ถือศีลอุโบสถ   
วัตถุประสงคของศาลาการเปรียญจึงขยายกวางจากกลุมพระสงฆออกไปสูกลุมฆราวาส และไดกลายเปน
หนาที่ใชงานหลักของศาลาการเปรียญตอมา  เห็นไดจากการมีอาสนสงฆและโดยเฉพาะธรรมาสนเปน
องคประกอบสําคัญที่ตองมีอยูภายในอาคารจนเสมือนหนึ่งเปนสัญลักษณของศาลาการเปรียญ 

 เอกสารประวัติศาสตรของไทยเอยถึงศาลาการเปรียญครั้งแรกคราวที่สมเด็จพระเจาทรงธรรม  
เสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทในพ.ศ.๒๑๔๙ จึงเปนที่คาดวาความนยิมในการสรางศาลาการเปรียญ
อาจเริ่มมีขึ้นในรัชสมัยของพระองคโดยมีขอสนับสนุนประการอื่นดวยอาท ิ การที่พระองคทรงเปนภิกษุมา
กอนครองราชย พระองคจึงเปนกษัตริยท่ีศรัทธาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางมากเห็นไดชัดจาก
พระนามของพระองครวมถึงบนัทึกของชาวตางชาติ   กอรปกับผลพวงจากสงครามกับพมาที่มมีาอยาง
ยาวนานกวา ๖๐ ปไดทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนพระสงฆและองคความรูในพระพุทธศาสนาเนื่องจาก
พระสงฆคงถูกกวาดตอนไปในคราวเสียกรุง และผูคนคงถูกเกณฑเขาเปนกําลังพลในกองทัพเปนอันมาก  
ฉะนั้นจึงเปนไดวาในรัชสมัยของพระองคคงมีการสงเสริมใหมีการบวชพระศึกษาบาลีและไตรปฎกมากขึน้
เพื่อตอยอดและสืบสานพระพทุธศาสนาใหเจริญรุงเรือง   อันเปนผลใหเกิดความตองการสถานที่สําหรับ
ศึกษาเลาเรียนของพระสงฆสามเณรอยางเปนสัดเปนสวนขึ้นอันเปนที่มาของการสรางศาลาการเปรียญ 
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ศาลาการเปรียญ 
“ที่วางขนาดใหญมีหลังคาคลุม” 

พุทธพิธีระหวาง 
พระสงฆและฆราวาส 

การเรียนการสอน 
ของพระสงฆ 

อาสนสงฆ ทําบุญเลี้ยงพระ 

สดับฟงเทศน 

  มีการแบงระดับการใชงานอยางชดัเจน 

       กจิกรรมปจจบุัน  :  พระสงฆและฆราวาส 

   กิจกรรมในอดีต :  เฉพาะพระสงฆ 

 ปจจัยจากพระพุทธศาสนาที่เจริญรุงเรือง จํานวนพระสงฆและอุบาสกอุบาสิกาจึงมมีากขึ้น
สงผลใหศาลาการเปรียญไดกลายมาเปนอาคารสําคัญหลังหนึ่งของวัด   และเขามามบีทบาทแทนที่วิหาร
ที่เร่ิมลดความสําคัญลงไปในชวงสมัยอยธุยาตอนปลายดังจะเห็นไดวาตามวัดราษฎรมักไมนิยมสรางวหิาร
แตจะสรางศาลาการเปรียญขึ้นแทน    คร้ันในสมัยรัตนโกสินทรศาลาการเปรียญยังคงเปนอาคารสําคัญ
ของวัดตอไปโดยมักสรางใหมขีนาดใหญในลักษณะของกลุมอาคาร    ในกรณีที่เปนวัดหลวงหรือวัดของ
เจาขุนมูลนายศาลาการเปรียญจะสรางเปนอาคารเครื่องปูนลักษณะเดียวกับพระอโุบสถและวิหารภายใต
แบบอยางงานศิลปกรรมหลวง     สวนศาลาการเปรียญเครื่องไมยังคงปลูกสรางตามวัดราษฎรในทองถิน่
ตางๆทั่วไปของพื้นที่แถบภาคกลางเนื่องจากสรางไดงายไมยุงยาก  ซึ่งศาลาการเปรียญเครื่องไมเหลานี้
ลวนแสดงภูมิปญญาความสามารถในกระบวนการคิดและคัดสรรทางเชิงชางในลักษณะที่แตกตางออกไป
ตามแบบอยางงานศิลปกรรมของทองถิ่น    ทั้งนี้ศาลาการเปรียญในจังหวดัเพชรบุรีถือเปนอาคารกลุมหนึ่ง
ที่เกิดภายใตเงื่อนไขดังกลาว  

 เมื่อสถาปตยกรรมเปนผลของการออกแบบทีว่างซึ่งตองพิจารณาขึ้นจากมนษุยและพฤติกรรม
ของมนุษย   ดวยนัยดังกลาวแกนหรือหัวใจ (Theme) ของศาลาการเปรียญจึงเปนการออกแบบสรางสรรค
ที่วางสําหรับการทําบุญและสดับฟงพระธรรมเทศนา หรืออีกนัยหนึ่งเปนการสรางที่วางขึ้นตอบสนอง
พฤติกรรมเกี่ยวกับพุทธพิธีระหวางพระสงฆและฆราวาส    

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 เนื่องจากเปนงานสถาปตยกรรมที่สรางขึ้นสนองตอบพฤติกรรมการใชสอยแบบอยางเดียวกัน    

รูปทรงและที่วางของศาลาการเปรียญในวัฒนธรรมภาคกลางจึงปรากฎออกมาในรูปแบบ (Style) เดียวกัน
โดยเปนอาคารโถงรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา      ตรงกลางมีโถงกลางประธานเปนที่วางใชงานหลักสําหรับฆราวาส
เขามาทําบุญและฟงธรรม   ทายโถงประดิษฐานธรรมาสนเครื่องยอดหลังคาบุษบกและที่สําคัญปกอาคาร
ดานยาวหนึ่งดานจะยกพื้นเสมือนตั่งไมสําหรับเปนอาสนะของพระสงฆ        ทั้งนี้การที่งานสถาปตยกรรม
สามารถดํารงไวซึ่งความเปนรปูแบบเดียวกันนั้นไมเพียงบงบอกถึงหนาที่ใชสอยที่ไมเปล่ียนแปลงแลวยัง
สะทอนใหเห็นวาลักษณะรูปทรงและที่วางดังกลาวมีความเหมาะสมตอพฤติกรรมใชสอยและเปนรูปแบบ
ที่ดีมีสุนทรียภาพอันไดรับการยอมรับจากสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่นนั้นๆ  

ธรรมาสน 

 

แผนภูมิที่ ๔   บทบาทหนาที่ของศาลาการเปรียญ 



 ๔๒๓

๒. รปูลักษณสถาปตยกรรมศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี  
 ศาลาการเปรียญเครื่องไมในจงัหวัดเพชรบุรีถือกําเนิดขึ้นในสมัยอยุธยา และมีพัฒนาการ

สืบเนื่องมาจนปจจุบันเชนเดียวกับศาลาการเปรียญในเมืองอื่นๆของวัฒนธรรมภาคกลาง    โดยในชวงตน
รูปแบบอาคารอาจสรางขึ้นอยางเรียบงายในลักษณะศาลาโถงตีไมระแนงโปรง     แตภายหลังจากสมเด็จ
พระเจาเสือไดพระราชทานตําหนักหลวงใหเปนศาลาการเปรียญของวัดใหญสุวรรณารามแลวดูเหมือนวา
อาคารดังกลาวจะเปนแรงบันดาลใจใหกบับรรดาชางในเมืองเพชรบุรีไดทําการออกแบบสรางศาลาการ
เปรียญสืบมาดวยรูปแบบอาคารที่ประณีตมากขึ้นโดยมีตัวอยางชัดเจนจากศาลาการเปรียญวัดลาด    แต
เนื่องจากไมไดเปนอาคารที่มฐีานานุศักดิ์ชั้นสูงศาลาการเปรียญวัดลาดจึงไมสามารถทําหลังคาลดซอนได 

 ซึ่งผลจากการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาทางสถาปตยกรรมของศาลาการเปรียญกรณีศึกษา
๑๒  หลังสามารถสรุปแยกออกได  ๒  ประเด็นประกอบดวย    

 

๒.๑  พัฒนาการทางประวัตศิาสตรของรปูแบบอาคาร 
ศาลาการเปรียญกรณีศึกษาสามารถจาํแนกออกเปน  ๒  กลุมตามระยะเวลาที่สรางคือ     

ศาลาการเปรียญสมัยอยุธยาตอนปลายตอสมัยธนบุรีและศาลาการเปรียญสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาล
ที่ ๕ ลงมา   ซึ่งแตละกลุมตางมีรูปแบบโดยรวมเปนไปทางเดียวกันอันแสดงลักษณะเฉพาะและสะทอนถึง
คุณคาความนิยมแหงยุคสมัยโดยทั้ง ๒ กลุมมีความตางกันอยางชัดเจนในเรื่องสัดสวนและรูปแบบหลังคา  
ระบบโครงสราง  วัสดุและองคประกอบโครงสรางโดยเฉพาะโครงสรางหลังคา   ศาลาการเปรียญกลุมแรก
มักทําเปนหลังคาจั่วมีกันสาดคลุมโดยรอบอกี ๒ – ๓ ตับ   โครงสรางหลังคาเปนแบบเครื่องประดุมุงดวย
กระเบื้องกาบูและใชเสาหนาตัดรูปแปดเหลี่ยม      สวนศาลาการเปรียญกลุมที่ ๒ เปนหลังคาจั่วมีกันสาด
คลุมโดยรอบ ๑ ตับและนิยมตอกันสาดตับลางยื่นออกไปอกีหนึ่งชั้น   โครงสรางหลังคาเปนแบบขือ่จันทัน
มุงดวยกระเบื้องหางวาวและใชเสาไมกลม        

ศาลาการเปรียญสวนใหญของเพชรบุรีมักไมนิยมทําหลังคาซอนชั้นเนื่องจากเปนแบบ 
อยางของอาคารที่มีฐานานุศักดิ์ชั้นสูงอยางพระอุโบสถ วิหารหรือตําหนักของพระบรมวงศชั้นเจาฟาขึ้นไป       
แตตัวอยางจากศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงซึ่งทําหลังคาจั่วลดซอนหนาหลัง ๒ ชั้นแสดงใหเห็นถึงอิสระ
ทางความคิดของชางในการสรางสรรคผลงานที่มีมากขึ้นกวาชวงเวลาที่ผานมา  เนื่องจากอาคารดังกลาว
สรางขึ้นในตนพุทธศตวรรษที่ ๒๖  รูปแบบอาคารจึงคลายความเครงครัดจากกฎเกณฑแบบจารีตในอดตี    
ศาลาการเปรียญหลังนี้จึงเปนตัวอยางสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณทางกายภาพ และ
แนวทางการออกแบบสรางสรรคศาลาการเปรียญในเมืองเพชรบุรีในชวง  ๕๐  ปที่แลวไดเปนอยางดี  

อยางไรก็ตามความตางกันของศาลาการเปรียญทั้ง ๒ กลุมลวนเปนเพียงความแตกตาง 
ในสวนของรูปทรงและโครงสรางที่ปดลอมท่ีวางภายในอาคารไวทั้งส้ิน     แตลักษณะผัง    การจัดระเบยีบ
ที่วางและพื้นที่ใชสอยยังคงมลัีกษณะเดียวกันอันสะทอนใหเห็นวารูปแบบพฤติกรรมการใชสอยของศาลา
การเปรียญยังคงมีลักษณะคงเดิมเปนระเบียบแบบแผนเดียวกันไมมีการเปลี่ยนแปลงมากวารอยป  



 ๔๒๔

๒.๒  การออกแบบและการกอสราง   การกอรูปทางสถาปตยกรรมอันประกอบดวย 
ประโยชนใชสอย    รูปทรงและที่วางเกิดขึ้นภายใตกระบวนการออกแบบและการกอสรางที่มีประสิทธิภาพ    
ซึ่งผลจากการศึกษาวิเคราะหในประเด็นดังกลาวแยกออกเปนประเด็นยอยดังตอไปน้ี   
 

    ๒.๒.๑  ตําแหนงที่ตั้ง      ศาลาการเปรียญมักตั้งอยูในเขตพื้นที่สังฆาวาส
หรือใกลเคียงเนื่องจากกลุมผูใชงานสวนใหญเปนพระสงฆในวัดและเหลาอุบาสกอุบาสิกาที่เขามาทําบญุ 
การตั้งอยูในเขตสังฆาวาสจึงเหมาะสมกบัลักษณะกิจกรรมของศาลาการเปรียญมากกวาการตั้งอยูในเขต
พุทธาวาสซึ่งเปนเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธที่ตองการความสงบไมพลุกพลาน   

 

๒.๒.๒   ทิศทางอาคาร      ศาลาการเปรียญนิยมวางแนวอาคารตามแนวทิศ 
ตะวันออก – ตะวันตกเพื่อหลบแนวแสงแดดและรับลมท่ีมักพัดมาในแนวทิศเหนือ - ใตเปนสวนใหญ   
สวนการหันหนาอาคารจะคํานึงถึงการหันหนาออกสูดานหนาของวัดหรือหันออกสูพระอโุบสถเปนสําคัญ
มากกวายึดหลกัการหันหนาไปทางทิศตะวันออก     ศาลาการเปรียญบางหลังจึงหันหนาไปทางตะวันตก 
 

    ๒.๒.๓  การจดักลุมอาคาร       ในกรณีที่เปนวัดขนาดใหญซึ่งมีกําลังทรัพย   
กําลังคนและกําลังฝมือมากกจ็ะนิยมสรางศาลาการเปรียญในลักษณะของกลุมอาคาร โดยมีศาลาขวาง
ปลูกเพิ่มเขามาตรงดานสกัดหัวทายของอาคารหนึ่งหรือสองหลังเพื่อใชนั่งพักรอของผูมาทาํบุญ ฟงเทศน
หรือจัดเตรียมสํารับภัตตราหารกอนยกเขาไปถวายพระ นอกเหนือจากศาลาขวางแลวศาลาการเปรียญ
บางวัดอาจมอีาคารขนาดเล็กประเภทอื่นรวมประกอบในแผนผังอาทิ  หอไตรและหอระฆัง  ซึ่งเปนผลจาก
ลักษณะเฉพาะอันเปนปจเจกในกระบวนการออกแบบของชางหรือกลุมชางผูสรางเปนสําคัญ 

 

    ๒.๒.๔  แผนผงั     โครงสรางผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดยาว ๖ – ๗ หอง 
ดานสกัดกวาง  ๓  ชวงเสา   อันเปนลักษณะผังทั่วไปของศาลาการเปรียญเครื่องไมในจังหวัดเพชรบุรี 
เนื่องจากเปนจาํนวนหองที่เหมาะสมกบัปริมาณกิจกรรมการใชสอย    สุนทรียภาพของรูปทรงตลอดจน
ระบบโครงสรางและวิธีการกอสรางโดยมีชวงระยะหางของเสาในแตละหองประมาณ ๒.๕๐–๒.๘๐ เมตร
ซึ่งเปนระยะที่ไมกระดานพื้นหนา  ๑ ๑/๒ ” พาดไดโดยไมไมเกิดการยวบหรือออนตัว 

    ผังอาคารแบงตามประเภทการใชสอยประกอบดวย   พื้นที่โถงกลางประธาน
ซึ่งมีลักษณะเปนโถงยาวประมาณ  ๔ – ๕ หอง  เปนพื้นที่ใชงานหลักสําหรับฆราวาสนั่งฟงธรรม  ทําบญุ
หรือใชในการถืออุโบสถศีล  ตรงกลางเสาหองทายสุดตั้งธรรมาสนหลังคาเครื่องยอดบุษบกประดิษฐาน
เปนประธานของที่วางโถงกลางประธาน   ชิดแนวผนังดานยาวหนึ่งดาน (สวนใหญมักเปนดานขวาเมื่อ
มองเห็นธรรมาสนอยูเบื้องหนา)    ยกพื้นเปนอาสนสงฆสูงประมาณ ๐.๓๕ – ๐.๖๐ เมตรสําหรับเปนพื้นที่
ใชงานของพระสงฆ    ริมสุดดานในของอาสนสงฆตั้งโตะหมูบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบน
ศาลาการเปรียญ  สวนปลายดานติดกับทางเขาหลักเวนที่วางไวหนึ่งหองสําหรับเปนที่เก็บส่ิงของเครื่องใช
ในศาลาการเปรียญ   ขณะที่ที่วางตรงหองเสาดานสกัดหนาและสกัดหลังเปนเสมือนโถงทางเขาอาคาร 
โดยดานหนาเปนโถงทางเขาสําหรับฆราวาสและดานหลังเปนโถงทางเขาสําหรับพระสงฆ 

 



 ๔๒๕

    ๒.๒.๕ รูปทรงและรูปแบบ    รูปทรงศาลาการเปรียญเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา
ยกใตถุนสูงประมาณ ๒ – ๓ ศอกหรือราว ๑.๒๐ – ๑.๕๐ เมตรเพื่อหนีน้ําและชวยในการระบายอากาศ    
ตัวอาคารกั้นฝาโดยรอบ ๔ ดาน   สวนใหญนิยมใชฝาลูกฟกกระดานดุน  แตกรณีที่เปนอาคารเกามักใช
ฝาปะกน    ฝาดานสกัดยาว ๔ หองมปีระตูทางเขา ๒ บานอยูตรงเสา ๒ หองกลางสวนอีก  ๒ หองที่เหลือ
มีหนาตางหองละ ๑ บาน    ฝาดานยาวนยิมทําหนาตางโดยตลอดทุกหองเพื่อรับแสงและระบายอากาศ
อันเปนลักษณะรูปแบบการทําประตูและหนาตางที่นิยมโดยทั่วไปของศาลาการเปรียญจังหวัดเพชรบุรี   
อยางไรก็ตามพบวาศาลาการเปรียญบางหลังมีการทําฝาทึบตรงเสา ๒ หองในดานที่ติดกับโตะหมูบชูา
เนื่องจากการมหีนาตางตรงดานดังกลาวยอมไมสะดวกในการเปด – ปดและอาจทําใหผงฝุนเขามาจับ
องคพระพุทธรูปสรางความสกปรกไดฉะนั้นจึงไมเกิดประโยชนที่จะเปดชองหนาตาง 

    รูปแบบประตูศาลาการเปรียญมีหลายลักษณะเชน   ประตูบานเปดคู   ประตู
บานเปดคูแบบมีชองแสงขนาบขาง    ประตูบานเฟยมซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมใชกันมากเนื่องจากสามารถ
เปดไดกวางรองรับผูคนเขา – ออกไดจาํนวนมาก   สวนรูปแบบหนาตางประกอบดวย  หนาตางบานเปดคู   
หนาตางบานเปดคูแบบมีชองแสงลูกกรงขนาบขาง  หนาตางบานเฟยมและหนาตางแบบชองแสงลูกกรง  
กรณีที่เปนอาคารเการูปแบบของประตูและหนาตางจะเปนแบบที่มีกลอนดาล ซึ่งรูปแบบการทําชองแสง
ลูกกรงขนาบสองขางนั้นมีปจจัยสําคัญจากสนุทรียภาพในการออกแบบชองเปดของชางผูสราง 

    รูปทรงหลังศาลาการเปรียญเปนหลังคาจั่วถัดมาเปนกันสาดคลุมรอบ ๔ ดาน
แตตอมาภายหลังนิยมตอเติมหลังคากันสาดยื่นคลุมออกไปนอกอาคารอีก ๑ ตับเพือ่ปองกันแดดและฝน
ซึ่งเปนรูปแบบหลังคาของศาลาการเปรียญในจังหวัดเพชรบุรีโดยทั่วไป   อยางไรก็ตามมศีาลาการเปรียญ
บางหลังที่มีรูปแบบหลังคาแตกตางออกไป  เชน    การทําหลังคาจั่วซอนชัน้และใชหลงัคาแบบมุขประเจิด 
อยางในกรณีของศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณารามและศาลาการเปรียญวัดในกลางซึ่งเปนผลมาจาก
การแสดงฐานานุศักดิ์อาคารตามแบบแผนจารีตเนื่องดวยเปนเรือนหลวงของเจานายในราชสํานักมากอน     
ขณะที่หลังคาลดซอนของศาลาการเปรียญวัดหวยหลวงเปนผลมาจากการออกแบบของชางผูสรางซึ่งเริ่ม
มีอิสระในการดาํเนินแนวคิดและคัดสรรรูปแบบอาคารมากขึ้น  

 

    ๒.๒.๖ สัดสวนอาคาร   การกําหนดสัดสวนศาลาการเปรียญจังหวัดเพชรบุรี
ใชลักษณะเดียวกับเรือนไทยหรือกุฏิสงฆทั่วไป   สัดสวนและทรงของจั่วสวนใหญกําหนดขึ้นจากขื่อดวย
สูตรวา “ หักส่ี  ทิ้งหนึ่ง  ไขขึ้นศอกละนิ้ว ”หมายถึงขื่อ ๔ ศอก  ใชดั้งสูง ๓ ศอกและบวกเพิ่มขึ้นอีก ๓ นิว้
แตทั้งนี้ระยะการไขขึ้นนั้นมักตางกันออกไปขึ้นอยูกับดุลยพินิจและสุนทรียภาพของชางแตละคน   คร้ันได
ทรงจั่วแลวชางจึงกําหนดสัดสวนตัวเรือนตอไป  ซึ่งผลจากการศึกษาคาสัดสวนศาลาการเปรียญโดยเฉลี่ย
สรุปในเบื้องตนไดวา  ถาศาลาการเปรียญใชขื่อกวาง ๑๐ หนวย  ความสูงของดั้งเทากับ  ๙  หนวย   
ระยะตัวเรือนจากหลังขื่อถึงหลังรอดเทากับ  ๑๓  หนวย    หลังอะเสของหลังคากันสาดถึงหลังรอดเทากับ  
๘  หนวยและความสูงของใตถนุจากหลังรอดถึงพื้นดินเทากับ  ๔  หนวย   



 ๔๒๖

    ๒.๒.๗  ที่วาง     ที่วางภายในศาลาการเปรียญมีการจัดระเบียบอยางชัดเจน
ตามลักษณะการใชสอยรวมถงึฐานะทางสังคมที่ตางกันระหวางพระสงฆและฆราวาส   โดยมีที่วางสําคัญ
คือที่วางโถงกลางประธานภายใตผืนหลังคาจั่ว   มีรูปปริมาตรเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาในแนวตั้งปลายสอบ
ตามการลมสอบของเสา  ทั้งนี้ที่วางภายในศาลาการเปรียญแตละหลังตางมีคุณลักษณะเฉพาะที่ตางกัน
ทั้งขนาดสวน  สัดสวน  รูปปริมาตรและจังหวะที่วางในทางลึกอันเปนผลจากระยะและจํานวนหองของเสา  
การประดับตกแตง    ปริมาณและลักษณะจังหวะของแสงและเงาอันเปนผลจากสวนเปดและปดของฝา 
ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับคุณคาของที่วางไดผลสรุปวา   ที่วางทีม่ีคุณภาพนั้นควรมีลักษณะโลง   
โปรงสบาย  ไมอึดอัด  มปีริมาณแสงที่เพียงพอดวยจังหวะแสงเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามและที่สําคัญ
ควรแสดงคุณลักษณะของภาวะสงบนิ่งเปนสมาธิดวยการประดับตกแตงอยางพอเหมาะ    ผลการศึกษา
พบวาการประดับโดยรอบที่วางดวยภาพจิตรกรรมนั้นนอกจากเปนการสรางใหรูปที่วางมมีิติชดัเจนยิ่งขึ้น
แลวยังเปนการสรางสัญลักษณเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับคติศาสนาอันนาสนใจใหกบัท่ีวางอีกดวย 

 

    ๒.๒.๘ โครงสรางและวัสดุ    ศาลาการเปรียญมีลักษณะเปนเรือนเครื่องสับ   
ชิ้นสวนไมและองคประกอบโครงสรางแตละชิ้นยึดติดกันดวยการถาก และการบากไมเขาเดือยยึดดวย
สลักโครงสรางอาคารมีโครงหลักอยูที่เสา ๒ ชุด   ชุดแรกเปนเสารวมในประธานตั้งขึ้นไปรับหลังคาจั่ว
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ ๑๒ -๑๓ นิ้ว    ชุดที่สองเปนเสารอบอาคารตั้งขึ้นไปรับหลังคากันสาด
และฝาผนังขนาดเล็กกวาเสาชุดแรกมีเสนผานศูนยกลางประมาณ ๙  - ๑๑ นิ้ว    พื้นอาคารใชไมกระดาน
ปูบนรอดซึ่งวิ่งทะลุกลางเสาตามแนวขวาง    พรึงนั่งบนปลายรอดเดินโดยรอบอาคารทําหนาที่รับฝาผนัง 

    โครงสรางหลังคาจําแนกได  ๓ ระบบตามลกัษณะชุดเครื่องไมที่ตั้งขึ้นไปรับแป
ทั้งนี้เนื่องจากอาคารสรางขึ้นตางยุคสมัยกันประกอบดวย    ระบบโครงสรางแบบเครื่องประดุซึ่งเปนระบบ
โครงสรางสมัยอยุธยาตอนปลายใชชุดเสาตุกตาและขื่อโทตั้งขึ้นไปรับแปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส    ระบบโครงสราง
แบบเครื่องประดุผสมจันทันซึ่งเปนระบบโครงสรางในชวงตนรัตนโกสินทรใชชุดเสาตุกตาและขื่อโท ๑ ชุด
รวมกับจันทันตั้งขึ้นไปรับแปและระบบโครงสรางแบบจันทันซึ่งเปนโครงสรางในสมัยรัตนโกสินทรใชจันทัน
เพียงตัวเดียวพาดยาวรับแปส่ีเหลี่ยมผืนผา    โครงสรางถัดจากแปขึ้นไปเปนกลอน   ระแนงและกระเบื้อง
หลังคาตามลําดับ 

 

๒.๒.๙  ข้ันตอนและวิธีการกอสราง     การกอสรางศาลาการเปรียญทั่วไป 
สามารถแบงขัน้ตอนหลักได ๔ ขั้นตอน   เร่ิมจากขั้นตอนที่ ๑ เปนการปรับพื้นที่  รังวัดทําผังขุดหลุม
รวมถึงการเตรียมไมโดยการนาํไมมาบากเตรียมไว     ขั้นตอนที่ ๒  เปนการขึ้นโครงสรางหลักของอาคาร
เร่ิมจากเสา  รอด   พรึง   ขื่อ   ดั้ง   จันทัน  อกไกและแปตามลําดับ     ขั้นตอนที่  ๓  เปนการขึ้นโครงสราง
รองไดแก  พื้น   แผงฝา  สวนหลังคาไดแก  กลอน  ระแนงและกระเบื้อง    จากนั้นเปนขั้นตอนที่  ๔ ซึ่งเปน
ขั้นตอนการปรับและตกแตงรายละเอียดเชน  การติดเครื่องปดกระเบื้อง  ทําฝาเพดานและการประดับ
ตกแตงลวดลายหรือภาพจิตรกรรมตางๆ ตลอดจนทําชานและบันไดทางขึ้นและทายสุดเปนการยกชอฟา     
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 ในการศึกษาไดพบวาศาลาการเปรียญกรณีศึกษา ๑๒ หลังลวนมีการเปล่ียนแปลงไปจาก
รูปทรงตนแบบในอดีตซึ่งสามารถแบงระดับการแปรเปลี่ยนของศาลาการเปรียญได ๓ ระดับประกอบดวย
การยกใตถุนสูงเล็กนอยราวประมาณ ๐.๕๐ - ๐.๗๕ เมตร     การยกใตถนุสูงตั้งแต ๐.๗๕ เมตรขึ้นไป
และการยกใตถุนสูงแลวกอผนังโดยรอบ    ทั้งหมดมีสาเหตุปจจัยหลักมาจากความตองการสรางความ
เปนระเบียบเรียบรอย    สะอาดตาและเพื่อเปนการเพิ่มพื้นที่ใชงานตรงสวนใตถุนอาคาร     อยางไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงของศาลาการเปรียญไมเพียงเกิดขึ้นเฉพาะรูปแบบอาคารเทานั้นแตยังมีความเกี่ยวเนื่อง
กับกิจกรรมใชสอยดวย   ศาลาการเปรียญบางหลังมีการใชสอยลดลงจากที่ควรจะเปนเนื่องจากกิจกรรม
หลักตางๆอยาง การทําบุญและฟงธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะไดถูกโอนยายขึ้นไปจัดบนหมูกุฏิสงฆแทน 
เนื่องจากกวางขวางและสะดวกกวา บางวัดศาลาการเปรียญจะใชในโอกาสสําคัญอยางจัดเทศนมหาชาติ
หรืออาจใชเปนสถานที่ถืออุโบสถศีลของอุบาสกอุบาสิกาเทานั้นซึ่งตางเปนกิจกรรมที่แทบจะเหลือนอยลง
ไปทุกวัน 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะแตศาลาการเปรียญกรณีศึกษาเทานั้น 
แตรวมไปถึงศาลาการเปรียญหลังอื่นทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรีดวย ประกอบกบัการที่ปจจบุันวัดสามารถ
สรางอาคารศาลาเอนกประสงคสําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ ของวัดไดอยางหลากหลายมากขึ้นดวยรูปแบบ
อาคารถาวรวัตถุขนาดใหญกวางขวาง      ทันสมัย      มีพื้นทีใ่ชงานมากขึ้นและมีระบบเครื่องปรับอากาศ 
ศาลาการเปรียญแบบจารีตในอดีตจึงถูกลืมเลือนไปดวยการละเลย ปลอยรางและนําไปสูการรื้อท้ิงในที่สุด    
เนื่องจากไมสามารถตอบสนองกิจกรรมการใชงานและวัฒนธรรมผูคนและพุทธศาสนาที่แปรเปล่ียนไปใน
ปจจุบันไดอยางสอดคลองและเหมาะสม       ศาลาการเปรียญบางหลังสามารถคงอยูไดดวยจิตสํานึก
ของความเปนอาคารอันทรงคุณคาแหงอดีตมากกวาจะอยูไดจากหนาที่ใชสอยอันแทจริงของตัวมันเองซึ่ง
หลงเหลืออยูเพียงนอยนิด เปรียบเสมือนชายชราลมหายใจรวยรินที่ยังคงชีวิตอยูไดดวยความรักและ
ความเห็นคุณคาของบรรดาลูกหลาน    ซึ่งทายสุดสะทอนใหเห็นแกนธรรมแหงพระพุทธศาสนาที่กลาวถึง
ภาวะแหงการเกิด    การดํารงอยู    การแปรเปลี่ยนและการดับสูญ     แสดงถึงหลักสัจธรรมอันเที่ยงแทวา    
การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งอันเปนนิรันดร    ภาวะอนิจจังดํารงอยูคูกับทุกสรรพสิ่งทั้งส่ิงมีชีวิตและไมมีชวีิต 
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