
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแบ่งการศึกษา
ตามลักษณะของชุดระบบโครงสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างตัวอาคาร ประกอบ
ไปด้วย เสา พ้ืน ฝาผนัง หน้าต่าง ประตู องค์ประกอบประดับตกแต่ง และ
ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วยหลังคาซ้อนบนท่ีมีมุขประเจิด และ
หลังคาซ้อนล่าง  จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างหลักของอาคารอยู่ท่ีเสาไม้
หน้าตัดรูปแปดเหล่ียมจํานวน 2 ชุด  ชุดแรกเป็นเสาร่วมในซ่ึงมีขนาดใหญ่ 
กว่าชุด 2 ท่ีเป็นเสาร่วมนอกรอบอาคาร ซึ่งพบว่ามีร่องรอยของการต่อเสาไม้
แปดเหล่ียมท้ังเสาร่วมในและเสาร่วมนอกโดยรอบด้านข้างในส่วนใต้ถุนอาคาร 
โดยในแต่ละช่วงเสาด้านสกัดจะมีรอดว่ิงทะลุก่ึงกลางเสา ทําหน้าท่ีรับพ้ืนไม้
กระดาน ปลายของรอดยื่นหัวไม้ไปรับพรึงขนาดใหญ่ และมีคานไม้ว่ิงยาวตาม
แนวห้องเสารับฝาปะกนท่ีมีลูกฟักบรรจุอยู่ในกรอบลูกตั้งและลูกนอน มีประตู
บานเปิดท่ีใช้ระบบธรณีบนยึดติดกับฝา ธรณีล่างติดกับพ้ืน รับบานประตูท่ีมี
เดือยใส่อยู่ในธรณีบนและล่าง เช่นเดียวกับหน้าต่างบานเปิดคู่แบบมีเดือยเป็น
บานพับ อกเลาตรงกลาง มีกลอนดาลและกลอนกบสําหรับยึดบาน โครงสร้าง
หลังคาแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะการซ้อนชั้น คือหลังคาซ้อนบนและ
หลังคาซ้อนล่าง โดยหลังคาในแต่ละชั้นจะถูกแบ่งผืนหลังคาเป็น 2 ลักษณะ 
คือส่วนหลังคาจั่ว (ตับท่ี 1) และส่วนหลังคากันสาด (ตับท่ี 2, 3 และ 4)  
ลักษณะโครงสร้างส่วนหลังคาจั่วใช้การถ่ายน้าํหนักด้วยระบบข่ือเอก ข่ือโท
หรือแบบเครื่องประดุแท้ ชนิดข่ือเอกพาดอยู่กับเสาร่วมใน  ส่วนหลังคากันสาด 
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(ตับท่ี 2, 3) เป็นโครงสร้างเครื่องประดุเช่นเดียวกับส่วนหลังคาจั่ว โดยมีข่ือ
ร่วมนอกพาดอยู่ปลายเสารอบนอกฝั่งฝาปะกน โคนของข่ือร่วมนอกจะฝังอยู่ท่ี
เสาร่วมใน ส่วนหลังคาตับสุดท้าย (ตับท่ี 4) ซึ่งยื่นออกไปนอกอาคารใช้ระบบ
โครงสร้างยื่นเต้ารับจันทัน ปลายของเต้าคํ้ายันด้วยคันทวยไม้แกะสลักลาย
ทวยหน้าตั๊กแตนรองรับชายคา ชุดหลังคาซ้อนบนจะมีหลังคาซ้อนลดยื่นออก
จากหน้าจั่วของซ้อนบนอีกที เรียกว่า มุขประเจิด โดยมีเสาย่อมุมไม้สิบสองซ่ึง
ตั้งอยู่บนเสาร่วมนอกคู่แรกด้านหลังทิศตะวันตก ตั้งทะลุหลังคากันสาดข้ึนไป
รับชุดโครงสร้างมุขประเจิด โดยแต่ละจุดของโครงสร้างท่ีมีการเชื่อมต่อหรือ
การเข้าไม้ มีท้ังวิธีการบาก เจาะ และการทําเดือย เพ่ือให้โครงสร้างแต่ละชิ้น
ยึดติดกันด้วยการสับ การวางทับ และการสอดเดือย 
 
Abstract  
The study of the great assemble hall structure of Wat Yai 
Suwannaram is to ascertain and document the method of 
timberwork. Wat Yai Suwannaram is one of the complete 

หน้าบัน ศาลาการเปรียญ  
วัดใหญ่สุวรรณาราม 
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preserved Phetchaburi artisans. As the time had past, 
Phetchaburi has been decreased from the epic of its prosperity 
(late Ayutthaya realm), yet the temple stands through the time. 

The methods of documentation are surveying the remain 
on site in order to trace the original structure, do a research 
from the published article on Thai roof structure. Examining      
a factual report and site surveying so that the presumption of 
the concealed pieces can be reviewed.  

The major structure systems are octagon column,     
solid wooden floor, carved wooden wall, window & door with 
decorative ornament and roof structure. The columns are lined 
in four rows in which the outer line is slightly smaller than     
the inner line. There is wood penetrates centrally through      
the column toward cross direction of the building to support 
wooden floor. A wood plank, Prung designates to cover wood 
section that supports the floor. Alongside with longitudinal 
beam between each span, it is provided for a wall panel. As   
the wall panel is massive in height, thus it needs beam to carry 
the load. The panel, Pa-Kon has inside frame with vertical and 
horizontal pattern. Idealistically, it is to balance the proportion 
and provide an interlocking frame on floor and wall itself. Door 
and window use dowel to adjoin onto main panel. A wooden   
U-slot shape works with a piece of timber as a door and window 
lock by running through cavities on door and window panel. 

The roof structure divides into two parts ; the upper 
layers have a protruding gable underneath the main gable as 
Thai-styled architecture feature called Mook-Pra-Jert ; the lower 
layers have three steps, the 2nd and the 3rd layer covers the 
aisle. The latter roof attaches its structure between the outer 
columns and the inner columns. The 4th layer overhangs on the 
outer column toward outside building. Meanwhile the gable roof 
is adhered with the two inner columns. 

Another essential compartment of roof structure is        
a short membrane wood. All structures are comprised of wood 
without bolt and nut joinery. All joints are practically used 
mortise and tenon , dowel tail, miter with wood spline and 
wedge. This special handcrafted roof frame is called Kreung-Pra-
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Du. Moreover, The building has distinguish buttress detail with 
wood crave. In terms of spaces, the structure reflects directly 
toward the interior space, which has high inclined ceiling .     
The roof layers are constructed by a small membrane of timber 
where the lower part has wider beam, the upper part has 
shorter beam. Additional with a precisely cut vertical timber  
that serves a curve rafter. A forming of an enormous concave 
roof elevates an idealistic shape of Sam-Pao ship, which is        
a predominant style of that time. 
 
 
ที่มาของการศึกษา 
ระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาพุทธสถาปัตยกรรมไทยวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัด
เพชรบุรี เป็นงานวิจัยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
สถาปัตยกรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการศึกษาค้นคว้า สํารวจเก็บ
ข้อมูลและเขียนแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือนํามาสู่การวิเคราะห์แนวความคิด 
และการออกแบบสร้างสรรค์งานพุทธสถาปัตยกรรมไทยวัดใหญ่สุวรรณาราม 
รวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยให้
ได้ปฏิบัติการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม เก็บข้อมูลสํารวจรังวัด เขียนแบบ และจัดทํา
หุ่นจําลอง โดยมีคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนํา 

ท้ังนี้ผลจากการศึกษาพบว่าศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามนั้น 
มีโครงสร้างท่ีเป็นระบบระเบียบแบบแผนท่ีน่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ช่างไทยในอดีต และตัวระบบโครงสร้างยังคงสภาพสมบูรณ์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ 
อีกท้ังยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลักษณะท่ีว่าง รูปทรงและองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมของศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์
อันโดดเด่นเฉพาะตัวแห่งงานพุทธศิลปสถาปัตยกรรมแบบประเพณีสมัยอยุธยา 
อันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ได้อนุรักษ์ เรียนรู้ และสืบสานต่อไป 
 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม 
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามตั้งอยู่ด้านหลัง หรือทิศตะวันตกของเขต
พุทธาวาส ทิศเหนือของศาลาการเปรียญติดแนวกําแพงวัด ทิศตะวันออกติด
เขตพุทธาวาส ใกล้กับระเบียงคด ทิศใต้ของศาลาการเปรียญเป็นลานโล่ง มี 
หอระฆังและศาลาตั้งอยู่ไม่ห่างกันมาก ถัดจากหอระฆังจะเป็นทางสัญจรก้ัน
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ระหว่างศาลาการเปรียญกับหมู่กุฏิสงฆ์ เชื่อมออกสู่ชุมชนด้านข้างของวัด  
ด้านทิศตะวันตกของศาลาการเปรียญมีหมู่กุฏิทรงเรือนไทยท่ีสร้างข้ึนใหม่ 

ลักษณะแผนผังศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดความยาว 10 ห้องเสา ตัวอาคารวางผังตามแนวแกน   
ทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกในแนวเขต
พุทธาวาส ด้านหน้าและหลังมีชานก่ออิฐถือปูนปูพ้ืนไม้ ชั้นบันไดเป็นรูปครึ่ง
วงกลม ตัวอาคารเป็นเรือนเครื่องไม้ท้ังหลัง ยกใต้ถุน ด้านหน้าอาคารห้องเสา
แรกสุดทําเป็นระเบียงโล่ง บริเวณตรงกลางแนวเสาร่วมในยกพ้ืนเป็นมุข
ด้านหน้า ห้องเสาที่เหลืออีก 9 ห้องก้ัน 4 ด้านด้วยผนังแบบฝาปะกน ตัวฝา
กระดานมีขนาดใหญ่กว่าปกติ มีประตูทางเข้าตรงฝาด้านสกัดหน้าและหลัง 
โดยด้านสกัดหน้าทิศตะวันออก มีประตู 3 บาน เป็นประตูไม้บานเปิดแบบ
โบราณ ภายในมีธรณีบนยึดติดกับฝา ธรณีล่างติดกับพ้ืน เพ่ือรับบานประตูท่ี
จะมีเดือยด้านบนใส่อยู่ในธรณีบน ส่วนเดือยของบานด้านล่างจะวางอยู่ในครก
ท่ีฝังอยู่ในไม้ธรณีล่าง มีกลอนดาลด้านใน กรอบซุ้มประตูเป็นลักษณะซุ้มทรง
เรือนแก้ว โดยประตูกลางมีความพิเศษกว่า 2 บานด้านข้าง คือ บานประตู
สลักไม้ประดับลายขดออกปลายเป็นลายกระหนกสามตัว สลับกับออกเป็น 
ลายช่อหางโต ตรงกลางบานเป็นอกเลาจําหลักลาย ส่วนฝาด้านสกัดหลังนั้น  
มีประตู 2 บาน ต่างกันเพียงกรอบซุ้มเป็นรูปแบบกรอบเช็ดหน้า ค้ิวลวดบัว
ธรรมดาไม่เป็นซุ้มเรือนแก้วอย่างด้านหน้า โดยส่วนตรงกลางระหว่างประตู  
ทําเป็นหน้าต่างบานเปิดคู่แบบเดือยเป็นบานพับ อกเลาตรงกลาง มีกลอนดาล
และกลอนกบสําหรับยึดบานหน้าต่างขณะปิดเช่นเดียวกับฝาด้านยาว (ด้านแป) 
ท้ัง 9 ห้อง มีกรอบเช็ดหน้าส่ีเหล่ียมพ้ืนผ้า ยกเว้นหน้าต่างด้านทิศเหนือ     
นับจากด้านหลังบานท่ี 4 และ 5 มีลักษณะแตกต่างจากบานอื่นคือ มีกรอบ
เช็ดหน้าประดับซุ้มเรือนแก้ว โดยรอบอาคารภายนอกด้านข้างปิดหัวรอดด้วย
พรึงไม้ขนาดใหญ่ไสเซาะร่องลายฐานบัวลูกแก้ว ด้านบนประดับตกแต่งด้วย
หน้ากระดานกระจังปฏิญาณขนาดใหญ่ 

ลักษณะหลังคาของศาลาการเปรียญเป็นแบบหลังคาทรงจั่ว ซ้อน    
2 ชั้น แบ่งแต่ละชั้นเป็น 4 ตับ ประกอบไปด้วยหลังคาทรงจั่วตับท่ี 1 และ
หลังคากันสาดอีก 3 ตับ โดยท่ีหลังคาซ้อนล่างด้านหน้าทิศตะวันออกเป็นทรง
จั่วแบบธรรมดา ส่วนซ้อนบนด้านหลังมีลักษณะพิเศษคือ มีหลังคาซ้อนลดยื่น
ออกจากหน้าจั่วของซ้อนบนท่ีเรียกว่า มุขประเจิด โดยมีเสาย่อมุมไม้สิบสอง 
ซึ่งตั้งอยู่บนข่ือทะลุหลังคากันสาดข้ึนไปรับมุขประเจิด มีหน้าบันไม้แกะลาย 
พุ่มช่อหางโตด้านล่างประดับด้วยรวงผ้ึงและสาหร่ายหัวนาค ตกแต่งเครื่องบน
ด้วยเครื่องลํายอง หางหงส์ ใบระกา ช่อฟ้า ส่วนหลังคาจั่วซ้อนบนประดับ
เครื่องบนแบบรวยระกา ไม่มีนาคสะดุ้ง มุงหลังคาด้วยกระเบื้องกาบู มีการ
ฉาบปูนทับบนกระเบื้องอีกชั้นหนึ่ง มุมสันตะเข้ของหลังคากันสาดประดับด้วย
หางหงส์ มีกระเบื้องเชิงชายรูปเทพนมและกระหนกอุดปิดชายคา มีคันทวยไม้
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แกะสลักลายทวยหน้าตั๊กแตนรองรับชายคา โดยส่วนล่างจะยึดอยู่กับเสา 
ส่วนบนจะคํ้าและยึดอยู่กับเต้าของหลังคาตับสุดท้าย 

ภายในศาลาการเปรียญมีลักษณะเป็นห้องโถงยาวรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
ในห้องมีเสาร่วมใน 8 คู่ 16 ต้น มีลายปิดประดับเสาแปดเหล่ียมลักษณะลาย
แตกต่างกันไปในแต่ละต้น ฝาปะกนด้านในเขียนภาพสีฝุ่นผสมน้ํากาว พ้ืน
อาคารปูไม้กระดานขนาดใหญ่ โดยบริเวณกลางโถงค่อนไปทางทิศตะวันตก   
มีธรรมาสน์เทศน์หลังคาทรงเครื่องยอด แบบยอดบุษบก และด้านประชิดฝา
ผนังด้านทิศตะวันออกมีธรรมาสน์เทศน์หลังคาทรงเครื่องยอดเช่นกันอีกหนึ่ง
หลัง ซึ่งมีลักษณะเก่ากว่าเป็นงานฝีมือช่างสมัยอยุธยา1 (เดิมทีมีธรรมาสน์ทรง
ศาลาของเก่า รูปทรงคล้ายศาลาการเปรียญหลังนี้ ปัจจุบันอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ- 
สถานแห่งชาติ) ชิดแนวผนังด้านทิศใต้มีอาสน์สงฆ์ยกพ้ืนยาวตามแนว 5 ห้อง
เสา ปลายด้านทิศตะวันตกของอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระพุทธรูป 
โครงหลังคาเครื่องบนประดับตกแต่งลายเขียนสี มีฝ้าเพดานประดับตกแต่ง
ลวดลายปิดในตําแหน่งของข่ือโท 

พ้ืนท่ีภายในจะแลเห็นโครงสร้างหลังคาซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ตาม
ลักษณะการซ้อนชั้น คือหลังคาซ้อนบนและหลังคาซ้อนล่าง ดังท่ีได้กล่าวไว้
ข้างต้น โดยหลังคาในแต่ละชั้นจะถูกแบ่งผืนหลังคาเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่วน
หลังคาจั่ว (ตับท่ี 1) และส่วนหลังคากันสาด (ตับท่ี 2, 3 และ 4) ลักษณะ
โครงสร้างใช้การถ่ายน้ําหนักด้วยระบบข่ือเอก ข่ือโท หรือแบบเคร่ืองประดุ 
ชนิดข่ือเอกพาดอยู่กับเสาร่วมใน รับโครงหลังคาจั่ว (ตับท่ี 1) เหนือข่ือเอกจะ
เป็นชุดข่ือโท ซึ่งมีเสาตุ๊กตา และแปลาน วางสับอยู่ท่ีปลายข่ือโท 2 ชุด โดย 
ชุดข่ือโทบนสุดตั้งดั้งข้ึนไปรับอกไก่ ส่วนหลังคากันสาดตับท่ี 2 และ 3 จะคลุม
พ้ืนท่ีภายในอาคาร  ลักษณะชุดโครงสร้างเป็นเครื่องประดุเช่นเดียวกับส่วน
หลังคาจั่ว โดยมีข่ือร่วมนอกพาดอยู่ปลายเสาร่วมนอกฝ่ังฝาปะกน โคนของข่ือ
ร่วมนอกจะฝังอยู่ท่ีเสาร่วมใน ปลายของข่ือร่วมนอกตั้งเสาตุ๊กตาข้ึนไปรับข่ือ
ของหลังคาตับท่ี 3 ปลายของขื่อจะมีแปหัวเสา เชิงแปและเชิงกลอน จากข่ือนี้
จะตั้งเสาตุ๊กตาข้ึนไปรับข่ือโทของหลังคาตับที่ 2 โดยข่ือโทของหลังคาตับท่ี 2 นี้ 
โคนของข่ือฝังอยู่ท่ีเสาร่วมในเช่นกัน ในขณะที่หลังคาตับสุดท้าย (ตับท่ี 4) ซึ่ง
ยื่นออกไปนอกอาคารใช้ระบบโครงสร้างยื่นเต้าโคนยึดท่ีเสาร่วมนอก ปลายคํ้า
ยันด้วยคันทวยลายหน้าตั๊กแตน รับปลายด้านล่างของจันทันเหลี่ยม ส่วนปลาย
ด้านบนของจันทันยึดไว้กับเสาร่วมนอกบากสันจันทันรับแปแบน 
 
ระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม 
ระบบโครงสร้างของศาลาการเปรียญแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสําคัญ ประกอบไป
ด้วยชุดโครงสร้างตัวอาคาร และชุดโครงสร้างหลังคา ซึ่งในแต่ละชุดโครงสร้าง
จากการศึกษาจะพบรายละเอียดการยึดติดชิ้นส่วนของไม้ในแต่ละองค์ประกอบ 

บน : ด้านหลังฝ่ังทิศตะวันตก
ของศาลาการเปรียญ 
ล่าง : ด้านข้างฝ่ังทิศใต้ของ
ศาลาการเปรียญ 
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ของโครงสร้าง ท้ังวิธีการเข้าไม้ บาก-ถากไม้ การเข้าเดือย และรายละเอียด
ของรอยต่อต่างๆ และเพ่ือให้การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัด
ใหญ่สุวรรณารามคร้ังนี้สามารถจําลองการสันนิษฐานรูปแบบรายละเอียด  
บางจุดของการยึดติดชิ้นส่วนของไม้ในแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้างได้ 
นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลภาคสนามและสํารวจรังวัดตัวอาคาร ซึ่งใน
รายละเอียดในบางตําแหน่งไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ท้ังหมด จึงใช้ข้อมูลอ้างอิง
จากองค์ความรู้จากที่ได้ร่ําเรียนและเนื้อหาในตําราของรองศาสตราจารย์ 
สมใจ นิ่มเล็ก ราชบัณฑิต ผู้ท่ีมุ่งมั่นอุทิศตนให้แก่งานด้านสถาปัตยกรรมไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บน : ลายเส้นผังพื้น     
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่
สุวรรณาราม 
กลาง : ลายเส้นรูปด้านยาว
ฝ่ังทิศใต้ศาลาการเปรียญ  
วัดใหญ่สุวรรณาราม 
ล่างซ้าย : ลายเส้นรูปด้าน
สกัดทิศตะวันออก 
ล่างขวา : ลายเส้นรูปด้าน
สกัดทิศตะวันตก 
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มาใช้เป็นหลักประกอบในการศึกษา เพ่ืออธิบายในรายละเอียดของโครงสร้าง
ให้ครบถ้วน พร้อมท้ังเขียนแบบสถาปัตยกรรมท้ังในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
สําหรับใช้ประกอบให้เนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน  ท้ังนี้ข้อมูลเสริมในส่วน
ของโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามจากงานเขียนบทความ 
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ชุ่มเกษร ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้ทําการศึกษาเทคโนโลยีการ
เข้าไม้โบราณของไทย โดยเฉพาะการมุ่งศึกษาการสืบทอดเทคนิคการเข้าบาก
ไม้ในงานสถาปัตยกรรมสกุลช่างเพชรบุรี ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้สําหรับผู้ท่ี
ต้องการศึกษาเทคนิคเชิงช่างในงานสถาปัตยกรรมไทยอย่างยิ่ง  ท่ีสําคัญอีก
ส่วนคือการศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 หัวข้อสําคัญ ได้แก่ หัวข้อการออกแบบและ
การก่อสร้างศาลาการเปรียญเครื่องไม้ในจังหวัดเพชรบุรีโดยนรารักษ์ สมบัติทอง 
และหัวข้อการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบมีมุขประเจิด โดย 
ชลอ กาเรียนทอง  โดยท้ัง 2 หัวข้อได้ทําการศึกษาและเก็บข้อมูลเบื้องต้นไว้ 
ได้อย่างน่าสนใจ จึงทําให้ผู้เขียนสามารถดําเนินงานศึกษาระบบโครงสร้างของ
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามนี้ได้ในส่วนท่ีเป็นข้อจาํกัดในหลายๆ
ประเด็น 

ท้ังนี้ขอบเขตในการศึกษานี้จะอ้างอิงจากสภาพปัจจุบันท่ีได้ทําการ
เก็บข้อมูลภาคสนามและสํารวจรังวัดเป็นหลัก แม้ว่าจะมีการต้ังประเด็นศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์เก่ียวกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของศาลาการเปรียญ
หลังนี้ว่า เดิมเป็นอาคารประเภทพระราชตําหนักหรือเรือนหลวงเมื่อครั้งสมัย
อยุธยาเป็นราชธานี และมีการเคล่ือนย้ายพร้อมท้ังปฏิสังขรณ์อาคารใหม่ ให้
เป็นศาลาการเปรียญของวัด อีกท้ังยังมีการดูแลบูรณะซ่อมแซมตลอดมา นับ 
เป็นอาคารเครื่องไม้อันทรงคุณค่าและเป็นมรดกชิ้นสําคัญของงานสถาปัตย- 
กรรมไทยให้ได้ศึกษา แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาเชิงช่างและเทคนิคงาน
โครงสร้างโบราณต่างๆ ไว้ได้อย่างน่าสนใจยิ่ง 

จึงเป็นประเด็นศึกษาว่าการคงอยู่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของ
โบราณสถานหลังนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่ิงท่ีหลงเหลือจากร่องรอย
โครงสร้าง ลักษณะรูปทรงอาคาร รวมไปถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ต่างๆ ควรเป็นกรณีศึกษา เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานระบบของโครงสร้างโบราณ
ให้ได้เรียนรู้สืบต่อไป โดยแบ่งการศึกษาตามลักษณะของชุดโครงสร้าง ได้แก่ 
1) ระบบโครงสร้างตัวอาคาร ประกอบไปด้วย เสา พ้ืน ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง 
องค์ประกอบประดับตกแต่ง 2) ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วยส่วน
ส่วนหลังคากันสาด หลังคาจั่ว และส่วนมุขประเจิด โดยมีรายละเอียดต่างๆ 
ดังนี้ คือ 
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1. ระบบโครงสร้างตัวอาคาร 
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นอาคารเครื่องสับไม้ท้ังหลัง

ยกเว้นส่วนชาน 2 ฝ่ัง ยกใต้ถุนสูงจากพื้น 2 เมตร โครงสร้างหลักของอาคาร
อยู่ท่ีเสาไม้หน้าตัดรูปแปดเหล่ียมจํานวน 2 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดแรกเป็น
เสาร่วมใน 2 แถว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 40x40 เซนติเมตร ช่วง
เสาโดยเฉล่ียวัดจากก่ึงกลางประมาณ 3.85 เมตร ปลายล้มสอบเข้าด้านใน มี
ท้ังหมด 20 ต้น ส่วนเสาชุดท่ี 2 เป็นเสาร่วมนอกรอบอาคารมีท้ังหมด 24 ต้น 
(รวมส่วนระเบียงด้านหน้า) มีขนาดเล็กกว่าเสาชุดแรก เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 30x30 เซนติเมตร วัดจากก่ึงกลางเสาถึงก่ึงกลางเสาร่วมในได้ระยะ
โดยเฉล่ียประมาณ 3.00  เมตร โดยในแต่ละห้องเสามีขนาดความกว้างไม่
เท่ากันวัดจากก่ึงกลางเสาระยะเฉล่ียอยู่ท่ี 3.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในแต่ละช่วงเสาด้านสกัดจะมีรอดไม้ขนาดหน้าตัด 7.5x25 เซนติเมตร 
ความยาวโดยเฉล่ีย 10 เมตร ว่ิงทะลุก่ึงกลางเสา ทําหน้าท่ีรับพ้ืนไม้กระดาน 
จํานวน 25 แผ่น โดยพ้ืนไม้มีความหนา 5 เซนติเมตร ความกว้างแตกต่างกัน
ไปในแต่ละแผ่น อาทิ 25 เซนติเมตรจนไปถึง 40 เซนติเมตร ส่วนปลายของ 
รอดยื่นหัวไม้ไปรับพรึงท่ีมีขนาดหน้าตัด 9x30 เซนติเมตร ว่ิงตลอดแนวความ
ยาวอาคาร โดยระดับท้องพรึงและรอดเสมอกัน  จากข้อมูลการสํารวจทําให้
สันนิษฐานได้ว่าส่วนปลายรอดยึดรับพรึงโดยแต่งปลายเป็นรูปหางเหยี่ยว 
แขวนรับน้ําหนัก โดยการยึดนี้จะต้องใช้วิธีเข็นส่วนท่ีมีเดือยของปลายรอดให้
เข้าไปอยู่ในตําแหน่งท่ีบากเพ่ือยึดส่วนพรึงให้แขวนอยู่กับรอด เรียกลักษณะ
การยึดไม้แบบนี้ว่า เดือยเข็น  โดยส่ิงท่ีต่างจากระบบโครงสร้างเครื่องไม้
โดยท่ัวไปท่ีพรึงจะทําหน้าท่ีรับน้ําหนักส่วนฝาเรือน แต่ศาลาการเปรียญหลังนี้ 
พรึงทําหน้าท่ีปิดหัวรอดและเทินรับหน้ากระดานแกะลายกระจังปฏิญาณ
เท่านั้น แต่จะมีคานไม้ขนาดหน้าตัดประมาณ 5x25 เซนติเมตร ว่ิงตามแนว
ด้านสกัดและขนาดหน้าตัดประมาณ 5x15 เซนติเมตร วิ่งตามแนวยาวรับฝา

ลายเส้น แสดงแนวเสาแบบ
ผังพื้น และแนวเสาแบบ   
รูปตัด 
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ปะกนแทน โดยในทุกๆ ช่วงห้องเสาบริเวณก่ึงกลางจะมีไม้ขนาดหน้าตัด
ประมาณ 3.75x17.5 เซนติเมตร ว่ิงยาวตามแนวรอดทําหน้าท่ีเสริมความ
แข็งแรงให้กับพ้ืนไม้ เรียกไม้เสริมนี้ว่า รา โดยส่วนพ้ืนไม้บริเวณริมขอบเสา
แปดเหล่ียมด้านใต้จะมีแผ่นไม้ตัดเข้ามุมแปดเหล่ียมตามแนวเสารองรับ
กระดานพ้ืนเรือนท่ีปูยาวมาชนเสา เรียกไม้แผ่นนี้ว่า ฝักมะขาม มีขนาดหน้าตัด 
2.5x5 เซนติเมตร โคนเสามีตอม่อในดินเป็นเสาปูนซึ่งคาดว่าจะมีการทําข้ึน
เมื่อครั้งมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่  ส่วนใต้ถุนเมื่อพิจารณาเสาแต่ละต้นจะพบว่า  
มีร่องรอยของการต่อเสาไม้แปดเหล่ียมขนาดใหญ่ท้ังเสาร่วมในและเสารอบ
อาคารทางด้านข้าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของช่างไม้ไทยในสมัยโบราณ 
โดยมีการตกแต่งเสาต้นท่ีตั้งอยู่และเสาท่ีต่อให้เป็นแบบบากแบ่งครึ่ง โดยท่ีตรง
บ่าแต่งให้เป็นขอ ส่วนตรงปลายแต่งให้เป็นบ่าเพ่ิมข้ึน และตรงกึ่งกลางของ
รอยบากหรือระยะการต่อตกแต่งให้เป็นช่องตรงกัน เมื่อเสาท้ังสองต่อกันช่องนี้
จะเป็นช่องส่ีเหล่ียม  การต่อเสาแบบนี้ต้องนาํล่ิมไม้มาตอกอัดลงในช่องให้แน่น  
โดยล่ิมไม้จะเร่งดันอัดเสาให้ขยายออกทั้ง 2 ด้าน โดยตรงบ่าท่ีตกแต่งใหม่จะ
อัดแน่นกับขอทําให้เสาต้นนั้นต่อกันแน่นสนิท และล่ิมยังป้องกันไม่ให้เสาท่ี
ต่อยกออกจากกันได้2  โดยจากการศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ชุ่ม-
เกษร เรียกลักษณะการต่อเสาไม้นี้ว่า แบบเดือยเข้ียวตะขาบหรือเดือยก้ามปู3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเส้น แสดงชุดโครงสร้าง 
เสา พื้น 
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ฝาเรือนศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นลักษณะแบบฝา  
ปะกน มีลูกฟักบรรจุอยู่ในกรอบลูกต้ังและลูกนอน โดยฝาประกน 1 แผง  
หรือท่ีเรียกกันในหมู่ฝาเรือนเครื่องสับในระหว่างช่วงเสาว่า หนึ่งกระแบะ4 จะ
ประกอบไปด้วย กรอบฝารัดเกล้า เหนือตําแหน่งหน้าต่างหรือประตูลักษณะ
เช่นเดียวกับกรอบฝาตีนหรือฝาร่องตีนช้างท่ีอยู่ในตําแหน่งส่วนล่างของฝา 
ระยะความสูงของกรอบรัดเกล้าอยู่ท่ีเฉล่ียประมาณ 45 เซนติเมตร ส่วนฝาร่อง
ตีนช้าง ระยะความสูงเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 50 เซนติเมตร ไม้กรอบฝารวมไปถึง
ลูกตั้งและลูกนอน มีขนาดหน้าตัดไม้เฉล่ียอยู่ท่ี 6.25x10 เซนติเมตร มีลักษณะ
ด้านนอกแต่งค้ิวไม้ ส่วนด้านในเป็นแผ่นเรียบ ตรงกลางแต่งเป็นราง ความลึก
และกว้างของรางประมาณ 1 นิ้ว สําหรับบรรจุไม้แผ่นท่ีอยู่ระหว่างช่อง 
เรียกว่า ลูกประกนหรือลูกฟัก โดยฝาปะกนด้านยาว (ด้านแป) ท้ัง 9 ห้องของ
ศาลาการเปรียญจะมีฝาตั้งอยู่ระหว่างห้องเสา โดยมีหน้าต่างบานเปิดคู่แบบ
เดือยเป็นบานพับ อกเลาตรงกลาง มีกลอนดาลและกลอนกบสําหรับยึดบาน
หน้าต่างขณะปิด และมีกรอบเช็ดหน้าส่ีเหล่ียมพ้ืนผ้า ขนาดของฝาปะกนใน 
แต่ละแผงหรือกระแบะจะมีความกว้างและความสูงโดยเฉล่ียมีค่าแตกต่างกัน
ตามระยะห้องเสาและระดับความสูงของข่ือระเบียงท่ีไม่เท่ากัน โดยขนาดของ
ฝาปะกนแผงตรงกลางอาคาร วัดขนาดความกว้างคูณสูงได้ระยะ 2.60x3.10 
เมตร โดยเหนือระยะร่องตีนช้างวัดระยะข้ึนมาจากพ้ืน 60 เซนติเมตร จะมี 
ธรณีล่าง ยึดติดกับกรอบลูกนอนไม้ ทําหน้าท่ีเป็นไม้ยึดบานหน้าต่าง ขนาด
ของธรณีล่าง มีหน้าตัดไม้เฉล่ียอยู่ท่ี 5x7.5 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร   
มีรู 2 รู เจาะไม่ทะลุเพ่ือใส่เดือยของบานหน้าต่างและเป็นจุดหมุนของบาน  
โดยไม้บานหน้าต่างคู่มีความหนา 2.5 เซนติเมตร กว้างบานละ 30 เซนติเมตร 
สูง 1.44 เมตร ด้านบนมีไม้ ธรณีบน ขนาดไม้ใกล้เคียงกับธรณีล่างเจาะรูท่ี
ทะลุได้ 2 รู สําหรับใส่และถอดบานหน้าต่าง ท่ีก่ึงกลางบานหน้าต่างบรรจบกัน 
เวลาปิดจะมีรูตรงกลางของธรณีล่างสําหรับใส่กลอนกบเพ่ือบังคับไม่ให้บาน
หน้าต่างเปิด  ตรงกลางด้านในบานคู่หน้าต่างจะมีกลอนดาลและไม้บังคับดาล  
ซึ่งยึดติดกับบานท้ัง 2 ข้าง ข้างละอัน ตรงกลางเจาะเป็นร่องเพ่ือให้ยึดดาล 
ข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างหนึ่งจะสอดเข้าขัด  การเปิดปิดจะทําจากภายในขอบบาน
หน้าต่าง จะมีไม้ส่ีเหล่ียมตอกยึดอยู่กับบานหน้าต่างบานซ้ายจากด้านใน โดย
ยื่นเลยบานออกมาคร่ึงหนึ่งของความกว้างไม้ ทําหน้าท่ีเป็นบังใบ เพ่ือบังส่วน 
ท่ีเป็นบานหน้าต่างมาประกบกัน เรียก ไม้อกเลา ส่วนด้านนอกฝาปะกนใน
ตําแหน่งกรอบหน้าต่างจะมีกรอบเช็ดหน้า ทําหน้าท่ีเป็นกรอบบานหน้าต่างท่ี
อยู่ด้านในไม่ให้เปิดออก ตกแต่งไม้เป็นค้ิวลวดบัวเข้ามุม 45 องศา ขนาดหน้า
ตัดไม้เฉล่ียอยู่ท่ี 3.75x10 เซนติเมตร วางทับและแนบอยู่กับลูกนอนและลูกตั้ง 
ลักษณะเป็นกรอบส่ีเหล่ียมสอบเข้า 

ฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแบบช่องเปิดเป็น
หน้าต่างติดตั้งอยู่ระหว่างห้องเสา รวมแผงด้านหลังตรงกลางด้านสกัดท่ีเป็น 
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ช่องหน้าต่างเช่นกันอีก 1 รวมเป็น 19 กระแบะ โดยท่ีเหลือ 5 กระแบะ     
จะเป็นประตูทางเข้าตรงฝาด้านสกัดหน้าและหลัง โดยด้านสกัดหน้าทิศ
ตะวันออก ทําเป็นระเบียงไม้โปร่งไม่ก้ันฝาปะกน ตรงกลางระเบียงยกพ้ืนสูง 
80 เซนติเมตร กว้าง 2.65 เมตร ยาว 4.30 เมตร ทําเป็นมุขด้านหน้า ซึ่ง
สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงเรียกว่า มุขลอย5 มีประตู    
3 บาน บานตรงกลางบริเวณมุขด้านหน้าหรือมุขลอยเป็นช่องประตูกว้าง 1.20 
เมตร เป็นประตูไม้บานเปิดเข้า ภายในมีธรณีบนยึดติดกับฝา หน้าตัดไม้เฉล่ีย
อยู่ท่ี 8.75x8.75 เซนติเมตร ยาว 1.50 เมตร ธรณีล่างติดกับพ้ืนหน้าตัดไม้
เฉล่ียอยู่ท่ี 8.75x25 เซนติเมตร ยาว 1.50 เมตร เพ่ือรับบานประตู 2 บาน 
หนา 5 เซนติเมตร สูง 3.50 เมตร มีเดือยด้านบนใส่อยู่ในธรณีบน ส่วนเดือย

ลายเส้น แสดงชุดโครงสร้าง 
ฝาปะกน หน้าต่าง และ
รูปแบบประตูด้านหน้า 
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ของบานด้านล่างจะวางอยู่ในครกที่ฝังอยู่ในไม้ธรณีล่าง มีกลอนดาลด้านใน 
กรอบซุ้มประตูเป็นลักษณะซุ้มทรงเรือนแก้ว หน้าตัดไม้เฉล่ียอยู่ท่ี 5x15 
เซนติเมตร มีอินทรธนูท่ีบ่าซุ้ม ส่วนยอดทําเป็นลอนโค้งเว้าแล้วขยักตอน 
ปลาย6 บานประตูสลักไม้ประดับลายขดออกปลายเป็นลายกระหนกสามตัว 
สลับกับออกเป็นลายช่อหางโต ตรงกลางบานเป็นอกเลาจําหลักลาย  ปัจจุบัน
บานประตูนี้ถูกปิดตายไม่เปิดให้ใช้งาน ส่วนประตูอีก 2 บานด้านข้าง มีความ
กว้าง 90 เซนติเมตรเท่ากันท้ัง 2 ข้าง กรอบซุ้มประตูเป็นลักษณะซุ้มทรง 
เรือนแก้วเช่นกัน แต่จะมีลักษณะรูปทรงท่ีย่อมกว่าและไม่มีอินทรธนู ท่ีบ่าซุ้ม 
บานประตูและอกเลาไม่มีการจําหลักลายใดๆ บานประตูสูง 2.50 เมตร โดย
ประตูท้ัง 2 บานนี้จะมีบันไดพาดเพ่ือเข้าสู่ตัวอาคาร เป็นบันไดไม้ 5 ข้ัน กว้าง 
1 เมตร ส่วนฝาด้านสกัดหลังนั้นมีประตู 2 บานขนาดใกล้เคียงกับด้านหน้า 
ต่างกันเพียงกรอบซุ้มเป็นรูปแบบกรอบเช็ดหน้า ค้ิวลวดบัวธรรมดา ไม่เป็นซุ้ม
เรือนแก้ว 

2. ระบบโครงสร้างหลังคา 
โครงสร้างหลังคา ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนตามลักษณะการซ้อนชั้น   

คือหลังคาซ้อนบนและหลังคาซ้อนล่าง โดยหลังคาในแต่ละชั้นจะถูกแบ่งผืน
หลังคาเป็น 2 ลักษณะ คือส่วนหลังคาจั่ว (ตับท่ี 1) และส่วนหลังคากันสาด    
(ตับท่ี 2, 3 และ 4) ลักษณะโครงสร้างส่วนหลังคาจั่ว ใช้การถ่ายน้ําหนักด้วย
ระบบข่ือเอก ข่ือโท หรือแบบเครื่องประดุแท้ ชนิดข่ือเอกพาดอยู่กับเสาร่วมใน  
ส่วนหลังคากันสาดเป็นโครงสร้างเป็นเครื่องประดุเช่นเดียวกับส่วนหลังคาจั่ว 
โดยมีข่ือร่วมนอกพาดอยู่ปลายเสานอกฝ่ังฝาปะกน โคนของข่ือร่วมนอกจะฝัง
อยู่ท่ีเสาร่วมใน โดยระบบการถ่ายน้ําหนักของโครงหลังคา (Flow of Loads) 
แบบเคร่ืองประดุนั้นเป็นโครงสร้างท่ีแสดงการทําหน้าท่ีของตัวไม้แต่ละชิ้น
อย่างตรงไปตรงมา การถ่ายน้าํหนักจะถ่ายเป็นทอดๆ น้ําหนักจากเครื่องมุง 
ระแนง กลอน อกไก่ ดั้ง แป ข่ือโท เสาตุ๊กตา แล้วถ่ายน้ําหนักลงมายังข่ือเอก
หรือข่ือประธานก่อนท่ีจะกระจายน้ําหนักลงสู่เสาร่วมในหรือเสาประธาน7  
การเชื่อมต่อหรือการเข้าไม้แต่ละจุดของโครงสร้างนั้นมีท้ังการบาก การเพลาะ 
การเจาะ และการทําเดือย เพ่ือให้โครงสร้างแต่ละชิ้นยึดติดกันด้วยการสับ 
การวางทับ และการสอดเดือย ทําให้โครงสร้างแต่ละจุดเหลือเนื้อไม้เพียง
เล็กน้อย นิยมใช้เป็นระบบโครงสร้างในอาคาร อุโบสถ วิหาร นับตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงอยุธยา ซึ่งถือเป็นระบบโครงสร้างหลังคาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
ระบบม้าต่างไหมหรือม้าตั่งไหม ท่ีนิยมใช้กันในลักษณะโครงสร้างหลังคาของ
สถาปัตยกรรมล้านนา 

ลักษณะรูปทรงหลังคาศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็น
ลักษณะตกท้องช้างหรือแอ่นท้องสําเภาเมื่อมองจากด้านข้างอาคาร โดยเส้น
สายของรูปทรงตั้งแต่สันหลังคาจนถึงเส้นล่างของเชิงกลอนท้ังด้านหน้าและ
หลังเชิดข้ึน ระนาบของผืนหลังคาทั้งหมดจะบิดไม่อยู่ในระนาบหรือแนว
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เส้นตรงตามธรรมชาติ8 พร้อมกันนั้นลักษณะการย่ืนไขราหน้าจั่วหรือระยะ
หลังคาที่ยื่นออกมาจากหน้าบันหรือหน้าจั่ว เส้นขอบริมหลังคาทุกตับหรือ
เส้นแนวด้านข้างของเคร่ืองลํายองหรือตัวรวยจะมีการชะโงกหรือล้มออกจาก
แนวตั้งฉาก ซึ่งลักษณะรูปทรงหลังคาที่อ่อนหัวท้ายเชิดไม่อยู่ในระนาบฉากนั้น 
ส่งผลให้มีการออกแบบโครงสร้างให้สัมพันธ์กับลักษณะเส้นสายของรูปทรง  
จึงทําให้แต่ละชุดของโครงสร้างมีระยะท่ีแตกต่างกันไป เช่น ความสูงของเสา 
ระยะของแต่ละห้องเสา ตัวไม้โครงสร้างแต่ละชิ้น ระยะยื่นเต้าของหลังคาตับ
สุดท้าย เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาระบบโครงสร้างหลังคาเครื่องประดุศาลาการเปรียญวัดใหญ่
สุวรรณาราม แบ่งลําดับการอธิบายดังนี้ คือ 

2.1  ส่วนหลังคาซ้อนบน 
หลังคาจ่ัว (ตับท่ี 1) ในทุกๆ ช่วงของเสาร่วมในนับจากด้านหลัง 

ทิศตะวันตกจํานวน 8 คู่ 16 ต้น จะมีข่ือเอกหรือข่ือประธานวางสับทับหัวเสา 
พาดระหว่างช่วงของเสาร่วมใน เป็นโครงหลักรับชุดหลังคาจั่ว ซ้อนบน โดย 
ข่ือเอกหรือข่ือประธานเป็นไม้หน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาด 20x20 เซนติเมตร 
สูงจากพ้ืนอาคารประมาณ 6 เมตร ปลายด้านล่างของข่ือเอกสันนิษฐานว่า มี
การบากรูสําหรับสวมเดือยที่หัวเสาเพ่ือยึดปลายท้ังสองด้านของข่ือเอกกับเสา
ร่วมใน โดยส่วนปลายของข่ือเอกยื่นออกจากแนวเสาประมาณ 20 เซนติเมตร 
ทําเป็นเดือยเข็นท่ีปลายข่ือเอกยึดกับรูเดือยเข็นท่ีเชิงกลอน โดยมีสะพานหนู
วางพาดอยู่เหนือเชิงกลอนอีกที  โดยด้านข้างระหว่างห้องเสายึดช่วงเสาแต่ละ
ช่วงด้วยแปหัวเสาไม้หน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดประมาณ 20x20 เซนติเมตร 
วางสับอยู่บนข่ือเอก พาดตามยาวตลอดแนวห้องเสาและย่ืนเลยออกไปจากตัว
อาคารมากกว่าระยะไขราเล็กน้อย โดยในตําแหน่งท่ียึดนั้นแปหัวเสาจะมีการ
บากสําหรับวางสับทับท่ีสันของข่ือเอก ซึ่งจะบังคับไม่ให้แปหัวเสาเคล่ือน โดย
ในส่วนของการบากไม้ท้ัง 2 ส่วนจะใช้วิธีการบากแบบคร่ึงต่อครึ่ง ดังนั้นเมื่อ

ลายเส้น รูปตัดโครงสร้าง
ตามยาว 
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มองดูจากภายนอกจะเห็นการเข้าไม้ท้ัง 2 ส่วนระหว่างข่ือเอกและแปหัวเสา 
วางสับประกบกันพอดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหนือข่ือเอกจะเป็นชุดของข่ือโท 2 ชุด เรียกว่า ข่ือโทบนและข่ือ
โทล่าง โดยตั้งเสาตุ๊กตาไม้หน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดประมาณ 17.5x17.5
เซนติเมตร สูง 86 เซนติเมตร จํานวน 2 ต้น โคนเสาทําเป็นเดือยสําหรับสวม
ยึดกับรูเดือยของข่ือเอก ปลายด้านบนของเสาตุ๊กตาทําเป็นเดือยสําหรับสวม
รับรูเดือยของข่ือโทตัวล่าง ซึ่งไม้ข่ือโทตัวล่างมีหน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาด

ลายเส้น ประกอบการอธิบาย
ระบบโครงสร้างหลังและการ
เข้าไม้ของหลังคาจ่ัว (ตับท่ี 
1) ของหลังคาซ้อนบน 
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ประมาณ 17.5x17.5 เซนติเมตร ยาว 2.30 เมตร วางสับทับหัวเสาตุ๊กตาท้ัง  
2 ต้น โดยในตาํแหน่งเดียวกันนี้ของข่ือโทตัวล่างจะมีแปลาน สับอยู่ท่ีหัวข่ือ 
โดยข่ือโทตัวล่างนี้จะบากไม้และทําเป็นสันเพ่ือให้แปลานยึดแน่นไม่เคล่ือน 
โดยปลายของข่ือโทตัวล่างนี้จะตัดปลายข่ือบาดทแยงตามแนวกลอน เหนือ
ระดับข่ือโทตัวล่างจะเป็นชุดโครงสร้างของข่ือโทตัวบน จะตั้งดั้งหรือเสาดั้งข้ึน
ไปรับอกไก่ โดยตั้งเสาตุ๊กตาชุดบนข้ึนไปรับข่ือโทตัวบน โดยตําแหน่งตรงกลาง
ของข่ือโทตัวบนนี้จะเจาะเป็นรูเพ่ือรับเดือยของโคนดั้ง ส่วนปลายดั้งจะตกแต่ง
ให้มีเดือย โดยบ่าของเดือยจะบากให้ได้องศาเดียวกับอกไก่ด้านล่าง เพ่ือยึดดั้ง
ให้คํ้าอกไก่ในแต่ละทุกๆ ช่วงเสา โดยอกไก่มีหน้าตัดคล้ายขนมเปียกปูนหน้า
กว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ส่วนสันบากเป็นร่องรูปหางเหยี่ยวเป็นช่วงๆ
ตามระยะแนวกลอน โดยปลายกลอนทําเป็นเดือนหางเหยี่ยวยึดกับร่องตรง 
สันอกไก่ ไม้กลอนมีขนาดหน้าตัดเฉล่ียประมาณ 1.25x10 เซนติเมตร วาง
พาดจากสันอกไก่ตามแนวหลังแปลานจบท่ีสะพานหนู ระยะห่างของกลอน 
แต่ละตัวเมื่อวัดกลางก่ึงกลางโดยเฉล่ียประมาณ 30 เซนติเมตร ทําหน้าท่ีรับไม้
ระแนง หน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดประมาณ 2.5x2.5 เซนติเมตร ระยะห่าง
ของระแนงแต่ละตัวเมื่อวัดกลางก่ึงกลางโดยเฉล่ียประมาณ 20 เซนติเมตร ซึ่ง
จะมีวัสดุมุงหลังคาเป็นแบบกระเบื้องกาบูท่ีจะมีขอในส่วนของกระเบื้องตัวเมีย
และตัวผู้มาเก่ียวอยู่ท่ีไม้ระแนง 

ตรงส่วนนอกขอบเสาร่วมในใต้แปหัวเสาจะมีไม้ เชิงแป หน้าตัด
เฉล่ียประมาณ 5x30 เซนติเมตร เป็นไม้แผ่นแบนวางทอดตลอดความยาว 
ของหลังคาตกแต่งให้เป็นบ่าสําหรับรองรับกลอนในหลังคาของตับต่อไป 

หลังคากันสาด (ตับท่ี 2 และ 3) โครงสร้างเป็นเครื่องประดุ
เช่นเดียวกับส่วนหลังคาจั่ว โดยมีข่ือร่วมนอกหรือข่ือระเบียง ไม้หน้าตัด
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดประมาณ 17.5x17.5 เซนติเมตร ยาว 3.00 เมตร สูง
จากพ้ืนศาลาการเปรียญ 3.10 เมตร พาดอยู่ปลายเสาร่วมนอกฝ่ังฝาปะกน 
สันนิษฐานว่า มีการบากรูสําหรับสวมเดือยท่ีหัวเสาร่วมนอก ส่วนโคนของข่ือ
ร่วมนอกจะฝังอยู่ท่ีเสาร่วมใน โดยโคนส่วนปลายของข่ือร่วมนอกนี้จะแต่ง  
เป็นเดือยเต็มโค่นข่ือสําหรับฝังไปในรูเดือยของเสาร่วมใน ซึ่งข่ือร่วมนอกหรือ
ข่ือระเบียงนี้จะทําหน้าท่ีรับชุดโครงสร้างหลังคากันสาดในส่วนท่ีคลุมพ้ืนท่ี
ภายในอาคาร โดยส่วนปลายของข่ือร่วมนอกจะยื่นออกจากแนวเสาประมาณ       
15 เซนติเมตร เรียกข่ือแทนเต้า ทําเป็นเดือยเข็นท่ี 

โดยด้านข้างระหว่างห้องเสายึดช่วงเสาร่วมนอกแต่ละช่วงด้วยแป
หัวเสาไม้หน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดประมาณ 17.5x17.5 เซนติเมตร วางสับ
อยู่บนข่ือร่วมนอกหรือข่ือระเบียงพาดรอบตลอดแนวห้องเสา โดยในตําแหน่ง
ท่ียึดแปหัวเสาจะมีการบากสําหรับวางสับทับท่ีสันของข่ือร่วมนอก ซึ่งจะบังคับ
ไม่ให้แปหัวเสาเคล่ือน วัดจากก่ึงกลางหลังแปหัวเสายาวตามแนวขื่อร่วมนอก
เข้ามายังเสาร่วมใน 1.30 เมตร จะเป็นจุดก่ึงกลางของตําแหน่งการตั้งเสา 
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ตุ๊กตา ไม้หน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดประมาณ 17.5x17.5 เซนติเมตร สูง 
1.00 เมตร โคนเสาทําเป็นเดือยสําหรับสวมยึดกับรูเดือยของข่ือร่วมนอก 
ปลายด้านบนของเสาตุ๊กตาทําเป็นเดือยสําหรับสวมรับรูเดือยของข่ือโทหรือ 
ข่ือปีกนก ตรงส่วนนอกขอบเสาตุ๊กตาใต้ข่ือปีกนกจะมีไม้เชิงแป (หลังคาตับท่ี 3) 
หน้าตัดเฉล่ียประมาณ 7.5x17.5 เซนติเมตร เป็นไม้แผ่นแบนวางทอดตลอด
ความยาวของหลังคาตกแต่งให้เป็นบ่าสําหรับรองรับกลอนของหลังคาตับท่ี 3 
ตรงกลางระหว่างแปหัวเสากับเสาตุ๊กตาจะตั้งเสาตุ๊กตา (ชุดหลังคาตับท่ี 3) 
ความสูง 23 เซนติเมตร รับข่ือตุ๊กตาไม้ หน้าตัดเฉล่ียประมาณ 15x15 
เซนติเมตร ยาว 95 เซนติเมตร ปลายปาดเฉียงตามแนวกลอน มีแปลานวาง
สับทับท่ีสัน โดยชุดโครงสร้างท่ีกล่าวมาข้างต้นท้ังหมดจะรับชุดไม้กลอนขนาด
หน้าตัดเฉล่ียประมาณ 1.25x10 เซนติเมตร ยึดปลายบนท่ีบ่าของเชิงแปพาด
ตามแนวหลังแปลาน จบท่ีสะพานหนู มีไม้ระแนงตีตามแนวกลอน ระยะห่าง
ของระแนงแต่ละตัวเมื่อวัดกลางก่ึงกลางโดยเฉล่ียประมาณ 20 เซนติเมตร  
รับวัสดุมุงหลังคาของชุดโครงสร้างหลังคากันสาด (ตับท่ี 3) 

ในส่วนชุดโครงสร้างหลังคากันสาด (ตับท่ี 2) จะเริ่มจากข่ือโท
หรือข่ือปีกนก หน้าตัดเฉล่ียประมาณ 15x15 เซนติเมตร ยาว 1.82 เมตร   
สูงจากหลังข่ือร่วมนอก 1.00 เมตร พาดอยู่ปลายเสาตุ๊กตามีการบากรูสําหรับ
สวมเดือยท่ีหัวเสาตุ๊กตา โคนฝังอยู่ท่ีเสาร่วมใน ส่วนปลายของข่ือโทหรือข่ือ 
ปีกนกจะยื่นออกจากแนวเสาตุ๊กตาประมาณ 15 เซนติเมตร ทําเป็นเดือยเข็น 
ท่ีปลายข่ือยึดกับรูเดือยเข็นท่ีเชิงกลอน โดยมีสะพานหนูวางพาดอยู่เหนือเชิง
กลอน เช่นเดียวกับข่ือร่วมใน ปลายของข่ือโทหรือข่ือปีกนกจะถูกยึดตามแนว
ยาวด้วยแปหัวเสาไม้ หน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดประมาณ 15x15 เซนติเมตร 
วางสับอยู่บนข่ือโทหรือข่ือปีกนกพาดรอบตลอดแนวห้องเสา โดยมีเสาตุ๊กตา 
(ชุดหลังคาตับท่ี 2) จํานวน 2 ต้น ไม้หน้าตัดส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดประมาณ 
15x15 เซนติเมตร โคนเสาตุ๊กตาทั้ง 2 ต้นทําเป็นเดือยสําหรับสวมยึดกับรู
เดือยของข่ือโทหรือข่ือปีกนก วัดจากก่ึงกลางหลังแปหัวเสา ยาวตามแนวข่ือโท

ลายเส้น ประกอบการอธิบาย
ระบบโครงสร้างหลังคา    
กันสาด ส่วนท่ีคลุมพื้นท่ี
ภายในอาคาร 
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หรือข่ือปีกนกเข้ามายังเสาร่วมใน 1.00 เมตร จะตั้งเสาตุ๊กตาต้นแรก สูง      
73 เซนติเมตร ปลายด้านบนของเสาตุ๊กตาทําเป็นเดือยสําหรับสวมรับรูเดือย
ของข่ือปีกนกตัวบน หน้าตัดเฉล่ียประมาณ 12.5x12.5 เซนติเมตร ยาว     
80 เซนติเมตร ปลายบาดเฉียงตามแนวกลอนมีแปลานวางสับทับท่ีสัน     
ส่วนโคนของข่ือปีกนกตัวบนจะฝังอยู่ท่ีเสาร่วมใน ส่วนเสาตุ๊กตาต้นท่ี 2 สูง  
28 เซนติเมตร รับข่ือตุ๊กตาไม้ หน้าตัดเฉล่ียประมาณ 12.5x12.5 เซนติเมตร 
ยาว 74 เซนติเมตร ปลายบาดเฉียงตามแนวกลอน มีแปลานวางสับทับท่ีสัน
วางชุดไม้กลอน ยึดปลายบนที่บ่าของเชิงแปพาดตามแนวหลังแปลานทั้ง 2 ตัว 
จบท่ีสะพานหนู ตีไม้ระแนงตามแนวกลอน รับวัสดุมุงหลังคาของชุดโครงสร้าง
หลังคากันสาด (ตับท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเส้น ประกอบการอธิบาย
ระบบโครงสร้างหลังคา    
กันสาด และลักษณะการ  
เข้าไม้ 
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เนื่องด้วยส่วนของหลังคาซ้อนบน ลักษณะหลังคาด้านหน้าฝ่ัง   
ทิศตะวันออกและด้านหลังฝ่ังทิศตะวันตกมีความแตกต่างกันคือ ด้านหน้าเป็น
หลังคาจั่วทอดยาวแบ่งเป็น 4 ตับ ในขณะท่ีด้านหลังเป็นหลังคาจ่ัว 1 ตับบน 
ส่วนอีก 3 ตับท่ีเหลือเป็นหลังคากันสาดคลุมรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาระบบโครงสร้างในส่วนมุมของอาคาร ชุดผืนหลังคา
กันสาดตับท่ี 2 และ 3 จะมาบรรจบกันเป็นสัน ซึ่งจะต้องมี ตะเข้สัน ในชุดมุม
ของเสาทํามุม 45 องศา แต่เนื่องด้วยระยะห่างของช่วงเสาฝ่ังด้านสกัดและ
ห้องเสาตามยาวในส่วนมุมมีระยะไม่เท่ากัน ทําให้มีการแก้ไขปัญหาการวาง 
ตะเข้สันตรงบริเวณมุมของหลังคากันสาด โดยใช้วิธีการแขวนข่ือในแนวทแยง 
โดยยึดกับไม้ท่ีวางคัดกับมุมข่ือร่วมนอกหรือข่ือระเบียงท่ีตรงบริเวณมุมโคนข่ือ
ท่ีฝ่ังยึดกับเสาร่วมในด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งยึดกับไม้ท่ีวางคัดกับมุมของแปหัว
เสาบริเวณมุมอาคาร และตั้งเสาตุ๊กตาเบนทาํมุม 45 องศา ข้ึนไปรับตะเข้สัน
ของหลังคากันสาดพาดยาวข้ึนไปเป็นชุดหลังคาตับท่ี 2 โดยการแขวนข่ือใน
ลักษณะนี้จะแทนการเจาะเสาร่วมในซึ่งมี ข่ือหมู่9 ยึดโคนข่ือไว้กับเสาอยู่แล้ว
ถึง 2 ด้าน ซึ่งเนื้อไม้และความคงทนแข็งแรงจะน้อยลงหากมีการเจาะใส่โคน
ข่ือตัวท่ี 3 ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาเชิงช่างในการคิดสร้างสรรค์ระบบโครงสร้างให้
มีประสิทธิภาพและสวยงามไปในตัว 

ด้านหลังทิศตะวันตกของชุดหลังคาซ้อนบนจะมีหลังคาซ้อนลดยื่น
ออกจากหน้าจั่วของซ้อนบนท่ีเรียกว่า มุขประเจิด โดยมีเสาย่อมุมไม้สิบสอง
ซึ่งตั้งอยู่บนเสาร่วมนอกคู่หน้าสุดฝ่ังทิศตะวันตก ตั้งทะลุหลังคากันสาดตับท่ี 3
ข้ึนไปรับ-ข่ือเอก ซึ่งพาดระหว่างเสาย่อมุมไม้สิบสองท้ัง 2 ต้น ปลายข่ือเอกท้ัง 
2 ฝ่ัง มีแปหัวเสาวางสับทับสันข่ือท่ีหัวเสา โคนพาดทะลุหลังคากันสาดตับท่ี 2 
เข้าไปยึดอยู่กับเสาร่วมในคู่หน้าสุดฝ่ังทิศตะวันตก โดยชุดโครงสร้างท้ังหมดจะ
มีลักษณะการเชิดข้ึน เหนือข่ือเอกจะเป็นชุดข่ือโท 2 ชุด โดยข่ือโทชุดบนตั้งดั้ง
รับอกไก่อีกที โดยในแต่ละช่วงระหว่างแปลานของชุดโครงสร้างจะมีการเสริม
จันทันและแป (แบน) คํ้าชุดโครงสร้างเครื่องประดุเพ่ือเสริมความแข็งแรง 
 

ลายเส้น แสดงลักษณะของ
รูปทรงหลังคา คือ 1 ชุด
หลังคาซ้อนบนมีท้ังหมด      
4 ตับ เป็นแบบ 2 ฝ่ังไม่
เหมือนกัน โดยฝ่ังทิศ
ตะวันออกเป็นหลังคาจ่ัว 
ซ้อน 4 ตับ (1ข) ส่วนฝ่ังทิศ
ตะวันตกตับท่ี 1 เป็นหลังคา
จ่ัว ส่วนตับท่ี 2, 3, 4 (1ก) 
เป็นหลังคากันสาด แบบมีมุข
ประเจิด (1.1) 
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หลังคาตับสุดท้าย (ตับท่ี 4) ซึ่งยื่นออกไปนอกอาคารใช้ระบบ
โครงสร้างยื่นเต้า ขนาดหน้าตัดไม้ 10x12.5 เซนติเมตร ยาว 1.15 เมตร โคน
ฝังยึดท่ีก่ึงกลางเสาร่วมนอกทําหน้าท่ีรับปลายด้านล่างของจันทัน ขนาดหน้า
ตัดไม้ 10x15 เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร ส่วนปลายด้านบนของจันทันยึดไว้
กับเสาร่วมนอก บากสันจันทันรับแปแบน ขนาดหน้าตัดไม้ 5x10 เซนติเมตร 
พาดตามแนวยาวของอาคาร รับชุด กลอน ระแนง และเคร่ืองมุงหลังคาอีกที 
ปลายของเต้าคํ้ายันด้วยคันทวยไม้แกะสลักลายทวยหน้าตั๊กแตนรองรับชายคา 
โดยส่วนล่างแต่งเป็นเดือยเข็นยึดอยู่กับรูเดือยท่ีเจาะอยู่ท่ีเสาส่วนบนจะคํ้าและ
แต่งเป็นเดือยยึดอยู่กับรูเดือยของเต้า 

บน : ลายเส้นประกอบการ
อธิบายระบบโครงสร้างมุข
ประเจิด 
ขวา : ลายเส้นประกอบ  
การอธิบายระบบโครงสร้าง
กันสาดในส่วนท่ีมาบรรจบ
กัน 
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2.2 ส่วนหลังคาซ้อนล่าง 
ชุดหลังคาซ้อนล่างมีท้ังหมด 4 ตับ โดยตับท่ี 1 เป็นหลังคาจั่ว อีก 

3 ตับท่ีเหลือเป็นลักษณะหลังคากันสาด คล้ายกับชุดหลังคาซ้อนบนด้านหลัง 
ฝ่ังทิศตะวันตก ต่างกันเพียงลดชุดโครงสร้างตั้งแต่ระดับอกไก่ลงมาต่ํากว่าชุด
หลังคาซ้อนบน โดยหลังคาจั่วตับท่ี 1 ของหลังคาซ้อนล่างคลุมพ้ืนท่ีภายใน
อาคารในช่วงของห้องเสาท่ี 2 นับจากด้านหน้าฝ่ังทิศตะวันออก เป็นระบบ
โครงสร้างเครื่องประดุ ตั้งอยู่บนเสาคู่กลางของห้องเสาที่ 2 มีข่ือเอกพาด
ระหว่างช่วงเสา สับทับสันข่ือด้วยแปหัวเสา พาดแปหัวเสาตามยาวถึงเสาร่วม
ในคู่แรก โค่นยึดไว้ท่ีเสา ใต้แปหัวเสาจะมีไม้ เชิงแป ทอดตลอดความยาวของ
หลังคาตกแต่งให้เป็นบ่าสําหรับรองรับกลอนหลังคากันสาดของตับล่าง  เหนือ
ข่ือเอกตั้งเสาตุ๊กตาสองต้นรับข่ือโทตัวล่าง มีแปลานสับทับท่ีปลายข่ือโท และมี
จันทันเสริมคํ้าระหว่างแปหัวเสากับแปลาน โดยตรงกลางของจันทันเสริม บาก
รับแปแบน (แปหาญ) เหนือข่ือโทตัวล่างตั้งเสาตุ๊กตารับข่ือโทตัวบน พร้อมท้ัง
มีจันทันเสริมท่ีบากรับแปแบนคํ้าระหว่างช่วงข่ือโทล่างกับข่ือโทบน ชุดสุดท้าย
เหนือข่ือโทตัวบนตั้งดั้งรับอกไก่และมีจันทันเสริมท่ีบากรับแปแบนคํ้าระหว่าง
ข่ือโทบนและดั้ง โดยแปลานของชุดข่ือโทท้ังตัวบนและล่างจะพาดตามยาวถึง
เสาตุ๊กตาของชุดโครงสร้างข่ือโทบนและล่างของเคร่ืองประดุหลังคาซ้อนบน 
และอกไก่ของหลังคาซ้อนล่างก็จะพาดตามยาวยึดท่ีดั้งของเครื่องประดุหลังคา
ซ้อนบนเช่นกัน 

หลังคากันสาดตับท่ี 2 และ 3 ของชุดหลังคาซ้อนล่างคลุมรอบ
พ้ืนท่ีภายในของห้องเสาที่ 2 ถึงด้านหน้าอาคารห้องเสาแรกสุดท่ีเป็นระเบียง
โล่ง ชุดโครงสร้างเป็นแบบเดียวกันกับระบบโครงสร้างหลังคากันสาดของซ้อน
บน โดยตับท่ี 4 ยื่นออกไปนอกอาคารใช้ระบบโครงสร้างยื่นเต้ามีจันทัน โดย
ในส่วนชั้นหลังคากันสาดลดช้ันบริเวณห้องเสาท่ี 3 เพ่ิมเต้ายื่นชายคา 2 ตัวใน
ระดับท่ีต่างกัน รับจันทันตับท่ี 4 ซ้อนบน และจันทันตับท่ี 4 ซ้อนล่าง มีเสา 

ลายเส้น ประกอบการอธิบาย
ระบบโครงสร้างส่วนชายคา
หลังคาตับสุดท้าย 
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ตุ๊กตาตั้งคํ้าระหว่างเต้า โดยส่วนปลายของเต้าคํ้ายันด้วยคันทวยไม้รองรับ
ชายคา โดยคันทวยมีขนาดเดียวกับกับชุดหลังคาซ้อนบนแต่ลดระดับลงมาตาม
เต้าของชุดหลังคาซ้อนล่าง ในขณะท่ีเสาต้นริมนอกสุดของส่วนระเบียงโล่ง 
ด้านสกัดหน้าท้ัง 2 ข้างจะมีการเจาะเสารับ เต้ารุม10 ของชายคา 2 ตัว และ 
บริเวณมุมหลังคายื่น ตะเข้สันทํามุม 45 องศา ตรงส่วนท่ีหลังคากันสาดมา
บรรจบกัน ทําให้ส่วนนี้จึงมีคันทวยคํ้าถึง 3 ตัว โดยส่วนล่างแต่งเป็นเดือยเข็น
ยึดอยู่กับรูเดือยท่ีเจาะอยู่ท่ีเสา ส่วนบนจะค้ําและแต่งเป็นเดือยยึดอยู่กับรู
เดือยของเต้าและตะเข้สัน โดยคันทวยตัวท่ีคํ้าตะเข้สัน จะมีลักษณะรูปทรง  
ยืดยาวแตกต่างจากตัวอื่นๆ เนื่องด้วยระยะของการยื่นไปคํ้ามีความยาวท่ี
มากกว่าคันทวยตัวท่ีคํ้าอยู่ในส่วนปลายเต้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป 
จากการศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารเครื่องไม้อันทรงคุณค่าและเป็นมรดกชิ้นสําคัญ
ของงานสถาปัตยกรรมไทยให้ได้ศึกษา แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาเชิงช่าง และ
เทคนิคงานโครงสร้างโบราณต่างๆ ไว้ได้อย่างน่าสนใจยิ่ง ท้ังระบบโครงสร้าง 

ลายเส้น ประกอบการอธิบาย
ระบบโครงสร้างชุดหลังคา
ซ้อนล่าง 

ลายเส้น ประกอบการอธิบาย
ระบบโครงสร้างตามยาวของ
อาคาร 
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ตัวอาคาร และระบบโครงสร้างหลังคา ร่วมไปถึงรายละเอียดการยึดติดชิ้นส่วน
ของไม้ในแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้าง ท้ังวิธีการเข้าไม้ บาก- ถากไม้ การ
เข้าเดือย และรายละเอียดของรอยต่อต่างๆ โดยเฉพาะระบบโครงสร้างเครื่อง
ประดุแท้ ในชุดโครงสร้างหลังคาซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบโบราณ
ท่ียังปรากฏลักษณะสําคัญต่างๆ ให้ได้เรียนรู้ ซึ่งนอกเหนือจากรายละเอียดใน
บทความนี้ยังมีประเด็นศึกษาเพ่ิมเติมอื่นๆ อาทิ ลักษณะรูปทรงหลังคาศาลา
การเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นลักษณะตกท้องช้างหรือแอ่นท้องสําเภา 
เส้นสายของรูปทรงตั้งแต่สันหลังคาจนถึงเส้นล่างของเชิงกลอนท้ังด้านหน้า
และหลังเชิดข้ึน ระนาบของผืนหลังคาทั้งหมดมีการบิดไม่อยู่ในระนาบหรือ
แนวเส้นตรงตามธรรมชาติท่ีจะสัมพันธ์กับระบบโครงสร้างภายในท่ีระดับ   
ของแต่ละชุดโครงสร้างเครื่องประดุกับความสูงของเสาในแต่ละต้นท่ีมีระยะ  
ท่ีแตกต่างกันไป รวมไปถึง แปหัวเสา แปลาน อกไก่ กลอน ท่ียึดในแต่ละช่วง 

ลายเส้น รูปตัดโครงสร้าง
ด้านสกัด 
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ของโครงสร้างย่อมไม่อยู่ในระนาบหรือแนวเส้นตรง และอีกประเด็นท่ีน่าสนใจ
ศึกษาคือวัสดุมุงหลังคาที่มุงด้วยกระเบื้องกาบู แต่ปัจจุบันได้มีการฉาบปูนทับ
บนกระเบื้องด้านนอกจนหมด ซึ่งท้ัง 2 ประเด็นท่ีเกริ่นไว้มีความน่าสนใจใน
การเก็บข้อมูลเพ่ือทําการศึกษาต่อไปในอนาคต 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารเคร่ืองไม้ขนาดใหญ่จะไม่นิยม
ใช้ระบบโครงสร้างอย่างกรณีศึกษาศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแล้ว 
ก็ตาม แต่จากการศึกษาก็พบว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบโบราณสะท้อนให้
เห็นถึงภูมิปัญญาความเข้าใจในวัสดุและรายละเอียดของการก่อสร้างที่ประณีต  
แข็งแรงและสวยงาม อีกท้ังยังผสานเป็นหนึ่งเดียวกับพ้ืนท่ีภายใน ลักษณะ
รูปทรง และองค์ประกอบประดับตกแต่ง ปรากฏเป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ี
เพียบพร้อมไปด้วยสุนทรียภาพแห่งงานพุทธศิลป์ 
 
 หุ่นจําลองโครงสร้าง     

ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่
สุวรรณาราม จัดทําโดย 
นักศึกษาช้ันป่ี 3 สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมไทย ประจํา  
ปีการศึกษา 2556 
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