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บทคัดย่อ
การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแบ่งการศึกษา
ตามลักษณะของชุดระบบโครงสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างตัวอาคาร ประกอบ
ไปด้วย เสา พื้น ฝาผนัง หน้าต่าง ประตู องค์ประกอบประดับตกแต่ง และ
ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วยหลังคาซ้อนบนที่มีมุขประเจิด และ
หลังคาซ้อนล่าง จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างหลักของอาคารอยู่ท่ีเสาไม้
หน้าตัด รูปแปดเหลี่ยมจํานวน 2 ชุด ชุดแรกเป็นเสาร่วมในซึ่งมีขนาดใหญ่
กว่าชุด 2 ที่เป็นเสาร่วมนอกรอบอาคาร ซึ่งพบว่ามีร่องรอยของการต่อเสาไม้
แปดเหลี่ยมทั้งเสาร่วมในและเสาร่วมนอกโดยรอบด้านข้างในส่วนใต้ถุนอาคาร
โดยในแต่ละช่วงเสาด้านสกัดจะมีรอดวิ่งทะลุกึ่งกลางเสา ทําหน้าที่รับ พื้น ไม้
กระดาน ปลายของรอดยื่น หัวไม้ไปรับพรึงขนาดใหญ่ และมีคานไม้ว่ิงยาวตาม
แนวห้องเสารับฝาปะกนที่มีลูกฟักบรรจุอ ยู่ในกรอบลูกตั้งและลูกนอน มีประตู
บานเปิด ที่ใ ช้ระบบธรณีบนยึดติด กับฝา ธรณีล่างติด กับ พื้น รับบานประตูที่มี
เดือยใส่อ ยู่ในธรณีบนและล่าง เช่น เดียวกับ หน้าต่างบานเปิดคู่แบบมีเดือยเป็น
บานพับ อกเลาตรงกลาง มีกลอนดาลและกลอนกบสําหรับ ยึดบาน โครงสร้าง
หลังคาแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามลักษณะการซ้อนชั้น คือหลังคาซ้อนบนและ
หลังคาซ้อนล่าง โดยหลังคาในแต่ละชั้นจะถูกแบ่งผืนหลังคาเป็น 2 ลักษณะ
คือ ส่วนหลังคาจั่ว (ตับ ที่ 1) และส่วนหลังคากันสาด (ตับ ที่ 2, 3 และ 4)
ลักษณะโครงสร้างส่วนหลังคาจั่วใช้การถ่ายน้าํ หนักด้วยระบบขื่อ เอก ขื่อโท
หรือแบบเครื่องประดุแท้ ชนิดขื่อเอกพาดอยู่กับเสาร่วมใน ส่วนหลังคากันสาด

หน้ า บั น ศาลาการเปรี ย ญ
วั ด ใหญ่ สุ ว รรณาราม

(ตับ ที่ 2, 3) เป็นโครงสร้างเครื่องประดุเช่น เดียวกับ ส่วนหลังคาจั่ว โดยมีขื่อ
ร่วมนอกพาดอยู่ป ลายเสารอบนอกฝั่งฝาปะกน โคนของขื่อ ร่วมนอกจะฝังอยู่ที่
เสาร่วมใน ส่วนหลังคาตับ สุดท้าย (ตับที่ 4) ซึ่งยื่นออกไปนอกอาคารใช้ระบบ
โครงสร้างยื่น เต้ารับจัน ทัน ปลายของเต้าค้ํายัน ด้วยคันทวยไม้แกะสลักลาย
ทวยหน้าตั๊กแตนรองรับชายคา ชุดหลังคาซ้อนบนจะมีหลังคาซ้อนลดยื่นออก
จากหน้าจั่วของซ้อนบนอีกที เรียกว่า มุขประเจิด โดยมีเสาย่อ มุมไม้สิบสองซึ่ง
ตั้งอยู่บนเสาร่วมนอกคู่แรกด้านหลังทิศตะวันตก ตั้งทะลุหลังคากันสาดขึ้นไป
รับชุดโครงสร้างมุขประเจิด โดยแต่ละจุดของโครงสร้างที่มีการเชื่อมต่อหรือ
การเข้าไม้ มีทั้งวิธีการบาก เจาะ และการทําเดือย เพื่อให้โครงสร้างแต่ละชิ้น
ยึด ติด กันด้วยการสับ การวางทับ และการสอดเดือ ย

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
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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-Pra226 | หน้าจั่ว ฉ. 12  2558

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
ระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็น ส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาพุทธสถาปัตยกรรมไทยวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัด
เพชรบุรี เป็นงานวิจัย บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
สถาปัตยกรรมไทย โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อ ทําการศึกษาค้น คว้า สํารวจเก็บ
ข้อ มูลและเขียนแบบสถาปัตยกรรม เพื่อนํามาสู่การวิเคราะห์แนวความคิด
และการออกแบบสร้างสรรค์งานพุทธสถาปัตยกรรมไทยวัดใหญ่สุวรรณาราม
รวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยให้
ได้ป ฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม เก็บ ข้อ มูลสํารวจรังวัด เขียนแบบ และจัดทํา
หุ่น จําลอง โดยมีคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเป็น ที่ป รึกษาและให้คําแนะนํา
ทั้งนี้ผลจากการศึกษาพบว่าศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามนั้น
มีโครงสร้างที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนที่น่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ช่างไทยในอดีต และตัวระบบโครงสร้างยังคงสภาพสมบูรณ์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้
อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของลักษณะที่ว่าง รูปทรงและองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมของศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์
อันโดดเด่นเฉพาะตัวแห่งงานพุทธศิลปสถาปัตยกรรมแบบประเพณีสมัยอยุธยา
อัน เป็นมรดกของแผ่นดินให้ได้อ นุรักษ์ เรียนรู้ และสืบสานต่อ ไป

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามตั้งอยู่ด้านหลัง หรือ ทิศตะวันตกของเขต
พุทธาวาส ทิศเหนือของศาลาการเปรียญติดแนวกําแพงวัด ทิศตะวันออกติด
เขตพุทธาวาส ใกล้กับระเบียงคด ทิศใต้ของศาลาการเปรียญเป็นลานโล่ง มี
หอระฆังและศาลาตั้งอยู่ไม่ห่างกันมาก ถัดจากหอระฆังจะเป็นทางสัญจรกั้น
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ระหว่างศาลาการเปรียญกับ หมู่กุฏิสงฆ์ เชื่อมออกสู่ชุมชนด้านข้างของวัด
ด้านทิศตะวันตกของศาลาการเปรียญมีหมู่กุฏิทรงเรือนไทยที่สร้างขึ้นใหม่
ลักษณะแผนผังศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็น รูป
สี่เหลี่ยมผืน ผ้าขนาดความยาว 10 ห้องเสา ตัวอาคารวางผังตามแนวแกน
ทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยหัน ด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกในแนวเขต
พุทธาวาส ด้านหน้าและหลังมีชานก่ออิฐถือปูน ปูพื้น ไม้ ชั้นบัน ไดเป็น รูปครึ่ง
วงกลม ตัวอาคารเป็นเรือนเครื่องไม้ทั้งหลัง ยกใต้ถุน ด้านหน้าอาคารห้องเสา
แรกสุด ทําเป็นระเบียงโล่ง บริเวณตรงกลางแนวเสาร่วมในยกพื้น เป็นมุข
ด้านหน้า ห้องเสาที่เหลืออีก 9 ห้องกั้น 4 ด้านด้วยผนังแบบฝาปะกน ตัวฝา
กระดานมีขนาดใหญ่กว่าปกติ มีป ระตูทางเข้าตรงฝาด้านสกัด หน้าและหลัง
โดยด้านสกัดหน้าทิศตะวันออก มีประตู 3 บาน เป็นประตูไม้บานเปิดแบบ
โบราณ ภายในมีธรณีบนยึดติด กับฝา ธรณีล่างติด กับ พื้น เพื่อ รับบานประตูที่
จะมีเดือยด้านบนใส่อ ยู่ในธรณีบน ส่วนเดือยของบานด้านล่างจะวางอยู่ในครก
ที่ฝังอยู่ในไม้ธรณีล่าง มีกลอนดาลด้านใน กรอบซุ้มประตูเป็น ลักษณะซุ้มทรง
เรือนแก้ว โดยประตูกลางมีความพิเศษกว่า 2 บานด้านข้าง คือ บานประตู
สลักไม้ประดับลายขดออกปลายเป็นลายกระหนกสามตัว สลับ กับออกเป็น
ลายช่อหางโต ตรงกลางบานเป็นอกเลาจําหลักลาย ส่วนฝาด้านสกัดหลังนั้น
มีประตู 2 บาน ต่างกันเพียงกรอบซุ้มเป็นรูปแบบกรอบเช็ดหน้า คิ้วลวดบัว
ธรรมดาไม่เป็นซุ้มเรือนแก้วอย่างด้านหน้า โดยส่วนตรงกลางระหว่างประตู
ทําเป็น หน้าต่างบานเปิด คู่แบบเดือยเป็นบานพับ อกเลาตรงกลาง มีกลอนดาล
และกลอนกบสําหรับยึดบานหน้าต่างขณะปิดเช่นเดียวกับฝาด้านยาว (ด้านแป)
ทั้ง 9 ห้อ ง มีกรอบเช็ด หน้าสี่เหลี่ยมพื้น ผ้า ยกเว้นหน้าต่างด้านทิศเหนือ
นับจากด้านหลังบานที่ 4 และ 5 มีลักษณะแตกต่างจากบานอื่น คือ มีกรอบ
เช็ดหน้าประดับ ซุ้มเรือนแก้ว โดยรอบอาคารภายนอกด้านข้างปิด หัวรอดด้วย
พรึงไม้ขนาดใหญ่ไสเซาะร่องลายฐานบัวลูกแก้ว ด้านบนประดับตกแต่งด้วย
หน้ากระดานกระจังปฏิญาณขนาดใหญ่
ลักษณะหลังคาของศาลาการเปรียญเป็นแบบหลังคาทรงจั่ว ซ้อน
2 ชั้น แบ่งแต่ละชั้นเป็น 4 ตับ ประกอบไปด้วยหลังคาทรงจั่วตับ ที่ 1 และ
หลังคากันสาดอีก 3 ตับ โดยที่หลังคาซ้อนล่างด้านหน้าทิศตะวันออกเป็นทรง
จั่วแบบธรรมดา ส่วนซ้อนบนด้านหลังมีลักษณะพิเศษคือ มีหลังคาซ้อนลดยื่น
ออกจากหน้าจั่วของซ้อนบนที่เรียกว่า มุขประเจิด โดยมีเสาย่อ มุมไม้สิบสอง
ซึ่งตั้งอยู่บนขื่อทะลุหลังคากันสาดขึ้น ไปรับ มุขประเจิด มีหน้าบันไม้แกะลาย
พุ่มช่อหางโตด้านล่างประดับด้วยรวงผึ้งและสาหร่ายหัวนาค ตกแต่งเครื่องบน
ด้วยเครื่องลํายอง หางหงส์ ใบระกา ช่อ ฟ้า ส่วนหลังคาจั่วซ้อนบนประดับ
เครื่องบนแบบรวยระกา ไม่มีนาคสะดุ้ง มุงหลังคาด้วยกระเบื้องกาบู มีการ
ฉาบปูน ทับบนกระเบื้องอีกชั้นหนึ่ง มุมสันตะเข้ของหลังคากันสาดประดับด้วย
หางหงส์ มีกระเบื้องเชิงชายรูปเทพนมและกระหนกอุดปิดชายคา มีคัน ทวยไม้
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บน : ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก
ของศาลาการเปรีย ญ
ล่ า ง : ด้ า นข้ า งฝั่ งทิ ศ ใต้ ข อง
ศาลาการเปรี ย ญ

แกะสลักลายทวยหน้าตั๊กแตนรองรับชายคา โดยส่วนล่างจะยึดอยู่กับเสา
ส่วนบนจะค้ําและยึดอยู่กับเต้าของหลังคาตับ สุด ท้าย
ภายในศาลาการเปรียญมีลักษณะเป็น ห้องโถงยาวรูป สี่เหลี่ยมผืน ผ้า
ในห้องมีเสาร่วมใน 8 คู่ 16 ต้น มีลายปิดประดับเสาแปดเหลี่ยมลักษณะลาย
แตกต่างกันไปในแต่ละต้น ฝาปะกนด้านในเขียนภาพสีฝุ่นผสมน้ํากาว พื้น
อาคารปูไม้กระดานขนาดใหญ่ โดยบริเวณกลางโถงค่อนไปทางทิศตะวันตก
มีธรรมาสน์เทศน์หลังคาทรงเครื่องยอด แบบยอดบุษบก และด้านประชิด ฝา
ผนังด้านทิศตะวันออกมีธรรมาสน์เทศน์หลังคาทรงเครื่องยอดเช่น กันอีกหนึ่ง
หลัง ซึ่งมีลักษณะเก่ากว่าเป็นงานฝีมือ ช่างสมัยอยุธยา1 (เดิมทีมีธรรมาสน์ทรง
ศาลาของเก่า รูปทรงคล้ายศาลาการเปรียญหลังนี้ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ชิดแนวผนังด้านทิศใต้มีอาสน์สงฆ์ยกพื้นยาวตามแนว 5 ห้อง
เสา ปลายด้านทิศตะวันตกของอาสน์สงฆ์ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระพุทธรูป
โครงหลังคาเครื่องบนประดับตกแต่งลายเขียนสี มีฝ้าเพดานประดับตกแต่ง
ลวดลายปิดในตําแหน่งของขื่อโท
พื้น ที่ภายในจะแลเห็นโครงสร้างหลังคาซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ตาม
ลักษณะการซ้อนชั้น คือหลังคาซ้อนบนและหลังคาซ้อนล่าง ดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น โดยหลังคาในแต่ละชั้นจะถูกแบ่งผืนหลังคาเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่วน
หลังคาจั่ว (ตับที่ 1) และส่วนหลังคากันสาด (ตับ ที่ 2, 3 และ 4) ลักษณะ
โครงสร้างใช้การถ่ายน้ําหนักด้วยระบบขื่อเอก ขื่อโท หรือแบบเครื่องประดุ
ชนิด ขื่อเอกพาดอยู่กับเสาร่วมใน รับโครงหลังคาจั่ว (ตับ ที่ 1) เหนือ ขื่อเอกจะ
เป็น ชุด ขื่อ โท ซึ่งมีเสาตุ๊กตา และแปลาน วางสับอยู่ที่ปลายขื่อโท 2 ชุด โดย
ชุด ขื่อ โทบนสุดตั้งดั้งขึ้นไปรับอกไก่ ส่วนหลังคากันสาดตับ ที่ 2 และ 3 จะคลุม
พื้น ที่ภายในอาคาร ลักษณะชุดโครงสร้างเป็นเครื่องประดุเช่นเดียวกับ ส่วน
หลังคาจั่ว โดยมีขื่อร่วมนอกพาดอยู่ปลายเสาร่วมนอกฝั่งฝาปะกน โคนของขื่อ
ร่วมนอกจะฝังอยู่ที่เสาร่วมใน ปลายของขื่อ ร่วมนอกตั้งเสาตุ๊กตาขึ้น ไปรับ ขื่อ
ของหลังคาตับที่ 3 ปลายของขื่อจะมีแปหัวเสา เชิงแปและเชิงกลอน จากขื่อ นี้
จะตั้งเสาตุ๊กตาขึ้นไปรับขื่อโทของหลังคาตับที่ 2 โดยขื่อโทของหลังคาตับที่ 2 นี้
โคนของขื่อ ฝังอยู่ที่เสาร่วมในเช่น กัน ในขณะที่หลังคาตับ สุด ท้าย (ตับ ที่ 4) ซึ่ง
ยื่นออกไปนอกอาคารใช้ระบบโครงสร้างยื่น เต้าโคนยึด ที่เสาร่วมนอก ปลายค้ํา
ยัน ด้วยคันทวยลายหน้าตั๊กแตน รับปลายด้านล่างของจัน ทันเหลี่ยม ส่วนปลาย
ด้านบนของจันทันยึดไว้กับเสาร่วมนอกบากสัน จัน ทัน รับแปแบน

ระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม
ระบบโครงสร้างของศาลาการเปรียญแบ่งออกเป็น 2 ส่วนสําคัญ ประกอบไป
ด้วยชุดโครงสร้างตัวอาคาร และชุดโครงสร้างหลังคา ซึ่งในแต่ละชุดโครงสร้าง
จากการศึกษาจะพบรายละเอียดการยึดติดชิ้นส่วนของไม้ในแต่ละองค์ประกอบ
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ของโครงสร้าง ทั้งวิธีการเข้าไม้ บาก-ถากไม้ การเข้าเดือ ย และรายละเอียด
ของรอยต่อ ต่างๆ และเพื่อให้การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัด
ใหญ่สุวรรณารามครั้งนี้สามารถจําลองการสันนิษฐานรูปแบบรายละเอียด
บางจุดของการยึด ติด ชิ้น ส่วนของไม้ในแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้างได้
นอกเหนือจากการเก็บ ข้อ มูลภาคสนามและสํารวจรังวัด ตัวอาคาร ซึ่งใน
รายละเอียดในบางตําแหน่งไม่สามารถเก็บ ข้อมูลได้ท้ังหมด จึงใช้ข้อ มูลอ้างอิง
จากองค์ความรู้จากที่ได้ร่ําเรียนและเนื้อหาในตําราของรองศาสตราจารย์
สมใจ นิ่มเล็ก ราชบัณฑิต ผู้ท่ีมุ่งมั่นอุทิศตนให้แก่งานด้านสถาปัตยกรรมไทย

บน : ลายเส้ น ผั ง พื้ น
ศาลาการเปรี ย ญวั ด ใหญ่
สุ ว รรณาราม
กลาง : ลายเส้ น รูป ด้ า นยาว
ฝั่ ง ทิ ศ ใต้ ศ าลาการเปรี ย ญ
วั ด ใหญ่ สุ ว รรณาราม
ล่ า งซ้ า ย : ลายเส้ น รู ป ด้ า น
สกั ด ทิ ศ ตะวั น ออก
ล่ า งขวา : ลายเส้ น รู ป ด้ า น
สกั ด ทิ ศ ตะวั น ตก
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มาใช้เป็นหลักประกอบในการศึกษา เพื่ออธิบายในรายละเอียดของโครงสร้าง
ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเขียนแบบสถาปัตยกรรมทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
สําหรับใช้ประกอบให้เนื้อหาสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ข้อ มูลเสริมในส่วน
ของโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามจากงานเขียนบทความ
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ชุ่มเกษร ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร ที่ได้ทําการศึกษาเทคโนโลยีการ
เข้าไม้โบราณของไทย โดยเฉพาะการมุ่งศึกษาการสืบทอดเทคนิคการเข้าบาก
ไม้ในงานสถาปัตยกรรมสกุลช่างเพชรบุรี ซึ่งถือ เป็นองค์ความรู้สําหรับ ผู้ที่
ต้องการศึกษาเทคนิคเชิงช่างในงานสถาปัตยกรรมไทยอย่างยิ่ง ที่สําคัญ อีก
ส่วนคือการศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์สถาปัยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 2 หัวข้อ สําคัญ ได้แก่ หัวข้อการออกแบบและ
การก่อสร้างศาลาการเปรียญเครื่องไม้ในจังหวัดเพชรบุรีโดยนรารักษ์ สมบัติทอง
และหัวข้อการศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยแบบมีมุขประเจิด โดย
ชลอ กาเรียนทอง โดยทั้ง 2 หัวข้อได้ทําการศึกษาและเก็บข้อ มูลเบื้อ งต้น ไว้
ได้อ ย่างน่าสนใจ จึงทําให้ผู้เขียนสามารถดําเนินงานศึกษาระบบโครงสร้างของ
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามนี้ได้ในส่วนที่เป็น ข้อ จํากัดในหลายๆ
ประเด็น
ทั้งนี้ขอบเขตในการศึกษานี้จะอ้างอิงจากสภาพปัจจุบัน ที่ได้ทําการ
เก็บ ข้อ มูลภาคสนามและสํารวจรังวัด เป็นหลัก แม้ว่าจะมีการตั้งประเด็น ศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของศาลาการเปรียญ
หลังนี้ว่า เดิมเป็นอาคารประเภทพระราชตําหนักหรือเรือนหลวงเมื่อครั้งสมัย
อยุธยาเป็นราชธานี และมีการเคลื่อนย้ายพร้อมทั้งปฏิสังขรณ์อาคารใหม่ ให้
เป็นศาลาการเปรียญของวัด อีกทั้งยังมีการดูแลบูรณะซ่อมแซมตลอดมา นับ
เป็นอาคารเครื่องไม้อันทรงคุณค่าและเป็นมรดกชิ้น สําคัญของงานสถาปัตยกรรมไทยให้ได้ศึกษา แสดงให้เห็น ถึงภูมิปัญญาเชิงช่างและเทคนิคงาน
โครงสร้างโบราณต่างๆ ไว้ได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
จึงเป็นประเด็นศึกษาว่าการคงอยู่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของ
โบราณสถานหลังนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่หลงเหลือจากร่อ งรอย
โครงสร้าง ลักษณะรูปทรงอาคาร รวมไปถึงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ต่างๆ ควรเป็นกรณีศึกษา เพื่อการอนุรักษ์สืบ สานระบบของโครงสร้างโบราณ
ให้ได้เรียนรู้สืบต่อ ไป โดยแบ่งการศึกษาตามลักษณะของชุดโครงสร้าง ได้แก่
1) ระบบโครงสร้างตัวอาคาร ประกอบไปด้วย เสา พื้น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง
องค์ประกอบประดับตกแต่ง 2) ระบบโครงสร้างหลังคา ประกอบไปด้วยส่วน
ส่วนหลังคากันสาด หลังคาจั่ว และส่วนมุขประเจิด โดยมีรายละเอียดต่างๆ
ดังนี้ คือ
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1. ระบบโครงสร้างตัว อาคาร
ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็นอาคารเครื่องสับไม้ทั้งหลัง
ยกเว้น ส่วนชาน 2 ฝั่ง ยกใต้ถุน สูงจากพื้น 2 เมตร โครงสร้างหลักของอาคาร
อยู่ที่เสาไม้หน้าตัด รูปแปดเหลี่ยมจํานวน 2 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดแรกเป็น
เสาร่วมใน 2 แถว ขนาดเส้น ผ่านศูน ย์กลางประมาณ 40x40 เซนติเมตร ช่วง
เสาโดยเฉลี่ยวัด จากกึ่งกลางประมาณ 3.85 เมตร ปลายล้มสอบเข้าด้านใน มี
ทั้งหมด 20 ต้น ส่วนเสาชุด ที่ 2 เป็นเสาร่วมนอกรอบอาคารมีท้ังหมด 24 ต้น
(รวมส่วนระเบียงด้านหน้า) มีขนาดเล็กกว่าเสาชุดแรก เส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 30x30 เซนติเมตร วัดจากกึ่งกลางเสาถึงกึ่งกลางเสาร่วมในได้ระยะ
โดยเฉลี่ยประมาณ 3.00 เมตร โดยในแต่ละห้องเสามีขนาดความกว้างไม่
เท่ากัน วัดจากกึ่งกลางเสาระยะเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.00 เมตร
ลายเส้ น แสดงแนวเสาแบบ
ผั ง พื้ น และแนวเสาแบบ
รู ป ตั ด

ในแต่ละช่วงเสาด้านสกัดจะมีรอดไม้ขนาดหน้าตัด 7.5x25 เซนติเมตร
ความยาวโดยเฉลี่ย 10 เมตร วิ่งทะลุกึ่งกลางเสา ทําหน้าที่รับ พื้น ไม้กระดาน
จํานวน 25 แผ่น โดยพื้นไม้มีความหนา 5 เซนติเมตร ความกว้างแตกต่างกัน
ไปในแต่ละแผ่น อาทิ 25 เซนติเมตรจนไปถึง 40 เซนติเมตร ส่วนปลายของ
รอดยื่น หัวไม้ไปรับพรึงที่มีขนาดหน้าตัด 9x30 เซนติเมตร วิ่งตลอดแนวความ
ยาวอาคาร โดยระดับ ท้องพรึงและรอดเสมอกัน จากข้อ มูลการสํารวจทําให้
สันนิษฐานได้ว่าส่วนปลายรอดยึดรับพรึงโดยแต่งปลายเป็น รูปหางเหยี่ยว
แขวนรับ น้ําหนัก โดยการยึด นี้จะต้องใช้วิธีเข็น ส่วนที่มีเดือยของปลายรอดให้
เข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่บากเพื่อ ยึด ส่วนพรึงให้แขวนอยู่กับรอด เรียกลักษณะ
การยึด ไม้แบบนี้ว่า เดือยเข็น โดยสิ่งที่ต่างจากระบบโครงสร้างเครื่องไม้
โดยทั่วไปที่พรึงจะทําหน้าที่รับ น้ําหนักส่วนฝาเรือ น แต่ศาลาการเปรียญหลังนี้
พรึงทําหน้าที่ปิด หัวรอดและเทิน รับหน้ากระดานแกะลายกระจังปฏิญาณ
เท่านั้น แต่จะมีคานไม้ขนาดหน้าตัดประมาณ 5x25 เซนติเมตร วิ่งตามแนว
ด้านสกัดและขนาดหน้าตัดประมาณ 5x15 เซนติเมตร วิ่งตามแนวยาวรับฝา
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ปะกนแทน โดยในทุกๆ ช่วงห้องเสาบริเวณกึ่งกลางจะมีไม้ขนาดหน้าตัด
ประมาณ 3.75x17.5 เซนติเมตร วิ่งยาวตามแนวรอดทําหน้าที่เสริมความ
แข็งแรงให้กับพื้นไม้ เรียกไม้เสริมนี้ว่า รา โดยส่วนพื้นไม้บริเวณริมขอบเสา
แปดเหลี่ยมด้านใต้จะมีแผ่นไม้ตัดเข้ามุมแปดเหลี่ยมตามแนวเสารองรับ
กระดานพื้นเรือนที่ปูยาวมาชนเสา เรียกไม้แผ่นนี้ว่า ฝักมะขาม มีขนาดหน้าตัด
2.5x5 เซนติเมตร โคนเสามีตอม่อในดิน เป็นเสาปูน ซึ่งคาดว่าจะมีการทําขึ้น
เมื่อครั้งมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ ส่วนใต้ถุน เมื่อพิจารณาเสาแต่ละต้นจะพบว่า
มีร่องรอยของการต่อเสาไม้แปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ทั้งเสาร่วมในและเสารอบ
อาคารทางด้านข้าง ซึ่งแสดงให้เห็น ถึงภูมิปัญญาของช่างไม้ไทยในสมัยโบราณ
โดยมีการตกแต่งเสาต้น ที่ต้ังอยู่และเสาที่ต่อให้เป็นแบบบากแบ่งครึ่ง โดยที่ต รง
บ่าแต่งให้เป็น ขอ ส่วนตรงปลายแต่งให้เป็นบ่าเพิ่มขึ้น และตรงกึ่งกลางของ
รอยบากหรือระยะการต่อตกแต่งให้เป็นช่องตรงกัน เมื่อเสาทั้งสองต่อ กันช่องนี้
จะเป็น ช่องสี่เหลี่ยม การต่อเสาแบบนี้ต้อ งนําลิ่มไม้มาตอกอัดลงในช่องให้แน่น
โดยลิ่มไม้จะเร่งดัน อัดเสาให้ขยายออกทั้ง 2 ด้าน โดยตรงบ่าที่ตกแต่งใหม่จะ
อัดแน่น กับขอทําให้เสาต้นนั้น ต่อ กันแน่นสนิท และลิ่มยังป้องกัน ไม่ใ ห้เสาที่
ต่อยกออกจากกัน ได้2 โดยจากการศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญชา ชุ่มเกษร เรียกลักษณะการต่อเสาไม้นี้ว่า แบบเดือยเขี้ยวตะขาบหรือเดือยก้ามปู3

ลายเส้ น แสดงชุด โครงสร้ า ง
เสา พื้ น
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ฝาเรือนศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็น ลักษณะแบบฝา
ปะกน มีลูกฟักบรรจุอยู่ในกรอบลูกตั้งและลูกนอน โดยฝาประกน 1 แผง
หรือที่เรียกกันในหมู่ฝาเรือนเครื่องสับในระหว่างช่วงเสาว่า หนึ่งกระแบะ4 จะ
ประกอบไปด้วย กรอบฝารัดเกล้า เหนือตําแหน่งหน้าต่างหรือประตูลักษณะ
เช่นเดียวกับกรอบฝาตีนหรือฝาร่องตีนช้างที่อยู่ในตําแหน่งส่วนล่างของฝา
ระยะความสูงของกรอบรัดเกล้าอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 45 เซนติเมตร ส่วนฝาร่อง
ตีน ช้าง ระยะความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50 เซนติเมตร ไม้กรอบฝารวมไปถึง
ลูกตั้งและลูกนอน มีขนาดหน้าตัดไม้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.25x10 เซนติเมตร มีลักษณะ
ด้านนอกแต่งคิ้วไม้ ส่วนด้านในเป็นแผ่น เรียบ ตรงกลางแต่งเป็นราง ความลึก
และกว้างของรางประมาณ 1 นิ้ว สําหรับบรรจุไม้แผ่น ที่อยู่ระหว่างช่อ ง
เรียกว่า ลูกประกนหรือลูก ฟัก โดยฝาปะกนด้านยาว (ด้านแป) ทั้ง 9 ห้องของ
ศาลาการเปรียญจะมีฝาตั้งอยู่ระหว่างห้องเสา โดยมีหน้าต่างบานเปิด คู่แบบ
เดือยเป็นบานพับ อกเลาตรงกลาง มีกลอนดาลและกลอนกบสําหรับยึดบาน
หน้าต่างขณะปิด และมีกรอบเช็ดหน้าสี่เหลี่ยมพื้น ผ้า ขนาดของฝาปะกนใน
แต่ละแผงหรือกระแบะจะมีความกว้างและความสูงโดยเฉลี่ย มีค่าแตกต่างกัน
ตามระยะห้องเสาและระดับความสูงของขื่อระเบียงที่ไม่เท่ากัน โดยขนาดของ
ฝาปะกนแผงตรงกลางอาคาร วัดขนาดความกว้างคูณสูงได้ระยะ 2.60x3.10
เมตร โดยเหนือระยะร่องตีนช้างวัดระยะขึ้นมาจากพื้น 60 เซนติเมตร จะมี
ธรณีล่าง ยึดติด กับกรอบลูกนอนไม้ ทําหน้าที่เป็นไม้ยึดบานหน้าต่าง ขนาด
ของธรณีล่าง มีหน้าตัดไม้เฉลี่ยอยู่ที่ 5x7.5 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร
มีรู 2 รู เจาะไม่ทะลุเพื่อใส่เดือยของบานหน้าต่างและเป็น จุดหมุนของบาน
โดยไม้บานหน้าต่างคู่มีความหนา 2.5 เซนติเมตร กว้างบานละ 30 เซนติเมตร
สูง 1.44 เมตร ด้านบนมีไม้ ธรณีบ น ขนาดไม้ใกล้เคียงกับธรณีล่างเจาะรูที่
ทะลุได้ 2 รู สําหรับ ใส่และถอดบานหน้าต่าง ที่กึ่งกลางบานหน้าต่างบรรจบกัน
เวลาปิด จะมีรูตรงกลางของธรณีล่างสําหรับใส่กลอนกบเพื่อบังคับไม่ใ ห้บ าน
หน้าต่างเปิด ตรงกลางด้านในบานคู่หน้าต่างจะมีกลอนดาลและไม้บังคับดาล
ซึ่งยึดติด กับบานทั้ง 2 ข้าง ข้างละอัน ตรงกลางเจาะเป็น ร่องเพื่อให้ยึดดาล
ข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างหนึ่งจะสอดเข้าขัด การเปิดปิดจะทําจากภายในขอบบาน
หน้าต่าง จะมีไม้สี่เหลี่ยมตอกยึดอยู่กับบานหน้าต่างบานซ้ายจากด้านใน โดย
ยื่นเลยบานออกมาครึ่งหนึ่งของความกว้างไม้ ทําหน้าที่เป็น บังใบ เพื่อบังส่วน
ที่เป็นบานหน้าต่างมาประกบกัน เรีย ก ไม้อกเลา ส่วนด้านนอกฝาปะกนใน
ตําแหน่งกรอบหน้าต่างจะมีกรอบเช็ดหน้า ทําหน้าที่เป็นกรอบบานหน้าต่างที่
อยู่ด้านในไม่ใ ห้เปิดออก ตกแต่งไม้เป็น คิ้วลวดบัวเข้ามุม 45 องศา ขนาดหน้า
ตัดไม้เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.75x10 เซนติเมตร วางทับและแนบอยู่กับลูกนอนและลูกตั้ง
ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสอบเข้า
ฝาปะกนศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแบบช่องเปิดเป็น
หน้าต่างติด ตั้งอยู่ระหว่างห้องเสา รวมแผงด้านหลังตรงกลางด้านสกัด ที่เป็น
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ลายเส้ น แสดงชุด โครงสร้ า ง
ฝาปะกน หน้ า ต่า ง และ
รู ป แบบประตู ด้ า นหน้ า

ช่องหน้าต่างเช่น กัน อีก 1 รวมเป็น 19 กระแบะ โดยที่เหลือ 5 กระแบะ
จะเป็นประตูทางเข้าตรงฝาด้านสกัด หน้าและหลัง โดยด้านสกัด หน้าทิศ
ตะวันออก ทําเป็นระเบียงไม้โปร่งไม่กั้นฝาปะกน ตรงกลางระเบียงยกพื้นสูง
80 เซนติเมตร กว้าง 2.65 เมตร ยาว 4.30 เมตร ทําเป็นมุขด้านหน้า ซึ่ง
สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงเรียกว่า มุขลอย 5 มีประตู
3 บาน บานตรงกลางบริเวณมุขด้านหน้าหรือมุขลอยเป็นช่องประตูกว้าง 1.20
เมตร เป็นประตูไม้บ านเปิดเข้า ภายในมีธรณีบนยึดติด กับฝา หน้าตัด ไม้เฉลี่ย
อยู่ที่ 8.75x8.75 เซนติเมตร ยาว 1.50 เมตร ธรณีล่างติด กับพื้น หน้าตัด ไม้
เฉลี่ยอยู่ที่ 8.75x25 เซนติเมตร ยาว 1.50 เมตร เพื่อ รับบานประตู 2 บาน
หนา 5 เซนติเมตร สูง 3.50 เมตร มีเดือยด้านบนใส่อ ยู่ในธรณีบน ส่วนเดือ ย
หน้าจั่ว ฉ. 12  2558 | 235

ของบานด้านล่างจะวางอยู่ในครกที่ฝังอยู่ในไม้ธรณีล่าง มีกลอนดาลด้านใน
กรอบซุ้มประตูเป็น ลักษณะซุ้มทรงเรือนแก้ว หน้าตัดไม้เฉลี่ยอยู่ที่ 5x15
เซนติเมตร มีอินทรธนูที่บ่าซุ้ม ส่วนยอดทําเป็นลอนโค้งเว้าแล้วขยักตอน
ปลาย 6 บานประตูสลักไม้ประดับ ลายขดออกปลายเป็นลายกระหนกสามตัว
สลับ กับออกเป็นลายช่อหางโต ตรงกลางบานเป็นอกเลาจําหลักลาย ปัจจุบัน
บานประตูนี้ถูกปิดตายไม่เปิดให้ใ ช้งาน ส่วนประตูอีก 2 บานด้านข้าง มีความ
กว้าง 90 เซนติเมตรเท่ากัน ทั้ง 2 ข้าง กรอบซุ้มประตูเป็น ลักษณะซุ้มทรง
เรือนแก้วเช่น กัน แต่จะมีลักษณะรูปทรงที่ย่อมกว่าและไม่มีอินทรธนู ที่บ่าซุ้ม
บานประตูและอกเลาไม่มีการจําหลักลายใดๆ บานประตูสูง 2.50 เมตร โดย
ประตูท้ัง 2 บานนี้จะมีบันไดพาดเพื่อเข้าสู่ตัวอาคาร เป็น บันไดไม้ 5 ขั้น กว้าง
1 เมตร ส่วนฝาด้านสกัดหลังนั้น มีประตู 2 บานขนาดใกล้เคียงกับด้านหน้า
ต่างกันเพียงกรอบซุ้มเป็น รูปแบบกรอบเช็ด หน้า คิ้วลวดบัวธรรมดา ไม่เป็นซุ้ม
เรือนแก้ว
2. ระบบโครงสร้างหลังคา
โครงสร้างหลังคา ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนตามลักษณะการซ้อนชั้น
คือหลังคาซ้อนบนและหลังคาซ้อนล่าง โดยหลังคาในแต่ละชั้นจะถูกแบ่งผืน
หลังคาเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่วนหลังคาจั่ว (ตับ ที่ 1) และส่วนหลังคากันสาด
(ตับ ที่ 2, 3 และ 4) ลักษณะโครงสร้างส่วนหลังคาจั่ว ใช้การถ่ายน้ําหนักด้วย
ระบบขื่อเอก ขื่อโท หรือแบบเครื่องประดุแท้ ชนิดขื่อเอกพาดอยู่กับเสาร่วมใน
ส่วนหลังคากันสาดเป็นโครงสร้างเป็นเครื่อ งประดุเช่น เดีย วกับ ส่วนหลังคาจั่ว
โดยมีขื่อ ร่วมนอกพาดอยู่ปลายเสานอกฝั่งฝาปะกน โคนของขื่อ ร่วมนอกจะฝัง
อยู่ที่เสาร่วมใน โดยระบบการถ่ายน้ําหนักของโครงหลังคา (Flow of Loads)
แบบเครื่องประดุน้ันเป็นโครงสร้างที่แสดงการทําหน้าที่ของตัวไม้แต่ละชิ้น
อย่างตรงไปตรงมา การถ่ายน้าํ หนักจะถ่ายเป็นทอดๆ น้ําหนักจากเครื่องมุง
ระแนง กลอน อกไก่ ดั้ง แป ขื่อ โท เสาตุ๊กตา แล้วถ่ายน้ําหนักลงมายังขื่อเอก
หรือ ขื่อประธานก่อนที่จะกระจายน้ําหนักลงสู่เสาร่วมในหรือเสาประธาน 7
การเชื่อมต่อหรือการเข้าไม้แต่ละจุดของโครงสร้างนั้น มีทั้งการบาก การเพลาะ
การเจาะ และการทําเดือ ย เพื่อให้โครงสร้างแต่ละชิ้น ยึด ติด กัน ด้วยการสับ
การวางทับ และการสอดเดือย ทําให้โครงสร้างแต่ละจุดเหลือ เนื้อไม้เพีย ง
เล็กน้อย นิยมใช้เป็นระบบโครงสร้างในอาคาร อุโบสถ วิหาร นับตั้งแต่สมัย
สุโขทัยถึงอยุธยา ซึ่งถือเป็นระบบโครงสร้างหลังคาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ระบบม้าต่างไหมหรือม้าตั่งไหม ที่นิยมใช้กันในลักษณะโครงสร้างหลังคาของ
สถาปัตยกรรมล้านนา
ลักษณะรูปทรงหลังคาศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็น
ลักษณะตกท้องช้างหรือแอ่นท้องสําเภาเมื่อมองจากด้านข้างอาคาร โดยเส้น
สายของรูปทรงตั้งแต่สันหลังคาจนถึงเส้น ล่างของเชิงกลอนทั้งด้านหน้าและ
หลังเชิด ขึ้น ระนาบของผืนหลังคาทั้งหมดจะบิดไม่อ ยู่ในระนาบหรือแนว
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เส้นตรงตามธรรมชาติ8 พร้อมกัน นั้น ลักษณะการยื่นไขราหน้าจั่วหรือระยะ
หลังคาที่ยื่นออกมาจากหน้าบันหรือ หน้าจั่ว เส้นขอบริมหลังคาทุกตับหรือ
เส้นแนวด้านข้างของเครื่องลํายองหรือตัวรวยจะมีการชะโงกหรือ ล้มออกจาก
แนวตั้งฉาก ซึ่งลักษณะรูปทรงหลังคาที่อ่อนหัวท้ายเชิดไม่อ ยู่ในระนาบฉากนั้น
ส่งผลให้มีการออกแบบโครงสร้างให้สัมพัน ธ์กับ ลักษณะเส้นสายของรูปทรง
จึงทําให้แต่ละชุดของโครงสร้างมีระยะที่แตกต่างกัน ไป เช่น ความสูงของเสา
ระยะของแต่ละห้องเสา ตัวไม้โครงสร้างแต่ละชิ้น ระยะยื่น เต้าของหลังคาตับ
สุด ท้าย เป็นต้น

ลายเส้ น รู ป ตั ด โครงสร้ า ง
ตามยาว

การศึกษาระบบโครงสร้างหลังคาเครื่องประดุศาลาการเปรียญวัดใหญ่
สุวรรณาราม แบ่งลําดับการอธิบ ายดังนี้ คือ
2.1 ส่วนหลังคาซ้อนบน
หลังคาจั่ว (ตับที่ 1) ในทุกๆ ช่วงของเสาร่วมในนับจากด้านหลัง
ทิศตะวันตกจํานวน 8 คู่ 16 ต้น จะมีขื่อเอกหรือขื่อประธานวางสับ ทับ หัวเสา
พาดระหว่างช่วงของเสาร่วมใน เป็นโครงหลักรับชุดหลังคาจั่ว ซ้อนบน โดย
ขื่อเอกหรือ ขื่อประธานเป็นไม้หน้าตัด สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 20x20 เซนติเมตร
สูงจากพื้นอาคารประมาณ 6 เมตร ปลายด้านล่างของขื่อเอกสันนิษฐานว่า มี
การบากรูสําหรับสวมเดือยที่หัวเสาเพื่อยึดปลายทั้งสองด้านของขื่อเอกกับเสา
ร่วมใน โดยส่วนปลายของขื่อเอกยื่นออกจากแนวเสาประมาณ 20 เซนติเมตร
ทําเป็น เดือยเข็น ที่ปลายขื่อเอกยึด กับ รูเดือยเข็น ที่เชิงกลอน โดยมีสะพานหนู
วางพาดอยู่เหนือเชิงกลอนอีกที โดยด้านข้างระหว่างห้องเสายึด ช่วงเสาแต่ละ
ช่วงด้วยแปหัวเสาไม้หน้าตัด สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 20x20 เซนติเมตร
วางสับอยู่บนขื่อ เอก พาดตามยาวตลอดแนวห้องเสาและยื่นเลยออกไปจากตัว
อาคารมากกว่าระยะไขราเล็กน้อ ย โดยในตําแหน่งที่ยึด นั้น แปหัวเสาจะมีการ
บากสําหรับวางสับ ทับ ที่สัน ของขื่อ เอก ซึ่งจะบังคับไม่ใ ห้แปหัวเสาเคลื่อ น โดย
ในส่วนของการบากไม้ทั้ง 2 ส่วนจะใช้วิธีการบากแบบครึ่งต่อครึ่ง ดังนั้น เมื่อ
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มองดูจากภายนอกจะเห็นการเข้าไม้ทั้ง 2 ส่วนระหว่างขื่อเอกและแปหัวเสา
วางสับประกบกันพอดี

ลายเส้ น ประกอบการอธิ บาย
ระบบโครงสร้ า งหลั ง และการ
เข้ า ไม้ ข องหลั งคาจั่ ว (ตั บ ที่
1) ของหลั ง คาซ้ อนบน

เหนือ ขื่อเอกจะเป็น ชุด ของขื่อโท 2 ชุด เรียกว่า ขื่อโทบนและขื่อ
โทล่าง โดยตั้งเสาตุ๊กตาไม้หน้าตัด สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 17.5x17.5
เซนติเมตร สูง 86 เซนติเมตร จํานวน 2 ต้น โคนเสาทําเป็น เดือ ยสําหรับ สวม
ยึด กับ รูเดือยของขื่อ เอก ปลายด้านบนของเสาตุ๊กตาทําเป็น เดือยสําหรับสวม
รับรูเดือยของขื่อโทตัวล่าง ซึ่งไม้ขื่อโทตัวล่างมีหน้าตัด สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
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ประมาณ 17.5x17.5 เซนติเมตร ยาว 2.30 เมตร วางสับ ทับ หัวเสาตุ๊กตาทั้ง
2 ต้น โดยในตําแหน่งเดียวกัน นี้ของขื่อโทตัวล่างจะมีแปลาน สับอยู่ที่หัวขื่อ
โดยขื่อโทตัวล่างนี้จะบากไม้และทําเป็น สันเพื่อให้แปลานยึดแน่น ไม่เคลื่อน
โดยปลายของขื่อโทตัวล่างนี้จะตัดปลายขื่อบาดทแยงตามแนวกลอน เหนือ
ระดับ ขื่อโทตัวล่างจะเป็น ชุดโครงสร้างของขื่อโทตัวบน จะตั้งดั้งหรือเสาดั้งขึ้น
ไปรับอกไก่ โดยตั้งเสาตุ๊กตาชุดบนขึ้นไปรับ ขื่อโทตัวบน โดยตําแหน่งตรงกลาง
ของขื่อโทตัวบนนี้จะเจาะเป็นรูเพื่อ รับเดือยของโคนดั้ง ส่วนปลายดั้งจะตกแต่ง
ให้มีเดือ ย โดยบ่าของเดือยจะบากให้ได้องศาเดียวกับ อกไก่ด้านล่าง เพื่อยึดดั้ง
ให้ค้ําอกไก่ในแต่ละทุกๆ ช่วงเสา โดยอกไก่มีหน้าตัดคล้ายขนมเปีย กปูน หน้า
กว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ส่วนสันบากเป็น ร่อ งรูปหางเหยี่ยวเป็น ช่วงๆ
ตามระยะแนวกลอน โดยปลายกลอนทําเป็น เดือนหางเหยี่ยวยึด กับ ร่องตรง
สันอกไก่ ไม้กลอนมีขนาดหน้าตัดเฉลี่ยประมาณ 1.25x10 เซนติเมตร วาง
พาดจากสันอกไก่ตามแนวหลังแปลานจบที่สะพานหนู ระยะห่างของกลอน
แต่ละตัวเมื่อ วัดกลางกึ่งกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 30 เซนติเมตร ทําหน้าที่รับไม้
ระแนง หน้าตัด สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 2.5x2.5 เซนติเมตร ระยะห่าง
ของระแนงแต่ละตัวเมื่อ วัดกลางกึ่งกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร ซึ่ง
จะมีวัสดุมุงหลังคาเป็นแบบกระเบื้องกาบูที่จะมีขอในส่วนของกระเบื้อ งตัวเมีย
และตัวผู้มาเกี่ยวอยู่ที่ไม้ระแนง
ตรงส่วนนอกขอบเสาร่วมในใต้แปหัวเสาจะมีไม้ เชิงแป หน้าตัด
เฉลี่ยประมาณ 5x30 เซนติเมตร เป็นไม้แผ่นแบนวางทอดตลอดความยาว
ของหลังคาตกแต่งให้เป็นบ่าสําหรับรองรับกลอนในหลังคาของตับ ต่อ ไป
หลังคากันสาด (ตับ ที่ 2 และ 3) โครงสร้างเป็นเครื่องประดุ
เช่นเดียวกับ ส่วนหลังคาจั่ว โดยมีขื่อร่วมนอกหรือขื่อระเบียง ไม้หน้าตัด
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 17.5x17.5 เซนติเมตร ยาว 3.00 เมตร สูง
จากพื้นศาลาการเปรียญ 3.10 เมตร พาดอยู่ปลายเสาร่วมนอกฝั่งฝาปะกน
สันนิษฐานว่า มีการบากรูสําหรับสวมเดือยที่หัวเสาร่วมนอก ส่วนโคนของขื่อ
ร่วมนอกจะฝังอยู่ที่เสาร่วมใน โดยโคนส่วนปลายของขื่อ ร่วมนอกนี้จะแต่ง
เป็น เดือยเต็มโค่น ขื่อ สําหรับ ฝังไปในรูเดือยของเสาร่วมใน ซึ่งขื่อ ร่วมนอกหรือ
ขื่อระเบียงนี้จะทําหน้าที่รับ ชุดโครงสร้างหลังคากันสาดในส่วนที่คลุมพื้น ที่
ภายในอาคาร โดยส่วนปลายของขื่อ ร่วมนอกจะยื่นออกจากแนวเสาประมาณ
15 เซนติเมตร เรีย กขื่อแทนเต้า ทําเป็น เดือยเข็น ที่
โดยด้านข้างระหว่างห้องเสายึด ช่วงเสาร่วมนอกแต่ละช่วงด้วยแป
หัวเสาไม้หน้าตัด สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 17.5x17.5 เซนติเมตร วางสับ
อยู่บนขื่อ ร่วมนอกหรือ ขื่อระเบียงพาดรอบตลอดแนวห้องเสา โดยในตําแหน่ง
ที่ยึด แปหัวเสาจะมีการบากสําหรับวางสับ ทับ ที่สันของขื่อร่วมนอก ซึ่งจะบังคับ
ไม่ใ ห้แปหัวเสาเคลื่อน วัดจากกึ่งกลางหลังแปหัวเสายาวตามแนวขื่อ ร่วมนอก
เข้ามายังเสาร่วมใน 1.30 เมตร จะเป็นจุด กึ่งกลางของตําแหน่งการตั้งเสา
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ลายเส้ น ประกอบการอธิ บาย
ระบบโครงสร้ า งหลั ง คา
กั น สาด ส่ ว นที่ ค ลุม พื้ น ที่
ภายในอาคาร
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ตุ๊กตา ไม้หน้าตัด สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 17.5x17.5 เซนติเมตร สูง
1.00 เมตร โคนเสาทําเป็นเดือยสําหรับสวมยึด กับ รูเดือยของขื่อ ร่วมนอก
ปลายด้านบนของเสาตุ๊กตาทําเป็น เดือยสําหรับสวมรับ รูเดือยของขื่อโทหรือ
ขื่อปีกนก ตรงส่วนนอกขอบเสาตุ๊กตาใต้ขื่อปีกนกจะมีไม้เชิงแป (หลังคาตับที่ 3)
หน้าตัดเฉลี่ยประมาณ 7.5x17.5 เซนติเมตร เป็นไม้แผ่นแบนวางทอดตลอด
ความยาวของหลังคาตกแต่งให้เป็นบ่าสําหรับรองรับกลอนของหลังคาตับที่ 3
ตรงกลางระหว่างแปหัวเสากับเสาตุ๊กตาจะตั้งเสาตุ๊กตา (ชุดหลังคาตับ ที่ 3)
ความสูง 23 เซนติเมตร รับ ขื่อตุ๊กตาไม้ หน้าตัดเฉลี่ยประมาณ 15x15
เซนติเมตร ยาว 95 เซนติเมตร ปลายปาดเฉียงตามแนวกลอน มีแปลานวาง
สับ ทับ ที่สัน โดยชุดโครงสร้างที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งหมดจะรับชุดไม้กลอนขนาด
หน้าตัดเฉลี่ยประมาณ 1.25x10 เซนติเมตร ยึดปลายบนที่บ่าของเชิงแปพาด
ตามแนวหลังแปลาน จบที่สะพานหนู มีไม้ระแนงตีตามแนวกลอน ระยะห่าง
ของระแนงแต่ละตัวเมื่อ วัดกลางกึ่งกลางโดยเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร
รับ วัสดุมุงหลังคาของชุดโครงสร้างหลังคากันสาด (ตับ ที่ 3)
ในส่วนชุดโครงสร้างหลังคากันสาด (ตับ ที่ 2) จะเริ่มจากขื่อโท
หรือขื่อปีกนก หน้าตัดเฉลี่ยประมาณ 15x15 เซนติเมตร ยาว 1.82 เมตร
สูงจากหลังขื่อ ร่วมนอก 1.00 เมตร พาดอยู่ปลายเสาตุ๊กตามีการบากรูสําหรับ
สวมเดือยที่หัวเสาตุ๊กตา โคนฝังอยู่ที่เสาร่วมใน ส่วนปลายของขื่อโทหรือ ขื่อ
ปีกนกจะยื่นออกจากแนวเสาตุ๊กตาประมาณ 15 เซนติเมตร ทําเป็น เดือยเข็น
ที่ปลายขื่อ ยึด กับ รูเดือยเข็น ที่เชิงกลอน โดยมีสะพานหนูวางพาดอยู่เหนือเชิง
กลอน เช่น เดียวกับ ขื่อ ร่วมใน ปลายของขื่อโทหรือ ขื่อ ปีกนกจะถูกยึดตามแนว
ยาวด้วยแปหัวเสาไม้ หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 15x15 เซนติเมตร
วางสับอยู่บนขื่อโทหรือ ขื่อ ปีกนกพาดรอบตลอดแนวห้องเสา โดยมีเสาตุ๊กตา
(ชุด หลังคาตับที่ 2) จํานวน 2 ต้น ไม้หน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ
15x15 เซนติเมตร โคนเสาตุ๊กตาทั้ง 2 ต้นทําเป็น เดือยสําหรับสวมยึด กับ รู
เดือยของขื่อโทหรือ ขื่อปีกนก วัดจากกึ่งกลางหลังแปหัวเสา ยาวตามแนวขื่อโท

ลายเส้ น ประกอบการอธิ บาย
ระบบโครงสร้ า งหลั ง คา
กั น สาด และลั ก ษณะการ
เข้ า ไม้

หรือ ขื่อปีกนกเข้ามายังเสาร่วมใน 1.00 เมตร จะตั้งเสาตุ๊กตาต้นแรก สูง
73 เซนติเมตร ปลายด้านบนของเสาตุ๊กตาทําเป็น เดือยสําหรับสวมรับ รูเดือย
ของขื่อ ปีกนกตัวบน หน้าตัดเฉลี่ยประมาณ 12.5x12.5 เซนติเมตร ยาว
80 เซนติเมตร ปลายบาดเฉียงตามแนวกลอนมีแปลานวางสับ ทับ ที่สัน
ส่วนโคนของขื่อ ปีกนกตัวบนจะฝังอยู่ท่ีเสาร่วมใน ส่วนเสาตุ๊กตาต้น ที่ 2 สูง
28 เซนติเมตร รับ ขื่อตุ๊กตาไม้ หน้าตัดเฉลี่ยประมาณ 12.5x12.5 เซนติเมตร
ยาว 74 เซนติเมตร ปลายบาดเฉียงตามแนวกลอน มีแปลานวางสับ ทับ ที่สัน
วางชุด ไม้กลอน ยึดปลายบนที่บ่าของเชิงแปพาดตามแนวหลังแปลานทั้ง 2 ตัว
จบที่สะพานหนู ตีไม้ระแนงตามแนวกลอน รับ วัสดุมุงหลังคาของชุดโครงสร้าง
หลังคากันสาด (ตับ ที่ 2)
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เนื่อ งด้วยส่วนของหลังคาซ้อนบน ลักษณะหลังคาด้านหน้าฝั่ง
ทิศตะวันออกและด้านหลังฝั่งทิศตะวันตกมีความแตกต่างกัน คือ ด้านหน้าเป็น
หลังคาจั่วทอดยาวแบ่งเป็น 4 ตับ ในขณะที่ด้านหลังเป็นหลังคาจั่ว 1 ตับบน
ส่วนอีก 3 ตับ ที่เหลือ เป็น หลังคากันสาดคลุมรอบ
ลายเส้ น แสดงลัก ษณะของ
รู ป ทรงหลั ง คา คือ 1 ชุ ด
หลั ง คาซ้ อ นบนมี ทั้ ง หมด
4 ตั บ เป็ น แบบ 2 ฝั่ ง ไม่
เหมื อ นกั น โดยฝั่ ง ทิ ศ
ตะวั น ออกเป็ น หลั ง คาจั่ ว
ซ้ อ น 4 ตั บ (1ข) ส่ ว นฝั่ ง ทิ ศ
ตะวั น ตกตั บ ที่ 1 เป็ น หลั ง คา
จั่ ว ส่ ว นตั บ ที่ 2, 3, 4 (1ก)
เป็ น หลั ง คากั นสาด แบบมี มุ ข
ประเจิ ด (1.1)
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เมื่อ พิจารณาระบบโครงสร้างในส่วนมุมของอาคาร ชุด ผืนหลังคา
กันสาดตับ ที่ 2 และ 3 จะมาบรรจบกันเป็นสัน ซึ่งจะต้องมี ตะเข้สัน ในชุด มุม
ของเสาทํามุม 45 องศา แต่เนื่องด้วยระยะห่างของช่วงเสาฝั่งด้านสกัดและ
ห้องเสาตามยาวในส่วนมุมมีระยะไม่เท่ากัน ทําให้มีการแก้ไขปัญหาการวาง
ตะเข้สันตรงบริเวณมุมของหลังคากันสาด โดยใช้วิธีการแขวนขื่อในแนวทแยง
โดยยึด กับไม้ท่ีวางคัด กับ มุมขื่อ ร่วมนอกหรือขื่อระเบียงที่ตรงบริเวณมุมโคนขื่อ
ที่ฝั่งยึด กับเสาร่วมในด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งยึดกับ ไม้ที่วางคัดกับ มุม ของแปหัว
เสาบริเวณมุมอาคาร และตั้งเสาตุ๊กตาเบนทํามุม 45 องศา ขึ้น ไปรับ ตะเข้สัน
ของหลังคากันสาดพาดยาวขึ้น ไปเป็น ชุดหลังคาตับ ที่ 2 โดยการแขวนขื่อใน
ลักษณะนี้จะแทนการเจาะเสาร่วมในซึ่งมี ขื่อหมู่9 ยึดโคนขื่อไว้กับเสาอยู่แล้ว
ถึง 2 ด้าน ซึ่งเนื้อไม้และความคงทนแข็งแรงจะน้อยลงหากมีการเจาะใส่โคน
ขื่อ ตัวที่ 3 ซึ่งถือ เป็น ภูมิปัญญาเชิงช่างในการคิด สร้างสรรค์ระบบโครงสร้างให้
มีประสิทธิภาพและสวยงามไปในตัว
ด้านหลังทิศตะวันตกของชุด หลังคาซ้อนบนจะมีหลังคาซ้อนลดยื่น
ออกจากหน้าจั่วของซ้อนบนที่เรียกว่า มุขประเจิด โดยมีเสาย่อ มุมไม้สิบสอง
ซึ่งตั้งอยู่บนเสาร่วมนอกคู่หน้าสุด ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งทะลุหลังคากันสาดตับที่ 3
ขึ้น ไปรับ-ขื่อเอก ซึ่งพาดระหว่างเสาย่อมุมไม้สิบสองทั้ง 2 ต้น ปลายขื่อ เอกทั้ง
2 ฝั่ง มีแปหัวเสาวางสับ ทับ สัน ขื่อ ที่หัวเสา โคนพาดทะลุหลังคากันสาดตับที่ 2
เข้าไปยึดอยู่กับเสาร่วมในคู่หน้าสุด ฝั่งทิศตะวันตก โดยชุดโครงสร้างทั้งหมดจะ
มีลักษณะการเชิด ขึ้น เหนือ ขื่อเอกจะเป็น ชุดขื่อโท 2 ชุด โดยขื่อโทชุดบนตั้งดั้ง
รับอกไก่อีกที โดยในแต่ละช่วงระหว่างแปลานของชุดโครงสร้างจะมีการเสริม
จันทันและแป (แบน) ค้ําชุดโครงสร้างเครื่อ งประดุเพื่อเสริมความแข็งแรง

บน : ลายเส้ น ประกอบการ
อธิ บ ายระบบโครงสร้ า งมุข
ประเจิ ด
ขวา : ลายเส้ น ประกอบ
การอธิ บ ายระบบโครงสร้า ง
กั น สาดในส่ ว นที่ ม าบรรจบ
กั น

หลังคาตับ สุด ท้าย (ตับ ที่ 4) ซึ่งยื่นออกไปนอกอาคารใช้ระบบ
โครงสร้างยื่น เต้า ขนาดหน้าตัดไม้ 10x12.5 เซนติเมตร ยาว 1.15 เมตร โคน
ฝังยึด ที่กึ่งกลางเสาร่วมนอกทําหน้าที่รับปลายด้านล่างของจัน ทัน ขนาดหน้า
ตัดไม้ 10x15 เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร ส่วนปลายด้านบนของจันทัน ยึดไว้
กับเสาร่วมนอก บากสันจัน ทัน รับแปแบน ขนาดหน้าตัดไม้ 5x10 เซนติเมตร
พาดตามแนวยาวของอาคาร รับชุด กลอน ระแนง และเครื่องมุงหลังคาอีกที
ปลายของเต้าค้าํ ยัน ด้วยคันทวยไม้แกะสลักลายทวยหน้าตั๊กแตนรองรับชายคา
โดยส่วนล่างแต่งเป็นเดือยเข็นยึดอยู่กับ รูเดือยที่เจาะอยู่ที่เสาส่วนบนจะค้ําและ
แต่งเป็นเดือยยึดอยู่กับรูเดือยของเต้า
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ลายเส้ น ประกอบการอธิ บาย
ระบบโครงสร้ า งส่ว นชายคา
หลั ง คาตั บ สุ ด ท้า ย

2.2 ส่วนหลังคาซ้อนล่าง
ชุดหลังคาซ้อนล่างมีท้ังหมด 4 ตับ โดยตับที่ 1 เป็นหลังคาจั่ว อีก
3 ตับ ที่เหลือ เป็น ลักษณะหลังคากันสาด คล้ายกับ ชุดหลังคาซ้อนบนด้านหลัง
ฝั่งทิศตะวันตก ต่างกันเพียงลดชุดโครงสร้างตั้งแต่ระดับ อกไก่ลงมาต่ํากว่าชุด
หลังคาซ้อนบน โดยหลังคาจั่วตับ ที่ 1 ของหลังคาซ้อนล่างคลุมพื้น ที่ภายใน
อาคารในช่วงของห้องเสาที่ 2 นับจากด้านหน้าฝั่งทิศตะวันออก เป็นระบบ
โครงสร้างเครื่องประดุ ตั้งอยู่บนเสาคู่กลางของห้องเสาที่ 2 มีขื่อเอกพาด
ระหว่างช่วงเสา สับ ทับ สัน ขื่อด้วยแปหัวเสา พาดแปหัวเสาตามยาวถึงเสาร่วม
ในคู่แรก โค่นยึดไว้ที่เสา ใต้แปหัวเสาจะมีไม้ เชิงแป ทอดตลอดความยาวของ
หลังคาตกแต่งให้เป็นบ่าสําหรับรองรับกลอนหลังคากันสาดของตับ ล่าง เหนือ
ขื่อเอกตั้งเสาตุ๊กตาสองต้น รับขื่อโทตัวล่าง มีแปลานสับ ทับที่ปลายขื่อ โท และมี
จันทันเสริมค้ําระหว่างแปหัวเสากับแปลาน โดยตรงกลางของจัน ทันเสริม บาก
รับแปแบน (แปหาญ) เหนือ ขื่อโทตัวล่างตั้งเสาตุ๊กตารับ ขื่อโทตัวบน พร้อมทั้ง
มีจัน ทันเสริมที่บากรับแปแบนค้ําระหว่างช่วงขื่อโทล่างกับ ขื่อโทบน ชุด สุดท้าย
เหนือ ขื่อโทตัวบนตั้งดั้งรับอกไก่และมีจัน ทันเสริมที่บากรับแปแบนค้ําระหว่าง
ขื่อโทบนและดั้ง โดยแปลานของชุด ขื่อโททั้งตัวบนและล่างจะพาดตามยาวถึง
เสาตุ๊กตาของชุดโครงสร้างขื่อโทบนและล่างของเครื่องประดุหลังคาซ้อนบน
และอกไก่ของหลังคาซ้อนล่างก็จะพาดตามยาวยึด ที่ดั้งของเครื่องประดุหลังคา
ซ้อนบนเช่น กัน
หลังคากันสาดตับ ที่ 2 และ 3 ของชุดหลังคาซ้อนล่างคลุมรอบ
พื้น ที่ภายในของห้องเสาที่ 2 ถึงด้านหน้าอาคารห้องเสาแรกสุด ที่เป็นระเบียง
โล่ง ชุดโครงสร้างเป็นแบบเดียวกัน กับระบบโครงสร้างหลังคากันสาดของซ้อน
บน โดยตับ ที่ 4 ยื่นออกไปนอกอาคารใช้ระบบโครงสร้างยื่นเต้ามีจัน ทัน โดย
ในส่วนชั้นหลังคากันสาดลดชั้นบริเวณห้องเสาที่ 3 เพิ่มเต้ายื่นชายคา 2 ตัวใน
ระดับ ที่ต่างกัน รับ จัน ทันตับ ที่ 4 ซ้อนบน และจัน ทัน ตับ ที่ 4 ซ้อนล่าง มีเสา
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ลายเส้ น ประกอบการอธิ บาย
ระบบโครงสร้ า งชุด หลั ง คา
ซ้ อ นล่ า ง

ตุ๊กตาตั้งค้ําระหว่างเต้า โดยส่วนปลายของเต้าค้ํายัน ด้วยคันทวยไม้รองรับ
ชายคา โดยคันทวยมีขนาดเดียวกับ กับ ชุดหลังคาซ้อนบนแต่ลดระดับลงมาตาม
เต้าของชุดหลังคาซ้อนล่าง ในขณะที่เสาต้น ริมนอกสุดของส่วนระเบียงโล่ง
ด้านสกัดหน้าทั้ง 2 ข้างจะมีการเจาะเสารับ เต้ารุม10 ของชายคา 2 ตัว และ
บริเวณมุมหลังคายื่น ตะเข้สันทํามุม 45 องศา ตรงส่วนที่หลังคากันสาดมา
บรรจบกัน ทําให้ส่วนนี้จึงมีคันทวยค้ําถึง 3 ตัว โดยส่วนล่างแต่งเป็นเดือยเข็น
ยึดอยู่กับ รูเดือยที่เจาะอยู่ที่เสา ส่วนบนจะค้ําและแต่งเป็น เดือยยึดอยู่กับ รู
เดือยของเต้าและตะเข้สัน โดยคันทวยตัวที่คา้ํ ตะเข้สัน จะมีลักษณะรูปทรง
ยืดยาวแตกต่างจากตัวอื่นๆ เนื่องด้วยระยะของการยื่นไปค้าํ มีความยาวที่
มากกว่าคันทวยตัวที่ค้ําอยู่ในส่วนปลายเต้า
ลายเส้ น ประกอบการอธิ บาย
ระบบโครงสร้ า งตามยาวของ
อาคาร

สรุป
จากการศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารเครื่องไม้อันทรงคุณค่าและเป็นมรดกชิ้น สําคัญ
ของงานสถาปัตยกรรมไทยให้ได้ศึกษา แสดงให้เห็น ถึงภูมิปัญญาเชิงช่าง และ
เทคนิคงานโครงสร้างโบราณต่างๆ ไว้ได้อ ย่างน่าสนใจยิ่ง ทั้งระบบโครงสร้าง
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ลายเส้ น รู ป ตั ด โครงสร้ า ง
ด้ า นสกั ด

ตัวอาคาร และระบบโครงสร้างหลังคา ร่วมไปถึงรายละเอียดการยึด ติด ชิ้นส่วน
ของไม้ในแต่ละองค์ประกอบของโครงสร้าง ทั้งวิธีการเข้าไม้ บาก- ถากไม้ การ
เข้าเดือย และรายละเอียดของรอยต่อต่างๆ โดยเฉพาะระบบโครงสร้างเครื่อ ง
ประดุแท้ ในชุดโครงสร้างหลังคาซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบโบราณ
ที่ยังปรากฏลักษณะสําคัญ ต่างๆ ให้ได้เรียนรู้ ซึ่งนอกเหนือจากรายละเอียดใน
บทความนี้ยังมีประเด็น ศึกษาเพิ่มเติมอื่นๆ อาทิ ลักษณะรูปทรงหลังคาศาลา
การเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามเป็น ลักษณะตกท้องช้างหรือแอ่น ท้องสําเภา
เส้นสายของรูปทรงตั้งแต่สัน หลังคาจนถึงเส้นล่างของเชิงกลอนทั้งด้านหน้า
และหลังเชิด ขึ้น ระนาบของผืนหลังคาทั้งหมดมีการบิด ไม่อยู่ในระนาบหรือ
แนวเส้นตรงตามธรรมชาติท่ีจะสัมพัน ธ์กับระบบโครงสร้างภายในที่ระดับ
ของแต่ละชุดโครงสร้างเครื่องประดุกับความสูงของเสาในแต่ละต้น ที่มีระยะ
ที่แตกต่างกัน ไป รวมไปถึง แปหัวเสา แปลาน อกไก่ กลอน ที่ยึดในแต่ละช่วง
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ของโครงสร้างย่อมไม่อ ยู่ในระนาบหรือแนวเส้นตรง และอีกประเด็นที่น่าสนใจ
ศึกษาคือ วัสดุมุงหลังคาที่มุงด้วยกระเบื้องกาบู แต่ปัจจุบัน ได้มีการฉาบปูนทับ
บนกระเบื้องด้านนอกจนหมด ซึ่งทั้ง 2 ประเด็น ที่เกริ่นไว้มีความน่าสนใจใน
การเก็บ ข้อ มูลเพื่อ ทําการศึกษาต่อไปในอนาคต
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการก่อ สร้างอาคารเครื่อ งไม้ขนาดใหญ่จะไม่นิยม
ใช้ระบบโครงสร้างอย่างกรณีศึกษาศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแล้ว
ก็ต าม แต่จากการศึกษาก็พบว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบโบราณสะท้อนให้
เห็น ถึงภูมิปัญญาความเข้าใจในวัสดุและรายละเอียดของการก่อสร้างที่ประณีต
แข็งแรงและสวยงาม อีกทั้งยังผสานเป็นหนึ่งเดียวกับ พื้น ที่ภายใน ลักษณะ
รูปทรง และองค์ประกอบประดับตกแต่ง ปรากฏเป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่
เพียบพร้อมไปด้วยสุน ทรียภาพแห่งงานพุทธศิลป์
หุ่ น จํา ลองโครงสร้ า ง
ศาลาการเปรี ย ญ วั ด ใหญ่
สุ ว รรณาราม จั ดทํา โดย
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี่ 3 สาขาวิ ชา
สถาปั ต ยกรรมไทย ประจํา
ปี ก ารศึ ก ษา 2556
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