
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาวิเคราะหถึงความสําคัญและหลักวิชาในงาน
สถาปตยกรรมไทยแบบประเพณีประเภท “อาคารเครื่องยอด” โดยศึกษา
ในสวน “ยอดอาคาร” กรณีศึกษา “ยอดบุษบก-มณฑป” อันเปน “แมแบบ”
ของการออกแบบทรงยอดไทยใหกับงานเครื่องยอดประเภทตางๆ ที่ถูก
ออกแบบภายใต “รูปทรง” ที่เรียกวา “ทรงจอมแห” โดยอางอิงขอมูลจาก
เอกสาร ตัวแบบ และการสัมภาษณบุคลากรดานสถาปตยกรรมไทย

วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อใหไดมาซ่ึงกฎและเกณฑสวน
“ยอดอาคาร” ประเภท “ยอดบุษบก-มณฑป” และนําไปใชในการศึกษาเพื่อ
การออกแบบงานสถาปตยกรรมไทยเชิงสืบสานและพัฒนาในเชิงสรางสรรค
ตามคุณลักษณะความงามในแบบอยางอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
สืบตอไป พรอมกันนี้ไดอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการรางแบบหรือในทางชาง
เรียกวา “การขึ้นทรง” และการใหรายละเอียดองคประกอบตางๆ ภายใต
“เสนทรงจอมแห” ประกอบภาพลายเสนตามลําดับ ทั้งนี้ไดจัดทําภาพจําลอง
สามมิติเพื่องายตอการศึกษาและการทําความเขาใจ

เนื้อหาการศึกษาแบงออกเปน 6 สวนหลัก ประกอบดวย
1. ที่มา กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา
2. เอกสารและตัวแบบที่นํามาใชในการศึกษา
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“แม่แบบการศึกษา” รูปด้าน
แสดงยอดบุษบก-มณฑป  
ชุดเชิงกลอน 5 ช้ัน 
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3. รูปแบบอาคารประเภทบุษบก-มณฑปโดยสังเขป องค์ประกอบ
ส่วนยอดและช่ือเรียก 

4. ข้ันตอนและวิธีการร่างแบบยอดบุษบก-มณฑป ประกอบภาพ
ลายเส้น 

5. สารัตถะและภาพจําลองสามมิติ 
6. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
Abstract 
This study aims to analyze traditional Thai architectural design 
with a spire by emphasizing on its superstructure, stepped 
pyramidal roofs known as budsabok and mondop.  Stepped 
pyramidal roofs of budsabok and mondop in Thai architecture 
are emerged from a shape called chom hae which refers to     
an outline of a fishnet when it is raised with curve lines at     
the edges.  They have been a prototype for traditional Thai 
spires.  Sources of this study are based on documents, printed 
matters, architectural drawings, and interviews of specialists on 
traditional Thai architectural design.  Objectives of the study 
propose to gain design rules and proportions of 
superstructure, budsabok-mondop types, for the use of 
traditional Thai architectural design and innovation of Thai 
architecture.  The study will provide methods and step by 
step description how to create stepped pyramidal roofs of 
budsabok and mondop from an outline of chom hae [fishnet].   
It will also include their elements and details.  The result 
will likewise use three-dimensional models to visualize 
superstructure of budsabok-mondop roof types.   
 This paper is divided into six parts, namely background, 
framework and methodology ; documents and architectural 
drawings as sources of this study ; styles of budsabok and 
mondop roofs, their elements and names ; step by step guide 
with pictures on how to create budsabok-mondop roofs ; 
description and three-dimensional models ; and summary and 
suggestion. 
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ส่วนที่ 1 : ที่มา กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา  
การศึกษาสถาปัตยกรรมไทยตามแบบแผนโบราณท่ีมีการพัฒนาสืบเนื่องมา  
ถึงปัจจุบันนั้น แนวทางการศึกษาจะเน้นให้รู้ถึงรูปแบบ รูปทรง และลักษณะ 
ตั้งแต่ “โครงหลัก” ได้แก่ ส่วนฐาน ส่วนเรือน ส่วนหลังคา และส่วนยอด ถึง 
“โครงย่อย” ได้แก่ องค์ประกอบ และลวดลายประดับตกแต่ง รวมไปถึงชื่อ
เรียก ท่ีมา และความหมาย  ข้ันต่อมาให้รู้ข้ันตอนและวิธีการร่างแบบ การข้ึน
ทรง และการเขียนแบบตามแบบแผนหรือแบบอย่างงานครู ซึ่งการรู้เพียงกฎ 
เกณฑ์และวิธีการดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอต่อการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
ไทยเชิงสืบสานและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ให้ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
สืบต่อไปได้ อันเนื่องมาจากช่างหรือผู้ออกแบบและเหตุปัจจัยแวดล้อมในการ
ก่อรูปทางสถาปัตยกรรมจะเป็นแรงผลักดันให้ค้นหาความเป็น “ต้นแบบ”   
อยู่เสมอ ส่ิงท่ีจะตอบโจทย์การทํางานด้านการออกแบบได้คือความเข้าใจ    
ถึงความรู้อย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องผ่านการฝึกฝนอย่างช่ําชอง ผนวกเข้ากับ 
“ความคิดอ่าน” ของช่างหรือผู้ออกแบบ จนสามารถกล่ันกรองออกมาเป็น
แบบท่ีเปี่ยมด้วยคุณลักษณะและความงามภายใต้กรอบแบบแผนอย่างท่ีเรียก
ได้ว่า “ผูกแบบ” เป็น   

ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมไทยประเภท “อาคารเครื่องยอด” นั้น
เป็นท่ีทราบกันดีว่าเป็น “ท่ีสุด” ของแบบแผนงานสถาปัตยกรรมไทย เนื่อง
ด้วยฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรมท่ีมากับคติเรื่องจักรพรรดิราช-สมมติเทพ-
สมมติเทวราช และมิติทางสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนแต่สมบูรณ์ พร้อมด้วย
รูปแบบ รูปทรง และสัดส่วน ท่ีมีการประสานกันของ “โครงหลัก” และเติม
เต็มด้วย “โครงย่อย” รวมถึงรูปแบบท่ีหลากหลาย ล้วนแสดงออกถึงความ
ยิ่งใหญ่สมฐานะของอาคาร และเต็มไปด้วยความงดงามตามจริตของงานช่าง
ไทย  ในปัจจุบันการศึกษางาน “สถาปัตยกรรมเคร่ืองยอด” นอกจากจะศึกษา
ในระบบการถ่ายทอดแบบครูสู่ศิษย์แล้ว “งานครู” ก็ถือเป็นประจักษ์ผลงานท่ี
สะท้อนแบบแผนไว้ให้สําหรับศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่ท้ังนี้ส่ิงท่ีจะสะท้อนถึง 
“แบบแผน” หรือ “หลักวิชา” ท่ีมีการอธิบายผ่านส่ือท่ีเป็น “เอกสาร” หรือ 
“ตัวแบบ” อย่างเป็นข้ันเป็นตอนและมีหลักมีเกณฑ์ อันจะทําให้นักศึกษาและ
ผู้ท่ีสนใจได้รู้และเข้าใจใน “หลักวิชา” ดังกล่าวนั้นมีน้อย ผู้ศึกษาจึงมีความ
ตั้งใจอย่างมากที่จะค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์งานสถาปัตย- 
กรรมเครื่องยอด โดยเฉพาะ “ส่วนยอดอาคาร” กรณีศึกษา “ทรงยอดบุษบก-
มณฑป” อันเป็นหัวใจสําคัญ เพราะถือได้ว่าเป็น “แม่แบบ” ของการออกแบบ
ทรงยอดประเภทต่างๆ  

ส่ิงท่ีผู้ศึกษานํามาใช้เป็นเอกสารช้ันต้นเพ่ือตอบโจทย์การศึกษา    
ครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ “ตัวแบบ” และเอกสารท่ีบ่งบอกถึง 
“กฎเกณฑ์” ต่างๆ  ในส่วน “ตัวแบบ” ท่ีเป็น “ต้นแบบ” หรือมีความเป็น 
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“ต้นร่าง” ทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นท่ีทราบกันดีว่า สามารถใช้เป็น “ส่ือ” 
หรือ “ภาษา” ทางการออกแบบ และใช้เป็นตัวอธิบายความคิดและความงาม
ตามความต้องการของผู้ออกแบบงานท่ีแฝงไว้ในงานสถาปัตยกรรมช้ินนั้นๆ  
แต่อย่างไรก็ตาม “ตัวแบบ” ไม่สามารถอธิบายถึงข้ันตอนและวิธีการในการ
ร่างแบบ รวมถึงการได้มาซึ่งตัวแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม และหากเป็น
งานช่างหรืองานออกแบบทางสถาปัตยกรรมไทยด้วยแล้วย่อมมี “ราก” หรือ 
“แบบแผน” ท่ีผนวกกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้ตัวงานมีความ
หลากหลายมากกว่าท่ีจะสะท้อนเพียงแค่ “รูปลักษณ์” ตามแบบแผนเท่านั้น 
ซึ่งเหตุผลดังกล่าวย่อมเป็นปัญหาในการได้มาซึ่งคําตอบของกฎ เกณฑ์ ข้ันตอน 
วิธีการ และทัศนะทางความงามว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม   
ผู้ศึกษาได้รับเอกสารท่ีมีความสําคัญมากฉบับหนึ่งท่ีเรียกว่าได้ว่า เป็นบันทึก
ความรู้เก่ียวกับ “กฎเกณฑ์” ในการข้ึนทรงยอดบุษบก-มณฑป เมื่อผู้ศึกษา  
ได้นําเอกสารชุดนี้มาใช้ประกอบในการศึกษาร่วมกับเอกสารชุดแรก ทําให้
สามารถเติมเต็มในส่ิงท่ีขาดหายไปได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องด้วยภาษาท่ีใช้ใน
เอกสารชุดดังกล่าวเป็นภาษาทางเชิงช่างไทย ประกอบกับคุณลักษณ์ในงาน 
“สถาปัตยกรรมไทยเคร่ืองยอด” ท่ีเต็มไปด้วยมิติทางสถาปัตยกรรมท่ีซับซ้อน 
ทําให้การศึกษาเอกสารฉบับนี้อาจส่งผลให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน 
การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปบางประการจึงต้องอาศัยการอ่านจาก 
“ตัวแบบ” เครื่องยอดบุษบก-มณฑป รวมถึงการ “สัมภาษณ์” บุคลากรด้าน
สถาปัตยกรรมไทยไปพร้อมๆ กัน 

นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งท่ีมีความสําคัญไม่แพ้กัน คือส่วนท่ีเรียกว่า
สารัตถะ หรือคุณลักษณะอันเป็นเนื้อแท้ ท่ีผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ต่อยอดจาก
ผลลัพธ์การศึกษา “การข้ึนทรงยอดบุษบก-มณฑป” โดยมีการศึกษาเทียบ 
เคียงกับบริบททางสถาปัตยกรรมไทยท่ีเก่ียวข้อง พร้อมกับถอดเป็น “หลัก
วิชา” เพ่ือเป็นฐาน “ความคิดอ่าน” ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยเชิง
สร้างสรรค์ได้ต่อไป 
 
ส่วนที่ 2 : เอกสารและตัวแบบท่ีนาํมาใช้ในการศึกษา1 
“เอกสาร” และ “ตัวแบบ” ท่ีนํามาใช้ในการศึกษา “ยอดบุษบก-มณฑป” นั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ท่ีนําไปใช้ในการศึกษา 
ประกอบด้วย  

1. เอกสารแสดงแบบลายเส้นขนาดเล็กประกอบคําอธิบายของ
ผู้เขียน 

2. ตัวแบบแสดงแบบลายเส้นขนาดใหญ่ท่ีเป็นแบบก่อสร้าง ประกอบ
คําอธิบายท่ีระบุในแบบ 
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3. เอกสารแสดงข้ันตอนและวิธีการร่างแบบ “ยอดบุษบกหรือ
มณฑป”   

โดยมีรายละเอียดดังนี้  
กลุ่มที่ 1  เอกสารเรื่อง “บุษบก” และเอกสาร “การนิวัติแห่ง

ส่ิงส้าง” กล่าวถึงการออกแบบอาคารเครื่องยอด รวมถึงอาคารประเภท
บุษบก-มณฑป ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาครั้งนี้  เอกสาร 2 ชิ้นนี้ทําให้
สามารถระบุได้ว่า มีการใช้รูปทรงกํากับทรงยอด มีการกําหนดสัดส่วนของ
รูปทรงยอด และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทรงกับองค์ประกอบ
ส่วนยอดอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แบบลายเส้นบุษบก2 โดย พระพรหมพิจิตร ได้แสดงให้เห็นถึง
หลัก “สัดส่วน” ท่ีนํามาใช้กําหนดความกว้างต่อความสูงในอาคารประเภท
บุษบก โดยระบุไว้ว่า “ทรงเรือนบุษบกกว้าง 1 สูง 2” และ “หลังคา กว้าง 1 
สูง 2” นอกจากนี้ยังได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะบางประการของ “ส่วนหลังคา” 
ของ “ส่วนยอด” ไว้ว่า “พิจารณาส่วนลดหล่ันตามระดับชั้นเชิงกลอนให้เข้าใจ 
จะได้รัศมีจากแปลนเป็นความรู้” ซึ่งคําอธิบายดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ การแบ่งจังหวะการลดหล่ันของ “ส่วนหลังคา” 
โดยให้กําหนดท่ีระดับของ “ชั้นเชิงกลอน” และความสัมพันธ์ระหว่าง “ชั้น 
เชิงกลอน” กับ “รัศมี” จากแผนผัง ซึ่งคําว่า “รัศมี” หมายถึง “เส้นรัศมี”   
ท่ีปรากฏในแผนผัง ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการร่างแบบหรือเขียนแบบ     
ทําหน้าท่ีเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์การย่อมุมทุกๆ ชั้นเชิงกลอนเข้าไว้ด้วยกัน 

2) เอกสาร การนิวัติแห่งส่ิงส้าง3 (การนิวัติแห่งส่ิงสร้าง : ผู้ศึกษา) 
เอกสารดังกล่าวได้แสดงถึงงานช่างไทยในส่วนของยอดอาคารและศิราภรณ์  
ท่ีมี “รูปทรงจอมแห” กํากับ ดังคําอธิบายว่า “ยอดต่างๆ เหล่านี้ข้ึนซงจอมแห
ท้ังส้ิน...” ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้นําไปสู่การศึกษาในช่วงเวลาต่อมาเก่ียวกับ
ประเภทเครื่องยอดของไทยรวม 9 ชนิด4 แต่ส่ิงสําคัญในเอกสารท่ีน่าสนใจ
สําหรับการศึกษาครั้งนี้มีอยู่ 2 ส่วน คือการอธิบายถึง “รูปทรง” ท่ีกํากับ 
“ทรงยอด” เรียกว่า “ทรงจอมแห” และการแสดงภาพลายเส้นท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ยอดบุษบก-มณฑป” กับ “เส้นทรงจอมแห” ท่ีกํากับ
ทรงยอดนั้น ท้ังนี้ลายเส้นดังกล่าวได้ซ่อนหลักวิชาสําคัญท่ีผู้ศึกษานํามาใช้ใน
การศึกษา 2 ประการ คือ ประการท่ี 1 หลัก “รูปทรง” และการนําเส้นทรง 
ไปใช้ในการร่างแบบหรือออกแบบ  และประการท่ี 2 หลัก “สัดส่วน” ว่าด้วย
สัดส่วนความกว้างต่อความสูงของรูปทรงจอมแห 

กลุ่มที่ 2  เอกสาร “ตัวแบบ” พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 6 และรัชกาล 
ท่ี 8, “ตัวแบบ” มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี และตัวแบบอื่นๆ ซึ่งมีท้ังแบบท่ี
แสดงเฉพาะลายเส้นและแบบที่มีการระบุถึงตัวเลขท่ีอ้างอิงระยะต่างๆ รวมถึง
รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการก่อสร้าง  ผู้ศึกษาได้นําตัวแบบดังกล่าวมาศึกษา 



164 | หน้าจ่ัว ฉ. 12  2558 

วิเคราะห์ และ “สอบทวน” เทียบเคียงกับเอกสารอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะหาหลักวิชา 
ท่ีสอดแทรกอยู่ ท้ังนี้จะดําเนินการศึกษาตามแนวทางท่ีระบุไว้ในเอกสาร “วิธี
ร่างยอดบุษบกหรือมณฑป” ซึ่งเป็นเอกสารท่ีจะกล่าวถึงในกลุ่มท่ี 3 เป็นลําดับ
ถัดไป  ในส่วนของ “ตัวแบบ” ท่ีนํามาใช้ในการศึกษามีจํานวนท้ังส้ิน 8 เอกสาร 
ได้แก่ 

1) ตัวแบบ รูปตัดรวมพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2453)5 แสดง
แบบรูปตัดรวมด้านยาว ตัดผ่านด้านสกัดทับเกษตร และฉายภาพรูปด้านรวม
พระเมรุมาศทรง “บุษบก” ชุดเชิงกลอน 5 ชั้นท่ีพระสวด (ซ่าง) ออกแบบเป็น
ทรงบุษบกเช่นเดียวกัน พระท่ีนั่งทรงธรรมด้านข้าง และองค์ประกอบอื่นๆ ใน
แผนผังในมาตราส่วน 1 : 200  ส่ิงสําคัญท่ีผู้ศึกษานํามาใช้ศึกษาคือ การสืบหา
รูปทรงและสัดส่วนท่ีใช้ในการเขียนแบบขนาดเล็กเพ่ือถ่ายคุณลักษณะแบบ
องค์รวมของส่วนยอด กรณีชุดเชิงกลอน 5 ชั้น 

2) ตัวแบบ รูปด้านพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2468)6 แสดง
เฉพาะแบบท่ีเป็นรูปด้านอาคาร ประกอบด้วยฐานซ้อน 2 ชั้นรับพระเมรุมาศ
ทรง “บุษบก” ชุดเชิงกลอน 5 ชั้นซึ่งเป็นอาคารประธาน มีการแสดงแบบ
ตั้งแต่ส่วนฐาน ส่วนเรือน และส่วนยอด พร้อมท้ังรายละเอียดองค์ประกอบ
ประดับตกแต่งอย่างเต็มรูปแบบ ในมาตราส่วน 1 : 50 

3) ตัวแบบ รูปด้านส่วนหลังคาของส่วนยอดพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 6 
(ไม่ได้ระบุปีท่ีเขียน คาดว่า พ.ศ. 2468)7 แสดงแบบส่วนหลังคาของส่วนยอด
แบบตัดทอนองค์ประกอบประดับตกแต่งออก และเน้นท่ีองค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ ชุดเชิงกลอน 5 ชุด ประกอบด้วย ท้องไม้ เชิงกลอน และหลังคา       
ในมาตราส่วน 1 : 50  ในตัวแบบชุดเชิงกลอนได้แสดงให้เห็นถึงจังหวะและ
ความรู้สึกของเส้นสายท่ี “รวบเข้า” หาศูนย์กลาง และ “ส่งข้ึน” สู่ปลายยอด
อย่างต่อเนื่องกัน พร้อมกันนี้ยังแสดงเส้นประส่วนซุ้มบรรพ์แถลงเฉพาะแนว 
ซุ้มรังไก่ท่ีสะท้อนคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับชุดเชิงกลอน และการระบุระยะ
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ สะท้อนชุดตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
น่าสนใจ 

4) ตัวแบบ ผังเชิงกลอนพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 6 (ไม่ได้ระบุปีท่ีเขียน 
คาดว่า พ.ศ. 2468)8 แสดงแบบผังท่ีประกอบด้วยเส้นท้องไม้และเส้นหน้าเชิง
กลอนท้ังหมดในมาตราส่วน 1 : 50 โดยมีการระบุระยะของการย่อมุมและการ
ยกเก็จในแผนผัง ซึ่งชุดตัวเลขดังกล่าวสะท้อนลักษณะของการกําหนดจังหวะ
ในองค์ประกอบนั้นๆ บางประการ 

5) ตัวแบบ รูปด้านพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 8 (พ.ศ. 2492)9 แสดง
แบบรูปด้านท่ีมีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับตัวแบบรูปด้านพระเมรุมาศ รัชกาล
ท่ี 6 ในมาตราส่วนเดียวกัน 
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6) ตัวแบบ รูปดานสวนหลังคาของสวนยอด และผังเชิงกลอนพระ
เมรุมาศ รัชกาลที่ 8 (ไมไดระบุปที่เขียน คาดวา พ.ศ. 2492)10 แสดงแบบ
รูปดานสวนหลังคาของสวนยอด และผังที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกันกับตัวแบบ
รูปดานสวนหลังคาของสวนยอดและผังเชิงกลอนพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 6 ใน
มาตราสวนเดียวกัน

7) ตัวแบบ รูปดาน รูปตัด และแบบผังตางๆ มณฑปพระพุทธบาท
สระบุรี ครั้งที่มีการบูรณะปรับเปลี่ยนรูปทรง โครงสรางและองคประกอบหลัก
ของสวนยอด มีการแปลงเปนงานเครื่องคอนกรีต (พ.ศ. 2476)11 แตยังคง
ลักษณะการซอนชั้นชุดเชิงกลอน 7 ชั้นไวคงเดิม ดังที่ระบุไวในแบบวา “ยอด
มณฑป นับแตหลังคาชั้นที่ ๑ (เปน)ตนจากปลายเสาหานขึ้นไปจนสุดยอดหลอ
คอนกรีต เวนแตบรรพแถลง (กระ)จัง และนาคปก ซ่ึงจะใชตัวไมของเดิม มา
ประดับใหเขารูปตามที่นี้” และ “อนึ่งรูปทรงยอดของแบบนี้ไดแปลงทรง
ขึ้นใหม สวนยอเก็จเชิงกลอนรับซุมบรรพแถลงคงรักษาดานกวางไวตามแบบ
ของเดิม” การแสดงแบบชุดนี้ประกอบไปดวย 2 สวนหลัก คือ สวนแรก แบบ
รูปดานครึ่งหนึ่งประกอบกับแบบรูปตัดครึ่งหนึ่ง พรอมระบุระยะความสูงของ
ชุดเชิงกลอนทั้งระยะหลักและระยะยอย ในมาตราสวน 1 : 50 พรอมกับแสดง
เคาโครงขององคประกอบประดับตกแตง เชน ซุมบรรพแถลง กระจัง นาคปก
เปนตน สวนที่ 2 แบบแสดงผังตางๆ ประกอบดวย ผังเสนหนาเชิงกลอน ผัง
ฝาเพดานเสาหาน ผังเสนเชิงชาย และผังเตาหมอ พรอมกับระบุระยะเฉพาะ
ผังเสนหนาเชิงกลอนและผังเตาหมอโดยละเอียด

8) ตัวแบบ รูปดานอาคารประเภทปราสาทเครื่องยอดทรงมณฑป12

คาดวาเปนแบบพระที่นั่งชลังคพิมาน ทาราชวรดิฐ ที่สมเด็จฯ เจาฟา กรม
พระยานริศรานุวัดติวงศทรงรางแบบทูลเกลาฯ ถวายพระพุทธเจาหลวง
(ร.ศ. 118 ตรงกับ พ.ศ. 2442) ตัวแบบแสดงรูปดานปราสาทที่เนนดานยาว
เปนทางเขาดานหนา หลังคาจัตุรมุขรับกับแผนผังรูปกากบาทเทินรับยอด
ปราสาท (ทรงมณฑป) ประกอบดวยชุดเชิงกลอน 7 ชั้น ซ่ึงเสนแบบสวนยอด
ของพระที่นั่งเปนแบบอยางสําหรับการศึกษาเพื่อสืบคนถึงรูปทรง สัดสวน
ที่นําไปใชในการรางแบบทรงยอด กรณีชุดเชิงกลอน 7 ชั้น

กลุมที่ 3 มี 1 เอกสาร เรื่อง “วิธีรางยอดบุษบกหรือมณฑป” เปน
เอกสารที่ผูศึกษานํามาใชเปนแนวทางหลักในการศึกษาเพื่อทําความเขาใจใน
ขั้นตอนและวิธีการรางเครื่องยอด จนถึงการคนหาหลักวิชาในสวน “ยอด
บุษบก-มณฑป”

เอกสารวิธีรางยอดบุษบกหรือมณฑป13 โดย อมร ศรีพจนารถ
เอกสารชุดนี้ผูศึกษาใหความสําคัญอยางมาก เนื่องจากสะทอนใหเห็นวา
“แมแบบทรงยอด” ที่ถือไดวาเปนแบบแผนในการออกแบบเครื่องยอดใน
งานสถาปตยกรรมไทย มี “หลัก” ในการรางแบบอยางเปนขั้นเปนตอน รวม
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19 ข้ันตอน สามารถให้ความกระจ่างในการร่างแบบและเขียนแบบเคร่ืองยอด
ทรงบุษบก-มณฑปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ศึกษาได้นํามาศึกษาต่อยอดและ 
สรุปรวมเป็น 5 ข้ันตอนหลักตามคุณลักษณะเด่นของข้ันตอนนั้นๆ ก่อนท่ีจะ
แยกย่อยลงไปในรายละเอียด พร้อมกันนี้ผู้ศึกษาได้นําเสนอผ่านลายเส้น
ประกอบการอธิบายในข้ันตอนต่างๆ โดยละเอียดเพ่ือให้ง่ายต่อการทําความ
เข้าใจ  
 
ส่วนที่ 3 รูปแบบอาคารประเภทบุษบก-มณฑปโดยสังเขป 
องค์ประกอบส่วนยอดและช่ือเรียก 
อาคารประเภท “บุษบก” และ “มณฑป” ตามสถานภาพความรู้ความเข้าใจ
ในปัจจุบันเก่ียวกับงานสถาปัตยกรรมไทยจัดเป็นอาคารท่ีมียอดแหลมเรียกว่า 
“กุฎาคาร” (หมายถึง เรือนยอดหรือเรือนท่ีมีส่วนหลังคาเป็นเครื่องยอด)14 
เช่นเดียวกับอาคารประเภท “ปราสาท” และ “มหาปราสาท” ซึ่งเป็นท่ี
ประทับของพระมหากษัตริย์ โดยความแตกต่างของอาคารท้ัง 3 ประเภทนั้น
สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงอธิบายไว้ว่า 

ท้ังสามอย่างต้องเปนหลังคาซ้อนชั้นมียอดแหลม ถ้าเปนเรือน
ยอดแหลมมีมุขเรียกว่าปราสาท ไม่มีมุขเรียกมณฑป ถ้าไม่ใช่เรือน 
เปนของเล็กๆ มีหลังคาซ้อนชั้นสําหรับนั่ง หรือสําหรับต้ังอะไรๆ 
เรียกว่าบุษบก15 

และทรงอรรถาธิบายเพ่ิมเติมให้ชัดถึงแนวคิดและพัฒนาการของ
อาคารประเภทมณฑปร่วมกับปราสาทว่า 

ถ้าจะว่าท่ีแท้ของเรามีอยู่สองอย่างเท่านั้น คือ มณฑปได้แก่
เรือนยอด และบุษบกได้แก่ซุ้มยอด การประกอบมุขเข้ากับมณฑป
เป็นปราสาทนั้นเห็นของเก่าทํามุขเล็กกว่าองค์มณฑป...ในภายหลัง 
ขยายมุขโตเท่ากับองค์มณฑป...จึ่งดูยอดข้ึนไปตั้งอยู่บนหลังคา
จตุรมุข ลักษณแห่งมณฑปหายไป16 

จากเนื้อความท้ังสองส่วนท่ียกมานั้นจะเห็นได้ชัดถึง “คุณลักษณะ” 
ของความต่างซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการใช้สอย รูปแบบ แผนผัง และ
ขนาด ตามแต่ละประเภทของอาคาร โดยในท่ีนี้จะเน้นการศึกษาไปยังอาคาร 
2 ประเภท ได้แก่ “บุษบก” และ “มณฑป” เป็นสําคัญ17 

ในเชิงการใช้สอยจะพบว่าสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งเป็น “ซุ้มยอด” 
กับอีกประเภทหนึ่งเป็น “เรือนยอด” กล่าวคือ “บุษบก” จะเป็นอาคารโถง
ขนาดเล็กเปรียบได้กับการย่อเรือนลงมา โดยภาพรวมสามารถใช้สอยได้เพียง
คนเดียว มีคุณลักษณะเหมือนซุ้มท่ีมีขนาดสําหรับลอดเข้าไปได้ บุษบกสามารถ 

พระเมรุสมเด็จฯ เจ้าฟ้า     
ศิริราชกกุธภัณฑ์ ทรง
ปราสาทยอดมณฑป 5 ยอด 
ท่ีมา : สํานักหอจดหมายเหตุ 
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แบงการใชงานได 3 ลักษณะ18 ไดแก 1) บุษบกธรรมาสนเปนที่สําหรับ
พระสงฆขึ้นเทศน มีบันไดนาคพาด 2) บุษบกประดิษฐานพระพุทธรูปหรือต้ัง
ผาไตรสําหรับพระเจาแผนดินทอดพระกฐินทางเรือ และ 3) บุษบกมาลา เปน
ที่สําหรับพระเจาแผนดินประทับในการเสด็จออกมหาสมาคมหรืองานพระราช-
พิธีสําคัญ แตหากเปน “มณฑป” แลว จะเปนไดทั้งอาคารโถง อาคารทึบ หรือ
อาคารที่มีการต้ังเสาเปนระเบียงรอบอาคารที่เรียกวา “เสาหาน” โดย
ภาพรวมจะมีขนาดใหญกวามากเม่ือเทียบกับบุษบก เนื่องจากคงสภาพความ
เปน “เรือน” ที่มีจํานวนผูใชสอยในปริมาณมาก การใชงานที่ปรากฏใน
อาคารประเภทมณฑป เชน ใชประดิษฐานพระพุทธรูปตามคติคันธกุฎี ใช
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระไตรปฎก เปนตน
19

ในเชิงแผนผัง อาคารทั้ง 2 ประเภทมีผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปนพื้น
หากเปน “บุษบก” จะต้ังเสาบริเวณมุมทั้งสี่ขึ้นไปรับยอดอาคาร อาจมีการ
ยอมุมเสาเปนยอมุมไมแปดหรือยอมุมไมสิบสอง หากเปน “มณฑป” แยกได
เปนอาคารโถงไมมีผนังและมีเสาขึ้นไปรับหลังคายอด อาคารทึบมีผนังกอ
โดยรอบ มีการเจาะชองเปดเปนชองทางเขา-ออกและชองแสง และอาคารทึบ

แสดงลักษณะบุษบก มณฑป
และปราสาท

แบบแผนการใชสอยบุษบก
แบบที่ 1-2-3
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แบบมีเสาหานรอบ ทั้งนี้เนื่องดวยเปนอาคารขนาดใหญทําใหอาจมีเสาภายใน
อาคารขึ้นไปชวยรับสวนยอดดวย ในสวนผนังมีทั้งอยูในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ
มีการยอมุม ซึ่งรูปแบบลักษณะดังกลาวเปนวิธีการหนึ่งในการออกแบบงาน
สถาปตยกรรมไทยที่ทําเพื่อลดทอนความแข็งกระดางอันเกิดจากขนาดและ
มวลรวมอาคาร ซ่ึงในปจจุบันอาจมีการประยุกตใชแผนผังรูปสี่เหลี่ยมปาดมุม
รูปแปดเหลี่ยมหรือรูปวงกลมก็เปนไดทั้งนั้น ทั้งนี้ในการออกแบบควรพิจารณา
รวมกับแผนผังสวนยอดอาคารและความสัมพันธระหวางมวลรวมสวนโครง
กายภาพหลัก ต้ังแตสวนฐานจนถึงสวนยอดใหมีลักษณะสอดรับกัน

สวนที่เปนหัวใจสําคัญของ “บุษบก-มณฑป” คือ “สวนยอด” ที่อยูใน
รูปทรง “จอมแห” สวนดังกลาวเปนสวนที่ตอเนื่องขึ้นมาจากองคประกอบสวน
เรือนหรือระบบโครงสรางที่ถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะ เชน เสาภายในอาคาร
หรือชุดขื่อที่พาดระหวางขื่อประธาน ปรากฏเปนผังรูปแปดเหลี่ยม มีการต้ัง
เสาเตามอ (ตะมอ) และยึดโยงดวยรอดหรือแปตาราง20 ซอนชั้นแบบลดหลั่น
ตอเนื่องกันขึ้นไปตามรูปชั้นหลังคายอด ในการพิจารณาถึงระเบียบแบบแผน
ของสวนยอด ควรแบงออกเปน “สวนหลังคา” และ “สวนยอด” ทั้งนี้แบบ
แผนงานชางหลวงดังเชนอาคารในพระบรมมหาราชวังตามที่ปรากฏจะมี
องคประกอบ “สวนหลังคา” ที่คอนขางตายตัว กลาวคือ อาคารประเภท
“บุษบก” จะมีการซอนชั้นหลังคาหรือชุดเชิงกลอน 5 ชั้น สวนอาคารประเภท
“มณฑป” จะมีชุดเชิงกลอน 7 ชั้น รวมถึงหากเปนอาคารประเภท “มหา
ปราสาท” จะมีชุดเชิงกลอน 7 ชั้น หากเปน “ปราสาท” จะมีชุดชั้นเชิงกลอน
5 ชั้น เปนตน ทั้งนี้ลักษณะของ “ยอดปราสาท” ยอมสะทอนคุณลักษณะของ
“ทรงมณฑป” ดังที่กลาวไวแลวตอนตน (ดูเชิงอรรถที่ 17)

รูปแบบการซอนชั้นหลังคาหรือชุดเชิงกลอนของ “บุษบก-มณฑป”
ที่คงสภาพไวใหศึกษาจากอดีตมาถึงปจจุบันนั้น มีลักษณะการซอนชั้นต้ังแต
3 ชั้น จนกระทั่งถึง 7 ชั้น  และไมไดจํากัดจํานวนชั้นหลังคาหรือชุดเชิงกลอน
เลขคี่เทานั้น แตในปจจุบันไดเกิดความนิยมและกําหนดเปนหลักเกณฑวาหาก
มีการซอนชั้นจะตองเปนเลขคี่ เชน ซอนชั้น 3 ชั้น 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น รวมถึง

มณฑปแบบมีเสาหานและ
มณฑปทึบ
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หลักเกณฑที่วาหากเปนบุษบกจะซอน 5 ชั้น หากเปนมณฑปจะซอน 7 ชั้น
เปนตน เชนเดียวกับสวนยอดของยอดอาคารก็มีความหลากหลายทาง
องคประกอบ แตโดยแบบแผนแลวจะเห็นไดวาประกอบดวย บัลลังก เหม
บัวกลุม ปลี ปลียอด และเม็ดน้ําคาง อีกทั้งหากมีการซอน 5 ชั้น บัวกลุมจะ
ประกอบไปดวยบัวคลุม (บัวโถ) 5 ชั้น หากมีการซอน 7 ชั้น บัวกลุมจะซอน
7 ชั้น ทั้งนี้รูปแบบยอดอาคารของบุษบกและมณฑปนอกจากแบบแผนทรง
ยอดบุษบก-มณฑปแลว รูปแบบทรงยอดอื่นที่ปรากฏก็มีความหลากหลาย ซ่ึง
เปนการหยิบยืมรูปแบบทางสถาปตยกรรมและเครื่องศิราภรณที่มีฐานานุศักด์ิ
สูงมาใชในการออกแบบ ตัวอยางเชน ยอดมงกุฎ ยอดเกี้ยว ยอดเรือนชั้นหรือ
วิมาน ยอดปรางค ยอดเจดีย ยอดปรางค-เจดีย ยอดมณฑป-ปรางค เปนตน21

ในสวนองคประกอบสวนยอดและชื่อเรียกของบุษบก-มณฑปตาม
รูปลักษณภายนอกที่ผูศึกษาไดคนควาและวางไวเปน “แมแบบ” การศึกษา
โดยยึดถือจากงานแบบแผนที่สืบตอมาถึงปจจุบันเปนสําคัญ มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้

1. พุมขาวบิณฑ ประกอบดวย กําพู ดอกไมไหว ยอดพุม
2. เม็ดน้ําคาง
3. ปลี ประกอบดวย ปลียอด บัวคลุม (บัวโถ) ลูกแกว ปลี
4. บัวกลุม ประกอบดวย บัวคลุม 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น
5. เหม 3 ชั้น
6. บัลลังก
7. บัวคอเสื้อ
8. องคระฆัง หรือหลังคาชั้นที่ 5 หรือ 7
9. ชุดเชิงกลอน 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น : 1 ชุดเชิงกลอน ประกอบไปดวย

ทองไม เชิงกลอน หลังคา
10. การยอมุมเชิงกลอน : ในแบบแสดงการยอมุมไมสิบสอง
11. การยกเก็จ (ยอเก็จ) หรือการยกกระเปาะบรรพแถลง
12. บราลี
13. ซุมบรรพแถลง : 1 ซุม ประกอบดวยซุมรังไก หนาบันและเครื่อง

ลํายอง
14. กระจัง นาคปกหรือกระจังมุม
15. เสาหรือเสาหานหรือเสารับยอดปราสาท ทั้งนี้เรียกตามรูปแบบ

และประเภทอาคาร
16. ไขรายอดหรือไขรายอดปราสาท
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องค์ประกอบส่วนยอดและ
ช่ือเรียกของบุษบก-มณฑป 
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ส่วนที่ 4 : ข้ันตอนและวิธีการร่างแบบยอดบุษบก-มณฑป
ประกอบภาพลายเส้น 
ข้ันตอนและวิธีการร่างแบบ หรือ “การข้ึนทรง” เพ่ือให้ได้คุณลักษณะ “ยอด
บุษบก-มณฑป” ตามแบบแผน โดยอิงแนวทางในเอกสาร “วิธีร่างยอดบุษบก
หรือมณฑป”22 และการเทียบเคียงจากข้อมูลแวดล้อมท้ังเอกสารอ้างอิง การ
อ่านจากตัวแบบ และการสัมภาษณ์บุคลากรด้านสถาปัตยกรรมไทย  ท้ังนี้ใน
การเลือกใช้ “แม่แบบ” และ “เนื้อหา” การนําเสนอ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบอย่าง
เครื่องยอด “ทรงบุษบก-มณฑปทรงเครื่องไม้” ชุดเชิงกลอน 5 ชั้น23  แต่
อย่างไรก็ตามผู้ท่ีสนใจ รวมถึงตัวผู้ศึกษาเองพึงระลึกอยู่เสมอว่า คําว่า 
“แม่แบบ” หรือ กฎ เกณฑ์ ต่างๆ ท่ีได้อธิบายไว้นั้นเป็นเพียงหลักเบื้องต้น 
และเป็นเพียงผลลัพธ์การศึกษาท่ีอธิบายถึงหลักวิชาและทัศนะความงาม
เก่ียวกับยอดอาคารไทยไว้ เป็นหลักฐานชุดหนึ่งท่ีจะใช้เป็นฐานในการศึกษา
สถาปัตยกรรมไทยเคร่ืองยอด และนําไปใช้ในการออกแบบในเชิงสืบสานและ
พัฒนาเชิงสร้างสรรค์ต่อไป 

ผู้ศึกษาได้เรียบเรียงข้ันตอนและวิธีการร่างแบบ “ยอดบุษบก-
มณฑป” โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักตามคุณลักษณะที่เด่นชัด ท้ังนี้เพ่ือให้
ง่ายต่อความเข้าใจตามลําดับให้ดูลายเส้นประกอบตามข้ันตอน โดยเรียงลําดับ
ตามตัวอักษรท่ีแสดงไว้  สําหรับผู้ท่ีเริ่มต้นฝึกฝนการข้ึนทรงให้ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักวิชาเป็นพ้ืนฐาน แต่หากต้องการทราบถึง
ท่ีมาท่ีไปในการศึกษาวิเคราะห์และความหมายของคําศัพท์บางคํา ผู้ศึกษาจะ
แสดงไว้ในเชิงอรรถและเนื้อหาในส่วนท่ี 5 เป็นสําคัญ ลําดับต่อไปจะอธิบายถึง
ข้ันตอนการข้ึนทรงยอด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “กําหนดทรง” ร่างรูปทรงจอมแหให้ได้ลักษณะ24 
1.1 กําหนดให้รูปทรงจอมแหมีความกว้าง 1 ส่วน ความสูง      

2 ส่วนถึง 2 ส่วนครึ่ง (ลายเส้นประกอบการศึกษาครั้งนี้ใช้สัดส่วน 1 ส่วน ต่อ 
2 ส่วนคร่ึง) : (ก) 
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1.2 ลากเส้นทรงจอมแหจากปลายยอดต่อเนื่องลงมาท่ีฐานของ
ทรงหรือความกว้างของปากแหท้ังซ้าย-ขวา กําหนดให้ปลายสุดของทรง คือ 
ปลายยอดเม็ดน้ําค้าง และฐานของทรง คือท้องเชิงกลอน ชั้นท่ี 125 : (ข)-(ค) 

2.  “กําหนดส่วน” สร้างสัดส่วนสัมพันธ์26 และ “กําหนดองค์ 
ประกอบหลักส่วนหลังคาและส่วนยอด” ภายใต้ “เส้นทรงจอมแหแรก”27 : 
องค์ประกอบหลักส่วนหลังคาประกอบด้วย ท้องไม้-เชิงกลอน-หลังคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  แบ่งรูปทรงจอมแหส่วนยอดอาคาร กําหนดให้ส่วนหลังคา  
มีความสูง 1 ส่วน และส่วนยอด 1 ส่วนคร่ึง28 โดยส่วนหลังคานับตั้งแต่ฐาน
ล่างสุดถือเป็นเส้นท้องเชิงกลอนล่างสุด (เชิงกลอนชั้นท่ี 1) ถึงบ่าองค์ระฆัง 
(หลังคาชั้นท่ี 5 หรือ ชั้นท่ี 7)29 และส่วนยอดนับตั้งแต่บ่าองค์ระฆังข้ึนไปถึง 
จุดปลายสุดของทรง : (ก) 

2.2 กําหนดสัดส่วนสัมพันธ์ระหว่างเชิงกลอนช้ันล่างสุด และเชิง
กลอนชั้นบนสุด โดยแบ่งความกว้างของเชิงกลอนล่างสุดเป็น 3 ส่วน เท่าๆ กัน 
ต่อมาลากเส้นดิ่งตั้งฉากกับจุดอ้างอิงท่ีแบ่งความกว้างไว้ ขนานกับเส้นศูนย์ 
กลางข้ึนไปตัดกับเส้นจอมแห กําหนดให้ระยะ 1/3 ของความกว้างมีค่าเท่ากับ
ความกว้างของเชิงกลอนช้ันท่ี 5 (ในกรณีซ้อน 5 ชั้น) และเท่ากับความกว้าง
ของเชิงกลอนช้ันท่ี 6 (ในกรณีซ้อน 7 ชั้น)30 : (ข)-(ค) 

2.3  กําหนดสัดส่วนสัมพันธ์ระหว่างความกว้างเชิงกลอนบนสุด
และความสูงองค์ระฆัง โดยกําหนดให้ความกว้าง 1 ส่วน ความสูง 1 ส่วน  
โดยความสูงวัดจากระดับหลังเชิงกลอนช้ันบนสุดถึงบ่าองค์ระฆัง (ในกรณีซ้อน 
5 ชั้น) ลากเส้นอ้างอิงขนานกับเชิงกลอนช้ันแรกท่ีระดับหลังเชิงกลอนบนสุด
จะเกิดจุดตัดซ้าย-ขวากับเส้นจอมแห กําหนดให้เป็นจุดอ้างอิง31 (ท้ังนี้ความสูง
ขององค์ระฆังจะมีค่าเท่ากับ ¼ ของความกว้างเชิงกลอนล่างสุด ในกรณีซ้อน 
7 ชั้น) : (ง)-(จ) 

2.4 ในกรณีเส้นทรงจอมแหท่ีร่างไว้ไม่สอดรับกับแนวอ้างอิง  
ตามหลักสัดส่วนสัมพันธ์ท่ีกําหนดข้ึน ควรปรับเส้นให้เข้ากับจุดอ้างอิงเพ่ือคุม
จังหวะของ “รูปทรงจอมแห” และ “องค์ประกอบของส่วนยอดอาคาร” ท้ัง
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ส่วนหลังคาและส่วนยอดให้ได้ลักษณะ  ท้ังนี้ในการร่างควรพิจารณาถึงขนาด
องค์ระฆังเป็นสําคัญเนื่องจากเป็นหลังคาส่วนประธาน : (จ) 

2.5  การแบ่งส่วนหลังคาให้แบ่งระดับความสูงของเชิงกลอน    
แต่ละชั้น โดยเริ่มต้นเฉล่ียระยะจากระดับหลังเชิงกลอนช้ันล่างสุดจนถึงระดับ
หลังเชิงกลอนบนสุด (เชิงกลอนท่ี 4 หรือ 6) ให้มีลักษณะส่งระยะให้ค่อยๆ 
สูงข้ึนไปยัง “องค์ระฆัง” และกะเผ่ือ “ระยะซ้น” ของสายตาโดยประมาณ  
จนครบ เป็นเชิงกลอนช้ันท่ี 2 ถึงเชิงกลอนช้ันท่ี 4 หรือ เชิงกลอนช้ันท่ี 6 : 
(ฉ)-(ซ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  ในแต่ละชุดเชิงกลอน แบ่งเป็นเชิงกลอน ชั้นหลังคาบัวควํ่า 
และท้องไม้ท่ีมีลักษณะเป็นเอวคอดเข้าไปคล้ายท้องไม้ฐาน ในส่วนท้องไม้และ
หลังคาจะมีลักษณะการส่งระยะเช่นเดียวกับการแบ่งระยะชุดเชิงกลอน32 แล้ว
จึงร่างเส้นแสดงองค์ประกอบต่างๆ ของส่วนหลังคาให้ได้ลักษณะ : (ฌ) 

2.7  ส่วนยอดนับตั้งแต่บ่าองค์ระฆังข้ึนไป ให้ยกเป็นความสูงของ
บัลลังก์พอประมาณ แล้วกําหนดความสูงของช้ันเหม บัวกลุ่ม ปลี ประมาณ
ความสูงเท่ากันและกําหนดให้ทําบัวกลุ่ม 5 ชั้น ในกรณีท่ีส่วนหลังคาซ้อนกัน  
5 ชั้น แต่ถ้าส่วนหลังคาซ้อนกัน 7 ชั้น ประมาณความสูงของช้ันเหมให้เตี้ยกว่า
ความสูงของบัวกลุ่มท่ีทําเป็น 7 ชั้น และความสูงของปลีให้เตี้ยกว่าความสูง
ของบัวกลุ่มเล็กน้อยแต่สูงกว่าเหม33 ในส่วนใต้บัลลังก์เป็นบัวคอเส้ือซึ่งสูง
เท่ากับบัลลังก์หรือสูงกว่าเล็กน้อย : (ญ) 

2.8  เหนือปลีข้ึนไปมีลูกแก้วและบัวคลุ่ม (บัวโถ) ค่ันกลาง ต่อข้ึน
ไปเป็นปลียอด ปลายสุดเป็นเม็ดน้ําค้าง เม็ดน้าํค้างนี้ปลายตัดเจาะรูสําหรับ
เสียบพุ่มข้าวบิณฑ์ อันเป็นชิ้นบนสุดของยอดบุษบกหรือมณฑป ท้ังนี้นอกจาก
การกําหนดสัดส่วนสัมพันธ์ในเชิงระยะขององค์ประกอบต่างๆ ของส่วนยอด
แล้ว ความสัมพันธ์ของเส้นทรงกับคุณลักษณะขององค์ประกอบน้ันๆ ก็เป็นส่ิง
ท่ีจะต้องคํานึงถึงไปพร้อมๆ กัน : (ฌ), (ฎ) 
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3.  กําหนด “ผังย่อมุมไม้สิบสองแบบรัศมี”34 และความสัมพันธ์ของ 
“แผนผัง” กับ “เส้นทรงจอมแหเส้นใน” ท่ีอิง “หลักทรงเดิม”35 

3.1   จากข้ันตอนท่ี 1-2 จะได้เค้าโครงรูปด้านของเครื่องยอด
บุษบก-มณฑป ท้ังส่วนหลังคาและส่วนยอดภายใต้รูปทรงจอมแห ข้ันต่อมาคือ
การสร้างมิติของการย่อมุมไม้สิบสองท่ีรูปด้าน โดยกําหนดจังหวะการย่อมุมไม้
สิบสองท่ีเชิงกลอนล่างสุดและหน้ากระดานชั้นบนสุดของช้ันเหม36 แต่พองาม 
ด้วยวิธีการร่าง “เส้นจอมแหเส้นใน” โรยถึงกันโดยอิง “หลักทรงเดิม”37 เพ่ือ
ตรวจหาความสัมพันธ์ของเส้นทรงกับจังหวะการย่อมุมของเชิงกลอนและหน้า
กระดานชั้นเหม : (ก) 

3.2  ร่างแผนผังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสโดยอ้างอิงเส้นริมนอกของเชิง
กลอนชั้นท่ี 1-5 หรือ 1-7 จากรูปด้าน : (ก) 

3.3  ร่างแผนผังย่อมุมไม้สิบสองท่ีเชิงกลอนช้ันล่างสุดและหน้า
กระดานบนของเหมช้ันบนสุดโดยอ้างอิง “เส้นใน” ขององค์ประกอบดังกล่าว 
แล้วจึงสร้างความสัมพันธ์ของการย่อมุมไม้สิบสองแบบรัศมี โดยการลากเส้น
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รัศมีเชื่อมต่อจากหน้ากระดานบนช้ันเหมถึงเชิงกลอนล่างสุด ระหว่างมุมนอก-
มุมนอก รวม 12 เส้น และมุมใน-มุมใน รวม 8 เส้น : (ข)-(ค) 

3.4  ร่างแผนผังย่อมุมไม้สิบสองท่ีเชิงกลอนช้ันท่ี 2-4 หรือ 2-6 
รวมถึงหน้ากระดานบนของเหมช้ันท่ี 1-2 โดยอาศัยเส้นรัศมีจากแผนผังในข้อ 
3.3 เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ : (ง) 

3.5  ถ่ายมิติการย่อมุมไม้สิบสองจากแผนผังสู่รูปด้าน : (จ) 
3.6  จากรูปด้านแสดงเค้าโครงเชิงกลอนชั้นหลังคาบัวควํ่าและ

ท้องไม้ตั้งแต่ชั้นล่างสุดถึงบนสุด ให้เขียนเส้นย่อมุมไม้สิบสองทุกองค์ประกอบ
รวมถึงชั้นองค์ระฆังด้วย โดยอ้างอิงความสัมพันธ์จากเส้นรัศมีในแผนผังยอด
อาคาร38 : (ฉ)-(ช) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  กําหนด “ซุ้มบรรพ์แถลง-กระจัง-นาคปัก และกระเปาะบรรพ์
แถลง”39 

4.1  กําหนดกระเปาะบรรพ์แถลงประธาน (ตําแหน่งศูนย์กลาง
เชิงกลอน) โดยพิจารณาท่ีชั้นเชิงกลอนบนสุดและเชิงกลอนล่างสุดในทางราบ 
ทําการยกเก็จโดยกะเอาตามความงามและความเหมาะสม เสร็จแล้วให้ “โรย
เส้นทรงจอมแห” ท่ีอิง “หลักทรงเดิม” จากกระเปาะบรรพ์แถลงบนสุดลงไป
พบกระเปาะบรรพ์แถลงล่างสุด : (ก) 

4.2  จากเส้นจอมแหท่ีโรยจากกระเปาะบรรพ์แถลงบนสุดลง
มาถึงกระเปาะบรรพ์แถลงล่างสุด เส้นดังกล่าวจะผ่านเชิงกลอนช้ันท่ี 6 หรือ 4 
จนถึงเชิงกลอนท่ี 2 ในระหว่างเส้นจอมแหนั้นจะปรากฏแนวกระเปาะบรรพ์ 



176 | หน้าจ่ัว ฉ. 12  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แถลงประธานเกิดข้ึนทุกๆ ชั้น แล้วจึงเขียนเส้นกระเปาะบรรพ์แถลงของทุก 
ชั้นเชิงกลอน : (ข) 

4.3  เมื่อได้กระเปาะบรรพ์แถลงประธาน ณ ตําแหน่งศูนย์กลาง
ของทุกชั้นแล้ว ให้หาตําแหน่งของกระเปาะบรรพ์แถลงรองประธานท้ัง
ด้านซ้ายและด้านขวา ตั้งแต่เชิงกลอนบนสุดถึงเชิงกลอนล่างสุดตามความ
เหมาะสมท่ีเห็นว่างาม แล้วจึง “โรยเส้นจอมแห” จากกระเปาะบรรพ์แถลง
บนสุดลงไปพบกระเปาะบรรพ์แถลงล่างสุด ตาม “หลักทรงเดิม” จะเกิด
กระเปาะบรรพ์แถลงซ้ายขวาของชั้นเชิงกลอนท่ี 2-4 หรือ 6 เช่นเดียวกับ
กระเปาะบรรพ์แถลงประธาน : (ค) 

4.4  เมื่อได้ลักษณะของกระเปาะบรรพ์แถลงประธานและ
กระเปาะบรรพ์แถลงรองประธานเสร็จแล้ว กะระยะยื่นหรือมิติด้านข้างของ
กระเปาะบรรพ์แถลงในรูปด้าน โดยกะส่วนยื่นของกระเปาะบรรพ์แถลงบนสุด
และกระเปาะบรรพ์แถลงล่างสุดไว้แต่พองาม แล้ว “โรยเส้นจอมแห” จากเส้น
เชิงกลอนท่ี 6 หรือ 4 จนถึงเส้นเชิงกลอนท่ี 2 เมื่อลากแนวเชิงกลอนต่อไป
ด้านข้างจะพบเส้นจอมแหท่ีโรยใหม่ จุดตัดดังกล่าวคือระยะยื่นของกระเปาะ
บรรพ์แถลงในมิติด้านข้างของรูปด้าน แล้วจึงเขียนเส้นเชิงกลอนแสดงระยะยื่น 
 



หน้าจ่ัว ฉ. 12  2558 | 177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ของกระเปาะบรรพ์แถลงทุกชั้นเชิงกลอน40 ก่อนถ่ายมิติการยกกระเปาะบรรพ์
แถลงลงสู่แผนผัง41 : (ง)-(ฉ) 

4.5  เมื่อได้ความกว้างของกระเปาะบรรพ์แถลงประธานส่วน 
กลางทรงและกระเปาะบรรพ์แถลงรองประธานที่สัมพันธ์กันท้ังหมดแล้ว ให้
เขียนซุ้มรังไก่ประธาน (หลังคาซุ้ม) ของแต่ละชั้น42 โดยเริ่มจากการกําหนด
ความสูงซุ้มท่ีเชิงกลอนบนสุดและเชิงกลอนช้ันล่างสุด หลังจากนั้นให้ยึดแนว
สันหลังคาซุ้มแล้วโยงเส้นไปทางด้านข้าง หาระยะยื่นของกระเปาะบรรพ์แถลง
ท่ีกําหนดไว้ ตั้งแนวซุ้มท่ีอิงความสูงของหลังคาแต่ละชั้นแล้ว “โรยเส้นจอม
แห” ถึงกัน จะได้ความสูงของหลังคาซุ้มของเชิงกลอนช้ันท่ี 2-4 หรือ 6 เสร็จ
แล้วจึงลากแนวความสูงจากมิติด้านข้างเข้ามาหาศูนย์กลางเพื่อกําหนดความ
สูงของซุ้มชั้นท่ีเหลือ และเขียนหลังคาซุ้มท่ีอิงความสัมพันธ์กับขนาดของ
กระเปาะบรรพ์แถลงท่ีกําหนดไว้ ก่อนใส่รายละเอียดของเครื่องลํายองตาม 
“เส้นทรง” ที่เกิดจากการร่างซุ้มหลังคา : (ช)-(ฌ) 
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4.6  กําหนดลักษณะของซุ้มบรรพ์แถลงรองประธานโดยใช้
หลักการร่างแบบเดียวกันกับซุ้มบรรพ์แถลงประธาน : (ช)-(ฌ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  กําหนด “องค์ประกอบย่อย” หรือส่วนประดับตกแต่งอื่นๆ ของ
ส่วนยอด 

5.1  เขียนบราลีปักบนอกไก่ เริ่มตั้งแต่ชั้นล่างสุดและช้ันบนสุด
ของหลังคาซุ้มบรรพ์แถลงท่ีมิติด้านข้างในแบบรูปด้าน แล้วโรยเส้นจอมแห  
ถึงกัน ผ่านเชิงกลอนชั้นต่างๆ  คือ 6 หรือ 4-2 ซึ่งมีซุ้มบรรพ์แถลงอยู่แล้ว 
สามารถวางบราลีให้สัมผัสตามเส้นจอมแหของช้ันดังกล่าวได้ แล้วจึงชักแนว
ความสูงยอดบราลีไปท่ีซุ้มตรงกลางเพ่ือกําหนดรูปแบบในมิติรูปด้านหน้าอีก
ครั้งหนึ่ง : (ก)-(ค) 

5.2  เขียนส่วนประกอบ ลวดลาย และรายละเอียดต่างๆ ตามท่ี
ให้รูปแบบไว้ เช่น เส้นลวด ท้องไม้ กระจัง นาคปักหรือกระจังมุม บัวคอเส้ือ 
ครอบสันหลังคาประกอบลายรักร้อย เกล็ดกระเบื้องหลังคา กระจังรวนบริเวณ
หลบหลังคา บัลลังก์ เหม บัวกลุ่ม ลูกแก้ว บัวคลุ่ม (บัวโถ) ปลียอด และพุ่ม
ข้าวบิณฑ์ : (ก)-(ค) 
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ส่วนที่ 5 : สารัตถะและภาพจําลองสามมิติ 
มรดกทางสถาปัตยกรรมไทยเคร่ืองยอดประเภทบุษบก-มณฑป ไม่ว่าจะเป็น
พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน พระมณฑปประดิษฐานตู้พระธรรม 
พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รวมถึงงานครูช่าง
ท้ังหลายท่ีได้ฝากผลงานไว้กับแผ่นดิน ล้วนแต่แสดงออกถึงภาพลักษณ์ท่ีงดงาม
อย่างเบ็ดเสร็จท่ีถูกก่อรูปข้ึนมาอย่างสมบูรณ์พร้อมในทุกองค์ประกอบ อีกท้ัง
ยังสร้างจินตนาการต่อยอดมิติแห่งสรวงสวรรค์ท่ีสูงเสียดฟ้าอย่างไม่รู้จบ ทําให้
การอธิบายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องสารัตถะหรือคุณลักษณะอัน
เป็นเนื้อแท้ของเคร่ืองยอดบุษบก-มณฑปของผู้ศึกษา โดยยกตัวแม่แบบจาก
การศึกษาครั้งนี้ข้ึนมาเทียบเคียงกับความงามข้ันสูงเหล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นไป
ไม่ได้เลย แต่อย่างไรก็ตามการอธิบายถึงคุณลักษณะในการออกแบบท่ีสะท้อน
ความงดงามของเคร่ืองยอดบุษบก-มณฑปอันเป็นผลลัพธ์จากการศึกษาของ   
ผู้ศึกษาเอง ย่อมเป็นไปอย่างน้อยท่ีสุดก็เพ่ือสร้างจินตภาพและมโนภาพของ
ความงามข้ันต้น และสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการศึกษา การข้ึนทรง และ
การออกแบบเคร่ืองยอดบุษบก-มณฑป ในมิติไทยจารีตและไทยพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ต่อไป 

จากข้ันตอนการข้ึนทรงยอดบุษบก-มณฑปตามท่ีได้อธิบายไว้ ผู้ศึกษา
ได้ยกเอาคุณลักษณะเด่นในข้ันตอนท่ี 1-4 และบางส่วนในข้ันตอนท่ี 5 มาเป็น
หัวข้อหลักในการอธิบายสารัตถะสําคัญต่างๆ ในเชิงการวิเคราะห์ตามความ
คิดเห็นของผู้ศึกษาประกอบกับหลักฐานแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาหรือผู้ท่ีสนใจสามารถข้ึนทรงยอดหรือศึกษาต่อยอดในเชิงวิชาการได้
อย่างมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่  
1) เส้นทรงและรูปทรงจอมแห  2) สัดส่วนสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักส่วน
ยอดอาคาร  3) ความสัมพันธ์ของแผนผังย่อมุมไม้สิบสองแบบรัศมีกับรูปทรง
และรูปลักษณ์ยอดทรงจอมแห  และ 4) ซุ้มบรรพ์แถลง กระเปาะบรรพ์แถลง 
กระจัง และนาคปัก โดยเนื้อหาแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  เส้นทรงและรูปทรงจอมแห 
ศิลปะสถาปัตยกรรมไทยให้ความสําคัญอย่างมากในเร่ืองความงาม 

อันเกิดจาก “รูปทรง” ซึ่งเป็น “โครงรูปใน” ท่ีก่อรูปข้ึนมาจากสัดส่วนและ
โครงสร้างตาม “รูปแบบ” ท่ีถูกกําหนดข้ึน ดังท่ีรู้กันในทางช่างไทยว่า หาก
ทรงไม่ดีแล้วจะแต่งตัวอย่างไรก็ยากที่จะให้ดีได้  ส่วนการแต่งกายหรือความ
งามท่ีเกิดจากองค์ประกอบประดับตกแต่งท่ีเห็นชัดจากภายนอกก็ถือเป็นเรื่อง
ท่ีสําคัญไม่แพ้กันเป็นลําดับถัดมา ซึ่งทัศนะความงามเรื่องรูปทรงนี้ศิลปะไทย
แขนงอื่นๆ ก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ทางจิตรกรรมก็จะมีการ
ข้ึนเค้าโครงภาพหรือการข้ึนโครงลายตามแม่บทลวดลายต่างๆ ทางประติมา- 
กรรมก็จะมีการข้ึนโกลนหรือข้ึนรูปเพ่ือพิจารณาถึงรูปทรงให้ได้ลักษณะหรือให้
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ได้ส่วน เป็นต้น ตัวอย่างท่ีอิงทัศนะความงามดังกล่าวในทางสถาปัตยกรรมไทย
ดังอรรถาธิบายของสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ว่า 

ท่ีพอใจนั้นไม่ใช่เพราะมีเคร่ืองลํายองประดับมาก พอใจใน
รูปทรงซ่ึงเหนว่าเขาทํางามอย่างย่ิง เคร่ืองลํายองนั้นมีแรงทําประกอบ
เข้าไปเถิดไม่ว่าไร ขอแต่อย่าประกอบให้เสียทรงก็แล้วกัน แม้ว่าเคร่ือง
ลํายองนั้นจะผุตกลงมาหมด ก็จะยังดูงามอยู่นั่นเองเพราะทรงงาม43  

รูปลักษณ์ของ “รูปทรง” ยอดอาคารไทยสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ
ใหญ่ กล่าวคือ 1) รูปทรงสามเหล่ียมท่ีมีคุณลักษณะ “โค้งแอ่น” และ “รวบ
ข้ึน” สู่ปลายยอด อย่างท่ีเรียกว่า “ทรงจอมแห” ซึ่งเป็นแบบแผนสถาปัตย- 
กรรมและโครงสร้างเครื่องไม้อย่างหนึ่ง และ 2) “ทรงปรางค์” ซึ่งเป็นแบบ
แผนงานเครื่องก่อท่ีมีคุณลักษณะ “ก่ง (โก่ง) ออก” และ “รวบเข้า” ก่อนถึง
ปลายยอดจะดึงทรงให้มีลักษณะเป็น “จอม” ข้ึนมาเล็กน้อย ซึ่งเป็นท่ีแน่ชัดว่า
หากพิจารณาถึงยอดบุษบก-มณฑปท่ีมีแบบแผนเป็นงานเครื่องไม้รวมถึงงาน
สถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างล้อข้ึนมาจากทรงยอดดังกล่าว คุณลักษณะของรูปทรง
ย่อมถูกประดิษฐ์ข้ึนมาจาก “ทรงจอมแห” ท้ังส้ิน44 ในเชิงคุณลักษณ์ความงาม
ของรูปทรงเกิดจากลักษณะของแหท่ีถูกผ่ึงตากไว้ ซึ่งส่วนจอมแหทําเป็นบ่วง
แขวนไว้ในทางตั้ง ส่วนตัวแหจะถูกปล่อยชายห้อยต่ําลงมาโดยท่ีบริเวณปากแห
จะถูกถ่างให้กว้างออก ณ จุดนี้เองจะปรากฏ “เส้นรูป” (shape) รอบนอกท่ี
เป็นเส้นโค้งแอ่นต่อเนื่องจากปากแหรวบข้ึนสู่ปลายยอดท่ีส่วนจอมแห ความ
งามของเส้นดังกล่าวจึงถูกนํามาเปรียบกับ “รูปทรง” (form) ยอดอาคารไทย
ว่ามี “ลักษณะ” (character) เป็น “ทรงจอมแห”45 

ท้ังนี้การสร้างสรรค์งานยอดอาคารไทยท่ีมีทัศนะความงามเรื่อง
รูปทรงเข้ามากํากับก่อนท่ีจะข้ึนรูปสามมิติเป็นงานสถาปัตยกรรมนั้น ส่ิงสําคัญ
คือการแปลงภาษาจากเส้นรูปท่ีได้จากทรงจอมแหมากําหนดเป็น “เส้นทรง” 
บนกระดาษซึ่งมีลักษณะ 2 มิติ แล้วจึงข้ึนเป็น “รูปทรง” 3 มิติ โดยส่ิงท่ี
เกิดข้ึนไม่ได้หมายความว่าเส้นทรงจากตัวแบบรูปด้านท่ีเป็นแบบ 2 มิติเป็น
อย่างไร รูปทรงยอดท่ีเป็นแบบ 3 มิติท่ีได้จะต้องตามลักษณะอย่างนั้น เนื่อง
ด้วยปรากฏการณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยที่ระนาบอันเกิดจากเส้นทรงใน
แบบ 2 มิติ จะมีลักษณะเอียงและรวบเข้าหาศูนย์กลางท้ังส่ีทิศ ส่งผลให้   
มวลรวมของส่วนยอดมีขนาดความสูงท่ีย่นย่อตามลงมาด้วย เมื่อรวมกับ
ปรากฏการณ์ด้านทัศนียภาพในอาคารทางสูงแล้ว ในการข้ึนทรงยอดจึงต้อง   
มีการเผ่ือระยะหรือการแก้ซ้นดังท่ีปรากฏในศัพท์ทางสถาปัตยกรรมไทยว่า 
“เผ่ืออากาศกิน” นั่นเอง46 

การข้ึนทรงยอดอาคาร  “เส้นทรง” จึงมีบทบาทสําคัญอย่างมากใน
การกําหนด “รูปทรง” ยอดอาคาร จากผลการศึกษาในส่วนท่ี 4 จะเห็นว่า 
“เส้นทรง” มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) เส้นทรงตั้งต้นหรือเส้นทรงแรก    
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คือเส้นทรงท่ีสะท้อนคุณลักษณะของจอมแหตามท่ีช่างหรือผู้ออกแบบเป็นผู้
กําหนด และ 2) เส้นทรงท่ีถูกกําหนดข้ึนหรือเกิดข้ึนจากกระบวนการร่างแบบ
โดยอิงกับเส้นทรงตั้งต้น  ท้ังนี้ส่ิงสําคัญของเส้นทรงตั้งต้นคือการเขียนให้ได้
ลักษณะสะท้อนถึงรูปทรงจอมแห  ปัญหาที่พบของการร่างเส้นทรงสําหรับ    
ผู้ท่ีเริ่มศึกษา คือความไม่แน่ใจถึงลักษณะของเส้นทรงท่ีสะท้อนรูปทรงใน  
จินตภาพว่าควรเป็นอย่างไร เส้นทรงควรจะมีลักษณะโค้งแอ่น ท่ี “หย่อน” 
หรือ “ตึง” มากน้อยเพียงใด และเส้นท่ีร่างแล้วจะส่งผลต่อรูปทรงท่ีปรากฏให้
เห็นอย่างไร ข้อสงสัยดังกล่าวหากช่างหรือผู้ออกแบบมีความเข้าใจในแบบแผน
ตามหลักสัดส่วนสัมพันธ์ท่ีพึงมีและพึงเป็นระหว่างองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
รูปทรง ส่วนหลังคา-ส่วนยอด และองค์ระฆัง (ดูรายละเอียดในส่วนท่ี 4 
ข้ันตอนท่ี 1 และ 2) จะทําให้การกําหนดความงามของรูปทรงตั้งต้นมีความ
รวดเร็วและแม่นยํามากขึ้น  
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ในส่วนเส้นทรงลักษณะท่ี 2 ท่ีอิงหลักทรงเดิม เส้นทรงดังกล่าวจะ  
ถูกกําหนดข้ึนโดยเทียบลักษณะกับเส้นทรงตั้งต้น ในแบบท่ีเรียกว่า “คู่ขนาน” 
หรือ “ล้อกัน” โดยท่ี “มี” หรือ “เสมือนมี” จุดรวบท่ีปลายยอดจุดเดียวกัน 
ซึ่งลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์เชิงเส้นดังกล่าวเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้สึก
ของการ “เสริม” และ “ส่ง” รูปทรงตั้งต้นให้มีความแข็งแรงอันเป็นอิทธิพล
จากเส้นบริวารที่เกิดจากเส้นทรงตั้งต้น หรือในอีกมุมหนึ่งคือหากต้องมีการ
กําหนดเส้นจอมแหอื่นๆ แล้ว เส้นดังกล่าวจะต้องไม่ไป “ทําลาย” ความเป็น
รูปทรงตั้งต้นนั่นเอง 

ท้ังนี้เส้นทรงท้ัง 2 ลักษณะมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญอยู่ 4 ประการ 
ได้แก่ 

1) เส้นทรงตั้งต้นใช้กําหนดรูปทรงยอดอาคารให้มีลักษณะเป็น
รูปทรงจอมแห 

2) เส้นทรงตั้งต้นใช้กําหนดกรอบหรือเค้าโครงรูปทรงให้กับการ
ร่างแบบองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนหลังคาและส่วนยอด  

3) เส้นทรงท่ีอิงหลักทรงเดิมใช้ในการร่างแบบเพ่ือหาจังหวะการ
ย่อมุมไม้สิบสองขององค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ชุดเชิงกลอน บัลลังก์และเหม 
โดยปรากฏเป็นเส้นแสดงการย่อมุมท่ีช่วงกลางและช่วงในในตัวแบบรูปด้าน 

4) เส้นทรงท่ีอิงหลักทรงเดิมใช้ในการร่างแบบเพ่ือหาความ 
สัมพันธ์ของซุ้มบรรพ์แถลง นาคปักหรือกระจังมุมและบราลี ให้สอดรับกับเส้น
ทรงตั้งต้น  

2.  สัดส่วนสัมพันธ์และองค์ประกอบหลักส่วนยอดอาคาร 
สารัตถะสําคัญในส่วนท่ี 2 ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การ

กําหนดส่วนหรือสัดส่วนสัมพันธ์และการกําหนดองค์ประกอบหลัก (ท้องไม้- 
เชิงกลอน-หลังคา-ส่วนยอด) ในแผนผัง “ส่ีเหล่ียมจัตุรัส” ให้ได้คุณลักษณะ 
ตามหลักการข้ึนทรง แม้ว่าท้ังสองส่วนจะมีความสําคัญคนละแง่มุมกันก็ตาม  
แต่เมื่อต้องอยู่ภายใต้การกํากับด้วยเส้นทรงจอมแหแล้ว ท้ังสองส่วนจึงต้อง
ทํางานร่วมกันและนับเป็นก้าวสําคัญในการข้ึนทรงอย่างมาก 

ส่วนท่ี 1 การกาํหนดส่วนหรือการสร้างสัดส่วนสัมพันธ์ของยอด
บุษบก-มณฑป ท่ีวิเคราะห์ได้จากเอกสาร ตัวแบบ และการสัมภาษณ์ ผลลัพธ์
การศึกษามีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1)  สัดส่วนของรูปทรงจอมแห สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การ
เขียนได้ 2 ลักษณะ คือ 

1.1)  ในข้ันตอนการร่างแบบหรือการเขียนแบบก่อสร้างใน
มาตราส่วนท่ีมีขนาดเล็ก เช่น 1 : 100, 1 : 75 หรือ 1 : 50 รูปทรงจอมแห  
ใช้สัดส่วนความกว้าง 1 ส่วน ต่อความสูงระหว่าง 2 ส่วน ถึง 2 ส่วนครึ่ง      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดความงามของรูปทรงส่วนยอดเองและกําหนด
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ความสัมพันธ์ในเรื่อง “รูปแบบ-รูปทรง-สัดส่วนสัมพันธ์” ระหว่างโครง
กายภาพหลัก ได้แก่ ส่วนฐาน ส่วนเรือน ส่วนหลังคา (ถ้ามี) และส่วนยอด 

1.2)  ในข้ันตอนการเขียนแบบก่อสร้างในมาตราส่วนท่ีมีขนาด
ใหญ่ ได้แก่ มาตราส่วน 1 : 20 จนถึงมาตราส่วน 1 : 1 (การขยายแบบเท่า
จริง) สัดส่วนของรูปทรงท่ีเคยกําหนดไว้จะถูกส่งระยะให้สูงข้ึนเพ่ือแก้ปัญหา
เรื่องอากาศกิน ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนของรูปทรงจอมแหในตัวแบบนั้นยืดสูงข้ึนท้ัง
ระยะทางราบและระยะทางดิ่งโดยยึดความกว้างของส่วนฐานไว้เท่าเดิม เช่น 
การปรับสัดส่วนเป็นความกว้าง 1 ส่วน ต่อความสูง 3 ส่วน เป็นต้น ท้ังนี้ใน
การทํางานจริงจะไม่ได้ยึดตัวเลขท่ีได้จากการกําหนดสัดส่วนเป็นหลัก แต่จะใช้
ทัศนะความงามจากประสบการณ์ของช่างหรือผู้ออกแบบเป็นตัวตัดสิน ท้ังนี้
เพ่ือให้งานออกแบบท่ีถูกสร้างข้ึนมามีผลลัพธ์ทางรูปทรงใกล้เคียงกับความงาม
ตั้งต้นและความงามตามจินตภาพของช่างหรือผู้ออกแบบ  

ประเด็นท่ีน่าสนใจจากการตรวจสอบจากตัวแบบท่ีนํามาใช้  
ในการศึกษาทั้งส่วนหลังคาท่ีมีการซ้อนช้ันชุดเชิงกลอน 5 ชั้น ได้แก่ ตัวแบบ 
พระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 5, 6 และรัชกาลท่ี 8 และชุดเชิงกลอน 7 ชั้น ได้แก่  
ตัวแบบพระท่ีนั่งชลังคพิมาน และมณฑปพระพุทธบาท สระบุรี พบว่า ถึงแม้
จะมีการซ้อนชั้นในจํานวนชุดท่ีต่างกัน แต่สัดส่วนของรูปทรงท่ีนํามาใช้ในการ
กําหนดในแบบก็ยังอยู่ในสัดส่วนความกว้าง 1 ส่วน ต่อความสูง 2 ส่วน ถึง    
2 ส่วนคร่ึง อีกท้ังเส้นทรงจอมแหตั้งต้นยังมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่ท้ังนี้ใน
กรณีของส่วนยอดท่ีมีการซ้อนชุดเชิงกลอน 7 ชั้นท่ีอาจถูกมองได้ว่าจะมีความ
เป็นไปได้หรือ ท่ีใช้สัดส่วนรูปทรงเดียวกันกับการซ้อน 5 ชั้น แต่กลับมีจํานวน
ชั้นซ้อนท่ีมากกว่า แต่ท้ังนี้ในความเป็นจริงก็สามารถแบ่งจังหวะการซ้อนชั้น
และกําหนดขนาดขององค์ประกอบชุดเชิงกลอนและส่วนยอดท่ีมีจํานวน
มากกว่าลงในตัวแบบได้ เนื่องด้วยขนาดโดยรวมของส่วนยอดที่มีขนาดใหญ่
กว่ากันมาก 

2)  สัดส่วนระหว่างส่วนหลังคาและส่วนยอดของยอดอาคาร 
พบว่า จะให้ค่าน้ําหนักเชิงระยะที่ส่วนยอดมากกว่าเสมอ ด้วยเหตุผลท่ีว่า 
“มิฉะนั้นแล้วยอดจะดูส้ัน”47 แต่ท้ังนี้หากพิจารณาถึงมวลและปริมาตรของ
รูปทรงจอมแหที่ปรากฏแล้วจะพบว่า ส่วนหลังคาย่อมมีค่าน้ําหนักท่ีมากกว่า
ส่วนยอด แต่ส่วนยอดจะทําหน้าท่ีสร้างความรู้สึกท่ีส่งข้ึนสู่ปลายฟ้าซึ่งเป็น 
จินตภาพสูงสุดของยอดอาคาร ซึ่งหากส่วนยอดของยอดอาคารไม่มีกําลังพอ 
จะถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบประดับตกแต่งเพียงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้หากมีการ
กําหนดสัดส่วนของรูปทรงจอมแห (ในมาตราส่วนขนาดเล็ก เช่น 1 : 100     
1 : 75 หรือ 1 : 50) ท่ีสัดส่วนความกว้าง 1 ส่วน ต่อความสูง 2 ส่วน ถึง      
2 ส่วนคร่ึง ส่วนหลังคาจะมีค่าเท่ากับ 1 ส่วนหรือน้อยกว่าเล็กน้อย และส่วน
ยอดจะเท่ากับ 1 ส่วน ถึง 1 ส่วนคร่ึง แต่เมื่อมีการขยายแบบแล้วย่อมมีการส่ง
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ระยะ ซึ่งจะส่งผลให้ความสูงของส่วนหลังคาและส่วนยอดสูงข้ึนตามไปด้วย 
และจะส่งผลให้ความสูงของส่วนหลังคามีค่าน้าํหนักมากกว่า 1 ส่วนก็เป็นได้48 

3)  สัดส่วนสัมพันธ์ระหว่างความกว้างเชิงกลอนล่างสุดกับความ
กว้างเชิงกลอนบนสุดจากตัวแบบท่ีนํามาใช้อ้างอิงในการศึกษา แบ่งออกได้
เป็น 2 กรณี 

กรณีท่ี 1  ส่วนหลังคาที่มีการซ้อนชุดเชิงกลอน 5 ชั้น ความกว้าง
ของเชิงกลอนช้ันบนสุด (เชิงกลอนช้ันท่ี 5) หรือชั้นองค์ระฆังมีค่า “ใกล้เคียง” 
1/3 ของความกว้างเชิงกลอนล่างสุด (เชิงกลอนช้ันท่ี 1)  

กรณีท่ี 2  ส่วนหลังคามีการซ้อนชุดเชิงกลอน 7 ชั้น 1/3 ของ
ความกว้างเชิงกลอนล่างสุด (เชิงกลอนช้ันท่ี 1) จะมีค่า “ใกล้เคียง” กับความ
กว้างของเชิงกลอนช้ันท่ี 6  

4)  สัดส่วนสัมพันธ์ระหว่างความกว้างเชิงกลอนล่างสุดกับความสูง
องค์ระฆัง แบ่งออกได้เป็น 2 กรณีเช่นเดียวกัน 

กรณีท่ี 1  ส่วนหลังคามีการซ้อนชุดเชิงกลอน 5 ชั้น จากความ
กว้างของเชิงกลอนบนสุด (เชิงกลอนช้ันท่ี 5) ท่ีมีค่าเท่ากับ 1/3 ของเชิงกลอน
ล่างสุด (เชิงกลอนช้ันท่ี 1) ระยะดังกล่าวจะมีค่า “ใกล้เคียง” กับความสูงองค์
ระฆังโดยวัดจากหลังเชิงกลอนถึงบ่าองค์ระฆัง  

กรณีท่ี 2  ส่วนหลังคามีการซ้อนชุดเชิงกลอน 7 ชั้น พบว่าความ
สูงขององค์ระฆังจะมีค่า “ใกล้เคียง” กับ 1/4 ของความกว้างเชิงกลอนล่างสุด 
(เชิงกลอนชั้นท่ี 1) 

ส่วนท่ี 2 การกาํหนดองค์ประกอบหลักของยอดบุษบก-มณฑป 
ได้แก่ ชุดเชิงกลอน (ท้องไม้-เชิงกลอน-หลังคา) และส่วนยอด ในแผนผัง 
“สี่เหลี่ยมจัตุรัส” ให้ได้ลักษณะ  ส่ิงสําคัญท่ีเป็นพ้ืนฐานในการกําหนด
องค์ประกอบหลักให้ได้ลักษณะนั้น ในเบื้องต้นควรทําความเข้าใจเก่ียวกับ
คุณลักษณะขององค์ประกอบแยกเป็น 2 ส่วน คือ 1) คุณลักษณะเฉพาะของ
องค์ประกอบนั้นๆ ซึ่งโดยมากผู้ท่ีศึกษาทางสถาปัตยกรรมไทยมาจะมีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการเขียนอยู่แล้ว เช่น ลักษณะเชิงกลอน ลักษณะ
ของฐานปัทม์ ลักษณะของบัวคลุ่มหรือบัวโถ ลักษณะหลังคาเป็นแบบบัวควํ่า 
เป็นต้น  2) คุณลักษณะขององค์ประกอบท่ีอยู่ภายใต้รูปทรงจอมแหโดยมีเส้น
ทรงกํากับ ซึ่งข้ันตอนนี้จะเป็นการกําหนดลักษณะขององค์ประกอบหลักต่างๆ 
หลังจากการกําหนดเส้นทรงเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบท่ี “ล้อตามทรง” โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนความรู้สึกกลับไปหาความงามของรูปทรงจอมแห
ตามจินตภาพตั้งต้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์ประกอบบางอย่างมีรูปลักษณ์ท่ีต่างจาก
ลักษณะดั้งเดิมออกไป ตัวอย่างเช่น ชั้นเหมท่ีประกอบไปด้วยหน้ากระดาน 
กลีบขนุน เส้นรูปรอบนอกก็จะปาดเฉียงไปตามเส้นทรงหรือชั้นหลังคาที่มี
ลักษณะเป็นบัวควํ่า ก็จะปรากฏลักษณะบัวควํ่าในองศาที่แตกต่างกันล้อตาม
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เส้นทรงหรือความสัมพันธ์ในเชิงระยะที่เป็นผลมาจากเส้นทรงจอมแห ทําให้
องค์ประกอบเดียวกันแต่อยู่คนละระดับความสูงกันก็จะต้องมีระยะท่ีลดหล่ัน
และรวบส่งกันข้ึนไป เช่น ระยะยื่นของสะพานหนูจากเชิงกลอน หรือระยะยื่น
ของลวดบัวของท้องไม้ เป็นต้น ท้ังนี้การให้ลักษณะขององค์ประกอบต่างๆ   
ว่าควรล้อตามรูปทรงอย่างไรนั้นสามารถพิจารณาได้จากแม่แบบการศึกษาท่ี  
ผู้ศึกษาได้ให้ลักษณะไว้  

ท้ังนี้ในการกําหนดองค์ประกอบหลักท่ีแฝงหลักคิดบางอย่างซึ่ง
ปรากฏให้เห็นจากการอ่านตัวแบบและที่มีการระบุตัวเลขในตัวแบบ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นคุณลักษณะสําคัญขององค์ประกอบหลักส่วนยอดบุษบก-มณฑปมีอยู่   
2 ประการ ได้แก่  

1) การกําหนดจังหวะการซ้อนช้ันชุดเชิงกลอนมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือลดทอนมวลและปริมาตรของส่วนหลังคาของส่วนยอด ในลักษณะที่มี  
การกําหนดระยะความสูงให้ส่งระยะกันอย่างต่อเนื่อง ท้ังชุดเชิงกลอน รวมถึง
ระยะความสูงขององค์ประกอบย่อย ได้แก่ ท้องไม้ เชิงกลอน และหลังคา  
นอกจากนี้การกําหนดจังหวะการซ้อนชั้นลักษณะดังกล่าวยังก่อให้เกิด     
จินตภาพความงามท่ีเคล่ือนไหว ไม่หยุดนิ่ง อีกท้ังยังเป็นการเน้นความสําคัญ
และความเป็นประธานของหลังคาชั้นบนสุดหรือองค์ระฆังให้เด่นชัด ท้ังนี้ยัง
เป็นท่ีน่าสนใจอีกว่าเป็นลักษณะท่ีสืบเนื่องมาจากการการลดทอนขนาดผืน
หลังคาและการซ้อนชั้นหลังคาท่ีปรากฏในส่วนหลังคาของอาคารอีกด้วย 

2) คุณลักษณะขององค์ระฆังท่ีอยู่ภายใต้รูปทรงจอมแหโดยมีเส้น
ทรงกํากับ ความสําคัญท่ีปรากฏอยู่ในตัวแบบท่ีทําการศึกษาและตัวอย่างงาน
จริง คือบริเวณที่เรียกว่า “บ่าองค์ระฆัง” จุดดังกล่าวพบว่ามีคุณลักษณะท่ี
แตกต่างกันอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะท่ี 1 คุณลักษณะท่ีบ่าองค์ระฆังรวบ
เข้าหาเส้นทรงหรือถูกส่งให้ออกมานอกเส้นทรงเล็กน้อย และลักษณะที่ 2 
คุณลักษณะท่ีบ่าองค์ระฆังถูกส่งให้ออกมานอกเส้นทรงอย่างเห็นได้ชัดคล้ายกับ
เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองสมัยอยุธยา ซึ่งคุณลักษณะท่ีพบท้ัง 2 รูปแบบไม่ได้มีการ
ระบุไว้ในตัวแบบหรือเอกสารแต่อย่างใด แต่จะเห็นได้ชัดถึงคุณลักษณะท่ี 1 
จากตัวแบบพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 5 รวมถึงงานภาพถ่ายก่อสร้างจริง และ
ตัวอย่างงานโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ยอด
พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ยอดพระมณฑป (วัดพระแก้ว) พระที่นั่ง
บุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน พระท่ีนั่งเวชยันตรราชรถ แม้กระท่ังยอด
มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี ก่อนการบูรณะเป็นเครื่องคอนกรีต เป็นต้น    
อีกท้ังรูปแบบดังกล่าวมักจะมาพร้อมกับบัลลังก์เต็มชุด ซึ่งประกอบด้วยหน้า
กระดานบัวควํ่า-ท้องไม้-หน้ากระดานบัวหงาย ท่ีเห็นได้ชัดว่าบริเวณรอยต่อ
ระหว่างหน้ากระดานล่างและบ่าระฆังจะแนบอยู่กับเส้นทรงจอมแห  ส่วน
คุณลักษณะท่ี 2 เห็นได้ชัดจากงานออกแบบของสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา
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นริศรานุวัดติวงศ์ ผ่านตัวแบบพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 6 ท่ีลักษณะของบ่าองค์
ระฆังมีความเป็นบ่าท่ีตั้งรับบัลลังก์อย่างชัดเจน พร้อมกับมีการปรับรูปแบบ
บัลลังก์โดยลดทอนส่วนหน้ากระดานล่างบัวควํ่าออกแล้วใส่ฐานเขียงเตี้ยๆ 
แทน  ซึ่งดูแล้วเหมือนฐานเชิงบาตรแบบหน้ากระดานบัวหงาย และได้มีการ
เพ่ิมเส้นองค์ประกอบท่ีเปรียบเสมือนกาบหุ้มบัวคอเส้ือลงมาอีกชุดหนึ่งด้วย 
คุณลักษณะดังกล่าวได้ส่งอิทธิพลมายังงานในสมัยถัดมา ดังเห็นได้จากตัวแบบ
พระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 8 และมณฑปพระพุทธบาท สระบุรี แบบเคร่ือง
คอนกรีต โดยมีพระพรหมพิจิตรเป็นผู้ให้แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์และเนื้อหาเชิงวิเคราะห์จากการศึกษาเรื่องการกําหนด
ระยะห่างของชุดเชิงกลอน (ท้องไม้-เชิงกลอน-หลังคา) แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ในการข้ึนทรง โดยมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจดังนี้ 

 การกําหนดระยะห่างโดยอิงกับความรู้สึกและทัศนะความ
งามของช่างหรือผู้ออกแบบ โดยกะแบ่งระยะห่างระหว่างเชิงกลอนให้มี
ลักษณะที่ส่งข้ึนไปโดยเฉล่ียด้วยสายตา และเน้นความรู้สึกของจังหวะการซ้อน
ชั้นให้ส่งไปยังองค์ระฆังและต่อเนื่องไปถึงปลายยอด ท้ังนี้ช่างหรือผู้ออกแบบท่ี
ชํานาญจะมีการกะความสูงเผ่ือระยะซ้นเอาไว้ด้วย โดยมากวิธีการดังกล่าวจะ
ใช้กับการข้ึนทรงหรือการร่างแบบข้ันต้นในมาตราส่วนขนาดเล็ก 

 การกําหนดระยะรวมของชุดเชิงกลอน (ท้องไม้-เชิงกลอน-
หลังคา) จากตัวแบบที่ทําการศึกษา ได้แก่ แบบส่วนหลังคาพระเมรุมาศ 
รัชกาลท่ี 6 และรัชกาลท่ี 8, แบบมณฑปพระพุทธบาท สระบุรี ปรากฏถึงหลัก
ในการกําหนดระยะรวมของชุดเชิงกลอน โดยท่ีระดับความสูงของชุดเชิงกลอน
จะอ้างอิงระดับหลังเชิงกลอนต้ังแต่ชั้นท่ี 1 ถึงระดับหลังเชิงกลอนช้ันท่ี 2 
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ต่อเนื่องกันข้ึนไปจนถึงระดับหลังเชิงกลอนบนสุด ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า 
การอ้างอิงระดับรูปแบบดังกล่าวเพ่ือให้สัมพันธ์กับระยะตัวไม้โครงสร้างของ
ส่วนยอด คือ ระดับหลัง “แปตาราง” ซึ่งวางพาดอยู่บน “เสาตุ๊กตา” หรือ 
“เสาตอม่อ (ตม่อ)” ท่ีนอกจากทําหน้าท่ียึดโยงหัวเสาให้แข็งแรงแล้วยังยื่นไป
รับเชิงกลอน เช่นเดียวกับ “ข่ือ” หรือ “เต้า” ซึ่งเป็นตัวไม้โครงสร้างของส่วน
หลังคาอาคาร อีกท้ังยังทําให้การทํางานในข้ันตอนต่อไป เช่น การเขียนแบบ
ก่อสร้างหรือการก่อสร้างจะเป็นไปได้ง่ายและเท่ียงตรงยิ่งข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม
รูปแบบการอ้างอิงดังกล่าวจะต่างจากการลําดับขององค์ประกอบชุดเชิงกลอน
ท่ีเริ่มจากชุดเชิงกลอนช้ันท่ี 1 ได้แก่ ท้องไม้ท่ีแทนด้วยส่วนเรือนหรือเสารับ
ยอด-เชิงกลอน-หลังคา ชุดเชิงกลอนชั้นท่ี 2 ได้แก่ ท้องไม้-เชิงกลอน-หลังคา 
เป็นต้น 

ท้ังนี้เคล็ดวิชาสําคัญจากตัวแบบท่ีทําการศึกษาได้ปรากฏอยู่ในการ
ระบุชุดตัวเลขท่ีสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสําคัญในระบบเลขคณิต โดยใช้ในการ
กําหนดระยะชุดเชิงกลอนต้ังแต่ชั้นท่ี 1 ถึงชุดเชิงกลอนก่อนชั้นสุดท้าย หลัก
ดังกล่าวนอกจากแสดงให้เห็นว่ามีการกําหนดระยะอย่างชัดเจนแล้ว ส่ิงสําคัญ
คือการซ้อนชั้นของชุดเชิงกลอนท่ีมีจังหวะส่งต่อกันข้ึนไปอย่างต่อเนื่องถึง  
องค์ระฆังท่ีส่งระยะมากเป็นพิเศษซ่ึงแสดงถึงความสําคัญและความเป็น
ประธาน โดยความสัมพันธ์ท่ีพบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  
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-  ความสัมพันธ์ รูปแบบท่ี 1 พบในตัวแบบรูปด้านส่วน
หลังคาของส่วนยอดพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 6 ชุดเชิงกลอน 5 ชั้น ได้ระบุการ
กําหนดระยะความสูงของแต่ละชุดเชิงกลอนจากชุดเชิงกลอนช้ันท่ี 1 ถึงชุด 
เชิงกลอนช้ันท่ี 5 ตามลําดับดังนี้ 1.11, 1.22, 1.35, 1.50 และ 2.65 เมตร  
ซึ่งจะพบว่าค่าความต่างของระยะในแต่ละชุดมีดังนี้ 0.11, 0.13, 0.15 และ 
1.15 เมตร ตัวเลขท่ีปรากฏแสดงให้เห็นถึงระยะท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีละ 0.02 เมตร 
ยกเว้นชั้นท่ีส่งไปยังองค์ระฆัง 

-  ความสัมพันธ์ รูปแบบท่ี 2 พบในตัวแบบ 2 เอกสาร  
o ตัวแบบท่ี 1 รูปด้านส่วนหลังคาของส่วนยอดพระเมรุ-

มาศ รัชกาลที่ 8 ชุดเชิงกลอน 5 ชั้น ได้ระบุการกําหนดระยะความสูงของ   
แต่ละชุดเชิงกลอนจากชุดเชิงกลอนช้ันท่ี 1 ถึงชุดเชิงกลอนช้ันท่ี 5 ตามลําดับ
ดังนี้ 0.96, 1.08, 1.20, 1.32 และ 2.05 เมตร ซึ่งจะพบว่าค่าความต่างของ
ระยะในแต่ละชุดมีเพียงค่าเดียว คือ 0.12 เมตร ยกเว้นชั้นท่ีส่งไปยังองค์ระฆัง
มีค่าความต่างอยู่ท่ี 0.73 เมตร 

o ตัวแบบท่ี 2 รูปด้าน-รูปตัด มณฑปพระพุทธบาท 
สระบุรี ชุดเชิงกลอน 7 ชั้น ได้ระบุการกําหนดระยะความสูงของแต่ละชุดเชิง
กลอนจากชุดเชิงกลอนช้ันท่ี 1 ถึงชุดเชิงกลอนช้ันท่ี 7 ตามลําดับดังนี้ 1.20, 
1.44, 1.68, 1.92, 2.16, 2.40 และ 3.85 เมตร ซึ่งจะพบว่าค่าความต่างของ
ระยะในแต่ละชุดมีเพียงค่าเดียวเช่นเดียวกัน คือ 0.24 เมตร ยกเว้นชั้นท่ีส่งไป
ยังองค์ระฆังมีค่าความต่างอยู่ท่ี 1.45 เมตร 

 การกําหนดระยะย่อยขององค์ประกอบชุดเชิงกลอน ได้แก่ 
ท้องไม้ เชิงกลอน หลังคา ที่อิงกับระยะรวมชุดเชิงกลอน พบว่าชุดตัวเลขท่ี
ระบุในระยะย่อยมีความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันกับการกําหนดระยะรวม
ของชุดเชิงกลอนท้ัง 2 รูปแบบข้างต้น กล่าวคือทําให้เกิดคุณลักษณะเรื่องการ
ส่งระยะขององค์ประกอบย่อย ได้แก่ หลังคาและท้องไม้ (ยกเว้นเชิงกลอน) ท่ี
มีลักษณะสูงข้ึนและส่งข้ึนไปอย่างต่อเนื่องจากชั้นล่างสุดถึงชั้นบนสุด แต่ท้ังนี้
จากตัวแบบท่ีทําการศึกษาจะเห็นขนาดเส้นลวดท้องไม้และความสูงของเชิง
กลอนมีขนาดเท่ากันยกเว้นเชิงกลอนล่างสุด (เชิงกลอนชั้นท่ี 1) ท่ีจะมีขนาด
ใหญ่กว่าเล็กน้อย คาดว่ามีบทบาทหน้าท่ีเสมือนหนึ่งเป็นฐานรับยอดและเชื่อม
ความสัมพันธ์ในเชิงขนาดต่อกับเสารับยอดหรือหน้ากระดานบัวหงายท่ีปลาย
ผนังอาคารที่ข้ึนไปรับส่วนยอดอาคาร  แต่อย่างไรก็ตามตัวแบบท่ีทําการศึกษา
ท่ีระบุถึงระยะองค์ประกอบย่อยอย่างชัดเจนท้ัง 3 องค์ประกอบ มีเพียงแบบ
มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี ในส่วนของแบบพระเมรุมาศรัชกาลท่ี 6 ระบุ
ระยะย่อยของหลังคาและท้องไม้ร่วมกัน แต่ในตัวแบบพระเมรุมาศรัชกาลที่ 8 
นั้นไม่ได้มีการระบุระยะย่อยของท้ัง 3 องค์ประกอบ ยกเว้นบอกเพียงเชิง
กลอนชั้นท่ี 1 ระบุความสูง 0.32 เมตร ชั้นท่ี 2 ระบุความสูง 0.30 เมตร   
ส่วนชั้นท่ีเหลือไม่ได้ระบุ (คาดได้ว่าใช้ขนาดเดียวกับชั้นท่ี 2 ท้ังหมด) ท้ังนี้มี
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รายละเอียดของข้อมูลเชิงระยะสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกันตาม
ความสัมพันธ์ของระยะรวม ดังนี้ 

-  แบบพระเมรุมาศ ร.6 ตัวแบบมีการระบุระยะความสูงของ
หลังคาและท้องไม้รวมกันจากชั้นท่ี 1 ถึง ชั้นท่ี 4 ดังนี้ 0.71, 0.82, 0.95  
และ 1.10 เมตร ซึ่งพบว่ามีค่าความต่างระหว่างชั้นมีค่า 0.11, 0.13 และ 
0.15 เมตร โดยเพ่ิมข้ึนท่ีละ 0.02 เมตร เช่นเดียวกับระยะรวม ท้ังนี้มีการระบุ
ขนาดความสูงของเชิงกลอนช้ันท่ี 1 ท่ีระยะ 0.45 เมตร ชั้นท่ี 2 ถึงชั้นท่ี 5 
ระบุความสูง 0.40 เมตร 

- แบบมณฑปพระพุทธบาท สระบุรี ระบุความสูงหลังคาช้ัน
ท่ี 1 ถึง ชั้นที่ 7 ดังนี้ 0.75, 0.96, 1.17, 1.38, 1.59, 1.80 และ 3.85 เมตร 
มีค่าความต่างในแต่ละชุด 0.21 เมตร เท่าๆ กัน ยกเว้นชั้นท่ีส่งไปยังองค์ระฆัง
มีค่าความต่าง 2.05 เมตร และหากพิจารณาถึงระยะรวมของชุดเชิงกลอนท่ี
ถูกกําหนดข้ึนโดยค่าความต่างเพียงค่าเดียว และระยะความสูงของเชิงกลอน 
ก็มีค่าความสูงเพียงค่าเดียว (ระบุความสูง 0.3 เมตร หนา 0.06 เมตร ยกเว้น
เชิงกลอนช้ันท่ี 1 ระบุความสูง 0.325 เมตร ระบุความหนา 0.07 เมตร)     
จึงส่งผลให้ส่วนท้องไม้มีค่าความต่างในแต่ละชุดเพียงค่าเดียวเหมือนกัน คือ 
0.03 เมตร โดยจากตัวแบบได้ระบุความสูงท้องไม้ชั้นต่างๆ รวมกับความสูง
เชิงกลอน เมื่อหักค่าความสูงเชิงกลอนออกจึงได้ค่าความสูงของท้องไม้ท่ี
ปรากฏในรูปด้าน ตามลําดับดังนี้ 0.15, 0.18, 0.21, 0.24, 0.27 และ        
0.30 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวแบบพระเมรุมาศรัชกาลท่ี 6 และ
รัชกาลท่ี 8 จะมิได้ระบุการส่งระยะย่อยโดยละเอียดเช่นเดียวกับแบบมณฑป
พระพุทธบาท แต่จากจากการอ่านคุณลักษณะผ่านตัวแบบแล้วมีความเป็นไป
ได้อย่างมากว่า การส่งระยะขององค์ประกอบย่อยในส่วนหลังคาและท้องไม้
นั้นเป็นไปตามรูปแบบความสัมพันธ์ของการระบุชุดตัวเลขท่ีแสดงระยะรวม

ซ้าย : พระเมรุมาศรัชกาลท่ี 6 
กลาง : พระเมรุมาศรัชกาลท่ี 8 
ขวา : มณฑปพระพุทธบาท 
สระบุรี 
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ขององค์ประกอบชุดเชิงกลอนในแต่ละรูปแบบ ท้ังนี้จากหลักการส่งระยะท้ัง
ระยะรวมของชุดเชิงกลอนและระยะย่อยขององค์ประกอบ ท้องไม้ เชิงกลอน 
หลังคาดังท่ีได้กล่าวมานั้นยังมีรูปแบบเคร่ืองยอดหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจ ได้แก่ 
ยอดปราสาททรงมณฑปของพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทท่ีเห็นได้ชัดเจนว่า 
ขนาดของเชิงกลอนจากช้ันล่างสุดไปยังเชิงกลอนช้ันบนสุดมีลักษณะการส่ง
ระยะข้ึนไปเช่นเดียวกันกับหลังคาและท้องไม้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกแบบที่
แสดงคุณลักษณ์ของการส่งระยะได้อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ระยะรวมและระยะ
ย่อยของชุดเชิงกลอน แต่ท้ังนี้ในการศึกษาถึงรายละเอียดของตัวเลขท่ีใช้ใน
การกําหนดระยะต้องอาศัยตัวแบบหรือการรังวัดเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีแม่นยาํ  
อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาสถาปัตยกรรมเคร่ืองยอดในลําดับต่อไป  

3.  ความสัมพันธ์ของแผนผังย่อมุมไม้สิบสองแบบรัศมีกับรูปทรง
และรูปลักษณ์ยอดทรงจอมแห  

ประเด็นคําถามท่ีว่าเหตุใดเครื่องยอดบุษบก-มณฑปจะต้องอยู่ใน
แผนผังย่อมุมไม้สิบสอง? และคุณสมบัติของการย่อมุมแบบรัศมีมีผลอย่างไรกับ
รูปลักษณ์ (character) ของเคร่ืองยอด? คือหัวใจสําคัญของสารัตถะในหัวข้อ
ท่ี 3  หากพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วความงามของเครื่องยอดอันเกิด
จากแผนผังส่ีเหล่ียมจัตุรัสย่อมสะท้อนถึงรูปทรงจอมแหได้ชัดแจ้งโดยสมบูรณ์
อยู่แล้ว และในงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทบุษบก-มณฑปท่ีมีมาแต่เดิมตาม
พ้ืนท่ีเมืองสําคัญต่างๆ ของไทยเองก็มีปรากฏให้เห็น เช่น บุษบกธรรมาสน์   
วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี, วัดครุฑ และวัดเชิงท่า อยุธยา, วัดเสาธงทอง 
ลพบุรี ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ 
หรือมณฑปพระพุทธบาทที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก และวัดพระยืน 
อุตรดิตถ์ เป็นต้น 

เหตุใดทําไม่ต้องย่อมุมหรือย่อเหล่ียม? : ในเชิงท่ีมาและพัฒนาการ
ทางรูปแบบแล้ว ยอดทรงจอมแหในแผนผังส่ีเหล่ียมจัตุรัสย่อมเกิดข้ึนก่อนท่ี  
จะมีย่อมุม ซึ่งสอดรับกับรูปแบบงานโครงสร้างเครื่องไม้ของเคร่ืองยอดบุษบก-
มณฑปท่ีไม่ควรมีความซับซ้อนในเชิงแผนผัง มิฉะนั้นแล้วย่อมประสบปัญหา
เรื่องน้ํารั่วน้ําซึม ต่อมาเมื่อได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีการย่อมุม ส่ิงท่ีตามมา
คือเกิดตําแหน่งตะเฆ่รางข้ึน ณ บริเวณมุมในของการย่อมุมหลังคา และจุด
ดังกล่าวย่อมเพ่ิมปัญหาเก่ียวกับการรั่วซึมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  แต่อย่างไร    
ก็ตามส่ิงท่ีเป็นเหตุปัจจัยหลักท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไป   
คือ ทัศนะความงามอันได้มาจากอิทธิพลทางความคิดและรูปแบบท่ีมากับงาน
เครื่องก่อ เช่น รูปแบบศิลปสถาปัตยกรรมของประเทศข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็น 
อินเดีย ชวา เขมร หรือพุกาม รวมถึงพัฒนาการทางรูปแบบสถูปเจดีย์ของไทย 
แต่ท้ังนี้ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นคําถามท่ีรอการศึกษาในเชิงลึกต่อไป 

ในมิติด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้นการก่อรูปข้ึนมาของงาน
สถาปัตยกรรมท่ีมีแผนผังย่อมุมไม้สิบสอง รวมถึงการย่อมุมในลักษณะอื่นๆ  
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แม้กระท่ังการปาดมุมหรือการปรับแผนผังให้อยู่ในรูปแปดเหล่ียมหรือวงกลม
เองก็ตาม การรับรู้ทางสถาปัตยกรรมไทยแล้วเป็นไปเพ่ือลดทอนมวลและ
ปริมาตรของอาคาร หรือองค์ประกอบท่ีมีค่าน้ําหนักมากให้น้อยลง เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกท่ีเบามากขึ้นเมื่อเทียบกับแผนผังส่ีเหล่ียมที่มีระยะความกว้าง
โดยรวมเท่ากัน เนื่องด้วยมวลหรือปริมาตรบางส่วนได้ถูก “ตัด” หรือ “เฉือน” 
ออกไปโดยมีมวลอากาศเข้ามาแทนท่ี  ในกรณี “ส่วนยอด” ของบุษบก-
มณฑปเองก็เช่นเดียวกัน หากเปรียบระหว่างยอดท่ีมีสัดส่วนและลักษณะของ
รูปทรงท่ีเหมือนกัน แต่ยอดหนึ่งมีแผนผังส่ีเหล่ียมจัตุรัส อีกยอดหนึ่งมีแผนผัง
ย่อมุมไม้สิบสอง ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความต่างของมวลและปริมาตรของส่วน
ยอด ซึ่งในแผนผังยอดท่ีมีย่อมุมจะมีน้ําหนักเบากว่า และเมื่อใดท่ีปรากฏการณ์
ของแสงเข้ามามีผลกับส่วนดังกล่าวด้วยแล้วย่อมทําให้เกิดความต่างของการ
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รับรู้ระหว่างส่วนท่ีรับแสงและส่วนทึบแสงสลับกันไปมาในตาํแหน่งท่ีมีการ   
ย่อมุม ณ มุมมองหนึ่งในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ส่วนยอดมีมิติท่ีลุ่มลึกและ
น่าสนใจข้ึนเมื่อเทียบกับมิติท่ีราบเรียบอันเกิดจากแผนผังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

การย่อมุมไม้สิบสองและเส้นรัศมี ส่งผลอย่างไรกับเครื่องยอดบุษบก-
มณฑป? : คุณลักษณะแผนผังย่อมุมในงานสถาปัตยกรรมไทยสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 1) การย่อมุมท่ีเส้นเชื่อมต่อระหว่างมุมนอกถึงมุม
นอกและมุมในถึงมุมในทํามุม 45 องศากับเส้นแกน ภาพลักษณ์ท่ีปรากฏจะ 
ได้จังหวะการย่อมุมขององค์ประกอบท่ีซ้อนชั้น มีระยะการย่อของแต่ละชั้น
เท่ากัน และ 2) การย่อมุมท่ีเส้นเชื่อมต่อเป็นแบบรัศมี ซึ่งเป็นลักษณะของ
แผนผังเคร่ืองยอดบุษบก-มณฑปทรงจอมแห “เส้นรัศมี” จะทําหน้าท่ีเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลักท่ีมีแผนผังย่อมุมของส่วนยอดเข้า
ด้วยกัน และขยายผลสู่การเชื่อมต่อในองค์รวมระหว่างแผนผัง รูปด้าน และ
รูปทรง กล่าวคือเส้นรัศมีท่ีปรากฏในแผนผังจํานวนท้ังส้ิน 20 เส้น หากมีการ
ถ่ายมิติข้ึนสู่รูปด้านแล้ว เส้นรัศมีจะผันตัวเป็นเส้นทรงแรกและเส้นท่ีอิงหลัก
ทรงเดิมดังท่ีกล่าวไว้ในข้ันตอนการร่างแบบจํานวน 6 เส้น ในท้ายท่ีสุดเส้นทรง
ในรูปด้านและเส้นรัศมีในแผนผังย่อมุมจะปรากฏเป็นแนวเส้นท่ีอิงความสัมพันธ์ 
กันท้ังหมด 24 เส้น โดยปรากฏให้เห็นเป็นเส้นในจินตภาพและมโนภาพภายใต้
รูปทรง (form) ของส่วนยอด 

นอกจากนี้ “เส้นรัศมี” ยังเข้ามามีบทบาททําให้องค์ประกอบของส่วน
ยอดท่ีมีการซ้อนชั้นมีระยะการย่อมุมท่ีสัมพันธ์กัน กล่าวคือองค์ประกอบท่ีอยู่
ชั้นล่างย่อมมีระยะการย่อมุมท่ีมีขนาดใหญ่เนื่องด้วยระยะความกว้างท่ีมาก ใน
ส่วนองค์ประกอบท่ีซ้อนช้ันข้ึนไประยะการย่อมุมจะค่อยๆ เล็กลงเรื่อยๆ ตาม
ขนาดความกว้างอันเป็นผลจากธรรมชาติของรูปทรงจอมแห ซึ่งหากพิจารณา
ท่ี “รูปด้าน” จะเห็นได้ว่าลักษณะขององค์ประกอบหลักทางแนวราบที่ปรากฏ 
ได้แก่ ท้องไม้ เชิงกลอน หลังคา เมื่อมองจาก “เส้นรูป” ด้านนอกเข้าสู่ “เส้น
ใน” ภาพรวมขององค์ประกอบท่ีซ้อนชั้นจะมีลักษณะย่นย่อเข้าหาเส้นศูนย์ 
กลาง และทํางานร่วมกันโดยสร้างความรู้สึกท่ีลดหล่ันและรวบส่งข้ึนไปอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้ถึงแม้ว่าลักษณะของแผนผังย่อมุมไม้สิบสองจะถูกเรียกว่า “แบบ
รัศมี” ซึ่งเข้าใจได้ว่ามีจุดศูนย์กลางของเส้นรัศมีท่ีแผ่ออกไปจากศูนย์กลางส่วน
ยอด ซึ่งหมายถึงปลายยอดซ่ึงควรอยู่กลางแผนผัง แต่ในความเป็นจริงแล้วใน
แผนผังเองไม่ได้ปรากฏ “ศูนย์” ดังกล่าว เนื่องด้วยหากมีการกําหนดศูนย์ 
กลางเส้นรัศมีโดยใช้จุดศูนย์กลางของรูปทรงจริงจะส่งผลให้เส้นรัศมีในแต่ละ 
มุมรวบเข้าหาศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้องค์ประกอบต่างๆ มีระยะ
การย่อมุมท่ีเล็กและบีบเข้าหากันมากจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงยอด  
ท่ีเกิดจากการกําหนดทรงและสัดส่วนสัมพันธ์ตามแบบแผนด้วยแล้ว 
องค์ประกอบต่างๆ ก็จะมีลักษณะท่ีผิดรูปหรือผิดลักษณะจากท่ีควรจะเป็น  
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ท้ังนี้ในกระบวนการร่างแบบหรือการข้ึนทรงเพ่ือให้เส้นรัศมีกับ
ภาพลักษณ์งานเครื่องยอดทํางานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ ท้องไม้-เชิงกลอน-หลังคา รวมถึงรายละเอียดขององค์ประกอบนั้นๆ 
เช่น สะพานหนูและเชิงกลอนบริเวณที่มีการย่อมุม เส้นลวด และท้องไม้ รวม
ไปถึงมิติขององศาหลังคาบัวควํ่า จึงได้ถูกออกแบบโดยใช้เส้นรัศมีเป็นตัวเชื่อม
ความสัมพันธ์ท้ังส้ิน ซึ่งเห็นได้จากตัวแบบและตัวเลขท่ีระบุในแบบมณฑป  
พระพุทธบาท สระบุรี ได้แก่ ผังแสดงเส้นหน้าเชิงกลอน ผังแสดงเส้นเชิงชาย
และผังเตาหม้อ ซึ่งตัวแบบในแต่ละแผนผังเองได้แสดงเส้นรัศมีเชื่อมความ 
สัมพันธ์ขององค์ประกอบแต่ละชั้นเข้าหากันเอาไว้ และในตัวแบบท่ีเป็นรูปด้าน
สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของการลดหล่ันและรวบส่งอย่างต่อเนื่องข้ึนไปสู่
ปลายยอดขององค์ประกอบท่ีมีการย่อมุมภายใต้ความสัมพันธ์แบบรัศมีอย่าง
เห็นได้ชัด แต่อย่างไรก็ตามการทํางานก่อสร้างตามตัวแบบในลักษณะดังกล่าว
อาจเป็นปัญหาตามมาได้ เนื่องด้วยรายละเอียดของระยะท่ีระบุเป็นตัวเลขที่มี
ความละเอียดอย่างมาก จึงปรากฏวิธีการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเส้น
รัศมีกับองค์ประกอบต่างๆ ในอีกลักษณะหนึ่ง กล่าวคือจังหวะในการกําหนด
ระยะการย่อมุมของส่วนท้องไม้และเชิงกลอนท่ีเทินอยู่บนท้องไม้ชิ้นนั้น    
(ตามองค์ประกอบชุดเชิงกลอน ได้แก่ ท้องไม้ เชิงกลอนและหลังคา) เส้นลวด
บริเวณท้องไม้รวมถึงระยะยื่นของสะพานหนูจากเชิงกลอนบริเวณที่มีการยก
เก็จจะกําหนดให้มีความสัมพันธ์ในเชิงระยะของการย่อมุมท่ีเท่าๆ กัน ซึ่งส่งผล
ให้ในแผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้จะไม่ได้เชื่อมด้วยเส้น
รัศมี แต่จะเช่ือมด้วยการกําหนดเส้นท่ีทํามุม 45 องศากับแนวแกนแทน49 
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4.  ซุ้มบรรพ์แถลง กระเปาะบรรพ์แถลง กระจังและนาคปัก 
ซุ้มบรรพ์แถลงเป็นองค์ประกอบประดับตกแต่งส่วนท่ีสําคัญอย่างมาก

ของเคร่ืองยอดบุษบก-มณฑป ทําหน้าท่ีเติมเต็มในเชิงความหมายท่ีมากับคติ
ความเช่ือของไทยเร่ืองลําดับชั้นบนสรวงสวรรค์  ในเชิงรูปแบบจึงหมายถึงการ
จําลองซุ้มหน้าต่างของวิมานเหล่าทวยเทพบนสวรรค์ชั้นนั้นๆ50  ในอีกมุมหนึ่ง
เมื่อประกอบเข้ากับกระจัง นาคปัก และกระเปาะบรรพ์แถลงจะกลายเป็น    
ชุดองค์ประกอบประดับตกแต่งหลังเชิงกลอนท่ีเข้าไปมีบทบาทเติมเต็มใน  
ส่วนรูปลักษณ์ส่วนยอด โดยมีการใช้เส้นสายเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบดังกล่าวด้วยเส้นบริวารท่ีอิงทรงเดิม จึงเป็นการส่งกําลังและ
ความแข็งแรงให้กับรูปทรงจอมแหตั้งต้นได้เป็นอย่างดี แต่ท้ังนี้ก็ยังไม่ท้ิง
ความรู้สึกท่ีอ่อนช้อยและงดงามอย่างไทย โดยใส่ความประณีตและเต็มไป  
ด้วยความละเอียดลออในเนื้องานประดับตกแต่งอย่างวิจิตรนั่นเอง 

ซุ้มบรรพ์แถลง กระจัง และนาคปักท่ีประดับบริเวณหลังเชิงกลอนใน
งานเคร่ืองยอดบุษบก-มณฑป ตัวอย่างงานท่ีปรากฏและมีความสมบูรณ์ อีกท้ัง
ยังมีความหลากหลายในเชิงรูปแบบและพัฒนาการ คืองานสถาปัตยกรรม
ประเภทบุษบก  ในส่วนอาคารประเภทมณฑปจะพบการประดับตกแต่งอย่าง
เต็มรูปแบบตามแบบแผนงานช่างหลวงท่ีเห็นได้ชัดในยุคสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
ท่ีคาดว่าเป็นการยึดตามแบบแผนงานช่างสมัยอยุธยาเป็นหลัก แต่ท้ังนี้ใช่ว่า
รูปแบบหรือพัฒนาการของอาคารประเภทมณฑปจะหามีไม่ เพียงแต่
การศึกษาจากโบราณสถานท่ีคงสภาพบ้างหรือเส่ือมสลายไปเหลือเพียงแต่  
ชุดฐาน เสา และผนังนั้นจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในศาสตร์แขนงต่างๆ 
รวมถึงตัวแบบสภาพปัจจุบันสําหรับอภิปรายผลเชิงลึกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ศึกษาพอท่ีจะจําแนกรูปแบบองค์ประกอบประดับตกแต่งหลังเชิงกลอนได้   
2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ 

1) การประดับตกแต่งด้วยกระจังเป็นหลัก กล่าวคือโดยรอบของ
หลังเชิงกลอนจะประดับด้วยกระจังขนาดกลาง (กระจังเจิม) หรือมีการกําหนด
ขนาดของกระจังให้ใหญ่ข้ึนโดยเน้นท่ีศูนย์กลางเชิงกลอนของแต่ละด้าน และ
กระจังตัวมุมท่ีโดยมากทําเป็นนาคปักท่ีมีลักษณะเป็นนาคสามเศียรซึ่งเป็น
องค์ประกอบท่ีวางตัวต่อเนื่องมาจากแนวตะเฆ่สัน ท้ังนี้อาจมีชั้นกระจังตาอ้อย
เรียงตัวอยู่ตามแบบแผนของการประดับกระจังในงานสถาปัตยกรรมไทย   
การประดับตกแต่งประเภทหนึ่งในแบบแผนเก่าช่วงสมัยอู่ทองถึงอยุธยากลาง
ท่ีน่าสนใจคือ การประดับตกแต่งบุษบกธรรมาสน์ด้วยกระทง (ต้นเค้าทาง
ความคิดคือต้องการทําแบบกระทงบายศรี)51 ซึ่งใช้ในการประดับตกแต่ง
บริเวณหลังชั้นหน้ากระดานต่างๆ เช่น ฐานสิงห์ หน้ากระดานฐานเชิงบาตร 
หรือส่วนท้องไม้ระหว่างเชิงกลอนและหลังคาท่ีซ้อนชั้นกัน เป็นต้น แต่อย่างไร
ก็ตามจากหลักฐานท่ีปรากฏยังไม่พบว่ามีการประดับตกแต่งท่ีหลังเชิงกลอน 
ยกเว้นบุษบกธรรมาสน์ท่ีพบในศิลปะล้านนา 
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2) การประดับด้วยซุ้มบรรพ์แถลงท่ีเป็นการจําลองซุ้มหน้าต่าง
โดยลดทอนเหลือเพียงรูปลักษณ์ของหน้าจั่วไทยตกแต่งด้วยเครื่องลํายอง 
ได้แก่ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  ในกรณีการใส่หลังคาซุ้ม (ซุ้มรังไก่) พบมาก 
ในส่วนท่ีเป็นมณฑป ยอดปราสาททรงมณฑป หรืออาคารทรงบุษบกท่ีมีขนาด
ใหญ่ ท้ังนี้เพ่ือใช้เป็นตัวยึดชุดเครื่องลํายองของซุ้มบรรพ์แถลงให้แข็งแรง แต่
หากเป็นยอดขนาดเล็กรวมถึงบุษบกต่างๆ มีท้ังการใส่หลังคาเฉพาะในส่วน  
ซุ้มบรรรพ์แถลงประธานตําแหน่งศูนย์กลางเชิงกลอนของแต่ละด้าน หรือไม่ใส่
หลังคาซุ้มเลยก็มี แต่ใช้การทําเดือยท่ีมากับตัวซุ้มยึดเข้ากับหลังเชิงกลอน 
(สะพานหนู) ก็มี ท้ังนี้ลักษณะของรูปทรงจั่วท่ีนํามาใช้พบอยู่ 4 ลักษณะใหญ่ๆ 
ได้แก่ 1) ทรงสามเหล่ียม (มีรูปทรงคล้ายกระจังฟันปลา) 2) ทรงจอมแห     
(มีรูปทรงท่ีเส้นรูปโค้งแอ่นคล้ายจอมแห) 3) ทรงกลีบบัว 4) ทรงบัวเจิม      
(มีรูปทรงตอนบนเหมือนทรงกลีบบัวแต่ทําเชิงแอ่น) 

คุณลักษณ์ท่ีสําคัญและควรตระหนักถึงในการออกแบบ
องค์ประกอบดังกล่าวมีอยู่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) คุณลักษณะของกระเปาะ
บรรพ์แถลง 2) คุณลักษณะของนาคปักหรือกระจังมุม และ 3) คุณลักษณะ
การจัดวางซุ้มบรรพ์แถลง ซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดในลําดับถัดไป และเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันในการอธิบาย ผู้ศึกษาจึงได้กําหนดชื่อเรียกซุ้มบรรพ์
แถลงโดยอิงตามตําแหน่งดังนี้ 

 ซุ้มบรรพ์แถลงประธาน คือซุ้มท่ีตั้งอยู่ ณ ตําแหน่งศูนย์กลาง
เชิงกลอนแต่ละด้าน หรือหากมีการออกแบบท่ีมีการจัดวางซุ้มบรรพ์แถลงเป็น
ชุดๆ ไป ซุ้มท่ีอยู่ ณ ตําแหน่งก่ึงกลางของแต่ละชุดจะถือว่าเป็นซุ้มบรรพ์แถลง
ประธานของชุดนั้น ตัวอย่างเช่น “ซุ้ม (บรรพ์แถลง) ประธานของชุดท่ี 1 
(ตําแหน่งศูนย์กลางเชิงกลอน)” หรือ “ซุ้ม (บรรพ์แถลง) ประธานของชุดท่ี 2 
(ตําแหน่งด้านซ้ายและด้านขวาของชุดท่ี 1)” เป็นต้น 

 ซุ้มบรรพ์แถลงรองประธานหรือซุ้มบรรพ์แถลงแอบข้าง คือ 
ซุ้มท่ีวางตัวในตาํแหน่งขนาบซุ้มประธานด้านซ้ายและด้านขวา ถือเป็น 1 ชุด 
โดยมีขนาดท่ีเล็กกว่าและอาจมีการออกแบบหลายชุด โดยท่ีวางตัวต่อเนื่อง
ออกจากศูนย์กลางและมีขนาดท่ีลดหล่ันกันไปภายใต้เค้าโครงรูปสามเหล่ียม 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับกระจังฟันปลา ในกรณีท่ีมีการออกแบบซุ้มบรรพ์
แถลงรองประธานหลายขนาด เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจก็จะเรียกตามขนาด 
เช่น “ซุ้ม (บรรพ์แถลง) รองประธานขนาดท่ี 1” หรือ “ ซุ้มรองประธานขนาด
ท่ี 2” เป็นต้น  ท้ังนี้กรณีท่ีมีการออกแบบเป็นชุดซุ้มบรรพ์แถลงหลายๆ ชุด 
ตามแบบแผนที่ปรากฏนิยมใส่ซุ้มรองประธานของชุดนั้นๆ เพียง 1 ขนาด  
และมีการเรียกว่า “ซุ้ม (บรรพ์แถลง) รองประธานของชุดท่ี 1 (ตําแหน่ง
ศูนย์กลางเชิงกลอน)” หรือ “ซุ้มรองประธานของชุดท่ี 2 (ขนาบด้านซ้ายและ
ด้านขวาชุดท่ี 1)” เป็นต้น 
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ท้ังนี้ซุ้มรองประธานอาจมีการออกแบบโดยใช้เค้าโครงของกระจัง
เป็นตัวกําหนดทรงก็เป็นได้ (ดูรายละเอียดในคุณลักษณะการจัดวางซุ้มบรรพ์
แถลงหัวข้อระนาบทางดิ่ง) 
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คุณลักษณะสําคัญในการออกแบบซุ้มบรรพ์แถลง กระจัง นาคปัก 
และกระเปาะบรรพ์แถลง มีดังนี้ 

 คุณลักษณะการยกเก็จ (ย่อเก็จ) หรือยกกระเปาะบรรพ์
แถลง : บทบาทหน้าท่ีสําคัญของกระเปาะบรรพ์แถลงท่ีควรกล่าวไว้มีอยู่        
3 ประการ ได้แก่  

-  รับซุ้มบรรพ์แถลงกล่าวคือการกําหนดขนาดและการจัดวาง
ซุ้มให้ประกอบกับกระเปาะบรรพ์แถลงข้ึนมาเป็นชุดเดียวกัน เช่นเดียวกับ
ลักษณะของเชิงกลอนรับหลังคาปีกนก 3 ด้านท่ีข้ึนไปรับหน้าจั่วและเครื่อง
ลํายอง 

- ลดทอนระนาบทางนอนของเชิงกลอน จากระนาบท่ีมี
ระยะกว้างส่งผลให้เกิดความรู้สึกท่ีกระชับเข้าหาศูนย์กลาง และมีมิติในเชิง
ระนาบท่ีน่าสนใจ อันเกิดจากปรากฏการณ์ของแสงและเงาท่ีเข้าไปกระทบ
เช่นเดียวกับลักษณะการย่อมุมเชิงกลอน 

- กําหนดค่าความสําคัญให้กับซุ้มบรรพ์แถลง ได้แก่ สร้าง
ความเป็นซุ้มบรรพ์แถลงประธานและซุ้มบรรพ์แถลงรองประธาน รวมถึงชุดซุ้ม
บรรพ์แถลงชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 เป็นต้น เนื่องด้วยตัวซุ้มหรือชุดบรรพ์แถลงท่ีมี
ความสําคัญกว่ากระเปาะท่ีรับซุ้มจะถูกยกหรือผลักระยะให้มาอยู่ในระนาบ
ด้านหน้า ในทางกลับกันซุ้มหรือชุดบรรพ์แถลงรองลงมา กระเปาะจะถูกลด 
หรือผลักระยะให้อยู่ในระนาบด้านหลัง 

ลักษณะสําคัญของการยกเก็จ (ย่อเก็จ) หรือยกกระเปาะบรรพ์
แถลงมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 

- ความสัมพันธ์ของการยกกระเปาะกับการซ้อนชั้นของซุ้ม    
ในกรณีท่ีซุ้มมีการซ้อนชั้นตามแบบแผนท่ีปรากฏ การซ้อนของซุ้มบรรพ์แถลง 
มีการซ้อนเพียง 2 ชั้นและวางตัวอยู่บนระนาบเชิงกลอนเดียวกัน52 โดยซุ้มท่ีมี
ขนาดใหญ่กว่าอยู่ซ้อนบน ส่วนซุ้มท่ีมีขนาดเล็กกว่าและยื่นออกมามากกว่าอยู่
ซ้อนล่าง ต่อมาให้เปรียบว่ามีการตั้งเสาข้ึนไปรับซุ้มจํานวน 2 ชุด ซุ้มท่ีใหญ่
กว่าย่อมมีระยะความกว้างระหว่างเสาถึงเสาที่มากกว่าซุ้มท่ีเล็กกว่า เมื่อมอง
ย้อนกลับไปท่ีซุ้มบรรพ์แถลง การยกกระเปาะจึงมีจังหวะการยกออกมา         
2 จังหวะรับกับจํานวน ขนาด และระยะยื่นของซุ้ม ท้ังนี้หากมีการประดับ
ตกแต่งด้วยซุ้มบรรพ์แถลง 1 ซุ้ม การยกกระเปาะจะมีจังหวะการยกเหลือ
เพียง 1 จังหวะ เช่นเดียวกัน 

แต่ก็มีข้อยกเว้นอันเป็นเหตุปัจจัยในการออกแบบท่ีทําให้การ
ประดับตกแต่งบางอาคารมีการยกกระเปาะ 2 จังหวะเพ่ือรับซุ้มเพียง 1 ซุ้ม 
ตัวอย่างเช่น บุษบกวัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี ท่ีมีซุ้มบรรพ์แถลง ณ ตําแหน่ง
ศูนย์กลางเพียง 1 ซุ้ม หรือซุ้มท่ีมีการจําลองการซ้อนกันของซุ้มแต่อยู่ในชุด
เดียวกัน เช่น ซุ้มประตูวิมานเทเวศร์ พระบรมมหาราชวัง รวมถึงซุ้มบรรพ์แถลง 
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รองประธานของชุดท่ี 1 (ตําแหน่งศูนย์กลางเชิงกลอน) ของเชิงกลอนตอนล่าง 
พระมณฑป วัดพระแก้ว เป็นต้น53 
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- ความสัมพันธ์ของการยกกระเปาะกับซุ้มบรรพ์แถลง
ประธาน 1 ซุ้ม และซุ้มรองประธานขนาบด้านซ้ายและด้านขวารวม 1 ชุด ใน
กรณีท่ีมีการยกกระเปาะเพ่ือรับซุ้มประธานและซุ้มรองประธานน้ันจะเริ่มต้น
ด้วยการกําหนดซุ้มรองประธานว่ามีขนาดเป็นอย่างไร? หรือดูท่ีจํานวนว่ามี
เท่าไร? ตัวอย่างเช่นมี 2 ขนาด ซึ่งจะสัมพันธ์กับจํานวนท่ีอยู่ขนาบด้านซ้าย
และด้านขวาข้างละ 2 ตัว เป็นต้น ต่อมาให้ยกกระเปาะ 1 จังหวะท้ังด้านซ้าย
และด้านขวาต่อเนื่องจากระนาบเชิงกลอนท่ีมีการย่อมุมเพ่ือรับซุ้มรองประธาน
ตัวท่ี 2 และยกกระเปาะต่อเนื่องข้ึนมาอีก 1 จังหวะท้ังด้านซ้ายและด้านขวา
เพ่ือรับซุ้มรองประธานตัวท่ี 1 ท้ายท่ีสุดให้ยกกระเปาะอีก 1 จังหวะ เพ่ือ
กําหนดให้เป็นระนาบเชิงกลอนหน้าสุดตรงตาํแหน่งศูนย์กลางเชิงกลอนแต่ละ
ด้านเพ่ือรับซุ้มประธาน ท้ังนี้หากซุ้มบรรพ์แถลงไม่ว่าจะเป็นซุ้มประธานหรือ
รองประธานมีการซ้อนชั้น การยกกระเปาะก็จะถูกยกเป็น 2 จังหวะ เพ่ือรับ
ซุ้มนั้นๆ ดังท่ีได้อธิบายไว้ในหลักข้อ 1  แต่อย่างไรก็ตามการยกกระเปาะเพ่ือ
รับซุ้มประธานและรองประธานอาจมีการยกกระเปาะแยกจากกันโดยท่ีไม่ได้
ยกออกมาอย่างต่อเนื่องกันก็เป็นได้ 

- ความสัมพันธ์ของการยกกระเปาะกับชุดซุ้มบรรพ์แถลง
มากกว่า 1 ชุด เป็นกรณีท่ีนอกเหนือไปจากการกําหนดจังหวะการยกกระเปาะ
ตามหลักข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ซึ่งใช้ในกรณีซุ้มบรรพ์แถลง 1 ซุ้ม หรือซุ้มบรรพ์
แถลง 1 ชุด  ส่วนในกรณีท่ี 3 นี้มีการออกแบบเป็นชุดซุ้มบรรพ์แถลง
ประกอบด้วย ซุ้มประธานและซุ้มรองประธานหลายชุดวางตัวต่อเนื่องกัน   
บนระนาบเชิงกลอน 1 ด้าน โดยท่ีมีการเน้นท่ีศูนย์กลางเชิงกลอนแต่ละด้าน
เช่นเดียวกับกรณีท่ี 2 แต่ท้ังนี้เพ่ือให้กระเปาะรับชุดซุ้มบรรพ์แถลงแต่ละชุดมี
การแยกตัวออกจากกันชัดเจน และไม่ให้เกิดการยกกระเปาะท่ีต่อเนื่องหลาย
ชุด ซึ่งจะทําให้มีระยะยื่นโดยรวมมากจนเกินไป จึงมีการกําหนดให้เว้นระยะ 
ห่างระหว่างชุดซุ้มบรรพ์แถลง ทําให้ดูเสมือนว่าบริเวณระนาบเชิงกลอน
ระหว่างชุดซุ้มบรรพ์แถลงแต่ละชุดจะถูกผลักหรือลดระนาบเชิงกลอนเข้าไป  
ท้ังนี้ในการยกกระเปาะชุดถัดๆ ไปให้เริ่มพิจารณาจากริมเชิงกลอนด้านนอก
เข้าหาศูนย์กลาง การยกกระเปาะจะมีระยะท่ียื่นออกมา 1 จังหวะ แต่หาก
ต้องการขับเน้นชุดบรรพ์แถลงถัดมาให้เด่นชัดข้ึนและไม่ต้องการให้มีจังหวะ
การยกกระเปาะท่ีมาก สามารถกําหนดระยะท่ียื่นออกมาโดยให้ค่าน้ําหนัก
มากกว่า 1 เท่าของ 1 จังหวะการยกกระเปาะ เป็นต้น 

 คุณลักษณะของนาคปักหรือกระจังมุม : มีลักษณะเป็น   
นาคสามเศียรหรือกระจังพับหักศอกตั้งอยู่บริเวณมุมเชิงกลอนท้ัง 4 หรือตาม
จํานวนการย่อมุมเชิงกลอน เช่น ผังย่อมุมไม้สิบสองก็จะมีการประดับตกแต่ง
ด้วยนาคปักหรือกระจังมุมท้ัง 12 มุม วางตัวต่อเนื่องจากแนวตะเฆ่สัน    
ในทางการออกแบบนั้นโดยกายภาพแล้วทําหน้าท่ีเป็นตัวจบชุดองค์ประกอบ 
โดยต้ังอยู่ริมด้านซ้ายและด้านขวาส่วนประดับตกแต่งหลังเชิงกลอนในแต่ละ



200 | หน้าจ่ัว ฉ. 12  2558 

ด้าน แต่ในทางมโนภาพถือได้ว่าสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรู้สึกท่ีเสริม
กําลังให้กับรูปทรงจอมแหตั้งต้น และมีเส้นสายท่ีรวบส่งอย่างต่อเนื่องข้ึนสู่
ปลายยอด ด้วยการกําหนดขนาดนาคปักหรือกระจังมุมให้ล้อไปกับเส้นกํากับ
รูปทรงท่ีอิงหลักทรงเดิม  

การกําหนดขนาดนาคปักหรือกระจังมุมให้ล้อกับเส้นทรงเพ่ือท่ีจะ
รักษาความงามของรูปทรงจอมแหตั้งต้นเอาไว้จึงเป็นหัวใจสําคัญของเนื้อหา
สาระในคุณลักษณ์นี้ จากการศึกษาผ่านตัวแบบในการศึกษา ได้แก่ ตัวแบบ
มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี และพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 6 ตัวแบบท้ัง         
2 เอกสารมีเส้นรูปของนาคปักและกระจังมุมท่ีชัดเจน ปรากฏแบบแผนใน  
การกําหนดขนาดและความสูงท่ีน่าสนใจ ซึ่งคุณลักษณะท่ีพบมีความต่างกัน
และสามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

กรณีท่ี 1 พบในตัวแบบพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 6 ทรงบุษบก ท่ี
ขนาดของกระจังมุมจากเชิงกลอนล่างสุดส่งไปยังเชิงกลอนบนสุดพบว่า ขนาด
กระจังมุมเชิงกลอนล่างสุดจะมีความสูงท่ีมากและส้ันลงเรื่อยๆ ไปจนถึงกระจัง
มุมเชิงกลอนบนสุด 

กรณีท่ี 2 พบในตัวแบบมณฑปพระพุทธบาท สระบุรี ท่ีขนาดของ
นาคปักจากเชิงกลอนล่างสุดส่งไปยังเชิงกลอนบนสุดพบว่า ขนาดนาคปักเชิง
กลอนล่างสุดจะมีความสูงท่ีน้อยและสูงข้ึนไปเรื่อยๆ จนกระท่ังถึงนาคปักเชิง
กลอนบนสุด  

ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีเป็นลักษณะร่วมกันของท้ัง       
2 กรณี คือรูปทรงของนาคปักหรือกระจังมุมโดยไล่จากตําแหน่งเชิงกลอน
ล่างสุดมีลักษณะท่ีดูแล้ว “ป้อมเตี้ย” และรูปทรงจะมีลักษณะท่ีค่อยๆ “เพรียว
สูง” ส่งต่อข้ึนไป ท้ังนี้เนื่องจากเส้นทรงท่ีมากํากับความสูงนาคปักหรือกระจัง
มุมท่ีรวบเข้าหาปลายยอดประกอบกับคุณลักษณะของเชิงกลอนและหลังคา
ของแต่ละชุดเชิงกลอนท่ีล้อกับเส้นทรงจอมแห ส่งผลให้พ้ืนท่ีในการต้ังนาคปัก
หรือกระจังมุมโดยพิจารณาจากเชิงกลอนช้ันล่างสุดไปยังเชิงกลอนช้ันบนสุด
พบว่าจะมีลักษณะพ้ืนท่ีท่ีกว้างไล่ไปหาพื้นท่ีท่ีแคบ ด้วยเหตุท่ีกล่าวมานี้ทําให้
เป็นการบังคับรูปทรงนาคปักและกระจังมุมเองมีลักษณะเพรียวสูงข้ึน แต่เหนือ
ส่ิงอื่นใดแล้วในการรับรู้ทางสถาปัตยกรรมผ่านองค์ประกอบดังกล่าวย่อมส่งผล
ให้เกิดความรู้สึกท่ีมีการส่งระยะในทางสูงผ่านรูปทรง และมีลักษณะที่ล้อกับ
จังหวะการส่งระยะของชั้นหลังคาและท้องไม้ในชุดเชิงกลอนอีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้แม้ว่าทิศทางการกําหนด   
นาคปักหรือกระจังมุมจากการอ่านแบบสถาปัตยกรรม หากจะวิเคราะห์
ลักษณะเฉพาะในการกําหนดความสูงของนาคปักหรือกระจังมุมว่า กรณีท่ี 1 
เป็นแบบแผนที่มากับอาคารประเภทมณฑปท่ีมีการซ้อนชั้น 7 ชั้น หรือกรณี  
ท่ี 2 เป็นแบบแผนท่ีมากับบุษบกท่ีมีการซ้อนชั้น 5 ชั้นนั้นยังคงเป็นไปไม่ได้ 
เนื่องจากตัวแบบท่ีทําการศึกษาเพ่ือนําไปสู่ผลสรุปดังกล่าวยังมีน้อยเกินไป  
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แต่ท้ังนี้แบบแผนการกําหนดคุณลักษณะในกรณีท่ี 1 ยังพบเห็นได้จากยอด 
พระมณฑป วัดพระแก้ว และยอดปราสาททรงมณฑปของพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาทอีกเช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คุณลักษณะการจัดวางซุ้มบรรพ์แถลง : การทําความเข้าใจ
คุณลักษณะท่ี 3 นี้จะอธิบายผ่านมิติรูปด้านเป็นหลัก แต่ท้ังนี้จะต้องคํานึงถึง
ความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับคุณลักษณ์ท้ังสองส่วนก่อนหน้านี้ท่ีได้กล่าวไว้ 

- ระนาบทางราบ : ในการประดับตกแต่งด้วยซุ้มบรรพ์แถลง
บนระนาบเชิงกลอนชั้นเดียวกันจะมีอยู่ 3 ลักษณะ 

o ซุ้มบรรพ์แถลงประธาน แบบ 1 ซุ้ม หรือซ้อนชั้น 
ต่อเนื่องด้วยกระจัง นาคปัก หรือกระจังมุม 



202 | หน้าจ่ัว ฉ. 12  2558 

o ซุ้มบรรพ์แถลงประธาน แบบ 1 ซุ้ม หรือซ้อนชั้น และ
ซุ้มบรรพ์แถลงรองประธานขนาบด้านซ้ายและด้านขวา 
1 ชุด ท้ังนี้อาจมีการซ้อนชั้นได้ 

o ชุดซุ้มบรรพ์แถลง โดยท่ี 1 ชุด ประกอบด้วยชุดท่ีอยู่
ตําแหน่งศูนย์กลางเชิงกลอน 1 ชุด เรียกว่า ชุด (ซุ้ม
บรรพ์แถลง) ประธานหรือชุดท่ี 1 และชุดท่ีอยู่ขนาบ
ด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งถือเป็นชุดเดียวกัน เรียกชุด 
(ซุ้มบรรพ์แถลง) รองประธานหรือชุดท่ี 2 และอาจมี 
ชุดรองประธานชุดท่ี 3 ก็เป็นได้ ทําให้การออกแบบ  
ชุดซุ้มในลักษณะดังกล่าวเมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วจะมี
จํานวนชุดบรรพ์แถลงท้ังหมด 3 ชุด หรือ 5 ชุด เป็นต้น 

อีกแบบแผนหนึ่งท่ีน่าสนใจหากยอดดังกล่าวถูกเทินอยู่บนยอด
ปราสาทจัตุรมุขท่ีมีผังเป็นรูปกากบาท ชั้นหลังคาบริเวณสันหลังคาจะเข้าไปอม
ชุดเชิงกลอนท่ี 1 ในกรณีท่ีชุดเชิงกลอนซ้อน 5 ชั้น และเข้าไปอมชุดเชิงกลอน
ท่ี 1-2 ในกรณีท่ีชุดเชิงกลอนซ้อน 7 ชั้น ซึ่งส่งผลให้ชุดเชิงกลอนท่ีถูกสันหลังคา 
เข้าไปอม แผนผังเชิงกลอน และการประดับตกแต่งบริเวณดังกล่าวจะมีลักษณะ 
ท่ีขาดช่วงจากกัน หรืออาจมีการออกแบบให้ซุ้มบรรพ์แถลงและกระเปาะรับ
ซุ้มจบชุดในตัวและวางขนาบอยู่ท้ัง 2 ข้างของสันหลังคา หรือหากมองในอีก  
จินตภาพหนึ่งจะเห็นว่าได้ใช้หน้าจั่วของอาคารเข้าไปแทนท่ีซุ้มบรรพ์แถลง
ประธานก็เป็นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากลักษณะการจัดวางซุ้มบรรพ์แถลงดังท่ีได้กล่าวมานั้นเห็น
ได้ว่าจะเน้นการประดับซุ้มท่ีตาํแหน่งศูนย์กลางเชิงกลอนของแต่ละด้านเป็น
สําคัญ โดยท่ีขนาดซุ้มจะวางตัวลดหล่ันจากศูนย์กลางถ่ายออกทางด้านซ้าย



หน้าจ่ัว ฉ. 12  2558 | 203 

และด้านขวา ซึ่งจะส่งผลให้ความรู้สึกท่ีเกิดจากมวลรวมของซุ้มเน้นความ 
สําคัญเข้าหาศูนย์กลาง รวมถึงการส่งจังหวะข้ึนสู่ชั้นซ้อนตอนบนตามแนวแกน
ทิศท้ัง 4 และแนวแกนดิ่ง (ซึ่งจะกล่าวในเนื้อหาระนาบทางดิ่ง) อีกท้ังการ
กําหนดขนาดซุ้มจะต้องไม่ไปข่มชั้นหลังคาที่ซุ้มบรรพ์แถลงเข้าไปประดับ 
เพราะมิฉะนั้นจะทําให้ส่วนยอดเสียลักษณะของรูปทรงจอมแหตั้งต้น 

ท้ังนี้หลักในการร่างแบบซุ้มบรรพ์แถลงท่ีจัดวางบนระนาบ 
ทางราบ ให้กําหนดจากรูปทรงซุ้มบรรพ์แถลงประธาน (ตําแหน่งศูนย์กลางเชิง
กลอน) ก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางแบบท่ีเป็นซุ้มเดียวรวมถึงแบบท่ีเป็น
ชุดซุ้มท่ีมีซุ้มบรรพ์แถลงประธานของแต่ละชุดก็จะกําหนดท่ีซุ้มประธานเป็น
ลําดับถัดมา แล้วจึงกําหนดท่ีซุ้มรองประธานของแต่ละชุดโดยมีขนาดลดหล่ัน
กันไปจากซุ้มประธาน  ส่ิงท่ีจะเป็นข้อสงสัยอย่างมากในการกําหนดรูปทรงเม่ือ
มีการจัดวางซุ้มขนาดต่างๆ เรียงตัวบนระนาบเดียวกันนั้นมีวิธีการอย่างไร? 
ปัจจัยท่ีมีผลกับรูปทรงนอกจากขนาดความกว้างและความสูงของซุ้มแล้ว คือ
องศาความลาดชัน (กําหนดท่ีเส้นทรงจั่วหรือตําแหน่งเดียวกับเส้นท้องเชิง
กลอน) โดยหลักแล้วให้พิจารณาจากคุณค่าความสําคัญท่ีมากับขนาดและการ
จัดวางท่ีเน้นตําแหน่งศูนย์กลางของซุ้ม โดยท่ีซุ้มท่ีมีความสําคัญจะมีขนาดใหญ่
และมีองศาท่ีลาดชันกว่า แต่ท้ังนี้ให้กําหนดรูปทรงของซุ้มบรรพ์แถลงประธาน
ของแต่ละชุดก่อน จากนั้นค่อยถ่ายรูปทรงและความลาดชันลงสู่ซุ้มบรรพ์แถลง
รองประธานของชุดนั้นๆ หรืออาจกําหนดให้มีค่าความลาดชันเดียวกันก็เป็นได้ 
เนื่องด้วยสัดส่วนสัมพันธ์ระหว่างความกว้างต่อความสูงของซุ้มมีเพียงเล็กน้อย
ซึ่งค่าความต่างขององศาความลาดชันจะเห็นได้ชัดเมื่อมีการเปรียบเทียบกันใน
ระนาบทางดิ่งซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป อย่างไรก็ตามหลักการกําหนดรูปลักษณ์ 
ซุ้มบรรพ์แถลงดังกล่าวยังไม่สามารถสรุปผลเป็นตัวเลขท่ีแน่นอนในรายละเอียด 
ได้ ส่ิงท่ีพอจะสะท้อนคุณลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้จากตัวแบบมณฑปพระ-
พุทธบาท สระบุรี และพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 6 แต่ท้ังนี้ก็ไม่ได้ระบุองศาความ
ลาดชันท่ีชัดเจนเช่นกัน จึงอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคล่ือนจากการอ่าน
แบบได้ 

- ระนาบทางด่ิง : หากพิจารณาท่ีภาพรวมของการประดับ
ตกแต่งซุ้มบรรพ์แถลงในทางดิ่งแล้วจะพบการกําหนดรูปทรงของซุ้มจากท่ีมี
ลักษณะค่อนข้างป้อมเตี้ยและจะค่อยๆ ส่งรูปทรงให้มีลักษณะสูงเพรียวข้ึน 
(เช่นเดียวกับนาคปักหรือกระจังมุม) จากเชิงกลอนล่างสุดไปยังเชิงกลอน
บนสุด เพ่ือให้มีจังหวะล้อกับการส่งระยะชุดเชิงกลอนท่ีส่งต่อเนื่องไปถึงปลาย
ยอด ท้ังนี้หลักในการร่างแบบเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวจะกําหนดซุ้ม
บรรพ์แถลงประธาน (ตําแหน่งศูนย์กลางเชิงกลอน) เป็นหลัก ให้สัมพันธ์กับ
เส้นทรงท่ีอิงทรงเดิม และลักษณะกระเปาะบรรพ์แถลงดังท่ีได้แสดงไว้ใน
ข้ันตอนและวิธีการร่างแบบ แต่ท้ังนี้เนื่องด้วยระนาบทางกว้างของเชิงกลอน
ตอนบนจะมีขนาดแคบลงอย่างต่อเนื่องตามรูปทรงจอมแห ส่งผลให้กระเปาะ
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บรรพ์แถลงท่ีอิงหลักทรงเดิมจะมีระยะท่ีกว้างในเชิงกลอนล่างสุดและจะค่อยๆ 
แคบลงจนกระท่ังถึงเชิงกลอนบนสุดเช่นเดียวกัน จากเหตุผลดังกล่าวทําให้
รูปทรงของซุ้มบรรพ์แถลงตอนล่างจะมีขนาด “ฐานกว้าง” แต่ “ทรงหลังคา
ป้าน” ส่งผลให้รูปทรงซุ้มบรรพ์แถลง “ป้อมเตี้ย” ในส่วนตอนบนจะมี “ฐาน
แคบ” ลงเรื่อยๆ แต่ “ทรงหลังคาแหลม” ส่งผลให้รูปทรงซุ้มบรรพ์แถลง 
“เพรียวสูง” ข้ึน และเนื่องด้วยข้อจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีท่ีมีน้อยทําให้ซุ้มตัวริมสุด
ด้านซ้ายและด้านขวาของเชิงกลอนแต่ละชั้น หรือในตําแหน่งเชิงกลอน
ตอนบนต้องกําหนดรูปทรงของซุ้มให้อยู่ในเค้าโครงของกระจัง 
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จากตัวแบบท่ีทําการศึกษาจะพบหลักในการกําหนดความ 
สัมพันธ์ของความสูงซุ้ม โดยเฉพาะส่วนซุ้มประธานมีอยู่ 2 ลักษณะ 

กรณีท่ี 1 จากตัวแบบพระเมรุมาศรัชกาลท่ี 6 พบว่าความ
กว้างฐานจากท่ีมีระยะกว้างในซุ้มตอนล่างจะค่อยๆ มีลักษณะแคบลงในซุ้ม
ตอนบน โดยท่ีความสูงของซุ้มแต่ละชั้นมีระยะความสูงที่น้อยลงตามไปด้วย 

กรณีท่ี 2 จากตัวแบบมณฑปพระพุทธบาท สระบุรี พบว่า
ความกว้างฐานจากท่ีมีระยะกว้างในซุ้มตอนล่างจะค่อยๆ มีลักษณะแคบลง  
ในซุ้มตอนบน โดยท่ีความสูงของซุ้มแต่ละชั้นมีความสูงท่ีสูงข้ึนหรือใกล้เคียง
กันมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้ังนี้อีกแบบอย่างหนึ่งท่ีน่าสนใจซ่ึงเห็นได้จากพระท่ีนั่งดุสิต-
มหาปราสาท คือการท่ีความกว้างของซุ้มบรรพ์แถลงประธานมีลักษณะค่อยๆ 
กว้างข้ึน และความสูงของซุ้มท่ีสูงข้ึนทําให้รูปทรงของซุ้มมีลักษณะที่เพรียวสูง
ต่อเนื่องข้ึนไป และส่งผลให้มวลรวมของซุ้มใหญ่ข้ึนตามมาด้วย แต่รูปแบบนี้
ยังคงส่วนหนึ่งท่ีเป็นไปตามแบบแผนไว้ คือกระเปาะบรรพ์แถลงท่ียังคง
ลักษณะความกว้างจากเชิงกลอนตอนล่างท่ีมาก แล้วค่อยๆ มีลักษณะแคบลง
ตามรูปทรงท่ีอิงทรงเดิม  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจึงทําให้มีความน่าสนใจในเชิงการ
ออกแบบ กล่าวคือมีความขัดกันระหว่างความกว้างซุ้มบรรพ์แถลงประธาน 
กับความกว้างกระเปาะบรรพ์แถลง แต่ผลลัพธ์ดังกล่าวกลับเป็นการเน้น
ความสําคัญให้กับซุ้มด้วยมิติของขนาดและจังหวะการส่งไปยังปลายสุดของ
รูปทรงสามเหล่ียมท่ีอิงทรงเดิมท่ีกํากับรูปทรงชุดซุ้มบรรพ์แถลง ซึ่งอาจเป็น
การแก้ปัญหาการรับรู้มิติในเชิงสัญลักษณ์ของวิมานท่ีถูกบดบังด้วยหลังคา
อาคาร และการรับรู้ในทางสูงท่ีได้รับผลกระทบจากอากาศกิน ท่ีหากมีการ
กําหนดขนาดตามแบบแผนเดิมแล้วจะทําให้การรับรู้ดังกล่าวถูกกลืนหายไป  
การออกแบบลักษณะนี้จึงทําให้การรับรู้ทางกายภาพและจินตภาพแห่งวิมาน
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ยังคงอยู่ อีกท้ังยังไม่ไปทําลายรูปทรงตั้งต้น เนื่องด้วยยังอิงเค้าโครงรูปทรง
จอมแหในการกํากับส่วนซุ้มและกระเปาะบรรพ์แถลงไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
ลักษณะดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นเพียงพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรม- 
มหาราชวังเท่านั้น 

- ระนาบทางราบ ระนาบทางด่ิงและมวลรวมส่วนซุ้มบรรพ์
แถลงของส่วนยอด : คุณลักษณะสุดท้ายนี้กล่าวได้ว่าเป็นบทสรุปท่ีประมวล
เอาคุณลักษณะท่ีเกิดจากระนาบทางราบทั้ง 4 ลักษณะ และระนาบทางดิ่งท้ัง 
3 กรณีเข้าไว้ด้วยกัน  ผลลัพธ์ท่ีได้นั้นทําให้เกิดเส้นรูปสามเหล่ียมท่ีมีลักษณะ
โค้งแอ่นรับกับเส้นทรงจอมแห ซึ่งช่างหรือผู้ออกแบบได้วางเค้าโครงท่ีอิงหลัก
ทรงเดิมเอาไว้เพ่ือเป็นการสนับสนุนรูปทรงตั้งต้น  คุณลักษณะดังกล่าวเมื่อ
รวมเข้ากับลักษณะของซุ้มท่ีเกิดจากการกําหนดเส้นทรงท่ีอิงหลักทรงเดิมท่ีใช้
กํากับความสูง ระยะยื่นของซุ้ม และกระเปาะบรรพ์แถลงดังท่ีได้แสดงไว้ใน
ข้ันตอนและวิธีการร่างยอดบุษบก-มณฑป ย่อมส่งผลให้ “มวลรวม” ของชุด
ซุ้มบรรพ์แถลงท่ีแนบอยู่กับโครงยอดหลักเป็นตัวสร้างความรู้สึกท่ีพุ่งเน้นเข้า
หาศูนย์กลางท้ังแนวแกนราบ แนวแกนทแยง และแนวแกนดิ่ง พร้อมกับส่ง
ทรงยอดข้ึนไปท้ัง 4 ด้านเข้าหาศูนย์เดียวกันท่ีปลายยอด 

ท่ีสุดแล้วทรงยอดที่สร้างข้ึนตามเส้นรูปหรือเส้นทรงจอมแห 
ตั้งต้นรวมกับเส้นบริวารต่างๆ ท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยอิงหลักทรงเดิม เมื่อก่อรูป
ข้ึนมาเป็นตัวงานสถาปัตยกรรมภายใต้รูปทรงจอมแหในจินตภาพจนเกิดเป็น
โครงยอดหลักในแผนผังย่อมุมไม้สิบสองและส่งข้ึนสู่ปลายยอด ในลําดับถัดมา
เมื่อเครื่องประกอบต่างๆ เข้ามาประดับตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นซุ้มบรรพ์แถลง 
กระจัง นาคปัก หรือกระจังมุม และกระเปาะบรรพ์แถลง ก็ล้วนแต่ถูกกําหนด
ด้วยจังหวะท่ีล้อกับเส้นทรงจอมแหตั้งต้น เมื่อเส้นกําหนดทรงต่างๆ ได้ถูกถอด
ออก ทุกองค์ประกอบของส่วนยอดจึงทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางให้ผู้พบเห็นได้
เข้าถึงจินตภาพของรูปทรงจอมแหท่ีใช้กําหนดทรงยอด หากช่างหรือ
ผู้ออกแบบไม่ได้มีความเข้าใจถึงเนื้อหาสาระท่ีเป็นกฎเกณฑ์และสารัตถะ
ท้ังหมดดังท่ีได้กล่าวมานี้ เครื่องยอดทรงจอมแหประเภทบุษบก-มณฑปก็ไม่
สามารถแสดงอานุภาพความงามอันเกิดจากรูปทรงตั้งต้นได้โดยสมบูรณ์ อาจ
เป็นเพราะองค์ประกอบบางอย่างท่ีผิดลักษณะได้เข้าไปทําลายความงามตั้งต้น
โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่หากช่างหรือผู้ออกแบบมีความเข้าใจในคุณลักษณะท่ีได้
กล่าวมานี้ การแสดงออกถึงคุณค่าความงามของเส้น รูป และความรู้สึกแห่ง
รูปทรงจอมแหก็จะสามารถเปล่งพลานุภาพแห่งความงามได้ไม่มากก็น้อย 
 
ส่วนที่ 6 : ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลลัพธ์ของการศึกษาครั้งนี้ได้ตอบโจทย์การศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องการสืบค้น   
ถึงกฎ เกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ท่ีเปรียบเสมือน “หลัก” ในการข้ึนทรงยอด 
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บุษบก-มณฑป ให้แก่นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
ไทยเครื่องยอด อีกท้ังยังเป็นบันทึกชุดหนึ่งท่ีจะรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมไทยและทัศนะความงามไว้สําหรับเป็นฐานในการศึกษา
สถาปัตยกรรมไทยเคร่ืองยอดต่อไป  แต่สําหรับช่างหรือผู้ออกแบบนั้นหากจะ
พัฒนาตนเป็นช่างหรือผู้ออกแบบท่ีดีจะต้องปล่อย “หลัก” ท้ิงเสีย เพ่ือท่ีจะ
พัฒนางานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในเชิงสร้างสรรค์ต่อยอดจากกรอบแบบ
แผนต่อไป แต่อย่างไรก็ตามพึงระลึกอยู่เสมอว่า “หลัก” ท่ีเคยยึดถือไว้นั้นจะ
กลายเป็น “หางเสือ” ท่ีไม่ให้ช่างหรือผู้ออกแบบเดินไปผิดทาง 
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การศึกษาของผู้ศึกษาในครั้งนี้มุ่งท่ีจะอธิบายโครงหลักทางสถาปัตย- 
กรรมท่ีว่าด้วยเรื่องรูปทรงและองค์ประกอบท่ีก่อรูปข้ึนมาจากแผนผัง การใช้
สอย และหลักโครงสร้างเบื้องต้นเป็นสําคัญ ซึ่งแท้จริงแล้วจะเห็นได้ว่าศาสตร์
ด้านต่างๆ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยนั้นยังมีอีกมากที่ผู้สนใจจะได้ไป
สืบค้น ศึกษา และเรียบเรียงเป็นบันทึกชุดความรู้ในประเด็นท่ีสนใจเก่ียวกับ
เครื่องยอดบุษบก-มณฑป ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางรูปแบบ-รูปทรงของ
สถาปัตยกรรม และวิธีการในการออกแบบเคร่ืองยอดในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เครื่องยอดมณฑป-บุษบกแบบ 5 ยอด หรือ 9 ยอด รวมถึงโครงสร้างเครื่อง
ยอดท่ีเป็นเครื่องไม้ รอยต่อ การเข้าไม้ และลวดลายประดับตกแต่ง สี วัสดุ 
เป็นต้น ซึ่งหากประมวลเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็จะเห็นคลังความรู้ขนาดใหญ่   
เรื่องสถาปัตยกรรมเคร่ืองยอดประเภทบุษบก-มณฑปได้อย่างสมบูรณ์ แต่ท้ังนี้
ข้อมูลและความรู้ด้านต่างๆ ยังต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าและการวิเคราะห์
อีกมาก เพ่ือให้ได้ชุดความคิดท่ีเป็นฐานให้กับการศึกษาเชิงแบบแผนและ    
ต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้มรดกด้านสถาปัตยกรรมของชาติได้คงไว้ซึ่ง
คุณลักษณะและคุณค่าความงามอย่างไม่หยุดนิ่งสืบไป 
 
ภาคผนวก 
รายการแบบและเอกสาร 
1. แบบลายเส้นบุษบก โดย ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร  
2. เอกสาร การนิวัติแห่งส่ิงส้าง โดย พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลป์ชัย)  
3. แบบพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 5 มาตราส่วน 1:200 
4. แบบพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 6 มาตราส่วน 1:50  
5. แบบรูปด้านส่วนหลังคาของส่วนยอดพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 6         
มาตราส่วน 1:50 
6. แบบพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 8 มาตราส่วน 1:50   
7. แบบรูปด้านส่วนหลังคาของส่วนยอดและผังเชิงกลอนพระเมรุมาศ   
รัชกาลท่ี 8 มาตราส่วน 1:50   
8. แบบรูปด้าน รูปตัด และแบบผังต่างๆ มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี  
มาตราส่วน 1:50   
9. แบบร่างรูปด้านพระท่ีนั่งชลังคพิมาน ท่าราชวรดิฐ  
10. เอกสารเรื่องวิธีร่างยอดบุษบกหรือมณฑป โดย นายอมร ศรีพจนารถ 
 
 
 
 
 

หน้าตรงข้าม : แบบลายเส้น
บุษบก โดย ศาสตราจารย์
พระพรหมพิจิตร 
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หน้าตรงข้าม (บน) : 
เอกสารการนิวัติแห่งส่ิงส้าง 
โดยพระเทวาภินิมมิต    
(ฉาย เทียมศิลป์ชัย)  
หน้าตรงข้าม (ล่าง) :   
แบบพระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 5  
มาตราส่วน 1:200 
บน :  แบบพระเมรุมาศ 
รัชกาลท่ี 6 มาตราส่วน 1:50  
ขวา : แบบรูปด้านส่วน
หลังคาของส่วนยอดพระเมรุ-
มาศ รัชกาลท่ี 6 มาตราส่วน 
1:50 และแบบผังเชิงกลอน
พระเมรุมาศ รัชกาลท่ี 6 
มาตราส่วน 1:50 



212 | หน้าจ่ัว ฉ. 12  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บน : แบบพระเมรุมาศ 
รัชกาลท่ี 8 มาตราส่วน 1:50  
ขวา : แบบรูปด้านส่วน
หลังคาของส่วนยอดและ   
ผังเชิงกลอนพระเมรุมาศ   
รัชกาลท่ี 8 มาตราส่วน 1:50 
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แบบรูปด้าน รูปตัด และแบบ
ผังต่างๆ มณฑปพระพุทธบาท 
สระบุรี  มาตราส่วน 1:50 
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บน : แบบร่างรูปด้านพระท่ีน่ัง 
ชลังคพิมาน ท่าราชวรดิฐ  
หน้าตรงข้าม : เอกสารเร่ือง   
วิธีร่างยอดบุษบกหรือมณฑป  
โดย นายอมร ศรีพจนารถ 


