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บทคัดยอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกรอน รวมถึงการกอสรางเครือขายการสัญจรและระบบสาธารณูปโภคที่

ไมตอบรับกับลักษณะภูมิสัณฐานของลุมแมนํ้าเจาพระยา สงผลกระทบตอท่ีอยูอาศัยในบริเวณพื้นท่ีริมน้ําอยางตอเนื่อง

มาตลอดหลายป ทั้งนี้พบวาในสวนรูปแบบท่ีอยูอาศัยบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยาท่ีไดรับการพัฒนามาต้ังแตอดีตใหมี

คุณสมบัติสะเทินนํ้าสะเทินบก คือ เรือนแพทรงไทย บริเวณอําเภอเสนา โดยการวิเคราะหจากกระบวนการกอสรางทาง

สถาปตยกรรม ดวยฐานขอมูลการสํารวจภาคสนาม รังวัด และ สัมภาษณ พบวา เรือนแพทรงไทย ไดรับการออกแบบ

ใหมีนํ้าหนักเบาเปนพิเศษ เพื่อใหสมดุลยกับแรงลอยตัวของสวนเทงเรือและแพลูกบวบ ดวยสัดสวนหนาตัดของเสาและ

ชวงเสา ตลอดจนพัฒนาการของคานแพ ที่เปนกลไกเฉพาะตัวของเรือนแพทรงไทยท่ีรองรับแรงถีบบริเวณหัวเสาจากนํ้า

หนักสวนโครงสรางหลังคา ดวยเทคนิคในการเขาไมแบบพิเศษ จึงสามารถรับแรงและกระจายตอไปยังสวนชวยลอยได

อยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนที่ตองมีเสายึดแพทั้งสองฝงของเรือนเพื่อรักษาสมดุลยการลอยนํ้า

คําสําคัญ: ลุมแมนํ้าเจาพระยา  เรือนแพทรงไทยเดิม  คานแพ  เสาเรือนแพ  ทุนลอย
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ABSTRACT

An impact from the climate change along with the radical development of transformation network and infrastructure 
without well considering of the Chaophraya Delta Geo-morphological context has effected to the deltaic residential 
area for many years. The traditional oating houses in Sena-district, which settled as the amphibious deltaic 
housing since the old time, could be referred to for the application of oating architecture design in the present 
day. By means of architectural construction analysis from the data collected by eld survey, measuring, and 
interview; it is clear that the body of traditional oating house has comparatively lighter weight with the specic 
proportion and mechanical system, to retain its balance with the main oating part. Moreover, oating house 
supported beams were connected to the main columns with the specic joints. These member connections create 
an absolute structural frames that distribute net load onto the oating part equally. And, supportive column in 
the waterways are still needed for oating balance.

Keywords: Chaophraya Delta,  Traditional Floating House,  Support Beam,  Main Column,  Floating parts

 บทนํา

เรอืนแพทรงไทย ถอืเปนสถาปตยกรรมแหงลุมแมนํา้ อนั
เปนผลผลิตจากการตกผลึกทางภูมปิญญาของผูตัง้ถิน่ฐาน
ในพื้นที่มาแตคร้ังอดีต ซึ่งสะทอนมาจากการพัฒนาปรับ
ตัวเพื่อใหสอดคลองกับบริบททางภูมิศาสตรภูมิประเทศ
แบบที่ราบลุมรับนํ้า สังเกตไดจากปริมาณของเรือนแพ
ทรงไทยเดิมที่มีมากกวาลานหลังคาเรือนตามบันทึกใน
สมัยรัชกาลท่ีสี่แหงกรุงรัตนโกสินทร เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองการใชงานประเภทรานคาตามเครือขายลํานํ้า

ที่พัฒนาข้ึนอยางกาวกระโดดไปพรอมๆ กับการบุกเบิก
พื้นที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลางและตอนลางเพ่ือ
การเพาะปลกูผลผลติทางการเกษตรสงออกนอกประเทศ

กระน้ันก็ตาม ภูมิปญญาที่ซอนตัวอยูในสถาปตยกรรม
เรือนแพทรงไทย โดยเฉพาะความรูเชิงการกอสรางกลับ
ยังไมไดรับการศึกษาวิเคราะหสังเคราะหออกมาอยาง
กระจางชดั จนถกูมองขามความสําคญั และเลือนลางหาย
ไปพรอมกับตัวเรือนแพทรงไทยเดิม ที่สูญหายไปแทบ
หมดจากทีร่าบลุมแมนํา้เจาพระยาตอนกลางและตอนลาง
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อยางไรก็ตาม จากการลงสํารวจพื้นที่ซึ่งเดิมเคยเปน
ศูนยกลางทางการคาของเครือขายลํานํ้า หรือตลาดนํ้า
บรเิวณลุมแมนํา้เจาพระยาตอนกลางและตอนลาง พบวา
พืน้ทีอ่าํเภอเสนา และบริเวณใกลเคยีง ยงัสามารถพบรอง
รอยของเรอืนแพทรงไทย ในสภาพทีถ่กูยกขึน้ไปอยูบนเสา
เปนจํานวนมาก และหนึ่งในจํานวนนั้น ปรากฏเรือนแพ
ทรงไทยหนึ่งหลังที่คลองเจาเจ็ด ในสภาพที่ถูกปรับปรุง
ตัวเรือนไปคอนขางมาก แตยังปกเสาลอยนํ้าดวยเทงเรือ
และแพลูกบวบไดอยู

จากคําถามดังกลาวขางตนนํามาสูการวิจัย เพื่อศึกษา

วิเคราะหลักษณะสําคัญทางโครงสราง และกระบวนการ

กอสรางเรือนแพทรงไทย อันจะนําไปสูประโยชนเชิงฐาน

ขอมูลอางอิง เพื่อการออกแบบสถาปตยกรรมสะเทิ้นนํ้า

สะเทิ้นบกในบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยาตอนกลางและ

ตอนลางตอไป

วัตถุประสงค และระเบียบวิธีวิจัย

1. วัตถุประสงค

เพ่ือจําแนกและวิเคราะหลักษณะสําคัญทางโครงสราง
หลักของเรือนแพทรงไทยเดิม

2. ระเบียบวิธีวิจัย

2.1) การลงพ้ืนที่สํารวจและรังวัดเรือนแพทรงไทย
เดิม

-  จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจสถานะของเรือนแพทรงไทย 

ในอําเภอเสนา (ภาพที่ 1) สามารถคัดเลือก พื้นท่ี

ศกึษาในขัน้รายละเอียดได สองแหง คอื เรอืนแพทรง

ไทยในเทศบาลเจาเจ็ด จาํนวน1หลงั ซึง่ยงัคงปกเสา

ลอยน้ําบนเทงเรือ และแพลูกบวบ (ภาพที่ 2) และ 

เรือนแพทรงไทยในเขตเทศบาลตําบลหัวเวียง 

จํานวน1หลัง จากเรือนแพทรงไทยท่ียกขึ้นเสา

ทัง้หมด 13 หลงั เน่ืองจากมีสภาพสมบูรณใกลเคยีง

ของเดิมมากท่ีสดุ และมีขนาดท่ีไมใหญเกนิไป (ภาพ

ที่ 3)

-  ในสวน เรือนแพทรงไทยในเทศบาลเจาเจ็ด ทําการ

รังวัดเฉพาะสวนชวยลอย หรือ เทงเรือ และคานแพ 

ภาพท่ี 1: แผนที่แสดงตําแหนงตําบลเจาเจ็ด และตําบลหัวเวียง ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา: เอกสารนําเสนอเทศบาลตําบลหัวเวียง 2555
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ภาพที่ 2: ภาพแสดงเรือนแพทรงไทยเดิมแบบประยุกตที่ยังลอยนํ้าดวยเทงเรือ ในตําบลเจาเจ็ด
ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2555

ภาพที่ 3: ภาพแสดงเรือนแพทรงไทยเดิมกรณีศึกษาท่ีคง
สภาพสมบูรณมาก ในตําบลหัวเวียง
ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2555

ภาพที่ 4: รูปแสดงรายละเอียดสวนชวยลอยประเภทเทงเรือ
โครงสรางไมฉาบปูน
ที่มา:อารยา เรืองคงเกียรติ, 2555

เนื่องจากในสวนตัวเรือนไดรับการปรับปรุงจาก

ลักษณะดั้งเดิมมาก (ภาพที่ 4)

-  ในสวนเรือนแพทรงไทยในเขตเทศบาลตาํบลหวัเวียง 

ทําการรังวัดโดยละเอียด ทั้งระยะและขนาดวัสดุ 
(ภาพที่ 5)

2.2) การคํานวณ และวิเคราะหขอมูลเชิงโครงสราง

-  ทาํการคํานวณแรงลอยตัวของแพลูกบวบและเทงเรือ 
ซึ่งสัมพันธกับปริมาณของลูกบวบไมไผ และขนาด

ของเทงเรือท่ีไดจากการสัมภาษณ
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ภาพท่ี 5: ภาพแสดงผังพื้นและรูปตัดแสดงรายละเอียดเรือนแพทรงไทยเดิมกรณีศึกษาที่ยกขึ้นเสา
ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2555

-  ทําการคํานวณ นํ้าหนักคงที่ (dead Load) และ     

นํา้หนักจร (live Load) ของเรือนแพทรงไทย โดยใน

สวนนํ้าหนักคงที่ ประมาณการจากปริมาตรของไม

และวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด ที่ถูกปรุงขึ้นมาเปนเรือน (ไม

ใชการคํานวณเฉลี่ยตอพื้นที่ หนึ่งตารางเมตร 

เนื่องจากวิธีการกอสรางโครงสรางไมของเรือนแพ

ทรงไทยเดิม แตกตางไปจากการกอสรางโครงสราง

ไมแปรรูปทั่วไป) และในสวนน้ําหนักจร ประมาณ

การดวยนํ้าหนักเฉล่ีย 200 ก.ก./ตร.ม. (จําลอง

สถานการณวามกีารใชงานเหมอืนรานคา ตามทีเ่คย

เปน โดยมีจํานวนคนใชงานรวมท้ังในสวนเจาของ

ราน และลูกคา รวมถึงสินคา)

 - ทําการคํานวณ นํ้าหนักรวมที่ถ ายลงสู เสาและ     

คานแพ เพ่ือวิเคราะหผลของแรงที่มีตอวัสดุไม 

3. ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตทางดานพื้นที่ กรณีศึกษาเฉพาะสวนแพลอยนํ้า

แบบดัง้เดมิใน ตาํบลเจาเจด็ อาํเภอเสนา และ กรณศีกึษา

เฉพาะสวนเรือนแพทรงไทยเดิมที่สมบูรณแบบใน 

เทศบาลตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา

ขอบเขตทางดานเน้ือหา การคํานวณการรับแรงเฉพาะ

สวนโครงสรางหลัก ไดแก เสาเรือนแพและคานแพ 

ผลการศึกษาและการวิเคราะห

1. รายละเอียดในสวนชวยลอย

ก) แพลูกบวบ (ภาพที่ 6)

1) แพลกูบวบท่ีใชพยุงเรอืนแพทรงไทย คอื ลกูบวบ
ลําไผตง ที่นํามาจากลําไผที่ใชพยุงทอนซุงที่ขนยาย
มาจากทางตอนบนของแมนํ้า หนึ่งหนวยของแพ
ลูกบวบมีลําไผจํานวน 100-150 ลํา ซึ่งจะวางยาว
ตลอดตามหนากวางของเรือนแพท่ีขนานกับลําน้ํา 
ในการใชงานเพ่ือพยุงเรือนแพทรงไทย มีทั้งใน
ลักษณะการพยุงเรือนแพทรงไทยดวยแพลูกบวบ
ทั้งหมดจํานวน 4-6 มัด หรือ การพยุงเรือนแพทรง
ไทยดวยแพลูกบวบเฉพาะหัวทายของเรือนแพ และ
พยุงหลักดวยเทงเรือ 

2) แรงลอยตัวของแพลูกบวบลําไผตง = จํานวน
ลูกบวบลําไผจํานวน 100 ลํา คูณ แรงลอยตัวของ
ลูกบวบลําไผตง (โดยไผตงมีแรงลอยตัวประมาณ 
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ภาพที่ 6: รูปจําลองแสดงสวนชวยลอย ประเภทแพลูกบวบไมไผ
ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2555

0.7 ก.ก. ตอ 0.001 ลบ.ม ดงันัน้ ไผตงจาํนวน 1ลาํ 
หนาตัดรัศมี 5 ซม. ยาว 8 เมตร จะมีแรงลอยตัว 

3.142*0.05*0.05*8*0.7/0.001 = 44 ก.ก. ) 

เปนแรงลอยตัวทั้งมัด (ในกรณีที่จมลงไป 80%   

โดยประมาณ) คือ 80%*4400 = 3,520 ก.ก. ใน

กรณีของเรือนแพกรณีศึกษา มีแพลูกบวบจํานวน 3 

มัด (หัว ทาย และกลางเรือนแพ) รวมเปนแรง

ลอยตัวของแพลูกบวบ 10,560 ก.ก.

ข) เทงเรือ (ภาพท่ี 2 และ ภาพที่ 4)

1) เทงเรือที่ใชพยุงเรือนแพทรงไทย คือ สวนลอย

นํ้าท่ีพัฒนาขึ้นมาภายหลังจากแพลูกบวบ ดวย

วัตถุประสงคเพื่อยืดอายุการใชงานและการดูแลให

มากกวาแพลูกบวบท่ีตองเปล่ียนลําลกูบวบท่ีผพุงัทกุ

สองถึงสามป มีลักษณะเปนเรือไมทรงกลองหนาตัด

สี่เหล่ียมคางหมู ขนาดกวาง 1.2 เมตร ลึก 1 เมตร 

โดยประมาณ (ขึ้นอยูกับขนาดของเรือนแพ) ยาว

ตลอดตามหนากวางของเรือนแพที่ขนานกับลํานํ้า 

ทาํจากโครงเคราไมปดรอบดวยแผนไมชนัยาเรอืและ

ฉาบปูน โดยเปดเวนวางเฉพาะดานบน สวนมากใช

พยุงในตําแหนงกลางเรือนแพ จํานวน 2-4 หนวย 

เวนสวนหัวและทายของเรือนแพเปนแพลูกบวบ

2) แรงลอยตัวของเทงเรือ = ปริมาตรของเทงเรือ 

(ในกรณีที่จมลงไป 80% คือ 6.7 ลบ.ม.) คูณ แรง

ลอยตัวของอากาศ เปนแรงลอยตัวของเทงเรือ1ลํา

โดยประมาณ ที่ 7,680 ก.ก. ในกรณีของเรือนแพ

กรณีศึกษา มีเทงเรือ 2 ลํา รวมเปนแรงลอยตัวของ

เทงเรือ 15,280 ก.ก.

2. รายละเอียดในสวนนํ้าหนักของเรือนแพทรง

ไทยเดิม (ตารางที่ 1)

ก) นํ้าหนักคงที่ 

1) องค ประกอบท่ีนํามาคิดเป นนํ้าหนักคงท่ี 

ประกอบดวย โครงสรางหลังคา ไดแก หลังคามุง   

ตับจาก แปกลอน หนาจั่ว คาน และขื่อ โครงสราง

ผนัง ไดแก ผนังฝาไมกระดาน โครงเคราไม และ

ประตูหนาตาง สวนโครงสรางพื้น ไดแก พื้นไม และ

ตูไมติดตาย สวนโครงสราง ไดแก เสาเรือนแพ และ

คานแพ

2) ผลรวมของน้ําหนักคงที่ แยกเปน นํ้าหนักสวนท่ี

ถายลงสูเสาเรอืนแพ และนํา้หนักสวนทีถ่ายลงสูคาน

แพ เปนดังนี้
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- นํ้าหนักสวนท่ีถายลงสูเสาเรือนแพ คือ นํ้าหนัก
คงทีจ่ากวสัดสุวนเครือ่งบน รวมเปน 917 ก.ก. โดย
ประมาณ

- นํ้าหนักสวนที่ถายลงสูคานแพ คือ นํ้าหนักคงที่
จากเสาเรือนแพ (รวมนํ้าหนักเสา 332 ก.ก.) และ 
นํ้าหนักคงท่ีของสวนเปลือกหุม และ สวนเครื่องลาง 
เปน 3,808 ก.ก. โดยประมาณ

ข) นํ้าหนักจร

นํ้าหนักจร ของเรือนแพทรงไทยเดิม = นํ้าหนักจร
เฉลี่ยตอตารางเมตร (ในกรณีที่มีการเก็บสินคา คือ 
200 ก.ก. ตอ ตร.ม.) คูณ พื้นที่พื้นเรือนแพทั้งหมด 
รวมเปนนํา้หนกัจรของเรอืนแพทรงไทย ที ่105 ตร.ม. 

* 200 ก.ก./ตร.ม. = 21,000 ก.ก. โดยประมาณ

ค) การถายนํ้าหนกัเชิงโครงสราง (ภาพที่ 7)

1) การถายน้ําหนักในสวนตัวเรือนแพ เปนการถาย

นํา้หนกัจากสวนเครือ่งบน ลงมาสูเสาเรอืนแพ ซึง่จะ

ถายน้ําหนักลงสูคานแพ พรอมกับนํ้าหนักคงท่ีและ

นํ้าหนักจรจากในสวนโครงสรางผนัง และ สวน

โครงสรางพื้นตามปกติเชนที่พบเห็นในเรือนไทย

ทั่วไป

2) การถายน้ําหนักจากตัวเรือนแพสูสวนชวยลอย 

เปนการถายนํ้าหนักในรูปแบบเฉพาะ ดวยนํ้าหนัก

คงท่ีและน้ําหนักจรท้ังหมดในตัวเรือนแพ กระจายลง

สูคานแพ (ตามจํานวนชวงกวางเสา คือ คานแพ 5 

ตน) ซึ่งถูกพาดขวางทับสวนชวยลอย เฉลี่ยน้ําหนัก

ที่คานแพรับลงมาจากตัวเรือนแพ คือ 4,228 ก.ก.  

รายการคํานวณนํ้าหนัก

เรือนแพทรงไทย พ้ืนท่ี 105 ตร.ม. 

ลําดับ รายการ
ความยาว ปริมาณ ไม้ (ลบ.ม.) สังกะสี (ตร.ม.) เหล็ก (ม.)

เมตร จํานวน หน่วย each total each total each total

 หมวดงานแพลอยนํ้า          

1 เท้งเรือนแพ  2 ช้ิน       

2 เสาไม้กลมยึดเรือนแพ ø6” 8.00 4 ท่อน       

3 ห่วงเหล็ก ø8”  4 ช้ิน       

4 โซ่คล้องเรือนแพ 1.00 4 เส้น       

 หมวดงานส่วนเคร่ืองล่างและ     

1 คานแพไม้ 6” x 6” 10.50 5 ท่อน 0.23625 1.18125     

2 ไมปิ้ดคานพ้ืน 1” x 6” 9.50 2 ท่อน 0.035625 0.07125     

3 ไมปิ้ดคานพ้ืน 1” x 6” 10.50 2 ท่อน 0.039375 0.07875     

4 คานไม้เสริมรับชาน 6” x 6” 2.50 5 ท่อน 0.05625 0.28125     

5 พ้ืนไม ้1” x 12” 10.50 5 แผ่น 0.07875 0.39375     

6 พ้ืนไม ้1” x 12” 9.50 12 แผ่น 0.07125 0.855     

ตารางที่ 1: รายการประกอบแบบ เพื่อใชคํานวณนําหนักตัวเรือนแพทรงไทยเดิมกรณีศึกษา
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ลําดับ รายการ
ความยาว ปริมาณ ไม้ (ลบ.ม.) สังกะสี (ตร.ม.) เหล็ก (ม.)

เมตร จํานวน หน่วย each total each total each total

7 พ้ืนไม ้1” x 12” 8.00 28 แผ่น 0.06 1.68     

8 เสาไม้ 4” x 4” 1.60 7 ต้น 0.016 0.112     

9 เสาไม้ 4” x 4” 2.10 19 ต้น 0.021 0.399    

10 เสาไม้ 4” x 4” 3.00 6 ต้น 0.03 0.18     

11 โครงคร่าวฝาไม้ 1” x 3” 1.20 12 ช้ิน 0.00225 0.027     

12 โครงคร่าวฝาไม้ 1” x 3” 1.65 4 ช้ิน 0.0030938 0.012375     

13 โครงคร่าวฝาไม้ 1” x 3” 2.00 4 ช้ิน 0.00375 0.015     

14 พรึงไม้ 1½” x 6” 8.00 4 ช้ิน 0.045 0.18     

15 คอสองไม้ 1½” x 6” 2.00 2 ช้ิน 0.01125 0.0225     

16 คอสองไม้ 1½” x 6” 4.00 2 ช้ิน 0.0225 0.045     

17 คอสองไม้ ½” x 6” 1.50 2 ช้ิน 0.0084375 0.016875     

18 คอสองไม้ 1½” x 6” 8.00 1 ช้ิน 0.045 0.045     

19 ฝาไม้กระดาน 1” x 12” 1.80 40 แผ่น 0.0135 0.54     

20 ฝาไม้กระดาน 1” x 12” 1.50 14 แผ่น 0.01125 0.1575     

21 ฝาไม้กระดาน 1” x 12” 1.80 27 แผ่น 0.0135 0.3645     

22 ไม้ฝาปิดยอดผนังขนาด 1” x 24” 1.60 1 แผ่น 0.024 0.024     

23 ฝาไม้ลายลูกฟัก ขนาด 2” x 24” 5.20 2 แผง 0.156 0.312     

 24 ฝาไม้ลายลูกฟัก ขนาด 2” x 52” 

พร้อมประตูไม้ลายลูกฟักบานเปิดคู่ 2 บาน
2.80 4 ชุด 0.182 0.728     

25 ตู้ติดตาย ขนาด 2.40 x 4.80 ม.  1 ชุด 0.699 0.699     

 26 ประตูไม้ลายลูกฟักบานเปิดคู่ ขนาด 2” x 32” 1.50 4 ชุด 0.06 0.24     

27 โครงบานกระทุ้งไม้ 1½” x 1½” 5.25 9 ท่อน 0.0073828 0.0664453     

28 โครงบานกระทุ้งไม้ 1½” x 1½” 1.70 33 ท่อน 0.0023906 0.0788906     

29 โครงบานกระทุ้งไม้ 1½” x 1½” 1.25 18 ท่อน 0.0017578 0.0316406     

30 ท่อเหล็กคํ้าบานกระทุง้ ø1” 1.90 6 ท่อน     1.90 11.4

31 แผ่นสังกะสีขนาดกว้าง 0.60 ม. 1.70 16 แผ่น   1.02 16.32   

 หมวดงานส่วนเคร่ืองบน     

1 แปหัวเสา 2” x 3” 6.50 2 ท่อน 0.024375 0.04875     

2 แปหัวเสา 2” x 3” 8.50 2 ท่อน 0.031875 0.06375     

3 ข่ือไม ้2” x 10” 3.00 3 ท่อน 0.0375 0.1125     

4 ข่ือไม ้1½” x 10” 1.30 5 ท่อน 0.0121875 0.0609375     

5 คานรองข่ือ 1½” x 6” 2.50 3 ท่อน 0.0140625 0.0421875     

6 คานรองข่ือ 1½” x 3” 2.00 5 ท่อน 0.00375 0.01875     

7 เสารองข่ือ 4” x 4” 0.45 8 ท่อน 0.0045 0.036     

8 ไมรัองรางน้ําฝน  5 ช้ิน 0.0000825 0.0004125     

9 ไม้เต้า 1½” x 3” 0.35 10 ช้ิน 0.0006563 0.0065625     

10 ไม้เต้า 1½” x 3” 0.45 5 ช้ิน 0.0008438 0.0042188     

11 ไม้เต้า 1½” x 3” 0.60 5 ช้ิน 0.001125 0.005625     

12 เชิงชายไม้ 1” x 6” 2.20 4 แผ่น 0.00825 0.033     
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ลําดับ รายการ
ความยาว ปริมาณ ไม้ (ลบ.ม.) สังกะสี (ตร.ม.) เหล็ก (ม.)

เมตร จํานวน หน่วย each total each total each total

13 เชิงชายไม้ 1” x 6” 6.50 3 แผ่น 0.024375 0.073125     

14 เชิงชายไม้ 1” x 6” 8.50 1 แผ่น 0.031875 0.031875     

15 เชิงชายไม้ 1” x 6” 8.50 1 แผ่น 0.031875 0.031875     

16 ดั้งไม ้1½” x 6” 1.00 5 ช้ิน 0.005625 0.028125     

17 ดั้งไม ้1½” x 8” 1.80 3 ช้ิน 0.0135 0.0405     

18 จันทันไม้ 1½” x 4” 2.50 5 ช้ิน 0.009375 0.046875     

19 จันทันไม้ 1½” x 6” 2.00 5 ช้ิน 0.01125 0.05625     

20 จันทันไม้ 1½” x 6” 1.60 9 ช้ิน 0.009 0.081     

21 จันทันไม้ 1½” x 6” 1.20 10 ช้ิน 0.00675 0.0675     

22 จันทันไม้ 1½” x 6” 2.20 6 ช้ิน 0.012375 0.07425     

23 ตะเฆ่สัน 2” x 6” 2.20 2 ช้ิน 0.0165 0.033     

24 แปลาน 1½” x 3” 8.50 8 ท่อน 0.0159375 0.1275     

25 แปลาน 1½” x 3” 7.50 2 ท่อน 0.0140625 0.028125     

26 แปลาน 1½” x 3” 6.50 14 ท่อน 0.0121875 0.170625     

27 แปลาน 1½” x 3” 3.60 4 ท่อน 0.00675 0.027     

28 แปลาน 1½” x 3” 3.00 2 ท่อน 0.005625 0.01125     

29 แปลาน 1½” x 3” 1.00 8 ท่อน 0.001875 0.015     

30 อกไก่ไม้ 4” x 4” 6.50 1 ท่อน 0.065 0.065     

31 อกไก่ไม้ 4” x 4” 8.50 1 ท่อน 0.085 0.085     

32 ป้ันลมไมส้าํหรบัจัว่ใหญ่พรอ้มเหงา  2 คู่       

33 ป้ันลมไมส้าํหรบัจัว่เล็กพรอ้มเหงา  2 คู่       

34 หนา้จัว่ไมข้นาดใหญ่  2 ช้ิน 0.126 0.252     

35 หนา้จัว่ไมข้นาดเล็ก  2 ช้ิน 0.02925 0.0585     

36 กลอนรับจาก 1” x 1” 1.20 36 ช้ิน 0.00075 0.027     

37 กลอนรับจาก 1” x 1” 2.80 26 ช้ิน 0.00175 0.0455     

38 จากมุงหลังคา 120 ตร.ม.  540 ตับ   5.1 5.1   

39 รางน้ําฝนสงักะสี 8.50 1 ช้ิน       

ปริมาตรรวม 1.9095688

Dead Loads
ไม้ (ลบ.ม.) 10.747545 สังกะสี (ตร.ม.) 21.42 เหล็ก (ม.) 11.4

น้ําหนัก / ลบ.ม. 480 น้ําหนัก /ตร.ม. 10 น้ําหนัก / ม. 1.3

รวมน้ําหนักไม ้(กก.) 5158.8218 รวมน้ําหนักสงักะสี (กก.) 214.2 รวมน้ําหนักเหล็ก (กก.) 14.82

Total 5387.84กก. Q

Live Loads
น้ําหนักจร (กก. / ตร.ม.) 100.00 น้ําหนักรวมเคร่ืองบน 1.91 916.6kg

พ้ืนท่ี (ตร.ม.) 105.00 น้ําหนักรวมเสา 0.691 331.7kg

Total 10500.00กก. น้ําหนักรวมเคร่ืองล่างและส่วนติดตาย ##### kg

Grand Total 15887.84กก.
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การวางแนวคานแพยาวตลอดใหขวางฉากกับสวน

ชวยลอย ยงัถอืเปนการกระจายนํา้หนกัใหไดรบัการ

สนับสนุนจากแรงลอยตัวอยางทั่วถึงดวย

3) สวนชวยลอย ทั้งเทงเรือและแพลูกบวบซ่ึงถูกยึด

ดวยขาไมจากคานแพ ทาํหนาทีใ่นสวนแรงยกลอยตัว 

ตานนํ้าหนักท้ังหมดที่ถายลงมาสูคานแพ

3. ลักษณะพิเศษบางประการ

ก) สมดุลยของน้ําหนักบนเรือนแพ และแรงลอยตัว

จากขอมูลใน 3.1 และ 3.2 นํ้าหนักรวมของเรือนแพ คือ 
24,808 ก.ก. และ นํ้าหนักลอยตัวของเรือนแพ คือ 
10,560+15,280 = 25,840 ก.ก. สามารถกลาวไดวา 

สวนชวยลอยถูกออกแบบใหสมดุลยพอดีกับนํ้าหนักรวม

ของเรือนแพ

ข) ลักษณะเชิงโครงสรางของคานแพ (ภาพที่ 8)

1) คานแพ ถกูออกแบบมาดวยหนาตดัทรงส่ีเหลีย่ม

จตัรุสัขนาด 6” x 6” ซึง่มขีนาดใหญกวาหนาตดัเสา

เรือนแพ (เพ่ือใหมบีารองรบัตนีเสาได) เน่ืองจากถอื

เปนสวนรับนํ้าหนักตัวเรือนแพทั้งหมดลงไปสูสวน

ชวยลอย ทัง้น้ี หากหนาตดัของคานแพเปนเชนระบบ

คานไมแปรรูปทั่วไปคือ คานคู ขนาด 2” x 6” อาจ

เกิดการบิดตัวได แมจะมีพุกยึดเปนชวงๆก็ตาม

2) คานแพ ซึ่งมีภาระในการรับน้ําหนักตัวเรือนแพ

ทั้งหมดลงไปสูสวนชวยลอย จําเปนตองมีความยาว

ตอเนื่อง จึงสังเกตไดวา พื้นภายในของเรือนแพจะ

ไมมีการลดระดับ เพื่อใหการรับนํ้าหนักทําไดอยาง

มีประสิทธิภาพที่สุด

ค) ลักษณะเชิงโครงสรางของเสาเรือนแพ

1) เสาเรือนแพ มีขนาดหนาตัดคอนขางเล็ก 4” x 
4” หรอื 5” x 5” แตตองรบัภาระแรงถีบหวัเสาดวย

นํ้าหนักของสวนเคร่ืองบนท่ีถายลงมาในแตละแถว

ของเสา โดยเฉลี่ย คือ 184 ก.ก.  ซึ่งเมื่อรวมคิดนํ้า
หนักจากเสาถายลงสูคานแพ คือ 250 ก.ก. ดังนั้น 
ในสวนจุดเช่ือมตอกับคานแพจึงตองมีความแข็งแรง

เปนพเิศษ ดงัทีป่รากฏคือ การบากตีนเสาท่ีเชือ่มตอ

กับคานแพออกเปนขาเสียบสองขาง ที่สามารถสอด
ลงไปในรองคูที่บากบนคานแพ (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 7: ผังรูปตัดแสดงการถายแรงของสวนเคร่ืองบน สวนเปลือกหุม และ สวนเคร่ืองลาง สูคานแพ
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ภาพท่ี 8: ผังรูปตัดตามยางและขวาง จําลองรูปแบบลักษณะเรือนแพทรงไทยเดิมกรณีศึกษา

2) เสาเรอืนแพจะถายแรงถบีหวัเสาดวยนํา้หนกัของ
สวนโครงสรางหลงัคาลงมาสูตนีเสา แตดวยแนวการ
วางคานแพท่ียาวตลอดตามแนวแรงถีบตีนเสา จึง
ทําใหเกิดสมดุลยโดยรวมของกรอบแรงกระทําของ
คานยึดหัวเสา เสาเรือนแพ และคานแพ (ภาพที่ 
10) 

ง) เสาปกรอบเรือนแพ (ภาพที่ 11)

เสาปกรอบเรอืนแพ เปนเสาไมขนาดหนาตดักลมเสนผาน
ศนูยกลาง 4” ถกูรอยเชอืกหรือโซ เขากบัคานแพ ทัง้สอง
ฝงดานขางของเรือนแพ ไลมาจากดานหนา ตรงกลาง 
และดานทาย รวมหกตน สามารถชวยในการบังคับ       
ใหเรือนแพไมขยับในทางแนวนอน เพ่ือรักษาสมดุลย   
แรงลอยตัวทางตั้ง เม่ือตองรับแรงจากนํ้าหนักจรที่

ภาพท่ี 9: ภาพแสดงคานแพ เสาเรือนแพ และรายละเอียด
สวนเชื่อมตอระหวางตีนเสาและคานแพ
ที่มา: อารยา เรืองคงเกียรติ, 2555

ภาพที่ 10: รูปแสดงกรอบเสาเรือนแพและคานแพ
องคประกอบที่สรางสมดุลยทางโครงสรางเรือนแพ

ภาพที่ 11: รูปจําลองแสดงลักษณะในอดีตของเรือนแพทรง
ไทยเดิมกรณีศึกษา

เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลาตามนํา้หนกัทีถ่กูถายลงมาเมือ่

มีนํ้าหนักจรกระทําบนเรือนแพในดานตางๆ และยังเปน
โครงสรางทีช่วยรกัษาแนวการข้ึนลงทางแนวด่ิงของเรือน
แพตามการเปล่ียนแปลงของน้ําขึ้นนํ้าลง ตลอดจนเปน

โครงสรางยึดไมใหเรอืนแพไหลหลุดออกไปตามกระแสน้ํา 
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ภูมิปญญาในการกอสรางเรือนแพทรงไทย เพ่ือประยุกตสูการออกแบบสถาปตยกรรมลอยนํ้า

บทสรุป

เรือนแพทรงไทยไดรับการออกแบบดวยกลไกทาง
โครงสรางในลกัษณะเฉพาะตวั เพือ่ใหสามารถตอบโจทย
การลอยตัวในน้ํา ดวยจํานวนแพลูกบวบและเทงเรือที่
เหมาะสม เชนเดียวกับกลไกความสัมพันธของวัสดุ
โครงสราง ไดแก เสาเรือนแพและคานแพ ที่ตอบโจทย
ความกะทดัรดันํา้หนกัเบา แตยงัคงความแขง็แรงทัง้ภาพ

รวมทางกลศาสตร ดวยทิศทางการวางแนวเสาและแนว

คานแพ ตลอดจนการจัดการตอบโจทยของจุดเชื่อมตีน

เสาเรอืนแพและคานแพ แนวแรงทีข่วางขดักนัของคานแพ

และสวนชวยลอย ยงัอาจเปนหนึง่ในคาํตอบของการรกัษา

สมดุลยการลอยน้ําของเรือนแพทรงไทยเดิม อยางไร

ก็ตาม เรือนแพยังจําเปนตองมีเสาปกรอบเรือนแพเพ่ือ

รักษาระดับพื้นใหเสถียรและไมโคลงตัวเมื่อมีการรับนํ้า

หนักจรที่เปล่ียนแปลง นอกเหนือไปจากการชวยไมให

เรือนแพถูกพัดไปตามกระแสนํ้า ขอคนพบจากการวิจัย

ครัง้น้ี สามารถขยายผลสูการออกแบบสถาปตยกรรมลอย

นํ้าได หากเพิ่มการทดลองเพื่อจําลองเรื่องของไหล 

เนื่องจากการถายนํ้าหนักจรลงบนเรือนแพที่ลอยอยูไม

คงที ่ถงึแมจะมเีสาปกรอบเรือนแพอยูกต็ามหากการกระ

จายนํา้หนกัจรไมสมดลุกอ็าจทาํใหเรอืนแพเอนเอยีงไปยงั

ขางใดขางหนึ่ง

กิตติกรรมประกาศ

บทความนีเ้ปนสวนหนึง่ของงานวจิยัเรือ่ง การเปลีย่นแปลงภมูิ

อากาศ กับ ความยืดหยุนและการปรับตัว: กรอบคิดใหมของ

นิเวศวิทยาเมือง และ การเปนเมือง กับ การเปล่ียนแปลงของ
ภูมิทัศน โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย จาก สํานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ภายใตโครงการพัฒนามหาวทิยาลัย

วจิัยแหงชาติ (CC297A)

บรรณานุกรม

ภัทรพล ตั้งกลชาญ.  “ขอสังเกตบางประการจากความหลาก

หลายของระดับพื้นของที่อยูอาศัยริมแมนํ้านอย กรณี

ศึกษา : ชุมชนเทศบาลตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. สาระศาสตร. (ซีดีรอม).  

เขาถึงไดจาก: 17:55 สาระศาสตร การประชุมวิชาการ

ประจําปสถาปตยกรรมและศาสตรเก่ียวเน่ือง คร้ังท่ี17 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 15 

พฤษภาคม 2555.

อรศิร ิปาณินท.  2546.  หมูบานลอยนํา้ของไทย.  กรงุเทพฯ: 
เจ.พรินท ทาพระจันทร.

อารยา เรืองคงเกียรติ.  “การศึกษาเรือนแพทรงไทย กรณี
ศึกษา : ชุมชนเทศบาลตําบลหัวเวียง อําเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. สาระศาสตร. (ซีดีรอม).  
เขาถึงไดจาก: 17:55 สาระศาสตร การประชุมวิชาการ
ประจําปสถาปตยกรรมและศาสตรเก่ียวเน่ือง คร้ังท่ี17 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 15 
พฤษภาคม 2555.
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