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บทคัดย่อ 

  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ ลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างอาคาร บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร วิธีการด าเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และส ารวจภาคสนามท า
รังวัด ผลการศึกษาพบว่า บ้านพะโป้เดิมเป็นอาคารส านักงานค้าไม้ เป็นอาคารสองชั้นหลังคาปั้นหยาประยุกต์สร้าง
ด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต ขนาดหน้ากว้าง 20.50 เมตร ลึก 
11.50 เมตร สภาพอาคารในปัจจุบันทรุดโทรมเนื่องงจากถูกทิ้งร้างมานาน และไม่สามารถใช้งานได้ การศึกษาครั้งนี้
ได้เขียนแบบอาคารถอดแบบอาคาร เพื่อจัดท าข้อมูลอาคารประวัติศาสตร์ จังหวัดก าแพงเพชร เป็นข้อมูลสารเทศ
ส าหรับเผยแพร่ ความรู้ อย่างบูรณาการการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
ค าส าคัญ: ลักษณะสถาปัตยกรรม / บ้านพะโป้ / ก าแพงเพชร 
 

Abstract 
 This article aims to study historical data. architectural style and building construction 
technology at Ban Pha Po, Kamphaeng Phet Province Methods of conducting a study of information 
from documents and surveying the field The results of the study found that Ban Pa Po was originally 
a wooden trade office building. It is a two-storey building with an applied hip roof, built entirely of 
teak wood in Thai-Western style, decorated with intricately carved woodwork. The width is 20.50 
meters, the depth is 11.50 meters. The current building condition is deteriorating due to being 
abandoned for a long time. and cannot be used In this study, the building model was written. to 
prepare historical building information Kamphaeng Phet Province as information for disseminating 
knowledge in an integrated manner in teaching arts and culture 
Keywords: architectural characteristics / Ban Pha Po / Kamphaeng Phet 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  “บ้านพะโป้” หรือ ชาวก าแพงเพชรเรียกกันติดปากว่า “บ้านห้าง ร.5” ตั้งอยู่ริมคลองสวนหมากบริเวณ
วัดสว่างอารมณ์ เจ้าของเรือนเดิม คือ พะโป้ เป็นพ่อค้าไม้ และเป็นคหบดีชาวกระเหรี่ยง ซึ่งผู้ปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณ
พระบรมธาตุ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ต่อจาก แซงพอ หรือพญาตะก่า ผู้เป็นพี่ชายได้รับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสต้นวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ดังมีชื่อ
ในพระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 และมีภาพตัวบ้านในอัลบั้มภาพทรงถ่าย เคยมีชื่ออยู่ในนิยายอิง
บรรยากาศจริงเรื่อง “ทุ่งมหาราช” ของ “เรียมเอง” หรือมาลัย ชูพินิจ นักเขียน ผู้ถือก าเนิดจากชุมชนปากคลอง
สวนหมากโดยตรง จากถนนพหลโยธินเลี้ยวเข้าตลาดนครชุม ขับรถผ่านบ้านเรือนและตลาดเล็กๆ ที่น่ารักไม่กี่ร้อย
เมตรก็ถึงวัดสว่างอารมณ์ นั่งดื่มโอเลี้ยงอร่อยๆ ได้ต้นไม้อันร่มรื่นบริเวณหน้าวัด แล้วเดินเลียบคลองสวนหมากต่อไป
เพียงเล็กน้อยก็ถึงบ้านพะโป้ ทันทีที่เห็นบ้านสองชั้นสูงตระหง่านตรงหน้า เราจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของบ้าน
หลังนี้ได้โดยไม่มีใครต้องบอกเลย มันสูงใหญ่มาก สูงกว่าบ้านสองชั้นปกติทั่วไป มันตั้งอยู่บนเสาสูงเหนือพื้นและมี
ความกว้างถึง 7 คูหาข้างบนมีระเบียงไม้เป็นแนวยาว ทั้งเสาหลักและ ตัวราวกันตกกลึงเกลาอย่างบ้านฝรั่ง บนเชิง
ชายประดับด้วยลายลูกไม้ตามธรรมเนียมนิยมในยามน้ าลดหน้าแล้วหากเดินออกไปยืนดูวิวจากระเบียง จะมองเห็น
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ล าคลองและหาดทรายแสนสวยคั่นระหว่างบ้านและตัวตลาดเป็นภาพที่งดงามยากยิ่งที่จะลืมเลือน รูปทรงกลิ่นยุโรป
ของชาวบ้านให้นึกถึงคฤหาสน์แสนสวยที่เคยมีผู้คนพลุกพล่านอยู่ข้างใน มีนายมีบ่าวมีเครื่องใช้ราคาแพงสมฐานะ
พ่อค้าไม่ผู้ร่ ารวยยิ่งผู้ใดได้อ่านหนังสือทุ่งมหาราชอันหมายถึ งท้องถิ่นแถบคลองสวนหมากที่พระปิยะมหาราช 
(รัชกาลที่ 5) เคยสเด็จประพาสต้น เมื่อ พ.ศ. 2449 ก็จะยิ่งจินตนาการเห็นภาพลึกเข้าไปราวเดินอยู่ในบรรยากาศ
เมื่อครั้งกระโน้นอย่างสดใสเกินบรรยาย มาลัย หรือครูมาลัย เขียนเรื่องทุ่งมหาราชเมื่อ พ.ศ. 2499 ขณะอายุ 50 ปี 
ของปู่มาลัยเป็นข้าราชการส่วนพ่อของมาลัยเป็นพ่อค้าประกอบอาชีพค้าไม้สักและไม้กระยาเลยเป็นอันทรัพยากร
ส าคัญของก าแพงเพชร ภายหลังพ่อของมาลัยได้เป็นก านันต าบลคลองสวนหมากซึ่งปัจจุบันกลายเป็นต าบลนครชุม 
"บ้านพะโป้" เป็นบ้านของพะโป้คหบดีชาวพม่าซึ่งมีอาชีพค้าไม้ที่บริเวณปากคลองสวนหมาก เมืองนครชุม ในสมัย
รัชกาลที่ 5  เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต 
เป็น “ส านักงานค้าไม้” ระเบียงด้านหลัง ทั้งหมดได้กั้นเป็นห้องท างานเพื่อให้กว้างขวางขึ้น ชั้นล่างเรือนใหญ่มี 4 
ห้อง คือ ห้องพัสดุกองช้าง ห้องเสมียนพนักงาน ห้องโถงใหญ่เป็นห้อง ท างานของพะโป้มีบันไดขึ้นลง 2 ทาง ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง ชั้นบนมีลักษณะเหมือนชั้นล่างแต่มีระเบียงยื่นออกไปทางคลองสวนหมาก สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสต้นเมืองก าแพงเพชร เมื่อปี พ.ศ. 2449 ได้เสด็จเยือนบ้านพะโป้ ตามประวัติ
กล่าวว่า มองสุภอ หรือพระยาตะก่า พี่ชายพะโป้ ได้เข้ามาขอรับเช่าท าการค้าไม้จากพระยาก าแพงเพชร (อ่อง) ใน
ราวปลายรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418 จนถึงปี พ.ศ. 2418 ได้ถึงแก่กรรมต่อมา ปี พ.ศ. 2429 พะโป้ได้เริ่มท าการค้าไม้ 
โดยตั้งบ้านเรือนที่บริเวณปากคลองสวนหมากซึ่งเป็นท าเลในการชักลากล าเลียงซุงไม้จากป่า ส่งลงไปยังเมือง
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง (ฆรณี แสงรุจิ และศรัณย์ ทองปาน, 2536) 
สมัยที่พะโป้ยังมีชีวิตอยู่มีโรงช้างมีผู้คนบ่าวไพร่อาศัยอยู่มากมาย ต่อมาเมื่อกิจการท าไม้ตกเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งใช้
เป็นที่ท าการบริษัทต่อมาราว 30 ปี เมื่อไม้หมดทางบริษัทจึงปิดการท าบ้านพะโป้จึงถูกทิ้งร้าง (ฆรณี แสงรุจิ, 2536) 
 จากความส าคัญทางประวัติศาสตร์บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชรที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชุมชน 
คลองสวนหมาก ต าบลนครชุม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร โดย
ท าการศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง บ้านพะโป้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการในการ
เรียนการสอน และด้านของการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร  
  2. เพื่อศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร  
  3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง บ้านพะโป้ จังหวัด
ก าแพงเพชร  
  ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 
 บ้านพะโป้ ถนนคลองสวนหมาก ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
  การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลภาคสนามจากการบันทึกภาพถ่ายท ารางวัดอาคารตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีวิธีด าเนินการศึกษา
ดังต่อไปนี้  
  1. ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสถาปัตยกรรมอาคาร ใน
จังหวัดก าแพงเพชรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประกอบไปด้วยลักษณะ ทางกายภาพของอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรม
เทคนิคการก่อสร้างอาคาร โดยศึกษาจากหนังสือภูมิหลังประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก าแพงเพชร (2 544) 
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การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มแม่น้ าปิง (2549) ความเป็นมาของเมืองก าแพงเพชร ( 2543 ) สรุปสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นไทย 4 ภาค (2558) สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือประเภทเรือนที่อยู่อาศัย (2540) วิทยานิพนธ์วารสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากสื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
  2. ส ารวจข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ประกอบไปด้วยการส ารวจสภาพปัจจุบันของบ้านพะโป้ 
บันทึกภาพถ่าย ท ารังวัดอาคาร และเขียนแบบจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นที่และน าข้อมูล
ดังกล่าวมาอธิบายและวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการก่อสร้างอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านพะโป้ การ
วิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ส ารวจข้อมูลลักษณะสถาปัตยกรรม วิเคราะห์ข้อมูจากการลงพื้นที่ภาคสนาม และข้อมูลจาก
เอกสาร 
  2. เทคนิคการบูรณะซ่อมแซม โครงสร้างอาคาร วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารจากการถอดแบบ
โครงสร้างอาคารและประมาณราคา 
     
ผลการศึกษา 
  การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ ลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร บ้านพะโป้ 
จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านพะโป้เป็นอาคารสองชั้นหลังคาปั้นหยาประยุกต์
สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต สภาพอาคารในปัจจุบันทรุด
โทรมเนื่องจากถูกทิ้งร้างมานาน และไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ข้อมูลประวัติศาสตร์ บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร 
  นายฮ้อยพะโฟ้ ได้สัมปทานไม้สักป่าคลองสวนหมาก พะโป้ตั้งบ้านเรือน และมีครอบครัวบริเวณปาก
คลองสวนหมาก ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิง เพื่อควบคุมเส้นทางการชักลากล าเลียงไม้จากป่า ส่งลงไปยังนครสวรรค์
อันเป็นชุมทางการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่างในขณะนั้นทายาทของพะโป้เล่าว่า บ้านหลังเดิมของพะ
โป้นั้น เป็นเรือนปั้นหยาหลังเล็ก ส่วน“บ้านห้าง” ที่เป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนสูงหลังใหญ่นั้น มาปลูกขึ้นในภายหลัง เล่า
กันว่าซื้อมาจากพระยาราม ในบริเวณ “บ้านห้าง” สมัยที่พะโป้ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีโรงช้าง มีผู้คนบ่าวไพร่อาศัยอยู่
มากมาย ทั้งไทย มอญ ลาว กะเหรี่ยง บริเวณรอบๆ บ้านก็เป็นที่ท านาของบ่าวไพร่ ซึ่งก็ยังมีชื่อเรียกว่า “นาไทย” 
“นามอญ” อยู่ถึงปัจจุบัน คนเฒ่าคนแก่ยังจ าได้ว่า เมื่อพะโป้ถึงแก่กรรมก็ตั้งศพไว้ที่โถงชั้นล่างของ “บ้านห้าง” นี้
เป็นปีๆ มีทั้งพระสงฆ์มาสวดศพ และทุกๆ 7-8 วัน ก็จะมีพวกกะเหรี่ยงลงจากป่ากันมาทีละมากๆ มาเดินวนรอบๆ 
โลงศพพร้อมกับสวดตามพิธีของกะเหรี่ยง หลังจากนั้นจึงน าไปท าพิธีฌาปนกิจที่วัดสว่าง(ฆรณี แสงรุจิ, 2536) ต่อมา
เมื่อกิจการท าไม้ในป่าคลองสวนหมากตกเป็นของบริษัทแห่งหนึ่ง บ้านนี้ก็ได้ถูกขายไปด้วย และใช้เป็นที่ท าการของ
บริษัทต่อมาจนเมื่อราว 30 ปี ก่อน เมื่อไม้หมดไปทางบริษัทจึงปิดที่ท าการแห่งนี้ลง และ “บ้านห้าง” ก็ถูกทิ้งร้างมา
ตั้งแต่นั้น 



 
 
 

874 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

 

 
ภาพที่ 1 ภาพทัศนียภาพบ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงแพชรในปัจจุบนั 

 
ลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร 

 ลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง บ้านพะโป้ เป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนสูงหลังใหญ่
หลังคาปั้นหยาประยุกต์สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต ขนาด
หน้ากว้าง 20.50 เมตร ลึก 11.50 เมตร ในอดีตมีเรือนประกอบด้านข้างอีกสองหลัง มีนอกชานแล่นกลางขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาวเกือบ 20 เมตร เชื่อมบ้านสามหลังเข้าด้วยกันด้านหลังมีสะพานเชื่อมต่อไปยังครัว และห้องน้ าห้องส้วม
ห่างจากตัวบ้านราว 7 เมตร โครงสร้างทั้งหมดท าด้วยไม้เบญจพรรณปลูกสร้างให้เหมาะกับ “ส านักงานค้าไม้” 
ระเบียงด้านหลังทั้งหมดได้กั้นเป็นห้องท างานเพื่อให้กว้างขวางขึ้น ชั้นล่างเรือนใหญ่มี 4 ห้อง คือ ห้องพัสดุกองช้าง 
ห้องเสมียนพนักงาน ห้องโถงใหญ่เป็นห้อง ท างานของพะโป้มีบันไดขึ้นลง 2 ทาง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ชั้นบนมี
ลักษณะเหมือนชั้นล่าง แต่มีระเบียงยื่นออกไปทางคลองสวนหมาก เล่าว่าพะโป้นั่งชมการต่อแพบนเรือนหรืออาคาร
ส านักงานนี้เอง อาคารส านักงานเป็นเรือนที่สร้างได้ละเอียดอ่อนมีลายฉลุแบบเครือเถารอบเรือนสวยงามสมกับเป็น
เรือนเรือนและอาคารส านักงานส าหรับคหบดี เล่าว่าพะโป้นั่งชมการต่อแพบนเรือนหรืออาคารส านักงานนี้เอง 
อาคารส านักงานเป็นเรือนที่สร้างได้ละเอียดอ่อนมีลายฉลุแบบเครือเถารอบเรือนสวยงามสมกับเป็นเรือนและอาคาร
ส านักงานส าหรับคหบดี (สันติ อภัยราช, 2559)  (ดังภาพที่ 2- ภาพที่ 6)  
  



 
 
 

875 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

 
ภาพที่ 2 แปลนชั้นล่าง และแปลนชั้นบนบ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
ภาพที่ 3 ภาพด้านหน้าบ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร 

 



 
 
 

876 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

 
ภาพที่ 4 รูปด้านข้าง 1 บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
ภาพที่ 5 รูปข้าง 2 บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร 

 

 
ภาพที่ 6 รูปด้านหลังบ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร 

 
    1. เสา ท ามาจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งท าหน้าที่รับน้ าหนักของตัวอาคารทั้งหมด โดยมีขนาดที่ใช้กัน
ทั่วไป คือ 4 x 4 นิ้ว  6 x 6 นิ้ว และ 8 x 8 นิ้ว โดยมีลักษณะหน้าตัดอยู่ 2 รูปแบบ คือ เสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเสา
ทรงกลม โดยเสาของตัวอาคารใช้ 6 x 6 นิ้ว รองรับตัวเรือนไม้เป็นเสาไม้โบราณเตรียมขึ้นเองจากไม้สัก ตัวอาคาร
ระดับพื้นถึงหลังคาสูง 10.35 เมตร (ดังภาพที่ 7) 



 
 
 

877 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

 
ภาพที่ 7 รูปเสาของตัวอาคาร 

   
   2. ผนังอาคารไม้ ผนังของตัวอาคารเป็นผนังไม้สักกว้างขนาด 0.15 เมตร ลักษณะการเข้าไม้ใช้
ลักษณะการเข้าไม้แบบซ้อนทับในสมัยก่อนนั้นเป็นการเข้าไม้ที่นิยมกันแพร่หลายและการเข้าไม้แบบซ้อนทับ ก็เป็นที่
นิยมในสมัยก่อนเช่นกัน (ดังภาพที่ 8) 

 
ภาพที่ 8 รูปผนังไม้สัก 

 
     3. คาน ตง และพื้นไม้ โครงสร้างพื้นไม้ คานไม้สักมีความหนา 0.05 เมตร หน้ากว้าง 0.20 เมตร 
ตงไม้มีความหนา 0.05 เมตร หน้ากว้าง 0.15 เมตร พื้นไม้ (ดังภาพที่ 9 - ภาพที่ 11) 

 
 

ภาพที่ 9  รูปคาน 
 



 
 
 

878 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

 
 

ภาพที่ 10 รูปตงไม้ 
 

 
 

ภาพที่ 11 รูปพื้นไม้ และเสา 
 
    4. เชิงชายน้ าหยด มีความยาวจากขอบหลังคา ประมาณ 0.50 เมตร (ดังภาพที่ 12) 

 
 

ภาพที่ 12 รูปเชิงชายน้ าหยด 
 
    5. ประตู และหน้าต่าง ประตูมี 3 แบบ และหน้าต่างมี 1 แบบ ตัวอาคารชั้นหนึ่งเป็นประตูบาน
เฟี้ยมลูกฝักเกล็ดบนไม้ ความสูงประมาณ 2.30 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ชั้นสอง ส่วนประตูเป็นประตูบานเปิดลูกฝัก 
มี 2 แบบ แบบที่ 1 ขนาดกว้าง 1.05 เมตร สูง 2.65 เมตร แบบที่ 2 ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.65 เมตร และ
หน้าต่างเป็นบานเปิด กว้าง 1.35 เมตร สูง 1.80 เมตร ชนิดเนื้อไม้ของประตูเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด  (ดังภาพที่ 13 
ภาพที่ - ภาพที่ 16) 



 
 
 

879 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

 
 

ภาพที่ 13 ประตูแบบที่ 1 บานเฟี้ยม 

   
 

ภาพที ่14 ประตูแบบที่ 2 บานเปิด 
 

 
ภาพที่ 15 ประตูแบบที่ 3 ประตูบานเปิด 



 
 
 

880 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

   

 
 

ภาพที่ 16 หน้าต่างแบบที่ 1 หน้าต่างบานเปิด 
 

    6. ราวระเบียงและบันไดทางขึ้นชั้น 2 ราวระเบียงของตัวอาคารชั้น 2 ยื่นมาจากผนังอาคาร 
2.25 เมตร ราวจับสูง 0.90 เมตร ชื่อลูกกรงระเบียงลายแจกัน บันไดขึ้นอาคารชั้น 2 เป็นไม้เนื้อแข็ง (ดังภาพที่ 17- 
ภาพที่ 18) 

 

 
ภาพที่ 17 ราวระเบียง 



 
 
 

881 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

 
 

ภาพที่ 18 รูปบันได 
 
    7. หลังคาและโครงสร้างหลังคาของอาคาร ท าจากไม้เนื้อแข็งทั้งหมด หลังคาเป็นทรงปั้นหยา 
กระเบื้องมุงหลังคาที่ใช้เป็นกระเบื้องดินเผา เชิงชายหลังคาเป็นลายน้ าหยด (ดังภาพท่ี 19 - ภาพที่ 20) 

 
ภาพที่ 19 ภาพโครงสร้างหลังคา 

 

 
 

ภาพที่ 20 ภาพหลังคาทรงปั้นหยา 



 
 
 

882 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

อภิปรายผลการศึกษา 
   “บ้านห้าง” หรือ บ้านพะโป้ จังหวัดก าแพงเพชร เป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนสูงหลังใหญ่หลังคาปั้นหยา
ประยุกต์สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต สภาพปัจจุบันพบว่า 
โครงสร้างอาคารเกิดการช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ โครงสร้างอาคารการช ารุดตั้งแต่ฐานราก เสา คาน ตง และ
พื้น ต้องหาวัสดุทดแทนมาใช้แทนของเดิม เช่น ไม้เนื้อแข็ง ในส่วนของผนังวัสดุเดิมยังสามารถใช้ได้เป็นบางส่วนและ
ในส่วนที่ช ารุดก็ใช้วัสดุทดแทนของเดิม เชิงชายน้ าหยดปัจจุบันแบบลายของตัวอาคารอาจจะหายากจึงต้องสั่งท าแกะ
แบบลายเดิม โครงสร้างหลังคาเปลี่ยนทั้งหมดและกระเบื้องหลังคาเดิม เป็นกระเบื้องดินเผา อาจจะทดแทนโดย
กระเบื้องว่าว ประตู และหน้าต่างเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยคงลักษณะลายเดิม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี
การก่อสร้าง ของบ้านพะโป้ สามารถน าข้อมูลเป็นแนวทางการบูรณะอาคารหลังนี้ให้ยังคงอยู่ใกล้เคียงสภาพเดิม
ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าศึกษาครั้งต่อไป 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง ของบ้านพะโป้ 
การศึกษาครั้งต่อไปควรน าข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณะอาคารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของคนรุ่นหลังต่อไป 
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