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หอไตรหอไตร  
 

หอไตรคอือาคารที�สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�เกบ็พระไตรปิฎก (หอ = อาคารประเภทหนึ�ง
, ไตร =พระไตรปิฎก) บางครั �งบางแหง่กเ็รยีกว่า หอธรรม หรอืหอพระธรรม ซึ�งกค็อืความหมาย
เดยีวกนั และถา้เป็นหอไตรที�สรา้งในเขตพระราชฐาน กจ็ะเรยีกว่า หอพระมณเฑียรธรรม 
(มณเฑยีร = พระราชฐานหรอืวงั) ทั �งนี� หอไตรไม่ไดใ้ชเ้กบ็เฉพาะพระไตรปิฎกเท่านั �น บางแห่ง
ใชเ้กบ็พระฎกีา พระอรรถกธาจารยแ์ละพระธรรมเทศนาอื�นๆดว้ย หอไตรจงึเปรยีบไดก้บั
หอ้งสมุดของวดั เป็นหอ้งสมุดสาํหรบัพระสงฆ ์
 

หอไตรมทีั �งที�สรา้งขึ�นเพื�อเป็นที�ตั �งหรอืหรอืที�เกบ็พระไตรปิฎกสาํหรบัเคารพบชูาใน
ฐานะหนึ�งในพระรตันตรยัเท่านั �น และหอไตรที�สรา้งขึ�นเพื�อประโยชน์ใชส้อย นอกเหนือจากหอ้งที�
ใชเ้ป็นที�เกบ็พระธรรมแลว้ ยงัมพีื�นที�ใชส้อย คอืเป็นที�สาํหรบัพระสงฆไ์ดน้ั �งอ่านหรอืคดัลอกพระ
ธรรมคาํสอนเพิ�มขึ�นดว้ย 

หอไตรจงึเป็นไดท้ั �งสญัลกัษณ์ของพระรตันตรยั ทาํใหว้ดัมอีงคป์ระกอบครบทั �ง พระ
พุทธ พระธรรม และพระสงฆแ์ละเป็นอาคารที�มปีระโยชน์ใชส้อย คอืที�เกบ็และที�อ่านที�คดัลอก
พระธรรม 

หอไตรมกีารสรา้งมาตั �งแต่สมยัสโุขทยั และมกีารสรา้งกนัมาอย่างต่อเนื�อง แต่ปจัจุบนั
มกีารสรา้งหอไตรกนัน้อยมาก เพราะปจัจุบนั พระไตรปิฎกและพระธรรมคาํสอนทั �งหลายไดร้บั
การตพีมิพเ์ป็นหนงัสอืเป็นจาํนวนมาก การเกบ็รกัษาง่ายลงมาก โดยเฉพาะมกีารบนัทกึลง
สื�อคอมพวิเตอรช์นิดต่างๆรวมถงึเวบไซด ์สะดวกต่อการเกบ็ การเผยแพร่และการศกึษาคน้ควา้ 
มขีนาดเลก็มากเมื�อเทยีบกบัคมัภรีใ์บลานใบขอ่ย หรอืแมแ้ต่เทยีบกบัหนงัสอืเอง ความจาํเป็น
ดา้นประโยชน์ใชส้อยของหอไตรจงึน้อยลงหรอืหมดไป เหลอืแต่ประโยชน์เชงิสญัลกัษณ์ที�สรา้งไว้
เป็นที�เคารพบชูาเท่านั �น 
 

หอไตรจะถูกสรา้งในเขตสงัฆาวาสเป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะหอไตรประเภทที�สรา้ง
ขึ�นโดยมทีี�นั �งศกึษาหรอืคดัลอกพระไตรปิฎก เพื�อใหพ้ระไดใ้ชง้านไดโ้ดยสะดวก โดยจะเหน็ไดว้่า
สาํหรบัวดัขนาดใหญ่ เขตสงัฆาวาสมพีื�นที�กวา้ง จะมกีารสรา้งหอไตรไวม้ากกว่าหนึ�งแห่ง ประจาํ

แต่ละมมุหรอืแต่ละคณะ เช่นหอไตรวดัเทพธดิาราม และวดัระฆงัโฆษติาราม และวดัพระเชตุพนฯ 
สรา้งหอไตรถงึ 4 แหง่ประจาํทั �ง 4 มมุของเขตสงัฆาวาส  

- หอไตรในเขตสงัฆาวาส - 

แต่บางวดักส็รา้งหอไตรไวใ้นเขตพทุธาวาส ซึ�งอาจเป็นเพราะมคีวามมุ่งหมายเชงิ
สญัลกัษณ์มากกว่าประโยชน์ใชส้อย โดยเฉพาะวดัในแถบลา้นนา มกัพบหอไตรอยูใ่นเขต
พุทธาวาส หรอืรอยต่อระหว่างเขตพุทธาวาสกบัสงัฆาวาส เช่นวดัพระสงิห ์วดัพระธาตุหรภิุญชยั 
วดัเชยีงมั �น เป็นตน้ สว่นตําแหน่งที�ถูกวางในผงันั �นไมม่กีฎเกณฑต์ายตวั ไม่ว่าเขตสงัฆาวาสหรอื
พุทธาวาส กพ็บการวางหอไตรไวห้ลายจุด เช่น วางไวห้น้าวดั วางไวด้า้นขา้งเจดยี ์วางไว้
ดา้นขา้งศาลาการเปรยีญ ฯลฯ 

 
- เขตพทุธาวาสวดัเชียงมั  น - 
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หอไตรมกีารสรา้งในหลายรปูแบบดว้ยวสัดุต่างๆทั �งเครื องไม้ เครื องก่อ และแบบ
ผสมทั *งเครื องก่อและเครื องไม้ หรอืครึ งตึกครึ งไม้ โดยหอไตรเครื�องไมน้ั �น มกัจะสรา้งไว้
กลางสระ เพื�อป้องกนัแมลงต่างๆ เช่นมด ปลวก ขึ�นไปกดักนิพระธรรมซึ�งเป็นกระดาษหรอืใบ
ลานใบขอ่ย สะพานที�พาดจากฝ ั �งไปยงัหอไตรกท็าํแบบที�ชกัเกบ็ได ้เมื�อใชเ้สรจ็กช็กัเกบ็ ไมม่สีว่น
ไหนของอาคารสมัผสักบัพื�นดนิเลย สว่นหอไตรชนิดเครื�องก่อนั �น สรา้งไวบ้นบกไดเ้พราะการ
ป้องกนัแมลงทาํไดง้่ายกว่าอาคารเครื�องไม ้และหอไตรแบบผสมเครื�องไมเ้ครื�องก่อกจ็ะทาํเป็น 2 
ชั �น ชั �นล่างเป็นเครื�องก่อ ชั �นบนเป็นเครื�องไม ้การป้องกนัแมลงทาํไดง้่ายเช่นกนัจงึสรา้งไวบ้นบก
เช่นเดยีวกบัหอไตรเครื�องก่อ 

หอไตรมกีารสรา้งกนัหลายรปูทรง ดงันี� 
1. หอไตรทรงคฤห ์คอืทาํหลงัคาทรงจั �ว แบบเรอืนของคฤหสัถห์รอืชาวบา้น 

 
- หอไตรเครื องไม้ทรงคฤหว์ดัใหญ่สวุรรณาราม -    - หอไตรเครื องไม้ทรงคฤหว์ดัสนักาํแพง – 
 

 
- หอไตรเครื องไม้ทรงคฤหว์ดัยาง –        - หอไตรแบบผสมเครื องไม้เครื องก่อทรงคฤหว์ดัพระสิงห ์– 

2. หอไตรทรงโรง คอืทาํหลงัคาทรงจั �วแลว้มชีายคาปีกนกโดยรอบ 

 
- หอไตรเครื องไม้ทรงโรงวดัสิงห ์- - หอไตรเครื องไม้ทรงโรงวดัอปัสรสวรรค ์– 
 

   
- หอไตรเครื องไม้ทรงโรงวดัทุ่งศรีเมือง –      - หอไตรเครื องไม้ทรงโรงที เมืองโบราณ - 
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 - หอพระธรรมเครื องก่อ วดักลัยาณมิตร - - หอไตรเครื องก่อวดัศาลาปนู – 

 
- หอไตรไม้ทรงโรงวดัทองธรรมชาติ-                   - หอไตรครึ งตึกครึ งไม้ทรงโรงวดัศรีสพุรรณ - 

3. หอไตรทรงจตัรุมุข คอืทาํหลงัคาแบบจตัรมุข 

 

- หอไตรจตัรุมขุวดัสนัโค้ง – 
- หอไตรจตัรุมขุวดัพทุธเอ้น - 

 

4. หอไตรทรงมณฑป 

   
- พระมณฑปวดัพระศรีรตันศาสดาราม -    - หอไตรทรงมณฑปวดัวงัแดงใต้ – 
 

5. หอไตรทรงเครื องยอด คอืทาํหลงัคาแบบมเีครื�องยอด 

 
- หอไตรทรงปราสาทยอดมงกฎุวดัพระเชตพุนฯ -  - หอไตรยอดปรางคว์ดัราชประดิษฐ์ - 
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หอไตรในยคุสมยัต่างๆ 
หอไตรสมยัสโุขทยั 
 เนื�องจากหอไตรสรา้งดว้ยไม ้เป็นเรอืนขนาดเลก็ โครงสรา้งต่างๆมขีนาดเลก็ ทาํใหไ้ม่มี
หอไตรสมยัสโุขทยัเหลอือยู่เลยในปจัจุบนั สนันิษฐานว่าหอไตรสมยัสโุขทยัคงจะสรา้งอยู่กลาง
สระ เพราะสโุขทยัมสีระนํ�าอยู่เป็นจาํนวนมากและพบร่องรอยของอาคารกลางสระในวดับางแหง่
ในสโุขทยั รปูทรงและสดัสว่นอาคารอาจจะกวา้งและคุ่มตํ�าแบบเดยีวกบัวหิาร แต่ขนาดเลก็และ
สรา้งดว้ยไม ้
 

หอไตรสมยัอยธุยา 
การสรา้งหอไตรในสมยัอยธุยาในสมยัอยุธยามปีรากฎหลกัฐานในพงศาวดารมาตั �งแต่

สมยัพระเอกาทศรถ และสนันิษฐานว่ามกีารสรา้งขึ�นทั �วไปในวดัต่างๆ แต่เนื�องจากระยะเวลาที�
ผ่านมายาวนาน หอไตรทาํดว้ยไม ้และการถูกพม่าเผาทาํลายเมอืงในคราวเสยีกรุงครั �งที� 2 ทาํให้
หอไตรสมยัอยุธยาเหลอือยู่เพยีงไม่กี�หลงัและเป็นหอไตรที�สรา้งในยุคสดุทา้ยของอยธุยา เช่น หอ
ไตรเครื�องไมท้รงโรงที�สนันิษฐานว่าสรา้งในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ ปจัจุบนัถูกผาตกิรรมมาไวท้ี�
วงัสวนผกักาด และหอไตรวดัใหญ่สุวรรณาราม 

 
- หอไตรสมยัอยธุยาที วงัสวนผกักาด – 

 

 
- หอไตรสมยัอยธุยาที วดัใหญ่สวุรรณาราม - 
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หอไตรในล้านนา 
หอไตรในลา้นนากม็ปีญัหาหรอืสภาพเดยีวกบัสโุขทยั คอืผุพงัไปหมด ไม่เหลอืไวใ้ห้

ศกึษาได ้โดยเฉพาะหอไตรสมยัราชวงศม์งัรายและสมยัใตอ้าํนาจพม่า หอไตรที�ปรากฎตามวดั
ต่างๆในปจัจบุนั เป็นหอไตรที�สรา้งขึ�นในสมยัราชวงศก์าวลิะและที�สรา้งขึ�นในสมยัปจัจุบนั 

หอไตรสาํคญัที�มชีื�อเสยีงของลา้นนาคอื หอไตรวดัพระสิงห ์และหอไตรวดัพระธาตุ
หริภญุชยั รปูแบบคลา้ยกนัทั �งสองหลงั คอืเป็นหอไตรสรา้งบนบก 2 ชั �น ครึ�งตกึครึ�งไม ้ชั �นล่าง
ก่ออฐิฉาบปนู ชั �นบนเป็นเครื�องไมห้ลงัคาทรงคฤหแ์บบมมีขุลด ประดบัดว้ยช่อฟ้าใบระกา เฉพาะ
หอไตรวดัพระสงิหร์ะหว่างช่องหน้าต่างและมมุทั �ง 4 ของผนงัชั �นล่างมปีนูป ั �นรปูเทพพนมยนื 
ตอนบนและล่างมรีปูสตัวห์มิพานต ์ 

- หอไตรวดัพระธาตหุริภญุชยั -  

 
- ปนูปั*นเทพพนมประดบัอาคาร –         - ปนูปั*นเทพพนมระหว่างช่องหน้าต่าง – 

 

 
- หอไตรวดัพระสิงห ์– 
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