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สถาปัตยกรรมไทย 
 

ความหมายและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์หรือวิชาการที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวิธีการในการ
ก่อสร้างเพื่อสนองตอบความต้องการในด้านวัตถุและจิตใจของอารยชน (Architecture is the art and 
technique of building, employed to fulfill the practical expressive requirements of civilized 
people.) หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าสถาปัตยกรรม คือมาตรการสร้างสรรค์ก าหนดขอบเขตปริมาณของ
ที่ว่างให้เกิดบรรยากาศและสุนทรียภาพแห่งศิลปะและประโยชน์ใช้สอยในอาคาร ตามความต้องการใน
รูปธรรมและนามธรรมแห่งนครชน 
 

จากการที่จัดให้สถาปัตยกรรมเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ก่อสร้างและงานศิลปกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ศิลปะทรงรูป (plastic art) ประเภทหนึ่งนั้น จะเห็นได้ว่างานสถาปัตยกรรมมีลักษณะเด่นเฉพาะหลาย
ประการ โดยอาจแยกออกให้เห็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่างๆได้ดังนี้ 
 ๑. รูปทรงและขนาด (form/size) งานสถาปัตยกรรมเป็นศิลปวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในลักษณะ
ในงานก่อสร้างที่มีรูปทรงและขนาดแน่นอน มองเห็นได้อย่างชัดเจน สามารถวัดขนาดและจับต้องได้ 
 ๒. โครงสร้าง (structure) งานก่อสร้างหรืองานสถาปัตยกรรมทุกชนิดท่ีจะสร้างขึ้นมาได้นั่น จะต้อง
มีการออกแบบ ค านวณ และก าหนดโครงสร้าง ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นระบบและหลักวิธีได้อย่าง
ชัดเจนทั้งนี้ก็เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรง และเป็นไปตามหลักการของวิทยาการ
ก่อสร้าง 
 ๓. ปริมาตรรูปทรง (volume of mass) เนื่องจากงานสถาปัตยกรรมเป็นงานที่มีรูปทรงเป็น ๓ มิติ 
ดังนั้นสิงก่อสร้างทุกชนิดที่จัดให้เป็นงานสถาปัตยกรรมจึงสามารถหาค่าหรือค านวณหาปริมาตรของพื้นที่
ทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนของอาคารที่ต้องการได้ 
 ๔. พื้นที่ว่างหรือบริเวณว่าง (space) ในโอกาสได้เข้าไปสัมผัส หรือใช้ประโยชน์จากงาน
สถาปัตยกรรมสิ่งหนึ่งที่จะสังเกตเห็นก็คือ ในงานสถาปัตยกรรมเกือบทุกชนิดจะต้องก าหนดบริเวณไว้
ส าหรับเป็น “พื้นที่ว่าง” หรือบริเวณว่างแทนที่จะเป็นงานก่อสร้างที่มีรูปทรงทึบตันทั้งหมด พื้นที่ว่างหรือ
บริเวณว่างนี้ให้ประโยชน์ทั้งทางด้านการใช้สอยและสุนทรียภาพ 
 ๕. ส่วนสัด (proportion) ส่วนสัดที่สมดุล มีความพอเหมาะและงดงามตามหลักการออกแบบของ
งานสถาปัตยกรรม ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการที่จะเสริมให้สิ่งก่อสร้างดังกล่าวมีคุณค่า
สูงยิ่งขึ้นส่วนสัดที่กล่าวถึงนี้อาจพิจารณาได้ทั้งในเชิงการก าหนดพื้นที่ใช้สอยหรือประกอบกิจกรรม ความ
เหมาะสม สอดคล้องและงามในเชิงศิลปะ 
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 ๖. ความต้องการ (requirements) งานสถาปัตยกรรมที่มองเห็นอยู่ทั่วไปนั้น ต่างก็ได้รับการ
ออกแบบและสร้างขึ้นมา โดยมีความต้องการหรือความมุ่งหมายที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน ความมุ่ง
หมายดังกล่าวอาจเป็นทางด้านประโยชน์ใช้สอย เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่พักผ่อน หรือใช้ส าหรับ
ประกอบการกิจกรรมธุรกิจต่างๆหรือเป็นการตอบสนองศรัทธาความเชื่อทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งของ
มนุษย์ก็ได ้
 ๗. ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) การท่ีงานศิลปกรรมชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ซึ่งรวมทั้งสถาปัตยกรรมด้วย
จะได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่าทางศิลปะนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ จะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการ
ออกแบบจะท าให้ปรากฏออกมาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ นั้นก็คือจะต้องเป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็น
ของตนเองมีความเป็นเอกลักษณ์โดยคงไว้ซึ่งสุนทรียภาพทางศิลปะ 
 ๘. คุณค่าทางมัณฑนศิลป์ (decorative value) งานสถาปัตยกรรมจ าเป็นต้องได้รับการตกแต่ง
ทางมัณฑนศิลป์ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร โดยเฉพาะในส่วนรายละเอียดในการตกแต่ง ส่วนประกอบ
ต่างๆพร้อมทั้งการจัดเคหภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยโดยสมบูรณ์และเกิดสุนทรีย์ด้วย 
 ๙. คุณค่าเชิงศิลปะ (artistic value) งานสถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นมาตาม
องค์ประกอบที่กล่าวข้างต้นทั้ง ๘ ประการ จะมีความสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่องานดังกล่าวนี้น า
องค์ประกอบทั้งหมดมาผสมผสาน (assimilation) เข้าด้วยกันแล้วสามารถวิเคราะห์ให้เห็นได้ว่าเป็นสิ่งซึ่งมี
ความงดงามตามทฤษฎีทางศิลปะ องค์ประกอบทั้ง ๘ ประการดังที่กล่าวมาแล้วจะต้องมีความผสมผสาน
กลมกลืน และสนับสนุนซึ่งกันและกันงานดังกล่าวจึงจะมีความเป็นเอกลักษณ์และสมบูรณ์ในตัวเอง เป็น
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าเชิงศิลปะ 
 
ลักษณะอาคารและศิลปะสมัยงานสถาปัตยกรรมไทย 
 สถาปัตยกรรมไทยเป็นงานก่อสร้างซึ่งมีต้นแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ในช่วง
หลายร้อยปีที่ผ่านมาสถาปัตยกรรมไทยได้มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงผสมผสาน และได้รับการ
ประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะประโยชน์ใช้สอยและความเชื่อถือตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดมาสมัยของ
งานสถาปัตยกรรมไทยแบ่งออกเป็นสมัยๆต่างซึ่งเป็นท่ียอมรับกันทั่วไป ดังนี้ 

- สมัยทวารวดี 
- สมัยศรีวิชัย 

- สมัยลพบุรี 
- สมัยล้านนา 

- สมัยสุโขทัย 
- สมัยอยุธยา 

- สมัยรัตนโกสินทร์ 
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นอกจากการแบ่งงานสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะสมัยคงที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ยังสามารถแบ่ง
โดยพิจารณาจากสิ่งก่อสร้างที่มีปรากฏทั่วไปในปัจจุบันตามภาคต่างๆของประเทศไทยได้ดังนี้ 

- สถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง 
- สถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือ 

- สถาปัตยกรรมไทยภาคอีสาน 
- สถาปัตยกรรมไทยภาคใต้ 

 

เรียบเรียงโดย อ.อังคณา  ใจเหิม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*เอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกบัสังคมไทย หน่วยที่ ๑-๗ 

สาขาวชิาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ ๔ ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๔. 
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จิตรกรรมไทย 
 

ความเชื่อในจิตรกรรม 
 จิตรกรรมเป็นผลงานที่ใช้การวาดเส้นหรือระบายสีลงบนแผ่นราบที่เกิดจากการใช้ฝีมือทางด้านช่าง
ของไทย มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ปี งานจิตรกรรมย่อมมีรูปแบบ
คุณลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติ เฉพาะเผ่าพันธุ์ของความเป็นไทย สะท้อนให้เห็นเด่นชัดในเรื่อง
ความเชื่อ แนวความคิด วัตถุประสงค์ และการแดสงออกที่เป็นลักษณะเฉพาะตนเอง งานจิตรกรรมบาง
สมัยช่างไทยจะได้รับความบันดาลใจในความคิดหรืออิทธิพลทางรูปแบบจากชนต่างชาติต่างภาษาบ้าง 
เป็นเรื่องธรรมดาของศิลปวัฒนธรรมที่ย่อมมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง แต่ช่างไทยมิได้ลอกเลียนรับ
แบบอย่างมาเขียนโดยตรง หากแต่จะเพียงเอาอย่างหรือดัดแปลงปรุงแต่งแก้ไขให้ผสมผสานกลมกลืนกับ
พื้นการช่างศิลปะเดิมที่คนไทยเรามีอยู่แล้ว หรือให้ต้องกับรสนิยมความเชื่อและอุปนิสัยของสังคมแห่งตน 
 
๑. ความเชื่อในจิตกรรม 
 ความเชื่อเกี่ยวกับการเขียนภาพจิตรกรรม อาจพิจารณาตามเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ อิทธิพลความเชื่อทางศาสนา จิตรกรรมไทยแบบประเพณีต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ลงมาเป็น
จิตรกรรมที่สร้างสรรค์ข้ึนด้วยอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาพุทธอย่างแท้จริง เป็นการรับใช้พุทธศาสนาด้วย 
จิตรกรรมที่แสดงเป็นภาพแบบเล่าเรื่อง มีรูปแบบ วิธีการแสดงออกอันเป็นระเบียบมีกฎเกณฑ์ที่ท าสืบต่อ
กันมา จึงเรียกว่า จิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
 ๑.๒ อิทธิพลความเชื่องทางสังคม จิตรกรรมไทยยุคปรับตัวปรับช่วงที่อิทธิพลศิลปวิทยาการจาก
ตะวันตกเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อิทธิพลนั้นเป็นไปในลักษณะบีบบังคับให้ไทยยอม
จ านนที่ต้องปรับปรุงบ้านเมือง ศิลปวิทยาการตามความคิดเห็นของฝรั่ง ผิดกับอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาใน
เมืองไทยเมื่อครั้งแรกในสมัยอยุธยา เมื่อพุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒ คราวนั้นไทยสามารถผสานกลมกลืน
อิทธิพลดังกล่าวจนกลายเป็นของไทยในที่สุด จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงสร้างขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางสังคมที่ใช้ศิลปกรรมน ารสนิยมแบบตะวันตก ภาพจึงสะท้อนความเป็นจริงในสังคมยุคนั้นด้วยรูปแบบ
เหมือนจริง 
 
 
 
 
 
แนวความคิดในจิตกรรม 
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 แนวความคิดในการแสดงออกของจิตกรรมไทยส่วนใหญ่เป็นเรื่องพฤติกรรม และความเป็นไปได้ใน
ชีวิตของมนุษย์เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยตรง จ าแนกได้เป็น ๔ แนว คือ 
 ๑.  พฤติกรรมระหว่างมนุษย์และธรรมชาติภายในของมนุษย์ 
 ๒.  พฤติกรรมระหว่างมนุษย์ด้วยกัน 
 ๓.  พฤติกรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  พฤติกรรมระหว่างมนุษย์กับความเชื่อที่ไม่มีตัวตน   
  
ลักษณะการแสดงออกของจิตกรรมไทย 
 ลักษณะและการแสดงออกของจิตรกรรมไทย เป็นศิลปะที่แสดงความรู้สึกถึงความประสาน
กลมกลืนกันระหว่างความคิดอันเป็นนามธรรม เรื่องราวทางศาสนา ต านานโบราณ กับความเป็นจริงทาง
วัตถุของสังคมยุคนั้น ซึ่งพอสรุปลักษณะใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 
 ๑. เป็นศิลปะแบบอุดมคติ มีรูปลักษณะแตกต่างไปจากธรรมชาติ   ถือว่าความงามในธรรมชาตินั้น
ความงามอย่างพื้นๆ ธรรมดาๆ จึงปรุงแต่งจิตรกรรมของตนให้เน้นหนักไปในทางความงามที่ระคนอยู่ด้วย
ปรัชญาศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีคุณค่าทางสุนทรียภาพของการวางรูปทรง สี เส้น องค์ประกอบ 
รวมทั้งเนื้อหาเรื่องราวอันเป็นนามธรรม ความเรียบง่าย ทุกสิ่งมีความประสานกลมกลืนระหว่างภาพกับ
ภาพ ภาพกับระวางเนื้อที่ และรวมทั้งการกประสานกันระหว่างความคิดและปรัชญาทางพุทธศาสนาอัน
เป็นนามธรรมกับภาพที่สะท้อนความเป็นจริงทางวัตถุของสังคมยุคนั้น ทุกสิ่งและทุกส่วนรวมตัวกันเป็น
เอกภาพ 
 ๒. เป็นศิลปะที่มิได้ค านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ   เช่น ไม่ค านึงถึงความเป็นจริงทางรูปทรง
โดยเฉพาะรูปทรงมนุษย์ ได้ตัดทอนส่วนละเอียดของรูปทรงลงเหลือแต่สาระที่ส าคัญส่วนใหญ่ กล้ามเนื้อ 
เสื้อผ้า ลีลา ท่าทางเป็นไปอย่างเรียบง่าย แสดงอารมณ์ของรูปทรงจากเส้นที่เคลื่อนไหวทั้งภายนอกและ
ภายในรูปทรง แสดงลีลาท่าทางที่เป็นแบบแผนคล้ายการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกจากท่านาฏศิลป์ไทย 
รูปทรงมนุษย์เหล่านั้นไม่แสดงอายุหรือวัย  
 ๓. เป็นภาพแบบเล่าเรื่อง  จิตกรรมจะเสนอเรื่องราวติดต่อกันตามล าดับบนผนังขนาดใหญ่ แต่ละ
กลุ่มเขียนตัวเอกและตัวประกอบที่ส าคัญของท้องเรื่องเพียงไม่กี่รูปทรง มีชีวิตกษัตริย์ ขุนนาง ชาวบ้าน
ชาวเมือง สิงสาราสัตว์ แทรกอยู่ตามสมควร 
 ๔. เป็นภาพเขียนแบบ ๒ มิติ   เป็นลักษณะส าคัญที่สุดและถือเป็นแบบแผนของจิตรกรรมไทย การ
วางองค์ประกอบ ๒ มิติ อาจเป็นไปด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๔.๑ แสดงภาพได้หลายๆตอนบนผนังเดียวกัน 
๔.๒ สร้างจินตนาการตามเรื่องราวได้กว้างไกลกว่าที่ตาเห็น   
๔.๓ สร้างความกลมกลืนระหว่างคุณค่าทางเรื่องราวและคุณค่าทางรูปทรง 
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เรียบเรียงโดย อ.อังคณา  ใจเหิม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*เอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกบัสังคมไทย หน่วยที่ ๑-๗ 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครัง้ที่ ๔ ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธริาช. ๒๕๔๔. 


