
129 -102 ศิลปะและสังคตีนิยม

โดย อาจารย์องัคณา  ใจเหิม



สถาปัตยกรรมไทย

• ความหมายและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม

• ลกัษณะสถาปัตยกรรมไทย



ความหมายสถาปัตยกรรม

• สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์หรือวิชาการท่ีวา่ด้วยเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
กบัศิลปะและวิธีการในการก่อสร้างเพื่อสนองตอบความต้องการในด้าน
วตัถแุละจิตใจของอารยชน



องคป์ระกอบของสถาปัตยกรรม

• รูปทรงและขนาด (form/size) 

• โครงสร้าง (structure) 

• ปริมาตรรูปทรง (volume of mass) 

• พืน้ท่ีวา่งหรือบริเวณวา่ง (space)

• สว่นสดั (proportion)

• ความต้องการ (requirements) 

• ความคดิสร้างสรรค์ (creativity) 

• คณุคา่ทางมณัฑนศลิป์ (decorative value) 

• คณุคา่เชิงศลิปะ (artistic value)



สถาปัตยกรรมในเชิงทฤษฎีนัน้เป็นทัง้ศาสตร์ ศิลปะ และวิธีการใน
การก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งท่ีใช้เป็นอาคารท่ีพักอาศยั อาคาร
สาธารณะ หรือแม้แต่สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆท่ีสร้างขึน้เพื่อสนองตอบความ
ต้องการทาง “วตัถนุิยม” (materialism) และ “จิตนิยม” (spiritualism)



สถาปัตยกรรมในเชิงปฏิบตัิการ (practice) นัน้อาจกลา่วได้ว่าคือ 
ปฏิบัติการสร้างสรรค์เนรมิตขอบเขตของปริมาตรของท่ีว่างให้ เกิด
บรรยากาศและสนุทรียภาพแห่งประโยชน์ใช้สอย สนองความต้องการ
ทัง้ในเชิงรูปธรรมและนามธรรมของมวลชนผู้ เจริญในวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจพืน้ฐาน (infrastructure) และเป็น
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจด้วย



สถาปัตยกรรมไทยแบ่งตามยคุสมยั

• สมยัทวารวดี (พทุธศตวรรษท่ี 11-16)

• สมยัศรีวิชยั

• สมยัลพบรีุ

• สมยัล้านนา

• สมยัสโุขทยั

• สมยัอยธุยา

• สมยัรัตนโกสนิทร์



พระบรมธาตไุชยา สถาปัตยกรรมไทยยคุศรีวิชยั

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/4/49/P1024054.JPG


พระปรางค์สามยอด สถาปัตยกรรมไทยยคุลพบรีุ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/2/2c/Prangsamyod_NS.jpg


วดัพระสิงห์ สถาปัตยกรรมไทยยคุล้านนา



วิหารพระมงคลบพิตร สถาปัตยกรรมไทยยคุอยธุยา

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/a/a4/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5.JPG


วดัเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม สถาปัตยกรรมไทยยคุรัตนโกสินทร์

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/1/1f/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%AF.jpg


สถาปัตยกรรมไทยแบ่งตามภูมิภาค

• สถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง

• สถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือ

• สถาปัตยกรรมไทยภาคอีสาน

• สถาปัตยกรรมไทยภาคใต้



สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยั

• ไม่มีรูปแบบหรือโครงสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยา่งชดัเจน



จิตรกรรมไทย

• ความเช่ือในจิตรกรรม

• แนวความคิดในจิตรกรรม

• ลกัษณะการแสดงออกของจิตรกรรมไทย



• จิตรกรรมเป็นผลงานท่ีใช้การวาดเส้นหรือระบายสีลงบนแผ่นราบท่ีเกิด
จากการใช้ฝีมือทางด้านช่าง

• งานจิตรกรรมมีรูปแบบคณุลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะชาต ิเฉพาะ
เผา่พนัธุ์

• สะท้อนให้เห็นเดน่ชดัในเร่ืองความเช่ือ แนวความคดิ วตัถปุระสงค์ และ
การแสดงออกท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตนเอง



ความเช่ือในจิตรกรรม

• อิทธิพลความเช่ือทางศาสนา 

• อิทธิพลความเช่ืองทางสงัคม



อิทธิพลความเช่ือทางศาสนา

จิตรกรรมไทยแบบประเพณีตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ลงมาเป็น
จิตรกรรมท่ีสร้างสรรค์ขึน้ด้วยอิทธิพลความเช่ือทางศาสนาพุทธอย่าง
แท้จริง เป็นการรับใช้พุทธศาสนาด้วย จิตรกรรมท่ีแสดงเป็นภาพแบบ
เล่าเร่ือง มีรูปแบบ วิธีการแสดงออกอนัเป็นระเบียบมีกฎเกณฑ์ท่ีท าสืบ
ตอ่กนัมา จงึเรียกวา่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี



อิทธิพลความเช่ือทางสงัคม

จิตรกรรมไทยยุคปรับตัวปรับช่วงท่ีอิทธิพลศิลปวิทยาการจาก
ตะวันตกเข้ามาในสมัยรัชกาลท่ี ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อิทธิพลนัน้
เป็นไปในลกัษณะบีบบงัคบัให้ไทยยอมจ านนท่ีต้องปรับปรุงบ้านเมือง 
ศิลปวิทยาการตามความคิดเห็นของฝร่ัง ผิดกับอิทธิพลตะวนัตกท่ีเข้า
มาในเมืองไทยเม่ือครัง้แรกในสมัยอยุธยา เม่ือพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ –
๒๒ คราวนัน้ไทยสามารถผสานกลมกลืนอิทธิพลดงักล่าวจนกลายเป็น
ของไทยในท่ีสดุ จิตรกรรมไทยสมยัรัชกาลท่ี ๔ จงึสร้างขึน้เก่ียวกบัความ
เช่ือทางสงัคมท่ีใช้ศิลปกรรมน ารสนิยมแบบตะวันตก ภาพจึงสะท้อน
ความเป็นจริงในสงัคมยคุนัน้ด้วยรูปแบบเหมือนจริง



แนวความคิดในจิตรกรรม

• พฤตกิรรมระวา่งมนษุย์และธรรมชาติภายในของมนษุย์

• พฤตกิรรมระหวา่งมนษุย์ด้วยกนั 

• พฤตกิรรมระหวา่งมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม 

• พฤตกิรรมระหวา่งมนษุย์กบัความเช่ือท่ีไม่มีตวัตน

• พฤตกิรรมระหวา่งมนษุย์กบัคณุธรรมในสงัคม



ลกัษณะการแสดงออกของจิตกรรมไทย

• เป็นศลิปะแบบอดุมคติ มีรูปลกัษณะแตกตา่งไปจากธรรมชาติ

• เป็นศลิปะท่ีมิได้ค านงึถึงความเป็นจริงตามธรรมชาต ิ

• เป็นภาพแบบเลา่เร่ือง 

• เป็นภาพเขียนแบบ ๒ มิติ



เป็นศิลปะแบบอุดมคติ

ถือว่าความงามในธรรมชาตินัน้ความงามอย่างพืน้ๆ ธรรมดาๆ จึง
ปรุงแต่งจิตรกรรมของตนให้เน้นหนกัไปในทางความงามท่ีระคนอยู่ด้วย
ปรัชญาศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา มีคุณค่าทางสนุทรียภาพของการ
วางรูปทรง สี เส้น องค์ประกอบ รวมทัง้เนือ้หาเร่ืองราวอนัเป็นนามธรรม 
ความเรียบง่าย ทุกสิ่งมีความประสานกลมกลืนระหว่างภาพกับภาพ 
ภาพกบัระวางเนือ้ท่ี และรวมทัง้การกประสานกนัระหว่างความคิดและ
ปรัชญาทางพุทธศาสนาอนัเป็นนามธรรมกับภาพท่ีสะท้อนความเป็น
จริงทางวตัถขุองสงัคมยคุนัน้ ทกุสิง่และทกุสว่นรวมตวักันเป็นเอกภาพ



เป็นศิลปะท่ีมิไดค้  านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ

ไม่ค านงึถึงความเป็นจริงทางรูปทรงโดยเฉพาะรูปทรงมนษุย์ ได้ตดั
ทอนส่วนละเอียดของรูปทรงลงเหลือแต่สาระท่ีส าคัญส่วนใหญ่
กล้ามเนือ้ เสือ้ผ้า ลีลา ท่าทางเป็นไปอย่างเรียบง่าย แสดงอารมณ์ของ
รูปทรงจากเส้นท่ีเคลื่อนไหวทัง้ภายนอกและภายในรูปทรง แสดงลีลา
ท่าทางท่ีเป็นแบบแผนคล้ายการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกจากท่ า
นาฏศลิป์ไทย รูปทรงมนษุย์เหลา่นัน้ไมแ่สดงอายหุรือวยั



เป็นภาพแบบเล่าเร่ือง

จิตกรรมจะเสนอเร่ืองราวติดต่อกันตามล าดบับนผนงัขนาดใหญ่ 
แต่ละกลุ่มเขียนตวัเอกและตวัประกอบท่ีส าคญัของท้องเร่ืองเพียงไม่ก่ี
รูปทรง มีชีวิตกษัตริย์ ขนุนาง ชาวบ้านชาวเมือง สิงสาราสตัว์ แทรกอยู่
ตามสมควร



เป็นภาพเขียนแบบ ๒ มิติ

เป็นลกัษณะส าคญัท่ีสดุและถือเป็นแบบแผนของจิตรกรรมไทย 
การวางองค์ประกอบ ๒ มิติ อาจเป็นไปด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

• แสดงภาพได้หลายๆ ตอนบนผนงัเดียวกนั

• สร้างจินตนาการตามเร่ืองราวได้กว้างไกลกว่าท่ีตาเห็น

• สร้างความกลมกลืนระหวา่งคณุคา่ทางเร่ืองราวและคณุคา่ทางรูปทรง



Q & A



แบบฝึกหดับทท่ี 3

1. งานสถาปัตยกรรมมีลกัษณะเดน่เฉพาะหลายประการ โดยอาจแยกออก
ให้เห็นองค์ประกอบท่ีส าคญัตา่งๆ อะไรบ้าง

2. สถาปัตยกรรมไทยแบง่ออกเป็นสมยัๆตา่งซึง่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปมี
สมยัใดบ้าง

3. ความเช่ือเก่ียวกบัการเขียนภาพจิตรกรรม อาจพิจารณาตามเหตผุลจาก
อิทธิพลใดบ้าง

4. แนวความคิดในการแสดงออกของจิตกรรมไทยสว่นใหญ่เป็นเร่ือง
พฤตกิรรม และความเป็นไปได้ในชีวิตของมนษุย์เก่ียวข้องกบัพทุธ
ศาสนาและธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมโดยตรง จ าแนกพฤตกิรรมได้เป็นก่ี
แนวอะไรบ้าง



5. ลกัษณะและการแสดงออกของจิตรกรรมไทย เป็นศลิปะท่ีแสดง
ความรู้สกึถึงอะไรบ้าง


