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เอกสารสรุปค าบรรยายครัง้ท่ี 12 

สถาปัตยกรรม  ประตมิากรรมและจิตรกรรมไทย 

 

สถาปัตยกรรมไทย 

 สถาปัตยกรรมไทย คือ ศิลปะของการก่อสร้าง ทัง้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยและการจรรโลงต่อจิตใจ

มนุษย์โดยภาพรวมสภาปัตยกรรมไทยมีลักษณะกะทัดรัด ไม่มุ่งอวดความใหญ่โตโอ่อ่า  แต่เน้นความ

นุ่มนวลอ่อนช้อยท่ีเห็นได้ชดัเจนในสถาปัตยกรรมไทยชัน้สูง  ในขณะท่ีสถาปัตยกรรมของสามญัชนจะมี

ลกัษณะสมถะตอบสนองการใช้สอยท่ีอยูร่่วมกบัธรรมชาติ 

 1) รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยชัน้สูง ในท่ีนีจ้ะขอกล่าวเป็นตวัอย่างของลกัษณะสถาปัตยกรรม

ไทยชัน้สงูท่ีปรากฏเป็นมรดกอารยธรรมไทยได้แบง่เป็น  2  แหลง่ คือสถาปัตยกรรมวดัและวงั 

  1.1.1) พระปรางค์ เป็นสิ่งก่อสร้างทึบตนัมีลกัษณะเป็นรูปซงัข้าวโพด สร้างขึน้เพ่ือเป็น

สตปูประดิษฐานพระธาต ุ ในสมยัอยุธยานิยมสร้างเป็นหลกัของวดั วดัท่ีมีพระปรางค์เป็นประธานมกัเป็น

วดัส าคญัเพราะเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตท่ีุส าคญัของเมือง เช่น วดัมหาธาต ุ วดัพระศรีรัตนมหาธาต ุ

เป็นต้น 

  1.1.2) พระสถูปเจดีย์ ท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับพระปรางค์ แต่รูปทรงต่างไป ท่ีพบมากคือ 

เจดีย์แบบองค์ระฆังกลม (ทรงโอคว ่า)  ซึ่งรับอิทธิพลจากลงักาผ่านมาทางมอญ  เช่นพระปฐมเจดีย์ จ.

นครปฐม  พระมหาธาต ุจ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น  เจดีย์เหล่ียมย่อมุม นิยมสร้างกนัในสมยัอยธุยาและ

รัตนโกสินทร์ตอนต้น  สณัฐานเป็นรูปกรวยเหล่ียม  แต่ท่ีมุมแตกมุมออกเป็นมุมย่อยตัง้แต่  3  ถึง  5  มุม  

เช่น  3  มุมย่อยรวม  4  ด้าน เรียก เจดีย์เหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง  เจดีย์เหล่ียมย่อมมุมนีไ้ด้แก่  พระเจดีย์

เกือบทัง้หมดในวดัพระเชตพุนฯ  เจดีย์ศรีสริุโยทยั  และเจดีย์วดัภูเขาทอง จ.อยธุยา  เป็นต้น  เจดีย์มีเรือน

ธาตุ มีลกัษณะตรงกลางเจดีย์เป็นห้องคหูาส่ีเหล่ียมอย่างพระปรางค์แทนท่ีจะเป็นองค์ระฆงัคว ่า เช่น พระ

บรมธาตไุชยา  จ.สุราษฎร์ธานี เจดีย์บัวเหล่ียม  เป็นลกัษณะเจดีย์ทรงนิยมในภาคอีสาน  เช่น พระธาตุ

พนม  จ.นครพนม  พระธาตเุชิงชมุ จ.สกลนคร เป็นต้น  เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พบมากในสถาปัตยกรรม
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สมยัสโุขทยัจึงมกัพบเห็นได้แถบ จ.สโุขทยั และจงัหวดัใกล้เคียง  โดยเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ทรงดอกบวัตมู  มี

ช่วงล่างคล้ายพระปรางค์ มีเรือนธาตแุละชัน้ฐานรองรับ  ส่วนบนเป็นยอดปลีคล้ายดอกบวัตูม  ลักษณะ

คล้ายเจดีย์มอญหรือพมา่ 

  1.1.3) โบสถ์  หรือพระอุโบสถ เป็นอาคารท่ีตัง้ช่ือตามพิธีกรรมสงฆ์  หลงัคามกัท าลด

ชัน้สองหรือสามระดบัมีการตกแต่งขอบหลงัคาด้านจัว่ด้วยช่อฟ้าใบระกา หางหงส์  หรือท่ีเรียกว่า เคร่ือง

ล ายองรอบโบสถ์มีใบเสมาปักอยู ่ 8  ทิศ ปัจจบุนัโบสถ์เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีส าคญัสดุของวดั  แตอ่ดีตไม่ส าคญั

เชน่นัน้ 

  1.1.4) วิหาร ทางภาคเหนือถือเป็นอาคารส าคัญของวัด โดยเฉพาะวิหารหลวง เป็นท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ส าคญัและเป็นท่ีชาวบ้านมาท าบุญฟังเทศน์  ปัจจุบนัวดัรุ่นใหม่ไม่นิยมสร้าง

วิหารเพราะมีศาลาการเปรียญใช้แทน 

  1.1.5) ศาลาการเปรียญ หรือท่ีเรียกว่าศาลาธรรมหรือโรงธรรม  ภาคอีสานเรียกหอแจก  

เป็นท่ีชาวบ้านมาท าบญุฟังเทศน์  นิยมสร้างเป็นโรงขนาดใหญ่ยกพืน้สงู 

  1.1.6) หอกลองและหอระฆัง ซึ่งเป็นเคร่ืองตีบอกสัญญาณในวัดท่ีมักมี  2 ชนิด คือ

กลองใช้ตีบอกเวลาฉนัอาหาร และระฆงัตีบอกเวลาลงโบสถ์ ดงันัน้หอกลองมกัตัง้ในเขตสงัฆาวาส  และหอ

ระฆงัมกัตัง้ในเขตพทุธวาส 

  1.1.7) หอไตร เป็นท่ีไว้พระไตรปิฎก และคมัภีร์มกัมีขนาดเล็กในภาคกลางและอีสานมกั

นิยมปลกูด้วยไม้ลงกลางสระน า้เพ่ือปอ้งกนัปลวกหนกูดักินคมัภีร์ 

  1.1.8) ซุ้มสีมา มกัท าฐานรองรับและมีซุ้มครอบ 

 1.2) สถาปัตยกรรมวัง ตัง้แต่สมัยอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ในราชธานีมักมีการสร้างพระ

ราชวงศ์  3 แห่ง คือ  พระบรมมหาราชวังหรือวังหลวง ท่ีประทบัของพระมหากษัตริย์ พระราชวังบวร

สถานมงคลหรือวงัหน้าและพระราชวังบวรสถานภมุิขหรือวังหลัง 

 ในพระบรมมหาราชวงัแบง่พืน้ท่ีเป็น  3  ส่วน  คือ เขตพระราชฐานชัน้นอก ชัน้กลาง และชัน้ใน โดย

มีใบเสมาล้อมรอบและแบ่งคืนภายใน โดยเขตชัน้นอก เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานส าคญั ท่ีท าการของข้าราช
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ส านัก  เขตชัน้กลาง  เป็นเขตท่ีตังพระมหาปราสาทท้องพระโรง เช่น สมัยรัตนโกสินทร์เขตกลางใน

พระบรมมหาราชวงัคือท่ีตัง้ของพระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท  จกัรีมหาปราสาท เป็นต้น  ส่วนเขตชัน้ใน  เป็น

เขตรโหฐานเป็น ท่ีประทับส่วนพระองค์และท่ีอยู่ของฝ่ายในมีแต่สตรีเข้าออกเท่านัน้   นอกจาก

พระบรมมหาราชวงัแล้ว  ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ เชน่พระราชวงัดสุิต พระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นต้น 

 

ประติมากรรม เป็นงานสร้างสรรค์ด้วยการปัน้  แกะสลกัหลอ่และประกอบวสัด ุเป็นรูปทรงลกัษณะตา่ง ๆ  

ท่ีบอกถึงความเช่ือภมูิปัญญาและความนกึคิดของสงัคมไทยแตล่ะยคุสมยั 

 1) ลักษณะและรูปแบบของประตมิากรรมไทย 

 1.1) ลกัษณะท่ีมีพืน้หลงัรองรับ เชน่ ประตมิากรรมแบบนนูต ่า  อนัได้แก่สายปนูขึน้ประดบัหน้าปัน 

 1.2) ลกัษณะลอยตวั มองเห็นได้รอบด้าน เชน่ พระพทุธรูป เทวรูป เคร่ืองปัน้ดนิเผา เป็นต้น 

 1.3) ลกัษณะเจาะหรือจมลงในพืน้ เชน่ รอยพระพทุธบาท 

2) ประเภทของประตมิากรรม  

 2.1) ประตมิากรรมรูปเคารพ สร้างขึน้เพ่ือสกัการบชูาตอบสนองความเช่ือทางศาสนา 

  2.1.1) ประติมากรรมรูปบุคคล มกัเป็นรูปเคารพตามคติทางศาสนา เช่น พระพุทธรูป 

เทวรูป 

  2.1.2) ประติมากรรมรูปสัญลักษณ์ ได้รับอิทธิพลจากอินเดียในพทุธศาสนาระยะแรกท่ี

ยงัไม่นิยมคติการสร้างพระพุทธรูปแต่จะสร้างรูปสญัลกัษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า เช่น  รอยพระพุทธบาท  

พระธรรมจกัรและกวางหมอบ เป็นต้น 

 2.2) ประติมากรรมตกแต่ง ประกอบสถาปัตยกรรม เช่น หน้าปัน  ซุ้มประตหูน้าต่าง  ท่ีอาจท า

ด้วยเทคนิคปนูปัน้  แกะสลกัหรือประดบักระเบือ้ง  กระจกสี เป็นต้น 
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 2.3) ประตมิากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย เชน่ ตกแตง่  สิ่งของเคร่ืองใช้ได้แก่งานแกะสลกักรอบ

รูปเคร่ืองใช้ฝังมุก เพ่ือเป็นเคร่ืองมหรสพ  ได้แก่  หนงัใหญ่  หุ่นกระบอก เป็นต้น  ประติมากรรมเคร่ืองเล่น 

เชน่ ตุ๊กตา  และเคร่ืองตกแตง่ชัว่คราว  ท่ีมีอายกุารใช้สิน้  เชน่ การแทงหยวกประดบัพระเมรุมาศ 

 2.4) ประติมากรรมไทยสมัยใหม่  ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เช่น อนุสาวรีย์  ประติมากรรม

ตกแตง่อาคาร สวน น า้พ ุสะพาน เป็นต้น 

 

จิตรกรรมไทย คืองานศิลปกรรมท่ีสร้างสรรค์ด้วยการวาดรูปทรงด้วยลายเส้นระบายสี บนพืน้ผิววสัดตุ่าง 

ๆ เช่น  กระดาษ ผ้า  แผ่นไม้  แผ่นหิน  ผนงัปนู  ด้ายสี ดินสอ  ปากกา  พู่กนั เป็นต้น  ภาพจิตรกรรมตาม

ประเพณี (Mural Painting) ส่วนใหญ่เขียนเพ่ือตกแต่งสถาปัตยกรรมส าคญั เช่น วดัและวงัแสดงถึงความ

เคารถศรัทธา  เช่น ภาพเขียนภายในโบสถ์ วิหาร ซึ่งเรียกว่า จิตรกรรมฝาผนัง  ในสมุดกระดาษเรียกว่า  

สมดุภาพ  บนผืนผ้าเก่ียวกบัเร่ืองทางศาสนา เรียกพระบฏ  รวมถึงภาพสายเส้นท่ีจารบนแผน่หิน แผน่โลหะ  

ภาพสายรดน า้ปิดทอง  และภาพประดบัมกุ เป็นต้น 

 รูปแบบการเขียนภาพจิตรกรรมไทย ได้แก่การเขียนแบบสีฝุ่ น (ซึ่งเป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสดุ) การ

เขียนบนปนูเปียก การเขียนแบบขีผ้ึง้ผสมน า้มนั  สีท่ีใช้เขียนภาพส าหรับในภูมิปัญญาไทยแล้วได้จากดิน 

เปลือกไม้ ใบไม้ ผสมยางมะขวิด  กาวกระถิน  เพ่ือยึดติดกบัผนงัให้คงทน ภายหลงัจึงใช้สีจากจีนจึงมีสีสนั

สดใส สีท่ีใช้เขียนภาพนิยมใช้  5  สี หลกั เรียกว่าสีเบญจรงค์คือสีแดง  เหลือง  ครา  ขาว  และด า อีกทัง้ใช้

ทองค าเปลวตกแตง่ภาพเพ่ือเน้นความงดงามและความส าคญัด้วยโดยมีเนือ้หาของภาพจิตรกรรมไทยแบบ

ประเพณีสว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัพทุธศาสนาเชน่ภาพพทุธประวตั ิ นิทานชาดก  ไตรภมูิ  ปริศนาธรรม รวมถึง

วรรณกรรมตา่ง ๆ เช่น รามเกียรติ์  สงัข์ทอง  พงศวดาร  เหตกุารณ์ในชีวิตประจ าวนัของคนในสงัคม  เป็น

ต้น 

------------------------------------------------------------------------------------ 

เอกสารอ้างอิง 

- มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. ๒๕๔๕. สงัคมศกึษา. ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  
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ค าถามท้ายการบรรยายครัง้ท่ี  12 

1) ขอให้นักศึกษาแสดงความสัมพันธ์ของคติความเช่ือทางศาสนากับรูปธรรมของสถาปัตยกรรม 
ประตมิากรรมหรือจิตรกรรมไทย วา่เก่ียวข้องสะท้อนเป็นรูปธรรมอยา่งไร 

2) รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยในอดีตกับปัจจุบนัมีความคล้ายหรือแตกต่างและสะท้อนประโยชน์ใช้
สอยเปรียบเทียบได้อยา่งไรบ้าง 

3) ขอให้นกัศกึษายกตวัอย่างสถานท่ีซึง่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพทุธศาสนาสกั
แหง่  แล้วลองอธิบายวา่สถานท่ีดงักลา่วมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยเป็นอยา่งไร 

4) ขอให้นกัเรียนยกตวัอย่างปฏิมากรรมในพทุธศาสนาหรือพระพทุธรูปและสถาปัตยกรรมในสถานท่ี
แหง่นัน้ พร้อมกบัจิตรกรรมในสถานท่ีเดียวกนัมาสกั  1  ตวัอยา่ง  พร้อมอธิบาย 

5) นักศึกษาคิดว่าภาพจิตรกรรมตามประเพณี  มีบทบาทต่อการสอนสั่งต่อผู้ ชมอย่างไรบ้างจง
อภิปรายพร้อมยกตวัอยา่ง 

 


