
สุนทรียะในงานสถาปัตยกรรม



สถาปัตยกรรมแบ่งออกคร่าวๆเป็น๒ประเภทใหญ่ คือ 
    -สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยหรือบ้านเรือนรวมถึงพระราชวัง  
    -สถาปัตยกรรมทางศาสนา เช่นโบสถ์ วิหาร วิหารถ้ำ เจดีย์  
     ปรางค์ มณฑป หอไตร หอระฆัง ศาลาการเปรียญ กุฏิ  
     ธรรมาสน์ ซุ้มประตู มัสยิด



-สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยหรือบ้านเรือน 
มีโครงสร้างหรือรูปแบบไปตามสภาพแวดล้อม มีขนาดใหญ่เล็กแตก

ต่างกันขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละ

บุคคล โดยรวมแล้วสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยจะไม่ใหญ่โตโอ่อ่าเทียบ

เท่ากับสถาปัตยกรรมทางศาสนา ไม่นิยมตกแต่งด้วยลวดลาย

ประดับที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับศาสนา  สังคมโบราณให้ความ

สำคัญกับสถาบันศาสนามาก  จึงไม่ทำอะไรที่จะเป็นการแข่งขันกับ

ทางศาสนาเพราะกลัวบาป แม้แต่พระราชวังที่อยู่ของกษัตริย์ในสมัย

โบราณก็เช่นเดียวกัน เป็นบ้านเรือนที่มีโครงสร้างและการใช้วัสดุเช่น

เดียวกับบ้านเรือนราษฎรทั่วไป เพียงแต่มีขนาดใหญ่โตซับซ้อน

มากกว่าเท่านั้น ทว่ามาเปลี่ยนแปลงสมัยหลัง



ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงสุนทรียะในงานสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย จึง

เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาของมนุษย์ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อม มิได้เน้นถึงลวดลายประดับตกแต่งที่มีน้อย  ความงามที่มี

อยู่ในอาคารบ้านเรือนจึงเป็นความงามที่เหมาะสมของโครงสร้างตัว

บ้านและความงามของวัสดุที่ใช้ เช่นพ้ืนผิวหรือลายไม้ที่ดูเป็น

ธรรมชาติ ความร่มรื่นงดงามด้วยไม้ดอกไม้ผลซึ่งปลูกรายล้อม

บริเวณบ้าน ความสงบสุขปลอดภัย ปราศจากมลภาวะ  ทำให้ผู้อยู่

อาศัยมีสุขภาพจิตสุขภาพกายดี   เป็นบรรยากาศโดยรวมที่มีสุนทรี

ยะมากกว่า  บรรยากาศดังกล่าวจะค่อนข้างหายากในชุมชนเมือง 

นอกจากในชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมืองที่ยังพอมีอยู่ จึงเป็น

สุนทรียภาพที่เกิดจากสถาปัตยกรรมผสมผสานกับธรรมชาติ



เรือนยกพ้ืนมุงหลังคา 
ด้วยใบตึงของชาวไทย  
เชื้อสายกระเหรี่ยงที่บ้านกองแพ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน อาจดู

ซอมซ่อในสายตาของบางคน แต่สุขสบายตามวิถีชีวิตของพวกเขา 

เป็นเรือนสูงจึงไม่ชื้น ในห้องนอนไม่อับเพราะอากาศถ่ายเทสะดวก 

แวดล้อมด้วยพืชผักที่ปลูกใกล้บ้าน นาข้าวที่อยู่รอบๆ อาหารการกิน

อุดมสมบูรณ์ ค่าครองชีพถูกมาก บางวันก็ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเวลาว่าง



เรือนยกพ้ืนของชาวไต(ไทยใหญ่)ที่ อ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน มุงหลังคาด้วย
ใบตึงที่แน่นหนาค่อนข้างเป็นระเบียบจึงทนนานหลายปี  ใต้ถุนใช้เป็นที่นั่ง
เล่น รับแขก ทำงานจักสาน หลังบ้านปลูกพืชสวนครัว มีไม้ประดับอยู่หน้า
บ้าน บริเวณรอบๆบ้านกว้างขวางพอสมควร ไม่ต้องมีรั้วบ้านแน่นหนา 
ลักษณะเป็นเรือนที่ผสมกันระหว่างเรือนเครื่องผูกกับเรือนเครื่องสับ



ลายฝาไหล-หลังคาดินขอ 
บ้านชาวไตลื้อที่บ้านกวาว 
เมืองลา รัฐฉาน เมียนมาร์ 

ความงาม+ประโยชน์ใช้สอย  
สถาปนิกไทยจะเรียกเรือน  
แบบนี้ว่าเรือนเครื่องสับ



บ้านชาวพม่าที่เมืองสกายน์ (ไทยสมัยกรุงศรีฯเรียกเมืองจักกาย) เมืองหลวง
เก่า เป็นบ้านที่มีโครงสร้างภายในเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ใช้ไม้ไผ่สานเป็น
ลวดลายประกอบเป็นฝาบ้าน หลังคาใช้ไม้ไผ่จักเป็นซี่บางๆ พับเป็นตับส้ันๆ

แล้วมุงเป็นหลังคา มองเห็นเป็นอาคารที่มีพ้ืนผิว(Texture) ระยิบระยับ



รายละเอียดของฝาบ้านชาวพม่าที่เมืองสกายน์ ไม้ไผ่ที่ใช้คือส่วนที่เป็นผิว
นอกจึงค่อนข้างคงทนและไม่หดตัวมากนัก  เพราะเหตุที่ใช้ไม้ไผ่ซี่เล็กๆที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน ลวดลายจึงค่อนข้างละเอียดประณีต  เป็นชุมชนเกษตรกร
เก่าแก่ที่อยู่กันมานาน จึงมีฐานะค่อนข้างดีกว่าชุมชนอื่นและมีประสบการณ์

ในการใช้ไม้ไผ่มาเป็นประโยชน์ได้ดี



ครัวไฟของบ้านชาวพม่าที่เมืองสกายน์ สานด้วยผิวไผ่แก่ๆเว้นช่อง

ลายเพ่ือให้ควันไฟลอยออกมาและให้อากาศถ่ายเท



หลังคาใช้ไม้ไผ่จักเป็นซี่บางๆพับเรียงเป็นตับส้ันๆแล้วผูกซ้อนทับเหมือน
การมุงด้วยใบตึง อายุของหลังคาจะอยู่ทนนานได้ประมาณห้า-หกปี 

นานกว่าใบตึงเล็กน้อย  ปกติไม้ไผ่จะมีอายุอยู่ได้ส้ันๆไม่เกินปีเพราะมีมอด
กัดกินแตท่ำไมที่นี่จึงอยู่ได้นาน?



ฝาบ้านชาวมูเซอร์ดำที่เปียงหลวง อ.เวียงแหง  ชม. ทำจากฟากไม้ไผ ่  
ทำไมจึงดูหยาบไม่ค่อยงาม?



บ้านชาวมูเซอร์ดำที่เปียงหลวง อ.เวียงแหง  เชียงใหม่ 
ใช้วัสดุตามธรรมชาติมาก่อสร้าง แต่พัฒนาการทางสถาปัตยกรรมกลับมี
น้อยกว่าชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงและชาวพม่าที่เมืองสกายน์ ลักษณะของ

เรือนชนิดนี้เรียกตามภาษาช่างโบราณว่าเป็นเรือนเครื่องผูก



เรือนกาแลเป็นเรือนเครื่องสับที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง(ภาษาชาวบ้านเรียกว่าไม้
จริง)เป็นบ้านของชนชั้นสูงหรือผู้ที่มีฐานะดีทางการเงินในอดีตของล้านนา 
มักเป็นกลุ่มเรือนที่เชื่อมต่อกันด้วยเติ๋นหรือชานบ้านเพราะเป็นครอบครัว
ใหญ่แบบสังคมเก่าที่อยู่รวมกันหลายคน เป็นเรือนยกพ้ืนสูงหลังคามุงด้วย
กระเบ้ืองดินขอหรือแป้นเกล็ดที่ทำจากเศษไม้สัก เรือนกาแลมีไม่มากนัก



การออกแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาของช่างไทย 
หรือสถาปนิกโบราณ





ลมใต้ถุน  
ภูมิปัญญาของช่างไทย 
หรือสถาปนิกโบราณ



เรือนไทยภาคกลางที่ อ.บ้านแหลม เพชรบุรี ยังมีหลังคามุงด้วยใบจาก  
เหลืออยู่บ้าง



ตัวอย่างบ้านเรือนริมน้ำสุพรรณ อ.บางปลาม้า เดิมหลังคามุงด้วยใบจาก 
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสังกะสี



ความงามของฝาเรือนริมน้ำสุพรรณ อ.บางปลาม้า เป็นลายที่

เกิดจากการประกอบกันของไม้แผ่นเล็กๆ



บ้านชาวไทยภาคใต้เป็นเรือนยกพ้ืนสูงมุงหลังคาด้วยใบจาก



ข้อจำกัดของวัสดุมีผลต่อลักษณะหรือแบบอย่าง 
(Style)ของสถาปัตยกรรม



ปราสาทตาพรม เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา แสดงถึงระบบก่อสร้างที่ใช้การเรียง

หินทรายซ้อนต่อกันเป็นสันเหลื่อมโค้งเป็นหลังคา โดยไม่มีการเชื่อมสอด้วยปูน เมื่อ

พ้ืนดินทรุดตัวก็จะหลุดพังลงมาได้ง่าย



ปราสาทตาพรม เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา งามด้วยบรรยากาศของ

ความขรึมขลัง ความลึกลับน่ากลัว การเปลี่ยนแปรไปตามกาลเวลา



ประติมากรรมแกะสลัก 
ที่ระเบียงปราสาทบายน  
 เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา 

แสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัง 
ที่ประทับของกษัตริย์ซึ่งสร้าง 

ด้วยไม้



ฐานพระราชวังนครธม เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา 
ก่อด้วยศิลาแลงเป็นแกนฐาน หุ้มประดับด้วยหินทรายที่แกะสลักเป็นงาน
ประติมากรรมซึ่งมีความหมายถึงความเป็นเทวะราชา ตัวอาคารที่เป็นวัง 

สร้างด้วยไม้จึงผุพังหมดส้ิน 



พระราชวังเขมรินทร์ พนมเปญ กัมพูชา ได้แบบแผนมาจากพระบรม
มหาราชวังใน กทม.สมัยต้นรัตนโกสินทร์ฯ



ซ้าย-ศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม  เพชรบุรี(ตำหนักเดิมของพระเจ้า

เสือ)   ขวา-หอไตรวัดระฆังฯ กทม.(ตำหนักเดิมของสมเด็จเจ้าพระยา 
มหากษัตริย์ศึก หรือรัชกาลที่๑)



วิหารวัดชเวนันดอ มัณฑะเลย์ เป็นตำหนักเก่า
ของกษัตริย์ที่มีลายแกะสลักงดงาม



พระราชวังมัณฑะเลย์ เมียนมาร์



ภายนอก-ภายในหมู่พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง กทม.สืบต่อ

แบบแผนศิลปกรรมมาจากกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย



พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กับลวดลายศิลปกรรมซึ่งเป็นสัญลักษณ  ์
แห่งเทวะราชาของราชวงศ์จักรี



พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สถาปัตยกรรมลูกผสมระหว่างศิลปะไทยแบบ 
ประเพณีกับศิลปะเรอนาซองส์จากยุโรป สร้างสมัยรัชกาลที่๕



ถ้ำอชันตะ อินเดีย สถาปัตยกรรมพุทธที่ขุดเจาะแกะสลักภูเขาเข้าไปเป็น
วิหาร เป็นการผสมระหว่างธรรมชาติ ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม



ซุ้มประตูถ้ำอชันตะ ทั้งหมดเกิดจากการแกะสลักภูเขา



ภายในถ้ำวิหารอชันตะแกะสลักเป็นสถูปมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ใน
ซุ้ม รายล้อมด้วยเสา หลังเสาเป็นคูหาเล็กๆสำหรับพระสงฆ์นั่งสมาธิ



 

วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา ลำปาง กู่หรือสถูปภายในวิหารหลวง 
และซุ้มประตูโขงเป็นสัญลักษณ์ถึงคติเขาพระสุเมรุหรือความเชื่อเรื่องจักรวาล

แบบพุทธ



ซุ้มประตูโขงที่วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ฯ ชม. สร้างขึ้นตามคติจักรวาล



สะพานนาคราชที่พนมรุ้ง 
บุรีรัมย์  มีความหมายถึงสายรุ้ง
ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่าง
โลกมนุษย์กับสรวงสวรรค์  นาค
ยังเป็นตัวแทนของน้ำและ
มหาสมุทรที่ล้อมรอบจักรวาล
ตามความเชื่อของฮินดูและพุทธ



คติเขาพระสุเมรุในสถาปัตยกรรมพุทธที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ 



นาคที่ทางขึ้นวัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน



คติเขาพระสุเมรุในสถาปัตยกรรมพุทธ 
ธรรมาสน์และดาวเพดาน



ปรางค์วัดอรุณฯ กทม.



                 บัวหงาย  
 
                  บัวคว่ำ



ซ้าย-บัวหัวเสาปูนปั้นปิดทอง ที่ระเบียงคตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
(วัดพระแก้ว)กทม.แม้จะโอ่อ่าแต่ก็ดูหยาบขาดสุนทรียะ  

ขวา-บัวหัวเสาปูนปั้นที่วัดมหาธาตุ เพชรบุรี ความงามของลวดลายที่  
ประณีตอ่อนหวานด้วยฝีมือช่างเมืองเพชรซึ่งสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัย  

กรุงศรีอยุธยา



เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ  ์
ศิลปะสุโขทัย  

ความรู้สึกพวยพุ่งขึ้นสู่เบ้ืองบน



ซ้าย-วิหารหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวงที่ดูยิ่งใหญ่สง่างาม อลังการ  
ขวา-วิหารวัดปงยางคก อ.เกาะคา ที่ดูกะทัดรัดอ่อนหวาน และเงียบสงบ



มณฑปวัดจองกลาง  
อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 

หลังคาเป็นทรงปราสาทซ้อนกัน 
ซึ่งหมายถึงสวรรค์ชั้นต่างๆ    

เป็นโครงสร้างที่พบอยู่ 
ทั่วไปในวัด-วังของพม่าและในเขต 
แม่ฮ่องสอนที่อยู่ติดกับรัฐฉาน พม่า



เจดีย์ชเวซิโกง เมืองพุกาม เมียนมาร์



อนันทวิหาร เมืองพุกาม เมียนมาร์  
สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพุกาม



ภายในอนันทวิหารที่มีระบบ 
แสงและการถ่ายเทอากาศดี 

ทั้งๆที่สร้างมานานแล้ว  
ประมาณพันปี



อารมณ์สุนทรียะไม่เพียงแต่เกิดขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่โอ่อ่าอลังการเท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศที่เก่า

ผุพังตามกาลเวลา 
(เชิงดอยวัดพระธาตุจอมกิติ อ.เชียงแสน เชียงราย)



สุนทรีย์?  
วิหารวัดจามเทวี  
อ.เมือง ลำพูน



วิหารวัดเขามัณฑะเลย์ เมียนมาร์



วิหารที่Mamallapuram  สถาปัตยกรรมฮินดูที่อินเดียใต้  
แกะสลักจากก้อนหินทั้งก้อน วิมาน(Cell) หรือคูหาขนาดเล็กที่ประดับตาม

ชั้นต่างๆคือที่อยู่ของทวยเทพ



คติเขาพระสุเมรุในสถาปัตยกรรมฮินดู 
ปราสาทเมืองต่ำ บุรีรัมย์



ปราสาทอื่นๆหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศมงคล แต่นครวัด
หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศแห่งความตายเพราะเป็นที่ประทับ
ของสูรยวรมันที่ 2เมื่อสวรรคต ชื่อจริงของนครวัดคือ บรมวิษณุโลก 
หมายถึงวิมานหรือที่ประทับอันยิ่งใหญ่ของพระวิษณุ(พระนารายณ์)



สะพาน
นาคราช  
 
บรรณาลัย  
 
ระเบียง
ประวัติ 
ศาสตร์

ที่ไว้พระบรมศพ

บาราย
โคปุระ

กองทัพสยาม
บาราย บาราย



คติเขาพระสุเมรุในงานพระบรมศพ เปรียบเทียบนครวัดกับพระเมรุมาศ
ของไทย



สะพานนาคราชข้ามบารายเข้าสู่นครวัด



ซุ้มประตู 
ชั้นนอก  
(โคปุระ)  

ของนครวัด



สะพานนาคราชเชื่อมต่อระหว่างโคปุระชั้นนอกกับ 
ตัวปราสาทนครวัด  มองจากมุมนี้จะเห็นเป็นปรางค์ 3 ยอด 



ปราสาทนครวัดเป็นกลุ่มปรางค์ 5 องค์ ปรางค์ประธานที่เป็นศูนย์กลางจะอยู่ในระดับ

ที่สูงสุด (มองจากริมบารายภายใน)



ระเบียงประวัติศาสตร์ของ
นครวัด มีภาพแกะสลักนูน
ต่ำประดับล้อมรอบทั้ง 4 
ด้าน  เป็นภาพเกี่ยวกับ
กษัตริย์ผู้สร้างนครวัด  
ภาพรามเกียรติ์ ภาพมหา
ภารตะยุทธ ภาพกวน
เกษียรสมุทร (เทวดากับ
อสูรกวนน้ำทิพย์)



ปรางค์ชั้นบนสุดแสดงถึงความสูงชันของขั้นบันได  ที่แคบทำให้ผู้ที่ขึ้นต้อง
หมอบคลาน (อ่อนน้อม) ขึ้นไปบูชา





ศาสนาอิสลามห้ามสร้างรูปเคารพโดยเฉพาะรูปมนุษย์และสัตว์  การแสดงออกทาง

ศิลปะจึงเน้นหนักไปที่สถาปัตยกรรมและการตกแต่งด้วยลวดลายประดับทั้ง

ภายในและภายนอก  ข้อห้ามดังกล่าวเป็นกรอบใหญ่ที่ใช้อยู่ทั่วไปในดินแดนที่เป็น

มุสลิม 
 แม้จะอยู่ในกรอบเดียวกันแต่ศิลปะอิสลามทั่วโลกก็มิได้เหมือนกันโดยส้ิน

เชิง  เพราะศิลปะอิสลามจะผสมผสานกับศิลปะด้ังเดิมที่มีอยู่แต่ละท้องถ่ิน  

ทำให้เกิดแบบแผนที่แตกต่างกันออกไปหลายๆแบบ  ที่มีชื่อเสียงได้แก่ 
   - แบบเปอร์เซีย (Persian style) 
   - แบบตุรกี (Turkish style)  
   - แบบมัวร์ (Moorish styleใน สเปน)



ศิลปะอิสลามแบบเปอร์เซีย   Ispahan mosque



ศิลปะอิสลามแบบเปอร์เซีย    
Ispahan mosque

ซุ้มประตู (Arch) ทางเข้าด้านหน้า
มัสยิด        ผนังภายนอกตกแต่งด้วย
โมเสค



กระเบ้ืองเคลือบหรือโมเสคที่
ตกแต่งอยู่ภายในมัสยิดเป็น
ลวดลายจากพืช บางส่วนเป็น
ลวดลายจากตัวอักษร (Islamic 
Calligraphy) ซึ่งเป็นคำสวด
หรือสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า 
 


