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12.1 ความเขาใจเกี่ยวกับสถาปตยกรรม
12.1.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางสถาปตยกรรม และประโยชนใชสอย มีดังนี้
สภาพแวดลอมและแหลงที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย ซึ่งจะแตกตางกันในแตละเขต
ภูมิภาคในดานรูปลักษณ การใชวัสดุ และวิธีการกอสราง เชน จากสิ่งปลูกสรางในเขตหนาว เขตรอน
ชื้นที่ราบลุม ชุมชนเมือง จะมีรูปทรง ผังเรือน ที่เหมาะสมกับสภาพที่ตั้งอยูในอาศัยและใชสอยไดดี
รวมทั้งแสดงเอกลักษณะเฉพาะถิ่น เฉพาะภูมิภาคดวย
ในดานประโยชนใชสอย มนุษยสรางสถาปตยกรรมเพื่ออยูอาศัย และทํากิจกรรม
ตาง ๆ ใชชีวิต (ทางกาย) และทางวัฒนธรรม (ทางใจ จิตวิญญาณ)
12.1.2 คตินิยมในการสรางสถาปตยกรรม หรือสิ่งที่พึงปฏิบัติและพึงหลีกเลี่ยงในการกอ
สราง เปนคตินิยมที่ยึดถือสืบตอกันมาในสังคมหนึ่ง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการกอสรางและใช
สอย
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คนไทยมีคตินิยม ในการกอสรางสถาปตยกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเลือกทําเล การเลือก
วัสดุ การวางผัง การวางศิลาฤกษ การลงเสาเอก การเลือกวัน เวลา ลงมือกอสราง การกําหนดขนาด
สัดสวน และการยึดถือในเรื่องความงาม
1. การเลือกทําเล คนไทยนิยมปลูกสรางบานเรือนตามริมน้ํา สอดคลองกับวิถีชีวิต
เกษตร การอาหารและการคมนาคมสัญจร
2. การเลือกวัสดุ เลือกใชไมเนื้อดี แข็งแรง ทนทาน ซึ่งเหมาะกับวิธีการกอสราง
และประโยชนใชสอย มีหลักเกณฑในการเลือกไมปลูกเรือน เชนมีการกําหนดลักษณะเสาที่ดีและไมดี
3. การเลือกฤกษยาม เปดความเชื่อเกี่ยวกับอิทธิพลของดวงดาวและเทพ ซึ่ง
กําหนดวันเวลากอสรางเพื่อใหมีชวงจังหวะ วันเวลาที่เริ่มกอสรางใหสําเร็จลุลวงดวยดี
4. การกําหนดทิศทาง เพิ่มความเชื่อเกี่ยวกับทิศและอิทธิพลของลมฟาอากาศใน
การวางผังเรือน ผังศาสนาอาคาร ดังเชน การประดิษฐานพระพุทธรูปในโบสถมักจะหันพระพักตรไป
ทางทิศตะวันออก ตามทิศที่พระพุทธเจาทรงผินพระพักตรในคราวตรัสรู เปนตน
5. การกําหนดสัดสวน เพิ่มคตินิยมของการหาวัสดุ การใชสอย ไดสะดวก เหมาะ
กับประโยชนและยังใหเกิดความพึงพอใจ โดยจะใชสัดสวนมนุษยที่สัมพันธกับอาคารหรือสิ่งปลูกสราง
เปนเกณฑ
6. รสนิยมในดานความงาม เปนความรูสึกนึกคิด และคานิยมดานความงาม ซึ่ง
ไดรับการกลอมเกลาในดานความงามที่ปฏิบัติตอกันมาจนกลายเปนนิสัยประจํากลุมชน หรือสังคมนั้น ๆ
12.2 สถาปตยกรรมบาน สิ่งกอสราง ในที่อยูอาศัยของคนไทยประกอบดวยเรือนนอน เรือนครัว ยุงขาว
และรั้ว อาจจะเพิ่มเติมหอนั่ง หอนก หอไม ศาลปูตาและศาลพระภูมิ โดยทั่วไปนิยมสรางดวยไมและ
วัสดุธรรมชาติตามที่หาไดในทองถิ่น ตอเมื่อสังคมเปรียบจากสังคมเกษตร มาเปนสังคมอุตสาหกรรม
และบริการ ทําใหชุมชนเมืองขยายตัวอยางรวดเร็ว สิ่งกอสรางเกี่ยวกับที่อยูอาศัยจึงเปลี่ยนไป มักเปน
เรือนหลังเดียว อาจแยกครัวหรือไมก็ได แตยังคงศาลพระภูมิ และทํารั้วบาน
เรือนของคนไทยมีแบบแผนนิยมเฉพาะแตละถิ่น ดังนี้
1. เรือนกาแล เปนเรือนหลังคาจั่ว มักสรางเปนเรือนจั่วแฝด ฝงเรือนแบบสมมาตรฝาเรือน
ดานขางเคียงผายออก มีหนาตางขนาดเล็ก เจาะเฉพาะผาหองนอน 1 – 4 ชวง นอกจาก
นี้ลักษณะเดน คือ หลังคาตราจั่วติดไมกาแล
2. เรือนทรงไทย เปนเรือนหลังคาจั่วและปลายจั่วโคงปนลมมียอดแหลม ปลายออแบบตัว
เผาฝงเรือนรูปสี่เหลี่ยมสมมาตร ฝาเรือนที่นิยมมากเปนฝาแบบฝาประกน เรือนทรงสม
สอบ มีหนาตางทุกชองเสา หนาตางสูง กวาง และนิยมตกแตงดวยไมลายแกะสลักหรือ
ฉลุไมสวยงาม
3. เรือนภาคใต แบงเปน 2 แบบ คือ
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 เรือนไทยพุทธ ซึ่งเปนเรือนทรงไทย แตมีขนาดเตี้ยและเล็กกวาเรือนไทย ไมนิยมติดปนลม ฝา
สายบัวหรือฝามะกน มีหนาตางขนาดเล็ก และใชตอมอรับเสาเรือน
 เรือนไทยมุสลิม มี 3 แบบ คือ แบบทรงจั่ว (แมและ) เรือนทั้งปนหยา (สีมะ) และเรือนทรงม
นิสา (ฟลามอ) ซึ่งเปนแบบที่มีลักษณะเดน หนาจั่วตกแตงพิเศษ ยอดจั่วประดับดวยไมมากเหลา
เปนลูกแกว และปลียอดติดกลางสมจั่ว ประดับไมฉลุ 2 ขาง
เรือนมุสลิมใตมีหนาตางเปดตอจรดพื้นเรือน และตอนลางมีลูกกรงกั้น

¾
¾
¾

¾

4. เรือนภาคอีสาน มี 4 แบบ
เรือนไทยโคราช ซึ่งคลายเรือนภาคกลาง แตไมทําสมสอบ ปนลมไมแหลมสูงไมมีตัวเหงา
เรือนเกย เปนเรือนสามหองมีระเบียง ชาน และครัวใน
เรือนแฝด เปนเรือนโดงมีจั่ว 2 จั่ว มีฝาหุมมิดชิด มีพื้นที่ใชสอยแบงเปนหองนอน พอ แม
ลูก
ชาย และลูกสาว (หองสวม)
เรือนโขง เปนเรือนโกง มีชานเชื่อมและคัวไฟแยกออกตางหาก
12.2.2 สถาปตยกรรมวัด แบงพื้นที่เปนเขตพุทธาวาส เปนที่ของพระศาสนา เขตสังฆวาส
เขตที่พักอาศัยของพระสงฆ เขตปรกเปนเขตที่พระสงฆประกอบกิจวิเวกหรอใหชาวบานใชเปน
ที่ฌาปนกิจ สถาปตยกรรมวัดมีดังนี้
1. ปรางค เพิ่มสิ่งกอสรางทึบตัน หรือเกือบทึบตัน สําหรับประดิษฐานพระธาตุหรือ
สิ่งของสําคัญ ไดรับอิทธิพลทางรูปแบบ จากศาสนสถาน ชอบโบราณ ซึ่งกําหนดใหเพิ่มปราท
สําหรับประดิษฐานของเทพหรือศิลาสั่งในศาสนาพราหมณ คตินิยมในสมัยอยุธยาปรางคเพิ่ม
หลักของวัด
2. เจดีย เปนสิ่งกอสรางรูปทรงกรวย มีรูปแบบตาง ๆ คือแบบระฆังกลม (ไดรับอิทธิ
พลจากศรีลังกา) แบบเหลี่ยมยอมุมตาง ๆ แบบเรือนธาตุ แบบหัวเหลี่ยม และแบบทรงบัวตูม
หรือพุมขาวพิณฑ
3. โบสถ เปนอาคารที่ประชุมทํากิจของสงฆ มีพระพุทธรูปประดิษฐเปนประธาน มี
ผังสี่เหลี่ยมผืนผาทํามุข หลังคาทําลดระดับ และตอลดระดับออกไปดานขาง ตกแตงดวยชอ
ฟา รวย และ ลํายอง ปจจุบันเปนสถาปตยกรรมที่มีสําคัญเปนหลักของวัด
4. วิหาร เปนอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป ภาคเหนือถือคตินิยมวาเปนอาคาร
สําคัญของวัดมีแบบโถง (ไมกอผนัง) และแบบมีผนัง ในภาคกลางเดิมก็คือ คตินิยมเชนนั้น
เหมือนกัน ตอมาสรางศาลากลางเปรียญทําหนาที่แทนปจจุบันไมนิยมสรางวิหาร
5. ศาลากลางเปรียญ เปนศาลาธรรมหรือโรงธรรม (อิสลามเรียกหอแจก) เปนที่
สําหรับชาวบานมาทําบุญถวายภัตตาหารแดพระสงฆในวันพระหรือวันสําคัญทางศาสนา เปน
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โรงขนาดใหญยกพื้นสูงลดมุขหัวทาย หลังคาทรงจั่วหลังคาลาดสี่ดานใหคลุมต่ําลง และคลุม
พื้นที่ซึ่งขยายออกไปรวมจากในชวงเสาในประธาน
6. หอกลองและหอระฆัง เปนหอแขวนกลอง ระฆังใชตีเวลาบอกเวลาฉันอาหาร
และลงโบสถ สรางดวยไมเปนหอโลง หลังคาจั่วตอกับลาดรวม หรือหลังคาพรหม พักตรตอ
ยอดแหลม ถาสรางดวยเครื่องกอมักทําดวยทรงหลังคาจั่ว และหลังคาทรงประสาท
7. หอไตร เปนหอไวพระไตรปฎกและคัมภีร อยูในเขตพุทธาวาสบาง มีขนาดเล็ก
ภาคกลางนิยมปลูกดวยไมลงในสระน้ํา ภาคเหนือนิยมปลูกคลายเรือนชั้นสูงหรือคลายโบสถ
ลักษณะ 2 ชั้น ชั้นลางเปนตึก ชั้นบนเปนไม เปนอาหารทรงโรง ตกแตงดวยเครื่องลํายอง
บางแหงสรางหอไตรแบบเรือนสามัญทั่วไป
8. ซุมเสมา เปนซุมครอบใบเสมาโดยมีฐานรองรับ (แตไมปรากฏในภาคเหนือและ
อีสานโบราณ) เปนซุมแบบหลังคาโคง หรือโคงแหลม คลายกีบชาง กับซุมเรือนยอดในสมัย
กอนซุมเสมาทําเฉพาะวัดหลวงเทานั้น
12.2.3 สถาปตยกรรมวัง เพิ่มสิ่งปลูกสรางของพระมหากษัตริยและพระราชวงศชั้นสูงในราช
ธานี ซึ่งมีลักษณะแตกตางกับความสําคัญชนชั้นและฐานะของบุคคล ประกอบดวย 1. พระบรม
มหาราชวัง หรือวังหลวง เปนที่ประทับของพระมหากษัตริย และเปนศูนยกลางการปกครอง 2. พระ
ราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) และ 3. พระราชวังบวรสถานภิมุข (วังหลัง)
1. พระบรมมหาราชวัง แบงพื้นที่เปน
- เขตพระราชฐานชั้นนอก เปนที่ตั้งหนวยงานเกี่ยวกับพระราชกิจไดแก ที่ทําการ
ของขาราชสํานัก โรงที่พักของทหาร
- เขตพระราชฐานชั้นกลาง เปนที่ตั้งที่นั่งทองพระโรงที่เสด็จออกวาราชการ เปน
สถานที่ประกอบพระราชพิธีและเสด็จออกรับราชทูตที่เขามาเจริญราชไมตรี
- เขตพระราชฐานชั้นใน เปนเขตรโหฐานเพราะเปนที่ประทับสวนพระองค และ
ของอัครมเหสี พระราชโอรส พระราชธิดา และเปนที่อยูของฝายในที่เปนผูหญิง
ลักษณะสถาปตยกรรมวังสรางขึ้นดวยคตินิยมวา พระมหากษัตริยทรงเปนสมมติเทว
ราช (ธรรมราชา) จึงประทับวิมานที่ตกแตงประดับประดาอยางอลังการและวิจิตรงดงาม มีรูปลักษณะ
พิเศษทั้งการวางผัง และลักษณะรูปทรง ซึ่งถือปฏิบัติอยางเครงครัด และตราไวเปนกฎมณเฑียรบาล
กลาวคือปกเปนเรือนยอด หลังคาชั้นลด บางองคยกยอดประสาท ตัดเครื่องประดับเครื่องลํายอง มี
นาคสะดุง
สวนพระราชวังหนา และวังหลัง ทําหลังคาลดมุขแตไมยกยอดปราสาท ติดเฉพาะ
เครื่องประดับแบบรอยระกา นอกจากนี้สถาปตยกรรมวังของเจาฟากับวังพระองคเจาก็แตกตางกันดวย
คือ กําแพงวังเจาฟามีใบเสมา ทองพระโรงเจาฟาทํามุขสด 2 ชั้น สวนวังพระองคเจาไมมีใบเสมา และ
หลังคาทองพระโรงทําชั้นเดียว
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2. พระราชวัง พระตําหนักวังตาง ๆ มีการปลูกสรางตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช และสมัยรัตนโกสินทร ในสมัยรัชกาลที่ 4 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน สถาปตยกรรมที่สําคัญ
สวนใหญเปนที่แปรพระราชฐานสวนพระองค
โดยสรุปลักษณะสถาปตยกรรมวังมี 3 ลักษณะ
1.แบบประเพณีไทย มีลักษณะเดนที่รูปทรงหลังคา การวางผัง และการประดับตก
แตง
แบงไดเปน
1. หลังคาทรงประสาท หรือหลังคาทรงมณฑป
2. หลังคาทรงจั่ว มีเครื่องประดับแบบเครื่องลํายอง
3. หลังคาทรงจั่วมีเครื่องประดับแบบสามัญ
2. แบบตะวันตก ในระยะแรก (สมัยรัชกาลที่ 5) ออกแบบและควบคุมการกอสราง
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ชาวเยอรมัน และชาวอังกฤษ ภายหลังใชสถาปนิกชาวไทยเปนอาคารตึก
แบบตะวันตก
3.
แบบจีนสวนใหญเปนสถาปตยกรรมที่สรางสวนประกอบของอาคารหรือ
สถาปตยกรรมหลัก
ยกเวนพระที่นั่งเวหาสนจํารูญ
ในพระราชวังบางปะอิน
มีขอสังเกตวา
สถาปตยกรรมจีนนิยมมาใชในงานตกแตงองคประกอบอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร
12.2.4 สถาปตยกรรมไทยยุคใหม เริ่มไดรับความนิยมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 สรางเปนพระ
ที่นั่งหลายองค ในเขตพระบรมมหาราชวัง และพระราชวังถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ยิ่งไดรับความนิยมอยาง
กวางขวาง นําไปสรางวังเจานายทั้งในเขตพระนครฝายเหนือหรือฝายใต รวมทั้งสรางเปนที่ทําการของ
รัฐบาล บานพักขาราชการ และตึกแถวรานคา
สมัยรัชกาลที่ 6 สรางเปนโรงเรียน บานของคหบดี สถานีรถไฟและตึกแถวรานคา นอกจากนี้
ยังผสมผสานศิลปะไทยกับศิลปะขอม และศิลปะตะวันตกมากขึ้น
ปลายสมัยรัชกาลที่ 7 มีแบบอยางสถาปตยกรรมสมัยใหม ซึ่งเปนผลงานของสถาปนิกไทย ไป
ศึกษามาจากตางประเทศ มีลักษณะเรียบงายไมนิยมประดับประดาลวดลาย และใชเสนดอเปนสวน
ใหญ
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หลังป พ.ศ. 2525 สถาปตยกรรมสมัยใหมคลี่คลายไปมีทั้งสถาปตยกรรมเชิงอนุรักษ และแบบ
ตาง ๆ หลากหลาย จนเกิดเปนกระแสสถาปตยกรรมโพสทโมเดิรน ซึ่งมีหลายแนวทาง เชน แนว
สถาปตยกรรมเกาของตะวันตก แนวผสมผสาน แนวเนนความสัมพันธกับสภาพแวดลอม แนวอนุรักษ
ไทย เปนตน อยางไรก็ตาม สถาปตยกรรมแบบประเพณีไทยก็ยังดํารงอยูโดยเฉพาะสถาปตยกรรมทาง
ศาสนา ซึ่งยังคงเอกลักษณะในการกลางอิทธิพลของกระแสโลกสมัยใหม

