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บทท่ี 3 สถาปัตยกรรมไทยก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

ขอบเขตเน้ือหา 
1. ความหมายสถาปัตยกรรมไทย 
2. ประเภทสถาปัตยกรรมไทย 
3. รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย 

 
วัตถุประสงค์ 
 หลงัจากเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
  1. บอกความหมายของสถาปัตยกรรมไทยได ้
  2. อธิบายประเภทสถาปัตยกรรมไทยได ้
  3. วิเคราะห์และจ าแนกรูปแบบของสถาปัตยกรรมแต่ละสมยัในประเทศไทยได้ 
 
ความหมายสถาปัตยกรรมไทย 
 

 ค าว่า “สถาปัตยกรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2525 ได้อธิบายไว้ว่า 
สถาปัตยกรรม น. ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง1  
 สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน (Vernacular Architecture) หมายถึงรูปแบบของอาคารที่ชาวบ้านสร้าง
ข้ึนในแต่ละท้องถ่ิน และเฉพาะอาคารประเภทที่พักอาศัย ซึ่งมีลักษณะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และดินฟ้าอากาศที่ต่างกัน 
 สถาปัตยกรรมไทย (Thai architecture) หมายถึง การออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อเป็นที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นที่อยู่อาศัย ได้แก่ วัด ศาลาการเปรียญ อุโบสถ วิหาร สถูป เจดีย์ กุฏิ 
หอระฆัง หอไตร ปราสาทราชวัง และบ้านเรืองไทย ซึ่งเป็นลักษณะประจ าชาติไทย โดยฝีมือของสถาปนิก
หรือช่างไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์สืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ บรรพกาลจนถึง 
 สถาปัตยกรรมไทยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ สถาปัตยกรรมเปิด หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์
เข้าไปอยู่อาศัยได้ เช่น ที่อยู่อาศัยซึ่ งเป็นเรือนไทย โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ  เป็นต้น และ
สถาปัตยกรรมปิด หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้ มุ่งเน้นเพื่อสักการบูชา เช่น สถูป และ
เจดีย์ เป็นต้น 
 สถาปัตยกรรมแบ่งตามประเภทของการใช้สอย แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. ที่อยู่อาศัย รวมทั้งสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับ การออกแบบและการสร้างอาคาร การออกแบบ
อาคารชนิดต่าง ๆ เช่น อาคารพักอาศัย ได้แก่ บ้าน หอพัก อาคารสาธารณะ โรงเรียน  โรงพยาบาล  
 2. อาคารทางศาสนา รวมทั้งสิ่งก่อสร้างเครื่องใช้เครื่องสอยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา อาจแยกประเภทได้ดังนี้ 
  2.1 โบราณสถาน ส่วนมากเป็นศาสนสถานที่เป็นอิฐ หิน ในรูปปราสาท วิหาร วัด สถูป (พระ
ธาตุ) 

                                                        
1 ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์,  
2530) หน้า 779. 
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  2.2.ศิลปวัตถุ เช่น ลวดลายบนส่วนประดับสถาปัตยกรรม ต่าง ๆ ได้แก่ ปูนปั้น สลักหิน ไม้ 
การตกแต่งเขียนสี เป็นต้น 
 

   
(ซ้าย) ภาพประกอบ 43 : พระมหาธาตุ (ขวา) ภาพประกอบ 44 : ไม้แกะสลัก ธรรมมาส 

ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 
 

 สถาปัตยกรรม จ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ออกได้ 4 ประเภท คือ เรือนพักอาศัย  
ศาสนาคาร  สาธารณสถาน  สิ่งที่ท าข้ึนช่ัวคราวตามคติความเช่ือหรือประเพณี 
 1. ที่พักอาศัย จ าแนกออกได้ 4 ประเภทคือ เรือนเครื่องผูก  เรือนเครื่องสับ  อาคารค้าขาย และ
ราชวัง 
  1.1 เรือนเครื่องผูก เป็นเรือนที่ใช้กรรมวิธีการผูกยึดโครงสร้างส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ประกอบ
กันเป็นเรือนด้วยเชือก เถาวัลย์ หวาย ตอกไม้ไผ่ ฯลฯ 
  1.2 เรือนเครื่องสับ เป็นเรือนที่ใช้กรรมวิธีการปลูกสร้างและประกอบโครงสร้างด้วยการบาก 
เจาะ เข้าเดือย ใส่สลัก ยึดด้วยนอต (Nut) ตะปู วัสดุที่เป็นไม้ผ่านการแปรรูปให้มขีนาด สัดส่วนตามต้องการ 
หลังคามุงด้วยแป้นเกล็ดหรือสังกะสี มีความคงทนถาวร มีความปลอดภัย เรือนเครื่องสับ จึงมีสภาพการใช้
ประโยชน์มากกว่าเรือนเครื่องผูก  
  1.3 อาคารค้าขาย เป็นอาคารกึ่งร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ดกึ่งที่อยู่อาศัย จ าแนกโดยใช้รูปแบบ
เป็นเกณฑ์ได้สองประเภทคือ ตึกดิน และเรือนไม้ 
   1) ตึกดิน ส่วนใหญ่จะเป็นตึกดินผนังก่อด้วยอิฐดินเผาโบกด้วยดิน นิยมสร้างช้ันเดียวติด
ดินหรือมีช้ันลอย โครงสร้างหลังคาท าด้วยไม้ มุงด้วยสังกะสีด้านหน้าเป็นประตูไม้บานพับ และแยกแผ่น ตี
ฝ้าเพดานด้วยไม้ 
   2) เรือนไม้ มีทั้งเรือนไม้ ช้ันเดียวติดดินและเรือนแถวไม้สองช้ัน เรือนไม้ช้ันเดียวติดดิน
หลังคามุงสังกะสี ด้านหน้าเป็นประตูไม้บานพับและแยกแผ่น เรือนแถวไม้สองช้ัน ช้ันบนมีระเบียง ราว
ระเบียงนิยมฉลุไม้เป็นลวดลาย หรือใช้ไม้ตี หลังคาทรงปั้นหยาและจั่ว มุงด้วยสังกะสี บานหน้าต่างมีจ านวน
มากขึ้นกว่าอาคารค้าขายประเภทอื่น 
  1.4 พระบรมมหาราชวัง พระต าหนัก เป็นที่ประทับหรือเสด็จว่าราชการ 
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 2. ศาสนาคาร ในที่นี้จะกล่าวถึงสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ที่สร้างอยู่ตามวัด สามารถจ าแนก
ประเภทออกตามหน้าที่และความส าคัญของสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ เขตพุทธาวาส เขต
สังฆาวาส เขตสาธารณะหรือเขตปรก อย่างไรก็ตามวัดส่วนใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยคับแคบการแบ่งเขตไม่ค่อย
เคร่งครัดยกเว้นวัดในชุมชนเมือง 
  2.1. เขตพุทธาวาส หมายถึง บริเวณประดิษฐานปูชนียวัตถุอันเกี่ยวเนื่องด้วยการปฏิบัติธรรม 
นิยมสร้างสถาปัตยกรรมส าหรับเป็นที่ประกอบกิจทางสังฆกรรมของสงฆ์ ได้แก่ โบสถ์ วิหาร ศาลา หอไตร  
หอระฆัง หอกลอง เจดีย์บรรจุพระธาตุ เช่น พระบรมสารีริกธาตุพระอังคารธาตุ พระสารีริกธาตุ และพระ
อัฐิธาตุ 
  2.2 เขตสังฆาวาส หมายถึง บริเวณซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุ และสามเณร นิยมสร้าง
สถาปัตยกรรมส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ 
  2.3 เขตสาธารณะหรือเขตปรก หมายถึง เขตซึ่งอยู่นอกเหนือไปจากเขตพุทธาวาส และ
สังฆาวาส  สภาพการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน นิยมสร้างสถาปัตยกรรมส าหรับใช้เป็นที่ประกอบกิจกรรม 
พิธีกรรม ประเพณี ของชุมชน เช่น หอพระอุปคุต เมรุ ศาลาพักศพ อาคารพาณิชย์ ประตูโขง ก าแพงวัด 
เป็นต้น 
 3. สาธารณสถาน เช่น ปราสาทพระวิหาร ปรางค์สามยอด ศาลากลางบ้าน ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์  
ศาลหลักเมือง 
 4. สิ่งที่ท าข้ึนช่ัวคราว ตามคติความเช่ือหรือประเพณี เช่น พระเมรุมาศกลางท้องสนามหลวง  
ปราสาทผึ้ง 
 

 
ภาพประกอบ 45 : ปราสาทพระวิหาร 

ที่มา : ๗ ปราสาท มหัศจรรย์แห่งอีสาน (2551) 
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รูปแบบสถาปัตยกรรมไทย 
 

 ก่อนสมัยที่จะมีการกล่าวถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18 สิ่งก่อสร้างที่มีมาก่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในเขตอีสานใต้ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15-16 (ร่วมสมัยลพบุรี) อยู่ในลักษณะการตั้งเมืองแบบขอมที่มีการวางระบบชลประทานควบคู่
ไปกับการวางผังเมืองและการสร้างชุมชนแบบขอม อันเรื่องมาจากการแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองของ
อาณาจักรเมืองพระนคร (ขอม) เข้ามาทางช่องเขาพนมดงเร็ก แทนที่อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แพร่หลายมา
จากเมืองสมัยทวารวดีในภาคกลาง2 ปรากฏเป็นโบราณสถานที่ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของภาคอีสานใน
ปัจจุบันคือ ปราสาทหิน3 เช่น เมืองพิมาย มีความเกี่ยวเนื่องกับความเช่ือในลัทธิเทวราชาของขอมที่ว่า 
กษัตริย์เปรียบเสมือนอวตารภาคหนึ่งของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ได้แก่ พระศิวะ พระนารายณ์ และพระ
พรหม และต่อมาภายหลังศาสนาสถานที่สร้างข้ึนเมื่อพุทธศาสนาเข้ามา ศิวลึงค์ อันหมายถึงเทวราชา ก็
กลับกลายเป็นรูปปั้นกษัตริย์ในลักษณะของพระพุทธรูป ที่หมายถึง “พิธีพุทธราชา” ทั้งเทวราชาและพุทธ
ราชา ต่างก็ถือว่า กษัตริย์คือพระเจ้าบนโลกนั่นเอง ด้วยแรงบันดาลใจทางศาสนาดังที่กล่าวมา เป็นที่มาของ
การก่อสร้างที่เสมือนการจ าลองสวรรค์มาไว้ยังพื้นโลก ท าให้เกิดการใกล้ชิดระหว่างสองโลก4  
 

   
(ซ้าย) ภาพประกอบ 46 : ปรางค์แขก จ.ลพบุรี (ขวา) ภาพประกอบ 47 : ปราสาทหินพิมาย (ก่อนบูรณะ) 

ที่มา (ซ้าย) : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 
ที่มา (ขวา) : คู่มือน าชมปราสาทหินพิมาย (2545) 

 
 
 
 

                                                        
2 ศรีศักร วัลลิโภดม. นครหลวงของไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540) หน้า 109. 
3 อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, บรรณาธิการ. ๗ ปราสาทหิน มหัศจรรย์แห่งอีสาน. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551) หน้า 2. 
4 ประโชติ สังขนุกิจ, บรรณาธิการ.  เมืองพิมาย. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2531) หน้า 14. 
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  ศิลปะสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18–19 นิยมสร้างสถูปทรงระฆังคว่ า เช่น เจดีย์วัดช้างล้อม 
จังหวัดสุโขทัย แต่สถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยก็คือ “สถูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์” 
หรือทรงดอกบัวตูม เช่น วัดเจดีย์เจ็ดแถว และวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความ
ประณีตงดงาม มีรูปทรงสูงเพรียว สง่างาม ส่วนปลายของสถูปพวยพุ่งสู่เบื้องบน เป็นพุทธปรัชญา หมายถึง 
การหลุดพ้นสู่ดินแดนสุขาวดี  
 

   
(ซ้าย) ภาพประกอบ 48 : เจดีย์ทรงระฆังคว่ า (ขวา) ภาพประกอบ 49 : เจดีย์ทรงดอกบัวตูม 

ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 
 

ศิลปะอยุธยา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19–24 จากหลักฐานทางประติศาสตร์ยืนยันได้ว่าอยุธยา
เกิดจากการรวมตัวของบ้านเมืองระดับแคว้นส าคัญสองแห่ง คือ ละโว้-ลพบุรี กับ สุพรรณบุรี5 เป็นจักร
อยุธยาที่ เรืองอ านาจเป็นเวลาถึง 417 ปี หลักฐานทางด้านศิลปะที่ปรากฏส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ จ าแนกรูปแบบตามวิวัฒนาการได้ 3 ระยะ คือ 

 ระยะแรก ศิลปะอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. 1893-2031) เมื่อแรกตั้งกรุงศรีอยุธยานั้น สรนิยมแบบ
เขมรของชนช้ันน าที่เคยใกล้ชิดกับทางกัมพูชายังคงเข้มข้น เห็นไดจ้ากการสถาปนาพระมหาธาตุทรงปรางค์ 
รวมทั้งวัดที่มีปรางค์เป็นประธานหลายแห่ง อย่างไรก็ดี รูปแบบงานช่างจากกลุ่มเมืองสุพรรณบุรี เช่น เจดีย์
แปดเหลี่ยมก็เริ่มเข้ามามีบทบาท และยังได้เริ่มพบเจดีย์ทรงระฆังที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับทางสุโขทัย
และพุทธศาสนาจากลังกา6 โบสถ์ วิหารนิยมท าขนาดใหญ่มีอาคารโถงสี่เหลี่ยม  ตัวอาคาร  ผนัง  เสาก่อ
ด้วยอิฐ  ผนังอาคารเจาะเป็นช่องแคบๆ คล้ายลูกกรงเรียกว่า ลูกฟัก ส าหรับระบายลม และให้แสงแดดส่อง
ผ่านเข้าไปได้  

 

                                                        
5 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. อยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมือง. (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษย์
ศาสตร์, 2543) หน้า 4.  
6 ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชา. สมุดภาพศิลปะอยุธยา. (กรุงเทพฯ : ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) หน้า 23. 
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 50 : เจดีย์ราย วัดพระศรีรตันมหาธาตุ จ.ลพบุรี  

(ขวา) ภาพประกอบ 51 : ปรางค์ วัดมหาธาตุ จ.อยุธยา 
ที่มา (ซ้าย) : พิชิต อังคสุภรกุล ถ่ายภาพ ที่มา (ขวา) : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 

 
 ระยะที่สอง ศิลปะอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ. 2032 - 2172) ลักษณะส าคัญของศิลปะสมัย

อยุธยาตอนกลางคือความหลากหลายที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางประวัติศาสตร์ เช่น การติดต่อกับ
ชุมชนภายนอกมากขึ้น ได้แก่สุโขทัยและล้านนา มีผลให้ความนิยมในวัฒนธรรมเขมรเริ่มที่จะจางลงไป เห็น
ได้จากการสร้างปรางค์เป็นประธานของวัดเริ่มลดลง ขณะที่วัดหลวงขนาดใหญ่อย่าง วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
ได้เปลี่ยนมาสร้างเจดีย์ทรงระฆังเป็นหลักของวัดแทนที่ปรางค์ที่เคยมีมาก่อน7 ส่วนโบสถ์ วิหารลดขนาดเล็ก
ลง ก่อผนังทึบ เจาะช่องระบายลมแคบๆ มีบานประตู 2-3 ช่อง 

 ระยะที่สาม ศิลปะอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2173 - 2310) เริ่มนับจากสมัยสมเด็พระเจ้า
ปราสาททอง ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโดยมีภูมิหลังจากสามัญชน จึงเกิดงานก่อสร้างที่
แสดงสัญลักษณ์ของสิทธิอันชอบธรรมของพระองค์ข้ึนมากมาย เช่น การฟื้นฟูระบบการสร้างวัดหลวงที่ใช้
ปรางค์เป็นประธานของวัด เช่น วัดไชยวัฒนาราม เพื่อแสดงความหมายของการเป็นศูนย์กลางจักรวาล
ชัดเจน ปรางค์บริวารที่ตั้งอยู่ทั้งสี่มุมบนฐานไพที สร้างข้ึนเพื่อเน้นความส าคัญของปรางค์ประธาน เป็น
แบบอย่างของปรางค์สมัยอยุธยาตอนปลายได้ จากส่วนเรือนธาตุที่เล็กลงจนไม่สามารถเจาะคูหาหรือ ใช้
พื้นที่ภายในเรือนธาตุได้ เป็นแบบอย่างให้กับกาสร้างปรางค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

                                                        
7 สุภัทรดิศ ดิสกุล, ม.จ. ศิลปะในประเทศไทย. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539) หน้า 35. 
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ภาพประกอบ 52 : เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์  

ที่มา : พิชิต อังคสุภรกุล ถ่ายภาพ 
 

 

 
ภาพประกอบ 53 : วัดไชยวัฒนาราม จ.อยุธยา 

ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 
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 ฐานอาคารมีลักษณะเฉพาะนิยมท าเป็นรูปโค้งคล้ายท้องเรือ  การเจาะหน้าต่างที่ผนังอาคาร 
ตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างอย่างประณีต  ใช้กระเบื้องเคลือบมุงหลังคา  น าเอาศิลปะการก่อสร้างอาคารของ
ยุโรปมาผสม เช่น การเจาะหน้าต่างโค้งแบบศิลปะโกธิค  สร้างอาคารสองช้ัน  โบสถ์ วิหารถูกสร้างขึ้นตาม
แบบใหม่ เช่น พระนารายณ์ราชนิเวศ จังหวัดลพบุรี  ต าหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วิหารวัดตึก วิหารวัดเจ้า
ย่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 
ภาพประกอบ 54 : อาคารสองชั้น พระนารายณ์ราชนิเวศ จ.ลพบุรี 

ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 
 
 
 

ค าถามหลังเรียน/แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
 1. การสร้างงานสถาปัตยกรรมมีความสมัพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับเหตุปจัจัยอะไรบ้าง 
 2. องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 3. สถาปัตยกรรมไทยมีลักษณะเฉพาะอย่างไร  


