
ศิลปะวิจกัษ์

คณาจารย ์ภาควิชามนุษยศาสตร์

คณะสงัคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล



นิยาม

รศ.ดร. ปกรณ ์สิงหสุ์ริยา

ภาควิชามนุษยศาสตร์

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์



นิยามของ “ศิลปวิจกัษ”์

• ศิลปวิจกัษ ์(art appreciation)

•ราชบัณฑติ: “วิจักษ์” แปลว่า “เข้าใจและตระหนักในคุณค่า”

•ศิลปวิจักษ์ มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจอย่างลึกซ้ึงถึง
คุณค่าของศิลปะ (เช่น ความงดงาม ความไพเราะ ฯลฯ)

• ความเขา้ใจ อย่างลึกซึ้ งถงึคุณค่าของศลิปะมาจาก
ความสามารถในการวิเคราะห์ว่า รูปแบบของงานศิลปะ น าสู่

ประเด็น เป้าหมาย หรือความหมายของงาน ได้อย่างไร



โดยพ้ืนฐาน ผู้เรียนจ าเป็นต้อง

1) เขา้ใจองคป์ระกอบ ของรูปแบบและการจัดวาง

ความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการสื่อประเดน็ เป้าหมาย หรือ

ความหมายของงานศิลปะ

2) เขา้ใจบริบท เช่น เทพปกรณมั เร่ืองราวทาง

ประวัติศาสตร์ หรือค าสอนทางศาสนา เป็นต้น 



หัวข้อน้ีมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียน 

วิจกัษศิ์ลปะของศาสนสถานเขา้ใจลกัษณะทางสถาปัตยกรรม

• ลักษณะของการวางผังและการจัดวางสิ่งปลูกสร้าง 

• ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ส่วนฐาน ส่วนอาคาร ส่วนหลังคา ฯลฯ

• ศิลปะตกแต่งที่เป็นองค์ประกอบส าคัญและองค์ประกอบเสริม 

เขา้ใจความหมายแฝง แนวคิดและค าสอนเบื้องหลังลักษณะ

ทางสถาปัตยกรรม



เทวาลยั

ผศ. ดร. อาชวภู์ริชญ ์นอ้มเนียน

ภาควิชามนุษยศาสตร์

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหิดล



เทวาลยั

องคป์ระกอบของลกัษณะทาง

สถาปัตยกรรม

และคติการสรา้ง ความหมายแฝง 

แนวคิดและค าสอนเบื้ องหลงั



การวางผงัและการจดัวางสิง่ปลูกสรา้ง 
ศาสนาฮินดู จะให้ความส าคัญกบั

ความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์ และธรรมชาติ 

โดยแฝงคติผ่านวรรณกรรมทางศาสนา ซึ่ง

ถ่ายออกมาในรูปแบบของเทวลัย เป็นส าคัญ 

ซึ่งมีความส าคัญในการท าความเข้าใจรูปแบบ

ที่ใช้พัฒนาในเทวาลัยอกีด้วย ในยุคกลาง เขา

พระสเุมรุ (Meru) และเขาไกรลาศ 

(Kailasa) (ช่ือภเูขาในวรรณคดีฮินดู) มี

ความหมายสอดคล้องกบัพระวิหาร ซึ่งแสดง

ให้เหน็ถงึความสมัพันธซ์ึ่งกนัและกัน

ภาพประกอบจาก : www.angkor2go.com



ภาพประกอบจาก : ปราสาทหินนครวดั

สไลด์ชุด ศลิปะขอม

ผูถ้่ายรูป: ศ.ม.จ.สภุัทรดิศ ดิศกุล

สงวนลิขสทิธิ์โดย

หอ้งสมุด : ศ.ม.จ.สภุัทรดิศ ดิศกุล

เทวาลยัในศาสนาฮินดู

(กรณศีกึษา : ปราสาทนครวัด กมัพูชา ของไวษณพนิกาย 

และเทวาลัยบาบูลนาทห์ อนิเดีย ของไศวนิกาย)

ภาพประกอบจาก : เทวาลัยบาบูลนาทห์

http://www.babulnathbhaktmandal.com/babulnath-

mandir/



ศูนยก์ลางของจกัรวาล หมายถงึ เขาพระสุเมรุ 

ดงัน้ัน   ยอดที่อยู่เหนือโถงพระครรภ์จึงมีลักษณะเป็นภเูขา ลักษณะสถาปัตยกรรมอื่นของวัดฮินดู

จะเพ่ิมความซับซ้อนขึ้นเร่ือยๆตามเวลา โดยการเพ่ิมเรือนธาตจุ าลองและอาคารจ าลองหรือศขิรเพ่ิมขึ้น

สะท้อนแนวคิดของวัฏจักรของการเจริญเตบิโตและการแตกสลายในศาสนาฮินดู 

ภาพประกอบจาก : www.angkor2go.com



เทวาลัยในศาสนาฮินดูจะมีแนวตั้ง 3 ส่วน

เหมือนกนัทุกวัด คือ

1.ฐาน 2.เรือนธาตุ(โถงพระครรภ์) 3.ส่วนที่เป็นยอด

หรือโครงสร้างส่วนบน

ภาพประกอบจาก : kanchanapisek.or.th สารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ 30 /

เร่ืองที่ 3 ปราสาทขอมในประเทศไทย

สิง่ปลูกสรา้ง



ศาสนสญัลกัษณ์

• เป็นการแปลงรูปกายวิภาคของจิตวิญญาณแห่ง
จักรวาล (เทพเจ้า) ให้ปรากฏเป็นรูปแบบที่

มองเหน็ได้โดยการสร้างมโนทศัน์ทางสญัลักษณ์

แห่งสถาปัตยกรรมต่อมณฑลที่สมัพันธก์บัจักรวาล 

• พ้ืนที่สี่เหล่ียมน้ันได้ถูกสมมติให้เป็นวงจรชีวิต การ
เจริญเติบโต และการเคล่ือนไหว เป็นดังวัฏจกัร 

ในขณะที่พ้ืนที่สี่เหล่ียมจะเป็นที่ส าหรับรับรู้  การ

สิ้นสดุและความสมบูรณ์ของชีวิตและความตาย

• เพราะเช่ือว่า สี่เหล่ียมจัตุรัสคือ “ความสมบูรณ์
มั่นคง” ไม่เคล่ือนไหวอกีต่อไป

• เทวสถานไม่นิยมสร้างเป็นรูปวงกลม เพราะเช่ือว่า
เป็นเทวสถานส าหรับเทพช้ันรอง



ศิลปะตกแต่งภายใน/ภายนอก

ภายในวัดอาจมีการแกะสลักเป็นช่วงๆ และภายนอกจะปกคลุมด้วยรปูแกะสลักหรือรปูป้ันที่หลากหลายและ

ซับซ้อน โครงสร้างด้านบน

ภาพประกอบ : ปราสาทนครวดั : pantip.com/topic/36389201 โดย sweetie_mild

ภาพประกอบ: เทวาลยับาบูลนาห์ : http://mumbong.blogspot.com/2015/04/babulnath-temple.html



ศาสนสญัลกัษณ ์กบั ประโยชนใ์ชส้อย  และขอ้ปฏิบติัทีส่มัพนัธก์นั

ปราสาทนครวดั : ไวษณพนิกาย

ภาพประกอบ 1-4 : โขน "วัฒนธรรมร่วม" ของสวุรรณภมูิ ในอุษาคเนย์ คอลัมน์ สวุรรณภมูิ สงัคมวัฒนธรรม มติชนรายวัน ปีที่ 32 ฉบับที่ 11534

ภาพประกอบ 5 : ปราสาทหินนครวัด สไลด์ชุด ศิลปะขอม ผู้ถ่ายรูป ศ.ม.จ.สภุัทรดิศ ดิศกุล สงวนลิขสทิธิ์โดย ห้องสมุด ศ.ม.จ.สภุัทรดิศ ดิศกุล

1. พระนารายณ ์อวตารเป็นพระรามทรงครุฑ ภาพสลัก

เร่ืองรามเกยีรติ์ตรงพลับพลามุมตะวันตกเฉียงเหนือของ

ปราสาทนครวัด เป็นต้นแบบโขน 

2. กูรมาวตาร ชักนาคดึกด าบรรพ์ ระเบียงตะวันออกปีก

ด้านใต้ของปราสาทนครวัด เป็นต้นแบบทา่โขน 

3. พระเจ้าสริุยวรมัน (ที่ 2) ประทบันั่งกลางกระบวนแห่

ในพิธกีรรมศักดิ์สทิธิ์ ภาพสลักบนระเบียงประวัติศาสตร์

ปราสาทนครวัด ราว พ.ศ. 1650 เป็นต้นแบบทา่โขนนั่ง

เมือง

4. ทศกณัฐ์น่ังเมือง (ภาพจากหนังสอื ละครฟ้อนร า พระ

นิพนธ ์สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ส านักพิมพ์

มติชน พิมพ์คร้ังแรก สงิหาคม 2546)

5. สระน า้ บริเวณด้านหน้าปราสาทหินนครวัด
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1. ภาพภายในเทวาลัย ประกอบด้วย
เทวรูปพระศิวะ ในภาคอวตาร
ต่างๆ และมีศิวลึงค์ อยู่ใจกลาง
เทวาลัย

2. ด้านนอกเทวาลัย ก่อนเข้าสู่ภายใน
อาคาร

3. โคนนท ิซ่ึงเป็นพาหนะประจ าองค์
พระศิวะจะอยู่บริเวณด้านนอก
ก่อนทางเข้าสู่เทวาลัย

4. คณะพราหม์ก าลังท าพิธสีรงน า้ศิว
ลึงค์เพ่ือ ขอพรต่อพระศิวะ

ศาสนสญัลกัษณ ์กบั ประโยชนใ์ชส้อย  และขอ้ปฏิบติัทีส่มัพนัธก์นั

เทวาลยับาบูลนาทห ์:

ไศวนิกาย

ภาพประกอบจาก : https://www.tripadvisor.in/LocationPhotoDirectLink-g304554-d2415677-i135859019-Babulnath_Temple-

Mumbai_Bombay_Maharashtra.html

1

2

3

4

https://www.tripadvisor.in/LocationPhotoDirectLink-g304554-d2415677-i135859019-Babulnath_Temple-Mumbai_Bombay_Maharashtra.html


สรุป

ศาสนสญัลักษณ ์หรืองานศิลปกรรม ล้วนเป็นเร่ืองเล่าเกี่ยวกบัค าสอนและการตักเตือนสาวก ไม่ใช่

เพียงแต่ข้อก าหนดของหลักปฏบัิติในศาสนาฮินดูที่สร้างให้เทวาลัยเป็นศูนย์กลางของการบวงสรวงและ

พิธกีรรมต่างๆ

การเรียนรู้ เร่ืองเทวาลัยในศาสนาฮินดูโดยการใช้พุทธปัิญญาวิจักษ์ศิลปะเหล่าน้ัน จะสามารถมองเหน็

เข้าใจคุณธรรมความดีงามของพระเป็นเจ้าที่ตนเองเคารพนับถือเล่ือมใสด้วยความภักดี(ภักติโยคะ) 

ด้วยการกระท าตามแบบอย่างพระเจ้า (กรรมโยคะ) ด้วยการศึกษาหาความรู้ในพระเจ้า (ชญาน

โยคะ) และด้วยการศึกษาและปฏบิัติตามพระเจ้า (ราชโยคะ) ย่อมเป็นหนทางเดียวที่จะท าให้อตัตมันคือ 

ตัวตนของเรากลับคืนสู่ปรมาตมัน(พรหมมัน)ได้อย่างสงบศานติ 

ภาพประกอบจาก : http://www.hinduwebsite.com



จบการน าเสนอศิลปวิจกัษ ์: เทวาลยั



ผศ.ดร. วฒุนัินท์ กันทะเตียน

ภาควชิามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล



ทีม่า : http://www.bkktopview.com/?p=406

วดับรมธาตุแลพระวิหารหลวง ณ วดัพระธาตุ

ล าปางหลวง  จ.ล าปาง

ที่มา:https://www.facebook.com/Lannanetwork/phot

os/a.460823957281859.110283.331496050214651/5677

65716587682/?type=3&theater



พระธาตุหริภญุไชย เป็นพระเจดีย์ประธาน  

ต าแหน่งศูนย์กลางของวัด ออกแบบให้

แวดล้อมด้วยวิหารเสมือนทวีปทั้ง ๔ มี

ศาลาบาตร (ระเบียงคด) ในต าแหน่ง

ก าแพงจักรวาลแวดล้อมเจดีย์ประธาน

ทีม่า:http://lannakadee.cmu.ac.th/area2/page1.php?pid=4



การวางผังวัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม ที่แสดงนัยยะส าคัญของ

องค์ประกอบที่เป็นแกนกลาง

หรือเป็นศูนย์กลางของ “ศีรษะ

แผ่นดินในมัชฌิมประเทศ” โดย

เร่ิมที่ “พระอุโบสถ” ที่ถอืว่าเป็น

สญัลักษณแ์ห่ง “รัตนบัลลังก์

พระมหาโพธิ์” มีกลุ่มอาคารอื่น 

ๆ ประกอบรายล้อมตาม

องค์ประกอบในไตรภมูิโลก

วินิจฉัยกถา 

(วัชรี วัชรสนิธุ,์ (2548:109-

112.)

ทีม่า: http://www.watpho.com/images/map.jpg



: การจัดวาง

ผงัวัดในลักษณะดังกล่าว ยึดตามหลักสปัปายะ

ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา ที่เน้นความเป็น

รมณยี์ หรือความเป็นอาราม หรือเป็นอุทยาน 

เป็นสวนตามคติวัดในยุคต้นพุทธกาล เช่น วัด

เวฬวุัน หรือสวนป่าไผ่ 

ที่มา : พุทธทาสภิกข,ุ อสตีสิจัวัจฉรายุสมานุสรณ์ จากพุทธ

ทาสภิกขุ, พิมพ์คร้ังที่ 10, (กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2556), 

หน้า ปกหน้าด้านใน และปกหลังด้านใน



ภมูิสถานถิ่นน้ี เป็นที่รมณย์ีหนอ “รมณี

โย วต ภมูิภาโค” มไีพรสณฑร่์มร่ืน น่า

ช่ืนบาน ทั้งมีแม่น า้ไหลผ่าน น า้ใสเยน็ช่ืน

ใจ ชายฝั่งท่าน า้กร็าบเรียบ ทั้งโคจรคาม

กม็ีอยู่โดยรอบ เป็นสถานที่เหมาะจริง

หนอที่จะบ าเพญ็เพียรส าหรับกุลบุตรผู้

ต้องการท าความเพียร ภิกษุทั้งหลาย เรา

น้ันแล ได้น่ังลงแล้ว ณ ที่น้ัน โดยตกลง

ใจว่า ‘ที่น่ีละ เหมาะที่จะบ าเพญ็เพียร’

ที่มา: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), บท

น าสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สงัคมดี ธรรมชาติเป็น

รมณย์ี, หน้า 1-2. และ ดูเทยีบใน  ม.มู. (ไทย) 

12/319/225; ม.ม. (ไทย) 13/491/339.

แผ่นพับแผนผังวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม



ทิศท่ีตั้งพระอุโบสถ /วิหาร มีคติเป็น ๒ สาย

1) สายที่นยิมใหด้า้นหนา้ 

ดว้ยถอืคติว่าพระพุทธ

องคต์รสัรูอ้นุตรสมัมาสมัโพธิญาณ ได้

หนัพระพกัตรสู่์เบื้ องทิศตะวนัออก

2) สายที่นิยมใหด้า้นหนา้ 

ดว้ยถอืคติที่พระพุทธองคเ์มือ่

ทรงตรสัรู ้ไดห้นัพระพกัตรอ์อกสู่แม่น ้า

เนรญัชรา แมว่้าจะหนัหนา้ไปทิศ

ตะวนัตกก็ตาม แต่ถอืว่า สายน ้าเป็น

มงคลกว่า

ทีม่า: สน สีมาตรงั,2556: 27



แบ่งตามพ้ืนที่

ใช้ประโยชน์

หมายถงึ เขตบริเวณที่ส าคัญที่สดุ

ของวัด เป็นเสมือนสญัลักษณแ์ห่งสถานที่ประทบั

ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าตามช่ือเขต บริเวณน้ีจะ

ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลักๆ ดังนี้

๑) พระเจดีย ์ พระมณฑป พระปรางค์ ใช้เป็น

ศูนย์กลางของวัด

๒) พระอุโบสถ สร้างเพ่ือใช้ประกอบสงัฆกรรม

๓) พระวิหาร สร้างเพ่ือใช้ประกอบพิธกีรรมทาง

ศาสนาระหว่างพระสงฆแ์ละฆราวาส

อุโบสถกลางน ้ า : วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทศิ พ้ืนที่ส่วนหนึ่ง

ของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.

พระนครศรีอยุธยา ให้มีพ้ืนที่สเีขียวให้มากที่สดุ เพ่ิม

สภาพแวดล้อมเน้นพ้ืนที่สเีขียว ที่มา:

http://www.thairath.co.th/content/512344



พระเจดียต์ั้งอยู่บนฐานเรือ วดัยานนาวา กรุงเทพฯ

คติถอืว่า  “เป็นยานพาหนะใหข้า้มพน้วฎัฏสงสาร”

ที่มา:https://www.bing.com/images/search?view=detail

โบสถเ์รือหงส ์วดัชะลอ บางกรวย กรุงเทพฯ

ที่มา:http://bhumiboon.blogspot.com/2014/06/blog-

post.html



๔) เจดีย ์(มณฑป ปรางค์) ราย เจดีย์ 

(มณฑป ปรางค์) ทศิ [เจดีย์ราย-เจดีย์

ประจ าทศิ] ใช้บรรจุอฐิัหรือประกอบเพ่ือให้

ผงัสมบูรณ์

๕) หอระฆงั ใช้ตีเพ่ือบอกสญัญาณรวม

ประชุมสงฆใ์นกจิกรรม เช่น ท าวัตรเช้า-เยน็

๖) ศาลาต่าง ๆ เช่น ศาลาราย ใช้เป็นที่น่ัง

พัก  ศาลาทศิ ใช้ล้อมอาคารส าคัญส าหรับน่ัง

พักหรือประกอบเพ่ือให้ผงัสมบูรณ์

๗) พระระเบียง  เป็นอาคารล้อมอาคาร

หลักส าคัญ หรือล้อมเพ่ือแสดงเขตพุทธาวาส 

เช่นล้อมพระวิหาร

ศาลาราย วดัพระ

ศรีรตันศาสดา

ราม ตั้งอยู่ราย

ลอ้มอาคาร

ส าคญั 

ที่มา:https://mare

enatravel.files.wo

rdpress.com/2014

/11/42212749.jpg

พระระเบยีง วดั

สุทศัน ์ฯ 

กรุงเทพมหานค

ร 

ที่มา:https://ww

w.bing.com/ima

ges/search?view

=detail



พระสถูปเจดีย ์คติสรา้งแต่

เดิมสรา้งส าหรบับรรจุพระ

บรมธาตุ เมือ่พระสงฆ์

เดินทางไปประกาศพระ

ศาสนา ณ ท่ีใด หากน าพระ

บรมธาตุไปจะน าไป

ประดิษฐานบรรจุใน 

( น. ณ ปากน ้ า

, ๒๕๑๖: ๔)

ที่มา:http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=tilltomorrow&date=04-02-2012&group=2&gblog=45



นักวิชาการเช่ือกนัว่ารูปแบบของพระสถูป 

หรือพระเจดีย์น้ัน องิมาจากแบบของเนินดิน

ที่ถมพอกพูนบริเวณที่ฝงัอฐิัธาตุใน

วัฒนธรรมของชาวอนิเดีย โดยเฉพาะพระ

สถูปที่สร้างบูชาพระพุทธองค์ ที่มีการสร้าง

เป็นรูป โดมกลม มีฐานสงู มีบัลลังกเ์หนือ

ยอดสถูปอย่าง “ สถปูสาญจ ี” สมัยพระเจ้า

อโศกมหาราช 

คติการสร้าง คือ “ เพือ่สะทอ้นนัยยะถงึรัตน

บัลลงัก์ การตรัสรูข้องพระพทุธองค์ ” และ

รูปลักษณด์ังกล่าว จึงส่งผลถึงการสร้างสถูป

เจดีย์ต่อประเทศที่นับพระพุทธศาสนาเมื่อ

ต้องสร้างสถูปเจดีย์

ทีม่า: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2



เขตสงัฆาวาส

เขตสงัฆาวาส มีความหมายตามช่ือ คือ ที่อยู่

แห่งหมู่สงฆ ์(สงัฆะ+อาวาส) เป็นขอบเขต

พ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ

สงฆ ์พระภิกษุสงฆส์ามารถใช้สอยหรือปฏบิัติ

ภาระกจิส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกบัพิธกีรรมทาง

ศาสนาโดยตรง  จะประกอบด้วยอาคาร

สถานที่ที่เหมาะสมกบัวิถปีฏบัิติของพระสงฆ ์ 

เช่น 

๑) กุฏิ ใช้ส าหรับอาศัยพักผ่อนหลับนอน

๒) กปัปิยกุฏิ ใช้ส าหรับเกบ็อาหาร

๓) หอฉนั ใช้ส าหรับเป็นที่ฉันภัตตาหาร

ภาพมุมสูงวดัใหญ่ชยัมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา มีพระเจดีย ์

องคป์ระธาน พระวิหาร และหมู่กุฏิลอ้มรอบ ที่มาภาพ :

ที่มา:[ออนไลน์], จาก http://aerial-

tour.blogspot.com/2015/09/blog-post.html



๔) วจัจกุฏิ  ใช้ส าหรับขับถ่าย/

ห้องน า้

๕) ศาลาการเปรียญ ใช้ส าหรับ

เป็นที่เรียนหนังสอืของพระสงฆ์

๖) หอไตร ใช้ส าหรับเกบ็รักษา

คัมภีร์/หนังสอืของวัด

หอไตรกลางน ้ าวดัทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธาน ี

ที่มา:https://ubon.town/th/2017/03/11/wat-

trungsrimuang-ubonratchatani

ศาลาการเปรียญ 

วดัศาลาแดง เขต

บางแค 

กรุงเทพมหานคร 

ที่มา :

http://www.wat

saladaeng.com/i

ndex.php?lay=sh

ow&ac=article&

Id=539303714&

Ntype=3



๗) ธรรมศาลา โรง

เทศนาธรรม

๘) หอ้งสรงน ้ า ห้อง

ช าระกาย

๙) ศาลาท่าน ้ า ใช้

ส าหรับเป็นท่าและ

ทางเข้าสู่วัดทางน า้

ศาลาท่าน ้ าวดันางนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นศาลาสรา้งใหม่ตามรูปแบบเดิม

สมยัรชักาลที ่3 จากภาพถ่ายเก่าสมยัรชักาลที ่5 ใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคมทางน ้ าแต่

โบราณ ที่มา: https://www.matichon.co.th/news/426482



• คติการสรา้ง : วิวัฒนาการมาจากปราสาทที่ประทบัของเทพ

เจ้า เป็นการจ าลองเขาพระสเุมรมุาไว้บนโลกมนุษย์ตามคติ

แบบพราหมณ-์ฮินดูมาก่อน นิยมสร้างในสมัยอยุธยา-

รัตนโกสนิทร์ (-ร.๓)  ใช้บรรจุพระบรมธาตุเมื่อถอืคติแบบ

พุทธศาสนาเถรวาท

• ส่วนกลางของเจดีย ์ หรือที่เรียกกนัว่า “ เรือนธาตุ ”
หมายถึง โลก หรือเขาพระสเุมร ุอนัเป็นศูนย์ กลางของ

จักรวาล จะปรากฏซุ้มส าหรับเทวดารักษาโลกที่เรียกกนัว่า จา

ตุรชิกมหาราช เป็นต้น

• บริเวณตวัเรือนยอดของพระปรางค ์ ถ้าเป็นทางพุทธศาสนา
จะมีล าดับช้ันอยู่ ๖ ช้ัน หมายถงึเทวโลก ทั้ง ๖ ช้ัน แต่หาก

เป็นคติพราหมณ ์เรือนยอดจะมี ๗ ช้ัน อนัหมายถึงเขาสตัตะ

บริภัณฑท์ั้ง ๗ เป็นแนวเขาที่ล้อมรอบเขาพระสเุมรุ (ที่มา: ชว

พงศ์ ช านิประศาสน์, เจดีย์ทรงพระปรางค์, เวบ็ไซต์ 

https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_37712)

ที่มา:https://www.khaosod.co.th/lifestyle/

news_37712



๑) ช่อฟ้า เป็นองค์ประกอบประดับตกแต่ง ตั้งอยู่

ส่วนปลายสดุของสนัหลังคาโบสถ ์วิหารทั้ง ๒ ด้าน 

มีสณัฐานคล้ายสตัว์ปีกจ าพวกนก คือมีจงอยปาก

ตรงส่วนกลาง ส่วนปลายท าเป็นรูปเรียวโค้งปลาย

สะบัด 

๒) ใบระกา เป็นองค์ประกอบส่วนที่มีลักษณะเป็น

ครีบเรียวโค้งแหลมเหมือนปลายมีด กลางครีบ

ด้านหน้าถากเป็นสนันูน โดยอยู่ในต าแหน่งวางเรียง

ระหว่างช่อฟ้าและหางหงสบ์นขอบสนัป่าตลอดแนว

ของตัวล ายอง

๓) หางหงส ์เป็นองค์ประกอบที่ใช้ประดับส่วน

ปลายด้านล่างของเคร่ืองล ายอง นิยมท าเป็นรูป 

“นาคเสี้ยว” ที่เป็นโครงรูปของนาค ๓ เศียรซ้อนกนั ที่มา:https://www.bing.com/images/search?view



ที่มา:http://www.teacher.ssru.ac.th/suriyun_ch/pluginfil

e.php/132/block_html/content/thai%20pre%2001.pdf

ที่มา:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm

ons/thumb/5/55/Chofahwatpkaeo05.jpg/800px-

Chofahwatpkaeo05.jpg



หนา้บนั หมายถงึ  แผงปิดจั่วหัว-ท้าย

ของอาคาร  เป็นองค์ประกอบอาคาร

ส าหรับปิดทบับริเวณส่วนที่เป็นโพรงของ

โครงจั่วหลังคา เพ่ือป้องกนัไม่ให้ฝนสาด

หรือแดดส่องเข้าไปภายในอาคาร   มีทั้ง

ชนิดงานไม้แกะสลัก ประดับกระจกส ี 

งานก่ออฐิถือปูน ฯลฯ

คติการสรา้ง : วัดที่พระมหากษัตริย์ทรง

สร้าง มักประดับตกแต่งด้วยพระบรมราช

สญัลักษณ์ประจ าพระองค์น้ัน ๆ เช่น 

พระมหามงกุฎพร้อมพระขรรค์วางบน

พานแว่นฟ้า เป็นพระบรมราชสญัลักษณ์

ในรัชกาลที่ ๔

หนา้บนัเป็นรูปมหาพิชยัมงกุฏ  พระบรมราชสญัลกัษณใ์น

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที ่๔ 

ที่มา:http://images.voicetv.co.th/media/1200/0/storage0

/1049517.jpg



• การจัดวางแผนผงัทั้งแบบคติจักรวาลและสปัปายะ เป็น
การผสมผสานเพ่ือให้โลกในอดุมคติของมนุษย์มี

ความหมายในชีวิตจริง โดยเฉพาะค าสอนทางศาสนาที่

แฝงฝังอยู่ในองค์ประกอบเหล่านั้น เพ่ือสะท้อนเร่ืองภพ

ภมูิ ถิ่นที่อยู่ของผู้มีคุณธรรม การยึดสิ่งมงคลเป็นคติ

ด าเนินชีวิต รวมถงึอดุมคติเช่น ชีวิตในเมืองสวรรค์ 

และอดุมคติสงูสดุคือพระนพิพาน

• ส่วนคติที่แฝงฝงัในองค์ประกอบตกแต่งต่าง ๆ ได้ช่วย
ตอกย า้ความหมายจากองค์ประกอบโครงสร้างอกีทหีนึ่ง 

นอกจากจะท าให้อาคาร สิ่งปลูกสร้างทางศาสนามีความ

สวยงามตระการตาแล้ว ยังบอกเล่าเร่ืองราวจากยุคสู่ยุค 

และสามารถบอกได้ว่าน่ีคือ “สถาปัตยกรรมไทย 

ศาสนา และศิลปะแบบไทย” ที่ทรงคุณค่า และค า้จุน

จิตใจมาตราบเท่าทุกวันนี้



จบการน าเสนอศิลปวิจกัษ ์: วดัไทย



ศิลปวิจกัษ ์:โบสถค์ริสตศ์าสนา

อาจารย์ ดร.ประทปี   ฉัตรสภุางค์

ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล



บทน า
ศิลปะของคริสเตียนยุคแรกรับมรดกทางเทคนิคและสถาปัตยกรรมมาจากศิลปะโรมัน 

แต่มีจุดมุ่งหมายที่ต่างไปจากเดิม คือ เพ่ือสร้างอาคารเป็นโบสถ์ส าหรับประกอบพิธกีรรม

และเป็นสถูปสถานส าหรับมรณะสกัขี

“โบสถ”์ (Church) คือ อาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือให้บรรดาสตับุรุษมาชุมนุมกนัปฏบิัติคารว

กจิสาธารณะนมัสการพระเจ้า โบสถ์จึงถอืว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ในฐานะบ้านของพระเจ้า 

แนวคิดพ้ืนฐานของการสร้างอาคาร คือ การถอยห่างจากโลกแห่งวัตถุเข้าสู่ประสบการณ์

ของโลกฝ่ายจิต เพ่ือมีความสมัพันธใ์กล้ชิดกบัพระเจ้า

แผนผงัอาคารทั่วไปมี 2 แบบ คือ 1) อาคารแบบชนิดตามยาว มีลักษณะเป็นเรือนโถง

เหมือนโรงธรรมของชาวยิว มีแท่นบูชาอยู่จุดที่ไกลสดุของห้องโถงโบสถเ์ม่ือนับจากประตู

ทางเข้า และ 2) อาคารแบบชนิดทรงกลม (โดม) เพ่ือเน้นความส าคัญแก่สถูปสถานของ

มรณะสกัขี



แผนผงัอาคารโบสถแ์บบกลม

ภาพ 1 แผนผงัอาคารโบสถแ์บบกลม 

Source: http://www.linkcrafter.com/wp-content/uploads/2016/06/church-floor-plans-

over-house-plans-modern-church-building-design-plans-church-building-design-

plans-1024x729.jpg



ภาพ 2 แผนผงัโบสถแ์บบ

คร่ึงวงกลม

Source: 

http://classaction4charity.or

g/plans/united-methodist-

church-floor-plans.html

http://classaction4charity.org/plans/united-methodist-church-floor-plans.html


แผนผงัอาคารโบสถแ์บบตามยาว

ภาพ 3 แผนผงัโบสถ์

ตามยาวแบบโกธิค

Source: 

http://www.classaction4c

harity.org/plans/gothic-

cathedral-floor-plans.html

http://www.classaction4charity.org/plans/gothic-cathedral-floor-plans.html


เมื่ อพิจารณาภาพรวม รูปทรงของอาคารที่ เป็น

รู ป แ บ บ ก า ง เ ข น  ห ม า ย ถึ ง  พ ร ะ เ ย ซู

คริสต์ ซ่ึงกห็มายถึง ความรกัของพระเจา้ 

เมื่อพิจารณาแบบแยกส่วน แผนผังของโบสถ์ที่

เลียนแบบรูปร่างของมนุษยส์นับสนุนค าสอนเร่ืองการ

ส ารวจตนเองต่อหนา้พระเจ้า โดยบริเวณในสุดของ

โบสถเ์ปรียบเสมือนศีรษะ ส่วนพื้ นที่จุดตดักลางโบสถ์

ก็เปรียบเสมือนใจกลางของศาสนาหรือหัวใจของ

มนุษย ์และบริเวณดา้นหนา้ของโบสถ เ์ปรียบเสมือน

ขาหรือเทา้ที่เป็นจุดเร่ิมต้นการเดินทางของชีวิตบน

เส้นทางไปสู่พระเจ้า 

ภาพ 4 รูปร่างมนุษยท่ี์แฝงอยู่ในแผนผงัโบสถ์

Source: The Evolution of Designs: Biological Analogy in Architecture and the Applied Arts by Philip Steadman, Francesco di Giorgio’s human 

figure inscribed in a church plan. Retrieved from: http://introrenaissance.blogspot.com/2012/11/the-perfect-churchcircular-geometry.html

http://introrenaissance.blogspot.com/2012/11/the-perfect-churchcircular-geometry.html


องคป์ระกอบของโบสถ์

• ตามคติของคริสต์ศาสนา ภาพของพ้ืนที่โบสถค์ือภาพของพระเจ้า การสร้างโบสถ์เหมือนการสร้างโลก
ใหม่อกีแบบหนึ่งที่เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ

• โบสถ์เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์ โลก และพระเจ้า องค์ประกอบต่างๆของโบสถ์ จึงแฝงแนวคิดของ
โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกใต้พ้ืนดิน 

แนวคิดการแบ่งผงั แนวตัง้ แนวราบ

1. โลกสวรรค์หรือโลกแห่ง
วิญญาณ

สว่นที่เป็นโดม เพดานสงู หรือยอดสงู เหนือ
แท่นบชูา

แท่นบชูาใหญ่ บริเวณพืน้ที่
ศกัดิ์สทิธ์ิ

2. โลกมนษุย์หรือโลกของ
จิตส านึกและความรู้สกึ

พืน้ที่ราบของโบสถ์และเสาต่างๆ บริเวณพืน้ที่
ส าหรับสตับรุุษ

แขนทัง้สองข้างของโบสถ์ท่ี
ย่ืนออกไปเช่ือมทิศเหนือและ
ทิศใต้ของอาคาร

3. โลกใต้พืน้ดิน โบสถ์เลก็หรือห้องโถงเลก็หรือแท่นบชูาท่ีอยู่
ชัน้ลา่งใต้ระดบัพืน้ถนน 
(*ปัจจบุนัไมนิ่ยมสร้าง)

ล าตวัของโบสถ์ท่ีทอดจาก
แท่นบชูาจากทิศตะวนัออก
ไปจรดด้านทิศตะวนัตก



ภาพ 5 แผนผงัโบสถ ์(แนวตั้ง) 

Source: http://www.seas-np.org/newchurcharchitectview.html

http://www.seas-np.org/newchurcharchitectview.html


(1) โลกสวรรค ์คือ บริเวณพระแท่นบูชา เป็นส่วนที่มักตกแต่งด้วยจิตรกรรมต่างๆ 

เป็นลักษณะของท้องฟ้า สื่อถึงความเมตตาของพระเจ้าแผ่ลงมาสู่โลกมนุษย์ หรือ

แสดงถึงความพยายามของมนุษย์ที่มุ่งสู่พระเจ้าจากเบื้ องล่างสู่เบื้ องบน ส่วนนี้นิยม

ให้อยู่ทางทศิตะวันออกเพ่ือสื่อความหมายถงึการที่พระเจ้าจะทรงขจัดบาปและความ

ทุกข์ใจดั่งแสงสว่างยามเช้าขับไล่ความมืดของราตรีกาล เสียงสดุดีพระเจ้าบนแท่น

บูชาจึงหมายถึงความหวังในการกลับคืนสู่ชีวิตนิรันดร

(2) โลกมนุษย ์เป็นบริเวณที่น่ังของสตับุรุษ มักตกแต่งสวยงามเสมือนสวนเพาะปลูก 

มีเสาใหญ่ตั้งขึ้ นสูง กระจกสีด้านข้างมีแสงสว่างทอดเข้ามา สื่อความหมายถึงชีวิต

มนุษย์ที่เป็นการเดินทางไปสู่พระเจ้า พยายามแสวงหาความสขุแท้ และต้องต่อสู้กบั

ความปรารถนาและภัยต่างๆ จนได้รับการช้ีน าของพระเจ้า 

(3) โลกใตพ้ื้ นดิน เป็นแท่นบูชาในห้องโถงเล็กหรือที่ฝังศพของบุคคลส าคัญ เช่น 

นักบวช เสมือนเป็นรากต้นไม้ที่หล่อเล้ียงชีวิต (ปัจจุบันไม่นิยมสร้าง) 



องคป์ระกอบภายในของโบสถ์

1. พระแท่นบูชา (Altar)

2. ผนังหลังพระแท่นบูชา (Apse)

3. บริเวณพระแท่นบูชา (Sanctuary)

4. บริเวณคริสต์ศาสนพิธ ี(Chancel)

5. แท่นเทศน์ (Pulpit)

6. ธรรมาสน์  หรือ แท่นอ่าน 

(Lectern)

7. มุขข้างโบสถ ์(Transept)

8. บริเวณที่น่ังสตับุรุษ (Nave)

9. ระเบียงทางเข้าสู่อาคารโบสถ ์

(Narthex)

ภาพ 6 องคป์ระกอบภายในอาคารโบสถ์

Source: http://congregationalchurch.weebly.com/floor-plans.html

http://congregationalchurch.weebly.com/floor-plans.html


ภาพ 7 โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินริมล จ.จนัทบุรี

Source: http://suvarnabhumiairport.com/th/popular-destinations/981/โบสถว์ดัโรมนัคาทอลกิ-วดัแม่พระปฏสินธินิรมล

http://suvarnabhumiairport.com/th/popular-destinations/981/โบสถ์วัดโรมันคาทอลิก-วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล


สรุป

คริสต์ศาสนาในประเทศไทยมีหลายนิกาย แต่ละนิกายจะมีจารีตและการใช้

สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันนิกายที่มีประชาชนรู้จักและนับถือกันมากมีอยู่ 2 นิกาย 

คือ นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสเเตนต์  แต่ละนิกายจะเรียกโบสถ์ด้วย

ช่ือที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นิกายโรมันคาทอลิกจะเรียกโบสถ์ของตนเองว่า

“โบสถ์” เช่น โบสถ์พระแม่มารี โบสถ์ในนิกายน้ีส่วนใหญ่จะตกแต่งด้ วย

สถาปัตยกรรมแบบยุ โรป ประดับประดา ด้วยรูป ป้ัน ต่างๆ แต่ นิกาย

โปรแตสแตนส์จะเรียกโบสถ์ของตนเองว่า “คริสตจักร” เช่น คริสตจักรพระ

สัญญา อาคารของโบสถ์ในนิกายน้ีจะเน้นความเรียบง่ายเหมือนอาคารทั่ วไป ไม่

เน้นรูปเคารพหรือรูปป้ัน อาจจะมีไม้กางเขนเล็กพอเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึง

อาคารทางด้านศาสนกจิเท่าน้ัน

รายการอา้งอิง 

โชติรส โกวิทวัฒนพงศ์. (2533). เข้าใจโบสถ์ฝร่ัง ศาสนศิลป์ยุคกลางในยุโรป. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิยมวิทยา.

อศันีย์ ชูอรุณ. (2530). ประวัติศิลปะตะวันตก. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินติ้ งเฮ้าส.์



จบการน าเสนอศิลปวิจกัษ ์:

โบสถค์ริสตศ์าสนา



ศิลปวิจกัษ:์ มสัยิด

โดย ดร.อณสั อมาตยกุล

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



บทน า

เมื่ออลัลอฮ์ทรงสร้างอาดัม และอาดัมต้องลงมาอยู่บนหน้าแผ่นดิน

โลก อลัลอฮ์จึงทรงให้ทูตสวรรค์ (มลาอกิะฮ์) มาสร้างอาคารกะอบ์ะฮ์ 

และให้น าหินด าจากสวนสวรรค์มาตั้งไว้ทางมุมทศิตะวันออกเฉียงเหนือ

ของตัวอาคาร จากนั้นอาดัมจึงจุมพิตหินนั้นและเดินเวียนรอบอาคาร 7

รอบ นอกจากน้ันอาคารน้ียังเป็นที่ๆอาดัมและลูกหลานอาดัมใช้เป็นที่

ก าหนดทศิในการกราบนมัสการอลัลออ์ จึงนับได้ว่า อาคารกะอบ์ะฮ์

เป็นมัสยิดหลังแรกบนหน้าแผ่นดิน



54

ภาพแสดงพัฒนาการของมัสยิด al Haram ที่เป็นมัสยิดแห่งแรกของโลก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

โดยอาคารของมัสยิดตั้งล้อมรอบ อาคารกะอบ์ะฮ์ไว้ตรงกลาง



ภาพอาคารกะอบ์ะฮ์ ที่มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ประดิษฐานหินด า ที่ทูต

สวรรค์น าลงมาให้แก่ศาสดาอาดัม หลังจากออกจากสวนสวรรค์มาอยู่บนหน้าแผ่นดิน



อาคาร Kaaba ตั้งอยู่

กลางมัสยิด al Haram 

ห้อมล้อมด้วยผู้มา

ละหมาดโดยมีโรงแรมที่

พักเป็นฉากอยู่ข้างหลัง 



ในสมัยท่าน นบี มูฮัมมัด อนัเป็นยุคต้นของศาสนาอิสลามนั้น 

อาคารมัสยิดสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ก าแพงแลฝาผนังของอาคาร

ก่อด้วยดินโคลน ล้อมรอบลานมัสยิดไว้ เสาที่รองรับหลังคาเป็น

ต้นอนิทผมั และหลังคามุงด้วยในอนิทผลัม ด้านหน้าอาคารถอื

เป็นที่ส าคัญสงูสดุเน่ืองจากเป็นด้านที่ระบุทศิที่ตั้งของอาคารกะอ์

บะฮ์ที่เป็นมัสยิดหลังแรกบนโลก 

รูปแบบสถาปัตยกรรมและการใชส้อย



ภาพจ าลองมัสยดิ

ของท่าน นบี มู

ฮัมมัด (มัสยดิ 

นะบะวีย์)

ภาพจ าลองมัสยิดของท่าน 

นบี มูฮัมมัด (มัสยิด นะบะ

วีย์) ที่สร้างด้วยอฐิดินดิบ



Mihrab หรือส่วนที่ท า

เป็นห้องย่อยเจาะลึก

ไปในฝาผนังเพ่ือ

ก าหนดทศิของเมือง

มักกะฮ์ (เมกกะ) 

ของมัสยิดนะบะวีย์

(มัสยิดท่าน นบี มูฮัม

มัด)



และด้านหน้ายังมีมิมบัร ( Minbar ) หรือธรรมาสน์ส าหรับท่าน นบี มูฮัมมัดขึ้นไปยืนเทศนาในการ

ละหมาดวันศุกร์อกีด้วย (ภาพขวามือแสดง Minbar หลังปัจจุบัน ส่วนภาพซ้ายจ าลองภาพแสดง 

Minbar สมัย นบี มูฮัมมัดเคยใช้ยืนเทศนา 



และด้านหน้ายังมีมิมบัร ( Minbar ) หรือธรรมาสน์ส าหรับท่าน นบี มูฮัมมัดขึ้นไปยืนเทศนาใน

การละหมาดวันศุกร์อกีด้วย (ภาพขวามือแสดง Minbar หลังปัจจุบัน ส่วนภาพซ้ายจ าลองภาพ

แสดง Minbar สมัย นบี มูฮัมมัดเคยใช้ยืนเทศนา 61



อาคารมสัยิด นะบะวียใ์นปัจุบนั
62



บรรดามุสลิมก าลังละหมาด

ภายในมัสยิด นะบะวีย์

ภาพแสดงมุสลิมก าลังพักผ่อนตามอธั

ยาสยัในมัสลิม เพ่ือรอคอยการละหมาด

ในเวลาต่อไป 



ตวัอย่าง : อาคารของมัสยิดจาก

อทิธพิลของสถาปัตยกรรมของ

โรมันไบแซนไทน์

ตวัอย่าง : อาคารของมัสยิดจากอทิธพิล

ของสถาปัตยกรรมของซัสซะเนียน 

เปอร์เซีย



ภาพแสดง “หออะซาน” (ที่ไว้ใช้เปล่งเสยีงเรียกผู้คนมาละหมาด) ของมสัยิด 

เมือง Samarra ประเทศอรัิก



สถาปัตยกรรมของซัสซะเนียน เปอร์เซีย เป็นที่มาการสร้างอาคาร

มัสยิดแบบเปอร์เซีย



การสร้างมัสยิดมักจะนิยมสร้างโดมไว้ด้วย ส่วนแบบของโดมมัสยิดน้ันกม็ีแตกต่างกนั



ภาพแสดงโดมของมัสยิดกลางแห่งเมืองอสิฟาฮาน ประเทศอหิร่าน สร้างขึ้นใน

ช่วงเวลาก่อนสมัยพระนารายณ์มหาราชเลก็น้อย และพระนารายณม์หาราชเคยส่ง

ทูตมาที่เมืองน้ี



มิฮ์รอบ ( Mihrab ) หรือส่วนที่ท าเป็นห้องย่อยเจาะลึกไปในฝาผนังเพ่ือก าหนดทศิของ

เมืองมักกะฮ์ (เมกกะ) และ มิมบัร (Minbar) หรือธรรมาสน์ส าหรับผู้เป็นอมิามขึ้นไปยืน

เทศนาในการละหมาดวันศุกร์ 

มิฮร์อบ 

(Mihrab )

และ มิมบรั

(Minbar)



อมิามก าลังยืนเทศนาบน Minbar โดยทางขวามือของอมิามคือช่อง Mihrab ที่เว้าเข้าไปในข้างฝาเพ่ือ

ก าหนดทศิของอาคาร Kaaba ที่เมืองมักกะฮ์ (เมกกะ)

อมิามก าลังยืนเทศนาบน Minbar ที่

มัสยิดศูนย์กลางอสิลามแห่งประเทศ

ไทย



ทีอ่าบน ้าละหมาด 

ในศาสนาอสิลามก าหนดว่า การนมัสการที่สมบูรณน้ั์นบุคคลไม่

เพียงแค่มีจิตสะอาด หรือศรัทธาสะอาดเท่าน้ัน หากแต่จ าเป็นต้อง

มีกายที่สะอาดด้วย ดังน้ันในแต่ละมัสยิดจึงจ าเป็นต้องสร้างที่ช าระ

ร่างกายก่อนเข้าไปละหมาดในอาคารมัสยิด สถานที่ชะร าร่างกาย

ดังกล่าวเรียกว่า “ที่อาบน า้ละหมาด”



ทีอ่าบน ้าละหมาด 

ที่อาบน า้ละหมาดในมัสยิดแห่งหน่ึงที่ตุรก ี



ที่อาบน า้ละหมาดที่มัสยิดกลาง เมืองศรีนคร 

แคชเมียร์ 

ที่อาบน า้ละหมาดสมัยใหม่



หออะซาน หรือ Minar

ในศาสนาอสิลามนั้น การเรียกผู้คนมารวมตัวกนันมัสการ หรือ

มาละหมาดน้ัน มิได้ใช้เสยีงระฆงั แต่ใช้เสยีงมนุษย์เปล่งร้องเรียก

ผู้คนมารวมตัวกนัละหมาด การส่งเสยีงเรียกผู้คนมาละหมาดนั้น

เรียกว่า “การอะซาน” และในสมัยโบราณนั้นผู้อะซานจะปีนขึ้นไป

บนหอสงูเพ่ืองเปล่งเสยีงอะซานบนหอคอย ท าให้หออะซานกลาย

มาเป็นส่วนหนึ่งของอาคารมัสยิด



ภาพหออะซานที่มัสยิด ในกรงุ

ไคโร ประเทศอยีิปต์

ภาพหออะซานที่มัสยิด ในกรงุไคโร 

ประเทศอยีิปต์



หออะซานของมัสยิดซีรอ 

กรุงเทพมหานคร

หออะซานของมัสยิดอกีแห่งใน

กรุงเทพมหานคร



สถาปนิกพยายามสื่อให้เหน็ว่า เรา

อยู่เบื้องหน้าบังลังกข์องอลัลอฮ์ใน

วันฟ้ืนคืนชีพ ประตูกว้างด้านนอก

หมายถงึ อสิลามเปิดกว้างให้มนุษย์

เข้าถงึอลัลอฮ์ แต่การเข้าถงึจริง

ต้องมีศรัทธาอนับริสทุธิ์และการ

ปฏบิัติที่ชอบ 

Iwan หรือ โคง้ประตูใหญ่

ดา้นหนา้อาคารมสัยิด



สวนในมัสยิด จินตนาการจากสวนสวรรค์ในพระคัมภีร์กุรอานที่พรรณนาว่า คนที่ประกอบ

กรรมดีจะได้รับสวนสวรรค์เป็นที่พ านัก โดยมีธารน า้มากมายไหลอยู่เบ้ืองล่างของสวน

สวรรค์ 



สวนในมสัยิด พรอ้มน ้าพุและธารน ้าไหลไปในสวน 



สวนในมสัยดิ

สวนในมัสยิด พร้อมน า้พุและธารน า้ตามค าสอนที่พรรณนาถงึสวนสวรรค์ไว้ในพระคัมภีร์อลักุรอาน



จบการน าเสนอศิลปวิจกัษ ์: มสัยิด


