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บทคัดย่อ 
 

 จากความประทับใจจากการไปชมสถาปัตยกรรมกอธิคภายในโบสถ์แซงต์ -ชาแปล 
ประเทศฝร่ังเศส ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจในความงามของสถาปัตยกรรมกอธิค ซึ่ง 
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มีลวดลายเก่ียวกบัศาสนาเพ่ือเป็นการตกแตง่และบอกเล่าเร่ืองราวทางศาสนาให้ผู้คนได้รับรู้ 

 เน่ืองจากข้าพเจ้าได้ไปสัมผัสสถานท่ีจริงมาแล้วเกิดความประทับใจ จึงต้องการท่ีจะน า
ความประทบัใจนีม้าถ่ายทอดความงามภายในโบสถ์แซงต์-ชาแปลให้อยู่ในรูปแบบการสร้างสรรค์
ผลงานเคร่ืองประดบั 
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Abstract 

The impression of architecture Sainte Chapelle in france gives me an excitement 

of Gothic aesthetic structure from mid age till late ,Various of Stained glass, Window 

decorated by rose and all details show how religion begun. 

By my real experience I have faced I want to represent all impression by the 

architecture of Sainte Chapelle conception of this Jewelry. 
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ศลิปนิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นการรวบรวมทกัษะและการพฒันาศกัยภาพในการออกแบบ ไม่

วา่จะเป็นด้านการจดัการข้อมลูท่ีศกึษา คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ รวมถึงการปฏิบตัิงานโดยโครงการ

ศิลปนิพนธ์นีส้ามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง

ข้าพเจ้าจงึใคร่อยากขอกลา่วขอบพระคณุไว้ ณ ท่ีนี ้

 ขอขอบคุณครอบครัวท่ีให้การอบรมสั่งสอนและเลีย้งดูข้าพเจ้าเป็นอย่างดี รวมถึงคอย

สนบัสนนุและส่งเสริมในทกุด้าน คอยอยู่เคียงข้างเป็นแรงผลกัดนัและเป็นก าลงัใจส าคญัในการท า

ให้ส าเร็จลุล่วงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  ขอบคณุเพ่ือนๆในภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีให้

ความชว่ยเหลือ ค าแนะน า ท าให้โครงการศลิปนิพนธ์ส าเร็จลลุว่ง 

 ขอขอบพระคณุอาจารย์ทกุท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศดิาลยั ฆโนทยั ท่ี

ให้ความกรุณา ให้ค าปรึกษาและดูแลอบรมสั่งสอนมอบทัง้ความรู้และมุมมองความคิด ท่ีเป็น

ประโยชน์ในการท างานตลอดระยะเวลาการท าโครงการศิลปนิพนธ์ ท าให้โครงการศิลปนิพนธ์นี ้

ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำ 
 สถำปัตยกรรมกอธิค (Gothic architecture) เป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีรุ่งเรืองในช่วง
กลางสมยัถึงปลายสมยัโดยวิวฒันาการมาจากสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และตามด้วยสถาปัตย - 
กรรมสมยัฟืน้ฟูศลิปวิทยาสถาปัตยกรรมกอธิคเกิดขึน้ระหวา่งคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ถึง16 โดยเร่ิมขึน้
ในประเทศฝร่ังเศสก่อนท่ีจะเผยแพร่ไปยังประเทศอังกฤษและต่อไปยังทวีปยุโรป โดยทั่วไป
สถาปัตยกรรมกอธิคเร่ิมขึน้ในฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี12 และรุ่งเรืองตอ่มาจนถึงคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 16 ต่อมาในศตวรรษท่ี 18 เป็นการฟื้นฟูศิลปะแบบกอธิคอีกครัง้ จนเป็นยุคท่ีเรียกว่า Gothic 
Revival เร่ิมต้นขึน้ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษและมีอิทธิพลอยู่ประมาณ 350 ปี ตอ่เน่ืองมาจาก
ศิลปะโรมาเนสก์ ซึ่งจะพบในศิลปะศาสนาการสร้างมหาวิหาร (Cathedral) ด้วยความเช่ือท่ีว่า
ความแหลมของหลงัคาคือความสง่าของพระเจ้า ในศตวรรษท่ี 19 ศิลปะกอธิคก็ได้เผยแพร่ไปยงั
ศิลปะทางโลกและนิยมกันมาจนถึงศตวรรษท่ี  20 ลกัษณะเดน่ของสถาปัตยกรรมกอธิค คือยอด
อาคารหรือซุ้มประตเูป็นรูปโค้งแหลมสงูเพรียวชะลู่พุ่งขึน้ฟ้ามียอดแหลมประดบัประดาอยา่งวิจิตร 
หน้าตา่งมีลกัษณะยอดปลายแหลมหรือเป็นรูปวงกลม (Rose window) และประดบัด้วย กระจกสี
ท าให้ภายในโปร่งและได้ความสวา่งจากแสงภายนอกในการออกแบบโครงสร้าง และลวดลายของ
สถาปัตยกรรมกอธิคนัน้มีทกัษะด้านการก่อสร้างลกัษณะเฉพาะวิวฒันาการมาจากสถาปัตยกรรม
โรมาเนสก์ตอนปลายรูปแบบภายนอกอาคารจะมีลกัษณะท่ีสงู โปร่งเพดานลกัษณะโค้งนนู โค้งเว้า 
การใช้ครีบยนัแบบปีกนกเพ่ือรองรับโครงสร้างกบัพืน้ อีกทัง้ยงัเป็นการตกแตง่เพ่ือช่วยให้มีชอ่งแสง
ลอดผา่นภายในอาคารด้วยรูปแบบภายนอกท่ีสงูโปร่งท าให้พืน้ท่ีมีความกว้างและสงูขึน้เพ่ือท่ีจะมี
พืน้ท่ีประดับกระจกสีเพิ่มขึน้1 การสร้างสถาปัตยกรรมกอธิคก่อให้เกิดความสะเทือนทางด้าน
อารมณ์ซึ่งส่งผลตอ่จิตใจของข้าพเจ้าท่ีเกิดความเล่ือมใส รู้สึกถึงความสงบเม่ือเข้าไปภายในโบสถ์ 
สิ่งแรกท่ีข้าพเจ้าประทบัใจและสง่ผลตอ่จิตใจก็คือโครงสร้างภายในโบสถ์ท่ีมี 

                                                        
 1ผสุดีทิพทสั, หลกัเบือ้งต้นในการจดัองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม, ส านกัพิมพ์ ไทยวฒันาพานิช, 2530 Notes 
and Queries, No. 9. December 29, 1849 
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ลกัษณะท่ีสงู สีของกระจกท่ีแสงส่องผ่านเข้ามาภายในโบสถ์ท าให้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความสงบ ดงันัน้
ท าให้ข้าพเจ้ารู้ซึง้ในความงาม ณ ท่ีแห่งนีแ้ม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามแตต่ราตรึงใจข้าพเจ้าจวบ
จนทุกวนันี ้จากท่ีข้าพเจ้าได้เรียนรู้ศิลปะกอธิคจากในต าราเรียนประวตัิศาสตร์เคร่ืองประดบัใน
ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบัคณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศลิปากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.
สภุาวี ศิรินคราภรณ์ ในช่วงชัน้ปีท่ี1ท าให้ข้าพเจ้าเกิดประทบัใจในรูปแบบของสถาปัตยกรรมกอธิค
และได้ไปสืบค้นข้อมูลจากส่ือออนไลน์ จนกระทั่งข้าพเจ้าได้ไปสัมผัสสถานท่ีจริงก่อให้เกิด
ความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจ ซึ่งประเทศฝร่ังเศสเรียกได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของศิลปะกอธิคท่ีแรกในยุโรป 
ข้าพเจ้าจึงจ้องการหยิบยกสถาปัตยกรรมของโบสถ์ “Sainte Chapelle” ณ กรุงปารีสประเทศ
ฝร่ังเศส (ภาพท่ี 1.1) เม่ือเข้าไปชมภายในตวัอาคารข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกถึงมนต์ขลงัและรู้สึกถึง
ความสงบมีความโอ่อา่อลงัการโดดเดน่ด้วยโครงสร้างท่ีประดบักระจกสีแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์
ทางรูปแบบโครงสร้างของศิลปะยุคกอธิคซึ่งถูกออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงามตระการตา ทัง้
องศาของเส้นตรง เส้นโค้งท่ีบรรจบกนัอยา่งลงตวัมีลกัษณะเทา่กนัทัง้สองด้านให้ความรู้สกึแข็งแรง 
มัง่คง สว่นหน้าตา่งจะมีทัง้ยอดปลายแหลมและวงกลมเรียกว่าหน้าตา่งกหุลาบ (Rose window) 
(ภาพท่ี 1.2) 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 โบสถ์ Sainte Chapelle กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
(ท่ีมา : https://i2.wp.com/www.solosophie.com/wp-

content/uploads/2015/09/IMG_20150924_003722.jpg?resize=830%2C555) 

2 



 
 

 

 

ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงต้องการท่ีจะออกแบบเคร่ืองประดบัจากความประทบัใจในโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมกอธิคโดยหยิบยกลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมภายในของโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมกอธิคมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้อยู่ในรูปแบบเคร่ืองประดบั
ร่วมสมยั 

 

 

ภาพท่ี 1.2  หน้าตา่งกหุลาบ (Rose Window) 

 (ท่ีมาhttps://www.pinterest.com/pin/238057530279755699/) 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.1  สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีถ่ายทอดและระลึกถึงความประทบัใจจากการไป สมัผสั
สถานท่ีจริงของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ีโบสถ์ Sainte Chapelle โดยน าโครงสร้างของทรงโค้งส่ี
แฉกของเพดานโบสถ์มาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 
1.2.2  แสดงออกถึงความงดงามของโครงสร้างภายในสถาปัตยกรรมในทัศนียภาพมุมมองของ
มนษุย์ท่ีมองเห็นระยะของความใกล้ไกลภายในโบสถ์ Sainte Chapelle ผา่นงานเคร่ืองประดบั 

 
1.3 ขอบเขตในกำรวิจัยหรือกำรออกแบบ 

1.3.1  ศึกษาแนวความคิด ความเป็นมาของยุคกอธิคได้แก่ ความหมาย ลักษณะ   ศิลปกรรม

ประเภทตา่งๆ เชน่สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม จิตรกรรม และเคร่ืองประดบั 

1.3.2  ศกึษาวิธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมกอธิคในประเทศฝร่ังเศส 

1.3.3  ศกึษาเพอร์สเปคตีพภายในโบสถ์ Sainte Chapelle 

1.3.4  ศกึษาเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแตง่กายท่ีเกิดขึน้ในยคุกอธิคและวิเคราะห์ องค์ประกอบศลิป์

และวิธีการสวมใสใ่นสมยันัน้ 

1.3.5  ศกึษาลกัษณะและวิเคราะห์การสวมใสเ่คร่ืองประดบัของคนในปัจจบุนั 

1.3.6  ศกึษาพืน้ท่ีของร่างกายท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบเคร่ืองประดบั 

1.3.7  ศึกษาวิธีการหรือแนวทางการออกแบบท่ีมีความเหมาะสมในการน าเสนอความงามของ

สถาปัตยกรรมกอธิคผา่นงานเคร่ืองประดบั 

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ได้ผลงานเคร่ืองประดบัท่ีสามารถถ่ายทอดถึงความงามแข็งแรงความตระการตาของโครงสร้าง
ภายในสถาปัตยกรรมกอธิคในโบสถ์ Sainte Chapelle ประเทศฝร่ังเศสโดยน าความงามท่ีน่า
หลงใหลนัน้มาจดัองค์ประกอบให้อยูใ่นรูปแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยั 
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บทที่ 2 

กำรรวบรวมข้อมูลและกำรศึกษำข้อมูล 

2.1 ลักษณะของสถำปัตยกรรมกอธิค 

 ในสถาปัตยกรรมกอธิคมีโครงสร้างหลกัคือ Pointed arch, Ribbed vault และ Flying 
buttress (ภาพท่ี 2.1-2.4) 
 

 

 

ภาพท่ี 2.1 การถ่ายน า้หนกัจาก Ribbed vault ลงสู ่Flying buttressท่ีค า้ยนัอยูด้่านข้าง 
(ท่ีมา : http://yn-nat.blogspot.com/2010/09/gothic-revival-architecture.html) 
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ภาพท่ี 2.2 โครงสร้างแบบ Flying buttress ท่ีมหาวิหารอาเมียง 

(ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ครีบยนัลอย)
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ภาพท่ี 2.3 โครงสร้างของโบสถ์กอธิคทัว่ไป 
(ท่ีมา : http://yn-nat.blogspot.com/2010/09/gothic-revival-architecture.html) 

 

 
ภาพท่ี 2.4 ลกัษณะหน้าตา่งสไตล์กอธิค 

(ท่ีมา : http://yn-nat.blogspot.com/2010/09/gothic-revival-architecture.html) 
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 ในลกัษณะของสถาปัตยกรรมกอธิคโครงสร้างหลกัคือโครงสร้างทางโค้งท่ีท าให้แข็งแรงขึน้
ด้วยสันท่ีเป็นลักษณะโครงสร้างทรงโค้งท่ีถ่ายเทน า้หนกัจากหลงัคาท่ีกระจายออกไปยงัครีบยัน
ลอย การใช้ครีบยนัลอยท าให้ทุ่นการรับน า้หนกัหรือแรงกดดนัก าแพงท่ีแตเ่ดิมต้องรับน า้หนกัและ
ความกดดนัทัง้หมดจึงท าให้สามารถท าหน้าตา่งได้กว้างขึน้ได้ ซึง่ถ้าท าเชน่นัน้โดยไมมี่ครีบยนัลอย
ก็จะท าให้ก าแพงไม่แข็งแรง จุดประสงค์ของครีบยันลอยก็เพ่ือช่วยลดน า้หนักกดดนัของก าแพง
ทางเดินกลาง แรงกดดนัและน า้หนกัส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนบนของครีบยนัฉะนัน้เม่ือท าครีบยนัเป็น
คร่ึงซุ้ มโค้งก็ท าให้สามารถรับน า้หนักได้เท่าๆ กับครีบยันท่ีตัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมกอธิคค่อยๆมีการวิวฒันาการตามความรู้คา่นิยมของผู้ ท่ีมีอิทธิพลนกัวิจารณ์ต่างๆ
วิวัฒนาการทางศิลปะท่ีเกิดขึน้เป็นต้น ในสถาปัตยกรรมกอธิคจะถูกแบบเป็น 4 สมัยคือ 
สถาปัตยกรรมกอธิค ตอนต้น สถาปัตยกรรมกอธิคตอนกลาง สถาปัตยกรรมกอธิคแรยอน็อง 
สถาปัตยกรรมกอธิคตอนปลายหรือสถาปัตยกรรมกอธิคแบบวิจิตร ซึ่งจะมีวิวฒันาการท่ีแตกตา่ง
กนัเพียงเล็กน้อย 
 
2.2 ควำมเป็นมำของสถำปัตยกรรมแบบกอธิคโบสถ์ Sainte Chapelle (ภาพท่ี 2.5) 
 

  

ภาพท่ี 2.5 โบสถ์ Sainte Chapelle ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (1) 

(ท่ีมา https://www.pinterest.com/pin/552535448018112548/ 
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โบสถ์ Sainte Chapelle (ภาพท่ี 2.6) ตัง้อยู่กลางเมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศสสร้างเสร็จ
เม่ือปีค.ศ.1248เช่ือว่าสถาปนิกท่ีออกแบบคือ “Pierre de Montreuil ” ท่ีเดิมเคยเป็นของพระเจ้า
หลุยท่ี 9 ในอดีตโบสถ์ Sainte Chapelleเป็นท่ีท่ีเอาไว้ส าหรับเก็บรักษาเรลิก ท่ีเคยเป็นเคร่ือง
ทรมานพระเยซูเช่นมงกุฎหนามของพระเยซู,ภาพเอเดสซาและเรลิกอ่ืนๆเก่ียวกับพระเยซูอีก
สามสิบชิน้จึงเป็นเสมือน “หีบบรรจุวตัถมุงคล” (Reliquary) ปัจจุบนัถูกย้ายไปเก็บท่ีวิหาร Notre-
dame ในขณะเดียวกนัก็เป็นการเผยถึงความทะเยอทยานของพระเจ้าหลยุส์ทางการเมืองและทาง
วฒันธรรมเม่ือประมขุของบลัลงัก์คอนสแตนติโนเปิลมีบรรดาศกัดิเ์ป็นเพียงเคานต์แห่งฟลานเดอร์
และจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัดิ์สิทธ์ิอยู่ในสภาวะท่ียุง่เหยิงสบัสนในการท่ีจะเป็นผู้น าของจกัรวรรดิคริส
เตียนตะวนัตกแซงต์ชาแปลเป็นตวัอยา่งส าคญัของการวิวฒันาการของสถาปัตยกรรมแรยอน็องซึ่ง
เป็นสมยัหนึ่งของสถาปัตยกรรมกอธิคท่ีอยู่ระหว่างสถาปัตยกรรมตอนกลางและตอนปลายท่ีเป็น
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีพยายามท าให้สิ่งก่อสร้างดเูหมือนปราศจากน า้หนัก 2ในการสร้าง
สถาปัตยกรรม“แรยอน็อง”เป็นช่ือเรียกท่ีมาจากรูปแบบในการแผ่กระจายของรังสี ท่ีถูกปล่อย
ออกมาจากจุดศนูย์กลางท่ีมีการเช่ือมต่อกนัระหว่างหน้าต่างกุหลาบและโครงสร้างโบสถ์ Sainte 
Chapelle เป็นพืน้ท่ีท่ีคอ่นข้างหนาทึบจึงใช้ออกแบบการสร้างให้ดมีูน า้หนกัท่ีเบาขึน้ สงูโปร่ง การ
ขยายพืน้ท่ีของหน้าต่างเพ่ือประดบักระจกสีท่ีน ามาใช้เป็นทศันศิลป์ใช้เล่าเร่ืองจากพระคมัภีร์ไบ
เบิลส าหรับประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอ่านหนงัสือไม่ออกและแสงสามารถลอดผ่านเข้ามาได้มากขึน้
จนกระทั่งท าให้กลายเป็นการตกแต่งไปในตัว ภายในมีการตกแต่งท่ีหรูหรามีการซ า้กันของ
หน้าต่างในสถาปัตยกรรมของโบสถ์ Sainte Chapelle จึงเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยท่ีสุด
ในสถาปัตยกรรมแรยอน็อง 

 

 

                                                        
 2วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. 2556. แซ็งต์-ชาแปล. (ออนไลน์). แหลง่ที่มา :  https://th.wikipedia.org/wiki/แซ็งต์-ชาแปล 

9 

https://structurae.net/persons/pierre-de-montreuil
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Image_of_Edessa&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Count_of_Flanders&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Count_of_Flanders&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87


 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 โบสถ์ Sainte Chapelle ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส (2) 
(ท่ีมา https://500px.com/photo/102090273/la-sainte-chapelle-

byenbats?ctx_page=5&from=search&ctx_type=photos&ctx_q=sainte+chapelle) 
 

 
 2.2.1 สมัยของสถำปัตยกรรมกอธิคฝร่ังเศสแบ่งออกเป็น: 
  1. สถาปัตยกรรมกอธิคตอนต้น (Early Gothic) ได้แก่ 

 มขุตะวนัออกของมหาวิหารแซงต์-เดอนี 

 มหาวิหารแซงต์เตเตียนแหง่ซ็องส์ 

 มหาวิหารน็อทร์-ดามแหง่ล็อง 

 ด้านหน้าของมหาวิหารน็อทร์-ดามแหง่ชาทร์ 

 มหาวิหารน็อทร์-ดามแหง่ปารีส 

 มหาวิหารแซงต์ฌ็อง-บาตสิต์แหง่ลียง 

 มหาวิหารแซงต์เตเตียนแหง่ตลู 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Sens_Cathedral&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5


 

 

 

2. สถาปัตยกรรมกอธิคตอนกลาง (High Gothic) ได้แก่ 

 ตวัสิ่งก่อสร้างหลกัของมหาวิหารน็อทร์-ดามแหง่ชาทร์ 
   (ค.ศ. 1194-ค.ศ. 1260) 

 มหาวิหารน็อทร์-ดามแหง่อาเมียงส์ 

 มหาวิหารน็อทร์-ดามแหง่ปารีส 

 มหาวิหารแซงเตเตียนแหง่บร์ูฌ 
3. สถาปัตยกรรมแรยอน็อง (Rayonnant) ได้แก่ 

 ทางเดนิกลางของมหาวิหารแซงต์-เดอนี 

 มหาวิหารน็อทร์-ดามแหง่แร็งส์ 

 วิหารแซงต์-ชาแปล 
4. สถาปัตยกรรมกอ ธิคตอนปลายห รือสถาปัตยกรรมกอ ธิควิ จิ ตร 
 (Late Gothic หรือ Flamboyant) ได้แก่ 

 หอเหนือของมหาวิหารน็อทร์-ดามแหง่ชาทร์ 

 หน้าตา่งกหุลาบของมหาวิหารน็อทร์-ดามแหง่อาเมียง 

 ด้านหน้าของน็อทร์-ดามแหง่รูอ็อง 

 วดัเซนต์มากลแูหง่รูอ็อง 

 แขนกางเขนด้านใต้ของมหาวิหารแซงต์-ปีแยร์แหง่โบแว 

 การแบ่งนีเ้ป็นการแบ่งท่ีได้ผลแต่ก็ยังมีบางกรณีท่ียังเป็นท่ีโต้แย้งกันอยู่การก่อสร้ าง
สิ่งก่อสร้างแบบกอธิคมักจะใช้เวลานานท่ีอาจจะคาบลักษณะสถาปัตยกรรมหลายสมัยและผู้
ก่อสร้างก็มกัจะมิได้ท าตามความประสงค์ของแผนงานท่ีวางไว้ในสมัยก่อนหน้านัน้ลกัษณะเด่น
ของสถาปัตยกรรมในสิ่งก่อสร้างหนึ่งจึงอาจจะแปรเปล่ียนไปตามสมยัและอัธยาศยัของผู้สร้าง
ฉะนัน้จึงยากท่ีจะก าหนดสิ่งก่อสร้างว่าเป็นลักษณะแท้ของสถาปัตยกรรมสมยัใดสมัยหนึ่งของ
สถาปัตยกรรมกอธิคฉะนัน้การระบุสมยัจึงมีประโยชน์ต่อการระบุส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้าง
มากกวา่ท่ีจะระบทุัง้โครงสร้างโดยรวม3 

                                                        
 3วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. 2556. สถาปัตยกรรมกอธิคแบบฝร่ังเศส. (ออนไลน์). แหลง่ที่มา : 
https://th.wikipedia.org/wiki/สถาปัตยกรรมกอทิกแบบฝร่ังเศส 

11 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A7


 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 มหาวิหารแซงต์-เดอนี “Saint Denis” 

 (ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/398498267008169963/) 

มหาวิหารแซงต์-เดอนี (ภาพท่ี 2.7) เป็นจดุส าคญัของการเปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรม
เพราะเป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งแรกท่ีส่วนใหญ่ออกแบบและก่อสร้างเป็นแบบกอธิคทัง้ทางด้านโครงสร้าง
และลักษณะของการก่อสร้างเป็นการเปล่ียนแปลงจากสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ไปเป็น
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C


 

 

 

สถาปัตยกรรมกอธิคก่อนท่ีค าว่า “กอธิค” จะมาเป็นท่ีรู้จกักันโดยทัว่ไปลกัษณะสถาปัตยกรรมนี ้
เ รี ยกกันว่ า  “แบบฝ ร่ั ง เศส ” (The French Style ห รือ  Opus Francigenum)4จากลักษณะ
สถาปัตยกรรมกอธิคตอนต้นการสร้างสถาปัตยกรรมภายในวิหารท่ีมีการใช้ลกัษณะท่ีโค้งแหลม
สร้างผนงัให้สงูขึน้โดยการแบง่ออกเป็นส่ีชัน้ชัน้ซุ้มโค้งและเสาระเบียงหน้าต่างชัน้บนและระเบียง
แนบการรับน า้หนักก็ค า้ยนัแบบใหม่ท่ีเรียกว่าครีบยันแบบปีกนกเพดานโค้งท่ีใช้เป็นเพดานโค้ง
แหลมหกแฉก (Sexpartite vault) ท่ีมีสนัแยกออกจากศนูย์กลางหกสนัใช้อิฐในการสร้างและเป็น
ต้นแบบในการสร้างโบสถ์หรือวิหารอ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 2.8 Cathédrale Notre-Dame d'Amiens ประเทศฝร่ังเศส 

(ท่ีมา : http://patrimoine-de-france.com/somme/amiens/cathedrale-notre-dame-10.php) 

มหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งอาเมียงส์ (ภาพท่ี 2.8) เป็นมหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดในประเทศฝร่ังเศสมี
ฐานะเป็นอาสนวิหารประจ ามขุมณฑลอาเมียงมีเนือ้ท่ีภายในกว้างใหญ่ถึง 200,000 ตารางเมตร
หลงัคาโค้งกอธิคสงู 42.30 เมตรซึ่งเป็นหลงัคาแบบกอทิกท่ีสงูท่ีสดุในฝร่ังเศสและยงัได้รับเลือกให้

                                                        
 4 สิริสวสัดิ์วรวาน เปรมปรีย์มานร่ืนรมณีย์. 2554. มหาวิหารแซงต์เดอนี. (ออนไลน์). แหลง่ที่มา : 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=01-2011&date=16&group=64&gblog=175 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81


 
 

 

 

ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก5จากลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพืน้ท่ีมีความโปร่งผนงัเปิดกว้างจึงไม่
จ าเป็นท่ีจะประดบักระจกมากสิ่งก่อสร้างมีลกัษณะท่ีเบาขึน้และสงูสง่าขึน้โครงสร้างของก าแพงก็
ลดจากส่ีชัน้มาเป็นสามชัน้เน่ืองจากการออกแบบเสาและคานส่งเสริมให้สามารถตกแตง่ด้วยประ
มาติกรรมนนูสงูนนูต ่าลกัษณะของเพดานจากหกแฉกมาเป็นโค้งส่ีแฉกและโค้งรับตอ่เน่ืองกับเสา
สว่นชอ่งแสงเป็นรูปทรงคล้ายดอกไม้ลกัษณะเป็นปนูปัน้เพ่ือยึดกบักระจกสี 
 ส าหรับสถาปัตยกรรมตอนต้นถึงตอนกลางเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจากสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และวิวฒันาการมาเร่ือยๆ นิยมสร้างให้มีรูปทรงสงูชะลดู
ใช้โค้งหลงัคาแบบต่างๆเพ่ือเฉล่ียน า้หนักของหลงัคาลงบนเสาและผนงัประติมากรรมส่วนใหญ่
สร้างขึน้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประกอบสถาปัตยกรรมอีกทีเป็นเร่ืองราวทางศาสนาและมี
ลกัษณะสูงชะลูดเป็นแบบลอยตวัย่ืนออกมาจากผนังหรือก าแพงลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีกว้าง
และมีขนาดใหญ่และคอ่ยๆ เปล่ียนแปลงไปตามความช านาญหรือความรู้ของสถาปนิกท่ีออกแบบ 

 

 

ภาพท่ี 2.9 Sainte Chapelle กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

(ท่ีมา : http://historiaysociedades.blogspot.com/2014_02_01_archive.html) 

                                                        
 5 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. 2558. มหาวิหารอาเมียง. (ออนไลน์). แหลง่ที่มา :https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิหาร
อาเมียง 
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 แซงต์-ชาแปล (ภาพท่ี 2.9) สร้างในบริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัมาก่อนแตปั่จจบุนัใช้เป็นท่ี
ท าการของศาลยุติธรรมปัจจุบนั Sainte Chapelle ท่ีฐานะเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์
ไมไ่ด้ใช้เป็นโบสถ์เพ่ือท าพิธีทางศาสนาเดมิเป็นท่ีของพระเจ้าหลยุท่ี 9 ซึง่เป็นสถานท่ีส าหรับเก็บเร-
ลิกของพระเยซู ทางด้านสถาปัตยกรรมของโบสถ์แซงต์-ชาแปลมีลักษณะสูงเป็นสถาปัตยกรรม
แบบแรยอน็อง มีต้นแบบในการสร้างวิวฒันาการมาจากมหาวิหารแซงต์-เดอนีท่ีเป็นต้นแบบของ
สถาปัตยกรรมแรยอน็อง ภายในโบสถ์มีลกัษณะสงูดไูร้น า้หนกัลกัษณะปนูปัน้มีลวดลาย ลกัษณะ
เด่นคือช่องรับแสงท่ีเป็นกระจกโดยรอบ แสงถือเป็นการแสดงถึงพลังธรรมชาติหรือพระเจ้าซึ่ง
สอดคล้องกบัหลกัในการออกแบบโกธิคซึ่งเกิดขึน้ในช่วงท่ีศาสนามีอิทธิพล มีการออกแบบกระจก
เป็นสีต่างๆเพ่ือให้เกิดแสงท่ีสวยงามเรียกว่า Strained Glass (ภาพท่ี 2.10) และมีลกัษณะท่ีแคบ 
สูง เพดานแบบโค้งมีสันส่ีแฉกประดบัด้วยหน้าต่างกุหลาบขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้มาภายหลังใน
คริสต์ศตวรรษท่ี15 ซึ่งท าให้โบสถ์แซงต์-ชาแปล มีความโดดเดน่และสวยท่ีสดุในสถาปัตยกรรมแร
ยอน็อง 
 

 
 

ภาพท่ี 2.10 Stained Glass ในโบสถ์ Sainte Chapelle 
(ท่ีมา : http://gothicpoorisit.weebly.com/blog/gothic-revival-style) 
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ภาพท่ี 2.11 Cathedral of St. Peter of Beauvais ประเทศฝร่ังเศส 
(ท่ีมาhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beauvais_-_Cathédrale_(2012.06)_05.jpg) 
 มหาวิหารแห่งนีไ้ด้รับการขนานนามว่าเป็นสถานท่ีแบบสถาปัตยกรรมกอธิคแห่งหนึ่งท่ี
แสดงถึงความส าเร็จสงูสดุและความกล้าหาญทางสถาปัตยกรรมโดยตวัอาคารมีเพียงแขนกางเขน 
(ศตวรรษท่ี 16) (ภาพท่ี 2.11) และบริเวณร้องเพลงสวดพร้อมทัง้มขุโค้งและชาเปลจ านวนเจ็ดหลงั 
(ศตวรรษท่ี 13) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทางจรมขุนอกจากนีย้งัพบโบสถ์เล็กแบบสถาปัตยกรรมโร
มาเนสก์สร้างราวศตวรรษท่ี 10 เรียกว่า 'บาสเอิฟร์ (Basse Euvre ) ในสถาปัตยกรรมตอนปลาย
กอธิคเป็นสถาปัตยกรรมท่ีเรียกว่ามีความวิจิตร  (Late Gothic หรือ Flamboyant) มีการสร้าง
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C


 

 

 

เพดานท่ีมีขนาดสงูกว่า 48 เมตร6 โดยเพิ่มเสาตรงชาแปลดาวกระจายเพ่ือรับน า้หนกัจากความสงู
มีการเปล่ียนโค้งจากส่ีแฉกเป็นหกแฉกมีสามชัน้ ซุ้มโค้งชัน้ลา่งสดุมีลกัษณะสงูแคบ ชอ่งรับแสงท่ีมี
ขนาดยาวจากชัน้บนสดุและชัน้ท่ีสองมีระเบียงกัน้ลกัษณะปนูปัน้แบบอิฐ 

 จากการวิ เคราะห์สถาปัตยกรรมกอธิคตัง้แต่สถาปัตยกรรมกอธิคตอนต้นจนถึง
สถาปัตยกรรมกอธิคตอนปลายพบว่าโบสถ์ Sainte Chapelle อยู่ในสถาปัตยกรรมกอธิคแบบแร-
ยอน็องท่ีอยูใ่นชว่งรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมกอธิคระหว่างสถาปัตยกรรมตอนกลางและตอนปลาย
ส าหรับลักษณะโครงสร้างภายในสถาปัตยกรรมตอนกลางหรือช่วงรุ่งเรือง  (High Gothic) ท่ีได้
วางรากฐานของความมีสดัส่วนและรูปทรงของสถาปัตยกรรมกอทิกตอนต้นและวิวฒันาการตอ่ไป
เพ่ือให้สิ่งก่อสร้างมีลกัษณะเบาขึน้และสงูสง่าขึน้โครงสร้างของก าแพงก็ลดจากส่ีชัน้มาเป็นสามชัน้ 
ชัน้ซุ้มโค้งและเสาหน้าตา่งชัน้บนและระเบียงแนบหวัเสาท่ีใช้ก็เล็กลงเพ่ือไม่ให้กีดขวางทศันะเม่ือ
มองสงูขึน้ไปบนตวัอาคารหน้าต่างชัน้บนเปล่ียนจากบานเดียวหรือช่องบนก าแพงเป็นสองบานท่ี
เช่ือม ตอ่กนัด้วยหน้าตา่งกหุลาบเพดานโค้งสนัลดจากหกแฉกเป็นส่ีแฉก (ภาพท่ี 2.12) การใช้ครีบ
ยันแบบปีกนกก็วิวัฒนาการดีขึน้จนถึงจุดสูงสุดและหลังจากท่ีใช้กับมหาวิหารน็อทร์-ดามแห่ง
ปารีสและมหาวิหารน็อทร์-ดามแห่งชาทร์แล้วการใช้ครีบยนัท่ีว่านีก็้กลายเป็นบญัญัติของการค า้
ยนัผนงัหรือก าแพงท่ีสูงเพราะเป็นสิ่งท่ีช่วยรับน า้หนกัขณะท่ีเป็นสิ่งตกแต่งสิ่งก่อสร้างเพ่ือความ
สวยงามด้วยในขณะเดียวกนั7อาคารต้องมีความสง่า อาคารจะมีความสมมาตรและมีแกนโดยคน
ทัว่ไปพบเห็นจะเกิดอิมแพคท่ีแสดงออกถึงพลงัของตวัสถาปัตกรรมในรายละเอียดบริเวณทางเข้า
หลกัจะใช้ประตท่ีูมีขนาดใหญ่ซ้อนกนัเพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้ามาภายในอาคารเกิดการ Shock Space และ
รูปด้านด้านหน้าจะมีกระจก Rose Window เพ่ือสร้างพลงัให้มากขึน้อีก 

 

 

                                                        
 6 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. 2558. มหาวิหารโบแว. (ออนไลน์). แหลง่ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิหาร
โบแว 
 7 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. 2558. สถาปัตยกรรมกอธิคแบบฝร่ังเศส. (ออนไลน์). แหลง่ที่มา : 
https://th.wikipedia.org/wiki/สถาปัตยกรรมกอทิกแบบฝร่ังเศส 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.12 เพดานโค้งแหลมส่ีแฉก “Sainte Chapelle” 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/304274518556991526/) 

 
 

 

18 



 

 

 

2.2.2 ชนิดของโครงสร้ำงทรงโค้งในสถำปัตยกรรมกอธิค 
โครงสร้างทรงโค้ง (องักฤษ: Vault; ฝร่ังเศส: Voute; เยอรมนั: Gewölbe; คาตาลนั: Volta)

ในทางสถาปัตยกรรมหมายถึงโค้ง (Arch) ท่ีเป็นช่องใต้เพดานหรือหลงัคาโครงสร้างของโครงสร้าง
ทรงโค้งจะท าให้เกิดท าให้เกิดแรงผลกั (Thrust) จึงจ าเป็นต้องมี “แรงต้าน” (Friction) เป็นการโต้
ถ้าโครงสร้างทรงโค้งสร้างใต้ดิน“แรงต้าน” พืน้ดินก็จะเป็นตวัต้านแตเ่ม่ือสร้างโครงสร้างทรงโค้งบน
ดินสถาปนิกก็ต้องหาวิธีสร้าง “แรงต้าน” ท่ีท าให้โครงสร้างทรงโค้งทรงอยู่ได้ซึ่งก็อาจจะได้แก่
ก าแพงท่ีหนาในกรณีท่ีเป็นโครงสร้างทรงโค้งทรงประทุน หรือค า้ยนัซึ่งใช้ในสร้าง “แรงต้าน” ใน
กรณีท่ีโครงสร้างทรงโค้งมาตดักันโครงสร้างทรงโค้งแบบท่ีง่ายท่ีสุดคือโครงสร้างทรงโค้งประทุน
หรือ “โครงสร้างทรงโค้งถังไม้” (Barrel vault) หรือบางทีก็เรียก “โครงสร้างทรงโค้งอโุมงค์” ซึ่งเป็น
เพดานทรงโค้งคร่ึงวงกลมความยาวของเส้นรอบคร่ึงวงกลมของโครงสร้างทรงโค้งแบบนีจ้ะยาว
กว่าเส้นผ่าศนูย์กลางเม่ือสร้างช่างจะสร้างโครงค า้ยนัโค้งชัว่คราวเพ่ือเป็นแบบส าหรับวางหินรอบ
ส่วนโค้งท่ีเรียกว่า “Voussoir” ท่ียังรับน า้หนักตวัเองไม่ได้จนกระทัง่วางจากหินก้อนสุดท้ายตรง
กลางโค้งท่ีเรียกวา่ “หินหลกัยอดโค้ง”  

 โครงสร้างทรงโค้งมีสัน  (Rib vault) (ภาพท่ี 2.13) คือโครงสร้างทรงโค้งท่ีท าให้
แข็งแรงขึน้ด้วยสันซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างทรงโค้งท่ีนิยมกันในสถาปัตยกรรม
กอธิค 

 
 

ภาพท่ี 2.13 โครงสร้างทรงโค้งมีสนั  
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/293156256974131569/) 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/Friction
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99


 
 

 

 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์ Sainte Chapelle มีลกัษณะท่ีเป็นทรงโค้งมีสนั จงึสามารถรับ
น า้หนักจากความสูงของเพดานและโครงสร้างของช่องรับแสงได้ เป็นการแก้ปัญหาทาง
สถาปัตยกรรมอีกทัง้ยงัเป็นการตกแตง่ไปในตวั 
 
2.3 ลักษณะสถำปัตยกรรมแรยอน็อง (Rayonnant) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.14 จัว่แหลมและลายหินโปร่งเป็นลกัษณะเดน่ของแรยอน็อง 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/218776494371915575/) 

 
 แรยอน็องเป็นการบรรยายลกัษณะของสถาปัตยกรรมกอธิคในยคุท่ีรุ่งเรืองท่ีวิวฒันาการ
มาจากสถาปัตยกรรมกอธิคตอนกลางท่ีมีลกัษณะใหญ่ กว้างมาเป็นการค านึงถึงผิวสองมิติของ
สิ่งก่อสร้างและการตกแต่งด้วยลวดลายท่ีซ า้ซ้อนขนาดต่างๆกัน ค าว่า “แรยอน็อง” มาจากการ
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พยายามของนกัประวัติศาสตร์ศิลป์ฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 “อองรี โฟซิลลองและแฟร์
ดินานด์ เดอ ลาสเตย์รี” ท่ีจะจัดลักษณะของสถาปัตยกรรมกอธิคโดยใช้ลักษณะของซ่ี
หน้าตา่งเป็นหลกั8 ลกัษณะพิเศษในสถาปัตยกรรมแบบแรยอน็องท่ีเห็นได้ชดัคือจัว่แหลม (ภาพท่ี 
2.14) และลายหินโปร่งมกัจะท าด้วยหินท่ีเป็นลายเดียวกนักบัลายของกระจก ลกัษณะจัว่แหลมจะ
ปรากฏอยู่ทัง้ภายในและภายนอกของโบสถ์ Sainte Chapelle ลักษณะโครงสร้างของกระจกท่ี
ประดบัมีความสงูและแคบมากขึน้ (ภาพท่ี 2.15) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.15 Upper Sainte Chapelle 
(ท่ีมา : http://parisencore2010.blogspot.com/2011/10/sainte-chapelle.html) 

                                                        
 8 สิริสวสัดิ์ภมุวาร เปรมปรีดิ์มานรมณีย์. 2554. ลกัษณะสถาปัตยกรรมกอธิคฝร่ังเศส. (ออนไลน์). แหลง่ที่มา : 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&group=63&month=01-2011&date=11 
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 2.3.1 โครงสร้ำงของหน้ำต่ำงกุหลำบ (ภาพท่ี 2.16 - 2.18) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.16 หน้าตา่งกหุลาบ Rose window Sainte Chapelle 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/575757133581912391/) 

 
 หน้าตา่งกหุลาบประดบัอยู่ทางด้านตะวนัออกของโบสถ์เพิ่มมาในศตวรรษท่ี 15 มีขนาดท่ี
ใหญ่มีความยาวทัง้หมด 190 นิว้และความกว้าง 190 นิว้ ลกัษณะเป็นทรงกลมลวดลายภายใน
เป็นเร่ืองไฟล้างโลก (Apocalypse) ท่ีบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวศาสนาในคมัภีร์ไบเบิลเพ่ือยกย่อง โครง
หินท่ีมีรูปทรงคล้ายกบัเปลวไฟ สีท่ีใช้หลกัๆ มีสีน า้เงิน สีแดง สีเหลือง สีเขียว 
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ภาพท่ี 2.17 หน้าตา่งกหุลาบ (1) 
(ท่ีมา : https://i1.wp.com/atravelfortaste.com/wpblog/wp-

content/uploads/2015/05/rosewindowmiddle-1024x684.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.18 หน้าตา่งกหุลาบ (2) 
(ท่ีมา : http://www.medievalhistories.com/wp-content/uploads/rose-vitraille-sainte-

chapelle.jpg) 
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 2.3.2 สีท่ีปรำกฏอยู่ในโบสถ์ Sainte Chapelle (ภาพท่ี 2.19 - 2.20) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.19 กระจกสี Stained glass  (1) 
(ท่ีมา : http://www.bbc.com/news/world-europe-32806886) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.20 กระจกสี Stained glass (2) 
(ท่ีมา : http://flickriver.com/photos/12152206@N03/sets/72157612408772091/) 
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ภาพท่ี 2.21 Sainte Chapelle - Christ in Judgement 
(ท่ีมา : http://flickriver.com/photos/12152206@N03/sets/72157612408772091/) 

 
 สีท่ีปรากฏในจิตรกรรมและกระจกสีมีทัง้สีโทนร้อนและสีโทนเย็น ซึ่งสีโทนร้อนให้
ความรู้สึกท่ีต่ืนเต้น กระฉบักระเฉงประกอบด้วยสีแดง สีเหลือง และสีโทนเย็นท่ีให้ความรู้สึกเย็นตา
สงบ สดช่ืนประกอบด้วยสีเขียว สีน า้เงิน ลกัษณะในการใช้สีแบบโทนร้อนผสมกับสีโทนเย็นส่วน
ใหญ่จะเป็นสีโทนเย็นมากวา่เพ่ือให้อารมณ์ท่ีสงบเหมาะสมกบัสถานท่ีทางศาสนา 
สรุป 
 โบสถ์  Sainte Chapelle สถาปัตยกรรมแบบแรยอน็องไ ด้ รับการพัฒนามาจาก
สถาปัตยกรรมกอธิคตอนกลางด้วยรูปแบบลกัษณะโครงสร้างท่ีแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อยประกอบ
กบัการออกแบบท่ีบรูณาการระหว่างความรู้ทางสถาปัตยกรรมกบัวิศวกรรมได้อย่างลงตวัเช่นการ
ค านึงถึงระดบัแสงและความดเูบาของโครงสร้างมากกว่าสมยัอ่ืน โครงสร้างเพดานโค้งแบบมีสนั
ผนงัได้รับการปรุงให้เป็นหน้าตา่งเช่น ในโบสถ์ Sainte Chapelle มีการขยายหน้าต่างให้กว้างขึน้
ท าให้แสงส่องผา่นเข้ามาได้มากขึน้ มีเปล่ียนแปลงของลกัษณะลายงานหินของหน้าตา่งท่ีดเูหมือน
เป็นหินท่ีแยกแผงกระจกภายในหน้าตา่งสร้างจากแถบหินสลกัโค้งซึ่งน าไปสู่การวิวฒันาการของ
ลายงานหินบอดท่ีใช้ตกแต่งพืน้ท่ีท่ีเป็นผนังและการวิวฒันาการของลายงานหินโปร่งท่ีมักจะใช้
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http://flickriver.com/photos/12152206@N03/3192810990/


 

 

 

ลวดลายจากจิตรกรรมบนกระจกและวิวฒันาการสดุท้ายของแรยอน็องคือการตกแตง่ระเบียงแนบ
ซึ่งในตอนต้นและตอนกลางจะมีระเบียงท่ีมืดยาวหรือระเบียงทางเดินแคบแนบกับผนังท่ีแยก
ระหว่างซุ้มโค้งชัน้ล่างสดุกบัหน้าตา่งชัน้บนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการรับน า้หนกัและแก้ปัญหาโดยการใช้
หลังคาสองชัน้เหนือช่องทางเดินและซ่อนรางน า้ฝนไว้ ทัง้นีย้ังเป็นการตกแต่งไปในตัวด้วย
โครงสร้างท่ีสวยงาม 
 
2.4 กำรวิเครำะห์ทัศนียภำพ(perspective)ภำยในโบสถ์ Sainte Chapelle (ภาพท่ี 2.22-2.23) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.22 Sainte Chapelle 
(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/211035932513800370/) 
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ภาพท่ี 2.23 Sainte Chapelle จดุรวมสายตาแบบ 1 จดุ 
(ท่ีมา : https://www.studyblue.com/notes/note/n/notes/deck/5963579) 

 
 เน่ืองจากโบสถ์ Sainte Chapelle มีขนาดท่ีกว้างและใหญ่กวา่สดัสว่นของมนษุย์ท าให้เม่ือ
ขณะยืนอยู่จึงเห็นระยะความใกล้ไกลเช่นเม่ืออยู่จดุท่ีใกล้โครงสร้างจะมีขนาดใหญ่และเล็กลงไป
เร่ือยๆตามล าดบัระยะความไกลจนรวมเป็นจดุๆ เดียวกนั ดงันัน้แม้ขนาดของโครงสร้างโบสถ์จะมี
ขนาดเท่ากันแต่เม่ือโครงสร้างโบสถ์ท่ีอยู่ไกลตวัออกไปก็จะมองเห็นว่ามีขนาดหรือลายละเอียดท่ี
เล็กลงไปตามล าดบั 
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บทที่ 3 
กระบวนกำรออกแบบ 

 
3.1.แนวทำงกำรออกแบบ 
 จากท่ีข้าพเจ้าได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการออกแบบมีทัง้หมด 
3 แนวทาง โดยแต่ละแนวทางได้น ามาจากการวิเคราะห์ทศันธาต ุรูปทรง ความสมมาตรภายใน
โบสถ์แซงต์-ชาแปลรวมไปถึงทัศนมุมมองในความคิดของข้าพเจ้า ซึ่งได้น ามาวิเคราะห์มาเป็น
แนวทางทัง้ 3 แนวทางดงันี ้
 3.1.1 แนวทำงที่  1 ข้าพเจ้าได้น าทัศนธาตุท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางด้านรูปทรง การ
ตกแตง่จากสถาปัตยกรรมกอธิคภายในโบสถ์ Sainte Chapelle (ภาพท่ี 3.1) 

 
ภาพท่ี 3.1 ภาพร่างทศันธาต ุแนวทางท่ี 1 (1) 
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 จากท่ีข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ทัษนธาตุจากโบสถ์  Sainte Chapelle แล้วนัน้ สรุปได้ว่า 
ทศันธาตท่ีุจะน ามาเป็นแนวทางการออกแบบมีดงันี ้

 ความสมมาตร 

 จัว่แหลม 

 ลวดลายจากกระจกสี 

 ลวดลายจากหน้าตา่งกหุลาบ 

 ลกัษณะของหน้าตา่งท่ีสงูและแคบ 
 

จากนัน้ได้เขียนทัศนธาตุท่ีได้ท าการวิเคราะห์ น ามาจัดองค์ประกอบและตัดทอนตาม
ความคดิของข้าพเจ้า (ภาพท่ี 3.2) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แบบร่างทศันธาต ุแนวทางท่ี 1 (2) 
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 ข้าพเจ้าได้น าทศันธาตมุาจดัเรียงองค์ประกอบในรูปแบบท่ีสมมาตรกนั 
 
 3.1.2 แนวทำงท่ี 2 ข้าพเจ้าได้ก าหนดมมุมองของผู้ ท่ีสวมใสเ่คร่ืองประดบั โดยมมุมองจะ
อ้างอิงจากทศันียภาพ (Perspective) ของโบสถ์ Sainte chapelle จากในรูปภาพแบบ 2 มิต ิให้
เกิดเป็นเคร่ืองประดบัในรูปแบบ 3 มิติ (ภาพท่ี 3.3-3.4) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.3 ภาพ Perspective 
( ท่ีมา : http://www.olejarz.com/arted/perspective/images/intro.gif ) 
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ภาพท่ี 3.4 Sainte Chapelle  
(ท่ีมา : http://lilyadoreparis.tumblr.com/post/152814527368/la-sainte-chapelle-8-

boulevard-du) 
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  แนวทำงที่ 3 เกิดจากการน าแนวทางท่ี 1 มาผสมกบัแนวทางท่ี 2 ผลท่ีได้คือ ข้าพเจ้าได้
น าทศันธาตแุละมมุมองท่ีวิเคราะห์ได้นัน้มาออกแบบและจดัองค์ประกอบให้เหมาะสม(ภาพท่ี 3.5-
3.6) 

 
ภาพท่ี 3.5 ภาพร่าง Perspective  

 
สรุปกำรออกแบบรูปทรงและทัศนธำตุต่ำงๆ ดังนี ้
 จากท่ีข้าพเจ้าวิเคราะห์แต่ละแนวทาง ท าให้ข้าพเจ้าเลือกแนวทางท่ี 3 ซึ่งเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีสดุและตรงกบัวตัถปุระสงค์ในการออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัในครัง้นีด้้วย  

ภาพท่ี 3.6 แบบร่างเคร่ืองประดบั 
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ทัง้ในด้านความงาม ความรู้สึกท่ีข้าพเจ้าประทบัใจโบสถ์แซงต์-ชาแปล ซึ่งต้องการถ่ายทอด สู่งาน
เคร่ืองประดบั (ตารางท่ี 3.1) 
 
ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์ทศันธาตสุูก่ารออกแบบ 

 
มมุมอง สี เส้น โครงสร้าง 

- .ใช้หลกัการของ
Perspective 

- สีภายในโบสถ์ท่ี
แสงตกกระทบ
เข้ามา 

- ใช้เส้นจาก
เพดานของโบสถ์
เป็นสว่นใหญ่ 

- อ้างอิงจากโครง
ของเพดานส่ีแฉก 
 

- ระยะความใกล้ 
ไกล 

- สีท่ีน ามาใช้คือ 
สีมว่ง สีน า้เงิน 

- เส้นโค้ง, 
เส้นตรง 

- ลกัษณะของ
หน้าตา่ง, กระจก 

 
 
ข้าพเจ้าได้ก าหนดต าแหนง่ของการตดิตัง้เคร่ืองประดบัโดยยดึเกณฑ์ดงันี ้ 
 1. คอจนถึงล าตวั (ภาพท่ี 3.7) 
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ภาพท่ี 3.7 ต าแหนง่ร่างกายสว่นคอจนถึงล าตวั 

(ท่ีมา : 
https://luxuryoflabour.files.wordpress.com/2010/03/image0001.jpg?w=768&h=979) 

 
 เน่ืองจากพืน้ท่ีในร่างกายในส่วนคอจนถึงล าตัวเป็นพืน้ท่ีสามารถมองเห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน ผู้ สวมใส่เคร่ืองประดับจะสามารถมองเห็นเคร่ืองประดับในทัศนียภาพในลักษณะ 
Perspective เชน่ระยะใกล้สดุวตัถจุะใหญ่ไปจนระยะไกลวตัถก็ุจะมีขนาดเล็กลง 
 
 
(2) สว่นแขน (ภาพท่ี 3.8) 
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ภาพท่ี 3.8 ต าแหนง่ร่างกายสว่นแขน 
(ท่ีมา : http://idrawfashion.com/update/wp-content/uploads/figure_templates_model-6-

outline-thumbnail.jpg) 
 

 ส่วนแขนเป็นต าแหน่งท่ีมองเห็นรองลงมาจากส่วนคอจนถึงล าตัว ข้าพเจ้าจึงเลือก
ต าแหนง่แขนเพราะมีระยะและการสามารถมองเห็นได้ใกล้เคียงกนักบัสว่นคอและล าตวั 
 
 
 
 
3.2 แบบร่ำงทัศนธำตุ (ภาพท่ี 3.9 - 3.14) 
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ภาพท่ี 3.9 ภาพร่างเคร่ืองประดบัคอ 1 
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ภาพท่ี 3.10 ภาพร่างเคร่ืองประดบัคอ 2 

 
 

ภาพท่ี 3.11 ภาพร่างเคร่ืองประดบัคอ 3 
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ภาพท่ี 3.12 ภาพร่างเคร่ืองประดบัคอ 4  
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ภาพท่ี 3.13 ภาพร่างเคร่ืองประดบัคอ 5  
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ภาพท่ี 3.14 ภาพร่างเคร่ืองประดบัแขน 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
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กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรท ำชิน้งำนเคร่ืองประดับ 

 
4.1 สรุปแบบร่ำง 2 มิต ิ
 จากการพฒันาแบบ ข้าพเจ้าก็ได้สรุปแบบ โดยหาแบบท่ีเหมาะสม โดยอ้างอิงจากมมุมอง
ทศันียภาพท่ีก าหนดให้ผู้สวมใสม่องเห็นระยะใกล้ไกลจากเคร่ืองประดบัท่ีสวมใส ่โดยแบง่เป็น 2 
สว่น คือ 1. สว่นแขน 2. สว่นไหลไ่ลล่งมาถึงเอว (ภาพท่ี 4.1 - 4.8) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ท่ี 2 (1) 
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ภาพท่ี 4.2 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ท่ี 2 (2) 
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ภาพท่ี 4.3 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ท่ี 2 (3) 
 
 
 

45 



 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ท่ี 2 (4) 
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ภาพท่ี 4.5 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ท่ี 2 (5) 
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ภาพท่ี 4.6 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ท่ี 2 (6) 
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ภาพท่ี 4.7 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ท่ี 2 (7) 
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ภาพท่ี 4.8 แบบร่างเคร่ืองประดบัครัง้ท่ี 2 (8) 
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4.1.1 กำรเขียนแบบชิน้งำนเคร่ืองประดับ (ภาพท่ี 4.9 - 4.17) 
  

 
 

ภาพท่ี 4.9 การเขียนแบบสร้อยคอ 1 
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ภาพท่ี 4.10 การเขียนแบบสร้อยคอ 2  
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TOP 

 
 

SIDE 
 

ภาพท่ี 4.11 การเขียนแบบส่วนไหล ่

53 

24.6 

14 
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20 

40 



 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 การเขียนแบบส่วนไหล ่ (ตอ่) 
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ภาพท่ี 4.12 การเขียนแบบตา่งห ู(1)  
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ภาพท่ี 4.13 การเขียนแบบตา่งห ู(2)  
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 การเขียนแบบตา่งห ู(3)  
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ภาพท่ี 4.15 การเขียนแบบตา่งห ู(4)  
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ภาพท่ี 4.16 การเขียนแบบก าไล (1) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.17 การเขียนแบบก าไล (2) 
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4.2  ชิน้งำนร่ำง 3 มิต ิ(โลหะ. กระดำษชำนอ้อยเลเซอร์ลวดลำย) (ภาพท่ี 4.18 - 4.23) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.18  โมเดลโลหะสร้อยคอ (1) 
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ภาพท่ี 4.19 โมเดลโลหะสร้อยคอ (2) 
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ภาพท่ี 4.20 โมเดลโลหะสร้อยคอ (3) 
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ภาพท่ี 4.21  โมเดลโลหะสร้อยคอ (4) 
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ภาพท่ี 4.22 โมเดลโลหะก าไล (1) 
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ภาพท่ี 4.23 โมเดลโลหะก าไล (2) 
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4.3 ขัน้ตอนกำรท ำ 
 4.3.1 ฉลุลวดลำยบนโลหะ 
 
 เขียนลายในโปรแกรม Illustrator น ามาเป็นแบบเพ่ือฉลตุามลายบนแผน่โลหะ จากนัน้
น ามาขดัแตง่และประกอบชิน้งาน (ภาพท่ี 4.24) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.24 ภาพชิน้งานฉลลุายบนโลหะ 
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 4.3.2  ขัน้ตอนกำรเช่ือมประกอบงำน (ภาพท่ี 4.25 - 4.28) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.25  ภาพการเช่ือมประกอบชิน้งาน (1) 
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ภาพท่ี 4.26  ภาพการเช่ือมประกอบชิน้งาน (2) 
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ภาพท่ี 4.27  ภาพการเช่ือมประกอบชิน้งาน (3) 
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ภาพท่ี 4.28  ภาพการเช่ือมประกอบชิน้งาน (4) 
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 4.3.3  ขัน้ตอนกำรขัดชิน้งำนและชุบชิน้งำน (ภาพท่ี 4.29) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.29 ภาพชิน้งานท่ีน าไปชบุสี Black  Ruthenium 
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 4.3.4  ขัน้ตอนกำรลงยำสี (ภาพท่ี 4.30 - 4.34) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.30 ภาพชิน้งานท่ีลงยาสี (1) 
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ภาพท่ี 4.31 ภาพชิน้งานท่ีลงยาสี (2) 
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ภาพท่ี 4.32 ภาพชิน้งานท่ีลงยาสี (3) 
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ภาพท่ี 4.33 ภาพชิน้งานท่ีลงยาสี (4) 
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ภาพท่ี 4.34 ภาพชิน้งานท่ีลงยาสี (5) 
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บทที่ 5 

ผลงำนส ำเร็จ 
 

 ชิน้งำนส ำเร็จพร้อมผู้สวมใส่ (ภาพท่ี 5.1 - 5.4) 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 ชิน้งานส าเร็จพร้อมผู้สวมใส ่(1) 
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ภาพท่ี 5.2 ชิน้งานส าเร็จพร้อมผู้สวมใส ่(2) 
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ภาพท่ี 5.3 ชิน้งานส าเร็จพร้อมผู้สวมใส ่(3) 
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ภาพท่ี 5.4 ชิน้งานส าเร็จพร้อมผู้สวมใส ่(4) 
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บทที่ 6 
สรุปอภปิรำยผลและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปและอภปิรำยผล 
 
 ความประทบัใจจากการไปประเทศฝร่ังเศสและช่ืนชอบในความงามของสถาปัตยกรรม
กอธิคภายในโบสถ์แซงต์-ชาแปล ในขณะท่ีข้าพเจ้าเข้าไปภายในโบสถ์ซึ่งให้อารมณ์ท่ีสงบ ความ
งามตระการตาท่ีถกูห้อมล้อมด้วยกระจกสีและสีของกระจกสีท่ีแสงสาดเข้ามาภายในโบสถ์ท าให้
ข้าพเจ้าเกิดความหลงใหล ดงันัน้ข้าพเจ้าจงึได้สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัเพ่ือแสดงถึงมมุมอง
และความงามจากโครงสร้างภายในและสีสนัของกระจกสีท่ีแสงสาดส่องเข้ามาภายในโบสถ์ โดย
ศึกษาประวัติ ทฤษฎี แนวคิด วิธีการสร้างสถาปัตยกรรมในยุคสมยักอธิคและได้ดึงลกัษณะเด่น
ของโบสถ์แซงต์-ชาแปล น าไปสร้างสรรค์เป็นผลงานเคร่ืองประดบั 
 
 จากการออกแบบและพัฒนาแบบร่างมาสู่ขัน้ตอนทดลองเทคนิค พบปัญหาในขัน้ตอน
ต่างๆ เช่น เร่ืองของขนาดชิน้งาน ความเหมาะสมในการสวมใส่ มุมมองเปอร์สเปคทีฟ ซึ่งท่ีให้
รูปแบบชิน้งานไมต่รงตามจดุประสงค์ท่ีต้องการ 
 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากปัญหาดงักลา่ว ได้วิเคราะห์ถึงวิธีแก้ปัญหา คือการลดขนาดชิน้งานให้สามารถสวมใส่
ได้เหมาะสม ออกแบบเพิ่มเติมโดยอิงจากโครงสร้างภายในโบสถ์แซงต์-ชาแปล ความโค้งของเส้น 
ลกัษณะโครงสร้างของเพดานโบสถ์น ามาปรับใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดบั 
 
 ข้าพเจ้าหวงัอย่างยิ่งว่า เคร่ืองประดบัชดุนีจ้ะแสดงมุมมอง โครงสร้างและความงามของ
ลวดลาย แสงท่ีสาดสะท้อนออกมาให้ผู้คนเกิดความประทบัใจและช่ืนชอบ ดงัเช่นท่ีข้าพเจ้ารู้สึก
และตัง้ใจท่ีจะน าเสนอความงามผา่นชิน้งานเคร่ืองประดบั 
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ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 
คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ช่ือนกัศกึษา นางสาวณฐัจารี อนนัต์พิพฒัน์กิจ 
รหสัประจ าตวั  04560237 

อาจารย์ท่ีปรึกษาศลิปนิพนธ์  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิดาลยั ฆโนทยั 
วนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 
แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

 
1. ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์ 
(ภาษาไทย) โครงการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากสถาปัตยกรรมกอธิคสู่

  การออกแบบเคร่ืองประดบั 

(ภาษาอังกฤษ) Jewelry inspired from Gothic architecture to Jewelry Design 

 
2. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

จากการท่ีข้าพเจ้าได้ไปเท่ียวชมโบสถ์“SainteChapelle”ซึ่งเห็นสถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ใน
ประเทศฝร่ังเศสท าให้ข้าพเจ้าประทบัใจในความตระการตาในความโค้งเว้าความเท่ากันทัง้สอง
ด้านของงานสถาปัตยกรรมกอธิคท่ีมักจะเห็นได้ตามโบสถ์หรือวิหารเป็นต้นดัง้นัน้ข้าพเจ้าจึง
ต้องการท่ีจะน าโครงสร้างและลวดลายภายในสถาปัตยกรรมกอธิคมาสร้างสรรค์งานเคร่ืองประดบั
ร่วมสมยั สถาปัตยกรรมกอธิค (Gothic architecture) เป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมท่ีรุ่งเรืองในช่วง
กลางสมัยถึงปลายสมัยโดยวิวัฒนาการมาจากสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และตามด้วย
สถาปัตยกรรมสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาสถาปัตยกรรมกอธิคเกิดขึน้ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี12 ถึง 16
โดยเร่ิมขึน้ในประเทศฝร่ังเศสก่อนท่ีจะเผยแพร่ไปยังประเทศอังกฤษและต่อไปยังทวีปยุโรป
โดยทั่วไปสถาปัตยกรรมกอธิคเร่ิมขึน้ในฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี  12 และรุ่งเรืองต่อมาจนถึง
คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ต่อมาในศตวรรษท่ี 18 เป็นการฟื้นฟูศิลปะแบบกอธิคอีกครัง้จนเป็นยุคท่ี
เรียกว่า Gothic Revival เร่ิมต้นขึน้ประมาณปลายคริสตศตวรรษและมีอิทธิพลอยู่ประมาณ 350 ปี 
ต่อเน่ืองมาจากศิลปะโรมาเนสก์ ซึ่งจะพบในศิลปะศาสนาการสร้างมหาวิหาร (Cathedral) ใน
ศตวรรษท่ี19 ศิลปะกอธิคก็ได้เผยแพร่ไปยังศิลปะทางโลกและนิยมกันมาจนถึงศตวรรษท่ี 20
ลกัษณะสถาปัตยกรรมกอธิคลกัษณะเด่นคือยอดอาคารหรือซุ้มประตูเป็นรูปโค้งแหลมสูงเพรียว  
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ชะลูพุ่่งขึน้ฟ้ามียอดแหลมประดบัประดาอย่างวิจิตรหน้าตา่งมีลกัษณะยอดปลายแหลมหรือเป็นรูป
วงกลม (Rosewindow) และประดับด้วยกระจกสีท าให้ภายในโปร่งและได้ความสว่างจากแสง
ภายนอกในการออกแบบโครงสร้างและลวดลายของสถาปัตยกรรมกอธิคนัน้มีทักษะด้านการ
ก่อสร้างลกัษณะเฉพาะวิวฒันาการมาจากสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ตอนปลาย รูปแบบภายนอก
อาคารจะมีลักษณะท่ีสูงโปร่งเพดานลักษณะโค้งนูนโค้งเว้า การใช้ครีบยนัแบบปีกนกเพ่ือรองรับ
โครงสร้างกบัพืน้ อีกทัง้ยงัเป็นการตกแตง่เพ่ือชว่ยให้มีช่องแสงลอดผ่านภายในอาคารด้วยรูปแบบ
ภายนอกท่ีสูงโปร่งท าให้พืน้ท่ีมีความกว้างและสูงขึน้เพ่ือท่ีจะมีพืน้ท่ีประดบักระจกสีเพิ่มขึน้การ
สร้างสถาปัตยกรรมกอธิคก่อให้เกิดความสะเทือนทางด้านอารมณ์ซึ่งส่งผลตอ่จิตใจของข้าพเจ้าท่ี
เกิดความเล่ือมใส รู้สกึถึงความสงบเม่ือเข้าไปภายในโบสถ์สิ่งแรกท่ีข้าพเจ้าประทบัใจและสง่ผลตอ่
จิตใจก็คือลวดลาย โครงสร้างภายในโบสถ์ เสียงเพลงท่ีขบัร้องและประติมากรรมถึงแม้ว่าข้าพเจ้า
จะมิใชผู่้ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ก็ตาม สามารถท าให้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความเล่ือมใสในศาสนาได้ผู้คนท่ี
เล่ือมใสในศาสนามาชมุนมุกนัซึง่ท าให้ข้าพเจ้ารู้ซึง้ในความงาม ณ ท่ีแหง่นีแ้ม้จะเป็นเพียงเล็กน้อย
ก็ตามแต่ตราตรึงใจข้าพเจ้าจวบจนทุกวนันีจ้ากท่ีข้าพเจ้าได้เรียนรู้ศิลปะกอธิคจากในต าราเรียน
ประวตัิศาสตร์เคร่ืองประดบัในภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สภุาวี ศิรินคราภรณ์ในช่วงชัน้ปีท่ี1ท าให้ข้าพเจ้าเกิดประทบัใจ
ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมกอธิคและได้ไปสืบค้นข้อมลูจากส่ืออินเทอร์เน็ต จนกระทัง่ข้าพเจ้าได้
ไปสมัผสัสถานท่ีจริงก่อให้เกิดความรู้สึก ต่ืนตาต่ืนใจซึ่งประเทศฝร่ังเศสเรียกได้ว่าเป็นต้นก าเนิด
ของศิลปะกอธิคท่ีแรกในยุโรปข้าพเจ้าจึงจ้องการหยิบยกสถาปัตยกรรมของโบสถ์ “Sainte 
Chapelle” ณ กรุงปารีสประเทศฝร่ังเศสเม่ือเข้าไปชมภายในตวัอาคารข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกถึง
มนต์ขลังและรู้สึกถึงความสงบมีความโอ่อ่าอลังการโดดเด่นด้วยโครงสร้างท่ีมีลวดลายประดับ
กระจกสี แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางรูปแบบโครงสร้างของศิลปะยุคกอธิคซึ่งถูกออกแบบ
ตกแต่งได้อย่างสวยงามตระการตาทัง้องศาของเส้นตรง เส้นโค้งท่ีประกอบกันอย่างลงตัว มี
ลกัษณะเท่ากนัทัง้สองด้านให้ความรู้สกึแข็งแรง มัง่คง ส่วนหน้า- ตา่งจะมีทัง้ยอดปลายแหลมและ
วงกลม (Rose window) 
 ดังนัน้ข้าพเจ้าจึงต้องการท่ีจะออกแบบเคร่ืองประดับจากความประทับใจในทัศนธาตุ

ลวดลายโครงสร้างของสถาปัตยกรรมกอธิคโดยหยิบยกลกัษณะเดน่องค์ประกอบของลวดลายและ

โครงสร้างภายในสถาปัตยกรรมกอธิคเช่น เส้นโค้งเว้าโค้งนูน ลวดลายของหน้าต่างมาเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้อยูใ่นรูปแบบเคร่ืองประดบั 
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3.   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

3.1 สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับท่ีถ่ายทอดความประทับใจจากการไปสัมผัส

สถานท่ี จริงของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคท่ีโบสถ์ Sainte Chapelle 

3.2 แสดงออกถึงความงามในลวดลายของโครงสร้างภายในโบสถ์ Sainte Chapelle

ในรูปแบบเคร่ืองประดบัร่วมสมยั 

 
4.  ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 

4.1 ศึกษาแนวความคิด ความเป็นมาของยุคกอธิคได้แก่ ความหมาย ลักษณะ 
ศิลปกรรมประเภทต่างๆเช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และ
เคร่ืองประดบั 

4.2 ศกึษาวิธีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมกอธิคในประเทศฝร่ังเศส 

4.3 ศกึษาเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแตง่กายท่ีเกิดขึน้ในยคุกอธิคและวิเคราะห์องค์ประ 

กอบศลิป์และวิธีการสวมใส ่ในสมยันัน้ 

4.4 ศกึษาลกัษณะและวิเคราะห์การสวมใสเ่คร่ืองประดบัของคนในปัจจบุนั 

4.5 ศกึษาพืน้ท่ีของร่างกายท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบเคร่ืองประดบั 

4.6 ศึกษาวิธีการหรือแนวทางการออกแบบท่ีมีความเหมาะสมในการน าเสนอความ

งาม และลวดลายสถาปัตยกรรมกอธิคผ่านงานเคร่ืองประดบั 

 
5. แนวทางการแก้ปัญหา 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 
5.1 มมุมองจากโบสถ์ของจริงท่ีมีขนาดเทา่กนั
แตเ่ม่ือมองด้วยสายตาจะเกิดเป็นมมุมองขึน้ 

5.1 วิเคราะห์ และหาข้อมูลเก่ียวกับจุดรวม
สายตา Perspective  

5.2 การก าหนดต าแหนง่การสวมใสแ่ละขนาด
ชิน้งานให้เหมาะสม 

5.2 ส ารวจร่างกายและต าแหน่งของร่างกาย
ท่ีสามารถรองรับน า้หนกัท่ีมากกว่าส่วนอ่ืนและ
สามารถใสแ่ละเคล่ือนไหวร่างกายได้ 
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6. วิธีการศึกษา 
6.1 ศกึษาข้อมลูผ่านหนงัสือโดยการค้นคว้าจากหนงัสือประวตัศิาสตร์ศิลปะตะวนัตก 

โดยรองศาสตราจารย์ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์ 
6.2 ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ก า รส ร้ า งส ถ า ปั ต ย ก รรม ก อ ธิ ค  โด ย ก า ร ค้ น ค ว้ า จ าก 

http://gothicarchitecture1907.blogspot.com/2013/07/blog-post.html  
6.3 ศกึษาข้อมูลด้านลวดลาย องค์ประกอบ สี จากสถาปัตยกรรมในประเทศฝร่ังเศส

โด ย  ศึ ก ษ า ผ่ า น รูป ภ าพ จ า ก ท่ี ข้ า พ เจ้ า ถ่ า ย เอ ง แ ล ะ รูป ภ าพ จ า ก 
www.pinterest.com 

 
7. แผนการด าเนินงานและระยะเวลา 
 

แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
7.1 - ปรึกษาหวัข้อศลิปนิพนธ์กบัอาจาร์ยท่ีปรึกษา 
       - ศกึษาแนวความคดิในการสร้างสถาปัตยกรรมกอธิคในฝร่ังเศส 
       - ศกึษารูปทรงของโครงสร้างลวดลายภายในสถาปัตยกรรมกอธิค 
       - ร่างแบบเสนอหวัข้อโครงการ 

13 ธ.ค. -18 ธ.ค. 59 

น าเสนอศลิปนิพนธ์ ครัง้ท่ี1 19 ธ.ค. 59 
7.2 - ศึกษาและวิเคราะข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวคิดในการสร้าง

สถาปัตยกรรมกอธิค 
- ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมกอธิคโบสถ์ Sainte 

chapelle 
- เตรียมตัวน าเสนอข้อมูลและแรงบันดาลใจต่างๆท่ีได้วิเคราะ ห์
มาแล้ว 

 
 

20 ธ.ค. 59 -         
12 ม.ค. 60 

น าเสนอศลิปนิพนธ์ ครัง้ท่ี1 (ต1) 13 ม.ค. 60 
(ต.1) 

7.3 -ร่างแบบชิ น้งานเค ร่ืองประดับ  2 มิติ เพ่ื อจ าแนกรูปทรงจาก
สถาปัตยกรรม 

- ทดลองวสัด ุและเทคนิคส าหรับการผลิตชิน้งาน 
- สรุปแนวทางในการสร้างผลงานท่ีสนใจและเหมาะสม 
 - ท าต้นแบบจ าลอง 3 มิต ิเพ่ือทดลองวสัดแุละเทคนิค 

 
 

14 ม.ค. -13 ก.พ. 60 

http://www.pinterest.com/
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น าเสนอผลงานครัง้ท่ี 2 (ต.2) 14 ก.พ. 60 
(ต.2) 

น าเสนอผลงานครัง้ท่ี 2 (ต.2) 15 ก.พ. 60 (ต.2) 
7.9  -พัฒนาการออกแบบและสรุปแบบร่างของชิ น้งาน พ ร้อมท า   

หุน่จ าลอง 
 -สรุปวสัด ุเทคนิคท่ีใช้ในการผลิตชิน้งาน 

16 ก.พ. - 29 มี.ค. 
60 (ต.3) 

น าเสนอผลงานครัง้ท่ี 3 (ต.3) 30 มี.ค - 31 มี.ค. 60 
7.10  -น าเสนอชิน้งานส าเร็จ พร้อมการจดัแสดง 
         - สง่ศลิปนิพนธ์ฉบบัร่าง 

15 พ.ค. 60 
(ต.4) 

7.11  - สง่ศลิปนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์ เย็บปกสีด า 2 เลม่ พร้อมซีดี 5 มิ.ย. 60 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ได้ผลงานเคร่ืองประดบัร่วมสมยัท่ีสามารถถ่ายทอดถึงความงามแข็งแรงความตระการตา
ของลวดลายโครงสร้างภายในสถาปัตยกรรมกอธิคในโบสถ์ Sainte Chapelleประเทศฝร่ังเศส
โดยน าความงามท่ีนา่หลงใหลนัน้มาจดัองค์ประกอบให้อยูใ่นรูปแบบเคร่ืองประดบั 

 
9. งบประมาณที่ใช้ 

 
9.1 คา่วสัดอุปุกรณ์โดยประมาณ   ประมาณ 15,000 บาท 
9.2 คา่การเดนิทางโดยประมาณ   ประมาณ 1,000 บาท 
9.3 คา่ส่ือการน าเสนอและข้อมลูโดยประมาณ  ประมาณ 1,000 บาท 
9.4 คา่รูปเลม่ศลิปนิพนธ์โดยประมาณ  ประมาณ 2,000 บาท 
9.5 คา่เบ็ดเตล็ดโดยประมาณ   ประมาณ 1,000 บาท 
9.6 คา่ถ่ายภาพผลงานเคร่ืองประดบั   ประมาณ 10,000 บาท 

รวมทัง้หมด        30,000 บาท 
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