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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อันโตน ีเกาด ีอี กูรเนต (Antoni Gaudí i Cornet) เปนสถาปนิกชาวเสปนที่มีชื่อเสียงไป
ทั่วโลก เขาไดออกแบบสถาปตยกรรมที่มีความโดดเดนไวมากมาย และสรางชื่อเสียงดวยผลงานอัน
แปลกตาที่ไดแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาต ิ

เกาดี เร่ิมตนศึกษาสาขาสถาปตยกรรมใน “เดอะบารเซโลนาสคูลออฟอคิเทคเชอร” 
(The Barcelona School of Architecture) กับ ยุยส โดมินิค อี มองคตาเนท (Lluis Domènech i 
Montaner ) เม่ืออายุได 17 ป ถึงแมวาผลงานของ ยุยส โดมินิค (Lluis Domènech) จะไดรับ
อิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมแบบบาโรกคอนขางมาก และเกาดีก็ไมไดนํารูปแบบการสรางงานใน
แนวนี้มาใชโดยตรงก็ตาม แตความรูและแนวคิดในการสรางงานของ ยุยส โดมินิค (Lluis 
Domènech) ก็ เปนพื้นฐานทางความคิดและแรงบันดาลใจสําคัญใหกับการออกแบบ
สถาปตยกรรมของเกาดีไมนอย 

การเคล่ือนไหวของกลุม “อารทแอนดคราฟมูฟเมนท” (Art and Craft Movement) ที่
ตอตานความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป ทําให
ศิลปนหลายคนในสมัยนั้นไดยอนกลับไปศึกษาผลงานศิลปะยุคกลางที่ใหความสําคัญกับฝมือทาง
เชิงชางเปนอยางมาก และไดกลายเปนแรงบันดาลใจไปสูการสรางสรรคศิลปะแนวใหมที่มีชื่อเรียก
แตกตางกันไปตามเอกลักษณของแตละประเทศ เชน อารทนูโว (Art Nouveau) ในประเทศฝร่ังเศส ยู
เกนสติล (Jugendstil) ในประเทศเยอรมัน สติล ลิบัสติ (Stile Liberty) ในประเทศอิตาลี และโมเดิรน
นิสโม (Modernisme) ในประเทศเสปน เปนตน การคนควาทางชีววิทยาและพฤกษศาสตรทําให
มนุษยสามารถมองเห็นส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ที่ไมเคยเห็นมากอน เชน สัตวเซลลเดียว หรือพืชพรรณนานา
ชนิดจากโลกใหม เปนตน ส่ิงนี้เปนสวนสําคัญทีเ่กาดไีดใหความสนใจและนํามาเปนแรงบันดาลใจใน
การสรางสรรคผลงานของเขาจนกลายเปนเอกลักษณอันโดดเดนในการออกแบบสถาปตยกรรมทั้ง
ภายนอกและภายในอาคาร รวมทั้งการออกแบบลวดลายและเคร่ืองเรือนทุกชนิด นอกจากนั้นเกาดี
ยังออกแบบอาคารโดยใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมอีกดวย ดวยเหตุนี้รูปทรงภายนอกและ
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บรรยากาศภายในสถาปตยกรรมทีเ่กาด ีออกแบบจึงประสานกลมกลืนกับส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี 
ผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมและลวดลายประดับทั้งภายนอกและภายในอาคาร รวมทั้งเคร่ือง
เรือน สะทอนใหเห็นจินตนาการอันไมส้ินสุด และแนวทางการสรางสรรคอันเปนเอกลักษณของ
ศิลปนอยางชัดเจน 

ผลงานของเกาดี มีมากมายหลากหลายไมวาจะเปนอพารตเมนต โบสถ  หรือ
สวนสาธารณะที่สรางชื่อเสียงใหกับสถาปนิกจนกลายเปนสัญลักษณของเมืองบารเซโลนา การ
ผสมผสานอยางกลมกลืนระหวางสถาปตยกรรมและประติมากรรม รวมทั้งลวดลายประดับ แสดงให
เห็นพัฒนาการดานการออกแบบที่กาวขามผานการออกแบบสถาปตยกรรมตามแบบแผนแนว
ประเพณีนิยม สูอิสระทางความคิดที่เปนเอกลักษณของเกาด ี

ผลงานที่นาสนใจอยางยิ่งและนํามาเปนกรณีศึกษาคือ “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló 
ค.ศ. 1874-1906) อาคารหลังนี้เปนสถาปตยกรรมที่เต็มไปดวยจินตนาการของบานในเทพนิยาย ซึ่ง 
เกาดีไดรับแรงบันดาลใจมาจากสัตวนานาชนิด ดังจะเห็นไดจากสวนของหลังคาที่ประดับดวย
กระเบื้องเคลือบเหลือบสีคลายเกล็ดมังกร ทําใหเม่ือมองโดยรวมเสมือนดั่งตัวมังกรกําลังนอนหลับ
อยู สวนระเบยีงมีลักษณะคลายรังนกบนหนาผา อาคารหลังนี้เต็มไปดวยเสนโคงที่ปราศจากเหล่ียม
มุม ดังที่เกาดีเคยกลาวไววา “การสรางบานแบบธรรมชาตินั้นไมมีอะไรเปนเสนตรง" รอยตอระหวาง
ชั้นและตนเสาดูคลายกับกระดูกมนุษย จนมีคนตั้งชื่อวา “บานกระดูก” (House of bone) การ
ออกแบบภายในดูราวกับเปนนครบาดาล   ไมวาจะเปนชองแสงที่มีลักษณะคลายกับหลังเตา เพดาน
ที่มีสวนเวาสวนโคงราวกับคล่ืนน้ําที่กําลังไหลวน ซึ่งรับกับโคมไฟที่เปนเสมือนจุดกึ่งกลางของวังวนนี้  
แมแตสีของกระเบื้องที่ประดับบนผนังก็เปนสีที่สัมผัสไดถึงโลกใตน้ํา ลวดลายและรูปทรงของ
เฟอรนิเจอรถูกออกแบบใหดูแปลกตาและดึงดูดความสนใจแกผูชมยิ่งนัก จินตนาการของ เกาดีที่
ถายทอดลงบนกระดาษ สามารถถูกนํามาสรางใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางนาอัศจรรยในบานหลังนี ้

การเลือก “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) เปนกรณีศึกษาผลงานการออกแบบลวดลาย
ตกแตงทั้งภายนอกและภายในที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของเกาดี เนื่องจากเปนอาคารที่ศิลปน
ใหความสําคัญกับการออกแบบทุกสวนของอาคาร ไมวาจะเปนโครงสราง รูปทรงและลวดลายประดับ
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งวัสดุที่ใชในการตกแตง ดังนั้น “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) จึงเปน
จุดเร่ิมตนและศูนยกลางของการศึกษาและวิเคราะหแนวคิดในการออกแบบตกแตงสถาปตยกรรม
ของเกาดีโดยการเปรียบเทียบกับผลงานหลากหลายแหงของเกาด ีรวมทั้งการเปรียบเทียบกับผลงาน
บางแหงของ ยุยส โดมินิค อี มองคตาเนท (Lluis Domènech i Montaner ) ที่ใหอิทธิพลตอการสราง
งานของเกาดีเปนอยางมาก นอกจากนั้นยังนําไปสูการศึกษากระแสการเคล่ือนไหวของศิลปะแนว
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อารทนูโว (Art Nouveau) ที่แพรหลายไปทั่วทั้งทวีปยุโรปในตอนนั้น ซึ่งใหแรงบันดาลใจกับผลงาน
ของเกาดีดวยเชนกัน  

ดังนั้นการศึกษาวิจัยการออกแบบลวดลายตกแตง “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) ไม
เพียงแตจะแสดงใหเห็นแนวทางการสรางสรรคที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของเกาดีอยางชัดเจน
เทานั้น แตจะเปนประโยชนตอการศึกษาเชิงประวัติศาสตรศิลป ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและ
การตกแตงภายในของประเทศไทยตอไป  

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศกึษา 

ศึกษาการออกแบบลวดลายตกแตงสถาปตยกรรมทั้งภายในและภายนอก คาซาบัท
โยว (Casa Batlló) ของเกาดี เพื่อวิเคราะหสุนทรียภาพและรูปแบบลวดลายตกแตงสถาปตยกรรม
อันเปนเอกลักษณของเกาดี โดยเปรียบเทียบ “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) กับผลงานอ่ืนๆของเกา
ดี และ ยุยส โดมินิค อี มองคตาเนท (Lluis Domènech i Montaner ) รวมทั้งแรงบันดาลใจที่เกาดี
ไดรับจากศิลปะแนวอารทนูโว (Art Nouveau)  ที่กําลังแพรหลายไปทั่วทั้งทวีปยุโรปขณะนั้น 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

เกาดีเปนสถาปนิกผูกาวขามผานการสรางงานตามแบบแผนแนวประเพณีนิยม สูอิสระ
ทางความคิดที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของตนเอง แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสะทอนออกมา
อยางเดนชัดในการออกแบบโครงสราง รูปทรง และลวดลายตกแตงอาคารทั้งภายในและภายนอก 
รวมทั้งวัสดุที่เลือกใชตกแตง ถึงแมวาผลงานของเกาดีจะมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกและเปนที่รูจักดี
ในประเทศไทย แตยังไมเคยมีการทําวิจัยเกี่ยวกับผลงานการออกแบบลวดลายตกแตงอาคารทั้ง
ภายนอกและภายในของเกาดีมากอนในประเทศไทย การเลือกศึกษาและวิเคราะหการออกแบบ
ตกแตง “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) จะสามารถแสดงใหเห็นแนวทางการสรางสรรคที่โดดเดนและ
เปนเอกลักษณของสถาปนิกทานนี้ไดชัดเจนมากข้ึน 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะหการออกแบบลวดลายตกแตง “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) ทั้ง
ภายนอกและภายในที่ผสานอยางกลมกลืนเขากับโครงสรางและรูปทรงของสถาปตยกรรมโดย
เปรียบเทียบกับผลงานการออกแบบตกแตงอาคารอ่ืนๆของเกาดีและของ ยุยส โดมินิค อี มองค
ตาเนท (Lluis Domènech i Montaner ) รวมทั้งลวดลายตกแตงอาคารแนวอารทนูโว (Art 
Nouveau) ของสถาปนิกรวมสมัยคนอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป ที่นาจะใหแรงบันดาลใจแกเกาดี   
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ขั้นตอนของการศึกษา 

 
เวลาท่ีใชในการวิจัยประมาณ 2 ป 

คาดวาจะเร่ิมงานวิจัย  ตั้งแตเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 และเสนอวิทยานิพนธ / การ
คนควาอิสระ ภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาประวัติชีวิตและผลงานของอันโตน ีเกาด ี
2. ศึกษาและวิเคราะหแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบสถาปตยกรรมทั้ง

ภายนอกและภายใน รวมถึงสุนทรียภาพของลวดลายตกแตงใน “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) ศึกษา
และเปรียบเทียบรูปแบบการสรางงานที่เปนเอกลักษณของเกาดี โดยเปรียบเทียบ “คาซาบัทโยว” 
(Casa Batlló) กับผลงานอ่ืนๆของเกาด ีและ ยุย โดมินิค รวมทั้งลวดลายการตกแตงอาคารแนวอารท 
นูโว (Art Nouveau) ของสถาปนิกรวมสมัยคนอ่ืนๆในทวีปยุโรป ที่นาจะใหแรงบันดาลใจแกเกาด ี
 

ขั้นตอนการวิจัย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.พ. ม.ีค. 

1. รวบรวมขอมูลจากหนังสือ
และวารสาร 

        

2.รวบรวมขอมูลภาพเพื่ อจัด
แบงกลุมสําหรับใชเปนขอมูลใน
การศึกษาและวิเคราะห 

        

3. วิเคราะหขอมูล         

4. ส รุปผลก ารศึ กษ าและ
วิเคราะห 

        

5. เขียนรายงาน         

6. จัดทําเอกสารตนฉบับเปน
รูปเลม  
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แหลงขอมูล 
1. ตํารา หนังสือ บทความและวิทยานิพนธในหัวขอที่เกี่ยวของจากหองสมุดตางๆ  
2. ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

  
อุปกรณท่ีใชในการคนควา 

1. สมุดจดบันทึก 
2. คอมพิวเตอร 
3. กลองถายรูป 

 
คาใชจายท้ังหมดในการวิจัย  (โดยประมาณ) 200,000 บาท 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบลวดลายสถาปตยกรรม
ทั้งภายนอกและภายในที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของอันโตน ีเกาด ี

2. เพื่อสรางองคความรูในเชิงลึกและสุนทรียภาพในการสรางสรรคงานที่ไมเหมือนใคร
ของ เกาดี  ใหกับวงการประวัติศาสตรศิลปะและประวัติศาสตรสถาปตยกรรมและการออกแบบ
ลวดลายตกแตงอาคารในประเทศไทย 
 
การเสนอผลงาน 

นําเสนอในรูปแบบวิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่มีการจัดพิมพเปนรูปเลม
การวิจัยที่สมบูรณ และนําเสนอในรูปแบบรายงานการวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ หรือตีพิมพ
เผยแพรในรูปแบบบทคัดยอ 
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บทท่ี 2  
การปฏิวตัิอุตสาหกรรม 

 
การปฏิวัติ อุตสาหกรรม  ที่ เ ร่ิมตน ข้ึนราวปลาย คริสตศตวรรษที่  18 ถึ งต น

คริสตศตวรรษที่ 19 ซึ่งตอมาทําใหเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญตอการผลิต
สินคาแทนการใชแรงงานคนมากข้ึนเร่ือยๆ นอกจากจะกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมอยางรวดเร็วแลว ยังสงผลกระทบโดยตรงตอโลกทรรศน การดํารงชีวิต และการ
สรางสรรคงานศิลปะของศิลปน รวมไปถึงรสนิยมทางศิลปะของประชาชนอีกดวย ดังนั้นจึงถือได
วาชวงคริสตศตวรรษที่ 19 เปนยุคแหงความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงทางศิลปะของโลก
ตะวันตกดวยเชนกัน 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เร่ิมตนข้ึนในประเทศอังกฤษกอนประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยุโรป 
ไดเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนจากสังคมเกษตรกรรมตามวิถีแหงธรรมชาติมาเปน
ผูขายแรงงานในสังคมอุตสาหกรรม และกลายเปนกลไกขับเคล่ือนสําคัญซึ่งทํางานตอบสนอง
ความตองการของกลุมนายทุนที่มุงแสวงหาผลกําไรสูงสุดโดยปราศจากการคํานึงถึงมนุษยธรรม 
โรงงานขนาดใหญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วตามเมืองใหญๆ ผูคนจากชนบทซึ่งขาดที่ทํากินตางมุง
หนาเขามาขายแรงงานตามเมืองอุตสาหกรรม คนหนุมสาวรวมทั้งเด็กๆ กลายเปนผูขายแรงงาน 
สวนผูสูงอายุถูกทิ้งใหอยูบานในชนบทเพียงลําพัง บางครอบครัวตองอพยพจากถิ่นฐานบานเกิด
เขามาขายแรงงานในเมืองใหญ 

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญที่จัดวาเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรม สวนใหญเปนผลมาจาก
การคิดคนประดิษฐกรรมที่เปนเคร่ืองจักรกลเพื่อการอุตสาหกรรม โดยเร่ิมตนจากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมทอผาโดยเฉพาะเคร่ืองจักรไอน้ําของ เจมส วัตต ซึ่งมีอิทธิพลอยางใหญหลวงตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทุกดานดวยเหตุนี้  เขาจึงไดรับการยกยองให เปนบิดาของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ประดิษฐกรรมใหมๆ ที่นําไปสูพัฒนาการของอุตสาหกรรมทอผาเร่ิมตนข้ึนในป ค.ศ. 
1733 เม่ือ จอหน เค (John Kay) แหงเมือง แลงคาเชียร (Lancashire) ไดประดิษฐกระสวยพุง
แบบกี่กระตุก (ภาพที่ 1) ซึ่งทําใหชางทอสามารถทอผาไดเร็วกวาเดิมถึง 2 เทาจนการปนดายไม
ทันกับการทอ ตอมาในป ค.ศ. 1764 เจมส ฮารกรีฟส (James Hargreaves) สามารถแกไขปญหา
นี้ไดดวยการสรางเคร่ืองปนดายที่มีแกนหมุน 8 อันชวยใหการสงดายเณวข้ึนและสามารถปนดาย  



7 

พรอมกันทีละ 16 เสน ในป ค.ศ. 1769 ริชารด อารคไรท (Richard Arkwright)ไดปรับปรุงเคร่ืองปน
ฝายใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เคร่ืองปนฝายของเขาสามารถฟนเกลียวเสนดายไดแนนเพราะใช
แกนเปนจํานวนมาก แตหมุนดวยมือไมได ตองใชคร่ืองจักรที่หมุนดวยแรงน้ํา เรียกวา วอเตอร
เฟรม (Water Frame) (ภาพที่ 2) ตอมา ในป ค.ศ. 1793 เอไล วิทนีย (Eli Whitney) สามารถ
ประดิษฐเคร่ืองแยกเมล็ดฝายออกจากเสนใยไดสําเร็จ (ภาพที่ 3) ประดิษฐกรรมเหลานี้ทําให
อุตสาหกรรมทอผาของประเทศอังกฤษเจริญเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องจนผลผลิตเพิ่มสูงข้ึนกวา 8
เทาตัว การขยายตัวดังกลาวยิ่งเพิ่มสูงมากข้ึนในคริสตศตวรรษที่ 19 เม่ือโรงงานทอผาตางๆ นํา
เคร่ืองจักรไอน้ําที่ เจมส วัตต (James Watt) ชาวสกอต ประดิษฐข้ึนใน ค.ศ. 1769 (ภาพที่ 4) มา
ใชขับเคล่ือนเคร่ืองจักรกลแทนพลังงานน้ํา 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระสวยพุงแบบกี่กะตุกออกแบบโดย จอหน เค (John Kay ค.ศ.1704 – 1779) เม่ือป 
ค.ศ.1733 

ที่มา: Mary Bellis, John Kay, accessed January 10, 2014, available from http:/inventors. 
about.com/library/inventors/blflyingshuttle.htm 
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ภาพที ่2 เคร่ืองปนฝายที่ใชแรงน้ําหมุนเรียกวา วอเตอรเฟรม (Water Freme) ออกแบบโดย ริชารด 

อารคไรท (Richard Arkwright 1732-1792) เม่ือป ค.ศ.1769 
ที่มา:  Water Freme, Richard Arkwright, accessed January 10, 2014, available from http:// 
topbritishinnovations.org/images/I051/10319129.aspx 
 

 
 
ภาพที ่3 แบบจําลองเคร่ืองแยกเมล็ดฝายออกจากใย ออกแบบโดย อิไล วิตนีย (Eli Whitney) เม่ือ 

ค.ศ.1793 
ที่มา: Industrial Revolution, Eli Whitneyt, accessed January 10, 2014, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Eli_Whitney 
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ภาพที ่4 เคร่ืองจักรไอน้ํา ออกแบบโดย เจมส วัตต (James Watt) ชาวสก็อต เม่ือป ค.ศ. 1769 
ที่มา: Industrial Revolution, James Watt, accessed January 10, 2014, available from 
http://www.howitworksdaily.com/what-was-the-watt-steam-engine/ 
 

พัฒนาการของอุตสาหกรรมทอผานําไปสูการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตสินคาจาก
ระบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เคยผลิตในบานหรือโรงนาโดยใชเคร่ืองมือขนาดเล็ก ซึ่งใช
เวลานานและผลิตไดจํานวนนอย มาเปนระบบโรงงานที่เปนระบบรวมหุน เพราะตองใชทุนทรัพย
ในการลงทุนสูง เนื่องจากเคร่ืองจักรมีราคาแพง และมีการแบงงานเพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวดเร็ว และไดผลผลิตคราวหนึ่งเปนจํานวนมากๆ (Mass production) 
เคร่ืองจักรไอน้ําไมเพียงทําใหอุตสาหกรรมการทอผาเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วเทานั้น แตยังสงผล
ใหอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ เจริญกาวหนาตามเปนลูกโซ โดยเฉพาะการปฏิวัติดานคมนาคม
ขนสง ที่เกิดข้ึนจากการนําเอาพลังงานไอน้ํามาขับเคล่ือนรถแทนแรงลากจูงของมาโดยใชกําลังไอ
น้ําขับเคล่ือนลอใหว่ิงตามราง (ภาพที่ 5) รถจักรไอน้ําเร่ิมมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมการ
ขนสง โดยเฉพาะการขนสงวัตถุดิบและสินคา ทําใหสามารถยนระยะเวลาในการขนสงใหส้ันลง ซึ่ง
ตอมาไดกลายเปนจุดเร่ิมตนของการขนสงมวลชนโดยรถไฟ และทําใหความเจริญขยายไปสูชนบท
อยางรวดเร็ว ความตองการแรเหล็กเพื่อผลิตเคร่ืองจักร และแรถานหินสําหรับเปนพลังงานในการ
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ขับเคล่ือนเคร่ืองจักรกลที่สูงข้ึนเร่ือยๆ ทําใหอุตสาหกรรมแรเหล็กและถานหินตองการคนงาน
เหมืองเปนจํานวนมาก และชั่วโมงการทํางานในแตละวันของคนงานก็เพิ่มข้ึนสูงถึงวันละ 12 
ชั่วโมง คนงานตองทํางานสลับกันเปนกะเหมือนเคร่ืองจักรที่เดินเคร่ืองตลอด 24 ชั่วโมง เสียง
กระทบกันของเคร่ืองจักรในโรงงานจึงดังกึกกองอยูตลอดเวลา ไมมีความเงียบสงบยามค่ําคืนใน
โรงงานอีกตอไป อุตสาหกรรมเหล็กและถานหินเปนจุดเร่ิมตนใหอุตสาหกรรมอ่ืนๆ พัฒนาตาม
ข้ึนมาอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน เชน 
อุตสาหกรรมกระดาษ กระสุนปน ส่ิงทอ รองเทา ส่ิงพิมพและอ่ืนๆ อีกนับไมถวน 

 

 
 

ภาพที ่5 รถไฟที่ขับเคล่ือนดวยเคร่ืองจักรไอน้ําสมัยแรกเร่ิม 
ที่มา: Industrial Revolution, Railways, accessed January 10, 2014, available from http:// 
www.trainhistory.net/train-invention/george-stephenson/ 
 

แมวาอังกฤษยังคงเปนผูนําการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคร่ึงแรกของคริสตศตวรรษที่ 19 
แตหลังจากนั้นประเทศอ่ืนๆ เชน ฝร่ังเศส เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ก็เร่ิมประสบความสําเร็จจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมดวยเชนกัน สหรัฐอเมริกากลายเปนผูนําอุตสาหกรรมที่สําคัญของโลก
ตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา อนึ่ง เปนที่สังเกตวา ความกาวหนาในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนตั้งแตคร่ึงหลังของคริสตศตวรรษที่  19 เปนตนไปนั้น เปนผลมาจากการ
คิดคนและพัฒนาแหลงพลังงานดานอ่ืนๆ ดวย เชน แกสธรรมชาต ิน้ํามันปโตรเลียม และพลังงาน
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ไฟฟา นอกจากนี้ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและการจัดการดานการผลิตของระบบโรงงาน
อุตสาหกรรมก็สงผลใหอุตสาหกรรมเจริญรุงเรืองดวย  

ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 เปนตนมา การศึกษาและคนควาทางวิทยาศาสตรทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติถูกนํามาประยุกตใชในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งการคนพบแตละเร่ืองก็เกี่ยวโยงกัน
และเปนสาเหตุของความเจริญทางดานนี้ตอมาในคริสตศตวรรษที่ 19 นอกจากนั้น ความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรยังนําไปสูการพัฒนาความรูทางวิชาการสมัยใหมทุกสาขา โดยเฉพาะสาขา
วิทยาศาสตร ชีววิทยา พฤษศาสตร และแพทยศาสตร การแพทยที่เจริญข้ึนมาจากความรูทาง
วิทยาการสมัยใหมชวยผูปวยใหหายจากโรครายไดและมีชีวิตยืนยาวข้ึนกวาเดิม ดวยเหตุนี้ จํานวน
ประชากรจึงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ไมเพียงเทานั้น พลังงานไฟฟาถูกนํามาใชประโยชนมากมายใน
การดํารงชีวิตของมนุษย และทําใหวิถีชีวิตเปล่ียนไป เนื่องจากหลอดไฟที่สองสวางยามค่ําคืนทําให
เมืองใหญในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมไมมืดมิดและเงียบสงบอีกตอไป บรรดารานคาและ
สถานบันเทิงในเมืองใหญๆ ตางเปดบริการใหผูคนไดมารวมสังสรรคกันทามกลางแสงสวางจาก
หลอดไฟ ซึ่งในตอนนั้นเปนประดิษฐกรรมที่แปลกใหมและนาตื่นเตนสําหรับทุกคนเปนอยางมาก 
เปลวเทียนที่สองแสงรําไรในสมัยกอน ไดพัฒนากลายเปนหลอดไฟที่เปลงแสงสวางเจิดจาและไม
กลัวสายลมอีกตอไป 

การคิดคนนวัตกรรมใหมๆ ยังคงพัฒนาข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเม่ือ เซอร เฮนรี 
เบสเซเมอร (Sir Henry Bessemer ค.ศ. 1813 -1893) วิศวกรชาวอังกฤษ (ภาพที่ 6) พบวิธีการ
ถลุงเหล็กใหมีคุณภาพดีข้ึนเรียกวา เหล็กกลา (steel) ซึ่งสามารถชุบเพิ่มความแข็งได การคนพบ
ของเซอร เฮนรี เบสเซเมอร ทําใหสามารถผลิตเหล็กกลาไดอยางรวดเร็ว คร้ังละมากๆ และ
ประหยัด ถือไดวาเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเลยทีเดียว นวัตกรรมอีกอยางหนึ่งคือ การ
คิดคนการผลิตแผนกระจกแผนเล็กใหญตามตองการไดสําเร็จ อาจกลาวไดวา พัฒนาการทางดาน
อุตสาหกรรมเจริญรุดหนาไปอยางไมหยุดยั้ง และสงผลใหการกอสรางอาคารบานเรือนหรือโรงงาน
ขนาดใหญๆ เปนไปไดตามเปาหมายมากยิ่งข้ึน 

เศรษฐกิจที่รุงเรืองข้ึนจากการคาขายสรางบรรยากาศใหสังคมเมืองครึกคร้ืน ผูคนมี
เงินจับจายใชสอยมากข้ึน ชนชั้นกลางที่รํ่ารวยจากการทําธุรกิจการคาเพิ่มจํานวนสูงข้ึน สถานที่
พักผอนหยอนใจสําหรับชนชั้นกลางจึงขยายตัวตามไปดวย รานกาแฟกลายเปนแหลงรวมตัวของ
ผูคนจากทุกสาขาอาชีพรวมทั้งศิลปน ที่มักมานั่งพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ
กัน ผูคนเดินขวักไขวไปมาเพื่อซือ หาสินคาตามอัธยาศัย ในขณะที่ชนชั้นแรงงานตองทํางานอยาง
ขะมักเขมนในโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองถานหิน ไมเวนแมแตเด็กและผูหญิง (ภาพที ่7) 
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ภาพที ่6 เซอร เฮนร่ี เบสเซมเมอร (Sir Henry Bessemer ค.ศ. 1813 -1893) วิศวกรชาวอังกฤษผู
คนพบวิธีถลุงเหล็กใหมีคุณภาพดีข้ึน 

ที่มา: English inventor and engineer, Sir Henry Bessemer, accessed January 10, 2014, 
available from http://alchetron.com/Henry-Bessemer-1135701-W 
 

 
 
ภาพที ่7 การใชแรงงานเด็กและผูหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มา: การปฏิวัติอุตสาหกรรม, แรงงานเด็กและผูหญิง, เขาถึงเม่ือ 5 มกราคม 2557, เขาถึงได
จาก http://childlaborintheuk.weebly.com/the-ten-hours-act-of-1847.html 
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การปฏิวัติอุตสาหกรรมกอใหเกิดผลกระทบทางสังคมอยางมากมาย จนทําให
โครงสรางของสังคมเปล่ียนไป ที่สําคัญคือปญหาชองวางระหวางชนชั้น ซึ่งนําไปสูความไมเทา
เทียมกันทั้งชีวิตความเปนอยูอาชีพ และการศึกษา กลาวคือ พอคานายทุนผูเปนเจาของกิจการหาง
รานตางๆ คือกลุมผูมีฐานะทางการเงินสูง ซึ่งเปนชนชั้นกลางที่รํ่ารวยข้ึนมาอยางรวดเร็วจาก
การคาขาย หรือเหลานายทุนและนักลงทุนที่รํ่ารวยจากผลกําไรและสวนแบงจากการคาและการ
อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีกลุมชนชั้นกลางที่ประกอบอาชีพเปนนายธนาคาร เจาของโรงงาน
อุตสาหกรรม พอคา นักกฎหมาย แพทย วิศวกร และอาจารยมหาวิทยาลัย บุคคลเหลานี้มี
การศึกษาดีและไดรับการยอมรับในสังคม สวนใหญมีฐานะรํ่ารวยเปนเจาของทรัพยสินมูลคาสูง 
และมีศักยภาพในการบริโภคสินคาชิ้นเลิศอยางไมมีขีดจํากัด ซึ่งจะตางจากกลุมชนชั้นแรงงานหรือ
ชนชั้นลาง (ภาพที ่8) ที่ตองหาเชากินค่ํา รายไดชักหนาไม ถึงหลัง ครอบครัวอดอยาก มิหนําซ้ํายัง
ตองมีภาระสงเสียเล้ียงดูพอแมวัยชรา ที่ถูกทอดทิ้งใหอยูบานเพียงลําพังในชนบท ดังนั้น สภาพ
ชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมจึงแตกตางกันอยางมากในเวลานั้น 

 

 
 

ภาพที ่8 สภาพชีวิตความเปนอยูที่ยากไรของชนชั้นลางผูขายแรงงาน 
ที่มา: การปฏิวัติอุตสาหกรรม, ผูขายแรงงาน, เขาถึงเม่ือ 5 มกราคม 2557, เขาถึงไดจาก https:// 
www.pinterest.com/pin/326651779193843014/ 

ชีวิตความเปนอยูของสังคมยุโรปในสมัยนั้นแวดลอมไปดวยตึกรามบานชองที่สวยงาม 
ทันสมัยและใหญโตโออาของเหลาเศรษฐีใหม เชนเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองใหญ ซึ่งผุด
ข้ึนราวกับดอกเห็ด ดวยเหตุนี้ เมืองจึงเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วพรอมกับการเพิ่มข้ึนของจํานวน
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ประชากร (ภาพที่ 9) และความตองการที่อยูอาศัยซึ่งเพิ่มสูงข้ึน เมืองใหญๆ ที่สวยงามในอดีต 
กลายเปนเมืองซึ่งแออัดไปดวยผูคน และสกปรกไปดวยเขมาและควันจากปลองไฟของบานเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรม (ภาพที ่10)เสียงเคร่ืองจักรที่ดังกองกลบเสียงนกเสียงกาในธรรมชาติ ทํา
ใหผูคนรวมถึงศิลปนในสมัยนั้นโหยหาบรรยากาศเกาๆ เม่ือคร้ังที่ไดอาศัยอยูทามกลางธรรมชาติ 
แสงแดด และสายลมที่พัดพาเสียงนกกามาใหฟงระร่ืนหู ความตระหนักและความตองการที่จะ
หวนคืนสูธรรมชาติ กลายเปนแรงบันดาลใจสําคัญใหเหลาศิลปนที่เชื่อวา ศิลปะอันงดงามจะชวย
จรรโลงใจแกผูสรางงานและผูชมไดเสมอ แสวงหารูปทรงจากธรรมชาติมาสรางผลงานในอุดมคติ
ของตน 
 

 
 
ภาพที ่9 ประชากรที่เพิ่มข้ึน 
ที่มา: Industrial Revolution, industrial revolution workers, accessed January 10, 2014, 
available from http://www.creepybasement.com/industrial-workers/ 
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ภาพที ่10 บรรยากาศ ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ชวงคริสตศตวรรษที่19 ในยุคแหงการ 

 ปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ที่มา: Industrial Revolution, iindustrial revolution in britain, accessed January 10, 2014, 
available from https://www.pinterest.com/pin/66709638202409095/ 
 

กระบวนการผลิต ซึ่งเปล่ียนจากระบบหัตถกรรมหรือแบบกิลด (Guild) ที่ผลิตสินคา
ดวยมือโดยใชเคร่ืองมืองายๆ (tools) มาเปนระบบอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตสินคาในโรงงานโดยใช
เคร่ืองจักร (machine)และเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหเกิดการเปรียบเทียบราคาสินคาข้ึน สินคาที่
ประณีตสวยงามจากชางฝมือเร่ิมหาคนซื้อยากเนื่องจากมีราคาสูง ประชาชนสวนใหญเร่ิมหันมา
นิยมใชส่ิงของเคร่ืองใชที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรมเนื่องจากมีราคาไมแพง แตกระบวนการผลิตที่
เนนปริมาณและความรวดเร็ว ทําใหผลผลิตขาดความประณีตสวยงาม ซึ่งจะตางไปจากงาน
หัตถกรรมที่ผลิตจากระบบอุตสาหกรรมแบบกิลดในอดีต อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เหลานี้ก็ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากผูคนสมัยนั้น จนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหชางฝมือลด
จํานวนลงอยางรวดเร็ว และคุณภาพของงานหัตถกรรมก็เร่ิมถดถอยลงไปเร่ือยๆ 

สภาวะเชนนี้สรางความกังวลแกผูที่มองเห็นคุณคาและสุนทรียภาพในงาน
ศิลปหัตถกรรม คนกลุมนี้ตระหนักวา วิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาตินั้นยอมเปนวิถีที่ยั่งยืนไมวา
มนุษยจะคิดคนประดิษฐวัสดุที่แข็งแรงทนทานเพียงใด แตก็ไมอาจใชัชีวิตอยางมีความสุขได
ทามกลางความแข็งกระดางที่ปราศจากความสุนทรีย ดวยเหตุนี้ ศิลปนในสมัยนั้นจึงให
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ความสําคัญกับธรรมชาติเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ จอหน รัสกิน (John Ruskin ค.ศ. 1819-1900) 
นักเขียนและนักวิจารณศิลปะชาวอังกฤษ (ภาพที ่11) ผูพยายามจะร้ือฟนงานฝมือและชางฝมือให
กลับมามีบทบาทอีกคร้ังหนึ่งเพื่อตานกระแสวัตถุนิยมจากกระบวนการอุตสาหกรรม และหาทาง
ยกระดับชางฝมือใหมีมาตรฐานเหมือนสมาคมชาง (Guild) ในยุคกลาง (middleage) รัสกิน
ตองการผลักดันแนวคิดดังกลาวใหมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม เขาจึงวางแผนที่จะกอตั้ง
สมาคมชางแหงเซนตจอรช (Guild of St. George) ข้ึนในป ค.ศ. 1871 แตนาเสียดาย ที่ไม
สามารถทําไดสําเร็จ ตอมา วิลเลียม มอรริส (William Morris ค.ศ. 1834-1896) กวี จิตรกร และนัก
ออกแบบชาวอังกฤษ(ภาพที่ 12) ไดสานตอความคิ ดของรัสกินใหเปนจริงโดยสงเสริมการสราง
งานศิลปหัตถกรรมข้ึนในยุคเคร่ืองจักรกล เชน การทอผา การยอมผา การพิมพผา การพิมพ
หนังสือ และการทําเคร่ืองเรือน อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑเชิงศิลปหัตถกรรมเหลานี้แมจะมีคุณคา
ทางสุนทรียภาพสูง แตก็มีราคาสูงมากจนคนทั่วไปไมสามารถซื้อได 

 

 
 

ภาพที่ 11 จอหน รัสกิน (John Ruskin ค.ศ. 1819-1900) นักเขียนและนักวิจารณศิลปะชาว
อังกฤษ 

ที่มา:  Art and Craft Movement, John Ruskin, accessed January 10, 2014, available from 
http://www.thefamouspeople.com/profiles/john-ruskin-2.php 
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ภาพที ่12 วิลเลียม มอรริส (William Morris ค.ศ. 1834-1896) กวี จิตรกร และนักออกแบบชาว 
อังกฤษ 

ทีมา:  Art and Craft Movement, William Morris, accessed January 10, 2014, available 
from https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris 
 

รัสกินและมอริสเปนทั้งนักคิดและผูนํากลุม “Arts and Crafts Movement” ซึ่ง
ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถจากหลายสาขาไมวาจะเปนศิลปน สถาปนิก นัก
ออกแบบ ชางฝมือ และนักเขียน เปนตน พวกเขาเหลานี้หว่ันเกรงวา วิถีทางของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในเวลานั้นจะลมลางวิธีการสรางงานอันวิจิตรบรรจงที่สืบทอดมาแตคร้ังบรรพบุรุษไป
จนหมดส้ิน เพราะกระบวนการผลิตซ้ําของเคร่ืองจักรที่มุงเนนประโยชนใชสอยเพียงอยางเดียว ทํา
ใหไดผลผลิตที่ไรซึ่งความงาม และยังสงผลกระทบตอวงการศิลปะเปนอยางมาก กลุม “Art and 
Craft Movement” เชื่อวา “การเส่ือมคุณภาพของงานศิลปะจะนําไปสูความเส่ือมโทรมของสภาพ
สังคมและศีลธรรมจรรยา”1 ดวยเหตุนี้ พวกเขาจึงตองการยอนกลับไปศึกษาวิธีการสรางงานของ

                                                             
1 They were convinced that the general decline of artistic standards brought 

on by industrialization was linked to the nation's social and moral decline, accessed 
Febuary 3, 2015, available from http://www.artyfactory.com/art_appreciation/graphic_ 
designers/william_morris.html  
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ชางฝมือในอดีต โดยเฉพาะวิธีการสรางงานตามแบบสกุลชางยุคกลาง(Guild) เพื่อนํามาประยุกต
ให เขากับแนวคิดสรางสรรคในรูปแบบใหมของตนเอง แนวคิดนี้ ไดแทรกซึมเขาไปใน
สถาบันการศึกษาศิลปะโดยผานสมาชิกในกลุมที่เปนนักวิชาการและนักทฤษฎีทั้งหลาย ตอมาใน 
ป ค.ศ. 1888 กลุม “Art and Craft Movement” ไดจัดนิทรรศการแสดงงานเฉพาะกลุมข้ึนเปนคร้ัง
แรกโดย ที่ใชชื่อวา “The Arts & Crafts Exhibition Society” (ภาพที ่13) แนวคิดของกลุม Art and 
Craft จะใหอิทธิพลตอนักออกแบบและศิลปนสาขาประยุกตศิลปในทวีปยุโรป และจะกอใหเกิด
กระแสการออกแบบศิลปะตกแตงและสถาปตยกรรมแนวใหมตั้งแตคริสตทศวรรษที่ 1890 เปนตน
ไป จนถึงสงครามโลกคร้ังที่1 กระแสการเคล่ือนไหวทางศิลปะของกลุม “Art and Craft 
Movement” นําไปสูแนวคิดในการสรางงานศิลปะประยุกตสมัยใหม ที่จะแพรหลายไปสูสถาบัน
ศิลปะจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปอยางรวดเร็ว จนกลายเปนกระแสอารย
ธรรมสมัยใหม (Modern Civilization) ในระยะตอมา 
 

 
 
ภาพที่ 13 บัตรเขาชมนิทรรศการ “The Arts & Crafts Exhibition Society” ของกลุม “Art and 

Crafts Movement” ในประเทศอังกฤษ เม่ือปค.ศ.1890 ออกแบบโดย Walter Crane 
ที่มา: Art and Craft Movement, Detail from a season ticket for The Arts & Crafts 
Exhibition, accessed 24 January 2014, available from http://www.vam.ac.uk/content/arti 
cles/t/the-artsand-crafts-movement/ 
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เอกลักษณในการสรางงานของกลุม Art and Craft ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
ศิลปะยุคฟนฟูศิลปะโกธิค (Gothic Revival) และหลักทฤษฎีของ จอหน รัสกิน และ วิลเลียม มอร
ริส รวมทั้งแนวคิดหวนคืนสูธรรมชาติและตอตานระบบอุตสาหกรรม สะทอนออกมาอยางชัดเจน
นับตั้งแตกระบวนการสรางงานดวยมือตามเทคนิควิธีการแบบสกุลชางยุคกลางโดยใชเคร่ืองมือ
แบบงายๆ (tool) ในการผลิตงานทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนการเขียนลวดลายประดับผนัง การทํา
เคร่ืองแกว เคร่ืองเคลือบ งานกระจกสี งานสลักไมการทอผา หรือการทอพรม ฯลฯ การออกแบบ
รูปทรงและลวดลายของงานจะอิงกับธรรมชาต ิการผูกลายจากรูปทรงดอกไม ใบไม และเครือเถา
ของไมเล้ือยตางๆ จะเนนโครงสรางของลายที่ชัดเจน 

ประกอบกับการใชสีสันอันสดใสสวยงาม แนวคิดในการสรางงานของศิลปนกลุม Art 
and Craft ที่คํานึงถึงการประสานหลักการสรางงานวิจิตรศิลปเขากับฝมือทางเชิงชาง ทําใหไดผล
งานอันประณีต สวยงามและมีคุณคาเทียบเทากับงานศิลปะชิ้นหนึ่ง เนื่องจากผลงานทุกชิ้นไดผาน
กระบวนการคิดและการออกแบบอยางสรางสรรคมาแลวเปนอยางดีทุกข้ันตอน การมุงเนนผลิตผล
งานดวยฝมือลวนๆ สะทอนใหเห็นการโหยหาวิถีชีวิตในอดีต ที่มนุษยเคยอยูทามกลางธรรมชาติอัน
สวยงามและบริสุทธิ ์และการตอตานการเปล่ียนแปลงของสังคม ชีวิตความเปนอยู และการผลิต
ระบบโรงงาน ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ถึงแมวาผลงานของศิลปน
กลุมนี้จะสวยงามและมีคุณคาทางศิลปะมากก็ตามแตก็ตองใชเวลาในการผลิตนานมากและมี
ราคาสูงมากเกินกวาที่คนธรรมดาจะสามารถซื้อได ดังนั้นจึงมีแตคนชั้นกลางผูมีฐานะรํ่ารวยหรือ
ชนชั้นสูงเทานั้นที่จะสามารถจายได 

การคนควาและทดลองของนักวิทยาศาสตร นักชีววิทยา และนักพฤกษศาสตร ได
กลายเปนองคความรูใหมและแรงบันดาลใจสําคัญใหกับศิลปนสมัยนั้นเชนกัน โดยเฉพาะการ
คนพบส่ิง มีชีวิตขนาดเล็กที่ตองมองผานกลองจุลทรรศน เชน สัตวเซลเดียว หรือพืชพรรณนานา
ชนิดจากโลกใหมที่เพิ่งถูกคนพบ รูปรางที่แปลกพิสดารของสัตวและพืชซึ่งเพิ่งถูกคนพบเหลานี้ 
สวนใหญถูกถายทอดผานฝมือการวาดภาพของนักชีววิทยาเอง โดยเฉพาะ แอนท เฮคเกล (Ernst 
Haeckel) (ภาพที่ 14) นักชีววิทยาและศิลปนชาวเยอรมัน ผูผลิตผลงานชิ้นสําคัญ ที่เปนทั้งองค
ความรูและผลงานศิลปะไปพรอมกัน คือหนังสือชื่อ “ArtForm of Nature” (ภาพที่ 15) ซึ่งตีพิมพ
เผยแพรเม่ือป ค.ศ. 1899 หนังสือเลมนี้รวมภาพวาดส่ิงมีชีวิตเล็กๆหลากหลายชนิดที่เราไมเคยเห็น
มากอนภาพประกอบซึ่งแสดงสีสันและรูปทรงของส่ิงมีชีวิตที่แปลกใหมนี้ (ภาพที่ 16-19) ทําให
หนังสือเลมนี้ของ แอนท เฮคเกล ไดรับความสนใจเปนอยางมาก และเปนที่ตองการของหองสมุด
ชื่อดังทั่วยุโรป 
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ภาพที ่14 แอนท เฮคเคล (Ernst Haeckel) 
ที่มา: Art Form of Naturet, Ernst Haeckel, accessed January, 24 2014, available from 
http:// www.buzzfeed.com/alexkasprak/13-times- ernst-haeckel-was-the-greatest-scien 
tific-illustrat 
 

 
 

ภาพที ่15 หนังสือ “Art Form of Nature” โดย แอนท เฮคเกล (Ernst Haeckel) นักชีววิทยาและ 
ศิลปนชาวเยอรมัน ตีพิมพป ค.ศ. 1899 

ที่มา: Art Form of Naturet, Ernst Haeckel, accessed January 24, 2014, available from 
http:// www.buzzfeed.com/alexkasprak/13-times-ernst-haeckel-was-the-greatest-scien 
ti fic-illustrat 
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ภาพที ่16 ภาพประกอบจากหนังสือ “Art Form of Nature” ของ แอนท เฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ที่มา: Art Form of Naturet, Ernst Haeckel, accessed January 24, 2014, available from 
http:// www.buzzfeed.com/alexkasprak/13-times-ernst-haeckel-was-the-greatest-scienti 
fic-illustrat 
 

 
 

ภาพที ่17 ภาพประกอบจากหนังสือ “Art Form of Nature” ของ แอนท เฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ที่มา: Art Form of Naturet, Ernst Haeckel, accessed January 24, 2014, available from 
http:// www.buzzfeed.com/alexkasprak/13-times-ernst-haeckel-was-the-greatest-scienti 
fic-illustrat 
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ภาพที ่18 ภาพประกอบจากหนังสือ “Art Form of Nature” ของ แอนท เฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ที่มา: Art Form of Naturet, Ernst Haeckel, accessed January 24 2014, available from 
http://www.buzzfeed.com/alexkasprak/13-times-ernst-haeckel-was-the-greatest-
scientific-illustrat 

 
 

ภาพที ่19 ภาพประกอบจากหนังสือ “Art Form of Nature” ของ แอนท เฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ที่มา: Art Form of Naturet, Ernst Haeckel, accessed January 24, 2014, available from 
http:// www.buzzfeed.com/alexkasprak/13-times-ernst-haeckel-was-the-greatest- 
scientific-illustrat 
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ระบบการพิมพที่ทันสมัยทําใหเกิดอุตสาหกรรมการพิมพที่สามารถผลิตหนังสือได
รวดเร็วและมีจํานวนมากพอตอความตองการของผูอานที่มีจํานวนมากข้ึน และมีความสนใจ
แสวงหาความรูในหลากหลายสาขายิ่งข้ึน หนังสือทุกสาขาไมวาจะเปนประวัติศาสตร วิทยาศาสตร 
หรือศิลปะ ไดแพรหลายความรูที่อัดแนนบนแผนกระดาษออกไปทั่วโลกอยางรวดเร็วผานการ
ติดตอการคาระหวางประเทศชนชั้นกลางที่รํ่ารวยเร่ิมหันมาสนใจศิลปะมากข้ึน คนกลุมนี้สวนใหญ
เปนผูมีการศึกษาดีและสนใจศึกษาหาความรูอยางกวางขวาง บางคนรํ่ารวยถึงกับมีหองสมุด
สวนตัวขนาดใหญอยูในเคหสถานของตนเองคนกลุมนี้ตอมาจะกลายมาเปนผูสนับสนุนที่สําคัญ
ของศิลปนผูสรางสรรคงานศิลปะแนวใหมใหกับวงการศิลปะของยุโรปและของโลก กระแสการ
สรางงานศิลปะแนวใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและอิทธิพลของกลุม “Art and 
Craft Movement” ที่แพรหลายจากประเทศอังกฤษไปยังประเทศตางๆในภาคพื้นยุโรปไมวาจะเปน 
ฝร่ังเศส เบลเยียม ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี และเสปน รวมทั้งทวีปอเมริกาไมเพียงแตมีชื่อเรียก
ตางกัน แตยังมีรูปแบบอันเปนเอกลักษณของตนเองอีกดวย 

ในสกอตแลนดไดมีการรวมตัวกันของกลุมศิลปนที่ใชชื่อวา “The Four” ซึ่งนับไดวา
เปนกลุมศิลปนที่สรางผลงานในรูปแบบใหมที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัวเปนอยางมากกลุม
หนึ่ง และมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานบอยคร้ังดวย แนวทางการสรางงานของ “The Four” 
หรือ “Glasgow style” จะเนนการออกแบบโดยใชเสนเปนหลัก โดยเฉพาะผลงานของ ชาลส เรนี 
แมคอินทอช (CharlesRennie Mackintosh) (ภาพที่ 20) ศิลปนชาวสกอต ที่ใหความสําคัญกับ
เสนบริสุทธิ์ (pure line) ซึ่งไดมาจากการลดทอนรูปทรงจากธรรมชาติจนเหลือเพียงแคเสนและ
รูปทรงอันบริสุทธิ์นั่นเอง ผลงานของแมคอินทอชมักจะใชเสนตรงเปนองคประกอบสําคัญบนพื้น
ระนาบที่มีสีสันสะอาดตา ทําใหพื้นที่ดูขยายกวางและดูโลงข้ึน (ภาพที ่21-23) แนวคิดในการสราง
งานของแมคอินทอชในลักษณะนี้แสดงใหเห็นอิทธิพลจากศิลปะญี่ปุนอยางชัดเจน ผลงานการ
ออกแบบของแมคอินทอชจะเนนความเรียบงายโดยใชเสนตรงเปนองคประกอบหลักและผสานเสน
โคงเขาไปเพื่อลดทอนความแข็งของเสนลง เสนโคงและเสนตรงจะสอดประสานเขาดวยกันอยาง
พอด ีหลักการนี้แมคอินทอชจะใชในการออกแบบเคร่ืองใช เคร่ืองเรือน และการออกแบบตกแตง
ภายในอาคารของเขา รูปแบบการสรางงานที่เปนเอกลักษณในลักษณะนี้ของแมคอินทอช 
นอกจากจะใหอิทธิพลตอการสรางงานศิลปะรวมสมัยในสกอตแลนดแลว ยังใหแรงบันดาลใจกับ
ศิลปนในกรุงเวียนนาอีกดวย 
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ภาพที ่20 ศิลปนชาวสกอตส ชาลส เรนนี แมคอินทอช Charles Rennie Mackintosh ค.ศ.1868 -
1928 

ที่มา:  Art Nouveau Scotland, Charles Rennie Mackintosh, accessed January 30, 2014, 
available from http://www.archdaily.com/639483/spotlight-charles-rennie-mackintosh 
 

 
 

ภาพที่ 21 ผลงานการออกแบบเคร่ืองเรือนของ ชาลส เรนนี แมคอินทอช (Charles Rennie 
Mackintosh) ศิลปนชาวสกอตสที่ใหความสําคัญกับเสนบริสุทธิ์ (pure line) 

ที่มา:  Art Nouveau Scotland, Chair of Charles Rennie Mackintosh, accessed 30 
January, 2014, available from http://www.designacademia.com/charles-rennie-mackin 
 tosh-dinning-rooms/ 
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ภาพที ่22 ผลงานการออกแบบตกแตงภายใน ของชาลส   เรนนี่ แมคอินทอช 
ที่มา: Art Nouveau Scotland, ‘Charles Rennie Mackintosh’ Dining rooms, accessed 
January 30, 2014, available from http://www.designacademia.com/charles-rennie-mac 
kintoshdinning-rooms/ 
 

 
 
ภาพที ่23 ผลงานการออกแบบตกแตงภายใน ของชาลส เรนนี่ แมคอินทอช 
ที่มา: Art Nouveau Scotland, ‘Charles Rennie Mackintosh’ Dining rooms, accessed 
January 30, 2014, available from http://www.designacademia.com/charles-rennie-mac 
kintosh-dinning-rooms/ 
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ศิลปะรูปแบบใหมในประเทศฝร่ังเศสและเบลเยี่ยมที่ใชชื่อวา “อารตนูโว” (Art 
Nouveau) มีความโดดเดนอยูที่ลวดลายอันพล้ิวไหว ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจากพืชพรรณนานา
ชนิดและเสนโคงเสนเวาจากรูปรางอันออนแอนออนชอยของสตรี ลวดลายที่เกิดจากเสนอันออน
ชอยงดงาม ถูกนํามาประยุกตใชในการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ เชน เคร่ืองประดับ เคร่ือง
แกว หรือลวดลายประดับตกแตงทั้งภายในและภายนอกสถาปตยกรรม ศิลปนอารตนูโว (Art 
Nouveau) ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งคือ อิคเตอร กีมารด(Hector Guimard ค.ศ.1867-1942) (ภาพ
ที่ 24) สถาปนิกชาวฝร่ังเศส ผูสรางผลงานสถาปตยกรรมไวเปนแบบอยางใหคนรุนหลังไดศึกษา
รูปแบบศิลปะอารตนูโวที่เปนเอกลักษณของประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะทางเขาสถานีรถไฟใตดิน
ในกรุงปารีส (ภาพที ่25-28) ซึ่งออกแบบโครงสรางและการตกแตงดวยลวดลายที่พล้ิวไหวสวยงาม 
ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจากพืชพรรณในธรรมชาติ แรงบันดาลใจจากพืชพรรณนานาชนิดที่
ถายทอดผานเสนอันออนชอยงดงามของโครงสรางและลวดลายตกแตงสถาปตยกรรมคือ
เอกลักษณในการสรางงานของ กีมารด เชนเดียวกับผลงานออกแบบอ่ืนๆ ของกีมารด ไมวาจะเปน
เคร่ืองเรือน (ภาพที่ 29-32) หรือเคร่ืองประดับ (ภาพที่ 33) ก็โดดเดนดวยเสนที่พล้ิวไหวราวกับ
เครือเถาไมเล้ือยที่บิดตัวเอนออนอยางสวยงามและมีชีวิตชีวา 
 

 
 

ภาพที ่24 สถาปนิกชาวฝร่ังเศส อิคเตอร กีมาด (Hector Guimard ค.ศ.1867-1942) 
ที่มา: Art Nouveau in Franc, Hector Guimard, accessed January 25, 2014, available from 
http://https://en.wikipedia.org/wiki/Hector_Guimard 
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ภาพที ่25 ศิลปะแนว อารตนูโว ((Art Nouveau) ในประเทศฝร่ังเศส ทางเขาสถานรถไฟใตดิน 
Dauphine ในกรุงปารีส ออกแบบโดย อิคเตอร กีมารด 
ที่มา: Art Nouveau in Franc, Dauphine Hector Guimard Metro, accessed January 25, 
2014, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_the_Paris_ M%C3% 
A9tro 
 

 
 
ภาพที ่26 รายละเอียดการตกแตงภายใน สถานีรถไฟปอรเตอโดแฟง (Porte Dauphine) 
ที่มา: Art Nouveau in Franc, Dauphine Hector Guimard Metro, accessed January 25, 
2014, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_the_Paris_M%C3% 
A9tro 
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ภาพที ่27 รายละเอียดการตกแตงภายใน สถานีรถไฟปอรเตอโดแฟง (Porte Dauphine) 
ที่มา: Art Nouveau in Franc, Dauphine Hector Guimard Metro, accessed January 25, 
2014, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_the_Paris_M%C3% 
A9tro 
 

 
 

ภาพที ่28 สถานีรถไฟ เพลซดิชแอบเบสเซส (Place des Abbesses) ในฝร่ัเศส ออกแบบโดย เอคิ
เตอร กีมารด 

ที่มา: Art Nouveau in Franc, Dauphine Hector Guimard Metro, accessed January 25, 
2014, available from https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_M%C3%A9tro 
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ภาพที ่29 การออกแบบเคร่ืองเรือนของอิคเตอร กีมารด 
ที่มา: Art Nouveau in Franc, Stool design by Hector Guimard, accessed January 25  
, 2014, available from https://www.pinterest.com/pseno/hector-guimard-1867-1942/ 
 

 
 

ภาพที ่30 การออกแบบตูโชวของอิคเตอร กีมารด 
ที่มา: Art Nouveau furniture, Hector Guimard, accessed January 28, 2014, available from 
https://www.pinterest.com/jporro1/art-nouveau-furniture-and-decor/ 
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ภาพที ่31 การออกแบบเคร่ืองเรือนของอิคเตอร กีมารด 
ที่มา:  Art Nouveau furniture, Hector Guimard, accessed January 28, 2014, available 
from https://www.pinterest.com/jporro1/art-nouveau-furniture-and-decor/ 
 

 
 

ภาพที ่32 การออกแบบเคร่ืองเรือนของอิคเตอร กีมารด 
ที่มา: Art Nouveau furniture, Hector Guimard, accessed January 28, 2014, available from 
https://www.pinterest.com/jporro1/art-nouveau-furniture-anddecor/ 
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ภาพที ่33 การออกแบบเคร่ืองประดับ ของอิคเตอร กีมารด 
ที่มา:  Art Nouveau jewery, Hector Guimard, accessed January 31, 2014, available 
from https://www.pinterest.com/pin/19281104628713868/ 
 

วิกตอร ฮอรตา (Victor Horta ค.ศ.1861-1947) (ภาพที่ 34) สถาปนิกชาวเบลเยี่ยม
คือผูสรางผลงานอันโดดเดนในแนวอารตนูโวใหกับประเทศเบลเยี่ยมโดยการนําเสนสายอันพล้ิว
ไหวอยางอิสระมาสรางสรรคเปนลวดลายประดับสถาปตยกรรมไดอยางลงตัว โดยเฉพาะการ
ออกแบบลวดลายเหล็กดัดที่พล้ิวไหวออนชอยราวกับกิ่งออนของยอดไม ที่สรางความสวยงามและ
โดดเดนใหกับสถาปตยกรรมทุกหลังของเขารวมทั้งการประดับตกแตงองคประกอบทางโครงสราง
อ่ืนๆ ของอาคาร ไมเวนแมแตรายละเอียดเล็กนอย เชน ที่จับประตูหรือลวดลายตกแตงเคร่ืองเรือน
ตางๆ (ภาพที ่35-44) เขาก็สามารถสรางสรรคไดอยางสวยงาม นอกจากนี้ยังมีศิลปนอีกหลายคน
ในฝร่ังเศส ที่นําแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและลวดลายของพืชพรรณนานาชนิดมาสรางสรรค
ผลงานที่เปนเอกลักษณของตนเอง 
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ภาพที ่34 วิกเตอร ฮอรตา (Victor Horta ค.ศ.1861-1947) สถาปนิกชาวเบลเยียม 
ที่มา: Art nouveau Belgium, Victor Horta , accessed February 10,  2014, available  from 
http://cultured.com/image/8069/Victor_Horta_Belgian_artist/#.VweFmBN97eQ 
 

 
 

ภาพที ่35 บันไดทางข้ึน Hotel Tassel ในกรุง Brussel (ค.ศ. 1893) ผลงานการออกแบบของ วิก
เตอร ฮอรตา 

ที่มา:  Art nouveau Belgium, Major Town Houses of the Architect Victor Horta (Brussels), 
accessed February 10, 2014, available from http://whc.unesco.org/en/list/1005 
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ภาพที ่36 ภายใน House Solvay 
ที่มา: Art nouveau Belgium, House Solvay Architect Victor Horta, accessed February 10 
2014, available from http://www.amis-hom-arts.com/article-voyage-de-bruxelles-a-
bruxelles-103531688.html 
 

 
 
ภาพที ่37 หัวบันไดทางข้ึน House Solvay 
ที่มา: Art nouveau Belgium, House Solvay Architect Victor Horta, accessed February 10 
2014, available from http://www.amis-hom-arts.com/article-voyage-de-bruxelles-a-
bruxelles-103531688.html 
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ภาพที ่38 ผลงานการออกแบบที่จับประตูโดย วิกเตอร ฮอรตา 
ที่มา:  Victor Horta Art Nouveau, Door Handle, accessed February 10, 2014, available 
from http:// theredlist.com/wiki-2-18-392-1335-1338-1336-view-belgian-art-nouveau-2- 
profile-horta-victor-1.html 
 

 
 

ภาพที ่39 ลวดลายประดับตกแตงหัวเตียง ออกแบบโดย วิกเตอร ฮอรตา 
ที่มา:  Victor Horta Art Nouveau, Ornament design, accessed February 10, 2014, 
available from http://guerissure.blogspot.com/2015/04/victor-horta-1861-1947.htmll 
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ภาพที ่40 ภายใน House Solvay ผลงานการออกแบบ ของวิกเตอร ฮอรตา 
ที่มา: Art nouveau Belgium, House Solvay Architect Victor Horta accessed February 10, 
2014, available from http://www.amis-hom-arts.com/article-voyage-de-bruxelles-a-
bruxelles-103531688.html 
 

 
 
ภาพที ่41 ผลงานการออกแบบตกแตงภายใน โดย วิกเตอร ฮอรตา 
ที่มา: Art nouveau Belgium, House Solvay Interior, accessed 10 February 2014, 
available from http://www.amishom-arts.com/article-voyage-de-bruxelles-a-bruxelles- 
103531688.html 
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ภาพที ่42 ลวดลายประดับตกแตงหัวแตงออกแบบโดย วิกเตอร ฮอรตา 
ที่มา: Victor Horta Art Nouveau, Ornament design, accessed February 10, 2014, 
available from http://guerissure.blogspot.com/2015/04/victor-horta-1861-1947.htmll 
 

 
 
ภาพที ่43 การออกแบบระเบียงบานเหล็กดัด โดย วิกเตอร ฮอรตา 
ที่มา: Victor Horta Art Nouveau, Ornament design, accessed February 10, 2014, 
available from https://aboutartnouveau.files.wordpress.com/2013/06/img_6884b.jpg 
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ภาพที ่44 การออกแบบระเบยีงบานเหล็กดัด โดย วิกเตอร ฮอรตา 
ที่มา:  Victor Horta Art Nouveau, House Solvay, accessed February 10, 2014, available 
from https://www.bluffton.edu/~sullivanm/belgium/brussels/solvay/0293.jpg 
 

ความโดดเดนของศิลปะอารตนูโวในประเทศฝร่ังเศสคือ การออกแบบลวดลายอยาง
อิสระโดยไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ลวดลายจากพืชพรรณนานาชนิดไดถูกนําไปประดับ
ตกแตงบนหนาตึกหรือภายในรานกาแฟ รานอาหาร หรือในโรงแรมทั่วทั้งฝร่ังแศส ผูคนทั่วไป
สามารถสัมผัสไดถึงความงดงามของศิลปะแหงความสงางามยุคนี ้ซึ่งผานการออกแบบจากศิลปน
ที่มีชื่อเสียง ไมวาจะเดินไปที่แหงใดก็จะเห็นถึงความอลังการของลวดลายที่สรางข้ึนจากแรง
บันดาลใจจากธรรมชาติ แมแตสถานที่สาธารณะอยางสถานีรถไฟหรือหอสมุด นั่นก็เพราะวา กลุม
ศิลปนอารตนูโวในฝร่ังเศสไมไดปฏิเสธนวัตกรรมใหมๆ ที่เกิดข้ึนในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ซึ่งตางจากกลุมศิลปน Arts and Crafts ในประเทศอังกฤษ ที่แสดงเจตนารมณอยางชัดเจนในการ
ปฏิเสธเคร่ืองจักรกลที่เกิดจากนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการสรางงานโดยเด็ดขาด กลุมศิลปน
อารตนูโวกลับยอมรับและไมตอตานกระแสแหงความเปล่ียนแปลงนี ้ไมเพียงเทานั้นพวกเขายังคิด
หาแนวทางใหมในการสรางงานและแสวงหาประโยชนจากวิทยาการใหมๆ โดยนํามาประยุกตใช
กับการออกแบบของตนเอง การเปดใจกวางใหอิสระในการสรางงานแนวใหมและการเลือกใชวัสดุ
ใหมที่หลากหลายมาประยุกตใชในการออกแบบ ทําใหสามารถสรางงานไดอยางไรขอบเขต แบบ
ไมเคยปรากฏมากอน เชน การกอสรางดวยโครงสรางเหล็กและนํากระจกแผนใหญมากรุชองแสง 
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ทําใหสามารถเปดรับแสงธรรมชาติเขาสูภายในอาคารไดอยางเต็มที่ (ภาพที ่45) หรือการออกแบบ
ลวดลายเหล็กดัดที่ออนชอยและพล้ิวไหวราวกับยอดออนของไมเล้ือยสําหรับประดับตกแตงตาม
สวนตางๆ ของอาคารไดตามจินตนาการอันบรรเจิด (ภาพที่ 46) การยอมรับและนําเอานวัตกรรม
ตางๆ ไปประยุกตใชนําไปสูอิสระในการสรางสรรคส่ิงใหมๆ ใหแกวงการศิลปะ และส่ิงนี้เองที่ทําให
ศิลปะอารตนูโวแพรหลายออกไปอยางกวางขวางในระยะเวลาอันส้ัน 
 

 
 

ภาพที ่45 การนําวัสดุสมัยใหมที่เกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมมาใชภายใต
การออกแบบของ อิคเตอร กีมาด 

ที่มา: Art Nouveau in Franc, Dauphine Hector Guimard Metro, accessed January 25, 
2014, available from http://lartnouveau.com/artistes/guimard/metro/metro_porte_dau 
phine.htm 
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ภาพที ่46 ความออนชอยของลวดลายที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาต ิ
ที่มา: Art Nouveau in Franc, Dauphine Hector Guimard Metro, accessed January 25. 
2014, available from http://lartnouveau.com/artistes/guimard/metro/metro_porte_dau 
phine.htm 
 

ประเทศอิตาลีเรียกรูปแบบการสรางงานที่คลายคลึงกันนี้วา “Stile florale” หรือ “สติล 
ลิเบอรตี” (Stile Liberty) ซึ่งเรียกตามชื่อนักธุรกิจชาวลอนดอน อารเธอร ลาเซนบี ลิเบอรตี (Arthur 
LasenbyLiberty) ผูมีรานขายของตกแตงชื่อ “Liberty” บนถนนรีเจนท ในกรุงลอนดอน กิจการคา
ส่ิงทอและเคร่ืองเรือนของเขาไดรับความนิยมมากในอิตาลี สถาปตยกรรมและจิตรกรรมแนวสติล 
ลิเบอรตี มีรูปแบบที่แตกตางและหลากหลายกวาในอังกฤษ ฝร่ังเศส และอเมริกา นั่นคือ เปนการ
ใชเสนและรูปทรงของดอกไมมาผูกเปนลวดลายประดับตกแตงอาคารอยางสวยงามไมวาจะเปน
การวาดลงบนผนังดานในอาคารหรือการตกแตงผนังหนาตึกดวยลวดลายปูนปนหรือกระเบื้อง
เคลือบก็ตาม ดังจะเห็นไดจากผลงานของ อเล็กซานโดร มาซซูโคเตลลิ (Alessandro 
Mazzucotelli ค.ศ.1865 – 1938) (ภาพที่ 47) สถาปนิกชาวอิตาเลียน ผูนิยมตกแตงอาคารดวย
เหล็กดัดลวดลายออนชอยสวยงามที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาต ิ(ภาพที ่48) แนวทางการ
สรางงานของเขามีเอกลักษณเปนของตนเองอยางมาก 
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ภาพที ่47 สถาปนิกชาวอิตาลี อเล็กซานโดร มาซูคูเตลลิ (Alessandro Mazzucotelli ค.ศ.1865 – 

1938) 
ที่มา: Stile Libert, Alessandro Mazzucotelli, accessed February 18, 2014, available 
from http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-2y010-0002720/ 
 

 
 
ภาพที ่48 ผลงานของ อเล็กซานโดร มาซูคูเตลลิ 
ที่มา: Stile Liberty in Italy, Casa Guazzoni, accessed 18, 2014, available 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casa_Guazzoni#/media/ile:Malpighi12_cancello2.JPG 



41 

ความโดดเดนของศิลปะรูปแบบ “สติลลิเบอรตี” ในประเทศอิตาลีคือ การนําแรง
บันดาลใจจากรูปทรงของหมูมวลไมดอกนานาพรรณที่ประสานกับลายเสนอันออนชอยมาเปน
องคประกอบสําคัญในการออกแบบลวดลายตกแตงเคร่ืองใช เคร่ืองเรือน และผนังอาคารทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ตัวอยางเชนโคมไฟระยาที่ทําจากเหล็กดัดลวดลายออนชอยสวยงาม 
ซึ่งวัสดุถูกลดทอนความแข็งกระดางลงดวยรูปทรงอันบอบบางของไมดอกและพรรณพืชนานาชนิด 
ดวยเหตุนี้ ศิลปะรูปแบบสติลมลิเบอรตี (Stile Liberty)ในอิตาลีจึงถูกขนานนามในอีกชื่อหนึ่งวา 
"Stile florale" (ภาษาอิตาลีแปลวา รูปแบบพันธุพฤกษา) ศิลปนกลุมนี้มักนิยมออกแบบลวดลาย
เหล็กดัดและกระเบื้องดวยตัวเองเพื่อใหทุกองคประกอบตอบสนองแนวคิดสรางสรรคหลักของ
ตนเอง รูปทรงของดอกไมที่ยังคงใกลเคียงกับธรรมชาติผสานกับสีสันอันสดใสและลายเสนอันออน
ชอยงดงามคือเอกลักษณของ “สติลลิเบอรต”ี ในประเทศอิตาลี 

ศิลปะแนวยูเกนสติล (Jugendstil) ในประเทศเยอรมนี เรียกตามชื่อนิตยสารศิลปะ 
“DieJugend” หรือ “Youth” ซึ่งตีพิมพคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ. 1896 ในเมืองมิวนิค ศิลปะยูเกนสติลใน
ประเทศเยอรมนีแตกแขนงกิ่งกานออกเปนหลายกลุมตามเมืองตางๆ ที่เปนแหลงกําเนิด แตละกลุม
ลวนแลวแตมีเอกลักษณและแนวคิดที่โดดเดนเปนของตนเอง เชนที่เมืองดารมสตัดท (Darmstadt) 
ซึ่งมี แกรนด ดยุคแอนท ลุดวิค (Grand Duke Ernst Ludwig) เจาครองแควนแหงเฮสและไรน ผู
เปนองคอุปถัมภการกอตั้งหมูบานศิลปนบนเนินเขามาธิลเดนเฮอเฮ (Mathildenhöhe) นอกเมือง
ดารมสตัดท ในชวงแรกมีสถาปนิกและศิลปนเขารวมโครงการ 7 คน โดยมี โจเซฟ มาเรีย โอลบลิช 
(Joseph Maria Olbrich ค.ศ.1867-1908 (ภาพที่ 49) สถาปนิกชาวออสเตรีย เปนหัวหนา
โครงการ นิทรรศการของกลุมดารมสตัดทเปดแสดงคร้ังแรกเม่ือวันที่  15 พฤษภาคม ค.ศ. 1901 
(ภาพที่ 51) และจัดแสดงตอมาอีก 3 คร้ัง ในป ค.ศ.1904,1908 และ1914 ศิลปนที่เขารวม
โครงการหมูบานศิลปนแหงดารมสตัดททุกคนตางมีแนวทางการสรางงานที่เปนเอกลักษณของ
ตนเอง โดยเฉพาะ ปเตอร เบทเรนส (Peter Behrens ค.ศ.1868-1940 (ภาพที่ 52) เขาไมเพียง
ออกแบบบานของตนเองในหมูบานศิลปนเทานั้น แตยังไดออกแบบตกแตงภายใน (ภาพที่ 53-56) 
รวมทั้งเคร่ืองเรือน เคร่ืองตกแตงบาน และภาชนะเคร่ืองใชในครัวเรือน เชนจานชาม ชอน แกว ฯลฯ 
ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบภายใตแนวคิดเดียวกัน ซึ่งสะทอนออกมาผานลวดลายประดับและสีสันที่
เปนเอกลักษณของตนเอง ถือไดวาบานหลังนี้ รวมทั้งเคร่ืองใชไมสอยทุกอยางภายในบานได
กลายเปนงานศิลปะที่ถูกออกแบบใหเปนเอกภาพโดยผานความใสใจในการออกแบบทุก
รายละเอียดจากศิลปนผูสราง 
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ภาพที่ 49 โจเซฟ มาเรีย โอบริช (Joseph Maria Olbrich ค.ศ. 1867-1908) สถาปนิกชาว
ออสเตรียหัวหนาโครงการหมูบานศิลปนบนเนินเขามาธิลเดนเฮอเฮ (Mathildenhöhe) 

ที่มา: Darmstadt Art Nouveau, Joseph Maria Olbrich, accessed February 18, 2014, 
available from https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Maria_Olbrich 
 

 
 

ภาพที ่50 ทางเขาดานหนาพระตําหนักของ แกรนด ดยุค แอนท ลุควิควิค (Grand Duke Ernst 
Ludwig) ผลงานการออกแบบของ Joseph Maria Olbrich 

ที่มา: Joseph Maria Olbrich Design, House of Grand Duke Ernst Ludwig, accessed 
February 18, 2014, available from http://insightcities.com/our-walks/viennamodernism- 
cosmopolitanism-and-traditionalism-in-the-age-of-nervousness 
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ภาพที่ 51 งานเปดนิทรรศการแสดงงานคร้ังแรกของกลมุ ศิลปนที่ไดรับการสนบั สนนุ จากเจา
ครองนครดารมสตัดท เม่ือปค.ศ. 1901 

ที่มา: Darmstadt Art Nouveau, firts exhibition of Darmstadt Art Nouveau, accessed 
February 18, 2014, available from http://www.design1900online.com/page18/ page18. 
Html 
 

 
 
ภาพที่ 52 ปเตอร เบทเรนส (Peter Behrens ค.ศ.1868-1940) สถาปนิกและนักออกแบบชาว

เยอรมัน 
ที่มา: Darmstadt Art Nouveau Designer, Peter Behrens, accessed February 18, 2014, 
available from http://www.azquotes.com/author/45170-Peter_Behrens 
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ภาพที ่53 บานปเตอร เบทเรนส ในหมูบานศิลปน เมืองดารมสตัดท 
ที่มา: Darmstadt Art Nouveau Designer, Peter Behrens house, accessed February 18,  
2014, available from http:/farm4.static.flickr.com3290/2991384423_f4a5d6f604.jpg 
 

 
 

ภาพที ่54 หองอาหารภายในบานปเตอร เบทเรนส ในหมูบานศิลปน เมืองดารมสตัดท 
ที่มา: Darmstadt Art Nouveau Designer, Peter Behrens house, accessed February 18  
2014, available from http://www.daniellaondesign.com/blog/peter-behrens-housein- 
darmstadt 
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ภาพที ่55 ชุดรับรับประทางอาหาร ออกแบบโดย ปเตอร เบทเรนส 
ที่มา: Peter Behrens design, Desk Set, accessed February 18, 2014, available from 
http://www.design-is-fine.org/post/118640832779/peter-behrens-desk-set-1902- 
sterling-silver 
 

 
 

ภาพที ่56 ชุดชอนสอม ออกแบบโดย ปเตอร เบทเรนส 
ที่มา: Peter Behrens design, Desk Set, accessed February 18, 2014, available from 
http://collections.lacma.org/node/206259 
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ความโดดเดนของ ศิลปะแนวยูเกนสติล (Jugendstil) ในประเทศเยอรมนี คือ การนํา
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาออกแบบเปนลวดลายประดิษฐที่เรียบงายคลายรูปทรงเรขาคณิต 
ซึ่งเกิดจากการลดทอนรายละเอียดของรูปทรงในธรรมชาติจนกลายเปนแกนแทของรูปทรงพื้นฐาน 
แนวคิดในการสรางงานลักษณะนี้ไดกลายเปนเอกลักษณอันโดดเดนของศิลปะแนวยูเกนสติล 
ศิลปนกลุมนี้มีความชํานาญรอบดานในการผสานรูปทรงอันเรียบงายเขากับวัสดุหลากหลายชนิด 
แตมีสีสันเพียงไมมาก ใหกลมกลืนเขากันไดอยางลงตัว ถึงแมรูปทรงของลวดลายจะไมออนชอย
พล้ิวไหวเหมือนกับผลงานของกลุมศิลปนในประเทศอ่ืน แตผลงานของศิลปนแนวยูเกนสติลก็
แสดงใหเห็นแนวทางการสรางงานที่แหวกแนวและเปนเอกลักษณของตนเองอยางชัดเจน ซึ่งจะ
กลายเปนแรงบันดาลใจใหกับศิลปนรวมสมัยในการพัฒนางานของตนเองใหกาวหนาตอไปอีกดวย 
แนวทางการสรางงานในแบบฉบับของศิลปะแนวยูเกนสติลจะมีความคลายคลึงกับแนวทางการ
สรางงานของกลุมเวียนนาซีเซสชั่น 

เม่ือป ค.ศ. 1897 ไดมีการกอตั้งกลุม ”เวียนนาซีเซสชัน” (Vienna Secession ) ข้ึนใน
กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย (ภาพที่ 57-66) ซึ่งนับเปนกลุมศิลปนที่ทรงพลังอีกกลุมหนึ่ง 
เนื่องจากเปนศูนยรวมของศิลปนรุนใหมกลุมใหญที่มีพลังผลักดันในการทํางานอยางทวมทน 
ศิลปนที่เขามารวมตัวกันเปนกลุมเวียนนาซีเซสชัน เปนศิลปนหนุมหัวกาวหนาที่มีอุดมการณ
รวมกันอยางชัดเจน นั่นคือ ไมไดตองการการปฏิวัติทางศิลปะ แตตองการแสวงหารูปทรงที่มี
สุนทรียภาพในการสรางงานศิลปะ ดังคําประกาศของพวกเขาที่วา “Der Zeit ihre Kunst, der 
Kunst ihre Freiheit” (ยุคสมัยแหงศิลปะ อิสระแหงศิลป) ซึ่งมีความหมายวา ยุคสมัยแหงศิลปะได
มาถึงแลว เชนเดียวกับอิสระในการสรางงานศิลปะ อิสระทางความคิดในการสรางงานที่เปดกวาง
เปนส่ิงที่ศิลปนในยุคนั้นตางแสวงหามาโดยตลอด ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการรวมกลุมกัน
ของเหลาศิลปนและสถาปนิกเพื่อสรางและแสดงผลงานรวมกัน  บางคร้ังก็รวมกันแสดง
ความสามารถและฝมืออยางเต็มที่ในการสรางงานจนเปนที่เล่ืองลือ เชน การออกแบบตกแตง
หองอาหารในวิลลา สโตเคลส (Villa Stoclet) (ภาพที ่68) ซึ่งเปนการรวมงานกันระหวางจิตรกรคือ 
กุสตาฟ คลิมต(Gustav Klimt ค.ศ.1862-1918) (ภาพที่ 58) และ โยเซฟ ฮอฟฟมันน (Josef 
Hoffmann ค.ศ.1870-1956) (ภาพที่ 59) สถาปนิกผูมีชื่อเสียง ซึ่งเปนสมาชิกของกลุมเวียนนาซี
เซสชันดวยกันทั้งคู การออกแบบตกแตงภายในหองอาหารแหงนี้สวยงามจนตองมองผานไปอยาง
ชาๆ เนื่องจากทุกรายละเอียดลวนประณีตงดงาม ผนังหองประดับดวยภาพโมเสคที่ กุสตาฟ 
คลิมต เปนผูเลือกวัสดุดวยตัวเอง สวนฮอฟฟมันนเปนผูออกแบบอาคาร เคร่ืองเรือน และชุด
รับประทานอาหาร เชน จานชาม ชอน แกว ฯลฯ ดวยเหตุนี้ ทุกส่ิงทุกอยางในบานนี้จึงเปนงาน
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ศิลปะแบบเบ็ดเสร็จ (total work of art) อยางแทจริง ศิลปนกลุมเวียนนาซีเซสชันรวมตัวกันจัด
นิทรรศการแสดงงานข้ึนอยางตอเนื่อง และไดรับกระแสตอบรับที่ดีเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
นิทรรศการแสดงงานคร้ังแรกที่ กุสตาฟ คล้ิมเปนผูออกแบบโปสเตอรนิทรรศการแสดงงานของกลุม 
มีผูชมเปนจํานวนมากถึง 57,000 คน รวมทั้ง จักรพรรดิฟรานซโจเซฟ (Emperor Franz Josef) 
ดวย 

ในนิทรรศการของกลุมเวียนนาซีเซสชันมีการแสดงสินคาแทบทุกประเภทและทุก
รูปแบบ ไมวาจะเปนเคร่ืองประดับ เคร่ืองตกแตงบาน หรือเคร่ืองใชภายในบาน จะเห็นไดวา นี่เปน
ยุคแหงการเปดกวางทางความคิดในการสรางงาน ศิลปนไดนําแนวทางการสรางงานในเชิงชางมา
ประยุกตใชกับการออกแบบนําเสนอผานวัสดุที่แปลกใหมหลากหลายชนิด ผลงานการออกแบบ
ส่ิงของเคร่ืองใชของศิลปนกลุมนี้ที่โดดเดนดวยรูปแบบที่หลากหลาย ไดสรางความตื่นตาตื่นใจแก
ผูชมเปนอยางมาก ตั้งผลงานชิ้นจิ๋วจนกระทั่งผลงานสถาปตยกรรมขนาดใหญเลยทีเดียว 

 

 
 

ภาพที่ 57 การรวมกลุมศิลปนเวียนนาซีเซสชัน (Vienna Secession) ประเทศเทศออสเตรีย
(ประกอบดวย กุสตาฟ คลิมต (Gustav Klimt), โยเซฟ ฮอฟฟมันน (Josef Hoffmann), 
โยเซฟ มาเรียออลบริช (Joseph Maria Olbrich), ออตโต วากเนอร (Otto Wagner), 
มัค คลิงเกอร (Max Klinger), อดอลฟ โบม (Adolf Bohm), อัลเฟรด โรลเลอร (Alfred 
Roller), โคโลมัน โมเซอร (Koloman Moser), เฟอรดินันด อันดรี (Ferdinand Andri)) 

ที่มา: Vienna Secession, Vienna Secession Artist, accessed February 18, 2014, 
availablefrom http://marywcraig.com/2015/04/20/the-viennese-secession/ 
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ภาพที ่58 กุสตาฟ คลิมต (Gustav Klimt ค.ศ.1862-1918) 
ที่มา: Vienna Secession Artist, Gustav Klimt, accessed February 18, 2014, available from 
https://www.pinterest.com/pin/486388828479956757/ 
 

 
 

ภาพที ่59 โยเซฟ ฮอฟฟมันน (Josef Hoffmann ค.ศ.1870-1956) 
ที่มา: Vienna Secession Artist, Josef Hoffmann, accessed February 18, 2014, available 
fromhttps://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Hoffmann 
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ภาพที ่60 โยเซฟ มาเรีย ออลบริช (Joseph Maria Olbrich ค.ศ.1867-1908) 
ที่มา Vienna Secession Artist, Joseph Maria Olbrich, February 18, 2014, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Maria_Olbrich 
 

 
 

ภาพที ่61 ออตโต วากเนอร (Otto Wagner ค.ศ.1841-1918) 
ที่มา: Vienna Secession Artist, Otto Wagne, accessed February 18, 2014, available from 
https://www.pinterest.com/pin/311100286739334166/ 
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ภาพที ่62 มัซ คลิงเกอร (Max Klinger ค.ศ.1857-1920) 
ที่มา:  Vienna Secession Artist, Max Klinge, accessed February 18, 2014, available from 
https://www.pinterest.com/pin/158189005638047397/ 
 

 
 

ภาพที ่63 อดอลฟ โบม (Adolf Bohm ค.ศ.1857-1927) 
ที่มา: Vienna Secession Artist, Adolf Bohm, accessed February 18, 2014, available from 
http://www.gustav-mahler.eu/index.php/personen-2/413-boehm-adolf-1861-1927 
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ภาพที ่64 อัลเฟรด โรลเลอร (Alfred Roller ค.ศ. 1864-1935) 
ที่มา: Vienna Secession Artist, Alfred Roller, accessed February 18, 2014, available from 
http://www.gustav-mahler.eu/index.php/personen-2/655-roller-alfred-1864-1935 
 

 
 

ภาพที ่65 โคโลมัน โมเซอร (Koloman Moser ค.ศ.1868-1918) 
ที่มา: Vienna Secession Artist, Koloman Moser, accessed February 18, 2014, available 
from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koloman_Moser_003.jpg 
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ภาพที ่66 เฟอรดินนัด อันดรี (Ferdinand Andri ค.ศ. 1871-1956) 
ที่มา: Vienna Secession Artist, Ferdinand Andri, accessed February 18, 2014, available 
from http://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Bibliothek/%C3%96sterrei 
chisches_Personenlexikon_1992/Andri,_Ferdinand 
 

 
 
ภาพที ่67 อาคารซีเซสชัน สถาปตยกรรมที่เปนสัญลักษณของกลมุ ’เวียนนาซีเซสชัน’ (Vienna 

Secession) ประเทศออสเตรีย 
ที่มา: Vienna Secession, Vienna Secession Building, accessed March 3, 2014, available 
from https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Secession 
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ภาพที ่68 หองอาหารในวิลลา สโตเคลส (Villa Stoclet) 
ที่มา: Villa Stoclet Dining room, accessed March 3, 2014, available from http:// 
paradisus.overblog.com/2014/06/l-arbre-de-vie-gustave-klimt.html 
 

ความโดดเดนในการสรางงานของศิลปนกลุม“เวียนนาซีเซสชัน”คือการออกแบบ
ลวดลายที่มีเอกลักษณเปนของตนเองซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ถึงแมจะมีการลดทอน
รายละเอียดลงบางแตก็ยังสังเกตเห็นไดถึงที่มาของรูปทรงเหลานั้น เสนสายที่พล้ิวไหวถูกนํามาใช
ลดทอนความแข็งของเสนตรง ลวดลายเรียบงายสบายตาซึ่งมีกล่ินอายของศิลปะญี่ปุนถูกผสาน
เขาดวยกันอยางลงตัว แตในความเรียบงายนั้นก็ยังมีการนําสีทองมาชวยเพิ่มความโดดเดนของ
ลวดลายไดอยางสวยงามจนกลายเปนเอกลักษณในการสรางงานของศิลปนกลุมนี้  เนื่องจาก
ศิลปนไดยอนกลับไปศึกษาศิลปะในยุคกลางและนํามาประยุกตใชในการสรางงานตามรูปแบบ
ของตนเองแรงบันดาลใจจากยุคกลางจึงสะทอนผานผลงานการออกแบบหลากหลายชนิด ไมวาจะ
เปนผลงานการออกแบบเคร่ืองประดับ เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชหรือลวดลายการประดับตกแตง
สถาปตยกรรม อยางไรก็ตาม ถึงแมวา ผลงานของศิลปนแตละคนลวนแลวแตมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว แตเม่ือมองโดยภาพรวมแลว ผลงานของศิลปนกลุมเวียนนาซีเซสชันก็แสดงใหเห็นถึง
พัฒนาการทางรูปแบบที่อยูในทิศทางเดียวกัน 

เสปนเปนอีกประเทศหนึ่งที่รับเอากระแสของศิลปะรวมสมัยมาประยุกตใหเขากับการ
สรางงานของตนเองจนกลายเปนเอกลักษณของประเทศ กลุมศิลปนที่มีแนวคิดทันสมัยและ
พยายามหลีกหนีจากกฎเกณฑของประเพณีนิยมดั้งเดิมไดรวมกลุมกันเพื่อสรางงานศิลปะใน
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รูปแบบใหม โดยการนํากระแสการสรางงานศิลปะรวมสมัยที่แพรหลายไปทั่วทั้งทวีปยุโรปในเวลา
นั้นมาประสานเขากับวัฒนธรรมทองถิ่นที่ เชน กล่ินอายของวัฒนธรรมแคตาโลเนียดั้งเดิมที่สะสม
มาอยางยาวนานและสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน จนสามารถพัฒนารูปแบบศิลปะอันเปนเอกลักษณ
ของตนเองได ศิลปะรูปแบบใหมในประเทศเสปนนี้เรียกกันวา “โมเดิรนนิสโม” (Modernisme) ยุยส 
โดมิเนค อิ มองคตาเนต (ภาพที่ 69) เปนผูมีบทบาทสําคัญในการเคล่ือนไหวของกลุมโดยมีนคร
บารเซโลนาเปศูนยกลางศิลปะรวมสมัยแหงยุคของเสปน 

 

 
 

ภาพที ่69 ยุยส โดมิเนค อิ มอนตาเนร (Lluis Domènech i Montaner ค.ศ.1850-1923) ผูนําการ 
 เคล่ือนไหวศิลปะแนวใหม โมเดิรนนิสโม (Modernisme) ในประเทศเสปน 

ที่มา: Modernisme of Spain, Lluis Domènech i Montane, accessed March 12, 2014, 
available from http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?article2932 
 

ผลงานของยุยส โดมิเนค (ภาพที ่70-76) ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะบาโรคและศิลปะ
ในยุคกลางคอนขางมาก การยอนกลับไปศึกษาศิลปะยุคเกาเพื่อคนหารูปแบบการสรางงานที่เปน
แนวทางของตนเองเปนส่ิงที่ทาทายสําหรับศิลปน เนื่องจากตองคนหาแนวทางที่จะหลุดออกจาก
กรอบประเพณีที่บรรพบุรุษไดสรางไวอยางดี โจทยสําคัญคือตองทําอยางไรจึงจะสามารถหลุดออก
จากกรอบได และสามารถยืนอยูบนแนวทางการสรางงานของตนไดอยางแนวแน ดวยเหตุนี้การ
ยอนกลับไปศึกษารูปแบบการสรางงานศิลปะในยุคกอนๆ ดวยความเขาใจอยางละเอียดลึกซึ้ง จึง
เปนส่ิงจําเปนอยางมากสําหรับศิลปนในยุคนั้น ผลงานของยุยส โดมิเนค แสดงใหเห็นการนําเอา
แนวคิดในการสรางงานแบบบาโรกมาประยุกตใชอยางแยบยล เอกลักษณของศิลปะบาโรกคือ 
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การเนนความเคล่ือนไหวขององคประกอบยอยเพื่อสรางพลังแหงการเคล่ือนไหวแกองคประกอบ
ใหญ ดวยเหตุนี้ เสนโคงเสนเวาจึงเปนองคประกอบสําคัญในการสรางงาน นอกจากนั้น การนําส่ือ
วัสดุหลากหลายชนิดมาผสมผสานในการสรางงานก็นับเปนความทาทายสําหรับศิลปนดวย ดวย
เหตุนี้  สถาปนิกบาโรกจึงนิยมใชลวดลายที่ออนชอยประดับตกแตงลงบนสวนตางๆ ของ
สถาปตยกรรมและวัสดุหลากหลายชนิดและตางสีสันมาประดับตกแตงอาคาร อีกทั้งยังกําหนด
ตําแหนงที่แสงตกกระทบลงบนวัสดุ ทําใหสีสันของวัสดุตางๆ เปลงประกายสวยงามเปนอยางมาก 
แนวคิดของสถาปนิกบาโรกที่ถือวา สถาปตยกรรมคือประติมากรรมขนาดใหญ ทําใหเกิดแนวคิด
ในการหลอมรวมศิลปะทุกสาขาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดอยางลงตัวไมวาจะเปนประติมากรรม
ทั้งนูนสูง นูนต่ําและลอยตัว ที่ประดับตกแตงทั้งหนาตึกและผนังหรือเพดานภายในอาคารอยางไร
ขีดจํากัด รวมไปถึงภาพวาดที่เพิ่มลูกเลนใหพื้นที่สวนเวาสวนโคงบนเพดานหรือฝาผนังอยาง
สวยงาม แนวคิดของศิลปะบาโรกดังกลาวไดกลายเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงาน
สถาปตยกรรมของ ยุยส โดมิเนคอยางชัดเจน และไดสงอิทธิพลใหแกสถาปนิกรวมสมัยทามกลาง
กระแสโมเดิรนนิสโมที่แพรหลายไปทั่วทั้งเมืองบารเซโลนาเวลานั้น 
 

 
 

ภาพที ่70 พาลาอู ดู ลา มิวสิคกา (Palau de la Música) ผลงานการออกแบบอันโดดเดนของ 
ยุยส โดมิเนค อิ มอนตาเนร 

ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014, 
available from http://www.flickriver.com/photos/42311564@N00/3573294866/ 
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ภาพที ่71 รายละเอียดจากภาพที ่70 
ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014 
available from https://monicastangledweb.com/tag/palau-de-la-musica-catalana/ 
 

 
 

ภาพที ่72 การออกแบบตกแตงภายนอก พาลาอู ดู ลา มิวสิคกา (Palau de la Música) 
ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014, 
available from http://bitesizedtravel.ca/2012/09/19/mangling-languages-touringpalau- 
de-la-musica-catalana/ 
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ภาพที ่73 ภายใน พาลาอู ดู ลา มิวสิคกา (Palau de la Música) ผลงานการออกแบบอันโดด 

เดนของ ยุยส โดมิเนค อิ มอนตาเนร 
ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014, 
available from http://bitesizedtravel.ca/2012/09/19/mangling-languages-touringpalau- 
de-la-musica-catalana/ 
 

 
 
ภาพที่ 74 การประดับตกแตงผนังดวยการการผสานลวดลายระหวางเทคนิคโมเสคและ

ประติมากรรมใน พาลาอู ดู ลา มิวสิคกา (Palau de la Música) 
ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014, 
available from available from http://www.barcelonaguidebureau.com/wp-content/ 
uploads/2016/02/Palau_de_la_M--sica_-_Escultures_dEusebi_Arnau.jpg 
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ภาพที ่75 การประดับตกแตงผนังดวยการผสานลวดลายระหวางเทคนิคโมเสคและประติมากรรม

ในพาลาอู ดู ลา มิวสิคกา (Palau de la Música) 
ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014, 
available from https://thinkmuseum.wordpress.com/tag/jules-et-jim/ 
 

 
 

ภาพที ่76 การประดับกระจกสีบนเพดานใน พาลาอู ดู ลา มิวสิคกา (Palau de la Música) 
ที่มา Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12,  
2014, available from https://www.likealocalguide.com/barcelona/palau-de-lamusica- 
catalana 
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ภาพที ่77 คาซามิลลา (Casa Milá ค.ศ.1906-1910) โดยอันโตนี เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi,Casa Milá, accessed March 18, 2014, available from http:// 
www.daniellaondesign.com/blog/july-18th-2015 
 

 
 

ภาพที ่78 คาซาบัทโยว (Casa Batlló ค.ศ.1904-1906) โดยอันโตนี เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Batlló, accessed March 18, 2014, available from http:// 
justfunfacts.com/interesting-facts-about-casa-batllo/ 
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บทท่ี 3 
ประวัติชีวติและการทํางานของ อันโตนี เกาด ีอี กูรเนต 

 
อันโตนี เกาดี อี กูรเนต (Antoni Gaudí i Cornet) (ภาพที ่79) เปนสถาปนิกชาวเสปน

ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เขาไดออกแบบสถาปตยกรรมที่โดดเดนไวมากมาย และสรางชื่อเสียงดวย
ผลงานอันแปลกตาซึ่งไดแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาต ิ

 

 
 
ภาพที ่79 อันโตนี เกาดี อี กูรเนต ราว ค.ศ. 1878 
ที่มา: Antoni Gaudi, accessed March 19, 2014, available from https://en.wikipedia.org 
/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD 

 
เกาดีเกิดเม่ือวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1852 ที่เมืองรูช (Reus) เมืองเล็กๆ ใกลกับเมือง

ทาราโกนา (Tarragona) ในแควนคาตาโลเนีย (Catalonia) และอยูหางจากเมืองบารเซโลนา         
( ฺBarcelona) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 66 ไมล บิดาของเกาดีเปนชาวเมืองริอูดอมส 
(Riudoms) ประกอบอาชีพชางหลอทองแดงที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยปู และสงตอมาจนถึงเกาดี
 ความรูทางเทคนิคและทักษะฝมือการหลอทองแดงที่เกาดีคุนเคยและคลุกคลีมาตั้งแตวัยเยาวได
กลายเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบของเกาดีมาโดยตลอด 
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เกาดีเติบโตข้ึนทามกลางธรรมชาติของเมืองรูชภูมิลําเนาของมารดา ซึ่งประกอบดวย
ภูเขาและทะเล ทําใหเขาไดซึมซับและผูกพันอยางใกลชิดกับความงดงามและความสงบรมร่ืนของ
ผืนปาและตนไมใบหญาบนภูเขา รวมทั้งแสงอาทิตยที่เปลงประกายระยิบระยับกระทบบนผิวน้ํา
ของฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียน ความงดงามของภูมิประเทศและสีสันจากธรรมชาติเหลานี้ได
กลายเปนแรงบันดาลใจอันไมส้ินสุดในงานสรางสรรคของสถาปนิกผูนี้ เกาดีกลาวไวบอยคร้ังวา 
“สถาปตยกรรมของเขาเปรียบเสมือนทะเลเมดิเตอรเรเนียน  (“His architecture to be 
“Mediterranean”) เขาเชื่ออยางนั้น”1 เมืองรูช(Reus) (ภาพที ่80) ตั้งอยูในแควนคาตาโลเนียทาม
กลางรองรอยวัฒนธรรมอันเกาแก ส่ิงกอสรางยุคโบราณเชื่อมโยงกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร ไม
วาจะเปนสะพานขามแมน้ํา และลําหวยนอยใหญที่กอสรางดวยอิฐและหิน (ภาพที่ 81) ซึ่งเปน
เทคนิคการกอสรางที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยอาณาจักรโรมันบอยคร้ังที่เกาดีกลาวถึงสถานที่นี้
อยางชื่นชมและแสดงความรูสึกภาคภูมิใจที่ไดเติบโตข้ึนทามกลางธรรมชาติและแวดลอมไปดวย
โบราณสถานและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเกาแกซึ่งสืบทอดมาอยางยาวนาน ดวยเหตุนี้จึงอาจ
กลาวไดวา สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเกาแกของแคตตาโลเนียคือเบาหลอม
ความเปนตัวตนของเกาดี ซึ่งสะทอนออกมาอยางชัดเจนในผลงานสรางสรรคทางสถาปตยกรรมที่
เปนเอกลักษณไมเหมือนใครของสถาปนิกผูยิ่งใหญของโลกทานนี้ 

 

 
 
ภาพที ่80 เมืองรูช แควนแคตาโลเนยี ประเทศเสปน 
ที่มา: Catalonia, Spain, accessed March 19, 2014, available from http://miriadna.com/ 
preview/catalonia-(spain) 
                                                             

1 James Johnson Sweeney and Josep Lluís Sert, Antoni Gaudi (New York: 
Praeger, 1960), 55. 
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ภาพที ่81 รองรอยทางวัฒนธรรมที่เกาแกในแควนแคตาโลเนียประเทศเสปน 
ที่มา: Catalonia, Spain, accessed March 19, 2014, available from http://www.vikingu.es/ 
Qu%C3%A9-visitar/Puente-del-Diablo-Martorell-CastelbisBal_vi201194/fotos 
 
วัยเด็ก 

ในวัยเด็กเกาดีมีสุขภาพไมคอยสมบูรณเทาไรนัก โรคไขขอ (Rheumatic) ทําใหเกาดี
ตองเก็บตัวอยูเพียงลําพัง ไมคอยไดออกไปว่ิงเลนกับเด็กคนอ่ืนๆ แตนั่นกลับเปดโอกาสใหเกาดีใช
เวลาสวนใหญไปกับการแสวงหาความรูจากการสังเกตรูปทรงที่หลากหลายในธรรมชาติ และ
บันทึกความประทับใจเหลานั้นดวยภาพไมวาจะเปนรูปทรงที่คดงอของตนไม หรือสายลมที่พัดพา
คล่ืนซัดเขาชายฝงทะเล ความเคล่ือนไหวเหลานั้นกอใหเกิดภาพประทับใจที่ฝงลึกอยูในความทรง
จํา รูปทรงอันขรุขระของกอนหินนอยใหญในธรรมชาติและภูเขามอนเซอรรัส  (Montserrat 
Mountain) (ภาพที่ 82)สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของคาตาโลเนีย ที่กอตัวสลับซับซอนสูงตระหงาน
ประดุจดังปอมปราการ ก็เปนอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่สําคัญที่สุดใหกับการสรางงานของเกาดีใน
เวลาตอมา 
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ภาพที ่82 ภูเขามอนเซอรรัส (Montserrat) ในแควนคาตาโลเนีย ประเทศสเปน 
ที่มา: Montserrat, Barcelona Spain, accessed March 20, 2014, available from http://www. 
amazfacts.com/2015/02/16-magnificent-man-made-structures.html 
 
การศึกษา 

ในป ค.ศ. 1869 ครอบครัวของเกาดีไดยายถิ่นฐานจากบานเกิดไปยังเมืองบารเซโลนา 
ในบารเซโลนาเกาดีไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรสถาปตยกรรมแทบทุกยุคทุกสมัยจากการอาน
หนังสือหองสมุดเปนแหลงความรูชั้นเยี่ยมของเกาดี ในป ค.ศ.1867 ผลงานวาดเสนของเกาดีไดรับ
การตีพิมพในหนังสือพิมพ “El Arleguín” ที่เมืองรูช ระหวางป ค.ศ. 1869-1874 เกาดีเขาเรียน
หลักสูตรเตรียมสอบเขาศึกษาสาขาสถาปตยกรรมศาสตรในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบาร
เซโลนา ระหวางป ค.ศ.1873-1877 เกาดีเขาศึกษาสถาปตยกรรมกับ ยุยส โดมินิค อี มองคตาเนท 
(Lluis Domènechi Montaner ) ใน “Escüla Provincial dé Arquitectura” แหงบารเซโลนา 
ถึงแมวาผลงานของ ยุยส โดมินิค จะไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมบาโรคคอนขางมาก และเกาดีจะ
ไมไดนํารูปแบบการสรางงานในแนวนี้มาใชโดยตรงก็ตาม แตความรูและแนวคิดในการสรางงาน
ของ ยุยส โดมินิค ก็เปนพื้นฐานทางความคิดและแรงบันดาลใจสําคัญใหกับการออกแบบ
สถาปตยกรรมของเกาดีไมนอย 

ระหวางที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย เกาดีไดหารายไดพิเศษและประสบการณจาก
การทํางานในสํานักงานสถาปนิกหลายแหง และมีโอกาสไดรวมงานกับสถาปนิกที่มีชื่อเสียงหลาย
คน เชนโยเซฟ ฟองคเซเร (Josep Fontseré) และ ฟรานเซส เด ปาอูลา เด วียา (Francesc de 
Paula deVillar) โดยเฉพาะกับ ฟรานเซส เด ปาอูลา เด วียา (Francesc de Paula de Villar) เกา
ดีไดมีสวนรวมในการสรางอาราม (Monastery) บนภูเขามอนตเซอรรัต (Montserrat) ดวย กอนจบ
การศึกษาเกาดีไดรับรางวัลจากการประกวดแบบโคมไฟสําหรับถนนในเมืองบารเซโลนา ซึ่งยังคง
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ปรากฎใหเห็นจนถึงปจจุบัน ในป ค.ศ. 1878 เกาดีจบชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัยและเร่ิมตน
อาชีพสถาปนิกอยางเต็มตัวเกาดีเปนผูใฝใจในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมตราบจนวาระสุดทาย
ของชีวิต การศึกษาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมทําใหเขาสามารถนําวิธีการสรางงานใน
รูปแบบที่แตกตางกันมาประยุกตใชไดอยางลงตัว สถาปตยกรรมของเกาดีสะทอนใหเห็นแรง
บันดาลใจจากสถาปตยกรรมรูปแบบตางๆไมวาจะเปนสถาปตยกรรมกรีก โรมัน โกธิค มูเดคาร บา
โรก หรือ อารตนูโว ฯลฯ ซึ่งถูกประยุกตไปตามแนวคิดและจินตนาการในการสรางงานของเกาดีจน
กลายเปนเอกลักษณของตนเอง เกาดีเชื่อเสมอวา การศึกษาประวัติศาสตร โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ไมไดเปนเพียงแคการยอนคืนสูอดีต แตเปนการเร่ิมตนสูการ
สรางสรรคส่ิงใหม ซึ่งเปนส่ิงที่จะบังเกิดข้ึนในอนาคต2 นอกจากนี้ เกาดียังมีความเล่ือมใสศรัทธาใน
ศิลปะโรมัน ที่สามารถสะทอนพลังอํานาจและพิสูจนศักยภาพของอาณาจักรโรมันโดยผาน
สถาปตยกรรมซึ่งมีขนาดใหญมโหฬารออกมาไดอยางชัดเจน 

การศึกษาในมุมมองของเกาดีเปนการตอยอดความคิดจากคนยุคเกาสูคนยุคใหม ซึ่ง
ไมไดหมายถึงการหยุดคิดและหยุดสรางสรรค อิทธิพลจากงานเขียนที่ชื่อวา “The Seven Lamp of 
Architecture” ของ จอหน รัสกิน (John Ruskin) โดยเฉพาะ “The Lamp of Beauty” ซึ่งกลาวไว
วา “ลวดลายตกแตงคือบอเกิดของสถาปตยกรรม”3 รวมทั้งหนังสือ “สถาปตยกรรมฝร่ังเศสใน
คริสตศตวรรษที่ 11-13” ของ วีโอเลต เลอ ดุค (Viollet-le-Duc) ดึงดูดใจสถาปนิกหนุมใหเขาไปสู
โลกยุคกลางไดอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับแสงเงาจากดินแดนแหงความเจิดจา ซึ่ง
ทําใหเกาดีเชื่อถึงความแตกตางในรูปแบบของ “Mediterranean Gothic” ที่มีเอกลักษณเปนของ
ตนเอง  อิทธิพลเหลานี้สงผลตอแนวคิดเชิงวิเคราะหที่กล่ันกรองออกมาเปนผลงานแตละชิ้นของ
เกาดี 
 
ชีวิตการทํางานและความเคลื่อนไหวของสังคมรวมสมัย 

เม่ือกาวสูเสนทางสายอาชีพสถาปนิกอยางจริงจัง เกาดีไดทุมเททั้งชีวิตของเขาใหกับ
อาชีพนี้ผลงานของเขามีมากมายและหลากหลายไมวาจะเปนอพารตเมนต  โบสถ หรือ
สวนสาธารณะ ที่สรางชื่อเสียงใหกับสถาปนิกทานนี้จนกลายเปนสัญลักษณของเมืองบารเซโลนา 
การผสมผสานอยางกลมกลืนระหวางสถาปตยกรรม ประติมากรรม และลวดลายประดับ สะทอน

                                                             
2 Ibid., 56. 
3 John Ruskin, The Lamp of Beauty (Oxford: Phaidon, 1959), 195. 
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ใหเห็นพัฒนาการดานการออกแบบที่กาวขามผานการออกแบบสถาปตยกรรมตามแบบแผนแนว
ประเพณีนิยมสูอิสระทางความคิดที่เปนเอกลักษณของเกาดีอยางชัดเจน 

ผลงานของเกาดีแสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการตลอดเวลา ผลงานใน
ระยะแรกๆ ซึ่งเปนชวงแหงการคนหาตัวเองจะมีอิทธิพลของศิลปะ มูเดคาร (Mudéjar)4

คอนขางมากตัวอยางเชน คาซาวิเซนส (Casa Vicens 1883-1888) (ภาพที่ 83) และ วิลลาวียากิ
คาโน (Villa Quijano 1883-1885) (ภาพที่ 84) เปนตน สถาปตยกรรมทั้งสองหลังโดดเดนดวย
ลวดลายประดับและสีสันจากกระเบื้องเซรามิค ซึ่งเปนที่นิยมอยางแพรหลายในบารเซโลนา
ขณะนัน้ เกาดีเปรียบเทียบวาสถาปตยกรรมคือประติมากรรม ซึ่งรูปแบบและการนําเสนอจะตอง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันเม่ือพิจารณาผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมของเกาดีจะเห็นไดวา 
ผลงานของเขาไมใชเปนเพียงส่ิงกอสรางธรรมดาๆ แตเต็มไปดวยจินตนาการและเร่ืองราวที่
สามารถสรางชีวิตใหแกสถาปตยกรรมดวยรายละเอียดตางๆ ไมวาจะเปนสีสันที่สะดุดตา วัสดุที่
หลากหลาย หรือความพล้ิวไหวของลวดลายตกแตงที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงใน
ธรรมชาต ิ

 

 
 

ภาพที ่83 คาซาวิเซน (Casa Vicens 1883-1888) เมืองบารเซโลนา ประเทศเสปน 
ที่มา: Works of Antoni Gaudí, Casa Vicens, accessed March 24, 2014, available from 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casa_Vicens 
                                                             

4 ”มูเดคาร (Mudéjar) เปนรูปแบบสถาปตยกรรมในสเปนระหวางคริสตศตวรรษที่ 13-
15 แสดงใหเห็นการผสมผสานกันระหวางศิลปะคริสเตียนและมุสลิม สวนมากมักเปน
สถาปตยกรรมขนาดเล็ก”, ดูเพิ่มเติมใน Harold W. Booton,  Architecture of Spain (London: 
Oriel Press, 1966), 39. 
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ภาพที ่84 วิลลากิคาโน (Villa Quijano ,”El Capricho” ค.ศ.1883-1885,) 
ที่มา: Works of Antoni Gaudí, Casa El Capricho, accessed March 24, 2014, available 
from https://www.pinterest.com/glenmalo/antonio-gaudi/ 
 

ความแปลกใหมในสถาปตยกรรมของเกาดีพัฒนามาจากสถาปตยกรรมรูปแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งถูกปรับเปล่ียนโฉมใหมมาจากภายในโดยผานกระบวนการสังเคราะหที่ไดมาจาก
การศึกษาธรรมชาติอยางจริงจัง จนกลายเปนเอกลักษณของเกาดีเอง เกาดีใหความสําคัญกับทุก
รายละเอียดโดยเฉพาะความสัมพันธกันระหวางภายนอกและภายในอาคาร เนื่องจากเขาคิดวาทุก
รายละเอียดภายใตความงามลวนแลวแตมีความหมายและเกี่ยวพันกับประโยชนใชสอย แนวคิด
ดังกลาวไดกลายเปนหลักการในการทํางานและสรางอิสระทางความคิดในการออกแบบสรางสรรค
ใหกับเกาดี 

ในป ค.ศ. 1882 เกาดีไดรับการวาจางเปนงานแรกจาก เคาท เอสเซบิ เกล (Count 
Eusebi Güell) ที่ตอมาจะกลายเปนสหายสนิทและผูอุปถัมภที่สําคัญของสถาปนิกทานนี้  เกล 
(Güell) เปนนักธุรกิจคนสําคัญผูมีทั้งอํานาจ ชื่อเสียง และความรํ่ารวยจากการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเมืองบารเซโลนา ธุรกิจการคาทําใหเขาไดมีโอกาสไดเดินทางไปยังประเทศตางๆ 
มากมาย เชน อิตาลี ฝร่ังเศสอังกฤษ และเยอรมนี ฯลฯ และทุกคร้ังเกลจะใชเวลาสวนหนึ่งไปกับ
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑและสถานที่สําคัญตางๆ ในประเทศนั้นๆ เสมอ เนื่องจากเขามีความชื่น
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ชอบศิลปะเปนพิเศษ ในบานของเขามีหองสมุดที่รวบรวมความรูทางศิลปะสาขาตางๆ จากหลาย
ประเทศ หองสมุดของเขามีขนาดใหญโต กวางขวางและมีหนังสือจํานวนมากพอที่จะเปนหองสมุด
ที่ดีที่สุดแหงหนึ่งสําหรับผูที่สนใจและใฝรูดานการศึกษาอยางไมส้ินสุด โดยเฉพาะเกาดี ทุกคร้ังที่
เขามาที่บานของเกล เขามักจะขลุกอยูแตในหองสมุดและมักใชเวลาวางในการนั่งสนทนา
แลกเปล่ียนทัศนคติเกี่ยวกับเร่ืองศิลปะในมุมมองของตนเองกับเจาของบาน สถานที่แหงนี้
เปรียบเสมือนขุมทรัพยแหงความรูที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของเกาดี เพราะเขาสามารถศึกษาคนควา
ทฤษฎีตางๆ ทางศิลปะ โดยเฉพาะทฤษฎีของรัสกินและมอริส5 อยางละเอียด อีกทั้งยังสามารถ
ศึกษาความเคล่ือนไหวของศิลปะรวมสมัยในเวลานั้นดวย 

การเคล่ือนไหวของกลุม "Art and Craft Movement" ที่ตอตานความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป ทําใหศิลปนหลายคนในสมัย
นั้นไดยอนกลับไปศึกษาผลงานศิลปะยุคกลางที่ใหความสําคัญกับฝมือทางเชิงชางเปนอยางมาก 
และไดกลายเปนแรงบันดาลใจไปสูการสรางสรรคศิลปะแนวใหมที่มีชื่อเรียกแตกตางกันไปตาม
เอกลักษณของแตละประเทศ เชน อารตนูโว (Art Nouveau) ในประเทศฝร่ังเศส ยูเกนสติล 
(Jugendstil) ในประเทศเยอรมัน สติลลิเบอตี (Stile Liberty) ในประเทศอิตาลี และโมเดรนนิสโม 
(Modernisme) ในประเทศเสปน เปนตน การรวมกลุมแสดงผลงานของเหลาศิลปนโมเดรนนิสโม
ในงานนิทรรศการโลก ค.ศ. 1888(World Exhibition 1888) ที่บารเซโลนา (ภาพที่ 85) ซึ่งจัดแสดง
สินคาและนวัตกรรมที่แปลกใหม รวมทั้งการแสดงผลงานศิลปะและงานชางฝมือมากมาย
หลากหลาย นับเปนการตอกย้ําสภาพเศรษฐกิจที่ดีข้ึนเปนอยางมากของเมืองบารเซโลนา การ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วจากธุรกิจการคาขายที่มาพรอมกับความกาวหนาทางอุตสาหกรรม ทําให
เมืองที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนานกลายเปนมหานครแหงความทันสมัยควบคูไปกับ
วัฒนธรรมอันเกาแก และสรางความเปนเอกลักษณใหแกนครบารเซโลนาไดอยางนาอัศจรรย 

 

                                                             
5 จอหน รัสกิน และ วิลเลียม มอริส เปนผูนํากลุม “Art and Craft Movement” ที่

กําลังแพรหลายอยางกวางขวางในประเทศอังกฤษและทวีปยุโรปในเวลานั้น,  Mary Greensted, 
The Arts and Crafts Movement: exchanges between Greece and Britain (1876-1930) 
(University of Birmingham Research Archive: n.p., n.d.), 14. 
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ภาพที่ 85 พื้นที่แสดงนิทรรศการโลก ค.ศ. 1888 ณ นครบารเซโลนา (The Exposición 
Universal deBarcelona in 1888) 

ที่มา: The Exposición Universal de Barcelona, accessed March 24, 2014, available from 
https://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Universal_de_Barcelona_(1888) 
 

ตอนตนคริสตศตวรรษที่  20 จํานวนอาคารบานเรือนที่เต็มไปดวยสีสันอันสดใส
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในนครบารเซโลนา และทําใหบารเซโลนาไดกลายเปนเมืองซึ่งมี
ชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันลําดับตนๆ ในนามของ “Modern World” ซึ่งแพรหลายในชวงเวลานั้น 
จํานวนบานเรือนและประชากรที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดแนวคิดในการวางผังเมืองใหม 
โครงการนี้มีชื่อวา “The Eixample”ออกแบบในป ค.ศ. 1856 โดย อีเดฟอนส เซอดา (Ildefons 
Cerdà) (ภาพที่ 86) การปรับพื้นที่ในคร้ังนี้ใหความสําคัญกับการจัดภูมิทัศนที่งดงามและการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและยนระยะเวลาในการเดินทางไปมาหาสูกัน อีกทั้งยังอํานวยความ
สะดวกใหกับการคาขายที่ตองอาศัยการขนสงทางทะเลการกอสรางอาคารที่อยูอาศัยจะคํานึงถึง
การเปดชองแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตยและการถายเทอากาศโดยคํานึงถึงทิศทางลมเปนสําคัญ 
รวมถึงการแบงอาคารรานคาออกจากที่อยูอาศัยอยางเปนระเบียบและถูกสุขลักษณะ 
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ภาพที่ 86 ภาพแสดงการเปรียบเทียบผังเมืองบารเซโลนาที่ออกแบบโดย Revira และ Ildefons 
Cerdà ในป ค.ศ.1856 

ที่มา: The Eixample, Cerdà Plan, accessed March 28, 2014, available from 
https://i.ytimg.com/vi/JKJFAu9sAuM/hqdefault.jpg 
 

การปรับปรุงผังเมืองในคร้ังนี้ เปดโอกาสใหสถาปนิกรุนใหมไฟแรงไดพิ สูจน
ความสามารถของตนเอง พื้นที่แหงนี้กลายเปนสนามทดลองเพื่อสรางสรรคสถาปตยกรรมใน
รูปแบบเฉพาะของศิลปนแตละคน โดยเฉพาะศิลปนกลุมโมเดรนนิสตา ที่เปนเสมือนแกนนําในการ
สรางงานสถาปตยกรรมสมัยใหมในยุคนั้น เชน อันโตนี เกาดี อี กูรเนต (Antoni Gaudí i Cornet) 
โยเซฟ พูชิค อี กาดาฟาลช(Josep Puig i Cadafalch) และยุยส โดมินิค อี มองคตาเนท (Lluís 
Domènech i Montaner) เปนตนสถาปนิกทั้งสามคนนี้ไดสรางอาคารประเภทที่พักอาศัยใน
รูปแบบที่เปนเอกลักษณของตนเองโดยไดรับการสนับสนุนดานทุนทรัพยจากชนชั้นกลาง และ
นับเปนคร้ังแรกที่บารเซโลนาเปดประตูตอนรับแนวคิดใหมในการสรางงานสถาปตยกรรมอยาง
อิสระและกวางขวาง 

การเคล่ือนไหวของกลุมโมเดรนนิสตาเปนการประกาศตัวสูอิสระทางความคิดของ
เหลาศิลปนอีกทั้งการทํางานรวมกันของผูสรางงานศิลปะแขนงตางๆ อยางไมมีพรมแดน ศิลปนจะ
ใหความสําคัญกับภูมิปญญาของบรรพบุรุษ แตก็ไมไดปฏิเสธแนวคิดหรือรูปแบบใหมๆ ที่เกิด
ข้ึนมาพรอมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม การแสวงหาแนวทางอันเปนเอกลักษณของตนเองจึง
เปนส่ิงสําคัญที่สุดในยุคสมัยนั้น 
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เกาดีไดรับเอาศิลปะรูปแบบอารตนูโว (Art Nouveau) มาประยุกตใชในการออกแบบ
สถาปตยกรรมของเขาเชนกัน ซุมประตูทางเขาบานของ ปาเลา เกล (Palau Güell) (ภาพที่ 87) 
ปรากฏกล่ินอายของศิลปะแนวนี้อยางชัดเจน โดยเฉพาะเสนที่คดเคี้ยวพล้ิวไหวของลวดลาย
เหล็กดัด เหนือประตูทางเขามีสัญลักษณประจําตระกูลของเกล แนวคิดในการออกแบบบาน ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะรวมสมัยอยางชัดเจน ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากเกล 
ดังนั้น การสรางบานหลังนี้จึงเปนการรวมมือกันของเหลาศิลปน ไมวาจะเปนชาเป (Chape) จิตร
กรวาดภาพประดับผนังและยูโยล (Jujol) นักออกแบบลวดลายโมเสค ซึ่งตอมาศิลปนทั้งสองคนนี้ก็
ไดรวมสรางงานกับเกาดีอีกหลายโครงการ เชน การออกแบบภาพเขียนตกแตงภายในคาซามิลลา 
(Casa Míla) และการออกแบบลวดลายโมเสคประดับในสวนสาธารณะของเกล (Parc Güell) เปน
ตน 

 

 
 

ภาพที ่87 ซุมประตูทางเขาบาน Palau Güell ออกแบบโดย Antoni Gaudi ในชวงศิลปะอารตนูโว
เฟองฟู 

ที่มา: Works of Antoni Gaudí, Palau Güell, accessed March 24, 2014, available from 
http://www.artnouveau-around-the-world.org/img/barcelone/pguell_l.jpg 
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เกาดีมักสรางสรรคงานรวมกับเหลาศิลปนสาขาอ่ืนๆ ไมวาจะเปนประติมากร 
มัณฑนากรหรือจิตรกร เปนตน การทํางานรวมกันของเหลาศิลปนคือการสรางสรรคงานที่มีแนวคิด
ไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานของทุกคนชวยสรางความสมบูรณแบบและความนาสนใจใหกับองค
รวมของสถาปตยกรรม การทํางานรวมกับผูรวมงานที่มีความสามารถและรูใจ ทําใหแนวคิดในการ
ออกแบบของเกาดีไดรับการตอบสนองและถายทอดออกมาไดอยางเปนรูปธรรมและชัดเจนที่สุด 
ความเขาใจในกระบวนการชางอยางลึกซึ้ง และความแมนยําในเร่ืองของโครงสรางเปนอยางดี อีก
ทั้งประสบการณในการทํางานรวมกับเหลาชางฝมือตางๆ ทําใหเขาสามารถเห็นภาพรวมของ
สถาปตยกรรมตั้งแตยังเปนแบบราง เกาดีเขาใจอยางลึกซึ้งถึงคุณลักษณะที่หลากหลายของวัสดุ
แตละชนิดในยุคของการผลิตจากกระบวนการอุตสาหกรรม ดวยเหตุนี้ เกาดีจึงสามารถออกแบบ
เฟอรนิเจอรใหเขากับสถาปตยกรรมแตละหลังไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการออกแบบจัดวางใน
พื้นที่ใหเปนไปตามรูปแบบและแนวคิดเดียวกัน 

ความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนการผลิต 
การคนพบวัสดุใหมทําใหสถาปนิกและศิลปนสามารถเลือกวัสดุที่สามารถตอบสนองแนวคิด
สรางสรรคของตนมากข้ึน โดยเฉพาะสถาปนิกที่มีจินตนาการกวางไกลเชนเกาดี ความกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีทาทายอัจฉริยภาพของเกาด ีดวยเหตุนี้ จินตนาการจึงกลายเปนเร่ืองที่งายข้ึน 
ไมใชเปนเพียงแคความฝนสําหรับเขาอีกตอไป ผลงานสถาปตยกรรมของเกาดีในชวงหลังจึงมี
เอกลักษณอันโดดเดนมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะการออกแบบสถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัยสวนตัว
ของชนชั้นกลางที่มีฐานะรํ่ารวยจากธุรกิจอุตสาหกรรมและการคาขายที่เจริญรุงเรืองของเสปนใน
เวลานั้น อีกทั้งกระแสของการสรางชาติที่พยายามจะแสดงออกถึงเอกลักษณของบานเมืองผาน
สถาปตยกรรมที่เปรียบเสมือนหนาตาของประเทศ 

กระแสของลัทธิชาตินิยมที่เติบโตข้ึนมาพรอมกับความทันสมัยและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในสังคมยุโรปสมัยนั้น  แพรหลายเขาไปในกลุมคนชั้นปญญาชนและ
สถาบันการศึกษาชั้นสูง ยุยส โดมินิค อี มองคตาเนท (Lluis Domènech i Montaner) อาจารย
ประจําใน “The Barcelona School of Architecture” สถาบันที่เกาดีเคยศึกษา เปนผูนําแนวคิดใน
เร่ืองชาตินิยมเขามาเผยแพรในมหาวิทยาลัย การแสวงหาเอกลักษณของแผนดินเกิดของตนเองถือ
เปนหนาที่หลักของทุกคน เชนเดียวกับที่ศิลปนผูสรางงานศิลปะตองแสวงหาเอกลักษณในการ
สรางงานของตนเอง การยอนกลับไปศึกษาวิธีการสรางงานของบรรพบุรุษจึงกลายเปนส่ิงสําคัญ 
ยุยส โดมินิค เปนหนึ่งในบุคคลสําคัญผูนําศิลปะอารตนูโว หรือที่เรียกกันในเสปนวา โมเดิรนนิสโม 
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เขามาเผยแพรในบารเซโลนา6 ทามกลางการเคล่ือนไหวของศิลปะรวมสมัยหรือคตินิยมสรรผสาน 
(Eclecticism) ที่กําลังแพรหลายไปทั่วยุโรปในเวลานั้น แนวคิดของยุยส โดมินิค เนนการสราง
เอกลักษณใหแกชาติเสปนผานสถาปตยกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนหนาตาของประเทศ และตอง
สามารถสะทอนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชาติไดเปนอยางด ีอยางไรก็ตาม ถึงแมวาเกาดีจะ
มีทัศนคติในการสรางงานเชนเดียวกับ ยุยส โดมินิค แตเขาก็ไมไดออกมาเคล่ือนไหวแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองชัดเจนเหมือนกับอาจารยของเขา 

ตลอดระยะเวลาในการสรางงาน เกาดีไดศึกษาคนควาเร่ืองราวเกี่ยวกับธรรมชาติ
เสมอโดยเฉพาะการวิจัยคนควาทางชีววิทยาและพฤกษศาสตร ที่ทําใหมนุษยสามารถมองเห็น
ส่ิงมีชีวิตเล็กๆที่ไมเคยเห็นมากอนโดยผานกลองจุลทรรศน เชน สัตวเซลลเดียวหรือพืชพันธุนานา
ชนิดจากเอเชียและโลกใหม เปนตน องคความรูเหลานี้เปนสวนสําคัญที่สรางแรงบันดาลใจและ
จินตนาการในการสรางสรรคผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายในอาคาร 
รวมทั้งการออกแบบลวดลายและเคร่ืองเรือนทุกชนิดที่โดดเดนและเปนเอกลักษณใหกับเกาดี 
ผลงานสถาปตยกรรมที่นาทึ่งของเกาดีแตละหลังสะทอนใหเห็นจินตนาการและความคิด
สรางสรรคที่เกิดจากการสังเกตสรรพส่ิงในธรรมชาติ เสนสายที่พร้ิวไหวโคจรมาบรรจบกันจนเกิด
เปนรูปทรงใหม โครงสรางที่ม่ันคงของอาคารซึ่งสรางความเคล่ือนไหวดวยสีสันหลากหลายเฉดสี
ปลุกชีวิตใหมที่สดใสใหกับสถาปตยกรรม รายละเอียดจากธรรมชาติที่เกาดีนํามาประยุกตใชอยาง
สรางสรรคในการออกแบบเพิ่มคุณคาทางความงามใหแกผลงาน และเผยใหเห็นรูปแบบการสราง
งานที่เปนเอกลักษณของสถาปนิกเอง ดวยเหตุนี้สถาปตยกรรมของเกาดีจึงมีชีวิตประดุจดังเปน
สวนหนึ่งของโลกธรรมชาต ิ

การศึกษาในเร่ืองธรรมชาติอยางลึกซึ้งทําใหเกาดีเขาใจถึงโครงสรางของธรรมชาติ 
และสามารถนํามาออกแบบรายละเอียดทางโครงสรางและตกแตงสถาปตยกรรมของเขาไดอยาง
ลงตัวสถาปตยกรรมทุกหลังของเกาดีมักมีโครงสรางของธรรมชาติเขามาประสมประสานเสมอ 
นอกจากนี้การศึกษาศิลปะบาโรก7ยังเปดอิสระทางความคิดใหกับเกาดีอยางกวางขวาง โอกาสที่
                                                             

6 Gary Nisbet, Lluís Domènech i Montaner, accessed August 22, 2014, 
available from http://www.gaudiallgaudi.com/AA100.htm  

7 “หัวใจหลักของศิลปะบาโรกคือการผสานศิลปะแขนงตางๆ ไว ดวยกัน การประดับ
ตกแตงดวยประติมากรรมจิตรกรรม เปนองคประกอบสําคัญของสถาปตยกรรม เสนที่พล้ิวไหว 
รูปทรงวงรี และลวดลายกนหอยที่ทําใหสถาปตยกรรมมีชีวิตชีวาข้ึน”, ดูเพิ่มเติมใน Anna 
Fernandez Torrelles, History of architecture: Antoni Gaudí (n.p.: n.p., 2011), 11. 
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ไดจากการออกแบบกอสรางที่พักอาศัยของชนชั้นกลางที่รํ่ารวยและเปนปญญาชนหัวกาวหนา ซึ่ง
พรอมสนับสนุนความคิดใหมๆ ที่แหวกแนวไดมอบอิสระทางความคิดและจินตนาการอยางไมมีที่
ส้ินสุดใหกับเกาดี การออกแบบอาคารที่โดดเดนและแหวกแนวของเกาดีทําใหเขาไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางในหมูคหบดีที่รํ่ารวยและหัวกาวหนา ซึ่งทําใหเขามีงานออกแบบกอสรางที่ลนมือ
อยูเสมอ 

ตั้งแตป ค.ศ. 1900 เปนตนไป นับเปนจุดเปล่ียนในการสรางงานของเกาดี ผลงานการ 
ออกแบบของเขามีความโดดเดนมากข้ึน โดยเฉพาะในป ค.ศ. 1904 ที่เกาดีไดสราง “คาซาบัทโยว” 
(Casa Batlló) (ภาพที่ 88) เกาดีสามารถชุบชีวิตใหมใหกับสถาปตยกรรมหลังเกาดวยการนํา
โครงสรางทางธรรมชาตแิละสีสันของกระเบื้องเซรามิคมาสรางความโดดเดนใหกับอาคารหลังนี้จน
เปนที่กลาวถึงอยางแพรหลายไปทั่วทั้งบารเซโลนา อาคารหลังนี้เต็มไปดวยเสนโคงมนที่ปราศจาก
เหล่ียมคม ดังที่เกาดีเคยกลาวไววา "การสรางบานตามธรรมชาตินั้นไมมีอะไรเปนเสนตรง" ชวงตอ
ระหวางชั้นและตนเสาดูคลายกับขอกระดูกของมนุษย จนมีคนตั้งชื่อวา “บานกระดูก” (House of 
bone) 
 

 
 

ภาพที ่88 คาซา บัทโยว ในบารเซโลนา (ค.ศ.1904-1906) 
ที่มา: Works of Antoni Gaudí, Casa Batllol, accessed March 24, 2014, available from 
https://www.pinterest.com/pin/390898442637998217/ 
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ผลงานออกแบบทุกชิ้นของเกาดีจะแสดงใหเห็นเอกลักษณเฉพาะตัวของเกาดีเสมอ 
เชนเดียวกับ คาซามิลลา (Casa Míla) (ภาพที ่89) ที่มีรูปแบบโดดเดนเฉพาะตัวและเปยมไปดวย
จินตนาการฝนเฟองซึ่งผสานอยางกลมกลืนเขากับรูปลักษณของอาคารที่คลายกับถ้ําที่อยูอาศัย
ของชาวแอฟริกันดานหนามีลักษณะคลายรวงผ้ึงขนาดใหญรับกับเสนโคงที่ดูราวกับความ
เคล่ือนไหวของคล่ืนทะเลการออกแบบอาคารของเกาดีที่แหวกแนวและกาวหนาในลักษณะนี ้สราง
ความแปลกใหมซึ่งไมเคยมีปรากฏมากอนใหกับสถาปตยกรรมในยุคนั้นทั้งในเสปนและทวีปยุโรป 

 

 
 

ภาพที ่89 คาซามิลลา ในบารเซโลนา (ค.ศ.1905-1910) 
ที่มา: Works of Antoni Gaudí, Casa Milla, accessed March 28, 2014, available from 
http://www.barcelonacard.com/en/la-pedrera-casa-mil%C3%A0 
 

ความกาวหนาในการออกแบบของเกาดีที่ผสานภูมิทัศนและสถาปตยกรรมเขากันได
อยางสมบูรณลงตัวเผยใหเห็นอยางชัดเจนในการออกแบบ “Parc Güell” สวนสาธารณะที่
ออกแบบสวนและสถาปตยกรรมรวมถึงประติมากรรมใหมีความสัมพันธกับพื้นที่เดิมที่เปนเนินให
มากที่สุดเทคนิคการกอผนังและกําแพงแบบกรีกดั้งเดิมถูกนํามาประยุกตใชในการกอสรางที่นี่ ทํา
ใหสวนสาธารณะแหงนี้คงความเปนธรรมชาติไดมากที่สุด และกลายเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
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ของชาวเมืองบารเซโลนาจนถึงปจจุบัน จินตนาการของเกาดีที่ถายทอดลงบนกระดาษ ถูกนํามา
สรางใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางนาอัศจรรย 

พัฒนาการทางความคิดที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของเกาดี ปรากฏชัดในผลงาน
มหึมาที่สุดในชีวิตของเขา นั่นคือ ซากราดาฟามิลิยา (La Sagrada Família) โบสถขนาดใหญ ที่
สรางในรูปแบบศิลปะโกธิคในอดีต เกาดีปรับโครงสรางอาคารเกา ที่สรางข้ึนเม่ือรอยปมาแลว ให
กลายเปนโบสถสมัยใหมขนาดใหญที่สงางาม ซึ่งสามารถรองรับนักรองไดถึง 1500 คน รวมทั้งเด็ก
รองประสานเสียงอีก 700 คน 
 
ปนปลายชีวิต 

ชีวิตสวนตัวของศิลปนผูนี้ไมไดราบร่ืนเหมือนกับการทํางาน หากตองพบเจอกับความ
สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักในชวงเวลาที่หางกันไมนาน ในป ค.ศ. 1876 แมและพี่ชายของเกาดีได
เสียชีวิตลงในเวลาไลเล่ียกัน และในป ค.ศ. 1878 นองสาวของเขาก็ตองมาจากไปอีกคน ตอมา 
ฟรานเซสเซ เบิรนเนกอุเกวย (Francése Berneguuer) เพื่อนรวมงานซึ่งเปนทั้งผูชวยคนสําคัญ
และเพื่อนสนิทไดเสียชีวิตลง ทําใหเกาดีถึงกับกลาววา “ฉันไดสูญเสียแขนขางหนึ่งของฉันไปแลว”8

แตชะตาชีวิตที่ไรความปราณีทําใหเกาดีตองเฝามองคนที่รักจากไปทีละคน ไมวาจะเปนบิดาที่
เสียชีวิตลงในวัย 93 ปและหลานสาว โรซา เอเคอาร อี เกาดี (Rosa Egea i Gaudí) ซึ่งเปนญาติ
สองคนสุดทายที่เกาดีเหลืออยูก็เสียชีวิตลงในวัย 37 ปศาสนาดูเหมือนจะเปนที่ยึดเหนี่ยวทางใจทีด่ี
เทียบเทากับงานศิลปะสําหรับสถาปนิกทานนี้ เกาดีนับถือศาสนาคริสตนิกายคาทอลิค ซึ่งเปนอีก
หนึ่งแรงผลักดันสําคัญในการสรางสรรคงานของเขา ความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนาและการศึกษา
หลักธรรมะอยางถองแททําใหเกาดีเปนผูนําสวดที่ดีคนหนึ่ง ความรูและความละเอียดถี่ถวนของ
สถาปนิกสะทอนใหเห็นในการบูรณะโบสถซากราดาฟามิลิยา (La Sagrada Família) ผลงานที่
กล่ันกรองความเล่ือมใสและศรัทธาในคริสตศาสนาออกมาจากภายใน ทําใหมหาวิหารแหงนี้
ยิ่งใหญอลังการและไรซึ่งจุดจบจนถึงปจจุบัน ดังที่เกาดีเคยกลาวไววา “ศิลปนผูอยูนอกศาสนา
สรางทุกอยางข้ึนมาจากส่ิงตางๆ ที่อยูภายนอก แตเราสรางทั้งหมดออกมาจากภายในเหมือนกับ
ผ้ึง”9 คําพูดนี้พิสูจนไดถึงความศรัทธาอยางซาบซึ้งในคริสตศาสนาที่เปรียบเสมือนพลังนําทางสู
แสงสวางในชีวิต และการสรางงานตอไปอยางไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยของเกาดี 
                                                             

8 “I have lost one of my arms ”, ดูเพิ่มเติมใน James Johnson Sweeney and 
Josep Lluís Sert, Antoni Gaudi, 49. 

9 Ibid., 58. 
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ความรูที่เกาดีไดสะสมไวมีมากมายจากประสบการณทํางานและการอานหนังสือ อีก
ทั้งความสนใจสวนตัวที่นํามาสูการคนควาและวิเคราะห จนเกิดเปนความรูใหมกลายเปนส่ิงที่ลํ้า
คายิ่งนัก บอยคร้ังเขามักจะพรํ่าสอนคนงานในสถานที่กอสรางใหรูถึงวิธีการทํางาน ไมวาจะเปน
เร่ืองของโครงสรางและแนวคิดในการสรางงานศิลปะของศิลปน ในวันพักผอนเขามักจะออกไป
ตรวจงานของชางเขียนแบบและชางทําแบบเพื่อแกไขและปรับปรุงใหไดบรรลุตามความตองการ
ของตนเองการศึกษาสงผลตอความคิดที่จะสรางโรงเรียนเพื่อปลูกฝงความรู แนวคิด เทคนิค และ
วิธีการสรางสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาวาจะตองมีกระบวนการอยางไรบางเพราะเขาไมอยากให
ความรูเหลานี้สูญหายไปพรอมกับกาลเวลาและยุคสมัยที่กําลังเปล่ียนแปลง พื้นที่เล็กๆ ดานหนา
โบสถซากราดาฟามิลิยาจึงเปนเหมือนดังสถานที่บมเพาะบุคลากรที่มีทั้งฝมือและความคิด
สรางสรรคเพื่อเปนการจุดประกายใหกับคนรุนใหมและสรางหนาตาใหแกเมืองนี้ตอไปในอนาคต 
เกาดีไดสรางโรงเรียนสําหรับลูกของคนงานกอสรางโบสถโดยใหชื่อวา “Sagrada Família School” 
ซึ่งถึงจะเปนโรงเรียนเล็กๆ ไ มใหญโตนัก แตเกาดีก็ไมละเลยในการออกแบบอาคารขนาดยอมหลัง
นี้ ความคิดสรางสรรคแฝงอยูในอาคารทุกหลังที่เกาดีไดสรางข้ึน อิฐที่ประกอบข้ึนเพื่อสรางผนังที่
โคงมนตามโครงสรางของอาคาร โดยเฉพาะสวนของหลังคา ที่เกิดเปนเสนสายที่พล้ิวไหวเปรียบดัง
รูปทรงในธรรมชาติที่กําลังปลิวไสวไปตามสายลม โดยเฉพาะเม่ือมองจากมุมดานบนจะให
ความรูสึกถึงความเคล่ือนไหวของสถาปตยกรรมหลังนี้ไดอยางชัดเจน (ภาพที ่90) 
 

 
 

ภาพที ่90 อาคารเรียนสําหรับลูกของคนงานกอสรางโบสถ ที่มีชื่อวา Sagrada Família School 
ที่มา: Works of Antoni Gaudí, Sagrada Família School, accessed March 28, 2014, 
available from http://www.contemporarynomad.com/2013/10/la-sagrada-familia-and-the-
architecture-of-gaudi/ 
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หลังจากคาซามิลลา (Casa Míla) สรางเสร็จสมบูรณในป ค.ศ. 1910 เกาดีไดทุมเท
เวลาที่เหลือในบั้นปลายชีวิตทั้งหมดใหกับการสรางโบสถซากราดาฟามิลิยา (La Sagrada 
Família) หลังจากบิดาเสียชีวิต เขาไดยายจากบานพักรับรองใน “Parc Güell” ไปอยูในโบสถแหงนี้ 
หองทํางานเล็กๆ ของเกาดีเต็มไปดวยแบบปูนพลาสเตอรและลวดสําหรับทําแบบจําลองที่อยูใน
ข้ันตอนทดลองเตียงนอนของเขาหอมลอมไปดวยกองหนังสือ พื้นเต็มไปดวยวัสดุหลากหลาย
กระจายอยู โตะทํางานซอนทับไปดวยกระดาษแบบรางและแผนผังอาคารตางๆ เกาดีมีเพียงพื้นที่
เล็กๆ สําหรับนอนพักผอนบนเตียงนอนเทานั้น (ภาพที ่91) 
 

 
 
ภาพที ่91 ภาพบรรยากาศในหองทํางานของเกาดี 
ที่มา: Antoni Gaudí, Antoni Gaudi Studio, accessed March 28, 2014, available from 
http://www.gaudidesigner.com/uk/sagrada-familia-gaudis-atelier-in-the-sagrada-familia-
as-it-wasbefore-his-death_336.html 
 

เกาดีทุมเทใหกับการสรางงานที่ตนรักจนไมสนใจวาที่อยูอาศัยอยูในสภาพใด 
ถึงแมวาจะแตงตัวซอมซอเหมือนคนยากจน แตในสมองของเขาก็รํ่ารวยไปดวยความรูมากมาย 
ชื่อเสียงเงินทองและรูปลักษณภายนอกไมไดเปนส่ิงสําคัญสําหรับเกาดี การไดมุงม่ันสรางสรรค
งานตางหาก คือส่ิงที่เขาขวนขวายมาตลอดชีวิต หลังจากตัดสินใจไมรับงานออกแบบกอสรางอีก
ตอไป เกาดีก็ตองประสบกับปญหาดานการเงินมาโดยตลอด แตนั่นก็หาไดเปนอุปสรรคสําคัญ



78 

 

สําหรับเขาไม ผลงานจํานวนมากของเกาดีเปนเพียงแคแบบรางในกระดาษ ที่ไมมีโอกาสไดสราง
จริงเชนเดียวกับผลงานชิ้นสุดทาย ถึงแมจะยังสรางไมเสร็จสมบูรณ แตแนวคิดของเกาดีก็ปรากฏ
ใหเห็นอยางชัดเจนในแบบจําลองอาคารที่พรอมใหกับคนรุนหลังมาสานตอเจตนารมณของเขา ไม
วาความหวังที่จะเห็นโบสถหลังนี้เสร็จสมบูรณจะใชเวลานานแคไหนก็ตาม (ภาพที ่92) 
 

 
 

ภาพที ่92 แบบจําลองที่เสร็จสมบูรณของโบสถ Sagrada Família 
ที่มา: Antoni Gaudí, Sagrada Familia Model, accessed March 28, 2014, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Fam%C3%ADlia 

 
เม่ือคร้ังยังมีชีวิตอยูเกาดีไดรับสมญานามจากคนทั่วไปวา “ชายผูรักสันโดษ” แตเพื่อน

สนทิรวมถึงผูที่เคยรวมงานกับเกาดีไมเห็นดวยกับสมญานามนี้ และเปดเผยความจริงที่ตางกันโดย
ส้ินเชิงวา “เกาดีเปนผูชายที่อบอุน อีกทั้งชอบพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเขา
เสมอ ขณะที่เขาอธิบายถึงการสรางงานแตละชิ้น แววตาสีฟาของเขาจะเปลงประกายดวยความสุข
ที่ไดถายทอดเร่ืองราวเหลานั้นใหผูอ่ืนฟง”10 บอยคร้ังที่เกาดีไปสังสรรคที่ “Atheneum Club” เพื่อ
รวมวงสนทนาแลกเปล่ียนทัศนคติกับเพื่อนๆ ที่เคยรวมงานกันมากอน สถานบันเทิงแหงนี้เปน
แหลงรวมตัวของเหลาศิลปนแขนงตางๆ ในเมืองบารเซโลนา เพื่อนๆ ของเกาดีมักจะเห็นเขาอยูใน
                                                             

10 Ibid., 49. 



79 

 

ชุดทํางานที่เลอะเทอะตลอดเวลา รางกายของเขาซูบผอมเนื่องจากการโหมงานหนัก พวกเขาอยาก
ใหเกาดีมีผูชวยเพื่อแบงเบางานที่ลนมือ แตเกาดีก็ไมเคยเอยปากบนหรือขอความชวยเหลือจาก
พวกเขาเลย ถึงแมวาจะสนิทสนม เพราะเคยรวมงานกันมากอนก็ตาม ไมวาจะเปน ฟรานเซสเซ 
เบิรนเนกอุเกวย(Francése Berneguuer) ผูชวยสถาปนิกหนุม ที่เคยออกแบบหองเก็บเหลาองุนใน
บานของเกล โยเซฟ ยูโยล (Josep Jujol ) ผูรับผิดชอบการทําลวดลายโมเสคทั้งหมดใน “Parc 
Güell” ยอน กานาเลตา (Joan Canaleta) และ โยเซฟ เอฟ ราฟอลส (Josep F.Ràfols) ผูชวยงาน
เหล็กดัดบนระเบียงบานคาซามิลลา (Casa Míla) เปนตน พวกเขาเหลานี้ลวนเคยเปนผูใกลชิด
และรูจักตัวตนของศิลปนผูยิ่งใหญคนนี้อยางดีในทุกดาน 

ทุกเย็นหลังจากเสร็จจากการทํางาน เกาดีจะออกไปเดินเลนเพื่อชมความเปล่ียนแปลง
ของตึกรามบานชองจากยุคเกาสูยุคใหม ย่ําค่ําของวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1926 ก็เปนเหมือนเชน
ทุกวัน แตตางกันตรงที่การออกไปเดินเลนในคร้ังนี้จะเปนคร้ังสุดทายของอัจฉริยศิลปนผูนี้ ซึ่งจะ
เปนการจากไปอยางไมมีวันกลับ รถรางไดพุงชนรางชายชราวัย 74 ป อยางแรงจนลมแนนิ่งไปกับ
พื้น เขาสวมชุดที่เลอะเทอะไปดวยคราบเปรอะเปอนจากการทํางานหนัก ผูใจดีจึงนําเขาสง
โรงพยาบาลของคนยากไรโดยหารูไมวาชายชราผูนี้คือสถาปนิกและศิลปนผูยิ่งใหญ ที่สรางหนาตา
ใหเมืองบารเซโลนาดวยสถาปตยกรรมอันโดดเดนลํ้ายุคของเขา เกาดีเสียชีวิตลงเม่ือวันที่ 10
มิถุนายน ค.ศ. 1926 หลังจากประสบอุบัติเหตุได 3 วัน และ 15 วันกอนวันครบรอบวันคลายวัน
เกิดที่ 74 ปเต็มของเขา เมืองบารเซโลนาเต็มไปดวยบรรยากาศที่โศกเศรา เม่ือหนาหนังสือพิมพทุก
ฉบับพาดหัวขาวการสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ ชาวเมืองเขารวมในขบวนแหศพของเกาดีไปยังโบสถซาก
ราดาฟามิลิยา (ภาพที่ 93, 94) ซึ่งเปนผลงานการออกแบบหลังสุดทายและสําคัญที่สุดที่เกาดี
ทุมเทชีวิตในการทํางานใหนานที่สุดถึง 30 ปและไดกลายมาเปนสถานที่ที่เกาดีไดพักผอนอยาง
สงบเปนคร้ังสุดทาย 
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ภาพที ่93 ขบวนแหศพเกาดีไปยังโบสถซากราดา ฟามิลิยา Sagrada Familia เมืองบารเซโลนา 
ประเทศเสปน วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.1926 

ที่มา: Gaudi Burial, accessed March 29, 2014, available from http://likesuccess.com/ 
449193 

 
 

ภาพที ่94 ที่พักผอนสุดทายของ อันโตนี เกาดี ในโบสถซากราดา ฟามิลิยา 
ที่มา: The final resting place of Antoni Gaudi, accessed March 30, 2014, available from 
http://fiveyearsproject.blogspot.com/2014/06/gaudi.html 
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การทุมเทแรงกายแรงใจใหกับการสรางสรรคผลงานสถาปตยกรรมจนตลอดชีวิตของ
เกาดีถือวาเปนเร่ืองนายกยอง เกาดีไดทิ้งมรดกอันทรงคุณคามากมายไวใหกับชาวเมืองบารเซโล
นา ประเทศเสปน ซึ่งไมเพียงจะถูกจารึกไวในประวัติศาสตรเทานั้น แตยังเปนแบบอยางของการ
ทํางานและแหลงเรียนรูที่ยอดเยี่ยมใหแกคนรุนหลัง ปจจุบันนี้บารเซโลนาไดกลายเปนเมืองทีด่งึดดู
นักทองเที่ยวใหหล่ังไหลเขามาอยางไมขาดสายดวยผลงานของเกาด ี

หลังจากการเสียชีวิตของศิลปนผูยิ่งใหญทานนี้ สถาปตยกรรมที่เขาไดทิ้งไวเปนมรดก
แกชาวโลกไดถูกปลุกใหตื่นข้ึนอยางมีชีวิตชีวาจากความสนใจของคนทั่วโลก ความมหัศจรรยที่เกา
ดีไดถายทอดไวในผลงานสถาปตยกรรมของเขาไดกลายเปนแรงบันดาลใจแกสถาปนิกรุนหลัง 
รวมทั้งศิลปนทุกสาขาและนักประวัติศาสตรศิลปะทั่วโลก อเล็กซานเดร ซิริคิ (Alexandre Cirici) 
ไดกลาวถึงความเปนศิลปนของเกาดีที่สะทอนออกมาจากสถาปตยกรรมของเขาดังนี้ “เขาเสียชีวิต
ไปโดยไมทันตระหนักถึงความจริงที่วา ความคิดสรางสรรคที่ไมธรรมดาของเขาไดกลายเปนศิลปะ
นามธรรมอันทรงคุณคา11 ผลงานออกแบบสถาปตยกรรมของเกาดีสามารถเชื่อมตอมายังวงการ
ศิลปะในอนาคตนับจากเวลานั้น ไมวาจะเปนผลงานประติมากรรมของ Pablo Gargallo และ Juli 
González ที่ศิลปนสรางข้ึนจากแรงบันดาลใจ หลังจากที่ไดมาเห็นการออกแบบเหล็กดัดที่ระเบียง
คาซามิลลา (Casa Milà)ของเกาดี ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนงานศิลปะประยุกตสมัยใหม การ
สรางงานของเกาดี ลํ้าหนาไปกอนการเคล่ือนไหวของกลุมหัวกาวหนา  (Avant-Garde 
Movements) นักประวัติศาสตรศิลปะหลายคนตางก็ไดจัดใหเกาดีอยูในกลุม Surrealism บาง 
หรือ Cubism บาง หรือ Expressionism บาง แตการสรางงานของเกาดีไรขอบเขตเกินกวาจะระบุ
รูปแบบได ที่สําคัญผลงานของเกาดีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวสูงมาก จนเปนที่กลาวถึงกัน
อยางแพรหลาย โดยเฉพาะการถายทอดความรูสึกทางสุนทรียะผสานกับการคํานึงถึงประโยชนใช
สอยและส่ิงแวดลอมโดยใชธรรมชาติเปนตัวนํา ทั้งหมดนี้สะทอนออกมาอยางชัดเจนโดยผานการ
เลือกสรรวัสดุที่หลากหลายและสีสันอันสดใส ดวยเหตุนี้สถาปตยกรรมแหงจินตนาการของเกาดีจึง
ยังคงประทับแนนอยูในใจของผูชมไมรูลืมสมกับที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ 
 

                                                             
11 He died perhaps without ever realising the extraordinary fact that his 

creativity anticipated the nonfigurative plastic arts, ดูเพิ่มเติมใน Daniel Giralt-Miracle, 
Gaudí: Nature in Architecture, accessed March 30, 2014, available from file:///C:/Docum 
ents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/agiralt.pdf 
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บทท่ี 4 
พัฒนาการในการออกแบบกอสรางและตกแตงสถาปตยกรรมของเกาด ี

 
กวาจะมาเปนผลงานที่นาทึ่ง เกาดีไดผานประสบการณในการสรางงานมามากมาย

และไดพบเจอคําตอบจากปญหาตางๆ ที่ไดประสบระหวางการสรางงาน การทุมเทแรงกายแรงใจ
อยางจริงจังของเกาดีนั้นทําใหเขาไดคนพบเทคนิควิธีการสรางงานที่โดดเดนไมเหมือนใคร ส่ิง
เหลานั้นลวนมาจากการเรียนรูที่ไมหยุดนิ่งของเขา เกาดี เรียนรูรูปแบบ โครงสราง เทคนิค และการ
ตกแตงอาคารจากสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมัยของยุโรป รวมทั้งศิลปะอิสลาม (Moorish) จนทําให
เขามองเห็นทั้งขอดีและขอเสียของการสรางงานในแตละรูปแบบและสามารถนํามาปรับใชไดอยาง
เหมาะสม โดยการนําเอาเทคนิควิธีการสรางงานสถาปตยกรรมของแตละยุคแตละสมัยมา
ผสมผสานกันจนกลายเปนเอกลักษณของตนเอง นอกจากนั้นยังมีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและ
รูปแบบการสรางงานที่เปนเอกลักษณพื้นถิ่นที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะรูปแบบการ
สรางงานของสกุลชางตางๆ ที่เปนเอกลักษณของชาวคาตาลัน ซึ่งเกาดีไดคลุกคลีมาตั้งแตสมัยยัง
เยาววัย เนื่องจากพอของเขาเปนชางทองเหลืองที่รับชวงตอมาจากปู จึงทําใหเกาดีไดซึมซับวิธีการ
ทํางานในเชิงชางที่มีความละเอียดรอบคอบและมีฝมือการสรางงานที่ประณีตเปนอยางมาก ดังจะ
เห็นไดจากการออกแบบรายละเอียดตางๆ ในผลงานทุกชิ้นของเขา ดวยเหตุนี้ ชางฝมือที่ทํางาน
รวมกับเกาดีทุกคนจึงตองมีความสามารถและความอดทน รวมถึงเขาใจวิธีการทํางานรวมเกาดี
เปนอยางดี จึงจะสามารถรวมงานกับเขาไดอยางราบร่ืน เกาดีไมเพียงแตมีความรูทางเชิงชางอยาง
ลึกซึ้งเทานั้น แตเขายังสามารถนํามาใชไดอยางชํานาญอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการสราง
แบบจําลองเพื่อสงตอใหชางที่ชํานาญเฉพาะทางทําตามแบบในแตละคร้ัง ซึ่งเปนแบบจําลองที่
แสดงรายละเอียดตางๆ อยางชัดเจนและประณีตสวยงาม เม่ือยอนกลับไปศึกษาผลงานของเกาดี
ตั้งแตยุคแรกเร่ิมมาจนถึงผลงานลาสุด จะเห็นพัฒนาการในการสรางงานปรากฏชัดข้ึนเร่ือยๆ 
ผลงานการออกแบบอาคารของเขาแสดงใหเห็นการผสานรูปแบบการสรางงานที่หลากหลายเขาไว
ดวยกันอยางกลมกลืน และสามารถสรุปไดวา ความรูเร่ืองประวัติศาสตรศิลปและประวัติศาสตร
สถาปตยกรรมเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบสรางงานไดอยางอิสระ 
และสามารถหลุดพนจากกฎเกณฑดั้งเดิมแบบประเพณีนิยมไปที่รูปแบบที่เปนเอกลักษณของ
ตนเองไดอยางแยบยล 
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ในวัยหนุมเกาดีไดศึกษาศิลปะยุคกลางจากงานเขียนอันทรงอิทธิพลของสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศส วิ โอเลต เลอ ดุค (Viollet-le-Duc ค.ศ. 1884-1878) คือ “ดิคชินนารี” (Dictionnaire) และ 
“Entretiens sur l’ Architecture” แนนอนวางานเขียนสองเลมนี้ไดดึงดูดสถาปนิกหนุมไฟแรงเขา
ไปสูโลกยุคกลาง และทําใหเขาไดเรียนรูถึงวิธีคิดและแนวทางการสรางงานสมัยยุคกลางอยาง
ลึกซึ้ง วิโอเลต เลอ ดุค ไดวิเคราะหและวิจารณรูปแบบสถาปตยกรรมในยุคกลางไวในหนังสือทั้ง
สองเลมนี้อยางละเอียด ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสถาปตยกรรมจากหนังสือของ วิโอเลต 
เลอ ดุค ทําใหเกาดีมองเห็นทั้งขอดีที่ควรนํามาใช ขอเสียที่ควรหลีกเล่ียง และสามารถนําเทคนิค
และวิธีการทางสถาปตยกรรมมาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพตามความเชื่อที่วา “ถึงอยางไร
สถาปนิกก็ตองคิดถึงอนาคต แตกอนที่จะกาวเดินไปสูอนาคต สถาปนิกตองทํางานของเราใหมี
ประสิทธิภาพเทียบเทาบรรพบุรุษเสียกอน และการฝกฝนจากอดีตนั้นจะทําใหเราพัฒนาข้ึน
จนกระทั่งเราสามารถวิเคราะหและนํามาสรางสรรคใหดีมากข้ึนไปอีกโดยไมหยุดอยูกับที”่1 

แนวคิดดังกลาวจากหนังสือ “Entretiens sur l’ Architecture” ของ วิโอเลต เลอ ดุค 
ไดถายทอดมุมมองซึ่งเปนพื้นฐานในการสรางงานใหกับเกาดีตั้งแตตนจนถึงวาระสุดทาย ความ
มุงม่ันในการคนควาและศึกษาดานทฤษฎีอยางละเอียดทําใหเขาสามารถสรางสรรคผลงานทุกชิ้น
ออกมาไดตามเปาประสงคตั้งแตกอนป ค.ศ. 1880 เกาดีไดเร่ิมทํางานเปนสถาปนิกอยางเต็มตัว 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมนําไปสูการผลิตวัสดุมากมายหลายชนิดที่สามารถตอบสนองการสรางงาน
สถาปตยกรรมไดอยางอิสระ ไมวาจะเปนเหล็กเสนคอนกรีต กระจก และกระเบื้องเซรามิค ส่ิง
เหลานี้ผลิตข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองทําใหตองร้ือถอนกําแพง
เมืองเกาแกของเมืองบารเซโลนาเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองในขณะนั้น ถึงแมสภาพสังคมจะ
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วแคไหน แตก็ไมไดทําใหเกาดีคลอยตามการเปล่ียนแปลงนี้ไปเสียเลย
ทีเดียว เพราะในยุคแรกสถาปนิกหนุมผูนี้ยังคงมีจิตใจจดจออยูกับรูปแบบการสรางงาน
สถาปตยกรรมในสมัยกลางเชน โบสถซันตามาเรียเดลมาร (Santa Maria del Mar) (ภาพที่ 95) 
โบสถโรมันคาทอลิกขนาดใหญ ในเขตริเบอราของเมืองบารเซโลนา เปนสถาปตยกรรมกอธิคแบบ
คาตาลัน2ที่สรางระหวางป ค.ศ. 1329 ถึงป ค.ศ. 1383 ซึ่งเปนชวงเวลาอันรุงเรืองดานการเดินเรือ
                                                             

1 James Johnson Sweeney and Josep Lluís Sert, Antoni Gaudi (New York: 
Praeger, 1960), 56. 

2 Juan Murcia Delso, Seismic Analysis of Santa Maria del mar Church in 
Barcelona, accessed February 27, 2015, available from http://www.msc- sahc. org/ 
upload/docs/new.docs/2008_jmurcia.pdf 
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และการคาทางทะเลของแควนคาทาโลเนีย นอกจากนี้ยังมี ซานตา มาเรีย เดล ป (Santa Maria 
del Pi) (ภาพที ่96) ซึ่งเปนสถาปตยกรรมยุคกลางที่เปนแบบอยางชั้นเยี่ยมที่บรรพบุรุษไดสงมอบ
เปนมรดกใหเกาดีไดศึกษาแนวทางการสรางงานไดอยางละเอียดอีกดวย โดยเฉพาะการกอเพดาน
โคง ซึ่งเปนเทคนิควิธีการเฉพาะที่สืบทอดมาจากประเพณีทางการชางของชาวคาตาโลเนีย เกาดี
ตระหนักถึงคําแนะนําของ วิโอเลต เลอ ดุค ที่กลาวถึง การผสมผสานเทคนิคโบราณเขากับเทคนิค
สมัยใหม ซึ่งสามารถเติมเต็มการออกแบบสถาปตยกรรมใหสมบูรณแบบได แนวคิดนี้ปรากฏให
เห็นผานการสรางงานของเกาดี ที่นําวัสดุใหมมาประยุกตใชกับเทคนิคการสรางงานสมัยโบราณจน
กลายเปนเอกลักษณของตัวเองอยางชัดเจน 

 

 
 

ภาพที่ 95 โบสถซันตามาเรียเดลมาร (Santa Maria del Mar ค.ศ.1329 -1383) โบสถ
โรมันคาทอลิก ในเขตริเบอรา เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน 

ที่มา: Spanish Gothic architecture, Santa Maria del Mar, Barcelona, accessed March 28,   
2014, available from http://www.laguiadeviaje.com/santa-maria-del-mar-de-barcelona/ 
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ภาพที่ 96 โบสถซันตามาเรียเดลป (Santa María del Pi ค.ศ.1319 - 1391) สถาปตยกรรมโกธิค 

ในเมืองบารเซโลนา 
ที่มา: Spanish Gothic architecture, Santa María del Pi, Barcelona, ccessed March 28,  
2014, available from http://barcelona4foreigners.blogspot.com/2012/07/santa-mariadel- 
pi-church.html 
 

การนําองคประกอบทางโครงสรางของสถาปตยกรรมโกธิคมาประยุกตใชในการ
ออกแบบอาคารของเกาดีที่ปรากฏใหเห็นบอยคร้ังคือ เสาเอียง (Tilted Columns) ที่ใชรับนําหนัก
อาคาร ซึ่งเกาดีนํามาใชในการสราง ซานตา โกโลมา เด ซือเวล (Santa Coloma de Cervell) ที่เร่ิม
สรางในป ค.ศ. 1898 อันเปนชวงเวลาที่เขากําลังศึกษาเร่ืองโครงสรางของสถาปตยกรรมในยุค
กลาง ปตอมาเกาดีก็ไดนําเสาเอียงมาใชในการสรางสวนสาธารณะของกูเอลดวย นอกจากนี้ยังมี
เทคนิคการกอเพดานโคงตามแบบโบราณของชางแคตาโลเนีย ที่เกาดีมักนํามาใชในการสรางงาน
อยูบอยคร้ัง เพราะนอกจากเทคนิคนี้จะทําใหสามารถกอเพดานโคงไดสูงตามตองการแลวยังทําให
ไดผนังที่แข็งแรงทนทานอีกดวย เทคนิคการกออิฐแบบพิเศษนี้สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยยุคกลาง 
ชางชาวแคตาโลเนียคนพบวา การใชอิฐขนาดเล็กและยาวจะทําใหสามารถกอกําแพงข้ึนเปน
โครงสรางที่โคงมนไดงายกวาการใชอิฐที่มีขนาดใหญและกวาง อีกทั้งยังทําใหโครงสรางมีความ
แข็งแรงทนทานอีกดวย เกาดีไดนําเทคนิคดังกลาวมาใชในการสรางงานบอยคร้ัง ผลงานของเกาดี
ในยุคแรกๆ ที่แสดงใหเห็นอิทธิพลของสถาปตยกรรมโกธิคอยางเห็นไดชัดไดแก พาลาซิโอ เอปสโก
ปาล เด อัสโตการ (Palacio episcopal de Astorga 1889-1895) (ภาพที่ 97) สถาปตยกรรมหลัง
นี้มองดูราวกับปราสาทยุคกลางสรางดวยหินออนสีขาวนวล ความสวยงามของวัสดุและความ
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แข็งแรงทนทานของโครงสรางถูกเนนใหเห็นอยางเดนชัด โดยเฉพาะรูปทรงของประตูและหนาตาง
ก็เผยใหเห็นอิทธิพลของศิลปะโกธิคอยางชัดเจน ผลงานของเกาดีอีกหลังหนึ่งที่แสดงใหเห็น
อิทธิพลของศิลปะนีโอโกธิคเชนเดียวกันคือ คาซาโบติเนส (Casa Botines 1892, Leon ) (ภาพที่ 
98) 

 

 
 

ภาพที่ 97 พาลาซิโอ เอปสโกปาล เด อัสโตการ (Palacio episcopal de Astorga 1889-1895) 
ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี 

ที่มา: Works of Antoni Gaudí, Palacio episcopal de Astorga, accessed March 28, 2014, 
available from http://castillayleonesturismo.blogspot.com/2015/08/los-palacios-masboni 
tos-de-castilla-y.html 
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ภาพที ่98 คาซาโบติเนส (Casa Botines 1892, Leon) ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี 
ที่มา: Works of Antoni Gaudí, Casa Botines 1892, Leon, accessed March 28 2014, 
available from http://www.xn--momentosespaoles-iub.es/contenido.php?recordID=420 

 
ศิลปะอิสลามเปนอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ใหอิทธิพลตอการสรางงานในยุคแรกๆ ของ

เกาดีอยางเห็นไดชัดเกาดีใหความสนใจกับการศึกษาศิลปะอิสลาม โดยเฉพาะสถาปตยกรรมแบบ 
Andalusian และ Moorish เนื่องจากในอดีตแควนแคตาโลเนียเคยถูกพวกแขกมัวรยึดครองเปน
เวลานาน จึงกอใหเกิดการผสมผสานกันระหวางศิลปะและวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออก 
รูปแบบอันเปนเอกลักษณของศิลปะและสถาปตยกรรมที่เกิดจากการผสมผสานอยางลงตัวของ
ศิลปะอาหรับและศิลปะพื้นถิ่นเสปนที่เรียกวา “มูเดจาร” (Mudéjar) ไดใหแรงบันดาลใจตอการ
สรางงานของสถาปนิกเสปนมากมายหลายคนในคริสตศตวรรษที่ 19 และทําใหสถาปตยกรรมของ
ประเทศเสปนในยุคนั้นมีกล่ินอายของศิลปะอิสลามผสมผสานอยูไมนอย ผลงานของเกาดีก็
เชนเดียวกัน อิทธิพลของศิลปะอาหรับหรือศิลปะอิสลาม (Moorish) ปะปนอยูในลวดลายประดับ
ตกแตงทั้งภายนอกและภายในสถาปตยกรรมของเกาดีในยุคแรกๆ อยางเห็นไดชัด 

อิทธิพลของศิลปะบาโรกก็แพรเขาสูเสปนเชนกัน ในเมืองบารเซโลนาจะเห็นไดจาก
การสรางงานสถาปตยกรรมของ ยุยส โดมิเนค อิ มอนตาเนต ผูเคยเปนอาจารยของเกาดี ยุยส โดมิ
เนค อิ มอนตาเนต เปนสถาปนิกหัวกาวหนาและผูนําการเคล่ือนไหวคนสําคัญของศิลปะแนวใหม
ผานผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมและงานเขียนของเขาที่แพรหลายไปทั่วทั้งเมืองบารเซโลนา
และเสปน ผลงานของ ยุยสโดมิเนค เผยใหเห็นอิทธิพลของศิลปะบาโรกอยางชัดเจน ไมวาจะเปน
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การใชวัสดุที่หลากหลาย ประติมากรรมประดับตกแตงทั้งภายนอกและภายในสถาปตยกรรมที่เนน
การเคล่ือนไหวอันทรงพลัง เชน ปาโล เด ลา มูสิคา คาตาลานา (Palau de laMúsica Catalana) 
(ภาพที่ 99 และ100) ยุยส โดมิเนค ไดนําเทคนิคการสรางงานในยุคกลางและศิลปะบาโรกมา
ผสมผสานกันในสถาปตยกรรมของเขา โดยเฉพาะการนํากระจกสีมาประดับเพดาน ซึ่งเปดรับแสง
ธรรมชาติเม่ือแสงสองผานกระจก สีสันอันสดใสของกระจกสีจะไปตกกระทบยังผนังภายในอาคาร 
ทําใหเกิดประกายของแสงสีอยางสวยงาม (ภาพที่ 101และ102) นอกจากนั้นยังมีงานประดับโม
เสคตามสวนตางๆ ภายในอาคารที่สวยงามอีกมากมาย (ภาพที่ 103และ104) ถึงแมในชวงแรก
แนวทางการสรางงานของเกาดีจะมีลักษณะคลายคลึงกับ ยุยส โดมิเนค อิ มอนตาเนต เนื่องจาก
ไดรับอิทธิพลในดานการออกแบบตกแตงอาคารดวยเสนสายที่พล้ิวไหวจากศิลปะบาโรกและการ
ใชสีสันที่สดใสจากศิลปะพื้นถิ่นก็ตาม แตตอมาเกาดีก็สามารถพัฒนารูปแบบการสรางงานที่เปน
เอกลักษณของตนเองจากกระแสศิลปะรวมสมัยและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติไดสําเร็จ จนทํา
ใหผลงานของเขาในระยะตอมาโดดเดนกวาของอาจารย 

 

 
 

ภาพที ่99 การตกแตงหนาตึกของปาโล เด ลา มูสิกา คาตาลานา (Palau de la Música Catalana 
ค.ศ.1905 -1908) 

ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014, 
available from http://arquiscopio.com/el-palau-de-la-musica-mas-arquitectura-del- 
momento/ 
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ภาพที่ 100 ระเบียงเปดชั้นบนของ ปาโล เด ลา มูสิกา คาตาลานา (Palau de la Música 
Catalana ค.ศ.1905 -1908) 

ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014 
available from http://www.galenfrysinger.com/barcelona_palau_dela_musica.htm 
 

 
 

ภาพที ่101 การตกแตงภายใน ปาโล เด ลา มูสิกา คาตาลานา (Palau de la Música Catalana) 
ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014 
available from http://www.thecorner592.com/visitbarcelona/ 
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ภาพที ่102 เพดานของ ปาโล เด ลา มูสิกา คาตาลานา (Palau de la Música Catalana) 
ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014, 
available from https://noanoagirl.wordpress.com/2013/08/02/palau-de-la-musica-cata 
lana-in-barcelona/ 
 

 
 

ภาพที ่103 ประติมากรรมและลวดลายโมเสคประดับผนังภายใน ปาโลอู เด ลา มูสิกา คาตาลานา 
(Palau de la Música Catalana) 

ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12, 2014, 
available from http://www.photosfromeurope.com/ 
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ภาพที ่104 รายละเอียดจากภาพที ่103 
ที่มา: Lluis Domènech i Montane design, Palau de la Música, accessed March 12 2014 
available from http://www.xtec.cat/trobada/modernis/palau/2.htm 
 

กระแสการสรางงานสถาปตยกรรมในสมัยนั้นเปนการนํารูปแบบศิลปะที่หลากหลาย
มาผสมผสานกันอยางอิสระ นวัตกรรมใหมๆ ก็เอ้ืออํานวยความเปนไปไดใหแกผูสรางสรรคอีกดวย 
นวัตกรรมที่ถูกคิดคนข้ึนในยุคอุตสาหกรรมไดทําลายกฎเกณฑและขอจํากัดตางๆ ที่ไมเคยทําไดใน
สมัยกอน อยางเชน การผลิตแผนกระจกขนาดใหญที่แข็งแรงทนทาน การหลอเหล็กดัด หรือการ
ผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในครัวเรือน ทําใหมีการผลิตหลอดไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟาชนิดตางๆ 
ตามมามากมาย อาจกลาวไดวา นวัตกรรมซึ่งเปนผลผลิตของการปฏิวัติอุตสาหกรรมไดปลดปลอย
ศิลปนและนักออกแบบจากกรอบดั้งเดิมและเปดโอกาสใหพวกเขาไดไปสัมผัสกับจิตนาการอันไร
ขอบเขต จนสามารถสรางสรรคผลงานอันโดดเดนและนาตื่นตาตื่นใจใหแกยุคสมัยของตนไดอยาง
อิสระตามจินตนาการ 

 
ผลงานของเกาดีชวงป ค.ศ.1883-1900 

ผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมในยุคแรกของเกาดีหรือระหวางป  ค.ศ. 1883-
1900 แสดงใหเห็นอิทธิพลของศิลปะพื้นถิ่นและศิลปะรวมสมัยในเวลานั้นไดอยางชัดเจน เสนทาง
สถาปนิกของเกาดีเร่ิมตนอยางจริงจังตั้งแตป ค.ศ.1878 เม่ือ มานูเอล วิเซนส (Manuel Vicens) 
เจาของโรงงานผลิตอิฐและกระเบื้อง วาจางใหเกาดีออกแบบบานพักฤดูรอนหลังหนึ่ง ขณะนั้นเกา
ดียังเปนสถาปนิกหนุมไฟแรงที่กําลังเร่ิมสะสมประการณ 
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คาซาวิเซนต (Casa Vicens) (ภาพที ่105) เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1883 แลวเสร็จใน
ป ค.ศ. 1888 บานพักฤดูรอนหลังนี้แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะอาหรับอยางเดนชัดผาน
รูปทรงของอาคาร รวมทั้งลวดลายประดับตกแตงทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยเฉพาะการ
ตกแตงผนังหนาตึกดวยการวางกระเบื้องสีเขียวและสีขาวสลับเปนตาหมากรุกผสานกับกระเบื้อง
ลายดอกไมสีเหลืองสดใสที่ตัดกับผนังสีสมแดงของอิฐและสีน้ําตาลของหินภูเขาที่สกัดหนาหยาบๆ 
อยางงดงาม ลูกกรงระเบียงและหนาตางเหล็กดัดสีดําลวดลายแปลกตา (ภาพที ่106) ประตูและร้ัว
เหล็กดัดลายใบปาลมที่ลอมรอบอาณาเขตของบาน สรางความโดดเดนสะดุดตาใหกับตัวบาน
ยิ่งข้ึน (ภาพที ่107และ108) ลวดลายประดับตกแตงภายในหองตางๆ สะทอนแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติ (ภาพที่ 109, 110 และ 111) และกล่ินอายของศิลปะอาหรับ ลวดลายประดับผนังและ
เพดานที่เปนภาพพืชพรรณนานาชนิดและหมูมวลสัตวเล็กสัตวนอยมากมาย ทําใหภายในบานดู
สดชื่นมีชีวิตชีวาราวกับอยูทามกลางธรรมชาต ินับวาเกาดีไดรวบรวมรูปแบบศิลปะการสรางงานที่
หลากหลายไวในบานหลังนี้ ไมวาจะเปนศิลปะอาหรับ ศิลปะแนวอารตนูโว ศิลปะแนวประเพณี
ของชาวแคตตาลันที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ผลิตผลจากนวัตกรรมใหมๆ ในสมัยนั้นก็
ปรากฏใหเห็นในบานหลังนี้โดยเฉพาะกระเบื้องชุดกรุผนังและเหล็กดัดไดนํามาใชในการประดับ
ตกแตงบานทั้งภายในและภายนอก นวัตกรรมแหงยุคสมัยใหมทําใหสถาปนิกและนักออกแบบ
ตกแตงสามารถสรางสรรคผลงานไดอิสระมากข้ึนโดยไมมีขอจํากัดเหมือนสมัยกอน ผลงานชิ้นนี้
ของเกาดีแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะอาหรับหรือศิลปะมูเดจาร (Mudéjar) อยางชัดเจน นับ
ไดวาเปนยุคแหงการเร่ิมตนคนหาตัวตนของสถาปนิกผูนี้ก็วาได 
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ภาพที ่105 คาซาวิเซนต (Casa Vicens ค.ศ. 1883- 1888) ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Vicens, accessed March 7, 2014, available from http://www. 
feelathomeinbarcelona.com/blog/2015/08/casa-vicens-de-gracia/ 
 

 
 

ภาพที ่106 ลวดลายเหล็กดัดชองหนาตาง 
ที่มา: Works of Gaudi,Casa Vicens, Wrought Iron, accessed March 7, 2014, available 
from http://www.gaudidesigner.com/uk/casa-vicens-fer-forge.html 
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ภาพที ่107 แนวร้ัวเหล็กดัด คาซาวิเซนต 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Vicens, Wrought Iron, accessed March 7, 2014, available 
from http://www.gaudidesigner.com/uk/casa-vicens-fer-forge.html 
 

 
 

ภาพที ่108 รายละเอียดจากภาพที ่107 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Vicens, Wrought Iron, accessed March 7, 2014, available 
from http://www.gaudidesigner.com/uk/casa-vicens-fer-forge.html 
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ภาพที ่109 หองรับประทานอาหาร คาซาวิเซนต ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Vicens interior, accessed March 7, 2014, available from 
http://gallerily.com/casa+vicens+interior 
 

 
 

ภาพที่ 110 ลวดลายประดับตกแตงบนผนังที่ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใน คาซาวิเซนต 
โดย อันโตนี เกาดี 

ที่มา: Works of Gaudi, Casa Vicens interior, accessed March 7, 2014, available from 
http://gallerily.com/casa+vicens+interior 
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ภาพที ่111 มุมนั่งเลน คาซาวิเซนต ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Vicens interior, accessed March 7, 2014, available from 
http://gallerily.com/casa+vicens+interior 
 

คาซาเอล คาพริโช (El Capricho) (ภาพที่ 112) สรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 1883-
1885 เปนสถาปตยกรรมขนาดเล็กอีกหลังหนึ่งที่มีสีสันสดใส รวมสมัยกับคาซาวิเซนตราวกับเปน
บานแฝด โดยเฉพาะแรงบันดาลใจจากศิลปะอาหรับ (Moorish) หรือมู เดจาร (Mudéjar) ที่เกาดี
นํามากใชในการออกแบบรูปทรงและลวดลายประดับตกแตงทั้งภายในและภายนอก
สถาปตยกรรมขนาดเล็กหลังนี้ โครงสรางกออิฐแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่สืบ
ทอดมาตั้งแตสมัยยุคกลาง ภายนอกอาคารตกแตงดวยกระเบื้องเซรามิคสีฟาและสีเขียว
ผสมผสานกับกระเบื้องลายใบไมสีเขียวและลายดอกทานตะวันสีเหลืองอรามตา (ภาพที่ 113) สี
เขียวและสีเหลืองของกระเบื้องชุดลายใบไมและดอกทานตะวันกลมกลืนเขากับโทนสีสมแดงของ
ผนังอิฐเปลือยและสีน้ําตาลของบานประตูและหนาตางไมของบาน ทางเขาบานออกแบบอยาง
เรียบงาย แตซับซอนดวยองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่รวมกันเปนเอกภาพ นั่นคือ โถงทางเขา
ที่รองรับดวยเสากลมขนาดใหญ 4 ตน ซึ่งประกอบดวยหัวเสาลวดลายพฤกษาแปลกตา เหนือข้ึน
ไปเปนระเบียงเปดที่ลอมรอบดวยลูกกรงเหล็กดัดโปรงสีดํา บนหลังคาของโถงทางเขาหรือระเบียง
เปดนี้ เปนฐานที่ตั้งของหอคอยสูงประดับดวยกระเบื้องเซรามิคสีฟาและกระเบื้องลายดอก
ทานตะวัน (ภาพที ่114) เกาดีออกบบตกแตงภายในบานหลังนี้อยางเรียบงาย ขอบคิ้วและวงกบไม
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สีน้ําตาลของหนาตางและประตูบานตัดกันอยางโดดเดนกับสีขาวนวลของผนังบาน (ภาพที่ 115 
และ 116) ความเรียบงายที่สงางามแบบผูดีถูกเนนดวยพื้นไมปารเกตและเคร่ืองใชเคร่ืองเรือน
ภายในบานที่ทําดวยไมเปนหลัก 

 

 
 

ภาพที ่112 คาซาเอล คาพริโค (Casa El Capricho ค.ศ. 1883-1885) ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี 
ที่มา Works of Gaudi, Casa El Capricho, accessed March 9, 2014, available from 
http://durmi.com/el-capricho-de-gaudi/ 
 

 
 

ภาพที ่113 การประดับตกแตงภายนอกอาคารดวยกระเบื้องเซารามิคลวดลายดอกทานตะวัน คา
ซาเอล คาพริโค 

ที่มา: Works of Gaudi, Casa El Capricho, accessed March 9, 2014, available from http:// 
www.imgmob.net/el-capricho.html 
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ภาพที ่113 การประดับตกแตงภายนอกอาคารดวยกระเบื้องเซารามิคลวดลายดอกทานตะวัน คา
ซาเอล คาพริโค 

ที่มา: Works of Gaudi, Casa El Capricho, accessed March 9, 2014, available from http:// 
www.imgmob.net/el-capricho.html 
 

 
 

ภาพที ่114 ลูกกรงระเบียงและเกาอ้ีเหล็กดัดชั้นบนของ คาซาเอล คาพริโค สถานที่นั่งพักผอนและ
ชมบรรยากาศรอบบาน 

ที่มา: Works of Gaudi, Casa El Capricho, accessed March 9, 2014, available from http:// 
www.imgmob.net/el-capricho.html 
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ภาพที ่115 การออกแบบตกแตงภายใน คาซาเอล คาพริโค ใชไมเปนวัสดุหลักในการตกแตงตาม
ขอบประตูและหนาตาง 

ที่มา: Works of Gaudi, Casa El Capricho interior, accessed March 9, 2014, available 
from http://www.elclubdigital.com/foro/showthread.php?t=234118 
 

 
 

ภาพที ่116 มุมหนึ่งภายใน คาซาเอล คาพริโช 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa El Capricho interior, accessed March 9, 2014, available from 
http://www.elclubdigital.com/foro/showthread.php?t=234118 
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รูปทรงส่ีเหล่ียมของกระเบื้องสําเร็จรูปกลายเปนขอจํากัดในการตกแตงผนังอาคาร 
เนื่องจากรูปทรงที่เปนเหล่ียมเปนมุมทําใหลวดลายประดับตกแตงแข็งกระดาง ขาดชีวิตชีวา และ
กีดกั้นแนวคิดในการสรางสรรครูปทรงใหมๆ ดวยเหตุนี้ กระเบื้องส่ีเหล่ียมสําเร็จรูปจากโรงงานจึง
กลายเปนวัสดุที่ไมพึงประสงคสําหรับเกาดีอีกตอไป ดังนั้น เกาดีจึงคิดหาวิธีการนําเอาสีสันและ
ลวดลายของกระเบื้องเหลานี้มาสรางสรรคเพื่อที่จะตอบสนองแนวคิดอยางไรขีดจํากัดของตน เชน 
เสนที่พล้ิวไหว รูปทรงโคงนูน หรือเสนโคงเสนเวา ที่จะทําใหสถาปตยกรรมดูเคล่ือนไหวไดราวกับมี
ชีวิต เกาดีแสวงหาเทคนิคและรูปแบบในการนํากระเบื้องเซรามิคมาใชในการสรางงานโดยคํานงึถงึ
คุณลักษณะของวัสดุชนิดนี้อยางรอบดาน โดยเฉพาะความเหมาะสําหรับสภาพภูมิอากาศที่
รอนแรงดวยไอแดดของเมืองบารเซโลนา ดังนั้น การเลือกใชวัสดุจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก 
คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการประดับตกแตงภายนอกอาคารจึงตองทนทานตอการแผดเผาของ
แสงอาทิตยอันรอนแรง และมีสีสันสดใสดวยรสนิยมการใชสีอันเปนเอกลักษณของชาวแคตตาโล
เนีย ดวยเหตุนี้ กระเบื้องเซรามิคและกระจกสีจึงเปนวัสดุซึ่งเกาดีนิยมนํามาใชในการประดับ
ตกแตงสถาปตยกรรมที่เขาออกแบบอยูเสมอ โดยเฉพาะการใชโมเสคมาตกแตงอาคารเพื่อลดทอน
ความแข็งกระดางของรูปทรง เกาดีไดเรียนรูแนวคิดดังกลาวจากประสบการณในการสรางคาซาวิ
เซนตและคาซา เอล คาพริโช และไดนําเทคนิคใหมที่เขาคนพบมาทดลองใชในการออกแบบ The 
Güell Pavilions ซึ่งเปนผลงานชิ้นตอไปของเขานั่นเอง 

The Güell Pavilions (ค.ศ. 1884-1887) (ภาพที่ 117, 118) เปนงานแรกที่เกาดี
ไดรับการวาจางจาก Eusebi Güell และทําใหเขามีโอกาสแสดงความสามารถในการออกแบบได
อยางเต็มที่ ผลงานคร้ังนี้สะทอนใหเห็นพัฒนาการในการสรางสรรคของเขาอีกข้ันหนึ่ง โดยเฉพาะ
ลวดลายประดับตกแตงภายนอกอาคาร ที่ถึงแมจะยังคงแฝงอิทธิพลของศิลปะอาหรับอยูไมนอย 
แตก็เปนลวดลายแบบประยุกตจากศิลปะมูเดจาร (Mudéjar) ที่เกาดีออกแบบดวยตัวเอง ดังจะ
เห็นไดจาก การออกแบบลวดลายผนังที่เปนรูปคร่ึงวงกลมเรียงซอนกันจนเต็มพื้นที่หรือการ
ออกแบบรูปทรงของหอคอยเล็กๆ บนหลังคาอาคารที่มีลักษณะเรียบงายและเครงขรึมมากกวา
หอคอยของผลงานกอนหนานี้ (ภาพที ่119) นอกจากนั้นยังมีการใชวัสดุที  หลากหลายมากข้ึน เชน 
กระเบื้องเคลือบลวดลายประดับที่ส่ังทําข้ึนเปนพิเศษสําหรับนํามาวางเรียงสลับเปนลวดลาย
ประดับผนังอยางสวยงาม (ภาพที่ 120) ที่นาสนใจคือ การนําเอากระเบื้องหลากสีที่แตกเปนชิ้น
เล็กๆ มาตกแตงผนังอาคาร ซึ่งนั่นเปนคร้ังแรกที่เกาดีไดนําเทคนิคโมเสคมาทดลองใชในการ
ตกแตงอาคาร (ภาพที่ 121-123) จุดดึงดูดสายตาอยูที่ประตูร้ัวเหล็กดัดที่เกาดีออกแบบเปน
ประติมากรรมรูปมังกรกําลังกางปกอาปากกวาง แสดงทาทางดุดันและขูคุกคามผูมาเยือน 
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ราวกับเปนผูพิทักษปกปองภยันตรายจากภายนอก (ภาพที ่124และ125) ผูพบเห็นจะ
รูสึกไดถึงความนาเกรงขามของมังกรตัวนี้ ขนาดอันใหญโตมโหฬารของประตูมังกรที่หลอเปนชิ้น
เดียว นอกจากจะสะทอนใหเห็นจินตนาการอันพิสดารและกวางไกลของเกาดีแลว ยังเผยใหเห็น
ฝมือการหลอเหล็กดัดอันยอดเยี่ยมของแควนแคตาโลเนียอีกดวย เสนสายของลวดลายเหล็กดัดที่
สรางรูปทรงและการเคล่ือนไหวใหรูปมังกร เผยใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะแนวอารตนูโว ซึ่งเปน
ศิลปะรวมสมัยในเวลานั้นไดอยางชัดเจน ผลงานชิ้นนี้แสดงใหเห็นพัฒนาการในการสรางงานที่
เปล่ียนไปอยางชัดเจนของเกาดี โดยเฉพาะการออกแบบลวดลายประดับตกแตงภายนอกอาคาร
ตลอดไปจนถึงแนวร้ัวโดยรอบ ซึ่งเปนลวดลายที่เปนเอกลักษณของตนเองเนื่องมาจากการตัดทอน
รูปทรงใหเรียบงายมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่117 The Güell Pavilions (ค.ศ. 1884-1887) 
ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 13, 2014, available from 
http://www.the-silk-route.co.uk/barcelonao.htm 
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ภาพที ่118 The Güell Pavilions (ค.ศ. 1884-1887) 
ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 13, 2014, available from 
http://www.the-silk-route.co.uk/barcelonao.htm 
 

 
 

ภาพที ่119 ลวดลายประดับตกแตงผนังภายนอกอาคารของ The Güell Pavilions 
ที่มา Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 13, 2014, available from 
https://www.pinterest.com/pin/488640628291894115/ 
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ภาพที ่120 การประดับตกแตงภายนอกอาคารดวยกระเบื้องเคลือบสีที่ส่ังทําพิเศษ ออกแบบโดย 
เกาดี 

ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 13, 2014, available from 
http://www.gaudidesigner.com/uk/finca-guell-wall-detail_56.html 
 

 
 

ภาพที่ 121 หอคอย The Güell Pavilions ประดับตกแตงดวยกระเบื้องเซรามิคโดยใชเทคนิคโม
เสค 

ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 22, 2014, available from 
https://echostains.wordpress.com/2011/06/25/happy-birthday-antoni-gaudi/ 
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ภาพที ่122 หอคอยหลัก The Güell Pavilions ประดับตกแตงดวยกระเบื้องเซรามิคโดยใชเทคนิค
โมเสค 

ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 22, 2014, available from 
http://www.barcelona.citysam.de/bc-reisefuehrer-foto/finca-gueell-3.htm 
 

 
 

ภาพที ่123 รายละเอียดจากภาพที ่122 
ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 22, 2014, available from 
http://www.gaudidesigner.com/uk/finca-guell-ceramic_55.html 
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ภาพที ่124 ประตูเหล็กดัดรูปมังกร ทางเขาThe Güell Pavilions ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 22, 2014, available from 
http://www.gaudidesigner.com/uk/finca-guell-dragon-door_411.html 
 

                             
 
ภาพที ่125 รายละเอียดของประตูเหล็กดัดรูปมังกร 
ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 22, 2014, available from 
http://rebloggy.com/post/weird-awesome-barcelona-architecture-fantasy-steampunk-
dragon-spain-gate-art-nou/117504795532 
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วังกูเอล (Palacio Güell) (ภาพที 126) สรางข้ึนระหวางป ค.ศ. 1886-1888 เคาท 
เอลเซบิโอ เกล (Count Eusebio Güell) ไดวาจางเกาดีใหออกแบบวังที่ประทับใจกลางเมือง
สําหรับตนเองและครอบครัว นับเปนการออกแบบสถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัยขนาดใหญคร้ัง
แรกของเกาด ีในคร้ังนี้เกาดียังคงผสมผสานแนวทางการสรางงานที่หลากหลายไวเชนเคย เกาดีใช
หินปูนเปนโครงสรางหลักของอาคาร ความโดดเดนของดานหนาอาคารอยูที่ซุมประตูเหล็กดัด 
(ภาพที ่127) ลวดลายอันเกิดจากเสนขดคดเคี้ยวไปมาที่ประดับบนซุมประตูทางเขาทั้งสอง แสดง
ใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะอารตนูโวอยางชัดเจน ศูนยกลางของลวดลายเสนคดเคี้ยวนี้ปรากฏ
ตัวอักษรยอชื่อของกูเอล (Güell) (ภาพที ่128) ระหวางซุมประตูประดับดวยประติมากรรมเปนรูป
ตรงสัญลักษณของแควนแคตาโลเนีย ซึ่งตั้งอยูเหนือชองใสตะเกียงเหล็กดัดลวดลายพรรณพฤกษา 
การออกแบบหนาตึกเนนความเรียบหรู ดังจะเห็นไดจากการออกแบบชองหนาตางของระเบียงชั้น
แรกที่มีรูปทรงส่ีเหล่ียมแคบๆ เรียงชิดติดกันเปนแถวยาว (ภาพที่ 129) แตสลับความสูงต่ําของแต
ละชองเปนจังหวะๆ อีกทั้งเพิ่มลูกเลนโดยการตกแตงหนาตางดวยลวดลายเหล็กดัดสีดํา ดานหนา
อาคารชั้นที่ 2, 3 และ 4 มีการจัดวางองคประกอบของชองหนาตางแตกตางไปจากชั้นแรก แต
ยังคงรูปทรงส่ีเหล่ียมแคบๆ ที่เรียบงายไวเชนเคย การจัดวางองคประกอบทางโครงสรางที่เรียบงาย
และลงตัวทําใหภายนอกอาคารหลังนี้ดูเรียบหรู เครงขรึม และสงางามสมฐานะของเจาของบาน 

 

 
 
ภาพที ่126 พระราชวังของกูเอล (Palacio Güell ค.ศ. 1886-1888) 
ที่มา: Works of Gaudi, Palacio Güell, accessed March 27, 2014, available from http:// 
www.rentautobus.com/en/spain/barcelona/barcelona/city-tours/the-modernist-
architecture-ofbarcelona/item3375 
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ภาพที ่127 ซุมประตูทางเขา พระราชวังของกูเอล (Palacio Güell ค.ศ. 1886-1888) 
ที่มา: Works of Gaudi, Palacio Güell, accessed March 27, 2014, available from http:// 
www.theavantgrandtour.com/barcelona/ 
 

 
 

ภาพที ่128 รายละเอียดจากภาพที ่249 
ที่มา:  Works of Gaudi, Palacio Güell, accessed March 27, 2014, available from http:// 
www.civicartsproject.com/2012/11/04/palau-guell-barcelona/ 
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ภาพที ่129 ดานหนาพระราชวังของกูเอล (Palacio Güell ค.ศ. 1886-1888) 
ที่มา: Works of Gaudi, Palacio Güell, accessed March 27, 2014, available from http:// 
barcelonamascerca.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 
 

การออกแบบตกแตงภายในบานหลังนี้มีความหรูหราเปนอยางมาก ซึ่งสมกับสถานะ
แหงราชนิกูลของเจาบาน เม่ือเปดประตูเขาไปในบานก็เหมือนกับหลุดเขาไปในอีกโลกหนึ่ง 
องคประกอบทางสถาปตยกรรมและลวดลายประดับภายในบานสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับผูชม
เปนอยางมาก ตางจากภายนอกที่เครงขรึมและเรียบงาย จุดเดนอยูที่การออกแบบตกแตงหองโถง
ใหญดวยเทคนิคที่หลากหลาย ไมวาจะเปนจิตรกรรม โมเสค การแกะไม หรือการทําเหล็กดัด เปน
ตน (ภาพที่ 130) ความพิเศษอยูที่หองโถงใหญ ซึ่งมีพื้นที่เพียง 9 ตารางเมตร แตมีความสูงถึง 
17.5 เมตร เพดานโดมกรุดวยกระเบื้อง มีชองวงกลมขนาดใหญตรงกลาง และมีชองวงกลมขนาด
เล็กมากมายลอมรอบเพื่อเปดรับแสงสวางธรรมชาติจากภายนอก (ภาพที 131) ทําใหบรรยากาศ
ภายในหองราวกับอยูทามกลางทองฟายามค่ําคืน ที่มีพระจันทรดวงโตสองแสง ลอมรอบดวย
ดวงดาวนอยใหญที่สองประกายระยิบระยับจับตาสวยงามเปนอยางมาก (ภาพที่ 132) แสงสีจาก
ชองหนาตาง ที่ประดับดวยกระจกหลากสีสันปลุกบานหลังนี้ใหมีชีวิตชีวาข้ึนมาไดอยางนา



109 

 

ประทับใจ ไมเพียงเทานี้ เกาดียังออกแบบเคร่ืองเรือนภายในบานไดอยางหรูหราและงดงาม
ประหลาดตาเปนอยางมากอีกดวย (ภาพที ่133 134 และ135) ทั่วทั้งบานยังประดับดวยภาพวาด
ตามผนังของหองตางๆ อีกดวย เม่ือเดินข้ึนไปสูชั้นดาดฟาก็ตองประหลาดใจกับปลองไฟรูปทรง
แปลกตา (ภาพที ่136 และ 137) ราวกับเปนพื้นที่จัดแสดงงานประติมากรรมถึง 18 ชิ้นเลยทีเดียว 
เกาดีออกแบบรูปทรงของปลองไฟราวกับเปนประติมากรรมชิ้นหนึ่ง โดยประดับตกแตงดวย
กระเบื้องเซรามิคชิ้นเล็กชิ้นนอยหลากสีไลเรียงตอกันอยางละเอียดสวยงามแบบเดียวกับเทคนิคโม
เสค การออกแบบปลองไฟและชองระบายอากาศของบานหลังนี้นับวาเปนสนามทดลองชั้นเยี่ยม
ในการนําเทคนิคนี้มาใชอยางเต็มที่สําหรับการออกแบบรูปทรงและลวดลายของปลองไฟในผลงาน
ชุดหลังๆ ซึ่งจะกลายเปนเอกลักษณในการสรางงานของเกาดีตอไปในอนาคต 

 

 
 

ภาพที ่130 หองโถงใหญในวังของกูเอล (Palacio Güell ค.ศ. 1886-1888) 
ที่มา: Works of Gaudi, Palacio Güell interior, accessed March 27, 2014, available from 
https://bjornandannette.wordpress.com/barcelona/gaudi-buildings-1/ 
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ภาพที ่131 ภายในหองโถงใหญ วังของกูเอล (Palacio Güell ค.ศ. 1886-1888) 
ที่มา: Works of Gaudi, Palacio Güell interior, accessed March 27, 2014, available from 
http://curious-places.blogspot.com/2011/05/palau-guell-barcelona-spain.html 
 

 
 

ภาพที ่132 เพดานสูงโคงและชองแสงกลมที่เปดรับแสงธรรมชาต ิในหองโถงใหญ 
ที่มา: Works of Gaudi, Palacio Güell interior, accessed March 27, 2014, available from 
http://edition.cnn.com/2012/10/10/europe/gallery/grand-tour-magazine-guell/index.html 
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ภาพที ่133 เกาอ้ีในหองโถง วังของกูเอล ออกแบบโดยเกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Pair of armchairs in Palacio Güel, accessed March 27, 2014, 
available fromhttp://www.gaudidesigner.com/uk/palacio-guell-pair-of-armchairs-and- 
screen_30.html 
 

 
 

ภาพที ่134 เกาอ้ีในหองโถง วังของกูเอล ออกแบบโดยเกาดี 
ที่มา: Palacio Güell interior, Marquis of Sant Mori sofa, accessed March 27, 2014, 
available from http://www.gaudidesigner.com/uk/palacio-guell-marquis-of-sant-mori- 
sofa._595.html 
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ภาพที ่135 โซฟาในวังของกูเอล ออกแบบโดยเกาดี 
ที่มา: Palacio Güell interior The Count Guell bed room, accessed March 27, 2014, 
available from http://www.gaudidesigner.com/uk/palacio-guell-long-chair_363.html# 
 

 
 

ภาพที ่136 ปลองไฟและปลองระบายอากาศบนดาดฟา วังของกูเอล ออกแบบโดย เกาดี 
ที่มา: Palacio Güell , accessed March 27, 2014, available from http://bcn.miguelangel 
fernandez.es/2008/03/09/palacio-guell/ 
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ภาพที ่137 ปลองไฟและปลองระบายอากาศบนดาดฟา วังของกูเอล ออกแบบโดย เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Chimneys of Palacio Güell, accessed March 27, 2014, available 
from http://www.gochasethesun.com/gaudis-vision/ 
 

คาซาคาลเวท (Casa Calvet ค.ศ.1898-1899) (ภาพที่ 138) เกาดีไดรับการวาจาง
จาก Pedro Mártir Calvet นักธุรกิจส่ิงทอใหออกแบบสถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัย 
(apartments) และหางราน ซึ่งเปนโครงการที่นาสนใจสําหรับเกาดี เนื่องจากโครงการนี้อยูในแผน
ปรับปรุงผังเมืองใหม (Barcelona’s Eixample) ของเมืองบารเซโลนานั่นเอง หนาตึกกอดวยหิน
ภูเขาสกัดหนาหยาบๆ เหนือซุมประตูทางเขาประดับดวยลวดลายที่เปนตราประจําตระกูลคาลเวท
และตนไซปรัสสัญลักษณของการตอนรับแขกอันอบอุน ระเบียงแตละชั้นประดับดวยลวดลายสลัก
อันออนชอยสวยงาม (ภาพที ่139 ) ความโดดเดนอยูที่ระเบียงขนาดใหญเหนือประตูทางเขาหลัก 
ซุมระเบียงนี้ประดับตกแตงดวยเสาเกลียวและลวดลายสลักพรรณพฤกษาแบบบาโรกอันออนชอย 
ที่ตัดกับสีเขมลวดลายเหล็กดัดสีเขมของระเบียงและหนาตางอยางลงตัว (ภาพที่ 140) ไมเพียง
เทานั้น ลวดลายเหล็กดัดของระเบียงแตละชั้นก็ถูกออกแบบไวอยางสวยงามดวยเชนกัน พื้นที่ชั้น
แรกของบานถูกออกแบบใหเปนรานคาสําหรับขายผลิตภัณฑส่ิงทอ ซึ่งเปนธุรกิจของครอบครอบ
คาเวจ สวนชั้นอ่ืนๆ แบงเปนหองเชาสําหรับพักอาศัย ทั่วทุกมุมภายในบานตกแตงดวยลวดลาย
ประดับ ซึ่งเปนการประสานกันของศิลปะบาโรกและศิลปะแนวอารตนูโว (ภาพที่ 141 และ142) 
โดยเฉพาะลวดลายของกระเบื้องเซรามิคที่กรุผนังหองและความออนชอยของงานเหล็กดัดที่
ตกแตงบาน นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมประดับอยูตามมุมตางๆ ทั่วทั้งภายในและภายนอกบาน
หลังนี้ ความพิเศษอีกอยางหนึ่งแสดงใหเห็นวาเกาดีใสใจในการออกแบบทุกรายละเอียด นั่นคือ ที่
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เคาะประตูทางเขาใหญซึ่งเปนเหล็กหลอ และประติมากรรมรูปตัวเหา ซึ่งเปนสัญลักษณของการมี
ชัยเหนือความชั่วรายของผูมาเคาะประตูกอนที่จะเดินเขาบานทุกคร้ัง (ภาพที่ 143 และ 144) 
พัฒนาการในการสรางงานของเกาดีที่เห็นไดชัดเจนในผลงานชิ้นคือ การออกแบบเคร่ืองเรือนและ
เคร่ืองใชภายในบานที่แสดงใหเห็นอิทธิพลของศิลปะแนวอารตนูโวที่เนนเสนสายอันพล้ิวไหวของ
ลวดลาย โดยเฉพาะการออกแบบรูปทรงและลวดลายของเคร่ืองเรือน เชน โตะ เกาอ้ี และตูเปนตน 
(ภาพที ่145และ146) 

 

 
 

ภาพที ่138 คาซาคาลเวท (Casa Calvet ค.ศ.1898-1899) ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calvet, accessed March 27, 2014, available from http:// 
www.gaudidesigner.com/uk/casa-calvet-facade-casa-calvet_120.html 
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ภาพที่ 139 ระเบียงเหล็กดัดดานหนา คาซาคาลเวท (Casa Calvet ค.ศ.1898-1899) ออกแบบ
โดย เกาดี 

ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calvet, accessed March 27, 2014, available from http:// 
www.citybitesbarcelona.com/category/casa-calvet 
 

 
 

ภาพที ่140 ระเบียงเใหญหนือประตูทางเขา คาซาคาลเวท 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calvet, accessed March 27, 2014, available from http:// 
www.gaudidesigner.com/uk/casa-calvet-facade-casa-calvet_120.html# 
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ภาพที่ 141 การตกแตงภายในโถงทางเขา คาซาคาลเวท (Casa Calvet ค.ศ.1898-1899) 
ออกแบบโดย เกาดี 

ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calvet interior, accessed March 27, 2014, available from 
http://www.gaudidesigner.com/uk/casa-calvet-lobby-of-the-casa-calvet_121.html 
 

 
 

ภาพที ่142 บันไดทางข้ึน คาซาคาลเวท (Casa Calvet ค.ศ.1898-1899) ออกแบบโดย เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calvet interior, accessed March 27, 2014, available from 
http://www.gaudidesigner.com/uk/casa-calvet-lobby-of-the-casa-calvet_121.html 
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ภาพที ่143 ที่เคาะประตูเหล็กหลอหนาประตูทางเขาใหญของ คาซาคาลเวท ออกแบบโดย เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calve Wrought Iront, accessed March 29, 2014, available 
from http://www.gaudidesigner.com/uk/casa-calvet-door-knock_108.html 
 

 
 
ภาพที ่144 ที่เคาะประตูเหล็กดัดและตัวเหาหนาประตูทางเขาใหญของ คาซาคาลเวท ออกแบบ

โดย เกาดี 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calve Wrought Iront, accessed March 29, 2014, available 
from http://www.gaudidesigner.com/uk/detail_art.php?id=107# 
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ภาพที่ 145 โตะทํางาน ใน คาซาคาลเวท (Casa Calvet ค.ศ.1898-1899) ออกแบบโดย อันโตนี 
เกาดี 

ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calvet Armchair, accessed March 30, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/antoni-gaudi/casa-calvet-armchair/ 
 

 
 
ภาพที่ 146 โตะรับประทานอาหาร คาซาคาลเวท (Casa Calvet ค.ศ.1898-1899) ออกแบบโดย 

อันโตนี เกาดี  
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calvet Dining Room, accessed March 30, 2014, available 
from https://en.wikiarquitectura.com/index.php/Calvet_House 
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จากการศึกษาผลงานการออกแบบอาคารในยุคแรก ระหวางป ค.ศ. 1883-1900 ทํา
ใหสามารถแบงผลงานของเกาดีตามแรงบันดาลใจในการสรางงานออกไดเปน 2 ยุค คือ ใหญๆ 
ไดแก ยุคโกธิคและยุคอาหรับ 

 
ยุคโกธิค 
ผลงานการออกแบบอาคารระยะแรกของการกาวเขาสูอาชีพสถาปนิกอยางเต็มตัว

ของเกาดี สะทอนใหเห็นความสนใจในรูปแบบและเทคนิคการสรางงานสถาปตยกรรมสมัยยุค
กลาง ซึ่งเปรียบเสมือนแรงผลักดันในการคนควาและทดลองนําเอาเทคนิคโบราณมาประยุกตใชใน
การสรางงานจริง โดยเฉพาะเทคนิคการกอเพดานโคงตามแบบโบราณของชางชาวแคตตาโลเนีย
และการนําเสาเอียงมาใชรับน้ําหนักอาคาร รวมทั้งการเลือกใชวัสดุดั้งเดิม เชน อิฐและหิน มาสราง
งานตามแบบสถาปตยกรรมโกธิคอีกดวย ผลงานของเกาดีในยุคนี้ ที่แสดงใหเห็นอิทธิพลของ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคอยางชัดเจน ไดแก โกเลจิโอ เทเรเซียโน (Colégio Teresiano) ในเมือง
บารเซโลนา ปาลาซิโอ อีพิสโกปาล เด อัสตอรกา (Palacio episcopal de Astorga ค.ศ.1889-
1895) ในเมืองอัสตอรกา คาซา โบทีนส (Casa Botines ค.ศ.1892, Leon) เมืองลีออง เปนตน จะ
เห็นไดวา เกาดี ไดนําความรูทางประวัติศาสตรศิลปและประวัติศาสตรสถาปตยกรรมมาเปน
รากฐานสําคัญในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบของเขา ที่สําคัญเขาไมไดนํามาใชโดยตรง แต
จะนํามาประยุกตใชตามแนวทางของตนเองอยางชาญฉลาดและทําใหผูชมสามารถสัมผัสไดถึง
กล่ินอายของศิลปะโกธิคไดโดยทันที 

 
ยุคอาหรับ 
ศิลปะอาหรับและศิลปะมูเดรจา (Mudijar) ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกันระหวาง

ศิลปะอาหรับและศิลปะพื้นถิ่นของเสปน สรางแรงบันดาลใจใหกับการสรางงานของเกาดีไมนอย 
โดยเฉพาะลวดลายประดับตกแตงที่มีสีสันสดใสและเปนเอกลักษณของตนเองทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร เชน คาซาวิเซนต (Casa Vicens) ที่ถนนแคโรไลนา คาซาเอลพริโช (Casa El 
Capricho) ที่เมืองแคนตาเบรีย และ ฟนคา เกล (Finca Güell) ที่ถนนเปราลาเบลส เมืองบารเซโล
นา เปนตน ที่นาสนใจคือการเลือกใชกระเบื้องเซรามิคที่มีสีสันสดใสเปนวัสดุหลักในการตกแตง
อาคาร หลังจากนั้นเกาดีไดพัฒนาการออกแบบลวดลายประดับตกแตงโดยใชรูปทรงที่เรียบงาย
มากข้ึนและผสมผสานการใชสีสันอันสดใสเขากับสีสันตามธรรมชาติของวัสดุ เชน สีสมของอิฐ สี
ขาวของหินปูน สีเทาของหินภูเขา สีสันสดใสของกระเบื้องเซรามิค สีดําเขมของเหล็กดัด หรือสี
น้ําตาลของเนื้อไม เปนตน ความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิด ทําใหเกา
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ดีสามารถนําวัสดุหลากหลายชนิดมาใชรวมกันไดอยางลงตัวและสามารถพัฒนารูปแบบการสราง
งานที่เปนเอกลักษณของตนเองไดอยางรวดเร็วในเวลาตอมา 

เกาดีไดใชเวลาอยูไมนอยในการคนควาและทดลองหาแนวทางการสรางานกวาจะ
สามารถพัฒนาแนวคิดไดอยางอิสระ และสามารถหลุดพนจากกฎเกณฑดั้งเดิมแบบประเพณีไปสู
รูปแบบที่เปนเอกลักษณของตนเองไดโดยเฉพาะการออกแบบตกแตงทั้งภายในและภายนอก
สถาปตยกรรม ซึ่งเกาดีไดนําศิลปะยุคเกาและศิลปะรวมสมัยมาผสมผสานและประยุกตใหมจน
กลายเปนแนวทางการสรางงานของตนเองไดอยางลงตัว เชนการนํารูปทรงเครงขรึมแบบประเพณี
โบราณมาผสมผสานเขากับลวดลายแบบบาโรกและอารตนูโวไดอยางไมเคอะเขิน ดังปรากฏให
เห็นผานการออกแบบหนาตึกของ คาซาคาลเวท (Casa Calvet ค.ศ.1898-1899) และ วังกูเอล
(Palacio Güell) ทามกลางกระแสของการปฎิวัติอุตสาหกรรมที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และการสรางนวัตกรรมใหม จนทําใหเกิดการคิดคนและผลิตวัสดุที่แปลกใหมและหลากหลายมาก
ข้ึน ทําใหเกาดีสามารถเลือกใชวัสดุในการสรางงานไดอยางไมจํากัด ไมเพียงเทานั้น บรรดาผูวา
จางซึ่งนิยมชมชอบแนวคิดในการสรางงานที่แปลกใหมและพรอมทุมทุนมหาศาลอยางสุดกําลัง ก็
ยังเปนการเปดโอกาสใหสถาปนิกออกแบบสรางสรรคงานไดอยางอิสระมากข้ึน จึงไมนาแปลกที่
เกาดีเลือกใชวัสดุอยางไรขีดจํากัดในการสรางและออกแบบตกแตงวังกูเอล(Palacio Güell) ไมวา
จะเปนการประดับตกแตงภายในดวยเสาถึง 127 ตน การตกแตงชองหนาตางดวยกระจกสีอยาง
สวยงาม การใชไมแกะสลักลวดลายออนชอยจากชางฝมือผูชํานาญการ รวมทั้งการออกแบบ
ลวดลายเหล็กดัดอันพล้ิวไหวที่ไดแรงบันดาลใจจากศิลปะอารตนูโวหรือกระเบื้องเซรามิคหลากสีที่
ประดับตกแตงหอคอยและปลองระบายอากาศที่เปนแบบฉบับเฉพาะสําหรับอาคารหลังนี้เทานั้น 
ที่นาสังเกตคือนับเปนคร้ังแรกที่เกาดีออกแบบลวดลายพรรณพฤกษาประดิษฐภายใตแนวคิดและ
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติตามแบบศิลปะอารตนูโวที่เนนการผูกลายดวยเสนพล้ิวไหวอยาง
งดงาม นอกจากนี้แลวยังสามารถสังเกตเห็นพัฒนาการในการออกแบบหอคอยและปลองระบาย
อากาศที่มีความเปล่ียนแปลงไปจากผลงานชิ้นแรกๆ อยางชัดเจน บนดาดฟาของวังกูเอล(Palacio 
Güell) ไดกลายเปนสนามทดลองขนาดใหญ ซึ่งเปดโอกาสใหเกาดีไดออกแบบปลองไฟและปลอง
ที่มีรูปทรงแตกตางกันไวเต็มพื้นที่บนดาดฟา รูปทรงที่หลากหลายและสีสันอันสดใสดึงดูดความ
สนใจตอผูพบเห็นเปนอยางมาก การเรียงรอยลวดลายดวยกระเบื้องเซรามิคชิ้นเล็กชิ้นนอยหลาก
สีสันนอกจากจะสะดุดตาผูคนแลว ยังทําใหดาดฟาของบานหลังนี้สดใสมีชีวิตชีวา ตางจากหนาตึก
ที่ดูเรียบงายและเครงขรึมอยางชัดเจน สําหรับการตกแตงภายในก็หรูหราอลังการเปนอยางมาก 
อาจกลาวไดวาบานหลังนี้เปนการผสมผสานกันของหลากหลายแนวคิด เทคนิค วัสดุ และรูปแบบ
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ทางศิลปะ ซึ่งสามารถประสานเขาดวยกันไดอยางลงตัว ความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งในทุกๆ 
ดานของเกาดี ทําใหเขาสามารถนําส่ิงที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชงานไดอยางชาญฉลาด การคนควา
และทดลองอยางไมหยุดนิ่งยิ่งนําไปสูวิถีการสรางงานอันเปนเอกลักษณดังจะเห็นไดในผลงานยุค
ตอไปหลังจากนี้ 
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บทท่ี 5  
คาซา บัทโยว (Casa Batlló) 

 
Casa (อานวา คาซา) ในภาษาเสปนแปลวา “บาน” ดังนั้น Casa Batlló (คาซา บัท

โยว) จึงหมายความวา “บานของตระกูลบัทโยว” บานหลังนี้ตั้งอยูบนถนน ปาสเซค เด เกรเซีย 
(Passeig de Gràcia) อาคารเลขที่ 43 ในเมืองบารเซโลนา (Barcelona) ประเทศเสปน (ภาพที่
147) สถาปตยกรรมหลังนี้มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกดวยฝมือการออกแบบของสถาปนิกชื่อดัง อัน
โตนี เกาดี ผูชุบชีวิตอาคารหลังเกาใหฟนคืนชีพข้ึนมาดวยการออกแบบและตกแตงอยางสวยงาม 
บานหลังนี้แฝงดวยสัญลักษณตางๆ มากมายที่ชวนใหนาคนหา การออกแบบที่ไดนําเอาแสงจาก
ธรรมชาติมาเปนองคประกอบที่สัมพันธกับการตกแตงอาคารทั้งภายนอกและภายในก็สามารถทํา
ไดลงตัวอยางนาทึ่ง เคร่ืองใชภายในบานทุกชนิด รวมทั้งลวดลายที่ประดับตกแตงทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ถูกออกแบบดวยความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ ดวยเหตุนี้ สถาปตยกรรมหลังนี้จึงโดดเดนและสวยงามสะดุดตาเปนอยางมาก อาคาร
หลังเดิมกอสรางข้ึนหลังการออกแบบผังเมืองใหมในโครงการของเซอรดา (Cerdà) และแลวเสร็จ
ในป ค.ศ. 1860 ถนนเสนนี้ถูกกําหนดใหเปนแหลงที่อยูอาศัยของเหลานักธุรกิจและเจาของกิจการ
ทั้งหลาย ซึ่งตอมาก็ไดกลายเปนศูนยกลางของโครงการนี้ ความตองการจัดแบงพื้นที่ที่อยูอาศัย
อยางเปนระเบียบ ของโครงการเซอรดานับเปนการเปล่ียนแปลงโฉมหนาของเมืองบารเซโลนาคร้ัง
สําคัญในคริสตศตวรรษที่ 20 

เหลานักธุรกิจหรือชนชั้นกลางผูมีฐานะรํ่ารวยตางก็อยากมีบานหรู รูปแบบแปลกใหม 
และทันสมัยในแบบที่ตนเองใฝฝนเพื่อเปนหนาเปนตาใหแกตนเองและครอบครัว สมฐานะผูมี
ชื่อเสียงและม่ังคั่งรํ่ารวยดวยเหตุนี้ พวกเขาจึงวาจางใหสถาปนิกผูมีชื่อเสียงแหงยุคสมัยนั้นมา
ออกแบบและสรางที่อยูอาศัยใหแกตนเองและครอบครัว พวกเขายินดีทุมทุนทรัพยอยางเต็มที่และ
เปดโอกาสใหสถาปนิกใชอิสระทางความคิดและจินตนาการไดอยางไรขีดจํากัด เกาดีเปนหนึ่งใน
สถาปนิกที่มีชื่อเสียง ซึ่งชนชั้นกลางวาจางใหเปนผูออกแบบสถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัย
หลายแหงในเมืองบารเซโลนา เชน ครอบครัววิเซนต (Vicens )ครอบครัวฟเกอราส (Figueras)
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ครอบครัวมิลลา(Milá)และครอบครัวบัทโยว (Batlló)1 เปนตน ผูวาจางกลุมนี้ลวนแลวแตเปนคน
คุนเคยกัน เนื่องจากเปนกลุมนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในยุคเศรษฐกิจเฟองฟูโดยเฉพาะ โย
เซฟ บัทโยว และ เปเร มิลลา ทั้งสองเปนเพื่อนสนิทกัน หลังจากที่พวกเขาไดเห็นความสามารถใน
การออกแบบสถาปตยกรรมและความคิดสรางสรรคของเกาดีที่ปรากฏชัดในการสราง
สวนสาธารณะของเกล ทําใหทั้งคูประทับใจในผลงานของเกาดีเปนอยางมาก ขณะนั้นเปนชวงที่
การสรางงานของเกาดีพัฒนาสูงสุดและแสดงออกถงึเอกลักษณของตนเองอยางชัดเจน ดวยเหตุนี้ 
เกาดีจึงถายทอดความคิดและจินตนาการลงสูการออกแบบคาซา มิลลาและคาซา บัทโยวไดอยาง
สวยงามและลงตัวที่สุด ซึ่งเปนผลงานออกแบบสถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัยสองแหงสุดทาย
กอนที่เกาดีจะทุมเทชีวิตการทํางานทั้งหมดใหกับการสรางโบสถซาคราฟามิลิยา ลักษณะการ
ออกแบบที่โดดเดนและจินตนาการที่เบงบานทําใหอาคารตึกแถวธรรมดาๆ ฟนคืนชีพและมี
ชีวิตชีวาดวยการนําเอารูปทรงจากธรรมชาติมาตกแตงตามสวนตางๆของสถาปตยกรรมไมวาจะ
เปนลวดลายหรือรายละเอียดตางๆ ที่สวยงาม รวมทั้งสีสันที่เกิดจากการผสมผสานเฉดสีอันสดใส
ของเศษกระจกที่จัดวางตกแตงบนพื้นผิวของอาคาร ส่ิงเหลาปรากฏใหเห็นในคาซาบัทโยว 
สถาปตยกรรมที่เต็มไปดวยจินตนาการและความคิดสรางสรรคเสมือนดังบานในเทพนิยาย 

 

 
 

ภาพที ่147 ถนน ปาสเซค เด เกรเซีย (Passeig de Gràcia) เมืองบารเซโลนา 
ที่มา: Casa Batlló, Passeig de Gràcia, accessed September 3, 2014, available from 
http://bateyo.com/en/history/casa-batllo/precedents 
                                                             

1 Maria Antonietta Crippa, Living Gaudi (United States: Rizzoli International, 
2002), 41. 



124 
 

คาซา บัทโยว หรืออาคารเลขที่ 43 บนถนน ปาสเซค เด เกรเซีย (Passeig de 
Gràcia) (ภาพที1่48) สรางข้ึนในป ค.ศ.1877 อันเปนชวงเวลาที่บารเซโลนายังไมมีไฟฟาใช อาคาร
หลั งนี้เดิมเปนผลงานการออกแบบของ เอมิลิ ซาลา โกลเต (Emili Sala Corté) อาจารยคนหนึ่ง
ของเกาดี จากการวาจางของลุยส ซาลา ซันเชส (Lluís Sala Sánchez) หนาตึก (Facade) แบบนี
โอคลาสสิคที่เรียบงาย ถูกแบงอยางเปนระเบียบดวยประตูใหญที่ชั้นลางและหนาตางที่ชั้นบนโดย
ใชขอบคิ้วเรียบๆ เปนเสนเนนการแบงหนาตึกออกเปนชั้นๆ อยางชัดเจน อาคารหลังนี้มี 5 ชั้น 
รวมทั้งหองใตดิน และมีสวนหลังบาน ตอมาในป ค.ศ.1900 โยเซฟ บัทโยว คาสโนวาส (Josep 
Batlló i Casanovas) นักธุรกิจใหญ ไดซื้อตึกนี้สําหรับใชที่ดินเพื่อสรางเปนบานพักอาศัยสําหรับ
ครอบครัวสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งจะเปดเปนบานพักใหคนเชาอยูอาศัยดวย นักธุรกิจผูนี้ไม
ตองการบานแบบธรรมดาๆ แตตองการบานที่มีความพิเศษและทันสมัยจากความคิดสรางสรรคอัน
ลํ้าเลิศในการออกแบบ ดวยเหตุนี้ โยเซฟ บัทโยว ซึ่งประทับใจในความสามารถของเกาดีจากการ
ออกแบบสวนสาธารณะของเกล (Park Güell) จึงไดวาจางใหเกาดีมาออกแบบสรางบานใหเขา 
เดิม โยเซฟ บัทโยว ตองการร้ือตึกแถวนี้แลวสรางใหม แตอาจเปนเพราะเกาดีเห็นวาเปนเร่ืองทา
ทายความสามารถ เขาจึงออกแบบแปลงโฉมตึกแถวธรรมดาหลังนี้ใหมีชีวิตชีวาดวยความคิด
สรางสรรคและอัจฉริยภาพของเขาจนบานหลังนี้เปล่ียนสภาพกลายเปนความมหัศจรรยของ
สถาปตยกรรมในเมืองบารเซโลนา 

 

 
 
ภาพที ่148 ภาพหนาตึกอาคารเดิม เลขที ่43 
ที่มา: Casa Batlló, Passeig de Gràcia, accessed September 3, 2014, available from 
http://bateyo.com/en/history/casa-batllo/building/ 
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ครอบครัวบัทโยว 
โยเซฟ บัทโยว คาสโนวาส (Josep Batlló i Casanovas) (ภาพที่ 149) เปนนักธุรกิจ

อุตสาหกรรมส่ิงทอที่ใหญที่สุดรายหนึ่งและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางในเมืองบารเซโลนา เขา
แตงงานกับ อมาเลีย โกโดะ เบลาอุนซราน (Amàlia Godó Belaunzarán) ซึ่งมาจากครอบครัวผู
กอตั้งหนังสือพิมพแนวหนา ลา วังกัวเดีย (La Vanguardia) การแตงงานของทั้งคูจึงเปนขาว
ใหญโต เนื่องจากเปนการเกี่ยวดองกันของครอบครัวที่มีฐานะรํ่ารวยและมีชื่อเสียงในสังคม พวก
เขามีลูกดวยกันทั้งหมด 5 คน ซึ่งนับวาเปนครอบครัวใหญทีเดียว (ภาพที ่150) 

สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปสูความทันสมัยมากข้ึน ไมวาจะเปนเร่ืองของส่ิงอํานวย
ความสะดวกรอบดาน การขยายตัวของบานเมือง ความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจและการคาขาย 
โดยเฉพาะการมีไฟฟาใหแสงสวางในยามค่ําคืน ปลุกเมืองที่หลับใหลในความมืดใหสวางเจิดจาข้ึน
ตลอดทั้งคืน วิถีชีวิตผูคนเร่ิมเปล่ียนแปลงไป ธุรกิจการคาครึกคร้ืนมากข้ึน บริษัทหางรานตาง
ตื่นตัวและขยายสาขาออกไปเร่ือยๆ พรอมกับการขยายตัวของเมืองบารเซโลนา ธุรกิจการกอสราง
เร่ิมนําวัสดุแปลกใหมหลากหลายชนิดซึ่งเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมาใช
ในการสรางอาคารบานเรือน เม่ือส่ิงแวดลอมรอบตัวเร่ิมเปล่ียนแปลงไปภายใตการเคล่ือนไหวของ
ศิลปะสมัยใหม เชน ศิลปะอารตนูโวหรือโมเดิรนนิสโมในประเทศเสปน ศิลปะจึงแทรกซึมเขาไปอยู
ในชีวิตประจําวันของผูคน ไมวาจะเปนการออกแบบเคร่ืองใชในบาน เคร่ืองประดับอาคาร หรือ
แมกระทั่งบานเรือนที่อยูอาศัยซึ่งเปรียบเสมือนหนาตาของเจาของบาน ก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไปตาม
ยุคตามสมัยเชนเดียวกับรูปแบบการใชชีวิตของผูคน ดังนั้น การออกแบบที่พักอาศัยของ
ครอบครัวบัทโยวซึ่งมีฐานะในระดับมหาเศรษฐีในคร้ังนี้ จึงตองคํานึงถึงส่ิงอํานวยความสะดวกใน
บานที่เพิ่มข้ึน เชน การเดินสายไฟฟาและลิฟท เปนตน นอกจากนั้นยังตองคํานึงถึงการจัดสรรพื้นที่
ใชสอยใหคุมคาสําหรับครอบครัวใหญที่มีสมาชิกถึง 7 คนอีกดวย ดวยเหตุนี้ โยเซฟ บัทโยว จึง
คาดหวังเปนอยางสูงในการติดตอเกาดี  สถาปนิกผูมีชื่อเสียงในบารเซโลนาเวลานั้น มา
ออกแบบสรางบานใหกับเขาเพราะเขาเชื่อม่ันในฝมือการออกแบบของเกาดีเปนที่สุดจากการได
เห็นผลงานการออกแบบหลายแหงในเมืองบารเซโลนา 
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ภาพที ่149 โจเซฟ บัทโยว คาซาโนวาส (ค.ศ.1900) 
ที่มา: Batlló Family, Mr. Josep Batlló i Casanovas, accessed September 3, 2014, 
available from https://www.casabatllo.es/en/casa-batllo/josep-batllo-buys-building/ 
 

 
 

ภาพที่ 150 ครอบครัวบัทโยว (ค.ศ.1903) José Batlló Casanovas, Amalia Godó, Carmen, 
Felipe, Mercedes, Luis, José 

ที่มา: Batlló Family, Batlló Family, accessed September 4, 2014, available from http:// 
solotripsandtips.com/gaudis-amazing-architecture-casa-batllo-barcelona/ 
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โยเซฟ บัทโยว ใหอิสระเกาดีในการเปล่ียนแปลงบานหลังนี้อยางเต็มที่พรอมเงินทุน
สนับสนุนแบบไมอ้ัน อาจกลาวไดวา สถาปตยกรรมแหงจินตนาการที่ลํ้ายุคนี้จะไมสามารถปรากฏ
ใหเห็นเปนรูปธรรมในปจจุบันไดอยางแนนอน หากไมมีผูวาจางระดับมหาเศรษฐีที่ใจกวาง
สนับสนุนและตอบสนองจินตนาการของศิลปน เพราะกําลังทรัพยเปนส่ิงสําคัญอยางมากตอการ
สรางงานสถาปตยกรรมที่เปรียบเสมือนประติมากรรมขนาดใหญของเกาดี ซึ่งตองใชวัสดุแปลก
ใหมที่มีราคาสูงและชางฝมือจํานวนมาก ที่สําคัญการที่ โยเซฟ บัทโยว เชื่อม่ันในฝมือการออกแบบ
สถาปตยกรรมของเกาดีมาก จึงทําใหเกาดีสามารถถายทอดจินตนาการในการสรางสรรคงานอันป
นเอกลักษณของตนเองไดอยางไรขีดจํากัด โดยเฉพาะในชวงเวลาที่การสรางสรรคผลงานของเขา
พัฒนาไปสูจุดสูงสุดแลว หลังจากการออกแบบหนาตึกและการปรับเปล่ียนผังภายในอาคารเสร็จ
ส้ินลง การกอสรางคาซาบัทโยวจึงเร่ิมข้ึนในป ค.ศ.1904 (ภาพที่ 151และ 152) และเสร็จสมบูรณ
ในป ค.ศ. 1906 (ภาพที ่153 และ 154) 

 

 
 
ภาพที ่151 ภาพแบบรางออกแบบหนาตึกคาซาบัทโยว (ค.ศ.1904) 
ที่มา: Casa Batlló, Gaudi Sketches, accessed September 3, 2014, available from 
https://www.pinterest.com/pin/115615915411014771/ 
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ภาพที ่152 คาซาบัทโยวระหวางการกอสราง (ค.ศ. 1904-1906) 
Casa Batlló, Casa Batlló, History, accessed September 4, 2014, available from https:// 
www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 

ภาพที ่153 แหลงรวมสถาปตยกรรมรูปแบบแตกตางกันจากฝมือการออกแบบของสถาปนิกหลาย
คนในยุคโมเดิรนนิสโม 

ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, History, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่154 คาซาบัทโยวป ค.ศ. 1907 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, History, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 

 
การสรางบานหลังนี้สําเร็จลงไดดวยเพื่อนรวมงานที่ชํานาญงานหลายคนของเกาดี ที่ 

มีขอบเขตความรับผิดชอบในการสรางงานภายใตแนวคิดของเกาดีทั้งหมด เนื่องจากเกาดีเปน
สถาปนิกที่มีความชํานาญทั้งทางดานการออกแบบและฝมือทางเชิงชาง เม่ือตองทํางานรวมกับ
เหลาชางฝมือแขนงตางๆ เพื่อใหผลงานที่ออกมามีความประณีตสวยงามตรงตามความตองการ 
เกาดีจึงมักจะทําแบบจําลองใหชางฝมือผูสรางงานจริงไดเห็นรูปแบบของงานตามที่เขาตองการ
เสมอ หากชางไมทําตามแบบที่เขาไดทําไว เกาดีจะสงงานชิ้นนั้นกลับคืนเพื่อใหชางปรับปรุงแกไข
ตรงตามความตองการของเขาอยางแทจริง ดวยเหตุนี้ ผูที่จะมาเปนผูชวยหรือผูรวมงานกับเกาดีจึง
ตองมีความเขาใจในกระบวนการสรางงานที่ละเอียดรอบคอบของสถาปนิกผูนี้เปนอยางดี จึงจะ
สามารถทํางานรวมกันไดโดยปราศจากปญหา ในการสรางคาซาบัทโยวก็เชนเดียวกัน ผูชวยของ
เกาดีก็ยังคงเปนกลุมชางฝมือผูชํานาญการเฉพาะดานกลุมเดิม ซึ่งนับเปนการกอตั้งกลุมชางฝมือ
ที่เกาดีเชื่อม่ันในฝมือการทํางานรวมกันไมวาจะเปน ชางไม ชางทํากุญแจ ชางเหล็ก หรือชาง
กอสรางก็ตาม ผูที่มีสวนรวมในการสรางคาซาบัทโยวหลังนี้ประกอบดวย ฟรานซิสโก เบเรนเกรส 



130 
 

เมสเตรส(Francisco Berenguer Mestres) โดมิงโก ซะเรนเย กราส (Domingo Sugrañes Gras) 
โคเซ กานาเลเต กัวดราส (José Canalete Cuadras) และโยเซฟ มาเรีย อี คีเบต (Josép María y 
Gibert) ผูที่รับผิดชอบลวดลายโมเสคและงานเหล็กทั้งหมดของคาซาบัทโยว 

 
สถานท่ีตั้งของคาซา บัทโยว 

คาซาบัทโยวตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่เรียกกันวา “The block of discord ” (ภาพที ่153) 
ซึ่งแสดงใหเห็นการออกแบบหนาตึกในหลากหลายรูปแบบตามเอกลักษณอันโดดเดนของสถาปนกิ
ชาวคาตาโลเนียบนพื้นที่ติดๆ กันในเมืองบารเซโลนา เชน อาคารเลขที่ 35 คาซา เยโอ โมเรรา 
(Casa Lleó Morera)ออกแบบโดย ยุยส โดมิเนค อิ มองคตาเนต (Luis Doménech i Montaner) 
อาคารเลขที่ 37 คาซา มูเยราส(Casa Mulleras) ออกแบบโดย เอ็นริเก เซะเนีย วิลลาเวกเกีย 
(Enrique Sagnier Villavecchia) อาคารเลขที่ 39 คาซา เดลฟนา โบเนท (Casa Delfina Bonet) 
ออกแบบโดย มาเซเลียโน โกกิยาจ โยวฟริอุ(Marceliano Coquillat Llofriu) อาคารเลขที่ 41 คาซา 
อมัทเยร (Casa Amatller) ออกแบบโดย โคเซ ปูชิคกาดาฟาลช (José Puig i Cadafalch) อาคาร
เลขที่ 43 คาซา บัทโยว (Casa Batlló) ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี และอาคารเลขที ่45 คาซา ลุยส
ซา ซาลา ซันเชส (Casa Luisa Sala Sánchez) ออกแบบโดย เอมิลี ซาลา โกรเตส (Emili Sala 
Cortés)2 สถาปตยกรรมทั้งหมดบนถนนสายนี้สวยงามตระการตาและมีรูปแบบที่แตกตางกันโดย
ส้ินเชิง ปจจุบันสถานที่แหงนี้จึงกลายเปนยานเศรษฐกิจและศูนยรวมรานคาชั้นนําที่สามารถดึงดูด
ใจนักทองเที่ยวใหหล่ังไหลเขามาเยือนเมืองบารเซโลนาเปนอยางมาก ความโดดเดนของถนนเสนนี้
ที่นอกจากจะสวยงามดวยสถาปตยกรรมรูปลักษณแปลกตาจนมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกแลวยัง
เปนสถานที่รวมตัวของเหลาศิลปนและเปนพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมเตนรําของชาวพื้นเมืองอีกดวย 
เหลาศิลปนสาขาตางๆ มักจะมานั่งจิบไวนหรือช็อคโกเล็ตรอนพรอมกับฟงดนตรีหรือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกันเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของศิลปะแหงยุคสมัยนั้น ส่ิงเหลานี้กลายเปนสวนหนึ่ง
ในชีวิตประจําวันของชาวเมืองบารเซโลนาไปโดยปริยาย 

การแสวงหารูปแบบการสรางสรรคงานอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของศิลปนเปนส่ิงที่
ทาทายอยางมากในยุคสมัยของการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะศิลปะสมัยใหม ศิลปนตองคนควา
และทดลองราวกับนักวิทยาศาสตรที่คิดคนสูตรเคมีใหมๆ ผูสรางสรรคผลงานศิลปะก็ตองคิดคน
เทคนิคหรือรูปแบบอันเปนเอกลักษณของตนเองเชนกัน ดวยเหตุนี้ ศิลปนและสถาปนิกแตละคนใน

                                                             
2 Ibid., 16. 
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ยุคนั้นจึงเปนผูที่มีความสามารถรอบดาน และพยายามสรางสรรคงานที่หลุดออกจากกรอบหรือ
จารีตประเพณีดั้งเดิม เชนเดียวกับสถาปนิก อยางเกาดีที่ไดรังสรรคงานจากจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรคอันลํ้ายุคในการออกแบบอาคารและการตกแตงทั้งภายนอกและภายใน 
สถาปตยกรรมของเกาดีกอสรางดวยโครงสรางที่แข็งแรงจากวัสดุที่คงทน แตนุมนวลออนโยน
เหมือนรูปทรงจากธรรมชาติ สถาปตยกรรมอันทรงคุณคาและงดงามเชนคาซา บัทโยว เปน
ตัวอยางหนึ่งในผลงานสถาปตยกรรมประเภทที่อยูอาศัยของเกาดี ซึ่งมีเอกลักษณอันโดดทั้งการ
ออกแบบภายนอกและภายใน รวมทั้งลวดลายประดับอาคารอีกมากมายอันเกิดจากความคิด
สรางสรรคของสถาปนิกผูนี ้

 
ลักษณะภายนอกของคาซา บัทโยว 

หนาตึกดานหนา 
คาซา บัทโยว (Casa Batlló) เปนอาคารตึกแถว 5 ชั้น (ไมรวมหองใตดิน)3 ดึงดูด

สายตาดวยรูปทรงอาคารที่แปลกประหลาด (ภาพที่ 154) ผิดจากสถาปตยกรรมโดยทั่วไป ที่มัก
ประกอบดวยเสนตรงในแนวตั้งและแนวนอนที่สอดประสานกันอยางเปนระเบียบ แตสําหรับอาคาร
หลังนี้แทบจะไมพบเสนตรงเสนทุกเสนคดโคงและพร้ิวไหวดังสายน้ํา สรางความประหลาดใจแกผู
พบเห็น เพราะดูราวกับอาคารที่หลุดออกมาจากเทพนิยายแฟนตาซี ดานหนาอาคาร ชั้นแรกมีซุม
ประตูทางเขาสองดานซายขวา (ภาพที ่155)ภาพรางซุมประตูทางเขามีหนาตางเรียงติดกัน 3 บาน 
ลําเสาขนาดใหญที่ขนาบขางและลอมกรอบเปนซุมรอบประตูทางเขาและหนาตางมีลักษณะคลาย
ตนไมโนมกิ่งโคงเขาหากัน ชองแสงของระเบียงชั้นที่ 1 แบงออกเปน 3 สวน (ภาพที่ 156 และ157) 
ชองที่ขนาบขางมีรูปทรงโคงมนคลายหยดน้ํา และมีเสาเล็กๆ รูปทรงคลายกระดูกแบงโครงสราง
ของหยดน้ําออกเปน 2 สวน ชองแสงที่อยูตรงกลางมีลักษณะคลายผลฟกทองและถูกแบงออกเปน
สวนๆ ใหญบางเล็กบางดวยเสาขนาดเล็กรูปทรงคลายกระดูกเชนกัน กระจกที่กรุชองแสงทั้งหมด
ถูกแบงออกเปน 3 สวนในแนวขวางดวยเหล็กยึดกระจก ดานลางทําเปนชองแสง ที่มีรูปทรงเปนวงรี 

                                                             
3 การนับจํานวนชั้นของสถาปตยกรรมในรูปแบบของตะวันตกจะเร่ิมนับชั้นที่  1 จาก

ชั้นที่ 2 และเรียกชั้น แรกวา ชั้นลาง สวนรูปแบบการนับชั้นของไทยเราจะเร่ิมนับชั้นที่ 1ตั้งแตชั้น
ลาง ดวยเหตุนี้เพื่อความเขาใจ ที่ตรงกันในการกลาวถึงหรือบรรยายถึงสถาปตยกรรมในงานวิจัย
เลมนี้จะใชรูปแบบการนับชั้นแบบตะวัน ตก คือ เม่ือเดินเขาสูภายในอาคารจะนับเรียกชั้นแรกวา 
“ชั้นลาง” และจะเร่ิมนับชั้นที่ 1 ในชั้นถัดไป 
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แตมีขนาดตางกัน 3 ชอง ชองที่อยูตรงกลางแบงยอยเปน 3 ชอง แตมีรูปทรงเปนส่ีเหล่ียมชั้นบนสุด
ประดับดวยกระจกหลากสีที่มีลวดลายเปนวงกลมใหญเล็กตางกัน (ภาพที่ 158) เสนทุกเสนที่เปน
โครงสรางของหนาตางรวมทั้งกระจกประกอบดวยเสนโคงเปนลูกคล่ืนแทบทั้งส้ิน ลักษณะของ
หนาตางดานขางที่ขนาบหนาตางระเบียงในชั้นที่  2 (ภาพที่ 159และ160) ก็มีรูปทรงและการ
ออกแบบเชนเดียวกับหนาตางระเบียงดานขางในชั้นที่  1 การออกแบบเสาหินปูนที่แบงหนาตาง
ระเบียงชั้นที่ 1 และ 2 ออกเปนชองๆ ใหมีลักษณะคลายกระดูก (ภาพที่ 161) และการขัดผิวผนัง
ของอาคารสวนนี้ที่ทําดวยหินปูนใหเรียบเกล้ียง สงผลใหสวนนี้ของอาคารดูราวกับรางกายของ
ส่ิงมีชีวิต ซึ่งมีผิวหนังยึดกระดูกที่เปนโครงสรางเขาไวดวยกัน และทําใหสวนนี้ของอาคารดูราวกับ
จะสามารถเคล่ือนไหวและหายใจไดดวยอิทธิพลของเสนโคงที่เคล่ือนไหวไปมาราวกับลูกคล่ืน 
ขณะเดียวกัน ในสวนของชั้นแรกที่เปนซุมประตูทางเขา ซึ่งออกแบบไวอยางเรียบๆ ดวยเสาขนาด
ใหญ ที่ยื่นลํ้าออกมาจากตัวตึกประมาณ 60 เซนติเมตร ก็ดูราวกับขาขนาดใหญที่รองรับโครงสราง
ที่มีชีวิตซึ่งอยูดานบนไวอยางม่ันคง (ภาพที ่162) เกาดีประสานสวนของระเบียงชั้นบนที่เต็มไปดวย
ความเคล่ือนไหวกับสวนของซุมประตูชั้นลางที่สงบนิ่งใหเขากันไดอยางเปนเอกภาพดวยการ
ออกแบบสวนของขอบคิ้วที่อยูระหวางชั้นทั้งสองใหมีลักษณะออนตัวราวกับหยดน้ําผ้ึงที่คอยๆ ไหล
ลงมาสูเบื้องลาง (ภาพที ่162) 

 

 
 
ภาพที ่155 รายละเอียดหนาตึกดานหนาของคาซา บัทโยว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่156 หนาตางระเบียงชั้น 1 ของคาซา บัทโยว ซึ่งเปนที่พักอาศัยของครอบครัวบัทโยว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 
 

 
 

ภาพที ่157 รายละเอียดจากภาพที ่156 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่158 ลวดลายประดับหนาตางระเบียง รายละเอียดจากภาพที ่157 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 

ภาพที ่159 หนาตางและระเบียงชั้น 2 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่160 รายละเอียดจากภาพที ่159 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 

ภาพที ่161 รายละเอียดบนเสาคลายกระดูกมนุษย ระเบียงดานหนาอาคาร 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่162 ขอบคิ้วที่เชื่อมระหวางชั้นลางและชัน้ 1 ลักษณะคลายหยดน้ําผ้ึง 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

หนาตางระเบียงสองบานที่อยูตรงกลางชั้น 2 และหนาตางระเบียงในชั้น 3, 4 และ 5 
(ภาพที่ 163 และ 164) ยังคงเปนหนาตางทรงส่ีเหล่ียมตามโครงสรางตึกเดิม เพียงแตเกาดีปรับ
ความสูงของหนาตางระเบียงใหมีขนาดไมเทากันเหมือนหนาตางของหนาตึกเดิม ผนังตึกของพื้นที่
สวนนี้ถูกออกแบบใหตางไปจากผนังตึกดานลาง กลาวคือ แทนที่จะขัดผิวผนังตึกใหเรียบเกล้ียง 
เกาดีกลับออกแบบตกแตงผนังตึกสวนนี้โดยใชเทคนิคโมเสคเขามาชวย (ภาพที ่165 และ 166) แต
การออกแบบพื้นผิวจะไมเปนระนาบเดียวกัน เพราะพื้นผิวผนังตึกสวนใหญจะเกิดจากการนําเอา
เศษกระจกหลากหลายสี ที่มีรูปทรงและขนาดตางกันมาวางเรียงเขาดวยกัน จนเต็มพื้นที่ สวนนี้จะ
อยูในระนาบเดียวกันและสรางสีสันที่สดใสใหกับพื้นที่ผนัง แตนั่นก็ยังไมเพียงพอสําหรับเกาดี เขา
ไดเพิ่มรายละเอียดการตกแตงพื้นผิวผนังโดยวางเซรามิครูปทรงกลมหลายขนาด ที่เคลือบดวยสี
เหลือบๆ ใหกระจายไปตามสวนตางๆ ของผนังโมเสคตรงโนนนิดตรงนี้หนอย เซรามิครูปทรงคลาย
เกล็ดปลานี้ทําใหพื้นที่ผนังสวนนี้ซึ่งไมไดเรียบเปนระนาบเดียวกันแตมีลักษณะโคงไปมาแบบลูก
คล่ืน (ภาพที ่173) มีลักษณะคลายกับผิวหนังของสัตวมีชีวิตในเทพนิยาย ซึ่งอาจกลาวไดวา การ
ตกแตงพื้นที่ผนังสวนนี้คือการเตรียมการแบบแยบยลของเกาดี ที่จะกระตุนจินตนาการของเราไปสู
การออกแบบโครงสรางหลังคาของอาคารดานหนาที่มีสันหลังคาคดโคงไปมาจนกอใหเกิดรูปทรง
คลายมังกรกําลังหมอบอยู (ภาพที ่167) ไมเพียงสีสันของผนังหนาตึกเทานั้นซึ่งสามารถประสาน
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เขากับสีของกระเบื้องมุงหลังคา ที่ถึงแมจะมีสีออกน้ําตาลแดงเขม แตก็มีสีครามเหลือบอยู แต
โครงสรางของผนังสวนนี้ที่มีสีสันสดใสและมีลักษณะคลายกับผิวหนังมีเกล็ดของสัตวก็มีลักษณะ
ทางโครงสรางไมตางไปจากกระเบื้องมุงหลังคา ที่มีลักษณะคลายเกล็ดมังกรเชนกัน สวนของ
หลังคาที่ทําเปนชองรูปสามเหล่ียม ซึ่งสามารถมองทะลุไปยังอีกฟากหนึ่งดูราวกับดวงตาของมังกร 
(ภาพที ่168) ที่ตื่นข้ึนตอนกลางวันยามทองฟาสดใส แตจะหลับใหลตอนกลางคืนยามทองฟามืด
คร้ึม อีกดานหนึ่งของหลังคาสวนนี้จะออกแบบตางจากดานหนาโดยส้ินเชิง คือจะประดับดวย
ลวดลายโมเสคที่ทําจากกระเบื้องหลากสีชิ้นเล็กชิ้นนอยนับไมถวนจัดเรียงแบบไลโทนสีน้ําตาล สม 
เหลือง ขาว อยางประณีตตัดกับสีฟา เขียว และสมของกระเบื้องครอบสันหลังเตาอยางงดงาม 
(ภาพที ่169 และ 170) สรางความตื่นตาตื่นใจใหแกผูมาเยือนคาซา บัทโยว ตั้งแตเม่ือไดเห็นจาก
ภายนอก 
 

 
 

ภาพที ่163 รายละเอียดหนาตึกดานหนาของคาซา บัทโยว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่164 รายละเอียดหนาตึกดานหนาของคาซา บัทโยว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 

ภาพที ่165 ลวดลายกระเบื้องเซรามิคประดับหนาตึก 
ที่มา Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่166 รายละเอียดจากภาพที ่165 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 

ภาพที ่167 หลังคาที่มีรูปทรงคลายหลังมังกร 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่168 สวนของหลังคาคลายดวงตามังกร 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 
ภาพที ่169 สวนของหลังคาดานหลัง 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่170 รายละเอียดจากภาพที ่169 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

การออกแบบหนาตึกของเกาดีทําดวยความพิถีพิถันทุกรายละเอียด ไมวาจะเปนสวน
ที่เปนโครงสรางหรือผนังของอาคาร หรือแมกระทั่งการวางองคประกอบของหนาตึก ดังจะเห็นได
จากการกําหนดชองหนาตางในชั้น 3 4 และ5 ใหมีขนาดและความสูงตางกัน นอกจากนั้นสวนที่
เปนระเบียงยื่นออกมาก็ออกแบบใหมีโครงสรางและรูปแบบตางกันดวย เชน ระเบียงหนาตางคู
กลางของชั้น 2 ถึงแมจะมีรูปแบบเรียบงาย แตก็ดูพิสดารดวยลูกกรงระเบียงที่มีรูปทรงคลาย
กระดูกเหมือนเสาที่แบงชองหนาตางในชั้น 1และ 2 (ภาพที ่171) สวนรูปทรงของระเบียงชั้น 4 และ 
5 จะมีลักษณะคลายหัวกะโหลกมนุษย (ภาพที ่172) ผนังระเบียงที่ทําเปนชองรูปวงรีและมีลูกกรง
อยูดานในทําใหจินตนาการไดถึงดวงตา สวนลวดลายดานลางระหวางชองรูปวงรีที่ทําเปนสันนูน
ข้ึนมาจากผนังและเจาะเปนชองคลายรูปดอกจิกมองดูคลายกับโพรงจมูก ไมเพียงเทานั้น ดานลาง
ระเบียงสวนนี้ยังถูกออกแบบใหมีลวดลายงดงามและขัดผิวใหเรียบราวกับเปลือกหอยอีกดวย 
(ภาพที ่173) ระเบียงชั้นบนสุดมีรูปทรงคลายดอกไมตูม ที่กําลังแยมดอกบานอยางสวยงาม (ภาพ
ที่ 174) รูปทรงนี้แตกตางไปจากชั้นอ่ืนๆ เปนการสรางจุดเดนไวตรงกึ่งกลางผนังดานบนสุดของ
หนาตึก สวนของหลังคาดานหนาที่มีรูปทรงคดโคงเหมือนหลังมังกรหมอบผสานเขากับปลองไฟรูป
ทรงกระบอกอยางลงตัว ซึ่งตกแตงใหงดงามแปลกตาดวยหลังคาทรงหัวหอมที่มียอดเปนไม
กางเขน (ภาพที ่175) การออกแบบหนาตึกดานหนาของสถาปตยกรรมหลังนี้ของเกาดีมีความโดด
เดนและสวยงามแปลกตาเปนอยางมาก แนวคิดในการออกแบบเปนการนํารูปทรงจากธรรมชาติ
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และความรูทางสรีรศาสตรของส่ิงมีชีวิตมาประสานเขากับโครงสรางของอาคารไดอยางลงตัวและ
แยบยลจนทําใหผูคนในบารเซโลนาไดขนานนามใหบานหลังนี้วา “บานกระดูก” (House of 
bones) ตามรูปทรงของเสาหนาตางของระเบียงในชั้นที่1 และ 2 ซึ่งมีรูปทรงคลายกระดูกมนุษย 
การจัดองคประกอบดานหนาอาคารที่มีรูปทรงหลากหลายไมซ้ํากันใหสมบูรณลงตัวไดอยางไรที่ติ 
เปนความสามารถอันโดดเดนของเกาดี ที่สามารถถายทอดออกมาใหเราไดประจักร โดยผานการ
ออกแบบในทุกรายละเอียดของสถาปตยกรรมหลังนี้ไดอยางนาอัศจรรย 

 

 
 

ภาพที ่171 ลูกกรงระเบียงชั้นที่ 2 ที่ลักษณะคลายกระดูกซี่เล็กๆ 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่172 ระเบียงชั้น 3, 4 และ 5 ที่มีรูปทรงคลายหัวกะโหลก 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 

ภาพที ่173 รายละเอียดที่พื้นระเเบียงดานลางที่สวยงามราวกับลวดลายของเปลือกหอย 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 7, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที่ 174 ระเบียงชั้นบนสุดที่มีรูปทรงคลายดอกไมตูม 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 7, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 
ภาพที ่175 รายละเอียดสวนของหนาจั่วและหลังคาของคาซา บัทโยว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 7, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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การนําวัสดุที่หลากหลายมาประยุกตใชในการสรางงานทําใหรูปแบบการสรางงาน
ของเกาดีมีความโดดเดนเปนอยางมาก เพราะเกาดีใสใจอยางดีในคุณลักษณะของวัสดุแตละชนิด 
ทักษะพื้นฐานทางดานการวาดภาพและแรงบันดาลใจจากภูมิลําเนาที่แวดลอมไปดวยธรรมชาติ 
ของเมืองทาราโกนา ทําใหเกาดีและผูชวยมีแนวคิดในการสรางงานไปในทิศทางเดียวกัน และทําให
กระบวนการสรางงานของเกาดแีละผูชวยเปนไปอยางราบร่ืนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลงานที่
ออกมาจึงมีความสมบูรณตรงตามความตองการของสถาปนิกผูถายทอดความคิดและจินตนาการ
ทั้งหมด 

เกาดีออกแบบสรางงานทุกคร้ังโดยคํานึงถึงทุกรายละเอียดของสถาปตยกรรมไมวาจะ
เปนรูปทรงสุนทรียภาพ ความคุมคา และประโยชนใชสอย เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนแลวแตเปน
สวนประกอบสําคัญที่สรางความทาทายในการออกแบบของสถาปนิก ผูที่จะเนรมิตจินตนาการใน
กระดาษใหกลายเปนสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาไดอยางสมบูรณ ในการออกแบบคาซา บัทโยวก็
เชนเดียวกัน เกาดีไดออกแบบพื้นที่ใชสอยทุกสวนไดอยางคุมคาและเหมาะสมแกการใชงาน อีกทั้ง
ยังมีความสวยงามในดานการออกแบบอีกดวย 

เชนเดียวกับดานหลังบานของคาซา บัทโยว เกาดีก็ไมไดละเลยในการออกแบบ
ตกแตงใหสถาปตยกรรมหลังนี้มีความงดงามและสามารถใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนคุมคาในทุกสวน
ของอาคาร โดยเฉพาะสวนเล็กๆ ดานหลังบาน ที่ใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของครอบครัวบัท
โยว ซึ่งสามารถเดินทะลุออกมาทางประตูหองรับประทานอาหาร (ภาพที่ 176) สระน้ําเล็กๆ ที่
ขนาบขางดานหลังบานทั้งดานซายและดานขวาออกแบบใหมีรูปทรงอิสระดวยเสนขอบสระที่คด
เคี้ยวไปมา เหนือขอบสระดานหนึ่งกอปูนประดับลวดลายดวยกระเบื้องโมเสคหลากสีเปนรูปทรง
คลายคนกําลังนอนแชอยูในสระ (ภาพที่ 177)ลวดลายโมเสคที่ทําจากกระเบื้องสีสันสดใสจะมี
ลักษณะคลายลวดลายโมเสคประดับผนังดานหนาอาคารเกาดีออกแบบวางกระเบื้องโมเสคบริ
เวณนี้ใหเอียงทํามุมรับแสงตกกระทบจากแสงธรรมชาติไดอยางพอดีเพื่อใหแสงสะทอนสอง
ประกายสีสันตางๆ ลงบนผิวน้ําในสระที่ดูราวกับแผนกระจกเงา ซึ่งคอยสะทอนสีสันจากกระเบื้อง
โมเสคอวดสายตาผูชมไดอยางสวยงาม ปลายบนสุดของร้ัวเหล็กที่กั้นระหวางสวนหลังบานและ
ทางเขาอาคาร ถูกออกแบบใหคดงอราวกับกรงเล็บอันแหลมคมของสัตวราย เพื่อปองกันอันตราย
จากผูบุกรุก (ภาพที ่178 และ179) ร้ัวเหล็กนี้หอมลอมบริเวณดานหลังอาคารทั้งหมด และมีประตู
เหล็กเปดออกสูสวนดานนอกได (ภาพที ่180) 
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ภาพที ่176 ประตูหลังบานของคาซา บัทโยว ที่เปดสูพื้นที่สวนหลังบาน 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, accessed September 6, 2014, available from https:// 
www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 

ภาพที ่177 สระน้ําในสวนหลังบาน 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 5, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่178 ร้ัวลอมหลังบานที่มีปลายบนสุดคดงอคลายกรงล็บสัตว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 5, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 
ภาพที ่179 รายละเอียดจากภาพที ่178 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 



148 
 

 
ภาพที ่180 แนวร้ัวดานขาง 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
 

การออกแบบสวนหลังบานแสดงใหเห็นความใสใจในทุกรายละเอียดของเกาดีอยาง
ชัดเจน เร่ิมตั้งแตกระเบื้องปูพื้นที่ออกแบบใหโดดเดนและสะดุดตาดวยลวดลายและสีสันอัน
สวยงาม รูปทรงในธรรมชาติถูกนํามาดัดแปลงใหเปนลวดลายกระเบื้องที่ซับซอน (ภาพที่ 181) 
และเปนจุดนําสายตาเชิญชวนใหคนเดินออกสูภายนอก การออกแบบลวดลายกระเบื้องปูพื้นและ
เคร่ืองเคลือบสะทอนใหเห็นอิทธิพลของศิลปะตะวันออกที่ผสมผสานในการสรางงานของเกาดี
อยางชัดเจน เชนลวดลายกระเบื้องแสดงใหเห็นแรงบันดาลใจจากลวดลายของพวกแขกมูร (Moor) 
ผสมผสานอยู สวนกระถางที่ประดับขางประตูร้ัวเหล็กก็มีลวดลายคลายลวดลายแจกันญี่ปุน (ภาพ
ที่ 182) เปนตน นอกจากนั้นยังจะสังเกตไดจากการออกแบบกําแพงดานหลังสวนใหขอบดานบน
โคงเปนลูกคล่ืนและประดับลวดลายโมเสคสีสันสดใสโดดเดนตัดกับผนังสีครีม (ภาพที่ 183) ไม
เพียงเทานั้น เกาดียังตกแตงผนังกําแพงสวนนี้ดวยพื้นมีรูปทรงสูงโคงเหมือนภูเขาที่นอกจากจะ
ประดับดวยลวดลายโมเสคบนพื้นที่ดานในแลว ยังทํากระถางโมเสคเล็กๆ ไวสําหรับปลูกดอกไมอีก
ดวย (ภาพที่ 184 และ 185) การออกแบบตกแตงในลักษณะนี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นลูกเลน
แพรวพราวของเกาดีในการออกแบบทุกรายละเอียดของอาคารอยางชัดเจนแลว ยังสะทอนแนวคิด
ของสถาปนิกในการผสานสถาปตยกรรมและธรรมชาติเขาดวยกันอยางกลมกลืนอีกดวย กระถางที่
เกาดีออกแบบไวสําหรับปลูกไมประดับตกแตงสวนที่สามารถเคล่ือนยายไปประดับตกแตงสวน
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อ่ืนๆ ภายในบานไดดวย กระถางเล็กๆ เหลานี้มีรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุรัสคลายกลอง ตกแตงดวย
กระเบื้องชิ้นเล็กชิ้นนอย และเพิ่มรายละเอียดตกแตงดวยวัสดุที่มีสีสันตัดกันใหกลายเปนลวดลาย
ใหมที่สวยงาม (ภาพที่ 186) การออกแบบกระถางตนไมที่ใชรูปแบบและแนวคิดเดียวกับการ
ตกแตงสถาปตยกรรมนี้  แสดงใหเห็นวาเกาดีคํานึงถึงความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระหวางของแตงบานและการตกแตงทั้งภายนอกและภายในของตัวบานดวยเชนกัน  เกาดี
สนับสนุนการนําเอาตนไมดอกไมมาประดับทั้งภายนอกและภายในตัวบาน เนื่องจากเขาออกแบบ
บานโดยไดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ จึงมีแนวคิดในการออกแบบกระถางตนไมเล็กๆ ที่สามารถ
เคล่ือนยายไดอยางสะดวก การตกแตงบริเวณบานดวยตนไมดอกไมจะชวยเพิ่มความสดชื่นใหแก
ผูอยูอาศัย ทําใหส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกอาคารมีชีวิตชีวามากข้ึน เพราะฉะนั้นกระถาง
ตนไมที่เกาดีออกแบบไมวาจะตั้งไวในมุมใดของบานก็สามารถเปนองคประกอบที่ชวยเสริมแตงให
บานสวยงามมากข้ึน 
 

 
 

ภาพที ่181 ลวดลายกระเบื้อปูพื้นดานหลังสวน 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่182 กระถางประดับแนวร้ัว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 

ภาพที ่183 แนวขอบกําแพงกั้นดานหลังอาคารประดับดวยกระเบื้องโมเสค 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
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ภาพที ่184 สวนของผนังกําแพงที่ประดับดวยลวดลายโมเสคและกระถางไมประดับ 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 9, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
 

 
 

ภาพที ่185 รายละเอียดจากภาพที ่184 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
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ภาพที ่186 กระถางปลูกไมประดบั 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Ornament, accessed September 14, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
 

ในอดีตสวนหลังบานเปนสถานที่สวนบุคคลสําหรับคนในครอบครัวบัทโยวเทานั้น แต
ปจจุบันผูมาเยี่ยมชมคาซา บัทโยว สามารถเดินออกมาสัมผัสบรรยากาศของสวนหลังบานนี้ได 
นอกจากนั้น บางโอกาสบริเวณนี้ยังใชเปนสถานที่จัดงานเล้ียงสําหรับผูที่ตองการตากอากาศ
ภายนอกอาคาร จนกลายเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว ที่ตองการถายรูปดานหลังของคาซา บัท
โยว หากเปนสมัยกอนตองเปนเจาของบานหรือผูเชาเทานั้นจึงจะมีโอกาสไดเห็นดานหลังของ
อาคารหลังนี ้

สวนที่เปนระเบียงกันสาดหนาตางดานหลังอาคารจะมีร้ัวตาขายเหล็กโปรงกั้นตลอด
แนวทุกชั้นและขแบดานนอกของพื้นกันสาดที่ออกแบบเปนเสนคดโคงไปมานี้ประดับดวยลวดลาย
จากกระเบื้องโมเสคอยางงดงามทุกชั้นเชนกัน (ภาพที่ 187) แตระเบียงชั้นบนสุด ซึ่งเปนสวน
เชื่อมตอจากหองใตหลังคาทําเปนระเบียงกวางสําหรับเดินเลนไดรอบอาคาร (ภาพที่ 188) ผนังชั้น
บนสุดดานหลังอาคารประดับดวยลวดลายโมเสคสีสันสวยงามเปนอยางยิ่ง  กระเบื้องโมเสค
หลากหลายสีประกอบกันเปนลวดลายคลายดอกไมหลากหลายรูปทรง สีสัน ขนาดเล็กบางใหญ
บาง ความเปนสองมิติของรูปโมเสคทําใหดูราวกับวาดอกไมใบไมหลากหลายสีสันไดลองลอยตาม
สายลมมาติดอยูที่ผนังดานบนของระเบียงบานหลังนี้ สีสันอันสดใสสวยงามของลวดลายกระเบื้อง
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โมเสคที่เปลงประกายสะดุดตามาแตระยะไกล ทําใหผนังดานหลังอาคารดูสดใสและมีชีวิตชีวายิ่ง
นัก 

 

 
 
ภาพที ่187 ระเบียงดานหลังชั้นบนเปนที่อยูอาศัยของผูเชา 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 14, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 

 

 
 

ภาพที ่188 ระเบียงดานหลังชั้นบนสุดเชื่อมตอจากหองใตหลังคา 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 8, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
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ปลองไฟซึ่งมีรูปทรงแปลกตาที่มองเห็นไดจากดานหลังสถาปตยกรรมชิ้นเอกนี้ ถูก
ออกแบบราวกับเปนประติมากรรมขนาดใหญที่ตกแตงดวยลวดลายโมเสคอยางสวยงาม (ภาพที่ 
189) เกาดีสามารถประสานองคประกอบทุกสวนที่เปนโครงสรางอาคารเขากับลวดลายตกแตงได
อยางกลมกลืนและลงตัวปลองไฟของบานแตละหลังที่เกาดอีอกแบบไมเคยมีรูปแบบที่ซ้ํากันแมแต
คร้ังเดียว ปลองไฟของคาซา บัทโยวก็เชนเดียวกัน ที่มีความนาสนใจและมีเอกลักษณดึงดูดความ
สนใจดวยรูปลักษณที่แปลกตา หลังคาปลองไฟที่อยูดานหนามีรูปทรงคลายหัวหอม แตหลังคาของ
ปลองไฟดานหลังกลับมีลักษณะเหมือนดอกเห็ดที่งอกข้ึนมาจากพื้นดิน แตละดอกประดับดวย
ลวดลายที่แตกตางกันอีกดวย แรงบันดาลใจจากธรรมชาติกอใหเกิดจินตนาการอันไรขอบเขต วัสดุ
หลากหลายชนิดถูกนํามาสรางและตกแตงสวนตางๆของอาคารที่ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาต ิ
และสรางคุณลักษณะที่โดดเดนดวยตัวของมันเอง และผสานกันจนกลายเปนสถาปตยกรรมที่
งดงามในทุกสวน ลวดลายอันงดงามที่ประกอบข้ึนมาจากวัสดุหลากหลายชนิดในยุคสมัยนั้น 
ประกอบกับรูปทรงในจินตนาการ ทําใหปลองไฟธรรมดาๆ ที่พนควันสีขาวใหพวยพุงลองลอยสู
ทองฟา กลายเปนประติมากรรมขนาดใหญที่ดูราวกับส่ิงมีชีวิตที่กําลังพนไอน้ําออกมาแสดงความ
หนาวเหน็บยามฤดูหนาว 
 

 
 

ภาพที ่189 ปลองไฟที่มองเห็นจากดานหลังอาคารรูปทรงคลายเห็ด 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 8, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
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การออกแบบกอสรางและตกแตงทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร ที่โดดเดนดวย
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการของเกาดี เปนแมเหล็กที่ดึงดูดผูชมจากทุกมุมโลกดวย
รูปลักษณภายนอกที่แปลกตา ใหเขาไปสัมผัสบรรยากาศภายในดวยความตื่นเตน นับตั้งแตกาว
แรกที่ผูคนไดยางเทาเขาไปภายในอาคารหลังนี้ จนถึงกาวสุดทายที่ยางเทาออกมา พวกเขาตางได
พบกับความตื่นตาตื่นใจในทุกยางกาว พรอมกับไดชื่นชมมหัศจรรยแหงความคิดและจินตนการอัน
ไมส้ินสุดของสถาปนิกทานนี้ ซึ่งจะกลายเปนประสบการณอันไมรูลืมตลอดไป ดวยเหตุนี้ คาซา บัท
โยว จึงยังคงตั้งตระหงานเดนเปนสงาเพื่อรอคอผูมาชื่นชมบนถนน ปรัสเซส เด กราเซีย จนถึงทุก
วันนี้ (ภาพที ่190) 
 

 
 

ภาพที ่190 ถนนประเซสเดกระเซีย 
ที่มา: Casa Batlló, Passeig de Gràcia, accessed September 8, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
 
ลักษณะอาคารภายในคาซา บัทโยว 

การออกแบบตกแตงสถาปตยกรรมของสถาปนิกผูเต็มเปยมไปดวยจินตนาการที่ไดรับ
แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและความนาตื่นตาตื่นใจที่ปรากฏใหเห็นผานรูปลักษณภายนอก
ของสถาปตยกรรมขนาดยอมหลังนี้ ทําใหผูที่ผานไปผานมาจินตนาการไดถึงความมหัศจรรย
ภายในคาซาบัทโยว ที่สถาปนิกไดเติมแตงความคิดสรางสรรคลงบนทุกสวนของอาคาร รูปทรง
ตางๆ ที่เกาดีไดดัดแปลงจากส่ิงที่เขาเคยเห็นในธรรมชาติ กอตัวประสานข้ึนเปนที่อยูอาศัยไดจริง
ราวกับฝน เชื่อแนวาคนจํานวนไมนอยหวังอยากจะมาพกัอาศัยที่คาซาบัทโยวแหงนี้สักคร้ังในชีวิต 
เพราะไมวาจะเหลียวมองไปทางไหนก็เหมือนไดชมผลงานศิลปะที่สอดแทรกอยูทุกซอกทุกมุมของ
บานหลังนี้ วัสดุที่หลากหลายผสมผสานกลมกลืนกันดวยความคิดสรางสรรค จินตนาการอันไร
ขอบเขตกลายเปนรูปภาพโดยผานการรังสรรคจากฝมือของเหลาชางชํานาญการกอใหเกิดเปนที่
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พักอาศัยที่สวยงามลํ้ายุคลํ้าสมัยไดอยางนาอัศจรรย คาซาบัทโยวโดงดังจากความโดดเดนของ
อาคารที่ออกแบบมาใหปราศจากเสนตรง ที่สําคัญอาคารหลังนี้ดูราวกับประกอบข้ึนมาจาก
โครงสรางของส่ิงมีชีวิตที่พรอมจะเคล่ือนไหวไดตลอดเวลา เชนเดียวกับการตกแตงภายใน ผูอยู
อาศัยจะรูสึกราวกับวาพํานักอยูภายใตอาณาจักรใตบาดาลที่บางสวนบางมุมของบานก็ให
ความรูสึกเหมือนกําลังเดินอยูภายในตัวของสัตวประหลาดขนาดมหึมา 

พื้นที่ภายในบานหลังนี้ถูกออกแบบใหเหมาะสมและคุมคากับประโยชนใชสอย (ภาพ
ที่ 191) ไมวาจะเปนชั้นลางที่เปนโถงทางเขา ชั้น 1 ซึ่งเปนที่พักของครอบครัวบัทโยวที่ออกแบบให
มีพื้นที่กวางขวางอยูสบายและใหความสําคัญกับการตกแตงเปนพิเศษในทุกสวน ตลอดไปจนถึง
สวนหลังบาน เชนเดียวกับ 

ชั้น 2, 3, 4, และ 5 ที่ถึงแมจะเปดเปนหองเชา รวมทั้งหองใตหลังคา ระเบียง และ
ทางเดินเชื่อมระหวางดานหนาและดานหลังอาคารที่แบงเปนหองซักแหงและหองอ่ืนๆ เกาดีใสใจ
กับการออกแบบในทุกรายละเอียดของคาซาบัทโยว ตั้งแตรายละเอียดเล็กนอย เชน ลูกบิดประตู
ไปจนถึงผนังและเพดานหองทั้งหมดนี้เราจะสัมผัสไดเม่ือเขาไปเยือนภายในคาซาบัทโยวหลังนี้ 

 

 
 

ภาพที ่191 รายละเอียดภายในคาซาบัทโยว 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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การออกแบบตกแตงภายในคาซาบัทโยวที่พิเศษและเต็มไปดวยจินตนาการเร่ิมตั้งแต
ซุมประตูทางเขาที่โคงมน ซึ่งเปดทางนําไปสูภายในอาคาร (ภาพที ่155) ส่ิงแรกที่พบคือโถงทางเขา
คลายเว้ิงถ้ําที่มีทางแยกสองดาน (ภาพที ่192) ดานหนึ่งเปนบันไดทางข้ึนสําหรับผูเชาเดินข้ึนไปสู
หองพักของเขา อีกดานหนึ่งเปนประตูไมโอคขนาดใหญเปดเขาไปยังบันไดที่นําไปสูสวนที่พักของ
เจาของบาน โถงทางเขาดานลางนี้ถูกออกแบบและจัดวางพื้นที่ใหดูแปลกตาและแตกตางกัน แตก็
สามารถผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดดวยสีสันและการตกแตงที่เปนเอกภาพ พื้นที่หองและ
ข้ันบันไดปูดวยหินออนสีเทาออนโครงสรางผนังและเพดานเลนเสนโคงปราศจากเหล่ียมคม พื้นที่
สวนใหญของผนังและเพดานเขียนเปนลวดลายคลายกระเบื้องเซรามิคแตกลายงา นอกจากนั้นยัง
มีลวดลาย ที่มีรูปรางอิสระคลายพรายน้ําสีเทาอมฟาเขมกระจายตัวทั่วไปบนพื้นสีเทาอมฟาออน 
ทําใหบรรยากาศภายในหองราวกับอยูใตทะเลลึกผนังและเพดานบางสวนของหองรวมทั้งผนัง
บันไดทางข้ึนบางสวนกรุดวยกระเบื้องเคลือบสีฟาสลับขาวคลายตาหมากรุกเชนเดียวกับสวนหนึ่ง
ของหองใตบันได ซึ่งในอดีตเคยเปนหองทําการของพนักงานตอนรับของอพารตเมน (ภาพที่ 193) 
ก็ตกแตงผนังดานนอกดวยดวยกระเบื้องเซรามิคสีฟาออนสลับขาวซึ่งตัดกับสีน้ําตาลของบาน
ประตูไมโอคและหนาตางรูปวงรีที่ทําดวยไมโอคอยางสวยงาม ความทันสมัยของอาคารหลังนี้คือมี
ลิฟทโดยสารเพื่อความสะดวกสบายของผูอยูอาศัย เกาดีออกแบบซอนเคร่ืองจักรของลิฟทไวใน
ผนังดานหลังของโถงทางเขานี้ ดังนั้นจึงไมมีใครมองเห็นโครงสรางขอลิฟทเม่ือเดินเขามาภายใน
อาคาร การเลนเสนคดโคงล่ืน ไหลไมเพียงปรากฏบนผนังและเพดานเพียงเทานั้น แตยังผสานใน
ลวดลายตกแตงของลูกกรงเหล็กดัดของบันไดทางข้ึนสูสวนที่เปนหองเชา ซึ่งเลนลวดลายที่มีเสน
พร้ิวไหวออนชอยราวกับกิ่งใบออนของตนไมและเถาไมเล้ือย (ภาพที่ 194 และ 195) ซึ่งเปนกล่ิน
อายของอิทธิพลศิลปะอารตนูโวหรือโมเดิรนนิสโมในประเทศเสปนที่เปนศิลปะรวมสมัยในยุคนั้น 
นอกจากนั้นเสนคดโคงของราวบันได ที่เคล่ือนตัวล่ืนไหลสูเบื้องบน ยังเขาไปผสานเปนหนึ่ง
เดียวกับร้ิวผนังลูกคล่ืนไดอยางลงตัวอีกดวย การเลือกใชวัสดุหลากหลายชนิดมาตกแตงสวนตางๆ 
ของอาคารใหเขากันอยางเหมาะเจาะคือความโดดเดนในผลงานการออกแบบของเกาดี 
เชนเดียวกับในโถงทางเขานี้ ซึ่งใชวัสดุหลากหลายชนิดในการตกแตงไมวาจะเปนกระเบื้อง ไม 
เหล็ก และอลูมิเนียม เชน เสาเหล็กหลอรับน้ําหนักเพดาน ซึ่งเปนบันไดทางข้ึนดานบน สวนที่เปน
คานทําดวยอลูมิเนียมกะไหลทองประดับลวดลายอยางงดงาม (ภาพที ่196 และ 197) 
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ภาพที ่192 โถงทางเขาดานลาง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 
ภาพที ่193 หองพนักงานตอนรับในโถงทางเขา 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่194 โถงทางเขาดานลางและบันไดทางข้ึนชั้นบน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่195 ราวบันไดและลูกกรง ที่มีอิทธิพลของศิลปะอารตนูโวในสวนที่เปนโถงทางเขาดานลาง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 12, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่196 คานอลูมิเนียมกะใหลทองประดับดวยลวดลายงดงาม 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 12, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่197 รายละเอียดจากภาพที ่66 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 12, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ท่ีพักอาศัยของครอบครัวบัทโยว 
พื้นไมปาเกเชื้อเชิญคนใหเดินผานประตูไมโอคเขาไปสัมผัสกับบรรยากาศภายในที่

ออกแบบไวอยางสวยงาม บริเวณนี้คือสวนที่พักอาศัยของครอบครัวบัทโยว ซึ่งแตกตางจาก
บรรยากาศภายนอกแตเชื่อมโยงกันดวยลวดลายของผนังและเพดานแบบเดียวกับโถงทางเขาชั้น
ลางและยังคงบรรยากาศใตบาดาลเชนเดิม โถงทางเขาชั้นแรกเลนเสนนูนโคงของผนังที่รับกับ
รูปทรงที่แปลกตาของชองประตูและหนาตาง (ภาพที่ 198) โดยเฉพาะชองแสงธรรมชาติรูปทรง
กลมกรุกระจกลวดลายคลายรังผ้ึงเพื่อรับแสงสวางเขาสูภายในอาคาร แจกันสองใบจัดวางตกแตง
ไวขางบันไดทางข้ึน (ภาพที1่99) เกาดีสอดแทรกจินตนาการลงในการออกแบบบันไดทางข้ึนชั้น 1 
ไดอยางนาอัศจรรย ซึ่งสรางความโดดเดนใหกับสถาปตยกรรมหลังนี้เปนอยางมาก ราวบันไดไมทํา
เปนเสนโคงราวกับเถาวัลยปาเล้ือยพันหัวบันไดเหล็กดัดลวดลายคลายกับสาหรายทะเลหอหุมไม
ผลที่มีสีสันราวกับผลทับทิมสีสมสดใส (ภาพที่ 200 และ 201) ข้ันบันไดทําดวยไมโอคขัดเงามัน
วาว สวนขอบดานขางบันไดแกะไมคลายกระดูกสันหลังของสัตวเล้ือยคลานขนาดใหญที่ราวกับ
เล้ือยไตข้ึนไปสูชั้นบน การออกแบบโครงสรางที่ซับซอนของผนังและเพดาน ทําใหเม่ือแหงนมองข้ึน
ชั้นบน จะเห็นเพียงสวนของบันไดที่โคงเขาไปในสวนเวาของเพดาน (ภาพที่ 202) ทําใหรอยตอ
ระหวางชั้นดูล่ืนไหลอยางแนบเนียนมากข้ึน และทําใหโครงสรางทุกสวนของอาคารดูราวกับมีชีวิต 
เคล่ือนไหว และหายใจได เชนเดียวกับบันไดทางข้ึนที่ดูคลายสัตวเล้ือยคลานกําลังเชิญชวนใหเรา
เดินตามข้ึนไปดวยความฉงนสนเทหขณะเดินย่ําไปตามข้ันบันไดไมโอค เสนโคงของระเบียงชั้นบน 
สอดรับเขากับเสนโคงของเพดานชั้นลางทําใหเกิดระยะทับซอนเกิดเปนมิติการมองเห็นที่สวยงาม
เปนอยางมาก แสงธรรมชาติที่สองผานชองแสงขนาดใหญรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมโคงมน กรุดวย
กระจกโคงหลังเตาและมีลวดลายคลายรังผ้ึงประดับ (ภาพที ่203) ตกกระทบลงบนผนัง กอใหเกิด
ลวดลายจากแสงเงาที่มีรูปทรงแปลกตานาอัศจรรย (ภาพที่ 204 และ 205) เม่ือมองผานพื้นผิวฝา
มัวของกระจก ที่ประดับดวยลวดลายวงกลมนอยใหญสลับกับลวดลายอิสระของชองแสงนี ้จะเห็น
สีของทองฟารําไรเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาตามชวงเวลาแหงวัน ซึ่งสงผลใหบรรยากาศในบาน
หลังนี้เปล่ียนแปลงไปตามสภาพอากาศภายนอกที่เชื่อมโยงดวยชองแสงธรรมชาติ ชองแสงเหนือ
บันไดเหลานี้ไมเพียงชวยประหยัดพลังงาน แตเผยใหเห็นความคิดสรางสรรคในการใชแสง
ธรรมชาติสรางสุนทรียภาพภายในสถาปตยกรรมหลังนี้อีกดวย 
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ภาพที ่198 โถงทางเขาชั้นแรก 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 12, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่199 แจกันจัดวางตกแตงปกปดพื้นที่วางใตบันได 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 12, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่200 ราวบันไดทางข้ึนสูชั้นสอง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 12 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่201 รายละเอียดจากภาพที ่200 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 15, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่202 บันไดทางข้ึนสูชั้นสอง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 15, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
  

 
ภาพที ่203 ชองแสงธรรมชาติเหนือบันไดทางข้ึนสูชั้น 2 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 15, 2014, vailable from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่204 บรรยากาศระหวางทางข้ึน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 15, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่205 บรรไดทางข้ึน สูชั้นที่ 2 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 15, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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เม่ือข้ึนสูชั้นแรก ซึjงเปนสวนที่พักอาศัยของครอบครัวบัทโยว แสงแดดจากระเบียง
ดานหนาสาดสองไปทั่วโถงทางเขา ซึ่งเปดทางไปสูหองตางๆ ความสวยงามของลวดลายบนผนัง
เดนชัดดวยแสงสวางจากดวงอาทิตย เสนโคงของระเบียงทางเดินนําไปสูประตูไมที่ฉลุเปนลวดลาย
อยางประณีตสวยงาม (ภาพที่ 206) รูปทรงจากธรรมชาติที่สอดแทรกอยูในทุกรายละเอียดของ
สถาปตยกรรมหลังนี้ ทําใหการยางกาวไปยังสวนตางๆ ของอาคารเปนไปอยางชาๆ บริเวณโถง
ทางเขาของชั้นแรกมีทางแยกสองดาน ดานขวานําไปสูหองรับแขก ซึ่งคือระเบียงดานหนาอาคาร 
สวนดานซายนําไปยังหองอาหารและสวนหลังบาน พื้นที่ใชสอยแตละหองแยกออกจากกันดวย
ประตูที่มีรูปทรงและลวดลายแตกตางกัน หองแรกมีประตูเปดเชื่อมไปยังหองรับแขกซึ่งตองผาน
เตาผิง (Chimney room) (ภาพที ่207) ที่ใหความอบอุนในฤดูหนาวสําหรับคนในบาน รูปทรงของ
เตาผิงซึ่งไดแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ มีลักษณะคลายกับเห็ดขนาดใหญ และมีพื้นที่เล็กๆ 
สําหรับเขาไปนั่งรับไออุนไดอยางสบาย 
  

 
 
ภาพที2่06 โถงทางเขาชั้นบน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 15, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่207 เตาผิงในโถงทางเขาชั้นบน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

ทางเดินพื้นไมปาเกที่ปูเปนลวดลายคลายเคร่ืองจักสาน นําไปสูประตูไมโอคบานใหญ
ที่อยูระหวางเตาผิงและหองรับแขก สีน้ําตาลเขมและลวดลายของเนื้อไมซึ่งเปนวัสดุธรรมชาติกับสี
และลวดลายของเพดานและผนังปูนเชื่อมประสานเขาดวยกันอยางลงตัว บานประตูออกแบบอยาง
งดงามลงตัวทั้งรูปทรงและการตกแตง โดยเฉพาะชองแสงเหนือประตูเจาะเปนชองๆ แลวกรุดวย
กระจกสีโทนสีฟาครามซึ่งมีลวดลายวงกลมอยูตรงกลาง (ภาพที่ 208 และ 209) เกาดีออกแบบ
บานประตูใหสามารถพับไดแบบประตูบานเฟยมและเปดไดกวางกรณีตองการพื้นที่ใชสอยมาก 
ขณะเดียวกัน เม่ือปดประตูก็สามารถแบงพื้นที่ไดอยางเปนสัดสวนและสวยงามดวยลวดลายฉลุ
เหนือบานประตูที่มีลักษณะแตกตางกัน (ภาพที่ 210) เกาดีเลือกใชวั สดุที่หลากหลายชนิดเพื่อ
ตอบสนองจินตนาการและความคิดสรางสรรคในการออกแบบของเขา วัสดุแตละชนิดสอด
ประสานเปนหนึ่งเดียวกันและเปลงประกายโดดเดนในตัวของมันเอง ทําใหทุกมุมกลายเปนงาน
ศิลปแทบทั้งส้ิน ในหองรับแขกที่กวางขวางรายลอมไปดวยเสนโคง ที่ใหความรูสึกราวกับหองนี้มี
ความเคล่ือนไหวแอบซอนอยูทุกซอกทุกมุม โดยเฉพาะเม่ือแหงนหนาข้ึนมองบนเพดานที่ออกแบบ
ใหมีลักษณะพิเศษดึงดูดความสนใจเปนอยางยิ่ง เสนโคงทุกเสนจากทั่วทุกมุมหองไมวาจะเปน
ดานซาย ดานขวา หรือจากปลายเสาแตละตน ตางว่ิงมาบรรจบกันตรงจุดกึ่งกลางของเพดานหอง 
ซึ่งประดับดวยโคมไฟที่ออกแบบมาเปนพิเศษจนทําใหดูคลายดอกไม ที่หมุนอยูทามกลากระแส
ธารอันไหลวน (ภาพที่ 211) เสนโคงทุกเสนบนเพดานกอใหเกิดภาพแรงหมุนของมวลน้ําในวัง
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น้ําวนขนาดใหญที่หมุนคลายเกลียวคล่ืนอยูเหนือศรีษะตลอดเวลา (ภาพที่ 212) โคมไฟ
ดอกไมทะเลนี้ดึงดูดผูชมใหเขามาสูในวังน้ําวนนี้ดวยความงดงามในตัวของมันเอง 

 

 
 

ภาพที ่208 ลวดลายกระจกประดับบนซุมประตูไมโอค 
ที่มา:  Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่209 รายละเอียดจากภาพที ่208 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่210 ประตูบานเฟยมกั้นหองรับแขก 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่211 เพดานในหองรับแขก (main room) 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่212 โคมไฟหองรับแขกลักษณะคลายกงจักรดอกไม 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
  

องคประกอบทุกส่ิงในคาซาบัทโยวถูกออกแบบใหดูราวกับเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา 
เกาดีเคยกลาวไววา “รูปทรงที่สวยงามและมีชีวิตชีวาตองมีเสนโคงและรูปทรงในธรรมชาติเปน
สวนประกอบในการออกแบบเสมอ” คํากลาวนี้สะทอนออกมาอยางชัดเจนในผลงานของเกาดี 
แมแตการออกแบบเสาแตละตนเกาดียังสอดแทรกรายละเอียดที่สัมผัสไดถึงรูปทรงจากธรรมชาติ 
สําหรับเกาดี เสาไมไดเปนเพียงเคร่ืองค้ํายันที่แข็งทื่อของอาคารเทานั้น แตยังเปนสวนหนึ่งที่เพิ่ม
ความสวยงามใหกับอาคารดวยเชนกัน 

แสงตะวันที่สองผานกระจกหนาตางระเบียงขนาดใหญของหองโถงใหญ (ภาพที ่213) 
ชวยเนนความเคล่ือนไหวของโครงสรางหนาตาง ซึ่งถูกแบงดวยเสนโคงเปนชองเล็กชองนอยที่มี
รูปทรงตางกัน ใหดูราวกับละลอกคล่ืนในทะเล แสงที่สองผานกระจกสีที่ประดับชองแสงดานบน
ของหนาตาง (ภาพที ่214) และแสงจากชองแสงรูปวงรีตางขนาดที่อยูบริเวณดานลางของหนาตาง 
รวมทั้งเงาจากโครงสรางหนาตางสวนกลาง ที่ทอดตัวลงบนพื้นไมปาเกผสานแสง สี และเงาเขา
ดวยกัน เปนภาพที่งดงามประหลาดตา เสาหินปูนที่สลักเสลาอยางงดงามดวยลวดลายอันวิจิตร 
และดานถูกนอกขัดผิวจนเรียบเกล้ียง นับเปนองคประกอบที่สําคัญในการสรางแสงเงาภายใน
อาคารเชนกัน (ภาพที ่215) รูปทรงจากธรรมชาติที่ถูกสอดแทรกลงไปในทุกสวนของโครงสราง ทํา
ใหบานหลังนี้มีความนาสนใจในทุกจุด แมกระทั่งรายละเอียดเล็กๆ เชน ที่จับบานหนาตาง ซึ่งมี
ลักษณะบอบบางคลายกับสาหรายทะเล (ภาพที ่216) ประสานเขากับโครงสรางที่เกิดจากเสนโคง
ของหนาตางไดอยางลงตัว เม่ือทอดสายตามองออกไปภายนอกหนาตางจะเห็นทัศนียภาพบนถนน
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ประเซส เด กระเซีย ตลอดแนว ณ จุดนี้ แสดงใหเห็นความสามารถของเกาดีในการออกแบบ
อาคารที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางภายนอกและภายในสถาปตยกรรมไดเปนอยางด ี

 

 
 

ภาพที ่213 หนาตางระเบียงหองนั่งเลน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่214 ลวดลายกระจกประดับหนาตางหองรับแขก 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 20, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่215 โครงสรางหนาตางบานหนึ่งและแสงเงาที่แสงสองผานเขามาภายในอาคาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 20, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่216 ที่จับบานหนาตางของหองนั่งเลน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 20, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ชองแสงเหนือบานประตูที่เปดจากหองโถงใหญออกสูทางเดินและเชื่อมหองตางๆ เขา
ดวยกัน (ภาพที ่217) มีรูปทรงและโครงสราง รวมทั้งลวดลายและสีสันของกระจกที่ประดับงดงาม
มาก พื้นผนังที่เขียนเปนลวดลายแบบแตกลายงา เปล่ียนจากสีเทาออนเปนสีน้ําตาลออน และมี
ลวดลายคลายพรายน้ําสีน้ําตาลเขมกระจายตวัทั่วไปเหมือนเดิม ระหวางทางเดินจากหองโถงใหญ
ซึ่งอยูดานหนาออมไปสูหองอาหารที่อยูดานหลังอาคาร (ภาพที่ 218) ตองผานหองหลายหองที่มี
ประตูบานเล็กบานนอยตางกัน ประตูไมโอคแตละบานมีรูปทรงและลวดลายสลักสวยงามไมซ้ํา
แบบกัน โดยเฉพาะบานประตูที่เปดสูหองอาหารออกแบบไวอยางสวยงาม เหนือประตูเปนลาย
น้ําวนหมุนเปนเกลียวอยางออนชอย (ภาพที่ 219 และ 220) หองอาหารออกแบบไวอยาง
กวางขวางโอโถง (ภาพที่ 221 และ 222) วัสดุหลากหลายชนิดที่นํามาใชตกแตงพื้น ผนัง เพดาน 
เสา ประตู หรือกรอบหนาตาง ประสานเขาดวยกันอยางลงตัว ผิวขรุขระของกระจกชวยกรองแสงที่
สองผานเขามาภายในหองใหนุมนวลสบายตา เสาคูที่ตั้งตระหงานโดดเดนหนาประตูที่เปดออกสู
สวนหลังบานมีลวดลายและสีเหลือบๆ คลายเกล็ดปลา (ภาพที ่223) เพดานหองสีขาวนวลตกแตง
อยางมีลูกเลนดวยลายปูนปนรูปทรงคลายหยดน้ําทรงกลมเรียงตัวกันเปนวงกลมขนาดใหญที่ดู
ราวกับลอยอยูเหนือหอง (ภาพที ่224 และ 225) หองอาหารที่กวางขวางนี ้เปนสถานที่ที่สมาชิกใน
ครอบครัวบัทโยวนั่งรับประทานอาหารพรอมหนาพรอมตากัน แตยังมีหองนั่งเลนในมุมเล็กๆ 
ดานขาง (ภาพที ่226) ซึ่งเปนพื้นที่สวนตัวสําหรับสมาชิกในครอบครัวที่ตองการความเปนสวนตัว
สําหรับใชพักผอนตามอัธยาศัย จะเห็นไดวาพื้นที่ใชสอยในบานหลังนี้ถูกจัดสรรใวอยางคุมคาและ
ลงตัวมาก 
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ภาพที ่217 ประตูที่เปดออกจากหองนั่งเลนไปสูหองอ่ืนๆ 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 20, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่218 ทางเชื่อมไปสูหองรับประทานอาหาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 20, 2014 ,available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่219 บานประตูที่เปดสูหองรับประทานอาหาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 20, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่220 ลวดลายบนบานประตูที่เปดสูหองรับประทานอาหาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 25, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่221 บรรยากาศภายในหองอาหารสมัยที่ครอบครัวบัทโยวอาศัยอยู 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 25, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่222 ภายในหองอาหารในปจจุบัน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 25, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่223 ลวดลายบนเสาคูหนาประตูที่เปดออกสูสวนหลังบาน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 25, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 

 

 
 
ภาพที ่224 การตกแตงเพดานดวยลายนนูรูปหยดน้ําในหองอาหาร 
ที่มา Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 25, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่225 รายละเอียดจากภาพที ่224 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 1, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่226 มุมนั่งเลนเล็กๆ ขางหองอาหาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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พื้นท่ีสําหรับผูเชาอาศัย 
ถึงแมชั้นที่ 3, 4, และ 5 จะเปนสวนที่เปดใหเชาเปนที่พักอาศัย และแมจะออกแบบ

ตกแตงไมหรูหราเทากับสวนที่เปนของเจาของบาน แตก็โดดเดนในรายละเอียดตกแตงที่เปน
เอกลักษณและไมซ้ํากันแมแตหองเดียวเชนกัน แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและการออกแบบที่
คํานึงถึงสภาพแวดลอมของเกาดีเห็นไดอยางชัดเจนจากการออกแบบปลองแสงกลางอาคาร (ภาพ
ที่ 227 และ 228) กระเบื้องที่กรุผนังสวนนี้จัดวางใหอยูในรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนสลับสีฟาอม
เขียวแกออนเปนลวดลายเรขาคณิตตางๆ กัน (ภาพที่ 231 และ 232) บางชิ้นที่ทําเปนกระเบื้อง
ลายนูนเพื่อเนนลวดลายและความแตกตางระหวางพื้นผนังที่เรียบกับลวดลายหนานูน (ภาพที ่229 
และ 230) สีของกระเบื้องจะคอยๆ ไลจากสีฟาเขมในชั้นบนเปนสีฟาออนในชั้นลาง หนาตางหองที่
เปดออกสูปลองกลางตึกนี้เพื่อรับแสงสวางและระบายอากาศจะถูกออกแบบใหมีรูปแบบและ
ขนาดตางกัน การวางตําแหนงของหนาตางจะคํานึงถึงทิศทางของแสงดวยเชนกัน กรอบหนาตางสี
น้ําตาลเขากันไดอยางดีกับผนังที่กรุดวยกระเบื้องเคลือบสีฟา สีคราม และสีน้ําเงิน เม่ือยืนอยูบน
พื้นดานลางของปลองรับแสงนี้แลวแหงนหนามองข้ึนไปดานบน จะเห็นความงดงามของสีโทนน้ํา
เงินที่ไลนโทนสีข้ึนไปตามความสูงของอาคาร รวมทั้งการเคล่ือนไหวของแสงและเงาที่ตกกระทบลง
บนผิวกระเบื้อง เปนประกายระยิบระยับงามจับตาราวกับแสงสะทอนของผิวน้ํา (ภาพที่ 230) แสง
สวางจากดวงไฟสีสมเหลืองที่สองลอดออกมาจากชองหนาตางหองตางๆ ยามค่ําคืน ตองกับผนัง
กระเบื้องสีฟา ครามทําใหรูสึกราวกับตกอยูในบรรยากาศใตทะเลลึก (ภาพที ่231 และ 232) 
 

 
 
ภาพที ่227 เทคนิคการประสานลวดลายบนผนังเพื่อสรางความกลมกลืนของเฉดสี 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่228 ชองแสงกลางขนาดใหญในบานทําใหแสงสองสวางเขาไปทุกหอง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่229 กระเบื้องเซรามิคที่ไลโทนสีแบบเหลือบๆ ตางกัน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่230 ประกายแวววาวสวยงามของกระเบื้องเม่ือตองแสง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่231 แสงสวางของดวงไฟจากหองตางๆ ผสานกับลวดลายและวัสดุอยางสวยงาม 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่232 รายละเอียดจากภาพที ่231 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

บันไดที่ปูดวยหินออนสีขาวขุนนําข้ึนไปสูหองพักแตละหอง (ภาพที่ 233) ราวบันไดที่
ยึดกับผนังปูนทั้งสองดานทําดวยไมกลึงมนแบบเรียบๆ แตเนนความงามของลวดลายของเนื้อไมที่
เปนเอกลักษณของตัวเอง เกาดีพิถีพิถันมากกับการเลือกวัสดุแตละชนิดมาใชงานตามประโยชนใช
สอย นอกจากจะคํานึงถึงคุณสมบัติและความสวยงามของวัสดุแตละชนิดแลว ยังคิดถึงความ
คงทนและตําแหนงที่นําไปใชงานอีกดวย เนื่องจากไมเปนวัสดุจากธรรมชาติที่ไมสามารถทนตอ
สภาพอากาศและส่ิงแวดลอมที่แปรเปล่ียนอยูตลอดเวลา ดังนั้น เกาดีจึงเลือกใชไมโอค ซึ่งเปนไม
เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรงทนทานและมีลวดลายของเนื้อไมที่สวยงามมาตกแตงสวนตางๆ ภายใน
อาคาร รวมทั้งกรอบหนาตางและประตู เปนตน ประตูหองเชาแตละหองถูกออกแบบเปนลวดลาย
ตางๆ ดวยเสนโคงอยางสวยงาม (ภาพที ่234) แตละชั้นมีหองเชาสองหองอยูคนละฝงโดยมีประตู
ประจันหนากัน บริเวณชานพักบันไดใชเปนที่ข้ึนลงของลิฟท ซึ่งนับเปนส่ิงอํานวยความสะดวกที่
ทันสมัยในยุคนั้น (ภาพที่ 235) ซึ่งชวยใหผูอยูอาศัยเขาถึงหองพักไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
ปลายสุดของราวบันไดออกแบบดวยเสนอันออนราวกับไมเล้ือยที่คดงอไปมา รูปทรง ทรงจาก
ธรรมชาติประสานเขากับวัสดุทุกชนิดทั้งไมและเหล็กดัดไดอยางกลมกลืน (ภาพที่ 236) ความคิด
สรางสรรคปรากฏใหเห็นทั่วทุกมุมในบานหลังนี้  ดังเชนผนังระเบียงทางเดินแตละชั้นที่กรุดวย
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กระจกผิวขรุขระ ซึ่งนอกจากจะชวยกันสายตาสอดรูสอดเห็นของคนแลว ยังสงผลใหเกิดภาพอัน
งดงามดวยรูปทรงและสีสันที่แปลกตาอีกดวย (ภาพที ่237 และ 238) บางคร้ังเม่ือมองผานระเบียง
ในความสูงระดับสายตาจึงเสมือนมองผานมานน้ําที่กําลังกะเพื่อมอยูตลอดเวลา (ภาพที่ 239 และ 
240) เชนเดียวกับลิฟทโดยสารผนังลิฟทก็กรุดวยกระจกชนิดเดียวกับผนังระเบียง จนเรียกกันวา 
“ลิฟทแกว” (ภาพที ่241) แสงที่สองผานกระจกยามที่ลิฟทข้ึนและลง สะทอนบนผนังเปนประกาย
สวยงามราวกับผิวน้ํายามตองแสงไฟ (ภาพที่ 242) จะเห็นไดวา แรงบันดาลใจจากธรรมชาติของ
เกาดีสอดแทรกอยูในทุกสวนของบานหลังนี้อยางแนบเนียนจนคนสัมผัสได 

 

 
 

ภาพที ่233 บันไดนําไปสูหองพักอาศยั 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014,a vailable from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่234 ประตูหองเชาอาศัย 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, vailable from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่235 ชานพักแตละชั้นมีลิฟทขนสงผูโดยสาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่236 ลวดลายที่ออนชอยของราวบันไดที่ชานพัก 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่237 ผนังระเบยีงแตละชั้นประดบัดวยกระจกพื้อนผิวขรุขระ 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่238 รายละเอียดจากภาพที ่237 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่239 ความสวยงามเม่ือมองผานมานกระจกตรงระเบียง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 8, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่240 รายละเอียดจากภาพที ่239 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 8, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่241 ลิฟทขนสงผูโดยสารหรือลิฟทแกว 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 8, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่242 แสงสะทอนบนผนังของกระจกแกวเม่ือลิฟทข้ึนลง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 8, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

ปลองรับแสงกลางอาคารนี้มีหลังคาโครงสรางเหล็กกรุกระจกคลุมกันฝน (ภาพที ่243) 
กระจกฝาชวยทําหนาที่กรองแสงอาทิตยอันเจิดจาของประเทศเสปนที่สองเขามาภายในอาคารให
นุมนวลออนโยนดังแสงแดดยามเชาตลอดเวลา ดังนั้น แสงที่สองลงมายังปลองกลางอาคารจึงไม
สวางจาจนแสบตา และเม่ือมากระทบกับผนังกระเบื้องก็จะเห็นเฉดสีที่ไลเรียงความแกออนจาก
ดานบนลงดานลางอยางสวยงาม (ภาพที ่244) เม่ือมองจากดาดฟาผานกระจกหลังคากรองแสงลง
มายังปลองรับแสงดานลางก็อาจรูสึกราวกับวากําลังดําดิ่งลงสูใตทะเลลึก ที่ทุกอยางเปนเพียงภาพ
อันลางเลือน (ภาพที่ 245) ถึงแมวาบริเวณพื้นที่สวนที่เปดใหเชาพักอาศัยจะเปดใหชมแคเพียง
ภายนอกเนื่องจากเปนพื้นที่สวนบุคคล แตเฉพาะเพียงการออกแบบปลองแสง ผนังระเบียง และ
ลิฟทโดยสารเทานั้นก็ทําใหเราเห็นถึงความทุมเทและความมุงม่ันในการสรางงานแบบไมรูจักเหนด็
เหนื่อยของเกาดี การออกแบบรูปทรงที่แปลกใหมไมซ้ํากัน การเลือกใชวัสดุที่หลากหลายและการ
เลือกใชสีอยางมีรสนิยม รวมทั้งการกําหนดทิศทางและบริเวณของแสงที่สองเขามาในอาคารอยาง
แมนยํา เผยใหเห็นจินตนาการจากธรรมชาติอันไมส้ินสุดและพลังแหงการสรางสรรคงานของเกาดี
อยางชัดเจน เกาดีใหความสําคัญกับการออกแบบพื้นที่ใชสอยในคาซาบัทโยวใหไดประโยชนสูงสุด
เนื่องจากมีลักษณะเปนตึกแถว เกาดีจะไมปลอยพื้นที่วางโดยไรประโยชน ตัวอยางเชน การ
ออกแบบระเบียงทางเดินเชื่อมดานหนาและดานหลังอพาตทเมนที่ชั้นบนสุดและที่หองใตหลังคา 
ซึ่งเกาดีออกแบบไดอยางสวยงามและตางจากสวนที่พักอาศัยของครอบครัวบัทโยวและพื้นที่สวนที่
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เปดใหเชาอาศัยเปนอยางมาก การออกแบบภายในของคาซาบัทโยวทําใหผูมาเยือนรูสึกราวกับวา
กําลังเดินในบานสามหลังไมใชบานหลังเดียว 

 

 
 

ภาพที ่243 โครงสรางหลังคาของชองแสงกลางอาคาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 8, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่244 มุมมองจากระเบียงชั้นบนสุด 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 8, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่245 มุมมองจากดานบนผานกระจกกรองแสง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

ทางเดินเช่ือมช้ันบนสุดและหองใตหลังคา 
การจัดสรรพื้นที่อยางคุมคาอาจทําใหบานดูกวางข้ึนกวาความเปนจริง แมพื้นที่จะมี

ไมมากนัก แตหากจัดการพื้นที่ไมเปน แมแตคฤหาสนที่กวางใหญก็อาจดูคับแคบได ส่ิงที่ยากมาก
ในการออกแบบสถาปตยกรรมซึ่งเปนศิลปะสาขาหนึ่ง คือการจัดวางพื้นที่ไดอยางลงตัวและใหได
ประโยชนสูงสุด 

ในคาซาบัทโยว เกาดีสามารถจัดสรรพื้นที่เล็กๆ แคบๆ ใหดูกวางขวางและสวยงามได
อยางนาทึ่งดวยการออกแบบเพดานของทางเดินแคบๆ ยาวๆ สีขาวนวล ในชั้นบนสุดใหมี
โครงสรางเปนสันโคงยื่นออกมาจากผนังคลายซี่โครง ชองแสงทีซ่อนอยูในหลืบผนังปูนเปลือยสีขาว
นวลสรางความโปรงโลงและกวางขวางใหกับซุมทางเดินแหงนี้ไดอยางสมบูรณ (ภาพที่ 246 และ
247) นอกจากนั้นเกาดียังเพิ่มความโดดเดนใหกับพื้นที่นี้ดวยลวดลายเรขาคณิตอันทันสมัยของ
กระเบื้องปูพื้นที่มีรูปแบบไมซ้ํากับชั้นอ่ืนๆ บริเวณนี้แบงพื้นที่เปนหองซักรีดสําหรับผูพักอาศัยใน 
อพารตเมนทนี้ (ภาพที่ 248) ราวตากผาที่จัดไวใกลกับชองแสงนอกจากจะเปดรับแสงสวางจาก
ภายนอกแลว ยังชวยระบายอากาศและยนระยะในการตากผาอีกดวย นับไดวาเปนการใช
ประโยชนจากพื้นที่ไดอยางคุมคา และใหความสะดวกสบายแกผูอยูอาศัยในอพารตเมนทที่มีพื้นที่
ใชสอยจํากัดไดเปนอยางดี สุดทางเดินนี้มีทางข้ึนสูชั้นดาดฟา ซึ่งทําเปนบันไดเวียนสีขาวหมุนวน
ข้ึนไปคลายกนหอย (ภาพที่ 249) ราวบันไดเปนเสนเหล็กดัดเสนเล็กๆ สองเสนที่ว่ิงโคงงออยาง
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อิสระราวกับงูเล้ือยขนานกันข้ึนไปกับข้ันบันได ที่นําไปสูประตูเล็กๆ ที่เปดออกสูชั้นดาดฟาตรง
ปลองไฟรูปทรงคลายดอกเห็ด (ภาพที ่250 และ 251) 
 

 
 

ภาพที ่246 ทางเดินเชื่อมชั้นบนสุด 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่247 ชองรับแสงที่ซอนในหลืบเพดาน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials 
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ภาพที ่248 หองซักลาง 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 
ภาพที ่249 บันไดเวียนข้ึนดาดฟาดานหลังอาคาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/official 
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ภาพที ่250 รายละเอียดจากบันไดเวียน 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่251 ปลองไปรูปดอกเห็ดและประตูเขาหองใตหลังคา 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 10, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials 
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อีกหองหนึ่งที่นาสนใจอยางมาก นั่นคือ หองใตหลังคา ที่ออกแบบใหเสารับน้ําหนักว่ิง
จากพื้นดานหนึ่งเปนเสนโคงข้ึนสูเพดานแลววกลงมายังพื้นอีกดานหนึ่ง โครงสรางของเสาและ
เพดานที่เปนเสนโคงเรียงซอนกันเปนแถวนี้ สรางบรรยากาศใหคลายกับในชองทองของสัตวใหญ 
ซึ่งเชื่อกันวา เกาดีออกแบบภายในหองใตหลังคาสวนนี้ใหเปนเสมือนชองทองของมังกร 
(“Dragon’s Belly”)4 ซึ่งเขากับการออกแบบหลังคาภายนอกของหองใตหลังคาใหดูคลายตัวมังกร 
เสนโคงจากเสาและเพดานที่เรียงตัวซอนกันเปนแถวกอใหเกิดมิติที่ทับซอนกันสวยงามเปนอยางยิง่ 
(ภาพที่ 252) ชองแสงธรรมชาติที่ซอนอยูในโครงสราง ของเพดานสรางแสงเงาที่ตัดกันเกิดเปน
บรรยากาศและภาพที่สวยแปลกตาอยางนาประหลาดไมวาจะมองมุมไหนก็จะเห็นภาพที่ไมซ้ํากัน 
นับเปนการออกแบบหองใหสวยดวยโครงสรางอาคารลวนๆ ไมวาจะเปนโครงสรางภายในหองใต
หลังคาที่เสนโคงของเสาและเพดานดูราวกับซี่โครง สวนผนังก็ดูคลายกับเนื้อผิวหนังในชองทอง
ของสัตวขนาดใหญ (ภาพที ่253 254 และ255) สีขาวนวลของหองทําใหผูเยี่ยมชมยําเกรงในความ
สงบจนตองยางกาวเทาอยางระมัดระวัง มังกรที่หลับใหลอนุญาตใหคนเขาไปเยี่ยมชมภายใน
รางกายของมันดวยความยินดี โครงสรางของส่ิงมีชีวิตถูกนํามาสรางสรรคผานจินตนาการไดอยาง
นาทึ่ง บานที่มีชีวิตมีอยูจริงในจินตนาการของสถาปนิกอยางเกาดี ทางดานหลังของหองใตหลังคา
ยังมีชองประตูเล็กที่สามารถเดินออกไปยังระเบียงดอกไมที่อยูกลางหนาจั่วดานหนาอาคาร (ภาพที่
255และ256) ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันกวางขวางบนถนน ประเซส เด กระเซีย ไดตลอด
แนว นอกจากนั้นหองใตหลังคายังมีประตูที่เปดออกสูชั้นดาดฟาไดอีกทางหนึ่งดวย (ภาพที่ 257) 
ทางเดินลึกลับเหนือการคาดเดา แตเต็มเปยมไปดวยรูปทรงอันสวยงามแปลกตา ที่ไดแรงบันดาล
ใจมาจากธรรมชาต ิถูกนํามาสรางสรรคใหมอยางแยบยล 

 
 
 

                                                             
4 Attic Room, accessed November 10, 2014, available from http://www.casa 

batllo.es/en/eventsroom/attic/ 
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ภาพที ่252 หองใตหลังคาสวนนี้ใหเปนเสมือนชองทองของมังกร (“Dragon’s Belly”) 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 10,2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่253 อีกมุมมองของหองใตหลังคา จากภาพที ่252 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 14, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่254 อีกมุมมองของหองใตหลังคา จากภาพที ่252 
ที่มา:  Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 14, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่255 ระเบียงดอกไมสามารถเดินออกมาไดจากหองใตหลังคา 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 14, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่256 ภายนอกจากภาพที ่255 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 17, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่257 ประตูที่เปดออกจากหองใตหลังคา 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 17, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 



198 
 

ช้ันดาดฟา 
ชั้นดาดฟา ซึ่งเปนพื้นที่ชั้นบนสุดของสถาปตยกรรมหลังนี้ มีประตูเขาออกสองทาง

ดวยกัน คือจากสวนที่เปนปลองไฟและจากหองใตหลังคา เม่ือมองจากที่นี่ลงไปจะเห็นความ
หนาแนนของตึกรามบานชองในเมืองบารเซโลนาจากมุมสูงไดโดยรอบ (ภาพที่ 258) ตึกทรง
ส่ีเหล่ียมสูงบางต่ําบางเบียดเสียดยัดเยียดกันเต็มพื้นที่ในเมือง ส่ิงกอสรางที่ผุดข้ึนอยางรวดเร็ว
แทนตนไม แสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของสังคมอุตสาหกรรม บนชั้นนี้เราจะ
สามารถเห็นรายละเอียดในระยะใกลของโมเสคที่ประดับผนังปลองไฟและบริเวณดานหลังของ
หลังคา ซึ่งเปนเสมือนประติมากรรมประดับตกแตงสถาปตยกรรมหลังนี้ไปในตัว ความเชี่ยวชาญ
ในการสรางงานของชางฝมือในยุคสมัยนั้นสะทอนผานลวดลายที่เกิดจากการนํากระจกสีชิ้นเล็กๆ 
ที่มีรูปรางและสีสันตางกันมาวางเรียงเขาดวยกันอยางประณีต สีสันอันสดใสของโมเสคอันเกิดจาก
การไลเฉดสีใหกลมกลืนกันทอประกายแสงอยางสวยงาม โดยเฉพาะเม่ือมองในระยะใกล
องคประกอบของอาคารที่ดูคลายประติมากรรมรูปทรง สีสัน และลวดลายหลากหลายแปลกตา ตั้ง
ตระหงานโดดเดนแขงกับสีสันของทองฟาและเมฆอยางสวยงามจับตาเปนอยางยิ่ง (ภาพที่ 259) 
ดังนั้นบรรยากาศบนดาดฟาจึงดูคลายพื้นที่แสดงผลงานประติมากรรมทามกลางผืนฟาอันกวาง
ใหญโดยมีทางเดินสําหรับชื่นชมผลงานประติมากรรมชิ้นเอกของเกาดีอยางใกลชิด (ภาพที่ 260) 
ขอบบนของผนังระเบียงโคงเวาข้ึนลงคลายคล่ืนทะเลลูกใหญ (ภาพที ่261) ชองแสงรูปคร่ึงวงกลม
ที่มีลูกกรงเหล็กดัดโคงงอออกดานนอก (ภาพที ่262) เม่ือแสงแดดสองผานชองแสงนี้จะปรากฏเงา
ของลูกกรงระเบียงทาบทับลงบนผนังสีขาวขุน นับเปนการนําเอาปรากฎการณแสงเงาจาก
ธรรมชาติมาสรางสรรคไดอยางแยบยล 
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ภาพที ่258 ทัศนียภาพมุมสูงชั้นบนดาดฟาคาซาบัทโยว 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 17, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 

 
 
ภาพที ่259 ทัศนียภาพอันงดงามบนดาดฟาของคาซา บัทโยว 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่260 หลังคาบานและปลองไฟที่ดูคลายประติมากรรมประดับสถาปตยกรรม 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่261 ผนังระเบียงที่โคงเวาข้ึนลงคลายคล่ืนทะเล 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่262 ชองแสงรูปวงรีและลูกกรงเหล็กดัด 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

บรรยากาศในบานหลังนี้สรางความตื่นเตนในทุกยางกาว ความงดงามของลวดลาย
และสีสันที่เริงราอยูบนผิววัสดุหลากหลายชนิดไมวาจะที่ผลิตจากกระบวนการอุตสาหกรรมหรือ
เปนวัสดุจากธรรมชาติก็ตาม ทุกส่ิงทุกอยางประสานเขาดวยกันอยางกลมกลืน สีสันอันสดใสและ
รูปทรงที่ออนชอยไรความแข็งทื่อทําใหทุกสวนและทุกมุมของบานที่สรางจากวัสดุไรชีวิต ถูกปลุก
ใหมีชีวิตชีวาข้ึนมาได ทั้งหมดนี้ผูเยี่ยมชมตางรับรูไดจากความรูสึกในทุกยางกาว และนี่คือเหตุผล
ที่ทําใหคาซาบัทโยวสามารถดึงดูดผูคนจากทั่วทุกมุมโลกใหมาเยี่ยมชมความมหัศจรรยของ
สถาปตยกรรมชิ้นเอกของเกาดีชิ้นนี้เสมอมิไดขาด 

 
การออกแบบเคร่ืองเรือนและโคมไฟประดับ 

เกาดีคํานึงถึงความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการสรางสรรคผลงานแตละชิน้
เปนสําคัญทุกสวนของโครงสรางและองคประกอบของอาคาร ทุกรายละเอียดของการตกแตงไมวา
จะเปนสีสัน รูปทรงวัสดุ พื้นผิว พื้นที่วาง หรือแสงเงา ถูกรังสรรคใหแตกตางอยางมีเอกลักษณ แต
สามารถผสานเขาดวยกันอยางกลมกลืนจนเปนเอกภาพ เชนเดียวกับเคร่ืองเรือนภายในบานทุก
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ชนิด เกาดีก็ยังคิดออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานในหองแตละหองโดยเฉพาะ รวมทั้งการ
กําหนดตําแหนงที่ตั้งในหองนั้นๆ ดวย เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชรวมทั้งโคมไฟประดับตางๆ ในคาซาบัท
โยวถูกออกแบบและสรางข้ึนมาอยางประณีตและมีเอกลักษณโดดเดนเปนของตนเอง โดยเฉพาะ
เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชที่ตั้งอยูบริเวณพื้นที่พักอาศัยของครอบครัวบัทโยวไมวาจะเปนในหองรับแขก 
หองรับประทานอาหาร หรือมุมนั่งเลนตางๆ ภายในบาน เปนตน 

เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชสําหรับหองรับแขกและหองรับประทานอาหารในสวนของ
ครอบครัวบัทโยว ไมวาจะเปน เกาอ้ี โตะ ตู และประตูบานพับ นอกจากจะถูกออกแบบใหสวยงาม
และเหมาะสมกับประโยชนใชสอยแลว ยังคํานึงถึงความสะดวกสบายของผูใชอีกดวย (ภาพที่ 263 
และ 264) ตัวอยางเชน ตูกระจกขาเดียวทําจากไมโอค ซึ่งเคยตั้งอยูในมุมหนึ่งของหองรับประทาน
อาหาร (ภาพที่ 265) ตูโชวตัวนี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งตรงที่เปนมุมนี้โดยเฉพาะ หลังตูทําเปน
ลวดลายคลายเปลือยหอย ตัวตูแคบยาว กรุกระจก และตั้งอยูบนขาเดียวที่เรียวเล็ก แสดงใหเห็น
ความคิดสรางสรรคที่แปลกใหมของผูออกแบบไดอยางชัดเจน เกาดีออกแบบเกาอ้ีหลากหลาย
รูปแบบโดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของผูนั่งเปนสําคัญ5 เชนเกาอ้ีไมโอคในหองรับประทาน
อาหาร ที่โคงเวาตามสรีระของมนุษย ไมวาจะเปนสวนที่เปนที่นั่งหรือพนักพิงที่โคงโอบรับหลังอยาง
พอด ี(ภาพที ่266) หรือเกาอ้ีที่มีที่พักแขนกว างและมีสวนโคงรับกับแขน เปนตนถือวาเปนการคิด
สรางสรคอยางรอบคอบ อีกทั้งยังมีรูปทรงที่สวยงามแปลกตาดวย นอกจากนี้ยังมีชุดเกาอ้ีคูและชุด
รับแขกที่กําหนดใหจัดวางอยูในหองรับประทานอาหาร (ภาพที่ 267) เพื่อใหเขากับรูปทรงเวาโคง
ของชองหนาตางขนาดใหญดานหลัง ปจจุบันเคร่ืองเรือนชุดนี้จัดแสดงที่พิพิธภัณฑของเกาดีใน
สวนสาธารณะกูเอล6 (ภาพที ่268) 

                                                             
5 Cabinet Work Casa Batllóa, เขาถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2557, เขาถึงจาก http:// 

www.gaudidesigner.com/uk/casa-batllo-pair-of-armchairs_134.html 
6 บานพักของเกาดีที่อยูในสวนสาธารณะของเกล ปจจุบันไดจัดเปนพิพิธภัณฑที่

แสดงผลงานการ ออกแบบบางสวนของเกาดี รวมถึงวิธีการทํางานของชางฝมือชาวแคตตาลันที่
ถายทอดออกมาใหเห็นใน ชวงของอารตนูโว บรรยากาศของสถานที่ซึ่งรักษาความดั้งเดิมไวเปน
อยางดี ไ มวาจะเปนสวน หรือภายใน บาน โ ดยเฉพาะหองนอนของเกาดี” , Casa Museu Gaudi, 
accessed November 13, 2014, available form http://www.casamuseugaudi.org/cm-
eng/docs_instit/colleccio_a.php 
. 
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ภาพที ่263 ภายในหองรับประทานอาหารในอดีต 
ที่มา:  Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 28, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่264 รายละเอียดจากภาพที ่263 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 28, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที่ 265 ตูกระจกขาเดียวทําจากไมโอค ซึ่งเคยตั้งอยูในมุมหนึ่งของหองรับประทานอาหาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 28 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่266 เกาอ้ีไมโอคจากหองรับประทานอาหาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 28, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่267 เกาอ้ีพักแขนทําดวยไมโอค (Armchair’s Batllo) 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 28, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 

ภาพที ่268 เกาอ้ีคูและชุดรับแขกที่จัดวางอยูในหองรับประทานอาหาร 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 25, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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เกาดีไดออกแบบโคมไฟสําหรับคาซาบัทโยวไวอีกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งลวนแลวแต
สวยงามแตกตางกันไป ดังนั้น โคมไฟแตละดวงจึงเปรียบเสมือนประติมากรรมหนึ่งชิ้น ซึ่งทําให
สถาปตยกรรมหลังนี้สวยโดดเดนดวยจินตนาการอันลํ้าเลิศของเกาดี โดยเฉพาะโคมไฟเพดานใน
หองรับแขก ซึ่งนับวาเปนจุดเดนของบานหลังนี้เลยทีเดียว รูปทรงที่สวยงามราวกับดอกไมรับกับ
โครงสรางของเพดานที่ออกแบบมารองรับซึ่งกันและกันอยางลงตัว (ภาพที่ 212) โคมไฟระยาที่
ประดับดวยแกวคริสตัลจะสงประกายสวยงามแมตอนกลางวัน และสองแสงเหลืองนวลดุจเปลว
เทียนในยามค่ําคืน สวนโคมไฟในหองนั่งเลนก็มีลักษณะโดดเดนราวกับเปลือกหอยเรืองแสงริม
ทะเล ดวงไฟติดผนังรูปทรงคลายเม็ดขาวสีเหลืองทองสองแสงสะทอนบนผนังใหเห็นลวดลายอยาง
เดนชัด โคมไฟติดเพดานลิฟท ที่มีลักษณะคลายกับดอกไมหอยเปนพวงลงมาจากดานบน มี
รูปทรงออนชอยสวยงามยิ่งนัก นอกจากนั้นยังมีโคมรูปทรงแปลกตาอีกมากมาย เกาดีนําแรง
บันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติมาสรางสรรคประกอบกันเปนรูปทรงใหมๆ วัสดุหลากหลายชนิด
แสดงคุณสมบัติโดดเดนในตัวของมันเองและประสานสีสันเริงรากับแสงสวางจากหลอดไฟดูราวกบั
หิ่งหอยที่สองแสงวิบวับเปนจังหวะรอบแสงไฟ ความงามของรูปทรงในธรรมชาติถูกนํามาประกอบ
เขาดวยกันอยางมีชีวิตชีวา แสงสวางจากโคมไฟทุกดวงที่มีลักษณะโดดเดนสองสวางใหบานหลังนี้
มีชีวิตชีวาข้ึนมายามค่ําคืนเสมือนทองทะเลยามค่ําคืนที่เรืองแสงดวยส่ิงมีชีวิตนานาชนิดใตทะเล 

โคมไฟที่ใหแสงสวางทั้งภายนอกและภายในกับคาซาบัทโยวทําใหอาคารหลังนี้
สวยงามโดดเดนในยามค่ําคืน หลังจากมีการผลิตกระแสไฟฟาสําหรับใชในบานในคริสตศตวรรษที่ 
19 บานเมืองก็สวางไสวดวยแสงจากหลอดไฟในยามราตรี เชนเดียวกับบารเซโลนาที่เปนเมืองหนึ่ง
ซึ่งเจริญเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วเหลาสถาปนิกจึงนําประโยชนของแสงสวางจากหลอดไฟมา
ประยุกตใชในการออกแบบ ทําใหสถาปตยกรรมที่ตนเองออกแบบสวยงามและโดดเดนแมในยาม
ค่ําคืน เชนเดียวกับสถาปนิกอยางเกาดีที่ใหความสําคัญกับแสงเงาที่สรางมิติในการมองเห็นอยู
แลว ดังนั้น การจัดแสงทัง้ภายนอกและภายในสถาปตยกรรมที่เขาออกแบบจึงสนับสนุนใหผลงาน
ของเขาสวยงามและแปลกตาไปจากกลางวัน ที่สวยงามและโดดเดนดวยแสงจากธรรมชาติ ยาม
ค่ําคืนบนถนน ประเซส เด กระเซีย คาซาบัทโยวยังคงเปลงประกายเจิดจรัสดวยรูปทรงที่แปลกตา 
แสงสีสมเหลืองจากดวงไฟทําใหบานหลังนี้ดูอบอุนจากภายในสูภายนอกไดอยางงดงามไมแพตอน
กลางวันเลยแมแตนอย 

ธรรมชาติเปนจุดเร่ิมตนของลวดลาย ลวดลายเปนจุดเร่ิมตนของจินตนาการ 
จินตนาการนําไปสูความคิดสรางสรรคที่โลดเลนอยูในสมอง กล่ันกรองลงสูแผนกระดาษ จากนั้น
ภาพรางบนกระดาษแผนนั้นก็ถูกนําไปสรางเปนบานที่สะทอนจินตนาการของสถาปนิก ลวดลาย
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ถูกรังสรรคข้ึนบนผิววัสดุที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน ความงดงามโลดเลนอยูบนสวนเวาสวนโคงของ
ขอบระเบียงไปจนถึงราวบันได รูปทรงที่หลากหลายประสานกันอยูตามซุมประตูและหนาตาง สีสัน
ของกระเบื้องเซรามิคและกระจกลอกับแสงเปลงสีสันสองสะทอนลงบนวัตถุอยางสวยงามจับตา 
แสงจากดวงอาทิตยทําหนาที่เปนส่ือแสดงใหเห็นถึงความคิดของเกาดีที่ถายทอดลงบนผลงาน
สถาปตยกรรมหลังนี้ กล่ินอายของความผูกพันที่เกาดีมีตอทะเลเมดิเตอรเรเนียนอบอวลไปทั่วทั้ง
บาน เอกลักษณอันโดดเดนในการสรางสรรคของเขาปรากฏใหเห็นตั้งแตในลวดลายเล็กๆ บนผนัง
บานไปจนถึงโครงสรางของสถาปตยกรรมทั้งหลัง ศิลปะรวมสมัยอยางโมเดินนิสโมหรืออารตนูโว
ไดถูกนํามาประยุกตจนกลายเปนเอกลักษณของเกาดีเอง การออกแบบคาซาบัทโยวเผยใหเห็น
พัฒนาการอันกาวไกลในการสรางสรรคของเกาดีอยางชัดเจน แนวคิดในการสรางงานของเกาดีสุก
งอมจนตกผลึกและถายทอดออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับผลงานชิ้น
อ่ืนๆ มังกรที่หลับใหลอยูบนหลังคาทําใหคนรูจักเกรงขามและเคารพในรัศมีของความงดงามที่แผ
จากภายในสูภายนอกในบานหลังนี้ ไมนาเชื่อเลยวาบานเกาที่เกือบจะถูกทุบทําลาย ไดฟนคืนชีพ 
ข้ึนมากลายเปนสถาปตยกรรมที่มีชีวิตชีวาดวยลวดลายและรูปทรงพื้นฐานที่อยูรอบตัวเรา นั่นก็คือ 
ทุกอณูจากธรรมชาตินั่นเอง 
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บทท่ี 6 
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบสถาปตยกรรมของเกาด ี

 
จากการศึกษาคาซาบัทโยวทั้งการออกแบบภายนอกและภายในอาคารอยางละเอียด

ทําใหสามารถกลาวไดวา ถึงแมคาซาบัทโยวจะเปนอาคารขนาดเล็ก และเกาดีไมไดเปนผูออกแบบ
กอสรางมาตั้งแตตน แตเขาก็สามารถแปลงโฉมโครงสรางหนาตึกและการตกแตงภายในอาคารให
กลายเปนสถาปตยกรรมรูปแบบใหม ที่เปนเอกลักษณของตนเองจนไมเหลือเคาโครงดั้งเดิมของ
อาคาร เม่ือเปรียบเทียบคาซาบัทโยวกับผลงานอ่ืนๆ ในยุคแรก จะสามารถเห็นพัฒนาการดาน
แนวคิดในการออกแบบที่กาวหนาอยางรวดเร็วของสถาปนิกผูนี้อยางชัดเจน 

แตเดิมอาคารหลังนี้สรางตามแบบสถาปตยกรรมนีโอคลาสสิคที่เรียบงาย (ภาพที่
148) หนาตึกของอาคารถูกแบงอยางเปนระเบียบดวยประตูใหญที่ชั้นลางและหนาตางที่ชัน้บนโดย
ใชขอบคิ้วนูนเรียบๆ เปนเสนเนนการแบงหนาตึกออกเปนชั้นๆ อยางชัดเจน ผนังหนาตึกตกแตง
อยางเรียบงายดวยการเซาะผนังปูนใหเปนรองในแนวขวาง ชั้นบนสุดทําเปนลูกกรงระเบียงเตี้ยๆ
เชนเดียวกับอาคารทั่วไปในสมัยนั้น แตเดิมผูวาจางตองการทุบตึกนี้ทิ้ง และใหเกาดีออกแบบสราง
ใหม แตเกาดีกลับออกแบบแปลงโฉมตึกแถวธรรมดาหลังนี้ดวยความคิดสรางสรรคและ
อัจฉริยภาพของเขา จนสามารถเนรมิตอาคารหลังนี้ใหมีชีวิตชีวาตางจากเดิมไดอยางนาอัศจรรย
เกาดีออกแบบผนังหนาตึกใหมหมด ซุมประตูทางเขาชั้นลาง ออกแบบไวอยางเรียบๆ ดวยเสา
ขนาดใหญ ที่ยื่นลํ้าออกมาจากตัวตึกประมาณ 60 เซนติเมตร ทําใหดูราวกับขาขนาดใหญซึ่ง
รองรับโครงสรางดานบนที่มีชีวิตไวอยางม่ันคง (ภาพที่ 155) ในสวนของชั้นหนึ่งเกาดีออกแบบ
โครงสรางหนาตางที่ประกอบดวยเสาเล็กๆ รูปทรงคลายกระดูกสวนชองแสงก็ไมไดออกแบบใหมี
ขนาดหรือรูปทรงเหมือนกัน แตทําใหตางกันไปเพื่อสรางความเคล่ือนไหวที่มีชีวิตชีวาใหกับหนาตึก 
ชองแสงเหลานี้กรุดวยกระจกสีที่สรางความสดใสใหกับหนาตึกมากข้ึน เกาดีเลือกใชวัสดุที่เปน
หินปูนขัดหนาเรียบเปนโครงสรางของซุมประตูและหนาตางในชั้นลางรวมทั้งหนาตางในชั้นที่  1 
และหนาตางมุมตึกในชั้นที่ 2 โครงสรางรูปทรงประหลาดและผิวหินปูนสีเทาที่เรียบเกล้ียงทําให
สวนนี้ของอาคารดูคลายโครงสรางรางกายของส่ิงมีชีวิตที่ประกอบไปดวย หนัง เอ็นและกระดูก ซึ่ง
ดูราวกับจะเคล่ือนไหวและหายใจได นอกจากนั้นเกาดียังประสานสวนของระเบียงชั้นบนที่เต็มไป
ดวยความเคล่ือนไหวกับสวนของซุมประตูชั้นลางที่สงบนิ่งใหเขากันไดอยางเปนเอกภาพดวยการ
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ออกแบบสวนของขอบคิ้วที่อยูระหวางชั้นทั้งสองใหมีลักษณะออนตัวราวกับหยดน้ําผ้ึงที่คอยๆไหล
ลงมาสูเบื้องลาง  

ผนังหนาตึกสวนที่เหลือไมเรียบเปนระนาบเดียวกัน แตมีลักษณะโคงเวาเปนลูกคล่ืน 
(ภาพที่ 173) และตกแตงดวยเทคนิคโมเสค (ภาพที่ 166) อีกทั้งยังเพิ่มรายละเอียดดวยการติด
เซรามิครูปทรงกลมเคลือบสีเหลือบๆ กระจายไปตามสวนตางๆ ของผนัง ตรงโนนนิดตรงนี้หนอย 
เปนจังหวะๆ ทั่วผนัง (ภาพที ่165) ทําใหพื้นผิวผนังดานหนาอาคารสวนนี้มีสีสันสดใส และดูคลาย
กับผิวหนังที่ล่ืนเปนมันและมีเกล็ดของสัตวในเทพนิยาย ไมเพียงเทานั้นเกาดียังตั้งใจออกแบบผนัง
หนาตึกใหเขากับโครงสรางหลังคาอาคารดานหนาที่มีสันหลังคาคดโคงไปมา จนทําใหเกิดรูปทรง
คลายหลังมังกรที่กําลังหมอบอยู (ภาพที ่269) และประสานกับกระเบื้องมุงหลังคาที่มีสีน้ําตาลเขม
เหลือบดวยสีคราม ทั้งหมดนี้สรางความตื่นตาตื่นใจและปลุกเราจินตนาการใหผูคนรูสึกราวกับเหน็
มังกรยักษหมอบอยูเหนือหลังคาอาคาร การออกแบบหนาตึกคาซาบัทโยวในลักษณะนี้สะทอน
แนวคิดของเกาดี ซึ่งสืบสานมาจากสถาปนิกสมัยบาโรกที่วา “สถาปตยกรรมคือประติมากรรม
ขนาดใหญ” 

 

 
 
ภาพที ่269 ออกแบบผนังหนาตึกและโครงสรางหลังคาอาคารดานหนาของคาซาบัทโยว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, History, accessed September 4, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
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เม่ือเปรียบเทียบหนาตึกของคาซาบัทโยวกับอาคารที่เกาดีออกแบบกอนหนานี้ จะเหน็
แนวคิดในการสรางงานที่แตกตางกันอยางชัดเจน ผลงานในยุคแรก เชน คาซาวิเซนต (ภาพที ่105) 
และคาซาเอลพริโค (ภาพที ่112) ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบตกแตงที่คลายคลึงกัน และแสดงให
เห็นอิทธิพลของศิลปะอาหรับทั้งจากรูปทรงและการตกแตงหนาตึกดวยสีสันสดใส ลวดลาย
กระเบื้องยังคงมีลักษณะเลียนแบบธรรมชาติโดยปราศจาการพลิกแพลง ดังจะเห็นไดจากกระเบือ้ง
ลายดอกทานตะวันสีเหลืองอรามที่ตัดกับกิ่งกานและใบสีเขียวสด (ภาพที่ 270) การตกแตงผนัง
ยังคงถูกจํากัดดวยรูปทรงส่ีเหล่ียมของกระเบื้องสําเร็จรูป แตปญหาจากการตกแตงผนังดวย
กระเบื้องสําเร็จรูปทรงส่ีเหล่ียมจากโรงงานจะไมมีปรากฏใหเห็นในคาซาบัทโยวอีกตอไป ส่ิงทีย่งัคง
เหลืออยูจากผลงานในยุคนี้คือแรงบันดาลใจจากศิลปะอาหรับหรือมูเดจาร นั่นคือ ความกลาใน
การผสานสีสันที่สดใสเขาดวยกันในการตกแตงอาคารทั้งภายนอกและภายใน 

 

 
 
ภาพที ่270 การตกแตงหนาตึกคาซาเอลคาพริโค  
ที่มา: Works of Gaudi, Casa El Capricho, accessed March 9, 2014, available from 
http://www.imgmob.net/el-capricho.html 
 

เม่ือศึกษาแนวคิดในการออกแบบหนาตึกวังกูเอลที่เครงขรึมและสงางามราวกับปอม
ปราการสมัยยุคกลาง (ภาพที ่271) และคาซาคาลเวจที่ยังคงรูปลักษณของความเปนนีโอเรอเนส
ซองซอยางชัดเจน (ภาพที ่138) จะพบวา เกาดีมีทางเลือกไมมากนักในการออกแบบ เพราะวังกู  
เอลถูกกําหนดใหเปนวังที่ตั้งอยูในเมืองของทานเคาท  เอลเซบิโอ เกล (Count Eusebio Güell) 
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ดวยเหตุนี้หนาตึกของอาคารหลังนี้จึงถูกออกแบบใหมีลักษณะคลายปอมปราการสมัยยุคกลาง
เพื่อเนนความเครงขรึม ความเรียบหรู และความสงางามสมฐานะของเจานาย ขณะที่คาซาคาลเวจ 
ถูกออกแบบใหเปนรานคาสําหรับขายผลิตภัณฑส่ิงทอที่เปนธุรกิจของครอบครัว อีกทั้งยังตอง
คํานึงถึงการออกแบบหนาตึกที่เรียบงายเพื่อใหกลมกลืนกับอาคารที่อยูรอบขาง ดังนั้น ทางออก
ของเกาดีสําหรับวังกูเอลและคาซาคาลเวจจึงอยูที่การตกแตงภายใน ซึ่งแตกตางจากหนาตึก
ภายนอกราวกับไมใชเปนสถานที่เดียวกัน อยางไรก็ตาม อาคารทั้ง 2 แหงนี้ก็ไดใหแนวคิดใหมใน
การสรางงานหลายอยางแกเกาดี ซึ่งจะถูกนําไปประยุกตใชอยางสรางสรรคในคาซาบัทโยว เชน 
การออกแบบปลองไฟและชองระบายอากาศรูปทรงแปลกตาที่ประดับดวยกระเบื้องเซรามิคชิ้นเล็ก
ชิ้นนอยสีสันสดใสบนดาดฟาของวังกูเอล รวมถึงอิทธิพลของศิลปะอารตนูโวที่เนนเสนสายอันพล้ิว
ไหวในการออกแบบเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชภายในบานและลวดลายเหล็กดัดของคาซาคาลเวจ 

 

 
 
ภาพที ่271 การออกแบบหนาตึกวังกูเอล 
ที่มา:  Works of Gaudi, Palacio Güell, accessed March 27, 2014, available from http:// 
barcelonamascerca.blogspot.com/2009_05_01_archive.html 
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การจัดวางแผนผังของคาซาบัทโยวมุงเนนการจัดแบงพื้นที่ใหเหมาะสมและคุมคากับ
ประโยชนใชสอยเปนอยางมาก เกาดีไดแบงแยกสัดสวนระหวางที่พักของครอบครัวบัทโยวและ
สวนที่เปนหองเชาอยางสรางสรรค การตกแตงภายในบานหลังนี้นาตื่นตาตื่นใจและโดดเดนกวา
ผลงานกอนหนานี้อยางชัดเจน เกาดีไดออกแบบโถงทางเขาใหคลายเว้ิงถ้ําที่มีทางแยกสองดาน 
ดานหนึ่งเปนทางข้ึนสูหองเชา อีกดานหนึ่งเปนประตูไมโอคขนาดใหญที่เปดเขาไปสูพื้นที่สวนตัว
ของเจาของบาน โถงทางเขาดานลางนี้ ถึงแมจะถูกออกแบบและจัดวางพื้นที่ใหแยกออกจากกัน 
แตก็สามารถผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดดวยลวดลายตกแตงบนผนังและเพดาน ที่มีลักษณะ
คลายพรายน้ําสีเทาอมฟาเขมซึ่งกระจายตัวไปทั่วพื้นที่ผนังสีเทาอมฟาออน สีสันและลวดลายบน
ผนังหองทําใหบรรยากาศภายในโถงทางเขาราวกับอยูใตทะเลลึก การเขียนลวดลายคลายการแตก
ลายงาบนผนังภายในโถงทางเขานี้เคยมีปรากฏมาแลวในการตกแตงผนังหนาตึกดานหลังของคา
ซาคาลเวจ (ภาพที ่272) 

 

 
 
ภาพที ่272 ลวดลายประดับตกแตงดานหลังอาคารของคาซาคาลเวจ 
ที่มา: Casa Calvet, Major Exterior of Casa Cavet, accessed February 10, 2016, available 
from https://es.pinterest.com/pin/360288038920645366/ 
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แรงบันดาลใจจากศิลปะยุคกลางและศิลปะบาโรก 
ความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับรูปแบบสถาปตยกรรมทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเกาดี

ไดมาจากการศึกษาตําหรับตําราตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือที่ทรงอิทธิพลแหงยุคเกี่ยวกับ
รูปแบบสถาปตยกรรมของ วีโอเลต เลอ ดุค (Viollet-le-Duc) ทําใหเกาดีสามารถพัฒนาแนวคิดใน
การออกแบบสถาปตยกรรมของตนเองไดอยางสรางสรรคแบบไมรูจบ ที่เห็นไดชัดคือแนวคิดจาก
สถาปตยกรรมบาโรกของประเทศอิตาลี ไมวาจะเปนการออกแบบผนังหนาตึกใหเปนลูกคล่ืน 
ดังเชน หนาตึกของคาซามิลลา (ภาพที่ 77) และคาซาบัทโยว (ภาพที่ 164) หรือการใชระเบียง
สรางปริมาตรใหกับหนาตึก เชน หนาตึกของคาซาบัทโยว ซึ่งมีระเบียงเหล็กรูปทรงแปลกๆ ที่ทําให
คิดถึงหัวกะโหลกและดอกไมตูม (ภาพที ่174) การออกแบบโครงสรางผนังหนาตึกใหโคงเวาไปมา 
และการทําระเบียงหนาตางใหยื่นออกมาจากผนัง นอกจากจะสรางความเคล่ือนไหวที่งดงามใหกบั
หนาตึกแลวยังเปนการเพิ่มปริมาตรของหนาตึกใหเดนชัดมากข้ึนอีกดวย (ภาพที่ 178) แนวคิด
ดังกลาวเผยใหเห็นแรงบันดาลใจจากสถาปตยกรรมบาโรกของประเทศอิตาลี (ภาพที่ 273 และ 
274) นอกจากนั้น แนวคิดที่วา “สถาปตยกรรมคือประติมากรรมขนาดใหญ” ของสถาปนิกบาโรกก็
สะทอนใหเห็นอยางเดนชัดในการออกแบบอาคารของเกาดีเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการออกแบบ
รูปทรงของหนาตึกใหดูแปลกประหลาดคลายกับสรีระของส่ิงมีชีวิต เชน การออกแบบเสาชั้นลาง
และโครงสรางหนาตางระเบียงชั้นที่ 1 และหนาตางมุมตึกชั้นที่ 2 ของคาซาบัทโยว ใหมีลักษณะ
คลายกระดูกมนุษย สวนผนังหินปูนซึ่งถูกขัดใหเรียบเกล้ียง ก็ดูราวกับผิวหนังที่ยึดกระดูกเอาไว
ดวยกัน (ภาพที ่163) ดวยเหตุนี้ ตึกหลังนี้จึงไดรับการขนานนามวา “บานกระดูก” 
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ภาพที่ 273 รูปแบบสถาปตยกรรมบาโรก ในประเทศอิตาลี 
ที่มา: The façade of Baroque architecture, accessed July 10, 2016, available from http:// 
www.romeartlover.it/Vasi35b.html 
 

 
 
ภาพที ่274 รูปแบบสถาปตยกรรมบาโรก ในประเทศอิตาลี 
ที่มา: The façade of Baroque architecture, accessed July 10, 2016, available from https: 
//c1.staticflickr.com/7/6185/6060238444_226f2d8b92_b.jpg 
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ภาพที ่275 รูปแบบสถาปตยกรรมบาโรก ในประเทศอิตาลี 
ที่มา: Baroque interior, accessed July 10, 2016, available from https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/236x/50/d5/31/50d531fccce6ac6b4136ee2f785fe8e4.jpg 
 

การออกแบบบันไดทางข้ึนที่เนนความโออาสงางามตามแบบสถาปตยกรรมบาโรก 
(ภาพที ่275) ปรากฏใหเห็นในผลงานการออกแบบของเกาดีแทบทุกหลัง ถึงแมอาคารที่เขาสราง
สวนใหญจะมีขนาดเล็ก แตเขาก็ใหความสําคัญกับการออกแบบโถงบันไดใหงดงามอลังการได
อยางนาประทับใจเสมอ ไมวาจะเปน โถงบันไดของวังกูเอล (ภาพที่ 276, และ 277) คาซาบัทโยว 
(ภาพที ่192) หรือคาซาคาลเวจ (ภาพที ่141 และ 142) ก็ตาม อยางไรก็ตาม บันไดทางข้ึนของคา
ซาคาลเวจก็ยังมีแนวคิดของศิลปะรวมสมัยผสานเปนหนึ่งเดียวไดอยางงดงามและลงตัวไมวาจะ
เปนลวดลายเหล็กดัดตรงราวบันไดหรือการประดับตกแตงผนังทางข้ึนดวยกระเบื้องสีฟาสดใส 
(ภาพที ่141และ 142) อิทธิพลของศิลปะบาโรกยังปรากฏใหเห็นในการออกแบบระเบียงใหญเหนือ
ประตูทางเขาของคาซาคาลเวจ ซึ่งจะเห็นไดชัดจากการออกแบบเสาและลวดลายปูนปนประดับ
ระเบียง ที่ใชทั้งเสนโคง เสาเกลียว หรือลายเสนที่มวนเปนรูปกนหอยของกรอบระเบียง เปนตน 
(ภาพที ่140) อิทธิพลของศิลปะบาโรกปรากฏอยูในโครงสรางที่โคงเวาทั้งภายในและภายนอกของ
คาซาบัทโยวเชนกัน ที่เห็นอยางชัดเจนคือโถงทางเดินจากหองนั่งเลนไปยังหองรับประทานอาหาร 
(ภาพที ่218) รวมทั้งการใชเสาหินออนคูที่เนนประตูหองรับประทานอาหารที่เปดออกไปสูสวนหลัง
บาน (ภาพที ่278) 
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ภาพที ่276 โถงบันไดทางเดินวังกูเอล 
ที่มา: Palau Guell , accessed July 10, 2016, available from https://bjornandannette.files. 
wordpress.com/2013/10/wp-gaudi-barcelona-palau-guell02.jpg 
 

 
 
ภาพที ่277 โถงบันไดทางเดินวังกูเอล 
ที่มา: Guell interior, accessed July 10, 2016, available from https://encryptedtbn2.gsta 
tic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpjZ0gX5h5AoJLLNuIqtwmBSRrS4LuFllypoiSwtTljNC24
BpyMQ 
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ภาพที ่278 ภายในหองอาหารคาซาบัทโยว 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 25, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

นอกจากแนวคิดในการออกแบบที่ไดมาจากสถาปตยกรรมแบบบาโรกแลว ยังมีการ
นําเอาองคประกอบทางโครงสรางจากสถาปตยกรรมยุคกลาง เชน โรมันเนสกและกอทิกมา
ประยุกตใชในการออกแบบอาคารดวย แตมักดัดแปลงรูปทรงเสียใหมเพื่อใหเขากับยุคสมัย เชน 
การออกแบบเสาและหัวเสาของโถงทางเขาดานหนาคาซาเอลคาพริโค ที่ประดับดวยลวดลาย
พรรณพฤกษาคลายหัวเสาแบบโรมันเนสก (ภาพที ่279 และ 280) รวมไปถึงหอคอยที่มีบันไดซอน
อยูดานใน (ภาพที ่281 และ 282) ซึ่งทําใหนึกถึงหอคอยของพระราชวังในสมัยยุคกลาง หอคอย
เหลานี้ถูกเปล่ียนรูปทรงไปตามจินตนาการของสถาปนิก และตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบสีสัน
สดใสในแบบฉบับของศิลปะมูเดจาร หอคอยเหลานี้ ตอมาจะพัฒนากลายเปนปลองไฟและปลอง
ระบายอากาศที่ตั้งตระหงานอยูบนดาดฟาของอาคารซึ่งเกาดีออกแบบในยุคตอมา โดยจะเร่ิมจาก
ปลองระบายอากาศและปลองรับแสงของคอกมาในเกลพาวิเลียน (ภาพที่ 283) การออกแบบ
ปลองแสงและปลองระบายอากาศของอาคารเล็กๆ ที่ไมสําคัญนี้ นาจะสรางแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบปลองไฟและปลองระบายอากาศที่ตกแตงดวยกระเบื้องเซรามิคสีสันสดใสบนดาดฟาของ
วังกูเอล (ภาพที่ 136 และ137) และตอมาก็ไดพัฒนามาสูปลองไฟและปลองระบายอากาศบน
ดาดฟาของคาซาบัทโยวดวยเชนกัน (ภาพที ่189) 
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ภาพที ่279 หัวเสาของโถงทางเขาดานหนาของคาซาเอลคาพริโค 
ที่มา: Casa El Capricho, accessed July 10, 2016, available from http://www. cosmic 
house.tziki.net/tag/comillas/ 
 

 
 
ภาพที ่280 รายละเอียดจากภาพที ่279 
ที่มา: Casa El Capricho, accessed July 10, 2016, available from http://www. viajarpor 
cantabria.com/elcapricho-de-gaudi/ 
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ภาพที ่281 หอคอยดานหนาของคาซาเอลคาพริโค 
ที่มา: Casa El Capricho, accessed July 10, 2016, available from http://www. cosmic 
house.tziki.net/tag/comillas/ 
 

 
 
ภาพที ่282 หอคอยดานหนาคาซาเอลคาพริโค 
ที่มา: Casa El Capricho, accessed July 10, 2016, available from https://www.pinterest. 
com/pin/352617845794924910/ 
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ภาพที ่283 ปลองรับแสงของคอกมาในเกลพาวิเลียน 
ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 13, 2014, available from 
http://www.the-silk-route.co.uk/barcelonao.htm 

 
องคประกอบทางโครงสรางจากสถาปตยกรรมยุคกลางที่ปรากฏบอยคร้ังในการ

ออกแบบอาคารของเกาด ีและถกูนํามาประยุกตเขากับเทคนิคการกอสรางของแคตาโลเนียโบราณ
คือ วงโคงยอดแหลมแบบกอทิก ดังจะเห็นไดจากการออกแบบหนาตึกวิทยาลัยเทเรเซียนแหงบาร
เซโลนา (ภาพที ่284) ซุมประตูทางเขาดานหนาของวังกูเอล (ภาพที่ 126) และชองวงโคงหินสีเทา
ที่ออกแบบอยางเรียบงายในวังแหงนี้ (ภาพ 285 และ 286) ชองวงโคง 3 ชองนี้เปรียบเสมือนผนัง
โปรง ที่เปดรับแสงสวางจากหนาตางระเบียงดานหนาเขามาสูหองนั่งเลนและหองรับประทาน
อาหารในวังกูเอล แนวคิดในการออกแบบชองวงโคงที่เปนเอกลักษณของเกาดีในลักษณะนี้ นาจะ
มาจากชองวงโคงประตูทางเขาคอกมาและชองหนาตางปอมยามในเกลพาวิเลียน (ภาพที่ 287 
และ 288) ชองวงโคงดังกลาวกอสรางดวยเทคนิคโบราณของชางแคตาโลเนีย เกาดีศึกษาเทคนิค
การกอหินแบบพิเศษนี้เพื่อนํามาประยุกตใชกับการกอเพดานโคงทรงสูงแบบกอทิก แตรูปทรงจะ
ตางจากกอทิกตรงที่ยอดวงโคงมีลักษณะมน ไมไดเปนยอดแหลมแบบกอทิก วงโคงสูงยอดโคงมน
ในลักษณะนี้ถูกนํามาประยุกตใชอยางสรางสรรคในคาซาบัทโยวในสวนที่เปนโถงทางเดินเชื่อมชั้น
บนสุดและหองใตหลังคา เกาดีจัดสรรพื้นที่เล็กๆ แคบๆ ใหดูสวยงามโดยวางชองวงโคงในลักษณะ
เรียงซอนกันเปนแถวเปนแนว การซอนทับกันของรูปทรงในหองแคบๆ ชวยสรางมิติลวงใหหองโถง
ทางเดินแคบๆ นี้ดูโปรงโลงข้ึน และทําใหโครงสรางภายในอาคารหองใตหลังคาดูราวกับชองทอง
ของสัตวขนาดใหญ ซึ่งจะสรางบรรยากาศอันลึกลับและแปลกประหลาดใหกับผูเขาเยี่ยมชมไดเปน
อยางดี 
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ภาพท ี284 หนาตึกวิทยาลัยเทเรเซียน แหงบารเซโลนา 
ที่มา: Gaudi,Teresianas school, accessed July 10, 2016, available from https://www. 
aciprensa.com/recursos/gaudi-colegio-de-las-teresianas-1192/ 
 

 
 
ภาพที ่285 ชองวงโคงหินสีเทาทางเดินเชื่อมระหวางหองนั่งเลนและหองรับประทานอาหารในวังกู

เอล 
ที่มา: Palacio Guell interior, accessed July 10, 2016, available from http://www.gaudi 
designer.com/es/palacio-guell-album.html 
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ภาพที ่286 อีกมุมหนึ่งจากภาพ 285 
ที่มา: Palacio Guell interior, accessed July 10, 2016, available from http://equipatge 
dema.cat/cataluna/barcelona-es/palau-guell-historia-visita-y-cuando-entrar-gratis/ 
 

 
 
ภาพที ่287 ประตูทางเขาคอกมาเกลพาวิเลียน 
ที่มา: Works of Gaudi, The Güell Pavilions, accessed March 13, 2014, available from 
http://www.the-silk-route.co.uk/barcelonao.htm 
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ภาพที ่288 ดานหนาประตูทางเขาเกลพาวิเลียน 
ที่มา: Finca Guell, accessed July 10, 2016, available from http://benedante.blogspot. 
com/2013/01/antoni-gaudi-parks.html 
 

เม่ือพิจารณาแนวคิดในการออกแบบอาคารของเกาดีที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
สถาปตยกรรมยุคกอนๆ จะพบวา เกาดีไดเลือกสรรแนวคิดและองคประกอบทางโครงสรางของ
สถาปตยกรรมเหลานั้นมาประยุกตใชกับอาคารที่เขาออกแบบไดอยางลงตัว ความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสรางของสถาปตยกรรมในยุคตางๆ รวมทั้งประสบการณที่ไดจาก
การเรียนรูเทคนิคการกอสรางแบบพื้นเมืองและการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบกอสรางของเขา
เอง ไดกลายมาเปนขุมทรัพยทางปญญา ซึ่งทําใหเกาดีสามารถผสานจินตนาการและความคิด
สรางสรรค เขาดวยกันไดอยางลงตัว และทําใหเขาสามารถสรางสรรคสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบ
โดดเดนเปนเอกลักษณของตนเองอยางที่ไมมีผูใดสามารถลอกเลียนแบบไดตลอดกาล 

 
แรงบันดาลใจจากศิลปะอารตนูโว 

รูปทรงจากธรรมชาต ิเชน รูปทรงแปลกๆ ของสัตวเซลเดียวที่มองผานกลองจุลทรรศน 
ซึ่งถูกนํามาตีพิมพเผยแพรในหนังสือชื่อ “Art Form of Nature” (ภาพที่ 15) ของ แอนท เฮคเกล   
(Ernst Haeckel) รวมทั้งกิ่งกาน ดอกใบ เครือเถา และยอดออนของพืชและดอกไมนานาพรรณ ซึ่ง
เปนตน แบบใหกับการออกแบบลวดลายที่พร้ิวไหวอันเปนเอกลักษณของศิลปะอารตนูโวที่กําลัง
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แพรหลายในยุโรปขณะนั้น ไดกลายเปนแรงบันดาลใจสําคัญในการออกแบบโครงสรางและ
ลวดลายประดับสถาปตยกรรมรวมทั้งเคร่ืองเรือนใหกับเกาดี แนวคิดในการนําเอาพืชพันธุไมและ
ดอกไมมาใชในการตกแตงสถาปตยกรรมปรากฏใหเห็นตั้งแตผลงานการออกแบบตกแตงทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารของคาซาวิเซนตและคาซาเอลคาพิโค อยางไรก็ตามลวดลายดอกไม
ใบไมเหลานั้นสวนใหญก็ยังไมไดถูกดัดแปลงรูปทรงใหตางไปจากธรรมชาติเทาใดนัก (ภาพที ่110) 
อิทธิพลของศิลปะอารตนูโวเร่ิมปรากฏใหเห็นในการออกแบบลวดลายซุมประตูเหล็กดัดของวัง     
กูเอล (ภาพที ่127 และ128) ซึ่งมีตัวอักษรยอชื่อของกูเอลเปนศูนยกลางของลวดลายอันเกิดจาก
เสนที่ เล้ียวลดคดเคี้ยวไปมาอยางนุมนวลรวมทั้งประติมากรรมรูปตราสัญลักษณของแควน        
แคตาโลเนีย ซึ่งตั้งอยูเหนือชองตะเกียงเหล็กดัดลวดลายพรรณพฤกษานอกจากนั้นรูปทรงและ
ลวดลายที่เนนเสนอันพล้ิวไหวของเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใชภายในคาซาคาเวจ ก็เผยใหเห็นอิทธพิล
ของศิลปะอารตนูโวอยางชัดเจนเชนกัน สําหรับคาซาบัทโยวเราจะเห็นพัฒนาการที่กาวหนาไปอีก
ข้ัน ซึ่งนับเปนกาวสําคัญของเกาดีในการนําเอาศิลปะอารตนูโวมาประยุกตใชกับการออกแบบทุก
รายละเอียดของโครงสรางและลวดลายของอาคาร รวมทั้งเคร่ืองเรือนไดอยางโดดเดนและเปน
เอกลักษณของตนเอง 

ในโถงทางเขาดานลาง ราวบันไดไมของคาซาบัทโยวถูกออกแบบใหมวนตัวราวกับ
เถาวัลยปาเล้ือยพันรอบเสาที่เปนหัวบันไดเหล็ก (ภาพที่ 200) จากนั้นราวบันไดไมโอคก็คอยๆ 
เคล่ือนตัวสูเบื้องบนไปตามความโคงเวาของบันได โครงสรางราวบันไดไมโอคของเกาดีถึงแมจะมี
ลักษณะล่ืนไหลอยางเปนอิสระ แตก็ม่ันคงดวยโครงสรางที่แข็งแรงและประสานสวนหนึ่งกับ
โครงสรางอันซับซอนของผนัง เพดาน และรูปทรงโคงของระเบียงชั้นบน การออกแบบในลักษณะนี้
จะทําใหผนังหอง บันไดและราวบันไดดูราวกับมีชีวิต เคล่ือนไหว และหายใจได แนวคิดในการ
ออกแบบภายในสวนนี้ของอาคารดูจะสอดรับกับการออกแบบหนาตึกดานนอกของเกาดี  ที่
มองเห็นอาคารที่เขาออกแบบเคล่ือนไหวและหายใจไดราวกับส่ิงมีชีวิต ที่นาสนใจคือ บันไดเวียนสี
ขาว ซึ่งเปนทางข้ึนสูชั้นดาดฟา (ภาพที่ 249 และ 250) เกาดีออกแบบบันไดเวียนสีขาวนี้ใหมี
ลักษณะหมุนวนคลายกนหอยข้ึนสูชั้นดาดฟา ถึงแมวารูปทรงอันหนาหนักของบันไดจะขัดแยงกับ
ราวบันได ที่เปนเหล็กดัดเสนเล็กๆ 2 เสนก็ตาม แตเหล็กดัดเสนเล็กๆ สองเสนนี้ก็ว่ิงโคงอยางอิสระ
ขนานกับข้ันบันไดเวียนมุงตรงสูประตูเล็กซึ่งเปดออกสูประตูชั้นดาดฟาไดกลมกลืนอยางนา
อัศจรรย แนวคิดในการใชเสนโคงที่พล้ิวไหวแบบอารตนูโวยังปรากฏใหเห็นในโครงสรางที่เปนขอบ
คิ้วและวงกบประตูหนาตาง รวมไปจนถึงเพดานดานบนของหองตางๆ ในคาซาบัทโยว เชน 
หองรับแขกที่เสนโคงทุกเสนจากปลายเสาแตละตนตางว่ิงมาบรรจบกันตรงจุดกึ่งกลางของเพดาน
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หองที่ออกแบบโคมไฟไปใหดูคลายกับดอกไมซึ่งหมุนอยูทามกลางกระแสธารอันไหลวน (ภาพที่ 
289 และ 290) นอกจากนั้น รูปทรงที่โคงเวาจากธรรมชาติก็ถูกสอดแทรกลงในลวดลายประดับ
ชองแสงและประตูไม (ภาพที่ 205 ,208 และ214) ที่ถึงแมจะเปนองคประกอบเล็กๆ แตเกาดีก็ให
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในการออกแบบดวยเชนกัน 

 

 
 
ภาพที ่289 การออกแบบตกแตงภายในหองนั่งเลน คาซาบัทโยว 
ที่มา:  Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

อยางไรก็ตาม ถึงแมเสนโคงเสนเวาที่อยูในโครงสรางและลวดลายตกแตงอาคารของ
เกาดีจะเผยใหเห็นอิทธิพลของศิลปะอารตนูโว แตเม่ือเปรียบเทียบกับผลงานของศิลปนแนว
อารตนูโวของฝร่ังเศสและเบลเยี่ยม เชน อิคเตอร กีมารด (Hector Guimard ค.ศ.1867-1942) 
และ วิกตอร ฮอรตา (Victor Horta ค.ศ.1861-1947) ซึ่งนิยมออกแบบลวดลายดวยเสนโคงเสนเวา
ที่ออนชอยงดงามและพล้ิวไหวอยางอิสระ (ภาพที ่291 และ 35) ขณะที่เสนสายในผลงานของเกา
ดีจะเต็มไปดวยพลังแหงความเคล่ือนไหวของโครงสรางที่แข็งแรง (ภาพที่ 289 และ 292) ไม
ออนหวานหรือออนชอยในแบบฉบับของกลุมฝร่ังเศสและเบลเยี่ยม สาเหตุนาจะมาจากการที่เกาดี
คํานึงถึงโครงสรางเชิงสถาปตยกรรมมากกวาการตกแตง  
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ภาพที ่290 การออกแบบตกแตงภายในหองนั่งเลน คาซาบัทโยว 
ที่มา Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 

 

 
 
ภาพที ่291 ระเบียงเหล็กดัด ออกแบบโดย อิคเตอร กีมารด 
ที่มา: Art Nouveau furniture, Hector Guimard, accessed January 28, 2014, 
available from https://www.pinterest.com/pin/561401909774048239/ 
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ภาพที ่292 การออกแบบลวดลายบนประตูภายในหองรับประทานอาหาร คาซาบัทโยว 
 ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 20, 2014, available from  
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 
จินตนาการผานการออกแบบชองแสง 

แนวคิดในการนําแสงสวางจากภายนอกเขามาสูภายในอาคารเปนส่ิงที่สถาปนิกสมัย
โบราณใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ชองแสงนอกจากจะทําหนาที่เปดรับแสงสวางจากภายนอกเขา
สูภายในอาคารมาตั้งแตสมัยที่มนุษยยังตองพึ่งพาแสงสวางจากธรรมชาติเปนสวนใหญแลว ยัง
เกี่ยวของกับความเชื่อทางคริสตศาสนา ที่ใชแสงเปนสัญลักษณแทนการปรากฏกายของพระผูเปน
เจา สถาปนิกในสมัยยุคกลางตางพยายามหาวิธีการนําแสงสวางจากภายนอกเขามาในโบสถวิหาร
ใหไดมากที่สุด จนกระทั่งสามารถคิดพัฒนาระบบโครงสรางทางสถาปตยกรรมแบบใหมไดสําเร็จ
ในสมัยโกธิก นั่นคือ วิธีการรับน้ําหนักและกระจายแรงกดของหลังคาจากโครงสรางภายในสู
ภายนอกอยางเปนระบบ ซึ่งทําใหสถาปนิกสามารถเปดผนังวิหารเพื่อรับแสงสวางดวยชองวงโคง
ยอดแหลมที่กวางใหญมากตามตองการ จนบางคร้ังแทบจะไมมีสวนที่เปนผนังเหลืออยูเลย (ภาพ
ที่ 293 และ 294) ภูมิปญญาของชางสมัยโกธิกในการกําหนดแสงสวางจากภายนอกเขาสูตัว
อาคารเพื่อสรางความมหัศจรรย ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ใหกับภายในโบสถวิหารไดรับการสืบ
สานตอยอดมาจนถึงสมัยบาโรก ดังปรากฏใหเห็นในการออกแบบภายในอาคารของเบอรนินี่และ
สถาปนิกสมัยบาโรกคนอ่ืนๆ (ภาพที ่295 และ 296)  
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ภาพที ่293 การออกแบบสถาปตยกรรมในยุคกลาง 
ที่มา:  viollet le duc gothic, accessed September 12, 2014, available from http://www. 
penscreen.com/Picture%20Gallery.html 

 

 
 
ภาพที ่294 การออกแบบสถาปตยกรรมในยุคกลาง 
ที่มา: Cologne Cathedral, accessed September 12,  2014, available from http://leo 
nardo.sfasu.edu/carloscuadra/340/340gotico.htm 
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ภาพที ่295 รูปแบบสถาปตยกรรมบาโรก ในประเทศอิตาลี 
ที่มา: Baroque interior, accessed July 10, 2016, available from https://s3.amazonaws. 
com/classconnection/780/flashcards/6407780/png/ 
 

 
 
ภาพที ่296 รูปแบบสถาปตยกรรมบาโรก ในประเทศอิตาลี 
ที่มา: Baroque interior, accessed July 10, 2016, available from http://arthistory.sdsu. 
edu/575/575_1/images/GHSDi.jpg 
 



230 

เกาดีนําความรูทั้งทางดานเทคนิคและประสบการณของสถาปนิกในยุคกอนหนามา
ประยุกตใชในการออกแบบชองแสงเพื่อใหความสวางแกภายในอาคารที่เขาออกแบบไดอยาง
งดงามและนาทึ่ง เขากําหนดทั้งรูปแบบและตําแหนงของชองแสงไวตั้งแตเร่ิมออกแบบโครงสราง
สถาปตยกรรมเพื่อเพิ่มความงดงามและความอลังการใหกับรายละเอียดและโครงสรางภายใน
อาคาร โดยทั่วไปเกาดีมักไมนิยมใหแสงสวางสองผานเขามาในอาคารโดยตรง แตจะออกแบบ
โครงสรางสถาปตยกรรมพรอมกับชองแสงอยางซับซอนเพื่อใหแสงสวางที่สองลงเขามาภายใน
อาคารถูกกรองใหนุมนวลจากทั้งโครงสรางและวัสด ุเกาดีนิยมซอนหนาตางไวที่ผนังดานบน ทําให
แสงสวางที่สองเขามาดานในถูกกรองใหออนโยนลงดวยโครงสรางของชองวงโคง เชน โถงทางเดิน
ดานลางของเทอริเซียนคอลเลจ (ภาพที่ 297 และ 298) บางคร้ังก็ออกแบบหลังคาโดมเล็กๆ ซึ่งมี
หนาตางเปดรับแสงใหสองจากดานบนลงมาดานลาง ทําใหนึกถึงโดมสมัยบาโรก เชน หลังคาโดม
ของคอกมาในเกลพาวิเลียน (ภาพที ่299)  

จินตนาการเกี่ยวกับแสงในอาคารของเกาดีถูกเติมเต็มเม่ือเขาไดมาพบกับกูเอล การ
พบกันและการรวมงานกันระหวางสถาปนิกและผูวาจางที่รักในศิลปะกอใหเกิดผลงานสุดอลังการ
ข้ึนในการออกแบบโถงทางเขาของวังกูเอล (ภาพที่ 131) พื้นที่บริเวณนี้ถูกเปดโลงจากดานลาง สู
ดานบน และมีการออกแบบชองแสงที่ซับซอน จนทําใหผูเขามาเยือนตองมนตสะกดดวยประกาย
แสงจากเพดานและผนังดานบนที่อาบไลสูดานลาง (ภาพที ่132) โถงทางเขาของวังแหงนี้สรางข้ึน
จากจินตนาการของผูวาจางและสถาปนิกที่หลอมรวมกันอยางเปนเอกภาพ ประสบการณในการ
ออกแบบชองแสงจากวังกูเอลนาจะเปนแรงบันดาลใจสําคัญที่นําไปสูพัฒนาการในการออกแบบ
จัดวางแสงสวางภายในคาซาบัทโยวไมวาจะเปนการกําหนดแหลงกําเนิดแสงที่มาจากธรรมชาติ
หรือแสงสวางจากไฟฟา เชน ไฟสองสวางที่อยูบนเพดานเหนือบันไดทางข้ึนจากชั้นลางสูชั้นที่  1 
(ภาพที ่204และ205) ชองแสงนี้ถูกออกแบบใหมีรูปทรงส่ีเหล่ียมมุมโคงมนคลายรูปทรงอิสระของ
ฟองน้ําในธรรมชาติ ลวดลายและสีสันที่มีลักษณะคลายกับเกล็ดปลาของกระจกที่กรุชองแสงนี้ไม
เพียงแตจะทําใหแสงสวางที่สองลงมาดานลางถูกกรองใหนุมนวลเทานั้น  แตยังทําให
เกิดปรากฎการณของแสงเงาที่มีลักษณะเปนเล่ือมคลายเกล็ดปลาอีกดวย 
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ภาพที ่297 ภายในโถงทางเดินของวิทยาลัยเทเรเซียน แหงบารเซโลนา 
ที่มา: Gaudi,Teresianas school, accessed July 10,  2016, available from https://s-media-
cacheak0.pinimg.com/736x/27/a3/fa/27a3fa19e81654cd6a7a5f9e7c5d5b69.jpg 
 

 
 

ภาพที ่298 ภายในโถงทางเดินของวิทยาลัยเทเรเซียน แหงบารเซโลนา 
ที่มา: Gaudi,Teresianas school, accessed July 10, 2016, available from http://stop 
secrets.ning.com/profiles/blogs/microgravedad-y-sobregravedad-con-gaudi 
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ภาพที ่299 ภายในคอกมา ของเกลพาวิเลียน 
ที่มา: Finca Guell,accessed July 10, 2016, available from http://www.barcelonainfo.nl/ 
2012/finca-guell/ 
 

การออกแบบชองแสงเพื่อเปดรับแสงสวางจากภายนอกเขามาภายในตัวอาคารแทบ
ทุกสวนของคาซาบัทโยวจะซับซอนและแยบยลทั้งรูปทรง ขนาด และตําแหนง จนสรางความ
ประทับใจใหแกผูเขามาเยือนตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน กระจกสีนับเปนองคประกอบที่สําคัญ
มากในการออกแบบชองแสงของเกาด ีแตกระจกสีของสถาปนิกผูนี้ก็มีลักษณะแปลกใหมไมซ้ําใคร 
ไมวาจะเปนกลุมอารตแอนดคราฟหรือกลุมอารตนูโว หองที่งดงามที่สุดและสะทอนใหเห็นแนวคิด
ในการออกแบบที่ละเอียดและซับซอนไดชัดเจนของเกาดีมากที่สุด คือหองรับแขกในชั้นที่ 1 ของคา
ซาบัทโยว ที่เปดรับแสงสวางจากภายนอกอยางเต็มที่ (ภาพที่ 213) ทั้งรูปทรง ลวดลาย และสีสัน
ของกระจก สรางความสดใส ความอบอุน ความนาอยู และความโปรงโลงใหกับหอง แมกระทั่งโคม
ไฟที่แขวนอยูเหนือเพดานหองก็ถูกออกแบบใหเขากับโครงสรางที่หมุนวนราวกับแองน้ําวนที่เชี่ยว
กราดของเพดานหอง (ภาพที่ 211 และ 212) แสงสวางจากโคมไฟดานบนถูกกําหนดใหกลายเปน
สวนหนึ่งขององคประกอบทางโครงสรางของอาคารดานในอยางแยกไมออก 

อีกสวนหนึ่งที่นาสนใจคือปลองแสงของบาน ซึ่งนาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากการ
ออกแบบหองโถงในวังกูเอล การออกแบบชองแสงนี้แสดงใหเห็นความใสใจของเกาดี ที่ตองการให
ผูเชาทุกหองมีหนาตางที่สามารถเปดรับแสงสวางจากธรรมชาติ ปลองแสงนี้ถูกทําใหสวางมาก
ยิ่งข้ึนดวยกระเบื้องเคลือบสีฟาสลับน้ําเงิน (ภาพที่ 228 และ 244) หลังคาของชองแสงเปน
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โครงสรางเหล็กมุงกระจก แสงสวางที่สองจากดานบนลงมาดานลางไมเจิดจา แตนุมนวล การ
กําหนดแสงสวางในหองใตหลังคาของคาซาบัทโยวก็ซับซอนมากเชนเดียวกัน ในสวนที่เปนหองใต
หลังคา เกาดีไดนําเอาโครงสรางของชองวงโคงมาปรับใชเปนโครงสรางรับน้ําหนักของหลังคา ที่มี
ลักษณะเรียงตั้งซอนยาวเปนแถว (ภาพที่ 246, 247, 252, 253,และ 254) ซึ่งไมเพียงจะใชเปน
โครงสรางรับน้ําหนักหลังคาเทานั้น แตยังซอนชองแสงที่เปดรับแสงสวางจากภายนอกใหเขามาสู
ดานใน และสรางความงดงามใหกับโถงทางเดินแคบๆ ยาวๆ ซึ่งนําไปสูประตูที่เปดไปสูดาดฟา
ดานบน ชองแสงนี้ยังทําหนาที่ระบายอากาศใหกับพื้นที่ซักลางของหองใตหลังคานี้อีกดวย 

การออกแบบชองแสงที่เปดรับแสงสวางจากธรรมชาติเขาสูภายในอาคารของเกาดี 
สะทอนใหเห็นแนวคิดในการออกแบบอาคารที่ใหความสําคัญกับความสุขสบายของผูอยูอาศัย
อยางชัดเจน เกาดีคํานึงถึงโอกาสในการไดรับแสงสวางจากธรรมชาติของทุกหอง แสงสวางของเขา
ถูกกําหนดโดยชองแสงที่มีขนาดใหญเล็กไมเทากันและมีรูปทรงไมเหมือนกัน อาจกลาวไดวา ชอง
แสงของเกาดีถูกออกแบบมาพรอมกับการวางโครงสรางตัวอาคาร แสงสวางที่สองผานเขามาไม
เพียงแตถูกลดทอนความเจิดจาและความรอนแรงใหกลายเปนแสงที่นุมนวลและอบอุน แตยังสราง
สุนทรียภาพแหงการอยูอาศัยในอาคารหรือหอง ที่ถึงแมจะไมกวางใหญนัก แตก็อบอุนอยูสบาย
และดูกวางขวางกวาความเปนจริง การออกแบบจัดวางชองแสงในคาซาบัทโยวนับเปนความสําเร็จ
ที่ไดมาจากแนวคิดสรางสรรคที่แปลกใหม ซึ่งสะทอนใหเห็นอัจฉริยภาพในดานการออกแบบของ
เกาดีอยางชัดเจน 

 
อิสระทางความคิดในการออกแบบผานวัสดุท่ีหลากหลาย 

สถาปนิกและประติมากรตะวันตกทุกยุคทุกสมัยตางใหความสําคัญเกี่ยวกับการ
เลือกใชวัสดุในการสรางงานศิลปะทุกสาขา ในอดีตวัสดุและเทคนิคที่ใชในการสรางงานจะถูก
พัฒนาข้ึนมาพรอมๆ กัน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุแตละชนิดเปรียบเสมือน
โจทยที่ทาทายในการพัฒนารูปแบบการสรางสรรคศิลปะของศิลปนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ใน
สมัยโบราณสถาปนิกและประติมากรมีวัสดุใหเลือกใชในการสรางงานศิลปะคอนขางจํากัด 
โดยทั่วไปมักจะเปนวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เชน ดิน ไม เหล็ก เงิน ทอง แกว และหินชนิดตางๆ 
ตอมา เม่ือมนุษยรูจักการผสมโลหะจึงไดนําเอาสําริดมาใชในการหลองานประติมากรรม วัสดุ
เหลานี้ถูกพัฒนารวมกับเทคนิคการสรางงานศิลปะ เชน การสลักหินออน หินแกรนิต หินมีคาตางๆ 
และการแกะสลักไมเปนลวดลายหรือประติมากรรมนูนและประติมากรรมลอยตัว รวมทั้งการหลอ
โลหะเพื่อสรางงานประติมากรรม เปนตน การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปดโอกาสใหศิลปนเลือกใชวัสดุ
ในการสรางสรรคงานศิลปะเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม ความกาวหนาในการถลุงเหล็กทําใหเกิด
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ผลิตภัณฑจากเหล็กหลอและเหล็กดัด ซึ่งสงผลใหศิลปนชวงปลายคริสตศตวรรษที่  19 ถึงตน
ศตวรรษที่ 20 สามารถออกแบบลวดลายเหล็กดัดสําหรับตกแตงระเบียงหรือลูกกรงหนาตางและ
ประตูไดอยางอิสระ ซึ่งตอมาไดกลายเปนความนิยมของยุคสมัยนั้น  นวัตกรรมใหมและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหโรงงานอุตสหกรรมสามารถผลิตกระจกแผนใหญๆ หลากหลาย
ขนาดและรูปทรงไดรวดเร็วและมีราคาถูกลงมากกวาในสมัยยุคกลาง ที่เทคนิคการทํากระจกจะ
ยุงยากซับซอนและมีราคาแพง นอกจากนั้นกระเบื้องเคลือบจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ
ผลิตไดอยางรวดเร็วและมีราคาถูก ก็เปดโอกาสใหสถาปนิกสามารถออกแบบลวดลายกระเบื้อง
เคลือบเพื่อใชในการตกแตงอาคารตามตองการ โดยไมจําเปนตองถูกจํากัดความคิดในการ
ออกแบบจากรูปทรงและลวดลายกระเบื้องที่วางขายทั่วไปตามทองตลาด สถาปนิกในยุคสมัยนี้
สามารถกอบโกยประโยชนจากนวัตกรรมใหมๆ และนํามาประยุกตใชในงานออกแบบของพวกเขา
ไดอยางลงตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะแนวอารตนูโว ที่นิยมใชกระเบื้องเคลือบ เหล็กดัด กระจกสี 
และโมเสคมาตกแตงอาคารทั้งภายนอกและภายใน 

ผลงานการออกแบบอาคารไมวาเล็กใหญของเกาดี สะทอนแนวคิดและรสนิยมแหง
ยุคสมัยอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม แนวคิดในการออกแบบตกแตงอาคารดวยวัสดุและเทคนิคที่
หลากหลายของสถาปนิกสมัยบาโรก (ภาพที่ 300,301 และ 302) นาจะสงอิทธิพลตอแนวคิดและ
แรงบันดาลใจแกเกาดีมากที่สุด ทําใหเขากลาที่จะนําเอาวัสดุแทบทุกชนิดมาใชในการตกแตง
อาคารทั้งภายนอกและภายในของเขาไมวาจะเปนโมเสค กระเบื้องเคลือบ กระจกสี ปูนปน ไม หิน
ออน หินปูน และเหล็กดัด เกาดีเลือกใชไมสรางความหรูหราใหกับภายในที่พักอาศัยทั้งในสวนที่
เปนวงกบ ราวบันได บานประตู บานหนาตางเพดาน พื้น และเคร่ืองเรือน ดังจะเห็นไดจากบริเวณ
ที่พักอาศัยของเจาของบานในคาซาบัทโยว พื้นไมปาเกและบานประตูไมชวยทําใหอาคารหลังเล็ก
นี้ดูหรูหราสมกับสถานะของคหบดีที่รํ่ารวย (ภาพที ่289 และ 290) รูปทรงและลวดลายที่ออนชอย
งดงาม การเลนเสนโคงเสนเวามากกวารูปทรงส่ีเหล่ียมหรือขอบที่เปนเสนตรงขององคประกอบทาง
โครงสรางของอาคาร (ภาพที่ 303) และเคร่ืองเรือนที่ทําดวยไม (ภาพที่ 304) สะทอนใหเห็นแรง
บันดาลใจจากศิลปะแนวอารตนูโวในการออกแบบของเกาดีอยางชัดเจน วัสดุจากธรรมชาติอ่ืนๆ ที่
เกาดีนิยมใชไดแก หินออนและหินปูน ซึ่งมักจะเลือกใชใหเหมาะสมกับแนวคิดในการออกแบบของ
เขา สําหรับหินออนและหินแกรนิตจะนิยมใชเพื่อเนนความหรูหรา สวนใหญมักจะเปนเสา เชน เสา
หินในวังกูเอลจะชวยเนนความมีอํานาจราชศักดิ์ของผูเปนเจาของไดเปนอยางดี (ภาพที่ 276, 277 
และ 286) ในคาซาบัทโยวเกาดีเลือกใชหินปูนที่ขัดผิวหนาจนเรียบเกล้ียงมาตกแตงซุมประตู
ทางเขา ผนังหนาตึกชั้นที่ 1 และผนังมุมตึกชั้นที่ 2 (ภาพที่ 155) เพื่อใหตรงกับแนวคิดซึ่งตองการ
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ใหพื้นที่สวนนี้มีลักษณะคลายกับผิวหนังซึ่งยึดโครงสรางหนาตึกที่มีลักษณะคลายกระดูกไว 
ลวดลายปูนปนก็ถูกนํามาใชในการสรางรายละเอียดที่งดงาม หรูหรา และแปลกตาดวย
เชนเดียวกัน ตัวอยางเชน หัวเสาโถงทางเขาดานหนาของคาซาเอลคาพริโค (ภาพที ่279 และ 280) 
และลวดลายปูนปนเหนือประตูทางเขาของคาซาคาลเวจ (ภาพที ่140) เปนตน นอกจากนี้ เกาดียัง
ใชเทคนิคปูนปนสรางโครงสรางของเพดานเพื่อตกแตงใหเขากับโคมไฟที่ถูกออกแบบใหมีลักษณะ
คลายกับดอกไมหมุนวนอยูทามกลางกระแสธารภายในหองนั่งเลนของคาซาบัทโยว (ภาพที่ 211 
และ 212)แมกระทั่งเพดานของโคงบันไดก็โบกปูนใหมีโครงสรางโคงเวาลอไปกับเสนของราวบันได
ที่ว่ิงคดเคี้ยวข้ึนสูดานบน (ภาพที ่202 และ 204) อีกตัวอยางหนึ่งที่นาสนใจคือ ปูนปนลายหยดน้ํา
บนเพดานในหองรับประทานอาหารของคาซาบัทโยว (ภาพที ่224) 

 

 
 
ภาพที ่300 รูปแบบการตกแตงสถาปตยกรรมแบบบาโรก 
ที่มา: Augustusburg Castle Interior, Balthasar Neumann, accessed September 19, 2014, 
available from https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/11/7f/de/117fde0db50432bc 
f90393ae761cd03d.jpg 
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ภาพที ่301 รูปแบบการตกแตงสถาปตยกรรมแบบบาโรก 
ที่มา: Baroque interior, Johan Michael Fischer, accessed September 19, 2014, available  
from http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1929.htm 
 

 
 
ภาพที ่302 การตกแตงหนาตึกดวยประติมากรรมปูนปนของสถาปนิกสมัยบาโรก 
ที่มา: Zwinger, Matthias Daniel Poppelmann , accessed September 19, 2014, available 
from http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/baroko%20nemecko/slides/003%20Drazdany, 
%20Zwinger,%20Matthias%20Daniel%20Poppelmann,%20%20%201697-1716.jpg 
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ภาพที ่303 หนาตางระเบียงหองนั่งเลน คาซาบัทโยว 
ที่มา:  Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 19, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 

 
 
ภาพที ่304 เกาอ้ีทําดวยไมโอค ออกแบบโดย อันโตนี เกาดี 
ที่มา: Antoni Gaudí, Chair, accessed November 14, 2014, available from https://www. 
casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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เกาดีใชวัสดุสมัยใหมที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมาใชในการตกแตงทั้งภายนอก
และภายในอาคารที่เขาออกแบบกอสรางอยางหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในคาซาบัทโยว 
กระเบื้องเคลือบที่สวนใหญเขาจะเปนผูออกแบบลวดลายเอง มักถูกนํามาใชในการกรุผนังเพื่อ
สรางความสดใสและงดงามใหกับอาคาร เชน บริเวณบันไดทางข้ึนของคาซาคาลเวจ (ภาพที่ 142) 
และคาซามิลลา (ภาพที ่305) เปนตน สวนในคาซาบัทโยวจะใชกระเบื้องทั้งปูพื้นและกรุผนัง เชน 
ผนังของโถงทางเขาดานหนา ผนังบางสวนของโถงบันได (ภาพที ่194) ผนังชองแสง และผนังบันได
ทางข้ึนสวนผูเชา (ภาพที ่228 และ 306) เม่ือเปรียบเทียบวัสดุที่ใชตกแตงในคาซาบัทโยว จะเห็น
แนวคิดในการเลือกใชวัสดุของเกาดีอยางชัดเจน นั่นคือ ในสวนที่เปนบานพักของเจาของบานหรือ
ครอบครัวบัทโยว นอกเหนือจากวัสดุอ่ืนๆ จะใชวัสดุจากธรรมชาติที่เนนความหรูหราและรํ่ารวย 
เชน ไมและหินเปนหลัก การตกแตงในสวนของผูเชา ถึงแมไมหรูหราเทา แตก็สวยงามเชนกัน วัสดุ
ที่ใชสวนใหญจะเปนกระเบื้อง กระจก และเหล็กดัด ซึ่งเปนวัสดุสมัยใหมและเปนผลิตภัณฑจาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ราคายอมเยากวา แตเม่ือเปรียบเทียบกับวังกูเอล ซึ่งเนนการตกแตงที่หรูหรา
และสงางามสมสถานะของชนชั้นสูง (ภาพที่ 131) เราแทบจะไมเห็นการนํากระเบื้องมาตกแตง
ภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งหองโถงใหญจะใชหินเปนวัสดุหลักในการตกแตง 

 

 
 
ภาพที ่305 ผนังบันไดทางข้ึนสูของคาซามิลลา 
ที่มา: Gaudi, Casa Milla interior, accessed July 10, 2016, available from http://www. 
gaudidesigner.com/es/casa-mila-escaleras-interiores_202.html 
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ภาพที ่306 ผนังบันไดทางข้ึนสวนผูเชา คาซาบัทโยว 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

เหล็กดัดเปนวัสดุสมัยใหมที่นิยมใชในการตกแตงสวนที่เปนลูกกรงระเบียง  ประตู
ทางเขาใหญ ร้ัว และลวดลายประดับอาคาร วัสดุนี้ถูกนํามาใชอยางหลากหลายในการตกแตง
อาคารทุกหลังของเกาดี ซึ่งเปนไปตามรสนิยมรวมสมัยของคนในทวีปยุโรปขณะนั้น ตัวอยางเชน 
ประตูทางเขาใหญ ประตูกั้นลิฟท และราวบันไดในคาซาคาลเวจ (ภาพที่ (ภาพที่ 307, 308, และ 
142) รวมทั้งประตูทางเขาใหญของวังกูเอลที่เนนความขึงขังแบบยุคกลาง จนทําใหนึกถึงประตู
เมืองที่แข็งแรงสมัยยุคกลาง (ภาพที่ 127) เหล็กดัดถูกนํามาใชอยางสรางสรรคในคาซาบัทโยว 
โดยเฉพาะระเบียงเหล็กดัดดานหลังอาคาร และร้ัวกั้นเขตบาน (ภาพที ่(ภาพที ่3009 และ 177) ซึ่ง
ออกแบบใหโปรงโลงสบายตา และถึงแมจะเนนความเปนสวนตัวและความปลอดภัย แตก็ไม
กอใหเกิดความรูสึกอึดอัดหรืออุดอูแกผูอยูอาศัย แนวคิดในการออกแบบร้ัวและประตูเหล็กดัดของ
เกาดีจะผูกพันกับแนวคิดในการปกปองอันตรายจากภายนอกใหกับผูอยูอาศัยเสมอ เกาดีแทรก
แนวคิดเกี่ยวกับสัตวในเทพนิยาย เชน มังกร ในการออกแบบร้ัวและประตูทางเขาคาซาบัทโยวอ
ยางแยบยล ดังจะเห็นไดจากดานบนของประตูเหล็กดัดที่มีลักษณะคลายกับกรงเล็บอันแหลมคม
ของสัตวในเทพนิยาย (ภาพที ่178) ซึ่งจะมองเห็นอยางชัดเจนและเปนรูปธรรมมากกวาในประตู
ทางเขาใหญของเกลพาวิเลียน ซึ่งทําเปนรูปมังกรกางปกและอาปากกวางในลักษณะขมขูผูมา
เยือน (ภาพที ่124 และ 125) 



240 

 
 
ภาพที ่307 ประตูทางเขาใหญ คาซาคาลเวจ 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calvet interior, accessed March 27, 2014, available from 
http://www.gaudidesigner.com/uk/casa-calvet-lobby-of-the-casa-calvet_121.html 
 

 
 
ภาพที ่308 ประตูกั้นลิฟท คาซาคาลเวจ 
ที่มา: Works of Gaudi, Casa Calvet interior, accessed March 27, 2014, available from 
http://www.gaudidesigner.com/uk/casa-calvet-lobby-of-the-casa-calvet_121.html 
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ภาพที ่309 ระเบียงเหล็กดัดดานหลังอาคารคาซาบัทโยว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 14, 2014, available 
from https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
 

กระจกสีที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งกระจกสีสดใสลายเหลือบและกระจก
ที่มีผิวหนาขรุขระ ถูกนํามาใชที่คาซาบัทโยวทั้งในสวนที่เปนชองแสงภายในและภายนอกเพื่อสราง
ความสดใสจากแสงสวางที่สองผานเขามาภายในอาคาร และสรางสีสันใหกับหนาตึกดานนอกดวย
เชนกัน (ภาพที่ 155, 158, และ 208) นอกจากนั้น เกาดียังออกแบบโคมแกวครอบหลอดไฟฟา
เหนือบันไดทางข้ึนของคาซาบัทโยวใหมีรูปทรง ลวดลาย และสีสันคลายเกล็ดปลา เพื่อเลียนแบบ
ชองที่เปดรับแสงจากธรรมชาติ (ภาพที่ 310, 203) สําหรับบานประตูกั้นชองลิฟทในสวนของผูเชา 
และผนังเตี้ยๆ ที่คั่นระหวางชานพักบันไดและปลองแสง (ภาพที ่241, 311 และ 312) เกาดีเลือกใช
กระจกผิวขรุขระที่สะทอนแสงแวววับเพื่อสรางความสวางและความมีชีวิตชีวาใหกับพื้นที่สวนนี ้
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ภาพที ่ 310 โคมแกวครอบหลอดไฟฟาเหนือบันไดทางข้ึนของคาซาบัทโยว 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed September 15, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

 
 
ภาพที ่311 ผนังบันไดทางข้ึนสวนของผูเชาอาศัยของคาซาบัทโยว 
ที่มา: Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 14 , 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
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ภาพที ่312 ปลองแสงชานพักบันไดทางข้ึนสวนของผูเชา 
ที่มา Antoni Gaudí, Casa Batlló interior, accessed November 3, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/gallery/officials/ 
 

เกาดีก็เชนเดียวกับสถาปนิกเสปนในยุคสมัยของเขา ที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
ศิลปะมูเดจาร โดยเฉพาะการตกแตงอาคารดวยโมเสคสีสันสดใส ผลงานการออกแบบในในยุค
แรกของเกาด ีเชน คาซาวิเซนตและคาซาเอลคาพริโค ซึ่งตกแตงภายนอกดวยกระเบื้องเคลือบสีสัน
สดใส สะทอนใหเห็นแรงบันดาลใจจากศิลปะมูเดจารอยางชัดเจน ตอมาเกาดีไดนําแนวคิดนี้ไป
ประยุกตใชกับการตกแตงผนังปลองไฟและปลองระบายอากาศที่มีรูปทรงคลายหอคอยดวยโมเสค
สีสันสดใส โดยจะเร่ิมตั้งแตปลองแสงและปลองระบายอากาศของคอกมาและบานพักคนดูแล
ประตูของเกลพาวิเลียน (ภาพที่ 283 และ 122) รวมทั้งปลองไฟและปลองระบายอากาศบน
ดาดฟาวังกูเอล (ภาพที ่136 และ 137) ประสบการณจากการออกแบบตกแตงปลองไฟและปลอง
ระบายอากาศในอาคารเหลานี้  ทําใหเกาดีสามารถพัฒนาแนวคิดในการนําเทคนิคโมเสคมาใช
ตกแตงผนังหนาตึกของคาซาบัทโยว โดยเฉพาะผนังดานหนา ซึ่งใชกระเบื้องโมเสคสีสันสดใส
ประดับผิวผนังที่โคงเวาเปนลูกคล่ืน และมีกระเบื้องสีเหลือบๆ ทรงกลมคลายเกล็ดปลาติดกระจาย
ไปตามสวนตางๆ เพื่อเพิ่มปริมาตรใหกับผิวหนังหนาตึกนี้ (ภาพที่ 313 และ 174) สีของผนังหนา
ตึกดานนี้จะเขากับสีสันอันสดใสของกระเบื้องมุงหลังคาของคาซาบัทโยวดวย (ภาพที่ 175) 
เชนเดียวกับหลังคาดาดฟาก็ตกแตงดวยโมเสคลวดลายดอกไมสีสันสดใสใหเขากับปลองไฟและ
ปลองระบายอากาศที่มีรูปทรงคลายเห็ด (ภาพที ่188 และ 189) สวนหลังบานของคาซาบัทโยว ถูก
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ออกแบบอยางงดงามดวยจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเกาดีไมวาจะเปนสiะน้ําเล็กๆ ที่
มีลักษณะเหมือนคนนอนแชน้ําและยกแขนวางโอบบนปากบอ (ภาพที่ 177) หรือกําแพงที่ตกแตง
ดวยวงโคงทรงสูงและกระถางดอกไมแบบแขวนเล็กๆ (ภาพที ่314,315 และ 316) ทั้งหมดนี้ตกแตง
ดวยโมเสคสีสันสดใสจนดูคลายกับเปนสวนกระเบื้องโมเสค และแมกระทั่งลวดลายเราขาคณิต
ของกระเบื้องปูพืน้สวนก็ดูราวกับจะแขงความงามกับไมดอกไมประดับภายในสวนหลังบาน (ภาพ
ที่ 317 ,176, 318 และ 319) 

 

 
 
ภาพที ่313 การประดับตกแตงหนาตึกคาซาบัทโยวดวยเทคนิคโมเสค 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 5, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่314 สวนของผนังกําแพงที่ประดับดวยลวดลายโมเสคและกระถางไมประดับ 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 9, 2014, available  
from https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
 

 
 
ภาพที ่315 สวนของผนังกําแพงที่ประดับดวยลวดลายโมเสคและกระถางไมประดับ 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 9, 2014, available 
from https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 
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ภาพที ่316 สวนของผนังกําแพงที่ประดับดวยลวดลายโมเสคและกระถางไมประดับ 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 9, 2014, available 
from https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo 

 
 

ภาพที ่ 317 ดานหลังคาซาบัทโยว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló, Facade, accessed September 7, 2014, available 
 from https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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ภาพที ่318 ร้ัวเหล็กดัดที่ลอมเขตของคาซาบัทโยว 
ที่มา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 5, 2014, available from 
https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
 

 
 
ภาพที ่319 สวนหลังบาน คาซาบัทโยว 
ทีมา: Casa Batlló, Casa Batlló Exterior, accessed September 5, 2014, available 
 from https://www.casabatllo.es/en/history/casa-batllo/historia-casa-batllo/ 
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วัสดุอันหลากหลายที่เกาดีใชในการตกแตงทั้งภายในและภายนอกคาซาบัทโยวไมวาจะเปนหิน 
ปูน ไม เหล็กดัด กระเบื้องเคลือบ กระจกสี และกระเบื้องโมเสค นับเปนองคประกอบสําคัญที่
สะทอนจินตนาการอันไมส้ินสุดและแนวคิดสรางสรรคที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของสถาปนิกผู
นี้ วัสดุทุกประเภทที่เกาดีนํามาใชไดผานการพิจารณาถึงคุณลักษณะอันเหมาะสมกับความ
ตองการที่แทจริงของผูออกแบบ อาจกลาวไดวา เกาดีรูดีวาเขาตองการอะไร และอะไรสามารถ
ตอบสนองความตองการของเขาไดอยางเต็มรูปแบบ ส่ิงนี้นับเปนอัจฉริยภาพในการออกแบบและ
ตกแตงสถาปตยกรรมของเกาดีอยางไมอาจปฏิเสธได 
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บทท่ี 7 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
การปฏิวัติ อุตสาหกรรม ซึ่ง เ ร่ิมตนข้ึนราวปลายคริสตศตวรรษที่  18 ถึงตน

คริสตศตวรรษที่ 19 สงผลใหเคร่ืองจักรเขามามีบทบาทสําคัญตอการผลิตสินคาแทนการใช
แรงงานคนมากข้ึนเร่ือยๆ นวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี นอกจากจะกอใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็วแลว ยังสงผลกระทบโดยตรงตอโลกทรรศน การ
ดํารงชีวิต และการสรางสรรคงานศิลปะของศิลปน รวมทั้งรสนิยมทางศิลปะของประชาชนอีกดวย 
ดังนั้นจึงถือไดวาชวงคริสตศตวรรษที่ 19 เปนยุคแหงความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงทาง
ศิลปะของโลกตะวันตกดวยเชนกัน 

กระแสความเคล่ือนไหวของอารตแอนดคราฟ (Arts and Crafts) ศิลปะแนวใหมที่
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ที่แพรหลายจากประเทศอังกฤษไปยังประเทศตางๆ ใน
ภาคพื้นยุโรปไมวาจะเปนฝร่ังเศสเบลเยี่ยม ออสเตรีย เยอรมนี อิตาลี เสปน และสหรัฐอเมริกา 
รวมทั้งนวัตกรรมสมัยใหมเปดโอกาสใหศิลปนสามารถพัฒนาความคิดและฝมือทางเชิงชางได
อยางอิสระและกวางขวางจนสามารถสรางสรรคผลงานที่แปลกใหมและเปนเอกลักษณของตนเอง
ไดหลากหลายสาขาไมวาจะเปนการออกแบบอาคารบานเรือน การตกแตงภายใน การออกแบบ
เคร่ืองเรือน ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ รวมทั้งการออกแบบลวดลายประดับตามแนวคิดศิลปะเบ็ดเสร็จ 
(total work of art) แหงยุค การยอนกลับไปศึกษารูปแบบการสรางงานศิลปะในยุคกอนๆ ดวย
ความเขาใจอยางละเอียดลึกซึ้งกลายเปนส่ิงจําเปนอยางมากสําหรับศิลปนในยุคนั้น การนําส่ือ
วัสดุหลากหลายชนิดมาใชในการสรางงานก็นับเปนความทาทายสําหรับศิลปนดวยเชนกัน 

อันโตนี เกาดี อี กูรเนต (Antoni Gaudí i Cornet) สถาปนิกเอกของเสปนและของโลก
สรางสรรคผลงานที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของตนเองอยางไมมีใครเหมือน แรงบันดาลใจจาก
สถาปตยกรรมยุคกอนๆ เชน โกธิก บาโรก รวมทั้งศิลปะมูเดจาร อารตแอนดคราฟ และอารตนูโว
อีกทั้งแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ วิทยการสมัยใหม และนวัตกรรมอันทันสมัยแหงยุค ซึ่งผสานเขา
กับอัจฉริยภาพและจินตนาการอันบรรเจิด นําไปสูพัฒนาการทางรูปแบบและแนวคิดสรางสรรค
ของสถาปนิกผูนี้ในป ค.ศ. 1904 เกาดีไดรับการวาจางจากบัทโยว (Batlló) นักธุรกิจดานส่ิงทอ ให
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและออกแบบตกแตงบานพักของเขาในกรุงบารเซโลนา เกาดีไดเปล่ียนโฉม
หนาและใหชีวิตใหมกับสถาปตยกรรมหลังเกาดวยการออกแบบโครงสรางหนาตึกใหมและสราง 
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ความโดดเดนใหกับผนังหนาตึกดวยกระเบื้องเซรามิคสีสันสดใส คาซาบัทโยวถูกออกแบบดวยเสน
โคงมนที่ปราศจากเหล่ียมคม ดังที่เกาดีเคยกลาวไววา "การสรางบานตามธรรมชาตินั้นไมมีอะไร
เปนเสนตรง" 

ความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสรางของสถาปตยกรรมทุกยุคทุก
สมัย รวมทั้งประสบการณที่ไดจากการเรียนรูเทคนิคการกอสรางแบบพื้นเมืองและการพัฒนา
แนวคิดในการออกแบบกอสรางของเขาเอง ไดกลายมาเปนขุมทรัพยทางปญญาที่ทําใหเกาดี
สามารถผสานจินตนาการและความคิดสรางสรรคเขาดวยกันไดอยางลงตัว เสนสายที่โคงเวาไปมา
ในโครงสรางของอาคารและลวดลายประดับของเกาดี เต็มไปดวยพลังแหงความเคล่ือนไหวของ
โครงสรางที่แข็งแรงในแบบฉบับของสถาปนิก วัสดุอันหลากหลายที่เกาดีใชในการตกแตงทั้ง
ภายในและภายนอกคาซาบัทโยวไมวาจะเปน หิน ปูน ไม เหล็กดัด กระเบื้องเคลือบ กระจกสี หรือ
กระเบื้องโมเสค นับเปนองคประกอบสําคัญที่สะทอนจินตนาการอันไมส้ินสุดและอัจฉริยภาพใน
การสรางสรรคที่โดดเดนและเปนเอกลักษณของสถาปนิก อันโตนี เกาดี 

สําหรับเกาดีธรรมชาติเปนจุดเร่ิมตนของลวดลาย ลวดลายเปนจุดเร่ิมตนของ
จินตนาการจินตนาการนําไปสูความคิดสรางสรรคที่โลดเลนอยูในสมอง ซึ่งจะถูกกล่ันกรองและ
ถายทอดลงสูแผนกระดาษ จากนั้นภาพรางบนกระดาษแผนนั้นก็จะถูกนําไปสรางเปนบานที่
สะทอนจินตนาการของสถาปนิก วัสดุที่ มีคุณสมบัติแตกตางกันจะถูกรังสรรคใหกลายเปน
โครงสรางอาคารและลวดลายตกแตง ความงดงามโลดเลนอยูบนสวนเวาสวนโคงของขอบระเบียง
ไปจนถึงราวบันได รูปทรงที่หลากหลายประสานกันอยูตามซุมประตูและหนาตาง สีสันของ
กระเบื้องเซรามิคและกระจกลอกับแสง และเปลงประกายแหงสีสันสะทอนลงบนผิววัตถุอยาง
งดงามเกินพรรณา แสงจากดวงอาทิตยทําหนาที่เปนส่ือแสดงใหเห็นถึงความคิดของเกาดีที่
ถายทอดลงบนผลงานสถาปตยกรรมหลังนี้ กล่ินอายของความผูกพันที่เกาดีมีตอทะเลเมดิเตอรเร
เนียนอบอวลไปทั่วทั้งบาน เอกลักษณอันโดดเดนในการสรางสรรคของเขาปรากฏใหเห็นตั้งแตใน
ลวดลายเล็กๆ บนผนังบานไปจนถึงโครงสรางของสถาปตยกรรมทั้งหลัง ศิลปะรวมสมัยอยางโม
เดินนิสโมหรืออารตนูโวไดถูกนํามาประยุกตจนกลายเปนเอกลักษณของเกาดีเอง การออกแบบคา
ซาบัทโยวเผยใหเห็นพัฒนาการอันกาวไกลในการสรางสรรคสถาปตยกรรมของเกาดีอยางชัดเจน 
พัฒนาการทางความคิดในการสรางงานของเกาดีที่สุกงอมและตกผลึก ถูกถายทอดออกมาใหเห็น
เปนรูปธรรมอยางชัดเจนในผลงานชิ้นนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับผลงานชิ้นอ่ืนๆ มังกรที่หลับใหลอยูบน
หลังคาคาซาบัทโยว ทําใหคนรูสึกเกรงขามและเคารพในรัศมีแหงความงดงามที่ทอประกายจาก
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ภายในสูภายนอกในบานหลังนี้ ไมนาเชื่อเลยวาบานเกาคร้ังหนึ่งที่เกือบถูกทุบทําลาย ไดฟนคืนชีพ
ข้ึนมากลายเปนสถาปตยกรรมชิ้นเอกของโลก ที่โดดเดนไมเหมือนใครของสถาปนิก อันโตนี เกาดี 

 
ขอเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนี้ เนนเฉพาะการศึกษาและวิเคราะหผลงานการออกแบบตกแตงอาคาร
ทั้งภายนอกและภายในคาซาบัทโยว ซึ่งเปนเพียงกรณีศึกษาหนึ่งในผลงานการออกแบบกอสราง
สถาปตยกรรมของ อันโตนี เกาดี สถาปนิกเอกของโลก เทานั้น อยางไรก็ตาม ยังคงมีอาคารอีก
หลายหลังที่สะทอนใหเห็นอัจฉริยภาพอันสูงสงและจินตนาการอันลํ้าลึกของเกาดีซึ่งรอการ
ศึกษาวิจัยอยูดังที่ไดนําบางสวนมากลาวอางเพื่อวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับคาซาบัทโยวใน
วิทยานิพนธฉบับนี้ 
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