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ห น ว ย ที่

13 :

ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม แ ล ะ จิ ต ร ก ร ร ม ไ ท ย
*********************************************************************

13.1 ประติมากรรมไทย ลักษณะและรูปแบบของประติมากรรมไทย
ประติมากรรมไทยจัดอยูในประเภททัศนศิลป เปนผลงานศิลปะที่เนนความสําคัญทางคุณคา
ความงาม สมองตอดานจิตใจที่รับรูไดจากสายตา เชน การปน การแกะสลัก การหลอ และการ
ประกอบวัสดุใหเกิดสัญลักษณ รูปทรง แบงไดเปน 3 ลักษณะคือ
1. ลักษณะที่มีหลังรองรับ ไดแก ประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมนูนสูง เชน ลวดลาย
ปูนปนประดับตกแตง สถูป เจดีย หนามัน
2. ลักษณะลอยตัว สามารถมองเห็นไดรอบดาน เชน พระพุทธรูป เทวรูป รูปบุคคล รูป
สัตว รูปสัญลักษณ รวมทั้งเครื่องปนดินเผาดวยชามภาชนะตาง ๆ
3. ลักษณะเจาะหรือจมลงในพื้น ไดแก รอยพุทธบาท
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นอกจากนี้ประติมากรรมยังแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประติมากรรมรูปเคารพ เปนงานสรางประติมากรรมเพื่อสักการะบูชา แบงเปน 2
ประเภท คือประติมากรรมรูปและประติมากรรมรูปสัญลักษณ
ประติมากรรมรูป พระพุทธรูปในประเทศเปนประติมากรรมที่สําคัญที่มีการสรางสรรค
ตามแบบลักษณะอุดมคติ ตามคติความเชื่อที่สืบตอกันมา
ประติมากรรมรูปสัญลักษณ สรางขึ้นเพื่อสักการบูชาเทพองคพระพุทธเจา เชน รอย
พระพุทธบาท ธรรมจักรและกวางหมอบ สถูปเจดีย พระแทน เปนตน
2. ประติมากรรมตกแตง เปนภาพนูนสูง และนูนต่ํา ประดับตกแตงอยูหนาปน ซุมประตู
หนาตาง ผนัง ระเบียง เพื่อความงดงามหรือเลาเรื่องทางศาสนา ภาพเหตุการณ และ
วรรณกรรม
3. ประติมากรรมเพื่อประโยชนใชสอย สรางขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชนใชสอยในชีวิต
ประจําวัน แบงออกเปน 4 ประเภท คือ ประติมากรรมตกแตงสิ่งของเครื่องใช
ประติมากรรมเครื่องมหรสพ ประติมากรรมเครื่องเลน และประติมากรรมเครื่องตกแตงชั่ว
คราว
13.1.2 ประติมากรรมไทยกอนสมัยใหม
ประติมากรรมกอนสมัยใหมในประเทศไทยสวนใหญเปนศิลปะในศาสนา ระยะแรกไดรับอิทธิ
พลจากอินเดีย ลังกา และเขมร จากนั้นจึงพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะของไทย
1.ประติมากรรมกอนพุทธศตวรรษที่ 19 ชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 12–19 สวนมากเปนประติ
มา
กรรมทางพุทธศาสนา ไดรับอิทธิพลทางศิลปะ โดยตรง จากอินเดีย ไดแก
- ประติมากรรมแบบทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12 – 16) เปนประติมากรรมทาง
พุทธศาสนารุนแรกที่มีลักษณะเฉพาะอยางเดนชัด ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบทั้งในภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต
- ประติมากรรมแบบศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 – 18) พบในเขตจังหวัดภาคใต
ของไทย ประติมากรรมที่มีความสําคัญและงดงามมาก คือ ประติมากรรมสําริดรูปพระโพธิสัตวอวโลกิ
เตศวร พบที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
- ประติมากรรมแบบเขมร (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) เรียกวาแบบ “ลพบุรี” หรือ
แบบ “ละโว” ไดรับอิทธิพลศิลปะแบบเขมร
2. ประติมากรรมหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ประติมากรรมที่สําคัญไดแก
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1.

ประติมากรรมแบบไทยลานนา (พุทธศตวรรษที่ 16 – 21) แบงเปน 2 ยุค
คือ
- ประติมากรรมแบบลานนารุนตน พระพุทธรูปมีลักษณะคลายรูปอินเดีย
ราชวงศปาลา และแบบสุโขทัยยุคแรก เนื่องจากพบที่เมืองเชียงแสนเปน
จํานวนมาก จึงเรียกวา แบบเชียงแสนรุนแรก หรือสิงหหนึ่ง ตอมาพบวามี
การสรางพระพุทธรูปลักษณะนี้ทางเขตภาคเหนือทั่วไปจึงเรียกวา แบบลาน
นารุนตน
- ประติมากรรมแบบลานนารุนหลัง เปนงานศิลปกรรมที่ผสมผสานรูปแบบ
ศิลปะสุโขทัยกับแบบสมนาเชนพระพุทธสิหิงค
ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย
พิพิธภัณฑ
แหงชาติพระนคร
2. ประติมากรรมไทยแบบสุโขทัย แบงเปน 4 แบบ คือ
- ประติมากรรมสุโขทัยหมวดวัดตระกวม เรียกตามลักษณะพุทธรูปที่ขุด
พบที่วัดตระกวนเมืองเกาสุโขทัย มีลักษณะคลายพระพุทธรูปแบบลานนารุน
ตน
- ประติมากรรมสุโขทัยหมวดใหญ
ลักษณะพุทธรูปมีความออนชอย
งดงาม มีชีวิตชีวา นับเปน “ยุคทอง” ของศิลปะสุโขทัย
- ประติมากรรมหมวดพระพุทธชินราช
พัฒนาจากศิลปะสุโขทัยหมวด
ใหญ มีความประณีตมากขึ้น จนดูเหมือนมีระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน
- ประติมากรรมสุโขทัยหมวดวัดกําแพง ภายหลังที่สุโขทัยถูกผนวกเขากับ
อาณาจักรอยุธยาใน พ.ศ. 1981 แลว ยังมีการสรางงานศิลปกรรมแบบ
สุโขทัย โดยเฉพาะที่เมืองกําแพงเพชร
3. ประติมากรรมแบบอยุธยา ประติมากรรมแบบอยุธยามีมากอนการสถาปนากรุง
ศรีอยุธยา สืบเนื่องจากศิลปะแบบทวารวดี ยุคปลาย เรียกวา แบบอูทองรุนแรก ในยุคตอมาเปลี่ยน
แปลงรูปแบบเปนแบบอูทอง รุน 2 พระพุทธรูปสําคัญ คือพระพุทธรูปขนาดใหญที่วัดพนัญเชิง อยุธยา
ประติมากรรมแบบอยุธยาอยางแทจริงปรากฏขึ้นตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่
2 (พ.ศ. 2034 – 2072) ประติมากรรมรูปเคารพ หรอืพระพุทธรูปเปนประติมากรรมแบบอยุธยาที่สําคัญ
ที่สุด
4. ประติมากรรมสมัยรัตนโกสินทร งานประติมากรรมในรัชกาลที่ 1 และ 2 ยัง
คงสืบเนื่องจากสมัยอยุธยา และเนื่องจากภาระบานเมืองที่ยังไมสงบทําใหมีการสรางประติมากรรมไม
มากนัก จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 3 อิทธิพลศิลปะแบบจีน และตะวันตก ทําใหศิลปกรรมแบบประเพณีที่
สืบตอกันมา เริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหม ๆ ทั้งดานความคิด การใชวัสดุ และรูปแบบที่แตกตางจาก
เดิม มีการสรางประติมากรรมเพื่อสนองวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากพุทธศาสนา เชน ประติมากรรม
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เหมือนจริง เพื่อเปนอนุสรณหรืออนุสาวรียประติมากรรมตกแตงอาคารสถานที่บานเรือนตลอดจนการ
สรางประติมากรรมเปนพาณิชยศิลป ดังที่เปนอยูในปจจุบัน
13.1.3 ประติมากรรมสมัยใหม ที่สําคัญมีดังนี้
1. อนุสาวรียและรูปเหมือน การปนรูปบุคคลแบบเหมือนจริงเริ่มมีขั้นในรัชกาลที่ 4 และรัช
กาลที่ 5 นับเปนจุดเริ่มตนของการสรางอนุสาวรีย และรูปเหมือนในเวลาตอมา ศาสตราจารยคอราโด
เฟโรจีหรือดิวฟ พีระศิลป มีบทบาทสําคัญในวงการศิลปะสมัยใหมของไทย งานสําคัญของทานคือ
การวางฐานการศึกษาดานศิลปะสมัยใหม
2. ประติมากรรมพระพุทธรูปตามแนวทางสมัยใหม ลักษณะของพระพุทธรูปยุคสมัยใหม
เหมือนมนุษยจริงตางจากแบบดั้งเดิมที่เปน “อุดมคติ” พุทธรูปสําคัญ เชน พระศรีศากบททศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งนายสาโรช จารักษ ควบ
คุมการปน – หลอ ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี ออกแบบโดยไดแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปลีลา
ศิลปะสุโขทัยแตปรับใหมมีลักษณะสมจริง ผสมผสานกับความงดงามตามอุดมคติของไทย
3. ประติมากรรมสมัยใหม เปนงานทัศนศิลปที่สนองตอความตองการอยางกวางขวาง ของ
ทุกกลุมชนทุกระดับ ไมเนนเฉพาะงานทางดานศาสนา แนวคิดดานศิลปะถายทอดขามวัฒนธรรมทําให
เกิดรูปแบบ และการใชวัสดุที่หลากหลายตามจินตนาการ สรางสรรคที่เปนอิสระของศิลปน
13.2 จิตรกรรมในประเทศไทย
13.2.1 ลักษณะและรูปแบบของจิตรกรรมไทย
จิตรกรรม คือ งานศิลปกรรมที่สรางสรรคดวยการใชอุปกรณวาดรูปราง รูปทรง เปน
ลายเสน ระบายสีบนพื้นผิววัสดุตาง ๆ
จิตรกรรมแบบประเพณีสวนใหญเขียนดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ภาพเขียน
ในองคพระปรางค และพระสถูปเจดีย หรือเขียนบนผนังถ้ํา โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และพระ
ราชวัง รวมเรียกวา “จิตรกรรมฝาผนัง” เขียนวาดในสมุดกระดาษเรียกวา “สมุดภาพ” หากเขียนบน
พื้นฝา เรียกวา “พระมฏ”
1. การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนไดหลายวิธี ไดแก แบบสีฝุน แบบปูน
เปยก และแบบขี้ผึ้งผสมน้ํามัน
วิธีการเขียนมีขั้นตอนสําคัญ เริ่มตั้งแต การเตรียมพื้นผิวผนังที่จะเขียน ซึ่งมีวิธีการ
ละเอียด ซับซอน การทําแบบโครงสราง การเขียนภาพ โดยใชอุปกรณ คือ พูกัน และสี
2.เนื้อหาในจิตรกรรมไทยแบบประเพณีประเภทบอกเลาเรื่องราวสวนใหญเปน
วรรณกรรม ทางพุทธศาสนา ประเภทแสดงความหมายดวยตัวเอง เชน ภาพลวดลาย ตนไมใบไม
ภาพบุคคล เปนตน การเขียนภาพเปนแบบ “อุดมคติ” แตก็ “สมจริง” หรือ “เหมือนจริง” อยูดวย
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งานจิตรกรรมไทย แบบประเพณีมักจะแสดงภาพ 2 มิติ ในสมัยรัตนโกสินทรตอน
ตน ตั้งแตราวรัชกาลที่ 3 ชางไทยไดรับอิทธิพลจากงานเขียนภาพตะวันตก ซึ่งสวนใหญเปนภาพ
ทิวทัศน จึงปรับเปลี่ยนการเขียนภาพจิตรกรรมแบบประเพณีเปนแบบ 3 มิติ
เมื่อสังคมไทยรับวัฒนธรรมสมัยใหมแบบตะวันตกมากขึ้น เกิดความนิยมเขียนภาพ
แนวตะวันตกที่เรียกวา แบบ “เหมือนจริง หรือสัจจนิยม (Realism) แบบ “นามธรรม” (Abstract)
“อิมเพรสชั่นทิสม” (Impressionism) เอกเพรสชั่นฟลม (Epressionism) และคิมพิสซึ่ม (Cebiom)
3.2.2 จิตรกรรมไทยแบบประเพณีในยุคตาง ๆ
1. จิตรกรรมไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะการเขียนภาพสมัยกอนประวัติ
ศาสตรในประเทศไทย เขียนภาพสัตว เชน ชาง ปลา วัว ภาพคม ภาพผามือ เขียนดวยสีแดง ดํา
ขาว
2. จิตรกรรมไทยสมัยสุโขทัย มีทั้งภาพเขียนสีและภาพจําหลักลายเสน เชน ที่ผนั
งมณฑบ วัดศรีชุม อําเภอเมืองเกา และที่ซุมเจดียวัดในวัดเจดียเจ็ดแถว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นับ
เปนระยะตน ๆ ของการเขียนภาพจิตรกรรมแบบประเพณีของไทย
3. จิตรกรรไทยสมัยอยุธยา ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตอเนื่องเขาสูสมัย
อยุธยาการเขียนภาพแสดงลักษณะแบบประเพณีอยางแทจริง สะทอนใหเห็นศรัทธาอยางแรงกลาใน
พระพุทธศาสนาและฝมือชางไทยพัฒนาสูจุดสูงสุดในเชิงศิลปะ
จิตรกรรมฝาผนังสมัยตนอยุธยาพบในกรุงพระปรางคเปนสวนใหญในสมัยตอมาเขียน
ภาพประดับผนังพระอุโบสถ และพระวิหาร นิยมเขียนภาพพุทธประวัติ อดีตพระพุทธเจา เทพชุมนุม
และชาวนา
4. จิตรกรรมในสมัยธนบุรี งานจิตกรรมสําคัญ คือสมุดภาพภาพเรื่องไตรภูมิ
5. จิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร มีลักษณะสืบเนื่องจากสมัยอยุธยาในสมัยรัช
กาลที่ 3 มีความนิยมศิลปะแบบจีน ในงานจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งในรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคการ
เขียนภาพเรียนวา “ศิลปะในพระราชนิยม”
การปรับเปลี่ยนรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี มีการเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ ทั้ง
รูปแบบเนื้อหา และเทคนิคการเขียนภาพ การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นเมื่อสังคมปรับวัฒนธรรม
ตะวันตก จึงมีการสรางสรรคงานจิตรกรรม แบบประเพณีดานเทคนิค วิธีการ และแนวคิดใหมตาม
ทรรศนะคติของศิลปนอยางที่ไมเคยปรากฏในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาแตดั้งเดิม
13.2.3 จิตรกรรมไทยสมัยใหม
เมื่อเมืองไทยเปดประเทศจากการทําสนธิสัญญากับประเทศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่
4 กระแสวัฒนธรรมตะวันตกไหลบาเขาสูสังคมโลก กอเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม กระทบตอวิถีชีวิต ความเปนอยู แมกระทั่งดานศิลปะกรรม
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ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา งานศิลปะตะวันตกไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น ชาง
เขียนภาพจากตะวันตกหลายคนเดินทางมาทํางานในเมืองไทย สรางผลงานไวมากมาย
ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา แนวการเขียนภาพของศิลปนไทย เปนแนว
“อิมเพรสซั่มบิสซึ่ม” (Impressionism) และสัจจนิยม หรือเหมือนจริง (Realism) ผลงานดีเดนเชน
งานของมีเซียมยิบอินซอย สวัสดิ์ ตนติกุล ทรี พันทะขวาง สุเชาวน อัมตระกูล ประยูร อุลชาฏะ
จํารัส เกียรติ์กอง เฟอ หริพิทักษ เปนตน
ยุคคิวฟสซึ่ม (Cubism) ในประเทศไทยเริ่มตนประมาณ พ.ศ. 2499 โดยเฟอ หริ
พิทักษ ทรี พันทขวาง ชะลูด นิ่มเสมอ สมโภชน อุปอินทร และ พนม สุวรรณบูลย
ในชวง พ.ศ. 2506 งานจิตรกรรมแนวนามธรรมไดรับความนิยม หลังจากนั้นดิลพินได
สรางผลงานในแนวทางที่ตนสนใจ และเชี่ยวชาญ ทั้งรูปแบบใหมและการยอนกลับสูแนวทางที่เคยเขียน
กันมา ทําใหแนวทางการสรางงานจิตรกรรมไทยสมัยใหม มีความหลากหลายและเปนอิสระ
ศิลปะสมัยใหมดําเนินไปควบคูกับงานแสดงศิลปะ และนิทรรศการในหอศิลป ซึ่งเปน
เวทีสําหรับศิลปนไดแสดงผลงาน
13.3 คุณคาของประติมากรรมและจิตรกรรมไทย
13.3.1 คุณคาประติมากรรมและจิตรกรรมไทยดานศิลปะ มิไดจํากัดเพียงความงดงามที่ผู
ชมไดพบเห็นและสัมผัส ยังสะทอนถึงแรงบันดาลใจ และพัฒนาการในการสรางสรรคศิลปกรรมไทย
เปนที่นาเสียดายวาประติมากรรมและจิตรกรรมไทยที่เหลือมาถึงทุกวันนี้ ชํารุด สูญหาย และเสื่อม
สลายไปเนื่องจากสภาพธรรมชาติ การลักลอบโจรกรรม เก็บงําใชเปนสวนตัว และสงออกไปตาง
ประเทศ การศึกษาความงดงามและงานศิลปะของประติมากรรมและจิตรกรรมไทย มีขอจํากัด
13.3.2 คุณคาของประติมากรรม และจิตรกรรมไทยดานประวัติศาสตรและโบราณคดี
เราสามารถศึ ก ษาร อ งรอยของอดี ต ได จ ากงานศิ ล ปกรรมทั้ ง ประติ ม ากรรมและ
จิตรกรรมในฐานะหลักฐานสําคัญที่บงบอกถึงความคิด ความเชื่อ ภูมิปญญา ความรู การใชเทคโนโลยี
ดานวัตถุประสงค ชางผูสรางผลงาน การใชประโยชน ความตองการของสังคม และจากเนื้อหาบอก
เลาในงานศิลปกรรมนั้น ๆ โดยตรง
เนื้อหาจากงานประติมากรรมและจิตรกรรมถายทอดเรื่องราวเหตุการณ ในยุคสมัยที่
สรางผลงานเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร ประเภทหนึ่ง เชนเดียวกับการศึกษาพัฒนาการทางดาน
ศิลปะชวยใหเราเขาใจถึงการถายทอด การรับอิทธิพลระหวางวัฒนธรรม
งานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร มีการเขียนภาพเหตุการณตาง ๆ ทั้งที่เปนภาพ
ประกอบและภาพเลาเรื่องโดยตรง เชน ภาพพงศาวดาร พระราชพิธี กิจกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่
เกิดขึ้นในทองถิ่น ภาพการเดินทางไปนมัสการสถานที่สําคัญทางศาสนา ภาพแสดงการละเลน งาน
มหรสพ งานรื่นเริง งานเทศกาล งานประเพณี ชีวิตประจําวัน โดยจะถายทอดจากภาพที่เกิดขึ้นจริงใน
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ยุคสมัยที่เขียนนั้น
อักษร

ดังนั้นจึงชวยใหเราไดทราบและเขาใจภาพอดีตที่อาจจะไมปรากฏเปนลายลักษณ

แนวคิดการสรางประติมากรรมอนุสาวรีย แพรหลายในยุคสมัยใหม เปนรูปที่แตกตาง
จากสมัยดังเดิมที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา แตสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคคล เชนพระบรมราชอนุสาวรีย
พระราชานุสาวรีย อนุสาวรียบุคคลสําคัญ และอนุสาวรียเพื่อการระลึกถึงเหตุการณสําคัญ เชน
อนุสาวรีย ประชาธิปไตย อนุสาวรียพ ิทักษรัฐธรรมนูญ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ ในประเทศไทยมีการสราง
ประติมากรรมอนุสาวรียทั้งระดับชาติ ทองถิ่น และทุกจังหวัดเปนการบอกเลาเรื่องราวในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น
การชื่นชมในงานประติมากรรม และจิตรกรรม จึงมิไดจํากัดเพียงดานศิลปะ หรือความ
ศรัทธาในศาสนาเทานั้น หากยังอํานวยคุณประโยชนใหเราเขาใจอดีตไดชัดเจนขึ้นดวย
13.3.3 คุณคาของประติมากรรมและจิตรกรรมไทยในดานความเชื่อและศาสนา
คติ ค วามเชื่ อ ในศาสนาถ า ยทอดเป น รู ป ธรรมให เ ห็ น ได จากงานประติมากรรมและ
จิตรกรรมทั้งประติมากรรม รูปเคารพ ประติมากรรมสัญลักษณ ประติมากรรมเลาเรื่อง และจิตรกรรม
มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาและวรรณกรรม สําคัญกอใหเกิดความรูความเขาใจ เปนเครื่องเตือนสติใหคน
ไดกระทําความดี และปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา
ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ เผยแพรเขามาในสังคมไทย เปนระยะเวลานานเมื่อผสม
ผสานกับคติความเชื่อดังเดิม ไดกอเกิดงานประติมากรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เชน รูปพระพนัสบดี ภาพ
แกะสลักในผนังถ้ํา พระโพธิสตั ว จ.สระบุรี
เมื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาแพรหลายอยางกวางขวาง
การสรางประติมากรรม
จํานวนมากไดแก พระพุทธรูปเพื่อเปนการสักการบูชาและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
งานประติมากรรมและจิตรกรรมไทยแตละยุคสมัยจึงสะทอนถึงความเชื่อและศรัทธา
ของยุคสมัยนั้น ๆ ดวย
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