
สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันออก



                       เกริ่นนำ 
-สุนทรียะโดยความเข้าใจของศิลปินหมายถึง
ความงามซึ่งลึกซึ้งกว่าความสวยทั่วๆไป เพราะ
ความงามคือความรู้สึกที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ
และงานศิลปะ เป็นอารมณ์ความพึงพอใจในระ
ดับลึกๆที่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยภาพที่เห็น ความอิ่ม
เอมพอใจนี้จะลึกซึ้งต่อไปจนเกิดความรู้สึกปีติ
ยินดี เป็นสุข อารมณ์สุนทรียะอาจต้องใช้เวลา
พินิจพิจารณามากกว่าจึงจะรู้สึก เป็นพื้นฐานไปสู่
ความรู้สึกทางศาสนาได้ 



-ตะวันตกและตะวันออกเป็นการแบ่งพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมออกเป็นสองส่วนหยาบๆโดยไม่
ตายตัว  ในความเข้าใจของคนทั่วไปตะวันตก
หมายถึงกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและ
อเมริกาเหนือที่ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว(ฝรั่ง) ส่วน
ตะวันออกหมายถึงกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียเช่น
จีน อินเดีย เกาหลี กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศ
อาหรับเป็นต้น ยังมีอีกมากที่ไม่ได้ถูกจำแนกเช่น 
อาฟริกา ประเทศเกิดใหม่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ
สหภาพโซเวียต ออสเตรเลีย ฯลฯ



ตะวันออก 



-ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมประเพณีตะวันออกนั้นมี
มากมายมหาศาล เช่นอิสลามศึกษา จีนศึกษา อินเดีย
ฯลฯ แต่ละสายยังแยกย่อยลงลึกให้ศึกษาได้ถึงขั้น
ปริญญาเอก ทั้งยังมีปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่มากหลาย
ประเด็น นักวิชาการเพิ่งหันมาสนใจศึกษาเรื่องตะวันออก
เมื่อไม่นานมานี้ ต่างจากความรู้ของตะวันตกที่ศึกษา
สั่งสมกันมาช้านาน จนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี่และ
ศาสตร์ต่างๆแม้กระทั่งศิลปกรรมร่วมสมัย หลักสูตรศิลปะ
ในบ้านเราเองก็มีรากฐานมาจากตะวันตก ทั้งที่มีการ
สร้างศิลปกรรมมาในแผ่นดินนี้นานร่วมพันปี ทำให้การ
ประเมินคุณค่าศิลปะต้องผูกไว้กับแนวคิดแบบตะวันตก



-ตะวันออกนิยม(เชียร์)  
-ศาสนาสำคัญของโลกเกิดขึ้นในตะวันออกทั้งสิ้นเช่น ฮินดู 
โซโรแอสเตอร์ ยิว พุทธ สิกข์ คริสต์ อิสลาม เชนหรือชินะ 
-ระบบปรัชญากรีกที่เป็นพื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตกเกิด
หลังความคิดโซโรแอสเตอร์ ชินะ พุทธ เต๋า ขงจื้อ  
-จีนทำกระดาษขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อพศ.๖๕๐ แพร่
ไปสู่อาหรับขยายไปยุโรป อาฟริกา จีนพิมพ์หนังสือด้วยแม่
พิมพ์ไม้และประดิษฐ์ตัวเรียงพิมพ์ด้วยดินเผาในเวลาต่อมา 
และคิดดินปืนได้ก่อนจนฝรั่งเอาไปพัฒนาแล้วกลับมาใช้รบ
กับจีน 



-พรหมคุปต์ ชาวอินเดียแต่งตำราพีชคณิตเมื่อพศ.
๑๑๐๐ประมาณในปีเดียวกันชาวเปอร์เซีย(อิหร่าน)ก็คิดกังหัน
ลมได้  
-วิทยาการจากอินเดียเช่นคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ระบบเลข
สิบตัว(เคยเรียกว่าเลขอารบิก ปัจจุบันเรียกใหม่ว่าตัวเลขฮินดู-
อารบิก) การใช้เลข๐ ทศนิยม สมการ พีชคณิต แพร่ผ่าน
อาหรับไปสู่ยุโรป  
-หลังสงครามครูเสด(สงครามศาสนาระหว่างคริสต์-
อิสลาม๒๐๐ปี)วัฒนธรรมตะวันออกแพร่สู่ยุโรปมากขึ้น  
-พศ.๑๙๓๕ เกาหลีประดิษฐ์ตัวเรียงพิมพ์โลหะขึ้น  
ข้อมูลจาก 
-กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก โดยพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตโต)  
-ถอดรื้อปรัชญาและศิลปะแบบตะวันตกเป็นศูนย์กลาง โดยธีรยุทธ บุญมี



-วิชานี้ไม่ใช่วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ จึงไม่เน้นลึก
ถึงเนื้อหาความเป็นมา ไม่เรียงลำดับอายุความเก่า
แก่ ไม่ครบทุกประเทศเขตแดน แม้จะยกตัวอย่าง
จากหลายแห่งในภูมิภาคเอเชีย แต่จะเลือกข้อมูล
ที่ใกล้ตัวและเข้าใจได้ไม่ยาก ด้วยเวลาเรียนที่มี
อยู่จำกัดจึงจำเป็นต้องกล่าวถึงอิทธิพลจากสภาพ
แวดล้อม ก็เพื่อให้เข้าใจถึงการเกิดของงานศิลปะ 
เข้าใจถึงรูปแบบ คุณค่าทางภูมิปัญญา ความงาม 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลารวมถึง
การรับ-ให้อิทธิพลซึ่งกันและกัน  



      สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันออก  
ครั้งที่๑-อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่มีต่อ
ศิลปกรรม    ตะวันออก 
    -ภูมิศาสตร์  
    -ศาสนา 
    -การเมือง เศรษฐกิจ 
ครั้งที่๒-สุนทรียะในงานสถาปัตยกรรม  
ครั้งที่๓-สุนทรียะในงานประติมากรรม  
ครั้งที่๔-สุนทรียะในงานจิตรกรรม



    ภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อศิลปะตะวันออก  
-ภูมิประเทศที่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน คือ  
อยู่ใกล้แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร มีพื้นราบที่เพาะปลูก  
สะดวกในการเดินทางติดต่อกัน  ชุมชนหรือบ้านเมือง
ทั้งหลายในอดีตจึงมักตั้งอยู่ริมแม่น้ำลำคลอง 
การตั้งชุมชนบนที่ดอนหรือดอยสูงมักเกิดขึ้นภายหลัง 
นักวิชาการจึงเชื่อกันว่าเมืองใหญ่ๆสมัยโบราณเกิด
ขึ้นก่อนในบริเวณที่อยู่ใกล้ทะเล แล้วจึงขยายบ้าน
เมืองลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ตามเส้นทางการค้า



นครพาราณสี อินเดีย เป็นเมืองสำคัญของศาสนาฮินดูมานานร่วมสาม
พันปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคาที่ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิที่ชาวฮินดูจะลงอาบ
ชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิเป็นมงคลชีวิต ตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์



 พนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ราชธานีเก่า
แก่ของเขมรเคยอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบใหญ่(นครธมใน

เมืองเสียมเรียบปัจจุบัน)ถูกไทยรุกรานบ่อยจึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่
ที่พนมเปญให้ห่างจากไทย แต่ก็อยู่ใกล้ทะเลมากขึ้น (คนเขมร

ปัจจุบันจึงคิดถึงคนไทยมาก)



 มัณฑะเลย์ เมืองหลวงเก่าของเมียนมาร์(พม่า)ก่อนที่จะเสียเอกราชให้กับ
อังกฤษ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเองยาวดี(อิระวดี)เช่นเดียวกับราชธานีโบราณอื่นๆ
ของพม่า กษัตริย์ราชวงศ์คองบอง(ราชวงศ์สุดท้าย)ย้ายเมืองหลวงให้ขึ้นมา
อยู่เหนือน้ำมากขึ้นเพื่อหนีอังกฤษที่ยึดพม่าตอนใต้แล้วแต่ก็ไม่พ้น เพราะแม่
น้ำอิระวดีเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ที่ใช้เดินเรือมาแต่โบราณ อังกฤษจึงใช้เรือกล
ไฟติดอาวุธแล่นทวนน้ำขึ้นไปยึดเมืองนี้ได้ง่าย(ปัจจุบันพม่าย้ายเมืองหลวง
หนีเรือรบอเมริกันขึ้นไปไกลจากย่างกุ้งอีก)



ชาวอินทา ในรัฐฉาน เมียนมาร์ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองซอยรอบๆ
ทะเลสาบอินเล โดยใช้เส้นทางน้ำเป็นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน



วัฒนธรรมหรือวิถี  
ชีวิตย่อมเป็นไปตาม  

สภาพภูมิประเทศ  
เช่นการคมนาคม  

การค้าขายและการ 
ประกอบอาชีพต่างๆ  

สองภาพซ้าย-ชาวอินทาที่ทะเลสาบอินเล  
ภาพขวา-ชาวอัมพวาที่ตลาดน้ำท่าคา สมุทรสงคราม



แหล่งอาหารของชาวอินทา ริมทะเลสาบอินเลก็คือปลาและพืช
ผักที่ปลูกบนแปลงลอยน้ำ ที่นี่เป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตพืชผัก
ของพม่าเอกลักษณ์เด่นของชาวอินทาคือการพายเรือด้วยเท้า



บ้านเมืองที่อยู่ริมทะเลจะติดต่อค้า 
ขายกับชุมชนอื่นที่ห่างไกลได้สะดวก 
 นอกจากเศรษฐกิจดีแล้วยังรับ-แลก  
เปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมได้รวดเร็ว 

ชุมชนมหาชัย  
หรือสมุทรสาครที่ตั้งอยู่ 

ริมแม่น้ำท่าจีนติดปากอ่าวไทย 
เป็นเมืองท่าเรือค้าขายกับต่าง 

ประเทศมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและอยู่ใกล้ทะเลที่
เป็นแหล่งอาหารมาจนถึงปัจจุบัน(ภาพถ่ายบริเวณปากคลอง

มหาชัยที่เชื่อมต่อแม่น้ำท่าจีนขวามือ)



ชุมชนที่อยู่บนภูเขาสูงจึงมักเป็นชุมชนใหม่ เช่น บ้านแม่สลอง 
บ้านผาตั้ง เชียงราย เป็นชุมชนชาวจีนฮ่อที่อพยพลงมาจากยู
นานผ่านพม่าเข้ามาอยู่บนดอยสูงมีพื้นที่อยู่อาศัยและเพาะปลูก
น้อยไม่อาจเติบโตเป็นเมืองใหญ่ได้



  ภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อศิลปะตะวันออก  
-ภูมิประเทศมีส่วนกำหนดผังเมือง(หรือรูปร่างของเมือง) 
เมื่อตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำและมีประชากรมากขึ้น
ชุมชนก็จะขยายตัวเป็นเมืองโดยจะขยายไปตามแนว
แม่น้ำ เพราะแม่น้ำคือเส้นทางคมนาคมสำคัญในอดีต 
ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนหนทาง การคมนาคมทางบกจะ
รวดเร็วกว่าทางน้ำ บทบาทของแม่น้ำลำคลองจึงลดลง  
ชุมชนก็จะขยายตัวไปตามแนวถนน รูปร่างหรือผังเมือง
จึงเปลี่ยนไปจากอดีต  



ชุมชนขยายตัวไปตามแนวแม่น้ำ เมื่อตัดถนนก็จะขยายไปตามแนวถนน
ด้วย



ตลาดหลักสาม อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ริมคลองดำเนินสะดวก
เป็นชุมชนริมน้ำที่ใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลักจึงหันหน้าบ้านไป
ทางคลอง สังเกตได้จากบันไดท่าน้ำที่ยังมีเหลืออยู่มาก บ้านเรือน
จะขยายตัวไปตามแนวคันคลอง ต่อมามีการตัดถนนตัวเมืองจึง
ขยายออกไปทุกด้านตามแนวถนน การเดินทางด้วยเรือจึงน้อยลง



วัดหลายวัดใน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรีหันหน้าลงแม่น้ำเพราะเป็นทางคมนาคมเดิมแต่

เมื่อตัดถนนใหม่ ทางเข้าออกจึงย้ายไปอยู่หลังวัด ศาลาท่าน้ำที่เคยเป็นทางขึ้น-ลงเรือจึง

ร้างไป



-เมืองโบราณส่วนใหญ่ที่ใช้แม่น้ำเป็นคูเมืองป้องกัน
ข้าศึก 
จึงต้องสร้างแนวกำแพงเมืองให้สอดคล้องไปกับลำน้ำ  
เช่นเมืองหริภุญไชย(ลำพูนโบราณ) กรุงศรีอยุธยา กรุง 
เทพฯ



 
ผังเมืองหริภุญไชย(ลำพูนโบราณ)



ภูมิศาสตร์-ผังเมือง 
อยุธยา



ผังเมืองกรุงเทพฯบริเวณตัวเมืองเดิมที่สอดคล้องกับภูมิประเทศโดยมี
แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคูเมืองด้านตะวันตก มีคลองหลอดเป็นคูเมืองชั้น
ใน และมีคลองบางลำพูเป็นคูเมืองชั้นนอก การคมนาคมในอดีตใช้
ทางน้ำเป็นหลัก ต่อเมื่อมีการสร้างถนนตัวเมืองจึงขยายเปลี่ยนไป

จากเดิม



-ขนาดของชุมชนกับศิลปกรรม  
พื้นที่เพาะปลูกที่มีมากกว้างขวางก็จะทำให้ชุมชนนั้น เติบโต
เป็นเมืองใหญ่มีคนหนาแน่น เพราะมีอาหารเพียงพอ 
(ข้าวเป็นอาหารหลักของคนในภูมิภาคนี้)ขนาดของชุมชนที่
ใหญ่โตมีผลต่องานศิลปกรรมด้วย เช่นมีช่างทำงานศิลปะให้
เลือกมาก มีทุนทรัพย์และแรงงานมากพอในการสร้าง
ศิลปกรรมขนาดใหญ่และสวยงาม ตรงข้ามกับชุมชนขนาด
เล็กที่มีพลเมืองน้อย ทรัพยากรจะมีจำกัดรวมถึงแรงงานและ
ช่างฝีมือที่หายาก งานศิลปกรรมของชุมชนขนาดเล็กจึงมักไม่
สวยงามประณีต อาจดูหยาบๆง่ายๆอันเป็นลักษณะที่เรียกกัน
ว่า “ศิลปะพื้นบ้าน” (Folk art) ซึ่งจะกล่าวถึงอีกในหัวข้อต่อๆไป  



-ภาคเหนือของไทยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา ซึ่งแบ่งพื้นที่
ภาคเหนือออกไปเป็นหุบเขามากมาย เกิดเป็นชุมชน
ย่อยๆกระจายอยู่ตามหุบเขา แม้มีการติดต่อกันระหว่าง
ชุมชนแต่ก็ยากลำบากและใช้เวลาเดินทางนาน ด้วยมี
พื้นที่ราบจำกัดทำให้มีประชากรไม่มาก จึงเกิดเป็นแคว้น
หรือนครรัฐเล็กๆอยู่ในหุบเขาต่างๆ การรวมตัวเป็นราช
อาณาจักรใหญ่จึงทำได้ยาก แม้นครรัฐเชียงใหม่จะเคย
ทำได้สำเร็จ แต่เป็นศูนย์กลางอยู่ได้ไม่นานก็ถูกรุกราน
จากราชอาณาจักรที่ใหญ่กว่า ถึงกระนั้นศิลปกรรมใน
เชียงใหม่ก็ยังมีมากและใหญ่โตกว่าแคว้นเล็กๆเช่น แพร่ 
น่าน เพราะเชียงใหม่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ใหญ่สุด



- ความประณีตซับซ้อน 
ของศิลปกรรมขึ้นอยู่ 
กับขนาดของพ้ืนที่   

                                                                                    ทำเลที่ตั้ง ทรัพยากร  
                                                                                     และความสงบสุข  

                                                                   พ้ืนที่สีเขียวคือบริเวณ  
ที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเป็น 
แหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ



เปรียบเทียบภูมิประเทศและขนาดของพื้นที่ราบระหว่างภาค
เหนือกับภาคกลางของไทย เพื่อให้เข้าใจถึงการเกิดขึ้นของราช

อาณาจักรศรีอยุธยา



ปรางค์วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา หนึ่งในสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่  
ที่แสดงให้เห็นถึงขนาดของชุมชนและทรัพยากรของกรุงศรีอยุธยา



ส่วนฐานที่เหลืออยู่ของเจดีย์หลวง เชียงใหม่แสดงให้เห็นถึงขนาดที่
ใหญ่โต เป็นหลักฐานบอกถึงทรัพยากรและขนาดของชุมชน

เชียงใหม่ในอดีต



เจดีย์ในวัดเล็กๆของชาวไตลื้อเมืองลา รัฐฉาน(ซึ่งเคยอยู่ในราชอาณาจักร
ล้านนา) เปรียบเทียบกับเจดีย์หลวง เชียงใหม่ จะเห็นถึงความแตกต่าง 

ของขนาดชุมชน ทรัพยากรที่มีอยู่



- ความประณีตซับซ้อนของศิลปกรรมขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่ จำนวน

ประชากรและทรัพยากรอื่นๆ(ภาพซ้าย-วิหารวัดเชียงทอง หลวงพระ

บาง เมืองหลวงเก่าของลาว ภาพขวา-วิหารวัดปากแบง เมืองท่าเรือริม

แม่น้ำโขง ชุมชนเล็กๆที่จะแยกขึ้นไปลาวเหนือ) 
 



ภาพถ่ายทางอากาศของที่นาอันกว้างขวางใกล้เมืองเสียมเรียบ เป็นปัจจัย
สำคัญที่ทำให้เขมรโบราณ(ขอม)สร้างสถาปัตยกรรมได้ใหญ่โตมากมาย



นครวัด เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (สังเกตความสูง
ใหญ่ของปราสาทกับความสูงของต้นตาล)เป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงให้เห็น
ถึงขนาดของชุมชน ทรัพยากรและอำนาจของจักรวรรดิเขมรในอดีต



ภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อศิลปะตะวันออก  
-ภูมิอากาศและการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นการ
กำหนดรูปแบบให้กับสถาปัตยกรรม  
ในอดีตการเดินทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน การ
ก่อสร้างอาคารต่างๆจึงต้องใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
มักเป็นวัสดุธรรมชาติ ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทจะมี
คุณสมบัติแตกต่างกันไปรวมถึงวิธีใช้อีกด้วย ผล
ของวัสดุและภูมิอากาศทำให้อาคารมีลักษณะแตก
ต่างกัน



ชุมชนในเขตเทือกเขาหิมาลัยหลายแห่งในจีนและอินเดียขาดแคลนไม้  
ที่มีมากคือก้อนหินที่นำมาใช้ก่อสร้าง ประกอบกับมีอากาศหนาวเย็น  
จึงทำให้อาคารดูทึบตัน ไม่โปร่งเหมือนอาคารไม้ในเขตร้อนชื้น



บ้านชาวจีนในแผ่นดินใหญ่โดยทั่วไปจะทึบแน่นเพราะอยู่ในเขตหนาว 
และเป็นผลมาจากการใช้วัสดุประเภทหินและปูน  

หลังคาเป็นกระเบื้องดินเผาเพราะต้องรับน้ำหนักของหิมะ



ชุมชนชาวลั้วะริมแม่น้ำโขงใกล้เมืองปากแบง ลาว สร้างบ้านด้วยวัสดุในท้องถิ่น 
เช่นไม้ไผ่ ใบคาซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา จึงใช้การผูกโครงสร้างของบ้านด้วย
เส้นตอกไม้ไผ่  ใช้ไม้ไผ่มาทุบแผ่ออกแล้วขัดเป็นฝาบ้าน ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นบ้าน
เรือนจึงไม่ต้องปิดทึบเหมือนเขตหนาวแต่ยกพื้นสูงเพื่อหนีน้ำที่ไหลลงมาจากดอย 

รูปทรงของบ้านจึงดูโปร่งเบา



บ้านของชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงที่บ้านกองแพ อ.แม่สะเรียง 
แม่ฮ่องสอน มุงหลังคาด้วยใบตองตึงซึ่งมีอยู่ทั่วไปในภาคเหนือ 

ใบตองตึงคงทนและกันน้ำฝนได้ดีกว่าใบคา แต่การเก็บรวบรวมนำ
มาเย็บให้มากพอต้องใช้เวลา หลังคาตองตึงจะดูเป็นระเบียบ
เรียบร้อยกว่าใบคา  ด้วยเป็นชุมชนที่อยู่ในที่ราบก้นหุบเขา
แวดล้อมด้วยนา จึงต้องยกพื้นเรือนสูงหนีความชื้นแฉะ



-ภูมิอากาศกับความคงทนของศิลปกรรม  
ความร้อนชื้นทำให้ศิลปกรรมในแถบอุษาคเณย์ไม่
อยู่คงทน เว้นแต่แถบเมืองปะกั่น(พุกาม)ในพม่า  ที่
เป็นภูมิประเทศแห้งแล้งกึ่งทะเลทราย งานศิลปกรรม
จึงเหลืออยู่มาก เช่นเดียวกับความแห้งแล้งในแถบ

ซินเกียงของจีนที่ช่วยรักษาภาพวาดโบราณ  
ตามวัดถ้ำทั้งหลายให้อยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบัน



เมืองปะกั่น(พุกาม)เมียนมาร์ มีเจดีย์ขนาดใหญ่เล็กเหลืออยู่
ประมาณสี่พันกว่าองค์รวมถึงภาพวาดจำนวนมากในเจดีย์ 
เพราะภูมิอากาศที่แห้งแล้งแบบกึ่งทะเลทราย(สังเกตที่ภูเขา)



ภูมิประเทศรอบๆวัดถ้ำตุนหวง ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจีน



จิตรกรรมในวัดถ้ำตุนหวง 
ที่ยังอยู่ในสภาพค่อนข้าง
ดี



วิหารไม้แกะสลักที่วัดชเวนันดอ มัณฑะเลย์ เมียนมาร์  
ผุกร่อนเพราะแดดและฝน เพราะมัณฑะเลย์อยู่ในเขตร้อนชื้น



ภูมิอากาศกับศิลปกรรม 
มณฑปสุโขทัย   หลังคา 

เครื่องบนเป็นไม้มุงกระเบ้ือง 
 ดินเผา          ผนังก่อด้วยอิฐ  
ฉาบและปั้นปูนเป็นลวดลาย

ตกแต่ง                   แต่ด้วย     
ความร้อนชื้นทำให้ผุพัง 



ความชื้นที่วิหารวัดหนองแดง อ.เชียงกลาง จ.น่าน



ภูมิอากาศกับศิลปกรรม 
จิตรกรรมวัดป่าแดด  
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

ถูกความชื้นจากพ้ืนดินขึ้นมา

ตามผนัง ทำให้จิตรกรรมที่วาด

ไว้ขึ้นรา และหลุดร่วง  บางครั้ง

กระเบ้ืองหลังคาแตกหัก น้ำฝน

ไหลลงมาชะล้างภาพวาดจนลบ

เลือนไป



ศาสนามีอิทธิพลต่อศิลปกรรมตะวันออก  
-ศิลปกรรมส่วนใหญ่ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความเชื่อและ
ศาสนา หรือกล่าวได้ว่าแรงศรัทธาในศาสนาทำให้เกิดการสร้าง
งานศิลปะ  
เช่นจิตรกรรมถ้ำที่พบอยู่ทั่วไปในประเทศไทย ก็เชื่อกันว่าวาดขึ้น
มาเพื่อใช้ในพิธีกรรมสืบชะตาต่ออายุ? หรือเพื่อบวงสรวงก่อน
การล่าสัตว์? 
-การสร้างศิลปวัตถุโดยศาสนิกชนก็ด้วยความเชื่อว่าจะได้บุญ
กุศล ทำให้ชีวิตนี้หรือชีวิตในภพหน้าดีขึ้น ได้ไปสู่สรวงสวรรค์
หรือใกล้ 
ชิดพระผู้เป็นเจ้าฯลฯ จึงเกิดการใช้ทรัพย์สินมาสร้างศาสนสถาน
ขึ้น แม้ยากจนไร้ทรัพย์บริจาคก็ใช้แรงกายเข้าช่วยสร้าง เป็นต้น 



จิตรกรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม  อ. โขงเจียม   อุบลราชธานี



ผาแต้ม  อ. โขงเจียม อุบลราชธานี



ศิลปะอิสลามแบบเปอร์เซีย(อิหร่าน)



ภาพแม่พระกับเด็กและนักบุญในโบสถ์ St. Sophia ตุรกี



พระร่วงโรจนฤทธิ์  
วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง นครปฐม



-ความเชื่อ หลักธรรมคำสอนของศาสนามีส่วนในการกำหนด  
รูปแบบของศิลปกรรม ศิลปินหรือสถาปนิกจะนำคำสอนมาตีความ  
ให้คำสอนที่เป็นนามธรรมถูกเปลี่ยนมาเป็นรูปธรรมทางศิลปะ  
การตีความจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ภูมิปัญญา และกาลเทศะ
ของ 
ศิลปิน จึงทำให้ศิลปกรรมมีความหลากหลาย เช่นการตีความ
เรื่องคติเขาพระสุเมรุหรือความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลของพุทธและ
ฮินดู 
การสร้างรูปเคารพขึ้นมาโดยใช้คัมภีร์ศาสนาเป็นแนวทาง ฯลฯ



แผนผังที่กำหนดตาม 
คติเขาพระสุเมร ุ                      
                   วัดมหาธาตุ  ลพบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                         วัดราชบูรณะ  อยุธยา 



พระศิวะ เทพเจ้าของฮินดู(ศิลปะอินเดีย) ในกาลเทศะที่ต่างกัน



ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่ต่างกันของช่างปั้นนาคที่วัดปากแบง ลาว 
กับวัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่



-อิทธิพลของการเมือง เศรษฐกิจที่มีต่อศิลปกรรมตะวันออก  
ในอดีตสภาพเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
อย่าง ได้แก่ขนาดของพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากร 

ทรัพยากรธรรมชาติ การค้าขายกับชุมชนอื่น ความสงบของ
สังคมและการเมือง ปัจจัยเหล่านี้ถ้าเป็นไปในทางบวกก็จะ
เป็นผลดีต่องานศิลปวัฒนธรรม แต่ถ้าเป็นไปในทางลบงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมก็จะตกต่ำลงไปด้วย เพราะศิลป
วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่แยกกันไม่ออก ตัวอย่างที่
จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น จะขยายความหรือ
สอดแทรกเนื้อหาส่วนนี้กับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่อๆไป



ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช กษัตริย์มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมมาก เช่นเมื่อกษัตริย์นับถือศาสนาใดก็จะสนับสนุนและให้สร้าง 
ศาสนสถานในศาสนานั้นเป็นจำนวนมาก ดังพระเจ้าชัยวรมันที่๗ซึ่ง

นับถือ 
พุทธศาสนามหายานได้สั่งให้สร้างปราสาทบายนเป็นพุทธสถานอยู่

กลางเมืองนครธม(พระนครหลวง) ตามคติจักรวาลหรือเขาพระสุเมรุ ทั้ง
ยังให้สร้างพุทธสถานปราสาทหินอื่นๆอีกหลายแห่ง เป็นการใช้
ทรัพยากรของแผ่นดินไปมากมาย อนึ่ง การนับถือศาสนาใดของ

กษัตริย์ย่อมมีผลชักจูงลงไปถึงข้าราชบริพารและชนชั้นล่าง ก่อนรัชกาล
ของชัยวรมันที่๗ กษัตริย์องค์ก่อนๆนับถือศาสนาฮินดูนิกายต่างๆ เมื่อ
เปลี่ยนรัชกาลก็มักจะสร้างปราสาทหินขึ้นมาถวายเทพเจ้าที่ตนนับถือ 
ค่านิยมนี้มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้จักรวรรดิ์เขมรเสื่อมและอ่อนแอลง



ปราสาทบายน



พระเจ้ามินดงกษัตริย์พม่าราชวงศ์สุดท้ายย้ายเมืองหลวงจากอมรปุ
ระมาสร้างใหม่ที่เชิงเขามัณฑะเลย์ แม้จะมีการสร้างศิลปกรรมต่างๆ
ขึ้นมาใหม่มากมายแต่ก็สิ้นค่าใช้จ่ายและแรงงานมหาศาล ทั้งยัง

บังคับให้ชาวเมืองหลวงเก่าอพยพมาด้วย สร้างความทุกข์ให้ราษฎร 
เป็นเหตุให้บ้านเมืองอ่อนแอลงจนเสียเอกราชในสมัยต่อๆมา



ศิลปกรรมในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี(พระเจ้าตากสิน)ไม่
ค่อยใหญ่โตงดงามเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ เป็นเพราะบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามและ
เพิ่งได้เอกราช อีกทั้งเศรษฐกิจยังตกต่ำ ตัวอย่างเห็นได้
จากพระราชวังของพระองค์ที่มีขนาดเล็กไม่โอ่อ่า เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลก

ระทบต่อศิลปวัฒนธรรม



พระราชวังกรุงธนบุรี  กทม.



การปฏิรูปบ้านเมืองสมัยรัชกาลที่๕ทำให้ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหล
เข้ามาในไทย และมากขึ้นตามลำดับในสมัยรัชกาลที่๖ เกิดผลกระทบต่อ

ศิลปวัฒนธรรมไทยจนถึงจุดเปลี่ยน ดังจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป  
(ซ้าย-พระที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ ขวา-พระที่นั่งมารีราชรังสรรค์ ใน

พระราชวังสนามจันทน์ นครปฐม)



วัดร่องขุ่น เชียงราย สถาปัตยกรรมแบบประเพณีในยุค
ปัจจุบันที่ใช้ทรัพยากรมาก



วัด....(จำชื่อไม่ได้แต่ไม่ใช่วัดร่องขุ่นแน่ๆ)ใกล้ปราสาทบัน
ทายสรี ห่างจากเมืองเสียมเรียบ กัมพูชาประมาณสี่สิบกม.  

อาคารที่เห็นคือวิหาร กุฏิสงฆ์ 
ศาลาการเปรียญ และหอฉัน รวมอยู่ในหลังเดียวกัน 
ทำให้ทราบถึงขนาดของชุมชนและทรัพยากรที่มีอยู่


