
สุนทรียะในงานประติมากรรม  
ประติมากรรมอินเดียโบราณแม้จะใช้เรื่องราวของคนและสัตว์มาเล่า
บรรยายเป็นภาพในศาสนา แต่ก็มิได้ยึดถือความเหมือนจริงตามที่ตา

เห็น  
กลับใช้รูปทรงต่างๆเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่า รูปทรงจึงมีลักษณะที่
ค่อนข้างเรียบง่าย ตัดทอนรายละเอียดหรือกล้ามเนื้อทางกายวิภาค

ออกไป  
บางรูปทรงดูคล้ายงานประดิษฐ์ จึงเคยถูกนักวิชาการศิลปะตะวันตก
มองว่าไม่ใช่ศิลปะบริสุทธิ(Fine arts) ทั้งที่เป็นลักษณะรวมทั่วไปของ
ศิลปะตะวันออกซึ่งเป็นงานศิลปะในแนวอุดมคติประเพณี (Idealistic 

arts) ต่างกับศิลปะตะวันตกที่เริ่มต้นและดำเนินไปสู่ความเหมือนจริง
ตามที่ตามองเห็น(Realistic arts)ตามพื้นฐานที่ได้รับมาจากกรีก-โรมัน  
ก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากเอเซียและอัฟริกาแล้วพัฒนาไปสู่ความเป็น

ศิลปะสมัยใหม่ และหลังสมัยใหม่ตามลำดับ



ประติมากรรมอินเดียโบราณเรื่องพุทธประวัติตอนพระ
สุบิน(ความฝัน)  

ของพระนางสิริมหามายา กับตอนประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ



ช่วงแรกๆในประวัติพุทธศาสนาชาวพุทธไม่นิยมสร้างรูปของ
พระพุทธเจ้าขึ้นมาเคารพบูชาแต่ใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทนพระองค์ 

เช่นบัลลังก์ที่ว่างเปล่าเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า



รอยพระบาทสัญลักษณ์ 
แทนองค์พระพุทธเจ้า



ต้นโพธิสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้



ต้นโพธิสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า



ธรรมจักรสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า เมื่อ
ปฐมเทศนา



หัวเสาพระเจ้าอโศกมหาราช
กษัตริย์อินเดีย ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 3 นิยมสร้างปักไว้
ในสถานที่สำคัญทางพุทธ
ศาสนา  มีข้อความจารึกไว้
บนเสา  บางอันก็ใช้ปัก
รองรับธรรมจักร  หัวเสารูป
สิงห์นี้เชื่อว่าได้รับอิทธิพลจาก
เปอร์เซีย  ปัจจุบันใช้เป็นตรา
แผ่นดินของประเทศอินเดีย  
และธรรมจักรเป็นสัญลักษณ์
อยู่ 
บนธงชาติอินเดีย



สถูปสัญลักษณ์แทน 
องค์พระพุทธเจ้าเมื่อ
ปรินิพพาน



สถูปสาญจี อินเดีย เป็นเจดีย์แบบแรกๆของพุทธศาสนา



แผนที่จักรวรรดิกรีกสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชที่เข้ามายึด
ครองถึงอัฟกานิสถาน ปากีสถานและบางส่วนของอินเดียเหนือ 
เมื่อพระองค์สวรรคตจักรวรรดิก็แตกสลาย บรรดาแม่ทัพต่างก็

ตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองดินแดนต่างๆที่ยึดมาได้



ในบรรดาแม่ทัพกรีกที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองดินแดนต่างๆนั้นที่
เด่นๆได้แก่โตเลมีที่ได้เป็นกษัตริย์อิยิปต์อยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย
ปากแม่น้ำไนล์(เป็นต้นราชวงศ์ของคลีโอพัตรา)   เมืองอเล็กซานเด
รียจึงกลายเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมกรีกแทนที่กรุงเอเธนส์   กับ
พระเจ้าซีลูคัสที่๑ ที่ได้ปกครองเอเชียไมเนอร์ตั้งแต่ตุรกี เปอร์เซียจน
มาถึงอินเดียเหนือ  เชื้อสายกษัตริย์กรีกองค์นี้ที่ครองอยู่ในเมืองบาค
เตรีย(แถบตะวันตกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถาน)หันมานับถือศาสนา
พุทธ จึงนำคตินิยมในการสร้างรูป  
เคารพแบบกรีกมาสร้างพระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรก มีลักษณะเหมือน
จริงเป็นมนุษย์ธรรมดา เป็นศิลปะแบบกรีกตอนปลาย เรียกกันว่า
พระพุทธรูป  
แบบคันธาระ(เป็นชื่อแคว้นในปากีสถาน)หรือแบบกรีก-
อินเดีย(Greco- 
Indian)



  กรีก                               คันธาระ



พระพุทธรูปแบบคันธาระ 
ฝีมือช่างกรีกที่นับถือพุทธศาสนา  
เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปรุ่นแรกๆ  
ของโลก สร้างขึ้นในอัฟกานิสถาน  
ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางความเจริญ  
ของพุทธศาสนา แล้วแพร่ไปยัง 
ปากีสถานและภาคเหนือของอินเดีย อิทธิพลของศิลปะแบบคันธาระยังแพร่ไป
ถึงจีน ญี่ปุ่น  



ซ้าย-พระพุทธรูปแบบคันธาระ 
ขวา-พระโพธิสัตว์ฯแบบ  
คันธาระ มีลักษณะค่อนไป  
ทางเหมือนจริง คือจีวรเป็น  
จีบมีรอยยับย่นคล้ายผ้าจริงๆ  
พระวรกายมีกล้ามเนื้อเหมือน  
มนุษย์ธรรมดา มีเส้นพระเกสาหยักศกเป็นปอยเหมือนในงาน
แกะสลักของกรีก  กระโหลกพระเศียรนูนสูงมากดูคล้ายเกล้าผม
มวย



พระพุทธรูปก็เป็นสัญลักษณ์ 
แทนองค์พระพุทธเจ้า ไม่ใช่
ภาพเหมือน(Portrait )ของ
พระองค์ เพราะสร้างขึ้นมาหลัง 
การปรินิพานประมาณ
เกือบ500ปี 
ผู้สร้างก็ไม่เคยเห็นพระองค์ 
 
ศิลปะคันธาระ



ต่อมาช่างท้องถิ่นอินเดียได้สร้าง  
พระพุทธรูปขึ้นมาอีกหลายแบบ  
ต่างก็มีลักษณะเป็นแบบอินเดีย คือ  
เริ่มเป็นศิลปะแบบอุดมคติประเพณี 
ตัดทอนรายละเอียดของกล้ามเนื้อ  
ไม่คำนึงถึงความถูกต้องเหมือนจริง 
ตามที่ตาเห็น ให้ความสำคัญกับความ  
งามของรูปทรงที่ดูพิเศษกว่ารูปร่าง 
ของมนุษย์ธรรมดา  
พระพุทธรูปแบบคุปตะ 
ศิลปะคลาสสิคของอินเดีย



คันธาระ    คุปตะตอนต้น 
พระรัศมีเป็นแผ่นกลม  

พระเกศาเหมือนจริง-เม็ดพระศก 
มีกล้ามเนื้อ-ไม่มีกล้ามเนื้อ 
จีวรเหมือนจริง-ลายประดิษฐ์



จตุโลกบาลและพระพุทธรูปญี่ปุ่นที่เมืองนารา จีวรเป็นริ้วผ้าเหมือน
จริงแบบคันธาระแต่ก็แฝงการออกแบบทางศิลปะให้งดงาม  

มิได้มุ่งให้เหมือนจริงมากที่สุดแบบตะวันตก สังเกตได้จากกล้าม  
เนื้อของจตุโลกบาลที่มีการเน้นมาก  แต่ก็ไม่ได้ถูกต้องเหมือนจริง

ทั้งหมดตามลักษณะกายวิภาค



-ผู้สร้างพระพุทธรูปไม่เคยเห็นพระองค์เพราะเวลาห่างกันร่วมห้า
ร้อยปี แล้วสร้างกันขึ้นมามากมายได้อย่างไรโดยไม่มีแบบ? 

-ดินแดนที่นับถือพุทธศาสนาต่างก็มีการสร้างพระพุทธรูป แม้ว่าจะมี 
ลักษณะบางอย่างคล้ายๆกันแต่ก็มีหน้าตา(พระพักตร์)แตกต่างกัน

ออกไป  
เป็นเพราะเหตุใด? 



       คันธาระ                          ญี่ปุ่น                             เขมร                             ล้านนา  
   
            พม่า                              ทวารวดี                       สุโขทัย                       อยุธยา



พระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย 
ปัจจุบันอยู่ที่ระเบียงหลังโบสถ์ 

วัดเบญจฯ กทม. 
เป็นประติมากรรมคลาสสิคของไทย 

ที่งดงามและมีชื่อเสียงมาก  
เพราะเกิดจากการนำเอาพุทธลักษณะ  
มาตีความให้เข้ากับอารมณ์ความรู้สึก 

ของช่างหรือศิลปินไทยโบราณ  
เปรียบเทียบกันแล้วพระพุทธรูปสุโขทัยจะมีลักษณะเป็นศิลปะแบบ  

อุดมคติประเพณี(Idealistic)มากกว่าจีนหรือญี่ปุ่น  



พระพุทธรูปสุโขทัย(คลาสสิคของไทย)กับพระพุทธรูปเชียงแสนรุ่น
แรก(สิงห์หนึ่ง)มีความงามแบบอุดมคติฯคล้ายกัน ต่างที่รัศมีของสุโขทัย

เป็นเปลวไฟแต่เชียงแสนเป็นดอกบัวตูมและฐานตกแต่งมากกว่า



พระพุทธรูปปูนปั้นแกนในก่อด้วยอิฐที่วัดศรีชุม สุโขทัย เป็น
ประติมากรรมขนาดใหญ่ที่ผู้ปั้นต้องคำนวนมุมมองกับสัดส่วนองค์พระให้  

เหมาะสมสวยงาม เดิมมณฑปนี้เคยมีหลังคาแต่ผุพังหมดแล้ว



ภายในวิหารซึ่งมีการจัดแสง 
สว่างให้เหมาะสม  
บวกกับมุมมองและขนาด  
สัดส่วนของพระพุทธรูปที่ 
เหมาะสมกับพื้นที่ว่างภายใน 
ของวิหารจะทำให้เกิด  
บรรยากาศแห่งความศรัทธา  
อนันทวิหาร พุกาม



บรรยากาศทางศาสนาซึ่ง 
ชาวพม่ากำลังคอยเข้าร่วม  
พิธีสรงน้ำพระพักตร์  
พระมหามัยมุนีที่วัดยะไข่  
เมืองอมรปุระ เมียนมาร์ 
ในเวลาตีสี่



ในอดีตรูปเคารพทั้งหลายใน  
ศาสนาเป็นสิ่งที่ปรารถนาของ 

กษัตริย์ต่างเมือง จึงเกิดการแย่ง 
ชิงและขนย้ายถ่ายเทกันไปมา 
พระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูป  

ขนาดใหญ่ทรงเครื่องแบบกษัตริย์  
(ไม่ทราบว่าลักษณะเดิมเป็น 

อย่างไรเพราะประดับตกแต่งมาก)  
สร้างโดยกษัตริย์แคว้นยะไข่ 

ชายแดนพม่าตะวันตกติดบังกลาเทศ 
เมื่อกว่าพันปีมาแล้ว



พระมหามัยมุนี เมืองอมรปุระ พระพุทธรูปสำคัญของพม่าที่คนนับถือมาก 
ปิดทองและตกแต่งจนมองไม่เห็นความงามของรูปทรงที่แท้จริง 



พิธีสรงน้ำพระพักตร์(ล้างหน้าพระ)และลวดลาย
ตกแต่งส่วนฐานของพระมหามัยมุนี



ประติมากรรมสำริดของเขมรในวัดยะไข่หรือวัดมหามัยมุนี 
มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเขมรเมือง

พระนคร(นครธม) กรุงศรีอยุธยา กรุงหงสาวดี กรุงยะไข่ 
 และอมรปุระเมืองหลวงเก่าของพม่า



(นอกประเด็น)บทบาทของประติมากรรมสำริดในทุกวันนี้



นอกจากสร้างพระพุทธรูป  
ขนาดใหญ่แล้ว ชาวพุทธยัง 
นิยมสร้างพระพุทธรูปขนาดเล็ก 
ที่เป็นประติมากรรมนูนต่ำ โดย 
การใช้แม่พิมพ์หล่อหรือกดออกมา  
เป็นจำนวนมาก พระพิมพ์เหล่านี้  
ทำด้วยวัสดุประเภทโลหะผสมหรือ  
เป็นดินเผา มีขนาดต่างๆกันแต่ขนาด  
ที่ใหญ่สุดจะยาวประมาณหนึ่งศอก  
มีจำนวนมากโดยนำไปฝังไว้ใต้โบสถ์  
หรือเจดีย์ด้วยความเชื่อว่าเป็นการ 
สืบต่อพระศาสนาให้ยืนนาน  
 
 



พระเครื่องบูชา สมัยและ
แบบต่างๆตามความเชื่อ
ของชาวพุทธ เป็นพระ
พิมพ์ขนาดเล็ก ทั้งหมด
ต่างก็เป็นสัญลักษณ์แทน
องค์พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 
นิยมสร้างและบรรจุไว้ใน
เจดีย์เพื่อสืบต่อพระ
ศาสนา ต่อมาเพิ่มความ
นิยมทำภาพพระภิกษุ
สงฆ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่
เคารพนับถือขึ้นมาบูชา



ท่ายืนของประติมากรรมกรีกคลาสสิคที่ทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ขาข้าง
ใดข้างหนึ่งและหย่อนขาอีกข้างหนึ่ง  ทำให้ลำตัวส่วนสะโพก  
ไหล่  และศีรษะบิดไม่ตรง  เป็นท่ายืนที่นิยมใช้กันสืบมาหลาย
ยุคสมัย  จนถึงศิลปะคันธาระและศิลปะอินเดียรวมถึงดินแดนที่
ได้รับวัฒนธรรมจากอินเดีย  ซึ่งอินเดียเรียกว่าท่า “ตริภังค์”



   ศรีวิชัย     ท่าตริภังค์ในประติมากรรม
พุทธและฮินดู



 คันธาระ                    คุปตะ               ศรีวิชัย



โบสถ์วัดพระแก้วเป็นสถาปัตยกรรม แต่ครุฑแบกเหล่านี้
เป็นประติมากรรม



ยักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่ประดับด้วย  
กระเบื้องเคลือบเป็นประติมากรรม  

ลอยตัวที่แสดงให้เห็นถึงความ  
สามารถของช่างไทยโบราณ



หัวเรือพระราชพิธีหรือเรือรบสมัยโบราณก็เป็นงาน
ประติมากรรม



ประติมากรรมปูนปั้นที่วัดมหาธาตุ เพชรบุรี เป็นศิลปะแบบ
อุดมคติประเพณีไทยที่สร้างสรรค์โดยประติมากรชาวเพชรบุรียุค

ปัจจุบัน งดงาม 
ด้วยฝีมือช่างที่มากด้วยประสบการณ์



หน้ากากแสดงละคร 
ของชาติต่างๆก็เป็นประติมากรรม



ระเบียงประวัติศาสตร์
ของนครวัด มีภาพแกะ
สลักนูนต่ำประดับล้อม
รอบทั้ง 4 ด้าน  เป็นภาพ
เกี่ยวกับกษัตริย์ผู้สร้าง
นครวัด  ภาพรามเกียรติ์ 
ภาพมหาภารตะยุทธ 
ภาพกวนเกษียรสมุทร 
(เทวดากับอสูรกวนน้ำ
ทิพย์)



ประติมากรรมแกะสลักนูนต่ำ  
ภาพกองทัพสยาม ที่ระเบียง  
ประวัติศาสตร์นครวัด



ภาพนางอัปสร(นางฟ้า)ที่นครวัด สัญลักษณ์ของ
สรวงสวรรค์หรือวิมานของเทพเจ้า



ปราสาทบันทายสรีเป็นปราสาทขนาดเล็ก  
อยู่ในป่านอกเมืองนครธม  

แม้ว่าจะไม่ยิ่งใหญ่อลังการเท่านครวัด แต่ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นปราสาทที่งดงามที่สุด โดยเฉพาะ
ลวดลายแกะสลักหินทรายที่อ่อนหวานบอบบาง


