
ศิลปะกับศาสนา



อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อศิลปะ

- ความเชื่อความศรัทธาท าให้เกิดการสร้างศิลปะ
- ปรัชญาความเชือ่ทางศาสนามีส่วนก าหนดแบบแผนศิลปะ



บทบาทของศิลปะที่มีต่อศาสนา

- การสื่อสารด้วยภาพ
- ท าให้ค าสอน ธรรมมะ ปรากฏเป็นรูปธรรม
- มีส่วนในการเผยแพร่ศาสนา
- ส่งเสริมให้เกิดความศรัทธา
- ศิลปะเป็นบันไดขั้นต้นของศาสนา



ศิลปะอิสลาม



ศาสนาอิสลามห้ามสร้างรูปเคารพโดยเฉพาะรูป
มนุษย์และสัตว์  การแสดงออกทางศิลปะจึง
เน้นหนักไปทีส่ถาปัตยกรรมและการตกแต่งด้วย
ลวดลายประดับทั้งภายในและภายนอก  ข้อห้าม
ดังกล่าวเป็นกรอบใหญ่ที่ใช้อยู่ทั่วไปในดินแดนที่
เป็นมุสลิม



แม้จะอยู่ในกรอบเดียวกันแต่ศิลปะอิสลามทั่วโลกก็มิได้
เหมือนกันโดยสิ้นเชิง  เพราะศิลปะอิสลามจะผสมผสานกับ
ศิลปะดั้งเดิมที่มีอยู่แต่ละท้องถิ่น ท าให้เกิดแบบแผนที่
แตกต่างกันออกไปหลายๆแบบ  ที่มีชื่อเสียงได้แก่

- แบบเปอร์เซีย (Persian style)
- แบบตุรกี (Turkish style)
- แบบมัวร์ (Moorish style)ใน สเปน



ศิลปะส่วนอื่นที่รองลงไปได้แก่ จิตรกรรมขนาดเล็ก 
เซรามิก (เช่น กระเบื้องเคลือบ โมเสค ภาชนะต่างๆ)  
พรม  เครื่องทอง  ฯลฯ  ส่วนประติมากรรมไม่มี
บทบาทในศิลปะอิสลาม



หออาซาน
แห่งซามาร่าเมือง
หลวงแห่งที่สองรอง
จากแบกแดด 



ศิลปะอิสลามแบบเปอรเ์ซีย(อิหรา่น)



โครงสร้างส าคัญ
ของมัสยิดได้แก่
โดมและหอคอย 
(Dome-

Minaret) โดม
ของเปอร์เซียมี
รูปทรงคล้าย
หอมหัวใหญ่



การเขียนตัวอักษรด้วยลายมือภาษาอาราบิก ซึ่งเขียนขึ้นบนผนังก าแพงและเพดานทั้งส่วนภายในและภายนอกสุเหร่า ส าหรับ
เรื่องหรือข้อความงานเขียนลายมือนี้อาจได้รับสืบทอดมาจากต้นตอที่แตก ต่างกันในศาสนาอิสลาม ซึ่งอาจได้รับมาจากค าต่างๆ 
ในพระคัมภีร์อัล-กุรอ่าน หรือมาจากขนบจารีตมุขปาฐะ (the oral traditions) ที่เกี่ยวพันกับค าพูดและการกระท าของ
ท่านศาสนามุฮัมหมัด

ศิลปะอิสลามแบบเปอร์เซีย Ispahan mosque



Espahan mosque



Minaret of                 

Espahan mosque



ลายประดับภายในคล้ายรังผ้ึงคือ
ลักษณะพิเศษในสถาปัตยกรรม
อิสลาม มักตกแต่งอยู่ตรงมุม
ส่วนบนของคูหาหรือใต้โดม

Espahan mosque



กระเบื้องเคลือบหรือโมเสคที่
ตกแต่งอยู่ภายในมัสยิดเป็น
ลวดลายจากพืช บางส่วนเป็น
ลวดลายจากตัวอักษร (Islamic 

Calligraphy) ซึ่งเป็นค าสวด
หรือสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

Espahan mosque



Jama Masjad, Old 

Delhi, India ได้รับอิทธิพล
จากเปอร์เซียได้แก่ลักษณะของ
Domeและ Arch แต่ส่วน
ยอดของหอคอยเป็นลักษณะ
เฉพาะถิ่นของอินเดีย ศิลปะอิสลาม
ในอินเดียจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า Hindu-Saracenic 

style



ทสัมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ของกษัตริย์ทีส่ร้างไว้ส าหรับมเหสี “มุมตาส”



St. Sophia

อิสตันบูล ตุรกี ต้นแบบ
ของสถาปัตยกรรม
อิสลามแบบเติร์กมี
แผนผังเป็นกางเขนแบบ
กากบาทลักษณะพิเศษ
คือโดมเตี้ยต่ ากว่าครึ่ง
วงกลมเป็นแบบเดิมของ
ศิลปะไบแซนไทน์



ภายในโบสถ์ St. 

Sophia ตกแต่งด้วยโม
เสคสีต่างๆเป็นภาพใน
ศาสนาคริสต์ พวกเติร์กได้
ขูดบางส่วนทิ้งหรือฉาบปูน
ปิด ต่อมาได้บูรณะและ
กระเทาะปูนออกจึงได้เห็น
ภาพเหล่าน้ีอีก



โมเสคภาพนักบุญและเรื่องราวต่างๆของศาสนาคริสตภ์ายในโบสถ์ St. Sophia



ภาพแม่พระกับเด็กและนักบุญในโบสถ์ St. Sophia



Arch แบบเปอร์เซีย
Arch แบบอียิปต์
Arch แบบมัวร์ในสเปน



แบบมัวร์ 
(Moorish style

ใน สเปน)



แบบมัวร์ (Moorish styleใน สเปน)



ลวดลายอาหรับประกอบด้วยลวดลายเรขาคณิตดที่ต่อเน่ืองติดกัน บางคร้ังก็จะสลับด้วยอักษรวิจิตร
บรรยายลวดลายอาหรับว่าเป็น “ลวดลายพืชพรรณที่ประกอบด้วยลายใบปาล์มคร่ึง...และเต็ม ที่เป็น
ลวดลายที่ต่อเน่ืองติดต่อกัน แต่ละใบงอกออกมาจากปลายใบ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmette&action=edit&redlink=1


ลวดลายจากตัวอักษร 
(Islamic Calligraphy) 
ซึ่งถือเป็นงานศิลปะวาดเส้นอย่าง
หนึ่งเช่นเดียวกับการเขียน
ตัวหนังสือจีนหรือญี่ปุ่น



ภาพตัวแทนพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ที่แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆ 
(zoomorphisms) การน าตัวอักษรมาสร้างขึ้นเป็นภาพด้วย โดยการประกอบค าต่างๆ ขึ้นเป็น
รูปร่าง เรียกว่า calligram



จิตรกรรมขนาดเล็ก  (Miniature)  
เป็นภาพประกอบวรรณกรรมจึงได้รับ
การยกเว้นให้วาดภาพคนหรือสัตว์ได้  
ลักษณะทั่วไปเป็นภาพวาดแบนๆ 2 มิติ  
อาจมีน้ าหนักอ่อนแก่หรือแสงเงาบ้าง
เล็กน้อยในบางภาพ



เทสเซลเลชัน เริ่มต้นด้วยนักศิลปชาวอิสลามได้สื่อความรู้ ความซาบซึ้ง ในคณิตศาสตร์ของตนเองใน
รูปแบบของศิลป เทสเซลเลชัน คือ การจัดรูปปิดหลายรูปให้คลุมระนาบ โดยไม่ให้เกิดการเหลื่อม
ล้ า หรือ ซ้อนทับกันระหว่างรูปและไม่ให้มีช่องว่างในระนาบเหลืออยู่ 



ศาสนาคริสต์



ศ า ส น า ค ริ ส ต์ ศิ ล ป ะ ค ริ ส เ ตี ย น

ในยุคแรกรับอิทธิพลมาจากศิลปะโรมัน อาคารในสมัยแรก จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ถูกฆ่า เรื่องศาสนา 
วิหารพิธีเจิมน้ ามนต์ ผนังภายนอกอาคารจะถูกปล่อยไว้เรียบ ๆ ทื่อ ๆ ผนังภายในอาคารจะประดับด้วยเศษ
หินสีแวววาว ส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น เสารายแบบโรมัน เสาก่ออิฐ หลังคาทรงโค้งแผนผังอาคารมี 2 
แบบ คือแบบชนิดตามยาว และแบบชนิดศูนย์กลาง ซึ่งมีรากฐานมาจากสถาปัตยกรรมโรมัน อาคารที่มีแนว
ยาวเหมาะส าหรับขบวนพิธีการที่สง่างาม อาคารชนิดมีศูนย์กลางส าหรับเป็นสถานของนักบุญคนส าคัญ



ง   า   น   ป   ร   ะ   ติ   ม   า   ก   ร   ร   ม   ใ   น   ยุ   ค   ค   ริ   
ส   เ   ตี  ย  น 

ถูกลดความส าคัญ อันเนื่องมากจากบทบัญญัติในพระคัมภีร์ เกี่ยวกับรูปเคารพบูชา 
ประติมากรรมมักจ ากัดอยู่กับงานขนาดเล็ก ๆ ได้แก่ งานแกะสลักรูปคนบนโลงศพ 
ถ้วยและจานโลหะ งานแกะสลักงาช้าง โกศบรรจุธาตุศักดิ์สิทธิ์



Catacombs



Roman  Basilicas



Cristian  

Basilicas Latin – Cross  Plan



Roman



Roman – Coliseum Arch



Coliseum



Pont du Gard (Roman Aqueduct): France



Old Town of Segovia and its Aqueduct :Spain



Greek - Cross

Latin - Cross



Romanesque                                             Pisa



Pisa

สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์เป็นการ
ก่ออิฐฉาบปูน มีหลังคาทรงโค้ง
กากบาทและมีลักษณะส าคัญ คือ

1. มีความหนักแน่น ทึบคล้ายป้อม
โบราณ
2. มีโครงสร้างวงโค้งอย่างโรมัน
3. มีหอสูง 2 หอ หรือมากกว่านั้น
4. มีช่องเปิด ตาหน้าต่างหรือ
ประตูท าเป็นโครงสร้างวงโค้งวาง
ชิด ๆกัน
5. มีหน้าต่างแบบวงล้อ เป็นรูป
วงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นซี่



Gothic

ศิลปะโกธิคเร่ิมต้นจากฝรั่งเศส ปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 17 และแพร่หลายไปยัง ประเทศอื่น ๆ 
และมีลักษณะตามภูมิภาคนั้น ๆ มีผนังเปิดกว้าง มี
ส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษและมีแบบที่เป็นลายเส้นอัน
ซั บ ซ้ อ น  เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ นิ ย ม ท า ง ศ า ส น า 
โครงสร้างหลังคาเป็นโค้งแหลม



Gothic  

จิตรกรรมประดับกระจกสี
(Stained  Glass) จิตรกรรมสมัย
โกธิค มีพื้นท่ีเขียนภาพบนฝาผนังน้อยลง 
เพราะสถาปัตยกรรม
มีช่องเปิดมาก ดังนั้นจึงมักเน้นไปที่การ
ออกแบบกระจกสีบานหน้าต่าง



Renaissance Michelangelo



ก าเนิดจีซัส



ก าเนิดจีซัสโดยจิตรกรชาวฟลานเดอร์(เบลเยี่ยม)



Renaissance





วิชามนุษย์ – ศิลปะ, บทที่ 2-3
ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่

http://www.finearts.cmu.ac.th/thai/articles/kamol/


