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แผนการสอนสัปดาห์ที่ 3 และ 4 
สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันออก       

 
 

แผนการสอนสัปดาห์ที่ 3 และ 4  สุนทรียะในงานศิลปะประเพณีตะวันออก       
 

สัปดาห์ 
 

เนื้อหา วัตถุประสงค์และเนื้อหากระบวนวิชา จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

3 แนวคิดปรัชญาของ 
พราหมณ์/พุทธ/
อิสลาม/ 
ฮินดู 

ศาสนาในโลกตะวันออกท่ีมีแนวคิด
ความเชื่อ และรูปสัญลักษณ์ ส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์งานศิลปะ  

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายแนวคิดความ
เชื่อที่มีผลต่องานศิลปะ 

ศิลปะประเพณีอินเดีย                                                               ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์ แนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะอินเดีย 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายแนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะ
อินเดีย 

4 ศิลปะประเพณีจีน/
ญี่ปุ่น                                                            

ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์ แนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะจีน/ญี่ปุ่น                                                            

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายแนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะจีน
และญี่ปุ่น 

ศิลปะประเพณี
ไทย                        
                           
                

ศึกษารูปแบบ เอกลักษณ์ แนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะไทย                                                        

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายแนวคิดและ
ยุคสมัยของศิลปะไทย 
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แนวคิดปรัชญาของพราหมณ์ พุทธ อิสลาม ฮินดู 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู 

ฮินดู (Hinduism) ในตอนแรกเริ่มเรียกตัวเองว่า “พราหมณ์” เป็นศาสนาที่เก่าแก่ของพวกอารยันที่
เกิดขึ้นในอินเดีย  เป็นศาสนาที่น าความเชื่อผนวกเข้ากับธรรมชาติ  และเป็นศาสนาแบบพหุเทวนิยม ที่นับถือ
เทพหลายองค์ เกิดมาจากความเชื่อของชาวอารยันที่นับถือบูชากราบไหว้ธรรมชาติ และเชื่อว่ามีเทพเจ้าประจ า 
ธรรมชาตินั้น ๆ ท าให้หลักค าสอนเกี่ยวเนื่องกับการประพฤติตนตามกฎของธรรมชาติ และเคร่งครัดในเรื่อง
ของวรรณะที่เป็นจารีตปฏิบัติในสังคม  ต่อมาศาสนาได้เสื่อมความนิยมลงระยะหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของ
ศาสนาพุทธ จึงแต่งคัมภีร์ปุราณะขึ้นมาใหม่แล้วฟ้ืนฟูปรับปรุงศาสนาพราหมณ์เป็นให้เป็นศาสนาฮินดู 

ในสมัยพระเวทตอนต้น ชาวอารยันจัดเทพเจ้าเป็น 3 หมวด(เสฐียร พันธรังสี(2549). ศาสนา
เปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จ ากัด. หน้า 55.)  คือ พวกที่หนึ่งอยู่บนสวรรค์ ได้แก่ พระ
อาทิตย์ พระจันทร์ เป็นต้น  พวกที่สองอยู่บนพ้ืนอากาศ  ได้แก่ พายุ วรุณ เป็นต้น  พวกที่สามอยู่บนพ้ืนโลก 
ได้แก่ อัคนี ธรณี เป็นต้น  ในสมัยพระเวท นับถือพระอินทร์ว่า เป็นเทพเจ้าสูงสุด มีสายฟ้าเป็นอาวุธ สามารถ
ท าลายศัตรูได้ ต่อมาในสมัยพราหมณะ เชื่อว่า มีเทพองค์ใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งหลาย คือพรหม (เป็นปรมาตมัน 
หมายถึง สิ่งที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นที่รวมของทุกสิ่งทุกอย่างในสากลโลก) เป็นผู้สร้างโลก มนุษย์รวมถึงเทพเจ้า แล้ว
ลิขิตชะตาชีวิตให้  เมื่อตายแล้วก็ต้องกลับคืนสู่พระพรหม นอกจากนี้ยังมีเทพผู้ยิ่งใหญ่ คือพระนารายณ์  และ
พระศิวะ เทพเจ้าทั้ง 2 องค์ นี้ได้รับการนับถือเทียบเท่ากับพระพรหม ท าให้เรียกเทพเจ้าทั้ง 3 พระองค์ว่า "ตรี
มูรติ" ซึ่งแปลว่า "รูปสาม" (ดนัย ไชยโยธา(2536). มนุษย์กับอารยธรรมในเอเชียงใต้ เล่ม 1 . กรุงเทพฯ : โอ.
เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. หน้า 66.)ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดความเชื่อ โดยการน าพุทธแบบมหายานเข้ามา
ผสมกับศาสนาพราหมณ์ แล้วเรียกชื่อใหม่ว่า “ฮินดู” หมายถึงศาสนาทั้งหมดของชาวอินเดีย โดยให้
ความส าคัญกับเทพตรีมูรติ ซึ่งเทพตรีมูรติแท้จริงเป็นองค์เดียวกัน  แต่แบ่งภาคออกเป็น 3 องค์ เพ่ือท าหน้าที่
สามประการ คือ  

1. พระพรหมเป็นพระผู้สร้างโลก มีพระสรัสวดีเป็นพระชายาหรือศักติ และมีหงส์เป็นพาหนะ  
2. พระศิวะเป็นผู้ท าลาย มีพระอุมาเป็นชายาหรือศักติ และมีโคนนทิเป็นพาหนะ ใช้ศิวลึงค์บน 
    ฐานโยนีเป็นสัญลักษณ์ของรูปเคารพ 
3. พระนารายณ์หรือพระวิษณุ เป็นผู้ปกป้องและรักษาโลก มีพระลักษมีเป็นชายาหรือศักติ และมี 
 ครุฑเป็นพาหนะ  

 
หลักปฏิบัติของศาสนาพราหมณ์ฮินดู นอกเหนือจากการนับถือเทพเจ้าแล้ว ยังมีหลักในการด ารงชีวิต 

ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

1. อาศรม 4  คือ ขั้นตอนการด าเนินชีวิตของชาวฮินดู  โดยก าหนดเกณฑ์อายุคนไว้ประมาณ 100 ปี 
แบ่งช่วงของการใช้ชีวิตไว้ 4 ตอน ประกอบด้วยพรหมจารี( 8-15 ปี) เป็นวัยแห่งการศึกษาหาความรู้ คฤหัสถ์
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(15-40 ปี) คือการครองเรือน  วานปรัสถ์ (40-60 ปี) เริ่มแยกตัวออกไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าและสันยาสี (60 ปี
ขึ้นไป) ต้องสละกิเลสแล้วออกบวชเพ่ือพบความหลุดพ้น(โมกษะ) 

2. โมกษะ คือ การหลุดพ้น(เหมือนนิพพานในพุทธศาสนา) เป็นหลักความดีสูงสุด โดยฮินดูเชื่อว่าหากรู้
แจ้งในอาตมันของตนว่าเป็นหลักอาตมันของโลกพรหมแล้ว ก็จะเกิดการหลุดพ้นและจะไม่ปฏิสนธิกลับมาเวียน
ว่าย ตาย เกิดอีก เพราะอาตมันของตนจะไปรวมอยู่กับปรมาตมัน(พรหม) 

3. วรรณะ แปลว่า “สี” เป็นระบบการแบ่งชนชั้นและบทบาทหน้าที่ของตนในสังคมอินเดีย ประกอบด้วย
วรรณะพราหมณ์ คือ ผู้ท าพิธีกรรม ศึกษาจดจ าและสืบต่อคัมภีร์พระเวท  วรรณะกษัตริย์ ท าหน้าที่เป็น
ผู้ปกครอง นักรบป้องกันบ้านเมือง และท าศึกสงคราม  วรรณะแพศย์ คือ ผู้ประกอบพาณิชกรรม เกษตรกรรม 
ซึ่งเป็นวรรณะของคนส่วนใหญ่ในสังคม วรรณะศูทร คือ กรรมกร ผู้ใช้แรงงาน หากมีการแต่งงานข้ามวรรณะ 
บุตรที่เกิดมาก็จะกลายเป็นจัณฑาล ซึ่งอยู่นอกวรรณะและเป็นที่รังเกียจของทุกวรรณะ มักหาเลี้ยงตนด้วยการ
เป็นขอทาน 
 
ศาสนาพุทธ 
 เกิดขึ้นโดยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านามว่า “โคตมพุทธ” หรือชื่อที่รู้จักคือ “เจ้าชายสิทธัตถะ” โดย
พุทธศาสนาเกิดขึ้นในสังคมอินเดียที่มีการนับถือศาสนาพราหมณ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าขณะที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็
ได้รับการศึกษาเล่าเรียน และการปฏิบัติตามจารีตของพราหมณ์ในวรรณกษัตริย์  จวบจนพระองค์เริ่มสงสัยใน
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงหนีออกจากวังไปค้นหาความจริงในป่า ระยะแรกทรงใช้วิธีบ าเพ็ญเพียรทุกรกิริยาตาม
แบบการค้นหาทางหลุดพ้นของพราหมณ์  แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะต้องทนทุกข์ทรมานร่างกาย บั่นทอนชีวิตและ
จิตใจหม่นหมองไปด้วย จนกระทั้งพระองค์ค้นพบทางสายกลางในการนั่งวิปัสนา จนตรัสรู้ได้ในที่สุด โดยการรู้
แจ้งตามความหมายของพุทธศาสนา หมายถึงการรู้เห็นสภาพแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งปวง คือ อริยสัจ 4 (ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค)(เสฐียร พันธรังสี(2549). ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น 
จ ากัด. หน้า 136.) จากนั้นก็เผยแพร่ศาสนาให้ชาวอินเดียทุกวรรณะ ซึ่งเมื่อค าสอนได้เผยแพร่ไปชาวอินเดียที่
ถูกกดข่ีจากวรรณะพราหมณ์และวรรณะอื่นๆ ต่างก็เปลี่ยนมานับถือพุทธ เพราะพุทธให้สิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมกัน   

หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วประมาณ 100 ปี พุทธศาสนาก็เริ่มมีความคิดเห็นแตกต่าง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  จนมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็แยกออกเป็น 2 นิกาย คือมหายาน
(อาจาริยวาท) กับหีนยาน(เถรวาท)  

มหายาน เป็นนิกายที่เกิดจากการตีความพระธรรมใหม่จากภิกษุกลุ่มหนึ่งเรียกว่า “ มหาสังฆิกะ ”ซึ่ง
เป็นภิกษุฝ่ายเหนือของอินเดีย บางทีเรียก "อุตรนิกาย" (นิกายฝ่ายเหนือ) ค าว่า "มหายาน" ซึ่งแปลว่า "ยาน
ใหญ่" ที่น าพาพุทธศาสนิกชนจ านวนมากให้ข้ามวัฏสงสาร(ความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิด) ทั้งยังตีความ
ว่าแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์กายทิพย์ ที่ลงมาจุติยังโลกเพ่ือช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ (สุมาลี มห
ณรงค์ชัย(2550). มหายาน ภาษาคน-ภาษาธรรม. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด. 
หน้า 15) หลักค าสอนเน้นแนวคิดเรื่องการบ าเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเพ่ือช่วยเหลือสรรพชีวิตใน
โลกไปสู่ความพ้นทุกข์ โดยเฉพาะนิกายมหายานในจีนนับถือศรัทธาพระโพธิสัตว์กวนอิมมากกว่าพระพุทธเจ้า  
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และเน้นหลักการปฏิบัติช่วยเหลือคนอ่ืนให้ได้มากที่สุดบางครั้งอาจจะต้องยอมตกนรก ถ้าหากการกระท านั้น
การช่วยชีวิตผู้อื่นไว้ได้  ซึ่งเป็นคุณลักษณะของการถือศีลบารมีและทานบารมีของมหายาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
น าไปสู่การหลุดพ้น ทั้งนี้การบ าเพ็ญเพียรบารมียังท าได้หลากหลายวิธี สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธรรมเนียม
และลักษณะนิสัยของแต่ละท้องถิ่นได้ แตกต่างจากพุทธเถรวาทที่ต้องบวชเป็นเพศบรรพชิตเท่านั้นจึงจะ
สามารถบรรลุอรหันต์ได้ หลักธรรมที่ส าคัญเช่น ปรัชญาปารมิตาสูตร สัทธรรมปุณฑริกสูตร อวตังสกสูตร ฯลฯ 
นิกายนี้รุ่งเรืองมากในประเทศทิเบต จีน มองโกเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม  
          หีนยาน หรือ เถรวาท(หมายถึง ผู้ปฏิบัติตามพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัด) เป็นนิกายของภิกษุฝ่ายใต้ของ
อินเดีย บางทีเรียก "ทักษิณนิกาย" (นิกายฝ่ายใต้) มุ่งสอนให้พระสงฆ์ปฏิบัติเพ่ือดับกิเลสของตนเอง เพ่ือมุ่งสู่
นิพพาน ห้ามเปลี่ยนแลงแก้ไขพระธรรมวินัยอย่างเด็ดขาด  และต้องปฏิบัติตนตามท่ีพระพุทธองค์เคยบัญญัติไว้
ในพระไตรปิฎกอย่างเคร่งครัด นิกายนี้มีผู้นับถือมากในประเทศศรีลังกา พม่า ลาว ไทย และกัมพูชา เป็นนิกาย
ที่เน้นให้พุทธศาสนิกชนทดลองปฏิบัติตามพระธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้จริง  ห้ามหลงเชื่อในหลักค าสอนหากยัง
ไม่เคยลองปฏิบัติ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหลักธรรมชาติแบบสากลที่มีเหตุมีผลเสมอ หลักธรรมที่ส าคัญเช่น 
มรรค 8 หรือมัชฌิมาปฏิปทา, อริยสัจ 4, อิทธิบาท 4, หลักปฏิจจสมุปบาท เป็นต้น 
 
ศาสนาอิสลาม 

อิสลาม เป็นค าภาษาอาหรับ แปลว่า การสวามิภักดิ์ รากศัพท์มาจากค าว่า อัส -สิลมฺ หมายถึง สันติ 
หมายถึงการสวามิภักดิ์  หรือการถวายตัวแด่พระเจ้า(พระอัลลอฮ์)(เสฐียร พันธรังสี(2549). ศาสนา
เปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ : บริษัท ตถาตา พับลิเคชั่น จ ากัด. หน้า 421.) ด้วยการปฏิบัติตามค าบัญชาของ
พระองค์ที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อัลกุรอาน ซึ่งพระอัลลอฮ์เป็นเทพพระเจ้าองค์สูงสุดและเป็นเพียงองค์
เดียว ที่ชาวมุสลิมนับถือ โดยมีศาสนทูตที่เป็นสื่อกลางรับสาส์นจากพระอัลลอฮ์ รับมอบหมายให้สอนศาสนา
อิสลามแก่มนุษยชาติ ศาสนทูตท่านสุดท้ายคือ นบีมุฮัมมัด ได้เผยแผ่สาส์นของอัลลอฮ์ ในช่วงปี ค.ศ. 610  – 
632 ซึ่งสาส์นที่ถูกส่งมาให้แก่มวลมนุษยชาติมีจุดประสงค์หลัก 3 ประการคือ 

1. หลักการศรัทธา ให้มนุษย์ศรัทธาในอัลลอฮ์ ให้การเคารพบูชาและภักดีพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์
เดียว ที่ไม่แบ่งภาค หรือแบ่งแยกเป็นสิ่งใด ทรงเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ขับเคลื่อนจักรวาลด้วยระบบที่ละเอียดอ่อน ทรงสร้างสรรพสิ่งในจักรวาลตามพระประสงค์ ดังนั้นคน
ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในความเมตตาและคุณงามความดีของพระองค์ รวมถึงศรัทธา ในวันปรโลก 
วันที่มนุษย์ฟ้ืนคืนชีพอีกครั้งเพ่ือรับการพิพากษา และรับผลจากการกระท าความดีหรือความชั่ว
ในขณะทีชีวิตอยู่บนโลก 

2. หลักจริยธรรม เป็นจริยธรรมอันสูงส่งเพ่ือการครองตนอย่างมีเกียรติ ด าเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง
เลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสังคม ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนให้
ผู้อื่น 
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3. หลักการปฏิบัติเป็นธรรมนูญครอบคลุมทุกด้านส าหรับมนุษย์ ในการด ารงชีวิตเพ่ือให้เกิดความสงบสุข 
เพ่ือใช้เป็นหลักในการบริหารด้านการปกครอง เศรษฐกิจ หรือการประกอบกิจการงานต่างๆ ต้องเลือก
ให้ความเหมาะสมกับตนเองและสังคม  

 
ลักษณะของปรัชญาตะวันออก มุ่งแสวงหาและพยายามตอบค าถามความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิต 

โดยสร้างจารีตปฏิบัติปฏิบัติตนให้สอดคล้องและเข้าถึงความจริงนั้น  จึงท าให้ศาสนาผนวกกลืนเข้ากับแนวคิด 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และสังคมของชาวตะวันออก ทั้งนี้ยังยกระดับศาสนาให้เป็นคุณค่าสูงสุดของสังคม 
ทุกระดับชั้นในสังคมต้องอุปถัมภ์และสืบต่อตามแนวทางปฏิบัติของแต่ละศาสนา ดังนั้นโลกทัศน์ของชาว
ตะวันออกจึงมองศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

ดังนั้นรูปแบบของงานศิลปกรรมส่วนใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นเพ่ือรองรับการใช้งานของศาสนาเป็นส าคัญ 
ทั้งในงานสถาปัตยกรรม การประดับตกแต่งศาสนสถานด้วยงานหัตถกรรมและประติมากรรม เป็นต้น อีกทั้งยัง
น าเอาหลักคิด ความเชื่อทางศาสนามาตีความและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นศิลปะ
แบบอุดมคติ ที่ต้องใช้ปรัชญาธรรมในการเข้าถึง ทั้งนี้ความงามแบบอุดมคติยังมิอิทธิพลต่องานศิลปกรรมทั่วไป 
เช่น ในงานจิตรกรรมไทยประเพณี การวาดภาพคน ภาพสัตว์ หรือภาพธรรมชาติ ไม่ได้เป็นแบบเหมือนจริง ที่มี
กล้ามเนื้อ เส้นขน หรือภาพสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง แต่ เป็นการน าธรรมชาติมาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตาม
ความงามในแบบคตินิยม ที่ลักษณะของภาพคนไม่แสดงกล้ามเนื้อ  น้ าในมหาสมุทรท าเป็นลายคลื่น เป็นต้น 
ต่างจากโลกตะวันตกที่มีรากฐานปรัชญา มาจากความเหมือนจริงตามที่เห็น(Realistic) เป็นแนวคิดที่ให้
ความส าคัญกับรูปธรรมตามธรรมชาติ จึงเป็นคุณค่าความงามที่ชาวตะวันตกน ามาใช้สร้างสรรค์งานศิลปกรรม  

ทั้งนี้ประเทศตะวันออกต่างก็มีเอกลักษณ์ประจ าชาติของตนเองมาแต่ยุคโบราณ ท าให้ศิลปะของชาว
ตะวันออกมีลักษณะรูปแบบตนเองตามรสนิยมและความรู้สึกของตน โดยมี 2 อารยธรรมหลักที่มีความ
เจริญรุ่งเรืองมาก่อนนับพันปีให้อิทธิพลต่องานศิลปกรรมประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชียคือ อินเดียและจีน  
 
ศิลปะประเพณีอินเดีย      
           

ศิลปะอินเดียพบเมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนพุทธศักราช  ในช่วงนี้ถือเป็นศิลปะในยุคโบราณ มี
หลักฐานในแถบลุ่มแม่น้ าสินธุ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ที่เมืองฮะรัปปา (Harappa) และโมเหนโช- 
ดาโร (Mohenjo-daro) โดยนักโบราณคดีค้นพบซากเมืองที่ใช้อิฐในการก่อสร้าง มีวิทยาการวางผังเมืองและ
ท่อระบายน้ าอย่างเป็นระเบียบ รวมถึงงานประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็กเป็นรูปชายมีเครา จากหลักฐานที่ขุด
พบจึงสันนิษฐานว่าอยู่สมัยเดียวกับอาณาจักรเมโสโปเตเมียและอียิปต์ (อนันตชัย จินดาวัฒน์(2555). ก าเนิด
อารยธรรมโบราณ. กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์. หน้า 137.) 
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ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 - 6 เริ่มเกิดศิลปะอินเดียขึ้น โดยศิลปกรรมที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์อยู่ ใน

สมัยราชวงศ์โมริยะ จนถึงราชวงค์ศุงคะ เฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราว พ.ศ. 296 หรือ 275 
ถึง พ.ศ. 306 หรือ 311(สุภัทรดิศ ดิศกุล(2534). ศิลปะอินเดีย. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา. หน้า 38.) 
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนาและส่งผลต่อการวางรากฐานศิลปกรรมพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  ทั้งยัง เกิด
งานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแกะสลักถ้ าขุดเข้าไปในภูเขาเลียนแบบโครงสร้างเครื่องไม้  ซึ่งเป็นศาสน
สถานในพุทธศาสนา เรียกว่าถ้ าเจติยสถานและถ้ าวิหาร (สุภัทรดิศ ดิศกุล(2534). ศิลปะอินเดีย. กรุงเทพฯ : 
องค์การค้าของคุรุสภา. หน้า 40. ) เช่น ที่ถ้ าภาชา เพทสา และการ์ลี ส่วนงานประติมากรรมเป็นการแกะสลัก
รูปสิงห์และมีลวดลายบัวหัวเสา ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบเปอร์เชียแถบเอเชียไมเนอร์ ลักษณะงาน
ประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในสมัยนี้ ไม่มีการสลักพระพุทธรูปและไม่สร้างรูปเหมือนมนุษย์ของ
พระพุทธเจ้า แต่ใช้สัญลักษณ์แทน เช่น ดอกบัวแทนการประสูติ ต้นโพธิ์แทนการตรัสรู้ ธรรมจักรแทนการปฐม
เทศนา และพระสถูปแทนการปรินิพพาน หรือใช้บัลลังก์และฉัตร แทนรูปองค์พระพุทธเจ้า 

 
 
 
 

ภาพที่ 14  ประติมากรรม "Priest King" พบที่เมือง Mohenjo-daro.  
ภาพจาก : www.Harappa.com 
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ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 10 ศิลปะอินเดียเริ่มก่อตัวขึ้นจากอิทธิพลภายนอก

ของโรมันที่เข้ามาทางช่องแคบไคเบอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เกิดเป็นศิลปคันธารราฐ แล้วผสมผสานจน
เป็นศิลปะอินเดียในรูปแบบของตนเองคือ ศิลปะแบบมถุราเกิดขึ้นทางเหนือ และศิลปะแบบอมราวดีทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ จนกระทั่งมีพัฒนาการต่อเนื่องมาเป็นศิลปะยุคต่างๆ ดังนี้ (สุภัทรดิศ ดิศกุล(2543). 
ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง. กรุงเทพฯ : บริษัทมติชน จ ากัด. หน้า 16. ) 

1. ศิลปะคันธารราฐ รุ่งเรืองขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 หรือ 7  ได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีกและ
โรมันในด้านการท ารูปเหมือนของมนุษย์ จึงเป็นยุคแรกที่เริ่มสร้างพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์ โดยมี
ลักษณะเส้นพระเกศางอหยักศก เกล้าพระเกศาสูง(ภายหลังกลายเป็นอุษณีษะ หรือกะโหลกท่ียื่น
ออกมา) พระหัตถ์และพระวรกายแสดงความมีกล้ามเนื้อ ตลอดจนจีวรเป็นรอยริ้วผ้าตามแบบ
ศิลปะกรีก  

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 15  ถ้ าภาชา อินเดีย  ภาพจาก  : www.imgur.com 
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2. ศิลปะมถุรา อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-9 ได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบคันธาระผสมกับลักษณะ
พ้ืนเมือง พระพุทธรูปเกล้ามวยผมเกลี้ยง ไม่มีรอยหยักของเส้นพระเกศา พระพักตร์กลม จีวรเป็น
ริ้วห่มเฉียงดูนุ่มนวล ดูบางและแนบเนื้อ นอกจากนั้นยังมีประติมากรรมสลักด้วยศิลาทรายซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีกและโรมัน  

3. ศิลปะอมราวดี เกิดขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 6-7 
ศิลปะสมัยนี้มีลักษณะอ่อนไหว แต่เน้นลักษณะตามอุดมคติ พระพุทธรูปสมัยมักท าห่มจีวรคลุมทั้ง
องค ์แต่ลักษณะพระพักตร์ยังคล้ายแบบกรีกและโรมัน  

4. ศิลปะตุปตะ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 9-11 และหลังคุปตะ พุทธศตวรรษที่ 11-13 เกิดขึ้นทาง
ภาคเหนือของอินเดีย ถือเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของศิลปะอินเดีย พระพุทธรูปมีลักษณะแบบอินเดีย
แท้ และในสมัยนี้ประติมากรรมฮินดูก็นิยมท าตามอุดมคติใกล้เคียงกับพุทธศาสนามาก ศิลปะที่
เด่นในสมัยนี้คือ จิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ าอชันตา ส่วนศิลปะหลังคุปตะอยู่ในช่วงประมาณพุทธ 
ศตวรรษที่ 11-13 สถาปัตยกรรมมีรูปร่างใหญ่ขึ้น สมัยนี้มีเทวสถานที่ส าคัญ คือ เอลลูรา และ
เอเลฟันตะ สมัยนี้เริ่มมีศาสนสถานที่ก่อสร้างด้วยอิฐ    

 
     
 

ภาพที่ 16 พระพุทธรูปสมัยคันธารราฐ  ภาพจาก : www.wmfa.state.va.us 
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5. ศิลปะทมิฬหรือดราวิเดียน(Dravidian)  ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา เกิดศิลปะทมิฬทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย เป็นรูปแบบศิลปะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นิยมสร้างงาน
สถาปัตยกรรมด้วยศิลาก่อขึ้นรูปหลังคาแบบสันเหลื่อม แล้วตกแต่งด้วยการแกะสลักเลียนแบบ
เครื่องไม้ เช่น มหาวิหารที่เมืองตันชอร์ เทวสถานริมฝั่งทะเลที่เมืองมาวลีปุรัม เป็นต้นส่วน
ประติมากรรมส าริดที่รู้จักกันดีคือ รูปพระศิวนาฏราชฟ้อนร าอยู่ในวงเปลวไฟ  

6. ศิลปะปาละ-เสนะ อยู่ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 14-18 เป็นศิลปะทางพุทธศาสนาของอินเดีย
ภาคเหนือภายใต้การอุปถัมภ์ของราชวงศ์ปาละ-เสนะ ในแคว้นเบงกอลและพิหาร ซ่ึงพุทธศาสนา
ในสมัยปาละนับถือมหายานแบบลัทธิตันตระ ซึ่งผสมความเชื่อของฮินดูเข้าไปกับพุทธศาสนา 
สถาปัตยกรรมที่ส าคัญคือ มหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการสอนพุทธศาสนาใน
แคว้นเบงกอล ส่วนประติมากรรมมีทั้งภาพสลักจากศิลาและหล่อจากส าริดทั้งทางพุทธศาสนา
และในช่วงราชวงศ์เสนะก็เริ่มสร้างประติมากรรมตามคติแบบฮินดูมากข้ึน  

7. ศิลปะสมัยอิสลาม ระหว่างพุทธศตวรรษ 18-23 ชาวมุสลิมเข้ามาปกครองเกือบทั่วอินเดีย เกิด
งานศิลปกรรมในรูปแบบอิสลาม ที่มีการผสมผสานระหว่างศิลปะฮินดูและเปอร์เซีย  ซึ่ง

ภาพที่ 17 จิตรกรรมฝาผนังในถ้ าอชันตา อินเดีย   
ภาพจาก : www.indian-herritage.org 
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สถาปัตยกรรมหินอ่อนที่มีชื่อเสียงมาก  คือ ทัชมาฮาล เป็นสุสานสร้างขึ้นเ พ่ือไว้อาลัย 
พระนางมุมตาชมา ชายาของ เจ้าชายชาห์ชะฮาน  กษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล ศิลปกรรมที่มีความ
โดดเด่นและความงดงามคือ งานจิตรกรรมของสกุลช่างโมกุลและราชปุต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปะประเพณีจีน 

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่ง ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดียุคหิน
ใหม่ย้อนไปหลายพันปี อารยธรรมที่เกิดบริเวณลุ่มแม่น้ า 2 แห่งคือ ลุ่มแม่น้ าฮวงโห และลุ่มน้ าแยงซี โดย ลุ่ม
แม่น้ าฮวงโห มีความเจริญของวัฒนธรรมหยางเชา(Yang Shao Culture) ประมาณ 3,000-2,000 ปีก่อน
พุทธศักราช พบเครื่องปั้นดินเผาเขียนลายสีแดง สีด าหรือสีม่วงเข้ม รูปเรขาคณิต พืช สัตว์ต่างๆ และการพิมพ์
ลาย หรือขูดสลักลายเป็นรูปลายจักสาน ลายเชือกทาบบนเครื่องปั้นดินเผาเขียน ส่วนลุ่มน้ าแยงซี บริเวณ
มณฑลชานตุงพบ พบวัฒนธรรมหลงซาน (Lung Shan Culture) ประมาณ 2,500-2,000 ปีก่อนพุทธศักราช 
พบเครื่องปั้นภาชนะดินเผา 3 ขา มีเนื้อละเอียดสีด าขัดมันเงา คุณภาพดีเนื้อแกร่งและบาง  
 โดยประวัติศาสตร์ศิลปะของจีนมีรูปแบบเด่นชัดในสมัยราชวงศ์ซาง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณของจีน จากนั้นก็มีพัฒนาการเรื่อยมาตามล าดับ(ดวงธิดา ราเมศวร์.(2537) 2 อารย
ธรรมย่ิงใหญ่แห่งอาเซีย อินเดีย-จีน. กรุงเทพฯ : มายิก ส านักพิมพ์. ) ดังนี้ 

1. สมัยราชวงศ์ชาง (Shang Dynasty) 2,200-1,900 ปีก่อนพุทธศักราช มีการปกครองแบบนครรัฐ 
มีศูนย์กลางการปกครองอยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มแม่น้ าฮวงโห เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็น
ครั้งแรก พบจารึกบนกระดองเต่า และกระดูกวัว จารึกเรื่องที่การท านายโชคชะตาจึงเรียกว่า 

ภาพที่ 18 จิตรกรรมในสมัยราชวงค์โมกุล 
ภาพจาก : www.kangragroup.com 
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“กระดูกเสี่ยงทาย” และมีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ นักโบราณคดีขุดค้นพบการใช้
เครื่องมือโลหะส าริด เครื่องปั้นดินเผาสีขาวเนื้อแกร่ง เครื่องหยก อาวุธสงครามที่ท า จากส าริด 
โดยเฉพาะภาชนะส าริด(ส่วนผสมของทองแดง ตะกั่ว ดีบุก) มีรูปทรงสวยงาม  ใหญ่โต  แข็งแรง  
หล่อด้วยฝีมือที่ยอดเยี่ยม  แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคนิคท่ีเจริญกว่าการหล่อส าริดในเมโสโป
เตเมีย ลวดลายบนส าริดมีความวิจิตรสวยงาม และนิยมท าลายหน้ากากรูปสัตว์ที่เรียกว่า  “เถา
เทียะ”  ที่เห็นจมูก  เขา  และตาถลนอย่างชัดเจน  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่พบเห็นในศิลปะจีนในสมัย
ต่อๆ มา  นอกจากนั้นยังมีฝีมือในการท าเครื่องหยกประเภทต่างๆ  โดยช่างในสมัยราชวงศ์ชางมี
เทคนิคในการเจียระไนและแกะสลักหยกให้เป็นรูปและลวดลายต่างๆ กัน  ทั้งยังพบการแกะสลัก 
งาช้าง และหินอ่อน ด้วย  

2. สมัยราชวงศ์โจวหรือจิว (Chou Dynasty) 1,600-774 ปีก่อนพุทธศักราช ความก้าวหน้าทาง
ศิลปะของราชวงศ์ชาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการหล่อส าริดได้สืบทอดต่อมาในสมัยราชวงศ์
โจว  มีการเน้นลวดลายประดับประดาที่ซับซ้อนมากขึ้น มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่มณฑล
เหอนานได้ค้นพบเครื่องใช้ส าริดที่ฝังโลหะที่มีค่าจ าพวก ทองค า เงิน แก้ว และอัญมณีต่าง ๆ 
รวมถึงการแกะสลักเครื่องหยกฝีมือช่างสมัยราชวงศ์โจวก็วิจิตรงดงามกว่าสมัยราชวงศ์ชางมาก  
ทั้งนี้สมัยราชวงศ์โจวยังเป็นต้นแบบของการท าเครื่องปั้นเคลือบน้ ายา และรู้จักการเผาไฟด้วย
อุณหภูมิสูง  ในด้านสังคมวัฒนธรรม ราชวงศ์โจว มีแนวความคิดด้านการปกครอง โดยเชื่อว่า
กษัตริย์เป็น “โอรสแห่งสวรรค์” เป็นจุดเริ่มต้นยุคศักดินาของจีน เกิดลัทธิขงจื๊อ เล่าจื้อ เต๋า ที่
วางรากฐานทางสังคมจีน ที่เน้นความสัมพันธ์และการท าหน้าที่ของผู้คนในสังคม การปรับตัวให้
เข้ากับธรรมชาติ เน้นความกตัญญู เคารพผู้อาวุโส ให้ความส าคัญกับครอบครัว และส่งเสริม
การศึกษา      

3. สมัยราชวงศ์ฉิน (Ch’in Dynasty) 764-749 ปีก่อนพุทธศักราช เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์
สมัยจักรวรรดิ โดยจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สามารถรวมดินแดนของจีนให้เป็นจักรวรรดิได้เป็นครั้งแรก
คือ พระเจ้าชิวั่งตี่ หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นผู้ให้สร้างก าแพงเมืองจีน เพ่ือป้องกันการรุกล่ าของกลุ่ม
ชนอื่นๆ โดยมีเมืองหลวงตั้งอยู่ที่เสียนหยาง(บริเวณเมืองซีอานปัจจุบัน) และก าหนดให้ประชาชน
ใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งจักรวรรดิด้วยการบีบคั้นที่รุนแรงและรวดเร็ว อาทิ ใช้เหรียญกษาปณ์ 
ภาษาเขียน และมาตราชั่ง ตวง วัด ถึงแม้ว่าราชวงศ์ฉินจะมีอายุไม่ก่ีปี แต่พระองค์ได้วางรากฐาน
ส าคัญของอารยธรรมชนเผ่าฮ่ันไว้เป็นจ านวนมาก สิ่ งก่อสร้างที่ส าคัญสมัยนี้คือ ก าแพงเมืองจีน
และประติมากรรมดินเผาในสุสานที่เป็นรูปทหาร ขนาดใหญ่เท่าคนจริงมีรูปทหารและม้าศึก
จ านวนกว่า 6,000 รูป สร้างตามกรรมวิธีเครื่องปั้นดินเผาทั่วไป  
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4. สมัยราชวงศ์ฮ่ัน (Han Dynasty) 749 ปีก่อนพุทธศักราช-พ.ศ.763 เป็นยุคทองด้านการค้า มี
ความเจริญรุ่งเรืองมาก และติดต่อค้าขายกับอาณาจักรโรมัน อาหรับ และอินเดีย โดยเส้นทาง
เส้นทางสายไหม (Silk Rood ) ราชวงศ์ฮ่ันได้น าลัทธิขงจื้อมาเป็นหลักปกครองและเป็นหลักค า
สอนของรัฐ มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการที่เรียกว่าสอบ “จอหงวน” ด้านศิลปกรรม มี
งานประติมากรรมแกะสลักหินแบบลอยตัว มีกรรมวิธีการสร้างและมโนภาพในงานสถาปัตยกรรม 
นอกจากนี้ยังมีการคิดประดิษฐ์กระดาษใช้แทนผ้าไหมและแผ่นหิน ด้วยความเจริญของชนชาติ
จีนในยุคราชวงศ์ฮ่ันนี้ จึงท าให้คนจีนเรียกตัวเองว่าเป็น "ชาวฮ่ัน" สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  

 
หลังจากที่ราชวงศ์ฮ่ันเสื่อมลง ก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคขุนศึก มีสามอาณาจักรที่ตั้งขึ้นมีความเข้มแข็ง

ด้านการปกครองและมีอ านาจมากกว่าอาณาจักรอื่นๆ หรือคุ้นกันในวรรณกรรมเรื่อง สามก๊ก ซึ่งอาจเรียกได้ว่า
เป็นสมัย 6 ราชวงศ์ ซึ่งแต่ละอาณาจักรก็มีการปกครองของตนเอง ราชวงศ์ที่มีงานศิลปกรรมที่โดนเด่นคือ 
ราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์สุย และราชวงศ์ถัง 

 
5. สมัยราชวงศ์จิ้น (Tsin Dynasty) พ.ศ.808-963 พระพุทธศาสนาได้เข้ามาในจีน  และมีอิทธิพล

ต่อการเปลี่ยนแปลงศิลปกรรม จากการสร้างงานศิลปกรรมตามลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋าเป็นหลัก

ภาพที่ 19 ประติมากรรมทหาร ในสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้  
ภาพจาก :www.flickr.com  Photo by Norma Desmond 
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ส าคัญ  พัฒนาไปสู่รูปแบบพุทธศิลป์แบบใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติจากอินเดีย รวมถึง
แนวคิดความเชื่อแบบพุทธศาสนาลัทธิมหายาน โดยระยะแรกพุทธศิลป์คงมีรูปลักษณะแบบ
อินเดีย   แต่ต่อมามีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบไปตามรสนิยมและฝีมือช่างแบบจีน เช่น  การ
สร้างรูปเคารพแบบนูนต่ าบนศิลาทราย และประติมากรรมลอยตัวหล่อด้วยโลหะส าริด การ
สร้างศาสนสถาน งานจิตรกรรมรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ เป็นต้น   

6.  สมัยราชวงศ์สุย (Sui Dynasty) พ.ศ.1124-1161 ตั้งแต่สุยเหวินตี้ฮ่องเต้ ได้รวบรวมประเทศให้
เป็นปึกแผ่น และสถาปนาราชวงศ์สุยขึ้น มีการฟ้ืนฟูบ้านอาณาจักรจากภาวะสงครามจนเกิด
ความสงบสุขระยะหนึ่ง รวมถึงการขุดคลองเชื่อมแม่น้ าฮวงโหกับแม่น้ าแยงซี เพ่ือประโยชน์ใน
ด้านการคมนาคมค้าขาย และการเกษตรกรรม ในด้านศิลปกรรมมีการหล่อพระพุทธรูปส าริด 
และงานจิตรกรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ราชวงศ์นี้ก็อยู่ได้เพียงสองรัชกาล ซึ่งล่มสลาย
ในสมัยสุยหยางตี้ โอรสของสุยเหวินตี้ฮ่องเต้ เพราะไม่มีความสามารถในการปกครองบ้านเมือง 

7. สมัยราชวงศ์ถัง (T’ang Dynasty) พ.ศ.1161-1450 มีนครฉางอานเป็นศูนย์กลาง(ซีอานใน
ปัจจุบัน) และมีอาณาเขตการปกครองกว้างใหญ่กว่าราชวงศ์ฮ่ันมาก ราชวงศ์ถังถือเป็นยุคทอง
ของอารยธรรมจีน ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้า พระพุทธศาสนา และผลงานศิลปกรรมแขนงต่าง 
ๆ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นยุคที่พระถังซ าจั๋ง(เหี้ยนจัง) เดินทาง
ไปศึกษาพระไตรปิฎกในชมพูทวีป มีงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และมีการติดต่อกับ
อินเดียจึงได้รับอิทธิพลของศิลปะอินเดียในการสร้างประติมากรรม ทั้งนี้ยังถือเป็นยุคที่ฝีมือของ
ช่างในการผลิตเครื่องเคลือบมีคุณภาพสูงกว่าเครื่องเคลือบที่ผลิตจากแหล่งอ่ืนๆทั่วโลก   เครื่อง
เคลือบที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีคือ  “เครื่องเคลือบสามสี”( Thee -  colour wares )  มี
ลักษณะเนื้อดินละเอียด  ขาวหม่น  เคลือบน้ ายาโดยเว้นที่ส่วนล่างของฐานไว้เล็กน้อย  มีความ
แข็งแกร่งจึงกลายเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่องเคลือบในสมัยราชวงศ์ถัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. สมัยราชวงศ์ซ้อง (Sung Dynasty) พ.ศ.1503-1822 เป็นยุคสมัยที่งานจิตรกรรมรุ่งเรืองมากที่สุด 
ส่วน ประติมากรรมทางพุทธศาสนามีความส าคัญน้อยลง และที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่อง
ถ้วยพอร์ซเลน (Porcelain) รวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิทยาการหลายอย่างก่อนชาติตะวันตก 

ภาพที่ 20 เครื่องเคลือบสมัยราชวงค์ถัง 
ภาพจาก : www.britishmuseum.org 
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เช่น การใช้ลูกคิด การใช้เข็มทิศในการเดินเรือ การเดินเรือนส าเภา การประดิษฐ์แท่นพิมพ์
หนังสือ ฯลฯ 

9. สมัยราชวงศ์หยวน (Yaun Daynasty) พ.ศ.1822-1911 เป็นราชวงศ์ชาวมองโกลที่เข้ามา
ปกครองจีน ฮ่องเต้องค์แรกคือ   กุบไลข่าน หรือ หงวนสีโจ๊วฮ่องเต้ เป็นสมัยที่จีนมีความเข้มแข็ง
และมีความเจริญรุ่งเรืองจากการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ เช่น มาร์โคโปโล พ่อค้าชาวเมืองเวนีส 
อิตาลี ด้านงานสถาปัตยกรรม ได้รับอิทธิพลของลัทธิลามะของธิเบตแทนรูปแบบจากอินเดีย 
เครื่องถ้วยสมัยนี้มีทั้งพอร์ซเลน สโตนแวร์ และสีเขียวเซลาดอน(ศิลาดล) เครื่องถ้วยส่วนใหญ่
เขียนด้วยลวดลายสีน้ ามัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. สมัยราชวงศ์หมิง หรือเหม็ง (Ming Dynasty) พ.ศ.1911-2187 ตรงกับสมัยอยุธยาของไทย เป็น
ยุคสมัยที่จีนเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าและมีการฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถังขึ้นใหม่อีกครั้ง 
มีสร้างพระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง และสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ อาทิ พระที่นั่งและ
วิหารเทียนถาน วนอุทยานเป๋ยไห่ สุสานหมิง สุสานติ้งหลิง พระสถูปเจดีย์ ส่วนเครื่องเคลือบดิน
เผานั้นได้มีการผลิตภาชนะประเภทเซลาดอน และเครื่องถ้วยต่าง ๆ ส่งออกขายยังต่างประ เทศ 
ภาชนะเครื่องเคลือบมีทั้งแบบภาชนะสีขาวพอร์ซเลนตกแต่งลวด ลายสีน้ าเงินเคลือบใสและ
เคลือบสีต่าง ๆ  ด้านการเกษตรถือว่าพัฒนากว่ายุคก่อนขึ้นมาก ทั้งยังมีการท าเหมืองเหล็ก การ
หล่อเครื่องทองเหลือง การผลิตกระดาษ และการต่อเรือ ซึ่งในยุคนี้กองทัพเรือของจีน น าโดย 
เจิ้งเหอ ได้เดินเรือออกไปส ารวจยังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาหลายครั้ง และ
อาจเดินทางไปอเมริกาก่อนโคลัมบัสด้วย 

 
 

ภาพที่ 21 เครื่องเคลือบศิลาดล สมัยราชวงค์หยวน 
ภาพจาก : www.alaintyuong.com 
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11. ราชวงศ์ชิงหรือเช็ง (Ching Dynasty) พ.ศ.2187-2454 เป็นราชวงศ์เผ่าแมนจู ยุคนี้มีความเจริญ
เสื่อมถอยลงทุกด้าน สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็ก่อสร้างรูปแบบต่อเนื่องจากสมัยราชวงศ์หมิง 
เครื่องเคลือบดินเผาในสมัยนี้มี 2 แบบคือ การ เคลือบแบบสีเดียวเนื้อแกร่ง และเครื่องเคลือบที่
เขียนลวดลายหลายสี มีการปั้นรูปเคารพบูชา เป็น ประติมากรรมดินเผาเคลือบสีสวยงาม เช่น 
พระโพธิสัตว์กวนอิม พระโพธิสัตว์ปางต่าง ๆ ในทางพุทธศาสนา เหตุการณ์ที่ส าคัญในยุคสมัยนี้
คือ ถูกคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก เช่น จีนรบแพ้อังกฤษในสงครามฝิ่น ท าให้ต้องลง
นามในสนธิสัญญานานกิง สมัยนี้จีนต้องสูญเสียอธิปไตยในดินแดนให้ชาติตะวันตกหลายชาติ 
ภายหลังจึงมีการโค่นล้มอ านาจของกษัตริย์ แล้วเริ่มเข้าสู่ยุคการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศิลปะประเพณีญี่ปุ่น 

จากการค้นคว้าทางโบราณคดีพบว่ามีผู้อาศัยอยู่บนหมู่เกาะญี่ปุ่นกว่า 100,000 ปีมาแล้ว  ซึ่งมีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นอารยธรรมในยุคโบราณ  (ก าจร สุนพงษ์ศรี.(2551). ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น: 
History of Japanese art Published. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.) ดังนี้ 

ภาพที่ 23 จิตรกรรมจีน รูปจักรพรรดิคังซี  
สมัยราชวงค์ชิง  ภาพจาก : www.wikipiia.com 
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1. ยุคโจมง  ประมาณ 13,000 ปีก่อนพุทธศักราช ถึงพุทธศตวรรษที่ 2 มีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้
ที่ท าจากหินด้วยความประณีต  มีการพัฒนาวิธีการล่าสัตว์โดยใช้คันธนูและลูกธนู ตลอดจนผลิต
ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโจมง ที่ตกแต่งด้วยลวดลายเชือก  จึงเรียกชื่อสมัยตามแหล่งโบราณคดีที่
พบ 

2. ยุคยะโยอิ  เกิดขึ้นต่อมาเมื่อเข้าสู่ พุทธศตวรรษที่ 1-3  ได้ชื่อมาจากแขวงหนึ่งในเขตบุงเกียว 
กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นสถานที่แรกที่ค้นพบร่องรอยเกี่ยวกับยุคนี้  ซึ่งพบว่ามีกาก่อตั้งชุมชนท า
เกษตรกรรม  ท าเครื่องใช้โลหะ และการเคารพบูชาภูติผีปีศาจ ทั้งนี้ยังพบแหล่งโบราณคดีในยุค
ยะโยอิ  ที่โยะชิโนะงะริ เกาะคิวชู ส่วนมากขุดค้นพบวัตถุโลหะสัมฤทธิ์ และสิ่งของที่น าเข้ามา
จากจีน 

3. ยุคโคะฟุง หรือ โคะฟุงจิได (Kohufun-jidai) ราวปี พ.ศ.793  เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 12  
มีความเข้มแข็งทางการเมืองซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ที่ราบยะมะโตะ (ใกล้จังหวัดนาราในปัจจุบัน) 
สมัยนี้ตั้งชื่อตามสุสานที่นิยมสร้างขึ้นกันในยุคดังกล่าวทั่วประเทศ  ในยุคนี้เริ่มมีการหลั่งไหลของ
ชาวจีนจ านวนหนึ่งย้ายมาตั้งถิ่นฐานในญี่ปุ่น และน าอารยธรรมแบบจีนมาเผยแพร่ด้วย ซึ่ง
ขณะนั้นอารยธรรมญี่ปุ่นยังไม่เจริญนัก ท าให้ได้รับอิทธิพลด้านศิลปกรรม และวัฒนธรรมจีน อาทิ 
ตัวอักษรแบบจีนซึ่งมีรากฐานมาจากอักษรภาพมาใช้ ความรู้ทางการแพทย์ การใช้ปฏิทินและ
ดาราศาสตร์ ตลอดจนปรัชญาของลัทธิขงจื๊อ  และศาสนาพุทธ 

4. ยุคอะซึกะ หรือ อะซึกะจิได (Asuka-jidai) ประมาณ พุทธศตวรรษที่ 11-13  คือยุคที่ศูนย์กลาง
ของระบอบกษัตริย์ในราชวงศ์ยะมะโตะ ตั้งอยู่ในอะซึกะ จังหวัดนะระ  มีการสร้างวัดโฮริว วัดไม้
ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เพ่ือวางรากฐานพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ยุคนะระ ในปี พ.ศ. 1253 เกิดเมืองหลวงถาวรแห่งแรกของญี่ปุ่น ที่เฮโจเกียว  โดยราชวงศ์ของ
ญี่ปุ่นเป็นผู้ปกครอง และประทับอยู่ที่เมืองนะระโดยตลอด แล้วขยายอ านาจไปทั่วประเทศจน
รวมประเทศเป็นปึกแผ่นได้ (ยกเว้นโอะกินะวะ และฮอกไกโด) ต่อมาในปี พ.ศ. 1327  ได้ย้าย
เมืองหลวงไปที่นะงะโอะกะเกียว และต่อมาที่เฮอังเกียวในปี พ.ศ. 1337  ในช่วงนี้ศาสนาพุทธ

ภาพที่ 24 วัดโฮริว ญี่ปุ่น   ภาพจาก : www.worldpress.com 
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ได้รับการท านุบ ารุงจนเจริญรุ่งเรืองมาก  รวมถึงวัฒนธรรม การแต่งกาย สถาปัตยกรรม ฯลฯ ยัง
ได้รับอิทธิพลจากจีน  น่าจะมาจากการที่ราชส านักญี่ปุ่นได้ส่งคณะราชทูต  ไปยังจีนในช่วง
ราชวงศ์ถัง  เพ่ือรับวัฒนธรรม และสิ่งของต่างๆ จากเส้นทางสายไหม เช่นถ้วยแก้วจากยุโรป
ตะวันออกกลับมาสู่ญี่ปุ่นอีกด้วย  

6. ยุคเฮอัง  มีการสถาปนาเมืองหลวง "เฮอังเกียว" เมื่อปี พ.ศ. 1337 ในยุคนี้ ญ่ีปุ่นได้รับเอา
ศิลปวัฒนธรรม แนวคิดความเชื่อจากภายนอก เข้ามาผสมผสานกับความเป็นพ้ืนถิ่นดั้งเดิมของ
ตน  จนกลายเป็นวัฒนธรรมของตนขึ้นมา เช่น การพัฒนาตัวอักษรญี่ปุ่น ปรับปรุงพยัญชนะที่
เรียกกันว่า ฮิระงะนะ และคะตะคะนะ 

7. ยุคคะมะกุระ (คะมะกุระจิได) เริ่มต้นในปี พ.ศ. 1728  เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองโดย
ระบอบศักดินา ยุคกลางของญี่ปุ่น ภายใต้การปกครองของโชกุน หรือผู้ปกครองทางการทหารที่
สืบต่อกันมาอีก 700 ปี โดยโยะริโตะโมะ หัวหน้าตระกูลมินะโมะโตะ ได้สถาปนาระบบโชกุน 
และยึดอ านาจบริหารของจักรพรรดิในกรุงเกียวโตะ ในยุคนี้เป็นสังคมเน้นความมีระเบียบวินัย 
และมีแนวคิดในเรื่องของความกล้าหาญและรักเกียรติยศ (bushido) ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของซามูไร 

8. ยุคมุโระมะจิ ตั้งแต่ พ.ศ. 1876 จนถึง พ.ศ. 1879 เป็นยุคฟ้ืนฟูอ านาจการปกครองโดยจักรพรรดิ
ในช่วงสั้นๆยุคนี้มีการพัฒนาระบบชลประทาน การเพาะปลูก และเกิดการเติบโตของกิจการ
ค้าขายและบริการ ในยุคนี้ระเบียบวินัยที่เคร่งครัดของลัทธิบุชิโดแสดงให้ปรากฏทั้งในด้านความ
งามทางศิลปะและศาสนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 25 ภาพพิมพ์ Nara Kofukuji 
Temple  โดย Tsuchiya Koitsu 
(1870-1949)  
ภาพจาก : www.Ohmigallery.com 
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9. ยุคอะซุจิโมโมะยะมะ หรือ อะซุจิโมะโมะยะมะจิได ในปี พ.ศ. 2116  โอะดะ โนะบุนะงะ  
สถาปนาตนเองและพยายามรวมประเทศญี่ปุ่นที่ยังไม่เป็นปึกแผ่นให้อยู่ในผู้น าเพียงคนเดียว ยุค
นี้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เซรามิก ภาพจิตรกรรม เครื่องเงิน อุปกรณ์เกี่ยวกับชา ฯลฯ ซึ่ง
ท าให้นับได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่หรูหราที่สุดยุคหนึ่งของญี่ปุ่น  รวมถึงมีวัฒนธรรมจากตะวันตกเข้ามา
ด้วย  เช่น การสอนศาสนาคริสต์ การใช้ปืนคาบศิลา  

10. ยุคเอะโดะ หรือเอะโดะจิได เริ่มต้นใน พ.ศ. 2146  ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น มีการหลั่งไหลเข้ามาของชาวยุโรปที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนเป็นคริสต์ศาสนา
ของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก  เช่น ชาวโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ ด้านศิลปกรรม งาน
ภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในบรรดาศิลปิน และ ได้รับการน าไปใช้ในการ
พิมพ์งานที่มีขนาดเล็กและราคาถูก  รวมถึงการพิมพ์หนังสือ จนภายหลังน าไปสู่การผลิตเป็น
แบบอุตสาหกรรมส าหรับสาธารณชน มีการสร้างพิมพ์ไม้ส าหรับงานคลาสสิกของญี่ปุ่นที่รวมทั้ง
เนื้อหาและภาพประกอบ ในรูปแบบหนังสือส าหรับตลาดที่กว้างขึ้น  ด้านการแสดง มีละครคะบุ
กิเกิดขึ้นตามเมืองใหญ่ต่างๆ ทั่วประเทศ  มีการวาดภาพอุกิโยะที่แสดงถึงชีวิตประจ าวันของ
ชาวเมืองและชาวนา  ส่วนด้านวิทยาการมีการศึกษา แพทยศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ  หลังจากสิ้นสุดยุคเอะโดะแล้ว ก็เข้าสู่การปฏิรูปเมจิ ในเวลา
ต่อมา 

 
 
ศิลปะประเพณีไทย  

อารยธรรมไทย เริ่มค้นพบตั้งแต่ยุคหิน เช่น พบโครงกระดูกและเศษผ้าไหมติดกระดูกเครื่องปั้นดินเผา
ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคาดว่ามีอายุถึง 3,000 ปี  พบหลักฐานเพ่ิมเติมที่ต าบลโคกพนมดี จังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งยืนยันว่ามีอายุ 5,000 ปี  และขุดค้นขวานทองแดงในบ้านโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น ยืนยันถึง
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การใช้เครื่องส าริดในยุคหินใหม่  ทั้งนี้ในประเทศไทยยังมีเทคนิคการหล่อส าริด กระจายตัวไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
เช่น บ้านเชียง อุดรธานี และลุ่มน้ าป่าสักในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี ล้วนมีร่องรอยการถลุงแร่ทองแดง
และการหลอมส าริดมายาวนาน  นอกจากนั้นยังพบภาพเขียนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีทั้งแบบเส้นร่างและ
แบบระบายสีทึบ มักใช้สีด า  ส่วนสีแดงหรือสีน้ าตาล รูปแบบการเขียนได้บอกเหตุการณ์ของยุคสมัยโบราณ  
มักพบเป็นรูปมือเด็ก และผู้ใหญ่  ภาพสัตว์ อาทิ วัว ม้า กวาง สุนัข นอกจากนี้ยังมีรูปคน รูปลายเรขาคณิต  
เช่น  กลุ่มภาพที่ผาแต้ม  อ าเภอโขงแต้ม  เป็นภาพเหล่านี้แสดงภาพของสัตว์หรือวิธีการล่าหรือจับสัตว์  หรือ
บอกบริเวณนั้นมีสัตว์ชนิดนี้อยู่  บางแห่งเขียนเพ่ือแสดงพิธีกรรมบางอย่าง  เช่น  ภาพเขียนที่เขาปลาร้า  
จังหวัดอุทัยธานี  มีภาพคนสวมหัวนก  เป็นต้น  จากนั้นก็มีพัฒนาการด้านอารยธรรมและงานศิลปกรรมอย่าง
จากเนื่องจนเข้าสู่ยุคโบราณ(สันติ เล็กสุขุม.(2557). ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย(ฉบับย่อ) . พิมพ์ครั้งที่ 6. 
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.) ดังนี้  

1. สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16 ) เป็นของชนชาติมอญ ละว้า  มีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี อ าเภออู่ทอง และกินพ้ืนที่ไปจนถึงภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี 
สระแก้ว  และเกือบทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงมีอิทธิพลต่อศิลปะหริภุญไชย 
ในจังหวัดล าพูนด้วย  โดยได้รับอิทธิพลด้านศาสนาพุทธ ฮินดู และศิลปะอินเดีย โดยเฉพาะศิลปะ
อินเดียแบบแบบคุปตะ  หลังคุปตะ และปาละเสนะ (นิดดา หงส์วิวัฒน์, บรรณาธิการ.(2555) 
พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะทวารวดี ศิลปะทักษิณ และศิลปะร่วมแบบเขมร . กรุงเทพฯ : 
บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด.หน้า 28.)  บางครั้งก็มีอิทธิพลของอมราวดีอยู่ด้วย ลักษณะวงพักตร์แบบ
อินเดีย โดยรับอิทธิพลจากการติดต่อค้าขาย และเผยแพร่ศาสนา  นิยมสร้างพระพุทธรูปพระพิมพ์  
เครื่องปูนปั้น ดินเผา  และแกะสลักหิน มีทั้งประทับนั่ง และยืน  นอกจากนั้นยังนิยมสร้าง
ธรรมจักร และใบเสมา  ส่วนงานสถาปัตยกรรมสร้างเจดีย์ด้วยการก่อศิลาแลงผสมอิฐ  แหล่ง
วัฒนธรรมที่ส าคัญคือ เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรีเป็นต้น 

2. สมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษท่ี 13 -18 ) เป็นชื่ออาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมาก อยู่ในบริเวณหมู่เกาะ
ชวา  สุมาตรา และจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี (นิดดา หงส์วิวัฒน์, 
บรรณาธิการ.(2555) พระพุทธรูปและเทวรูป : ศิลปะทวารวดี ศิลปะทักษิณ และศิลปะร่วม
แบบเขมร. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด. หน้า 52.)  เป็นอาณาจักรโบราณที่พัฒนามาจาก
การค้าของฝั่งทะเล  ได้รับอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบหลัง คุปตะ และปาละ- เสนะ  ศิลปกรรม
ส่วนใหญ่ เป็นศิลปกรรมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน และ ศาสนาฮินดู งานสถาปัตยกรรมที่ส าคัญ
คือพระบรมธาตุไชยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับบรรดาเจดีย์ในเกาะชวามาก มีฐานเตี้ยรองรับ 
อาคารแบบย่อมุม และมีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ทิศและมียอดท าเป็นฉัตร งานประติมากรรมมีทั้ง
พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทวรูป และรูปเคารพต่างๆ สร้างขึ้นโดยการแกะสลักหิน และการหล่อ
โลหะ 

3. สมัยหริภุญไชย  (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) มีจังหวัดล าพูนเป็นศูนย์กลาง โดยเชื่อว่าได้รับรูปแบบ
ศิลปะจากทวารวดี จากพระนางจามเทวี พระธิดาแห่งกรุงละโว้  ขึ้นมาปกครองหริภุญไชย  พร้อม
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ด้วยน าช่างศิลปะ วิทยาการต่างๆ และพุทธศาสนามาเผยแพร่ด้วย  สมัยนี้พบงานศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา  นิยมสร้างพระพุทธรูปปูนปั้น  และแกะสลักหิน นอกจากนี้ยังนิยมท า
พระพิมพ์เป็นจ านวนมาก สถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ทรงปราสาท ที่มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
ซ้อนลดหลั่นกันทั้งชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มจระน า  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน  

4. สมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 17 -19) เป็นศิลปะที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับศิลปะของขอมใน
ประเทศกัมพูชามาก ซึ่งศิลปะขอมได้รับอิทธิพลจากอินเดีย และได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนมี
ลักษณะเป็นของตนเอง โดยอิทธิพลของศิลปะขอมเข้ามาทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย โดยเฉพาะที่ลพบุรีหรือละโว้ ทั้งนี้ยังพบในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีษะเกษ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เป็นต้น   ในสมัยลพบุรีมีทั้งศาสนาฮินดู ทั้งไวษณพนิกาย และ
ไศวะนิกาย (พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. (2555).ตามรอยอารยธรรมขอม. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
สยามความรู้.) รวมถึงศาสนาพุทธมหายาน  งานศิลปกรรมจึงพบทั้งพระพุทธรูปและเทวรูปนิยม
การแกะสลักหินและหล่อโลหะ ด้านงานสถาปัตยกรรมมีรูปแบบที่โดดเด่นด้วยการสร้างปราสาท
หิน ด้วยวัสดุจ าพวกหินทราย ศิลาแลง และอิฐ แล้วแกะสลักลวดลายประดับอย่างงดงาม เช่น 
ปราสาทเมืองต่ า ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์  ปราสาทหินพิมาย  จังหวัด นครราชสีมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ศิลปะล้านนา(พุทธศตวรรษที่ 18 -23) เกิดขึ้นหลังจากที่พญามังรายรวบรวมเมืองต่างๆ เข้าเป็น
อาณาจักรล้านนา  รวมพ้ืนที่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและเมืองใกล้เคียงในเขตประเทศ
พม่าและสิบสองพันนา  ศิลปะล้านนาเกิดขึ้นจากการสืบต่อรูปแบบศิลปะเชียงแสน  และมีการ
ผสมผสานกันกับศิลปะหริภุญไชย  จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง งานศิลปะส่วนใหญ่ท าขึ้น
ตามนิกายพุทธเถรวาท ซึ่งได้รับอิทธิพลด้านศาสนามาจากลังกาและสุโขทัย งานสถาปัตยกรรมท า

ภาพที่ 27 ปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ 
ภาพจาก : www.lilfinfinworld.blogsport.com 
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เจดีย์ทรงปราสาทและทรงระฆัง งานจิตรกรรมพบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ที่วัดอุโมงค์ เป็น
ภาพเขียนสีฝุ่นบนปูนเปียก(fresco) รูปดอกไม้ ใบไม้ นก ฯลฯ และช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24  
เป็นภาพจิตรกรรมเขียนสีฝุ่น บนผนังปูนและไม้ในวิหาร เขียนเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติ และ
ชาดก  รวมถึงงานจิตรกรรมลายค าบนพ้ืนสีแดง ที่ท าเป็นลวดลายต่างๆ  

6. สมัยสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 16 -18)  ศูนย์กลางที่จังหวัดสุโขทัย เป็นยุคที่มีการประดิษฐ์ตัว
อักษรไทย และมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยชัดเจนมากกว่าสมัยก่อน ทั้งยังถือเป็นยุคทองของศิลปะ
ไทยและพุทธศาสนา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์จาก
นครศรีธรรมราช ดังนั้นงานประติมากรรม สถาปัตยกรรมจะสร้างขึ้นเพ่ือพุทธศาสนาพุทธเถรวาท 
พระพุทธรูปสุโขทัยไม่นิยมสลักหิน แต่นิยมหล่อโลหะส าริด และเป็นพระพุทธรูปที่มีความงามและ
ความอ่อนช้อยมาก  อาคารสถาปัตยกรรมมีวิหาร อุโบสถ และเจดีย์ โดยเฉพาะเจดีย์ทรงพุ่มข้าว
บิณฑ์เป็นแบบเจดีย์ที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยโดยเฉพาะไม่มีต้นแบบหรือแหล่งที่มาชัดเจน ทั้งนี้ยัง
พบว่าในสมัยสุโขทัยนิยมท าเจดีย์ทรงช้างล้อม ทรงปราสาท และปรางค์ ด้วย ส่วนงานเครื่องปั้นที่
เป็นเอกลักษณ์ คือ เครื่องสังคโลก เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเนื้อละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชนิดเนื้อแตกลายงาสีเขียวไข่กา วิวัฒนาการของการเคลือบสีเขียวประณีตงดงามท าให้มีการ
เรียกชื่อเครื่องปั้นดินเผาสีเขียวว่า "เซลาดอน" ซึ่งเคลือบสีระดับต่าง ๆ กัน เช่น สีเขียวไข่กา สี
เขียวมะกอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ศิลปะสมัยอู่ทอง(พุทธศตวรรษที่ 17-20)  มีจุดศูนย์กลางอย่างบริเวณแคว้นสุพรรณภูมิ  
ประกอบด้วย เมืองสุพรรณบุรี สรรคบุรี ชัยนาท เพชรบุรี เป็นต้น มีอิทธิพลอยู่ทางด้านฝั่ง
ตะวันตกของลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยเป็นอาณาจักรก่อนอาณาจักรอยุธยา เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
เป็นรอยต่อระหว่างศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยา มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรต่าง ๆ ได้แก่ 
ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี รวมทั้งสุโขทัย ดังนั้นรูปแบบศิลปะจึงได้รับอิทธิพลของสกุลช่างต่าง ๆ  

ภาพที่  28 พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย 
ภาพจาก : www.fr.pinterest.com 
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ซึ่งเป็นศิลปะที่คลี่คลายมาจากการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบทวารวดีกับศิลปะขอม และยังสืบ
ทอดคติความเชื่อแบบพุทธหินยานผสมกลมกลืนกับศาสนาของเขมรที่นับถือทั้งพราหมณ์และ
พุทธมหายาน 

8. สมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 18-23) ศิลปะอยุธยา สร้างขึ้นตามความเชื่อในพุทธศาสนาเถรวาท
ตามแบบสุโขทัย แต่กลับมีความ ความเชื่อด้านการปกครองด้วยระบบกษัตริย์แตกต่างจากสุโขทัย 
โดยเชื่อว่ากษัตริย์คือ สมมุติเทพ ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเทวราชของขอม  เมื่อไทยได้รับอิทธิพล
ทางศาสนาและวัฒนธรรมจากขอม การสร้างศิลปกรรมของอยุธยาจึงปรากฏอิทธิพลขอมเข้ามา
ด้วยอย่างชัดเจน เช่น การสร้างปรางค์หรือปราสาทแบบขอม และการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง 
เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็รับแบบอย่างทางศิลปะจากสุโขทัยและอู่ทองด้วย โดยมีรูปแบบศิลปะ
แบ่งออกเป็น 

- ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลสกุลช่างอยุธยา-อู่ทอง  
- ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง เป็นศิลปะที่มีอิทธิพลอยุธยา-อู่ทองระยะปลาย  และได้รับ   
  อิทธิพลจากสุโขทัยมากขึ้น 
- ศิลปะอยุธยาตอนปลาย มีรูปแบบเป็นของตัวเอง นิยมสร้างฐานอาคารเป็นรูปโค้งคล้ายท้อง
เรือ 

งานจิตรกรรมอยุธยา มีวิวัฒนาการมาเป็นล าดับตั้งแต่ยุคเริ่มต้น กรุงศรีอยุธยา 
จนกระทั่งเจริญสูงสุดในสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะร่วมของจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา คือ 
นิยมใช้สีหลายสี มักปิดทองบนรูปและลวดลาย โดยยังคงเหลือให้เห็นงานจิตรกรรมแบบอยุธยาที่
สมบูรณ์ คือฝาผนังที่โบสถ์วัดใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี เขียนเรื่องเทพชุมนุมวัดเกาะแก้วสุทธาราม 

 
 
 
 
 
 
 

  
9. สมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 25 – ปัจจุบัน) ศิลปะรัตนโกสินทร์ในตอนต้นสืบทอดฝีมือช่าง

จากอยุธยาตอนปลาย อาทิ การเขียนลายรดน้ า ลวดลายปูนปั้น การสร้างพระพุทธรูป แต่ในช่วง
รัชกาลที่ 3 ได้มีการติดต่อค้าขายกับจีนมากขึ้น จึงรับรูปแบบศิลปะจีนมาสร้างงานสถาปัตยกรรม 
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4-5 มีการติดต่อกับตะวันตกมากขึ้น ท าให้เกิดอิทธิพลต่อศิลปะไทยที่ใช้
เทคนิควิธีแบบตะวันตกในการสร้างงานศิลปะ เช่นการวาดภาพแบบทัศนียวิทยา มีความสมจริง
เป็นแบบสามมิติ การปั้นพระพุทธรูปเน้นความเหมือนจริงมากขึ้น รวมถึงการสร้างงาน

ภาพที่ 29 จิตรกรรมสมัยอยุธยา บนฝาผนังที่โบสถ์วัดใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี 



58 

 

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมากขึ้น  ในช่วงรัชกาลที่ 7-9 รูปแบบงานศิลปะมีความหลากหลาย
มากข้ึน ศิลปินสร้างสรรค์งานทั้งในรูปแบบของไทยประเพณี งานแบบโมเดล และแบบผสมผสาน
(contemporary) งานศิลปกรรมก็สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น 
แตกต่างจากอดีตที่สร้างขึ้นเพ่ือพุทธศาสนา 

 


