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คุณค่าศิลปะไทย 

 

คุณค่าด้านศาสนา 
 ศิลปะในดินแดนสยามประเทศส่วนใหญ่สร้างขึ้นเนื่องในศาสนา อาจจะน ามาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ 
ประดับอาคารสถานที่ทางศาสนา เป็นสิ่งที่เคารพนับถือ เป็นต้น ดังนั้นศิลปกรรมไทยจึงมีบทบาทเป็นสื่อ
ส าคัญในการเผยแพร่และสืบทอดศาสนา ตลอดจนความเชื่อ และค าสอนในศาสนา ทั้งนี้เพราะการเผยแพร่
ศาสนา นอกจากการจารึกหรือเขียนในคัมภีร์ ด้วยการประกอบพิธีกรรม หรือการเทศน์ การสั่งสอนอบรม
แล้ว จะพบว่าศิลปกรรมได้น ามาใช้ประกอบการเผยแพร่ศาสนาด้วย ดังเช่น เขียนภาพจิตรกรรมหรือ
จ าหลักเรื่องราวทางศาสนา อาทิ เรื่องชาดก พุทธประวัติ รวมทั้งวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับความเลื่อมใส
ศรัทธาในเทพเจ้า ดังเช่นเรื่องรามายณะหรือรามเกียรต์ิ เป็นต้น ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเนื่องจากศาสนาเช่นนี้
มีอยู่ตามศาสนสถาน และชนชาวไทยได้เห็นและเกิดความคุ้นเคยอยู่ตลอดเวลา ก็จะซึมซับเรื่องราว 
ตลอดจนความเชื่อ ค าสอนหรือข้อธรรมะที่แฝงอยู่ในศิลปกรรมเหล่านั้นได้ดี และเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลัง
สามารถจะศึกษาเกี่ยวกับศาสนาต่อไป 
 
คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ 
 เนื่องจากศิลปะในแต่ละยุค แต่ละสมัยของแต่ละกลุ่มชนจะมีรูปแบบเฉพาะของตัวเองที่แตกต่าง
กันไปดังนั้นในการศึกษาลักษณะเด่นของศิลปะแต่ละรุ่น จะท าให้ทราบถึงวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องกันอย่าง
อัศจรรย์และการศึกษาสายวิวัฒนาการทางศิลปะนี้ จะท าให้ทราบถึงการเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมของ
กลุ่มชน เส้นทางการติดต่อในอดีตสมัยและที่ส าคัญคือ จะท าให้เราสามารก าหนดอายุ ผลงานศิลปะบาง
ชิ้น ที่ยังไม่สามารถทราบอายุท่ีแน่ชัดได้ การศึกษาด้านวิวัฒนาการทางศิลปะนี้จะท าให้เกิดความรู้เพิ่มเติม
มากมาย และเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มชน 

 

คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 
 แม้ว่าศิลปะไทยที่เป็นศิลปวัตถุจะมิใช่อักษรจารึก ตัวเขียน แต่ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละยุค
แต่ละสมัย และกระจายปรากฏตามสถานที่ต่างๆศิลปวัตถุเหล่านี้จะสามารถเป็นตัวก าหนดหรือพิสูจน์
ความถูกต้องในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้ 
 
คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ 
 ศิลปะย่อมสะท้อนความรู้สึกของอารมณ์และความงาม นอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาแล้ว 
ศิลปะยังมีบทบาทต่อความประทับใจ ความอ่ิมเอิบใจไปพร้อมกัน 
 แม้ศิลปกรรมไทยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเนื่องในศาสนา แต่ศิลปะต่างๆเหล่านั้นก็ยัง
สะท้อนคุณค่าด้านสุนทรียะ อันหมายถึง ความรู้สึกของอารมณ์และความงาม นั่นคือเนื้อหาในศิลปะไทย
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จะเกี่ยวข้องกับศาสนาและคตินิยม ส่วนในด้านรูปแบบจะเป็นความรู้สึกของอารมณ์และความงาม ซึ่งจะ
ให้ทั้งความประทับใจและอ่ิมเอิบใจ 
 
คุณค่าทางด้านการเมืองการปกครอง 
 กลุ่มชนที่มีอ านาจการเมืองการปกครองสูงก็ย่อมมีโอกาสเผยแพร่อิทธิพลทางวัฒนธรรมให้แพร่
ไพศาลได้เช่นกัน หลายครั้งที่การสร้างศิลปวัฒนธรรมก็ถูกน ามาสนับสนุนผลทางด้านการเมืองเช่นกัน 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการสร้างประติมากรรมที่เรียกว่า “พระชัยพุทธมหานาถ” ในรัชสมัยของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๗ กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ ๑๘) พระองค์ได้ให้
จ าหลักรูปชัยพุทธมหานาถขึ้น ๒๓ รูป ซึ่งเท่ากับเป็นการแสดงอ านาจทางการเมืองและแสดงถึงการ
วางรากฐานในฐานะอ านาจทางศาสนาของพระองค์ด้วย หลักฐานดังกล่าวแสดงถึงการใช้ศิลปะเป็น
เครื่องมือสนับสนุนทางด้านการปกครองและการเมืองได้ดี 
 

เรียบเรียงโดย อ.อังคณา  ใจเหิม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*เอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกบัสังคมไทย หน่วยที่ ๑-๗ 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครัง้ที่ ๔ ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธริาช. ๒๕๔๔. 
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การอนุรักษ์ศิลปะไทย 
 

การอนุรักษ์ศิลปะไทย 
 การรักษาศิลปะไทยให้คงไว้ขึ้นอยู่กับสภาพของศิลปะไทยนั้น หากอยู่ในสภาพที่ดีก็ควรจะป้องกัน
การช ารุดหรือเสื่อมสลาย ในกรณีอยู่ในสภาพที่เริ่มช ารุดก็จะสงวนรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ไม่ให้ช ารุดมาก
ข้ึน แต่ในกรณีช ารุดมากก็อาจจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ เช่น ถ่ายรูป หรืออาจจะต้องเสริมความแข็งแรง หรือ
เพิ่มเติมตามสภาพที่คาดว่าเมื่อสมบูรณ์ก่อนช ารุดจะเป็นเช่นใด หรือมีหลักฐานว่าก่อนช ารุดมีสภาพเช่นใด 
แต่ถ้าไม่มีหลักฐานแน่ชัดก็ไม่ควรเพิ่มเติม และในส่วนที่เพิ่มเติมนั้นจะต้องสามารถแยกให้เห็นว่าส่วนใด
เป็นของเดิม ส่วนใดเป็นของที่เพิ่มเติมเข้าไปใหม่ 
การอนุรักษ์ศิลปะไทยนั้น มีแนวทางที่พึงปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. การออกกฎหมายคุ้มครอง ศิลปกรรมและโบราณวัตถุสถาน  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
จึงควรมีกฎหมายคุ้มครองการค้าขายมรดกของชาติรวมทั้งมีกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของตัวอาคาร
โบราณสถานด้วย 

๒. การต้ังหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในการอนุรักษ์แต่ละประเภทของศิลปกรรมทั้ งนี้
เพื่อส ารวจ ศึกษาข้อมูล บันทึกข้อมูล วางแผนด าเนินงาน และหาวิธีการสงวนรักษาศิลปกรรมอย่างถูกวิธี 

๓. การสงวนรักษาและซ่อมบ ารุง ในกรณีที่ศิลปกรรมอยู่ในสภาพช ารุด จ าเป็นจะต้องมีการสงวน
รักษาและซ่อมบ ารุง โดยยึดหลักจากรักษาของเก่าไว้ให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่การท าขึ้ นใหม่ ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวินิจฉัย 

๔. การจ าลองแบบ ในกรณีที่ทราบว่าศิลปกรรมนั้นอาจจะถูกท าลายหรือสูญสลายด้วยเหตุใดเหตุ
หนึ่ง เช่น น้ าท่วม เนื่องจากจะมีการสร้างเขื่อน หรือเสื่อมสภาพไปเพราะหมดสภาพก็อาจเก็บข้อมูลด้วย
การบันทึกต่างๆด้วยเอกสารและรูปถ่าย รวมทั้งการท าแบบจ าลองขึ้นให้ใกล้เคียงที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของ
ศิลปกรรมนั้นสืบไป 

๕. การจัดต้ังพิพิธภัณฑสถาน โดยหลักการแล้วศิลปกรรมควรจะอยู่ ณ ที่เดิมที่ซึ่งเคยอยู่ แต่ใน
กรณีของความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกท าลายจึงได้มีการจัดต้ังพิพิ ธภัณฑสถานขึ้น
พิพิธภัณฑสถานไม่ใช่เพียงเพื่อสะสมของเก่า แต่ควรจะเป็นสถานที่ที่รวบรวมตัวอย่างศิลปกรรมที่มีคุณค่า 
เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบและเผยแพร่คุณค่าของศิลปกรรม 

ปัจจุบันเรามีพิพิธภัณฑสถานหลายแห่งทั้งของรัฐบาลและเอกชน เป็นสถานที่รวบรวมศิลปกรรม
กระจัดกระจายตามที่ต่างๆมาดูแลรักษาอย่างถูกวิธี พร้อมข้อมูลและแหล่งที่มา อันมีประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์และเป็นข้อมูลในการศึกษาทางวิชาการต่อไป 
 ๖. การจัดท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน   เมืองไทยมีโบราณสถานที่มีคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรมและประวัติศาสตร์หลายแห่ง การปรับปรุงแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะเป็นการ



ภาคการศึกษา 2/2553 

Page | 4  
 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม 
 

สร้างความส าคัญให้แก่โบราณสถานนั้น ท าให้ผู้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญที่จะอนุรักษ์
โบราณสถาน 
 อย่างไรก็ตามในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งพักผ่อนควรท าอย่างมีเป้าหมายชัดเจน
มิใช่ท าแหล่งโบราณสถานให้กลายเป็นป่าหรือกลายเป็นสวนดอกไม้ แต่ควรเน้นสภาพที่ทรงคุณค่าของ
โบราณสถานนั้น 
 ๗. การเผยแพร่ความรู้  การให้ความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมแก่
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ครู พระภิกษุ และผู้อยู่อาศัยในบริเวณโบราณสถาน จะมีส่วนเสริม
ความภาคภูมิใจความซาบซึ้ง และเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ศิลปกรรมของชาติสืบไป 

 การส่งเสริมการต้ังชมรม หรือสมาคมที่ท างานเพื่อการอนุรักษ์ศิลปกรรมก็มีส่วนเผยแพร่
ความรู้ ความสนใจในการอนุรักษ์ศิลปกรรมเช่นกัน 
 

เรียบเรียงโดย อ.อังคณา  ใจเหิม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*เอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกบัสังคมไทย หน่วยที่ ๑-๗ 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครัง้ที่ ๔ ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธริาช. ๒๕๔๔. 


