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ประติมากรรมไทย 
 
ความเชื่อและแนวคิดประติมากรรมไทย 
 ความเชื่อเป็นมูลเหตุให้เกิดความคิดริเริ่มและเป็นแนวทางการสร้างงานประติมากรรม ทั้งแนวทาง
ตามจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วัสดุ เทคนิคและวิธีการ ตลอดจนคุณค่าที่ปรากฏรวมทั้งหน้าที่และค่านิยมของ
ประติมากรรมดังนี้ 
 ๑ ประติมากรรมไทยแบบประเพณี 
  ๑.๑) งานประติมากรรมไม่ว่าจะแสดงรูปทรงใด เทวดา มนุษย์ สัตว์ หรือลวดลายท าขึ้น
ด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นสิ่งแทนความเป็นจริง 
  ๑.๒) ความเชื่อเรื่องศาสนาเป็นของสูง ดังนั้นแนวความคิดในการเลือกวัสดุและเครื่อง
ตกแต่งประติมากรรมเพื่อศาสนา 
 ๒ ปะติมากรรมยุคหัวเลี้ยวหัวต่อหรือยุคปรับตัว 

๓ ประติมากรรมไทยร่วมสมัย 
 
วัตถุประสงค์ประติมากรรมไทย 
 ประติมากรรมไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักใหญ่ เป็นการรับใช้
ศาสนาด้วยผลงานประติมากรรม แสดงออกในรูปของประติมากรรม ๓ ประเภท คือ 

๑ ประติมากรรมรูปเคารพ 
  ๑.๑) ประติมากรรมรูปบุคคล 
  ๑.๒) ประติมากรรมรูปสัญลักษณ์ 

๒ ประติมากรรมตกแต่ง 
  ๒.๑) ประติมากรรมลวดลาย 
  ๒.๒) ประติมากรรมตกแต่งสะท้อนความเชื่อ 
  ๒.๓) ประติมากรรมแบบเล่าเรื่อง 

๓ ประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใช้สอย 
  ๓.๑) ประติมากรรมตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ 
  ๓.๒) ประติมากรรมเครื่องอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

๓.๓) ประติมากรรมเครื่องเล่น 
  ๓.๔) ประติมากรรมเครื่องตกแต่งชั่วคราว 
 

เรียบเรียงโดย อ.อังคณา  ใจเหิม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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*เอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกบัสังคมไทย หน่วยที่ ๑-๗ 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครัง้ที่ ๔ ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธริาช. ๒๕๔๔. 
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ศิลปหัตกรรมไทย 
 
ความหมายและการสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม 
 ศิลปหัตถกรรมเป็นค าศัพท์ที่แยกได้เป็น ๒ ค า คือ ศิลปะ ซึ่งมีความหมายและลักษณะ กับ
หัตถกรรม (craft) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ แสดงออกถึงความช านิช านาญของผู้ผลิต 
ในชั้นแรกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน ต่อมามีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ การใช้
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตมาโดยตลอดเป็นเวลานานนับพันปี จนเป็นงานศิลปะที่ตอบสนองประโยชน์ใช้
สอยและมีคุณค่าความงามจนแยกไม่ออก จึงเรียกว่า “ศิลปหัตถกรรม” 
 

งานหัตถกรรมได้พัฒนาต่อเนื่องจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ในแถบนี้ผ่านยุคแรกเริ่ม จากอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียและจีน กระทั่งพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อชนชาติ
ไทยได้รวมกลุ่มและก่อต้ังเป็นอาณาจักรหรือแว่นแคว้นต่างๆ หัตถกรรมมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ดัง
ปรากฏหลักฐานต่างๆ เช่น การท าเครื่องเคลือบดินเผาแบบสังคโลก การปั้นปูน การทอผ้า การหล่อส าริด 
และเครื่องโลหะอื่นๆ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการผลิตเพื่อการค้ากับต่างประเทศนับต้ังแต่สมัยสุโขทัยเป็น
ต้นมา งานศิลปหัตถกรรมส่งออกที่ขึ้นหน้าขึ้นตาในครั้งนั้น ได้แก่ เครื่องสังคโลก เป็นต้น 
 วิวัฒนาการโดยสังเขปของการท าหัตถกรรมดังกล่าวข้างต้น ท าให้เชื่อได้ว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา
นับพันปีนั้นย่อมมีการถ่ายทอดวิธีการท า รวมทั้งปรับปรุงการผลิตใดได้งานหัตถกรรมที่สวยงามมีคุณค่า
ทางสุนทรียภาพท าให้งานหัตถกรรมมีลักษณะที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านการใช้สอยและความสวยงาม จนเป็นที่
ยอมรับกันว่ามีคุณค่าเชิงศิลปะนอกเหนือจากคุณค่าในด้านการใช้สอยในชีวิตประจ าวัน และเรียกว่า 
ศิลปหัตถกรรม 
 
ขอบข่ายของศิลปหัตถกรรม 
 หากพิเคราะห์ดูตามค าอธิบายความหมายของศิลปหัตถกรรมดังกล่าวแล้ว งานศิลปหัตถกรรมก็
ควรหมายถึงงานฝีมือของมนุษย์ท่ีมีประโยชน์ใช้สอยแล้วมีความงาม ซึ่งคล้ายกับค าว่า ประยุกตศิลป์ 
เพียงแต่มีขอบเขตชัดเจนในขอบข่ายของงานที่ท าด้วยฝีมือเป็นหลัก ส่วนประยุกตศิลป์มีขอบเขตไม่จ ากัด
อยู่เพียงแค่นั้นยังหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องจักรท าขึ้นด้วย 
 
 ดังนั้นขอบข่ายของงานศิลปหัตถกรรมจึงครอบคลุมงานฝีมือช่างทุกสาขาที่สร้างงานด้วยมือหรือ
เครื่องมือได้ผลสัมฤทธิ์ออกมาเป็นสิ่งสวยงาม อันได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยต่างๆ สิ่งก่อสร้าง เครื่องเล่น 
เครื่องเซ่นและบูชา การตกแต่งและเครื่องประดับตกแต่งประเภทต่างๆ ซึ่งดูเหมือนว่าจะซ้ าซ้อนและเหลื่อม
ล้ าเข้าไปในงานศิลปะแขนงต่างๆ 
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 เพื่อให้เข้าใจขอบเขตและความหมายของงานหัตถกรรมอย่างชัดเจน จะอธิบายโดยเปรียบเทียบ
กับศิลปะอ่ืนๆในแขนงทัศนศิลป์ ในด้านขอบเขตและหน้าที่ของงานแต่ละประเภทดังนี้ 

๑.  งานหัตถกรรมกับงานสถาปัตยกรรม 
๒.  งานหัตถกรรมกับงานวิจิตรศิลป์สาขาทัศนศิลป์ 
๓.  งานหัตถกรรมกับงานมัณฑนศิลป์ 
๔.  งานศิลปหัตถกรรมกับงานประณีตศิลป์ 

 
เรียบเรียงโดย อ.อังคณา  ใจเหิม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*เอกสารการสอนชุดวิชา ศิลปะกบัสังคมไทย หน่วยที่ ๘-๑๕ 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครัง้ที่ ๔ ส านักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธริาช. ๒๕๔๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๑๐ 
ประณีตศิลป์ไทย 
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ประณีตศิลป์ที่ท าด้วยวัสดุต่างๆ 

ประณีตศิลป์เป็นศิลปหัตถกรรมที่ส่วนใหญ่หมายถึงวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก โดย
อาจจะจ าลองจากของจริงที่มีคุณค่าในด้านความงาม เป็นงานที่สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือที่มีฝีมือสูง มีความ
ละเอียดประณีต ตลอดจนมีแนวทางในการสร้างสรรค์และการออกแบบที่เหนือกว่าช่างฝีมือโดยทั่วไป 
ศิลปหัตถกรรมที่จัดเป็นประณีตศิลป์ จะมีจ านวนน้อยค่อนข้างจ ากัดและหาได้ไม่ง่ายนัก มักจะท าขึ้นเป็น
การเฉพาะเพื่อการใช้สอยของกลุ่มบุคคลผู้มีศักด์ิ คือพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง ตลอดจนคหบดี 
 งานประณีตศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆ เท่าที่พบนั้นท าด้วยวัสดุต่างๆ ดังนั้น
เพื่อความสะดวกในการศึกษาและพิจารณา อาจจ าแนกเป็นประเภทตามวัสดุที่น ามาใช้ท าประณีตศิลป์ได้
เป็น งานโลหะ หินและแก้วผลึก งา ไม้แกะสลัก ปูนปั้น เครื่องมุก การประดับกระจกและประดับกระเบื้อง
เคลือบ 
 
๑. ประณีตศิลป์ประเภทงานโลหะ 
 โลหะที่น ามาใช้งานประเภทประณีตศิลป์ของไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่ามีโลหะหลายชนิด ที่นิยมกัน
มากได้แก่ ทอง เงิน และโลหะผสม เช่น นาก ส าริด ซึ่งโลหะแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการน ามาใช้ ตลอดจนหน้าที่
ใช้สอยที่แตกต่างกันออกไปเป็นหลายระดับด้วยกัน เช่น ในส่วนของราชส านัก ขุนนาง คหบดี ตลอดจน
ชาวบ้านโดยทั่วไป 
 
๒. ประณีตศิลป์ประเภทหินและแก้วผลึก 
 ประณีตศิลป์ที่ท าจากหินและแก้วผลึก ใช้วิธีการแกะหินและแก้วผลึกให้เป็นรูปทรงต่างๆโดยทั่วไป
มักจะท าเป็นเครื่องประดับร่างกาย พระพุทธรูปขนาดเล็กๆ ทั้งแบบนูนและลอยตัว ตลอดจนเครื่องประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรมจ าลอง ตลับหรือสถูปขนาดเล็กส าหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน าเอาไป
บรรจุไว้ในกรุตามเจดีย์ และแกะสลักเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็ก 
 
๓. ประณีตศิลป์ประเภทงา 
 ประณีตศิลป์ที่ท าจากการน างาช้างซึ่งมีรูปลักษณะที่ดีมาใช้ โดยเอางาทั้งสองท่อนมาแกะสลักให้
เป็นลวดลายหรือรูปทรงที่เป็นเรื่องราวต่างๆ การแกะสลักงาในลักษณะนี้จะต้องท ากันอย่างละเอียดและ
ประณีต บางครั้งก็แกะและฉลุให้ลึกและซ้อนกันหลายชั้น การแกะสลักงาที่เป็นท่อนนี้ส่วนใหญ่มักจะท าขึ้น
เพื่อถวายเปน็พุทธบูชาต่อองค์พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ พระวิหาร ตลอดจนมณฑปซึ่งประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเจดีย์ที่ส าคัญต่างๆ 
๔. ประณีตศิลป์ประเภทไม้แกะสลัก 
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 ประณีตศิลป์ประเภทไม้แกะสลักในที่นี้ จะพิจารณาเฉพาะในส่วนของงานซึ่งท าหน้าที่ประดับ
ตกแต่งโดยจะเน้นการแสดงออกในลักษณะที่ประณีตงดงาม เพิ่มคุณค่าให้แก่งานสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์
และเครื่องใช้เหล่านั้น ซึ่งจะมีข้อแตกต่างไปจากงานแกะสลักไม้ที่ท าขึ้นในลักษณะของศิลปกรรมประเภท
ประติมากรรม ที่มุ่งเน้นด้านอารมณ์ความรู้สึกและความงานในเชิงศิลปะแต่เพียงอย่างเดียว งานประณีต
ศิลปท์ี่แกะสลักด้วยไม้ที่เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนคือ การแกะสลักเป็นลวดลาย
ประดับตกแต่งในส่วนต่างๆของตัวอาคาร เช่น ลวดลายประกอบส่วนหน้าบันท่ีมีการแกะสลักอย่างประณีต
และงดงามรวมทั้งส่วนที่เป็นอุดปีกนก นอกจากนี้ก็มีสาหร่าย รวงผึ้ง ซึ่งท าหน้าที่ประกอบช่วงเสาด้านหน้า 
ทั้งช่วงกลางและส่วนที่เป็นชายคา ปีกนกส่วนอ่ืนๆ หากมีการประดับตกแต่งก็จะมีบานประตู หน้าต่าง 
ตลอดจนฝ้าเพดาน คันทวยแบบหูช้างหรือที่เรียกว่า “นาคะตัน” (นาคทัณฑ์) ของภาคเหนือ ลักษณะของ
งานประณีตศิลป์ประเภทดังกล่าวน้ี เมื่อพิจารณาดูอย่างรอบคอบแล้วจะเห็นได้ว่า นอกจากความงามและ
ความประณีตที่เกิดจากฝีมือการสร้างสรรค์ของช่างที่สูงด้วยความช านาญแล้ว ยังแสดงถึงความจงใจที่จะ
ท าให้เกิดความวิจิตรประณีตเพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลงรักปิดทอง การประดับกระจกสี เป็น
ต้น 
 
๕. ประณีตศิลป์ประเภทปูนปั้น 
 ประณีตศิลป์ประเภทปูนปั้นนี้ อาจกล่าวได้ว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อการประดับตกแต่งโดยเฉพาะ เน้น
ให้เห็นถึงความประณีตงดงาม คุณค่าทางด้านศิลปะที่สมบูรณ์ งานปูนป้ันนี้อาจกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่เป็นเครื่องก่อคือ ใช้วิธีการก่ออิฐ ฉาบปูน 
ไม่ว่าจะเป็นอาคารทางศาสนาคือ สถูป เจดีย์ หรืออาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งก็มีหลักฐานปรากฏ งานปูนปั้นใน
ลักษณะที่เป็นประณีตศิลป์นี้ปรากฏอยู่เกือบทุกยุคทุกสมัย ซึ่งแต่ละสมัยและแต่ละท้องถิ่นก็จะมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป 
 
๖. ประณีตศิลป์ประเภทเคร่ืองมุก 
 ประณีตศิลป์ประเภทเคร่ืองมุกเป็นงานที่มีกระบวนการท าและขั้นตอนที่ละเอียดประณีตเป็นอย่าง
มากต้องเตรียมงานล่วงหน้าในแทบทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ ร่างแบบลงบนกระดาษซึ่งมีขนาด
เท่ากับพื้นที่ซึ่งจะท าการประดับมุก ไม่ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่โต เช่น บานประตูพระอุโบสถ พระวิหาร บาน
หน้าต่าง ครุภัณฑ์ เช่น พระที่นั่งราชบัลลังก์ พระราชยาน ตู้พระธรรม หีบพระมาลัย โต๊ะหมู่บูชา จนกระทั่ง
ถึงเครื่องใช้สอยต่างๆ เช่น โตก เตียบ ตะลุ่ม พานแว่นฟ้า กระบะ กล่อง เป็นต้น 
 
 
๗. ประณีตศิลป์ประเภทประดับประจก 
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 ประณีตศิลป์ประเภทประดับกระจกนี้ ปรากฏร่องรอยหลักฐานว่าได้มีการท าขึ้นแล้วต้ังแต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยา มีวิธีการน าเอากระจกสีต่างๆ มาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อใช้ประดับตกแต่งองค์ประกอบในพื้นที่
ส่วนต่างๆของตัวสถาปัตยกรรม ผสมผสานกับการปิดทองส่วนที่เป็นตัวลาย เช่น ประดับกระจกลงบนส่วน
ที่เป็นพื้นของหน้าบันที่แกะสลักด้วยไม้หรือปูนปั้นปิดทอง เพื่อเป็นการเน้นขับสีทองให้เด่นและสดใส 
ประดับส่วนคันทวยให้มีสีสันสลับกับการปิดทอง หรือประดับตกแต่งบุษบกธรรมาสน์ โต๊ะหมู่บูชา ที่ท าด้วย
ไม้แกะสลักและมีการปิดทองลงบนตัวลายฐานชุกชีภายในพระอุโบสถ พระวิหาร 
 
๘. ประณีตศิลป์ประเภทประดับกระเบื้องเคลือบ 
 งานประณีตศิลป์ประเภทประดับกระเบื้องเคลือบนี้ ปรากฏหลักฐานร่องรอยมาก่อนแล้วต้ังแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ วิธีการประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบนี้เป็นท่ีนิยมอย่างมากต้ังแต่รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อยมาจนถึง
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
ประณีตศิลป์เกี่ยวกับผ้า 
 ประณีตศิลป์เกี่ยวกับผ้าในประเทศไทยนี้ พบว่าคนไทยรู้จักการทอผ้าและน าผ้าทอมาใช้เป็น
เวลานานมาแล้ว แม้ในปัจจุบันก็ยังคงใช้สอยในชีวิตประจ าวันและในโอกาสพิเศษ มีการทอผ้ากันอย่าง
แพร่หลายและกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไปถึงชนกลุ่มน้อยที่กระจายอยู่ในบางท้องถิ่น เช่น 
กลุ่มชาวไทยภูเขา ไทยลื้อ เป็นต้น ผ้าที่ทอขึ้นใช้ นอกจากจะเป็นการใช้สอยในชีวิตประจ าวันแล้ว ยังมีการ
ทอในลักษณะที่วิจิตรประณีต นอกเหนือไปจากหน้าที่ใช้สอยธรรมดาโดยทั่วไป 
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