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โดย อาจารย์องัคณา  ใจเหิม



ประติมากรรมไทย

• ความเช่ือและแนวคดิ

• วตัถปุระสงค์การสร้างงาน



• ประตมิากรรม คือ การสร้างสรรค์รูปทรงสามมิตโิดยการแกะสลกั การ
ปัน้หรือน าสว่นยอ่ยมาประกอบเข้าด้วยกนัเป็นผลงานชิน้เดียวกนั และ
น าสว่นท่ีไม่ต้องการออกจากรูปทรงโดยสว่นรวม(มะลฉิตัร เอือ้อานนัท์ 
2540:814)

• ผู้ ท่ีสร้างผลงานประติมากรรม เรียกวา่ “ประติมากร”(sculptor) หรือ 
“ปฏิมากร”



ความเช่ือและแนวคิดประติมากรรมไทย

• ประตมิากรรมไทยแบบประเพณี

• ประติมากรรมยคุหวัเลีย้วหวัตอ่หรือยคุปรับตวั

• ประติมากรรมไทยร่วมสมยั



ประติมากรรมไทยแบบประเพณี

ตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ลงมาเป็นประติมากรรมท่ีสร้างขึน้ด้วย
อิท ธิพลความเ ช่ือทางพุทธศาสนาอย่างแท้จ ริง  แสดงออกทั ง้
ประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมแบบเล่าเร่ืองและประติมากรรม
แบบลวดลาย มีรูปแบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ท่ีท าสืบต่อกนัมา ซึ่งแสดง
ในงานประตมิากรรม



• งานประติมากรรมไม่ว่าจะแสดงรูปทรงใด เทวดา มนุษย์ สัตว์ หรือ
ลวดลายท าขึ น้ ด้ วยความเ ช่ือ ท่ี ว่ า เ ป็นสิ่ ง แทนความเ ป็นจ ริ ง 
แนวความคิดการแสดงออกจึงเป็นแบบลกัษณะประดิษฐ์ มีความงาม
เหนือภาวะความเป็นจริง

• ความเช่ือเร่ืองศาสนาเป็นของสงู ดงันัน้แนวความคิดในการเลือกวสัดุ
และเคร่ืองตกแต่งประติมากรรมเพื่อศาสนา เพื่อแทนความเป็นจริง จึง
ต้องเป็นของสงูคา่ หรือท าให้รู้สกึสงูคา่



ประติมากรรมยคุหวัเล้ียวหวัต่อหรือยคุปรับตวั

เป็นช่วงท่ีอิทธิพลวิทยาการจากตะวนัตกเข้ามาในสมยัรัชกาลท่ี ๔ 
และรัชกาลท่ี ๕ แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ ความเช่ือและแนวความคิดในการ
สร้างประติมากรรมในยคุนัน้เร่ิมขยายตวัจากการรับใช้ศาสนา เป็นการ
รับใช้สงัคมและประเทศชาตด้ิวยการแสดงภาพเหมือนบคุคล



ประติมากรรมไทยร่วมสมยั

เป็นประติมากรรมท่ีสะท้อนความเช่ือและแนวความคดิสว่นตวัของ
ประติมากรเอง เป็นผลกระทบจากความรวดเร็วของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร รูปแบบของลัทธิทางศิลป์เกิดขึน้อย่างมากมายในยุโรปและ
อเมริกา เกิดรูปแบบแปลกๆใหม่ๆ สว่นมากเป็นรูปแบบนามธรรม



วตัถุประสงคป์ระติมากรรมไทย

• ประตมิากรรมรูปเคารพ 

• ประติมากรรมตกแตง่ 

• ประติมากรรมเพ่ือประโยชน์ใช้สอย



ประติมากรรมรูปเคารพ

วัตถุประสงค์เพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาในทางศิลปะด้วยงาน
ศิลปกรรม ประติมากรรมท่ีสร้างด้วยความเลื่อมใสทางศาสนามี
ลกัษณะดงันี ้

• ประตมิากรรมรูปบคุคล
– เทวรูปตา่งๆเป็นรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ 

– พระพทุธรูปและพระโพธิสตัว์เป็นรูปเคารพในพทุธศาสนาลทัธิมหายาน

– พระพทุธรูปท่ีเป็นรูปเคารพในพทุธศาสนาลทัธิเถรวาท



• ประตมิากรรมรูปสญัลกัษณ์
– รูปดอกบวั เป็นเคร่ืองหมายแหง่การประสตูิ

– รูปบลัลงัก์และต้นโพธ์ิ เป็นเคร่ืองหมายแหง่การตรัสรู้

– รูปธรรมจกัรและกวางหมอบ เป็นเคร่ืองหมายแหง่การปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิป
ตนมฤคทายวนั

– รูปสถปู เป็นเคร่ืองหมายแหง่ปรินิพพาน



ประติมากรรมตกแต่ง

• ประตมิากรรมลวดลาย

• ประติมากรรมตกแตง่สะท้อนความเช่ือ

• ประติมากรรมแบบเลา่เร่ือง



ประติมากรรมเพื่อประโยชน์ใชส้อย

• ประตมิากรรมตกแตง่สิง่ของเคร่ืองใช้

• ประติมากรรมเคร่ืองอปุกรณ์ประกอบการแสดง

• ประติมากรรมเคร่ืองเลน่

• ประตมิากรรมเคร่ืองตกแตง่ชัว่คราว



ศิลปหตัถกรรมไทย

• ความหมายและการสร้างสรรค์

• ขอบขา่ยของศลิปหตัถกรรม



ความหมายและการสร้างสรรคศิ์ลปหตัถกรรม

• หตัถกรรม (craft) หมายถึง สิ่งท่ีสร้างขึน้ด้วยฝีมือของมนุษย์ แสดงออก
ถึงความช านิช านาญของผู้ผลิต ในชัน้แรกสร้างขึน้เพื่อประโยชน์ใช้สอย
ในชีวิตประจ าวนั ต่อมามีการพฒันาและปรับปรุงรูปแบบ การใ ช้วสัดุ
และกรรมวิธีการผลิตมาโดยตลอดเป็นเวลานานนับพนัปี จนเป็นงาน
ศิลปะท่ีตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าความงามจนแยกไม่
ออก จงึเรียกวา่ “ศิลปหตัถกรรม”



• มนษุย์รู้จกัท าหตัถกรรมเป็นครัง้แรกโดยท าเคร่ืองมือหินกะเทาะ ใช้เป็น
เคร่ืองทบุและกะเทาะเปลือกเมลด็พืช

• ปรับปรุงวิธีท าเคร่ืองมือ โดยน าก้อนหินมาขดัให้มีรูปร่างเหมาะท่ีจะใช้
สบัหรือตดั แล้วน ามามดัผกูกบัด้ามท าด้วยท่อนไม้หรือกระดกูสตัว์

• ท าเคร่ืองปัน้ดนิเผา การทอผ้า และเคร่ืองจกัสาน เคร่ืองมือและ
เคร่ืองประดบั สิง่ของตา่งๆท่ีท าด้วยส าริด เหลก็



เคร่ืองมือหินกะเทาะ ยคุหินเก่า

http://4.bp.blogspot.com/_t8dZJ1ykJqk/SgtkHVTNB5I/AAAAAAAACKo/N8OalPszDhg/s400/IMG_2766.jpg


เคร่ืองมือหินกระเทาะ ยคุหินกลาง



ขวานหินขดั ยคุหินใหม่



ขวานส าริด ยคุส าริด



หม้อสามขา บ้านเก่า กาญจนบรีุ กลองมะโหระทกึ ยคุส าริด



ขอบข่ายของศิลปหตัถกรรม

• งานหตัถกรรมกบังานสถาปัตยกรรม

• งานหตัถกรรมกบังานวิจิตรศิลป์สาขาทศันศิลป์

• งานหตัถกรรมกบังานมณัฑนศลิป์

• งานศิลปหตัถกรรมกบังานประณีตศลิป์



งานหตัถกรรมกบังานสถาปัตยกรรม

• หตัถกรรมการก่อสร้างมีขอบเขตเฉพาะกรรมวิธีและฝีมือการท าเท่านัน้
ไม่รวมการเลือกท าเลท่ีตัง้

• งานหตัถกรรมการก่อสร้าง หมายถึงงานช่างแต่ละแขนงท่ีม่ีส่วนร่วมใน
งานก่อสร้าง แตม่ิได้ครอบคลมุลกัษณะงานสถาปัตยกรรมทัง้หมด



งานหตัถกรรมกบังานวจิิตรศิลป์สาขาทศันศิลป์

• งานวิจิตรศิลป์ถือความเป็นงานต้นฉบบั มีความคิดสร้างสรรค์ มีคณุค่า
ทางอารมณ์ เนือ้หา หรือรูปแบบมีความมุง่หมายเพื่อแสดงความคิดหรือ
ความประทบัใจตอ่สิ่งเร้า

• งานศิลปหัตถกรรมจะเป็นงานต้นฉบับหรืองานผลิตซ า้ ก็ ไ ด้  มี
จดุมุ่งหมายในการผลิตเพื่อการใช้สอย หรือเพื่อประดบัตกแต่งสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือเพื่อการค้าความบนัดาลใจไม่จ าเป็นต้องมาจากสิ่งเร้า แต่มา
จากข้อมลูความต้องการทางตลาด หรือความต้องการใช้สอย



งานหตัถกรรมกบังานมณัฑนศิลป์

• งานมณัฑนศลิป์ต้องมองในแง่การออกแบบและผลสมัฤทธ์ิของการผลิต
มากกวา่จะมองในแง่กรรมวิธีการผลติ

• งานหตัถกรรมต้องถือกรรมวิธีการผลติเป็นส าคญั



งานศิลปหตัถกรรมกบังานประณีตศิลป์

• หตัถศิลป์กินความกว้างกว่า ในแง่นีค้ือ ถ้าเป็นสิ่งท่ีท าขึน้ด้วยมือและมี
ความงามก็คือศลิปหตัถกรรม แตจ่ะประณีตหรือไม่ก็ได้

• ประณีตศิลป์หมายรวมถึงการผลิตด้วยเคร่ืองจกัร ถ้างดงามประณีตก็
จดัเข้าขา่ยประณีตศลิป์



ประณีตศิลป์ไทย

• ประณีตศลิป์ท่ีท าด้วยวสัดตุา่งๆ

• ประณีตศิลป์เก่ียวกบัผ้า



ประณีตศิลป์เป็นศิลปหัตถกรรมท่ีส่วนใหญ่หมายถึงวัตถุหรือ
ศิลปวตัถท่ีุมีขนาดคอ่นข้างเลก็

• อาจจะจ าลองจากของจริงท่ีมีคณุคา่ในด้านความงาม

• สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือท่ีมีฝีมือสงู

• มีความละเอียดประณีต

• มีแนวทางในการสร้างสรรค์และการออกแบบท่ีเหนือกว่าช่างฝีมือ
โดยทัว่ไป

• มกัจะท าขึน้เป็นการเฉพาะเพื่อการใช้สอยของกลุม่บคุคลผู้ มีศกัดิ์



ประณีตศิลป์ท่ีท าดว้ยวสัดุต่างๆ

• ประณีตศลิป์ประเภทงานโลหะ
• ประณีตศิลป์ประเภทหินและแก้วผลกึ
• ประณีตศิลป์ประเภทงา
• ประณีตศลิป์ประเภทไม้แกะสลกั
• ประณีตศิลป์ประเภทปนูปัน้
• ประณีตศิลป์ประเภทเคร่ืองมกุ
• ประณีตศลิป์ประเภทประดบัประจก
• ประณีตศิลป์ประเภทประดบักระเบือ้งเคลือบ



ประณีตศิลป์ประเภทงานโลหะ

โลหะท่ีน ามาใช้งานประเภทประณีตศิลป์ของไทยนัน้ อาจกล่าวได้
ว่ามีโลหะหลายชนิด ท่ีนิยมกนัมากได้แก่ ทอง เงิน และโลหะผสม เช่น 
นาก ส าริด ซึ่งโลหะแต่ละชนิดก็จะมีวิธีการน ามาใช้ ตลอดจนหน้าท่ีใช้
สอยท่ีแตกตา่งกนัออกไปเป็นหลายระดบัด้วยกนั

• งานโลหะรูปพรรณ

• งานแกะและสลกัดนุ



ประณีตศิลป์ประเภทหินและแกว้ผลึก

ประณีตศิลป์ท่ีท าจากหินและแก้วผลึก ใช้วิธีการแกะหินและแก้ว
ผลึกให้เป็นรูปทรงต่างๆโดยทั่วไปมักจะท าเป็นเคร่ืองประดับร่างกาย 
พระพทุธรูปขนาดเล็กๆ ทัง้แบบนูนและลอยตวั ตลอดจนเคร่ืองประดบั
ตกแต่งสถาปัตยกรรมจ าลอง ตลับหรือสถูปขนาดเล็กส าหรับ
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน าเอาไปบรรจุไว้ในกรุตามเจดีย์ 
และแกะสลกัเป็นพระพทุธรูปขนาดเลก็



ประณีตศิลป์ประเภทงา

ประณีตศิลป์ท่ีท าจากการน างาช้างซึ่งมีรูปลกัษณะท่ีดีมาใช้ โดย
เอางาทัง้สองท่อนมาแกะสลกัให้เป็นลวดลายหรือรูปทรงท่ีเป็นเร่ืองราว
ต่างๆ การแกะสลักงาในลักษณะนีจ้ะต้องท ากันอย่างละเอียดและ
ประณีต บางครัง้ก็แกะและฉลใุห้ลกึและซ้อนกนัหลายชัน้ การแกะสลกั
งาท่ีเป็นท่อนนีส้่วนใหญ่มักจะท าขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์
พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ พระวิหาร ตลอดจนมณฑปซึ่ง
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ุและพระธาตเุจดีย์ท่ีส าคญัต่างๆ



ประณีตศิลป์ประเภทไมแ้กะสลกั

ประณีตศิลป์ประเภทไม้แกะสลกัในท่ีนี ้จะพิจารณาเฉพาะในส่วน
ของงานซึง่ท าหน้าท่ีประดบัตกแตง่โดยจะเน้นการแสดงออกในลักษณะ
ท่ีประณีตงดงาม เพิ่มคุณค่าให้แก่งานสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และ
เคร่ืองใช้เหลา่นัน้



ประณีตศิลป์ประเภทปูนป้ัน

• ประณีตศิลป์ประเภทปูนปัน้นี ้อาจกล่าวได้ว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ประดบัตกแต่งโดยเฉพาะ เน้นให้เห็นถึงความประณีตงดงาม คุณค่า
ทางด้านศิลปะท่ีสมบรูณ์



ประณีตศิลป์ประเภทเคร่ืองมุก

ประณีตศิลป์ประเภทเคร่ืองมุกเป็นงานท่ีมีกระบวนการท าและ
ขัน้ตอนท่ีละเอียดประณีตเป็นอย่างมากต้องเตรียมงานลว่งหน้าในแทบ
ทกุขัน้ตอน



ประณีตศิลป์ประเภทประดบัประจก

ประณีตศิลป์ประเภทประดบักระจกนี ้ปรากฏร่องรอยหลกัฐานว่า
ได้มีการท าขึน้แล้วตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีวิธีการน าเอากระจกสี
ต่างๆ มาตดัให้เป็นชิน้เล็กๆ เพื่อใช้ประดบัตกแต่งองค์ประกอบในพืน้ท่ี
สว่นต่างๆของตวัสถาปัตยกรรม ผสมผสานกบัการปิดทองส่วนท่ีเป็นตวั
ลาย



ประณีตศิลป์ประเภทประดบักระเบ้ืองเคลือบ

งานประณีตศิลป์ประเภทประดับกระเบือ้งเคลือบนี ้ปรากฏ
หลกัฐานร่องรอยมาก่อนแล้วตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มี
จดุมุง่หมายหลกัเพื่อการประดบัตกแตง่สถาปัตยกรรม



ประณีตศิลป์เก่ียวกบัผา้

• ประณีตศลิป์ประเภทผ้าปัก

• ประณีตศิลป์ประเภทผ้ายก

• ประณีตศิลป์ประเภทผ้าจก

• ประณีตศลิป์ประเภทผ้าเขียนทอง



Q & A



แบบฝึกหดับทท่ี 4

1. ความเช่ือเป็นมลูเหตใุห้เกิดความคดิริเร่ิมและเป็นแนวทางการสร้างงาน
ประติมากรรม ทัง้แนวทางตามจดุมุง่หมาย รูปแบบ วสัด ุเทคนิคและ
วิธีการ ตลอดจนคณุคา่ท่ีปรากฏรวมทัง้หน้าท่ีและคา่นิยมของ
ประตมิากรรมมีประตมิากรรมแบบใดบ้าง

2. ประติมากรรมไทยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเสนอความเช่ือทางศาสนาเป็น
หลกัใหญ่ เป็นการรับใช้ศาสนาด้วยผลงานประตมิากรรม แสดงออกใน
รูปของประติมากรรมได้ก่ีประเภทอะไรบ้าง

3. ศิลปะหตัถกรรมหมายถึงอะไร พร้อมยกตวัอยา่งศลิปะหตัถกรรมท่ีมีอยู่
ในปัจจบุนัมาพอสงัเขป



4. งานประณีตศลิป์ท่ีปรากฏอยูใ่นประเทศไทยในช่วงเวลาตา่งๆ เท่าท่ีพบ
นัน้ท าด้วยวสัดตุา่งๆ ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการศกึษาและพิจารณา 
อาจจ าแนกเป็นประเภทตามวสัดท่ีุน ามาใช้ท าประณีตศิลป์ได้เป็น
ประเภทอะไรบ้าง 

5. ประณีตศิลป์เก่ียวกบัผ้าในประเทศไทยมีอะไรบ้างยกตวัอยา่งมาพอ
สงัเขป


