
1 
 

เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา  0605 213 ประติมากรรม 2 (Sculpture 2) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  :  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 

โดย  อาจารย์ อดุลย์  บุญฉ่่า 
………………………………………………………. 

 
เรื่อง  ความเป็นมาของประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลในประเทศไทย 

 
ประเภทของประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล 
 1.  ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล  คือ  รูปที่ท่าเลียนแบบบุคคลจริง  ที่อาจสร้างขึ้นจากการ 
ดูแบบจากคนจริง  หรือภาพถ่ายของบุคคลผู้นั้นก็ได้ 
 2.  ประติมากรรมรูปเปรียบ  คือ  รูปสมมติเป็นบุคคลใดๆ  ที่ไม่ประสงค์จะท่าให้เหมือน
หรือไม่สามารถท่าเป็นรูปเหมือนได้  เช่น  รูปบุคคลส่าคัญในอดีตท่ีไม่สามารถหาภาพถ่ายมาเป็นต้นแบบ
สร้างรูปเหมือนได้  หรือรูปบุคคลในสังคมที่มีข้อห้ามหรือมีความเชื่อเก่ียวกับโทษของการท่ารูปเหมือน   
 
ความเป็นมาของประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลในประเทศไทย 
 1.  ประติมากรรมยุคแรกเริ่ม 
  จากการศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดี  ได้พบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
กระจัดกระจายอยู่ในดินแดนประเทศไทยหลายแห่ง  เช่น  แหล่งสบค่า  อ่าเภอเชียงแสน  จังหวัด
เชียงราย  แหล่งบ้านเชียง  อ่าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  แหล่งบ้านปราสาท  อ่าเภอโนนสูง  
จังหวัดนครราชสีมา  แหล่งบ้านโป่งมะนาว  อ่าเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  แหล่งบ้านเก่า  อ่าเภอ
เมือง  จังหวัดการญจนบุรี  และแหล่งถ้่าหมอเขียว  อ่าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  นักโบราณคดี
สันนิษฐานว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันมีวัฒนธรรมมาตั้งแต่  10,000 
– 5,000  ปี  (สุรพล  นาถะพินธุ. 2545 : 97) 
  ต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์  ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8  เป็นต้นมา  ชุมชนพ้ืนเมืองบริเวณนี้
จนถึงแหลมมลายูและประเทศเขมรมีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนับถือภูตผี  หรือลัทธิวิญญาณนิยม  ก่อนที่
จะรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน  โดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดีย
และจีนมาจากพ่อค้าที่เดินทางมาด้วยเรือ  หรือทางบกผ่านมาทางตอนเหนือของประเทศพม่า  ใน
ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าชนพื้นเมืองบริเวณนี้ก็เดินทางไปยังอินเดียและจีนเช่นเดียวกัน  พ่อค้าชาวอินเดีย
และจีนเข้ามาค้าขายกับชุมชนชายทะเลบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เรียกว่า  “สุวรรณภูม”ิ  
(Golden Khersonese)  นอกจากพ่อค้าแล้วยังมีนักบวช  ช่าง  นักปราชญ์  เข้ามาติดต่อกับชน
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พ้ืนเมือง  บางพวกเข้ามาตั้งรกรากแต่งงานกับชนพ้ืนเมือง  ท่าให้วัฒนธรรมอินเดียแพร่หลายในหมู่ชน
พ้ืนเมืองและแพร่หลายไปตามชุมชนต่าง ๆ บริเวณนี้ในเวลาต่อมา  สาเหตุที่ชาวอินเดียออกมาค้าขาย
กับชนพื้นเมืองในสุวรรณภูมิ  ส่วนหนึ่งมาจากวิกฤตการณ์การเมืองในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและ
ตะวันออกกลาง  ไม่สามารถค้าขายทางบกผ่านกลางทวีปเอเชียได้  ดังนั้น  ในพุทธศตวรรษท่ี  6-7  
อินเดียจึงหันไปซื้อทองและสินค้าจากอาณาจักรโรมัน  จนกระทบกระเทือนกับเศรษฐกิจของโรมัน   
จึงต้องห้ามส่งทองค่าออกนอกอาณาจักร  อินเดียจึงต้องแสวงหาแหล่งค้าทองค่าใหม่โดยมุ่งมาที่บริเวณ
สุวรรณภูมิ  กอปรกับช่วงเวลาเดียวกันนั้น  การเดินเรือและการต่อเรือของจีนและอินเดียมีเทคโนโลยีสูง  
ท่าให้การค้าทางเรือในภูมิภาคนี้ขยายตัวกว้างขวางมากจึ้น  นอกจากการค้าทางเรือแล้วในช่วงเวลา
ดังกล่าวโลกตะวันออกที่มีจีนและอินเดียเป็นผู้น่ายังค้าขายกับโลกตะวันตกทางบกด้วยกองคาราวานไป
ยังเมอืง อเล็กซานเดรีย  (Alexandria)  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าส่าคัญในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  6-7 สินค้า
ที่ชาวตะวันออกส่งไปขาย  ได้แก่  เครื่องเทศ  น้่าตาล  งาช้าง  ฯลฯ  และสัตว์จ่าพวกช้าง  สิงโต  เสือ  
ชาวโรมันน่าสัตว์เหล่านี้ไปใช้ในกีฬาต่อสู้  ส่วนสัตว์ประเภทนกยูง  นกแก้ว  ลิง  ถูกส่งไปขายเป็นสัตว์
เลี้ยงของสตรีชั้นสูง  ส่วนสินค้าที่ชาวตะวันออกซ้ือจากตะวันตก  ได้แก่  ทองค่า  เครื่องแก้ว  เครื่อง
โลหะ  เหล้า  ไวน์  น้่ามันมะกอก  เครื่องประดับ  ฯลฯ  (ผาสุก  อินทราวุธ. 2545 : 118-122)  การค้า
ขายระหว่างซีกโลกตะวันออกกับซีกโลกตะวันตกเช่นนี้คงไม่จ่ากัดเฉพาะสินค้าเท่านั้น  หากยังมีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีระหว่างกันด้วย  จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า  วัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ตะวันออกและตะวันตกนั้นเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่โบราณ  วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกปรับให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละฝ่าย  ดังปรากฏศิลปะโบราณวัตถุในดินแดนของซีกโลกทั้งสองในปัจจุบัน  
(วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2548 : 20-21) 
  สมัยนี้นับเป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรมจากโลกภายนอกได้หลั่งไหลเข้ามาบนแผ่นดินไทย 
โดยเฉพาะพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพล  โดยมีพวกพ่อค้าและนักบวชเป็นผู้น่าเข้ามาเผยแพร่   
การสร้างพระพุทธรูปโดยฝีมือคนไทยคงยังไม่เกิดขึ้น  ได้แต่รับรูปแบบจากเจ้าของเดิม  ซึ่งต่อมาได้เป็น
แม่แบบส่าคัญของการสร้างรูปเคารพบนแผ่นดินไทย  ปรัชญาศิลป์ในศิลปกรรมสมัยนี้ส่วนมากเป็น
ปรัชญาในพุทธศาสนา  และศาสนาพราหมณ์ที่เก่ียวกับอันติมสัจจ์  ซึ่งถูกแปรออกมาในรูปของรูปเคารพ  
(ภาพประกอบ  1)  เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และเป็นบรรทัดฐานที่ส่าคัญของสังคม  (วนิดา  
ข่าเขียว. 2543 : 81)   
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ภาพประกอบ  1 พระโพธิสัตว์ปัทมณี. (พุทธศตวรรษท่ี 9). ส่าริด : สูง 20.3 ซม. พบที่บ้านกระดังงา  
อ่าเภอสะทิงพระ  จังหวัดสงขลา : ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส 

 
 2.  ประติมากรรมทวารวดี  (พุทธศตวรรษที่ 12-16) 
  ศิลปะของอาณาจักรทวารวดี  ซึ่งเคยรุ่งเรืองอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย
ในปัจจุบัน  ได้แก่  บริเวณจังหวัดนครปฐม  สุพรรณบุรี  ราชบุรี  ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16  ส่วนมาก
เป็นศิลปะในพุทธศาสนา  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย  ขอม  ศิลปะทวารวดี
แพร่อิทธิพลไปยังเมืองต่าง ๆ ในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองในยุคเดียวกันหลายเมือง  เช่น  เมืองหริภุญชัย  
(บริเวณจังหวัดล่าพูน)  เมืองจันเสน  (บริเวณจังหวัดนครสวรรค์)  เมืองชัยวาน  (บริเวณจังหวัด
ขอนแก่น)  เมืองฟ้าแดดสงยาง  (บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์)  เมืองอู่ตะเภา  (บริเวณจังหวัดชัยนาท)   
เมืองศรีมโหสถ  (บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี)  และเมืองพระรถ  (บริเวณจังหวัดชลบุรี)  ศิลปะทวารวดี 
มีทั้งจิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม  ส่วนมากเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากพระพุทธรูปแบบคุปตะ  และหลังคัปตะ  มักเป็นพระพุทธรูปศิลาจ่าหลักขนาดใหญ่  
แบ่งเป็น  3  แบบ  ดังนี้ 
  แบบที่  1  สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 12  มีอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะและ 
หลังคุปตะอยู่มาก  รวมทั้งศิลปะแบบอมราวดีของอินเดียด้วย  เช่น  ไม่มีรัศมีบนพระเกตุมาลา   
พระพักตร์ยังคล้ายศิลปะอินเดีย  ถ้าครองจีวรห่มเฉียงจะไม่มีชายจีวรอยู่เหนืออังสาซ้าย  ประทับ
นั่งขัดสมาธิอย่างหลวม ๆ หรือประทับยืนอาการตริภังค์  และแสดงปางด้วยพระหัตถ์ขวาเพียง 
พระหัตถ์เดียว  พระหัตถ์ซ้ายยึดชายจีวรไว้ในพระหัตถ์  พระพุทธรูปแบบนี้พบไม่มากนัก  
(ภาพประกอบ  2) 
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ภาพประกอบ  2  พระพุทธรูปปางสมาธิ. (พุทธศตวรรษที่ 11-12). หินทราย : สูง 107 ซม. 
พบที่วัดพระบรมธาตุไชยา  ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา 

 
  แบบที่  2  ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15  มีลักษณะของท้องถิ่นมากขึ้น  เช่น  พระเศียรมี
ขมวดพระเกศาใหญ่  รัศมีเป็นรูปดอกบัวตูมหรือลูกแก้วอยู่เหนือพระเกตุมาลา  พระพักตร์แบน  พระ
ขนงเป็นเส้นโค้งติดต่อกันเป็นรูปปีกกา  พระเนตรโปน  พระนาสิกแบน  พระโอษฐ์หนา  ประทันั่ง
ขัดสมาธิหลวม ๆ แบบอมราวดีของอินเดีย  ถ้าครองจีวรห่มเฉียงมักมีชายจีวรสั้นอยู่เหนือพระอังสา
ด้านซ้าย  (ภาพประกอบ  3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  3  พระพุทธรูปปางสมาธิ (ประทับนั่งขัดสมาธิราบ). 

ศิลปะทวารวดี. (พุทธศตวรรษที่ 13-14).  หินทราย.  สูง 130 ซม.  พบที่  อ่าเภอศรีมโหสถ  จังหวัด
ปราจีนบุรี  ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี 
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  แบบที่  3  เป็นพระพุทธรูปรุ่นสุดท้ายของอาณาจักรทวารวดี  มีอิทธิพลของศิลปะขอม
สมัยบาปวนหรือลพบุรีตอนต้นเข้ามาปะปน  เช่น  พระพักตร์เป็นสี่เหลี่ยม  มีร่อง  (รักยิ้ม)  แบ่งกลาง
ระหว่างพระหนุ  (คาง)  ชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภีปลายตัดเป็นเส้นตรง  ประทับนั่งขัดสมาธิราบ
แบบเต็มที่  ฐานบัวคว่่าและบัวหงายสลักอย่างคร่าว ๆ  
  ประติมากรรมทวารวดีที่พบมากอีกประเภทหนึ่ง  คือ  ประติมากรรมดินเผาและปูนปั้น   
รูปพระเศียร  หน้าคน  และคนในอิริยาบถต่างๆ  (ภาพประกอบ  4)  รวมทั้งคนโทน้่าดินเผา               
สร้อยลูกปัด  ต่างหูโลหะ  และก่าไลส่าริด  เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  4  ประติมากรรมปูนปั้นนูนต่่าประดับศาสนสถาน. สมัยทวาราวดี 

พบที่เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี 
 

 3.  ประติมากรรมศรีวิชัย  (พุทธศตวรรษที่ 13-18) 
  ศิลปกรรมของอาณาจักรศรีวิชัยที่เชื่อกันว่ามีอาณาเขตอยู่ในบริเวณเกาะสุมาตรา  
ระหว่างพุทธศตวรรษที่  13-18  มีราชธานีอยู่ใกล้กับเมืองปาเล็มบังในปัจจุบัน  อาณาจักรนี้อาจ
ครอบครองแหลมมลายูในตอนเหนือและดินแดนบางส่วนของภาคใต้  เพราะมีการค้นพบศิลปะ
โบราณวัตถุท่ีบริเวณอ่าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎ์ธานี  และบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช  คล้ายกับที่
พบในเกาะชวาภาคกลาง  ประเทศอินโดนีเซีย  ส่วนมากสร้างข้ึนในพุทธศาสนา  ลัทธิมหายาน  แสดงว่า
ประชากรของอาณาจักรนี้นับถือพุทธลัทธิมหายาน  ศิลปะแบบศรีวิชัยแท้ ๆ ในภาคใต้ของไทย             
มีอายุถึงพุทธศตวรรษที่ 19  อันเป็นช่วงเวลาที่ดินแดนนี้รวมเข้ากับอาณาจักรสุโขทัย  (สุภัทรดิศ  
ดิศกุล. 2522 : 16) 
  ประติมากรรม  ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบคุปตะและปาละเสนะของอินเดีย  ส่วนมากเป็น         
รูปเคารพในศาสนาพุทธ  ลัทธิมหายาน  เช่น  พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  (ภาพประกอบ  5)   
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ส่วนพระพุทธรูปพบไม่มากนัก  แต่พบพระพิมพ์ดินดิบจ่านวนมาก  สันนิษฐานว่าศิลปะศรีวิชัยอาจมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประติมากรรมเชียงแสน  สถาปัตยกรรมล้านนา  (ศิลป์  พีระศรี. 2512 : 139)  
และให้อิทธิพลแก่ศิลปะสุโขทัยด้วย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  5  พระอวโลกิเตศวร  วัชรปาณี.  (พุทธศตวรรษที่ 14). ศิลปะศรีวิชัย. 

ส่าริด : สูง 63  ซม.  พบที่วัดเวียง  อ่าเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 4.  ประติมากรรมลพบุรี  (พุทธศตวรรษที่ 16-18) 
  ศิลปะแบบเขมร  หรือศิลปะลพบุรีที่พบในประเทศไทยแบ่งออกเป็น  2  แบบ  ได้แก่  
ศิลปะเขมรแท้  และศิลปะแบบลพบุรี  แบบเขมรแท้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1  (พ.ศ. 1545-
1592)  มีศูนย์กลางอาณาจักรอยู่ที่เมืองพระนครหลวง  (นครธม)  จังหวัดเสียมเรียบ  ประเทศกัมพูชา
ในปัจจุบัน  ต่อมาเขมรได้แผ่อิทธิพลเข้ามาเหนือดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของ
ประเทศไทย  ภาคกลางมีเมืองละโว้  (ลพบุรีในปัจจุบัน)  เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ  นิกายมหายาน
และศาสนาพราหมณ์  จึงมีการสร้างศาสนสถานและพระพุทธรูปขึ้นเป็นจ่านวนมาก  ต่อมาอิทธิพลเขมร
จึงเสื่อมไประยะหนึ่ง  จนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  (พ.ศ.1725-1861) ได้ทรงแผ่อิทธิพลและอ่านาจ
เข้ามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางอีกครั้งหนึ่ง  
 ประติมากรรมลพบุรีส่วนมากเป็นประติมากรรมศิลาและส่าริด  ประติมากรรมเขมรเก่าแก่
ที่สุดในดินแดนไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่  12  เป็นศิลาจ่าลักรูปพระเทวีในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  
ส่วนประติมากรรมส่าริดพบรูปพระโพธิสัตว์  (ภาพประกอบ  6)  และรูปคนมีใบหน้าสี่เหลี่ยม           
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คิ้วเกือบเป็นเส้นตรง  ขากรรไกรใหญ่  ถ้ามีอายุตั้งแตพุทธศตวรรษที่  16  ลงมา  มักมีไรผมเป็นเส้นนูน 
ๆ อยู่เหนือหน้าผาก  ถ้าเป็นพระพุทธรูปจะมีพระเกตุมาลาท่าเป็นกลีบบัวซ้อนเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป  
มีพระรัศมีรูปบัวตูม  นิยมสร้างพระพุทธรูปนาคปรก  แต่หลังพุทธศตวรรษที่  17  นิยมสร้างพระพุทธรูป
ทรงเครื่องในอิริยาบถยืน  สองพระหัตถ์แสดงปางประทานอภัย  พบทั่วไปในประเทศไทย  (สันติ  เล็ก
สุขุม. 2544 : 63)  ส่วนประติมากรรมศลิาจ่าหลักท่ีพบมากคือ  ลวดลายตกแต่งอาคาร  เช่น  ซุ้มประตู  
หน้าบัน  ทับหลัง  ประติมากรรมที่น่าสนใจ  คือ  รูปเหมือน  (portrait)  ได้แก่  พระบรมรูปพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7  พบที่ปราสาทพิมาย  อ่าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  พระบรมรูปนี้อาจเป็น
ประติมากรรมรูปเหมือนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์  นอกจากนี้ยังพบประติมากรรมขนาดเล็ก  ได้แก่  
พระพิมพ์ดินเผา  เรียกว่า  “พระพิมพ์ลพบุรี”  เป็นจ่านวนมาก  (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2548 : 32)   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  6  เศียรพระโพธิสัตว์. (ต้นพุทธศตวรรษที่ 14). 

ส่าริด : สูง 73 ซม.  พบที่บ้านตะโหนด  อ่าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา. 
 

 5.  ประติมากรรมเชียงแสน  หรือศิลปะส้านนา  (พุทธศตวรรษที่ 16-23) 
  เรียกตามชื่อเมืองเชียงแสน  (ปัจจุบันอยู่ในอ่าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชยงราย)  ซ่ึง
สันนิษฐานว่าเป็นเมืองส่าคัญของสยาม  เมื่อครั้งที่ชนชาติไทยตั้งตนเป็นอิสระอยู่ในภาคเหนือตั้งแต่ก่อน
พุทธศตวรรษที่ 16  ต่อมาพญามังราย  (พ.ศ. 1782-1804)  ผู้สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ในวงศ์ลวจังก
ราช  แห่งเมืองหิรัญนครเงินยาง  (เชียงแสน)  ทรงยกทัพไปตีเมืองต่างๆ เพื่อรวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน  
เช่น  ในปี พ.ศ. 1835  ยกทัพไปตีเมืองหริภุญไชย  ซึ่งเป็นเมืองโบราณ  สร้างเมื่อต้นพุทธศตวรรษท่ี 13  
ตั้งอยู่ริมแม่น้่ากวง  (เมืองล่าพูนปัจจุบัน)  เมืองหริภุญไชยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี  จาก
เมืองละโว้หรือลวปุระ  (ลพบุรี)  ขึ้นมาครอง  (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2521 : 232-233)  พญามังรายครอง
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เมืองหริภุญไชยอยู่ระยะหนึ่งก็ย้ายไปสร้างเวียงกุมกาม  (บริเวณอ่าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน)  
ในปี พ.ศ. 1837  สองปีต่อมาจึงสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานี  ดังนั้น  ศิลปะเชียงแสน  จึงรวมถึง
ศิลปะสกุลช่างต่างๆ ในอาณาจักรล้านนา  ได้แก่  บริเวณจังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  ล่าปาง  ล่าพูน  
แพร่  น่าน  พะเยา  ปัจจุบัน  ระหว่างพุทธศตวรรษที่  12-13  มีเมืองหริภุญไชย  (ล่าพูน)  เป็น
ศูนย์กลางการปกครองและพุทธศาสนา  จึงพบศิลปะโบราณวัตถุหลายอย่าง  เช่น  เศียรพระพุทธรูปที่มี
ลักษณะสกุลช่างหริภุญไชย  เป็นเศียรพระพุทธรูปที่ปั้นแล้วท่าพิมพ์ประกบเพ่ือกรอกด้วยน้่าดิน  เมื่อ
แห้งแข็งแล้วจึงน่าไปเผา  แล้วน่าไปต่อกับพระวรกายปูนปั้น  ประติมากรรมดินเผาลักษณะนี้ยังท่าเป็น
รูปเทวดา  กัตริย์  ประติมากรรมที่ไม่ใช่พระพุทธรูปเหล่านี้  เน้นความสมจริงและแสดงออกอย่างอิสระ  
(สันติ  เล็กสุขุม. 2544 : 80-81)   
  อาณาจักรล้านนารุ่งเรืองมากทั้งด้านการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และศาสนา  ระหว่าง 
พ.ศ. 1898-2068  โดยเฉพาะในรัชกาลพระเจ้าติโลกราช  (พ.ศ. 1984-2030 : ตรงกับสมัยสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 2  หรือเจ้าสามพระยา  แห่งอยุธยา)  กษัตริย์องค์ท่ี  9  ทรงท่านุบ่ารุงพุทธศาสนาและ
สร้างศิลปกรรมจ่านวนมาก  หลังจากนั้นล้านนาก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆ จนตกเป้นเมืองขึ้นของพม่าในปี 
พ.ศ. 2101  จนถึงปี พ.ศ. 2317  ผู้น่าท้องถิ่นเข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรี  และเป้น
เมืองประเทศราชของสยามเรื่อยมา  จนถึงปี พ.ศ. 2442  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5  (พ.ศ. 2411-2453)  เปลี่ยนการปกครองหัวเมืองประเทศราชมาเป็นการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล  เมืองต่างๆ ในล้านนามีฐานะเป็นรัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลพายัพ  (สรัสวดี  อ๋องสกุล. 
2539 : 259)  อาณาจักรล้านนาจึงสิ้นสุดลง 
  ประติมากรรมเชียงแสนหรือล้านนา  แบ่งเป็น  ศิลปะเชียงแสนยุคแรก  ศิลปะเชียงแสนยุค
หลังหรือยุคเชียงใหม่   
  ประติมากรรมเชียงแสนยุคแรก  ส่วนมากเป็นพระพุทธรูปในลัทธิเถรวาท  อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 15-18  พระพุทธรูปยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย  (ศิลป์  พีระศรี. 
2512 : 140)  มีลักษณะเฉพาะคือ  รูปทรงค่อนข้างท้วม  ขัดสมาธิเพชร  พระเศียรค่อนข้างกลม  มีเม็ด
พระเกศาเป็นวงก้นหอยใหญ่  พระเกตุมาลาเป็นรูปดอกบัวตูม  ชายสังฆาฏิห้อยจากพระอังสะลงมาแค่
ราวพระอุระ  (ภาพประกอบ  31)  พระพุทธรูปเชียงแสนยุคต่อมา  สร้างระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-21  
อาจจะได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย  เช่น  ขมวดพระเกศาเล็ก  เศียรมีเปลวรัศมี  และชายสังฆาฏิห้อยลง
มาจนถึงพระนาภี  พระพุทธรูปเชียงแสนและล้านนาเริ่มเสื่อมลงราวพุทธศตวรรษที่ 20  (วิบูลย์  
ลี้สุวรรณ. 2548 : 36) 
  เชียงแสนยุคหลังหรือยุคเชียงใหม่  เริ่มตั้งแต่พญามังรายสร้างนครเชียงใหม่ราวพ.ศ. 1839  
(ตรงกับสมัยพ่อขุนรามค่าแหง  พ.ศ. 1822-1841)  ศิลปกรรมต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะทวารวดี  
ศิลปะสุโขทัยและศิลปะศรีวิชัย  ครั้งถึงพุทธศตวรรษที่ 22-24  พมา่ได้เข้ามาอิทธิพลในภาคเหนือของ
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ไทย  ท่าให้ศิลปะล้านนารับแบบอย่างศิลปะพม่าเข้ามาปะปน  ตั้งแต่โบสถ์  วิหาร  พระพุทธรูป  งาน
ประณีตศิลป์และศิลปหัตถกรรมประเภทต่าง ๆ  (ภาพประกอบ 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  7  พระพุทธสิหิงค์. ศิลปะเชียงแสนยุคแรก. วัดพระสิงห์, จังหวัดเชียงใหม่. 
 
 6.  ประติมากรรมสุโขทัย  (พุทธศตวรรษที่ 19-20) 
  ศิลปะของอาณาจักรสุโขทัย  มีศูนย์กลางอยู่บริเวณลุ่มแม่น้่ายม  ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี  
19-20  มีกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  จึงเรียกอาณาจักรตามชื่อราชธานี  อาณาจักรสุโขทัยเริ่มตั้งแต่พ่อขุน
ศรีอินทราทิตย์ตั้งตนเป็นอิสระพ้นจากอ่านาจอาณาจักรเขมรราว พ.ศ. 1780  ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
นั้นคนไทยอีกหลายกลุ่มตั้งรัฐอิสระปกครองตนเองเช่นกัน  เช่น  อาณาจักรล้านนาในภาคเหนือของไทย  
มีเมืองเชียงแสนเป็นศูนย์กลาง  อาณาจักรอยุธยาในภาคกลางตอนล่างของไทยมีเมืองอู่ทองและอยุธยา
เป็นศูนย์กลาง  อาณาจักรเหล่านี้ล้วนนับถือพุทธศาสนาลัทธิหินยานและมีการปกครองระบบกษัตริย์
แบบลัทธิเทวราชา  แม้สุโขทัยจะเป็นอาณาจักรเล็กแต่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายอย่าง  เช่น  
ด้านโลหะ  การท่าเครื่องปั้น/เคลือบดินเผา  และระบบการชลประทาน  สามารถทดน้่าจากแม่น้่าปิงจาก
เมืองก่าแพงเพชรเข้าไปหล่อเลี้ยงเมืองสุโขทัยได้  ท่าให้อาณาจักรขยายใหญ่ขึ้น  มีเมืองลูกหลวง  4  
เมือง  ได้แก่  เมืองก่าแพงเพชร  (นครชุม)  ศรีสัชนาลัย  (เชลียง)  พิษณุโลก  (สองแคว)  และเมือง
พิจิตร  (สระหลวง)  อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามค่าแหงมหาราช  (พ.ศ. 1822-1841)  
สามารถขยายอ่านาจออกไปถึงล้านนา  และแหลมมลายู  สุโขทัยตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของอาณาจักรที่มี
วัฒนธรรมรุ่งเรือง  เช่น  อาณาจักรพุกาม  หริภุญไชย  ยโศธรปุระ  (เขมร)  ชาวสุโขทัยจึงผสมผสาน
วัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ากับวัฒนธรรมของตนจนมีเอกลักษณ์โดดเด่น  (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2548 : 41) 
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  แม้ว่าอาณาจักรสุโขทัยจะรุ่งเรืองในช่วงเวลาสั้นๆ ในสมัยพ่อขุนรามค่าแหงมหาราช   
ซึ่งเป็นยุคที่มีความอุดมสมบูรณ์ท้ังทางด้านจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่  ประชาชนส่วนใหญ่ผูกพันใกล้ชิด
กับพุทธศาสนา  มีการสร้างวัดวาอาราม  ศาสนสถาน  และพระพุทธรูปเป็นจ่านวนมาก  ทั้งในเมือง
สุโขทัย  ก่าแพงเพชร  ศรสัชนาลัย  พิษณุโลก  และพิจิตร  พระพุทธรูปสุโขทัยได้รับการยกย่องว่าเป็น
พระพุทธรูปที่งดงามท่ีสุดและมีรูปแบบทางศิลปะเฉพาะของสกุลช่างสุโขทัย 
  พระพุทธรูปที่นิยมสร้างในอาณาจักรสุโขทัย  ได้แก่  พระพุทธรูป  4  อิริยาบถ  คือ  นั่ง  
ยืน  นอน  เดิน  มักสร้างรวมกันบนแท่งสี่เหลี่ยมที่เรียกว่า  “มณฑป”  ทั้งนี้พระพุทธรูปสุโขทัยสามารถ
แบ่งเป็นหมวดได้  4  หมวด  ดังนี้ 
   (1)   หมวดใหญ่  เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเฉพาะของสุโขทัยอย่างชัดเจน  ได้แก่  
พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบ  ครองจีวรเฉียง  ชายจีวรจรดพระนาภี  ปลายแยกเป็น  2  แฉกคล้ายเขี้ยว
ตะขาบ  พระวรกายเพรียว่าด้สัดส่วน  พระพักตร์รูปไข่  พระโขนงโก่ง  พระนาสิกงุ้ม  (ตามแบบมหา
บุรุษลักษณะของอินเดีย)  พระโอษฐ์อมยิ้มเล็กน้อย  พระรัศมีรูปเปลว  นิยมสร้างปางมารวิชัย  ประทับ
ขัดสมาธิราบ  ฐานเป็นหน้ากระดานเกลี้ยง  มักสร้างในปลายพุทธศตวรรษที่  19  หล่อด้วยส่าริด  ส่วน
พระพุทธรูปปางลีลานั้นมีทั้งหล่อด้วยส่าริดและปั้นด้วยปูน (วิบูลย์  ลี้สวุรรณ. 2548 : 44) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  8  พระพุทธรูปปางลีลาปูนปั้น. ศิลปะสุโขทัย 
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   (2)   หมวดพระพุทธชินราช  เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม  
พระองค์อวบ  นิ้วพระหัตถ์ท้ังสี่ปลายเสมอกัน  มักเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งหล่อด้วยส่าริด  เช่น  พระ
พุทธชินราช  วัดมหาธาตุ  อ่าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  เป็นต้น  
   (3)   หมวดก่าแพงเพชร  ส่วนมากเป็นพระพิมพ์แบบต่างๆ ที่พบในสุโขทัย  เช่น  พระ
พิมพ์แบบทวารวดี  แบบลพบุรี  รวมทั้งพระพิมพ์แบบสุโขทัย  พระพิมพ์เหล่านี้มีทั้งที่ท่าด้วยดินเผาและ
โลหะ  (วิบูลย์  ลี้สวุรรณ. 2548 : 45)   
   (4)   หมวดวัดตระกวน  หรือหมวดเบ็ดเตล็ด  เป็นพระพุทธรูปสุโขทัยที่ได้รับอิทธิพล
ศิลปะเชียงแสน  มีอายุราวครึ่งแรกของศตวรรษที่  19  มักมีพระวรกายอวบอ้วน  คล้ายพระพุทธรูป
เชียงแสน  พบที่วัดตระกวน  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  ทั้งนี้พระพุทธรูปแบบนี้
สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกาด้วย  (สุภัทรดิศ  ดิศกุล. 2522 : 27-28) 
   ประติมากรรมสุโขทัย  นอกจากพระพุทธรูปแบบต่างๆ แล้ว  ยังพบเทวรูปเทพเจ้า  
เทวนารีในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  เช่น  พระนารายณ์  พระอิศวร  พระอุมา  ส่วนมากหล่อด้วยส่าริด   
มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่กว่าคนจริง  (วิบูลย์  ลี้สวุรรณ. 2548 : 45) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  9  พระพุทธชินราช. (พุทธศตวรรษที่ 19-20). ศิลปะสุโขทัยตอนปลาย. 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  จังหวัดพิษณุโลก 
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 7.  ประติมากรรมอู่ทอง  (พุทธศตวรรษท่ี 17-20) 
  ศิลปกรรมของกลุ่มชนที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  สันนิษฐานว่าเป็น
อาณาจักรทวารวดี  ต่อมาถูกอาณาจักรเขมรเข้าครอบครอง  ท่าให้ศิลปะอู่ทองมีอิทธิพลจากศิลปะเขมร  
นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งสันนิษฐานว่าอู่ทองเป็นอาณาจักรที่มีเมืองอโยธยา  ตรงข้างเกาะเมืองอยุธยาเป็น
ราชธานี  ศิลปะอู่ทองที่มีรูปแบบเฉพาะที่เด่นชัดที่สุด  คือ  พระพุทธรูป  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  แบบ  
ได้แก่ 
   พระพุทธรูปอู่ทองแบบที่  1  สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษที่  17-18  ได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะทวารวดีและเขมร 
   พระพุทธรูปอู่ทองแบบที่  2  สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษที่  19-20  ได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะเขมร  แต่พระรัศมีเปลี่ยนมาเป็นรูปเปลว   
   พระพุทธรูปอู่ทองแบบที่  3  สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษที่  20  ได้รับอิทธิพลจาก
พระพุทธรูปสุโขทัย  พบมากที่กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีพระพักตร์รูปไข่คล้ายพระพุทธรูปสุโขทัย  แต่ฐานเตี้ย  ทรงบัวคว่่าบัวหงาย  
ไม่นิยมประดับลวดลาย  (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2548 : 411-412)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ  15  พระพุทธไตรรัตนนายก. (พุทธศตวรรษที่ 19). ศิลปะอู่ทอง. 

วัดพนัญเชิง, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
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 8.  ประติมากรรมอยุธยา  (พุทธศตวรรษที่ 20-23) 
  กรุงศีอยุธยาตั้งขึ้นเป็นราชธานีใน พ.ศ. 1893  ด้วยการสนับสนุนของชุมชนภาคกลาง
ตอนล่างซึ่งมีเมืองส่าคัญ  คือ  อโยธยา  ลพบุรี  สุพรรณบุรี  สรรคบุรี  เพชรบุรี  เมืองเหล่านี้มีช่างและ
ประติมากรที่พัฒนางานเป็นแบบฉบับของตนอยู่แล้ว  แม้จะมีอิทธิพลของเขมรและสุโขทัยอยู่ด้วย 
ก็ตาม  ประติมากรรมอยุธยา  แบ่งออกเป็น  3  ยุค  ได้แก่ 
   (1)  ประติมากรรมอยุธยายุคต้น  ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดี  (พระเจ้าอู่ทอง. 
พ.ศ. 1893-1912)  จนถึงรัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราช  (พ.ศ. 2077-2098)  ต้องใช้ช่างที่มีอยู่เดิมใน
เมืองเหล่านั้นในการสร้างสรรค์ประติมากรรมทั้งของหลวงและของราษฎร์  ผลงานชิ้นส่าคัญและเป็น
ตัวแทนของยุคนี้  คือ  พระพุทธรูปส่าริด  ส่วนใหญ่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ  ซึ่งสร้างในรัชสมัย
ของพระบรมราชาธิราชที่ 2  (พ.ศ. 1967)  (พิริยะ  ไกรฤกษ์. 2528 : 207)  อีกตัวอย่างหนึ่ง  คือ  เศียร
พระพุทธรูปที่ถูกรากไม้รัดอยู่ที่วัดมหาธาตุ  พระนครศรีอยุธยา  ซึ่งสร้างในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 1  
(สันติ  เล็กสุขุม. 2544 : 15)  ซึ่งเป็นแบบสัมพันธ์กับแบบลพบุรี  ประติมากรรมในสมัยนี้ส่วนใหญ่สลัก
ด้วยหินทราย  (พยูร  โมสิกรัตน์. 2548 : 153)   
   (2)  ประติมากรรมอยุธยายุคกลาง  เริ่มจากรัชกาลสมเด็จพระยอดฟ้า  (พ.ศ. 2089-
2091)  ไปจนถึงรัชกาลสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา  สมัยนี้นิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย  เช่น  
พระพุทธรูปที่วัดบูรพาราม  จารึกที่ฐานระบุปีพุทธศักราชที่ออกขุนท่านหนึ่งมาจากจันบูน  ถวาย
พระพุทธรูปองค์นี้แด่วัดบูรพาราม  พ.ศ. 2084  (สันติ  เล็กสุขุม. 2544 : 17)  นอกจากนี้มีรูปหล่อพระ
โพธิสัตว์ที่ท่าขึ้นใน พ.ศ. 2001 (พิริยะ  ไกรฤกษ์. 2528 : 227)    
   (3)   ประติมากรรมอยุธยายุคปลาย  เริ่มจากรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
(พ.ศ. 2199-2231)  ถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ  (พ.ศ. 2301-2310)  โบสถ์  วิหาร  มักมีขนาดเล็ก  
ท่าฐานและหลังคาเป็นเส้นโค้ง  อ่อนกลางคล้ายท้องส่าเภา  หรือตกท้องช้าง  มักใช้เสากลมก่อด้วยอิฐ  
มีบัวหัวเสา  หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาธรรมดาไม่เคลือบ  เจดีย์นิยมสร้างเจดีย์เหลี่ยมหรือเจดีย์ย่อ
มุมไม้สิบสอง  นอกจากนี้ยังมีอาคารสองชั้นที่สร้างด้วยอิฐถือปูน  เจาะช่องประตูและหน้าต่างโค้งแหลม  
(Arch)  เช่น  ต่าหนักค่าหยาด  อ่าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ตึกวิไชยเยทร์  อ่าเภอเมือง  จังหวัด  
ลพบุรี  ประติมากรรมนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่  ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททอง  
ดังจะเห็นได้จากพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยในซุ้มเมรุทิศ  วัดไชยวัฒนาราม  พระนครศรีอยุธยา  
ในสมัยนี้มีแบบนิยมแบบหนึ่งที่ท่ารูปทรงเพรียวอ้อนแอ้น  ไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพหรือรูปสัตว?หิมพานต์ก็
ตาม  (พยูร  โมสิกรัตน์. 2548 : 153) 
   พระพุทธรูปสมัยอยุธยานิยมสร้าง  พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่  ทรงเครื่องน้อย  
ศิลปะอยุธยาอีกประเภทหนึ่งที่มีฝีมือช่างสูงมาก  ได้แก่  เครื่องไม้จ่าหลัก  ลายลดน้่า  ลายประดับมุก  
นิยมท่าเป็นบานประตู  ธรรมาสน์  เป็นต้น  (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2548 : 412-413) 
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ภาพประกอบ  11  พระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลี.  พระพุทธรูปทรงเครื่อง.  ศิลปะแบบอยุธยา. 
 9.  ประติมากรรมรัตนโกสินทร์  (พุทธศตวรรษที่ 23-ปัจจุบัน) 
 
  เริ่มตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (พ.ศ. 2325-2352)  
ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  เรียกศิลปะรัตนโกสินทร์  หลังจากนั้นถือได้ว่าเป็นช่วง
เปลี่ยนผ่านทางศิลปะครั้งส่าคัญไปสู่ความเป็นศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน  สรุปสาระส่าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (พ.ศ. 2325-2352)  ในปี พ.ศ. 
2325  เกิดเหตุจลาจลขึ้นในบ้านเมือง  ทรงปราบปรามจนราบคาบ  และปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์  
และโปรดให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่  คือ  กรุงเทพมหานคร  ทรงท่านุบ่ารุงบ้านเมือง  โปรดให้สร้าง
พระบรมมหาราชวัง  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ก่าแพงเมือง  ป้อมปราการ  เชิงเทิน  ขุดคลองรอบ
เมือง  ก่อสร้างวัดวาอาราม  และสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  และการจัดวางผังเมืองถนนหนทางของ
ราชธานี  นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเมืองใหม่   

  จากสภาพการก่อสร้างบ้านเมืองในขณะนั้น  ท่าให้บรรดาช่าวก่อสร้าง  ช่างเขียน  ช่างปั้น   
ที่มีฝีมือจากสกุลช่างอยุธยาและธนบุรีได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลงานศิลปกรรมในทุกด้าน  เพ่ือการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์  ในงาน
ประติมากรรมนั้น  ทรงรวบรวมพระพุทธรูปที่ถูกท่าลายตั้งแต่ครั้งสงครามปลายสมัยกรุงศรีอยุธยากว่า  
1,200  องค์  น่ามาสู่กรุงเทพมหานคร  และทรงบูรณปฏิสังขรณ์และน่าไปประดิษฐานตามวัดวาอาราม
ต่างๆ ที่สร้างขึ้น  และนอกจากนั้นยังทรงด่าริให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่โดยหล่อเป็นส่าริดแต่มีจ่านวน
ไม่มากนัก  (วิโชค  มุกดามณี. 2541 : 21-22)  (ภาพประกอบ  12) 
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ภาพประกอบ  12  พระพุทธสาวก. (สร้างในรัชกาลที่  1). ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
 

  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่  2  (พ.ศ. 2352-2367)                
ทรงพระอัจฉริยภาพในงานศิลปกรรมหลายแขนง  ทั้งทางอักษรสาสตร์และดุริยางคศาสตร์                      
ทรงสนใจท่านุบ่ารุงงานศิลปกรรมและเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบเรียบร้อยจากการศึกสงคราม  
พระองค์จึงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวัง  วัดและสิ่งก่อสร้างหลายแห่ง  โดยยังคงรักษา
รูปแบบและแนวปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาจากรัชกาลที่  1  ทรงพระปรีชาสามารถในงานแกะสลัก  โดยทรง
แสดงฝีพระหัตถ์ไว้ในงานสลักบานประตูวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม  และทรงสลักหน้าหุ่น  “พระยารัก
ใหญ”่  และ  “พระยารักน้อย”  ส่าหรับงานปั้นหล่อพระพุทธรูปทรงโปรดให้สร้างขึ้นแต่มีจ่านวนไม่มาก
นัก  (วิโชค  มุกดามณี. 2541 : 23)  สิ่งส่าคัญอีกประการหนึ่งคืองานประติมากรรมรูปคนเหมือนใน
ประเทศไทยได้เริ่มขึ้นในรัชสมัยนี้  ด้วยทรงมีพระราชหฤทัย รักในงานศิลปะและการช่าง  และฝีพระ
หัตถ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะมาตั้งแต่ด่ารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ  กรมหมื่นอิศรสุนทร  
โดยทรงโปรดให้ปั้น  หล่อ  พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช (สุก  ญาณสังวร)  ประดิษฐานไว้ที่วัดราช
สิทธาราม  ซึ่งถือเป็นประติมากรรมรูปคนเหมือนยุคแรกของไทย (ถนอมจิตร์  ชุ่มวงศ์. 2541 : 97)  
(ภาพประกอบ 13) 
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ภาพประกอบ 13  รูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช (สุก  ญาณสังวร). (สมัยรัชกาลที่ 2). หล่อส่าริด. 
วัดราชสิทธาราม, กรุงเทพฯ 

 
  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  3  (พ.ศ. 2367-2394)  เนื่องจาก
ไทย  ได้ท่าการติดต่อค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะจีน  จึงท่าให้บ้านเมืองมีการพัฒนาก้าวหน้าตามล่าดับ  
เป็นผลให้งานศิลปะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์  และด้านทักษะฝีมือ  รวมถึง
อิทธิพลที่ได้รับจากชาติอื่น  ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีน  ในรัชสมัยนี้พระองค์ได้ทรงให้มีการสร้างรูปสมมติ
ขนาดเท่าองค์จริง  เพ่ืออุทิศแด่พระเถระผู้ทรงคุณคือ  สมเด็จพระสังฆราช (สุก  ไก่เถื่อน) 
(ภาพประกอบ 19)  และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ขุน  วัดโมลีโลกย์)  ประดิษฐาน  ณ  วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์  และวัดโมลีโลกยาราม  ซึ่งการสร้างรูปพระเถระมีลักษณะเหมือนจริงมากข้ึน  เช่น  
การเน้นใบหน้า  ส่วนแก้ม  รอยย่นส่วนคอ  และไหล่  ท่าให้เกิดความแตกต่างไปจากประเพณีการสร้าง
พระพุทธรูปขนาดเท่าตัว  เพื่อการอุทิศอย่างที่เคยปฏิบัติมา  (อภินันท์  โปษยานนท์.  2536 : 8)  
นอกจากนี้แล้วยังทรงโปรดให้สร้าง  “พระพุทธรูปฉลองพระองค์”  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องต้น
อย่างพระมหากษัตริย์  เพื่อเสริมบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์หรืออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์  จ่านวน  2  องค์  คือ  พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ                   
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  (ภาพประกอบ  20)  ประดิษฐานในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม               
อีกท้ังยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ด่าเนินรอยตามในการจัดสร้างพระพุทธรูปฉลองพระองค์และน่าไป
ประดิษฐานในที่ต่างๆ อีกหลายองค์  (ถนอมจิตร์  ชุ่มวงศ์. 2541 : 105) 
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ภาพประกอบ  14  หลวงเทพรจนา.  สมเด็จพระสังฆราช (สุก). (สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3). 
หล่อส่าริด.  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, กรุงเทพฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  15  พระพุทธรูปทรงเครื่อง. พระพุทธเลิศหล้านภาลัย.  ประทับยืนปางห้ามสมุทร(สร้าง

ในสมัยรัชกาลที่  3).  อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม,  กรุงเทพฯ 
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  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  (พ.ศ. 2394-2411)   
เป็นช่วงที่ประเทศตะวันตกก่าลังล่าอาณานิคม  ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามรักษาประเทศของตนให้
ปลอดภัย  จากเหตุการณ์นี้  ทรงคิดว่ามีวิธีเดียวที่จะรักษาประเทศให้อยู่ได้คือ  การยอมรับอิทธิพล
ตะวันตก  และน่ามาปรับปรุงตนเองให้ทันสมัย  เปลี่ยนแปลงสังคม  ประเพณี  และการสร้างงาน
ศิลปกรรมทุกสาขา  รวมถึงด้านประติมากรรมด้วย   
  จากการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์  ในปี พ.ศ. 2402  จักรพรรดิ 
นโปเลียนที่ 3  (Emperor Napoleon III)  แห่งฝรั่งเศส  ได้ส่งเครื่องบรรณาการมาทูลเกล้าฯ ถวาย  
เป็นประติมากรรมรูปเหมือนของจักรพรรดิ นโปเลียนที่ 3  และจักรพรรดินี อูจินี  เดอ  มอนติจู  
(Empress Eugiède Montijou)  ซึ่งรูปหล่อทั้งสองชิ้นนี้ได้มีส่วนในการโน้มน้าวให้พระราชนิยมของ
พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยนั้นเริ่มยอมรับประติมากรรมรูปเหมือนของบุคคลส่าคัญที่ยังมีชีวิตอยู่มากขึ้น  
และในปี พ.ศ. 2406  รัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดส่งประติมากรรมแบบลอยตัวมาทูลเกล้าฯ ถวาย   
ซึ่งเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่  4  เอง  (ภาพประกอบ 16)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  16  เอมิล  ฟรังซัว  ชาตรูส  (Emile François Chatrousse). (พ.ศ.2406). 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ส่าริดเคลือบทอง : สูง  59  ซม. 

พระท่ีนั่งราชกรัณยสภา  พระบรมมหาราชวัง,  กรุงเทพฯ 
(ที่มา : จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชส่านัก เล่ม 1.  2536 : 24) 
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 แต่เนื่องจากประติมากรชาวฝรั่งเศสได้เห็นแต่เพียงพระบรมฉายาลักษณ์  จึงปั้นพระวรกายผิด
ส่วนจากพระองค์จริงมาก  รวมถึงเครื่องราช อิสริยาภรณ์ต่างๆ ด้วย  ต่อมาจึงทรงมีพระราชด่าริโปรด
เกล้าฯ ให้หลวงเทพรจนา (พลับ) ปั้นพระบรมรูปขนาดเท่าพระองค์ขึ้น  โดยยึดรูปแบบเหมือนจริง
เช่นเดียวกบัแบบตะวันตก  ในการนี้ทรงแต่งองค์และทรงเป็นแบบในการปั้น  ซึ่งถือเป็นการปั้นพระบรม
รูปพระมหากษัตริย์ไทยที่ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่เป็นครั้งแรก  ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2503  ในรัชกาลปัจจุบัน  
ได้เกิดอสนีบาตตกลงที่พระที่นั่ง  ท่าให้พระบรมรูปที่ท่าด้วยปูนพลาสเตอร์เสียหาย  จึงได้มีพระราชด่าริ
ให้ซ่อมแซมดังเดิม  ต่อมาพระราชปนัดดาในรัชกาลที่ 4  ทรงเห็นว่าควรหล่อพระรูปดังกล่าวด้วยโลหะ
ถาวร  จึงได้มีการหล่อด้วยส่าริดขึ้น 3 องค์  โดยได้อัญเชิญไปประดิษฐาน  ณ  พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียร
ประสาท, หอจอม  วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  และพระต่าหนักเพชร  วัดบวรนิเวศวิหาร  
(อภินันท์  โปษยานนท์.  2536 : 22-24)  (ภาพประกอบ  17) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  17  หลวงเทพรจนา (พลับ). (พ.ศ.2503). พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

ส่าริด : สูง  176  ซม. : ต่าหนักเพชร  วัดบวรนิเวศวิหาร,  กรุงเทพฯ 
(ที่มา : สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์.  2535 : 198) 

 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  (พ.ศ. 2411-2453)  ทรงด่าเนิน 
พระราโชบายในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากรัชกาลที่  4  อีกท้ังยังทรงปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  และการพัฒนากิจการต่าง ๆ เช่น  การรถไฟ  การไฟฟ้า  การไปรษณีย์  เป็นต้น  อีก
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ทั้งยังทรงจัดส่งพระราชโอรส  และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงไปศึกษาวิชาการต่างๆ ในประเทศแถบยุโป  
เพ่ือน่าความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในศิลปะและ
วิทยาการต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง  ในทางศิลปกรรมนั้น  ทรงมีพระราชนิยมในศิลปกรรมแบบตะวันตก  และ
ทรงเป็นผู้น่าในทางศิลปกรรมทุกแขนงให้ขยายวงกว้างไปสู่พระราชวงศ์และข้าราชการชั้นสูง  ทรงโปรด
เกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ  สร้างพระบรมรูปรัชกาลที่  1 - 4 โดยทรงใช้
วิธีการผสมผสานรูปลักษณ์ตามคติไทยกับรูปเหมือนแบบตะวันตก  กล่าวคือ  เน้นความเหมือนจริงของ
พระพักตร์  ในขณะเดียวกันก็ยังคงยึดถือความเกลี้ยงเกลากลมกลืนตามแบบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ใน
อิริยาบถยืน  ท่าทางท่ีทรงสงบนิ่ง  แฝงความศักดิ์สิทธิ์น่าเลื่อมใสศรัทธา (ภาพประกอบ 18-19)   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

ภาพประกอบ  18-19 : พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ. (พ.ศ.2414). 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช.  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.   

ส่าริดเคลือบทอง : สูง  172  ซม.  และ 167 ซม. 
ปราสาทพระเทพบิดร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง, กรุงเทพฯ 

(ที่มา : จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชส่านัก เล่ม 1.  2536 : 28-29) 
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  หลังจากนั้นได้มีการว่าจ้างหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  แบบครึ่งพระองค์และเต็มพระองค์
จากยุโรป  ฝีมือการปั้นของประติมากรซึ่งมีความสามารถถ่ายทอดความเหมือนของพระพักตร์ได้อย่าง
ละเอียดงดงาม  รวมถึงฉลองพระองค์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อย่างแม่นย่า  พระบรมรูปนี้ได้เป็น
ส่วนส่าคัญในพระราชนิยมการว่าจ้างหล่อพระบรมรูปจากยุโรปในรัชสมัยของพระองค์  และส่งผลมาถึง
รชักาลต่อๆ มาด้วย  (ภาพประกอบ  25)  ในปี พ.ศ. 2524  โปรดให้สร้างพระอนุสาวรีย์ราชานุสรณ์  
เนื่องด้วยพระองค์ทรงระลึกถึงความเศร้าโศกพระราชหฤทัย  จากการสูญเสียพระราชปิโยรถถึง  3  
พระองค์  และพระอรรคชายาอีก  1 พระองค์ในเวลาไล่เลี่ยกัน  ซึ่งช่างชาวยุโรปได้แกะสลักหินอ่อนพระ
รูปเป็นแบบครึ่งพระองค์  โดยเน้นความเหมือนจริงของพระพักตร์และฉลองพระองค์เป็นพิเศษ  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  20  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. (พ.ศ. 2417). 

ส่าริดเคลือบทอง : สูง  65  เซนติเมตร : พระท่ีนั่งอัมพรสถาน, กรุงเทพฯ 
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ภาพประกอบ  20  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธ่ารง. (พ.ศ.2431). หินอ่อน สูง  40ซม. 
ภาพประกอบ  21  สมเด็จพระเข้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริราชกกุธภัณฑ์. (พ.ศ. 2431). หินอ่อน สูง  39  ซม. 

ภาพประกอบ  20-21  ประดิษฐาน  ณ  พระราชวังบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ที่มา : จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชส่านัก เล่ม 1.  2536 : 104 และ109-111) 

 
  การเสด็จประพาสยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2440  พระองค์ทรงได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและ
ทอดพระเนตรการท่างานของประติมากรอย่างใกล้ชิด  ทรงประทับให้ประติมากรปั้นพระรูปเหมือนเพ่ือ
เป็นต้นแบบในการแกะสลักหินอ่อน  ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้  มีส่วนผลักดันให้ทรงจ้าง 
และสั่งซื้อผลงานศิลปะอ่ืน ๆ อีกจ่านวนมาก  เพื่อน่าไปประดับราชส่านัก  และในปี พ.ศ.2449-2450  
ทรงเสด็จประภาสยุโรปอีกครั้ง  ประจวบกับเป็นช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์ครบ  41  ปี  ดังนั้นสมเด็จ
พระบรมสยามบรมราชกุมาร  กับเสนาบดีได้ทรงปรึกษากันในอันที่จะจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  
โดยมีความเห็นจะสร้างอนุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวาย  ประกอบกับการที่รัชกาลที่  5   
ได้ทรงทอดพระเนตรพระบรมรูปพระเจ้า หลุยส์ที่ 14  ในพระอิริยาบถทรงม้า  ณ  พระราชวังแวร์ซาย  
(Versailles Palace)  ประเทศฝรั่งเศส  จึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดสร้าง 
พระบรมรูปทรงม้า  และคณะผู้ด่าเนินการจึงได้ติดต่อประติมากรชาวฝรั่งเศสเพ่ือการจัดสร้างพระบรม
รูปทรงม้า  โดยด่าเนินการเสร็จเรียบร้อยและส่งถึงกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2457  และได้ประดิษฐาน ณ  
ลานพระราชวังดุสิต  (ภาพประกอบ  22)  และในปีเดียวกันนั้น  ก็เป็นวันประกอบพระราชพิธี                 
รัชมังคลาภิเษก  ทั้งนี้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจกันเสียสละอย่างพร้อมเพรียงกันในการจัดสร้าง พระ
บรมรูปทรงม้า  ด้วยส่านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 
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 จะเห็นได้ว่ารูปแบบประติมากรรมในสมัยรัชกาลที่  5  ได้มีการยอมรับประติมากรรมเหมือน
จริงมากข้ึน  และถือได้ว่าเป็นส่วนส่าคัญท่ีท่าให้เกิดการยอมรับศิลปวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมาใช้ใน
พระราชส่านักและบ้านเมือง  รวมถึงในหมู่ประชาชนทั่วไป  (อภินันท์   
โปษยานนท์.  2536 : 28-29 ; 104-111) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ  22 จอร์จ  เออร์เนสต์  ซอลโล  (Georges Ernest Saulo). (พ.ศ.2451).  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ส่าริด. ลานพระราชวังดุสิต, กรุงเทพฯ 
 

 วิบูลย์  ลี้สวุรรณ  (2547 : 64-68)  ได้วิเคราะห์ถึงมูลเหตุส่าคัญของการสร้างประติมากรรม
ไทยในอดีตว่ามีวัตถุประสงค์อยู่  3  ประการ  คือ 
 (1)   สร้างข้ึนตามความเชื่อและขนบประเพณีของชาวบ้าน  ได้แก่รูปปั้นที่สร้างขึ้น 
เพ่ือเซ่นไหว้  บวงสรวง  และพลีกรรม  เช่น  ตุ๊กตาเสียกบาล  ตุ๊กตาเจ้าพราหมณ์  เป็นต้น 

 (2)   สร้างข้ึนตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์  โดยช่างหลวง  เช่น  รูปเคารพ   
งานประดับตกแต่งอาคารหรือพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชา 

 (3)   สร้างข้ึนตามความเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนา  เช่น  พระพุทธรูปต่างๆ  
 ความเปลี่ยนแปลงของศิลปกรรมไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   

อันเกิดจากปัจจัยทางสภาพสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  โดยมีเงื่อนไขท่ีเป็นแรงบีบคั้น ดังนี้ 
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 ประการแรก   เงื่อนไขจากภายนอกประเทศ  เกิดจากการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ
ตะวันตกมาแต่อดีตจนถึงยุคล่าอาณานิคมในสมัยรัตนโกสินทร์  จึงเป็นผลให้พระมหากษัตริย์มุ่งพัฒนา
ประเทศในทุกๆ ด้านสืบต่อเนื่องกันมา  มีการสร้างถนน  การเดินรถไฟ ฯลฯ  การสร้างอาคารบ้านเรือน  
รวมถึงพระที่นั่งต่างๆ มีการจัดสร้างประติมากรรมเพ่ือประดับสถานที่ส่าคัญ  มีการว่าจ้างชาวตะวันตก
มาออกแบบและจัดสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตามแบบศิลปะของตะวันตก  ทั้งนี้เพื่อให้มีความ
เจริญเช่นเดียวกับประเทศในแถบยุโรป   และเพ่ือให้ประเทศมหาอ่านาจเห็นว่าสยามเป็นประเทศที่มี  
“ศิลปวัฒนธรรม”  เจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ 
  ประการที่สอง   เงื่อนไขภายในประเทศ  เกิดจากสภาพความขัดแย้งของหมู่ชนในสังคมที่
สะสมมานาน  ความเหลื่อมล้่าของหมู่ชนอันเกิดจากระบบศักดินาที่แข็งแรง  ซึ่งน่าพาไปสู่การเผชิญหน้า
กันระหว่างทาสกับเจ้าขุนมูลนาย  จนถึงข้ันต่อสู้กันอย่างรุนแรง  มีปัญญาชนเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศ
อยู่เนืองๆ  จนในที่สุดองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงปฏิรูประบบการปกครองและอ่ืนๆ  โดยน่าความรู้และ
วิทยาการด้านต่างๆ เข้ามาในประเทศอย่างกว้างขวาง  รวมทั้งศิลปกรรมในแขนงต่าง ๆ ด้วย 

 ความเปลี่ยนแปลงของศิลปกรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น  ถือได้ว่าอิทธิพลของศิลปกรรม
จากโลกตะวันตกมีบทบาทมากท่ีสุด  แต่ก็มิได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ท่าความเสื่อมโทรมให้เกิดข้ึนกับ
สังคมไทยทั้งหมด  ทั้งนี้เพราะว่าท่ามกลางอิทธิพลที่เข้ามานั้น  บางส่วนก็มีผลท่าให้สังคมไทยมีความ
เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับประวัติศาสตร์  และมีการพัฒนาไปสู่ความเจริญที่สูงขึ้น  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ  สิ่งล้าหลังในอดีตและไม่เหมาะสมกับยุคสมัยได้ลดบทบาทลง  โดยมีสิ่งใหม่เข้ามาทดแทน  เพื่อ
การก้าวไปสู่การคลี่คลายในอนาคต  (อ่านาจ  เย็นสบาย. 2524 :19-113)อิทธิพลของศิลปะตะวันตกต่อ
การก่อตัวของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยว่า  เมืองไทยและประเทศต่างๆ ในตะวันออกซ่ึงรับ
วัฒนธรรมตะวันตก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งเป็นอารยธรรม แผนใหม่นั้น
กระทบกระเทือนศิลปะแบบประเพณีเป็นอันมาก  (ศิลป์  พีระศรี. 2546 : 389-399)  โดยเริ่มเห็นเค้า
ลางตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3  โดยค่อย ๆ เปลี่ยนไปสู่ความเหมือนจริงตามที่ตาเห็น  รูปปั้นพระสงฆ์บาง
องค์มีรายละเอียดที่เป็นจริงมากข้ึน (สุธี  คุณาวิชยานนท์. 2546 :161-164) 

  ประเทศไทยและสังคมไทยมีความผูกพันกับประติมากรรมอย่างลึกซึ้งในฐานะสื่ออุดมคติ
ทางศาสนา  เช่นพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลนานาชนิด  จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  จึงเริ่มมีการสร้างสรรค์ประติมากรรมในฐานะที่เป็นรูปเหมือนบุคคล  และพัฒนา
มาสู่การจัดสร้างประติมากรรมเพ่ือประดับสถานที่ส่าคัญหรือเป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมตาม
พระราโชบายในการพัฒนาพระนครในขณะนั้น  เพื่อให้มีความเจริญเช่นเดียวกับประเทศในแถบยุโรปซึ่ง
ทรงได้เสด็จประพาส  และเพ่ือให้ประเทศมหาอ่านาจต่างๆ เห็นว่าสยามประเทศมิได้เป็นดินแดน  “บ้าน
ป่าเมืองเถื่อน”  แต่เป็นประเทศที่ม ี “ศิลปวัฒนธรรม”  ที่มีความรุ่งเรืองเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ  
ในยุคนี้ถือได้ว่าสยามได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศทันสมัยที่เรียกว่า  “สยามใหม่”  (พิริยะ  ไกรฤกษ์  
และเผ่าทอง  ทองเจือ. 2525 : 27-44)  ประเทศสยามแม้จะคล้ายกับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้  ที่จ่าต้องเปิดรับวัฒนธรรมจากประเทศมหาอ่านาจตะวันตก  แต่สยามต่างจากประเทศอ่ืนที่
สามารถรักษาวัฒนธรรมประจ่าชาติไว้ได้  โดยการปรับวัฒนธรรมจากภายนอกให้ประสานกลมกลืนกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิม  เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  แม้ในสมัยรัชกาลที่ 5  กระแสของ
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลแกชีวิตของชาวสยามสูงมาก  ทั้งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต  
ขนบประเพณี  และวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ  จึงทรงโปรดฯ ให้หน่วยราชการต่าง ๆ สอดส่องดูแลและท่านุ
บ่ารุงการช่างของสยามไม่ให้สูญ  ทรงมีพระราชด่าริให้ตั้งสมาคมช่าง  เพื่อเป็นศูนย์รวมช่างชาวสยาม   
แต่สิ้นรัชการลเสียก่อน  (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2548 : 175) 
 
  การเริ่มต้นของศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย 

   สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6  (พ.ศ. 2453-2468)  ทรงสืบ
ทอดพระราชด่าริในการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อจากรัชกาลที่ 5  ทรงเสด็จไปเปิดโรงเรียน
ช่างที่สร้างต่อเนื่องมาจากรัชกาลก่อนและพระราชทานชื่อว่า  “โรงเรียนเพาะช่าง”  ซึ่งเป็นสถาบัน 
การศึกษาด้านการช่างแห่งแรกของสยาม  โดยมีบทบาทส่าคัญในการท่านุบ่ารุงงานช่างของประเทศให้คง
อยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน  แม้จะทรงได้รับการศึกษามาจากประเทศอังกฤษแต่ก็ไม่ได้ทรงชื่นชมในศิลปะ
แบบตะวันตกมากนัก  กลับทรงวิตกว่าศิลปวัฒนธรรมตะวันตกที่หลังไหลเข้ามาเป็นอย่างมากนั้นจะท่าให้
สยามสูญเสียเอกลักษณ์ของชาติ  ทรงปรารภถึง  “ศิลปะสยาม”  (Siamese Art)  ในหนังสือพระราช
นิพนธ์  ชื่อ  ไซแอมออพเซอร์เวอร์  (Siam Observer. 1914)  ศิลปะสมัยใหม่จากตะวันตกที่แพร่หลาย
มาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ท่าให้ศิลปะแบบประเพณีของสยามเสื่อมลง  เพราะคนรุ่นใหม่พากันนิยมศิลปะแบบ
ใหม่  จนละเลยศิลปะประจ่าชาติของตน  หากราชส่านักและรัฐไม่ให้การอุปถัมภ์ค้่าจุนศิลปะประจ่าชาติ
และช่าวฝรมือไว้  ก็อาจขาดแคลนช่างฝีมือดี  จึงทรงตั้งกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2454  เพ่ือเป็นหน่วยงาน
ดูแลรับผิดชอบงานช่างและเป็นแหล่งรวมช่างและผู้เชียวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม  รัชกาลที่ 6  ทรง
สนพระทัยและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะสยามแต่ก็ทรงให้ความส่าคัญกับศิลปะตะวันตกไปพร้อม ๆ กัน  
เพราะทรงเห็นว่าศิลปะตะวะนตกเป็นสื่อแสดงความเจริญก้าวหน้าของโลกที่ประชาชนควรได้รับรู้  กลุ่ม
ช่างและศิลปินที่มีบทบาทส่าคัญ  ได้แก่  สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  หม่อมเจ้าประวิช  
ชุมสาย  พระยาอนุศาสนจิตรกร  (จันทร์  จิตรกร)  พระสรลักษณ์ลิขิต  (มุ่ย  จันทรลักษณ์ : 2418-
2501)  พระยาวิศุกรรมศิลปะประสิทธิ์  (น้อย  ศีลปี)  พระพรหมพิจิตร  (อู๋  ลาภานนท์ : 2433-2508)  
หลวงวิศาลศิลปกรรม  (เชื้อ  ปัทมจินดา)  หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม  กฤดากร  (2435-2510)  หม่อมเจ้ายาใจ  
จิตรพงศ์  (2453-2540)  พระสาโรช  รัตนนิมมานส์  (สาโรช  สุขยางค์ : 2438-2493)  พระเทวาภินิมมิต  
(ฉาย  เทียมศิลปะไชย : 2431-2490)  หลวงเทพลักษณ์เลขา  (ละ  หุตะพร : 2440-ไม่ปรากฏหลักฐาน)  
และหลวงวิจิตรวาทการ  (กิมเหลียง  วัฒนปฤดา : 2441-2505)  เป็นต้น  ในสมัยนี้สยามยังคงรับอิทธิพล
ของศิลปะสมัยใหม่จากตะวันตกต่อเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่  5  มีการว่าจ้างสถาปนิก  ประติมากร
ชาวตะวันตกมาออกแบบและก่อสร้างวัง  ต่าหนัก  และสิ่งสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ เช่น  สะพาน   
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เป็นต้น  (ภาพประกอบ  23)  อิทธิพลของตะวันตกเป็นไปอย่างจริงจังเมื่อนาย เฟโรซี  (Feroci, Corado  
: 1962-1892)  ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและสัญชาติเป็นคนไทยมีนามว่านายศิลป์  พีระศรี  ประติมากร
ชาวอิตาเลียนเข้ามารับราชการในต่าแหน่งช่างปั้นในกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2466  โดยมีผลงาน
ประติมากรรมภาพเหมือนบุคคลและอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่จ่านวนมาก  (ภาพประกอบ 24)  ต่อมาได้
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในกรมศิลปากรก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมในปี พ.ศ. 2477  ซึ่งได้น่า
ระบบการเรียนการสอนศิลปะตามแบบแผนการศึกษาของชาวตะวันตกเข้ามาสอนโดยตรงในประเทศ
สยาม  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศิลปากร  และมหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งเป็นการหยั่งรากของ
ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศสยาม  (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2548 : 177-188)  ผลงานศิลปะสมัยใหม่ยุคแรก
ส่วนมากเป็นศิลปะตามหลักวิชาแบบตะวันตก  มีทั้งประติมากรรมแบบอนุสาวรีย์  มีผู้ได้รับการศึกษา
ประติมากรรมสามารถปั้นรูปเหมือนได้  จึงเกิดการสร้างรูปเหมือนและอนุสาวรีย์มากข้ึน  (วิบูลย์   
ลี้สุวรรณ. 2548 : 413-414) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  23  วิตโตริโอ  โนวี  (Vittorio Novi). (2467). ประติมากรรมนูนสูง. 
สะพานมหาดไทยอุทิศ, กรุงเทพฯ 
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ภาพประกอบ  24  ศิลป์  พีระศรี. (2466). สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. 
หล่อทองแดง : ขนาดเท่าพระองค์จริง.  ต่าหนักปลายเนิน, กรุงเทพฯ 

 
 โรงเรียนประณีตศิลปกรรม  ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร  ในปี พ.ศ. 2486  ถือเป็น
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาศิลปะจากระบบสกุลช่างมาเป็นระบบสถาบันที่มีหลักสูตรตาม 
แบบแผนวิชาการศิลปะตามหลักวิชา  (academy art)  แบบตะวันตก  ซึ่งเป็นปฐมบทหรือต้นก่าเนิดของ
การสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองของไทยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริทรงเป็น
ประมุข  ในวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2475  ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนผ่านอันรวดเร็ว  ในปี พ.ศ. 2477  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 7)  ทรงสละราชสมบัติ  และพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  ขึ้นครองราชย์  ในปีเดียวกัน  นายศิลป์  พีระศรีและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะในกรมศิลปากรซึ่งได้ท่าหน้าที่เป้นอาจารย์สอนวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนศิลปากรและยังคงสร้างงาน
ประติมากรรมภาพเหมือนบุคคลและอนุสาวรีย์ตามหน้าที่ในกรมศิลปากรอย่างต่อเนื่อง  (ภาพประกอบ 
55-57)  ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2481  นักเรียนของโรงเรียนประณีตศิลปกรรมและโรงเรียนศิลปากรส่าเร็จ
การศึกษารุ่นที่ 1  จ่านวน  7  คน  ที่ส่าคัญ  คือ  นายพิมาน  มูลประมุข,  นายแช่ม  ขาวมีชื่อ  และนาย
สิทธิเดช  แสงหิรัญ  ซึ่งจบการศึกษาด้วยงานประติมากรรม  (วิบูลย์  ลี้สวุรรณ. 2548 : 188-221)  
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ภาพประกอบ  25  ศิลป์  พีระศรี. (2466). พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. 
ส่าริด : ขนาดสองเท่าพระองค์จริง.  เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า, กรุงเทพฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพประกอบ  26  ศิลป์  พีระศรี. (2477). ท้าวสุรนารี. ส่าริด : ขนาดเท่าจริง.  
ประตูชุมพล, นครราชสีมา 
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ภาพประกอบ  27  ศิลป์  พีระศรี. (2468). พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว. 
หล่อปลาสเตอร์ : ขนาดสองเท่าพระองค์จริง.  หอประติมากรรมต้นแบบ  กรมศิลปากร, กรุงเทพฯ 

 
 พ.ศ. 2488-2492  วิบูลย์  ลี้สวุรรณ  (2548 : 223-255)  กล่าวถึงช่วงเวลานี้ว่า  ชว่งการ
เคลื่อนไหวของศิลปินสมัยใหม่และการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  โดยมีสาระส่าคัญว่า  รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  (รัชกาลที่ 9)  หลังเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2489  
แล้ว  เป็นเวลาที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่  (modernity)  เปิดรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้า
มาอย่างกว้างขวาง  ตั้งแต่ระบอบการปกครอง  การศึกษาและเทคโนโ,ยีสมัยใหม่เข้ามาพั?นาประเทศ    
มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมากข้ึน  ด้านศิลปกรรมนั้นมีผู้ส่าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสามารถสร้างงานศิลปะตามแบบตะวันตกได้จ่านวนหนึ่งจึงไม่ต้องจ้างช่างมาจากต่างประเทศ  
โดยเฉพาะการสร้างอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่  ประติมากรไทยสามารถปั้นได้เอง  เช่น  ประติมากรรมนูนสูง
ประดับฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  รูปทหารและต่ารวจที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เป็นต้น  นอกจากนี้
ศิลปินสมัยใหม่ยุคแรก ๆ ของไทยยังสร้างงานศิลปกรรมที่มีแนวคิดเฉพาะของแต่ละคน  และเริ่มน่าออก
แสดงในงานส่าคัญต่าง ๆ เช่น  ในร้านศิลปากร  ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ  เป็นต้น  ซึ่งได้เป็นแรงกระตุ้น
ส่าคัญให้เกิดการตื่นตัวเปิดรับศิลปะแบบตะวันตกในหมู่ประชาชนและศิลปิน   
 เมื่อศิลปินสมัยใหม่มีจ่านวนมากข้ึน  จึงรวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือจัดแสดงผลงานให้สาธารณชนได้
ชื่นชม  เช่น  กลุ่มจักรวรรดิศิลปิน  จัดแสดงผลงานศิลปะในปี พ.ศ. 2488  และ  พ.ศ. 2489  จิตรกร
ปฏิมากรสมาคม  (จ.ป.ส.)  จดัแสดงผลงานของสมาชิกในปี พ.ศ. 2493  การแสดงงานศิลปะที่ส่าคัญคือ  
“การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ”  (The National Exhibition of Art)  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
กรมศิลปากรร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2492  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินอกจากจะเป็น
การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมสมัยใหม่แล้วยังมีการตัดสินผลงานให้รางวัลผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ 
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โดยศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรีเป็นผู้ด่าเนินการและเป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสินให้รางวัลร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่  1  พ.ศ. 2492  ถึงครั้งที่  14  พ.ศ. 
2505  เรียก  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยุคศิลป์  พีระศรี  มีศิลปินที่ได้รับรางวัลและได้รับยกย่องให้
เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจ่านวนหนึ่ง  ส่วนมากเป็นศิษย์รุ่นแรก ๆ ของศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  เช่น          
นายแสวง  สงฆ์มั่งมี,  นายสิทธิเดช  แสงหิรัญ,  นายพิมาน  มูลประมุข,  นายสนั่น  ศิลากร,  นาย
ไพฑูรย์  เมืองสมบูรณ์,  นายเขียน  ยิ้มศิริ  และนางมีเซียม  ยิบอินซอย  ซึ่งเป็นศิลปินอิสระท่ีศึกษา
ศิลปะกับศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี,  นายชิต  เหรียญประชา  จากโรงเรียนเพาะช่าง  สถาบันที่ตั้ง
ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่  6  ผลงานศิลปกรรมของศิลปินสมัยใหม่ยุคแรกมักเป็นงานแบบเหมือนจริงและ
แบบไทยประเพณี   

 

 
 

ภาพประกอบ  28  เขียน  ยิ้มศิริ. (2492). ขลุ่ยทิพย์. ส่าริด : 55 x 38  ซม. 
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ  1  เหรียญทอง  ประติมากรรม  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1 
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ภาพประกอบ  29  แสวง  สงฆ์ม่ังมี. (2492). แรกแย้ม. ปลาสเตอร์ : สูง 155  ซม. 
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ  2  เหรียญเงิน  ประติมากรรม  การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1 
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 ภายหลังจากท่ีศิลป์  พีระศรี  เสียชีวิตลงในปี พ.ศ. 2505  ประติมากรรมจึงค่อย ๆ คลี่คลาย
มาเป็นศิลปะแบบลัทธิประทับใจ  (Impressionism)  ลัทธิบาศกนิยม  (Cubism)  และศิลปะแบบต่าง ๆ   
ที่ศิลปินสร้างขึ้นตามความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนอย่างอิสระ  ศิลปะสมัยใหม่จึงเป็นศิลปะแนวใหม่ 
ที่มิได้สร้างขึ้นเพ่ือรับใช้ความเชื่อทางศาสนาหรือการสร้างขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของกัตริย์ 
และชนชั้นสูงอย่างที่เคยมีมาแต่อดีต  หากแต่ศิลปินสร้างศิลปะเพ่ือแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเป็น
ส่าคัญ  โดยรับแบบอย่างมาจากศิลปะตะวันตก  แล้วปรับให้มีรูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิด  หลัก
สุนทรียภาพ  สอดคล้องกับเหตุผลและปัจจัยทางการเมือง  สังคมและศาสนา  ศิลปะสมัยใหม่จึงเป็น
ศิลปะของประชาชน  (วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. 2548 : 413-414)  ในช่วงเวลานี้ประติมากรรมแบบนามธรรม 
ก็ค่อยเติบโตขึ้น  ทั้งนี้เพราะในยุคที่ศิลป์  พีระศรีอ่านวยการสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น  ไม่ค่อย
ส่งเสริมให้มีสร้างงานแบบกึ่งนามธรรม  นามธรรมด้วยวัสดุแปลก ๆ เท่าใดนัก  โดยเน้นให้ศึกษาพ้ืนฐาน
ทางศิลปะให้เข้มแข็งเป็นส่าคัญ  โดยนางมิเซียม  ยิบอินซอย  เป็นผู้บุกเบิกด้วยงานประติมากรรมเชื่อม
โลหะ เป็นรูปนามธรรมที่แสดงถึงความงามในรูปทรงชนิดต่าง ๆ ที่ประกอบกันข้ึนแบบไร้เรื่องราว  ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2510 ถือเป็นยุคทองของประติมากรรมแบบนามธรรม  มีกลุ่มประติมากรที่สร้างสรรค์ผลงานที่
มีรูปทรงที่สวยงามแปลกตา  เป็นความงามที่เกิดจากการคิดค้นรูปทรง  การน่ารูปทรงย่อย ๆ มาประกอบ
กันข้ึนเป็นรูปทรงใหญ่  หรือในทางกลับกัน  การซอยรูปทรงใหญ่ให้เป็นรูปทรงย่อย ๆ เป็นการเชี่ยวชาญ
ในการเอาทัศนธาตุ มาจัดองค์ประกอบให้เกิดเอกภาพในแบบนามธรรม  ซึ่งการให้ความส่าคัญกับ  “รูป”  
มากกว่า  “เนื้อหา”  ของประติมากรแนวนามธรรมนี้  ได้สอดคล้องไปกับแนวคิดแบบ  “ฟอร์มอลลิสต์”  
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(Formalist)  ในประเทศตะวันตก และน่ามาสู่แนวความคิดแบบสมัยใหม่  (โมเดิร์นนิสต์ : Modernist)  
ในเวลาต่อมา  ทั้งนี้จากวิธีคิด  วิเคราะห์  วิจารณ์และวิธีการท่างานศิลปะในไทยที่มีความคล้ายคลึงและ
โน้มเอียงไปในทางฟอร์มอลลิสต์นี้  ในประเทศตะวันตกนั้นกระแสฟอร์มอลลิสต์และศิลปะนามธรรมแบบ
สมัยใหม่ได้พัฒนาไปถึงขีดสุดจนกลายเป็น “ศิลปะชั้นสูง”  ใน พ.ศ. 2503  ประติมากรรมนามธรรมไทย
ในยุคนี้  ก็ได้กลายเป็นศิลปะสมัยใหม่ชั้นสูงไปเสียแล้ว (สุธี  คุณาวิชยานนท์. 2546 :161-164)   
 ในราวพุทธศตวรรษที่ 25  นั้นการสร้างสรรค์ศิลปะมีความเป็นนานาชาติมาก  และมีความ
เฉพาะตัวของศิลปินยิ่งขึ้น  การแสดงลักษณะของชนชาติหรือภูมิภาคลดลง  อันเกิดจากความก้าวหน้า
ทางด้านวัสดุและเทคนิคต่างๆ รวมถึงวิวัฒนาการของเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งได้ส่งอิทธิพลถึงมโนภาพของ
ศิลปินที่มองโลกและมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป  แนวโน้มที่แพร่หลายมากคือการให้คุณค่าสูงสุดที่คุณภาพ
ของรูปทรงบริสุทธิ์  ได้แก่  ความกลมกลืนกัน  ความหลากหลาย  ความละเอียดอ่อน  และความเป็น
เอกลักษณ์ทางรูปทรง  มากกว่าการถ่ายทอดเรื่องราว  และก่อให้เกิดค่าว่า  “ศิลปะแบบนามธรรม”  
(abstract art)  และ  “ศิลปะไร้วัตถุวิสัย”   (non-objective art)  ในเวลาต่อมา (อัศนีย์  ชูอรุณ. 
2535 :17-21)  ต่อมามีพัฒนาการไปสู่แนวสัจนิยม  (Realistictism)  และประเพณีนิยม  
(Traditionalism)  ซึ่งเริ่มต้นในกลุ่มนักเรียนกลุ่มแรกของศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  แนวสัจนิยม  
ได้แก่  อนุสาวรีย์ต่างๆ ส่วนแนวประเพณีนิยมนั้นมีลักษณะกายวิภาคท่ีเรียบง่าย  มีลีลาที่อ่อนช้อย  
และได้รับความนิยมสูงใน พ.ศ.2509  เช่น  ประติมากรรมประดับน้่าพุบริเวณมุมทั้ง  4  มุมของพระ
ต่าหนักจิตรดารโหฐาน  มีระยะเวลาที่ซบเซาอยู่ในช่วงที่ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี ถึงแก่กรรม   
โดยเห็นได้จากผู้ส่งผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  มีประติมากรส่งผลงานน้อยมาก  
ประติมากรรมในช่วงเวลานี้มีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน  เช่น  แบบลัทธิประทับใจ (Impressionism)  
ของมีเซียม  ยิบอินซอย  และต่อมาได้รับเกียรติว่าเป็นประติมากรไทยคนแรกท่ีทดลองท่างานแบบ
นามธรรม  (Abstract Art)  (พิริยะ  ไกรฤกษ์  และเผ่าทอง  ทองเจือ. 2525 : 27-44) 

 หลังจาก พ.ศ. 2510  ประติมากรรมไทยค่อนข้างซบเซา  ทั้งในเชิงปริมาณและการได้รับการ
ยอมรับในเวทีการประกวดศิลปกรรมต่าง ๆ  ในระหว่างปี  2517-2527  วิบูลย์  ลี้สุวรรณ  (2528 : 
325-340)  เรียกช่วงเวลานี้ว่า  ศิลปะสมัยใหม่ทศวรรษหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและสังคม  
และได้กล่าวถึงความเป็นไปทางประติมากรรมในช่วงนี้ไว้ว่า  แม้สภาพสังคม  การเมืองจะเปลี่ยนแปลง  
และกระแสความคิดทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป  แต่การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยังด่าเนินต่อไปตาม
แนวทางเดิม  โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2516  ตั้งแต่การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22  ถึง ครั้งท่ี 
30  แนวคิดและรูปแบบของงานศิลปกรรมที่ปรากฏยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  ศิลปินที่ส่งผลงาน
ส่วนมากเป็นนักศึกษาและศิลปินที่ส่าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  และศิลปินอาวุโสจ่านวน
หนึ่ง  ดังนั้น  ผลงานศิลปกรรมส่วนมากจึงมีลักษณะเป็นงานประกอบการศึกษาและแนวคิดจึงเป็นไป
ตามกรอบและกฏเกณฑ์ของการศึกษามากกว่าการสร้างสรรค์ท่ีอิสระและก้าวหน้า โดยรูปแบบผลงาน
ส่วนมากเป็นแนวนามธรรม  หล่อด้วยปลาสเตอร์  แกะสลักหินและไม้   
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ต่อมากลุ่มประติมากรได้รวมตัวกันและจัดแสดงผลงานกันเองในนามกลุ่มประติมากรไทย ครั้งที่ 
1  ในพ.ศ. 2524  ณ  หอศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วังท่าพระ  กรุงเทพฯ  และพัฒนามาสู่การก่อตั้ง  
“สมาคมประติมากรไทย”   ขึน้ใน พ.ศ.2526  ถือเป็นองค์กรอิสระทางศิลปะที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหว
อย่างจริงจัง  ศิลปากร  ผลงานที่ร่วมแสดงมีท้ังแบบเหมือนจริงไปจนถึงประติมากรรมแบบจัดวาง   
ซึ่งได้รับความนิยมมาจนปัจจุบัน  (วิบูลย์  ลี้สวุรรณ. 2528 : 418)  สิ่งส่าคัญคือการผลักดันให้
ประติมากรรมสมัยใหม่มีบทบาท  มีพื้นที่ในสังคม  โดยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จัดท่างาน
ประติมากรรมแล้วติดตั้งในที่สาธารณะ ถึงแม้ว่าผลงานหลายชิ้นจะดูเข้าใจยากส่าหรับคนทั่วไป  แต่กลุ่ม
ประติมากรและการเคลื่อนไหวของสมาคม  ได้ท่าให้พื้นที่ทางสังคมเปิดรับงานที่อยู่ในระดับคุณภาพได้
เป็นอย่างดี  (สุธี  คุณาวิชยานนท์. 2546 :161-164)  (ภาพประกอบ 38) 
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