
เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0605203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย 
 

บทที่ 2 ประติมากรรมก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
1. ความหมายของประติมากรรมไทย 
2. ประเภทของประติมากรรมไทย 
3. ลักษณะของประติมากรรมไทย 
4. รูปแบบและการสืบเนื่องของประติมากรรมไทย 

 
วัตถุประสงค ์
 หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
  1. บอกความหมายของประติมากรรมไทยได ้
  2. จ าแนกประเภทของประติมากรรมไทยได ้
  3. จ าแนกลักษณะของประติมากรรมไทยได ้
  4. วิเคราะห์แบบศิลปะประติมากรรมแต่ละสมัยในประเทศไทยได ้
  
ความหมายประติมากรรมไทย 
 
 ค าว่า “ปฏิมากร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้อธิบายไว้ว่า ปฏิมากร 
น. รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป, เรียกย่อมาจาก พุทธปฏิมา หรือพุทธปฏิมากร1 
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นรูปจ าลองจากคนจริง รูป “พระพุทธปฏิมากร” ก็คือ รูปเปรียบหรือรูปแทน
พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
 ค าว่า “ประติมากรรม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้อธิบายไว้ว่า 
ประติมากรรม น. ศิลปะสาขาหนึ่งในจ าพวกวิจิตรศิลป์ เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้
เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ2  
 ปัจจุบันในสังคมไทยใช้ค าซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับ งานปั้น แกะ สลักและงานหล่ออยู่สองค า คือ 
ค าว่า “ปฏิมากรรม” เป็นภาษาบาลี กับค าว่า “ประติมากรรม” เป็นภาษาสันสกฤต ซึ่งทั้งสองค ามี
ความหมายเหมือนกัน  ค าว่า”ปฏิมากรรม”มักใช้กันเฉพาะพระพุทธรูป หรือรูปเคารพ เช่น พระพุทธรูปก็
มักเรียกกันว่า พระพุทธปฏิมา  รูปเคารพเช่นเทวรูป บางครั้งเรียกกันว่ารูปปฏิมาหรือปฏิมากรรม  
ประติมากรรม (Sculpture) เป็นค าที่นิยมใช้กันกว้างขวางหมายถึงผลงานศิลปะอันเกิดจากการปั้น 
แกะสลัก และการหล่อเป็นต้น  ส่วนช่างผู้สร้างงานประติมากรรมเรียกว่า “ประติมากร” (Sculptor)  
 ประติมากรรมไทย หมายถึง ผลงานศิลปะที่มีลักษณะ 3 มิติ แสดงออกโดยใช้กรรมวิธีการปั้น 
แกะสลัก และหล่อ หรือการประกอบสร้างเป็นรูปทรงมีแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยวัสดุต่างๆ เช่น 
ดิน ปูน หิน อิฐ โลหะ ไม้ งาช้าง เขาสัตว์ กระดูก ฯลฯ 

                                                           
1 ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์,  
2530) หน้า 494. 
2 ราชบัณฑิตยสถาน. (2530) หน้า 504. 
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 สมัยก่อนพุทธกาล การสร้างงานประติมากรรมมักปรากฏบนผนังถ้ า เพิงผา เรียกว่า “การท ารูป
รอยลงในหิน” (Petroglyph) มีหลายวิธี เช่น การฝน (Abrading) จาร (Engraving) ขูดขีด  (Scratching) 
และตอก หรือแกะ (Pecking)3 ส่วนประติมากรรมสมัยพุทธกาลที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏที่อินเดียร่วมกับศาสนา
อื่น เช่น ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวะนิกาย ไวษณพนิกาย ศาสนาพุทธลัทธิหินยานและลัทธิมหายาน ส่งผล
ท าให้ประติมากรรมในประเทศไทยถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองคติความเชื่อให้กลมกลืนกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในสังคมยุคสมัยนั้นๆ  หลังพุทธศตวรรษที่ 19 ลัทธิ ศาสนาที่เคยเจริญรุ่งเรือง และอาณาจักร
ใกล้เคียงเริ่มเสื่อมจึงท าให้พุทธศาสนาลัทธิหินยานจากลังกาวงศ์ เป็นที่ยอมรับนับถือเกิดความศรัทธาจวบ
จนปัจจุบัน  

  ประติมากรรมสามารถสื่อความหมายให้ เกิดความเข้าใจระหว่างกัน เป็นเครื่องมือหรือ
ส่วนประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการถ่ายทอดระบบความคิด ความเชื่อทางศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์ได้โดย
ทางการมองเห็น  ดังนั้นประติมากรรมจึงถูกสร้างขึ้นส าหรับยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนให้มั่นคงบน
พื้นฐานกฏเกณฑ์หลักแห่งศาสนานั้นๆ  รูปแบบ การแสดงออกล้วนเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา ได้แก่ เทวรูป 
(เทวดาพระเวท) พระโพธิสัตว์ และพระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมากร (เทวดาพุทธ) 
 
ประเภทของประติมากรรมไทย 
 
 ผลงานประติมากรรมไทยจากอดีตจวบจนปัจจุบัน สามารถจ าแนกลักษณะของผลงานเป็นเกณฑ์
ได้ 3 ประเภท คือ 
 1. ประติมากรรมลอยตัว (Round Relief) ได้แก่ผลงานที่ปั้น แกะสลัก หล่อ ขึ้นเป็นรูปทรง
ลอยตัวมองเห็นได้รอบด้าน ไม่มีพื้นหลัง เช่น พระพุทธรูป รูปเคารพ รูปประติมากรรมที่เป็นอนุสาวรีย์ 
ประติมากรรมรูปเหมือนเกี่ยวกับคน สัตว์ และรวมถึงประติมากรรมส าหรับตกแต่งบนชั้นประดับ
สถาปัตยกรรมเป็นต้น 
 2. ประติมากรรมนูนสูง (High Relief) ได้แก่ประติมากรรมที่มีพื้นด้านหลัง ผลงานยื่นออกมาจาก
พื้นหลังค่อนข้างสูงแต่มีพื้นเป็นฉากหลังประกอบอยู่ นิยมส าหรับการใช้ตกแต่งสถาปัตยกรรมทางพุทธ
ศาสนา ประติมากรรมเหล่านี้จะรวมถึงประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่ง เช่น ประติมากรรมปูน
ปั้นและหรือประดับกระจก หน้าบัน  โบสถ์  วิหาร ศาลาการเปรียญ  เมรุ หอกลอง-หอระฆัง เป็นต้น 
 3. ประติมากรรมนูนต่ า (Bas Relief) ได้แก่ งานประติมากรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
ประติมากรรมประเภทนูนสูง แต่รูปทรงผลงานที่ยื่นออกมาจากพื้นหลังมีความแบนหรือบางกว่า ได้แก่ 
ประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่ง เช่น งานสลักไม้ หิน ปูนปั้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 
ลวดลาย ภาพเล่าเรื่อง ภาพเครื่องหมาย ภาพจากวรรณกรรม หรือตามวัตถุประสงค์ของสถาปัตยกรรมที่น า
ประติมากรรมนั้นไปประกอบสถาปัตยกรรม  อนึ่งประติมากรรมประเภทนี้ยังนิยมน ามาใช้ส าหรับการปั้น
พระเครื่อง เหรียญชนดิต่างๆ รวมถึงการป้ันเครื่องหมาย ตรา เป็นต้น. 
 

                                                           
3 กรมศิลปากร.  ศิลปะถ้้าในอีสาน.  (ม.ป.ท. : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2532)  
หน้า 29-42. 
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 ประติมากรรมสามารถจ าแนกตามจุดมุ่งหมายการสร้าง บทบาทหน้าที่ออกได้ 4 ประเภท คือ 
ประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมเล่าเรื่อง ประติมากรรมลวดลายประดับ และประติมากรรมรูปบุคคล
ส าคัญ 
 1. ประติมากรรมรูปเคารพ 
  1.1 รูปเคารพทางศาสนา 
                   1.1.1 เทวรูป ศาสนาฮินดูนับถือเทพเจ้าสามองค์ คือ พระพรหม พระนารายณ์ และพระ
อิศวร เทพเจ้าดังกล่าว เรียกรวมกันว่า “ตรีมูรติ”  ศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์มีลัทธิส าคัญ 2 ลัทธิ 
คือลัทธิไศวนพนิกายและลัทธิไวษนพนิกาย กล่าวคือ ลัทธิไศวนพนิกาย  เคารพบูชาพระศิวะ เชื่อว่า 
พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและผู้ท าลาย (หมายถึง การเกิด ดับ เป็นวัฏฏะ) ผู้นับถือจึงนิยมสร้างรูปศิวะลึงค์ 
เป็นสัญลักษณ์แทนพระศิวะ (ศิวะลึงค์ คือองค์ก าเนิดของเพศชาย)  ลัทธิไวษนพนิกาย เคารพบูชาพระ
นารายณ์ เชื่อว่าพระองค์ทรงอวตารมาปราบยุคเข็ญบนโลก ช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์ยาก และทรงเป็นผู้ค้ าจุน
โลกและจักรวาล  
   1.1.2 พระพุทธปฏิมากร พระพุทธปฏิมากรสร้างขึ้นเนื่องด้วยพุทธศาสนาจ าแนกลัทธิ
ออกเป็น สองลัทธิ คือ พุทธศาสนาลัทธิเถรวาท (หินยาน) และพุทธศาสนาลัทธิมหายาน 

1.1.3 พระพุทธพิมพ์-พระปฏิมาผงว่าน บุเงิน บุทอง  เช่น   พระพุทธพิมพ์ดินเผาจากบ้าน
โนนเมือง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พิมพ์ใหญ่ ขัดสมาธิเพชร ขนาดกว้าง 5.5 นิ้ว สูง 9 นิ้ว 
เป็นพุทธศิลปะสมัยปัลลวะ หรือคุปตะตอนปลาย  จึงน ามาเป็นต้นแบบการสร้างพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัย
ธรรมนายก เมื่อปี พ.ศ.2524 ประดิษฐานอยู่ที่หอพระสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 

   
(ซ้าย) ภาพประกอบ 14 : พระกันทรวิชัย บ้านโนนเมือง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ที่มา : สุดยอดพระเครื่องสี่มุมเมืองภาคอีสาน (2554)  
(ขวา) ภาพประกอบ 15 : พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 
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1.1.4 รูปพระโพธิสัตว์ พุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน นิยมกราบ
ไหว้บูชา พระโพธิสัตว์ แทนพระพุทธเจ้า  

 

   
(ซ้าย) ภาพประกอบ 16 : พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศิลปะศรีวิชัย  

(ขวา) ภาพประกอบ 17 : เศียรพระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย ศิลปะเขมร 
ที่มา : มรดกของแผ่นดิน (2549) 

 
 2. ประติมากรรมเล่าเรื่อง  

ประติมากรรมเล่าเรื่อง เป็นประติมากรรมซึ่งสื่อเนื้อหาหรือแสดงเหตุการณ์ในชาดก โดยเลือก
เนื้อหาตอนที่ส าคัญของชาดกแต่ละเรื่องมาสลักบนหินทรายหรือปั้นปูน  นอกจากนี้ยังนิยมน าเนื้อหาจาก
วรรณกรรม มาแกะสลัก หรือปั้น เช่น นิยมแกะสลักเล่าเรื่องที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมของปราสาทแบบเขมร
ได้แก่เสาติดกับผนัง (Pilaster) เสาประดับกรอบประตู (Colonnette) ทับหลัง (Lintel) และหน้าบัน  
(Pegliment)  และภาพสลักเล่าเรื่องบนใบเสมา เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธุ์ มีอายุไม่เก่าไปกว่า
พุทธศตวรรษที่ 14-15 มีทั้งภาพสลักเล่าเรื่องเกี่ยวกับชาดก และภาพสลักเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ 
สะท้อนกิจกรรมที่มนุษย์ได้แสดงออกโดยวัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) และวัฒนธรรมทาง
ความคิด (Non-Material Culture) และความเช่ือ4 

                                                           
4 กิตติศักดิ์ เชื้อจ ารูญ และ ไชยยศ วันอุทา. ฟ้าแดดสงยาง โบราณวัตถุล้้าค่า ใบเสมา พระบูชา พระเครื่อง. (กาฬสินธุ์ : 
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, 2550) หน้า 22. 
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 18 : ภาพหินสลักเล่าเรื่องบนใบเสมา เมืองฟ้าแดดสงยาง วัดโพธิ์ชัยเสมาราม จ.กาฬสินธุ์ 

(ขวา) ภาพประกอบ 19 : ภาพสลักใบเสมา แผ่นที่ 12 สันนิษฐานว่าเป็นชาดกเรื่อง “สรภังคชาดก” 
ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 

 
3. ประติมากรรมลวดลายประดับ 
ประติมากรรมลวดลายประดับ นับว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะขาดไม่ได้ เช่น ลวดลายประดับส่วนฐาน

มณฑปเรือนธาตุ และส่วนยอดของสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งล้วนมีวิวัฒนาการของลวดลายแตกต่างกัน
ไปตามยุดสมัย เช่น ลายก้านต่อดอกเป็นลายกิ่งไม้ มีใบอยู่สองข้าง บางครั้งมีการใช้ภาพบุคคล เทพ สัตว์ 
เช่น สิงห์ ช้าง ลิง ก าลังคาย หรือก้านของลายประกอบลายก้านต่อดอก ดังปรากฏที่ปราสาทหินพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา5 ลายหน้ากาลหรือเกียรติมุขก าลังเคี้ยวขบพวงมาลัยสลักอยู่ตรงกลางทับหลัง เหนือ
หน้ากาลมีเทวดาก าลังทรงหน้ากาลเป็นพาหนะ ประทับอยู่ภายในซุ้มเช่นที่ ปราสาทเขาสระแจงดงรัก อ.
อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี มีอายุอยู่ในระหว่าง พ.ศ.1600 – 1650 พิจารณาจากลายช่อดอกไม้มีก้านซึ่งมี
ขีด 2 ขีดมาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน6 

 

                                                           
5 กรมศิลปากร. (2532) หน้า 65. 
6 สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปสมัยลพบุรี. (กรงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2510) หน้า 11. 



 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0605203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย 

 
24 

 
 

 
(บน) ภาพประกอบ 20 : หน้าบันภาพสลักศิวะนาฏราช ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา  

(ล่าง) ภาพประกอบ 21 : ทับหลังภาพเทวดาประทับนั่งเหนือเศียรเกียรติมุข ปราสาทเขาสระแจงดงรัก จ.ปราจีนบุรี 
ที่มา (บน) : เมืองพิมาย (2535) ทีม่า (ล่าง) : ศิลปสมัยลพบุร ี(2510) 

 
4. ประติมากรรมรูปบุคคลส าคัญ 
สังคมไทยก่อนที่จะรับวัฒนธรรมการศึกษาสาขาวิชาการทางด้านศิลปะตามแนวทางการศึกษา

ของตะวันตก ไม่นิยมการปั้นรูปเหมือนบุคคลขณะที่ยังมีชีวิตหรือล่วงลับไปแล้ว  ภายหลังรับอิทธิพลด้าน
การศึกษาศิลปะตะวันตกจงึเริ่มนิยมการปั้นรูปเหมือนบุคคลในราชส านักสู่สามัญชน 
 
ลักษณะของประติมากรรมไทย 
 
 1. ไม่นิยมปั้นแกะสลักรูปคนเหมือน คติความเชื่อของคนไทยตั้งแต่โบราณกาล คือ การไม่นิยม
สร้างรูปเหมือนขึ้นประดับ หรือบูชา ดังนั้น งานประติมากรรมของไทยที่เหลือตกทอดมาแต่อดีตล้วนเป็น
ภาพทางอุดมคติ หรือภาพประดิษฐ์ทั้งสิ้น ไม่มีการปั้นแกะสลักคนเหมือน (Portrait) ให้ปรากฏ โดยเฉพาะ
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การสร้างพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทย จะมีการสร้างเพียงรูปแทนหรือพระพุทธรูปฉลองพระองค์
เท่านั้น เช่น รูปพระเจ้าอู่ทองที่วัดพุทไธสวรรย์ เป็นต้น  
 2. ไม่แสดงกล้ามเนื้อในรูปคน และสัตว์ความงดงามของงานประติมากรรมไทยเป็นความงามตาม
อุดมคติ ที่ถือเอาความเกลี้ยงเกลากลมกลืน และอ่อนช้อยเป็นลักษณะของความงามอย่างแท้จริง ดังนั้นจึง
ไม่แสดงกล้ามเนื้อ กระดูกหรือเส้นเอ็นให้ปรากฏในรูปปั้นหรือแกะสลัก โดยเฉพาะการสร้างพระพุทธรูปไม่
ปรากฏกล้ามเนื้อเด่นชัด ณ ที่ใด แต่จะกระจายกล้ามเนื้อไปทั่วเรือนร่างให้เกิดความกลมกลืน และได้
สัดส่วนที่งดงาม และมีความสมดุลกันเป็นอย่างดีซึ่งในระยะหลังประติมากรไทยได้น าคตินิยมเรื่องความ
เกลี้ยงเกลา กลมกลืน อ่อนช้อย มาประยุกต์ใช้ในงานประติมากรรมร่วมสมัย เช่น ผลงานของมีเซียม ยิบอิน
ซอย ประติมากรชั้นเย่ียมของไทย เป็นต้น  
 3. ไม่แสดงความแตกต่างของพื้นผิวการปั้น แกะสลักภาพคน สัตว์ และลวดลายแบบไทย มักนิยม
ขัดแต่งผิวให้เกลี้ยงเกลา ไม่แสดงความแตกต่างของพื้นผิว (Texture) เช่นเดียวกับประติมากรรมสากล แต่
สามารถสร้างสรรค์ความงามได้ โดยแสดงความสูงต่ าของพื้นผิวประกอบกับช่องไฟ และความอ่อนหวานคด
โค้งของเส้นรอบนอก ช่วยให้เกิดแสงเงาตามธรรมชาติ พื้นผิวที่เรียบง่ายและเกลี้ยงเกลาจะแลดูสงบนิ่ง เพื่อ
เน้นความอ่อนช้อยงดงามของเส้นและลวดลาย จะมีความงามอันเกิดจากตัวลายที่ผิวเรียบเกลี้ยงเหมือนกัน
หมดแต่ เนื่องจากระดับความสูงต่ าของลวดลายแต่ละตัวที่แตกต่างกัน มีการลดหลั่นและทับซ้อนกัน เมื่อ
แสงจากธรรมชาติส่องมากระทบหน้าบันจะก่อให้เกิดความเด่นชัดของลวดลาย และมิติความตื้นลึกที่งดงาม
ยิ่ง  
 4. มีลักษณะเป็นเครื่องตกแต่งงานประติมากรรมไทยส่วนใหญ่เป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็น
เครื่องประดับตกแต่งในงานสถาปัตยกรรม จะมีที่ เป็นอิสระสร้างขึ้นเพื่อความเชื่อถือศรัทธาก็คือ 
พระพุทธรูปและเทวรูปเท่านั้น แม้แต่การปั้นแกะสลักรูปยักษ์ มาร หรือสัตว์หิมพานต์ ก็น ามาติดตั้งยืนสง่า
อยู่หน้าประตูทางเข้าวัดหรือพระอาราม เช่น ยักษ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดอรุณราชวราราม หรือ
รูปยักษ์และลิงปั้นด้วยปูนท าเป็นท่าแบกหนุนฐานพระสถูป พระปรางค์ และพระมณฑปเป็นรูปยักษ์ แบก
ฐานเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รูปปั้นสัตว์หิมพานต์เป็นพญานาคเลื้อยบนราวบันได
ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และพระมณฑปพระพุทธบาทสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีการปั้นแกะสลักเพื่อประกอบตกแต่งหน้าบัน หรือส่วนประกอบของวิหาร โบสถ์ และพระ
มหาปราสาท เช่น นาคสะดุ้ง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์คันทวย ซุ้มประตู หน้าต่าง เป็นต้น  
 
รูปแบบและการสืบเนือ่งของประติมากรรมไทย 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของสกุลช่างประติมากรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
พระพุทธรูปตามคตินิยมในแต่ละยุคสมัย  โดยการศึกษารูปแบบสมัยต่างๆ ท าให้สามารถมองเห็น
วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  ลักษณะของประติมากรรมไทยสามารถล าดับได้ดังนี้  

1. ศิลปะทวารวดี  ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 - 16  
ศูนย์กลางวัฒนธรรมทวาราวดีในภาคกลางของไทยอยู่แถบจังหวัดนครปฐม  ราชบุรี  อู่ทอง ภาค

ตะวันออกอยู่แถบจังหวัดปราจีนบุรี  ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แถบจังหวัดบุรีรัมย์   นครพนม  กาฬสินธุ์  
ชัยภูมิ  ภาคเหนืออยู่แถบจังหวัดล าพูน  พุทธลักษณะส าคัญของพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี คือ พระเกตุ
มาลาเป็นต่อมนูน สั้น  พระพักตร์แบนกว้าง  พระหนุป้าน  พระนลาฏแคบ  พระนาสิกป้านใหญ่ พระโอษฐ์
หนา  พระหัตถ์ และพระบาทใหญ่  
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 22 : ธรรมจักรและกวางหมอบ  

(ขวา) ภาพประกอบ 23 : แผ่นหินจ าหลักภาพพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทวารวดี 
ที่มา : มรดกของแผ่นดิน (2549) 

 

 
ภาพประกอบ 24 : พระพุทธรูปสลกับนแผน่หินท่ีภูปอ จ.กาฬสินธุ์ 

ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 
 

 น. ณ ปากน้ า เคยตั้งข้อสันนิษฐานถึงพระนอนที่หน้าผาอันพบที่ภูปอ และภูค่าว จ.กาฬสินธ์ุ ไว้ว่า
เป็นพระแบบทวารวดีนอนท่าสีหไสยาสน์ แต่เอามือพับขึ้นมารองเศียร แทนที่จะต้ังมือขึ้นรองเศียรแบบรุ่น
ใหม่ (อยุธยา) ซึ่งเป็นแบบเดียวกับพระนอนสมัยคุปตะทีท่ าด้วยศิลา ณ เมืองกุสินารา แสดงว่าศิลปะทวาร
วดีที่ภาคอีสาน น่าจะมาจากการเป็นเมืองใหญ่มาก่อนในดินแดนแถบนี ้สืบต่อจากอารยธรรมยุคหินใหม่ของ
บ้านเชียงที่เคยเจริญมาก่อน7 
 

                                                           
7 น. ณ ปากน้ า. ศิลปะโบราณในสมยาม. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537) หน้า 194. 



 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0605203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย 

 
27 

2. ศิลปะศรีวิชัย  ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13 - 18  
 อาณาจักรศรีวิชัยอยู่ทางภาคใต้  มีศูนย์กลางวัฒนธรรมอยู่ที่ชวาภาคกลางประเทศอินโดนีเซีย

ปัจจุบัน  แผ่อาณาเขตทางวัฒนธรรมถึงภาคใต้ของไทย  ดังปรากฏการขุดค้นพบพบโบราณวัตถุสมัยศรีวิชัย
อยู่ทั่วไป เช่น ที่เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีนิยมสร้างรูปพระโพธิสัตว์มากกว่าพระพุทธรูป เพราะ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เช่น พระโพธิสัตว์เมตไตรยหรือพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิ พบที่วัด
เวียง ไชยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 แสดงอิทธิพลของทั้งศิลปะนาลันทาและศิลปะชวาภาคกลาง8 ส่วน
พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12 แสดงลักษณะร่วมกับพระพุทธรูปเมืองมอญทางตอนบน
ของอ่าวไทย (ศิลปะแบบไชยารุ่น 2) สะท้อนให้เห็นความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทาง
การค้าระหว่างภาคใต้และเมืองมอญ9 เช่น เศียรพระพุทธรูป พระขนงโก่งเหมือนคันศรสลักต่อเนื่องกันเป็น
สันนูน พระเนตรเป็นรูปกลีบบัวเหลือบลงต่ า 
 

  
(ซ้าย) ภาพประกอบ 25 : พระโพธิสัตว์ส าริด  

(ขวา) ภาพประกอบ 26 : เศียรพระพุทธรูป ศิลปะแบบไชยารุ่น 2 
ที่มา (ซ้าย) : มรดกของแผ่นดิน (2549) 

ที่มา (ขวา) : ศิลปะทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (2523) 
 

3. ศิลปะลพบุรี  ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16 - 18  
 ศิลปะลพบุรี หรือศิลปะขอมในประเทศไทย  พบที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี  กาญจนบุรี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ร้อยเอ็ด ฯลฯ  ลักษณะส าคัญของ
พระพุทธรูปแบบลพบุรีคือ พระพักตร์สั้นออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีพระเนตรโปน พระโอษฐ์แบะกว้าง พระเกตุ
มาลาท าเป็นต่อมพูน  หรือเป็นแบบฝาชีครอบ พระนาสิกใหญ่ พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา พระกรรณยาว
ย้อยลงมาและมีกุณฑลประดับด้วยเสมอ มีทั้งการสร้างด้วยศิลาและการหล่อสัมฤทธิ ์
 

                                                           
8 พิริยะ ไกรฤกษ์. ศิลปะทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523) หน้า 60. 
9 พิริยะ ไกรฤกษ์. (2523) หน้า 40. 
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 27 : พระพุทธรูปทรงเครื่อง ศิลปะลพบุรี  

(ขวา) ภาพประกอบ 28 : พระพุทธรูปศิลา ปางนาคปรก 
ที่มา (ซ้าย) : มรดกของแผ่นดิน (2549) ที่มา (ขวา) : ศิลปสมัยลพบุรี (2510) 

 
4. ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 16 - 21  
ศิลปะล้านนา หรือ ศิลปะเชียงแสน  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย  รูปแบบ

มีลักษณะผสมสานระหว่างศิลปะทวารวดี และลพบุรี  ศูนย์กลางของศิลปะล้านนาเดิมเคยรุ่งเรืองอยู่ที่เชียง
แสน เรียกว่าอาณาจักรโยนก  ต่อมาสมัยพญามังรายทรงย้ายราชธานีมาสร้างเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางของ
ของอาณาจักรล้านนาจึงอยู่ที่เมืองเชียงใหม่สืบต่อมา  ลักษณะส าคัญของพระพุทธรูป ศิลปะล้านนา มัก
เรียกว่าแบบเชียงแสน คือ พระวรกายอวบอูม  พระ  พักตร์อิ่ม  ยิ้มส ารวม  กระเกตุมาลาเป็นรูปต่อมกลม 
และดอกบัวตูม ไม่มีไร พระศก  พระศกเป็นแบบก้นหอย  พระขนงโก่งรับพระนาสิกงุ้มเล็กน้อย  ส าหรับ
พระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นแรก หรือที่เรียกว่า แบบสิงห์ 1 จะพิจารณาจากชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน 
พระอุระนูนดังราชสีห์ และประทับขัดสมาธิเพชร ส่วนพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่น 2 หรือที่เรียกว่า แบบ
สิงห์ 2 เชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย เห็นได้จากพระพักตร์รูปไข่ พระวรกายยืดสูงขึ้น ประทับ
ขัดสมาธิราบ ชายจีวรยาวลงมาจรดบนพระนาภ ี 
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 29 : พระพุทธรูปแบบเชียงแสน แบบสิงห์ 1  
(ขวา) ภาพประกอบ 30 : พระพุทธรูปแบบเชียงแสน แบบสิงห์ 2 

ที่มา : วัดเบญจมบพิตร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร (2551) 
 

5. ศิลปะสุโขทัย  ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 - 20  
 ศิลปะสุโขทัย ผ่านการประดิษฐ์คิดค้น  สร้างสรรค์  คลี่คลาย สังเคราะห์จนได้รูปแบบงดงาม  
พระพุทธรูปสุโขทัยจึงมีความงามตามอุดมคติไทยอย่าง  ลักษณะส าคัญของพระพุทธรูปสุโขทัย คือ พระ
วรกายโปร่ง เส้นรอบนอกโค้งงาม  พระพักตร์รูปไข่ยาวสมส่วน  พระขนงโก่งรับกับพระนาสิกที่งุ้มเล็กน้อย  
พระโอษฐ์แย้มอิ่มส ารวม มีเมตตา พระเกตุมาลา รูปเปลวเพลิง พระสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี  พระศกแบบ
ก้นหอย ไม่มีไรพระศก  พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่มีความงดงาม มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ พระพุทธชินราช 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก พระพุทธชินสีห์  พระศาสดา ย้ายมาประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหาร 
กรุงเทพฯ และพระพุทธรูปปางลีลา วัดเบญจมบพิตรสุดิตวนาราม กรุงเทพฯ  
 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เคยกล่าวถึงพระพุทธรูปสุโขทัยไว้ว่า ศิลปินไทยคิดสร้าง
พระพุทธรูปให้ดูเหมือนหนึ่งลอยอยู่ในอากาศ ภายหลังพระพุทธศากยโคดมทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณแล้ว ระบบกล้ามเนื้อจึงอยู่ในสภาพผ่อนคลาย และพระวรกายอยู่ในอาการพักผ่อนอย่างแท้จริง 
การได้เห็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ความสะเทือนใจย่อมเกิดขึ้นได้ ด้วยความงดงามมโหฬารและความมี
วิญญาณขององค์พระพุทธรูปดื่มด่ าเข้าสู่จิตใจ เมื่อพบเห็นงานศิลปกรรมชิ้นส าคัญเช่นนั้น แม้บุคคลต่าง
ศาสนา ก็ย่อมจะรู้สึกซาบซึ้งและเกิดปีติได้เช่นกัน10   
 

                                                           
10 ศิลป์ พีระศร.ี “ศิลปสุโขทัย” ใน บทความ ข้อเขียน และงานศิลปกรรมของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี. (กรุงเทพฯ : 
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545) หน้า 207. 
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 31 : พระพุทธรูปปางลีลา วัดเบญจมบพิตรสุดิตวนาราม  
ที่มา : วัดเบญจมบพิตร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร (2551) 

(ขวา) ภาพประกอบ 32 : พระสิทธารถ พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย หมวดใหญ่ วัดพิชัยญาติการาม   
ที่มา : เมืองสุโขทัยนี้ดี (2530) 

 
6. ศิลปะอู่ทอง  ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17 – 20 
อาณาจักรอู่ทอง เป็นอาณาจักรเก่าแก่ก่อนอาณาจักรอยุธยา มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับ

วัฒนธรรมต่างๆ หรือสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียง  ได้แก่ ทวารวดี  ศรีวิชัย  ลพบุรี  สุโขทัย  ส่งผลให้
ได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากสกุลช่างต่างๆ ดังกล่าวมาผสมผสาน  ลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปอู่ทองจึงมี
ความสัมพันธ์กับศิลปะลพบุรี คือ เส้นรอบนอกพระวรกายเป็นเหลี่ยม กรอบพระพักตร์รูปสี่เหลี่ยม  ดูเขร่ง
ขรึม คิ้วต่อกันไม่โก่งอย่างสุโขทัย และเชียงแสน พระศกนิยมท าเป็นแบบหนามขนุน มีไรพระศก สังฆาฏิยาว
จรดพระนาภี ปลายตัดตรง พระเกตุมาลาหรืออุษณีษะท าเป็นทรงแบบฝาชีอย่างศิลปะลพบุรี ซึ่งถูกใช้
พิจารณาเป็นลักษณะส าคัญของ พระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่  1 ต่อมาท าอุษณีษะและขมวดพระเกศา 
หรือขึนไปเป็นพระรัศมีแบบเปลวเพลิงตามแบบศิลปะสุโขทัย เรียกว่าเป็นแบบอู่ทองรุ่นที่ 2 ที่เป็นพุทธ
ลักษณะของพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้น 

 



 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 0605203 ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย 

 
31 

   
(ซ้าย) ภาพประกอบ 33 : พระพุทธรูปแบบอู่ทอง รุ่น 1   

ที่มา : มรดกของแผ่นดิน (2549) 
(ขวา) ภาพประกอบ 34 : พระพุทธรูปแบบอู่ทอง รุ่น 2 

ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ  
 

7. ศิลปะอยุธยา  ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 – 24  
 อาณาจักรอยุธยา เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีอายุยาวนาน 417 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 1893 - 2310 
ศิลปะอยุธยาที่เจริญรุ่งเรืองมีหลายแขนง ได้แก่ การประดับมุก การเขียนลายรดน้ า  ลวดลายปูนปั้น การ
แกะสลักไม้ และเครื่องเบญจรงค์ ฯลฯ  ศิลปะการสร้างพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นงานสืบทอด
ทอดมาจากวัฒนธรรมเขมรจากลพบุรี  จึงมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับพระพุทธรูปอู่ทอง พระพักตร์ยาวแบบ
สุโขทัย ขมวดพระเกศาเล็กเรียงติดกัน พระเกตุมาลาเป็นหยักแหลมสูงรูปเปลวเพลิง พระขนงโก่งแบบ
สุโขทัย  สังฆาฏิใหญ่ปลายตัดตรง หรือสองแฉกแต่ไม่เป็นเขี้ยวตะขาบแบบเชียงแสน หรือสุโขทัย ที่ถูกเรียก
อีกช่ือว่าเป็นแบบอู่ทองรุ่น 3  
 ในสมัยอยุธยาตอนกลางเกิดการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยที่ได้รับอิทธิพลจากทางสุโขทัย
และล้านนา11 ทรงมงกุฎมีขอบลายดอกไม้ ยอดท าเป็นปล้อง ซ้อนลดหลั่น 4 ชั้น ด้านข้างมีแนวครีบกระบัง 
ทรงกุณฑลลายก้นหอยปลายแหลม ครองจีวรห่มคลุมแนบพระวรกาย เห็นแนวรัดประคดขนาดใหญ่ สมัย
อยุธยาตอนปลายนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบจักรพรรดิ   
 

                                                           
11 ศักดิ์ชัย สายสิงห์. พุทธปฏิมา : งานช่างพลังแห่งศรัทธา. (กรุงเทพฯ : มติชน, 2554) หน้า 142. 
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 35 : พระพุทธรูปสมัยอยุธยา (ขวา) ภาพประกอบ 36 : พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย สมัยอยุธยา 

ที่มา : ประทีป สุธาทองไทย ถ่ายภาพ 
 

   
ภาพประกอบ 37-38 : พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลี ศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา 

ที่มา (ซ้าย) : พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง (2547) 
ที่มา (ขวา) : นครหลวงของไทย (2540) 
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วิวัฒนาการประติมากรรมไทยในสมัยต่างๆ 
  
 สุโขทัย ต้นก าเนิดพระพุทธรูปที่งามที่สุดในระยะแรกงานศิลปกรรมสุโขทัย ได้รับอิทธิพล
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานประติมากรรมที่เป็นพระพุทธรูป ซึ่งได้
รูปแบบมาจากลังกา คือ พระพุทธรูปแบบวัดตะกวน เมืองสุโขทัยเก่า ต่อมาได้มีการพัฒนาการสร้างสรรค์
พระพุทธรูปของสกุลช่างต่างๆ ทั้งของไทยและของลังกา เป็นพระพุทธรูปแบบ “สุโขทัยบริสุทธิ์” หรือเรียก
กันว่า “พระพุทธรูปหมวดใหญ่” ซึ่งเป็นแบบฉบับของสุโขทัยแท้ สร้างเป็นพระพุทธปฏิมาตามศิลปะแบบ
อุดมคติที่มีความงดงามเป็นเลิศและเจริญสูงสุดที่ เรียกว่า “คลาสสิก” (Classic) ช่างสุโขทัยได้สร้าง
พระพุทธรูปตามลักษณะคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะซึ่งหมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบรรลุซึ่ง
โลกุตรธรรมอยู่เหนือโลกียวิสัยผสมผสานกับคุณลักษณะอันอ่อนช้อยงดงามตามธรรมชาติ ลักษณะที่ส าคัญ
ของพระพุทธรูปสุโขทัยแบบบริสุทธิ์ คือ มีพระพักตร์รูปไข่ พระรัศมีเป็นรูปเปลวเพลิง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ของสุโขทัย เส้นพระศกขมวดเป็นก้นหอยแหลมสูง โดยไม่มีไรพระศก พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระหนุ
เสี้ยม หัวพระกันโปน ครองจีวรแนบเนื้อ พระวรกายอ่อนช้อยงดงามสมส่วน ชายสังฆาฎิยาวถึงพระนาภี มี
ปลายเป็นสองแฉก และย่นเป็นเขี้ยวตะขาบทับซ้อนกันหลายช้ัน พระวรกายกลมกลึงดังงวงช้าง นิ้วพระหัตถ์
เรียวสลวยท านิ้วอย่างมนุษย์ธรรมดาสามัญ คือ ยาวไม่เท่ากัน ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ฐานหน้ากระดาน
เกลี้ยงตอนกลางแอ่นเข้าข้างในการหาชมพระพุทธรูปสุโขทัยบริสุทธิ์ที่มีความเก่าแก่และงดงามยิ่ง ที่เป็น
มรดกตกทอดจนถึงปัจจุบัน เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ระเบียงพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ 
พระพุทธรูปทองที่วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพุทธรูปปางลีลา ที่ระเบียงพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ ซึ่งมี
ความงดงามที่สุดในโลก เป็นต้น  
 

   
(ซ้าย) ภาพประกอบ 39 : พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หมวดใหญ่  

ที่มา : พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง (2547) 
(ขวา) ภาพประกอบ 40 : พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หมวดพระพุทธชินราช 

ที่มา : หนังสือพระเครื่องเมืองพิษณุโลก (2553) 
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 พระพทุธรูปสุโขทัยแบบ “พระพุทธชินราช” 
 ช่างสุโขทัยได้คิดค้นสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบของพระพุทธรูปให้มีความงดงามยิ่งขึ้นซึ่งกล่าว
ได้ว่าเป็นยุคทองของการสร้างสรรค์พระพุทธรูปอย่างแท้จริง แม้จะมีการพัฒนาให้งดงามไปเพียงใด แต่ก็
ยังคงเป็นแบบสุโขทัยบริสุทธิ์อยู่ ต่างกันที่พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระรัศมีสูงกว่าพระปราง (แก้ม) พระ
วรกายอวบอ้วนกว่า พระชงฆ์จะดูอ่อนโค้งมากกว่า ฐานมักนิยมท าเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงาย และลักษณะ
ส าคัญที่ เด่นชัดที่สุด คือ จะท านิ้วพระหัตถ์เท่ากันทั้งสี่นิ้วตามแบบคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะตัวอย่าง
พระพุทธรูปแบบ “พระพุทธชินราช” ในสมัยสุโขทัยที่หาชมได้ในปัจจุบันนี้ได้แก่ พระพุทธชินราช วัดศรี
มหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พระพุทธชินสีห์ และพระศาสดาในวัดบวรนิเวศวิหาร และพระศรีศากยมุนีใน
วิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย นอกจากจะมีรูปแบบวัดตะกวน 
แบบสุโขทัยบริสุทธิ์ และแบบพระพุทธชินราชแล้ว ยังมีแบบก าแพงเพชร ในสมัยสุโขทัยตอนปลาย ซึ่งพบที่
ก าแพงเพชรเป็นส่วนใหญ่ และเป็นยุคเสื่อม รูปแบบฝีมือยังขาดความประณีตงดงามและขาติชีวิตจิตใจ ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันบ้าง คือ พระเครื่องปาลีลาที่เรียกกันว่า “พระก าแพงเขย่ง”  
 พระพุทธรูปที่หลากหลายรูปแบบของอยุธยา 
 การที่กรุงศรีอยุธยาครองความเป็นราชธานีนานอยู่ได้ถึง 417 ปี คือนับตั้งแต่ พ.ศ. 1893 ถึง 
2310 นับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุด ผ่านเหตุการณ์บ้านเมืองที่มีความรุ่งโรจน์ทั้งด้านการเมือง การ
ต่อสู้เพื่อป้องกันเอกราชของชาติ การพระศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประติมากรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์พระพุทธรูป จึงมีความหลากหลายรูปแบบ และสกุลช่าง ตามอิทธิพลที่ได้รับ
มา สามารถสรุปได้ดังนี ้
 1. พระพุทธรูปแบบอู่ทอง การสร้างสรรค์พระพุทธรูปในสมัยอยุธยาตอนต้น เริ่มต้นในสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จนถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นพระพุทธรูปตามแบบอย่าง
ฝีมือช่างอู่ทอง ซึ่งแฝงไปด้วยศิลปะลพบุรี อู่ทอง และสุโขทัยผสมผสานกันอยู่ พระพุทธรูปแบบอู่ทองนี้ 
สามารถหาชมได้ที่วัดพนัญเชิง คือ พระพุทธไตรรัตนนายก และพระปรางค์ใหญ่วัดราชบูรณะ กรุพระเครื่อง 
และพระบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
 2. พระพุทธรูปแบบอยุธยาแท้  พระพุทธรูปแบบอยุธยาที่แท้จริง เริ่มสร้างในสมัยพระรามาธิบดีที่ 
2 หรือสมเด็จพระบรม-ไตรโลกนาถ ใน พ.ศ. 1991 จนถึงสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 ลักษณะที่เห็น
เด่นชัดของพระพุทธรูปแบบอยุธยา คือ มีพระพักตร์และพระรัศมีตามแบบสุโขทัย มีไรพระศกเป็นเส้นเล็ก
ไม่ใหญ่อย่างศิลปะอู่ทอง สังฆาฏิท าใหญ่กว่าสมัยสุโขทัย อีกทั้งไม่นิยมท าปลายสังฆาฏิเป็นเขี้ยวตะขาบ แต่
ตัดเป็นเส้นตรง หรือไม่ก็ท าเป็นสองแฉกลงมาตามแบบอู่ทอง แม้จะได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยเป็นส่วนใหญ่ที่
ช่างอยุธยาก็สามารถผสมผสานและประยุกต์สร้างสรรค์เป็นแบบฉบับของตนเองได้ พระพุทธรูปแบบอยุธยา
ที่มีความส าคัญ ได้แก่ “พระศรีสรรเพชญ์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีอยุธยา สร้างตาม
แบบพระอัฏฐรสของสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปประทับยืนสูงใหญ่มหึมา หุ้มด้วยทองค าหนัก 286 ชั่ง (22,880 
บาท) แต่ได้ถูกท าลายเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ทหารพม่าได้เอาไฟสุมลอกเอาทองที่หุ้มองพระไป ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา-โลกมหาราช ได้โปรดอัญเชิญไประดิษฐานในกรุงเทพมหานคร 
ปัจจุบันบรรจุไว้ในองค์พระมหาเจดีย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นอกจากนี้ พระพุทธรูปแบบอยุธยาแท้
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพบูชาจวบจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พระมงคลบพิตรในวิหารวัดมงคลบพิตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
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(ซ้าย) ภาพประกอบ 41 : พระพุทธไตรรัตนนายก (ขวา) ภาพประกอบ 42 : พระมงคลบพิตร 

ทีม่า (ซ้าย) : พระพุทธรูป คู่บ้านคูเ่มือง (2547) 
ที่มา (ขวา) : ภาพถ่ายเอกรงค์ ๕ ทศวรรษ จากมุมกล่องและห้องมืด (2541) 

 
 3. พระพุทธรูปทรงเครื่อง  พระพุทธรูปทรงเครื่องสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เริ่มในรัชการ
ของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง นิยมสร้างทรงเครื่องน้อย และทรงเครื่องใหญ่ ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปที่
ประดิษฐ์เครื่องประดับองค์พระพุทธรูป ซึ่งเป็นความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปในลัทธิมหายาน 
พระพุทธรูปแบบทรงเครื่องน้อย ส่วนมากเป็นพระพุทธรูปยืน ปางประทานอภัย ปางห้ามญาติหรือปางห้าม
สมุทร โดยสมมงกุฎเป็นครีบยื่นออกมา 2 ข้างเหมือนพระกรรณและทรงพระกุณฑล บางองค์จะมีสังวาล
และพาหุรัดทองกรประดับด้วยส าหรับพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องใหญ่ จะทรงเครื่องอย่างเต็มยศสมบูรณ์ มี
มงกุฎแบบชฎาใหญ่ สังวาลทับทรวง ชายไหว ชายแครง ก าไลพระบาท และสวมฉลองพระบาทเชิงงอนมี 
ตัวอย่างของพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ให้ เห็น คือ พระประธานในพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 
ค้าถามหลังเรยีน/แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 
 1. การสร้างงานประติมากรรมมีความสัมพนัธ์ หรือเก่ียวข้องกับเหตุปัจจัยอะไรบ้าง 
 2. องค์ประกอบศิลป์ของประติมากรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 3. ประติมากรรมรูปเคารพ เล่าเรื่อง ลวดลายประดับ และรูปบุคคลส าคัญสื่อแนวคิด หรือ
แสดงออกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง 


