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ห น ว ย ที่

13 :

ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม แ ล ะ จิ ต ร ก ร ร ม ไ ท ย
*********************************************************************

***************

ตอนที่13.1 ประติมากรรมไทย ลักษณะและรูปแบบของประติมากรรมไทย
ประติมากรรมไทยจัดอยูในประเภททัศนศิลป เปนผลงานศิลปะที่เนนความสําคัญทางคุณคา
ความงาม สนองตอจิตใจที่รับรูไดจากสายตา การปน การแกะสลัก การหลอ และการประกอบวัสดุ
ใหเกิดสัญลักษณ รูปทรง แบงไดเปน 3 ลักษณะคือ
1.
ลักษณะที่มีพื้นหลังรองรับ ไดแก ประติมากรรมนูนต่ํา ประติมากรรมนูนสูง เชน
ลวดลายปูนปนประดับตกแตงสถูป เจดีย หนาบัน
2.
ลักษณะลอยตัว สามารถมองเห็นไดรอบดาน เชน พระพุทธรูป เทวรูป รูปบุคคล
รูปสัตว รูปสัญลักษณ รวมทั้งเครื่องปนดินเผาถวยชามภาชนะตาง ๆ
3.
ลักษณะเจาะหรือจมลงในพื้น ไดแก รอยพุทธบาท
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นอกจากนี้ประติมากรรมยังแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประติมากรรมรูปเคารพ เปนประติมากรรมเพื่อสักการะบูชา แบงเปน
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ประเภท
ประติมากรรมรูปบุคคล พระพุทธรูปเปนประติมากรรมที่สําคัญที่มีการสราง
สรรคตามแบบลักษณะอุดมคติ ตามคติความเชื่อของไทยที่สืบตอกันมา
ประติมากรรมรูปสัญลักษณ เพื่อสักการบูชาเทพ องคพระพุทธเจา เชน รอย
พระพุทธบาท ธรรมจักรและกวางหมอบ สถูป เจดีย พระแทน เปนตน
2. ประติมากรรมตกแตง เปนภาพนูนสูงและนูนต่ํา ประดับตกแตงอยูหนาบัน
ซุมประตูหนาตาง ผนัง ระเบียง เพื่อความงดงามหรือเลาเรื่องทางศาสนา ภาพเหตุการณ และ
วรรณกรรม
3. ประติมากรรมเพื่อประโยชนใชสอย เพื่อตอบสนองประโยชนใชสอยในชีวิต
ประจําวัน
แบงออกเปนประติมากรรมตกแตงสิ่งของเครื่องใช
ประติมากรรมเครื่องมหรสพ
ประติมากรรมเครื่องเลน และประติมากรรมเครื่องตกแตงชั่วคราว
13.1.2 ประติมากรรมไทยกอนสมัยใหม
ประติมากรรมกอนสมัยใหมในประเทศไทยสวนใหญเปนศิลปะในศาสนา ระยะแรกไดรับ
อิทธิพลจากอินเดีย ลังกา และเขมร จากนั้นจึงพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะของไทย
1. ประติมากรรมกอนพุทธศตวรรษที่ 19 ชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 12–19 สวนมาก
เปนประติมากรรมทางพุทธศาสนา ไดรับอิทธิพลทางศิลปะโดยตรงจากอินเดีย ไดแก
- ประติมากรรมแบบทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12 – 16) เปนประติมากรรมทาง
พุทธศาสนารุนแรกที่มีลักษณะเฉพาะอยางเดนชัด พบทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก และภาคใต
- ประติมากรรมแบบศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13 – 18) พบในเขตจังหวัดภาคใต
ของไทย ที่มีความสําคัญและงดงามมาก คือ ประติมากรรมสําริดรูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร พบที่
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
- ประติมากรรมแบบเขมร (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) เรียกวาแบบ “ลพบุรี” หรือ
แบบ “ละโว” ไดรับอิทธิพลศิลปะแบบเขมร
2. ประติมากรรมหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ประติมากรรมที่สําคัญไดแก
ประติมากรรมแบบไทยลานนา (พุทธศตวรรษที่ 16 – 21) แบงเปน 2
ยุค คือ
-ประติมากรรมแบบลานนารุนตน พระพุทธรูปมีลกั ษณะคลายรูปอินเดีย
ราชวงศปาลา และแบบสุโขทัยยุคแรก เนื่องจากพบที่เมืองเชียงแสนเปนจํานวนมาก จึงเรียกวา แบบ
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เชียงแสนรุนแรก หรือสิงหหนึ่ง ตอมาพบวามีการสรางพระพุทธรูปลักษณะนี้ทางเขตภาคเหนือทั่วไปจึง
เรียกวา แบบลานนารุนตน
- ประติมากรรมแบบลานนารุนหลัง เปนงานศิลปกรรมที่ผสมผสานรูป
แบบศิลปะสุโขทัยกับแบบสมนาเชนพระพุทธสิหิงค ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย พิพิธภัณฑแหงชาติพระ
นคร
3. ประติมากรรมไทยแบบสุโขทัย แบงเปน 4 แบบ คือ
ประติมากรรมสุโขทัยหมวดวัดตระกวม เรียกตามลักษณะพุทธรูปที่ขุด
พบที่วัดตระกวนเมืองเกาสุโขทัย มีลักษณะคลายพระพุทธรูปแบบลานนารุนตน
ประติมากรรมสุโขทัยหมวดใหญ ลักษณะพุทธรูปมีความออนชอยงดงาม
มีชีวิตชีวา นับเปน “ยุคทอง” ของศิลปะสุโขทัย
ประติมากรรมหมวดพระพุทธชินราช พัฒนาจากศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ
มีความประณีตมากขึ้น จนดูเหมือนมีระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน
ประติมากรรมสุโขทัยหมวดวัดกําแพง ภายหลังที่สุโขทัยถูกผนวกเขากับ
อาณาจักรอยุธยาใน พ.ศ. 1981 แลว ยังมีการสรางงานศิลปกรรมแบบสุโขทัย โดยเฉพาะที่เมือง
กําแพงเพชร
4. ประติมากรรมแบบอยุธยา ประติมากรรมแบบอยุธยามีมากอนการสถาปนากรุง
ศรีอยุธยา สืบเนื่องจากศิลปะแบบทวารวดี ยุคปลาย เรียกวา แบบอูทองรุนแรก ในยุคตอมาเปลี่ยน
แปลงรูปแบบเปนแบบอูทอง รุน 2 พระพุทธรูปสําคัญ คือพระพุทธรูปขนาดใหญที่วัดพนัญเชิง อยุธยา
ประติมากรรมแบบอยุธยาอยางแทจริงปรากฏขึ้นตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่
2 (พ.ศ. 2034 – 2072) ประติมากรรมรูปเคารพหรือพระพุทธรูปเปนประติมากรรมแบบอยุธยาที่สําคัญที่
สุด
5. ประติมากรรมสมัยรัตนโกสินทร งานประติมากรรมในรัชกาลที่ 1 และ 2 ยัง
คงสืบเนื่องจากสมัยอยุธยา และเนื่องจากภาระบานเมืองที่ยังไมสงบทําใหมีการสรางประติมากรรมไม
มากนัก จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 3 อิทธิพลศิลปะแบบจีน และตะวันตกทําใหศิลปกรรมแบบประเพณีที่
สืบตอกันมา เริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางใหม ๆ ทั้งดานความคิด การใชวัสดุ และรูปแบบที่แตกตางจาก
เดิม มีการสรางประติมากรรมเพื่อสนองวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากพุทธศาสนา เชน ประติมากรรม
เหมือนจริง เพื่อเปนอนุสรณหรืออนุสาวรียประติมากรรมตกแตงอาคารสถานที่บานเรือน ตลอดจนการ
สรางประติมากรรมเปนพาณิชยศิลป ดังปจจุบัน
13.1.3 ประติมากรรมสมัยใหม
ประติมากรรมสมัยใหมที่สําคัญมีดังนี้
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1. อนุสาวรียและรูปเหมือน การปนรูปบุคคลแบบเหมือนจริงเริ่มมีขั้นในรัชกาลที่ 4 และรัช
กาลที่ 5 เปนจุดเริ่มตนของการสรางอนุสาวรีย และรูปเหมือนในเวลาตอมา
ศาสตราจารยศิลป พี
ระศรี มีบทบาทสําคัญในวงการศิลปะสมัยใหมของไทย และ การวางฐานการศึกษาดานศิลปะสมัยใหม
2. ประติมากรรมพระพุทธรูปตามแนวทางสมัยใหม ลักษณะของพระพุทธรูปยุคสมัยใหม
เหมือนมนุษยจริงตางจากแบบดั้งเดิมที่เปน “อุดมคติ” เชน พระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธ
มณฑลสุทรรศน ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ศาสตราจารย ศิลป พีระศรีออกแบบโดย
ไดแรงบันดาลใจจากพระพุทธรูปลีลาศิลปะสุโขทัย แตปรับใหมมีลักษณะสมจริง ผสมผสานกับความ
งดงามตามอุดมคติของไทย
3. ประติมากรรมสมัยใหม เปนงานทัศนศิลปที่สนองตอความตองการอยางกวางขวาง ไม
เนนเฉพาะงานทางดานศาสนา แนวคิดดานศิลปะถายทอดขามวัฒนธรรมทําใหเกิดรูปแบบและการใช
วัสดุที่หลากหลายตามจินตนาการ สรางสรรคที่เปนอิสระของศิลปน
ตอนที่ 13.2 จิตรกรรมในประเทศไทย
13.2.1 ลักษณะและรูปแบบของจิตรกรรมไทย
จิตรกรรม คือ งานศิลปกรรมที่สรางสรรคดวยการใชอุปกรณวาดรูปราง รูปทรง เปน
ลายเสน ระบายสีบนพื้นผิววัสดุตาง ๆ
จิตรกรรมแบบประเพณีสวนใหญเขียนดวยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ภาพเขียน
ในองคพระปรางค และพระสถูปเจดีย หรือเขียนบนผนังถ้ํา โบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และพระ
ราชวัง รวมเรียกวา “จิตรกรรมฝาผนัง” เขียนวาดในสมุดกระดาษเรียกวา “สมุดภาพ” หากเขียนบน
พื้นผา เรียกวา “พระบฏ”
1. การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนไดหลายวิธี ไดแก แบบสีฝุน แบบปูน
เปยก และแบบขี้ผึ้งผสมน้ํามัน
วิธีการเขียน เริ่มตั้งแตการเตรียมพื้นผิวผนังที่จะเขียน การทําแบบโครงสราง การ
เขียนภาพ โดยใชอุปกรณ คือ พูกัน และสี
2.เนื้อหาในจิตรกรรมไทยแบบประเพณีประเภทบอกเลาเรื่องราว สวนใหญเปน
วรรณกรรมทางพุทธศาสนา มีลักษณะที่แสดงความหมายดวยตัวเอง เชน ภาพลวดลาย ตนไมใบไม
ภาพบุคคล เปนตน การเขียนภาพเปนแบบ “อุดมคติ” แตก็ “สมจริง” หรือ “เหมือนจริง” ดวย
งานจิตรกรรมไทยประเพณีมักจะแสดงภาพ 2 มิติ ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ตั้ง
แตราวรัชกาลที่ 3 ชางไทยไดรับอิทธิพลจากงานเขียนภาพตะวันตกซึ่งสวนใหญเปนภาพทิวทัศน จึง
ปรับเปลี่ยนการเขียนภาพจิตรกรรมแบบประเพณีเปนแบบ 3 มิติ
เมื่อสังคมไทยรับวัฒนธรรมสมัยใหมแบบตะวันตกมากขึ้น เกิดความนิยมเขียนภาพ
แนวตะวันตกที่เรียกวา แบบ “เหมือนจริง หรือสัจจนิยม (Realism) แบบ “นามธรรม” (Abstract)
“อิมเพรสชั่นนิสม” (Impressionism) เอกเพรสชั่นนิสม (Epressionism) และคิวบิสซึ่ม (Cebiom)
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3.2.2 จิตรกรรมไทยแบบประเพณีในยุคตาง ๆ
1. จิตรกรรมไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปะการเขียนภาพสมัยกอนประวัติ
ศาสตรในประเทศไทย เขียนภาพสัตว เชน ชาง ปลา วัว ภาพคม ภาพฝามือ เขียนดวยสีแดง ดํา
ขาว
2. จิตรกรรมไทยสมัยสุโขทัย มีทั้งภาพเขียนสีและภาพจําหลักลายเสน เชนที่ผนัง
มณฑป วัดศรีชุม อําเภอเมืองเกา และที่ซุมเจดียวัดในวัดเจดียเจ็ดแถว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เปน
ระยะตน ๆ ของการเขียนภาพจิตรกรรมแบบประเพณีของไทย
3. จิตรกรรไทยสมัยอยุธยา ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตอเนื่องเขาสูสมัย
อยุธยาการเขียนภาพแสดงลักษณะแบบประเพณีอยางแทจริง สะทอนใหเห็นศรัทธาอยางแรงกลาใน
พระพุทธศาสนาและฝมือชางไทยพัฒนาสูจุดสูงสุดในเชิงศิลปะ
จิตรกรรมฝาผนังสมัยตนอยุธยา พบในกรุงพระปรางคเปนสวนใหญ ในสมัยตอมาเขียน
ภาพประดับผนังพระอุโบสถและพระวิหาร นิยมเขียนภาพพุทธประวัติ อดีตพระพุทธเจา เทพชุมนุม
และชาวบาน
4. จิตรกรรมในสมัยธนบุรี งานจิตกรรมสําคัญ คือสมุดภาพภาพเรื่องไตรภูมิ
5. จิตรกรรมในสมัยรัตนโกสินทร มีลักษณะสืบเนื่องจากสมัยอยุธยา ในสมัยรัช
กาลที่ 3 มีความนิยมศิลปะแบบจีนในงานจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งในรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคการเขียน
ภาพเรียนวา “ศิลปะในพระราชนิยม”
การปรับเปลี่ยนรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี มีการเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ ทั้ง
รูปแบบเนื้อหา และเทคนิคการเขียนภาพ การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นเมื่อสังคมปรับวัฒนธรรม
ตะวันตก จึงมีการสรางสรรคงานจิตรกรรมแบบประเพณี ดานเทคนิค วิธีการ และแนวคิดใหมตามทรรศ
นคติของศิลปนอยางที่ไมเคยปรากฏในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
13.2.3 จิตรกรรมไทยสมัยใหม
เมื่อทําสนธิสัญญากับประเทศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 กระแสวัฒนธรรมตะวันตก
ไหลบาเขาสูสังคมโลก กอเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ รวมถึงศิลปกรรม
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา งานศิลปะตะวันตกไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้น ชาง
เขียนภาพจากตะวันตกหลายคนเดินทางมาทํางานในเมืองไทย สรางผลงานไวมากมาย
ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา แนวการเขียนภาพของศิลปนไทย เปนแนว
“อิมเพรสซั่มนิสซึ่ม” (Impressionism) และสัจนิยมหรือเหมือนจริง (Realism)
ยุคคิวบิสซึ่ม (Cubism) ในประเทศไทยเริ่มตนประมาณ พ.ศ. 2499
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ในชวง พ.ศ. 2506 งานจิตรกรรมแนวนามธรรมไดรับความนิยม หลังจากนั้นศิลปนได
สรางผลงานในแนวทางที่ตนสนใจและเชี่ยวชาญ ทั้งรูปแบบใหมและการยอนกลับสูแนวทางที่เคยเขียน
กันมา ทําใหแนวทางการสรางงานจิตรกรรมไทยสมัยใหม มีความหลากหลายและเปนอิสระ
ศิลปะสมัยใหมดําเนินไปควบคูกับงานแสดงศิลปะ และการจัดนิทรรศการในหอศิลป
ซึ่งเปนเวทีสําหรับศิลปนไดแสดงผลงาน
ตอนที่ 13.3

คุณคาของประติมากรรมและจิตรกรรมไทย
13.3.1 คุณคาประติมากรรมและจิตรกรรมไทยดานศิลปะ
คุณคาของศิลปกรรมมิไดจํากัดเพียงความงดงามที่ผูชมไดพบเห็นและสัมผัส
ยัง
สะทอนถึงแรงบันดาลใจและพัฒนาการในการสรางสรรคศิลปกรรมไทย
แตเปนที่นาเสียดายวา
ประติมากรรมและจิตรกรรมไทยในทุกวันนี้ ชํารุด สูญหาย และเสื่อมสลายไปเนื่องจากสภาพธรรมชาติ
การลักลอบโจรกรรม เก็บงําใชเปนสวนตัว และสงออกไปตางประเทศ จึงมีขอจํากัดในการศึกษาความ
งดงามและงานศิลปะของประติมากรรมและจิตรกรรมไทย
13.3.2 คุณคาของประติมากรรม และจิตรกรรมไทยดานประวัติศาสตรและโบราณคดี
เราสามารถศึ ก ษาร อ งรอยของอดี ต ได จ ากงานศิ ล ปกรรมทั้ ง ประติ ม ากรรมและ
จิตรกรรมในฐานะหลักฐานสําคัญที่บงบอกถึงความคิด ความเชื่อ ภูมิปญญา ความรู การใชเทคโนโลยี
ดานวัตถุประสงค ชางผูสรางผลงาน การใชประโยชน ความตองการของสังคม และจากเนื้อหาบอก
เลาในงานศิลปกรรมนั้น ๆ โดยตรง
เนื้อหาจากงานประติมากรรมและจิตรกรรมถายทอดเรื่องราวเหตุการณในยุคสมัยที่
สรางผลงาน
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทหนึ่งเชนเดียวกับการศึกษาพัฒนาการทางดาน
ศิลปะ ชวยใหเราเขาใจถึงการถายทอด การรับอิทธิพลระหวางวัฒนธรรม
งานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร มีการเขียนภาพเหตุการณตาง ๆ ทั้งที่เปนภาพ
ประกอบและภาพเลาเรื่องโดยตรง เชน ภาพพงศาวดาร พระราชพิธี กิจกรรมหรือเหตุการณสําคัญที่
เกิดขึ้นในทองถิ่น ภาพการเดินทางไปนมัสการสถานที่สําคัญทางศาสนา ภาพแสดงการละเลน งาน
มหรสพ งานรื่นเริง งานเทศกาล งานประเพณี ชีวิตประจําวัน โดยจะถายทอดจากภาพที่เกิดขึ้นจริงใน
ยุคสมัยที่เขียนนั้น ดังนั้นจึงชวยใหทราบและเขาใจภาพอดีตที่อาจจะไมปรากฏเปนลายลักษณอักษร
แนวคิดการสรางประติมากรรมอนุสาวรียแ พรหลายในยุคสมัยใหม เปนรูปที่แตกตาง
จากสมัยดังเดิมที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา แตสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงบุคคล เชน พระบรมราชอนุสาวรีย
พระราชานุสาวรีย
อนุสาวรียบุคคลสําคัญ
และอนุสาวรียเพื่อการระลึกถึงเหตุการณสําคัญเชน
อนุสาวรีย ประชาธิปไตย อนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ อนุสาวรียชัยสมรภูมิ การสรางประติมากรรม
อนุสาวรียทั้งระดับชาติ ทองถิ่น และทุกจังหวัดเปนการบอกเลาเรื่องราวในระดับชาติและระดับทองถิ่น
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การชื่นชมในงานประติมากรรม และจิตรกรรม จึงมิไดจํากัดเพียงดานศิลปะ หรือความ
ศรัทธาในศาสนาเทานั้น หากยังอํานวยคุณประโยชนใหเราเขาใจอดีตไดชัดเจนขึ้นดวย
13.3.3 คุณคาของประติมากรรมและจิตรกรรมไทยในดานความเชื่อและศาสนา
คติ ค วามเชื่ อ ในศาสนาถ า ยทอดเป น รู ป ธรรมให เ ห็ น ได จากงานประติมากรรมและ
จิตรกรรมทั้งประติมากรรมรูปเคารพ ประติมากรรมสัญลักษณ ประติมากรรมเลาเรื่อง และจิตรกรรม มี
เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาและวรรณกรรมสําคัญ กอใหเกิดความรูความเขาใจ เปนเครื่องเตือนสติใหคนได
กระทําความดี และปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา
ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ เผยแพรเขามาในสังคมไทยเปนระยะเวลานาน เมื่อผสม
ผสานกับคติความเชื่อดังเดิม ไดกอเกิดงานประติมากรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เชน รูปพระพนัสบดี ภาพ
แกะสลักในผนังถ้ําพระโพธิสัตว จ.สระบุรี
เมื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแพรหลายอยางกวางขวาง
การสราง
ประติมากรรมเพื่อเปนการสักการบูชาและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจํานวนมาก ไดแก พระพุทธรูป งาน
ประติมากรรมและจิตรกรรมไทยแตละยุคสมัยจึงสะทอนถึงความเชื่อและศรัทธาของยุคสมัยนั้น ๆ ดวย
คําถามทายหนวย
ขอ 1 ประติมากรรม มีลักษณะอยางไร
ตอบ มีลักษณะเปนทัศนศิลป ที่มองเห็นได 3 ลักษณะ คือ
1.มีพื้นหลังรองรับ ซึ่งมองเห็นได 2 แบบคือ 1) มองเห็นดานหนาดานเดียว คือประติมากรรมนูน
ต่ําที่มีความตื้นลึก สูงต่ํา จากพื้นหลังเล็กนอย เชน ลวดลายปูนปนประดับเจดีย 2) มองเห็นได 3 ดาน คือ
ดานหนาและดานขางสองดานเปนประติมากรรม นูนลอยขึ้นจากพื้น เชน ลายปูนปนประดับหนาบัน
2.มีลักษณะลอยตัว มองเห็นไดรอบดาน เชน พระพุทธรูป
3.ลักษณะ เจาะ หรือจมลงในพื้น เชน รอยพระพุทธบาท
ขอ 2 ประติมากรรมไทยกอนสมัยใหม เกี่ยวของกับ ศิลปะในศาสนาใชหรือไม และไดรับอิทธิพลจาก
ชาติใด
ตอบ ใช ไดแกประติมากรรมรูปเคารพ เชน พระพุทธรูป เทวรูป ไดรับอิทธิพลจากอินเดีย ลังกา และ
เขมร
ขอ 3

ประติมากรรมไทยสมัยใหม เริ่มมีในสมัยใด
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ตอบ เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ตอเนื่องถึงรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนยุกตสมัยของการปรับตัวสูความทันสมัย
ที่มีชาติตะวันตกเปนตนแบบ ตอมาไดพัฒนาตามอิทธิพลของการศึกษาศิลปกรรมสมัยใหมในระบบการ
ศึกษา ซึ่งมีศาสตราจารย ศิลป พีระศรี เปนหลักสําคัญ
ขอ 4 จิตรกรรมคืออะไร
ตอบ จิตรกรรม คือ งานศิลปกรรมที่สรางสรรค ดวยการวาด ระบายสี บนพื้นผิววัสดุตางๆ
ขอ 5 จิตกรรมไทยแบบประเพณี ยุคกอนสมัยใหมมลี ักษณะอยางไร
ตอบ เปนจิตกรรมไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งเขียวตาม เพิงผา และผนังถ้ํา ตอมาไดรับอิทธิพล
ศาสนาพุทธจากอินเดียและลังกาไดรับอิทธิพลจากจิตรกรรมทางพุทธศาสนา นํามาผสมผสานกับลวด
ลายแบบทองถิ่น มีการพัฒนาจนเปนจิตกรรมไทยแบบประเพณีในยุคสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตน
โกสินทร
ขอ 6 จิตกรรมไทยแบบประเพณี มีการปรับเปลี่ยนอยางไรบาง
ตอบ สมัยตนรัตนโกสินทร โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 3 มี การใชเทคนิควิธีการ แบบจีนในการเขียน
ภาพ เรียกวา ศิลปะในพระราชนิยม นอกจากนี้ไดนําเทคนิควิธีการ แบบตะวันตกมาผสมผสานกับการ
เขียนภาพ เชน เขียนภาพในมุมมองจากดานบน การเขียนภาพแบบ สามมิติ การระบายสีภาพทองฟา
การใชสีที่กลมกลืน ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีการเขียนภาพเพื่อสื่อเรื่องราวจากเนื้อหาและรูปแบบที่เหมือนจริง การเขียนในรูป
ลักษณแบบอินเดีย การเขียนภาพประกอบที่แสดงถึงเหตุการณในทองถิ่น เชน ประเพณี การละเลน
มหรสพ
ขอ 7 ประติมากรรมและจิตรกรรมไทย มีคุณคาในดานใด
ตอบ มีคุณคาในดานศิลปะ คือความงดงามและความสามารถเชิงชางในระดับตางๆ (ชางหลวง ชาง
พระ ชางสามัญชน) ซึ่งแสดงออก ถึงเทคนิควิธีการ รสนิยม จารีตประเพณี ความคิด ความเชื่อ และอิทธิ
พลทางศิลปะของชาติตางๆ ที่แพรหลายเขาสูสังคมไทยในแตละยุคสมัย
มีคุณคาดานประวัติศาสตร และโบราณคดี ทําใหเราเขาใจวัตถุประสงคการสราง ผูอุปถัมภ ชาง
ผูสรางผลงาน การใชประโยชน ความตองการของสังคม และจากเนื้อหาที่บอกเลา ความคิด ความเชื่อ
ภูมิปญญา ความรู การใชเทคโนโลยีตามอิทธิพลของ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในแตละยุคสมัย
มีคุณคาดานความเชื่อและศาสนา แสดงใหเห็นถึงความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ ภูตผี พิธี
กรรมในวิถีชีวิตของคนไทย นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึง แนวคิดเกี่ยวกับศาสนา เชน คติความเชื่อเกี่ยว
กับจักรวาล ลักธิเทวราช ฯลฯ
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