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  หนงัสอื  พทุธศลิป์สมยัรตันโกสนิทร์ 

    พฒันาการของงานช่างและแนวคดิทีป่รบัเปลีย่น

  ผูเ้ขยีน  ศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิช์ยั สายสงิห์

  ภาพประกอบ  ศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิช์ยั สายสงิห์

  พมิพ์ครัง้ที ่๑   มนีาคม ๒๕๕๖

  จ�านวนพมิพ์  ๒,๐๐๐ เล่ม

  ราคา  ๔๘๐ บาท

  © สงวนลิขสิทธิ์โดยส�านักพิมพ์เมืองโบราณ ในนาม บริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ากัด

  บรรณาธกิารเล่ม  อภวินัทน์ อดลุยพเิชฏฐ์

  พสิจูน์อกัษร  วรนิวติตา ดารามาตร์

 ออกแบบปก/รปูเล่ม  นทัธนิ ีสงัข์สขุ

  ควบคมุการผลติ  ธนา วาสกิศริิ

  แยกส/ีเพลท  เอน็อาร์. ฟิล์ม โทร. ๐-๒๒๑๕-๗๕๕๙

  พมิพ์ที ่ โรงพมิพ์ฟิสกิส์เซน็เตอร์ โทร. ๐-๒๔๓๓-๗๗๐๔

  จดัจ�าหน่าย  บรษิทัวริยิะธรุกจิ จ�ากดั

    ๒๘, ๓๐ ถนนปรนิายก แขวงบ้านพานถม 

    เขตพระนคร กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐

    โทร. ๐-๒๒๘๑-๖๑๑๐ (อตัโนมตั)ิ  

    โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๗๐๐๓

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
ศักดิ์ชัย สายสิงห์.
  พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร ์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน.
  --กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๕๖.
  ๕๖๘ หน้า.
  ๑. ศิลปกรรมพุทธศาสนา--ไทย.     I. ชื่อเรื่อง.
๒๙๔.๓๑๘๗
ISBN 978-616-7767-04-8

ส�านกัพมิพ์เมอืงโบราณ (ในนาม บรษิทัวริยิะธรุกจิ จ�ากดั)

๒๘, ๓๐ ถนนปรนิายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรงุเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทร. ๐-๒๒๘๑-๖๑๑๐ (อตัโนมตั)ิ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๗๐๐๓

ทีป่รกึษา ศรศีกัร วลัลโิภดม  ธดิา สาระยา  เสนอ นลิเดช  สวุรรณา เกรยีงไกรเพช็ร์

ผูอ้�านวยการ สวุพร ทองธวิ  ผูจ้ดัการทัว่ไป/ผูอ้�านวยการฝ่ายศลิป์ จ�านงค์ ศรนีวล

ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ์ ปฏมิา หนไูชยะ

บรรณาธกิารส�านกัพมิพ์ อภวินัทน์ อดลุยพเิชฏฐ์  ทีป่รกึษากฎหมาย สมพจน์ เจยีมพานทอง

ตวั
อย
่าง



ค�าน�าส�านักพิมพ์

นับเป็นเวลา ๒๓๑ ปีแล้วต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศ  

และเร่ิมต้นสมัยรัตนโกสินทร์ในหน้าประวัติศาสตร์ไทย  ระยะเวลามาก 

กว่าสองศตวรรษได้ก่อเกิดองค์ความรู้ด้านงานศิลปะและสถาปัตยกรรม 

ที่มีทั้งสืบทอดและพัฒนามาจากยุคก่อน รวมทั้งการสร้างสรรค์แนว 

ความคิดและรูปแบบใหม่ๆ มาถึงปัจจุบัน  หนังสือ พุทธศิลป์สมัยรัตน-

โกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน ผลงานใหม่

ของศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ แห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ 

ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่มนี้ ให้ความรู้และ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์แต่ละช่วงเวลาผ่านงานอัน 

เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ๓ ประเภท คือ (๑) งานสถาปัตยกรรม เช่น  

พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ หอพระไตรปิฎก หอระฆัง เป็นต้น   

(๒) งานประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูป (๓) งานจิตรกรรมฝาผนัง   

งานพุทธศิลป์เหล่านี้ไม่เพียงแต่แสดงศรัทธาในพุทธศาสนาของคนไทย 

เท่าน้ัน แต่ยังสะท้อนโลกทัศน์ ค่านิยม และเทคนิควิทยาการของผู้คน 

ในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ช่วงเวลา ซึ่งนี่เป็นคุณค่าส�าคัญอีก 

ประการของงานศิลปะ เราจึงควรเรียนรู้ที่จะรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

เหล่านี้ทั้งที่สร้างในอดีตและปัจจุบันให้ด�ารงอยู่อย่างคงคุณค่ายั่งยืนสืบ 

ต่อไป

ส�านักพิมพ์เมืองโบราณ

มีนาคม ๒๕๕๖
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งานศิลปกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคม 

โดยเฉพาะงานศิลปกรรมอันเนื่องในพุทธศาสนา  พุทธศิลป์ในสมัย 

รัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายถึงความเป็นมาของงาน 

ศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เมื่อแรกสถาปนามาจนถึงปัจจุบัน   

เพื่อล�าดับพัฒนาการของงานช่างในแต่ละยุคสมัย อันแสดงให้เห็นถึง 

รูปแบบศิลปะที่ปรับเปลี่ยนตามแนวความคิดและแรงบันดาลใจ เช่น  

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีงานศิลปกรรมที่สืบทอดมาจากงาน 

แบบแผนประเพณีในสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่เรียกว่า “แบบไทย 

ประเพณี”  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อมีแรงบันดาลใจมาจากศิลปะ 

จีน จึงเกิดงานศิลปกรรมที่เรียกว่า “แบบพระราชนิยม” ขึ้น  ครั้นมา 

ถึงรัชกาลที่ ๔ เมื่อกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มมีบทบาทมากขึ้น  

ท�าให้โลกทัศน์ทางสังคมเปลี่ยนแปลง  งานศิลปกรรมจึงมีการปรับ 

เปลี่ยนครั้งส�าคัญที่เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า “สัจนิยม” และตั้งแต่รัชกาล 

ที่ ๕ เป็นต้นมางานศิลปกรรมจึงพัฒนามาสู่ศิลปะในยุคปัจจุบัน ที่เป็น  

“ศิลปะร่วมสมัยและศิลปะสมัยใหม่”

  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการล�าดับความส�าคัญของงานศิลป- 

กรรมในแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบตามล�าดับเวลา เพื่อแสดงให้เห็น 

ถึงการแสดงออกของงานศิลปะที่มีการปรับเปลี่ยนตามแนวความคิด  

หรือคติการสร้างในแต่ละยุคสมัย โดยคัดเลือกเฉพาะตัวอย่างงานช่าง 

ส�าคัญที่สามารถสื่อความหมายในแต่ละสมัยได้ดีที่สุดมากล่าว

ค�าน�าผู้เขียน
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  ผู้เขียนขอขอบพระคุณอย่างสูงสุดต่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

ดร. สันติ เล็กสุขุม ผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า วิจัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 

ไทย อันเป็นแนวทางท่ีผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดและน�ามาเป็นแบบอย่าง 

ในการศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องหนังสือเล่มน้ี คือ งานค้นคว้า 

เกี่ยวกับศิลปะรัตนโกสินทร์และงานช่างไทย อันเป็นพื้นฐานส�าคัญของ 

ผู้เขียนในครั้งนี้  ดังนั้นประโยชน์อันเกิดจากหนังสือเล่มนี้จึงขอมอบ 

เป็นเครื่องบูชาพระคุณครูตลอดไป

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
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ค�าน�าส�านักพิมพ ์ ๑๑

ค�าน�าผู้เขียน   ๑๒
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    เจดีย์ทรงเครื่อง  ๖๒

 สมัยรัชกาลที่ ๔ ๘๖

    เจดีย์เพิ่มมุม  ๘๖

    เจดีย์ทรงระฆัง : เจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๔  ๘๘

อาคารหลังคาคลุม (พระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ) ๑๑๔
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    กลุ่มที่ ๒ แบบผสมระหว่างแบบไทยประเพณีกับแบบพระราชนิยม  ๑๔๑

    กลุ่มที่ ๓ แบบพระราชนิยม  ๑๖๒

 สมัยรัชกาลที่ ๔  ๑๘๔

 สมัยรัชกาลที่ ๕ ๒๑๑
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 หอพระไตรปิฎก ๒๔๒

 หอระฆัง  ๒๔๗

 กุฏิสงฆ์  ๒๕๑

สารบัญ
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ภาคที่ ๒ : ประติมากรรม (พระพุทธรูป) ๒๖๑

 สมัยรัชกาลที่ ๑ ๒๖๓

 สมัยรัชกาลที่ ๒ ๒๗๑

 สมัยรัชกาลที่ ๓ ๒๗๘

 สมัยรัชกาลที่ ๔ ๓๒๖

 สมัยรัชกาลที่ ๕ ๓๔๔

 สมัยรัชกาลที่ ๖ จนถึงปัจจุบัน ๓๖๘

  สมัยรัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลที่ ๗   ๓๗๐

       (สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕) 

    สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. ๒๔๗๕)   ๓๗๖

       ถึงรัชกาลปัจจุบัน 

   

ภาคที่ ๓ จิตรกรรม ๓๙๖

 สมัยรัชกาลที่ ๑-๒ จิตรกรรมแบบไทยประเพณ ี ๓๙๘

 สมัยรัชกาลที่ ๓ จิตรกรรมแบบไทยประเพณีและแบบนอกอย่าง  ๔๒๐

    (อิทธิพลศิลปะจีน) 

 สมัยรัชกาลที่ ๔ จิตรกรรมที่ปรับเปลี่ยนสู่สัจนิยม   ๔๖๘

 สมัยรัชกาลที่ ๕ การเขียนภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ์ ๕๒๑

 สมัยรัชกาลที่ ๖-๗ จิตรกรรมไทยประเพณีย้อนยุค ๕๓๕

 จิตรกรรมในรัชกาลปัจจุบัน : ศิลปะร่วมสมัย ๕๔๖

บทสรุป  ๕๕๗

บรรณานุกรม ๕๕๘
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ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระ 

เจ้าตากสินทรงกอบกู้บ้านเมืองได้ส�าเร็จ ทรงเล็งเห็นว่ากรุงศรีอยุธยา 

เสียหายอย่างมาก ยากแก่การบูรณปฏิสังขรณ์  พระองค์จึงทรงตั้ง 

ราชธานีขึ้นใหม่ที่กรุงธนบุรีอันเป็นเมืองที่มีความส�าคัญมาแล้วตั้งแต่ 

ครั้งกรุงศรีอยุธยา และใช้เป็นราชธานีอยู่ ๑๕ ปี  เนื่องจากกรุงธนบุรี 

เป็นราชธานีในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และเป็นช่วงศึกสงคราม  การสร้าง 

งานศิลปกรรมต่างๆ ปรากฏหลักฐานอยู่น้อยมาก และท�าตามแบบ 

อย่างงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาเป็นส�าคัญ

  ครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาฝั่งตรงข้าม คือฝั่งตะวันออกของ 

แม่น�้าเจ้าพระยา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ให้นามพระนครใหม่ว่า “กรุงเทพ 

มหานครฯ”  จึงได้มีการเริ่มต้นในการสถาปนาบ้านเมือง ได้แก่ การ 

สร้างพระราชวังและการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามขึ้นใหม่  สมัย 

รัตนโกสินทร์ตอนต้นระหว่างรัชกาลที่ ๑-๒ จึงถือเป็นยุคแห่งการ 

ฟื้นฟูบูรณปฏิสังขรณ์  งานสร้างสรรค์ศิลปกรรมส่วนใหญ่จึงท�าตาม 

แบบแผนประเพณีนิยมที่มีมาแต่เดิมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา

จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 

ที่ ๓ บ้านเมืองว่างเว้นจากการศึกสงคราม มีการติดต่อค้าขายกับ 

ต่างประเทศโดยเฉพาะเมืองจีน ท�าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น   

ประกอบกับพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชศรัทธาใน 

กล่าวน�า
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ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 

กล่าวน�า

พระพุทธศาสนา ทรงท�านุบ�ารุง สร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม   

รวมทั้งสนับสนุนให้เจ้านายและขุนนางสร้างวัดด้วยเช่นกัน จนมีค�า 

กล่าวติดปากว่า “ใครใจบุญสร้างวัดก็จะเป็นคนโปรด” ด้วยเหตุนี้เอง 

จึงมีวัดที่สถาปนาขึ้นใหม่เป็นจ�านวนมากในรัชกาลของพระองค์ และมี 

การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญในการสร้างวัดทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม  

ประติมากรรม และงานจิตรกรรม คือ เริ่มมีอิทธิพลของศิลปะจาก 

ภายนอกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอิทธิพลศิลปะจีน จนเกิดเป็นงานศิลปะ 

แบบใหม่ขึ้นที่เรียกว่า “ศิลปะแบบนอกอย่าง” หรือ “แบบพระราช- 

นิยม”

  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 

ที่ ๔ ถือเป็นยุคที่มีกระแสของอารยธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาท 

ในราชส�านัก  ความนิยมในการสร้างงานแบบพระราชนิยมในรัชกาล 

ที่ ๓ ที่เป็นอิทธิพลศิลปะจีนนั้นค่อยๆ หมดไป  งานศิลปกรรมส่วนหนึ่ง 

หันกลับไปสร้างงานตามแบบประเพณีนิยมที่มีมาแต่เดิม แต่อีกส่วน 

หนึ่งเป็นการรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกเข้ามาใช้ อันเป็นยุคที่เรียก 

ว่า “สัจนิยม” เกิดขึ้น

  จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า 

อยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จึงมีการปรับตัวเข้ายุคใหม่อย่างแท้จริง  การสร้าง 

วัดวาอารามต่างๆ น้อยลง  สิ่งส�าคัญที่รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ 
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สร้าง ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล สาธารณูปโภค เป็นต้น  การสร้าง 

งานศิลปกรรมส่วนหนึ่งเป็นงานที่สร้างตามแบบแผนประเพณี ส่วนหนึ่ง 

เป็นอิทธิพลศิลปะตะวันตก  รัชสมัยนี้จึงถือเป็นยุคเริ่มต้นของการเข้าสู่ 

ความเป็นศิลปะสมัยใหม่และพัฒนาเข้าสู่ศิลปะร่วมสมัยจนถึงปัจจุบัน

  ส�าหรับงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนาใน 

สมัยรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม เช่น พระเจดีย์ 

พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร  งานประติมากรรม 

ได้แก่ พระพุทธรูป  และงานจิตรกรรมฝาผนัง  เหล่านี้ถือเป็นงาน

ศิลปะที่เกิดจากความศรัทธา  รูปแบบศิลปกรรมแสดงให้เห็นถึงความ 

เหมือนและความแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย อันมีผลมาจากเหตุการณ์ 

ทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย  งาน 

ศิลปกรรมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

  ใน พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัด

ล�าดับงานศิลปะตามรูปแบบในแต่ละประเภทของงาน เช่น พัฒนาการ 

ของเจดีย์ ในแต่ละรูปแบบ อาคาร โบสถ์ วิหาร และองค์ประกอบ 

สถาปัตยกรรมที่ส�าคัญ  รวมทั้งงานประติมากรรมและจิตรกรรมตาม 

ล�าดับยุคสมัย เพื่อแสดงให้เห็นว่า รูปแบบของศิลปกรรมที่เปลี่ยนไป 

นั้นได้แสดงถึงแนวคิดและคติการสร้างที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม อันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาทาง 

ประวัติศาสตร์ของคนไทยจากอดีตจนมาถึงปัจจุบัน
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ภาคที่ ๑ : สถาปัตยกรรม
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