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ค�านิยม
ศิลปะเขมร

 หนังสือชุด “ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน” เกิดขึ้น 

เนื่องด้วยการท่ีประเทศในภูมิภาคนี้ประกาศรวมตัวกันเป็นประชาคม 

อาเซียน ใน พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนั้น ในทุกภาคส่วนของแต่ละประเทศ 

จึงมีความตื่นตัวเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น อันเป็นการเตรียมความ 

พร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับกับการเข้าร่วมประชาคมดังกล่าว 

 ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญอย่างหนึ่งของ 

ประชาชาติอาเซียน ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคด ี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการเรียนการสอน 

ศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีฐานข้อมูลด้านศิลปกรรมอยู ่

ระดับหนึ่ง จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางความรู้ทางด้านศิลปกรรม 

โบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้คณาจารย์ในภาควิชาฯ 

จึงได้ร่วมกันจัดท�าชุดต�าราความรู ้เรื่อง “ศิลปกรรมในเอเชียตะวัน 

ออกเฉียงใต้” ตามโครงการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับทุน 

สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย 

ศลิปากร เพือ่จดัท�าต�าราในครัง้นี ้ซึง่เลอืกเขยีน ๕ ศลิปะ ได้แก่ ศลิปะ 

เวียดและจาม ศิลปะเขมร ศิลปะพม่า ศิลปะลาว และศิลปะชวา  ส่วน 

ชุดที่ ๒ ที่จะตามมาได้แก่ ศิลปะไทย (เปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน)
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 วฒันธรรมดัง้เดมิของผูค้นในภมูภิาคนีม้พีฒันาการมาในลกัษณะ 

เดียวกัน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคสังคมล่าสัตว์จนสู่สังคม 

เกษตรกรรม มีหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่าสังคมยุคแรก 

เริ่มนี้มีวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น วัฒนธรรมหัวบินเนียน ต่อมาเมื่อเข้าสู่ 

ยุคโลหะ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมชัดเจนขึ้น เช่น มีวัฒนธรรม 

ดองซอน วัฒนธรรมยุคส�าริด ที่พบกลองมโหระทึกในลักษณะเดียวกัน 

และในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายได้พบหลักฐานว่าผู ้คนใน 

ภูมิภาคนี้เริ่มมีการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เช่น 

เครื่องประดับ ก�าไล ตุ้มหู ที่มีรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น 

 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีส�าคัญในภูมิภาคน้ี คือ การ 

รับวัฒนธรรมทางศาสนาจากอินเดีย โดยได้พบหลักฐานว่า ศาสนา 

เริ่มเข้ามาเผยแผ่แล้วต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๙ ทั้งศาสนาพุทธ 

และฮินดู  ดูเหมือนว่าในระยะเริ่มแรกนั้นศาสนาเข้ามาปรากฏหลักฐาน 

ข้ึนพร้อมๆ กัน เพียงแต่ผู้คนในภูมิภาคเลือกรับศาสนาที่เหมาะสมกับ 

ตนเองหรือตามความศรัทธาที่อาจเกิดจากผู้น�าเป็นส�าคัญ ด้วยเหตุน้ี 

จึงท�าให้ลักษณะทางวัฒนธรรมเริ่มแตกต่างกัน อันส่งผลในงานศิลป 

กรรมท่ีตามมานั้นเกิดความแตกต่างกันตามไปด้วย เช่น ชนชาติที่ 

เลือกรับศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ชวา (ในประเทศอินโดนีเซีย) 

จาม (ในประเทศเวยีดนาม) และเขมร ส่วนชนชาตทิีเ่ลอืกรบัพทุธศาสนา 

ได้แก่ พม่า ไทย และลาว

 งานศิลปกรรมเกิดจากศรัทธาความเชื่อทางศาสนา ชนชาติที่ 

เลือกรับศาสนาฮินดู มีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและลัทธิเทวราชา ท�าให ้

มีการก่อสร้างศาสนสถานที่มีความยิ่งใหญ่มั่นคงเพื่อเทพเจ้า ส่วน 

หลักปรัชญาของพุทธศาสนา มีความเชื่อเรื่องนิพพานเป็นเรื่องสูงสุด 

เพราะฉะนั้นการสร้างศาสนสถานเป็นเพียงเพื่อพิธีกรรมทางศาสนา 

สมถะ เรียบง่ายและเหมาะกับคนในสังคม แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่ง 

ของศาสนสถานในพุทธศาสนาที่มีความยิ่งใหญ่ก็มีเช่นเดียวกัน เช่น 

ในศิลปะพม่า ซึ่งเกิดจากความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแท้จริง



(๑๐) ศิลปะเขมร

 ดังนั้นจากความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดย 

เฉพาะงานศิลปกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนความคิดและ 

ความเชื่อทางศาสนาของแต่ละชนชาติ จึงปรากฏในงานศิลปกรรม 

ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นศาสนาเดียวกันก็ตาม ส่วนหนึ่งของแนวคิด 

คติการก่อสร้างนั้นเหมือนหรือใกล้เคียงกัน แต่รูปแบบศิลปกรรมย่อม 

มีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม อันเป็นเรื่อง 

ของงานช่าง แม้ว่าจะมีการรับและส่งอิทธิพลให้แก่กันในบางเวลาและ 

โอกาสก็ตาม เช่น ปราสาทที่สร้างในศิลปะชวา ต่างจากปราสาทเขมร 

และปราสาทจาม หรือเจดีย์ในศิลปะพม่าก็มีลักษณะและรูปแบบต่าง 

จากเจดีย์ในประเทศไทย เป็นต้น

 ดังนั้น ชุดโครงการต�าราประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ จึงต้องการแสดงให้เห็นหลักฐานทางด้านศิลปกรรมของแต่ละ 

ประเทศว่ามีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไรในแต่ละยุคสมัย การเริ่มต้น 

การสืบเนื่อง ความรุ่งเรือง และความเส่ือม ในส่วนที่เหมือน ส่วนที ่

แตกต่าง และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศเป็นอย่างไร จาก 

ชุดโครงการต�าราดังกล่าว ได้น�ามาปรับปรุงเป็นหนังสือชุด “ประวัต ิ

ศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน” จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์มติชน โดย 

แยกเล่มเป็นศิลปะในแต่ละประเทศเพื่อง่ายต่อการอ่านและท�าความ 

เข้าใจ โดยในเนื้อหาหลักของศิลปกรรมแต่ละประเทศจะประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑ ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ส่วนที่ ๒ ประวัต ิ

ศาสตร์ศิลปะ ส่วนที่ ๓ แหล่งเรียนรู้และสถานที่ส�าคัญทางประวัติ 

ศาสตร์ศิลปะ และส่วนที่ ๔ คือ ความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร ์

ศิลปะกับดินแดนไทย 

 ในนามของคณะผู ้จัดท�าขอขอบคุณ คณบดีคณะโบราณคด ี

(ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว) ที่ได้ให้ความส�าคัญและได้ 

สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าด�าเนินการจัดท�าโครงการต�าราในครั้งนี้ 

และขอขอบคุณส�านักพิมพ์มติชน ที่ได้ให้ความส�าคัญอย่างมากต่อ 

งานศิลปวัฒนธรรม และได้จัดพิมพ์หนังสือชุดนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเผย 

แพร่ความรู้สู่สาธารณชน



(๑๑)ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง และ ผศ. ดร. ศานต ิภกัดคี�า

 คณะผู้จัดท�าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดความรู้น้ีจะเป็นประโยชน์ 

ตามวัตถุประสงค์ที่จะท�าให้ทั้งคนไทยและประชาคมอาเซียนได้มีความรู ้

ความเข้าใจในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ลึกซึ้งขึ้น ซึ่งการท�าความ 

เข้าใจในงานศิลปกรรมร่วมกันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเข้า 

ใจและความร่วมมือร่วมใจกันในเชิงสร้างสรรค์ของประชาคมอาเซียน 

ท่ีจะขับเคล่ือนไปในอนาคต อันจะเป็นผลดีต่อกันมากกว่าการที่แต่ละ 

ชาติจะหวังผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖          



(๑๒) ศิลปะเขมร

 ประตูเมอืงนครธมทศิตะวนัตก สมยัพระเจ้าชยัวรมนัที่ ๗



(๑๓)ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง และ ผศ. ดร. ศานต ิภกัดคี�า

 ต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลมุปราสาทตาธม เมอืงพระนคร ประเทศกมัพูชา



(๑๔) ศิลปะเขมร

 ศิลปะในประเทศกัมพูชามีบทบาทอย่างลึกซึ้งต่อศิลปะในประเทศ 

ไทย  ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในอดีตกาลดินแดนไทยเคยมีความสัมพันธ์ 

กับการแผ่ขยายอ�านาจทางการเมืองการปกครอง หรืออ�านาจทาง 

วัฒนธรรมของกษัตริย์กัมพูชา นิยมเรียกช่วงเวลาดังกล่าวนี้ว่าสมัย 

ลพบุรี  ในทางตรงกันข้าม ในช่วงเวลาท่ีกัมพูชาโรยราลงและศูนย์กลาง 

ความรุง่เรอืงทางวฒันธรรมอยูใ่นดนิแดนไทย ไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยา 

หรือกรุงรัตนโกสินทร์ ศิลปะไทยกลับเข้าไปมีบทบาทต่อศิลปะกัมพูชา 

อย่างเห็นได้ชัด เหล่านี้เป็นประจักษ์หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ 

ระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อศิลปะเขมรและความสัมพันธ์กับศิลปะ 

ไทย หนังสือเล่มนี้จึงจะเริ่มต้นกล่าวถึงประวัติศาสตร์กัมพูชา  จากนั้น 

จะเป็นเรื่องศาสนาและความเชื่อที่ส่งผลต่องานศิลปกรรม  ถัดไปเป็น 

สังเขปศิลปกรรมยุคสมัยต่างๆ แหล่งงานศิลปกรรมที่ส�าคัญ  และ 

สุดท้ายเป็นบทบาทหรืออิทธิพลของศิลปะเขมรต่อศิลปะไทยสมัยต่างๆ

ค�าน�า
ศิลปะเขมร



(๑5)ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรอืง และ ผศ. ดร. ศานต ิภกัดคี�า

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยท�าให้เห็นภาพพจน์และ 

ตัวตนของกัมพูชาที่ปรากฏในหลักฐานศิลปกรรม  ตลอดจนสะท้อน 

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศไทย ทั้งในฐานะของผู้รับและผู้มอบ อัน 

น�าไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีค�า

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก สาขาวิชาเขมร คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ





ปราสาทนครวดั เมอืงพระนคร ประเทศกมัพูชา





ศิลปะเขมร


