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คําบรรยาย 10 
เอกสารประกอบการบรรยายวิชา 104201 

ศิลปะจามปาและเวียดนาม 
 

โดย รศ.ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ์
 

ศิลปะจามปาโบราณ 
 

อาณาจักรจามปาโบราณตั้งอยูบริเวณตอนกลางชายฝงทะเลของประเทศเวียดนามปจจุบัน ใน
ประวัติศาสตรจามปานับตั้งแตบทบาทศิลปวัฒนธรรมอินเดียแพรเขามาราวพุทธศตวรรษท่ี 10 - 11  
จามปาตองทําศึกสงครามกับดินแดนขางเคียงมาโดยตลอด ทั้งกับเขมรทางจะวันตกและเวียดนามทาง
เหนือ ในท่ีสุดยามปาก็ถูกกลืนโดยชนชาติท่ีมีวัฒนธรรมแบบจีนคือเวียดนาม สําหรับหลักฐานเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมนั้น แมวาสมัยกอนประวัติศาสตรของจามปาจะมีความใกลชิดกับสมัยกอน
ประวัติศาสตรของเวียดนามมาก แตศิลปะจามปาก็คงไมมีสวนสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมดองซอน ซึ่ง
เขาใจกันวาเปนสวนหนึ่งในประวัติศาสตรเวียดนามมากกวา 
 นอกเหนือจากความคิดริเริ่มท่ีมีสืบเนื่องกันมาตลอดในศิลปะจามปาซึ่งปฏิเสธไมไดแลว ศิลปะ
จามปายังไดอิทธิพลอยางลึกซึ้งมาจากกระบวนการหรือพัฒนาการทางการเมืองซึ่งเสื่อมอยางรวดเร็วนับ
แตพุทธศตวรรษท่ี 19 เปนตนมา และภายหลังปพ.ศ.2365 ศิลปะและวัฒนธรรมจามปาก็หลงเหลืออยูใน
บริเวณเล็กๆ ไมกี่แหง เชน แถบเมืองพันรี (Phan-ri) และแถบท่ีสูงเชิงเขาจามปา ศิลปะจามปาท่ีมี
ลักษณะบทบาทศิลปะรอบของท้ังสายอินเดียและสายจีนบางสวนนี้ จะปรากฏใหเห็นชัดเจนในงาน
ประติมากรรมมากกวาในงานสถาปตยกรรม หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาลักษณะเดนที่สุดของศิลปะ
จามปาก็คืองานประติมากรรมนั่นเอง 
 สถาปตยกรรม  สถาปตยกรรมจามปามีลักษณะเดนตรงท่ีเปนอาคารกออิฐเปนหลัก มีการใช
หินนอยมากถึงแมในยุคท่ีศิลปะเขมรซึ่งชํานาญการกอสรางดวยหินไดแพรเขามายังดินแดนจามปาใน
พุทธ ศตวรรษท่ี 17 และ 18  อิฐท่ีชางจามปาใชกอก็มีคุณภาพดีเยี่ยม ท้ังยังมีเทคนิคการกอท่ีประณีต 
เห็นไดจากมีการขัดฝนอิฐกอนกอและสอยางไมจนอิฐแนบสนิท อันสงผลดีตอการแกะสลักตกแตง
อาคารเปนอยางมาก ลักษณะสถาปตยกรรมจามปาที่ซับซอนและมีขนาดใหญเชนท่ีพบในชวาและเขมร
คงปรากฏใหเห็นมาจนถึงกลุมศาสนสถานในพุทธสถานท่ีดงเซือง (Dong-duong) ซึ่งมีอายุอยูในราว
พ.ศ. 1418 เปนอยางชาที่สุด อาคารศาสนสถานจามปาสวนใหญมีลักษณะเปนหอคอยทรงปราสาท ราย
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รอบดวยอาคารอื่นๆ ประกอบอยูไมมากนัก และหลายแหงที่กลุมอาคารปราสาทเหลานี้จะสราง
ตอเนื่องกันหลายยุค เชนปราสาทโพนาคา (Po Nagar) ที่เมืองยาตรัง (Nha-Trang) สวนปราสาทท่ีมี
ลักษณะเปนอาคารสามหลังเรียกกันก็มีท่ีปราสาทขวงม่ี (Khoung-My) 
 พวกจามไมรูจักการกอหองโถงขนาดใหญ หากมีการกอหลังคาเพียงสองแบบคือ หลังคาแบบ
สันเหลื่อม (corbel) สําหรับพ้ืนท่ีอาคารขนาดเล็ก และหลังคาเครื่องไมมุงกระเบ้ืองสําหรับอาคารขนาด
ใหญ หอคอยปราสาทจามปามักไมนิยมการตกแตงอาคาร หากเนนท่ีทรวดทรงหรือสัดสวนท่ีสงางาม
มากกวา สัดสวนของอาคารดังกลาวจะถูกเนนดวยเสาประดับอาคารและซุมทางเขาที่ใหญโต สวน
หลังคาก็เปนการจําลองอาคารอาคารช้ันลางขึ้นไปเสมอ นอกจากหอคอยปราสาทแลวยังมีอาคารอีกสอง
ประเภทท่ีนิยมสรางกัน ไดแกอาคารท่ีเรียกวา “หอสมุด” (ทํานองเดียวกับหอไตรในธรรมเนียมพุทธ
ศาสนาเถรวาทในปจจุบัน) ซึ่งมักมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในประกอบดวยหองสองหองภายใต
หลังคาโคงแบบสันเหลื่อม อาคารอีกประเภทไดแก “หองโถง” หรือ “หองประชุม” มีเปนอาคารขนาด
ใหญ ผนังอาคารบางๆ ของหองโถงนี้เจาะเปนชองหนาตางที่มีซี่ลูกมะหวดตกแตง หลังคาเครื่องไม 
บางครั้งก็มีเสาขนาดใหญอีกสองแถวรองรับหลังคาเคร่ืองไมอยูภายในอาคาร ทําใหแบงพ้ืนท่ีภายใน
เปนสามสวนแคบๆ  การตกแตงอาคารท้ังหมดเหลานี้ถาจะมีก็เปนการสลักตกแตงบนผนังอิฐ ยกเวน
บางสวนของอาคารท่ีใชหินทรายแกะสลัก เชนกรอบประตูหนาตาง หนาบัน หรือสวนตกแตงเคร่ือง
หลังคา 
 ประติมากรรม  ตรงกันขามกับสถาปตยกรรมจามปาท่ีมีระเบียบแบบแผนเครงครัดทั้งดานการ
ออกแบบและเทคนิค งานประติมากรรมยามปาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเสมอ โดยจะเปนการ
สะทอนใหเห็นบทบาทศิลปะจากภายนอกมากกวาจะเปนการพัฒนาตามธรรมชาติภายในสังคมจามปา
เอง ถึงแมวาศิลปะจามปาจะเจริญสูงสุดในศิลปะแบบหมีเซิน กลุมอีหนึ่ง (Mi-son E.1) ที่เมืองตราเกียว 
(Tra-kieu)  แตรูปแบบประติมากรรมเหลานี้ก็กลับนิยมในสิ่งท่ีขัดแยงกัน ระหวางลักษณะท่ีมีแบบแผน
กับลักษณะท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ หรือระหวางการตกแตงที่เรียบงายกับการตกแตงท่ีเกิน
เลย หรือมีท้ังลักษณะท่ีเหมือนจริง (realism) กับลักษณะจิตนาการ (fantasy) ผสมปนเปกันอยู  
 งานประติมากรรมลอยตัวจะคอยๆ ไดรับความนิยมนอยลง จนในที่สุดงานสลักนูนสูงจะกลาย 
เปนท่ีนิยมมากท่ีสุด ภาพนูนสูงเหลานี้มักไมคํานึงถึงทาทางท่ีเปนธรรมชาติอีกแลว อันสงผลทําใหขาด
ลักษณะสมดุลของภาพไป ในแงของนักประวัติศาสตรศิลปะ ความคงท่ีแนนอนและความลึกซึ้งท่ี
เปลี่ยนแปลงเสมอในงานศิลปะจามปาดังกลาวมานี้ ทําใหนักประวัติศาสตรศิลปะสามารถกําหนดรูป 
แบบและอายุของประติมากรรมไดจากการศึกษาถึงเคร่ืองแตงกาย แบบผม และเคร่ืองประดับเทานั้น 
Boisselier, Jean, “Champa” Forms and Styles: Asia. Slovakia: Danubia Print, 1994. 



 3

ศิลปะเวียดนาม 
 
 โดยไมตองสงสัยเลยวาศิลปะเวียดนามจะเปนท่ีรูจักกันนอยมากหากเทียบกับศิลปะแบบอื่นๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เทาท่ีรูจักกันดีก็มีเพียงวัฒนธรรมดองซอน ซึ่งเปนวัฒนธรรมสัมฤทธิ์ยุค
แรกเร่ิมในเวียดนาม และความสนใจสวนใหญเกี่ยวกับศิลปะเวียดนามก็มักมุงไปยังผลงานในรุนใหมๆ  
ขณะท่ีงานชางฝมือของเวียดนามสวนใหญก็ยังไมบรรลุผลทางดานคุณภาพความงาม แมวาจะมี
ภาพพจนท่ีดีก็ตาม แตท่ีนาหวงและอาจทําใหเขาใจผิดก็คือเม่ือกลาวถึงช่ือเสียงของศิลปะเวียดนามคน
สวนใหญมักมองวาเปนสวนหนึ่งของศิลปะจีน ซึ่งยังไมถูกตองนัก ถึงแมนวาหลักประติมานวิทยาของ
เวียดนามจะสับสนและมีทาทางท่ีเกินเลยจากหลักความจริงไปบางก็ตาม อันเห็นไดจากการใชสีสัน
มากมายซึ่งเปนเร่ืองปรกติในศิลปะเวียดนาม อยางไรก็ตามงานศิลปะเวียดนามก็ก็แสดงใหเห็นคุณภาพ
ความงามบางประการ เชนความละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งสิ่งนี้เองท่ีทําใหศิลปะเวียดนามมีเอกภาพ ขณะท่ีงาน
สถาปตยกรรมเวยีดนามก็มีลักษณะเดนในแงของการปรับตัวเขาหาธรรมชาติและภูมิประเทศ (ตรงขาม
กับสถาปตย –กรรมเขมรซึ่งแสดงตัวตนอยางเดนชัดดวยขนาดและการวางผังภูมิทัศน)  
 นับแตแรกแลวท่ีคอนขางเปนเร่ืองลําบากในการทําความเขาใจถึงความเช่ือมโยงระหวางงาน
ศิลปกรรมเวียดนามยุคแรกเร่ิมกับงานศิลปกรรมในสมัยประวัติศาสตร และย่ิงมีการใหความสําคัญกับ
ศิลปะเวียดนามในระยะการยึดครองโดยจีน (ราวพุทธศตวรรษที่ 4 หรือ 5 – 15) มากจนเกินไป ทําให
ความเช่ือมโยงระหวางยุคแรกเร่ิมกับยุคประวัติศาสตรดังกลาวดูมืดมนและถูกมองขามไป ซึ่งอันท่ีจริง
แลวการยึดครองของจีนยอมไมสามารถปดกั้นการสรางสรรคทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาว
เวียดนาม หรือปดกั้นความภูมิใจในชาติของตนเองได ยิ่งกวานั้นการที่ศิลปะเวียดนามแพรมาแถบ
ตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีนก็มีผลโดยตรงตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเวียดนาม และ
การท่ีวัฒนธรรมเวียดนามซึ่งมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมจีน เขามาแทนท่ีวัฒนธรรมแบบอินเดียใน
อาณาจักรจามปาและเขมรตอนใต (เหตุการณนี้เกิดขึ้นในราวพ.ศ. 1523 – กลางพุทธศตวรรษท่ี 25)  
ดังนั้นโบราณสถานสําคัญๆ สวนใหญจึงตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามปจจุบัน ประการ
สุดทายมีขอสังเกตสําคัญประการหนึ่งคือ บทบาทศิลปะเวียดนามนับแตราวพุทธศตวรรษท่ี 8 – 9  นั้น
เปนศิลปะเนื่องในพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางย่ิงนิกายมหายาน ซึ่งอาจจะแพรมากับพิธีศพตามลัทธิ
จากจีนและจากอินเดีย (ทุกวันนี้ยังมีรูปประติมากรรมาของทานโพธิธรรมผูนําพุทธศาสนาลัทธิญาณ
จากอินเดียไปสูจีนปรากฏอยูตามวัดท่ัวไปในเวียดนาม ตามประวัติกลาววาทานเปนสังฆนายกในนิกาย
นี้องคท่ี ของอินเดีย และเปนองคแรกของจีน) ทําใหการปฏิบัติกิจทางพุทธศาสนาในเวียดนามตางไป
จากสวนอื่นของคาบสมุทรอินโดจีน  และมีผลตอแผนผังของวัดในเวียดนาม สังเกตเห็นไดจาก
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ลักษณะเฉพาะของวิหารท่ีเต็มไปดวยรูปเคารพตางๆ  รวมท้ังพระพุทธเจาในสวรรคท่ีเรียกวาธยานิ-
พุทธะ รูปพระโพธิสัตว และอดีตพุทธเจาท้ังหลาย นอกจากนี้ยังมีรูปเทพเจาในสวรรคจักรวาลตามคติ
พุทธศาสนา  พระอรหันตทั้งในพุทธศาสนาและในลัทธิเตา ตลอดจนรูปเทพเจาและวีรบุรุษของ
เวียดนาม (ท้ังท่ีมีประวัติจริงและท่ีเปนตํานาน) 
 สถาปตยกรรม  หลักฐานที่เกาท่ีสุดเห็นไดจากรูปอาคารจําลองตกแตงบนหนากลองมโหระทึก 
และงานปูนปนรูปบานขนาดเล็กๆ เชนบานจําลองในสุสานซึ่งกําหนดอายุอยูในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 
9 – 11 สิ่งนี้แสดงใหเห็นความกาวหนาทางสถาปตยกรรมในยุคนั้นซึ่งมีลักษณะของปอมคายผสมอยู
ดวย ถึงแมวาอาคารขนาดใหญบางประเภท (hypogea)  ซึ่งกอสรางดวยอิฐและมีการใชเพดานโคงและมี
แผนผังท่ีซับซอนจะหลงเหลือมาจากยุคที่เวียดนามตกอยูภายใตการยึดครองของจีน แตก็ไมมีหลักฐาน
ใดท่ีทําใหเราทราบถึงลักษณะของวัดของเวียดนามในยุคแรกสุดไดเลย สวนเจดียทรงถะที่เกาแกที่สุด
เชนเจดียจําลองจากบิงเซิน (Binh-son) ก็ไมเกาไปกวาพุทธศตวรรษท่ี 17 – 18 ขณะท่ีซากอาคารเกาแกท่ี
คนพบในแหลงโบราณคดีที่ฮานอยก็ดูเหมือนวาจะมีอายุอยูในรุนเดียวกัน นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับ
สถาปตยกรรมเวียดนามในชวงพุทธศตวรรษท่ี 20 – 21 ก็มีนอยมาก เชนสุสานหลวงท่ีลัมเซิน (Lam-
son) ซึ่งประกอบดวยโบสถท่ีซับซอน ฉนวนทางเดิน และรูปปนทางโหราศาสตร อยางไรก็ตามอาคารท่ี
สรางขึ้นในพุทธศตวรรษท่ี 23 และหลังลงมาไดแสดงถึงลักษณะ “คลาสสิค” ของสถาปตยกรรมไดเปน
อยางดี อาคารดังกลาวไดแกเจดียทรงถะ (เวียดนามเรียก chua) โบสถ (dinh) และโบสถประจําทองถิ่น 
(den) ซึ่งสวนหลังคาเครื่องไมและเสาที่แกะสลักอยางงดงามแสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวแตกตางไปจาก
อิทธิพลศิลปะจีนอยางเห็นไดชัด แตนาเสียดายท่ีเปนเร่ืองยากในการสรางภาพพัฒนาการของอาคาร
เหลานี้ขึ้นมาไดใหม เพราะอาคารเหลานั้นลวนไดรับการสรางขึ้นใหมหรือถูกดัดแปลงไปแลวท้ังสิ้น 
อาคารทางทหารก็พบเห็นไดเชนกัน เชนปอมแปดเหลี่ยมของกําแพงเมืองดองฮอย (Dong-Hoi) ซึ่งมีอายุ
อยูในราวพุทธศตวรรษท่ี 23 – 24 มีขอนาสังเกตตรงนี้วาสถาปนิกชาวเวียดนามคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวอาคารกับภูมิประเทศเสมอมา อันเปนผลมาจากการใหความสําคัญในทางปรัชญาและคุณคา
ทางความงามตอสถาปตยกรรมเหลานั้น 
 ประติมากรรม  ขณะนี้เรายังไมสามารถหาขอสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของงานประติมากรรม
เวียดนามไดเนื่องจากการขาดแคลนขอมูลอยางเพียงพอ ถึงแมพระพุทธรูปเวียดนามสวนใหญจะแสดง
ถึงบทบาทศิลปะจีนอยางชัดเจน แตลักษณะทองถิ่นที่ปรากฏในรูปประติมากรรมประเภทอื่นเชนรูป
พระอรหันตก็ดูย่ิงใหญกวา สิ่งนี้ยังเห็นไดชัดเจนจากรูปประติมากรรมที่สรางขึ้นภายหลังปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 สวนใหญเปนงานไมแกะสลักลงรักและใชสีฉูดฉาด บางช้ินก็ดูสวยงามและเดนมาก สวน
ลวดลายพันธุพฤกษาและภาพสัญลักษณตกแตงศิลาท่ีใชประดับตามสุสานขนาดใหญก็สะทอนใหเห็น
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บทบาทศิลปะจีนและศิลปะจามปา ขณะที่ลวดลายบางแบบก็แสดงถึงลักษณะทองถิ่นเอง กระเบ้ือง
เคลือบตกแตงสถาปตยกรรม ท้ังกระเบ้ืองหลังคาและกระเบ้ืองตกแตงผนังก็เปนงานศิลปกรรมท่ีสําคัญ
มาทุกยุคทุกสมัย งานหลอสัมฤทธิ์ก็มีมาตั้งแตยุคแรกเร่ิมถึงยุคประวัติศาสตร ซึ่งในระยะหลังนี้มักเปน
พวกเคร่ืองใชในพิธีกรรมหรือใชในการสงคราม เชนกระถางธูป ระฆัง หรือปนใหญสัมฤทธิ์ 
 เซรามิค  เซรามิคนับเปนสวนสําคัญของงานศิลปกรรมเวียดนามตั้งแตยุคแรกๆ มาแลว สวน
ใหญมีท้ังแบบ earthernware เชนแบบบานจําลองท้ังท่ีมีเคลือบและไมเคลือบ หรือแบบ porcelain หรือ
เคร่ือง celadon  ซึ่งมีทั้งภาชนะท่ีใชในชีวิตประจําวันและที่ใชในพิธีกรรม หรือใชตกแตงอาคาร การใช
สอยท่ีแตกตางกันนี้มีผลมาจากความหลายหลากของการผลิต ยกเวนเคร่ืองถวยที่นักประวัติศาสตร
ศิลปะเรียกวา “สีฟาแหงเว” (blue of Hué)  ซึ่งผลิตขึ้นระหวางพุทธศตวรรษท่ี 25 นั้นก็ถือเปนแบบท่ีมี
อิสระจาก “อิทธิพลศิลปะจีน” อยางสิ้นเชิง และแสดงใหเห็นความเปนตัวของตัวเอง ท้ังในดาน
องคประกอบ รูปทรง และการตกแตง บางคร้ังเซรามิคเวียดนามก็กลายเปนสินคาออกที่สําคัญเชนใน
พุทธศตวรรษท่ี 21 
 
ประวัติศาสตรศิลปะเวียดนามโดยสังเขป 
 ถึงแมวาจะเปนไปไมไดท่ีจะใหอรรถาธิบายอยางละเอียดในท่ีนีถ้ึงแบบศิลปะในแตละราชวงศ
ท่ีปกครองเวียดนามอยางตอเนื่องกันมา แตเราสามารถกลาวถึงประวัติศาสตรศิลปะเวียดนามโดยสังเขป
ไดเปน 3 ยุคสําคัญๆ ดวยกัน 
 ยุคกอนประวัติศาสตร  ยุคสัมฤทธิ์ไดปรากฏขึ้นเปนคร้ังแรกในตอนเหนือของเวียดนามในยุค
กอนคริสตกาล ดูเหมือนวางานสัมฤทธิ์ดังกลาวเกิดขึ้นในอาณาจักรวัน-ลัง (Van-lang) หรือดินแดนของ
พวกมีลายสักตามท่ีกลาวถึงในบันทึกประวัติศาสตร อยางไรก็ตามไมจนกวาศตวรรษท่ี 5 กอนคริสต -
กาลท่ีวัฒนธรรมดองเซิน (Dõn-sön civilization) ซึ่งเปนวัฒนธรรมสัมฤทธิ์ที่สําคัญไดเกิดขึ้นใน
เวียดนาม ชื่อของวัฒนธรรมนี้มาจากช่ือแหลงท่ีคนพบหลักฐานสัมฤทธิ์ช้ินแรกๆ ในเวียดนามเหนือ ซึ่ง
สามารถกําหนดลักษณะเดนไดจากเทคนิคงานสัมฤทธิ ์ตลอดจนคุณภาพและลักษณะดั้งเดิม รวมท้ังงาน
เซรามิคในวัฒนธรรมนี้ท่ีเจริญรุงเรือง วัฒนธรรมดองเซินไดเกิดขึ้นและมีวิวัฒนาการในเวียดนามเอง 
และแพรกระจายไปท่ัวแมในปจจุบัน อยางไรก็ตามขออางท่ีกลาววาศิลปะในวัฒนธรรมดองเซินให
อิทธิพลตอวัฒนธรรมจามปาก็ยังไมมีหลักฐานรองรับ ในทางกลับกันก็มีหลักฐานท่ีชัดเจนวาวัฒนธรรม
ดองเซินไดใหอิทธิพลไปท่ัวท้ังเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตจากชวง 111 ปกอนคริสตกาลแหลง
วัฒนธรรมนี้ก็ตกเปนจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรจีนในสมัยราชวงศฮ่ัน แตกระบวนการท่ีทําใหเวียดนาม
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กลายเปนแบบจีน (sinicization) มาเริ่มอยางจริงจังในชวง 43 ปกอนคริสตกาล ภายหลังการกอการกบถ
ของกลุมพ่ีนองสาวตระกูลเตรือง (Trüng sisters)  
 ยุคเวียดนาม-จีน (43 ปกอนคริสตกาล – พ.ศ.1448)  ยุคนี้เปนระยะท่ีอิทธิพลศิลปะและ
วัฒนธรรมสมัยราชวงศฮ่ันไดแพรเขามายังเวียดนามอยางมากมาย ภายใตการอพยพของชาวจีนตาม
นโยบายของผูมีอํานาจฝายจีน ศิลปะเวียดนามท่ีสรางสรรคขึ้นในยุคนี้เกิดจากการผสมกลมกลืนระหวาง
วัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมจีนท่ีหยิบยืมมา (เชนลัทธิขงจื๊อ  ลัทธิเตา และพุทธศาสนาแบบ
มหายาน รวมท้ังการติดตอขามมหาสมุทรกับอินเดีย)  เราไมพบหลักฐานศาสนสถานในยุคเวียดนาม-จีน
นี้ อยางไรก็ตามหลักฐานอิฐจากสุสานแบบราชวงศฮ่ันและถัง รวมทั้งสวนประกอบตางๆ เชนดินเผา 
สัมฤทธิ์ เหล็ก หรืองานไม ก็เปนหลักฐานถึงสถาปตยกรรมยุคนี้ไดบาง ท่ีนาสังเกตคืองานเซรามิค
นับเปนสิ่งสําคัญในยุคนี้ ซึ่งจํานวนไมนอยมีมีการเคลือบดวย 
 ศิลปะยุคชาตินิยม (พ.ศ. 1448 ถึงปจจุบัน)   เปนเร่ืองจําเปนท่ีตองกลาวถึงศิลปะเดนๆ ในยุค
แรกของศิลปะไดเวียด (พุทธศตวรรษท่ี 17 – ตนพุทธศตวรรษท่ี 19) แรกเริ่มในปพ.ศ.1511 ดินแดนนี้
ถูกเรียกวาอาณาจักรได โก เวียด ในปพ.ศ.1612 เรียกวาไดเวียด จนกระท่ังถึงปพ.ศ. 2347 จึงเปลี่ยนช่ือ
มาเปนเวียดนามจนทุกวันนี้ ยุคนี้ปรากฏหลักฐานอาคารกออิฐขนาดใหญท้ังท่ีเปนพระราชวังผสมกับ
ปอมและท่ีเปนศาสนสถาน ซึ่งขณะนั้นพุทธศาสนากลายเปนศาสนาของรัฐ หอคอยทรงสถูปที่เรียกวา
ถะท่ีบิงเซินและซากอาคารท่ีขุดคนพบท่ีฮานอยยังคงหลงเหลือมาจากยุคนี้ อิทธิพลศิลปะจามปาท่ี
เวียดนามเขาไปยึดครองไดเขามามีบทบาทตอประติมากรรมเวียดนามเชนประติมากรรมตกแตงใน
วัดพัทติช (Phat-tich) ภาชนะดินเผาในยุคนี้นับวามีความงามเปนอันมากดวยการตกแตงจากลายเขียนสี
และลายขูดขีดใตน้ําเคลือบ งานประติมากรรมแกะสลักในยุคนี้มีอายุอยูระหวางตนพุทธศตวรรษที่ 19 
ถึงตนพุทธศตวรรษท่ี 21 ในสมัยราชวงศตรัน (Trãn dynasty)   
 ในตอนตนพุทธศตวรรษที่ 21 (ราชวงศลียุคหลัง) พยานหลักฐานหลงเหลือมาใหเห็นไดจาก
สุสานหลวงที่ลัมเซิน (Lam-sön) และงานตกแตงตลอดจนเซรามิค ซึ่งแบบที่มีช่ือเสียงและมีการสงออก
ไกลไปถึงเกาะญี่ปุนไดแกเคร่ืองลายครามที่ตัวภาชนะมีสีน้ําตาลชอกโกแลต 
 ศิลปะสมัยราชวงศตริน (Trinhs พ.ศ. 2076 – 2332) ลักษณะเดนของยุคนี้โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภายหลังการสิ้นสุดของพุทธศตวรรษท่ี 21 -22 คือ การเพ่ิมขึ้นของอาคารที่สรางใหบรรพบุรุษหรือ
วีรบุรุษของชาต ิหลายหลังที่ยังคงมีรูปแบบจีนเชนวันนินฟูก (Ninh-phuc Monastery) อยางไรก็ตามใน
งานออกแบบตกแตงและประติมากรรมกลับมีรูปแบบของตนเอง และถอยหางออกจากอิทธิพลศิลปะ
จีนในดานความงาม งานเซรามิคยุคนี้ยังคงเลียนแบบกันตอๆ มา หากแสดงถึงฝมือท่ีดีขึ้นและมีการ
ออกแบบท่ีหลากหลายมากกวาเดิม  
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 ศิลปะสมัยราชวงศเหวียน  (Nguyens พุทธศตวรรษท่ี 23 – ตนพุทธศตวรรษท่ี 25) เปนเวลา
หลายศตวรรษควบคูไปกับราชวงศตรินท่ีศิลปะไดงอกงามและมีการปรับตัวลงไปแถบทางใตมากย่ิงขึ้น 
นาเสียดายท่ีหลักฐานสวนใหญถูกทําลายลงไปในสงครามระหวางพุทธศตวรรษที่ 24 หรือไมก็จากการ
บูรณปฏิสังขรณขนานใหญ อยางไรก็ตามภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ก็ยังมีอาคารสําคัญสองหลังของ
ยุคพุทธศตวรรษท่ี 24 – 25 หลงเหลือมาถึงยุคของเราอยู นั่นคือพระราชวังเวและปอมแปดเหลี่ยมท่ี
ออกแบบตามปอมของฝร่ังเศสแตสรางขึ้นดวยเทคนิคทองถิ่นเวียดนามเอง  การออกแบบอาคารเหลานี้
ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดอยางนาช่ืนชม เปนผลงานของสถาปนิกท่ีกระชุมกระชวยดวยความคิดวา
ลักษณะภูมิประเทศและรูปแบบสถาปตยกรรมมีความสัมพันธกันอยางท่ีไมสามารถแยกได ในสมัยนี้
ศิลปะการหลอเคร่ืองสัมฤทธิ์ไดแพรหลายกวางขวางมาก และการสืบทอดเทคนิคอันยอดเย่ียมของชาง
ในยุคนั้นก็ปรากฏใหเห็นไดจากกระถางธูปบูชาราชวงศเหวียนในพระราชวัง เชนเดียวกับระฆังขนาด
ใหญในวัดเถียนมู (Thien Mu Monastery) ที่เว        
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กรณีศึกษา : พระราชวังตองหามแหงเว 
 
 เมืองเว (Hué) เปนเมืองหลวงเกาของเวียดนาม สรางขึ้นในสมัยราชวงศเหวียนในปพ.ศ. 2345
โดยความสนับสนุนดานการเงินบางสวนจากฝรั่งเศส ภายหลังท่ีไดรับชัยชนะจากกองทัพฝายเหนือ 
(ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร) ตัวเมืองตั้งอยูริมฝงแมน้ําน้ําหอม หรือ Perfume River 
ลักษณะท่ัวไปประกอบดวยเมืองยอย ๆ ที่เรียกวา citadel (ปอม) รวมท้ังยังมีสุสานหลวงดวย ตัว citadel 
จะประกอบไปดวยพระราชวังของจักรพรรด ิสถานท่ีวาราชการ ท่ีพํานักของเหลาขาราชบริพาร และ
โรงเรียนสําหรับโอรสธิดาของพระจักรพรรดิและบุตรของเหลาเช้ือพระวงศและขุนนาง ถือเปนเมือง
ซอนเมือง อยางไรก็ตามในความท่ีเมืองเว โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชวังเวซึ่งไดรับเอาแนวคิดและ
รูปแบบของพระราชวังตองหามที่กรุงปกกิ่งเขามาใชในการออกแบบ แตพระราชวังและสุสานของ
จักรพรรดิหลายแหงก็ยังมีลักษณะศิลปกรรมเวียดนามเองผสมผสานอยูอยางแยกกันไมออกอีกดวย 
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 พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรโดยสังเขป 
 ดังท่ีเราทราบกันดีอยูแลววามีพอคาชาวอินเดียและชาวจีนไดเดินทางมาคาขายยังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนับแตตนคริสตกาลมาแลว แตเวียดนามกลับเปนประเทศเดียวที่รับเอาวัฒนธรรมจีน
เขาไวอยางเต็มท่ีดวยสาเหตุคือ ภายหลังการทําลายวัฒนธรรมดองเซินทางตอนเหนือของเวียดนามลงได
แลว กองทัพจีนของราชวงศฮ่ันก็เขายึดครองและถือเอาเวียดนามเปนจังหวัดหนึ่งของจีนอยูนานนับพัน
ป ในระยะเวลาดังกลาวจีนไดกําหนดใหชาวเวียดนามใชระบบเกษตรกรรม ตลอดจนระบบการศึกษา
และวรรณคดีแบบจีน ในบางคร้ังเวียดนามก็สามารถปลดแอกจากจีนไดในชวงสั้น ๆ เชนเม่ือจีนเสื่อม
อํานาจลงในชวงปลายสมัยราชวงศถัง แตเวียดนามก็กลับตกเปนของจีนอีกเม่ือราชวงศใหมของจีนกาว
ขึ้นมา อยางไรก็ตามนาสังเกตวา แมเวียดนามจะตั้งราชวงศของตนเองขึ้นไดในเวลานั้น แตก็คงมี
ลักษณะเลียนแบบการปกครองของจีนอยู ในบรรดาราชวงศตาง ๆ  ของเวียดนาม ราชวงศลี (Ly 
Dynasty พ.ศ.1543-1768) ของเวียดนามนับเปนยุครุงเรืองที่สุด จีนสามารถเขาครอบครองเวียดนามได
อีกคร้ังในสมัยราชวงศหมิงเม่ือราวพ.ศ. 1943-1970 
 ภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ 
 ภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชอักษรของชาวเวียดนามลวนแสดงถึงบทบาทอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากภายนอกเสมอ ภาษาเวียดนามมีวิวัฒนาการตามลําดับอยู 3 ชนิด คือ 
 1. อักษรจื๊อยอ (chu nho) คือการยืมอักษรจีนมาใชเขียนภาษาเวียดนามในยุคแรกเร่ิม ถือกันวา
ปญญาชนเวียดนามจะตองรูจักใชอักษรจื๊อยอนี้อยางลึกซึ้ง แมกระท่ังในปจจุบันก็ตาม สาเหตุก็เพราะ
เกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนรูลัทธิธรรมเนียมขงจื๊อ ซึ่งเปนแบบแผนในการบริหารบานเมือง ดังมีการ
สอบระบบจอหงวนของจีนเชนกัน ลัทธิขงจื๊อท่ีไดอิทธิพลมาจากจีนนี้ยังกลายเปนวิถีชีวิตของชาว
เวียดนามมาโดยตลอด  (ทํานองเดียวกับที่ปราชญราชบัณฑิตไทยจะตองรูภาษาบาลี) 
 2. อักษรจื๊อโนม (chu nôm) คืออักษรท่ีปราชญเหวียนเทวียนกวีสมัยพุทธศตวรรษท่ี 18-19 คิด
ขึ้นเพ่ือใชแทนอักษรเวียดนาม-จีนเดิม (อักษรจื๊อยอ) แตมักเปนท่ีนิยมใชเฉพาะในหมูกวีและการ
ประพันธมากกวาเพราะมีความซับซอนมาก 
 3. อักษรกวกหงื๊อ (quoc ngú) เปนอักษรเวียดนามท่ีไดรับการปรับปรุงขึ้นโดยมิชชันนารีนิกาย
เยซูอิตจากฝรั่งเศสชื่อ Alexandre de Rhodes ผูเปนนักภาษาศาสตรดวย เพ่ือใชในหมูคาทอลิกเมื่อปพ.ศ.
2149 ดวยการใชอักษรโรมันมาสะกดคําเวียดนาม แตอักษรกวกหงื๊อซึ่งแปลวาอักษรแหงชาตินี้เพ่ิงจะ
ไดนํามาใชอยางเปนทางการในโรงเรียนท่ัวเวียดนามก็ตกเขาไปในปพ.ศ.2449 นี้เอง  
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สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมดานภาษาและการใชอักษรของชาวเวียดนามดังกลาว เราสามารถ
อธิบายเชื่อมโยงมายังระบบการศึกษาเดิมและสถาปตยกรรมของเวียดนามที่นาสนใจ 2 ประการดวยกัน 
กลาวคือ 
   
 1. การสอบจอหงวน (Imperial exams) คือระบบการสอบหลวงเพ่ือเขารับราชการ ซึ่งบรรดา
นักศึกษาหรือผูคงแกเรียนทุกคนท่ีตองการจะเขารับราชการจะตองมาสอบรวมกันท่ีสนามสอบ ระบบ
การสอบท่ีรับรูปแบบมาจากจีนนี้ยังคงปฏิบัติกันมาจนถึงปพ.ศ. 2462 จึงยกเลิกไป 
 2. Temple of Literature เปนอาคารสถาปตยกรรมท่ีมีอยูในเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะท่ีฮานอย ถือ
เปนสถานท่ีเคารพบูชาตอปายช่ือของผูสอบผานจอหงวน ถือเปนเกียรติยศอยางสูงของวงศตระกูล และ
ยังเปนการเลื่อนสถานภาพทางสังคมอีกดวย ซึ่งมีขุนนางไมนอยท่ีมาจากตระกูลชาวนาในชนบท 
 
 ศาสนาและความเช่ือ 
 การนับถือบรรพบุรุษ (ancestor worship) และการถือผี (animism) ยังคงเปนความเชื่อพ้ืนฐาน
ของคนในประเทศเวียดนามอยู โดยเฉพาะอยางย่ิงชนชาติไตท่ีตั้งบานเรือนอยูอยางหนาแนนตามบริเวณ
รอบนอกของกรุงฮานอย แตในสวนของชาวเวียดเองไดรับเอาลัทธิขงจื๊อจากจีนมาดัดแปลงใชในใน
วัฒนธรรมของตนเองแลว นอกจากนี้ก็ยังมีศาสนาพุทธมหายานและศาสนาคริสตอยูบาง อยางไรก็ตาม
ลัทธิขงจื๊อนับเปนลักษณะวัฒนธรรมหลักของชาวเวียดนามได ทั้งยังเปนหัวใจของการแสดงและการ
ละครเสมอมา เพราะมักเปนเร่ืองความช่ืนชมยินดีในความดีของมนุษย การเคารพซึ่งกันและกันตามคํา
สอนของขงจื๊อ การเคารพตอจักรพรรด ิ  ตลอดจนเร่ืองของความเฉลียวฉลาดในการตัดสินคดีความของ
ขุนนาง รวมท้ังเร่ืองอิงประวัติศาสตรก็มีอยูบาง 
 
 ลักษณะสังคมเวียดนาม 
 เวียดนามมีการแบงชนชั้นทางสังคมออกเปน 4 กลุมดวยกัน คือ 
 1. จักรพรรดิ ถือเปนบุคคลสูงสุดในสังคมตามคติขงจื๊อ  เพราะเปนผูดํารงสถานะสําคัญ 4 
ประการดวยกันคือ  
 - เปนบิดาของชาติ ตามลักษณะสังคมที่ชายเห็นใหญ (patriarch) 
 - เปนผูปกครองสูงสุด 
 - เปนผูนําทางศาสนา ตามความเห็นของขงจื๊อ 
 - เปนผูติดตอเช่ือมโยงระหวางโลกมนุษยกับสวรรค 
 2. นักการศึกษา หรือ ผูคงแกเรียน (scholar) ซึ่งนิยมใชภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) 
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 3. ชาวนา/ชางฝมือ 
 4. พอคา 
 สังคมเวียดนามถือวาครอบครัวมีความสําคัญมากกวาปจเจกบุคคล อันเนื่องมาจากคําสอนของ
ขงจื๊อนั่นเอง รวมท้ังการใหความสําคัญกับความสัมพันธของคนในสังคมดวย เชน ผูนอยตองเคารพผู
อาวุโส เด็ก ๆ ตองเคารพเช่ือฟงบิดามารดา ภรรยาตองเคาพรสามี คนในครอบครัวตองเคารพตอพอ 
เชนเดียวกับที่ประชาชนทุกคนตองเคารพตอจักรพรรดิผูเปนบิดาของชาติ 
 
 สถาปตยกรรมเว: พระราชวัง และสุสานหลวง 
 ดูเหมือนวาปรัชญาและรสนิยมอันสําคัญประการหนึ่งของชาวเวียดนามคือความกลมกลืนกับ
ธรรมชาต ิ(harmony with nature) ซึ่งงานสถาปตยกรรมเวียดนามไดแสดงออกถึงแนวความคิดดังกลาว
อยางชัดเจน เพราะงานสถาปตยกรรมเวียดนามมักใชวัสดุจําพวกไม หิน อิฐ และเครื่องหลังคาท่ีทําจาก
เคร่ืองเซรามิคอยางกลมกลืน และมักมีการจัดสวนธรรมชาติเขาเปนสวนหนึ่งของตัวสถาปตยกรรม
อยางขาดไมได สวนเวียดนามนี้ยังใหอิทธิพลตอประชากรในเมืองหลวงพระบางในชวงท่ียังมีเจามหา
ชีวิตอยูอีกดวย 
 กลาวโดยทั่วไป สถาปตยกรรมเวียดนามจะมีลักษณะเดน ๆ ดังนี้ 
 1. ตัวอาคารจะมีสวนขยายออกในแนวนอนมากกวาจะขยายออกในแนวสูง ทําใหมีประตูพับ
หลายบานเปดออกไดตลอดแนวผนัง 
 2. ไมมีการจัดวางแผนผังโดยยึดศูนยกลางเปนหลัก อาคารแตละหลังมีขนาดไมใหญโต และจะ
ตั้งอยูกระจายกันไปตามภูมิประเทศ กลมกลืนกับธรรมชาต ิดังนั้นเราจะไมเห็นอาคารใดอาคารหนึ่งท่ี
สูงเดนเปนพิเศษ และไมมีอาคารใดที่มีหนาท่ีใชสอยหลาย ๆ  อยางรวมกัน ไมวาจะเปนอาคารบานเรือน
หรือพระราชวังลวนมีลักษณะกระจายกันไปท้ังสิ้น 
 3. ชาวเวียดนามมีความคิดวา “กําแพง” ไมใชเคร่ืองแบงแยก หากเปนการรวมสิ่งตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกันเขาไวดวยกัน ดังนั้นกําแพงจึงเปนสิ่งกําหนดขอบเขตของกลุมทํางาน (working group) ของ
แตละกลุมใหเปนสัดสวน เชน กําแพงบาน หรือกําแพงหมูบาน ซึ่งมักมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมเพราะชาว
เวียดนามถือวาเปนลักษณะสัณฐานของโลก  
 4. สําหรับพระราชวังตองหามแหงเว พระจักรพรรดิจะประทับอยูในพระราชวังท่ีตั้งอยูใน
แนวแกนเหนือ-ใต โดยตัวท่ีประทับจะอยูทางทิศเหนือและหันหนามาทางทิศใต เชนเดียวกับพระราชวัง
ตองหามท่ีปกกิ่ง เพราะมีธรรมเนียมท่ีถือวาพระจักรพรรดิเปรียบเสมือนดาวเหนือ (Pole star) ผูคอยดูแล
ทุกขสุขของราษฎรท่ีอยูทางทิศใต แมแตสุสานหลวงอีกหลายแหง เชน สุสานของจักรพรรดิตือดึ๊ก และ
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จักรพรรดิไคดิ่งก็วางตัวอยูในแนวทิศเหนือ-ใตเชนกัน ลักษณะเชนนี้ตรงขามกับแนวความคิดเร่ือง
ระบบจักรวาลของเขมรเชนเมืองพระนคร ซึ่งจะใหความสําคัญกับพระสุเมรุท่ีศูนยกลาง อันสงผลตอ
ขนาดท่ีใหญโตอยางเห็นไดชัดดวย 
 5. พืชพันธุไมตาง ๆ ที่ใชตกแตงสถาปตยกรรมลวนมีความหมายทางสัญลักษณท้ังสิ้น เชน ตน
สนที่ใชตกแตงสุสานตาง ๆ จะแสดงถึงความมีอายุยืน  
 
 
 
 
ดูเพิ่มเติมใน สุรสวัสด์ิ ศุขสวัสด์ิ, เวียดนามสองรส (พิมพครั้งที่ 2) กรุงเทพ: สํานักพิมพสายธาร, 2543 
 
 
 
 
 


