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ศิลปะจามปาและเวียดนาม

โดย รศ.ม.ล. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์

ศิลปะจามปาโบราณ
อาณาจักรจามปาโบราณตั้งอยูบริเวณตอนกลางชายฝงทะเลของประเทศเวียดนามปจจุบัน ใน
ประวัติศาสตรจามปานับตั้งแตบทบาทศิลปวัฒนธรรมอินเดียแพรเขา มาราวพุทธศตวรรษที่ 10 - 11
จามปาตองทําศึกสงครามกับดินแดนขางเคียงมาโดยตลอด ทั้งกับเขมรทางจะวันตกและเวียดนามทาง
เหนือ ในที่สุดยามปาก็ถูกกลืนโดยชนชาติที่มีวัฒนธรรมแบบจีนคือเวียดนาม สําหรับหลักฐานเกี่ยวกับ
วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม นั้ น แม ว า สมั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร ข องจามปาจะมี ค วามใกล ชิ ด กั บ สมั ย ก อ น
ประวัติศาสตรของเวียดนามมาก แตศิลปะจามปาก็คงไมมีสวนสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมดองซอน ซึ่ง
เขาใจกันวาเปนสวนหนึ่งในประวัติศาสตรเวียดนามมากกวา
นอกเหนือจากความคิดริเริ่มที่มีสืบเนื่องกันมาตลอดในศิลปะจามปาซึ่งปฏิเสธไมไดแลวศิลปะ
จามปายังไดอิทธิพลอยางลึกซึ้งมาจากกระบวนการหรือพัฒนาการทางการเมืองซึ่งเสื่อมอยางรวดเร็วนับ
แตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา และภายหลังปพ.ศ.2365 ศิลปะและวัฒนธรรมจามปาก็หลงเหลืออยูใน
บริ เวณเล็ก ๆ ไม กี่แ หง เชน แถบเมื องพัน รี (Phan-ri) และแถบที่สู งเชิง เขาจามปา ศิ ล ปะจามปาที่ มี
ลักษณะบทบาทศิลปะรอบขอ งทั้งสายอินเดียและสายจีนบางสวนนี้ จะปรากฏใหเห็นชัดเจนในงาน
ประติมากรรมมากกวาในงานสถาปตยกรรม หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาลักษณะเดนที่สุดของศิล ปะ
จามปาก็คืองานประติมากรรมนั่นเอง
สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมจามปามีลักษณะเดนตรงที่เปนอาคารกออิฐ เปนหลัก มีก ารใช
หินนอยมากถึงแมในยุคที่ศิลปะเขมรซึ่งชํานาญการกอสรางดวยหินไดแพรเขามายังดินแดนจามปาใน
พุทธ ศตวรรษที่ 17 และ 18 อิฐที่ชา งจามปาใชกอก็มีคุณภาพดีเยี่ยม ทั้งยังมีเทคนิคการกอ ที่ประณีต
เห็นไดจากมีการขัด ฝนอิฐ กอนกอและสอยางไมจนอิฐแนบสนิท อันสงผลดีตอการแกะสลัก ตกแตง
อาคารเปนอยางมาก ลักษณะสถาปตยกรรมจามปาที่ซับซอนและมีขนาดใหญเชนที่พบในชวาและเขมร
คงปรากฏใหเห็นมาจนถึงกลุมศาสนสถานในพุทธสถานที่ดงเซือ ง (Dong-duong) ซึ่งมีอายุอยูใ นราว
พ.ศ. 1418 เปนอยางชาที่สุด อาคารศาสนสถานจามปาสวนใหญมีลักษณะเปนหอคอยทรงปราสาท ราย
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รอบด ว ยอาคารอื่น ๆ ประกอบอยู ไ ม มากนัก และหลายแห งที่ ก ลุ มอาคารปราสาทเหล า นี้ จ ะสร า ง
ตอ เนื่อ งกันหลายยุค เชนปราสาทโพนาคา (Po Nagar) ที่เมืองยาตรัง (Nha-Trang) สว นปราสาทที่มี
ลักษณะเปนอาคารสามหลังเรียกกันก็มีที่ปราสาทขวงมี่ (Khoung-My)
พวกจามไมรูจักการกอหองโถงขนาดใหญ หากมีการกอหลังคาเพียงสองแบบคือ หลังคาแบบ
สันเหลื่อม (corbel) สําหรับพื้นที่อาคารขนาดเล็ก และหลังคาเครื่องไมมุงกระเบื้องสําหรับอาคารขนาด
ใหญ หอคอยปราสาทจามปามักไมนิยมการตกแตงอาคาร หากเนนที่ทรวดทรงหรือ สัดสว นที่สงางาม
มากกวา สัดสว นของอาคารดังกลาวจะถูกเนนดว ยเสาประดับอาคารและซุมทางเขาที่ใ หญโต สว น
หลังคาก็เปนการจําลองอาคารอาคารชั้นลางขึ้นไปเสมอ นอกจากหอคอยปราสาทแลวยังมีอาคารอีกสอง
ประเภทที่นิยมสรางกัน ไดแกอาคารที่เรียกวา “หอสมุด ” (ทํานองเดียวกับหอไตรในธรรมเนียมพุทธ
ศาสนาเถรวาทในปจจุบัน) ซึ่งมักมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ภายในประกอบดว ยหองสองหองภายใต
หลังคาโคงแบบสันเหลื่อม อาคารอีกประเภทไดแก “หองโถง” หรือ “หองประชุม” มีเปนอาคารขนาด
ใหญ ผนังอาคารบางๆ ของหองโถงนี้เจาะเปนชองหนาตางที่มีซี่ลูก มะหวดตกแตง หลังคาเครื่องไม
บางครั้งก็มีเสาขนาดใหญอีกสองแถวรองรับหลังคาเครื่องไมอ ยูภายในอาคาร ทํา ใหแบงพื้นที่ภ ายใน
เปนสามสวนแคบๆ การตกแตงอาคารทั้งหมดเหลา นี้ถา จะมีก็เปนการสลักตกแตงบนผนังอิฐ ยกเวน
บางสวนของอาคารที่ใชหินทรายแกะสลัก เชนกรอบประตูหนา ตาง หนาบัน หรือสวนตกแตงเครื่อ ง
หลังคา
ประติมากรรม ตรงกันขามกับสถาปตยกรรมจามปาที่มีระเบียบแบบแผนเครงครัดทั้งดา นการ
ออกแบบและเทคนิค งานประติมากรรมยามปาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเสมอ โดยจะเปนการ
สะทอนใหเห็นบทบาทศิลปะจากภายนอกมากกวาจะเปนการพัฒนาตามธรรมชาติภายในสังคมจามปา
เอง ถึงแมวาศิลปะจามปาจะเจริญสูงสุดในศิลปะแบบหมีเซิน กลุมอีหนึ่ง (Mi-son E.1) ที่เมืองตราเกียว
(Tra-kieu) แตรูปแบบประติมากรรมเหลานี้ก็กลับนิยมในสิ่งที่ขัดแยงกัน ระหวางลักษณะที่มีแบบแผน
กับลักษณะที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ หรือระหวางการตกแตงที่เรียบงายกับการตกแตงที่เกิน
เลย หรือมีทั้งลักษณะที่เหมือนจริง (realism) กับลักษณะจิตนาการ (fantasy) ผสมปนเปกันอยู
งานประติมากรรมลอยตัวจะคอยๆ ไดรับความนิยมนอยลง จนในที่สุดงานสลักนูนสูงจะกลาย
เปนที่นิยมมากที่สุด ภาพนูนสูงเหลานี้มักไมคํานึงถึงทาทางที่เปนธรรมชาติอีกแลว อันสงผลทําใหขาด
ลัก ษณะสมดุล ของภาพไป ในแงข องนั กประวัติ ศาสตร ศิล ปะ ความคงที่ แน นอนและความลึก ซึ้ง ที่
เปลี่ยนแปลงเสมอในงานศิลปะจามปาดังกลาวมานี้ ทําใหนักประวัติศาสตรศิลปะสามารถกําหนดรูป
แบบและอายุของประติมากรรมไดจากการศึกษาถึงเครื่องแตงกาย แบบผม และเครื่องประดับเทานั้น
Boisselier, Jean, “Champa” Forms and Styles: Asia. Slovakia: Danubia Print, 1994.
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ศิลปะเวียดนาม
โดยไมตองสงสัยเลยวาศิลปะเวียดนามจะเปนที่รูจักกันนอยมากหากเทียบกับศิลปะแบบอื่นๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เทาที่รูจักกันดีก็มีเพียงวัฒนธรรมดองซอน ซึ่งเปน วัฒนธรรมสัมฤทธิ์ยุค
แรกเริ่มในเวียดนาม และความสนใจสวนใหญเกี่ยวกับศิลปะเวียดนามก็มักมุงไปยังผลงานในรุนใหมๆ
ขณะที่ งานช า งฝ มือ ของเวี ยดนามส ว นใหญ ก็ ยังไม บรรลุ ผลทางด า นคุณ ภาพความงาม แมว า จะมี
ภาพพจนที่ดีก็ตาม แตที่นาหวงและอาจทําใหเขาใจผิดก็คือเมื่อกลาวถึงชื่อเสียงของศิล ปะเวียดนามคน
สวนใหญมักมองวาเปนสวนหนึ่งของศิลปะจีน ซึ่งยังไมถูกตองนัก ถึงแมนวาหลักประติมานวิทยาของ
เวียดนามจะสับสนและมีทา ทางที่เกินเลยจากหลักความจริงไปบา งก็ตาม อันเห็นไดจากการใชสีสัน
มากมายซึ่งเปนเรื่องปรกติในศิลปะเวียดนาม อยางไรก็ตามงานศิลปะเวียดนามก็ก็แสดงใหเห็นคุณภาพ
ความงามบางประการ เชนความละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทําใหศิลปะเวียดนามมีเอกภาพ ขณะที่งาน
สถาปตยกรรมเวียดนามก็มีลักษณะเดนในแงของการปรับตัวเขาหาธรรมชาติและภูมิประเทศ (ตรงขาม
กับสถาปตย –กรรมเขมรซึ่งแสดงตัวตนอยางเดนชัดดวยขนาดและการวางผังภูมิทัศน)
นับแตแรกแลวที่คอนขางเปนเรื่องลําบากในการทําความเขา ใจถึงความเชื่อ มโยงระหวา งงาน
ศิลปกรรมเวียดนามยุคแรกเริ่มกับงานศิลปกรรมในสมัยประวัติศาสตร และยิ่งมีการใหค วามสําคัญกับ
ศิลปะเวียดนามในระยะการยึดครองโดยจีน (ราวพุทธศตวรรษที่ 4 หรือ 5 – 15) มากจนเกิน ไป ทําให
ความเชื่อมโยงระหวางยุคแรกเริ่มกับยุคประวัติศาสตรดังกลาวดูมืดมนและถูกมองขามไป ซึ่งอันที่จริง
แล ว การยึ ด ครองของจี น ย อ มไม ส ามารถป ด กั้ น การสร า งสรรค ทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาว
เวียดนาม หรือป ดกั้น ความภูมิใ จในชาติข องตนเองได ยิ่งกวานั้ นการที่ศิลปะเวียดนามแพรมาแถบ
ตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีนก็มีผลโดยตรงตอพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเวียดนาม และ
การที่วัฒนธรรมเวียดนามซึ่งมีรากฐานมาจากวัฒ นธรรมจีน เขามาแทนที่ วัฒนธรรมแบบอินเดียใน
อาณาจักรจามปาและเขมรตอนใต (เหตุการณนี้เกิดขึ้น ในราวพ.ศ. 1523 – กลางพุทธศตวรรษที่ 25)
ดังนั้นโบราณสถานสําคัญๆ สวนใหญจึงตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามปจจุบัน ประการ
สุดทายมีขอสังเกตสําคัญประการหนึ่งคือ บทบาทศิลปะเวียดนามนับแตราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 9 นั้น
เปนศิลปะเนื่องในพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยา งยิ่งนิกายมหายาน ซึ่งอาจจะแพรมากับพิธีศพตามลัทธิ
จากจีนและจากอินเดีย (ทุกวันนี้ยังมีรูปประติมากรรมาของทา นโพธิธรรมผูนํา พุทธศาสนาลัทธิญาณ
จากอินเดียไปสูจีนปรากฏอยูตามวัดทั่วไปในเวียดนาม ตามประวัติกลาววาทานเปนสังฆนายกในนิกาย
นี้องคที่ ของอินเดีย และเปนองคแรกของจีน) ทําใหการปฏิบัติกิจทางพุทธศาสนาในเวียดนามตางไป
จากส ว นอื่ น ของคาบสมุ ทรอิ น โดจีน และมี ผลต อ แผนผั ง ของวั ด ในเวี ยดนาม สั ง เกตเห็ น ได จ าก
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ลักษณะเฉพาะของวิหารที่เต็มไปดว ยรูปเคารพตางๆ รวมทั้งพระพุทธเจา ในสวรรคที่เรียกวาธยานิพุทธะ รูปพระโพธิสัตว และอดีตพุทธเจาทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีรูปเทพเจา ในสวรรคจักรวาลตามคติ
พุ ทธศาสนา พระอรหั น ต ทั้ง ในพุท ธศาสนาและในลั ทธิ เ ต า ตลอดจนรู ปเทพเจ า และวี ร บุ รุษ ของ
เวียดนาม (ทั้งที่มีประวัติจริงและที่เปนตํานาน)
สถาปตยกรรม หลักฐานที่เกาที่สุดเห็นไดจากรูปอาคารจําลองตกแตงบนหนากลองมโหระทึก
และงานปูนปนรูปบานขนาดเล็กๆ เชนบานจําลองในสุสานซึ่งกําหนดอายุอยูในระหวางพุทธศตวรรษที่
9 – 11 สิ่งนี้แสดงใหเห็นความกาวหนาทางสถาปตยกรรมในยุคนั้นซึ่งมีลัก ษณะของปอมคายผสมอยู
ดวย ถึงแมวาอาคารขนาดใหญบางประเภท (hypogea) ซึ่งกอสรางดวยอิฐและมีการใชเพดานโคงและมี
แผนผังที่ซับซอนจะหลงเหลือมาจากยุคที่เวียดนามตกอยูภายใตการยึดครองของจีน แตก็ไมมีหลักฐาน
ใดที่ทําใหเราทราบถึงลักษณะของวัดของเวียดนามในยุคแรกสุดไดเลย สวนเจดียทรงถะที่เกา แกที่สุด
เชนเจดียจําลองจากบิงเซิน (Binh-son) ก็ไมเกาไปกวาพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 ขณะที่ซากอาคารเกาแกที่
คนพบในแหลงโบราณคดีที่ฮานอยก็ดูเหมือนวา จะมีอายุอยูใ นรุนเดียวกัน นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับ
สถาปตยกรรมเวียดนามในชว งพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 ก็มีนอยมาก เชน สุสานหลวงที่ลัมเซิน (Lamson) ซึ่งประกอบดวยโบสถที่ซับซอน ฉนวนทางเดิน และรูปปนทางโหราศาสตร อยางไรก็ตามอาคารที่
สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 23 และหลังลงมาไดแสดงถึงลักษณะ “คลาสสิค” ของสถาปตยกรรมไดเปน
อยางดี อาคารดังกลาวไดแกเจดียทรงถะ (เวียดนามเรียก chua) โบสถ (dinh) และโบสถประจํา ทองถิ่น
(den) ซึ่งสวนหลังคาเครื่องไมและเสาที่แกะสลักอยางงดงามแสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวแตกตางไปจาก
อิทธิพลศิลปะจีนอยางเห็นไดชัด แตนา เสียดายที่เปนเรื่องยากในการสรางภาพพัฒนาการของอาคาร
เหลานี้ขึ้นมาไดใหม เพราะอาคารเหลานั้นลวนไดรับการสรางขึ้นใหมหรือ ถูกดัด แปลงไปแลวทั้งสิ้น
อาคารทางทหารก็พบเห็นไดเชนกัน เชนปอมแปดเหลี่ยมของกําแพงเมืองดองฮอย (Dong-Hoi) ซึ่งมีอายุ
อยูในราวพุทธศตวรรษที่ 23 – 24 มีขอนาสังเกตตรงนี้วาสถาปนิกชาวเวียดนามคํา นึงถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวอาคารกับภูมิประเทศเสมอมา อันเปนผลมาจากการใหความสําคัญในทางปรัชญาและคุณคา
ทางความงามตอสถาปตยกรรมเหลานั้น
ประติมากรรม ขณะนี้เรายังไมสามารถหาขอ สรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของงานประติมากรรม
เวียดนามไดเนื่องจากการขาดแคลนขอมูลอยางเพียงพอ ถึงแมพระพุทธรูปเวียดนามสวนใหญจะแสดง
ถึงบทบาทศิลปะจีนอยางชัด เจน แตลัก ษณะทอ งถิ่นที่ปรากฏในรูปประติมากรรมประเภทอื่นเชนรูป
พระอรหันตก็ดูยิ่งใหญกวา สิ่งนี้ยังเห็น ไดชัด เจนจากรูปประติมากรรมที่สรา งขึ้นภายหลังปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 22 สวนใหญเปนงานไมแกะสลักลงรักและใชสีฉูดฉาด บางชิ้นก็ดูสวยงามและเดนมาก สวน
ลวดลายพันธุพฤกษาและภาพสัญลักษณตกแตงศิลาที่ใชประดับตามสุสานขนาดใหญก็สะทอนใหเห็น
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บทบาทศิล ปะจีนและศิลปะจามปา ขณะที่ลวดลายบางแบบก็แ สดงถึงลัก ษณะทอ งถิ่น เอง กระเบื้อ ง
เคลือบตกแตงสถาปตยกรรม ทั้งกระเบื้องหลังคาและกระเบื้องตกแตงผนังก็เปนงานศิลปกรรมที่สําคัญ
มาทุกยุคทุกสมัย งานหลอสัมฤทธิ์ก็มีมาตั้งแตยุคแรกเริ่มถึงยุคประวัติศาสตร ซึ่งในระยะหลังนี้มักเปน
พวกเครื่องใชในพิธีกรรมหรือใชในการสงคราม เชนกระถางธูป ระฆัง หรือปนใหญสัมฤทธิ์
เซรามิค เซรามิคนับเปนสวนสําคัญของงานศิล ปกรรมเวียดนามตั้งแตยุคแรกๆ มาแลว สวน
ใหญมีทั้งแบบ earthernware เชนแบบบานจําลองทั้งที่มีเคลือบและไมเคลือบ หรือ แบบ porcelain หรือ
เครื่อง celadon ซึ่งมีทั้งภาชนะที่ใชในชีวิตประจําวันและที่ใชในพิธีกรรม หรือใชตกแตงอาคาร การใช
สอยที่แตกตางกันนี้มีผลมาจากความหลายหลากของการผลิต ยกเวน เครื่องถวยที่นักประวัติศาสตร
ศิลปะเรียกวา “สีฟาแหงเว” (blue of Hué) ซึ่งผลิตขึ้นระหวางพุทธศตวรรษที่ 25 นั้นก็ถือเปนแบบที่มี
อิ ส ระจาก “อิ ทธิ พลศิ ล ปะจี น ” อย า งสิ้ น เชิ ง และแสดงให เ ห็ น ความเป น ตั ว ของตั ว เอง ทั้ ง ในดา น
องคประกอบ รูปทรง และการตกแตง บางครั้งเซรามิค เวียดนามก็กลายเปน สินคา ออกที่สําคัญเชนใน
พุทธศตวรรษที่ 21
ประวัติศาสตรศิลปะเวียดนามโดยสังเขป
ถึงแมวาจะเปนไปไมไดที่จะใหอรรถาธิบายอยางละเอียดในที่นถี้ ึงแบบศิลปะในแตละราชวงศ
ที่ปกครองเวียดนามอยางตอเนื่องกันมา แตเราสามารถกลาวถึงประวัติศาสตรศิลปะเวียดนามโดยสังเขป
ไดเปน 3 ยุคสําคัญๆ ดวยกัน
ยุคกอนประวัติศาสตร ยุคสัมฤทธิ์ไดปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกในตอนเหนือของเวียดนามในยุค
กอนคริสตกาล ดูเหมือนวางานสัมฤทธิ์ดังกลาวเกิดขึ้นในอาณาจักรวัน-ลัง (Van-lang) หรือดินแดนของ
พวกมีลายสักตามที่กลาวถึงในบันทึกประวัติศาสตร อยางไรก็ตามไมจนกวาศตวรรษที่ 5 กอ นคริสต กาลที่ วั ฒนธรรมดองเซิ น (Dõn-sön civilization) ซึ่งเป น วั ฒนธรรมสัมฤทธิ์ที่ สํา คั ญ ได เกิ ด ขึ้ น ใน
เวียดนาม ชื่อของวัฒนธรรมนี้มาจากชื่อแหลงที่คนพบหลักฐานสัมฤทธิ์ชิ้นแรกๆ ในเวียดนามเหนือ ซึ่ง
สามารถกําหนดลักษณะเดนไดจากเทคนิคงานสัมฤทธิ์ ตลอดจนคุณภาพและลักษณะดั้งเดิม รวมทั้งงาน
เซรามิคในวัฒนธรรมนี้ที่เจริญรุงเรือง วัฒนธรรมดองเซินไดเกิดขึ้นและมีวิวัฒนาการในเวียดนามเอง
และแพรกระจายไปทั่วแมในปจจุบัน อยางไรก็ตามขออา งที่กลาววาศิล ปะในวัฒนธรรมดองเซินให
อิทธิพลตอวัฒนธรรมจามปาก็ยังไมมีหลักฐานรองรับ ในทางกลับกันก็มีหลักฐานที่ชัดเจนวาวัฒนธรรม
ดองเซิ น ได ใ ห อิ ทธิ พ ลไปทั่ ว ทั้ งเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต แต จ ากช ว ง 111 ป ก อ นคริ ส ตกาลแหล ง
วัฒนธรรมนี้ก็ตกเปนจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรจีนในสมัยราชวงศฮั่น แตกระบวนการที่ทําใหเวียดนาม
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กลายเปนแบบจีน (sinicization) มาเริ่มอยางจริงจังในชวง 43 ปกอนคริสตกาล ภายหลังการกอการกบถ
ของกลุมพี่นองสาวตระกูลเตรือง (Trüng sisters)
ยุ ค เวีย ดนาม-จี น (43 ป ก อ นคริ สตกาล – พ.ศ.1448) ยุ ค นี้ เ ป น ระยะที่ อิ ทธิ พลศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมสมัยราชวงศฮั่นไดแพรเขามายังเวียดนามอยางมากมาย ภายใตการอพยพของชาวจีนตาม
นโยบายของผูมีอํานาจฝายจีน ศิลปะเวียดนามที่สรางสรรคขึ้นในยุคนี้เกิดจากการผสมกลมกลืนระหวาง
วัฒ นธรรมท อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมจีน ที่ หยิ บยื มมา (เช น ลัทธิ ข งจื๊ อ ลั ทธิ เต า และพุทธศาสนาแบบ
มหายาน รวมทั้งการติดตอขามมหาสมุทรกับอินเดีย) เราไมพบหลักฐานศาสนสถานในยุคเวียดนาม-จีน
นี้ อยางไรก็ตามหลักฐานอิฐจากสุสานแบบราชวงศฮั่นและถัง รวมทั้งสวนประกอบตา งๆ เชนดิน เผา
สัมฤทธิ์ เหล็ก หรือ งานไม ก็เป นหลัก ฐานถึงสถาปตยกรรมยุค นี้ไดบา ง ที่นา สังเกตคื องานเซรามิ ค
นับเปนสิ่งสําคัญในยุคนี้ ซึ่งจํานวนไมนอยมีมีการเคลือบดวย
ศิลปะยุคชาตินิยม (พ.ศ. 1448 ถึงปจจุบัน) เปนเรื่อ งจํา เปนที่ตองกลา วถึงศิลปะเดนๆ ในยุค
แรกของศิลปะไดเวียด (พุทธศตวรรษที่ 17 – ตนพุทธศตวรรษที่ 19) แรกเริ่มในปพ.ศ.1511 ดินแดนนี้
ถูกเรียกวาอาณาจักรได โก เวียด ในปพ.ศ.1612 เรียกวาไดเวียด จนกระทั่งถึงปพ.ศ. 2347 จึงเปลี่ยนชื่อ
มาเปนเวียดนามจนทุกวันนี้ ยุคนี้ปรากฏหลักฐานอาคารกออิฐขนาดใหญทั้งที่เปนพระราชวังผสมกับ
ปอมและที่เปนศาสนสถาน ซึ่งขณะนั้นพุทธศาสนากลายเปนศาสนาของรัฐ หอคอยทรงสถูปที่เรียกวา
ถะที่ บิงเซินและซากอาคารที่ขุ ดคน พบที่ ฮานอยยั งคงหลงเหลื อมาจากยุคนี้ อิท ธิพลศิลปะจามปาที่
เวียดนามเขา ไปยึ ดครองไดเขามามี บทบาทต อ ประติมากรรมเวียดนามเชนประติ มากรรมตกแตงใน
วัดพัทติช (Phat-tich) ภาชนะดินเผาในยุคนี้นับวามีความงามเปนอันมากดวยการตกแตงจากลายเขียนสี
และลายขูดขีดใตน้ําเคลือบ งานประติมากรรมแกะสลักในยุคนี้มีอายุอยูระหวางตนพุทธศตวรรษที่ 19
ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 ในสมัยราชวงศตรัน (Trãn dynasty)
ในตอนตนพุทธศตวรรษที่ 21 (ราชวงศลียุคหลัง) พยานหลักฐานหลงเหลือมาใหเห็นไดจาก
สุสานหลวงที่ลัมเซิน (Lam-sön) และงานตกแตงตลอดจนเซรามิค ซึ่งแบบที่มีชื่อเสียงและมีการสงออก
ไกลไปถึงเกาะญี่ปุนไดแกเครื่องลายครามที่ตัวภาชนะมีสีน้ําตาลชอกโกแลต
ศิล ปะสมัย ราชวงศตริน (Trinhs พ.ศ. 2076 – 2332) ลัก ษณะเดนของยุคนี้โดยเฉพาะอยา งยิ่ง
ภายหลังการสิ้นสุด ของพุทธศตวรรษที่ 21 -22 คือ การเพิ่มขึ้นของอาคารที่สรา งใหบรรพบุรุษหรือ
วีรบุรุษของชาติ หลายหลังที่ยังคงมีรูปแบบจีนเชนวันนินฟูก (Ninh-phuc Monastery) อยางไรก็ตามใน
งานออกแบบตกแตงและประติมากรรมกลับมีรูปแบบของตนเอง และถอยหา งออกจากอิทธิพลศิล ปะ
จีนในดานความงาม งานเซรามิคยุคนี้ยังคงเลียนแบบกันตอๆ มา หากแสดงถึงฝมือที่ดีขึ้นและมีการ
ออกแบบที่หลากหลายมากกวาเดิม
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ศิล ปะสมัย ราชวงศเหวียน (Nguyens พุทธศตวรรษที่ 23 – ตนพุทธศตวรรษที่ 25) เปนเวลา
หลายศตวรรษควบคูไปกับราชวงศตรินที่ศิลปะไดงอกงามและมีการปรับตัวลงไปแถบทางใตมากยิ่งขึ้น
นาเสียดายที่หลักฐานสวนใหญถูกทําลายลงไปในสงครามระหวางพุทธศตวรรษที่ 24 หรือไมก็จากการ
บูรณปฏิสังขรณขนานใหญ อยางไรก็ตามภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ยังมีอาคารสําคัญสองหลังของ
ยุค พุทธศตวรรษที่ 24 – 25 หลงเหลือมาถึงยุคของเราอยู นั่นคือพระราชวังเวและปอมแปดเหลี่ยมที่
ออกแบบตามปอมของฝรั่งเศสแตสรางขึ้นดวยเทคนิคทองถิ่นเวียดนามเอง การออกแบบอาคารเหลานี้
ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดอยางนาชื่นชม เปนผลงานของสถาปนิกที่กระชุมกระชวยดวยความคิดวา
ลักษณะภูมิประเทศและรูปแบบสถาปตยกรรมมีความสัมพัน ธกันอยางที่ไมส ามารถแยกได ในสมัยนี้
ศิลปะการหลอเครื่องสัมฤทธิ์ไดแพรหลายกวางขวางมาก และการสืบทอดเทคนิคอันยอดเยี่ยมของชา ง
ในยุคนั้นก็ปรากฏใหเห็นไดจากกระถางธูปบูชาราชวงศเหวียนในพระราชวัง เชนเดียวกับระฆังขนาด
ใหญในวัดเถียนมู (Thien Mu Monastery) ที่เว
Boisselier, Jean, “Vietnam” Forms and Styles: Asia. Slovakia: Danubia Print, 1994.

กรณีศึกษา : พระราชวังตองหามแหงเว
เมืองเว (Hué) เปนเมืองหลวงเกาของเวียดนาม สรางขึ้นในสมัยราชวงศเหวียนในปพ.ศ. 2345
โดยความสนับสนุนดา นการเงินบางสวนจากฝรั่งเศส ภายหลังที่ไดรับชัยชนะจากกองทัพฝายเหนือ
(ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร) ตัวเมืองตั้งอยูริมฝงแมน้ํา น้ําหอม หรือ Perfume River
ลักษณะทั่วไปประกอบดวยเมืองยอย ๆ ที่เรียกวา citadel (ปอม) รวมทั้งยังมีสุสานหลวงดวย ตัว citadel
จะประกอบไปดวยพระราชวังของจักรพรรดิ สถานที่วา ราชการ ที่พํานักของเหลาขาราชบริพาร และ
โรงเรียนสําหรับโอรสธิดาของพระจักรพรรดิและบุตรของเหลาเชื้อพระวงศและขุนนาง ถือเปนเมือ ง
ซอนเมือ ง อยา งไรก็ตามในความที่เ มืองเว โดยเฉพาะอย างยิ่งพระราชวังเวซึ่ งไดรับ เอาแนวคิดและ
รูปแบบของพระราชวังตองหามที่กรุงปกกิ่งเขามาใชใ นการออกแบบ แตพระราชวังและสุส านของ
จักรพรรดิหลายแหงก็ยังมีลักษณะศิลปกรรมเวียดนามเองผสมผสานอยูอยางแยกกันไมออกอีกดวย
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พื้นฐานทางประวัติศาสตรโดยสังเขป
ดั ง ที่ เราทราบกั น ดี อ ยู แ ล ว ว า มี พอ ค า ชาวอิ น เดี ยและชาวจี น ได เ ดิ น ทางมาค า ขายยั งเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตนับแตตนคริสตกาลมาแลว แตเวียดนามกลับเปนประเทศเดียวที่รับเอาวัฒนธรรมจีน
เขาไวอยางเต็มที่ดวยสาเหตุคือ ภายหลังการทําลายวัฒนธรรมดองเซินทางตอนเหนือของเวียดนามลงได
แลว กองทัพจีนของราชวงศฮั่นก็เขายึดครองและถือเอาเวียดนามเปนจังหวัดหนึ่งของจีนอยูนานนับพัน
ป ในระยะเวลาดังกลาวจีนไดกําหนดใหชาวเวียดนามใชระบบเกษตรกรรม ตลอดจนระบบการศึกษา
และวรรณคดีแบบจีน ในบางครั้งเวียดนามก็สามารถปลดแอกจากจีนไดในชวงสั้น ๆ เชนเมื่อจีนเสื่อม
อํานาจลงในชวงปลายสมัยราชวงศถัง แตเวียดนามก็กลับตกเปนของจีนอีกเมื่อราชวงศใหมของจีนกาว
ขึ้นมา อย า งไรก็ตามนา สังเกตว า แม เวี ยดนามจะตั้ง ราชวงศ ของตนเองขึ้น ได ใ นเวลานั้น แตก็ คงมี
ลั ก ษณะเลี ยนแบบการปกครองของจีน อยู ในบรรดาราชวงศ ต า ง ๆ ของเวี ยดนาม ราชวงศ ลี (Ly
Dynasty พ.ศ.1543-1768) ของเวียดนามนับเปนยุครุงเรืองที่สุด จีนสามารถเขา ครอบครองเวียดนามได
อีกครั้งในสมัยราชวงศหมิงเมื่อราวพ.ศ. 1943-1970
ภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ
ภาษาโดยเฉพาะอยา งยิ่ งการใช อั ก ษรของชาวเวีย ดนามล ว นแสดงถึงบทบาทอิ ทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากภายนอกเสมอ ภาษาเวียดนามมีวิวัฒนาการตามลําดับอยู 3 ชนิด คือ
1. อักษรจื๊อยอ (chu nho) คือการยืมอักษรจีนมาใชเขียนภาษาเวียดนามในยุคแรกเริ่ม ถือกันวา
ปญญาชนเวียดนามจะตองรูจักใชอักษรจื๊อยอนี้อยางลึกซึ้ง แมกระทั่งในปจจุบันก็ตาม สาเหตุก็เพราะ
เกี่ยวของโดยตรงกับการเรียนรูลัทธิธรรมเนียมขงจื๊อ ซึ่งเปนแบบแผนในการบริหารบานเมือง ดังมีการ
สอบระบบจอหงวนของจีน เชน กั น ลัทธิข งจื๊ อ ที่ไดอิทธิ พลมาจากจีน นี้ยังกลายเป นวิถีชี วิตของชาว
เวียดนามมาโดยตลอด (ทํานองเดียวกับที่ปราชญราชบัณฑิตไทยจะตองรูภาษาบาลี)
2. อักษรจื๊อโนม (chu nôm) คืออักษรที่ปราชญเหวียนเทวียนกวีสมัยพุทธศตวรรษที่ 18-19 คิด
ขึ้น เพื่ อ ใช แ ทนอั กษรเวี ยดนาม-จี นเดิ ม (อั ก ษรจื๊ อยอ) แตมัก เป น ที่ นิ ยมใชเ ฉพาะในหมู ก วีแ ละการ
ประพันธมากกวาเพราะมีความซับซอนมาก
3. อักษรกวกหงื๊อ (quoc ngú) เปนอักษรเวียดนามที่ไดรับการปรับปรุงขึ้นโดยมิชชันนารีนิกาย
เยซูอิตจากฝรั่งเศสชื่อ Alexandre de Rhodes ผูเปนนักภาษาศาสตรดวย เพื่อใชในหมูคาทอลิกเมื่อปพ.ศ.
2149 ดวยการใชอักษรโรมันมาสะกดคําเวียดนาม แตอักษรกวกหงื๊อซึ่งแปลวาอัก ษรแหงชาตินี้เพิ่งจะ
ไดนํามาใชอยางเปนทางการในโรงเรียนทั่วเวียดนามก็ตกเขาไปในปพ.ศ.2449 นี้เอง
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สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมดานภาษาและการใชอักษรของชาวเวียดนามดังกลา ว เราสามารถ
อธิบายเชื่อมโยงมายังระบบการศึกษาเดิมและสถาปตยกรรมของเวียดนามที่นาสนใจ 2 ประการดวยกัน
กลาวคือ
1. การสอบจอหงวน (Imperial exams) คือระบบการสอบหลวงเพื่อเขา รับราชการ ซึ่งบรรดา
นักศึกษาหรือผูคงแกเรียนทุกคนที่ตองการจะเขารับราชการจะตองมาสอบรวมกัน ที่สนามสอบ ระบบ
การสอบที่รับรูปแบบมาจากจีนนี้ยังคงปฏิบัติกันมาจนถึงปพ.ศ. 2462 จึงยกเลิกไป
2. Temple of Literature เปนอาคารสถาปตยกรรมที่มีอยูในเมืองตาง ๆ โดยเฉพาะที่ฮานอย ถือ
เปนสถานที่เคารพบูชาตอปายชื่อของผูสอบผานจอหงวน ถือเปนเกียรติยศอยางสูงของวงศตระกูล และ
ยังเปนการเลื่อนสถานภาพทางสังคมอีกดวย ซึ่งมีขุนนางไมนอยที่มาจากตระกูลชาวนาในชนบท
ศาสนาและความเชื่อ
การนับถือบรรพบุรุษ (ancestor worship) และการถือผี (animism) ยังคงเปนความเชื่อพื้นฐาน
ของคนในประเทศเวียดนามอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งชนชาติไตที่ตั้งบานเรือนอยูอยางหนาแนนตามบริเวณ
รอบนอกของกรุงฮานอย แตในสวนของชาวเวียดเองไดรับเอาลัทธิขงจื๊อจากจีนมาดัดแปลงใชในใน
วัฒนธรรมของตนเองแลว นอกจากนี้ก็ยังมีศาสนาพุทธมหายานและศาสนาคริสตอยูบาง อยางไรก็ตาม
ลัทธิขงจื๊อนับเปนลักษณะวัฒนธรรมหลักของชาวเวียดนามได ทั้งยังเปนหัวใจของการแสดงและการ
ละครเสมอมา เพราะมักเปนเรื่องความชื่นชมยินดีในความดีของมนุษย การเคารพซึ่งกันและกันตามคํา
สอนของขงจื๊อ การเคารพตอจักรพรรดิ  ตลอดจนเรื่องของความเฉลียวฉลาดในการตัดสินคดีความของ
ขุนนาง รวมทั้งเรื่องอิงประวัติศาสตรก็มีอยูบาง
ลักษณะสังคมเวียดนาม
เวียดนามมีการแบงชนชั้นทางสังคมออกเปน 4 กลุมดวยกัน คือ
1. จัก รพรรดิ ถื อ เป น บุ คคลสูงสุด ในสั งคมตามคติข งจื๊อ เพราะเปนผู ดํา รงสถานะสํ า คั ญ 4
ประการดวยกันคือ
- เปนบิดาของชาติ ตามลักษณะสังคมที่ชายเห็นใหญ (patriarch)
- เปนผูปกครองสูงสุด
- เปนผูนําทางศาสนา ตามความเห็นของขงจื๊อ
- เปนผูติดตอเชื่อมโยงระหวางโลกมนุษยกับสวรรค
2. นักการศึกษา หรือ ผูคงแกเรียน (scholar) ซึ่งนิยมใชภาษาจีนกลาง (แมนดาริน)
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3. ชาวนา/ชางฝมือ
4. พอคา
สังคมเวียดนามถือวาครอบครัวมีความสําคัญมากกวาปจเจกบุคคล อันเนื่องมาจากคําสอนของ
ขงจื๊อนั่นเอง รวมทั้งการใหความสําคัญกับความสัมพันธของคนในสังคมดวย เชน ผูนอ ยตองเคารพผู
อาวุโส เด็ก ๆ ตองเคารพเชื่อฟงบิดามารดา ภรรยาตอ งเคาพรสามี คนในครอบครัวตองเคารพตอ พอ
เชนเดียวกับที่ประชาชนทุกคนตองเคารพตอจักรพรรดิผูเปนบิดาของชาติ
สถาปตยกรรมเว: พระราชวัง และสุสานหลวง
ดูเหมือนวาปรัชญาและรสนิยมอันสําคัญประการหนึ่งของชาวเวียดนามคือความกลมกลืน กับ
ธรรมชาติ (harmony with nature) ซึ่งงานสถาปตยกรรมเวียดนามไดแสดงออกถึงแนวความคิดดังกลา ว
อยางชัดเจน เพราะงานสถาปตยกรรมเวียดนามมักใชวัสดุจําพวกไม หิน อิฐ และเครื่องหลังคาที่ทําจาก
เครื่องเซรามิคอยางกลมกลืน และมักมีก ารจัดสวนธรรมชาติเขาเปนสว นหนึ่งของตัวสถาปตยกรรม
อยางขาดไมได สวนเวียดนามนี้ยังใหอิทธิพลตอประชากรในเมือ งหลวงพระบางในชวงที่ยังมีเจามหา
ชีวิตอยูอีกดวย
กลาวโดยทั่วไป สถาปตยกรรมเวียดนามจะมีลักษณะเดน ๆ ดังนี้
1. ตัวอาคารจะมีสวนขยายออกในแนวนอนมากกวาจะขยายออกในแนวสูง ทํา ใหมีประตูพับ
หลายบานเปดออกไดตลอดแนวผนัง
2. ไมมีการจัดวางแผนผังโดยยึดศูนยกลางเปนหลัก อาคารแตละหลังมีขนาดไมใหญโต และจะ
ตั้งอยูกระจายกันไปตามภูมิประเทศ กลมกลืนกับธรรมชาติ ดังนั้นเราจะไมเห็นอาคารใดอาคารหนึ่งที่
สูงเดนเปนพิเศษ และไมมีอาคารใดที่มีหนาที่ใชสอยหลาย ๆ อยางรวมกัน ไมวาจะเปนอาคารบานเรือน
หรือพระราชวังลวนมีลักษณะกระจายกันไปทั้งสิ้น
3. ชาวเวี ยดนามมีความคิ ดวา “กําแพง” ไม ใชเครื่องแบงแยก หากเป นการรวมสิ่ งตา ง ๆ ที่
เกี่ยวของกันเขาไวดวยกัน ดังนั้นกําแพงจึงเปนสิ่งกําหนดขอบเขตของกลุมทํางาน (working group) ของ
แตละกลุมใหเปนสัดสวน เชน กําแพงบาน หรือกําแพงหมูบาน ซึ่งมักมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมเพราะชาว
เวียดนามถือวาเปนลักษณะสัณฐานของโลก
4. สําหรับพระราชวังตอ งหา มแหงเว พระจัก รพรรดิจะประทับอยูใ นพระราชวังที่ ตั้งอยูใ น
แนวแกนเหนือ-ใต โดยตัวที่ประทับจะอยูทางทิศเหนือและหันหนามาทางทิศใต เชนเดียวกับพระราชวัง
ตองหามที่ปกกิ่ง เพราะมีธรรมเนียมที่ถือวาพระจักรพรรดิเปรียบเสมือนดาวเหนือ (Pole star) ผูคอยดูแล
ทุกขสุขของราษฎรที่อยูทางทิศใต แมแตสุสานหลวงอีกหลายแหง เชน สุสานของจักรพรรดิตือดึ๊ก และ
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จัก รพรรดิไคดิ่งก็ วางตัว อยูในแนวทิศเหนือ-ใตเช นกัน ลัก ษณะเช นนี้ตรงข ามกับแนวความคิดเรื่อ ง
ระบบจักรวาลของเขมรเชนเมืองพระนคร ซึ่งจะใหความสําคัญกับพระสุเมรุที่ศูน ยกลาง อันสงผลตอ
ขนาดที่ใหญโตอยางเห็นไดชัดดวย
5. พืชพันธุไมตาง ๆ ที่ใชตกแตงสถาปตยกรรมลวนมีความหมายทางสัญลักษณทั้งสิ้น เชน ตน
สนที่ใชตกแตงสุสานตาง ๆ จะแสดงถึงความมีอายุยืน

ดูเพิ่มเติมใน สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ,์ เวียดนามสองรส (พิมพครั้งที่ 2) กรุงเทพ: สํานักพิมพสายธาร, 2543
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