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บทคััดย่่อ

บทความวิิจััยนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์ 3 ประการ คืือ 1) เพื่่�อศึึกษาคติิจัักรวาลใน
งานพุุทธสถาปััตยกรรมล้้านนา 2) เพื่่�อศึึกษาพุุทธสถาปััตยกรรมวััดพระธาตุุหริิภุุญชััย
วรมหาวิิหาร 3) เพื่่�อวิิเคราะห์์คติิจัักรวาลในงานพุุทธสถาปััตยกรรมวััดพระธาตุุหริิภุุญชััย
วรมหาวิิหาร เป็็นงานวิิจััยเป็็นเชิิงคุุณภาพประกอบด้้วยการศึึกษาทางเอกสาร
ผลการวิิจัยั พบว่่า 1) ศิิลปินิ ล้้านนาได้้นำำ�แนวความคิิดเรื่่อ� งพุุทธจัักรวาลวิิทยา
มาใช้้ในงานศิิลป์์ ศิิลปิินได้้ถ่่ายทอดเรื่่�องพุุทธจัักรวาลวิิทยาออกมาในงานศิิลปะเชิิงรููป
ธรรม พุุทธจัักรวาลวิิทยา ประกอบด้้วยภููเขาสุุเมรุุเป็็นศููนย์์กลางของจัักรวาล ศิิลปิินได้้
นำำ�แนวความคิิดนี้้�ไปสู่่�การวางผัังวััด เช่่น การสร้้างเจดีีย์์แทนความหมายของภููเขาสุุเมรุุ
ซึ่่�งเป็็นศููนย์์กลางจัักรวาลอยู่่�ภายในวััด
2) พุุทธสถาปััตกรรมภายในวััดพระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััยวรมหาวิิหาร แบ่่งออกเป็็นสอง
ชั้้�นมีีกำำ�แพงแก้้วล้้อมเขตพุุทธาวาสชั้้�นใน และมีีกำำ�แพงชั้้�นนอกล้้อมเขตของวััดไว้้ทั้้�งหมด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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มีี “จตุุรวิิหารทิิศ” ทั้้�งสี่่�ล้้อมรอบองค์์ พระธาตุุหริิภุุญชััย พระวิิหารหลวงตั้้�งอยู่่�ทางทิิศ
ตะวัันออก วิิหารพระละโว้้ตั้้�งอยู่่�ด้้านทิิศเหนืือ วิิหารพระทัันใจตั้้�งอยู่่�ด้้านทิิศตะวัันตก
วิิหารพระพุุทธตั้้�งอยู่่�ด้้านทิิศใต้้ และเขาพระสุุเมรุุจำำ�ลอง ทั้้�งหมดนี้้�ตั้้�งอยู่่�ภายในกำำ�แพง
แก้้ว จึึงเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นจึึงถืือว่่าเป็็นการจััดวางผัังตามคติิจักั รวาลวิิทยาตามพระพุุทธศาสนา
3) การแทนสััญลัักษณ์์ทางจัักรวาลวิิทยาภายในวััด ด้้านหน้้าเมื่่อ� เดิินเข้้าวััดจะ
ต้้องผ่่านซุ้้�มประตููโขง ซึ่่�งจำำ�ลองมาจากป่่าหิิมพานต์์ มีีสิิงห์์อยู่่�คู่่�หนึ่่�งอยู่่�ทางเข้้าประตููก่่อน
เข้้าไปยัังเขาพระสุุเมรุุและยัังมีีทวีีปทั้้�ง 4 คืือ ชมพููทวีีป อมรโคยานทวีีป ปุุพพวิิเทหะ
ทวีีป และ อุุตรกุุรุุทวีีป

คำำ�สำำ�คััญ: พุุทธจัักรวาลวิิทยา, พุุทธสถาปััตยกรรม
Abstract

This research article is of three objectives: 1) to examine the
concept of Buddhist cosmology in Lanna architecture, 2) to investigate
the Buddhist architecture of Wat Phra That Hariphunchai and 3) to analyze
the concept of Buddhist cosmology as found in architecture of Wat Phra
That Hariphunchai. This research was conducted through a qualitative and
documentary method.
The results revealed that It has been found that Lanna artists have
applied the concept of Buddhist cosmology in art and conveyed it in concrete
art. As we all know, Buddhist cosmology is composed of Sumeru mountain
as the center of the universe, artists have introduced this idea to temple
planning such as the construction of a pagoda instead of Sumeru mountain as
the center of the universe within the temple.
Regarding the Buddhist architecture in Wat Phra That Hariphunchai,
the temple wall is divided into two, one is called the low wall surrounding a
pagoda or Buddhàvàsa and another called the high wall surrounding a temple.
The Four Pavilions were built surrounding all four directions of the Grand Pagoda.
The Four Pavilions are as: Viharn Luang or Buddha-image hall is located in the
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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east, Lavo Vihara is located on the north, Tanjai Vihara is located on the west
and the Buddha Vihara is on the south. In addition, there are four small halls
namely: Viharn Phra Chao Pan Ton or A Hall of Thousands Buddhas, Viharn
Phra Sai Yard or the Reclining Buddha Hall, Viharn Phra Chao Klak Klua or Hall
of Red Buddha, Viharn Phra Bath See Roi or Hall of Four Buddhas Footprints
and Mount Sumeru models. All of these are located within the low wall
surrounding a pagoda or Buddhàvàsa. Therefore, it is considered as the starting
point to be an arrangement according to the Buddhist cosmology.
In terms of the representation of cosmological symbols within
temples, when walking into the temple, all will pass the Arch, which was
modeled from Himmavanta forest. There were a pair of lions in the entrance
before entering the Sumen Mountain, and there were also four continents:
Jambudvīpas, Aparagodānīyas, Pūrvavidehas and Uttarakus.

Keywords: Buddhist Cosmology, Buddhist Architecture

บทนำำ�

สถาปััตยกรรมในประเทศไทยมีีหลัักฐานอยู่่�มากมายในปััจจุบัุ นั ส่่วนใหญ่่เป็็น
สถาปััตยกรรมพระทางพุุทธศาสนา ซึ่่�งถืือกำำ�เนิิดมาจากประเทศอิินเดีีย และได้้เผยแผ่่
พุุทธศาสนาเข้้ามาในประเทศไทย จึึงมีีการก่่อสร้้างงานพุุทธสถาปััตยกรรรมที่่�เป็็นลัักษณะ
เฉพาะแบบไทยและล้้านนา ในสมััยกษััตริิย์์กััมพููชา ราชวงศ์์สุุริิยวรมัันเรืืองอำำ�นาจนั้้�น
ได้้แผ่่อาณาเขตขึ้้น� มาทั่่�วภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือและภาคกลางของประเทศไทย และตั้้ง�
เมืืองละโว้้ (สนอง วรอุุไร, 2525: 18 - 21) ได้้มีีการนัับถืือพระพุุทธศาสนาแบบมหายาน
ในสมััยนั้้�นมหายานได้้ผสมผสานกัับศาสนาฮิินดููเข้้าไว้้ด้้วยกััน และในสมััยอาณาจัักรหริิ
ภุุญชััย กษััติิรย์์แห่่งเมืืองละโว้้ได้้ส่่งพระธิิดาชื่่�อว่่า พระนางจามเทวีีให้้มาปกครองเมืือง
หริิภุุญชััย (วััดพระธาตุุหริิภุุญชััย วรมหาวิิหาร, 2557: 49)
ในยุุคของพระนางจามเทวีี พระพุุทธศาสนามีีความเจริิญรุ่่�งเรืืองเป็็นอย่่าง
มาก ในด้้านงานสถาปััตยกรรมมีีความโดดเด่่น มีีการจััดผัังในการสร้้างวััดได้้อย่่างชััดเจน
เป็็นรููปแบบแผน งานด้้านประติิมากรรมยัังมีีรููปแบบที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์เฉพาะตััว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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อาณาจัักรหริิภุุญชััยในตำำ�ราจามเทวีีวงศ์์ได้้ค้้นพบเมื่่�อปีี พ.ศ. 1200 (หน่่วย
อนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมศิิลปกรรมท้้องถิ่่�นจัังหวััดลำำ�พููน มีีฤาษีีสององค์์: มมป: 1) ชื่่�อสุุเทวฤาษีี
และสุุกกทัันตฤาษีี ได้้รวบรวมสร้้างเมืืองหริิภุุญชััยจึึงให้้ทููตไปทููลเชิิญพระนางจามเทวีี
ซึ่่�งเป็็นพระราชธิิดาของพระเจ้้ากรุุงละโว้้ปกครองเมืืองหริิภุุญชััย จึึงทำำ�ให้้นครหริิภุุญชัั
ยเป็็นศููนย์์กลางแห่่งการค้้า ศาสนา การเมืือง และเป็็นเมืืองที่่�มีียุุทธศาสตร์์ทางทหาร
ซึ่่�งจุุดเด่่นของเมืืองหริิภุุญชััยคืือเป็็นเมืืองที่่�มีีผัังเมืืองเป็็นรููปหอยสัังข์์ โดยเอาระบบภููมิิ
จัักรวาล ซึ่่�งมีีเขาพระสุุเมรุุเป็็นศููนย์์กลางแห่่งจัักรวาล
สถาปัั ต ยกรรมในสมัั ย “อาณาจัั ก รหริิ ภุุ ญ ชัั ย ” (พระโพธิิ รัั ง สีี, 2516:
55) ได้้ รัั บ อิิ ท ธิิ พล ศิิ ลป กรรมมาจากละโว้้ (ลพบุุ รีี ) และมีีคติิ ใ นการสร้้ า งผัั ง เมืือง
ตามคติิ จััก รวาล สถาปัั ต ยกรรมที่่�ค้้น พบ คืือ วัั ดพร ะคง วัั ดปร ะตูู ลี้�้ วัั ดด อนแก้้ ว
วัั ด มหาวัั น วัั ดพร ะคงฤาษีี วัั ดพร ะธาตุุ ห ริิ ภุุ ญ ชัั ย วัั ด เจดีีย์์ กู่่�กุุ ด เจดีีย์์ สี่่� เ หลี่่� ย ม
วัั ดจ ามเทวีี และวัั ดพร ะธาตุุ ห ริิ ภุุ ญ ชัั ย พระเจ้้ า อาทิิ ต ยราชได้้ สร้้ า งพระธาตุุ เ พื่่� อ
บรรจุุ พร ะบรมสารีีริิ ก ธาตุุ ขึ้้� น ในเขตพระราชวัั ง ต่่ อ มาเมื่่� อ พญาสัั พสิิ ท ธิิ ร าชได้้ ขึ้้� น
ครองราชย์์ ใ นอาณาจัั ก รหริิ ภุุ ญ ชัั ย ได้้ มีี การก่่ อ พระธาตุุ ใ ห้้ มีี ขนาดใหญ่่ ขึ้้� น กว่่ า เดิิ ม
แต่่ยังั คงรููปแบบสถาปััตยกรรมเดิิมเอาไว้้ เมื่่อ� พญามัังรายตีีเมืืองหริิภุญ
ุ ชััยได้้ก็ท็ รงให้้มีีการ
บููรณปฏิิสังั ขรณ์์องค์์พระธาตุุขึ้้น� และยัังมีีพระมหากษััตริิย์ห์ ลายพระองค์์ในอาณาจัักรล้้าน
นาที่่บู� รณป
ู ฏิิสังั ขรณ์์องค์์พระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััย จนถึึงสมััยพระเจ้้าติิโลกราช พระองค์์ได้้บูรณ
ู ะ
องค์์พระธาตุุอีีกครั้้ง� โดยผสมผสานศิิลปะพุุกามเข้้ามาในองค์์ระฆัังแบบทรงลัังกาจนกลายเป็็น
รููปแบบเฉพาะตััว จึึงได้้เป็็นเจดีีย์์ทรงระฆัังแบบล้้านนา และในวััดพระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััยยัังมีีเขา
พระสุุเมรุุจำ�ล
ำ อง ซึ่่ง� สร้้างโดยความเชื่่อ� เรื่อ�่ งของจัักรวาลวิิทยา ความเชื่่อ� เรื่อ�่ งของแกนกลาง
ของจัักรวาล รููปแบบทางสถาปััตยกรรมประกอบด้้วยฐานเขีียงกลมซ้้อนกััน 3 ชั้้น� รองรัับ
ท้้องไม้้ประดัับด้้วยลููกแก้้วอกไก่่และกรอบช่่องกระจก เหนืือขึ้้น� ไปเป็็นบััวหงายรัับเขาพระสุุเมรุุ
ซึ่่ง� ประกอบด้้วยสััตตบริิภัณ
ั ฑ์์ และมหานทีีสีีทัันดรจำำ�ลองชั้้น� บนสุุดประดัับด้้วยไพชยนต์์มหา
ปราสาทซึ่่ง� เปรีียบเสมืือนที่่ปร
� ะทัับของพระอิินทร์์ และถืือว่่าเป็็นแกนกลางของจัักรวาล

วััตถุุประสงค์์

1) เพื่่�อศึึกษาคติิจัักรวาลในงานพุุทธสถาปััตยกรรมล้้านนา
2) เพื่่�อศึึกษาพุุทธสถาปััตยกรรมวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร
3) เพื่อ่� วิิเคราะห์์คติิจักั รวาลในงานพุุทธสถาปััตยกรรมวััดพระธาตุุหริิภุญุ ชััยวรมหาวิิหาร
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ระเบีียบวิิธีีวิิจััย

การวิิจััยเรื่่�อง วิิเคราะห์์คติิจัักรวาลงานพุุทธสถาปััตยกรรมวััดพระธาตุุหริิภุุญชััย
วรมหาวิิหารการวิิจััย นี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้้วย
การศึึกษาภาคเอกสาร (Documentary Research) โดยมีีขั้้�นตอนการศึึกษาดัังต่่อไปนี้�้
1) รวบรวมข้้อมููลชั้้�นปฐมภููมิิ ได้้แก่่ พระไตรปิิฎก คััมภีีร์์โลกบััญญััติิ คััมภีีร์์
โลกุุปปััตติิ คััมภีีร์์จัักรวาฬทีีปนีี คััมภีีร์์ไตรภููมิิกถา คััมภีีร์์โลกทีีปนีี คััมภีีร์์จัักรวาล
ในศาสนาพราหมณ์์ฮินดู
ิ ู สถาปััตยกรรมไทย สถาปััตยกรรมล้้านนา จามเทวีีวงค์์ เป็็นต้น้
2) รวบรวมข้้อมููลชั้้นทุ
� ติุ ยิ ภููมิิ ได้้แก่่ บทความ ตำำ�ราวิิชาการ งานวิิจัยั เอกสาร
ข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์
3) เก็็บรวบรวมคติิภูมิู จัิ กั รวาล พุุทธสถาปััตยกรรม รวมถึึงการจััดผัังจัักรวาลที่่�
ปรากฏในวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร เพื่่�อเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐานข้้อมููล
4) สััมภาษณ์์เจ้้าอาวาส พระภิิกษุุ ภายในวััดพระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััยวรมหาวิิหาร และ
นัักวิิชาการด้้านศิิลปะ
5) วิิเคราะห์์ข้้อมููลจากเอกสารและข้้อมููลที่่�สััมภาษณ์์
6) สรุุปผลการวิิจััย

ผลการวิิจััย

จากการที่่� ผู้้�วิิจััยได้้การศึึกษาเรื่่�อง วิิเคราะห์์คติิจัักรวาลงานพุุทธสถาปััตยกรรม
วััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร มีีเนื้้�อหาสาระสำำ�คััญ ดัังต่่อไปนี้้�

\

ภาพที่่� 1 การแสดงให้้เห็็นแนวแกนของผัังวััดพระธาตุุหริิภุุญชััย
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1) คติิจัักรวาลในงานพุุทธสถาปััตยกรรมล้้านนา
คติิความเชื่่อ� การนำำ�แนวความคิิดการสถาปััตยกรรมล้้านนา ที่่�มีคี วามเชื่่อ� มโยง
กัับจัักรวาลวิิทยาขึ้้�นมา ในจัักรวาลนั้้�น จะมีีลัักษณะเป็็นวงกลมวางซ้้อนเรีียงกัันบนแกน
กลางวงกลม มีีมณฑลต่่างๆ และเหนืือขึ้้น� ไปเป็็นวงกลมแห่่งห้้วงน้ำำ�� เป็็นแหล่่งกำำ�เนิิดของ
ภููเขาจัักรวาล คืือเขาพระสุุเมรุุ ซึ่่�งจะประกอบไปด้้วยห้้วงน้ำำ�� แผ่่นดิิน และอากาศ ดััง
นั้้�นนักั ปราชญ์์ชาวล้้านนา สกุุลช่า่ งต่่างๆ จึึงได้้นำำ�แนวความคิิดการสร้้างสถาปััตยกรรมใน
พระพุุทธศาสนาขึ้้น� โดยให้้มีคี วามสััมพัันธ์กั์ บั แนวความคิิดเรื่่อ� งจัักรวาลวิิทยาเพื่อ่� สื่่อ� ความ
หมายสััญลัักษณ์์ต่า่ งๆ ออกมาในรููปแบบพุุทธศิิลปกรรม ดัังนั้้�นพุทุ ธสถาปััตยกรรมที่่�อยู่่�ใน
วััด อาทิิ สถููป หรืือเจดีีย์์จึึงเป็็นศููนย์์กลางจัักรวาลภายในวััดนั้้�นๆ
คติิจัักรวาลวิิทยาทางพระพุุทธศาสนา มีีแนวคิิดเชื่่�อมโยงทางจิิตวิิญญาณ
ของมนุุษย์์ด้้วยการสร้้าง จิิตนาการ โดยการเทีียบเคีียงให้้สอดคล้้องกัับธรรมชาติิทางรููป
ธรรมจากโลกทััศน์ข์ องคนโบราณ ศาสนาที่่�แพร่่หลายที่่�สุดุ ในสมััยสุุโขทััยในขณะนั้้�น ได้้แก่่
ศาสนาพุุทธทั้้�งนิิกายมหายาน นิิกายเถรวาท และศาสนาพราหมณ์์
การถ่่ายทอดแนวความคิิดคติิจัักรวาลวิิทยาจากในคััมภีีร์์ในพระพุุทธศาสนา
ด้้วยวรรณกรรมทางพระพุุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์์ฮิินดูู เพื่่�อปลููกฝัังความเชื่่�อ
เรื่่อ� งการละเว้้นจากการทำำ�ความชั่่ว� การสร้้างคุุณงามความดีีเพื่อ่� สั่่ง� สมบุุญบารมีี ให้้พ้นจ
้ าก
สัังสารวััฏเข้้าสู่่�พระนิิพพาน คติิจักั รวาลวิิทยาทางพระพุุทธศาสนายัังเป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั ของ
ภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมที่่�ปรากฏในสัังคมล้้านนา จึึงทำำ�ให้้เกิิดแรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์ผล
งานศิิลปกรรมผ่่านแนวความคิิดเรื่่�องคติิจัักรวาลวิิทยา
การพััฒนาคติิจัักรวาลเป็็นเหมืือนภาพสะท้้อนพลัังความศรััทธาในพระพุุทธ
ศาสนา และความยิ่่ง� ใหญ่่ของพระมหากษััตริิย์ใ์ นรููปแบบงานพุุทธสถาปััตยกรรมที่่�สะท้้อน
เรื่่อ� งคติิจักั รวาลที่่�มีคี วามสััมพัันธ์กั์ บั พระพุุทธเจ้้า ในอาณาจัักรล้้านนาได้้ชื่่อ� ว่่าเป็็นดินิ แดน
ที่่�อุุดมด้้วยมรดกทางศิิลปวััฒนธรรมประเพณีีที่่�งดงาม ซึ่่�งแสดงออกให้้เป็็นภาพลัักษณ์์อััต
ลัักษณ์์ที่่�เป็็นของตััวเอง
การเผยแพร่่พระพุุทธศาสนาเข้้ามาในแผ่่นดินล้
ิ า้ นนาในยุุคสมััยต่่างๆ จนก่่อให้้
เกิิดศิิลปวััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียมประเพณีี ภาษา และวรรณกรรม ตลอดจนค่่านิิยม
ทััศนคติิ และโลกทััศน์์ ในล้้านนาซึ่ง่� ได้้ปรากฏวรรณกรรมที่่�มีชื่่ี อ� เสีียง อาทิิ จัักฺกฺ วาฬทีีปนีี
อรุุณวดีีสููตร สัังขยาโลกโลกจิินตา และโลกสััณฐานจึึงได้้นำำ�คติิจัักรวาลวิิทยามาตีีความ
หมาย อาศััยเรื่่�องราวและรููปสััญลัักษณ์์มาสร้้างสรรค์์ศิิลปะในรููปแบบต่่างๆ
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สถาปััตยกรรมทางพระพุุทธศาสนา ทำำ�ให้้เกิิดสถาปััตยกรรมอัันทรงคุุณค่่า
ด้้วยศรััทธาทางพระพุุทธศาสนา ช่่วยทำำ�ให้้ประชาชนรู้้�จัักร่่วมแรงร่่วมใจกัันจััดสร้้าง
ถาวรวััตถุุที่่�งดงามขึ้้�น ได้้แก่่ โบสถ์์ วิิหาร เจดีีย์์ หอระฆััง กุุฏิิ และศิิลปะอัันงดงาม
ทางสถาปััตยกรรมยัังมีีอำำ�นาจช่่วยดึึงดููดให้้ประชาชนเกิิดความศรััทธาในพระพุุทธศาสนา
ดัังนั้้�นสถาปััตยกรรมจึึงมีีความสำำ�คััญต่่อศาสนาเนื่่�องจากสถาปััตยกรรมทำำ�
หน้้าที่่�ถ่า่ ยทอดคติิความเชื่่อ� ที่่�เป็็นนามธรรมในพุุทธศาสนา นำำ�เสนอออกมาให้้เป็็นรูปู ธรรม
โดยแฝงคติิความเชื่่�อต่่างๆ เข้้าไปในงานสถาปััตยกรรมทางพุุทธศาสนา
2) พุุทธสถาปััตยกรรมวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร
นครหริิภุญุ ชััย หรืือจัังหวััดลำำ�พูนู ในปััจจุุบันั เป็็นจังั หวััดที่่�มีปี ระวััติคิ วามเป็็นมาอย่่าง
ยาวนานกว่่าหนึ่่ง� พัันปีี ซึ่ง่� มีีความเจริิญรุ่่�งเรื่่อ� งเป็็นอย่่างมาก ที่่�เห็็นปรากฏจนถึึงทุุกวัันนี้้� ได้้แก่่
โบราณสถาน โบราณวััตถุุ และศิิลาจารึึกต่่างๆ ที่่�มีอี ยู่่�ในพิิพิธิ ภััณฑ์์สถานแห่่งชาติิหริิภุญุ ชััย
การสร้้างวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร มีีพื้้�นที่่�สำำ�คััญ คืือเขตพุุทธาวาส
ซึ่่�งจะประกอบไปด้้วยพระเจดีีย์์ วิิหารซึ่่�งจะตั้้�งอยู่่�ทางทิิศตะวัันออกขององค์์เจดีีย์์ว่่า
“วิิหารหลวง” และแทนที่่�สัญ
ั ลัักษณ์์กับั อาคารสถาปััตยกรรมเหล่่านี้้จ� ากคติิพุทุ ธศาสนาองค์์
ประกอบทางสถาปััตยกรรมที่่�ปรากฏในผัังพุุทธาวาสในวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร
จึึงเรีียกว่่า “คติิจัักรวาลวิิทยา” ในการแทนที่่�ความหมายเป็็นสััญลัักษณ์์นั้้�นมิิได้้เพีียง
ทดแทนความหมายในสิ่่�งที่่�สามารถมองเห็็นหรืือเปรีียบเทีียบสััญลัักษณ์์สามารถแทนเรื่่�อง
ของสิ่่�งที่่�คล้้ายกัับการจิินตนาการ

รููปภาพที่่� 2 แผนผัังเขตพุุทธาวาส วััดพระธาตุุหริิภุุญชััย
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จากการศึึกษาผัังวััดพระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััย จึึงพบว่่าสถาปััตยกรรมหลัักที่่�สร้้างในช่่วง
พุุทธศตวรรษที่่� 21 มีีความสััมพัันธ์อ์ ย่่างมากกัับคติิจักั รวาลวิิทยา ซึ่ง่� จากการศึึกษาพบว่่า
ผััง มีีองค์์เจดีีย์์เป็็นประธาน มีีวิิหารหลวงที่่�สร้้างในสมััยพญาแก้้ว อยู่่�ในแนวแกนตะวััน
ออกในแนวแกนเดีียวกัับองค์์เจดีีย์์ มีีวิิหารทิิศคืือ วิิหารด้้านใต้้คืือวิิหารพระพุุทธสร้้างใน
สมััยพระเมืืองเกศเกล้้า วิิหารด้้านทิิศเหนืือคืือวิิหารพระเจ้้าละโว้้สร้้างสมััยพญาแก้้ว ส่่วน
วิิหารทิิศตะวัันตกคืือวิิหารพระเจ้้าทัันใจ สัันนิษิ ฐานว่่าสร้้างในสมััยพญาแก้้วและมีีการสร้้าง
กำำ�แพงและซุ้้�มโขงตั้้�งแต่่สมััยพระเจ้้าติิโลกราช
วิิหารทางด้้านมุุมทิิศตะวัันตกเฉีียงเหนืือ คืือ วิิหารพระพัันตน วิิหารพระกลััก
เกลืือและวิิหารพระไสยาสน์์ รวมทั้้�งสุุวรรณเจดีีย์์ แต่่ไม่่มีีการกล่่าวถึึงในตำำ�นานวััดพระ
ธาตุุหริิภุญ
ุ ชััย สัันนิษิ ฐานว่่าอาจเป็็นสถาปััตยกรรมที่่�มีมี าก่่อนการสร้้างกำำ�แพงแก้้วในสมััย
พระเจ้้าติิโลกราช
พระเจ้้าติิโลกราชทรงสร้้างกำำ�แพงแก้้วชั้้�นในเขตพุุทธาวาสวััดพระธาตุุหริิภุุญชััย
มีีวิหิ ารทั้้�ง 3 หลัังดัังกล่่าวจึึงเข้้ามาอยู่่�ในผัังอย่่างไม่่ได้้เข้้าในระบบทิิศ เมื่่อ� มีีการสร้้างวิิหาร
ทิิศในสมััยพญาแก้้วและพระเมืืองเกศเกล้้าจึึงสร้้างตามคติิจักั รวาลตามทิิศสำำ�คัญ
ั ครบ 4 ทิิศ
ดัังนั้้�นผัังคติิจัักรวาลในเขตพุุทธาวาสของวััดพระธาตุุหริิภุุญชััย จึึงเริ่่�มมีีความ
ชััดเจนในสมััยพระเจ้้าติิโลกราช มีีการสร้้างประตููโขง สร้้างกำำ�แพงชั้้�นใน ถืือว่่าเป็็น
สััญลัักษณ์์สำำ�คัญ
ั ในการเข้้าสู่่�จัักรวาลที่่�มีศูี นย์
ู ก์ ลางคืือเขาพระสุุเมรุุ เป็็นองค์์พระธาตุุเจดีีย์์
ทางทิิศใต้้ ยัังพบว่่ามีีวิิหารพระพุุทธ คืือวิิหารพระพุุทธด้้านทิิศใต้้ของวััดพระธาตุุลำำ�ปาง
หลวง จัังหวััดลำำ�ปาง ที่่�คติิจักั รวาลทางพุุทธศาสนาถืือว่่าเป็็นทิิศสำำ�คัญ
ั เพราะว่่าเป็็นทิิศที่่�
ตั้้�งของชมพููทวีีป เป็็นทวีีปของผู้้�ที่่�จะเป็็นพระพุุทธเจ้้าจะมาเกิิดและตรััสรู้้�
ผัั ง วัั ด พระธาตุุ ห ริิ ภุุ ญ ชัั ย วรมหาวิิ ห ารเป็็ นศูู นย์์ ก ลางที่่� เ ป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ ท าง
สถาปััตยกรรม ที่่�ถููกกำำ�หนดให้้เป็็นศููนย์์กลางของจัักรวาล จึึงเป็็นสถานที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ใน
การประกอบพิิธีีกรรมต่่างๆ การกระทำำ�พิิธีีกรรมทางศาสนาใดๆ โดยมีีกษััตริิย์์ประกอบ
พิิธีีกรรมอัันศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ณ ศููนย์์กลางของจัักรวาล
3) วิิ เ คราะห์์ ค ติิ จัั ก รวาลงานพุุ ท ธสถาปัั ต ยกรรมวัั ด พระธาตุุ หริิ ภุุ ญ ชัั ย
วรมหาวิิหาร
แนวคิิ ด เรื่่� อ งจัั ก รวาลเชื่่� อ ว่่ า ศูู นย์์ ก ลางของจัั ก รวาล จะประกอบไปด้้ ว ยเขา
พระสุุเมรุุ พระธาตุุหริิภุุญชััย จะเป็็นที่่�ประทัับของพระพุุทธเจ้้า ซึ่่�งศููนย์์กลางจัักรวาล
เปรีียบเสมืือนตััวแทนอำำ�นาจของพระมหากษััตริิย์์ไปด้้วยในเวลาเดีียวกััน ในแนวคิิดที่่�เชื่่�อ
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ว่่ากษััตริิย์์คืือสมมติิเทพที่่�อวตารมาจากเทพสููงสุุดส่่วนทางพุุทธศาสนาก็็เปรีียบพระมหา
กษััตริิย์์เสมืือนธรรมราชาซึ่่�งเป็็นตัวั แทนของพระพุุทธเจ้้า
จากการศึึกษาจัักรวาลวิิทยาในพระไตรปิิฎก และในคััมภีีร์ต่์ า่ งๆ การที่่�ล้า้ นนาได้้
รัับเอาคติิความเชื่่�อด้้านพระพุุทธศาสนาบางส่่วนจากสุุโขทััยย่่อมรัับเอาคติิความเชื่่�อเกี่่�ยว
กัับคติิทางจัักรวาลวิิทยามาด้้วย แล้้วแปลความหมาย ตีีความ สร้้างรููปลัักษณ์์ของพุุทธ
สถาปััตยกรรมของตนเองขึ้้�นมาในที่่�สุุด โดยสััญลัักษณ์์ทางพุุทธสถาปััตยกรรมบางอย่่าง
เช่่น พระพุุทธรููป หรืือเจดีีย์์ เป็็นประธานของกลุ่่�มสถาปััตยกรรม มัักจะได้้รับั การสร้้างขึ้้น�
ในฐานะตััวแทนพระพุุทธองค์์ หรืือ พระธรรมในทุุกวััฒนธรรมที่่�นับั ถืือพระพุุทธศาสนา เช่่น
เดีียวกัับการสร้้างเจดีีย์์ประธานไว้้ภายในวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร
การจัั ด ลำำ�ดัั บ ความสำำ�คัั ญ ของพุุ ท ธสถาปัั ต ยกรรมที่่� อ ยู่่�ในวัั ด ที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� สุุ ด
คืือ เจดีีย์์ ซึ่่ง� อยู่่�ในตำำ�แหน่่งของศููนย์ก์ ลางแห่่งจัักรวาลของวััด ซึ่่ง� มีีการตีีความหมายการ
ใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับโครงสร้้างของเจดีีย์์ ว่่าเจดีีย์ตั้้์ ง� อยู่่�ในโดมที่่�มองไม่่เห็็น เจดีีย์์ คืือ
พระธรรม แกนกลางของการประกาศธรรมอยู่่�ที่่�ยอดของเจดีีย์์ พระธาตุุหริิภุุญชััยตั้้�งเป็็น
ศููนย์ก์ ลางของจัักรวาล ภายในวััดมีีการออกแบบให้้เป็็นรูปู ทรงสามเหลี่่ย� มที่่�มีส่ี วน
่ ยอดเรีียว
แหลมขึ้้น� ไปทางอากาศ เสมืือนเป็็นหนทางขึ้้น� ไปสู่่�พระนิิพพาน เจดีีย์ไ์ ด้้ตั้้ง� อยู่่�บนแท่่นบูชู า
ซึ่่�งได้้รัับอิิทธิิพลมาจากเขาพระสุุเมรุุ โดยการสื่่�อความหมายออกมาในรููปแบบสััญลัักษณ์์
ยอดของเจดีีย์์บอกถึึงภพภููมิิต่่างๆ และแต่่ละชั้้�นเป็็นระดัับขั้้�นของสวรรค์์ชั้้�นสููง
องค์์ประกอบทางด้้านสถาปััตยกรรมอื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ในผัังล้้วนสร้้างโดยมีีแนวคิิด
สอดคล้้องกัับคติิจัักรวาลทั้้�งสิ้้�น อาทิิเช่่น กำำ�แพงสี่่�เหลี่่�ยมที่่�ล้้อมรอบในเขตพุุทธาวาส
เปรีียบเสมืือนกำำ�แพงจัักรวาล พื้้�นทรายเปรีียบเสมืือนทะเลสีีทัันดร ซุ้้�มประตููโขงคืือทาง
เข้้าของป่่าหิิมพานต์์ ปราสาทเฟื้้�องบนสัันหลัังคาของพระวิิหาร เปรีียบเสมืือนเขาสััตตบ
ริิภััณฑ์์เจ็็ดชั้้�น เป็็นต้้น ซึ่่�งการอุุปมาอุุปมััยดัังกล่่าวล้้วนเป็็นเรื่่�องราวที่่�จำำ�ลองแผนผัังของ
จัักรวาลตามความเชื่่อ� ทางพุุทธศาสนาลงไว้้ในโลกมนุุษย์์เพื่อ่� ให้้เกิิดความอุุดมสมบููรณ์์ และ
แผนผัังของวััดตามคติิจักั รวาลดัังกล่่าวนี้้� ถืือเป็็นส่วนสำ
่ ำ�คัญ
ั ที่่�สุดุ ที่่�ได้้กลายมาเป็็นเสมืือนสิ่่�ง
ที่่�กำำ�หนดบทบาทความเชื่่�อและวิิถีีชีีวิิตของชาวล้้านนาไปด้้วยในขณะเดีียวกััน เนื่่�องจาก
เมื่่�อเขตพุุทธาวาสหมายถึึง พุุทธภููมิิ หรืือที่่�อยู่่�พระพุุทธเจ้้าผู้้�ที่่�บริิสุุทธิ์์� หรืือผู้้�ที่่�รู้้�แจ้้งแล้้ว
ดัังนั้้�นภายในเขตพุุทธาวาสจึึงเป็็นเสมืือนหนึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�บริิสุุทธิ์์� หรืืออีีกนััยหนึ่่�งหมาย
ถึึง สวรรค์์ ตามความเชื่่�อของโลกทััศน์์ชาวล้้านนา ดัังนั้้�นชาวล้้านนาจึึงให้้ความเคารพ
ต่่อศาสนสถานและเชื่่�อว่่าการเข้้าสู่่�เขตพุุทธาวาสเป็็นการเข้้าสู่่�พื้้�นที่่�บริิสุุทธิ์์� เข้้าใกล้้สภาวะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ของการนิิพพาน คติิความเชื่่อ� ทางจัักรวาลวิิทยาในพุุทธสถาปััตยกรรมของล้้านนา เกิิดจาก
ความต้้องการแสดงให้้เห็็นว่่าพระพุุทธเจ้้าเป็็นศููนย์์กลางของจัักรวาล หรืือยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุดใน
จัักรวาลมีีรากฐานความเชื่่�อจากคััมภีีร์์ทางพุุทธศาสนา แปลความหมายเป็็นแผนผัังทาง
สถาปััตยกรรมและสิ่่�งก่่อสร้้างอัันเนื่่�องในพระพุุทธศาสนา

ภาพที่่� 3 เขาสุุเมรุุ (ภาพจำำ�ลองผัังวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร)
คติิจัักรวาลวิิทยาในวััดพระธาตุุหริิภญชััยวรมหาวิิหาร มีีความซัับซ้้อนที่่�
แสดงออกมาในรููปของกายภาพหลายมิิติิ หลายระดัับ ตั้้ง� แต่่ระดัับผัังเมืือง ผัังวััด ตลอด
จนรููปแบบสถาปััตยกรรมตั้้�งแต่่อดีีตก็็ยัังมีีการออกแบบเมืืองเป็็นรููปแบบของหอยสัังข์์ใน
ยุุคสมััยของพระนางจามเทวีี ต่่อมาก็็ได้้รัับอิิทธิิพลจากพุุทธศาสนาแบบมหายาน และ
เถรวาท ซึ่่�งในอดีีตนั้้�นยัังมีีความนัับถืือผีีบรรพบุุรุุษ จึึงมีีความทัับซ้้อนกัันในเชิิงจัักรวาล
วิิทยา มีีการมองโลกออกเป็็นหลายมิิติิ ในรููปแบบของการวางผัังสถาปััตยกรรมล้้านนา
ในวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร ที่่�ปรากฏให้้เห็็นเป็็นคติิไตรภููมิิได้้รัับอิิทธิิผลมาจาก
วรรณกรรมทางศาสนา
การวางผัังวััดตามคติิจัักรวาลถืือได้้ว่่าเป็็นการวางผััง จััดรููปแบบพุุทธสถานได้้
อย่่างลงตััวเป็็นสััดส่่วน ทำำ�ให้้ผู้้�ได้้เข้้าไปสััมผััส สถาปััตยกรรมเกิิดความศรััทธาเกิิดความ
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ซาบซึ้้ง� และจะส่่งผลให้้ผู้้�ที่่ไ� ด้้เข้้าไปสััมผััสสถาปััตยกรรมนั้้�น เกิิดการสำำ�รวมกาย วาจา และ
จิิตใจของผู้้�ที่่�ได้้มาสััมผััส อัันจะทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการนำำ�หลัักธรรมคำำ�สอนขององศ์์สมเด็็จพระ
สััมมาสััมพุุทธเจ้้ามาประพฤติิใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิตได้้อย่่างมีีความสุุข

อภิิปรายผล

วััดพระธาตุุหริิภุญุ ชััยเป็็นวััดสำ�คั
ำ ญั ของล้้านนา ได้้มีีการบููรณะกัันมาตลอดตามยุุคสมััย
ครั้้ง� ที่่ล้� า้ นนาเกิิดภาวะสงคราม ทำำ�ให้้วัดพร
ั ะธาตุุหริิภุญุ ชััยวรมหาวิิหารกลายเป็็นวััดร้า้ งชั่่ว� ระยะหนึ่่ง�
และหลัังจากนั้้น� ได้้รับั การฟื้้น� ฟููขึ้้น� ในสมััยพระเจ้้ากาวิิละจนมีีความเจริิญรุ่่�งเรื่อ�่ งถึึงปััจจุบัุ นั นี้้�
ตามรููปแบบของผัังวััดพระธาตุุหริิภุญุ ชััยวรมหาวิิหาร มีีการสร้้างตามพุุทธคติิจักั รวาล
วิิทยา มีีการวางผัังในเขตพุุทธาวาสโดยการสอดแทรกคติิธรรมทางพระพุุทธศาสนาเข้้าไป โดยมีีเจดีีย์์
เป็็นศููนย์์กลางจัักรวาลในวััด ผัังวััดแสดงให้้เห็็นถึึงแนวคิิดจัักรวาลวิิทยา ทางด้้านหน้้าวััดต้อ้ งผ่่านซุ้้�ม
ประตููโขง หรืือเรีียกว่่า “ประตููป่า่ ” จำำ�ลองมาจากป่่าหิิมพานต์์ เขตแดนเชื่อ� ่ มต่่อระหว่่างโลกมนุุษย์์
กัับดิินแดนศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์� ลัักษณะทางสถาปััตยกรรม ก่่ออิิฐถืือปููนประดัับด้้วยลวดลายอัันวิิจิติ ร เป็็น
สกุุลช่า่ งในสมััยศรีีวิิชัยั หน้้าซุ้้�มประตููมีีสิงิ ห์์หนึ่่ง� คู่่�สร้า้ งขึ้้น� ในสมััยพระเจ้้าอาทิิตยราช ซึ่ง� ่ จำำ�ลองเป็็น
ประตููสู่่�ป่า่ หิิมพานต์์ตามคติิจักั รวาลวิิทยา
1) เขาพระสุุเมรุุ คืือ ภููเขาที่่�เป็็นศููนย์์กลางแห่่งจัักรวาลเป็็นที่่�อยู่่�ของสิ่่ง� มีีชีีวิิต
มีีวิิญญาณในภพภููมิต่ิ า่ งๆ ของสััตว์์โลกในจัักรวาลเดีียวกััน โดยการจำำ�ลองพระธาตุุหริิภุญ
ุ ชัั
ยเป็็นศููนย์์กลางแห่่งจัักรวาล เขาพระสุุเมรุุ จึึงเป็็นที่่�อยู่่�ของเหล่่าเทวดา พรหม รููปพรหม
อรููปพรหม เลีียงตามลำำ�ดัับจนถึึงพระนิิพพาน
2) อุุตตรกุุรุุทวีีป อยู่่�ทางทิิศเหนืือของเขาพระสุุเมรุุ ตั้้�งอยู่่�ใกล้้ขอบกำำ�แพง
จัักรวาลห้้อมล้้อมด้้วยมหาสมุุทรชื่่�อปิิตสาคร มนุุษย์์ที่่�เกิิดในทวีีปนี้้�รููปหน้้าเป็็นสี่่�เหลี่่�ยม
ตามผัังจัักรวาลวิิทยาของวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหารแล้้วคืือ วิิหารพระละโว้้
ซึ่่�งเป็็นที่่�ประดิิษฐานพระพุุทธรููปยืืนขนาดใหญ่่เรีียกว่่าพระละโว้้
3) ปุุ พพวิิ เ ทหะทวีีป เป็็ น ทวีีปที่่� อ ยู่่�ทางทิิ ศ ตะวัั น ออกของเขาพระสุุ เ มรุุ
ตั้้�งอยู่่�ใจกลางมหาสมุุทรจิิรสาคร ผู้้�คนที่่�อยู่่�ในทวีีปนี้้�มีีหน้้ากลมเหมืือนดวงจัันทร์์มีีอายุุยืืน
ตามผัังจัักรวาลวิิทยาของวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร คืือ พระวิิหารหลวง เป็็นที่่�
ประดิิษฐานพระพุุทธรููปเป็็นประธานในวิิหาร การสื่่อ� ความหมายได้้หลากหลายที่่�ส่ง่ ผลกระ
ทบความศรััทธาผู้้�เข้้ามาทำำ�บุญ
ุ อาทิิเช่่น การประกอบพิิธีีกรรม ฟัังธรรม ในวิิหารเปรีียบ
เสมืือนโรงละคร ผู้้�ฟัังสามารถจิินตนาการ ดููภาพจิิตรกรรมฝาผนัังเรื่่อ� งราวต่่างๆ ตามพระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ได้้เทศน์์ สามารถจิิตนาการไปกัับจิิตรกรรมฝาผนัังที่่�ในวิิหารนั้้�นได้้ และยัังสื่่อ� ความหมาย
ทางสถาปััตยกรรม จึึงได้้ออกแบบวิิหารเป็็น 3 ช่่วงเสา ช่่วงเปิิดตรงกลางจะใหญ่่ที่่�สุุด
สููงที่่�สุุด เพื่่�อที่่�จะเอาแสงแรกเข้้าไปกระทบองค์์พระประธาน เปรีียบเหมืือนพระพุุทธเจ้้า
ตรััสรู้้� ได้้พบแสงแรกจากพระอาทิิตย์์ จึึงเป็็นความเชื่่�อเรื่่�องคติิของจัักรวาลวิิทยา สำำ�หรัับ
วิิหารยัังมีีคติิที่่�ทัับซ้้อนกัันอยู่่� เชื่่�อว่่าวิิหารคืือยานพานะ เป็็นเรืือสำำ�เภาคำำ�ล่่องลอยอยู่่�ใน
ทะเลสีีทัันดร ข้้ามสัังสารวััฏเพื่่�อเดิินทางสู่่�เขาพระสุุเมรุุขึ้้�นสู่่�สวรรค์์ พรมโลก และเข้้าสู่่�
พระนิิพพานในที่่�สุดุ
4) อมรโคยานทวีีป เป็็นทวีีปทางตะวัันตกของเขาพระสุุเมรุุ ล้้อมกั้้�นด้้วย
มหาสมุุทรผลึึกสาคร มนุุษย์์มีีรูปู หน้้าคล้้ายจัันทร์์เสี้้ย� วมีีอายุุยืืน 1,000 ปีี ตามผัังจัักรวาล
วิิทยาของวััดพระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััยวรมหาวิิหาร คืือวิิหารพระเจ้้า ภายในประดิิษฐานพระพุุทธ
รููปศิิลปะล้้านนา เป็็นพระพุุทธรููปขนาดใหญ่่ หล่่อด้้วยโลหะ เรีียกว่่า “พระเจ้้าทัันใจ”
5) ชมพููทวีีป อยู่่�ทางทิิศใต้้ของเขาพระสุุเมรุุ โอบล้้อมด้้วยมหาสุุมทรนิิลสาคร
มนุุษย์์มีีรูปู หน้้าเป็็นวงรีีดุุจดังั ดุุมเกวีียนอายุุกำำ�หนดแจ่่มชััดมิไิ ด้้ ตามผัังจัักรวาลวิิทยาของวััด
พระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััยวรมหาวิิหาร คืือ วิิหารพระพุุทธ เป็็นวิิหารที่่�สร้า้ งขึ้้น� ใหม่่ทดแทนหลััง
เก่่าภายในประดิิษฐานพระพุุทธรููปนั่่ง� ปางมารวิิชัยั เป็็นพระพุุทธรููปขนาดใหญ่่ก่อ่ อิิฐถืือปููน
ลงรัักปิิดทองจึึงมีีชื่่�อเรีียกว่่า “พระพุุทธ”
6) ทะเลสีีทัันดร มหาสมุุทรใหญ่่ที่่�มีีน้ำำ��ละเอีียดไม่่มีีสิ่่�งใดลอยอยู่่�ได้้ล้้อมรอบ
ภููเขาสิิเนรุุไปจรดภููเขาจัักรวาล ซึ่่�งมีีการเชื่่�อว่่า นทีีสีีทัันดรนั้้�นไม่่มีีสิ่่�งใดสามารถลอยอยู่่�
ได้้ การสื่่�อความหมายทางพุุทธสััญลัักษณ์์ คืือ ในยุุคแรกๆ วิิหารล้้านนา จะเป็็นวิิหาร
โถงไม่่มีีผนัังกั้้�น วิิหารจะต้้องใช้้ตลอดทั้้�งวััน ในยุุคนั้้�นจะไม่่มีีไฟฟ้้าใช้้ โดยมีีการจุุดเทีียน
เพื่่�อให้้แสงสว่่างแต่่แสงก็็ไม่่เพีียงพอ จึึงต้้องการให้้แสงเข้้ามาในวิิหาร จึึงเกิิดแนวคิิดเอา
ทรายมาแทนค่่าน้ำำ�� ทะเลในทะเลสีีทัันดร แทนค่่าโดย ทราย 1 เม็็ด เท่่ากัับน้ำำ��ในทะเลสีี
ทัันดรหนึ่่ง� หยด การนำำ�ทรายมาเป็็นสื่่อ� ของแสงเพื่่อ� ให้้แสงกระทบลงบนทรายแล้้วสะท้้อน
เข้้าในวิิหาร แสงที่่�กระทบเข้้าในตััววิิหารจะได้้มีีแสงสีีนวลทองเพิ่่�มความสงบนิ่่�งของวิิหาร
7) กำำ�แพงหรืือขอบจัักรวาล เป็็นกำำ�แพงแก้้วล้้อมรอบเขตพุุทธาวาส ปััจจุบัุ นั
เป็็นที่่�ประดิิษฐานพระพุุทธรููปอยู่่�ตามแนวศาลาบาล และมีีการปรัับปรุุงเป็็นพิิพิิธภััณฑ์์
ในวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร ยัังมีีเขาพระสุุเมรุุจำ�ล
ำ องตั้้�งอยู่่�ทางทิิศใต้้
ของวิิหารหลวง เขาพระสุุเมรุุ มีีภููเขาอื่่น� ลัักษณะเหมืือนวงแหวนล้้อมรอบ 7 ชั้้น� ด้้วยกััน
คืือ เขาสััตตบริิภัณ
ั ฑ์์ เขายุุคนธร (พระอาทิิตย์์และพระจัันทร์์) เขาอิิสินิ ธร (มเหศรเทพบุุตร)
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

48

วารสารพุุทธศาสตร์์ศึึกษา ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 | มกราคม - มิิถุุนายน 2564

เขากรวิิก (นกการเวก) เขาสุุทัศน์
ั ์ (ทิิพยโอสถ) เขาเนรมิินทร (บััวใหญ่่เท่่ากงรถ) เขาวิินันั ตก
(แม่่พญาครุุฑ) เขาอััศกรรณ (กำำ�ยาน) ยัังมีีทวีีปทั้้�ง 4 ทวีีป ล้้อมรอบ คืือ
1) ชมพููทวีีป ตั้้�งอยู่่�ทางทิิศใต้้ของเขาพระสุุเมรุุ คืือ พระวิิหารพระพุุทธ
2) ปุุพพวิเิ ทหะทวีีป เป็็นทวีีปทางทิิศตะวัันออกของเขาพระสุุเมรุุ คืือ พระวิิหาร
พระเจ้้าละโว้้
3) อุุตรกุุรุุทวีีป เป็็นทวีีปทางทิิศเหนืือของเขาพระสุุเมรุุ คืือ พระวิิหาร
พระเจ้้าละโว้้
4) อมรโคยานทวีีป เป็็นทวีีปทางตะวัันตกของเขาพระสุุเมรุุ คืือ พระวิิหาร
พระบาท
จากการศึึกษาผัังวััดพระธาตุุหริิภุุชััยวรมหาวิิหาร พบว่่าสถาปััตยกรรมหลัักที่่�
เป็็นแกนกลางของจัักรวาล คืือ พระธาตุุเจดีีย์์ โดยมีีทวีีปทั้้�ง 4 รองรัับ คติิจัักรวาลงาน
พุุทธสถาปััตยกรรมวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ (ปััญจ
พััฒน์์ สิิริิกรวััฒนกุุลดร.วิิโรจน์์, 2558 : บทคััดย่่อ) เรื่่�อง อิิทธิิพลของพุุทธจัักรวาลวิิทยา
ที่่�มีีต่่อการวางผัังสร้้างวััดในล้้านนา พระพุุทธศาสนาได้้นำำ�แนวคิิดทางจัักรวาลวิิทยาโดย
การผสมผสานกัับลััทธิิพราหมณ์์ เช่่น การสร้้างวััด สร้้างบ้้านเมืือง โดยปรากฏหลัักฐาน
คืือ พระสิิริิมัังคลาจารย์์ ได้้รจนาคััมภีีร์์จัักรวาลทีีปนีี ซึ่่�งเป็็นคััมภีีร์์หลัักในการอธิิบาย
เรื่่�องจัักรวาล โดยมีีการประยุุกต์์คติิความเชื่่�อนำำ�ไปสู่่�การสร้้างสรรค์์ในแง่่ของจิิตรกรรม
ประติิมากรรม สถาปััตยกรรม โดยเฉพาะสถาปััตยกรรมนั้้�นปรากฏหลัักฐานอย่่างชััดเจน
เช่่น การสร้้างวััดของชาวล้้านนา มีีความเชื่่อ� ว่่าวััดมีีความหมายในฐานะจัักรวาลอัันเป็็นที่่�
รวมของสรรพสิ่่�งและสรรพสััตว์์ทั้้ง� หลายต่่างต้้องเวีียนว่่ายตายเกิิดตามวััฏฏะสงสาร กำำ�แพง
วััดเปรีียบเสมืือนขอบจัักรวาลอัันหาที่่�สุุดมิิได้้ พระวิิหารเปรีียบเสมืือนอนุุทวีีป อัันเป็็นที่่�
สถิิตของเหล่่าทวยเทพ พระธาตุุหรืือพระเจดีีย์์เปรีียบเสมืือนเขาพระสุุเมรุุ อัันเป็็นหลััก
แกนกลางของจัักรวาล ลานทรายเปรีียบได้้กับั ทะเลสีีทันั ดรที่่�ล้อ้ มรอบเขาพระสุุเมรุุ ดัังนั้้�น
สรรพสััตว์์ผู้้�มีกี รรมเป็็นกำำ�เนิิด ต้้องแหวกว่่ายเพื่่อ� จะข้้ามท้้องทะเลไปพบแสงแห่่งพระธรรม
จึึงสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ (ฉลองเดช คุุภานุุมาต, 2557 : 2) เรื่่อ� ง การศึึกษาแนวคิิดคติิ
จัักรวาลวิิทยาในพระพุุทธศาสนาจากงานจิิตรกรรมล้้านนา เพื่อ่� การสร้้างสรรค์์ คติิจักั รวาล
วิิทยาพุุทธศาสนา คืือ แนวคิิดสำำ�คัญ
ั ที่่�ใช้้อธิิบายโครงสร้้างทางจิิตวิิญญาณของมนุุษย์์ ด้้วย
การสร้้างจิินตภาพที่่�แสดงธรรมชาติิฝ่า่ ยนามธรรม โดยเทีียบเคีียงให้้สอดคล้้องกัับธรรมชาติิ
ทางรููปธรรมจากโลกทััศน์์ของคนในสมััยโบราณ ทั้้�งนี้้�จัักรวาลในคติิความเชื่่�อของชาว
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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พุุทธ หมายถึึงปริิมณฑลแห่่งภพภููมิทั้้ิ ง� 3 หรืือไตรภููมิิ ได้้แก่่ กามภููมิิ รููปภููมิิ และอรููปภููมิิ
ซึ่่ง� เป็็นการแสดงสถานะชีีวิติ ของสรรพสััตว์์ รวมทั้้�งรููปพรรณสััณฐานและองค์์ประกอบของ
โลกจัักรวาลทางกายภาพในบริิบทของสัังคมวััฒนธรรมล้้านนา คติิจัักรวาลวิิทยายัังเป็็น
รากฐานสำำ�คััญของภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิม ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงพลัังความศรััทธาในพุุทธศาสนา
และสถาบัันพระมหากษััตริิย์์ โดยการถ่่ายทอดผ่่านวรรณกรรมและศิิลปกรรม จากการ
ศึึกษาแนวคิิดสััญลัักษณ์์ และรููปแบบทางศิิลปกรรมของงานจิิตรกรรมล้้านนาพบว่่าเนื้้�อหา
เรื่่�องคติิจัักรวาลมีีทั้้�งที่่�ปรากฏอยู่่�ในภาพเขีียนเล่่าเรื่่�องพุุทธประวััติิ ชาดก วรรณกรรมพื้้�น
บ้้าน และสื่่อ� ความหมายด้้วยรููปทรงสััญลัักษณ์์ รููปแบบและกรรมวิิธีใี นการสร้้างสรรค์์งาน
จิิตรกรรมล้้านนามีีลัักษณะเด่่นและสามารถสื่่�อความหมายเชิิงสััญลัักษณ์์โดยสััมพัันธ์์เชื่่�อม
โยงกัับงานศิิลปกรรมแขนงอื่่�นๆ ภายในพุุทธสถานล้้านนาแบบเป็็นองค์์รวม ทั้้�งนี้้�สััมฤทธิ์์�
ผลของการสร้้างสรรค์์ยังั ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสื่่อ� ศิิลปะที่่�สะท้้อนความหมายอัันลึกึ ซึ้้ง� ของหลัักธรรม
ในพระพุุทธศาสนา

องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย
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การวางผัังของวััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหาร ได้้หัันหน้้าไปทางทิิศตะวััน
ออกให้้กัับแม่่น้ำำ��แม่่กวง มีีแนวแกนที่่�เรีียกว่่าประตููโขง วิิหารหลวง โดยมีีพระธาตุุเป็็น
ศููนย์์กลางแห่่งจัักรวาลปิิดล้้อมด้้วยวิิหารคด หรืือระเบีียงคดแสดงให้้เห็็นถึึงการจำำ�ลอง
จัักรวาลตามคติิความเชื่่อ� ลงสู่่�ผังั และการวางตำำ�แหน่่งอาคารที่่�สำำ�คัญ
ั ไว้้ ตามแกนของเมืือง
หัันไปทางทิิศตะวัันออก ทิิศตะวัันตก ซึ่ง่� เป็็นตำำ�แหน่่งประธานของเมืือง วััดเป็็นเวีียงพระ
ธาตุุที่่�สำำ�คััญ จึึงเป็็นประธานในความคิิดความเชื่่�อพระธาตุุหริิภุุญชััยเป็็นพระธาตุุในระบบ
จัักรวาลวิิทยาที่่�สููงที่่�สุุดในลำำ�พููน จึึงเป็็นระบบของเมืืองนั้้�นคืือเป็็นประธานของเมืืองหริิ
ภุุญชััย ในความเป็็นผัังของวััดนั้้�นหน้้าที่่�เป็็นประธานของวััดแล้้วยัังเป็็นประธานของเมืือง
อยู่่�ในแกนของเมืืองด้้วยความงาม รููปแบบทางสถาปััตยกรรม ความสููงที่่�เป็็นสง่่า ยัังเป็็น
ศููนย์์รวมจิิตใจของเมืืองหริิภุุญชััย
วััดพระธาตุุหริิภุุญชััยเป็็นวััดสำำ�คััญของล้้านนา ได้้มีีการบููรณะกัันมาตลอด
ตามยุุคสมััย ครั้้�งที่่�ล้้านนาเกิิดภาวะสงคราม ทำำ�ให้้วััดพระธาตุุหริิภุุญชััยวรมหาวิิหารกลาย
เป็็นวััดร้้างชั่่�วระยะหนึ่่�ง และเมื่่�อได้้รัับการฟี้้�นฟููขึ้้�นในสมััยพระเจ้้ากาวิิละจนมีีความเจริิญ
รุ่่�งเรื่่�องถึึงปััจจุุบัันนี้้�
รูู ป แบบความหมายที่่� มีี ก ารเชื่่� อ มโยงอัั น เนื่่� อ งมาจากรูู ป แบบของพระธาตุุ
หริิภุญุ ชััย โดยพิิจารณารููปแบบของสถาปััตยกรรมมีีการแปรความหมายความคิิดในคติิความเชื่่อ�
ของจัักรวาลวิิทยาในวััดพระธาตุุหริิภุญุ ชััยวรมหาวิิหาร โดยมีีการถ่่ายทอดแนวความคิิด ได้้สื่่อ�
ออกมาในคติิความเชื่่อ� แทนด้้วยสััญลัักษณ์์ ซึ่ง่� มีีความหมายอยู่่�หลากหลาย ทั้้ง� แนวดิ่่�งและแนวราบ
สััญลัักษณ์์ มีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างกลมกลืืนมีีการเชื่่�อมโยงกัันกัับสััญลัักษณ์์
อื่่�นๆ ซึ่่�งเราจะสามารถเชื่่�อมโยงสััญลัักษณ์์เหล่่านั้้�นได้้ สััญลัักษณ์์ทางสถาปััตยกรรมที่่�
แสดงให้้เห็็นความศรััทธาในพระพุุทธศาสน
สััญลัักษณ์์ตามคติิจัักรวาลวิิทยาของผัังเจดีีย์์หริิภุุญชััยนั้้�น มีีการขยายแผ่่รััศมีี
จากจุุดศููนย์์กลางไปตามทิิศทั้้�งหก กากบาทสามมิิติิซึ่่�งมีีเส้้น 6 เส้้น แผ่่ออกมาจากจุุ
ศููนย์ก์ ลางร่่วมกััน ถืือว่่าเป็็นสัญ
ั ลัักษณ์์วิวัิ ฒ
ั นาการของการกำำ�เนิิดจัักรวาล เส้้นเหล่่านี้้ถื� อื ว่่า
เป็็นเส้้นกำำ�เนิิดของโลกแห่่งประสาทสััมผััสของเรา
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สถาปััตยกรรมทางพระพุุทธศาสนา ทำำ�ให้้เกิิดสถาปััตยกรรมอัันทรงคุุณค่่า
ด้้ ว ยศรัั ท ธาทางพระพุุท ธศาสนา ช่่วยทำำ� ให้้ ประชาชนรู้้�จัั ก ร่่ ว มแรงร่่ ว มใจกัั นจััดสร้้ า ง
ถาวรวััตถุุที่่�งดงามขึ้้�น ได้้แก่่ โบสถ์์ วิิหาร เจดีีย์์ หอระฆััง กุุฏิิ และศิิลปะอัันงดงาม
ทางสถาปััตยกรรมยัังมีีอำ�น
ำ าจช่่วยดึึงดููดให้้ประชาชนเกิิดความศรััทธาในพระพุุทธศาสนา
ดัังนั้้น� สถาปััตยกรรมจึึงมีีความสำำ�คัญั ต่่อศาสนาเนื่่อ� งจากสถาปััตยกรรมทำำ�หน้้าที่่�ถ่า่ ยทอดคติิความ
เชื่่อ� ที่่�เป็็นนามธรรมในพุุทธศาสนา นำำ�เสนอออกมาให้้เป็็นรูปู ธรรม โดยแฝงคติิความเชื่่อ� ต่่างๆ เข้้าไป
ในงานสถาปััตยกรรมทางพุุทธศาสนา ผัังวััดพระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััยวรมหาวิิหารเป็็นศูนย์
ู ก์ ลางที่่�เป็็น
เอกลัักษณ์์ทางสถาปััตยกรรม ที่่�ถูกู กำำ�หนดให้้เป็็นศูนย์
ู ก์ ลางของจัักรวาล จึึงเป็็นสถานที่่�ศักั ดิ์์สิ� ทิ ธิ์์ใ� น
การประกอบพิิธีกี รรมต่่างๆ การกระทำำ�พิธีิ กี รรมทางศาสนาใดๆ โดยมีีกษััตริิย์ป์ ระกอบพิิธีกี รรมอััน
ศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์� ณ ศููนย์ก์ ลางของจัักรวาล การวางผัังวััดตามคติิจักั รวาลถืือได้้ว่า่ เป็็นการวางผััง จััดรููปแบบ
พุุทธสถานได้้อย่่างลงตััวเป็็นสัดั ส่่วน ทำำ�ให้้ผู้้�ได้้เข้้าไปสััมผััส สถาปััตยกรรมเกิิดความศรััทธาเกิิดความ
ซาบซึ้้ง� และจะส่่งผลให้้ผู้้�ที่่ไ� ด้้เข้้าไปสััมผััสสถาปััตยกรรมนั้้น� เกิิดการสำำ�รวมกาย วาจา และจิิตใจของ
ผู้้�ที่่ไ� ด้้มาสััมผััส อัันจะทำำ�ให้้ง่า่ ยต่่อการนำำ�หลัักธรรมคำำ�สอนขององศ์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้ามา
ประพฤติิใช้้ในการดำำ�รงชีีวิติ ได้้อย่่างมีีความสุุขการนำำ�พระบรมสารีีริกิ ธาตุุ มีีอานิิสงส์์มากเหมืือนการ
ได้้บูชู าสัักการะพระพุุทธเจ้้ามีีพระชนม์์อยู่่� นัับว่่าเป็็นมหามงคลยิ่่�งและมีีอานิิสงส์์แก่่ผู้้�สักั การะอย่่างหา
ที่่�เปรีียบมิิได้้ การบููชาพระบรมสารีีริกิ ธาตุุ ซึ่ง่� ถืือได้้ว่า่ เป็็นสิ่่ง� ที่่�ควรบููชาและเคารพ เป็็นศูนย์
ู ร์ วมจิิตใจ
ของพุุทธศาสนิิกชนเปรีียบเสมืือนได้้เข้้าเผ้้าองค์์สมเด็็จพระส้้มมาสััมพุุทธเจ้้า
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