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บทคััดย่่อ

บทความวิิชาการนี้มี้� วัี ตั ถุุประสงค์์ เพื่่อ� วิิเคราะห์์คติิอานิิสงส์์การสร้้างพระพุุทธ
รููปในพะเยา ในลัักษณะของความเชื่่�อในพุุทธศาสนาและพััฒนาการทางด้้านรููปแบบ
ศิิลปกรรมของพระพุุทธรููปหิินทรายพะเยาตั้้ง� แต่่พุทุ ธศตวรรษที่่� 19 ถึึง พุุทธศตวรรษที่่� 22
เมื่่�อล้้านนาตกเป็็นเมืืองขึ้้�นของพม่่า
ผลการศึึกษาพบว่่า มีีการแบ่่งความเชื่่�อของคติิการสร้้างพระพุุทธรููปตั้้�งแต่่คติิ
การสร้้างพระพุุทธรููปในระดัับสากล ระดัับภููมิิภาค (ล้้านนา) และในระดัับเมืือง (พะเยา)
พบว่่ากรณีีเมืืองพะเยามีีคติิการสร้้างพระพุุทธรููปมีีความเกี่่�ยวข้้องทางด้้านแนวคิิดทางการ
เมืืองนั้้�นคืือแนวคิิดจัักรพรรดิิราช ที่่�มาจากแนวคิิดอานิิสงส์์จึึงส่่งผลให้้เกิิดการพััฒนาทาง
ด้้านรููปแบบศิิลปกรรมที่่�มีีแนวคิิดทางพุุทธศาสนาและการเมืืองรวมเข้้าอยู่่�ด้้วยกััน

คำำ�สำำ�คััญ : คติิอานิิสงส์์, พระพุุทธรููปหิินทรายสกุุลช่่างพะเยา, เมืืองพะเยา
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Abstarct

The objective of this article was to study Buddhist beliefs about the
result of making a merit by creating the Buddha images in Phayao. The study
explored the changes in the art of making the sandstone images of Buddha
in Phayao from the 13th century to the 15th century, when the Lanna was
under the control of Burma.
The study grouped the beliefs about the result of making a merit
by creating the Buddha images in Phayao into international, regional (Lanna)
and local beliefs. In Phayao, creating the Buddha images was connected to a
political ambition called “Cakkavattiraja” (the King of kings). It was influenced
from the merit’s results of creating the Buddha”. The beliefs in the result of
merit led to the development of Buddhist art that was a product of the combination between Buddhist and political beliefs.

Keywords : result of merit, sandstone Buddha image in Phayao style, Phayao
บทนำำ�

พระพุุทธรููป หมายถึึง รููปลัักษณ์์ที่่�สร้้างขึ้้�นแทนองค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธ
เจ้้า เพื่่�อกราบไหว้้บููชา อาจใช้้การแกะสลัักจากวััสดุุต่่างๆ เช่่น ศิิลา งา ไม้้ หรืือวััสดุุอื่่�นๆ
นอกจากนี้้ยั� งั อาจใช้้การปั้้น� หรืือหล่่อด้้วยโลหะก็็ได้้ โดยทั่่�วไป คำำ�ว่า่ พระพุุทธรููปมัักจะหมาย
ถึึง รููปขนาดใหญ่่พอที่่�จะวางบููชาได้้ สำำ�หรัับรููปขนาดเล็็กมัักจะเรีียกว่่า พระเครื่่อ� ง อย่่างไร
ก็็ตาม ทั้้�งสองแบบสามารถเรีียกว่่า พระพุุทธรููป ได้้เช่่นกันั (สารานุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชน
ฉบัับเสริิมการเรีียนรู้้� เล่่ม 8. 2550 : 7)
แต่่เดิิมในอิินเดีียในสมััยพุุทธกาลนั้้�นไม่่มีีรููปเคารพแต่่อย่่างใด เพราะเกรงว่่า
จะเป็็นการลบหลู่่�ไม่่เคารพต่่อองค์์ศาสดา แต่่หลัังจากพระพุุทธเจ้้าปริินิิพพานไปแล้้ว ผู้้�ที่่�
เลื่่อ� มใสในพุุทธศาสนา อยากจะมีีสิ่่ง� ที่่�จะทำำ�ให้้รำำ�ลึกึ ถึึง หรืือเป็็นสัญ
ั ลัักษณ์์ขององค์์ศาสดา
เพื่่�อที่่�จะบอกกล่่าวเล่่าขาน เรื่่�องราวขององค์์พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า ที่่�ทรงศึึกษาค้้นคว้้าหา
ทางดัับทุุกข์์ และทรงชี้้แ� นะสอนสั่่�งผู้้�คน ถึึงการปฏิิบัติั เิ พื่่อ� ให้้บรรลุุถึงึ ความเป็็นอยู่่� ที่่�ก่อ่ ให้้
เกิิดความผาสุุขในหมู่่�มวลมนุุษย์์และสิ่่�งมีีชีีวิิตในโลก (ปฐม หงส์์สุุวรรณ, 2554: 52)
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คราวแรกนั้้�นชาวพุุทธก็็ได้้แต่่นำำ�เอาสิ่่�งของอัันได้้แก่่ ดิิน น้ำำ�� และกิ่่�ง ก้้าน ใบ
โพธิ์์� จากบริิเวณสัังเวชนีียสถาน 4 แห่่ง คืือ สถานที่่�ประสููติิ (ลุุมพิินีีวััน),ตรััสรู้้� พุุทธคยา,
ปฐมเทศนา (พาราณสีี) และปริินิพพ
ิ าน (กุุสินิ ารา) เก็็บมาไว้้เป็็นที่่ร� ะลึึกบููชาคุุณพระพุุทธเจ้้า
(ปฐม หงส์์สุวุ รรณ, 2554: 52) ล่่วงมาถึึงในสมััยพระเจ้้าอโศกมหาราช พุุทธศาสนููปถััมภกที่่�
ยิ่่�งใหญ่่พระองค์์ พระพุุทธรููป หรืือ รููปเคารพแทนพระพุุทธเจ้้า เริ่่�มมีีการสร้้างขึ้้�นมาตั้้�งแต่่
ระหว่่าง พ.ศ. 500 ถึึง 550 เมื่่อ� ชาวกรีีก ที่่�ชาวชมพููทวีีป (อิินเดีียโบราณ) เรีียกชาวต่่างแดน
ว่่า “โยนา” หรืือ “โยนก” โดยพระเจ้้าเมนัันเดอร์์ที่่� 1 หรืือ พระเจ้้ามิิลินท์
ิ ์ กษััตริิย์เ์ ชื้้อ� สาย
กรีีก ยกทััพกรีีกเข้้ามาครอบครองแคว้้นคัันธาราฐ (ปััจจุุบัันเป็็นดิินแดนของอััฟกานิิสถาน)
จากนั้้�นพระองค์์ก็แ็ ผ่่อาณาเขตไปทั่่�วบริิเวณด้้านตะวัันตกเฉีียงเหนืือของชมพููทวีีป และสร้้าง
เมืืองหลวงเป็็นที่่ป� ระทัับ ณ เมืืองสากล (Sakala) หลัังจากที่่�ได้้พบพระสงฆ์์ท่า่ นหนึ่่�งนามว่่า
นาคเสน จึึงมีีเรื่่�องราวแห่่งการตั้้�งคำำ�ถามของพระเจ้้ามิิลิินท์์ต่่อพระนาคเสน จนทำำ�พระเจ้้า
มิิลิินท์์ ทรงเลื่่�อมใสในพระพุุทธศาสนา (คำำ�ถามคำำ�ตอบปุุจฉาวิิสััชนา ซึ่่�งถููกเขีียนบัันทึึก
เป็็นหนัังสืือและแปลเป็็นภาษาต่่าง ๆ ที่่�มีีชื่่�อเสีียงมาก เรื่่�องนี้้�ก็็คืือ มิิลิินทปััญหา ( The
Milinda Panha or The Questions of King Minlinda) ได้้มีีการสร้้างสถาปััตยกรรม
และประติิมากรรมทางพุุทธศาสนามากมายในแคว้้นคันั ธาราฐ ซึ่่ง� การสร้้างพระพุุทธรููปนั้้�น
มีีลัักษณะต่่างๆขึ้้�นมา (ปฐม หงส์์สุุวรรณ, 2554: 55)
พระพุุทธรููปรููปแรกจึึงเกิิดขึ้้น� ในสมััยของพระเจ้้ามิิลินท์
ิ ์ หรืือเมนัันเดอร์์ที่่� 1 ชาว
กรีีกที่่�มาครอบครองแคว้้นคัันธาราฐ เมื่่�อประมาณพุุทธศตวรรษที่่� 6 หรืือ 2,000 ปีีที่่�แล้้ว
นั่่�นเอง พระพุุทธรููปที่่�เกิิดขึ้้�นครั้้�งแรกจึึงเรีียกรููปแบบของพระพุุทธรููปนี้้�ว่่า แบบคัันธาราฐ
โดยถ่่ายแบบอย่่างเทวรููปที่่�พวกชาวกรีีกนัับถืือกัันในยุุโรปมาสร้้าง พระพุุทธรููปแบบคัันธารา
ฐจึึงมีีใบหน้้าเหมืือนฝรั่่�งชาวกรีีก จีีวรก็็เป็็นริ้้�วเหมืือนเครื่่�องนุ่่�งห่่มของเทวรููปกรีีก (ปฐม
หงส์์สุวุ รรณ, 2554: 55) เมื่่อ� ความเชื่่อ� นี้ถู้� กู นำำ�เข้้ามาในดิินแดนไทยจึึงก่่อให้้เกิิดพุทุ ธศาสนา
แบบตามรััฐที่่�ได้้รัับไป จากความเชื่่�อสู่่�รููปแบบด้้านศิิลปกรรมการสร้้างพระพุุทธรููปนั้้�นเอง
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รููปที่่� 1 พระพุุทธรููปศิิลปะคัันธาระ พุุทธศตวรรษที่่� 6 พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิโตเกีียว

เนื้้�อหา

ในดิินแดนล้้านนามีีความเชื่่�อของ “อานิิสงส์์สร้้างพระเจ้้า” ซึ่่�งได้้กล่่าวถึึง
อานิิสงส์์การสร้้างพระพุุทธรููปไว้้ละเอีียดกว่่าฉบัับอื่่�นมีีความว่่า เมื่่�อพระเจ้้าปเสนทิิโกศล
ทรงสร้้างพระพุุทธปฏิิมาจากไม้้จัันทร์์แล้้ว ได้้ทููลถามพระพุุทธองค์์เกี่่�ยวกัับอานิิสงส์์สร้้าง
พระพุุทธรููป พระพุุทธองค์์กล่่าวว่่า บุุคคลใดสร้้างพระพุุทธรููปแม้้จะมีีขนาดเล็็กเท่่าเมล็็ด
ผัักกาด และได้้บููชาพระพุุทธรููปด้้วยดอกธููปเทีียน ของหอม จะมีีความสุุขในเมืืองมนุุษย์์ ผู้้�
ใดสร้้างพระพุุทธรููปให้้คนอื่่น� ได้้เคารพบููชา เขาเหล่่านั้้�นจะได้้เกิิดในสุุขคติิทุกุ ชาติิ มีีรูปู ร่่าง
ผิิวพรรณที่่�สวยงาม เป็็นที่่�รักั ของคนทั่่�วไป จะมีีลาภอัันประเสริิฐ นอกจากนี้�คั้ มั ภีีร์์ยังั กล่่าว
ถึึงบุุญที่่�ได้้จากการสร้้างพระพุุทธรููปด้้วยวััสดุุที่่�แตกต่่างกัันต่่อไปนี้้�
ผู้้�ใดเขีียนพระพุุทธรููปบนใบไม้้ ใบตาล ใบลาน จะได้้เสวยบุุญนาน 5 กััป
ผู้้�ใดสร้้างด้้วยดิินจะได้้เสวยบุุญนาน 15 กััป
ผู้้�ใดสร้้างด้้วยครั่่�ง จะได้้เสวยบุุญนาน 15 กััป
ผู้้�ใดสร้้างด้้วยไม้้จะได้้เสวยบุุญนาน 25 กััป
ผู้้�ในสร้้างด้้วยงาช้้าง จะได้้เสวยบุุญนาน 30 กััป
ผู้้�ใดสร้้างด้้วยอิิฐจะได้้เสวยบุุญนาน 35 กััป
ผู้้�ใดสร้้างด้้วยหิินจะได้้เสวยบุุญนาน 40 กััปและได้้เกิิดเป็็นพระอิินทร์์
ผู้้�ใดสร้้างด้้วยตะกั่่�วจะได้้เสวยบุุญนาน 45 กััปและได้้เกิิดเป็็นเทวดา
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ผู้้�ใดสร้้างด้้วยทองแดงหรืือสำำ�ริิดจะได้้เสวยบุุญนาน 50 กััปและจะได้้เกิิดเป็็น
พระพุุทธเจ้้า
ผู้้�ใดสร้้างด้้วยเงิินจะได้้เสวยบุุญนาน 55 กััปและจะได้้เกิิดเป็็นท้้าวพญา
ผู้้�ใดสร้้างด้้วยแก้้วหรืืออััญมณีีจะได้้เสวยบุุญนาน 60 กััป
ผู้้�ใดสร้้างด้้วยทองคำำ�และสำำ�ริิดจะได้้เกิิดเป็็นพระพุุทธเจ้้าพระองค์์หนึ่่�งใน
อนาคต (อรุุณรััตน์์ วิิเชีียรเขีียว, 2554: 5)
จากข้้อความในใบลานนี้้�สามารถตีีความได้้ว่่าการนำำ�เอาวััสดุุต่่างๆมา วาด
(ใบไม้้,ใบลาน,ใบตาล) ก่่อรููป (ดิิน,อิิฐ,ครั่่�ง) แกะ (ไม้้,หิิน) ประดัับ (อััญมณีี) และการหล่่อ
(เงิิน,ทอง,ตะกั่่�ว) ล้้วนได้้รัับอานิิสงส์์เหมืือนกัันแต่่จะได้้อานิิสงส์์มากหรืือน้้อยนั้้�นจะขึ้้�นอยู่่�
กัับวััสดุุที่่�นำำ�มาทำำ�
เมืืองพะเยา ที่่�มีีพััฒนาการมาแล้้วตั้้�งแต่่ก่่อนพุุทธศตวรรษที่่� 18 ต่่อมาจึึงเป็็น
ศููนย์ก์ ลางของแคว้้นพะเยา นัับว่่าเป็็นรัฐั อิิสระที่่�มีกี ารสร้้างบ้้านแปลงเมืืองยุุคเดีียวกัับแคว้้น
สุุโขทััย และแคว้้นเชีียงแสนในสมััยพุุทธศตวรรษที่่� 19 โดยในพุุทธศตวรรษที่่� 19 ในยุุคของ
พระญางำ��เมืืองถืือเป็็นยุคุ ทองของพะเยา เนื่่อ� งจากความเข้้มแข็็งของพระญางำ��เมืืองที่่�สร้้าง
ดุุลย์์อำำ�นาจระหว่่างรััฐอำำ�นาจทั้้�งสองรััฐไว้้ได้้ นั้้�นก็็คืือ แคว้้นสุุโขทััย และแคว้้นเชีียงแสน
โดยการผููกมิิตรสาบานเป็็นพระสหายด้้วยกััน เมืืองพะเยาจึึงปรากฏในความสำำ�คััญของ
ประวััติิศาสตร์์ล้้านนา
การทำำ�บุญ
ุ โดยการสร้้างพระพุุทธรููปที่่�ถืือว่่าเป็็นรูปู เคารพแทนองค์์พระศาสดา
อย่่างพระพุุทธเจ้้าเป็็นคติิที่่แ� พร่่หลายในเมืืองพะเยา เนื่่อ� งจากในพื้้�นที่่ข� องเมืืองพะเยาและ
เวีียงลอได้้พบพระพุุทธรููปที่่�ทำำ�มาจากหิินทรายเป็็นจำำ�นวนมากที่่�สุุดในล้้านนา อาจเป็็นสืืบ
เนื่่�องมาจากอานิิสงส์์การสร้้างพระพุุทธรููปในคััมภีีร์์ใบลานวััดศรีีสุุพรรณที่่�มีีใจความตอน
หนึ่่�งกล่่าวไว้้ว่า่ “ผู้้�ใดสร้้างด้้วยหิินจะได้้เสวยบุุญนาน 40 กััป (คััมภีีร์ใ์ บลาน เรื่่อ� ง อานิิสงส์์
สร้้างพระเจ้้าวััดศรีีสุุพรรณ, 9/2 – 9/3) และได้้เกิิดเป็็นพระอิินทร์์” (คััมภีีร์์ใบลาน เรื่่�อง
อานิิสงส์์สร้้างพระเจ้้าวััดศรีีสุพุ รรณ, 11/4 – 12/1) อีีกทั้้�งในพื้้�นที่่ข� องเมืืองพะเยาทิิศตะวััน
ออกเฉีียงเหนืือมีีแหล่่งหิินทรายที่่�เรีียกว่่า “ดอยด้้วน” ซึ่่ง� เป็็นแนวเขาหิินทรายขนาดใหญ่่ที่่�
พาดตััวมาจากทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือจนเกืือบถึึงเมืืองพะเยา
เป็็นที่่น่� า่ สัังเกตว่่าชุุดความรู้้�จากคััมภีีร์ใ์ บลานของวััดศรีีสุพุ รรณ (คััมภีีร์ใ์ บลาน
เรื่่อ� ง อานิิสงส์์สร้้างพระเจ้้าวััดศรีีสุพุ รรณ อำำ�เภอแม่่ใจ จัังหวััดพะเยา)ที่่�มีกี ารระบุุอานิิสงส์์
ได้้อย่่างละเอีียดกว่่าคััมภีีร์ก์ ารสร้้างพระพุุทธรููปอื่่น� ๆในล้้านนา จึึงมีีข้อ้ สัังเกตถึึงเหตุุใดการ
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ทำำ�พระพุุทธรููปจากหิินถึงึ ได้้อานิิสงส์์มากกว่่าพระพุุทธรููปที่่�ทำำ�จากวััสดุุอื่น่� อย่่างเช่่น ตะกั่่ว�
ที่่�เป็็นแร่่และต้้องผ่่านกรรมวิิธีจึี งึ ได้้อานิิสงส์์เสวยบุุญนาน 45 กััปและได้้เกิิดเป็็นเทวดา และ
การทำำ�มาจากหิินถึงึ ได้้อานิิสงส์์น้อ้ ยกว่่าตะกั่่ว� แค่่ 5 กััป แต่่ได้้เกิิดเป็็นเทวดาชั้้นผู้้�
� ใหญ่่อย่่าง
พระอิินทร์์ ข้้อสัันนิิษฐานน่่าจะมาจากการที่่�พะเยามีีทรััพยากรหิิน (หิินทราย) หาง่่ายและ
จำำ�นวนมากจึึงเป็็นกุศุ โลบายให้้ผู้้�คนทำำ�บุญ
ุ ในการสร้้างพระพุุทธรููปให้้มีจำี ำ�นวนมาก แต่่ในหมู่่�
ชนชั้้�นปกครองยัังมีีความเชื่่�อในการสร้้างพระพุุทธรููปที่่�มาจากวััสดุุที่่�มีีค่่าอย่่าง ทอง สำำ�ริิด
เหล็็ก เป็็นต้้นอยู่่� อาทิิ หลวงพ่่อนาค (พระพุุทธรููปสำำ�ริิดที่่�ถููกสร้้างโดยพระยายุุธิิษฐิิระ เจ้้า
เมืืองสองแควที่่�ขึ้้�นมาปกครองเมืืองพะเยาภายใต้้ยุุคของพระเจ้้าติิโลกราช)

รููปที่่� 2 แผนที่่�บริิเวณเมืืองพะเยาและแหล่่งหิินทราย
ที่่�มาจาก : www.google.com/เมืืองพะเยา
นอกจากนั้้�นยัังมีีหลัักฐานจากจารึึกฐานพระพุุทธรููปที่่�แสดงถึึงอานิิสงส์์ของ
ประชาชนเมืืองพะเยาไว้้หลายจารึึกเช่่น จารึึกฐานพระพุุทธรููปเมีียนายร้้อยสวนลิิสร้้าง
(จารึึกฐานพระพุุทธรููปเมีียนายร้้อยสวนลิิสร้้าง) จารึึกฐานพระพุุทธรููปเถ้้าเอ้้ยสร้้าง (จารึึก
ฐานพระพุุทธรููปเถ้้าเอ้้ยสร้้าง) จารึึกฐานพระพุุทธรููปซาวจัันสร้้าง (จารึึกฐานพระพุุทธรููป
ซาวจัันสร้้าง) จารึึกฐานพระพุุทธรููปคำำ�ต่่อนสร้้าง (จารึึกฐานพระพุุทธรููปคำำ�ต่่อนสร้้าง)
จารึึกฐานพระพุุทธรููปพัันชััมหล้้าสร้้าง (จารึึกฐานพระพุุทธรููปพัันชััมหล้้าสร้้าง) จารึึกฐาน
พระพุุทธรููปสามเจ้้าสร้้าง (จารึึกฐานพระพุุทธรููปสามเจ้้าสร้้าง) จารึึกฐานพระพุุทธรููปพ่่อ
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บุุญสร้้างจารึึกฐานพระพุุทธรููปแผ่่นอิิฐร้้อยบุุญ (จารึึกฐานพระพุุทธรููปพ่่อบุุญสร้้างจารึึก
ฐานพระพุุทธรููปแผ่่นอิฐิ ร้้อยบุุญ) จารึึกฐานพระพุุทธรููปซาวหมุุกสร้้าง (จารึึกฐานพระพุุทธ
รููปซาวหมุุกสร้้าง) เป็็นต้้น จารึึกเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงการสร้้างโดยชนชั้้�นตั้้�งแต่่ชาวบ้้าน
ไปจนถึึงผู้้�ที่่�อาจจะเป็็นหััวหน้้าในการคุุมผู้้�คนอย่่างซาวหมุุก (ซาว สัันนิิษฐานน่่าจะมาจาก
หััวหน้้าคุุมคนจำำ�นวน 20 คน) ทำำ�ให้้เห็็นการเข้้าถึึงในเรื่่อ� งอานิิสงส์์ในการสร้้างพระพุุทธรููป
ในเมืืองพะเยาได้้รัับความนิิยมและสามารถหาทำำ�ได้้ง่่าย เราจึึงสามารถพบหลัักฐานที่่�เป็็น
พระพุุทธรููปเป็็นจำำ�นวนมากในเมืืองพะเยาที่่�ทำำ�มาจากชนชั้้�นธรรมดา

รููปที่่� 3 จารึึกฐานพระพุุทธรููปเถ้้าเอ้้ยสร้้าง

รููปที่่� 4 จารึึกฐานพระพุุทธรููปพ่่อบุุญสร้้างจารึึกฐานพระพุุทธรููปแผ่่นอิิฐร้้อยบุุญ

รููปที่่� 5 จารึึกฐานพระพุุทธรููปพัันชััมหล้้าสร้้าง
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รููปที่่� 6 จารึึกฐานพระพุุทธรููปเมีียนายร้้อยสวนลิิสร้้าง

รููปที่่� 7 จารึึกฐานพระพุุทธรููปคำำ�ต่่อนสร้้าง
การสร้้างพระพุุทธรููปในพะเยาสัันนิิษฐานไว้้สองประเด็็น ประเด็็นแรกน่่าจะ
สร้้างเพื่่อ� ถวายเป็็นอานิิสงส์์แก่่พุทุ ธศาสนาหรืือในภาษาเหนืือเรีียกว่่า “ตาน” (ตาน หมาย
ถึึง ถวาย หรืือ ถวายทาน) กัันอย่่างเป็็นล่ำำ��สัันที่่�มีีตั้้�งแต่่ขนาดเล็็กไปจนถึึงขนาดกลาง (แต่่
ไม่่ค่่อยพบขนาดใหญ่่เนื่่�องจากพระพุุทธรููปขนาดใหญ่่มัักทำำ�มาจากสำำ�ริิดหรืือปููนปั้้�นเพื่่�อ
ความคงทน) ซึ่ง่� ในล้้านนาไม่่ค่อ่ ยปรากฏการตานพระพุุทธรููปในรููปแบบนี้้ม� าก่่อนพุุทธศาต
วรรษที่่� 21 และประเด็็นที่่�สองน่่าจะมาจากการสร้้างตััวตนของชาวพะเยาในทางการเมืือง
เพื่่�อแสดงถึึงจุุดยืืนในความเป็็นพะเยารููปแบบศิิลปกรรมของพระพุุทธรููปหิินทรายเมืือง
พะเยานั้้�น เป็็นพระพุุทธรููปที่่�ทำำ�มาจากหิินทราย มีีลัักษณะที่่�เกิิดการผสมกัันทางด้้านรููป
แบบจากหลายๆแหล่่ง ทั้้�งจากล้้านนา สุุโขทััย และอยุุธยา จนพััฒนาเป็็นเอกลัักษณ์์ของ
พะเยาอย่่างแท้้จริิงในช่่วงพุุทธศตวรรษที่่� 21 (สุุรพล ดำำ�ริห์ิ ์กุลุ , 2561: 214)
การเมืืองกัับอานิิสงส์์การสร้้างพระพุุทธรููปในพะเยา จนมาในยุุคจารีีตได้้
มีีความเชื่่�อในการเป็็นผู้้�ปกครองทั้้�งทางโลกและทางธรรมเพื่่�อความสมบููรณ์์แบบความ
ชอบธรรมในการปกครองประชาชน ซึ่่�งแนวคิิดนี้้�คืือ “แนวคิิดคติิจัักรพรรดิิราช” แนวคิิด
จัักรพรรดิิราช คืือ แนวคิิดที่่�ปรากฏในพุุทธศาสนาเป็็นความเชื่่�อเรื่่�อง “พระเจ้้าจัักรพรรดิิ
ราช” หรืือ “พระราชาธิิราชผู้้�ยิ่่�งใหญ่่กว่่าราชาทั้้�งปวง” (Universal Monarch) โดยมีี
ต้้นแบบของแนวคิิดมาจากพระเจ้้าอโศกมหาราชที่่�ทรงเป็็นทั้้�งกษััตริิย์์ทางด้้านการสู้้�รบ
การปกครอง และเป็็นกษััตริิย์์ผู้้�ทรงทำำ�นุุบำำ�รุุงพระพุุทธศาสนา ความคิิดเกี่่�ยวกัับพระราชา
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ผู้้�ยิ่่�งใหญ่่เหนืือราชาองค์์อื่่�นๆ (เอนก มากอนัันต์์, 2550: 5) และมีีส่่วนสำำ�คััญกัับศิิลปะใน
แง่่ของปััจจััยทางการเมืืองและพุุทธศาสนาจึึงทำำ�ให้้เกิิดรููปแบบศิิลปะขึ้้�นมา ศิิลปะสกุุล
พะเยาก็็เป็็นหนึ่่�งในนั้้�นจึึงมีีการสร้้างพระพุุทธรููปจำำ�นวนมากในเมืืองพะเยา เพื่่�อแสดงให้้
เห็็นถึึงการเป็็นกษััตริิย์์ผู้้�ทำำ�นุุบำำ�รุุงพระศาสนาและกลายมาเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านความเชื่่�อนี้้�ให้้กัับ
ประชาชนในเมืืองพะเยา
ผู้้�ปกครองเมืืองพะเยาไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ปกครองในฐานะรััฐอิิสระ (ราชวงศ์์งำ��
เมืือง) หรืือ ผู้้�ปกครองที่่�อยู่่�ภายใต้้การปกครองจากรััฐศููนย์์กลาง (เชีียงใหม่่) ต่่างนำำ�คติิ
จัักรพรรดิิราชย์์มาใช้้สนัับสนุุนเพื่่�ออ้้างความชอบธรรมในการเป็็นผู้้�ปกครองเมืืองพะเยา
อยู่่�เสมอ การนำำ�แนวคิิดเรื่่�องอานิิสงส์์ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดคติิทางพุุทธศาสนามาเป็็นแบบอย่่าง
ให้้กับั ประชาชนทำำ�ให้้ประชาชนเกิิดความเลื่่อ� มใสและคล้้อยตามอยู่่�ภายใต้้การปกครองจาก
แนวคิิดจัักรพรรดิิราชจะเห็็นได้้ถึงึ ประชาชนในเมืืองพะเยาไม่่เคยมีีประวััติิว่า่ มีีปฏิิกิิริยิ าต่่อ
ต้้านและขัับไล่่เจ้้าเมืืองทั้้�งในตอนที่่�เป็็นรัฐั อิิสระและรััฐที่่�อยู่่�ภายใต้้การปกครอง เนื่่อ� งจากผู้้�
ปกครองได้้ทำำ�ตััวเป็็นแบบอย่่างในการทำำ�บุุญอยู่่�เสม
การปกครองตนเองในฐานะกษััตริิย์์ท้้องถิ่่�นที่่�อยู่่�ในยุุคที่่�อยู่่�ใต้้การปกครองของ
เชีียงใหม่่ ได้้มีีจารึึกที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็นจัักรพรรดิิราชอยู่่�หลายครั้้�งเช่่น มีีการกล่่าว
ถึึงการถวายข้้าวััดและกััลปานาที่่�ดิินพร้้อมออกคำำ�สั่่�งห้้ามผู้้�ใดฝ่่าฝืืนคำำ�สั่่�งนี้้�เป็็นต้้น ซึ่่�งก่่อ
ให้้เกิิดการยอมรัับของประชาชนในเมืืองพะเยา อีีกทั้้�งกษััตริิย์์ที่่�อยู่่�ในฐานะผู้้�ปกครองจาก
แนวคิิดรัฐั ศููนย์ก์ ลางอย่่างเชีียงใหม่่ ก็็ได้้มีกี ารมาทำำ�บุญ
ุ หยาดน้ำำ�� สร้้างวััด และมีีการถวาย
ข้้าวััด อย่่างเนืืองๆแสดงให้้เห็็นถึงึ การเป็็นจัักรพรรดิิราชส่่งผ่่านลงมายัังหน่่วยการปกครอง
ระดัับเมืือง (พะเยา) และหน่่วยการปกครองระดัับรััฐ (เชีียงใหม่่) ได้้อย่่างสมบููรณ์์
รููปแบบศิิลปกรรมพระพุุทธรููปหิินทรายเมืืองพะเยากัับการสร้้างตััวตน
พระพุุทธรููปหิินทรายเมืืองพะเยาหรืือจะเรีียกว่่า “สกุุลช่่างพะเยา” โดยทั่่�วไป
จะมีีพระพัักตร์์รููปไข่่กลมแบน พระขนงเป็็นสัันโค้้งบรรจบเป็็นรููปปีีกกา และเชื่่�อมต่่อกัับ
พระนาสิิก (เอกลัักษณ์์ของศิิลปะนี้้�) ลัักษณะของสัันพระขนงส่่วนใหญ่่เซาะเป็็นร่่องลึึก
เฉพาะบริิเวณเหนืือพระเนตรเท่่านั้้�น พระนาสิิกค่่อนข้้างเล็็กและโด่่ง ปลายพระนาสิิกเป็็น
สามเหลี่่�ยมมนเป็็นส่่วนใหญ่่ พระโอษฐ์์เป็็นรููปปีีกกาเหนืือพระนลาฏ บางองค์์มีีไรพระศก
เม็็ดพระศกพบทั้้�งมีีแบบลัักษณะเป็็นตุ่่�มกลมและเป็็นตารางสี่่�เหลี่่�ยมคล้้านทรงพีีรามิิด
พระพุุทธรููปบางองค์์ไม่่มีีเม็็ดพระศก สัันนิิษฐานว่่าคงเป็็นเครื่่�องรัักปิิดทองใช้้สวมเครื่่�อง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ประดัับในภายหลััง ส่่วนพระเกตุุมาลาทำำ�เป็็นทรงเตี้้�ยๆรองรัับพระรััศมีีคล้้ายดอกบััวตููม
ลัักษณะเป็็นตุ่่�ม พบตั้้ง� แต่่ขนาดเล็็กไปจนถึึงขนาดใหญ่่ พระวรกายส่่วนใหญ่่มีพี ระอุุระอวบ
อ้้วนและนููนออกมามาก ครองจีีวรห่่มเฉีียง แนวเส้้นจีวี รและสัังฆาฏิิพบทั้้�งที่่�เป็็นสองเส้้นและ
เส้้นเดีียว สัังฆาฏิิส่วน
่ ใหญ่่เป็็นแผ่่นขนาดปานกลางไปจนถึึงขนาดเล็็ก ปลายสัังฆาฏิิยาวลง
มาจรดพระนาภีี พบทั้้�งประเภทปลายตััดและปลายแยกเป็็นสองแฉก นิ้้�วพระหััตถ์์เสมอกััน
ทุุกพระองค์์ (ศัักดิ์์�ชััย สายสิิงห์์, 2539: 120 – 124)

รููปที่่� 8 ลายเส้้นเศีียรพระพุุทธรููปหิินทรายสกุุลช่า่ งพะเยา (ศัักดิ์์ชั� ยั สายสิิงห์์, 2539: 120 – 124)
เนื่่� อ งจากในการขุุ ดค้้ นพ บพระพุุ ท ธรูู ป ต่่ า งๆในเมืืองพะเยาเป็็ นรูู ป แบบ
ศิิลปกรรมในยุุคของพะเยาที่่�อยู่่�ภายใต้้การปกครองของเชีียงใหม่่มาแล้้วทั้้�งสิ้้�น จึึงสามารถ
แบ่่งเป็็นประเด็็นการสร้้างตััวตน (Identity Creation) ของเมืืองพะเยาผ่่านการแสดงออก
ทางรููปแบบศิิลปกรรมพระพุุทธรููปหิินทราย
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โดยมาเห็็นชัดั ได้้ในช่่วงของพระยายุุธิษิ ฐิิระที่่�เข้้ามาปกครองเมืืองพะเยาได้้สร้้าง
ความเจริิญรุ่่�งเรืืองให้้กัับเมืืองพะเยา ดัังปรากฏในศิิลาจารึึกได้้ว่่าสร้้างเมืืองใหม่่ขึ้้�นในปีี
พ.ศ.2017 เป็็นต้้นมา และทำำ�นุุบำำ�รุุงพระศาสนา มีีการสร้้างพระพุุทธรููปขึ้้�นอาทิิ หลวงพ่่อ
นาค ซึ่ง่� มีีศิลิ ปะของสุุโขทััยเข้้ามาผสมทำำ�ให้้ในยุุคนี้รู้� ปู แบบศิิลปกรรมของพระพุุทธรููปเมืือง
พะเยาเกิิดการพััฒนาถืือว่่าเป็็นยุุคทองของการพััฒนาทางด้้านรููปแบบเลยทีีเดีียว

รููปที่่� 9 พระพุุทธรููปสำำ�ริิดที่่�พระยายุุธิิษฐิิระสร้้างขึ้้�นมา

รููปที่่� 10 ลายเส้้นพระพุุทธรููปหิินทรายปางมารวิิชััย วััดป่่าแดงบุุญนาค (ศัักดิ์์�ชััย สายสิิงห์์,
2539: 97)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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จากการศึึกษาข้้อมููลคติิอานิิสงส์์การสร้้างพระพุุทธรููปในเมืืองพะเยา พบ
ว่่าประชาชนเมืืองพะเยาในยุุคจารีีตมีีความเชื่่�อและศรััทธาต่่อพุุทธศาสนาเป็็นอย่่างมาก
โดยจะรัับความเชื่่�อมากจากผู้้�นำำ�หรืือผู้้�ปกครอง จะสัังเกตได้้จากการที่่�พบหลัักฐานเป็็น
พระพุุทธรููปหิินทรายเป็็นจำำ�นวนมากในพะเยา เป็็นการสะท้้อนถึึงวิิถีีชีีวิิตที่่�อาศััยเรื่่�อง
บาปบุุญ และความเชื่่�อเรื่่�องการเกิิดใหม่่ในชาติิเพื่่�อเกิิดในภพภููมิที่่ิ �ดีี จนก่่อให้้เกิิดการ
รัังสรรค์์รููปแบบศิิลปกรรมพระพุุทธรููปหิินทรายเมืืองพะเยา
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กล่่าวส่่งท้้าย คติิอานิิสงส์์การสร้้างพระพุุทธรููปในเมืืองพะเยานั้้�นมีีความ
พิิเศษตรงที่่�มีีการถวายพระพุุทธรููปที่่�ทำำ�มาจากหิินทรายที่่�เป็็นวััสดุุที่่�หาได้้ง่่ายบริิเวณ
เมืืองพะเยา ซึ่�ง่ คติิอานิิสงส์์การสร้้างสร้้างและถวายพระพุุทธรููปหิินทรายในเมืืองพะเยา
จากมุุมมองของผู้้�เขีียนคิิดว่่าประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากได้้พบหลัักฐาน
ที่่�เป็็นพระพุุทธรููปหิินทรายที่่�เป็็นผลของอานิิสงส์์เป็็นจำำ�นวนมากถึึง 2,000 กว่่าชิ้้�น ทั้้�ง
ที่่�สมบููรณ์์บ้้างและไม่่สมบููรณ์์บ้้าง ต่่างกัับเมืืองอื่่�นๆในล้้านนาที่่�ถึึงแม้้จะมีีทรััพยากรที่่�
แตกต่่าง เช่่น ไม้้ งาช้้าง เป็็นต้้น แต่่ไม่่พบถึึงความนิิยมในการสร้้างพระพุุทธรููปหิินทราย
มากมายขนาดนี้้�หรืืออาจเป็็นเพราะคติิอานิิสงส์์ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จเท่่าเมืืองพะเยา
เป็็นต้้น
คติิอานิิสงส์์ในการสร้้างพระพุุทธรููปจะไม่่สำำ�เร็็จหากผู้้�ปกครองไม่่เป็็นแบบอย่่าง
ที่่�ดีีให้้กัับประชาชนในเมืืองพะเยา คติิจัักรพรรดิิราชย์์ถืือว่่าประสบความสำำ�เร็็จเช่่นกัันใน
แง่่ของพุุทธศาสนา แต่่ในแง่่ของศิิลปะลึึกๆชาวเมืืองพะเยายัังมีีความเชื่่�อว่่าจะสามารถก่่อ
ร่่างสร้้างตััวตนของตนเองขึ้้�นมาใหม่่จึึงใช้้วิิธีีการต่่อสู้้�โดยยืืมมืือของ ศิิลปะสุุโขทััย ซึ่่�งเป็็น
รััฐขนาดใหญ่่ที่่�พอจะต่่อกรกัับรััฐเชีียงใหม่่ได้้เข้้ามาสร้้างเอกลัักษณ์์ให้้กัับตนเองจนกลาย
เป็็นการต่่อสู้้�เพื่่�อตััวตนผ่่านทางศิิลปกรรมพระพุุทธรููปหิินทรายผ่่านความเชื่่�อทางอานิิสงส์์
ของการสร้้างพระพุุทธรููปขึ้้�นมานั้้�นเอง
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