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บทคััดย่่อ
บทความวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ 3 ประการคืือ 1) เพื่่�อศึึกษางานพุุทธศิิลป์์
แบบล้้านช้้าง หลวงพระบาง 2) เพื่่�อศึึกษางานพุุทธศิิลป์์ของสิิมวััดเชีียงทอง เมืืองหลวง
พระบาง 3) เพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์งานพุุทธศิิลป์์แบบล้้านช้้างที่่�ปรากฏในสิิมวััดเชีียงทอง
เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) ด้้วยเอกสารอ้้างอิิงทางวิิชาการ
(Document Research) และการเก็็ บ ข้้ อ มูู ล ภาคสนาม (Fieldwork Research)
ผลการวิิจััยพบว่่า 1) การเข้้ามาของงานพุุทธศิิลป์์แบบล้้านช้้าง เริ่่�มต้้นจาก
การเข้้ามามีีบทบาทของพระพุุทธศาสนา ในรััชสมััยพระเจ้้าฟ้้างุ้้�มมหาราช ที่่�ถืือเป็็นยุุค
รุ่่�งเรืืองของพุุทธศาสนา ประมาณปีี พ.ศ. 1896 2) โครงสร้้างงานพุุทธศิิลป์์ของสิิมวััดเชีียง
ทอง จะมีีลัักษณะเตี้้�ยตามแบบของสิิมหลวงพระบางดั้้�งเดิิม มีีหลัังคาซ้้อนทัับกัันเป็็น
สามตัับ จุุดเด่่นอยู่่�บนหลัังคา มีีช่่อฟ้้าทรงปราสาท 17 หลััง และโหง (นาค) ส่่วนทางด้้าน
หน้้าจั่่�วประดัับด้้วยรวงผึ้้�ง แกะลวดลายดอกไม้้เป็็นนููนต่ำำ�� ประดัับด้้วยลวดลายจิิตรกรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ฝาผนัังที่่�ใช้้เทคนิิคแบบพอกคำำ�บนพื้้�นรัักสีีดำำ� รููปแบบการประดัับตกแต่่งด้้วยแก้้วโมเสค
โดยภาพที่่�วาดบนหััวเสาเป็็นรูปู พระพุุทธเจ้้า 3) งานพุุทธศิิลป์ข์ องสิิมวััดเชีียงทอง นอกจาก
จะมีีคุณ
ุ ค่่าในเรื่่อ� งของบทบาทของความศรััทธา รวมไปถึึงการออกแบบพุุทธสถาปััตยกรรม
จิิตรกรรม ประติิมากรรม จากนามธรรมสู่่�รูปู ธรรมเพื่อ่� สู่่�มรรคผลทางพระพุุทธศาสนาต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ : งานพุุทธศิิลป์์; แบบล้้านช้้างหลวงพระบาง; สิิมวััดเชีียงทอง

Abstract

This article consists of three objectives: 1) to examine the
tradition of creating the Buddha image in Buddhism, 2) to investigate
the culture of creating Phra Chao Tan Jai in Lanna and 3) to analyze
the tradition of creating Phra Chao Tan Jai in Lanna Culture.
According to the Lanna Buddhist people, they have the culture
and beliefs of creating Phra Chao Tan Jai as a replica of the Buddha, and
when the image is constructed in a meticulous manner and accordance
with the Buddha Characteristics viz., grace, bravado, asymmetry and able
to persuade people to become faithful. When anyone perceives the
beauty of the Buddha image, it will bring faith and satisfaction. Buddhists
conventionally consider the Buddha image to represent a recognized
symbol of the Buddha, a symbol of the purity of the Dharma, and both
as a symbol of the relief of suffering according to the Noble monks, so
those who create the Buddha image will equally receive that virtue.
In the land of Lanna, there is a tradition of creating Phra Chao Tan
Jai and beliefs of the sacredness and the miraculous power of the creation
of that Buddha image. For this reason, they have mighty minds and diligent
efforts to build Buddha seriously. However, in this belief in Buddhism, it is
considered a matter for the mortals who still demand these things to nourish
the mind. The key is not to become extremely passionate, insane, and lacking
in the Law of Kamma. In regard to the respect of sacred things, supernatural
powers and miracles, if as long as they believe in the Law of Kamma, they are,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

88

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

however, considered to be indispensable from the principles of Buddhism.
คำำ�สำำ�คััญ : Buddhist Arts; Sim of Wat Xiengthong, Luangphrabang

บทนำำ�

หลวงพระบางเป็็นเมืืองหลวงเก่่าของอาณาจัักรลาวล้้านช้้างในอดีีต ก่่อนที่่�จะ
ย้้ายลงมาเป็็นนครหลวงเวีียงจัันทน์์ เมืืองหลวงพระบางมีีบางตำำ�นานโบราณเรีียกว่่า เมืือง
ซวา เซีียงดง เซีียงคาน เซีียงทอง ตามลำำ�ดัับสมััย ต่่อมาเมื่่�อประมาณพุุทธศัักราช 2043
เรีียกว่่า หลวงพระบาง เหตุุที่่เ� รีียกหลวงพระบางว่่า “เมืืองซััว” ตามตำำ�นานพงศาวดารเมืือง
หลวงพระบางเล่่าว่่า ปฐมกษััตริิย์์ที่่�ปกครองเมืืองนี้้�มีีชื่่�อว่่า “ซวา” เหตุุที่่�เรีียกว่่า “เซีียงดง
เซีียงคาน” เพราะว่่า เมืืองนี้้�ตั้้�งอยู่่�ระหว่่างปากน้ำำ��คานและน้ำำ��ดงซึ่่�งไหลลงสู่่�แม่่น้ำำ��โขง และ
ที่่�เรีียกว่่า “เมืืองเชีียงทอง” เพราะว่่าในสมััยดึึกดำำ�บรรพ์์เมื่่�อครั้้�งที่่�ยัังไม่่ค่่อยมีีบ้้านและคน
อยู่่�อาศััย มีีต้้นไม้้ทองต้้นใหญ่่ต้้นหนึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กลางเมืือง “ต้้นทองที่่�ว่่าใหญ่่วััดได้้ถึึง 27 โอบ
สููง 117 วา ดัังนั้้�นชื่่�อวััดจึึงถููกเรีียกตามต้้นไม้้ชนิิดคืือคำำ�ว่่า “เชีียง” หมายถึึง “เมืือง”และ
คำำ�ว่่า “ทอง”มาจาก ชื่่�อของต้้นทอง” (เจ้้าคำำ�หมั้้�น วงกดรััตนะ, 2507: 37) พระฤาษีีจึึง
ถืือเอาต้้นทองต้้นนั้้�นเป็็นนิิมิิตหมายอัันดีีงามปัักหลัักเมืืองเพื่่�อสร้้างเมืืองขึ้้�นมา คนทั่่�วไป
จึึงเรีียกว่่า “เมืืองทอง” แต่่ความเป็็นจริิงที่่�พููดถึึงอีีกนััยหนึ่่�งของเมืืองนี้้�คืือ “เมืืองทอง”
หมายถึึงเมืืองทองคำำ� เพราะว่่าเมืืองหลวงพระบางในสมััยโบราณเป็็นเมืืองที่่�อุุดมไปด้้วย
แร่่ทองคำำ� ซึ่่�งปััจจุุบัันนี้้�ประชาชนก็็ยัังร่่อนเร่่หาแร่่ทองคำำ�ตามลำำ�น้ำำ��โขงอยู่่� หลัังจากนั้้�น
เมื่่�อปีี ค.ศ. 1500-1502 (พ.ศ.2043-2045) พระเจ้้าวิิชุุนนะราช ได้้อัันเชิิญพระพุุทธรููปที่่�
ชื่่�อว่่า “พระบาง” จากเมืืองเวีียงคำำ� (แขวงเวีียงจัันทน์์) ขึ้้�นมาประดิิษฐานไว้้ ณ วััดมะโน
นครเชีียงทอง ตั้้ง� แต่่นั้้น� มาคนทั่่�วไปจึึงเรีียกว่่า “นครหลวงพระบาง” (บุุนเฮ็็ง บััวสีแี สงปะเสิิด,
2537: 72) นัับตั้้�งแต่่รััชสมััยการสร้้างนครหลวงพระบางมา มีีพระมหากษััตริิย์์ปกครองถึึง
21 พระองค์์ด้ว้ ยกัันนับั ตั้้ง� แต่่รัชั สมััยพญาลัังกาธิิราช ระยะที่่�ครองราช (พ.ศ. 1814-1858
ตรงกัับ ค.ศ. 1271-1316 หรืือ จ.ศ. 633-678) นัับรวมการปกครอง 45 ปีี, รััชสมััยพญา
สุุวรรณคำำ�ผง (พ.ศ. 1859-1887 ตรงกัับ ค.ศ.1316-1344 หรืือ จ.ศ. 678-706) นัับรวม
การปกครอง 28 ปีี, รััชสมััยเจ้้าฟ้้าเงี้้ย� วหรืือขุุนผีฟ้ี า้ (พ.ศ. 1877-1891 ตรงกัับ ค.ศ. 13441648 หรืือ จ.ศ. 706-713) นัับรวมการปกครอง 4 ปีี เป็็นต้น้ จนมาถึึงรััชสมััยของพระเจ้้า
พระเจ้้าไชยเชษฐาธิิราช (พ.ศ. 2093-2144 ตรงกัับ ค.ศ.1550-1571 หรืือ 912-933) นัับ
รวมการปกครอง 21 ปีี (มหาบุุนมีี เทบสีีเมืือง, 2009: 1-3) ซึ่่�งในรััชสมััยถืือได้้ว่่าเป็็นเป็็น
ยุุครุ่่�งเรืืองที่่�สุุดของนครหลวงพระบางเรีียกได้้ว่่าทั้้�งสถาบััน ชาติิ ศาสนา พระมหากษััตริิย์์
ต่่างก็็รุ่่�งเรืืองไปตาม ๆ กัันและ ท่่านยัังมีีความเก่่งกล้้า ปรีีชาสามารถในด้้านศิิลปะและ
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วิิทยาการต่่าง ๆ อีีกด้้วย นอกจากนั้้�น แขวงหลวงพระบางมีีพื้้�นฐานวััฒนธรรมที่่�มีีลัักษณะ
เป็็นเอกลัักษณ์์ที่่สื� บื ทอดกัันมาหลายชั่่ว� อายุุคนและมีีลักั ษณะหลายรููปแบบ หลายสีีสันั และ
รููปแบบการประดิิษฐ์์ตกแต่่ง ในสมััยล่่าเมืืองขึ้้�นของชาติิตะวัันตก จัักรวรรดิินิิยม ฝรั่่�งเศส
เข้้ามาปกครองลาว เป็็นประเทศอาณานิิคม ฝรั่่�งเศสได้้พยายามทำำ�ลายพื้้�นฐานวััฒนธรรม
อัันดีงี ามของลาว ด้้วยการนำำ� เอาวััฒนธรรมของพวกยุุโรปเข้้ามาเผยแผ่่ทั้้ง� ทางตรงและทาง
อ้้อมหลายรููปแบบภายหลัังประเทศชาติิได้้รับั การปลดปล่่อยอย่่างสมบููรณ์์ (ได้้รับั อิิสรภาพ)
พื้้�นฐานวััฒนธรรมได้้รับั การเสริิมขยายเพื่อ่� ภารกิิจปกปัักรัักษาและพััฒนาประเทศชาติิ (บุุน
เหลืือ อิินสีีเชีียงใหม่่ และคณะ, 2013: 8)
ปััจจุุบััน แขวงหลวงพระบาง ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�เขตภาคเหนืือของประเทศสาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตย ประชาชนลาว มีีร่่องรอยอารยะธรรม ประวััติิศาสตร์์ วิิถีีชีีวิิต มีีจารีีต
ประเพณีีและศิิลปวััฒนธรรมมายาวนาน พุุทธศาสนานัับเป็็นศููนย์์รวมทางจิิตใจของชาว
หลวงพระบาง แม้้วิถีิ ชีี วิี ติ จะแตกต่่างไปจากอดีีตแล้้ว แต่่ผู้้�คนยัังคงยึึดมั่่น� ในพระพุุทธศาสนา
อย่่างมาก ดัังจะเห็็นได้้จากการใส่่บาตรข้้าวเหนีียวตอนเช้้าแทบทุุกบ้้าน ในตอนสายหมู่่�
ศรััทธาจะจััดภััตตาหารไปถวายให้้พระสงฆ์์ที่่�วััดทุุกวัันอีีกทั้้�งในวัันธรรมสวนะจะมีีผู้้�คนไป
ทำำ�บุุญที่่�วััดอย่่างเนืืองแน่่นรวมทั้้�งการส่่งลููกหลานเข้้าไปบวชเป็็นอ้้ายจััว หรืือ “สามเณร”
เพื่่�อการศึึกษาเล่่าเรีียนแทบทุุกวััด สิ่่�งเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงความผููกพัันระหว่่างวััดและ
ชาวบ้้านในเมืืองหลวงพระบางได้้เป็็นอย่่างดีี (วรลััญจก์์ บุุณยสุุรััตน์์, 2555: 15) วััดเชีียง
ทองเป็็นวััดที่่�เก่่าแก่่แห่่งหนึ่่�งของหลวงพระบาง สร้้างราว พ.ศ. 2102-2103 โดยพระเจ้้า
ไชยเชษฐาธิิราช กษััตริิย์์ผู้้�ครองล้้านนา-ล้้านช้้าง ก่่อนที่่�จะย้้ายนครหลวงไปยัังนครหลวง
เวีียงจัันทน์์ไม่่นานนััก วััดนี้้�ถืือเป็็น “วััดประตููเมืือง” ทั้้�งยัังเป็็นที่่�เทีียบเรืือด้้านเหนืือ (หุุม
พััน รััดตะนะวง และคณะ, 2000: 29)
สิ่่�งก่่อสร้้างที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ ซุ้้�มประตููโขง พระธาตุุ พุุทธสีีมา หอไหว้้น้้อยหอไหว้้สีี
กุุหลาบ หอไหว้้หลัังสิิม หอกลอง หอราชโกศเจ้้ามหาชีีวิติ ศรีีสว่่างวงศ์์ (วรลััญจก์์ บุุณยสุุรัตั น์์,
2555: 96) และนอกจากนั้้น� องค์์การยููเนสโก ได้้ประกาศเอาหลวงพระบางเป็็นเมืืองมรดกโลก
ตามเงื่่อ� นไขที่่�เหมาะสม เหตุุผลที่่เ� อาหลวงพระบางมรดกโลกโดยมีี 3 เงื่่อ� นไขเช่่นว่า่ มีีทิวทั
ิ ศน์
ั ์
ธรรมชาติิที่่ตั้้� ง� ผัังเมืือง 1 สถาปััตยกรรม 1 และฮีีตคลองประเพณีีวัฒ
ั นธรรม 1 เห็็นว่า่ เงื่่อ� นไข
ต่่าง ๆ นี้ที่่�้ มี� ทิี วทั
ิ ศน์
ั อั์ นั งดงาม ที่่�ตั้้ง� ของเมืืองประกอบเข้้ากัับวััดวาอาราม ฮีีตคลองประเพณีี
วััฒนธรรมของชาวหลวงพระบางที่่�ได้้อนุุรักั ษ์์ รัักษา และเสริิมขยายมาโดยตลอดจึึงทำำ�ให้้องค์์
การยููเนสโกให้้ความสนใจ และได้้ประกาศรัับรองจดทะเบีียนเมืืองหลวงพระบางขึ้้นบั
� ญชี
ั มี รดก
ของโลกในวัันที่่� 9 ธัันวาคม พ.ศ. 2538 และมอบใบยั้้ง� ยืืนในวัันที่่� 21 กุุมพาพัันธ์์ พ.ศ. 2541
ภายหลัังหลวงพระบางได้้เข้้าเป็็นเมืืองมรดกโลกแล้้วก็ไ็ ด้้มีนัี กั ท่่องเที่่�ยวจากต่่างประเทศ ได้้
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หลั่่ง� ไหลเข้้ามาท่่องเที่่�ยวหลวงพระบาง และได้้รับั ความนิิยมชมชอบยกย่่องจากองค์์การยููเนส
โก จนได้้รับั เหรีียญทองคำำ�ยอดนิิยมอัันดับั 4 ปีีช้อ้ น คืือ ครั้้ง� ที่่� 1, 2, 3 ปีี พ.ศ. 2549-2551
และ ครั้้ง� ที่่� 4 ปีี พ.ศ. 2552 (บุุนเหลืือ อิินสีเี ชีียงใหม่่ และคณะ, 2013: 89-90)
วััตถุุประสงค์์
1) เพื่่�อศึึกษางานพุุทธศิิลป์์แบบล้้านช้้าง หลวงพระบาง
2) เพื่่�อศึึกษางานพุุทธศิิลป์์ของสิิมวััดเชีียงทอง เมืืองหลวงพระบาง
3) เพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์งานพุุทธศิิลป์์แบบล้้านช้้างที่่�ปรากฏในสิิมวััดเชีียงทอง
เมืืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
การวิิจััยในครั้้�งนี้้�เป็็นการเป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research)
ประสมประสานระหว่่างการศึึกษาวิิจััยเชิิงเอกสาร (Document Research) และการเก็็บ
ขอ้้มููลภาคสนาม(Fieldwork Research) ที่่�โดยมีีขั้้�นตอนการวิิจััยดัังนี้้�
1) ศึึกษาจากงานวิิจัยั เอกสารทางวิิชาการ หนัังสืือ บทความรวมไปถึึงเรื่่อ� งราว
ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานพุุทธศิิลป์์ล้้านช้้างและสถาปััตยกรรม ประติิมากรรม จิิตรกรรม
ของวััดเชีียงทอง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
2) ศึึกษาจาก อรรถกถา ฎีีกา อนุุฎีกี า ที่่�ชื่่ม� โยงไปถึึงงานพุุทธศิิลป์ล้์ า้ นช้้างและ
สถาปััตยกรรม ประติิมากรรม จิิตรกรรมของวััดเชีียงทอง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
3) เก็็บรวบรวมภาพถ่่ายงานพุุทธศิิลป์์ เอกสารข้้อมููลอิเิ ลคทรอนิิคส์์ของวััดเชีียง
ทอง เพื่่�อเก็็บไว้้เป็็นหลัักฐานข้้อมููล
4) สััมภาษณ์์ ผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้วางกลุ่่�มเป้้าหมายผู้้�ให้้ข้้อมููลไว้้ 3
กลุ่่�ม มีีจำำ�นวน 14 รููป/คน ดัังนี้้�1). พระสงฆ์์ 4 รููป, 2). นัักวิิชาการด้้านศิิลปะจำำ�นวน 9
คน จำำ�แนกเป็็น ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสถาปััตยกรรม 5 คน ด้้านประติิมากรรม 2 คนและด้้าน
จิิตรกรรม อีีก 2 คน และ 3). คณะกรรมการมรดกโลกประจำำ�แขวง 1 คน(รวมทั้้�งสิ้้น� 14
รููป/คน)
5) วิิเคราะห์์ข้้อมููลจากเอกสารและข้้อมููลที่่�สััมภาษณ์์
6) สรุุปผลการวิิจััยและเสนอแนะ
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จากการศึึกษาค้้นคว้้าทำำ�วิิจัยั เรื่่อ� งศึึกษาวิิเคราะห์์งานพุุทธศิิลป์แ์ บบล้้านช้้างที่่�
ปรากฏในสิิมวััดเชีียงทอง เมืืองหลวงพระบาง สปป.ลาว อาณาจัักรลาวล้้านช้้างก็็นัับได้้ว่่า
เป็็นอาณาจัักรหนึ่่�งเก่่าแก่่มีปี ระวััติศิ าสตร์์ในแหลมทะเลอิินดูจีู นี มายาวนานหลายยุุคหลาย
สมััย จากการศึึกษาความเป็็นมาพบว่่าการนัับตั้้�งแต่่ในราชสมััยของพระเจ้้าฟ้้างุ้้�มมหาราช
(พระยาฟ้้าหล้้าธรณีีมหาราช) ได้้สถาปนาอานาจัักรล้้านช้้าง ราวปีี พ.ศ. 1896 เป็็นจุุด
เริ่่�มต้้นการปรากฏตััวขึ้้�นของพุุทธศาสนาในดิินแดนล้้านช้้างแห่่งนี้้� งานทางด้้านพุุทธศิิลป์์
หรืือพุุทธสถานที่่�มารองรัับงานทางด้้านพุุทธศาสนาก็็เริ่่�มปรากฏตััวขึ้้�น แต่่จุุดดัังกล่่าวนี้้�ใน
ปััจจุุบันั ไม่่ปรากฏเหลืือหลัักฐานที่่�เป็็นองค์์ประกอบทางด้้านพุุทธสถานให้้เห็็นเพราะด้้วยเหตุุ
ของการเวลาด้้วยภััยต่่าง ๆ ตามยุุคสมััย เหลืือเพีียงพระพุุทธประติิมากรรมที่่�นำำ�เข้้ามาจาก
ขอมคืือ “พระบางพุุทธลาวััลย์ห์ รืือพระบาง” ซึ่่ง� ถููกนำำ�มาตั้้ง� เป็็นชื่่อ� บ้้านเมืืองในเวลาต่่อมา
ดัังนั้้�นผู้้�วิิจััยจึึงกำำ�หนดขอบเขตเนื้้�อหาให้้แคบลง คืือมาศึึกษามุุมมองความงามในยุุคที่่�ล้้าน
ช้้างเฟื่่�องฟููด้้านงานศิิลปะหรืือในยุุคที่่�ล้้านช้้างมีีเมืืองหลวงพระบางเป็็นราชธานีีเป็็นต้้นมา
1) งานพุุทธศิิลป์์แบบล้้านช้้าง หลวงพระบาง
จากการศึึกษาสรุุปได้้ว่่าพุุทธศิิลปะล้้านช้้างในยุุคนครหลวงพระบางเป็็นเมืือง
ราชธานีีหรืือในยุุคราชสมััยการปกครองของพระเจ้้าไชยเชษฐาธิิราช กษััตริิย์์ผู้้�เรืืองนาม
ปกครองสองแผ่่นดินคื
ิ อื ทั้้ง� ล้้านช้้างและล้้านนา นัับได้้ว่า่ เป็็นยุคุ ที่่�ศิลิ ปะแบบล้้านช้้างเริ่่ม� ปรากฏ
ตััวเด่่นชัดั มีีการสร้้างวััดวาอาราม สร้้างพระพุุทธรููปสร้้างสิิมขึ้้น� อย่่างมากมายจนนัับได้้ว่า่ เป็็น
ยุุคทองของล้้านช้้าง
วััฒนธรรมเค้้าเดิิมของคนลาวหรืือชาวล้้านช้้างร่่มขาวในอดีีตมีีความถููกพัันธ์์
เกี่่ย� วกัับความเชื่่อ� ตามบรรพบุุรุษุ คืือ เรื่่อ� งผีีสางนางไม้้ เทวดา ผีีฟ้า้ ผีีแถน และผีีบรรพบุุรุษุ
บรรพชน ตามคติิความเชื่่อ� ของคนพื้้�นถิ่่�นเดิิมของคนลาวถืือว่่ามีีอำำ�นาจสููงสุุด จากเบื้้�องบน
สวรรค์์ชั้้�นฟ้้าท่่านเหล่่านี้้�สามารถบัันดานให้้ชีีวิิตประจำำ�วัันมีีความสุุขสมหวัังได้้ดัังใจ แคล้้ว
คาดปลอดภััยในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วัันรวมไปถึึงปกปัักรัักษาลููกหลานที่่�ออกไปอยู่่�เป็็น
แขกต่่างด้้าวท้้าวต่่างเมืือง ตลอดถึึงการทำำ�เกษตรกรรมไร่่นา ฝนฟ้้าตกต้้องตามรฤดููกาล
และถึึงแม้้ว่่าพระพุุทธศาสนาจะเข้้ามามีีบทบาทในสมััยของกษััตริิย์์พระเจ้้าฟ้้างุ้้�มก็็ตาม
กล่่าวโดยสรุุปแล้้วจุุดกำำ�เนิิดของงานพุุทธศิิลป์์ในล้้านช้้าง นครหลวงพระบาง
ก็็คงเฉกเช่่นเดีียวกัับที่่�อื่่�น ๆ น่่าจะเริ่่�มตัันจากการเข้้ามามีีบทของพระพุุทธศาสนา หรืือภููมิิ
หลัังตั้้�งแต่่การสร้้างเสนาสนะ 5 ชนิิดของเศรษฐีีชาวราชคฤห์์ เพื่่�อถวายพระภิิกขุุสงฆ์์ เช่่น
การก่่อสร้้างวััดบุุพผารามของนางวิิสาขาอุุบาสิิกา โดยมีีพระโมคคััลลานะเป็็นผู้้�อำำ�นวยการก็็
สร้้าง แต่่การกำำ�เนิิดพุุทธศิิลป์ที่่์ เ� ด่่นชัดั เริ่่ม� ต้้นจากการสร้้างสถููปหรืือธาตุุเจดีีย์์ กล่่าวคืือ เมื่่�อ
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เหล่่ามััลลกษััตริิย์ถว
์ ายพระเพลิิงพุุทธสรีีระแล้้ว ข่่าวการเสด็็จปริินิพพ
ิ านของพระพุุทธองค์์
ก็็ทราบไปถึึงเมืืองอื่่�น ๆ จึ่่�งได้้มีีการแจกพระบรมสารีีริิกธาตุุไปในแค้้วนต่่าง ๆ มีีทัังหมด 8
หััวเมืือง เพื่่อ� เป็็นที่่สั� กั การะของมหาชนผู้้�เลื่่อ� มใสในพระพุุทธศาสนา บรรดาแคว้้นเหล่่านั้้�น
ก็็สร้้างพระสถููปให้้ไว้้เป็็นที่่ป� ระดิิษฐานพระบรมสารีีริกิ ธาตุุจึงึ เกิิดมีีพระเจดีีย์ขึ้้์ นดั
� งั นี้เ้� ป็็นต้น้
2) งานพุุทธศิิลป์์ของสิิมวััดเชีียง เมืืองหลวงพระบาง
สิิม หรืือพุุทธสีีมาวััดเชีียงทอง ที่่�เป็็นศููนย์์รวมศิิลปะและสถาปััตยกรรมแขนง
ต่่าง ๆ ของล้้านช้้างเพราะว่่า วััดนี้ไ้� ด้้รวบรวมเอาศิิลปะสถาปััตยกรรมของแต่่ละยุุคมาผสม
ผสานประยุุกต์์สร้้างขึ้้�นอย่่างสวยงามเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว และไม่่เหมืือนกัับวััดอื่่�นใน
ล้้านช้้าง ความพิิเศษคืือการนำำ�วััสดุุที่่�มีีค่่า เช่่น ทองคำำ� อััญมณีีและ ดิิน ไม้้ สีีธรรมชาติิมา
เป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญ ประดัับลงบนงานไม้้แกะสลัักได้้งดงามลงตััวโดยเฉพาะหน้้าบััน
แขนนาง บานประตูู สีีหน้้าท่่าทาง ตลอดถึึงการติิดมุุกแก้้วอันั วิิจิติ รปรากฏอยู่่�จนถึึงปััจจุุบันั
สิิมหรืือพุุทธสีีมาวััดเชีียงทอง ที่่�เป็็นศููนย์์รวมศิิลปะและสถาปััตยกรรมแขนง
ต่่าง ๆ ของล้้านช้้างเพราะว่่า วััดนี้ไ้� ด้้รวบรวมเอาศิิลปะสถาปััตยกรรมของแต่่ละยุุคมาผสม
ผสานประยุุกต์์สร้้างขึ้้�นอย่่างสวยงามเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว และไม่่เหมืือนกัับวััดอื่่�นใน
ล้้านช้้าง ความพิิเศษคืือการนำำ�วััสดุุที่่�มีีค่่า เช่่น ทองคำำ� อััญมณีีและ ดิิน ไม้้ สีีธรรมชาติิมา
เป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญ ประดัับลงบนงานไม้้แกะสลัักได้้งดงามลงตััวโดยเฉพาะ หน้้าบััน
แขนนาง บานประตูู สีีหน้้าท่่าทาง ตลอดถึึงการติิดมุุกแก้้วอันั วิิจิติ รปรากฎอยู่่�จนถึึงปััจจุุบันั
3) ศึึกษาวิิเคราะห์์งานพุุทธศิิลป์์แบบล้้านช้้างที่่ป� รากฏในสิิมวััดเชีียงทอง
งานพุุทธศิิลป์์ของสิิมวััดเชีียงทอง นอกจากจะมีีคุุณค่่าในเรื่่�องของบทบาท
ความศรััทธา รวมไปถึึงการออกแบบให้้มีีรองรัับการใช้้งานทางพระพุุทธศาสนาแล้้วผู้้�วิิจััย
เห็็นว่่า ในด้้านสถาปััตยกรรม จิิตรกรรม ประติิมากรรม หรืือองค์์รวมชาวลาวเรีียกงาน
วิิจิิตศิิลป์์ จากนามธรรมสู่่�รููปธรรมเป็็นเหมืือนเฉกเช่่นกุุญแจที่่�ไขเข้้าไปสู่่�ห้้องศิิลธรรมแห่่ง
ความดีีงาม หรืือมรรคผลทางพระพุุทธศาสนา งานพุุทธศิิลป์์ สิิมวััดเชีียงทอง มีีดัังต่่อไปนี้้�
3.1) ด้้านสถาปััตยกรรม ในทางด้้านนี้้�ของสิิมวััดเชีียงทอง เรีียกได้้ว่่า
เป็็นความอ่่อนช้้อยงดงามบริิบููรณ์์ทางด้้านศิิลปะ เพราะว่่าวััดนี้้�ดููเหมืือนว่่ามีีการเก็็บเล็็ก
ผสมน้้อยรวบรวมเอาศิิลปะสถาปััตยกรรมของแต่่ละยุุคมาประดิิษฐ์์ประยุุกต์์และสร้้างขึ้้�น
อย่่างมีีความสวยงามเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว โครงสร้้างเต้้ย หลัังคาหลดหลั่่�นช้้อนกััน
สามตัับแลดููด้้านหน้้าคล้้ายแม่่ไก่่กกลููกกกไข่่ คล้้ายจอมแห มีียอดช่่อฟ้้า 17 ยอด ซึ่่�งมีี
นัักประวััติิศาสตร์์ศิิลปะให้้นิิยามความหมาย อิิงตามหลัักความเชื่่�อของไตรภููมิิโดยใช้้พุุทธ
สััญลัักษณ์์ และคติิจัักรวาลวิิทยามาใช้้ จึึงมีีพระพุุทธเจ้้าเป็็นศููนย์์กลางของจัักรวาลพิิเศษ
ไปกว่่านั้้�นก็คื็ อื กัันการนำำ�วัสั ดุุพื้้นถิ่่
� น� เช่่น ดิิน ไม้้ สีีธรรมชาติิ สีีดำำ�จากต้้นน้ำำ��เกี้้ย� ง (ต้้นรักั ) สีี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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แดงจากน้ำำ��หาง (ชาติิ) แบบพื้้�นเมืืองโบราณ มีีการแกะสลัักที่่�สวยงามโดยเฉพาะ ดอกดวง
พฤกษาพัันธุ์์�ต่่าง ๆ แขนนาง บานประตูู สีีหน้้าท่่าทาง ตลอดถึึงการติิดมุุกแก้้วอัันสวยงาม
จนรัับการยกย่่องว่่าขนานนามว่่าเป็็นดุุจดััง “อััญมณีีแห่่งสถาปััตยกรรมลาวล้้านช้้าง”
3.2) ประติิมากรรม ในทางด้้านประติิมากรรมหลัักที่่�เด่่นสหง่่าแต่่ก็็
ดููเย็็นสงบนั้้�นครููหลวงพ่่อพระประธานในสิิมเป็็นปางมารวิิชััย เป็็นข้้อสัังเกตและได้้ข้้อ
สรุุปภายหลัังว่่าวััดที่่�สร้้างยุุคสมััยพระเจ้้าไชยเชษฐาธิิราชแทบทัังสิ้้�นพระประธานจะ
เป็็นปางมารวิิชััยหรืือปางสะดุ้้�งมาร คงเป็็นเพราะในยุุคของท่่านอยู่่�ในช่่วงบ้้านเมืืองตก
อยู่่�ในยุุคแห่่งสงครามต้้องรบลาฆ่่าฟัันผจญศึึกทั้้�งพายในและพายนอกหรืือเป็็นการถืือ
เคล็็ด แก้้เคล็็ด จะได้้มีีชััยตลอดก็็เป็็นได้้ แต่่ในทางด้้านมุุมมองความงามทางด้้านศิิลปะ
ผู้้�วิิจััยก็็เห็็นว่่าดููแล้้วดููองค์์อาดและน่่าเคารพกราบไหว้้ยิ่่�งรวมไปถึึงประติิมกรรมศิิลป์์
อื่่�น ๆ นอกนั้้�น ตััวโหง ลายแกะดอกดวงต่่าง ๆ ที่่�ประดัับทั้้�งงานนููนสููงต่ำำ�� ลอยตััวล้้วน
แล้้วแต่่ระเอีียดลงตััวงดงามบงบอกถึึงความอ่่อนน้้อมของจิิตใจของช่่างหลวงผู้้�สร้้าง ที่่�
แสดงออก มาด้้วยความเคารพศรััทธา ความตั้้�งมั่่�นที่่�มีีต่่อพระพุุทธศาสนาเป็็นอย่่างยิ่่�ง
3.3) จิิ ต รกรรมฝาผนัั ง (ที่่� วัั ด เชีี ย งทอง) ถืื อ เป็็ นศิิ ล ปกรรมชิ้้� น เอก
แสดงออกเด่่นชััดในรููปแบบรููปธรรม ด้้านในเป็็นงานที่่�ชาวลาวเรีียกว่่าดอกพอกหรืือ
ลายคำำ�น้ำำ��แต้้มแบบทางล้้านนากล่่าวคืือ รองพื้้�นผนัังด้้วยสีีดำำ�น้ำำ��ยางรัักแล้้วพอกด้้วย
ลายทองคำำ�เปลว คงด้้วยเหตุุนี้้�ชาวลาวเลยเรีียกง่่ายว่่าลายดอกพอก ด้้านในหลััก ๆ จะ
เป็็นเรื่่�องของพระเจ้้าสิิบชาติิ ตำำ�นานพื้้�นบ้้าน ลายเทวดา สััตว์์ในป่่าหิิมพานต์์ตลอดลาย
พัันธุ์์�พฤกษา อัันบ่่งบอกถึึงการสัักการบููชาแด่่องค์์พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าหรืือตััวแทน
พระพุุทธเจ้้าในสิิม คืือ พระประธานหรืือการนมััสการพระธาตุุจุุฬามณีีอีีกในหนึ่่�งก็็เป็็น
ได้้ด้้านหน้้าและสองข้้างด้้านนอกก็็ใช้้เทคนิิคเดีียวกัันตามีีความพิิเศษอัันโด่่งดัังและโดด
เด่่นคืือด้้านหลัังงานประดัับด้้วยแก้้วสีี (ชาวลาวเรีียก) หรืือกระจกโมเสก คืือ มีีการตััด
เป็็นชิ้้�นเล็็ก ๆ หลากสีี เนื้้�อหาภาพเป็็นเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับพุุทธศาสนา ตำำ�นานการสร้้าง
เมืืองและนิิทานพื้้�นบ้้าน ที่่�ผนัังด้้านหลัังภายนอกของสิิมเป็็นรููปต้้นทองขนาดใหญ่่บน
พื้้�นสีีแดงเหนืือต้้นทองขึ้้�นไปเป็็นรููปพระพุุทธเจ้้าและทางด้้านลางเป็็นนิิทานพื้้�นบ้้านเรื่่�อง
นายพรานกัับกวางนกและเต่่า ที่่�ผนัังด้้านนอกของหอไหว้้เป็็นนิิทานชาดกหลายเรื่่�อง เช่่น
กรรมตามสนอง ทำำ�คุุณบููชาโทษ ความกตััญญูู ความมีีศีีลธรรมทางพุุทธศาสนาเป็็นต้้น
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สิิมวััดเชีียงทอง ได้้จััดรููปแบบการวางผัังออกเป็็น 2 รููปแบบ ด้้วยกััน คืือ
เขตพุุทธาวาส และสัังฆาวาส เป็็นเขตนามธรรมที่่�หมายถึึงดิินแดนแห่่งเขาพระสุุเมรุุ เขต
สัังฆาวาสเป็็นเขตที่่�อยู่่�อาศััยของพระสงฆ์์อันั ได้้แก่่ กุุฏิิ การวางผััง จะให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั เขต
พุุทธาวาสก่่อน โดยจะเน้้นไปที่่�วิิหาร หรืือเจดีีย์์เป็็นอัันดัับแรก จากนั้้�นก็็จะเป็็นโบสถ์์ และ
หอไตร
วััดเชีียงทองไม่่ปรากฏการมีีเจดีีย์์เป็็นศููนย์์กลาง เป็็นแกนกลาง การวางวิิหาร
หลวงรวมทั้้�งศาสนสถานอื่่�นๆ เกืือบทั้้�งหมดจะเป็็นแนวตะวัันออกเฉีียงเหนืือ - ตะวัันตก
เฉีียงใต้้ การที่่�วััดเชีียงทองไม่่ได้้มีีเจดีีย์์หลวงเป็็นศููนย์์กลางนั้้�น เป็็นเพราะการผสมผสาน
ภููมิิจัักรวาลของศาสนาเข้้ากัับความเชื่่�อท้้องถิ่่�น การที่่�วััดเชีียงทองไม่่ได้้มีีการวางแนวแกน
ของวััดในทิิศตะวัันออกตะวัันตกตามคติิทั่่�วไป ของการสร้้างวััดแต่่เป็็นการวางแกนในแนว
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือนั้้�นเป็็นเพราะการปรัับคติิให้้เข้้ากัับแนวคิิดเรื่่�องทิิศในหลวงพระบาง
ที่่�กำำ�หนดทิิศเป็็น 2 ทิิศตาม การไหลของน้ำำ�คื
� อื ทิิศมาและทิิศไป หรืือทิิศหัวน้ำ
ั �ำ� และหางน้ำำ��
รวมไปถึึงผัังเมืืองเดิิมตามคติิที่่�ฤาษีีสองตนได้้วางไว้้
ผัังของวััดเชีียงทองมีีวิิหารหลวงเป็็นศููนย์์กลางแทนเขาพระสุุเมรุุองค์์ประกอบ
ของวััดเชีียงทองที่่�พบคืือ สิิม (วิิหาร) ทาด (พระธาตุุ) อุุมงหรืืออููบมููง ลานทราย ประตูู
โขง หอกลอง กุุดติิ(กุุฏิิพระ) หอไหว้้ หอเรืือ (โรงเก็็บเรืือ) ต้้นโพธิ์์� ห้้องน้ำำ�� เฮืือนคััว (โรง
ครััว) หอเทวดาหรืือหอผีีเสื้้�อวััด กำำ�แพงวััด กำำ�แพงวััด สิ่่�งพิิเศษที่่�พบต่่างไปจากวััดทั่่�วไป
คืือ หอลาดสะลด (โรงเก็็บราชรถ) สิ่่ง� ที่่�ไม่่พบคืือ หอไต (ไตร) หอแจก (ศาลา) ฮอยพะบาด
(รอยพระพุุทธบาท) หอละคััง (หอระฆััง) สาลา (ศาลา) จมกม (โรงเดิินจงกรม) โฮงเฮีียน
(โรงเรีียน) แท่่นโพธิ์์� เจดีีย์ห์ รืือช่่องเก็็บอััฐิคิ นตายที่่�เป็็นสามััญชน เกยซ้้าง (ที่่�เทีียบช้้างทรง)
และน้ำำ��ส้า้ ง (บ่่อน้ำำ��) เดิิมในวััดเชีียงทองทมีีบ่อ่ น้ำำ��แต่่ปัจั จุุบันถู
ั กู ถมไป และวััดเชีียงทองแบ่่ง
ตามรููปแบบดัังนี้้�
1) จิิตรกรรมฝาผนัังวััดเชีียงทองแบ่่งออก 2 แบบ
(1.1) คืือ “พอกคำำ�” หรืือการลงรัักปิิดทองหรืือการปิิดทองฉลุุลายและ
แบบที่่�สองคืือจิิตรกรรมกระจกสีี “พอกคำำ�” หรืือ “ฟอกคำำ�” พบที่่�สิิมทั้้�งด้้านในและด้้าน
นอกอาคารยกเว้้นผนัังอาคารข้้างนอกด้้านหลัังมีีทั้้�งภาพเล่่าเรื่่�องและลวดลายที่่�เป็็นพืืช
และสััตว์์ในป่่าหิิมพานต์์เทวดา ตำำ�นานทางพุุทธศาสนา และนิิทานพื้้�นบ้้าน เช่่น ลายต้้น
กััลปพฤกษ์์ ลาย “ปููรณฆฎะ” ลายเถาวััลย์์ ลายดอกจัันและดอกดวง เทวดา การนมััสการ
พระธาตุุจุุฬามณีี ลายเทพพนม บนหลัังราชสีีห์์ ภาพเรื่่�องการตกนรกของคนทำำ�บาป เรื่่�อง
ท้้าวจัันทะพานิิคผู้้�สร้้างวััดเชีียงทอง (พระไพวััน มาลาวง, 2562: สััมภาษณ์์)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เรื่่อ� งพุุทธประวััติติ อนปราบมาร เรื่่อ� งของพระสุุธนและนางมโนราห์์ ส่่วน
ด้้านในเป็็นเรื่่อ� งพระเวสสัันดร เรื่่อ� งวิิทูรู ฑบััณฑิิตเทศนาให้้พระอิินทร์์ฟังั เรื่่อ� งสัังข์์ทองตอน
รจนาเลืือกคู่่�และสัังข์์ทองเนรมิิตกระท่่อมให้้กลายเป็็นพระราชวััง นิิทานชาดกเรื่่อ� งพระมหา
ชนกและสุุวรรณสาม ลาย “พอกคำำ�” ที่่�พบนี้้�แทบจะเหมืือนกัับภาพการลงรัักปิิดทองเรื่่�อง
พุุทธประวััติที่่ิ วิ� หิ ารวััดปราสาทของเมืืองเชีียงใหม่่ ยกเว้้นผนังั ทางด้้านทิิศใต้้ซึ่่ง� เป็็นจิติ รกรรม
ติิดแก้้วสีีเรื่่�อง เรื่่�องราวของจิิตรกรรมจะเป็็นเรื่่�องทศชาติิชาดก และปััญญาสชาดก

รููปที่่� 1 ผนัังทางด้้านทิิศเหนืือ บนต้้นกัลั ปพฤกษ์์ นกหััศดีลิี ิงค์์
(1.2) จิิตรกรรมกระจกสีีเป็็นศิิลปะแบบไรมายา (Naïve Art) ภาพฝา
ผนัังที่่�สร้้างขึ้้�นจากการนำำ�กระจกชิ้้�นเล็็กๆ สีีสัันต่่างๆ มาต่่อเป็็นรููปภาพและเรื่่�องราว
พบได้้ที่่�วััดเชีียงทองและท้้องพระโรงพระราชวัังหรืือพิิพิิธภััณฑ์์ในปััจจุุบััน สัันนิิษฐานว่่า
จิิตรกรรมของทั้้�งสองที่่�สร้้างโดยช่่างคนเดีียวกัันคืือ เพีียตััน ภาพกระจกสีีมีีความแววาว
คล้้ายทองและมีีความคงทนกว่่าการลงรัักปิิดทองถืือเป็็นเทคนิิคใหม่่ของช่่างรุ่่�นหลัังที่่�ต่่อ
เนื่่�องมาจากลาย “พอกคำำ�” ที่่�วััดเชีียงทองพบได้้ที่่�ผนัังด้้านหลัังภายนอกของสิิมและหอ
ไหว้้ทั้้�งสองเป็็นภาพกระจกสีีบนพื้้�นสีีชมพููสดใส เนื้้�อหาภาพเป็็นเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับพุุทธ
ศานา ตำำ�นานการสร้้างเมืืองและนิิทานพื้้�นบ้้าน ที่่�ผนัังด้้านหลัังภายนอกของสิิมเป็็นรููปต้้น
ทองขนาดใหญ่่บนพื้้�นสีีแดงเหนืือต้้นทองขึ้้�นไปเป็็นรููปพระพุุทธเจ้้าและทางด้้านล่่างเป็็น
นิิทานพื้้�นบ้้านเรื่่�องนายพรานกัับกวางนกและเต่่า ที่่�ผนัังด้้านนอกของหอไหว้้เป็็นนิิทาน
ชาดกหลายเรื่่�อง เช่่น กรรมตามสนอง ทำำ�คุุณบููชาโทษ ความกตััญญูู
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รููปที่่� 2 ภาพต้้นทอง จิิตรกรรมกระจกสีี ทางด้้านหลัังของสิิมวััดเชีียงทอง
2) องค์์ประกอบภาพจิิตรกรรม ลายฟอกคำำ� และรููปแต้้มแก้้วสีี ที่่แ� สดงออก
ในทางศิิลปะ (Elements of Art) ของสิิม วััดเชีียงทอง มีีดัังนี้้� คืือ
(1) จุุด (Point)
(2) เส้้น (Line)
(3) รููปร่่าง และรููปทรง (Shape and Form)
(4) ลัักษณะผิิว (Texture)
(5) ส่่วนสััด (Proportion)
(6) สีี (Color)
(7) น้ำำ��หนัักหรืือค่่าความอ่่อนแก่่ (Tone)
(8) แสง และเงา (Light and Shade)
3) เรื่่�องราวในจิิตรกรรม
ในวััดเชีียงทอง มีีจิติ กรรมลายทองเรื่่อ� งของพระเวสสัันดรชาดกภายในสิิมวััดเชีียง
ทอง เป็็นส่วนที่่
่ มี� กี ารบููรณะใหม่่ ในพุุทธศตวรรษที่่� 25 ซึ่่ง� มีีทั้้ง� หมด 14 กััณฑ์์ คืือ ได้้เพิ่่�มกััณฑ์์
กุุมารบั้้น� ปลายรวมเข้้าไปด้้วย ภาพทัังหมดแบ่่งออกเป็็นสองผนััง แต่่ละผนัังแบ่่งเป็็นชั้้น� สามชั้้น�
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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โดยเริ่่ม� จากชั้้น� บนสุุดของผนัังแรกเป็็นกัณ
ั ฑ์์ทศพร และหิิมพานต์์ ชั้้นที่่
� ส� องเป็็นทานกััณฑ์์ วน
ประเวศน์์ และกััณฑ์์ชูชู ก ส่่วนชั้้นล่
� า่ งสุุดประกอบด้้วยกััณฑ์์จุลพล
ุ มหาพลและกุุมารบั้้นต้
� น้
ส่่วนผนัังที่่�สองชั้้�นบนสุุดเริ่่�มจากกััณฑ์์กุุมารบั้้�นปลาย กััณฑ์์มััทรีี กััณฑ์์นี้�มี้ ีการเพิ่่�มเติิมภาพ
เหตุุการณ์์ ตอนที่่�นางมััทรีีออกตามสองกุุมารอยู่่�ทั้้ง� คืืนจนรุ่่�งเช้้ากลัับมาถึึงอาศรมด้้วยความ
อิิดโรยจึึงสลบไป พระเวสสัันดรตกพระทััยสำำ�คัญว่
ั า่ นางสิ้้น� ใจจึึงโศกเศร้้า แต่่เมื่่อ� พิิจารณาว่่า
นางเพีียงแต่่สลบไปจึึงยกพระเศีียรขึ้้นว
� างบนตัักแล้้วเอาน้ำำ�� รดลงที่่�พระอุุระ พระนางก็็ฟื้้นคื
� นื
สมปฤดีี ชั้้�นที่่ส� องเป็็นกัณ
ั ฑ์์สักั กบรรพ และ กััณฑ์์มหาราชที่่�ได้้เพิ่่�มเติิมภาพเขาวงกตเข้้าไป
ด้้วย ส่่วนชั้้นล่
� า่ งสุุดเป็็นกัณ
ั ฑ์์ฉกษััตริิย์์ และนครกััณฑ์์ สถาปััตยกรรมสิิมวััดเชีียงทอง ได้้รับั
การยกย่่องว่่าเป็็น “อััญมณีีแห่่งสถาปััตยกรรมลาว จุุดเด่่นของสิิมคืือมีีหลัังคา 3 ชั้้น� ซ้้อนกััน
เป็็นชั้้น� เชิิงที่่�มีป้ี า้ นลมที่่�อ่อ่ นซ้้อยลดหลั่่น� และชายคาปีีกนกอ่่อนโค้้งลดหลั่่นล
� าดลงมาเกืือบจรด
พื้้น� หากมองจากด้้านหน้้าดููคล้้ายเหยี่่ย� วกำำ�ลัังสยายปีีกถลาร่่อนลงพื้้�น หากมองจากด้้านข้้างจะ
เห็็นหลัังคาประมาณร้้อยละ 80 ของตััวอาคาร สีีหน้้า หรืือหน้้าบัันเป็็นลายปิิดทองรููปวงกลม
ดอกบััว โก่่งคิ้้ว� หน้้าบัันแกะสลัักไว้้อย่่างงดงามเช่่นเดีียวกัับโก่่งคิ้้วที่่
� ช� ายคาปีีกนก สิิมมีีประตูู
เขาด้้านข้้างทั้้ง� สองและด้้านหลัังมีีการขยายระเบีียงออกไปด้้านหน้้า สิิมในหลวงพระบาง ซึ่่ง�
สอดคล้้องกัับ ประภััสสร์์ ชููวิเิ ชีียร เรื่่อ� ง “ศิิลปะลาว” ได้้กล่่าวถึึงเมืืองเชีียงดง-เชีียงทอง หรืือ
หลวงพระบาง ถููกสถาปนาเป็็นศูนย์
ู ก์ ลางของล้้านช้้างตั้้ง� แต่่พุทุ ธศตวรรษที่่� 19-20 เป็็นต้น้ มา
ลัักษณะสำำ�คัญ
ั ของเมืืองหลวงพระบางหรืือเป็็นจุุดที่่�แม่่น้ำ��ำ คานไหลลงสู่่�แม่่น้ำ��ำ โขง คืือเป็็นชุมุ
ทางสำำ�คัญ
ั ในการติิดต่่อระหว่่างแม่่น้ำ��ำ โขงกัับบ้้านเมืืองทางเหนืือขึ้้น� ไป โดยมีีจุดุ หมายสำำ�คัญ
ั
คืือ พููสีี (ภููศรี)ี อัันถูกู กำำ�หนดให้้เป็็นภูเู ขาศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์ป� ระจำำ�เมืือง และเป็็นตัวั แทนของจัักรวาล
ตามความเชื่่อ� ของศาสนาฮิินดู-ู พุุทธศาสนา ในสมััยหลัังการสร้้างพระธาตุุเจดีีย์บ์ นยอดเขา คติิ
เช่่นนี้้พ� บรวมกัันพบร่่วมกัันอยู่่�ในชุุมชนหลายแห่่งในสมััยใกล้้เคีียงกััน เช่่น เมืืองศรีีสัชั นาลััย
หรืือเมืืองโบราณบางแห่่งทางล้้านนา (ประภััสสร์์ ชููวิเิ ชีียร, 2557: 68) ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับงาน
วิิจัยั ของ สุุพาสน์์ แสงสุุรินิ ทร์์ (สุุพาสน์์ แสงสุุรินิ ทร์์, 2557: 56) เรื่่อ� ง “การเปลี่่ย� นแปลงทาง
คติิสัญ
ั ลัักษณ์์ในประติิมากรรมประดัับสิิมและวิิหารเมืืองหลวงพระบาง” กล่่าวว่่า ปััจจัยั ที่่�
ส่่งผลให้้คติิสัญ
ั ลัักษณ์์ รููปแบบประติิมากรรมประดัับตกแต่่งสิิมและวิิหารเมืืองหลวงพระบาง
มีีการเปลี่่ย� นแปลงไปตามปััจจััยที่่� 1) ปััจจัยั ด้้านประวััติศิ าสตร์์ ประกอบด้้วย (1) การเมืือง
การปกครองและคติิกษััตริิย์์ และ (2) การเป็็นประเทศราช ปััจจััยที่่� 2) ปััจจัยั ด้้านสัังคมและ
วััฒนธรรม ประกอบด้้วย (1) สภาพสัังคมเมืืองหลวงพระบาง และ 2 ศาสนาความเชื่่อ� และ
ประเพณีี ปััจจััยที่่� 3) ปััจจัยั ด้้านอิิทธิิพลด้า้ นศิิลปกรรมจากวััฒนธรรมอื่่น� ประกอบด้้วย (1)
อิิทธิิพลศิลิ ปกรรมจากวััฒนธรรมอื่่น� และ (2) ภููมิปัิ ญญ
ั า การศึึกษาและการบููรณปฏิิสังั ขรณ์์
คติิสัญ
ั ลัักษณ์์รูปู แบบประติิมากรรมตกแต่่งสิิมและวิิหารหลวงพระบางเป็็นงานที่่�สร้้างสรรค์์
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จากกระบวนการทางศิิลปกรรม เน้้นให้้เกิิดความงามตามหลัักสุุนทรีียศาสตร์์ เพื่่อ� สร้้างความ
ประทัับใจแก่่ผู้้�ชม โดยแฝงนััยยะการถ่่ายทอด แนวคิิด ความรู้้� ความเข้้าใจ ปรััชญาทางศาสนา
จากนามธรรมให้้ปรากฏเป็็นรููปธรรม เป็็นสิ่่�งที่่�สร้้างขึ้้�นเพื่่�อความศรััทธาและการสืืบทอด
พระพุุทธศาสนาให้้คงอยู่่� และที่่�สำำ�คััญง่่ายต่่อการเข้้าถึึงหลัักธรรมคำำ�สอนของพุุทธศาสนา

องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย

สรุุป

คติิสััญลัักษณ์์ทางพุุทธศิิลป์์ของสิิมและวิิหาร ยัังมีีคุุณค่่าด้้านประวััติิศาสตร์์
ทางการเมืืองการปกครอง ปััจจััยด้้านสัังคม วััฒนธรรม ศาสนา ความเชื่่�อ ภููมิิปััญญา และ
ประเพณีี ทั้้�งสภาพสัังคมตามยุุคสมััย และปััจจััยด้้านอิิทธิิพลของศิิลปกรรมจากวััฒนธรรม
อื่่�น ซึ่่�งคติิสััญลัักษณ์์รููปแบบประติิมากรรมตกแต่่งสิิมและวิิหารหลวงพระบาง ได้้ถููก
สร้้างสรรค์์จากกระบวนการทางศิิลปกรรมที่่�เน้้นให้้เกิิดความงามในสุุนทรีียศาสตร์์ และ
แฝงนััยยะการถ่่ายทอด แนวคิิด องค์์ความรู้้� ปรััชญาศาสนาจากนามธรรมให้้ปรากฏเป็็น
รููปธรรม ซึ่่ง� เป็็นสิ่่ง� ที่่�สร้้างขึ้้น� เพื่อ่� ความศรััทธา ง่่ายต่่อการเข้้าถึึงหลัักธรรมคำำ�สอนทางพุุทธ
ศาสนา และเป็็นการสืืบทอด พระพุุทธศาสนาให้้คงอยู่่�สืืบต่่อไป
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