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วิจยั นีศึกษาเกียวกับคุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัดลําปางโดยมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาจิตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงในจังหวัดลําปาง คุณค่าทางสังคมสําคัญผ่าน
จิตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงในจังหวัดลําปางและวิเคราะห์หลักพุทธธรรมทีปรากฏผ่านจิตรกรรมฝา
ผนังของพระอารามหลวงในจังหวัดลําปาง การวิจยั ครังนี เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้น
การศึกษาค้นคว้าคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนา และทางสังคมศาสตร์ โดยผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In
depth interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) เป็ นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา และมีความเชียวชาญ
ทางด้านสังคมศาสตร์ ผู้วจิ ยั ได้เรียบเรียงในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ พบว่า จิตรกรรม ฝาผนังของพระอาราม
หลวงในจังหวัดลําปางโดยเฉพาะวักบุญวาทย์วหิ าร เกียวกับพุทธประวัติ พระเวสสันดรชาดก รวมถึงวิถชี วี ติ
ความเป็ นอยู่ในสมัยนัน เช่นเดียวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วดอนเต้า ซึงเผยแพร่เกียวกับพระ
เวสสันดร รวมถึงภาพนรกและสวรรค์ กฎแห่งกรรมทีเกิดขึนเป็ นสัจธรรมของมนุ ษย์ รวมถึงภาพจิตรกรรมวัด
เจดียซ์ าวหลวง ทีกล่าวถึงตํานานวัดเจดีย์ซาว เรืองราวภาพพระอรหันต์ องค์ มอบเกศาธาตุให้แก่พระยา
มิลนิ ทร์ ในการเป็ นสถานทีบําเพ็ญสมณะธรรม และวัดจองคําซึงเป็ นพระอารามหลวงทีมีเอกลักษณ์ มีความ
เก่า แก่ มีพุ ท ธศิล ป์ ทีเด่ น ชัด คือ วิห ารสีท อง (พระวิห ารชัย ภู มิ) มีซุ้ม ประตู สีท องสลัก ลวดลายสวยงาม
สถาปั ตยกรรมวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือแม้แต่โบสถ์ วิหาร ศิลปะต่างๆ ทีสร้างขึน
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เป็ นสิงทีสะท้อนให้เห็นถึงประเพณี คติความเชือและเอกลักษณ์ของชาติไทย การออกแบบอย่างวิจติ รงดงามก็
เพือเป็ นการเชิดชูพระพุทธศาสนา ถ่ายทอดวิถีชวี ิตชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และหลักธรรมต่างๆ เช่ น
อริยสัจ , การให้ทาน, หลักทิศทัง , อิทธิบาท เป็ นต้น ทําให้ผพู้ บเห็นมีความศรัทธาทีจะบําเพ็ญบารมีใส่
ใจในกุศลความดีต่าง ๆ ดําเนินวิถีชวี ติ โดยการ เว้นชัว ทําดี ทําใจให้ปราศจากอกุศล ตามหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนานันเอง
คําสําคัญ : คุณค่าทางสังคม, จิตรกรรมฝาผนัง

ABSTRACT

The purpose of this study, entitled “Social Values through Royal Temples’ Mural Paintings
in Lampang Province”, aimed to explore the royal temples’ mural paintings in Lampang province.
This research was based on the qualitative research, focusing on the Buddhist scriptures and social
sciences. For research methodology, an in-depth interview was conducted with key informants used
in this study. The data were resented with the descriptive technique.
The results of this study revealed that like Wat Phra Kaew Don Tao, the Buddhist Murals
related to the Boonyawatvihara Temple were described for Buddhist interpretation concerning
Buddhist histories and Jatakas such as Vessantara as same as the murals in which was published
about Vessantara’ s images of hell and heaven. Furthermore, two saints from Wat Phra Chedi Sao
Lang gave their soul to the prince Milind. In order to be a place used for religious practices, Wat
Chong Kham temple was considered a unique monastery covered with prominent Buddhist arts
found in a golden temple. There were beautiful arches, churches, chapels, and temples, and its
artwork was resulted in the reflection of traditions and beliefs. Also, the magnificent design was
needed to glorify Buddhism, as well as their community lifestyle, culture, and tradition And principles
The Four Noble Truths, giving alms, Four Rddhippada It creates belief and practice in charitable
good deeds as refraining from evil, doing good deeds, and to makes the purification mind.
Keywords : The value social, mural paintings

บทนํา

จากอดีตจนถึงปั จจุบนั มนุ ษย์เกียวข้องกับศาสนาเป็ นอย่างมาก ศาสนาถือว่าเป็ นสถาบันทีสําคัญ
ควบคู่กบั สังคมมนุ ษย์มาตังแต่อดีต โดยเฉพาะในด้านของศิลปะทีมีความโดดเด่นและแฝงความหมายอยู่ใน
ศิลปะนันๆ ทําให้ศลิ ปะต่างๆ เป็ นทีน่าสนใจแก่ผทู้ ชืี นชอบและจิตรกรผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน เมือศิลปะมีความ
จําเป็ นเกียวข้องกับชีวติ ของมนุ ษย์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และศิลปวัฒนธรรม
ทําให้ศลิ ปะเหล่านีเป็ นทีน่าสนใจ น่าศึกษา ค้นหาความหมายในศิลปะนันๆ เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังเป็ น
การแสดงออกถึงการสร้างสรรค์ผลงานทีสะท้อนความเพียรพยายามด้วยการเอาใจใส่ต่อผลงานและมีการ
ผสมผสานกับความเชือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยผูว้ าดหรือจิตรกรได้สอออกมา
ื
ทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีเนือหาหรือเรืองราวเกียวกับศาสนาในในเรืองต่างๆ ทังพุทธประวัติ นิทาน
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ชาดกทีทีเป็ นคติทางธรรมทีเตือนใจพุทธศาสนิกชน อีกทังภาพจิตรกรรมทีจิตรกรทังหลายเหล่านันสือถึง
คุณค่า ทังทางด้านสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี คติความเชือ อันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติทมีี ความสําคัญอย่างหนึง ทีสามารถหล่อหลอมและตอกยําถึงอุดมการณ์ทางการเมือง ความคิด ความเชือ
ต่างๆ ในอดีตให้แก่คนรุ่นหลัง หากกล่าวถึงจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเด่นชัดด้วยสี เส้น การแสดงรูปร่าง
รายละเอียดของภาพ เพือให้ดูสมจริงตามเรืองราวอันเป็ นอุดมคติในพุทธศาสนา จึงทําให้ลกั ษณะการเขียน
ภาพจิตกรรมฝาผนังวัดพระอารามหลวงในจังหวัดลําปางมีความแตกต่างกัน แต่ลกั ษณะการเขียนภาพจิต
กรรมฝาผนังในประเทศทุกทีมักจะแฝงคติ เรืองราวทีเป็ นคําสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างโดดเด่นและน่ า
ศึกษา จิตกรรมฝาผนังจึงเป็ นหลักฐานสําคัญอย่างหนึงทีชีให้เห็นถึงความเจริญงอกงามของคนไทยทีควรค่า
แก่ความภาคภูมใิ จและสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติมคี ุณค่าทางศิลปะ และเป็ นประโยชน์ ต่อ
การศึกษาค้นคว้าเกียวกับสภาพสัง คมและวัฒนธรรมของแต่ละยุค แต่ละสมัยได้เป็ นอย่างดี รวมถึงคุณค่า
ทางด้านการศึกษาเป็ นภาพฉายสะท้อนให้เห็นประวัตแิ ละความเป็ นมาของผู้คนวิถชี วี ติ ทางสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี ดังทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าจิตรกรรมไทยเป็ นศิลปะอย่างหนึงทีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ จิตรกรรมไทยถือว่าเป็ นวิจติ ศิลป์ อย่างหนึง ซึงส่งผลสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
มีคุณค่ าทางศิลปะและประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเรืองเกียวกับศาสนา ประวัติศ าสตร์ โบราณคดี ชีว ิต
ความเป็ นอยู่ เป็ นต้น งานจิตรกรรมนันให้ความรูส้ กึ ในความงามอันบริสุทธิน่าชืนชม เสริมสร้างสุนทรียภาพ
ขึนในจิตใจมวลมนุ ษย์ชาติได้โดยทัวไป
. จิตรกรรมฝาผนังวัดบุญวาทย์วหิ าร เป็ นจิตรกรรมทีวาดบนฝาผนังทังสีด้านภายในพระอุโบสถ
ตั งแต่ เ หนื อ แนวหิ น อ่ อ นขึนไปจนจรดเพดาน ลัก ษณะจิ ต รกรรมเป็ นแบบไทยประเพณี ใ นรัช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เขียนด้วยสีฝนผสมกาวรองพื
ุ่
นขาว ใช้สเี หลือง แดง ดํา ขาว เขียว
ฟ้ า นํ าเงิน และสีเทา ทิว ทัศน์แ ละบรรยากาศเป็ นแบบทัศนีย วิส ยั ภาพทีเขีย นเป็ น ภาพพุทธประวัติ และ
เวสสันดรชาดก ทังสองเรืองเขียนแยกกันโดยมีลายเส้นลวดกัน เรืองพุทธประวัติเขียนไว้ทฝาผนั
ี
งตอนบน
เหนือแนวขอบประตูหน้าต่างโดยรอบทังสีด้าน ส่วนเรืองเวสสันดรชาดก เขียนไว้ทผนั
ี งห้องภาพระหว่างประตู
และหน้าต่างโดยรอบทังสีด้านเช่นกันทําให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงาม วิถชี วี ติ ทางสังคม เช่นเดียวกับแสงอรุณ
1
กนกพงศ์ชยั ศึก ษา คติความเชือเรืองมหาชาติช าดกการเปลียนแปลงและการสืบเนืองสะท้อนจากภาพ
จิตรกรรมฝาผนังว่า นอกจากการถ่ายทอดในลักษณะของการบอกเล่าและในพิธกี รรมทีเชือว่าศักดิสิทธิแล้วยัง
มีงานศิลปกรรมต่างๆ ทีอยู่ตามวัดช่วยเสริมความรูค้ วามเข้าใจให้ภาพของมหาชาติชาดกเด่นชัดขึน กล่าว
เฉพาะงานจิตรกรรมฝาผนังนันยิงเป็ นการเสริมความเข้าใจให้ดขี นมาก
ึ
แม้เป็ นการเขียนภาพตอนสําคัญบาง
ตอนของเรือง แต่ชาวบ้านก็เกิดความเข้าใจได้ทนั ทีเนืองจากได้รบั รูเ้ รืองเหล่านีมาแล้วเป็ นอย่างดี
. จิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม มีพระวิหารทรงล้านนาทีมีรูปทรง
งดงาม มีลวดลายแกะสลักไม้ทบานหน้
ี
าต่ าง มีวหิ ารลายคํา เป็ นวิหารไม้ตามแบบพม่า มีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในบริเวณส่วนต่ างๆ โดยวิห ารหลวงจะตังอยู่ทางตะวันออกของพระเจดีย์ และพิพิธภัณฑสถานแห่ง
ล้านนา รวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนาต่างๆ ข้างในมีจติ รกรรมฝาผนังทีมีคุณค่าทางศิลปะ และโบสถ์วดั สุชาดา
1

แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั . “คติ ความเชือเรืองมหาชาติ ชาดก การเปลียนแปลงและการสืบเนื องสะท้อนจาก
จิ ตรกรรมฝาผนั ง กรณี ศึ กษาเฉพาะภาพจิ ตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัด สุวรรณาราม คลองบางกอกน้ อย”.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. (สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
)
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ราม เป็ นโบสถ์ขนาดเล็กออกแบบเป็ นลายยกพืนสูง เป็ นโบสถ์แบบปิ ดมีผนังล้อมรอบ มีโถงอยู่ส่วนหน้าของ
โบสถ์ สดั ส่ ว นสวยงาม ภาพจิต รกรรมฝาผนังกล่าวถึงโทษทีได้ร ับจากการทํา บาปตามคติความเชือของ
ชาวบ้าน
. จิตรกรรมฝาผนัง วัดเจดียซ์ าว เป็ นเรืองราวของวัดพระเจดีย์ซาวหลัง เช่น ภาพพระอรหันต์
องค์ มอบเกศาธาตุให้แก่พระยามิลนิ ทร์ ภาพชายอนาถา พีน้องขุดบ่อนํา
. รวมถึงจิตรกรรมฝาผนัง วัดจองคํา เป็ นวัดเก่าแก่แห่งหนึงในจังหวัดลําปาง โดยมีสถาปั ตยกรรม
ก่อสร้างโดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นศิลปะแบบไทยใหญ่ ตัววิหารชัยภูมศิ ลิ ปะแบบไทยใหญ่เช่นเดียวกับ ชมพูนุท
2
พงษ์ประยูร ( ) พบว่า จิตรกรรมไทย จิตรกรรมหรือภาพเขียนสีของไทยแต่โบราณ นิยมเขียนเป็ นพุทธ
บูชาตามผนังโบสถ์ ศาลาการเปรียญ พระสถูปเจดียแ์ ละผนังต่างๆ ซึงมีคุณค่าและเป็ นแบบอย่างศิลปะในตัว
ของมันเอง และเป็ นหลักฐานสําคัญอย่างหนึง ซึงเป็ นเรืองราวอันเป็ นความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี
จิตรกรรมฝาผนังจึงบอกเรืองราวภาพพุทธประวัติ ทศชาติชาดก รวมถึงศิลปะในแบบต่างๆโดยทีจุดมุ่งหมาย
สําคัญเพือให้ผชู้ มเกิดความเลือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ภาพจิตรกรรมฝาผนังยังแฝงด้วยคุณค่าอย่าง
มากมายทังยังเป็ นหลักฐานสําคัญในการศึกษาค้นคว้าทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี
คณะผูจ้ ดั ทําจึงสนใจศึกษา เพือหาข้อมูลศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทีสําคัญผ่านจิตกรรมฝาผนังของ
พระอารามหลวงในจังหวัดลําปาง ซึงแฝงด้วยรายละเอียดความเป็ นมาและหลักธรรมคําสังสอนความเชือทาง
ศาสนา แนวทางการปฏิบตั เิ พือปรับเปลียนพฤติกรรมของตนเองและอบรมจิตใจให้บริสุทธิเกิดศรัทธาเลือมใส
ยิงขึน

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

. เพือศึกษาจิตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงในจังหวัดลําปาง
. เพือศึกษาคุณค่าทางสังคมสําคัญผ่านจิตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงในจังหวัดลําปาง
. เพือวิเคราะห์ห ลัก พุ ทธธรรมทีปรากฏผ่ านจิตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงในจังหวัด

ลําปาง

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้สาํ รวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ซึงเป็ นประชากรทีได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ คือ นักปราชญ์ทางพระพุท ธศาสนา และผู้มีความรู้ทางด้าน
สังคมศาสตร์ ทังฝ่ ายพระสงฆ์และคฤหัสถ์ จํานวน 5 รูป/คน ได้แก่
. พระราชธรรมาลัง การ (จันทร์ กตปุ ฺโญ), น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ., กศ.ด.(กิตติมศักดิ)
เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วหิ าร,ทีปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลําปาง,รก.ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลําปาง
. ท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
. พระนราศักดิ วรธมฺโม พระมัคคุเทศก์วดั เจดียซ์ าวหลัง
. ท่านเจ้าคุณพระปิ ฎกโมลีผชู้ ่วยพระอารามหลวงวัดจองคํา
2

ชมพูนุท พงษ์ประยูร. จิ ตรกรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุน้ ส่วนจํากัดศิวพร.
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. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อนันต์ อุปสอด ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
เครืองมือทีใช้ในการศึกษา
เครืองมือทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ การสัมภาษณ์และการศึกษาทางเอกสารงานวิจยั ชันปฐมภูมิ
(Primary Sources) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับเนือหาแนวคิดและหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา
จากพระไตรปิ ฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทุตยิ ภูมิ (Secondary Sources) ทีนักวิชาการหลาย
ท่านได้นํามาขยายความในรูปแบบของ บทความ ตํารา เอกสารวิชาการ รายงานวิจยั รวมทังเอกสารทีเป็ น
ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษทีเกียวข้อ งกับ แนวคิดและหลัก คํา สอนในพระพุ ท ธศาสนา แนวคิด ทฤษฎี
การศึกษาตีความภาพจิตรกรรมฝาผนังทีเชือมโยงงานวิจยั

ผลการวิ จยั

. เพือศึกษาจิ ตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงในจังหวัดลําปาง
จากการสัมภาษณ์และการศึกษาทางเอกสารงานวิจยั ชันปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ พบว่า ในการเผยแผ่
พุทธธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถเผยแผ่ได้หลายวิธี หลายรูปแบบ แต่ยงั มีอกี วิธีหนึงทีความสําคัญใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึงมีมาตังแต่สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์จนถึงสมัยปั จจุบนั หรือสมัยรัตนโกสินทร์ คือ
การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังตามถํา พระอุโบสถ และพระวิหารตามวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึงจัดได้ว่า
เป็ นการเผยแผ่ดว้ ยการใช้ภาพสือจิตรกรรมฝาผนังช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยอดีต โดยทีผู้วาด
หรือจิตกรนันจําต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในด้านสุนทรียศาสตร์ มีความเป็ นศิลปิ น การรูจ้ กั ใช้สอที
ื นํามาวาด
ภาพเพือจะสือภาพนันออกมาเป็ นลวดลายต่าง ๆ ให้มคี วามหมายเมือผูพ้ บเห็นแล้วสามารถเข้าใจได้ในทันที
ภาพจิตรกรรมฝาผนังนอกจากจะให้ความรูเ้ กียวกับศิลปะในสมัยต่างๆ แล้ว ยังมีคุณค่าและความสําคัญด้าน
ศิลปะ ด้านประวัตศิ าสตร์ โดยทีเราสามารถศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาของประเทศไทยและความเป็ นมาทาง
พระพุทธศาสนาโดยศึกษาผ่านสือจิตกรรมเหล่านี โดยทีภาพเหล่านียังแฝงไปด้วยปริศนาธรรม และประวัติ
ของพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงในจังหวัดลําปาง ถือได้ว่าเป็ นการมี
ศึกษาทางด้านภูมปิ ั ญญาท้องถินมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความคิดด้านความเชือ ความสามารถและความ
เชียวชาญของกลุ่มชาวล้านนาและมีการสังสมประสบการณ์ เป็ นยุท ธวิธีในการพัฒนาการ สร้างคุณภาพ
โครงสร้างของวัฒนธรรมและสังคมทีสืบต่อกันมาหลายชัวอายุคนแล้วเรียกได้ว่าเป็ นการพัฒนาเชิงความคิด
ผสมผสานกับ การสร้า งอาชีพ ของคนในท้ อ งถิ นด้ ว ยงานศิล ป์ ซึงเป็ นเอกลัก ษณ์ ทีสํ า คัญ เรีย กว่ า งาน
ศิลปหัตถกรรมพืนบ้าน ซึงจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ เป็ นเรืองราวเกียวกับพุทธประวัติ ชาดก ซึงสอดแทรก
ความรู้ หลักธรรม คําสอนของพระพุทธศาสนา รวมถึงบอกเล่าเรืองราววิถีชวี ติ ผู้คนเข้าไปในภาพได้อย่าง
กลมกลืน เพือสือให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็ นอยู่วถิ ชี วี ติ ของ
ผูค้ นในสมัยก่อนมีวถิ ชี วี ติ ของผูค้ นมีวถิ ชี วี ติ คู่กบั พระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ รวมถึงจิตรกรได้วาดตามอุดม
อติในความสามารถเฉพาะตนในการสร้างผลงานจากลายเส้น สี ทีเป็ นเอกลักษณ์ของผู้เขียน ส่งผลให้ภาพ
จิตรกรรมทุกภาพมีความโดดเด่นควบคู่กบั การประดับตกแต่งอุโบสถหรือวิหารให้มคี ุณค่ามากยิงขึน
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2. เพือศึกษาคุณค่าทางสังคมสําคัญผ่านจิ ตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงในจังหวัด

คุณค่าทางสังคมสําคัญผ่านจิตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงในจังหวัดลําปางเป็ นการย่องเชิด
ชู พ ระพุ ท ธศาสนา เป็ น แหล่ ง ศึก ษาเรีย นรู้พ ระพุ ท ธประวัติ แ ละหลัก พุ ท ธธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า เป็ น
เครืองประดับตกแต่งพระอุโบสถให้ดูงดงาม เป็ นการแสดงถึงฝีมอื ของจิตรกรโบราณในการถ่ายทอดวิถชี วี ิต
ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี เป็ นต้น เป็ นเครืองแสดงถึงความเจริญของชาติไทย สะท้อนให้เราเห็นถึงความคิด
ความเชือและโลกทัศน์ต่างๆ ในสังคมทีผลงานเหล่านันได้ถูกสร้างขึน โดยภาพจิตรกรรมทีสือออกมามีคุณค่า
ทางสังคมในด้านต่างๆ ดังนี มรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมทีมีต่อประเทศชาติและท้องถินทีมีความสําคัญต่อ
ประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการอนุ รกั ษ์เพือให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
โบราณสถาน ภาพจิตรกรรมฝาผนังและการให้ความร่วมมือในการอนุรกั ษ์ คุณค่าในการยกระดับจิตใจ คุณค่า
ต่อผูช้ มและสังคมไทย จิตรกรรมฝาผนังเป็ นศิลปะทีสือความงามและความรู้สกึ ไปให้ผชู้ มได้ง่าย คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ จิตรกรรมฝาผนังไทยมีอายุอยู่ได้นับร้อยปี ขนไปสอดแทรกวิ
ึ
ถีชีวติ ของคนในสังคม อิทธิพล
ทางด้านของจิตรกรรมนันในเรืองของงานช่างเขียนในท้องถินทีมีลกั ษณะเฉพาะตน ทีเกิดจากการถ่ายทอด
อย่างตรงไปตรงมาตามลักษณะเฉพาะตนของช่างนันๆ และคุ ณค่าทางศาสนา สะท้อนความรู้สกึ ถึงความ
เคารพในพระพุทธศาสนา มีความเลือมใส ศรัทธาในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามิเสือมคลาย
ดังนัน คุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังเพือส่งเสริมการเรียนรูเ้ กียวกับลักษณะของจิตรกรรม
ไทยแบบประเพณี เพือช่วยให้คนทัวไปหันมาสนใจชมจิตรกรรมฝาผนังให้ม ากและเข้าใจขึน จนสามารถ
ตีความหมายเพือให้ได้รบั หลักพุทธธรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ของตนเอง นอกจากนียังเป็ นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนา และช่วยอนุรกั ษ์จติ รกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ให้เป็ นมรดกทางศิลปกรรมของชาติ
เพือชนรุ่นหลังจะได้ชนชมต่
ื
อไป
. เพือวิ เคราะห์ห ลักพุทธธรรมที ปรากฏผ่า นจิ ตรกรรมฝาผนังของพระอารามหลวงใน
จังหวัดลําปาง
สามารถสือให้เข้าใจถึงหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาทีมุ่งสอนสัจ ธรรมความเป็ นจริงของโลก
สอนจริยธรรมให้รผู้ ดิ ชอบชัวดี ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ประพฤติดี และช่วยเจริญศรัทธาให้เพิมมากขึน
. อริยสัจ 4 เป็ นหลักธรรมแสดงให้เห็นถึงหลักความจริงอันประเสริฐ เป็ นหลักแห่งเหตุและ
ผล ยังถือว่าเป็ นหลักการสําคัญในการแก้ปัญหาชีวติ
. การให้ ท านถื อ ว่ า เป็ นการบํ า เพ็ ญ บารมี อ ย่ า งหนึ งในบรรดาบารมี 10 อย่ า งใน
พระพุทธศาสนา พระโพธิสตั ว์ทงหลายล้
ั
วนบําเพ็ญทานบารมีเป็ นอันดับแรก ก่อนทีจะบําเพ็ญบารมีอย่างอืน
เพราะทานบารมีเริมจากการสละสิงของภายนอกจนกระทังสละสิงของภายใน จากสิงของทีหยาบจนถึงขัน
ละเอียดถึงขนาดสละได้แม้กระทังชีวติ ของตน ทังนีเพือให้บารมีสมบูรณ์และทีสําคัญเพือให้ได้มาซึงสัพพัญ ุต
ญาณ อันเป็ นเป้ าหมายหลักของพระโพธิสตั ว์นนเอง
ั
. นรกสวรรค์ สอนให้ทุกคนประพฤติปฏิบตั ใิ นสิงทีดี การกระทําเป็ นกฎแห่งกรรมจึงเป็ นการ
กระทําและผลของการกระทํา ซึงการกระทํากับผลนันย่อมมีความสัมพันธ์กนั เช่น การทําความดีได้ดี การทํา
ความชัวก็ได้ชวนั
ั นเอง
. หลักทิศทัง 6 สอนให้การปฏิบตั ติ นเป็ นลูกทีดีตามหลักทิศ 6 คือ การปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่อ
บิดามารดา เนืองจากบิดาเปรีย บเสมือนทิศหน้า ตามหลัก แห่ง ทิศ 6 บิดา มารดาเป็ นผู้ม ีพระคุณต่อบุตร
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เพราะบิดามารดาจะมีหน้ าทีในการอนุ เคราะห์บุตรธิดา คือ ปราศจากความชัว ตังอยู่ในความดี ให้ศกึ ษา
ศิลปวิทยา และการหาคู่ครองทีเหมาะสมให้ ดังนัน พ่อแม่ จงึ มีบทบาทสําคัญ มีหน้าทีความรับผิดชอบอัน
ยิงใหญ่ในการอนุ เคราะห์บุตรเพือเติบโตและเป็ นคนดี
. พรหมวิหาร 4 สือให้เห็นถึง หลักธรรมในการครองคน พรหมวิหาร 4 ซึงเป็ นหลักธรรมที
ทําให้ตนเองปฏิบตั ดิ าํ เนินชีวติ ไปในทางทีถูกต้อง รู้จกั ตนเอง ควบคุมตนเอง เป็ นหลักธรรมทีกระทําแล้ว ทํา
ให้รสู้ กึ ยิงใหญ่ดุจพระพรหม เป็ นหลักธรรมทีผูใ้ หญ่พงึ ปฏิบตั ติ ่อผูน้ ้อย บางทีเรียก อัปปมัญญาธรรม หมายถึง
ธรรมทีแผ่ทวถึ
ั งสรรพสัตว์ เป็ นธรรมทีบิดามารดาพึงปฏิบตั ติ ่อบุตรหลาน หลักธรรมผูป้ กครองบ้านเมืองพึง
ปฏิบตั ติ ่อประชาชน
. อิทธิบาท 4 ทรงบําเพ็ญด้วยความพอใจ ด้วยความเพียรอย่างไม่ลดละ ด้วยตังจิตมุ่งมัน
และด้วยพิจารณาไตร่ตรองแล้ว ทําให้ตรัสรูไ้ ด้ดว้ ยพระองค์เอง ซึงอิทธิบาท 4 นีมีอานุภาพมากในการปฏิบตั ิ
เพือให้การงานสําเร็จได้ตามประสงค์ ดังนันในยุคปั จจุบนั นี หลักอิทธิบาท 4 จึงเหมาะทีจะเป็ นหลักเกณฑ์ใน
การทํางานเพือความสําเร็จของผูท้ าํ งานทุกระดับชัน โดยมีขนตอนที
ั
ต้องปฏิบตั อิ ย่างเข้มงวด คือ การกําหนด
เป้ าหมาย การวางแผนงาน การลงมือปฏิบตั ติ ามแผน และการติดตามผล ทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขจนกว่า
งานนันจะสําเร็จตามเป้ าหมายทีได้กาํ หนดไว้
. มัชฌิมาปฏิปทา สอนให้รจู้ กั การปฏิบตั ทิ างสายกลางไม่เคร่งเกินไปไม่ย่อนเกินไป คือ การ
ดํารงชีวติ อยู่ในความถูกต้องระหว่างวัตถุและจิต เรามีจติ อย่างเดียวไม่ได้ มีวตั ถุอย่างเดียวไม่ได้ เป็ นหนทาง
แห่งการสําเร็จได้เพือความพ้นจากความทุกข์
จะเห็นได้ว่า จิตรกรรมฝาผนังจึงเป็ นแหล่งให้ความรูด้ า้ นพระพุทธศาสนาเกียวกับพระพุทธประวัติ
และแฝงไว้ดว้ ยหลักพุทธธรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อการนําไปปฏิบตั เิ พือให้ชวี ติ เกิดความสุข และการดูจติ รกรรม
ฝาผนังให้เข้าใจนัน ผู้ชมควรได้รบั การแนะนําเกียวกับลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณีก่อน ส่วน
หลักพุทธธรรมทีได้จากการตีความนันจะเหมือนกันหรือต่างกันก็เป็ นได้ทงสองทาง
ั
แต่ความสําคัญอยู่ทการ
ี
น้อมนําเอาหลักพุทธธรรมทีได้นนไปปฏิ
ั
บตั เิ พือให้เกิดความเจริญแก่ตนเองและสังคมรอบด้าน

สรุปผลการวิ จยั

สรุ ปผลการวิจยั จิตรกรรมฝาผนัง มีคุณค่าทางสังคมเป็ นการสือสารเรืองราวพระพุ ท ธประวัติ
โดยเฉพาะพระเวสสันดรชาดก ทีแสดงถึงภาพวาดตามพระคัมภีรโ์ ดยละเอียดทําให้สะท้อนความรูส้ กึ ถึงความ
เคารพในพระพุทธศาสนา มีความเลือมใส ศรัทธาในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามิเสือมคลายมีแนวคิดว่าส่วน
ทีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังทีสามารถนํามาปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบตั ติ ามและยังเป็ นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนา และช่วยอนุรกั ษ์จติ รกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ ให้เป็ นมรดกทางศิลปกรรมของชาติ
เพือชนรุ่นหลังจะได้ชนชมต่
ื
อไป
จากการศึกษาค้นคว้าในเรือง “คุณค่าทางสังคมผ่านจิตรกรรมฝาผนังพระอารามหลวงในจังหวัด
ลําปาง” ทีผ่านการสอบถามปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ทางสังคมศาสตร์ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพือจะนําภาพ
จิตรกรรม มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางของการศึกษาและมีประโยชน์มากขึน โดยการนําผลงานวิจยั เป็ นคู่มอื
การนําชมจิตรกรรมฝาผนัง เนืองจากว่า จิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวนัน สามารถทีจะนําไปประยุกต์ใช้กบั การ
เรียนการสอนในรายวิชา รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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ผลของการวิจยั ทําให้ทราบความเป็ นมาของประวัติ พุทธประวัติ และภาพจิตรกรรมฝาผนังทีเขียน
ขึนตามอุดมคติของผู้วาดทีทําให้เกิดความศรัทธา ทําให้ทราบหลักพุทธธรรมทีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนัง
เป็ นการอนุ รกั ษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของคนไทยต่อไป หลักคําสอนไว้เป็ นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้
ยืนยาว โดยจาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากให้ความสําคัญภาพจิตรกรรมฝา
ผนังในการเผยแผ่พุทธธรรมให้มากขึน จิตรกรรมฝาผนังมีบทบาทบอกเรืองราวทางพระพุทธศาสนา เป็ น
เพราะภาพจิต รกรรมฝาผนั ง ส่ ว นใหญ่ ท ีจิต รกรในอดีต ได้ว าดขึนมานั นมีแ รงจู ง ใจและต้ อ งการรับ ใช้
พระพุทธศาสนาด้วยการวาดภาพเพือสือธรรมะให้คนทีไม่รู้หนังสือได้ชมและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย อีกทัง
ภาพทีเห็นในอาจเป็ นเพราะเห็นว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังในปั จจุบนั ถูกลด
บทบาทเหลือแค่ทางด้านศิลปะเท่านัน เลยอยากให้มกี ารเผยแผ่ผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนังให้มคี วามสําคัญ
เหมือนกับสมัยก่อน เช่น สมัยอยุธยา และสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็ นต้นสอดคล้องกับ พระมหาอําพล บุดดา
3
สาร กล่าวว่า ได้ทําการศึกษาวิจยั เชิงคุณลักษณะ การศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาและพุทธศิลป์ จากภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรืองบาลีชาดก วัดเครือวัลย์วรวิหาร ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า จิตรกรรมฝาผนังเล่า
เรืองบาลีช าดกวัดเครือวัลย์วรวิห าร เป็ นภาพเขีย นฝี มอื ช่างในสมัย พระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่ห วั
รัช กาลที แห่ งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึงนอกจากจะแฝงไว้ด้วยหลักพุท ธปรัชญาทังในส่ว นของสัจธรรมและ
จริยธรรม กล่าวคือ จริยธรรมมี๓ ระดับ ได้แก่ ระดับพืนฐาน ระดับกลาง และระดับสูงสุด และในส่วนสัจธรรม
ได้แก่ สัจธรรมว่าด้วยธรรมชาติของโลกและชีวติ สัจธรรมว่าด้วยอุดมคติแห่งชีวติ และสัจธรรมว่าด้วยกฎแห่ง
กรรมแล้ว ยังแฝงไว้ด้วยแนวคิดทางพุทธศิลป์ กล่าวคือ ช่างหรือจิตรกรเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรือง
บาลีชาดกขึนเป็ นสือหรืออุปกรณ์ในการสอนธรรมทีอาจใช้แทนหนังสือทีหายากในสมัยนันซึงอาจเรียกได้อกี
อย่างหนึงว่าเป็ นห้องสมุดภาพชาดก
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