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บทคัดย่อ
รายงานการวิจ ัย เรื่อ ง การตีค วามภาพพุ ท ธศิล ป์ ที่ป รากฎในเอกสารโบราณของจัง หวัด ล าปาง มี
วัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ เพือ่ ศึกษาการตีความภาพพุทธศิลป์ ทีป่ รากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลาปาง งานวิจยั
นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูว้ จิ ยั จะทาการสนทนากลุ่ม (Focus Group) คือ ปราชญ์
ชาวบ้านทีเ่ ชีย่ วชาญในเรื่องภาพพุทธศิลป์ และนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นคร
ลาปาง
จากการศึกษา พบว่า ศิลปะกับศาสนาเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ค่กู นั มานับตัง้ แต่โบราณกาล เพราะศิลปะ
มักถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นสื่อในการเผยแพร่ศาสนาไปยังศาสนิกชนหรือสร้างเพื่อให้เป็ นสัญลักษณ์ของศาสนา และ
อาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็ นบ่อเกิดของศิลปะอันวิจติ ร เมื่อมนุ ษย์มคี วามศรัทธาในศาสนา ก็จะทุ่มเทอุทศิ ตนเพื่อ
สร้างสรรค์ สิง่ ทีด่ งี ามให้บงั เกิดขึน้ แก่ศาสนาทีต่ นเองนับถือ โดยเนื้อหาหรือเป้ าหมายของศาสนศิลป์ มุง่ เน้นทีค่ วาม
ดีงามและความสวยงาม และเพือ่ เป็ นสือ่ ในการเผยแพร่ปรัชญาของแต่ละศาสนา
สาหรับสังคมในจังหวัดลาปาง ซึง่ เป็ นสังคมแห่งพระพุทธศาสนา มีรากฐานต่างๆ ทัง้ ความคิด ความเชื่อ
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มาจากพระพุทธศาสนา ศิลปกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจึงมีมากมายใน
จังหวัดลาปาง ไม่วา่ จะเป็ นศาสนสถาน เช่น วัด อุโบสถ เจดีย์ วิหาร หรือ ศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป ตูพ้ ระธรรม


อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
อาจารย์สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง

อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง
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ธรรมมาสน์ เอกสารโบราณ แม้กระทังภาพวาดหรื
่
อจิตรกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งศิลปกรรมเหล่านี้ถูกเรียกว่า
พุทธศิลป์ การรับรู้ของประชาชนในทางศิลปะ เป็ นการสัมผัสจากอวัยวะต่างๆ ที่ใช้ในการรับรู้ ตีความหมาย
ออกเป็ น สิ่ง หนึ่ ง สิ่ง ใด ไม่ ว่า การรับ รู้นัน้ จะเกิด จากประสาทส่ว นใด หรือ การรับ รู้นั น้ จะเกิด ขึ้น เวลาใด การ
ตีความหมายสาหรับการรับสัมผัสหรือการรับรูน้ นั ้ มีจุดหมายเพื่อให้ทราบว่าสิง่ ทีไ่ ด้รบั รูน้ นั ้ คืออะไร มีความหมาย
อย่างไร และการตีความหมายได้นัน้ ผูร้ บั สัมผัสหรือผูร้ บั รูน้ นั ้ จะต้องมีประสบการณ์ในสิง่ นัน้ ๆ มาก่อน หากผูร้ บั
สัมผัสหรือรับรูไ้ ม่มปี ระสบการณ์ในสิง่ นัน้ ๆ มาก่อน การตีความหมายก็คงจะทาไม่ได้หรือหากทาไปก็จะเกิดความ
ผิดพลาด ฉะนัน้ ประสบการณ์การเรียนรูใ้ นสิง่ ต่างๆ จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งต่อกระบวนการรับรูห้ รือสัมผัสด้วย
คาสาคัญ: การตีความ, ภาพพุทธศิลป์ , เอกสารโบราณ

ABSTRACT
This purpose of this research, Interpretation of Buddha art pictures in ancient literature of
Lampang province, is to study Interpretation of Buddha art pictures in ancient literature of Lampang
province. This research is Qualitative Research. The Focus Group of this research was the philosophers
who experienced in Buddha art pictures and the students of Mahachulalongkornrajavidtayalai University,
Lampang Buddhist College.
The study revealed that arts and religion have been related since an ancient times, because art
was often established for communicating to propagate religion to religion follower or created to be the
symbol of religion. It can be said that religion is the cause of exquisite art. When human believe in the
religion, they will devote themselves to create good thing for their religion. Contents and targets of art
religion purposes for goodness, niceness and to be an instrument for propagating the philosophy of each
of religion.
For Lampang society, it is Buddhism society and has the foundations such as belief, thought,
tradition, art and culture from Buddhism. So, Lampang has a lot of art objects which involve with
Buddhism whether it be religious place such as temple, ubosot, chedi, cathedral or religious objects such
as statue of Buddha, Dhamma book chest, Pulpit, ancient literature even if picture or painting of
Buddhism. These art objects was called as Buddha art perception of people, it is the touch from any
organ which was used for perception and interpretation, no matter what nerve create the perception or
what is that perception and what that perception mean. For interpreting, recipients must have an
experience for that matter before. If recipients didn’t have an experience for that matter, they may
couldn’t to interpret or even though then did it, it could be errors. Therefore, the experience for learning
any matter is one of the factors for touch and perception process.
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บทนา
คัมภีรใ์ บลานหรือคัมภีรท์ ท่ี ามาจากกระดาษสา เปรียบเสมือนคลังความรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาอันหลากหลายที่
ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างไว้เพื่อเป็ นคู่มอื การดารงชีวติ ตามโครงสร้างและหน้าทีท่ างสังคม หมู่บา้ น เช่น ความเชื่อ
จารีต ประเพณี การรักษาโรค การปกครอง และเศรษฐกิจ ตลอดจนคาสอนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยการ
แสดงพระธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระสาวกทัง้ หลาย คาสอนเหล่านัน้ ได้ถูก
จารึกขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านโดยมีคมั ภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือ พระไตรปิ ฎก ซึ่งบรรจุคาสอนที่สาคัญๆ
แบ่งเป็ น ๓ หมวดได้แก่ พระสุตตันตปิ ฎก พระอภิธรรมปิ ฎก และพระวินัยปิ ฎก รวมเป็ นจานวน ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์1
จังหวัดลาปางเป็ นอาณาจักรโบราณทีม่ คี วามเจริญรุ่งเรืองในอดีต และเป็ นศูนย์กลางทางด้านศิลปกรรม
และสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นแห่งหนึ่งของภาคเหนือ อันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญชองชาติซง่ึ ปรากฏอยูใ่ น
วัดและแหล่งโบราณสถานที่สาคัญอื่นๆ เป็ นจานวนมาก และในคัมภีรโ์ บราณ หรือเอกสารโบราณที่ได้จารึกเป็ น
ภาพวาด 2 จะปรากฏรูป ปูน ปั ้ น สัต ว์ต่ า งๆ ในป่ าหิม พานต์ ซึ่ง เป็ น สัต ว์ท่ีม ีล ัก ษณะเฉพาะตัว แต่ ล ะตัว ก็จ ะมี
ความหมาย และความเชื่อทีแ่ ตกต่างกันออกไป ตลอดจนหลักธรรมทีแ่ ฝงอยูใ่ นงานศิลปะ
ภาพพุทธศิลป์ ในคัมภีรห์ รือเอกสารโบราณแต่ละท้องถิน่ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ทัง้ นี้สาเหตุทท่ี า
ให้เกิดความแตกต่างกันนัน้ อาจจะเป็ นผลมาจากความแตกต่างทางด้านสภาพทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อของ
คนในสังคมนัน้ ยกตัวอย่างงานวิจยั ของ ศักดา บุญยืด 3 ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าศิลปะแกะสลัก ไม้ในหอ
ไตรภาคอีกสานตอนล่าง พบว่า ศิลปะในหอไตรเป็ นงานศิลปะเชิงช่างของช่างพืน้ บ้านอีสานตอนล่างทีส่ ร้างสรรค์
ขึน้ มีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแสดงถึงภูมปิ ั ญญาของช่างและเอกลักษณ์ของงานศิลปะเชิงช่างของ
ภาคอีสานตอนล่าง สะท้อนถึงวิถชี วี ติ วิถสี งั คม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ประวัตศิ าสตร์ชุมชนและมีคุณค่าควรแก่
การศึกษา เพือ่ การดารงไว้ซง่ึ ความเป็ นมรกดทางวัฒนธรรมทีด่ งี ามของชุมชนและของชาติ
ฉะนัน้ จากประเด็นปั ญหาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการตีความพุทธศิลป์ ที่ปรากฎในเอกสารโบราณ
ของจังหวัดลาปางเพือ่ เป็ นแนวทางในการรับรู้ และความเข้าใจ ให้กบั ประชาชนหรือผูท้ ส่ี นใจในเรื่องของพุทธศิลป์
ทีป่ รากฎในคัมภีรโ์ บราณต่อไป
1

ศรีใจ กันทะวัง, ความรู้สึกดีงามในลวดลายพุทธศิ ลป์ ล้านนา, ศิลปะมหาบัณฑิต (จิตรกรรม),
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), หน้า 1.
2
คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลาปาง, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั , 2542), หน้า 1-3
3
ศักดา บุญยืด, การศึกษาความคิ ดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าศิ ลปะไม้แกะสลักในหอไตรภาคอีสานตอนล่างของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โปรแกรมวิ ชาศิ ลปศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี , วิทยานิพนธ์
ปริญญาตรี โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา, (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 4.
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วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาการตีความภาพพุทธศิลป์ ทีป่ รากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลาปาง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ งเรือ่ ง การตีความภาพพุทธศิลป์ ทีป่ รากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลาปาง มีวตั ถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อศึกษาการตีความภาพพุทธศิลป์ ทีป่ รากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลาปาง งานวิจยั นี้เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึง่ มีวธิ กี ารดาเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
3.1 กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
3.2 การสร้างเครือ่ งมือการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การตรวจสอบข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
ปราชญ์ชาวบ้านทีเ่ ชีย่ วชาญในเรือ่ งภาพพุทธศิลป์ จานวน 10 รูป/คน
นิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง 15 รูป/คน
3.2 การสร้างเครื่องมือการวิ จยั
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
1. กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน และผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
2. การสร้างเครือ่ งมือของการวิจยั
2.1 ทบทวนแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับพุทธศิลป์
2.1.2 การรับรูข้ องมนุษย์ในทางศิลปะ
2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ชุมชน
2.1.4 แนวคิดเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์และนโยบายภาครัฐต่อการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
2.2 ออกแบบแนวคาถามทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม
2.3 คัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ สนทนา
2.4 สร้างบรรยากาศให้คุน้ เคยกันระหว่างนักวิจยั กับผูเ้ ข้าร่วมสนทนา แล้วจึงวกเข้าสูค่ าถามหลัก
หรือคาถามประเด็นทีท่ าการศึกษา
2.5 ผูจ้ ดบันทึก (Note taker) จดบันทึกระหว่างสนทนากัน
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2.6 ประมวลผลและวิเคราะห์ผล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 รวบรวมข้อมูลบริบทเชิงพืน้ ที่ ใช้เทคนิคการวิจยั เชิงประจักษ์ และข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) มาเติมเต็มของข้อมูลทีไ่ ด้มาแต่ละส่วน
3.3.2 รวบรวมข้อ มู ล ระหว่ า งการด าเนิ น การวิจ ัย และท าการวิเ คราะห์ เ ชิง เนื้ อ หา ( Content
Analysis)
3.3.3 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) จาแนกตามประเด็น
3.4 การตรวจสอบข้อมูล
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การอธิบายเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์
หลักฐานอ้างอิงมีผสู้ ารวจไว้ แต่ความถูกต้องหรือความไม่ชดั เจนก็ยงั คงมีอยูบ่ า้ ง ดังนัน้ การตรวจสอบข้อมูลผูว้ จิ ยั
จึงตรวจสอบจากเอกสารอ้างอิง และบุคคล ย้อนกลับไปมา ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและใกล้เคียงกับสภาพความเป็ น
จริงให้มากที่สุด โดยอาศัยการสัมภาษณ์ จากผู้ท่อี าศัยอยู่ในพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน และตรวจสอบ
เปรียบเทียบความจริงจากคาบอกเล่ากับเอกสาร ตลอดจนสภาพปั จจุบนั ทีเ่ ข้าไปสารวจในพืน้ ทีจ่ ริง
3.5 การวิ เคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ให้มคี วามถูกต้องของเนื้อหา
และความเหมาะสมด้านภาษาทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั

ผลการศึกษา
1. การตีความภาพพุทธศิ ลป์ ที่ปรากฏในเอกสารโบราณของจังหวัดลาปาง
ศิลปะกับศาสนาเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ค่กู นั มานับตัง้ แต่โบราณกาล เพราะศิลปะมักถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ น
สื่อในการเผยแพร่ศาสนาไปยังศาสนิกชนหรือสร้างเพื่อให้เป็ นสัญลักษณ์ของศาสนา และอาจกล่าวได้ว่า ศาสนา
เป็ นบ่อเกิดของศิลปะอันวิจติ ร เมื่อมนุ ษย์มคี วามศรัทธาในศาสนา ก็จะทุ่มเทอุทศิ ตนเพื่อสร้างสรรค์ สิง่ ทีด่ งี ามให้
บังเกิดขึน้ แก่ศาสนาทีต่ นเองนับถือ โดยเนื้อหาหรือเป้ าหมายของศาสนศิลป์ มุง่ เน้นทีค่ วามดีงามและความสวยงาม
และเพือ่ เป็ นสือ่ ในการเผยแพร่ปรัชญาของแต่ละศาสนา
สาหรับสังคมในจังหวัดลาปาง ซึง่ เป็ นสังคมแห่งพระพุทธศาสนา มีรากฐานต่างๆ ทัง้ ความคิด ความเชื่อ
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มาจากพระพุทธศาสนา ศิลปกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจึงมีมากมายใน
จังหวัดลาปาง ไม่วา่ จะเป็ นศาสนสถาน เช่น วัด อุโบสถ เจดีย์ วิหาร หรือ ศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป ตูพ้ ระธรรม
ธรรมมาสน์ เอกสารโบราณ แม้กระทังภาพวาดหรื
่
อจิตรกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งศิลปกรรมเหล่านี้ถูกเรียกว่า
พุทธศิลป์
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พุทธศิลป์ คืองานศิลปะประเภทต่างๆ ทัง้ ในด้านสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และจิตกรรม ซึ่งสร้างขึน้
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการปฏิบตั ติ ามหลักธรรม โดยมุ่งเน้นความงานทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยปรั ชญา
ธรรมทางวัตถุ สร้างขึน้ เพื่อ ถวายเป็ นพุทธบูชา พุทธศิลป์ จึงเป็ นสิง่ ที่โน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิด
ความศรัทธา ปฏิบตั ติ นในแนวทางทีด่ ตี ามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา
จากขนบธรรมเนียม ประเพณี และคติความเชื่อ ผสานสอดแทรกกับวิธชี วี ติ ของคนไทยที่ผูกพันอยู่กบั
ธรรมชาติ และความเชื่อมันศรั
่ ทธาในพระพุทธศาสนา ก่อเกิดเป็ นงานพุทธศิลป์ ทีม่ เี อกลักษณ์และมีความงดงาม
อย่างลงตัว ศิลปกรรมต่างๆ ทีป่ รากฏให้ผคู้ นได้ช่นื ชม ล้วนแล้วแต่เป็ นศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับพระพุทธศาสนา
หรือเป็ นพุทธศิลป์ จึงอาจกล่าวได้วา่ พระพุทธศาสนาเป็ นบ่อเกิดของศิลปะทีว่ จิ ติ ร ทีไ่ ด้สร้างความภาคภูมใิ จให้กบั
ผูค้ นตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในฐานะพุทธศาสนิกชน จึงหวงแหนรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยูค่ แู่ ผ่นดินต่อไป

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ศิลปะกับศาสนาเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ค่กู นั มานับตัง้ แต่โบราณกาล เพราะศิลปะมักถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ น
สื่อในการเผยแพร่ศาสนาไปยังศาสนิกชนหรือสร้างเพื่อให้เป็ นสัญลักษณ์ของศาสนา และอาจกล่าวได้ว่า ศาสนา
เป็ นบ่อเกิดของศิลปะอันวิจติ ร เมื่อมนุ ษย์มคี วามศรัทธาในศาสนา ก็จะทุ่มเทอุทศิ ตนเพื่อสร้างสรรค์ สิง่ ทีด่ งี ามให้
บังเกิดขึน้ แก่ศาสนาทีต่ นเองนับถือ โดยเนื้อหาหรือเป้ าหมายของศาสนศิลป์ มุง่ เน้นทีค่ วามดีงามและความสวยงาม
และเพือ่ เป็ นสือ่ ในการเผยแพร่ปรัชญาของแต่ละศาสนา ซึง่ สอดคล้องกับ พระธรรมโกศาจารย์4 ได้กล่าวไว้วา่ ยอด
ของศิลปะนัน้ เป็ นเรื่องดารงชีวติ จิตใจให้อยู่เหนือความทุกข์ นี่เป็ นศิลปะสูงสุดใน พระพุทธศาสนา เรียกว่ า เป็ น
ศิลปะของชาวพุทธ ในการช่วยกันปลดเปลือ้ งความทุกข์ในทาง จิตใจ หรือปั ญหาสังคม ในปั จจุบนั เปลีย่ นไปเป็ น
เรื่องของวัตถุ ศิลปะของชาวพุทธเลยกลายเป็ น เรื่อง โบสถ์เจดีย์ และพระพุทธรูปสวยๆ ดังนัน้ ศิลปะจึงเป็ น
สิง่ จาเป็ นในพระพุทธศาสนา เพราะศิลปะนัน้ ต้องใช้การดารงชีวติ และพระพุทธองค์กท็ รงตรัสสรรเสริญผูท้ ม่ี ศี ลิ ปะ
พระพุทธปฏิมากรทีน่ ายช่างได้บรรจงสรรสร้างนัน้ ย่อมนับเป็ นศิลปะ โดยนายช่างชื่อว่าเป็ นนักปฏิมากรและพระ
พุทธเป็ นศิลปะที่ได้ถ่ายทอดออกมาสู่สายตาของสาธารณะชน แม้แต่พระพุทธองค์ ก็ทรงใช้ศลิ ปะในการเผยแพร่
ศาสนา การสอนของ พระพุทธเจ้าแต่ละครัง้ แม้เป็ นเพียงธัมมีกถา หรือเทศนาทัวไป
่ ซึ่งมิใช่ คราวที่มคี วามมุ่ง
หมายเฉพาะ พิเศษ ก็จะดาเนินไปอย่างสาเร็จผลดี พระองค์มพี ุทธลีลาในการสอน หรือเทศนาวิธี ๔ แบบคือ5
1) สันทัสสนา ชีแ้ จงให้เห็นชัด
2) สมาทปนา ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบตั ิ
3) สมุตเตชนา เร้าใจให้อาจหาญแกล่วกล้า
4) สัมปหังสนา ปลอบโยนให้สดชื่นร่าเริง
4

142-143.

กวีวงศ์ (รวบรวม), ศิ ลปะและสุนทรียภาพทางจิ ตวิ ญญาณ, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ สุขภาพใจ, 2544), หน้า

5

พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์,
2528), หน้า 148-159.
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พระพุทธองค์กท็ รงใช้ศลิ ปะ แต่วา่ ศิลปะทีพ่ ระพุทธใช้นนั ้ เป็ นศิลปะแบบนามธรรม และเป็ นความสามารถ
เฉพาะตน อาจกล่าวได้ว่าศิลปะนัน้ มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและนามธรรม พุทธ ศิลปะนัน้ ก็เช่ นกัน ไม่ว่าบรรพชิตหรือ
คฤหัสถ์กต็ อ้ งมีศลิ ปะในการดารงตน แต่พระพุทธองค์กม็ ใิ ห้ บรรพชิตติดอยูก่ บั ศิลปะดังกล่าวแต่สาหรับคฤหัสถ์นนั ้
จาเป็ นต้องใช้ศลิ ปะในการดาเนินชีวติ
สาหรับสังคมในจังหวัดลาปาง ซึง่ เป็ นสังคมแห่งพระพุทธศาสนา มีรากฐานต่างๆ ทัง้ ความคิด ความเชื่อ
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มาจากพระพุทธศาสนา ศิลปกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจึงมีมากมายใน
จังหวัดลาปาง ไม่วา่ จะเป็ นศาสนสถาน เช่น วัด อุโบสถ เจดีย์ วิหาร หรือ ศาสนวัตถุ เช่น พระพุทธรูป ตูพ้ ระธรรม
ธรรมมาสน์ เอกสารโบราณ แม้กระทังภาพวาดหรื
่
อจิตรกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งศิลปกรรมเหล่านี้ถูกเรียกว่า
พุทธศิลป์ การรับรู้ของประชาชนในทางศิลปะ เป็ นการสัมผัสจากอวัยวะต่างๆ ที่ใช้ในการรับรู้ ตีความหมาย
ออกเป็ นสิ่ง หนึ่ ง สิ่ง ใด ไม่ ว่า การรับ รู้นัน้ จะเกิด จากประสาทส่ว นใด หรือ การรับ รู้นั น้ จะเกิด ขึ้น เวลาใด การ
ตีความหมายสาหรับการรับสัมผัสหรือการรับรูน้ นั ้ มีจุดหมายเพื่อให้ทราบว่าสิง่ ทีไ่ ด้รบั รูน้ นั ้ คืออะไร มีความหมาย
อย่างไร และการตีความหมายได้นัน้ ผูร้ บั สัมผัสหรือผูร้ ับรูน้ นั ้ จะต้องมีประสบการณ์ในสิง่ นัน้ ๆ มาก่อน หากผูร้ บั
สัมผัสหรือรับรูไ้ ม่มปี ระสบการณ์ในสิง่ นัน้ ๆ มาก่อน การตีความหมายก็คงจะทาไม่ได้หรือหากทาไปก็จะเกิดความ
ผิดพลาด ฉะนัน้ ประสบการณ์การเรียนรูใ้ นสิง่ ต่างๆ จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งต่อกระบวนการรับรูห้ รือสัมผัสด้วย 6 การที่
บุคคลได้สมั ผัสและมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อสิง่ เร้า โดยปกติเรารับรูโ้ ดยการผ่านประสาทสัมผัสซึง่ ได้แก่ ระบบรีเซ็บ
เตอร์ (Recepter) ในตา จมูก ลิ้น ผิวหนังและกล้ามเนื้อ ข่าวสารที่ระบบสัมผัสรับจากสิง่ แวดล้อมจะถูกส่งไปยัง
สมอง เพื่อให้เกิดความรูส้ กึ เป็ นการได้เห็น การได้กลิน่ การได้รส ความหนาวความเจ็บปวด ฯลฯ พฤติกรรมการ
รูส้ กึ เป็ นการตอบสนองชิน้ แรกสุดของเราต่อการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม สมองจะตีความสิง่ ทีร่ สู้ กึ ต่อไปอีกขัน้
หนึ่งทาให้สมองได้แปลการรับรู้ (Perception) ว่าสิง่ ที่เห็น ได้ยนิ หรือรู้สกึ นัน้ คืออะไร ขบวนการรู้ จึงเป็ นการ
ตีความข่าวสารจากสมองทีไ่ ด้รบั การตีความดังข้างต้นจึงต้องขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบต่างๆ เช่น ประสาทรับสัมผัส
ธรรมชาติของสิง่ ทีไ่ ด้พบเจอประสบการณ์เดิม ความคาดหวังในขณะนัน้ ความสนใจ การจัดหมวดหมูข่ องสิง่ ต่างๆ
ซึง่ มีผลทาให้แต่ละคนมีความรับรูท้ แ่ี ตกต่างกันไปการรับรูข้ องคนเราจึงมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. สิง่ เร้ามาสัมผัสตัวเราทางอวัยวะสัมผัสต่างๆ ในระดับทีม่ คี วามเหมาะสม
2. ประสาทสัมผัสมีความสมบูรณ์พอทีจ่ ะรับสิง่ เร้านัน้ แล้วส่งไปยังสมองให้สมองแปลความหมายออกมา
3. มีประสบการณ์เดิมเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ เช่น การคิดไว้ก่อนในใจ
4. อาศัยประสบการณ์เดิมนัน้ แปลความหมายออกมา
พุทธศิลป์ คืองานศิลปะประเภทต่างๆ ทัง้ ในด้านสถาปั ตยกรรม ประติมากรรม และจิตกรรม ซึ่งสร้างขึน้
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการปฏิบตั ติ ามหลักธรรม โดยมุ่งเน้นความงานทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยปรัชญา
ธรรมทางวัตถุ สร้างขึ้นเพื่อสถายเป็ นพุทธบูชา พุทธศิลป์ จึงเป็ นสิง่ ที่โน้ มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิด
ความศรัทธา ปฏิบตั ติ นในแนวทางทีด่ ตี ามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา
6
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จากขนบธรรมเนียม ประเพณี และคติความเชื่อ ผสานสอดแทรกกับวิธชี วี ติ ของคนไทยที่ผูกพันอยู่กบั
ธรรมชาติ และความเชื่อมันศรั
่ ทธาในพระพุทธศาสนา ก่อเกิดเป็ นงานพุทธศิลป์ ทีม่ เี อกลักษณ์และมีความงดงาม
อย่างลงตัว ศิลปะกรรมต่างๆ ทีป่ รากฏให้ผคู้ นได้ช่นื ชม ล้วนแล้วแต่เป็ นศิลปกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับพระพุทธศาสนา
หรือเป็ นพุทธศิลป์ จึงอาจกล่าวได้วา่ พระพุทธศาสนาเป็ นบ่อเกิดของศิลปะทีว่ ิจติ ร ทีไ่ ด้สร้างความภาคภูมใิ จให้กบั
ผูค้ นตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในฐานะพุทธศาสนิกชน ซึง่ สอดคล้องกับ ศักดิ ์ชัย เกียรตินาคินทร์7 กล่าวว่า คุณค่า
ศิลปกรรมทีป่ รากฏในชุมชนคือคุณค่าด้านวัฒนธรรมคุณค่าด้านสุนทรียภาพและจริยธรรมคุณค่าด้านบุคลิกภาพ
และอารมณ์คุณค่าด้านการเรียนรูจ้ ากพฤติกรรมทางศิลปกรรมคุณค่าด้านการเรียนรูจ้ ากพฤติกรรมทางสังคมใน
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชนพบว่าเกิดขึน้
หากชุมชนได้เรียนรูค้ ุณค่าศิลปกรรมโดยเชื่อมโยงความคิดกับประวัตศิ าสตร์และความรูด้ งั ้ เดิมทีเ่ ป็ นรากฐานของ
ตนก่อให้เกิดความเข้าใจการตัดสินใจได้เองความมันใจความภู
่
มใิ จและความมีเกียรติภูมจิ ะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อ
ตนเองในเชิงบวกและหากชุมชนเกิดความคุ้นเคยกับแบบแผนทางสังคมก่อให้เกิดความเชื่อมันการยอมรั
่
บการ
ปรับตัวต่อพฤติกรรมภายในชุมชนได้ความพอใจและความรู้สกึ เป็ นเจ้าของชุมชนส่งผลให้เกิดความผูกพันกับ
ชุมชนมากแต่หากชุมชนเรียนรูค้ ุณค่าศิลปกรรมโดยเชื่อมโยงความคิดกับความรูใ้ หม่ภายนอกชุมชนก่ อให้เกิด
ความไม่เข้าใจการตัดสินใจเองไม่ได้ความไม่มนใจความไม่
ั่
ภูมใิ จและขาดเกียรติภูมจิ ะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อ
ตนเองในเชิงลบและหากชุมชนเกิดความไม่คุน้ เคยกับแบบแผนทางสังคมก่อให้เกิดความไม่เชื่อมันการวางเฉยการ
่
ปรับตัวไม่ได้ต่อพฤติกรรมภายในชุมชนซึ่งความไม่พอใจและความไม่รสู้ กึ เป็ นเจ้าของชุมชนนี้สง่ ผลให้เกิดความ
ผูกพันกับชุมชนน้อย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ในครัง้ นี้
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการตีความภาพพุทธศิลป์ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพูน
จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการตีความภาพพุทธศิลป์ บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
2) ควรมีการศึกษาการตีความภาพพุทธศิลป์ ร่วมกับศิลปะแขนงอื่นๆ เพิม่ ขึน้ นอกเหนือจาก
ภาพทีป่ รากฎในเอกสารโบราณ

7
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