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วิทยานิ พนธ์น้ี มีวตั ถุ ป ระสงค์ใ นการวิจยั เพื่อศึกษาประวัติพ ฒ
ั นาการและลักษณะพุทธศิลป์ ใน
เชียงราย อัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงรายและวิเคราะห์คุณค่าของอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมใน
จังหวัดเชียงราย ผลการวิจยั พบว่า
งานพุทธศิลป์ ในจังหวัดเชียงรายมีพฒ
ั นาการมาอย่างยาวนานโดยต่อสืบต่อจากงานพุทธศิลปกรรม
ล้านนาได้รบั การผสมผสานงานศิลปะอย่างหลากหลายและได้รบั อิทธิพลงานศิลปะต่างๆแต่ยงั คงความเป็ นอัต
ลักษณ์ตามยุคตามสมัยดังทีไ่ ด้เห็นกันในอดีตจนถึงปั จจุบนั
งานพุทธศิลป์ ที่สาคัญของจังหวัดเชียงรายที่เห็นได้ชดั ก็คือ งานพุทธศิลป์ เมืองเชียงแสน โดยมี
หลัก ฐานที่ป รากฏหลงเหลือ อยู่ห ลายอย่ า ง เช่ น งานประติม ากรรมได้แ ก่ พระพุ ท ธรูป เชีย งแสน งาน
สถาปั ตยกรรม ล้วนมีเอกลักษณ์เด่น โบสถ์ วิหาร อาคารก่ออิฐถือปูน วิหารสมัยเชียงแสนมีเอกลักษณ์ คือ
“เป็ นหลังคาทีแ่ สดงโครงสร้าง” คือไม่มฝี ้ าเพดาน สามารถมองเห็นเครื่องหลังคาได้ทุกชิน้ งานจิตรกรรม ช่วง
ยุคหลังพุทธศตวรรษที่ 25 จะพบงานจิตรกรรมภาพวิถชี วี ติ ประเพณี ของทางภาคเหนือที่มคี วามเกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนา
คุณค่าอัตลักษณ์งานพุทธศิลปกรรมมีความสัมพันธ์หลากหลายด้านอาทิ เช่น คุณค่าอัตลักษณ์พุทธ
ศิลปกรรมด้านหลักธรรมคาสอน การนาหลักธรรมถ่ายทอดในการสรรค์สร้างผลงานพุทธศิลปกรรม คุณค่าอัต
ลักษณ์พุทธศิลปกรรมด้านทางด้านประวัตศิ าสตร์ เป็ นสิง่ ที่บอกเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบ ั น คุณค่าอัตลักษณ์
พุทธศิลปกรรมด้านทางด้านสุนทรีย์ งานพุทธศิลปกรรมแห่งความสวยงาม คุณค่าอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรม
ด้านทางด้านสังคม สะท้อนให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ คุณค่าอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด้านทางด้าน
เศรษฐกิจทาหน้าทีใ่ นส่วนสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: อัตลักษณ์, พุทธศิลปกรรม
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ABSTRACT
The objectives of this research are to study the history and development of Buddhist art in
Chiang Rai, Identity of Buddhist art in Chiang Rai and analyze the value of Buddhist art in Chiang
Rai.
The Buddhist art work in Chiang Rai has a long development, continuing from the Lanna
Buddhist art work, being mixed in a wide range of art and influenced by various works of art, but still
retains the identity of the modern eraas seen in the past to the present
The important Buddhist art work of Chiang Rai is clearly visible. Buddhist art work in Chiang
Saen city .There are many evidences such as sculpture, Buddha image of Chiang Saen , all
Architecture have unique characteristics, cathedral church, brick building Chiang Saen period temple
is unique. "A roof that shows the structure" is no ceiling Can see the roof of every piece of the
painting during the post-Buddhist era, 25th century will find the painting, life style, tradition of the
north that is related to Buddhism.
The identity values Buddhist works of art have a variety of relationships, such as identity
values, Buddhist arts, Dharma teachings. Applying the principles of the Dharma to convey in the
creation of Buddhist works of art Identity value, Buddhist arts, history is something that tells stories
from the past to the present.Identity value of Buddhist arts in aesthetic aspects Buddhist art work of
beauty identity value, Buddhist arts, social aspects reflecting the way of life, identity value, Buddhist
arts, economic aspects, acting the value of Buddhist economics as a function of economic support
Keywords: The identity, Buddhist art

บทนา
สังคมไทยตัง้ แต่สมัยอดีตนัน้ สถาบันทางศาสนามีบทบาทและมีความสาคัญต่อทางวิถีชวี ติ และมี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ซ่งึ นับถือพระพุทธศาสนาจึงยึดหลักธรรมคาสอนหรือปรัชญา
ทางพระพุทธศาสนาในการดาเนินชีวติ ดังนัน้ วัดจึงกลายเป็ นสถานที่อนั สาคัญอันอย่างยิง่ แก่ประชาชน
เหล่านัน้ โดยวัดได้ทาหน้าทีเ่ ป็ น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานทีฝ่ ึกอาชีพหรือแม้กระทังสถานที
่
พ่ กั ทัง้ ทางกาย
และจิตใจ นอกจากนี้วดั ยังเป็ นแหล่งทีร่ วบรวมงานศิลปกรรมทีส่ าคัญของชุมชน ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านจิตกรรม
ประติมากรรม และงานสถาปั ตยกรรม ซึง่ งานศิลปะเหล่านัน้ ได้สร้างขึน้ จากจินตนาการและแรงบันดาลใจจาก
ความเชื่อความศรัทธาพระพุทธศาสนาทัง้ สิน้ เพราะฉะนัน้ ศิลปกรรมไทยจึ งส่วนใหญ่จงึ มีจุดกาเนิดมาจาก
พระพุทธศาสนาเป็ นพืน้ ฐาน ซึง่ บางครัง้ เราจะเรียกศิลปกรรมเหล่านี้ทเ่ี กิดจากแนวคิดทางศาสนาว่า พุทธศิลป์
พุทธศิลปกรรมเป็ นการสร้างสรรค์ขน้ึ ตามความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาขณะนัน้ ชมพูทวีป
ยังไม่นิยมการสร้างรูปเคารพจึงปรากฏแต่รูปอื่นเป็ นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เช่น ธรรมจักร ดอกบัว
รูปฉัตร รูปโคม รูปบัลลังก์ว่าง ครัน้ ถึงการสังคายนาครัง้ ที่ 3 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงแสดงตน
เป็ นพุทธมามกะอุปภัมถ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็ นอย่างมากที่สาคัญได้ร่วมกับพระโมคคัลลีบุตร
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จัดส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่ พระพุทธศาสนายังดินแดนต่ างๆ จานวน 9 สาย สายที่ 8 มีพระโสณะและพระ
1
อุตตระ ได้เดินทางมายังสุวรรณภูม ิ ทาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและตัง้ มันในดิ
่ นแดนสุวรรณภูม ิ แต่
ดินแดนแห่งนี้ยงั มีปัญหาว่าศูนย์กลาง อยูท่ ไ่ี หนกลุ่มคนไทยเชื่อว่า ได้แก่ นครปฐม ปรากฏหลักฐานทีส่ าคัญ
คือพบพระพุทธรูปศิลาขาวทัง้ นี้ยงั พบวัดโบราณอีก เช่ น วัดพระงาม วัดเมรุ วัดธรรมศาลาและเจดียท์ ส่ี าคัญ
คือองค์พระปฐมเจดีย์ เชื่อว่าเป็ นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาจากการเผยแผ่ของพระสมณทูตครัง้ นัน้
ในราวพุทธศตวรรษที่ 3 – 6 นัน้ งานศิลปกรรมซึ่งทาเป็ นภาพสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ จะ
ไม่ทาให้ปรากฏเป็ นรูปพระพุทธเจ้าในภาพแต่จะใช้รูปอื่นเป็ นสัญลักษณ์แทน เช่น รอยพระบาท กวาง
ธรรมจัก ร แทน เป็ น ต้น รูป แสดงต่ า งๆนัน้ หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ในพุ ท ธประวัติ ดอกบัว หมายถึง
พระพุทธเจ้าประสูติ ต้นศรีมหาโพธิ ์ หมายถึง การตรัสรู้ ธรรมจักร หมายถึง การแสดงพระธรรมเทศนา และ
พระสถูป หมายถึง การปรินิพ พาน ทัง้ นี้เพราะในอินเดีย สมัยนัน้ ยังไม่นิยมทารูปเคาราพบูชา คือไม่ทารูป
พระพุทธเจ้าเป็ นรูปมนุษย์ จึงทาแต่รปู อย่างอื่นขึน้ แทน เช่น ปางมหาภิเนษกรมณ์ ก็ทาเป็ นรูปม้าผูกเครื่องไม่
มีค นขี่ ดัง ปรากฏอยู่ท่ีพ ระมหาสถูป สาญจี เป็ น ต้น ต่ อ มาในราว พุ ท ธศัก ราช 500 จึง นิ ย มท ารูป เคารพ
พระพุทธเจ้าขึน้
เมื่อพระพุทธศาสนาตัง้ มันในดิ
่ นแดนสุวรรณภูม ิ ความเจริญของพระพุทธศาสนาย่ อมส่ง อิทธิพลต่อ
กลุ่มชนต่างๆ รวมทัง้ อาณาจักรที่เกิดขึน้ ช่วงนัน้ ด้วย เช่น อาณาจักรทวารวดี ศรีวชิ ยั ลพบุรี สุโขทัยและ
ล้านนา อาณาจักรล้านนาศูนย์กลางอยูท่ ่ี “นวปุรศี รีนครพิงค์เชียงใหม่”2
ในสมัยพญากือนามีการนาเอาพระพุทธศาสนาและพุทธศิลป์ แบบสุโขทัยเข้าสูล่ า้ นนา มีการสร้างวัด
วาอารามช่ ว งเวลานี้ เ ป็ นจ านวนมากต่ อ มาสถาปั ตยกรรมแบบสุ โ ขทัย จึ ง มีอิ ท ธิ พ ลต่ อ รู ป แบบงาน
สถาปั ตยกรรมเชียงใหม่ เช่น การวางผัง รูปแบบอาคาร วัด อุโบสถและเจดีย์ ได้สง่ ผลให้สกุลช่างเชียงใหม่
สมัย นั ้น สัง เคราะห์ รู ป แบบมาเป็ นสกุ ล ช่ า งศิ ล ปะเชี ย งใหม่ ข้ึ น เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงท านุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาโดยการสร้างวัดวาอารามหรือทรงออกผนวชได้สง่ ผลให้เจ้าขุนมูลนายระดับต่างๆ เจริญรอย
ตามจึงปรากฏหลักฐานว่ามีการสร้างวัดและมีการบวชนาคหลวงสมัยพญาเมืองแก้วจานวน 1,200 รูป3
จังหวัดเชียงรายเป็ นจังหวัดหนึ่งทีอ่ ยูท่ างภาคเหนือของประเทศไทยซึง่ ในอดีตตัง้ อยูใ่ นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรล้านนา เมืองเชียงรายมีประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน เป็ นทีต่ งั ้ ของหิรญ
ั นครเงินยางเชียงแสน ซึง่ เป็ น
นครหลวงก่อนการกาเนิดอาณาจักรล้านนา มี "คาเมือง" เป็ นภาษาท้องถิน่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทัง้ ด้านศิลปะ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมทีม่ คี วามหลากหลายทางชาติพนั ธุใ์ นรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลือ้ จากสิบสอง
ปั นนาผสมผสานกัน โดยเฉพาะงานพุทธศิลปกรรมอันมีอตั ลักษณ์เฉพาะตัว อาทิเช่น งานสถาปั ตยกรรม งาน
ประติมากรรม และงานจิตกรรม ทีม่ คี วามงดงามเป็ นอย่างมาก
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สาหรับงานศิลปกรรมและงานจิตกรรมนัน้ ในอดีตมิได้เป็ นสมบัตขิ องเอกชนที่สามารถนามาประดับ
ตกแต่งภายในอาคารบ้านเรียนเปรียบเสมือนสมบัติส่วนตัวในปั จจุบนั ทัง้ นี้เพราะคตินิยมและเงื่อนไขทาง
สังคม ในระยะนัน้ มีความจากัดอยูท่ อ่ี านาจทางศาสนจักรและอานาจทางศาสนจักรเป็ นอานาจสูงสุด4
แต่ในปั จจุบนั ก็ยงั พบงานศิลปกรรมเชิงพุทธที่ได้ถูกนามาประดับตกแต่งตามอาคารสถานที่สาคัญ
สถานที่ร าชการต่า งๆ ซึ่งเป็ น การนาเอางานศิลปะเหล่ านัน้ มานาเสนอเพื่อ สร้างความเป็ น อัต ลัก ษณ์ อ ัน
สวยงามของแต่ละท้องถิน่ เพือ่ สะท้อนให้เห็นความงามความเชื่อ ตามปรัชญางานศิลปะให้คนอื่นได้เห็นและชื่น
ชมศิลปะเหล่านัน้ แต่เมื่อต้องการจะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล สถานทีส่ าคัญทีใ่ ห้ ขอ้ มูลได้ดกี ว่าก็คอื วัดวาอาราม
ต่างๆทีม่ งี านพุทธศิลปกรรมทัง้ เก่าทัง้ ใหม่ไว้ให้ได้ศกึ ษาอย่างมากมายหลายรูปแบบ เช่น งานสถาปั ตยกรรม
จิตกรรมและประติมากรรม เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามการนาเอาเรื่องราวทางศาสนานัน้ มาแสดงออกทางศิลปกรรมนัน้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพร้อมกันไปด้วย เพื่อจะได้นาเอาความรูเ้ หล่านัน้ ไปแยกแยะให้ออก
ว่า ในการสะท้อนเรื่องราวของศาสนาออกมาเป็ นผลงานศิลปกรรมต่างๆ อะไรเป็ นแก่นแท้ของศาสนา อะไร
เป็ นกระพีข้ องศาสนา5 เพื่อทีจ่ ะได้รบั ความรูจ้ ากงานพุทธศิลปกรรมในด้านต่างๆ ทีเ่ ป็ นปรัชญาแผงไว้อย่าง
แท้จริงซึง่ จะสามารถนาไปเผยแพร่หรือศึกษาต่อเป็ นไปอย่างถูกต้อง
จากเหตุผลข้างต้นผู้ศกึ ษาได้เล็งเห็นความสาคัญของงานพุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงรายจึงได้
ทาการศึกษาหาข้อมูลด้านประวัติ พัฒนาการและลักษณะของพุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษา
วิเคราะห์คุณค่าของอัตลักษณ์ของพุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะนามาซึ่งความรูแ้ ก่ผศู้ กึ ษาเองและ
ต่อผูส้ นใจทัวไปเพื
่
่อการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ริ กั ษาไว้ซง่ึ งานพุทธศิลปกรรม อีกทัง้ ยังจะเป็ นการรักษาซึ่งมรดก
ทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของชนชาติไว้ได้โดยการเผยแพร่ให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไป
่

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาประวัตพิ ฒ
ั นาการและลักษณะพุทธศิลปกรรมในเชียงราย
2. เพือ่ ศึกษาอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย
3. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวิธดี าเนินการวิจยั เป็ น
ขัน้ ตอนรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติ พัฒนาการพุทธศิลป์ ในล้านนาและจังหวัดเชียงราย
จากแห่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ หนังสือ ตารา วารสารทีเ่ กีย่ วข้องและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
งานพุทธศิลปกรรมต่างๆ แหล่งข้อมูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary Sources) ได้แก่ บทความ เอกสารวิชาการและ
รายงานวิจยั ทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วข้องกับการวิจยั และการสัมภาษณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
2. รวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั
4
5

อานาจ เย็นสบาย, ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยรัตนโกสิ นทร์, (ม.ป.ท.: ม.ป.ป), หน้า 5.
ปิ่ น มาลากุล ม.ล., “การเปิ ดแสดงจิตกรรมฝาผนังในเทศกาลเข้าพรรรษา”, วารสารศิ ลปกร, 2502, หน้า 25
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3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมมาแล้ว
4. สรุปและนาเสนอข้อมูล

สรุปผลและอภิ ปรายผลการวิ จยั
1. ประวัติพฒ
ั นาการและลักษณะพุทธศิ ลป์ ในเชียงราย
พุทธศิลปกรรมเมืองเชียงราย หมายถึง งานพุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงรายประกอบไปด้วยงาน
สถาปั ตยกรรม งานประติมากรรม งานจิตรกรรม และงานวรรณกรรม
การนับถือพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อดัง้ เดิม คงเป็ นสิง่ ทีม่ มี าก่อนแล้ว ทัง้ ในแคว้นหริ
ภุญชัยและในแคว้นโยนก และยังคงสืบทอดต่อมาในสมัยพญามังรายมหาราช โดยมีหลักฐานชัดเจนพ่อขุนเม็ง
รายทรงเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยเป็ นองค์ศาสนูปถัมภ์และทรงนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้
ในการปกครองราษฎรและ ได้ผสมผสานความเชื่อดังเดิมทีเ่ กีย่ วกับสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์กับความเชื่อของพุทธศาสนา
เช่น ความเชื่อเรื่องรุกขเทวดาศักดิ ์สิทธิ ์อยู่รกั ษาไม้เดื่อ เทวดานัน้ มักให้คุณแก่คนทัง้ หลาย พญามังรายจึง
สร้างวัดและปลูกต้นโพธิ ์บริเวณไม้เดื่อ ซึง่ ถือว่ามีสงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์สิงสถิตอยู่
งานพุทธศิลปกรรมในล้านนามีการผสมผสานงานศิลปะอย่างหลากหลายและได้รบั อิทธิพลงานศิลปะ
ต่างๆจากพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเข้ามาประยุกต์ผสมผสานกันไปแต่ยงั คงความเป็ นอัตลักษณ์ตามยุคตามสมัย ดังทีไ่ ด้
เห็นกันในอดีตจนถึงปั จจุบนั งานพุทธศิลป์ ยังคงมีรปู แบบทีค่ ล้ายคลึงกันอยูบ่ า้ ง เพราะเกิดจากการนาเอาอัต
ลักษณ์รปู แบบในการสร้างมาประยุกต์ใช้ในกลุม่ งานพุทธศิลป์
งานพุทธศิลป์ ที่สาคัญของจังหวัดเชียงรายที่เห็นได้ชดั ก็คือ งานพุทธศิลป์ เมืองเชียงแสน โดยมี
หลักฐานทีป่ รากฏหลงเหลืออยูห่ ลายอย่างเช่น
งานประติมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูปเชียงแสน ลักษณะสาคัญของพระพุทธรูปเชียงแสนเป็ นงาน
ศิลปะล้านนา ซึ่งมักเรียกว่า แบบเชียงแสน คือ องค์พระมีลกั ษณะพระวรกายอวบอูม พระพักตร์อมิ่ กระเกตุ
มาลาเป็ นรูปต่อมกลม และดอกบัวตูม พระศกเป็ นแบบก้นหอย พระขนงโก่งรับพระนาสิกงุม้ เล็กน้อย ชาย
สังฆาฏิสนั ้ เหนือพระถัน พระอุระนูนดังราชสีห์ อยูใ่ นท่านังขั
่ ดสมาธิเพชร
งานสถาปั ตยกรรม ได้แก่ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หอไตร มีลกั ษณะเด่น เช่น โบสถ์ วิหาร อาคารมีการ
ทาในลักษณะก่ออิฐถือปูน หลังคาโบสถ์ วิหารสมัยเชียงแสนมีเ อกลักษณ์ คือ “เป็ นหลังคาทีแ่ สดงโครงสร้าง”
คือไม่มฝี ้ าเพดาน เมื่อเข้าไปข้างในแล้วสามารถมองเห็นเครื่องหลังคาได้ทุกชิน้ การตกแต่งนิยมการตกแต่ง
ด้วยเครื่องไม้แกะสลักและลายรูปปั ้น องค์พระเจดียท์ รงระฆังถูกบีบให้เล็กลง มีบลั ลังก์ปล้อง และทีย่ อดมีฉตั ร
กัน้ เจดียบ์ างองค์เป็ น 8 เหลีย่ ม บางองค์เป็ นเจดียท์ รงกลม เจดียเ์ ชียงแสนส่วนใหญ่ได้รบั อิทธิพลงานพุทธศิ
ปกรรมมาจากสุโขทัย
งานจิตกรรมพุทธศิลปกรรมเชียงราย ผลงานส่วนใหญ่ใ นระยะหลังของช่วงพุทธสตวรรษที่ 25 ที่
ปรากฏในกลุ่มวัดวาอารามในจังหวัดเชียงราย เป็ นที่น่าสังเกตว่าเราได้พบเห็ นอยู่เป็ นจานวนมาก สิง่ ที่ได้
ศึกษาจากงานจิตกรรมในช่วงนี้คอื กลุ่มฝี มอื ช่างพืน้ บ้านล้านนาโดยรวมแล้วอาจแบ่งได้ตามอิทธิพลทีป่ รากฏ
ในงาน เช่น กลุ่มล้านนาที่มอี ิทธิพลมาจากกรุงเทพฯ กลุ่มช่างไทยใหญ่ กลุ่มช่างไทยลื้อ รวมทัง้ กลุ่มที่ม ี
อิทธิพลพม่าปรากฏอยูด่ ว้ ย เป็ นต้น เรือ่ งราวทีเ่ ขียนเท่าทีไ่ ด้ประมวลได้คอื พุทธประวัตแิ ละชาดก ทีน่ ิยมอย่าง
มากคือ ทศชาติและนิทานชาดก (ปั ญญาสชาดก) รวมทัง้ ชาดกนอกนิบาต และภาพวิถชี วี ติ ประเพณี ของทาง
ภาคเหนือทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับพระพุทธศาสนา
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งานจิตรกรรมพุทธศิลปกรรมทีเ่ ห็นได้ชดั และหาดูได้งา่ ย อาทิ ภาพจิตรกรรมฝาผนังบนหอพระหยก
เชียงราย วัดพระแก้ว เป็ นงานจิตรกรรมไทยเขียนเรื่องราวประวัตกิ ารสร้างวัดพระแก้วองค์ปัจจุบนั และอีก
หนึ่งวัดแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญอีกแห่งคือ วัดร่องเสือเต้น ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในอุโบสถเป็ นภาพ เขียนเล่า
เรือ่ งราวพุทธประวัติ เป็ นต้น
2. อัตลักษณ์ พทุ ธศิ ลปกรรมในจังหวัดเชียงราย
ความเป็ นอัตลักษณ์ ของงานพุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย เป็ นรูปแบบงานศิลปะที่มลี กั ษณะ
รูปแบบปะปนผสมผสานกับศิลปะอื่น โดยการได้รบั อิทธิพลเข้ามาทาให้การสร้างงานศิลปะเกิดการนาศิลปะ
หลายแห่งมาประยุกต์ผสมผสานกันทาให้เกิดงานพุทธศิลปะแบบล้านนา หรือพุทธศิลปกรรมเชียงราย
งานประติมากรรมได้แก่ พระพุทธรูปเชียงแสน เนื่องจากเป็ นงานประติมากรรมทีม่ กี ารกล่าวถึงมาก
ทีส่ ุดเป็ นพระพุทธรูปทีม่ ลี กั ษณะอันโดดเด่นลักษณะสาคัญของพระพุทธรูป มีพระ/วรกายอวบอูม พระพักตร์
อิม่ กระเกตุมาลาเป็ นรูปต่อมกลมและดอกบัวตูม ชายผ้าสังฆาฏิสนั ้ เหนือพระถัน ท่านังขั
่ ดสมาธิเพชร อุปกรณ์
ที่ใช้ในการพระพุทธรูปได้แก่การด้วยสาริด เป็ นส่วนมาก และการปั ้นจากปูนในปั จจุบนั ได้รบั ความนิยมสูง
เพราะเนื่องจากใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างต่ากว่า และใช้เวลารวดเร็วกว่า
งานสถาปั ตยกรรม ทีเ่ ห็นได้โดยทัวไปได้
่
แก่ โบสถ์ วิหาร หอไตร มีเอกลักษณ์เด่นต่างจากงานศิลปะ
อื่น โบสถ์ วิหาร อาคารก่ออิฐถือปูน มีขนาดเล็กหรือใหญ่ขน้ึ อยูก่ บั ขนาดพืน้ ที่ ไม่นิยมสร้างให้สงู มากนักเน้น
พืน้ ที่ใช้สอยภายใน ลักษณะของหลังคา คือ “เป็ นหลังคาที่แสดงโครงสร้าง” เมื่อเข้าไปข้างในจะสามารถ
มองเห็นเครือ่ งหลังคาได้ทุกชิน้ การตกแต่งอาคารนิยมตกแต่งด้วยเครือ่ งไม้สลักและลายรูปปั น้
งานจิตกรรมพุทธศิลปกรรม แบ่งผลงานออกได้เป็ น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 –
21 เป็ นจิตกรรมยุคแรก ระยะที่ 2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 – 24 ลักษณะภาพจิตกรรมเหล่านัน้ ได้รบั อิทธิพล
จากศิลปะพม่า เป็ นการเขียนภาพเน้นไปทางลายเครือดอก ลายเถาไม้ต่างๆ ซึง่ ใช้สใี นการเขียนเป็ นการลงลัก
ปิ ดทอง การใช้สธี รรมชาติในการเขียนงานจิตกรรม ระยะที่ 3 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 เป็ นผลงานในยุคปลาย
ลักษณะโดยทัวไปของจิ
่
ตกรรมอยู่ในแบบผสมผสานพืน้ บ้าน นิยมเขียนภาพเชิงเล่าเรื่องเป็ นหลัก เรื่องราวที่
เขียนเป็ นคตินิยมเฉพาะชาวล้านนา
3. คุณค่าของอัตลักษณ์ พทุ ธศิ ลปกรรมในจังหวัดเชียงราย
พุทธศิลปกรรมในจังหวัดเชียงรายเป็ นศิลปะแบบล้านนาทีม่ คี วามงดงามเป็ นอย่างมากเป็ นศิลปะที่
ได้ร บั อิท ธิพ ลศิล ปะแบบต่ า งๆ เข้า มาประยุก ต์ร่ว มด้ว ย อาทิ ศิล ปะลาว ศิล ปะสุโ ขทัย ศิล ปะพม่า งาน
สถาปั ตยกรรมเป็ นงานที่มลี กั ษณะรูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ เรียบง่ายสวยงาม งานประติมากรรม คือ กลุ่ม
พระพุทธรูป ที่มลี กั ษณะจาเพาะหรือเรียกกันว่า พระสิงห์เชียงแสน เป็ นพระพุทธรูปที่มคี วามงดงาม ในการ
สร้างพระพุทธรูปยังมีการผสมผสานระหว่างเรื่องของฤกษ์ยาม พิธกี รรม วิธกี ารหล่อ และการตกแต่ง อัน
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ธรรมชาติและนอกเหนือธรรมชาติ และกลุ่มผู้ท่มี คี วามศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา งานจิตรกรรมพุทธศิลปกรรมก็เป็ นงานศิลปะทีม่ คี วามน่าสนใจเป็ นอย่างยิง่ เพราะมี
การสร้างขึน้ ทีเ่ ป็ นแหล่งเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของผูค้ นของชาวเชียงราย ทีม่ คี วามศรัทธาและเลื่อมใสพระพุทธศาสนา
งานจิตรกรรมเหล่านัน้ เป็ นเสมือนส่วนเหนือในการสืบทอดและรักษาศิลปะพุทธศาสนาให้คงอยูส่ บื ไป เพื่อเป็ น
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ประโยชน์แก่เยาวชนรุ่นหลังที่ตอ้ งการศึกษาเรียนรูง้ านพุทธศิลปกรรมเชียงรายยังสามารถบ่งบอกถึงเรื่องราว
ของพระพุทธศาสนาและสะท้อนวิถชี วี ติ ของชาวล้านนาได้เป็ นอย่างดี
คุณค่าอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด้านหลักธรรม ประกอบไปด้วยการสืบทอดพระพุทธศาสนาและการ
สืบทอดพระธรรมคาสังสอน
่
โดยใช้หลักธรรม และการนาหลักธรรมถ่ายทอดในการสรรค์สร้างผลงานพุทธ
ศิลป์ เช่น ธรรมจักร หมายถึง อริยมรรคมีองค์ 8 ในทางพระพุทธศาสนา หรือรวมไปถึง สัญลักษณ์แทนวัฏ
จักรเวียนว่ายตายเกิด
คุณค่าอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด้านทางด้านประวัตศิ าสตร์ คุณค่าของงานพุทธศิลปกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็ นสิง่ ทีบ่ อกเรื่องราว และแสดงความเป็ นมาพัฒนาการของประวัตศิ าสตร์ได้เป็ นอย่างดี ทั ง้
ประวัตศิ าสตร์ทางพระพุทธศาสนา ประวัตศิ าสตร์ชาติการเมืองการปกครอง ทีป่ รากฏจากงานพุทธศิลปกรรม
เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงในหอพระหยกเชียงราย วัดพระแก้ว เป็ นการเขียนภาพบรรยายเรื่องราว
ประวัตกิ ารสร้างพระแก้วมรกต เป็ นต้น
คุณค่าอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด้านทางด้านสุนทรีย์ งานพุทธศิลป์ ทุกชิ้นถูกสร้างขึน้ ให้เกิดความ
สวยงามอยู่เสมอ จึงมีคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์แผงอยู่ในชิ้นงาน ที่เห็นได้ชดั คือ งานพุทธศิลปกรรมวัดร่อง
ขุ่น ผลงานเหล่านัน้ ถูกสร้างให้ม ีความสวยงาม ลงตัวตามแบบแผนงานพุทธศิลปกรรมและยังแผงคุณค่าไป
ด้วยปรัชญาต่างๆ เมือ่ ดูแล้วจะทาให้เกิดอารมณ์ ความรูส้ กึ นึกคิด ต่อผูท้ ไ่ี ด้พบเห็นอย่างแน่นอน
คุณค่าอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด้านทางด้านสังคม งานพุทธศิลปกรรมของล้านนาและจังหวัด
เชียงรายได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ความเป็ นมาและความเป็ นอัตลักษณ์ของชาวเชียงรายว่ามีความเป็ นอยู่
อาศัยกันอย่างไรมีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามากน้อยเพียงใดโดยระยะเวลาในอดีตตลอดมาจนได้
เห็นงานพุทธศิลป์ ทีส่ มบูรณ์งดงามมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
คุณค่าอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมด้านทางด้านเศรษฐกิจ ในปั จจุบนั จะเห็นได้ว่าสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่
สาคัญในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะวัดวาอาราม เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มคี วามนิยมเป็ นอย่างมาก และยัง
เป็ นแหล่งหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจเป็ นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1.1 จากผลการวิจยั พบว่างานพุทธศิลป์ มีพฒ
ั นาการเกิดขึน้ ต่อเนื่องหลายยุคสมัยและมีการนา
อิทธิพลศิลปะอื่นเข้ามาประยุกต์จงึ ทาให้งานพุทธศิลป์ มีความหลากหลายและเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอตามยุคและ
สมัย ดังนัน้ ควรมีการทาการวิจยั อย่างต่อเนื่องภายในช่วงเวลาระยะหนึ่ง
1.2 ควรมีการวิจยั พุทธศิลป์ เชิงอนุ รกั ษ์ เพื่อเป็ นการสืบทอดให้งานศิลปะเหล่านี้ให้คงอยูแ่ ละเป็ น
แหล่งเรียนรู้ รวมรวมข้อมูลแก่ผทู้ ส่ี นใจศึกษา
1.3 เมื่อทาวิจยั สาเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วควรนางานวิจยั พุทธศิลป์ ไปจัดนิทรรศการแสดง
เผยแพร่ขอ้ มูลให้แก่ผทู้ ส่ี นใจได้เรียนรูต้ ่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
เพื่อ เป็ น แนวทางในการศึกษาวิจ ยั ในครัง้ ต่อไป ผู้ศึก ษาวิจยั เห็นว่าควรที่จะศึกษาในประเด็น ที่
น่าสนใจดังต่อไปนี้
2.1 ควรศึกษาอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมในจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ
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2.2 ควรศึกษาอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรมเฉพาะด้าน อาทิ เช่น ศึกษาอัตลักษณ์พุทธศิลปกรรม
ด้านงานจิตรกรรม ด้านงานประติมากรรม ด้านงานสถาปั ตยกรรม เป็ นต้น
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