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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาแนวคิด พัฒนาการ พุทธศิลป์ลา้ นช้าง 2) เพือ่ ศึกษา
คุณค่าและการสื่อความหมายทางพุทธปรัชญาจากพุทธศิลป์ล้านช้าง และ 3) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
และกระบวนการจัดการพุทธศิลป์ลา้ นช้าง เป็นการวิจยั เชิงเอกสาร โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารชัน้ ปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
1. แนวคิด พัฒนาการ พุทธศิลป์ล้านช้างเกิดจากอิทธิพลทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ในแต่ละยุค ดังนี้ ในพุทธศตวรรษที่ 12-13 พุทธศิลป์ลา้ นช้างได้รบั อิทธิพลจากศิลปะทวารวดี ในพุทธศตวรรษ
ที่ 14-15 พุทธศิลป์ล้านช้างได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร-จาม ในพุทธศตวรรษที่ 16-17 พุทธศิลป์ล้านช้าง
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบาปวนและศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย และในพุทธศตวรรษที่ 18-19
พุทธศิลป์ลา้ นช้างได้รบั อิทธิพลจากศิลปะเขมรกับทวารวดี แต่ละยุคจะมีการน�ำศิลปะมาผสมผสานแนวคิดเดิม
แล้วสร้างพุทธศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านช้าง
2. คุณค่าและการสือ่ ความหมายทางพุทธปรัชญาของพุทธศิลป์ลา้ นช้าง พบว่า คุณค่าพุทธศิลป์
ล้านช้างประกอบไปด้วย คุณค่าด้านศิลปะ คือ การสร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านช้าง
คุณค่าด้านวัฒนธรรม ประเพณี คือ วัฒนธรรม ประเพณีทเี่ กิดจากพุทธศิลป์ คุณค่าด้านจิตใจ คือ สิง่ ทีเ่ ป็น
ที่พึ่งและเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านช้าง ส�ำหรับการสื่อความหมายทางพุทธปรัชญา คือ แนวคิด
*
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ทฤษฏี และหลักการปฏิบัติที่เกิดจากพุทธศิลป์ล้านช้าง  
3. การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการจัดการพุทธศิลป์ล้านช้าง พบว่า การเปลี่ยนแปลงพุทธ
ศิลป์ล้านช้างเกิดจากแนวคิดทางศิลปะแต่ละยุคที่เข้ามาผสมผสานกับศิลปะเดิมแล้วท�ำให้พุทธศิลป์
ล้านช้างเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ส่วนกระบวนการจัดการพุทธศิลป์ล้านช้าง คือ การจัดการพุทธศิลป์
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ วัด และชุมชน
ในการจัดการพุทธศิลป์ลา้ นช้างไม่ให้เสือ่ มสลาย ให้คงอยูเ่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่อนุชนรุน่ หลังสืบต่อไป  
ค�ำส�ำคัญ: พุทธศิลป์ล้านช้าง; แนวคิด; พัฒนาการ; คุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรม

Abstract
The aims of this documentary research were: 1) to study the concepts and
development of Lan Chang Buddhist art; 2) to study the values and meaning communication
in terms of Buddhist philosophy from Lan Chang Buddhist art; 3) to study the transformation
and management of Lan Chang Buddhist art. The study was carried out by collecting the
data from the primary and secondary sources and the obtained data were interpreted
by the descriptive analysis.
The research results were as follows:
1. The concept and development of Lan Chang art was caused by the influence
of art, culture, and traditions in each era as follows: in the 12th-13th century, it was
influenced by Dvaravati art, in the 14-15th century Buddhist era, it was influenced by
Khmer Cham art and in the 16th-17th century, it was influenced Khmer Baphuon art and
Shaivism sect of Brahmanism and later in the 18th-19th century, it was influenced by
Khmer art and Dvaravati. Each era brings art to mix the original concept and create a
unique Buddhist art of Lan Chang.
2. In terms of the value and meaning communication of Buddhist philosophy of
Lan Chang Buddhist art, it was found that the value of Lan Chang Buddhist art consists
of artistic value which is to create a unique art of Lan Chang; the cultural value that is the
cultures and traditions arose from Buddhist art; the psychological value that is the refuge
and the center of the mind of the Lan Chang people. For the meaning communication
of Buddhist philosophy is the concept, theory and principle of practices from the
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Buddhist art of Lan Chang.
3. In regards to the transformation and management process of Lan Chang
Buddhist art, it was found that the transformation of Lan Chang art was arisen from the
artistic concepts of each era that came together with the original art and then changed
the Buddhist art of Lan Chang according to each era. As for the process for managing the
Buddhist art, Lan Chang, is the management of Buddhist art to sustainably remain by
collaborating with government agencies, private enterprises, temples and communities
in the management of Buddhist art to remain as a cultural heritage for future generations.
Keywords: Buddhist Arts in Lanchang; Concept; Development; Art Cultural Value

1. บทน�ำ

อาณาจั ก รล้ า นช้ า งเป็ น อาณาจั ก รของ
ชนชาติ ล าวตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณแถบลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง
ทั้งสองฝั่ง ในบริเวณประเทศลาวและภาคตะวัน
ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย อาณาจั ก รแห่ ง นี้
ได้ ส ถาปนาขึ้ น อย่ า งเป็ น ปึ ก แผ่ น และมั่ ง คง
ในปี พ.ศ. 1896 ในสมัยพระเจ้าฟ้างุม้ อาณาจักรนี้
มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน บางยุคมีความ
เจริญรุ่งเรือง บางยุคก็มีความร่วงโรยสลับกันมา
หลายยุคหลายสมัย จนกระทัง้ มาถึงยุคสมัยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิ ร าช (พ.ศ. 2091 - พ.ศ. 2114)
และรัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ.
2181 - พ.ศ. 2238) ถื อ ว่ า เป็ น ยุ ค ทองของ
อาณาจักรล้านช้าง ซึง่ เป็นยุคทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรือง
ทัง้ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ความรุ่งเรืองพระพุทธศาสนา อาณาจักรล้านช้าง
ในสมัยที่รุ่งเรืองมีอาณาเขตครอบคลุมภาคอีสาน
ของไทย ลาว เวียดนามบางส่วนและจีนตอนใต้
(Phramaha Daowsayam Vachirapayyo, 2012
: 45)

ต่อมาอาณาจักรล้านช้างเกิดความวุน่ วาย
มีการแย่งชิงราชสมบัตกิ นั ท�ำให้อาณาจักรล้านช้าง
ถูกแยกออกเป็น 3 อาณาจักร (Jantavongpaisan,
2015 : 278) คือ 1) อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
ซึ่ ง เป็ น อาณาจั ก รที่ สื บ ทอดมาจากอาณาจั ก ร
ล้านช้างศรีสตั นาคนหุตเดิม ซึง่ มีอาณาเขตปกครอง
ดินแดนภาคกลางของลาวในปัจจุบัน มีพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชที่ 2 เป็นปฐมกษัตริย์ 2) อาณาจักร
ล้านช้างหลวงพระบาง ได้ถือก�ำเนิดจากความ
แตกแยกระหว่างเวียงจันทน์และหลวงพระบาง
ใน ปี พ.ศ. 2250 มีอาณาเขตปกครองดินแดน
ภาคเหนือของลาวในปัจจุบัน มีพระเจ้ากิ่งกิสราช
เป็นปฐมกษัตริย์ (พ.ศ. 2249-2256) และมีเชือ้ สาย
กษัตริยส์ บื ราชสมบัติ ต่อมาจนกระทัง่ ประเทศลาว
ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2492
และ 3) อาณาจักรล้านช้างจ�ำปาศักดิ์ ถือก�ำเนิดขึน้
ในปี พ.ศ. 2257 เมือ่ พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร
ประกาศแยกอาณาเขตจ� ำ ปาศั ก ดิ์ อ อกจาก
เวียงจันทน์ ซึ่งปกครองดินแดนภาคใต้ของลาว
ตั้งแต่เขตเมืองนครพนม เมืองค�ำม่วนลงไปจนถึง
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เมืองเชียงแตง เมืองมโนไพรต่อแดนเขมร ส่วนทาง
ด้านตะวันตกมีอาณาเขตกินบริเวณไปไกลจนถึง
เมืองท่งหรือเมืองสุวรรณภูมิ (Wikipedia, 2017)
อาณาจักรล้านช้างทั้ง 3 อาณาจักรต่างก็มีการ
ปกครองอย่างเป็นอิสระไม่ขนึ้ ต่อกัน ในปี พ.ศ. 2321
อาณาจักรล้านช้างทัง้ 3 แห่งได้ตกเป็นเมืองขึน้ ของ
อาณาจักรสยาม
ในปี พ.ศ. 2446 อาณาจักรล้านช้างถูกแยก
ออกเป็น 2 ส่วน ซึง่ เป็นการล่มสลายของอาณาจักร
ล้านช้าง โดยอาศัยแม่น�้ำโขงเป็นที่แบ่งเขตแดน
ดิ น แดนที่ อ ยู ่ ฝ ั ่ ง แม่ น�้ ำ โขงฝั ่ ง หนึ่ ง กลายมาเป็ น
ประเทศลาว ส่วนดินแดนที่อยู่ฝั่งแม่น�้ำโขงอีกฝั่ง
หนึ่งกลายมาเป็นประเทศไทย การล่มสลายของ
อาณาจักรล้านช้างเป็นการล่มสลายทางการเมือง
การปกครองเท่านั้น แต่ ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ
วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมของล้านช้างไม่ล่ม
สลายไปกับอาณาจักรแต่อย่างใดที่เห็นประจักษ์
ชัดเจนคือ ทั้งประเทศไทยและประเทศลาวยังคง
สืบทอดสิง่ เหล่านีม้ าจนถึงปัจจุบนั
พุ ท ธศิ ล ป์ ล ้ า นช้ า งที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ปรัชญา ความเชื่อ วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เห็นชัดเจน ได้แก่ พระพุทธรูปและเจดีย์ ซึ่งเป็น
สร้างตามแนวคิดทางปรัชญา ความเชือ่ วัฒนธรรม
ขนมธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านช้าง จึงก่อให้
เกิดศิลปะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของล้านช้าง ซึง่ พุทธศิลป์
ล้วนแล้วแต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธา
ความเชื่อและปรัชญาการด�ำเนินชีวิตตามอุดมคติ
ของพุทธศาสนา
การสร้างสรรค์พทุ ธศิลป์ลา้ นช้าง เป็นงาน
สร้ า งสรรค์ ที่ แ สดงออกซึ่ ง ความมี ศ รั ท ธาต่ อ

Vol. 19 No. 1 (January - March 2019)

พระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นพุทธศิลป์แบบพื้นบ้าน
และแบบราชส�ำนัก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการ
สั่งสมถ่ายทอดและพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยอาศัยแรงศรัทธาในการสร้างสรรค์ผสมผสาน
กับศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และพุทธศิลป์ที่โดดเด่น
ที่ สุ ด ในล้ า นช้ า งที่ เ ห็ น ประจั ก ษ์ เช่ น ฝั ่ ง ลาว
มีพระธาตุหลวง พระธาตุอิงฮัง พระบาง เป็นต้น
ส่วนฝัง่ ไทยมีพทุ ธศิลป์ทเี่ ป็นศิลปะล้านช้างทีเ่ ด่นชัด
เช่น พระธาตุพระนม พระธาตุเรณู พระศรีสองรัก
พระใส พระพุทธรูปไม้ เป็นต้น
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะท� ำ การวิ จั ย
พุทธศิลป์ล้านช้าง โดยเฉพาะพุทธรูปและเจดีย์
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญา แนวคิด การพัฒนา
คุณค่าทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ของชาวล้านช้างจากพุทธศิลป์สืบต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ล้านช้าง

1. เพือ่ ศึกษาแนวคิด พัฒนาการ พุทธศิลป์

2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า และการสื่ อ ความ
หมายทางพุทธปรัชญาจากพุทธศิลป์ล้านช้าง
3. เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงและ
กระบวนการจัดการพุทธศิลป์ล้านช้าง

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) โดยการศึกษาและ
รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารและหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ รายงานการวิจัย รายงาน
การประชุม ภาพถ่าย วัตถุที่แสดงถึงความสัมพันธ์
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ทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของแนวคิด
พัฒนาพุทธศิลป์ คุณค่า และการสื่อความหมาย
เชิงพุทธปรัชญาทีเ่ กิดจากพุทธศิลป์ลา้ นช้าง วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาตามหลักอุปนัยวิธี

4.  สรุปผลการวิจัย
มีดังนี้

1. แนวคิด พัฒนาการ พุทธศิลป์ลา้ นช้าง

1.1 แนวคิด พัฒนาการ พุทธศิลป์
ล้านช้าง ได้แก่ ศิลปกรรมทีส่ ร้างขึน้ รับใช้พระพุทธ
ศาสนาโดยตรง ทัง้ ในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม
และสถาปัตยกรรม (Rodboon, 1985 : 190)
เช่น พระพุทธรูปทีค่ น้ พบครัง้ แรกทีเ่ วียงจันทน์ในปี
พ.ศ. 2511 ในบริเวณบ้านท่าลาด เมืองโพนโฮง
แขวงเวียงจันทน์ มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 13-17
ซึ่งเป็นพุทธรูปหินทราย มีลักษณะร่วมสมัยกับ
ศิลปะทวาราวดีของไทย ส่วนลักษณะพระพุทธรูป
มีพระอุษณียะหรือมวยผมเตี้ยๆ เป็นลักษณะของ
การตัดผมด้วยพระขันธ์ ซึ่งสร้างตามสภาพจริง
พระเกศาขมวดเป็ น ก้ น หอยแบนติ ด พระเศี ย ร
พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้น พระหัตถ์ยืนออกมา
ตรงๆ ซึ่งเหมือนกับพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี
ครองจีวรพลาดผ่านพระกร (แขน) ทั้งสองข้างและ
ตกลงมาตรงๆ ชายผ้าด้านหน้าโค้งเป็นรูปตัวยู (U)
พุทธศิลป์ที่ค้นพบที่นครจ�ำปาสักในราว
พุ ท ธศตวรรษที่ 15-18 บริเวณแค้วนจ�ำปาสัก
ทางตอนใต้ของประเทศลาว ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับ
เขมรในขณะนั้ น อาณาจั ก รล้ า นช้ า งได้ มี ค วาม
สัมพันธ์กับเขมร และในสมัยนั้นเขมรได้มีความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะมาก ที่เห็นประจักษ์
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ชัดเจนคือเขมรในสมัยนั้นได้สร้างปราสาทต่างๆ
และพระพุ ท ธรู ป อย่ า งมากมาย เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้
พุ ท ธศิ ล ป์ ล ้ า นช้ า งจึ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากศิ ล ปะ
วัฒนธรรมเขมรไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะศิลปะ
ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นศิลปะแบบ
มหายาน ทีเ่ ห็นประจักษ์ชดั เจนคือ การสร้างนครวัด
และการสร้างพระพุทธรูปในยุคนั้นมีการประดับ
ตกแต่งด้วยเครื่องทรงอาภรณ์ ซึ่งเป็นศิลป์แบบ
บายน ส่วนลักษณะของพระพุทธรูปจะเป็นพุทธรูป
ปรางนั่งสมาธิแบบหลวมๆ แสดงถึงการสร้างของ
ช่างชาวบ้าน ส�ำหรับพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์
ของล้านช้างที่พบในบริเวณนครจําปาสัก ซึ่งเป็น
พุทธรูปมีลักษณะที่ส�ำคัญ คือ พระพักตร์แสดงถึง
ความสงบพระเนตรเหลือบลงต�ำ 
่ ริมพระโอษฐ์หนา
พระโอษฐ์กว้างแสดงอาการแย้มอย่างสงบ
1.2 แนวคิด พัฒนาการ ลักษณะ
พุทธศิลป์ล้านช้างประเภท สถาปัตยกรรม ได้แก่
เจดียห์ รือพระธาตุ สถาปัตยกรรมล้านช้างประเภท
เจดีย์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนาในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 อาณาจักรล้านช้างมีความ
สัมพันธ์กับอาณาจักรล้านนา
ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชไปปกครอง
อาณาจักรล้านนาอยู่ 2 ปี หลังจากทีพ่ ระเจ้าโพธิสาล
ราชเจ้าผูเ้ ป็นพระบิดา ซึง่ ปกครองล้านช้างสวรรคต
พระเจ้าไชยเชษฐา จึงกลับมาปกครองอาณาจักร
ล้างช้าง พร้อมกับการน�ำพระแก้วมรกต พระพุทธ
สิหงิ ศ์ และพุทธรูปทีส่ ำ� คัญอืน่ ๆ จากล้านนามาด้วย
หลังจากนัน้ อาณาจักรล้านนากับอาณาจักล้านช้าง
ได้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น เรื่ อ ยมาจนถึ ง ปลายพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทีป่ ระจักษ์ชดั ว่า ศิลปะล้านช้าง
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ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา ที่เห็นประจักษ์
ชัดเจนคือ เจดีย์ทรงระฆัง เช่น พระธาตุหมากโม
วัดวิชลุ เมืองหลวงพระบาง ซึง่ เป็นศิลปะแบบล้านนา
ซึ่งมีต้นแบบมาจาก พระธาตุหริภุญชัย จังหวัด
ล�ำพูน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะพุกาม สืบสาย
ต่อเนือ่ งมาจากลังกาอีกทอดหนึง่ เป็นศิลปะทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลจากช่างสกุลเวียงค�ำ และสกุลช่างเชียงแสน
มาผสมกับวัฒนธรรม ความเชือ่ ของท้องถิน่ ล้านช้าง
แล้วสร้างงานศิลปะที่เอกลักษณ์ของล้านช้างเอง
ส�ำหรับเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านช้างมีดังนี้
1.2.1 แบบที่ 1 เจดียท์ รงระฆังสีเ่ หลีย่ ม
เอกลักษณ์ของเจดีย์ที่เป็นศิลปะล้านช้างแบบที่
โดดเด่นและรู้จักกันดีคือเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม
หรือที่เรียกว่า เจดีย์ทรงดอกบัวเหลี่ยม ศิลปะลาว
เรียกว่า หัวน�้ำเต้าหรือแบบหัวปลี ส่วนนักวิชาการ
ฝรั่งเศสเรียกว่า ทรงเหยือกน�้ำหรือตุ่มยอดอ่อน
ดอกไม้ เจดีย์ทรงดอกบัวเหลี่ยมเป็นเจดีย์ที่มีส่วน
ขององค์ระฆังเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
เจดีย์เพิ่มมุมของอยุธยาและพม่า เจดีย์ทรงระฆัง
สี่เหลี่ยมมีส่วนประกอบดังนี้
1. เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมมักมี
ฐานเขียงเตี้ยๆ ราว 2-3 ฐาน ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบ
ดั้งเดิมมากที่สุด
2. มีลกู แก้วขนาดใหญ่ (คล้ายแข้ง
สิงห์) มารองรับฐานบัวคว�่ำ-บัวหงาย ส่วนนี้เองที่มี
ลักษณะสัมพันธ์กับฐานแข้งสิงห์ในศิลปะอยุธยา
3. ฐานบัวประดับลูกแก้วอกไก่
แบบล้านช้างประกอบด้วยฐานบัวคว�่ำ-บัวหงาย
ที่ท้องไม้ประดับลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น ส่วนของ
บัวคว�่ำและบัวหงายจะยืดสูงมาก
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4. มี ก ารประดั บกาบที่ มุ ม เจดี ย ์
ทั้ง 4 มุม ลักษณะของกาบคล้ายกับการประดับ
กาบล่างในเจดียท์ รงปราสาทในศิลปะล้านช้างและ
คล้ า ยกาบพรหมศรที่ ป ระดั บ ตามอาคารหรื อ
โคนเสาในศิลปะรัตนโกสินทร์
5. องค์ ร ะฆั ง อยู ่ ใ นผั ง สี่ เ หลี่ ย ม
ขนาดใหญ่และเตี้ย คล้ายกับเจดีย์ทรงระฆังสมัย
อยุธยาที่มีองค์ระฆังกลมขนาดใหญ่และตั้งอยู่บน
ฐานบัวเตี้ยๆ
6. บัลลังก์เป็นบัวคว�่ำ-บัวหงาย
มีลูกแก้วอกไก่ประดับท้องไม้อยู่ในผังสี่เหลี่ยม
ล้อกับองค์ระฆัง
7. ปล้องไฉนทรงสี่เหลี่ยมกรวย
มนเรียบจนถึงยอด แตกต่างจากปล้องไฉนทั่วไป
ที่ท�ำเป็นปล้องๆ
8. ปลี อ ยู ่ ใ นแผ่ น สี่ เ หลี่ ย มใน
ลักษณะของกรวยเหลี่ยม
9. ส่วนปลายของเส้นลวดแต่ละ
เส้นสะบัดขึ้นเรียกว่า บัวงอน (ภาคเหนือเรียกว่า
ปากแล ส่วนศัพท์ช่างไทยเรียกว่า บัวปากปลิง)
รูปแบบการสะบัดลายเช่นนี้ น่าจะเริม่ สร้างเป็นฐาน
พุ ท ธรู ป พบในศิ ล ปะล้ า นนาตั้ ง แต่ ป ลายพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 21 มาก่อน จากนั้นจึงน�ำไปใช้ในงาน
สถาปัตยกรรม เช่น เจดีย์วัดผ้าขาวป้าน เมือง
เชียงแสน แล้วจึงแพร่ไปยังล้านช้างและกลายเป็น
รูปแบบที่ได้รับความนิยมมาก
10. ตั้ ง แต่ ฐ านเขี ย งขึ้ น ไปจนถึ ง
ปากระฆัง ท�ำเป็นเพิม่ มุมไม้สบิ สองแสดงถึงอิทธิพล
จากเจดีย์เพิ่มมุมในสมัยอยุธยา (Saysing, 2012 :
64)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)

1.2.2 แบบที่ 2 เจดียท์ รงปราสาทยอด
เจดี ย ์ ป ราสาทยอดเป็ น เจดี ย ์ ที่ มี รู ป แบบที่ เ ป็ น
เอกลั ก ษณ์ ข องล้ า นช้ า ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเด่ น ชั ด ที่
สังเกตได้ง่ายคือ เจดีย์ที่เป็นเรือนธาตุมีซุ้มจระน�ำ
ประดิษฐานพระพุทธรูป เหนือเรือนธาตุจะเป็นองค์
ระฆั ง สี่ เ หลี่ ย มและมี ย อดแหลมการสร้ า งเจดี ย ์
ในระยะแรกๆ ได้รับอิทธิพลจากล้านนา เจดีย์
ปราสาทยอดส่วนใหญ่ พบอยู่ในเขตเมืองหลวง
พระบางในระยะ ต่อมาได้พฒ
ั นาเจดียท์ รงประสาท
ยอดแบบใหม่ขึ้นซึ่งเป็นแบบเฉพาะของล้านช้าง
ซึ่งพบอยู่ 2 รูปแบบ คือ
เจดียท์ รงปราสาทยอดทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก
ศิลปะล้านนากับอยุธยาองค์ประกอบของเจดียก์ ลุม่
นี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก (Saysing, 2012 :
80) คือ 1) ส่วนเรือนธาตุเป็นห้องสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม
หรือยกเก็จ และ 2) ส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง
และส่วนยอดของเจดีย์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. ส่วนยอดเป็นเจดียท์ รงระฆังสีเ่ หลีย่ ม
เจดี ย ์ ก ลุ ่ ม นี้ ที่ เ ห็ น ชั ด เจน คื อ พระธาตุ บั ง พวน
จังหวัดหนองคาย ส่วนยอดของเจดีย์ท�ำตามแบบ
เจดีย์ทรงระฆังทั่วไปแต่องค์ระฆังปรับเปลี่ยนจาก
ทรงกลมมาเป็นทรงสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ เป็นการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะอยุธยากับศิลปะล้านนาเข้าด้วยกัน
พระธาตุบังพวนสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าไซย
เชษฐาธิราช ซึง่ สามารถสันนิษฐานได้จากหลักฐาน
คือ 1) พระองค์เคยประทับอยู่ในล้านนามาก่อน
จึงท�ำให้พระองค์ทรงได้รับแนวคิดทั้งทางด้านคติ
ความเชือ่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจากล้าน
นามาไม่มากก็น้อย 2) ในบริเวณพระธาตุบังพวน
ยังมีโบราณสถานทีเ่ ป็นอาคารจ�ำนวน 7 หลังด้วยกัน
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ซึ่งเรียกว่า สัตตมหาสถาน ซึ่งเป็นเจดีย์สร้างขึ้น
เพือ่ ระลึกถึงสถานที่ 7 แห่ง ครัง้ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
ประทับ 7 สัปดาห์หลังจากการตรัสรู้ การสร้าง
สัตตมหาสถานนี้ ได้รับแนวคิดจากสัตตมหาสถาน
วัดมหาโพธาราม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้น
ในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ล้านนาโดยการ
ถ่ า ยแบบมาจากวิ ห ารพุ ท ธคยาประเทศอิ นเดี ย
3) ที่วัดพระธาตุบังพวนมีเจดีย์บางองค์ที่มีรูปแบบ
เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบล้านนาปรากฏอยู่ด้วย
(Saysing, 2012 : 81)
2. ส่วนยอดเป็นเจดีย์เพิ่มมุมส่วน
ยอดของเจดีย์ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะ
ล้านนา ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบล้านนา
มาใช้ แต่เปลี่ยนจากเจดีย์ทรงระฆังกลมมาเป็น
เจดีย์ทรงระฆังเหลี่ยมแบบเพิ่มมุมตามแบบที่นิยม
ในศิลปะอยุธยา เจดียท์ รงปราสาทยอดแบบศิลปะ
ล้านช้าง เช่น เจดียเ์ ทพพลประดิษฐาราม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย พระธาตุวัดนาคใหญ่ ชานเมือง
นครเวี ย งจั น ทร์ เจดี ย ์ ก ลุ ่ ม นี้ ส ร้ า งในช่ ว งพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 22
3. ส่วนเหนือเรือนธาตุมเี รือนชัน้ ซ้อน
และมียอดเป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม จัดเป็นเจดีย์
ทรงปราสาทยอดที่มีรูปแบบผสมผสานระหว่าง
ศิลปะล้านนากับศิลปะล้านช้างอย่างชัดเจน โดยมี
การพัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการเพิ่มประสาท
จ�ำลองหรือยอดซุม้ เหนือหลังคาไว้ 4 ด้าน และส่วน
ยอดสุดของเจดีย์เป็นทรงระฆังสี่เหลี่ยม ที่เห็น
ประจักษ์ชัดเจน ได้แก่ พระธาตุหนองสามหมื่น
บ้านแก้ง อ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สร้างในปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 พระธาตุอานนท์วัดมหาธาตุ

210 Dhammathas Academic Journal

อ�ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พระธาตุก่องข้าวน้อย
ฆ่าแม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึง่ เจดีย์ 2 องค์นี้
เป็นพัฒนาการพุทธศิลปะในยุคหลังในพุทธศตวรรษ
ที่ 24 ซึง่ นิยมสร้างเป็นเจดียข์ นาดเล็กทรงสูงชะรูด
อย่ า งมาก และที่ ส� ำ คั ญ ส่ ว นยอดของปราสาท
จ�ำลองท�ำสูงอย่างมากจนมีความสูงเท่ากับองค์
ระฆัง  (Saysing, 2012 : 87)
4. เจดีย์ปราสาทยอดแบบล้านช้าง
ที่ได้รับอิทธิพลจากเขมร จาม และอยุธยา ได้แก่
พระธาตุพนมได้รับอิทธิพลศิลปะจากเขมร จาม
และอยุธยา ผสมกับเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยม เจดีย์
ปราสาทยอดแบบล้านช้าง ซึ่งมีส่วนประกอบที่
ส�ำคัญคือ มีเรือนธาตุแบบเพิม่ มุมเหมือนปราสาทขอม
มีซุ้มจระส�ำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนยอด
ของเจดียท์ รงระฆังสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ เป็นรูปทีแ่ พร่หลาย
ในศิลปะล้านช้าง
เรื อ นธาตุ ข องเจดี ย ์ ใ นกลุ ่ ม นี้ อ ยู ่ ใ นผั ง
สี่เหลี่ยมบนฐานเตี้ยๆ มีการจัดระเบียบคล้ายกับ
ปราสาทขอมหรือปราสาทในศิลปะจาม คือ ท�ำเป็น
อาคารผังสี่เหลี่ยมมีเรือนธาตุหลายชั้นตามแนว
ความคิดในการสร้างอาคารซ้อนชั้น เพื่อแสดงให้
เห็ น ถึ ง ฐานั น ดรสู ง ตามแบบปราสาทขอมเจดี ย ์
ในสายวัฒนธรรมนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุม่ ที่ 1 ได้รบั อิทธิพลจากศิลปะจาม ได้แก่
พระธาตุพนม อ�ำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
รูปแบบการสร้างครัง้ แรกของพระธาตุพนม ซึง่ ได้รบั
อิทธิพลจากศิลปะจามทีส่ ร้างขึน้ ในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 15 ต่อมาส่วนยอดได้พังทลายลงเหลือเฉพาะ
ส่วนเรือนธาตุทซี่ อ้ นกัน 2 ชัน้ เมือ่ ถึงสมัยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ล้านช้างได้มีการก่อเจดีย์
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ทรงระฆังสี่เหลี่ยมแบบล้านช้างขึ้นใหม่ทับลงบน
เรื อ นธาตุ ที่ มี ม าตั้ ง แต่ เ ดิ ม จนเกิ ด เป็ น เจดี ย ์ ท รง
ปราสาทรูปแบบใหม่ยงั ได้รบั อิทธิพลจากศิลปะจาม
ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ 1) ซุม้ มีลกั ษณะคล้ายใบไม้ขนาด
ใหญ่โค้งออกแบบซุม้ ในศิลปะจาม 2) องค์พระธาตุ
อยู ่ ใ นผั ง สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส เซาะร่ อ งที่ ผ นั ง และเสา
ซึง่ เป็นรูปแบบเฉพาะทีพ่ บในศิลปะจาม (Saysing,
2012 : 90)
พระธาตุพนม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์จึงมี
การสร้างจ�ำลองเจดีย์พระธาตุพนมออกไปอย่าง
กว้างขวางและแพร่หลายทั่วไป จนกลายเป็นเจดีย์
รู ป แบบเฉพาะอี ก แบบหนึ่ ง เช่ น พระธาตุ วั ด
มหาธาตุ จั ง หวั ด นครพนม เป็ น เจดี ย ์ ป ระสาท
ยอดจากการจ�ำลองมาจากพระธาตุพนม พระธาตุ
เชิงชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พระธาตุเรณู
อ�ำเภอเรณู จังหวัดสกลนคร เป็นการสร้างเจดีย์
จ�ำลอง เป็นเจดียป์ ราสาทยอดแบบล้านช้างทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลแบบจากพระธาตุพนม ได้รบั การผสมผสาน
ของศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์
ตอนต้นสร้างครอบบนปราสาทในวัฒนธรรมขอม
ซึง่ สร้างในพุทธศตวรรษที่ 17-18 แต่รปู แบบทีเ่ ห็น
ในปัจจุบันนี้จัดเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบ
ล้านช้าง ในพุทธศตวรรษที่ 22 ซึง่ เป็นการซ่อมแซม
ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ และพระธาตุ ท ่ า อุ เ ทน
วั ดท่ า อุ เ ทน อ� ำ เภอท่ า อุ เทน จั ง หวัด นครพนม
พระธาตุ สี แ ก้ ว อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
พระธาตุที่สร้างครอบพุทธบาทบัวบกวัดพุทธบาท
บัวบก อ�ำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น
กลุม่ ที่ 2 ได้รบั อิทธิพลจากศิลปะขอมเจดีย์
ทรงปราสาทยอดกลุม่ นี้ ได้รบั อิทธิพลจากปราสาท
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ขอมสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 22 รูปแบบของ
เจดียจ์ ะมีสว่ นส�ำคัญ คือ การท�ำเรือนธาตุทเี่ ป็นทรง
ปราสาทซ้ อ นชั้ น หลายชั้ น เลี ย นแบบมาจาก
ปราสาทขอม มีการประดับซุม้ จระน�ำด้วยปราสาท
จ�ำลอง และมีการประดับกรอบสามเหลี่ยมที่มุม
เรือนธาตุทั้งสี่มุม คล้ายนาคปก ส่วนที่เป็นศิลปะ
ล้านช้าง คือ เจดีย์เหนือเรือนธาตุ เป็นเจดีย์ทรง
ระฆังสี่เหลี่ยม ได้แก่ พระธาตุอิงฮัง แขวงสะหวัน
นะเขต สร้างครอบประสาทหลังเดิมซึง่ เป็นประสาท
ในวัฒนธรรมขอมทีม่ อี ายุอยูร่ าวพุทธศตวรรษที่ 14
(Saysing, 2012 : 94)
2. คุ ณ ค่ า และการสื่ อ ความหมายทาง
พุทธปรัชญาพุทธศิลป์ล้านช้าง
2.1 คุณค่าทางพุทธศิลป์ล้านช้าง
2.1.1 คุ ณ ค่ า ด้ า นศิ ล ปะ คื อ
อาณาจักรล้านช้างได้สร้างสรรค์งานประติมากรรม
ที่มีคุณค่าด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดขึ้น
มากมายจากแนวความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณีเดิมผสมกับศิลปะแบบบายน ศิลปะทวารวดี
ศิ ล ปะเขมร ศิ ล ปะล้ า นนา และความเชื่ อ แบบ
มหายานจากนั้น ก็ได้พัฒนาแนวคิดด้านศิลปะ
ออกแบบศิลปะแบบใหม่ จนกลายมาเป็นพุทธศิลป์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านช้างเอง
ด้านสถาปัตยกรรม คือ อาณาจักรล้านช้าง
สร้างสรรค์งานศิลปะทีจ่ นกลายเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวล้านช้าง เช่น การสร้างเจดีย์ที่เป็นลักษณ์ของ
ล้านช้าง คือ เจดียท์ รงสีเ่ หลีย่ มและเจดียป์ ระสาทยอด
ซึ่งเจดีย์ทั้งสองประเภทนี้เป็นการสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นอัตลักษณ์ของ
ชาวล้านช้าง การสร้างสรรค์งานศิลป์ขึ้นอยู่กับ
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สถานการณ์บ้านเมือง ยามใดที่บ้านเมืองสงบสุข
ไม่มีศึกสงคราม ประชาชนอยู่ดีกินดี กษัตริย์และ
ประชาชนก็จะหันหน้าเข้าวัด ท�ำบุญ สร้างคุณงาม
ความดี ทะนุบ�ำรุงศาสนา โดยการปฏิบัติและการ
สร้างศาสนวัตถุไว้เป็นที่สักการบูชา และสิ่งหนึ่งที่
ได้รบั จากการสร้างศาสนาวัตถุคอื คุณค่าทางศิลปะ
2.1.2 คุ ณ ค่ า ด้ า นวั ฒ นธรรม
ประเพณี คือ วิถีชีวิตของชาวล้านช้างตั้งแต่เกิด
จนตายจะขึ้นอยู่กับพุทธศาสนา หลังจากมีการ
สร้างงานศิลป์ อันได้แก่ พุทธรูป และเจดีย์ ซึง่ พุทธ
ศิ ล ป์ เ หล่ า นี้ จะเป็ นเครื่ อ งหมายหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์
ที่ เ ป็ น ตั ว แทนทางพระพุ ท ธศาสนาและน� ำ ไปสู ่
วิถีการปฏิบัติของชาวล้านช้าง เช่น การท�ำบุญ
ตามความเชื่อของชาวพุทธ มีการใส่บาตร บูชา
องค์พระธาตุ บูชาพระพุทธรูป และมีการเวียนเทียน
เป็นต้น เพื่อระลึกถึงพระคุณพุทธ พระธรรมและ
พระสงฆ์ ซึง่ เป็นความเชือ่ ตามหลักพระพุทธศาสนา
และความเชื่อเหล่านี้ ก็จะน�ำไปสู่การปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชาวล้านช้าง เช่น ในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชาวพุ ท ธหลั ง ช้ า งจะมี วั ฒ นธรรมและประเพณี
อย่างหนึง่ คือ หยุดงานในวันพระ และเข้าวัดท�ำบุญ
ปฏิบัติธรรมตามวิถีความเชื่อของชาวพุทธล้านช้าง
2.1.3 คุณค่าด้านการด�ำรงชีวติ
คือ วิถีชีวิตของชาวล้านช้างตั้งแต่เกิดจนตายจะมี
ความผู ก พั น อยู ่ กั บ พระพุ ท ธศาสนา จะมี ก าร
ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนามีความ
เชื่อเรื่องกรรม การท�ำกรรมการรับผลของกรรม
(ท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่ว) ถ้าใครท�ำชั่วเมื่อตายไปแล้ว
ก็จะไปสูอ่ บายภูมิ คือ นรก แต่ถา้ ท�ำความดีตายไป
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แล้วก็จะไปสูส่ คุ ติภมู ิ คือ สูส่ วรรค์และกรรมนีแ้ หละ
ที่ท�ำให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิด ดังนั้น เพื่อให้ชีวิต
ในชาตินปี้ ระสบผลส�ำเร็จและชาติหน้าจะได้ไปเกิด
ในที่ดีๆ และบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดท้ายของชีวิต
ในทางพระพุทธศาสนาคือ การหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ท้ังปวง ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักพระพุทธศาสนาโดยการท�ำความดี
ละความชั่ว และท�ำจิตใจให้ผ่องใส
2.1.4 คุ ณ ค่ า ทางด้ า นจิ ต ใจ
พุทธศิลป์ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์รวมหรือ
เป็นพึ่งทางจิตใจของชาวอาณาจักรล้านช้าง ไม่ว่า
สถานการณ์บ้านเมืองจะตกอยู่ในสภาพอย่างไร
ยิ่งในยามศึกสงครามพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นที่
พึ่ ง ทางใจอย่ า งยิ่ ง หลั ง จากเสร็ จ ศึ ก สงคราม
พระพุทธศาสนาก็จะเป็นสิง่ ทีเ่ ยียวยาทางด้านจิตใจ
ของชาวล้านช้างตั้งแต่กษัตริย์จนถึงประชาชน
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ล้านช้างแต่ละ
พระองค์จะนับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะยกทัพ
ไปที่ ณ ใดหรือย้ายเมืองไปตั้ง ณ ที่ใด ต้องน�ำ
พระพุทธศาสนาไปด้วย และทีเ่ ห็นประจักษ์ชดั เจน
อย่างหนึง่ คือ กษัตริยแ์ ต่ละพระองค์จะใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาช่วยในการปกครองบ้านเมือง
ดังนัน้ กษัตริยจ์ งึ ให้การทะนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา
และพาชาวล้ า นช้ า งสร้ า งสิ่ ง ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ทางพระพุทธศาสนาขึ้นมา ซึ่งเรียกว่าพุทธศิลป์
อันได้แก่ พระพุทธรูป เจดีย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
สร้างขึน้ เพือ่ คุณค่าทางด้านจิตใจหรือเป็นทีพ่ งึ่ ทาง
ด้านจิตใจทั้งสิ้น
2.2 การสื่ อ ความหมายทางพุ ท ธ
ปรัชญาพุทธศิลป์ล้านช้าง
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การสื่ อ ความหมายพุ ท ธศิ ล ป์ ป ระเภท
พระพุทธรูป มีดังนี้
2.2.1 พระอุษณียะเป็นลักษณะ
วงกลมเตี้ยๆ แสดงถึงลักษณะการสื่อความหมาย
ตามสภาพจริง ในครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐาน
ออกบวชได้ ท รงมวยผมแล้ ว ตั ด ด้ ว ยพระขั น ธ์
จึงท�ำให้เหลือทรงผมทีม่ ลี กั ษณะปุม่ ของการตัดแล้ว
มั ด ผมเป็ น จุ ก ซึ่ ง เป็ น การอธิ บ ายพุ ท ธลั ก ษณะ
ในเชิงความจริงหรือตามสภาพความจริง ต่อมา
ได้มีการท�ำพระอุษณียะให้แหลมขึ้นและมีเปลว
ซึ่ ง ความหมายถึ ง พระปั ญ ญาของพระพุ ท ธองค์
(ปัญญารู้แจ้ง สามารถท�ำลายกิเลส และบรรลุ
พระนิพพาน)
2.2.2 พระเกศาท�ำเป็นวงกลม
ก้นหอย หมายถึง การหมดกิเลสเมื่อหมดกิเลส
ก็ไม่มีการสืบต่อการเกิด การแก่ การเจ็บ และการ
ตายเปรียบเหมือนก้นหอยที่หมุนเป็นเกรียวรอบ
ซึ่งไม่มีการงอกเงยอีกต่อไปหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าไม่มีการสร้างภพ สร้างชาติ เป็นการหลุดพ้น
ไม่มาเวียนวายตายเกิดอีก (บรรลุนิพพาน)
2.2.3 พระพักตร์อ่ิมเอิบแสดง
ถึงบุคคลที่หลุดพ้นแล้ว ซึ่งกิเลสไม่มีความกังวล
จึงท�ำให้พระพักตร์มีความอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความเมตตากรุ ณ ามุ ทิ ต าอุ เ บกขานั้ น แสดงว่ า
บุคคลผู้ที่บรรลุนิพพานแล้ว เป็นบุคคลที่มีความ
สงบสุข ดังที่พุทธภาษิตที่กล่าวไว้ว่า นิพพานัง
ปรมังสุขัง (นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง)
2.2.4 พระเนตรปิดและเหลือบ
ต�่ำลง ซึ่งแสดงถึงบุคคลที่มีความสงบมีความสุข
ไม่มีความกังวลไม่มีความห่วงใยถึงแม้ว่าพระเนตร
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จะหลับ แต่พระพุทธองค์ยังเป็นบุคคลที่เป็นผู้รู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อยู่ตลอดเวลา
2.2.5 พระโอษฐ์ แ สดงการ
แย้มนั้นหมายถึง บุคคลที่มีความสงบสุขยิ้มแย้ม
ตลอดกาล เป็นผู้มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
การสือ่ ความหมายพุทธศิลป์ประเภทเจดีย์
มีดังนี้
1. การสร้างฐานเจดียท์ มี่ ี 2 ฐาน เป็นการ
สือ่ ความหมายทางปรัชญา คือ ฐานทีห่ นึง่ หมายถึง
มนุษย์ภมู แิ ละฐานทีส่ อง หมายถึง เทวภูมสิ ว่ นเจดีย์
ที่มี 3 ฐาน เป็นการสื่อความหมายทางปรัชญาคือ
ไตรภูมิ ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ
2. บัวคว�ำ่ บัวหงาย ซึง่ ได้จากแนวคิดทาง
ด้านการบูชา ซึ่งดอกบัว หมายถึงดอกไม้ที่บริสุทธิ์
ควรแก่การบูชา และอีกประเด็นหนึ่งครั้งที่เจ้าชาย
สิทธัตถะประสูติ พระองค์เดินได้ 7 ก้าว แต่ละก้าว
ก็จะมีดอกบัวมารองรับ ดังนั้น การสร้างเจดีย์
ในอาณาจักรล้านช้าง จึงได้น�ำเอาดอกบัวมาเป็น
พื้ น ฐานรองรั บ องค์ เจดี ย ์ แ ละระหว่ า งบั ว คว�่ ำ
บัวหงายหายจะมีลูกแก้ว ซึ่งหมายถึงสิ่งที่บริสุทธิ์  
3. ประตูทั้ง 4 ด้านของเจดีย์ เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า จัตุรมุข หมายถึง พรหมสี่หน้าหรือ
เรียกว่า พรหมวิหารสี่ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา
และอุเบกขา
4. องค์เจดีย์ที่มีรูปสี่เหลี่ยม หมายถึง
อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ส�ำหรับเจดีย์
ที่มีรูปแปดเหลี่ยม หมายถึง มรรคมีองค์แปด
5. บัลลังก์ หมายถึง ธรรมหรือองค์ธรรม
ที่ อ งค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม มาพุ ท ธเจ้ า ได้ ต รั ส รู ้
รวมธรรมทั้ ง หมดได้ 84,000 พระธรรมขั น ธ์
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ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ พระวินัย จ�ำนวน
21,000 พระธรรมขันธ์ พระสูตร จ�ำนวน 21,000
พระธรรมขันธ์ พระอภิธรรม จ�ำนวน 42,000
พระธรรมขันธ์ ซึ่งบันทึกไว้เป็น 3 คัมภีร์ ในทาง
พระพุทธศาสนา เรียกว่า พระไตรปิฎก
6. ปล้องไฉน หมายถึง หลักธรรมแต่ละ
หลั ก ธรรม หรื อ หั ว ข้ อ ธรรมแต่ ล ะหั ว ข้ อ ที่ อ งค์
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอน เช่น ไตรลักษณ์
อริยสัจสี่ มรรคแปด เป็นต้น ถ้าเจดีย์ที่มีปล้องไฉน
สามปล้อง หลายถึง ไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา) ถ้าเจดีย์มีปล้องไฉนสี่ปล้อง หมายถึง
อริยสัจสี่ (ทุกข์ สมุทัย นิโรจน์ มรรค) ถ้าเจดีย์มี
ปล้องไฉนแปดปล้อง หมายถึง มรรคมีองค์แปด
2.3 การเปลี่ยนแปลงและกระบวน
การจัดการพุทธศิลป์ล้านช้าง
2.3.1 การเปลี่ ย นแปลงพุ ท ธ
ศิ ล ป์ ล ้ า นช้ า ง เกิ ด จากแนวคิ ด ทางศิ ล ปะของ
แต่ละถิน่ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยทีเ่ ข้ามาผสมผสาน
กับศิลปะเดิม แล้วพัฒนามาเป็นเอกลักษณ์ของ
อาณาจักรล้านช้าง และการเปลีย่ นแปลงพุทธศิลป์
อีก ส่ วนหนึ่ง เกิ ดจากกษั ตริ ย์ เมื่ อ กษัต ริย ์ ได้รั บ
อิทธิพลจากศิลปะใด ศิลปะนัน้ ก็จะเข้ามามีอทิ ธิพล
ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ ดังมีรายละเอียดดังนี้
ในพุทธศตวรรษที่ 12-13 พุทธศิลป์ล้านช้างได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะ ทวารวดี เช่น พระพุทธรูปยืน
สลั ก หิ น พบที่ บ ้ า นท่ า ลาด ทางทิ ศ เหนื อ ของ
นครหลวงเวียงจันทน์ ใกล้รามน�้ำงึบ เป็นศิลปะ
แบบทวารวดี
ในพุ ท ธศตวรรษที่ 14-15 พุ ท ธศิ ล ป์
ล้านช้างได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมร-จาม เช่น
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การสร้างพระธาตุพนม (องค์เดิม) จังหวัดนครพนม
พระธาตุองิ ฮัง ทีแ่ ขวงสะหวันนะเขต และพระธาตุโพน
เป็นต้น
ในพุ ท ธศตวรรษที่ 16-17 พุ ท ธศิ ล ป์
ล้านช้างได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบาปวน
และศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย เช่น การสร้าง
ปราสาทวัดภูทสี่ ร้างแอบอิงกับภูเก้า ทีเ่ ป็นตัวแทน
ของศิวลึงค์
ในพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 19 พุทธศิลป์ล้านช้างได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
เขมรปนกับทวารวดีแบบพื้นเมืองที่ตกค้างอยู่ใน
ท้องถิ่น
2.3.2 กระบวนการจัดการพุทธ
ศิลป์ลา้ นช้างให้ประสบผลส�ำเร็จ และมีประสิทธิภาพ
ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ วัด
และชุมชน เพื่อไม่ให้พุทธศิลป์ล้านช้างเสื่อมสลาย
และสืบทอดให้คงอยูเ่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่
อนุชนรุ่นหลัง ต้องมีกระบวนการในการจัดการ
ดังนี้

Vol. 19 No. 1 (January - March 2019)

1. การออกกฎหมายคุ้มครองพุทธศิลป์
อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
2. ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงและ
แต่ งตั้งผู ้เชี่ย วชาญเฉพาะด้านท�ำ งานพุทธศิ ลป์
เพราะพุทธศิลป์แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน
ของวัสดุก่อสร้าง การบริหารจัดการ การซ่อมแซม
จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลรักษา
จึงจะประสบผลส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ
3. จัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์พทุ ธศิลป์ เก็บรวบรวม
ศิลปะ อันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษา ได้ท�ำการวิจัยและเพื่อสร้างสร้างงาน
ศิลปะต่อไป
4. จัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว และทีพ่ กั ผ่อน
เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าและความส�ำคัญ
ในการอนุรักษ์พุทธศิลป์
5. เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจให้
ตระหนักในคุณค่าของพุทธศิลป์ เพื่อให้ประชาชน
เกิดความซาบซึ้ง เห็นความส�ำคัญของพุทธศิลป์
แล้วน�ำไปถ่ายทอด สัง่ สอน จนกระทัง่ สร้างหลักสูตร
ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา
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