เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ
พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง), ผศ.
อาจารย์ประจ�ำ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. ความน�ำ

		 “ตอนท่านเป็นเด็กมีข้าราชการมาจากกรุงเทพฯ มาบอกท่านว่าให้ตั้งใจเรียนให้ดี
		 ก�ำลังจะเอารถไฟมาให้ ต่อจากเด่นชัยมาถึงเชียงราย วันแรกที่หนูจะได้ไปเรียน
		 หนังสือต่อที่กรุงเทพ หนูจะได้นั่งรถไฟจากเชียงรายไปถึงกรุงเทพฯเลย และอีก
		 อย่างที่อาจารย์ถวัลย์ท่านฝันและอยากเห็น คือความเป็นเมืองศิลปินของเชียงราย
		 ที่สมบูรณ์คือหอศิลป์ร่วมสมัย”
ข้อความที่ผู้เขียนยกไว้เป็นเบื้องต้นนี้ เป็นค�ำพูดของอาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง นายกสมาคมขัว
ศิลปะ เชียงราย กล่าวเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐
ซึ่งเป็นวันจัดนิทรรศกาลผลงานสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ทีข่ วั ศิลปะเชียงราย ว่าเป็นค�ำกล่าว
ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย
ได้กล่าวไว้กบั ศิลปินเชียงราย ซึง่ อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง
ได้กล่าวถึงที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศต่อสือ่ มวลชนเมือ่ วันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ว่าจะยกจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมือง
ศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป จากการประกาศของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนั้นท�ำให้ศิลปินเชียงรายทั้งหลายต่างดีอกดีใจกันยกใหญ่ว่า รัฐบาลท่าน
มีความเข้าใจในศิลปะ รัฐบาลจะได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง
จากวันนั้น ถึงวันนี้ (ธันวาคม ๒๕๖๐) จะสิ้นปีแล้ว ศิลปินเชียงราย คนเชียงรายได้แต่คอยการ
สนับสนุนจากรัฐบาล ยังไม่มีวี่แววการสนับสนุนที่จริงจังตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศไว้ กลุ่มศิลปินเชียงรายจึงนึกถึงอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ที่ท่านเคยพูดไว้กับศิลปินรุ่นน้อง รุ่นลูก
รุ่นหลานฟัง ซึ่งท่านชอบเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับรถไฟให้พวกเราฟังอยู่เสมอว่า “ตอนท่านเป็นเด็ก
มีข้าราชการมาจากกรุงเทพฯ มาบอกท่านว่าให้ตั้งใจเรียนให้ดี ก�ำลังจะเอารถไฟมาให้ ต่อจากเด่นชัย
มาถึงเชียงราย วันแรกที่หนูจะได้ไปเรียนหนังสือต่อที่กรุงเทพ หนูจะได้นั่งรถไฟจากเชียงรายไปถึง
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กรุงเทพฯ เลย” และอีกอย่างทีอ่ าจารย์ถวัลย์ทา่ นฝันและอยากเห็น คือความเป็นเมืองศิลปินของเชียงราย
ที่สมบูรณ์คือหอศิลป์ร่วมสมัย (ทรงเดช ทิพย์ทอง, ๓ กันยายน ๒๕๖๐) นอกจากนี้ อาจารย์ทรงเดช
ทิพย์ทอง ยังได้กล่าวต่ออีกว่า เมื่อต้นปี ๒๕๕๖ อาจารย์ถวัลย์ได้ไปเยี่ยมชมหอศิลป์ร่วมสมัยที่จังหวัด
กระบี่ ท่านได้กล่าวกับนายกเทศมนตรีจังหวัดกระบี่ (คุณกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน) ว่า ๒๐ ปี มาแล้วที่ผม
อยากเห็นหอศิลป์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย วันนี้ที่กระบี่ท�ำให้ความฝันผมเป็นความจริง เราจะมา
ช่วยกันสร้างเมืองนี้ให้เป็นเมืองแห่งศิลปะ จวบจนถึงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
ได้จากพวกเราไป ทั้ง ๒ สิ่ง ที่ท่านอยากเห็น ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดเชียงราย
ในวันนี้ จังหวัดเชียงรายได้ถกู ประกาศให้เป็นหนึง่ ใน ๓ จังหวัดทีก่ ระทรวงวัฒนธรรมจะสนับสนุน
ให้เป็นเมืองแห่งศิลปะ “เชียงรายเมืองแห่งศิลปะ มีจริงหรือเพียงภาพฝัน” นัน้ คือสิง่ ทีศ่ ลิ ปินเชียงราย
คนเชียงรายรอคอยเฝ้าดู จะเหมือนกับอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เฝ้ารอคอยรถไฟสาย เด่นชัย-เชียงราย
หรือไม่ กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไป
อาจารย์ถวัชย์ ดัชนี มักจะพูดกับน้องศิลปินอยู่เสมอว่า “เมื่อไม่มีใครขานรับเสียงกู่จากเรา
เราจงเดินโดยล�ำพัง” ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี คือคนที่พยายามจะสร้าง
หอศิลป์และสร้างศิลปะไว้ให้กับแผ่นดิน ท่านได้ท�ำให้เห็นเป็นแบบอย่าง โดยการสร้างพิพิธภัณฑ์
บ้านด�ำขึ้น จนที่นี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญของประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับศิลปินหลายๆคนได้กลับบ้าน มาสร้างหอศิลป์ของตนเอง ตามค�ำกล่าวของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
และอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ท่านมักจะพูดเสมอว่าหากจังหวัดเชียงรายมีหอศิลป์หรือเป็นเมืองแห่งศิลปะ
ระยะห่างของการเกิดศิลปินที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงรายจะกระชับและใช้เวลาไม่ห่างกันมากแบบนี้
เพราะนับตั้งแต่รุ่นอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ต่อมาอีก ๑๕ ปี ถึงได้เกิดอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
หลังจากนั้นอีกประมาณ ๑๕ ปี ถึงจะมีรุ่นพวกผมขึ้นมา (ทรงเดช ทิพย์ทอง, ๒๕๖๐) ผ่านไปอีกกว่า
๑๐ ปี ถึงจะมีรุ่น อังกฤษ อัจฉริยะโสภณ ท่านหวังว่าถ้าหากเชียงรายมีหอศิลป์หรือมีที่ศูนย์รวมศิลปะ
ของศิลปิน ระยะห่างการเกิดศิลปินจะได้ไม่ถึง ๑๕ ปี อาจจะ ๑๐ ปี ๕ ปี หรือเกิดขึ้นทุก ๆ ปี ถึงแม้ว่า
วันนี้เชียงรายอาจจะยังไม่มีหอศิลป์ร่วมสมัยจากภาครัฐ แต่เชียงรายได้มีหอศิลป์ ที่สร้างโดยศิลปิน
ตามแบบอย่างอาจารย์ถวัลย์ เกิดขึ้นประมาณ ๓๐ แห่งทั่วเชียงราย และเรายังมีขัวศิลปะที่สร้างขึ้น
โดยศิลปิน ที่ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นศิลปิน ๔๘๕ คน สมาชิกวิสามัญที่เป็นผู้สนับสนุน ๒๒๕ คน
รวมสมาชิกทั้งหมด ๗๑๐ คน เปิดให้เข้าชม เผยแพร่ผลงานของศิลปินขัวศิลปะมาได้ ๕ ปีกว่า โดยการ
บริหารงานของศิลปินด้วยงบประมาณของศิลปินและผู้ที่รักในงานศิลปะ ขัวศิลปะกลายเป็นศูนย์รวม
ของศิลปินทุกภูมิภาค มีกิจกรรมทางศิลปะมากมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงตลอดทั้งปี ทั้งยังได้ทอดสะพานศิลปะแห่งนี้ไป ณ ที่ต่าง ๆ อีกหลายพื้นที่
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๑

ในประเทศไทย จนเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปิน เมืองแห่งศิลปะ ที่ชาวต่างชาติมักจะให้ค�ำนิยาม
เมืองเชียรายในปัจจุบันว่า “The city of Art”

๒. พุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์

“ศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกและอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชนชาติที่บันทึกเป็นหลักฐานของความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้น ดังปรากฏชัดในยุคสมัยที่ผ่านมา รากเหง้าของ
ศิลปะนั้นเกิดขึ้นจากความเชื่อ ความศรัทธา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จากรุ่นสู่รุ่น หลอมรวมกันเป็นศิลปะ อิทธิพลที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ ศาสนา” (มานิตย์ กันทะสัก,
๒๕๖๐) ดินแดนสุวรรณภูมริ วมถึงประเทศไทย พุทธศาสนาถือว่ามีบทบาทส�ำคัญทีท่ ำ� หน้าทีก่ ล่อมเกลา
จิตใจของคนในสังคม ให้รู้จักความดีงาม ความเจริญทางด้านจิตใจ ด้วยหลักพุทธธรรม ศิลปกรรมทาง
พุทธศาสนา เรียกว่า “พุทธศิลป์” ช่างเขียน ช่างปั้น ช่างหล่อ ช่างลงรักปิดทอง ช่างแกะสลัก ช่างไม้
ฯลฯ รวมกันเป็นช่างสิบหมู่ ได้ถือเอาเทคนิค วิธีการ กระบวนการของการสร้างสรรค์ตามความถนัด
ของตน เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนรู้สึกนึกคิด ออกมาเป็นผลงานพุทธศิลปกรรมที่มีมาตามล�ำดับ ล้วนแสดง
ให้ประจักษ์ถึงวุฒิปัญญา และความสามารถแห่งผู้สร้างสรรค์ในแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี ตลอดจนถึง
เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและพุทธธรรม
อีกประการหนึ่ง จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีความส�ำคัญทางภูมิศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ดังปรากฏในศิลปะสายหลัก คือ ศิลปะเชียงแสน เชียงราย เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติ
การสร้างกว่า ๗๕๐ ปี ยังไม่มีสถานศึกษาใดที่เปิดการสอนแบบพุทธศิลป์
ศิลปะ เกือบทุกประเภทจะมาจากศาสนาเกือบทั้งสิ้น ในประเทศไทยจะมีศิลปะแบบพุทธศิลป์
หรือ พุทธศิลปกรรม จะเห็นได้จากศิลปะยุคต่าง ๆ จะเริ่มต้นด้วยพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น นับตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมา เช่น ยุคทวารวดี ยุคโคตรบูร ยุคศรีวิชัย ยุคละโว้ ยุคโยนกเชียงแสน ฯลฯ
และศิลปะเหล่านั้นล้วนเป็นน�ำเอาหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นสัญลักษณ์ มาเป็นสื่อ
เป็นภาพสะท้อนพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น แม้แต่ในยุคประวัติศาสตร์ไทยก็ใช้พุทธธรรมเป็นสื่อสร้าง
พุทธศิลป์สืบต่อ ๆ มาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จากภาพฝาผนังพระอุโบสถ/อุโบสถ พระวิหาร/วิหาร
หรือ ศาสนสถานต่าง ๆ ตลอดถึงสถาปัตยกรรมอีกด้วย
ค�ำว่า พุทธศิลป์ มีรากฐานทีผ่ กู พันกับวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของผูค้ นในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน
มีลกั ษณะเฉพาะของพิเศษแบบชนชาติไทยศิลปะกับวัด มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ มาเป็นเวลาช้านาน ไม่วา่
จะเป็นภาพเขียน พุทธปฏิมา สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม ซึ่งเป็นศิลปะแขนงต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็นพุทธศิลป์ โดยมีเหตุผลส�ำคัญประการหนึ่ง เพราะสร้างขึ้นในปริมณฑลของวัด
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เนื้อหาสาระมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสดา เช่น พุทธประวัติ พุทธปฏิมาเกี่ยวข้องกับ ค�ำสอนโดยอาศัย
วิธกี ารต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีสามโลกในไตรภูมิ และอีกประการหนึง่ เพราะศิลปินหรือช่างจะแสดงเจตจ�ำนง
ในการเนรมิตรศิลปกรรม ด้วยพลังศรัทธา และเป็นพุทธบูชา (อ�ำนาจ เย็นสบาย, ๒๕๒๗, หน้า ๓๐-๓๑)
นักโบราณคดีและนักประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์ให้ความส�ำคัญกับพุทธศิลป์ หรือ ศิลปะของพระพุทธรูปในสมัย
ต่าง ๆ ว่าเป็นสิ่งบ่งบอกรอยอารยธรรมและสะท้อนวัฒนธรรม สังคม การปกครองและคติความเชื่อใน
แต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งพบว่า พุทธศิลป์ในประเทศไทย ได้จ�ำแนกตามยุคสมัยต่าง ๆ ดังนี้
- ศิลปะยุคทวาราวดี พบที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
- ศิลปะยุคศรีวิชัย พบที่บริเวณภาคใต้
- ศิลปะยุคลพบุรี พบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
- ศิลปะยุคเชียงแสน-ล้านนา พบบริเวณภาคเหนือตอนบน
- ศิลปะยุคสุโขทัย พบที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน
- ศิลปะยุคอู่ทอง พบที่บริเวณภาคกลาง
- ศิลปะยุคอยุธยา พบที่บริเวณภาคกลาง
- ศิลปะยุครัตนะโกสินทร์ พบที่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย
ในทางโบราณคดีแล้ว มีค�ำกล่าวกันว่า พระพุทธรูปที่ปรากฎในประเทศไทย หากต่างยุคกันแล้ว
พุทธลักษณะจะเป็นตัวบอกถึงยุคได้ หรือแม้แต่หน้าตา จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น
ในทางโบราณคดีเพียงเห็นหน้าพระพุทธรูปก็บอกถึงยุคได้แล้ว บางยุคพระพุทธรูปจะมีหน้าตาอวบอิ่ม
เนื่องจากคนยุคนั้นบ้านเรือนสงบสุข บางยุคหน้าตาดุดัน เนื่องจากอยู่ในยุคแผ่กระจายอ�ำนาจหรือ
บางยุคพระพุทธรูปหน้าตาผอมเรียว เนื่องจากบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงคราม เป็นต้น

๓. พุทธศิลป์สร้างเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นใดมีแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ พุทธศิลป์หรือพุทธศิลปกรรม ท้องถิ่นนั้นย่อมจะ
ได้รับความสนใจจากประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าไปศึกษาเรียนรู้ เข้าไปท่องเที่ยว
เนื่องจากโบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านั้นคือสัญลักษณ์แห่งความเก่าแก่ ความเป็นแหล่งอารยธรรม
โบราณ ท�ำให้รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นมีอายุ ความเป็นมามากน้อยแค่ไหน อย่างไร
พุทธศิลป์หรือพุทธศิลปกรรมร่วมสมัยก็เช่นกัน มีอยู่ในท้องถิ่นใดก็จักเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นนั้นเช่นกัน เมื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ย่อมท�ำให้เกิดรายได้แก่ชุมชน สังคมในท้องถิ่น จะเห็น
ได้จากพุทธศิลปกรรมร่วมสมัยที่อ�ำเภอเมืองเชียงราย เช่น วัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านด�ำ วัดห้วยปลากั้ง
ส�ำนักวิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และวัดร่องเสือเต้น เช่น
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๑. วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์ประจ�ำรัชกาลที่ ๙
วัดร่องขุ่น ต�ำบลป่าอ้อดอนชัย อ�ำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นพุทธศิลป์
ร่วมสมัยอีกแห่งหนึง่ ทีม่ ชี อื่ เสียงไปทัว่ ประเทศ
หรื อ ทั่ ว โลกก็ ว ่ า ได้ จนคนเขามั ก กล่ า วว่ า
เป็นศิลปะตระกูลช่างเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ไปเลย วัดร่องขุ่นจากเดิมเป็นวัดเล็ก ๆ ไม่มี
ใครรู้จัก จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ อาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้เดินทางกลับมา
เชียงราย และน�ำแรงบันดาลใจในการสร้าง
มาด้วย นั้นคือ
๑. ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติ
ของแผ่นดิน
๒. ศาสนา : ธรรมะได้เปลีย่ นชีวติ ของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตทีร่ อ้ นกลายเป็นเย็น จึงขออุทศิ ตน
ให้แก่พระพุทธศาสนา
๓. พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ท�ำให้อาจารย์เฉลิมชัย
รักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน
จนบังเกิดความตื้นตันและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ดังนั้น อาจารย์จึงได้สร้างงานพุทธศิลป์ที่วัดบ้านเกิดคือวัดร่องขุ่น ต�ำบลป่าอ้อดอนชัย อ�ำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ถวายเป็นงานศิลปะประจ�ำรัชกาลพระองค์ท่าน โดยปรารถนาจะสร้าง
วัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ บนพื้นที่เดิมของวัด ๓ ไร่ และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัว และคุณวันชัย วิชญชาคร เป็นผู้บริจาคที่ดินประมาณ ๗ ไร่เศษ รวมเงิน
บริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอื่นๆ จนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๒ ไร่ และมีพระกิตติพงษ์
กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
เมื่อวัดร่องขุ่น ซึ่งพุทธศิลป์สมัยใหม่ หรือร่วมสมัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมาชม
มานมัสการทุกวัน ท�ำให้ชุมชน สังคม ในท้องถิ่นแถวนั้นเกิดรายได้จากการขายสินค้าบริการต่าง ๆ
มากมาย ท�ำให้เศรษฐกิจโดยรวมของเชียงรายกระเตื้องขึ้นอย่างทันท่วงที เกิดธุรกิจการท่องเที่ยวใน
ท้องถิน่ ดังเช่นทุกวันนี้ และสมดัง่ ความปรารถนาของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น์ ทีไ่ ด้สร้างพุทธศิลป์
ประจ�ำรัชกาลที่ ๙ อย่างภาคภูมิใจ
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๒. พิพิธภัณฑ์บ้านด�ำ พุทธศิลป์ปริศนาธรรม
					 “ผมไม่คิดว่าพุทธศาสนาเป็นแนวทางการวาดรูปของผม
					 แต่พุทธศาสนาเป็นลมหายใจเดียวกับผม”
บ้านด�ำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านด�ำ ตั้งอยู่ที่ต�ำบลนางแล อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สร้างขึ้นโดยออาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงาน
ด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลายชิ้น ลักษณะของบ้านด�ำ
จะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีด�ำ ซึ่งเป็นที่มาของค�ำว่า “บ้านด�ำ” และยังเป็นสี
ที่อาจารย์ถวัลย์โปรดปรานอีกด้วย ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม
นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น
กระดูกช้าง เป็นต้น ถึงแม้อาจารย์ถวัลย์ จะถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว แต่บ้านด�ำ ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามา สัมผัสความงดงามของที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ผลงานแต่ละชิ้นของท่านจะแฝงไว้ด้วย
ปริศนาธรรมทั้งนั้น โดยท่านจะเริ่มน�ำหลักแห่งไตรลักษณ์ ความเสมอกันของสรรพสัตว์ทั้งปวง สีด�ำ
ท่านหมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ผู้ตกอยู่ในโลกีย์วิสัย ท่านน�ำหลักพุทธธรรมมาสร้าง
เป็นพุทธศิลป์
ถวัลย์ ดัชนี น�ำปรัชญาธรรมในพุทธศาสนามาเป็น
แรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะจนได้ชื่อว่าเป็นสื่อกลาง
เชือ่ มโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าหากันในยุคปัจจุบนั ดังค�ำ
ที่อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ได้กล่าวไว้ว่า “ผมไม่คิดว่าพุทธศาสนา
เป็นแนวทางการวาดรูปของผม แต่พุทธศาสนาเป็นลมหายใจ
เดี ย วกั บ ผม” ดั ง เช่ น ผลงานที่ บ านประตู เข้ า พระอุ โ บสถ
วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ถนนสิงหไคล ต�ำบลเวียง
อ�ำเภอเมืองเชียงราย เป็นศิลปะแกะสลักไม้เป็นภาพต่าง ๆ
ส่วนบานประตูหลวง หรือประตูเข้าพระอุโบสถเป็นจุดเด่นของวัด
เป็นจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากท�ำด้วยไม้แกะ
สลักจิตรกรรมอย่างประณีตวิจิตรบรรจง เป็นปริศนาธรรม
ระดับปรมัตถ์ ออกแบบโดยศิลปินเอก ผู้มีผลงานเป็นที่กล่าวขานในระดับโลก นามว่า ถวัลย์ ดัชนี
เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษา และควรแก่การที่ร่วมกันเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไป เป็นการศึกษาแนวคิด
ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ทีถ่ า่ ยทอดไว้บนแผ่นไม้บานประตูพระอุโบสถวัดพระสิงห์ ซึง่ เป็นลวดลายทีผ่ สม
ผสานกันอย่างกลมกลืน โดยมีลวดลายไทยเป็นส่วนประกอบ ท�ำให้มลี ลี าเฉพาะแบบของ อาจารย์ถวัลย์
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ดัชนี งานแกะสลักบานประตูพระอุโบสถนี้ พระเทพสิทธินายก เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้มอบความ
ไว้วางใจให้ สล่าอ�ำนวย บัวงามหรือ สล่านวย และลูกมืออีกหลายท่านเป็นผู้แกะสลัก ใช้เวลาในการ
แกะสลักเกือบหนึ่งปี ได้บานประตูมีขนาด กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร และหนา ๐.๒ เมตร
ด้วยลวดลายและลีลาการออกแบบ และฝีมอื การแกะสลักเสลาอย่างประณีตบรรจง นับว่า บานประตูนี้
ได้ช่วยส่งเสริมความงดงาม ของพระอุโบสถได้โดดเด่นมากขึ้น (พระครูวิมลศิลปกิจ, ๒๕๖๐ : ๓๖)
พิพิธภัณฑิบ้านด�ำ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงราย สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน
สร้างสรรค์งานศิลป์แก่ประเทศชาติและสังคม
๓. วัดห้วยปลากั้ง พุทธศิลป์ชีวินผู้ยากไร้
วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นอีกวัดหนึ่ง
ของจังหวัดเชียงรายที่มีศิลปะ หรือพุทธศิลปกรรมสวยงาม ตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด
เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งเริ่มก่อตั้ง เป็นส�ำนักสงฆ์ จนกระทั่ง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ได้มี พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมี
การก่อตั้งศาสนวัตถุ เริ่มแต่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน เจดีย์และเมื่อ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ทางส�ำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า “วัดห้วยปลากั้ง” โดยมี
พระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธาจาก
ต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจ�ำนวนมาก ถือเป็นจุดก�ำเนิด
พุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่ส�ำคัญ
วัดห้วยปลากั้ง เป็นศาสนสถานที่มีพุทธศิลป์ที่แปลกตาไปอีกแบบหนึ่ง อยู่บริเวณวัดสามารถ
เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ “พบโชคธรรมเจดีย์”   ซึ่งเป็นพุทธศิลป์ที่มี
รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนาสูงถึง ๙ ชั้น หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกร
ทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก ๆ ๑๒ ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือ
และเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและ
พระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทน์หอมองค์ใหญ่
สาเหตุที่เจดีย์ ๙ ชั้นนี้ มีชื่อว่า พบโชคธรรมเจดีย์ เนื่องด้วยวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่
โบราณกาล ไม่ทราบประวัตกิ ารสร้างแน่ชดั ต่อมาพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้บรู ณะและก่อสร้าง
ถาวรวัตถุขึ้นจ�ำนวนมากจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายในปัจจุบัน
ในปัจจุบนั วัดห้วยปลากัง้ ได้รบั ความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนเป็นจ�ำนวนมาก มีผคู้ นมากมาย
หลั่งไหลกันไปท�ำบุญและปฏิบัติธรรมกันยังวัดนี้ไม่ได้ขาด ด้วยเพราะเป็นวัดที่มีความสวยงามและสงบ
จึงเหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมเพื่อตัดความวุ่นวายต่างๆ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี
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สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่างมหาเจดีย์ ๙ ชั้น เป็นเจดีย์ที่มีความแปลกตาไม่เหมือนกับเจดีย์ในที่อื่นๆ
ยังมีรูปเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ให้ผู้ที่เคารพนับถือไปกราบไหว้สักการะอีกด้วย
ดังนั้น จึงนับว่าวัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดที่เป็นสถานสงเคราะห์แก่คนยากจนแห่งแรกของจังหวัด
เชียงรายก็วา่ ได้ คนมาท่องเทีย่ วได้บริจาคปัจจัย ทางวัดได้นำ� ปัจจัยไปสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผยู้ ากจน
ใช้หลักการบริหารของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อ.ป.ต.) ไปใช้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงกล่าว
ได้ว่า “พุทธศิลป์ชีวิตผู้ยากไร้” อย่างภาคภูมิใจ
๔. วัดร่องเสือเต้น งดงามวิจิตรพุทธศิลป์ไทย
วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยตั้งอยู่ริมแม่น�้ำกก
ฝั่งด้านซ้ายทางทิศตะวันออกของเทศบาลนครเมืองเชียงราย ก็เป็นอีกหนึ่งพุทธศิลป์ที่เป็นผลงาน
สร้างสรรค์ของพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิน่ ชาวเชียงราย ผูซ้ งึ่ เมือ่ คราวจบการศึกษาใหม่ๆ
ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเป็นลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น เมื่อมี
โอกาสได้มาสร้างวิหารวัดแห่งนี้ จึงได้น�ำวิชาที่ร�่ำเรียนมารังสรรค์ให้เกิดประโยชน์ จนกลายเป็นวัด
โดดเด่นในเรื่องสีสันและความสวยงามด้วยพุทธศิลป์ที่วิจิตรตระการตาแก่ผู้พบเห็น
ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง ก่อนจะพบเห็นเศษซากอิฐโบราณสถานในวัดแห่งนี้
เป็นจ�ำนวนมาก เมื่อ ๘๐-๑๐๐ ปี ก่อน จากค�ำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ เล่าว่าในสมัยนั้นยังไม่มี
บ้านเรือนและผู้คนอาศัยอยู่มากนัก สัตว์ป่าจึงมีจ�ำนวนมากโดยเฉพาะเสือ ชาวบ้านที่ผ่านแถวนั้น
มักชอบเห็นเสือกระโดดข้ามร่องน�้ำไปมา
ตรงที่แห่งนี้ จึงเรียกบริเวณนี้ต่อ ๆ กันมา
ว่า “ร่องเสือเต้น” รวมทั้งได้เรียกหมู่บ้าน
ใกล้เคียงบริเวณนี้ว่า “บ้านร่องเสือเต้น”
อีกด้วย
ความโดดเด่ น ของวั ด อยู ่ ที่ “วิ ห าร
น�้ำเงินฟ้า” ความโดดเด่นอย่างแรกที่เห็น
เมื่อมาอย่างวัดแห่งนี้ นั่นคือ วิหารที่มีความ
สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่น่าจดจ�ำ เป็นวิหารใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะ
ที่มีความสวยงดงามแปลกตา มีพระอุโบสถ์สีฟ้า สวยสดงดงามตา พุทธศิลป์อันล�้ำค่า น�ำพาพุทธศาสน์
มาเยือน ช่างพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ได้รังสรรค์ผลงานเป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์
ใช้เฉดสีเป็นสีน�้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พลิ้วไหวนั้น ซึ่ง สล่านก ได้จากการเรียนรู้จาก
อาจารย์ แต่ศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัย ผู้เป็นอาจารย์จะใช้โทนสีขาว และมีการใช้กระจก แต่ของ
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สล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้สีน�้ำเงินฟ้าแทน เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะประติมากรรมบันได
พญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็น
ได้ชัด
โทนสีนำ�้ เงินฟ้าตัดกับสีทองเพิม่ ความโดดเด่น โดยสีนำ�้ เงินฟ้าของตัววิหารนัน้ แสดงถึงธรรมะของ
องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าที่ขจรขจายไปทั่วโลก ซึ่งเป็นหลักค�ำสอนที่เป็นความจริงตามหลักเหตุและผล
เปรียบเสมือนดังท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝงด้วยธรรมของพุทธองค์ แสดงถึง
การชักน�ำชาวพุทธให้หนั กลับมาเข้าวัด และศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพือ่ น�ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน สล่านกได้นำ� เอารูปแบบผลงานของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ทีม่ คี วาม
โดดเด่นเรื่องเขาและงา มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะช่วงเขี้ยวของพญานาคมีความพลิ้วไหว อ่อนช้อย
สีนำ�้ เงินฟ้า แสดงถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีข่ จรขจายทัว่ โลก ซึง่ เป็นหลักค�ำสอน
ที่เป็นความจริงตามเหตุและผลเปรียบเสมือนดังท้องฟ้าที่สดใส เป็นศิลปะแนวพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่แฝง
ด้วยหลักธรรมค�ำสอนของพุทธองค์
โดยวิหารแห่งนี้ให้นิยามว่าเป็นทิพยสถาน คือ เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของ
ประติมากรรมและจิตรกรรม เมื่อคนเข้าไปมีจิตใจดีก็จะรักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิ และปัญญาตามมา
โดยชาวต่างชาติและชาวไทยจะขนานนามว่า “Blue Temple”

สรุป

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ พุทธศิลป์นนั้ เป็นสือ่ และภาพสะท้อนพระพุทธศาสนาได้ชดั เจน
พุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ให้เกิดขึ้นในโลกนี้ พุทธศิลป์สร้างเศรษฐกิจที่ดีงามแก่ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เชียงรายปัจจุบันเป็นเมืองที่มีศิลปิน หรือ สล่ามากกว่า ๕๐๐ คน และมีการแสดงหอศิลป์
ของตนเองไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง และก�ำลังผลักดันให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน ๒๑ แห่ง ให้เป็นศูนย์การแสดงนิทรรศการ “ช่างสิบหมู่” ประจ�ำแต่ละอ�ำเภอ
อีกด้วย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เชียงรายเป็น “เมืองแห่งศิลปะ” ที่แท้จริง
แต่อย่างไรก็ตาม ศิลปะจะอยู่คู่พุทธศาสนาอีกนานเท่านาน ถ้าตราบใดศิลปินยังมีศิลปะในหัวใจ
อย่างไม่เสื่อมคลาย.
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