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เ

ป็นเวลานานนับหลายพันปีที่พระพุทธรูปได้ถูกรังสรรค์
สืบเนื่องกันมา บ้างก็เป็นการจ�ำลองแบบจากองค์พระ
ปฏิมาที่นิยมกันว่างดงามในอดีต บ้างก็เกิดจากการคลี่คลาย
ดัดแปลง หรือคิดประดิษฐ์รูปแบบขึ้นใหม่ ตามค่านิยมและแรง
บันดาลใจในยุคสมัยของผู้สร้าง ทั้งนี้พระพุทธรูปเป็นปูชนียวัตถุ
แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เตือนให้เราก้าวเดินตามบรม
ธรรมของพระองค์สู่ความปิติผาสุกนิรันดร์
พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก หรืออาจจะเรียกอีก
ชื่อว่า “พระพ่อหลวง” ก็ได้ ด้วยเหตุพระพุทธรูปองค์นี้พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชด�ำเนิน
มาทรงประกอบพิธีเททองด้วยพระองค์เอง พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามอันเป็นมหามงคลให้ด้วย พระพุทธรูปองค์
นี้มีความส�ำคัญซึ่งสร้างขึ้นในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุ
ครบ 200 ปี นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคามและคู่กับ
ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามมา 30 กว่าปีมาแล้ว พระพุทธรูป
องค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะ “พ่อหลวงของ
ปวงประชาชาวไทย” พระองค์ได้พระราชทานพระบามราชา
นุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนผ้า
ทิพย์ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูปด้วย ปัจจุบันพระพุทธกันทร
วิชัยฯ ประดิษฐานอยู่ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ประชาชนทั่วไปนิยม

เรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระกันทรวิชัย” ทั้งนี้หากมองว่า
พระพุทธรูปองค์นพี้ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงเป็นผูส้ ร้าง
ขึน้ มา ด้วยเหตุนจี้ งึ อาจเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า “พระพ่อหลวง” ซึง่ เป็น
สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์สำ� คัญคู่บา้ นคู่เมือง เสมือนเป็น “พระพุทธมิ่งบ้านปก
เมือง” มาจนถึงทุกวันนี้
การสร้างพระพุทธรูปนีม้ วี ัตถุประสงค์ดงั นี้ ประการแรก เพือ่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของสาธุชนทั่วไปให้ระลึกถึงคุณ
พระรัตนตรัย ประการทีส่ องเพือ่ ให้เป็นพระพุทธรูปทีม่ เี อกลักษณ์
อันเป็นแบบฉบับของอีสาน และประการที่สาม คือ เพื่อฟื้นฟู
ภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมในการหลอมหล่อโลหะของชาวอีสานอันมีมาแต่
โบราณกาล
การด�ำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
ทุนด�ำเนินการในชั้นเริ่มแรกได้รับการสนับสนุนจากบรรดาพ่อค้า
คหบดีชาวมหาสารคามจ�ำนวน 19 คน เป็นเงินรวมทัง้ สิน้ 95,000
บาท โดยให้เช่าพระบูชารูปเหมือนของเจ้าคุณนรรัตรน์ราชมานิต
ที่อาจารย์อาคม วรจินดา เป็นผู้ปั้นและหล่อ เพื่อให้การด�ำเนิน
การสร้างพระประธานต้นแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้
บรรลุถึงเป้าหมายจึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก
12 นิ้ว ขึ้นเป็นจ�ำนวน 99 องค์ โดยได้ท�ำทูลเกล้าถวายพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ เพื่ อ พระราชทานให้ เ ป็ น พระประจ� ำ
เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งขณะนั้นมี 16 จังหวัด กอง
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บัญชาการกองทัพภาคที่ 2 กองบัญชาการต�ำรวจภูธรเขต 2 และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมเป็นจ�ำนวน 20 องค์ ส่วนที่
เหลือนั้นได้มีผู้ศรัทธาบูชาไว้เป็นจ�ำนวน 79 องค์ (องค์ละ 1 หมื่น
บาท) ใช้เป็นทุนด�ำเนินการในการหล่อรวมทั้งงานราชพิธีและพิธี
ทัง้ หมดบูชา พระประธานต้นแบบและพระประจ�ำเมืองทัง้ 99 องค์
ซึง่ ท�ำให้งานได้ดำ� เนินไปด้วยดี และยิง่ ใหญ่สมเจตนารมย์ของคณะ
กรรมการซึง่ อยูใ่ นความทรงจ�ำของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานตลอด
มา

ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2524 ได้มีพิธีนั่งปรก
ทองทีจ่ ะใช้หล่อพระประธานโดยพระเกจิอาจารย์จาก 16 จังหวัด
ในอีสาน สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) สกลมหาสังฆปริฌายกได้
ประทานไฟพระฤกษ์จุดเทียนชัย รุ่งเช้าวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.
2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จพระราชด�ำเนิน พร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเททองหล่อ
พระประธาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก (วาสน์) เสด็จทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นับ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ในระหว่างพิธีเททองหล่อพระประธาน ได้เกิดปรากฏการณ์
อันแสดงถึงพระบุญญาธิการและพระบรมเดชานุภาพอันเป็นสิริ
มงคลยิ่ง กล่าวคือหลังจากทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเททอง
เสร็จแล้ว ทันใดนั้นได้บังเกิดลมพัดและฝนตกลงมาอย่างหนักใน
บริเวณนั้น และเกิดประกายฟ้าได้ฟุ้งผ่านเข้ามาในบริเวณพิธีที่
ประทับถึงเก้าครั้ง นับเป็นเหตุการณ์ที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก
ต่อมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2524 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปเป็น
องค์ประธานในพิธพี ทุ ธาภิเษกพระพุทธกันทรวิชยั ฯ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มอเก่า) โดยมีพระสังฆราช (วาสน์)
สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีในวัน
นัน้ ได้มพี ระเกจิอาจารย์จากทุกจังหวัดในภาคอีสานนัง่ ปรกตลอด
ทั้งวันด้วย
เนือ่ งจากพระพุทธกันทรวิชยั ฯ ประดิษฐานเป็นพระประธาน
ประจ�ำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง คณะกรรมการด�ำเนินงานได้
พิจารณาเห็นสมควรให้ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ได้มีโอกาส
เคารพสักการะบูชาพระพุทธรูปนี้อย่างทั่วถึง จึงได้จ�ำลองเป็น
พระพุทธรูปบูชา ขนาดหน้าตักกว้าง 12 นิว้ เพือ่ น�ำไปประดิษฐาน
ไว้ ณ สถานที่ต่างๆ คือ กองทัพภาคที่ 2 กองบัญชาการต�ำรวจ
ภูธรเขต 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาประสานมิตร
กรุงเทพฯ และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ (ขณะนั้นมี 16 จังหวัด)
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอันประกอบด้วย
แม่ทพั กองทัพภาคที่ 2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้
บัญชาการต�ำรวจภูธรเขต 2 และผูว้ า่ ราชการจังหวัดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทเพือ่ รับพระราชทาน
พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก จ�ำลอง ณ พระต�ำหนักภู
พานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานยัง
หน่วยงานและศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดในภาคอีสาน นับเป็น
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรโดย
ถ้วนหน้า สมควรจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ซึ่งเวียนมาครบ 200 ปี ในระยะนั้นด้วย
พระพุทธรูปส�ำคัญองค์นี้ถือเป็นมิ่งขวัญและสิ่งยึดเหนี่ยว
ในการรวมพลังจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ระลึกถึงพระ
รัตนตรัยและยึดมัน่ ในสถาบันหลักทัง้ สาม ท�ำให้เกิดขวัญและก�ำลัง
ใจทีด่ งี าม ตลอดจนเกิดความรักและความสามัคคีระหว่างปวงชน
ชาวไทยโดยทั่วกัน
ความศรัทธาในพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่เกิดจากความ
ศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าของความงามทางศิลปกรรม พระพุทธรูป
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ส�ำคัญทีม่ คี วามศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละผูค้ นศรัทธา เช่น พระแก้วมรกต พระ
พุทธสิหิงค์ พระพุทธชินราช พระพุทธโสธร พระใส เป็นต้น ความ
ส�ำคัญของพระพุทธรูปเหล่านีเ้ กิดจากต�ำนานการสร้างและประวัติ
ความเป็นมา พระพุทธคุณ ความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารต่างๆ
ทั้งนี้ การสร้างพระพุทธรูปในสมัยโบราณประมวลจากหลัก
ฐานและเอกสาร ส่วนใหญ่สร้างขึ้นเพื่อศรัทธาอุทิศถวายให้
พระพุทธศาสนาพบหลักฐานจารึกที่กล่าวถึงการสร้างตั้งแต่สมัย
ทวารวดีเป็นต้นมา จนถึงสมัยสุโขทัย สมัยล้านนา และสมัยอยุธยา
ที่มักพบจารึกที่ฐานพระพุทธรูป การจารึกมักระบุปีที่สร้าง ชื่อผู้
สร้าง ปัจจัยในการสร้าง การอุทิศส่วนกุศลให้กับใคร และในช่วง
สุดท้ายจะเป็นการขอบุญกุศลในการสร้าง ส่วนใหญ่ที่ขอกุศลผล
บุญในการสร้างพระพุทธรูปเป็นการสะสมบุญบารมีเพื่อให้เกิด
ชาติต่อไปให้ดีขึ้น และขอให้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริย์ (พระศรีอา
ริยเมตไตรย) และท้ายสุดในการขอคือ ขอให้ถงึ ซึง่ พระนิพพานอัน
ถือเป็นปรารถนาสูงสุดของชาวพุทธ (ศักดิช์ ยั   สายสิงห์. พระพุทธ
รูปส�ำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2554. หน้า 380, 385)

(เรียบเรียงมาจากหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม. มหาสารคาม: นางนวลออฟเซ็ท, ม.ป.ป.)
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สลองพระพุทธฮูป :

จากตำ�นานพระเจ้าแก่นจันทน์ ถึงการบันทึก
ความทรงจำ�ในใบลาน
ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์/กลุ่มงานเอกสารโบราณ

“รูปเปรียบ” แห่งพระพระพุทธเจ้า เป็นสิง่ ทีพ่ วกเราชาวพุทธ
มีความคุ้นชินเป็นอันดี  อาจเพราะประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา
ทีไ่ ด้ปลูกฝังให้ชาวพุทธสัมผัสทัง้ ในสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม นามธรรม จน
กลายเป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นส�ำนึกความทรงจ�ำหนึง่ ของชาวพุทธ การทีไ่ ด้
มองเห็นพระพุทธรูปนัน้ กิรยิ าอาการของเราย่อมน้อมเข้าหาความ
ดีงาม ค�ำสอนแห่งพระพุทธเจ้าผูเ้ ป็นศาสดา พระพุทธรูปจึงเป็นสิง่
จ�ำเป็นทีข่ าดเสียมิได้ เป็นทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึกหนึง่ ของความเป็นพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างแยกไม่ออก ดัง
ภาพสะท้อนหนึ่งในวรรณกรรมค�ำสอน เรื่อง ชนะสันทะ ที่กล่าว
ถึงการบ่มเพาะวิชาชีพช่างสาขาหนึ่งในสังคมว่า
“...ให้พากันเฮียนแต้ม  ลิงลายทุกสิ่ง
เฮียนสร้างพระพุทธรูปเจ้า บุญค�้ำสู่สวรรค์...”
ชนะสันทะยอดค�ำสอน (2525:16)
วรรณกรรมโบราณเรื่องหนึ่ง ที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับ
พระพุ ท ธรู ป ว่ า เป็ น รู ป เปรี ย บของพระพุ ท ธเจ้ า องค์ แรก คื อ
“พระเจ้าแก่นจันทน์” ซึง่ ถูกน�ำมาแต่งใหม่ โดยปราชญ์ทางศาสนา
ให้สอดคล้องกับสมัยนิยม จริตการท�ำบุญ หรือใช้เพื่อโน้มน้าว
ให้ผู้คนได้เสียสละบริจาคทรัพย์แก่ศาสนา โดยใช้ชื่อว่า “สลอง
พระพุทธรูป” ซึ่งยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (2551:บทคัดย่อ) ได้พบ
ว่า วรรณกรรม “ล�ำสลอง”  ถือเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่
จัดอยูใ่ นกลุม่ วรรณกรรมบอกอานิสงส์ ทีแ่ พร่หลายรับใช้ชมุ ชนลุม่
แม่น�้ำโขงมาอย่างยาวนาน  ได้มีการส�ำรวจพบคัมภีร์ใบลาน กลุ่ม
ล�ำสลองเป็นจ�ำนวนมากในชุมชนต่างๆ ทั้งในดินแดนภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และชุมชนในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�ำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้ได้
เป็น 7 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ประเพณีฮตี สิบสอง กลุม่ อาคารและศาสน
สถาน กลุ่มสิ่งของเครื่องใช้ กลุ่มปัจจัยสี่ กลุ่มสัญลักษณ์และรูป
เคารพ กลุ่มเครื่องบูชา และกลุ่มกิจกรรมพุทธศาสนิกชน  
วรรณกรรมเรื่อง สลองพระพุทธฮูป ที่ผู้เขียนน�ำมาศึกษานั้น
เป็นต้นฉบับส�ำเนาไมโครฟิล์ม หมายเลข 0601850600902 จาก
หอสมุดแห่งชาติ สปป.ลาว โดยปัจจุบันมีการเผยแพร่ผ่านระบบ
สืบค้น  Digital Library of Lao Manuscripts.  (http://www.
laomanuscripts.net) มีส�ำเนาภาพใบลานจ�ำนวน 13 แผ่น 24
หน้าลาน  แต่ละหน้าลานมีจำ� นวน 4 บรรทัด จารด้วยอักษรธรรม
ภาษาที่บันทึกเป็นภาษาลาวเก่า ส�ำนวนร้อยแก้ว ในหน้าลานที่
23 ระบุว่า จารเมื่อ ศักราช 1291 (ประมาณ พ.ศ. 2472: ผู้เขียน)
“มีสาธุค�ำผู้ในพระราชวังเป็นเค้าสร้าง” ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับผู้
เขียนอย่างมากในการใช้เพื่อสืบค้นเรื่องราวที่ก�ำลังสนใจอยู่
จากการศึกษาเนือ้ หาในวรรณกรรม “สลองพระพุทธฮูป” พบว่า
ประกอบด้วยเรื่องราวของพระเจ้าแก่นจันทน์ ที่ชาวพุทธบาง
ส่วนเชื่อว่าที่เป็นรูปเปรียบรูปแรกของศาสนาพุทธ เป็นเรื่องราว
ในสมัยที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ขอประทานพุทธานุญาตสร้างรูป
เปรียบเพื่อเป็นที่ระลึกใน “รูป” แห่งองค์พระศาสดา โดยให้ช่าง
สลักมีฝมี อื สลักแก่นจันทน์แดง ซึง่ เป็นเป็นวัตถุดบิ ให้ประดิษฐาน
บนบัลลังก์แห่งพระพุทธเจ้าแทน ครั้นพระพุทธองค์เสด็จลงมา
จากดาวดึงส์แล้ว พระเจ้าแก่นจันทน์สร้างปาฏิหาริย์โดยการลุก
ขึ้นปฏิสันถารกับพระพุทธเจ้า และสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ตรัสให้
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พระเจ้าแก่นจันทน์กลับไปอยู่บนบัลลังก์เช่นเดิมเพื่อให้เป็นรูป
เปรียบเป็นที่ระลึกแห่งพระองค์ในครั้นที่ทรงดับขันธปรินิพพาน
ไปแล้ว  ส่วนต่อมาพระพุทะเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการสร้างรูป
เปรียบแห่งพระองค์ อานิสงส์จากวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้สร้าง สามารถ
จ�ำแนกอานิสงส์ในแต่ละวัตถุดิบมีไม่เหมือนกัน เช่น ผู้ที่ใช้ดินปั้น
จะยังผลอานิสงส์ได้รับผลบุญ จ�ำนวน 20 กัป ผู้ที่ใช้ไม้แกะจะยัง
ผลได้รับอานิสงส์ จ�ำนวน 25 กัป ผู้ที่สร้างด้วยงา ด้วยกระดูก ยัง
ผลได้รบั อานิสงส์ จ�ำนวน 30 กัป เป็นต้น ส่วนในรายละเอียดอืน่ ๆ
ผูเ้ ขียนจักได้นำ� เสนอต่อไปภายหน้า หรือหากท่านสนใจก็สามารถ
หาอ่านภาพส�ำเนาได้จากเว็บไซต์ที่น�ำเสนอแล้วในข้างต้น
จะเห็นได้ว่า ศรัทธาของพระพุทธศาสนาถูกก�ำกับด้วยความ
เชือ่ ทีย่ งั ผลแห่งความสุขในอนาคตกาลเบือ้ งหน้า เป็นสิง่ ทีค่ าดหวัง
ว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการท�ำความดี เนื่องด้วยได้ท�ำนุบ�ำรุง
พระพุทธศาสนา อันประกอบด้วยแก้ว 3 ประการ จากเนื้อหาใน
วรรณกรรมนัน้ ปรากฏภาพสะท้อนของสังคมในหลายแง่มมุ   เช่น  
การขับเคลือ่ นความเชือ่ ผ่านทางวรรณกรรม นิเวศวัฒนธรรมในยุค
สมัยของการบันทึก อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อศิลปกรรมท้องถิ่น
กระบวนการบ่มเพาะวิชาชีพช่าง เทคนิค วัตถุดิบในการสร้างรูป
เคารพ รวมถึงการผสมผสานทางความเชือ่ ความคิดของภาคส่วน
ต่างๆ ในสังคม เป็นต้น
ต้ อ งยอมรั บ ว่ า ศาสนาที่ พ วกเราเคารพนั บ ถื อ นั้ น อาจถู ก
ประดิษฐ์ สืบทอดเติมแต่งผสมผสานความเชือ่ จากหลายภาคส่วน
อันหลายสิ่งหลายเกี่ยวพันมาในอดีต สู่ปัจจุบัน จนเนื่องน�ำไปถึง
อนาคตกาล (วนเวียนวกวนเป็นวังวน) หากถามว่า อันไหนคือของ
จริง ของแท้ อันใดคือพุทธจริง พุทธแท้ เป็นสิง่ ทีพ่ สิ จู น์ได้ยากมาก
เพราะรากฐานแห่งพุทธ ย่อมเป็นรากฐานชุดความรูจ้ ากความเชือ่
อื่น เช่น พราหมณ์ ผี เจ้าแม่ เจ้าพ่อ ธรรมชาติ บรรพชน วีรบุรุษ
วีรสตรี ปรัชญา ฯลฯ อาจเป็นชุดความรูท้ สี่ ามารถแก้ปญ
ั หาสังคม
ตามยุคสมัยนิยม ชุดความรูท้ เี่ ชือ่ ว่าเป็นความจริง(อาจมีการพิสจู น์
บ้าง หรือเชือ่ ต่อๆ กันมาโดยไม่จำ� เป็นต้องพิสจู น์) ณ กาลเวลาขณะ
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นัน้ ย่อมผนึก ผนวกรวมเข้ากัน เลือกสรร คัดกรอง
โดยอัจฉริยภาพของมนุษย์ผู้หนึ่งในนามเรียกว่า
“ศาสดา/มหาบุรุษ” จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ใช้ชื่อยี่ห้อว่า “พุทธะ” (ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน)
การที่พวกเราคิดว่า “ศาสนาแห่งเรา” นั้นดี
ที่สุด ถูกต้องที่สุด สายกลางที่สุด (กดไลค์ให้มาก
ทีส่ ดุ ) ถ้าพิจารณาให้ดแี ล้ว ก็เปรียบดังว่าเราก�ำลัง
พายเรือวนเวียนอยู่ในอ่างน�้ำแห่ง “ศาสนานิยม”
จนเห็นแต่เพียงปริมณฑลของสระ ไม่สามารถ
พายเรือหาทางออกสู่ห้วงน�้ำอันกว้างใหญ่ได้ เป็น
อุปสรรคต่อความเป็นพุทธะ จนอาจสะท้อนให้
เห็นถึงอาการอันไม่รู้ ไม่ตื่น ไม่เบิกบาน เพราะ
อะไร เพราะเราถูกหล่อหลอม และใช้ชุดความรู้เดียวกันกับการ
จัดการส�ำนึกนิยมแบบเดียวกับรัฐชาติมายาวนาน โดยใช้สิ่งเรียก
ว่า “ศรัทธา”เป็นตัวน�ำสู่ความสุขแบบสบายๆ จะไปนิพพานโดย
ทางลัดแต่หาจุดความพอดีไม่พบ สะดวกทีจ่ ะใช้ปจั จัยซือ้ บุญ (นิพฺ
พานํ  ปจฺจยฺโย โหตุ) ละเลยการปฏิบัติตนตามหลักศีลแห่งองค์
พระศาสดา โดยอิงอาศัยเพียงแต่พลังบารมีทานอันขับเคลือ่ นผ่าน
วรรณกรรมชาดก เรือ่ งเล่าทางอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เป็นส�ำคัญ จน
บางครัง้ เกิดช่องโหว่อนั เบ้อเร่อท�ำให้มจิ ฉาชีพใช้ศาสนาบังหน้าท�ำ
มาหากินกับศรัทธาแบบเต็มบ้านเต็มเมือง พวกเราชาวพุทธจงอย่า
ปล่อยให้ความอยากได้ อยากดี อยากมีวัตถุอันพึงใจเกินจ�ำเป็น
มาบดบังปัญญา กลบเหตุและผลเถิด และผู้มีปัญญามากก็เช่นกัน
หากจิตใจไร้ “ศรัทธา” ต่อ พุทธะ ก็เปรียบเป็น “โมฆบุรุษ” กลับ
กันผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธา หลับหูหลับตา เชื่ออุตลุต เชื่อโดย ไม่
คิดไตร่ตรอง ก็เปรียบเป็น “โมหบุรุษ” ทั้งสอง เป็นคู่ที่พิสดารนัก
เปรียบประดุจ ปัญญา เป็น ประกายไฟ ศรัทธา เป็นซึง่ เชือ้ ถ้าไม่มี
กันและกัน ย่อมยากที่จะ “บรรลุความจริง”

พระพุทธรูปสลักไม้ฝีมือหลวงพ่ออ๊อด
ช่างพื้นบ้านแห่งวัดดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร
: ถ่ายเมื่อ 18 เมษายน 2556 โดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
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พระบฏ :

ผืนผ้าแห่งจิตวิญญาณ
เล่าขานงานพุทธศิลป์
กลุ่มงานวิจัยผ้าทอและชาติพันธุ์
ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีข้อห้ามที่ก�ำหนดให้ผู้หญิงไม่
อาจจะบรรลุธรรมด้วยการครองตนเป็นสมณเพศได้โดยเฉพาะผูห้ ญิง
ในประเทศไทย ลาว และเขมร เพศหญิงในฐานะอุบาสิกาจึงได้ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ปุ ถัมภ์คำ�้ จุนพระพุทธศาสนา และอุทศิ ตนรับใช้พระพุทธ
ศาสนาในรูปแบบต่างๆ การทอผ้าเพือ่ ใช้ในพระพุทธศาสนาถือเป็นรูป
แบบหนึง่ ในการสร้างสมบุญบารมีและถือเป็นหน้าทีห่ ลักของลูกผูห้ ญิง
ช่างทอผ้าจึงต้องฝึกฝนเรียนรู้ที่จะใช้เทคนิคต่างๆ ในการประดิษฐ์
สร้างสรรค์ผืนผ้าแพรพรรณอันงดงาม มีความพิถีพิถันในการเลือกใช้
วัสดุ และบรรจงทอผ้าด้วยจิตอันบริสุทธิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การ
ทอผ้าชนิดนีจ้ งึ มิใช่เป็นเพียงงานหัตถกรรมเพือ่ ใช้สอยในการด�ำรงชีวติ
สามัญเท่านั้น แต่เป็นงานหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานของ
ความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา อันถือเป็นการปฏิบัติธรรม
อย่างหนึ่ง ด้วยหวังอานิสงส์แห่งผลบุญที่จะเป็น “ปัจจัยภายหน้า”
ที่ตนจะได้รับในการ “เสวยสุข” ในภพใหม่ (สุนทรีย์แห่งลีลา ผืนผ้า
แพรพรรณ, 2553: 47-48) ลักษณะเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงนัยความ
หมายของผืนผ้าในมิติแห่งจิตวิญญาณทางศาสนา และยังสะท้อนให้
เห็นถึงแนวคิดและระบบโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่าง
น่าสนใจ
“พระบฏ” หรือ “พระบต” หมายถึงภาพของพระพุทธเจ้าที่
เขียนบนผืนผ้าทีอ่ าจใช้แทนพระพุทธรูปเมือ่ มีพธิ กี รรมนอกสถานที่ ค�ำ
ว่า “พระบฏ” รูปค�ำเดิมมาจากภาษาบาลี คือ “ปฏ” หมายถึง แผ่นผ้า
ผืนผ้า พระบฏ จึงมีความหมายได้วา่ รูปของพระพุทธเจ้าหรือเรือ่ งของ
พระพุทธเจ้าที่ได้เขียนเป็นภาพลงบนผืนผ้าหรือแผ่นผ้า คงเดช  ประ
พัฒน์ทอง (2527 อ้างถึงใน ปรมินท์ จารุวร, 2555: 7-8) อ้างหลัก
ฐานต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าจิตรกรรมหรือการเขียนภาพระบายสี
รวมทัง้ การปักเป็นภาพสีลงบนแผ่นผ้านัน้ มีมาแล้วตัง้ แต่ครัง้ พุทธกาล
คติการท�ำพระบฏในบรรดาประเทศต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา
อาจมีเค้าเดิมมาจากการท�ำธงเพื่อน�ำไปประดิษฐานศาสนสถานตาม
เทศกาลประเพณี และน่าจะมีเค้ามาจากประเทศอินเดีย หลักฐานที่
แน่ชัดที่สุดเกี่ยวกับเรื่องพระบฏในประเทศไทยปรากฏในศิลาจารึก
หลักที่ 106 ซึง่ กล่าวถึงชีวประวัตขิ องพนมไสด�ำ พระบฏจึงมีมาแต่ครัง้

สุโขทัย ราว พ.ศ.1927 เป็นต้นมา และคงมีพระบฏหลายชนิด โดยมี
การอ้างถึงพระบฎจีนด้วย พระบฏเก่าแก่ที่สุดที่มีหลักฐานหลงเหลือ
อยู่ในปัจจุบัน คือพระบฏที่ขุดค้นพบในกรุเจดีย์วัดดอกเงิน อ�ำเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในตอนปลายรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัวพบหลักฐานว่าพระบฏเปลีย่ นจากการเขียนบนแผ่นผ้ามาเป็นการ
ส่งภาพเขียนออกไปตีพิมพ์บนแผ่นกระดาษยังต่างประเทศ และนิยม
ซื้อหากันอย่างมากในสมัยนั้น
พระบฏนั้นถือเป็นศิลปะเชิงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ รวมทั้งยังเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าด้วย พระบฏถือเป็นงานศิลปะทีเ่ ป็นผลงานของมนุษย์เพือ่
ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาในจินตนาการทางพระพุทธ
ศาสนา
ทัง้ นี้ พระบฏจึงเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าทีเ่ ขียนเป็นภาพ
ของพระพุทธองค์ ตามลักษณะของมหาปริษลักษณะ 32 ประการ
เพื่อเป็นรูปเคารพแทนพระพุทธรูปในกรณีที่มีการประกอบศาสนพิธี
กลางแจ้ง ซึง่ สามารถเคลือ่ นย้ายได้งา่ ยกว่าการอัญเชิญพระพุทธรูปมา
ประดิษฐาน เช่น การน�ำมาบูชาในประเพณีการเลีย้ งดงหรือการเลีย้ ง
ผีเมือง ผีปู่แสะย่าแสะของชาวเชียงใหม่ มีการน�ำภาพพระบฏมาเพื่อ
ประกอบการแสดงการต่อสู้ระหว่างพระพุทธเจ้ากับผู้อยู่นอกศาสนา
ซึ่งเป็นการแสดงภาพพระบฏที่มีการเคลื่อนไหวของผืนผ้าท�ำให้เกิด
ความรู้สึกมากขึ้น (สุวิภา จ�ำปาวัลย์ และชัปนะ ปิ่นเงิน, 2551: 100)
เรือ่ งราวของผ้าพระบฏมิได้มปี รากฏอยูแ่ ต่เพียงในวิถวี ฒ
ั นธรรม
ของชุมชนพุทธในลุ่มน�้ำโขงเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากมีการวาดภาพ
พุทธประวัติในผืนผ้าในวิถีของชาวเอเชียแถบอื่นๆ ด้วย อาทิ ทิเบต
เนปาล อินเดีย และศรีลังกา โดยมองว่าการวาดภาพพระพุทธเจ้าใน
ผืนผ้าเป็นความสะดวกต่อการใช้และยังมีความสัมพันธ์ต่อเรื่องราว
ในหลักค�ำสอนทางศีลธรรมด้วย ตัวอย่างเช่น ในเทศกาลเตชูของชาว
ภูฏานซึ่งถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ จะจัดขึ้นที่ “ซอง” ประจ�ำเมือง
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ต่างๆ ปีละครั้งหมุนเวียนกันไป ชาวพุทธในภูฏานทุกคนต่างรอคอย
ให้เทศกาลนีม้ าถึง และในบางครัง้ ก็ยงั เดินทางไปร่วมเทศกาลนีท้ ซี่ อง
ของเมืองอืน่ ด้วย ในเทศกาลเตชูนจี้ ดั ขึน้ ทีเ่ มืองพาโรในเดือนเมษายน
ผ้าพระบฏผืนมหึมาซึง่ แสดงภาพพระปทุมสมภพ หรือ “คุรุ รินโปเช”
พระพุทธเจ้าของชาวพุทธนิกายวัชรยานตันตระ ถูกกางออกให้ผแู้ สวง
บุญได้กราบไหว้บชู า ด้วยเหตุนศี้ ลิ ปะการวาดภาพบนผืนผ้าจึงมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์แนบแน่นกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนา สะท้อน
แนวคิดของชาวพุทธทัว่ โลกเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั หลัก
ธรรมค�ำสอนและการระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าได้อย่างน่าสนใจ
มีเรื่องเล่าต�ำนานเกี่ยวกับก�ำเนิดของผ้าพระบฏในวัฒนธรรม
ของชาวพุทธในดินแดนอื่น คือ มีคัมภีร์ของชาวทิเบตแต่โบราณชื่อ
Vinayavibhanga ซึ่งเล่าว่ากษัตริย์นามว่า Bumbisara ได้น�ำของ
ขวัญไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนที่เป็นกษัตริย์นามว่า Udrayana ซึ่งทั้ง
สองต่างน�ำภาพวาดพระพุทธเจ้าบนผืนผ้าทอทีง่ ดงามมาเป็นของฝาก
เหมือนกันโดยไม่ได้นดั หมาย ภาพเล่าเรือ่ งการมอบผ้าพระบฏระหว่าง
กันของกษัตริยน์ ปี้ รากฏในในภาพสลักหิน ณ แหล่งพุทธศาสนาทีเ่ ป็น
มรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส�ำคัญ นั่นก็คือ “บุโรพุทโธ”
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ใน
ภาคกลางของเกาะชวา เป็นศาสนสถานเก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน เชื่อว่าสร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ.1293-1393
ส�ำหรับในประเทศไทย “พระบฏ” นิยมวาดเรื่องพุทธประวัติ
หรือเรื่องชาดกทศชาติ เช่น พระบฏ ภาพเขียนบนผ้า ศิลปะสมัย
ล้านนา พุทธศตวรรษที่ 21-22 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
เป็นเรือ่ งเล่าหลังจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาพระอภิธรรมโปรดพุทธ
มารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้ว พระพุทธองค์ก็เสด็จกลับลงสู่โลก
มนุษย์ใกล้กับประตูเมืองสังกัสสะ พระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้อง
ขวาคอยนมัสการรับเสด็จ ลักษณะเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่อง
ราวที่มีนัยยะบอกการด�ำรงอยู่ของพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์ เพื่อ
พระองค์จะได้ช่วยเหลือ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และอวมงคลทั้งหลาย
รวมทั้งยังเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่มวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
ภาพพระพุทธเจ้าบนผืนผ้าจึงแสดงให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ ความ

9

ศรัทธาของชาวพุทธผ่านรูปแบบเรื่องเล่าด้วยภาพได้อย่างเด่นชัด
การน�ำเสนอเรื่องเล่าชาดกหรือพุทธประวัติผ่านภาพวาดบนผืนผ้าซึ่ง
เป็นงานหัตถศิลป์ทงี่ ดงามถือเป็นเครือ่ งมือทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบ
หนึง่ ทีจ่ ะน้อมน�ำเอาหลักธรรมค�ำสอนผ่านเรือ่ งเล่าเป็นเรือ่ งราวชาดก
และพุทธประวัติเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มองเห็นและเข้าใจโดยง่าย
และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ดังที่ ปรมินท์ จารุวร (2555: 143) อธิบายว่า ในอดีตพระบฏ
เรื่องเวสสันดรสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องกัณฑ์เทศน์ซึ่งใช้ทั้งในพิธี
เทศน์มหาชาติของวัดหลวงและวัดตามชนบท เมือ่ น�ำมาถวายวัดแล้ว
ก็จะน�ำมาใช้ตกแต่งศาลาโรงธรรมหรือศาลาการเปรียญโดยแขวนตาม
เสาต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม อีกทั้งยังเพื่อให้ความรู้เรื่องพุทธ
ประวัติและเวสสันดรแก่ชาวบ้านในอดีต ซึ่งการรู้หนังสือยังไม่แพร่
หลายเช่นในปัจจุบัน พระบฏจึงเป็นงานจิตรกรรมหรือทัศนศิลป์ที่
เมื่อน�ำมาประกอบกับคีตศิลป์อย่างการแหล่การเทศน์ของพระภิกษุ
สงฆ์โดยเฉพาะในการเทศน์เวสสันดรที่เป็นตอนที่ตรงกับภาพแล้ว ก็
ท�ำให้ชาวบ้านเข้าใจทั้งภาพและรสของวรรณกรรมหรือวรรณศิลป์
จากเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้น การชมภาพพระบฏให้เข้าใจได้อรรถรสเต็ม
ที่จึงเกิดจากการผสานศิลป์แขนงต่างๆ ทั้งทัศนศิลป์ คีตศิลป์ และ
วรรณศิลป์เข้าด้วยกันนั่นเอง
อ้างอิง
ปรมินท์ จารุวร. พระบฏ พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรือ่ งเวสสันดร
ในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี.
กรุ ง เทพฯ: โครงการในแผนพั ฒ นาวิ ช าการ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555.
สุวิภา  จ�ำปาวัลย์ และชัปนะ  ปิ่นเงิน. การศึกษาพุทธสัญลักษณ์ล้าน
นา. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
สุนทรียแ์ ห่งลีลา ผืนผ้าแพรพรรณ พินจิ ชิน้ เด่นของพิพธิ ภัณฑ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ.
เชียงใหม่: ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ, 2553.
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จาก “แห่พระบาง” ถึง “แห่พระใส”
ว่าด้วยร่องรอยสายสัมพันธ์
วัฒนธรรมไทย-ลาว

กลุ่มงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในช่วงสงกรานต์ของทุกๆ ปี หลายต่อหลายครัง้ เรามักจะเห็น
ภาพข่าวทั้งในโทรทัศน์และหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับน�ำเสนอ
เรื่องราวประเพณีการแห่หลวงพ่อพระใส แห่งวัดโพธิ์ชัย อ�ำเภอ
เมืองหนองคาย ซึ่งมีผู้คนนับพันนับหมื่นแห่แหนเดินทางไปร่วม
ในงานแห่และสรงน�้ำหลวงพ่อพระใสอย่างมากล้น กลายเป็น
ประเพณีในระดับประเทศที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ชาตินิยมเดินทางเข้ามาร่วมในงานมากขึ้น
ในวันนี้ จังหวัดหนองคายกลายเป็นจังหวัดทีอ่ ยูใ่ นไกด์บคุ๊ ส์ที่
ส�ำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของไทยไปแล้ว ทั้งนี้หนองคายเป็น
จังหวัดชายแดนที่ติดกับเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ลาว มีสะพานมิตรภาพเชื่อมสองฝั่งโขงเป็นที่แรกเลยทีเดียว อีก
ทั้งยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน�้ำโขงที่เรียบง่ายและน่าสนใจ
มีบรรยากาศและ “กลิ่นอาย” ของความเป็นชนบทแบบไทยลาว
ที่เป็นเสน่ห์ดึดดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้อย่างน่าประทับใจ
อย่างทีก่ ล่าวมาแล้วในเบือ้ งต้นว่า “การแห่หลวงพ่อพระใส”
เป็นประเพณีนยิ มทีจ่ ดั ขึน้ ในทุกปีของช่วงสงกรานต์ ซึง่ ธรรมเนียม
ประเพณีการสรงน�้ำพระพุทธรูป ถือว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในวิถี
สังคมไทยโดยทัว่ ไปในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับในสังคมไทย
อีสานและลาวซึง่ ถือเป็นกลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ วี ถิ ชี วี ติ วัฒนธรรมร่วมกัน
มาแต่อดีต การสรงน�ำ้ พระพุทธรูปถือเป็นวัฒนธรรมทางความเชือ่
ที่สืบทอดกันมายาวนาน มีนัยความหมายต่อความเชื่อทางพุทธ
ศาสนาและการด�ำเนินชีวิตโดยทั่วไป
ในช่วงสงกรานต์ภาพลักษณ์เชิงประเพณีทมี่ กี ารแห่พระพุทธ
รูปส�ำคัญที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองมีปรากฏให้เห็นไม่มากนัก ที่โดด
เด่นในชุมชนลุ่มน�้ำโขงฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน นั่นก็คือ “ประเพณี
การแห่พระบาง” แห่งเมืองหลวงพระบาง อันเป็นเมืองมรดกโลก

ในลุ่มน�้ำโขงที่มีเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือน
เป็นจ�ำนวนมาก การแห่พระบางในอดีตถือเป็นพระราชพิธีของ
ราชส�ำนัก แต่ปจั จุบนั กลายเป็นพิธขี องชาวราษฎร์ทวั่ ไปแล้ว ทัง้ นี้
การน�ำองค์พระบางออกมาจาก “หอค�ำ” หรือพระราชวังเก่า หรือ
พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติเมืองหลวงพระบางในปัจจุบนั ถือเป็นกิจกรรม
เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลวัฒนาถาวรและความเจริญรุ่งเรืองให้
เกิดขึ้นแก่บ้านแก่เมือง
พิ ธี อั ญ เชิ ญ พระบางลงสรง เป็ น “ราชพิ ธี ห ลวงของเจ้ า
มหาชีวิต” ที่เปิดโอกาสให้คนหลวงพระบางทุกระดับได้เข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรม เจ้ามหาชีวิตเป็นประธานเสด็จน�ำพระบางจาก
หอค�ำไปยังผามพระบาง ณ วัดใหม่ศรีสุวรรณภูมาราม พร้อม
บรรดาขุนนางระดับเจ้าพระยาหลวง เจ้าพระยา เพีย แสน และ
มวลหมูข่ า้ ราชบริพารราชส�ำนัก ด้วยเป็นราชพิธหี ลวง ข้าราชการ
ชั้นสูงจะแต่งกายด้วยชุดพิธีการ แล้วจะมีการจัดขบวนอัญเชิญ
พระบางไปประดิษฐานบนวอพระบาง แล้วหามแห่ด้วยบรรดา
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ การอัญเชิญพระบางจะเคลื่อนไป
ยังวัดใหม่เพื่อให้ผู้คนได้ร่วมสรงน�้ำพระบาง อย่างไรก็ตาม ครั้น
เปลีย่ นแปลงการปกครอง “ราชพิธสี รงน�ำ้ พระบาง” ได้ถกู ยกเลิก
ครัน้ เมือ่ หลวงพระบางได้กา้ วย่างสูบ่ ริบทของการรือ้ ฟืน้ มรดกทาง
วัฒนธรรมประเพณี จึงถูกเรียกกลับมาประกอบไว้ในบุญปีใหม่
หลวงพระบางอีกครัง้ หนึง่ โดยก�ำหนดพืน้ ที่ เวลา และรูปแบบเช่น
เดิม แต่ได้เปลี่ยนความหมายจาก “ราชพิธี” เป็น “รัฐพิธี” แทน
แล้วเปลี่ยนตัวแสดงหลักจาก “เจ้ามหาชีวิต” เป็น “เจ้าแขวง”
และข้าราชการชัน้ สูงเป็นแกนน�ำ พรรครัฐ และพนักงานรัฐประจ�ำ
แขวงแทน (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, 2553: 235)
อย่างไรก็ตาม ในวิถคี วามเชือ่ ของชาวลาวแล้ว การได้รว่ มสรง
พระบางอันเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญทางความเชื่อและจิตวิญญาณ ก็
เสมือนเป็นการช่วยค�ำ้ จุนจิตใจและสร้างความเชือ่ มัน่ ในเรือ่ งมงคล
ความเจริญรุง่ เรือง ทัง้ นีส้ ายน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านองค์พระบางก็เป็นเหมือน
สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ (fertility) ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้คน
ชุมชน และบ้านเมือง
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ย้อนกลับมาทีป่ ระเพณีการแห่และสรงน�ำ้ หลวงพ่อพระใส ซึง่
ถือเป็นพุทธศิลป์ที่มีร่องรองทางด้านศิลปะว่ามาจากดินแดนลาว
เช่นกัน กล่าวคือตามประวัติของหลวงพ่อพระใสเล่าว่า
“พระใส รวมทั้งพระพุทธรูปส�ำคัญอีกสององค์ คือ พระสุก
และพระเสริม สร้างขึ้นโดยพระราชธิดาแห่งกษัตริย์ล้านช้าง 3
พระองค์ โดยตั้งชื่อตามพระนามผู้สร้างว่า “พระสุก พระใส พระ
เสริม” ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระบัญชาให้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 3
พระองค์จากอาณาจักรล้านช้างสู่สยามประเทศ หลวงพ่อพระสุก
ยังจมอยู่ในแม่น�้ำโขงที่อ�ำเภอโพนพิสัย ส่วนหลวงพ่อพระเสริม
ประดิษฐานอยู่ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ และหลวงพ่อพระใส
ยังคงประดิษฐานไว้ ณ วัดโพธิช์ ยั จังหวัดหนองคายมาตราบจนถึง
ทุกวันนี้ พระพุทธรูปทัง้ 3 องค์นี้ เป็นพระพุทธรูปทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
ตลอดสองฝากฝัง่ แม่นำ�้ โขงให้ความเคารพบูชาและศรัทธาเลือ่ มใส
เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ปรากฏเรื่อย
มาตราบเท่าทุกวันนี้”

การอัญเชิญหลวงพ่อพระใสจากโบสถ์วัดโพธิ์ชัย แล้วแห่
รอบพระอุโบสถ 3 รอบ หลังจากนั้นจึงมีการน�ำหลวงพ่อพระใส
ขึ้นประดิษฐานบนรถแห่เป็นพระประธานน�ำหน้าขบวนรถแห่
พระพุทธรูปจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลหนองคายเพือ่ แห่รอบ
เมืองให้ประชาชนและนักท่องเทีย่ วได้รว่ มสรงน�ำ้ เฉกเช่นเดียวกับ
การสรงน�้ำพระบางในวิถีวัฒนธรรมของชาวลาวด้วยเช่นกัน
“การสรงน�้ำพระพุทธรูป” ถือเป็นสัญลักษณ์เชิงพิธีกรรม
ที่มีนัยความหมายบ่งบอกถึงความศรัทธาและการนับถือบูชา
พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีนัยยะเกี่ยวโยงกับเรื่องราวความ
เจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์แห่งน�้ำฟ้าน�้ำฝน (fertility) อัน
เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งต่อผู้คนที่อดีตเคยมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่ในสังคม
เกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้ ภาพลักษณ์ของพระพุทธรูปที่ถูกแห่แหน
ไปยังที่ต่างๆ แล้วที่แห่งนั้นต่างมีสายน�้ำหลั่งไหลมาเป็นจ�ำนวน
มาก ถึงแม้ในช่วงเวลาดังกล่าว (เดือนเมษายน) จะเป็นฤดูแล้ง
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ก็ตาม ฉะนั้น พฤติกรรมการสรงน�้ำพระพุทธรูปทั้งพระบางและ
พระใสซึ่งก็เป็นจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นใน
วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยกับลาว
ทั้งนี้ “วัฒนธรรมสัมพันธ์” หรือภาษาอังกฤษใช้ค�ำว่า “cultural Relativity” หมายถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม คือภาวะที่
พฤติกรรมของคนในสังคมจะประการใด ย่อมมีความเกีย่ วข้องกับ
วัฒนธรรมของสังคมนัน้ ๆ หรืออีกนัยหนึง่ วัฒนธรรมย่อมมีอทิ ธิพล
ต่อคนในสังคม คนที่อยู่ในวัฒนธรรมต่างกันย่อมมีพฤติกรรมต่าง
กัน การกระท�ำที่ถือว่าไม่สมควรในวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะถือว่า
เป็นเรื่องธรรมดาในอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็ได้ (พจนานุกรมศัพท์
สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2524: 104)
ด้วยเหตุนี้ ประเพณีการแห่และสรงน�้ำพระพุทธรูปของชาวไทย
อีสานกับชาวลาวซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เคยมีวัฒนธรรม
และส�ำนึกประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ร่วมกัน จึงแสดงให้เห็นนัยของ
ความสัมพันธ์ผ่านประเพณีพิธีกรรมได้เช่นกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในเชิงประวัติของหลวงพ่อพระใสก็ถือ
เป็นพุทธวัตถุที่เดินทางมาจากฝั่งลาว กลิ่นอายของความเป็นลาว
ยังคงปรากฏอยู่ในตัวตนของพระพุทธรูปองค์นี้ผ่านชื่อเรียกขาน
ว่า “พระใส” ทีพ่ อ้ งกับชือ่ พระราชธิดากษัตริยล์ า้ นช้างอย่างเลีย่ ง
ไม่ได้ ภาพการสรงน�้ำเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลที่เคยปฏิบัติสืบ
เนื่องมาแต่ในวิถีวัฒนธรรมลาวร่วมกัน ก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลงเหลือ
ให้ชมุ ชนโพธิช์ ยั ได้สบื ทอดปฏิบตั กิ นั มา ถึงแม้วา่ ทุกวันนี้ หลวงพ่อ
พระใสจะได้ก้าวย่างไปสู่ความเป็นมหาชนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุที่มี
ผู้คนศรัทธาที่มิใช่เพียงคนหนองคาย แต่กลับเป็นพุทธศาสนิกชน
จากทัว่ ประเทศและจากฝัง่ ประเทศเพือ่ นบ้านอย่างลาวทีเ่ ดินทาง
มาเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
ภาพการแห่พระพุทธรูปส�ำคัญ การสรงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่
เมืองอย่างกรณีของ “พระบาง” และ “พระใส” ในช่วงประเพณี
สงกรานต์ของชาวไทยและชาวลาวในชุมชนชายแดนแม่นำ�้ โขงนัน้
จึงเป็นเครือ่ งหมายเชิงสัญลักษณ์ทชี่ ว่ ยส่องสะท้อนให้เห็นมิตคิ วาม
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวได้อย่างน่าสนใจ

12

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

เปิดโลกอาเซียน:

เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมพม่าผ่านประเพณี
ล้างหน้าพระมหามัยมุนี
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ประเทศพม่าหรือชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการสากลว่า “สาธารณรัฐ
สังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์” (Myanmar) ประเทศพม่าทีค่ นไทยเรียก
ขานกันมานานเป็นประเทศทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ทเี่ ก่าแก่มากประเทศหนึง่
ในดินแดนอุษาคเนย์ แต่ด้วยสภาพของภูมิศาสตร์และความขัดแย้ง
กันเองภายในประเทศ ท�ำให้ในอดีตพม่าไม่ได้มีบทบาทมากเท่าใดนัก
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนมาถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-16
ภายใต้ราชวงศ์ตองอู ทีน่ ำ� โดยพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ และบุคคลทีท่ ำ� ให้
พม่ามีบทบาทมากยิ่งขึ้น คือ พระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnuang) จึงเป็น
เหตุท�ำให้พม่ามีความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศกับอาณา
จักรอื่นๆ ในอุษาคเนย์ ซึ่งรวมถึงราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาของไทย
ด้วย (สมเกียรติ  โล่หเ์ พชรัตน์. วิเคราะห์ประวัตกิ ารนับถือศาสนาพุทธ
และศิลปะพระพุทธรูปในเอเชีย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2546: 286)
ในวันนีพ้ ม่าเปิดประเทศก้าวเข้าสูค่ วามเป็นประชาคมอาเซียนร่วม
กับนานาประเทศในแถบนี้ ด้วยความหลากหลายและมนต์เสน่ห์แห่ง
วัฒนธรรมสังคมที่อบอวลไปด้วย “กลิ่นอาย” พม่าในแบบเก่าๆ ที่ยัง
คงมีอยู่ ซึง่ อีกไม่นานนักอิทธิพลของทุนนิยมและกระแสโลกาภิวตั น์คง
หลัง่ ไหลเข้าอย่างเต็มที่ จนท�ำให้พม่าอาจต้องกลายรูปโฉมแปรเปลีย่ น
ไปจากเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
วัฒนธรรมพุทธศาสนาถือเป็นมนต์เสน่ห์อันส�ำคัญ และเป็นสิ่งที่
สะท้อนให้เห็นตัวตนทางวัฒนธรรมของคนพม่าได้อย่างเด่นชัดเรื่อง
หนึง่ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานด้านพุทธสถานทีส่ ำ� คัญๆ อาทิ พระธาตุ
เจดียช์ เวดากอง เมืองพุกามทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไปด้วยพระธาตุเจดียร์ าวกับ
เป็นเมือง “ทะเลแห่งเจดีย”์ รวมถึงพระพุทธรูปส�ำคัญๆ อีกจ�ำนวนมาก
และหนึ่งในนั้นที่ผู้คนรู้จักกันดี นั่นก็คือ “พระมหามัยมุนี” ณ วัดมหา
มัยมุนี แห่งเมืองมัณฑะเลย์ หรือเรียกในชื่อเล่นๆ ส�ำหรับคนไทยก็คือ
“พระตัวนิ่ม” ด้วยเหตุที่องค์พระพุทธรูปสีทองอร่ามนั้นถูกปิดทองมา
เนิ่นนาน มองเห็นแต่ส่วนพระพักตร์ที่เอิบอิ่มเปล่งปลั่งงดงามยิ่ง จน
หนาท�ำให้มองไม่เห็นองค์พระ ทั้งนี้หากได้ไปสัมผัสแล้วจะพบว่าองค์
พระพุทธรูปตามเนื้อตามตัวนั้นจะมีความนิ่มที่เกิดจากแผ่นทองที่ถูก
ปิดจนหนา ซึ่งเป็นที่มาของค�ำเรียกขานนั่นเอง
ส�ำหรับชาวพุทธแห่งลุ่มน�้ำอิระวดีเชื่อกันมาแต่ไหนแต่ไรว่า พระ
มหามัยมุนีสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยองค์พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าทรงประทาน “ลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์” เข้าไปในกายพระพุทธรูป
องค์นี้ ประหนึ่งได้มอบชีวิตจิตวิญญาณไว้เป็นตัวแทน จึงเป็นที่มาของ
ธรรมเนียมการล้างพระพักตร์ให้องค์พระทุกๆ รุง่ สาง เหมือนคนเราต้อง
ล้างหน้าแปรงฟันทุกเช้า นอกจากนี้ ชาวพม่าเองยังเชื่อว่าพระมหามัย
มุนถี อื เป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิส์ งู สุด 1 ใน 7 ทีค่ รัง้ หนึง่ ในชีวติ พึงต้องไปสักการ
บูชา
ความศรัทธาของชาวพม่าทีม่ ากยิง่ ต่อองค์พระมหามัยมุนปี รากฏ
ให้เห็นเด่นชัดจาก “พิธีการล้างพระพักตร์พระพุทธรูป” หรือเรียกอีก
อย่างว่า “ล้างหน้าพระเจ้า” ที่ถือปฏิบัติกันมาโดยมิได้หยุดแม้แต่วัน
เดียวเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ว่ากันว่าชาวพม่าถือปฏิบตั กิ นั สืบมา
จนกลายเป็นประเพณีลา้ งหน้าพระพุทธรูปไปแล้ว ทัง้ นีช้ าวพม่าจะเดิน
ทางมาทีว่ ดั แห่งนีต้ งั้ แต่ตสี ตี่ หี า้ เพือ่ ประพรมพระพักตร์องค์พระด้วยน�ำ้
ผสมเครือ่ งหอมทีฝ่ นจากเปลือกไม้ “ทานาคา” ใช้ผา้ สะอาดลูบไล้ดว้ ย
เครื่องหอมทั่วพระพักตร์ แล้วใช้ผ้าขนหนูเช็ดให้แห้งและขัดสีให้เนื้อ
ทองเป็นเงางาม เชื่อกันว่าท�ำแบบนี้เพราะมองว่าพระพุทธรูปนั้นยังมี
ชีวติ เหมือนกับปุถชุ นทัว่ ไป เช่นนีต้ นื่ เช้าขึน้ มาจึงต้องมีการล้างหน้าล้าง
ตา ความเชื่อลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่า ชาวพม่ามองว่าพระพุทธเจ้า
นั้นอยู่กับตนในบ้านในเมือง และมีพลังอ�ำนาจที่จะบันดาลความเจริญ
รุ่งเรือง ความอยู่ดีมีสุข และเป็นตัวแทนของศีลธรรม ความดีงามที่
ด�ำรงอยู่ในสังคมพม่ามาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ การขึ้นไปกราบไหว้ และ
ท�ำความสะอาด รวมทั้งปิดทององค์พระนั้นได้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ชาย
เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้หญิงผู้ชายชาวพม่า รวมทั้งชาวพุทธที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวและแสวงบุญยังวัดพระมหามัยมุนีนี้ ก็มักนิยมมาร่วมใน
พิธีกรรมส�ำคัญตั้งแต่รุ่งเช้า นั่นก็คือ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
อันเป็นเสมือนการสะสมบุญบารมีอกี อย่างหนึง่ เริม่ แต่ชาวบ้านก็จะน�ำ
ผ้าขนหนูที่เช็ดหน้าพระพุทธรูปกลับไปบูชา คนที่น�ำเครื่องหอมตะนะ
คามาถวาย ก็เตรียมภาชนะมาใส่นำ�้ ล้างพระพักตร์สว่ นทีเ่ หลือ กลับไป
ประพรมบ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ กระทั่งร่างกายตนเพื่อความเป็น
สิริมงคล
ส�ำหรับประวัตทิ มี่ าของวัดมหามุนหี รือมหามัยมนี พบว่าภายหลัง
จากที่พระเจ้าโบด่อพยาทรงมีชัยชนะเหนืออาณาจักยะไข่ ในปี ค.ศ.
1784 พระองค์ได้น�ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองยะไข่ คือ พระมหามัย
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มุนีจากวิหารมหามุนีที่ธัญญวดีกลับมายังอมรปุระ และได้ประดิษฐาน
ไว้ในวิหารแห่งหนึง่ บริเวณทางตอนเหนือของเมืองอมรปุระ ต่อเนือ่ งกับ
ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ พระพุทธรูปองค์นี้สูงถึงราว 3.5 เมตร
ได้รบั การเคารพบูชาเป็นอันมาก พุทธศาสนิกชนได้พากันปิดทองตลอด
ทัง้ องค์จนไม่สามารถมองเห็นลักษณะดัง้ เดิมได้ คงมีแต่พระพักตร์ทที่ ำ�
ขึ้นภายหลัง เชื่อกันว่าพระพุทธรูปมหามัยมุนีนี้สร้างขึ้นจากชิ้นส่วน
พระพุทธรูปส�ำริด ซึ่งพงศาวดารกล่าวว่าแตกหักเป็นหลายส่วน เมื่อ
มีการเคลื่อนย้ายในตอนแรก ปัจจุบันพระพุทธรูปมหามัยมุนีถือเป็น
หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส�ำคัญของชาวพม่า นอกเหนือจากเจดีย์ชเวดาก
องที่ร่างกุ้ง เจดีย์ชเวมอดอที่หงสาวดี และเจดีย์ไจติโยในรัฐมอญ (สุร
สวัสดิ์   ศุขสวัสดิ์. ศิลปะในประเทศพม่า. กรุงเทพฯ: สายธาร, 2554.
หน้า 284)
นอกจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ศิลป์แล้ว ยังพบว่ามีเรื่อง
เล่าเป็นต�ำนานเกี่ยวกับองค์พระมหามัยมุนีที่น่าสนใจ ดังที่ สุปรียา  
ห้องแซง (2555: 97-99) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พม่า ไต สามสายน�้ำ”
ว่า
“พระมหามัยมุนี” ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อกันว่า
มีอายุเกือบ 2,000 ปีมาแล้ว ตามต�ำนานเล่าขานมาว่า พระพุทธเจ้า
เคยเสด็จไปแสดงธรรมโปรดชาวเมืองธรรมวดี หรือเมืองยะไข่ใน
ปัจจุบนั ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตะวันตกของพม่า พระเจ้าจันทสุรยิ ะผูค้ รองเมือง
ทรงทูลขอให้พระองค์โปรดสร้างตัวแทนไว้ให้ชาวพุทธ พระพุทธเจ้าจึง
ประทับท�ำสมาธิใต้ต้นโพธิ์ และโปรดให้ท้าวสักกะ (พระอินทร์) เป็นผู้
สร้างพระพุทธรูปตามพุทธลักษณะ ชาวพม่าจึงเชื่อกันว่า พระมหามัย
มุนีเป็นหนึ่งในห้าของพระพุทธรูปที่เหมือนพระพุทธเจ้ามากที่สุดองค์
หนึ่ง”
อย่างไรก็ตาม เรือ่ งราวข้างต้นก็เป็นเรือ่ งเล่าแบบต�ำนานปรัมปรา
ที่อ้างอิงไปถึงยุคของพระพุทธเจ้า แต่ในหลักฐานด้านโบราณคดีนั้นมี
กล่าวไว้ว่า
“เมืองธรรมวดีนั้นสร้างขึ้นประมาณ 600 ปีหลังการปรินิพพาน
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พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงให้ช่างหล่อพระมหามัยมุนีขึ้นเมื่อปี พ.ศ.689
และประดิษฐานที่ยะไข่อยู่นานเป็นเวลาหนึ่งพันหกร้อยกว่าปี แม้พระ
เจ้าอโนรธาแห่งอาณาจักรพุกามก็ไม่สามารถน�ำพระมหามัยมุนีกลับ
พุกามได้ จนกระทัง่ ถึงสมัยของพระเจ้าปดุงแห่งอาณาจักรอังวะ ได้ยก
ไพร่พลไปโจมตียะไข่ในปี พ.ศ.2327 เมื่อชนะศึกกองทัพของพระองค์
ก็น�ำพระมหามัยมุนีกลับมาด้วย แต่เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก ต้อง
ข้ามน�้ำข้ามทะเลข้ามภูเขา ถึงกับต้องตัดองค์พระออกเป็นสามชิ้น
การน�ำพระมหามัยมุนีมาจากยะไข่นั้น มีประติมากรรมโบราณ
ของเขมรที่หล่อด้วยทองส�ำริดมาด้วย ซึ่งรูปปั้นเหล่านี้คือผู้พิทักษ์ใน
นครวัดเป็นหมูร่ ปู ปัน้ ทัง้ หมด 30 ชิน้ แต่การเดินทางไกลไปหลายพืน้ ที่
เนือ่ งจากตกอยูใ่ นภาวะสงครามหลายครัง้ จาก 30 จึงเหลือตกทอดมา
ถึงอังวะเพียงแค่ 6 ชิ้น
เดิมทีเมื่อคราวกรุงศรีอยุธยา ที่พระเจ้าสามพระยายกทัพไปตี
นครหลวงของกัมพูชาครานั้น ก็ทรงน�ำรูปปั้นส�ำริดนี้กลับมาเมืองไทย
ครั้งพระเจ้าบุเรงนองผู้ชนะสิบทิศยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาจนกรุง
แตกใน พ.ศ.2112 ทรงให้เชลยไทยขนรูปปั้นส�ำริดทั้งหมด 30 ชิ้นไป
ยังกรุงหงสาวดี แต่สมัยพระเจ้านันทบุเรงขึน้ ครองราชย์ พระองค์ทรงสู้
ศึกหลายด้าน ท�ำให้พระเจ้าราชาจีแห่งกรุงยะไข่ได้โอกาสทรงเข้าโจมตี
หงสาวดี และทรงน�ำรูปปัน้ ส�ำริดไปยังกรุงยะไข่ และพระเจ้าปดุงก็ทรง
เข้าไปท�ำสงครามกับยะไข่อีก ท�ำให้รูปปั้นโบราณที่มีคุณค่าหลงเหลือ
จากภัยสงครามมาอยู่ในที่สุดท้ายเพียงไม่กี่ชิ้น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวยะไข่ที่ขนมาอังวะอย่างสมบุก
สมบัน จนองค์พระช�ำรุดและบอกช�้ำ  ได้รับการประกอบขึ้นใหม่โดย
ใช้ทองค�ำมาประดับ พระเจ้าปดุงโปรดให้สร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐาน
พระพุทธรูปองค์นี้ จนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าสีป้อได้เกิดไฟไหม้วัดจน
ทองค�ำเปลวทีป่ ดิ องค์พระละลายท�ำให้ผวิ ไหม้พพุ อง ต่อมาจึงได้มกี าร
บูรณะและสร้างวัดใหม่ใหญ่กว่าเดิมประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่สบื
มาจนทุกวันนี้
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สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมกับวิทยาลัยภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน
มหาวิทยาลัย ทักษิณ จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชัน้ 1 สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รว่ มจัดโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างคณะผู้
บริหารและนักวิจยั วิทยาลัยภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดพัทลุง กับคณะผู้บริหารและนักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มชาว
บ้านอ�ำเภอโกสุมพิสัย เครือข่าวเกษตรกรชาวนา โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อ�ำนวยการสถาบันฯ เป็น
ประธานเปิดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกล่าวต้อนรับ
คณะผูบ้ ริหาร นักวิจยั นักวิชาการ และชาวบ้านปักษ์ใต้ทเี่ ดินทาง
มาสาธิตภูมปิ ญ
ั ญาด้านต่างๆ ซึง่ น�ำโดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วเิ ชียร
แก้วบุญส่ง ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน ต้อนรับรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษ
ยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยีย่ มชม เอกสารโบราณ
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีย์นุสรณ์ วัด
มหาชัย พระอารามหลวง โดยมีพระครูปลัดอุทยั อุทโย นายชูชาติ
ราชจันทร์ นักวิชาการช�ำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน /ประธานโครงการอนุรกั ษ์ใบลานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม น�ำเยี่ยมชมและบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับเอกสารโบราณอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำ�สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
ประจำ�ปี 2555

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร อาจารย์ประจ�ำภาค
วิ ช าภาษาไทยและภาษาตะวั น ออก คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้
ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช
2555 จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
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กลุม่ งานอนุรกั ษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนาทราย
วิทยาคม จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณภา รองผู้อ�ำนวย
การฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และพร้อมด้วยบุคลากร
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน คณะครูและนักเรียนจาก
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ�ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
จ�ำนวน 46 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชมพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลา
นพระอริยาณุวัตรเขมจารีนุสรณ์ ณ วัดมหาชัย(พระอารามหลวง)
ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทางโครงการ
อนุรกั ษ์คมั ภีรใ์ บลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจยั ศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน ใช้เป็นศูนย์ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสารโบราณ
งานแถลงข่ า วโครงการประกวดศิ ล ปกรรมร่ ว มสมั ย
ลุ่มน้ำ�โขง ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยงานสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ห้าง
หุ้นส่วนจ�ำกัด อีฮงมดแดงมอเตอร์ ห้างทองอุเทน มหาสารคาม
และสมาคมศิลปินอีสาน ก�ำหนดจัดการประกวดและการแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน�้ำโขง ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2555 โดยมี ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย อาจารย์
นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ,ผู้
ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจนิ บุตรดีสวุ รรณ รองอธิการบดีฝา่ ยศิลป
วัฒนธรรมและกิจการพิเศษ , อาจารย์อำ� มฤทธิ์ ชูสวุ รรณ ผูอ้ ำ� นวย
การหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการจัดงาน ได้
ร่วมแถลงข่าวถึงรายละเอียดของโครงการประกวดศิลปกรรมร่วม
สมัยลุ่มน�้ำโขง ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้น รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้
สื่อมวลชนได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็น
วิทยากร บรรยายในงานจัดอบรมหลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม
หงษ์สวุ รรณ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มมส. ได้เป็นวิทยากรบรรยายในงานจัดอบรมหลักสูตรภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
+1 (เขมร  พม่า  ลาว  เวียดนามและจีน) โดยมี ดร.เบญจลักษณ์  
น�้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน
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สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน
ประจำ�ปี พ.ศ.2555

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้น
บ้านอีสานประจ�ำปี 2555 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมถวาย
ราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวแสดง
ความยินดีกับศิลปินที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ และผู้มีคุณูปการในการสร้างสรรค์ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สวุ รรณ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน ในการ
นี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิลปินพื้นบ้านอีสานที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้เข้าร่วม ณ บริเวณชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ใช้ในราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพื้นที่ในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000

ชำ�ระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่  1/2533
ปณฝ. โนนศรีสวัสดิิ์

