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ประทับ ใจในศิ ล ปะวัฒ นธรรมของล้ านนา ในเรื่ องของไตรภูมิที่ถู กออกแบบไว้ในสั ต ตภัณฑ์ หรื อเชิ ง เทีย น
เครื่องบูชาที่พบเห็นได้เฉพาะในล้านนา ที่เป็นการออกแบบผสมผสานความหมายเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องไตรภูมิ
ผ่านออกมาในสัตตภัณฑ์แต่ละชิ้นงาน ด้วยเทคนิคเฉพาะและหลากหลายวิธีการของแต่ละสกุลช่าง ที่มีความเรียบ
ง่าย จริงตรง และบริสุทธ์ของล้านนา ผู้วิจัยจึงเกิดความประทับใจและนาเอาสัตตภัณฑ์มาเป็นจุดเริ่มต้นของแรง
บันดาลใจในการออกแบบภายในของวิหารพระเจ้าหมื่นองค์ จากบทสรุปรวบยอดเรื่องไตรภูมิที่สร้างเป็นเชิงเทียน
หน้าพระประธาน จนกลายมาเป็นผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ และระดมสรรพวิทยาการของผู้วิจัยทั้งหมด
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คาศั พท์ที่เ ฉพาะท่า นศาสตราจารย์เ กีย รติ คุณชลู ด นิ่มเสมอ ได้ กรุ ณาคิด ค้นไว้ให้ ณ วิหารพระเจ้าหมื่นองค์
จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้วิจัยได้นามาใช้เป็นชื่อของวิทยานิพนธ์นี้ โดยนับว่าเป็นการสร้างสรรค์ครั้งใหม่ ที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อนในงานศิลปะการจัดวาง
ความเข้าใจในพัฒนาการของการจาลองศูนย์กลางจักรวาล ที่ถูกคลี่คลายมาจากการจัดองค์ประกอบ
ของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในปราสาทของขอม ที่มีแผนผังสัมพันธ์อยู่กับระเบียบของจักรวาลตามปรัมปราคติ
เปลี่ยนแปลงมาเป็นการเขียนรูปจิตรกรรมภายในอาคารหลังคาคลุมของศิลปะไทยประเพณีนั้น ทาให้ผู้วิจั ยมี
ความคิดริเริ่มที่จะนาศิลปะการจัดวาง (เช่นเดียวกับการจัดวางสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ลงไปในแผนผังของปราสาท
ขอม) มาใช้เพื่อสร้างสรรค์ในการออกแบบศิลปะการจัดวางภายใน วิหารพระเจ้าหมื่นองค์ โดยผู้วิจัยได้เลือกที่จะ
ใช้ “สั ต ตภั ณ ฑ์ ” หรื อ เชิ ง เที ย น เครื่ อ งสั กการะบู ช าทางศาสนาของทางล้ า นนามานาเสนอ เนื่ อ งจากมี
ความสัมพันธ์ทั้งในแง่ของคติการสร้าง ความเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมในพื้นที่ ทั้งรูปแบบและเนื้อหา เทคนิคเฉพาะ
ของแต่ละสกุลช่างที่แตกต่างและน่าสนใจ รวมไปถึงการสร้างความหมายใหม่ให้กับตัวของวัตถุเองในที่สุด ตลอด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้นทาให้ผู้วิจัย เกิดองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งและมีความเข้าใจเพียงพอที่จะทาให้ผู้วิจัย กล้า
ตัดสินใจที่จะลดและละอัตตาของตนเอง และนั่นเองคือจุดก้าวกระโดดของผู้วิจัย เป็นผลที่ได้รับมาจากฝึกฝน
ทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง และทาความเข้าใจกับกระบวนการทางานในทุกๆ
ส่วน จนเกิดเป็นผลงานการสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ในรูปแบบของ ไตรภูมิล้านนา ศิลปะการจัดวางภายใน วิหาร
พระเจ้าหมื่นองค์ ณ วัดมุงเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
คาสาคัญ : ไตรภูมิล้านนา ศิลปะการจัดวางภายใน วิหารพระเจ้าหมื่นองค์
Abstract

“Trai-Bhumi Lanna Interior Installation Art of Lanna temple in Wiharn Prajao Maun
Maung, Chiang Rai”, The Projects creates works that represent the Lanna contemporary and
the reflection of individuality of the researcher by using impression of Lanna’s arts and culture.
The Trai-Bhumi is designed and symbolized into the every single sacred object such as,
candlesticks, etc., that can be seen only in Lanna style, Furthermore, each sacred object
shows diversity of craftsmanship techniques in each gerne that represents real simplicity, true
and wholesome of Lanna’s culture. The researcher was impressed and took the sacred objects
as the starting point of inspiration to create interior design of Wiharn Prajao Maun Maung. From
the summary of the Trai-Bhumi which is used to create canslesticks in front of the main
Buddha Statue, it become a creative design thatmobilize all knowledge of the researcher to
creative work which is call “Interior Installation Art”, the specific word that an honored
professeur, Chalood Misamer has been prescribed only for Wiharn Prajao Maun Maung, Chiang
Rai. The researcher used this word as the title of thesis which is considered as new creation
that had never been existed before in the installation arts field.
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Understanding developments of central universe simulation was solved by the
composition of various architectures within the castle of Khmer, its plan is related to the order
of universe and be transform into painting in the roof of the traditional Thai Art, influents the
researcher to have the initiative to utilize Installation Arts (as well as the installation of various
buildings in the map of the Khmer castle) to create the interior design art, nuaji ajara rahi
.rahiM The researcher decided to use the "sacred" or the candlesticks which represent
religious worship in Lanna’s methodology because there are the relationships in terms of both
format and content, the creation and the interreligious involvement in the area, the unique
techniques of craftsmanship which are interesting and different, including the creating of a new
signification to the object itself. During the thesis operation, the researcher acquired deep
acknowledge and understanding that allow the researcher to have strong decisions to reduce
and eliminate his ego and that is the leap step of the researcher. The results are derived from
the practice, research, analysis, continuous development of work and understanding the
working process in every single part. It becomes the new style of creativity, “Trai-Bhumi Lanna,
Interior Installation Art at Wiharn Prajao Maun Maung, Wat Mung Maung, Muang District,
Chiang Rai”.
Keywords: Trai-Bhumi Lanna Interior Installation Art Prajao Maun Maung Chapel
บทนา

วัดมุงเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนเรืองนคร ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย โดยเป็นวัดสาคัญอีกวัดหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย ส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ตามประวัติว่าสร้างขึ้นใน พ .ศ.2382 โดยชื่อ " มุงเมือง " มีความหมาย
ว่า หมอกมุงเมืองที่คุ้มครองเมืองเชียงราย ภายในพระวิ หาร ของวัดมุงเมืองที่เรียกว่า “วิหารพระเจ้าหมื่นองค์
(ดูตัวอย่างรูปที่1) ประดิษฐานไว้ด้วย “พระเจ้าสองสี” พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา สร้างขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเก่าแก่กว่าประวัติของวัด เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ถูกเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้

รูปที่ 1 วิหารพระเจ้าหมื่นองค์ วัดมุงเมือง
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ผู้วิจัยในฐานะคนเชียงรายผู้มีศรัทธาต่อวัดแห่งนี้คนหนึ่ง ได้เคยมีโอกาสเขียนภาพประดับผนังสกัด
หลังเอาไว้ในวิหารพระเจ้าหมื่นองค์ เป็นลวดลายสีทองบนพื้นสีแดง ที่ผู้เขียนมีความเชี่ยวชาญ จนนับได้ว่าเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ดัลวดลายที่ผู้วิจัยใช้ในการประบก็คือ ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายกระหนกแบบ
ล้านนา ที่ผู้วิจัยได้นามาประยุกต์เข้ากับเทคนิคการสาดสี และริเริ่มทาขึ้นครั้งแรกในโครงการ โค้ก ด้านดี ๆ ใน
ชีวิตเมื่อก่อน พ.ศ.2549 มาก่อน (ดูตัวอย่างรูปที่2) ลวดลายกระหนกที่แตกกิ่งก้านสาขาจากขวดโค้กในครั้ งนั้น
ได้ปรับเปลี่ยน และดัดแปลง มาเป็นลวดลายประดับที่แต่งเสริมบารมีขององค์พระพุทธรูปประธานอยู่ทางฉาก
หลัง

รูปที่ 2 โฆษณาโค้ก ด้านดี ๆ ของชีวิต ผลงานของผู้วิจัย
ควรจะสังเกตด้วยว่า เงินทุนที่ใช้ในการประดับตกแต่งผนังสกัดหลังพระพุทธรูปประธานในครั้งนั้น ก็
คือเงินที่ได้มาจากโครงการ โค้ก ด้านดี ๆ ในชีวิต ที่ผู้เขียนได้ริเริ่มนาเทคนิคการสาดสี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของตนเอง เข้าไปประยุกต์กับแรงบันดาลใจจากลวดลายกระหนกล้านนา โดยก็ได้แสดงออกผ่านการประดั บ
ตกแต่งภายในผนังสกัดหลังพระพุทธรูปประธานในครั้งนั้นด้วย (ดูตัวอย่างรูปที่3)

รูปที่ 3 ภาพจิตรกรรมบนผนังสกัดหลังพระประธาน ภายในวิหารพระเจ้าหมื่นองค์ ชุดเดิมที่ใช้เทคนิคการสาดสี
ของผู้เขียน
ทั้งประสบการณ์, ความผูกพัน และศรัทธาที่มีต่อวัด โดยเฉพาะที่วิห ารพระเจ้าหมื่ นองค์ดัง กล่า ว
จึงทาให้ผู้เขียนเลือกที่จะจัดทาศิลปนิพนธ์เรื่อง ไตรภูมิล้านนา ศิลปะการจัดวางภายใน วิหารพระเจ้าหมื่นองค์ "
จังหวัดเชียงราย" เสนอต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิธกี ารศึกษา
งานวิจัยชิ้นนี้สามารถแบ่งขั้นตอนการทางานออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การศึกษาเอกสาร เพื่อ
ทาความเข้าใจถึงคติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ, อัตลักษณ์ หรือความแตกต่างระหว่างการแสดงรูปไตรภูมิในล้านนากับ
วัฒนธรรมอื่นๆ ที่ทั้งเป็นรากเหง้า รวมถึงมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมล้านนา เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการ
ประดิษฐ์ สร้างสรรค์เป็นตัวชิ้นงานภายในวิหารพระเจ้าหมื่นองค์
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สาหรับ ส่วนที่สอง คือการสร้างสรรค์ ตัวชิ้นงาน โดยหลั งจากที่ผู้วิจัยสารวจ ค้นคว้า และรวบรวม
เอกสารทบทวนวรรณกรรมแล้ ว ก็ นาข้ อมู ล ที่ได้ มาประมวลกั นเพื่อสร้า งภาพส าเร็ จของชิ้ นงานออกมาเป็ น
แบบจาลอง ทั้งที่เป็นภาพร่างและโมเดลทาด้วยไม้ขนาดเล็ก โดยผ่านการพิจารณา และคัดกรองหลายขั้นตอน
จนกระทั่งได้แบบโมเดลที่ลงตัว จากนั้นจึงลงมือจัดทาชิ้นงานจริง ภายในวิหารพระเจ้าหมื่นองค์
บทความชิ้นนี้ต้องการนาเสนอทั้งแนวคิดในการสร้างสรรค์งานที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และ
กระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีทั้งอุปสรรค การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การปรับเปลี่ยนแนวความคิด ที่นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของชิ้นงาน จนแตกต่างไปจากความคิดเริ่มต้นไปอย่างมากเลยทีเดียว
“ไตรภูมิ” กับศูนย์กลางจักรวาล
โดยทั่วไปนั้น "ไตรภูมิ " หมายถึงภูมิทั้ง คือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ 3ไม่ใช่ สวรรค์ โลกมนุษย์
และนรก อย่างที่มักเข้าใจผิดกัน โดยเมื่อนับรวมครบหมดทั้ง 3 ภพภูมิดังกล่าวนี้ จึงเรียกว่า “ไตรภูมิ” หรือ
“โลก” ตามปรัมปราคติ (mythology) ของพระพุทธศาสนา
ส าหรั บ ในยุ ค ก่ อนสมั ย ใหม่ (pre modernity) ซึ่ ง ยั ง ไม่ มีค วามเข้ า ใจเรื่ องโลกตามมุ มมองทาง
วิทยาศาสตร์ ในปั จจุบั นนั้ น เหมื อนอย่ า ง การที่จะล าดั บ ขอบข่ า ยทางวั ฒ นธรรมเฉพาะกลุ่ มได้ หลายครั้ ง
จาเป็นต้องใช้ภูมิศาสตร์โลกตามอุดมคติ หรือปรัมปราคติ โดยเฉพาะปรัมปราคติในพระศาสนา เพื่อผูกร้อยชุมชน
หรือวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาอยู่ร่วมในจักรวาลวิทยาเดียวกัน กล่าวคือ ใครก็ตามที่ยอมรับและศรัทธา
ในพระพุทธศาสนานั้น ต่างก็อยู่ภายในจักรวาลที่มีแท่งเขาพระสุเมรุ เป็นศูนย์กลางของโลก ไม่ต่างอะไรกับที่
มนุษยชาติทุกวันนี้ลาดับความสัมพันธ์ แห่งหนที่อยู่ และอาณาเขตระหว่างกันผ่านทางเส้นละติจูด ลองจิจูดต่าง ๆ
บนแผนที่สมัยใหม่1
ในกรณีนี้ การแสดงรูป ศูนย์กลางของจักรวาล" ในฐานะสัญลักษณ์ของไตรภูมิ หรือจักรวาลตาม "
ปรัมปราคติทั้งหมด จึงกลายเป็นสิ่งที่สาคัญมากกว่าการแสดงภาพภพภูมิทั้ง3 โดยละเอียดลออ เพราะหลักใหญ่
ใจความของการจาลองจักรวาลนั้นก็คื อ การแสดงให้เ ห็นถึ งความเป็ นเครื อข่ า ยในพระพุทธศาสนา ที่อยู่ ใน
จักรวาลทางปรัมปราคติ เดี ย วกั น มากกว่า ที่จะเป็นการพรรณนาถึง สิ่ งต่ า ง ๆ และลั กษณะของภพภู มิทั้ง 3
ดังกล่าวโดยละเอียด
การย่ นย่ อระเบี ย บของจักรวาลทั้ง หมด ให้ เ หลื อเป็ นสั ญลั กษณ์ ในรู ป ของศู นย์ กลางจักรวาลที่มี
แกนกลางคือเขาพระสุเมรุ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี้แวดล้อมด้วย มหาสมุทรที่เรียกว่า ทะเลสีทันดร และเขาวงแหวนเจ็ด
วง หรือที่เรียกรวมๆ กันว่า เขาสัตตบริภัณฑ์ จากนั้นจึงเป็นทวีปทั้ง 4 ได้แก่ อุตรกุรุทวีปทางทิศเหนือ, ชมพูทวีป
ทางทิศใต้, อมรโคยานทวีปทางทิศตะวันตก และบุรพวิเทหทวีปทางทิศตะวันตก โดยชั้นนอกสุดมีภูเขาขนาดใหญ่
เรียกว่าเขากาแพงจักรวาล (ดูตัวอย่างรูปที่ 4)

1

พวงทอง ภวัครพันธุ์, ไอดา อรุณวงศ์ และพงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ (แปล), กำเนิดสยำมจำกแผนที่ ประวัตศิ ำสตร์ภูมกิ ำยำของ
ชำติฯด( ธงรั( วินิิิัิล (ัรุงเทพโ ; สานััพิมพ์อ่าน, 2556), 29-35.
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รูปที่ 4 แผนผังจักรวาล
ที่มา: พิษณุ ศุภ., ปริศนาแห่งหิมพานต์(ฉบับปรับปรุง). (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อมรินทร์), 2551.
ที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ ชมพูทวีป " ซึ่ง "เป็นที่อาศัยของมนุ ษย์ และเป็ นที่ตรัสรู้ของ
พระพุ ท ธเจ้ า ทั้ ง ปวง ดั ง นั้ น ชมพู ท วี ป จึ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ เ ชื่ อ มโยงมนุ ษ ย์ เข้ า กั บ พื้ น ที่ ท างปรั ม ปราคติ ข อง
พระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันโดยตรง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว นอกเหนือจากการย่นย่อภพภูมิทั้ง 3 ออกมาในรูปของศูนย์กลางจักรวาล ที่
ปรากฏอยู่บ่อยครั้งในงานศิลปกรรม จะแสดงความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของพระพุทธเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ
ที่เป็ นประธานอยู่ ภายในมณฑลจักรวาลนั้น อย่างที่มักจะอธิบายกั นโดยทั่วไปแล้ว จึง ยังมี สาเหตุที่สาคั ญอี ก
ประการหนึ่งก็คือ การเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงมนุษย์ เข้าไปปะทะเข้ากับโลกในปรัมปราคติของพระศาสนา ผ่าน
ทางชิ้นงานศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ นั่นเอง
จักรวาลจาลองในอาคาร: จากแผนผังปราสาทขอม สู่ศิลปะการจัดวางภายใน วิหารพระเจ้าหมื่น
องค์ วัดมุงเมือง
วิธีการจาลองไตรภูมิโลกสัณฐาน ตามปรัมปราคติ เป็นแรงบันดาลใจสาคัญต่องานศิลปะแบบประเพณี
นิยมของไทย เพราะงานศิลปะประเภทนี้สัมพันธ์อยู่กับศรัทธา และความศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนา ที่สืบเนื่องมาแต่
จักรวรรดิ ข อมโบราณ โดยมี ตั วอย่ า งที่สาคั ญ เช่ น ปราสาทนครวัด อั นแสดงออกผ่ า นทางแผนภู มิจักรวาล
ในแผนผังของงานสถาปัตยกรรมขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธา2
ระเบียบของแผนภูมิจั กรวาลในที่แ สดงออกผ่า นการวางผั งของศาสนสถานแบบนี้ ได้ ส่ง ทอดจาก
จักรวรรดิขอมมายังดินแดนในลุ่มน้าเจ้าพระยาที่นับถือศาสนาพุทธ แบบเถรวาทเป็นสาคัญ ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการ
สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อปี พ.ศ .1893 และสืบเนื่องมาถึงพระราชอาณาจักรอยุธยาเองด้วย โดยมี
ตัวอย่างที่สาคัญในยุคหลังก็อย่างเช่น พระปรางค์ของวัดไชยวัฒนาราม ที่สร้างขึ้นในยุคของพระเจ้าปราสาททอง
เมื่อก่อน พ .ศ.2200 ไม่นานนัก
ความเปลี่ยนแปลงสาคัญของแผนผังวัดในพระบวรพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยา คือการ
ทวีความสาคัญขึ้นมาของอาคารหลังคาคลุม โดยเฉพาะในช่วงปลายของยุคอยุธยานั้น อาคารหลังคาคลุม ไม่ว่าจะ

2

Philippe Stern, “Le Temple – Montagne Khmèr. Le culte du linga et le Devarãja,” BEFEO, Tome XXXIV
(1934) : 611 – 616.
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เป็นพระอุโบสถ หรือพระวิหาร ที่มีขนาดใหญ่โ ตขึ้น ได้กลายมาเป็ นสิ่งปลู กสร้างประธานของวัด แทนที่พระ
ปรางค์ หรือเจดีย์ทรงอื่น ๆ3
สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันนั้นก็คือการย้ายความเป็นศูนย์กลางจักรวาลจาลอง จากพระปรางค์ หรื อ
เจดีย์ทรงอื่น ๆ มาไว้ที่อาคารหลังคาคลุม ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างประธานใหม่ของวัดด้วย โดยสัญลักษณ์ของการเป็น
ศูนย์กลางจักรวาลแบบปรัมปราคตินี้ ได้ถูกแสดงออกผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ในท้ า ยที่ สุ ด เมื่ อ อ านาจศู น ย์ ก ลางทางการเมื อ งในลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระย า ถู ก โอนถ่ า ยมาที่ ก รุ ง
รัตนโกสินทร์ การเขียนภาพเขาพระสุเมรุ และเขาสัตตบริภัณฑ์อันเป็นปริมณฑล เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความ
เป็นศูนย์กลางจักรวาล ตามระบบไตรภูมิโลกสัณฐานในปรัมปราคติของศาสนาพุทธ ก็มีระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้น
โดยถูกจัดวางอยู่ที่ทางด้านผนังสกัดหลัง ของพระพุทธรูปประธานเสมอ4 (ดูตัวอย่างรูปที่5)

รูปที่ 5 ภาพเขาจักรวาล มีเขาพระสุเมรุอยู่ตรงกลาง รายล้อมไปได้เขาวงแหวนทั้ง 7 ที่แสดงออกในภาพตัดขวาง
(cross section) จึงเห็นเป็นแท่งๆ แสดงความเป็นศูนย์กลางจักรวาล สัญลักษณ์แทนไตรภูมิ ที่ผนังสกัดหลัง
พระพุทธรูปประธาน ภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต)
ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น
อย่างไรก็ตาม วิธีการจาลองศูนย์กลางจักรวาลในลักษณะอย่างนี้ ก็เป็นรูปแบบมาตรฐานของงาน
ศิลปกรรมเฉพาะเพียงในเขตภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในอาณาเขต
ประเทศไทยทั้งประเทศ ซึ่งก็รวมถึงกลุ่มศิลปะล้านนาด้วย
วิหารพระเจ้าหมื่นองค์ วัดมุงเมือง จัดอยู่ในเขตอิทธิพลของวัฒนธรรมล้านนา ดังนั้นการจาลองไตรภูมิ
ด้วยการแสดงภาพศู นย์กลางจักรวาล ที่มีแท่งเขาพระสุเ มรุเป็นประธาน รายรอบด้ วยเขาสัตตบริภัณฑ์ และ
ปริมณฑลอย่างอื่นไว้ที่ผนังหลังพระพุทธประธาน ในชิ้นงานศิลปะของผู้เขียน จึงไม่ใช่ลักษณะที่เป็นขนบดั้งเดิม
ของศิลปะล้านนา แต่เป็นแรงบัดาลใจที่มีมาจากลักษณะที่เป็นมาตรฐานของศิลปะไทยภาคกลาง

3
4

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงของแผ่นดิน, พิมพ์ครั้งที่ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ ,2544), 50.
เสมอชัย พูลสุวรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,

2539), 36.
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อย่างไรก็ตาม กลวิธีการจาลองศูนย์กลางจักรวาลไว้ภายในวิหารพระเจ้าหมื่นองค์ของผู้วิจัย ก็ไม่ใช่
เป็นเพียงการนารู ปจิตรกรรมตามขนบงานช่างอย่างประเพณีนิยมภาคกลาง มาเขีย นอยู่ในผนัง วิหารล้านนา
เท่านั้น หากแต่ได้มีการเลือกสรรเอางานช่างฝีมือ ที่ได้จาลองศูนย์กลางจักรวาลอยู่ในชิ้นงาน ตามขนบล้านนา ที่
ไม่ปรากฏในวัฒนธรรมภาคกลางมาปรับใช้ นั่นก็คือ สัตตภัณฑ์" ซึ่งถือเป็นงานประติมากรรมสลักไม้ ที่ใช้เป็น "
เครื่องสักการะในล้านนา มาปรับประยุกต์ จนทาให้เกิดเป็นงานศิลปะสื่อผสมในรูปแบบใหม่ไปในที่สุด
สัตตภัณฑ์: ศูนย์กลางจักรวาลในเครื่องสักการะล้านนา
สัตตภัณฑ์ เป็นเครื่องสักการะชนิดหนึ่งของชาวล้านนา มีลักษณะเป็นเชิงเทียนจานวน 7เล่มหรืออาจ
มากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ แต่เป็นจานวนคี่ ตั้งแต่3 , 5, 7, 9 บนแผงไม้ (ดูตัวอย่างรูปที่9) ตั้งไว้บริเวณหน้าแท่น
แก้วหรือฐานชุกชี โดยความสูงของสัตตภัณฑ์จะไม่บดบังองค์พระพุทธรูปประธาน
อนึ่ง" สัตตภัณฑ์" ่งในลาวเรี
ซึ่
ยกว่า" ฮาวไต้เทียน "หรือราวจุดเทียน5 นั้น เป็นเครื่องบูชาที่ปรากฏอยู่
ทั้งในวัฒนธรรมล้านนาและล้านช้าง รวมทั้งส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
คาว่า “สัตตะ” มาจากคาในภาษาบาลี หมายถึง" เจ็ด ส่วนคาว่า "“ภัณฑ์” มาจากคาว่า บริภัณฑ์ ที่
หมายถึงสิ่งของ เมื่อนาทั้งสองคามารวมกันจึงเกิดคาที่มีความหมายใหม่เฉพาะ คือ สิ่งของที่มีอยู่เจ็ดอย่าง ในที่นี้
หมายถึงเชิงเทียนซึ่งมีที่ปักเทียนอยู่เจ็ดเล่ม ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าแท่นแก้วของพระประธานในโบสถ์หรือวิหาร
ของพุทธศาสนิกชนล้านนา6
ทั้งทรวดทรง เค้าโครง และลวดลายการประดับตกแต่งของสัตตภัณฑ์ ก็ล้วนสื่อแสดงให้เห็นถึงคติ
ความเชื่อที่แฝงอยู่ภายในงานศิลปะ โดยเฉพาะคติเขาพระสุเมรุ อันเป็นแกนกลางจักรวาล ที่ล้อมรอบด้วยเขา
สั ต ตบริ ภั ณ ฑ์ ทั้ง 7 ลู ก เป็ น การจ าลองจั ก รวาลตามคติ ไ ตรภู มิ โ ลกสั ณ ฐานอย่ า งเห็ น ได้ เ ด่ น ชั ด มากกว่ า
(ดูตัวอย่างรูปที่ 6)

รูปที่ 6 ตัวอย่าง สัตตภัณฑ์ ประดับด้วยลวดลายรูปพญานาคอยูท่ ี่แผงไม้ จากจังหวัดลาปาง ปัจจุบันจัดแสดง ณ
ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

5

ภัทรีพันธุ์ พันธุ ,“สัตตภัณฑ์: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มศิลปะไทลื้อในเขตจังหวัดน่าน ”(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551).
6

มานพ มานะแซม, คติเครื่องสัตตภัณฑ์สู่รัฐนาฏกรรมล้านนา, (เชียงใหม่: คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), 8.
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ลวดลายเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายทางจักรวาลวิทยา ลายสิริมงคล และลายประดับตามแบบ
ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวล้านนา เช่น ลายช้าง ลายนาค ลายหน้ากาล ลายแม่ธรณี ทั้งหมดทั้งมวลล้วนสร้าง
ขึ้นตามคติปกรณัมในพุทธศาสนา อันแสดงความผูกพันที่แยกไม่ออกระหว่างช่างศิลปินกับสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชา
เป็นการจาลองจักรวาลขนาดเล็กลงบนพื้นที่ของพระอุโบสถ ราวกับเป็นการปลุกให้ปกรณัม หรือปรัมปราคติ
เหล่านั้นกลายเป็นความจริงที่สามารถจับต้องได้ขึ้นมา งานศิลปะจึงช่วยยกระดับจิตใจของสัตบุรุษให้เข้าใกล้โลกุต
ตระ แม้ในชั่วระยะเวลาเพียงหัวงขณะหนึ่ง ราวกับว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ และประทับ
อยู่ในใจของผู้บูชา
ตาแหน่งการจัดวางสัตตภัณฑ์ ที่ตั้งไว้ด้านหน้าฐานชุกชีหรือแท่นแก้ว ด้วยระดับความสูงที่ไม่เกินฐาน
ประดิษฐานพระพุทธรูป จึงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้มาบูชา เมื่อจุดเทียนขึ้นในวิหารอันมืดมิดแล้ว สิ่งที่เด่นชัดที่สุด
ในวิหารนั้นย่อมคือพระพุทธรูปประธาน
สั ต ตภั ณ ฑ์จึง มิ ใ ช่ สิ่ ง ที่จ าเป็ น ต้ องถู ก ขั บ เน้ น หรื อเป็ น จุด เด่ น ที่สุ ด ในวิห าร แต่ เ ป็ นเพีย งเครื่ อ ง
สักการะบูชาที่ทาหน้าที่เสริมส่งสิ่งที่สูงส่งที่สดุ ในอาคาร ได้แก่พระพุทธรูปประธานบนแท่นแก้ว และสร้างเสริมคติ
ของการเป็นศูนย์กลางจักรวาลของพระประธานให้เด่นชัดขึ้น
ในกรณีนี้ ความเป็นศูนย์กลางจักรวาล ในคติไตรภูมิโลกสัณฐาน ของเขาพระสุเมรุ และปริมณฑลที่
รายล้ อม จึง ไม่ส าคั ญ เท่ากั บ ความเป็นศู นย์ กลางจักรวาลโดยธรรม ขององค์พระพุทธรู ป ที่เ ป็ นตั วแทนของ
พระมหาศาสดาอย่าง พระพุทธเจ้า
อนึ่ ง ในศิ ล ปะการจัด วางภายใน ที่พ ระอุ โ บสถ วั ด มุ ง เมื อง ผู้ เ ขี ย นเลื อกใช้ สั ต ตภั ณฑ์แ บบเป็ น
สัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล โดยประดับรูปตัวลวง หรือนาคเอาไว้ที่แผงไม้ เพื่อเน้นย้ าถึงคติไตรภูมิโลก
สัณฐาน ที่นาคเป็นสิ่งรองรับจักรวาลทั้งมวลเอาไว้อยู่7 (ดูตัวอย่างรูปที่7) โดยได้จัดวางไว้อยู่ที่ผนังสกัดหลังพระ
พุทธประธานตามอย่างลักษณะแบบประเพณีนิยม ในศิลปะไทยภาคกลาง ประดิษฐานไว้ด้วย พระพุทธรูปเก่าแก่
ประจาวัดมุงเมืองรวมทั้งสิ้น 3 องค์ โดยจะสร้าง บุษบก ไว้สาหรับประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านี้ด้วย

รูปที่ 7 ผนังสกัดหลั งพระพุทธรูป ประธาน แรงบันดาลใจจากสัตตภัณฑ์ของล้านนา ภายในวิหาร
พระเจ้าหมื่นองค์ วัดมุงเมือง ผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย
7

ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ ,“นาค: การศึกษาเชิงสัญลักษณ์ ตามคติอินเดีย ”ดารงวิชาการ 2, 4 (กรกฎาคม - ธันวาคม2546),

148-158.
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ผลการวิจัย
เมื่อเริ่มแรกที่ผู้วิจัยมีความประสงค์จะจัดการสร้างสรรค์งานศิลปะ ภายในวิหารพระจ้าหมื่นองค์ขึ้น
ใหม่นั้น ผู้วิจัยยังยึดมั่นอยู่กับ ลักษณะทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองคือ เทคนิคการสาดสี และข้อค้นพบ
ใหม่คือ การสร้างงานบนแผ่นไม้เพื่อสร้างมิติความลึกที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในชิ้นงาน มาใช้ในการจัดวาง สัตตภัณฑ์ ที่
ผนังสกัดหลังพระประธาน วิหารพระเจ้าหมื่นองค์
แต่ในระหว่างขั้นตอนการดาเนินงานนั้น ผู้เขียนได้พบว่าการสาดสีลงไปอาจจะทาให้รอยแกะสลักนั้น
ตื้นลง เพราะเนื้อสีมีความหนืดมาก จึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนาเสนอ ให้กลายเป็นงานสัจจะวัส ดุ
(truth material) คือแสดงเนื้อไม้สัก และรอยสิ่วที่จงใจทิ้งเอาไว้อย่างชัดเจน โดยไม่มีการเก็บรายละเอียดให้
เกลี้ยงเกลา รวมถึงจะไม่เคลือบน้ายาชักเงาไว้ด้วย
การเปลี่ยนมาแสดงชิ้นงานด้วยสัจจะวัสดุนี้ นับเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญทางความคิด และการแสดงออก
ทางศิลปะของผู้วิจัย ซึ่งยึดติดกับเทคนิคการสาดสี ในฐานะลายเซ็นต์ของผู้วิจัยมาโดยตลอด
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจึงนับเป็นการลด และปล่อยวางอัตตาของผู้วิจัยโดยสิ้นเชิ ง เมื่อค้นพบว่า
เทคนิ คส่วนบุคคลที่ชื่นชอบมาโดยตลอด ไม่ ส่งผลดีกับ ชิ้นงานเท่ากับเทคนิค อย่า งอื่น ประกอบกั บการแสดง
ชิ้นงานด้วยสัจจะวัสดุนี้ยังแสดงสุนทรียรสทางศิลปะ ที่แตกต่างไปจากที่วางแผนไว้แต่แรกโดยสิ้นเชิงอีกด้วย
ผู้อานวยการ เธอะ ดีไซน์ แล็บ (The Design Lab) มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย (University of
California) อย่าง โดนัลด์ เอ. นอร์แมน (Donald A. Norman) หรือที่ในผู้คนในวงการออกแบบมักจะเรียกว่า
ดอน นอร์แมน มากกว่า เคยได้อธิบายถึงการลดทอนรายละเอียดต่าง ๆ อย่างที่หลายครั้งเรียกกันว่า มินิมอลลิสม์
(Minimalism) เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า
“...ความพูดน้อยของดีไซน์กลายเป็นการสื่อถึงความพิเศษโดดเด่นของเจ้าของเนืิอลอ้ของมินิมอลลิสม์...
จึงไม่บล่สงสเสงี่ยมเจียมบงวแรือสงสเรียสง่ายมลบ่กลงสมีความแมายไปบนอางบรงกงนข้ามมนง่นคือซงสซ้อนลลใสูงส่ง
...” 8
อย่างไรก็ตาม การลดละ และปล่อยวางอัตตา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างชิ้นงานดังกล่าว เกิดขึ้น
ได้ก็ด้วยการเห็นซึ้งถึงความสาคัญของคติเรื่อง “ไตรภูมิ” ซึ่งผู้เขียน ได้ทาการศึกษาวิจัยถึง ประวัติพัฒนาการทั้ง
ในแง่ของคติ ความเชื่ อ และปรัช ญาที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา รวมไปถึงพัฒนาการข องงาน
ศิลปกรรม ที่ได้นาเอาคติความเชื่อเกี่ยวกับไตรภูมิ ไปแสดงออกในชิ้นงานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น งาน
สถาปัตยกรรม, ประติมากรรม หรือจิตรกรรม ก็ตาม
องค์ความรู้ที่ได้จากการทางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะภายในวิหารพระเจ้าหมื่นองค์ วัดมุง
เมือง เหล่านี้ ทาให้ผู้เขียนมีความเคารพต่อ ความรู้และความศรัทธาที่ครูช่างโบราณ และปราชญ์ทั้งหลายสั่งสม
ต่อๆ กันมา ประกอบกับ การค้นพบแนวทางในการนาเสนองานที่เหมาะสม และสดใหม่มากกว่าอย่า งการนา
รูปแบบของศิลปะการจัดวาง (installation art) เข้ามาประสมกับเข้ากับการประดับตกแต่งภายใน(interior
design) อันเป็นเนื้อแท้ของปรัชญาการสร้างไตรภูมิ ที่มีอยู่ในงานช่างไทยแบบประเพณีนิยมโบราณ จนทาให้
ผู้เขียนสามารถที่ลบอัตตาทิ้งออกไปจากงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้
8

ประรา สุวีรานนท์, “เนื้อแท้ของัารลดทอน นน ” ดีไซน์+คัลเจอร์, พิมพ์ครั้งที3่ (ัรุงเทพโ: ฟ้าเดี(วััน,2551), 288-289.
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อภิปรายผล
เมื่อแรกเริ่มที่สุดของโครงการศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ ผู้เขียนได้เลือกใช้เทคนิค 2 แบบคือ" สื่อผสม "(mixed
media) และ" ศิลปะจัดวาง "(Installation art) เพื่อจัดการพื้นที่ว่างภายในอาคารวิหารวัดมุงเมืองใหม่ ตาม
กรอบความคิดที่ได้วางไว้ โดยตั้งใจว่าจะเป็นการเปลี่ยนวิหารสมัยใหม่ทั่วไป ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งกาลเวลาอันไม่
สิ้นสุดของพุทธภาวะในระดับโลกุตตรธรรม
สื่อผสม หมายถึ ง การเลือกใช้ เ ทคนิ ควัส ดุอุป กรณ์ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานอย่ างหลากหลาย ไร้
ข้อจากัด ตามแต่ความพึงพอใจและความถนัดของศิลปิน ทั้งที่เป็นจิตรกรรม ประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม
และรวมถึงการสาดสี รวมทั้งวัสดุหลายอย่าง ที่ให้ความรู้สึกและความหมายที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละบริบทของ
แต่ละประเภท และอันที่จริงแล้ว ประวัติของแนวคิดในการสร้างงานศิลปะ โดยใช้เทคนิคสื่อผสมนั้น สัมพันธ์อยู่
กับศิลปะการจัดวางอย่างที่แยกขาดออกจากกันได้ค่อนข้างจะยาก
นักประวัติศาสตร์ศิลปะอย่าง โจนาธาน แฮร์ริส (Jonathan Harris) ได้นิยามความหมายของ“ ศิลปะ
การจัดวาง ”เอาไว้ว่า
“...ศิลปใร่วมสมงยบนล่วงมากกว่าม25 ปีอี่ผ่านมานีิมส่วนบแญ่ถูกนิยามว่าเป็นมศิลปใการจงดวางมซึ่งก็คือม
การนา ,ผู้วิจัย (วงบถุอี่ถูกออกลสสมลลใสร้างขึินเพื่อบล้บนแน้าอี่สางอย่างมมมาจงดวางบนพืินอี่เฉพาใมมไม่ว่าจใเป็น
พืินอี่ภายบนอาคารมม,ภายนอกอาคารมมแรือพืินอี่ว่าง ม(มซึ่งองนอี่จริ งลล้วก็มีอยู่ครงิงเลยอีเดียวอี่จใจงดวางบนพืินอี่
เฉพาใม)โดยมุ่งแมายอี่จใบแ้เกิดคุณค่ามมลลใความแมายอี่สงมพงนธ์กงสสภาพลวดล้อมอี่ได้คงดเลือกไว้ )มสาหรับการ
จัดแสดงชิ้นงาน ,ผู้วิจัย (ความรุ่งเรืองของศิลปใการจงดวางนงินเกิดขึินพร้อมมๆมกงสงานศิลปใลูกผสมอี่ข้ามผ่านการ
บล้สื่อลสสปรใเพณีมอย่างเล่นมภาพวาดมแรือปรใบิมากรรมมรวมถึงการนาเอาเอคโนโลยีบแม่มๆมมแลายลนิดมมาบล้
บนการสร้างสรรค์มลลใจงดลสดงเพิ่มขึินมองิงอี่เป็นงานองศนศิลป์สองมิบิมลลใงานโครงสร้างสามมิบิแลากแลายลนิด
...” 9ม
คานิยามข้างต้นของแฮร์ริส ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ .2549 ซึ่งก็ยังพบเห็นศิลปะการจัดวางอยู่ใน
งานศิลปะร่วมสมัย เสมอ ไม่ต่างจากที่แฮร์ริส อ้างเอาไว้เมื่อ 12 ปีก่อนหน้านี้ ดัง นั้นถ้าจะนับจนมาถึงกระทั่ง
ปัจจุบัน) พ.ศ .2561 (งานศิลปะการจัดวางก็เป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่ในานศิลปะร่วมสมัยตลอดในช่วงเกือบ 40 ปีที่
ผ่านมาเลยทีเดียว และนั่นก็ย่อมหมายความด้วยว่า เทคนิคการใช้ศิลปะสื่อผสมก็มีอายุของความนิยมที่ยืนยาวไม่
ต่างกันนัก
โดยปกติแล้วงานศิลปะการจัดวางมักจะมีลักษณะเฉพาะ ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากงานศิลปะประเภทอื่น ๆ
คือ การที่ผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ชมเกิดการวิจารณ์ ซึ่งก็หมายรวมทั้งการตั้งคาถาม และท้าทายกับ
สถานที่จัดแสดงชิ้นงาน10
เกี่ ยวกับ เรื่องนี้ นักประวัติ ศาสตร์ ศิล ปะอย่า งแกรนท์ ปูค (Grant Pooke) และ ไดอานา นี วอลล์
(Diana Newall) ถึงกับมีคาวิจารณ์ว่า ศิลปะการจัดวาง ก็เหมือนกับการสมรสกันระหว่างความหมายโดยสามัญ
ของตัววัตถุ ในวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยกับการจัดแสดงชิ้นงาน และแนวคิดทางด้านศิลปะ มากกว่าที่จะเป็นการเก็บ
9

Jonathan Harris ,Art History: The Key Concepts, Reprinted. (Oxon: Routledge, 2008), 163.
Ibid.

10
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เอาความหมายของทั้งคู่เอาไว้พร้อม ๆ กัน11 เช่นเดียวกับกับการที่ศิลปินหัวก้าวหน้าอย่าง ปิกัสโช่ (Picasso)
หรือ ฌอร์ฌ บรัก(Georges Brague) เคยนาเอากระดาษหนังสือพิมพ์ ,ชิ้นส่วนของตั๋ว หรือวอลล์เปเปอร์ และ
เศษกระดาษบรรจุตัวอักษรจากใบปลิวทั้งหลาย มาใช้ในงานของพวกเขาตั้งแต่เมื่อ พ.ศ .245512 ซึ่งก็อาจจะนับ
ได้ว่าเป็นเทคนิคการใช้ศิลปะสื่อผสมแล้ว
โดยเฉพาะปิกัสโซ่ ที่เราอาจเข้าใจแนวคิดในการใช้เทคนิคศิลปะสื่อผสมของเขา ได้จากข้อความที่
ปรากฏอยู่ในจดหมายของเขาเอง ที่มีบางตอนระบุว่า ม“ ...ฉงนวาดภาพอย่างอี่ฉงนคิดถึงพวกมงน มไม่บล่อย่างอี่ฉงน
มองเแ็นพวกมงน...”มสาหรับปิกัสโซ่แล้ว ศิลปะจึงไม่ใช่การนาเสนอสิ่งอื่น (representation) แต่เป็นการนาเสนอ
ตนเอง (presentation)และเป็นการสร้างสรรค์(creation) ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ(imitation)13
หากจะอธิบายตามคาเปรียบเปรยของปูค และนีวอลล์ โครงการศิลปะการจัดวางที่วิหารพระเจ้าหมื่น
องค์ของผู้เขียนในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนการสมรส หรือผสมผสานกันระหว่าง สัตตภัณฑ์ ตามความหมายทั่วไปใน
วัฒนธรรมล้านนา กับแนวคิดทางศิลปะ ที่ว่าด้วยการหยิบเอาการจาลองศูนย์จักรวาลในอาคารหลังคาคลุม ด้วย
ภาพจิต รกรรมรู ป เขาพระสุ เ มรุ แ ละปริ มณฑล ของศิ ล ปะไทยประเพณี ภ าคกลาง ซึ่ งตามความเห็ นของนั ก
ประวัติศาสตร์ศิลปะชั้นนาอย่าง ปูค และนีวอลล์แล้ว ความหมายแต่ดั้งเดิมของทั้งสองอย่างจะไม่โดดเด่นเท่า
ความหมายใหม่ที่กลมกลืนเข้าหากัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ แตกต่างไปจากงานศิลปะแบบไทย
ประเพณีภาคกลาง ที่ใช้เส้น และสี จากงานจิตรกรรมฝาผนัง เพราะจะประดับด้วยไม้อย่างงานประติมากรรมนูน
สูง ลงสี และประดับด้วยโลหะในบางส่วน มิติของชิ้นงานจึงไม่ได้แบนราบอยูก่ ับงานสองมิติ แต่เพิ่มระยะความลึก
ในมิติที่สามเข้าไปอีกด้วย
สาหรับผู้เขียนแล้ว ศิลปะการจัดวางภายในวิหารพระเจ้าหมื่นองค์จึงเป็นอย่างที่ผเู้ ขียนคิดถึง มากกว่า
ที่จะเป็นอย่างที่ผู้เขียนมองเห็นการจาลองจักรวาล อย่างในศิลปะแบบไทยประเพณีภาคกลาง ดังนั้นนี่จึงเป็นการ
สร้างสรรค์ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้เขียน (presentation) มากกว่าที่จะเป็นการลอกเลียนแบบจากความ
เป็นอื่น(jepjeseitstn i)ในทานองเดียวกับที่ปิกัสโซ่ เคยนาเศษกระดาษและวัสดุต่าง ๆ มาประกอบเป็นงาน
ศิลปะ พร้อมกับการแผ้วถางทางของการริเริ่มใช้เทคนิคสื่อผสมในงานศิลปะ
อนึ่ง ในระหว่างที่ผู้เขียนได้นาเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม)ประจาปี พ.ศ .2541 ผู้ล่วงลับ ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจเอาไว้ว่า
งานศิลปะการจัดวางที่วิหารวัดมุงเมืองของผู้เขียนที่วิหารพระเจ้าหมื่นองค์นั้น มีลักษณะที่แตกต่าง และโดดเด่น
ไปจากศิ ล ปะการจัด วางที่เ คยมี มาก่ อนตรงที่เ ป็ นงานศิ ลปะการจัด วาง ที่นับ เป็ นการประดั บ ตกแต่ ง ภายใน
(interior design) ไปพร้อมกันด้วย จึงเสนอให้ใช้ชื่อโครงการนี้ว่า “ ศิลปะการจัดวางภายใน " หรือ ”interior
installation art "ซึ่งผู้เขียนได้นามาใช้เป็นชื่อของศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ โดยนับว่าเป็นการสร้างสรรค์ครั้งใหม่ ที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อนในงานศิลปะการจัดวางเลย
11

Grant Pooke & Diana Newall, Art History: the basic. (Oxon: Routledge, 2008), 167.
John Richardson, A life of Picasso: 1907-1917: The Painter of Modern Life, Vol. 2. (London: Jonathan Cape, 1996), 225.
13
ธนาวิ โชติประดิษฐ์, “Where do we come from? What we are? Where are we going?” ใน ปรากฏการณ์นทิ รรศการ. (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
สมมติ ,2553), 19.
12
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