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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Lào được mệnh danh là đất nước Triệu Voi, có truyền thống 

tạo hình mang đậm màu sắc dân tộc. Nghệ thuật tạo hình tại Lào 

phần lớn là sáng tác về tranh Phật Giáo vì Phật Giáo là tín ngưỡng 

từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Lào. Mỹ thuật cổ 

Lào là nghệ thuật trang trí, các tác phẩm nghệ thuật vẽ tường chùa 

chiền, miếu mạo về đạo Phật kế thừa kể từ nhiều thế kỷ trước. Nghệ 

thuật này được thể bằng sự uyển chuyển của đường nét, màu sắc; 

sinh động của bố cục, hình ảnh phù hợp với phong tục tập quán cổ 

truyền và đặc biệt đã quảng bá được giá trị của di sản văn hóa, nét 

đẹp dân tộc Lào. 

Nghệ thuật trang trí đặc trưng của hoa văn Lào là có rất nhiều 

hình thể, đường nét phối hợp hài hòa với nhau. Các nghệ nhân Lào 

xưa và nay đã sử dụng nhiều kỹ thuật kết hợp với hoạ tiết hoa văn 

tạo nên những tác phẩm đẹp mà ngày nay ta thường thấy trong loại 

xây dựng kiến trúc chùa. Lào có nhiều thành phố với những quần 

thể kiến trúc chùa chiền cổ như: Luổng Pha Bang và Thủ đô Viêng 

Chăn, những nơi này đều mang vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút giống như 

con người đất nước Lào lịch sự, mềm mỏng, là nguồn cảm hứng 

sáng tác bố cục cho các tác phẩm hội hoạ, từ đó lưu giữ được vẻ đẹp 

truyền thống của dân tộc Lào. Các nghệ nhân Lào đã tạo nên những 

tác phẩm thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc với nghệ thuật 

hoa văn tinh tế để lưu truyền cho các thế hệ sau. Giá trị của nghệ 

thuật hoa văn Lào có đặc điểm đầy đủ, mềm mại thường nối tiếp 
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nhau liền mạch, khó bổ sung thêm cho khe hổng của hình ảnh đó, 

có điểm bắt đầu nhưng không bao giờ kết thúc theo ý định và sáng 

tạo của nghệ nhân. 

Bên cạnh đó, nghệ thuật chạm khắc cũng mang nhiều yếu tố 

trang trí giàu giá trị và ý nghĩa tâm linh. Các hoạ tiết hoa văn chạm 

khắc mang phong cách trữ tình kết hợp với lối chạm khắc khi thì 

chắc khoẻ, khi lại mềm mại, đậm tính tiết tấu do các nghệ nhân dân 

gian đã gửi gắm vào các tác phẩm nghệ thuật của mình.  

Trường Trung học phổ thông Sa La Khăm – Lào là ngôi 

trường có nhiều thành tựu trong nhiều lĩnh vực. Hiện nay việc dạy 

học trang trí trong nhà trường thường chú trọng vào việc truyền tải 

tri thức nhưng thực hành còn ít, chưa kích thích được sự yêu thích 

đối với môn học cho các em học sinh. Việc thực nghiệm đưa nghệ 

thuật trang trí chạm khắc vào dạy học là một bước tiến quan trọng 

cho phát triển tư duy nghệ thuật và hiểu biết trong cảm thụ nghệ 

thuật cho học sinh và với công chúng yêu nghệ thuật. Nhận thấy việc 

vận dụng nghệ thuật chạm khắc trong chùa Thạt Luổng (Phạ Thạt 

Luổng hay Thạt lớn) vào dạy môn trang trí ở Trường trung học cơ sở 

là cần thiết, giúp học sinh có thêm kiến thức mỹ thuật về ngôi chùa lớn 

nhất nước nhà, học sinh linh hoạt trong cách ứng dụng họa tiết trang trí 

vào bài, được học hỏi, sáng tạo qua cách sắp xếp bố cục, đường nét, 

màu sắc từ họa tiết trang trí. Vì vậy tôi chọn đề tài “Nghệ thuật chạm 

khắc chùa Thạt Luổng vận dụng vào dạy học phân môn trang trí Mỹ 

thuật ở Trường Trung học phổ thông Sa La Khăm – Lào”  làm đề tài 

nghiên cứu luận văn của mình. 
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2. Lịch sử nghiên cứu 

Tài liệu Lịch sử Thạt Luổng [26], cung cấp thông tin về lịch 

sử hình thành tín ngưỡng đạo phật tại Lào, quá trình xây dựng chia 

làm hai giai đoạn theo các đời vua, cấu trúc chùa, họa tiết hoa văn 

trang trí chùa. 

Luận văn Đặc điểm và giá trị kiến trúc của Thạt Luổng Viêng 

Chăn [14]. Đây là tài liệu cung cấp nhiều thông tin về tổng quan và 

kiến trúc chùa ở Viêng Chăn, tập trung khai thác về đặc điểm kiến 

trúc chùa Thạt Luổng. 

Khóa luận Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc chùa SISAKET 

Ứng dụng trong dạy học môn lịch sử mỹ thuật ở Trường CĐSP Nghệ 

Thuật Lào [1], viết về nghệ thuật kiến trúc và các điêu khắc trang trí 

chùa Sisaket, qua đó ứng dụng vào bài học môn lịch sử mỹ thuật. 

Sách Lịch sử mỹ thuật [5], tài liệu giới thiệu những nội dung 

cơ bản về lịch sử mỹ thuật Lào, trong đó bao gồm giới thiệu kiến 

trúc chùa, tượng tròn, phù điêu và họa tiết trang trí.  

Tài liệu Giáo trình phương pháp dạy học mĩ thuật [21], nêu 

một số phương pháp về dạy học môn mỹ thuật, đây là tài liệu luận 

văn có thể tham khảo trong phần dạy mỹ thuật phân môn trang 

trí. 

Thạt Luổng được đánh giá như một công trình kiến trúc văn 

hóa mang tính tôn giáo đặc sắc, là biểu tượng của trí tuệ và sự sáng 

tạo. Hằng năm cứ vào trăng tròn tháng 11 dương lịch, có hội lễ tại 

Thạt Luổng được tổ chức ba ngày ba đêm với các nghi thức long 
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trọng như lễ tắm Phật (xông phạ), lễ Dâng Cơm (tặc bạt), lễ Cầu 

phúc (khỏ phon)..... trong thâm tâm người Lào, Thạt Luổng được 

xem như ngọn lửa vàng. Luôn cháy sáng thắp cho họ sự cuồng nhiệt, 

lòng tin vào cuộc sống và niềm tự hào lịch sử đối với mỗi dân tôc, 

mỗi quốc gia, di sản văn hóa được xem là báu vật thiêng liêng mà 

mỗi thế hệ phải có trách nhiệm phát huy và bảo tồn cho các thế hệ 

tiếp theo. Một xã hội không thể tồn tại và phát triển nếu không dựa 

trên nền tảng các gía trị văn hóa. Nhều giá trị văn hóa đã vượt ra 

ngoài khuôn khổ của một dân tộc, một quốc gia và có ảnh hưởng 

toàn cầu, đó là di sản văn hóa thế giới. Phát huy và bảo tồn các giá 

trị văn hóa là hai mặt của một thể thống nhất, có tác động tương hỗ 

lẫn nhau trong quá trình phát triển của mỗi xã hội mà văn hóa được 

xem là nền tảng. Việc phát huy đặc điểm và các giá trị văn hóa sẽ có 

tác dụng làm tăng ý thức, trước hết là của mỗi thành viên trong cộng 

đồng dân tộc của bè bạn quốc tế đối với trách nhiệm bảo tồn các giá 

trị văn hóa. Ngược lại việc bảo tồn sẽ là cơ sở và tạo ra cơ hội có 

được các giá trị văn hóa để tự hào, để giới thiệu với các dân tộc khác, 

các quốc gia khác trên thế giới. Nhiều giá trị văn hóa chỉ có thể cảm 

nhận được trong những khung cảnh thực của tự nhiên, của nếp sống 

truyền thống cộng đồng mà không thể có phim ảnh, diễn xuất nào 

có thể chuyển tải được. Trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa 

đòi hỏi có kinh phí cho hoạt động thu thập, ngiên cứu di sản, bảo vệ, 

tu sửa, tồn tại, v.v. bên cạnh những yêu cầu về kinh nghiệm, về đội 

ngũ, về trình độ khoa học công nghệ, v.v. trong lĩnh vực bảo tồn. 

Nguồn kinh phí dành cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa từ ngân 



5 
 

sách nhà nước và hợp tác quốc tế thường rất hạn hẹp so với nhu cầu 

thực tế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác 

bảo tồn các giá trị trong công trình. 

Mỹ thuật là môn học quan trọng, giúp học sinh và sinh viên hiểu 

về cái đẹp, trang bị các kỹ năng cần thiết thông qua các môn chuyên 

ngành: Hình họa, Điêu khắc, Tạo hình, Bố cục, trang trí, v.v. 

Nghệ thuật chạm khắc hoa văn và điêu khắc chùa Thạt Luổng, 

nhất là kiến trúc và tạo hình tại những ngôi chùa, có mục đích trang trí 

cho những tạo hình vẻ đẹp  và để giáo dục về đạo Phật. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu 

- Nghiên cứu về Nghệ thuật chạm khắc chùa Thạt Luông, các 

mô típ hoa văn trang trí, màu sắc, ngôn ngữ biểu tưởng đề vận dụng 

một số mô típ đó vào dạy học các bài vẽ trang trí ở trường  Trung học 

phổ thông Sa La Kham – Lào. 

- Nghiên cứu về một số phương pháp dạy học phân môn trang 

trí để vận dụng vào giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy 

môn trang trí mỹ thuật. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

  - Luận văn làm rõ các khái niệm về nghệ thuật, chạm khắc, 

dạy học, trang trí. 

- Tìm hiểu thực trạng dạy học phân môn trang trí tại trường 

Trung học phổ thông Sa La Kham.  
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- Lập kế hoạch dạy học, tiến hành thực nghiệm vận dụng 

nghệ thuật chạm khắc vào bài dạy trong phân môn trang trí cho học 

sinh lớp 7, 8 năm học 2019 – 2020. 

- Đánh giá thực trạng sau khi thực nghiệm cho học sinh khối 7, 8. 

4. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

- Nghiên cứu về nghệ thuật trang trí, họa tiết, màu sắc 

trang trí trong chạm khắc trên kiến trúc của chùa Thạt Luổng.  

- Nghiên cứu phương pháp ứng dụng hoạ tiết trang trí điêu 

khắc hoa văn vào dạy học phân môn trang trí cho học sinh trường 

trung học phổ thông Sa La Kham – Lào. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi thực hiện: Phân môn vẽ trang trí tại trường trung 

học phổ thông  Sa La Kham. 

- Thời gian thực hiện : Năm học  2019 – 2020. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: 

- Phương pháp so sánh: so sánh về tạo hình, phong cách, trang 

trí của chùa Thạt Luổng với các ngôi chùa khác cùng niên đại ở Thủ 

đô Viêng Chăn. 

- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: thu thập các tài 

liệu, sách liên quan tới đề tài, các luận văn. 

- Phương pháp điền dã: chụp ảnh và thông qua phỏng vấn, 

trao đổi cá nhân, thông qua quan sát thực địa và thực nghiệm việc 
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giảng dạy và học tập của học sinh trong môn trang trí mỹ thuật ở 

trường Trung học phổ thông Sa La Khăm – Lào. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Đề tài giúp học sinh có sự sáng tạo trong ứng dụng nghệ thuật 

chạm khắc các họa tiết trong chùa Thạt Luổng vào bài vẽ phân môn 

trang trí, mĩ thuật ở trường trung học phổ thông Sa La Khăm – Lào. 

Đề tài luận văn giúp cho giáo viên và học sinh làm tài liệu cho 

những bài viết, bài học có liên quan. 

7. Bố cục của luận văn. 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, 

Luận văn gồm có 2 chương: 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Chương 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ỨNG  DỤNG NGHỆ 

THUẬT CHẶM KHẮC CHÙA THẠT LUỔNG VÀO DẠY 

HỌC PHÂN MÔN TRANG TRÍ MỸ THUẬT Ở TRƯỜNG 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SA LA KHĂM - TẠI LÀO.
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI  

VỀ NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC CHÙA THẠT 

LUỔNG VÀO DẠY HỌC PHÂN MÔN TRANG TRÍ 

MỸ THUẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

SA LA KHĂM - TẠI LÀO. 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1 Nghệ thuật 

Nghệ thuật được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau 

như tác phẩm điêu khắc, hội họa, tác phẩm văn học... từ tư tưởng, 

tình cảm của người nghệ sĩ. 

1.1.2 Chạm khắc  

    Nghệ thuật chạm khắc là một nghệ thuật đặc biệt quan trọng, 

góp phần hình thành một nền văn hóa độc đáo. Chạm khắc được thể 

hiện bằng nhiều chất liệu như: gỗ, đồng…để làm đẹp. 

1.1.3 Kỹ thuật chạm 

1.1.3.1 Chạm lộng: Là chạm bao ra ngoài các đầu bẩy làm đẹp cho 

nó mà không mất đi tính chất chịu lực của gỗ nên các họa tiết này 

chỉ như một mạng các chạm trổ bên ngoài với một lớp mỏng đủ đẹp 

cho đẹp. 

1.1.3.2 Chạm nổi: Trên các vì kèo, các xà, các bổng… để làm nhẹ 

bớt hình khối nặng nề của thân gỗ to và chắc khoẻ, các nghệ thuật 

đục trên đó các phù điêu ở phần ngoài thân gỗ. 

1.1.3.3. Chạm bong: Trong đình chùa ngoài kết cấu gỗ còn có nhiều 

chỗ cần được đóng thêm gỗ cho kín khoảng hở giữa các kết cấu phức 

tạp. Tại vị trí đó giữa các kết cấu phức tạp, giữa các kết nổi ở các 
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góc người ta làm ở ngoài các phù điêu có thể chạm thủng hoặc chạm 

nổi. Sau khi hoàn thành các phù điêu người thợ mới gắn vào công 

trình. Nó có thể lấy ra đặt vào được mà không ảnh hưởng đến chịu 

lực nên được gọi là chạm bong. 

1.1.3.4  Phù điêu 

 Phù điêu: là loại điêu khắc được thể hiện trên mặt phẳng, có sự gắn 

kết khăng khít với mặt phẳng. Mặt phẳng đóng vai trò là nền tảng 

cơ bản và là phông nền của hình khối tạo hình trên nó. 

 1.1.3.5  Tượng tròn 

Tượng tròn: là dạng tượng mà người ta có thể đi vòng xung quanh 

để xem cái khác với kiểu tượng hoặc phù điêu gắn lưng trên tường. 

1.1.3.6 Dạy học 

Dạy học là một bộ phận của giáo dục. Trong quá trình phát triển  lịch 

sử, loài người không ngừng nhận thức cái tạo thế giới khách quan, 

không ngừng tích lũy, hệ thống hóa, khái quát hóa những tri thức và 

truyền lại cho các thế hệ kế tiếp sau. Dạy học: Dạy để nâng cao trình 

độ văn hoá và phẩm chất đạo đức, theo chương trình nhất định. 

Theo như các vấn đề nêu trên thì, dạy học là sự truyền thụ kiến thức, 

kỹ năng từ người dạy đến người học.  

1.1.3.7 Phương pháp dạy học 

Phương pháp dạy học là một hệ thống nguyên tắc, cách thức, biện 

pháp hoạt động của người dạy nhằm làm cho người học nắm vững 

kiến thức, kĩ năng, kỹ xảo, phát triển năng lực nhận thức. 
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   Các phương pháp dạy học rất phong phú đa dạng. Việc phân 

loại hợp lí các phương pháp và khái quát thành hệ thống các phương 

pháp dạy học là cơ sở khoa học cho việc tìm, chọn và vận dụng hợp 

lí các phương pháp dạy học là nền tảng cho sự sáng tạo và phong 

phú của người giáo viên về mặt phương pháp dạy học nâng cao hiệu 

quả quá trình dạy học.     

1.1.3.8  Dạy học mĩ thuật  

Mỹ thuật còn bao gồm các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật 

thị giác như: 

- Hội họa cụ thể ở đây là tranh bằng các chất liệu như sơn 

dầu, bột màu, màu nước...và hình họa (vẽ bằng bút chì). 

- Điêu khắc là tên gọi của những tác phẩm nghệ thuật ba 

chiều, nó được tạo từ những bước tạo hình hoặc là kết hợp từ vật 

liệu như gỗ, thủy tinh, kim loại và đá. 

- Chạm khắc là một cấu kiện không thể thiếu trong kết cấu 

chùa gỗ cổ truyền. Chạm khắc là tác dụng lực lên một mặt phẳng 

như bề tường, vách hang, hay các bề mặt nhẵn khác làm thể hiện 

được những hình ảnh hay họa tiết lên đó nhằm mục đích trang trí 

hay ý niệm tâm linh. 

              - Đồ họa có rất nhiều loại hình như: Đồ họa độc lập (Đồ 

họa giá vẽ), Đồ họa in ấn, Đồ họa máy tính... Việc dùng các thuật 

ngữ đồ họa chỉ là tương đối, bởi việc đặt tên các thuật ngữ đồ họa là 

dựa trên ý nghĩa sử dụng của nó. 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93_h%E1%BB%8Da_%C4%91%E1%BB%99c_l%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93_h%E1%BB%8Da_in_%E1%BA%A5n
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93_h%E1%BB%8Da_m%C3%A1y_t%C3%ADnh
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1.1.4 Trang trí 

Trang trí là một cách đơn giản có thể hiểu là nghệ thuật sử 

dụng đường nét, hình mảng, màu sắc xây dựng một công việc cụ thể 

nhằm tô điểm, làm đẹp thêm cho sự vật, phục vụ và đáp ứng nhu cầu 

thẩm mĩ trong cuộc sống của con người. 

1.2. Khái quát về chùa Thạt Luổng  

1.2.1. Lịch sử hình thành  

 Thạt Luổng  hay chùa Thạt Luổng là ngôi chùa Phật giáo 

nổi tiếng, tọa lạc thủ đô Viêng Chăn của Lào. Ngôi chùa được xây 

dựng từ năm 1566 thời vua Xet Tha Thi Lath Kiến trúc của ngôi 

chùa là điểm nhấn hấp dẫn du khách tham quan. Chùa Thạt Luông 

được thiết kế mô phỏng hình nậm rượu, thay thế cho tàn tích của 

ngôi đền Ấn Độ xây dựng từ thế kỷ 13. Đến thế kỷ thứ 19, ngôi chùa 

bị hư hại và bị phá hủy do cuộc chiến xâm lăng của người Thái và 

chính quyền gần đây đã cho khôi phục lại và quy hoạch thành không 

gian tôn giáo và điểm tham quan nổi bật của du lịch Lào.  Theo kể 

lại thì năm 236 lịch Phật giáo, 5 nhà sư người Lào trên đường từ Ấn 

Độ trở về đất nước họ đã mang chiếc xương đầu gối của Đức Phật 

về và thuyết phục Mường Viêng Chăn xây dựng ngôi Thạt Đại Phật 

Tích lưu giữ xá lợi Đức Phật. 

Đến 1563, sau khi cuộc chiến chống quân xâm lược Myanmar 

giành thắng lợi, thành đô rời từ Luổng Phạ Bang về Viêng Chăn, thì ngôi 

Thạt cũng được rời đến Viêng Chăn, tọa lạc trên tàn tích ngôi đền cũ và 

khối cong chính trên mái vòm Thạt Luông hiện nay đã trùm lên toàn bộ 

tòa Thạt cũ. 

https://tour.dulichvietnam.com.vn/diem-den/lao/
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Bên trong ngôi chùa rát vàng này có lưu giữ sợi tóc và nhiều 

xá lợi của Đức Phật. Ngoài ra, Thạt Luổng còn là kho tàng châu báu 

của quốc gia. 

Thạt Luổng Viêng Chăn là Thạt lớn nhất ở Lào, được xây dựng 

bởi những người thợ cổ đại có hoa tay khéo léo đặc biệt, có giá trị về lịch 

sử, văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc mà không có Thạt nào ở Lào so 

sánh được. 

Thạt này cao 45m, chân Thạt rộng 69m, có 30 Thạt con ở 

xung quanh hình dạng như cái gáo hoặc quả dưa cắt đôi đặt trên 4 

góc theo kiểu Thạt San Chi nước Ấn Độ còn phần trên Thạt là hình 

hoa chuối bốn góc có nghĩa là búp hoa sen, thể hiện nghệ thuật, văn 

hóa của Lào Lạn Xạng. 

 Kiến trúc của chùa 

Phần chân của Thạt chính được thiết kế như một đài sen 

vuông đang ở thế bung nở những cánh vàng ra bốn phía. Chân bệ 

với những nấc vuông xếp tầng, thu nhỏ dần khi lên cao rồi lại 

phình ra ở giữa thành một gờ nổi lớn, làm điểm tựa cân bằng cho 

thân bầu Thạt bên trên. 

Kiến trúc của Thạt Luổng mang đậm nét văn hóa và bản sắc 

của Lào, ngôi chùa cũng trở thành biểu tượng kiến trúc và văn hóa 

Lào, được sử dụng hình ảnh in trên tờ tiền giấy và quốc huy của 

CHDCND Lào. 

1.2.2. Văn hóa và yếu tố tâm linh của Thạt Luổng 

 Bảo Thạt Phạ Thạt Luổng ở Viêng Chăn là biểu tượng quốc 

gia của Lào và được cho là điểm đến tâm linh ở Lào, nơi chứa một 
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mảnh xương ức của Đức Phật. Hàng ngàn người hành hương tập 

trung tại Thạt Luổng để cúng dường cho các nhà sư đến từ khắp nơi 

của Lào. Cả khi không vào mùa lễ hội, bảo Thạt vẫn là cảnh tượng 

đáng để chiêm ngưỡng vào bất cứ thời gian nào trong năm. Tham 

gia vào các lễ nghi ở Lào và đặt các lễ vật hoa, nến và nhang ở chỗ 

quy định hoặc lặng lẽ đi dạo quanh sân rộng lớn. Quốc gia Lào được 

coi là một trong những điểm đến tâm linh vô cùng lý tưởng dành 

cho tín đồ theo Phật giáo. Đến với quốc gia này, sẽ thấy đâu đâu 

cũng là những ngôi chùa cổ kính, những Thạt những đền hết sức kỳ 

vĩ và mang đậm nét xưa cổ.  

1.2.3 Khái quát về Trường trung học phổ thông Sa La Khăm- 

Lào  

1.2.3.1 Lịch sử hình thành  

Trước ngày 02/12/1975, đất nước Lào chịu sự thống trị của thực dân, 

mất độc lập, tự do, quyền dân chủ và sự toàn vẹn lãnh thổ. Người dân 

trong nước không biết chữ chiếm 95% làm cho đất nước lạc hậu, làm 

kinh tế, văn hóa - xã hội không phát triển, phần đông dân chúng tin 

vào những điều mê tín dị đoan. Việc quản lý nhân dân trong xã Sa 

La Khăm đồng thời xây dựng trường Trung học cơ sở Xalakham 

trong năm 1974 - 1975, có lớp 6 và lớp 7 việc quản lý nhân dân trong 

xã Sa La Khăm đồng thời xây dựng trường Trung học cơ sở 

Xalakham trong năm 1974 - 1975, có lớp 6 và lớp 7. Cho đến năm 

1994, số lượng nhân viên tăng, số học sinh cũng nhiều khiến cho 

trường không đủ sức chứa học sinh, Sở Giáo dục Thủ đô Viêng Chăn 

đã xây dựng thêm 01 tòa nhà có 06 phòng học. 
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Cho đến năm học 1999 - 2000, Sở Giáo dục Thủ đô Viêng Chăn có 

đường lối phát triển giáo dục và xây dựng trường Trung học cơ sở 

Sa La Khăm thành trường Trung học Sa La Khăm nhưng có nhiều 

khó khăn như: số lượng học sinh tăng lên theo từng năm học, số 

lượng giáo viên không đủ, phòng học thiếu (số phòng học không đủ 

so với số học sinh). Vì nhu cầu của công tác phát triển giáo dục và 

tổ chức Đảng - Chính quyền các cấp. 

Tiểu kết 

Trong chương 1 giới thiệu về một số công trình nghiên cứu, 

sách báo nghiên cứu trong và ngoài nước về chùa Thạt Luổng thủ 

đô Viêng Chăn. Đề tài trình bày khái quát về quá trình hình thành 

và giá trị nghệ thuật của kiến trúc và chạm khắc chùa Thạt Luổng. 

Chương 1 cũng đưa ra các khái niệm liên quan đến đề tài. Khái quát 

chung về chùa Thạt Luổng. Ngoài kiến trúc chùa Thạt Luổng, 

chương 1 khái quát về trường Trung học phổ thông Sa La Khăm – 

Lào, trong đó lịch sử hình thành cho thấy trường trải qua nhiều khó 

khăn và được hình thành từ nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. 

Thực trạng việc dạy học môn trang trí mỹ thuật nói riêng hiện nay, 

trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng ưu điểm và những mặt còn 

hạn chế từ đó đề xuất một số yêu cầu, giải pháp để việc dạy học môn 

trang trí mỹ thuật cho học sinh tại trường trung học phổ thông Sa La 

Khăm – Lào được tốt hơn. Thực trạng của trường có nhiều thuận lợi 

và khó khăn, song trường luôn được sự quan tâm, đồng hành của 

nhiều ban ngành cũng như các tập thể đối với ngành giáo dục nên 

cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang, đầy đủ hơn. 
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                               Chương 2 

ỨNG DỤNG NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC CHÙA 

THẠT LUỔNG VÀO DẠY HỌC MÔN TRANG TRÍ MĨ 

THUẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – TẠI LÀO. 

2.1. Đặc trưng tạo hình của Thạt Luổng 

2.1.1. Kết cấu  

Kết Cấu tạo hình của Thạt Luổng cùng cách trang trí hài hòa 

với đường nét nhiều màu sắc đã khiến nó trở thành biểu tượng của 

quốc gia Lào. Hình dáng cao vút trên đỉnh của Thạt Luổng không 

làm cho nó tách rời mà ngược lại còn làm cho nó trở nên hài hòa với 

khối trung tâm. Tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh. 

Kết cấu kiến trúc và tạo hình của ngôi chùa Thạt luổng bao 

gồm có tường gạch, xi măng, cột và xà cùng hệ thống cột chống tạo 

thành hệ thống chịu lực tổng hợp đỡ toàn bộ trọng lực trên mái. Lấy 

tường gạch làm hệ thống điểm tựa, từ đó tỏa ra các xà trên một dãy 

cột có con sơn đỡ đầu mái và các xà phía trên đỡ từng đoạn mái theo 

độ dốc của mái, nhờ các hệ thống cột chống. Từ hành lang nhà Phật 

đường đến nhà hành lang có kết cấu giống nhau.  

2.1.2. Bố cục  

2.1.2.1. Vật liệu 

Gỗ: Mái nhà, Kommalien, Sim, đầu hồi (Múc Vắt), cửa, cửa 

sổ, cánh tay rồng và nhà sư được làm bằng gỗ. Chúng có hình dạng 

và kích thước khác nhau. 

2.1.2.2. Khung gỗ Sim 
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   Gạch: Hiên nhà thờ được làm bằng gạch và được trang trí 

bằng những bức tranh hoa. Cổng chùa, Tường Kommalien, đền thờ 

và các mặt hang chủ lực được làm bằng gạch. Những viên gạch được 

làm từ đất sét nùng cao.  

2.2. Nghệ thuật điêu khắc của chùa Thạt Luổng  

Nghệ thuật điêu khắc tại Chùa Thạt Luổng thường làm bằng 

gỗ ở các khu vực như: cánh cửa sổ, cửa chính, lối ra vào, cột chùa, 

xà, trần nhà. Các hình ảnh điêu khắc thường dựa theo nội dung các 

câu chuyện văn học dân gian Lào mà được truyền từ đời này sang 

đời khác như hình người, thần tiên, cộng với tài hoa của các nghệ 

nhân Lào xưa đã tạo những câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc và nhân 

văn. Các hình tượng, hoạ tiết nghệ thuật điêu khắc của mỗi giai đoạn, 

thời kỳ được thiết kế nổi bật khiến người xem có thể chiêm ngưỡng 

và hiểu được các nội dung của các câu chuyện thông qua các hình 

ảnh. 

2.2.1. Tượng phật trong chùa Thạt Luổng  

Tượng lớn Ong Tư tại chùa Xay Set Tha Thi Lat là tượng đồng đen 

lớn, có chiều dài 2,50m và cao 3.9m. Thời kỳ mà vương quốc triệu 

voi hưng thịnh nhất trong thế kỷ thứ XIV – XV.  

Trong lịch sử Lào giai đoạn của tượng Ong Tư và là biểu 

tượng của Vua Xay Nha Set Tha Thi Lat năm 1650, đây là thời kỳ 

đúc tượng Ong Tư và trong giai đoạn này tượng phật Ong Tư chủ 

yếu đúc bằng đồng đen, vàng, đồng thòa, đồng vàng. Đặc điểm của 

các hình phật nói trên là đều được đặt tên là tượng Ong Tư, đều là 

tượng phật có kích thước lớn nhất trong các tượng phật và các thời 
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kỳ, được đúc tỉ mỉ và tinh xảo, khó có thể tìm thấy điểm khiếm 

khuyết có tượng phật, có vị sư Nét (Sai Ta) nhìn xa trông rộng ngồi 

thiền trong tư thế chính trực.  

2.2.2. Những tác phẩm điêu khắc tiêu biểu tại chùa  

Các thành tựu của nghệ thuật Lào mà chúng ta thấy chủ yếu 

từ các nghệ nhân sáng tạo nên trên cách cửa chính, cửa sổ, cửa ra 

vào, theo khung xung quanh chùa, trần nhà, cột nhà, bốn mặt chùa… 

nghệ nhân thích sáng tạo theo các câu chuyện văn học Lào như: 

truyện Phutthapavat, truyện Phavet, truyện Sithon, truyện Phalac 

Pha lam. 

Họa tiết hoa văn hoa cổ mắt mía hay gọi mắt mía 

 Hoa văn cổ mắt mía được sáng tạo từ mắt cây mía hay mắt 

mía, thông thường các nghệ nhân lấy chồi của cây mía mà sắp ra lá. 

Sáng tạo nên họa tiết có dạng hình tam giác, cách chia khoảng giữa 

các họa tiết dựa theo nền tảng của hình vuông, hình ảnh bên ngoài 

lại có biểu tượng hoa sen, bên trong hoa văn giống như cánh hoa 

sen, do đó mới gọi hai loại là: hoa văn mắt mía và hoa văn hoa sen.  

  

 

 

 

 

Họa tiết Cạ Chăng Ta Eoi (cổ mắt mía), chùa Thạt Luổng 

 

 Họa tiết hoa sen nằm nghiêng 
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Hoa sen nằm nghiêng có chóp không thẳng với trục dọc của 

họa tiết. Cấu trúc của hoa văn này dựa theo hình tam giác rộng 2 

phần cao 3 phần, bằng với hoa văn cổ, đặc điểm của hoa văn này là 

hướng đầu xuống phía dưới, đỉnh nghiêng về phái bên tay trái hoặc 

bên tay phải tùy ý.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Hoa sen nằm nghiêng sáng tạo ra hoa văn cổ mắt mía 

 

 Hoa văn cổ lá bông 

Nguồn gốc của hoa văn này là sáng tạo từ lá bông tự nhiên, 

dựa trên nền tảng của hình vuông cấu trúc bên ngoài, hình dạng khác 

cũng giống như hoa văn cổ mắt cây mía, bên trong có hình xâu qua 

và chia hoa văn thành phần bên ngoài, chia theo tiết tấu bên ngoài 

khe hở 

Mỗi khe hở là đường cong như gót chân của con sư tử là 

hoa văn song song bằng với nhau. Hoa văn cổ lá bông là hoa văn vẽ 

tự nhiên sang tay phải hay tay trái tùy ý.  Dựa vào cấu trúc và tỉ lệ 
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hoa văn của lá bông sẽ to hơn hoa văn mắt mía, do vậy khi chúng ta 

chia hình phải cân đối, nếu không sẽ không đẹp mắt. Hoa văn này  

 

 

 

chủ yếu trang trí ngoài rìa, phía ngoài các chùa. 

 

 

Hình hoa văn cổ lá bông trên điêu khắc chăm số 1 

 

 

 

Hình hoa văn dây lá bông trên điêu khắc chăm số :2   

 

Những hình ảnh nói trên có dựa theo gốc gác của mỗi loại 

như: hình bầy khỉ cũng dựa theo hình ảnh tự nhiên của khỉ, hình ảnh 

Hanuman là bắt nguồn từ văn học Lào: Phalak Pha lam, Hanuman 

là binh lính bảo hộ của Phalam. Ngoài ra còn thần tiên, tiên nữ, 

tượng thần, thú rừng v.v 

Họa tiết nhân vật: nhân vật được chạm khắc có thể là phật, 

thánh thần, người ở các tư thế, hình dáng khác nhau. 

Dáng điệu đấu tranh cũng là một nghệ thuật hoa văn mà có 

trí tưởng tượng từ văn học. Chủ yếu là chuyện: Ramayana các hình 

ảnh trên nghệ nhân có thể thay đổi điệu bộ cho phù hợp với các vị 
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trí để trang trí như: điêu khắc lên khung cửa sổ, hình ảnh vẽ chuyện 

Lào trên tường theo các nội dung của các cốt truyện văn học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bố cục hình trạm khắc ở dạng đăng đối hoặc cân đối, hình ảnh trang 

trí kết hợp nhiều họa tiết trong bố cục: dáng người, kết hợp con vật 

và hoa lá. Hình ảnh dáng người được tạo hình theo cách vẽ cổ đại: 

vai và thân người thường ở dáng nhìn chính diện trong khi đầu 

người, bàn tay, bàn chân thường ở dáng nhìn nghiêng. 

 Bố cục Pha Ram đăng đối: Bên trái là Hình ảnh Pha Ram 

đứng cao trên vai người ngồi đỡ phía dưới, mắt nhìn thẳng về phía 

trước, tay cầm cung tên cho ta thấy sự uy nghi, quyết tâm đang 

hướng về phía trước. Bố cục hình ảnh chính có dạng tam giác, đáy 

là dáng người ngồi ở tư thế vững chắc, đầu người đứng tạo thành 

đỉnh chóp nhọn hướng lên cho ta thấy được tinh thần chiến đấu đầy 

quyết tâm chiến thắng của hình tượng Pha Ram. 

      Hình Pha Ram chiến đấu 

với quỷ La Mạ Sun 

                 Hình Pha Ram chiếu đấu  

với quỷ Pha Seng A Thit 
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Hình Pha Ram bố cục đăng 

đối 

Hình Pha Ram bố cục cân đối 

 Họa tiết chạm khắc con vật: rồng, chim, rắn, voi, trâu, sư 

tử, hổ, ngựa, hươu, nai. Hình ảnh con vật được chạm khắc độc lập 

hoặc kết hợp với hình ảnh khác. 

 Hình ảnh tượng những con vật đứng độc lập không kèm hoa 

văn thường có tác dụng kết hợp với kiến trúc chùa như làm bệ đỡ 

chân cột (chim chúa), thành cầu thang (rắn thần trên cầu thang), kèo 

đỡ trần (Hình kèo trần rồng chúa). Những hình ảnh này vừa mang 

tính trang trí vừa giữ vai trò chịu lực, bảo vệ…trong kiến trúc chùa.  

 

 

 

 

 

 

                           Rắn thần trên 

                           cầu thang 

          Họa tiết trang trí  

             trên chim chúa 

Hình kèo trần  

rồng chúa 
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 Hình ảnh con vật kết hợp với hình tượng thần thánh và họa 

tiết hoa lá. Lan can cầu thang được kết hợp trang trí thành hình tượng 

con rồng, phía dưới là bức phù điêu thượng đế nằm trên rắn thần, 

xung quanh có các họa tiết hoa lá. Đây cũng là hình ảnh người, con 

vật và thiên nhiên hòa hợp trong trạng thái tĩnh tại, thư thái. 

 

 

 

 

 

 

 

Điêu khắc hình thượng đế Pha Na Rai  

ngủ trên rắn thần 

        Cánh cửa lớn 

2.3. Một số phương pháp ứng dụng công trình nghệ thuật chạm 

khắc của chùa Thạt Luổng vào dạy học môn trang trí cơ sở tại 

trường trung học Sa La Khăm. 

Chạm khắc các họa tiết hoa văn trong chùa Thạt Luổng rất quan 

trọng trong môn trang trí mỹ thuật, nó có thể giúp học sinh học tập 

về nét, tính sáng tạo, cách sắp xếp bố cục, cách tạo hình thẩm mĩ 

trong bài vẽ. Từ đó, biết áp dụng và kế thừa vào các bài học, áp dụng 

vào cuộc sống thực tế và hơn hết là trong công việc giảng dạy, truyền 

bá kiến thức cho thế hệ trẻ. Để việc áp dụng các hình họa tiết đẹp 

như: hình tam gác, hình vuông, hình bình hành, hình tròn... Trong 
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chạm khắc và điêu khắc chùa Thạt Luổng vào giảng dạy môn mỹ 

thuật trong trường trung học phổ thông Sa La Khăm Lào 

2.3.1 Chủ đề  

     Hoa lá 

Nghệ thuật trang trí họa tiết hoa văn trên kiến trúc ngôi chùa, nghệ 

nhân xưa hay trang trí là chạm khắc, mạ vàng, thếp vàng những họa 

tiết hoa văn như: chạm khắc phù điêu trên đầu hồi, vách tường, kèo 

nhà, đỉnh chùa, trên cột, bậc thang, cánh cửa, cánh cửa sổ… 

Động vật 

Trang trí trên đầu hồi và ngôi chùa có thể nhìn thấy những hình Phạ 

Nha Nạc (rằn thần hay rắn Na Ga), phù điêu các con vật: voi, trâu, 

sư tử, hổ, ngựa, hươu, nai.   

Con người  

Chùa Thạt Luổng có cửa ra vào đằng trước hai cửa chính, hai cửa 

có hình người đang chiến đấu, họa tiết hoa văn và các mô típ chạm 

khắc trong các cảnh cửa chùa thế hiện sự phong phú, mang những ý 

nghĩa nhân sinh quan sâu sắc. 

        Còn lại các hình chạm khắc trang trí trên đầu hồi Phật đường 

(xím) được trang trí hình người gọi là Thêp Phạ Nôm được xuất hiện 

trên một tác phẩm khắc gỗ. 

- Vận dụng vào hình trang trí cơ bản  

Từ các hình được lấy ra trong trang trí chùa Thạt Luổng tiêu 

biểu, định hướng cho học sinh tham khảo đưa vào bài học trang trí 

cụ thể. 



24 
 

+ Sử dụng một số nguyên tắc trong trang trí các hình cơ bản: 

có 3 nguyên tắc thường dùng trong trang trí cơ bản: 

Nguyên tắc đối xứng (hình a): Họa tiết được nhắc lại giống 

và bằng nhau, bố cục sắp xếp họa tiết cân đối nhau qua các trục.   

Nguyên tắc đăng đối (hình b): Một họa tiết giống nhau, bằng 

nhau được nhắc lại ở 2 bên đường trục gọi là đăng đối. Hai bên hoặc 

trên dưới đăng đối với nhau gọi là đăng đối đơn. 4 góc đều được 

nhắc lại 1 họa tiết giống nhau theo 2 đường trục cắt đôi nhau ở giữa 

gọi là đăng đối kép. 

Nguyên tắc nhắc lại (hình b): Dùng một họa tiết giống nhau, 

bằng nhau, đặt cạnh nhau liên tiếp. Trong trang trí cơ bản, nguyên 

tắc nhắc lại thường được vận dụng để trang trí viền, đường diềm, 

diềm tường, vành của các mâm tròn, đường diềm của sân lát gạch 

hoa... 

Nguyên tắc xen kẽ (hình c): Dùng 2 họa tiết, hoặc 2 nhóm 

họa tiết khác nhau xếp xen nhau liên tiếp, cứ họa tiết này lại đến 

họa tiết khác để cho các hình thêm phong phú. Nguyên tắc này 

thường được vận dụng để trang trí hình tròn, đường diềm.v.v.  

 

 

 

 

 

                        Hình a                                          Hình b  
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                                       Hình c  

Trang trí hình vuông 

Đặc điểm của hình vuông là có 4 cạnh và 4 góc bằng nhau. 

Trang trí hình vuông là sắp xếp các hình mảng đậm nhạt, họa tiết, 

màu sắc sao cho phù hợp với đặc điểm của nó, làm nổi rõ trọng tâm. 

Ví dụ: Sử dụng chạm khắc hình Pha Ram làm họa tiết trang 

trí. Bố cục hoạ tiết sắp xếp theo quy luật giống và bằng nhau được 

nhắc lại theo trục đối xứng dọc và ngang. Đây là cách trang trí đăng 

đối bởi họa tiết không đối xứng nhau qua trục chéo. 

       

Trang trí hình tròn 

Đặc điểm của hình tròn: Hình tròn có điểm trọng tâm chính 

là tâm của hình tròn. Khi trang trí cần làm nổi rõ trọng tâm, có mảng 
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chính, mảng phụ, cần tránh những hình mảng làm phá vỡ khuôn 

hình. 

 

 

 

 

 

                           H1                                                    H2 

Hình tròn được sử dụng họa tiết trang trí hình mắt mía                                                            

Hình tròn được trang trí bằng họa tiết cách điệu từ tượng 

Phật. 

 

 

 

 

 

Trang trí đường diềm 

Trang trí đường diềm là một hình thức sắp xếp hình mảng 

đậm nhạt, họa tiết, màu sắc theo các nguyên tắc nhắc lại, xen kẽ trên 

một đường diềm kéo dài hoặc khép kín. 

Đường diềm thường được trang trí trên áo, váy, khăn đội đầu, 

báo tường, bảng bé ngoan... 
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Trang trí đường diềm sử dụng họa tiết Voi trang trí trên cánh 

cửa của nhà Lớn. 

2.3.2. Một số phương pháp ứng dụng  

Mỹ thuật là môn học quan trọng, giúp cho học sinh hình 

thành khả năng cảm nhận cái đẹp, có thể phát triển nghệ thuật sáng 

tạo cho học sinh theo nội dung và đồng thời có thể áp dụng với 

những môn học khác cũng như đối với những vẻ đẹp trong cuộc 

sống thường ngày, ngoài ra còn giúp cho học sinh có kiến thức, sự 

hiểu biết đến nguyên tắc của nghệ thuật vẽ trang trí, điêu khắc, in 

độc bản, có thể sử dụng vật liệu mà ở nơi xung quanh mang đi sáng 

tạo việc nghiên cứu về nghệ thuật được.  

Phương pháp trải nhiệm sáng tạo. 

Đối với bài học tìm hiểu về họa tiết hoa văn cơ sở, chạm 

khắc chùa Thạt Luổng. Giảng viên cho học sinh thực hành bằng hình 

thức trải nghiệm sáng tạo. Việc cho học sinh tham gia trải nghiệm 

thực tế sẽ khiến các em cảm thấy thích thú hơn đối với môn học.  
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Phương pháp trực quan  

GV sử dụng đồ dùng trực quan minh họa và giới thiệu về 

lịch sử của chùa Thạt Luổng, nghệ thuật điêu khắc, hoạ tiết trang 

trí,... và đưa ra các câu hỏi, yêu cầu học sinh phải quan sát kĩ và đưa 

ra câu trả lời phù hợp. Những chi tiết, thông tin học sinh thu được 

từ chùa Thạt Luổng từ phương tiện trực quan, giảng viên nêu câu 

hỏi yêu cầu học sinh tự rút ra kết luận khái quát. Trực quan là một 

trong những phương pháp thường được sử dụng trong một giờ học, 

nhằm hình thành các khái niệm cơ sở.  

2.4. Thực nghiệm và so sánh 

2.4.1. Thực nghiệm 

Do đặc thù của phân nhóm trong giảng dạy thực hành (dạy 

theo lớp 7 và 8 học sinh khoảng 40 người/1 lớp và giảng viên/1 

người). 

Nhóm 1 (nhóm thực nghiệm): Dạy theo giáo án theo phương 

pháp đổi mới. 

Nhóm 2 (nhóm đối chứng) : Dạy học giáo án cũ 

Nội dung bài dạy 1: Trang trí họa tiết hoa cổ mắt mía. (6 tiết 

gồm: 1 tiết lý thuyết và 5 tiết thực hành).  

Bài 2: Trang trí hình tròn có chiều dày 20 cm, rộng 20 cm, 

chất liệu: màu bút với màu nước (6 tiết trên 1 lớp) 

Các giai đoạn tiến hành thực nghiệm: 

Giai đoạn 1: Lựa chọn 2 nhóm của lớp 7 và 8 trường trung 

học phổ thông Sa La Khăm – Lào để tiến hành thực nghiệm và đánh 

giá kết quả thực nghiệm. 
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Giai đoạn 2 : Tiến hành dạy theo giáo án áp dụng thực 

nghiệm với nhóm 1 cả hai lớp học. 

Giai đoạn 3 : Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm. 

Triển khai dạy thực nghiệm: 

Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Đây là khâu quan trọng nhất, ngoài 

sự chuyển bị đồ dụng của giáo viên (tranh, máy tính, máy chiếu…), yêu 

cầu học sinh sưu tầm, có đầy đủ dụng cụ học tập liên quan đến nội dung 

bài học. 

Tiến trình dạy học.  

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ. 

Hoạt động 2: Giới thiệu bài. 

Hoạt động 3: Hướng dẫn vẽ trang trí hình tròn  

Hoạt động 4: Thực hành trang trí hình tròn. 

Kết quả thực nghiệm 

 Kết nối và ứng dụng những gì được học trong môn trang trí 

mỹ thuật vào các loại hình nghệ thuật chạm khắc trên chùa, các lĩnh 

vực khác và trong cả công việc sau này.  

Bảng 1: Thống kê kết quả điểm đối chứng 

 

Nội 

dung 

 

SL 

(HS) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi  khá Trung bình Yếu 

SL 

(HS) 

Tỷ lệ  

(%) 

SL 

(HS) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

SL 

(HS) 

Tỷ lệ  

(%) 

SL 

(HS) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

Nhóm1 22 4 20% 10 42% 8 38% 0 0% 
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Nhóm2 23 6 25% 10 40% 7 35% 0 0% 

  

Sau khi dạy thực nghiệm 

 Bảng 2: Thống kê kết quả sau khi tiến hành dạy thực nghiệm 

 

Nội dung 

 

SL 

(HS) 

Kết quả kiểm tra 

Giỏi  khá Trung 

bình 

Yếu 

SL 

(HS) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

SL 

(HS) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

SL 

(HS) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

SL 

(HS) 

Tỷ lệ  

(%) 

Nhóm1 22 7 35% 10 40% 5 25% 0 0% 

Nhóm2 23 5 14% 12 48% 6 38% 0 0% 

 

2.4.2. So sánh kết quả thực nghiệm 

 Việc vận dụng vào giảng dạy học môn trang trí là vấn đề 

tương đối mới mẻ, vì hầu hết trước đây các em chỉ biết đến các phù 

điêu gỗ, tuy nhiên trong quá trình làm bài, nhiều HS đã biết cách 

khai thác được nhiều yếu tố tạo hình của phù điêu các hình hoa 

hướng dương, dây leo, hoa sen rất đẹp… Chủ động được trong thực 

hành và sáng tạo, khai thác được nhiều yếu tố tạo hình trong hình 

tượng con người, các họa tiết hoa văn chạm khắc, biết kết hợp hài 
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hòa giữa sử dụng nét, mảng màu tạo nên sự độc đáo của hình hoa 

văn trong chạm khắc gỗ dưới một hình thức mới, từ đó góp phần 

làm phong phú thêm tư liệu trong học tập và sang tạo nghệ thuật 

trang trí hoa văn.   

2.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

- Đánh giá về sự chuẩn bị của giáo viên và học sinh. Những 

bài học được trải nghiệm thực tiễn luôn gây hứng thú với học sinh 

vì vậy cả giáo viên và học sinh cần có sự chuẩn bị. 

+ Giáo viên: Quá trình cho học sinh trải nghiệm tại chùa Thạt Luổng 

cần sự chuẩn chu đáo của giáo viên cả về cơ sở vật chất cho chuyến 

đi thực tiễn lẫn hiểu biết kiến thức, lịch sử chùa. 

+ Học sinh cần chuẩn bị đủ đồ dùng học tập, trang bị cho buổi đi 

thực tiễn. Việc chuẩn bị đồ dùng có ảnh hưởng đến kết quả bài học. 

- Đánh giá về kết quả đạt được:  

+ Quá trình học sinh được trực tiếp quan sát các mẫu trang trí mang 

lại cho học sinh nhiều hứng thú, cũng như cảm hứng sáng tạo hơn 

quan sát qua hình ảnh minh họa. Học sinh được chia sẻ kiến thức 

một cách tự nhiên. 

+ Kết quả bài đạt loại tốt tăng lên nhiều, cách học sinh thể hiện kết 

quả trên bài thực hành có sự đa dạng phong phú hơn. 
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Tiểu kết  

  Chùa Thạt Luổng nói riêng gắn liền với các phù điêu họa 

tiết hoa văn, trang trí kiến trúc nhiều nhất trong chùa. Nghệ thuật 

xưa sáng tạo các phù điêu để trang trí chùa chiền theo đạo Phật và 

theo vua ở thời đó.  

Nghệ thuật chạm khắc, điêu khắc trở thành nghệ thuật 

truyền thống Lào. Chùa Thạt Luổng là trung tâm của Phật giáo với 

kết cấu như: chùa thờ Phật lớn, chùa phụ, thư viện, bảo tàng, nhà ở 

dành cho sư sãi, hội trường nhà sư…Phát triển rộng lớn có tính chất 

tiên phong, mở đầu cho thời kỳ xây dựng phong cách kiến trúc, điêu 

khắc chạm chùa chiền trên toàn quốc. 

 Xét riêng về mảng chạm khắc, điêu khắc, tượng Phật, phù 

điêu, tranh tường, tranh ốp kính, dát vành…chúng ta có thể thấy 

những đặc trưng văn hóa, bố cục trang trí, những giá trị thẩm mỹ 

của loại hình nghệ thuật chạm khắc, điêu khắc và tạo hình kiến trúc 

tại chùa Thạt Luổng. 
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KẾT LUẬN 

Qua 2 chương của luận văn, trong đó chương 1: tác giả nêu 

lên cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu, giới thiệu về các 

khái niệm liên quan đến đề tài họa tiết hoa văn Lào trong ngày xưa 

sáng tạo trang trí trong chạm khắc chùa Thạt Thạt Luổng và khái 

quát về sự hình thành và cơ sở Trường Trung học phổ thông Sa La 

Khăm – Lào. 

Trong chương 2: Nghiên cứu và phân tích những giá trị nghệ 

thuật chùa Thạt Thạt Luổng và vận dụng các hình họa tiết hoa hướng 

dương, cổ mắt mía, sen, dây leo, trong chạm khắc đưa vào dạy môn 

trang trí, từ đó thực nghiệm dạy môn trang trí tại Trường Trung học 

phổ thông Sa La Khăm – Lào. Kết quả thực nghiệm cũng đã chứng 

minh hướng đi đúng của luận văn và có thể áp dụng cho thực tế.  

Giá trị về giáo dục một cách tổng quát về giá trị nghệ thuật 

chạm khắc trong chùa Thạt Luổng tồn tại nhiều tầng thức thẩm mỹ, 

chứa đựng những tinh hoa và vốn quý của dân tộc, đã được sàng lọc 

qua bao nhiêu thời gian, cho nên đã tạo nên những giá trị riêng biệt 

không lẫn với nghệ thuật nào trên thế giới. “Thạt ngọc trên thế giới”  

Thạt Luổng tiếng Lào có nghĩa là Thạt lớn, được xây dựng 

vào năm 1566 dưới triều vua Xệt Tha Thi Lạt II, sau khi nhà vua dời 

đô từ Luổng Pha Bang về Viêng Chăn. Thạt Luổng được đặt tên là 

“Cheđiloka Chulamani” có nghĩa “Thạt ngọc trên thế giới”, nhưng 

nhân dân vẫn quen gọi là Phạ Thạt Luổng để mô tả sự vĩ đại, to lớn 

của ngôi Thạt. 
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Vẻ đẹp của Thạt Thạt Luổng Nằm ở phía Đông của thủ đô 

Viêng Chăn, Thạt Luổng là công trình tiêu biểu cho nghệ thuật tạo 

hình của Lào, nó mang một kiến trúc riêng khá đặc biệt ở vùng Đông 

Nam Á. Thạt Luổng được đánh giá như một công trình văn hóa 

mang tính tôn giáo sâu sắc, biểu tượng cho trí tuệ, óc sáng tạo, tinh 

thần đoàn kết... và là biểu tượng của quốc gia Lào. 

 Chùa Thạt Luổng là một ngôi chùa được coi là một tác phẩm 

lớn và đầy đủ bản sắc nghệ thuật, chùa Thạt Thạt Luổng là một bảo 

tàng lớn về nghệ thuật cổ của vương quốc Lạn Xạng. Đối với công 

trình kiến trúc riêng biệt có hệ thống kiến trúc và cấu trúc rất độc 

đáo vì vậy có nhiều chùa Thạt trong nước Lào.  

Những phân tích chuyên sâu về yếu tố tạo hình trong các 

hình hoa văn đẹp trong chạm khắc chùa này, sự kết hợp hài hòa giữa 

việc sử dụng nét, mảng màu tạo nên sự độc đáo của nghệ thuật chạm 

khắc hình hoa hướng dương một hình thức mới, từ đó góp phần làm 

phong phú thêm tư liệu trong giảng dạy, học tập và sang tạo nghệ 

thuật tại Trường THPH Sa La Khăm Lào. Bên cạnh đó có ý thức 

trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cổ Lào. 

  Học sinh tiếp cận văn hóa chùa Thạt Luổng không chỉ từ 

các nguồn thông tin truyền thống, văn hóa truyền thông mà được đi 

thực tế và vận dụng vào bài học, đây là cách ứng dụng hiệu quả cho 

bài học. Quá trình đi thực tế học sinh không chỉ tiếp thu thêm kiến 

thức mà có cách cảm thụ về nghệ thuật và xúc cảm riêng từ đó có 

những bài vẽ độc đáo sáng tạo hơn, hiệu quả bài học nâng cao. 
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học Mỹ thuật Quốc gia Lào. 
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