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50101313: สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ 
คาํสาํคญั: คติการสร้างพระพทุธรูปไมใ้นลา้นนา 

ศิรพงศ ์ ศกัด์ิสิทธ์ิ:  คติการสร้างพระพทุธรูปไมใ้นลา้นนา.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์:       
ศ.ดร. ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ. 358 หนา้. 
    
  พระเจ้าไม้หรือองค์พระปฏิมา ท่ีส ร้างด้วยไม้ ได้ถูกนํามา เ ช่ือมโยง เ ก่ียวกับ เ ร่ืองของ                            
“ อานิสงส์ ” ซ่ึงหมายถึงผลแห่งกุศลกรรม หรือประโยชน์อนัจะไดรั้บจากการไดท้าํบุญหรือไดส้ร้างประโยชน์ไว ้
ชาวลา้นนามีความเช่ือวา่การทาํบุญทาํกุศลอนัมีเจตนาบริสุทธ์ิ ยอ่มจะไดรั้บผลแห่งบุญนั้นตอบแทน แมส่ิ้งท่ีทาํจะ
มีมูลค่าเลก็นอ้ยกต็าม เก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองอานิสงส์ต่าง ๆ นั้น ความเช่ือเหล่าน้ีเกิดข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศม์งั
ราย กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปดว้ยไมแ้ก่นจนัทน์ของพญาเมืองแกว้  แต่หลกัฐานท่ีเก่าท่ีสุดเท่าท่ีพบในขณะน้ี
อยูใ่นช่วง ปี พ.ศ. 2247 ท่ีเมืองน่านมีการสร้างอยา่งต่อเน่ืองจนถึงช่วงท่ีลา้นนาไดข้บัไล่พม่าออกจากลา้นนา  ไดมี้
การกวาดตอ้งกลุ่มชาติพนัธ์ไท เช่น ไทล้ือ ไทเขิน ไทยอง มาตั้งถ่ินฐานทัว่ไปในลา้นนา ซ่ึงถือไดว้่าเป็นช่วงท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ัดในการสร้างพระพุทธรูป ไดมี้สร้างพระเจา้ไมใ้ห้ให้กบัพระพุทธศาสนา เป็น
รูปแบบสกุลช่างพ้ืนถ่ิน ดว้ยความศรัทธาในศาสนามนุษยไ์ดน้าํส่ิงท่ีอยู่รอบตวัมาสร้างแทน พระเจา้ไมใ้นยุคน้ี
ค่อนขา้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีหลากหลาย ส่วนคติการสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนา จะมีกรอบแนวคิดเดียวกนั
ทั้งหมด คือ คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหแ้ก่ญาติ
หรือสัตวท่ี์ล่วงลบั เพ่ือแตค้าํบนบานสานกล่าวและสร้างเป็นพระเจ้าชะตา เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตวัผูส้ร้างเอง 
ต่อทา้ยดว้ยคาํปรารถนาอานิสงส์ท่ีไดจ้ากการถวาย คือ สุข 3 ประการ สุขบนโลกมนุษย ์โลกสวรรค์ โลกพระนิ
พาน  ปรารถนาไปเกิดเป็นพระอรหนัตใ์นยคุพระศรีอาริย ์ปรารถนาไปเกิดบนสวรรคช์ั้นฟ้า ปรารถนาให้หายจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ และปรารถนามีปัญญาดุจแม่นํ้าทั้ง 5 สาย 
   กล่าวไดว้่า พระเจา้ไมล้า้นนา เป็นรูปแบบสกุลช่างใหม่ท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีผสมผสานความเช่ือเร่ือง
ของอานิสงส์มากมายนานปัการ ท่ีพุทธศาสนิกชนเช่ือวา่ถา้ไดส้ร้างถวายใหก้บัพระพุทธศาสนาแลว้ กุศลผลบุญท่ี
ไดก้ระทาํไวใ้นชาติน้ีจกันอ้มนาํผูค้นเหล่าน้ีมีความสุขทั้งชาติน้ี ชาติหนา้ และชาติต่อๆไป ดงัจารึกฐานพระเจา้ไม้
ไดก้ล่าววา่ “ สุขท่ีเมืองมนุษย ์สุขท่ีเมืองสวรรค ์และสุขแห่งพระนิพาน” เทอญ 
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Pra-Chao-Mai is an image of Buddha made of wood. It is concerned with belief of “A-Ni-
Song”, which is meant to a consequence of virtue that will be gained by making favorable sacrifices for 
Buddhism. Lanna People (Natives who live in the area formerly comprising the old Kingdom of 
Lanna) have been believing that their sincere devotion will let them obtain good result of merit, even 
though the good things they’ve done are less worthy. According to Lanna history, beliefs of A-Ni-Song 
have been occurred since the dynasty of Mang Rai. It referred to a building of Buddha statue made of 
sandalwood by Phaya Muang Kaew However, the oldest evidence which have recently found is in 
duration of 1704. It mentioned to the building of Buddha images which were frequently built at that 
time. Until the period of the end of Burmese rule, the Kingdom of Lanna captured and herded many 
Tai ethnic groups, including Tai Lue, Tai Kuen, and Tai Yong. Then, they settled down in the 
kingdom. It concerned with their influence on the form of Buddha images which had been obviously 
changed. Due to people’s faith in Buddhism, those of Pra-Chao-Mai were built for worshiping the 
Buddha. Their form depended on traditional form of each native expert sculptor group and available 
local materials for building as well. Therefore, those of Pra-Chao-Mai in this era rather had various 
identities. Nevertheless, there were the same purposes which are to support Buddhism until B.E. 5000 
henceforth to building sacred statues for worshiping by all Buddhists and other gods in natives’ faiths, 
to be the point for praying for ancestors and any deceased creatures, to redeem a vow to the Buddha, 
and to be an honor and virtue for all contributors as well. People attend Buddha image’s building with 
hope for attaining A-Ni-Song as three of happiness: happiness on the earth, happiness on heaven, and 
happiness of nirvana. They also wish to reincarnate as Buddhist saint in the next era of Maitreya (in 
B.E. 5000) to ascend to heaven, to have faith healing, and /or to get sage. 
 The new form of Pra-Chao-Mai was created by new era sculptor group The rationale for 
building still involved with Buddhists’ belief that they will gain lot of A-Ni-Song by building Buddha 
images for their religion. These will let them found delight in recent life, next life, and life after next 
life, as the inscription on base of Pra-Chao-Mai that “Happiness on the Earth, Happiness on Heaven, 
and Happiness of Nirvana, Amen” 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ไดรั้บความช่วยเหลือจากครู อาจารย ์เพื่อนพอ้งน้องพี่
จากบุคคลหลายภาคส่วนไดเ้ป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา แนะแนวทางอนันาํสู่กระบวนการท่ีทาํอย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงประการแรกสุด ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ม.ร.ว สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ี
เสียสละเวลาอนัมีค่า ไดต้รวจทานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ฉบบัแรกจนถึงฉบบัสุดทา้ย  โดยให้
ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองของขั้นตอนในการทาํวิจยั และจุดประกายความคิดในเร่ืองของการ
จาํแนกรูปแบบสกุลช่างพระพุทธรูปไมล้า้นนาอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบั
น้ี  
 ขอบขอบพระคุณ  ศ.ดร.ผาสุก อินทราวุธ  อ.ดร. จิรัสสา คชาชีวะ และผ.ศ. มยุรี วีระ
ประเสริฐ    ศ. สุรพล ดาํหริกุล  อ.วิถี พานิชพนัธ์  ร.ศ. ดร. วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์ อ.ดร.สืบศกัด์ิ  
แสนยาเกียรติคุณ อ.สราวุธ รูปิน อ.ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ  กลุ่มชุมชนบา้นปงสนุก อาจารย์
อนุกลู  ศิริพนัธ์ จากวิทยาลยัอินเตอร์เทค จงัหวดัลาํปาง พระนอ้ย นรุตโม รักษาการเจา้อาวาสวดัปง
สนุก  เจา้อาวาสวดัพญาวดั วดัสวนหอม วดัควัะ วดับา้นหลุก วดัประตูป่า วดัพระหลวง ท่ีเสียสละ
เวลาอนัมีค่าในการอาสาในการพาไปเก็บขอ้มูลตามวดัต่างๆ อยา่งบ่อยคร้ัง จนไดข้อ้มูลจาํนวนมาก
และมีความหลากหลาย 
 อ. ภูเดช แสนสา  อ. อนุสรณ์ บุญเรือง นายฐาปกรณ์ นางฐาปณีย ์ เครือระยา นายเนติ 
พิเคราะห์ขอขอบพระคุณ ศูนยโ์บราณคดี ภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใน
การอนุเคราะห์ขอ้มูลพระพทุธรูปไมใ้นเขตอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
 สล่าหรือช่างผูส้ร้างพระพุทธรูปไมท้ั้งหลายในลา้นนาท่ีล่วงลบัไปแลว้          ในการ
สร้างสรรคพ์ทุธปฏิมา ท่ีปัจจุบนัยงัคงหลงเหลือไวใ้หศึ้กษาจนการวิจยัช้ินน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
 สุดทา้ยน้ี วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะสาํเร็จไปมิได ้ถา้ขาดผูมี้พระคุณ ดงั พ่อ แม่ คือ พ่ออุ๊ด 
แม่จาํเนียร และนอ้งทวีทรัพย ์ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีทาํงานลาํบากตรากตรํา ตากแดดตากฝนเพื่อหาเงินส่งลูก
ให้เรียนในตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา จนในท่ีสุดวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดส้ําเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี และถา้ความดีของการศึกษา คติการการสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนาในคร้ังน้ี เป็นองคค์วามรู้
ใหม่ท่ีจะจุดประกายความคิดให้บุคคลรุ่นต่อๆไป ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาองคค์วามรู้ และคํ้าชู
พระพุทธศาสนาพระสมณะโคดมไปนานตราบ 5000 ปี ขอให้อานิสงส์จากหนงัสือเล่มน้ี ไดแ้ผไ่ป
ถึงบุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีทั้งท่ียงัมีชีวิตอยูห่รือผูล่้วงลบัไปแลว้ ขอใหทุ้กมีอายุ
วรรณะ สุขขะ พละ ตลอดจน มีสุข 3 ประการ คือ “ สุขบนโลกมนุษย ์สุขบนโลกสวรรค ์และสุข
แห่งพระนิพาน”  ดว้ยเทอญ 
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บทที ่1 

คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา 

ความเป็นมาและความสําคญัของเร่ือง 

 พระพุทธรูปไม ้หรือภาษาพื้นเมืองลา้นนาเรียกว่า “พระเจา้ไม”้  หมายถึง รูปองคพ์ระ
ปฏิมากรท่ีสร้างจากไมใ้ห้เป็นพระพุทธรูป พระพุทธรูปประเภทน้ีมีพุทธศิลป์แตกต่างกนัออกไป
หลายลักษณะหลายปาง มีทั้ งท่ีสร้างข้ึนอย่างประณีตงดงามจนเรียกกันว่าฝีมือช่างหลวง ไป
จนกระทัง่เป็นงานผมืีอช่างชาวบา้น พระพทุธรูปมีรูปแบบและขนาดท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่ขนาดเลก็ท่ี
สูง 1 น้ิว ไปจนถึงหลายศอก ส่วนใหญ่สลกัจากไมช้ิ้นเดียว นิยมทาํฐานสูงเพื่อใชพ้ื้นท่ีสาํหรับจารึก
ขอ้ความอกัษรท่ีนิยมใชอ้กัษรธรรมลา้นนา นอกจากน้ียงันิยมลงรักปิดทองล่องชาดท่ีองคพ์ระ และ
ประดบัตกแต่งดว้ยกระจกท่ีฐาน พระพทุธรูปไมใ้นลา้นนานั้นแต่เดิมนิยมประดิษฐานไวท่ี้ฐานซุกซี
ในโบสถ ์และวิหารเพื่อใหค้นท่ีมาทาํบุญไดก้ราบไหวบู้ชา1  
 แนวคิดการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นลา้นนาไดป้รากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ว่า ในสมยั

พระเมืองแกว้กษตัริยล์า้นนาท่ีครองราชยอ์ยูใ่นช่วง พ.ศ. 2039 -20 ไดท้รงสร้างพระพุทธรูปไมแ้ก่น

จนัทร์2  เน้ือหาในตาํนานพระแก่นจนัทร์ไดก้ล่าวว่า ในสมยัพุทธกาลพระเจา้ประเสนธิโกศลได้

สร้างพระพุทธรูปดว้ยไดแ้ก่นจนัทร์เพ่ือระลึกถึงพระพุทธเจา้คร้ังเม่ือเสด็จไปโปรดพระมารดาบน

สวรรคช์ั้นดาวดึงส์3 และพระเจา้ประเสนธิโกศลทูลถามถึงอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป พระพุทธ

องค์ได้ทรงเทศนาเ ร่ือง  วัฏฏํคุลีชาดก  ว่าพระยาวัฏฏํคุลีได้ซ่อมแซมและต่อน้ิวพระหัตถ ์

                                                            
1 เกรียงไกร  เกิดศิริและคณะฯ, ปงสนุก : คนตัวเลก็กบัการอนุรักษ์ (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพอุ์ษาคเนยฯ์, 2550 ), 3-4. 
2 พระรัตนปัญญา, ชินกาลมาลปีกรณ์, แปลโดย แสง มนวฑูิร, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ 

: กรมศิลปากร, 2518), 154. 
3 เมธี เมธาสิทธิ สุขสาํเร็จ, เอกสารประกอบการประชุมเชิงวชิาการ เร่ือง การอนุรักษ์

ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในเขตอาํเภอแม่ทะจังหวดัลาํปาง  (เชียงใหม่ : ศูนยโ์บราณคดีภาพเหนือ 
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551), 79-80. 
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พระพุทธรูปท่ีชาํรุด ทาํใหพ้ระองคส์ามารถเอาชนะขา้ศึกศตัรูไดร้้อยเอด็หวัเมือง4  ตาํนานพระแก่น

จนัทร์เป็นตาํนานพ้ืนถ่ินของลา้นนา น่าจะเป็นตน้แบบแนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปไมใ้น

ลา้นนา ในยุคสมยัราชวงศ์มงัราย การสร้างพระพุทธรูปมกัสร้างข้ึนโดยชนชั้นสูงเช่น กษตัริย ์

ราชวงศ ์ขนุนางศรัทธาวดัและชาวบา้น ท่ีอาจจะสร้างเป็นหมู่คณะหรือสร้างเองก็ได ้ข้ึนอยูก่บัแรง

ศรัทธาของผูส้ร้าง ดงัตาํนานพื้นเมืองเชียงใหม่ท่ีกล่าวถึงการสร้าง พระพทุธรูป 5 องคข์องพระยามงั

ราย 5 องคห์น่ึงเช่ือวา่คือ “พระเจา้ค่าคิงพญามงัราย” ซ่ึงพระยามงัรายทรงสร้างพระพุทธรูปเพื่อเสริม

บารมีก่อนเสด็จยกกองทพัไปตีเมืองหงสาวดี ในสมยัพระเจา้ติโลกราช พระองคไ์ดท้รงยกทพัไปตี

เมืองน่าน พระองคท์รงไดรั้บชยัชนะเหนือเมืองน่าน พระองคจึ์งโปรดให้สร้างพระพุทธรูป เพื่อ

แสดงถึงชยัชนะของพระองค ์โดยขนานนามว่า “พระเจา้ทองทิพย”์ ปัจจุบนัประดิษฐานท่ีวดัสวน

ตาล  อําเภอเมือง จังหวัดน่าน6 ภายหลังจากการตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าพบว่ามีการสร้าง

พระพทุธรูปดว้ยสมัฤทธ์ิ โดยสร้างพระพทุธรูปเพื่อไถ่บาปหรือถวายพระเกียรติยศกษตัริย ์โดยมีแม่

ทพัและขนุนางพม่าในสมยัท่ีพม่ายดึอาํนาจและปกครองเมืองเชียงใหม่ช่ือ สงัรามจ่าบา้น ไดร่้วมกนั

รวบรวมพระพุทธรูปท่ีชาํรุดเสียหายจากวดัต่างๆซ่ึงอาจจะเกิดจากการทาํสงครามกบัพม่า แลว้หล่อ

ข้ึนเป็นพระพุทธรูปองคใ์หม่ เม่ือ พ.ศ.2108 และไดท้าํพิธีเบิกนามว่า “ พระเจา้เมืองราย” หมายถึง

พระยามงัราย 

 การสร้างพระพุทธรูปในลา้นนานั้นปรากฏตั้งแต่ในตน้สมยัราชวงศม์งัราย ตั้งแต่พุทธ

ศตวรรษท่ี ๑๙ และน่าจะลดจาํนวนในการสร้างลงเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ เม่ือลา้นนาตก

เป็นเมืองข้ึนของพม่าโดยช่างต่างไดถู้กกวาดตอ้นไปเมืองหงสาวดีบา้นเมืองอยูใ่นสภาวะสงคราม 

อาจเป็นปัจจยัทาํใหก้ารสร้างพระพุทธรูปสาํริดนั้นคอยลดความนิยมในท่ีสุดคงเหลือไวแ้ต่ช่างตาม

หัวเมืองต่างๆในหัวเมืองล้านนาเท่านั้ นท่ียงัสร้างพระพุทธรูปอยู่   แต่คงจะไม่สวยเท่ากับ

พระพุทธรูปท่ีมีมาก่อนหนา้นั้น พระพุทธรูปในลา้นนาส่วนมากสร้างข้ึนดว้ยสําริด ผูอุ้ปถมัภเ์ป็น

                                                            
4 สงวน โชติสุขรัตน์, ตํานานพระแก่นจันทร์  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตว,์ 2551),68-73. 

 5 ทน ตนมัน่ [ปริวรรต], ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังาน
เลขานุการรัฐมนตรี, 2514), 21. 
 6 กรมศิลปากร, เมืองน่านโบราณคดี ประวตัศิาสตร์ละศิลปะ  (น่าน: พิพธิภณัฑสถาน
แห่งชาติน่าน , 2530), 25. 
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ชนชั้นสูงท่ีเป็น กษตัริย ์และขุนนางเท่านั้นเพราะว่าการสร้างพระพุทธรูปดว้ยโลหะนั้นจาํตอ้งใช้

กาํลงัทรัพยเ์ป็นจาํนวนมาก จึงทาํใหป้ระชาชนคนธรรมดาไม่สามารถสร้างได ้ต่อมาเม่ือลา้นนาได้

ตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าการสร้างพระพุทธรูปดว้ยสาํริดนั้นไดข้าดหายไปอยา่งเห็นไดช้ดัเน่ืองจาก

ขาดผูอุ้ปถมัภ์ แต่ก็มีอยู่ตามหัวเมืองต่างๆแต่ไม่มากนัก  ต่อมาพญากาวิละไดข้บัไล่พม่าออกจาก

ลา้นนา ไดส้ร้างความเป็นปึกแผน่ ความเจริญรุ่งเรืองข้ึนภายใตก้ษตัริยร์าชวงศเ์จา้เจ็ดตน พระองค์

ไปกวาดตอ้นผูค้นทางภาคเหนือบริเวณแถบเมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองเชียงแสนมาเขา้มาอาศยัใน

ลา้นนาหรือยุคน้ีเรียกว่า ยุคเก็บผกัใส่ซ้าเก็บขา้ใส่เมือง ในช่วงสมยัน้ีไดเ้ร่ิมมีแนวคิดในการสร้าง

พระพทุธรูปข้ึนมาใหม่ แต่สร้างจะดว้ยวสัดุท่ีเป็นไมโ้ดยช่างพื้นบา้นเป็นจาํนวนมาก กลุ่มชาติพนัธ์ุ

ต่างๆเหล่าน้ีไดส้ร้างพระพุทธรูปไมไ้ดแ้พร่หลายเป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้ความนิยมในการสร้าง

พระพุทธรูปไมนิ้ยมแพร่หลายทัว่ทั้งบริเวณภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นแพร่ น่าน พระเยา เชียงใหม่ 

เชียงราย ลาํพนู และจงัหวดัลาํปาง  อาจกล่าวไดว้่าการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นดินแดนลา้นนาตั้งแต่

ช่วงพุทธศตวรรษ 23 เป็นตน้มา ไดเ้กิดกลุ่มสกุลช่างใหม่ข้ึนซ่ึงเป็นกลุ่มช่างพ้ืนบา้นท่ีเกิดข้ึนมา

ภายใตก้ารรับอิทธิพลการสร้างสรรคข์องคนกลุ่มใหม่ ซ่ึงอิทธิพลเหล่าน้ีเองไดเ้ขา้มาผสมผสาน

ความเช่ือในเร่ืองของอานิสงส์การสร้างพุทธรูปท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารดา้นจารึกในสมยัลา้นนานา

มานานแลว้  

 ความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปไม ้จากการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นเอกสารและขอ้มูล

ภาคสนามพบวา่นิยมในกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง เช่น 

 ในประเทศพม่าและส่วนหน่ึงของรัฐฉาน ท่ีเมืองเชียงตุง พบท่ีวดับา้นแงด็ บา้นแสน วดั

พระธาตุแสงเมือง วดัพระธาตุเขมินทร์ วดัป่าแดง วดัธาตุหลวง วดัเชียงยนื วดัพระแกว้  วดัพระธาตุ

จอมศรี วดัหวัข่วง และเมืองลา พบท่ีวดัป่าสุด และวดัหนองหลวง  

 ในประเทศลาว พบท่ีถํ้าต่ิงบริเวณปากอูริมแม่นํ้าโขง วดันายางเหนือและนายางใต ้ 

 ในประเทศไทยพบท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดัขอนแก่น

จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดันครพนม จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดั

มุกดาหาร จงัหวดัร้องเอ็ด จงัหวดัเลย จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดั

หนองบวัลาํภู จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
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   ภาคเหนือไม่วา่จะเป็นจงัหวดัเชียงใหม่ พบท่ีวดักู่เตา้ วดัทรายมูลเมือง วดัดอกเอ้ือง วดั

สาํเภา วดัศรีเกิด วดัหม่ืนลา้น วดัดอกคาํ วดัสาํเภา วดัหวัข่วง วดัพนัเตาวดัดวงดี  วดัศรีเกิด วดัเชียง

ยืน วดัค่าควรมา้ วดัช่างแตม้ จงัหวดัลาํปางพบท่ีวดัปงสนุกเหนือ วดัตน้ธง   วดัเชียงราย    วดับา้น

หมอ้ วดัป่าจํ้า วดัป่าตนัหลวง วดันาคตหลวง วดันํ้าโจ ้วดับา้นหลุก  จงัหวดัลาํพนู จงัหวดัแพร่พบท่ี

วดัพระหลวง วดัสูงเม่น วดัพระธาตุศรีดอนคาํ  จงัหวดัน่านพบท่ีวดัถืมตอง วดับ่อสวก วดันาซาว 

วดัตาแกว้ วดัตน้แกว้นาบ่อ วดัศรีเกิด วดัสะไมย ์วดัม่วงเจริญราษฎร์ วดัป่าคา วดัเชียงยืน จงัหวดั

พระเยาพบท่ีวดัลี และจงัหวดัเชียงราย    

 การศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปไม ้เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการศึกษาองคค์วามรู้ใน

แนวคิดของคนสมยัโบราณซ่ึงสามารถบ่งบอกถึง คติในการสร้างพระพุทธรูปของคนสมยัโบราณ

ในการสร้างพระพุทธรูปดว้ยไม ้ ว่าดว้ยเร่ืองแรงปรารถนาในการถวาย เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

ทางดา้นโบราณคดีน่าท่ีจะให้ความกระจ่างในเร่ืองของสังคมการดาํรงชีวิตท่ีมีความเช่ือมโยงกนั

ในทางพระพทุธศาสนา ภายหลงัท่ีบา้นเมืองไดเ้ขา้สู่ความสงบภายหลงัตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าเป็น

เวลานาน เน่ืองจากการสร้างพระพุทธรูปไดข้าดหายไปเป็นเวลานานร่วม 200 ปี และปรากฏการ

สร้างพระพทุธรูปข้ึนใหม่เป็นจาํนวนมากตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 เป็นตน้มา เกิดองคค์วามรู้ใน

เร่ืองของแนวคิดข้ึนมาใหม่ท่ีเป็นแรงผลกัดันในการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นลกัษณะสกุลช่าง

พื้นบา้น ทาํให้เห็นถึงพฒันาการทางดา้นจารึกมูลเหตุในการในถวายท่ีสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาในการ

สร้าง  และพฒันาการทางดา้นรูปแบบในแต่ละช่วงเวลาท่ีสามารถจาํแนกรูปแบบสกุลช่างท่ีมีความ

หลากหลาย อายุในการสร้างพระพุทธรูปไมเ้ป็นหลกัฐานสําคญัในการกาํหนดอายุความเก่าท่ีสุด 

ความนิยมและค่อยเส่ือมความนิยมลงไป ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นเปล่ียนแปลงทางสังคม ความเช่ือ ของคน

ในชุมชนล้านนา ว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีปัจจัยอะไรท่ีทาํให้การสร้างพระพุทธรูปนั้ นได้ถูกลด

ความสาํคญัลง ความนิยมในการสร้างไดเ้ส่ือมลงจนหายไปในท่ีสุด ทาํให้การสร้างพระพุทธรูปไม้

ไดล้ดความสําคญัลงจนทาํให้คตินิยมในการสร้างไดเ้ลือนหายไปจากแนวคิดความเช่ือของคนใน

ปัจจุบนั   

 ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นในการศึกษาประวติัความเป็นมาแนวคิดการสร้าง

พระพุทธรูปไม ้เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้ในการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นลา้นนาทั้งขอ้มูลทางดา้น

เอกสารและขอ้มูลจากการสาํรวจพระพทุธรูปไมใ้นบริเวณภาคเหนือ เพื่อนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาศึกษา
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คติการสร้างพระพุทธรูปไม้โดยศึกษาพัฒนาการทางด้านจารึก พัฒนาการทางด้านรูปแบบ 

พระพุทธรูปในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะทําให้เห็นภาพสังคมในอดีตท่ีมี ความเช่ือความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อตอ้งการทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการถวายพระพุทธรูป และอายุสมยัท่ี

สร้าง 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาคติการสร้างพระพทุธไมล้า้นนา 

2. เพื่อศึกษา วนั เดือน ปี ท่ีสร้าง 

3. เพื่อศึกษารูปแบบพฒันาการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา 

4. เพื่อศึกษาเทคนิคการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาแนวคิดการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นลา้นนา โดยมุ่งเน้นในการเก็บขอ้มูล

ทางด้านเอกสารและภาคสนามในการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกับคติความเช่ือและสภาพสังคมของ

ชุมชนในการสร้างพระพทุธรูปไมจ้ากจารึก ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีนั้นเป็นการศึกษาเร่ือง “คติการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นลา้นนา:” 

โดยมีขั้นตอนวิธีการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

 1 การเก็บขอ้มูลภาคเอกสาร (Documentary Research) เป็นขั้นตอนในการทบทวน

วรรณกรรมเร่ืองราวท่ีเราตอ้งการศึกษาโดยมีการรวบรวมขอ้มูลทางดา้นเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เก่ียวกับงานวิจยัท่ีเคยมีการทาํมาก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็น บทความ พงศาวดาร ตาํนาน 

จดหมายเหตุ และหนังสือท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วมาโดยนํามาเป็นหลักฐานอ้างอิงในการ

ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เพื่อใหข้อ้มูลนั้นมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึนไป 

 2 การสังเกตการณ์ (Observation) โดยผูศึ้กษาไดอ้อกสาํรวจพื้นท่ีจริงในการทาํวิจยัซ่ึง

การลงพื้นท่ีในคร้ังน้ีนั้นไดส้าํรวจตาํแหน่งท่ีตั้งของวดั และสาํรวจห้องท่ีเก็บรักษาพระพุทธรูปไม้
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เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวดัมีจาํนวนพระพุทธรูปก่ีองค ์เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการลงเก็บขอ้มูล

ภาคสนามในคราวต่อไป 

 3 เกบ็ขอ้มูลภาคสนาม 

  3.1 จาํแนกการแสดงปางต่างๆของพระพทุธรูปใหเ้ป็นหมวดหมวดหมู่ 

  3.2 ทาํความสะอาดองคพ์ระพทุธรูปใหส้ะอาด 

  3.3 บนัทึกรายละเอียดเก่ียวของกบัพระพุทธรูปไม ้ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น

รูปแบบ วสัดุ เทคนิค สภาพของวตัถุ ความสูงความกวา้ง และจารึกท่ีปรากฏอยูบ่นฐานพระพทุธรูป 

  3.4 ถ่ายภาพพระพทุธรูปไมท้ั้งทางดา้นหนา้และดา้นหลงั 

  3.5 ปริวรรตอกัษรธรรมลา้นนาท่ีปรากฏอยูบ่นฐานพระพุทธรูปไมใ้หเ้ป็น

ภาษาไทยโดยถอดคาํต่อคาํ 

 4. การสัมภาษณ์ (Interview) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีนั้นขอ้มูลส่วนหน่ึงนั้นไดจ้ากการ

สมัภาษณ์   ผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นพระพทุธรูปไม ้โดยสมัภาษณ์จากผูน้าํชุมชนและผูท่ี้มีความรู้ ซ่ึงใน

การสัมภาษณ์คร้ังน้ีไดอ้าศยัเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการสัมภาษณ์ คือ แบบฟอร์มการสัมภาษณ์เพื่อให้

ไดข้อ้มูลท่ีรวดเร็วตรงตามความตอ้งการ 

 

วธีิการศึกษา 

1 ศึกษาคน้ควา้ทางดา้นเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาในเร่ืองคติการ

สร้างพระพุทธรูป ทั้งทางดา้นรูปแบบ วสัดุ และอานิสงส์ในการสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือและพิธีกรรมของพ้ืนถ่ิน 

2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม  เป็นการสํารวจและเก็บข้อมูลเ ก่ียวกับรูปแบบของ

พระพุทธรูปด้วยแบบบันทึกข้อมูล  การถ่ายภาพ และศึกษาจารึกท่ีปรากฏตรงบริเวณฐาน

พระพทุธรูป ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย 

3 การจาํแนกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนามว่ามีการเจอพระพุทธรูปมีก่ีองค ์

จาํแนกไดเ้ป็นก่ีรูปแบบ และศึกษาพฒันาการสร้างพระพุทธรูปในแต่ละช่วงเวลาว่ามีความเหมือน 

หรือแตกต่างกนัอยา่งไรแบ่งไดเ้ป็นก่ีช่างโดยการแบ่งน้ีเป็นการแบ่งตามลกัษณะพระพกัตร์ท่ีมีความ

คลา้ยกนั ว่าในแต่ละช่วงสมยัมีการผลิตพระพุทธรูปก่ีแบบ แต่ละแบบมีความเหมือนแตกต่างกนั
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อย่างไรในแต่ละช่วงสมยั และนอกจากน้ีจารึกท่ีพบบริเวณฐานพระมีก่ีองค ์สามารถจาํแนกตาม

วตัถุประสงคท่ี์สร้างหรือความปรารถนา และมีการสร้างดว้ยวสัดุ การตกแต่งอยา่งไร 

4 การวิเคราะห์ขอ้มูล ท่ีไดจ้ากขอ้มูลทางดา้นเอกสารท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ และจากการ

เก็บขอ้มูลภาคสนามในเร่ืองคติการสร้างพระพุทธรูปไมก้ารสร้างพระพุทธรูป อีกทั้ งรูปแบบ 

เทคนิคการประดบัตกแต่ง อายุในการสร้างและการส้ินสุดการสร้างพระพุทธรูป เม่ือไดข้อ้มูลจาก

การวิเคราะห์ทางดา้นเอกสาร และขอ้มูลจากงานภาคสนาม จึงนาํขอ้มูลเหล่านั้นมีสังเคราะห์ หรือ

เปรียบเทียบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ 

5 สรุปผลงานวิจยั สรุปผลขอ้มูลจากการศึกษาทางดา้นเอกสาร การเก็บขอ้มูล การเก็บ

ขอ้มูลภาคสนาม การวิเคราะห์ และสรุปเพื่อใหเ้ห็นคติความเช่ือในการสร้างพระพุทธรูปไมข้องคน

ในลา้นนา 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 1.ผูศึ้กษาจะศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจารึกบนฐานพระพุทธรูปไม  ้ในจงัหวดับริเวณ 7 

จงัหวดัภาคเหนือของไทย อนัไดแ้ก่ เชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพูน แพร่ น่าน เชียงราย และจงัหวดัพะเยา 

อนัเป็นอาณาเขตอาณาจกัรลา้นนาแต่เดิม โดยมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการอ่านจารึกเป็นผูป้ริวรรตเป็น

คาํอ่านภาษาไทยปัจจุบนั 

 2.ผูศึ้กษาจะศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปไมจ้ากจารึกทั้งท่ีเป็น จารึกท่ีปรากฏบนฐาน

พระพทุธรูปไม ้และจะนาํขอ้ความจารึกเฉพาะท่ีสาํคญัมากล่าวเท่านั้น 

 3.ผูศึ้กษาจะศึกษาคน้ขอ้มูลจากตาํนาน พงศาวดาร เน่ืองจากเป็นเอกสารท่ีสาํคญัในการ

บนัทึกเร่ืองราวต่างๆในอาณาลา้นนา ท่ีมีการคดัลอก บนัทึกมาตลอดทุกยุคทุกสมยั ซ่ึงสะทอ้นให้

เห็นถึงสงัคม วฒันธรรม ประเพณี การเมือง การปกครองและเร่ืองราวเก่ียวพระพทุธศาสนา 

 4.เลขทะเบียนจารึกท่ีปรากฏในงานวิจยัช้ินน้ีมีอยู ่2 แบบคือ แบบแรก เป็นเลขทะเบียน

ท่ีทาํข้ึนโดยศูนยโ์บราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แบบท่ีสอง เป็นเลข

ทะเบียนท่ีผูศึ้กษาไดก้าํหนดข้ึนเองในการเก็บขอ้มูลเพื่อสะดวกในการจดัเรียงขอ้มูลใหเ้ป็นระเบียบ 

เพราะพระพทุธรูปไมใ้นลา้นนาส่วนใหญ่นั้นยงัไม่มีการข้ึนทะเบียนอยา่งชดัเจน 
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แหล่งข้อมูลในการศึกษา 

 1. แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร 

  สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร 

  สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  สาํนกัหอสมุด คณะวิจิตรศิลป์ 

  สาํนกัหอสมุด คณะมนุษยศาสตร์ 

  สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

  หอจดหมายเหตุ จงัหวดัเชียงใหม่ 

  สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  ศูนยโ์บราณคดีภาคเหนือ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  หอสมุดแห่งชาติ  

 2 แหล่งข้อมูลภาคสนาม 

  จงัหวดัเชียงใหม่ 

  จงัหวดัลาํปาง 

  จงัหวดัลาํพนู 

  จงัหวดัแพร่ 

  จงัหวดัน่าน 

  จงัหวดัพระเยา 

  จงัหวดัเชียงราย 

  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

  เมืองงเชียงตุง ประเทศพม่า 

  เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว 

 

ผลและประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมาของการสร้างพระพทุธรูปในลา้นนา 

 2. ไดท้ราบถึงรูปแบบ และพฒันาการสร้างพระพทุธรูปไม ้
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 3. ไดท้ราบถึงประเพณีการสร้างถวาย 

 4. เพ่ือให้คนในชุมชนไดเ้ลง็เห็นคุณค่าในงานพุทธศิลป์ ซ่ึงก่อให้เกิดการการเขา้มามี

ส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละหวงแหนในมรดกทางงานศิลปกรรมของทอ้งถ่ิน   
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บทที ่2 
พฒันาการประวตัิศาสตร์อาณาจักรล้านนา ดินแดนภาคเหนือตอนบน 

 
ลา้นนาเป็นคาํพื้นเมืองท่ีใชเ้รียกอาณาบริเวณท่ีประกอบไปดว้ยกลุ่มเมืองต่างๆใน 8 

จงัหวดัภาคเหนือของประเทศไทย ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ
แม่ฮ่องสอน และในอดีตดินแดนลา้นนามีอาณาเขตกวา้งขวางกว่าปัจจุบนัอาจรวมไปถึงสิบสองปัน
นา และบางส่วนของรัฐชาน (Shan State)1 ซ่ึงในสมยัก่อนนั้นกาํหนดอาณาเขตของอาณาจกัร
ลา้นนาท่ีแน่นอนไดย้าก โดยอาณาเขตในอดีตมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการเมืองดว้ย ในช่วง
ท่ีลา้นนามีอาํนาจมาก อาณาเขตกจ็ะแผข่ยายไปมากดว้ย 

จุดเร่ิมตน้ของอาณาจกัรลา้นนาในสมยัพญามงัรายเกิดจากการรวมหัวเมืองท่ีตั้งอยู่
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้า 2 สายใหญ่ๆ คือ ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ากก และท่ีราบลุ่มแม่นํ้าปิงตอนบนเขา้ดว้ยกนั 
ประมาณพื้นท่ีคร่าวๆ คือ จงัหวดัเชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง และเชียงราย หลงัจากนั้นพญามงัรายได้
ขยายอาํนาจออกไปในส่วน ซ่ึงเป็นดินแดนของเมืองเชียงตุงและเมืองนาย โดยในยคุสมยัพญาคาํฟ ู
พ.ศ.1877 – 1879 ไดผ้นวกพะเยาเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนา และสมยัพญาติโลกราชได้
ผนวกแพร่และน่านไดส้ําเร็จ2 เมืองแพร่และเมืองน่านจึงถูกรวมเขา้มาในสมยัหลงัและมีประวติั
ความเป็นมาท่ีแตกต่างกบัดินแดนท่ีราบลุ่มแม่นํ้า ๒ สายใหญ่ดงักล่าว 

 
แอ่งทีร่าบเชียงราย – พะเยา ชุมชนลุ่มแม่นํา้กก 
 ดินแดนแอ่งท่ีราบเชียงราย –พะเยา ในอดีตเป็นท่ีตั้งของแควน้โยนจะเป็นเขตท่ีตั้งอยู่
บนท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าหลายสาย ไดแ้ก่ แม่นํ้ ากก แม่นํ้ าลาว แม่นํ้ าอิง แม่นํ้ าจนั แม่นํ้ าสาย ในบรรดา
แม่นํ้ าสายต่างๆ ท่ีกล่าวมา จะมีแม่นํ้ ากกเป็นแม่นํ้ าสายสําคญัและติดต่อกับท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าลาว 
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากกจึงเป็นท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ท่ีอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับการเป็น

                                     
1 พนูพล อาสนจินดา, ภูมิศาสตร์ล้านนาไทย ใน ล้านนาไทย  (เชียงใหม่ : พระราชพิธี

เปิดพระบรมราชานุสาวรียส์ามกษตัริย,์ 2526), 34. 
2 ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (พระนคร : คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทาง

ประวติัศาสตร์ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2514), 39. 
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ศูนยก์ลางของเขตชุมชนทางตอนบนของลา้นนา ดงัจะเห็นว่าเวียงโยนกและเมืองเงินยางก็ตั้งอยู่
บริเวณน้ี 
 ชุมชนในท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากกมีพฒันาการจากรัฐท่ีมีขนาดเล็กและค่อยเติบโตเป็นรัฐ
ขนาดใหญ่ข้ึนตามลาํดบั และสามารถแบ่งตามพฒันาการของรัฐออกเป็น 2 สมยั คือ สมยัชุมชนใน
ตาํนาน และสมยัเงินยาง 

สมยั “ชุมชนในตํานาน” ในช่วงก่อนสมยัเมืองเงินยาง (ราวก่อนพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ 
หรือ ๑๗) เราจะทราบเร่ืองราวของชุมชนในแถบน้ีจากตาํนาน ตาํนานลา้นนากลุ่มหน่ึงได้แก่ 
ตาํนานเมืองสุวรรณโคมคาํ ตาํนานเชียงแสนฯ กล่าวถึงความเป็นมาของชุมชนในท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากก
วา่ เดิมเป็นท่ีอยูข่องพวกกรอม (ขอม) ต่อมากลุ่มคนไทยไดอ้พยพเขา้มาตั้งถ่ินฐาน ลกัษณะท่ีตาํนาน
กล่าวจะยอ้นเร่ืองไปในอดีตอนัไกลโพน้ ซ่ึงไม่สามารถกาํหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนได ้ซ่ึงเป็นปัญหา
ท่ียงัไม่ยติุวา่เมืองท่ีตาํนานกล่าวถึงนั้นมีจริงหรือไม่ 

ตํานานเมืองสุวรรณโคมคํา นบัเป็นตาํนานท่ียอ้นเร่ืองไปในอดีตมากท่ีสุดและแสดง
ความคิดเห็นของชาวลา้นนาท่ีมีต่อดินแดนท่ีเขาอยู่ (ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากก) ว่า เดิมเป็นท่ีอยู่
ของพวกกรอมมาก่อน อาณาเขตของกรอมจะมีศูนยก์ลางอยูท่ี่ประเทศกมัพูชาปัจจุบนั3 ต่อมากรอม
ไดข้ยายอาณาเขตข้ึนมาตามลาํนํ้ าโขง โดยสร้างเมืองสุวรรณโคมคาํข้ึน เมืองสุวรรณโคมคาํเป็น
เมืองตอนเหนือของกรอม ท่ีตั้งของเมืองสุวรรณโคมคาํตามความเขา้ใจของชาวลา้นนาระบุว่าตั้งอยู่
ท่ี “...สถานท่ีแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นเกาะเนินทรายชายแม่นํา้ขลที (แม่นํา้โขง) ถัดปากนํา้ราม คือ กุกะนที
ท่ีมาผดุต่อตะวันตก...”4 แสดงวา่เมืองสุวรรณโคมคาํเป็นเกาะอยูใ่นลาํนํ้าโขงใตป้ากแม่นํ้ากกลงไป 

ตาํนานสิงหนติกล่าวถึงการขยายเมืองโยนกออกไปถึงเมืองสุวรรณโคมคาํเก่า “...แล้วก็
แปงให้แต่งเมืองท่ีใหม่ คือ ของใต้หนบุพพทิศกว่ามลู เกิดเป็นเกาะดอนจันใหญ่ท่ีเมืองสุวรรณโคม
คาํเก่า...พระองค์ไชยนารายณ์ตนเป็นลกู...กษตัริย์เมืองโยนกออกไป ตั้งภูกะวาวดอนมลูให้เป็นเมือง 
แล้วเข้าอยู่ ท่ีน่ันแล้ว ก็เรียกช่ือว่าเวียงไชยนารายณ์เมืองมูลน้ันแล...” หลกัฐานช้ินน้ีระบุว่าเมือง
สุวรรณโคมคาํสลายตวัลง ต่อมาภายหลงัเกิดเป็นเกาะใหญ่ข้ึนมาอีกเรียกว่า ดอนมูล ผูน้าํเมืองโยนก
จึงสร้างเมืองไชยนารายณ์ข้ึน ณ ท่ี ดอนมูล เรียกวา่เวียงไชยนารายณ์เมืองมูล 

                                     
3 จิตร ภูมิศกัด์ิ, ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพไ์มง้าม, 2525), 

23. 
4 “ตาํนานเมืองสุวรรณโคมคาํ, ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่ 72 เล่มท่ี 45 (พระนคร : 

องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2512), 173. 
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ส่วนสาเหตุการสลายตวัของเมืองสุวรรณโคมคาํนั้น ตาํนานเมืองสุวรรณโคมคาํกล่าว
ว่า “...ขุดควักฝ่ังแม่นํา้ขลนที (แม่นํา้โขง )ลัดไปทางทิศตะวันออกเมืองสุวรรณโคมคาํ กระทาํให้
เมืองน้ันพังทลายไปทันที...”5 แสดงว่าเมืองสุวรรณโคมคาํพงัทลายเพราะแม่นํ้ าโขงเซาะเขา้ในช่อง
แคบดา้นริมฝ่ัง พงัตล่ิงจนเมืองจมลงไปในนํ้าทั้งเมือง 

สมัยเงินยาง ในสมยัเงินยางชุมชนในท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากกจะพฒันาการข้ึนมาจากเดิมซ่ึง
เป็นรัฐหรือเวียงขนาดเลก็ ซ่ึงมีเร่ืองราวปรากฏในตาํนานมาเป็นรัฐหรือเมืองขนาดใหญ่และมีความ
ซบัซอ้นมากข้ึน สมยัเงินยางนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัเขา้มาและมีหลกัฐานชดัเจนและสืบต่อมาถึง
สมยัพระยามงัราย ซ่ึงเป็นบุคคลในประวติัศาสตร์ 
 ตาํนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงการเชิญกษตัริยข์องเมืองต่างๆ ไปประชุมเพื่อตั้ ง
ศกัราชใหม่ ประชาชนในเมืองเชียงลาวใกลแ้ม่นํ้ าสายไม่มีตวัแทนเพราะขาดกษตัริยป์กครอง “พระ
อินทร์” จึงส่งลาวจงเทวบุตรลงมากาํเนิด ลาวจงไต่บนัไดลงมาจากสวรรคต์รงบริเวณดอยตุงพร้อม
บริวารหน่ึงพนัคน ชาวเมืองเชียงลาวจึงยกลาวจงข้ึนเป็นกษตัริยอ์งคแ์รก นบัเป็นการเป็นการเร่ิมตน้
ของ “ราชวงศล์าว” หรือ “ลวจงักราช” ศูนยก์ลางแห่งแรกของราชวงศล์าวอยูท่ี่เมืองเชียงลาวใกลก้บั
แม่นํ้ าสาย ลกัษณะสังคมเป็นแบบเครือญาติ โดยกษตัริยส่์งราชโอรสไป “สร้างบา้นแปงเมือง” 
ตามท่ีต่างๆ เกิดเป็นเมืองหรือชุมชนแห่งใหม่เกิดข้ึนทัว่ไปในบริเวณทางตอนเหนือ6 
 ต่อมาศูนยก์ลางสู่เมืองเงินยาง ณ บริเวณท่ีราบเชียงแสนในสมยัลาวเคียงกษตัริยอ์งคท่ี์ 
๙ แห่งราชวงศ์ลาว เมืองเงินยางน้ีเขา้ใจว่าอยู่ใกลก้บัเมืองเชียงแสนหรืออยู่ในบริเวณเดียวกนัก็
เป็นได ้ซ่ึงเมืองเชียงแสนสร้างในสมยัพญาแสนภู เขา้ใจว่าพญาแสนภูสร้างเมืองเชียงแสนข้ึนใน
บริเวณท่ีเป็นเมืองเงินยางมาก่อนความสืบเน่ืองของเมืองเงินยางและเมืองเชียงแสนทาํใหค้นรุ่นหลงั
เรียกรวมกนัเป็นเมือง “เงินยางเชียงแสน” เมืองเงินยางยงัมีช่ือเรียกอีกว่า “หิรัญนครเงินยาง” และ
ยางคปุระซ่ึงเป็นศูนยก์ลางใหม่เพื่อใหก้ารควบคุมเมืองต่างๆ สะดวกข้ึน 

ในสมยัน้ีเขา้ใจว่ามีเมืองเกิดข้ึนหลายแห่ง แต่เมืองท่ีปรากฎหลกัฐานชัดเจนและมี
บทบาทสาํคญัในช่วงเวลาต่อมาคือเมืองพะเยา7 โดยขนุจอมธรรมราชบุตรแห่งเมืองเงินยางนาํผูค้น

                                     
5 “ตาํนานเมืองสุวรรณโคมคาํ, ใน ประชุมพงศาวดารภาคที ่72 เล่มท่ี 45 หนา้ 226. 
6 อานันท์ กาญจนพนัธ์ุ, “บทนํา  ตํานานพระยาเจือง เล่ม 1 (เชียงใหม่ : คณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และศูนยส่์งเสริมและศึกษาวฒันธรรม  ลานนาไทย วิทยาลยัครู
เชียงใหม่, 2524), 9. 

7 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และจินตนา มธัยมบุรุษ, ผูป้ริวรรต, ตํานานพะเยาและค่าวซอ
เล่นคาํเป็นแท้  (เชียงใหม่ : ศูนยว์ฒันธรรมเชียงใหม่ วิทยาลยัครูเชียงใหม่, 2527), 23. 
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มาสร้างเมืองพะเยาข้ึนใหม่8 ขุนจอมธรรมปกครองเมืองพะเยาอย่างอิสระในฐานะเมืองท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ (ตั้ งแต่ประมาณตน้พุทธศตวรรษท่ี ๑๗) เมืองพะเยาเป็นรัฐอิสระสืบมาจนถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๙ จึงถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนา ส่วนความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ
ของผูน้าํระหวา่งเมืองพะเยากบัเมืองเงินยางน้ีสืบมาตลอดหลายชัว่อายคุน 

การขยายอาํนาจของราชวงศล์าวออกไปอยา่งกวา้งขวางจะอยู่ในสมยัขุนเจ๋ือง ตาํนาน
พื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่าขนุเจ๋ืองเป็นกษตัริยล์าํดบัท่ี ๑๙ แห่งราชวงศล์าว สมยัขนุเจ๋ืองคาดว่าจะอยู่
ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗9 ขนุเจ๋ืองขยายอาณาเขตของเมืองเงินยางไปทางดา้นตะวนัออกโดยรบ
ชนะเมืองแกว (เวียดนามตอนเหนือ) ตลอดพระชนมชี์พขนุเจ๋ืองทรงมุ่งทาํสงคราม จากพระปรีชา
สามารถของขนุเจ๋ืองทาํให้เมืองเงินยางมีความเป็นปึกแผน่มัน่คงและมีอาณาเขตกวา้งขวาง เห็นได้
จากขนุเจ๋ืองส่งโอรส ๕ องค ์ไปครองเมืองเงินยาง ไชยนารายณ์ ลา้นชา้ง เมืองแกว และเชียงรุ้งใน
สิบสองปันนา เมืองสาํคญัท่ีเป็นศูนยก์ลางของชนชาติไทยในแถบลุ่มแม่นํ้ าโขงตอนบนในเวลานั้น 
คือ เมืองเงินยาง (เชียงแสน) เมืองเชียงรุ้ง เมืองลา้นชา้งเมืองต่างๆ เหล่าน้ี จะมีความสัมพนัธ์ทาง
เครือญาติกนัทั้งการแต่งงานและการสืบสายโลหิต 

 
แอ่งทีร่าบเชียงใหม่-ลาํพูน ชุมชนลุ่มแม่นํา้ปิง 

ดินแดนในแอ่งท่ีราบลุ่มเชียงใหม่-ลาํพนูมีเร่ืองราวเก่ียวกบัลวัะซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีมา
นานแลว้ เร่ืองราวของลวัะปรากฏชดัเจนในเร่ืองของความขดัแยง้ระหว่าง ขนุหลวงวิลงัคะและพระ
นางจามเทวี เร่ืองน้ีเกิดข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี ๑๔ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพระนางจามเทวีครองราชยเ์มืองหริ
ภุญไชย ขุนหลวงวิลงัคะเป็นหัวหนา้ชาวลวัะบริเวณเชิงดอยสุเทพทาํสงครามกบัพระนางจามเทวี 
สาเหตุของสงครามคงเกิดจากความไม่พอใจของชาวพื้นเมืองลวัะท่ีถูกชนต่างถ่ินซ่ึงมีวฒันธรรมสูง
กวา่เขา้มาแทรกแซง ขนุหลวงวิลงัคะทาํสงครามพา่ยแพ ้ชาวลวัะส่วนหน่ึงคงกระจดักระจายไปตาม
ป่าเขาและตามท่ีต่างๆ แต่ลวัะอีกส่วนหน่ึงคงยอมอยู่ภายใตก้ารปกครองของพระนางจามเทวี 
นบัเป็นการส้ินสุดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของลวัะซ่ึงเคยมีมา พระนางจามเทวีแต่งตั้งขนุลวัะให้

                                     
8 เดิมเมืองพะเยาเป็นเมืองร้าง ขุนจอมธรรมเขา้มาฟ้ืนฟูข้ึนใหม่ เมืองพะเยาในสมยั

เร่ิมแรกท่ีขนุจอมธรรมฟ้ืนฟคูงเป็นเมืองรูปนํ้าเตา้ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็ท่ีตั้งของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
โรงเรียนเทศบาล 3 และวดัลี  

9 อานันท์ กาญจนพนัธ์ุ, ตํานานพระยาเจือง (เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และศูนยส่์งเสริมและศึกษาวฒันธรรม  ลานนาไทย วิทยาลยัครูเชียงใหม่, 
2524), 9. 
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ปกครองชุมชนลวัะและตอ้งส่งส่วยประจาํ10 สันนิษฐานว่าชุมชนลวัะคงรวมตวักนัอยู่ท่ีเชิงดอยสุ
เทพต่อมา และกลุ่มลวัะน้ีเองท่ีเป็นพนัธมิตรช่วยเหลือพญามงัรายตีหริภุญไชย โดยพฒันาการของ
รัฐในเขตชุมชนบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าปิงตอนบนก่อนก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนาแบ่งไดเ้ป็น ๒ สมยั 
คือ  สมยัชุมชนพื้นเมือง “ลวัะ” และสมยัแควน้หริภุญไชย 

สมัยชุมชนพืน้เมือง “ลวัะ” ดินแดนท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าปิงตอนบน แต่เดิมเป็นถ่ินท่ีอยูข่อง
ชาวพ้ืนเมืองท่ีเรียกวา่ “ลวัะ” ลวัะคงครอบครองบริเวณน้ีมาชา้นานแลว้ และเขา้ใจวา่ชุมชนลวัะจะมี
ศูนยก์ลางอยูบ่ริเวณเชิงดอยสุเทพ 

เร่ืองราวของลวัะมกัจะพบในตาํนานลา้นนาเสมอ เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ตาํนานมูล
ศาสนาและตาํนานจามเทวี เขา้ใจวา่เป็นเร่ืองท่ีนิยมเล่าสู่กนัฟังและถ่ายทอดกนัต่อๆ มา ลกัษณะของ
เร่ืองท่ีเล่าคงเป็นนิยายปรัมปราท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่าสังคมชาวลวัะนั้นเร่ิมตน้จากชุมชนขนาดเลก็ใน
กลุ่มเครือญาติกนั ต่อมาชุมชนขยายตวัใหญ่ข้ึนจึงสร้าง “เวียง” ข้ึน ในบริเวณเชิงดอยสุเทพและ
ต่อไปถึงลาํพูน อีกทั้งชาวลวัะยงัไม่รู้จกันบัถือพระพุทธศาสนาและไม่มีความเจริญทางวฒันธรรม 
ตาํนานจึงเปรียบลวัะวา่เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในรอยเทา้สตัว ์

เหตุการณ์ท่ีทาํให้ทราบเร่ืองราวของลวัะต่อมาเร่ืองราว ขุนหลวงวิลงัคะเป็นหัวหน้า
ชาวลวัะบริเวณเชิงดอยสุเทพทาํสงครามกบัพระนางจามเทวี สาเหตุของสงครามคงเกิดจากความไม่
พอใจของชาวพื้นเมืองลวัะท่ีถูกชนต่างถ่ินซ่ึงมีวฒันธรรมสูงกว่าเขา้มาแทรกแซง ขนุหลวงวิลงัคะ
ทาํสงครามพ่ายแพ ้ชาวลวัะส่วนหน่ึงคงกระจดักระจายไปตามป่าเขาและตามท่ีต่างๆ แต่ลวัะอีก
ส่วนหน่ึงคงยอมอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระนางจามเทวี นบัเป็นการส้ินสุดความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวของลวัะซ่ึงเคยมีมาพระนางจามเทวีแต่งตั้ งขุนลวัะให้ปกครองชุมชนลวัะและตอ้งส่งส่วย
ประจาํ11 สันนิษฐานว่าชุมชนลวัะคงรวมตวักนัอยูท่ี่เชิงดอยสุเทพต่อมา และกลุ่มลวัะน้ีเองท่ีเป็น
พนัธมิตรช่วยเหลือพญามงัรายตีหริภุญไชย 

เม่ือพญามงัรายก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ ตาํนานพ้ืนเมืองระบุว่าบริเวณน้ี “เป็นท่ีอยู่ท่ีตั้ง
แห่งทา้วพระยาทั้งหลายมาก่อน”12 ซ่ึงหมายถึงพวกลวัะ เวียงเชียงใหม่ท่ีสร้างข้ึนมีช่ือเตม็ว่า “นพบุรี
ศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่” เขา้ใจวา่ “นพบุรี” อาจหมายถึงเวียงนพบุรีอนัเป็นเวียงเก่าของลวัะ นบัว่าเป็น
ช่ือท่ีแสดงความสืบเน่ืองถึงสองสมยั 

                                     
10 สงวน โชติสุขรัตน์, “ตาํนานนางจามเทวี, ใน ประชุมตํานานลานนาไทย, 27. 
11 สงวน โชติสุขรัตน์, “ตํานานนางจามเทว”ี ใน ประชุมตํานานลานนาไทย, 27. 
12 ตาํนานพืน้เมอืงเชียงใหม่, 61. 
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สมัยแคว้นหริภุญไชย กลุ่มของเมืองท่ีกระจายอยูใ่นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าปิงตอนบน
ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่และลาํพูน และท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าวงัในเขตอาํเภอเมือง และอาํเภอเกาะคา
จงัหวดัลาํปาง13 โดยมีเมืองลาํพนูหรือหริภุญไชยเป็นศูนยก์ลาง ตาํนานจามเทวีกล่าวว่าฤาษีวาสุเทพ
สร้างเมืองหริภุญไชยประมาณ พ.ศ.๑๓๑๐ - ๑๓๑๑14 เม่ือสร้างเมืองหริภุญไชยเสร็จ ฤาษีวาสุเทพได้
ทูลเชิญพระนางจามเทวีธิดาของกษตัริยล์ะโว(้ลพบุรี) มาปกครองเมือง พระนางจามเทวีเสด็จมา
เสวยราชยท่ี์เมืองหริภุญไชย พระนางจามเทวีทรงนาํพุทธศาสนา ศิลปวฒันธรรมและความเจริญ
ต่างๆ จากละโวม้าด้วย เมืองหริภุญไชยคงเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรทวารวดีซ่ึงมีละโวเ้ป็น
ศูนยก์ลาง15 หลงัจากเมืองหริภุญไชยมีความเจริญมัน่คงแลว้จึงขยายอาํนาจออกไป โดยสร้างเมืองเข
ลางคข้ึ์นท่ีบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้าวงั เมืองเขลางคค์งมีฐานะเป็นเมืองสาํคญัรองจากหริภุญไชย เพราะ
เป็นเมืองท่ีพระนางจามเทวีสร้างใหพ้ระเจา้อนนัตยศโอรสองคเ์ลก็ครอง ส่วนมหายศโอรสองคใ์หญ่
ครองหริภุญไชยสืบมา นบัเป็นสายราชวงศจ์ามเทวีซ้ึงเขา้ใจกนัวา่เป็นของชนชาติมอญ 

ต่อมาเมืองหริภุญไชยล่มสลายลงเพราะถูกพญามงัรายยดึครองในราว พ.ศ.๑๘๓๕ โดย
มีพระญายบีาเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย ตาํนานพื้นเมืองเชียงใหม่อธิบายถึงความอ่อนแอของพญาญีบา
ท่ีหลงเช่ือกลอุบายของอา้ยฟ้า ซ่ึงเป็นคนท่ีพระญามงัรายใชม้าเป็นไส้ศึก อา้ยฟ้าวางแผนทาํเป็นถูก
พระญามงัรายขบัไล่แลว้ไปพึ่งพระญายบีาๆ ใหอ้า้ยฟ้าทาํหนา้ท่ีตดัสินความและเก็บส่วย อา้ยฟ้าได้
สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรหลายประการ หลกัฐานท่ียงัปรากฎอยู่ทุกวนัน้ี คือ เหมืองอา้ยฟ้า 
(เหมืองแขง็หรือเหมืองแกว้) ซ่ึงอา้ยฟ้าใหข้ดุเหมืองในฤดูแลง้ ขนาดหม่ืนเจด็พนัวา ความเดือดร้อน
ของราษฎรถูกอา้ยฟ้าสร้างข้ึนเพื่อให้เกลียดชงัพญาญีบา แผนอา้ยฟ้าทาํให้บา้นเมืองวุ่นวาย เปิด
โอกาสใหพ้ญามงัรายตีเมืองหริภุญไชยสาํเร็จ16 
 
การตั้ง เมืองนพบุรีศรีนครพงิค์เชียงใหม่ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา 

พระยามงัรายกษตัริยแ์ห่งราชวงศล์าวไดส้ร้างเมืองเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 1839 มีเมืองนคร
เชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางอาํนาจ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง 

                                     
13 ศรีศกัร วลัลิโภดม, แคว้นหริภุญไชย ใน โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา 

(กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2525), 94 
14 A.B. Griswold and Prasert na Nagara, “An inscription in Old Mon from Wieng 

Mano in Chieng Mai Province” Journal of the Siam Society 59   (Januaru 1971) : 153 – 156  
15 David K. Wyatt, Thailand : A Short History, 22. 
16 ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่, 11-18.  
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 ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ พระองคไ์ดเ้ชิญพระยางาํเมือง พ่อขุนรามคาํแหง มาพิจาร
นาชยัภูมิ กาํหนดแผนผงัของเมือง โดยตลอดรัชกาลของพระยามงัรายพระองคท์รงไดท้าํศึกเพื่อรวม
รวมหัวเมืองนอ้ยให้เขา้มาเป็นศูนยก์ลางเดียวกนั และสร้างความเขม้เขง็ของอาณาจกัรลา้นนา  ซ่ึง
การก่อตั้งเมืองอาณาจกัรลา้นนาเป็นจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองราวประวติัศาสตร์ลา้นนา17 
 อาณาจกัรลา้นามีอาย ุ262 ปี นบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งในปีพ.ศ. 1839 จนถึงปี พ.ศ. 2101 ท่ี
ลา้นนาตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าในสมยัพระเจา้บุเรงนอง เม่ือพิจารณาพฒันาการทางประวติัศาสตร์
ลา้นนาในสมยัราชวงศม์งัราย แบ่งออกไดเ้ป็น 3 สมยัดว้ยกนัคือ 
 ยุคแรก ยุคสมัยการสร้างอาณาจักร 
 ถือไดว้่าในยุคน้ีเป็นยุคท่ีสร้างความเขา้แข็งของอาณาจกัรซ่ึงกษตัริยร์าชวงศ์มงัราย
ตอนตน้ เร่ิมจากพระยามงัรายถึงพระยาผาย ูนบัเป็นเวลา 59 ปี ในสมยัสร้างอาณาจกัรมีกษตัริยอ์ยู ่5 
พระองคคื์อ 
 พญามังราย พ.ศ. 1839 -1855 พระองคท์รงวางรากฐานความเจริญรุ่งเรืองในลา้นนา
หลายประการ คือ ดา้นการขยาอาณาเขต พระองคท์รงรวมรวมแควน้โยนกในแอ่งท่ีราบเชียงราย 
และแควน้พิงคใ์นแอ่งท่ีราบเชียงใหม่ –ลาํพูน แลว้ไดข้ยายอาณาเขตออกไปโดยไปรบชนะเมืองเข
ลางค ์(เมืองลาํปาง) ซ่ึงอาณาจกัรลา้นนาสมยันั้นประกอบไปดว้ย เมืองลาํปาง ลาํพูน เชียงราย และ
จากนั้นพระองคไ์ดส้ร้างเมืองเครือข่ายของพระองคโ์ดยทรงส่งพระโอรสไปสร้างเมืองนาย หวัเมือง
ไทใหญ่ เมืองเชียงตุง เมืองเหล่าน้ีถือว่าเป็นบา้นพ่ีเมืองนอ้ง เป็นพนัธมิตรทางการเมือง และความ
ผกูพนัทางพระพทุธศาสนา 
 ดา้นการปกครองพญามงัราย เชียงใหม่มีฐานะเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร พระองค์
ทรงบริหารบา้นเมืองตลอดพระชนมชี์พ พระองคส่์งอา้ยฟ้าไปปกครองเมืองหริภุญไชยในฐานะ
เมืองบริวาร ส่วนเมืองเชียงรายไดส่้งขุนครามพระโอรสไปปกครอง ในช่วงสมยัน้ีลา้นนาไดแ้บ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ตอนบน มีเชียงรายเป็นศูนยก์ลาง ตอนล่างมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง 
นอกจากนั้นเมืองอ่ืนๆลองลงมาก็จะส่งขุนนางหรือพระโอรสไปปกครอง นับเป็นรูปแบบการ
ปกครองท่ีมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ โดยความเขม้แขง็ของอาณาจกัรข้ึนอยูก่บัศูนยก์ลาง 
 ดา้นกฎหมาย กฎหมายท่ีใชใ้นยุดน้ีคือ “กฎหมายมงัราย” ศาสตร์ซ่ึงเขา้ใจว่ากฎหมาย
ฉบบัน้ีน่าจะรับอิทธิพลจากกฎหมายมอญท่ีเมืองหริภุญไชย จะใชต้ลอดในสมยัราชวงศม์งัราย 

                                     
17 สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : บริษทัอมัรินทร์

พร้ินต้ิง กรุ๊พจาํกดั, 2544),111. 
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 ดา้นศาสนา พระองคไ์ดรั้บเอาพระพุทธศาสนาจากเมืองหริภุญไชย ทรงสร้างเจดียก์ู่คาํ 
(เจดียเ์หล่ียม) ท่ีเวียงกุมกาม สร้างวดักานโถม สร้างพระพุทธรูป สร้างเจดีย ์และกลัปนาขา้ทาส
ใหแ้ก่วดั 
 ดา้นความสมัพนัธ์ พระองคมี์สายสมัพนัธ์อนัดีต่อพระยางาํเมือง และพ่อขนุรามคาํแหง 
ดงัจะเห็นไดว้่ากษตัริยส์ามพระองคน์ั้นได่ทาํสัญญาว่าจะเป็นมิตรไมตรีต่อกนัร่วมกนัต่อตา้นมอง
โกล และร่วมกนัสร้างเมืองเชียงใหม่ 
 พญาไชยสงคราม พ.ศ.1855-1855 พระองคท์รงครองเชียงใหม่ได ้5 เดือน ก็ทรงมอบ
พระราชสมบติัให้พญาแสนภูปกครอง แลว้พระองคท์รงไปปกครองแควน้โยนกตามเดิม เพราะว่า
ในสมนัพญาไชยสงคารมนั้นได้ประสบปัญหาการแย่งชิงราชสมบติั โดยพระอนุชาขุนเครือท่ี
สามารถยดึเมืองเชียงใหม่ไดแ้ต่ถูกกาํจดัไปโดยทา้วนํ้าท่วมพระโอรสของพระองค ์
 พญาแสนภู คร้ังที่ 1 พ.ศ. 1855-1856 พญาแสนภูครองเชียงใหม่ได ้4 เดือน  เกิดขุน
เคร่ืองยดึครองเมืองหริภุญไชย ครองเมืองหริภุญไชยอยู ่9 ปี พญาแสนภูทรงถอยไปไปแควน้โยนก 
ต่อมาพ่อขนุนํ้ าท่วมโอรสของพญาไชยสงครามยกทพัจากเมืองตาก สามารถเขา้ยึดเมืองหริภุญไชย
ได ้พ.ศ. 1865 จากเจา้ขคัคะ ต่อมาพญาแมนภูทรงยกทพัมาเมืองเชียงใหม่ไดก้ระทาํการรบกบัพ่อขนุ
นํ้าท่วมและจบัพอ่ขนุนํ้าท่วมไปถวายแก่พระราชบิดา 
 คร้ังท่ี 2 พญาแสนภูไดก้ลบัมาครองเชียงใหม่ในปี พ.ศ.1866-1878 แต่ครองเมืองอยูไ่ม่
นานจึงมอบราชสมบติัให้กบัพญาคาํฟู ส่วนพระองคน์ั้นไดก้ลบัไปดูแลพญาไชยสงครามท่ีแคว้น
โยนก จนกระทัง่พญาไชยสงครามสวรรคต  พระองคท์รงสร้างเมืองเชียงแสน ปี พ.ศ.1871  และ
ทรงสวรรคตลงในปีพ.ศ. 1878 
 พญาคําฟู  คร้ังท่ี 1 ปี พ.ศ.1866-1869 คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ. 1878-1880 เป็นกษตัริยท่ี์ปรก
ครองต่อพญาแสนภู พระเจา้คาํฟูประทบัอยูท่ี่เมืองเชียงแสน ส่วนเมืองเชียงใหม่ทรงแต่งตั้งทา้วผายู
ปรกครอง ในยุคสมยัน้ีเป็นยุคท่ีมีความเขม้แข็งพระองค์ทรงยึดเมืองพะเยาได้ การยา้ยมาเมือง
ตอนบนแควน้ตลอด 3 รัชกาลนั้นเป็นเหตุผลทางยทุธศาสตร์ 
 พญาผายู พ.ศ. 1880-1899 เสนาอาํมาตยท์ั้งหลายอภิเษกเทา้ผายเูป็นกษตัริยค์รองเมือง
เชียงใหม่ พญาผายูไม่เสด็จไปประทบัอยู่ท่ีเมืองเชียงแสนดงัเช่นพญาคาํฟู พระองคป์ระทบัอยู่ท่ี
เชียงใหม่ อาจเป็นเพราะอาณาเขตทางตอนบนมีความเป็นปึกแผ่น โดยสร้างเมืองเชียงแสนเพ่ือ
ป้องกันศึกฮ่อได้อย่างเข้มแข็งและสามารถผนวกพะเยาได้ ในขณะเดียวกันพญาผายูสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัเมืองเชียงของ ในลุ่มนํ้ ากก โดยไดอ้ภิเษกกบัพระนางจิตราเทวีพระธิดาของเจา้
เมืองเชียงของ 
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 พญาผายปูกครองเมืองดว้ยทศพิศราชธรรม ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสร้างวดั
ลีเชียงพระ(วดัพระสิงห์) ใหเ้ป็นวดัสาํคญัในเมืองเชียงใหม่ การส่งเสริมทางดา้นพทุธศาสนาในสมยั
น้ีเป็นการส่งเสริมเพื่อวางรากฐานความเจริญรุ่งเรืองพระพุทธศาสนา ท่ีเจริญรุ่งเรืองอยา่งเด่นชดัใน
สมยัพญากือนา 
 ยุคสอง ยุคสมัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร 
 ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรลา้นนา เร่ิมมีพฒันาการข้ึนอยา่งเด่นชดันบัตั้งแต่สมยั
พญากือนา พ.ศ. 1892 -1899และสืบต่อจนถึงสมยัพระเมืองแกว้ พ.ศ. 2039-2069 สมยัรุ่งเรืองเป็น
เวลากว่า 170 ปี  และความเจริญสูงสุดในสมยัเจา้ติโลกราช พ.ศ. 1985-2031 ซ่ึงเป็นยคุทองสูงสุด
ของลา้นนา ในสมยัน้ีอาณาจกัรลา้นนาแผอิ่ทธิพลกวา้งขวาง โดยไดเ้มืองแพร่เมืองน่านไวใ้นอาํนาจ 
และแผอิ่ทธิพลไปยงัเมืองต่างจนถึงเขตรัฐฉาน เช่น เมืองเชียงตุง เมืองนาย  เมืองสีป้อ เมืองยองและ
เมืองเชียงรุ้งในเขตสิบสองปันนา ตลอดจนถึงเมืองหลวงพระบาง ในประเทศลาว สมยัลา้นนา
เจริญรุ่งเรือง มีกษตัริยร์าชวงศม์งัราย 6 พระองคไ์ดแ้ก่  
 พญากอืนา พ.ศ.1899-1929 ทรงปรกครองบา้นเมืองดว้ยทศพิศราชธรรม ทรงเล่ือมใส
ในพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพระองค์ได้อนัเชิญพระสมุนเถระจากเมืองสุโขทยั พ.ศ. 1912 
พระพุทธศาสนานิกายลงักาวงศ ์จากเมืองมอญ ยงัดินแดนลา้น และในขณะเดียวกนัไปอนัเชิญพระ
บรมสาริริกธาตุมายงัลา้นนา อีกทั้งยงัสร้างวดัสวนดอกให้เป็นจาํพรรษาแก่พระสุมณเถระเพ่ือใช้
เป็นศูนยก์ลางทางพระพทุธศาสนาและไดส้ร้างเวียงสวนดอกเป็นเวียงพระธาตุอีกดว้ย 
 พญาแสนเมืองมา พ.ศ. 1929-1945 เม่ือพญากือนาส้ินพระชนมพระเจา้แสนเมืองมาก็
ข้ึนเสวยราชสมบติัสืบมา ทา้วมหาพรหมซ่ึงครองเมืองเชียงรายพระอนุชาของพระเจา้กือนายกทพั
มาตีเมืองเชียงใหม่ แต่ประสบความลม้เหลวพระองคจึ์งขอความช่วยเหลือจากพระบรมราชาท่ี 1 
(ขนุหลวงพะงัว่) พ.ศ.1929 ยกทพัเขา้มาตีลา้นนา โดยเขา้ปลน้เมืองลาํปางซ่ึงไม่ประสบผลสาํเร็จจึง
ล่าถอยกลบัไป นบัวา่เป็นคร้ังแรกท่ีอยธุยายกทพัข้ึนมาตีลา้นนา 
 พญาสามฝ่ังแกน พ.ศ.  1945-1985 ในตน้รัชสมยัของพญาสามฝ่ังแกนไดเ้กิดสงคราม
ทั้งดา้นเหนือและใต ้แต่หลงัจากยุติสงครามกบัฮ่อบา้นเมืองก็มีความสุขตลอดมาพญาสามฝ่ังแกน
ถูกยกยอ่งว่ามีความองอาจกลา้หาญสามารถจดัการบา้นเมืองไดใ้นขณะท่ีมีศึกสงคราม แลเป็นผูน้าํ
ทหารท่ีมีความเขม้ แขง็ และทรงจดัระบบการปกครองใหมี้ระเบียบแบบแผนมาข้ึนคือแต่งตั้งโอรส
เป็นอุปราชอยูใ่กลชิ้ดกบัพระองคท่ี์เชียงใหม่เท่ากบัลดความสาํคญัของเมืองเชียงรายท่ีมีฐานนะเป็น
เมืองอุปราช 
 พญาติโลกราช พ.ศ. 1985-2031 พระเจา้ติโลกราชไดรั้บการยกยอ่งใหมี้ฐานะเป็นพระ
เจา้เท่ากบักรุงศรีอยธุยา ในตาํนานพ้ืนเมืองเชียงใหม่จะยกยอ่ง พระเจา้ติโลกราชยิ่งกว่ากษตัริยอ์งค์
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อ่ืน จึงเรียกว่า “พระเป็นเจา้ติโลกราช เพื่อช้ีให้เห็นถึงฐานนะอนัยิ่งใหญ่เหนือกษตัริยอ์งค์ไหน 
พระองคท์รงสร้างความมัน่คงภายในอาณาจกัรเป็นเวลา 10 ปี ไดข้ยายอาณาเขตไปอยา่งกวา้งขวาง 
โดยสามารถยดึเมืองแพร่เมืองน่านได ้ทางตะวนัออกไปถึงเมืองหลวงพระบาง ทางใตเ้มืองศรีสัชนา
ลยั เหนือสุดเมืองสีป้อ เมืองนาย เมือไลค่า เมืองยองหว้ย 
 ในสมยัน้ีพระเจา้ติโลราชพระองคมี์ความเล่ือมใสในทางพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก 
ทรงทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา สนบัสนุนคณะสงฆนิ์กายสิงหล การสนบัสนุนนิกายลงักาวงศน้ี์เอง
ทาํใหศ้าสนามีความเจริญรุ่งเรือง เป็นท่ีเล่ือมใสของผูค้น นิกายสีหลเนน้หนกัไปทางดา้นภาษาบาลี 
และปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยัท่ีถูกตอ้ง  ทาํให้การศึกษาปริยติัธรรมเจริญกา้วหนา้อยา่งสูง จึง
เกิดการสังคายนา                พระไตรปิฏกข้ึน ในปี พ.ศ. 2020 ท่ีวดัมหาโพธาราม เป็นเวลา 1 ปีจึง
เสร็จ ซ่ึงนบัเป็นการสังคายนาเป็นคร้ังท่ี 8 ของโลก พระไตรปิฏกท่ีชาํระในสมยัน้ีเป็นหลกัปฏิบติั
ของนิกายต่างๆในลา้นนาสืบต่อมา  
 พญายอดเชียงราย พ.ศ.2031-2040 หรือทา้วยอดเมือง โอรสทา้วบุญเรือง โอรสองค์
เดียวของพระเจา้ติโลกราช พระยอดเชียงรายปกครองบา้นเมืองเป็นเวลา 8 ปี  ไม่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
 พญาเมืองแก้ว พ.ศ. 2039-2069  ทรงเป็นพระโอรสของพระยอดเชียงรายกบันางโป่ง
นอ้ย พระราชกรณียกิจในการทาํนุบาํรุงบา้นเมือง พระเมืองแกว้ทรงก่อกาํแพงเมืองลาํพูน ดว้ยอิฐ
ในปี พ.ศ.2059 หลงัจากอยธุยาตีลาํปางแตก ในปี พ.ศ. 2059  ต่อมาจึงก่อกาํแพงเมืองเชียงใหม่ (ก่อ
ดว้ยอิฐ ก่อกาํแพงส่ีเหล่ียมชั้นใน) เหตุท่ีมีการระดมกาํลงัก่อกาํแพงดว้ยอิฐเน่ืองจากช่วงหลงัอยธุยา
ให้ปืนใหญ่เขา้โจมตี จึงตอ้งปรับปรุงกาํแพงให้มีความแขง็แรงข้ึน นอกจากน้ีพระองคท์รงอุปถมัภ์
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและเจริญรุ่งเรือง ในชินกาลมาลีปกรณ์ไดก้ล่าวถึงพระราชกรณีกิจ
ด้านทาํนุบาํรุงพุทธศาสนาของพระเมืองแก้วไวจ้าํนวนมาก ทรงสร้างวดัและซ่อมแซมวนัเป็น
จาํนวนมาก ดงัจะเห็นวา่พระองคท์รงสร้างวดับุพพาราม (วดัเมง็)  สร้างวดัศรีสุพรรณ และทรงหล่อ
พระพทุธรูปขนาดใหญ่ “พระเจา้เกา้ต้ือ” พ.ศ.2059 อีกทั้งพระภิกษุในสมยัพญาเมืองแกว้มีความรู้สูง
ยิ่ง จึงเขียนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นภาษาบาลีเป็นจาํนวนมากและมีช่ือเสียงแพร่ขยาย
ไปยงัเมืองต่างๆเช่น ลา้นชา้ง พม่า พระเมืองแกว้ส้ินพระชนมใ์นปี พ.ศ. 2068 มีพระชนมม์าย ุ44 
พรรษา 
ยุคสามยุคเส่ือมและการล่มสลายของอาณาจักร 
 ความเส่ือมของลา้นนาเกิดข้ึนปลายสมยัราชวงศม์งัราย นบักนัตั้งแต่สมยัพระเมืองเกษ
เกลา้ คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2068-2081 คร้ังท่ี พ.ศ. 2086-2088 จนกระทัง่ตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า ใน พ.ศ.
2101 lสมยัยุคเส่ือมกินเวลา 33 ปี บา้นเมืองในขณะนั้นเกิดความวุ่นวาย ขุนนางมีอาํนาจในการ
แต่งตั้ง และปลดกษตัริยล์งจากตาํแหน่งได ้ในยคุน้ีมีกษตัริยร์าชวงศม์งัรายอยู ่3 องคด์ว้ยกนัคือ 
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 พญาเมืองเกษเกล้า  คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2068-2081 คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2086-2088 พญาเกศ หรือ
พระเมืองเกศเกลา้  ข้ึนครองราชยภ์ายหลงัท่ีพญาเมืองแกว้ส้ินพระชนม ์โดยขนุนางไดไ้ปเชิญพญา
เมืองเกศข้ึนครองราชย ์เน่ืองจากพญาเมืองเกศอยูเ่มืองนอ้ย จึงไม่มีฐานอาํนาจในเมืองเชียงใหม่ ใน
การบริหารราชการแผน่ดินมีอุปสรรคอ์ยา่งมาก เพราะถูกกลุ่มขนุนางต่อตา้น ต่อมาขนุนางไดป้ลด
พระองคอ์อกจากตาํแหน่งโดยส่งใหไ้ปปกครองเมืองนอ้ยตามเดิม ปีพ.ศ. 2081 ขนุนางไดเ้ชิญทา้ว
ชายพระโอรสของพระองคข้ึ์นครองราชยใ์นปี พ.ศ. 2081-2086 แต่ครองราชยไ์ดเ้พียง 5 ปี ก็ลูกลอบ
ปลงพระชนม ์ขนุนางก็อนัเชิญพญาเมืองเกศกลบัมาข้ึนครองราชยเ์ป็นคร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2086-2088 ข้ึน
ครองราชยไ์ดเ้พียง 2 ปี กถู็กลอบปลงพระชนม ์
 พญาซายคาํ พ.ศ. 2081-2086  
 พระนางมหาเทวเีจ้าจิรประภา พ.ศ.2088 -208818   
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2089-2091 เป็นพระราชโอรสของพระเจา้โพธิสาลแห่ง
ลา้นชา้ง พ.ศ.2063-2091 กบันางยอดคาํทิพยธิ์ดาของพญาเมืองเกษเกลา้ พระเจา้ไชยเชษฐามีสิทธิ
ธรรมเน่ืองจากสืบเช้ือสายราชวงศ์มังราย ได้รับการสนับสนุนขุนนางเมืองเชียงใหม่ให้ข้ึน
ครองราชยอ์าณาจกัรลา้นนาถึง 2 ปี  หลงัจากพระบิดาส้ินพระชนม ์พระองคก์็กลบัข้ึนไปครองราชย์
ท่ีลา้นชา้งแทนพระบิดา หลงัจากนั้นลา้นนาวา่งกษตัริยถึ์ง 5 ปีช่วงน้ีเกิดกลียคุ ทั้งสงครามกลางเมือง 
บา้นเมืองแตกแยก 
 ท้าวแม่กุ พ.ศ. 2094-2107  กษตัริยล์า้นนาลาํดบัท่ี 17 ของราชวงศม์งัราย โดยทา้วแม่กุ
มาจากเมืองนายโดยการเชิญของขนุนาง ทา้วแม่กุแกไ้ขการขาดอาํนาจท่ีเมืองเชียงใหม่ จึงนาํเอาขนุ
นางใกลชิ้ดมายงัเมืองเชียงใหม่ดว้ย ขุนนางท่ีติดตามคงสร้างความไม่พอใจให้แก่ขุนนางทอ้งถ่ิน 
เพราะมีการอา้งว่าขุนนางเมืองนายใชจ้ารีตเง้ียว และทา้วแม่กุเช่ือจารีตเง้ียวดว้ย ทาํให้บา้นเมือง
เส่ือม เม่ือลา้นนาตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าทา้วแม่กุยงัครองเมืองต่อไปจนกระทัง่  ทา้วแม่กุถูกจบัไป
อยู่พม่า พ.ศ.2107 เพราะไม่ให้ความร่วมมือในราชการสงคราม หลงัจากนั้นพระเจา้บุเรงนองได้
แต่งตั้งใหพ้ระนางวิสุทธิเทวี เช้ือสายราชวงศม์งัรายดูแลบา้นเมือง19 
ล้านนาเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยาม พ.ศ.2317-2442  

                                     
18 กรรณิการ์ วิมลเกษม, อกัษรฟักขามทีพ่บในจารึกภาคเหนือ, พิมพค์ร้ังท่ี 2  

(นครปฐม:แผนกบริการกลาง สาํนกังานอธิการบดี พระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
นครปฐม, 2517), 10. 

19 สรัสวดีอ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา พมิพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ:บริษทัอมัรินทร์พร้ิ
นต้ิง กรุ๊พจาํกดั, 2544), 204-207. 
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 ประวติัศาสตร์ลา้นนาในสมยัเมืองประเทศราชของราชอาณาจกัรสยาม เร่ิมในพ.ศ.
2317 เม่ือผูน้าํทอ้งถ่ินเขา้สวามิภกัตร์ต่อพระเจา้กรุงธนบุรี จนถึงราวปี พ.ศ.2442 ในสมยัรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ไดจ้ดัตั้งการปกครองแบบฆลฑลเทศาภิบาล 
“ฆลฑลพายพั” จึงยกเลิกฐานะเมืองประเทศราชลง เมืองต่างๆในลา้นนาเป็นเมืองประเทศราชของ
ราชอาณาจกัรสยามดาํรงสถานะเป็นรัฐบาลทอ้งถ่ินปกครองตามจารีตลา้นนา เพราะความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม ทาํใหร้าชอาณาจกัรสยามถือว่าลา้นนานั้นเป็นดินแดนต่างชาติต่างภาษา โดยรัฐบาล
กลางท่ีกรุงเทพฯ ใหเ้จา้เมืองลา้นนาเป็น “เจา้เมืองประเทศราช” ส่วนชาวเมืองต่างๆในลา้นนาถือว่า 
“เจา้หลวง”  มีฐานะเป็นกษตัริยห์รือเป็นพระเจา้แผ่นดิน จากหลกัฐานทางดา้นจารึกปรากฏคาํว่า
พระเจา้แผน่ดิน ในจารึกพระบรมธาตุจอมทอง เรียกพญาหลวงวิชิรปราการ(พญาจ่าบา้น) เจา้เมือง
เชียงใหม่ วา่ “เจา้แผน่ดินเชียงใหม่ 
 การฟ้ืนม่านและการเข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 การฟ้ืนม่าน หมายถึงการต่อตา้นพม่า ภายใตก้ารปกครองของพม่าระหว่าง พ.ศ.2101-
2107 กินเวลาถึงสองร้อยกว่าปี ชาวลา้นนาก่อกบฏอยา่งต่อเน่ือง การฟ้ืนม่านนั้นเร่ิมทาํอยา่งจริงจงั
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23-24  โดยกลุ่มคนท่ีต่อตา้นนั้นมีอยู่สองกลุ่มคือ กลุ่มท่ีต่อตา้นอย่างโดด
เด่ียวโดยกลุ่มผูน้าํไม่ไดร่้วมมือกนัมีการแย่งชิงอาํนาจกนัอย่างแพร่หลาย กลุ่มท่ีสองกาํลงัต่อตา้น
พม่าโดยกาํลงัสนับสนุนจากกรุงธนบุรี นาํโดยพญาจ่าบา้น (บุญมา) และเจา้กาวิละ ผูน้าํลา้นนาท่ี
สามารถขบัไล่พม่าออกไปได ้นับเป็นจุดเร่ิมตน้ของสัมพนัธภาพระว่างลา้นนากบักรุงสยาม เพื่อ
ช่วยกวาดตอ้งพม่าออกจากดินแดนลา้นนาจนหมดส้ิน ใชเ้วลาเกือบสามสิบปี จึงประสบผลสาํเร็จ 
ในปี พ.ศ. 2347 แลว้ไดแ้ต่งตั้งพญาจ่าบา้นเป็น พญาหลวงวชิรปราการกาํแพงเพชร ครองเมือง
เชียงใหม่ พระเจา้กาวิละครองเมืองลาํปาง ส่วนนอ้งพระเจา้กาวิละอีก 6 คนช่วยราชการในเมือง
ลาํปาง โดยมีเจา้นอ้ยธรรมลงักาเป็นอุปราช เจา้บุญมาเป็นเจา้ราชวงศ ์เจา้เจ็ดตน้ไดร่้วมมือป้องกนั
เมืองลาํปางให้รอดพน้จากพม่าอยา่งเขม้แขง็ ขณะท่ีเมืองเชียงใหม่ถูกยึดครองสาํเร็จ เมืองลาํปางจึง
เป็นแหล่งท่ีมัน่สาํคญัในการต่อตา้นพม่าของฝ่ายไทย 
 การฟ้ืนฟูล้านนาของเจ้าเจ็ดตน 
 พระเจา้กาวิละไดรั้บตาํแหน่งเป็นเจา้เมืองเชียงใหม่ใน ปี พ.ศ. 2325 แต่ในขณะนั้น
เชียงใหม่เป็นเมืองร้าง จึงทาํให้การฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่เป็นการยาก เน่ืองจากกาํลงัคนขาดแคลน
อยา่งหนกั พระเจา้กาวิละจึงไดร้วบรวมคนจากลาํปาง 300 คน แลว้มารวบรวมไพร่พลของพญาวชิร
ปราการ (จ่าบา้น)  บริเวณวงัสะแกง 700 คน รวมกนัทั้งหมด 1000 คน ไปตั้งมัน่ท่ีเวียงป่าซางโดย
พญากาวิละสร้างเวียงป่าซางในป่ี พ.ศ. 2325 ใหเ้ป็นเมืองชัว่คราว 
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 พญากาวิละตั้งเวียงอยูป่่าซางใชเ้ป็นท่ี “เก็บฮอมตอมไพร่” นบัแต่ พ.ศ 2325 ถึง พ.ศ.
2339 เป็นเวลา 14 ปี จึงกลบัไปฟ้ืนฟูและตั้งเมืองเชียงใหม่ใด ้พระเจา้กาวิละมีนโยบายจาํกดัพม่า
ออกไปให้หมดส้ิน สร้างความแขม้แขง็ให้แก่ลา้นนา พระเจา้กาวิละมีส่วนท่ีสาํคญัอย่างยิ่งในการ
ฟ้ืนฟลูา้นนา เพราะไดร้วบรวมพลเมืองในดินแดนทางตอนเหนือและบริเวณสองฝ่ังแม่นํ้ าสาระวิน20

ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์หลายเช้ือชาติไดแ้ก่ ไทใหญ่ ไทยอง ไทล้ือ ไทเขิน ลวัะ ยาง ข่า
และกลุ่มอ่ืนเขา้มาเป็นพลเมืองลา้นนา นกัประวติัศาสตร์เรียกสมยัพระเจา้กาวิละว่า “ยุคเก็บผกัใส่
ซา้ เกบ็ขา้ใส่เมือง”21  
 ในสมยัยคุราชวงศเ์จา้เจด็ตนปกครองลา้นนามีกษตัริยป์รกครองอยู ่9 พระองค ์คือ พระ
เจา้กาวิละพ.ศ.  2325-2356 พญาธรรมลงักา พ.ศ. 2358-2364 พญาคาํฟ้ัน พ.ศ. 2366-2368 พญาพุทธ
วงศ์ พ.ศ 2369-2389 พระเจา้มโหรประเทศ พ.ศ. (พญามหาวงศ)์ พระเจา้กาวิโรรสสุริยวงศ์ พ.ศ. 
2399-2413 พระเจา้อินทวิชยนนท ์พ.ศ. 2416-2439 เจา้อินทวโรรสสุริยวงษ ์พ.ศ. 2444-2452 พลตรี
เจา้แกว้นวรัตน์ พ.ศ.2454-2482  
 การเมืองการปกครองเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยาม ล้านนาถือได้ว่าเป็น
ดินแดนต่างชาติต่างภาษา มีวฒันธรรมแตกต่างจากกรุงสยาม จึงกาํหนดเป็นเขตใหจ้ดัการปกครอง
ตนเองตาจารีตท้องถ่ิน รัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯเป็นท่ีทราบและตะหนักถึงความยิ่งใหญ่ของ
อาณาจกัรอิสระในอดีต ดังนั้นเมืองต่างๆในลา้นนามีฐานะเป็นรัฐบาลทอ้งถ่ินปกครองตนเอง 
ภายใตแ้นวคิดดังกล่าว ลา้นนาจึงอาศยัโครงสร้างเดิมของทอ้งถ่ิน ท่ีเคยปฏิบติักันมาได้แก่ ใช้
กฏหมายมงัรายศาสตร์  ความสัมพนัธ์ระหว่างเมืองต่อเมืองท่ีจะมีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยตนเอง โดยรัฐบาลกลางไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเลย และทางด้าน
เศรษฐกิจผลประโยชน์ตกอยูก่บัทอ้งถ่ิน รัฐบาลเจา้หลวงสามารถเรียกเก็บส่วยขา้ว ส่วยแรงงาน ข้ึน
ยุง้ฉางหลวง และแบ่งปันใหก้บัเจา้นายและขนุนาง การคา้ขายของเจา้นายสามารถดาํเนินการไดโ้ดย
ไม่ผา่นรัฐบาลกลาง  
 ต่อมาใน พ.ศ. 2442-2476 การปรกครองแบบฆลฑลเทศาภิบาล ได้เกิดการ
เปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่ในระบอบการเมืองการปกครองในลา้นนา คือ การท่ีรัฐบาลกลางมีนโยบาย
รวบรวมหัวเมืองประเทศราชเขา้สู่ศูนยก์ลางท่ีกรุงเทพฯ เป็นผลทาํให้ โครงสร้างของจารีตทอ้งถ่ิน
ลา้นนาทุกๆด้าน ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีปฏิบติัสืบต่อกันมาหลายร้อยปีส้ินสลายลง การปฏิรูปการ

                                     
20 สุรพล ดาํริห์กลุ, แผ่นดินล้านนา  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545),  52. 
21 สรัสวดีอ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ : บริษทัอมัรินทร์

พร้ินต้ิง กรุ๊พจาํกดั, 2544), 259-265. 
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ปกครองลา้นนาเป็นการแทรกอาํนาจจากรัฐบาลกลางของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
อาํนาจของพระองคไ์ดเ้พ่ิมข้ึนตามลาํดบั ขณะท่ีอาํนาจทอ้งถ่ินไดล้ดลงเป็นอยา่งมากและส้ินสุดลง
อยา่งส้ินเชิง ผลการปฏิรูปทาํใหส้ถาบนักษตัริยมี์อาํนาจท่ีแทจ้ริงเป็นคร้ังแรก  
 ต่อมาการปกครองเมืองเชียงใหม่ในช่วง พ.ศ. 2468-2476 เป็นการปรับปรุงช่วงสุดทา้ย
ก่อนการยกเลิกระบบการปกครองแบบฆลฑลเทศาภิบาลได้เร่ิมเม่ือในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 7 ข้ึนครองราชย ์ทรงยกเลิกระเบียบแบบแผนต่างๆ ท่ีจดัข้ึนในช่วง 
2458- 2468 ทรงยบุเลิกตาํแหน่งท่ีไม่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เช่นยบุฆลฑลมหาราฏร์เขา้
กบัฆลฑลพา ยพัยุบเลิกตาํแหน่งเสนาทั้ง 6 ซ่ึงว่างมานานแลว้และทรงดาํเนินนโยบายยกเลิก
ตาํแหน่งเจา้เมืองโดยเด็ดขาดซ่ึงกาํหนดว่านบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2469 เป็นตน้ไป หากตาํแหน่งเจา้เมือง
ใดว่างลงจะไม่โปรดเกลา้ฯแต่งตั้งข้ึนอีก ส่วนเจา้เมืองท่ีมีชีวิตอยูก่็ให้เงินเดือนจนถึงแก่อสัญกรรม 
ซ่ึงพลตรีเจา้แกว้นวรัฐเจา้เมืองประเทศราชเชียงใหม่เป็นเจา้หลวงคนสุดทา้ย และหลงัจากคณะราช
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ไดย้กเลิกระบอบการปกครองฆลฑลเทศาภิบาล ลงใน พ.ศ. 
2476 ฆลฑลพายพัจึงสลายตวั ส่วนเมืองเชียงใหม่ซ่ึงเคยเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนาในอดีต 
กมี็ฐานะเป็นเพียงจงัหวดัเช่นเดียวกบัจงัหวดัอ่ืนๆสืบมาจนถึงปัจจุบนั 
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บทที ่3 
การนับถือพระพุทธศาสนา และการสร้างพระพุทธรูปในล้านนา 

 
การนับถือพระพุทธศาสนารากฐานทางวฒันธรรมล้านนา 
        ดินแดนลา้นนาในอดีตไดป้รากฏเร่ืองราวและประวติัความเป็นมาท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กบัพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจะเห็นไดจ้ากอาณาจกัรแรกท่ีมีหลกัฐานเก่าแก่ท่ีสุดในดินแดน
ลา้นนาคือ      หริภุญไชย เม่ือแรกเร่ิมสถาปนาข้ึนนั้นจะเห็นไดว้่าพระนางจามเทวี ซ่ึงข้ึนมาจาก
เมืองละโวน้ั้นเป็นผูน้าํเอาพระพุทธศาสนามาเผยแพร่เป็นแห่งแรกเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาใน      หริภุญไชยน้ีไดถู้กนาํมาเรียบเรียงไวโ้ดยรวบรวมจากตาํนาน
ต่างๆโดยพระสมเด็จมหาสมณเจา้กรมพระยา วชิรญาณวโรรส1 ไดท้รงพระราชนิพนธ์ไวแ้ละใน
จามเทวีวงศไ์ดก้ล่าวถึงเหตุการณ์เอาไวเ้ช่นกนัพระพทุธศาสนาไดป้ระดิษฐานอยูบ่นแผน่ดินลา้นนา
มาเป็นเวลาอนัชา้นานแมว้่าพระพุทธศาสนาจะมีถ่ินกาํเนิดในแถบประเทศตะวนัออกกลางหรือ
ประเทศอินเดีย แต่ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลาํดบันับตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 6 เป็นตน้มาดว้ย
ความศรัทธาของประชาชนส่วนใหญ่ท่ียึดมัน่ต่อองค์พระรัตนตรัยเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองเป็นรากฐานแห่งวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรมและศิลปกรรมของลา้นนาตั้งแต่โบราณ
จนถึงปัจจุบนั 
        พระพุทธศาสนาในลา้นนาท่ีปรากฏเป็นหลกัฐานอยูใ่นรูปของ “ตาํนาน” ซ่ึงตาํนาน
เป็นเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาแลว้ไดรั้บการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภายหลงัซ่ึงมีลกัษณะเป็น
นิทานพ้ืนถ่ินแมจ้ะถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ก็ตามแลว้สืบทอดต่อๆมาเป็นการบนัทึก
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด2 
        การเขียนตาํนานเกิดข้ึน เพราะไดรั้บอิทธิพลการเขียนประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา
จากลงักาโดยพระภิกษุชาวเชียงใหม่ท่ีไดเ้ดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาจากลงักาเม่ือปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 จึงไดน้าํแนวคิดการเขียนตาํนานของลงักามาดว้ยโดยเฉพาะคมัภีร์มหาวงศอ์นัเป็น
ตน้แบบสาํคญัของการเขียนตาํนานพระพุทธศาสนาเถรวาทในลา้นนาและมีคมัภีร์ท่ีสาํคญัต่อมาคือ 
ตาํนานมูลศาสนา ชินกาล มาลีปกรณ์และตาํนานจามเทวีวงศ ์
                                                 

1  สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ พระองคท่ี์ 10 แห่งกรุงรัตนโกสิทร์ ในสมยัรัชกาลท่ี 6 
2 สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา  (กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์บุค๊เซ็นเตอร์ 

จาํกดั, 2539), 6. 
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         พระพุทธศาสนารุ่นแรกท่ีมีเน้ือหาเป็นประวติัศาสตร์แบบสากลของพระพุทธศาสนา
โดยเน้ือหาของในตาํนานแบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงแรกเป็นการกล่าวถึงพุทธประวติัตั้ งแต่
บํา เพ็ญบารมี เ ป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าและหลังจากปรินิพพาน
พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถมัภ์โดยพระเจ้าอโศกมหาราช และพระพุทธศาสนาได้เขา้มาสู่
ลา้นนา ช่วงท่ีสองจะกล่าวถึงประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ินอธิบายความเป็นมาของกษตัริยร์าชวงศท์อ้งถ่ิน
โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแกนของเร่ืองแต่ก็จะเน้นเป็นพิเศษสําหรับกษัตริย์ท่ีเป็นเอกอัคร
ศาสนูปถมัภกโดยกล่าวถึงพระกรณีกิจทางพระพทุธศาสนาอยา่งละเอียด 
        หลกัฐานท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของลา้นนาสมยัหริภุญไชยจะเห็นว่านับตั้งแต่พระ
นางจามเทวีนาํพระพุทธศาสนามาวางรากฐานบนดินแดนลา้นนาท่ีหริภุญไชยเป็นแห่งแรก ทรงนาํ
พระเถระ ๕๐๐ รูปจากเมืองละโวม้าดว้ย ตาํนานมูลศาสนากล่าววา่ 
        “พระนางทรงสร้างกุฎีวิหารทั้งหลายให้เป็นท่ีอยู่แห่งชาวเจา้ทั้งหลาย 500 องค ์ท่ีมา
ดว้ยกบัพระนาง แต่เมืองละโวโ้พน้พระนางก็ทรงอุปัฏฐากเจา้ไท ทั้งหลายดว้ยจตุปัจจยัสักการะ
คารวะทุกวนัมิไดข้าด”3 
          การท่ีกษตัริยร์างวงศจ์ามเทวีส่งเสริมพระพทุธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองทาํใหอ้าณาจกัร
หริภุญไชยเป็นศูนยก์ลางสําคญัของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทสืบต่อกนัเป็นเวลานานนบัจาก
ราวพทุธศตวรรษท่ี 14 เป็นตน้มาจนถึงสมยัราชวงศม์งัราย (พ.ศ.1804 -2101) เม่ือพระญามงัรายทรง
ตีเมืองหริภุญไชยสาํเร็จก็ไม่ประทบัท่ีเมืองหริภุญไชยทรงอา้งว่า อยูไ่ม่ไดเ้พราะเป็นเมืองแห่งพระ
ธาตุ หลงัจากท่ีพระญามงัรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนยก์ลางทางการเมืองการปกครอง
พระองคก์ใ็หเ้มืองหริภุญไชยมีฐานะเป็นเมืองพระศาสนาท่ีกษตัริยแ์ห่งลา้นนาเชียงใหม่จะตอ้งทาํนุ
บาํรุงวดัพระธาตุหริภุญไชยอยูเ่สมอ 
      พทุธศตวรรษท่ี 20 เป็นยคุทองของลา้นนาในยคุน้ีมีการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาเป็น
อันมากตั้ งแต่รัชสมัยพระญากือนาธรรมิกราช  กษัตริย์ล้านนาลําดับท่ี  6 ทรงเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา เหตุการณ์สําคญัคือการรับพระพุทธศาสนานิกายลงักาวงศ์จากสุโขทยัโดยทรง
อาราธนาพระสุมนเถรเดินทางจากเมืองสุโขทยั ในพ.ศ.19124 พระสมุนเถรเดินทางจากสุโขทยั

                                                 
3 พระพทุธพกุาม, ตํานานมูลศาสนา  (กรุงเทพฯ : สาํนกัทาํเนียบนายกรัฐมนตรี, 2518), 

140. 
4 ตํานานพระธาตุดอยสุเทพ,  (พระนคร : โรงพิมพพ์ระจนัทร์, 2510), 49.  
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พร้อมทั้งอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาดว้ย5พระสมุนเถรจาํพรรษาท่ีวดัพระยืนในเมืองหริภุญไชย
พระญากือนาทรงเล่ือมใสศรัทธาในพระสมุนเถรมากเน่ืองจากมีความเช่ือว่าพระภิกษุฝ่ายอรัญญ
วาสีเป็นผู ้ท่ี รู้ ซ้ึงในพระพุทธศาสนาและถือกันว่าพระพุทธศาสนา  นิกายลังกาวงศ์เ ป็น
พระพุทธศาสนาท่ีบริสุทธ์เพราะทาํสังฆกรรมถูกตอ้งมาตั้งแต่สมยัโบราณดงันั้นพระญากือนาจึง
อาราธนาพระนิกายเดิมอนันบัถือสืบเน่ืองมาจากสมยั พระนางจามเทวีใหบ้วชใหม่ถึง 8400 รูป6ทรง
เป็นผูส้ร้างวดับุปผารามสวนดอกไมแ้ละสถาปนาพระธาตุบนดอยสุเทพแลว้ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุในวดัทั้งสองแห่งน้ี 
        ในสมยัพระเจา้ติโลกราชกษตัริยล์า้นนาลาํดบัท่ี 10 ราชวงศม์งัรายพระพุทธศาสนามี
ความเจริญรุ่งเรือง พระองคท์รงเล่ือมใสและทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา ทรงสนับสนุนพระสงฆ์
นิกายสีหล7โดยพระองคท์รงอาราธนาพระมหาเมธงักรเป็นมหาสวามีและพระองคผ์นวชชัว่คราว ณ 
วดัป่าแดงมหาวิหารอีกดว้ย พระเจา้ติโลกราชทรงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนทางพระปริยติัธรรม 
ทรงยกย่องพระภิกษุท่ีมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกพระภิกษุในสมยันั้นจึงมีความรู้สูงท่ีมี
ช่ือเสียง เช่น พระธรรมทิน พระญาณกิตติเถร พระสิริมงัคลาจารย ์
          จากการท่ีพระภิกษุลา้นนา มีความเช่ียวชาญในภาษาบาลีและพระไตรปิฎกอยา่งสูงและ
การศึกษาพระปริยติัธรรมอย่างลึกซ้ึงจึงเกิดการสังคายนาพระไตรปิฎกข้ึนใน พ.ศ.20208ท่ีวดัโพ
ธารามมหาวิหาร ใชเ้วลา 1 ปีจึงสําเร็จซ่ึงนับเป็นการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 8 ของโลก 

                                                 
5 ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง (เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519), 9-10 
6 นิกายสีหล หรือลทัธิป่าแดงหรือลงักาวงศใ์หม่ เป็นคณะสงฆรุ่์นล่าสุดท่ีเขา้มาเผยแพร่

พระพทุธศาสนาในลา้นนา มีพระญาณคมัภีร์เป็นหวัหนา้เขา้มาเชียงใหม่ใหม่ในสมยัพระญาสามฝ่ัง
แกนเหตุท่ีเกิดนิกายสีหลนั้น เป็นผลมาจากการเผยแพร่ลทัธิลงักาวงศข์องพระสุมนเถระ ซ่ึงทาํให้
เกิดการต่ืนตวัศึกษาพระพุทธศาสนากนัอย่างกวา้งขวางและนาํไปสู่แนวคิดของศาสนาท่ีบริสุทธ์ิ
ของภิกษุชาวลา้นนาตอ้งการพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอ้งตามพระธรรมวินยัจึงมีการเดินทางไปศึกษา
และอุปสมบทใหม่ท่ีศรีลงักาโดยตรง หลกัจากกลบัมาถึงเชียงใหม่ก็เผยแพร่หลกัการและแนว
ปฏิบติัออกไปอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะท่ีมีความขดัแยง้กะนิกายรามญั (วดัสวนดอก) นิกายสีหล
และนิกายรามญัขดัแยง้กนัหายสิบปี จนถึงสมยัพระเมืองแกว้จึงยติุลง 

7รัตนปัญญาเถระ,  ชินกาลมาลปีกรณ์, 114. 
8 สมเด็จกรมพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, “ลกัษณะการปกครอง

ประเทศสยามแต่โบราณ”  ในประวตัิศาสตร์การเมือง, 25. 
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พระไตรปิฎกท่ีชาํระสมยัพระเจา้ติโลกราชถือเป็นหลกัปฏิบติัของพระสงฆนิ์กายต่างๆในลา้นนาสืบ
มา 
 
  ความเช่ือดั้งเดิมของชาวล้านนาก่อนการนับถือพุทธศาสนา 
          ก่อนท่ีชาวไทยจะรับนับถือ พระพุทธศาสนาสันนิษฐานว่าเดิมคงจะนับถือผีหรือ
วิญญาณ9คนในล้านนาก็น่าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันถึงแม่ว่าไม่ปรากฏในหลักฐานท่ีชัดเจน
เก่ียวกบัลกัษณะความเช่ือดั้งเดิมของคนลา้นนาก่อนการยอมรับนบัถือพระพทุธศาสนาว่าเป็นเช่นไร
แต่ก็สามารถศึกษาไดจ้ากลกัษณะของความเช่ือดั้งเดิมท่ียงัคงปรากฏอยูแ่มว้่าจะนบัถือพุทธศาสนา
แลว้หรืออาจศึกษาได้จากความเช่ือดั้ งเดิมของตนอยู่เช่นพวกไทยดาํ10และลกัษณะความเช่ือท่ี
คลา้ยคลึงกนัของกลุ่มชนชาติไทยท่ีเขา้มาตั้งอาณาจกัรในดินแดนสุวรรณภูมิ 
           ลกัษณะความเช่ือของชนชาติไทยหลายกลุ่มมีความเช่ือคลา้ยคลึงกนัคือการนบัถือผเีจา้
ท่ีเจา้ทาง          ช่ึงเรียกว่า “เส้ือ” และผีบรรพบุรุษเรียกว่า “ดํ้ า” นอกจากน้ียงัเช่ือถือเทวดาท่ีเป็น
บรรพบุรุษดั้งเดิมของตนคือ พญาแถน หรือปู่แถน ย่าแถน หรือปู่เยอ ย่าเยอ และเช่ือว่าพวกตนรับ
เช้ือสายมากจากพวกแถน 
         ลกัษณะความเช่ือเหล่าน้ีไดป้รากฏในวรรณกรรมและขนบประเพณีของชนชาติไท
หลายกลุ่ม เช่น วรรณกรรมเร่ืองพระยาเจืองหรือทา้วฮุ่งหรือเจ๋ือง ในวรรณกรรมเร่ืองน้ีกล่าวถึงการ
เซ่น ผีดํ้ า ผีเส้ือเมืองนอกจากน้ียงักล่าวถึงเทวดาอารักษห์นา้เมืองซ่ึงหนา้จะเป็นความเช่ือความคิด
ของอินเดียผสมกบัชนพื้นเมือง โดยเฉพาะชนชาติลวัะเร่ืองเสาสะกา้งความเช่ือน้ีมีอยู่ก่อนแลว้จึง
ผสมกบัความเช่ือเร่ืองเทวดา พระอินทร์ ของอินเดียในระยะหลงั 

                                                 
9 ปัจจุบนัอยู่ในเวียดนานตอนเหนือ พวกไทดาํยงัไม่รับนบัถือพระพุทธศาสนายงัคง

รักษาความเช่ือทางศาสนา ดั้งเดิมของไทยอยูม่าก 
10 พญาแถนซ่ึงเปนเทวดาบนสวรรคท่ี์มีอาํนาจดลบนัดาลให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาลมี

อาํนาจเหนือธรรมชาติ จิตร ภูมิศกัด์ิ ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองแถน มีหลกัฐานชัดเจนอยู่ใน
วรรณคดีลา้นช้างโบรารว่า พวกท่ีอยู่เหนือข้ึนไปเป็นพวกแถนพวกแมนทั้งส้ิน พวกไทใหญ่อยู่
เหนือเมืองแมน (เดียนเบียนฟู) ข้ึนไปเคยมีคติเช่ือว่าตนเป็นพวกแถน เป็นคนชนชั้นสูงกว่าคนทาง
ใตซ่ึ้งเปนพวกผีฟ้า (แถน : เทวดาบนสวรรค ์, ผี้ฟ้าเทวดาบนพื้นโลก) ดว้ยเหตุน้ีบรรดาเจา้เมือง
ต่างๆของไทยทางเหนือสุดท่ีปรากฏในวรรณคดีเทา้ฮุ่งขนุเจืองของลา้นชา้ง จึงมีช่ือแถนแทบทั้งส้ิน 
เช่นแถนลอ เมืองกาหลง, แถนดาํ แถนโกไก ฯลฯ 
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             เร่ืองขนุเจืองท่ีเป็นวีรบุรุษของคนไทยหลายกลุ่มจนไม่สามารถจะระบุไดว้่าเร่ืองน้ีเร่ิม
ออกมาจากกลุ่มไหนก่อนแต่การท่ีช่ือน้ีปรากฏอยู่ในตาํนานพ้ืนเมืองของคนไทยกลุ่มต่างๆย่อม
แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์กนัทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีมาแต่โบราณกาลจนมีความเช่ือถือใน
วีรบุรุษเดียวกนั 
              นอกจากเร่ืองของพระยาเจืองหรือเทา้ฮุ่งท่ีกล่าวถึงการบูชาผีบรรพบุรุษและผีประจาํ
เมืองของคนไทยกลุ่มต่างๆทางตอนเหนือแลว้ยงัมีหลกัฐานเก่ียวกบัการนบัถือผกี็ยงัปรากฏในกลุ่ม
คนไทยในอาณาจกัรสุโขทยั ดงัปรากฏในศิลาจารึกสมนัสุโขทยัหลกัท่ี 8 จารึกวดัมหาธาตุ พ.ศ. 
1935 ไดจ้ารึกคาํสาบานระหวา่พระยาไสลือไทยกบักษตัริยแ์ห่งรัฐขา้งเคียงโดยอา้งดํ้าพงศเ์ป็นพยาน
ดงัน้ี 
           “ .........แลแมผู้ใ้ด บ่อ ช่ือไซร้ ให้ผีมนัทั้งเส้ือใหญ่ เขาภูคา เขาผาดาน แฝงแม่พระ
ศกัด์ิ พระศอ เส้ือทานอา้งทาน ปูขระม่ืน หม่ืนห้วยแสนตง ทั้งปู่เจา้พระแพงเขายนัยง พระศรีมีบาง 
พระศกัด์ิอารักษทุ์กแห่งแต่งตาดู สองปู่หลายรักกนัมิผูใ้ดบ่อซ่ือจุ่งผฝีงูน้ีหกักา้วนา้วคออยา่เป็นพญา
เถิงเถา้......”11 
           คาํสาบานในศิลาจารึกหลกัน้ี ยงัมีตอนตน้ท่ีอา้งถึงบรรพบุรุษมากมายเช่นผีปู่ผาคาํปู่
ขนจิตขนจอด ปู่พญาศรีอินทราทิตย ์ปู่พญายาน ปู่พญารามราช ปู่พญาเลอไทย ปู่พญางวันาํถม ปู่
พญามหาธรรมราชา พอ่งาํเมือง พอ่เลอไทย 
            ดั้งนั้น อาจจะกล่าวไดว้่าความเช่ือดั้งเดิมของชนชาติไทยหลายกลุ่มวางอยูบ่นรากฐาน
ของผีบรรพบุรุษและผีเส้ือเมือง หรือผีหลกัเมืองคนในลา้นนาก็เช่นเดียวกนั ความเช้ือดงักล่าวได้
ปรากฏมากมายในขนบธรรมเนียมประเพณี12และวิธีการดาํเนินชีวิตสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือดั้งเดิม 
ถึงแมว้า่จาํรับนบัถือพุทธศาสนาจากการศึกษาเอกสารตาํนานประวติัศาสตร์ ไดช้ี้ใหเ้ห็นผลผลิตท่ีมี
คุณค่าความหมายอนัเป็นสัญลกัษณ์ของสังคมเร่ืองราวในเอกสารดงักล่าวจึงสะทอ้นให้เห็นค่านิยม
คติความเช่ือของสังคมนั้นจากแง่มุมของทอ้งถ่ินและพื้นบา้นพื้นเมืองก่อนสถาปนาอาณาจักร

                                                 
11 ประเพณีประจาํปีเดือน 8 เหนือ ( เดือนมิถุนายน) มีประเพณีเล้ียงผปู่ียา่ตายาย  

ประเพณีฟ้อนผมีดผเีมง็ ประเพณีเล้ียงผขีนุนํ้าและยงัมีประเพณีทอ้งถ่ินอีกมากมายเช่นการเล้ียงผปู่ีผี
ยา่ และการบูชาเสาอินทขีลในเมืองเชียงใหม่ 

12 ความเช่ือเก่ียวกบัอาํนาจเหนือธรรมชาติ ความเช่ือในจารีตท่ีปฏิบติักนัมา ถา้ไม่
กระทาํจะเกิดอาเพศ ความเช่ือเร่ืองผดิผเีป็นการกระทาํไม่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ ์เช่น ผดิป่า ผดิบา้น 
ผดิเมือง 
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ลา้นนาในพุทธศตวรรษท่ี1013ชุมชนต่างๆตามแถบลุ่มแม่นํ้ าโขง กก แม่นํ้ าอิง และแม่นํ้ าปิงเป็น
ชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแบบเครือญาติแต่ละชุมชนต่างก็มีตาํนานปรัมปราเล่าความเป็นมาของ
ตวัเองเก่ียวกบับรรพบุรุษและสถานท่ีท่ีติดตวัมาตั้งหลกัแหล่งชุมชนเหล่าน้ีต่างก็นบัถือผบีรรพบุรุษ
และเจ้าท่ีเจ้าทางแต่ละชุมชน การยกย่องบรรพบุรุษ การบูชาผีประจาํเมืองและอาํนาจเหนือ
ธรรมชาติเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ียอมรับกนัในตาํนานทั้งส้ิน ความเช่ือดั้ งเดิมไดข้ยายตวัออกไปและมี
บทบาทต่อความเช่ือของชุมชนอยา่งกวา้งขวางนอกจากจะเป็นการยอมรับอาํนาจเร้นลบัของส่ิงศกัด์ิ
สิทธ์ปัจจยัสาํคญัท่ีมีส่วนขยายความเช่ือดั้งเดิมคือการพฒันาการทางการเมืองท่ีอาศยัลทัธิความเช่ือ
ทางศาสนาชุมชนต่างๆไดพ้ฒันาเป็นหน่วยการเมืองในระยะแรกเกิดข้ึนโดยอาศยัขอ้อา้งในอาํนาจ
เหนือธรรมชาติสิทธิธรรมในการปกครองของผูน้าํชุมชนจะมีส่วนสัมพนัธ์กบัผีบรรพบุรุษและ
ผีเส้ือเมืองซ่ึงเป็นแหล่งอาํนาจสูงสุดผูน้าํชุมชนตามปีมีการบนัทึกไวใ้นตาํนานและประวติัศาสตร์
ช้ีใหเ้ห็นเร่ืองราวของกลุ่มคนท่ีนบัถือกนัฉนัญาติเคารพเล่ือมใสและยอมรับผูน้าํทางวฒันธรรมหรือ
วีรบุรุษชุมชนคนเดียวกนั เช่น ชุมชนท่ีนบัถือลาวจงหรือลวะจงักราชเป็นตน้ตระกลูของตนตั้งหลกั
แหล่งอยู่เชียงแสนบริเวณลุ่มแม่นํ้ าสาย ชุมชนท่ีนบัถือขุนเจืองอยู่เมืองพะเยาบริเวณลุ่มแม่นํ้ าอิง14 
ดงัเช่นในสมยัพระญามงัรายไดอ้า้งสิทธิธรรมเหนือดินแดนโดยอา้งบรรพบุรุษซ่ึงปรากฏในตาํนาน
พื้นเมืองเชียงใหม่ดงัน้ี 
             “........แมเ้ขาเป็นเช้ือชาติแต่ปู่หม่อนกู เจา้พระญาลวจงักราชก็ดี เช้ือเขาน้ีติดปลายเจา้
ลาวครองลาวชา้งบ่ไดน้ํ้ าพทุธาภิเษกหดหวัสกัคน........”15 
              ในสมยัพระญาสามฝ่ังแกนพ.ศ.1945 – 198516กษตัริยเ์มืองเชียงใหม่ทรงกระทาํพิธีสืบ
ชะตาเมืองโดยประกอบพิธีกรรมอญัเชิญประชุมอาํนาจจากบรรดาผีและเทพารักษต์ามเมืองสาํคญั
เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เชียงแสน พร้องทั้งอญัเชิญบรรพบุรุษมาช่วย17 

                                                 
13 ธิดา สาระยา, การศึกษาบทบาทและหน้าทีข่องตํานานประวตัิศาสตร์พฒันาการทาง

ประวตัิศาสตร์ของอานาจักรเชียงใหม่  ( กรุงเทพฯ: สมาคมประวติัศาสตร์, ม.ป.ป.),77. 
14ธิดา สาระยา,  การศึกษาบทบาทและหน้าทีข่องตํานานประวตัิศาสตร์พฒันาการทาง

ประวตัิศาสตร์ของอานาจักรเชียงใหม่ ( กรุงเทพฯ: สมาคมประวติัศาสตร์, ม.ป.ป.), 74. 
15ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่ : โรงพิมพม่ิ์งเมือง , 2539) 

หนา้  9 
16 สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศสาตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์บุค๊เซ็นเตอร์, 2539), 

141. 
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             นอกจากน้ีฐานะความชอบธรรมและความมัน่คงของชุมชนยงัข้ึนอยูก่บัอาํนาจเหนือ
ธรรมชาติจะสังเกตไดจ้ากการกาํเนิดเมืองต่างๆเช่น หริภุญไชย เชียงแสน เชียงราย เชียงใหม่ ท่ีอา้ง
ถึงการสร้างของฤาษีและพญานาคมีการประกอบพิธีกรรมบูชาฤาษีดงัเช่นขอ้ความในจารึกบูชาพระ
ฤาษีในฐานะเป็นผีบรรพบุรุษของเมืองเชียงแสน การกล่าวอา้งถึงฤาษีสุเทพท่ีเช่ือว่าเป็นบรรพบุรุษ
และผูน้าํชุมชนเช่นลวัะในตาํนานฤาษีเป็นผูมี้บทบาทอยา่งมากในการสร้างชุมชนดั้งเดิมในดินแดน
แถบลุ่มแม่นํ้ าปิงและตาํนานยงัไดก้ล่าวถึงบทบาทของพญานาคท่ีมีส่วนสําคญัในการสร้างและ
ทาํลายเมืองดงั เช่น เวียงโยนกนาคพนัธ์ุท่ีล่มจมกลายเป็นหนองนํ้าใหญ่ 
             ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหว่างสิทธิธรรมในการปกครองของผูน้าํกบัการทาํพิธีบูชาผี
บรรพบุรุษและผปีระจาํเมือง อาํนาจเหนือธรรมชาติทั้งหลายและเป็นการสร้างความชอบธรรมทาง
การเมืองและความมัน่คงของชุมชนจึงทาํให้ความเช่ือดั้ งเดิมเหล่าน้ีกระจายอยู่ทัว่ไปในสังคม
ลา้นนาและไดผ้สมผสานกบัคติความเช่ือของพทุธศาสนาท่ีเผยแผเ่ขา้มาในระยะหลงั 
 
การรับนับถือพุทธศาสนาในล้านนาตอนต้นราชวงศ์มังราย 
          การนับถือพุทธศาสนาในล้านนายังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าประชาชนใน
อาณาจกัรลา้นนาเร่ิมนบัถือพุทธศาสนาตั้งแต่เม่ือใด จากตาํนานพื้นเมือง เช่น ตาํนานพระเจา้เลียบ
โลกกล่าวว่าดินแดนแถบน้ีนับถือพุทธศาสนาตั้ งแต่สมยัพระเจ้าอโศกมหาราช ส่งสมณฑูตไป
ประกาศศาสนาถึงนครโยนกในราวพุทธศตวรรษท่ี 3 ส่วนในตาํนานพุทธศาสนาไดก้ล่าวถึงพระ
นางจามเทวีนาํพุทธศาสนามาจากเมืองละโวม้าประดิษฐานไวใ้นหริภุญไชย ในพุทธศตวรรษท่ี 13-
14 แต่เช่ือกนัว่าในราวพุทธศตวรรษท่ี 13 พุทธศาสนานิกายหินยานจากอาณาจกัรทวาราวดีไดเ้ผย
แผม่ายงับริเวณลุ่มแม่นํ้าปิง พร้อมกบัการข้ึนมาปกครองเมืองหริภุญไชยของพระนางจามเทวี ต่อมา
อาณาจกัรหริภุญไชยกลายจาํเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมของลา้นนา เม่ือคน
ไทยเร่ิมเขา้มา ตั้งหลกัแหล่งบริเวณลุ่มแม่นํ้ากก  แม่นํ้าโขง แม่นํ้าอิงและแม่นํ้าปิงชุมชนเหล่าน้ียงัคง
นับถือความเช่ือดั้งเดิมเก่ียวกบัอาํนาจธรรมชาตินับถือผีบรรพบุรุษและผีเส้ือเมือง จากการศึกษา
ตาํนานประวติัศาสตร์ เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวเฉพาะเมืองในลุ่มแม่นํ้ าปิงโดย

                                                                                                                                            
17 ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี  (เชียงใหม่ : โรงพิมพม่ิ์งเมือง , 

2539) , 46. 
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มิได้18กล่าวถึงเร่ืองราวของเมืองในลุ่มแม่นํ้ากกเลยอาจมีความหมายว่าเมืองในลุ่มแม่นํ้ ากกอาจจะยงั
ไม่ไดน้ับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเช่นหริภุญไชยในระยะเดียวกนัก็เป็นไดพุ้ทธศาสนาอาจเร่ิม
แพร่เขา้มาปลายสมยัของพระญาเจือง 
             ตาํนานพระยาเจืองระบุว่าในปี จ.ศ. 592 มีศาสนาพุทธแลว้ท่ีเมืองเชียงแสน ศาสนา
พุทธน้ีคงจะเผยแผม่าจากหริภุญไชยในสมยัพระญาอาทิตตราช ซ่ึงมีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา
และมีการเผยแห่ศาสนาไปยงับริเวณใกลเ้คียงอิทธิพลทางวฒันธรรมแบบหริภุญไชย19ไดมี้อิทธิพล
งอยู่อย่างมากต่อดินแดนทั้ งในลุ่มแม่นํ้ าปิงและในเขตจังหวดัเชียงรายอันเป็นต้นตอท่ีมาของ
อาณาจกัรลา้นนา 
             การรับนบัถือพทุธสาสนาในลา้นนาไดเ้ร่ิมปรากฏชดัเจนข้ึนในตอนตน้ราชวงศม์งัราย
ภายหลงัการสถาปนาอาณาจกัรลา้นนาไทยในพทุธศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่ีพระญามงั
รายสามารถยดึอาณาจกัรหริภุญไชยซ่ึงเป็นศูนยก์ลางความเจริญทั้งทางศาสนาและวฒันธรรมเขา้มา
ไวใ้นอาํนาจจึงเป็นผลในอาณาจกัรลา้นนารับเอาวฒันธรรมและพุทธศาสนาจากหริภุญไชยตาํนาน
มูลศาสนาไดก้ล่าวว่าเร่ืองราวพระญามงัรายเม่ือพิชิตเมืองหริภุญไชยแลว้โปรดใหมี้การซ่อมเปล่ียน
รูปทรงพระธาตุหริภุญไชยจากเดิมซ่ึงเป็นเจดียเ์หล่ียมให้เป็นรูปทรงกลม20ซ่ึงปรากฏในตาํนานมูล
ศาสนาดั้งน้ี 
              “ .......ชุมนุมพร้อมกนัแปลงท่ีรักษาธาตุเจา้ใหม้ัน่คงจึงใหค้นทั้งหลายไปเอาหินมาแลว้
จึงพร้อมกนัก่อครอบให้กลมมิให้เป็นดงัคูหาเหมือนดงัเม่ือก่อนนั้นทางสูงได ้70 ศอก ให้รจนาให้
วิจิตรในยอดแลว้ กใ็หใ้ส่คาํลงไปท่ีนัน่แล.....”21 
           ในระยะตน้ราชวงศม์งัราย อาณาจกัรลา้นนาไดรั้บเอาวฒันธรรมทางพุทธศาสนาท่ีสืบ
ทอดมาจากอาณาจกัรหริภุญไชยถึงแมว้่าพระญามงัรายจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนยก์ลาง

                                                 
18 อานนัท ์กาญจนพนัธ์และคณะ, ตํานานพระยาเจือง ต้นฉบับใบลาน วดัเหมืองหม้อ 

อาํเภอเมือง จังหวดัแพร่  (เชียงใหม่ : คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และศูนยส่์งเสริม
และศึกษาวฒันธรรมลานนาไทย วิทยาลยัครูเชียงใหม่, ม.ป.ป), 6. 

19  หลกัฐานสําคญัทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงอิทธิพลวฒันธรรมหริภุญไชยต่อ
พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ท่ีบ้านโพธิชัยและพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนท่ีวดัเวียงเดิม 
พระพทุธรูปสององคเ์ป็นปางมารวิชยัและมีเคา้พระพกัตร์ใกลเ้คียงกะหริภุญไชยมาก 

20 หน่วยศิลปากรท่ี  4 เชียงใหม่, “โบราณสถานในแควน้ลา้นนา, 290. 
21 ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง เชียงใหม่  (เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและ

มนุษยว์ิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519) , 187. 
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ทางการเมืองแต่      หริภุญไชยยงัมีความสําคัญในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาจะเห็นได้จาก
พระมหากษตัริยล์า้นนาไทยหลายพระองคท์รงให้ความเคารพบูชาพระธาตุหริภุญไชย22และจาก
เร่ืองราวเก่ียวกบัพระญามงัรายทรงได ้       พระเสตงัคมณีหรือพระแกว้ขาว23จากการรบชนะหริภุญ
ไชยมาเป็นพระพุทธรูปสําคญัประจาํพระองคต์ลอดมาต่อมาไดน้าํมาประดิษฐานไวท่ี้วดัเชียงมัน่
ถึงแมว้่าในระยะหลงัจากการพิจารณาศึกษาทางโบราณคดีพระเสตงัคมณีไม่ไดเ้ป็นศิลปสกุลช่าง
ละโวแ้ต่เป็นศิลปะเชียงแสนรุ่นหลังแต่การกล่าวอ้างของตาํนานเก่ียวกับพระเสตังคมณีเป็น
พระพุทธรูปประจาํอาณาจกัรหริภุญไชย และสืบทอดมาถึงอาณาจกัรลา้นนาย่อมแสดงให้เห็นถึง
การยอมรับว่าลา้นนาไดรั้บเอาวฒันธรรมทางพุทธศาสนาจากหริภุญไชยภายหลงัการผนึกหริภุญ
ไชยเขา้มาไวใ้นอาํนาจพระญามงัรายไดพ้ยายามผสานแนวความเช่ือดั้งเดิมท่ีเก่ียวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
กับความเช่ือของพุทธศาสนา ดังเช่นเช่ือรุกขเทวดาศักด์ิสิทธ์อยู่ดังปรากฏในตาํนานพ้ืนเมือง
เชียงใหม่กล่าวไวว้า่ 
             “..........แลว้จึงมาหายงัช่างไมผู้ช่ื้อกานโถมแลว้ห้ือกระทาํยงัพระพุทธเจา้ 5 พระองค ์
นัง่ ๓ องค ์ยนื ๒องค ์องคห์น่ึงใหญ่เท่าตนเจา้มงัราย..........”24 
                ลักษณะการนับถือพุทธศาสนาในสมัยตอนต้นราชวงศ์มังรายท่ีมีการผสมผสาน
แนวความคิดทั้ งสองน้ีปรากฏชัดยิ่ ง ข้ึนจากการสร้างศาสนวัตถุปูชนียสถานต่างๆทาง
พระพุทธศาสนา เช่น ภายหลงัการสร้างพระพุทธรูป 5 องคแ์ลว้พระญามงัรายไดอ้ธิษฐานขอใหผ้ล
บุญแห่งการสร้างพระพุทธรูปน้ีดลบนัดาลให้พระองคมี์อาํนาจเหนืออาณาจกัรมอญถา้หากมอญ
ยอมอ่อนนอ้มต่อพระองคแ์ลว้พระญามงัรายก็สร้างวิหารถวายพระพุทธรูป25ลกัษณะเช่นน้ีแสดงให้
เห็นวา่พทุธศาสนาไดถู้กนาํมาแทนการบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอาํนาจเหนือธรรมชาติซ่ึงไม่แตกต่างไปจาก
วิญญาณจองบรรพบุรุษแลว้ผีประจาํเมืองท่ีจะตอ้งเซ่นสรวงบูชาเก่ียวกบัความเช่ือนอกจากน้ีการ
สร้างเมืองเชียงใหม่ของพระญามงัรายทรงเลือกบริเวณท่ีราบระหว่าง       ดอยสุเทพกบัแม่นํ้ าปิง

                                                 
22 สงัฆ วรรณสยั, ตํานานพระธาตุหริภุญไชย (เชียงใหม่ : โรงพิมพแ์สงศิลป์, 2531), 5. 
23 พระเสตงัคมนี มีประวติัท่ีกล่าวถึงการสร้างในรัตนพิมพวงศ ์เป็นแกว้ผลึกสีขาวขุ่น 

เคยเป็นพระพุทธรูปท่ีพระนางจามเทวีทรงนาํมาจากเมืองละโว ้เม่ือคร้ังเสด็จข้ึนไปครองเมืองหริ
ภุญไชยจึงมีผูเ้ช่ือกันว่า พระแก้วขาว เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างละโว  ้ซ่ึงท่ีจริงแลว้จดัเป็นกลุ่ม
พระพทุธรูปเชียงแสนรุ่นหลงั 

24 ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับ 700 ปี  (เชียงใหม่ : โรงพิมพม่ิ์งเมือง , 2539) หนา้21. 
25 ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับ 700 ปี  (เชียงใหม่ : โรงพิมพม่ิ์งเมือง , 2539) หนา้40. 
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ถือเอาลกัษณะชยัภูมิท่ีเป็น สัตตมงคล 7 ประการโดยมีประการท่ีสําคญัคือการ ต่อสู้ระหว่างเน้ือ
ฟานเผอืกไดด้งัปรากฏในตาํนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าววา่ 
            “........เน้ือตวันั้นไดอ้ยูท่ี่ชยัภูมิบงัเกิดฑิฐิมานะบ่มีความเกรงขามยา้นกลวักซ็ํ้ าแล่นออก
ผาหาหมา หมาทั้งหลายกก็ลวัแล่นหนีบ่อาจขบยงัพระญาเน้ือนั้นได.้......” 
            โดยเช่ือว่าถา้หากผูใ้ดมาตั้งเมืองบริเวณน้ีก็จะสามารถรบชนะศตัรูไดน้บัเป็นมงคล
ประการหน่ึงในบรรดาชยัมงคล 7 ประการและชยัมงคลท่ีสาํคญัประการสุดทา้ยคือ 
              “........แม่นํ้ าระมิงไหลมาแต่อ่างสรงอนัพระพุทธเจา้เม่ือยงัทรงทรมานตนไดม้าอาบ
ในดอยอ่างสรงไหลออกเป็นขนุนํ้าระมิงคพ์ายวนัออก.........”26 
              และยงัปรากฏวา่เมืองเชียงใหม่เป็นท่ีตั้งของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจาํเมืองคือตน้ไมนิ้โครธ
ท่ีเป็นไมเ้ส้ือเมืองในเวลาต่อมาในการสร้างเมืองเชียงใหม่ยงัไดก้ล่าวถึงการกระทาํบริกรรมบูชา
เทวดาผูรั้กษาเมืองดงัปรากฏหลกัฐานวา่ 
            “......กระทาํบริกรรมบูชาแต่งเป็น 3 โกฐากบูชาท่ีชยัภูมิอนัอยูท่ี่ตั้งหอนอน ท่ีสอง
บูชาเส้ือเมืองท่ีพระยาหนูเผอืกอยูก่ลางเวียง โกฐากหน่ึงมาทาํเป็น๓ส่วน ไปบูชาท่ีจกัทาํประตูเมือง
ทั้ง๕แห่ง” 
             การนับถือพุทธศาสนาในระยะต้นราชวงศ์มังรายนอกจากจะแสดงถึงความ
ผสมผสานกลมกลืนระหว่างความเช่ือดั้งเดิมกบัพุทธศาสนาแลว้ในระยะแห่งการก่อตั้งอาณาจกัร
ลา้นนาน้ีพุทธศาสนายงัมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการเสริมสร้างสิทธิธรรมทางการเมืองและการ
สืบลทัธิการถือครองท่ีดินและเป็นการสร้างระเบียบทางศาสนาให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัท่ีจะ
เอ้ืออาํนวยต่อการรวมกลุ่มเมืองต่างๆเขา้มาเป็นระบบปกครองเดียวกนัมีอุดมการณ์อยา่งเดียวกนัดงั
จะเห็นไดจ้ากเร่ืองราวความสัมพนัธ์ระหว่างลา้นนากบัอาณาจกัรมอญและอาณาจกัรพุกามในสมยั
พระญามงัรายปรากฏหลกัฐานในตาํนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงความสัมพนัธ์กบัอาณาจกัรมอญ
ดงัน้ี 
            “.......กู อธิษฐานสร้างพระพุทธรูป 5 องคน้ี์ไวไ้ปเม่ือเม็งเม่ือกูชนะเม็งแพจึ้งสร้าง
วิหารห้ือพระยาเจา้อยูส่าํราญอนันั้น...... 
             ........วนัน้ีกูไปเมืองเมง็มาพระญาเมง็ก็กลวัอานุภาพแห่งกดูว้ยเดชอานุภาพแห่งกูได้
สร้างพระพทุธรูปเจา้พระญาเมง็กห้ื็อลูกรักตนมาเป็นเมียฉนันั้น ควรกสูร้างวิหารแทแ้ลวา่นั้น......” 
             ในตาํนานพระราชวงศาพื้นเมืองเชียงใหม่ไดก้ล่าวไวว้า่ 

                                                 
26 ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับ 700 ปี  (เชียงใหม่ : โรงพิมพม่ิ์งเมือง , 2539), 75. 
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               “.....รําเพิงว่าเม่ือกูจกัสร้างวดันั้นก็กระทาํสัจจอธิษฐานดัง่สมปัญญะประเทศก็พ ํ่าเพง็
แลว้แต่คาํอธิษฐานแปงสร้างวดับา้นแล.........” 
            เก่ียงกบัความสัมพนัธ์อบัอาณาจกัรพุกามก็เช่นเดียวกนัพระญามงัรายทรงมีพระดาํริ
ดงัน้ี 
              “.....บดัน้ีกจูกัสร้างวิหารแลว้ กจูกัไปแอ่วดูประเทศเมืองพกุามองัวะก่อนผวิ่าพระญา
องัวะและนอ้งซํ้ ากูแลไดอ้นัใดอนัหน่ึงเป็นดัง่พระญาหงสานัน่กนักูแพพ้ระญาองัวะแทกู้ดีนั้นจากู
วดัก่อเจดียไ์วว้ดักานโถม........” 
               เม่ือพระญามงัรายไปยงัเมืององัวะ พระองคท์รงอา้งเหตุผลดงัน้ี 
               “......เรารู้ว่าศาสนาพระพุทะเจ้ารุ่งเรืองมากนัก เราจึงแสร้งมาแอ่วดูประเทศ
บา้นเมืองพกุามองัวะค่าย...” 
               พระญามงัรายไดรั้บความสาํเร็จจากการเสด็จไปองัวะโดยใชช่้างฝีมือ เช่น ช่างเงิน 
ช่างทอง ช่างเหล็ก ช่างคอ้ง  มายงัลา้นนาและภายหลงัจากเสด็จกลบัมาทรงก่อสร้างเจดียท่ี์วดัการ
โถมตามท่ีปฏิญาณไวจ้ากหลกัฐานดังกล่าวน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ทางพุทธศาสนา
ระหว่างอาณาจักรลา้นนากับอาณาจกัรมอญและพุกามซ่ึงในขณะนั้นเป็นศูนยก์ลางสําคญัของ
การศึกษาพุทธศาสนาในลา้นนาบา้ง แต่ส่ิงท่ีสังเกตจะพบว่าความเช่ือพุทธศาสนาในระยะน้ีเป็น
ความเช่ือพุทธศาสนาท่ีเป็นอาํนาจเหนือธรรมชาติมากกว่าความเขา้ใจถึงหลกัสําคญัของศาสนา 
พระพทุธศาสนาจึงกลายเป็นเหมือนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีจะนาํมาเป็นขอ้อา้งในการประกาศสิทธิธรรมทาง
การเมืองของพระญามงัรายท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากบรรดาอาณาจกัรใกลเ้คียงนอกจากน้ีเก่ียวกบั
การจดัระเบียบทางศาสนาเพ่ือให้เกิดเอกภาพทางการเมืองจะพบว่ามีการบูชาพระบรมธาตุไดมี้การ
สถาปนาพระธาตุ สถาปนาหลกัประจาํเมืองเพื่อผสมผสานกลมกลืนกบัลทัธิบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและ
อาํนาจมีวิญญาณพระบรมธาตุ มีการประดิษฐ ์ณ แหล่งท่ีถือกนัว่าศกัด์ิสิทธ์ิมาก่อนและมกัเก่ียวขอ้ง
กบัผบีรรพบุรุษของเมืองนั้นๆ27การเคารพบูชาพระธาตุอนัศกัด์ิสิทธ์ิจึงมีส่วนสนบัสนุนการสืบทอด
สิทธิธรรมทั้งอาํนาจการเมืองและอาํนาจเหนือแผน่ดินอนัเกิดจากลทัธิการเคารพบูชาผปีระจาํเมือง
ดงัปรากฏหลกัฐานว่าในสมยัพระญามงัรายทรงไดพ้ระธาตุมากจากเมืองลงักาและพระธาตุได้
สาํแดงปาฏิหาริยพ์ระญามงัรายทรงเล่ือมใสนกัจึงนาํพระธาตุมาบรรจุไวใ้นองคพ์ระพุทธรูป28 และ
ยงัไดก้ล่าวถึงการนาํเอาตน้มหาโพธ์ิจากลงักามาปลูกแทนไมเ้ด่ือศกัด์ิสิทธ์ิท่ีวดัการโถม 

                                                 
27 ธิดา สาระยา, การศึกษาบทบาทและหน้าที่ของตํานานประวัติศาสตร์ ของอาณาจักร

เชียงใหม่, ในรวมบทความประวติัศาสตร์ เล่มท่ี 6  (กรุงเทพฯ: สมาคมประวติัศาสตร์, ม.ป.ป.), 79. 
28 ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับ 700 ปี  (เชียงใหม่ : โรงพิมพม่ิ์งเมือง , 2539), 24. 
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             ภายหลงัสมยัพระญามงัราย ไดป้รากฏหลกัฐานเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวทางศาสนาท่ี
สําคญัอาจกล่าวไดว้่าสภาพทัว่ไปของพุทธศาสนาในลา้นนาภายหลงัสมยัพระญามงัรายคงจะมี
ลกัษณะท่ีไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนกัจนกระทัง่ถึงรัชสมยัแห่งพระญากือนา          
 
การรับนับถือพุทธศาสนานิกายลงักาวงศ์ในล้านนา 
              หลงัสมยัพระญามงัราย ลา้นนายงัคงนับถือพระพุทธศาสนาท่ีสืบทอดมาจากหริภุญ
ไชยและยงัไดรั้บอิทธิพลของพุทธศาสนามาจากหงสาวดีและองัวะผสมผสานกบัความเช่ือดั้งเดิม
จนกระทัง่ต่อมาในตอนตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 พุทธศาสนานิกายลงักาวงศไ์ดเ้ร่ิมเผยแผเ่ขา้สู่ลา้นนา
โดยมีการเผยแผเ่ขา้มา 2 ระยะดว้ยกนัคือ 
                   การรับเอาพุทธศาสนานิกายลงักาวงศจ์ากสุโขทยัในพุทธศตวรรษท่ี 20 พุทธศาสนา
ลทัธิลงักาวงศไ์ดแ้พร่หลายในลา้นนาตั้งแต่ในรัชสมยัของพระญากือนา พ.ศ.1898 – 192829พระองค์
มีพระประสงคจ์ะให้พระภิกษุฝ่ายอรัญญวาสีมาอยูใ่นนครเชียงใหม่30และสามารถทาํสังฆกรรมได้
ทั้งหมดจึงส่งฑูตไปยงัสาํนกัพระมหาสวามีอุทุมพรท่ีเมืองมอญ31ท่านมหาสวามีไดอ้นุญาตให้พระ
อานนทเถรศิษยข์องท่านมายงัลา้นนา แต่พระอานนัทเถรยงัไม่ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกัอาจารยม์น
การทาํสังฆกรรมเน่ืองจากบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้ทาํสังฆกรรมไดทุ้กอย่างคือพระสมุนเถรแห่ง
อาณาจกัรสุโขทยั  พระญากือนาทรงส่งทูตไปสุโขทยัถึง ๒ คร้ังเพื่ออาราธนาพระสมุนเถระมาเผย
แผพ่ระพุทธศาสนาในลา้นนาจนกระทัง่ในปี พ.ศ.1912 พระสมุนเถระจึงไดเ้ดินทางมายงัอาณาจกัร
ลา้นนาพร้อมทั้งนาํเอาพระบรมสารีริกธาตุมาดว้ย 
          พระสมุนเถระ ไดมี้บทบาทสําคญัในการวางรากฐานพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์ใน
อาณาจกัรลา้นนาระยะแรกไดป้ระดิษฐานท่ีอยูว่ดัพระยนืในเมืองหริภุญไชยตาํนานมูลศาสนาฉบบั
วดัป่าแดงกล่าวถึงการประดิษฐานพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศใ์นสมนัพระญากือนาวา่ 
             “.......เจา้สมุนรังสีกอ็าสาดูแลธมัมปิฏกทั้ง๓ข้ึนมาพระญากือนาก็ไปรับมาอยูว่ดัป่าไผ่
หลวงวนัออกเวียงละพนู(ลาํพนู).....กอ็าราธนาพระเช้ือเก่าทั้งมวลอนัมาแด่ เช่น นางจามเทวีนั้นบวช

                                                 
29 สรัสวดี อ๋องสกลุ,ประวตัิศาสตร์ล้านนา  (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์บุค๊เซนเตอร์ จาํกดั, 

2539), 135. 
30 พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลปีกรณ์ แปลโดยแสงมนวทูิร  (พระนคร: กรม

ศิลปากร, 2501), 109. 
31 ในระยะนั้นตรงกะสมยัพระมหาธรรมราชาลิไทย เป็นระยะเวลาท่ีสุโขทยั

เจริญรุ่งเรืองทางพระพทุธศาสนา 
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ใหม่ทั้งเส้ียงเหตุพระญาบ่เช่ือพระเก่าอนัต่างคนต่างว่าอกัขระบ่อเสมอกนันั้น  ก็อาราธนาเจา้สมุน
รังสีและอานนัทเถรพร้อมกบับวชเจา้ทั้งหลายซากซาย(เกาะทราย)นํ้าแม่พิงหัวเวียงลาํพูน หว่างวดั
จนัทมาโณอนันบัภิกขนุั้นลงขนาน 8400 คน.......”32 
           จากหลกัฐานดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์
จากสุโขทยัมายงัลา้นนามีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อการปรับปรุงพทุธศาสนาในสมยัพระญากือนาจนถึง
กบัมีการให้พระสงฆ์นิกายเดิมท่ีสืบทอดมาจากสมยัหริภุญไชยบวชแปลงใหม่ในลทัธิลงักาวงศ์
พร้อมทั้งให้มีการออกเสียงให้ถูกตอ้งตามอกัขระวิธีอย่างเดียวกนั พระสมุนเถรไดรั้บความนิยม
เล่ือมใสอยา่งมากจากกษตัริยแ์ละประชาชนลา้นนายิง่ ดงัปรากฏในตาํนานมูลศาสนา กล่าววา่ 
    “....ชาวเมืองหริภุญไชย มีใจเล่ือมใสในเจา้สุมนะมากนัก เขาจึงชวนกนัไปฟังธรรม
รักษาศีลทุกขปั์กนั้นลางพร่อง มีใจมกัใคร่บวชลางพร่อง33มีใจมกัใคร่อุปัฎฐากแลว้ทั้ง 3 ลางพร่อง
มกัใคร่บาํเพญ็ทานไปเป็นนิจ.....” 
            พระญากือนา ทรงอุปถมัภ์พุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์เป็นอย่างมากทรงสร้างวดับุ
ปผารามสวนดอกไม(้ปัจจุบนัคือวดัสวนดอกพระอารามหลวง)เพื่อเป็นท่ีจาํพรรษาของพระมหา
สุมนะสุวรรณรัตนมหาสวามเจา้คณะท่ีสืบต่อมาจากพระสมุนเถรน้ีต่อมาเรียกบุปผาสีคณะหรือชาว
เจา้วดัสวนดอกเพราะมีศูนยก์ลางท่ีวดัสวนดอกและบางคร้ังก็เรียกว่าพระภิกษุนิกายรามญัเน่ืองจาก
พระสมุนเถรไดบ้วชเรียนจากสาํนกัของพระอุทุมพรมหาสวามีแห่งเมืองพนัรามญัประเทศ 
             พทุธศาสนาลงักาวงศไ์ดเ้ผยแผอ่อกไปถึงดินแดนต่างๆในลา้นนาโดยพระญากือนาทรง
สนับสนุนให้เมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางของการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยแบบลงักาวงศ์มี
พระสงฆจ์ากเมืองต่างๆเช่น เชียงแสน เชียงตุง และหัวเมืองทั้งหลายเดินทางมาศึกษาศาสนาท่ีเมือง
เชียงใหม่ดงัปรากฏหลกัฐานในตาํนานมูลศาสนาฉบบัวดัป่าแดดดงัน้ี 
             “......ศกัราชได ้733 ตวั (พ.ศ.1944) ห้ือพระทั้งหลายอนัมีในชนบททั้งมวลรวมถึง
เชียงแสน เชียงตุง หรืออาขาเรียนอกัขระและระบาํ (ทาํนอนสวด) บวชทั้งมวลชุเมืองเถิงวดัสวน
ดอกไม ้......”34 

                                                 
32  ตํานานมูลศาสนา ฉบับวดัป่าแดง เชียงใหม่ภาคปริวรรตลาํดับที ่9  (เชียงใหม่ : 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมนุษยว์ิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519), 12. 
33 ตํานานมูลศาสนา ฉบับวดัป่าแดง เชียงใหม่ภาคปริวรรตลาํดับที ่8 (เชียงใหม่ : 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมนุษยว์ิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519)  1. 
34 ตํานานมูลศาสนา ฉบับวดัป่าแดง เชียงใหม่ภาคปริวรรตลาํดับที ่8  (เชียงใหม่ : 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมนุษยว์ิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519), 1. 
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           พุทธศาสนาลงักาวงศไ์ดป้ระดิษฐานอย่างมัน่คงและมีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การศึกษาพระธรรมวินยัและคมัภีร์ศาสนาดงัปรากฏหลกัฐานดงัน้ี 
           “.....เจา้สมุนรังสีนั้นมาก่อตั้งในบุปผารามกาลนั้นเป็นกาลอนัจาํเริญดว้ยธมัมค์มัภีระ
แต่งแปลงอตัตะแปลงมากสู็ตตม์ากนกั ชุวดั  ชุครู  ทั้งมวลกมี็เถิงท่ีอมัทัว่ไปในระแวกเมืองเชียงใหม่
ทั้งมวล......”35 
            พระสมุนเถรจึงมีบทบาทสาํคญัยิ่งในการเผยแผ่ศาสนานิกายลงักาวงศใ์นลา้นนาพระ
สมุนเถรเป็นเจา้อาวาสวดับุปผารามสวนดอกไม ้เป็นเวลานาน 10 พรรษาจึงมรณภาพคณะสงฆว์ดั
สวนดอกในระยะต่อมาก็มีบาบาทสําคญัในการสืบทอดศาสนานิกายรามญัและเจา้อาวาสวดัสวน
ดอกมกัจะดาํรงตาํแหน่งสงัฆราชามาหลายสมยั 
        การยอมรับนับถือพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ของอาณาจักรล้านนาในระยะน้ี
ผลกระทบท่ีสําคญัคือความต่ืนตวัทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุชาวลา้นนาไดเ้ร่ิมศึกษา
พระธรรมวินยัมากข้ึนความเจริญของพุทธศาสนาลงักาวงศเ์ป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้พระภิกษุสงฆ์
ลา้นนาหลายรูปเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาภายนอกอาณาจกัรและกษตัริยท์รงมี
บทบาทสําคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั้ งในด้านการสนับสนุนโดยวิธีการถวายท่ีดิน 
แรงงาน คน สัตว ์ส่ิงของ เพ่ือบาํรุงพระพุทธศาสนาอยา่งมากมายนอกจากน้ีพระมหากษตัริยจ์ะทาํ
หน้าท่ีปกป้องพุทธศาสนา ซ่ึงแนวความคิดดงักล่าวน้ีเป็นท่ียอมรับของบรรดากษตัริยอ์าณาจกัร
ต่างๆท่ียอมรับนบัถือพระพุทธศาสนานิกายลงักาวงศก์ษตัริยล์า้นนาในสมยัต่อจากพระญากือนาก็
ทรงบาํเพญ็พระราชกรณียกิจตามแนวความคิดน้ี 
 
การรับเอาพุทธศาสนานิกายสีหลจากลงักา 
            ภายหลงัการรับนบัถือพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศไ์ดก่้อใหเ้กิดความต่ืนตวัในการศึกษา
พระธรรมวินยัในหมู่พระภิกษุในลา้นนาไดป้รากฏหลกัฐานในตาํนานต่างๆท่ีกล่าวถึงพระภิกษุสงฆ์
ลา้นนาออกเดินทางไปศึกษาพระพทุธศาสนาในลงักา  ตาํนานมูลศาสนาฉบบัวดัป่าแดง ไดก้ล่าวถึง
พระสิทธิธนัตะพร้อมกบัลูกศิษย ์3 คนเดินทางไปบูชามหาธาตุในลงักาและจาํพรรษาอยูใ่นลงักา 2 
พรรษาปรากฏวา่พระสงฆใ์นลงักาไดต้าํหนิเก่ียวกบัการออกเสียงอกัขระภาษาบาลีดงัน้ี 
             “........ ขา้ไปสู่ลงักาวดัถูปารามอยูไ่ด ้2 วสัสากบัมหาสุรินทเถรกมัมวาจาปาฏิโมกข์
พระสังฆะในลงักาติว่าบ่แม่นขา้ก็กล่าวตามอุปเทศอนัครูหากสอนนั้นว่าแม่นแลว้  ถึงเมืองเชียงให้

                                                 
35  ตํานานมูลศาสนา ฉบับวดัป่าแดง เชียงใหม่ภาคปริวรรตลาํดับที ่8  (เชียงใหม่ : 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมนุษยว์ิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519),  12. 
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หากครูสอนดัง่อ้ีบ่ผิดแลว้ละ  ขา้ก็ว่าตามดัง่เราทั้งหลายน้ีแทแ้ลว้พระสงฆใ์นเมืองลงักาว่าห้ิอเรา
ทั้งหลายว่า ดัว่อั้นพระสูท่านทั้งหลายบ่เป็นชีสักตนแล...สูกระทาํกมัมบ่์ข้ึน  บ่เป็นพระสักตนและ
บวชหาอานิสงส์บ่ไดแ้ละจกัมาพร้อมกบัดว้ยตูก็จดัเสียกมัมทู์ชะและก็บ่อห้ือเขา้อยูก่วดขนัดูขา้หนี
มา......”36 
             ดว้ยเหตุน้ีจึงก่อใหเ้กิดความสงสยัในหมู่พระภิกษุสงฆล์า้นนาเก่ียวกบัความถูกตอ้งของ
พระธรรมวินัย ท่ีกาํลงัถือปฏิบติักนัอยู่ในลา้นนาเวลานั้น จึงไดอ้อกเดินทางไปยงัลงักาดงัปรากฏ
หลกัฐานในเอกสารของลา้นนาท่ีแต่งในยุคสมยันั้น เช่น ตาํนานมูลศาสนาและชินกาลมาลีปกรณ์ 
กล่าวถึงพระภิกษุสงฆล์า้นนากลุ่มหน่ึง อาทิ พระมหาคมัภีร์ พระมหาญาณมงคล พระมหาศีลวงศ ์
พระมหาสารีบุตร พระมหารัตนากร พระมหาพุทธสาคร พร้อมดว้ยพระภิกษุชาวมอญและพระใน
แควน้กมัโพช (ลพบุรี) อีกจาํนวนหน่ึงไดเ้ดินทางไปลงักาในปี พ.ศ.199737 

พระมหาเถระเหล่านั้นไดเ้ล่าเรียนอกัษรศาสตร์การอ่านออกเสียงตามตวัอกัษรท่ีใชอ้ยู่
มนลงักาทวีปและตดัสินใจขออุปสมบทใหม่ทั้งหมดโดยมีพระธรรมาจารยเ์ป็นอุปัชฌายพ์ระมหา
สวามีวนรัตเป็นพระกรรมวาจารยบ์วชกนัในเรือขนานท่ีท่าเรือยาปาแม่นํ้ ากลัป์ยานีคณะสงฆก์ลุ่มน้ี
อยูใ่นลงักาไม่นานนกัเพราะในลงักาเกิดทุพภิกขภยัจึงตอ้งเดินทางกลบัและไดพ้าพระเถรชาวลงักา
กลบัมาดว้ย 2 รูป คือ พระอุตตมปัญญาสงฆแ์ละพระวิกรมพาหุสวามีเพื่อจะมาเป็นพระอุปัชฌาย์
คณะสงฆก์ลุ่มน้ีเป็นคณะสงฆล์งักาวงศก์ลุ่มใหญ่เรียกว่านิกายสีหล เม่ือเดินทางกลบัมาจากลงักาได้
เผยแผพุ่ทธศาสนานิกายสีหลตามเมืองต่างๆ เช่น อยธุยา  จาํพรรษาอยู ่๔ พรรษาต่อมาจาํพรรษาอยู่
เมืองสุโขทยั ๑ พรรษาแลว้เดินทางกลบัถึงเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 197438 
            เน่ืองจากคณะสงฆนิ์กายสีหลหรือลงักาวงศใ์หม่ประพฤติปฏิบติัตามพระวินัยอย่าง
เคร่งครัดและแตกต่างจากภิกษุนิกายรามญัหรือนิกายลงักาวงศเ์ก่า ทาํใหไ้ดรั้บความเล่ือมใสศรัทธา
จากประชาชนพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศนิ์กายสีหลไดท้าํการอุปสมบทให้แก่ผูศ้รัทธาเป็นจาํนวน
มากและต่อมาไดเ้กิดความขดัแยง้กนัระหวา่งคณะสงฆใ์นเมืองเชียงใหม่ 
 

                                                 
36  ตํานานมูลศาสนา ฉบับวดัป่าแดง เชียงใหม่ภาคปริวรรตลาํดับที ่8  (เชียงใหม่ : 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมนุษยว์ิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519), 14. 
37 พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลปีกรณ์ แปลโดยแสงมนวทูิร  (พระนคร : กรม

ศิลปากร, 2501), 121. 
38 พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลปีกรณ์ แปลโดยแสงมนวทูิร  (พระนคร : กรม

ศิลปากร, 2501), 122. 
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สาเหตุของการรับพุทธศาสนานิกายต่างๆเข้ามายงัล้านนา 
           นับตั้ งแต่การสถาปนาอาณาจักรล้านนาในตอนต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 ปรากฏว่า
อาณาจกัรลา้นนาไดรั้บเอาพุทธศาสนานิกายหินยานจากดินแดนต่างๆเช่น ในระยะตน้ราชวงศม์งั
รายไดรั้บเอาพทุธศาสนาจากอาณาจกัรหริภุญไชย อาณาจกัรหงสาวดีและอาณาจกัรพุกาม ต่อมาใน
สมยัพระญากือนาไดรั้บเอาพระพทุธศาสนานิกายลงักาวงศแ์บบมอญผา่นทางอาณาจกัรสุโขทยัและ
ในรัชสมยัพระญาสามฝ่ังแกนไดรั้บเอาพระพุทธศาสนาจากลงักาโดยตรงดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใน
ตอนตน้การรับเอาพทุธศาสนาเขา้สู่ลา้นนาจึงมีสาเหตุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
                  ปัจจัยภายใน 
            การสร้างระเบียบทางศาสนา เพื่อเช่ือมโยงชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันเป็นรัฐหรือ
อาณาจกัรตอนตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นระยะต่างๆท่ีชุมชนในลา้นนาต่างนบัถือผีบรรพบุรุษและ
เจา้ท่ีเจา้ทางประจาํแต่ละชุมชนยิ่งทาํให้เมืองท่ีเกิดข้ึนเป็นอิสระจากกนัมากในระยะแห่งการเร่ิม
สถาปนาอาณาจกัรลา้นนาของพระญามงัรายถึงแมว้า่พระองคจ์ะมีกาํลงัอาํนาจทางทหารแต่ก็ยงัไม่มี
ส่ิงใดท่ีจะเช่ือมโยงชุมชนต่างๆให้รวมกนัอย่างมีเอกภาพไดก้ารรับนับถือพุทธศาสนาในลา้นนา
นบัตั้งแต่สมยัพระญามงัรายเป็นตน้มาตาํนานและประวติัศาสตร์ท่ีเขียนจึงไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าการ
ปฏิรูปพระพทุธศาสนาและอุปถมัภพ์ทุธศาสนาตลอดจนเผยแผท่ัว่อาณาจกัรนั้นมีจุดมุ่งหมายสาํคญั
ประการหน่ึงคือการสร้างระเบียบทางสังคมให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันโดยพยายามนําเอา
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน กบัความเช่ือดั้งเดิมและการบูชาบรรพบุรุษและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิประจาํ
เมืองลกัษณะท่ีปรากฏเด่นชดัคือประเพณีการนบัถือตน้โพธ์ิการสร้างพระเจดียเ์พื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพทุธเจา้ อนัเป็นประเพณีนิยมในกลุ่มผูน้บัถือพระพทุธศาสนาหินยานแบบลงักา
อิทธิพลความเช่ือน้ีมีความสาํคญัต่อการสร้างระเบียบทางศาสนาในลา้นนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บูชาพระบรมธาตุไดแ้ทนท่ีความเช่ือดั้งเดิมพระบรมธาตุของพระพุทธเจา้ไดป้ระดิษฐานอยู่ตาม
เมืองต่างๆ ณ บริเวณท่ีเคยเป็นแหล่งศกัด์ิสิทธ์ิเดิมจึงมีอาํนาจเหนือผีวิญญาณ เช่น พระธาตุดอยตุง
อนัเป็นสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัลวะจงักราชบรรพบุรุษของราชวงศล์าว พระธาตุดอยสุเทพเป็นท่ีสถิต
ของพระฤาษีวาสุเทพผูเ้ป็นเทวะคุม้ครองเมืองชียงใหม่ นอกจากน้ีการเคารพบูชาพระธาตุยงัเป็นการ
เสริมสร้างอาํนาจและสิทธิธรรมทางการเมืองและเหนือแผ่นดินอนัเน่ืองมาจากพระบรมธาตุมี
อาํนาจเหนือผปีระจาํเมืองอาํนาจของพระธาตุนั้นมิไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะเมืองใดเมืองหน่ึงแบบผปีระจาํ
เมืองแต่มีลกัษณะอนัเป็นสากลแผ่ขา้มพรมแดนทางการเมืองทาํให้กษตัริยเ์ชียงใหม่สามารถอา้ง
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สิทธิธรรมเหนือเมืองหลายๆเมืองได้39การเคารพบูชาพระธาตุจึงไม่เพียงแต่ครอบคลุมอาํนาจผี
ประจาํเมืองเดิมหากยงัไดส้ร้างระเบียบทางจริยธรรมและความเช่ือข้ึนใหม่เพื่อเช่ือมโยงชุมชนพุทธ
ศาสนาเขา้ดว้ยกนัดังจะลงัเกตุไดจ้ากเร่ืองราวในพุทธตาํนานพระเจา้เลียบโลกตามท่ีปรากฏใน
เอกสาร “โลก” ครอบคลุมอาณาจักรบริเวณอันกวา้งขวางของเชียงตุง เชียงรุ้ง สิบสองเจ้าไท 
เชียงราย เชียงใหม่ ลงมาถึงเมืองตากการเสด็จเลียบโลกของพระพุทธองคจึ์งเปรียบเสมือนโลกของ
เมืองไททางตอนเหนือ40ด้วยเหตุน้ีบรรดากษัตริย์ทั้ งหลายในราชวงศ์มังรายจึงทรงอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา โดยการถือเอาพระธาตุป็นท่ีสร้างบุญญาบารมีของความเป็น “ธรรมราชา” ชดัเจน
ท่ีสุดคือพระธาตุหริภุญไชย ท่ีเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาของตน้ราชวงศ์มงัรายนอกจากจะ
เสริมสร้างความศรัทธาแลว้ยงักลายเป็นส่ิงท่ีจะเช่ือมโยงชุมชนต่างๆเขา้ดว้ยกนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การสถาปนาพระบรมธาตุตามเมืองสาํคญัต่างๆทาํให้เกิดระเบียบทางศาสนาท่ีจะเช่ือมโยงเมืองให้
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 
การเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา 
          คติความเช่ือของพุทธศาสนา เก่ียวกบัความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรนั้นผูป้กครองจะตอ้ง
ยดึมัน่ในหลกัศีลธรรมของศาสนาไพร่ฟ้าค่าแผน่ดินต่างมีศีลธรรมดีพระภิกษุสงฆมี์ความเคร่งครัด
ในพระธรรมวินัย ความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาเป็นส่ิงแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัร
ไทยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาแนวความคิดน้ีไดส้ะทอ้นออกมาในการเขียน
ตาํนานของพระสงฆ์ลา้นนาท่ีมีความเช่ือถือในหลกัแห่งความเป็นเอกภาพของศาสนจักรของ
อาณาจกัรลา้นนานั้นมีความสําคญัก็เพราะเป็นส่วนของอาณาจกัรแห่งพุทธศาสนิกชนซ่ึงตาํนาน
เรียกว่า “ชมพูทวีป” ถือว่าเป็นดินแดนอันศักด์ิสิทธ์ิของพระพุทธศาสนา และการกล่าวถึง
ความสําคญัของเมืองต่างๆโดยการอา้งพุทธทาํนายว่าจะเป็นเมืองใหญ่โตมีความเจริญรุ่งเรืองทาง
พทุธศาสนา เช่น เมืองหริภุญไชย ดงัปรากฏในตาํนานมูลศาสนาวา่ 
            “........มีสมนัตประเทศคือ พิงตรัฐน้ีอนัพระศาสดาจกัรควรอนุเคราะห์ยี้ลาํดบันั้นพระ
ศาสดาก็ทรงเห็นดว้ยทิพยจกัษุนั้นว่า กูตถาคตนิพพานไปแลว้เป็นปี เดือน วนั ในโลกได ้๑๐๐๙ ปี

                                                 
39 ธิดา สาระยา, การศึกษาบทบาทและหน้าทีข่องตํานานประวตัิศาสตร์ ของอาณาจักร

เชียงใหม่, ในรวมบทความประวติัศาสตร์ เล่มท่ี 6 (กรุงเทพฯ: สมาคมประวติัศาสตร์, ม.ป.ป.), 76. 
40 ธิดา สาระยา, การศึกษาบทบาทและหน้าทีข่องตํานานประวตัิศาสตร์ ของอาณาจักร

เชียงใหม่, ในรวมบทความประวติัศาสตร์ เล่มท่ี 6 (กรุงเทพฯ: สมาคมประวติัศาสตร์, ม.ป.ป.), 80. 
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มหานครอนัหน่ึงช่ือหริภุญไชยนั้นจกัเกิดมีในสมนัตประเทศนั้นแลว้ศาสนากูจกัไปรุ่งเรืองท่ีนั้น
แทจ้ริง.........”41 
              ดังนั้ นแนวความคิดเ ก่ียวกับการเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่ง เ รืองของ
พระพุทธศาสนาจึงมีอุดมการณ์ท่ีสาํคญัของชนชั้นปกครองพระภิกษุสงฆแ์ละประชาชนในลา้นนา
ทั้งน้ีอาจศึกษาไดจ้ากการดาํเนินนโยบายต่างๆทางศาสนาในลา้นนาในระยะแรกแห่งการสถาปนา
เมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนาเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางการเมืองการ
ปกครองเท่านั้นเชียงใหม่ยงัไม่สามารถสร้างความเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาไดเ้พราะหริภุญไชย
ถึงแมจ้ะตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของพระญามงัรายแต่ก็ยงัรักษาบทบาทของการเป็นศูนยก์ลางทาง
ศาสนาอยูจ่ะสังเกตไดจ้ากกษตัริยล์า้นนาทุกพระองคน์บัแต่พระญามงัรายเป็นตน้มาต่างยอมรับว่า
พระธาตุหริภุญไชยเป็นศาสนสถานท่ีสาํคญักษตัริยล์า้นนาทรงทาํนุบาํรุงและเสด็จไปนมสัการพระ
ธาตุหริภุญไชยทุกปี42ในระยะเวลาต่อมาภายหลงัสมยัพระญามงัรายตั้งแต่สมยัพระญาไชยสงคราม 
พระญาแสนภู จนถึงพระญาฅาํฟ ูไดเ้กิดศูนยก์ลางอาํนาจทางการเมืองอีกแห่งหน่ึงคือเมืองเชียงแสน 
เชียงใหม่จึงไม่สามารถเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาแทนท่ีหริภุญไชยจนกระทัง่ในรัชสมยัของพระญา
ผายขูอยา้ยท่ีลงมาประทบัอยูเ่ชียงใหม่อีกคร้ังหน่ึงและทรงเร่ิมสร้างเชียงใหม่ให้เป็นศูนยก์ลางทาง
พระพุทธศาสนาแทนหริภุญไชยจะสังเกตไดจ้ากทรงสร้างวดัลีเชียงพระภายหลงัไดน้าํพระพุทธ
สิหิงคม์าประดิษฐานไวท่ี้วดัน้ีจึงเรียกช่ือวดัน้ีว่า “วดัพระสิงห์” หลงัจากนั้นพระญาผายไูดอ้าราธนา
พระอภยัจุฬเถรจากหริภุญไชยพร้อมกบัพระลูกศิษยอี์ก 10 รูปมาอยูรั่กษาวดัลีเชียงพระ และการ
สร้างเจดียห์ลวงกลางเมืองเชียงใหม่เพื่อใหเ้ป็นปูชนียสถานท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนัพระธาตุหริภุญไชย 
ในรัชกาลของพระญากือนาทรงอาราธนาพระสมุนเถรมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา
ระยะแรก ทรงใหพ้ระสมุนเถระจาํพรรษาอยูท่ี่หริภุญไชยและโปรดใหพ้ระสงฆนิ์กายเก่าตั้งแต่สมยั
พระนางจามเทวีในเมืองหริภุญไชยบวชใหม่เป็นจาํนวนมากเสมือนเป็นการกวาดลา้งพระสงฆนิ์กาย
เดิมใหเ้ป็นลงักาวงศแ์บบใหม่ทั้งหมด และต่อมาทรงสร้างวดับุปผารามหรือวดัสวนดอกไม ้ณ เมือง
เชียงใหม่เพื่อใหเ้ป็นท่ีจาํพรรษาของพระสมุนเถระนบัเป็นการรับเอาแนวความคิดพุทธศาสนาลงักา
วงศร์ะลอกใหม่จากสุโขทยัและเป็นการลดความสาํคญัของพุทธศาสนาท่ีสืบทอดมาจากหริภุญไชย 

                                                 
41 ตํานานมูลศาสนา ฉบับวดัป่าแดง เชียงใหม่ภาคปริวรรตลาํดับที ่9  (เชียงใหม่ : 

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมนุษยว์ิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519), 113. 
42 สังฆ วรรณสัย, ตํานานพระธาตุหริภุญไชย  (เชียงใหม่ : โรงพิมพแ์สงศิลป์, 2531), 
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เมืองเชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาลงักาวงศแ์บบสุโขทยั มีพระภิกษุสงฆ์
จากเมืองอ่ืนๆมาศึกษาพระธรรมวินยัและบวชเรียนเป็นจาํนวนมากดงัปรากฏหลกัฐานในตาํนานมูล
ศาสนาฉบบัวดัป่าแดงวา่ 
         “........ห้ือพระทั้งหลายอนัมีในชนบททั้งมวลตราบเถิงเชียงแสน เชียงตุง ห้ือลามา
เรียนอกัษรและรําบาํ(ทาํนองสวด)บวชทั้งมวล ชู่เมืองเถิงวดัสวนดอกไม.้......” 
          นอกจากน้ีการสถาปนาพระมหาธาตุเจติยสถาน การบูชาตน้ศรีมหาโพธ์ิและการอฐั
เชิญพระพุทธรูปสาํคญั เช่น พระพุทธสิหิงคม์าประดิษฐานท่ีเชียงใหม่ในรัชสมยัของพระญาแสน
เมืองมมาตลอดจนพบพระแกว้มรกตในสมยัพระญาสามฝ่ังแกนและไดอ้ญัเชิญมาประดิษฐานใน
เมืองเชียงใหม่ในสมยัพระเจา้ติโลกราชเหตุการณ์เหล่าน้ีนบัเป็นเหตุการณ์ท่ีมีความสําคญัโดยจะ
สังเกตไดจ้ากการเขียนตาํนานเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธรูปสาํคญั 2  องค ์คือ เร่ืองสิหิงคนิทานและ
รัตนพิมพวงศ ์การท่ีพระพทุธรูปทั้ง 2 มาประดิษฐานท่ีเมืองเชียงใหม่นกัว่าเป็นปัจจยัสาํคญัประการ
หน่ึงท่ีส่งเสริมใหเ้ชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาส่ิงท่ีน่าสังเกตอีกประการหน่ึงคือ บรรดา
เมืองต่างๆท่ีเป็นศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนาในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เช่นเมืองพนั หรือ
สุธรรมวดี เมืองพุกาม เมืองนครศรีธรรมราช เมืองอโยธยาและเมืองสุโขทยัลว้นแต่ไดรั้บอิทธิพล 
จากพุทธสาสนานิกายลงักาวงศท์ั้งส้ินทั้งน้ีเป็นผลจากความเช่ือท่ีว่าพุทธศาสนานิกายลงักาวงศท่ี์มี
ศูนยก์ลางอยูท่ี่วดัมหาวิหารเป็นพทุธศาสนาท่ีสืบทอดมาจากพระมหินทร ซ่ึงเป็นพระราชโอรสของ
พระเจา้อโศก พระเถระผูน้ี้นาํแนวคิดพุทธศาสนาท่ีพระเจา้อโศกไดท้าํการสังคายนาไวล้งมาเผยแผ่
ท่ีลงักา43ซ่ึงต่อมาเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาและวฒันธรรมของพระพทุธศาสนาฝ่าย     เถรวาท 
           ดงันั้นรูปแบบของการเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาจึงมกัจะเป็นการรับเอาพุทธศาสนาท่ี
สืบเน่ืองมาจากลงักาอาณาจกัรลา้นนาก็เช่นเดียวกนัการพยายามสร้างศูนยก์ลางทางศาสนา คือการ
รับเอพทุธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบันิกายลงักาวงศแ์ต่อาจจะมาจากหลายสาํนกั 
 
การสร้างพระพุทธรูปในดินแดนล้านนา 
 พุทธศาสนิกชนชาวลา้นนา มีศรัทธาและเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ไดส้ร้างวดัและ
พระพุทธรูปไวเ้ป็นท่ีเคารพสักการะแทนองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ นอกเหนือจากพระพุทธ
บาทและพระเจดียท่ี์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือท่ีเรียกว่า “พระธาตุ” สาํหรับพระพุทธรูปนั้นชาว
ลา้นนาเรียกว่า “พระ” หรือ “พระเจา้” เร่ืองราวเก่ียวกบัการสร้างพระพุทธรูปคร้ังแรกปรากฏใน

                                                 
43 สมเดจ็พระบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, เร่ืองประดิษฐานพระสยาม

วงศ์ในลงักาทวปี, 41. 
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ตาํนานพระแก่นจนัทน์ว่าก่อนท่ีพระพุทธเจา้จะเสด็จดบัขนัปรินิพพาน 7 ปี พระเจา้ประเสนธิโกศล 
เมืองสาวตัถี ไดก้ราบทูลขออนุญาตจากพระพุทธองคข์อสร้างพระพุทธรูปไวเ้คารพสักการบูชา 
พระเจา้ประเสนธิโกศลทูลถามถึงอานิสงส์การสร้างพระพทุธรูป พระพทุธองคท์รงเทศนาเร่ือง วฏัฏํ
คุลีชาดกว่า พระยาวฎัฎคุํลีได้ซ่อมแซมและต่อน้ิวพระหัตถ์ของพุทธรูปท่ีชาํรุด ทาํให้พระองค์
สามารถเอาชนะขา้ศึกศตัรูไดร้้อยเอด็หวัเมือง44  
 การสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้เป็นท่ีสักการบูชาและเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างยิ่ง 
พระพุทธรูปจึงถูกสร้างข้ึนโดย กษตัริย ์ราชวงศ ์ขุนนาง ศรัทธาวดั และชาวบา้นธรรมดา อาจจะ
สร้างเป็นหมู่คณะหรือเป็นส่วนบุคคลก็ได ้ข้ึนอยูก่บัแรงศรัทธาและฐานะของผูส้ร้างนั้น ๆ ผูส้ร้าง
บางยุคสมยันิยมเขียนคาํอธิษฐานและบอกจุดประสงคใ์นการสร้างพระพุทธรูปว่า สร้างเพื่อค ํ้าชู
ศาสนา ขอเป็นเคร่ืองนาํผูส้ร้างไปสู่เมืองฟ้าและนิพพาน สร้างไวเ้ป็นท่ีกราบไหวแ้ละสักการะแก่
คนและเทวดาทั้งหลาย หรือผูส้ร้างปรารถนาเป็นชายผูป้ระเสริฐ ไดบ้วชในสาํนกัพระศรีอาริยเมต
ไตย ไดเ้ป็นพระอรหนัตเ์หมือนพระมหาสารีบุตร หรือ พระโมคคลัลาน45  
 พทุธศาสนิกชนคงไดส้ร้างพระพทุธรูปมาเป็นเวลานานนบัพนัปีแลว้ จามเทวีวงศเ์ขียน
ว่า พระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย ทรงสร้างพระพุทธรูป หรือพระพิมพแ์ละสร้างวดั 5 วดัในเมือง
หริภุญไชยและพระพิมพท่ี์พระนางสร้างเป็นท่ีรู้จกัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ พระรอด พระคง พระเปิม และ
พระลือ ฯลฯ สร้างเพื่อเป็นเคร่ืองป้องกนัแก่ทหารของพระนางท่ีออกทาํสงคราม 
 ในสมยัพญามงัราย ตาํนานพ้ืนเมืองเชียงใหม่เขียนว่า พญามงัรายไดไ้ปกราบนมสัการ
พระมหากสัสัปปะท่ีเวียงกุมกาม พระมหากสัสัปปะเทศนาวฎัฎคุํลีชาดก พญามงัรายทรงโปรดให้
ช่างกานโถมสร้างพระพุทธรูป 5 พระองค์46 พระพุทธรูปนัง่ 3 องค ์และประทบัยนื 2 องค ์องคห์น่ึง 
เช่ือกนัว่าคือ “พระเจา้ค่าคิงพญามงัราย” พญามงัรายทรงสร้างพระพุทธรูป เพื่อเสริมพระบารมีก่อน
จะเสด็จยกกองทพัไปเมืองรามญั  หงสาวดีเมืองเมง็ และพระองคท์รงไดรั้บการอ่อนนอ้มจากพระ
เจา้กรุงรามญัหงสาวดี ๆ ถวายนางปายโคราชธิดาใหเ้ป็นพระชายาของพญามงัราย เม่ือเสด็จกลบัมา
จึงโปรดให้สร้างวิหารและสร้างวดักานโถมในเวียงกุมกาม ในสมยัพญาติโลกราช ระหว่าง พ.ศ. 

                                                 
 44 สงวน  โชติสุขรัตน์, ตํานานพระแก่นจันทน์ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ 2515),     
68-73. 
 45 ฮสัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่  ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
สาํนกังานเลขานุการ คณะรัฐมนตรี, 2519), 103, 105, 109, 113. 
 46 ทน  ตนมัน่ [ปริวรรต],  ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์าํนกังาน
เลขานุการคณะรัฐมนตรี, 2514), 21. 
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1992-1993 พระองค์ทรงยกกองทัพไปตีเมืองน่าน และเม่ือทรงได้ชัยชนะแล้วโปรดให้สร้าง
พระพทุธรูป เพื่อแสดงชยัชนะของพระองค ์ขนานนามวา่ “พระเจา้ทองทิพย”์ ปัจจุบนัประดิษฐานท่ี
วดัสวนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน47  
 พระพุทธรูปสร้างข้ึนเพื่อทดสอบความพร้อมเพรียงของหมู่คณะในสังคมระดบัเมือง
หรือหมู่บา้นเรียกว่า “พระเจา้ทนัใจ” ถา้ชุมชนใดมีความคิดร่วมกนัว่าจะสร้างถาวรวตัถุของวดั เช่น 
วิหาร กุฎี อุโบสถ ฯลฯ แต่คณะน้ีไม่แน่ใจว่าจะร่วมมือกนัทาํไดส้าํเร็จหรือไม่เพราะเป็นงานใหญ่ 
ตอ้งการแรงงาน กาํลงัทรัพย ์และความร่วมมือจากทุกคน ถา้หากไม่สามคัคีกนั งานก่อสร้างส่ิงนั้น
อาจจะไม่สาํเร็จคา้งไวไ้ม่อาจจะกาํหนดวนัสาํเร็จได ้
 ในกรณีเช่นน้ี ชาวบา้นจะร่วมกนัสร้างพระพุทธรูปข้ึนองคห์น่ึง อาจจะสร้างดว้ยอิฐ 
หรือไม ้หรือสาํริด ขนาดเท่าใดกไ็ด ้แลว้ช่วยกนัลงแรงสร้างใหเ้สร็จภายในวนัเดียวก่อนพระอาทิตย์
ตกดิน พระพุทธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนเพื่อทดสอบบุญบารมี ความสามคัคีของชาวบา้น เม่ือสร้างเสร็จ
เรียกพระพทุธรูปองคน้ี์วา่ “พระเจา้ทนัใจ” และจะนิยมแยกพระเจา้ทนัใจออกจากวหิารหลวงของวดั 
มาสร้างวิหารเฉพาะเพื่อใหศ้รัทธามาอธิษฐานขอส่ิงท่ีตนตอ้งการ และสมัฤทธิผลรวดเร็วทนัใจ พระ
เจา้ทนัใจจะมีบางวดัเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นวดัสาํคญั เช่น วดัพระธาตุดอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ 
วดัพระธาตุแช่แหง้ จงัหวดัน่าน เป็นตน้ สร้างพระพุทธรูปเพื่อไถ่บาปหรือถวายพระ
เกียรติยศกษตัริย ์มีแม่ทพัพม่าและขุนนางพม่าในสมยัท่ีพม่ายึดอาํนาจและปกครองเมืองเชียงใหม่
ช่ือ สังรามจ่าบา้น ไดร่้วมกนัรวบรวมพระพุทธรูปท่ีชาํรุดเสียหายจากวดัต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดจาก
การทาํสงครามกบัพม่า หรือเป็นวดัร้างไปในสมยันั้นมารวมกนัแลว้หล่อข้ึนเป็นพระพุทธรูปองค์
ใหม่ เม่ือ พ.ศ. 2108 และไดท้าํพิธีเบิกพระนามว่า “พระเจา้เมืองราย” หมายถึง พญามงัราย เป็น
พระพทุธรูปสาํริดขนาดใหญ่ ปัจจุบนัประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหาร วดัชยัพระเกียรติ อาํเภอ
เมือง เชียงใหม่ท่ีฐานพระพุทธรูปมีจากรึกดว้ยภาษามอญ พม่า และบาลี ซ่ึงสันนิษฐานว่า สร้างเพื่อ
ถวายพระเกียรติแด่พญามงัราย และดวงพระวิญญาณพญามงัรายซ่ึงเป็น พระเส้ือเมืองเชียงใหม่ เพื่อ
ถ่ายโทษและใหด้วงพระวิญญาณของพญามงัรายไม่โกรธแคน้กองทพัพม่า ท่ีมายดึเมืองเชียงใหม่48  
 นอกจากน้ียงัพบว่า ผูส้ร้างพระพุทธรูปในสมยัโบราณคนหน่ึง ใชพ้ระพุทธรูปท่ีตน
สร้างและเขียนคาํจารึกลงท่ีฐานพระพุทธรูปให้ลูกหลานทาํตามความตอ้งการของตน ในลกัษณะ

                                                 
 47 กรมศิลปากร, เมืองน่านโบราณคดี ประวตัศิาสตร์และศิลปะ, (น่าน : 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติน่าน, 2530) , 79. 
 48 ฮสัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
สาํนกังานเลขานุการ คณะรัฐมนตรี, 2519), 101-102. 
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พินัยกรรม พระพุทธรูปองคน้ี์สร้างเม่ือ พ.ศ. 2105 ทาํดว้ยสําริด ปางอุม้บาตร จารึกท่ีฐาน 8 ดา้น 
ปัจจุบนัเก็บรักษาไวท่ี้กุฏิวดัหม่ืนตูม อาํเภอเมือง เชียงใหม่ ผูส้ร้างช่ือ นาหลงัสุทนาคาวิน ไดจ้ารึก
พินยักรรมของตน ดงัความวา่ 
 “...นาหลงัสุทนคาวิน มีบา้น 3 ห้อง ถวายแด่พระพุทธรูปยืน (องคน้ี์ ซ่ึง) สร้างใหม่...
เม่ือขา้พเจา้เสียชีวิตแลว้ ใหภ้รรยาอยูบ่า้นแทนขา้พเจา้ ใหถ้วายขา้วพระพทุธรูปทุก ๆ 7 วนั ใหถ้วาย
อาหารเจา้อาวาสทุก ๆ 15 วนั เม่ือภรรยาขา้พเจา้เสียชีวิตแลว้ ให้น้องขา้พเจา้ช่ือคาํสนและหลาน
ขา้พเจา้ (ช่ือ) สุนทร รักษา (พระพทุธรูปและ) เจา้อาวาส เหมือนภรรยาขา้พเจา้ทาํอยา่ใหลู้กชายของ
ขา้พเจา้ไดม้าปะปะนอยู่ในบา้นขา้พเจา้เลย (ถา้หากว่า) เขาไม่ฟัง (และ) มา (อยู่) ปะปนในบา้น
ขา้พเจา้อีก ใหฉิ้บหายดบัวายเลย” 
การตั้งช่ือและการเรียกช่ือพระพุทธรูป 
 เม่ือสร้างพระพุทธรูปแลว้ พระพุทธรูปบางองคจ์ะตั้งช่ือไวโ้ดยการจารึกบนฐาน เช่น 
พระเจา้เมืองราย ช่ือท่ีเรียกพระพุทธรูปแตกต่างกนัไป พระพุทธรูปสําคญับางองคท่ี์กษตัริยท์รง
สร้างพระสงฆอ์าจแต่งตาํนาน หรือประวติัพระพุทธรูปองคน์ั้นประกอบดว้ย เช่น ตาํนานพระพุทธ
สิหิงค ์(สิหิงคนิทาน) ตาํนานพระแก่นจนัทน์ ตาํนานพระแกว้มรกต (รัตนพิมพวงศ)์ ตาํนานพระเจา้
นัง่ดิน ฯลฯ พระพทุธรูปสาํคญับางองคจ์ะสร้างวดัและใหช่ื้อวดัตามช่ือพระพุทธรูป เช่น วดัพระเจา้
อมเหม้ียง วดัพระแกว้ ฯลฯ เป็นตน้ และพระพุทธรูปบางองคท่ี์หาประวติัไม่พบ หรือไม่มีประวติั 
ชาวบา้นกจ็ะเรียกช่ือตามลกัษณะองคพ์ระท่ีเขาเห็น เช่น พระเจา้ข้ีขาก เป็นตน้ 
 เท่าท่ีสังเกตการณ์ตั้งช่ือและเรียกช่ือพระพุทธรูป ชาวลา้นนาอาศยัแนวคิดหลายแนว 
ไดแ้ก่ ตามพุทธลกัษณะ (พระเจา้แขง้คม) พุทธานุภาพ (พระฝนแสนห่า) นํ้าหนกัของวสัดุ (พระเจา้
ลา้นทอง) ช่ือวสัดุท่ีสร้าง (พระแก่นจนัทน์) และตั้งช่ือตามเทคนิคการสร้าง (พระแสนแสว)้ ซ่ึงช่ือ
เหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นความคิดของชาวลา้นนาเก่ียวกบัพระพุทธรูปท่ีเขาสร้างข้ึน ตวัอย่างช่ือและ
การเรียกพระพทุธรูปดงัน้ี 
 
พระพุทธรูปได้ช่ือตามพุทธานุภาพ 
 พระรอด วดัมหาวนั อาํเภอเมือง จังหวดัลาํพูน 
 จามเทวีวงศ์และชาวบา้นเช่ือกันว่า พระนางจามเทวีทรงสร้างวดัช่ือ มหาวนาราม 
ปัจจุบนัคือวดัมหาวนัเป็นวดัประจาํทิศตะวนัตกของเมืองหริภุญไชย เม่ือสร้างวดัแลว้ไดทู้ลขอพระ
ฤาษีสร้างพระรอดสําหรับประทานให้แก่ทหารของพระนางไวป้้องกนัตวั ในการทาํสงคราม ให้
รอดพน้จากการต่อสูข้า้ศึกศตัรู 
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 พระคง (พระอยู่คง) วดัพระคงฤาษี อาํเภอเมือง จังหวดัลาํพูน 
 พระนางจามเทวีได้สร้างในเวลาใกล้เคียงกับพระรอด  เพื่อประทานแก่ทหาร
เช่นเดียวกบัพระรอดเป็นพระท่ีป้องกนัอนัตรายหรืออยูย่งคงกระพนั ส่วนหน่ึงบรรจุไวท่ี้วดัพระคง
ฤาษี ซ่ึงเป็นวดัประจาํทิศเหนือของเมืองหริภุญไชย 
 พระเจ้าฝน หรือ พระฝนแสนห่า 
 มีหลายองค ์ตวัอย่างเช่น วดัป่าตึง อาํเภอสันกาํแพง วดัช่างแตม้ และวดัท่าเด่ือ อาํเภอ
เมืองเชียงใหม่ มีพทุธานุภาพในการบนัดาลใหฝ้นตกตามฤดูกาล 
 พระเจ้าทนัใจ มีหลายองค์และหลายวดั  
 พระเจ้าดับภัย วดัดับภัย อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
 พระเจา้ดบัภยั หรือ พระดบัภยั สร้างดว้ยทองสาํริด ปัจจุบนัประดิษฐานอยูใ่นวิหารวดั
ดบัภยั เช่ือวา่จะบนัดาลใหภ้ยัพิบติัต่าง ๆ ลดลงหรือหมดไป 
 พระเจ้าปุ๋มผะหญา มหากระจาย หรือ พระมหากจัจายน์ 
 มีหลายองค ์เป็นตน้ว่า วดัพระธาตุหริภุญไชย อาํเภอเมืองลาํพูน วดัเจดียห์ลวง อาํเภอ
เมืองเชียงใหม่ วดัหลวง อาํเภอเชียงของ เชียงราย ฯลฯ 
 พระเจา้ปุ๋มผะหญา หรือมีช่ือเรียกอีกอย่างว่า มหากระจาย ส่วนใหญ่สร้างดว้ยอิฐ มี
ลกัษณะพระนาภีโตมีพระหัตถโ์อบท่ีพระนาภี องคอ์วบอว้นเต้ีย มีพุทธานุภาพดา้นสติปัญญามาก 
จึงเรียกว่า “ปุ๋มผะหญา” (ปุ๋ม แปลว่า ทอ้ง ผะหญา แปลว่า สติปัญญา) แปลว่า ผูมี้ปัญญาอยูใ่นทอ้ง 
พระเจา้ปุ๋มผะหญา เป็นพระพุทธสาวกของพระพุทธเจา้ มีรูปงาม หญิงสาวหลงใหลในรูป ท่านจึง
อธิษฐานให้รูปร่างอปัลกัษณ์ โคลงนิราศหริภุญไชย ซ่ึงแต่งเม่ือราว พ.ศ. 2060 เขียนถึงพระเจา้ปุ๋ม
ผะหญา หรือ พระมหากจัจายน์ ประดิษฐานในวดัพระธาตุหริภุญไชยในสมยันั้น ความวา่ 
   นาภีสมสวดสร้าง  มหากระจาย 

ปูอาสน์อิงเขนยหลาย   ลูกซอ้น 
เทียนทุงทิพถือถวาย   คนคู่ อวรเอย 
พอเท่าทีปเจา้ซอ้น   เอกอา้งปณิธาน์49 

 พระอุปคุต วดัอุปคุต อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
 หนงัสือประวติัพระอุปคุตเขียนว่า พระพุทธเจา้ตรัสกบัพระอานนทว์่า ภายหลงัจากท่ี
พระองคเ์สด็จดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ 100 ปี จะมีชายคนหน่ึงเป็นพ่อคา้ขายนํ้ าหอม ชายคนน้ีจะ

                                                 
 49 ประเสริฐ  ณ  นคร, โคลงนิราศหริภุญไชย ( เชียงใหม่ : เอกสาร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2516) 142.  
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มีบุตรช่ือ อุปคุต เม่ือเดก็คนน้ีเติบโตข้ึนจะมีอาํนาจในการปราบมารเหมือนพระพุทธองค ์ต่อมาพระ
อุปคุตไดอุ้ปสมบทในพทุธศาสนา และไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอรหนัตสาวกองคห์น่ึง 
 ในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช มารไดม้าขดัขวางพระเจา้อโศกในการเผยแพร่พุทธ
ศาสนา พระเจา้อโศกจึงถามพระสงฆใ์นสมยันั้นจะทรงชนะมารไดอ้ยา่งไร พระสงฆต์อบว่าควรขอ
พระอุปคุต ซ่ึงจาํพรรษาใตส้มุทรมาช่วยปราบมาร พระเจา้อโศกไดข้อพระอุปคุตช่วยปราบมาร 
พระองคจึ์งทรงสามารถเผยแพร่พทุธศาสนาออกไปทัว่ทวีปเอเชีย50 
 ชาวลา้นนาเช่ือว่า พระอุปคุตทรงสามารถเอาชนะมารและอนัธพาลได ้และเช่ือว่าพระ
อุปคุตซ่ึงประทบัอยูใ่ตท้ะเล จะออกมาโปรดสัตวปี์ละคร้ังไม่เกินสองคร้ัง จะออกมาเฉพาะวนัเพญ็
ข้ึน 15 คํ่าท่ีตรงกับวนัพุธเท่านั้น ชาวบา้นเรียกว่า “เพ็ญพุธ” หรือ “เป็งพุธ” โดยพระอุปคุตจะ
ออกมาบิณฑบาตเวลาเชา้เม่ือประมาณเวลา 03.00-06.00 น. ปะปนไปกบัพระสงฆท์ัว่ไป ผูใ้ดโชคดี
ไดต้กับาตรพระอุปคุตองคจ์ริงจะร่ํารวยและโชคดีตลอดไป ชาวเชียงใหม่จึงมีประเพณี “ตกับาตร
เป็งพธุ” จนถึงปัจจุบนั 
 นอกจากน้ี ดว้ยพระอุปคุตมีอิทธิฤทธ์ิในการปราบมารหรืออนัธพาล ดงันั้นถา้วดัใดจดั
งานฉลองหรือมีเทศกาลสําคญั ท่ีมีชาวบา้นมาร่วมจาํนวนมาก เพื่อป้องกนัเหตุร้ายต่าง ๆ ในงาน 
ชาวบา้นจะสร้างหอพระอุปคุตไวใ้นวดั แลว้จดัดอกไมธู้ปเทียน ขบวนฆอ้งกลอง แห่งออกไป
อาราธนาพระอุปคุตท่ีแม่นํ้ าใกลห้มู่บา้น เม่ือไปถึงแม่นํ้ าจะหยิบเอาก้อนหินในนํ้ ามาหน่ึงก้อน 
สมมุติว่าเป็นตวัแทนพระอุปคุต แลว้เชิญมาประดิษฐานไวใ้นหอพระอุปคุต จนกว่างานฉลองจะ
เสร็จจึงเชิญกลบัไปคืนแม่นํ้าตามเดิม (สมัภาษณ์ นางคาํแปง อภิวงศ ์2532) 
 ดว้ยความเช่ือดงักล่าว จึงมีการสร้างพระพุทธรูปพระอุปคุต และบางวดัจะสร้างหอ
พระอุปคุตไวใ้นวดัเป็นการถาวรและในเมืองเชียงใหม่สร้างวดัเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระอุปคุต 2 
วดั คือวดัอุปคุตไท (ยวน) ซ่ึงปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ส่ีแยกอุปคุต ถนนท่าแพ เชียงใหม่ อีกวดัหน่ึงอยูติ่ดกนั
ช่ือ วดัอุปคต (ม่าน) ปัจจุบนัคือบริเวณท่ีเป็นพทุธสถานเชียงใหม่  
 
พระพุทธรูปได้ช่ือตามพุทธลกัษณะ 
 พระสิงห์ หรือ พระพุทธสิหิงค์ วดัพระสิงห์ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
 พระสิงห์ เป็นช่ือชาวบา้นเรียก พระพุทธสิหิงค ์ซ่ึงมีพุทธลกัษณะเหมือนราชสีห์ ภาษา
ลา้นนาวา่สิงห์ 

                                                 
 50 ประวตัิพระอุปคุต วดัพม่าเมืองปีนัง เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 2534 
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 พระเจ้าอมเหมีย้ง คร้ังหน่ึงเคยประดิษฐานท่ีวดัพระเจา้อมเหม้ียง ปัจจุบนัเป็นวดัร้าง 
ถนนโชตนา อาํเภอเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากวดัร้างจึงไม่มีพระพุทธรูปองคน้ี์ แต่สันนิษฐานจากช่ือ
น่าจะมีพทุธลกัษณะกระพุง้แกม้พองคลา้ยคนอมเหม้ียง จึงเรียกวา่ พระเจา้อมเหม้ียง 
 พระเจ้าอมลิน้ วดัพระเจ้าอมลิน้ บ้านท่าศาลา ตําบลสบแม่ข่า อาํเภอหางดง 
 พระเจา้อมล้ิน ประดิษฐานท่ีวดัพระเจา้อมล้ิน ซ่ึงวดัน้ีคร้ังหน่ึงเคยเป็นวดัร้างและเพ่ิง
ไดรั้บการบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2533 โดยซ่อมแซมองคพ์ระพทุธรูป และสร้างศาลาครอบพระเจา้อมล้ิน
ไว ้ให้เป็นการเคารพสักการะของชาวพุทธพระเจา้อมล้ินเป็นพระพุทธรูปปูนปางมารวิชยั มีพุทธ
ลกัษณะพิเศษคือท่ีพระโอษฐมี์ล้ินแลบออกมาเลก็นอ้ย (คงจะหมายความว่าไม่ใหต้รัส จึงอมล้ินไว)้ 
ตามประวติัของวดัและชาวบา้นเล่าว่า วดัน้ีสร้างในสมยัพญาเมืองแก้ว กษตัริยร์าชวงศ์มงัราย 
ระหวา่ง พ.ศ. 2038-2068  
 พระเจ้าน่ังดิน วดัพระเจ้าน่ังดิน อาํเภอเชียงคาํ พระเยา 
 พระเจา้นัง่ดิน เป็นพระพุทธรูปท่ีประทบันัง่บนพ้ืนดินในวิหาร ไม่มีฐานชุกชีอยา่งเช่น
พระพุทธรูปโดยทัว่ไป ศรัทธาวดัพระเจา้นั่งดินเล่าว่าเดิมพระเจา้นั่งดินองคน้ี์ประทบัอยู่บนฐาน
ชุกชี แต่เน่ืองจากท่ีประทบัน้ีตรงกบัสายพระเนตรของพระเจา้ตนหลวง วดัศรีโคมคาํ พะเยา ซ่ึงจะ
ทอดสายพระเนตรมาตกท่ีวิหารวดัพระเจา้นัง่ดิน เชียงคาํ พระเจา้นัง่ดินไม่อาจจะทนนัง่ในสายพระ
เนตรพระเจา้ตนหลวงได ้จึงหลบสายพระเนตรลงมาประทบับนดิน ชาวบา้นเรียกช่ือว่า พระเจา้นัง่
ดิน 
 เร่ืองสายพระเนตรของพระพุทธรูปน้ี ชาวลา้นนาเช่ือว่า สถานท่ีใดท่ีสายพระเนตรของ
พระพุทธรูปในวิหารทอดตกลงมาถึง สถานน้ีนั้นไม่ควรตั้งบา้นเรือน ท่ีอยู่อาศยั เช่ือว่าจะอยู่ไม่
เจริญ จะเจบ็ไขไ้ดป่้วย เช่นเดียวกบัพระเจา้นัง่ดิน ท่ีเชียงคาํ51  
 พระเจ้าแดง พระเจ้ากลักเกลือ พระเจ้าบอกเกลอื หรือ พระเจ้าบ่อเกลอื วัดพระธาตุหริ
ภุญไชย อาํเภอเมือง ลาํพูน 
 พระเจา้แดงเป็นพระพุทธรูปท่ีมีลกัษณะสีแดงทั้งองค์ ตาํนานเขียนว่า พระพุทธเจา้
เสดจ็มาฉนัสมอท่ีลวัะถวายบริเวณท่ีสร้างพระ เม่ือฉนัแลว้ไดโ้ยนกระบอกเกลือท้ิงไป ต่อมาบริเวณ
นั้นไดส้ร้างพระพทุธรูปมีช่ือเรียกว่า พระเจา้กลกัเกลือ ดงัปรากฏในโคลงนิราศหริภุญไชย เม่ือเวลา
ผา่นไป เม่ือมีการซ่อมแซมพระพทุธรูป มีพระวรกายสีแดง ชาวบา้นจึงเรียกตามลกัษณะว่า “พระเจา้
แดง”  

                                                 
 51 อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว, วัดร้างในเวียงเชียงใหม่ ( เชียงใหม่ : สุริวงศบุ์๊คเซนเตอร์ 
2539),  627. 
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143/ มณฑปพระเจา้บ่อ  เกลือกอย  กวา่เฮย 
สูงใหญ่ยอ่งเองพวย   เพื่อนหนา้ 
เทียนทุงคู่คบสวย   อวยแวน่  วกัเอา 
ผลเผือ่เราอยา่ชา้    ชาติน้ีเน้ือมุนี52 

 พระเจ้าแข้งคม หรือ พระป่าตาลน้อย วดัศรีเกดิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
 พระเจา้แขง้คม หรือตาํนานเรียกว่า พระป่าตาลน้อย สร้างโดยพญาติโลกราช พ.ศ. 
2027 มีลกัษณะพระชงฆเ์ป็นสันคมออกมา เดิมประดิษฐานท่ีวดัป่าตาลนอ้ยนอกกาํแพงเมืองดา้น
ตะวนัตก ต่อมาราว พ.ศ. 2342 พระเจา้กาวิละโปรดให้ยา้ยมาประดิษฐานท่ีวดัศรีเกิด ชาวบา้น
เรียกช่ือพทุธลกัษณะวา่พระเจา้แขง้คม 53 
 พระยืน พระพุทธรูปประทบัยืน มีพระยืนหลายองค์และหลายวดั เช่น วดัพระยืน 
อาํเภอเมืองลาํพนู พระนอน ชาวลา้นนาเรียกพระพุทธไสยาสน์ว่า พระนอน มีพระนอน
หลายองคแ์ละหลายวดั เป็นตน้ว่า พระนอนหนองผึ้ง วดัพระนอนหนองผึ้ง อาํเภอสารภี เชียงใหม่ 
พระนอนม่อนชา้ง วดัพระนอนม่อนชา้ง อาํเภอป่าซาง ลาํพูน พระนอนป่าเกล็ดถ่ี วดัพระนอนป่า
เกล็ดถ่ี อาํเภอสารภี เชียงใหม่ พระนอนแม่ปูคา วดัพระนอนแม่ปูคา อาํเภอสันกาํแพง พระนอน
ขอนม่วง วดัพระนอนขอนม่วง อาํเภอเมืองเชียงใหม่ ฯลฯ  
 พระนอนแม่ปูคา หรือ พระป้านแม่ปูคา วดัพระนอนแม่ปูคา อาํเภอสันกาํแพง 
 พระนอนแม่ปูคา เป็นพระพุทธรูปไสยาสน์ ตามตาํนานของวดัเล่าว่า พระพุทธองค์
เสด็จมาประทบันอนบนหญา้คาท่ีชาวนานาํมาถวาย บนคนันาขา้งแม่นํ้ าช่ือ แม่ปูคา จึงเรียกว่า พระ
ป้านแม่ปูคา คาํวา่ ป้าน แปลวา่ ยกขอบท่ีคนัดินอยา่งคนันา ปัจจุบนัเรียกวา่ พระนอนแม่ปูคา  
 พระเจ้าตาเขียว วดับ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว อาํเภอป่าซาง จังหวดัลาํพูน 
 ตาํนานพระเจา้ตาเขียว เขียนว่า พระเจา้ตาเขียวและสร้างโดยพระนางจามเทวีแห่งหริ
ภุญไชย สร้างดว้ยอิฐ พระเนตรทาํดว้ยมรกต ชาวบา้นจึงขนานนามว่า “พระเจา้ตาเขียว” ปัจจุบนั 
พระเจา้ตาเขียวประดิษฐานเป็นพระประธาน ในวิหารวดับา้นเหล่า54  
 
 
 
                                                 

 52 ประเสริฐ  ณ  นคร, โคลงนิราศหริภุญไชย  (เชียงใหม่ : เอกสาร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2516) หนา้ 144.  
 53 แสง มนวิทูร,  ชินกาลมาลปีกรณ์  (กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ ์2510), 133. 
 54 สุเทพ  มณีเวศม,์ ศุภนิมิต พระเจ้าตาเขียว (ลาํพนู: ป.สมัพนัธ์พาณิชย,์ 2533), 22-30. 
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 พระเจ้าสองสี วดับุญนาค อาํเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย 
 พระเจ้าสองสีเป็นพระพุทธรูปสําริด มีลกัษณะผิวแตกต่างกันสองสี พระวรกายสี
ทองแดง พระจีวรและสังฆาฏิเป็นสีทองสาํริด ชาวบา้นมองเห็นความแตกต่างของเน้ือสาํริดท่ีองค์
พระ จึงขนานนามว่า “พระเจา้สอง” เดิมประดิษฐานท่ีวดัขม้ิน ซ่ึงเป็นวดัร้างในเขตเมืองเทิงเก่า 
ต่อมายา้ยมาประดิษฐานท่ีวดับุญนาคจนปัจจุบนั55  
 พระเจ้าขาว หรือหลวงพ่อขาว วดัอินทขีล (ร้าง) บริเวณพระราชานุสาวรียส์ามกษตัริย ์
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ พระเจา้ขาว เป็นพระพุทธรูปสร้างดว้ยอิฐทาสีขาวทั้งองค ์ตาํนานพ้ืนเมือง
เชียงใหม่เขียนว่า พระเจา้กาวิละโปรดให้สร้างวดัอิทขีล พ.ศ. 2347 อาจจะสร้างพระพุทธรูปดว้ยก็
เป็นได ้ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั ปัจจุบนัชาวบา้นจึงเรียกวา่ “พระเจา้ขาว” ตามพทุธลกัษณะ 
 พระเจ้าขีข้าก หรือ พระเจ้าน่ังหย้อง วดัพระเจ้าขีข้าก อาํเภอเมือง พะเยา (ร้าง) 
 พระเจา้ข้ีขาก เดิมช่ือ พระเจา้นัง่หยอ้ง ชาวบา้นเล่าว่า บริเวณท่ีเป็นวดัแห่งน้ี เดิมเป็น
สถานท่ีชาวเมืองอ่ืนเม่ือเดินทางจะเขา้สู่เมืองพะเยา จะมาหยดุพกัและแต่งตวัท่ีบริเวณน้ี เม่ือสร้างวดั
ได้สร้างพระพุทธรูป พระเจา้นั่งหยอ้ง วดัพระเจ้าหนั่งหยอ้ง ต่อมาเม่ือวดัน้ีมีสภาพเป็นวดัร้าง 
พระพุทธรูปองคน้ี์ตากแดดและถูกแดดและฝนเป็นเวลานาน ทาํให้พระวรกายเป็นด่างดวงเหมือน
คนเป็นโรคกลาก ชาวบา้นเม่ือฟ้ืนฟูเมืองพะเยาจากเมืองร้าง มองเห็นองคพ์ระพุทธรูปเป็นดวงด่าง
ไม่สวยงามคลา้ยคนท่ีเป็นกลาก จึงขนานนามวา่ พระเจา้ข้ีขาก (ข้ีกลาก ลา้นนาเรียกวา่ ข้ีขาก) 
 พระอฏัฐารส มีหลายองคแ์ละหลายวดั เป็นตน้ว่า พระอฏัฐารส ในวิหารวดัเจดียห์ลวง 
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ และพระอฏัฐารส วดัพระธาตุหริภุญไชย คาํวา่ อฏัฐารส หมายถึง ความสูงของ
องคพ์ระ 16 ศอก พระเจ้าตนหลวง หรือ พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอีย้ง วัดศรีโคมคํา อาํเภอเมือง 
จังหวดัพะเยา 
 พระเจา้ตนหลวง เป็นพระประธานในวิหารหลวง วดัศรีโคมคาํ เป็นพระพุทธรูปอิฐ 
ปางมารวิชยัหนา้ตกักวา้ง 14 เมตร สูง 16 เมด็ จดัเป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ 
ชาวบา้นจึงเรียกช่ือพระพทุธรูปองคน้ี์ตามความใหญ่ขององคพ์ระพทุธรูปวา่ “พระเจา้ตนหลวง” 
 พระเจ้าฉันสมอ วดัพระธาตุหริภุญไชย อาํเภอเมือง ลาํพูน 
 พระเจา้ฉนัสมอเป็นพระพุทธรูปท่ีชาวหริภุญไชยสร้างตามตาํนานท่ีว่า พระพุทธเจา้ส
เด็จมาฉันสมอและกลกัเกลือ ซ่ึงลวัะคนหน่ึงทูลถวายพระพุทธองค ์พระเจา้ฉันสมอ สร้างดว้ยไม ้

                                                 
 55 ธชัพล  ศิริวงศท์อง, ประวัติพระเจ้าสองสี ประวัติวัดบุญนาค (เชียงราย : ไพศาลการ
พิมพ,์ 2535), 7-8. 
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ประทับนั้ งพระหัตถ์ขวาถือสมอ  พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา  ปัจจุบันจัดแสดงไว้ใน
พิพิธภณัฑสถาน วดัพระธาตุหริภุญไชย (สัมภาษณ์ คุณสมชาย  คงวินิชโรจน์ เจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑ ์
วดัพระธาตุหริภุญไชย 3532 
 
พระพุทธรูปได้ช่ือตามพระนามของกษัตริย์ 
 มีพระพุทธรูปบางองค์พบว่ามีช่ือตามพระนามของกษตัริย  ์ซ่ึงกษตัริยพ์ระองค์นั้ น
อาจจะโปรดให้สร้างข้ึน หรืออาจจะมีกษตัริยอ์งคอ่ื์นหรือผูใ้ดผูห้น่ึงสร้างถวายแด่กษตัริยพ์ระองค์
นั้นในภายหลงั ดงัน้ี 
 พระเจ้าค่าคงิพญามังราย  วดัพระเจ้าเม็งราย อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
 พระเจา้ค่าคิงพญามงัราย เป็นพระพุทธรูปสาํริด ปางลีลา สูงเท่าพระวรกายของพญามงั
ราย 4.80 เมตร พระหตัถข์วายกข้ึนคลา้ยปางหา้มญาติ พระบาททั้งสองอยูใ่นลกัษณะกา้วเดิน 
 คาํว่า ค่าคิง หมายถึง สูงเท่ากบัพระวรกาย “ค่า” แปลว่า เท่ากบั “คิง” แปลว่า ตวัตน 
เช่ือว่า พญามงัรายโปรดให้ช่างกานโถมเป็นผูส้ร้าง สร้างพร้อมกนั 5 องค ์ท่ีเวียงกุมกาม ต่อมาเม่ือ
ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่แลว้โปรดอาราธนา เพื่อมาประดิษฐานท่ีวดัเชียงหมั้น แต่ไมค้านท่ีหาม
พระพุทธรูปหักท่ีบริเวณน้ี จึงสร้างวดัและประดิษฐานพระเจา้ค่าคิงองคน้ี์ท่ีน่ี มีช่ือว่า วดัคานคอด 
หรือ กาละคอด (ประวติัวดัพระเจา้เมง็ราย) 
 มีผูใ้หข้อ้คิดวา่ การสร้างพระพทุธรูปสูงใหญ่เท่าตวัตนผูส้ร้างนั้น จะใหผู้ส้ร้างยนืกลาง
แสงแดดยามเชา้หรือเวลาเยน็ท่ีแสงทอดไปไกลท่ีสุด แลว้ใหว้ดัความยาวของจากลาํแสงท่ีทอดผา่น
นั้นมาใชเ้ป็นความสูงของพระพุทธรูป เน่ืองมาจากว่าไม่เป็นการบงัควรจะสร้างเท่าขนาดความสูง
ปกติเท่าคนจริง เพราะพระพุทธรูปเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นตวัแทนขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
อน่ึงชาวลา้นนานิยมสร้างส่ิงบูชาเท่าขนาดตวัตนของผูส้ร้าง เช่น ตุงค่าคิง เทียนค่าคิง ขา้วคู่อาย ุ
(เท่ากบัอาย)ุ พระคู่อาย ุ(พระพุทธรูปเท่าอาย ุหรือเรียกว่า พระพิมพห์มู่) เก่ียวกบัความคิดเร่ืองน้ีขอ
เสนอเป็นเบ้ืองตน้ ยงัหาขอ้ยติุไม่ได ้คงจะไดศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 
 พระเจ้าเมืองราย วดัชัยพระเกยีรติ์ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ (ดูรายละเอยีดข้างต้น) 
 พระเจ้าแสนเมืองมาหลวง วัดหัวข่วงหรือ วันแสนเมืองมาหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่
พระเจา้แสนเมืองมา เป็นช่ือพระพุทธรูปสาํริด ปางมารวิชยั ปัจจุบนัประดิษฐานในอุโบสถวดัหัว
ข่วง สันนิษฐานว่า สร้างข้ึนในรายปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ระหว่างตน้
รัชกาลพญาติโลกราช56  
                                                 
 56 สุรพล  ดาํริห์กลุ,  แผ่นดนิล้านนา  ( กรุงเทพฯ :  ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2539), 167-
168. 
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 พระเจา้กือนา วดัพระเจา้กือนา บนฝ่ังแม่นํ้ ากก ดา้นเหนือเมืองเชียงราย (ร้าง) พระ
เจา้กือนา เป็นพระพุทธรูปอิฐขนาดใหญ่ ปัจจุบนัมีตน้ไมข้ึ้นปกคลุมบางส่วนขององคพ์ระ วดัและ
พระพุทธรูปองคน้ี์ ชาวเชียงรายเช่ือว่า พระเจา้กือนาทรงสร้างขณะมาปกครองเมืองเชียงราย และ
ขนานนามพระเจา้กือนา (อรุณรัตน์  สํารวจและสัมภาษณ์ อาจารยบุ์ญยงั ชุมศรี และ คุณชรินทร์ 
แจ่มจิตต ์2535 
 
พระพุทธรูปได้ช่ือตามนํา้หนักของวสัดุทีส่ร้าง 
 พระพุทธรูปบางองค ์ใชว้สัดุราคาแพงจาํนวนมาก เช่น สาํริด เม่ือสร้างเสร็จจึงขนาน
นามตามนํ้าหนกัของวสัดุท่ีสร้าง และเป็นการยากท่ีจะทราบมาตรานํ้าหนกัในสมยันั้นไดแ้น่นอน 
 พระเจ้าเก้าตือ้ วดัพระเจ้าเก้าตือ้ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ (ปัจจุบันรวมกบัวดัสวนดอก) 
 พระเจา้เกา้ต้ือ เป็นพระพทุธรูปสาํริด สร้างโดยพญาเมืองแกว้ กษตัริยเ์ชียงใหม่ลาํดบัท่ี 
11 ประมาณปีท่ีสร้างระหวา่ง พ.ศ. 2047-2053 ใชส้าํริดในการสร้างจาํนวน 9 ต้ือ (1 ต้ือ แปลว่า 100 
ลา้น) 
 พระเจ้าล้านทอง วัดพระเจ้าล้านทอง อําเภอเชียงแสน เชียงราย และอําเภอพร้าว 
เชียงใหม่ 
 พระเจ้าลา้นทอง (คาํว่า ทอง หมายถึง สําริด) เป็นพระพุทธรูปสร้างโดยใช้สําริด
จาํนวน หน่ึงลา้นไม่ทราบวา่เท่าใด 
 พระเจ้าแสนทอง วัดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ และวัดเจดีย์หลวง อําเภอเมือง
เชียงใหม่ 
 พระเจา้แสนทอง วดัพระหลวงเป็นพระพุทธรูปสร้างดว้ยสาํริด ปางมารวิชยั มาจารึกท่ี
ฐานว่าสร้าง พ.ศ. 2057 ด้วยสําริดหนัก 150000 นํ้ าทอง พระแสนทอง วัดเจดีย์หลวง เป็น
พระพทุธรูปสาํริด สร้างเม่ือ พ.ศ. 2025 57 
 
 
 
 

                                                 
 57 ฮสัส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
สาํนกังานเลขานุการ คณะรัฐมนตรี 2519),  65. 
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พระพุทธรูปช่ือตามเทคนิคการสร้าง 
 การสร้างพระพุทธรูปมีกรรมวิธีการสร้างหลายวิธี เช่น ป้ัน หล่อ แกะสลกั สร้างแยก
ส่วนโดยใชส้ลกัเป็นตวัเช่ือม (แสว)้ หุม้ดว้ยวสัดุท่ีเป็นแผน่ (หลูบ) สาน และวิธีเคร่ืองเขิน ฯลฯ ใน
ท่ีน้ีขอกล่าวถึงพระพทุธรูปท่ีไดช่ื้อตามเทคนิคในการสร้างบางวิธีเท่านั้น 
 พระแสนแซว่ (แสว)้ วดัยางกวง อาํเภอเมืองเชียงใหม่ (ร้าง) ปัจจุบนัเหลือเฉพาะพระ
เศียร จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานเชียงใหม่ และหริภุญไชย 
 พระเจา้แสนแสวา้ เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนโดยแยกส่วนองคพ์ระเป็นหลายท่อน 
แลว้ใชส้ลกัหรือแสวเ้ป็นตวัเช่ือม (คาํว่า แสว ้แปลว่า สลกั คาํว่า แสน หมายความว่า มีจาํนวนมาก 
มีสลกัหลายแห่ง) 
 พระแสนแสวค้าํ วดัเจดียซ์าว อาํเภอเมืองลาํปาง 
 พระแสนแสวท้องคาํ เป็นพระพุทธรูปท่ีไดช่ื้อจากเทคนิคการสร้างแยกส่วน ทาํดว้ย
ทองคาํ 
 พระหลูบ พระพุทธรูปท่ีสร้างด้วยวสัดุอ่ืน เช่นไม้ หรือมุก แล้วนํามาหุ้มด้วยเงิน 
เรียกวา่ “พระหลูบเงิน” 
 พระพุทธรูปเคร่ืองเขิน พระพุทธรูปเคร่ืองเขินนิยมทาํในหมู่ชาวพม่า ในลา้นนาพบใน
จังหวดัแม่ฮ่องสอน ลาํปาง และแพร่ พระพุทธรูปท่ีสร้างด้วยวิธีเคร่ืองเขินน้ีมี 2 ชนิด ได้แก่ 
พระพทุธรูปผา้ชุบรัก หรือ พระซาโล และพระพทุธรูปสาน 
 พระพุทธรูปซาโล หรือผา้ชุบรัก ทาํจากผา้หรือเศษผา้ โดยมีกรรมวิธีดงัน้ี ขั้นแรกทาํ
หุ่นพระพทุธรูปดว้ยดินเหนียว ต่อมา นาํผา้มาลงยนัตห์รือคาถาแลว้นาํผา้ไปชุบนํ้ ารักใหเ้ปียก นาํมา
พอกหรือพนัรอบหุ่นดินให้หนาตามตอ้งการ ประมาณ 5-6 น้ิว หลงัจากผา้แห้งนาํเอาสมุก คือดิน
เหนียวตากแห้งบดให้ละเอียดผสมกบันํ้ ารักนาํมาพอกบนผา้ ตกแต่งให้สวยงามตามตอ้งการ เช่น 
ติดกระจก หรือ แกว้ 
 ต่อมาขดัใหเ้รียบดว้ยใบข่อยแหง้ ทาํใหผ้วิเรียบ ลงนํ้ ารักอีกคร้ังหน่ึง แลว้ลงรักปิดทอง 
ส่วนหุ่นดินนั้นหาไมแ้หลมแทงทะลุท้ิงไป จะไดพ้ระพุทธรูปท่ีทาํดว้ยวิธีเคร่ืองเขิน นํ้ าหนักเบา 
ภาษาไทใหญ่ เรียกวา่ ซาโล เช่นพระพทุธรูปในวดัท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 พระสาน พระพุทธรูปทาํดว้ยโครงไผ่หรือหวายสานแทนหุ่นดินเหนียว แลว้ทาํตาม
กรรมวิธีของพระซาโลทุกประการ ชาวบา้นบางคนเรียก พระเจา้สาน หรือ หลวงพ่อสาน เช่นท่ีวดั
จอมสวรรค ์อาํเภอเมือง แพร่ เป็นตน้ พระพุทธรูปสานมีนํ้ าหนักเบา บางคนนิยมสั่งมาจากเมือง
มณัฑเลยป์ระเทศพม่า 
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 พระแผง สร้างดว้ยแผงไม ้ทาํช่องเลก็ ๆ บรรจุพระพุทธรูปหลายองค ์เรียกว่า พระแผง 
ถา้มีจาํนวนเท่าอายผุูส้ร้าง เรียกวา่ พระคู่อาย ุ
พระพุทธรูปได้ช่ือตามวสัดุทีส่ร้าง 
 พระเจ้าสะเลียมหวาน วัดพระเจ้าสะเรียมหวาน  อําเภอป่าซาง ลําพูน  ปัจจุบัน 
ประดิษฐานในวิหารวดัพระธาตุศรีจอมทอง อาํเภอจอมทอง เชียงใหม่ 
 พระเจ้าสะเรียมหวาน เป็นพระพทุธรูปสร้างดว้ยไมส้ะเดาหวาน (สะเลียม – ตน้สะเดา) 
ปางอุม้บาตร พระเจา้สะเรียมหวานสร้างโดยผูใ้ดไม่ปรากฏ แต่ท่ีน่าสนใจผูส้ร้างไดม้อบท่ีดินหรือ 
“กลัปนา” ท่ีนาไวท่ี้ใกลก้บัวดัพระเจา้สะเรียมหวาน อาํเภอป่าซาง ให้ทาํนานาํขา้วมาถวายพระเจา้
สะเรียมหวาน ต่อมาพระเจา้สะเรียมหวานยา้ยมาประดิษฐานท่ีวดัพระธาตุศรีจอมทอง ท่ีนานั้นและ
ขา้วนั้นจึงตามมากบัพระเจา้         เสลียมหวานด้วย ชาวบา้นวดัพระเจา้สะเรียมหวานได้มาขอ
พระพุทธรูปคืน แต่วดัพระธาตุจอมทองไม่ให้ ถา้เร่ืองน้ีเป็นจริงตามท่ีเล่า นับเป็นการยืนยนัการ
กัลปนาในอดีตได้ทางหน่ึง (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว สัมภาษณ์ อาจารยพ์รศิลป์ รัตนชูเดช มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั วิทยาเขต วดัสวนดอก เชียงใหม่ 2533) 
 พระแก่นจันทน์ วดัป่าตันกมุเหมือง อาํเภอแม่ทะ ลาํปาง 
 พระแก่นจนัทน์ สร้างดว้ยไมจ้นัทน์ ตาํนานพระแก่นจนัทน์เขียนว่า พระเจา้ประเสนธิ
โกศลทรงระลึกถึงพระพุทธองค ์ซ่ึงเสด็จบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา ไดส้ร้างรูป
เหมือนพระพุทธองค์ด้วยไมจ้นัทน์ เพื่อสักการบูชาจึงเป็นพระพุทธรูปองค์แรกท่ีสร้างข้ึนตาม
ตาํนาน แต่ตามหลกัฐานโบราณคดีและศิลปะ พระพุทธรูปองคแ์รกสร้างข้ึนในประเทศอินเดีย คือ 
ศิลปะคนัธาราษฎร์ (Gandhara Art) ประมาณ พ.ศ. 600 หรือ 58 ปีก่อนคริสตกาล) 
 พระแก้ว เป็นช่ือเรียกพระพุทธรูปท่ีสร้างดว้ยแกว้ หรือมรกต เป็นตน้ว่า พระแกว้ วดั
พระแกว้ดอนเตา้ ลาํปาง พระแกว้ วดัพระแกว้เชียงราย และพระแกว้มรกตท่ีเคยประดิษฐานท่ีวดั
เจดียห์ลวง เชียงใหม่ 
 พระแก้วขาว หรือ พระเสตงัคมณี วดัเชียงหมั้น อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
  พระแก้วขาวสร้างด้วยแก้วสีขาว เรียกว่า เสตังคมณี เช่ือกันว่า พญามังรายโปรด
อาราธนามาจากเมืองหริภุญไชย 
 พระแก้วมรกต วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร  
 พระแกว้มรกต สร้างดว้ยมรกต ปัจจุบนัอยูว่ดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
 พระแก้วดอนเต้า วดัพระธาตุลาํปางหลวง อาํเภอเกาะคา ลาํปาง 
 ตาํนานพระแก้วดอนเตา้เขียนว่า พระแก้วดอนเตา้สร้างจากแก้วมรกตท่ีพบในผล
แตงโม นางสุชาดาปลูกแตงโมในสวน ต่อมานางไดถ้วายแตงโมแด่พระสงฆ ์ๆ ผ่าแตงโมพบแกว้
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มรกตแต่ไม่สามารถสลกัเป็นพระพุทธรูปได ้พระอินทร์ไดแ้ปลงองคเ์ป็นคนแก่มารับแกะสลกัแกว้
ลูกน้ีเป็นพระพุทธรูป เรียกว่า พระแก้วดอนเต้า ประดิษฐานวดัพระแก้วดอนเต้า ปัจจุบันไป
ประดิษฐานท่ีวดัพระธาตุลาํปางหลวง อาํเภอเกาะคา 
 พระคํา เป็นพระพุทธรูปทองคาํ (คาํ-ทองคาํ, ทอง-ทองแดง) ตาํนานเรืองเชียงแสน
เขียนว่า พระเถาระสิริวงัโส ไดน้าํเอาพระพุทธรูปมา 2 องคคื์อ พระแกว้ พระคาํ และพระบรมธาตุ 
ไปประดิษฐานไวท่ี้วดับนเกาะดอนแท่น เมืองเชียงแสน (ประชุมพงศาวดารภาค 61 อา้งใน สุรพล 
ดาํริห์กลุ 2539 : 197) 
 พระศิลา มีหลายองค ์ตวัอยา่งเช่น พระศิลาวดัเชียงหมั้น อาํเภอเมืองเชียงใหม่ และวดั
ปลายนา ก่ิงอาํเภอปาน ลาํปาง สร้างดว้ยหินหรือศิลา 
 พระเจ้าทองทพิย์ วดัสวนตาล อาํเภอเมืองน่าน และวดัพระสิงห์ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ 
 เป็นพระพุทธรูปสําริด (ทอง-ทองแดง) ชาวบ้านเช่ือกันว่า พระเจ้าทองทิพย์เห็น
พระพุทธรูปท่ีเน้ือทองท่ีหล่อจากพิมพสี์ไม่เสมอกนั สีแตกต่างกนับางแห่ง อนัเน่ืองมาจากพระ
อินทร์นาํทองสาํริดจากสวรรคม์าหล่อรวมกบัทองของมนุษย ์จึงทาํใหเ้น้ือทองไม่เหมือนกนั เช่ือว่า
เป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ  
 
ประเพณแีละความเช่ือเกีย่วกบัพระพุทธรูป 
 ชาวลา้นนามีประเพณีความเช่ือหลายอย่างท่ีเก่ียวกบัพระพุทธรูปและไดถ่้ายทอดสั่ง
สอนกนัตลอดมา อยา่งนอ้ยผูแ้ก่ผูเ้ฒ่าในปัจจุบนัยงัเช่ือเช่นนั้นอยู ่ดงัน้ี 
 ประเพณถีวายข้าวพระเจ้าหลวง หรือ ข้าวมธุปายาส 
 ชาวลา้นนาเช่ือว่า พระพุทธรูปท่ีวดัและท่ีบา้นของตนจะตอ้งฉันอาหารเชา้ทุกวนั ทุก
เชา้นอกจากจะเตรียมอาหารใส่บาตรพระสงฆแ์ลว้ เม่ือน่ึงขา้วเสร็จจะป้ันขา้วและอาหารใส่ถว้ย
นาํมาถวายพระพุทธรูปท่ีห้ิงพระในบา้น เรียกว่า ใส่ขา้วพระเจา้ จะไม่รับประทานขา้วก่อนท่ีจะใส่
ขา้วพระเจา้ การถวายขา้วพระเจา้ท่ีวดัจะถวายพร้อมกนัในวนัพระและในวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา 
ในลา้นนานิยมถวายขา้วมธุปายาสในเดือนยีเ่พญ็ เดือนส่ีเพญ็ และเดือนแปดเพญ็ หรือวนัวิสาขบูชา 
เรียกวา่ ขา้วพระเจา้หลวง 58 
 การถวายข้าวแด่พระพุทธรูป เป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว ดงัปรากฏว่ามีการ
กลัปนาท่ีนาไวใ้ส่ขา้วพระเจา้ ในเร่ืองพระเจา้สะเลียมหวาน และจากจารึก นน. 2 จากรึกวดัเมืองพง 

                                                 
 58 มณี  พะยอมยงค,์ ประเพณสิีบสองเดือน ล้านนาไทย  (เชียงใหม่ : ส.ทรัพยก์ารพิมพ,์ 
2529), 92-93. 
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พ.ศ. 2043 จากรึกว่า “...ห้ือผงัสีมาวดัพระเกิด หนบางนากวา้ง 10 ขา้ว หม่ืนซา้ยเถาไวเ้ป็นนาขา้ว
พระ ผา้ขาวเพิงครัว 1 อา้ยคาํครัว 1 ขาน้ีหม่ืนซา้ยยอดทานแม่ม่ิงครัว 1 หม่ืนซา้ยเพกทาน กบันารี 50 
ขา้วเป็นนาพระ 24 เป็นนาจงัหนั 25...” 59 การถวายคนเป็นข้าพระเจ้า 
ชาวลา้นนาถวายคนไวเ้ป็นขา้พระเจา้ หา้มผูใ้ดใชท้าํงานอ่ืน เรียกวา่ “ขา้พระ” ใหป้ฏิบติัพระพทุธรูป
ในวดันั้น ๆ ตลอดไป ถา้ถวายไวก้บัวดั เรียกวา่ “ขา้วดั”60  
 ประเพณบีวชพระเจ้า 
 ในการสร้างพระพุทธรูป  เ ม่ือสร้างเสร็จถือว่าพระพุทธรูปองค์นั้ นย ังไม่เป็น
พระพุทธรูปท่ีกราบไหวบู้ชาได ้จนกว่าจะไดท้าํพิธีอบรมสมโภชและอุปสมบท เรียกว่า “บวชพระ
เจา้” เพราะในระหว่างการสร้างพระพุทธรูป ช่างท่ีสร้างพระไดเ้หยียบย ํ่าองคพ์ระ ในพิธีบวชพระ 
จะมีเคร่ืองบวชเหมือนกบัเจา้ชาวสิทธตัถะออกบวช เป็นตน้วา่ มีเคร่ืองราชกกธุภณัฑส์าํหรับกษตัริย์
เรียกวา่ “เคร่ืองทา้ว 5 ประการ” ไดแ้ก่ เพิงฉตัร(ฉตัร) พดัพา้ว(พดัยศ) จาวมร(จามร) บงัวนั(บงัสูรย)์ 
ไมเ้ทา้หรือไมว้า (ธารพระกร) 
 ในระหว่างทาํพิธีบวช พระพุทธรูปท่ีบวชจะปิดพระเนตรไวด้ว้ยข้ีผึ้งแผน่บาง ๆ ตอน
กลางคืนตลอดถึงเชา้จะมีสวด เรียกว่า “สวดเบิก” ในระหว่างสวดเบิกเวลาค่อนคืนไปแลว้จะใส่ 
“หวัใจพระเจา้” โดยอาจจะทาํเป็นรูปหวัใจและอวยัวะอ่ืน ๆ ดว้ยโลหะมีค่าบรรจุไวภ้ายในองคพ์ระ 
หลงัจากนั้นตอนเช้าเวลาพระอาทิตยข้ึ์น จะเบิกพระเนตรพระเจา้หรือ “เปิดตาพระเจา้” โดยใช ้
“แวน่สายตาพระเจา้” คือแผน่กระจกเงามีกรอบไมแ้กะสลกัสวยงาม ถา้พระพุทธรูปท่ีทาํพิธีบวชนั้น
อยูใ่นวิหารเลก็ จะใชแ้วน่สายตาพระเจา้สะทอ้นแสงแดดเขา้ตาพระพุทธรูปท่ีใชข้ี้ผึ้งปิดไว ้ถา้วิหาร
ใหญ่แสงเขา้ไม่ถึงก็จะเปิดเนตรในขณะสวดเบิก โดยไม่ตอ้งใชก้ระจก ดงันั้นพระเจา้จึงมีสายพระ
เนตรท่ีร้อนแรง ดงัปรากฏในเร่ืองพระเจา้นัง่ดิน ในตอนเชา้หลงัจากบวชพระเจา้จะถวาย “ขา้วพระ
เจา้หลวง” 61 
 
 

                                                 
 59 ประเสริฐ  ณ  นคร และคณะ, จารึกล้านนา ภาค 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ 
2534), 55-56. 
 60 ประเสริฐ  ณ  นคร และคณะ, จารึกล้านนา ภาค 1 (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ 
2534), 51. 
 61 แน่งนอ้ย ปัญจพรรค ์และคณะ, เสน่ห์ไม้แกะสลกัล้านนา  ( กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์
เริงรมย,์ 2537), 111-112. 
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 ประเพณสีรงนํา้พระเจ้า 
 ประเพณีสรงนํ้ าพระพุทธรูป ๆ ปกติชาวบา้นจะสรงนํ้ าพระพุทธรูปปีละคร้ังในวนั
มหาสงกรานตต์รงกบัวนัท่ี 15 เมษายนทุกปี หรือเรียกว่า “วนัพญาวนั” โดยจะสรงพระพุทธรูปใน
วดัของตนเรียกว่า “รดนํ้ าพระเจา้” เม่ือกลบัมาบา้นจะสรงนํ้ าพระพุทธรูปท่ีตนบูชาไวใ้นบา้นของ
ตนดว้ยนํ้าอบนํ้าหอม 
 พระพุทธรูปสาํคญับางองคจ์ะสรงนํ้ าปีละคร้ัง นอกเหนือจากวนัพญาวนัแลว้ เช่น สรง
นํ้ าพระฝนแสนห่า วดัช่างแตม้ เชียงใหม่ จะนาํออกแห่งให้ประชาชนสรงนํ้ าเพื่อขอฝน ในเดือน
แปดเหนือ ในประเพณีบูชาเสาอินทขีล วดัเจดียห์ลวง เชียงใหม่ ทุกปี เป็นตน้ 
 ประเพณทีานหลวัหิงไฟพระเจ้า 
 เน่ืองจากลา้นนามีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ชาวบา้นตอ้งการฟืนมาพิงไฟ จึงมี
ประเพณีร่วมกนัหาฟืนมาถวายแด่พระพุทธรูปประธานในวิหารและพระสงฆใ์นวดั เพื่อจุดถวาย
พระพทุธรูป เรียกวา่ ประเพณี “ทานหลวัหิงไฟพระเจา้” คาํวา่ หิงไฟ แปลวา่ ผงิไฟ62  
 ประเพณทีานข้าวจ่ีข้าวหลาม 
 ในเดือนส่ีเหนือ หรือเดือนมกราคมของทุกปี ภายหลงัจากท่ีชาวนาเก็บเก่ียวขา้วใส่ยุง้
ฉางแลว้ จะนาํขา้วท่ีตนปลูก เรียกว่า “ขา้วใหม่” มาถวายแด่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ์โดย
ใชว้ิธีเผาหรือป้ิง และทาํเป็นขา้วหลาม บางหมู่บา้นเรียกวา่ “ทานขา้วใหม่”63  
 

                                                 
 62 มณี  พะยอมยงค,์ ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย  ( เชียงใหม่ : ส.ทรัพยก์ารพิมพ ์
2529), 79-81. 
 63 มณี  พะยอมยงค,์ ประเพณสิีบสองเดือน ล้านนาไทย  ( เชียงใหม่ : ส.ทรัพยก์ารพิมพ ์
2529), 83. 
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จังหวดัแพร่ 
วดัพระหลวง ตําบลพะหลวง อาํเภอสูงเม่น จังหวดัแพร่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัพระหลวงนบัว่าเป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่ และเป็นศูนยก์ลางของชุมชนวดัพระหลวง

มาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงวนัน้ีไม่ปรากฏหลกัฐานว่าสร้างข้ึนเม่ือใด แต่หลกัฐานทางทาง
โบราณคดีท่ีปรากฏนั้นพบว่าวดัน้ีน่าจะเป็นวดัท่ีมีความสาํคญัและร่วมสมยักบัอาณาจกัรลา้นนานา
เน่ืองจากพบโบราณสถานโบราณวตัถุหลายอยา่งไม่ว่าจะเป็น เจดียท์รงปราสาท หอธรรม หอระฆงั 
พระพทุธรูปสาํริด และพระพทุธรูปไวเ้ป็นจาํนวนมาก  
 จากการรวบรวมประวติัเก่ียวกบัตาํนานวดัพระหลวง โดยพระครูโดยพระครูปัญญาภิ
ชยั เจา้อาวาสรูปท่ี 13 ในปี พ.ศ. 2509 ไดก้ล่าวไวว้่า  บริเวณวดัพระหลวงแห่งน้ีในอดีตนั้นพื้นท่ี
บริเวณน้ีเป็นป่าใหญ่ดงหลวง มีสัตวน์อ้ยใหญ่เป็นจาํนวนมากมาก ซ่ึงหน่ึงในจาํนวนนั้นมีงูตวัใหญ่
อยูต่วัหน่ึงท่ีคอยจบัสัตวเ์ล้ียงของชาวบา้นกินคร้ังหน่ึงมีพวกพ่อคา้ชาวฮ่อ (จีนฮ่อ) นาํสินคา้บรรทุก
หลงัมา้มาขายและพากนัพกัแรมท่ีบา้นสูงเม่น โดยปล่อยมา้ใหเ้ท่ียวหากินบริเวณใกลเ้คียง มา้บางตวั
ท่ีล่วงลํ้าเขา้ไปในดงหลวงก็จะถูกงูใหญ่รัดกินเป็นอาหาร เม่ือเหตุการณ์ลกัษณะน้ีเกิดข้ึนหลาย ๆ 
คร้ัง ก็ทาํความโกรธแคน้ใหแ้ก่พ่อคา้ชาวจีนฮ่อเป็นอยา่งมาก จึงช่วยกนัหาวิธีกาํจดังูนั้นเสีย โดยหา
ไมไ้ผม่าสานขดัแตะเป็นรูปหกเหล่ียม รุ่งข้ึนอีกวนัก็พากนัมาดูพบว่างูใหญ่ติดบ่วงตาแหลวงอยู ่จึง
ช่วยกนัฆ่างูนั้นเสีย แลว้ตดัซากงูออกเป็นท่อน ๆ กองไวใ้กล ้ๆ รูงูนั้น หลงัจากวนันั้นพ่อคา้ชาวจีน
ฮ่อก็นาํสินคา้ไปขายตามปกติ คร้ันเม่ือขายสินคา้หมดก็เดินทางกลบั และพากนัไปดูซากงูท่ีกองไว ้
ปรากฏว่าเป็นท่ีน่าอศัจรรยย์ิง่ เพราะซากงูกลายเป็นท่อนเงินท่อนทอง จึงแบ่งท่อนเงินท่อนทองนั้น
ออกเป็น 3 ส่วน พวกพ่อคา้เอาไป 1 ส่วน นาํไปถวายเจา้ฟ้า (เจา้เมือง) 1 ส่วน และฝังไวบ้ริเวณรูงู
นั้น 1 ส่วน  

ต่อมามีกลุ่มชนคณะหน่ึง เขา้ใจว่าเป็นพวกม่านหรือพม่า ได้พากนัมาบุกเบิกป่าดง
หลวงนั้น แลว้ตั้งบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัและสร้างวดัข้ึนพร้อมทั้งสร้างพระเจดียค์รอบรูงูไว ้จึงเกิดเป็น
หมู่บา้นและวดัข้ึน และไม่ปรากฏว่าชุมชนน้ีอยู่บริเวณน้ีนานเท่าใด ไดอ้พยพหรือถูกกวาดตอ้น
เน่ืองจากสงครามไปท่ีไหนเม่ือไร คงปล่อยให้เป็นหมู่บา้นและวดัร้างอีกเป็นเวลานาน จนเกิดเป็น
ป่าใหญ่ดงหลวง โบสถ์วิหารส่ิงก่อสร้างสลกัหักพงัเหลือแต่ซากและแนวขอบเขตของวดั อีกทั้ง
เจดีย ์พระพุทธรูปพระประธานก็ชาํรุดทรุดโทรมมาก จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ. 2330 ไดมี้ชนกลุ่มไทล้ือ 
ชาวเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พากนัอพยพลงมาทางใตถึ้งบา้นสูงเม่น จงัหวดัแพร่ โดยมีพระภิกษุ
สามเณรและชาวบ้าน  3  วัด  3  หมู่บ้าน  มาสร้างบ้านเ รือนเป็นหมู่บ้านข้ึน  และช่วยกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                            144 

บูรณปฏิสังขรณ์วดัร้าง ตลอดจนพระประธานองคใ์หญ่ในวิหาร และให้ช่ือวดัน้ีว่า “วดัพระหลวง” 
และหมู่บา้นน้ีว่า “บา้นพระหลวง” ซ่ึงทั้งวดัและหมู่บา้นมีคาํว่าหลวง คงเกิดจากท่ีมีพระประธาน
องคใ์หญ่ มีชาวบา้นอพยพมาอยู่มากถึง 3 หมู่บา้นและ 3 วดัดว้ยกนั และสถานท่ีน้ีเป็นป่าใหญ่ดง
หลวง วดัพระหลวงมีโบราณสถานท่ีมีความสําคญัหลายแห่งคือ เจดียว์ดัพระหลวง หอไตร หอ
ระฆงั ซ่ึงชาวบา้นไดท้าํการบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานใหเ้ป็นปูชนียสถานท่ีควรค่าแก่การเคารพ
สกัการะ และเป็นศูนยร์วมของชุมชนในทอ้งถ่ินสืบมาจนถึงปัจจุบนัน้ี 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 185 องค ์ 
ปางมารวิชยั    185 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  178 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   185 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2301  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  152 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2480  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 011 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    117 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  65 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  1 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว    2 องค ์

ลวดลายประดบัตกแต่ง 
1. ลายคาํ    2 องค ์ 
2. ลายแกะสลกั    19 องค ์ 
3. ไม่มีการประดบัตกแต่ง    164 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    176 องค ์
2. ฐานบวั    1 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    5 องค ์ 
4. ฐานหลุดหาย    3 องค ์

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                            145 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัพระหลวง 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 64 พระพทุธรูปปางมารวิชยั ดา้นหนา้         ภาพท่ี  65 พระพทุธรูปปางมารวิชยัดา้นหลงั 

 
หมายเลขทะเบียน 079 พระพทุธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2408 พระพทุธรูปองคน้ี์

ถือไดว้า่เป็นพระพทุธรูปท่ีมีเทคนิคในการสร้างท่ีแตกต่างไปจากพระพทุธรูปองคอ่ื์นเน่ืองจากนาํ
ช้ินส่วนของไมแ้ต่ละช้ินมาประกอบกนั เหมือนกบัเทคนิคของพระพทุธรูปท่ีสร้างดว้ยสาํริด โดย
พระพทุธรูปองคน้ี์มีการต่ออยู6่ ส่วน คือ ส่วนองพระพทุธรูปกบัฐาน พระกรและพระหตัถท์ั้งสอง
ขา้ง พระโอษฐ ์ และพระรัศมี ซ่ึงในแต่ละส่วนจะมีไมเ้ลก็เป็นไมส้ลกัช้ินส่วนใหติ้ดกนั ซ่ึงภาษา
พื้นเมืองเรียกวา่แสว ้  ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีนิยมมากในพระพทุธรูปสาํริดแบบลา้นนา ท่ีจะนาํส่วนของ
พระพทุธรูปแต่ละช้ินมาต่อกนั ซ่ึงจะสงัเกตไดว้า่ถึงแมว้สัดุเปล่ียนไปแต่เทคนิคยงัคงเดิม ดงัเช่น
พระพทุธรูปองคน้ี์ท่ีผูถ้วายน่าจะมีเจตนาสร้างเลียนแบบพระสาํริด ซ่ึงผูถ้วายน่าจะปรารถนาท่ีจะได้
อานิสงส์เท่ากบัถวายพระพทุธรูปสาํริด จึงสร้างดว้ยเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกนัเพื่อจะไดเ้สวยชาติท่ีดี
หลายแสนกปัป์ ดงัจารึกไดก้ล่าวไวว้า่ “พระพทุธรูปสร้างจากโลหะ ๕ ชนิด มีอานิสงส์ ๑๐,๐๐๐ 
กปั” เป็นตน้ 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
จุลสกัราชได ้1227 ตวัปลีดบัเป้า เขา้มาในเดือนยีเ่พงเมงวนั 5 แก่ขา้แลมูลสทัธายา่ภม

มา นิพานปจจโย นิจ ํ 
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รูปแบบท่ี 2  
พระพุทธรูปกลุ่มน้ี ถือได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความนิยมทําพระพุทธรูปหูตั้ ง ซ่ึงเจอ

พระพทุธรูปหมายเลข 003 006 011 012 089 099 104 117 118 ซ่ึงเป็นลกัษณะของกลุ่มพระพุทธรูป
ไมเ้มืองแพร่ท่ีนิยมทาํหูตั้ง ซ่ึงลกัษณะพระพุทธรูปแบบน้ีคลา้ยกบัพระพุทธรูปในกลุ่มพระพุทธรูป
ในเขตรัฐฉาน ซ่ึงอิทธิพลน้ีน่าจะมากบักลุ่มคนท่ีอพยพมาในยคุเก็บผกัใส่ซา้เก็บขา้ใส่เมือง ซ่ึงกลุ่ม
วดัพระหลวงก็เป็นกลุ่มคนเชียงแสนซ่ึงคนกลุ่มน้ีมีสายสัมพนัธ์ กับกลุ่มสายไทล้ือในด้านทาง
ศาสนาซ่ึงกลุ่มพระพุทธรูปสายล้ือน่ีเองท่ีท่ีนิยมสร้างพระพุทธรูปหูตั้งซ่ึงอิทธิพลพลน้ีน่าจะส่งให้
กลุ่มช่างพระหลวงก็เป็นได ้และกลุ่มพระพุทธรูปอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นกลุ่มชาวไทเขินท่ีเจา้หลวง
เมืองลาํปางส่งใหม้าอยูเ่มืองลอง คือกลุ่มพระพุทธรูปวดัศรีดอนคาํ ดงัตวัอยา่งพระเจา้พร้าโต ้ท่ีเป็น
พระพทุธรูปหูตั้งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มพระพทุธรูปวดัพระหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   ภาพท่ี  66 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                ลายเสน้ท่ี 75  พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 
ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
จุลสกัราชได ้1188 ตวัปีรวายเส็ดเดือนเจียงเพง เมงวนั 3 ไทดบัเมด็ ปถมมูลสทัธาเจา้

ตนหนอ้ยอริยะ แลพอ่ช่ือใหม่สิทธิ แม่ช่ือวา่นางเพง แลพีน่อ้งชู่ตนแลเสา้งแปงยงัพทุธรูปองคน้ี์ไว้
เพื่อเปนท่ีไหวแ้ลปูชาแก่ตนแลเทวดาทงัลาย ตราบ 5000  พระวสา ขอห้ืเปนส่วนบุญแก่ผุข้า้ทงั
หลายในภวะอนัน้ีและภวะในพายหนา้แก่ผูข้า้แดเทอะ อรหนฺตา มคคฺ ญาณ ํ ทินฺน ํนิพฺพาน ปจ
โยโหนฺตุ เมคุเตเยสบฺติ อนาคเต ปจิ ธุว ํธุว ํดีหลีเทอะ 
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รูปแบบท่ี 3 ทะเบียน 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพท่ี 67 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                  ลายเสน้ท่ี 76 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

รูปแบบท่ี 4 ทะเบียน 012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 68 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                   ลายเสน้ท่ี 77 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 
ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป  
สร้างข้ึนปี พ.ศ. 2380 จุลสักราชได ้1199  ตวัปีเมืองเลา้ จระเด็จเขา้มาในเดือนยี่เพง 

ปถมมูลสทัธาอา้ยคาํมี มีภริยาแลผูช่ื้อวา่ นางดา แลพอ่แม่พี่นอ้งชูผูค้นจ่ิม 
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รูปแบบท่ี 5 ทะเบียน 099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 69 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 
ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป  

 สร้างข้ึนปี พ.ศ. 2360 จุลสักราชได ้1179 ตวัปีเมืองเป้าเดือนเจียงเพงเมงวนั 1 ไทกาบ
สัน ปถมมูลสัทธา นางขอ้น แลสามิกายาติกาพี่นอ้งลูกเตา้ชู่ตนค่เปนมูลสัทธาไดส้้างพุทธรูปไวค้ ํ้าชู
สาสนา อรหนฺตา อรหนฺตี นิพาน ํเมตุเตยฺยฺ เสขฺติ เก อนาคเต นิจ ํธุว ํธุว ํแด่เทอะ ขา้ขอจกัทิสไปหา
พอ่ผู ้1  

 
รูปแบบท่ี 6  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                        ภาพท่ี 70           ลายเสน้ท่ี 78 
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หมายเลขทะเบียน 078 พระพุทธรูปองค์น้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2421 ดว้ยรูปแบบ
พระพทุธรูปสกลุช่างพื้นบา้น ซ่ึงลกัษณะพระพทุธรูปองคน้ี์ ไม่มีการครองจีวร ถือไดว้่าเป็นลกัษณะ
พิเศษอีกอยา่งหน่ึงท่ีช่างไม่สลกัสังฆาฏิ เห็นเมด็พระถนัชดัเจน พระวรกายเพรียว บั้นพระองคเ์ล็ก 
รพะพกัตร์รี พระโขนงเกือบตรง พระเนตรมองตรง พระนาสกโด่งเป็นสัน พระโอษฐ์เล็ก พระ
กรรณเลก็ยาน พระเกศษสลกัเป็นตาราง พระรัศมีเป็นทรงกรวย 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป  
จุลสกัราชได ้1240 ตวัปีเปิกย ีปถมมูลสทัธาหมายมีสวาธุเจา้สิทธิวงเปนเคลา้พร้อมดว้ย

พอ่แม่พี่นอ้ง ขอสุข 3 ประการ มีนิพพานเปนยอด 
 

 รูปแบบท่ี 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  71 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                ลายเสน้ท่ี 79 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 
หมายเลขทะเบียน 119 พระพุทธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2432 สร้างข้ึนดว้ยผูน้าํ

ชุมชนโดยจารึกไดก้ล่าวว่า “สัทธาพญาสิทธิมงคล สร้างถวายยงัพระพุทธรูปเจา้” พระพุทธรูปองค์
น้ีสร้างข้ึนด้วยช่างท่ีค่อนขา้งมีฝีมือ คลา้ยกบักลุ่มพระเชียงแสนสิงห์สามท่ีมีลกัษณะความเป็น
พื้นเมือง โดยพระวรกายสูงเพียว บั้นพระองคเ์ล็ก สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายเข้ียวตะขาบ พระ
พกัตร์รี พระโขนงโก่งต่อกนั พระนาสิกโด่ง พระโอษฐแ์ลเห็นขอบปากอีกเสน้ชดัเจนพระเนตรมอง
ตรงแต่พบว่าพระเนตรนั้นไดมี้การติดแกว้หรือกระจกเป็นพระเนตรเน่ืองจากพบร่องรอยท่ีหลุด
หายไป พระกรรณยาน พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมีมีหลุดหายไปแต่พอสันนิษฐานไดว้่าเป็น
ทรงกรวย 
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ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป   
 นามจตุ จุลสกัราชได ้1251 ตวัฉลู สหกมัโพสขอมพิสัยสรเด็จเขา้มาใน กิตติกามาสะ ปุ
ขนคุถรุวาฬไกยไทภาสาวา่ปีกดัเป้า เดือนกิติกาเพง คือว่า เดือนยีเ่พงเมงวนั 5 ไทเมืองไค ้เปนปัจฉิม
ยาม แลปถมมูลสัทธาพญาสิทธิมงคล พร้อมกบัดว้ยภริยา ผูช่ื้อว่า นางวนัดี ปุตตา บุตี ลูกเตา้ชู่ตน 
ไดส้า้งแลว้พทุธรูปเจา้ดว้ยไม ้7 เยี้ยงน้ีไว ้เปนท่ีไหว ้แลปูชาแก่คนแลเทวดาทงัหลายแด่เทอะ อรหน
ตา มคคฺญาณ ํนิพานปจจฺโยโหนตุโน เมตตย พทุธสนฺติแก อนาเต นิจ นิพานน ํปรม ํสุกข ํ
   

วดัสูงเม่น ตําบลสูงเม่น อาํเภอสูงเม่น จังหวดัแพร่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัสูงเม่นสนันิฐานวา่เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในสมยักรุงธนบุรีต่อเน่ืองสมยักรุรัตนโกสินทร์

ตอนตน้ ถึงแมว้า่จะไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแน่ชดั แต่กถื็อวา่อยูใ่นช่วงรอยต่อระหวา่งสมยัท่ีพม่า
ปกครองลา้นนาและในช่วงท่ีชาวลา้นนาร่วมกบัสมเดจ็พระเจา้ตากสินขบัไล่พม่า ซ่ึงเป็นช่วงเร่ิมมี
การพลิกฟ้ืนอารยธรรมลา้นนาใหก้ลบัมามีบทบาทในการพฒันาบา้นเมือง และการคํ้าชู
พระพทุธศาสนา ซ่ึงจากหลกัฐานตามประวติัของครูบากญัจนอรัญญวาสีมหาเถรซ่ึงท่านเป็นเจา้
อาวาสระหวา่งปี พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๐๙ กพ็บวา่ มีวดัสูงเม่นมาก่อนหนา้นั้นนานแลว้  
         วดัสูงเม่น เดิมเรียกวา่ “วดัสุ่งเมน้” โดยมีเร่ืองเล่าสืบๆ กนัมาวา่แต่เดิมสถานท่ีตาํบลสูง
เม่นเป็นป่าไผแ่ละทุ่งหญา้ รวมถึงป่าไมเ้บญจพนัธ์ุ มี “เม่น” ซ่ึงเป็นสตัวป่์าตระกลูหมูอยูอ่าศยัเป็น
จาํนวนมากและประกอบกบัสถานท่ีเป็นท่ีทาํเลดีมีหญา้และท่านํ้าบริบูรณ์ พวกพอ่คา้วาณิชยแ์ละคน
เดินทางในสมยัอดีตจึงมกัจะมาแวะพกัแรมกนัในบริเวณดงักล่าว จนเรียกพื้นท่ีตาํบลน้ีวา่ “ป๋างสุ่ง
เมน้” การท่ีพวกสตัวแ์ละ “เม่น” อาศยัอยูร่วมกนัมากหรือมีเม่นมากในบริเวณน้ี คนจึงเรียกเป็น
ภาษาทอ้งถ่ินวา่ “สุ่ง” ซ่ึงไดช่ื้อตามนิมิตของฝงูเม่นวา่ “บา้นสุ่งเมน้”    หรือวดัสูงเม่น 
 พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 37 องค ์ 

ปางมารวิชยั    37 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  37 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   10 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด  พ.ศ. 2375  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  006 
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เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    20 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  12 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  3 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว    1 องค ์
5. ปิดทองในส่วนพระวรกาย จีวรทาชาด   1 องค์

  
ลวดลายประดับตกแต่ง 

1. ลายแกะสลกัฐานบวั   2 องค ์ 
2. ไม่มีการประดบัตกแต่ง    35 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    31 องค ์
2. ฐานบวั    2 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    3 องค ์ 
4. ฐานขาสิงห์    1 องค ์

 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัสูงเม่น 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1 ลกัษณะช่างพื้นถ่ิน (เลียนแบบพระพทุธรูป 4 พระองคว์ดัภูมินทร์) 

 
 
  
 
 
 
 
                                               
 
 
ภาพท่ี 72 พระพทุธเจา้ 4 พระองค ์    ลายเสน้ท่ี 80 พระพทุธเจา้ 4 พระองค ์
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หมายเลขทะเบียน 019 พระพุทธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนโดย ครูบากญัจนะ ดงัจารึกไดก้ล่าว
ว่า “ พระมหาเถระเจา้ตนหน่ึงช่ือ กญัจนะส้างในเมืองน่าน” ซ่ึงพระพุทธรูปไมก้ลุ่มน้ีครูบากญัจนะ
ไดส้ร้างเป็นพระพุทธรูป 4 พระองค ์โดนเลียนแบบ พระพุทธรูป 4 องคภ์ายในวิหารจตุัรมุขวดั
ภูมินทร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลงัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีกล่าวถึง ครูบากญัจนะไดเ้ดินทางไปยงัเมือง
น่านเพื่อชกัชวนให ้เจา้อนนัตวรฤทธิเดช เจา้หลวงเมืองน่านไวส้าํหรับหรับเมือง ดงัจารึกไดก้ล่าวว่า 
“...เถิง จ.ศ. 1125 ตวัปีก่าไก ้ท่านก่เบิกบายของพระราชทรัพยอ์อกสร้างเขียนธรรมเทศนาแถมต่อไป 
มีดังจกัแจง้ต่อไปน้ีแล คือ มหาเวส ฉบบัไหเหลา้กับ 1 ....รวมท่านได้สร้างธรรมคร้ังถว้น 3 น้ี 
นบัเป็นคมัภีร์มี 189 คมัภีร์ นบัเป็นผกูมี 1251 ผกูฯ...” ซ่ึงพระพุทธรูปองคน้ี์เองครูบากญัจนะน่าจะ
สร้างเป็นอนุสรณ์ ในการมาเมืองน่านในคร้ังน้ี ซ่ึงวดัภูมินทร์ถือไดว้่าเป็นวดัหลวงและอยู่หนา้คุม้
เจา้หลวงเป็นวดัท่ีสาํคญัฉะนั้นการท่ีจะสร้างอะไรก็ตามคงตอ้งยึดถือส่ิงท่ีสาํคญัประจาํเมืองเสมอ
และท่ีสาํคญัวดัน้ีไดรั้บการบูรณะโดย พระเจา้อนนัตวรฤทธ์ิเดช พ.ศ  2418  ซ่ึงส่ิงน่าจะเป็นเหตุผล
สาํคญัในการสร้างพระพุทธรูปองคน้ี์  โดยพระพุทธรูปองคน้ี์สามารถกาํหนดอายุไดว้่าอยู่ในช่วง 
พุทธศตวรรษท่ี 24 ก่อนท่ีท่านจะไดเ้ดินทางไปเมืองหลวงพระบางเพื่อชกัชวนเจา้เมืองหลวงพระ
บางคดัลอกพระคมัภีร์และสงัคายนาพระไตรปิฏกต่อไป1 

 
 รูปแบบท่ี 2  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  73 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                              ลายเสน้ท่ี 81 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

                                                            
1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแพร่,  ประวตัศิาสตร์เมืองแพร่  (แพร่  :  หา้งหุน้ส่วน

จาํกดั เมืองแพร่การพิมพ,์ 2550), 202. 
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หมายเลขทะเบียน 020 พระพุทธรูปองคน้ี์ สร้างข้ึนโดย ครูบากญัจนะ ในปี พ.ศ. 2379 โดยจารึกได้
กล่าวว่า  “ พระมหาเถระเจา้ตนช่ือกญัจนะส้างแล “ส้างเม่ือจุฬละสักราชได ้1198 ตวัปลี รวายสัน 
สร้างในเมืองหลวงพระบาง” พระพุทธรูปองคน้ี์สลกัดว้ยไมส้องท่อน คือ ท่อนแรกในส่วนองค์
พระพทุธรูป ส่วนท่ีสองคือส่วนฐาน ซ่ึงฐานแบบน้ีเป็นฐานผา้ทิพยท่ี์นิยมมากในสมยัรัตนโกสินทร์ 
ซ่ึงลกัษณะฐานแบบน้ีนิยมทาํทัว่ไปในลา้นนา 
 

รูปแบบท่ี 3 (เทคนิคแสนแสว)้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  74 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                 ลายเสน้ท่ี 82 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
  
 หมายเลขทะเบียน ----- พระพทุธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง ซ่ึงลกัษณะเด่นของ
พระพทุธรูปองคน้ี์นั้นคือสร้างจากไมห้ลายช้ินมาประกอบกนั ซ่ึงเทคนิคน้ีเรียกวา่ แสนแสว ้ ซ่ึงเป็น
ท่ีนิยมมากในพระพทุธรูปสาํริด ซ่ึงไดมี้การต่อพระหตัถท์ั้งสองขา้ง และฐานท่ีรองรับอยู ่ โดย
เทคนิคน้ีเจอนอ้ยมาและเจอแค่วดัพระหลวงและวดัสูงแม่นเท่านั้น พทุธลกัษณะของพระพทุธรูป
องคน้ี์คลา้ยกบักลุ่มพระพทุธรูปสิงห์สามท่ีเคยไดอ้ธิบายมาแลว้ แต่มีความแตกต่างกนัตรงพระ
อุษณีษะท่ีมีลกัษณะกลีบบวัซอ้นชั้นกนัข้ึนไป 4 ชั้นจนถึงรัศมีท่ีเป็นกรวย 
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วดัพระธาตุศรีดอนคาํ ตําบล อาํเภอลอง จังหวดัแพร่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์  
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัศรีดอนคาํ หรือชาวบา้นเรียกว่า “วดัหอ้ยออ้”  เป็นวดัท่ีมีพระธาตุเก่แก่ภายในบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ สร้างข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 1078 คราวท่ี
พระนางจามเทวีเสดจ็มาจากเมืองละโวไ้ปยงัเมืองหริภุญไชย ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะหลายคร้ัง
จนกระทัง่กลุ่มชาวเชียงแสนท่ีถูกกวาดตอ้นมา เจา้หลวงเมืองลาํปางไดจ้ดัให้คนกลุ่มน้ีให้มาอยู่
บริเวณชุมชนบา้นหว้ยออ้แห่งน้ีตราบจนถึงปัจจุบนั 
 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัสูงเม่น 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1 พระเจา้พร้าโต ้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 75 พระเจา้พร้าโต ้วดัพระธาตุศรีดอนคาํ        ภาพท่ี 76 พระเจา้ลวัะวดับา้นแสน เมืองเชียงตุง  
 

พระพทุธรูปองคน้ี์ประดิษฐานอยูใ่นพิพิธภณัฑว์ดัศรีดอนคาํ ขนาดสูงพร้อมฐาน 146 
เซนติเมตร หนา้ตกักวา้ง 33 เซนติเมตร ฐานสูง 35 เซนติเมตร ถือวา่เป็นพระพทุธรูปท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างจากกลุ่มพระพทุธรูปไมท่ี้พบโดยทัว่ไปในลา้นนา คือ ลกัษณะท่ีเป็นการสลกัดว้ยพร้าโต ้
ซ่ึงพระพทุธรูปกลุ่มน้ีจะมีอยู ่ 5 องค ์ แต่มีอยูส่ามองคไ์ดถู้กอนัเชิญไปท่ีไร่แม่ ฟ้าหลวง วดัหลวง 
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เมืองแพร่ และอยูใ่นมือเอกชนอีกหน่ึงองคไ์ม่ทราบวา่อยูท่ี่ไหน แต่ในปัจจุบนัเหลืออยูใ่นวดัพระ
ธาตุศรีดอนคาํ 2 องค ์จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สนันิษฐานไดว้า่ในอดีตนั้น มีอยู ่5 องค ์ ซ่ึงน่าจะเป็น
กลุ่มของอดีตพทุธ หรือความเช่ือเร่ืองพระเจา้ 5 พระองค ์ องคพ์ระประธานในปัจจุบนักน่็าจะเป็น 
พระพทุธเจา้โคตรมะ (ปัจจุบนัพทุธเจา้ หรือเจา้ชายสิทธตัถะ)   
 พระพทุธรูปกลุ่มวดัพระธาตุศรีดอนคาํน้ีจดัไดว้า่เป็นพระพทุธรูปท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีมี
การสลกัค่อนขา้งมีความประณีต โดยพระพทุธรูปองคน้ี์น้ีน่าจะจดัเป็นพระพทุธรูปท่ีอยูใ่นกลุ่มพระ
เจา้ล้ือ ท่ีผสมผสายกบัพระเจา้ท่ีเป็นไมล้วัะ เน่ืองจากพื้นท่ีในเขตอาํเภอลองน้ีก่อนท่ีเชียงแสนจะเขา้
มาอยูใ่นยคุเจา้เจด็ตนท่ีเจา้เมืองลาํปางแบ่งชาวเชียงแสนมาอยูบ่ริเวณท่ีวดัศรีดอนคาํ เคยเป็นพื้นท่ี
ของลวัะท่ีปัจจุบนัอาศยัอยูบ่า้นหอ้ยออ้ พทุธลกัษณะของพระพทุธรูปองคน้ี์คือเป็นพระพทุธรูปปาง
มารวิชยั พระวรกายอวบอว้น พระองัสากวา้ง ทาํเสน้เสน้ตรง บั้นพระองคค์่อนขา้งใหญ่ พระอุระ
นูนเป็นสนัอยา่งชดัเจนซ่ึงเป็นลกัษณะหน่ึงของกลุ่มพระเจา้ไมพ้ระประธานของลวัะบา้นแสน เมือง
เชียงตุง (ภาพท่ี 76)  

พระศออวบอว้น พระพกัตร์เหล่ียม  พระโขนงโก่งเป็นพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวหนานูนข้ึน
เป็นสนั เช่ือมกบัพระนาสิกท่ีแบน ต่อดว้ยพระโอษฐท่ี์ใหญ่ริมฝีปากนูนหยกัคลา้ยปีกกา ต่อดว้ย
พระหนุท่ีเป็นต่อกลม ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของกลุ่มพระเจา้ไมล้วัะ พระกรรณยานมีขนาดใหญ่ใน
ลกัษณะแผอ่อกดา้นขา้งหูคลา้ยรูปตวัซีแบบพระเจา้ไทล้ือ พระเกศาจะต่อกบัอุษณีษะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมคางหมู เกศาจะขมวดเป็นกน้หอยซ่ึงสลกัคนละช้ินกบัตวัองคพ์ระพทุธรูป พระเกศากน้
หอยทาํเดือยเสียบเขา้ไปบริเวณพระเศียรเทคนิคน้ีพบองคเ์ดียวในลา้นนา พระรัศมีเป็นเปลวตั้งข้ึน
สูง ลอ้มรอบรัศมีดา้นล่างจะประดบัตกแต่งดว้ยกน้หอยโดยรอบซ่ึงน่าจะเป็นลายมงคลคือ ลาย
หมากขะหนดั             (ลายตาสบัปะรด) ซ่ึงเป็นลายมงคลท่ีแสดงถึงความเฉลียวฉลาด ภาพรวมท่ีได้
กล่าวมาขา้งตน้สนันิษฐานไดว้า่ พระเจา้องคน้ี์อาจจะสร้างข้ึนมาดว้ยกลุ่มท่ีเป็นชาวลวัะกเ็ป็นได้
เน่ืองจากลกัษณะหนา้ตาเป็นแบบพื้นเมือง ถา้มองภาพรวมแลว้เราอาจจะนึกถึงการสร้างพระเจา้ใน
แต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละพ้ืนท่ีจะไม่เหมือนกนั ซ่ึงกลุ่มต่างๆจะสร้างพระเจา้ในอุดมคติของตวัเอง 
คือถา้เป็นลวัะ ลกัษณะหนา้ต่อกจ็ะเหมือนกลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นกเ็ป็นได ้
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จังหวดัน่าน 
วดัถืมตอง ตําบลถืมตอง อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัถืมตองตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 บา้นถืมตอง สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีดินตั้งวดัมีเน้ือท่ี 6ไร่ 

2งาน 92 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย อุโบสถ วิหาร กฏิุสงฆ ์ ปูชนียวตัถุมีพระประธาน 
พระพทุธรูป วดัถืมตองสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2404  การบริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาสเท่าท่ี
ทราบนามคือ พระอคัคะ พระยศ ปุญฺญาวโร พระศรีนวลเฆฆตั้ง พระอินทา พระศรีวยั สิริจนฺโท 
พระเฉลียว พระสนิท ธมฺมวโร พระครูธรรมนนัทสุนทร2 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 97 องค ์ 
ปางมารวิชยั    91 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  90 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  1 องค ์

ปางประทบัยนื   6 องค ์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   86 องค ์

 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2383  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน   
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2451  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน   097 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    14 องค ์
2. ปิดทองทั้งองคแ์ละฐานดา้นหนา้   68 องค ์ 
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  5 องค ์
4. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  10 องค ์ 
5. ทารักอยา่งเดียว    1 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายคาํ    9 องค ์
2. ลายคาํแบบผา้ทิพย ์   1 องค ์ 
3. ลายแกะสลกัฐานบวั   27 องค ์ 

                                                            
2 ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8 (กรุงเทพฯ : กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ , 

2532), 1140. 
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4. ลายคาํแท่นแกว้    1 องค ์
5. ไม่มีการประดบัตกแต่ง    59 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    70 องค ์
2. ฐานบวั    28 องค ์
3. ฐานหนา้กระดาน   1 องค ์
4. ฐานเขียงซอ้นชั้นกนั   1 องค ์

 
วดับ่อสวก ตําบลบ่อสวก อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

 วดับ่อสวกตั้งอยู ่ เลขท่ี 1 บา้นบ่อสวก หมู่ท่ี 1 สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีดินตั้งวดัมี
เน้ือท่ี 1 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย วิหาร กฏิุสงฆ ์ ปูชนียวตัถุมีพระ
ประธาน พระพทุธรูป ซ่ึงวดัน้ี สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2365 3 
 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 26 องค ์ 
ปางมารวิชยั    25 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  25 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ปางประทบัยนื  1 องค ์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   23 องค ์

 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2342  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     014 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2460 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน      021 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    9 องค ์
2. ปิดทองทั้งองคแ์ละฐานดา้นหนา้   6 องค ์ 
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  6 องค ์

                                                            
3ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8 (กรุงเทพฯ : กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ , 

2532), 1182.  
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4. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  5 องค ์ 
5. ทารักอยา่งเดียว    - องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายคาํ    3 องค ์
2. ลายคาํแบบผา้ทิพย ์   - องค ์ 
3. ลายแกะสลกัฐานบวั   3 องค ์ 
4. ลายแกะสลกัผา้ทิพย ์   2 องค ์
5. ลายแกะสลกัดา้นหนา้เป็นผา้ทิพยห์ลงัฐานบวั 1 องค ์
6. ไม่มีการประดบัตกแต่ง    17 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    13 องค ์
2. ฐานบวั    9 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    2 องค ์
4. ฐานดา้นหนา้ผา้ทิพยห์ลงัฐานบวั  1 องค ์
5. ฐานหลุดหายไป    1 องค ์

 
วดันาซาว ตําบลนาซาว อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดันาซาว ตั้งอยูเ่ลขท่ี 14 บา้นนาซาว สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย อาคารเสนาสนะ

ประกอบดว้ย อุโบสถ กฏิุสงฆ ์ปูชนียวตัถุมีพระประธาน พระพทุธรูป  ซ่ึงวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 
2300  การบริหารการปกครอง มีเจา้อาวาสเท่าท่ีรทราบนาม คือ พระครูพรหมธรรมสุนทร 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 37 องค ์ 
ปางมารวิชยั    33 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  33 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ปางสามธิ   1 องค ์
ปางเปิดโลก   3 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   28 องค ์
พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2290 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     024 
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พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2447 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  035 
เทคนิคการประดับตกแต่ง 

1. ปิดทองทั้งองค ์    1 องค ์
2. ปิดทองทั้งองคแ์ละฐานดา้นหนา้   16 องค ์ 
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  7 องค ์
4. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  4 องค ์ 
5. ปิดทองส่วนองคแ์ต่ฐานทารักสลบัชาด  4 องค ์
6. ทาสีทองทั้งองค ์    4 องค ์
7. พระวรกายปิดทอง จีวรทาดว้ยชาด  2 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกัฐานบวั   1 องค ์ 
2. ลายแกะสลกัผา้ทิพย ์   1 องค ์
3. ไม่มีการประดบัตกแต่ง   35 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    20 องค ์
2. ฐานบวั    7 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    5 องค ์
4. ฐานเขียง    2 องค ์
5. ฐานแปดเหล่ียม    3 องค ์

 
วดัตาแก้ว ตําบลไชยสถาน อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

- ไม่ทราบประวตัิความเป็นมา- 
พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 50 องค ์ 

ปางมารวิชยั    41 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  41 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ปางสมาธิ   8 องค ์
ปางเปิดโลก   1 องค ์
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จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   38 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2301 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     003 011 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2446 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 043 044 
 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    3 องค ์
2. ปิดทองทั้งองคแ์ละฐานดา้นหนา้   26 องค ์ 
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  8 องค ์
4. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  9 องค ์ 
5. ปิดทองส่วนองคแ์ต่ฐานทารักสลบัชาด  1 องค ์
6. ทาสีทองทั้งองค ์    1 องค ์
7. พระวรกายปิดทอง จีวรทาดว้ยชาด  1 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายคาํ    1 องค ์
2. ลายแกะสลกัฐานบวั   9 องค ์ 
3. ลายแกะสลกัผา้ทิพย ์   1 องค ์
4. ลายแกะ กา้นขด    1 องค ์
5. ไม่มีการประดบัตกแต่ง   38 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    38 องค ์
2. ฐานบวั    11 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    1 องค ์

 
วดัต้นแก้วนาท่อ ตําบลนาซาว อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 

 พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

-ไม่ทราบประวตัความเป็นมา- 
พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 18 องค ์ 

ปางมารวิชยั    17 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  17 องค ์ 
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- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์
ปางเปิดโลก   1 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   16 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2356 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     010 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2473 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน      013 
 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    2 องค ์
2. ปิดทองทั้งองคแ์ละฐานดา้นหนา้   9 องค ์ 
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  1 องค ์
4. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  6 องค ์ 

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายคาํ    1 องค ์
2. ลายแกะสลกัฐานบวั   5 องค ์ 

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    13 องค ์
2. ฐานบวั    6 องค ์

  
วดัศรีเกดิ ตําบลไชยสถาน อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 

 พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 39 องค ์ 

ปางมารวิชยั    38 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  38 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ปางสมาธิ   1 องค ์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   32 องค ์

 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2305 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     008 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2446 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     019 
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เทคนิคการประดับตกแต่ง 

1. ปิดทองทั้งองค ์    2 องค ์
2. ปิดทองทั้งองคแ์ละฐานดา้นหนา้   - องค ์ 
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  - องค ์
4. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  1 องค ์ 
5. ทารักทั้งองค ์    1 องค ์
6. ทาสีทองทบัพระวรกายฐานทาสีแดง  35 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกัฐานบวั   4 องค ์ 
2. ลายแกะสลกัพรรณพฤกษา   2 องค ์
3. ลายช่องกระจก    1 องค ์
4. ไม่มีการประดบัตกแต่ง   32 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    10 องค ์
2. ฐานบวั    12 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    2 องค ์
4. ฐานส่ีเหล่ียมช่องกระจก   1 องค ์
5. ฐานลายพรรณพฤกษา   2 องค ์
6. ฐานฆณฑปปราสารท   1 องค ์
7. ฐานช่องกระจก    1 องค ์
8. ฐานหลุดหายไป    1 องค ์
 

วดัสะไมย์ ตาํบลนาซาว อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัสะไมย ์ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 บา้นสะไมย ์  หมู่ท่ี 2 สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีดินตั้งวดัมี

เน้ือท่ี 1 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย อุโบสถ กฏิุสงฆ ์ ปูชนียวตัถุมีพระ
ประธาน พระพทุธรูป ซ่ึงวนัน้ีสร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ.  2340  การบริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาส
เท่าท่ีทราบนามคือ พระกปับิลวตัถุ พระสุนนันทะ พระศรีวิชยั พระกนัทะวงศ ์พระหลวง พระคาํพิ
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ลอม พระอุทริยวงคษ์า พระบุญวาทปัญญาวงค ์พระขนัทะต๋าคาํ พระศรีทอง จนฺตสาโร เจา้อธิการ
อินเขียน เขมโก และพระมหาสุนทรกิตติปญฺโญ 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 14 องค ์ 
ปางมารวิชยั    14 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  14 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   8 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด  พ.ศ. 2376 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     004 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2455 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน      007 
 

เทคนิคการประดบัตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    3 องค ์
2. ปิดทองทั้งองคแ์ละฐานดา้นหนา้   - องค ์ 
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  7 องค ์ 
4. ทาสีทองทั้งองค ์    1 องค ์
5. พระวรกายปิดทอง จีวรทาดว้ยชาด  1 องค ์
6. ทาสีชมพ ู    1 องค ์
7. ไม่มีการลงรักปิดทอง   1 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกัฐานบวั   3 องค ์ 
2. ไม่มีการประดบัตกแต่ง   11 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    5 องค ์
2. ฐานบวั    9 องค ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                            164 

วดัม่วงเจริญราษฏร์ ตําบลบ่อสวก อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์  
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

-ไม่ทราบประวติัความเป็นมา- 
 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 3 องค ์ 
ปางมารวิชยั    3 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  3 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   2 องค ์
พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2442 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     003 

 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2449 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     001 
 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคแ์ละฐานดา้นหนา้   2 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  1 องค ์ 

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกัฐานบวั   1 องค ์ 
2. ลายผา้ทิพย ์    1 องค ์
3. ประดบักระจกจืน   1 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    1 องค ์
2. ฐานบวั    1 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    1 องค ์
 

วดัป่าคา ตําบลบ่อสวก อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
วดัป่าคา ตั้งอยูบ่า้นป่าคา หมู่ท่ี 2 สังกดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีดินตั้งวดัมีเน้ือท่ี 1 ไร่ 2 

งาน 10 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ปูชนียวตัถุมีพระประธาน 
พระพุทธรูป ซ่ึงวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2451 การบริหารและการปกครองมีเจา้อาวาสเท่าท่ีทราบ
นาม คือ พระอธิการตะ๊วงศ ์สมฺมสาโร 
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พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 1 องค ์ 

ปางมารวิชยั    1 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  1 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   - องค ์
 

วดัเชียงยนื ตําบลบ่อสวก อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

 วดัเชียงยนื ตั้งอยูเ่ลขท่ี 4 บา้นเชียงยนื สงักดัคณะสงฆม์หานิกายท่ีดินตั้งวดัมีเน้ือท่ี 5 
ไร่ 3งาน 80 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย กฏิุสงฆ ์ปูชนียวตัถุมีพระพทุธรูป โดยวดัเชียง
ยนื สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2410  

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 1 องค ์ 
ปางมารวิชยั    1 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  1 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

  
วดัพญาวดั ตําบลดู่ใต้ อาํเภอเมืองน่าน  จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์  
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัพญาวดั ตั้งอยูบ่า้นพญาวดั หมู่ท่ี 6 สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีดินตั้งวดัมีเน้ือท่ี 2 

ไร่ 10 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย วหิาร กฏิสงฆ ์ ปูชนียวตัถุมี พระประธาน 
พระพทุธรูป ซ่ึงวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1538 4แต่เดิมวดัน้ีเป็นศูนยก์ลางของเมืองน่าน ในสมยัท่ี
ยา้ยเมืองจากเวยีงภูเพียงแช่แหง้มาตั้งอยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้าน่าน  สถูปเจดียส์ร้างดว้ยศิลาแลง
ในราวพทุธศตวรรษท่ี 21  ท่ีรูปทรงและลกัษณะคลา้ย “พระเจดียก์ู่กดุ” หรือ “สุวรรณจงัโกฏิ” วดั
จารมเทวี จงัหวดัลาํพนู  

                                                            
4 ประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจักร เล่ม 8 (กรุงเทพฯ : กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ , 

2532), 1213. 
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พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 88 องค ์ 

ปางมารวิชยั    71 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  71 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   - องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด  พ.ศ. - พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     - 
 พระพุทธรูปใหม่สุด  พ.ศ. – พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     - 
 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคแ์ละฐานดา้นหนา้   5 องค ์ 
2. ปิดทองทั้งองค ์    18 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคฐ์านดา้นหนา้ และฐานดา้นหลงัทาชาด21 องค ์
4. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  7 องค ์
5. ปิดทองในส่วนองคฐ์านดา้นหนา้และฐานทารัก 20 องค ์
6. ทารักทั้งองค ์    5 องค ์
7. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  9 องค ์ 
8. ทารักในส่วนองค ์ฐานปิดทอง  1 องค ์
9. ทาสีทองทบั    1 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกัฐานบวั   7 องค ์ 
2. ลายผา้ทิพย ์    4 องค ์
3. ลายคาํ    2 องค ์
4. แกะสลกัลายกนก   1 องค ์
5. ไม่มีการประดบัตกแต่ง   74 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    66 องค ์
2. ฐานบวั    18 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    4 องค ์
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รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัพระญาวดั 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
ภาพท่ี  77 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                  ภาพท่ี 78  พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 พระพทุธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2396 จดัเป็นกลุ่มพระพทุธรูปไมล้ื้อ เมืองเชียง
แสน เน่ืองจากชุมชนบา้นพญาวดันั้นเป็นชุมชนท่ีชาวเชียงแสนเขา้มาตั้งรกรากอยู ่ โดยพระพทุธรูป
องคน้ี์จดัวา่เป็นกลุ่มช่างพื้นบา้นท่ีผสมผสานความเป็นลาวหลวงพระบางคือ การทาํรพระกรรณเป็น
รูปตวัซี พทุธลกัษณะของพระพทุธรูปองคน้ี์แสดงปางมารวิชยั พระวรกายอว้นเต้ีย พระอุระนูน
เกือบจะเป็นสนั พระศอใหญ่เกือบเท่าพระพกัตร์ พระศอจะเป็นร้ิวปลอ้งสามเสน้ ตามแบบ
พระพทุธรูปแบบไทล้ือ พระพกัตร์เหล่ียม พระโขนงโก่ง พระนาสิกแบน พระเนตรเหลือบตํ่า พระ
โอษฐเ์ลก็แยม้ พระกรรณเป็นตวัซี(แบบลาวเหนือ) พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมีสลกัแบบ
ง่ายๆเป็นทรงกรวย  

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
สกราชได ้1215 ตวัปีก่าเป้า เดือน 10 เมงวนั 4 ไทเมืองไส้ ปถมมูลสัทธาเจา้นอ้ยอินทะ เปน

เคา้พร้อมกบัดว้ยภริยาปุตตาปุตตี ลูกเตา้ชู่ตนไดส้้างยงัพุทธรูปเจา้ไวค้ ํ้าชูสาสนา อรหันตา อรหันตี 
มคฺคญาณ ํนิพาน ํปรม ํสุกข ํนิจจฺ ธุว ํธุว ํแทดี้หลีเทอะ 
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กลุ่มพระพุทธรูปปางประทบัยนื  
รูปแบบท่ี 1 ปางประทบัยนืเปิดโลก 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  79 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก               ภาพท่ี 80 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก    

 
 รูปแบบโดยรวมของพระพทุธรูปองคน้ี์น่าจะสร้างข้ึนโดยช่างหลวง จากการสอบถาม
เจา้อาวาสพระพทุธรูปองคน้ี์ถูกเคล่ือนยา้ยมาจากวดับุญยนื อาํเภอเวยีงสา เป็นพระพทุธรูปปาง
ประทบัยนืเปิดโลก ประทบัยนืบนฐานบวั 8 เหล่ียม แบบฐานเอวขดัซ่ึงฐานแบบน้ีมกัจะพบทัว่ไป
ในกลุ่มพระพทุธรูปยนืเมืองน่าน และกลุ่มพระพทุธรูปยนืเมืองหลวงพระบางโดยพระวรกาย
ค่อนขา้งสมส่วนตามพทุธลกัษณะ ท่ีมีพระกรยาวจนถึงเข่า พระพทุธรูปองคน้ี์ดูจากรูปแบบแลว้ 
ผสมผสานความเป็นลาวในส่วนท่ีมีพระกรรณขมวดหูเป็นรูปตวัซีอีกลงไปขา้งหลงัยาวเกือบคร่ึง
พระศอ และลกัษณะพระพกัตร์วงรี พระโขนงโก่งต่อกบัพระนาสิกท่ีแบน พระโอษฐห์นายิม้แบบ
ลาวหลวงพระบาง  และพระรัศมีเป็นเปลวท่ีตวดัข้ึนคลา้ยเปลวไฟซ่ึงเปนการสลกัค่อนขา้งละเอียด  
นอกจากน้ียงัคงความเป็นลกัษณะพื้นถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอยูคื่อ ถา้เป็นลาวเราจะวา่จะมีรัด
ประคต และจีบหนา้นางตรงสบง แต่พระพทุธรูปองคน้ี์ยงัรักษาแบบดั้งเดิมคือ ห่มคลุม(แบบ
ลา้นนา) และสงัฆาฏิแบบระตนโกสินทร์ ท่ีนิยมทาํเป็นแผน่หนาอยูต่รงกลางพระอุระยาวจรดพระ
นาภีปลายตดัตรง ส่วนการตกลงมาของจีวรทีคลุมลงมาชายทั้งสองขา้งตวดัข้ึนแลว้มว้นลงเป็นแบบ
หางปลาซ่ึงนิยมในกลุ่มพระพทุธรูปประทบัยนืในกลุ่มลาวเหนือเมืองหลวงพระบาง และกลุ่มลาว
ใตเ้วยีงจนัทร์ ถึงแมว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์จะไม่ปรากฏอายใุนการสร้าง แต่อาจจะสนันิษฐานไดว้า่
น่าจะร่วมสมยัหรือใกลเ้คียงกบักลุ่มพระพทุธรูปปูนป้ันวดับุญยนื อาํเภอเวยีงสา และกลุ่ม
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พระพทุธรูปไมป้างประทบัยนืท่ีวดัวิชุล ซ่ึงสามารถกาํหนดอายไุดว้า่น่าจะอยูใ่นช่วงตน้พทุธ
ศตวรรษท่ี 24 
 

รูปแบบท่ี 2 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก (เลียนแบบพระบาง) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ภาพท่ี 81 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก                      ภาพท่ี  82  พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก 

 
 พระพทุธรูปปางหา้มสมุทร วดัพญาวคั ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง โดยรูปแบบแลว้แสดงให้
เห็นถึงผมืีอช่างพื้นบา้นเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะสดัส่วนพระวรกายไม่สมส่วน คือมีขนาดเลก็เต้ีย  
พระหตัถย์าว พระรัศมีเลก็ พระเนตรมองตรงหางพระเนตรเฉียงข้ึนขา้งบน พระโอษฐเ์ลก็ พระ
กรรณเป็นรูปตวัซี พระเกศาแหลมเป็นหนามขนุนแบบลาว และในการแสดงปางของพระพทุธรูป
องคน้ี์ผดิสดัส่วนเป็นอยา่งมาก คือ ปรกติแลว้ปางหา้มสมุทรจะยกพระหตัถเ์ท่ากบัพระอุระ แต่
พระพทุธรูปองคน้ี์ไดย้กมือข้ึนเท่ากบัพระเศียร ซ่ึงช่างอาจจะเขา้ใจผดิในเร่ืองของสดัส่วนของ
พระพทุธรูปปางน้ีท่ีมีตน้แบบจากพระบางเมืองหลวงพระบางกเ็ป็นได ้ และถึงแมว้า่พระพทุธรูป
องคน้ี์ไม่สามารถกาํหนดปีท่ีสร้างแต่กอ็าจจะสนันิษฐานไดว้า่น่าจะอยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24 
เน่ืองจากในช่วงน้ีในสมยัรัตนโกสินทร์นิยมสร้างพระพทุธรูปปางหา้มสมุทรทรงเคร่ือง อิทธพลน้ี
น่าจะส่งใหก้บัเมืองหลวงพระบางท่ีเป็นเมืองประเทศราชและจากหลวงพระบางกน่็าจะส่งใหเ้มือง
น่านอีกทีหน่ึง เน่ืองจากทั้งสองเมืองน้ีมีความสมัพนัธ์กนัไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการเมือง 
พระพทุธศาสนา โดยเพาะการสร้างสรรคง์านพทุธศิลป์ท่ีทางเมืองน่านไดน้าํเอาช่างจากเมืองหลวง
พระบางมาสร้างพระพทุธรูปทั้งท่ีเป็นสาํริดและพระพทุธรูปไมซ่ึ้งปรากฏอิทธิพลของลาวลา้นชา้ง
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อยูม่ากจนทาํใหล้กัษณะหนา้ตาท่ีออกมาเป็นแบบศิลปะลา้นชา้ง ถึงแมว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์จะสร้าง
แบบช่างพื้นบา้นแต่ก่ยงัปรากฏอิทธิพลของลา้นชา้งอยูคื่อทาํหูตวัซีขมวดเขา้ การแสดงปางหา้มส
มุทธแบบรัตนโกสินทร์ผา่นทางหลวงพระบาง และการครองจีวรแบบอุดมคติคือห่มคลุมจีวรเรียบ
แนบพระวรกายซึงนิยมมากในกลุ่มลา้นนา ลา้นชา้ง  อาจกล่าวไดว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์สร้างดว้ยช่าง
พื้นบา้นโดยไดห้ยบิยกในส่ิงท่ีเคยเห็นนาํมาผสมผสานจึงทาํใหพ้ทุธลกัษณะมีความหลากหลาย โดย
ช่างน่าจะเป็นกลุ่มช่างเชียงแสนท่ีเพิ่งถูกกวาดตอ้นมาอยูบ่ริเวณน้ี 
 

วดัพระธาตุแช่แห้ง ตําบลฝายแก้ว อาํเภอภูเพยีง  จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
ประวติัความเป็นมาไดก้ล่าวถึงพญาการเมืองเจา้ผูค้รองเมืองวรนคร (ปัจจุบนัคือ อาํเภอ

ปัว จงัหวดัน่าน)  ลาํดบัท่ี 5  เม่ือปี จ.ศ. 715-725 ตรงกบัปี พ.ศ.  1896-1906  ทรงมีสัมพนัธไมตรีต่อ
กรุงสุโขทยัอีกทั้งทรงเป็นผูท่ี้เล่ือมใสในพระพทุธศาสนาและเห็นวา่พระพทุธศาสนาในสุโขทยัมี
ความรุ่งเรือง พระองคจึ์งอนัเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพิมพท์องคาํและพรพิมพเ์งินจากเจา้เมือง
สุโขทยัมาอยา่งละ 20 องค ์ เพื่อนาํมาประดิษฐานไวท่ี้เจดียบ์นดอยภูเพียงแช่แหง้ (วดัพระธาตุแช่
แหง้ในปัจจุบนั)  เม่ือปี พ.ศ.1896 แต่ในปีต่อมามีการอพยพยา้ยบา้นเมืองข้ึนในรัชกาลพญาการเมือง 
จึงมาตั้งเมืองใหม่อยูท่ี่ดอยภูเพียงแช่แหง้จนส้ินพระชนม ์5 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 1 องค ์ 
ปางมารวิชยั    1 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  1 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   1 องค ์
 
 
 
 

                                                            
5 เธียรชาย อกัษรดิษฐแ์ละคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์น่าน  (เชียงใหม่ : สนัติภาพการ

พิมพ,์ 2551), 44. 
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รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัพระธาตุแช่แห้ง 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                     
 
 ภาพท่ี 83 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                    ภาพท่ี 84  พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 
 พระพุทธรูปองค์น้ีประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร วดัพระธาตุแช่แห้ง บนบานเดียวกบั
กลุ่มพระพุทธรูปประธาน ความสาํคญัของพระพุทธรูปองคน้ี์ คือ  เจา้อตัถวรปัญโญ ผูค้รองเมือง
น่าน ในปี พ.ศ.2331-2353  โดยขอ้ความจารึกไดก้ล่าวไวว้่า “ (พระ)พุทธรูปองค์นี ้พ่อเจ้าฟ้าหลวง  
สร้าง ไว้ห้ือเป็นท่ีไหว้สาสักการบูชา แห่งคนและเทวดาทังหลาย ไปนานตราบ 5000 พระวรรษา แล 
นิพฺพานปจฺจโย โหตุ” ถึงแมว้่าจารึกจะไม่ไดก้ล่าวถึงปีท่ีสร้างไวแ้ต่สันนิษฐานไดว้่า สร้างข้ึนดว้น
เจา้หลวงอตัถวรปัญโย เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2347 ทางพระมหากษตัริยท์างกรุงเทพฯ ทรงเล่ือยยศข้ึน
เป็น “สมเด็จเจา้ฟ้าเมืองน่าน” และต่อมาตาํนานเมืองน่านเรียกพระนาม “ (สมเด็จ) เจา้ฟ้าหลวง” จึง
สนันิษฐานไดว้า่ พระพทุธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนระหวา่งปี พ.ศ. 2347-2353  
 รูปแบบของพระพุทธรูปองคน้ี์น่าจะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะลา้นนาท่ีปรากฏ
ออกมาในรูปสงัฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายเข้ียวตะขาบ ในขณะเดียวกนัก็ผสมผสานกบัศิลปะแบบ
รัตนโกสินทร์คือสังฆาฏิท่ีทาํเป็นแผ่นหนาอยู่กรงพระอุระยาวมาจนถึงพระนาภี  และอีกรูปแบบ
หน่ึงคือ ศิลปะลาวเหนือเมืองหลวงพระบางท่ีปรากฏออกมาในรูปของพระพกัตร์ค่อยขา้งกลมรีพระ
โขนงโก่งทาํเป็นเส้นขอบหนาต่อกัน พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็กหยงัโคง้ปลายตะหวดัข้ึน
เลก็นอ้ย พระกรรณยาน ใบหูทาํเป็นโคง้รูปตวัซีทั้งดา้นบนและดา้นล่าง รัศมีเป็นเปลวท่ีตวดัข้ึนไป 
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ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีค่อยขา้งโดดเด่นของกลุ่มพระพุทธรูปเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงความสัมพนัธ์ในดา้น
รูปแบบศิลปะนั้นค่อยขา้งจะรับอิทธิพลลาวมากกว่าอิทธิพลอ่ืนๆ เน่ืองจากในสมยัน้ี เจา้หลวง
อตัถวรปัญโญไดเ้ชิญช่างจากเมืองหลวงพระบางใหม้าสร้างงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาไม่วา่
จะเป็นพระพทุธรูป อาจกล่าวไดว้า่พระพุทธรูปในช่วงน้ีน่าจะไดรั้บอิทธิพลลาวเมืองหลวงพระบาง
เป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นตน้แบบของการสร้างงานพทุธศิลป์ในเมืองน่านเลยกว็า่ได ้
 

วดัแสงดาว ตาํบลฝายแก้ว อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัแสงดาว ตั้งอยูเ่ลขท่ี 65/2 บา้นร้องแหด หมู่ท่ี 2 สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีดินตั้ง

วดัมีเน้ือท่ี  3 ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบดว้ยวหิาร กฏิสงฆ ์ อุโบสถ ปูชนียวตัถุมี พระประธาน 
พระพทุธรูป  และเจดีย ์ ซ่ึงวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2427 การบริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาส
เท่าท่ีทราบนาม คือ  พ.ศ. 2457 พระครูอินตะ๊ อคฺควีโร พ.ศ. 2500 พระมหาจนัทร์ทอง ฐฺธมฺโม พ.ศ. 
2503 พระอธิการอเนก จิตฺตวฑฺฒโน พ.ศ. 2510 พระอธิการเจริญ ขนฺติโก พ.ศ. 2511 พระสมุห์ศรีลยั 
สุวฑฺฒโน6 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 1 องค ์ 
ปางมารวิชยั    1 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  1 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัแสงดาว 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1  
จากการสาํรวจพระพทุธรูปไมว้ดัแสงดาวพบวา่ เหลืออยูอ่งคเ์ดียว ประดิษฐานอยูใ่น

อุโบสถหลงัเลก็ พระพทุธรูปองคน้ี์ไม่สามารถทราบอายท่ีุฐานพระพทุธรูปได ้ เน่ืองจากไดถู้กสี
นํ้ามนัทาทบัจึงไม่สามารถทราบไดว้า่สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. ใด แต่เม่ือดูจากรูปแบบแลว้น่าจะอยู่
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24 เน่ือจากคลา้ยคลึงกบักลุ่มพระพทุธรูปไมป้างมารวิชยัวดัพระธาตุแช่แหง้ 
ท่ีเจา้อตัถวรปัญโญเป็นผูส้ร้างถวาย เม่ือพจิารณาพทุธลกัษณะพระพทุธรูปองคน้ี์ น่าจะเป็นกลุ่มช่าง

                                                            
6 เธียรชาย อกัษรดิษฐแ์ละคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์น่าน  (เชียงใหม่ : สนัติภาพการ

พิมพ,์ 2551), 1272. 
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หลวง พระวรกายค่อนขา้งอวบอว้นแลดูคอ่นขา้งสมส่วน พระองัสาผาย บั้นพระองคเ์ลก็ตามพทุธ
ลกัษณะของพระพทุธรูปไมล้า้นนา พระอุระนูน สงัฆาฏิแผน่ใหญ่ ยาวจรดจรดพระนาภี ตามแบบ
พระพทุธรูปรัตนโกสินทร์ พระศอสั้น พระพกัตร์ค่อนขา้งกลมรี พระโขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง พระ
โอษฐเ์ลก็ยิม้ ริมฝีปากเป็นร้ิวสามเสน้ ตามแบบจิตกรรมฝาผนงัน่าน พระหนุเป็นปม ภาพรวมแลว้
พระพกัตร์พระพทุธรูปองคน้ี์เป็นแบบพระพทุธรูปลา้นนา แต่ส่วนพระกรรณท่ีเป็นรูปตวัซี พระ
เกสาแหลมหนามขนุน และพระรัศมีเป็นเปลวตั้งเฉียงข้ึน คลา้ยกบัพทุธศิลปะแบบหลวงพระบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  85 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                    ลายเสน้ท่ี 83 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์ปรากฏอิทธิพลอยูส่ามสกลุช่าง คือ กลุ่ม
อิทธิพลพระพทุธรูปสาํริดลา้นนาท่ีแสดงออกในเร่ืองของพระพกัตร์  กลุ่มพระพทุธรูปแบบ
รัตนโกสินทร์แสดงออกในสงัฆาฏิท่ีนิยมทาํแผน่หนา และกลุ่มท่ีสาํคญัคือกลุ่มช่างหลวงพระบางท่ี
แสดงออกในสรูปของพระกรรณท่ีเป็นรูปตวัซี พระเกศาแหลมหนามขนุน 
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วดันํา้ล้อม  ตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดันํ้าลอ้ม ตั้งอยูบ่า้นนนํ้าลอ้ม สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีดินตั้งวดัมีเน้ือท่ี 2 ไร่1 งาน 

80 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกฏิุสงฆ ์ ซ่ึงวดัน้ีสร้างข้ึน
เม่ือปี พ.ศ. 2215 การบริหารและการปกครองเท่าท่ีทราบนาม คือ พระอธิการจนัทรโต พระครูรัต
นนนัทคุณ  

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 201 องค ์ 
ปางมารวิชยั    191 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  190 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  1 องค ์

ปางประทบัยนืเปิดโลก  9 องค ์
ปางหา้มสมุทร  1 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   - องค ์
 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดันํา้ล้อม 

กลุ่มพระพทุธรูปประทบัยนื ปางหา้มสมุทร 
รูปแบบท่ี 1   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                   
ภาพท่ี  86 พระพทุธรูปประทบัยนืหา้มสมุทร          ลายเสน้ท่ี 84 พระพทุธรูปประทบัยนืหา้มสมุทร     
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 พระพทุธรูปองคน้ี์ถูกจดัเกบ็ไวภ้ายในพิพิธภณัฑ ์ ไดถู้กจดัเกบ็ไวเ้ป็นหมวดหมู่ภายใน
ตูก้ระจก ซ่ึงพระพทุธรูปองคน้ี์เป็นพระพทุธรูปท่ีสร้างข้ึนถวายโดยเจา้เมืองเลน และครอบครัว ในปี 
พ.ศ.2377  ดงัจารึกไดก้ล่าววา่ “ จลุสักราชได้ 1196 ตัวเดือนยี ่ปถมสาสตร์ เพง เมงวัน 7 ปถมมูล
สัทธา เจ้าพญาเมืองเลนแลราชกญัญา ราชปุตตา ราชปุตตี นัตตา นัตตี กมุมาระกมุารี เวสยาวังกลูชู่
ตนชู่องค์ได้ส้างพุทธรูปเจ้าองค์น้ีไว้ไหว้แลปู ดีหลนิีพฺพานํ ปรมํ สุกขํ ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 87 จารึกบริเวณฐานพระพทุธรูปรูปไม ้ท่ีกล่าวถึงการสร้างถวายโดยเจา้เมือง เลน ท่ีถูกกวด
ตอ้นจากรัฐฉาน มาไวอ้ยู ่เมืองน่านบา้นเมืองเลน 
 

ลกัษณะของพระพทุธรูปเป็นปางประทบัยนืหา้มสมุทร ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผสมผสาน
ความเป็นล้ือจากเมืองเลน และล้ือจากเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงพระพทุธรูปองคน้ี์น่าจะเลียนแบบพระ
บาง ซ่ึงเป็นศิลปะลาวหลวงพระบางท่ีเป็นพระศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรลา้นชา้งมาแต่
โบราณ แต่ยงัแสดงความเป็นศิลปะล้ือเมืองเลนอยา่งชดัเจนคือนิยมทาํพระศอเป็นร้ิวหรือเป็นปลอ้ง
ชดัเจน คลา้ยกบัพระพทุธรูปชาวเขา ลกัษณะน้ีมกัจะพบทัว่ไปในบริเวณรัฐฉานในประเทศพม่า การ
ครองจีวรเรียบห่มคลุม สบงประกอบไปดว้ยรัดปะคต จีบหนา้นางซ่ึงเป็นอิทธิพลรัตนโกสินทร์ผา่น
มายงัเมืองหลวงพระบาง พระพกัตร์เหล่ียม(นิยมมากในกลุ่มพระพทุธรูปในเขตรัฐฉาน) พระโขนง
โก่ง พระเนตรมองตรง พระนาสิกแบบ พระโอษฐเ์ลก็เป็นคล่ืน พระกรรณยานเป็นรูปตวัซีแบบล้ือ 
พระเกศาสลกัป้ันรักติด พระอุษณีษะนูนข้ึนอยา่งชกัเจน พระรัศมีเป็นเปลวตั้งข้ึน ซ่ึงพระพทุธรูป
องคน้ี์อาจกล่าวสรุปไดน่้าจะมีการผสมผสานสองอิทธิพลคือ แบบล้ือท่ีมาจากรัฐฉาน และแบบล้ือ
จากหลวงพระบางท่ียงัคงผสมผสานอิทธิพลรัตนโกสินทร์  
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กลุ่มพระพุทธรูปปางมาวชัิย 
รูปแบบท่ี 1  

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  ภาพท่ี  88  พระพทุธรูปปางมารวิชยั                              ลายเสน้ท่ี  85 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 จดัวา่เป็นพระพทุธรูปกลุ่มเดียวกบั พระพทุธรูปปางหา้มสมุทร ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้นตน้ 
ซ่ึงสร้างข้ึนโดยชนชั้นปกครองหรือเจา้ ในปี พ.ศ  2370 ดงัจารึกไดก้ล่าววา่ “ จลุสักกะพทะได้ 1187 
ตัวปีเมืองใจ้ เดือนแปดออกคํา่ เจ้าปถมมุลสัทธา เจ้าพญาสรีสิทธิไชยมสาแลนางคาํแก้ว แลนายอชิ
ตะวงสา แลนางเกีย๋งคาํ แลพีน้่องยงัผู้ 1 ช่ือว่านางคาํเพยีงใจ ผู้ 1 ช่ือว่า นางทนแก้ว ได้ส้างพุทธรูป
ไว้โชตกะพุทธสาสนา ตราบ 5000 พระวัสสา แท้ดีหลนิีพฺพานํ ปจจฺโยโหตุ” ซ่ึงสลกัอยา่งประณีต
ค่อนขา้งสมส่วนตามแบบกลุ่มสกลุช่างหลวง พระวรกายผอมเพรียว พระองัสา บั้นพระองคเ์ลก็ 
พระกรเพรียวยาว น้ิวพระหตัถเ์สมอกนั ครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิเลก็ยาวจรดพระนาภี  พระศอเป็น
ร้ิว ปลอ้งตามแบบพระเจา้ล้ือ พระพกัตร์รีเกือบเหล่ียม พระโขนงโก่งแลเป็นเสน้ชดัเจน พระนาสิก
โด่ง พระโอษฐเ์ลก็หยกัปลายตวดัแบบพระเจา้สาํริดลา้นนา พระหนุเป็นต่อมกลมแลเป็นเห็นเป็น
เสน้ พระกรรณเป็นรูปตวัซีแบบล้ือ พระเกศาป้ันรักติด พระอุษณีษะนูน พระรัศมีหลุดหายไป แต่
พอสนันิษฐานไดว้า่ รัศมีน่าจะเป็นเปลวตั้ง แบบพระพทุธรูปปางหา้มสมุทร เน่ืองจากสร้างดว้ยสกลุ
ช่างเดียวกนัดงันั้นรูปแบบยอ่มส่งอิทธิพลถึงกนัอยา่งหลีกเหล่ียงไม่ได ้  
 อาจกล่าวโดยสรุปวา่พระพทุธรูปองคน้ี์คลา้ยกบัพระสิงห์สาม สาํริดลา้นนา ท่ีปรากฏ
อิทธิพลรูปแบบสุโขทยั และพ้ืนถ่ินจนลกัษณะนั้นลงตวั แต่กย็งัผสมผสานอิทธิพลของล้ือใน
องคป์ระกอบบางส่วนท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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รูปแบบท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  89 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                     ลายเสน้ท่ี 86 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 ลกัษณะองคป์ระกอบของพระพทุธรูปองคน้ี์ค่อนขา้งสมส่วน สร้างดว้ยช่างท่ีมีฝีมือ
หรืออาจจะเรียกวา่ช่างหลวงของกเ็ป็นได ้ ซ่ึงจารึกไดก้ล่าวถึงการสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2428 “สกราช
ได้ 1247 ปีดบัเร้า เดือน 4 เพง เมงวัน 5 นายร้อยนันท ิแลภริยา” ประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร (วชัรา
สนะ) ซ่ึงเป็นลกัษณะการนัง่ของพระพทุธรูปสาํริดเชียงแสนสิงห์หน่ึงท่ีนิยมมาในยคุคลาสสิกของ
ลา้นนา แต่ดว้ยอายขุองพระพทุธรูปองคน้ี์แลว้จะอยูใ่นช่วงยคุปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 แลว้ ซ่ึง
รูปแบบน้ีช่างอาจจะเคยพบเห็นรูปแบบการประทบันัง่ในรูปแบบน้ี แลว้นาํมาสร้าง โดยฐานท่ี
รองรับทาํเป็นบวักลีบใหญ่คัน่ดว้ยลูกแกว้อกไก่ซ่ึงเป็นฐานท่ีนิยมอยูใ่นช่วงน้ีซ่ึงเทียบไดก้บั
ลวดลาย รูปแบบขนัเอวเคร่ืองเขินในวฒันธรรมลา้นนา ครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิแผน่หนายาวจรด
พระนาภีปลายตดัตรงแบบอิทธิพลรัตนโกสินทร์ พระพกัตร์เป็นแบบล้ือ คือพระพกัตร์รีหนา้
อ่อนโยนคลา้ยเดก็ พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์ลก็ พระกรรณยาน
ใหญ่ตามรูปแบบท่ีนิยมในกลุ่มวฒันธรรณล้ือซ่ึงเทียบไดก้บัพระพทุธรูปไมใ้นกลุ่มวดัหนองบวั 
อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่านท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุล้ือเหมือนกนั ส่วนพระเกสา อุษณีสะ พระรัศมี ต่อ
กนัเป็นรูปทรงกรวย คลา้ยมงกฎุหรือชฏาแต่ไม่มีการทาํลายละเอียด  ซ่ึงคลา้ยกบักลุ่มล้ือท่ีเมืองมา้
ในเขตรัฐฉาน เมืองลา สหภาพพม่าในปัจจุบนั 
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วดัสวนหอม ตําบลในเวยีง อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัสวนหอม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1 บา้นสวนหอม สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย  ท่ีดินตั้งวดัมีเน้ือ

ท่ี 6 ไร่  3 งาน 80 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย วิหารกฏิุสงฆ ์ปูชนียวตัถุมี พระพทุธรูป 
ซ่ึงวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2366  การบริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาสเท่าท่ีทราบนาม คือ พระ
อธิการอุดธิยา พระอธิการอินตะ๊ พระอธิการบุญยนื พระอธิการสม พระครูธรรมรัตนโพธิ พระส
โกณ พระอ่ินแกว้ พระอธิการเทพวงศแ์ละ พระทอง ทีมายโุก7 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 8 องค ์ 
ปางมารวิชยั    8 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  8 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์
-  

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัสวนหอม 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยัลอ้มรอบดว้ยสาวก 
รูปแบบท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 90  พระพทุธรูปกบัสาวก                            ภาพท่ี 91 พระพทุธรูปกบัสาวก 

                                                            
7 เธียรชาย อกัษรดิษฐแ์ละคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์น่าน  (เชียงใหม่ : สนัติภาพการ

พิมพ,์ 2551), 1261. 
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จากการสมัภาษณ์เจา้อาวาสวดันํ้าลอ้มพบวา่ สมยัก่อนชาวบา้นมีการสร้างพระเจา้ไม้
ถวายวดัเป็นจาํนวนมากซ่ึงวางเรียงรายอยูบ่นแท่นแกว้ในพระวิหาร แต่ไดถู้กขโมยไปขาย บา้งกถู็ก
อนัเชิญโดยชาวบา้นเพื่อไวก้ราบไหวบู้ชา ทาํใหพ้ระพทุธรูปท่ีเหลือปัจจุบนันั้นมีอยู ่8 องค ์ แต่ใน 8 
องคน์ั้นมีอยูก่ลุ่มหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ กลุ่มพระพทุธรูป พร้อมกบัสาวกต 9 รูป ท่ียกมือกราบไหว้
พระพทุธรูปท่ีอยูต่รงกลาง บนฐานแปดเหล่ียม ซ่ึงเป็นปางท่ีแสดงเทศนาสัง่สอนหลกัธรรมแก่สาวก
ทั้งหลาย  ซ่ึงกลุ่มน้ีนิยมสร้างทัว่ไปในลา้นนาแต่ไม่มาก ดงัเช่น ท่ีวดัในจงัหวดัลาํปางท่ีวดัปงสนุก 
ลาํพนู วดับา้นหลุก แต่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากบัเมืองน่านแต่กพ็บสาวกเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
สามารถยนืยนัวา่มีการสร้างพระพทุธรูปกลุ่มท่ีลอ้มรอบดว้ยสาวกในลา้นนาอีกดว้ย 
 

วดัมหาโพธ์ิ ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมืองน่าน จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัมหาโพธ์ิ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 2 บา้นมหาโพธ์ิสงักดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีดินท่ีตั้งวดัมีเน้ือท่ี 

5 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย อุโบสถ กฏุสงฆ ์ ปูชนียวตัถุมีพระพทุธรูป 
ซ่ึงวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2217 การบริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาสเท่าท่ีทราบนามคือ พระ
อธิการบุญสาร พระปลดัล่ายคาํ สุวณฺโณ พระอธิการศรีนวล อินฺทวโํส 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 5 องค ์ 
ปางมารวิชยั    2 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  2 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ประทบัยนืเปิดโลก  3 องค ์
 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัมหาโพธ์ิ 
กลุ่มพระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษตัริยป์างประทบัยนืเปิดโลก 
รูปแบบท่ี 1 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษตัริย ์ 
พระพทุธรูปไมโ้บราณทรงเคร่ืองเป็นพระพทุธรูปรูท่ีสร้างข้ึนโดยเจา้เมือง ต่อมาไดมี้

การอพยพเคล่ือนยา้ยเม่ือเกิดนํ้าท่วมคร้ังใหญ่ในเมืองน่าน จึงไดย้า้ยมาสร้างวดัใหม่ พร้อมกบันาํ
พระพทุธรูปองคน้ี์มาเป็นประธานของวดั วดัน้ีมีช่ือเรียกวา่ วดัพระแกว้ (อยูใ่นบริเวณค่ายสุริยพงษ์
ในปัจจุบนั) ซ่ึงพื้นท่ีน้ีสูงกวา่บริเวณเมืองน่านเดิม ต่อมาไดเ้กิดไฟไหม ้ เหลือแต่พระพทุธรูป
ทรงเคร่ืองลม้อยู ่ ชาวบา้นท่ีมาพบเห็นจึงเกิดความอศัจรรยใ์นอยา่งยิง่ จึงนาํพระพทุธรูปไปตั้งไวท่ี้
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ตน้โพธ์ิแลว้ไดส้ร้างวดัมหาโพธ์ิข้ึน เม่ือสร้างเสร็จกไ็ดน้าํมาเป็นพระประธานของวดัตราบจนถึง
ปัจจุบนั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ภาพท่ี  92 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษตัริย ์                   ภาพท่ี 93  พระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษตัริย ์
 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองน้ีพบวา่ประดิษฐานบนแท่นแกว้เป็นพระประธานของวดั ซ่ึงมี
ขนาด สูง 260 เซนติเมตร รูปแบบกลุ่มพระพทุธรูปทรงเคร่ืองตน้อยา่งจกัรพรรดิราช ประกอบไป
ดว้ยมงกฎุทรงสูง กรรเจียกจร กณุฑล กรองศอ ทบัทรวง พาหุรัด ทองพระกร ทองพระบาท ชาย
ไหว ชายเครง โดยรูปแบบแลว้แสดงใหเ้ห็นอิทธิพลของพระพทุธรูปทรงเคร่ืองแบบรัตนโกสินทร์ 
คือทาํมงกฎุสูงมากเป็นมงกฎุครอบเฉพาะพระเศียร ไม่ยาวลงถึงส่วนหลงั ชายไหวชายเครงไม่
อ่อนไหวเท่าศิลปะอายธุยาตอนปลาย ส่วนพระพกัตร์ของพระพทุธรูปกลุ่มน้ีคลา้ยกบัพระพทุธรูป
ในสมยัรัชการท่ี 3 เป็นส่วนมาก คือพระพกัตร์น่ิงอยา่งหุ่น แต่พระพทุธรูปองคน้ี์กย็งัปรากฏอิทธิพล
พื้นเมือง แสดงใหเ้ห็นถึงช่างเมืองหลวงพระบางท่ีไดท้าํเลียนแบบกรุงรัตนโกสินทร์ มกัไม่แสดง
ปางหา้มสมุทรแบบรัตนโกสินทร์ แต่นิยมแสดงปางเปิดโลก คือ ท้ิงพระหตัถส์องขา้งลงมาตรงๆ
และลกัษณะอีกยา่งหน่ึงท่ีเป็นแบบท่ีนิยมคือ นิยมทาํพระกรรณขนาดใหญ่ ทาํหูเป็นรูปตวัซีทาํปลาย
ตวดัเขา้ขา้งในเป็นรูปกน้หอย พระพทุธรูปองคน้ี์น่าจะสร้างโดยช่างหลวงพระบางท่ีอยูใ่นเมืองน่าน
ซ่ึงความสมัพนัธ์น้ีปรากฏข้ึนในสมยัเจา้หลวงอตัถวรปัญโญ ท่ีเชิญช่างจากเมืองหลวงพระบางมา
สร้างพระพทุธรูปในเมืองน่านทาํใหพ้ระรูปส่วนใหญ่ท่ีพบในช่วงหลงัน้ีปรากฏอิทธิพลของลาว
ลา้นชา้งเป็นอยา่งมากดงัเช่นพระพทุธรูปทรงเคร่ืององคน้ี์ซ่ึงช่างน่าจะเลียบแบบพระพทุธรูปทรง
เคร่ืองแบบรัตนโกสินทร์ผา่นเมืองหลวงพระบาง เน่ืองจากพระพทุธรูปองคน้ี์ คลา้ยกลบักลุ่ม
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พระพทุธรูปทรงเคร่ืองตน้อยา่งจกัรพรรดิราช วดัเชียงทอง และวดัวิชุล ท่ีเป็นทรงเคร่ืองปางเปิด
โลก ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของสกลุช่างหลวงพระบาง  

อาจกล่าวไดว้า่เมืองน่านแมจ้ะเป็นเมืองประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ในส่วน
รูปแบบของงานช่างเก่ียวกบังานพทุธศิลป์ ค่อนขา้งท่ีจะปรากฏอิทธิพลรัตนโกสินทร์ผา่นจากเมือง
หลวงพระบางมากวา่ เน่ืองจากทั้งสองเมืองน้ีมีพื้นท่ีติดต่อกนัมีการคา้ขายบนเสน้ทางคา้เกลืออยูทุ่ก
ยคุทุกสมยัและปรากฏวา่มีการนาํเอาช่างจากเมืองหลวงพระบางมาสร้างสรรคง์านพทุธศิลป์ในเมือง
น่านเสมอ มากกวา่ท่ีจะไดไ้ดอิ้ทธิพลกรุงเทพโดยตรง  
 

วดัควัะ อาํเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

-ไม่ทราบประวติัความเป็นมาท่ีแน่ชดั- 
พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 63 องค ์ 

ปางมารวิชยั    63 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  63 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   23 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2247 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน    278 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2452 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน    289  
 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    6 องค ์
2. ปิดทองในส่วนองคฐ์านดา้นหนา้ และฐานดา้นหลงัทาชาด16 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  4 องค ์
4. ปิดทองในส่วนองคฐ์านดา้นหนา้และฐานทารัก 19 องค ์
5. ทารักทั้งองค ์  ฐานทารักสลบัชาด  2 องค ์
6. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  13 องค ์ 
7. ทาสีทองทบั    1 องค ์
8. ปิดทองในส่วนพระวรกายจีวรทาชาด  2 องค ์
9. ปิดทองทั้งองค ์ฐานทารักสลบัชาด  1 องค ์
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ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกัฐานบวั   11 องค ์ 
2. ลายผา้ทิพย ์    10 องค ์
3. ลายคาํ    1 องค ์
4. ลายประดบักระจกจืน   1 องค ์
5. ลายเขียนสี ดอกไมส่ี้กลีบ   1 องค ์
6. ลายวงกลมลอ้มดว้ยใบไม ้   1 องค ์
7. ไม่มีการประดบัตกแต่ง   38 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    30 องค ์
2. ฐานบวั    23 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    10 องค ์
 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัควัะ 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 ภาพท่ี  94  พระพทุธรูปปางมารวิชยั                          ภาพท่ี 95 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 กลุ่มพระพทุธรูปวดัควัะ ถูกเกบ็ไวใ้นกฏิุเจา้อาวาส ชั้นสองภายในตูก้ระจกท่ีทางวดัได้
จดัเกบ็ไว ้ โดยเฉพาะพระพทุธรูปองคน้ี์ถือไดว้า่เป็นพระพทุธรูปท่ีมีอายเุก่าท่ีสุดในลา้นา คือมีอาย ุ
จ.ศ.1066 หรือ พ.ศ. 2247 ในสมยัตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า ในสมยัพญาซา้ย พ.ศ.2250-2251 ท่ี
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บา้นเมืองถูกเผาและถูกท้ิงร้างไป แต่พระพทุธรูปองคน้ี์อยูอ่าํเภอท่าวงัผาซ่ึงค่อนขา้งห่างจา
ศูนยก์ลางค่อนขา้งมากซ่ึงเป็นเหตุผลท่ียงัคงเหลือพระพทุธรูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเท่าท่ีพบมา อาจกล่าวได้
วา่การสร้างพระพทุธรูปไมใ้นลา้นนานั้นน่าจะมีมานานแลว้แต่เน่ืองจากเหตุผลความเส่ือมของวสัดุ
ท่ีทาํดว้ยไมท่ี้ยอ่มผพุงัไปตามกาลเวลา   

ลกัษณะพทุธรูปองคน้ี์เป็นลกัษณะพ้ืนถ่ิน สลกัจากไมส้องท่อน คือส่วนองคพ์ระแยก
ออกจากส่วนฐาน โดยส่วนฐานเป็นฐานบวัหรือฐานเอวขนั และตรงกลางฐานปรากฏช่องส่ีเหล่ียม
เพื่อใส่ชะตาของผูส้ร้าง ซ่ึงคนลา้นนาในอดีตนิยมสร้างพระพทุธรูปแลว้มกัจะเขียนชะตาของตนเอง
ใส่ไวก้บัของท่ีถวาย เพื่อต่อชีวิตใหย้นืยาว ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีพบในกลุ่มเมืองแพร่ เมืองน่าน
ลาํปาง และเชียงใหม่ ส่วนฐานดา้ยหนา้พบวา่เป็นฐานผา้ทิพย ์ เป็นฐานท่ีนิยมมากในสมยัอยธุยา
เร่ือยมาจนถึงรัตนโกสินทร์ แสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบฐานน้ีเก่าท่ีสุดในลา้นาเลยกว็า่ได ้  ในส่วนพระ
วรกายอว้นเต้ีย พระองัสาใหญ่ บั้นพระองคอ์วบอว้น น้ิวพระหตัถเ์สมอกนั พระศอสั้น พระพกัตร์
ค่อนขา้งรี พระโขนงโก่งเป็นเสน้เลก็ๆ พระนาสิกโด่งเป็นสนั พระโอษฐแ์ยม้เลก็หยงัเป็นคล่ืน พระ
กรรณยาน หูเป็นตวัซีขมวดเขา้ดา้นในเป็นรูปกน้หอยซ่ึงเป็นรูปแบบพระกรรณของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ล้ือ พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมีทรงกรวย ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะพื้นถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 96 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                               ภาพท่ี 97 พระพทุธรูปปางมารวิชยั  
 กลุ่มพระพทุธรูปเก่าท่ีในลา้นนา ปีพ.ศ. 2247 วดัควัะ อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
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รูปแบบท่ี 2  
ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ในการสร้าง แต่ลกัษณะเด่นของพระพทุธรูปองคน้ี์ค่อนขา้งมีความ

แตกต่างจากพระพทุธรูปองคอ่ื์นๆ คือตั้งแต่พระเศียรจนถึงพระรัศมีนั้นต่อกนัเป็นช้ินเดียวคลา้ยกบั
มงกฎุ พทุธลกัษณะผอมเพรียวพระองัสาใหญ่บั้นพระองคอ์วบอว้น สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี 
ปรากฏเสน้ของสงัฆาฏิสองเสน้ ครองจีวรห่มเฉียง พระศอเป็นร้ิว พระพกัตร์เหล่ียม พระโขนงโก่ง 
พระเนตรมองตรง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์ลก็ พระกรรณใหญ่ ยาว ทาํเป็นรูปตวัซี โดยกาง
ออกมาดา้นขา้ง ซ่ึงเป็นลกัษณะพระกรรณในกลุ่มพระพทุธรูปไทล้ือ และกลุ่มลา้นนาท่ีพบนั้นจะ
พบในกลุ่มของเมืองแพร่ เมืองน่าน ลาํปาง ส่วนพระเกสาไปจนถึงพระรัศมีเป็นรูปแบบคลา้ยมงกฎุ 
ท่ีประกอบไดด้ว้ยรัดเกลา้ บวัซอ้นกนัสองชั้น ต่อดว้ยทรงกรวยคัน่ดว้ยบวัวงกลม กบัรัศมีเป็นบวั
สาย 

 
 
 
 
 
 

 
                   
 

 
  ภาพท่ี  98 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                     ลายเสน้ท่ี 87  พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
  
 อาจกล่าวไดว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์มีลกัษณะท่ีแตกต่างกวา่พระพทุธรูปทัว่ไป ท่ีคลา้ย
กบัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองแต่ไม่ใช่ ซ่ึงอาจเป็นรูปแบบลกัษณะเฉพาะของของพ้ืนถ่ิน และถือไดว้า่
อาจจะเป็นพระพทุธรูปในกลุ่มไทล้ือ ท่ีนิยมทาํพระกรรณตั้ง (หูกลาง) ความหลากหลายน้ีเองเป็น
ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวไทล้ือมกัมีอิสระในการสร้างพระพทุธรูปอยา่งแทจ้ริง ท่ีมกัจะนาํเอาองครู้์
ในส่ิงท่ีเคยเห็น หรือจินตนาการจากความคิดของตวัเองใส่ในการท่ีสร้าง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณะของคน
กลุ่มน้ีโดยแท ้
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รูปแบบท่ี 3  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  99 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                      ลายเสน้ท่ี 88 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
  พระพทุธรูปองคน้ี์จดัไดว้า่เป็นกลุ่มพระเจา้ล้ือ ท่ีน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกบัพระพทุธรูปท่ี
วดันํ้าลอ้มท่ีเจา้เมืองเลนไดส้ร้างถวาย กลุ่มวดัสวนตาล และวดัพญาวดั ลกัษณะพระวรกายอว้นเต้ีย 
พระองัสาใหญ่ บั้นพระองคอ์วบอว้น พระศอเป็นร้ิวเป็นปลอ้งชดัเจน นิยมมาในกลุ่มไทล้ือ พระ
พกัตร์เหล่ียม พระกรรณเป็นรูปตวัซี พระเกสาสลกัเป็นตาราง พระรัศมีเป็นเปลว 
 

รูปแบบท่ี 4  
กลุ่มพระพทุธรูปน้ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีไม่เหมือนกบัพระพทุธรูปกลุ่มอ่ืน ท่ีปรากฏ

อิทธิพล ไทล้ือ ไทเขิน ไทลาว แต่พระพทุธรูปกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะท่ีเป็นพื้นถ่ินเป็นอยา่งมาก หรือ
เป็นแบบพื้นบา้น ท่ีมกัจะแกะสลกัแบบละเอียด และแบบท่ีสลกัไม่ละเอียด ถือวา่เป็นลกัษณะเด่น
ของสกลุช่างในยคุน้ีมาก ดงัเช่นพระพทุธรูปองคน้ี์เลขทะเบียน 256 เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ประทบันัง่บนฐานผา้ทิพย ์สลกัเป็นลวดลายกนกสามหวัเป็นชายผา้ทั้งสองขา้ง อยา่งละเอียด ถือได้
วา่เป็นรูปแบบท่ีรับอิทธิพลของอยธุยาตอนปลาย จนถึงยคุรัตนโกสินทร์ท่ีมกัทาํลวดลายกนกท่ีมี
หลกัเกณฑใ์นการทาํ ซ่ึงถือไดว้า่เป็นฐานผา้ทิพยท่ี์มีลกัษณะโดดเด่นของพระพทุธรูปไมท่ี้พบใน
ลา้นนาเลยกว็า่ได ้ พระวรกายอว้นเต้ีย พระองัสาใหญ่ บั้นพระองคอ์วบอว้น สงัฆาฏิใหญ่ ยาวจรด
พระนาภีปลายตดัตรงมีการประตกแต่งสงัฆาฏิเป็นลายปูนป้ันแต่ไดก้ะเทาะออกไปมากแลว้แต่ยงัคง
เหลือใหเ้ห็นถึงเทคนิคการทาํไดเ้ป็นอยา่งดี และเทคนิคน้ีพบวา่อิยมทาํใหก้ลุ่มพระพทุธณูปไมใ้น
เขตเชียงตุง และกลุ่มไทล้ือ พระพกัตร์เหล่ียม หนา้ดูดุดนั ตามแบบพื้นถ่ินชดัเจน พระโขนงโก่ง
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ปลายตกลง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์ลก็หยกั พระกรรณเอียงไปขา้งหลงัเกือบ
แนบเศียร ทาํเป็นรูปตวัซี พระเกศาแหลมหนามขนุน ป้ันดว้ยรักสมุกเป็นเทคนิคท่ีพบทัว่ไปใน
ลา้นนา พระรัศมีเป็นกรวยเหล่ียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 100 พระพทุธรูปางมารวิชยัทะเบียน 256    ภาพท่ี 101 พระพทุธรูปางมารวิชยัทะเบียน 267 
  

สาํหรับพระพทุธรูป หมายเลขทะเบียน 267 จดัไดว้า่เป็นกลุ่มพื้นถ่ินอีกกลุ่มหน่ึงท่ีมี
ลกัษณะท่ีค่อนขา้ง จะสลกัดว้ยช่างท่ีมีความชาํนาน โดยลกัษณะ พระพทุธรูปองคน้ี์ ประทบันัง่ทบั
นัง่ขดัสมาธิราบ บนฐานผา้ทิพยแ์บบง่ายๆ ท่ีมีฉตัร หรือร่มกางไวเ้หนือพระเศียรซ่ึงเป็นลกัษณะท่ี
เจอไดใ้นกลุ่มเมืองน่าน ลาํปาง พทุธลกัษณะ พระวรกายสูงเพรียว ค่อนขา้งสมส่วน พระองัสาใหญ่
บั้นพระองคย์งัอวบอว้นตามแบบพ้ืนถ่ิน สงัฆาฏิยาวใหญ่ปลายตดัตรง พระศอเป็นร้ิวสามเสน้ พระ
พกัตร์รี พระโขนงโคง้เลก็นอ้ย พระเนตรมองตรง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์ลก็ พระกรรณเลก็ยาน
เป็นรูปตวัซี พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมีเป็นบวัเหล่ียม 
 อาจกล่าวไดว้่ากลุ่มพระพุทธรูปท่ีมีลกัษณะพ้ืนถ่ินนั้นพบมากในลา้นนาในยุคภายใต้
อิทธิพลรัตนโกสินทร์ท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งมีความแตกต่างไปจากพระพุทธรูปกลุ่มอ่ืน แต่ลกัษณะ
เด่นของกลุ่มน้ี คือการนาํเอารูปแบบอิทธิพลต่างๆไม่วา่จะเป็นแบบรัตนโกสินทร์ แบบลา้นนา แบบ
ล้ือ แบบไทลาวมาผสมผสานให้เกิดมีลักษณะท่ีเฉพาะตวัข้ึน  บนพื้นฐานรูปแบบเดียวกันคือ 
พระพทุธเจา้ 
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วดัหนองบัว ตาํบลป่าคา อาํเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัหนองบวั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 106 บา้นหนองบวั หมู่ท่ี 5 สงักดัคณะสงฆ ์มหานิกาย ท่ีดินตั้ง

วดัมีเน้ือท่ี 4 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ 
กฏิุสงฆ ์ศาลาอเนกประสงค ์หอกลอง หอระฆงั ปูชนียวตัถุ มีประประธานเป็นพระพทุธรูปปูนป้ัน 
และพระพทุธรูปไมต่้างๆ ซ่ึงวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ.  2215  ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ครูบาหลวงสุนนั
ทะไดท้าํการยา้ยวดั โดยสร้างข้ึน ณ ท่ีอยูปั่จจุบนัแห่งน้ี การบริหารและการปกครอง  มีเจา้อาวาส
เท่าท่ีทราบนาม คือ ครูบาหลวงสุนนัตะ พระสุนนัตะ พระอภิวงษ ์ พระครูศีลคุณธาดา และพระเทพ
วงศ ์สทฺธาธิโก8 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 1 องค ์ 
ปางมารวิชยั    1 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  1 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัหนองบัว 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  
จากการสอบถามชาวบา้นวดัหนองบวัพบวา่ หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นกลุ่มไทล้ือท่ีไดถู้ก

กวาดตอ้นมาจากสิบสองปันนาบา้นหนองบวั กลุ่มน้ีไดส้ร้างพระพทุธรูปไมถ้วายวดัเป็นจาํนวน
หลายองคม์าก ซ่ึงปัจจุบนัถูกไดเ้กบ็ไวภ้ายในกฏิุเจา้อาวาส เพื่อป้องกนัการโจรกรรม ซ่ึงผูศึ้กษาได้
เขา้ไปสอบถามเร่ืองการขอเกบ็ขอ้มูล แต่ไดรั้บการปฏิเสธจากเจา้อาวาสเน่ืองจากหอ้งท่ีเกบ็นั้นมี
กรรมการถือกญุแจอยูห่ลายคนและการจะเปิดไดน้ั้นตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากกรรมการทั้งหมด
ถึงจะเปิดได ้ แต่กย็งัพบวา่มีตวัอยา่งในการศึกษารูปแบบพระพทุธรูปในคร้ังน้ี 1 องค ์ คือ 
พระพทุธรูปไมท่ี้วางอยูห่นา้พระประธาน ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปองคเ์ดียวท่ีเหลืออยู ่ แสดงใหเ้ป็นเห็น
ถึงรูปแบบของพระพทุธรูปแบบไทล้ือค่อนขา้งชดัเจน ท่ีแสดงในในรูปแบบของ ใบหูใหญ่กาง โคง้
ตวัซี หนา้กลมอมยิม้ คลา้ยหนา้เดก็ซ่ึงนิยมมากในกลุ่มน้ี   

 
                                                            

8  เธียรชาย อกัษรดิษฐแ์ละคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์น่าน  (เชียงใหม่ : สนัติภาพการ

พิมพ,์ 2551), 1275. 
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   ภาพท่ี 102 พระพทุธรูปปางมารวิชยั วสัดุไม ้                ภาพท่ี 103   พระประธานปูนป้ัน 
 
 พทุธลกัษณะคลา้ยกบัพระประธานปูนป้ัน ท่ีแสดงปางมารวิชยั น้ิวพระหตัถเ์สมอกนั 
ครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตดัตรง พระศอเป็นร้ิวปลอ้ง พระพกัตร์รีเกือบ
เหล่ียม พระโขนงโคง้ หางค้ิวตก พระเนตรมองตรง พระนาสิกแบน พระโอษฐเ์ลก็ พระกรรณใหญ่ 
ตั้ง บาน  เป็นรูปตวัซี พระเกศาเป็นหนามขนุนป้ันดว้ยรัก พระรัศมีเป็นกรวยเหล่ียมสูง แต่พระ
ประธานเป็นเปลว ซ่ึงจากการเปรียบเทียบแลว้พบวา่พระพทุธรูปไมน้ั้นน่าจะสร้างเลียนแบบ
พระพทุธรูปประธาน ซ่ึงถือวา่การสร้างพระพทุธรูปเลียนแบบนั้นเป็นท่ีนิยมมากในยคุนั้น เน่ืองจาก
ช่างนิยมสร้างในส่ิงท่ีตวัเองเห็น 
 

วดัท่าล้อ ตําบลฝายแก้ว อาํเภอภูเพยีง จังหวดัน่าน (ในพพิธิภัณฑ์) 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัท่าลอ้ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 68 บา้นท่าลอ้ สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย ท่ีติดตั้งวดัมีเน้ือท่ี 5 ไร่ 

72 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย อุโบสถ กฏิุสงฆ ์ปูชะนีวตัถุมีพระประธาน พระพทุธรูป 
เจดีย ์โดยวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 1890 การบริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาสเท่าท่ีทราบนามคือ  
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พ.ศ. 2451-2494 ครูบาขตัยวงศ ์ ขตฺติโย พ.ศ. 2494-2516 พระครูสิริคุณาฐา (เมือง เตชวโร) พ.ศ. 
2525 -2531 พระใบดีกาดาํรง ธมฺมานนฺโท9 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 14 องค ์ 
ปางมารวิชยั    9 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  7 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  2 องค ์

ปางประทบัยนืเปิดโลก  4 องค ์
ปางประธานอภยั  1 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   - องค ์
 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัท่าล้อ 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  
พระพทุธรูปองคน้ี์จดัแสดงอยูภ่ายในตู ้ ในพิพิธภณัฑ ์ น่าน  ซ่ึงรูปแบบของ

พระพทุธรูปองคน้ี์มีความแตกต่างจากพระพทุธรูปทัว่ไปท่ีพบ และสามารถจกักลุ่มไดว้า่เป็นกลุ่ม
พระพทุธรูปไทล้ือ ท่ีนิยมทาํเป็นพระพทุธรูปประทบันัง่บนขนบนาค ท่ีเป็นรูปเศียรนาคซอ้นกนั
สองหวั ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มพระพทุธรูปในศิลปะลาว เขมร และรัตนโกสินทร์ท่ีนิยมทาํนาคแผ่
พงัพานหลายเศียร จากเอกสารภาพถ่ายเก่า เมืองล้ือในแถบรัฐฉานและสิบสองปันนาพบวา่นิยม
สร้างพระพทุธรูปนาคปรกท่ีซอ้นกนัสองศียร ซ่ึงคนกลุ่มน้ีค่อนขา้งจะมีความเช่ือเร่ืองนาคมาเป็น
เวลานาน และท่ีนิยมทาํสองเศียรถือไดว้า่เป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มไทล้ือท่ีเป็นรูปแบบท่ี
ปราศจากอิทธิพลภายนอกอยา่งเห็นไดช้ดั ในส่วนพทุธลกัษณะเหมือนกบัพระเจา้ไมล้ื้อทัว่ไป คือหู
ตั้ง เป็นรูปตวัซี พระพกัตร์คลา้ยเดก็ 

 
 
 
 
 

                                                            
9  เธียรชาย อกัษรดิษฐแ์ละคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์น่าน (เชียงใหม่ : สนัติภาพการ

พิมพ,์ 2551), 1143. 
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  ภาพท่ี 104 พระพทุธรูปปางสมาธิ นาคปรก           ภาพท่ี 105  พระพทุธรูปปางสมาธิ นาคปรก 
  

รูปแบบท่ี 2  อิทธิพลพระเจา้พม่า (เมืองมณัฑะเลย)์ 
จดัไดว้า่เป็นกลุ่มพระพทุธรูปท่ีมีอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24 แบบมณัฑะเลย ์ ซ่ึง

เป็นอิทธิพลท่ีเขา้มากบักลุ่ม ไทใหญ่ พม่า ท่ีเขา้มาทาํป่าไมใ้นลา้นนาในยคุอาณานิคมท่ีตดัไม้
ส่งออกใหอ้งักฤษ ซ่ึงคนกลุ่มน้ีเองไดเ้ขา้มาสมัปทานป่าไมจ้ากเจา้หลวง ผลจากการคา้ขาย ร่ํารวย 
ทาํใหเ้กิดการสร้างวดัแบบ พม่า ไทใหญ่ เพื่อเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน ท่ีสาํคญัมกันิยมสร้าง
พระพทุธรูปแบบเมืองมณัฑะเลย ์

พทุธลกัษณะของพระพทุธรูปองคน้ี์ ประทบันัง่บนฐานบวั ประดบัตกแต่งดว้ยกระจก
สี ประทบันัง่ขดัสมาธิเพชรท่ีรัฐอิทธิพลพทุกาม ปางมาวิชยัพระหตัถเ์สมอกนั ค่อนขา้งใหญ่ พระ
วรกายทึบตนัพระองัสาใหญ่ บั้นพระองคอ์วบอว้น ครองจีวรห่มเฉียงเป็นร้ิวสงัฆาฏิทบัซอ้นกนั
เสมือนจริง ประดบักระจกสี ตามแบบพระพทุธรูปสกลุช่างมณัฑะเลย ์พระศอเป็นร้ิวสามเสน้ พระ
พกัตร์ค่อนขา้งรี พระโขนงโคง้เลก็นอ้ย พระเนตรมองตรง พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐใ์หญ่หยกั 
พระกรรณยานจนถึงพระองัสาเป็นลกัษณะเฉพาะสกลุช่างน้ี พระเกศาป้ันรักติดกระจกสี พระ
อุษณีษะนูนใหญ่ ไม่มีพระรัศมี ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์ จดัวา่อยูใ่นกลุ่มพระพทุธรูปไม้
พม่าสกลุช่างมณัฑะเลย ์
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  ภาพท่ี 106 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                           ลายเสน้ท่ี  89 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
กลุ่มพระพุทธรูปปางเปิดโลก 

รูปแบบท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 107 กลุ่มพระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก 

      
พระพทุธรูปปางเปิดโลกถือไดว้า่ เป็นปางท่ีนิยมมากในกลุ่ม ไทล้ือ ไทลาว ซ่ึงอาจ

เก่ียวขอ้งกบัพทุธประวติัท่ีไดก้ล่าวถึงพระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์คร้ังไปโปรด
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พระมารดา ไดแ้สดงปางเปิดโลกทั้งสาม คือ โลกสวรรค ์ โลกมนุษย ์และโลกนรกเพื่อช่ืนชมบารมี
ของพระพทุธองค ์ 

พระพทุธรูปองคน้ี์ถือไดว้า่เป็นรูปแบบฝีมือช่างหรือไดรั้บอิทธิพลการสร้าง
พระพทุธรูปประทบัยนืแบบลาวลา้นชา้งกว็า่ได ้เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัพระพทุธรูปสาํริด ปางเปิด
โลก พิพิธภณัฑห์อพระแกว้ เมืองจนัทะบูลี กาํแพงนครเวียงจนัทร์ ท่ีสร้างข้ึนในสมยั พระไชย
เชษฐาธิราชท่ี 3 (เจา้สิริบุญสาร)ท่ีหล่อข้ึนในปี พ.ศ. 2298  (ภาพท่ี) พทุธลกัษณะพระพทุธรูปไม้
องคน้ี์มีลกัษณะใกลเ้คียงศิลปะลาวอยา่งเห็นไดช้ดั คือ ปลายจีวรทั้งสองขา้งตวดัข้ึน ปลายตวดัลง 
คลา้ยหางปลา ท่ีนิยมมากและคงเป็นลกัษณะเฉพาะของสกลุช่างลาวเลยกว็า่ได ้ พระกรทั้งสองขา้ง
ยาวอ่อนโคง้ ครองจีวรห่มเฉียงมีสงัฆาฏิปลายตดัตรง ท่ีแตกต่างจากพระสาํริดท่ีไดก้ล่าวมาดงัภาพ 
พระศอเป็นร้ิว ปลอ้ง พระโขนงสั้นโก่งเลก็นอ้ย พระเนตรมองตํ่า พระนาสิกใหญ่แบน พระโอษฐ์
ใหญ่หยกัอยา่งเห็นไดช้ดั พระกรรณยานเป็นรูปตวัซีขมวดเขา้ดา้นใน พระเกศาแหลมหนามขนุน
ป้ันดว้ยรัก(ตามแบบลาว) พระรัศมีไดห้ลุดหายไป เหลือเฉพาะเดือยท่ีเป็นเหลก็ติดอยู ่ อาจ
สนันิษฐานไดว้า่รัศมีท่ีหลุดหายไปนั้นอาจจะเป็นรัศมีท่ีเป็นเปลว ซ่ึงเป็นรัศมีท่ีนิยมมากในกลุ่มพระ
ลาวลา้นนาชา้ง  
 

วดัชนะไพรี  ตําบลแสนทอง อาํเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน(ในพพิธิภนัฑ์) 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัชนะไพรี ตั้งอยู่เลขท่ี 28 บา้นแฮะ หมู่ท่ี 8 ตาํบลแสนทอง อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดั

น่าน สังกดัคณะสงฆ ์มหานิกาย ท่ีดินตั้งวดัเน้ือท่ี 2 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา  อาณาเขตทิศเหนือจรด

ท่ีดินเอกชน ทิศใตจ้รดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบดว้ยอุโบสถ กุฏิสงฆ ์ปูชณียวตัถุมี

พระพทุธรูป วดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2411 ชาวบา้นเรียกวา่วดัแฮะ 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 10 องค ์ 
ปางมารวิชยั    9 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  9 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ปางประทบัยนืเปิดโลก  1 องค ์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   - องค ์
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รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัชนะไพรี 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  108  พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                    ลายเสน้ท่ี 90 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 อาจกล่าวไดว้่าพระพุทธรูปองคน้ี์น่าจะเป็นกลุ่มพระพุทธรูปไทล้ือ ท่ีสลกัอย่างง่ายๆ 

ประทบันัง่บนฐานบวัลูกแกว้อกไก่ ปางมารวิชยั ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิใหญ่หนาซอ้นสองชั้น 

พระศอเป็นร้ิวปลอ้ง(แบบล้ือ) พระพกัตร์หนา้เด็ก พระโขนงโก่งสั้นเล็กนอ้ยมีสองเส้น พระเนตร

เหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์ลก็ พระกรรณยางกางเป็นรูปตวัซีมว้นเขา้ดา้นในตามแบบไท

ล้ือ พระเกสาสลกัเป็นตาราง อุษณีสะเป็นปลอ้งวงกลมซอ้นสามชั้น พระรัศมีค่อนขา้งจะโดดเด่น

กวา่พระรัศมีท่ีเคยพบมาและพบว่ามีรูปแบบเดียวเท่านั้น คือเป็นรัศมีท่ี กลีบบวัแหลมรองรับ รัศมีท่ี

เป็นทรงกรวยเหล่ียมท่ีสลกัเป็นรูปกลีบบวั โดยปลายของรัศมีเป็นรูปคลา้ยหมอ้นํ้า 
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กลุ่มพระพุทธรูปทรงเคร่ืองจักรพรรดิราช  ในพพิธิภณัฑ์ อาํเภอเมืองจังหวดัน่าน 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี  109 พระพทุธรูปทรงเคร่ือง                                         ลายเสน้ท่ี  91 พระพทุธรูปทรงเคร่ือง  

 พระพุทธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชองคน้ี์ประดิษฐานอยู่ภายในหอคาํเมืองน่าน อยู่

ภายในพิพิธภณัฑ ์มีขนาดสูงประมาณสองเมตรกว่า  ไดย้า้ยมาจากวดับุญยนื อาํเภอเวียงสา จงัหวดั

น่าน ซ่ึงเป็นวดัท่ีสําคญั ท่ีกล่าวถึงการมาของช่างกลวงพระบางท่ี เจา้หลวงอตัถวรปัญโญ เชิญมา

สร้างพระพุทธรูปในเมืองน่าน ซ่ึงคาดว่าผูส้ร้างพระพุทธรูปองค์น้ีน่าจะเป็นเจา้เมืองเพราะเป็น

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองกษัตริย์ ซ่ึงคนธรรมดาไม่สามารถสร้างได้ และเป็นรูปแบบอิทธิพล

รัตนโกสินทร์ในช่วงสมยัรัชการท่ี 3 ท่ีนิยมสร้างเป็นอยา่งมาก รู ป แ บ บ ก ลุ่ ม พ ร ะ พุ ท ธ รู ป

ทรงเคร่ืองตน้อยา่งจกัรพรรดิราช ประกอบไปดว้ยมงกุฎทรงสูง คลุมดว้ยฉตัรหรือหมวก กรรเจียก

จร กุฑล กรองศอ ทบัทรวง พาหุรัด ทองพระกร ทองพระบาท ชายไหว ชายเครงท่ีประดบัตกแต่ง

ดว้ยลวดลายต่างดว้ยรักสมุกป้ันเป็นตวักนก เป็นเทคนิคท่ีนิยมมากในลา้นนา พระศอเป็นร้ิวปลอ้ง

แบบล้ือ พระพกัตร์รีเรียว พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลืบตํ่า พระนาสิกแบน พระโอษฐ์เลก็ยาวหยกั 

ต่อดว้ยร้ิวระหว่างพระนาสิกและพระโอษฐ์สามเส้น ซ่ึงเป็นลกัษณะเพาะท่ีเจอในจิตรกรรมฝาผนงั

เมืองน่าน พระกรรณเป็นรูปตวัซี แบบไทล้ือ  
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 อาจกล่าวไดว้่าโดยรูปแบบแลว้แสดงให้เห็นอิทธิพลของพระพุทธรูปทรงเคร่ืองแบบ

รัตนโกสินทร์ผา่นทางเมืองหลวงพระบาง และช่างพื้นเมืองน่าจะเป็นผูส้ร้างเน่ืองจากไดผ้สมผสาน

ทั้งทางดา้นรูปแบบท่ีเป็น รัตนโกสินทร์(ทรงเคร่ือง) ไทล้ือหรือลาว (พระกรรณเป็นรูปตวัซี) เป็นร้ิว

สามเส้นระหว่าพระนาสิกและพระโอษฐ์ซ่ึงเป็นลกัษณะสาํคญัของจิตกรรมฝาผนงัเมืองน่าน และ

เทคนิคแบบลา้นนาท่ีนิยมป้ันรักสมุกเป็นลวดลาย จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้สันนิษฐานไดว้่าอายขุอง

พระพุทธรูปองคน้ี์น่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ร่วมสมยักบักลุ่มพระพุทธรูปท่ีวดัวิชุล วดั

เชียงทอง และสมยัรัชการท่ี 3-4 ท่ีอิทธิพลของภาคกลางไดแ้ผข่ยายเขา้ตามหวัเมืองต่างอยา่งเขม้ขน้ 

โดยเฉพาะ กลุ่มเมิองหลวงพระบางและกลุ่มเมืองน่าน ท่ีเป็นเมืองสําคญัทางตอนเหนือและเป็น

เมืองชายแดนท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคญัในการติดต่อคา้ขายและการกวาดตอ้นคนหลายกลุ่มเขา้

มายงัยงัเมืองน่าน 

จังหวดัพะเยา 
วดัศรีโคมคาํ  ตําบล -  อาํเภอเมือง จังหวดัพะเยา 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 

 ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัศรีโคมคาํ” เป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองพะเยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามญั และ

วดัพฒันาตวัอยา่ง ชาวเมืองพะเยาทัว่ไปนิยมเรียกว่า “วดัพระเจา้ตนหลวง” ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐาน 
“พระเจา้ตนหลวง” โดยสร้างข้ึนในระหว่างปีพุทธศกัราช ๒๐๓๔-๒๐๖๗ “พระเจา้ตนหลวง” เป็น
พระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวง ศิลปะเชียงแสนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในลา้นนา มีขนาดหนา้
ตกักวา้ง ๑๔ เมตร และสูง ๑๖ เมตร สร้างจากอิฐมอญผสมกบัปูนขาว ชาวพะเยาถือเป็นพระพทุธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง เดือนหกของทุกปีจะมีงานนมสัการพระเจา้ตนหลวง ตามตาํนาน พระเจา้ตน
หลวงสร้างข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ.๒๐๓๔ โดยอยู่ในความอุปถมัภข์องพระเมืองแกว้ เจา้ผูค้รอง
เมืองเชียงใหม่ และพระยาเมืองตู ้เจา้ผูค้รองเมืองพะเยาในสมยันั้น 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 34 องค ์ 
ปางมารวิชยั    34 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  34 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   29 องค ์
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พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ.  2408 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน    010 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2510 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     002 
 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    9 องค ์
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  2 องค ์
3. ปิดทองในส่วนพระวรกายจีวรทาชาด  2 องค ์
4. ทารักทั้งองค ์    1 องค ์
5. ทาสีพระวรกายสีขาว จีวรสีเหลือง  11 องค ์
6. ทาสีพระวรกายสีขาว จีวรสีนํ้าตาล  7 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกัฐานบวั   7 องค ์ 

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    26 องค ์
2. ฐานบวั    7 องค ์

 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัศรีโคมคาํ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  
พระพทุธรูปองคน้ี์จดัไดว้า่เป็นกลุ่มลกัษณะพ้ืนถ่ิน มีพทุธลกัษณะเป็นแบบเฉพาะตวัท่ี

แตกต่างจากกลุ่ม กลุ่มพระสิงห์ ไทเขิน ไทล้ือ ไทลาว ซ่ึงมีลกัษณะประทบันัง่ขดัสมาธิราบ ปางมาร
วิชยัครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตดัตรง พระพกัตร์ค่อนขา้งรี พระโขนงโก่ง 
พระเนตรเหลือตํ่า พระนาสิกโด่งพระโอษฐแ์ยม้ ทาสีแดง พระกรรณเป็นรูปตวัซีแบบล้ือ พระเกศา
สลกัเป็นตาราง พระอุษณีษนูนเลก็นอ้ย พระรัศมีเป็นบวัสาย พระพทุธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนดว้ยเจา้นาย 
ดงัจารึกไดก้ล่าววา่ “พระพุทธสกกราช 2466 ปีก่าไค้ ปถมมูลสัทธาหมายมีเจ้าหนานเลาแก้ว แลเจ้า
น้อยวงต่างคนพร้อมกบัด้วยภริยาลกูเต้าได้บวชพุทธรูปเจ้า 5000 พระวัสสา ขอเอาโลกยีะ โลกตุระ 
สัพพะสมบัติสุข สุข 3 ประการมีนิพพานเจ้าเปนยอดแดเทอะ” 
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ภาพท่ี  110 พระพทุธรูปปางมารวิชยั สร้างดว้ยไมจ้นัทร์       ภาพท่ี 111 จารึกฐานพระพทุธรูปไม ้
 

รูปแบบท่ี 2  
อาจกล่าวไดว้า่กลุ่มพระพทุธรูปกลุ่มน้ี น่าจะเลียนแบบกลุ่มพระเจา้ตนหลวงท่ีมี

ลกัษณะ ท่ีนิยมทาํพระอุระนูนจนเห็นเป็นเหล่ียมชดัเจน พระศอเป็นร้ิว พระพกัตร์เหล่ียม อาจกล่าว
ไดว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์ค่อนขา้งจะมีรูปแบบเป็นลกัษณะพื้นถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 112  กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา 
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จังหวดัเชียงราย  
วดัพระแก้วเชียงราย  ตําบลเวยีง  อาํเภอเมอืง จังหวดัเชียงราย 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัพระแกว้ จงัหวดัเชียงรายแต่เดิมมีช่ือว่าวดัป่าเยียะ  เน่ืองจากมีไมไ้ผ่พนัธ์ุพื้นเมือง

คลา้ยไผสี่สุกไม่มีหนามข้ึนอยูจ่าํนวนมาก  มีความสาํคญัคือเป็นสถานท่ีคน้พบพระมหามณีรัตนปฏิ
มากร หรือพระแกว้มรกต  จึงเปล่ียนช่ือวดัเป็นวดัพระแกว้ในเวลาต่อมา 
             มีประวติัเล่าว่าไดเ้กิดฟ้าผา่ตอ้งองคพ์ระเจดียจ์นทลายลงท่ีวดัแห่งน้ี  และมีการคน้พบ
พระพุทธรูปลงรักปิดทองอยูภ่ายใน  เม่ือไดอ้ญัเชิญออกจากพระเจดียแ์ลว้นั้น ปูนท่ีพอกไวไ้ดเ้กิด
กะเทาะออก  เผยให้เห็นพระพุทธรูปเน้ือหยกสีเขียวมรกต และตาํนานของเนน้ทางประวติัศาสตร์
แห่งองคพ์ระแกว้มรกตไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนจากศรัทธาของเมืองต่างๆ ท่ีไดอ้ญัเชิญองคพ์ระแกว้มรกตไป
ประดิษฐานไวส้ักการบูชา  นบัจากเชียงราย  ลาํปาง  เชียงใหม่  เวียงจนัทน์และกรุงเทพฯ  ปัจจุบนั
ประดิษฐาน  ณ  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 9 องค ์ 
ปางมารวิชยั    9 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  9 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   - องค ์
 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    9 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกัฐานบวั   3 องค ์ 

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    6 องค ์
2. ฐานบวั    3 องค ์
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รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัพระเก้วเชียงราย 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี  113  พระพทุธรูปปางมารวิชยั          ภาพท่ี  114  พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 พระพุทธรูปองคน้ี์จดัไดว้่าเป็นรูปแบบไทล้ืออยา่งแทจ้ริงเน่ืองจากทาํพระพกัตร์กลมรี
คลา้ยหนา้เด็ก พระกรรณท่ีมีขนาดใหญ่กางออกดา้นขา้งมว้นเป็นรูปตวัซี และจะพบว่าพระกรรณ
นั้นยาวจรดพระองัสารูปแบบน้ีมกัพบในกลุ่มพระพุทธรูปในพม่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพม่า ไทเขิน ไท
ใหญ่ และไทล้ือ ส่วนพระเกสาขมวดเป็นกน้หอยป้ันดว้ยรักสมุกติดกับพระเศียร พระรัศมีเป็น
รูปแบบทรงกรวยสูงแบบท่ีพบว่ามากในกลุ่มพระพุทธรูปไทล้ือ ในเขตจงัหวดัน่านท่ีค่อนขา้งจะ
เห็นไดช้ดัเจน 
 

วดัสันป่าหนาด ตําบลหัวง้ม  อาํเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

  -ไม่ทราบประวติัความเป็นมา – 
พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 8 องค ์ 

ปางมารวิชยั    8 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  8 องค ์ 
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- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   1 องค ์
พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2432 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน   001 

 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2432พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน    001 
 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    1 องค ์
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  3 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  4 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. เขียนดว้ยชาด    1 องค ์ 

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    8 องค ์
2. ฐานบวั    - องค ์

 
กลุ่มพระพุทธรูปปางมารวชัิย 

รูปแบบท่ี 1  

 

 
 
 

 
 
 
 ภาพท่ี  115 พระพทุธรูป ปางมารวิชยั            ภาพท่ี 116 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 จากการสอบถามชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ดงัเดิมในเขตบา้นดอยหัวงม้ ถึงกลุ่มคนท่ีมาอยู่
อาศยับริเวณแห่งน้ีนั้นไดท้ราบความว่า เป็นกลุ่มคนท่ียา้ยมาจากเชียงใหม่ในอาํเภอสันกาํแพง ซ่ึง
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เป็นคนกลุ่มไทยอง ท่ีไดถู้กเทครัวจากเมืองยอมาไวท่ี้ลาํพูน เชียงใหม่ แลว้ไดจ้ดัสรรคไ์ปตามท่ี
ต่างๆและคนกลุ่มน้ีกเ็ป็นคนกลุ่มหน่ึงท่ีไดม้าอาศยัอยูท่ี่หมู่บา้นแห่งน้ี ซ่ึงส่ิงท่ีหลงเหลือท่ียงัพอเป็น
เอกลกัษณ์ของคนกลุ่มน้ีคือ ภาษาท่ีใชพู้ดกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัภาษาของกลุ่มยองในเมืองลาํพูน และ
พระพุทธรูปองคน้ี์อาจถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มพระเจา้ล้ือ เน่ืองจาก คนยองนั้นจดัไดว้่าเป็นกลุ่มชาติ
พนัธ์ล้ือท่ีอาศยัอยูเ่มืองยอง จึงเรียกคนกลุ่มน้ีวา่คนไทยอง ซ่ึงไม่แปลกเลยว่าท่ีพระพุทธรูปองคน้ี์จะ
มีพระพกัตร์หน้ากลมอมยิ้มคลา้ยเด็ก พระกรรณท่ีมีขนาดใหญ่กางออกขมวดเป็นรูตวัซีและพระ
รัศมีเป็นรูปทรงรวยสูง 
 

รูปแบบท่ี 2  พระพทุธรูปทรงเคร่ือง 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  ภาพท่ี 117 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                   ภาพท่ี  118 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 พระพุทธรูปองคน้ี์จดัไดว้่าเป็นพระพุทธรูปกลุ่มลกัษณะพื้นถ่ิน แต่จะมีความพิเศษ

ตรงท่ีทาํเป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ืองท่ีประกอบไปดว้ยทองพระกร ทองพระบาท กรรณเจียด มงกุฎ

ทรงสูงเรียบ ตรงท่ีเป็นยอดมงกุฎนั้นจะเป็นลายกนกสามหัวแบบภาคกลาง แต่โดยภาพรวมแลว้

พระพุทธรูปองค์น้ีนั้ นมีความเป็นพื้นถ่ินสูงเน่ืองจากช่างย ังไม่ค่อยมีความเข้าใจในการทํา

พระพทุธรูปทรงเคร่ือง เพราะวา่โดยปรกติแลว้การทาํพระพุทธรูปทรงเคร่ืองนั้นมกัจะครองจีวรห่ม

คลุม ประดบัตกแต่งประดบัตกแต่งดว้ยสงัวาล ทบัทรวง แต่ตรงกนัขา้มช่างไดท้าํเป็นจีวรห่มเฉียง มี
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สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายเป็นรูปดอกไมสี้กลีบ  ส่วนพระพกัตร์นั้นจะกลมอมยิ้ม พระโขนง

โคง้เลก็นอ้ย พระนาสิกแบน พระโอษฐ์เลก็ยาว ส่วนรัศมีดา้ยหนา้จะเป็นรูปทรงดอกบวัสาย ส่วน

ดา้นหลงัเป็นกนกสามหัว อาจกล่าวไดว้่าพระพุทธรูปองคน้ี์สร้างดว้ยช่างพื้นบา้น โดยสร้างข้ึน

ตามท่ีตนเองจินตนาการข้ึนมากเ็ป็นได ้

วดัฝ่ังตืน้ (นันทาราม)  ตําบล อาํเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

-ไม่ทราบประวติัความเป็นมา – 
พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 22 องค ์ 

ปางมารวิชยั    22 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  22 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   21 องค ์
พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด  พ.ศ. -  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     - 

 พระพุทธรูปใหม่สุด  พ.ศ. – พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     - 
 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองค ์    2 องค ์
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  12 องค ์
3. ปิดทองในส่วนพระวรกายแต่ฐานทารัก  2 องค ์
4. ทารักทั้งองค ์    1 องค ์
5. ทาชาดทั้งองค ์    1 องค ์
6. ทาสีพระวรกายสีขาว จีวรสีเหลือง  3 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกัฐานบวั   1 องค ์ 
2. ลายคาํรูปสตัว ์    2 องค ์
3. ลายเขียนสี ดอกไมส่ี้กลีบ   1 องค ์
4. ลายประดบักระจก   2 องค ์
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ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    21 องค ์
2. ฐานบวั    1 องค ์
3.  

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัฝ่ังตืน้ 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 
 
 ภาพท่ี  119 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                     ภาพท่ี  120 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 พระพุทธรูปในกลุ่มวดัป่าม่วงนั้น พบอยู่ 22 องค์ จดัได้ว่าเป็นกลุ่มพระพุทธรูปใน

ลกัษณะมีความเป็นพื้นถ่ินสูง จากการสัมภาษณ์เจา้อาวาส พบว่ากลุ่มคนท่ีอาศยัมาอยูบ่ริเวณน้ีเป็น

กลุ่มยอง ท่ีมาจากลาํพูน ท่ีเจา้นายไดน้าํผูค้นมาบุกเบิกพื้นท่ีทาํกินในเขตอาํเภอพานแห่งน้ี จึงไดมี้

การสร้างวดัท่ีเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน และสร้างส่ิงของถวายกบัวดั โดยเฉพาะกลุ่ม

พระพุทธรูปไม ้ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงเหลือน้อยมาก แต่ก็พอให้ทราบถึงคติการสร้างพระพุทธรูป และ

รูปแบบของพระพทุธรูปไม ้พระพุทธรูปองคน้ี์ค่อนขา้งเป็นพื้นถ่ิน ประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมาร

วิชยัพระองัสาใหญ่ บั้นพระองคเ์ล็ก พระอุระนูนเป็นสันคลา้ยกบักลุ่มพระเจา้พร้าโตว้ดัศรีดอนคาํ 

ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตดัตรง พระพกัตร์รีเกือบเหล่ียมอวบอว้นเลก็นอ้ย 
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พระโขนงโก่งเล็กนอ้ย พระเนตรมองตรง พระนาสิกเล็กสั้นแบน พระโอษฐ์แยม้ แต่ปรากฏความ

เป็นไทล้ือคือพระกรรณจะนิยมทาํเป็นหูตวัซีท่ีขมวดเขา้ดา้นในตามความนิยมเฉพาะของกลุ่มน้ี 

ส่วนพระเศียรจะนูนข้ึนสูง สลกัเป็นตารางลายขา้วหลามตดัเลก็ ไม่ปรากฏอุษณีษะแต่น่าจะต่อจาก

เศียรท่ีนูนข้ึนสูง  ส่วนพระรัศมีเป็นทรงกรวยเหล่ียม สุดทา้ยน้ีอาจกล่าวไดว้่าพระพุทธรูปองคน้ี์จดั

ไดว้า่เป็นลกัษณะพื้นถ่ิน แต่ไดมี้การผสมผสานความเป็นล้ือท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนของพระกรรณ 
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บทที ่4 
พระพุทธรูปไม้จากการสํารวจในภาคเหนือ (ล้านนา) 

 
 การสาํรวจและศึกษาไดพ้บว่า วดัต่างๆในดินแดนลา้นนาไม่ว่าจะเป็นวดัราษฏรหรือวดั

หลวง พบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นดินแดนลา้นนาจาํนวน 7 จงัหวดั  คือ  วดัดอกคาํ วดัเชียง

ยนื วดัช่างแตม้ วดัศรีเกิด วดัสาํเภา วดัค่าควรมา้  วดัพนัเตา  วดัทรายมูลเมือง วดัหวัข่วง วดัหม่ืน

ลา้น วดัดวงดี วดัทรายมูลเมือง วดัทรายมูลพม่า  วดัดอกเอ้ือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวนพระพุทธรูป

ไมท้ั้งหมด  164 องค ์ วดับา้นหลุกจงัหวดัลาํพนู จาํนวนพระพุทธรูปไมท้ั้งหมด  146  องค ์วดันาคต

หลวง วดันํ้ าโจ ้วดับา้นหลุก วดัป่าจํ้า วดัป่าตนัหลวง วดัปงสนุก วดัทุ่งผึ้ง วดัทุ่งคา วดัวงัหมอ้ และ

วดัห้วยแหน จงัหวดัลาํปาง  จาํนวนพระพุทธรูปไมท้ั้งหมด 722 องค ์ วดัพระหลวง  วดัศรีดอนคาํ 

จงัหวดัแพร่ จาํนวนพระพุทธรูปทั้งหมด  223 องค ์ วดัถืมตอง วดับ่อสวก วดันาซาว วดัตาแกว้ วดั

ตน้แกว้นาท่อ วดัศรีเกิด วดัสะไมย ์วดัม่วงเจริญราษฏร์ วดัมหาโพธ์ิ วดันํ้ าลอ้ม  วดัพญาวดั วดัควัะ 

วดัหนองบวั วดัท่าลอ้ วดัชนะไพรี วดัสวนหอม และส่วนหน่ึงในพิพิธภณัฑ ์จงัหวดัน่าน จาํนวน

พระพุทธรูปไมท้ั้งหมด  662   องค ์  วดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยา จาํนวนพระพุทธรูปไมท้ั้งหมด  34  

องค ์  และจงัหวดัเชียงราย  วดัพระแกว้เชียงราย วดัสันป่าหนาด วดัฝ่ังต้ืน จาํนวนพระพุทธรูป

ทั้งหมด  38  องค ์จาํนวนพระพุทธรูปไมท้ั้งหมด  1989  องค ์  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี

ไดม้าจากการลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอ้มูลเป็นส่วนใหญ่ โดยไดมี้การทาํทะเบียนใหแ้ก่วดั ถ่ายภาพ และขอ้มูล

จากการถอดจารึกฐานพระพทุธรูป โดยผูว้ิจยัจะมีทีมในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พระสงฆเ์ป็นผูติ้ดต่อ

ประสานงานกนัเจา้อาวาสในพื้นท่ีต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเขา้ไปเก็บขอ้มูล  ผูบ้นัทึกภาพ และ 

ผูเ้ช่ียวชาญในการถอดจารึก การลงพื้นท่ีทุกคร้ังก็จะมีการจาํแนกขอ้มูลดิบหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ

ออกภาคสนามทุกคร้ัง เพื่อนาํมาเขียนรายงานผลการลงพ้ืนท่ี วา่ในแต่ละพ้ืนท่ีเจอพระพุทธรูปก่ีองค ์

ก่ีรูปแบบ ขนาดเล็กท่ีสุดถึงใหญ่ท่ีสุด และปีท่ีสร้างเก่าท่ีสุด ใหม่สุดเจอก่ีองค ์เพื่อจะไดข้อ้มูลท่ี

ค่อนขา้งน่าเช่ือถือในการศึกษาวิจยั 
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ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดแ้บ่งพ้ืนท่ีในการจาํแนกขอ้มูลเป็นราบลุ่มแม่นํ้ า เน่ืองจาก
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ในบริเวณภาคเหนือในแต่ละพื้นท่ีถูกแบ่งดว้ย ภูเขาท่ีทอดจากเหนือลงใต ้ยงั
เป็นผลทาํใหเ้มืองต่างๆช่อนตวัในท่ีราบลุ่มระหว่างหุบเขา ดว้ยลกัษณะภูมิศาสตร์ท่ีเป็นตวักาํหนด  
ทาํใหเ้มืองต่างๆในลา้นนามีความแตกต่างทางวฒันธรรม ทาํใหแ้ต่ละพื้นท่ีผลิตสร้างสรรคง์านพุทธ
ศิลป์ท่ีมีความแตกต่างกนับา้งไม่มากกน็อ้ย  ทาํใหง่้ายต่อการจาํแนกรูปแบบพระพทุธรูปไมใ้นแต่ละ
พื้นท่ี ดงัเช่น แบ่งพ้ืนท่ีในแอ่งท่ีราบเชียงใหม่ – ลาํพนู(จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัลาํพูน) แอ่งท่ีราบ
เชียงราย –พะเยา (จงัหวดัเชียงราย-พะเยา)  แอ่งท่ีราบลุ่มแม่นํ้าวงั (จงัหวดัลาํปาง)  และแอ่งท่ีราบลุ่ม
แม่นํ้ ายม – แม่นํ้ าน่าน (จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน) เพื่อง่ายต่อการศึกษาพฒันาการทางดา้นรูปแบบ
พระพทุธรูปไม ้ 

การวิจยัคร้ังน้ีจึงไดท้าํการศึกษาในรายละเอียดเก่ียวกับพฒันาการทางด้านรูปแบบ
พระพุทธรูปไม ้โดยแบ่งพระพุทธรูปรูปไมต้ามท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าเพื่อง่ายต่อการศึกษา ผูว้ิจยัใชว้ิวิธี
การศึกษาโดยสุ่มตวัอยา่งโดยคดัเลือกพระพุทธรูปในแต่ละช่วงเวลาเป็นตวัแทนของกลุ่มเพื่อศึกษา
สายพฒันาการ และรูปแบบของพระพุทธรูปไม  ้ในขณะเดียวกันก็ได้ทาํการศึกษาเทคนิคการ
แกะสลกั การประดบัตกแต่ง เพื่อรวบรวมขอ้มูลเชิงสถิต ถึงความนิยมในช่วงเวลานั้น ซ่ึงผลของ
การศึกษามีรายละเอียดท่ีจะนาํเสนอดงัต่อไปน้ี 
   

พระเศียร 
 
                                                                                                                          พระวรกาย       

 
 
                                     
 

ฐาน 
                                           
ลายเสน้ท่ี 1 พระพทุธรูปไมแ้ก่นจนัทร์ วดันาคตหลวง อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 
 

การอธิบายรูปแบบพฒันาการพระพุทธรูปไมใ้นลา้นนา ผูศึ้กษามีการแบ่งการบรรยายพุทธ
ลกัษณะออกเป็นสามส่วนคือ พระพกัตร์ พระวรกาย และฐานเพ่ือไดท้ราบถึงลกัษณะองคป์ระกอบ
ของแต่ละส่วนว่าแต่ละรูปแบบนั้นมีความนิยมสร้างข้ึนในลกัษณะใด โดยการอธิบายเชิงพรรณนา
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ถึงลกัษณะพระพุทธรูปไมใ้นแต่ละช่วงเวลาจากจารึกท่ีฐานพระพุทธรูปไม ้เพื่อศึกษาพฒันาการ
ทางดา้นรูปแบบ อิทธิพลศิลปะท่ีมีมาก่อนหนา้นั้น และนาํพระพุทธรูปท่ีไม่มีจารึกนาํมาอธิบายเชิง
เปรียบเทียบเพื่อกาํหนดรูปแบบพทุธลกัษณะวา่อยูใ่นช่วงเวลาใด ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดร้ายงานผลการเก็บ
ขอ้มูลในแต่ละจงัหวดัดงัต่อไปน้ี 
 
จังหวดัเชียงใหม่ 
 วดัดอกคาํ ตําบลศรีภูมิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่   

พกิดัทางภูมิสาสตร์  
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

 วดัดอกคาํสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2326 โดยภายในบริเวณวดัมีอาคารเสนาสนะประกอบดว้ย
อุโบสถ ศาสลาการเปรียญเป็นตึงสองชั้น กุฏิสงฆ ์วิหารทรงลา้นนา ศาลาเอนกประสงคไ์ดรั้บพระ
ราชทางวิสุงคามสีมาเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 25271 

พระพุทธรูปไม้           พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน  28 องค ์ 
ปางมารวิชยั    23 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  23 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ปางประทบัยนืเปิดโลก  2 องค ์
ปางสมาธิ   1 องค ์
ปางหา้มญาติ   2 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   17 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2326  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน      25 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2434  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน    142 (ไมกุ้่ม) 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    28 องค ์ 

ไม้ทีนํ่ามาสร้างจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ 
1. ไมกุ้่ม  (2434)  ทะเบียน 142 ปางหา้มญาติ 

                                                            
1 วสิน ธรรมสุนทร, ลวดลายทวารบาลประดับประตูวหิารและ อุโบสถในเขตอาํเภอ

เมือง จังหวดัเชียงใหม่, (เชียงใหม่ : การศึกษาเฉพาะเร่ือง 1 ตามหลกัสูตรศิลปะบณัฑิต ภาควิชา
ศิลปะไทย คณะวจิิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2544) หนา้ 99. 
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2. ไมจ้นัทร์  (2357)   ทะเบียน 50  ปางประทบัยนื 
 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  

  
 
 
 
  
 
 
 
 
ภาพท่ี  1 พระพทุธรูปปางมารวิชยั      ลายเสน้ท่ี 2   พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 107. 
 

เลขทะเบียน 25  ขนาดสูง 29 เซนติเมตร พุทธลกัษณะประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมาร
วิชยั บนฐานหกเหล่ียม  ครองจีวรห่มเฉียงปิดพระองัสาซ้าย ชายสังฆาฏิยาวจนถึงพระนาภี ปลาย
สังฆาฏิตดัเป็นเส้นตรงพระองัสาใหญ่ บั้นพระองคเ์ล็ก พระศอเป็นร้ิวสามเส้น พระพกัตร์เหล่ียม
พระกรรณเลก็ พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์ลก็แยม้ พระเกศาสลกั
เป็นตาราง พระอุษณีษะนูนข้ึนเลก็นอ้ย รองรับพระรัศมีเป็นทรงกรวยเลก็ พระพุทธรูปองคน้ี์มีอาย ุ
พ.ศ.2326 จาการพิจารณาแลว้พบว่าพระพุทธรูปองคน้ี์ถูกสักข้ึนอยา่งประณีตถือไดว้่าเป็นช่างท่ีมี
ความชาํนาน โดยผูถ้วายเป็นขนุนางตาํแหน่งทา้ว “เทา้บุญเรือง” ในจารึกฐานพระพทุธรูปองคน้ี์ 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
จ.ศ. 1145 ปีเถาะ (ตามวิธีนบัแบบ) กมัโพช มิคสิร บุญมี จนัทรวารไถง (ตาม) 

ภาษาไทยวา่ ปีก่าเหมา้ เดือนยีเ่พญ็ (ตามวิธีนบัแบบ) มอญ วนัท่ี 2 (วนัจนัทร์) (ตามวธีินบัแบบ) ไทย
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วนักาบสนั ศรัทธาทา้วบุญเรืองผูเ้ป็นตน้คิดสร้างพระพทุธรูปเจา้ (องคน้ี์) ร่วมกบัภรรยาลูกชายลูก

หญิงพี่นอ้งทุกๆคน เพื่อค ํ้าชู (ศาสนาตราบ) 5000 วสัสา2 

รูปแบบท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 
ภาพท่ี 2  พระพทุธรูปปางมารวิชยั  ลายเสน้ท่ี 3 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519),111. 
 

เลขทะเบียน 28   ขนาดสูง 17 เซนติเมตรพระพุทธรูปองค์น้ีมีลกัษณะคลา้ยกับ
พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน 25  พุทธลกัษณะประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมารวิชยั บนฐานคร่ึง
วงกลม  ครองจีวรห่มเฉียงปิดพระองัสาซ้าย ชายสังฆาฏิยาวจนถึงพระนาภี ปลายสังฆาฏิตดัเป็น
เส้นตรงพระองัสาใหญ่ บั้นพระองคเ์ล็ก พระศอเป็นร้ิวสามเส้น พระพกัตร์เหล่ียมพระกรรณยาน 
พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็กแยม้ พระหนุเป็นปม(ลกัษณะ
พระพุทธรูปสาํริดลา้นนา) พระเกศาสลกัเป็นตารางขนาดนูนใหญ่ พระรัศมีทาํเป็นดอกบวัตูมโคน
ของบวัสลกัเป็นรูปกลีบบวัหน่ึงชั้นลอ้มรอบ พระพทุธรูปองคน้ี์มีอาย ุพ.ศ.2344 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 

                                                            
2 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่  (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519) หนา้ 111. 
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จ.ศ. 1163  ปีร้วงเร้า เดือนยีเ่พญ็ มีการทาํพธีิพทุธาภิเษกพทุธรูปเจา้องคน้ี์ ณ วดัช่างดอกคาํ 

ปู่ทิพยพ์ร้อมทั้งภรรยา ช่ือนางจอ้ยและลูกๆทุกคน สร้างพระพทุธรูปเจา้องคน้ี์ ขอ(ผลบุญท่ีเกิดจาก

การสร้างพระพทุธรูป) จงเป็นเคร่ืองนาํ (ขา้พเจา้ทั้งหลาย) ไปสู่นิพพาน 

กลุ่มพระพุทธรูปรูปปางประทบัยนื 
รูปแบบท่ี 1  

 
                    
 
 
 
 
 
 

             
 ภาพท่ี 3 พระพทุธรูปประทยัยนืเปิดโลก ลายเสน้ 4 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519),116. 
 

เลขทะเบียน 50 พระพุทธรูปไม้จันทร์ ขนาดสูง 56 เซนติเมตร  พุทธรูปปางน้ีมีพุทธ
ลกัษณะพระอริยาบทยืน พระกรทั้งสองขา้งห้อยดา้นขา้งพระวรกาย โดยหันฝ่าพระบาทเขา้หา
พระองค์ พุทธลักษณะพระพุทธรูปองค์น้ีช่างท่ีสร้างน่าจะได้รับอิทธิพลทางด้านรูปแบบจาก
พระพุทธรูปแบบไทเขิน เมืองเชียงตุงสหภาพพม่า โดยเฉพาะการครองจีวรยาวลงมาจนถึงขอ้พระ
บาท จะมีการปล่อยชายออกดา้นขา้งเหมือนคลีบปลา บั้นพระองคจ์ะไม่มีสายรัด หรือแถบหนา้นาง
อย่างศิลปะลาวหรือศิลปะท่ีปรากฏในประเทศไทย ชายสังฆาฏิยาวเลยบั้นพระองค์แต่ไม่มีการ
ประดบัตกแต่ง พระพกัตร์พระพุทธรูปองคน้ี์พระพกัตร์กลมรี พระโขนงโก่งติดกนัเป็นรูปปีกกา 
พระนาสิกโด่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณโค้งทาํเป็นรูปคล้ายตัวซี (ซ่ึง
เป็นลษัณะเด่นพระกรรณพระพทุธรูปแบบไทเขิน) พระพทุธรูปองคน้ี์มีอาย ุพ.ศ.2357 
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ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
จ.ศ. 1176 ปีจอ (ตาม) วธีนบัแบบกมัโพช (ตาม) ภาษาไทยว่าปีกาบเส็ด เดือนกตัติกา 

เพญ็ (ตามวิธีนบัแบบ) มอญ วนัศุกร์ (ตามวิธีนบัแบบ) ไทยวนัก่าเหมา้ ศรัทธาแสนเมืองมาเป็นผูต้น้

คิด สร้างพระพุทธรูปเจา้องคน้ี์ ทาํดว้ยแก่นไมจ้นัทร์ท่ีหอมมาก ร่วมกบัภรรยาท่ีรัก(พร้อมทั้ง) ลูก

ชาย หญิง พอ่แม่พี่นอ้งทุกคน เพื่อเป็นท่ีไหวแ้ละบูชาสหัรับมนุษยแ์ละเทวดาทั้งหลาย 

 ดว้ยเดชบุญน้ี (ผู)้ ขา้อยากไดส้ิ้งใด ขอให้สัมฤทธ์ิผลตามความตอ้งการปราถนาทุกส่ิง 

ทุกอยา่ง ผูข้า้ขอถึงสุขทั้ง๓ขั้น มีนิพพานเจา้เป็นขั้นสูงสุดเทอญ นิพฺพานปจฺจโยโหตุเมนิจฺจ ํ(ขอให้

เป็น) ดงัน้ีอยา่ใหค้ลาดเลย3 

รูปแบบท่ี 2  

                            
   ภาพท่ี 4   พระพทุธรูปปางหา้มญาติ                     ลายเสน้ท่ี 5พระพทุธรูปปางหา้มญาติ                                     
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 153. 
 
 เลขทะเบียน   142  พระพุทธรูปไม้กุ่ม  ปางห้ามญาติ  ขนาดสูง  39  เซนติเมตร 
พระพุทธรูปองคน้ี์อยูใ่นอิริยาบถยืน พระบาทยืนเสมอกนับนฐานบวัวงกลม พระกรซา้ยแนบพระ
วรกาย พระกรขวายกในระดบัพระอุระ ครองจีวรห่มเฉียงพาดพระองัสาซา้ย ชายสงัฆาฏิซอ้นทบักนั 

                                                            
3 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 116.  
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โดยบริเวณบั้นพระองคมี์ผา้คาดมนัยึดจีวรและสบงไว ้ซ่ึงการครองจีวรในลกัษณะน้ีเป็นการครอง
จีวรแบบเหมือนจริง ส่วนพระพกัตร์รี พระกรรณยาน พระโขนงโก่งติดกนัเป็นรูปปีกกาพระนาสิก
โด่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐเ์ลก็ พระเกศาสลกัเป็นตาราง อุษณีษะนูนรองรับพระรัศมีเปลวท่ี
ทาํเป็นแฉกข้ึนไป ซ่ึงรัศมีคลา้ยกบั รัศมีพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิในลา้นนาพระพทุธรูปองคน้ี์มีอาย ุพ.ศ.
2434 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
จ.ศ. 1253 ปีร้วงเหมา้ เดือนยีเ่พญ็ (ตามวิธีนบัแบบ) มอญ วนัจนัทร์ขา้พเจา้หนานโพธา

และนางคาํดิบ สร้างพระพทุธรูป(องคน้ี์)ทาํดว้ยไมก้มุ (ขา้พเจา้หนานโพธา)แกะ สลกั(พระพทุธรูป) 

เอง (สร้าง)เพือ่ค ํ้าชูศาสนา (ตราบ) 5000 วสัสา (ขา้พเจา้สร้างพระพทุธรูป) ร่วมกบัศรัทธาลูกหลาน

ทุกคน สุทิมฺนวํตเมทานํ พทฺุธรูปํ อุปาสิกา ทาน ํอรหนฺตสาวกทานํ นิพฺพานปจฺจโยโหนฺตุเมนิจฺจํ 

วดัเชียงยนื ตําบลศรีภูมิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
ตามเอกสารตาํนานไดกล่าวถึงช่ือของวดัน้ี  3 ช่ือ คือ ตาํนานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ นามว่า 

วดัเชียงยนื พงศาวดารโยนก นามวา่ วดัฑีฆชีวะวสัสาราม ชินกาลมาลีปกรณ์ นามวา่ วดัฑีฆาชีวิตสา
ราม วดัเชียงยืนแห่งน้ีเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย ์ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมรูปทรง
แปดเหล่ียม อนัส่ือความหมายเดชบารมีแผ่ไปในทิศทั้งแปด นอกจากน้ีวดัแห่งน้ีเคยเป็นท่ีประทบั
ของปฐมสังฆราช(พระอภยัสารทะ) สังฆนายกองคแ์รกของอาณาจกัรลา้นนา ส่วนการสร้างวดัแห่ง
น้ีไม่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างข้ึนในสมัยใด แต่สันนิษฐานจากหลักฐานท่ีปรากฏว่าในสมัย
พระญามงัรายไดส้ร้างเป็นวดัคู่เมืองเชียงใหม่ คือวดัเชียงมัน่ อนัมีความหมายว่า “มัน่คง” ต่อมาจึง
สร้างวดัเชียงยนืตามความหมายวา่ “ ยัง่ยนื”4 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 8 องค ์ 
ปางมารวิชยั    7 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  7 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ปางประทบัยนื  1 องค ์

                                                            
4 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 135. 
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จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   8 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2334  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน         26 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2416  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 109 
 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  

                     
 ภาพท่ี 5 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                          ลายเสน้ท่ี 6 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 127. 
 

เลขทะเบียน 74 สูง 135 เซนติเมตร  พระพุทธรูปองคน้ี์ ประทบันัง่ขดัสมาธิราบปาง
มารวิชยั บนฐานหนา้กระดาน มีการประดบัตกแต่งฐานดว้ยรักสมุกเป็นลายดอกไมส่ี้กลีบ สามกลีบ 
และลายท่ีเป็นวงกลมมีการประดบักระจกสีภายในลวดลาย ซ่ึงพระพุทธรูปองคน้ี์ครองจีวรห่มเฉียง 
ชายสังฆาฏิหนายาวจรดพระนาภี ปลายตดัตรงพบว่ามีการประดบัตกแต่งดว้ยรักสมุกทาํเป็นลาย
วงกลมซอ้นกนั ซ่ึงเทคนิคน้ีนิยมในกลุ่มพระพุทธรูปเมืองเชียงตุง  พระพกัตร์ส่ีเหล่ียมพระโขนง
โก่งต่อกนัเป็นรูปปีกาพระนาสิกโด่งพระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แยม้ พระหนุเป็นต่อมกลม
(ลา้นนา) พระกรรรณใหญ่เป็นรูปตวัซี (เชียงตุง) พระเกศาขมวดเป็นกน้หอยดว้ยรักสมุกพระรัศมี
เป็นกลีบบวัซ้อนกนัข้ึนไปเป็นรูปทรงกรวยซ่ึงสันนิษบานไดว้่าพระพุทธรูปองค์น้ีสร้างโดยรับ
อิทธิพลพระพทุธรูปเชียงตุง ไม่วา่จะเป็นการประดบัตกแต่งท่ีฐาน ชายสงัฆาฏิ พระกรรณท่ีเป็นตวัซี 
ซ่ึงพระพทุธรูปองคน้ี์มีอายใุนปี พ.ศ. 2375  
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 ภาพท่ี  6 รูปแบบพระพทุธรูปเมืองเชียงตุง วดัอินทร์ 
 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
ขา้ศรัทธาอุบาสก อา้ยกาง เป็นผูต้น้คืดสร้างพระพุทธรูปองคน้ี์ เพ่ือคํ้าชูศาสนา ณ วดั

เชียงยนืน้ี ในปีมะโรง ตามวิธีนบัแบบเขมญ (ตาม) ภาษาไทยว่า ปีเตา้ส่ี จลัศกัราช 1194 มีการทาํพิธี
เบิกบายฉลองพระพทุธรูปและทาํบุญสลากภตัเสร็จหมดเม่ือ วนัเพญ็เดือน 4 (ตามวิธีนบัแบบ) 

ไทยวนัเมืองไก๊ (สร้างพระพทุธรูปองคน้ี์) เพื่อค ํ้าชูศาสนาตราบ 5000 พระวสัสา ผูข้า้

ขอใหเ้ห็นผลบุญอุดหนุนสืบๆต่อไป ตราบถึงโลกตุตรธรรม 9  ขั้น มีนิพพานเป็นขั้นสูงสุดเทอญ5 

วดัช่างแต้ม ตาํบลพระสิงห์ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์  X 47 N498768E  Y 2077.071N 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
สร้างเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๐๓๘  เม่ือนบัถึงกาลปัจจุบนัมีอายไุด ้๕๑๔ ปี เดิมช่ือวดัช่าง

ตอ้งแตม้แกว้กวา้งท่าชา้งพิงชยั  สร้างในสมยัพระเจา้ติโลกราช  วดัช่างแตม้มีเสนาสนะวิหารทรง
ไทยลา้นนาท่ีสวยงาม  และมีปูชนียวตัถุท่ีลํ้าค่าเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิปางมารวิชยั  นามว่า
พระพุทธรูปฝนแสนห่า  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองเชียงใหม่  ในงานสงกรานตข์องจงัหวดั
เชียงใหม่ทุกๆ ปี  ทางคณะเทศบาลนครเชียงใหม่  ไดท้าํพิธีอญัเชิญพระพุทธรูปฝนแสนห่าจากวดั
ช่ างแต้ม เพื่ อ เข้าขบวนแห่พระสําคัญของจังหวัด เ ชียงใหม่ เพื่ อให้พุทธศาสนิกชนได้

                                                            
5 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 127. 
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สักการบูชา  รวมทั้งพิธีบูชาเสาอินทขีลดว้ย ปัจจุบนัพระพุทธรูปฝนแสนห่าประดิษฐานบน
กฏิุ  ๗๐๐ ปีศรีเมืองเชียงใหม่   

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 2 องค ์ 
ปางมารวิชยั    2 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  2 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   2 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2339  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน       27 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2425  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  124 
 
รูปแบบพระพุทธรูป 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 ภาพท่ี 7 พระพทุธรูปปางมารวิชยั          ลายเสน้ท่ี 7 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 108. 

เลขทะเบียน 21 สูง 21 เซนติเมตร อายขุองพระพุทธรูป พ.ศ. 2339  พระพุทธรูปองคน้ี์
มีพทุธลกัษณะ ประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมารวิชยั ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี            
พระวรกายเพรียว พระองัสาใหญ่ บั้นพระองคเ์ล็ก พระพกัตร์รี (แบบสุโขทยั) พระโขนงโก่ง พระ
นาสิกโด่งพระเนตรเหลืบตํ่า พระโอษฐ์แยม้พระกรรณยาน  ไรพระสกวาดเป็นมุมแหลมเหนือพระ
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นลาฏ (แบบสุโขทยั) พระเกศาสลกัเป็นตาราง อุษณีษะนูน  พระรัศมีหายไป คาดว่ารัศมีท่ีหายไป
นั้นน่าจาเป็นเปลว ซ่ึงพทุธรูปองคน้ี์มีรูปแบบคลา้ยกบัพระพทุธรูปสิงห์สองท่ีรับอิทธิพลสุโขทยั ซ่ึง
ช่างน่าจะทาํเรียนแบบพระพทุธรูปสาํริดท่ีเคยพบเห็นมาก่อนหนา้นั้น 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
จ.ศ. 1158  ปีรวายส่ี เดือน 6 ข้ึน 3 คํ่า วนั 3 (วนัองัคาร) (ตามวิธีนบัแบบ) ไทยวนัก่าเห

มา้ ศรัทธาพระสงฆแ์ละฆราวาส ผ๔เป็นตน้คิด ฝ่ายพระสงฆมี์พระภิกษุเทวนิและลูกศิษยทุ์กๆคน 

ฝ่ายฆราวาสมีปู่ร้อยอา้ยและยา่ใจ สร้างพระพทุธรูปเจา้องคน้ี์ เพื่อค ํ้าชูศาสนา ขอ (ผลบุญท่ีเกิดจาก

การสร้างพระพทุธรูป) จงเป็นเคร่ืองนาํผูข้า้ไปสู่นิพพานเจา้เทอญ6 

วดัศรีเกดิ ตําบลศรีเกดิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์  X 498330.88  Y 2077407.2 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัศรีเกิดหรือวดัพิชารามเป็นวดัสาํคญัวดัหน่ึง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เป็นท่ี

ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีขนยา้ยมาจากวดัร้างนอกเมือง พระพุทธรูปองคน้ี์มีนานตั้งแต่แรก
สร้างว่า พระป่าตาลนอ้ยแต่เน่ืองจากองคพ์ระมีลกัษณะเด่นคือพระชงฆ(์หนา้แขง้เป็นสันคมเห็นได้
ชดั ผูค้นจึงพากนัเรียกขานตามสาํเนียงพื้นเมืองว่า พระเจา้แค่งคมหรือพระเจา้แข่งคมแทน พระเจา้
แขง้คมหล่อข้ึนในสมยัพระเจา้ติโลกราช เม่ือ พ.ศ. ๒๐๒๐ โดยใชท้องสาํริด หนกั ๓๓ แสน (หรือ
เท่ากบั ๓๙๖๐ กิโลกรัม) ทาํการหล่อ ณ วดัตาลวนัมหาวิหาร(วดัป่าตาล) ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียง
ใต(้ปัจจุบนัน้ีคือ บริเวณหลงัโรงเรียนวฒัโนทยัพายพั)นอกเมือง โดยพระเจา้ติโลกราชมีพระ
ประสงคใ์หเ้ป็นพระพทุธรูปแบบลวปุระ เม่ือหล่อเสร็จทรงบรรจุพระธาตุ ๕๐๐ องคแ์ลว้ขนานนาม
วา่ พระป่าตาลนอ้ยประดิษฐานอยูท่ี่วดัป่าตาลมาเป็นเวลาถึง ๓๑๖ ปี อยา่งไรดีพระเจา้แค่งคมท่ีเห็น
ในปัจจุบนั นกัวิชาการศิลปะมีความเห็นว่ามีพุทธศิลปะเป็นแบบสุโขทยัผสมลา้นนามากกว่าแบบ
ลพบุรี ในปี ๒๓๔๒ วดัป่าตาลไดก้ลายเป็นวดัร้างชาํรุดทรุดโทรมเป็นท่ีน่าเศร้าใจ เจา้เมือง
เชียงใหม่ขณะนั้นคือ พระเจา้กาวิละ จึงให้เชิญพระป่าตาลนอ้ยมายงัวดัศรีเกิดโดยสร้างวิหารข้ึน
ประดิษฐานสืบมาจนปัจจุบนั 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 19 องค ์ 
ปางมารวิชยั    8 องค ์ 

                                                            
6 ฮนัส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 108. 
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ขดัสมาธิราบ  8 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์
ปางประทบัยนื  3 องค ์
ปางสมาธิ   8 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   19 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2352  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน      31 (ไม่มี) 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2434  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  211(ไม่มี) 

ไม้ทีนํ่ามาสร้างจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ 
1. ไมจ้นัทร์  (2429)   ทะเบียน 31  ปางประทบัยนื 

 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางสมาธิ 
รูปแบบท่ี 1  

 

 

 

 

 
  
 
 ภาพท่ี 8 พระพทุธรูปปางสมาธิ     ลายเสน้ท่ี 8 พระพทุธรูปปางสมาธิ 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 170. 

เลขทะเบียน 194  สูง 19 เซนติเมตร อายขุองพระพทุธรูป พ.ศ. 2463 พระพทุธรูปองคน้ี์
สร้างดว้ยรูปแบบสกลุช่างพื้นบา้น  แต่พุทธลกัษณะนั้นไดผ้สมผสานคือการดึงเอาลกัษณะเด่น
ของพระพุทธรูปสิงห์หน่ึงคือประทบันั่งขดัสมาธิเพชร ชายสังฆาฏิสั้ นเหนือพระถนั เป็นเข้ียว
ตะขาบ  พระศอเป็นเส้นสามเส้น  และพระรัศมีเป็นดอกบัวตูม  ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีพบได้ใน
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พระพุทธรูปสาํริด แต่พระพุทธรูปองคน้ี์มีความแตกต่างจากพระพุทธรูปสิงห์หน่ึงท่ีปรกติเป็นปาง
มารวิชยั แต่พระพทุธรูปองคน้ี์เป็นปางสมาธิ                                                                        

  ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
ทาํพิธีพทุธาภิเษก (พระพทุธรูปองคน้ี์) และถวายไวท่ี้วดัศรีเกิด เม่ือ (มีงาน) ฉลอง

วิหารและเจดีย์7 

กลุ่มพระพุทธรูปปางมารวชัิย 
รูปแบบท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  9 พระพทุธรูปปางมารวิชยั   ลายเสน้ท่ี 9 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 129. 
 

เลขทะเบียน 76  สูง 24  เซนติเมตร อายขุองพระพทุธรูป พ.ศ. 2382 พระพทุธรูปองคน้ี์
ถือไดว้า่เป็นพระพทุธรูปท่ีถวายโดยเจา้นางโนชา ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัประทบันัง่บน
ฐานบวัคว ํ่าบวัหงายท่ีมีการเรียงตวักนัถ่ีมาก ครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิยาว หนา ปลายตดัตรง พระ
พกัตร์รีพระโขนงโก่งนาสิกโด่งพระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐแยม้  ไรพระสกวาดเป็นมุมแหลม

                                                            
7 ฮนัส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 170. 
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เหนือพระนาลาด (แบบสุโขทยั) พระเกศาเป็นเมด็ พระรัศมีคลา้ยจ๋ีกลีบบวัหรือดอกไม ้(ซ่ึงเป็น
รูปแบบท่ีนิยมในการสร้างรัศมีพระพทุธรูปไม)้ 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
ศรัทธาเจา้นางโนชา ผูเ้ป็นตน้คิด สร้างพระพทุธรูปเจา้ (องคน้ี์) เพื่อใหค้นและเทวดา

ไหวแ้ละบูชา ขา้ขอ (ผลบุญท่ีเกิดจากการสร้างพระพทุธรูปองคน้ี์) จงเป็นเคร่ืองนาํขา้พเจา้ไปสู่เมือง
ฟ้า และนิพพานเขา้เทอญ (จุล)ศกัราช 1201 

 
กลุ่มพระพุทธรูปประทบัยนื 

รูปแบบท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี  10   พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก             ลายเสน้ท่ี  10 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก 
ทีม่า : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 171. 
 

เลขทะเบียน 198  สูง 31 เซนติเมตร อายขุองพระพทุธรูป พ.ศ. 2463 พระพทุธรูปรูป
องคน้ี์ประทบัยนืบนฐานบวั  พระหตัถแ์นบพระวรกายครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิยาวเกือบขอ้พระ
บาท ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบไดใ้นพระพทุธรูปประทบัยนืในสมยัรัตนโกสินทร์ พระพกัตร์
พระพทุธรูปน้ีเหมือนกนักบัพระพทุธรูปรูปปางสมาธิหมายเลขทะเบียน 194 ซ่ึงพระพทุธรูปทั้งสอง
องคน์ั้นไดถ้วายในปีเดียวกนั ประกอบกบัรูปแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั สนันิฐานไดว้า่เป็นรูปแบบ
สกลุช่างเดียวกนั   
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ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
พ.ศ. 2463 จ.ศ. 1282 ปีกดสนั เดือน ๙ เพญ็ (ตามวิธีนบัแบบ) มอญ วนั 3 (วนัองัคาร) 

ขา้(พ)เจา้ทา้ววเิศษบุญส่ง เป็นประธาน สร้างพระพทุธรูปองค(์น้ี)ร่วมกบัภรรยา นางเกียงคาํ และ

นางสา (และ) ลูกชายหญิงทุกๆคน เพื่อค ํ้าชูศาสนา (และ) เพื่ออุทิศใหบิ้ดาและมารดา8 

วดัสําเภา ตําบลศรีภูมิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
 มีอาคารเสนาสนะประกอบไปดว้ยวิหาร กฏิุสงฆจ์าํนวน 2 หลงั ศาลาเอนกประสงค ์ปู

ชนียวตัถุพระพทุธรูปสิงห์หน่ึงวสัดุสาํริด พระพุทธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิสาํริด พระพุทธรูปก่ออิฐ
ถือปูน พระพทุธรูปประทบัยนื และเจดีย ์สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2113 9 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 26 องค ์ 
ปางมารวิชยั    14 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  14 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์
ปางประทบัยนื  7 องค ์
ปางสมาธิ   1 องค ์
ไสยาสน ์   4 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   22 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2354  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน      35 มารวชัิย 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2468  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 216ไสยาสน์ 

ไม้ทีนํ่ามาสร้างจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ 
1. ไมข้นุน  (2392)  ทะเบียน 79  ปางมารวิชยั 20 
2. ไมท้นั (2392) ทะเบียน  80 ปางประทบัยนื  

 

                                                            
8 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 171. 
9 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 123. 
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รูปแบบพระพุทธรูปไม้ 
กลุ่มพระพทุธรูปปางประทบัยนื 
รูปแบบท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี  11 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก                ลายเสน้  11 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก 
ทีม่า : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 135. 

เลขทะเบียน 91  สูง 26 เซนติเมตร อายุของพระพุทธรูป พ.ศ. 2400  พระพุทธรูปรูป
องคน้ี์เป็นรูปแบบช่างหลวง ถวายโดยเจา้พญาไชย  ลกัษณะประทบัยืนบนฐานบวัคว ํ่า  พระหัตถ์
แนบพระวรกายครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยาว สบงทาํเป็นหนา้นางโดยตรงปลายนั้นจะทาํเป็นรูป
ครีบปลาท่ีตวัดออกไปด้านข้าง ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีพบได้ในพระพุทธรูปประทับยืนในสมัย
รัตนโกสินทร์ นอกจากน้ีพระพกัตร์เป็นวงรี พระโขนงต่อกนัเป็นรูปปีกกา พระนาสิกโด่ง พระ
เนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แยม้ พระกรรณยาน พระเกศาสลกัเป็นลายตาราง พระรัศมีมีเป็นรูปทรง
กรวยส่ีเหล่ียม 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
จ.ศ. 1219 ปีเมืองไส้ สรัทธาเจา้พระยาไชย ผูเ้ปนตน้คิด เป็นประธานสร้างพุทธรูปเจา้

(ปาง) ยนืองคน้ี์ ร่วมกบัภรรยา ลูก และพ่ีนอ้งทุกๆคน เพื่อค ํ้าชูสาสนา10 
กลุ่มพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 

รูปแบบท่ี 1  
                                                            

10
 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 135. 
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ลายเสน้ท่ี 12 พระพทุธรูปปางไสยาสน์ 
ที่มา : ฮนัส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 151. 

 
รูปแบบท่ี 2  

  
 
 
 

 
 
ลายเสน้ท่ี 13 พระพทุธรูปปางไสยาสน์ 
ที่มา : ฮนัส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519),181. 
     

พระพทุธรูปในแบบท่ี 1 นั้น มีอายใุนราว พ.ศ 2433 ส่วนพระพทุธรูปแบบท่ี 2 มีอายอุยู่
ในราว พ.ศ . 2468 ถือไดว้่าพระพุทธรูปทั้งสององคน้ี์สร้างข้ึนมาโดยช่างหลวงหรือช่างท่ีมีความชาํ
นานในการสร้าง โดยดูจากพุทธลกัษณะ โดยเฉพาะพระพกัตร์รี พระโขนงโง พระเนตรแยม้ถือว่า
เป็นลกัษณะคลา้ยกบัพระพุทธรุปสุโขทยั มีไรพระศกวาดเป็นมุมแหลมเหนือพระนลาฏ พระเกศามี
การป้ันรัก พระรัศมี ทาํเหมือนกนัเปลวท่ีตั้งข้ึน ซ่ึงสนันิษฐานไดว้า่พระพทุธรูปสององคน้ี์สร้างดว้ย
ช่างคนเดียวกนั  
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จากการอ่านจารึกพบวา่พระพทุธรูปปางไสยาสน์ทั้งสององคน้ี์ สร้างข้ึน ตามรูปแบบ 

พระพทุธรูป ยนื เดิน นัง่ นอน  พร้อมกนั  (ความนิยมของสุโขทยัในอดีต) โดยจารึกไดก้ล่าววา่  “ 

สมณะสรัทธา พระภิกษุปัญญา อธิการวดัสเพา้ ผูเ้ป็นตน้คิด สร้างพระพทุธรูป 4 อิริยาบถ และ

พระพทุธรูปอีก 7 ปางถวายไวท่ี้วดัสเพา้ เม่ือเดือน 6 เพญ็ปีดบัเป้า จ.ศ. 1287 พ.ศ. 2468 ”11 

วดัค่าควรม้า ตําบลศรีภูมิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
ประกอบไปดว้ยอาคารเสนาสนะ ประกอบไปดว้ยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวด

มนต ์กุฏิสงฆ ์วิหาร ศาลาอเนกประสงฆ ์และศาลาบาํเพญ็กุศล โดยวนัน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2035 
ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2405 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 10 องค ์ 
ปางมารวิชยั    8 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  8 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์
ปางประทบัยนื  1 องค ์
ไสยาสน ์   1 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   10 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2367  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 62 63  มารวิชยั 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2450  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 175    ไสยาสน์ 

ไม้ทีนํ่ามาสร้างจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ 
1. ไมจ้นัทร์   (2450) ทะเบียน   174   มารวิชยั 

 
 
 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัสําเภา 

กลุ่มพระพทุธรูปปางปางมารวิชยั 

                                                            
11 ฮนัส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519),181. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77 
 

รูปแบบท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  12 พระพทุธรูปปางมารวิชยั          ลายเสน้ท่ี  14  พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ทีม่า : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 124. 
 

หมายเลขทะเบียน 62 , 63 พระพทุธรูปน้ีอาย ุพ.ศ. 2367 พระพทุธรูปองคน้ี์สร้างดว้ย
ช่างท่ีค่อนขา้งมีผมืีอ ไม่วา่จะเป็นฐานท่ีสลกัลายกนกในลกัษณะซุม้โคง้หนา้บนั หรือซุม้ป่องป๋ิว ซ่ึง
ลายน้ีนั้นพบนอ้ยมากในฐานพระพทุธรูปและพบองคเ์ดียวในเชียงใหม่  พทุธลกัษณะพระพทุธรูป
องคน้ี์เป็นปางมารวิชยั สงัฆาฏิ ยาวจรโพระนาภี พระพกัตร์เหล่ียมพระโขนงต่อกนัเป็นรูปปีกกา
พระนาสิกโด่ง พระโอษฐแ์ยม้  ไรพระศกวาดเป็นมุมแหลมเหนือพระนลาดพระเกศาสลกัเป็นตาราง 
พระรัศมี จ๋ีดอกในลกัษณะท่ีเป็นกลีบตั้งข้ึนไป 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
จ.ศ. ๑๑๖๘ ปีกาบสนั ศรัทธานางพิมพา (สร้างพระพทุธรูปองคน้ี์)12 

 
 

วดัพนัเตา ตําบลพนัเตา อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์  X 498740.94 Y 2077345.8 

                                                            
12 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 125. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78 
 

ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
 ประวติัวดัพนัเตาสร้างข้ึนเม่ือในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 21 ตอนตน้ เม่ือประมาณ 2040 
เม่ือนบัถึงปี พ.ศ. 2551 จึงมีอายไุด ้511 ปี ในตาํนานประวติัดัง่เดิมของวดัจะมีอายเุก่าแก่ใกลเ้คียง
ร่วมสมยัเดียวกบัวดั เจดียห์ลวงจากอดีตของคนในสมยัโบราณ คิดจะสร้างบา้นสร้างเมืองหรือวดั 
จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการหาทาํเลท่ีเป็นมงคล วดัพนัเตาก็เป็นอีกหน่ึง ซ่ึงตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือขององคพ์ระธาตุเจดียห์ลวง ใจกลางเมืองเชียงใหม่ คาํว่า " พนัเตา "   ใน อดีต 
คนเมืองเชียงใหม่ไม่ไดเ้รียกช่ือกนัแบบน้ี แต่นิยมเรียกกนัว่า "วดัปันเตา้" หรือ "วดัพนัเท่า" ซ่ึง
หมายถึง ปริมาณท่ีเพ่ิมพนูข้ึนมากมาย เป็นร้อยเท่า พนัเท่า เป็นการเขียนตามอกัษรลา้นนาแต่อ่าน
ออกเสียงวา่ “ปันเตา้” แลว้จึงกลายมาเป็น " พนัเท่า " ในเวลาต่อมา พระเจา้อินทวิชยานนทเ์จา้หลวง
เชียงใหม่องคท่ี์ 7 ( พ.ศ. 2413 – 2440 )ร้ือหอคาํของพระเจา้มโหตรประเทศฯสร้างเป็นพระวิหาร 
ถวายวดัพนัเตา ใน พ.ศ.2418 พระเจา้อินทวิชยานนทเ์จา้หลวงเชียงใหม่องคท่ี์ 7 (พ.ศ.2412–2440)
พระ บิดาของพระราชชายาเจา้ดารารัศมี (พ.ศ.2416–2476) ไดโ้ปรดใหร้ื้อหอคาํหรือคุม้หลวงของ
พระเจา้มโหตรประเทศ เจา้หลวงเชียงใหม่องคท่ี์ 5 (พ.ศ. 2390 – 2397) สร้างวิหารถวายวดัพนัเตา
ตามจารีตในลา้นนาและทาํบุญฉลองวิหารแห่งน้ีเม่ือ พ.ศ. 2429 นบัเป็นวิหารไมส้ักท่ีสร้างจากหอ
คาํหรือคุม้หลวงท่ีเหลืออยูอ่ยา่งสมบูรณ์ เพียงหลงัเดียวในลา้นนา 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 3 องค ์ 
ปางมารวิชยั    2 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  2 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์
ปางหา้มแก่นจนัทร์  1 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   3 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2373  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน     69 ปางหา้ม
แก่นจนัทร์ 
 พระพุทธรูปใหม่สุดพ.ศ. 2415  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  105   ปางมารวิชยั 
 
 
 
 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
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รูปแบบท่ี 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  13 พระพทุธรูปปางมารวิชยั              ลายเสน้ 15 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ทีม่า : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 139. 
 

หมายเลขทะเบียน 105 พระพทุธรูปน้ีอาย ุพ.ศ. 2415 สูง 99 เซนติเมตร พระพุทธรูปรูป
น้ีสร้างข้ึนโดย เจา้มหาชีวิต ราชเทวีแม่เจา้คาํแผน่และราชบุตรี โดยขอ้ความจารึกไดก้ล่าวว่า  “ จุล
ศักราช ๑๒๓๔ ปีเต่าสัน เดือนย่ีเพญ็ (ตามวิธีนับแบบ) มอญ วัน ๕(วันพฤหัสบดี) (ตามวิธีนับแบบ) 
ไทยวันดับเป้า มหาศสรัทธาพระเจ้าชีวิตผู้ เป็นต้นคิด พร้อมท้ังราชเทวีแม่เจ้าคาํแผ่นและราชบุตรี 
แม่เจ้าบัวทิพย์เป็นประธาน ร่วมกับพ่ีน้องลกูหลานเหลนของท่านทุกๆคน จัดทาํพิธีพุทธาภิเษกพระ
พุทธรูปองค์นี ้ แล้วถวายไว้ท่ีวิหารวัดพันเตานี ้อุทิศกุศลให้พระเจ้าชีวิต พระบิดา  ให้ราชเทวี พระ
มารดาของแม่จ้าคาํแผ่น และให้พ่ีน้องท่ีพิราลยัไปสู่โลกหน้า เพ่ืองให้ทุกๆองค์ ได้เสวยผลบญุเทอญ 
 (พระพทุธ)ศาสนาผ่านมาแล้ว ๒๔๑๕ พระวัสสา ๖เดือน ๑๕ วนั นับแต่วนันีคื้นหลงั

ในอนาคต(พระพทุธ)ศาสนาจะมีอีก ๒๕๘๔ พระวัสสา ๕ เดือน ๑๕ วนั นับต้ังแต่พรุ่งนีไ้ป”13 

  

                                                            
13

 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 139. 
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ภาพท่ี 14 พระพกัตร์คลา้ยกบัพระเจา้กาวิโรรส สุริยวงศ ์

พระพุทธรูปองค์น้ีสร้างข้ึนโดยสกุลช่างหลวง  ท่ีมีการแกะสลักอย่างประณีต 

โดยเฉพาะในส่วนพระวรกาย พระหัตถ์ ซายสังฆาฏิใหญ่หนา ปลายตดัตรง พระองัศาใหญ่ บั้น

พระองคเ์ล็ก พระศอเป็นร้ิว พระพกัตเ์หล่ียมเกือบรีพระโขงโก่งต่อกนัเป็นรูปปีกา พระนาสิกโด่ง 

พระโอษฐ์กวา้ง พระเนตรเหลือตํ่า  ไรพระศกวาดเป็นมุมโคง้ตรงกลางพระนลาฏ พระเกศาขมวด

เป็นกน้หอยขนาดใหญ่ คาดว่าน่าจะใชรั้กป้ันซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีนิยมทาํทัว่ไปในลา้นนา และพระรัศมี

เป็นเปลว นอกจากน้ี ด.ร. อนัส์ เพนธ์ไดส้ันนิษฐานว่า พระพุทธรุปน้ีสร้างข้ึนถวายให้กบัเจา้มหา

ชีวิตหรือเจ้ากาวิโรรส  ฉะนั้ น  ลักษณะพระพักตร์พระพุทธรูปองค์น้ีไม่เหมือนพระพักตร์

พระพุทธรูปอ่ืน แต่ดูเหมือนหน้าคนมีชีวิต เม่ือเทียบกับ ภาพถ่ายของพระเจา้กาวิโรรส (ตามท่ี

ปรากฏในหนังสือ) ทําให้สันนิษฐานได้ว่า  ผู ้สลักพระพุทธรูปองค์น้ี  ตั้ งใจจะทําให้คล้าย                   

เจา้กาวิโรส กษตัริยอ์งคท่ี์ 6 ผูป้กครองเมืองเชียงใหม่ 

วดัทรายมูลเมือง ตําบลพระสิงห์ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ X 499208.84 Y2076761.8 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
ประวติัความเป็นมา สร้างเม่ือ พ.ศ. 2030 และ ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ 

พ.ศ.2450 เดิมวดัน้ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ติโลกราช อนัทรงเป็นผูค้รองนครเชียงใหม่ ก่อนท่ีจะได้
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ช่ือวดัทรายมูลเมือง เคยเป็นอารามมาก่อน มีช่ือว่า "อารามบา้นปะ" อาจเป็นเพราะสายนํ้ าท่ีไหลมา
จากดอยสุเทพแลว้มาประจบกนัท่ีน่ี ทาํใหเ้กิดเป็นหนองนํ้ า ณ.จุดน้ีจึงไดช่ื้อว่า"หนองทรายมูล" อีก
ประการหน่ึง ท่ีจุดน้ีอาจมีการขดุเอาดินข้ึนมา เพ่ือเอาดินมาป้ันอิฐเพ่ือนาํไปก่อสร้างกาํแพงเมือง
ชั้นในของนครเชียงใหม่ จนทาํใหท่ี้ตรงน้ีกลายเป็นหนองนํ้ า เม่ือไดรั้บวิสุงคามสีมา จึงเรียกว่า "วดั
ทรายมูล" 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 17 องค ์ 
ปางมารวิชยั    14 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  14 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์
ปางหา้มแก่นจนัทร์  2 องค ์
ปางสมาธิ   1 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด  17 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2427  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  125 ปางมารวิชยั 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2512  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 245   ปางสมาธิ 
 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางประทบัยนื 
รูปแบบท่ี 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 ลายเส้น 16   พรพุทธรูปประทบัยนืเปิดโลก              ลายเส้น 17  พระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์ 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519),174-175. 
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 ภาพลายเส้น 8 หมายเลขทะเบียน 206 พระพุทธรูปน้ีอาย ุพ.ศ. 2466 สูง 39 เซนติเมตร 
ภาพลายเส้น 9 หมายเลขทะเบียน 208 สูง 40 เซนติเมตร พระพุทธรูปสององคน้ี์สร้างถวายศรัทธา
ช่ือว่า แม่ขอดแกว้ ถึงแมว้่าจะมีการสร้างปางท่ีแตกต่างกนั คือ ปางประทบัยืน กบัปางห้ามแก่น
จนัทร์ แต่รูปแบบลกัษณะเป็นสกลุช่างเดียวกนั โดยเฉพาะเคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นจีวรหรือสบงนั้นเป็น
ท่ีนิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์คือทาํเป็นหน้านาง ในส่วนพระพกัตร์สลกัอย่างสวยงามงาม พระ
พกัตร์รี พระโขนงโก่งพระนาสิกโด่ง พระโอษฐแ์ยม้ พระเนตรเหลือบตํ่า ไรพระศกวาดเป็นมุมโคง้
เหนือพระนาลาฏ พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมีเป็นเปลว 
 ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
 ทะเบียน 206 ศรัทธาแม่ขอดแกว้ ผูเ้ป็นตน้คิด สร้างพระ(พทุธรูปองคน้ี์)เม่ือ พ.ศ. 

๒๔๖๖ เดือน ๒ ข้ึน ๑๕ คํ่า วนั ๕(วนัพฤหสับดี) 

 
วดัหัวข่วง ตําบลศรีภูมิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

 วดัแสนเมืองมาหลวง หรือวดัหวัข่วง ตั้งอยู ่แต่เดิมมีช่ือวา่วดัลกัขปุราคมาราม ถือไดว้่า

เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัและไดรั้บความเล่ือมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนใน จ.เชียงใหม่ มา

นานร่วม ๖๐๐ ปี ในอดีตวดัหวัข่วงจดัเป็นวดัท่ีมีความสาํคญัในฐานะวดัประจาํเมืองวดัหน่ึงเพราะ

เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมสาํคญัทางศาสนาหรือการประชุมทพั จากประวติัในพงศาวดารโยนกระบุ

ว่า วดัแสนเมืองมาหลวง เป็นวดัท่ีพญาเมืองแกว้ กษตัริยแ์ห่งราชวงศม์งัราย ลาํดบัท่ี ๑๑ ทรงสร้าง

ข้ึนเพื่ออุทิศเป็นพระราชกศุลถวายแด่พญาแสนเมืองมาหรือพระอยักาธิราช สร้างเม่ือวนัศุกร์ ข้ึน ๑๐ 

คํ่า เดือน ๖ เหนือ พ.ศ.๒๐๖๔ นอกจากน้ีพระองคย์งัทรงสร้างเจดียก์วา้ง ๘ วา สูง ๑๔ วา ๒ ศอก 

และทรงสร้างวิหาร อุโบสถ กฏิุ หอมณเทียรธรรม ถวายเพื่อเป็นอารามหลวง  

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 1 องค ์ 
ปางมารวิชยั    1 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  1 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   17 องค ์
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พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2419  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  114   ปางมาร
วิชยั 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2419  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  114   ปางมารวิชยั 

ไม้ทีนํ่ามาสร้างจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ 
1. ไม้จันทร์   (2419) ทะเบียน  114   มารวชัิย 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัหัวข่วง 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1   

 
 
 
 

 

 

 
 
 ภาพท่ี  15 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                ลายเสน้  18 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519),174-175. 

 
หมายเลขทะเบียน 114 พระพุทธรูปน้ีอาย ุพ.ศ. 2419 สูง 39 เซนติเมตร พระพุทธรูป

องคน้ี์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั  เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนในกลุ่มพระพุทธรูป  4 อิริยาบถ 
ผู ้สร้างเป็นเจ้าจันทร์หอม  ซ่ึงลักษณะเป็นแบบช่างหลวง ประทับนั่งบนฐานผ้าทิพย์ แบบ 
รัตนโกสินทร์ ลกัษณะสงัฆาฏิในช่วง 2400 ข้ึนมานั้นมกัจะทาํขนาดใหญ่และหนา ปลายสงัฆาฏิเป็น
เข้ียวตะขาบ พระศอเป็นร้ิว พระพกัตร์กลม พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมีเป็นทรงกรวย 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
จ.ศ. ๑๒๓๘ ปีรวายไจ ้เดือน ๕ เพญ็(ตามวิธีนบัแบบ) มอญ วนัจนัทร์ มหาศรัทธาเจา้

จนัหอม ผูเ้ป็นตน้คิด เป็นประธาน สร้างพระพุทธรูป (๔ องค์) เป็นพระพุทธรูปไมจ้นัทน์ทั้ง๔ 
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อิริยาบถคือ นัง่ นอน ยืน เดินสร้าง) ร่วมกบัราชบุตราราชบุตรีและบริวาร ชาวหอชาวโรง ทุกๆคน 

และถวายไวใ้นพระพุทธศาสนา (เพื่อคํ้าชูศาสนาตราบ) ๕๐๐๐ วสัสา และเพ่ือเป็นท่ีไหวแ้ละบูชา

สาํหรับคนและเทวดา ขอให้ (บุญท่ีเกิดจากการสร้างพระพุทธรูป) เป็นคุณธรรมติดตามต่อกนัไป

และให้เป็นเคร่ืองนาํ คํ้าชู (ขา้พเจา้) ในภพน้ีและภพหน้า จนบรรลุถึงนิพพานเทอญ สุทินนวํตเม

ทานนิํพฺพานปจฺจโยโหตุเมนิจฺจํ 

วดัหม่ืนล้าน ตาํบลศรีภูมิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

 วดัน้ีถือไดว้่าเป็นวนัท่ีมีความเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ มีอายุเก่าแก่ถึง 
500 ปี วดัหม่ืนลา้นสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ 2002 ในสมยัพญาติโลกราชกษตัริยล์า้นนาในสมยัราชวงศม์งั
ราย โดยผูส้ร้างวดัน้ี คือ “หม่ืนดง้” หรือ “หม่ืนโลกนคร”  การสร้าวดัแห่งน้ีน้ีของหม่ืนโลกสามลา้น 
ตามเอกสารทางประวติัศาสตร์ไดก้ล่าวไวว้า่ หลงัจากท่ีหม่ืนโลกสามลา้นไดท้าํสงครามกบัอยธุยา ก็
ไดส้ร้างวดัข้ึนเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุสลแก่แม่ทพัของอยุธยาในการทาํสงครามจนตอ้ง
เสียชีวิต ตลอดถึงอุทิศส่วนกสุลใหแ้ก่บรรดาแม่ทพันายกองของลา้นนาดว้ย 

 พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 21 องค ์ 
ปางมารวิชยั    6 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  6 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

   ปางประทบัยนื  6 องค ์
ปางไสยาสน์   1 องค ์
ปางหา้มญาติ  8 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   21 องค ์
 พระพทุธรูปไมท่ี้เก่าท่ีสุด พ.ศ. 2414  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  103   ปางมาร
วิชยั 
 พระพทุธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2460  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  178   ปางมารวิชยั 

ไม้ทีนํ่ามาสร้างจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ 
1. ไมจ้นัทร์  (2423) ทะเบียน     119   ปางหา้มญาติ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85 
 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้ 
กลุ่มพระพทุธรูปส่ีอิริยาบถ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 16 พระพทุธรูปปางมารวิชยั             ลายเสน้ท่ี 19 พระพทุธณูปปางมารวิชยั 
ทีม่า : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 160. 
 

พระพุทธรูปน้ีอายุ พ.ศ. 2443 พระพุทธรูปองคน้ี์อยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปส่ีอิริยาบถ คือ นัง่ 
นอน ยนืเดิน ท่ีวดัหม่ืนลา้น หมายเลขทะเบียน 163 พระพุทธรูปปางไสยาสน์ 164 พระพุทธรูปปาง
สมาธิ 165 พระพทุธรูปปางประทบัยนืเปิดโลก 166 พระพุทธรูปปางลีลา (ภาพประกอบหน้าถัดไป)  
เน่ืองจากสร้างข้ึนในเวลาเดียวกนั คาํจารึกเหมือนกนั ซ่ึงพุทธลกัษณะเหมือนกนัไม่ว่าจาเป็นจีวร 
สังฆาฏิ พระพตัร์ พระรัศมี ซ่ึง สร้างข้ึนโดยช่างท่ีมีความชาํนาญหรือเรียกกนัว่าช่างหลวง ลกัษณะ
พระพุทธรูปน้ีครองจีวรห่มเฉียงชายสังฆาฏิยาวจนถึงพระนาภี และท่ีสาํคญันั้นจะเห็นไดว้่าสังฆาฏิ
ของพระพุทธรูปรูปกลุ่มน้ีนั้น จะซอ้นกนัสองชั้นถือไดว้่าเป็นรูปแบบใหม่ท่ีพบไดใ้นช่วงน้ี  พระ
พกัตร์รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เลก็ พระเกศาสลกัเป็นตาราง 
พระรัศมีเปลวไฟท่ีตั้งข้ึนไปซ่ึงน่าจะเรียนแบบพระรัศมีของพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิ 
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กลุ่มพระพุทธรูปส่ีอริิยาบถ วดัหม่ืนล้าน (ช่างหลวง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเสน้ท่ี 20 พระพทุธรุปกลุ่มปางไสยาสน์ อาย ุ พ.ศ. 2443 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลายเสน้ 21 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก ลายเสน้ท่ี 22 พระพทุธรูปปางลีลา 

พระพทุธรูปประทบัยนื และพรพทุธรูปในอิริยาบถเดิน คลา้ยกบัปางลีลา แต่อิริยาบน
ในกายเดินปรากฏออกมาไม่ชดั แต่ถา้ดูจากดา้นขา้งกจ็ะเห็นไดช้ดัวา่ กาํลงัเดินอยู ่ 
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กลุ่มพระพุทธรูปปางประทบัยนื 
 รูปแบบท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 17 พระพทุธรูปปางหา้มญาติ             ลายเสน้ท่ี  23 พระพทุธรูปปางหา้มญาติ 
ทีม่า : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519),145. 
 

หมายเลขทะเบียน 117 อายพุระพุทธรูปไม ้2422 เป็นพระพุทธรูปไม ้2 องค ์ปางห้าม
ญาติ แลปางอุม้บาตร ยืนบนขั้นบนัไดเดียวกนั เฉพาะองคพ์ระพุทธรูปเล็กสูง 18 เซนติเมตร องค์
ใหญ่สูง 24 เซนติเมตร บนัไดสูง 13 เซนติเมตร พระหัตถ์ซ้ายและบาตรขององค์ใหญ่ไม่ปรากฏ 
รูปแบบพระพทุธรุปอยา่งน้ียงัไม่เคยพบจงัหวดัอ่ืนในลา้นนาเลย จึงถือไดว้่ารูปแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ี
โดดเด่นท่ีพบในเชียงใหม่ พระพุทธรูปสององคน้ี์น่าจะสร้างข้ึนโดยช่างหลวงโดยดูจารายละเอียด
ต่างท่ีทาํอยา่งประณีต และลกัษณะเคร่ืองแต่งกายนั้นปรากฏรูปแบบอิทธิพลของรัตนโกสินทร์ คือ
หนา้นาง เป็นตน้ 

คาํจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
ศรัทธาป้าจนั ผูเ้ป็นตน้คิด เป็นประธานสร้างพุทธรูปเจา้ปางรับบาตรและหา้มมาร องค์

น้ีร่วมกบัแม่ ลูก และญาติทุกๆคน เพ่ือคํ้าชูศาสนา ณ วดัหม่ืนลา้น ตราบ๕๐๐๐ วสัสา มีการทาํพิธี

พทุธาภิเษก ซ่ึงเสร็จเม่ือ จ.ศ. ๑๒๔๑ ปีกดัเหมา้ ดือนยีเ่พญ็ (ตามวิธีนบัแบบ) มอญ วนัพฤหสับดี ขอ 

(ผลบุญท่ีเกิดจากการสร้างพระพุทธรูปองค์น้ี) จงเป็นเคร่ืองนําเพ่ือให้ขา้พเจ้า (ทั้งหลาย ?) มี
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ความสุขในโลกมนุษยแ์ละในโลกเทวดา และเพื่อใหถึ้งโลกุตรท่ีประกอบดว้ยมรรค (ทั้ง๔) ผล (ทั้ง

๔) และท่ีมีนิพพานเจา้เป็นขั้นสูงสุดเทิญ 

รูปแบบท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 18 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก            ลายเสน้ท่ี 24 พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก 
ทีม่า : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519),146. 
 

หมายเลขทะเบียน 120 อายพุระพทุธรูปไม ้2423 เป็นพระพุทธรูปไม ้2 องคป์ระทบัยนื
บนฐานเดียวกนั  พระพุทธรูปองคเ์ล็กสูง 18 เซนติเมตร พระพุทธรูปองคใ์หญ่ 31 เซนติเมตร ฐาน
สูง 10เซนติเมตร พระพุทธรูปสององคน้ี์  มีรูปแบบคลา้ยกบัพระพุทธรูปหมายเลข 117 แต่ลกัการ
แสดงปางแตกต่าง แต่สององคน้ี์จะประทบัยืนมือทั้งสองขา้งแนบพระวรกาย สันนิษฐานไดว้่าเป็น
ปางประทบัยืน ท่ีพระพุทธองคเ์สด็จออกจากคนัธกุฎีดว้ยกิจนิมนต ์หรืออาจจะเป็นปางประทบัยืน
เปิดโลกท่ีลา้นนานิยมกนัมาแต่อดีตซ่ึงพบไดห้ลายท่ีไม่วา่จะเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกท่ีซุม้เจดีย์
วดัป่าสักเมืองเชียงแสน  วดัพระหลวง จงัหวดัแพร่เป็นตน้ ในส่วนจีวรหรือสบงนั้นก็น่าจะไดรั้บ
อิทธิพลของรัตนโกสินทร์ท่ีนิยมทาํแถบหนา้นางในส่วนท่ีเป็นสบง ปลายสบงตวดัออกทั้งสองดา้น
คลา้ยคลีบปลา 
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คาํจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
จ.ศ. ๑๒๔๑ ปีกดส่ี เดือนยีเ่พญ็ (ตามวิธีนบัแบบ) มอญวนั ๔ (วนัพธุ) (ตามวิธีนบัแบบ) 

ไทย (วนั)กดเส็ด นายนอ้ยคนัธาผูเ้ป็นตน้คิด เป็นประธานสร้างงพระพทุธรูปเจา้(องคน้ี์)ร่วมกบัพอ่

แม่พี่นอ้งทุกๆคน เพื่อค ํ้าชูศาสนา (ตราบ) ๕๐๐๐ พระวสัสา นิพฺพานปํรมสุํข ํ

วดัดวงดี ตาํบลศรีภูมิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

ตาํนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงวดัดวงดีเม่ือ พ.ศ. 2304 พระภิกษุวดัน้ีไดรั้บ
นิมนต์ ให้ข้ึนครองเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆท่ีเชียงใหม่เป็นอิสระก่อนท่ีพม่าจะ
กลบัเขา้มาปกครองอีกคร้ังหน่ึง พ.ศ. 2306- 2317 ต่อมาในปี พ.ศ. 2362 สมยัพญาธรรมลงักาเจา้
หลวงเชียงใหม่ องคท่ี์ 2 ไดมี้การบูรณะภายในวดัท่ีประกอบไปดว้ยวิหาร หอธรรม ท่ีประดบัประดา
ไปดว้ยไมแ้กะสลกัปิดทองท่ีสวยงาม14 

 
พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 4 องค ์ 

ปางมารวิชยั   1 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  1 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

   ปางสมาธิ   1 องค ์
ปางไสยาสน์   1 องค ์
ปางหา้มญาติ  1 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   4 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2365  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  59   ปางมารวิชยั 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2399  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  89  ปางไสยาสน์ 
 
 

                                                            
14 วลัภา ยะบุญ, การศึกษาลวดลายโก่งคิว้สลักไม้ของวิหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่  (การศึกษาเฉพาะเร่ือง 1 ตามหลกัสูตรศิลปะบณัฑิต(สิลปะไทย) ภาควิชาศิลปะไทย คณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552), 50. 
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รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัดวงดี 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1  

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 ภาพท่ี 19 พระพทุธรูปปางมารวิชยั            ลายเสน้ท่ี  25 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ทีม่า : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพมิพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 121. 
 

หมายเลขทะเบียน 60 อายพุระพุทธรูปไม ้ พ.ศ. 2365  สูง 18 เซนติเมตร พระพุทธรูป
องค์น้ีเป็นรูปแบบพระพุทธรูปไม้ช่างราษฎร์ แต่ถวายด้วยเจ้าบุญทา  ท่ีไม่มีการสลักประณีต
เท่าท่ีควรตามพระพุทธรูปรูปท่ีมีมาก่อนน่านั้น แต่ถือไดว้่าเป็นรูปแบบพระพุทธรูปไมอี้กแบบหน่ึง
ท่ีตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 ท่ียงันิยมทาํสังฆาฏิขนาดเล็กเล็ก ซ่ึงลกัษณะจะเปล่ียนผ่านเป็นความนิยม
ทาํสังฆาฏิใหญ่ในสมยัต่อมา ซ่ึงลกัษณะพระพกัตร์คลา้ยสามเหล่ียม พระโขนงโก่ง ปรากฏเส้นใต้
พระโขนงอีก 1 เส้น พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แยม้ พระเกศาสลกัเป็นตาราง 
พระรัศมีเป็นดอกบวั 

จารึกจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
เจา้บุญทาเป็นศรัทธาสร้างพระพทุธรูปองคน้ี์ (เม่ือ) จ.ศ. ๑๑๘๔ 
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กลุ่มพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 
รูปแบบท่ี 1  

 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 20 พระพทุธรูปปางไสยาสน์                                   ลายเสน้ท่ี 26 พระพทุธรูปปางไสยาสน์   

ทีม่า : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์

เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 133.                          

หมายเลขทะเบียน 89 อายุของพระพุทธรูปไม้ปี พ.ศ 2399  ยาว 30 เซนติเมตร  

พระพุทธรูปองคน้ี์ร้างข้ึนถวายโดยเจา้มหาพรหมโดยสร้างข้ึนภายใน 1 วนั  และกระทาํพิธีพุทธา

ภิเษก  ดังจารึกได้กล่าวว่า  “จ .ศ .  ๑๒๑๘  ปีรวายส่ี  เดือน  ๑๐ ขึ้น๗คํ่า  วัน๔  (วันพุธ) สร้าง 

(พระพุทธรูปองค์น้ีเป็น) พระชะตาเจ้า (ของ)เจ้ามหาพรหม การสร้างและการทําพิธีพุทธาภิเษก 

(พระพุทธรูป)ทุกอย่างทําเสร็จภายใน๑วัน” ลกัษณะของพระพุทธรูปองคน้ี์เหมืองกบัพระพุทธรูป

ทัว่ไปท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  แต่ความแตกต่างน้ีปรากฏอยูท่ี่ชายสังฆาฏิท่ีสั้นกว่าพระพุทธรูปองคอ่ื์น 

คือ สั้ นเหนือพระนาภี และอีอ่างหน่ึงคือ ใตจ้มูกหรือบริเวณเหนือปากจะมีกลีบสามเส้นซ่ึงเป็น

ลกัษณะจิตรกรรมของเมืองน่าน ท่ีวดัภูมินทร์ อาํเภอเมือง จงัวดัน่าน 

วดัทรายมูลเมือง 
พกิดัทางภูมิสาสตร์  X 499208.84. Y 2076761.8 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
ประวติัความเป็นมา สร้างเม่ือ พ.ศ. 2030 และ ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ 

พ.ศ.2450 เดิมวดัน้ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ติโลกราช อนัทรงเป็นผูค้รองนครเชียงใหม่ ก่อนท่ีจะได้
ช่ือวดัทรายมูลเมือง เคยเป็นอารามมาก่อน มีช่ือวา่ "อารามบา้นปะ" อาจเป็นเพราะสายนํ้าท่ีไหลมา
จากดอยสุเทพแลว้มาประจบกนัท่ีน่ี ทาํใหเ้กิดเป็นหนองนํ้า ณ.จุดน้ีจึงไดช่ื้อวา่"หนองทรายมูล"อีก
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ประการหน่ึง ท่ีจุดน้ีอาจมีการขดุเอาดินข้ึนมา เพื่อเอาดินมาป้ันอิฐเพื่อนาํไปก่อสร้างกาํแพงเมือง
ชั้นในของนครเชียงใหม่ จนทาํใหท่ี้ตรงน้ีกลายเป็นหนองนํ้า เม่ือไดรั้บวิสุงคามสีมา จึงเรียกวา่ "วดั
ทรายมูล" 

 
พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 17 องค ์ 

ปางมารวิชยั   14 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  14 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

   ปางสมาธิ   1 องค ์
ปางหา้มแก่นจนัทร์  2 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด  17 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2427 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 125    ปางมารวิชยั 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2512 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  245   ปางสมาธิ 
 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางประทบัยนื  
รูปแบบท่ี 1   

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพท่ี 27พระพทุธรูปปางเปิดโลก                        ลายเสน้ท่ี  28 พระพทุธรูปปางหา้มแก่นจนัทร์ 

พระพุทธรูปทั้งสององคน้ี์ หมายเลขทะเบียน 206,208 ความสูงเฉล่ียโดยประมาณ 40 
เซนติเมตร สร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2466 โดยศรัทธาคนเดียวกัน พระพุทธรูปทั้งสององค์น่ีเป็นกลุ่ม
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พระพทุธรูปส่ีอิริยาบถ ยนื เดิน นัง่ นอน เหมือนกบัวดัหม่ืนลา้น พระพุทธรูปทั้งสององคน้ี์สร้างข้ึน
โดยช่างหลวง  โดยปรากฏอิทธิพลของพระพุทธรูปแบบรัตนโกสินทร์ท่ีส่งส่งผา่นเขา้มาปรากฏใน
รูปแบบของการแต่งกายท่ี จีวรทาํเป็นหนา้นางซ่ึงเป็นท่ีนิยมมาก  และฐานบวัท่ีเป็นวงกลม  เม่ือดูปี
ท่ีสร้างพบว่าอยู่ในช่วงท่ีรถไฟมาถึงเชียงใหม่ มีการติดต่อกนัมากข้ึนทาํให้อิทธิพลของกรุงเทพฯ 
ปรากฏในงานศิลปกรรมทัว่ไปในลา้นนาน โดยเพาะพระพุทธรูป พระพกัตร์ของพระพุทธรูปสอง
องคน้ี์เป็นวงรี พระโขนงโก่งต่อพระนาสิก พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็กแยม้ พระกรรณยาน ไร
พระศกวาดเป็นมุมโค้งเหนือพระนลาฏ เกสาสลักเป็นตาราง พระรัศมีเป็นเปลวตั้ งข้ึน คล้าย
พระพทุธรูปสมัฤทธ์ิท่ีวดัปราสาท 
 ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
 ศรัทธาแม่ขอดแกว้ ผูเ้ป็นตน้คิด สร้างพระ(พทุธรูปองคน้ี์)เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๖ เดือน ๒ 

ข้ึน ๑๕ คํ่า วนั ๕(วนัพฤหสับดี) 

วดัทรายมูลพม่า ตําบลทรายมูลพม่า อาํเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์   
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา  

-ยงัไม่ทราบประวติัความเป็นมาท่ีแน่นอน-  
 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 1 องค ์ 
ปางสมาธิ   1 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  - องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  1 องค์

  
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด  1 องค ์

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



94 
 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้ 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  

 
  

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 21 พระพทุธรูปปางสมาธิ                ลายเสน้ท่ี 29 พระพทุธรูปปางสมาธิ 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 133.                          
 หมายเลขทะเบียน 275 สูง 22 เซนติเมตร ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง พระพุทธรูปองคน้ี์นั้น
เป็นพระพุทธรูปท่ีไดรั้บอิทธิพลพระพุทธรูปรูปสิงห์หน่ึง คือประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร ชายสังฆาฏิ
สั้นเหนือพระถนั  (ไม่มีเข้ียวตะขาบเหมือนสิงห์หน่ึง) ปางสมาธิ(แต่ไมพ้บในพรพุทธรูปสิงห์หน่ึง) 
พระศอเป็นร้ิว พระพกัตร์กลมรี พระโขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐแ์ยม้ เหนือโอษฐมี์เสน้สาม
เส้นคลา้ยกบัจิตรกรรมฝาผนงัเมืองน่าน พระกรรณยาน พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมีเป็นดอก
บวัตูม(แบบสิงหน่ึง) อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าพระพุทธรูปองคน้ี์นั้นไดดึ้งเอาความเป็นสิงห์หน่ึงมา
สร้างแต่ก็ไม่ทั้งหมดเช่น จากท่ีเป็นปางมารวิชยั กลบัทาํเป็นปางสมาธิ และสังฆาฏิจากท่ีเป็นเข้ียว
ตะขาบ ทาํเป็นปลายตดัตรงแทน 
 คาํจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 

แม่สุขถวายพระพุทธรูปองคน้ี์ไวใ้นศาสนา ขออุทิศส่วนกุศลใหเ้จกหุยจว ขอให้มารับ

กศุลจากขา้พเจา้เทอญ 
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วดัดอกเอือ้ง ตาํบลศรีภูมิ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

 สร้างเม่ือ พ.ศ. 2219 (ปัจจุบนั พ.ศ.2553 มีอายไุด ้334 ปี) วดัน้ีเป็นวดัภายในกาํแพง
เมือง แต่เดิมช่ือวดันางเอ้ือม เพราะนางเอ้ือมเป็นผูส้ร้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2487 จึงเปล่ียนช่ือใหม่เป็น
วดัดอกเอ้ืองส่ิงก่อสร้างภายในวดั ประกอบไปดว้ยเจดีย ์  เจดียท์รงกลมแบบพื้นเมืองลา้นนา ฐาน
ส่ีเหล่ียมยอ่มุม มีเจดียบ์ริวารท่ีมุมทั้งส่ีตรงก่ึงกลาง ส่วนล่างบริเวณดา้นหนา้ของฐานเจดียมี์ซุม้ทรง
มณฑปลกัษณะลวดลายมีอิทธิพลศิลปะพม่า-มอญ ปะปนอยู ่ วิหารทรงพ้ืนเมือง หลงัคาดา้นหนา้ 
และ ดา้นหลงัซอ้นสามชั้น มีมุขทางข้ึนดา้นขา้งดว้ย ดา้นหนา้ทาํราวบนัไดทางข้ึนเป็นรูปตวัเหงา 
อุโบสถ ทรงพ้ืนเมือง มีมุขโถงดา้นหนา้ ประดบัตกแต่ง ส่วนหนา้บนัดว้ยกระจกสี และหอไตรทาํ
เป็นสองชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนเป็นไม ้และ ทาํเป็นระเบียงโดยรอบภายใตห้ลงัคา มีผนงัอยู่
ถดัเขา้ไปดา้นใน 

 
 พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 7 องค ์ 

ปางมารวิชยั   5 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  5 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

   ปางไสยาสน์   1 องค ์
ปางรําพึง   1 องค์

 องค ์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด  7 องค ์

 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2395 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 81    ปางมารวิชยั 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2475 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 233   ปางรําพึง 
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รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัทรายมูลพม่า 
กลุ่มพระพทุธรูปปางประทบัยนื 
รูปแบบท่ี 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 22 พระพทุธรูปปางรําพึง               ลายเสน้ท่ี  30  พระพทุธรูปปางรําพึง 
ท่ีมา : ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกท่ีฐานพระพทุธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจดัพิมพ์
เอกสารทางประวติัศาสตร์สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519),189.                          
 

หมายเลขทะเบียน 233 อายุสมยัในการสร้าง พ.ศ. 2475 สูง 19 พระพุทธรูปองค์น้ี
เรียกว่าปางรําพึง หรือรู้จกักนัดีในนามพระประจาํวนั พระพุทธรูปรูปมีพุทธลกัษณะเอามือไควก้นั
เป็นรูปกากบาทตรงบริเวณพระอุระ ครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิยาว มีการนุ่งจีวรแบบหนา้นาง (แบบ
รัตนโกสินทร์) จีวรทั้งสองขา้งบานออกทาํเป็นรูปโคง้หยกั ส่วนพระพกัตร์รี พระโขนงโก่งพระ
เนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แยม้ พระกรรณยาน พระเกศาสลักเป็นตาราง พระ
อุษณีษะนู น พระรัศมีเป็นเปลวตั้งข้ึนมา จากการพิจารณารูปแบบของพระพทุธรูปองคน้ี์น่าจะไดรั้บ
อิทธิพลของรัตนโกสินทร์เน่ืองจากทั้งการแสงปางและการครองจีวรแบบหน้านางนั้นลว้นเป็นท่ี
นิยมของกรุงรัตน์โกสินทร์เป็นส่วนมาก อีกทั้งเม่ือพิจารณาจากปีท่ีสร้างจะเห็นไดว้่ายคุน้ีเป็นยคุท่ี
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รถไฟเขา้มาแลว้มีการติดต่อกันอย่างสะดวกสบายเป็นผลทาํให้อิทธิพลของภาคกลางส่งมายงั
ภาคเหนือ  

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
ศรัทธานางเกียงคาํ ไชยคาํเมา และลูกถวาย (พระพทุธรูปองคน้ี์ไวท่ี้) วดัดอกเอ้ือง 

เชียงใหม่ เม่ือ วนัท่ี ๑๘/๓/๒๔๗๕ ใน(โอกาสท่ีมี) งานฉลองพระวิหาร 

 จังหวดัลาํพูน 
วดับ้านหลุก ตาํบลเหมืองง่า อาํเภอเมือง จังหวดัลาํพนู 

 พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

  วดับา้นหลุก หมู่ท่ี 8 ตาํบลเหมืองง่า อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู สร้างข้ึนเม่ือประมาณปี 
พ.ศ. 2325 นบัเป็นเวลา 225 ปีมาแลว้ ตามตาํนานเล่าสูกนัมาว่า เจา้ผูค้รองเมืองหริภุญไชย ไดย้กทพั
ไปตีขา้ศึกท่ีเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า เม่ือไดรับชยัชนะก็ไดก้วาดตอ้นผูค้นจากเมืองยองกลบัมายงั
เมืองหริภุญไชย ในจาํนวนผูค้นท่ีถูกกวาดตอ้นมาในคร้ันนั้นไดมี้พระภิกษุรูปหน่ึงไม่ปรากฏช่ือ ซ่ึง
อาศยัอยูว่ดัหน่ึง  “  ช่ือวัดบ้านหลุก” ซ่ึงอยูท่ี่เมืองยอง พระภิกษุรูปน้ีปรากฏว่าเป็นผูมี้วิชาอาคมใน
ดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นคาถา หรือเก่ียวกบัการยกทพัจบัศึกเป็นอยา่งดี เม่ือเจา้ผูค้รองเมืองหริภุญไชย 
ไดก้วาดตอ้นผูค้นมา ทาํให้ภิกษุรูปน้ีไดติ้ดตามการอพยพของชาวบา้นหลุกเมืองยองมาดว้ย เม่ือ
มาถึงเมืองหริญภุญไชย ก็ไดอ้าราธนานิมนต ์ให้ภิกษุรูปน้ีตั้งวดัวาอารามตลอดถึงถ่ินฐานบา้นช่อง
ข้ึน ซ่ึงตั้งอยูท่างเหนือของเมืองเพื่อใหเ้ป็นหนา้ด่านตั้งรับขา้ศึกท่ีมกัจะเดินทพัมาทางทิศเหนือเสมอ  
 ดงันั้นเม่ือพระภิกษุรูปน้ีนาํเอาญาติโยมท่ีอพยพมาจากเมืองยองมาตั้งวดัและบา้นช่อง
แลว้ก็ไดต้ั้งนามวดัท่ีตั้งข้ึนใหม่น้ีตามนามของวดัเดิมท่ีท่านอาศยัอยูท่ี่เมืองยองนั้นนามว่า “ วดับา้น
หลุก ”สืบมาตราบจนทุกวนัน้ี  

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 146 องค ์ 
ปางมารวิชยั    116 องค ์ 
ขดัสมาธิราบ  116 องค ์ 
ขดัสมาธิเพชร  - องค ์
ปางประทบัยนื  27 องค ์
ปางไสยาสน์   3 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   95 องค ์
พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด  พ.ศ. -  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  -  
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 พระพุทธรูปใหม่สุด  พ.ศ. -  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน - 
เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    80 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วงองคแ์ต่ฐานทาชาด  51 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  14 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว    1                  องค ์

* หมายเหตุ  เทคนิคมีอยู ่2 แบบ คือ  1. ลงรัก- ทาชาด- ปิดทอง 
    2. ลงรักแลว้ปิดทอง 

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    117 องค ์
2. ฐานบวั    4 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    1 องค ์ 
4. ฐานฐานเรียบ 6 เหล่ียม   18 องค ์ 
5. ฐานหนา้กระดาน   3  องค ์

 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดับ้านหลุก 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
รูปแบบท่ี 1  

 
 

 

 

 
 
  
 
  ภาพท่ี  23 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                   ลายเสน้ท่ี 31 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
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 หมายเลขทะเบียน 078 พระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏวนัเดือนปีท่ีสร้าง ไม่มีการเขียน
จารึกไวต้รงบริเวณฐานเน่ืองจากมีการแกะสลกัเต็มพื้นท่ี จากการพิจารณาทางดา้นรูปแบบทาง
ศิลปะนั้นปรากฏว่าพระพุทธรูปองคน้ี์ไดผ้สมผสานระหว่างอิทธิพลของกลุ่มพระพุทธรูปเชียงตุง 
ในส่วนพระพระพกัตร์ พระวรกาย และกลุ่มฐานผา้ทิพยพ์ระพุทธรูปแบบรัตนโกสินทร์  รูปแบบ
พระพุทธรูปองคน้ี์ ประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมารวิชยั พระองัสาใหญ่ บั้นพระองคเ์ล็กครองจีวร
ห่มเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตดัตรง สังฆาฏิไม่มีการประดบัแบบพระพุทธรูปในกลุ่ม
เมืองเชียงตุง พระศอเป็นร้ิว พระพกัตร์รี พระโขนงโก่งต่อกนั พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็ก(ซ่ึง
พระพทุธรูปไมก้ลุ่มเชียงตุง) พระกรรณยานโคง้เป็นรูปตวัซี ซ่ึงเป็นลกัษณะพระกรรณท่ีเจอในกลุ่ม
พระพุทธรูปลาว และกลุ่มพระพุทธรูปเชียงตุง พระเกศาแหลมขมวดเป็นกน้หอย (เกศาป้ันดว้ยรัก
สมุก) พระอุษณีษะนูนสูง พระรัศมีเป็นเปลวในลักษรตั้ งข้ึน  จากภาพรวมแล้วพุทธลักษณ์
พระพุทธรูปองคน้ี์น่าจะไดรั้บอิทธิพลจากพระพุทธรูปเชียงตุงมากว่า กลุ่มของพระพุทธรูปลาว
เน่ืองจาก กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่บ้านหลุกนั้ นมีทั้ งพวกท่ีเป็นไทยอง และไทขึน คนสองกลุ่มน้ีมี
ความสัมพันธ์กันมาช้านานไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ ศาสนาท่ีเป็นรากบานสําคัญของการ
สร้างสรรคง์านศิลปกรรมในงานพระพุทธศาสนา ทาํให้รูปแบบท่ีออกมานั้นน่าจะมีการเลียนแบบ
พระพทุธรูปท่ีเคยเห็นมาก่อนหนา้นั้นมาสร้างก็เป็นได ้ส่วนฐานท่ีรองรับพระพุทธรูปองคน้ี์นั้นเป็น
รูปแบบฐานท่ีมีความนิยมในกลุ่มพระพทุธรูปในสมยัรัตนโกสินทร์ ซ่ึงเรียกวา่ “ฐานผา้ทิพย”์ 
 

รูปแบบท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                          ลายเสน้ท่ี 32พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                             
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 หมายเลขทะเบียน 006 พระพุทธรูปองคน้ี์มีการจารึกตรงบริเวณฐาน แต่ไม่ปรากฏปีท่ี
สร้าง พทุธลกัษณะประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมารวิชยั พระหตัถเ์สมอกนั พระองัสาใหญ่ พระอุระ
นูนปรากฏเมด็พระถนัอยา่งชดัเจน  บั้นพระองคเ์ลก็( ลกัษณะเลียนแบบพระพุทธรูปสาํริดลา้นนา)  
ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเป็นเข้ียวตะขาบ พระพกัตร์กลมรี พระโขนงโก่ง
เลก็นอ้ยต่อกนัพระนาสิกโด่งพระโอษฐเ์ลก็พระกรรณยาน พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระอุษณีษะทาํ
เป็นรูปแบบกระโจมสามเหล่ียมซ่ึงนิยมทาํในกลุ่มพระพุทธรูปในรัฐฉานแถบเมืองเชียงตุง เมืองลา  
พระรัศมีเป็นเปลว จากการพิจารณาในเร่ืองของรูปแบบนั้นพบว่าพระพุทธรูปองคน้ี์น่าจะจดัอยูใ่น
กลุ่มช่างท่ีมีความชาํนานในการแกะสลกั และคลา้ยกบักลุ่มพระพุทธรูป สิงห์ 3 แบบลา้นนาท่ีมี
ความลงตวัเป็นแบบพื้นเมืองอยา่งชดัเจน 

รูปแบบท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 25  พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                   ลายเสน้ท่ี 33  พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                
 
 หมายเลขทะเบียน 126 พระพุทธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนในปี พ.ศ 2366 อยู่ในช่วงสมยัของ
ครูบาอินต๊ะเป็นเจา้อาวาส  ถือไดว้่าเป็นพระพุทธรูปท่ีเก่าสุดจากหลกัฐานจารึกท่ีปรากฏ พุทธ
ลกัษณะของพระพุทธรูปองค์น้ีเป็นแบบพื้นบา้น ประทบันั่งบนฐานส่ีเหล่ียมท่ีมีการแกะสลัก
รูปแบบฐานขาสิงห์แบบรัตนโกสินทร์ ครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระพกัตร์รี พระ
โขนงตั้งเฉียงข้ึนขา้งบน พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่งใหญ่ พระโอษฐเ์ลก็ยาว พระกรรณยาน
ใหญ่ (ลกัษณะน้ีพบมากในกลุ่มพระพทุธรูปไมแ้ถบเมืองเชียงตุง) พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมี
มีขนาดใหญ่และสูงมีการแกะสลกักลีบดอกซ้อนข้ึนไปหลายชั้น ซ่ึงรัศมีแบบน้ีมกันิยมในกลุ่ม
พระพทุธรูปในเมืองเชียงตุงเป็นอยา่งมาก 
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ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
 ทะเบียน 126 สกราชได ้1185 ตวั อนัวา่ สนากมัโพชะ พไิสไทภาสาวา่ ปีมะแม เดือนยี่
ตนเราวา่ กล่าเมด็ สระเดจ็มาในเดือน 4 ตุลา เปงเดือน 7 ป่าเลม เชียงใหม่ ออกสิบ 5 พร่ําวา่ไดว้นั 7 
ไทยกดัเหมา้ หมายมี สทัธาอา้ยเกียง เปนเคา้ ลูกเตา้ แลภริยาทงัมวลแปงไวค้าํชูสาสนา 5 พนัวสา 
 

รูปแบบท่ี 4  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 26  พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                    ลายเสน้ท่ี  34   พระพทุธรูปปางมารวิชยั                             
 

หมายเลขทะเบียน 003 พระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏอายปีุในการสร้าง ลกัษณะครอง
จีวรห่มเฉียง สังฆาฏิหนา (นิยมมากในช่วง พ.ศ. 2400 ข้ึนมา) น่าจะรับอิทธิพลของรัตนโกสินทร์ 
พระวรกายสั้นป้อมเหมือนเด็ก พระพกัตร์รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า เปลือกตาโปน พระ
โอษฐเ์ลก็ยาว พระกรรณยาน พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระอุษณีษะนูนข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั พระรัศมี
เป็นดอกบวั อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าพระพุทธรูปองคน้ี์สร้างโดยช่างพ้ืนบา้น และสามารถกาํหนด
อายไุดจ้ากสงัฆาฏิท่ีมีขนาดหนาแผน่ใหญ่ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมมากในช่วง 2400 เป็นตน้มา ซ่ึงเป็น
อิทธิพลท่ีน่าจะไดรั้บจากพระพุทธรูปแบบรัตนโกสินทร์ ซ่ึงพบไดใ้นกลุ่มพระพุทธรูปเชียงใหม่ 
ลาํปาง ในช่วงเวลาน้ีเป็นตน้ 
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กลุ่มพระพุทธรูปปางประทบัยนื 
รูปแบบท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27  พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก 
 
 หมายเลขทะเบียน 049 พระพุทธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2381 เป็นพระพุทธรูป
ปางประทบัยืนเปิดโลกท่ีในลา้นนาสมยัราชวงศม์งัรายและราชวงศเ์จา้เจ็ดตนนิยมสร้าง ซ่ึงมีพุทธ
ลกัษณะประทบัยืน มือสองขา้งแนบพระวรกาย  ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลาย
เข้ียวตะขาบซ่ึงนิยมมากในกลุ่มพระพุทธรูปสกุลช่างวดับา้นหลุก สบง จีวรทาํเป็นจีบหนา้นางแบบ 
พระพุทธรูปรัตนโกสินทร์ จีวรตกลงมาดา้นล่างสะบดัออกมาดา้นนอกทาํเป็นร้ิวตงลงมา  ในส่วน
พระพกัตร์เป็นวงรี พระโขนงโก่งต่อกนั พระนาสิกโด่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐเ์ลก็แยม้ พระ
หนุเกือบเป็นต่อมกลม   พระกรรณเลก็ยาน พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระอุษณีษะนูนสูง พระรัศมี
เป็นเปลว ซ่ึงเม่ือสลกัเกตุลกัษณะพระพกัตร์โดยรวมแลว้พระพุทธรูปองค์น้ีมีลกัษณะคลา้ยกัน
พระพุทธรูปแบบสุโขทยั ซ่ึงช่างอาจจะเคยเห็นมาแลว้ โดยนาํเอาลกัษณะบางประการมาสร้าง 
ผสมผสานกบัการครองจีวรแบบจีบหนา้นางของพระพุทธรูปแบบรัตนโกสินทร์มาสร้างก็เป็นได้
เน่ืองจากในช่างน้ี เป็นยุคท่ีรถไฟไดม้าถึงลาํปางใน ปี พ.ศ.2459 เกิดการติดต่อคา้ขายอย่างสะดวก 
ทาํใหเ้กิดเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆไม่วา่ระเป็นระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และเร่ืองราว
ของศาสนา ท่ีมกัปรากฏอิทธิพลของภาคกลางในงานศิลปกรรมต่างๆดังเช่นพระพุทธรูปท่ีรับ
อิทธิพลการจีบหนา้นางเป็นตน้ 
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ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
จุลสกัราชได ้1200 ตวั แลเดือนยีเ่พงเมงวนั 7  ไทกดย ีแลปถมมูลสทัธาหมายมี พระ

จนัทิมา แลพี่นางเปนเคา้ สา้งพทุธรูปเปนทานไว ้เปนท่ีไหวปู้ชาแก่ตนแลเทวดาทงัหลาย ตราบต่อ
เตา้ 5000 พระวสัสา 

 
รูปแบบท่ี 2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่ 28 พระพุทธรูปประทบัยนืเปิดโลก       ภาพลายเส้นที ่35 พระพุทธรูปประทบัยนืเปิดโลก 
 
 หมายเลขทะเบียน 001 พุทธลกัษณะเป็นพระพุทธรูปประทบัยืนปางเปิดโลก พุทธ
ลกัษณะของพระพุทธรูปองคน้ี์คลา้ยกบัพระพุทธรูปทะเบียน 049 ซ่ึงไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ถึงแมว้่า
พระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏปีท่ีจารึก แต่สามารถกาํหนดอายุดว้ยการเปรียบเทียบกบัพระพุทธรูป
หมายเลขทะเบียน 049 วา่ น่าจะมีอายอุยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 24 หรือตน้ 25  
 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
ปถมมูลสทัธาหมายมีปู่หนานไชสิทธิเปนเคา้ พร้อมดว้ยภริยาลูกเตา้ยาติพี่นอ้งชู่ตนสาง

พทุธรูปไวค้ ํ้าชูสาสนา 5000 พระวสัสา 
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กลุ่มพระพุทธรูปปางไสยาสน์ 
รูปแบบท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  29 พระพทุธรูปปางไสยาสน์ 
 

หมายเลขทะเบียน 014 พระพุทธรูปปางน้ีน่าจะเป็นพระพุทธรูปกลุ่มเดียวกบัพระพุทธรูป 
ปางประทบัยนื หมายเลขทะเบียน 049 001 (ดูพทุธลกัษณะพระพุทธรูปปางประทบัยนื เลขทะเบียน 
049 001) สนันิษฐานไดว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์น่าจะมีอายอุยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 24 หรือตน้ 25 
 
จังหวดัลาํปาง 

วดันาคตหลวง ตําบลป่าตัน อาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง 
พกิดัทางภูมิสาสตร์   47 Q 549800E 2004900N 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

 วดันาคตหลวงถือได้ว่าเป็นศูนยก์ลางชุมชน บา้นนาคตเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงใน
ปัจจุบนัยงัคงเหลือโบราณวตัถุ โบราณสถานท่ีมีความสวยงามแฝงไปดว้ยคติความเช่ือในการสร้าง 
โดยเฉพาะวิหารท่ีตั้งอยูก่ลางบริเวณพื้นท่ีของวดั สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนเม่ือราวปีพ.ศ. 2401 หาก
เป็นเช่นนั้นอาคารหลงัดงักล่าวจะมีอายถึุง 150 ปี ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบลา้นนา โดย
วิหารหลงัดงักล่าวไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมคร้ังใหญ่ใหญ่ในปี พ.ศ. 2546  โดยกรมศิลปากร หน่อย
ท่ี 7 และนอกจากน้ีพบวา่มีโบราณวตัถุเป็นจาํนวนมากไม่วา่จะเป็นภาพตุงค่าวท่ียาวท่ีสุดในประเทศ
ไทยซ่ึงเร่ืองราวเวสสนัดรชาดก หีบธรรม  
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พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน  45 องค ์ 

ปางมารวิชยั    45 องค ์ 
- ขดัสมาธิราบ  44 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  1 องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   8 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2302  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  119 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2468  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 152 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    11 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วงองคแ์ต่ฐานทาชาด  22 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  7 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว    5  องค์

ลวดลายประดบัตกแต่ง 
1. ลายกลีบบบวั    10 องค ์
2. ลายผา้ทิพย ์    1 องค ์
3. ลายคาํ    1 องค ์
4. ไม่มีการประดบัตกแต่ง    33 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    23 องค ์
2. ฐานบวั    20 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    1 องค ์

(117) 
4. ฐานหลุดหายไป    1 องค ์ 
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รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดันาคตหลวง 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 รูปแบบท่ี 1  
 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 30  พระพทุธรูปปางมารวิชยั             ลายเสน้ท่ี 36 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 หมายเลขทะเบียน 120 พระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏวนัเดือนปีในการสร้าง แต่ดูจาก

พุทธลกัษณะแลว้จดัอยูใ่นกลุ่มพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สองแบบลา้นนา โดยพระพุทธรูปองคน้ี์

ไดผ้สมผสานรูปแบบระหว่างเชียงแสนสิงห์หน่ึงท่ีแสดงออกมาในรูปของพระพกัตร์ พระศอเป็น

เส้นสามเส้น  และเชียงแสนสิงห์สองอิทธิพลของสุโขทยัท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของการประทบั

นัง่ขดัสมาธิราบ สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเป็นเข้ียวตะขาบ  พระรัศมีเป็นเปลวซ่ึงพระพุทธรูป

องคน้ี์ช่างน่าจะมีความชาํนาญและเขา้ใจองคป์ระกอบของพระพุทธรูปสาํริดเป็นอยา่งดี ทาํให้การ

สร้างสรรคง์านออกมามีความคลา้ยคลึงกบัพระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์สองเป็นอยา่งมาก 
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รูปแบบท่ี 2  

 

 

  

 

 
 
 
ภาพท่ี 31 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                         ลายเสน้ท่ี 37 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 หมายเลขทะเบียน 119 พระพุทธรูปองค์น้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2302 ถือได้ว่าเป็น
พระพทุธรูปท่ีมีอายเุก่าท่ีสุด ในกลุ่มพระในอาํเภอแม่ทะ พระพทุธรูปองคน้ี์น่าจะสร้างข้ึนดว้ยช่างท่ี
มีความชาํนานในการแกะสลกัแลว้พระพุทธรูปองคน้ี์ มีพระวรกายท่ีค่อนขา้งจะไดส้ัดส่วน โดย
พระองัสาจะผายออกดา้นขา้ง พระอุระนูน บั้นพระองคเ์ล็ก ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตดั
ตรง พระสอเป็นร้ิว 1 เส้น พระพกัตร์รี พระโขนงโก่งพระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกแบน พระ
โอษฐ์แยม้ มีกลีบสามเส้นบนพระโอษฐ์ คลา้ยกบัจิตรกรรมฝาผนงัน่าน พระเกศา สลกัเป็นตาราง 
พระรัศมีเป็นดอกบวัตูม(แบบเสียงแสนสิงห์หน่ึง)  
 ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 

จุฬสกราชได 1121 ตวัปลีกดัไคเดือร 9 เพง ภาํวาไดวนัอา 3 สทธาตนหนอ้ยอารินสาง

ไวยคมัสาสานา 5 พนั ภวสาแล ขอหือนาบุญญอนันีไปรอดคูบาอจริย บิตามาดา บุตตาบุตตี ยาติกา

วงสาทงัหลายเทอะ ขอหือขา้ไดเถิงอรหตตมคคยานตน 1 พายหนานีแดเทอะ 
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รูปแบบท่ี 3 ลกัษณะช่างพื้นถ่ิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 32   พระพทุธรูปปางมารวิชยั                           ลายเสน้ท่ี 38  พระพทุธรูปปางมารวิชยั                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  33  พระพทุธรูปปางมารวิชยั     ภาพท่ี 34 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                             
             
 หมายเลขทะเบียน 105 พระพทุธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2468  ซ่ึงเป็นพระพุทธรูป
กลุ่มเดียวกบั พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  152 107 ซ่ึงพระพุทธรูปกลุ่มน้ีมกัพบในกลุ่มวดัป่าตนั 
วดับา้นหลุก โดยพระพุทธรูปรูปเหล่าน้ีน่าจะเป็นช่างคนเดียวกนัท่ีสร้าง และน่าจะเป็นช่างท่ีไดรั้บ
ความนิยมในสมัยนั้ น  พุทธลักษณะนั้ นก็เหมือนกับพระพุทธรูปทั่วไปท่ีพบ คือปางมารวิชัย 
ประทบันัง่บนฐานบวัหงาย น้ิวพระหัตถเ์สมอกนั  ครองจีวรห่มเฉียงโคง้ สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี 
ปลายตดัตรง พระพกัตร์รี  พระรัศมีเป็นเปลว 
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ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
จุฬสคาดได ้1287 ตวัปลีดบัเป้า เดือรยขึีน 13 วดัผดั สทธานางฅาํแล มุรเปนเคลา้พร้อม

กบัดว้ยสามิกาลูกเตา้ชุฅนแล 
 

รูปแบบท่ี 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 35  พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                     ลายเสน้ท่ี 39 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                              

   
หมายเลขทะเบียน  146  พระพุทธรูปน้ีไม่ปรากฏวนัเดือนปีในการสร้าง โดยลกัษณะ

พระพุทธรูปองค์น้ี เป็นรูปแบบท่ีนิยมในพม่า ซ่ึงเรียกว่าสกุลช่างมณัฑะเลย  ์ซ่ึงลกัษณะนั้นจะ
ประทบันั่งขดัสมาธิเพชร (เป็นรูปแบบท่ีนิยมในยุคนั้น)  น้ิวพระหัตถเ์สมอกนั ครองจีวรห่มเฉียง 
เป็นร้ิวบางๆ พระศอเป็นร้ิว 2 เส้น พระพกัตร์ กลม รี  พระโขนงโก่งในลกัษณะตั้งข้ึน พระเนตร
เหลือบตํ่า พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยานโคง้ ไรพระศกเป็นเส้นหนาตรงเหนือพระนาลาฏ(พม่า
นิยม) พระเกศาป้ันดว้ยรักสมุก พระอุษณีษะนูน(แบบพม่า) พระรัศมีหายไป ซ่ึงคาดว่าพระพุทธรูป
องคน้ี์น่าจะมีรัศมีเปลวเน่ืองจากถา้มีการสร้างพระพุทธรูปแบบมณัฑะเลย ์พระรัศมีย่อมเป็นเปลว
เสมอ       
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วดันํา้โจ้  ตําบลนํา้โจ้ อาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง 
พกิดัทางภูมิสาสตร์  47 Q 547690E 2007160 N 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
ประวติัวดั บา้นนํ้ าโจห้รือวดันํ้ าโจเ้กิดจากการขยายตวัของบา้นป่าจํ้ าเน่ืองจาก มีคน

อาศยัอยูเ่ปนจาํนวนมาก คนในหมู่บา้นจึงยา้ยถ่ินฐานมาตั้งบา้นใหม่ ประมาณเม่ือ 60 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึง
ทุกวนัน้ีชาวบา้นป่าจํ้ านํ้ าโจก้ยงัคงมีการไหวผ้ีร่วมกนั นอกจากน้ียงัมีคาํบอกเล่าจากพระขนัติโก 
(จนัทร์ต๊ิบ สิริคาํ) พระสงฆว์ดันาคตหลวงว่าลาํดบัการสร้างวดัในอาํเภอแม่ทะเร่ิมดว้ยวดัพระธาตุ
ลาํปางหลวง วดัป่าตนัหลวง วดันาคตหลวง และวดับา้นหลุก ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นการขยาย
หมู่บา้นของพ้ืนท่ีบริเวณน้ีอีกดว้ย 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 71 องค ์ 
ปางมารวิชยั    71 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  71 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

 จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   16 องค ์
พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2416  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  086 

 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2486  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 030 
เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    24 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  40 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  3 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว    3  องค ์
5. พระวรกายปิดทอง จีวรและสบงทาชาด  1 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1 ลายกลีบบวั    1 องค ์
2 ลายผา้ทิพย ์    - องค ์
3 ลายคาํ    1 องค ์
4 ไม่มีการประดบัตกแต่ง    69 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    65 องค ์
2. ฐานบวั    5 องค ์
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3. ฐานผา้ทิพย ์    - องค ์ 
4. ฐานหลุดหายไป    - องค ์ 
5. ฐานขาสิงห์    1 องค ์

(091) 
 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดันํา้โจ้ 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1  
กลุ่มพระพุทธรูปพระพกัตร์รีนั้นมีอยู ่7 องค ์หมายเลขทะเบียน 001 005 006 026 091 

092 093มีพุทธลกัษณะคลา้ยกนัแต่มีความแตกต่างองคป์ระกอบเลก็นอ้ย ซ่ึงพระพุทธรูปทั้งหมดน้ี
ประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมารวิชยั น้ิว พระหตัถเ์สมอกนัทุกองค ์ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิยาว
จรดพระนาภี ปลายตดัตรง แต่ภายในน้ีมีองคห์น่ึง ท่ีสังฆาฏิเป็นเข้ียวตะขาบ (เลขทะเบียน 005)  พระ
ศอเป็นร้ิว 5 องค ์(001 026 091 092 093) พระพกัตร์รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิก
โด่ง พระโอษฐแ์ยม้ มีองคเ์ดียวท่ีพระหนุเป็นปม(เลขทะเบียน 092)พระเกศาสลกัเป็นตาราง  พระรัศมี
ทรงกรวย 2 องค ์(001 006) รัศมีเป็นเปลว 3 องค ์(005 091 092) รัศมีเป็นกลีบบวั 2 องค ์(026 093) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ลายเสน้ท่ี 40  ทะเบียน 001                     ลายเสน้ท่ี 41   ทะเบียน 005    ลายเสน้ท่ี 42  ทะเบียน 006  
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 ลายเสน้ท่ี  43 ทะเบียน 026                                         ลายเสน้ท่ี 44  ทะเบียน 092 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลายเสน้ท่ี  45 ทะเบียนน 091                                        ลายเสน้ท่ี  46  ทะเบียน 093 
 

กลุ่มพระพุทธรูปทั้ งสององค์น้ีสกลุช่างเดียวกัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด สูงประมาณ        
เซนติเมตร  พุทธลกัษณะของพระพุทธรูปทั้งสององค์น้ีมีลกัษณะคลา้ยกนัทุกประการแต่ความ
แตกต่างระหว่างพระพุทธรูปทั้งสององคน้ี์คือฐาน ดงัเช่น พระพุทธรูป ทะเบียน 091ทาํฐานเป็นขา
ฐานสิงห์สองขา ซ่ึงฐานแบบน้ีไม่เจอในลา้นนาแต่ ไปปรากฏในฐานแบบรัตนโกสินทร์ ฉะนั้น
พระพทุธรูปองคน้ี์ถึงแมว้า่จะไม่ปรากฏอายท่ีุฐาน แต่สามารถกาํหนดอายไุดอ้ยา่งคร่าวๆว่าน่าจะอยู่
ในช่วง พ.ศ. 2420 – 2480 ซ่ึงเป็นยคุท่ีอิทธิพลภาคกลางไดเ้ขา้มาสู่ลา้นนาเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีรถไฟมาถึงลาํปาง ใน ปี พ.ศ. 2465 ยงัเป็นผลทาํให้ให้อิทธิพลภาคกลางไดป้รากฏใน
ศิลปกรรมลา้นนา  
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วดับ้านหลุก ตําบลนาครัว อาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง 
พกิดัทางภูมิสาสตร์  47 Q 556190E 2004760N 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
ประวติัวดับา้นหลุก จากการศึกษาทางดา้นจารึกวดัแห่งน้ีมีช่ือเรียกเป็นช่ืออ่ืนมาก่อน 

ไดแ้ก่วดันาครัว (พ.ศ. 2402, 2405, 2420,2444,2445) วดันาครัวหลวง (พ.ศ. 2441) วดันาครัวหลุก 
(พ.ศ. 2445)  วดันาครัวหลวงนาหลุก (พ.ศ.2450)  วดัสันนาครัว วดัสันนาครัวหลวง วดันาครัว
หลวงร้องชา้ง วดันาครัวหลุกร้องชา้ง จากขอ้มูลขา้งตน้พอท่ีจะลาํดบัช่ือวดัไดว้่าช่ือเดิมคือ วดันา
ครัว ในสมยันั้นนกัปราชญม์กัมีการเล่นคาํและชอบท่ีจะนาํสถานท่ีท่ีอยูใ่กลเ้คียงมาต่อเติม ต่อมาคง
ไดเ้ช่ือว่า วดันาครัวนาหลุก สืบมาเป็นวดับา้นหลุกนาครัว และมาเป็นช่ือวดับา้นหลุก ในปัจจุบนั15 
จากการสัมภาษณ์ประกอบขอ้มูลทางดา้นจารึกพบว่าบา้นหลุกนั้นเป็นชุมชนท่ีขยายมาจากชุมชน
บา้นป่าตนัและช่วงอายขุองการเขา้มาอยูอ่าศยันั้นน่าจะอยูใ่นช่วง 150 ท่ีผา่นมา 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน  56 องค ์ 
ปางมารวิชยั    56 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  56 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   16 องค ์
 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2406  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  201 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2477  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 241 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    15 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วงองคแ์ต่ฐานทาชาด  35 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  6 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว    -  องค ์
5. พระวรกายปิดทอง จีวรและสบงทาชาด - องค ์  

 
 
                                                            

15 วีรศกัด์ิ ของเดิมและคณะ,รายงานการวจัิยศิลปกรรมท้องถ่ินทางพระพุทธศาสนา ใน
เขตอาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง  (เชียงใหม่  : ศูนยโ์บราณคดีภาพเหนือ คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551), 223. 
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ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายกลีบบบวั    22 องค ์
2. ลายผา้ทิพย ์    - องค ์
3. ลายคาํ    7          องค ์(243) 
4. ลายกาบ    1          องค ์(225) 
5. ลายกนก    1           องค ์(229) 
6. ไม่มีการประดบัตกแต่ง    26 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    21 องค ์
2. ฐานบวั    35 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    - องค ์ 
4. ฐานหลุดหายไป    - องค ์ 
 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดับ้านหลุก 
กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  36 พระพทุธรูปปางมาวิชยั                 ลายเสน้ท่ี 47พระพทุธรูปปางมาวิชยั 
 

หมายเลขทะเบียน 222  พระพุทธรูปองค์น้ีไม่ปรากฏวนัเวลาในการสร้าง แต่พุทธ
ลกัษณะของพระพุทธรูปองคน้ี์ช่างท่ีสร้างน่าจะเป็นช่างหลวง และผูถ้วายก็น่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือ
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ผูท่ี้มีฐานนะค่อนขา้งดีเน่ืองจากพระพุทธรูปน้ีองค์ใหญ่สูงประมาณ 1 เมตร ซ่ึงสร้างตามพุทธ
ลกัษณะของพระพุทธรูปสาํริดในสมยัลา้นนา สามารถเทียบไดก้บัพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ 2 ท่ี
รูปแบบนั้นไดรั้บอิทธิพลสุโขทยัมาเป็นแรงบลัดาลใจในการสร้าง พระพุทธรูปองคน้ี์ถือไดว้่ามี
รูปแบบท่ีใกลเ้คียงมากท่ีสุดเท่าทีเคยไดเ้กบ็ขอ้มูลมา   โดยพระพุทธรูปองคน้ี์จะประทบันัง่ขดัสมาธิ
ราบปางมารวิชยั ประทบันัง่บนฐานควํ่าบวัหงาย แต่จะมีการสลกับนฐานบวัอีกชั้นหน่ึงเป็นบวัหงาย
ขนาดใหญ่ 12 กลีบ  พระวรกายเรียวยาว พระองัสาผาย พระอุระนูนแลเห็นเมด็พระถนัชดัเจน บนั
พระองคเ์ล็ก ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเข้ียวตะขาบ พระศอเป็นร้ิว 3 เส้น 
พระพกัตร์รี พระโขงโก่งพระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์ยิ้ม ริมพระโอษฐ์เป็นคล่ืน ขมวดพระเกศาเล็ก 
พระรัศมีเป็นเปลว ซ่ึงอาจจะเป็นเพียงองคเ์ดียวท่ีพบและมีความใกลเ้คียงกบัพระพุทธรูปสุโขทยัท่ี
ยงัคงเหลืออยู ่

 
รูปแบบท่ี 2  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  37 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                    ลายเสน้ท่ี 48 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 
หมายเลขทะเบียน  223  พระพุทธรูปองค์น้ีจัดได้ว่าเป็นกลุ่มท่ีสร้างเรียนแบบ

พระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สอง ไม่ปรากฏวนัเดือนปีท่ีสร้าง เหมือนกบัพระพุทธรูปไม ้หมายเลข
ทะเบียน 222 ท่ีน่าจะสร้างดว้ยบุคคลชนชั้นสูง หรือชนชั้นขุนนาง เน่ืองจากรูปแบบท่ีสร้างนั้นมี
ความประณีตมาก  พระพุทธรูปองคน้ี์พระวรกายทึบตนักว่าพระพุทธรูปองคแ์รก แต่พุทธลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัไม่วา่จะเป็นสงัฆาฏิ          พระพกัตร์ ไรพระศก พระเกศา และพระรัศมีเป็นเปลว  
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รูปแบบท่ี 3  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 38 พระพทุธรูปปางมารวิชยั              ลายเสน้ท่ี 49 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

 
 หมายเลขทะเบียน 221 พระพุทธรูปองค์น้ีขนาดสูงประมาณ 1 เมตร ไม่ปรากฏวนั
เดือนปีในการสร้าง สนันิษฐานวา่น่าจะสร้างโดยคนท่ีมีฐานนะหรือคนชั้นสูง ถึงแมว้่าพุทธลกัษณะ
เป็นแบบพื้นเมือง แต่องคป์ระกอบทางดา้นรูปแบบทางศิลปะนั้นยงัคงเหมือนกบัพระพุทธรูปกลุ่ม
พระสิงห์ หมายเลข 222 223 ประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมารวิชยั น้ิวพระหตัถไ์ม่เสมอกนัตามแบบ
พระพุทธรูปเชียงแสนลา้นนา พระวรกายทึบตนั พระองัศากวา้ง บั้นพระองคค่์อนขา้งใหญ่เลก็นอ้ย 
ครองจีวรห่มเฉียง สังฆฏิยาวจรดพระนาภีปลายเข้ียวตะขาบ พระพกัตร์เกือบเป็นสามเหล่ียม พระ
โขนงโก่ง พระเนตรมองตรง (พบนอ้ยมากในกลุ่มพระพุทธรูป สาํริดและไม)้ พระนาสิกโด่ง พระ
โอษฐ์ยิ้ม บนริมฝีปากเป็นคล่ืนแบบพระพุทธรูปเชียงแสนลา้นนา พระเกศาขมวดเป็นกน้หอยป้ัน
ดว้ยรักสมุก พระรัศมีเป็นเปลวโดยทาํในลกัษณะการทาํให้บิดเป็นเกรียวข้ึนไปพบมากในกลุ่ม
พระพทุธรูปแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 
 

รูปแบบท่ี 4  
หมายเลขทะเบียน 204 212 พระพุทธรูปกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มพระพุทธรูปขนาดเลก็ท่ีเป็น

กลุ่มพระพทุธรูปพื้นเมืองอยา่งแทจ้ริงซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสร้างถวายโดยกลุ่มชาวบา้น ดงัคาํจารึกไดก้ล่าว

ว่า ทะเบียน 204 “สทธาหนานสานเปนเคล้า กับทังยาใส แลลูกเต้าพีนองพอเถ้าแมเถ้าชุรวงพงพัน

จุงมาโมทนาทีข้าเทอะ ปลีกลาไคลสกกราชได้ 1225 ตัว”  พุทธลกัษณะทัว่ไปเหมือนพระพุทธรูป
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กลุ่มอ่ืนแต่มีความแตกต่างกนัตรงท่ี นิยมทาํสังฆาฏิยาวถึงบั้นพระองคโ์ดยไม่เห็นสังฆาฏิเลย ซ่ึง

เป็นลกัษณะเด่นของกลุ่มสังฆาฏิแม่ทะ ในช่วงตั้งแต่ 2400 ข้ึนไปส่วนใหญ่จะนิยมทาํในรูปแบบน้ี 

ในส่วนของพระรัศมีนั้นมกัจะทาํขนาดค่อนขา้งใหญ่นิยมทั้งเป็น เปลวในลกัษณะเส้นตั้งตรง   และ

เป็นกลีบบวัซอ้นชั้นกนัข้ึนไป จะเห็นไดช้ดัดงัตวัอยา่งดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  39 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                 ภาพลายเสน้ท่ี 50 พระพทุธรูปปางมาวิชยั 
พระพทุธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2406 กลุ่มพระพทุธรูปหนา้พื้นเมืองพระพกัตร์รี 

 
รูปแบบท่ี 5 ( ดูคาํอธิบาย พระพทุธรูปรูปแบบท่ี 4 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ภาพท่ี  40 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                          ภาพลายเสน้ท่ี 51 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



118 
 

รูปแบบท่ี 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพท่ี 41 พระพทุธรูปปางมารวิชยั               ลายเสน้ท่ี  52 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

หมายเลขทะเบียน 214 พระพุทธรูปองค์น้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2477 รูปแบบนั้ น
เหมือนกบัพระพุทธรูปในกลุ่มปางมารวิชยั แต่ส่ิงท่ีมีความแตกต่างจากพระพุทธรูปรูปกลุ่มอ่ืนคือ
ความนิยมทาํสังฆาฏิขนาดใหญ่และหนา ซ่ึงจากการศึกษาเท่าท่ีผา่นนั้นพบว่าสังฆาฏิรูปแบบน้ีนิยม
ทาํในช่วง ปี พ.ศ 2400 ข้ึนมา รูปแบบน้ี พบท่ีเชียงใหม่ ลาํพูนลาํปาง โดยน่าจะไดรั้บอิทธิพลจาก
พระพทุธรูปในสมยัรัตนโกสินทร์ ในส่วนพระวรกายสลกัอยา่งไดส้ัดส่วนตามแบบช่างท่ีมีความชาํ
นาน โดยพระองัสาผายบั้นพระองคเ์ลก็ พระพกัตร์รี พระโขนงดก่ง พระเนตรมองตํ่า พระนาสิกโด่ง 
พระโอษฐเ์ลก็  พระกรรณยานใหญ่ ทาํหูคลา้ยตวัซี พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมีเป็นทรงกรวย 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพทุธรูป 
พทุธสกกราชได ้2477 ตวั ปลีดบัเหมา้เดือรยเีพงเมงวนัติตย ์ไทยรวายย ีมูลลสทธานอ้ย

แกวเปนเคลา้พร้อมกบัดวยพอแมพีนองชูผูชู้ฅน ไดส้างยงัพรพุทธรูปเจา้องน้ีไวย้เปนทีไหว ้แลสก

กรปูชาแกฅน แลเทวดาตราบ 5000 ภวสา นิพพาน ํปรม ํสุกข ํนิจจ ํแกขา้เทอะ 
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วดัป่าจํา้ ตําบลนํา้โจ้ อาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง 
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 47 Q 546800E 2007570N 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
ประวติัวดั จาการบอกเล่าของชาวบา้น บา้นป่าจํ้านั้นเกิดจากการแวะพกัแรมของพ่อคา้

ววับา้นป่าตนั ท่ีจะเดินทางไปคา้ววัคา้ควายท่ีวดัพระธาตุลาํปางหลวง นานเขา้ก็มีคนเขา้มาอยู่ตั้ง
บา้นเรือนอยา่งถาวรจนกลายเป็นหมู่บา้น และจากการเพ่ิมของประชากรทาํใหห้มู่บา้นไดข้ยายใหญ่
จนถึงปัจจุบนั อีกทั้งพระครบณัฑิตธรรมานุวตัร เจา้อาวาสองคปั์จจุบนั ไดเ้ล่าว่า ครูบานารัตนะผ้
สร้างวดัป่าจํ้าไดแ้บ่งหีบธรรม คมัภีร์ใบลาน รวมทั้งวิหารนอ้ยมาจากวดัป่าตนั 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 151 องค ์ 
ปางมารวิชยั    150 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  150 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ปางประทบัยนืเปิดโลก  1 องค ์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   60 องค ์

 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2317  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  134 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2489  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  061 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    38 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  67 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  45 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว    1 องค ์
5. พระวรกายปิดทอง จีวรและสบงทาชาด  - องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายกลีบบบวั    10 องค ์
2. ลายผา้ทิพย ์    - องค ์
3. ลายคาํ    2          องค ์(033) 
4. ลายกาบ    - องค ์ 
5. ลายกนก    - องค ์ 
6. ลายแกะสลกั    4  องค ์(037)(043) 
7. ป้ันรัก ติดแกว้จืน   4  องค(์047) (049) 
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8. ไม่มีการประดบัตกแต่ง    131 องค ์
ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 

1. ฐานเรียบ    124 องค ์
2. ฐานบวั    27 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    - องค ์ 
4. ฐานหลุดหายไป    - องค ์

 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัป่าจํา้ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  42 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                     ลายเสน้ท่ี 53 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

หมายเลขทะเบียน 065 พระพุทธรูปองคน้ี์คลา้ยกลบัพระสิงห์สาํริดปรากฏอิทธิพลสุโขทยั
และลา้นนา (พระพุทธรูปลา้นนาสิงห์ 2 ) โดยมีลกัษณะประทบันั่งขดัสมาธิราบปางมารวิชยั น้ิว
พระหตัถเ์ท่ากนัทุกน้ิว ครองจีวรห่มเฉียงชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภีเป็นเข้ียวตะขาบ(ลา้นนานิยม
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-21) พระศอเป็นร้ิวสามเส้น (ลา้นนา) พระพกัตร์รี พระโขนงโก่ง พระ
เนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐแ์ยม้ พระหนุเป็นปม(ลา้นนา) ไรพระศกวาดเป็นมุมแหลม
เหนือพระนลาฏ พระเกศาขมวดเป็นกน้หอยใชรั้กป้ัน พระรัศมีเป็นเปลว 
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รูปแบบท่ี 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  43 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                    ลายเสน้ท่ี  54 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

หมายเลขทะเบียน 087 สร้างข้ึนในปี  พ.ศ. 2393 พระพทุธรูปองคน้ี์คลา้ยกลบัพระสิงห์
สาํริดปรากฏอิทธิพลสุโขทยัและลา้นนา (พระพุทธรูปลา้นนาสิงห์ 2 ) ประทบันัง่ขดัสมาธิราบปาง
มารวิชยั ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตดัตรง พระศอเป็นร้ิวสามเส้น(แบบ
ลา้นนา พระพกัตร์รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่าพระนาสิกโด่ง พระโอษฐแ์ยม้ พระกรรยาน 
พระเกศาป้ันด้วยรักสมุก พระอุษณีษะนูน พระรัศมีเป็นดอกบวั พระพุทธรูปรูปองค์น้ีมองโดย
ภาพรวมแลว้คลา้ยคลึงกับพระพุทธรูปสิงห์สองท่ีปรากฏอิทธิพลสุโขทยัอยู่บา้งแต่ไม่ทั้งหมด 
โดยเฉพาะสังฆาฏิท่ีเคยเป็นเข้ียวตะขาบกลบัเป็นปลายตดัตรง และรัศมีมีท่ีเป็นเปลวกลบัทาํเป็นรูป
ดอกบวัสาย 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
ปถมมูลสทธานางอุยาเปนเคลา้ หมายมีลูกเตา้ชุฅน ไดส้า้งพรพทุธรูปองนี ขอเอาสุก 3 ปร

กานมีนิพพานเปนยอด จุรสกพทไดพ้นั 2 ร้อย 12 ตวั ปีกดเสด ภาษาไทวาเดือรยเีพง เมงวนัวา

องัคาร ขอเอานิพพานเจา้ชุฅนแดเทอะ อยาคลาดจิง 
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รูปแบบท่ี  3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 44 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                      ลายเสน้ท่ี 55 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

หมายเลขทะเบียน 049 พระพุทธรูปรูปองคน้ี์ปรากฏอิทธิพลพระพุทธรูปรูปลา้นนา
สิงห์ 2 ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไปคลา้ยกบัพระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 087 ท่ีมีลกัษณะครองจีวรห่มเฉียง 
สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตดัตรง พระสอเป็นร้ิวสามเสน้ (แบบลา้นนา) พระพกัตร์รี พระโขนง
โก่ง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐแ์ยม้ พระหนุเป็นปม(แบบลา้นนา) พระกรรณยาน ไรพระศกวาดเป็น
มุมแหลมเหนือพระนาลาด พระเกศาเป็นกน้หอยป้ันดว้ยรัก พระรัศมีนั้นไดข้าดหายไป แต่ส่วนท่ี
เหลือยงัพอสันนิษฐานไดว้่า น่ามีลกัษณะเป็นเปลว  ในส่วนฐานท่ีรองรับนั้นทาํเป็นฐานบวัคว ํ่าบวั
หงายท่ีเกิดจากการป้ันรักสมุก และประดบัดว้ยแกว้จืนหลายสีแกว้ชนิดสามารถใชก้รรณตดัใหเ้ป็น
รูปร่างได ้ซ่ึงในปัจจุบนัไม่สามาถผลิตได ้

 
รูปแบบท่ี  4  
พระพุทธรูปกลุ่มน้ีมีความหลากหลายมากมากเน่ืองจากลกัษณะพระพกัตร์ท่ีมีความ

แตกต่างกนัแต่รูปแบบการแสดงปางยงัเป็นมารวิชยั แต่จุดเด่นของสกุลช่างพ้ืนบา้นน้ีนั้นคือ ความ
หลากหลายของหนา้ตาพระพุทธรูปท่ีมีอิสระในการสร้าง ซ่ึงปรากฏออกมาในลกัษณะท่ีคลา้ยกบั
พระพุทธรูปช่างท่ีมีฝีมือ คือ ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตดัตรง พระพกัตร์ 
สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และรี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แยม้ ไร
พระศกวาดเป็นมุมโคง้และมุมแหลมเหนือพระนาลาฏ พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระรัศมี มีทั้งท่ีเป็น
ดอกบวั เปลว ดงัตวัอยา่งรูปแบบพระพทุธรูปดงัน้ี  
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  ภาพท่ี 45 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                    ลายเสน้ท่ี 56 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
  
 หมายเลขทะเบียน 043 ลกัษณะพระพุทธรูปองค์น้ีมีลกัษณะเหมือนพระพุทธรูป
โดยทัว่ไปท่ีพบ ท่ีมกันิยมแสดงปางมารวิชยั ครองจีวรห่มเฉียง ซ่ึงลกัษณะพระพุทธรูปองคน้ี์สร้าง
โดยช่างพื้นบา้น โดยลกัษณะพระพกัตร์คลา้ยสามเหล่ียม พระโขนงโก่งแต่สังเกตเหมือนว่ามีการทาํ
ค้ิวหลายชั้น พระนาสิกโด่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แยม้ พระหนุเป็นต่อมกลม พระกรรณ
ยาน เม่ือพิจารณาแลว้ลกัษณะพระพกัตร์ของพระพุทธรูปองคน้ี์สันนิษฐานไดว้่าน่าจะเป็นหนา้ของ
เจา้ศรัทธาท่ีถวายเน่ืองจากหนา้นั้นมีการตั้งใจ ทาํให้หนา้คลา้ยคนแก่ เพราะว่าโดยปรกติทัว่ไปนั้น
การท่ีคนเราถวายอะไรนั้นลว้นตอ้งคิดถึงตวัเองก่อนเป็นสําคญัเผื่อตวัเองจาไดบุ้ญ ในส่วนท่ีเป็น
พระเกศานั้นสลกัเป็นตาราง พระรัศมีเป็นกลีบซอ้นชั้นข้ึนไปซ่ึงเรียกวา่รัศมีเป็นเปลว ในส่วนฐานท่ี
รองรับนั้นเป็นฐานหนา้กระดาน แต่มีการสลกัลายดอกไมส่ี้กลีบตรงกลาง ท่ีมีเครือของดอกไมเ้ป็น
ลายหัวมว้นแตกออกทั้งส่ีดา้น ซ่ึงพบทัว่ไปในลวดลายปูนป้ันประดบัฐานพระพุทธรูปประธาน
ทัว่ไปในลา้นนา 
 

รูปแบบท่ี  5  
หมายเลขทะเบียน  134  สร้างข้ึนในปี  พ.ศ. 2317 จากการถอดจารึกจากอกัษรธรรม

ลา้นนา มีเป็นตวัอกัษรไทยพบว่าพระพุทธรูปองค์น้ีเป็นพระพุทธรูปท่ึมีอายุเก่าท่ีสุด โดยพุทธ

ลกัษณะนั้นสร้างดว้ยช่างพื้นบา้นซ่ึงส่งผลทาํให้พระพุทธรูปองคน้ี์มีลกัษณะท่ีไม่ค่อยสวยงามเท่า

พระพุทธรูปท่ีไดบ้รรยายมาก่อนหน้าน้ี โดยลกัษณะพระวรกายจะสั้ นป้อม ทาํอย่างง่ายๆซ่ึงจะ
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ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยั น้ิวพระหัตถท่ี์แสดงปางมารวิชยัสั้นกว่าปรกติ พระหัตถอี์ก

ดา้นใหญ่ว่ามือท่ีแสดงปางซ่ึงเป็นรูปแบบช่างพื้นบา้นอยา่งแทจ้ริง พระพุทธรูปองคน้ี์ครองจีวรห่ม

เฉียงชายสังฆาฏิยาวเกือบจะถึงพระนาภีปลายตดัตรง พระศอเป็นร้ิว พระพกัตร์รี พระโขนงโก่ง 

พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็กพระโอษฐ์ดา้นบนเป็นกลีบสามเส้นคลา้ยกบัจิต

กรรมผาผนงัน่าน พระกรรณเลก็ยานพระเกศาสลกัเป็นตารางพระรัศมีเป็นทรงกรวยหกเหล่ียม ซ่ึง

เป็นรูปแบบท่ีพบนอ้ยมากในกลุ่มพระพทุธรูไมใ้นลาํปาง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 ภาพท่ี  46 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                      ลายเสน้ท่ี 57 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
พทุธรูปงอน้ีหมายมีปูตนัเปนเคลา้ ติดกบัดวยลูกเตา้หลานเหลนชุผูชุ้ฅนเปนตน้ ไดสา้ง

พทุธรูปสกกรชไดพนั 1 รอย 36….. 
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รูปแบบท่ี  6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  47 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                     ลายเสน้ท่ี 58 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

หมายเลขทะเบียน 064 สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2404 พระพุทธรูปองคน้ี์มีลกัษณะทัว่ไป
เหมือนกลุ่มพระพุทธรูป กลุ่มพระพกัตร์รี แต่พระพุทธรูปองคน้ี์นั้นครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยา
เกือบพระนาภี มีลกัษณะเลก็ ปลายตดัตรง พระศอเป็นร้ิวส่ีเส้น พระโขนงโก่งพระเนตรเหลือบตํ่า 
พระนาสิกเล็กโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยานจะเห็นไดว้่าในช่วงน้ีช่างนิยมทาํสังฆาฏิเล็กซ่ึง
น่าจะเป็นความนิยมในสมยันั้น ต่อมาในสมยัถดัไปความนิยมทาํสังฆาฏิเลก็นั้นเร่ิมหมดความนิยม 
โดยจะนิยมทาํสังฆาฏิหนาแทน พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระอุษณีษะนูนเล็กน้อย พระรัศมีทรง
กรวย 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
จุฬสกพทได ้ 1223 ตวั ปีกดสงา้ ปถมมูลลสทธายาแดง เปนเคลา้ลูเ้ตา้แลสามี ไดส้า้ง

พทุธรูปไว ้แลปูชาคํ้าสาสสนา 5 พนัพรวสสา ขอหือไปหบัทบัปตูอบายทงั 4 ทิราย 

รูปแบบท่ี  7   
หมายเลขทะเบียน 068 สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2406 พระพุทธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนโดยช่างท่ี

ค่อนขา้งท่ีจะมีความชาํนาย เน่ืองจากพทุธลกัษณะ พระวรกายนั้นค่อนขา้งไดส้ดัส่วน โดยพระองัสา
ใหญ่ บั้นพระองคเ์ลก็เหมือนพระพุทธรูปสาํริด ชายสังฆาฏิจรดพระนาภี ปลายตกัตรง พระศอเป็น
ร้ิว พระพกัตร์รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แยม้ พระกรรณยาน ไรพระศกวาด
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เป็นมุมแหลมเหนือพระนาลาด พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระอุษณีษะสลกัเป็นวงแหวนซอ้นชั้นข้ึน
ไป พระรัศมีมีทรงกรวย 
 

 

 

 

 

 
 
   ภาพท่ี  48   พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                   ลายเสน้ท่ี 59 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
ปฐมมูลลสทธายาสาเปนเคลา้ แลลูกเตา้ชูฅนไดส้้างยงัพุทธรูปเจา้องน้ีในปีกลา้ไคล ้

สกกราชได ้1225 ตวัเดือรยเีพงเมงวนัพุทธ ขอเปนปเจจยแกขา้ ภาบเถิงเนรปานแกขา้ผูชื้อวายาสาน้ี
เทอะ 
 

รูปแบบท่ี  8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  49 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                       ลายเสน้ท่ี 60 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
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หมายเลขทะเบียน 061 สร้างข้ึนในปี  พ.ศ. 2489  พระพทุธรูปองคน้ี์มีการสลกัค่อนขา้ง
สวยงาม โดยพระองัสาใหญ่ บั้นพระองคเ์ลก็(แบบพระสิงห์สาํริดในสมยัลา้นนา) สังฆาฏิใหญ่หนา
ยาวถึงพระนาภี ปลายตดัตรง พระศอพระพุทธรูปองคน้ี์เป็นร้ิวซอ้นกนัหลายชั้นมาก(คลา้ยกบัคอ
กระเหร่ียง)  พระพกัตร์รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แยม้ หระหนุเป็นปม(แบบ
พระสิงห์สาํริดในสมยัลา้นนา) พระกรรณยาน ไรพระศกวาดเป็นมุมแหลมเหนือพระนลาฏ(แบบ
พระพทุธรูปท่ีรับอิทธิพลสุโขทยั) พระเกศาสลกัเป็นตาราง พระอุษณีษะทาํเป็นวงแหวนซอ้นกนัข้ึน
ไป และรัศมีเป็นดอกบวัตูม 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
ปถมมูลลสทธาหมายมีนายเรือน เคือดอา้ยเปนเคลา้ พร้อมกบัดว้ยพอแมชือวา พอมา

แลแมคาํไดบ้วชพทุธรูปเจา้ โองน้ีไวย้คํ้าชูโชฏก พทุธสาสนา 5 พนัพรวสสา เพือผูข้า้ไดบ้ลไว ้ขอ

ห้ือแลว้คาํบลบวด นั้นแดเทอะ สา้งเม่ือจุลสคราส 1308 ปีรวายเสต เดือรยเีพง เมงวนัสุกแล 

รูปแบบท่ี  9   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี  50 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                   ลายเสน้ท่ี 61 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

หมายเลขทะเบียน 020 สร้างข้ึนในปี  พ.ศ. 2406  พระพุทธรูปองคน้ี์จดัอยู่ในกลุ่ม
พระพทุธรูปพระพกัตร์รี  น่าจะแกะสลกัดว้ยช่างท่ีค่อนขา้งชาํนาน โดยสัดส่วนพระวรกายค่อนขา้ง
เพรียวพระองัสากวา้ง บั้นพระองคเ์ลก็ ปรากฏเมด็พระถนัชดัเจน สังฆาฏิเลก็ยาวจรดพระนาภีปลาย
ตดัตรง พระศอเป็นร้ิว พระพกัตร์รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐแ์ยม้ พระหนุเป็น
ปม(แบบพระพุทธรูปสาํริดลา้นนา) พระกรรณยาน ไรพระศกวาดเป็นมุมแหลมเหนือพระนาลาฏ 
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(แบบพระพทุธรูปสิงห์สองท่ีรับอิทธิพลสุโขทยั) พระเกศาเรียบ พระรัศมีเป็นดอกบวั จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปองค์น้ีได้ผสมผสานรูปแบบพระพุทธรูปสําริด โดยนาํเอาพุทธ
ลกัษณะบางส่วนของพระพุทธรูปสิงห์สอง ไม่ว่าจะเป็นพระหนุเป็นปม พระพกัตร์รี ไรพระศกวาด
เป็นมุมแหลมเหนือพระนลาฏ ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีช่างน่าจะเคยเห็นในส่วนท่ีคิดวา่สวยงามแลว้นาํเอา
มาสร้างเลียนแบบ 
 ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 

ปถมมูลสทธา หมายมี...สิงแกว้เปนเคา้ติดกบัดว้ยลูกเตา้ชุฅนไดส้า้งยงัพรพทุธรูปเจา้  

แลเปนทีไหวแ้กฅนแลเทวดาทงัหลาย สกกราชได 1225 ตวัในปลีคลา้ไคลเ้ดือรยีเ่พงเมงวนั 4 แล 

วดัป่าตันหลวง ตําบลป่าตัน อาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง  
 พกิดัทางภูมิสาสตร์ 47 Q 549800E 2004900N 
 ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

 วดัป่าตนัเป็นวนัท่ีสร้างข้ึนโดยพระนางจามเทวี จากนครหริภุยไชยหลงัจากท่ีพระนาง
ไดท้รงสร้างวดัพระธาตุลาํปางหลวงจึงอาจจะสนันิษฐานไดว้า่พื้นท่ีเป็นวดัป่าตนัน้ีเคยมีชุมชนอยูม่า
ก่อน จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบนั้น พบซุม้ประตูโขงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัซุม้ประตูโขงท่ี
วดัพระธาตุลาํปางหลวงซ่ึงเป็นรูปแบบในยคุคลาสิคของลา้นนา16  

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 180 องค ์ 
ปางมารวิชยั    178 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  178 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

ปางประทบัยนืเปิดโลก  2 องค ์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   52 องค ์

 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2305  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  042 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2466  พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 107 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1.ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    79 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  74 องค ์

                                                            
16 ขอ้มูลทั้งหมดไดจ้ากการสมัภาษณ์ชาวชุมชนแม่ทะใน 7 แห่ง คือ บา้นต๋อ บา้นป่าตนั 

บา้นป่าจํ้า บา้นนํ้าโจ ้บา้นหลุก บา้นนาคตหลวง และ บา้นศรีอว้น อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
ระหวา่งวนัท่ี 24 มีนาคม ถึง28 มิถุนายน 2551 
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3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  20 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว    2 องค ์
5. พระวรกายปิดทอง จีวรและสบงทาชาด  2 องค ์
6. ทาสีทองในส่วนจีวร ฐานทารัก  3 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายกลีบบวั    33 องค ์
2. ลายผา้ทิพย ์    2 องค ์
3. ลายคาํ    5 องค ์ 
4. ลายกาบ    - องค ์ 
5. ลายกนก    - องค ์ 
6. ลายแกะสลกั    5 องค ์ 
7. ป้ันรัก ติดแกว้จืน   1 องค ์
8. ฐานประดบัแกว้โป่งข่าม วงกลม  3 องค ์
9. ไม่มีการประดบัตกแต่ง    132 องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    110 องค ์
2. ฐานบวั    66 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    2 องค ์ 
4. ฐานกลมขา้วหลามตดั   1         องค ์( 086)   
5. ฐานหนา้กระดานกลมซอ้นชั้น  1          องค ์(069) 
6. ฐานหลุดหายไป    - องค ์ 

 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ป่าตันหลวง 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1 (พระพทุธรูปแก่นจนัทร์) 
หมายเลขทะเบียน 002 พระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ทราบว่าสร้างข้ึนเม่ือได แต่พระนามของ

พระพุทธรูปองคน้ี์คือ พระเจา้ไมแ้ก่นจนัทร์ หรือชาวบา้นเรียกว่า “พระจนัทร์เจา้”  ซ่ึงถือไดว้่าเป็น
พระพุทธศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของจงัหวดัลาํปาง ซ่ึงทุกๆปี จงัหวดัลาํปาง และอาํเภอแม่ทะไดอ้นั
เชิญพระพทุธรูปองคน้ี์ มาประดิษฐานเพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนขา้งเคียงมาสรงนํ้ าท่ีวดั ในวดัท่ี 25 
เมษายน ของทุกปี การฟ้ืนประเพณีการแห่พระเจา้ไมแ้ก่นจนัทร์ข้ึนมาใหม่ในปี พ.ศ. 2551 จากท่ี
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ไม่ไดจ้ดัมานานถึง 17 ปี เน่ืองจากว่าเป็นปีท่ีบา้นหลุกแห้งแลง้ เพราะฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล 
พืชผลในทอ้งไร่ทอ้งนาไดรั้บความเสียหาย เศรษฐกิจฝืดเคือง ชาวบา้นจึงระลึกไดก้็เลยนาํเอาพระ
เจา้แก่นจนัทร์มาแห่ 3 วนั 3 คือ เพื่อขอฝนใหต้กตอ้งตามฤดูกาล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  51 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                ลายเสน้ท่ี 62 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นส่ิงท่ีสามารถยนืยนัไดว้่าพระพุทธรูปองคน้ี์เป็นพระพุทธรูป
ท่ีสําคญัของชุมชน และสร้างดว้ยไมม้งคล คือไมแ้ก่นจนัทร์ ซ่ึงเป็นไมม้งคลท่ีปรากฏในตาํนาน
พระแก่นจนัทร์แดง ส่ิงท่ีกล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงพระพุทธรูปท่ีสาํคญัเป็นพระพุทธรูปท่ีมีพุทธ
ลกัษณะท่ีมีความสวยงามเทียบไดก้บัพระพุทธรูปสาํริดเชียงแสนสิงห์สอง ท่ีรับอิทธิพลสุโขทยั ซ่ึง
พระพุทธรูปกลุ่มน้ีมกัจะพบในกลุ่มวดับา้นหลุก หมายเลขทะเบียน 223 222  วดัป่าจํ้ า หมายเลข
ทะเบียน 065 087 วดันาคต 120  ซ่ึงรูปแบบ จประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมารวิชยั บนฐาน บวัคว ํ่า
บวัหงายขนาดใหญ่ สงัฆาฏิยาว ปลายเป็นเข้ียวตะขาบ พระพกัตร์รี พระรัศมีเป็นกลีบบวัตูมซอ้นกนั
ข้ึนไป 
 

รูปแบบท่ี 2  
หมายเลขทะเบียน 022 ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ท่ีสร้าง แต่จดัไดว้่าพระพุทธรูปองคน้ี์อยู่ใน

กลุ่มท่ีเลียนแบบพระพทุธรูปเชียงแสน สิงห์ 2 ซ่ึงน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกบั พระพุทธรูปไมแ้ก่นจนัทร์ 
รหสั 002 ทุกประการ แต่ลกัษณะเด่นของพระพุทธรูปองคน้ี์คือการปิดคาํ หรือ ลงรักทาชาด ปิด
ทอง เทคนิคการฮายลายหรือขดูลายเป็นเส้น ในท่าท่ีกาํลงัพนมมือทั้งสองดา้นตรงกลางเป็นอูบใส่
ขา้วลา้นนา  ดา้นหลงัของสาวกจะมีหมอ้บูรณะฆฏะวางอยูด่า้นหลงัซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์แห่งความอุดม
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สมบูรณ์ และการใชส้กัการะผูมี้บุญหรือพระพุทธเจา้ ถึงแมว้่าพระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง
แต่สามารถกาํหนดอายุได้จากพุทธลักษณะ เทคนิค และการประดับตกแต่งลายคาํท่ีฐานโดย
เปรียบเทียบกบัลายคาํเสาวิหารนาํแตม้ วดัพระธาตุลาํปางหลวงไดว้่า น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงปลาย
พทุธศตวรรษ 23 ถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 24  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  52 พระพทุธรูปปางมารวิชยั  ลาย เส้น ท่ี  63  พระพุทธ รูปปางมารวิ ชัย
    

รูปแบบท่ี 3  
 
 
       
       
       
       
     
 
 
  ภาพท่ี 53 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                       ลาย เส้น ท่ี  64 พระพุทธ รูปปางมารวิ ชัย
  
 ทะเบียนหมายเลข 179  พระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏปีในการสร้าง แต่สามารถจดักลุ่ม
พระพุทธรูปองคน้ี์ในกลุ่มพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สามท่ีลกัษณะพระพกัตร์เปล่ียนจากสุโขทยั
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เป็นแบบพื้นเมืองอย่างแทจ้ริง แต่พุทธลกัษณะโดยรวมยงัคงเดิม คือประทบันั่งขดัสมาธิราบ ปาง
มารวิชยั บนฐาน บวัหงาย แต่ในฐานบวัคว ํ่าติดทองเป็นรูปขาสามขา ซ่ึงสันนิษฐานไดเ้ลยว่าฐาน
สามขาน้ีเป็นรูปแบบฐานพระพุทธรูปสาํริดในยดุหลงัหรือในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 – 24 ท่ีพบได้
ทัว่ไปในกลุ่มพระพุทธรูปสาํริดในเขอาํเภอแม่ทะ  และจงัหวดัแพร่ท่ีวดัพระหลวง ซ่ึงพระพุทธรูป
องค์น้ีก็น่าจะเรียนแบบพระพุทธรูปสําริดท่ีเคยเห็นมา  น้ิวพระหัตถ์ไม่เสมอกนั  พระวรกายสูง
เพรียวแบบสุโขทยั พระองัสาพายเล็กน้อย บั้นพระองคเ์ล็ก สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเข้ียว
ตะขาบ พระศอเป็นร้ิว 3 เส้น พระพกัตร์รี พระโขนงโก่งพระนาสิกโด่ง พระเนตรมองตรงพระ
โอษฐย์ิม้  พระเกศาขมวดเป็นกน้หอยป้ันดว้ยรักสมุก พระรัศมีเป็นเปลว   
 พระพุทธรูปองคน้ี์ถึงแมว้่าจะไม่มีจารึกบอกปีท่ีสร้างแต่สามารถเปรียบเทียบกบักลุ่ม
พระพทุธรูป ท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียงกนั คือพระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 177 วดัป่าตนัหลวง ซ่ึงบอก
ปี พ.ศ. ในการสร้าง คือ พ.ศ. 2382  
 

รูปแบบท่ี  4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  54 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                        ลายเส้นท่ี 65 พระพุทธรูปปางมารวิชัย
  

หมายเลขทะเบียน 117 พระพุทธรูปองค์น้ีสร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ 2382 จดัอยู่ในกลุ่ม
เดียวกบัพระพุทธรูปรูปหมายเลขทะเบียน 177 ท่ีกล่าวบรรยายมาแลว้ขา้งตน้ (ดูพระพุทธรูปไม้
รูปแบบท่ี 3 หนา้ 146  ) 
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 ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
จุฬสกกราชได ้1200 เอดตวั ปลีกดั....เดือร 8 ออ้ 7 ฅํ่า พรําวาไดว้นั 6 กอแรก (แฮก) 

พนัไมวนันนัแผนดินคอไหวเ้ปนอนัมากนกั ขนานกาไดริ้ลงัสาง....พุทธรูปเจาองนี มีแมแลอาเปน

เคลา้ สางไวยหือเปนทีไหวแก่ฅนแลเทวดาทงัหลายตราบต่อเทา 5000 ภวสา ขนานธนญัไชยยเปนผู

ริสสนา ขอหือผขูา้บงัเกิฏไดโลกตุต...บรมม ํสมบตติสู ้คือมคคผละ นิพพานเปนยอด นิพพานะ บจจ

โย โหตู นิจจ ํเทียงนกั สางไวยวดัหลวงปาทนัจินแล ดว้ยเตชกุสสลบุรอนันีจกัแผหือยงัสพพหมูยาติ

กาวง ....ทงัมวรมีกรกรุพายพอพายแมทงัมวรมี 7 เชนกรกรุเปนเคลา้ 9 เชนกรกรุเปนขราด หลอรเขา

...ฝงุไดไพตกทีราย ขอบุรอนันีไพยายออ้สู่ทีดีแทดีหลี แลเทวบุดเทวดาอนัรักสาตน...แห่งขา้เปนเค

ลา้ มีภูมมเทวดาแลลุกขเทวดาเจาทงัมวรจุงมาอนุโมทนากบั....ผ ู

ขา้ทงัหลายแลว้จุงเถิงสุ้ชูตวั แลว้จุงมีใจอภเพียนชูแลว้จุง....พีพงัรักสายงัผขูา้ทงัหลาย

....มายงัโชคไชยลาภสกานมาหือผูขา้ทงัหลายทูทา้งกิน แลทา้งไดเททานชู....ใจๆ ขอหือสมดงัฅาํ

ครนึงแทดีหลี 

รูปแบบท่ี  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 55 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                                  ลายเสน้ท่ี 66 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 หมายเลขทะเบียน 007 พระพุทธรูปองคน้ี์สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2354 เป็นพระพุทธรูป
กลุ่มเดียวกบั พระพุทธรูปหมายเลข 009 ท่ีไม่มีจารึก พระพุทธรูปองคน้ี์ถือไดว้่าเป็นกลุ่มสกุลช่าง
หน่ึงท่ีมีการแกะสลักค่อนขา้งมีความสวยงาม น่าจะเป็นช่างท่ีมีความชํานาญในการแกะสลัก 
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โดยเฉพาะเทคนิคการประดับตกแต่งเป็นการปิดทองบนพื้นรัก ซ่ึงลายท่ีประดับตกแต่งนั้ นมี
ลกัษณะพิเศษกว่าช่างอ่ืนคือการปิดทองเป็นลายฐานสิงห์ซ่ึงนิยมในกลุ่มพระพุทธรูปวดัป่าตนั ท่ี
ลกัษณะการทาํฐานคลา้ยกบัพระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 179 สงัฆาฏิยาวเยพระนาภีลงไปดา้นล่าง
ซ่ึงเป็นความนิยมในกลุ่มพระพุทธรูปแม่ทะ พระศอเป็นร้ิวสามเส้น พระพกัตร์รี พระโขนงโก่งเป็น
เส้นนูน พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่งเป็นสัน พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยาวคลา้ยตวัซี พระ
เกศา ป้ันดว้ยรักสมุกเรียงกนัอยา่งเป็นระเบียบ พระอุษณีษะนูนสูง พระรัศมีเป็นเปลว 
 

ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
สกกราชได 1173 ตวั ปลีรวงเมตมูลสทธาผูข้า้ผูชื้อวานางมวรไดริ้รังสางแปงจลกัยงั

พทุธรูปเจา้องนีขอหือไดเถิงยงัจตุปฏิสมัภิทาญาณ 4 ปรกานในสาํนกัพรพทุธเมตไตยยเจา้อยา

คลาดอยาคลาชุปรกานเทอะ 

กลุ่มพระพุทธรูปปางประทบัยนื    
รูปแบบท่ี  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  56 พระพทุธรูปปางมารวิชยั              ลายเสน้ท่ี  67 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 หมายเลขทะเบียน 069 พระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง พระพุทธรูปองคน้ี์เป็น
พระพุทธรูปปางประทบัยืนเปิดโลก ซ่ึงเป็นปางท่ีนิยมในลา้นนาและพม่า ซ่ึงปางน้ีน่าจะมีความ
เก่ียวขอ้งกบัตอนท่ีพระพุทธเจา้เสด็จลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์แลว้แสดงปางเปิดโลกทั้ง 3 เพื่อช่ืน
ชมบารมี แต่การแต่งกายนั้นเป็นรูปแบบท่ีนิยมในพม่าซ่ึงลกัษณะห่มคลุม จีวรเป็นร้ิวโดจีวรเฉียง
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ออกดา้นขา้งซอ้นกนัสามชั้น ส่วนท่ีเป็นสบงทาํเป็นจีบหนา้นางแถบใหญ่ และในส่วนฐานท่ีรองรับ
องคพ์ระพุทธรูปเป็นฐานวงกลมซ่ึงเป็นลกัษณะฐานเขียงซ้อนกนั 8 ชั้น ฐานชั้นสุดทา้ยล่างสุดทาํ
เป็นบวัคว ํ่ามีการทาํกลีบดอกไมเ้ป็นลายคาํ แต่ในส่วนฐานเขียงทุกชั้นมีการนาํกระจกจืน(แกว้จืน) สี
เงินติดรอบฐานเป็นวงกลม ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชแ้กว้จืนประดบัภายในลวดลายนิยมในกลุ่มเชียงใหม่ 
ลาํปาง ลาํพนู (ซ่ึงปัจจุบนัแกว้ชนิดน้ีไม่สามารถผลิตได)้ 
 

วดัปงสนุก ตําบลเวยีงเหนือ อาํเภอเมือง จังหวดัลาํปาง  
พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 
วดัปงสนุกนั้น คาดว่าสมยัท่ีทพัเชียงใหม่และนครลาํปางนั้นไดข้ึ้นไปตีเมืองเชียงแสน

เม่ือ พ.ศ. 2346  นั้นไดมี้การกวาดตอ้นชุมชนชาวเชียงแสน ชาวพะเยาโดยเคล่ือนยา้ยลงมาอยูท่ี่นคร
ลาํปางเป็นเวลานานถึง 48 ปี ชาวเชียงแสนจึงไดน้าํช่ือวดัปงสนุกจากบา้นเดิมมาเรียกช่ือวดัน้ีว่า “วดั
ปงสนุก”   เดิมนั้นวดัปงสนุกใตมี้ช่ือเดิมวา่ “วดัศรีจอมเมือง” สร้างข้ึนพร้อมๆกบัเมืองลาํปาง17 โดย
บริเวณวัดปงสนุกตั้ งอยู่ติดกําแพงเมืองเขลางค์ด้านใน โดยปรากฏส่ิงก่อสร้างโบราณสถาน 
โบราณวตัถุจาํนวนมากส่ิงเหล่าน้ียอ่มเป็นพยานวตัถุท่ีบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของวดัท่ีสืบทอด
มาจากอดีตเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว18 ตามประวัติกล่าวว่าวัดน้ีนั้ น ถือได้ว่าเป็นวัดท่ีมี
ความสําคญัคู่กับจงัหวดัลาํปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั วดัแห่งน้ีถือได้ว่าเป็นศูนยก์ลางชุมชน 
ภายในอาณาเขตของวดั ปรากฏว่ามีวิหารหลงัหน่ึงช่ือว่า วิหารพระเจา้พนัองค ์เป็นอาคารโถง ทรง
จตุัรมุขท่ีสร้างด้วยไมท้ั้ งหลงั ลกัษณะเป็นวิหารจัตุรมุข แต่ละมุขนั้นจะมีพระพุทธรูปประทบั
นัง่ขดัสมาธิราบ ปางมารวิชยั ศิลปะแบบลา้นนาตอนปลาย ประจาํอยู่ทุกทิศโดยอาคารหลงัน้ีไดมี้
หลงัคาท่ีซ้อนชั้นกนัข้ึนไป 4 ชั้น โดยวิหารรูปแบบน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่าง

                                                            
17 สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ เล่มท่ี 7, จดัพิมพเ์น่ืองในพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6  (กรุงเทพฯ : บริษทัสยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จาํกดั, 2542), 3554 – 
3556. 

18 พระครูโสภิตขนัตยาภร์, ประวตัิวดัปงสนุกเหนือและประวตัิ ( ลาํปาง : สหกิจการ
พิมพ,์ 2539), 1. 
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ศิลปะลา้นนา พม่า และจีน ซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัว่าวิหารหลงัน้ี สร้างข้ึนโดยชาวเชียงแสนท่ีเลียนแบบ
หอคาํเมืองเชียงเก๋ียง (เชียงเจ๋ิง) ในสิบสองปันนาประเทศจีน 19 

พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 195 องค ์ 
ปางมารวิชยั    183 องค ์ 

- ขดัสมาธิราบ  180 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  3 องค ์

ปางสมาธิ   4 องค ์
ปางประทบัยนืเปิดโลก  3 องค ์
ปางประธานอภยั  2 องค ์
ปางไสยาสน์   3 องค ์

 
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ทั้งหมด   56 องค ์

 พระพุทธรูปไม้ทีเ่ก่าทีสุ่ด พ.ศ. 2305 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน  021 
 พระพุทธรูปใหม่สุด พ.ศ. 2471 พระพทุธรูปหมายเลขทะเบียน 176 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    114 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  30 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  24 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว    1 องค ์
5. พระวรกายปิดทอง จีวรและสบงทาชาด  22 องค ์

ลวดลายประดับตกแต่ง 
1. ลายกลีบบวั    10 องค ์
2. ลายผา้ทิพย ์    2 องค ์
3. ลายคาํ    5 องค ์ 
4. ลายแกะสลกั    3 องค ์ 
5. ป้ันรัก ติดแกว้จืน   1 องค ์
6. เขียนลายดว้ยชาด   1 องค ์

                                                            
19 วรลญักณ์ บุญยสุรัตน์และคณะ, ปงสนุก : คนตัวเลก็กบัการอนุรักษ์  (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัพิมพอุ์ษาคเนย,์ 2550 ), 23. 
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7. ไม่มีการประดบัตกแต่ง    173 องค ์
ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ    152 องค ์
2. ฐานบวั    28 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    3 องค ์ 
4. ฐานหนา้กระดาน   6 องค ์
5. ฐานหาย    6 องค ์

 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัปงสนุกเหนือ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางมารวิชยั  
รูปแบบท่ี 1  
หมายเลขทะเบียน 162 069 พระพทุธรูปกลุ่มน้ีจดัอยูใ่นกลุ่มพระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์

สอง คลย้กบักลุ่มพระพุทธรูปในกลุ่ม เชียงใหม่ ลาํปางอาํเภอแม่ทะ น่าจะสร้างข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 
2384 ซ่ึงกลุ่มน้ีน่าจะเลียนแบบพระสาํริด โดยพทุธลกัษณะอว้นเต้ีย พระองัศากวา้ง บนัพระองคเ์ลก็ 
สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตดัตรง และเข้ียวตะขาบ (หมายเลข 069) พระศอสั้น พระพกัตร์กลมรี 
พระโขนงโก่งเป็นเส้น พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์ยิ้มริมฝีปากทาํเป็นเส้นคล่ืน 
พระกรรยาน ไรพระศกวาดเป็นมุมแหลมเหนือพระนาลาฏ พระเกศาขมวดเป็นกน้หอย พระรัศมี
เป็นเปลว เทคนิคการประดบัตกแต่ง องคแ์รกปิดทองทั้งองค ์ส่วนองคท่ี์สองปิดทองในส่วนพระ
วรกาย แต่จีวรกบัสบงทาดว้ยชาด ซ่ึงนิยมมากในกลุ่มพระพทุธรูปในจงัหวดัลาํปาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี  57  พระพทุธรูปปางมารวิชยั                 ลายเสน้ท่ี 68 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
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 ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 
จุฬสกกพัทะได ้๑๒๐๓ ตวัปีลว้งใค ้เดือนยี่เพง เมงวนั ๗ มีมูลสัทธาขา้..... กบัดว้ย

ลูกเตา้หลาน......ผูข้า้ไดส้า้งยงัพทุธรูป.......เอาสุข ๓ ประการ มีนิพพาน........... 

รูปแบบท่ี 2  
หมายเลขทะเบียน 139 171( รูปแบบท่ี 3 ) พระพทุธรูปองคน้ี์จดัอยูใ่นกลุ่ม พระพกัตร์รี 

โดยพุทธลกัษณะเป็นเหมือนกบัพระพุทธรูปกลุ่มพระสิงห์ 162 069 แต่ลกัษณะหนา้เป็นแบบ
พื้นเมือง แต่ช่างไดแ้กะสลกัอยา่งมีฝีมือไม่ว่าจะเป็นพระพกัตร์ พระวรกาย พระหัตถ ์และพระรัศมี 
คลา้ยกบัพระพทุธรูปสิงห์สอง แต่แตกต่างกนัในส่วนพระพกัตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  58 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                 ลายเสน้ท่ี 69 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 

รูปแบบท่ี 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี  59 พระพทุธารูปปางมารวิชยั                 ลายเสน้ท่ี 70 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
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รูปแบบท่ี 4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  60 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                ลายเสน้ท่ี 71 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 
 หมายเลขทะเบียน 113 พระพุทธรูปองค์น้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2421 จัดได้ว่าเป็น
พระพุทธรูปท่ีท่ีมีความแตกต่างจากพระพุทธรูปกลุ่มอ่ืนเน่ืองจากพระพุทธรูปองคน้ี์มีลกัษณะเป็น
หนา้พื้นเมือง มกัทาํกรรณกลางใหญ่ หรือเรียกวา่กลุ่มพระพทุธรูปหูตั้ง ซ่ึงพระพทุธรูปกลุ่มน้ีมกัพบ
ในกลุ่มพระพุทธรูปไมเ้มืองแพร่ ดงัเช่นกลุ่มพระพุทธรูปไมว้ดัศรีดอนคาํ และกลุ่มพระพุทธรูปไม้
วดัพระหลวง นอกจากน้ียงัพบว่าพระพุทธรูปไมล้ื้อ  พระพุทธรูปไมล้วัะในเขตรัฐฉานพบว่านิยมหู
ตั้งเหมือนกนั ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของพระพทุธรูปกลุ่มน้ี 
 ข้อความจารึกใต้ฐานพระพุทธรูป 

 สกัราชได ้๑๒๔๕  ปีก่าเมด็ เดือน ๓ เพง เมงวนั ๖ ไทเต่าสี มูลสทัรา นางคาํนวลจกั

ทานไปหา แม่ผูช่ื้อนางคาํหล้ิ ขอขา้สทัธานางคาํนวล 
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รูปแบบท่ี 5  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
  ภาพท่ี 61 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                 ลายเสน้ท่ี 72 พระพทุธรูปปางมารวิชยั 
 

หมายเลขทะเบียน 191  พระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏวนัเดือนปี แต่ดูพุทธลกัษณะแลว้ 
น่าจะสร้างดว้ยช่างท่ีมีความชาํนาญหรืออาจจะเรียกว่าช่างหลวงก็ว่าไดเ้น่ืองจากพระวรกายดูสม
ส่วน จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สอง  โดยพระองัสากวา้ง บนัพระองค์เล็ก 
สังฆาฏิหนายาวจรดพระนาภี ปลายเข้ียวตะขาบ พระพกัตร์เหล่ียม พระกรรณกางใหญ่ พระเกศา
ขมวดเป็นกน้หอยป้ันจากรักสมุก พระรัศมีเป็นเปลว  แต่ฐานท่ีรองรับองคพ์ระพทุธรูปนั้นมีลกัษณะ
เด่นกวา่พระพทุธรูปองคอ่ื์นท่ีเคยเจอมา คือฐานป้ันดว้ยรักสมุก เป็นกลีบบวัหงาย คัน่ดว้ยลายจุดเมด็
ไข่ปลา และลายดอกไม ้ซ่ึงการทาํฐานแบบน้ีประกอบกบัลวดลายท่ีเป็นลายพ้ืนเมือง มกัพบตาน
บานแท่นแกว้พระประธานตามวดัในจงัหวดัลาํปาง ท่ีวดัพระธาตุลาํปางหลวง วดัไหลหิน วดัปง
สนุก ซ่ึงการทาํฐานด้วยเทคนิคน้ีมักจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ท่ี 24 ซ่ึงพระพุทธรูปองค์น้ี
สนันิษฐานไดว้า่น่าจะมีอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24   
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วดัทุ่งผึง้ ตําบลทุ่งผึง้ อาํเภอแจ้ห่ม จังหวดัลาํปาง 
 พกิดัทางภูมิสาสตร์ 
 ทีต่ั้งและประวตัิความเป็นมา 

วดัทุ่งผึ้ง ตั้งอยู่บา้นทุ่งผึ้ง หมู่ท่ี 4 ตาํบลทุ่งผึ้ง อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง  สังกคัณะ
สงฆม์หานิกาย ท่ีดินตั้งวดัมีเน้ือท่ี 1 ไร่ ซ่ึงวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2430 

 
 พระพุทธรูปไม้  พระพทุธรูปไมท่ี้พบ จาํนวน 3 องค ์ 

ปางมารวิชยั    2 องค ์ 
ปางสมาธิ    1 องค ์

- ขดัสมาธิราบ  3 องค ์ 
- ขดัสมาธิเพชร  - องค ์

    - ไม่ปรากฏอายบุนฐานพระพทุธพทุธรูป- 
 
รูปแบบพระพุทธรูปไม้วดัทุ่งผึง้ 

กลุ่มพระพทุธรูปปางสมาธิ 
รูปแบบท่ี 1 กลุ่มพระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษตัริย ์ 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 ภาพท่ี  62 พระพทุธรูปปางมารวิชยั                         ภาพท่ี 63 พระพทุธรูปปางมารวิชยั(ดา้นหลงั) 
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  ลายเส้นที ่ 73  พระพุทธรูปทรงเคร่ืองปางมารวชัิย           ลายเส้นที ่74 (ด้านหลงั) 
 

พระพุทธรูปองคน้ี์ไม่ปรากฏ ปีท่ีสร้าง  แต่ลกัษณะเด่นของพระพุทธรูปองคน้ี์ เป็น
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองกษตัริย ์พบภายในกุฏิเจา้อาวาสโดยวางบนแท่นแกว้ ซ่ึงลกัษณะการสร้างน้ี
ในลา้นนาพบอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ทั้งท่ีเป็นกลุ่มช่างลา้นนา และกลุ่มสกุลช่างพะเยา แต่
พระพทุธรูปรูองคน้ี์น่าจะมีอายไุม่เก่าไปกวา่ พทุธศตวรรษท่ี 24 เน่ืองจากสร้างดว้ยไม ้ และน่าจะอยู่
คนละยคุสมยัและความแตกต่างในดา้นพุทธลกัษณะ ในเร่ืองของการแสดงปางท่ีในสมยัลา้นนานั้น
นิยมทาํปางมารวิชยั แต่พระพุทธรูปองคน้ี์ทาํปางสมาธิ ซ่ึงน่าจะสร้างในสมยัหลงัแลว้เพราะว่าการ
สร้างยงัพระพุทธรูปในอดีตพบว่าตอ้งมีกฎเกณฑ์ในการสร้าง แต่สมยัหลงัผูถ้วายหรือช่างน่าจะ
กาํหนดข้ึนเองโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีสร้างกนัมาแต่ก็แตกต่างกนัเล็กนอ้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของ
การสร้างพระพทุธรูปไมใ้นยคุหลงั ส่วนเทคนิคการประดบัตกแต่งนั้นจะทาํเคร่ืงประดบัดว้ยการป้ัน
รักสมุก ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีชาวลา้นนาในยุคราชวงศเ์จา้เจ็ดตนชาํนาญมาก พุทธลกัษณะพระพุทธรูป
องคน้ี์ เพรียวบาง บนัพระองคเ์ล็ก พระองัสาใหญ่ พระพกัตร์รี พระโขนงโก่งเป็นสัน พระเนตร
เหลือบตํ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐเ์ลก็ พระกรรณยานใหญ่ ใส่กุณฑล (ตุม้หู) ขนาดใหญ่ตามแบบ
กลุ่มพระพทุธรูปทรงเคร่ืองลา้นนา ใส่มงกฎุทรงกรวยหกเหล่ียม แต่ทาํเหล่ียมเป็นสันชดัเจนพุ่งตรง
ไปจุดศูนยก์ลาง โดยยอดของมงกุฎเป็นรูปดอกบวัตูม พระเกศาสลกัเป็นตารางทาดว้ยรัก เทคนิค
ประดบัตกแต่งคือลงรักทาชาดแลว้ปิดทอง 
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บทที ่ 5 
วสัดุ เทคนิค รูปแบบ การสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

 
ชนิดของไม้ทีนํ่ามาสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านา 

อาณาจกัรลา้นนา มีพื้นท่ีท่ีเป็นเทือกเขาสามในส่ีส่วน เป็นดินแดนแห่งไมใ้หญ่ไพร
กวา้ง และถึงแมจ้ะมีไมใ้หใ้ชส้อยอยา่งไม่จาํกดั แต่คนลา้นนากบัมีความเช่ือมากมายเก่ียวกบัการนาํ
ไมม้าใชง้าน ตน้ไมท่ี้มีขนาดใหญ่เช่ือกนัว่ามีอารักษส์ถิตอยู่ ส่วนตน้ไมบ้างชนิด เช่น ต้นโพ ชาว
ลา้นนาไม่กลา้ตดัหรือรานก่ิง เพราะเป็นตน้โพธ์ิของพระพุทธเจา้ และถา้ใครตดัทาํลายจะเกิด
อปัมงคลและเกิดอาเพศต่างๆ ตามมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  121  ตน้ศรีมหาโพธ์ิ ไมม้งคลชนิดหน่ึงท่ีนาํมาสร้างพระเจา้ไม ้
 

ตน้ไมบ้างตน้ถึงแมเ้ป็นไมม้งคลแต่หากมีลกัษณะหรือข้ึนในท่ีบางแห่ง จะกลายเป็นไม้
ตอ้งหา้ม อยา่งเช่น การเลือกเสาปลูกเรือนของชาวลา้นนาในอดีต มีหลกัการเลือกดงัน้ี ตอ้งหาไมท้าํ
เสามงคลและเสานางเป็นอนัดบัแรก และจะไม่นาํไมท่ี้แสดงว่าเป็นอวมงคลตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี
มาใช ้ไมท่ี้ลาํตน้แผด่งัหางปลา ไมท่ี้มีก่ิงนางข้ึนสองก่ิง ไมท่ี้มีนํ้ ายอ่ยออกท่ีตาไมห้รือไหลซึมออก
จากลาํตน้ ไมท่ี้เคยถูกฟ้าผา่ ไมท่ี้ข้ึนบนจอมปลวก ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่กลแ้ม่นํ้ า ไมใ้จกลางกลวง ไมท่ี้ตาย
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แห้งเอง ไมป้ลายหักไม่มีเครือเขาเถาวลัยข้ึ์นปก1และถึงแมจ้ะเลือกไดแ้ลว้แต่ก่อนจะลงขวานแรก 
ตอ้งทาํพิธีขอต่ออารักษเ์จา้ท่ีเจา้แดนใหเ้รียบร้อยเสียก่อน และตอนโค่นจะตอ้งใหล้ม้ไปยงัทิศทางท่ี
เป็นมงคล แต่อยา่งไรก็ตามหากหาไมไ้ม่ไดจ้ริงๆ ก็มีวิธีการทาํใหไ้มน้ั้นเป็นไมม้งคลให้จนได ้โดย
ประกอบพิธีแกเ้คลด็หรือการสูตรถอน ส่วนความเช่ือเร่ืองการนาํไมเ้ก่ามาสร้างเรือนคนลา้นนาจะ
ไม่นาํไมจ้ากเรือน 2 หลงั หรือไมจ้ากยุง้ขา้วมาสร้าง เพราะเช่ือกนัว่าจะทาํให้ผูอ้ยู่อาศยัประสบ
เคราะห์กรรมต่างๆ การฝังเสามงคล เช่น เสาใจบา้น เสาหลกั เมือง เม่ือถึงตอนฝังเสาก็ตอ้งมีใบไม้
มาประกอบพิธีเพื่อให้เป็นมงคล เช่น หากจะฝังเสาวนัอาทิตยก์็ ใช้ใบไผ่รองกน้หลุมและใช้ใบ
มะขามผกูเสา วนัจนัทร์กร็องดว้ยใบเด่ือเกล้ียง ใชใ้บเด่ือปล่องผกูเสา เป็นตน้2 
 
ชนิดของไม้มงคล 
 ไมม้งคล คือไมท่ี้นาํมาใชป้ระโยชน์ไดถู้กตอ้งตรงกบังาน และอีกลกัษณะ คือไมท่ี้มี
นามอนัมงคล เช่นไมส้ัก นอกจาท่ีจะเป็นไมก้นัปลวกและเน้ือไม่เหนียวไม่เปราะเกินไป สามารถ
นาํมาแกะลวดลายต่างๆไดง่้าย มีเน้ือลายท่ีสวยงามแลว้ คาํว่าสัก ยงัพอ้งเสียงกบัคาํว่า ศกัด์ิ ซ่ึงถือ
เป็นนามมงคลอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 122   ไมส้กั เป็นไมอี้กชนิดหน่ึงท่ีนิยมนาํมาสร้างพระพทุธรูปไมเ้น่ืองจากแกะสลกัง่าย  ปลวก
ไม่กิน 

                                                            
1 ศรีเลา เกษพรหม, ประเพณชีีวติคนเมือง (เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยัสงัคมหาวิทยาลยั

เชียงใหม่, 2538), 62. 

2 วิลกัษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา  (เชียงใหม่: สุริวงคบุ์ค๊เซนเตอร์, 2554), 62-65. 
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 ไมม้งคล ในแต่ละทอ้งถ่ินกมี็ความเช่ือท่ีต่างกนั เช่นราชพฤกษ ์ซ่ึงถือเป็นไมม้งคลของ
ภาคกลาง นิยมนาํมาสร้างเสาหลกัเมืองหรือวตัถุมงคล แต่คนในลา้นนาเรียกราชพฤกษ ์ว่า ลมแลง้ 
บางแห่งไม่นิยมนาํมาปลูกในบริเวณบา้น ไมม้งคลอ่ืนๆ อาจจะมีช่ือท่ีเป็นมงคลพอ้งกนัทุกทอ้งถ่ิน 
เช่น ขนุน มะขาม มะยม ดงันั้นไมม้งคลจึงหมาถึง ไมท่ี้มีเน้ือไมท่ี้เหมาะสมสาํหรับการใชง้าน กบั
ไมท่ี้มีนามอนัพอ้งช่ือกบัความเป็นมงคล ไมบ้างชนิดอาจจะไม่ไดอ้ยูใ่นเง่ือนไขความเป็นมงคลดงัท่ี
กล่าวมา แต่หากเป็นไมท่ี้นํามาตั้ งเป็นช่ือนามเมือง ก็สามารถสถาปนาให้เป็นไมม้งคลได้โดย
อตัโนมติั  เชียงใหม่ มีตน้ยางเป็นไมป้ระจาํเมือง  ไมป้ระจาํเมืองลาํพูนคือข้ีเหลก็ ส่วนเชียงรายไม้
กาสะลองคาํ เป็นตน้ 
 
ไม้ทีนํ่ามาสร้าง 

ชนิดของไมข้องท่ีนาํมาสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนานั้นผูศึ้กษาไม่ไดก้ระทาํการศึกษา
อย่างละเอียดเน่ืองจากไม่มีความชาํนานในการดูลกัษณะไม ้ แต่จากการลงพ้ืนท่ีก็ไดส้นทนา
แลกเปล่ียนความคิดกับปราชญ์พื้นบา้นหลายคนก็พบว่า ไมท่ี้พบในการสร้างพระพุทธรูปนั้น
ส่วนมากจะทาํดว้ย ไมศ้รีมหาโพธ์ิ ซ่ึงมีความเบา ลกัษณะการแตกของไมเ้ป็นเป็นฝอยทั้งบริเวณ 
นอกจากน้ีจากการไดถ้อดอกัขระจารึกท่ีฐานพระพทุธรูปไมนิ้ยมเขียนวา่ “สลกัขวกัพระพุทธพมิพา
สารูปเจ้า” นิยมให้ไมม้งคล ขอ้ความจารฐานพระพุทธรูปไมอ้งคห์น่ึงท่ีวดับา้นเปียง ตาํบลบา้นแม 
อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวถึงไมท่ี้นาํมาสร้างพระพทุธรูปไวด้งัน้ี 
 จุลสกัราชได ้1245 (ตวั) ปีกล่าเมด็ เดือน 5 เพง็ เมง็วนัจนัทร์ ปฐมมูลสัทธาอา้ยตนั เป็น
เคา้ พร่ําพร้อยดว้ยภริยาลูกเตา้ พ่อแม่พี่นอ้งชุผูชุ้คน ไดริ้รังสร้างยงั พุทธรูปเจา้องค ์1 แลว้  ดว้ยไม้
หนุน (ขนุน) ไมท้นั (พุทธา) ไมรั้ก ไมทึ้ง  (ไมพ้ลวง) ไมส้า ไมส้มสุก (โศก, อโศก) ไมจ้นัทร์ ไม้
เทา้สลี (ไมท่ี้ใชค้ ํ้าตน้โพ) สุทินน ํวต เมาทน ํนิพพาน ํปรม ํสุข ํขอเอาสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็ย
ยอด แด่เทิอะ (ไดข้อ้มูลจาก ศรีเลา เกษพรหม, 2536)3  นอกจากไมท่ี้ปรากฏตามคาํจารึกดงักล่าว
แลว้ ยงัมีไมช้นิดอ่ืนนาํมาแกะสลกัเช่น 

ไม้สัก 
 พระพทุธรูปไมเ้ท่าท่ีสาํรวจพบนิยมแกะจากไมส้กัเป็นส่วนมาก ทั้งน้ีนอกจากช่ือท่ีเป็น
มงคลแลว้ ยงัเป็นไมท่ี้แกะง่าย ทนมอดทนปลวก พระพุทธรูปไมอ้งค์ขนาดใหญ่ เช่น พระพุทธ
นเรศวรสักชยัไพรีพินาศ วดับุพพาราม อาํเภอเมืองเชียงใหม่ พระประธานในพระวิหารช่างคาํนอ้ย 

                                                            
3 วิลกัษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา  (เชียงใหม่: สุริวงคบุ์ค๊เซนเตอร์, 2554), 66. 
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และวดัทา้วคาํวงัท่ีอาํเภอ หางดง จงัหวดัเชียงใหม่ พระเจา้พร้าโต ้3 องค ์และพระเจา้ไมย้ืนขนาด
ใหญ่กนิ็ยมทาํจากไมส้กัทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       (123)                                                       (124) 
ภาพท่ี 123 พระพทุธนเรศวรสกัชยัไพรีพนิาศ วดับุพพาราม อาํเภอเมืองเชียงใหม่ สร้างดว้ยไมส้กั

ขนาดใหญ่ 
ภาพท่ี 124 พระเจา้พร้าโต ้วดัพระธาตุศรีดอนคาํ อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ สร้างดว้ยไมส้กั 
 
 ไม้สรี หรือไม้ศรี 
 ไมส้รี หรือไมโ้พ ถือว่าเป็นไม้โพธ์ิของพระพุทธเจ้าโคตรมะ นิยมนํามาแกะเป็น
พระพทุธรูป โดยเฉพาะก่ิงท่ียืน่ไปทางทิศใตห้รือทิศตะวนัตก ซ่ึงเรียกว่าทกัษิณาสาขา และตอ้งเป็น
ก่ิงหักเองจึงจะถือเป็นไมม้งคล เพราะคนลา้นนาเช่ือว่าผูใ้ดตดัมา้งหรือรานไมส้รี ก็เท่ากับมา้ง
ศาสนาของพระพทุธเจา้จะไม่ไดไ้ปเกิดในยคุพระศรีอาริยเมตไตรย 
 ขอ้หา้มดงักล่าวน้ี ผูใ้ดฝ่าฝืนจะยงัไม่สบายใจแก่ผูก้ระทาํ ดงันั้นพระพุทธรูปท่ีแกะดว้ย
ไมส้รี จึงพบนอ้ยมาก เน่ืองจากไมส้รีเป็นไมเ้น้ืออ่อนผงุ่ายโดยเฉพาะก่ิงท่ีแหง้คาตน้ กย็ิง่ผพุงัเร็วข้ึน 
ซ่ึงพระพุทธรูปไมท่ี้แกะจากไมส้รีส่วนมากเป็นพระบวัเขม็ หรือพระอุปคุต ศิลปะมอญลงรักชาด
หนาๆแลว้ปิดทองทั้งองค ์
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ไม้สะเลยีม หรือไม้สะเดา4 
 คนลา้นนานิยมนําไมเ้สลียมมาสร้างพระพุทธรูป เพราะเช่ือกันว่าเป็นไมโ้พธ์ิของ
พระพุทธเจา้องคก่์อนๆ และเป็นไมท่ี้องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้โคตรมะไดเ้คยมาจาํพรรษาอยูโ่คน
ตน้สะเลียมในพรรษาท่ี 12 พระพุทธรูปไมส้ะเลียมท่ีมีช่ือเสียง คือพระเจา้ไมส้ะเลียมหวาน ท่ีวดั
พระเจา้สะเลียมหวาน อาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูน และอีกองคห์น่ึงเช่นเดียวกนั ท่ีวดัพระธาตุศรี
จอมทองนอกจากน้ียงัมียงัมีพระเจา้ไม ้     กอสะเลียม อีกสององค ์ท่ีวดักอสะเลียม อาํสันกาํแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ * 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 125 วดัพระเจา้เสลียมหวาน อาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพนู สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2484 

 
ไม้แก่นจันทร์ หรือไม้จันทน์หอม 

  พระพุทธรูปไมแ้ก่นจนัทน์หรือไมจ้นัทน์หอมน้ีพบน้อยมาก แต่ก็ยงัปรากฏในกลุ่ม
จารึกในเมืองเชียงใหม่ วดัดอกคาํกล่าวไว ้" จ.ศ. ๑๑๗๖(พ.ศ. ๒๓๕๗) ปีจอ (ตาม) วิธีนับแบบ
กมัโพช (ตาม) ภาษาไทยว่าปีกาบเส็ด เดือนกตัติกา เพญ็ (ตามวิธีนับแบบ) มอญ วันศุกร์ (ตามวิธีนับ
แบบ) ไทยวันก่าเหม้า ศรัทธาแสนเมืองมาเป็นผู้ ต้นคิด สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์น้ี ทําด้วยแก่นไม้

                                                            
4 วิลกัษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา  (เชียงใหม่: สุริวงคบุ์ค๊เซนเตอร์, 2554), 69. 
* เป็นพระเจา้นัง่ขดัสมาธิราบปางสมาธิ มี 2 องค ์ชาวบา้นกอสะเลียมนาํไมส้ะเลียมซ่ึง

เป็นตน้ไมป้ระจาํหมู่บา้น ใหช่้างชาวเชียงแสนแกะ เม่ือปี พ.ศ. 2514 และอีกองคเ์ป็นพระเจา้อุม้
บาตร สูง 1 เมตร  50 เซนติเมตร สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2522 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



210 
 

จันทร์ที่หอมมาก ร่วมกับภรรยาที่รัก(พร้อมทั้ง) ลูกชาย หญิง พ่อแม่พี่น้องทุกคน เพื่อเป็นที่ไหว้
และบูชาสัหรับมนุษย์และเทวดาทัง้หลาย 

ด้วยเดชบุญน้ี (ผู้) ข้าอยากได้ส้ิงใด ขอให้สัมฤทธ์ิผลตามความต้องการปรารถนาทุกส่ิง ทุก
อย่าง ผู้ ข้าขอถึงสุขทั้ง๓ขั้น มีนิพพานเจ้าเป็นขั้นสูงสุดเทอญ นิพฺพานปจฺจโยโหตุเมนิจฺจํ) (ขอให้
เป็น) ดังน้ีอย่าให้คลาดเลย”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        (126)                                                                 (127) 

ภาพท่ี  126 พระพทุธรูปไมแ้ก่นจนัทร์วดัดอกคาํ             
ภาพท่ี  127 พระพทุธรูปไมแ้ก่นจนัทร์วดัศรีโคมคาํ 

 
จารึกฐานพระพทุธรูปไม้วัดศรีโคมคาํ “  พทุธศักราช 2466 ตัวปีค่าไค้ เดือน 6 เพง วัด 4 มลู

สัทธา พ่อเจ้าหลวงประเทศอุดรทิศ เจ้าเป็นเคล้าพร้อมด้วยราชเทวี ปุตตา ปุตตี ชุผู้ ชุคน กไ็ด้บวช
พระเจ้าไม้จันทน์ไว้คํา้ชูศาสนา พระเจ้าตราบต่อเท้า 5000 พระวัสสา ขอเอาสิริธ สุข 3 ประการมีนิ
พาน เจ้ายอดแด่เทอะ  ” 

ความเช่ือเร่ืองพระพุทธรูปไมแ้ก่นจนัทน์น้ี นอกจากเป็นไมท่ี้หายากแลว้ ยงัปรากฏตาํนาน
พระแก่นจันทน์ท่ียืนยงัถึงความศักด์ิสิทธ์ิอีกด้วย 5และเช่ือกันว่ามีพระเจ้าไม้แก่นจันทร์แดง 

                                                            
5 สงวน โชติสุขรัตน์, ประชุมตํานานลานนาไทย  (พระนคร: สาํนกัพิมพโ์อเดียน สโตร์

, 2515), 68-88. 
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ประดิษฐานอยูใ่นเจดียว์ดับุพพาราม อาํเภอเมืองเชียงใหม่ และยงัเช่ือว่า พระแก่นจนัทน์องคน้ี์เป็น
องคเ์ดียงท่ีพระเจา้ปเสนธิโกศลสร้างข้ึนเม่ือคร้ังสมยัพทุธกาลอีกดว้ย 

ไม่กุ่ม  
 เป็นไมผ้ลดัใบยนืตน้ขนาดกลางสูง  ๑๐–๒๕ เมตร ลกัษณะคลา้ยตน้กา้มปูแผพุ่่มกวา้ง

เปลือกตน้สีเทามีรูระบายอากาศสีขาวอยู่ทัว่ไปเน้ือไมสี้ขาวปนเหลืองมีเน้ือละเอียด  ซ่ึงจากรึกวดั

ดอกคาํทะเบียน 142 ไดก้ล่าววา่  จ.ศ. ๑๒๕๓(พ.ศ. ๒๔๓๔)  ปีร้วงเหม้า เดือนยี่เพ็ญ (ตามวิธี

นบัแบบ) มอญ วนัจนัทร์ขา้พเจา้หนานโพธาและนางคาํดิบ สร้างพระพุทธรูป(องคน้ี์)ทาํดว้ยไมกุ้ม 

(ขา้พเจา้หนานโพธา)แกะสลกั(พระพุทธรูป) เอง (สร้าง)เพื่อค ํ้ าชูศาสนา (ตราบ) ๕๐๐๐วสัสา 

(ขา้พเจา้สร้างพระพุทธรูป) ร่วมกบัศรัทธาลูกหลานทุกคน สุทิมฺนวํตเมทานํ(๑๓๐) พุทฺธรูปํ อุปาสิกา 

ทาน ํอรหนฺตสาวกทานํ นิพฺพานปจฺจโยโหนฺตุเมนิจฺจ ํ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 128 พระพทุธรูป ไมกุ้่ม วดัดอกคาํ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ไม้ไผ่  
หมายถึงไมต้ระกูลไผทุ่กชนิด อาจเป็นไมสี้สุก ไมซ้าง ไมบ้งก็ได ้การสร้างพระเจา้จากไม้

ไผ ่มีวิธีทาํเช่นเดียวกบัเคร่ืองเขิน คือ ใชต้อกสานเป็นโครงสร้างแลว้ใชรั้กหรือยางไมท่ี้มีคุณสมบติั
เดียวกนั ทาให้ทัว่ก่อนลงรักปิดทอง พระเจา้ท่ีสร้างจากไมไ้ผเ่ท่าท่ีพบเห็นมกัเป็นพระเจา้ไมศิ้ลปะ
สกุลช่างไทขึนไทล้ือ ฉานหรือพม่า มีทุกพุทธลกัษณ์  ท่ีมีขนาดใหญ่นิยมประดบักระจกสวยงาม 
ประดิษฐานตามวดัทั้งในตวัเมืองและเขตชนบทในเขตจงัหวดัเชียงตุงประเทศพม่า แมแ้ต่ตามร้าน
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ขายวตัถุโบราณในเมืองเชียงใหม่ก็พบจาํนวนมากเช่นกนั เจา้ของร้านเล่าว่าพระพุทธรูปเหล่าน้ีผา่น
มาทางอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก และกระจายไปในทุกส่วน ทั้งเชียงใหม่ แม่สายเชียงราย ส่วนหน่ึง
ไปสู่ตลาดนดักรุงเทพมหานคร ก่อนเดินทางไปสู่ทัว่ทุกมุมโลก 
  อน่ึงการสร้างพระเจา้ตามวิธีดงักล่าวน้ี เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ พระชาโล ในวงการคา้วตัถุ
โบราณเรียกทบัศพัทว์่า Papier-mache สร้างโดยใชผ้า้ชุบนํ้ ารักพรอกโครงไมไ้ผ ่หรือหุ่นดินเหนียว
หรือข้ีเล่ือย เม่ือพอกพอไดรู้ปร่างแลว้จึงแต่งดว้ยมุกหรือสมุกท่ีไดจ้ากดินเหนียวแห้งบดละเอียด
หรือผงใบลานผสมนํ้ ารัก ก่อนปิดทอง เม่ือแห้งดีแลว้จะเจาะรูเอาหุ่นดินออก ทาํให้พระพุทธรูปมี
นํ้าหนกัเบา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 129  พระเจา้อินทร์สาน  ท่ีสานโครงสร้างดว้ยไมไ้ผ ่หรือหวาย ท่ีอาํเภอท่าข้ีเหลก็ ประเทศ

พม่า 
 พระเจา้ไมไ้ผ่ท่ีมีช่ือเสียงนาม พระเจา้อินทร์สาน อายุประมาณ 700 ปี (องค ์แสงคาํ, 
สัมภาษณ์ 12 กนัยายน 2538)6 ซ่ึงเช่ือกนัว่าพระอินทร์เป็นผูส้านพระเจา้องคน้ี์ พุทธลกัษณ์ประทบั
นัง่ปางชาํนะมาร หนา้ตกักวา้งประมาณ ๔ ศอก สานจากไมไ้ผท่ั้งองค ์ลงรักปิดทอง ประดิษฐานอยู่
ท่ีวดัเมืองนุง เขตเมืองขาก จังหวดัเชียงตุง ประเทศพม่า กล่าวกันว่าพระเจ้าไม้องค์น้ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิมาก 

                                                            
6 วิลกัษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา  (เชียงใหม่ : สุริวงคบุ์ค๊เซนเตอร์, 2554), 73. 
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  นอกจากไมท่ี้กล่าวมาแลว้น้ี ยงัพบวา่มีไมช้นิดอ่ืนๆอีก เช่น ไมแ้กว้ (พิกุล) ไมจ้าํปา ไม้
จาํปี ไมเ้ด่ือปล่อง เด่ือเกล้ียง ไมค้ ํ้า (ไมท่ี้ใชค้ ํ้าตน้โพธ์ิ) ไมป้ระดู่ ไมแ้ดง ไมซ้อ้ ไมข้นุน พระเจา้ไม้
พม่าบางองคแ์กะจากไมส้น ถึงแมเ้วลาจะผา่นมาหลายปียงัมียางสนไหลซึมออกมา 
 คติเก่ียวกบัไมม้งคลท่ีนาํมาสร้างพระเจา้นั้น อาจเป็นไปไดท่ี้รับความเช่ือมาจากไมโ้พธ์ิ
คือไมท่ี้พระพทุธเจา้ทุกพระองคป์ระทบัใตร่้มไมน้ั้นๆ เพื่อตรัสรู้ในตาํนานมูลศาสนาสาํนวนลา้นนา 
7ได้กล่าวถึงไม้มหาโพธ์ิของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไว้ มีไม้ต่างๆดังต่อไปน้ี  ไม้กวาว 
(ทองกวาว) ไมแ้คฝอย ไมไ้ร (อ่านไฮ คือตน้ไทร มีอยู่หลายชนิด)ไมส้าลกลัยาณะไมน้าวกาน ไม้
บุนนาค ไมช้ะล่อ ไมห้มากเกลือ ไมเ้ด่ือกา ไมจ้วง ไมส้ะเลียม ไมซ้างคาํ ไมป้ระเหียง ไมจ้มัปา ไม้
ฝาง ไมก้รรณิการ์ ไมดู่้ลาย ไมม้ะขามป้อม ไมม่้วงขาว ในส่วนพระพทุธเจา้ ๕ พระองคน์ั้นมีไมม้หา
โพธ์ิดังน้ี พระพุทธเจ้ากกุสันธะ ไม้นิโครธ พระพุทธเจ้าโคตมะ ไม้โพ พระพุทธเจ้าศรีอริยะ
เมตไตรยไมน้าวกานหรือไมบุ้นนาค 
 มีพระเจา้ไมบ้างองคท่ี์สร้างจากไมห้ลายชนิด เช่น พระเจา้ไมบ้รรจุดวงชาตา เรียก พระ
ชาต๋า (ชาตา) ฐานทาํจากไมข้นุน องคพ์ระจากไมม้ะเด่ือ และยอดพระเมาลี ทาํจากไมม้ะม่วงคาํ 
(เป็นพระเจา้ชาตาของพอ่หนานอินสม ธิโน, เกบ็ขอ้มูลเม่ือเดือนมีนาคม 2539) 
 อาจารย์นิยม สองสีโย นักปราชญ์ชาวน่าน  (สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2544) ได้
กล่าวถึงไมท่ี้ใชส้ร้างพระสมฤทธ์ิหรือพระชาต๋าวา่ ใชไ้มห้ลายชนิดประกอบกนัเป็นองคพ์ระ ขอ้มูล
น้ีไดจ้ากคมัภีร์ใบลานวดัไผ่เหลือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เก็บความไดด้งัน้ี เอาไม้เด่ือปล่องมา
ตากแห้งมาแกะเป็นองค์ เอาไม้พระญายอมาทาํยอดเมาลี ไม้เท้าไม้ทันทาํแขนขวา ไม้แก้วไม้มาทาํ
แขนซ้าย ไม้ขนุนทาํเป็นแท่น อีกตาํราหน่ึงเป็นเอกสารพบัสาของวดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวิหาร ต.ใน
เวียง อ.เมือง จ.น่าน กล่าวถึงไมท่ี้สร้างพระสมฤทธ์ิไวด้งัน้ี เอาไม้เท้า ไม้ขนุน ไม้บุนนาค ไม้มะมา 
ไม้ทัน ไม้สรี ไม้พระญายอ แท่นใช้ไม้เท้า องค์พระใช้ไม้ขนุน ใจใช้ไม้บุนนาค บ่าท้ังสองใช้ไม้แก้ว
พระหัตถ์ขวาใช้ไม้มะมา พระหัตถ์ซ้ายใช้ไม้ทัน พระเศียรใช้ไม้สรี ยอดพระเมาลีใช้ไม้พระญายอ  8 
 ไมท่ี้นาํมาสร้างพระเจา้ คงไม่มีกฎเกณฑต์ายตวั ดว้ยเห็นว่ามีไมอ้ยูห่ลายชนิด และไม้
เหล่านั้นก็เป็นไมม้งคลทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นนามมงคล หรือมงคลตามท่ีสามารถนาํมาใชง้านไดอ้ยา่ง

                                                            
7บาํเพญ็ ระวนิ (ปริวรรต), ตาํนานมูลศาสนา สํานวนล้านนา, (เชียงใหม่ :  ภาควิชา

ภาษาไทย คระมนุษยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538), 19-28. 
8 นิยม สองสีโย, (ปริวรรต), พระซะตา, คมัภีร์ใบลานวดัไผเ่หลือง ตาํบลในเมือง 

จงัหวดัน่าน, และเอกสารพบัสา วดัพระธาตุชา้งคํ้า ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน, เม่ือปี 
พ.ศ.2544 (ยงัไม่ไดตี้พิมพ)์ 
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เหมาะสม จากการสัมภาษณ์ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่หลายท่านท่ีกล่าวพอ้งกนัว่า ใชไ้มอ้ะไรก็ได ้ขอให้แกะง่าย
เท่านั้น พระเจา้ไมบ้างองคไ์ม่สามารถบอกไดว้่าแกะจากไมอ้ะไร ส่วนในอานิสงส์การสร้างพระเจา้
ท่ีปรากฏในเอกสารคมัภีร์ใบลาน ไดก้ล่าวถึงไมท่ี้สร้างไวอ้ยา่งกวา้งๆ วา่เป็น ลาํไม ้และท่ีเจาะจงช่ือ
ก็มีอยูพ่ียงไม่ก่ีชนิด จึงอาจกล่าวไดว้่าไมท่ี้ใชส้ร้างพระเจา้นั้น ขอให้เป็นไมม้งคลและสามรถแกะ
เป็นสารูปพระเจา้ไดง่้ายกพ็อ เพราะถา้จุดประสงคก์ารสร้างดี ทุกอยา่งกเ็ป็นมงคลทั้งส้ิน 
 

เทคนิคการสร้างและประดับตกแต่งพระพทุธรูปไม้ล้านนา 
เทคนิคการแกะสลกั 

เทคนิคการสลกัพระพทุธรูปไมน้ั้นมีอยูห่ลายเทคนิคโดยเทคนิคท่ีนิยมมากสุก คือ   
1.สลกัจากไม้ท่อนเดียว ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเลก็ไปถึงใหญ่ และพบทัว่ไปในกลุ่ม

ลา้นนาในยคุเมืองประเทศราชรัตนโกสินทร์ ถือไดว้า่เจอตั้งแต่ขนาด 1 น้ิว จนถึง 280 เซนติเมตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี  130   พระพทุธรูปไม ้วดันาคตหลวง                   ภาพท่ี 131 พระพทุธรูปไม ้วดัดอกคาํ 
 

2. สลักจากไม้สองช้ิน ช้ินหน่ึงเป็นส่วนฐานอีกช้ินเป็นส่วนพระวรกาย โดยเทคนิคน้ี
มกัจะเจอในกลุ่มพระพุทธรูปไมเ้มืองแพร่  เมืองน่าน ซ่ึงมีเหตุผลบางประการในการสร้างคือ 
ภายใตฐ้านท่ีแยกกนันั้นน่าจะใส่พระธาตุซ่ึงเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้ นอกเหนือจากการพุทธา
ภิเษกแลว้การใส่พระธาตุเขา้ไปเพื่อเป็นการตกย ํ้าการเป็นพระพุทธเจา้ก็เป็นได ้และนอกจากจะใส่
พระธาตุลงไปแลว้พบวา่มีช่องเลก็เพื่อใส่ชะตาของผูส้ร้างไวโ้ดยเขียนแผน่ทองแผน่เงินใส่เขา้ไปใน
นั้ นเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบชะตาของผูถ้วายไปด้วย ดังตํานานตําราการสร้าง
พระพุทธรูปไมข้องลา้นนา เมืองน่าน ,สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม ๘ (๒๕๔๐. หนา้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



215 
 

๔๒๔๙) กล่าวว่า “ เอาแผ่นเงินหนัก ๑ บาท มาลงเป็นดวงชะตาของผู้สร้าง แล้วเสกด้วยคาถา 
“หัวใจพระเจ้า” ว่า พุทโธ โพเธยยะ มุตโต โมเจยยงั ตินโนโตเรยยงั เสก ๔ คร้ัง แล้วจารึกพุทธมงคง
คาถาล้อมดวงชะตาแล้วลงคาถาผกูจิต เพือ่ให้มีสติม่ันคงว่า เสติมิ สัตตะ นิมัตตัง อนุพนัทิตวา สัตติ
มา ปนิมะนะทัฬหัง ยะถากัมเททัฬหัง จิตตะ มะมะ เขียนล้อมดวงชะตาแล้วเสก ๔ คร้ัง แล้วจึง
ม้วนแผ่นเงินดวงชะตาใส่ในโพรงช่องอกพระพุทธรูปให้อยู่ตรงบริเวณหัวใจหรือใต้ฐาน และอาจจะ
มีอย่างอ่ืนใส่ด้วย เช่น แก้วแหวนเงินทองก็ยิ่งดี แล้วจึงปิดให้สนิท แล้วลงคาถา” หนังจัมมขันพระ
เจ้า” แล้วเอาคาถา โย สันนิสินโน ลงแวดแล้วจึงทาด้วยน้ํารัก แล้วจึงขัดแต่งให้เรียบ ลงรักปิดทอง 
เบิกบายพระพุทธรูปที่สร้างใหม่น้ันเพื่อเอาไว้บูชาเป็นพระประจําชะตา ก็จัดวุฒิเจริญอยู่ดีมีสุข 
แม้นท้านพญา คฤหัสถ์ นักบวช ชายหญิงทั้งหลาย หากสร้างไว้ก็วุฒิเจริญแก่ตน ด้วยเดชะสมบัติ
ม่ันคง รุ่งเรือง เม่ือตายไปจักได้เกดิในสวรรค์ช้ันฟ้า และนิพพาน...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (132)                                           (133)                              (134) 
ภาพท่ี  132 วดัควัะ (พุ่มมาลา) อาํเภอท่าวงัผา สร้างดว้ยไม่สองช้ิน ซ่ึงเลก็ๆดา้นหลงัใส่แผน่ซะตา

ของผูส้ร้าง 
ภาพท่ี 133-134 วดัสูงแม่น อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ ปรากฏช่องใส่พระธาตุในสมยัครูบากญัจนะ 
 

3.สลักจากไม้หลายช้ิน เป็นเทคนิคท่ีพบในกลุ่มเมืองแพร่ เมืองน่าน ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีมี
ความแตกต่างจากไปจากพระพุทธรูปทัว่ไป คือ ต่อแขนสองขา้ง ต่อน้ิว ต่อฐาน ซ่ึงเทคนิคน้ีเรียกว่า 
แสนแสว ้เป็นเทคนิคท่ีพบทัว่ไปในกลุ่มพระพุทธรูปสําริด ท่ีจะนาํแต่ละช้ินส่วนมาประกอบกนั
แลว้ใช้แสวเ้ป็นตวัยึดระหว่างพระวรกายกนัช้ินส่วนพระกร พระรัศมี พระโอษฐ์ ซ่ึงเม่ือสังเกต
ใกล้ๆ แลว้จะพบวา่มีร่องรองการยดึติดอยู ่โดยตาํนานการสร้างพระพทุธรูปเมืองน่านไดก้ล่าวว่าการ
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สร้างพระพุทธรูปไมข้องจงัหวดัน่านให้นาํไมม้งคลหลายชนิดมาแกะเป็นช้ินส่วนต่าง ๆ ขององค์
พระพทุธรูปแลว้นาํมาประกอบรวมกนัเป็นองคพ์ระพทุธรูปเรียกว่า “พระสมฤทธ์ิ” ซ่ึงมีความหมาย
ว่า “พระท่ีดลบนัดาลให้ประสบความสาํเร็จ (สมฤทธ์ิ) ในส่ิงท่ีปรารถนา” เหตุท่ีพบว่ามีการสร้าง
พระพุทธรูปไมแ้สนแสวเ้ลียนแบบเทคนิคสาํฤทธ์ินั้นผูศึ้กษาไดส้ันนิษฐานไดว้่า 1. เพ่ือสอดคลอ้ง
กบัตาํราการสร้างท่ีกล่าวถึงการนาํไมห้ลายชนิดมาประกอบกนั ซ่ึงไมแ้ต่ละชนิดเป็นไมม้งคล เม่ือ
สร้างถวายไปแลว้อาจจะไดรั้บอานิสงส์มากกว่าการถวายจากไมช้ิ้นเดียวก็เป็นได ้  2. อาจจะสร้าง
เลียนแบบพระพุทธรูปสําริด ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่าในอดีตการสร้างพระพุทธรูปสําริดนั้น
เป็นเร่ืองของชนชั้นสูงคนธรรมดาไม่สามารถสร้างไดแ้ต่ต่อมาอาจเกิดการขาดทรัพยากรในการ
สร้างอีกทั้งยงัขาดกาํลงัทรัพยเ์หตุผลบางอยา่งอีกหลายประการ ทาํใหส้ร้างไดแ้ค่พระพุทธรูปไมซ่ึ้ง
เป็นวสัดุท่ีหาง่ายในท้องถ่ินประกอบกับมีช่างท่ีมีความชํานาน โดยทาํพระพุทธรูปเลียนแบบ
พระพทุธรูปสาํริด โดยนาํเอาช้ินส่วนมาประกอบกนั และใชแ้ซ่ในการยดึติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             (135)                             (92)              (93) 
ภาพท่ี  135  พระพทุธรูปไมแ้สนแสว ้วดัพระหลวง มีการแยกส้ินส่วน พระกรสองขา้ง พระกรรณ 

พระโอษฐ ์ฐาน โดยมีแซ่เป็นตวัยดึติด 
ลายเสน้ 92 – 93 พระพทุธรูปแสนแสวว้ดัพระหลวงพบวา่มีการต่อพระกรทั้งสองขา้ง และฐาน

เท่านั้น 
 
เทคนิคการลงรักปิดทองร่องชาต ิ

พระพุทธรูปไม้ในล้านนาส่วนมากมีการตกแต่งประดับประดาด้วยการลงรัก
ปิดทองล่องชาด ประดบักระจกสี แกะสลกัลวดลาย แต่ส่วนมากนิยมลงรักปิดทองล่องชาด บางองค์
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อาจลงรักเพียงอยา่งเดียว หรือลงรักแลว้ก็ปิดทองคาํเปลว การลงรักปิดทองล่องชาดนั้น แต่เดิมจะมี
ขั้นตอนอยา่งไรไม่ปรากฏ จากการสอบถามจากผูรู้้บางท่านในปัจจุบนับอกขั้นตอนการทาํดงัน้ี9 
 เม่ือแกะสลกัพระพทุธรูปไมเ้สร็จเรียบร้อยแลว้ ถึงขั้นตอนการตกแต่งหรือขั้นตอนการ
ขดัพระพทุธรูปใหเ้รียบโดยใชใ้บไมท่ี้มีเน้ือหยาบในการขดั ซ่ึงใบไมท่ี้นาํเอามาใชข้ดันั้นเท่าท่ี
ทราบคือใบสกัและใบหนอดเพราะวา่ใบไมท้ั้งสองนั้นมีความหยาบซ่ึงทาํใหเ้ม่ือขดัไปแลว้อาจทาํ
ใหว้ตัถุนั้นมีผวิเรียบ  นาํนํ้ารักหรือยางรัก ท่ีไดจ้ากตน้รักซ่ึงเป็นตน้ไมต้ระกลูมะม่วง โดยมี
เปลือกหนาซ่ึงตน้ไมช้นิดน้ีนั้นมกัข้ึนทัว่ไปในดินแดนลา้นนา รวมทั้งพม่า เม่ือเราตอ้งการท่ีจะได้
นํ้ ารักมาตกแต่งพระพทุธรูปนั้นจึงตอ้งมีการกรีดตน้รักใหย้างรักไหลออกมา ซ่ึงสีรักคร้ังแรกท่ีไหล
ออกมาจากตน้นั้นจะเป็นสีขาว และเม่ือถูกอากาศนานเขา้กจ็ะกลายเป็นสีดาํ ซ่ึงคุณสมบติัของรักนั้น
คือมีความเหนียวซ่ึงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไดเ้ป็นอยา่งดี ป้องกนัแมลงท่ีจะมากนักินไม ้ ช่วย
เคลือบวตัถุใหมี้ความคงทนอยูไ่ดน้าน และช่วยประสานรอยแตกของไม ้ ซ่ึงเม่ือไดน้ํ้ายางรักมาแลว้ 
ตอ้งนาํยางรักมากรองเศษก่ิง ไมแ้ละเศษฝุ่ นละอองออกก่อน หลงัจากนั้นกน็าํมาทาบนวตัถุท่ี
ตอ้งการซ่ึงการทานั้นจะทาก่ีชั้นกไ็ดแ้ลว้แต่ความตอ้งการของแต่ละบุคคล บา้งทาหน่ึงชั้น บา้งทา
สองชั้น บา้งทาสามชั้นข้ึนไป 
 ใชรั้กผสมกบัชาด (คนลา้นนาเรียกชาดวา่ หาง) หรือใชช้าดเพียงอยา่งเดียว ชาดนั้นถือ
ไดว้า่เป็นแร่ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงและหายากมากในปัจจุบนั ซ่ึงชาดเป็นเพียงแร่เดียวท่ีสามารถผสม
กบัรักได ้ ซ่ึงชาดนั้นจะใหสี้แดงสด ซ่ึงในการนาํชาดมาตกแต่งนั้นมกัจะนาํมาทาองคพ์ระพทุธรูป
ในส่วนท่ีเป็นจีวร และฐานท่ีรองรับพระพทุธรูป   
  เม่ือชาดและรักแหง้สนิทแลว้ถึงขั้นตอนการปิดทองลงบนองคพ์ระพทุธรูป โดยก่อนท่ี
จะมีการปิดทองนั้นไดน้าํรักกบัสมุก (สมุก คือ เถา้ท่ีไดจ้ากการเผาใบลาน ใบตอง หญา้คาหรืออ่ืน ๆ 
) ทาใหท้ัว่องค ์ ปล่อยไวใ้หแ้หง้แลว้ขดัใหเ้รียบ เอารักผสมกบัชาดลงอีกคร้ังหน่ึงแลว้ค่อยลงรักนํ้า
ใส (ไดจ้ากการกรองรักดว้ยกระดาษสา) ทาท้ิงไวจ้นเกือบแหง้ จึงค่อยปิดทองคาํเปลว ความงาม
ความประณีตจึงอยูใ่นส่วนของการลงรักปิดทองล่องชาด คือ นอกจากจะทาํใหอ้งคพ์ระสวยงามแลว้ 
ยงัช่วยรักษาเน้ือไมใ้หท้นทานอีกดว้ย 

                                                            
9 สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, รายงานการวจัิย การศึกษาเพือ่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูประเพณี

การทาํบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปไม้ในจังหวดัน่าน  (กรุงเทพฯ  : สาํนกังานคณะกรรมการ

วฒันธรรมแห่งชาติ, 2545), 17. 
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 เทคนิคการประดบัตกแต่งนั้นค่อนขา้งมีหลายเทคนิคท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัไป 

โดยเทคนิคท่ีนิยมมากคือ ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐานมีอยู่จาํนวน 606 องค ์ปิดทองในส่วนองคฐ์าน

ดา้นหน้าปิดทอง ฐานดา้นหลงัทาชาด 255 องค์  ปิดทองในส่วนองค์ฐานดา้นหน้าปิดทอง ฐาน

ดา้นหลงัทารัก 105 องค ์ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด 480 องค ์ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทา

รัก 208 องค ์ทารักอยา่งเดียว 31 องค ์ปิดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด 34 องค ์ทารักทั้งองค ์ฐานทา

รักสลบัชาด 2 องค ์ปิดทองทั้งองคส์ลบัชาด 2 องค ์ทารักในส่วนองคฐ์านปิดทอง 1 องค ์ทาชาดทั้ง

องค ์1 องค ์ ทาสีทบั 41 องค ์ทาสีพระวรกายสีขาว จีวรสีเหลือง 13 องค ์ทาสีพระวรกายสีขาว จีวรสี

นํ้าตาล 7 องค ์ทาสีทองส่วนจีวรฐานทารัก 3 องค ์ทาสีทองส่วนจีวรฐานทาชาด 2 องค ์และไม่มีการ

ลงรักปิดทอง 1 องค ์

 เทคนิคการปิดทองร่องชาติในลา้นนาพบวา่มีอยู ่ 4 เทคนิค คือ 1. ลงรักปิดทองทั้งองค ์
2. ลงรักแลว้ปิดทองในส่วนองคฐ์านทางชาดหรือทารัก  3.ทารักทั้งองค ์ 4 .ปิดทองในส่วนพระ
วรกาย จีวรทาชาด 

1. ลงรักปิดทองทั้งองค์  
เป็นเทคนิคท่ีนิยมมากในลา้นนา แสดงถึงฐานนะทางสงัคมของผูถ้วาย ซ่ึงขั้นตอนการ

ประดบัตกแต่งนั้นมกัจะทารักลงไปก่อนแลว้ อาจจะมีการทาชาดหรือปิดทองไปเลยกไ็ด ้ ซ่ึงการปิด
ทองนั้นสนันิษฐานไดว้า่น่าข้ึนอยูก่บักาํลงัทรัพยข์องผูถ้วาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 136    เทคนิคลงรักปิดทอง   วดันํ้าลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน    
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2.   ลงรักแล้วปิดทองในส่วนองค์ฐานทางชาดหรือทารัก 
เป็นเทคนิคท่ีพบไดท้ัว่ไปในลา้นนาซ่ึงข้ึนตอนเหมือนกบัเทคนิคแรก คือ ลงรักปิดทอง 

ฐานทางดว้ยชาด หรือลงรักปิดทอง ฐานทาดว้ยรัก ซ่ึงถือไดว้า่เทคนิคน้ีค่อนขา้งท่ีจะมีการเล่นสี 
ระหวา่งสีทอง กบัสีแดงของรัก และสีทองกบัสีดาํของรัก ในขณะเดียวกนักมี็การทาํลวดลายติด
บริเวณฐานท่ีเป็นรูปสาวก ลายพรรณพฤกษา ลายขาสิงห์กนก เพื่อใหเ้กิดความสวยงามในองคพ์ระ
ปฏิมา    

      
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 137  วดัดอกคาํ อาํเภอเมือง จงักวดัเชียงใหม่      ภาพท่ี 138 วดัป่าตนัหลวง อาํเภอแม่ทะ                                     
                                                                                       จงัหวดัลาํปาง 

3. ทารักทั้งองค์ 
เทคนิคน้ีเจอนอ้ยมากในกลุ่มพระพุทธรูปไมล้า้นนา เน่ืองจากคงไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั 

ซ่ึงสนันิษฐานไดว้า่ผูถ้วายนั้นอาจจะไม่มีเงินทองและไม่มีฐานนะทางสงัคมเป็นจึงมีการการทาํเพียง
เท่าน้ี แต่การถวายนั้นถึงแมจ้ะเป็นทองหรือไม่เป็นทอง ผูถ้วายก็จะไดรั้บอานิสงส์นานับประการ
เหมือนกนั 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 139 ลงรักทั้งองค ์ วดันาคตหลวง  อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 
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4. ปิดทองในส่วนพระวรกาย จีวรทาชาด 
เทคนิคน้ีจะนิยมในกลุ่มเชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพนูแพร่ น่าน ซ่ึงจะมีขั้นตอนในการทาํคือ 

ลงรักทั้งองคจ์นถึงฐาน ทาชาดทบั แลว้ขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นทองในส่วนพระวรกาย พระหตัถ ์พระ
พกัตร์ และพระบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ภาพท่ี 140   ปิดทองในส่วนพระวรกาย จีวรทาชาด วดัควัะ อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
 
ลวดลายประดบัตกแต่ง  
 ลวดลายประดบัตกแต่งพระพุทธรูปไมล้า้นนานั้นถือไดว้่าค่อนขา้งมีลกัษณะเฉพาะตวั
และมีความหลากลายในการทาํ  ลวดลายต่างๆท่ีปรากฏบนฐานนั้นมีความแตกต่างกนัไป แลว้แต่
ความถนดัในแต่ละคน ซ่ึงจากการสาํรวจพบวา่ มีอยูห่ลายเทคนิคเช่น  

1. เทคนิค รักสมุก คือนาํเอารักไปผสมกบัข้ีเถา้ใบไม ้แลว้นาํป้ัน เราจะเรียกว่า “รัก
สมุก” ทาํลวดลายกลีบบวัคว ํ่าบวัหงาย นิยมมากในกลุ่ม เชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพูน น่าน ท่ีน่าจะ
เลียนแบบบวัฐานแท่นแกว้พระประธานในวิหารท่ีนิยมมากในยุคคลาสสิคในลา้นนา นอกจากนั้น
แลว้พบวา่มีการป้ันรักสมุกเป็นลายดอกไมส่ี้กลีบ ลายเครือเถาตรงบริเวณสงัฆาฏิ ท่ีนิยมมากในกลุ่ม
พระพทุธรูปเชียงตุงแต่ค่อนขา้งจะพบนอ้ย แต่ก็เป็นส่ิงยนืยนัถึงความชาํนาญในการสร้างสรรคเ์ป็น
อยา่งดี  
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  ภาพท่ี 141   วดัปงสนุกเหนือ                            ภาพท่ี 142 พระพทุธรูปทรงเคร่ือง พิพิธภณัฑน่์าน 
 

2. เทคนิคลงรักปิดทอง  เป็นเทคนิคท่ีนิยมอีกเทคนิคหน่ึงในลา้นนา โดยการทารักบางๆใน
ส่วนท่ีตอ้งการใหท้องคาํเปลวติดเพื่อใหเ้กิดภาพ แลว้นาํแผน่ทองคาํเปลวมาปิด ท้ิงไวใ้หย้างรักแหง้
แลว้เช็ดส่วนทองคาํท่ีเกินมาออกมา ลวดลายกจ็ะปรากฏ โดยภาพท่ีไดจ้ากเทคนิคลงรักปิดทองมกัมี
รายละเอียดไม่มากนกั ส่วนใหญ่มกัจะเป็นภาพโครงสร้างหลกัๆ า ซ่ึงมกัใชเ้ทคนิคการฮายลาย(ขดู
ลาย) คือเทคนิคท่ีปิดทองลงไปก่อนแลว้ใชข้องมีคมทาํให้เป็นลวดลาย ซ่ึงเทคนิคน้ีจะพบในกลุ่ม 
พระพทุธรูปไมล้าํปาง โดยเฉพาะในกลุ่มอาํเภอแม่ทะ อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็น
ความสืบเน่ืองของงานช่างและความชาํนาญในการทาํ พบวา่มีการทาํค่อนขา้งประณีตสวยงาม 

 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 143 ภาพลงรักปิดทองตรงบริเวณฐานบวัคว ํ่าดา้นล่าง เป็นรูปสาวก 3 องคพ์นมมือคัน่ดว้ย ตะ
ลาปัต โดยรอบองคส์าวกจะมีดอกไมต้กลงมาเกือบเตม็พื้นท่ี 
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                                     ภาพท่ี  144                                         ลายเสน้ท่ี 94 
 เทคนิคลงรัก ทาชาด ปิดทอง เป็นรูปสาวก 2 องคก์าํลงันัง่พนมมือถือดอกไมไ้หวพ้ระพุทธเจา้ ตรง
กลางของสาวงทั้งสอง เป็นพานเคร่ืองสักการะลา้นนาหรือเรียกว่าหมากสุ่มหมากเบง็ ท่ีชาวลา้นนา
ในอดีตมกันิยมยมถวายให้กยัเจา้นายชั้นสูงเพื่อแสดงถึงความเคารพอยา่งสูง ส่วนดา้นบนก่อนท่ีจะ
ถึงองคพ์ระจะทาํเป็นลายเฆฆไหลท่ีแสดงถึงสวรรคช์ั้นฟ้าอนัเป็นท่ีประทบัของพระพทุธเจา้ 
 

3.เทคนิคแกะสลัก  เป็นเทคนิคท่ีพบไดท้ัว่ไปในกลุ่มฐานพระพุทธรูปรูปไม ้ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะสลกัเป็นฐานบวัคว ํ่าบวัหงาย ฐานผา้ทิพยแ์บบรัตนโกสินทร์ ลายเครือเถา  ลายกนกพบใน
กลุ่มพระพทุธรูปเมืองน่าน และลายดอกไมส่ี้กลีบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 145   ลวดลายกนกหรือลายไทย                      ลายเสน้ท่ี 95   ลวดลายกนกหรือลายไทย                                
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 ลายแกะสลกัฐานผา้ทิพยท่ี์ชายทั้งสองขา้งสลกัเป็นลายกนกแบบภาคกลาง การสลกัค่อนขา้ง
ละเอียดตั้งแต่ตน้ถึงปลาย ซ่ึงช่างน่าจะมีความชาํนาญในการแกะสลกั พบท่ีวดัควัะ อาํเภอท่าวงัผา 
จงัหวดัน่าน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภาพท่ี  146   ลายเครือเถาว ์                                            ภาพท่ี 147 ลายเครือเถาว ์

ลกัษณะการแกะลายน้ีจะควกัเอาส่วนท่ีไม่เป็นลายลึกลงไป ปล่อยใหส่้วนท่ีมีลายนูนข้ึน ซ่ึง
มกัจะสลกัในส่วนฐานดา้นหนา้ ลายน้ีเรียกว่าลายเครือเถา ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นเถาท่ีเก่ียวกนัไปมาซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัลายพรรณพฤกษา 

 
4.เทคนิคการประดับกระจกจืน (แก้วจืน)  เทคนิคน้ีพบว่ามกัใชร่้วมกบัเทคนิคป้ันรัก

กระแหนะ โดยในขั้นตอนแรกจะนาํกระจกจืนสีต่างๆมาตดัตามรูปร่างท่ีตอ้งการ ซ่ึงพบว่ามกัจะ
ประดบักระจกจืนในส่วนของเกสรดอกบวัและกลีบบวั ต่อจากนั้นใชย้บางรักประสานใหก้ระจกจืน
ติดกบัผวิไม ้ในขั้นตอนท่ีสองเป็นเทคนิคป้ันรักกระแหนะโดยจะนาํยางรักมาผสมกบัผงของวตัถุท่ี
ป่นละเอียดคลา้ยแป้ง ซ่ึงเรียกกรรมวิธีน้ีว่าสมุก จากนั้นก็นาํรักกระแหนะมาป้ันประดบักระจกจืน
เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นการหุ้มขอบกระจกจืนไปดว้ย โดยงานประดบักระจกจืนท่ีฐาน
พระพุทธรูปไมจ้ะทาํใหเ้กิดความแวววาว สะทอ้นแสงเม่ือมีการนาํสีหลากหลายมารวมกนัยอ่มเกิด
ความสวยงาม สนันิษฐานวา่การประดบักระจกจืนท่ีฐานของพระพทุธรูป น่าจะหมายถึงแท่นแกว้ ท่ี
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ประดบัประดาไปดว้ยแกว้เจ็ดประการอนัเป็นท่ีประทบัของพระสัมมาสัมพุทธเจา้10ซ่ึงเทคนิคน้ีมกั
พบในกลุม้ฐานพระพทุธรูปในกลุ่มลาํปาง เชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 148  การประดบักระจกจืน                                            ภาพท่ี 149 การประดบักระจกจืน 
เทคนิคการประดบักระจกจืนเป็นเทคนิคท่ีนิยมมากในกลุ่มฐานพระพทุธรูปใน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ลาํปาง ลาํพนู โดยจะติดกระจกจืนไวก่้อนแลว้ป้ันรักกระแหนะเป็นกลบับวั 
 

5.เทคนิคประดับแก้วโป่งข่าม (หินควอตซ์ใส) เป็นเทคนิคท่ีนาํหินมีค่ามาประดบัตกแต่ง 
โดยมกัจะนาํมาฟังบนพื้นผิวไมโ้ดยเจาะเป็นช่องเขา้ไปแลว้นาํหินควอตซ์ใสประดบัลงไปซ่ึงส่วน
ใหญ่จะพบตรงบริเวณฐานพระพุทธรูปมกัจะเป็นเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางฐานพบในกลุ่มเชียงใหม่
ลาํปาง และประดบัตรงพระเมาลีหรือพระรัศมีเป็นเทคนิคท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งเฉพาะตวัในกลุ่ม
อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง และไม่เจอกลุ่มไหนในลา้นนา ซ่ึงถือไดว้่าเป็นลกัษณะเด่นในเร่ืองของ
เทคนิคและความนิยมยมในช่วงเวลานั้น 

 
 
 

                                                            
10  เมธี เมธาสิทธ์ิ สุขสาํเร็จ, รายงานการวจัิย ศิลปกรรมท้องถ่ินทางพระพุทธศาสนา 

ในเขตอาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง  (เชียงใหม่ : ศูนยโ์บราณคดีภาคเหนือ คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551), 55. 
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ภาพท่ี 150   เทคนิคการประดบัควอตซ์ ตรงพระรัศมี พบท่ีวดัป่าตนั ซ่ึงจะมีการเจาะพระเศียรลงไป

ก่อนแลว้นาํแกว้ใส่ใส่เขา้ไปแลว้ประสานดว้ยยางรักทาํใหว้สัดุสองช้ินน้ีติดกนั 
 
 การวเิคราะห์ จําแนก รูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 
 จากขอ้มูลภาคสนามพบพระพทุธรูปไมจ้าํนวน 1989 องค ์ปางมารวิชยั 1825 องค ์ปาง

สมาธิ 29 องค ์ปางไสยาสน์ 25 ปางหา้มญาติ 11 องค ์ปางเปิดโลก 89  องค ์ปางรําพึง 1 องค ์ปาง

หา้มแก่นจนัทร์ 6 องค ์ปางประธานอภยั 2 องค ์ปางหา้มสมุทร 1 องค ์ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการจาํแนก

รูปแบบพระพทุธรูปไม ้ ตามอิทธิพลท่ีปรากฏอยูใ่นพทุธลกัษณะท่ีปรากฏในกลุ่มพระพทุธรูปท่ี

สร้างดว้ยวสัดุท่ีเป็นโลหะสาํริด ไม ้ และพระพทุธรูปก่ออิฐถือปูน โดยเปรียบเทียบกบักลุ่ม

พระพทุธรูปสาํริดลา้นนา (กลุ่มเชียงแสน) กลุ่มพระพทุธรูปของกลุ่มไทล้ือ กลุ่มพระพทุธรูปลา้น

ชา้ง กลุ่มพระพทุธรูปพม่า แบบมณัฑะเลย ์ และกลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ท่ีส่งอิทธิพลใหก้บัการ

สร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนาอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงจาํแนกได ้8กลุ่มอิทธิพลดว้ยกนัคือ 

 กลุ่มที ่1 อทิธิพลพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หน่ึง 
รูปแบบพระพทุธรูปไมอิ้ทธิพระสิงห์ลา้นนา ท่ีสมัพนัธ์กบัพระสิหิงคท่ี์เขา้มายงัลา้นนา11 ท่ีปรากฏ
บนพทุธปฏิมาท่ีสร้างดว้ยวสัดุท่ีเป็นไม ้ท่ีวดัทรายมูลพม่า  จงัหวดัเชียงใหม่ (กลุ่มท่ี 1.1) ไม่ปรากฏ
ปีท่ีสร้าง ถือวา่เป็นลกัษณะลกัษณะพิเศษท่ีปรากฏในช่วงลา้นนายคุ “เจา้เจด็ตน” หลงัจากท่ีรูปแบบ
พระสิงห์น้ีไดห้ายไปในช่วงท่ีลา้นนาตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า ทาํใหง้านช่างไดข้าดการสืบเน่ือง แต่

                                                            
11 พระยาประชากิจกรจกัร, พงศาวดารโยนก  (กรุงเทพฯ : คลงัวิทยา, 2507), 344. 
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พระพทุธรูปองคน้ี์เป็นส่ิงท่ียนืยนัไดว้า่เป็นรูปแบบท่ีน่าจะตกคา้งจากการท่ีอิทธิพลพระพทุธรูป
เชียงสนสิงห์ 1 อยู ่

มีพทุธลกัษณะประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร ครองจีวรห่มเฉียง พระวรกายอวบอว้น  พระ
องัสาใหญ่  บั้นพระองคเ์ลก็ สงัฆาฏิสั้นเหนือพระถนัปลายตดัตรง พระพกัตร์กลมรีพระรัศมีเป็น
ดอกบวัตูมซ่ึงลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัศิลปะปาละผา่นมายงัพกุาม12 แต่เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม
พระพทุธรูปสิงห์1 สาํริดกพ็บวา่ กลุ่มท่ีทาํดว้ยไมโ้ดยภาพรวมแลว้เป็นรูปแบบท่ีนิยมในลา้นนายคุ
ตน้ แต่ความแตกต่างของกลุ่มน้ี ท่ีปรกติแลว้มกัจะทาํปางมารวิชยั สงัฆาฏิสั้นปลายสงัฆาฏิเป็นเข้ียว
ตะขาบ แต่พระพทุธรูปไมจ้ะเป็นปางสมาธิ สงัฆาฏิปลายตดัตรง ซ่ึงไม่พบในกลุ่มพระพทุธรูปสาํริด
เลย สนันิษฐานไดว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์สร้างดว้ยช่างพื้นบา้น ในช่วงเวลาพทุธศตวรรษท่ี 24 
เพราะวา่ถา้สร้างในยคุราชวงศม์งัรายแลว้พทุธลกัษณะกน่็าจะมีความใกลเ้คียงกบัพระสาํริด แต่เม่ือ
พิจารณาดูแลว้ถึงแมจ้ะมีความใกลเ้คียงกนัแต่ลกัษณะการแสดงปางนั้นค่อนขา้งจะมีความแตกต่าง
ซ่ึงจะไม่พบในกลุ่มพระพทุธรูปสาํริดเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     (96)                                                                ( 151)             
ลายเสน้ท่ี  96  วดัทรายมูลพม่า(ไม)้        
ภาพท่ี 151 พระพทุธรูปสาํริดลา้นนา ขดุพบท่ีเมืองเชียงแสน  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสน  
 อาจกล่าวไดว้า่อิทธิพลน้ีน่าจะเป็นส่ิงท่ีตกคา้งมาจากสมยัโบราณมากวา่ท่ีอาจจะไม่ได้
รับมาโดยตรง เน่ืองจากพระพทุธรูปในกลุ่มมีขาดการสืบเน่ืองมานาน  ซ่ึงอาจเป็นเพราะผูส้ร้าง
น่าจะเคยเห็นหรือศึกษาเก่ียวกบักลุ่มพระสิงห์มาแลว้ แต่ช่างน่าจะยงัไม่เขา้ใจองคป์ระกอบท่ีแทจ้ริง 
                                                            

12สนัติ เลก็สุขมุ, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญไชยล้านนา  (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพเ์มือง

โบราณ, 2538), 205. 
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ทาํใหพ้ทุธลกัษณะท่ีออกมานั้นค่อนขา้งจะมีความเป็นพื้นบา้น ท่ีผสมกบัอิทธิพลพระสิงห์ในรูป
ของการนัง่ ขดัสมาธิเพชร  
  
 กลุ่มที ่2 อทิธิพลพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สอง ( กลุ่มอทิธิพลสุโขทยั) 
 พระพทุธรูปกลุ่มน้ี ไดแ้ก่พระพทุธรูปท่ีแสดงลกัษณะอิทธิพลศิลปะสุโขทยั ซ่ึงเรียงวา่ 
กลุ่ม เชียงแสนสิงห์ 2 โดยใหข้อ้สงัเกตท่ีแสดงออกมาเป็นพทุธลกัษณะ ท่ีประทบันัง่ขดัสมาธิราบ 
พระพกัตร์รูปไข่  ขมวดพระเกศาเลก็ พระรัศมีเป็นเปลว และสงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเข้ียว
ตะขาบ 13 ถึงแมว้า่เป็นงานท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากสายววิฒันาการกลุ่มอิทธิพลสุโขทยั14  ถึงแมว้า่
กลุ่มพระพทุธรูปไมล้า้นนานั้นไม่อยูร่่วมสมยักบัอิทธิพลสุโขทยั ท่ีเขา้มายงัลา้นนาตั้งแต่ พทุธ
ศตวรรษท่ี 19-20 แต่กย็งัคงปรากฏอิทธิพลในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24 พระพทุธรูปกลุ่มน้ีเป็น
รูปแบบท่ีแพร่หลายและเหลือหลกัฐานมากท่ีสุดในกลุ่มพระพทุธรูปเชียงแสนเท่าท่ีพบในขณะน้ี
โดยมกัจะเจอในกลุ่มพระพทุธรูปไมก้ลุ่มลาํปาง จะเห็นไดก้วา่กลุ่มท่ี 2.1, 2.2, 2.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                                     (97)                                                          (152) 
 ลายเส้นที ่  97 พระพุทธรูปไม้วดับ้านหลุก แบบที ่2.6 (อทิธิพลสุโขทยั)     
ภาพที ่ 152 พระพุทธรูปสําริด วดัพระเจ้าเหลือ้มอาํเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่  

                                                            
13 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน, วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมกบังาน

โบราณคดี และเอกสารทางประวติัศาสตร์, (กรุงเทพฯ : บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2551), 176.  
14 A.B.  Griswold, Dated Buddha Images…., p. 41 . และ Jean Boisselier, La 

Sculpture en Thailande…., p.197. 
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เป็นรูปแบบท่ีไดค้ล่ีคลายมาจากพระพทุธรูปสิงห์หน่ึง คือพระพกัตร์ยงัคงอวบอว้น
เกือบจะเป็นวงรี พระหนุเป็นปม  แต่ พระเกศาเมด็ค่อนขา้งใหญ่ แต่กไ็ดผ้สมผสานความเป็น
สุโขทยั ท่ีมีรัศมีเป็นเปลวปลายตวดัสองคร้ัง สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี  แต่สงัเกตไดว้า่การครองจีวร
นั้นมีการทาํผดิตาํแหน่ง เพราะโดยปรกติแลว้ มกัจะพาดผา่นบ่าซา้ยลงมาบั้นพระองคด์า้นขวา ถือ
ไดว้า่ผดิองคป์ระกอบท่ีเจอเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มพระพทุธรูปสาํริดท่ีปรากฏอิทธิพลสุโขทยั ท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงความท่ีไม่เขา้ใจองคท่ี์มีมาก่อนหนา้นั้นประกอบ ต่อมาใน กลุ่ม 2.4,  2.5,  2.6  ไดมี้
พฒันาการพระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์ กลายเป็นกลุ่มพระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์สองอยา่งแทแ้ทจ้ริง 
ดงัตวัอยา่งพระพทุธรูปไมว้ดั บา้นหลุก อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง กลุ่มท่ี 2.6  ไม่ปรากฏปีท่ีสร้าง 
เม่ือเปรียบเทียบกบั พระพทุธรูปสาํริด วดัพระเจา้เหล้ือม (ภาพท่ี   ) แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลสุโขทยั
ยา่งแทจ้ริง คือ ประทบันัง่ขดัสมาธิราบบนฐานบวัเรียบมีการแกะสลกัฐานดา้นบนลายหนา้กระดาน
เป็นกลบับวัรอบฐาน ปางมารวิชยั พระวรกายผอมเพรียว พระองัสาผายไม่มาก บั้นพระองคเ์ลก็ ชาย
สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระศอเป็นร้ิวสามเสน้ พระพกัตร์รีไข่ ไร่พระศกวาดเป็นมุมแหลมเหนือ
พระนลาฏ พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือมตํ่า พระนาสิกโด่งพระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐย์ิม้หยกั 
เกือบเป็นเสน้ตรง พระเกศาแหลม และพระรัศมีเป็นเปลวสูง ซ่ึงเป็นแบบท่ีพบในกลุ่มพระพทุธรูป
แบบสุโขทยั (หรือ กลุ่มเชียงแสนสิงห์สอง) ต่อมาพระพทุธรูปไมไ้ดมี้พฒันาการท่ีเปล่ียนจาก
สุโขทยักลายมาเป็นแบบท่ีคอ่นขา้งจะมีลกัษณะเฉพาะตวัมีความหลากหลายทางดา้นรูปแบบ จะ
เห็นไดใ้นกลุ่ม ท่ี 2.7( วดับา้นหลุก พ.ศ. 2382 ) ยงัคงมีลกัษณะเป็นแบบสุโขทยัอยู ่ พระวรกายผอม
เพรียว สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี แต่พระพกัตร์ พระหนุเป็นปม  และพระรัศมีกย็งัคงผสมกนัระหวา่ง 
พระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์หน่ึง กบัเชียงแสนสิงห์สอง ทาํใหพ้ระพทุธรูปองคน้ี์ค่อนขา้งมีลกัษณะท่ี
เฉพาะตวั  

อาจกล่าวไดว้า่รูปแบบของพระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์สอง ท่ีรับอิทธิพลสุโขทยั ท่ีพบ
อยูใ่นกลุ่มลาํปางทั้งหมด ผูศึ้กษาสนันิษฐานไดว้า่ กลุ่มพระพทุธรูปไมล้าํปางท่ีรับอิทธิพลการสร้าง
มาจากพระพทุธรูปสาํริดลา้นนา ถึงแมจ้ารึกค่อนขา้งท่ีจะกล่าวถึงอายวุา่มีอายอุยูใ่นช่วงพทุธ
ศตวรรษท่ี 24 ท่ีในช่วงน้ีไม่มีอิทธิพลจากสุโขทยัปรากฏในลา้นนาเลย ทาํใหเ้กิดการสนันิษฐานถึง
การเกิดข้ึนของพระพทุธรูปไมท่ี้มีรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกลุ่มพระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์ 2 อยูส่อง
ประการ คือ 
 1.ผูส้ร้างอาจจะเคยเห็นพระพทุธรูปสาํริดลา้นนาแลว้จึงนาํมาสร้าง เน่ืองจากลาํปาง 
ถึงแมว้า่ตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าเมืองน้ีไม่ไดร้้างกลบัมีคนอยู ่ ทุกยคุทุกสมยั ถึงแมว้า่จะมีการกวาด
ตอ้งกลุ่มไทล้ือมาไวท่ี้        อาํเภอแม่ทะ ในภายหลงักต็าม แต่เมืองน้ีกย็งัคงรักษาภูมิปัญญาช่าง มี
การสร้างสรรคง์านพทุธศิลป์ใหก้บั   วดัวาอารามอยูเ่สมอ โดยเฉพาะกลุ่มวดัพระธาตุลาํปาง ท่ีมีการ
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สร้างพระพทุธรูป สาํริดถวายใหก้บัวดัตลอดเวลา ซ่ึงถือวา่ลาํปางยงัคงมีช่างท่ีมีความชาํนาญในเร่ือง
ของการสร้างพระพทุธรูปสาํริดอยู ่
 2.ผูส้ร้างอาจจะเป็นช่างหล่อพระพทุธรูปสาํริดมาก่อน  เพราะวา่ผูท่ี้มีความชาํนาญ
เท่านั้นจะสามารถผลิตงานออกมาใหมี้พทุธลกัษณะท่ีค่อนขา้งจะสมบูรณ์ทั้งทางดา้นรูปแบบ
เน่ืองจากมีความคลา้ยคลึงกนักบัพระพทุธรูปสาํริดลา้นนาท่ีรับอิทธิพลสุโขทยัเป็นอยา่งมาก แต่
เน่ืองดว้ยจากการขาดแคลนวสัดุท่ีเป็นโลหะ ไมก้น่็าจะเป็นทางเลือกท่ีสาํคญัท่ีในการสร้างประกอบ
กบั ผสมผสานกบัความเช่ือของอานิสงส์ท่ีสร้าง ท่ีจะไดรั้บนานปัการ มากกวา่พระพทุธรูปสาํริด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ภาพท่ี 153                                                          ลายเสน้ท่ี 98  
พระพทุธรูปไมแ้ก่นจนัทร์วดัป่าตนัหลวง อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง กลุ่มพระพทุธรูปเชียงแสน
สิงห์สอง อิทธิพลสุโขทยั แบบท่ี 2.4  
 
 ดงันั้นอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่พระพทุธรูปในกลุ่มท่ี 2 น้ี ช่างค่อนขา้งจะมีความชาํนาญ
ในการสร้าง ซ่ึงอาจจะเป็นช่างท่ีเคยหล่อสาํริดมาก่อนกเ็ป็นได ้ แต่เม่ือบา้นเมืองอยูใ่นสภาวะ
สงคราม โลหะกถื็อไดว้า่เป็นวสัดุท่ีค่อนขา้งหายาก และตอ้งใชก้รรมวิธีการผลิตค่อนขา้งซบัซอ้น 
ไมก้ค็งเป็นส่ิงท่ีอยูร่อบตวัแลว้เป็นทางเลือกท่ีจะนาํมาสร้างแทนทีสาํริด เน่ืองจากมีความชาํนานใน
ดา้นการแกะสลกัอยูแ่ลว้ 
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 กลุ่มที ่3 อทิธิพลพระเจ้าไทลือ้ 
 พระพทุธรูปกลุ่มน้ีจดัไดว้า่เป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั และมีความใกลเ้คียงกบักลุ่ม
พระพทุธรูปสายไทล้ือ  โดยผูศึ้กษาไดเ้รียกรูปแบบกลุ่มน้ีวา่  “อิทธิพลพระพทุธรูปไทล้ือ” เป็นกลุ่ม
อิทธิพลท่ีเจอในกลุ่มเมืองต่างๆในรัฐฉาน ประเทศพม่า และในสิบสองปันนา เม่ือมีการเปรียบเทียบ
ทาํใหมี้การจดักลุ่มรูปแบบพระพทุธรูปไมใ้นกลุ่มน้ีมกัมีลกัษณะร่วมกนัคือ   “ พระกรรณแผอ่อก
ดา้นขา้งหรือกลุ่มหูกาง ” เหตุท่ีเจอพระพทุธรูปกลุ่มน้ีแพร่หลายทัว่ไปในลา้นนา จะพบวา่ใน “ยคุ
เกบ็ผกัใส่ซา้เกบ็ขา้ใส่เมือง” ไดมี้การกวาดตอ้นกลุ่มคนจากท่ีต่างๆไม่วา่จะเป็นกลุ่มคนในลุ่มแม่นํ้า
คง ในช่วงระหวา่ง พ.ศ. 2341-2344 ต่อมาเร่ิมตีเมืองเชียงตุงสาํเร็จ จึงตดักาํลงัพม่าท่ีโอบลอ้มเมือง
เชียงแสนลง ต่อมาไดตี้เมืองเชียงแสนสาํเร็จใน ปี พ.ศ. 2347 ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือระหวา่ง
กองทพัเมืองเชียงใหม่ ลาํปาง เวยีง จนัทน์ กรุงเทพฯ ซ่ึงกลุ่มคนในเมืองเชียงแสนไดมี้การจดัสรร
แบ่งคนกลุ่มเมืองเชียงแสน ใหก้บัเจา้เมืองต่างๆ  เม่ือชยัชนะท่ีเชียงแสน พระเจา้กาวิละไดก้วาดตอ้น
กลุ่มคนในเขตรัฐฉานตั้งแต่ ปี 2348 เมืองยอง เมืองยู ้ เมืองหลวย เมืองเชียงตุง เมืองขาง เมืองวะ 
เมืองลวง เป็นการเทครัวลงมาคร้ังใหญ่นบัวา่ไดรั้บพลเมืองอยา่งมากมาย และคร้ังสุดทา้ยใน ปี พ.ศ. 
2356  ไดก้วดตอ้น เชียงตุง เมืองยอง15  และเมืองในเขตแม่นํ้าคง ทาํใหล้า้นนาเร่ิมมีความมัน่คงมาก
ข้ึน 

 บทบาทการกวดตอ้นคนไม่ใช่มีในสมยัพรเจา้กาวิละและกลุ่มเจา้เจด็ตน แมว้า่พระเจา้
กาวิละจะเด่นชดัมาก แต่เม่ือพิจารณาถึงเขตลา้นนาดา้นตะวนัออกในยคุนั้นเมืองน่าน เมืองแพร่กมี็
บทบาทเช่นกนั โดยเฉพาะเมืองน่านไดพ้ยายามสร้างผลงานในลกัษณะแข่งขนักบัเชียงใหม่ เพราะ
กลุ่มราชวงศน่์าน “วงศเ์จา้หลวงต่ิน” ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบักลุ่มสายราชวงศเ์จด็ตน ดงันั้น แมเ้จา้เมือง
น่านจะเขา้สวามิภกัด์ิภายหลงักลุ่มเจา้เจด็ตน แต่เม่ือสวามิภกัด์ิแลว้กทุ่็มเทช่วยทาํสงครามขบัไล่พม่า
ออกจากเมืองเชียงแสน ในพ.ศ.2347 และทาํความชอบโดยกวาดตอ้นชาวล้ือสิบสองปันนานเขา้มา
ตั้งถ่ินฐานในเมืองน่าน เมืองน่านจึงเป็นเมืองข้ึนอีกคร้ังในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์ 16 
 จะเห็นไดว้า่ลา้นนาประกอบไปดว้ยหลากหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุประกอบเขา้ดว้ยกนั ไม่
วา่จะเป็น ไทใหญ่ ไทเขิน ไทยอง และไทล้ือ ความหลากหลายน้ีเองจะเห็นไดว้า่ ในกลุ่มเมืองน่าน 

                                                            
15 สรัสวดี อ๋องสกลุ, ปริวรรต, อาณาจักรหลกัคาํ  ( หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ลา้นนา 

จากคมัภีร์ใบลานและพบัหนงัสา), 91-93. 

16 สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา  (กรุงเทพฯ :  บริษทั อมรินทร์บุค๊เซ็นเตอร์ 

จาํกดั, 2539), 268. 
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มกัจะพบพระพทุธรูปไมท่ี้มีรูปแบบท่ีรับอิทธิพลไทล้ือเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงลกัษณะกลุ่มพระพทุธรูป
ไทล้ือมกัมีรูปแบบดงัน้ี คือ มีรูปแบบการประดบัตกแต่งท่ีไม่ตายตวั พระพกัตร์กลมรี(ซ่ึงอาจารยว์ิถี 
พานิชพนัธ์ ตั้งขอ้สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นหนา้ของเดก็ หรือหนา้ของสามเณร เน่ืองจากการบวชใน
ลา้นนาใหค้วามสาํคญัของการบวชลูกแกว้เป็นสาํคญั เช่ือวา่การบวชลูกแกว้เป็นการบวชท่ีบริสุทธ์ิ  
เม่ือมีการสร้างพระพทุธรูปเพื่อถวายวดักจ็ะนึกถึงหนา้ลูกหลานท่ีบวชอยูแ่ละเช่ือวา่จะไดรั้บ
อานิสงส์มากมาย) พระโขนงจะโคง้เลก็นอ้ย เสมือนจริง พระนาสิกเลก็ พระโอษฐเ์ลก็ทาสีแดงจาก
ชาด พระรัศมีมีความหลากหลายมีลกัษณะพิเศษท่ีไม่เหมือนกลุ่มอ่ืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
ภาพท่ี  154    กลุ่มพระพทุธไมไ้ทล้ือ วดัป่าสุด เมืองลา ประเทศพม่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 155   รูปหนา้เดก็ หรือ สามเณร ท่ีน่าจะเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง ในลกัษณะพระพกัตร์

พระพทุธรูปในกลุ่มสายไทล้ือ 
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 นอกจากน้ีกลุ่มพระพกัตร์พระพทุธรูปไทยล้ือนั้นยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึง ลกัษณะท่ีโดย
เด่นของกลุ่มสกลุช่าง และสภาพแวดลอ้ม ทีเตม็ไปดว้ยธรรมชาติ ท่ีปกคลุมไปดว้ยหมอกหนาวเยน็
ไปทั้งปี ส่ิงน้ียอ่มมีอิทธิพลต่อกลุ่มงานศิลปกรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นแสดงออกมาทางดา้นหนา้ตา ซ่ึง
จะสงัเกตไดว้า่กลุ่มพระพทุธรูปทางตอนเหนือนั้น พระพกัตร์อ่ิม หนา้กลม อมยิม้  ดงัเช่นกลุ่มพระ
สิงห์ลา้นนา กลุ่มพระพทุธรูปไทล้ือ หรือกลุ่มอยธุยาท่ีพระพทุธรูปพระพกัตร์ค่อนขา้งจะเป็นเหล่ียม
ตามแบบเขมร พกัตร์ค่อนขา้งดุดนัและดูมีอาํนาจ ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากการผสมผสานความเช่ือ
ของศาสนาฮินดูจากเขมร ทาํใหมี้ลกัษณะค่อนขา้ง เป็นไปแนวทางเดียวกนักบัความเช่ือและ
สภาพแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 156 พระพทุธรูปไมแ้บบไทล้ือ เมืองมา้  ประเทศพม่า ท่ีมีลกัษณะพระกรรณกางออกดา้นขา้ง     

(หูกาง)  พระพกัตร์คลา้ยเดก็ 
 กลุ่มพระพทุธรูปอิทธิพลไทล้ือท่ีพบในลา้นนา ค่อนขา้งหลากหลายและเจอมาก ใน
กลุ่มเมืองแพร่ เมืองน่าน โดยจดักลุ่มไดเ้ป็น 11 รูปแบบ ซ่ึงแต่ละแบบมีลกัษณะร่มกนั คือ “พระ
กรรณแผอ่อกดา้นขา้ง”  ดงัตวัอยา่งพระพทุธรูปไมท่ี้ วดัหนองบวั อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน (แบบ
ท่ี 3.4)  ท่ีตั้งอยูห่นา้หนา้ของพระประธาน เป็นศูนยร์วมของกลุ่มไทล้ือท่ีไดถู้กกวดตอ้นมาจากสิบ
สองปันนา เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิราบปางมารวิชยั บนฐานลูกแกว้อกไก่ในฐานยก
เกลด็ ครองจีวรห่มเฉียง พระศอเป็นร้ิวป้องชดัเจน (นิยมในกลุ่มไทล้ือ)  พระพกัตร์รี คลา้ยเดก็ พระ
โขนงโก่งเลก็นอ้ยเสมือนจริง พระกรรณยาน กางออกดา้นขา้งเป็นรูปตวัซี พระเกศาป้ันดว้ยรัก พระ
อุษณีษะคลา้ยลูกแกว้ พระรัศมีเป็นรูปหอกปลายแหลม และอิทธิพลไทล้ือ วดัพระหลวง อาํเภอสูง
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เม่น จงัหวดัแพร่ (แบบท่ี 3.7) เป็นท่ีตั้งของกลุ่มเชียงแสนท่ีถูกกวดตอ้นมายงัเมืองแพร่และมาตั้งถ่ิน
ฐาน อยูท่ี่บา้นพระหลวงในปี พ.ศ. 2330  พทุธลกัษณะพระพทุธรูปเกือบทุกองคเ์ป็นแบบอิทธิพล
ไทล้ือ พระกรรณแผอ่อก หรือหูกาง มีการขมวดพระกรรณทั้งท่ีเป็นรูปตวัซี และคลา้ยกลีบบวั 
ถึงแมว้า่กลุ่มคนเหล่าน้ีไม่สามารถฟันธงไดว้า่ เป็นกลุ่มไทยวน หรือ ไทล้ือ แต่กแ็สดงใหเ้ห็นถึงการ
รับรับอิทธิพลพระพทุธรูปไทล้ืออยา่งเห็นไดช้ดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     แบบท่ี 3.4                                        แบบท่ี 3.7 
                          ลายเสน้ท่ี  99   วดัหนองบวั             ลายเสน้ท่ี 100 วดัพระหลวง 
 

รูปแบบท่ี 3.5 สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2428 จดัไดว้า่เป็นรูปแบบไทล้ือ สงัเกตไดว้า่พระพทุธรูป
องคน้ี์เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร ซ่ึงเป็นลกัษณะการนัง่ท่ีนิยมในกลุ่มพระพทุธรูป
เชียงแสนสิงห์หน่ึง และกลุ่มพระพทุธรูปพม่า แบบมณัฑะเลย ์ซ่ึงสนันิษฐานวา่ท่าประทบันัง่แบบน้ี
น่าจะเลียนแบบพระพทุธรูปแบบพม่ามากกวา่เน่ืองจากมีช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัสมัพนัธ์กนักบัการ
เขา้มาทาํป่าไมข้องพม่ายงัเมืองน่านและกพ็บการสร้างพระพทุธรูปแบบพม่าข้ึนในช่วงระยะน้ี ทาํ
ใหรู้ปแบบไดถ่้อยทอดและส่งถึงกนัได ้ ถึงแมว้า่การประทบันัง่น่าจะมีการเลียนแบบพระพทุธรูป
พม่าแต่กย็งัคงความเป็นล้ืออยู ่ คือ ลกัษณะพระพกัตร์กลมรีคลา้ยหนา้เดก็ พระกรรณใหญ่แผอ่อก
ดา้นขา้ง ส่วนดา้นล่างไดย้านลงมาติดกบัพระองัสา รูปแบบน้ีมกัพบในกลุ่มพระพทุธรูป
แบบมณัฑะเลย ์ และองคป์ระกอบสุดทา้ย ในส่วนของพระรัศมีนั้นกลุ่มสายไทยล้ือจะนิยมทาํเป็น
ทรงสูงชลูดแบบเกินจริง จากการท่ีไดเ้กบ็ขอ้มูลภาคสนามทั้งในลา้นนาและส่วนหน่ึงขอรัฐฉานก็
พบวา่นิยมทาํรัศมีสูงมากกวา่ปรกติ ส่ิงน้ียอ่มเป็นส่ิงยนืยนัไดว้า่ไทล้ือค่อนขา้งจะมีลกัษณะ
เฉพาะตวัตามรูปแบบสกลุช่าง 
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  ภาพท่ี 157 พระพทุธรูปไมว้ดันํ้ าลอ้ม                                ลายเสน้ท่ี 101 พระพทุธรูปไมว้ดันํ้ าลอ้ม 
  
 ดงันั้นอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ พระพทุธรูปกลุ่มอิทธิพลไทล้ือ นั้นมีจุดเด่นตรงพระ
พกัตร์ และพระกรรณท่ีกางออกมา และรัศมีสูงชลูด ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะกลุ่มเท่านั้น โดยจะสงัเกต
ไดว้า่ กลุ่มท่ีนิยมทาํนั้นจะเป็นกลุ่มไทล้ือเมืองน่าน เมืองแพร่ เมืองลาํปาง และกลุ่มท่ีมาจากเมือง
เชียงแสน ท่ีวดัพระหลวง ซ่ึงคนกลุ่มต่างๆนั้นน่าจะมีแนวคิดเดียวกนั เก่ียวกนัการสร้างพระพทุธรูป
ใหมี้ลกัษณะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ และค่อนขา้งมีลกัษณะเฉพาะตวั ถึงแมว้า่ในแต่ละพ้ืนท่ีอาจจะไม่ใช่
ล้ือทั้งหมด แต่กเ็ป็นส่ิงท่ียนืไดถึ้งอิทธิพลท่ีมีต่องานช่างไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
กลุ่มที ่4 อทิธิพลพระเจ้าล้านช้าง (เมืองหลวงพระบาง) 
 หลวงพระบางเป็นเมืองสาํคญัทางพระพทุธศาสนาท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงเคยเป็น
เมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นชา้ง17 ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อ และมีความสายสมัพนัธ์กบัลา้นนา
โดยเฉพาะจงัหวดัน่าน ท่ีปรากฏข้ึนมานบัตั้งแต่การเร่ิมก่อตั้งราชวงศภู์คามาแลว้ นบัตั้งแต่ราวตน้
พทุธศตวรรษท่ี 19 ท่ีพระยาภูคาไดเ้คล่ือนยา้ยผูค้นลงมาเมืองหลวงภูคา เขา้มาตั้งบา้นแปลงเมืองยงั
บริเวณเมืองยา่งและเมืองปัวในเวลาต่อมา  นอกจากน้ีความสมัพนัธ์ระหวา่งเมืองน่านและลา้นนา
ชา้งนั้นยงัปรากฏอยูม่าตลอด ดงัเช่นกรณีท่ีพระเจา้ฟ้างุม้ล้ีภยัสงครามมายงัเมืองน่านจนสวรรคต 
หรือในช่วงปี พ.ศ. 2101 เม่ือพม่าไดแ้ผข่ยายอิทธิพลเขา้มายงัลา้นนา พระยาพลเทพฤาชยัผูค้รอง
                                                            

  
17 วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, ช่ืนชมสถาปัตย์ วดัในหลวงพระบาง  ( กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพ์

เมืองโบราณ, 2548),16. 
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เมืองน่านไดล้ี้ภยัไปยงัลา้นชา้งอีกทั้ง เจา้เจตบุตรพรหมมินทร์ ในปี พ.ศ. 2140 และเจา้อุ่นเมือง ในปี 
พ.ศ. 2167 ผูค้รองนครน่านองคต่์อมากไ็ดล้ี้ภยัไปยงัลา้นชา้งเช่นเดียวกนั  ดงันั้นจึงสนันิษฐานไดว้า่ 
นอกจากความสมัพนัธ์ทางการเมืองและเครือญาติแลว้ ทางดา้นศิลปวฒันธรรมและศาสนายอ่มมี
ความสมัพนัธ์อยูไ่ม่นอ้ยท่ีมีลกัษณะร่วมกนัสองวฒันธรรม 18  
 จะเห็นไดว้า่ไดป้รากฏอิทธิพลลา้นชา้งบนองคพ์ระพทุธรูปไม ้ คือพระพทุธรูปท่ี
เลียนแบบพระบาง พระพทุธรูปท่ีสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองของอาณาจกัรลา้นชา้งท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ช่วงก่อตั้งอาณาจกัรในสมยัพระเจา้ฟ้างุม้ท่ีกล่าวถึงพระมเหสี ไดอ้นัเชิญศาสนา และพระบางมายงั
ลา้นชา้ง ซ่ึงพระบาง เป็นพระพทุธสาํคญัท่ีมีการเขียนตาํนานซบัซอ้น คลา้ยกบัตาํนานพระแกว้
มรกตหรือพระพทุธสิหิงคข์องชาวลา้นนา เน่ืองจากพระบางเป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิจึงมีการสร้าง
พระบางข้ึนหลายองค ์ (รูป) และมีการสร้างพระพทุธรูปต่างยคุต่างสมยั ซ่ึงลว้นแต่เรียกช่ือวา่ “พระ
บาง” แทบทั้งส้ิน19 ลกัษณะสาํคญัของพระบาง คือเป็นพระพทุธรูปประทบัยนืยกพระหตัถท์ั้ง 2 
ขา้งข้ึนแสดงปางประธานอภยั หรือเรียกภายหลงัในไทยวา่ “ปางหา้มสมุทร” จะเห็นไดว้า่
พระพทุธรูปไมใ้นเมืองน่านนั้น พบวา่มีการสร้างเลียนแบบพระบาง ซ่ึงผูส้ร้างนั้นเป็นเจา้พญาเมือง
เลน ท่ีถูกกวดตอ้นมาไวย้งัเมืองน่าน  สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2377ดงัจารึกไดก้ล่าววา่ 

 “ จลุสักราชได้ 1196 ตัวเดอืนยี ่ปถมสาสตร์ เพง เมงวัน 7 ปถมมูลสัทธา เจ้าพญาเมืองเลน
แลราชกญัญา ราชปุตตา ราชปุตตี นัตตา นัตตี กมุมาระกมุารี เวสยาวังกลูชู่ตนชู่องค์ได้ส้างพุทธรูป
เจ้าองค์น้ีไว้ไหว้แลปู ดีหลนิีพฺพานํ ปรมํ สุกขํ ”   

พทุธลกัษณะพระพทุธรูปไมท่ี้เลียนแบบพระบางนั้นเป็นบางประทบัยนื ยกพระหตัถท์ั้ง 2 
ขา้ง แสดงปางหา้มสมุทร สบงประกอบไปดว้ยรัดประคด จีบหนา้นาง พระศอเป็นร้ิวสองเสน้เป็น
ปลอ้ง พระพกัตร์เหล่ียม พระโขนงโก่ง พระเนตรมองตรงพระนาสิกแยม้ พระหนุเป็นปม พระ
กรรณเป็นรูปตวัซี พระเกศาเป็นหนามขนุน พระรัศมีเป็นกลีบบวับวัท่ีซอ้นข้ึนไปเป็นใบเลก็ๆ  เม่ือ

                                                            
18 เธียรชาย อกัษรดิษฐ ์และคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์น่าน  (เชียงใหม่  :  บริษทั สันติ

ภาพแพค็พร้ินทจ์าํกดั, 2551), 69-70. 

19 ศกัด์ิชาย สายสิงห์, รายงานการวิจัย พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ 

พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย, ศิลปะสมัยล้านช้างที่พบในประเทศไทย ระหว่างพุทธ

ศตวรรษที ่19 -23  (กรุงเทพ ฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2551), 11. 
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เปรียบเทียบกบัพระบาง องคปั์จจุบนัพบวา่พทุธลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมาก แต่พบวา่มีความแตกต่าง
จากพระบางในส่วนท่ีเป็นพระเศียร เน่ืองจากพระบางนั้นจะเป็นชฏามงกฎุทรงเคร่ือง แต่
พระพทุธรูปองคน้ี์กลบัทาํเป็นพระเกศาท่ีป้ันดว้ยรัก และรัศมีแบบพระพทุธรูปโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็น
ลกัษณะช่างพื้นบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจากในกลุ่มเมืองน่านเมืองหลวงพระบางไม่วา่จะเป็น
พระพทุธรูปทรงเคร่ือง จะไม่นิยมสวมทาํเป็นมงกฎุครอบ แต่จะทาํเป็น พระเกศาและพระรัศมี แต่
พระวรกายยงัเป็นเคร่ืองอยู ่ (ดูพระพทุธรูปไมท้รงเคร่ืองวดัวดัใหม่สุวนันะพมูาราม เมืองหลวงพระ
บาง ) 

อาจกล่าวไดว้า่พระบางนั้นเป็นพระพทุธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ มีความสาํคญัคู่บา้นคู่เมืองมา
ตั้งแต่สมยัโบราณ  จึงมีการสร้างเลียนแบบเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะอาณาจกัรขา้งเคียงไม่วา่จะ
เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมยัรัศมีการท่ี 1-3 ท่ีมีการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ แสดง
ปางหา้มสมุทร(แบบพระบาง) และกลุ่มเมืองน่านท่ีแมก้ระทัง่พระพทุธรูปไม ้ ท่ีเจา้เมืองเลนได ้
สร้างเลียนแบบข้ึน ซ่ึงคติการสร้างพระพทุธรูปท่ีสาํคญัไม่มีเฉพาะพระบางเท่านั้น แต่ยงัคงพบวา่มี
การสร้างเลียนแบบพระพทุธสิหิงคใ์นลา้นนา และพระมหามยัมุณี ของพม่า เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                           
 
                                   (102)                                                           (158) 
ลายเสน้ท่ี 102 (เลียนแบบพระบาง) พระบาง ประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัหลวง เมืองหลวงพระบาง 
ภาพท่ี 158 พระบาง พระพทุธรูปสาํคญั เมืองหลวงพระบาง 
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 นอกจากพระบางแลว้ยงัพบวา่มีการทาํพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราช โดยตน้

กาํเนิดของพระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราชน้ีนิยมในสร้างในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏ

หลกัฐานสาํคญัวา่มีการสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัรัชการท่ี 1 ไดแ้ก่ พระพทุธจุลจกัร และพระพทุธ

จกัรพรรดิ ท่ีรัชการท่ี 1 สร้างข้ึนเพื่ออุทิศส่วนกศุลใหแ้ก่พระบิดาและเพื่อบาํเพญ็พระราชกศุลใน

พระองค์20 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองตน้อยา่งพระมหาจกัรพรรดิทั้ง 2 องคน้ี์ มีลกัษณะท่ีไม่แตกต่าง

จากพระพทุธรูปแบบเดียวกนัท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ทั้งลกัษณะการแสดงปาง การทรงเคร่ือง

และลกัษณะการประดบัตกแต่ง  จึงอาจกล่าวไดว้า่พระพทุธรูปทรงเคร่ืองในรัชกาลท่ี 1 น่าจะเป็น

แรงบนัดาลใจท่ีสาํคญัในการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองอยา่งจกัรพรรดิในสมยัรัชกาลท่ี 3 21   

 ลกัษณะศิลปกรรมของพระพทุธรูปทรงเคร่ืองเคร่ืองตน้อยา่งพระมหาจกัรพรรดิ เป็น

พระพทุธรูปยนื ยกพระหตัถท์ั้ง 2 ขา้งข้ึนแสดงปางประทานอภยั(ปางหา้มสมุทร)  ทรงเคร่ืองแบบ

มหาจกัรพรรดิ คือ ทรงชฏามงกฎุ แระกอบดว้ยกรรเจียกจร ทรงกรองศอ มีทบัทรวง พาหุรัด ทอง

กร แหวนรอบ ปะวะหลํ่า พระธาํมรงคทุ์กน้ิวพระหตัถ ์แสดงครองการจีวรไวด้า้นในมีทั้งกลุ่มท่ีห่ม

เฉียงและห่มคลุม มีเคร่ืองประดบัจีวรอีกชั้นหน่ึง ประกอบดว้ยสายรัดองคป์ระดบัป้ันเหน่งรูป

ดอกไมแ้ละมีสุวรรณกระถอบหอ้ยอยู ่ การนุ่งสบงจีบหนา้นาง มีเจียระบาดและชายไหวชายแครง

ซอ้นกนั 3 ชั้นท่ีพระบาททรงทองพระบาท และฉลองพระบาทเชิงงอน  

 โดยอิทธิพลพระพทุธรูปทรงเคร่ืองแบบรัตนโกสินทร์ น่าจะส่งอิทธิพลใหก้บั

อาณาจกัรลา้นชา้ง ในสมยัรัชกาล 1-3 อาณาจกัรลา้นชา้งไดข้ึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ

                                                            
20  ม.ร.ว. สุริยวฒิุ  สุขสวสัด์ิ, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวงั (กรุงเทพฯ : 

สาํนกัราชเลขาธิการ, 2535), 23-28. 

21 ศกัด์ิชาย สายสิงห์, รายงานการวิจัย พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ 

พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย, ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 24 ถึง

ปัจจุบัน  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 2551), 

11. 
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เมืองหลวงพระบางถือไดว้า่มีความใกลชิ้ดอยา่งมากกบัเจา้นายหรือเช้ือพระวงศไ์ดเ้ขา้มาอยูใ่นราช

สาํนกัไทย ดว้ยเหตุน้ีจึงน่าจะไดรั้บประเพณีแนวคิดการสร้างพระพทุธรูปทรงเคร่ืองไปจาก

รัตนโกสินทร์ โดยตรง ดงัเช่นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองตน้อยา่งจกัรพรรดิราชท่ีเป็นสาํริด อนัเชิญไป

จากกรุงเทพฯ เช่นองคท่ี์ประดิษฐานคู่ดา้นหนา้พระประธานในอุโบสถ วดัวิชุลเมืองหลวงพระบาง 

หรือองคห์น่ึงในวหิารวดัใหม่สุวรรณภูมาราม เมืองหลวงพระบาง ซ่ึงพระพทุธรูปเหล่าน้ีน่าจะเป็น

ตน้แบบสาํคญัในการสร้างพระพทุธรูปองคอ่ื์นๆ ส่วนใหญ่ประดิษฐานเป็นจาํนวนมากตามวดั

สาํคญัในเมืองหลวงพระบาง เช่นพระวิหาร และโรงราชรถ วดัเชียงทองและในวหิารวดัวิชุล ท่ีมีทั้ง

พระพทุธทรงเคร่ืองท่ีมีทั้งปางประธานอภยัและปางเปิดโลก ซ่ึงรูปแบบทรงเคร่ืองปางเปิดโลกนั้น

น่าจะส่งอิทธิพลใหก้บัพระพทุธรูปไมท้รงเคร่ืองจกัรพรรดิราชใน เมืองน่าน 22 ดงัเช่นกลุ่ม

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองเคร่ืองตน้อยา่งกบัจกัรพรรดิราช ปางเปิดโลก แบบท่ี 4.2  ประดิษฐานอยูใ่น

พิพิธภณัฑ ์ (หอคาํเมืองน่าน) ลกัษณะสาํคญัเป็นพระพทุธรูปยนืมีสดัส่วนค่อนขา้งสูง แสดงใหเ้ห็น

ลกัษณะเป็นช่างหลวง ซ่ึงปรกติแลว้การแสดงปางน่าจะเป็นปางหา้มสมุทรท่ีสืบเน่ืองมาจาก “พระ

บาง” แต่พระพทุธรูปองคน้ี์แสดงปางเปิดโลกท่ีนิยมสร้างอยูแ่ลว้ ซ่ึงจะพบทัว่ไปในกลุ่มลา้นชา้ง

และลา้นนาเสมอ และคงจะเจอไปตลอดในสองกลุ่มวฒันธรรมน้ี 

 พทุธลกัษณะท่ีสาํคญัของพระพทุธรูป คือ สูงเพรียว พระพกัตร์รียาว ลกัษณะพระ

พกัตร์เป็นแบบพื้นเมือง เช่น พระพกัตร์รี พระโขนงโก่งปลายโคง้ลง พระโอษฐเ์ลก็แยม้ ทรงชฏา

มงกฎุ และประกอบดว้ยกรรเจียกจร ทรงกรองศอ มีทบัทรวง พาหุรัด ทองกร แหวนรอบ ปะวะหลํ่า 

พระธาํมรงคทุ์กน้ิวพระหตัถ ์แสดงครองการจีวรห่มคลุม  ประกอบดว้ยสายรัดองคป์ระดบัป้ันเหน่ง

รูปดอกไมแ้ละมีสุวรรณกระถอบหอ้ยอยู ่การนุ่งสบงจีบหนา้นาง มีเจียระบาดและชายไหวชายแครง

ซอ้นกนั 2 ชั้นท่ีพระบาททรงทองพระบาท และฉลองพระบาทเชิงงอน  ประทบัยนืบนฐานบวัแปด

เหล่ียม และพระพทุธรูปทรงเคร่ือง แบบท่ี 4.3 วดัมหาโพธ์ิ มีองคป์ระกอบค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั แต่

                                                            
22 ศกัด์ิชาย สายสิงห์, รายงานการวิจัย พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ 

พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย, ศิลปะสมัยล้านช้างที่พบในประเทศไทย ระหว่างพุทธ

ศตวรรษที ่19 -23  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2551) หนา้ 62. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



239 
 

แตกต่างกนัตรงท่ี พระพทุธรูปองคน้ี์เคร่ืองประดบัเกิดจากการแกะสลกัทั้งหมด ส่วนองคใ์น

พิพิธภณัฑ ์ ประดบัดว้ยการป้ันรัก  มีชายไหวชั้นเดียว และพระบาทไม่ไดส้วมฉลองพระบาทเชิง

งอน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นพระพทุธรูปแบบช่างพื้นบา้นโดยแทจ้ริง  

 

 

 

 

 

 

                                
 
                                     (159)                                                                  (160)          
    ภาพท่ี 159    พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราช ปางเปิดโลกวดั เชียงทอง เมืองหลวงพระบาง 
    ภาพท่ี  160   พระพทุธรูปทรงเคร่ือง วดัใหม่สุวนันะพมูาราม เมืองหลวงพระบาง 
 
 อาจกล่าวไดว้า่กลุ่มพระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์พบใน เมืองน่าน น่าจะเป็นรูปแบบ
ท่ีรับมาจากเมืองหลวงพระบางมากกวา่ท่ีจะรับมาจากรัตนโกสินทร์โดยตรง เพราะวา่เมืองหลวง
พระบางนั้นมีสายสมัพนัธ์อนัดีกบักรุงเทพฯ อิทธิพลพระพทุธรูปทรงเคร่ืองกถู็กส่งเขา้มายงัลา้นชา้ง 
ซ่ึงจะพบวา่มีพระพทุธรูปทรงเคร่ืองท่ีถูกอญัเชิญมา และสร้างข้ึนเองโดยช่างในเมืองหลวงพระบาง 
โดยรูปแบบไดค้ล่ีคลายจากปางหา้มสมุทร มาเป็นปางประทบัยนืเปิดโลก ซ่ึงเป็นลกัษณะพ้ืนถ่ินท่ี
นิยมมานานแลว้ เป็นไปไดว้า่เมืองน่านมีพื้นท่ีติดต่อกบัเมืองหลวงพระบาง การไปมาหาสู่ค่อนขา้ง
ง่ายกวา่ท่ีจะไดรั้บอิทธิพลจากกรุงเทพโดยตรง ซ่ึงเป็นไปไดว้า่พระพทุธรูปทรงเคร่ืองเหล่าน้ีไดรั้บ
อิทธิพล พระพทุธรูปทรงเคร่ืองแบบรัตนโกสินทร์ผา่นทางเมืองหลวงพระบางกเ็ป็นได ้
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ภาพท่ี 161 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษตัริย ์                                 ลายเสน้ท่ี 103  
แบบท่ี 4.2 พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจกัรพรรดิราช อิทธิพลรัตนโกสินทร์ ผา่นเมืองหลวงพระบาง 
 
 นอกจากพระพทุธรูปทรงเคร่ืองแลว้กย็งัพบวา่มีพระพทุธรูปยนืท่ีปรากฏอยูท่ี่วดั พญา

วดั แบบท่ี 4.4 ท่ีค่อยขา้งปรากฏอยูใ่นรูปของชายจีวรคือ มีลกัษณะครองจีวรห่มเฉียง จีวรยาวลง

ดา้นล่างของจีวรดา้นล่างตกลงแลว้ตวดัข้ึน โคง้ตรงปลายตวดัลงดา้นล่างเลก็นอ้ยคลา้ยหางปลา ซ่ึง

เม่ือเปรียบเทียบแลว้พบวา่มีความคลา้ยคลึงกบัพระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก พิพิธภณัฑ ์ หอแกว้

เมืองจนัทะบุลี กาํแงนครเวยีงจนัทร์ พระไชยเชษฐาธิราชท่ี 3 (เจา้สิริบุญสาร)ใหห้ล่อข้ึนเม่ือ จ.ศ. 

1117 หรือ พ.ศ. 229823 แต่กมี็ความแตกต่างกนัคือ พระพทุธรูปสาํริด จะครองจีวรห่มคลุม มี

รัดประคด สบงจีบหนา้นาง  ซ่ึงถือไดว้า่พระพทุธรูปประทบัยนืวดัพญาวดันั้นน่าจะสร้างดว้ยช่าง

พื้นบา้นมากกวา่ท่ีจะลอกเลียนแบบมาจากศิลปะลาว เพราะวา่ไม่องคป์ระกอบใดเลยท่ีสอดรับกบั

                                                            
23 สุรศกัด์ิ ศรีสาํอาง, ลาํดับกษัตริย์ลาว   (กรุงเทพฯ : สาํนกัโบราณคดีและ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545), 237. 
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พระพทุธรูปสาํริด แต่มีอยูอ่งคป์ระกอบเดียวคือ ปลายจีวรทั้งสองขา้ง ตวดัออกดา้นนอกแลว้สะบดั

ข้ึนเป็นรูปหางปลาเท่านั้น 

 สุดทา้ยน้ีอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่กลุ่มพระพทุธรูปไมป้ระทบัยนืปางหา้มสมุทร ใน

เมืองน่าน ไดส้ร้างข้ึนเลียนแบบพระบาง พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคูเมืองของอาณาจกัรลา้นชา้ง 

ส่วนพระพทุธรูปทรงเคร่ืองนั้นน่าจะไดรั้บอิทธิพลรัตนโกสินทร์ผา่นเมืองหลวงพระบาง เน่ืองจาก

รูปแบบนั้นคลา้ยคลึงกนักบักลุ่มพระพทุธรูปไมท่ี้วดัวิชุล เมืองหลวงพระบาง 

กลุ่มที ่5 อทิธิพลพระเจ้าไม้พม่า (แบบมัณฑะลย์) 
เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ลา้นนาไดเ้สียเอกราชใหแ้ก่พม่า ใน พ.ศ. 2101 เป็นความ

สูญเสียคร้ังยิง่ใหญ่ของประวติัศาสตร์ กินเวลาถึง 200 ปี บา้นเมืองในช่วงเวลานั้นเกิดความวุน่วายมี
สงครามกลางเมืองเกิดข้ึนตลอดเวลา ทาํใหพ้ระพทุธศาสนาขาดการทาํนุบาํรุงเกิดการเส่ือม สภาพ
กาลเวลา ถึงแมว้า่พม่าจะปกครองลา้นนาเป็นระยะเวลานาน และไม่พบงานพทุธศิลป์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พม่าเลย ซ่ึงงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพม่านั้นมกัพบในสมยัท่ี ชาวองักฤษไดเ้ขา้มาติดต่อคา้ขาย
ในลา้นนาดงักล่าวแลว้ ไดมี้ ชาวมอญ ชาวพม่า ในบงัคบัองักฤษกเ็ร่ิมเขา้มาดาํเนินธุรกิจป่าไม ้ในปี 
พ.ศ. 2383  ซ่ึงปรากฏหลกัฐานวา่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีมอญพม่าชาวเมืองมะละแหม่ง เร่ิมเขา้มาตดั
ไมใ้นป่าหลายเขตในเมืองตาก เมืองเชียงใหม่ เมืองลาํพนู อาํนาจสิทธ์ิเดจ็ขาดในการใหส้มัปทานมี
เจา้เมืองประเทศราชแต่เพียงผูเ้ดียว ซ่ึงถือวา่เป็นรูปแบบทุนนิยมท่ีเร่ิมตน้ข้ึนในลา้นนา ต่อมาเม่ือ
องักฤษไดท้าํสงครามกบัพม่าในคร้ังท่ี 2 องักฤษไดค้รอบครองดินแดนพม่าตอนล่าง ทาํใหอิ้ทธิพล
ขององักฤษขยายออกมาใกลย้งัดินแดนลา้นนามากยิง่ข้ึน ปรากฏวา่มีชาวพม่าในบงัคบัขององักฤษ
เดินทางเขา้มาทาํป่าไมเ้ป็นจาํนวนมาก เป็นผลทาํใหธุ้รกิจป่าไมท้ั้งดินแดนมอญและลา้นนาเป็น
จาํนวนมาก 

เน่ืองจากการเติบโตทางดา้นธุรกิจ ทาํใหค้นในบงัคบัองักฤษ ทั้งไทใหญ่ พม่า ไดเ้ขา้มาตั้ง
รกรากอยูใ่นลา้นนา เพื่อทาํป่าไม ้ ธุรกิจน้ีสร้างความร่ํารวยเป็นอยา่งมาก คนกลุ่มน้ีไดมี้การสร้าง
ถาวรวตัถุทางพระพทุธศาสนา สร้างวดัแบบไทใหญ่ และแบบพม่าเพือ่เป็นวดัประจาํตระกลู ท่ีเป็น
ศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน ซ่ึงจะพบวา่มีการสร้างวดัวาอารามทัว่ทั้งลา้นนา ปัจจุบนัยงัคงเหลือ
ใหศึ้กษาเก่ียวกบัพม่าในลา้นนา และประเดน็ท่ีสาํคญัในการกาํหนดรูปแบบพระพทุธรูปพม่าท่ี
ปรากฏในลา้นนานั้นมกัจะเป็นพระพทุธรูปแบบมณัฑะเลย ์ ท่ีมกัสร้างดว้ยทองเหลือง ไมไ้ผส่าน
ดา้นในใชผ้า้ชุบรักติดโดยทัว่ซ่ึงเรียกวา่พระเจา้ซาโลซ่ึงนิยมมากในกลุ่มพระพทุธรูปพม่าในยคุน้ี 
โดยพทุธลกัษณะ เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร ท่ีสืบเน่ืองมากจากสมยัพกุาม ปางมาร
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วิชยั น้ิวพระหตัถเ์สมอกนั ครองจีวรห่มเฉียง เป็นร้ิวขนาดใหญ่ โดยครองผา้ผาดจากดา้นบนลงล่าง
แลว้มว้นข้ึนบ่าดา้นซา้ยทาํผา้เป็นร้ิว พบัจีบสลบักนัจากเลก็ถึงใหญ่ พระพกัตร์กลมรี พระโขนงเลก็
เห็นความหนาชดัเจน พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิกค่อนขา้งโด่ง พระโอษฐเ์ลก็ พระกรรณขนาด
ใหญ่กางออกยานจนติดพระองัสา ขอบขา้งในของพระกรรณทาํเป็นเสน้ซอ้นหลายชั้น  ขอบของ
พระเกศาถูกคาดดว้ยรัดเกลา้คลา้ยกบัมงกฎุ  พระอุษณีษะนูนสูง อยา่งเห็นดว้ยชดั และท่ีสาํคญัไม่
นิยมทาํรัศมีเหมือนพระพทุธรูปกลุ่มอ่ืนๆในประเทศไทย น่ีคือลกัษณะพระพทุธรูปท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากพระพทุธรูปพม่า แบบมณัฑะเลย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี  162 พระพทุธรูปแบบมณัฑะเลย ์วดัศรีชุม อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง 
 

นอกจากพระพทุธรูปไมไ้ผส่านแลว้ ยงัพบวา่พระพทุธรูปไมใ้นกลุ่มเมืองน่าน วดัท่าลอ้ ท่ี
ปรากฏอิทธิพลพม่า (แบบมณัฑะเลย)์ อยู ่2 องค ์แบบประทบัยนื แบบท่ี 5.1 และแบบประทบั นัง่ 
แบบท่ี 5.2 ท่ีพบนอ้ยมากในลา้นนา ซ่ึงพทุธลกัษณะเม่ือเปรียบเทียบกบั พระพทุธรูปพม่าวดัศรีชุม
นั้นมีความคลา้ยคลึงกนัมาก ไม่วา่จะเป็นประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร ปางมารวิชยั ครองจีวรเป็นร้ิว
เสมือนจริง ประดบัตกแต่งดว้ยกระจกเกรียบ แกว้องัวะ ทั้งขอบจีวร สงัฆาฏิ ตรงสบงใกลก้บัขอ้
พระบาท พระศอเป็นร้ิวชดัเจน พระพกัตร์รี พระกรรณยาวจรดพระองัสา ไรพระศกทาํเหมือนรัด
เกลา้คลา้ยกบัมงกฎุ อุษณีษะนูนข้ึนเห็นไดช้ดั  
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                        ลายเสน้ท่ี 104                        ลายเสน้ท่ี 105      
พระพทุธรูปประทบัยนืเปิดโลก สกลุช่างพม่า แบบมณัฑะเลย ์วดัท่าลอ้ เมืองน่าน   
 
 นอกจากเป็นพระพทุธรูปประทบันัง่แลว้ยงัพบวา่นิยมทาํปางประทบัยนือีกดว้ย ซ่ึง

รูปแบบน้ีเป็นพระพทุธรูปปางประทบัยนืเปิดโลก 3 โลก คือ โลกมนุษย ์ โลกสวรรค ์  โลกนรก

บาดาล ซ่ึงทั้งพม่า ลา้นนา และลาว มีความเช่ือน้ีมานานแลว้ และนิยมสร้างกนัมากตั้งแต่ในอดีต 

พทุธลกัษณะจะประทบัยนื พระกรสองขา้ง อยูข่นานพระวรกายในลกัษณะกางออก ครองจีวรห่ม

คลุมเป็นร้ิวเสมือนจริง พระพกัตร์รี พระกรรณใหญ่ยานจรดพระองัสา พระอุษณีษะนูนข้ึนอยา่งเห็น

ไดช้ดั ซ่ึงรูปแบบพม่าท่ีปรากกฎในลา้นนา 

 อาจกล่าวสรุปไดว้า่กลุ่มพระพทุธรูปแบบมณัฑะเลย ์ ไดป้รากฏในลา้นนาในช่วงท่ี

องักฤษเขา้มาทาํป่าไม ้คนในบงัคบัองักฤษ จะเป็น พม่าและไทใหญ่ จากการท่ีทาํป่าไม ้สร้างความ

มัง่คัง่ใหก้บักลุ่มคนเหล่าน้ีมากมายมหาศาล เน่ืองจากท่ีเป็นพทุธศาสนิกชนเหมือนกนั ชาวพม่ากไ็ด้

สร้างวดั สร้างพระพทุธรูป ตามท่ีภูมิลาํเนาท่ีเคยอยู ่หรือศิลปกรรมท่ีเป็นแบบพม่าโดยตรง ประดบั

ดว้ยแกว้องัวะเพื่อความสวยงามตามคตินิยม เป็นการสร้างบุญสร้างกศุลใหแ้ก่ตวัเองและวงศต์ระกลู   
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 กลุ่มที ่6 อทิธิพลพระพุทธรูปรัตนโกสินทร์ 
 จากท่ีลา้นนาตกเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจกัรสยาม ในปี พ.ศ. 2317 เม่ือผูน้าํ
ทอ้งถ่ินเขา้สวามิภกัด์ิต่อพระเจา้กรุงธนบุรี จนถึงราว  พ.ศ. 2442 ในสมยัรัชกาลสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดจ้ดัตั้งการปกครองแบบณฑลเทศาภิบาล “มณฑลพายพั”   จึงยกเลิกฐานนะ
เมืองประเทศราชลง เมืองต่างๆในลา้นนามีฐานนะเป็นเมืองประเทศราชอาณาจกัรสยาม ดาํรง
สถานะเป็นรัฐบาลทอ้งถ่ินปกครองตามแบบจารีตลา้นนา เพราะความแตกต่างทางวฒันธรรม ทาํให้
ราชอาณาจกัรสยามถือวา่ดินแดนลา้นนาเป็นเมืองต่างชาติต่างภาษา รัฐบาลกลางท่ีกรุงเทพฯใหเ้จา้
เมืองลา้นนาเป็น “เจา้ประเทศราช” ซ่ึงพบวา่ในช่วงแรกน้ีอิทธิพลทางศิลปกรรมทาง
พระพทุธศาสนาแบบรัตนโกสินทร์ไม่ปรากฏอยูใ่นลา้นนาเลย เน่ืองจากใหอิ้สระในการปกครอง
ตนเอง ต่อมาเม่ือถึงในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดย้กเลิกเมืองประเทศราชลงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นการเมืองการปกครอง และเร่ืองของสถาบนัสงฆใ์นลา้นนา พ.ศ. 2445มีการออก
พระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองสงฆใ์หเ้ป็นเอกภาพ มีแบบแผนเดียวกนั โดยยกเลิกจารีตสงฆ์
ดงัเดิมทอ้งถ่ิน24 ทาํใหอิ้ทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์เร่ิมเขา้มามีบทบาทในลา้นนา ต่อมาเม่ือลา้นนา
เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการสร้างเสน้ทางรถไฟสายเหนือ ทางรถไฟสาย
เหนือเร่ิมสร้างหลงัจากเกิดกบฏเง้ียว พ.ศ. 2445 และสร้างต่อมาถึงลาํปาง พ.ศ. 245925 และถึง
ปลายทางท่ีเชียงใหม่ พ.ศ. 2464 เน่ืองจากการสร้างเสน้ทางคมนาคมทาํใหมี้การติดต่อคา้ขายกบั
กรุงเทพนั้นไปมาอยา่สะดวกสบาย ซ่ึงช่วงน้ีไดป้รากฏงานศิลปกรรมแบบรัตนโกสินทร์ในลา้นนา
ไม่วา่จะเป็นหนา้บนัวหิาร และพระพทุธรูปแบบรัตนโกสินทร์  จากการสาํรวจพบวา่ ปรากฏ
อิทธิพลรัตนโกสินทร์ บนองคพ์ระปฏิมาหรือพระพทุธรูปแลว้ จะเห็นไดว้า่ในช่วงแรกนั้นได้
ปรากฏในรูปของการครองจีวร แบบท่ี 6.2 วดัทรายมูลเมือง อายจุากจารึก ปรากฏวา่สร้างข้ึน ปี จ.ศ.
1285 พ.ศ. 2466 ซ่ึงถือวา่ลกัษณะการแสดงปางของพระพทุธรูปยงัคงเป็นแบบพื้นเมืองดงัเดิมอยูคื่อ 
ปางประทบัยนืเปิดโลก แต่การเปล่ียนแลงท่ีปรากฏอยูบ่นองคพ์ระจากท่ีลา้นนามกัครองจีวรคลุม
และห่มเฉียง สงัฆาฏิเลก็ยาวจรดพระนาภี แต่รูปแบบน้ีไดเ้ปล่ียนเป็นพระพกัตร์น่ิงอยา่งหุ่น หรือดู
แลว้เยาวว์ยั พระวรกายเพียวบาง  พระพกัตร์เรียวยาว ขมวดพระเกศาเลก็ พระรัศมีเป็นเปลว สงัฆาฏิ
เป็นแผน่หนาใหญ่อยูก่ึ่งกลางพระวรกาย มีรัดประคตและจีบหนา้นาง แนวเสน้ของสงัฆาฏิและ

                                                            
24 สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์

พบัลิชช่ิง,  2539), 414. 
25 สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : บริษทัอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์

พบัลิชช่ิง,  2539), 474. 
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ขนาดของผา้จีบหนา้นางเป็นแนวตรงกนั ซ่ึงถือวา่เป็นรูปแบบท่ีนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยสมเดจ็
พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานิชิตชิโนรสไดเ้ป็นผูส้ร้าง26 (ดูภาพลายเสน้ท่ี  วดัทรายมูลเมือง ) 
  
 
 
 

 

 

 

                            

 

 

ลายเสน้ท่ี  106   แบบท่ี 6.2                                                    ลายเสน้ท่ี 107  แบบท่ี  6.1 

 พระพทุธรูปอีกองค ์ ท่ีค่อยขา้งชดัเจนในการรับอิทธิพลพระพทุธรูปในสมยัรัชกาลท่ี 3  

แบบท่ี 6.1 วดัดอกเอ้ือง สร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2475 แสดงอิริยาบถปางรําพึง ตน้กาํเนิดปางน้ี สมเดจ็

พระมหาสมณะเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ไดส้ร้าง พระพทุธรูป 40 ปาง และอยูใ่นกลุ่ม

พระพทุธรูปประจาํวนัเกิด คือ วนัอาทิตย ์ ปางถวายเนตร วนัจนัทร์ ปางหา้มญาติ วนัองัคาร ปาง

ไสยาสน์ วนัพทุธกลางวนัปางอุม้ บาตร วนัพทุธกลางคืนปางป่าเลไสย วนัพฤหสับดี ปางสมาธิ วนั

ศุกร์ ปางรําพึง และวนัเสาร์ ปางนาคปรก หน่ึงในแปดปางน้ีปรากฏวา่ พระพทุธรูปไมท่ี้พบใน

ลา้นนา พบวา่มีการทาํอยูเ่พยีงองคเ์ดียว “แสดงปางรําพงึ” พบท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เท่านั้น ซ่ึงศรัทธา

ไดส้ร้างถวายงานฉลองพระวหิารวดัดอกเอ้ือง ดงัจารึกไดก้ล่าววา่             “ ศรัทธานางเกียงคาํ ไชย

                                                            
26  เสาวณิต วิงวอน บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามมติสมเด็จพระมหา

สมนเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  (กรุงเทพฯ : คณะสงฆว์ดัเชตุพน จดัพิมพ,์ 2550), 206 -208. 
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คาํเมา และลกูถวาย (พระพทุธรูปองค์นีไ้ว้ท่ี) วัดดอกเอือ้ง เชียงใหม่ เม่ือ วันท่ี ๑๘/๓/๒๔๗๕ ใน

(โอกาสท่ีมี) งานฉลองพระวิหาร” พระพทุธรูปองคน้ี์แสดงปางรําพึง เป็นพระประจาํวนัศุกร์

สนันิษฐานไดว้า่ผูถ้วายอาจจะจะเกิดวนัน้ีเลยกเ็ป็นไดเ้พราะวา่ อิทธิพลแบบภาคกลางท่ีเขา้มายงั

ลา้นนา ค่อนขา้งท่ีจะแพร่หลายมาก อีกทั้งพระพทุธรูปปางน้ีมีความแตกต่างจากการแสดงปาง

พระพทุธรูปโดยทัว่ไป  จึงไม่แปลกท่ีท่ีจะมีการรับของใหม่เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นสภานะทางสงัคม

และและความมีรสนิยมท่ีภาคกลางไดส่้งอิทธิพลให ้ 

 พทุธลกัษณะ “ปางรําพึง” พระอิริยาบถประทบัยนื พระหตัถท์ั้ง 2 ยกข้ึนประทบัท่ีพระ

อุระ พระหตัถข์วาทบัพระหตัถซ์า้ย แสดงพระอิริยาบถรําพึง ประทบัยนืบนฐานบวัวงกลม ลกัษณะ

การครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิเป็นแผน่หนา ใหญ่อยูก่ึ่งกลางพระวรกาย มีรัดประคตและจีบหนา้

นาง แนวเสน้ของสงัฆาฏิและขนาดของผา้จีบหนา้นางเป็นแนวตรงกนั ผา้จีวรปล่อยชายตกลงมา

ดา้นขา้งทั้งสองผา้จีวรพล้ิว สะบดัซิกแซ็กคลา้ยกบัพระพทุธรูปในสมยัพกุาม ส่วนพระพกัตร์ รียาว

น่ิงอยา่งหุ่น หรือดูแลว้เยาวว์ยั พระวรกายทึบตนั  พระ ขมวดพระเกศาเลก็เป็นตาราง พระรัศมีเป็น

เปลวท่ีเป็นกลีบชอ้นชั้นข้ึนไป อาจกล่าวไดว้า่พระพทุธรูปองคน้ี์เป็นพระพทุธรูปองคแ์รกเท่าท่ีพบ

ในขณะ ท่ีรับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ชดัเจนมากเน่ืองจากเป็นพระประจาํวนัท่ีเกิดข้ึนสมยัรัชกาลท่ี 3  

 นอกจากการแสดงปางแบบรัตนโกสินทร์ท่ีพบในลา้นนาแลว้  ยงัพบวา่รูปแบบ

อิทธิพลท่ีรัตนโกสินทร์ ท่ีไดส่้งอิทธิมาใหก้บัพระพทุธรูปไมล้า้นนาในรูปแบบของฐาน ซ่ึงฐานท่ี

พบเป็นจาํนวนมากในกลุ่มพระพทุธรูปในช่วงระยะเวลาน้ี คือ กลุ่มฐานผา้ทิพย ์ รูปแบบของผา้ทิพย ์

มีพฒันาการมาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนปลาย จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ แลว้รูปแบบน้ีไดส่้งใหล้า้นนา 

ตั้งแต่สมยัท่ี พม่าปกครองลา้นนาในปี พ.ศ. 2274 และมีจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ในช่วงท่ี

ลา้นนาเป็นเมืองประเทศราชอาณาจกัรสยามกพ็บวา่รูแบบฐานนั้นมีความนิยมมากข้ึนจนพบได้

ทัว่ไปในลา้นนา ซ่ึงลกัษณะฐานผา้ทิพย ์ จะมีทั้งท่ีสลกัง่ายๆ และยากข้ึนตามความชาํนานของช่าง 

โดยจะเป็นผา้ท่ีรองรับองคพ์ระพทุธรูป ตกลงมาเป็นผา้รูป สีเหล่ียม สามเหล่ียม หรือเป็นรูป

สมอเรือบา้ง ซ่ึงรูปทรงท่ีแตกต่างกนัยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นการไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัในการทาํ ถึงแม้

พระพทุธรูปไมจ้ะเป็นฐานผา้ทิพย ์ แต่องคพ์ระพทุธรูปกย็งัคงมีความเป็นพื้นถ่ินสูง ส่ิงน้ียอ่มแสดง

ใหเ้ห็นถึง การยอมรับอิทธิพลภาคกลางมีอยูบ่า้งแต่ไม่มากเท่าท่ีควร ถือไดว้า่ฐานผา้ทิพยเ์ป็น
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อิทธิพลท่ีเขา้มาใหม่ มีความสวยงามและทนัสมยั นัน่กแ็สดงถึงผูท่ี้สร้างถวายค่อยขา้งท่ีจะมีรสนิยม

ในการปรับเปรียบแบบฐานพระพทุธรูป จาท่ีเป็น ฐานเรียบ ฐานบวั ท่ีพบทัว่ไป กลายมาเป็นฐานผา้

ทิพยท่ี์มีทั้งฐานบวัและฐานขาสิงห์ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงงานช่างค่อนขา้งชดัเจน 

 

 

 

 

 ลายเสน้ท่ี 108  พ.ศ. 2247                         ลายเสน้ท่ี 109 พ.ศ. 2379           ลายเสน้ท่ี 110 พ.ศ. 2408 

 ดงันั้นอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่อิทธิพลรัตนโกสินทร์ท่ีปรากฏในลา้นนานั้นค่อนขา้ง

พบนอ้ยมากถึงแมจ้ะตกเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจกัรสยามกต็าม ซ่ึงพบวา่มีพระพทุธรูป

ประจาํวนัเกิด “ปางรําพึง” เพียงองคเ์ดียวเท่านั้น ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการรับอิทธิพลพระพทุธรูป

ประจาํวนัเกิด ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสไดเ้ป็น

ผูส้ร้าง นอกนั้นยงัพบวา่รูปแบบการครองจีวร สงัฆาฏิหนาใหญ่เป็นแนวเดียวกนักบัจีบหนา้นาง ซ่ึง

เป็นแบบเฉพาะท่ีพบในพระพทุธรูปแบบรัตนโกสินทร์ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะพบในกลุ่มพระพทุธรูป

ประทบัยนืแทบทั้งส้ิน 

 กลุ่มที ่7 อทิธิพลลกัษณะพืน้ถ่ิน 
 การจดัรูปแบบพระพทุธรูปไมใ้นกลุ่มน้ี มาจากเหตุผลท่ีผูศึ้กษาไดเ้ห็นวา่ มีความ
แตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืนท่ี ไม่เหมือนกลุ่มพระสิงห์ กลุ่มลา้นชา้ง กลุ่มไทล้ือ กลุ่มพม่า และกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ ถือไดว้า่กลุ่มน้ีเป็นลกัษณะพื้นถ่ินอยา่งแทจ้ริง โดยกลุ่มน้ีจะประกอบไปดว้ยช่าง
ราชฏร์และช่างหลวง ข้ึนอยูก่บัความชาํนานของช่างผูส้ร้าง โดยกลุ่มน้ีเร่ืองการถวายนั้นเหมือนกบั
กลุ่มอ่ืนทัว่ไป แต่ขอ้แตกต่างของพระพทุธรูปกลุ่มน้ี คือการมีลกัษณะพ้ืนเมืองสูง ดงัจะเห็น
พระพทุธรูปแบบท่ี 7.1 วดัพนัเตา สร้างในปี พ.ศ. 2415  ซ่ึงสร้างข้ึนโดย เจา้ผูค้รองเจา้เมือง
เชียงใหม่  ดงัจารึกไดก้ล่าววา่ “ จุลศักราช ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕)ปีเต่าสัน เดือนย่ีเพญ็ (ตามวิธีนับ
แบบ) มอญ วนั ๕(วันพฤหัสบดี) (ตามวิธีนับแบบ) ไทยวันดับเป้า มหาศสรัทธาพระเจ้าชีวิต )ผู้เป็น
ต้นคิด พร้อมท้ังราชเทวีแม่เจ้าคาํแผ่นและราชบตุรี แม่เจ้าบัวทิพย์เป็นประธาน ร่วมกับพ่ีน้อง
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ลกูหลานเหลนของท่านทุกๆคน จัดทาํพิธีพทุธาภิเษกพระพทุธรูปองค์นี ้  แล้วถวายไว้ท่ีวิหารวัดพัน
เตานี ้ อุทิศกศุลให้พระเจ้าชีวิต พระบิดาให้ราชเทวี พระมารดาของแม่จ้าคาํแผ่น และให้พ่ีน้องท่ี
พิราลยัไปสู่โลกหน้า เพ่ือให้ทุกๆองค์ ได้เสวยผลบญุเทอญ”27  

จากการตรวจสอบในช่วงเวลาแลว้พบวา่ผูท่ี้สร้างถวาย คือ พระเจา้อินทวิชยานนท ์ ถวาย
ใหก้บั พระเจา้กาวิโลรสสุริยวงศผ์ูล่้วงลบัไปแลว้ โดยพระพทุธรูปองคน้ี์สร้างดว้ยช่างหลวง ท่ีมีการ
ทาํพระเกศาท่ีเป็นการป้ันรักสมุกเป็นรูปกน้หอยขนาดใหญ่ท่ีเห็นไดช้ดัเจน พระรัศมีเป็นเปลว  แต่
พระพกัตร์นั้นมีลกัษณะเป็นพื้นถ่ิน ซ่ึง ด.ร. ฮลัส์ เพนธ์ ไดส้นันิษฐานไดว้า่เป็นลกัษณะพระพกัตร์
ของ พระเจา้กาวิโรรสสุริยวงศ ์  ซ่ึงเม่ือนาํภาพเหล่านั้นมาเปรียบเทียบแลว้กพ็บวา่มีลกัษณะใบหนา้
ท่ีคลา้ยคลึงกนัมาก  โดยพระเจา้องคน้ี์น่าจะแสดงถึงความเช่ือ พทุธราชา ท่ีกษตัริยท์รงทศพิศ
ราชธรรม ซ่ึงปรากฏในนามของกษตัริย ์ ในลา้นนา วา่ “พระเจา้หรือพระเป็นเจา้ทั้งปวง” อีก
ความหมายหน่ึงเป็นไปไดว้า่การท่ีจะสร้างอะไรใหนึ้กถึงตวัเองเสมอ ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้ถวายใหแ้ก่
ญาติท่ีล่วงลบัไป เพื่ออานิสงส์จะไดไ้ปสู่พระนิพพานเหมือนกบัการถวายพระพทุธรูปองคน้ี์ก็
เป็นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลายเสน้ท่ี 111  แบบท่ี 7.1                        ภาพท่ี 163     พระพกัตร์พระเจา้กาวิโรรสสุริยวงศ ์  

 
                                                            

27 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 140. 
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นอกจากน้ีมีการสร้างพระพทุธรูปท่ีเลียนแบบกลุ่มพระพทุธรูปสาํคญัของเมืองน่าน ซ่ึง

สร้างเลียนแบบพระพทุธรูปวิหารจตุัรมุขวดัภูมินทร์  แบบท่ี 7.6  ผูส้ร้างครูบากญัจนมหาเถร วดัสูง

เม่น สร้างยงัเมืองน่าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลงัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีกล่าวถึง ครูบากญัจนะได้

เดินทางไปยงัเมืองน่านเพื่อชกัชวนให ้ เจา้อนนัตวรฤทธิเดช เจา้หลวงเมืองน่านไวส้าํหรับหรับเมือง 

ดงัจารึกไดก้ล่าววา่ “...เถิง จ.ศ. 1125 ตวัปีก่าไก ้ ท่านกเ็บิกบายของพระราชทรัพยอ์อกสร้างเขียน

ธรรมเทศนาแถมต่อไป มีดงัจกัแจง้ต่อไปน้ีแล คือ มหาเวส ฉบบัไหเหลา้กบั 1 ....รวมท่านไดส้ร้าง

ธรรมคร้ังถว้น 3 น้ี นบัเป็นคมัภีร์มี 189 คมัภีร์ นบัเป็นผกูมี 1251 ผกูฯ...” ซ่ึงครูบามหาเถรน่าจะ

สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการมาเมืองน่านในคร้ังน้ี พทุธลกัษณะลกัษณะกลุ่มพระพทุธรูปน้ีเป็นแบบ

พื้นบา้น แสดงปางมารวิชยั 3 องค ์ แต่อีกองคห์น่ึงเป็นประพทุธรูปปางสมาธิ ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่ม

พระพทุธรูป 4 องค ์ ท่ีวดัภูมินทร์ ท่ีเป็นปางมารวิชยัทั้งหมด  ซ่ึงผูส้ร้างน่าจะมีเหตุผลบางประการ

ในการสร้างพระพทุธรูปในลกัษณะน้ี สนันิษฐานไดว้า่พระพทุธรูปทั้งส่ีองค ์ เป็นรูปอดีตพทุธเจา้ท่ี

ประกอบไปดว้ย พระกกสุนัธะ พระโกนาคมน พระกสัสปะ และพระสมณะโคดม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ภาพท่ี 164  พระพทุธรูปไม ้วดัสูงเม่น                ภาพท่ี 165  พระพทุธรูป วิหารจตุัรมุขวดัภูมินทร์ 
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 นอกจากกลุ่มอดีตพทุธ แลว้ยงัพบวา่มีกลุ่มพระพทุธรูปท่ีนิยมใน เมือง เชียงใหม่ เมือง

ลาํพนู คือกลุ่มพระพทุธรูปส่ีอิริยาบถ ยนื เดิน นัง่ นอน (ดูแบบท่ี 7.7 กลุ่มพระพทุธรูปส่ีอิริยาบถ 

ยนื เดิน นัง่ นอน 2419 ) ดงัจารึกไดก้วา่งถึงการสร้างไวว้า่   

“ จ.ศ. ๑๒๓๘ ปีรวายไจ้ เดือน ๕ เพญ็(ตามวิธีนับแบบ) มอญ วันจันทร์ มหาศรัทธาเจ้าจัน

หอม ผู้เป็นต้นคดิ เป็นประธาน สร้างพระพุทธรูป (๔ องค์) เป็นพระพุทธรูปไม้จันทน์ทัง้๔ 

อิริยาบถคอื น่ัง นอน ยนื เดนิ สร้าง) ร่วมกบัราชบุตราราชบุตรีและบริวาร ชาวหอชาวโรง ทุกๆคน 

และถวายไว้ในพระพุทธศาสนา (เพือ่คํา้ชูศาสนาตราบ) ๕๐๐๐ วัสสา และเพือ่เป็นทีไ่หว้และบูชา

สําหรับคนและเทวดา ขอให้ (บุญทีเ่กดิจากการสร้างพระพุทธรูป) เป็นคณุธรรมติดตามต่อกนัไป 

และให้เป็นเคร่ืองนํา คํา้ชู (ข้าพเจ้า) ในภพน้ีและภพหน้า จนบรรลถุงึนิพพานเทอญ สุทนินํวตเม

ทานํ นิพฺพานปจจฺโยโหตุเมนิจจํฺ ”  

   

 

 
 
 

 

 

  

        ลายเสน้ท่ี 112          ลายเสน้ท่ี 113                 ลายเสน้ท่ี 114                           ลายเสน้ท่ี 115 

 พทุธลกัษณะของพระพทุธรูปกลุ่มน้ี เป็นแบบสกลุช่างหลวง ท่ีมีการสลกัค่อนขา้ง

ละเอียด จดัเป็นลกัษณะช่างพื้นถ่ินค่อนขา้งมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่วา่จะเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั 

ทาํสงัฆาฏิขนาดใหญ่  สงัฆาฏิทบัซอ้นกนัสองชั้น พระพกัตร์รี พระโขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง พระ

โอษฐเ์ลก็ พระเกศาสลกัเป็นตารางถียบิ พระอุษณีษะนูนข้ึน พระรัศมีมีลกัษณะเป็นกลีบตั้งลดหลัน่
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จากตํ่าข้ึนไปหาสูง ส่วนพระพทุธรูปปางลีลา ท่ีอยูใ่นพระอิริยาบถ ยกพระหตัถอ์ยูใ่นระดบัอกทาํท่า

เคล่ือนไหว การครองจีวรห่มเฉียง สงัฆาฏิซอ้นสองชั้นยาวเลยพระนาภีลงไป และปลายจีวรท่ีตกลง

ไปไดค้ล่ีออกดา้นขา้งเป็นรูปหางปลา ซ่ึงการครองจีวรในลกัษณะน้ีถือไดไ้ม่ไม่เหมือนกบั

พระพทุธรูปไมก้ลุ่มใดท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ท่ีผา่นมาถือไดว้า่เป็นลกัษณะเด่นของ อิทธิพลสกลุช่าง

พื้นถ่ิน ซ่ึงการทาํพระพทุธรูปส่ีอิริยาบถนั้นปรากฏมาตั้งแต่สมยัสุโขทยั28แลว้ แต่พบวา่ลา้นนาไม่

นิยมสร้างถวาย เน่ืองจากในช่วงนั้นลา้นนานิยมทาํพระพทุธมากกวา่ และต่อมาพระพทุธรูปส่ี

อิริยาบถ ไดป้รากฏในลา้นนารูป รูปของพระพทุธรูปไมซ่ึ้งคติน้ีน่าจะไม่ไดม้าจากสุโขทยั เน่ืองจาก

สุโขทยัไดล่้มสลายไปนานแลว้ อาจจะเป็นความเช่ือของกลุ่มท่ีศรัทธา พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี ท่ีเนน้

การบาํเพญ็ ศีล ภาวนา และวิปัสสนากรรมฐาน ดงันั้นการสร้างพระพทุธปฏิมาส่ีอิริยาบถ จึง

สะทอ้นใหเ้ห็นคติธรรม ของฝ่ายอรัญวาสี ท่ีใชพ้ระพทุธปฏิมาเหล่าน้ีประกอบการเจริญวิปัสสนา

กรรมฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร พระสูตรท่ี ๙ ของ พระสุตตนัตปิฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอน

ท่ีวา่ดว้ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดงัท่ีได ้กล่าววา่   

1. ภิกษุเม่ือเดินอยู ่ยอ่มรู้ชดัวา่ “เราเดินอยู”่ 
2. เม่ือยนือยูย่อ่มรู้รัดวา่ “เรายนือยู”่ 
3. เม่ือนัง่อยูย่อ่มรู้ชดัวา่ “เรานัง่อยู”่ 
4. เม่ือนอนอยู ่ยอ่มรู้ชดัวา่ “เรานอนอยู”่ เธอตั้งกายดว้ยอาการอยา่งไร ยอ่มรู้ถึงกายดว้ย

อาการอยา่งนั้น 
 สุดทา้ยน้ีอาจกล่าวไดว้า่พระพทุธรูปไมใ้นกลุ่มท่ี 7 จดัไดว้า่มีลกัษณะเป็นช่างพื้นถ่ิน ท่ี

ค่อนขา้งชดัเจน มีอิสระสูงในการสร้างรูปแบบต่างแลว้แต่ความถนดั ยงัเป็นผลทาํใหรู้ปแบบท่ี

ออกมามีความหลายตามคิดจินตนาการของช่างมากกวา่ท่ีจะทาํตามกฎเกณฑเ์หมือนกบัพระพทุธรูป

สาํริดท่ีตอ้งมีกระบวนการมากกวา่ การสร้างพระพทุธรูปในกลุ่มน้ี สร้างเพื่อเป็นการตอบสนองของ

การถวายทานของผูท่ี้เจตนาในความเช่ือเร่ืองการทาํบุญ  ซ่ึงยคุน้ีพระพทุธรูปน่าจะเป็นท่ีตอ้งการ

ของพทุธศาสนิกชนท่ีตอ้งการถวายตามประเพณีสาํคญัในแต่ละเดือน ขั้นตอนการสร้างจึงไม่อะไร

มาก ถึงแมพ้ระพทุธรูปจะสวยงาม หรือไม่สวยงามตามหลกัเกณฑท่ี์มีมากก่อน แต่กเ็ป็นส่ิงท่ียนืยนั

ถึงการทาํบุญใหก้บัพระพทุธศาสนาถือวา่เป็นบุญอนัสูงสุดแลว้ 
                                                            

28สนัติ  เลก็สุขมุ , ศิลปะสุโขทยั  (กรุงเทพฯ  :  สาํนกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2549), 88-89 
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กลุ่มที ่8 อทิธิพลพระเจ้าไม้ลวัะ 
 การจดักลุ่มพระพทุธรูปกลุ่มน้ีผูศึ้กษา ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูล ท่ีวดัพระธาตุศรีดอนคาํ 
อาํเภอลองจงัหวดั แพร่ ซ่ึงพบพระพทุธรูปองคห์น่ึงตั้งอยูใ่นพิพิธภณัฑ ์ ชาวบา้นเรียกวา่ “ พระเจา้
พร้าโต ้ ” มีขนาดสูงพร้อมฐาน 146 เซนติเมตร หนา้ตกักวา้ง 33 เซนติเมตร ฐานสูง 35 เซนติเมตร 
ถือวา่เป็นพระพทุธรูปท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากกลุ่มพระพทุธรูปไมท่ี้พบโดยทัว่ไปในลา้นนา คือ 
ลกัษณะท่ีคลา้ยกบัการสลกัดว้ยพร้าโต ้ ซ่ึงพระพทุธรูปกลุ่มน้ีจะมีอยู ่ 5 องค ์ แต่มีอยูส่ามองคไ์ดถู้ก
อนัเชิญไปท่ีไร่แม่ ฟ้าหลวง วดัหลวง เมืองแพร่ และอยูใ่นมือเอกชนอีกหน่ึงองคไ์ม่ทราบวา่อยูท่ี่
ไหน แต่ในปัจจุบนัเหลืออยูใ่นวดัพระธาตุศรีดอนคาํ 2 องค ์สนันิษฐานไดว้า่น่าจะเป็นกลุ่มของอดีต
พทุธ ความเช่ือเร่ืองพระเจา้ 5 พระองค ์องคพ์ระประธานในปัจจุบนักน่็าจะเป็น พระพทุธเจา้โคตร
มะ ในภทัรกปัน้ี (ปัจจุบนัพทุธเจา้ หรือเจา้ชายสิทธตัถะ)  จากการสอบถามชาวบา้น และเจา้หนา้ท่ี
ดูแลพิพิธภณัฑ ์ ถึงเร่ืองรูปแบบทางศิลปะกไ็ดค้วามวา่เป็น “พระเจา้ไมล้ื้อ” เน่ืองจากมีรูปแบบท่ี
เรียกวา่ กลุ่ม “พระกรรณตั้งแผอ่อกดา้นขา้ง” ซ่ึงนิยมมากในกลุ่มไทล้ือ แต่เม่ือไดเ้กบ็ขอ้มูล
ภาคสนามและสืบคน้ขอ้มูลการเขา้มาอยูอ่าศยัของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆกพ็บวา่ ก่อนท่ีเจา้หลวงเมือง
ลาํปาง จะแบ่งชาวเชียงแสนมาไวท่ี้บา้นหว้ยออ้หรือท่ีวดัพระธาตุศรีดอนคาํในปัจจุบนันั้น มีกลุ่ม
ชนดงัเดิมอาศยัอยูบ่ริเวณน้ีมาก่อน คือ “กลุ่มชาติพนัธ์ุลวัะ” ซ่ึงคนกลุ่มน้ีอาศยัอยูใ่กลบ่้อเหลก็ลอง 
ท่ีทาํหนา้ดูแลบ่อเลก็ และเป็นผูเ้ซ่นวา่ยบ่อเหลก็ในทุกปี ๆ เจา้หลวงเมืองลาํปางกจ็ะเป็นผูเ้ขา้มาทาํ
พิธี ซ่ึงปัจจุบนัยงัพบคุม้กลางนํ้า ท่ีบา้นนาตุม้ อยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงส่ิงน้ีเองทาํใหผู้ศึ้กษาไดต้ั้งขอ้
สนันิษฐานวา่ “พระเจา้พร้าโต”้ เป็นพระพทุธรูปท่ีสร้างข้ึนดว้ย ชาวลวัะท่ีอยูอ่าศยัมาก่อนแลว้ 
เพราะวา่ถา้กลุ่มชาวเชียงแสนท่ีอพยพท่ีเขา้มาทีหลงัไดส้ร้างพระเจา้พร้าโตไ้ว ้ ผูศึ้กษากต็อ้งพบวา่ 
พระพทุธรูปไมท่ี้อยูใ่นพิพิธภณัฑห์ลายร้อยองค ์ ไม่มีองคไ์หนท่ีมีพทุธลกัษณะเหมือนกบัพระเจา้
พร้าโตเ้ลย  
 จากการลงพื้นท่ีในแถบรัฐฉาน ตั้งแต่สมยัเรียน ปริญญาตรีจนถึงปริญญา ทาํใหผู้ศึ้กษา

ไดเ้จองานศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนามากมาย และมีกลุ่มหน่ึงท่ีน่าสนใจคือกลุ่ม “ชาติพนัธ์ุ

ลวัะ” ค่อนขา้งหลายกลุ่ม        ซ่ึงกลุ่มท่ีนาํมาศึกษาเปรียบเทียบไดน้ั้นจะเป็นกลุ่มวดับา้นแสน เมือง

เชียงตุง ท่ีสร้างดว้ยไมท้ั้งองค ์ วดัหนองหลวง วดัหนองหลวง ท่ีก่ออิฐถือปูน โดยพทุธลกัษณะนั้น

ค่อนขา้งจะมีลกัษณะเฉพาะตวั และจะมีการทาํซํ้ าๆกนั โดยพทุธลกัษณะนั้นพระวรกายทึบตนั 

ครองจีวรห่มเฉียง พระอุระนูนใหเ้ห็นเป็นสนั พระศอเป็นปลอ้งชดัเจน  พระพกัตร์ส่ีเหล่ียม ตรง

บริเวณคางมกัตดัตรงไปทาํใหแ้ลดูพระพกัตร์ส่ีเหล่ียมค่อนขา้งชดัเจน พระขโนงโก่งหนาเป็นรูปปีก

กา ต่อกบัพระนาสิกแบบ พระโอษฐค์่อนขา้งใหญ่ พระกรรณตั้งกางออกแต่ไม่ขนานใบหนา้เท่ากบั
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ไทล้ือ พระโอษฐต่์อกบัพระหนุ พระเกศาขมวดเป็นกน้หอย พระรัศมี เป็นเปลวและทรงกรวย 

ลกัษณะดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของพระเจา้ไมล้วัะท่ีพบในเมืองเชียง และเมือง

ลา  

  

  

 

 

 

ภาพท่ี 166 วดับา้นแสน เมืองเชียงตุง                           ภาพท่ี 167 วดัหนองหลวง เมืองลา  

   

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 168 เจา้อาวาสวดับา้นแสน (ชาวลวัะ)             ภาพท่ี 169  ขา้วดั (ชาวลวัะ) 

 เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัหนา้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุลวัะ สามารถสนันิษฐานไดว้า่ลกัษณะ

พระพกัตร์ของพระพทุธรูปไมใ้นกลุ่มน้ีนั้นน่าจะสร้างตามลกัษณะหนา้ตาของกลุ่มท่ีสร้างเพราะ วา่

รูปแบบพระพทุธรูปไม่วา่ในประเทศไทย ประเทศพม่ามกัจะสร้างพระพทุธรูปในอุดมคติของตวัเอง 

คือ กลุ่มชาติพนัธ์ุมีหนา้ยงัไงพระพกัตร์ของพระพทุธรูปกจ็ะแสดงออกมาตามนั้น ถือวา่
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พระพทุธรูปในกลุ่มน้ีค่อนขา้งท่ีจะมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนพระพทุธรูปกลุ่มอ่ืน ซ่ึงผูศึ้กษา

เรียกวา่กลุ่ม “ พระเจา้ไมล้วัะ”   

 และมาถึงกลุ่มพระเจา้พร้าโต ้ วดัศรีดอนคาํ ซ่ึงแต่เดิมนั้น วา่เป็นพระเจา้ไมล้ื้อ แต่จาก

การศึกษาเปรียบเทียบกบักลุ่มพระเจา้ไมใ้นพ้ืนท่ีต่างๆพบวา่ไม่เจอพระพทุธรูปกลุ่มน้ีในพระพทุธรู

ไทล้ือเลย แต่รูปแบบน้ีกลบัไปเจอ ในกลุ่มพระเจา้ไมล้วัะ ท่ีวดับา้นแสน วดัหนองหลวง ประเทศ

พม่า ท่ีมีลกัษณะ พระวรกายทึบตนั พระอุระนูนข้ึนเป็นสนัชดัเจน พระศอเป็นปลอ้ง พระพกัตร์

ส่ีเหล่ียมใตค้างตดัตรงแลดูพระพกัตร์สีเหล่ียมอยา่งชดัเจน พระโขนงเป็นเสน้หนาต่อกนัเป็นรูปปีก

กาต่อจนถึงพระนาสิกท่ีแบน พระโอษฐเ์งียบขรึมโดยติดกบัพระหนุ พระกรรณกางเกือบขนานกบั

ใบหนา้  พระเกศาเป็นกน้หอยทาํจากไมห้ลายช้ิน นาํมาเสียบพระเศียร พระรัศมีเป็นแบบพิเศษ ท่ี

ลกัษณะจะสูงชะลูด โคนของพระรัศมี มีการทาํลายกน้หอยเป็นรูปสามเหล่ียมนูนข้ึนรอบพระรัศมี 

แต่ส่วนบนคลา้ยกบักลีบบวัท่ีซอ้นกนัข้ึนไปคลา้ยเปลวไฟ 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 170 วดับา้นแสน เชียงตุง                           ภาพท่ี 171  วดัศรีดอนคาํ อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 

 อาจจะกล่าวโดยสรุปไดว้า่ “พระเจา้ไมล้วัะ” หรือพระเจา้พร้าโต ้ ถือไดว้า่เป็นรูปแบบ

สกลุช่างใหม่ท่ีผูศึ้กษาไดส้นันิษฐานข้ึนบนพ้ืนฐาน ทางดา้นเอกสารทางประวติัศาสตร์และการ

เทียบเคียงกบั               กลุ่มพระเจา้ไมล้วัะ ในกลุ่มชุมชนลวัะใน รัฐฉาน ประเทศพม่า ผลปรากฏวา่

พระพทุธเหล่าน้ีมีพทุธลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นอยา่งมาก และไม่พบรูปแบบน้ีในกลุ่มอ่ืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



255 
 

ตารางท่ี 1 รูปแบบพระพทุธรูปไมล้า้นนา 

กลุ่มที่ รูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

1  อิทธิพลพระพุทธรูป

เ ชียงแสน  (กลุ่มพระ

สิงห์) 

 

 

   แบบท่ี1.1 วดัทรายมูลพม่า    

2 อิทธิพลพระพุทธรูป

เชียงแสน (กลุ่มอิทธิพล

สุโขทยั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2.1 วดัป่าตนั             แบบท่ี 2.2 วดัปงสนุก  พ.ศ. 2384      แบบท่ี 2.3 วดันํ้าโจ ้

แบบท่ี 2.4 วดัป่าตนั                แบบท่ี 2.5 วดับา้นหลุก                    แบบท่ี2.6 วดับา้น

หลุก 

แบบท่ี 2.7 วดับา้นหลุก พ.ศ. 2382        แบบท่ี 2.8 วดัปงสนุก 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบพระพทุธรูปไมล้า้นนา (ต่อ) 

กลุ่มที่ รูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

3 อิทธิพลพระพุทธรูป

ไทลือ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3.1 วดัชนะไพรี            แบบท่ี 3.2 วดัชนะไพรี           แบบท่ี 3.3 วดัชนะไพรี 

 

 

 

 

แบบท่ี 3.4 วดัหนองบวั          แบบท่ี 3.5 วดันํ้าลอ้ม พ.ศ. 2428         แบบท่ี 3.6 วดัควัะ 

แบบท่ี 3.7 วดัพระหลวง    แบบท่ี 3.8 วดัพระหลวง พ.ศ.2369   แบบท่ี 3.9 วดัทุ่งคา 

แบบท่ี 3.10 วดัพระหลวง พ.ศ.2380   แบบท่ี 3.11 วดัพระหลวง พ.ศ.2408 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบพระพทุธรูปไมล้า้นนา (ต่อ) 

กลุ่มที่ รูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

4 อิทธิพลพระพุทธรูป

ล้านช้าง   ( เมืองหลวง

พระบาง) 

แบบท่ี 4.1 วดันํ้าลอ้ม พ.ศ. 2377     แบบท่ี 4.2 พิพิธภนัฑ ์         แบบท่ี 4.3 วดัมหาโพธ์ิ   

 

 

 

 

แบบท่ี 4.4 วดัพญาวดั 

 

 

 

 

 

5 อิทธิพลพระพุทธรูป

ไม้พม่า (แบบมณัฑเลย์) 

 

            แบบท่ี 5.1 วดัท่าลอ้                 แบบท่ี 5.2 วดัท่าลอ้ 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบพระพทุธรูปไมล้า้นนา (ต่อ) 

กลุ่มที่ รูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

6 อิทธิพลพระพุทธรูป

รัตนโกสินทร์ 

 

 

แบบท่ี 6.1 วดัดอกเอ้ือง พ.ศ. 2475  แบบท่ี 6.2 วดัทรายมูลเมือง 2466                     

 

7  อิทธิพลลักษณะพื้น

ถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 7.1 วดัพนัเตา  พ.ศ. 2415    แบบท่ี 7.2  วดับา้นหลุก        แบบท่ี 7.3 วดัแสงดาว 

แบบท่ี 7.4 วดัเชียงยนื พ.ศ. 2375         แบบท่ี 7.5 วดัสูงเม่น        แบบท่ี 7.6 วดัสูงเม่น 

แบบท่ี 7.7 วดัหม่ืนลา้น กลุ่มพระพทุธรูปส่ีอิริยาบถ ยนื เดิน นัง่ นอน พ.ศ. 2443 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบพระพทุธรูปไมล้า้นนา (ต่อ) 
 

กลุ่มที่ รูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

8 อทิธิพลพระเจ้าไม้ลวัะ                แบบท่ี 8.1 
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รูปแบบพระรัศมีพระพุทธรูปไม้ล้านนา 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่พระพทุธรูปไมใ้นลา้นนา ในช่วง 300 ปี ท่ีผา่นมานั้นมีการ
สร้างถวายให้กลบัวดัในพื้นท่ีต่างๆเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากช่างท่ีสร้างสรรคน่์าจะมีจาํนวนมาก
และมีอิสระสูงในการทาํงานช่าง  จึงไม่มีแบบแผนเหมือนกับกลุ่มพระพุทธรูปสําริดในสมัย
ราชวงศม์งัราย จึงทาํให้องคป์ระกอบบางส่วนมีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะ พระรัศมี ท่ีอยู่เหนือ
อุษณีษะข้ึนไป โดยปรกติแลว้ในกลุ่มพระพุทธรูปสาํริดในลา้นนาพบไม่ก่ีรูปแบบ ซ่ึงจะมี รัศมีเป็น
ดอกบวัตูม (พบในกลุ่มพระพุทธรูปสิงห์หน่ึง) รัศมีเป็นเปลวไฟ(พบในกลุ่มพระพุทธรูปสิงห์สอง) 
เป็นอิทธิพลแบบสุโขทยั แต่ในกลุ่มพระพุทธรูปท่ีทาํจากไมจ้ดัไดว้่าเป็นรูปแบบสกุลช่างพ้ืนบา้น
ไม่มีกฏเกณฑใ์นการประดบัตกแต่งท่ีตายตวั ท่ีจะมีทั้ง           ช่างราษฏร ช่างหลวง ท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบท่ีนอกเหนือจาก รัศมีดอกบวัตูม รัศมีเป็นเปลว ความหลากหลายเหล่าน้ีส่ิงให้เห็นถึงความ
เป็นช่างพื้นบา้น การเป็นนักออกแบบท่ีดี สร้างตามจินตานาของช่างเองก็เป็นไดโ้ดยผูศึ้กษาได้
จาํแนกรูปแบบตามพฒันาการของพระรัศมี ซ่ึงมีอยู ่5 แบบ คือ 
 แบบที่ 1 เป็นรัศมีท่ีเป็นแบบรัศมีของพระพุทธรูปไมจ้ริงๆ จะเห็นว่ารูปแบบท่ี 1.1 นั้น
เป็นรัศมีท่ีเป็นทรงกรวยกลมคลา้ยคอขวด ถือไดว้่าว่าเป็นรูปแบบง่ายของการทาํรัศมี ต่อมารัศมี
พระพทุธรูปไมค่้อยคล่ีคลายกลายเป็นเหล่ียม โดยทาํเป็นกลีบกลมๆเรียงกนั แบบท่ี 1.2 แต่ยงัไม่กลา้
ทาํเหล่ียมเท่าไรนักเน่ืองจากจะเห็นว่ารัศมีส่วนยอดนั้นยงัไม่ไดท้าํเป็นเหล่ียม รูปน้ีถือไดว่าเป็น
วิวฒันาการแรกเร่ิมของการทาํรัศมีแบบง่ายท่ีสุดของทาํรัศมีของพระพทุธรูปไม ้
 แบบที่ 2 จดัไดว้่าเป็นกลุ่มเดียวกบัรัศมีในแบบท่ี 1 แต่กลุ่มท่ีสองน้ีไดค้ล่ีคลายจากทรง
กรวย กลายเป็นทรงเป็นเหล่ียมซ่ึงช่างไดก้ลา้เปล่ียนแปลรูปแบบ จากกลมมาเป็นทรงกรวยเหล่ียม 
กรวยเหล่ียมในช่วงแรกจะเห็นว่าจะมีลกัษณะใหญ่เต้ียไม่มีการตกแต่งมากเท่าทีควร แบบท่ี 2.1  ซ่ึง
ต่อมาไดรู้ปแบบน้ีไดท้าํใหสู้งข้ึนเร่ิมเพรียวกวา่เดิมเลก็นอ้ย แบบท่ี 2.2 แต่ต่อมาไดค้ล่ีคลายเป็นรัศมี
ท่ีเพรียวสูงคลา้ยกบัใบหอก แบบท่ี 2.3 ซ่ึงถือไดว้่าช่างเร่ิมท่ีจะมีความชาํนานและกลา้ท่ีจะเปล่ียน
เปลงรูปแบบรัศมีใหมี้ลกัษณะท่ีมีความละเอียดมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นชดัเจนในรูปแบบท่ี 3  
 แบบที่ 3 จดัไดว้่าเป็นรัศมีท่ีเลียนแบบพระพุทธรูปสาํริด เป็นรัศมีท่ีพฒันาการมาจาก 
รัศมี แบบท่ี 1-2  จากแบบง่าย กลบักลายมเป็นการเพิ่งลูกเล่นและรายละเอียดลงไป อาจเป็นผลมา
จากความชาํนานของช่าง จะเห็นไดว้่ารัศมีแบบท่ี 3.1 3.2 นั้นจะเป็นรัศมีเปลวไปปลายสะบดัข้ึน
คลา้ยกบัเปลวเพลิงข้ึนไปซ่ึงเปรียบเทียบไดก้บักลุ่มรัศมีพระพุทธรูปสาํริด วดัพระเจา้เหล้ือม อ.หาง
ดง จงัหวดัเชียงใหม่ หนา้ 166 ต่อมารัศมีไดค้ลีคลาย เป็นรัศมีคลา้ยกลีบบวัซอ้นกนัข้ึนไปสองมชั้น
แลว้แหกออกดา้นขา้งแบบท่ี 3.3 ซ่ึงเปรียบเทียบกบัรัศมีพระพุทธรูปสําริด วดับา้นแซวเชียงแสน 
หนา้ 250 ท่ีมีรัศมีใกลเ้คียงกนัแต่ในกลุ่มสาํริดจะมีความละเอียดกวา่ 
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 แบบที่ 4 จดัไดว้่าอยูใ่นกลุ่มท่ีเลียนแบบพระพุทธรูปสาํริด ในแบบท่ี 3 แต่ไดค้ล่ีคลาย
จากเปลวไฟกลายมาเป็นกลีบบวัท่ีซ้อนกนัหลายชั้น จะเห็นไดว้่าแบบท่ี 4.1 4.3 เหมือนกบัรัศมีท่ี
เป็นสําริดมาก โดยดูจากแบบท่ี4.1 จะเห็นไดว้่าเป็นกลีบบวัไดซ้้อนชั้นข้ึนไปหลายชั้นทาํให้รัศมี
เป็นเส้นขนาดเล็กลงคลา้ยกบัรัศมีสาํริด จากวดัปงสนุก  เมืองเชียงแสน หนา้ 219  แบบท่ี 4.3 เป็น
แบบท่ีท่ีมีรัศมีเป็นกลีบเป็นเส้นเล็กๆท่ีตั้ งข้ึน ซ้อนกันอยู่ 4 เส้นทาํให้รัศมีสูงข้ึนคล้ายกับรูป
สามเหล่ียมผอมสูงชะลูด ต่อมารัศมีไดเ้ปล่ียนเป็นกลีบบวัเล็กซอ้นกนัข้ึนไป แบบท่ี 4.2 4.7 ทาํให้
รัศมีดา้นขา้งทั้งสองขา้งคลา้ยกบัใบไมเ้ล็กๆท่ีเรียงตวัไปเป็นรูปสามเหล่ียมโดยมีไส้อยู่ตรงกลาง  
ต่อมาทั้งรูปแบบท่ี 4.4 4.5 4.6 4.8 ไดท้าํกลีบบวัใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน บา้งกแ็หวกกลีบบวัออกดา้นขา้ง
ซ้อนกันเป็นรูปสามเหล่ียมกลับหัวแบบ 4.4  บ้างก็หันกลีบท่ีแหวกพลิกกลับชนกันเป็นรูป
สามเหล่ียมปลายแหลมตั้งข้ึนดา้นบน แบบท่ี 4.5  และแบบท่ี 4.9 คลา้ยกบัฟักขา้วโพดท่ีอว้นสูงเป็น
กลีบบวัท่ีค่อนขา้งใหญ่ซอ้นกนัข้ึนไปแบบห่างทาํให้ลกัษณะรัศมีน้ีค่อนขา้งจะมีมีความพิเศษกลีบ
รัศมีกลีบบวัแบบอ่ืน 
 แบบที่ 5 จดัไดว้่ารูปแบบรัศมีกลุ่มน้ีเป็น รัศมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งพิเศษ ท่ีไม่เหมือนกบั
กบัทุกแบบทม่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงรูปแบบรัศมีเป็นกลุ่มรัศมีพระพุทธรูปไมใ้นกลุ่มไทล้ือ ท่ีจดั
แสดงภายในพิพิธภณัฑ์น่าน แบบท่ี 5.1  มีลกัษณะเป็นทรงสูงคลา้ยกลบัเจดียท์รงบวัเหล่ียมแบบ
ศิลปะลา้นชา้ง แต่รูปทรงไดผ้อมเพรียว และสูง ซ่ึงรองรับดว้ยกลีบบวัซ้อนสองชั้น ส่วนยอดของ
รัศมีเป็นลูกแกว้ ซ่ึงแบบน้ีไม่พบในกลุ่มรัศมีพระพุทธรูปไมล้า้นนาเลย  และแบบท่ี 5.2 จดัไดว้่า
เป็นลกัษณะพิเศษอีกแบบหน่ึงซ่ึงชั้นแรกตรงโคนรัศมีจะลอ้มรอบดว้ยกลีบบวั โดยซ้อนระหว่าง
กลีบดว้ยใบไมข้ึ้นไปสามชั้นจนถึงส่วนยอดท่ีเป็นบวัสายท่ียืดข้ึนเล็กน้อยซ่ึงไดท้าํลายเป็นเกรียว
มว้นหมุนข้ึนไปจนถึงยอด 
 ดงันั้นอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่ารูปแบบรัศมีพระพุทธรูปไมล้า้นนานั้นค่อนขา้งท่ีจะมี
ความหลากหลายความละเอียดของรัศมีเน่ืองจากไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัในการกาํหนดรูปแบบศิลปะ 
ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความชาํนาญของช่างในการแกะสลกัในแต่ละคนหรือจินตนาการของช่าง ซ่ึง เป็นไป
ไดว้่า กลุ่มช่างไหนท่ีมีการทาํพระรัศมีแบบง่ายๆช่างจะมีความชาํนาญนอ้ย หรือช่างอาจจะทาํอยา่ง
รวดเร็วเพื่อตอบสนองการถวายของเจา้สัทธาจึงทาํใหรู้ปแบบท่ีออกมานั้นเป็นแบบเรียบง่ายแต่ก็ได้
อานิสงส์เท่าเดิมเหมือนกบักลุ่มท่ีทาํละเอียด  แต่ถา้กลุ่มไหนมีการทาํรัศมีท่ีละเอียด หรืออุปถมัภ์
ดว้ยเจา้แลว้พระพุทธรูปองค์นั้นจะมีความสวยงามเน่ืองจากสร้างข้ึนดว้ยช่างท่ีชาํนาญเขา้ใจใน
องค์ประกอบท่ีได้จัดวางและถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นของผูถ้วายว่าเป็นชนชั้นสูงหรือเป็นคนท่ี
ค่อนขา้งมีฐานะทางสงัคมกเ็ป็นได ้
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ตารางท่ี 2 รูปแบบ พระรัศมี พระพทุธรูปไมใ้นลา้นนา 

แบบท่ี รูปแบบ พระรัศมี พระพทุธรูปไมใ้นลา้นนา 

1 1.1 

 

1.2 

 

 

  

2 2.1 2.2 2.3  

3 3.1 3.2 3.3 

 

 

 

4 4.1 4.2 4.3 4.4 

  4.5 4.6 4.7  4.8 

 4.9   
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ตารางท่ี 2 รูปแบบ พระรัศมี พระพทุธรูปไมใ้นลา้นนา (ต่อ) 

แบบท่ี รูปแบบ พระรัศมี พระพทุธรูปไมใ้นลา้นนา 

5 
 

5.1 
 

5.2 
 

  

 
รูปแบบฐานพระพุทธรูปไม้ล้านนา 
 รูปแบบฐานพระพุทธรูปไม ้นั้นมีหลากหลาย ในจาํนวนพระพุทธรูปทั้งหมด 1989 
องค ์แบ่งเป็นฐานเรียบ 1317 องค ์ฐานบวั 388 องค ์ฐานผา้ทิพย ์46 องค ์ฐายลายพรรณพฤกษา 3 
องค ์ฐานหนา้กระดาน 17 องค ์ฐานแปดเหล่ียม 3 องค ์ฐานส่ีเหล่ียมช่องกระจก 2 ฐานขาสิงห์ 2 องค ์
ฐานกลมลายขา้วหลามตดั 1 องค ์ฐานหนา้กระดาน 6 เหล่ียม 18 องค ์ และฐานหาย 7 องค ์ทั้งหมดน้ี
สามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ 
 แบบที่ 1 จดัไดว้่าเป็นแบบท่ีพบมากท่ีสุดในบรรดาฐานทั้งหมด โดยฐานดา้นหนา้นั้น
จะเป็นฐานเรียบ เหตุทาํให้ฐานแบบน้ีเป็นท่ีนิยมมากในกลุ่มพระพุทธรูปไม ้เน่ืองจากฐานเรียบนั้น
ใชเ้ป็นท่ีจารอกัขระอกัษรธรรมลา้นนา บอกถึงคาํวตัถุประสงคใ์นการสร้างเป็นสาํคญั จึงทาํใหต้อ้ง
ใชพ้ื้นท่ีในการจารค่อนขา้งมาก ซ่ึงรูปแบบฐานในกลุ่มน้ีมีหลายรูปแบบโดยเร่ิมจากแบบท่ี 1.1 เป็น
ฐานท่ีเป็นส่ีเหล่ียมแต่ไดมี้การเซอะเหล่ียมออกกลายเป็นฐานแปดเหล่ียม แต่ละเหล่ียมนั้นไม่เท่ากนั
รูปแบบน้ีน่าจะพฒันามาจากฐานส่ีเหล่ียมแลว้ตดัทอนบางส่วนเพื่อให้ดูไม่แข็งกระด้าง ต่อมา
รูปแบบท่ี 1.2 ฐานไดพ้ฒันามามาอีก  ไดมี้การแกะสลกักลีบบวัเลก็ๆบนขอบดา้นบนแลว้มีการทาํ
เป็นลายบ่างหรือลายสามเหล่ียมดา้นขอบฐานดา้ยบนเป็นลายเกสรดอกไมผ้สมผสานลายกนกแบบ
ภาคกลาง ต่อมารูปแบบฐานไดเ้ปล่ียนแปลงไปอีกรูปแบบหน่ึงตามอิทธิพลท่ีส่งให้คือฐานท่ีเป็น
ฐานขาสิงห์ แบบท่ี 1.3 1.4  รูปแบบฐานอย่างน้ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บักลุ่มฐานพระพุทธรูป
สาํริด ปูนป้ัน สมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ นอกเหนือจากการแกะสลกับนฐานเรียบแลว้ยงัพบว่ามี
ประดบัตกแต่งฐานตามเทคนิคท่ีตนเองถนดั คือการลงรักเปิดทอง รูปแบบท่ี 1.5 เป็นลายดอกไมส่ี้
กลีบ แต่ละมุมของฐานจะเป็นลายในกรอบสามเหล่ียม และไดมี้การป้ันรักกระแหนะติดฐานอีกดว้ย 
 แบบที่ 2 เป็นแบบท่ีคล่ีคลายมาจากฐานท่ีเป็นวงกลมโดยรูปแบบแรกๆนั้นมกัจะทาํ
ฐานดา้นล่างเป็นหนา้กระดาน แบบท่ี 2.1 ไม่มีเส้นลวดคัน่ ถดัไปเป็นกลีบบวัขนาดใหญ่ท่ีหงายข้ึน 
ไม่มีการตกแต่งรายละเอียดตรงกลีบบวั  ต่อมารูปแบบฐานไดพ้ฒันาข้ึนมาอีกระดบัหน่ึง คือทาํฐาน
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หนา้กระดานเป็นแปดเหล่ียม แบบท่ี 1.2 แต่ก็ยงัมีการทาํกลีบบวัเพิ่มมาอีในแบบท่ี 2.3  โดยเร่ิมมี
การคัน่ดว้ยเส้นลวดค่อนขา้งชดัเจน ต่อมาฐานก็ไดเ้ร่ิมมีทอ้งไม ้แบบท่ี 2.4 ฐานเร่ิมจะเป็นบวัคว ํ่า
บวัหงายแต่ยงัไม่มีการแกะสลกั จะชดัเจนข้ึนในแบบท่ี  2.5 2.6 ท่ีสลกัเป็นบวัคว ํ่าบวัหงายท่ีขั้นดว้ย
ลูกแกว้ ต่อมาฐานก็กลายมาเป็นฐานบวัหรือปัทมท่ี์เป็นฐานส่ีเหล่ียม ท่ีคัน่ดว้ยลูกแกว้อกไก่ชดัเจน 
แลว้พฒันามาเป็นท่ีย่อมุมเพื่อให้ฐานดูมีมิติไม่แขง็กระดา้ง แบบท่ี 2.9 จนสุดทา้ยไดมี้การประดบั
ตกแต่งมากข้ึนมีการติดกระจกตรงฐานใหแ้กว้ความสวยงามตามเช่ือเร่ืองพระพุทธเจา้มกัจะประทบั
อยูบ่นแท่นแกว้ 
 แบบที่ 3 เป็นแบบท่ีรับอิทธิพลของอยุธยา – รัตนโกสินทร์ จากการเก็บข้อมูล
ภาคสนามก็พบฐานผา้ทิพยท่ี์เก่าท่ีสุดในลา้นานั้นจะมีอายอุยูป่ระมาณ พ.ศ. 2247 ท่ีวดัควั อาํเภอท่า
วงัผา จงัหวดัน่าน เป็นรูปแบบฐานผา้ทิพยแ์รกในลา้นนา แบบท่ี 3.1 แบบแรกน้ีไดท้าํแบบง่ายๆซ่ึง
แบบน้ีน่าจะคล่ีคลายมาจากฐานเรียบ แต่ไดท้าํปลายผา้ท่ีตกลงมาดา้นล่างใหต้วดัแลดูเป็นผา้ แต่ไม่มี
การแกะสลกัลายละเอียดเพิ่มเติมเน่ืองจากฐานในช่วงแรกๆนั้นนิยมว่างเวน้ท่ีไวเ้ป็นท่ีจารึกอกัขระ
ลา้นนา ต่อมาฐานไดพ้ฒันาข้ึนมาอีกแบบหน่ึงท่ีผา้จะมีขนาดเลก็ลง ปลายตวดัข้ึนบนคลา้ยหางปลา 
บนผา้ท่ีเป็นหางปลาจะทาํเป็นรูปสามเหล่ียมซอ้นกนัอีกที แบบท่ี 3.2 ฐานแบบน้ีจะคลีคลายอย่าง
เห็นไดช้ดัในแบบท่ี 3.3 3.4 ท่ีผา้ทิพยค์่อยๆเล็กๆลงแลว้ยาวข้ึนปลายผา้นั้นคลา้ยกบัรูปสมอเรือ มี
การแกะสลกัค่อนขา้งละเอียด และสุดทา้ยก็ค่อยเล็กลงลดทอนผา้ให้สั้ น มีการทาํฐานสิงห์แบบ
อยุธยา และรัตนโกสินทร์ดูแบบท่ี 3.5 นอกจากน้ียงัพบว่ามีการทาํฐานผา้ทิพยท่ี์นาํเอาลายกนกมา
แกะสลกัประกอบ แบบท่ี 3.7 ซ่ึงลายกนกจะเป็นรูปสามเหล่ียมขนาบปลายผา้ทิพยท่ี์เป็นสามเหล่ียม
หอ้ยลงมา 
 แบบท่ี 4  เป็นฐานแบบพิเศษท่ีไม่เหมือนกลุ่มฐานอ่ืนๆท่ีพบ จะเห็นไดว้่าแบบท่ี 4.1 
เป็นฐานแกะสลกัเป็นรูปบุคคลในลกัษณะแบกฐานหรือแบกพระพทุธรูปท่ีประทบันัง่อยูบ่นฐาน ซ่ึง
ไม่ทราบถึงวตัถุประสงค ์ของการทาํท่ีแน่ชดั แต่อาจจะหมายถึงการคํ้าชูศาสนาก็เป็นได ้และฐาน
แบบท่ี 4.2 ถือไดว้่ามีความพิเศษอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีทาํเป็นบนัไดทางเดินข้ึน จากการวิเคราะห์ใน
องค์ประกอบของฐาน  ท่ีด้านบนเป็นพระพุทธรูปปางลีลา และปางประทับยืนเปิดโลก ซ่ึง
องคป์ระกอบเหล่าน้ีเม่ือนาํมาพิจารณารวมกนัก็พอท่ีจะสันนิษฐานไดว้่า น่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองราวพทุธประวติัตอน พระพทุธองคเ์สดจ็ลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ 
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ตารางท่ี 3 รูปแบบฐาน พระเจา้ไมใ้นลา้นนา 

แบบท่ี รูปแบบฐาน พระเจา้ไมใ้นลา้นนา 

1 1.1   1.2 1.3  (พ.ศ. 2366) 1.4 

 1.5    1.6     (พ.ศ. 2375)  1.7  (พ.ศ.2377)  

2 2.1 

 

 

2.2     2.3    2.4 

 2.5   2.6      (พ.ศ. 2428) 2.7 2.8 

  2.9 2.10   

3 3.1   (พ.ศ 2247) 3.2 3.3 

 

3.4  (พ.ศ.2408) 

 

 3.5  (พ.ศ..2379) 

 

3.6 3.7  
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ตารางท่ี 3 รูปแบบฐาน พระเจา้ไมใ้นลา้นนา (ต่อ) 

 รูปแบบ รูปแบบฐาน พระเจา้ไมใ้นลา้นนา 

4 4.1 

 

4.2   

 
สรุป 

รูปแบบ เทคนิคการประดับตกแต่ง พระพุทธรูปไม้ล้านนา 
 
จังหวดัเชียงใหม่ - จาํนวนพระพทุธรูปไมท่ี้ใชใ้นการศึกษาเป็นจาํนวนทั้งส้ิน     164 องค ์      
(ขอ้มูลจากหนงัสือ “คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่” ของ  ฮนัส์ เพนธ์ ) 

อายุ/สมัย 
  เก่าสุด พ.ศ. 2326  (วดัดอกคาํ) 
  ใหม่สุด พ.ศ. 2512 (วดัทรายมูลเมือง) 

การแสดงปาง 
1. ปางมารวิชยั   105  องค ์
2. ปางสมาธิ   14  องค ์
3. ปางไสยาสน์   7  องค ์
4. ปางหา้มญาติ  11  องค ์
5. ปางประทบัยนืเปิดโลก  20  องค ์
6. ปางรําพึง   1  องค ์
7. ปางหา้มแก่นจนัทร์  6  องค ์

หมายเหตุ  - นิยมถวายพระพทุธรูปเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพทุธรูปส่ีอิริยาบถ ยนื เดิน 
นัง่ นอน 

รูปแบบอทิธิทางศิลปะ  
1. กลุ่มอิทธิพลพระสิงห์ 
2. กลุ่มอิทธิพลพระพทุธรูปไทเขิน 
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3. กลุ่มอิทธิพลพระพทุธรูปรัตนโกสินทร์ 
4. กลุ่มลกัษณะพื้นถ่ิน 

 
จังหวดัลาํพูน - จาํนวนพระพทุธรูปไมท่ี้ใชใ้นการศึกษาเป็นจาํนวนทั้งส้ิน   146 องค ์

อายุ/สมัย 
  เก่าสุด พ.ศ.  
  ใหม่สุด พ.ศ.  

การแสดงปาง 
1. ปางมารวิชยั   116  องค ์
2. ปางประทบัยนืเปิดโลก  27  องค ์
3. ปางไสยาสน์   3  องค ์

หมายเหตุ  - นิยมถวายพระพทุธรูปเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพทุธรูปพร้อมกบัสาวก 
รูปแบบอทิธิทางศิลปะ  

1. กลุ่มอิทธิพลพระพทุธรูปไทเขิน 
2. กลุ่มอิทธิพลไทล้ือ 
3. กลุ่มอิทธิพลพระพทุธรูปรัตนโกสินทร์ 
4. กลุ่มลกัษณะพื้นถ่ิน 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน    80 องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  51 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  14 องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว   1  องค ์

* หมายเหตุ  เทคนิคมีอยู ่2 แบบ คือ 1. ลงรัก- ทาชาด- ปิดทอง  2. ลงรักแลว้ปิดทอง 
ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 

1. ฐานเรียบ    117 องค ์
2. ฐานบวั    4 องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    1 องค ์ 
4. ฐานฐานเรียบ 6 เหล่ียม   18 องค ์ 
5. ฐานหนา้กระดาน   3  องค ์
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จังหวดัลาํปาง- จาํนวนพระพทุธรูปไมท่ี้ใชใ้นการศึกษาเป็นจาํนวนทั้งส้ิน   722 องค ์
อายุ/สมัย 

  เก่าสุด พ.ศ.  2305 (วดัปงสนุกและวดัป่าตนั) 
  ใหม่สุด พ.ศ.  2489 (วดัป่าจํ้า) 

การแสดงปาง 
1. ปางมารวิชยั   711  องค ์
2. ปางประทบัยนืเปิดโลก  6  องค ์
3. ปางไสยาสน์   3  องค ์
4. ปางประทานอภยั  2  องค ์

หมายเหตุ  - นิยมถวายพระพทุธรูปเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพทุธรูปพร้อมกบัสาวก 
รูปแบบอทิธิทางศิลปะ  

1. กลุ่มอิทธิพลพระสิงห์ 
2. กลุ่มอิทธิพลพระพทุธรูปรัตนโกสินทร์ 
3. กลุ่มลกัษณะพื้นถ่ิน 
4. กลุ่มพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 
5. กลุ่มอิทธิพลพม่า 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน   281  องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด 268  องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก 105  องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว  12  องค ์
5. ปิดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด 22  องค ์
6. ทาสีทองส่วนจีวร ฐานทารัก 3  องค ์
7. ทาสีทองส่วนจีวร ฐานทาชาด 2  องค ์

ลวดลายประดบัตกแต่ง 
1. ลายกลีบบวั   86  องค ์
2. ลายคาํ   21  องค ์
3. ลายแกะสลกัผา้ทิพย ์  3  องค ์
4. ลายแกะสลกั  10  องค ์
5. ป้ันรักสมุก   1  องค ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



269 
 

6. เขียนลายดว้ยชาด  1  องค ์
7. ลายประดบัดว้ยแกว้จืน  8  องค ์
8. ลายกาบ   1  องค ์
9. ลายกนก   1  องค ์
10. ฐานประดบัแกว้โป่งข่าม  3  องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ   518  องค ์
2. ฐานบวั   176  องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์   6  องค ์ 
4. ฐานขาสิงห์   1  องค ์
5. ฐานกลมลายขา้วหลามตดั 1                   องค ์
6. ฐานหนา้กระดาน  6  องค ์
7. ฐานหนา้กระดานซอ้นชั้น  1  องค ์
8. ฐานหาย   6  องค ์

 
จังหวดัแพร่ - จาํนวนพระพทุธรูปไมท่ี้ใชใ้นการศึกษาเป็นจาํนวนทั้งส้ิน   223 องค ์

อายุ/สมัย 
  เก่าสุด พ.ศ.  2301 (วดัพระหลวง) 
  ใหม่สุด พ.ศ.  2480 (วดัพระหลวง) 

การแสดงปาง 
1. ปางมารวิชยั  223  องค ์

หมายเหตุ  - นิยมถวายพระพทุธรูปเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพทุธรูปพร้อมกบัสาวก 
รูปแบบอทิธิทางศิลปะ  

1. กลุ่มอิทธิพลพระสิงห์ 
2. กลุ่มอิทธิพลไทล้ือเมืองเชียงแสน 
3. กลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์ 
4. กลุ่มลกัษณะพื้นถ่ิน 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน   137  องค ์ 
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด 77  องค ์
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3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก 4  องค ์ 
4. ทารักอยา่งเดียว  3  องค ์
5. ปิดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด 1  องค ์

ลวดลายประดบัตกแต่ง 
1. ลายกลีบบวั   2  องค ์
2. ลายคาํ   2  องค ์
3. ลายแกะสลกั  19  องค ์
4. เขียนลายดว้ยชาด  1  องค ์

ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 
1. ฐานเรียบ   207  องค ์
2. ฐานบวั   3  องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์   3  องค ์ 
4. ฐานขาสิงห์   1  องค ์

เทคนิคการสร้างพระเจ้าไม้ 
1. เทคนิคแสนแสว ้  2  องค ์

 
จังหวดัน่าน - จาํนวนพระพทุธรูปไมท่ี้ใชใ้นการศึกษาเป็นจาํนวนทั้งส้ิน   662 องค ์

อายุ/สมัย 
  เก่าสุด พ.ศ.  2247 (วดัควัะ) 
  ใหม่สุด พ.ศ.  2473 (วดัแกว้นาท่อ) 

การแสดงปาง 
1. ปางมารวิชยั   598  องค ์
2. ปางประทบัยนืเปิดโลก  36  องค ์
3. ปางไสยาสน์   12  องค ์
4. ปางหา้มสมุทร  1  องค ์
5. ปางสมาธิ   15  องค ์

หมายเหตุ  - นิยมถวายพระพทุธรูปเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพทุธรูปพร้อมกบัสาวก 
รูปแบบอทิธิทางศิลปะ  

1. กลุ่มอิทธิพลไทล้ือ เชียงแสน เมืองเลน ล้ือท่าวงัผา ล้ือเมืองน่าน และ
หลวงพระบาง 
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2. กลุ่มอิทธิพลพระพทุธรูปรัตนโกสินทร์ 
3. กลุ่มลกัษณะพื้นถ่ิน 
4. กลุ่มพระพทุธรูปทรงเคร่ืองกษตัริย ์
5. กลุ่มอิทธิพลพม่า 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 
1. ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐาน  87  องค ์ 
2. ปิดทองส่วนองคฐ์านดา้นหนา้ปิดทองหลงัทาชาด  255 องค ์
3. ปิดทองส่วนองคฐ์านดา้นหนา้ปิดทองหลงัทารัก 105 องค ์
4. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  67 องค ์
5. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก   79 องค ์ 
6. ทารักอยา่งเดียว   13 องค ์
7. ปิดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด  9 องค ์
8. ทารักทั้งองค ์ฐานทารักสลบัชาด   2 องค ์
9. ปิดทองทั้งองค ์ฐานทารักสลบัชาด  2 องค ์
10. ทาสีทบั    41 องค ์
11. ทารักในส่วนองค ์ฐานปิดทอง  1 องค ์
12. ไม่มีการลงรักปิดทอง   1 องค ์

ลวดลายประดบัตกแต่ง 
1. ลายแกะสลกักลีบบวั   111  องค ์
2. ลายคาํ    20 องค ์
3. ลายแกะสลกัผา้ทิพย ์   25 องค ์
4. ลายแกะสลกักา้นขด    1 องค ์
5. ลายแกะสลกัลายพรรณพฤกษา  2 องค ์
6. ลายช่องกระจก   1 องค ์
7. ป้ันรักสมุก    1 องค ์
8. ลายประดบัดว้ยแกว้จืน   1 องค ์
9. ลายกนก    1 องค ์
10. ลายเขียนดว้ยสี   1 องค ์
11. ลายวงกลมลอ้มรอบดว้ยใบไม ้  1 องค ์
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ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 

1. ฐานเรียบ   415      องค ์
2. ฐานบวั    194   องค ์
3. ฐานผา้ทิพย ์    36    องค ์
4. ฐานลายพรรณพฤกษา  3  องค ์
5. ฐานหนา้กระดาน   6  องค ์
6. ฐานหนา้กระดานซอ้นชั้น   1  องค ์
7. ฐานแปดเหล่ียม  3  องค ์
8. ฐานส่ีเหล่ียมช่องกระจก     2  องค ์
9. มณฑปปราสาท    1  องค ์
10. ฐานหาย       1  องค ์

เทคนิคการสร้างพระเจ้าไม้ 

1. เทคนิคแสนแสว ้  2  องค ์
 
จังหวดัพะเยาจาํนวนพระพทุธรูปไมท่ี้ใชใ้นการศึกษาเป็นจาํนวนทั้งส้ิน   34 องค ์

อายุ/สมัย 

  เก่าสุด พ.ศ. 2408  (วดัศรีโคมคาํ) 010 
  ใหม่สุด พ.ศ. 2510  (วดัศรีโคมคาํ) 002 

การแสดงปาง 

1. ปางมารวิชยั    34 องค ์
รูปแบบอทิธิทางศิลปะ  

1. กลุ่มอิทธิพลไทล้ือ 
2. กลุ่มลกัษณะพื้นถ่ิน 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 

1. ปิดทองทั้งองค ์   9 องค ์
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  2 องค ์
3. ปิดทองในส่วนพระวรกายจีวรทาชาด  2 องค ์
4. ทารักทั้งองค ์   1 องค ์
5. ทาสีพระวรกายสีขาว จีวรสีเหลือง  11 องค ์
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6. ทาสีพระวรกายสีขาว จีวรสีนํ้าตาล  7 องค ์
ลวดลายประดบัตกแต่ง 

1. ลายแกะสลกัฐานบวั   7 องค ์ 
ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 

1. ฐานเรียบ    26 องค ์
2. ฐานบวั    7 องค ์

 
จังหวดัเชียงรายจาํนวนพระพทุธรูปไมท่ี้ใชใ้นการศึกษาเป็นจาํนวนทั้งส้ิน   38 องค ์

อายุ/สมัย 

  เก่าสุด พ.ศ.  2458  (วดัฝ่ังต้ืน) 006 
  ใหม่สุด พ.ศ.  2468 (วดัฝ่ังต้ืน) 021 

การแสดงปาง 

1. ปางมารวิชยั   38 องค ์
รูปแบบอทิธิทางศิลปะ  

1. กลุ่มอิทธิพลไทล้ือ 
2. กลุ่มลกัษณะพื้นถ่ิน 

เทคนิคการประดับตกแต่ง 

1. ปิดทองทั้งองค ์   12 องค ์
2. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด  15 องค ์
3. ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทารัก  6 องค ์
4. ทารักทั้งองค ์   1 องค ์
5. ทาชาดทั้งองค ์   1 องค ์
6. ทาสีพระวรกายสีขาว จีวรสีเหลือง  3 องค ์

ลวดลายประดบัตกแต่ง 

1. ลายแกะสลกัฐานบวั   4 องค ์ 
2. ลายคาํรูปสตัว ์   2 องค ์
3. ลายเขียนสีรูปดอกไมสี้กลีบ  1 องค ์
4. ลายเขียนดว้ยชาด   3 องค ์
5. ลายประดบักระจก   2 องค ์
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ลกัษณะฐานพระพุทธรูป 

1. ฐานเรียบ    34 องค ์
2. ฐานบวั    4 องค ์

 
 อาจกล่าวโดยสรุปว่าจากขอ้มูลที่ทาํการศึกษาไดก้ล่าวถึงรูปแบบ เทคนิค และการ
ประดบัตกแต่ง ของพระพุทธรูปไมล้า้นนาพบว่าจาํนวนตวัอยา่งท่ีนาํมาศึกษามีอยูจ่าํนวน 1989 
องค  ์จาก 7 จงัหวดัภาคเหนือ โดยมีอายเุก่าที่สุดประมาณ 307 ปี ในปีพ.ศ. 2247 พบที่วดัควัะ 
อาํเภอท่าวงัผาจงัหวดัน่านถือไดว้่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าที่สุดเท่าที่เจอในขณะน้ี  และพบกลุ่ม
พระพุทธรูปที่ใหม่ที่สุดประมาณ  42 ปี ในปี พ.ศ. 2512  การสร้างพระพุทธรูปถวายให้กบั
พระพุทธศาสนาไดเ้ร่ิมหายไปจากคติที่สืบทอดกนัมาแต่เดิมซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแลงในเร่ืองของ
สถาบนัสงฆใ์นลา้นนาในช่วงเวลาน้ี โดยน่าจะเร่ิมจากการเขา้มามีอิทธิพลของสถาบนัสงฆข์อง
ภาคกลางที่เขา้มามีอิทธิพลในสถาบนัสงฆใ์นลา้นนา ประกอบกบัการยกเลิกการใชอ้กัษรธรรม
ลา้นนา ตั้งแต่ยคุสมยัรัชการท่ี 5 ไปจนถึงในยคุของ หลวงพิบูลสงครามไดข้ึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี 
ท่ียาวนาน เกิดการสร้างชาติในเร่ืองของความเป็นไทย ทุกคนตอ้งใชภ้าษาเดียวกนั อกัษรเดียว ซ่ึง
ส่ิงน้ีอาจจะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงเร่ืองของศาสนาในลา้นนาเป็นอยา่งมากซ่ึงผูศึ้กษาจะได้
กล่าวต่อไปในบทวิเคราะห์ 
 รูปแบบของพระพุทธรูปไมใ้นลา้นนานั้น สามารถจาํแนกไดห้ลายกลุ่มสกุลช่างทั้งท่ี
เป็นแบบช่างราษฏร์ ช่างหลวง  ที่มีความหลากหลายมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง ซ่ึงประกอบได้
ดว้ยกลุ่มพระพุทธรูปปางมารวิชยั 1825 องค ์ปางสมาธิ 29 องค ์ปางไสยาสน์ 25 องค ์ปางห้าม
ญาติ 11 องค ์ปางเปิดโลก 89 องค ์ปางรําพึง 1 องค ์ปางห้ามแก่นจนัทร์ 6 องค ์ปางประทานอภยั 2 
ปางห้ามสมุทร 1 และสามารถจาํแนกได ้7 กลุ่มดว้ยกนัคือ 1. กลุ่มอิทธิพลพระพุทธรูปเชียงแสน
สิงห์หน่ึง  2.กลุ่มอิทธิพลพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์สอง   3.กลุ่มอิทธิพลพระเจา้ไทล้ือ 4.กลุ่ม
อิทธิพลพระเจา้ลา้นชา้ง 5. กลุ่มอิทธิพลพระเจา้พม่า 6. กลุ่มอิทธิพลพระเจา้รัตนโกสินทร์ 7. กลุ่ม
ลกัษณะช่างพื้นถ่ิน 8. กลุ่มอิทธิพลพระเจา้ลวัะ 
 เทคนิคการประดบัตกแต่งนั้นค่อนขา้งมีหลายเทคนิคท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัไป 
โดยเทคนิคท่ีนิยมมากคือ ปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐานมีอยูจ่าํนวน 606 องค ์ปิดทองในส่วนองคฐ์าน
ดา้นหนา้ปิดทอง ฐานดา้นหลงัทาชาด 255 องค ์ ปิดทองในส่วนองคฐ์านดา้นหนา้ปิดทอง ฐาน
ดา้นหลงัทารัก 105 องค ์ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐานทาชาด 480 องค ์ปิดทองในส่วนองคแ์ต่ฐาน
ทารัก 208 องค ์ทารักอยา่งเดียว 31 องค ์ปิดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด 34 องค ์ทารักทั้งองค ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



275 
 

ฐานทารักสลบัชาด 2 องค ์ปิดทองทั้งองคส์ลบัชาด 2 องค ์ทารักในส่วนองคฐ์านปิดทอง 1 องค ์ทา
ชาดทั้งองค ์1 องค ์ ทาสีทบั 41 องค ์ทาสีพระวรกายสีขาว จีวรสีเหลือง 13 องค ์ทาสีพระวรกายสี
ขาว จีวรสีนํ้ าตาล 7 องค ์ทาสีทองส่วนจีวรฐานทารัก 3 องค ์ทาสีทองส่วนจีวรฐานทาชาด 2 องค ์
และไม่มีการลงรักปิดทอง 1 องค ์
 ลวดลายประดบัตกแต่งนั้นมกัจะไม่ค่อยนิยมเน่ืองจากจากฐานที่รองรับนั้นมกัจะมี
การจารึกคาํถวาย แต่ก็ยงัพบว่ามีการทาํลวดลายค่อยขา้งหลากหลายอยู ่โดยเฉพาะลายแกะสลกั
กลีบบวัหรือฐานบวัทั้งฐานดา้นหนา้และดา้นหลงัมีจาํนวนทั้งส้ิน 210 องค ์ลายคาํ 45 องค ์ลาย
แกะสลกัผา้ทิพย ์47 องค ์ลายแกะสลกั 11 องค ์ลายป้ันรักสมุก 2 องค ์ลายเขียนดว้ยชาด 2 องค ์
ลายประดบัดว้ยกระจกจืน 9 องค ์ลายกาบ 1 องค ์ลายกนก 2 องค ์ลายประดบัดว้ยแกว้โป่งข่าม 3 
องค ์ลายกา้นขด 1 องค ์ลายพรรณพฤกษา 2 องค ์ลายช่องกระจก 1 องค ์ลายเขียนสี 2 องค ์ลาย
วงกลมลอ้มรอบดว้ยใบไม ้1 องค ์และลายประดบักระจก 2 องค ์
 ลกัษณะฐานของพระพุทธไมน้ั้นมกัจะมีการจารึกบริเวณฐานดา้นหนา้ และดา้นหลงั 
ทาํให้ช่างนิยมทาํฐานดา้นหนา้ ดา้นหลงัเรียบ หรือดา้นหลงัเป็นฐานบวั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
พระพุทธเจา้ท่ีประทบันัง่บนฐานปัทม(์ฐานบวั) นอกจากฐานบวัแลว้ยงัพบว่ามีการทาํฐานรองรับ
พระพุทธรูปไมค้่อนขา้งท่ีจะมีความหลากหลายตามท่ีช่างไดจิ้นตนาการสร้างสรรคข้ึ์นตามความ
งามท่ีเคยพบเห็น ซ่ึงจะมีการจาํแนกฐานดงัต่อไปน้ี ฐานดา้นหนา้เรียบ 1317 องค ์ฐานบวั 389 องค ์
ฐานผา้ทิพย  ์46 องค  ์ฐานลวดลายพรรณพฤกษา 2 องค  ์ฐานหนา้กระดาน 15 องค  ์ฐานหนา้
กระดานซอ้นชั้น 2 องค ์ฐานแปดเหลี่ยม 3 องค  ์ ฐานส่ีเหลี่ยมช่องกระจก 2 องค ์ฐานขาสิงห์ 2 
องค ์ฐานกลมลาย ขา้วหลามตดั 1 องค ์ฐานหนา้กระดานหกเหล่ียม 18 องค ์และฐานท่ีหลุดหายไป 
6 องค ์
 ดงันั้นการสร้างพระพุทธรูปในลา้นนาจากขอ้มูลทางดา้นจารึกที่เก่าสุดในปี พ.ศ. 
2247 เร่ือยมาจนถึงปี พ.ศ. 2522 การสร้างพระพุทธรูปไมไ้ดค้่อยลดความนิยมลง ทาํให้รูปแบบ
งานช่างขาดการสืบเนื่องจนทาํให้องคค์วามรู้นั้นไดสู้ญหายไป แต่หลกัฐานที่มีอยูก่ ็เป็นส่ิงท่ี
สามารถยืนยนัไดว้่าความหลากหลายทางดา้นรูปแบบของพระพุทธรูปไมน้ั้นค่อนขา้งมีลกัษณะ
เฉพาะท่ีสามารถจาํแนกให้เห็นถึงอิทธิพลทางศิลปะท่ีปรากฏอยูใ่นตวัองคพ์ระพุทธรูปทาํให้เห็น
ถึงความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีค่อนขา้งมาความหลากหลายจนทาํให้เกิดการผสมผสานอยา่งมากมาย 
ในส่วนเทคนิคการประดบัตกแต่งจากการขอ้มูลสถิติพบว่าเทคนิคน้ีในลา้นนามีความใกลเ้คียงกนั
เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีนาํมาสร้าง เป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติยางรักท่ีให้สีดาํ และแร่สีแดง(ชาด)  วสัดุ
สองอยา่งน้ีสามารถผสมกนัไดเ้ท่านั้น สีอื่นไม่สามารถผสมกนัไดจ้ึงทาํให้พื้นสีที่ปรากฏในองค์
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พระพุทธรูปนั้นมีอยูส่องสี คือสีแดง กบัสีดาํ เพิ่มเติมโดยการปิดทองลงบนองคพ์ระอาจจะมีการ
ปิดทั้งองคจ์นถึงฐาน หรือปิดส่วนองค ์แต่ฐานทางรัก หรือชาดก็ไดข้ึ้นอยูก่าํลงัทรัพยข์องผูส้ร้าง
ถวาย บางคร้ังพบว่ามีปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐานดา้นหนา้เพื่อเนน้จารึกการถวายให้ชดัเจนแต่ฐาน
ดา้นหลงัชาด หรือรัก ซ่ึงมกัจะพบในกลุ่มพระพุทธรูปไมใ้น จงัวดัน่าน หรือบางทีก็พบว่ามีการทา
รักทั้งองค ์ชาดทั้งองค ์ส่ิงน้ียอ่มแสดงใหใ้ห้เห็นถึงผูถ้วายอาจจะไม่มีกาํลงัทรัพยพ์อท่ีจะนาํทองมา
ติด แต่การการถวายก็ยอ่มไดอ้านิสงส์เท่ากบัคนอื่นที่ถวาย ส่วนการประดบัตกแต่งนั้นก็จะเป็น
เทคนิคท่ีพบทัว่ไปในงานพุทธศิลป์ท่ีปรากฏอยูต่ามวดัต่างๆในลา้นนา โดยดึงลกัษณะบางประการ
ท่ีช่างชาํนาน และเห็นว่ามีความสวยงามมาประดบัตรงฐาน ไม่ว่าจะเป็นลายบวั ลายคาํ ลายกนก 
ลายช่องกระจก ลายการขด ลายท่ีประดบักลีบดอกดว้ยแกว้จืน ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีเจอในส่วนหนา้บนั
วิหาร ถูกนาํวงทาํเป็นกลีบดอกบวับนฐานรองรับองคพ์ระ ท่ีสามารถตีความไดว้่า แท่นแกว้ (แท่น
ท่ีประดบัไปดว้ยแกว้หลากสี) และลายป้ันดว้ยรักสมุกซ่ึงเป็นที่ปรากฏอยูแ่ลว้ในลวดลายปูนป้ัน
ในลา้นนาก็ไดม้ีการนํามาป้ันเป็นรูปกลีบบวัคว ํ่าบวัหงายขนาดใหญ่ คลา้ยกบัแท่นแกว้พระ
ประธานวดัแบบลา้นนาในยคุคลาสิกก็ว่าได ้เทคนิคสุดทา้ยที่นิยมในกลุ่มพระพุทธรูปเชียงใหม่
ลาํพูน ลาํปาง คือการนาํหินควอตส์(แกว้โป่งข่าม) ใส นาํมาประดบัตรงฐานเป็นเมด็กลมๆรอบ
ฐาน หรือเรียงแถวเดียวกนัสามเมด็ และพบว่ามีการนาํแร่ชนิดน้ีทาํเป็นพระรัศมีท่ีเห็นชดัเจน คือ
กลุ่มพระพุทธรูปอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง และจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีวดัดอกคาํ ในส่วนฐานรองรับ
องคพ์ระพุทธรูปส่วนมากมกัจะทาํฐานดา้นหนา้เรียบท่ีมีมากถึง 1317 องค ์เน่ืองจากไดมี้การจารึก
อกัษรธรรมลา้นนาถึงวตัถุประสงคใ์นการสร้างถวาย จารึกไดก้ล่าวถึงวนั เดือน ปี ช่ือสัทธา และ
วตัถุประสงคใ์นการถวาย ทาํให้มีการทาํฐานดา้นหนา้ให้เรียบรองรับการจารจารึกลงไป ลองลงมา
จะทาํเป็นฐานปัทมแ์ต่ก็พบว่ามีการจารึกบริเวณฐานหนา้กระดานบริเวณพื้นท่ีว่าง นอกจากน้ีก็มี
การรับอิทธิพลภายนอกคือการทาํฐานแบบนิยมในศิลปะอยธุยา-รัตนโกสินทร์ เป็นฐานผา้ทิพยท่ี์
เก่าสุดในปี พ.ศ. 2247  ฐานขาสิงห์ที่นิยมในสมยัอยธุยาตอนปลายไปจนถึงตน้รัตนโกสินทร์ 
นอกจากรูปแบบฐานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ก็จะมีฐานอีกหลากลาย ไม่ว่จะเป็นฐานหนา้กระดานซอ้น
ชั้นกนัข้ึนไปหลายชั้น ฐานแปดเหลี่ยม ฐานช่องกระจกแบบจีน และฐานวงกลมทาํเป็นลาย
สามเหลี่ยมหยกัเป็นรูปฟันปลารอบฐานมีการนาํแกว้จืน(กระจกจืน) ประดบัตรงกรอบส่ีเหลี่ยม
ขา้วหลามตดัโดยตวัประสานระหว่างแกว้กบัไมก้็น่าจะเป็นยางไม  ้หรือยางรักในการเช่ือมต่อ
เน่ืองจากยงัปรากฏในส่วนท่ีแกว้จืนหลุดออกมา อาจกล่าวสรุปไดว้่าจากท่ีลา้นนาในยคุฟ้ืนฟูไดเ้ท
ครัวจากหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุทาํให้งานพุทธศิลป์มีความหลากหลายตามกลุ่มคนท่ีสร้างทั้งท่ีมีความ
ชาํนานและไม่ชาํนานแต่ส่ิงน้ีก็สามารถยืนยนัของสกุลช่างใหม่ที่เกิดข้ึนมาแทนท่ีสกุลช่างในยคุ
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ราชวงศม์งัรายท่ีนิยมสร้างพระพุทธรูปดว้ยพระพุทธรูปสาํริด กลบักลายมาเป็นกลุ่มพระพุทธรูปท่ี
สร้างดว้ยวสัดุท่ีทาํดว้ยไมเ้ป็นจาํนวนมากในห้วงเวลา 200 ปีท่ีผา่นมา ผูศึ้กษาจึงจดัไดว้่าศิลปะใน
ยคุน้ีเรียกว่า “ ศิลปะล้านนายุคฟ้ืนฟู ”  
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บทที ่6 
คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคติการสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนาผูศึ้กษาไดเ้ร่ิมเก็บขอ้มูลจาก

จงัหวดัเชียงใหม่ก่อนเน่ืองจากเป็นเมืองศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมยัราชวงศ์มงัราย 
จนกระทัง่ในสมยัราชวงศเ์จา้เจด็ตน ต่อดว้ยจงัหวดัลาํพนู ลาํปาง แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย  ผู ้
ศึกษาจะกาํหนดพื้นท่ีในการศึกษาแบ่งเขตการปกครองในปัจจุบนั คือแบ่งเป็นจังหวดั ตามท่ี
พระพทุธรูปไมป้รากฏเพื่อง่ายต่อการศึกษาเร่ืองราวของการสร้างในแต่ละพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  172 พระพทุธรูปไมว้ดันาคตหลวง อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 

 
ในการศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปไมจ้ากจารึกตรงบริเวณฐานรองรับองคพ์ระ ผู ้

ศึกษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลถอดจารึกอกัษรธรรมลา้นนา โดยผูมี้ความเช่ียวชาญทางดา้นภาษามา
ช่วยในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงจาํนวนจารึกท่ีพบบนฐานพระพุทธรูปไม ้ใน 7 จงัหวดัภาคเหนือ มี
จาํนวนทั้งหมด  661 องค ์จงัหวดัเชียงใหม่   29  องค ์จงัหวดัลาํพนู  95 องค ์จงัหวดัลาํปาง  208 องค ์
จงัหวดัแพร่ 202 องค ์จงัหวดัน่าน 75องค ์จงัหวดัพะเยา 30 องค ์และจงัหวดัเชียงราย 22  องค ์ซ่ึง
ผูว้ิจัยได้วิธีสุ่มตวัอย่างโดยการเลือกจารึกท่ีมีความแตกต่างจากจารึกอ่ืนเป็นตัวแทนในแต่ละ
ช่วงเวลา 50 ปี เพื่อผูศึ้กษาจะได้จาํแนกขอ้มูลในแต่ละพื้นท่ีว่ามีความเหมือนและแตกต่างกัน
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อย่างไรแลว้ศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปไมจ้ากจารึกท่ีเก็บตวัอย่างทั้งหมดเพื่อท่ีจะไดท้ราบ
วตัถุประสงคข์องการสร้างของคนในอดีต ซ่ึงจะไดน้าํเสนอดงัต่อไปน้ี 

 
ลกัษณะการจารึกทีป่รากฏบนฐานพระพุทธรูปไม้ 

พระพุทธรูปไมใ้นลา้นนาส่วนมากมีจารึกท่ีฐาน บอกคาํปรารถนาของผูส้ร้าง  ระบุวนั
เดือนปีท่ีสร้างซ่ึงจารึกดงักล่าวเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการศึกษาประวติัของพระพุทธรูปตลอดจน
มิติทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนในหว้งเวลาแห่งการสร้างพระพทุธรูปไมน้ั้น 

การจารึกขอ้ความท่ีฐานพระเจา้ไมมี้อยู ่ 2 วิธี คือ วิธีแรก เม่ือเตรียมพื้นผวิท่ีฐานไวจ้น
เรียบดีแลว้ก็ลงรัก ลงชาด ปิดทองใชห้มึกท่ีมีสีตดักบัสีทอง เช่น สีดาํ นํ้ าตาลหรือแดงเขม้ เขียน
ขอ้ความตามท่ีตอ้งการ วิธีการดงักล่าวน้ีหมึกมกัจะลบเลือนง่าย ซ่ึงวิธีการน้ีพบไม่มากนกั 

อีกวิธีการหน่ึง ใชเ้หลก็จาร (เหลก็ท่ีจารคมัภีร์ใบลาน) จารึกขอ้ความบนพื้นผวิท่ีเตรียม
ไว ้วิธีการน้ีจะไดต้วัอกัษรคมชดัมาก เพราะสีดาํของรักหรือสีแดงของชาดท่ีอยูลึ่กลงไปจะตดักบัสี
ทองของทองคาํเปลวท่ีปิดอยู่ส่วนนอกสุดของพ้ืนผิว แต่การจารบนฐานพระพุทธรูปบางองคท่ี์ใน
ขณะท่ีรักและชาดยงัไม่แห้งสนิท รักและชาดจะไหลลบร่องท่ีจารึก ทาํให้ตวัอกัษรลบเลือนได้
เช่นกนั 

การจารึกขอ้ความ ถา้เตรียมพื้นผิวฐานพระเจ้าไมไ้วโ้ดยรอบก็จะจารึกตามเน้ือท่ี
ทั้งหมด โดยเร่ิมตน้ท่ีมุมบนสุดดา้นขวาของฐานแลว้เขียนเวียนไปโดยรอบเป็นวงกลม เม่ือบรรจบ
ตรงจุดเร่ิมตน้ก็จะเล่ือนลงมาอีกบรรทดัหน่ึงจนจบขอ้ความ แต่ถา้เตรียมพื้นผวิเฉพาะดา้นหนา้ก็จะ
จารึกเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเตรียมไว ้โดยเร่ิมจารึกตั้งแต่มุมบนสุดดา้นขวาเช่นเดียวกนั บางองคต์กแต่ง
ฐานะเป็นชั้นเป็นเชิง ปิดกระจกหรือลวดลายอ่ืน ๆ อย่างพระเจา้ไมล้ื้อหรือพม่า ก็จะเตรียมพื้นท่ี
จารึกไวท่ี้ฐานดา้นหลงัความยาวของเน้ือหาท่ีจารึก ขนาดตวัอกัษรกาํหนดให้เหมาะสมกบัขนาด
ขององคพ์ระ ฐานพระเจา้ไมส่้วนมากจึงไม่นิยมตกแต่งประดบัประดา เพราะจะทาํใหเ้สียพื้นท่ีจารึก
ขอ้ความ อกัษรท่ีใชจ้ารึกขอ้ความท่ีพบมากท่ีสุดคือ อกัษรธรรมลา้นนา หรือ ตวัเมือง ซ่ึงบางท่าน
เรียกวา่ ตวัธรรมพระเจา้ นอกจากน้ียงัพบอกัษรไทขึนท่ีใชใ้นเขตจงัหวดัเชียงตุง ประเทศพม่า อกัษร
ล้ือเก่าท่ีใชใ้นกลุ่มไทล้ือ และอกัษรไทยใหญ่ท่ีใชใ้นกลุ่มไทใหญ่ 

คาํจารึกท่ีฐานพระเจา้ไม ้ส่วนมากมีใจความเหมือนกนั หรือคลา้ยกนั คลา้ยกบัเป็น
ขนบการจารึก กล่าวคือ มกัมีขอ้ความบอกวนัเดือนปีท่ีสร้าง เจา้ศรัทธา หรือ นามผูส้ร้าง พร้อมคณะ 
ส่ิงท่ีสร้าง เจตนาการสร้าง คาํปรารถนาของผูส้ร้าง และคาํบาลี ซ่ึงมกัจะเรียงลาํดับในทาํนอง
เดียวกนัเสมอ เช่น 
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“ จลุศักราชได้ ๑๒๙๒ ตัว ปลีกดสง้า เดือน ๕ ขึ้น ๑๕ คํ่า พร่ําว่าได้ เมงวัน ๒ ยามกอง
งาย ปถมมูลสัทธา หมายมีน้อยสมเปนเคล้าพร้อมภริยาลูกเต้าชุคน ค็ได้ส้างพุทธรูปพมิพาสารูปเจ้า
องค์ ๑ เพื่อว่าจักทานไว้คํ้าชูสาสนา ๕๐๐ พระวัสสา แล ขอห้ือได้สุข ๓ ประการอันมีนิพพานเปนย
อดแด่เทอิะ นิพพานัง ปรมัง สุขัง ” 

 
ระเบียบวธีิการจารึก 

1.ตวัอกัษร อกัษรท่ีนิยมใชใ้นการจารึกบนฐานพระเจา้ไมน้ั้นทั้งหมดเป็นอกัษรธรรม
ลา้นนาเป็นจาํนวน 661  องค ์

2. ภาษาท่ีนิยมใชใ้นการจารึกส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยยวนหรือภาษาไทยถ่ินเหนือ และ
ภาษาไทยยวนควบคู่ไปกบัภาษาบาลี 

3.ลาํดบัในการจารึก การเรียงลาํดบัของเน้ือหาจารึกบนฐานพระเจา้ไม ้สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ตอนคือ ตอนแรกกล่าวถึงวนั เดือนปี ในการสร้าง ตอนท่ีสองกล่าวถึงเจา้ศรัทธาผูถ้วาย ตอน
ท่ีสามประกาศเจตนารมณ์ในการถวายว่าปรารถนาอะไรในการถวาย ดงัตวัอยา่งเช่น ปรารถนาเพื่อ
นาํพาไปอยู่พระนิพาน และปรารถนาไดเ้กิดเป็นพระอรหันตใ์นสาํนกัพระศรีอาริย ์คาํขอต่างๆนั้น
ลว้นแลว้แต่ตอ้งการพบแต่ส่ิงดีๆรวมไปถึงอุทิศผลบุญใหแ้กผู้ล่้วงลบัและผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยู ่
 
การอ่านอกัขระทีจ่ารึก 
 ความยากของการอ่านจารึกพระเจา้ไม ้เกิดจากอกัขระท่ีจารไม่ชดัเจน ลบเลือนหรือ
ชาํรุดเสียหายไป แต่เน่ืองจากถอ้ยคาํจารึกมกัซํ้ ากนั บางคาํท่ีลบเลือนจึงเดาได ้เช่น จุลสักกราช 
หมายมี สัทธา , สุข 3 ประการ, เมืองฟ้า, นิพพาน เป็นตน้ ถา้ตวัเลขบางตวัในปีจุลสักราชหายไป  
ตอ้งอาศยัการเทียบเคียงกบัตารางคาํนวณหนไท ของอาจารย ์ทวี สว่างปัญญางกูร   ส่วนขอ้ความท่ี
ไม่สามารถเดาไดก้็คงเป็นช่ือบุคคลหรือเจตนาการสร้างเพราะมีลกัษณะเฉพาะราย มีบา้งท่ีอ่านได้
บางขอ้ความ ถา้อกัขระชดัเจนกอ็าจจะอ่านจบในเวลาอั้นสั้น หากมีท่ีลบเลือนหรือคราบสกปรกต่าง
ปิดทบัตวัอกัขระ ก็ตอ้งขจดัคราบออกเสียก่อน โดยใชแ้ปรงปัดฟุ่น ออกหรือคราบสรกปกฝังแน่น 
จะใชแ้อลกอฮอลผ์สมกบันํ้า คร่ึงต่อคร่ึงแลว้ใชส้าํลีชุบแลว้เช็ดออกจะเห็นตวัอกัขระชดัเจนข้ึน การ
อ่านอกัขระมกัจะอ่านขา้งบนวนลงมาขา้งล่าง หรือถา้เป็นฐานหนา้กระดานทั้งท่ีเป็นวงกลมและคร่ึง
วงกลมใหอ่้านจากดา้นซา้ยขององคพ์ระวนมาทางดา้นขวา1 
 
                                                            

1 วิลกัษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา, (เชียงใหม่: สุริวงคบุ์ค๊เซนเตอร์, 2554), 112. 
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ภาพท่ี 173  การอ่านอกัขระท่ีจารึกบนฐานพระพทุธรูปไม ้โดยผูท่ี้มีคาํชาํนาญในตวัอกัษรธรรม
ลา้นนา อาจารยภู์เดส แสนสา จากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 
คาํจารึกฐานพระพุทธรูปไม้ 
 คาํจารึกฐานพระเจา้ไมส่้วนมาก มีใจความเหมือนกนัหรือคลา้ยๆกนั ซ่ึงเป็นขนบของ
การจารึก กล่าวคือ มีขอ้ความเรียงลาํดบัตามน้ี วนั เดือน ปีท่ีสร้าง เจา้สัทธาหรือนามผูส้ร้างพร้อม
คณะ ส่ิงท่ีสร้าง เจตนาการสร้าง คาํปรารถนาของผูส้ร้าง และคาํบาลี บางองคอ์าจมีเพียงตอนใดตอน
หน่ึง เช่น มีแต่ปีท่ีสร้าง หรือนาผูส้ร้าง เป็นตน้  ตวัอย่างคาํจารึกฐานพระเจา้ไมอ้งคห์น่ึง อาจารยว์ิ
ลกัษณ์ ศรีป่าซาง ปริวรรตเม่ือ พ.ศ. 2547 ท่ีร้านยา่นตลาดไนบาร์ซ่า ไดข้อ้ความดงัน้ี    

“สักราชได้ 1238 ตัว (พ.ศ. 2419) ปลีสนํา ขอมภิไส ไทภาสาว่าปลีรวยไจ้ เดือนยี่เป็ง
เมงวัน 4 ไทกดเม็ด ปถมมูลสัทธาหมายมี ทุอินทปัญญาเป็นเคล้าพร้อมกบัด้วยแม่และน้องชู่ตนค็มา
ได้สร้างยงัพทิพาพุทธรูปเจ้าองค์ 1 ต้ังอยู่ในสาสนาพระโคตรมะตราบเท้า 5000 พระวัสสา คํามักคํา
ปรารถนาแห่งข้าน้ี ขอเอาสุข 3 ประการ สุขอันมีในช้ันฟ้า และเมืองคนอันมีเนรพานเป็นยอด  นิพ
พานํ  ปรมํ สุขํ” 

    หรือ 

“จลุสักราชได้ 1292 ตัว (พ.ศ. 2473)  ปลีกดสง้า เดือน 5 ขึ้น 15 คํ่า พร่ําว่าได้ เมงวัน 2 ยาม
กองหงาย ปถมมูลสัทธาหมายมีน้อยสมเป็นเคล้าพร้อมภริยาลกูเต้าชุตน คไ็ด้สร้างยงัพุทธรูปพมิพา
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สารูปเจ้าองค์ 1 เพือ่จักทานไว้คํ้าชูสาสนา 5000 พระวัสสา และขอห้ือได้สุข 3 ประการ มีนิพานเป็น
ยอดแด่เทอะ นิพพานํ บรมํ สุขํ” (พระเจา้ไมห้นา้ตกั 7 น้ิว วดัหนองเจดีย ์อ. ป่าซาง จ.ลาํพนู อาจารย์
วิลกัษณ์ ศรีป่าซางปริวรรตเม่ือ พ.ศ. 2539) 

 
บอกวนัเดือนปีทีส่ร้าง    
ส่วนมากจะข้ึนดว้ยปีจุลสักราช นิยมจารึกว่า จุลสักกราชได,้ สักราชได,้ จุฬสักกราช, 

จุลสกพะทะ ตามดว้ย  ตวัเลขปี (ตวัเลขปีจุลสกัราช บวก 1181 จะเป็นปีพทุธศกัราช) ช่ือปีหนไท ช่ือ
เดือน หรือ ลาํดบั เอน (เช่น เดือน 4 เดือน  5 การนบัเดือนจะเร็วกว่าภาคกลาง 2 เดือน) บอกวนั ใช้
การนบัแบบมอญ เช่น เมงวนั ตามดว้ย ตวัเลขลาํดบัวนั เช่น วนั 1 คือวนัอาทิตย ์จนถึงวนั 7 คือวนั
เสาร์  ตามดว้ย วนัไท ไทรรวยสี (มีบางองคบ์อกเวลา ฤกษย์ามการสร้าง) ดงัตวัอยา่ง 

“สักราชได้ 1256  ตัว (พ.ศ. 2437) ปลีกาบสง้า เดือน 6 เพง็ เม็งวัน 1 ไทรวายสี ฤกษ์ได้ 
10 ตัว มูลสัทธา พีน้่อยตาเว็ก (?) เป็นเคล้า ภริยาลูกเต้าญาติการพีน้่องพ่อแม่ชู่ตนค็ได้สร้างยังพุทธ
รูปเจ้าองค์น้ีไว้คํ้าชูสาสนาตราบต่อเท้า 5000 พระวัสสา ขอห้ือเป็นผลานิสงส์แก่ผู้ ข้าทังหลาย นิพ
พานํ ปรมํสุขํ....(พระเจ้าไม้แก่นจันทร์หน้าตัก 3 น้ิว คุณธงชัยระมิงค์วงศ์มอบให้ อาจารย์วิลักษณ์ 
ศรีป่าซาง เม่ือ16 เมษายน 2540) 

และบางองคบ์อกปี พทุธศกัราชนบัถอยหลงั ตวัอยา่งพระเจา้ไมอ้งคห์น่ึงท่ีวดัพนัเตา อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ อาจารยฮ์นัส์ เพนธ์ ปริวรรตไวด้งัน้ี 

“อดีตะสาสนาคลาล่วงแล้วได้ 2415 พระวัสสา ปลาย 6 เดือน ปลาย 15 วัน นับแต่วันน้ี
คืนหลัง อนาคตะสาสนาจักมาพายหน้า 2584 พระวัสสา ปลาย 5 เดือน ปลาย 15 วัน นับแต่วันพรุก
ไพ” (พระพุทธศาสนาผ่านมาแลว้ 2415 ปี 6 เดือน 15 วนั นับแต่วนัน้ีคือหลงัในอนาคตพระพุทธ
สาสนาจะมีอีก 2584 พระวสัสา 5 เดือน 15 วนั นบัตั้งแต่พรุ่งน้ีไป) 

วนัเดือนปีท่ีสร้างปรากฏบนฐานพระเจา้ไมเ้หล่าน้ี น่าจะเป็นวนัท่ีถวายพระเจา้ไวก้บั
ศาสนามากว่าเป็นวนัท่ีเร่ิมแกะสลกัหรือวนัท่ีแกะทั้งส้ินเพราะส่วนมากท่ีปรากฏมกัจะเป็นวนัเดือน
เพญ็หรือวนัข้ึน 15 คํ่า ซ่ึงเป็นวนัศีล และท่ีปรากฏซํ้ ามากท่ีสุดคือเดือนยีเ่ป็ง  (วนัเพญ็เดือน 12) เป็น
วนัท่ีชาวลา้นนานิยมทาํบุญถวายทานพระเจา้ไมก้นัมาก หากผูส้ร้างตอ้งการไดรั้บอานิสงส์มากก็จะ
สร้างพระเจา้ไมใ้หเ้สร็จส้ินภายในวนัเดียว เรียกวา่พระเจา้ทนัใจ ผูจ้ารึกวนัเดือนปี กจ็ะบอกวา่ สร้าง
เสร็จภายในวนัเดียว บางองคก์บ็อกเวลาสร้างอยา่งละเอียด เช่น  

“ปีเต่าสี เดือน 6 เพง็ เมงวนั 5 ไทยกาบเสด ติถี 15 ตวั นาที ติถี 26 ตวั ฤกษ ์10 ตวันาที 
ฤกษ ์49 ตวั...”  
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บอกนามผู้สร้างพร้อมคณะ 
การบอกนามผูส้ร้างพระเจา้ไมเ้พื่อถวายไวแ้ก่พระศาสนา นิยมข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า ปถม

มูลสัทธา หมายมี ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้เป็นตน้คิด ผูท่ี้เป็นประธานในการสร้าง บางองคก์็อาจจะใชค้าํว่า 
มูลลสัทธา หรือสัทธา  จากนั้นจะลาํดบัคณะศรัทธาท่ีมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือเป็นเจา้สัทธาใน
การสร้างหรือร่วมกนัถวาย จะใชค้าํว่าพร้อมดว้ย หรือพร้อมกบัดว้ย ตามดว้ยนามสามญั หรืท่ีบอก
ช่ือเลยกมี็ ตวัอยา่งเช่น  

“ปถมมูลสัทธาหมายมี อ้ายตําอ้าย เป็นเคล้า (ต้นคิด) พร้อมด้วยภริยาลูกเต้า พ่อแม่พี่
น้องชุตน” (ทุกคน)  (อาจารยว์ิลกัษณ์ ศรีป่าซาง อ่านท่ีไร่แม่ฟ้าหลวง มีนาคม 2542) 

หรือ 
“ ปถมมูลสัทธาผู้ ข้าทังหลาย ทังพายใน (เหล่าภิกษุทั้งหลาย) แลพายนอก (เหล่า

ชาวบ้านทั้งหลาย) วันตกวันออกคอกใต้แลหนเหนือภายในมี ....” (อาจารยว์ิลกัษณ์ ศรีป่าซาง อ่าน
กนัยายน 2539) 

การบ่งบอกช่ือนามผูส้ร้างหรือนามประธานการสร้าง น่าจะหมายถึงผูน้าํพระพุทธรูป
ไมม้าถวายมากกว่าจะเป็นนามของผูแ้กะ และอาจจะเป็นไปไดท่ี้ผูแ้กะกับผูถ้วาย รวมทั้งผูจ้าร
ขอ้ความ เป็นคนๆเดียวกนั หรืออาจต่างคนกนั แต่ส่ิงท่ีเป็นไปไดม้ากกว่าคือ ในชุมชนนั้นมีสล่า
หรือช่างแกะคนเดียวกนั แต่มีนามผูส้ร้างต่างกนั ซ่ึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะแกะเองหรือว่าจา้งให้
ผูอ่ื้นแกะแลว้นาํไปถวายวดั กเ็ช่ือวา่จะไดรั้บอานิสงส์เท่ากนั 

 
บอกส่ิงทีส่ร้าง  
ขอ้ความท่ีจารึกถดัมาจากวนัเดือนปีท่ีสร้างและนามผูส้ร้าง คือส่ิงท่ีไดส้ร้าง คาํจารึก

ส่วนมากจะใชค้าํว่า ไดส้ร้างพุทธรูปเจา้องคน้ี์ หรือ ไดส้ร้างพุทธรูปเจา้องค ์1 หรือหลายองค ์เช่น 
ได้สร้างยงัพุทธรูปเจ้ารับบาตร แลห้ามมาร หรือได้ริรังสร้างพุทธรูป อริยาทงั 4 กับพระเจ้า 7 
ประการ เป็นตน้2 

นอกจากการสร้างแลว้ บางองคย์งักล่าวถึงการบวชพระเจา้ หรือการพุทธาภิเษกอีกดว้ย 
คือหลงัจากการสร้างเสร็จก็จะทาํพิธีถวายพระเจา้ให้กบัวดั เรียกว่าการอบรมสมโภช พิธีกรรม
ดงักล่าวน้ีเป็นการสถาปนาวตัถุรูปพระพทุธใหมี้ความศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นตวัแทนองคพ์ระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ จารึกไดก้ล่าววา่ 

                                                            
2 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่  (กรุงเทพฯ : สาํนกังาน

เลขาธิการนายกรัฐมานตรี, 2519), 123. 
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  “จ.ศ. ๑๑๖๓ ปีร้วงเร้า เดือนยีเ่พญ็ มีการทาํพธีิพุทธาภิเษก พุทธรูปเจ้าองค์น้ี ณ วดัช่าง

ดอกคาํ ปู่ทพิย์พร้อมทัง้ภรรยา ช่ือนางจ้อยและลกูๆทุกคน สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์น้ี ขอ(ผลบุญที่

เกดิจากการสร้างพระพุทธรูป) จงเป็นเคร่ืองนํา (ข้าพเจ้าทัง้หลาย) ไปสู่นิพพาน” 3 

 เช่นเดียวกบัการอุปสมบท การบรรพชาภิกษุสามเณร การบวชพระเจา้น้ีกล่าวกนัว่าถา้
ครอบครัวใดไม่มีบุตรไดบ้วชเรียน กบ็วชพระเจา้ไมแ้ทน เช่ือจะไดรั้บอานิสงส์เช่นเดียวกนั4 

 
บอกเจตนาในการสร้าง 
เจตนาการสร้าง หมายถึงจุดมุ่งหมายหลกัของการถวายพระเจา้ไมอ้งคใ์ดองคห์น่ึง บาง

องค์มีเจตนาสร้างหลายประการ เช่นสร้างถวายไวเ้พื่อถวาย ณ วดัใดวดัหน่ึง เพื่อร่วมฉลอง
ถาวรวตัถุโดยบอกช่ือวดักาํกบัไว ้ดงัจารึกไดก้ล่าววา่ 

  “สกกราชได้ 1172 ตัวปีกดสง้า เดือน 5 เพง ปถมมูลสัทธาหมายมีขนานมหาวันแลนาง
คาํหล้า ชายปติกาทงั 2 เปนประธานแก่ปิตตามารดา ได้ส้างยงัพุทธรูปเจ้าองค์น้ีไว้เพือ่ห้ือเทวดาทงั
หลายไพนานตราบ 5000 พระวสาแท้ดีหล ีนิพฺพาน ปจโยโหตุ เมนิจํ ธุวํ ธุวํ แก่ข้าแด่เทอะ เบิกพระ
วิหารแล” (อาจารย์ภูเดช แสนสา ผู้ปริวรรต) 

หรือ 
“ข้าศรัทธาอบุาสก อ้ายกาง เป็นผู้ต้นคดืสร้างพระพุทธรูปองค์น้ี เพือ่คํ้าชูศาสนา ณ วัด

เชียงยืนน้ี ในปีมะโรง ตามวิธีนับแบบเขมญ (ตาม) ภาษาไทยว่า ปีเต้าส่ี จัลศักราช ๑๑๙๔ มีการทํา
พิธีเบิกบาย ฉลองพระพุทธรูปและทําบุญสลากภัต   ) เสร็จหมดเมื่อ วันเพ็ญเดือน ๔ (ตามวิธีนับ
แบบ) ไทยวันเมืองไก๊ (สร้างพระพุทธรูปองค์น้ี) เพื่อคํ้าชูศาสนาตราบ ๕๐๐๐ พระวัสสา ผู้ข้าขอให้
เห็นผลบุญอดุหนุนสืบๆต่อไป ตราบถงึโลกตุตรธรรม ๙ ขั้น มีนิพพานเป็นขั้นสูงสุดเทอญ” 5 

                                                            
3  ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่  (กรุงเทพฯ : สาํนกังาน

เลขาธิการนายกรัฐมานตรี, 2519), 111. 
4 วิลกัษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา  (เชียงใหม่: สุริวงคบุ์ค๊เซนเตอร์, 2554), 123. 
5 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : สาํนกังาน

เลขาธิการนายกรัฐมานตรี, 2519), 127. 
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หรือเพื่อคํ้าชูศาสนาใหถึ้งหา้พนัพระวสัสา เพื่อให้เป็นท่ีกราบไวข้องมนุษยแ์ละเทวดา 
หรือเพื่ออุทิศแก่ผูเ้สียชีวิตไปแลว้ หรือท่ีสร้างเพ่ือต่ออายกุ็มี เช่น พระเจา้ไมชุ้ดหน่ึงในพิพิทธภณัฑ์
สถานวดัพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัลาํพูน ประดิษฐานอยูบ่นแท่นท่ีสร้างคลา้ยกบัขั้นบนัไดเรียงไว้
เป็นลาํดบั สร้างเพ่ือต่ออายุของเจา้เมืองลาํพูน โดยสร้างเป็นองคเ์ล็กนบัจาํนวนเกินกว่าอายุตอนท่ี
ถวายหน่ึงองค ์

 
บอกคาํปรารถนาของผู้สร้าง 
คาํปรารถนา หรือ คาํผาถะนา คือความมุ่งหวงัท่ีผูส้ร้างพระเจา้ไมป้รารถนาจะได ้หรือ

จะใหเ้ป็นไปในอนาคต หลงัจากผูส้ร้างหรือผูถ้วายนั้นเสียชีวิตแลว้จะขอรับผลบุญหรืออานิสงส์นั้น 
คาํปรารถนาจะเขียนต่อจากเจตนาการสร้าง มีใจความสําคญัคือ ขอให้ไดพ้บความสุขและเป็น
ความสุข 3 ประการ ดงัคาํว่า “ ขอห้ือไดสุ้ข 3 ประการ อนัมีนิพพานเป็นยอด” สุขสามประการดงั
กล่าวคือ ความสุขอนัไดพ้บในเมืองคน หรือสุขขณะยงัดาํรงชีวิตอยู่ ความสุขอนัไดพ้บในสวรรค์
เมืองฟ้า หรือเสวยสุขหลงัความตาย และความสุขอนัไดถึ้งนิพาน บางองคก์จ็ารึกปรารถนาอ่ืนๆเช่น  

“ด้วยเดชะบุญกุศลส่วนบุญเยื่อง (เร่ือง) น้ีแม้นข้าคิดคระนิง (คิดคํานึง) ดังฤกษ์ดีขอ
ห้ือจุ่ งห้ืออุดมสัมฤทธ์ิแก่ข้า ดังคํามักคําปรารถนาชุเยื่องชุประการ ผู้ ข้าขอเอาสุข 3 ประการมี
นิพพานเจ้าเป็นยอดแด่เทอิะ” 

“ขอห้ือเป็นผละอานิสงส์บรมปราเวทนิยะตราบเถิงโลกุตตรธัมม์เจ้า 9 ประการ มีนิ
พานเป็นยอดแก่ผู้ข้าแท้ดีหลแีด” 

“ขอเป็นประจัย (ปัจจัย) ต่อรอดเมืองฟ้าแลนิพพานเจ้าเทอะ” 
“ขอมีผละอันกว้างขวางแลมีประหยาปัญญา (มีสติปัญญาดี)  เหมือนแม่น้ําทั้ง 5 และ 

สุข 3 ประการมีนิพพานเปนยอดแด่เทอะ” 
 

คาํบาลปิีดท้าย 
คาํบาลีหรือคาถาบาลีปิดทา้ยคาํจารึกฐานพระเจา้ไม ้มีใจความเช่นเดียวกบัคาํปรารถนา

ของผูส้ร้าง การจบดว้ยคาํบาลีเหมือนเป็นคาํเนน้ย ํ้าให ้คาํมกั คาํปรารถนา นั้นเกิดข้ึนจริงในอนาคต 
คาํบาลีท่ีเขียนต่อจากคาํปรารถนามีปรากฏดงัน้ี 

“นิพพานํ  ปจจโย โหตุ เม นิจจํ” (ขอให้อานิสงส์การสร้างพระนีจ้งเป็นปัจจัยแก่พระ
นิพพานให้แก่ข้าพเจ้าเถิด) 

“สุทนินํ วต เม ทานํ” (ทานอันข้าพเจ้าได้ถวายไว้นีดี้แล้ว) 
“นิพพานํ ปรมํ สุขํ” (พระนิพพานนีใ้ห้ความบรมสุข) 
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“นิจจํ ธุวํ ธุวํ นิพพานํ ปรมํ สุขํ” (นิพพานอันเป็นบรมสุขอยู่เป็นนิตย์) 
 

การสร้างและ วนัเดือน ปี ทีนิ่ยมถวาย พระพุทธรูปไม้ล้านนา 
 พระพุทธรูป ถือเป็นตวัแทนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ถึงแมพ้ระองคจ์ะ
เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานไปนานแลว้ก็ตาม คนลา้นนายงัมีความเช่ือ และปฏิบติัต่อพระพุทธรูป
เหมือนพระองค์ยงัดาํรงพระชนม์ชีพอยู่ เช่นทุกเช้าเม่ือปลงไหขา้วเสร็จ ก่อนท่ีสมาชิกคนใดใน
ครอบครัวจะเอาขา้วสุกไปกิน เจา้เรือนจะถวายขา้วและนํ้าแด่พระเจา้เสียก่อน โดยป้ันขา้วกอ้นเลก็ๆ
ใส่ถว้ย พร้อมกบันํ้ า นาํไปถวายท่ีห้ิงพระเจา้ แลว้กล่าวคาํถวาย อิมัง สูปะพะยัญชนะ สัมปันนัง 
สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรัง พทุธัสสะ ปูเชมี ฯ จะปฏิบติัเช่นน้ีอยูป่ระจาํ ถึงแมท่ี้ห้ิงพระเจา้จะไม่
มีพระพทุธรูปประดิษฐานอยูก่ต็าม* ในการทาํบุญพิธีมงคลต่างๆนิยมนาํถาดอาหารใส่ทั้งเคร่ืองคาว
หวานอนัประกอบดว้ยขา้ว อาหาร ขนม ผลไม ้ใส่ถาดเล็กบา้งใหญ่บา้งหรือจดัเป็นสํารับขนัโตก
นาํไปถวายพระพทุธรูปเรียกขา้วบูชาน้ีวา่ ข้าวพระพุทธเจ้า 6 
 เม่ือพระพุทธรูปคือตวัแทนของพระองค ์ดงันั้นการจะสร้างพระพุทธรูปข้ึนมาสักองค์
หน่ึง จึงตอ้งมีขั้นตอนและพิธีกรรมประกอบการสร้างมากมาย กล่าวคือ นอกจากจะตอ้งมี มอก หรือ 
มาตรการวดัขนาดให้ไดพ้ระพุทธสรีระสมสัดส่วนแลว้ พิธีกรรมประกอบอ่ืนๆ ก็เป็นส่ิงสําคญัท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งตามขนบของการสร้างในส่วนมาตรการสร้างพระเจา้นั้นคมัภีร์ใบลานของ
วดัแม่ตํ๋า อาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย กล่าวไวว้า่ 

“...คร้ังจะสร้างยังพระพุทธรูปเจ้า ห้ือเสมอดั่งเม่ือพระองค์ยังทรมานดั่งอ้ันห้ือแทก 
(กาํหนด,วัดระยะ) แต่หัวเข่าท้ัง๒ หากัน กว้างเท่าใดเอามาหักเป็น ๔ ส่วน เอาส่วนหน่ึงแทกแต่น่ัง
ขึน้ถึงสายดือ แต่สายดือขึน้ถึงอก แต่อกถึงคาง แต่คางถึงตีนผม ปล้องแขนแต่เค้าแร้ (รักแร้) ถึงศอก
ข้างในเท่าหน้า แต่ศอกถึงข้อมือเท่าหน้า แต่ข้อมือถึงปลายนิว้เท่าหน้า นิง้มือยาวคร่ึงหน้า ข้อมือหัก 
๓ ฝ่ามือกว้างเท่าคร่ึง หน้าผากพาดกว้างคร่ึงหน้า ปล้องขาปล้องแค่ง (แข้ง) เท่าหน้า ฝ่าตีนเท่าหน้า 
นิว้ ตีนเอาหน้าหัก ๓ เอาหน่ึง หักนิว้เป็น ๒ เป็นข้อตีน แต่นมถึงจอมบ่าเท่าหน้าแหล่ (ไหล่) กว้าง 
๒ หน้า เอาหน้าหัก ๔ ทุม(ทิง้) ๑ เป็นหว่างนมท้ัง ๒ เอาหน้าหัก ๓ เอาหน่ึงเป็นปาก เป็นตายาว เป็น
หน้าผาก ตุ่มตาน้ันห้ือกลมดังกลีบวัวอุสุภราช หน่วยตาห้ือเหลีย้ม (แหลม) ดังกลีบหอมเทียม 
(กระเทียม) คิว้ก่อง (โก่ง) ดังธนูอินทร์ หูยาวเท่าหน้า ปลาหูเพียง (ระดับ) คิว้เทิอะ หน้าพระห้ือเป็น 
๓ ส่วน คือเป็นดั่งจาํไทย (?) เป็นดั่งหน้าขอม เป็นดังหน้าโจรน้ันแล ส่วนหน่ึงหน้าไทยน้ันเป็นดั่ง
                                                            

6 มณี พะยอมยงค ์และคณะ, เคร่ืองสักการะล้านนา, (เชียงใหม่  : ส.ทรัพย ์การพิมพ,์ 

2549), 154. 
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หน้าพระญาจักรน้ันแลหน้า ๓ จาํพวกมาชุมนุมกัน จึงได้ช่ือว่าราชสิงหะ ลักษณะพระเจ้าแล...”7

นอกจากมาตรการสร้างดงักล่าวแลว้ ในส่วนวนัท่ีควรลงมือสร้าง ในเอกสารคมัภีร์ใบลานอีกฉบบั
หน่ึงไดก้ล่าวถึงวนัแรกสร้างไวด้งัน้ี 

- ...เดือนใดคดี็ออก (ขึน้) ๑ ฅํา่แรม ๑ ฅํา่ดีแท้ แล แม้นผู้ชังคน้็อมเข้ามา แล 
- ออก ๒ ฅํา่แรม ๒ ฅํา่บ่ดี มารช่างมาร้อง แล (มกัมีเร่ืองท่ีไม่ดีเกิดขึน้) 
- ออก ๓ ฅํา่แรม ๓ ฅํา่ อยู่สวัสดี มีโชคลาภ แล 
- ออก ๔ ฅํา่แรม ๔ ฅํา่ บ่ดี มีโศกทุกข์ แล 
- ออก ๕ ฅํา่แรม ๕ ฅํา่ สร้างพระพทุธรูปฟ้าจักผ่าและผิดเถียงกันบ่ดี 
- ออก ๖ ฅํา่แรม ๖ ฅํา่ บ่ดี แล 
- ออก ฅํา่แรม ๗ ฅํา่ ดีทุกประการ แล 
- ออก ๘ ฅํา่แรก ๘ ฅํา่ จักร้อนใจ บ่ดี แล 
- ออก ๙ ฅํา่แรม ๙ ฅํา่ บ่ดี ศัตรูช่างมาหิงสา วัดช่างห่าง 
- ออก ๑o ฅํา่แรม ๑o ฅํา่ อยู่สวัสดี แล 
- ออก ๑๑ ฅํา่แรม ๑๑ ฅํา่ บ่ดีช่างฆ่าฟันกันตาย แล 
- ออก ๑๒ ฅํา่แรก ๑๒ ฅํา่ บ่ดี แล 
- ออก ๑๓ ฅํา่แรม ๑๓ ฅํา่ บ่ดี แล 
- ออก ๑๔ ฅํา่ บ่ดีแท้ แล 
- ออก ๑๕ ฅํา่แรม ๑๕ ฅํา่ ดีเตม็ทีแท้แลนา...8 

ส่วนเดือนท่ีควรสร้างพระพทุธรูปนั้น ในตาํราของลา้นนาไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 
- เดือนเก๋ียง/เจ๋ียง คือเดือน ๑๑ ของภาคกลาง ถ้าตรงกับขึน้ ๑,๔,๗, และ ๑๔ คํา่จักได้ช้าง

ม้าวัวควาย จาํทาํให้ข้าทาสหญิงชาย ท้าวพระยา เสนาอาํมาตย์ ขนุนางและคนท้ังหลาย
รักชอบ 

- เดือนย่ี (เดือน ๑๒ ) มีเตชะฤทธี ประจัญข้าศึกศัตรูท้ังปวง จะอยู่ดีมีลาภมากนัก 
- เดือน ๓ (เดือนอ้าย) ไฟจะไหม้ ผู้คนจะผิดเถียงกัน สัตว์ร้ายกจ็ะเกิดชุกชุม 

                                                            
7 ศรีเลา เกษพรหม (ปริวรรต), พธีิกรรมและมาตราส่วนการก่อพระพุทธรูป  (เชียงใหม่ 

:  สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2529), 9- 10. 

8 ศรีเลา เกษพรหม, พธีิกรรมและมาตราส่วนการก่อพระพุทธรูป, ปริวรรตจากพบัสา

วดัสุขศรี อ.ทุ่งชา้ง จ.น่าน  (เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2529), 16. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



288 
 

- เดือน ๔ (เดือนย่ี) คนและเทวดาท้ังหลายจะรักชอบมากและทาํให้เกิดข้าวของเงินทอง
เป็นจาํนวนมาก 

- เดือน ๕ (เดือน ๓) จักเกิดอันตราย เกิดการทะเลาะวิวาทกนั ข้าวของเงินทองจะสูญหาย 
เกิดถ้อยเกิดความมากนัก 

- เดือน ๖ (เดือน ๔) จักเจริญ ได้ลาภยศ ได้สมบัติเป็นท่ีเคารพนับถือแก่คนท่ัวไป 
- เดือน ๗ (เดือน ๕) ครอบครัวจักฉิบหาย จักได้พรากท่ีอยู่ เป็นทุกข์ ด้วยข้างของ โจร

มกัเบียดเบียน หาความสุขไม่ได้ 
- เดือน ๘ (เดือน ๖) จักมีความวุฒิจาํเริญใจ อยู่ เยน็เป็นสุข จักมีข้างของเงินทอง มีเคร่ือง

อุปโภคบริโภคท้ังหลาย 
- เดือน ๙ (เดือน ๗) จักเป็นทุกข์ยากเขญ็ใจ หาผู้อุปถมัภ์ช่วยเหลือไม่ได้ 
- เดือน ๑o-๑๑ (เดือน ๘-๙) จักเกิดถ้อยความมีความเดือนเนือ้ร้อนใจไม่ขาด เกิดทุกข์เกิด

ภัย 
- เดือน ๑๒ (เดือน ๑o) จักมีข้างข่องเงินทอง วฒิุเจริญใจทุกอย่าง จักสมหวังทุกอย่าง9 

ในเอกสารคมัภีร์ใบลานเท่าท่ีสํารวจพบไม่ไดก้ล่าวเจาะจงกาํหนดเวลาวนัแรกสร้าง
หรือบอกมาตราส่วนการสร้างพระเจา้ไม ้มาตรการสร้างและวนัแรกสร้างพระเจา้ดงักล่าว น่าจะเป็น
การสร้างพระประธานหรือพระพทุธรูปโลหะสาํคญัๆ ท่ีมีขนาดใหญ่ ส่วนพระเจา้ไมน้ั้น ถา้เป็นองค์
หนา้ตกัขนาดใหญ่ ก็คาดว่าน่าจะใชก้ารวดัขนาดตามวิธีกาท่ีกล่าวมา แต่ถา้เป็นองคเ์ลก็ๆ คงอาศยั
ความชาํนาญของช่างผูแ้กะหรือของ สล่า คือแกะไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งคาํนวณมาตราส่วนให้ยุ่งยาก 
ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้พระเจา้ไมส่้วนมากมีสัดส่วนท่ีไม่ลงตวั ส่วนวนัแรกสร้างนั้น ก็น่าจะนับเอา
วนัท่ีถวายพระเจา้ไวก้บัวดัซ่ึงเรียกวา่วนัอบรมสมโภชพระเจา้  

ตามคาํจารึกส่วนมากมกัเป็นเดือนยีเ่พง็ (วนัเพญ็เดือน ๑๒) จารึกไดก้ล่าววา่ “ จ.ศ. 
๑๒๕๓ ปีร้วงเหม้า เดือนยีเ่พญ็ (ตามวิธีนับแบบ) มอญ วนัจันทร์ข้าพเจ้าหนานโพธาและนางคาํดิบ 
สร้างพระพทุธรูป(องค์นี)้ทาํด้วยไม้กมุ (ข้าพเจ้าหนานโพธา)แกะ สลกั(พระพทุธรูป) เอง (สร้าง)เพ่ือ
คํา้ชูศาสนา (ตราบ) ๕๐๐๐วัสสา (ข้าพเจ้าสร้างพระพทุธรูป) ร่วมกับศรัทธาลกูหลานทุกคน 
สุทิมฺนวํตเมทานํ  พทฺุธรูปํ อุปาสิกา ทาน ํอรหนฺตสาวกทานํ นิพฺพานปจฺจโยโหนฺตเุมนิจฺจ ํ”   

                                                            
9 อุดม รุ่งเรืองศรี, “เดือนท่ีควรสร้างพระพทุธรูป” ในสารานุกรมวฒันธรรมไทย

ภาคเหนือ เล่ม 8  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย,์ 2542) , 4289 

– 4290. 
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เดือนเก๋ียงเป็ง (วนัเพญ็เดือน 11) จารึกไดก้ล่าววา่  “จุลสักราชได้ 1179 ตัวปีเมืองเป้า 
เดือนเกีย๋งเป็งเมง วัน 2 ไทยกาบสันมลูสัทธานางจินแลลกูเต้าพ่ีน้องชูตนได้ส้างยงัพทุธรูปเจ้าไว้
ไหว้แลปูชาไปพายขอจุ่งเปนส่วนบญุแก่ข้าแด่เทอะ อรหันตา มคญาน ํทินฺน ํนิพฺพาน ปจโยโหต ุนิจ ํ
ธุว ํธุว ํแด่เทอะ แม้นตนมกั3 ปรารถนาผู้ข้าฉันมีจักขอห้ือเถิงสุข 3 ประการ” 
และเดือน  2 4 5 6 7 8 เป็ง  
 นอกจากน้ียงัพบว่านอกจากเดือน ต่างท่ีไดก้ล่าวมา ยงัพบว่า นิยมถวายพระพุทธรูปใน
งานประเพณี และงานเฉลิมฉลอง วนัสาํคญัของวดัวาอารามอีกดว้ย  
 

งานฉลองเจดีย์ และวหิาร 
อาจจะกล่าวไดว้า่ การถวายในงาน ทาํบุญใหญ่ หรืองานฉลอง พระวิหาร และพระเจดีย ์

ท่ีสร้างข้ึนใหม่ หรือไดรั้บการบูรณะต่อเติม  เม่ือเสร็จแลว้ก็จะมีการเฉลิมฉลอง และถวายส่ิงของ
ต่างต่างโดยเฉพาะพระพุทธรูปไมใ้ห้กบัพระพุทธศาสนา เพื่อต่ออายุศาสนาครบ 5000 ปี และถือ
โอกาสในช่วงเวลาน้ีอบรมสมโภชพระพุทธรูปไปในเวลาเดียวกนั ซ่ึงจะพบว่าการถวายในงานน้ีจะ
มีจาํนวนมากและซํ้าๆกนั ดงัพบจารึกท่ีชดัเจนใน กลุ่มวดัพญาวดั ท่ีในปี  พ.ศ. 2353  ท่ีกล่าวถึง การ
เบิกพระวิหาร หรือการสร้างพระวิหารเสร็จเรียบร้อย ด้วยการทาํพิธีเบิกหรือการทาํให้เป็นวัด “ 
ศกกราชชะได้ 1172 ตัวปลีกฏสง้า ปถมมูลสัทธาหมายมี ร้อยอุสสา แลนางแก้วชา ยาติกา ทัง 2 
เปนประธานแก่พ่อแม่พ่ีน้อง  ยาติกาวงสาชุคนก่ได้ส้างพุทธพิมพารูปเจ้าองค์นี ้ไว้ห้ือเปนท่ีไหว้แล
ปูชาแก่คนแลเทวดาทังหลายแท้ดีหลี นิพพนะ ปัจจโย ดหตุโน นิจจัง ธุวัง ธุวัง ดังนีดี้หลี เบิกพระ
วิหารพญาวัด แล”  

กลุ่มจงัหวดัเชียงใหม่ กย็คังกล่าวถึงการถวายในงานฉลองวิหารเจดีย ์“ ศรัทธานางเกียง
คาํ ไชยคาํเมา และลูกถวาย (พระพุทธรูปองค์นีไ้ว้ท่ี) วัดดอกเอือ้ง เชียงใหม่ เม่ือ วันท่ี  18/3/2475 
ใน(โอกาสท่ีมี) งานฉลองพระวิหาร”    

  “ทาํพิธีพทุธาภิเษก (พระพทุธรูปองค์นี)้ และถวายไว้ท่ีวัดศรีเกิด เม่ือ (มีงาน) ฉลอง

วิหารและเจดีย์ใน ปีพ.ศ 2463” 

งานสลากภัตร 
ก๋ินสลากเป็นประเพณีการทาํบุญก๋ินตานไปหาญาติผูล่้วงลบั โดยถวายก๋วยสลากผา่นผู ้

ทรงศีล และเป็นการทาํบุญเพื่อบาํรุงพระพุทธศาสนา เป็นการแสดงออกถึงความเสียสละและความ
สามคัคีของคนในชุมชน เม่ือกาํหนดวนัก๋ินสลากแลว้จะบอกบุญไปยงัหวัวดัต่างๆ ท่ีใกลเ้คียง และ
ชาวบา้นมาร่วมงานบุญ บา้งขายขา้วขายผลิตผลทางการเกษตร จดัเตรียมตดัเส้ือผา้ใหม่ ซ้ือขา้วของ 
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เอาไมไ้ผม่าจกัเป็นตอกสานก๋วยสลาก ในวนัก่อนวนังานเรียกว่า วนัดาสลาก จะมีการทาํขนม ขา้ว
ปลาอาหารเป็นห่อๆ ผลไมส้าํหรับบรรจุลงในก๋วยสลาก ซ่ึงจะมีก๋วยสลากนอ้ย ก๋วยโชคสาํหรับจบั
เสน้สลาก และกณัฑส์ลากหลวงเป็นกณัฑจู์ดสาํหรับถวายวดั   งานก๋ินก๋วยสลากเป็นงานใหญ่ หวัใจ
ของงานมุ่งเนน้ไปท่ี “ทานบารมี” ส่ิงของท่ีเป็นไทยทานจึงพิถีพิถนัเป็นรูปธรรมในความเป็นเคร่ือง
อุปโภคบริโภค สวยงามในภาพของท่ีควรให้ทาน และบางถ่ินอาจมีการจดัขบวนแห่ให้ดูยิ่งใหญ่ 
เพื่อเสริมส่งศรัทธาธรรมใหเ้พิ่มพนูยิง่ข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  174   งานก๋ินสลาก วดัพระธาตุหรืภุญไชย วตัถุประสงค ์คือเร่ืองทานบารมี อุทิศส่วนกศุล

ใหแ้ก่ผูล่้วงลบัไปแลว้ และเป็นปัจจยันอ้มนาํไปเกิดในยคุพระศรีอาริยเมตไตรย 
 

ชาวลา้นนาเช่ือว่าตน้สลากเป็นตน้กลัปพฤกษ ์ท่ีจะมีของห้อยอยู่มากมาย ซ่ึงเช่ือว่าถา้
ใครถวายแลว้จกัไดไ้ปเกิดในยุคพระศรีอาริย ์ซ่ึงชาวลา้นนาจึงมีการถวายส่ิงของมากมายให้กบัวดั 
โดยเฉพาะพระพุทธ     รูปไม ้ก็ยงัปรากฏว่าไดถ้วายเช่นกนั ซ่ึงถือว่าเป็นการให้ทานอีกอยา่งหน่ึง
เป็นการทาํบุญท่ีก่อใหเ้กิดผลทางจิตใจในระดบัสูงข้ึนวิธีหน่ึง แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบา้นในการหา
อุบายท่ีจะฝึกคนใหรู้้จกัการให้ โดยไม่มีส่ิงแอบแฝงเพราะการเตรียมก๋วยสลากเจา้ของจะไม่ทราบ
ว่าก๋วยสลากน้ีจะถวายพระรูปใด จึงเป็นการทาํบุญ ทาํทานท่ีบริสุทธ์ิใจอยา่งยิง่ จึงเป็นประเพณีท่ี
ควรอนุรักษแ์ละปฏิบติัสืบทอดต่อไป  

ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ันนิษฐานว่า การถวายพระพุทธรูปไม ้หัวใจสาํคญัอยู่กบัเร่ืองของทาน
บารมี ประกอบกบัการคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 พระวสัสา ตลอดจนปรารถนาให้ศาสนาเป็นท่ียึด
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เหน่ียวจิตใจของพทุธศาสนิกชนไปตลอดถึงยคุพระศรีอาริยเมตไตรย ดงัจากรึกไดก้ล่าวถึงการถวาย
พระพทุธรูปในงานสลากภตัร วา่  

“ ข้าศรัทธาอุบาสก อ้ายกาง เป็นผู้ต้นคืดสร้างพระพุทธรูปองค์นี ้เพ่ือคํา้ชูศาสนา ณ วัด
เชียงยืนนี ้ในปีมะโรง ตามวิธีนับแบบเขมญ (ตาม) ภาษาไทยว่า ปีเต้าส่ี จัลศักราช ๑๑๙๔ มีการทาํ
พิธีเบิกบาย                ฉลองพระพุทธรูปและทาํบุญสลากภัต(  เสร็จหมดเม่ือ วันเพญ็เดือน ๔ (ตามวิธีนับ
แบบ) ไทยวันเมืองไก๊ (สร้างพระพุทธรูปองค์นี)้ เพ่ือคํา้ชูศาสนาตราบ ๕๐๐๐ พระวัสสา ผู้ ข้าขอให้
เห็นผลบญุอุดหนุนสืบๆต่อไป ตราบถึงโลกตุตรธรรม ๙ ขัน้ มีนิพพานเป็นขัน้สูงสุดเทอญ”  
 
 งานประเพณนีมัสการพระพุทธรูปทีสํ่าคญั 
 การถวายพระพทุธรูปในงานประเพณีท่ีสาํคญันั้น ไดรั้บความนิยมของพุทธศาสนิกชน 
ชาวลา้นนาเป็นส่วนมาก เน่ืองจากจากเป็นพระพุทธรูปท่ีสาํคญัในระดบัเมือง เม่ือถึงงานประเพณี 
ทุกคนจากทัว่ทุกสารทิศไดเ้ขา้มาสักการะเป็นประจาํทุกปี ประกอบกบัมีการถวายส่ิงของมากมาย
ในงานบุญในคร้ังน้ีโดยเฉพาะพระพทุธรูปไมก้นิ็ยมถวายในช่วงน้ีดว้ย จากการสืบคน้ขอ้มูลเอกสาร
ประเพณีของวดัต่างๆพบวา่ท่ี วดัศรีโคมคาํจงัหวดัพะเยา มีพระพทุธรูปท่ีสาํคญั คือพระเจา้ตนหลวง
ท่ีเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองมาตั้งแต่สมยัราชวงศม์งัราย ทาํให้พระพุทธรูปองคน้ี์เป็นท่ีสักการะ
ของกลุ่มคนทัว่ไปในลา้นนา ซ่ึงประเพณีในการนมสัการพระเจา้ตนหลวงน้ีอยูใ่นเดือนแปดเป็ง ซ่ึง
ทราบกนัดีว่า เป็นวนัวิสาขบูชา10 เป็นวนัคลา้ยวนั ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจา้11 ดงั
จารึกบนฐานพระพทุธรูปไมว้ดัศรีโคมคาํไดก้ล่าววา่  
 “ จุลสักราชได้ 1306 เดือนแปดเป็ง  เมงวัน 6 หมายมีสัทธา นางฟองจัน กไ็ด้บวช พระ
เจ้าองค์นีไ้ว้คํา้ชูศาสนาตราบ 5000 พระวัสสา สุทินน ํอตตุเม ทาน ํนิพาน”ํ 
 ดงันั้นการถวายพระพทุธรูปไมใ้นช่วงเดือนน้ี ถือไดว้า่เป็นงานสาํคญัและเป็นวนัสาํคญั
ทางพระพทุธศาสนา การถวายพระพทุธรูปเสมือนว่าเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้ ความเช่ือในเร่ือง
ทานบารมี  การสะสมบุญ และ เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของพทุธศาสนิกชน ตราบเท่า 5000 ปี 
 

                                                            
10สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, วนัสําคญั, (กรุง

เพทฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2537), 93.   

11 พระครูโสภนปริยติัสุธี, แปดเป็ง ประเพณนีมัสการ พระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยา  

(พะเยา : นครนิวส์การพิมพ ์พะเยา, 2548), 49. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



292 
 

 พระพุทธรูปไม้ประจําชะตา 
 ในคมัภีร์ใบลานฉบบัเดียวกนัมีขอ้ความอยูต่อนหน่ึง บอกมาตราส่วนการสร้าง พระเจ้า
ไม้ชะต๋า และรายละเอียดอ่ืนๆ แต่ไม่ไดบ้อกกาํหนดวนัแรกสร้างดงัความต่อไปน้ี 
  ...ท่ีจักกล่าวอุปเทศอันจักสร้างแปลงยงัพทุธรูปเจ้า ห้ือวฒิุจาํเริญแลอยู่ดีมีสุข และมีข้าว
ของสัมปัตติมั่งค่ัง และมีโชคลาภยศศักด์ิจาํเริญอยู่ ดีมีสุข มีดังนีแ้ล แม้นว่าท้าวพระญาคฤหัสถ์แล
นักบวชญิงชายท้ังหลาย บุคคล ผู้ใดใครห้ือวุฒิจาํเริญแก่ตนตัวด้วยเตชะ ยัสสะศรีสมบัติมั่นคง
รุ่งเรืองปัจจุบันหัน (เห็น) ต่อหน้าคดี็แล ห้ือมีเคร่ืองบูชามีข้าวตอกดอกไม้ไพบูชาเอา(ทาํพิธีพลีเอา) 
ไม้เด่ือป่องขอจ่ิม (ขอกับ) เทวดาตนรักษา ไม้เด่ือป่องต้นน้ันด้วยคาํปรารถนามกัแห่งตน แล้วเอามา
ตากแห้งไว้ แล้วสลกัแปลงเป็นพระพทุธรูปแล้วลงโขงชะตา (ของผู้สร้าง) ใส่ในแผ่นเงินแล้วห้ือเอา
คาถาหัวใจพระเจ้าสรุป (เสก) เรือนชะตาน้ันว่า พุทธโธ โพเธยยะมคุตโต โมเจยยัง ตินโนโตเรยยัง 
ดังนี ้๓ ที แล้วลงพุทธมังคะละคาถาแวดแล้ว สรุป ๓ ทีแล้วเอาหน่วย (ลูก) หมากเด่ือป่องตากแห้ง
ไว้แล้วเอามารองแท่นท่ีน่ังพระเจ้า แล้วขดพับ (ม้วน) แผ่นเงินอันลงโขงชะตาน้ันเข้าใส่ไว้กลวง
พระเจ้า (โพรงข้างในองค์พระ) ห้ือทัด (ตรง) หัวอกพุทธรูปเจ้าแล้วห้ือฝังด้วยเคร่ืองอบรมแล้วใส่
ห้ือมัน่ดีแล้ว เอาไม้มะม่วงพระญายอมาแปลง (ทาํ) เป็นจิก (ยอด) โมลีติดปลายบน แล้งเอาไม้ขนุน
มาแปลงเป็นแท่นแล้วเอาไม้ทัน (ไม้พุทรา) เป็นแขนขวา ไม้หมากเป็นแขนซ้าย แล้วเอาแผ่นเงินอัน
ลงโขงชะตาน้ันนํา้หนักพอบาทแล้ว เอาคาถาหนังจัมมะขันพระเจ้าปูหนังน้ันลงแต่งดังนี ้แล้วเอา
คาถาโยสันนิสิโน ฯ ลงแวด แล้วฝังด้วย (นํ้า) รักห้ือมั่น แล้วขัดสีห้ือดีแล้วทารักใส่ฅํา (ปิด
ทองคาํเปลว) ห้ืองามแล้วตัวเรา (ผู้สร้าง) เกิดวันใดห้ือไพนิมนตร์เอาพระสงค์เจ้าห้ือพอ ๕ ตนแล
นักกล่าวน้ัน แควนดี (ย่ิงดี) แลแล้วห้ือสระสรงอบรมด้วยเคร่ืองบูชาท้ังหลายมีธูปเทียนอันหอม
ท้ังหลายด้วยสัจจะคารวะครบยาํ (เคารพ) แล้วนิมนต์พระสงค์เจ้าสวดมหามังคะละเบิกบายแล้ว
เอาไว้ไหว้ปูชาเป็นพระเจ้าชะตาหากจักสมฤทธีดังคาํมันคาํปรารถนาในภวปัจจุบันหัน (เห็น) ต่อ
หน้า นีแ้ล อันหน่ึงกจั็กเป็นบญุในภวภายหน้าคือเมืองฟ้าและนิพพาน บ่อย่าชะแล...12 
 
 
 
                                                            

12  ศรีเลา เกษพรหม, พธีิกรรมและมาตราส่วนการก่อพระพุทธรูป, ปริวรรตจากคมัภีร์

ใบลานวดัแม่ตํ่า ต.บา้นท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  (เชียงใหม่ : สถาบนัวิจยัสงัคม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2529), 11-12. 
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ภาพท่ี  175  พระเจา้ไมส้าํริด วดัเหมืองดู่ท่าขา้ม จงัหวดัเชียงใหม่  
 

 อีกตาํราหน่ึงกล่าวถึงการสร้างพระสัมฤทธ์ิ คาํว่าพระสัมฤทธ์ิเป็นช่ือเรียกขานพระเจา้
ไมป้ระเภทหน่ึงท่ีสร้างจากไมห้ลายชนิด นาํมาประกอบกนัและใชส้ลกัไมย้ดึส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
จากต้นฉบับใบลาน วดัไผ่เหลือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เป็นผูป้ริวรรต (ได้ข้อมูลเม่ือ ๗ 
กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๔) อาจารยว์ิลกัษณ์ ศรีป่าซางเป็นผูช้าํระมีเน้ือหาดงัน้ี 
 “จักสร้างพระสัมฤทธ์ิ ด้วยดังความประสงค์จงใฝ่มักดั่งอ้ันห้ือไปปูชาเอาไม้เด่ือป่อง 
มาไว้อย่าตากแดดไว้ห้ือเปลือกแห้งแล้ว ขวักเป็นพระพุทธรูปเจ้าแล้วเอาไม้พระญายอมาแปลงจิก
โมลี แล้วเอาไม้เท้า ไม้ทันมาแปลงแขนขวา เอาไม้แก้วไม้มา มาแปลงแขนซ้าย เอาไม้หนุนมาแปลง
แท่นแล้วห้ือลงขงชาตาแห่งเจ้าสัทธาผู้สร้างน้ัน  ใส่แผ่นเงินคดี็ แผ่นคาํคดี็แล้วซํา้ลงพุทโธโพไธยัง 
ธัมโมโพไธยงั สังโฆโมไชยงั ติณโณตาไลยงั ดั่งนีแ้วดแล้ว ซํา้ลงคาถามดัจิตว่า สัตติมามตัติ มาสัตติ 
วิมานัง อะนุ พันธะตะวาสะติ วิมานังทะฬังยะถา ถัมเภทะฬังจิตตัง มะมะดั่งนี ้แวด ๓ รอบแล้วพัน
เสียห้ือดีแล้วลงพุทโธมังคะละมัมภูโต แวดแล้ว เอาใส่ไว้ทัดอก แล้วซํ้าเอาแผ่นเงินคดี็ ทองคดี็ ลง
คาถาหนังจาํมะขนั ว่าดังนี ้ สุกข ุ จะมะวาลกุัง สะมฐุาเหส สะสังกะยงัวิกัสสะ อิทธิวิทธิยา ปาฏิหาริ
ยงัอิทัง จัมมะขัณฑัง ปุณณะภะคะวา อะทิฐานะ เตชะนะ ลัพเพ อันตะรายาอะเสสะโต ดังนีแ้ล้วซํ้า
ลง โยสันนิสิโน แวดแล้วเอารองแท่น พระแก้วถมด้วยมุกรักฝุ่ นแก้วเงินฅาํ ไกสอรดอกไม้ ใส่รัก
ติดฅาํดีแล้ว เราเกิดวันใดห้ือเบิกบานวันน้ัน ของทานเราคต็ามเจตนาและห้ือมีเบีย้หม่ืนหมากหม่ืน 
พลูยา อันแล ๘ ห่อ แห้วเทียนใหญ่ ๔ คู่ เทียนน้อย ๘ คู่ นํา้ต้น หม้อ สาด หมอน กล้วยเครือ พร้าว
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เครือ ข้าวเปลือก ข้าวสาร แก้วแหวนเงินฅาํ พร้อมแล้วเกิดวันใดอภิเษกวันน้ันเทิอะ คาํปรารถนามร
ฉันใดคป็รารถนาเอาเทิอะหากจักสมฤทธิชะแล ท่านเหย” 
 ส่วนอีกตาํราหน่ึงจากพบัสาตาํราการสร้างพระสมฤทธ์ิ ฉบบัวดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวิหาร 
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โดยผูบ้ริวรรตท่านเดิม มีใจความดงัน้ี 
 “  บุลคละผู้ มีสัทธาจักสร้างแปลงพุทธรูปเจ้าสมฤทธ์ิน้ัน ห้ือเอาไม้เท้า ไม้หนุน ไม้
บุนนาค ไม้มะมา ไม้ทัน ไม้สรี ไม้พระญายอ มาประสมกนั คือว่า แท่นไม้เท้า ตัวไม้หนุน ใจไม้บุญ
นาค บ่าทัง้ ๒ ไม้แก้ว พระหัตถ์ว้ายไม้มะมา พระหัตถ์ขวาไม้ทัน พระเศียรไม้สรี พระฬี ไม้พระญา
ยอ สร้างเสร็จแล้วอบรมสมโภช ไว้เป็นที่ไหว้สักการะปูชาแก่คนและเทวดาเพื่อสืบศาสนาดั่งอ้ันจัก
สมคาํปรารถนาแห่งท่านชู่ประการเหมือนช่ือพระพุทธรูปน้ันแล...” 
 คาํจารึกฐานพระเจ้าไม้สมฤทธ์ิอีกองค์ อาจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง เม่ือวนัท่ี ๒๔ 
เมษายน ๒๕๕o สมบติัของอาจารยณ์ัฐพล โอจรัสพร เป็นพระเจา้ไมป้างชาํนะมารหนา้ตกักวา้ง ๕ 
น้ิวลงรักลงชาด ปิดทองคาํเปลวฐานบวัรอบ มีคาํจารึกอกัษรธรรมลา้นนารอบฐาน ๖ บรรทดั
ขอ้ความภาษาลา้นนา ๔ บรรทดั คาํบาลีอกัขระลา้นนา ๒ บรรทดั ความเป็นดงัน้ี 

“ จลุสักราชได้ ๑๒๔๗ ตัว (พ.ศ.๒๔๒๘) ปีระกาสับสก (สัปตศก) ไทยยกเป็นคาํไธยว่า 
ปีดับเร้า เดือน ๕ เมืองเชียงใหม่ เพ็งเม็งคุรุ วัน ๕ ไทยกดเร้า (เดือน ๕ เหนือวันพฤหัสบดี) ติถี ๑๕ 
ตัว นาที ติถี ๒๖ ตัว ราชา ปุสยะฤกษ์ได้ ๙ ตัว แลปถมะสมณะศรัทธา หมายมีตนตัวธุอภิไชแก้วก็ริ
ได้สร้างจ้างเพิ่นจลัก (สลัก ขวักพุทธพิมพาสารูปเจ้าองค์ คุ่มน่ังน้ีแล้วด้วยไม้ต่างๆ นานา คือว่า 
(มือ) ซ้ายไม้มา ขวาไม้ทัน หัวไม้จันจิกไม้ดอกแก้ว หูไม้เดื่อป่อง แท่นไม้เท้า อ่าน (เต๊า) ตัวไม้หนุน 
แล แล้วกมี็ มธุบุปผาราชะ รัชชั (ผงสมุก ?) ไปเอามาทา ติดด้วยรัก หางอยาง อยา คําแดง สร้างแสง
เรืองเร่ือ ก็เพื่อจักบวชเข้าอบรมเป็นทานกับพระมหาวิหารวัดเหมืองดู่ท่าข้ามน้ี ไว้กับตนตัวหัวฅิง 
แห่งข้าอภิไชน้ีไปพายหน้า ขอห้ือพุทธพิมพาสารูปเจ้าองค์น้ี นําเอาตนตัวผู้ ข้าห้ือได้เถิงสุข ๓ 
ประการ มีนิพพานเจ้าเป็นยอด ตราบต่อเท้า (เต๊า) รอดจอดเส้ียง ๕ooo พระวัสสา อย่าได้คลาดคลา
จ่ิมแดเทอิะ ”13 

ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า นอกเหนือ จากการสร้างพระพุทธรูปท่ีถวายในเดือน เก๋ียงเป็ง ยี่
เป็น งานฉลองพระวิหาร เจดีย ์งานนมสัการพระพุทธรูปท่ีสาํคญัแลว้ ยงัพบตาํราท่ีไม่กล่าวถึงวนั
ถวาย แต่ไดก้ล่าวถึง การสร้างพระพุทธรูปประจาํชะตาของผูส้ร้างพระพุทธรูปไม ้เพื่อเก้ือหนุนผู ้
ถวายนั้นมีบุญบารมี มีลาภยศบรรดาศกัด์ิ ตลอดจนมีอายขุยัท่ียนืยาวกเ็ป็นได ้

                                                            
13 วิลกัษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา  (เชียงใหม่: สุริวงคบุ์ค๊เซนเตอร์, 2554), 100. 
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บอกนามผู้สร้างถวาย 
 นามของผูถ้วายนั้น ปรากฏอยู่ถดัไปจาก วนั เดือน ปี ท่ีถวาย จากการปริวรรตอกัษร
ธรรมลา้นนาในแต่ละจงัหวดัพบว่า มีบุคคลท่ีถวายทุกชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นปกครอง กษตัริย ์
ขนุนาง ชาวบา้น และพระสงฆ ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความความเช่ือเร่ืองอานิสงส์ของการสร้างทุกชน
ชั้น โดยเฉพาะ กลุ่มท่ีเป็นชาวบ้านมักจะเจอการถวายทานนั้ นมากท่ีสุด ซ่ึงจารึกได้กล่าวได้
ดงัต่อไปน้ี  
 กลุ่มชนช้ันกษัตริย์และเจ้า 
 กลุ่มเมืองเชียงใหม่  

วัดพนัเตา “ จุลศักราช ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕) ปีเต่าสัน เดือนย่ีเพญ็ (ตามวิธีนับ
แบบ) มอญ วนั ๕(วันพฤหัสบดี) (ตามวิธีนับแบบ) ไทยวันดับเป้า มหาศสรัทธาพระเจ้าชีวิต )ผู้เป็น
ต้นคดิ พร้อมทัง้ราชเทวีแม่เจ้าคาํแผ่นและราชบุตรี แม่เจ้าบัวทพิย์เป็นประธาน ร่วมกับพ่ีน้อง
ลกูหลานเหลนของท่านทุกๆคน จัดทาํพิธีพทุธาภิเษกพระพทุธรูปองค์นี ้ แล้วถวายไว้ท่ีวิหารวัดพัน
เตานี ้อุทิศกศุลให้พระเจ้าชีวิต พระบิดา(๑๒๒)ให้ราชเทวี พระมารดาของแม่จ้าคาํแผ่น และให้พ่ีน้องท่ี
พิราลยัไปสู่โลกหน้า เพ่ืองให้ทุกๆองค์ ได้เสวยผลบญุเทอญ”14 
 กลุ่มเมืองลาํปาง 
   วัดปงสนุก “ สกกราชได้ ๑๒๓๔ พ.ศ. 2415 ตัวปีเต่าสัน เดือนย่ีเพง เมงวัน ๖ ไทรวาย
ยี มลูสัทธา เจ้าพมิพสิาร เปนเค้าภริยา ลกูเต้าชู่ผู้ ชู่คนได้ส้างพทุธรูปองค์นีไ้ว้เป็นท่ีไว้และบูชาแก่
หมู่คนแลเทวดา ขอห้ือเปน หิตวิกะสุข ๓ ประการ มีนิพพานเป็นยอด แด่เทอะ ”  

วัดป่าตัน “ สกราชาได 1125 (พ.ศ. 2306)ตัวปลีดับเปล้า มรูสทธาเจ้าน้อยธมมปญญา 
เปนเคล้าภริยาลกูเต้าชุฅนได้ส้างพทุธรูปไว้ยสาสนา 5000 ภวสสา ขอเอาสุก 3 ปรกานมีนิพพานเจ้า 
” 

 
 
 
 
 

                                                            
14 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่  (คณะกรรมการจดัพิมพ์

เอกสารทางประวติัศาสตร์ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 140. 
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กลุ่มเมืองน่าน 
วัดนํา้ล้อม “ จุลสกราชได้ 1196 (พ.ศ.2377) ตัว เดือนย่ี ปถมสาสตร์ เพงเมงวัน 7 ปถม

มหามลูสัทธา เจ้าพญาเมืองเลนแลราชกญัญา ราชปุตตี  นัตตา นัตตี กมุมาระกมุารี เวสยาวังกูลชู่
ตนชู่องค์ ได้ส้างพทุธรูปเจ้าองค์นีไ้ว้ไหว้แลปูชาแก่ตนแลเทวดาดีหลี นิพพาน ํปรม ํสุกข ํ” 
 วัดนํา้ล้อม “ จุลสักกะพทะได้ 1187 ตัวปีเมืองใจ้ เดือนแปดออกคํา่ เจ้าปถมมุลสัทธา 
เจ้าพญาสรีสิทธิไชยมสาแลนางคําแก้ว แลนายอชิตะวงสา แลนางเกีย๋งคํา แลพีน้่องยังผู้ 1 ช่ือว่านาง
คําเพียงใจ ผู้ 1 ช่ือว่า นางทนแก้ว ได้ส้างพุทธรูปไว้โชตกะพุทธสาสนา ตราบ 5000 พระวัสสา แท้
ดีหลีนิพฺพาน ํปจฺจโยโหต”ุ 

วัดพระธาตแุช่แห้ง  “  (พระ)พทุธรูปองค์นี ้พ่อเจ้าฟ้าหลวง  สร้าง ไว้ห้ือเป็นท่ีไหว้สา
สักการบูชา แห่งคนและเทวดาทังหลาย ไปนานตราบ 5000 พระวรรษา แล นิพฺพานปจฺจโย โหต ุ” 
 กลุ่มเมืองพะเยา 
 วัดศรีโคมคาํ “ พุทธสักราชได้ 2466 ตัวปีค่าไค้ เดือน 6 เพง เมงวัน 4 มลูสัทธา พ่อเจ้า
หลวง ประเทศอุดรทิศ เจ้าเปนเคล้าพร้อมด้วยราชเทวี ปุตตา ปุตตี ชู่ผู้ ชู่คน คไ็ด้บวชพระเจ้าไม้จัน
ไว้คํา้ชูศาสนาพระเจ้าตราบ 5000 พระวัสสา ขอเอาศิริ สุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอดแด่เทอะ ” 
 กลุ่มเมืองแพร่ 
 วัดพระหลวง  “ นามจตุ จุลสักราชได้ 1251 (พ.ศ. 2432) ตัวฉลู สหกัมโพสขอมพิสัย
สรเดจ็เข้ามาใน กิตติกามาสะ ปุขนคุถรุวาฬไกยไทภาสาว่าปีกัดเป้า เดือนกิติกาเพง คือว่า เดือนย่ีเพง
เมงวัน 5 ไทเมืองไค้ เปนปัจฉิมยาม แลปถมมูลสัทธาพญาสิทธิมงคล พร้อมกับด้วยภริยา ผู้ ช่ือว่า 
นางวันดี ปุตตา บุตี ลูกเต้าชู่ตน ได้ส้างแล้วพุทธรูปเจ้าด้วยไม้ 7 เยีย้งนีไ้ว้ เปนท่ีไหว้ แลปูชาแก่คน
แลเทวดาทังหลายแด่เทอะ อรหนตา มคคฺญาณํ นิพานปจจฺโยโหนตุโน เมตตย พุทธสนฺติแก อนาเต 
นิจ นิพานน ํปรม ํสุกข ํ” 
 กลุ่มเมืองลาํปาง 

วัดปงสนุก “ จุลศักราชได้ ๑๒๓๓ ตัวปีล้วงเมด็ เดือนย่ีเพง วนั ๗ ไทว่าล้วงเมด็ มูล

สัทธา ท้าวโองการ แลย่าแดง แลนางบัวคาํ ได้สร้างพทุธรูปเจ้าองค์นีไ้ว้เปนท่ีไหว้แก่คนแลเทวดาทัง

หลาย ข้าขอห้ือข้าโลกิยะ โลกตุตระเจ้าแล้ว ข้าขอเอาสุข ๓ ประการ มีมหาเนรพานเจ้าเป็นยอดแด่

เทอะ ” 

วัดปงสนุก “ สกราชได้ ๑๒๓๒ ตัวปีกดสง้า เดือนย่ีเพงวัน ๓ ไทเปิกสัน มูลสัทธาปู่

แสนพรหม เปนเค้าลูกเต้าหลาน ค็ได้ส้างยังพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้ไหว้ แลปูชาแก่คนแลเทวดาทัง

หลาย ขอเนืเ้ปนโลกิยะ โลกกตุตระ สุข มคผลนิพานเจ้า พายหน้าแด่เทอะ ” 
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กลุ่มชาวบา้น 
วัดคัวะ “ จุลศักราชได้ 1193 (พ.ศ.2374) ตัว ปลีรวงเหม้า อ้ายสละได้สร้างพทุธรูปองค์

นีไ้ว้เปนท่ีไหว้แก่คนแลเทวดาทังหลายตราบ 5 พันวัสสาแท้ดีหลี สุตตินนัง วัตตเมทานัง อรหันตา 
มคัคญาณัง หิตาพะวะโย  โหตโุนนิจัง ” 
 วัดพญาวัด “ จุลสกพทะ 1172 ( พ.ศ.2353) ตัวปีกดสง้า เดือน 5 เพง ปถมมลูสัทธา
หมายมี ใหม่ ขติัยะแลนายคาํพิน ชายปติกา ท้ัง 2 เปนประธานแลพ่อแม่ยาติกาพ่ีน้อง ชู่ตนได้ส้าง
พทุธรูปเจ้าองค์นีเ้พ่ือเปนท่ีไหว้สักการะปูชา แก่ตนแลเทวดาทังหลาย ไพนานตราบ 5000 พระ
วัสสา แท้ดีหลี นิพพาน ปจจโย โหต ุเม นิจฺจ ํว ํธุว ํแก่ข้าแด่เทอะ 

กลุ่มพระสงฆ์ 
วัดปกสนุก “ สกราชได้ ๑๒๔๙(พ.ศ. 2430)  ตัวปีเมืองใค้ เดือนย่ีเพงวนัจันท์ สัทราข้า

ทุ อาโนไชยพงสนุกเป็นกับ ด้วยนางบญุป๋ัน แลนางหลงได้สร้างยงัพทุธรูปเจ้าขอห้ือดังคาํปรารถนา
ข้าจ่ิงแด่”. 

วดัช่างแตม้ “ จ.ศ.1158 (พ.ศ. 2339)  ปีรวายส่ี เดือน๖ข้ึน๓คํ่า วนั๓ (วนัองัคาร) (ตาม
วิธีนบัแบบ) ไทยวนัก่าเหมา้ ศรัทธาพระสงฆ์และฆราวาส ผ๔เป็นตน้คิด ฝ่ายพระสงฆมี์พระภิกษุเท
วินและลูกศิษยทุ์กๆคน ฝ่ายฆราวาสมีปู่ร้อยอา้ยและย่าใจ สร้างพระพุทธรูปเจา้องค์น้ี เพื่อค ํ้ าชู
ศาสนา ขอ (ผลบุญท่ีเกิดจากการสร้างพระพทุธรูป) จงเป็นเคร่ืองนาํผูข้า้ไปสู่นิพพานเจา้เทอญ” 

การถวายพระพุทธรูปไม ้มีอยูทุ่กชนชั้นตั้งแต่ กษตัริย ์เจา้ ขนุนาง ชาวบา้น แมก้ระทัง่
พระสงฆ ์ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มพระพุทธรูปในสมยัราชวงศม์งัรายนั้นส่วนมากผูถ้วายเกือบ
ทั้งหมดจะเป็นกษตัริยแ์ละขนุนาง  ขอ้ความจารึก กล่าวถึงการคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี แต่ในช่วง
ลา้นนาในยุคเจา้เจ็คตนไดนิ้ยมสร้างพระพุทธรูปไมข้ึ้นมาแทนท่ีพระพุทธรูปสาํริด มีผูอุ้ปถมัภทุ์ก
ชนชั้น คาํจารึกค่อนขา้งท่ีจะมีความหลากหลาย ใครจะสร้างถวายก็ไดข้ึ้นอยูต่ามกาํลงัศรัทธา จึงทาํ
ให้พระพุทธรูปไมนิ้ยมเป็นอย่างมาก จะเห็นไดว้่า ในกลุ่ม กษตัริย ์เจา้ ขุนนาง  วตัถุประสงคห์ลกั 
คือ การคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี  อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูล่้วงลบัไปแลว้ เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแล
เทวดาทั้งหลาย ตลอดจนปรารถนาสุข 3 ประการมีนิพพานเป็นยอด คือสุขท่ีเมืองมนุษย ์สุขท่ีเมือง
สวรรค ์และสุขแห่งเมืองพระนิพพาน ส่วนชาวบา้น พระสงฆ ์ปรากฏว่ามีวตัถุประสงคเ์หมือนกนั  
อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่การถวายพระพทุธรูปไมข้องทุกชนชั้น มีกรอบแนวคิดแบบเดียวกนัทั้งหมด 
อาจจะเป็นกรอบแนวคิดของคนสมยัโบราณท่ีสืบทอดกนัมา จากปู่ ยา่ ตา ยาย หลาน เหลน โหลน 
ประกอบกบัในยคุน้ีเป็นยคุท่ีทุกคนมีอิสระท่ีจะสร้างเพ่ือจะสืบทอดศาสนาใหค้งอยู ่ฉะนั้นจึงส่งผล
ทาํให ้รูปแบบ และคติการสร้างในยคุน้ีมีความหลากหลายอยา่งเห็นไดช้ดั 
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บอกเจตนาในการสร้าง 
 เจตนาในการสร้าง นั้นหมายถึง จุดมุ่งหมายหลกัของการสร้างพระพทุธรูปไมอ้งคห์น่ึง 
บางองคมี์เจตนาหลายประการ เช่นสร้างถวาย ณ วดัใดวดัหน่ึงเพื่อร่วมฉลองถาวรวตัถุ โดยบอก
เจตนาไวด้งัน้ี 

1. ถวายเพือ่คํา้ชูศาสนา ตราบ 5000 ปี 
ตามความเช่ือท่ีว่า พุทธศาสนาในยคุของพระพุทธเจา้สมณะโคดมในภทัรกลัป์น้ี จะมี

อายุยาวถึง ๕๐๐๐ ปี โดยหลงัจากนั้นจะเปล่ียนเป็นยุคของพระพุทธเจา้องคใ์หม่ ซ่ึงองคน์ั้นก็คือ 
พระพุทธเจา้ศรีอริยะเมตไตรย ดงัตวัอยา่งจารึกหมายเลข 117 166  วดัปงสนุก วดัหม่ืนลา้น ท่ีมีการ
กล่าวถึงการถวายเพ่ือคํ้าชูพระพทุธศาสนา   
“  จุลศกัราชได ้1199  ตวัปีเมือง เป้า เดือน 7  เป็ง  เมง็วนั ๒ ไท ดบัไส ้มหามูลสทัธา ทุ เจา้อิทจกัรก็ 
เป็นเคา้แลพอ่แม่พี่นอ้ง ชู่ผูชู่่คน ได้สร้างไว้คํา้ชูโชตกะสาสนา ๕ พนัพระวสัสา แทดี้หลี นิพฺพาน 
ปจฺจโย โหนฺตุโน เมตฺเตยฺยสนฺติเก อนาคเต นิจฺจ ํธุว ํอยา่ควาดแทดี้หลี  ”    
  “  มงฺคลวฒุ จ.ศ. ๑๒๖๒ (พ.ศ. ๒๔๔๓)  ปีกดไจ ้ เดือนยีเ่พญ็ (ตามวิธีนบัแบบ) มอญ 
วนั ๔(วนัพธุ) (ตามวิธีนบัแบบ) ไทย วนักาบสนั (พระพทุธศาสนา) ผา่นมาแลว้ ๒๔๔๓ พระวสัสา 
๕เดือน และ ๑๕ วนั ในอนาคต (พระพทุธศาสนา)จะมีอีก ๒๕๕๖ พระวสัสา ๖ เดือน และ๑๕วนั 
ฤกษท่ี์๒มหาศรัทธาเจา้สุริยวงศาและภรรยาเจา้สุคนัธา ผูเ้ป็นตน้คิด สร้างพระพทุธรูปเจา้องค ์ (น้ี) 
ร่วมกบัลูกทุกคน เพื่อค ํ้าชูศาสนา ตราบ ๕๐๐๐พระวสัสา สุทินนวํตเมทานพํทุธรูป นิพฺพานปจฺจ
โยโหตุเมนิจฺจ ํ“15  

แสดงใหเ้ห็นวา่พทุธศาสนิกชนนั้นไดแ้สดงความเคารพความศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาเป็นอยา่งมาก โดยพบวา่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัไดมี้การถวายส่ิงของ โบราณวตัถุ 
และส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาเพ่ือเป็นการต่ออายพุระพทุธศาสนาใหย้นืยงถึง ๕๐๐๐ ปี 
ซ่ึงถา้พทุธศาสนิกชนไม่ไหค้วามสาํคญัเร่ืองน้ีแลว้ พระพทุธศาสนากจ็ะเส่ือมหายลงไปในท่ีสุด 
เพราะพทุธศาสนิกชนเช่ือวา่ภายหลงัจากพระพทุธเจา้ปรินิพพานไปเม่ือประมาณ ๒๐๐๐ ปีแลว้ 
ศาสนาจะค่อยเส่ือมลงไปเร่ือย ซ่ึงต่อไปในภายภาคหนา้อาจจะทาํใหเ้กิดความวุน่วายในสงัคม 
มนุษยไ์ม่มีศีลมีธรรม เน่ืองจากขาดศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ดงัจะเห็นไดว้า่ในสมยัพระเจา้ติ
โลกราชนั้นพระพทุธศาสนาไดค้รบ ๒๐๐๐ ปี ในปีน้ีเช่ือวา่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคน์ั้น
จะเส่ือมสลายไปในท่ีสุดมนุษยทุ์กคนจะไม่มีพระธรรมคาํสอนเป็นท่ียดึเหน่ียวและขดัเกลาจิตใจ
                                                            

15 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่  (คณะกรรมการจดัพิมพ์

เอกสารทางประวติัศาสตร์ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2519), 159. 
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ของมนุษย ์ พระองคจึ์งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก โดยสนบัสนุนใหมี้การคดัลอกคมัภีร์
ข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก จึงเกิดการสงัคายนาพระไตรปิฏก ข้ึนคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีวดัมหาโพธ์ิ
ธารามหรือวดัเจด็ยอด  นอกจากน้ียงัมีการสร้างพระพทุธรูปข้ึนมาเป็นจาํนวนมากเพ่ือคํ้าชู
พระพทุธศาสนา ฉะนั้นคนในชุมชนไม่วา่จะเป็นประชาชนทัว่ไปในลา้นนาจึงตอ้งใหค้วามสาํคญั
เก่ียวกบัการสืบทอดพระพทุธศาสนาโดยการทาํนุบาํรุงศาสนาไม่วา่จะเป็นการดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวตัถุ และอุทิศถวายพระพทุธรูปไมเ้พื่อใหค้ ํ้าชูศาสนาใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง
ต่อไป16 

2. ถวายเพือ่เป็นทีไ่หว้บูชาแก่คน และ เทวดาทงัหลาย 
นอกจากท่ีพุทธศาสนิกชนจะให้การเคารพบูชาพระพุทธศาสนาแลว้ ส่ิงคนในลา้นนา

ใหค้วามสาํคญัในการยอมรับนบัถือนัน่ก็คือเทวดา อารักษ ์ท่ีมีความเก่ียวพนักบัพุทธศาสนามาโดย

ตลอด ตั้งแต่พระองคป์ระสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตลอดจนกระทัง่อิทธิพลทางพุทธศาสนาท่ีแผ่

ขยายจากอินเดียใหก้บัดินแดนต่างๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะในดินแดนทางตอนเหนือ

ของประเทศไทย ในอาณาจกัรลา้นนา ซ่ึงก่อนหน้านั้นประชาชนชาวลา้นนานั้นนับถือเทพารักษ ์

เทวดาทอ้งถ่ินท่ีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ีจะปกป้องคุม้ครองให้ประชาชนในลา้นนาให้รอดพน้จากภยั

อนัตรายทั้งปวง เม่ืออิทธิพลทางพุทธศาสนาไดเ้ขา้มา เป็นเหตุทาํใหค้วามเช่ือทั้งสอง ระหว่างพุทธ

ศาสนากบัการนบัถือผี ซ่ึงทั้งสองส่ิงน้ีจะพฒันาไปพร้อมกนัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดยแยกออก

จากกนัไม่ได ้ฉะนั้นจารึกท่ีปรากฏบนฐานพระพุทธรูปท่ีกล่าวถึงการบูชาเทวดาบนสวรรคแ์ละ

ถวายพระพุทธรูปเพื่อให้เทวดาเพ่ือสักการะ ซ่ึงส่ิงน้ียอ่มแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสาํคญั

แก่เทพยาดาหรือเทวดา โดยเทพต่างๆเหล่าน้ีจะคอยปกป้องดูแลและรักษาใหป้ระชาชนนั้นใหอ้ยูดี่มี

สุข รอดพน้จากภยัอนัตรายทั้งปวง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่นอกจากพระพุทธรูปจะเป็นท่ีสักการบูชาของ

มนุษยแ์ลว้ พระพุทธรูปยงัเป็นท่ีสักการบูชาของหมู่เทวดาดว้ย ดงัจารึก เลข ทะเบียน 176 143 วดั

พญาวดั วดัปงสนุก ไดก้ล่าวไวว้า่ 

                                                            
16 ศิรพงศ ์ศกัด์ิสิทธ์, การศึกษาพระพุทธรูปไม้ วัดปงสนุกเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง ( เชียงใหม่ : รายงานการศึกษาวิจยั ในวิชา สัมมนาโบราณคดีลา้นนา – ลา้นชา้ง สาขา

โบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551),  52.   
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“  ศักราชได้ 1172 (พ.ศ. 2353)  ศรัทธา ปถมมลูสัทธาหมายมี ใหม่ ทิพพละ แลนางจัน 
เป็นประธาน ปิตา มารดา ยาติกาวงสา ชุตน ได้สร้างยังพุทธรูปเจ้าองค์น้ีไว้(เป็นที่)ไหว้ปูชาแก่คน 
แลเทวดาทัง้หลาย แท้ดีหลี นิพพานะ ปัจจโย โหตเุม ตฺเตยย สันติเก อนาคเต นิจจัง ธุวัง ธุวัง ดังนีแ้ล 
” 

“ สักราชได้ 1234 ( พ.ศ. 2415)  ตัวปีเต่าสัน เดือนย่ีเพง เมงวัน 6 ไทรวายย่ี มูลสัทธาพระ

ปัญญาพ่อแม่พ่ีน้องชู่ผู้ ชู่คน ได้สร้างพุทธรูปเจ้าองค์นีไ้ว้ เป็นที่ไหว้และปูชา แก่หมู่คนและเทวดา

ทัง้หลาย ขอห้ือเป็น หิตวิธระสุข 3ประการ มีนิพพานเป็นยอดแด่เทอะ” 

3. ถวายเพือ่อุทศิส่วนกศุลผลบุญไปหา พ่อแม่ พีน้่อง หรือสัตว์เลีย้งทีล่่วงลบัไปแล้ว 
ส่ือให้เห็นถึงความเช่ือเร่ืองโลกหนา้ ท่ีเช่ือว่ามนุษย ์และสัตวท่ี์ตายไป จะไดไ้ปอยู่ใน

ภพภูมิต่างๆ ตามกุศลผลบุญท่ีเคยทาํมา โดยความเช่ือน้ีปรากฏมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์
เร่ือยมาจนถึงสมยัประวติัศาสตร์ท่ี มีการฝังส่ิงของให้แก่ผูล่้วงลบัไปใชใ้นภพภูมิขา้งหนา้ ส่วนใน
สมยัประวติัศาสตร์เม่ือมีการนบัถือพระพุทธศาสนา ไดมี้การทาํบุญเพ่ือท่ีจะส่งผลบุญไปให้แก่ผูท่ี้
ล่วงลบัไปแลว้ โดยหวงัว่าผลบุญนั้นจะส่งใหพ้วกเขาทั้งหลายไดไ้ปสู่ภพภูมิท่ีสูงยิง่ข้ึนไป ซ่ึงจะยงั
ถึงความเป็นสุขมากยิง่ข้ึน ดงัปรากฏในคาํใหพ้รของพระสงฆท์ัว่ไปท่ีกล่าววา่  

“ ...ห้ือพ้นจากท่ีทุกข์ ห้ือได้ถึงท่ีสุขท่ีดี.... เม่ือไปถึงยามเช้ากข็อห้ือเป็นข้าวงาย ไปถึง
เม่ือยามขวาย ห้ือกับเป็นแผ่นเส้ือแลแผ่นผ้า ไปถึงเม่ือลนูปูนห้ือกลบักลายเป็นสะเปาคาํลาํประเสริฐ 
นาํไปเกิดยงัเมืองฟ้าเมืองสวรรค์....”17 

ดงัตวัอยา่งคาํจารึกท่ีกล่าวถึงการอุทิศส่วนกุศลไปหาผูต้าย เช่นจารึกฐานพระพุทธรูป
วดัพนัเตา ท่ีเจา้มหาชีวิต(พระเจา้อินทรวิชยานนท)์ ไดอุ้ทิศใหแ้ก่เจา้กาวิโรสสุริยวงศ ์(เจา้ชีวิตอา้ว) 
หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์วา่  

 “ จุลศักราช ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕) ปีเต่าสัน เดือนย่ีเพญ็ (ตามวิธีนับแบบ) มอญ วัน 
๕(วันพฤหัสบดี) (ตามวิธีนับแบบ) ไทยวันดับเป้า มหาศรัทธาพระเจ้าชีวิต )ผู้ เป็นต้นคิด พร้อมทั้ง
ราชเทวีแม่เจ้าคําแผ่นและราชบุตรี แม่เจ้าบัวทิพย์เป็นประธาน ร่วมกับพ่ีน้องลูกหลานเหลนของ
ท่านทุกๆคน จัดทาํพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปองค์นี ้ แล้วถวายไว้ท่ีวิหารวัดพันเตานี ้อุทิศกุศลให้

                                                            
17 วีรศกัด์ิ ของเดิม, รายงานการวจัิย ศิลปกรรมท้องถ่ินทางพระพุทธศาสนา ในเขต

อาํเภอแม่ทะ จังหวดัลาํปาง  (เชียงใหม่ : ศูนยโ์บราณคดีภาคเหนือ คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551), 61 - 63 
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พระเจ้าชีวิต พระบิดาให้ราชเทวี พระมารดาของแม่จ้าคาํแผ่น และให้พ่ีน้องท่ีพิราลัยไปสู่โลกหน้า 
เพ่ือให้ทุกๆองค์ ได้เสวยผลบญุเทอญ”18 

และจารึกท่ีกล่าวถึงการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุสลไปให้สัตวเ์ล้ียง แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นสังคมเกษตรกรรม ท่ีชาวนาใชค้วายไถนาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นอาหารเล้ียงชีพ
มนุษย ์ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความผกูพนัระหว่างคนและสัตวไ์ดเ้ป็นอย่างดี ดงัจารึกฐานพระพุทธรูป
วดัป่าจํ้า ทะเบียน 018 ดงัขอ้ความวา่ 

“ พระพุทธรูปองค์นี ้อ้ายอินถากับด้วยภริยาลูกเต้า หลานเหลน ชุผู้ ชุคน แด่เทอะ ได้
สร้างปลีกอสี สักกราชได้ 1242 ตัว นายอินถาได้สร้างถวาย....นาบุญไปหาควายผู้ เผือกจ่ิมแล ” 

4. ถวายเพือ่เป็นพระพุทธรูปดวงชะตา 
เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนเพื่อบรรจุดวงชะตา เรียกว่า พระชาต๋า  โดยสร้างจากใชไ้ม้

หลายชนิดประกอบกนัเป็นองคพ์ระ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากคมัภีร์ใบลาน จากวดัไผเ่หลือง ตาํบลในเวียง 
อ.เมืองน่าน จ.น่าน กล่าวว่า  “ เอาไม้เด่ือปล่องมาตากแห้งมาแกะเป็นองค์ เอาไม้พระญายอมาทาํ
ยอดเมาลี ไม้เท้าไม้ทันทาํแขนขวา ไม้แก้วไม้มาทาํแขนซ้าย ไม้ขนุนทาํเป็นแท่น ”  

 อีกตาํราหน่ึงเป็นเอกสารพบัสาของวดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.
น่าน กล่าวถึงไมท่ี้สร้างพระสมฤทธ์ิไวด้งัน้ี  
  “ เอาไม้เท้า ไม้ขนุน ไม้บุนนาค ไม้มะมา ไม้ทัน ไม้สรี ไม้พระญายอ แท่นใช้ไม้เท้า 
องค์พระใช้ไม้ขนุน ใจใช้ไม้บุนนาค บ่าท้ังสองใช้ไม้แก้วพระหัตถ์ขวาใช้ไม้มะมา พระหัตถ์ซ้ายใช้
ไม้ทัน พระเศียรใช้ไม้สรี ยอดพระเมาลีใช้ไม้พระญายอ ”  19 
 และขอ้ความจารึกใตฐ้านพระพุทธรูปไมท่ี้ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนามไดก้ล่าวถึง
การสร้างพระพทุธรูปดวงชะตาไวว้า่  
  เลขทะเบียน 89 วดัดวงดี  “ จ.ศ. ๑๒๑๘ (พ.ศ. ๒๓๙๙) ปีรวายส่ี เดือน ๑๐ ข้ึน๗คํ่า วนั
๔ (วนัพธุ) สร้าง (พระพทุธรูปองคน้ี์เป็น) พระชะตาเจ้า  (ของ)เจา้มหาพรหม การสร้างและการทาํ
พิธีพทุธาภิเษก (พระพทุธรูป)ทุกอยา่งทาํเสร็จภายใน๑วนั   
                                                            

18 ฮนัส์ เพนธ์, คาํจารึกทีฐ่านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่  (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ

จดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ สาํนกั,  2519), 140. 

19 นิยม สองสีโย, (ปริวรรต), พระซะตา, คมัภีร์ใบลานวดัไผเ่หลือง ตาํบลในเมือง 

จงัหวดัน่าน, และเอกสารพบัสา วดัพระธาตุชา้งคํ้า ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน, เม่ือปี 

พ.ศ.2544 (ยงัไม่ไดตี้พิมพ)์ 
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 เลขทะเบียน 056 วดับา้นหลุก (ลาํพนู)  “ สทัธายา่คาํแพง เป็นพระเจา้ชาตาไวค้ ํ้าชู 
สาสนา 5 พระวสัสาตามความปรารถนาชู่เยีย่งชู่ปรทวี สุทนินงั อตะม ทาน นิพาน ปถ.โยโทน.ตุโน
นิจงั” 

ผูท่ี้สร้าง พระพทุธรูปประจาํชะตานั้นเช่ือวา่ ไม่วา่จะเป็น ทา้วพญา คฤหสัถ ์นกับวช 
และชายหญิงทั้งหลาย เม่ือสร้างแลว้จะมีความเจริญรุ่งเรือง มีเดชะสมบติัมัง่คัง่  อายยุนืนาน หาก
แมน้ไดต้ายไปจกัไปเกิดบนสวรรคช์ั้นฟ้า ตลอดจนถึงพระนิพาน 

5. ถวายเพือ่แก้บน 
ถือได้ว่าเป็นข้อสนับสนุนได้อย่างดียิ่ง ท่ีจะนํามาใช้กับคาํกล่าวท่ีว่า การนับถือ

พระพทุธศาสนาในลา้นนานั้น เป็นการผสมผสาน ระหว่างพุทธกบัผ ีเน่ืองจากสังคมลา้นนาในสมยั
โบราณได้นับถือผีก่อนท่ีศาสนาจะเข้ามามีบทบาทต่อสังคมการเมือง  จนทําให้ศาสนาได้
เจริญรุ่งเรือง จึงเห็นไดช้ดัว่า ชาวลา้นนานิยมมีการติดสินบนหรือ บนบานสานกล่าวมาตลอด โดย
จะเห็นไดว้่าหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนาไม่มีการปฏิบติัแบบน้ีเพ่ือบูชาพระพุทธเจา้ แต่จะพบ
ในกลุ่มท่ีมีความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดาเท่านั้ น  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการนับถือผี ควบคู่ไปกับ
พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบน้ี ดังปรากฏในคาํจารึกในกลุ่มพระพุทธรูปใน วดัป่าจํ้ า เลข
ทะเบียน 061 วา่ 

“  ปถมะมลูละสัทธา หมายมีนายเรือน เคือดอ้ายเป็นเคล้า พร้อมกับด้วยพ่อแม่ช่ือว่า พ่อมา  
แลแม่คาํ ได้บวชพุทธรูปเจ้าองค์นีไ้ว้คํา้ชูโชฏกะพุทธศาสนา 5 พันพระวัสสา เพื่อผู้ ข้าได้บลไว้ ขอ
ห้ือแล้วคาํบลบวดน้ันแด่เทอะ สร้างเม่ือ จุลสคราส 1308 ปีรวายเสต เดือนย่ีเพง็ เมง็วันสุกแล  

 
บอกคาํปรารถนาของผู้สร้าง 

1. ปรารถนาเพือ่ขอไปเกดิเป็นพระอรหันต์ ในยุคพระศรีอาริย์ 
ความเช่ือเร่ือง พระศรีอาริยเมตไตรยปรากฏ จากพระไตรปิฎกเล่มท่ี 11 พระ

สุตตนัตปิฎก เล่ม 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จกักวตัติสูตรซ่ึงเป็นพระไตรปิฎกของพระพทุธศาสนา
นิกายเถรวาท   เป็นพระพทุธเจา้องคท่ี์ 5  องคสุ์ดทา้ยแห่งภทัรกปัป์น้ี  ภายหลงัหลงัจากท่ีศาสนา
ของพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้  ส้ินสุดไปในปี พ.ศ. 5000   พระศรีอริยะเมตไตร จะมาเป็น
พระพทุธเจา้องคห์น่ึง มาในอนาคต โดยเช่ือกนัวา่โลกน้ี จะมีความสงบสุข และพระศาสนาจะมี
ความรุ่งเรืองกวา่ พระศาสนาของพระพทุธเจา้ในองคปั์จจุบนัน้ี ดงัท่ีพระพทุธเจา้ตรัสวา่จะมีพระ
อริยบุคคลมากกวา่ และประชาชนจะมีความสุขอยา่งยิง่ คือจะไม่มีเร่ืองร้อนใจเลย ทุกคนพอใจใน
ความเป็นอยู ่ ไม่มีการเบียดเบียน ตอนนอนไม่ตอ้งปิดประตูกไ็ด ้บา้นเลยไม่ตอ้งทาํประตูกไ็ด ้ เร่ือง
คนร้าย หรือขโมยกไ็ม่ตอ้งกลวั แลว้กค็นจะเป็นคนดีเหมือนกนัหมด ไม่มีคนพาล จนกระทัง่ลงจาก
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บา้น กไ็ม่มีใครจาํไดว้า่ใครเป็นใคร เพราะมนัดีเหมือนกนัหมด มนัสุภาพเหมือนกนัหมด มนัสวย
เหมือนกนัหมด จนเม่ือกลบัเขา้บา้น จึงจะจาํไดว้า่ น่ีคือภรรยาของเรา น่ีคือสามีของเรา น่ีคือลูกของ
เรา และตอ้งการอะไรกไ็ด ้ มนัมีตน้ไมพ้เิศษท่ีเรียกวา่ ตน้กลัปพฤกษ ์ อยูทุ่กทิศ อยากไดอ้ะไรกไ็ป
ขอท่ีตน้ไม ้จะสะดวกสบาย แมแ้ต่การคมนาคม การไปการมา จนวา่นํ้าในแม่นํ้านั้น จะไหลลงขา้ง
หน่ึง จะไหลข้ึนขา้งหน่ึง เพื่อจะสะดวกต่อการใชเ้รือ สรุปวา่ไม่มีความทุกข ์ อยูก่นัเป็นผาสุก ไม่มี
อนัธพาล ทุกอยา่งไดอ้ยา่งใจ 

ความเช่ือจะไดไ้ปเกิดในยคุน้ี ฟังเทศมหาชาติ การให้ทานทุกชนิด ศีล การรักษาศีลให้
บริสุทธ์ิและการภาวนา คือไปปฏิบติัธรรม นัง่สมาธิ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีพุทธศาสนิกชนเช่ือว่าจะนาํผูผู้ท่ี้
ปฏิบติัทั้งหลายไดไ้ปเกิดในยุคพระศรีอาริย ์ ดงัปรากฏจารึกบนฐานพระพุทธรูปไมล้า้นนาเป็น
จาํนวนมากท่ีไดก้ล่าวถึงการขอไปเกิดเป็นพระอรหันต์ ในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ดงัจารึกได้
กล่าววา่  

“  จุลศักราชได้ 1259 อุตุระดูเข้ามาในเดือนย่ีเป็ง เมง็วัน 3 สัทธาปู่นายตัน เป็นเคล้าติด
กับด้วยน้อยนันทาส่าง ภริยาลกูเต้าพ่ีน้องชุผ้ชุคน คไ็ด้สร้างยังพุทธรูปเจ้าองค์ 1 ขอเป็นปราไจยอร
หันตาในสาํนักพระเจ้าอาริยะเมไตยยะ แก่ผู้ข้าท้ังหลาย นิพพานัง ประมงั สุกขงั นิจจัง แด่เทอะ ” 

และจารึกบนฐานพระพทุธรูปไม ้เลขทะเบียน 119 พ.ศ. 2432 กก็ล่าวถึงการขอไปเกิด
เป็นพระอรหนัตใ์นยคุพระศรีอาริย ์ตรงคาํบาลีปิดทา้ยของจารึกฐานพระพทุธรูปไม ้

“ นามจต ุจุลสักราชได้ 1251 ตังฉล ูสห กัมฺโพชขอมพิไสย สระเดจ็เข้ามาในกิตติกามา
สะ ปุงนมคุรุวาฬไกงไท ภาสาว่าปีกัดเป้า เดือน กิติกา เพง คือว่าเดือนย่ีเพงเมงวัน 5  ไทเมืองไค้ เปน
ปัจฉิมยามแล ปถมมลูสัทธา พญาสิทธิมงคล  พร้อมกับด้วยภริยา ผู้ ช่ือว่านางวันดี  ปุตตาแลปุตตี ลกู
เต้าชู่ตน ได้ส้างแล้วพทุธรูปเจ้าแลวด้วยไม้ 1 นีไ้ว้เปนท่ีไหว้แลปูชาแกคนแลเทวดาทังหลายแด่
เทอะ อรหันตา มคคฺญาณ ํนิพานปจจฺโยโหนต ุในเมตยพทุธสนฺติแก อนาเต นิจ ํนิพพาน ํปรมสุกข ํ” 

ส่ิงน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงการฝังรากลึกและความมัน่คงของพระพุทธศาสนาใน
ลา้นนา ซ่ึงเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวพุทธ  จึงเป็นแรงผลกัดนัทาํให้เกิด ความเล่ือมใส ศรัทธา 
และเช่ือมัน่ในหลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้ พุทธศาสนิกชนส่วนหน่ึงปรารถนาอยากเป็นพระ
อรหันต์ผูซ่ึ้งไดล้ะท้ิงกิเลสทั้งหลายทั้งปวงและเขา้ใจหลกัธรรมท่ีพุทธองค์ทรงสั่งสอน และส่ิง
ปรารถนาสูงสุดท่ีทุกคนเช่ือวา่เม่ือมีการสะสมบุญมากนั้นจะไดไ้ปเกิดไดย้คุพระศรีอาริย ์ 

2. ปรารถนาเพือ่ไปเกดิบนสวรรค์ช้ันฟ้า และพระนิพพาน 
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือของชาวลา้นนา ท่ีมีความเช่ือว่าการทาํบุญท่ีว่าดว้ยเร่ืองของ 

“ทานบารมี” แลว้กุศลผลบุญท่ีไดก้ระทาํมา ไดน้าํพาตนเองไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรคช์ั้นฟ้า เป็น
ดินแดนท่ีพบแต่ความสุข กาย สุขใจ ไม่เป็นทุกขเ์หมือนเกิดมาเป็นมนุษยแ์ละสัตวบ์นโลกมนุษยท่ี์มี
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แต่ความยุง่ยากวุน่วาย และเม่ือทาํบุญมาก ผลบุญยิง่มากกจ็ะนอ้มนาํไปสู่พระนิพพาน จะไดห้ลุดพน้
จากการเวียนว่ายตายเกิด  เสวยสุขอย่างไม่มี ท่ี ส้ินสุด  ซ่ึง เ ป็นจุดมุ่งหมายอันสูงสุดของ
พทุธศาสนิกชนชาวพทุธ  ดงัปรากฏในคาํจารึก ฐานพระพทุธรูปไมว้ดัป่าตนัหลวง เลขทะเบียน 052 
กล่าววา่  

“  จุฬสกกราชได 1260 (พ.ศ. 2441) ตัวปลีเปิกเส็ด เดือนย่ี เมงวัน 7 ไท ดับเปลา ปถม

มลูศรัทธาหมายมียาเหรือนคาํ แลนางบัวคิว เป็นเคล้าลกูเตาทังมวลชุผู้ชุคนคอจิงไดพากันบวดพุรูป

องค์นีไ้ว้คํา้กับศาสนา พระเจ้า ขอเปนปรไจไปหน้าในเมืองฟ้าแลเมืองฅน มีนิพพานเจ้าเป็นยอดแท้ 

แด่เทอะ  จตาโรอิทธิสาโท สมมาสมพุทโธ วิริยิทธปปาโท สมมาสมพุทโธจิตตทธิปปาโท สมมา

สมพทุโธวิมสิทธิปปา สมมาสมพทุโธ นิพพานปจจโย โหตโุนนิจจ ํ” 

3. ปรารถนา สุข  3  ประการมีนิพพานเป็นยอด 
ส่ิงท่ีมนุษยป์รารถนาท่ีสุด คือความสุขไม่วา่จะเป็น กษตัริย ์ขนุนาง ชาวบา้นทัว่ไปลว้น

เกิดมาพร้อมกบัความทุกขแ์ละสุขในการดาํรงชีวิต บา้งก็มีชีวิตท่ีมีความสุข บา้งก็มีทุกขใ์นการใช้
ชีวิต มีปัญหาต่างๆเขา้มารุมลอ้มหลายดา้น แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นท่ีพึ่งทางใจเป็นศูนยร์วมจิตใจของคน 
คือ วดั ซ่ึงส่ิงน้ีลา้นเป็นตวัขดัเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้รู้จกัการทาํดี มีศีลมีธรรม และสอน
ในเร่ืองของการให ้“ทาน” เช่ือว่าจะไดรั้บอานิสงส์นานปัการชีวิตมีความสุขกายสบายใจ   และผูใ้ห้
ทานก็ปรารถนาส่ิงน้ีเป็นการตอบ แทน จะเห็นไดว้่าจารึกท่ีฐานพระพุทธรูปไม ้เกือบทุกองคท่ี์การ
ปรารถนา สุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอด ซ่ึงหมายถึง สุขบนโลกมนุษย ์สุขบนโลกสวรรค(์เป็นท่ี
อยูข่องเทพยาดา และโลกแห่งพระนิพพานคาํวา่ "นิพพาน" เป็นคาํท่ีใชก้นัในปรัชญาหลายระบบใน
อินเดีย โดยใช้ในความหมายของความหลุดพน้ แต่การอธิบายเก่ียวกับสภาวะของนิพพานนั้น
แตกต่างกนัออกไป ในปรัชญาอุปนิษทัเช่ือว่า นิพพานหรือโมกษะ คือการท่ีอาตมนัยอ่ยหรือชีวาต
มนัเขา้รวมเป็นเอกภาพกบัพรหมนั แต่ในพระพุทธศาสนาอธิบายว่า นิพพานคือการหลุดพน้จาก
อวิชชา ตณัหา ซ่ึงแสดงออกในรูปของโลภะ โทสะ และโมหะ มิไดห้มายความว่าเป็นการหลุดพน้
ของอตัตาหรือตวัตนในโลกน้ี ไปสู่สภาวะของนิพพานเช่นเดียวกบัคาํสอนอุปนิษทั แต่หมายถึง
ความดบัสนิทแห่งความเร่าร้อนและเคร่ืองผกูพนัร้อยรัดทั้งปวง ซ่ึงเรียกว่าเป็นความทุกข์20 ซ่ึงจารึก
ในลา้นนามกักล่าวถึงการไปสู่พระนิพพานเสมอ  ดงัจารึกฐานพระพุทธรูปวดัพระหลวง วดัดอกคาํ 
เลขทะเบียน 055 50 
                                                            

20 เสถียร โพธินนัทะ. ธรรมฐิติญาณกบันิพพานญาณ และหลกัสุญญตา  (กรุงเทพฯ :

แพร่พิทยา, 2526) , 46. 
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“ ปถมมลูสัทธาหมายมีน้อยยานะ เป็นเค้าแลภริยาลูกเต้าชู่ตนคเ็ป็นมลูสัทธา ข้าขอเอา
สุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอด แปนสมพารข้าไป่แก่ไป่กล้ายังหนเทียวไปวัฏฏสงสาร ดั่งอ้ันค่ดี 
ข้าขอห้ืออุดมสิทธิ ชู่อันแดเทอะ”    
 “ ด้วยเดชบญุนี ้(ผู้) ข้าอยากได้ส้ิงใด ขอให้สัมฤทธ์ิผลตามความต้องการปราถนาทุก

ส่ิง ทุกอย่าง ผู้ข้าขอถึงสุขท้ัง๓ขัน้ มีนิพพานเจ้าเป็นขัน้สูงสุดเทอญ นิพฺพานปจฺจโยโหตเุมนิจฺจ ํ

(ขอให้เป็น) ดงันีอ้ย่าให้คลาดเลย ” 

 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า นิพพานคือจุดสูงสุดท่ีชาวพุทธทั้งหลายตอ้งการไปถึง คือการท่ี

พระพุทธองคส์อนให้มนุษยท์ั้งหลายปฏิบติัจนหลุดพน้จากวฏัสงสารโดยไม่มีการกลบัมาเวียนว่าย

ตายเกิดอีก ทาํให้หลุดพน้จากกองทุกข ์ การท่ีใครจะไปถึงนิพพานไดไ้ม่ใช่ของง่าย ตอ้งไปดว้ย

ตนเอง จะให้ผูอ่ื้นมาช่วยเหลือไม่ได ้แมว้่าพุทธศาสนาทางมหายานว่ามีทางลดัท่ีองคพ์ุทธะและ 

พระโพธิสตัวต่์างๆจะสามารถช่วยเหลือใหค้นพน้ทุกขไ์ด ้คงเป็นเพียงช่องทางเสริมสร้างกาํลงัใจแก่

คนส่วนหน่ึงเท่านั้น การไปสู่พระนิพพานของมนุษยน์ั้นค่อนขา้งทาํไดย้าก ผูท่ี้จะหลุดพน้ไดน้ั้น

ตอ้ง ตอ้งตดัอวิชา ตณัหา ซ่ึงแสดงออกในรูปของโลภะ โทสะ และโมหะจึงจะไปถึงจุดมุ่งหมายท่ี

ไปปรารถนาไว  ้จึงทาํให้การถวายส่ิงของให้กับพระพุทธศาสนาเป็นท่ีนิยมมาก ไม่ว่าจะเป็น

พระพทุธรูปไม ้ท่ีมกัจารึกอกัษรธรรมลา้นนา กล่าวถึง นิพพาน เสมอ สันนิษฐานไดว้่า ความเช่ือใน

เร่ืองของการใหท้านนั้นเป็นอานิสงส์ท่ียิง่ใหญ่ ดงัท่ีชาดกท่ีกล่าวถึงพระเวสสันดรเก่ียวเร่ืองของการ

ให้ทานบารมี จนในอีกชาติหน่ึงไดต้รัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพระพุทธเจา้เน่ืองจากผลบุญท่ีสะสมไว้

แต่ชาติปางก่อน จนเม่ืออาณาจกัรต่างไดรั้บพระพุทธศาสนาจากอินเดียผ่านมายงัลงัการและจาก

ลงักาไดแ้ผข่ายไปตามเมืองต่างในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จึงทาํใหพุ้ทธศาสนิกชนมีความเช่ือเร่ือง

ของการสะสมบุญมากข้ึนเร่ือยๆ ส่ิงน้ีจะเป็นแรงผลกัดนั หรือตวัช่วยให้ตวัเองไดห้ลุดโพน้จาก 

กิเลสตณัหา จนสุดทา้ยอานิสงส์ท่ีไดส้ร้างไว ้ก็จะอยู่ในโลกของพระนิพพาน ท่ีหลุดพน้จากการ

เวียนวา่ยตายเกิด 

4. ปรารถนามีปัญญาดุจแม่นํา้ทั้ง 5  
 เม่ือยอ้นอดีตไปสู่สังคมบรรพกาลแลว้เราจะพบว่า “นํ้ า” เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมนุษย์

คุน้เคยและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต นบัเน่ืองตั้งแต่การปฏิสนธิแลว้ก่อเกิดเป็นสรีระของคนเราต่างก็

มีนํ้ าเป็น ส่ิงหล่อเล้ียงใหเ้ติบใหญ่จวบจนกระทัง่การดบัสูญ นํ้าก็ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูเ่สมอ เม่ือนํ้ า
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มีความสาํคญัดงัน้ีแลว้สาํหรับในทางคติความเช่ือของลทัธิศาสนาต่างๆ ในสังคมทั้งตะวนัตกและ

ตะวนัออก ดงัเราจะพบว่าแต่ละแหล่งอารยธรรมสาํคญัของโลกนั้นก็ไดใ้ห้ความสําคญักบัสายนํ้ า 

นยัหน่ึงกเ็ปรียบเสมือนสายนํ้าเหล่านั้นเป็นดัง่สายโลหิตท่ีหล่อเล้ียงชีวิต และสรรพส่ิงของบา้นเมือง 

อารยธรรมอินเดียก็เป็นอีกแห่งหน่ึงของโลก ท่ีมีการให้ความสําคญัต่อสายนํ้ าอย่าสูงยิ่ง โดย

นอกจากจะถือว่า “นํ้ า” เป็นส่ิงสําคญัในการดาํรงชีวิตแลว้ นํ้ ายงัมีบทบาทและความหมายในเชิง

ปรัชญา ศาสนาลทัธิศาสนาและประเพณีพิธีกรรมต่างๆ อีกดว้ย เกือบแทบทุกวาระโอกาส นบัตั้งแต่

เกิดจนตายในวฒันธรรมอินเดียโดยเฉพาะท่ีนับถือลทัธิศาสนาพราหมณ์ อินดู เราจะพบว่าในคติ

ความเช่ือท่ีว่าดว้ยเร่ืองนํ้ า หรือแม่นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัของอินเดียนั้นประกอบไปดว้ย 5 สายสาํคญั 

อนัไดแ้แก่ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และมหิ ซ่ึงเรียกรวมกนัว่า “ปัญจมหานที” ท่ีใชส้าํหรับนาํมา

ประกอบในพิธีบรมราชาภิเษกของกษตัริยแ์ห่งชมพูทวีปมานบั ตั้งแต่คร้ังสมยัโบราณกาล ซ่ึงยงัได้

ส่งอิทธิพลแนวความคิดและคติความเช่ือดงักล่าวน้ี เขา้มาสู่ดินแดนสุวรณภูมิในแถบบริเวณเอเชีย

ตะวนัอกเฉียงใต ้หรืออุษาคเนย ์โดยเฉพาะแม่นํ้ าคงคาแลว้ ถือไดว้่าเป็นแม่นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุดของ

โลกทศัน์ชาวอินเดียดว้ยท่ีเช่ือ กนัวา่เป็นสายนํ้ าท่ีมีตน้กาํเนิดมาจากสรวงสวรรค ์ท่ีไหลหลัง่มาหล่อ

เล้ียงชีวิตมนุษย ์อีกทั้งใชส้าํหรับชาํระมลทินไดด้ว้ยการอาบชาํระร่างกาย ซ่ึงถือไดว้่าปฏิบติัอย่าง

เคร่งครัดของผูน้ับถือลทัธิพราหมณ์ฮินดู เม่ืออารยธรรมจากชมพุทวีปไดก้ระจายเขา้มาสู่ดินแดน

อุษาคเนย ์พิธีกรรมต่างๆ ก็ไดมี้การยึดถือปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา ถึงแมว้่าดินแดนเหล่าน้ีมิไดต้ั้งอยู่

แถบลุ่มแม่นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง 5 สายสําคญั หากแต่ก็ไดมี้การกาํหนดสมมุติถือเอาแหล่งนํ้ าอ่ืนๆใน

ทอ้งถ่ินมาเป็นสัญลกัษณ์ แทน “ปัญจมหานที” ในชมพูทวีป ไม่ว่าดินแดนเหล่าน้ีตั้งอยู่เป็นแว่น

แควน้อาณาจกัรใหญ่นอ้ยต่างๆ อาทิ พม่า เขมร สยาม ลา้นนา สิบสองปันนา และลา้นชา้ง ต่างก็ได้

ยดึถือปฏิบติัเร่ืองคติความเช่ือเร่ือง “นํ้า” มาจากวฒันธรรมอินเดียเช่นเดียวกนัทั้งส้ิน 

 สาํหรับพิธีสาํคญัในการใชน้ํ้ า เพื่อการชาํระหรือการยกระดบัสถานภาพของผูค้นในสังคม

ตะวนัออกแลว้ พิธีกรรมดงักล่าวการเราจะใชน้ํ้ าสะอาดบริสุทธ์ิเจือดว้ยเคร่ืองหอมบางอยา่ง แลว้เขา้

สู่พิธีการทางลทัธิความเช่ือดว้ยมนตราอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อเป็นการสร้างพลานุภาพให้เกิดแก่นํ้ านั้น 

หากเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูจกจ็ะเรียกวา่ “นํ้าเทพมนตร์” หมายถึงนํ้าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดว้ย

ฤทธานุภาพจากเทพยดาองคส์าํคญัต่างๆ แต่หากเป็นพิธีทางพุทธศาสนาแลว้ก็จะเรียกว่า “นํ้ าพุทธ

มนตร์” โดยมีความบริสุทธ์ิและทรงดว้ยพลานุภาพจากพระพุทธคุณอนัวิเศษท่ีพระสงฆ์ได ้สวด
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เจริญคาถาเอาไว ้จากนั้นจึงถึงขั้นตอนของพิธีการรดนํ้ าต่อส่ิงของหรือผูท่ี้เขา้ประกอบ พิธีกรรม ก็

ไดมี้ลกัษณะของการรดนํ้ าดงักล่าวนั้นหลายลกัษณะ เป็นตน้ว่าการประพรมดว้ยการทาํให้นํ้ านั้น

โปรยปรายเป็นละอองทัว่ทั้งบริเวณ พิธีให้เกิดความเป็นศิริมงคล การสถาปนาบุคคลสําคญัให้มี

สถานภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะในสถาบนักษตัริยแ์ละศาสนาแลว้ การสรงนํ้าดว้ยการใชน้ํ้ ารดต่อบุคคล

นั้นๆ เป็นส่ิงสาํคญัในการท่ีจะเป็นส่ิงสร้างความชอบธรรมและยอมรับในสถานภาพใหม่ท่ี ไดรั้บ

นั้นอย่างเป็นรูปธรรม ดงัในเอกสารโบราณในสุวรรณภูมิจะเรียกพิธีกรรมน้ีว่า “การสรงนํ้ ามุรธา

ภิเษก” หรือ “พิธีอาบองค์สรงเกศ” ของกษตัริยท่ี์ไดเ้ขา้สู่พิธีการข้ึนครองราชยด์ว้ยการรดนํ้ า

ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสมมุติว่าเป็นนํ้ าจากปัญจมหานทีแห่งชมพูทวีป นอกจากน้ีการรดนํ้ าต่อส่ิงเคารพใน

พุทธศาสนาเป็นตน้ว่า พระสงฆ์ พระพุทธรูปตลอดจนพระบรมธาตุท่ีพุทธศาสนิกชนให้ความ

เคารพนบัถือ กจ็ะใชน้ํ้ าบริสุทธ์ิเจือดว้ยเคร่ืองหอมต่างๆ สาํหรับรดสรงต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเหล่านั้น เกิด

เป็นประเพณีพิธีกรรมท่ีปฏิบติัต่อเน่ืองกนัมาอยา่งกวา้งขวางและยาวนานใน ทอ้งถ่ิน อีกทั้งเกิดงาน

ประณีตศิลป์ท่ีเน่ืองในพิธีกรรมดงักล่าวดงัเช่น “รางรดสรง” หรือ “รางฮดสรง” ในวฒันธรรมไท

ลาวทั้งท่ีพบในวฒันธรรมลา้นนาและลา้นชา้ง ท่ีเรามกัจะพบเห็นไดใ้นช่วงโอกาสงานบุญประเพณี

สงกรานตอ์นัเป็นประเพณีสาํคญั ท่ีเก่ียวกบันํ้ า ท่ีมีการใชน้ํ้ าสระสรงบุคคลและส่ิงของใหเ้กิดความ

เป็นศิริมงคลดว้ยความเคารพ เล่ือมใส โดยไดเ้กิดการสร้างสรรคจ์ากจินตนาการของผูค้นในทอ้งถ่ิน

ใหเ้ป็นรูปแบบของงาน ศิลปกรรม ท่ีทรงคุณค่าและมีความหมายสูงส่ง ในเชิงสญัลกัษณ์ทางปรัชญา

ความเช่ือในศาสนา โดยเฉพาะสญัลกัษณ์รูปนาคมกัถูกใชใ้นการออกแบบของรางนํ้ าสาํหรับรดสรง

ในพิธี สาํคญั ซ่ึงนบัเป็นการใชรู้ปทรงและโครงสร้างทางทศันศิลป์มาเป็นส่วนสาํคญัในการสร้าง 

สรรคง์านสาํหรับหนา้ท่ีใชส้อยอยา่งแยบยล21 

 ดงัจารึกบนฐานพระพทุธรูปไมว้ดัหม่ืนลา้น เลขทะเบียน 171 ท่ีกล่าวถึงแม่นํ้ าทั้ง 5 ใน

เร่ืองของการปรารถนามีปัญญาเหมือนแม่นํ้าทั้ง 5  

 “ จ.ศ. 1266 (พ.ศ. ๒๔๔๗) ปีกาบส่ีเดือน 6 เพญ็(ตามวิธีนับแบบ) มอญ วันจันทร์ ศรัทธา

นายบัวผดั ผู้เป็นต้นคิดเป็นประธานสร้างพระพทุธรูปเจ้า(องค์นี)้ร่วมกับพ่ีน้อง จัดทาํพิธีพุทธาภิเษก
                                                            

21 เธียรชาย อกัษรดิษฐ, นํา้สรง : พธีิอาบองค์สรงเกศ, ใน วารสาร am Filed under: the-

art-journal,  (24 มิถุนายน, 2010)  
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และถวายไว้ท่ีวัดหม่ืนล้าน ขอให้มีผลบุญติดตามติดต่อทุกๆชาติ ขอให้มีปัญญาเหมือนแม่นํา้ท้ัง 5 

และขอให้ถึงสุข 3 ขัน้ มีนิพพานเป็นขัน้สูงสุดเทอญ ” 

 จากท่ีจารึกไดก้ล่าวมาขา้งตน้ อาจจะกล่าวไดว้า่ ส่ิงท่ีปรารถนาวา่มีปัญญาเหมือนแม่นํ้ า 

ทั้ง 5 สายนั้น ผูศึ้กษาไดส้ันนิษฐานจากขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้มาทั้งเอกสารและจารึก ว่าแม่นํ้ าทั้ง 5 สาย

นั้นน่าจะเป็นแม่นํ้ าท่ีมีตน้กาํเนิดจากอินเดีย ท่ีประกอบไปดว้ย แม่นํ้ าคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และ

มหิ ซ่ึงเรียกรวมกนัว่า “ปัญจมหานที” ซ่ึงพุทธศาสนิกชนเช่ือว่าแม่นํ้ าเป็นแม่นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีพลานุ

ภาพท่ีใช้ในพิธีบรมราชภิเษกกษตัริยจ์ะข้ึนครองราช ชาํระมลทินออกจากร่างกาย และสามารถ

ยกระดบับุคคลใหมี้สถานะสูงข้ึน จะเห็นไดว้่านํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง 5 สายนั้นคอนขา้งท่ีจะมีความสาํคญั

อยา่งมากตามความเช่ือของพุทธศาสนิกชน และนํ้ าก็เสมือนปัญญาท่ีแพร่กระจายไปทุกท่ี คอยหล่อ

เล้ียงเพื่อให้มนุษยป์รับตวัดาํรงชีวิตอยู่ และมีพฒันาการท่ีจะปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มรอบ

กาย ดงัท่ีจารึกไดก้ล่าวไวว้า่ปรารถนามีปัญญาท่ีกวา้งไกลดุจแม่นํ้าศกัด์ิสิทธ์ิทั้ง 5 สายน้ี 

5.ปรารถนาให้หายจากโรคภยัไข้เจ็บ 
เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่าลกัษณะภูมิประเทศในลา้นนานั้นเต็มไปดว้ยป่าไม ้สัตวป่์า

แมลงต่างๆค่อนขา้งชุกชุม ซ่ึงเป็นปัญหาอยา่งมากในการดาํรงชีวิตของคนในอดีต ซ่ึงในสมยัก่อน
ยงัไม่มีความกา้วหน้าทางการแพทยก์ารรักษาก็จะเป็นไปตามมีตามเกิด เวลาเจ็บป่วยแบบไม่มาก
เท่าไรก็สามารถรักษาได ้แต่เม่ือเจ็บป่วยมากหรือเป็นไขป่้าแลว้ตอ้งใชเ้วลารักษาหรืออาจจะรักษา
ไม่ได้เลย ดังตวัอย่าง เม่ือคร้ังเชียงใหม่ไปรบเมืองเชียงตุง ในการเดินทางนั้นค่อนขา้งลาํบาก 
เน่ืองจากพื้นท่ีเต็มไปดว้ยไปไม ้บา้งก็ไม่สบายเน่ืองจากเป็นไขป่้า  จึงเป็นผลทาํให้ตอ้งเลิกทพั
กลบัมายงัมาตุภูมิเดิม เน่ืองจากทนกบัการเจ็บไขไ้ดป่้วยเสมอ จะเห็นไดว้่าการรักษาผูป่้วยในสมยั
โบราณตอ้งใชผู้ท่ี้มีความชาํนาญเป็นพิเศษในการรักษา เม่ือรักษาไดก้็จะหาย แต่เม่ือรักษาไม่ไดก้็จะ
หาท่ีพึ่งทางใจ คือเร่ืองของการบลบานสานกล่าว ถา้กลุ่มชาติพนัธ์ุไหนนบัถือผกี็จะมีการเซ่นสังเวย
ด้วยสัตว์ต่างๆเพื่อให้ผีเหล่านั้ นช่วยเหลือให้หายเจ็บป่วย แต่เม่ือกลุ่มชาติพันธ์ุไหนนับถือ
พระพทุธศาสนาแลว้ยอ่มใชพ้ระพทุธศาสนาเป็นท่ีพึ่งสุดทา้ย ดงัจารึกวดับา้นหลุก เลขทะเบียน 007 
ไดก้ล่าววา่  
 “ บ้านหลกุ 077 สกราชได้ 1242 (พ.ศ. 2423) ตัว กางสีเดือน 6 ออก 8 เมงวัน 3 โทร้วง 
เป็งปกมลูสัทธาหนานมี เทพดา นางแก้ว ใจทาน เปงเค้า พร้อมกับด้วยยาติทาวงสาชู้ตน ได้ทาน
พทุธรูป 9 องค์ถวาย ขอหือเปนผลบญุของลกูหลานขอห้ือพ้นจากไข้เปนสันธ ขอห้ือได้นิพานแด่
เทอะ ” 
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และจารึกวดัป่าจํ้า ทะเบียน 110 ไดก้ล่าวถึงการขอใหห้ายจากโรคพยาธิ ดงัจารึกไดก้ล่าววา่ 

 “  พทุธรูปองค์นีห้มายมีทุขนานอินเป็นเคล้าติดกับด้วยพ่อพ่ีน้องชุผู้ชุตน ได้สร้างพทุธ
รูปองค์นี ้ปลีดับไคล้ สกพทได 1236 (พ.ศ.2417)  ตัว ข้าขอห้ือหาย พยาธิ โรคา ” 
 
ตารางท่ี  4 แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ปีทีส่ร้าง   
จ.ศ./
พ.ศ. 

จําน
วน 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้
ล้านนา 

วนั เดือน ปี ที่
ถวาย 

ผู้ถวาย 

1145/2326 1 คํ้าชูศาสนา ตราบ 5000 ปี เดือนยีเ่พญ็ ขนุนาง 
1158/2339 1 คํ้าชูศาสนา เป็นปัจจยันอ้มนาํไปสู่พระนิพพาน - พระสงฆ ์
1163/2344 1 เป็นปัจจยันอ้มนาํไปสู่พระนิพพาน เดือนยีเ่พญ็ ชาวบา้น 
1176/2357 1 เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนและเทวดา ปรารถนาสุข 3 

ประการ  
 ขนุนาง 

1194/2375 1 คํ้าชูศาสนา ตราบ 5000 ปี นอ้มนาํไปสู่พระนิพพาน ทาํบุญสลากภตัร ชาวบา้น 
1201/2382 1 เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนและเทวดา ปรารถนาสุข 3 

ประการ 
- เจา้นางโน

ชา 
1218/2399 1 พระชะตาเจา้มหาพรหม ทาํเสร็จภายใน 1 วนั วนัท่ี10,  7 คํ่า 

วนัพทุธ  
เจา้

มหาพรหม 
1234/2415 1 อุทิศส่วนกศุลใหพ้ระเจา้ชีวิต พระบิดา ใหร้าชเทว ี

พระมารดาของเจา้แผน่คาํ 
เดือนยีเ่พญ็ พระเจา้ชีวิต 

และราชเทวี
เจา้คาํแผน่ 

1238/2419 1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแล
เทวดา คาํชูตนเองทุกชาติ จนบรรลุพระนิพพาน 

เดือนยีเ่พญ็ เจา้จนัทร์
หอม 

1241/2422 1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแล
เทวดา ปรารถนาสุข 3 ประการ 

เดือนยีเ่พญ็ ชาวบา้น 

1241/2423 1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เดือนยีเ่พญ็ ชาวบา้น 
1252/2433 1 คํ้าชูศาสนา เดือน 2 เพญ็ เจา้สุริยะ กบั

นาทิพยโ์ส
ตา 

1253/2434 1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็นปัจจยันอ้มนาํไปสู่
พระนิพพาน 

เดือนยีเ่พญ็ ชาวบา้น 
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ตารางท่ี  5  แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
สรุปพฒันาการคติการสร้างพระพุทธรูปในจังหวดัเชียงใหม่ 

อาจกล่าวไดว้่าจารึกการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นเขตจงัหวดัเชียงใหม่นั้นเก่าสุดมีอายุอยู่
ในช่วง พ.ศ.2326 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี พระเจา้กาวิละไดย้า้ยผูค้นท่ีตั้งมัน่อยูเ่วียงป่าซาง กลบัมาอยูใ่น
เมืองเชียงใหม่ตามเดิมเน่ืองจากบา้นเมืองเร่ิมเป็นปึกแผน่ ผูค้นท่ีถูกกวาดตอ้งมาจากทางตอนเหนือ
ไดเ้ขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูท่ ั้งในและนอกเมืองยงัเป็นผลทาํให้ให้มีการฟ้ืนฟูทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา
ข้ึนมาอีกคร้ัง  มีการสร้างถาวรวัตถุ โบราณวัตถุถวายให้กับวัดเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะ 
พระพทุธรูปไมท่ี้พบไดท้ัว่ไปตามวดัต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนโดยเจา้นาย และชาวบา้น จะถวายพระพุทธรูป

ปีทีส่ร้าง    
จ.ศ./พ.ศ. 

จําน
วน 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา วนั เดอืน ปี ที่
ถวาย 

ผู้ถวาย 

1262/244
3 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็นปัจจยันอ้มนาํไปสู่
พระนิพพาน 

เดือนยีเ่พญ็ เจา้สุริยวงศา
และเจา้สุคญั

ทา 
1266/244
7 

1 ขอห้ือบุญกศุลติดต่อกนัทุกๆชาติ มีปัญญาเหมือน
แม่นํ้าทั้ง 5 ปรารถนาสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็น

ยอด 

เดือน 6 เพญ็ ชาวบา้น (นาย
บวัผดั) 

1282/246
3 

2 พทุธาภิเษก ศรีเกิด 
 

งานฉลองวหิาร
เจดีย ์

- 

คํ้าชูศาสนา และอุทิศส่วนกศุลใหแ้ก่บิดามารดา เดือน 9 เพญ็ เจา้เทา้วเิศษ
บุญสูง และ
นางเกียงคาํ 

1285/246
6 

3 - เดือน 2 ข้ึน 15 
คํ่า วนั 5 

แม่ขอดแกว้ 

1287/246
8 

1 สร้างพระพทุธรู 5 อิริยาบถ และพระพทุธรูปอีก 7 
ปาง 

เดือน 6 เพญ็ พระภิกษุ
ปัญญา อธิการ
วดัสาํเภา 

1294/247
5 

1 งานฉลองพระวิหาร วดัดอกเอ้ือง งานฉลองพระ
วหิาร 

นางเกียงคาํไช
คาํเมา 

1331/251
2 

1 สร้างพระพทุธรูปไวใ้นศาสนา  เดือน ก.พ. 2512 นางไส สิทธิ
ขนัธ์ 
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องคเ์ดียว และเป็นกลุ่มคือกลุ่มพระพุทธรูปส่ีอิริยาบทท่ีพบมาในกลุ่มพระพุทธรูปเชียงใหม่ โดยใต้
ฐานพระพทุธรูปมีการจารึกวตัถุประสงคท่ี์สร้าง ท่ีกล่าวภึงเก่าสุดคือ การคํ้าชูพระพุทธศาสนาตราบ 
5000 ปี ปรารถนาสุขสามประการมีนิพพานเป็นยอด ปรารถนามีปัญญาดุจแม่นํ้าทั้ง 5 อุทิศส่วนกุศล
ใหผู้ท่ี้ล่วงลบัไปแลว้  ส่วนวนัเวลาท่ีถวายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเดือนยี่เพญ็หรือเดือนยี่เป็ง  “ มงฺคล
วุฒ(๑๓๗)จ.ศ. ๑๒๖๒ ปีกดไจ้ เดือนย่ีเพญ็ (ตามวิธีนับแบบ) มอญ วัน ๔(วันพุธ) (ตามวิธีนับแบบ) 
ไทย วันกาบสัน (พระพุทธศาสนา) ผ่านมาแล้ว ๒๔๔๓ พระวัสสา ๕เดือน และ ๑๕ วัน ในอนาคต 
(พระพุทธศาสนา)จะมีอีก ๒๕๕๖ พระวัสสา ๖ เดือน และ๑๕วัน ฤกษ์ท่ี๒มหาศรัทธาเจ้าสุริยวงศา
และภรรยาเจ้าสุคันธา ผู้ เป็นต้นคิด สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์ (นี)้ ร่วมกับลูกทุกคน เพ่ือคํา้ชูศาสนา 
ตราบ ๕๐๐๐พระวัสสา สุทินนวํตเมทานพํุทธรูป(๑๓๘)นิพฺพานปจฺจโยโหตุเมนิจฺจํ” ซ่ึงเป็นช่วงออก
พรรษาขา้วเร่ิมตั้งทอ้งชาวบา้นเร่ิมทาํบุญเน่ืองจากผลผลิตเร่ิมเติบโตทุกคนมีความสุขและว่างเวน้
จากการทาํงานอีกทั้งจะมีประเพณีตั้งธรรมหลวงในเดือนยี่ จึงนิยมถวายในช่วงน้ีเพราะว่าจะไดมี้
การพุทธาภิเษกไดรั้บบุญกุศลจากการเทศมหาชาติท่ีหัวใจสาํคญักล่าวถึงอานิสงส์ในเร่ืองของทาน
บารมี และผูท่ี้ถวายของในช่วงน้ีก็จะไดรั้บอานิสงส์นานปัประการ และนอกจากน้ียงันิยมถวายใน
งานประเพณีท่ีสําคญัของวดัวาอารามไม่ว่าจะเป็นงานฉลองการสร้างวิหารเจดีย ์งานสลากภตัร
(งานก๋ินสลาก) ดงัจารึกไดก้ล่าววา่ “ ศรัทธานางเกียงคาํ ไชยคาํเมา และลกูถวาย (พระพุทธรูปองค์นี้
ไว้ท่ี) วัดดอกเอือ้ง เชียงใหม่ เม่ือ วันท่ี ๑๘/๓/๒๔๗๕ ใน(โอกาสท่ีมี) งานฉลองพระวิหาร” ซ่ึง
สันนิษฐานได้ว่าการถวายนั้นจะนิยมในการประเพณีท่ีสําคญัของวดัเน่ืองงานบุญทุกอย่างชาว
ลา้นนานิยมถวายส่ิงของให้กบัพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะถวายพระพุทธรูปไมอ้นัเป็นช่วงเวลาท่ี
วดัจะไดมี้การ  พุทธาภิเษกหรือเบิกเนตรพระเจา้ คือการทาํให้เป็นพระพุทธเจา้ เน่ืองจากการถวาย
นั้นถือว่าพระพุทธรูปท่ีสร้างยงัไม่มีการพุทธาภิเษกถือว่ายงัไม่ใช่ประพุทธเจา้ วนัท่ีสาํคญัอีกวนัท่ี
นิยมถวายคืองานทานสลากภตัรเป็นประเพณีท่ีมีการเช่ือมโยงเก่ียวกบัเร่ืองทานบารมี เพื่อเป็นปัจจยั
ไปสู่พระนิพพานแลว้น้อมนาํไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเ์มไตรยท่ีเป็นยุคพระพุทธเจา้องคท่ี์ 5 ท่ีจะ
เกิดข้ึนเม่ือศาสนาของพระพทุธเจา้องคน้ี์ครบ 5000 ปี และวนัท่ีถวายนอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวมานั้น 
จะมีเดือน 2 เพญ็ 6 เพญ็ 9 เพญ็ ซ่ึงเป็นช่วงฤดูหลงัการเกบ็เก่ียวผลผลิตชาวบา้นนิยมจดังานประเพณี
สาํคญัต่างๆไม่วา่จะเป็นงานปอยหลวง งานฉลอง วิหารเจดีย ์โดยเช่ือมโยงเก่ียวกบัเร่ืองทานบารมีท่ี
มีการถวายส่ิงของใหก้บัวดัวาอารามเพ่ือสืบทอดพระพทุธศาสนาต่อไป 
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ตารางท่ี  6 แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัลาํพนู 
 

ปีทีส่ร้าง    
จ.ศ./พ.ศ. 

จําน
วน 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา วนั เดอืน ปี ที่
ถวาย 

ผู้ถวาย 

1181/236
4 

2 ไม่ปรากฏวตัถุประสงคใ์นการสร้าง - ชาวบา้น 

1185/238
6 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เดือนยี ่  อา้ยเกียง 

1200/238
1 

1 เป็นไหวแ้ก่ตน และญาติทั้งหลาย เดือนยี ่ หนานมี 

1234/241
5 

1 ถวายเป็นทาน ออก 8 คํ่า นอ้ยไชยสาธุ 

1242/242
3 

1 ขอห้ือพน้จากการเจบ็ป่วย   

1258/243
9 

1 เป็นปัจจยัไปสู่พระนิพพาน - ปู่ หนานมโน 

1258/243
9 

1 คํ้าชูศาสนาขอห้ือเป็นนาบุญแก่พระโพธิสัตว ์ เดือน 5 เป็ง หนานอภิไชย 

1281/246
2 

1 เป็นปัจจยัคํ้าชูตวัเอง 
 

 

เดือน 5 เป็ง ทุเจา้ อนัยไชย 
วดัประตปู่า
เป็นเคา้ 

1197/247
8 

1 - - แสนพิมพิสาร 

- 1 ขอสุข 3 ประการ ขอมีปัญญาลียวฉลาด - หนานมี 
พระนนัไชย 

- 1 พระเจา้ ชะตา 069 - ยา่คาํแพง 
 

สรุปพฒันาการคติการสร้างพระพุทธรูปในจังหวดัลาํพูน 
 พฒันาการกลุ่มพระพุทธรูปเท่าท่ีพบในขณะน้ีเป็นกลุ่ม วดับา้นหลุก ตาํบลเหมืองง่า 
อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน โดยมีพระพุทธรูปท่ีอายุเก่าท่ีสุด ในมี จ. ศ. 1181 หรือ พ.ศ. 2364 ไม่มี
การจารึกวตัถุประสงคใ์นการสร้าง แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2386 จารึกไดก้ล่าวถึงการคํ้าชูศาสนาตราบ 
5000 ปี เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย ปรารถนาห้ือหายโรคภยัไขเ้จ็บ ดงัจารึกเลข
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ทะเบียน 007  “ สกราชได้ 1242 (พ.ศ. 2423) ตัว กางสีเดือน 6 ออก 8 เมงวัน 3 โทร้วง เป็งปกมูล
สัทธาหนานมี เทพดา นางแก้ว ใจทาน เปงเค้า พร้อมกับด้วยยาติทาวงสาชู้ตน ได้ทานพุทธรูป 9 
องค์ถวาย ขอหือเปนผลบุญของลูกหลานขอห้ือพ้นจากไข้เปนสันธ ขอห้ือได้นิพานแด่เทอะ ”  เป็น
ปัจจยันอ้มนาํไปสู่พระนิพพาน ตลอดจนคํ้าชูศาสนาให้เป็นนาบุญแก่พระโพธิสัตว ์(พระศรีอาริย
เมตไตรย) และปรารถนา สุข 3 ประการ คือสุข บนโลกมนุษย ์โลกสวรรค ์โลกแห่งพระนิพพาน 
ตลอดจนปรารถท่ีจะมีปัญญาเฉียวฉลาด  ดังจารึกเลขทะเบียน 069ได้กล่าวไวว้่า “ สมณสัทธา 
หนานมี พระนันไชย ได้ส้างพุทธรูปองค์น้ีเปนทาน ขอห้ือได้เปงสุข 3 ประการ แลนิพานเจ้าเปนย
อด อยาได้คาดคลา แท้จ่ิง นักเทอะด้วยเตชะทานพุทธรูปองค์น้ี ขอห้ือผู้ น้ีมีประญาเสลียวสลาด แท้ 
อิมินา พุทธรูป ทาน นิพพาน ปัจจะโนโหตุ นิจจัง ธุวัง ธุวัง นักเทอะ” ซ่ึงคลา้ยกบักลุ่มจารึกใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2447 ท่ีปรารถนามีปัญญาดุจแม่นํ้ าทั้ง 5 นอกจากน้ีพระพุทธรูปท่ีไม่มี
จารึกวนั เดือน ปี นั้นก็ไดก้ล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปประจาํชะตา เพื่อสืบทอดอายุ และเป็นสิริ
มงคลแก่ผูส้ร้าง ดงัจารึกเลขทะเบียน056ไดก้ล่าวว่า “ สัทธาย่าคําแพง เป็นพระเจ้าชาตาไว้คํ้าชู 
สาสนา 5 พนพนะวัสสาตามความปรารถนาชู่เยีย่งชู่ปรทวี สุทนินัง อตะม ทาน นิพาน ปถ.โยโทน.ตุ
โนนิจัง ” จารึกรึกในคมัภีร์ใบลานใน จงัหวดัน่าน ไดก้ล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปประจาํชะตา ว่า
ใครไดส้ร้างจะมีความเจริญรุ่งเรือง มีเดชะมีสมบติัอนัมัง่คัง่ และมีอายท่ีุยาวนาน 
จากจารึกท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นผูท่ี้ถวายส่วยใหญ่จะเป็น ชาวบา้น มีทั้งหนาน(ผูท่ี้ผา่นการอุปสมบท) 
นอ้ย(ผูท่ี้ผ่านการบวชเณร)  ขนุนาง ท่ีเรียกว่า แสน เป็นตาํแหน่งขุนนางท่ีมีผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาใน
ระดบัหม่ืน อยู ่10 นายซ่ึงเป็นตาํแหน่งท่ีตกคา้งมาตั้งแต่ตน้ลา้นนาสวามิภกัด์ิกบัสยาม และสุดทา้ย
เป็นกลุ่ม พระสงฆ ์นามวา่ตุเ๊จา้อนัทไชย วดัประตูป่า และพระอนัทไชย  
 ส่วนเดือนท่ีถวายพระพุทธรูปไมน้ั้ น ส่วนใหญ่จะเป็นเดือน ยี่ (พฤษจิกายน) เป็น

ประเพณีนิยมทัว่ไปในลา้นนาท่ีพบส่วนมากในเดือน ยี่(เป็ง)  นอกจากน้ียงัพบว่ายงัมีการถวายใน

เดือน 2 , 5 เป็ง และออก 8 คํ่า  ดงัจารึกไดก้ล่าวถึงวนัท่ีถวายไวว้่า  “ สกราชได้ 1230 (พ.ศ. 2411) 

ตัว เดือนยี่ เพนเมง วัน 7 โทกดยี ปกบมูลสัทธา หนานมี อ้ายสม เปนเค้า ได้เอาห้ือพระพุทธรูปเปน

ทานไว้คํา้ชูสาสนา 5000 พระวัสสา แล ” สุดทา้ยน้ีอาจกล่าวไดว้่าการสร้างพระพุทธรูป

ไมใ้นจงัหวดัลาํพูนนั้น มกัจะถวายทุกชนชั้น ไม่ว่าจะเป็น ขุนนาง ชาวบา้นและพระสงฆ์ก็นิยม

ถวายกนัทั้งนั้น ซ่ึงการสร้างพระพทุธรูปไมใ้ครจะสร้างกไ็ดข้ึ้นอยูก่บัความศรัทธาของผูส้ร้าง 
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ตารางท่ี  7 แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัลาํปาง 
 

ปีทีส่ร้าง    
จ.ศ./พ.ศ. 

จําน
วน 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา วนั เดอืน ปี ที่
ถวาย 

ผู้ถวาย 

1121/230
2 

1 อุทิศส่วนกศุล ครูบาอาจารย ์พอ่แม่ และเป็นปัจจยั
ใหไ้ดเ้ป็นพระอรหนัต ์

9 เป็ง หนอ้ยอาริน 

1124/230
5 

2 ถวายใหก้บัศาสนา - หนานนนัทา 

ถวายไวค้ ํ้าชูพระพทุธศาสนา - เทา้เตชะกบั
ภริยา 

1125/230
6 

8 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี รอดไปถึงโลกุตรและ
ไปสู่พระนิพพาน 

- - 

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี ขอสุข 3 ประการ - เจา้นอ้ยธรรม
ปัญญา 

 
1136/231
7 

1 สร้างพระพทุธรูปไวก้บัศาสนา - ปูตนั 

1173/235
4 

1 ปรารถนาไปเกิดในยคุพระศรีอาริย ์ ปี ลวง เมด็ นางมวล 

1182/236
3 

2 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี 
 

ปีกดสี เดือน 12 ยา่จนัเพง 

1199/238
0 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี ปีเมืองเป้าเดือน 
7 เป็ง 

ตุเ๊จา้อินทจกัร 

1200/238
2 

3 เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแลเทวดาทงัหลายตราบ 5000 
ปี ของสุข 3 ประการมีนิพพานเป็นยอด 

ปีกดั ไคล ้ อา้ยตนั 

1203/238
4 

2 ขอสุข 3 ประการ เดือนยีเ่ป็ง - 

ขอเป็นปัจจยัแก่โลกียะโลกุตร มีนิพานเป็นยอดแด่
เทอะ 

เดือน 5 เป็ง หนานนา 

1210/239
1 

1 เป็นปัจจยัไปสู่พระนิพาน 
 

เดือนยีเ่ป็ง หนานศรีวิ
ไชย 

1211/239
2 

3 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เดือนยีเ่ป็ง นางคาํ 

เป็นปัจจยัไปสู่พระนิพพาน เดือนยีเ่ป็ง อา้ยอุสสา 
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ตารางท่ี  8  แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัลาํปาง 
 
ปีทีส่ร้าง    
จ.ศ./พ.ศ. 

จําน
วน 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา วนั เดอืน ปี ที่
ถวาย 

ผู้ถวาย 

1216/239
7 

1 เป็นปัจจยัเพ่ือใหเ้กิดเป็นพระอรหนัต ์ ปีกาบย ี หนอ้ยสี 

1220/240
1 

1 คํ้าชูพระพทุธศาสนาตราบ 5000 ปี จุ่งนอ้มนาํไปสู่
เมืองฟ้าและนิพพาน 

เดือนยีเ่ป็ง หนาสุริยะ 

1225/240
6 

16 สร้างพระพทุธรูป 3 องค ์บวชในวดับา้นหลุก ถวาย
หลงัสร้างวหิารใหม่เสร็จ 

เดือน 6 เป็ง อา้ยเหลียม 

เป็นท่ีไหวแ้ก่คนแลเทวดาทงัหลาย เดือนยีเ่ป็ง นายสิงแกว้ 

ปรารถนาส่ิงไดขอใหส้มหวงัทุกประการ 
 

ปีก่าไคล ้ หนานสุนนัทา 

1232/241
3 

1 เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแลเทวดา ขอพระนิพพาน
ร่วมกบัพระศรีอาริยเมไตรยในภายภาคหนา้ 

เดือนยีเ่ป็ง หนานอภิไชย 

1237/241
8 

1 อุทิศส่วนกศุล ใหล้กูท่ีล่วงลบัไปแลว้ ปีดบัไคล ้ ยา่ยอด 

1251/243
2 

1 เป็นปัจจยัไปสู่พระนิพพาน เกิดเป็นพระอรหนัตร์
ในยคุพระศรีอาริยเมตไตรย 

เดือนยีเ่ป็ง ตุค๊นัทวงศ ์

1267/244
8 

1 คํ้าชูพระพทุธศาสนา และอุทิศส่วนกศุลแด่ผู ้
ล่วงลบัไปแลว้ 

เดือนยีเ่ป็ง หนานขตัติยะ 

1236/241
7 

1 ขอห้ือหายจากโรคภยัไขเ้จบ็ ปลีดบัไคล ้ หนานอิน 

2 เป็นท่ีไหวแ้ก่คนแลเทวดาทงัหลาย - อา้ยแสน 

1242/242
3 

1 ทานไปหาควายผูเ้ผอืก ปีกดสี นายอินถา 

1259/244
0 

1 ปรารถนาเป็นพระอรหนัตร์ในสาํนกัพระศรีอาริย
เมตไตรย 

  

1261/244
2 

1 เป็นปัจจยัไปสู่พระนิพพาน 
 

เดือนยีเ่ป็ง หนานไชยอา
จาน 

1271/245
2 

1 ขอสุข 3 ประการ เดือน 4 เป็ง หน่านอินทะ 

1305/248
6 

1 คํ้าชูพระพทุธศาสนาตราบ 5000 ปี ขอสุข 3 
ประการ 

เดือนเป็ง หนอ้ยเนธรส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



316 
 

สรุปพฒันาการคติการสร้างพระพุทธรูปในจังหวดัลาํปาง 
 อาจกล่าวไดว้่าจารึกการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นเขตจงัหวดัลาํปางนั้นเก่าสุดมีอายุอยู่
ในช่วง พ.ศ. 2302 ถือไดว้่าเป็นช่วงท่ีลาํปางอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของพม่า ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการอยู่
อาศยัในพื้นท่ีตรงน้ีมาตลอด มีการสร้างพระพทุธรูปไมอ้ยา่งต่อเน่ืองไปจนถึง ปี พ.ศ. 2489 จากการ
อ่านจารึกใตฐ้านพระพุทธรูปท่ีเก่าท่ีสุดกล่าวถึง ปีพ.ศ.2302 กล่าวถึงการอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่แก่ผูท่ี้
ล่วงลบัไปแลว้ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาอจารย ์พ่อ แม่ พี่น้อง ปูย่า ตายาย และสัตวเ์ล้ียงทงัหลาย ดงั
จารึกไดก้ล่าววา่  “วปจ อาย ุจ.ศ.1242  พ.ศ.2423 พุทธรูปองนี อ้ายอินถากับด้วยพรริยาลกูเต้าหลาน
เหลนชุผู้ ชุฅนแดเธอะ ได้ส้างปลีกดสี สกกราชได้ 1242 ตัว นายอินถาได้ส้างถวาย...นาบุรไปหา
ควายผู้ เผือกจิมแล”    เพ่ืออานิสงส์ท่ีไดจ้ะนาํพาผูท่ี้ล่วงลบัเหล่าน้ีไปเกิดในภพภูมิต่างๆท่ีสุขสบาย 
ถวายเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตราบ 5000 ปี ถวายเพื่อเป็นท่ีไหวปู้ชาแก่คนและเทวดาทงัหลาย  
ปรารถนาไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมไตรย ปรารถนาเกิดเป็นพระอรหันต์ในยุคพระศรีอาริย ์ดงั
จารึกไดก้ล่าวว่า “ชุฬสกกราชได 1259 อุตุรดูเข้ามาในเดือรยีเพงเมงวัน 3 สทธาปูนายตัน เปนเคล้า
ติดกับดวยนอยนนทาสาง ภริยาลกูเต้าพีน้องชุผู้ชุฅนคอได้ส้างพุทธรูปเจ้าอง 1 ขอเปนปราไจอรหน
ตาในสาํนักพรเจ้าอริยเมตไตยย แกผู้ ข้าทังหลาย นิพพาน ํปรม ํสุกข ํนิจจ ํแดเทอะ”  ปรารถนาขอ
ห้ือหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถวายเพื่อแก้บนในส่ิงตนเองได้เคยให้สัตย์สัญญาไว้ ตลอดจนถึง
ปรารถนาสุข 3 ประการ มีนิพพานเป็นยอด  
 วนัเวลาท่ีใช้ในการถวายนั้นพบว่ามักจะนิยมถวายพระพุทธรูปในวนัออกพรรษา 
ตลอดจนก่อนเขา้พรรษาซ่ึงเป็นช่วงท่ีขา้วเร่ิมตั้งทอ้งตลอดจนถึงช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นช่วงเวลา
ของการทาํบุญคร้ังใหญ่ตลอดหนา้แลง้ ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวไม่ว่าจะเป็น ขุนนาง ชาวบา้นก็มกัจะ
ทาํบุญตลอดไม่วา่จะเป็นการถวายส่ิงของใหก้บัวดัวาอาราม สร้างวดั บูรณะวดัเพ่ือเป็นการคํ้าชูพระ
ศาสนาตราบ 5000 ปีตามความเช่ือของคนในสมยัโบราณ ซ่ึงจากการถอดจารึกใตฐ้านพระพุทธรูป
ไม ้ส่วนใหญ่พบว่ามกัจะถวายเดือนยี่เป็งหรือในช่วง ตุลาคม- พฤษจิกายน “วปจ อายุ จ.ศ. 1269 
(พ.ศ. 2450) สกพทได้ 1269 ตัวปีมแมสนาํกัมโพชขอมภิไหงไทยภาษาวาปีเมืองเมท เดือรยีเพง 
สทธาปูคาํเปนเคล้าภริยาลูกเต้าชุผู้ ชุฅน นิพพานัง ปรมังสุขขัง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประเพณีตั้งธรรม
หลวงท่ีกล่าวถึงเร่ืองการใหท้านของพระเวสสันดรดงัจารึกไดก้ล่าวว่า และนอกจากน้ียงัพบว่านิยม
ถวายใน เดือน 4 เป็ง 7 เป็ง 9 เป็ง แต่ไม่มากเท่าเดือนยี่เป็ง แต่เม่ือเช็คดูเวลาแลว้พบว่าเดือนเหล่าน้ี
อยูใ่นช่วงออกพรรษาจนถึงก่อนเขา้พรรษาทั้งส้ิน 
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ตารางท่ี 9 แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัแพร่ 
 

ปีทีส่ร้าง    
จ.ศ./พ.ศ. 

จําน
วน 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา วนั เดอืน ปี ที่
ถวาย 

ผู้ถวาย 

1120/230
1 

1 คํ้าชูศาสนา ปีกดัเมด็ เดือน
แปดเป็ง 

อา้ยเตม็ 

1209/230
9 

1 อุทิศส่วนกศุลใหพ้อ่ผูล่่วงลบัไปแลว้ตลอดจนไป
รอดถึงพระนิพพาน 

ปีเมืองเมด็ หนอ้ย 
อุปละ 

1179/230
6 

3 
 

เป็นท่ีไหวบู้ชา ขอเป็นส่วนบุญส่วนกศุลแก่ขา้และ
ครอบครัวตลอดถึง สุข 3 ประการ 

เดือนเก๋ียงเป็ง 
 

สวาธุเจา้อริย
ภิกข ุ

1 
 

เป็นปัจจยัไปจนถึงเป็นพระอรหนัต ์
 

เดือนเก๋ียงเป็ง 
 

นางเป็งและ
สามี 

1 คํ้าชูศาสนา เดือนเก๋ียงเป็ง นางขอ้นและ
สามี 

1187/236
8 

11 ถวายเพ่ือเป็นท่ีไหวปู้ชาแก่คนแลเทวดาทงัหลาย เดือนเกียงเป็ง - 

1188/236
9 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี 
 

เดือนเก๋ียงเป็ง ปู่ ขนานชินา 

12 ถวายเพ่ือเป็นท่ีไหวแ้ก่คนแลเทวดาทงัหลาย ตราบ 
5000 ปี 

เดือนเก๋ียงเป็ง - 

1210/239
1 

1 ถวายเพ่ือบุญกศุลจะคํ้าจุนไปในภายภาคหนา้ เดือนเก๋ียงเป็ง ขนานอภิยะ 

1211/239
2 

4 คาํชูศาสนาตราบ 5000 ปี เดือนเก๋ียงเป็ง - 

2 ถวายเป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแลเทวดาทงัหลาย เดือนเก๋ียงเป็ง  ปู่ เทา้เกสนา 
1251/243
2 

1 ถวายเป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแลเทวดาทงัหลาย ตลอด
จนถึงสาํเร็จเป็นพระอรหนัตจ์นถึงพระนิพพาน 

เดือนยีเ่ป็ง พญาสิทธิ
มงคล 

1263/244
4 

1 ขอสุข 3 ประการ เดือนยีเ่ป็ง อา้ยคาํมี 

1288/246
9 

1 คํ้าชูศาสนา เดือน 4 เป็ง ขนานทิพพละ 

1299/248
0 

1 - เดือง 6 เป็ง - 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



318 
 

สรุปพฒันาการคติการสร้างพระพุทธรูปในจังหวดัแพร่ 

อาจกล่าวไดว้่าจารึกการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นเขตจงัหวดัแพร่ นั้นเก่าสุดมีจาํนวน 1 องค์
พบว่ามีอายอุยูใ่นช่วง พ.ศ.2301มีอายเุก่าถึง 253 ปี  เป็นช่วงเวลาท่ีเมืองแพร่ยงัคงอยูภ่ายใตอิ้ทธิพล
ของพม่า ท่ีแสดงให้เห็นว่าคนในชุนแห่งน้ีไดมี้การอยู่อาศยัมาตลอดก่อนท่ีจะมีการกวาดตอ้งกลุ่ม
ชาวเชียงแสน กลุ่มไทล้ือเขา้มากระจายตวัอยูท่ ัว่ไปในเมืองแพร่ ซ่ึงในจาํนวนน้ีจะพบอยูท่ี่วดัพระ
ธาตุศรีดอนคาํ(พระธาตุหว้ยออ้) อาํเภอลอง วดัพระหลวง วดัสูงเม่น อาํเภอสูงเม่น พบว่าเป็นกลุ่มท่ี
นิยมสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นทานเป็นจาํนวนมากท่ียงัคงเหลือให้เห็นจากปัจจุบนั และการ
สร้างพระพุทธรูปไมไ้ดค่้อยลดจาํนวนลงในปี พ.ศ.2480  จากการถอดจารึกใตฐ้านพระพุทธรูปพบ
จารึกท่ีเก่าสุดในปี พ.ศ.2301 ทาํใหท้ราบถึงคติการสร้างพระพุทธรูปถวายในกลุ่มเมืองแพร่ ท่ียงัคง
กล่าวถึงการถวายเพื่อคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี  ดงัจารึกไดก้ล่าวว่า “สกราชได้ 1120  ตัวปีกัดเม็ด 
เดือน 8 เพง  มูลสัทธาอ้ายเตม ภริยาช่ือว่า นางแก้วได้ส้างไว้คํ้าชูสาสนา” ถวายเพ่ือเป็นท่ีไหวบู้ชา
แก่คนแลเทวดาทงัหลาย อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ดงัจารึกไดก้ล่าวว่า “จุลสักราชได้ 
1209 ตัวปีเมืองเม็ด ปถมมูลสัทธา น้อยอุปละ บังเกิดสัทธาญาณโยดยิ่งจ่ิงจักได้ส้างแปงยังพุทธรูป
องค์ 1 มาพุทธาภิเสกใจ เพื่อจักอุทิศไปหาพ่อผู้ 1  อันจติุไปสู่ปรโลกพายหน้า ช่ือว่า ปู่ใหม่ ย่าวิชัย 
ขอนาบุญน้ีไปรอดเถงิแดเทอะ นิพพานํ ปจโย โหตุ นิจํ”  ถวายเพื่อปรารถนาเกิดเป็นพระอรหนัตใ์น
ภายหนา้ดงัจารึกไดก้ล่าว่า “  สักราชได้ 1179 ตัวปีเมืองเป้า เดือนเจียงเพงวัน 1 ไทกาบสันปถมมูล
สัทธา นางเพงแล  สามิกะแลแม่ผู้ เฒ่าแลพี่น้องลูกเต้าชูตน ได้ส้างพุทธรูปองค์ จุ่งเปนส่วนบุญแก่ผู้
ข้าทั้งหลายรอด อรหันตา มัคคญานํ ทิยฺนํ นิพพาน ปจโยดหนตุเมตฺเตยฺโย.......” และขอบุญกุศลท่ี
ไดจ้ากการใหท้านคอยคํ้าจุนตวัเองทุกชาติ 

วนัเดือนปีท่ีถวายนั้นในกลุ่มเมืองแพร่ ท่ีวดัพระหลวง วดัสูงเม่น พบว่า มกัจะถวายเดือน
เก๋ียงเป็งเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ พ.ศ.2301-2432 ตรงกบัเดือนตุลาคม เป็นช่วงออกพรรษาดงัจารึกได้
กล่าววา่ “จลุสักราชได้ 1188 ตัวปีรวายเสด เดือนเกยีงเพง เมงวัน 3 ไทดับเม็ดฤกษ์ 3 ตัว ช่ือ จ่าโจ เจ
ราฤกษ์ แลปถมมูลสัทธาตน หน้อยสุนันทะ ค่ได้หายังพุทธรูปเจ้าองค์น้ีไว้ไหว้แลปูชาแก่ตนแล
เทวดาทัง้หลาย ขอห้ือเปนผละนาบุญแก่ข้าแลพ่อแม่พีน้่องน้องชู่คน ดีหลีเตอะ อรหันตามคญาณํ นิ
พาน ปจฺจโยโหตุ อนาคเต นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ จ่ิมแล”แต่ก็ยังพบว่ามีการถวายเดือนยี่เป็งด้วยแต่ไม่มาก 
และต่อมามาตั้งแต่ 2432-2480 นิยมถวายในเดือนยี ่เดือน 8 เป็ง เดือน 4 เป็ง ซ่ึงเป็นช่วงออกพรรษา
แทบทั้งส้ิน ถือไดว้า่วนัน้ีถวายนั้นคงจะเป็นประเพณีนิยมของคนสมยัโบราณ 
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ตารางท่ี 10 แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัน่าน 
 

ปีทีส่ร้าง    
จ.ศ./พ.ศ. 

จําน
วน 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา วนั เดอืน ปี ที่
ถวาย 

ผู้ถวาย 

1066/224
7 

3 กล่าวถึงแค่เพียง วนัเดือนปี และนามผูถ้วาย 
 
 

ปีกาบสี อา้ยชุม แสน
อินทร์ 

1120/230
1 

2 กล่าวถึงแค่เพียง วนัเดือนปี และนามผูถ้วาย 
 
 

ปีเปิกสัน เดือน 
6 เป็ง 

ทุเจา้อินทะ 

1167/234
8 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เดือน 12 เป็ง ชินบุตต  ตน
ช่ือกวูิน  

อุบาสกหนาน
วาง  อุบาสิกา
นางเทพพะงา 
 

1169/235
0 

1 เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแลเทวดาทงัหลายตราบ 5000 
ปี 
 
 

ปีเมืองเลา้ หนานสีไชย
และนายปุกคาํ 

1172/235
3 

18 เป็นปัจจยัไปสู่พระนิพพาน 
 

ปีกดสงา้ ยา่บุตต ์

 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี 
 
 
 

เบิกพระวหิาร
วดัพญาวดั 

ใหม่ขตัติยะ 
เจา้ไชเทพ 
ร้อยอุสสา 

1173/235
4 

2 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี 
 
 

เดือน 6 แรม
แปดคํ่า 

อา้ยพอน นาง
ทิพย ์

1185/236
6 
 

3 
 
 

เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแลเทวดาทงัหลาย 
 

  

 ปีกดเมด็เดือน 8 
เป็ง 

 

อา้ยกาํ  พอ่ตุ๊ 
กญัจนะ 
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ตารางท่ี 11 แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัน่าน 

ปีทีส่ร้าง 
จ.ศ. / 
พ.ศ. 

จําน
วน 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา วนั เดอืน ปี 
ทีถ่วาย 

ผู้ถวาย 

 
1189/237
0 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี ตลอดจนเป็นปัจจยัไปสู่
พระนิพาน 

 ปีเมืองใจ ้เดือน 
8 ออกคํ่า 

เจา้พญาสร
สิทธิไชยวงสา 

1196/237
7 

1 เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแลเทวดาทงัหลาย เดือนยี ่ เจา้พญาเมือง
เลน 

1210/239
1 

1 เป็นปัจจยัห้ือเถิงสวรรคช์ั้นฟ้าและพระนิพพาน ปีเปิกสัน เดือน 
6 ออก 10 เป็ง 

ตุค๊นัธิยะ 

1230/241
1 

1 ทานไวเ้ป็นปัจจยัในภายภาคหนา้ ปีเปิกสี ทุกตติย 

1248/242
9 

1 ปรารถนาสุข 3 ประการมีนิพพานเป็นยอด ปีรวยเส็ด เดือน 
6 เป็ง 

นางพิมพา 

1271/245
2 

1 คํ้าชูพระศาสนาตราบ 5000 ปี เดือน 6 เป็ง นอ้ยสาน 

 
สรุปพฒันาการคติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในจังหวดัน่าน 
 อาจกล่าวไดว้่ากลุ่มพระพุทธรูปไมใ้นจงัหวดัน่านถือไดว้่าเก่าท่ีสุดเท่าท่ีพบในลา้นนา
ในขณะน้ี ซ่ึงมีอายอุยูใ่นช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2247 ตรงกบัสมยัท่ีเมืองน่านตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า 
ซ่ึงมีอายเุก่าถึง 300 ปี พบถึง 3 องค ์ ท่ีวดัควัะ อาํเภอท่าวงัผา จาการสอบถามของชาวบา้นพบวา่กลุ่ม
คนบา้นน้ีอยูอ่าศยักนัมาเป็นระยะเวลาท่ีนานและไม่ใช่คนกลุ่มใหม่ท่ีถูกวาดตอ้นข้ึนมา แต่เป็นกลุ่ม
ดั้งเดิมท่ีอยู่อาศยัมาตลอด ซ่ึงรูปแบบกลุ่มน้ีค่อนขา้งท่ีจะเป็นกลุ่มพื้นบา้นชดัเจนคือ จะไม่มีลาย
ละเอียดมากพระพกัตร์ดุดนั พระวรกายอว้นเต้ียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพฒันาการทางดา้นจากรึกในก
ลุ่มจงัหวดัน่านนั้นไม่ปรากฏวตัถุประสงคข์องผูส้ร้าง เพียงแต่เขียน วนั เดือน ปี และนามของผูถ้วาย
เท่านั้น แต่ต่อมาตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ. 2301เป็นตน้มาจะพบว่าว่ามกัจะบอกเจตนาในการสร้างคือ 
การคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนแลเทวดาทงัหลาย  เป็นปัจจยัใหถึ้งสวรรคช์ั้นฟ้า
แลพระนิพพาน และบอกส่ิงท่ีปรารถนา คือสุข 3 ประการมีนิพพานเป็นยอด ส่วนผูถ้วายจะมีทั้ง
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ชาวบา้น และเจา้นาย เช่น  เจา้พญาเมืองเลน เจา้พญาสรสิทธิไชยวงสา  เจา้ไชเทพ ร้อยอุสสา เป็น
ตน้ 

วนัเดือนปีท่ีถวาย นั้น เดือนยี่เป็ง เดือน 6 เป็ง 10 เป็ง 12 เป็ง อาจกล่าวไดว้่า เดือนท่ีได้
กล่าวมาทั้ งหมดนั้ น เป็นวันท่ีพระจันทร์เต็มดวงและเป็นวันศีลทั้ งนั้ น ซ่ึงอาจจะเป็นพระท่ี
พทุธศาสนิกชนนั้นไดท้าํบุญถวายทาน เพื่อท่ีจะไดอ้านิสงส์นานปัการ 

 
ตารางท่ี  12 แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัพะเยา 
 

ปีทีส่ร้าง    
จ.ศ./พ.ศ. 

จําน
วน 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา วนั เดอืน ปี ที่
ถวาย 

ผู้ถวาย 

1227/240
8 

1 บอกเจตนาในการสร้างพระพทุธรูป 8 เป็ง แสนแกว้ 

1252/243
3 

1 ไม่มีถึงวตัถุประสงค ์ - อา้ยบุญมา 

1284/246
5 

1 คํ้าชูศาสนาพระเจา้โคตรมะ ขอสุขสามประการมีนิ
พายเป็นยอด 

8 เป็ง ลุงหนานสุด 

1285/246
6 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี 6 เป็ง พ่อเจ้าหลวง
ประเทศอุดร

ทศิ 
1300/248
1 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี 8 เป็ง ตุ๊เจ้าอนิทนะ 

1308/248
9 

7 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี 8 เป็ง ชาวบ้าน 

1329/251
0 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี 8 เป็ง พระธรรม
ปัญญา 

 

สรุปพฒันาการคติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในจังหวดัพะเยา 
 อาจกล่าวไดว้่ากลุ่มพระพุทธรูปไมใ้นจงัหวดัพะเยา ท่ีพบศรีโคมคาํนั้นจะอยูใ่นช่วงท่ี
เก่าท่ีสุดเท่าท่ีพบในขณะน้ี มีอายอุยูใ่น พ.ศ. 2408 หลงัจากท่ี เจา้หลวงมหาวงศไ์ดก้ลบัไปฟ้ืนฟูเมือง
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พะเยาข้ึนมาใหม่เน่ืองจากเมืองพะเยาลา้งมานานในราวปี พ.ศ. 238622 จารึกไม่กล่าวกล่าวถึง
วตัถุประสงคใ์นการสร้าง แต่ต่อมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2433 – 2510 ส่วนมากมกัจะถวายเพื่อคํ้าชูศาสนา
ตราบ 5000 ปีทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนน้ีมีกรอบแนวคิดเดียวไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย 
ในส่วนของ วนัเดือนปีท่ีถวาย เกือบทั้งหมดนั้นมดัจะถวายเดือน 8 เป็ง ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้
หาหลกัฐานจากตาํนานวดัศรีโคมคาํ จงัหวดัพะเยาพบว่า เดือนน้ีตรงกลบัประเพณี ไหวส้าป๋าระมี
พระเจ้าตนหลวง คือวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ หรือเดือน พฤษภาคม ซ่ึงถือเป็นวนัท่ีสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา คือวนัวิสาขะบูชา เป็นวนัคลา้ยวนัประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 23 ซ่ึงถือไดว้่าคนในชุมชนน้ีให้ความสาํคญักบังานประเพณีน้ีเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นพระพทุธรูปท่ีสาํคญั เดือนแปดเป็งจึงถือไดว้่าเป็นวนัสาํคญัในการท่ีจะถวายพระพุทธรูป
ไมเ้พื่อทาํการพุทธาภิเษก หรือบวชพระเจา้ไปพร้อมกบัประเพณีท่ีจะทาํการเบิกเนตรพระเจา้ตน
หลวงในทุกๆปี เพื่อเป็นการตอกย ํ้าการคํ้าชูศาสนาไปตราบ 5000 พระวสัสา 
 
ตารางท่ี  13 แสดงพฒันาการคติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนา กลุ่มจงัหวดัเชียงราย 
 

ปีทีส่ร้าง    
จ.ศ./พ.ศ. 

จํา
น
ว
น 

วตัถุประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา วนั เดอืน ปี ที่
ถวาย 

ผู้ถวาย 

1251/243
2 

1 คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี  ยีเ่ป็ง นอ้ยอุด 

1277/ 
2458 

4 คาํชูศาสนาตราบ 5000 ปี 6 เป็ง เจา้หนาเทพ 

1287/246
8 

1 ไม่มีการจารึก - สัทธาครูบา
เทพิน   

  

                                                            
22 วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์และคณะ, ปกสนุก คนตัวเลก็กบัการอนุรักษ์, (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ ์อี ที พบัลิชช่ิง, 2550), 20. 

23 พระครูโสภนปริยติัสุธี, แปดเป็งประเพณนีมัสการพระเจ้าตนหลวง เมืองพะเยา, 

(พะเยา : นครนิวส์การพิมพ,์ 2551), 47-49. 
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 อาจกล่าวไดว้่าการจารึกท่ีฐานพระพุทธรูปไมแ้ถบอาํเภอพานนั้นแทบจะไม่มีการบอก
วตัถุประสงคใ์นการสร้างเลย บอกแต่เพียงช่ือเจา้ศรัทธาเท่านั้น ซ่ึงสันนิษฐานได ้2 ประเด็น คือ 
ประเด็นแรกผูถ้วายไม่ปรารถนาของเจตนาในการสร้าง  เพื่อให้ศาสนานั้นยงัคงอยู่ต่อไปเท่านั้น 
ประเด็นท่ีสอง ชาวบา้นอาจจะไม่รู้หนงัสือหรือผูจ้ารนั้นไม่มีความรู้ในการจารึกลงไปเพราะว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มอ่ืนอ่ืนแลว้มกัจะจารึกวตัถุประสงคค่์อนขา้งยาว แต่ในกลุ่มอาํเภอพานกลบั
เขียน เพียงแต่เช่ือผูถ้วายเท่านั้น แต่ก็ยงัพบว่ามีมีการเขียนวนัเดือนปี ช่ือผูถ้วายและวตัถุประสงคมี์
อยู่ 5 องคเ์ท่านั้น ท่ีเก่าสุดในช่วง ปี พ.ศ. 2432 ใหม่สุด พ.ศ.2468 วตัถุประสงคข์องการถวายคือ 
ปรารถนาเพ่ือคํ้าชูสาสนาตราบ 5000 ปี ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดเดียวกบักลุ่มเมืองพะเยาท่ีวดัศรีโคมคาํ
ท่ีนิยมคติแบบน้ีทุกองคท่ี์ถวาย เน่ืองจากพ้ืนท่ีอาํเภอพานและอาํเภอเมืองพะเยาติดต่อกนัซ่ึงอาจจะ
ทาํให้แนวคิดน้ีไดส่้งถึงกนัก็เป็นได ้ส่วนวนั เดือน ปีท่ีถวาย นั้นมีอยู่ 2 เดือน คือ เดือนยี่เป็ง และ
เดือน 6 เป็ง ซ่ึงตรงกบัวนัศีล หรือวนัพระท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมไปทาํบุญเขา้วดัวาอารามเพ่ือให้
ศาสนาไดค้งอยูต่่อไป 
 
สรุปพฒันาการคติการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนา 
 พฒันาการการสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนาอาจะกล่าวไดว้่า มีการกล่าวถึงการสร้าง
พระพุทธรูปไมล้า้นนา ในตาํนานชินกาลมาลีปกรณ์ไดก้ล่าวถึง การสร้างพระพุทธรูปดว้ยไมแ้ก่น
จันทร์ ของพญาเมืองแก้ว แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปไม้ตั้ งแต่สมัย
ราชวงศม์งัราย แต่หลกัฐานทางดา้นโบราณคดีพบว่ายงัไม่เก่าไปกว่า ปี พ.ศ. 2247 พบท่ีอาํเภอท่าวงั
ผา จงัหวดัน่าน ยงัพบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปไมไ้ดมี้การสร้างอยา่งต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2290    
วดันาซาว ตาํบลนาซาว อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดั แสดงใหเ้ห็นถึงการอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มคนใน
จงัหวดัน่าน โดยกลุ่มน้ีค่อยขา้งท่ีจะมีความแตกต่างๆกบักลุ่มจงัหวดัอ่ืนๆในเชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพนู 
พะเยา เชียงราย ท่ีแทบจะไม่เจอเลย แต่ความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปไม ้ไดรั้บความนิยมมาก
ในช่วงปีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2317 ท่ีลา้นนาได ้ฟ้ืนม่าน ขบัไล่พม่าออกจากศูนยก์ลางท่ีเชียงใหม่ ซ่ึง
บา้นเมืองในขณะนั้นรกร้างว่างเปล่า เจา้เจ็ดตน ไดน้าํกาํลงัข้ึนไปกวาดตอ้งผูค้นจากลุ่มแม่นํ้ าคง 
กลุ่มเมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองเลน เมืองพยาก และกลุ่มล้ือแถบเมืองสิบสองปันนา ช่วงน้ีไดเ้กิด
การสร้างพระพุทธรูปไมข้ึ้นมาแทนท่ี กลุ่มพระพุทธรูปสําริดท่ีนิยมในสมยัราชวงศม์งัราย ต่อมา
ลา้นนาตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าถึง 200 ปี ทาํให้บา้นเมืองตกอยูใ่นสภาวะสงครามกลางเมือง ผูค้น
ลม้หายตายจาก และหลบหนีเขา้ป่าเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงส่งผลทาํใหง้านช่างทางพระพุทธศาสนาเร่ิม
เส่ือมลงเน่ืองจากภาวะสงครามอนัยาวนานทาํให้งานช่างขาดการสืบเน่ืองจนในท่ีสุดการสร้าง
พระพทุธรูปสาํริดจึงไม่เป็นท่ีนิยม 
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 ต่อมาลา้นนาไดป้ลดเอกจากพม่า ผูค้นกลุ่มใหม่ไดเ้ขา้มาตั้งรกราก ไดเ้กิดการสร้างวดั
วาอารามข้ึนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน และก็ไดมี้การพระพุทธถวายทานให้กบัวดัเป็นจาํนวน
มากมายเพื่อหวงัว่าอานิสงส์จะนาํพามนุษยไ์ดไ้ปเกิดยงัโลกสวรรคช์ั้นฟ้า ไปจนถึงพระนิพพาน ซ่ึง
พระพทุธรูปในยคุน้ี ไดส้ร้างดว้ยไม ้ถือไดว้า่เป็นสกลุช่างใหม่ท่ีเขา้มาแทนท่ีกลุ่มพระพุทธรูปสาํริด
ท่ีนิยมมาก่อนหนา้นั้น เหตุท่ีนิยมสร้างพระพทุธรูปไมแ้ทนพระพทุธรูปสาํริดนั้นมีอยู ่3 ปัจจยั คือ 
 1.งานช่างขาดการสืบเน่ือง เป็นผลมาจากสงครามกลางเมืองตั้งแต่ท่ีพม่าเขา้ปกครอง
ลา้นนาถึง 200 ปี สถาบนักษตัริยเ์ร่ิมสัน่คลอน มีการเปล่ียนของชั้นปกครองจากเป็นกษตัริยก์ลายมา
เป็นขุนนาง ท่ีพม่าไดแ้ต่งตั้งข้ึน ทาํให้เกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมาก ยงัเป็นทาํให้กษตัริย ์สถาบนั
สงฆ ์และส่งผลทาํให้ผูค้น รวมถึงกลุ่มช่างไดห้ลบน้ีเขา้ป่า บา้งก็ถูกกวาดตอ้นไปอยู่ท่ีอ่ืนๆ ทาํให้
งานพทุธศิลป์ในช่วงน้ีไดล้ดความนิยมลงจนทาํใหก้ารสานต่องานช่างเร่ิมขาดการสร้างสรรค ์จนใน
ท่ีสุดภูมิปัญญาเหล่าน้ีไดข้าดหายไป เน่ืองจากขาดการอุปถมัภโ์ดยชนชั้นปกครอง 
 2. ลา้นนาในยคุราชวงศเ์จด็ตนนั้น บา้นเมืองกาํลงัฟ้ืนฟจูากพม่า  มีผูค้นอาศยัอยูไ่ม่มาก 
บา้นเมืองรกร้าง จึงจาํเป็นตอ้งใชว้ิธี “เก็บผกัใส่ซา้เก็บขา้ใส่เมือง” คือ กวาดตอ้นผูค้นจากทางตอน
เหนือ จากไทใหญ่ เชียงตุง เมืองยอง และกลุ่มล้ือแถบสิบสองปันนา เขา้มาไวย้งัลา้นนาโดยกระจาย
กลุ่มคนเหล่าน้ีให้กบักลุ่มเจา้เมืองต่างๆท่ีไดไ้ปช่วยกวาดในคร้ังน้ี โดยการกวาดตอ้นผูค้นไม่ไดท้าํ
เพียงคร้ังเดียวแต่ทาํหลายคร้ังจนเมืองต่างๆในแถบทางตอนเหนือนั้นรกร้างว่างเปล่าไปในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง โดยการกวาดตอ้งดงักล่าวยอ่มส่งผลทาํใหล้า้นนาเร่ิมมีความมัน่คง  ผูค้นจากท่ีต่างๆ
มีตั้ งถ่ินฐานบ้านเรือน บุกเบิกพื้นท่ีทาํการเกษตร บูรณะบ้านเมือง และวดั จึงทาํให้การสร้าง
พระพุทธรูปถวายให้กบัวดัในช่วงระยะเวลาน้ีนั้นค่อนขา้งนอ้ย และถา้เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างดว้ย
สําริดแลว้ถือว่าแทบจะไม่พบเลย อีกทั้ง โลหะท่ีเป็นสําริดค่อนขา้งจะหายากเน่ืองจากบา้นเมือง
กาํลังจะฟ้ืนฟูเน่ืองจากภัยสงครามและสงครามก็ยงัจะไม่จบเน่ืองจากพม่าพยามจะตีเอาเมือง
เชียงใหม่คืนตลอดเวลา ซ่ึงเช่ือไดเ้ลยบา้นเมืองในยุคน้ีย่อมให้ความสาํคญัในการบูรณะบา้นเมือง
มากกวา่ ท่ีจะหาสาํริดมาหล่อพระพุทธรูป เพราะหากสร้างพระพุทธรูปดว้ยโลหะแลว้จะตอ้งใหทุ้น
ทรัพย ์กาํลงัคน และกรรมวิธีในการผลิตค่อนขา้งซบัซอ้น 
 3. กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีถูกเทครัวมายงัลา้นนานั้นมีความชาํนานในการแกะสลกัพระพทุธรูป
ไมอ้ยูแ่ลว้ เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ี แวดลอ้มไปดว้ยป่าไม้
นานชนิด เป็นวสัดุท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ิน จึงทาํให้ไมเ้ป็นวสัดุสาํคญัในการนาํมาสร้างประติมากรรม
ทางพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างดว้ยวสัดุท่ีเป็นไม ้ท่ีมีทั้งขนาดเลก็ ขนาดกลาง จนถึง
ขนาดใหญ่ จนถึงการสลกัเป็นพระประธานของวดั เน่ืองการสาํรวจเท่าท่ีผา่นมาในรัฐฉาน ประเทศ
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พม่า พบวา่ กลุ่มตระกลูไทท่ีอาศยัอยูบ่นภูเขาส่วนใหญ่นั้นมีความนิยมสร้างพระพทุธรูปไมเ้ป็นพระ
ประธานเน่ืองจากมีความชาํนาญในดา้นเชิงช่าง มากกวา่หล่อพระพทุธรูปดว้ย สาํริด 
 จะเห็นไดว้่าการเกิดข้ึนมาแทนท่ีพระพุทธรูปสาํริดของพระพุทธรูปไม ้ยอ่มแสดงให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นงานช่าง และวสัดุ เน่ืองจากบา้นเมืองอยูใ่นสภาวะท่ีกาํลงัฟ้ืนตวั จึง
ทาํให้การสร้างพระพุทธรูปนั้นมกัหาวสัดุท่ีใกลต้วัมากกว่าท่ีจะหาวสัดุท่ีใชก้าํลงัคน กาํลงัทรัพย์
และผูอุ้ปถมัภ์เป็นจาํนวนมาก ในการสร้าง ประกอบกบัไมเ้ป็นวสัดุท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินเน่ืองจาก
สภาพภูมิประเทศของลา้นนาเตม็ไปดว้ยป่าไมน้านพนัธ์ุ ประกอบกบัความชาํนาญทางดา้นงานช่าง
ของคนสายตระกูลไท ไม่ว่าจะเป็นไทล้ือ ไทเขิน ไทใหญ่ และไทยอง ท่ีนิยมสร้างพระพุทธรูปไม้
อยู่แลว้ จึงทาํให้การสร้างพระพุทธรูปไมใ้นยุคน้ีมีความนิยมอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2330 ไป
จนถึง พ.ศ. 2475 และจาํนวนลงเร่ือยจนถึงปี 2522 อาจเป็นผลมามากจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ตั้งแต่สมยัรัชการท่ี 5 เร่ืองมาจนถึง ปี พ.ศ. 2475ท่ีคณะราษฏรไดป้ระกาศยึดอาํนาจของ 
รัชกาลท่ี 7 โดยไดเ้ปล่ียนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เป็นระบบประชาธิปไตย 
ต่อมาจนถึงเม่ือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นยุคสร้างชาติ ท่ีทุกภาคส่วนท่ีเป็นประเทศไทยอยู่ทุก
วนัน้ีตอ้ง  มีวฒันธรรมประเพณีร่วมกนั  มีการสร้างโรงเรียน มหาวิทยาลยัท่ีใชภ้าษาไทยทั้งหมด  
และการเปล่ียนแปลงของศาสนาในลา้นนา มีการเผาคมัภีร์ใบลานท่ีจารึกอกัษรธรรมลา้นนาในช่วง
น้ีเป็นจาํนวนมาก และจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคมัภีร์ใบลาน ก็พบว่ามีการยกเลิกเขียน
ในปี พ.ศ. 2522  ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้น  น่าจะเป็นผลทาํให้การสร้าง
พระพุทธรูปไมใ้นลา้นนาไดล้ดความนิยมลง ประกอบกบัการเขา้มาของพระพุทธรูปจากโรงงาน
อุสาหกรรม ไม่วา่จะเป็นพระพทุธรูปท่ีสร้างดว้ยแกว้สีต่างๆ พระทองเหลืองและปูนปลาสเตอร์เป็น
ตน้ ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีไดส่้งผลทาํใหก้ารสร้างพระพทุธรูปไมไ้ดล้ดความนิยมลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
 ชนิดของไมท่ี้ใช้ในการสร้างถวาย  เป็นท่ีเขา้ใจกันดีแล้วว่าลา้นนาเป็นดินแดนท่ี
แวดลอ้มไปดว้ยภูเขา เป็นดินแดนท่ีมีไมน้านพนัธ์ุท่ีจะให้สอยอย่างไม่จาํกดั โดยคนลา้นนานั้นมี
ความเช่ือมากมายเก่ียวกบัการใชง้าน โดยเฉพาะไมม้งคล หมายความว่าเป็นไมท่ี้นาํมาใชป้ระโยชน์
ไดถู้กตอ้งตรงกบังานท่ีทาํ ในอีกลกัษณะ คือไมท่ี้มีนามอนัมงคล เช่นไมส้กั นอกจากท่ีจะเป็นไมก้นั
ปลวกและเน้ือไม่เหนียวไม่เปราะเกินไป สามารถนาํมาแกะลวดลายต่างๆไดง่้าย มีเน้ือลายท่ีสวยงาม
แลว้ คาํว่าสัก ยงัพอ้งเสียงกบัคาํว่า ศกัด์ิ ซ่ึงถือเป็นนามมงคลอีกดว้ย  ไมม้งคลในแต่ละทอ้งถ่ินก็มี
ความเช่ือท่ีต่างกนั เช่นราชพฤกษ ์ซ่ึงถือเป็นไมม้งคลของภาคกลาง นิยมนาํมาสร้างเสาหลกัเมือง
หรือวตัถุมงคล  ไมม้งคลอ่ืนๆ อาจจะมีช่ือท่ีเป็นมงคลพอ้งกนัทุกทอ้งถ่ิน เช่น ขนุน มะขาม มะยม 
ดงันั้นไมม้งคลจึงหมายถึง ไมท่ี้มีเน้ือไมท่ี้เหมาะสมสาํหรับการใชง้าน กบัไมท่ี้มีนามอนัพอ้งช่ือกบั
ความเป็นมงคล  นอกจากน้ียงัพบว่าจารึกใตฐ้านพระพุทธรูปไมไ้ดก้ล่าวถึง ชนิดของไมท่ี้สร้างคือ 
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สร้างดว้ยไมแ้ก่นจนัทนห์อม และสร้างดว้ยไมกุ้่ม  จากท่ีกล่าวมาถึงชนิดท่ีไมท่ี้สร้าง ไมแ้ต่ละชนิดมี
อานิสงส์ท่ีแตกต่างกนัไป ถา้เป็นไมท่ี้หายากอยา่งไมแ้ก่นจนัทน์หอมแลว้มกัจะไดอ้านิสงส์นานปั
ประการจนหาท่ีสุดมิได ้

วนั เดือน ปี ท่ีจารึกไว ้ ไม่ใช่วนัท่ีเร่ิมสร้าง แต่เป็นวนัท่ี เจา้สัทธานั้นนาํมาถวาย ซ่ึงจะเห็น
ไดว้่ามีการสร้างพระพุทธรูปไมถ้วายมกัจะเป็นช่วงท่ีมีประเพณีท่ีสําคญั เน่ืองจากก่อนท่ีถวายนั้น
ตอ้งมีการเบิกเนตรพระเจา้ (พิธีพุทธาภิเษก) หรือการทาํให้เป็นพระพุทธเจา้ก่อนท่ีจะมีการถวาย
ให้กบัวดั ดงัท่ีผูศึ้กษาพบว่ามีการสร้างถวายในช่วงเวลาออกพรรษา จนถึงก่อนเขา้พรรษาแทบ
ทั้งส้ิน โดยเร่ิมตั้งแต่ในช่วงท่ีขา้วตั้งทอ้ง จนถึงฤดูการเก็บเก่ียว เป็นช่วงเวลาท่ีชาวบา้นนั้นว่างเวน้
จากการทาํเกษตรกรรมท่ีค่อนขา้งหนกัตั้งแต่ฤดูฝนท่ีผา่นมา หลงัจากน้ีไปช่วงเวลาน้ีถือว่าเป็นช่วงท่ี
ชาวบา้นมีความอ่ิมอกอ่ิมใจ มีจิตใจช่ืนชนยินดีเม่ือผลผลิตไดเ้จริญงอกงามผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ 
ช่วงน้ีถือไดว้่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีพุทธศาสนิกชนจะไดท้าํบุญถวายทาน ทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา 
ดงันั้นจึงเห็นว่าในช่วงน้ีมกัมีงานบุญต่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานฉลากภตัร(อุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผู ้
ล่วงลบัไปแลว้) งานฉลองเจดีย ์พระวิหาร และงานนมสัการพระพุทธรูปท่ีสาํคญัดงัเช่นท่ี วดัพระ
ธาตุศรีโคมคาํ ท่ีมีประเพณีนมสัการพระเจา้ตนหลวงเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงพบว่ามีความนิยมถวาย
พระพทุธรูปในช่วงน้ีดว้ย  และนอกจากประเพณีท่ีสาํคญัต่างๆกพ็บวา่ มีการถวายในเดือนต่างๆดงัน้ี  
ในเดือนเก๋ียงเป็ง (เดือนตุลาคม) ถา้เป็นเดือนของกลุ่มตระกลูไทล้ือเดือนน้ีจะตรงกบัเดือนยีเ่ป็งของ
คนเมืองลา้นนา เพราะว่าปีของล้ือนั้นจะเร็วกว่าลา้นนา 1 เดือน นิยมมากในกลุ่มจงัหวดัแพร่ท่ีวดั
พระหลวง เดือนยี่เป็ง (พฤษจิกายน) พบว่ามีการสร้างถวายมากท่ีสุด  เดือน 2 (พฤษจิกายน) 4(
มกราคม) 5 (กมุภาพนัธ์) 6 (มีนาคม) 7(เมษายน)     และ เดือน 8 (พฤษภาคม)  

เจตนาในการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นลา้นนา ค่อนขา้งจะมีกรอบแนวคิดท่ีชดัเจนเก่ียวเร่ือง
ศาสนาท่ีจะมีการจารึกซํ้ าๆกนั  แสดงให้เห็นการนับถือศาสนาร่วมกนั และหวงัว่าศาสนานั้นจะ
ยงัคงอยู่จนกระทัง่ พระพุทธเจา้องคใ์หม่ไดไ้ดม้าตรัสรู้อยู่บนโลกน้ี จะเห็นว่ากรอบแนวคิดหรือ
เจตนาในการสร้างพระพทุธรูปไมมี้อยู ่5 กรอบแนวคิด คือ 

1.ถวายเพื่อคํ้าชูศาสนา ตราบ 5000 ปี  
2.ถวายเพื่อเป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คน และ เทวดาทงัหลาย 
3.ถวายเพื่ออุทิศส่วนกศุลผลบุญไปหา พอ่แม่ พี่นอ้ง หรือสตัวเ์ล้ียงท่ีล่วงลบัไปแลว้ 
4.ถวายเพื่อเป็นพระพทุธรูปดวงชะตา 
5.ถวายเพื่อแกบ้น 

 นอกจากเจตนาในการสร้างพระพุทธรูปไมไ้ดผ้สมผสานความเช่ือเร่ืองของ “ อานิสงส์ 
” ท่ีเป็นตวัสนบัสนุนความเช่ือให้มีความศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นวสัดุนาํมาสร้าง ซ่ึงถา้พระพุทธรูป
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สร้างดว้ยไมแ้ก่นจนัทร์แลว้จะไดอ้านิสงส์นานนบัประการ จะไดไ้ปเกิดบนสวรรคช์ั้นฟ้า จนถึงพระ
นิพพาน หรือ ถา้สร้างวสัดุท่ีต่างกนัออกไปก็จะไดรั้บอานิสงส์แตกต่างกนัไป แลว้เม่ือสั่งสมบุญ
มากจะได้ไปเกิดเป็นพระอรหันต์ในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ถึงแมจ้ะพบว่าพระพุทธรูปไมมี้
หลากหลายชนิดท่ีนาํมาสร้าง แต่การสร้างยอ่มมีมีจุดมุ่งหมายอนัเดียวกนั และหวัใจสาํคญัก็คือเร่ือง
ของ “ทานบารมี” ดงันั้นอกัขระท่ีต่อทา้ยเจตนาท่ีสร้างนั้น มกัจะเป็นคาํปรารถนา โดยหวงัว่ากุศล
ผลบุญท่ีไดรั้บจากการสร้างถวายนั้น จะทาํให้เขาไดส้มดงัความมุ่งมาดปรารถนาอยา่งท่ีตั้งใจไว ้ดงั
ปรากฏคาํปรารถนาในการสร้างมีอยู ่ 5 ประการคือ 

1.ปรารถนาเพ่ือขอไปเกิดเป็นพระอรหนัต ์ในยคุพระศรีอาริยเมตไตรย 
2.ปรารถนาเพ่ือไปเกิดบนสวรรคช์ั้นฟ้า และพระนิพพาน  
3.ปรารถนา สุข  3 ประการ มีนิพพานเป็นยอด 
4.ปรารถนามีปัญญาดุจแม่นํ้าทั้ง 5  
5.ปรารถนาใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
ดงันั้นอาจกล่าวโดยสรุปไดว้่าคติการสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนาเกิดข้ึนเน่ืองจากความ

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความปรารถนาเพื่อเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจยามทุกข์ ยามสุข 
ตอ้งการสืบทอดศาสนาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ศาสนานั้นคงอยู่ตราบ 5000 ปี 
ตามความเช่ือของชาวพุทธ และนอกจากจะปรารถนาให้ศาสนาให้คงอยู่  ชาวพุทธก็ปรารถนาถึง
อานิสงส์จากการใหท้าน เพื่อชีวิตท่ีมีความสุข ทั้งโลกมนุษย ์โลกสวรรค ์โลกพระนิพพาน อีกทั้งใน
ฐานะพุทธศาสนิกชนก็ยงัปรารถนาท่ีจะเกิดเป็นพระอรหันตใ์นสํานักพระศรีอาริยเมตไตรย เป็น
ดินแดนท่ีมีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข ์ผูค้นมีศีลมีธรรม ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีพุทธสาสนิกชนทุก
คนปรารถนาท่ีไปอยูภ่ายหลงัจากท่ีส้ินชีวิตลง บุญกุศลท่ีไดท้าํในชาติน้ีจกันอ้มไปสู่ภพภูมิท่ีดีกว่า 
หรือน้อมนาํไปสู่พระนิพาน ดงัคาํบาลีปิดทา้ยจารึกพระพุทธรูปไมว้่า “นิพพานํ ปรมํ สุขํ” (พระ
นิพพานน้ีใหค้วามบรมสุข) 
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บทที ่7 
บทสรุป คติการสร้าง พระพทุธรูปไม้ล้านนา 

 
พฒันาการการสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนา อาจจะกล่าวไดว้่า มีการกล่าวถึงการสร้าง

พระพุทธรูปไมใ้นตาํนานพระแก่นจนัทร์ โดยเน้ือหาไดก้ล่าวถึง พระเจา้ปเสนทิโกศลกษตัริยแ์ควน้
สาวตัถี ให้ช่างท่ีฝีมือดีท่ีสุดโดยให้แกะสลกัพระพุทธรูปไมด้ว้ยไมแ้ก่นจนัทร์แดงเพื่อเป็นตวัแทน
ขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้คร้ันเม่ือไปโปรดพระมารดาบนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ เม่ือสร้างเสร็จ
แลว้ก็ไดอ้นัเชิญพระพุทธรูปไมแ้ก่นจนัทร์ไปประดิษฐานไวเ้หนืออาสนะท่ีพระองคเ์คยประทบันัง่
อยู ่  คร้ันเม่ือพระพุทธองคเ์สด็จลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์จนมาถึงบริเวณท่ีประทบั พระแก่นจนัทร์
ไดแ้สดงปาฏิหาริยลุ์กข้ึนมามีปฏิสัณฐานกบัพระพุทธองค ์ทนัใดนั้นพระพุทธองคจึ์งตรัสให้พระ
แก่นจนัทร์กลบัไปยงับนอาสนะดงัเดิม  เพื่อให้เป็นตวัอย่างของการสร้างพระพุทธรูปของพุทธ
บริษทัไดใ้ชเ้ป็นท่ียึดถือแบบอยา่งในการสร้างต่อไป คร้ันเม่ือพระพุทธองคเ์สด็จดบัขนัธ์ปรินิพาน
ไปแลว้ ต่อมาพระเจา้อาทิตยก์ษตัริยเ์มืองสุวรรณภูมิไดอ้ญัเชิญพระพทุธรูปแก่นจนัทร์มายงัเมืองวิเช
ตนครมาป็นเวลานาน ประมาณ 750 ปี ต่อมา พระยทุธสัณฐิระ  เจา้นครพะเยา ไดอ้นัเชิญพระแก่น
จนัทน์องคน้ี์ไหวบู้ชาในวิหารวดัดอนชยั คือวดัป่าแดงหลวงดอนชยั จงัหวดัพะเยา   ต่อมาพระมหา
เถรธรรมเสนาบดี อนัเชิญพระพุทธรูปแก่นจนัทร์มาประดิษฐานบูชาใน    วดัอโศการาม (วดัศรีภูมิ) 
นอกกาํแพงเมืองทางดา้นทิศตะวนัออก  อีกไม่นานก็ไดถู้กอนัเชิญกลบัไปเมืองพะเยาอีกคร้ัง ต่อมา
พระเจา้ติโลกราช ไดต้รัสใหอ้าํมาตยไ์ดอ้นัเชิญมาไวท่ี้วดับุพพาราม เม่ือวนัศุกร์ ข้ึน 8 คํ่า เดือน 3 ซ่ึง
มาถึงเชียงใหม่เม่ือปีมะเส็ง  จุลสกัราช 883 ตรงกบัศาสนานิพพานล่วงไปแลว้ 2065 ปี พระเจา้ติโลก
ราช และพระมารดาไดต้กแต่งพระปฏิมาองคใ์หญ่ทาํดว้ยแก่นจนัทร์ท่ีวดัป่าแดงมหาวิหาร   

ในกาลต่อมา ตาํนานชินกาลมาลีปกรณ์ไดก้ล่าวถึง การสร้างพระพุทธรูปดว้ยไมแ้ก่น
จันทร์ ของพญาเมืองแก้ว แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปไม้ตั้ งแต่สมัย
ราชวงศม์งัราย แต่หลกัฐานทางดา้นโบราณคดีพบว่ายงัไม่เก่าไปกว่า ปี พ.ศ. 2247 พบท่ีอาํเภอท่าวงั
ผา จงัหวดัน่าน ยงัพบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปไมไ้ดมี้การสร้างอย่างต่อเน่ืองในช่วงปี พ.ศ. 2290    
วดันาซาว ตาํบลนาซาว อาํเภอเมืองน่าน จงัหวดั แสดงใหเ้ห็นถึงการอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มคนใน
จงัหวดัน่าน โดยกลุ่มน้ีค่อนขา้งท่ีจะมีความแตกต่างๆกบักลุ่มจงัหวดัอ่ืนๆในเชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพนู 
พะเยา เชียงราย ท่ีแทบจะไม่เจอเลย แต่ความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปไม ้ไดรั้บความนิยมมาก
ในช่วงปีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2317 ท่ีลา้นนาได ้ฟ้ืนม่าน ขบัไล่พม่าออกจากศูนยก์ลางท่ีเชียงใหม่ ซ่ึง
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บา้นเมืองในขณะนั้นรกร้างว่างเปล่า เจา้เจ็ดตน ไดน้าํกาํลงัข้ึนไปกวาดตอ้งผูค้นจากลุ่มแม่นํ้ าคง 
กลุ่มเมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองเลน เมืองพยาก และกลุ่มล้ือแถบเมืองสิบสองปันนา ช่วงน้ีไดเ้กิด
การสร้างพระพุทธรูปไมข้ึ้นมาแทนท่ี กลุ่มพระพุทธรูปสําริดท่ีนิยมในสมยัราชวงศ์มงัราย ต่อมา
ลา้นนาตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าถึง 200 ปี ทาํให้บา้นเมืองตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมือง ผูค้น
ลม้หายตายจากหลบหนีเขา้ป่าเป็นจาํนวนมาก บา้งถูกตอ้งไปไวย้งัพม่า  ส่งผลกระทบส่งผลทาํให้
งานศิลปกรรมพระพทุธศาสนาเร่ิมเส่ือมลงเน่ืองจากภาวะสงครามอนัยาวนานทาํใหง้านช่างขาดการ
สืบเน่ืองจนในท่ีสุดการสร้างพระพทุธรูปสาํริดจึงไม่เป็นท่ีนิยม 
 ต่อมาลา้นนาไดป้ลดเอกจากพม่า ผูค้นกลุ่มใหม่ไดเ้ขา้มาตั้งรกราก ไดเ้กิดการบูรณะ
และสร้างวดัวาอารามข้ึนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนข้ึนมาใหม่ มีการถวายส่ิงของให้กบัวดัวา
อารามมากมายเพ่ือหวงัว่าอานิสงส์จะนําพามนุษยไ์ด้ไปเกิดยงัโลกสวรรค์ชั้นฟ้า ไปจนถึงพระ
นิพพาน ซ่ึงพระพทุธรูปในยคุน้ี สร้างดว้ยวสัดุท่ีเป็นไม ้ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ิน ถือไดว้่าเป็น
รูปแบบสกุลช่างใหม่ท่ีเขา้มาแทนท่ีกลุ่มพระพุทธรูปสาํริดท่ีนิยมมาตั้งแต่สมยัราชวงศม์งัรายซ่ึงได้
ลดความนิยมแลว้หายไปในช่วงท่ีพม่าเขา้มาปกครองถึง 200 ปี อนัเป็นผลทาํให้งานช่างขาดการ
สืบเน่ืองอย่างเห็นไดช้ดั ดงัจะเห็นไดว้่าความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปไมแ้ทนพระพุทธรูป
สาํริดนั้นมีอยู ่3 ปัจจยั คือ 
 1.งานช่างขาดการสืบเน่ือง เป็นผลมาจากสงครามกลางเมืองตั้งแต่ท่ีพม่าเขา้ปกครอง
ลา้นนาถึง 200 ปี สถาบนักษตัริยเ์ร่ิมสั่นคลอน มีการเปล่ียนแปลงชั้นปกครองจากเป็นกษตัริยก์ลาย
มาเป็นขุนนาง ท่ีพม่าไดแ้ต่งตั้งข้ึน ทาํให้เกิดความวุ่นวายมีสงครามกลางเมืองเกิดข้ึนตลอดเวลา 
ส่งผลทาํให้ผูค้น รวมถึงกลุ่มช่างไดห้ลบน้ีเขา้ป่า บา้งก็ถูกกวาดตอ้นไปอยู่ท่ีอ่ืนๆ ทาํให้งานพุทธ
ศิลป์ในช่วงน้ีไดล้ดความนิยมลงจนทาํใหก้ารสานต่องานช่างเร่ิมขาดการสร้างสรรค ์จนในท่ีสุดภูมิ
ปัญญาเหล่าน้ีไดข้าดหายไป เน่ืองจากขาดการอุปถมัภโ์ดยชนชั้นปกครอง 
 2. ลา้นนาในยคุราชวงศเ์จด็ตนนั้น บา้นเมืองกาํลงัฟ้ืนฟูจากพม่า  มีผูค้นอาศยัอยูไ่ม่มาก 
บา้นเมืองรกร้าง จึงจาํเป็นตอ้งใชว้ิธี “เก็บผกัใส่ซา้เก็บขา้ใส่เมือง” คือ กวาดตอ้นผูค้นจากทางตอน
เหนือ จากไทใหญ่ เชียงตุง เมืองยอง และกลุ่มล้ือแถบสิบสองปันนา เขา้มาไวย้งัลา้นนาโดยกระจาย
กลุ่มคนเหล่าน้ีให้กบักลุ่มเจา้เมืองต่างๆท่ีไดไ้ปช่วยกวาดในคร้ังน้ี โดยการกวาดตอ้นผูค้นไม่ไดท้าํ
เพียงคร้ังเดียวแต่ทาํหลายคร้ังจนเมืองต่างๆในแถบทางตอนเหนือนั้นรกร้างว่างเปล่าไปในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง โดยการกวาดตอ้งดงักล่าวยอ่มส่งผลทาํใหล้า้นนาเร่ิมมีความมัน่คง  ผูค้นจากท่ีต่างๆ
มีตั้ งถ่ินฐานบ้านเรือน บุกเบิกพื้นท่ีทาํการเกษตร บูรณะบ้านเมือง และวดั จึงทาํให้การสร้าง
พระพุทธรูปถวายให้กบัวดัในช่วงระยะเวลาน้ีนั้นค่อนขา้งนอ้ย และถา้เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างดว้ย
สาํริดแลว้ถือวา่แทบจะไม่พบเลย อีกทั้ง โลหะท่ีเป็นสาํริดค่อนขา้งจะหายากเน่ืองจากบา้นเมืองกาํลงั
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จะฟ้ืนฟูเน่ืองจากภยัสงครามและสงครามก็ยงัจะไม่จบเน่ืองจากพม่าพยามจะตีเอาเมืองเชียงใหม่คืน
ตลอดเวลา ซ่ึงเช่ือไดเ้ลยบา้นเมืองในยคุน้ียอ่มใหค้วามสาํคญัในการบูรณะบา้นเมืองมากกวา่ ท่ีจะหา
สาํริดมาหล่อพระพุทธรูป เพราะหากสร้างพระพุทธรูปดว้ยโลหะแลว้จะตอ้งให้ทุนทรัพย ์กาํลงัคน 
และกรรมวิธีในการผลิตค่อนขา้งซบัซอ้น 
 3. กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีถูกเทครัวมายงัลา้นนานั้นมีความชาํนานในการแกะสลกัพระพุทธรูป
ไมอ้ยูแ่ลว้ เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ี แวดลอ้มไปดว้ยป่าไม้
นานชนิด  เ ป็นวัสดุท่ีหาง่ายในท้องถ่ิน  จึงทําให้  “ไม้” เ ป็นวัสดุสําคัญในการนํามาสร้าง
ประติมากรรมทางพระพทุธศาสนา เป็นพระพทุธรูปท่ีสร้างดว้ยวสัดุท่ีเป็นไม ้ท่ีมีทั้งขนาดเลก็ ขนาด
กลาง จนถึงขนาดใหญ่ จนถึงการสลกัเป็นพระประธานของวดั เน่ืองการสาํรวจเท่าท่ีผ่านมาในรัฐ
ฉาน ประเทศพม่า พบว่า กลุ่มตระกูลไทท่ีอาศัยอยู่บนภูเขาส่วนใหญ่นั้ นมีความนิยมสร้าง
พระพุทธรูปไมเ้ป็นพระประธานเน่ืองจากมีความชาํนาญในดา้นเชิงช่าง มากกว่าหล่อพระพุทธรูป
ดว้ย สาํริด 
 จะเห็นไดว้่าการเกิดข้ึนมาแทนท่ีพระพุทธรูปสาํริดของพระพุทธรูปไม ้ย่อมแสดงให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นงานช่าง และวสัดุ เน่ืองจากบา้นเมืองอยูใ่นสภาวะท่ีกาํลงัฟ้ืนตวั จึง
ทาํใหก้ารสร้างพระพทุธรูปนั้นมกัหาวสัดุท่ีใกลต้วัมากกว่าเน่ืองจากลา้นนาพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประกอบ
ไปดว้ยตน้ไมน้านพนัธ์ุท่ีสามารถเลือกไมม้งคลต่างๆมาสร้าง ง่ายกวา่ท่ีจะหาวสัดุท่ีใชก้าํลงัคน กาํลงั
ทรัพยแ์ละผูอุ้ปถมัภ์เป็นจาํนวนมากดงัเช่น “โลหะสําริด” ท่ีมกัจะมีกรรมวิธีการผลิตค่อนขา้งยาก 
ประกอบกบัไมเ้ป็นวสัดุท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของลา้นนาเตม็ไปดว้ยป่าไม้
นานพนัธ์ุ ประกอบกบัความชาํนาญทางดา้นงานช่างของคนสายตระกูลไท ไม่ว่าจะเป็นไทล้ือ ไท
เขิน ไทใหญ่ และไทยอง ท่ีนิยมสร้างพระพุทธรูปไมอ้ยูแ่ลว้ จึงทาํใหก้ารสร้างพระพุทธรูปไมใ้นยคุ
น้ีมีความนิยมอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2330 ไปจนถึง พ.ศ. 2475  และจาํนวนลงเร่ือยจนถึงปี 
2522 อาจเป็นผลมามากจากการปฏิรูปการปกครองในสมยัรัชการท่ี 5  จึงก่อใหเ้กิดรัฐสมบูรณาญา
สิทธ์ิราช คือ รัฐท่ีมีสถาบนักษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมอาํนาจเพียงแห่งเดียว ซ่ึงรัฐสมบูรณาญาสิทธ์ิราชย์
สยามสถาปนาในสมัยรัชกาลท่ี 5 และส้ินสุดลงเม่ือเกิดการปฏิวติัสยาม พ.ศ. 2475 ปัจจัยใน
ระยะแรกท่ีส่งผลทาํใหก้ารสร้างพระพทุธรูปไมไ้ดล้งความนิยมลง คือ 
 1.การปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2446 ไดมี้การสอนภาษาไทยกลาง โดยมุ่งหวงัให้
อ่านออกเขียนไดเ้ป็นสาํคญัทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหใ้นอนาคตภาษาทอ้งถ่ินจะหายไปเอง 
 2. มีการออกพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองสงฆใ์ห้เป็นเอกภาพ โดยยกเลิกจารีต
ดงัเดิมของทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเรียนหนังสือภาษาไทย พูดและเทศนาเป็น
ภาษาไทยกลาง ดงันั้นรัฐบาลจึงใหค้วามสาํคญัต่อสถาบนัสงฆ ์ เพราะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
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ของเยาวชน ในฐานนะท่ีมีส่วนช่วยสอนหนงัสือแก่โรงเรียนวดั ภายใตเ้ง่ือนไขสนบัสนุนให้เรียนรู้
ภาษาไทยดังกล่าว แมแ้ต่พระภิกษุซ่ึงควรศึกษาอกัขระพื้นเมืองก็ค่อยๆละเลยจนในท่ีสุดอกัษร
พื้นเมืองกส้ิ็นสลาย 
 3.เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัของลา้นนาเม่ือรถไฟสายเหนือมาถึงยงัเชียงใหม่ในปี 
พ.ศ. 2464  ซ่ึงทาํให้เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ยงัเป็นผลทาํให้สินคา้จากส่วนกลางเขา้
มายงัลา้นนารวมถึงเชียงใหม่ รวมทั้งวิทายาการความเจริญในทุกๆดา้นดว้ย 

มาจนถึง ปี พ.ศ. 2475 ท่ีคณะราษฏรได้ประกาศยึดอํานาจของ รัชกาลท่ี 7 โดยได้
เปล่ียนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เป็นระบบประชาธิปไตย ต่อมาจนถึง  จอมพล 
ป.พิบูลสงคราม เป็นยุคสร้างชาติ ท่ีทุกภาคส่วนท่ีเป็นประเทศไทยอยู่ทุกวนัน้ีตอ้ง  มีวฒันธรรม
ประเพณีร่วมกนั  มีการสร้างโรงเรียน มหาวิทยาลยัท่ีใชภ้าษาไทยทั้งหมด  และการเปล่ียนแปลงของ
ศาสนาในลา้นนา มีการเผาคมัภีร์ใบลานท่ีจารึกอกัษรธรรมลา้นนาในช่วงน้ีเป็นจาํนวนมาก จากการ
สอบถามผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นคมัภีร์ใบลาน ก็พบว่าไดมี้การยกเลิกเขียนในปี พ.ศ. 2522  ดว้ยเหตุ
ปัจจยัหลายๆอย่างท่ีกล่าวมาขา้งตน้  น่าจะเป็นผลทาํให้การสร้างพระพุทธรูปไมใ้นลา้นนาไดล้ด
ความนิยมลง เน่ืองการเปล่ียนแปลงในหลายได้ ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
พระพุทธศาสนา ประกอบกบัการเขา้มาของพระพุทธรูปจากโรงงานอุสาหกรรมส่ิงของเคร่ืองใช้
ต่างๆทาํให้วิถีชีวิตแบบเดิมท่ีอยู่อย่างเรียบง่าย กลบักลายมาเป็นยุคท่ีทุกคนตอ้งทาํมาหาเล้ียงชีพ  
ประกอบกบัการเขา้มาของพระพุทธรูปท่ีสร้างดว้ยแกว้สีต่างๆ พระทองเหลืองและปูนปลาสเตอร์  
ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีไดส่้งผลทาํให้การสร้างพระพุทธรูปไมไ้ดล้ดความนิยมลงอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงทาํ
ใหก้ารสร้างพระพุทธรูปไมใ้นปัจจุบนัน้ีไดเ้ลือนหายไปเน่ืองจากวสัดุอ่ืนเขา้มาแทนท่ี ยงัเป็นผลทาํ
ใหง้านช่างขาดความสืบเน่ืองและขาดหายไปในท่ีสุด ซ่ึงไดปั้จจุบนัน้ีไดเ้ร่ิมมีการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาใน
การสร้างพระพุทธรูปไมข้ึ้นมาใหม่ท่ีจงัหวดัน่านซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีการในการอนุรักษป์ระเพณีการถวาย
พระพุทธไมย้งัคงอยู ่แต่ก็ยงัไม่ไดรั้บความนิยมมากเท่าท่ีควรเน่ืองจาก ถา้ทาํดว้ยไมแ้ลว้ตน้ทุนใน
การผลิตค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกบัพระพุทธรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ ดงันั้นไม่ว่าในปัจจุบนั
คติการสร้าง ภูมิปัญญาในการสร้างพระพุทธรูปไมไ้ดเ้ลือนหายไปแต่หลงัหลกัทางโบราณคดีท่ีพบ
ปัจจุบนัย่อมแสดงให้เป็นถึงความเช่ือของคนในสมยัโบราณถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
พร้อมท่ีจาํทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาไปตราบส้ินอายขุยัและในขณะเดียวกนัก็ยงัปรารถนาบุญกุศล
ในการทาํบุญนอ้มนาํใหต้นเองและผูอ่ื้นไดไ้ปเกิดยงัดินแดนท่ีสุขสบาย 
 ชนิดของไม้ท่ีใช้ในการสร้างถวาย  เป็นท่ีเขา้ใจกันดีแล้วว่าล้านนาเป็นดินแดนท่ี
แวดลอ้มไปดว้ยภูเขา เป็นดินแดนท่ีมีไมน้านพนัธ์ุท่ีจะให้สอยอย่างไม่จาํกดั โดยคนลา้นนานั้นมี
ความเช่ือมากมายเก่ียวกบัการใชง้าน โดยเฉพาะไมม้งคล หมายความว่าเป็นไมท่ี้นาํมาใชป้ระโยชน์
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ไดถู้กตอ้งตรงกบังานท่ีทาํ ในอีกลกัษณะ คือไมท่ี้มีนามอนัมงคล เช่นไมส้ัก นอกจากท่ีจะเป็นไมก้นั
ปลวกและเน้ือไม่เหนียวไม่เปราะเกินไป สามารถนาํมาแกะลวดลายต่างๆไดง่้าย มีเน้ือลายท่ีสวยงาม
แลว้ คาํว่าสัก ยงัพอ้งเสียงกบัคาํว่า ศกัด์ิ ซ่ึงถือเป็นนามมงคลอีกดว้ย  ไมม้งคลในแต่ละทอ้งถ่ินก็มี
ความเช่ือท่ีต่างกนั เช่นราชพฤกษ ์ซ่ึงถือเป็นไมม้งคลของภาคกลาง นิยมนาํมาสร้างเสาหลกัเมือง
หรือวตัถุมงคล  ไมม้งคลอ่ืนๆ อาจจะมีช่ือท่ีเป็นมงคลพอ้งกนัทุกทอ้งถ่ิน เช่น ขนุน มะขาม มะยม 
ดงันั้นไมม้งคลจึงหมายถึง ไมท่ี้มีเน้ือไมท่ี้เหมาะสมสาํหรับการใชง้าน กบัไมท่ี้มีนามอนัพอ้งช่ือกบั
ความเป็นมงคล  นอกจากน้ียงัพบว่าจารึกใตฐ้านพระพุทธรูปไมไ้ดก้ล่าวถึง ชนิดของไมท่ี้สร้างคือ 
สร้างดว้ยไมแ้ก่นจนัทน์หอม และสร้างดว้ยไมกุ้่ม  จากท่ีกล่าวมาถึงชนิดท่ีไมท่ี้สร้าง ไมแ้ต่ละชนิดมี
อานิสงส์ท่ีแตกต่างกนัไป ถา้เป็นไมท่ี้หายากอย่างไมแ้ก่นจนัทน์หอมแลว้มกัจะไดอ้านิสงส์นานัป
ประการจนหาท่ีสุดมิได ้

วนั เดือน ปี ท่ีจารึกไว ้ ไม่ใช่วนัท่ีเร่ิมสร้าง แต่เป็นวนัท่ี เจา้สัทธานั้นนาํมาถวาย ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่ามีการสร้างพระพุทธรูปไมถ้วายมกัจะเป็นช่วงท่ีมีประเพณีท่ีสาํคญั เน่ืองจากก่อนท่ีถวาย
นั้นตอ้งมีการเบิกเนตรพระเจา้ (พิธีพุทธาภิเษก) หรือการทาํใหเ้ป็นพระพุทธเจา้ก่อนท่ีจะมีการถวาย
ให้กบัวดั โดยมกัจะมีการสร้างถวายในช่วงเวลาออกพรรษา จนถึงก่อนเขา้พรรษาแทบทั้งส้ิน โดย
เร่ิมตั้งแต่ในช่วงท่ีขา้วตั้งทอ้ง จนถึงฤดูการเก็บเก่ียว เป็นช่วงเวลาท่ีชาวบา้นนั้นว่างเวน้จากการทาํ
เกษตรกรรมท่ีค่อนขา้งหนกัตั้งแต่ฤดูฝนท่ีผา่นมา หลงัจากน้ีไปช่วงเวลาน้ีถือว่าเป็นช่วงท่ีชาวบา้นมี
ความอ่ิมอกอ่ิมใจ มีจิตใจช่ืนชนยนิดีเม่ือผลผลิตไดเ้จริญงอกงามผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ ช่วงน้ีถือได้
วา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีพทุธศาสนิกชนจะไดท้าํบุญถวายทาน ทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา ดงันั้นจึงเห็นวา่
ในช่วงน้ีมกัมีงานบุญต่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานฉลากภตัร(อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผูล่้วงลบัไปแลว้) 
งานฉลองเจดีย ์พระวิหาร และงานนมสัการพระพุทธรูปท่ีสาํคญัดงัเช่นท่ี วดัพระธาตุศรีโคมคาํ ท่ีมี
ประเพณีนมสัการพระเจา้ตนหลวงเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงพบว่ามีความนิยมถวายพระพุทธรูปในช่วงน้ี
ดว้ย  และนอกจากประเพณีท่ีสําคญัต่างๆก็พบว่า มีการถวายในเดือนต่างๆดงัน้ี  ในเดือนเก๋ียงเป็ง 
(เดือนตุลาคม) ถา้เป็นเดือนของกลุ่มตระกูลไทล้ือเดือนน้ีจะตรงกบัเดือนยี่เป็งของคนเมืองลา้นนา 
เพราะว่าปีของล้ือนั้นจะเร็วกว่าลา้นนา 1 เดือน นิยมมากในกลุ่มจงัหวดัแพร่ท่ีวดัพระหลวง เดือนยี่
เป็ง (พฤษจิกายน) พบว่ามีการสร้างถวายมากท่ีสุด   เดือน  2 (พฤษจิกายน) 4(มกราคม) 5 
(กมุภาพนัธ์) 6 (มีนาคม) 7(เมษายน)     และ เดือน 8 (พฤษภาคม) เดือนต่างเหล่าน้ีถือไดว้่าเป็นเดือน
ท่ีมีความสําคญัของคนในแต่ชุมชน จะเห็นไดว้่าประเพณีการถวายพระพุทธรูปแต่ละชุมชนจะมี
ช่วงเวลาในการถวายเพื่อท่ีจะรวมพระพทุธรูปทั้งละมากๆแลว้ค่อยพทุธาภิเษก หรือเบิกเนตรพระเจา้
ไปพร้อมๆกนั 
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เจตนาในการสร้างพระพุทธรูปไมใ้นลา้นนา ค่อนขา้งจะมีกรอบแนวคิดท่ีชดัเจนเก่ียว
เร่ืองศาสนาท่ีจะมีการจารึกซํ้าๆกนั  แสดงใหเ้ห็นการนบัถือศาสนาร่วมกนั และหวงัว่าศาสนานั้นจะ
ยงัคงอยู่จนกระทัง่ พระพุทธเจา้องคใ์หม่ไดไ้ดม้าตรัสรู้อยู่บนโลกน้ี จะเห็นว่ากรอบแนวคิดหรือ
เจตนาในการสร้างพระพทุธรูปไมมี้อยู ่5 กรอบแนวคิด คือ 

1.ถวายเพื่อคํ้าชูศาสนา ตราบ 5000 ปี เป็นความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่ท่ีรับอิทธิพล
พระพทุธศาสนาจากลงักาตงัแต่สมยัราชวงศม์งัราย ท่ีเช่ือวา่ศาสนาของพระพุทธเจา้องคปั์จจุบนัน้ี มี
อายุ5000 ปี พุทธศาสนิกชนตอ้งช่วยกันทาํนุบาํรุงศาสนาให้คงอยู่ไปเพราะเน่ืองจากเช่ือว่าเม่ือ
ศาสนาไดผ้่าน 2000 ปีไปแลว้ศาสนาจะค่อยๆๆเส่ือมลงไปเร่ือยๆจนถึง พระพุทธเจา้องคใ์หม่จะ
อุบติัข้ึน คือพระศรีอาริยะเมตไตรย ผูห้มัน่ทาํบุญกศุลเช่ือวา่จะไดไ้ปเกิดในยคุน้ี 

2.ถวายเพื่อเป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คน และ เทวดาทงัหลาย  ความเช่ือเร่ืองเทวดาอารักษเ์ป็น
ความเช่ือท่ีมีมาก่อนพระพทุธศาสนาแทบทั้งส้ิน ต่อมาเม่ือมีการรับพระพุทธศาสนา เทวดาก็เหมือน
เทพท่ีท่ีคอยปกปักรักษาพทุธศาสนิกชน และพระพุทธศาสนา จึงเกิดความเช่ือท่ีว่า พระพุทธรูปเป็น
ท่ีไหวแ้ก่คนแลว้ มกัจะเป็นท่ีไหวบู้ชาแก่เทวดาดว้ย 

3.ถวายเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปหา พ่อแม่ พี่น้อง หรือสัตวเ์ล้ียงท่ีล่วงลบัไปแลว้ 
เป็นความเช่ือท่ีว่าเม่ือมนุษยไ์ดต้ายลงไปแลว้ กุศลผลบุญท่ีไดท้าํในชาติน้ีจะนาํพาผูค้นเหล่านั้นไป
ยงัไปยงัภพภูมิท่ีดีกว่า และผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยูย่งัคงมีสายใยความห่วงหาอาทรญาติพ่อ แม่ พี่ นอ้ง ท่ีได้
ล่วงลับ ว่าจะตกระกําลําบากอยู่ภพภูมิไหน  จึงผูกความเช่ือเร่ืองของอานิสงส์ในการสร้าง
พระพทุธรูปถวายไปใหก้บัมนุษยผ์ูล่้วงลบัไปแลว้ และยงัพบวา้ แมแ้ต่สตัวเ์ล้ียงกย็งัคงมีการถวายให ้
ส่ิงน้ีย่อมแสดงให้เห็นถึงสังคมเกษตรกรรมท่ีให้ความสาํคญัต่อสัตวเ์ล้ียง ส่ิงเป็นความเช่ือในเร่ือง
ของการตอบแทนบุญคุณของผูมี้พระคุณต่อเรา 

4.ถวายเพื่อเป็นพระพุทธรูปดวงชะตา  เป็นความเช่ืออีกรูปแบบหน่ึงท่ีเช่ือว่า ชีวิตของ
มนุษยท่ี์เกิดมายอ่มมีโชคชะตาท่ีเป็นตวักาํหนดในการดาํรงชีวิต ซ่ึงแต่ละช่วงเวลาดวงชะตาชีวิตจะ
มีข้ึนมีลง แมก้ารแต่ท่ีจะไปทาํงานหรือประกอบอาชีพจะตอ้งตรวจดูดวงชะตาเสมอเพื่อใหชี้วิตรอด
พน้จากอุปสรรคใ์ดๆทั้งปวง และการถวายพระพุทธรูปก็เป็นอีกความเช่ือหน่ึงท่ีชาวลา้นนาเช่ือว่า 
การถวายพระพุทธรูปประจาํชะตานั้น ผูส้ร้างจะเป็นผูท่ี้มีความเจริญรุ่งเรือง มียศถาบรรดาศกัด์ิ มี
อาํนาจและบารมี ซ่ึงการสร้างพระพุทธรูปดวงชะตานั้นนิยมสร้างมาตั้งแต่สมยัโบราณ ไม่ว่าจะเป็น 
ลา้นนา อยธุยา  และรัตนโกสินทร์ 

5.ถวายเพื่อแกบ้น ความเช่ือเร่ืองการบนบาลสานกล่าวเป็นความเช่ือเร่ืองผ ีเม่ือศาสนา
เขา้มายงัลา้นนาก็ไดเ้กิดการผสมผสาน ทั้งพุทธและผี ทาํให้สองส่ิงไดไ้ปดว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั  ซ่ึง
เช่ือวา่เม่ือมนุษยถึ์งจุดตํ่าสุดหรือหาทางออกไมไ้ด ้ท่ีพึ่งสุดทา้ยคือความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิไม่วา่จะ
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เป็นเทวดาอารักษ ์หรือความเช่ือในเร่ืองของศาสนา ส่ิงเหล่าน้ีเช่ือวา่เม่ือขอส่ิงท่ีตนเองปรารถนาแลว้ 
กจ็ะมีการถวายเพื่อเป็นการตอบพระคุณส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อตอกย ํ้าในส่ิงท่ีปรารถนาไวใ้หดี้ยิง่ๆข้ึนไป 
 นอกจากเจตนาในการสร้างพระพุทธรูปไมไ้ดผ้สมผสานความเช่ือเร่ืองของ “ อานิสงส์ 
” ท่ีเป็นตวัสนบัสนุนความในเร่ืองของความเช่ือเพื่อแสดงถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นวสัดุนาํมา
สร้าง มกัจะเป็นไมม้งคล ซ่ึงถา้พระพุทธรูปสร้างดว้ยไมแ้ก่นจนัทร์แลว้จะได้อานิสงส์นานนับ
ประการ จะไดไ้ปเกิดบนสวรรคช์ั้นฟ้า จนถึงพระนิพพาน หรือ ถา้สร้างวสัดุท่ีต่างกนัออกไปก็จะ
ไดรั้บอานิสงส์แตกต่างกนัไป แลว้เม่ือสัง่สมบุญมากจะไดไ้ปเกิดเป็นพระอรหนัตใ์นยคุพระศรีอาริย
เมตไตรย ถึงแม้จะพบว่าพระพุทธรูปไม้มีหลากหลายชนิดท่ีนํามาสร้าง แต่การสร้างย่อมมีมี
จุดมุ่งหมายอนัเดียวกนั และหัวใจสาํคญัก็คือเร่ืองของ “ทานบารมี” ดงันั้นอกัขระท่ีต่อทา้ยเจตนาท่ี
สร้างนั้น มกัจะเป็นคาํปรารถนา โดยหวงัวา่กศุลผลบุญท่ีไดรั้บจากการสร้างถวายนั้น จะทาํใหเ้ขาได้
สมดงัความมุ่งมาดปรารถนาอยา่งท่ีตั้งใจไว ้ดงัปรากฏคาํปรารถนาในการสร้างมีอยู ่ 5 ประการคือ 

1.ปรารถนาเพ่ือขอไปเกิดเป็นพระอรหนัต ์ในยคุพระศรีอาริยเมตไตรย 
2.ปรารถนาเพ่ือไปเกิดบนสวรรคช์ั้นฟ้า และพระนิพพาน  
3.ปรารถนา สุข  3 ประการ มีนิพพานเป็นยอด 
4.ปรารถนามีปัญญาดุจแม่นํ้าทั้ง 5  
5.ปรารถนาใหห้ายจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
ดงันั้นอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่คติการสร้างพระพทุธรูปไมล้า้นนาเกิดข้ึนเน่ืองจากความ

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีความปรารถนาเพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจยามทุกข์ ยามสุข 
ตอ้งการสืบทอดศาสนาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ศาสนานั้นคงอยู่ตราบ 5000 ปี 
ตามความเช่ือของชาวพุทธ และนอกจากจะปรารถนาให้ศาสนาให้คงอยู่  ชาวพุทธก็ปรารถนาถึง
อานิสงส์จากการใหท้าน เพื่อชีวิตท่ีมีความสุข ทั้งโลกมนุษย ์โลกสวรรค ์โลกพระนิพพาน อีกทั้งใน
ฐานะพุทธศาสนิกชนก็ยงัปรารถนาท่ีจะเกิดเป็นพระอรหันตใ์นสํานักพระศรีอาริยเมตไตรย เป็น
ดินแดนท่ีมีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข ์ผูค้นมีศีลมีธรรม ซ่ึงเป็นดินแดนท่ีพุทธสาสนิกชนทุก
คนปรารถนาท่ีไปอยู่ภายหลงัจากท่ีส้ินชีวิตลง บุญกุศลท่ีไดท้าํในชาติน้ีจกันอ้มไปสู่ภพภูมิท่ีดีกว่า 
หรือนอ้มนาํไปสู่พระนิพาน ดงัคาํบาลีปิดทา้ยจารึกพระพุทธรูปไมว้่า         “  นิพพานํ ปรมํ สุขํ ”  
(พระนิพพานน้ีใหค้วามบรมสุข) 

รูปแบบพระพุทธรูปไม้ลา้นนาค่อนขา้งมีความหลากหลายเป็นลกัษณะสกุลช่างท่ี
เกิดข้ึนใหม่แทนท่ีพระพุทธรูปสําริดลา้นนา เน่ืองจากเหตุผลหลากหลายประการเป็นผลทาํให้
พระพุทธรูปไมเ้ป็นท่ีนิยมทัว่ไปในยุคราชวงศ์เจา้เจ็ดตน รูปแบบพระพุทธรูปไมน้ั้นแทบจะไม่มี
กฎเกณฑ์ท่ีตายตวัในการสร้างทาํให้ทาํให้รูปแบบท่ีออกมานั้นค่อยขา้งท่ีจะมีความแตกต่างกัน
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ค่อนขา้งมาก เพื่อตอบสนองการความตอ้งการของชุมชนในการทาํบุญถวายทานเท่านั้น ถึงแมว้่า
รูปแบบพระพุทธรูปไมจ้ะมีความหลากหลาย แต่ความหลากหลายนั้นไดป้รากฏอิทธิพลของกลุ่ม
งานช่างโดยไดแ้บ่งออกเป็น 8 กลุ่มอิทธิพล คือ 

กลุ่มท่ี 1 อิทธิพลพระพุทธรูปเชียงแสน (พระสิงห์)  เจอแค่เพียงองคเ์ดียว พุทธลกัษณ์
โดยรวมคลา้ยคลึงกบัพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หน่ึง ประทบันั่งขดัสมาธิเพชร สังฆาฏิสั้นเหนือ
พระอุระ พระพกัตร์กลมอมยิ้ม พระรัศมีดอกบวัตูม แต่ขอ้แตกต่างของพระพุทธรูปกลุ่มน้ีคือพระ
สิงห์มกัจะแสดงปางมารวิชยัเสมอ แต่พระพุทธรูปไมอ้งคน้ี์ทาํปางสมาธิ ซ่ึงสันนิษฐานว่าช่างน่าจะ
มีจุดประสงค์บางอย่างในการสร้างก็เป็นไดห้รืออาจจะยงัไม่เขา้ในพุทธลกัษณะของพระสิงห์ก็
เป็นไดเ้น่ืองจากขาดการสืบเน่ืองทางดา้นงานช่างมาเป็นเวลานาน 

กลุ่มท่ี 2 อิทธิพลพระพุทธรูปเชียงแสน ( กลุ่มอิทธิพลสุโขทยั) มกัพบในกลุ่ม
พระพุทธรูปไม ้ในเมืองลาํปาง ซ่ึงปรากฏอิทธิพลสุโขทยั คือประทบันั่งขดัสมาธิราบ สังฆาฏิยาว
จรดพระนาภี ปลายเข้ียวตะขาบ พระพกัตร์รี พระรัศมีเป็นเปลว นับได้ว่าพระพุทธรูปอิทธิพล
สุโขทยัถึงแมจ้ะต่างๆกนัช่วงระยะเวลาท่ีสร้าง แต่ก็แสดงให้เห็นถึง ความชาํนาญของช่างในพ้ืนท่ี
และการอยูอ่าศยัมาต่อเน่ืองของกลุ่มคนในลาํปาง ซ่ึงอาจเป็นไปไดว้่าเคยหล่อพระพุทธรูปสาํริดมา
ก่อน แต่ช่วงหลัง โลหะค่อนข้างหายากจึงสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้แทน แต่ย ังคงลักษณะ
พระพทุธรูปเชียงแสนสิงห์สองอยู ่

กลุ่มท่ี 3 อิทธิพลพระเจา้ไทล้ือ มกัพบในกลุ่มพระพุทธรูปไมเ้มืองน่าน เมืองแพร่
เน่ืองจากมีกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยล้ืออาศยัอยูจ่าํนานมาก เป็นกลุ่มท่ีมีพทุธลกัษณะค่อนขา้งชดัเจนในการ
จาํแนกคือ พระพกัตร์คลา้ยเดก็หนา้อ่ิม พระรัศมีมกัจะนิยมทาํใหสู้งมากกว่าปรกติ มีลกัษณะพิเศษท่ี
แตกต่างไปจากรัศมีท่ีเป็น กรวย ดอกบวัตูมและรัศมีเปลว และลกัษณะท่ีโดดเด่นของกลุ่มไทล้ือ คือ
นิยมทาํพระกรรณขนาดใหญ่ขนาดกบัใบหนา้หรือเรียกวา่ “ หูกาง ” 

 กลุ่มท่ี 4 อิทธิพลพระเจา้ลา้นชา้ง (เมืองหลวงพระบาง) มกัพบในกลุ่มพระพุทธรูป
เมืองน่านเท่านั้น เน่ืองจากหลวงพระบางมีอาณาเขตติดต่อกบัเมืองน่าน มีการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
และศาสนามาตั้ งแต่สมัยโบราณ ทาํให้ปรากฏอิทธิพลล้านช้างในเมืองน่านค่อนข้างมาก ดัง
พระพุทธรูปไมไ้ดมี้การสร้างเลียนแบบพระบาง พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง ของหลวงพระบาง  และ
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองกษตัริยที์รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ผา่นยงัเมืองหลวงพระบางท่ีปรกติแลว้จะ
แสดงปางหา้มสมุทร แต่เม่ือรับอิทธิพลลา้นชา้งกเ็ปล่ียนเป็นปางเปิดโลกตามความนิยมของทอ้งถ่ิน 

กลุ่มท่ี 5 อิทธิพลพระเจา้ไมพ้ม่า (แบบมณัฑะลย)์ อิทธิพลพม่าในลา้นนาเขา้มามี
อิทธิพลต่อศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา เม่ือพม่า และไทใหญ่ เขา้มาสัมปทานป่าไมย้งัดินแดน
ลา้นนาในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24 โดยปรากฏพระพทุธรูปแบบมณัฑะเลย ์ตามวดัพม่า และไทใหญ่ท่ี
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สร้างข้ึน โดยรูปแบบนั้น มกัจะประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร ครองจีวรเป็นร้ิวเสมือนจริงโดยคลอ้งจีวร
ผ่านดา้นล่างแลว้วกข้ึนมาบนบ่าซ้าย พระพกัตร์กลมรี พระกรรณยานจนถึงพระองัสา ไรพระศก
มกัจะขอบหนาหลายกบัการสวมมงกุฎ  บนพระเศียร พระอุษณีษะนูนข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั และท่ี
สาํคญัไม่นิยมทาํรัศมี 

กลุ่มท่ี 6 อิทธิพลพระพุทธรูปรัตนโกสินทร์ พบนอ้ยมากในลา้นนาอาจเป็นผลมาจากมี
วิถีชีวิต จารีตและศาสนาท่ีค่อนข้างแตกต่างจากกรุงเทพฯ แต่อิทธิพลน้ีปรากฏในรูปแบบ
พระพุทธรูปประจาํวนัหรือปางรําพึง พระพุทธรูปประจาํวนัศุกร์ ซ่ึงเกิดข้ึนในสมยัรัชการท่ี 3 และ
อิทธิพลท่ีส่งให้ปรากฏในปี พ.ศ. 2475 พบเพียงองค์เดียวทั้ งนั้ น นอกจากน้ียงัพบว่าอิทธิพล
รัตนโกสินทร์ยงัปรากฏบนจีวรในลักษณะสบงจีบหน้านางท่ีนิยมมาตั้ งแต่สมัยอยุธยาจาถึง
รัตนโกสินทร์ และอีกอิทธิพลหน่ึงท่ีปรากฏใหเ้ห็นคือ ฐานผา้ทิพย ์ท่ีมีลกัษณะเป็นผา้หอ้ยลงมาเป็น
ผา้ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม และรูปสมอเรือเป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 7 อิทธิพลลกัษณะพ้ืนถ่ิน พบมากท่ีสุดในลา้นนาจดัไดว้่าเป็นลกัษณะสกุลช่าง
พื้นถ่ินอย่างแทจ้ริง ท่ีมีทั้งช่างราษฎร์ ช่างหลวง ซ่ึงน้ีกลุ่มน้ีจะมีลกัษณะทางศิลปะท่ีไม่เหมือนกบั
กลุ่มอิทธิพลต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ โดยกลุ่มน้ีมกัจะถวายทั้งท่ีเป็นองคเ์ดียว หรือนิยมยมถวายเป็น
กลุ่มตั้งแต่ 2 องคข้ึ์นไป ดงัจะพบพระพุทธรูปสีพระองคท่ี์หันหลงัชนกนั ผนงัท่ีชนกนันั้นเป็นเจดีย ์
เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบักลุ่มพระพุทธรูปเมืองน่านพบว่าคลา้ยคลึงกบัพระพุทธรูปในพระวิหาร
จตุัรมุขวดัภูมินทร์ พระพกัตร์ค่อนขา้งจะมีลกัษณะพ้ืนถ่ินอย่างเห็นไดช้ดั และยงัพบว่ามีกรถวาย
พระพทุธรูปส่ีอิริยาบถ ยนื เดิน นัง่ นอน เป็นตน้ 

กลุ่มท่ี 8 อิทธิพลพระเจ้าไม้ลัวะ  เป็นรูปแบบท่ีผู ้ศึกษาได้นําพระเจ้าพร้าโต้ไป
เปรียบเทียบกบัพระเจา้ในกลุ่มชาติพนัธ์ุลวัะในรัฐฉานประเทศพม่า พบว่าพระพุทธรูปรูปเหล่าน้ีมี
ลกัษณะร่วมกนัคือ  พระวรกายทึบตนั พระอุระนูนข้ึนเป็นสันอยา่งเห็นไดช้ดั พระศอเป็นร้ิวปลอ้ง
ชดัเจน พระพกัตร์เหล่ียมตรงบริเวณคางมกัตดัตรงแลเห็นเป็นส่ีเหล่ียมชดัเจน พระโขนงเป็นแถบ
ใหญ่ต่อกบัพระนาสิก พระโอษฐ์เคร่งขรึมต่อรับพระหนุ พระเกศาเป็นหนามขนุนขนาดใหญ่ พระ
รัศมีลกัษณะพิเศษท่ีสูงชะลูดและมีความหลากหลาย ซ่ึงถือวา่ เป็นลกัษณะพิเศษท่ีพบไดใ้นกลุ่มพระ
เจา้ไมล้วัะ 

เทคนิคการแกะสลกั พระพุทธรูปไมล้า้นนามีอยู่ 3 เทคนิค  คือ 1. แกะสลกัจากไมช้ิ้น
เดียว พบจาํนวนมากท่ีสุดโดยนาํไมท่้อนเดียว มาร่างก่อนแลว้แกะจากส่วนพระเศียรลงมาถึงฐาน  2. 
แกะจากไมส้องช้ินโดยแยกระหว่างองคพ์ระพุทธรูปกบัฐานมีการเจาะช่องเลก็ภายในฐาน หนา้ท่ีใช้
สอยของฐานในลกัษณะน้ีน่าจะบรรจุเก็บพระธาตุของพระท่ีสาํคญั หรือบรรจุชะตาของผูส้ร้างเพื่อ
เป็นสิริมงคล ชีวิตเจริญกา้วหนา้รุ่งเรืองมกัพบในกลุ่มเมืองแพร่และเมืองน่าน 3. เทคนิคแกะจากไม้
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หลายช้ิน คือมีการต่อแขน ต่อมือ ต่อปาก ต่อหู ต่อฐาน ซ่ึงพบในกลุ่มเมืองแพร่และเมืองน่าน ซ่ึงถือ
วา่เป็นพระพทุธรูปรูปสาํริดท่ีปรากฏในตาํราการสร้างพระพทุธรูปไมช้ะตาของเมืองน่าน 
 เทคนิคในการปรับตกแต่งพระพุทธรูปลา้นนา มีวสัดุ 3 ชนิดคือ  ยางรัก(ให้สีดาํ) ชาด
หรือลา้นนาเรียกว่าหางเป็นแร่ชนิดหน่ึง (ให้สีแดง) และทองคาํเปลว โดยการประดับตกแต่ง
ค่อนขา้งจะมีลกัษณะท่ีผสมผสานในวสัดุ 3 ช้ินน้ี คือ 1. ลงรักปิดทองทั้งองค ์ 2.ลงรักทาชาดแลว้ปิด
ทอง(ปรากฏสีแดงชัดเจน) 3.ลงรักปิดทองส่วนองค์แต่ฐานทาชาด 4. ลงรักปิดทองในส่วนพระ
วรกาย แต่ฐานทารัก 5. ปิดทองในส่วนพระวรกายจีวรทาดว้ยชาด 6. ปิดทองในส่วนองคฐ์านทารัก
สลบักบัชาด 7. ปิดทองในส่วนพระวรกายและฐานดา้นหน้าแต่ฐานดา้นหลงัทาชาด 8.ปิดทองใน
ส่วนพระวรกายและฐาน แต่ฐานด้านหลังทารัก นอกจากน้ียงัพบว่ามีการทาสีทับลงบนองค์
พระพุทธรูปเน่ืองจากเจา้อาวาสตอ้งการท่ีจะรักสาเน้ือวสัดุเอาไวเ้พ่ือใหมี้ความคงทน สีท่ีทานั้น จะ
ทาสีขาวในส่วนพระวรกายแต่จีวรจะทาสีเหลือง การเก็บขอ้มูลเก็บขอ้มูลในดา้นเทคนิคแลว้พบการ
ปิดทองทั้งหมดหรือบางส่วนนั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูส้ร้าง หรือบางคร้ังจะพบว่ามีการปิด
ทองในส่วนองค์เท่าแต่ฐานจะทาชาด หรือจะปิดทองแค่ฐานด้านหน้าเท่านั้ นซ่ึงพบในกลุ่ม
พระพุทธรูปไม้ในจังหวดัน่าน การปิดทองตรงบริเวณฐานมีเหตุผลในการทาํ คือคือการเน้น
ตวัอกัษรท่ีผูส้ร้างจารึกเอาไว ้ นอกจากน้ียงัพบว่าไดมี้การปิดทองในส่วนพระวรกาย แต่จีวรทาชาด 
เป็นเทคนิคท่ีนิยมทัว่ไปทั้งลา้นนาโดยเฉพาะกลุ่มลาํปาง เมืองแพร่ เมืองน่าน ดงันั้นเทคนิคการ
ประดบัตกแต่งพระพทุธรูปไมค่้อนขา้งมีขอ้จาํกดั เน่ืองจากมีวสัดุแค่สามชนิดท่ีสร้างทาํใหช่้างไดน้าํ
วสัดุทั้ง 3 น้ีมาตกแต่งทาสลบักนัเพื่อใหมี้ความสวยงามและแสดงถึงรสนิยมผูถ้วาย 
 ลวดลายประดบัตกแต่งนั้น มกัจะไม่ค่อยนิยมเน่ืองจากจากฐานจะมีการใชพ้ื้นท่ีในการ
จารึกคาํถวาย แต่ก็ยงัพบว่ามีการทาํลวดลายค่อนขา้งหลากหลายอยู่ข้ึนอยูก่บัความชาํนาญของช่าง
ในแต่ละพ้ืนท่ี โดยจาํแนกออกเป็น 5 เทคนิค 
 1. เทคนิค รักสมุก คือนาํเอารักไปผสมกบัข้ีเถา้ใบไม ้แลว้นาํป้ัน เราจะเรียกว่า “รัก
สมุก” ทาํลวดลายกลีบบวัคว ํ่าบวัหงาย นิยมมากในกลุ่ม เชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพูน น่าน ท่ีน่าจะ
เลียนแบบบวัฐานแท่นแกว้พระประธานในวิหารท่ีนิยมมากในยุคคลาสสิคในลา้นนา นอกจากนั้น
แลว้พบวา่มีการป้ันรักสมุกเป็นลายดอกไมส่ี้กลีบ ลายเครือเถาตรงบริเวณสังฆาฏิ ท่ีนิยมมากในกลุ่ม
พระพุทธรูปเชียงตุงแต่ค่อนขา้งจะพบนอ้ย แต่ก็เป็นส่ิงยนืยนัถึงความชาํนาญในการสร้างสรรคเ์ป็น
อยา่งดี  

2. เทคนิคลงรักปิดทอง  เป็นเทคนิคท่ีนิยมอีกเทคนิคหน่ึงในลา้นนา โดยการทารัก
บางๆในส่วนท่ีตอ้งการใหท้องคาํเปลวติดเพ่ือใหเ้กิดภาพ นาํแผน่ทองคาํเปลวมาปิด ท้ิงไวใ้หย้างรัก
แหง้แลว้เช็ดส่วนทองคาํท่ีเกินมาออกมา ลวดลายก็จะปรากฏ โดยภาพท่ีไดจ้ากเทคนิคลงรักปิดทอง
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มกัมีรายละเอียดไม่มากนกั ส่วนใหญ่มกัจะเป็นภาพโครงสร้างหลกัๆ า ซ่ึงมกัใชเ้ทคนิคการฮายลาย
(ขูดลาย) คือเทคนิคท่ีปิดทองลงไปก่อนแลว้ใชข้องมีคมทาํให้เป็นลวดลาย ซ่ึงเทคนิคน้ีจะพบใน
กลุ่ม พระพุทธรูปไมล้าํปาง โดยเฉพาะในกลุ่มอาํเภอแม่ทะ อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง  ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นความสืบเน่ืองของงานช่างและความชาํนาญในการทาํ พบว่ามีการทาํค่อนขา้งประณีต
สวยงาม 

3.เทคนิคแกะสลกั  เป็นเทคนิคท่ีพบไดท้ัว่ไปในกลุ่มฐานพระพุทธรูปรูปไม ้ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะสลกัเป็นฐานบวัคว ํ่าบวัหงาย ฐานผา้ทิพยแ์บบรัตนโกสินทร์ ลายเครือเถา  ลายกนกพบใน
กลุ่มพระพทุธรูปเมืองน่าน และลายดอกไมส่ี้กลีบพบไดท้ัว่ไปทั้งลา้นนา 

4.เทคนิคการประดบักระจกจืน (แกว้จืน)  เทคนิคน้ีพบว่ามกัใชร่้วมกบัเทคนิคป้ันรัก
กระแหนะ โดยนาํกระจกจืนสีต่างๆมาตดัตามรูปร่างท่ีตอ้งการ พบวา่มกัจะประดบัในส่วนของเกสร
ดอกบวัและกลีบบวั จากนั้นใช้ยางรักประสานให้กระจกจืนติดกับผิวไม  ้ในขั้นตอนท่ีสองเป็น
เทคนิคป้ันรักกระแหนะ โดยนาํสมุกมาป้ันประดบัเพ่ือใหเ้กิดความสวยงามเป็นการหุ้มขอบลายไป
ดว้ย งานประดบักระจกจืน บริเวณฐานพระพุทธรูปไมจ้ะทาํใหเ้กิดความแวววาว สะทอ้นแสงเม่ือมี
การนาํสีหลากหลายมารวมกนัยอ่มเกิดความสวยงาม สันนิษฐานว่าการประดบักระจกจืนท่ีฐานของ
พระพุทธรูป น่าจะหมายถึงแท่นแกว้ ท่ีประดบัประดาไปดว้ยแกว้เจด็ประการอนัเป็นท่ีประทบัของ
พระสมัมาสมัพทุธเจา้ ซ่ึงเทคนิคน้ีมกัพบในกลุ่มฐานพระพทุธรูปในกลุ่มลาํปาง เชียงใหม่ 

5.เทคนิคประดบัแกว้โป่งข่าม (หินควอตซ์ใส) เป็นเทคนิคท่ีนาํหินมีค่ามาประดบั
ตกแต่ง โดยมกัจะนาํมาฟังบนพ้ืนผิวไมโ้ดยเจาะเป็นช่องเขา้ไปแลว้นาํหินควอตซ์ใสประดบัลงไป
ซ่ึงส่วนใหญ่จะพบตรงบริเวณฐานพระพุทธรูปมกัจะเป็นเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางฐานพบในกลุ่ม
เชียงใหม่ลาํปาง และประดบัตรงพระเมาลีหรือพระรัศมีเป็นเทคนิคท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งเฉพาะตวัใน
กลุ่มอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง และไม่เจอกลุ่มไหนในลา้นนา ซ่ึงถือไดว้่าเป็นลกัษณะเด่นในเร่ือง
ของเทคนิคและความนิยมยมในช่วงเวลานั้น 

พระรัศมีพระพทุธรูปไมล้า้นนา พระพทุธรูปไมใ้นลา้นนา ในช่วง 300 ปี ท่ีผา่นมานั้นมี
การสร้างถวายให้กลบัวดัในพื้นท่ีต่างๆเป็นจาํนวนมาก มีอิสระสูงในการสร้าง จึงไม่มีแบบแผน
เหมือนกบักลุ่มพระพทุธรูปสาํริด จึงทาํใหอ้งคป์ระกอบบางส่วนมีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะ พระ
รัศมี ท่ีอยู่เหนือ โดยปรกติจะพบ รัศมีเป็นดอกบวัตูม (พบในกลุ่มพระพุทธรูปสิงห์หน่ึง) รัศมีเป็น
เปลวไฟ(พบในกลุ่มพระพุทธรูปสิงห์สอง) เป็นอิทธิพลแบบสุโขทยั แต่ในกลุ่มพระพุทธรูปไมจ้ดั
ไดว้่าเป็นสกุลช่างพื้นบา้นไม่มีกฎเกณฑ์ในการประดบัตกแต่งท่ีตายตวั ดงัท่ีไดมี้การจาํแนกไว ้5 
รูปแบบ คือ 
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 แบบท่ี 1 รัศมีท่ีเป็นแบบไมจ้ริง คือทรงกรวย และเร่ิมพฒันาเป็นเหล่ียมแต่ยงัไม่มาก
เท่าท่ีควร 

แบบท่ี 2 จดัไดว้่าเป็นกลุ่มเดียวกบัรัศมีในแบบท่ี 1 แต่กลุ่มท่ีสองน้ีไดค้ล่ีคลายจากทรง
กรวย กลายเป็นทรงเป็นเหล่ียมซ่ึงช่างไดก้ลา้เปล่ียนแปลรูปแบบจากรัศมีท่ีเต้ียกลบัมีการยืดข้ึนสูง
เพิ่มข้ึน 
 แบบท่ี 3 จดัไดว้่าเป็นรัศมีท่ีเลียนแบบพระพุทธรูปสําริด เป็นรัศมีเป็นเปลวโดยมีทั้ง
เปลวท่ีเป็นเสน้ตั้งข้ึน 
 แบบท่ี 4 จดัไดว้่าอยู่ในกลุ่มท่ีเลียนแบบพระพุทธรูปสาํริด ในแบบท่ี 3 แต่ไดค้ล่ีคลาย
จากเปลวไฟกลายมาเป็นกลีบบวัท่ีซอ้นกนัหลายชั้น จะเห็นไดว้า่เป็นกลีบบวัไดซ้อ้นชั้นข้ึนไปหลาย
ชั้นทาํให้รัศมีเป็นเส้นขนาดเล็กลงคลา้ยกบัรัศมีสําริด และแบบท่ีท่ีมีรัศมีเป็นกลีบเป็นเส้นเล็กๆท่ี
ตั้งข้ึน ซ้อนกนัอยู่ 4 เส้นทาํให้รัศมีสูงข้ึนคลา้ยกบัรูปสามเหล่ียมผอมสูงชะลูด และทาํกลีบบวัให้
ใหญ่ข้ึนคลา้ยกบัฟักขา้วโพดท่ีอว้นสูงเป็นกลีบบวัท่ีค่อนขา้งใหญ่ซ้อนกนัข้ึนไปแบบห่างทาํให้
ลกัษณะรัศมีน้ีค่อนขา้งจะมีมีความพิเศษกลีบรัศมีกลีบบวัแบบอ่ืน 
 แบบท่ี 5 จดัไดว้่ารูปแบบรัศมีกลุ่มน้ีเป็น รัศมีลกัษณะท่ีค่อนขา้งพิเศษ ท่ีไม่เหมือนกบั
กบัทุกแบบทม่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงรูปแบบรัศมีเป็นกลุ่มรัศมีพระพุทธรูปไมใ้นกลุ่มไทล้ือ ท่ีจดั
แสดงภายในพิพิธภณัฑน่์าน มีลกัษณะเป็นทรงสูงคลา้ยกลบัเจดียท์รงบวัเหล่ียมแบบศิลปะลา้นชา้ง 
แต่รูปทรงไดผ้อมเพรียว และสูง ซ่ึงรองรับดว้ยกลีบบวัซอ้นสองชั้น ส่วนยอดของรัศมีเป็นลูกแกว้ 
ซ่ึงแบบน้ีไม่พบในกลุ่มรัศมีพระพทุธรูปไมล้า้นนาเลย  และ จดัไดว้่าเป็นลกัษณะพิเศษอีกแบบหน่ึง
ซ่ึงชั้นแรกตรงโคนรัศมีจะลอ้มรอบดว้ยกลีบบวั โดยซ้อนระหว่างกลีบดว้ยใบไมข้ึ้นไปสามชั้น
จนถึงส่วนยอดท่ีเป็นบวัสายท่ียดืข้ึนเลก็นอ้ยซ่ึงไดท้าํลายเป็นเกรียวมว้นหมุนข้ึนไปจนถึงยอด 
 รูปแบบรัศมีพระพุทธรูปไมล้า้นนานั้นค่อนขา้งท่ีจะมีความหลากหลายความละเอียด
ของรัศมีเน่ืองจากไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัในการกาํหนดรูปแบบศิลปะ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความชาํนาญของ
ช่างในการแกะสลกัในแต่ละคนหรือจินตนาการของช่าง ซ่ึง เป็นไปไดว้่า กลุ่มช่างไหนท่ีมีการทาํ
พระรัศมีแบบง่ายๆช่างจะมีความชาํนาญน้อย หรือช่างอาจจะทาํอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองการ
ถวายของเจา้สทัธาจึงทาํใหรู้ปแบบท่ีออกมานั้นเป็นแบบเรียบง่ายแต่ก็ไดอ้านิสงส์เท่าเดิมเหมือนกบั
กลุ่มท่ีทาํละเอียด  แต่ถา้กลุ่มไหนมีการทาํรัศมีท่ีละเอียด หรืออุปถมัภด์ว้ยเจา้แลว้พระพุทธรูปองค์
นั้นจะมีความสวยงามเน่ืองจากสร้างข้ึนดว้ยช่างท่ีชาํนาญเขา้ใจในองคป์ระกอบท่ีไดจ้ดัวางและถือ
ไดว้า่เป็นหนา้เป็นของผูถ้วายวา่เป็นชนชั้นสูงหรือเป็นคนท่ีค่อนขา้งมีฐานะทางสงัคมกเ็ป็นได ้
 รูปแบบฐานของพระพุทธไมน้ั้นมกัจะมีการจารึกบริเวณฐานดา้นหนา้ ทาํให้ช่างนิยม
ทาํฐานดา้นหนา้เรียบ หรือดา้นหลงัเป็นฐานบวั ซ่ึงเรียกวา่ฐานปัทม(์ฐานบวั) นอกจากฐานบวัแลว้ยงั
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พบว่ามีการทาํฐานรองรับพระพุทธรูปไมค้่อนขา้งท่ีจะมีความหลากหลายตามท่ีช่างไดจิ้นตนาการ
สร้างสรรคข้ึ์นตามความงามท่ีเคยพบเห็น ซ่ึงจะมีการจาํแนกฐานได ้4 รูปแบบ คือ  
 แบบท่ี 1 ฐานดา้นหนา้เป็นรูปสีเหล่ียม รูปแปดเหล่ียม มีการแกะสลกัลายบ่างหรือลาย
สามเหล่ียมรูปดอกไม ้ลายฐานสิงห์แบบอยุธยา มีการป้ันรักสมุกเป็นลายพรรณพฤกษาและลาย
ใบไม ้
 แบบท่ี 2  ฐานบวัหรือฐานปัทม ์มีทั้งท่ีเป็นฐานบวัสีเหล่ียม ฐานแปดเหล่ียม ฐานวงกลม 
ฐานบวัยอ่มุม และฐาน เอวขนั  
 แบบท่ี 3 ฐานผา้ทิพยอิ์ทธิพลภาพกลาง มีทั้งท่ีเป็นสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และเป็นรูป
สมอเรือ ซ่ึงฐานกลุ่มน้ีตั้งแต่ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 23  และมากข้ึนในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 24  
 แบบท่ี 4 ฐานลกัษณะพิเศษ มีการแกะสลกัเป็นรูปสัตวก์าํลงัแบกฐานและ เป็นฐานท่ี
เหมือนกบับนัได ซึงถือว่าเป็นแบบฐานท่ีเจอนอ้ยมากเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนเลยจดัให้อยูใ่นกลุ่มฐาน
ในลกัษณะพิเศษ 
 ดงันั้นการสร้างคติการสร้างพระพทุธรูปไมใ้นลา้นนาไดส้ร้างข้ึนในสมยัพญาเมืองแกว้ 

ท่ีสร้างพระพทุธรูปดว้ยไมแ้ก่นจนัทร์แต่หลกัฐานทางโบราณคดียงัไม่พบวา่พระพทุธรุปไมมี้อายเุก่า

ไปกวา่ ปี พ.ศ. 2247 เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีสร้างดว้ยไมอ้าจจะผพุงัไปตามกาลเวลา มีการสร้างเพิ่มมาก

ข้ึนในสมยัเจา้เจด็ตนจนกระทัง่ในช่วง พ.ศ. 2475 พระพทุธรูปไมไ้ดล้ดความนิยมลง จนกระทัง่ในปี 

พ.ศ.2522 การสร้างพระพทุธรูปไมไ้ดห้ายไปอยา่งเห็นไดช้ดั ทาํใหรู้ปแบบงานช่างขาดการสืบเน่ือง

จนทาํให้องค์ความรู้นั้ นได้สูญหายไป แต่หลักฐานท่ีมีอยู่ก็เป็นส่ิงท่ีสามารถยืนยนัได้ว่าความ

หลากหลายทางดา้นรูปแบบของพระพุทธรูปไมน้ั้นค่อนขา้งมีลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถจาํแนกให้

เห็นถึงอิทธิพลทางศิลปะท่ีปรากฏอยูใ่นตวัองคพ์ระพุทธรูปทาํใหเ้ห็นถึงความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมี

ความหลากหลายจนทาํให้เกิดการผสมผสานอย่างมากมายจนทาํให้มีลกัษณะเฉพาะตวัเกิดข้ึน ใน

ส่วนเทคนิคการประดบัตกแต่งจากการขอ้มูลสถิติพบว่าเทคนิคน้ีในลา้นนามีความใกลเ้คียงกัน

เน่ืองจากวตัถุดิบท่ีนาํมาสร้าง เป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติยางรักท่ีให้สีดาํ และแร่สีแดง(ชาด)  วสัดุ

สองอย่างน้ีสามารถผสมกนัไดเ้ท่านั้น สีอ่ืนไม่สามารถผสมกนัไดจึ้งทาํให้พื้นสีท่ีปรากฏในองค์

พระพุทธรูปนั้นมีอยู่สองสี คือสีแดง กบัสีดาํ เพิ่มเติมโดยการปิดทองลงบนองคพ์ระ และอาจจะมี

การปิดทั้งองคจ์นถึงฐาน หรือปิดส่วนองค ์แต่ฐานทางรัก หรือชาดก็ไดข้ึ้นอยูก่าํลงัทรัพยข์องผูส้ร้าง

ถวาย บางคร้ังพบว่ามีปิดทองทั้งองคจ์นถึงฐานดา้นหน้าเพื่อเน้นจารึกการถวายให้ชดัเจนแต่ฐาน

ดา้นหลงัชาด หรือรัก ซ่ึงมกัจะพบในกลุ่มพระพุทธรูปไมใ้น จงัวดัน่าน หรือบางทีก็พบว่ามีการทา
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รักทั้งองค ์ชาดทั้งองค ์ส่ิงน้ียอ่มแสดงให้ให้เห็นถึงผูถ้วายอาจจะไม่มีกาํลงัทรัพยพ์อท่ีจะนาํทองมา

ติด แต่การการถวายก็ย่อมไดอ้านิสงส์เท่ากบัคนอ่ืนท่ีถวาย ส่วนการประดบัตกแต่งนั้นก็จะเป็น

เทคนิคท่ีพบทัว่ไปในงานพทุธศิลป์ท่ีปรากฏอยูต่ามวดัต่างๆในลา้นนา โดยดึงลกัษณะบางประการท่ี

ช่างชาํนาน และเห็นว่ามีความสวยงามมาประดบัตรงฐาน ไม่ว่าจะเป็นลายบวั ลายคาํ ลายกนก ลาย

ช่องกระจก ลายการขด ลายท่ีประดบักลีบดอกดว้ยแกว้จืน ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีเจอในส่วนหนา้บนัวิหาร 

ถูกนําวงทาํเป็นกลีบดอกบวับนฐานรองรับองค์พระ ท่ีสามารถตีความได้ว่า แท่นแก้ว (แท่นท่ี

ประดบัไปดว้ยแกว้หลากสี) และลายป้ันดว้ยรักสมุกซ่ึงเป็นท่ีปรากฏอยู่แลว้ในลวดลายปูนป้ันใน

ลา้นนากไ็ดมี้การนาํมาป้ันเป็นรูปกลีบบวัคว ํ่าบวัหงายขนาดใหญ่ คลา้ยกบัแท่นแกว้พระประธานวดั

แบบลา้นนาในยุคคลาสิกก็ว่าได ้เทคนิคสุดทา้ยท่ีนิยมในกลุ่มพระพุทธรูปเชียงใหม่ลาํพูน ลาํปาง 

คือการนาํหินควอตส์(แกว้โป่งข่าม) ใส นาํมาประดบัตรงฐานเป็นเมด็กลมๆรอบฐาน หรือเรียงแถว

เดียวกนัสามเม็ด และพบว่ามีการนาํแร่ชนิดน้ีทาํเป็นพระรัศมีท่ีเห็นชดัเจน คือกลุ่มพระพุทธรูป

อาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง และจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีวดัดอกคาํ ในส่วนฐานรองรับองคพ์ระพุทธรูป

ส่วนมากมกัจะทาํฐานดา้นหนา้เรียบท่ีมีมากถึง 1317 องค ์เน่ืองจากไดมี้การจารึกอกัษรธรรมลา้นนา

ถึงวตัถุประสงคใ์นการสร้างถวาย จารึกไดก้ล่าวถึงวนั เดือน ปี ช่ือสัทธา และวตัถุประสงคใ์นการ

ถวาย ทาํใหมี้การทาํฐานดา้นหนา้ใหเ้รียบรองรับการจารจารึกลงไป ลองลงมาจะทาํเป็นฐานปัทมแ์ต่

ก็พบว่ามีการจารึกบริเวณฐานหนา้กระดานบริเวณพ้ืนท่ีว่าง นอกจากน้ีก็มีการรับอิทธิพลภายนอก

คือการทาํฐานแบบนิยมในศิลปะอยุธยา-รัตนโกสินทร์ เป็นฐานผา้ทิพยท่ี์เก่าสุดในปี พ.ศ. 2247  

ฐานขาสิงห์ท่ีนิยมในสมยัอยธุยาตอนปลายไปจนถึงตน้รัตนโกสินทร์ นอกจากรูปแบบฐานท่ีกล่าว

มาขา้งตน้ก็จะมีฐานอีกหลากลาย ไม่ว่าจะเป็นฐานหน้ากระดานซ้อนชั้นกนัข้ึนไปหลายชั้น ฐาน

แปดเหล่ียม ฐานช่องกระจกแบบจีน และฐานวงกลมทาํเป็นลายสามเหล่ียมหยกัเป็นรูปฟันปลารอบ

ฐานมีการนาํแกว้จืน(กระจกจืน) ประดบัตรงกรอบส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดัโดยตวัประสานระหว่าง

แกว้กบัไมก้็น่าจะเป็นยางไม ้หรือยางรักในการเช่ือมต่อเน่ืองจากยงัปรากฏในส่วนท่ีแกว้จืนหลุด

ออกมา อาจกล่าวสรุปไดว้า่จากท่ีลา้นนาในยคุฟ้ืนฟูไดเ้ทครัวจากหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุทาํใหง้านพุทธ

ศิลป์มีความหลากหลายตามกลุ่มคนท่ีสร้างทั้งท่ีมีความชาํนานและไม่ชาํนานแต่ส่ิงน้ีก็สามารถ

ยนืยนัของสกลุช่างใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาแทนท่ีสกุลช่างในยคุราชวงศม์งัรายท่ีนิยมสร้างพระพุทธรูปดว้ย

พระพทุธรูปสาํริด กลบักลายมาเป็นกลุ่มพระพุทธรูปท่ีสร้างดว้ยวสัดุท่ีทาํดว้ยไมเ้ป็นจาํนวนมากใน
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ห้วงเวลา 200 ปีท่ีผ่านมา ผูศึ้กษาจึงจดัไดว้่าศิลปะในยุคน้ีเรียกว่า “ พระเจ้าไม้ในศิลปะล้านนายุค

ฟ้ืนฟู ” 
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แบบบันทกึ จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ล้านนา 
นายศิรพงศ ์ศกัด์ิสิทธ์ิ นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร  
วิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ “คติการการพระพุทธรูปไม้ในล้านนา” 

 
วนัที.่.........เดือน ....................พ.ศ........... 

 
ภาคสนาม วดั.................ตาํบล...............อาํเภอ...............จงัหวดั 

 
1. หมายเลข ทะเบียนเลขที ่ 
2. คาํจารึกภาษา ไทยยวน.........ไทเขิน.........ไทลือ้.........ฟักขาม.........มอญ..........พม่า

......... 
ลาว.......... 

3. ป่ีทีจ่ารึก จ.ศ./พ.ศ
............................................................................................................................... 

4. คาํอ่านจารึกฐานพระพุทธรูป
 ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................... 

5. หมายเหตุ (เลอะเลือน จารด้วยวิธีใด เทคนิคการจารแบบขดุบนพืน้ชาด หรือพืน้รัก) 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................... 
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แบบบันทกึ รูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 
นายศิรพงศ ์ศกัด์ิสิทธ์ิ นกัศึกษาบณัฑิตศึกษา สาขาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร  
วิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ “คติการการพระพุทธรูปไม้ในล้านนา” 

วนัที.่.........เดือน ....................พ.ศ........... 
 

ภาคสนาม วดั.................ตาํบล...............อาํเภอ...............จงัหวดั............... 
 

1. หมายเลข ทะเบียนเลขที ่
2. ปาง  มารวิชยั........สมาธิ........ประทบัยนืเปิดโลก........ประธานอภยั........ 

ปางอุม้บาตร........ปางไสยาสน์........ 
3. ฐาน   
4. หน้าตัก 
5. พระวรกาย/สังฆฏ ิ
6. พระศอ 
7. พระพกัตร์   กลม......รี.....เหล่ียม.....สามเหล่ียม..... 

พระโขนง 
พระเนตร 
พระนาสิก 
พระโอษฐ์ 
พระหนุ 
พระกรรณ 

8. อุษณษีะ 
9. พระรัศมี 
10. ประดับตกแต่ง  
11. วธีิการทาํ ไมท่้อนเดียว.......... ไมส้องท่อน.......... มีแซ.้......... 
12. ขนาด สฐ.......... ฐานสูง..........  ตก..........  
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ตารางแสดงรูปแบบ พระรัศมี (พระเมาลี)  พระเจา้ไมใ้นลา้นนา 

แบบท่ี 1 1.1 

 

 

1.2 

 

 

  

แบบท่ี 2 2.1 2.2 2.3  

แบบท่ี 3 3.1 3.2 3.3 

 

 

 

แบบท่ี 4 4.1 4.2 4.3 4.4 

  4.5 4.6 4.7  4.8 

 4.9   
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แบบท่ี 5 
 

5.1 
 

5.2 
 

 
 

 

 
  

ตารางแสดงรูปแบบ พระรัศมี (พระเมาล)ี  พระเจ้าไม้ในล้านนา 

แบบท่ี 1 1.1   1.2 1.3  (พ.ศ. 2366) 1.4 

 1.5    1.6     (พ.ศ. 2375)  1.7  (พ.ศ.2377)  

แบบท่ี 2 2.1 

 

 

2.2     2.3    2.4 

 2.5   2.6      (พ.ศ. 2428) 2.7 2.8 

  2.9 2.10   
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แบบท่ี 3 3.1   (พ.ศ 2247) 3.2 3.3 

 

3.4  (พ.ศ.2408) 

 

 3.5  (พ.ศ..2379) 

 

3.6 3.7  

 แบบท่ี 4  4.1 

 

4.2   
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ตารางการจําแนกอทิธิพลรูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

ก ลุ่ ม  1   อิ ท ธิ พ ล

พระพุทธรูปเชียงแสน 

(กลุ่มพระสิงห์) 

 

 

   แบบท่ี1.1 วดัทรายมูลพม่า    

ก ลุ่ ม  2  อิ ท ธิ พ ล

พระพุทธรูปเชียงแสน 

(กลุ่มอทิธิพลสุโขทยั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2.1 วดัป่าตนั             แบบท่ี 2.2 วดัปงสนุก  พ.ศ. 2384      แบบท่ี 2.3 วดันํ้าโจ ้

แบบท่ี 2.4 วดัป่าตนั                แบบท่ี 2.5 วดับา้นหลุก                    แบบท่ี2.6 วดับา้น

หลุก 

แบบท่ี 2.7 วดับา้นหลุก พ.ศ. 2382        แบบท่ี 2.8 วดัปงสนุก 
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ตารางการจําแนกอทิธิพลรูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

กลุ่ม  3 อิทธิพล

พระพุทธรูปไทลือ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3.1 วดัชนะไพรี            แบบท่ี 3.2 วดัชนะไพรี           แบบท่ี 3.3 วดัชนะไพรี 

 

 

 

 

แบบท่ี 3.4 วดัหนองบวั          แบบท่ี 3.5 วดันํ้าลอ้ม พ.ศ. 2428         แบบท่ี 3.6 วดัควัะ 

แบบท่ี 3.7 วดัพระหลวง    แบบท่ี 3.8 วดัพระหลวง พ.ศ.2369   แบบท่ี 3.9 วดัทุ่งคา 

แบบท่ี 3.10 วดัพระหลวง พ.ศ.2380   แบบท่ี 3.11 วดัพระหลวง พ.ศ.2408 
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ตารางการจําแนกอทิธิพลรูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

ก ลุ่ ม ที่  4 อิ ท ธิ พ ล

พระพุทธรูปล้านช้าง  

(เมอืงหลวงพระบาง) 

แบบท่ี 4.1 วดันํ้ าลอ้ม พ.ศ. 2377     แบบท่ี 4.2 พิพิธภนัฑ์            แบบท่ี 4.3 วดัมหา

โพธ์ิ     

 

 

 

 

แบบท่ี 4.4 วดัพญาวดั 

 

 

 

 

 

ก ลุ่ ม ที่  5  อิ ท ธิ พ ล

พระ พุทธ รูปไ ม้พ ม่ า 

(แบบมณัฑเลย์) 

 

            แบบท่ี 5.1 วดัท่าลอ้                 แบบท่ี 5.2 วดัท่าลอ้ 
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ตารางการจําแนกอทิธิพลรูปแบบพระพุทธรูปไม้ล้านนา 

ก ลุ่ ม ที่  6  อิ ท ธิ พ ล

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป

รัตนโกสินทร์ 

 

 

แบบท่ี 6.1 วดัดอกเอ้ือง พ.ศ. 2475  แบบท่ี 6.2 วดัทรายมูลเมือง 2466                     

 

ก ลุ่ ม ที่  7  อิ ท ธิ พ ล

ลกัษณะพืน้ถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 7.1 วดัพนัเตา  พ.ศ. 2415    แบบท่ี 7.2  วดับา้นหลุก            แบบท่ี 7.3 วดัแสง

ดาว 

แบบท่ี 7.4 วดัเชียงยนื พ.ศ. 2375         แบบท่ี 7.5 วดัสูงเม่น        แบบท่ี 7.6 วดัสูงเม่น 

แบบท่ี 7.7 วดัหม่ืนลา้น กลุ่มพระพทุธรูปส่ีอิริยาบถ ยนื เดิน นัง่ นอน พ.ศ. 2443 
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กลุ่มที่ 8 อิทธิพลพระ

เจ้าไม้ลวัะ 

               แบบท่ี 8.1 
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