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This thesis proposes to study the restoration of Vihara under patronage of Kru Ba 
Srivichai since 1904-1938 A.D. The study is aim to analyzing the Vihara from example of        
33 places which it’s scattered in several provinces in Lanna (The Northern of Thailand) such as 
Chiang Mai, Lamphun, Lampang and Phayao. Kru Ba Srivichai is one of the most well-known 
and respected monk in Lanna. Most people believe that he is “The saint of Lanna”. One of the 
reasons is Kru Ba Srivichai restore a lot of religious places in Lanna for example Chedi, Vihara, 
Ubosot, Hor-Tri and other buildings. Kru Ba Srivichai is the leader to restoration many Viharas 
by supported from man power and asset of Lanna people who have faith and believe.           
This movement process is essential to restore many important religious places of Lanna. 

The objective of this thesis is to study style of these Vihara that under patronage of Kru Ba 
Srivichai. The study comprises floor plan, figure, structure and decoration by categorized in 4 groups are 
The combination of Lanna and Rattanakosin style, The influenced of Rattanakosin style, The Lanna style 
and The special style. 

The result of the study said that the style of these Viharas are new, unique and still preserve 
the procedure figure of Lanna Vihara especially the structure of roof but the element of material and 
technique are new type. For the factor of architectural such as gable, corbel and decoration are compound 
between Lanna and Rattanakosin style. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สมัยรัตนโกสินทรในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) 
เมืองเชียงใหมมีเจาแกวนวรัฐเปนผูปกครองซ่ึงถือวาเปนเจาเมืองพระองคสุดทายตอมามีการเปล่ียนแปลง
การปกครองโดยยกเลิกระบบเจาเมืองท้ังหมดและแบงการปกครองเปนจังหวัดแทน เมืองเชียงใหม
และเมืองอ่ืน ๆ ในลานนาจึงมีฐานะเปนจังหวัดมาจนถึงปจจุบัน1การสูญเสียอํานาจในการปกครอง
ตนเองของลานนาทําใหกลุมเจานายถูกลดบทบาททางการปกครองลง การบูรณะวัดวาอารามตาง ๆ ท่ี
กลุมเจานายเคยเปนผูบูรณะก็ไมสามารถกระทําได ดังนั้นเจาแกวนวรัฐจึงนิมนตครูบาศรีวิชัยซ่ึงเปน
ท่ีศรัทธาของชาวลานนามาเปนผูนําในการบูรณะวัดวาอารามตางในเมืองเชียงใหม 
 ในดินแดนลานนาพระภิกษุสงฆท่ีเปนท่ีรูจักและไดรับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน 
มากที่สุดรูปหนึ่งคือครูบาศรีวิชัยผูคนจํานวนมากมีความเชื่อวาทานคือ “ตนบุญแหงลานนา” 
โดยเหตุผลประการหน่ึงท่ีทําให ครูบาศรีวิชัยไดรับความศรัทธาคือการเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณ 
ศาสนสถานตาง ๆ จํานวนมาก ไมวาจะเปนวิหาร อุโบสถ เจดีย รวมไปถึงงานสาธารณะประโยชนตาง ๆ 
เชนการสรางถนน การสรางสะพาน 
 ครูบาศรีวิชัยเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณศาสนถานตาง ๆ รวมไปถึงงานดานสาธารณะ
ประโยชนตั้งแต พ.ศ. 2447-2481 ในจังหวัดตาง ๆ ไดแก ลําพูน เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําปาง 
แมฮองสอนและตาก รวมไปถึงศิษยท่ีไปสรางในนามครูบาศรีวิชัยท่ีสุโขทัย รวมทั้งส้ิน 107 แหง2 
สวนจํานวนวิหารที่มีประวัติวาครูบาศรีวิชัยมาบูรณะนั้นมีประมาณ 33 หลัง ซ่ึงกระจายตัวอยูตาม
จังหวัดตาง ๆ ในลานนา 
 

 
 1 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะลานนา, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 18-19. 
 2 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, พระครูบาเจาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนาไทย,  
 (กรุงเทพฯ: คลังวิชา, 2542), 33.  
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 ในประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองการบูรณปฏิสังขรณวิหารลานนาของครูบาศรีวิชัยมีผูท่ีศึกษา
คนควาไวแลวบาง เชน ผศ.ดร.ชาญณรงค ศรีสุวรรณ ในงานวิจัยหัวขอเร่ือง “การศึกษาวิหารท่ีสราง
ในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481” โดยเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 15 แหง 
สรุปเปนประเด็นตาง ๆ เชน เรื่องพัฒนาการของรูปแบบอาคารไดอธิบายไววาเริ่มตนดวยอาคาร
ขนาดเล็กตอมาจึงคอย ๆ สรางวิหารขนาดใหญข้ึน แตก็ข้ึนอยูกับปจจัยเร่ืองคน วัสดุและเงินทุนดวย 
สวนเรื่องลวดลายไดกลาวไววาชวงแรกเร่ิมตนจากการใชลวดพันธุพฤกษาเปนลายหลัก มีปริมาตร
ลายมาก ตอมาเร่ิมมีการใชลวดลายประดับท่ีมีแบบอยางจากภาคกลางมากข้ึนเปนตน 
 จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบูรณปฏิสังขรณวิหารลานนาของครูบาศรีวิชัย
พบวาวิหารท่ีมีประวัติเกี่ยวของกับการบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยจะมีลักษณะท่ีแตกตางจาก
วิหารแบบพื้นบานของลานนาเดิม เปนอาคารกออิฐถือปูน หนาบันเปนโครงสรางแบบหนาจั่ว 
แตยังคงเลียนแบบการทําหนาบันของวิหารลานนา มีการประดับชอฟา ใบระกาและหางหงส เทคนิคท่ี
ใชในการประดับหนาบันมีท้ังการใชไมแกะสลัก ปดทอง ประดับกระจกรวมไปถึงการใชเทคนิค
สมัยใหมคือการใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ปนปูน ปดทอง ประดับกระจก สวนลวดลายหลัก
ท่ีใชในการประดับหนาบันมากท่ีสุดคือลายกานขด ลายพรรณพฤกษาโดยจะใชประดับจนเต็มพื้นท่ี 
มีการออกชอดอก มักมีการแทรกลวดลายอ่ืน ๆ ไวตามสวนตาง ๆ ของหนาบัน ไมวาจะเปนลายรูปสัตว 
ลายรูปบุคคลและลายกระหนก สวนใหญมักมีการประดับรูปเสือ เพื่อใชแทนสัญลักษณประจําปเกิด
ของครูบาศรีวิชัยไวบริเวณสวนใดสวนหนึ่งของหนาบันดวย 
 วิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยนาจะมีรูปแบบเฉพาะท่ีเปนเอกลักษณ
ของตนเอง อาจมีความเกี่ยวของกับประวัติของครูบาศรีวิชัยในชวงท่ีครูบาศรีวิชัยตองอธิกรณ ในป 
พ.ศ.2463 ซ่ึงถูกควบคุมตัวอยูท่ีวัดเบญจมบพิตรดุสิวนาราม กรุงเทพฯ ในชวงเวลาดังกลาว ครูบาศรีวิชัย
มีโอกาสเขาไปสักการะพระแกวมรกตในวัดพระศรีรัตนศาสดารามดวย3  
 หลังจากกลับมาจากกรุงเทพฯอาจนํารูปแบบบางอยางมาประยุกตใชในการบูรณะวิหาร 
ในลานนาประเด็นดังกลาวจึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจและเปนประเด็นสําคัญท่ีนาตรวจสอบเก่ียวกับ
รูปแบบวิหารดังกลาว 

                                                        
 3 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481”, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 120. และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย,  
พระครูบาเจาศรีวิชัย นักบญุแหงลานนาไทย, (กรุงเทพฯ: คลังวิชา, 2542), 57. 
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 การศึกษาในคร้ังนี้จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับวิหารลานนาท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของ
ครูบาศรีวิชัยในชวง พ.ศ.2447-2481 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีครูบาศรีวิชัยเร่ิมบูรณะวิหารหลังแรกจนถึง
วิหารหลังสุดทายโดยจะเปนการศึกษาเร่ืองรูปแบบทางสถาปตยกรรม ลวดลายท่ีใชในการประดับ
หนาบัน และคติ โดยจะใชวิธีวิเคราะหรูปแบบซ่ึงกันและกันนํามาเปรียบเทียบกับวิหารแบบลานนา
เดิมและแบบรัตนโกสินทรเพื่อหารูปแบบเฉพาะของวิหารกลุมนี้ 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรม องคประกอบสถาปตยกรรม ลวดลายประดับวิหาร
รวมไปถึงคติท่ีปรากฏในวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย      
 2. ศึกษาเพื่อหารูปแบบเฉพาะของวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบวิหารลานนาในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยกับ
ศิลปะอ่ืน ๆ เชน ศิลปะลานนา, ศิลปะรัตนโกสินทร 
 
สมมติฐานในการศึกษา 
 1. งานบูรณปฏิสังขรณวิหารของครูบาศรีวิชัยทําใหเกิดงานศิลปกรรมรูปแบบใหมท่ีมี 
ความแตกตางจากวิหารแบบลานนา คือ การผสมผสานรูปแบบศิลปะลานนา, ศิลปะรัตนโกสินทร 
และศิลปะอ่ืน ๆ ทําใหรูปแบบโดยรวมคลายกับศิลปะลานนา แตมีรูปแบบบางอยางจากศิลปะ
รัตนโกสินทรเขามาผสม เชน องคประกอบทางสถาปตยกรรม, ลวดลายท่ีใชประดับ เปนตน  
 2. รูปแบบลวดลายประดับวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยจะใช
ลวดลายประเภทกานขด, เครือเถาเปนลวดลายหลัก มักมีการออกชอดอกมักมีการประดับรูปเสือไว
ตามสวนตาง ๆ ของหนาบันและมีการแทรกลวดลายอ่ืน ๆ เขาไปดวยซ่ึงมีความตางจากแบบประเพณี
เดิมท่ีเปน โครงสรางมาตางไหม จึงทําใหไมมีพื้นที่วางในการประดับลวดลายอ่ืน ๆ มากนัก 
 3. การบูรณปฏิสังขรณวิหารในลานนาของครูบาศรีวิชัยนาจะมีกลุมชางท่ีมาบูรณะ
หลายกลุม อาจมีชางเฉพาะเปนของตนเองหรืออาจเปนชางในทองถ่ินนั้น ๆ เนื่องจากมีความแตกตางกัน
ในเร่ืองของรูปแบบหรือลวดลายประดับบางอยางเชน ลวดลายบางอยางของวิหารหลวง วัดศรีโคมคํา 
อ.เมือง จ.พะเยา มีรูปแบบคลายกับลวดลายของวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตา อ.เมือง จ.ลําปาง 
เปนตน 
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ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย โดยมีเนื้อหาประกอบไปดวย
แผนผังอาคาร, รูปแบบทางสถาปตยกรรม, องคประกอบสถาปตยกรรม, โครงสราง ลวดลายประดับ
และคติ ตั้งแต พ.ศ.2447-2481 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่ครูบาศรีวิชัยเร่ิมบูรณะวิหารหลังแรกจนถึงวิหาร
หลังสุดทายโดยศึกษาในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 4 จังหวัด คือ ลําพูน, เชียงใหม, ลําปาง และพะเยา  
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาขอมูลเอกสารทั้งประวัติวัด วิทยานิพนธและหนังสือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 2. เก็บขอมูลภาคสนามโดยการจดบันทึกรายละเอียดตาง ๆ ถายภาพ และสัมภาษณบุคคล
ท่ีมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองการศึกษาเปนพิเศษ 
 3. จัดเรียงและวิเคราะหขอมูลเอกสารกับขอมูลภาคสนาม 
 4. จัดพิมพและนําเสนอการคนควา 
 

ประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 
 1. เพื่อใหทราบถึงรูปแบบทางสถาปตยกรรม องคประกอบสถาปตยกรรม ลวดลาย
ประดับวิหาร รวมไปถึงคติท่ีปรากฏในวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย 
 2. เพื่อใหทราบถึงรูปแบบเฉพาะของวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย 
 3. เพื่อใหทราบถึงรูปแบบวิหารลานนาในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยวามี
ความแตกตางจากศิลปะลานนาและศิลปะรัตนโกสินทรอยางไร 
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บทท่ี 2 
 

ประวัติครูบาศรีวิชัยและประวัติการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานตาง ๆ ในลานนา 
 
ประวัติครูบาศรีวิชัย 
 ครูบาศรีวิชัยเกิดเม่ือวันอังคารท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2421 ท่ีบานปาง ต.บานปาง (ต.ศรีวิชัย) 
อ.ล้ี จ.ลําพูน ในขณะท่ีครูบาศรีวิชัยเกิดนั้นมีพายุฝนแรงและฟารองปนปวน ดวยเหตุนี้ทําใหถูกต้ัง
ช่ือวา “อินตาเฟอน” ซ่ึงมีความหมายวา “พระอินทรบันดาลใหเกิดฟาฝนคะนอง”1  ครูบาศรวีชัิยเปน
บุตรของนายควายและนางอุสา บิดาของทานไดติดตามหม่ืนผาบ (ตาของครูบาศรีวิชัย) ท่ีมีอาชีพ
เปนหมอคลองชางของเจาหลวงดาราดิเรกฤทธ์ิไพโรจน (ผูครองนครลําพูนองคท่ี 7) ซ่ึงไดไปคลอง
ชางท่ีบานปาง พรอมท้ังบุกเบิกท่ีดินเปนท่ีทํากิน2 เม่ือมาต้ังรกรากท่ีบานปางแลวนายควายไดแตงงาน
กับนางอุสาใหกําเนิดบุตรท้ังหมด 5 คน มีช่ือตามลําดับคือนายไหว นางอวน อินทเฟอน (ครูบาศรีวิชัย) 
นางแวนและนายทา3 (ภาพท่ี 1)  
 เม่ืออายุได 18 ป จึงไดบวชเปนสามเณรโดยมีครูบาขัตติยะเปนผูอุปชฌายใหและไดศึกษา
เลาเรียนกับครูบาขัตติยะโดยเนนความสนใจไปในทางไสยศาสตร คาถาอาคมตาง ๆ ดังปรากฏวา 
“…พระศรีวิชัยศึกษาไสยศาสตร เวทยมนตคาถาจากครูบาแครงแคะผูเปนอาจารยดวยความเคารพ
และยึดม่ันวาเปนของดีท่ีจะนําความสุข ความเจริญมาให…” 4 

 

 1 สมหมาย เปรมจิตต, ประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนา, (เชียงใหม: โรงพิมพ 
ม่ิงเมือง, 2543), 6. 
 2 โสภา ชานะมูล, “ครูบาศรีวิชัย ตนบุญแหงลานนา (พ.ศ.2421-2481),” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534),  
25-26. 
 3 ธ.ธรรมรักษ [นามแฝง], ตามรอยธรรมนําทางบุญครูบาศรีวิชัย นักบญุผูยิ่งใหญแหง
แผนดนิ, (กรุงเทพฯ: แฮปปบุคพับลิชช่ิง, 2552), 33. 
 4 สิงฆะ วรรณสัย, สารประวัติครูบาศรีวิชยั นักบุญแหงลานนาไทย, (เชียงใหม:  
ศูนยหนังสือเชียงใหม, 2522), 9. 
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 เมื่อบวชเปนสามเณรได 2 พรรษาอายุครบ 20 ป ก็ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุเมื่อ
พ.ศ.2442 โดยมีครูบาสมณะ (ครูบาสม สมโณ) เปนผูอุปชฌายและไดตั้งฉายาใหวา “สิริวิชโย” คร้ัน
อุปสมบทเปนพระภิกษุแลวครูบาศรีวิชัยยังไดไปเรียนสมถะกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานกับ
ครูบาอุปละท่ีวัดบานทาดอยแต อ.แมทา จ.ลําพูน แลวกลับมาจําพรรษาท่ีวัดบานปางตามเดิม เร่ิม
ปฏิบัติธรรมตามแนวทางท่ีไดเรียนมาจากวัดดอยแต โดยกิจวัตรของครูบาศรีวิชัยไดเสริมใหมีความ
นาเล่ือมใสมากข้ึน เชน การเครงครัดในการปฏิบัติธรรม รักษาศีลวินัยและละเวนจากการฉันเนื้อสัตว 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เปนชวงท่ี
ประเทศมหาอํานาจตะวันตก 2 ชาติ คือ อังกฤษและฝร่ังเศสกําลังแสดงทีทาวาจะแบงกันยึดเอาสยาม
เปนเมืองข้ึนเหมือนอยางท่ีเคยทํามาแลวในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รัชกาลท่ี 5 จึง
ตองเรงพัฒนาประเทศใหทันสมัย รัฐบาลกรุงเทพฯเร่ิมเขามามีบทบาทในการปฏิรูปคณะสงฆมากข้ึน
เพราะเล็งเห็นวาเปนสถาบันที่เขาถึงราษฎรมากที่สุด ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) วา 
 

 “ทุกวันนี้การปกครองขางฝายพระราชอาณาจักร ก็ไดทรงพระราชดําริหแกไขและ
จัดต้ังแบบแผนการปกครองใหเรียบรอยเจริญข้ึนดีกวาแตกอน เปนหลายประการแลวและ
ฝายพุทธจักรนั้น การปกครองสงฆมณฑลยอมเปนการสําคัญท้ังในประโยชนแหงพระ
สาสนา และในประโยชนในความเจริญของพระราชอาณาจักรดวย”5 

 
 ดังนั้นในปพ.ศ. 2445 จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ ร.ศ.121ข้ึน 8 
หมวด 45 มาตรา6 โดยสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสเปนผูรางพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ 
ร.ศ.121 นี้ เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจรัฐเขาแทรกแซงเพื่อควบคุมสถาบันพุทธศาสนาในทองถิ่น 
แตเดิมนั้นคณะสงฆลานนาจะปกครองกันเองในทองถ่ินอยางหลวม ๆ ในระบบ “หมวดอุโบสถ” 
กฎหมายนี้ไดเปล่ียนแปลงความสัมพันธดังกลาวไปสูระบบการปกครองตามลําดับช้ันท่ีลดหล่ันกัน

                                                            

 5 เสถียร ลายลักษณ, ประชุมกฎหมายประจําศก เลม 18 ร.ศ.118 – 119, (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพเดลิเมล, 2478), 399-400. 
 6 ธ.ธรรมรักษ[นามแฝง], ตามรอยธรรมนําทางบุญครูบาศรีวิชัย นักบญุผูยิ่งใหญแหง
แผนดนิ, (กรุงเทพฯ: แฮปปบุคพับลิชช่ิง, 2552), 70. 
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ตามลําดับและรวบรวมอํานาจไวท่ีกรุงเทพฯ7 โดยจะมีองคกรสงฆสวนกลางท่ีเรียกวา “มหาเถร
สมาคม” เปนคณะผูบริหารสูงสุด สวนสายการปกครอง แบงออกเปนเจาคณะหนเจาคณะมณฑล 
เจาคณะเมือง เจาคณะจังหวัด เจาคณะแขวงและเจาอาวาส8 
 ตามพระราชบัญญัติใหมนี้ตําแหนงบริหารทุกตําแหนงจะตองไดรับการแตงตั้งมาจาก
สวนกลางทั้งส้ิน โดยพระภิกษุสามเณรทุกรูปตองปฏิบัติตามพุทธบัญญัติและพระราชบัญญัติ 
หากรูปใดไมปฏิบัติตามจะตองถูกตัดสินความตามกฎหมายบานเมือง มีมาตราหนึ่งระบุวาผูท่ีจะบวช
ตองมีใบตราตั้งกอน ถาไมไดรับอนุญาตก็จะบวชไมไดซ่ึงเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหทําใหครูบาศรีวิชัย
เกิดขอขัดแยงกับทางคณะสงฆสวนกลางเปนระยะเวลายาวนานเกือบ 30 ป (พ.ศ.2451-พ.ศ.2479) 9 
 อธิกรณระยะแรก (ชวง พ.ศ.2451-2453)  

 ในป พ.ศ.2453 มีผูเล่ือมใสศรัทธาครูบาศรีวิชัยเปนจํานวนมากไดสงกุลบุตรมาให
ครูบาศรีวิชัยเปนผูบวชให ครูบาศรีวิชัยจึงไปขออนุญาตจากนายอําเภอลี้แตก็ไมไดรับอนุญาตถึง
สามครั้ง จนถึงเวลาใกลเขาพรรษาครูบาศรีวิชัยจึงตัดสินใจบวชใหกุลบุตรเหลานั้นโดยยึดตาม
หลักธรรมเนียมปฏิบัติเดิม เร่ืองนี้ทราบถึงเจาคณะแขวงและนายอําเภอล้ี ทางการเห็นวาครูบาศรีวิชัย
ลวงเกินอํานาจของตนจึงพาตํารวจมาจับกุมครูบาศรีวิชัยไปกักขังไวท่ีวัดล้ีหลวงได4 คืน ตอมาก็สงตัว
ครูบาศรีวิชัยไปใหเจาคณะจังหวัดลําพูนเพื่อรับการไตสวน ผลปรากฏวาครูบาศรีวิชัยไมมีความผิด
แตอยางใด 

 หลังจากการถูกไตสวนคร้ังแรกไดไมนานครูบาศรีวิชัยก็ถูกเรียกตัวมาสอบสวนอีกคร้ัง
โดยพระครูมหาอินทร เจาคณะแขวงล้ี เนื่องจากมีหมายเรียกใหครูบาศรีวิชัยนําพระลูกวัดไปประชมุ
เพื่อรับทราบระเบียบใหมจากนายอําเภอและเจาคณะแขวงล้ี แตครูบาศรีวิชัยไมไดไปตามหมายเรียก
นั้น สงผลใหพระท่ีอยูในหมวดของครูบาศรีวิชัยไมไดไปประชุมเชนกัน เจาคณะแขวงล้ีจึงส่ังให
ตํารวจเมืองลําพูนไปควบคุมตัวครูบาศรีวิชัยสงใหพระครูญาณมงคล เจาคณะจังหวัดลําพูนจัดการ

                                                            

 7 โสภา ชานะมูล, “ครูบาศรีวิชัย ตนบุญแหงลานนา (พ.ศ.2421-2481),” (วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาชาวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), 75. 
 8 สมหมาย เปรมจิตต, ประวัตคิรูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนา, (เชียงใหม: โรงพิมพม่ิง
เมือง, 2543), 24. 
 9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, พระครูบาเจาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนาไทย,  
(กรุงเทพฯ: คลังวิชา, 2542), 70. 
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ไตสวนอีกคร้ัง ในคร้ังนี้ครูบาศรีวิชัยถูกควบคุมตัวอยูท่ีวัดชัยสถาน จ.ลําพูนถึง 23 วัน10 กอนท่ีจะ
ถูกปลอยตัวไป 
 มีเหตุการณเกิดข้ึนอีกคร้ังในปเดียวกัน (พ.ศ.2453) จากการที่พระครูเจาคณะแขวงล้ีได
ส่ังใหครูบาศรีวิชัยนําพระลูกวัดซ่ึงอยูในหมวดของครูบาศรีวิชัยไปประชุมเนื่องจากมีพระราชบัญญัติ
ใหมเพิ่มข้ึนปรากฏวาครูบาศรีวิชัยและพระลูกวัดไมไดไปประชุมอีกเชนกัน เจาคณะแขวงและ
นายอําเภอล้ีจึงมีหนังสือฟองถึงพระครูญาณมงคล เจาคณะจังหวัดลําพูน ครูบาศรีวิชัยจึงถูกควบคุมตัว
ไวท่ีวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูนนานถึง 1 ป กอนท่ีจะมีการเรียกประชุมพระครูผูใหญในจังหวัด
เพื่อมาพิจารณาเร่ืองนี้ ท่ีประชุมไดตัดสินใหครูบาศรีวิชัยพนจากตําแหนงหัวหมวดวัดและไมให
เปนพระอุปชฌายอีกตอไป พรอมท้ังถูกควบคุมตัวตอไปอีก 1 ป 
 อธิกรณระยะท่ี 2 (ชวง พ.ศ.2454-2464)  
 จากการตองอธิกรณในระยะแรก (พ.ศ.2451-2453) ทําใหประชาชนชาวลานนาท่ีได
ทราบขาวกลับเล่ือมใสศรัทธาในตัวครูบาศรีวิชัยเพิ่มมากข้ึน เสียงท่ีเลาลือเกี่ยวกับความดีของครูบา 
ศรีวิชัยจึงขยายออกไป แตก็มีเรื่องที่เลาลือกันผิด ๆ เกี่ยวกับครูบาศรีวิชัย เชน เรื่องที่ครูบาศรีวิชัย
เปนผูวิเศษ เปนผูมีบุญไดรับดาบสรีกัญชัยจากพระอินทร นําไปสูความระแวงสงสัยในตวัครูบาศรีวชัิย
จนทําใหเจาคณะจังหวัดลําพูนออกหนังสือลงวันท่ี 12มกราคม พ.ศ.2462ส่ังครูบาศรีวิชัยใหออกไป
พนเขตจังหวัดลําพูนภายใน 15 วัน พรอมท้ังมีหนังสือหามพระสงฆทุกวัดในจังหวัดลําพูนอนุญาต
ครูบาศรีวิชัยมาพักในวัดเปนอันขาด11 แตครูบาศรีวิชัยไมไดปฏิบัติตามคําสั่งเจาคณะแขวงและ
นายอําเภอล้ีจึงไดรายงานเร่ืองนี้ถึงเจาคณะเมืองและผูวาราชการจังหวัดลําพูนทางผูวาฯไมรูวาจะทํา
อยางไรจึงทูลเร่ืองราวแกเจาจักรคําขจรศักดิ์ (เจาผูครองนครลําพูนองคสุดทาย) เจาจักรคําขจรศักดิ์มี
หนังสือสวนตัวขอนิมนตครูบาศรีวิชัยเขาไปพบในเมืองโดยดวน 
 ครูบาศรีวิชัย บรรดาลูกศิษยและประชาชนไดเดินทางเขาเมืองลําพูน ทางการไดอนุญาต
ใหพระสงฆสามเณรท่ีติดตามมาประมาณ 200 รูป เขาไปในวัดพระธาตุหริภุญชัย แตไมอนุญาต
ประชาชนใหติดตามเขาไปดวย เวลาผานไปเหตุการณเร่ิมวุนวายมากข้ึนเนื่องจากมีการหามไมให

                                                            

 10 โสภา ชานะมูล, “ครูบาศรีวิชัย ตนบุญแหงลานนา (พ.ศ.2421-2481),” (วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), 79. 
 11 ธ.ธรรมรักษ [นามแฝง], ตามรอยธรรมนําทางบุญครูบาศรีวิชัย นักบญุผูยิ่งใหญแหง 

แผนดนิ, (กรุงเทพฯ: แฮปปบุคพับลิชช่ิง, 2552), 73-74. 
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ประชาชนนําอาหารเขาไปถวายใหครูบาศรีวิชัย เจาจักรคําขจรศักดิ์จึงมีหนังสือดวนถึงเจาแกวนวรัฐ 
เจาผูครองนครเชียงใหม ใหดําเนินการสงคนมานิมนตครูบาศรีวิชัยไปจําวัดท่ีเมืองเชียงใหม 
 ครูบาศรีวิชัยพักอยูกับพระครูเจาคณะเมืองเชียงใหมท่ีวัดเชตวัน จากนั้นจึงสงตัวใหพระครู
สุคันธศีล (รองเจาคณะเมืองเชียงใหม) ท่ีวัดปากลวย (วัดศรีดอนไชย) ทําการควบคุมและไตสวนเร่ือง
ท่ีเกิดข้ึน ในระหวางนี้มีผูมารับเปนผูอุปฏฐากครูบาศรีวิชัย คือ หลวงอนุสารสุนทร (ซุนฮ้ี ชุติมา) และ
พญาคําแหงบานประตูทาแพ ตลอดจนชาวเชียงใหมและบริเวณใกลเคียงตางก็เดินทางมานมัสการ
ครูบาศรีวิชัย ทางฝายผูดูแลเกรงวาเรื่องจะลุกลามไปกันใหญจึงสงครูบาศรีวิชัยไปรับการไตสวน
พิจารณาคดีท่ีกรุงเทพฯโดยไดตั้งขอกลาวหา 8 ขอ12 คือ  
 1. ตั้งตัวเปนพระอุปชฌายะ บวชกุลบุตรไมมีใบอนุญาต 
 2. ไมอยูในบังคับบัญชาของพระครูมหารัตนากร เจาคณะแขวงล้ี 
 3. เจาหนาท่ีฝายอาณาจักรเรียกประชุมสงฆทองท่ีอําเภอล้ี เพื่อตักเตือนใหรูระเบียบการ
คณะสงฆ และทางราชการ สงฆไปประชุมทุกวัด เวนแตพระศรีวิชัยไมไป 
 4. ทางราชการปาวรองใหวัดท้ังหลายตามประกาศ ตีฆองกลองในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก วัดท้ังหลายทําตามแตพระศรีวิชัยไมทํา 
 5. เจาคณะแขวงล้ีเห็นวาวัดท้ังหลายขัดขืนตอการปกครองของคณะสงฆเพราะเอาอยาง
พระศรีวิชัยจึงรองตอพระครูศีลวิลาสผูร้ังตําแหนงเจาคณะจังหวัดลําพูน ๆ ไดวากลาวตักเตือนเรียก
ทานบน พระศรีวิชัย ๆ ยังประพฤติดังกอนอีก 
 6. เจาหนาท่ีฝายอาณาจักรขอสํารวจสํามะโนครัว พระศรีวิชัยไมยอมสํารวจ ใหเจาหนาท่ี
สํารวจเอาเอง เจาคณะแขวง คณะจังหวัดส่ังไปก็ไมทําตาม 
 7. เจาคณะแขวงนัดประชุมอธิการ วัดท้ังปวงในแขวงของหลายวัดหาไปประชุมไม
เพราะพระศรีวิชัยเปนผูทําตัวอยาง 
 8. ลือกันวาพระศรีวิชัยมีบุญเชน มีดาบฝกทองคําเลม 1 ตกลงมาจากอากาศอยูท่ีแทนบูชา
ของพระศรีวิชัย ๆ เก็บรักษาไว การลือนี้พระศรีวิชัยจะอวดเองหรือคนอ่ืนไปเองก็ตามก็เช่ือวาเกิดแต
พระศรีวิชัยเปนเหตุทําใหมหาชนหลงนิยม 

                                                            

 12 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา, ประมวลพระนิพนธสมเด็จ 

พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส : พระมหาสมณวินิจฉัย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
มหามกุฎราชวทิยาลัย, 2514), 301-302. 
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 วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2463 ครูบาศรีวิชัยออกเดินทางจากเชียงใหมโดยใชเวลา 3 วัน 
จึงมาถึงกรุงเทพฯ เม่ือมาถึงแลวทางการไดจัดใหครูบาศรีวิชัยไปจําวัดท่ีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแตงต้ังคณะกรรมการไตสวนโดยมีสมเด็จ
กรมหม่ืนชินวรสิริวัฒนทรงเปนประธานและไดทูลเสนอผลการไตสวนตามขอกลาวหาท้ัง 8 ขอนั้น13 
ดังนี้ 
 1. ขอ 1 ถึง ขอ 5 พระศรีวิชัยรับสารภาพ 
 2. ขอ 6 พระศรีวิชัยแกตัววา เธอไมไดเปนเจาอาวาส ไมใชหนาท่ีของเธอ 
 3. ขอ 7 อธิการอ่ืน ๆ เอาอยางเธอเอง เธอไมไดบอก ไมไดส่ัง 
 4. ขอ 8 พระศรีวิชัยปฏิเสธวาของเชนนั้นเธอไมมี และเธอไมไดอวด เขาลือกันไปเอง 
 หลังจากฟงคําใหการของครูบาศรีวิชัยแลวคณะกรรมการไดตัดสินอยางเปนเอกฉันท14 
ดังนี้ 
 1. ขอ 1 ถึง ขอ 5 พระศรีวิชัยรับสารภาพและไดรับโทษแลว เปนอันไมตองพิจารณา 
 2. ขอ 6 ตามคําแกตัวของพระศรีวิชัยนั้น แกถูกเพราะเธอถูกถอด 
 3. ขอ 7 เปนความผิดของพระอธิการผูเอาอยางตางหาก เพราะอธิการไปเอาอยางผูไมใช
เปนอธิการ พระศรีวิชัยไมผิด 
 4. ขอ 8 ไมมีพยานหลักฐานวา พระศรีวิชัยอวด เม่ือมีคนกลาวลือกันไปเอง จะมองวา
พระศรีวิชัยมีความผิดเพราะเกิดแตเธอ หาถูกไม 
 ผลของการพิจารณาขอกลาวหาท้ัง 8 ขอของครูบาศรีวิชัยไดความวาไมมีความผิด จึงมี
การตัดสินปลอยครูบาศรีวิชัยกลับภูมิลําเนาเดิม เม่ือกลับมาถึงลําพูนแลวครูบาศรีวิชัยไดมาจําวัดอยู
ท่ีวัดเชียงยันซ่ึงต้ังอยูบริเวณเดียวกันกับวัดพระธาตุหริภุญชัย  
 หลังจากการเดินทางกลับภูมิลําเนาในคร้ังนี้ ครูบาศรีวิชัยกลายเปนท่ีเคารพ ศรัทธามาก
ยิ่งข้ึน ผูคนทุกกลุมตางชวยเหลือ สนับสนุนในการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานตาง ๆ ของครูบาศรีวิชัย
ในชวง พ.ศ.2463-2478 กอใหเกิดกระบวนการฟนฟูทางศาสนาท่ัวเขตวัฒนธรรมลานนา  
 

                                                            

 13 สมหมาย เปรมจิตต, ประวัตคิรูบาศรีวิชัย นักบุญแหงลานนา, (เชียงใหม: โรงพิมพ 
ม่ิงเมือง, 2543), 42. 
 14 เร่ืองเดียวกัน, 42-43. 
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 อธิกรณระยะท่ี 3 (ชวง พ.ศ.2478-2479)  

 การตองอธิกรณในระยะท่ี 3 สาเหตุหนึ่งมาจากการสรางถนนข้ึนพระธาตุดอยสุเทพ 
เพราะขณะกอสรางอยูนั้นปรากฏวามีพระสงฆในจังหวัดเชียงใหมรวม 10 แขวง 50 วัด ขอลาออก
จากการปกครองคณะสงฆไปข้ึนอยูในการปกครองของครูบาศรีวิชัยแทน จึงกอใหเกิดความไมพอใจ
ของฝายเจาคณะสงฆเชียงใหมข้ึนและส่ังใหกลุมพระสงฆในวัดท่ีขอแยกตัวดังกลาวเขามอบตัว 
มีพระสงฆจํานวนมากถูกคําส่ังใหสึกทันที เชน พระอภิชัยขาวป  
 จากเหตุการณในครั้งนี้ทําใหครูบาศรีวิชัยถูกสงตัวมาที่กรุงเทพฯอีกคร้ัง สงผลใหเกิด
ความไมพอใจของพระและฆราวาสในหัวเมืองท่ีเคารพนับถือครูบาศรีวิชัย จนกระทั่งในวันท่ี 21
เมษายน พ.ศ.2479 ครูบาศรีวิชัยไดใหคํารับรองตอคณะสงฆวาจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
ปกครองคณะสงฆทุกประการ วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2479 ครูบาศรีวิชัยก็ไดเดินทางกลับมายัง
จังหวัดลําพูน 
 ครูบาศรีวิชัยมรณภาพดวยโรคริดสีดวงทวารในวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2481 ท่ีวัดบานปาง 
จ.ลําพูน ขณะที่อายุได 60 ป  มีการพระราชทานเพลิงศพครูบาศรีวิชัยที่วัดจามเทวี จ.ลําพูน 
22 มีนาคม พ.ศ. 2489 หลังจากงานพระราชทานเพลิงศพจึงไดมีการแบงอัฐิไปบรรจุตามที่ตาง ๆ 
ท่ัวภาคเหนือ เชน วัดจามเทวี จ.ลําพูน, วัดสวนดอก จ.เชียงใหม, วัดพระแกวดอนเตา จ.ลําปาง, 
วัดศรีโคมคํา จ.พะเยา, วัดพระธาตุชอแฮ จ.แพร และท่ีวัดบานปาง (วัดจอมศรีดอนชัยทรายมูลบุญเรือง) 
จ.ลําพูน15 

                                                            

 15 ธ.ธรรมรักษ[นามแฝง], ตามรอยธรรมนําทางบุญครูบาศรีวิชัย นักบญุผูยิ่งใหญแหง 

แผนดนิ, (กรุงเทพฯ: แฮปปบุคพับลิชช่ิง, 2552), 126-127. 
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ภาพท่ี 1 ครูบาศรีวิชัย 
 (ถายโดยผูวิจัย ณ พิพิธภัณฑบริขารพระครูบาเจาศรีวิชัย วัดจอมศรีดอนไชย 
 ทรายมูลบุญเรือง อ.ล้ี จ.ลําพูน เม่ือ พฤษภาคม 2558)  
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บทบาทของครูบาศรีวิชัยกับการบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานในภาคเหนือ  

 หลังจากท่ีครูบาศรีวิชัยเปนเจาอาวาสวัดบานปางตอจากครูบาขัตติยะจึงเร่ิมสรางวัดบานปาง
ข้ึนมาใหมในป พ.ศ.2444 ถือเปนผลงานแรกของครูบาศรีวิชัย หลังจากนั้นครูบาศรีวิชัยไดเร่ิมบูรณ 
ปฏิสังขรณศาสนสถานท่ีชํารุดทรุดโทรมในภาคเหนืออีกหลายแหง ครูบาศรีวิชัยไดเดินทางไปท่ัว
ลานนาตามจังหวัดตาง ๆ ไมวาจะเปน ลําพูน, เชียงใหม, เชียงราย, พะเยา, ลําปาง, แมฮองสอน และ
ตาก การบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยมีท้ังวัด วิหาร เจดีย รวมไปถึงงานสาธารณประโยชนตาง ๆ 
โดยการกอครอบ เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบก็มี ลักษณะท่ีครูบาศรีวิชัยไปบูรณะน้ันคือการ
ไปนั่งเปนประธานในการบูรณะน้ัน ๆ เรียกวา “นั่งหนัก” เปนศูนยกลางใหประชาชนมารวมทําบุญ
ท้ังในรูปของเงิน แรงงาน วัสดุหรือส่ิงของ 
 หลังจากการสรางวัดบานปางแลว ในป พ.ศ.2463 ครูบาศรีวิชัยไดเร่ิมสรางพระธาตุดอยกู 
เมืองยาง แขวงเมืองลําปาง, สรางวิหารหลวง วิหารพระพุทธ วิหารพระเจาทันใจ วิหารพระอัฏฐารส
วัดพระธาตุหริภุญชัย ปพ.ศ.2465 ไดรับนิมนตไปยังวัดในเมืองตาง ๆ เชน วัดพระธาตุดอยเกิ้ง 
อ.ฮอด จ.เชียงใหม16 การบูรณะท่ีสําคัญในชวงนี้คือวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา พ.ศ.2466 
ครูบาศรีวิชัยไปบูรณะพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย, วัดพระเจาตนหลวงทุงเอ้ียงจ.เชียงรายและบูรณะ
พระธาตุชอแฮ จ.แพร17 
 ในเมืองเชียงใหมมีการบูรณะท่ีสําคัญอยูหลายแหง เชน วัดพระสิงหและวัดสวนดอก 
เนื่องจากเจาแกวนวรัฐและเจาดารารัศมีเห็นวาวัดท้ังสองแหงเปนอารามหลวงของเจานายลานนามา
แตเดิม อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมและไมมีกําลังทรัพยมากพอเนื่องจากถูกลดทอนอํานาจจาก
รัฐบาลกรุงเทพฯจึงนิมนตครูบาศรีวิชัยเพื่อมาเปนประธานในการบูรณะในคร้ังนี้ ครูบาศรีวิชัย
เดินทางมาถึงเชียงใหมในป พ.ศ.2467 เร่ิมบูรณะวัดพระสิงหโดยใชเวลา 3 ปเศษ ตั้งแต พ.ศ.2467-
2471 ในชวงเวลานี้ยังเดินทางไปท่ีอ่ืน ๆ อีก เชน พ.ศ.2467 เดินทางไปสรางพระเกตุพระธาตุจอมทอง
และสรางพระเกิดเมืองลําปาง หลังจากน้ันจึงเดินทางกลับมาบูรณะวัดสวนดอก ในป พ.ศ.2473 
เดินทางไปบูรณะวิหารครอบรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา จ.ลําพูน 

                                                            

 16 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, ประวัติครูบาศรีวิชยันักบุญแหงลานนาไทย  

ประวัติการสรางถนนขึ้นดอยสุเทพและประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ, (เชียงใหม: สุทินการพิมพ,  
2548), 35. 
 17 เร่ืองเดียวกัน, 36. 
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 อีกหนึ่งส่ิงท่ีสําคัญคือการเปนประธานสรางถนนข้ึนดอยสุเทพ จ.เชียงใหม จากการติดตอ
ขอความชวยเหลือของหลวงศรีประกาศ (ฉันท วิชยาภัย) ผูแทนราษฏรจังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ.2477  
สําเร็จเรียบรอยในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2478 รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร 530 เมตร ในการสรางถนน
ข้ึนดอยสุเทพนั้น ครูบาศรีวิชัยไดสรางวัดข้ึนระหวางทางอีก 3 แหง คือ วัดศรีโสดาวัดสกิทาคา และ
วัดอนาคา 
 

ประวัติวิหารในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481 

 1. วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน 

  วัดพระธาตุหริภุญชัยตั้งอยูท่ี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน ตามประวัติในพงศาวดารโยนก 
ไดกลาวถึงการสรางเจดียครอบองคพระบรมสารีริกธาตุวาเกิดข้ึนในสมัยพระเจาอาทิตยราชในป 
พ.ศ.1527 เม่ือปกครองนครหริภุญชัยได 3 ป (จามเทวีวงศระบุวาป พ.ศ.1440) 18 ตอมาในป พ.ศ.1835 
อาณาจักรหริภุญชัยถูกยึดครองโดยพญามังราย การยึดครองครั้งนี้พญามังรายไดทรงปฏิสังขรณ
พระธาตุหริภุญชัยดวย ในสมัยของพระเจาติโลกราชมีการบูรณะพระธาตุหริภุญชัยมีการสรางศาสน
สถานหลังอ่ืน ๆ ไวในวัดแหงนี้ดวย ในป พ.ศ.2054 พระเมืองแกวแหงเชียงใหมไดโปรดใหสราง
วิหารหลวงข้ึนทางดานทิศตะวันออกของพระธาตุ19 
  จากหลักฐานภาพถายเกาพบวารูปทรงวิหารมีแผนผังอาคารเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 
เปดผนังโลงหรือท่ีเรียกวาวิหารโถง (วิหารเปอย) หลังคาลดช้ันซอนกันสามช้ัน โครงสรางหลังคา
เปนแบบมาตางไหม หนาบันไมแกะสลักประดับดวยลายปูนปนในกรอบชองลูกฟกแบบลานนา
และประดับกระจก 
 
 
 
 
 

                                                            

 18 เพ็ญสุภา สุขคตะ, พระธาตุหริภุญชัย, (กรุงเทพฯ: ถาวรกิจการพิมพ, 2553), 14. 
 19 เร่ืองเดียวกัน, 56. 
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  ในป พ.ศ.2457 เกิดพายุ “ลมหลวงลําปาง” พัดวิหารหลวงพงัทลาย วหิารหลวงพงัทลาย
ลงมาแตองคพระธาตุไมไดรับความเสียหาย ในป พ.ศ.2463 วิหารหลวงไดรับการบูรณะโดยพลตรี
เจาจักรคําขจรศักดิ์พรอมดวยครูบาศรีวิชัยมาเปนประธานในการบูรณปฏิสังขรณ20 นอกจากนี้ยังได
บูรณะอาคารอีกสามหลัง คือ วิหารพระพุทธ วิหารพระเจาทันใจ และวิหารพระอัฏฐารส  
 2. วัดวังหลวง อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

  วัดวังหลวงตั้งอยูท่ีบานวังหลวง ต.ปาพลู อ.บานโฮง จ.ลําพูน เปนวัดท่ีมีมาแตเดิมแตอยู
ในสภาพรกราง จนกระท่ัง พ.ศ.2463 ครูบาศรีวิชัยท่ีเพ่ิงจะเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ภายหลังท่ีตอง
อธิกรณไดมาเปนประธานในการบูรณะวัดข้ึนมาใหม การบูรณะในคร้ังนั้นมีการสรางวิหาร กุฏิสงฆ 
มีการจารึกอักษรพื้นเมืองไวดานหลังวิหารวา “ครูบาศรีวิชัย ผูสราง”21 

 3. วัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา 
  วัดศรีโคมคําหรือวัดพระเจาตนหลวงเปนวัดท่ีมีตํานานกลาวถึงการเสด็จมาของ
พระพุทธเจา เร่ิมสรางพระเจาตนหลวงเม่ือ พ.ศ.2034 (ตรงกับสมัยพระยอดเชียงราย แหงราชวงศ  
มังราย) 22 ตอมาในสมัยพระยาอุปราชเจาบุรีรัตนรองเมืองพะเยาไดเร่ิมกอสรางวิหารและเสนาสนะ
ข้ึนเปนวัดอยางสมบูรณ หลังจากนั้นไดมีการบูรณะในสมัยหลังอีกหลายคร้ัง เชน สมัยเจาหลวง
อินทชมพู เจาหลวงขัติยะ เจาหลวงชัยวงศ  
 

 

 
 
 
                                                            

 20 เพ็ญสุภา สุขคตะ, ประวัติศาสตร ศิลปะ วฒันธรรม และแหลงโบราณสถานสําคัญ 

เมืองลําพูน, (ลําพูน: กอธนาพร้ินท, 2555), 57. 
 21 กองพุทธศาสนสถาน, กรมศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร  

เลม 9, (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 893. และชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิาร 
ท่ีสรางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2540), 67. 
 22 ศรีโคมคํา, วัด,วัดศรีโคมคํา (พระเจาตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา, (กรุงเทพฯ: 
พิฆเนศพร้ินต้ิงเซ็นเตอร, 2543), 16. 
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  ภายหลังเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบเจาผูครองเมืองเปนระบบรวมอํานาจ
เขาสูศูนยกลางเมืองพะเยาไดถูกรวมเปนมณฑลพายัพ ในชวง นายคลาย บุษยบรรณ เปนนายอําเภอ
เมืองพะเยาเห็นวาวิหารหลวงวัดศรีโคมคําเร่ิมชํารุดทรุดโทรมพระยาประเทศอุดรทิศ (อดีตผูครอง
เมืองพะเยา) พระครูศรีวิราชวชิรปญญา (เจาคณะแขวงเมืองพะเยา) พรอมดวยพอคา คหบดีและ
ประชาชน ไดนิมนตครูบาศรีวิชัยซ่ึงในขณะมีช่ือเสียงและเปนท่ีเล่ือมใสของประชาชนเปนอยางมาก
มาเปนประธานในการกอสรางวิหารหลวงวัดศรีโคมคําพรอมทั้งไดสรางกุฏิไวหลังหนึ่งทางดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือของวัดไวใหครูบาศรีวิชัยไวจําวัดในขณะการกอสรางในคร้ังนี้ดวยดังขอความวา 
“...ก็ไดพรอมกั๋นสรางแปงกุฏิโฮงไวหลังหนึ่ง แปงไวนอกวัดพระเจาตนหลวง ตงัหนวนัออกแจงเหนอื 
ไกลจากกํ๋าแปงสิบวา ศรัทธาผูสรางโฮงหลังนี้จื้อวานายปอม เปนไทยเง้ียว. ใหทานไดบริโภคอยู
สถิตสําราญเบิกบานใจ...” 23 

  ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2465 เริ่มลงมือรื้อวิหารหลังเกาและในวันที่ 6 มกราคม 
พ.ศ.2466 เร่ิมลงมือกอสรางวิหารหลังใหม ศาลาบาตร อุโบสถ โดยใชเวลากอสรางท้ังหมด 1 ป ใช
เงินในการกอสรางท้ังหมด 113,000 รูป24 
  นอกจากนี้พระครูวชิรปญญาและพระยาประเทศอุดรทิศเกรงวารอยพระพุทธบาทท่ี
วัดหัวขวงแกวจะชํารุดเสียหายจึงใหครูบาศรีวิชัยนํารอยพระพุทธบาทนี้มาไวท่ีวัดศรีโคมคําดวยใน
วันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2466 โดยสรางเปนวิหารครอบรอยพระพุทธบาทไว 25 
 
 
 
 
                                                            

 23 พระอุบาลีคุณปูมาจารย, เอกสารทางประวตัิศาสตรวาดวยจดหมายประวัติศาสตร 
ของพระครูศรีวชิรปญญาเร่ืองการสรางวิหารพระเจาตนหลวง, (พะเยา: วัดศรีโคมคํา, 2555), 25.  
และ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยชดุภาคเหนือ เลมท่ี 8 พะเยา,  
(กรุงเทพฯ: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2556), 43-44. 
 24 ศรีโคมคํา, วัด,วัดศรีโคมคํา (พระเจาตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา, (กรุงเทพฯ:  
พิฆเนศพร้ินต้ิงเซ็นเตอร, 2543), 18. 
 25 ประวัติวัดศรีโคมคํา พระเจาตนหลวงและพระพุทธบาท, พิมพคร้ังท่ี 2, (เชียงราย:  
เชียงรายไพศาลการพิมพ, 2540), 38. 
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 4. วัดอักโขชัยคีรี อ.แจหม จ.ลําปาง 

  ตามประวัติวัดอักโขชัยคีรีกลาววาสรางเม่ือ พ.ศ.243026 มีเพียงวิหารพระยืนซ่ึงเปน
วิหารไมมีเสาส่ีตน หลังคาจั่วมุงกระเบ้ือง ตอมา พ.ศ.2465-2466 ครูบาศรีวิชัยไดเดินทางมายัง อ.แจหม 
มาบูรณะวิหารพระศากยะมุนี วัดอักโขชัยคีรี ตามประวัติวา  

  “พ.ศ.2465ไดบูรณะวิหารหลวงพอยืน (พระศายะมุนี) ของเดิมน้ีเปนเสาไม 4 ตน 
หลังคามุงดวยแปนเกล็ดเทาน้ัน ทานไดรื้อหลังคาออกแลวสรางใหม และไดมีครูศิลธรรม   
(เจาครูบาศรีวิชัย) นักบุญแหงลานนาไทยไดรวมสรางในครั้งน้ันดวย และไดสรางโบสถข้ึน 
1 หลังพรอมพระประธาน 1 องค (คือพระชินสีหอักโขคีรี) และสรางบันไดนาคต้ังแตขางลาง
ไปถึงขางบนวัด มีบันไดถึง 227 ข้ัน และสรางถึงเก็บน้ําฝนหนากุฏิอีก 1 ถัง”27 

 
 5. วัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  วัดพระสิงหสรางข้ึนในสมัยพระเจาผายู (กษัตริยลําดับท่ี 6 แหงราชวงศมังราย) ใน
คราวนั้นไดสรางเจดียข้ึนทางทิศตะวันตกของเมืองใกลกับประตูเชียงใหม สรางวหิารหลวง สถาปนาวดัข้ึน
โดยใชช่ือวา “วัดลีเชียงพระ” เพื่อบรรจุอัฐิของพระยาคําฟูผูเปนพระราชบิดาเนื่องจากวัดต้ังอยูใกลกับ 
“กาดลี” อันเปนตลาดประจําเมือง พระเจาผายูโปรดฯใหนิมนตพระมหาอภัยจุลเถระและศิษยจํานวน 
10 รูป จากหริภุญชัยมาจําพรรษาท่ีวัดนี้ดวย28 ในรัชสมัยของพระเจาแสนเมืองมา (กษัตริยลําดับท่ี 8 
แหงราชวงศมังราย) ไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงคมาประดิษฐานไวท่ีวัดนี้ ตั้งแตนั้นเปนตนมาจึงเรียก
วัดแหงน้ีวา “วัดพระสิงห”29 
 
                                                            

 26 บุปผา คุณยศยิ่ง, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลมท่ี 15, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
สารานุกรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 7855. 
 27 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 134. 
 28 ชไมพร พรเพญ็พิพัฒน, วัดพระสิงหวรมหาวิหาร มรดกศรีนครพิงค, (กรุงเทพฯ:  
ดานสุทธากาพิมพ, 2546), 157-159.และสงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, พิมพคร้ังท่ี 4,  
(นนทบุรี: ศรีปญญา, 2552), 389-393. 
 29 ชไมพร พรเพญ็พิพัฒน, วัดพระสิงหวรมหาวิหาร มรดกศรีนครพิงค, (กรุงเทพฯ:   
ดานสุทธากาพิมพ, 2546), 161. 
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  วัดพระสิงหไดรับการบูรณะในสมัยหลังอีกหลายคร้ัง ไดแก สมัยพระเมืองแกว ชวง
ราชวงศกาวิละหลายรัชกาล ในชวงระหวางป พ.ศ.2094-2101 เชียงใหมตกเปนเมืองขึ้นของพมา 
วัดวาอารามในเชียงใหมหลายแหงอยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก จนกระท่ังป พ.ศ.2467 
เจาแกวนวรัฐผูครองนครเชียงใหมและเจาดารารัศมีไดนิมนตครูบาศรีวิชัยมาเปนประธานในการบูรณะ
วิหารหลวงวัดพระสิงห โดยมีหลวงอนุสารสุนทรเปนกําลังสําคัญรวมกับประชาชนในการบูรณะ
คร้ังน้ี30 
 6. วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลําปาง 

  ตามตํานานของวัดพระแกวดอนเตากลาวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจา ณ มอนดอนเตา
มีพุทธทํานายวาสถานท่ีแหงนี้ตอไปจะเปนเมืองท่ีรุงเ รืองเปนสถานท่ีท่ีประดิษฐานของ
พระพุทธศาสนา และยังเกี่ยวของกับตํานานท่ีเลาวานางสุชาดาไดพบแกวมรกตในผลบะเตา 
(แตงโม) จากนั้นพระอินทรไดนําไปสลักเปนพระพุทธรูปเรียกวา “พระแกว” และไดประดิษฐานไว
ท่ีวัดแหงนี้31 
  ตามประวัติวัดกลาววาวัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามสรางข้ึนราว พ.ศ.1223 ในสมัย
พระเจาอนันตยศ32เดิมมีนามวา “วัดพระแกวดอนเตา” หรือเรียกกันวา “วัดพระแกว” เคยเปนท่ี
ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต) เปนเวลานานถึง 32 ป ตั้งแต พ.ศ.1979
กอนที่จะยายไปประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหมในป พ.ศ.201133 ในราวปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) มหาอํามาตยโท พลตรี เจาบุญวาทย วงษมานิตย เจาผูครอง
นครลําปางไดมาบูรณปฏิสังขรณวัดพระแกวดอนเตา อีกท้ังยังจารึกการสรางพระมณฑปและซอม
พระอารามไวท่ีหนาพระมณฑปเปนภาษาไทยหลักหนึ่ง จารึกดวยอักษรพมาเปนภาษาบาลีและ
                                                            

 30 พระครูวิทิตศาสนาทร, วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม, พิมพคร้ังท่ี 2,  
(เชียงใหม: ส.ทรัพยการพิมพ, 2548), 46. 
 31 สุรชัย จงจิตงาม, ลานนา art & culture, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 86. 
 32 กองพุทธศาสนสถาน, กรมศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร  

เลม 8, (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 197. 
 33 ยุทธภูมิ ม่ันตรง, 1 ทศวรรษ วัฒน วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ประวัติ  
ตํานาน พุทธปฏิมาท่ีสําคัญและภาพถายเกาเลาอดีต, (ลําปาง: บรรณกจิพร้ินต้ิง, 2557), 27.  
และกวิฎ ตั้งจรัสวงศ, หนังสือท่ีระลึกพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม, (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศลิปากร, 2558), 2.  
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ภาษาพมาอีกหลักหนึ่งดวยขอความเดียวกันป พ.ศ.2527 มีการรวมวัดพระแกวดอนเตากับวัดสุชาดาราม
ซ่ึงอยูทางทิศใตของวัดพระแกวดอนเตาใหเปนวัดเดียวกันโดยการรื้อกําแพงกั้นเขตวัดออกเรียกวัด
แหงนี้ใหมวา “วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม” 
  วิหารหลวงสันนิษฐานวาสรางข้ึนพรอมกับวัด ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเจดียประธาน 
วิหารหลวงหลังปจจุบันเปนวิหารที่สรางข้ึนใหมแทนวิหารหลังเดิมซ่ึงชํารุดทรุดโทรม โดยครูบาศรีวิชัย
มาบูรณะเม่ือ พ.ศ.246734 ปจจุบันถูกเปล่ียนใหเปนอุโบสถ 
 7. วัดรมณียาราม อ.เมือง จ.ลําพูน (วัดกูระมัก)  

  กูระมักเปนช่ือท่ีชาวบานเรียกกันในทองถ่ิน ตามตํานานมูลศาสนาไดกลาวถึงวัดกูระมัก
ไววา เม่ือคร้ังสมัยท่ีพระนางจามเทวีเสด็จข้ึนมากเมืองละโวตามคําเชิญของสุเทวฤาษีและสุกกทัน
ตฤาษี เม่ือราวป พ.ศ.1200 เศษ ระหวางท่ีพระนางจามเทวีเสด็จข้ึนมาตามลําน้ําปงไดผานตามสถานท่ี
ตาง ๆ พอมาถึงทาเชียงทองพระนางไดโปรดฯใหนายธนูทําพิธีเส่ียงทายดวยการยิงธนูใหพุงไปทาง
ทิศเหนือ 3 คร้ัง ปรากฏวาธนูไดตกลงมาท่ีเดิมท้ังสามคร้ัง พระนางจามเทวีจึงใหสรางเจดยีข้ึนท่ีบริเวณ
ดังกลาวพรอมกับรับส่ังใหชางนําธนูบรรจุลงในเจดียดวย โปรดฯใหสรางพระพุทธรูปที่พระนาง
จามเทวีไว นอกจากนี้ยังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองละโวมาบรรจุไวในพระพุทธรูปองค
ดังกลาว เม่ือพ.ศ.2474 ครูบาศรีวิชัยไดเดินทางมาบูรณะเจดียโดยการสรางองคใหมครอบองคเดิม
พรอมกับสรางวิหารข้ึนมาอีกหนึ่งหลัง35 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 34 ยุทธภูมิ ม่ันตรง, 1 ทศวรรษ วัฒน วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ประวัติ ตํานาน  

พุทธปฏิมาท่ีสําคัญและภาพถายเกาเลาอดีต, (ลําปาง: บรรณกิจพร้ินต้ิง, 2557), 31. 
 35 รัตนา พรหมพิสัย, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลมท่ี 1, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
สารานุกรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 419-420. และ สงวน โชคสุขรัตน, ตํานาน 

เมืองเหนือ, พิมพคร้ังท่ี 4, (นนทบุรี: ศรีปญญา, 2552), 591-592. 
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 8. วัดพระนอนขอนมวง อ.แมริม จ.เชียงใหม 
  วัดพระนอนขอนมวงเปนวัดท่ีมีมาแตเดิม สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.246036 ชาวบานเรียกวา 
“วัดพระนอนแมทาเยือง” หรือ “วัดพระนอนแมหยวก” ตอมาถูกเปล่ียนช่ือเปนวัดพระนอนขอนมวง
ในสมัยของพระเจากาวิโลรสสุริยวงศ (เจาอาวชีวิต) ท่ีไดมาบูรณะวัดแหงนี้ ตอมาในป พ.ศ.2469 
ครูบาศรีวิชัยไดเดินทางมาสรางวิหารพระนอนข้ึนใหมแทนท่ีวิหารหลังเดิมท่ีชํารุดทรุดโทรม  
 9. วัดพระบาทยั้งหวีด อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม  
  วัดพระบาทยั้งหวีดไมทราบประวัติการกอสรางท่ีแนชัด ตามตํานานพระพุทธเจาไดเสด็จ
มาพักท่ีใตตนหวีดและทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว ประมาณป พ.ศ.2469-2470 ครูบาศรีวิชัยได
เดินทางมาบูรณะวิหารและสรางศาลาบาตรไวท่ีวัดแหงนี้37 
 10. วัดพระธาตุดอยจอมแจง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  
  วัดพระธาตุดอยจอมแจงต้ังอยูบานจอมแจง ถนนสายเชียงใหม-ฝาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม
สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2400 ชาวบานเรียกวา “วัดจอมแจง” หรือ “วัดพระธาตุจอมแจง”38 ตามตํานาน
กลาวไววา พระพุทธเจาพรอมพระสาวก เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว เสด็จลงมาตามลําน้ําแมระมิงค 
จนถึงถํ้าหลวงเชียงดาวและเสด็จถึงบริเวณนี้เม่ือสวางท่ีเขาแหงหนึ่งในเขตอําเภอแมแตงสถานท่ีนั้น 

                                                            

 36 กองพุทธศาสนสถาน, กรมศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร 

เลม 9, (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 365. 
 37 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย 
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 60.และกองพุทธศาสนสถาน, กรมศาสนา, 
กระทรวงศกึษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 9, (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน,  
2525), 369. 
 38 กองพุทธศาสนสถาน, กรมศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร  

เลม 9, (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 395. 
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จึงไดชื่อวา “จอมแจง”39 ในป พ.ศ.2471 ครูบาศรีวิชัยไดเดินทางมาสรางวิหารที่วัดพระธาตุดอย
จอมแจง40 
 11. วัดดอยนอย อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

  ตามประวัติวัดดอยนอยสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2230 สวนวิหารวัดดอยนอยเปนวิหารท่ี 
ครูบาศรีวิชัยมาสรางเม่ือ พ.ศ.2470 ทางทิศเหนือของเจดียพรอมท้ังสรางพระพุทธรูปประดิษฐานไว
ในวิหารหลังดังกลาวโดยเรียกวา “วิหารหลังเปยง” ตรงกับจารึกท่ีระบุปการสรางดานหนาวิหาร41 
 12. วัดพระธาตุดอยปาตาล อ.เถิน จ.ลําปาง 

  วัดพระธาตุดอยปาตาลต้ังอยูในเขต อ.เถิน จ.ลําปาง ชาวบานเรียกอีกช่ือหนึ่งวา 
“วัดดอยงัว (วัว) ” ตามตํานานเมื่อครั้งพระพุทธเจาเสวยพระชาติเปนวัวอุสุภราช ครั้งเมื่อพระเจา
เสวยพระชาติใหมทรงระลึกชาติไดวาสถานท่ีบริเวณนี้เคยเปนท่ีอยูอาศัยในอดีตชาติ จึงทรงปรารถนา
จะประดิษฐานพระเกศาธาตุ ณ ท่ีแหงนี้42  
 
 
 
 

                                                            

 39 พระธาตุดอยจอมแจง, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคมพ.ศ.2558, เขาถึงไดจาก 
http://www.danpranipparn.com/web/pratttas/pratta3mini12.html 
 40 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.
2447-2481,”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 60. 
 41 พระธาตุและรอยพระพุทธบาทบานนางแตน, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558, เขาถึง
ไดจาก http://www.danpranipparn.com/web/pratttas/pratta25mini3.html และ กองพุทธศาสนสถาน,  
กรมศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัตวิัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 8, (กรุงเทพฯ: กองพุทธ 
ศาสนสถาน, 2525), 47. 
 42 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481”, วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิตสาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 100. 
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  ตามหลักฐานการสรางปรากฏวาสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.226443 มีหลักฐานท่ีชัดเจนในการ
บูรณะเมื่อ  พ.ศ.2471 ท่ีครูบาศรีวิชัยพรอมดวยลูกศิษยและศรัทธาประชาชนไดรวมกันบูรณปฏิสังขรณ 
โดยครูบาศรีวิชัยไดสรางวิหารหลังหนึ่งพรอมกับเจดียองคใหมที่สรางครอบเจดียองคเดิม สูง 30 
เมตร 44 
 13. วัดพระปาน อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม   
  วัดพระปานตั้งอยู ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม ตามตํานานกลาววาครั้งเมื่อ
พระพุทธเจาไดเสด็จมาท่ีบริเวณแหงนี้มีชาวนาผูหนึ่งตัดหญาคามาถวาย ชาวนาไดปูหญาคาบนคันนา 
พระพุทธเจาไดประทับนอนบนหญาคานั้น ตอมาเม่ือมีการสรางวัดและสรางพระนอนข้ึน วัดแหงนี้
จึงไดช่ือวา “วัดพระนอนแมปูคา” คําวาแมปูคาเปนช่ือของแมน้ําปูคาซ่ึงเปนสายาหนึ่งของแมน้ํากวง 
มีตนน้ํามาจากดอยสะเก็ดทางทิศเหนือของสันกําแพง45 
  วัดพระปานไมปรากฏหลักฐานการสรางท่ีชัดเจน แตมีหลักฐานการมาบูรณปฏิสังขรณ
ของครูบาศรีวิชัยเม่ือ พ.ศ.2471 ในคร้ังนั้นมีการสรางวิหารข้ึนใหม บูรณะเจดีย กําแพงและศาลาบาตร
ในคราวเดียวกัน 
 

 

 

 

 

 

                                                            

 43 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลมท่ี 4, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม 
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 2141. 
 44 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 100-101. 
 45 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลมท่ี 9, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม 
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 4493. และ สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ,  
พิมพคร้ังท่ี 4, (นนทบุรี: ศรีปญญา, 2552), 487-488. 
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 14. วัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แมออน จ.เชียงใหม  
  วัดพระธาตุดอยผาต้ังเดิมเรียกวา “วัดมอนธาตุ” ตั้งอยู บานออนกลางใตต.ออนกลาง 
อ.แมออน จ.เชียงใหม เร่ิมสรางเม่ือใดไมปรากฏหลักฐาน พระบรมธาตุเจดียองคเดิมนั้นเปนองค
เกาแกเปนท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ภายหลังครูบาศรีวิชัยไดเดินทางมา
บูรณปฏิสังขรณเม่ือป พ.ศ. 247246 
 15. วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แมริม จ.เชียงใหม 
  วัดพระพุทธบาทส่ีรอยต้ังอยู ณ ต.สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม ไมปรากฏหลักฐานวา
สรางข้ึนเม่ือใด แตมีเอกสารระบุวา พ.ศ.2326 พระยาธรรมชางเผือก (นองชายของพระเจากาวิละ) 
ไดเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทส่ีรอยและไดสรางวิหารชั่วคราวไว47 ตอมาในสมัยพระชายาดารา
รัศมีไดเสด็จข้ึนไปนมัสการพระพุทธบาทส่ีรอยจึงไดสรางวิหารครอบรอยพระพุทธบาท 
  ในป พ.ศ.2472 ครูบาศรีวิชัยไดเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทแลวไดร้ือวิหาร
หลังเดิม สรางวิหารหลังใหมข้ึนมาพรอมกับฉาบปูนครอบรอยพระพุทธบาทไว ตอมาในป พ.ศ.2536
ไดมีการบูรณะวิหารนี้อีกคร้ังโดยพระพรชัย ปยะวัณโณ แลวเสร็จเม่ือ 26 มีนาคม พ.ศ.253748 
 

 

 

 

 
                                                            

 46 วัดพระธาตุดอยผาตั้ง, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558, เขาถึงไดจาก 
http://www.dannipparn.com/thread-141-1-1.html และกองพุทธศาสนสถาน, กรมศาสนา,  
กระทรวงศกึษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร เลม 9, (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน,  
2525), 360-361.  
 47 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลมท่ี 9, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม 
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 4522. 
 48 พณิดา สุขเกยีรติกอง, “รูปแบบอุโบสถลานนาประยุกต วัดพระพุทธบาทส่ีรอย  
จังหวดัเชียงใหม”, การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540,2556), 8. และ สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ  

เลมท่ี 9, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 4523. 

http://www.dannipparn.com/thread-141-1-1.html
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 16. วัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง จ.ลําพูน 

  วัดพระพุทธบาทตากผาต้ังอยูบนเนินเขาระหวางดอยมอนชางกับดอยเครือ ตามตํานาน
มีการกลาวถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจาซ่ึงในคร้ังนั้นพระองคไดเสด็จไปยังท่ีตาง ๆ จนกระท่ังถึง
บริเวณวัดพระพุทธบาทตากผา จึงไดอธิษฐาน ประทับรอยพระบาทและรับส่ังใหพระอานนทนําจีวร
ท่ีซักแลวไปตากไวใกลบริเวณท่ีประทับพรอมกับตรัสพยากรณทํานายวา “ดูกร อานนท สถานท่ีแหงนี้
จะปรากฏชื่อวา พระพุทธบาทตากผา และท่ีแหงนี้จะเปนปูชนียสถานท่ีสักการบูชาของมหาชนผูมี
ศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา จะอํานวยประโยชนสุขแกประชาชนตลอด 5,000 พรรษา”49 
  ในป พ.ศ.2375 ครูบาปาบารมี วัดสะปุงหลวง มาเปนประธานในการสรางวิหารข้ึน 
ตอมา พ.ศ.2471 พระครูพุทธิวงศธาดา เจาคณะอําเภอปาซาง หลวงวิโรจนรัฐกิจ (นายอําเภอปาซาง) 
พรอมกับศรัทธาประชาชนไดไปนิมนตครูบาศรีวิชัยมาเปนประธานในการบูรณะวิหารสรางเปน
วิหารครอบรอยพระพุทธบาทข้ึน50 
 17. วัดพระพุทธบาทแกวขาว อ.ฮอด จ.เชียงใหม  
  ตามตํานานพระพุทธเจาเลียบโลกกลาววาคร้ังหนึ่งพระพุทธเจาเสด็จผานมายังแมน้ําปง
พบนาคตัวหนึ่งคิดจะทํารายพระองค แตดวยปาฏิหาริยจึงทําใหนาคยกหัวและหางข้ึนไมได นาคไดนํา
อาสนะมาใหพระองคประทับเหนือหินกอนหนึ่ง เกิดพุทธทํานายข้ึนวา ณ ท่ีแหงนี้จะไดเปนมหานคร 
พระพุทธเจาทรงประทับรอยพระบาทไวบนหินกอนท่ีทรงประทับ เม่ือพ.ศ.2452 เจาชายารัศมีได
เดินทางมานมัสการรอยพระบาทที่วัดพระพุทธบาทแกวขาว ตอมาเม่ือ พ.ศ.2467 ครูบาศรีวิชัย
พรอมดวยลูกศิษยไดเดินทางมาสรางวิหารครอบรอยพระพุทธบาท51 
 

 
                                                            

 49 สงวน โชติสุขรัตน, ประวัติวัดพระพุทธบาทตากผาตาํบลมะกอก อําเภอปาซาง  

จังหวัดลําพูน, (เชียงใหม: สงวนการพิมพ, 2510), 1-5. และ สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ,  
พิมพคร้ังท่ี 4, (นนทบุรี: ศรีปญญา, 2552), 567-573. 
 50 สงวน โชติสุขรัตน, ประวัติวัดพระพุทธบาทตากผาตาํบลมะกอก อําเภอปาซาง  

จังหวัดลําพูน, (เชียงใหม: สงวนการพิมพ, 2510), 10. 
 51 ศูนยขอมูลกลางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, วัดพระพุทธบาทแกวขาว, เขาถึง 
เม่ือ 8 กุมภาพนัธ 2559 เขาถึงไดจาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/123129/วัดพระ
พุทธบาทแกวขาว/และดุษฎีพันธุ พจ,ี ปนนาลานนา, (กรุงเทพฯ: ศิริปนนา, 2555), 79. 

http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/123129/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/123129/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7/
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 18. วัดพระธาตุมวงเนิ้ง อ.พราว จ.เชียงใหม 
  ตามตํานานพระเจาเลียบโลกกลาววาพระพุทธเจาเสด็จมาประทับนั่งฉันภัตตาหารเพล 
ณ สถานท่ีแหงนี้ คําวา “มวงเนิ้ง” มาจากพระพุทธเจาทรงนําบาตรไปแขวนไวท่ีตนมะมวง เนื่องจาก
บาตรหนักจึงทําใหกานมวงโนมลงมา เม่ือพระพุทธเจาฉันอาหารเพลเรียบรอยแลวไดเทขาวท่ีเหลือ
กองไว แลพระองคทรงลูบพระเกศาวางไวบนกองขาว ตอมาไดสรางเจดียครอบไว สําหรับวิหารหลวง
วัดพระธาตุมวงเนิ้งมีประวัติการสรางวาครูบาศรีวิชัยเคยมาพักไว ณ ท่ีแหงนี้จึงไดสรางวิหารไมไว
เปนอนุสรณเม่ือ พ.ศ.247352 

 19. วัดพระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 

  วัดพระบาทตั้งอยูท่ีตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนวัดท่ีมีมาแตเดมิแต
อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรม ครูบาศรีวิชัยไดเขามาบูรณปฏิสังขรณโดยการสรางวิหารครอบรอย
พระพุทธบาทแทนวิหารหลังเดิมในป พ.ศ.2466 ในคราวเดียวกันกับการบูรณะวิหารหลวงวัดพระแกว
ดอนเตาสุชาดาราม53 
 20. วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  วัดสวนดอกเดิมช่ือ “วัดบุปผาราม” พื้นท่ีเดิมของวัดเปนพระราชอุทยานปาไมพะยอม
ซ่ึงพระเจากือนา (กษัตริยองคท่ี 6 แหงราชวงศมังราย) ถวายเปนสมบัติของพระพุทธศาสนาโดยสราง
เปนวัดข้ึนในป พ.ศ.1914 เพื่อเปนท่ีจําพรรษาของพระสุมนเถระพรอมกับสรางเจดียบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุซ่ึงพระสุมนเถระนํามาจากสุโขทัยดวย54ในป พ.ศ.1916 พระเจากือนาไดใหชางไปขนเอา 
ไมเรือนหลวงในวังมาสรางเปนวิหารรูปแบบสถาปตยกรรมลานนาแลวหลอพระพุทธรูปองคหนึ่ง
ดวยทองสัมฤทธ์ิขนาดหนาตักกวาง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร ปางสมาธิ ช่ือวา “พระเจาคาคิง” ประดิษฐาน 
ไวในวิหารดังกลาว55 

                                                            

 52 วัดพระธาตุมวงเนิ้ง, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558, เขาถึงไดจาก  
http://www.dannipparn.com/forum-viewthread-action-printable-tid-342.html. 
 53 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 89. 
 54 ประวิทย ตันตลานุกูล, ตํานานวัดสวนดอก, (เชียงใหม: โรงพิมพแสงศิลป, 2546), 2. 
 55 เร่ืองเดียวกัน, 21. 

http://www.dannipparn.com/forum-viewthread-action-printable-tid-342.html
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  ตอมาพมาบุกยึดครองลานนาในสมัยของพระเจาเมกุฏิสุทธิวงศ ในชวงนี้วัดวาอาราม
ตาง ๆ ในเชียงใหมทรุดโทรมลงเปนอยางมาก จนกระท่ัง พ.ศ.2474 เจาแกวนวรัฐและพระราชชายา
ดารารัศมีไดนิมนตครูบาศรีวิชัยมาเปนประธานในการสรางวิหารหลวงวัดสวนดอกใหมแทนท่ีหลัง
เดิมในคร้ังนั้นไดมีการบูรณะเจดียโดยไดขยายตัวองคเจดียใหใหญและสูงกวาเดิมดวย 
 21. วัดกูเตา อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  วัดกูเตา (วัดเวฬุวนารามวิหาร) ตามประวัติกลาววาสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.1193 เจดียกูเตานี้
เปนท่ีบรรจุอัฐิของเจาฟาสารวดีซ่ึงเปนราชโอรสของพระเจาบุเรงนองซ่ึงมาครองเชียงใหมระหวาง
ป พ.ศ.2112-2150 ลักษณะเจดียองคนี้คลายกับการนําผลแตงโมหลาย ๆ ผลมาวางซอนกันชาวบานจึง
เรียกวาเจดียกูเตา56 ในป พ.ศ.2475ครูบาศรีวิชัยไดเดินทางมาบูรณะเจดียและสรางวิหารหลวงข้ึน57 

 22. วัดเชียงม่ัน อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  วัดเชียงม่ันเปนวัดท่ีสรางโดยพญามังราย เปนวัดแหงแรกของ เมืองเชียงใหม จากศิลา
จารึกหลักท่ี 76 วัดเชียงม่ัน กลาววา หลังจากท่ีสรางเมืองเชียงใหมเสร็จสมบูรณในป พ.ศ.1839 
พญางําเมือง พอขุนรามคําแหงและพญามังรายก็โปรดเกลาฯใหกอเจดียตรงท่ีประทับช่ัวคราวของ
พญามังรายใชช่ือวา “วัดเชียงใหม” ตอมา พ.ศ.2014 ในรัชกาลของพระเจาติโลกราช ทรงโปรดให
สรางเจดียดวยศิลาแลง ในป พ.ศ. 2114 พญาแสนหลวงไดกอเจดียครอบทับเจดียองคเดิมท่ีชํารุด ใน
ปนั้นไดมีการสรางวิหาร อุโบสถ หอไตร  
 
 
 
 
 
 

                                                            

 56 บุปผา คุณยศยิ่ง, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลมท่ี 1, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 
สารานุกรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 409-411.  
 57 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 61. 
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  ในสมัยพระยากาวิละไดมีการบูรณะข้ึนอีกคร้ังภายหลังท่ีวัดอยูในสภาพวัดรางในชวงท่ี
พมาเขามาปกครองลานนา ป พ.ศ.2467 ครูบาศรีวิชัยไดเดินทางมาบูรณะวิหารหลวงโดยมีพระอธิการ
หมวก สุภาโร เจาอาวาสวัดในขณะนั้นเปนผูนิมนต และในป พ.ศ.2535 มีการบูรณะโครงสราง
หลังคา ประดับกระจกบริเวณหนาบันใหมแตยังยงรูปแบบเดิม58 
 23. วัดถํ้าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
  วัดถํ้าเชียงดาวปรากฏชื่อกลาวถึงในตํานานพระเจาเลียบโลกวา “…ลําดับนั้นเสด็จมา
ลวงอากาศ ช้ีพระหัตถยังยอดดอยแหงหนึ่ง ทํานายตอพระสารีบุตรอัครสาวกวา ศาสนาจะมารุงเรือง
ในเมืองเชียงดาว จะบังเกิดเปนอารามพระยาคําแดง…” วัดถํ้าเชียงดาวสันนิษฐานวาสรางข้ึนเม่ือ 
พ.ศ.2310 มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา “วัดถํ้าหลวงเชียงดาว” โดยพระครูบาประธรรมปญญาและพอแสนป
เปนผูสราง ตอมาเมื่อ พ.ศ.2477 ครูบาศรีวิชัยไดข้ึนมาที่ อ.เชียงดาว และไดสรางวิหารไวหลังหนึ่ง
ทางทิศเหนือพรอมดวยเจดียอีกองคบนยอดเขาทางดานทิศตะวันตก เม่ือสรางเสร็จแลวไดมีการ
จารึกอักษรพื้นเมืองระบุปท่ีสรางและคาใชจายท้ังหมดไวเหนือประตูทางเขาวิหารดวย59 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 58 สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, พิมพคร้ังท่ี 4, (นนทบุรี: ศรีปญญา, 2552),  
347-348. และ ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 91. และสุรชัย จงจิตงาม, ลานนา art & culture, 
(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 38. 
 59 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 111. 
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 24. วัดดอยกอม อ.บานโฮง จ.ลําพูน  

  ตามประวัติวัดครูบาศรีวิชัยพรอมกับคณะศรัทธาไดพักรอน ณ วัดดอนกอมจึงไดดําริวา 
ดอยแหงนี้เปนดอยสําคัญมีประวัติศาสตรอันยาวนาน สมควรท่ีจะจัดสรางใหเปนวัดถาวรเพื่อท่ี
พุทธศาสนิกชนจะไดมาสักการบูชาเปนวัดสําคัญเปนท่ีตั้งแหงพระศาสนาตอไปเม่ือ พ.ศ.2476 จึง
ไดเร่ิมกอสรางวัดดอยกอมนี้ มีชางและประชาชนไดทําการกอสรางพระธาตุตอจากนั้นก็ไดทําการ
กอสรางวิหาร ศาลาบาตร สรางบันไดนาค 4 ดาน สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ.247760 
 25. วัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  เดิมวัดแหงน้ีมีช่ือวา “วัดอภัย” หรือ “วัดตุงกระดาง” สรางเม่ือพ.ศ.2021 ตรงกับสมัย
ของพระเจาติโลกราชแหงราชวงศมังราย61 ตามตํานานระบุวาพระยาอภัยไดสรางพระพุทธรูปไว
องคหนึ่งช่ือวา “พระเจาดับภัย” ตอมาพระยาอภัยเกิดลมปวยอยางหนัก พยายามรักษาอยางไรก็ไมหาย
จึงอธิษฐานตอหนาพระเจาดับภัย หลังจากนั้นพระยาอภัยก็หายจากอาการเจ็บปวยจึงบูรณะวัดอภัย
พรอมท้ังอัญเชิญพระเจาดับภัยมาประดิษฐานไวท่ีวัดแหงนี้พรอมกับต้ังช่ือวัดแหงนี้ใหมวา “วัดดับภัย” 
ใน พ.ศ.2477 ขณะท่ีครูบาศรีวิชัยกําลังสรางถนนข้ึนดอยสุเทพอยูนั้นครูบาศรีวิชัยไดนําชางสวนหนึ่ง
มาบูรณะวิหารท่ีวัดดับภัยดวย 
 26. วัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง) อ.ล้ี จ.ลําพูน 

  วัดบานปางต้ังอยูท่ีบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ลําพูน สรางเม่ือ พ.ศ.2439 โดยมีครูบา
ขัตติยะเปนเจาอาวาสองคแรก ครูบาขัตติยะเปนพระธุดงคซ่ึงเดินผานมายังบานปาง ไดอบรมส่ัง
สอนผูคนในชุมชนจนเปนท่ีเล่ือมใส รวมไปถึงครูบาศรีวิชัยที่ไดบวชเรียนกับครูบาขัตติยะดวย 
ชาวบานไดพากันสรางเสนาสนะและต้ังเปนวัดข้ึน ตอมาครูบาศรีวิชัยไดเปนเจาอาวาส ในป พ.ศ.2447 
ไดสรางวัดข้ึนใหมโดยไดยายออกไปหางจากชุมชนในคร้ังนั้นมีการสรางวิหารโบสถ หอไตร ศาลาบาตร 
และกุฏิ เปล่ียนช่ือวัดใหมเปน “วัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง”  

                                                            

 60 วัดดอยกอม, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558, เขาถึงไดจาก 
http://www.dannipparn.com/thread-86-1-1.html 
 61 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลมท่ี 5, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 2164. 
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ถือวาเปนผลงานการบูรณปฏิสังขรณช้ินแรกของครูบาศรีวิชัย วัดบานปางมีการบูรณะอีกครั้งในป 
พ.ศ.2478-2481 กอนท่ีครูบาศรีวิชัยจะมรณภาพ ไดรับการบูรณะอีกคร้ังในป พ.ศ.2529 ปจจุบันเปน
ท่ีตั้งพิพิธภัณฑครูบาศรีวิชัย62 
 27. วัดพระนอนมอนชาง อ.ปาซาง จ.ลําพูน  

  หลังจากท่ีพระพุทธเจาทรงประทับรอยพระบาทและทรงตรัสพยากรณไวแลว ก็ทรง
ดําเนินไปทางทิศตะวันออกถึงดอยมอนชาง ทรงหยุดประทับสีหไสยาสน ณ ท่ีแหงนั้น ทรงประทาน
เกศาแกตายายสองสามีภรรยาท่ีมาถวายภัตตาหารแดพระพุทธองค ในเวลาตอมาไดมีผูศรัทธาสราง
พระพุทธรูปนอนสีหไสยาสนข้ึนไว ณ ดอยมอนชาง จึงเรียกวาพระนอนมอนชางมาจนถึงปจจุบัน63 
ในป พ.ศ.2470 พระครูบาอภิชัยขาวปไดมาเปนประธานบูรณะวิหารและธรณีพระธาตุโดยรอบแต
ไมแลวเสร็จ ตอมาครูบาศรีวิชัยแหงวัดบานปางไดมาบูรณะและสรางตอจนแลวเสร็จเมื่อป 
พ.ศ.247364 
 28. วัดจามเทวี อ.เมือง จ.ลําพูน 

  วัดจามเทวีเดิมช่ือวัดสันมหาพล ช่ือจามเทวีเปนช่ือท่ีตั้งข้ึนใหมตั้งแตสมัยท่ีสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพเดินทางมาสํารวจโบราณสถานเมืองเหนือในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
เม่ือป พ.ศ.2469 ช่ือวัดยึดถือตามตํานานจามเทวีวงศวาวัดนี้นาจะเปนท่ีบรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี  
 
 
 
 
 
                                                            

 62 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย 
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 64. 
 63 ไขมุก อุทยาวลี, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลมท่ี 9, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สารานุกรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 4492. และสงวน โชติสุขรัตน, วัดพระพุทธ
บาทตากผา, พมิพคร้ังท่ี 5, (เชียงใหม: สงวนการพิมพ, 2510), 5. 
 64 วัดพระนอนมอนชาง, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558, เขาถึงไดจาก 
http://www.dannipparn.com/forum-viewthread-action-printable-tid-101.html 
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โดยพระราชโอรสทั้งสองพระองคคือพระเจามหันตยศและพระเจาอนันตยศโปรดใหสรางข้ึนภายหลัง
จากถวายพระเพลิงพระราชมารดาที่วัดปายางทรายแลวไดนําอัฐิมาฝงไวในกูภายในวัดแหงหนึ่ง
ทางทิศตะวันตกของเมืองแลวหุมยอดดวยทอง ใหช่ือกูแหงนี้วา “สุวรรณจังโกฎ”65 วัดจามเทวีถูกปลอย
ใหท้ิงรางอยูนานจนกระท่ัง พ.ศ.2479 พลตรีเจาจักรคําขจรศักดิ์ไดอาราธนาครูบาศรีวิชัยมาเปนประธาน
ในการบูรณะวิหารและโบราณสถานท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ภายในวัด66 
 
 
 

 
 

 

 65 เพ็ญสุภา สุขคตะ, ประวัติศาสตร ศิลปะ วฒันธรรม และแหลงโบราณสถานสําคัญ
เมืองลําพูน, (ลําพูน: กอธนาพร้ินท, 2555), 59. 
 66 เร่ืองเดียวกัน, 59. 
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บทท่ี 3 
 

วิหารลานนาในงานบูรณปฏสัิงขรณของครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481 
 
 ครูบาศรีวิชัยเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณศาสนถานตาง ๆ รวมไปถึงงานดานสาธารณะ
ประโยชนตั้งแต พ.ศ. 2447-2481 ในจังหวัดตาง ๆ ไดแก ลําพูน เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําปาง 
แมฮองสอน และตากรวมไปถึงศิษยท่ีไปสรางในนามครูบาศรีวิชัยท่ีสุโขทัย รวมท้ังส้ิน 107 แหง0

1 
 รูปแบบทางศิลปกรรมของวิหารที่มีประวัติเกี่ยวของกับการบูรณปฏิสังขรณของครูบา 
ศรีวิชัยจะมีลักษณะท่ีแตกตางจากวิหารแบบพื้นบานของลานนาเดิมแตมีการเลียนแบบองคประกอบ
บางอยางของวิหารแบบพ้ืนบานลานนาและมีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรเขามาผสม 1

2 อาจมี
ความเกี่ยวของกับประวัติของครูบาศรีวิชัยในชวงที่ครูบาศรีวิชัยตองอธิกรณในป พ.ศ.2463 ซ่ึงถูก
ควบคุมตัวอยูท่ีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ หลังจากกลับมาจากกรุงเทพฯ อาจนํา
รูปแบบบางอยางมาประยุกตใชในการบูรณะวิหารในลานนาตอไป 
 กลุมของวิหารท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยสามารถแบงตามรูปแบบได
หลายกลุม คือ กลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและศิลปะรัตนโกสินทร, กลุมวิหารอิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร, กลุมวิหารพ้ืนบาน และกลุมวิหารรูปแบบพิเศษ ซ่ึงแตละประเภทมีรูปแบบท่ี
แตกตางกันออกไป มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 

 

 

                                                        
 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, พระครูบาเจาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนาไทย,  
(กรุงเทพฯ: คลังวิชา, 2542), 33. 
 2 ศิลปะรัตนโกสินทรเร่ิมเขามามีบทบาทในลานนาต้ังแตอาณาจักรลานนาข้ึนตรงตอ 
กรุงเทพฯ ปรากฏชัดเจนในชวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ชวงตนถึง 
กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ดูใน ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะลานนา, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 173-174. 
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กลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและรัตนโกสินทร 
 กลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและรัตนโกสินทร คือ วิหารท่ีมีรูปแบบ
ทางศิลปกรรมโดยรวมคลายกับวิหารแบบลานนาคือหนาบันของวิหารมีการทําหนาบันปกนกการ
ประดับ โกงค้ิวแบบวิหารลานนา แตองคประกอบบางอยางอาจมีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทร 
เชน ลวดลาย องคประกอบทางสถาปตยกรรม เปนตน กลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนา
และรัตนโกสินทรมีดังตอไปนี้ 
 1. วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน 

  1.1 ท่ีตั้ง  
   เลขท่ี 355 หมู 1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 

  1.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยเปนวิหารขนาด 6 หอง ขนาดใหญ บูรณะในป 
พ.ศ.24633 หันหนาไปทางดานทิศตะวันออก เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
ไมยกเก็จและการลดช้ันของหลังคาแบบวิหารลานนา มีพาไลโดยรอบอาคาร หนาบันมีลักษณะเลียนแบบ
วิหารลานนา วิหารมีประตูเขาออกท้ังดานหนาและดานหลัง (ภาพที่ 2-3) โครงสรางหลังคาเปนโครงสราง
แบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 4)  
  1.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วมีการประดับชอฟา ใบระกา หางหงส 
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร มีการทําหนาบันปกนกและการประดับโกงค้ิวเลียนแบบวิหารลานนา 
เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือการใชไมแกะสลัก ปดทองและการประดับกระจก กระจกท่ีใช
ประดับหนาบันเรียกวา “กระจกจืน” ลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันคือลายพรรณพฤกษาหนาบัน
สวนบนสุดใชลายชางเอราวัณท่ีอยูใตมงกุฎเปนลายประธานขนาบดวยตัวลวง (ภาพท่ี 5) สวนลาง
ถัดลงมาใชเปนลายเทวดาเปนลายประธานแลวแทรกดวยลายหนุมานกระจายเต็มพื้นท่ี (ภาพท่ี 6)  
 
 
 
 
 

                                                        
 3 สุรชัย จงจิตรงาม, ลานนา Art & Culture, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 35. 
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โกงค้ิวประดับลายรูปตัวลวงและมังกรแบบจีนตามขอบของโกงค้ิว (ภาพท่ี 7) ซุมประตูเปนซุมทรง
ปราสาท ประดับลายกาบบน กาบลาง และประจํายามอกตามแบบลานนาสวนซุมหนาตางเปนทรง
ปราสาทอีกเชนเดียวกันแตมีการออกแบบท่ีแตกตางจากซุมประตู (ภาพที่ 8) วิหารหลังนี้ไมใชคันทวย
เนื่องจากมีพาไลโดยรอบอาคารจึงใชเสาในการรับน้ําหนักแทน 

 

 
 
ภาพท่ี 2 วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 3 ภายในวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 4 โครงสรางหลังคาวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 5 ลายประธานหนาบันรูปชางเอราวัณวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 6 ลายเทวดาวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 7 ลายมังกรจีนวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

   
 
ภาพท่ี 8 ซุมประตูและหนาตางวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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 2. วิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน 

  2.1 ท่ีตั้ง  
   เลขท่ี 355 หมู 1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 

  2.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัยเปนวิหารขนาด 5 หอง 3

4 สรางขึ้นในป 
พ.ศ.2463 พรอมกับวิหารหลวง4

5 หันหนาไปทางดานทิศตะวันออก เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูใน 
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีการยกเก็จและการลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา มีมุขโถงดานหนา
วิหารเพียงดานเดียว มีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา มีประตูเขาออกดานหนาเพียงดานเดียว (ภาพท่ี 
9-10) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางแบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 11)  
  2.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือการใชไมแกะสลัก ปดทองและ
การประดับกระจกลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันคือลายกานขดและมีการออกชอดอก (ภาพที่ 
12) หนาบันสวนบนสุดใชลายดอกไมเปนลายประธานแลวแตกลายพรรณพฤกษาสวนท่ีเปนโกงค้ิว
ประดับลายหนากาลและหนุมาน (ภาพท่ี 13) มีการประดับรูปเสือเพ่ือใชเปนสัญลักษณนักษัตรแทน
ครูบาศรีวิชัย (ภาพท่ี 14) ซุมประตูของวิหารใชเปนซุมทรงปราสาท (ภาพที่ 15) คันทวยใชคันทวย
รูปหนุมานและคันทวยหูชาง (ภาพท่ี 16)  

                                                        
 4 วิหารพระพุทธ หมายถึง วิหารขนาดรองลงมาจากวิหารหลวง มักสรางไวทางซายของ 
วิหารหลวงทางทิศใต ประดิษฐานพระพุทธเปนตัวแทนทวีปตาง ๆ ตามแนวคิดของคติจักรวาล 
วัดสําคัญมักจะมีวหิารพระพุทธ เชน วัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง, วัดพระธาตุหริภุญชัย  
จ.ลําพูน เปนตนดูในชาญณรงค ศรีสุวรรณ,พุทธสถาปตยกรรมลานนา: วัด ผงัวัด และงาน
สถาปตยกรรมเก่ียวเนื่อง, (เชียงใหม: โครงการลานนาคดีศึกษามหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2557), 210. 
 5 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวทิยาลัยศิลปากร, 2540), 119. 
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ภาพท่ี 9 วิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 10 ภายในวิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 11 โครงสรางหลังคาวิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 12 ลายกานขดหนาบันวิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 13 การประดับโกงค้ิววิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 14 การประดับรูปเสือวิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 15 ซุมประตูวิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

   
 
ภาพท่ี 16 คันทวยวิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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 3. วิหารพระเจาทันใจวัดพระธาตุหริภุญชัยอ.เมือง จ.ลําพูน 

  3.1 ท่ีตั้ง  
   เลขท่ี 355 หมู 1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 

  3.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกขององคพระธาตุหริภุญชัย หันหนาไปทางดานทิศ
ตะวันออกเปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและการลดช้ันของหลังคา
ตามแบบวิหารลานนา มีมุขโถงดานหนาวิหารและตอมุขดานขางของอาคารท้ังสองดานท่ีมีลักษณะ
เลียนแบบวิหารลานนา มีประตูทางเขาออกทางดานหนาและทางดานขางของวิหารทั้งสองดาน 
(ภาพท่ี 17-18) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางแบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 19)  
  3.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา และหางหงส 
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือไมแกะสลัก ปดทองและการ
ประดับกระจก ซ่ึงกระจกท่ีนํามาใชประดับบางสวนเปนกระจกจืนลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบัน
คือลายกานขดและลายพรรณพฤกษามีการออกชอดอก หนาบันดานหนาประดับลายชางแตกลาย
พรรณพฤกษาแทรกดวยลายนาคและมกร (ภาพท่ี 20-21) สวนหนาบันมุขดานขางตกแตงเลียนแบบ
หนาบันวิหารลานนา (ภาพที่ 22) การประดับหนาบันท่ีเปนงานบูรณะของครูบาศรีวิชัยคือหนาบัน
สวนบนสุดและหนาบันปกนกท้ังสองขาง สวนท่ีเหลือเปนงานบูรณะในสมัยหลังคือ พ.ศ.25015

6 ซุม
ประตูและซุมหนาตางของวิหารเปนซุมทรงบันแถลง (ภาพท่ี 23) คันทวยใชคันทวยหูชาง (ภาพท่ี 
24) เปนเทคนิคแบบใหมคือการหลอแบบจากแมพิมพ การทําลักษณะนี้จะถูกนําไปใชกับวิหารหลาย ๆ 
หลังในชวงตอมา6

7 

                                                        
 6 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 124. 
 7 เร่ืองเดียวกัน, 124. 
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ภาพท่ี 17 วิหารพระเจาทันใจวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ภายในวิหารพระเจาทันใจวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 19 โครงสรางหลังคาวิหารพระเจาทันใจวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 20 การประดับหนาบันดานหนาวิหารพระเจาทันใจวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 21 การประดับหนาบันดานหนาวิหารพระเจาทันใจวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 22 การประดับหนาบันดานขางวิหารพระเจาทันใจวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 23 ซุมประตูและหนาตางวิหารพระเจาทันใจวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 24 คันทวยวิหารพระเจาทันใจวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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 4. วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา 
  4.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 692 หมู 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
  4.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดศรีโคมคําเปนวิหารขนาด 7 หอง หันหนาไปทางทิศตะวันออก 
บูรณะข้ึนในป พ.ศ.24657

8 เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอาคารอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จ
และการลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนามีมุขโถงท้ังทางดานหนาและหลังของอาคาร มีประตู
เขาออกท้ังดานหนา, ดานหลัง และทางดานขางของอาคาร (ภาพท่ี 25-26) โครงสรางหลังคาใชเปน
โครงสรางไมและใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารลานนา (ภาพท่ี 27)  
  4.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่ว ประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ใชเทคนิคไมแกะสลัก ปดทองและประดับกระจกในการตกแตงหนาบัน
ลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันใชลายเครือเถาและพรรณพฤกษาออกชอดอกหนาบันดานหนามี
ลวดลายแทรกตาง ๆ ท้ังรูปบุคคลและรูปสัตว เชน ครุฑ เทวดา ลิง หนุมาน เปนตน (ภาพที่ 28-29) 
สวนโกงค้ิวประดับลายพาลีรบสุครีพ8

9 (ภาพที่ 30) ประดับรูปเสือซ่ึงเปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบา 
ศรีวิชัยสวนหนาบันดานหลังใชลายพระนารายณทรงครุฑเปนลายประธาน (ภาพที่ 31) โกงคิ้ว
ประดับลายคชสีห (ภาพท่ี 32) และลายรูปบุคคล (ภาพที่ 33) ซุมประตูและหนาตางเปนซุมทรงโคง 
(ภาพที่ 34) สวนคันทวยใชคันทวยหูชางตามแบบวิหารลานนาและคันทวยรูปหนุมาน (ภาพท่ี 35)  
 

                                                        
 8 ศรีโคมคํา, วัด,วัดศรีโคมคํา (พระเจาตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา, (กรุงเทพฯ: พิฆเนศ 
พร้ินต้ิงเซ็นเตอร, 2543), 18. 
 9 กวิฎ ตั้งจรัสวงศ, หนังสือท่ีระลึกพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม, (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,2558), 22.  
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ภาพท่ี 25 วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ภายในวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
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ภาพท่ี 27 โครงสรางมาตางไหมวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 28 การประดับตกแตงหนาบันวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
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ภาพท่ี 29 การประดับตกแตงลายครุฑและลายแทรกอ่ืน ๆ หนาบันวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 30 การประดับลายพาลีรบสุครีพหนาบันวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
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ภาพท่ี 31 การประดับลายพระนารายณทรงครุฑหนาบันวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 32 การประดับลายคชสีหหนาบันวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
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ภาพท่ี 33 การประดับลายรูปบุคคลหนาบันวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 

   
 
ภาพท่ี 34 ซุมประตูและหนาตางวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
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ภาพท่ี 35 คันทวยวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
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 5. วิหารหลวงวัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  5.1 ท่ีตั้ง  
   เลขท่ี 2 ถ.สามลาน ต.พระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  5.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดพระสิงหเปนวิหารขนาด 7 หอง หันหนาไปทางทิศตะวันออก 
บูรณะข้ึนในปพ.ศ.2467 แทนวิหารหลังเดิมท่ีทรุดโทรม 9

10เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาไมยกเก็จและลดชั้นหลังคาตามแบบวิหารลานนา แตมีการออกมุข “ดานหนาสาม
ดานหลังสอง” ตามแบบวิหารลานนามีมุขโถงท้ังดานหนาและดานหลังของอาคารมีประตูเขาออก
ท้ังดานหนา, ดานหลังและดานขางของอาคาร (ภาพท่ี 36-37) โครงสรางหลังคายังคงใชโครงสราง
แบบมาตางไหมตามระเบียบแบบวิหารลานนา ภายในอาคารมีการเสริมโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความแข็งแรงของอาคารซ่ึงเปนเทคนิคท่ีนําใหสรางอาคารขนาดใหญได (ภาพท่ี 38)  
  5.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่ว ประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ใชเทคนิคไมแกะสลัก ปดทองและประดับกระจกในการตกแตงหนาบัน
กระจกท่ีนํามาใชคือกระจกจืนลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันเปนลวดลายหลักคือลายกานขดออก
ชอดอก แทรกกระหนกเปลวไวตามจุดตาง ๆ หนาบันดานหนาใชลายพระนารายณทรงครุฑเปนลาย
ประธานของหนาบันแทรกดวยลายกวาง (ภาพที่ 39) ลายแทรกอ่ืน ๆ เชน ลายกิเลน (ภาพที่ 40) ลายนก
และกระรอก (ภาพที่ 41) เปนตน รวงผ้ึงประดับลายนกยูงและเสือสวนปลายสาหรายประดับลายเทวดา 
(ภาพท่ี 42) หนาบันดานหลังเปลี่ยนมาใชลายเทวดาเปนลายประธาน (ภาพที่ 43) สาหรายรวงผึ้ง
เปล่ียนมาใชลายปูรณฆฏะ (แจกันดอกไม) แทน (ภาพท่ี 44) ซุมประตูหนาตางมีรูปแบบเปนซุมทรง
บันแถลงใชรูปดอกไมเปนลายประธานของหนาบันแลวแตกลายพรรณพฤกษาแบบโปรงออกมา
จากลายประธาน (ภาพท่ี 45) คันทวยใชคันทวยแบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 46)  
 
 
 
 

                                                        
 10 สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, พิมพคร้ังท่ี 4, (นนทบุรี: โสภณการพิมพ,  
2552), 391-392. 
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ภาพท่ี 36 วิหารหลวงวัดพระสิงห 
 

 
 
ภาพท่ี 37 ภายในวิหารหลวงวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 38 โครงสรางมาตางไหมและการเสริมคานคอนกรีตวิหารหลวงวัดพระสิงห 
 

 
 
ภาพท่ี 39 ลายพระนารายณทรงครุฑวิหารหลวงวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 40 ลายกิเลนวิหารหลวงวัดพระสิงห 
 

 
 
ภาพท่ี 41 ลายนกและกระรอกวิหารหลวงวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 42 ลายเสือและนกยูงวิหารหลวงวัดพระสิงห 
 

 
 
ภาพท่ี 43 ลายเทวดาวิหารหลวงวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 44 ลายปูรณฆฏะวิหารหลวงวัดพระสิงห 
 

   
 
ภาพท่ี 45 ซุมประตูและหนาตางวิหารหลวงวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 46 คันทวยวิหารหลวงวัดพระสิงห 
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 6. วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลําปาง 

  6.1 ท่ีตั้ง  
   บานเวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 
  6.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามเปนวิหารขนาด 7 หอง หันหนาไปทาง
ทิศตะวันออก บูรณะข้ึนในป พ.ศ. 2467 แทนท่ีวิหารหลังเดิม 10

11เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอาคาร
อยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีการยกเก็จและการลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนามีมุขโถงท้ัง
ดานหนาและดานหลังของอาคาร มีประตูเขาออกดานหนา ดานขางและดานหลังของอาคาร (ภาพท่ี 
47-48) โครงสรางหลังคายังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบแบบวิหารลานนา ภายในมี
การเสริมโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความแข็งแรงของอาคาร (ภาพท่ี 49)  
  6.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่ว ประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ใชเทคนิคไมแกะสลัก ปดทองและประดับกระจกในการตกแตงหนาบัน
กระจกที่นํามาใชเรียกวากระจกจืนลวดลายหลักที่ใชประดับหนาบันคือลายเครือเถาออกชอดอก 
หนาบันดานหนาใชลายพระนารายณทรงครุฑเปนลายประธานของหนาบัน (ภาพท่ี 50) สวนรวงผ้ึง
ตรงกลางประดับลายรามเกียรติ์ตอนพาลีรบสุครีพ11

12 ขนาบขางดวยลายเทวดา สวนลางประดับลายเสือ
และชาง (ภาพท่ี 51) หนาบันปกนกประดับลายครุฑแทรกดวยลายหนุมานไวดานลาง (ภาพท่ี 52) 
สวนหนาบันดานหลังใชลายครุฑเปนลายประธานของหนาบัน (ภาพที่ 53) สวนรวงผ้ึงประดับลายเสือ
ท่ีใชเปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย (ภาพท่ี 54)  
 
 
 
 
 

                                                        
 11 ยุทธภูมิ ม่ันตรง, 1 ทศวรรษ วัฒน วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ประวัติ ตํานาน  

พุทธปฏิมาท่ีสําคัญและภาพถายเกา, (ลําปาง: บรรณกิจพร้ินติ้ง, 2557), 31. 
 12 กวิฎ ตั้งจรัสวงศ, หนังสือท่ีระลึกพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม, (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 22. 
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สวนลายชางเปนสัญลักษณของปกุน (ทางภาคเหนือแทนดวยลายชาง) ซ่ึงนาจะเปนปท่ีสรางวิหาร
คือ พ.ศ.246712

13 ซุมประตูเปนซุมทรงปราสาท ซุมหนาตางเปนซุมทรงบันแถลง (ภาพท่ี 55) คันทวย
ของวิหารใชคันทวยแบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 56) ปจจุบันวิหารหลวงหลังนี้ถูกเปล่ียนใหเปน
อุโบสถ 
 

 
 
ภาพท่ี 47 วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 13 กวิฎ ตั้งจรัสวงศ, หนังสือท่ีระลึกพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม, (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,2558), 22.  
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ภาพท่ี 48 ภายในวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 

 
 
ภาพท่ี 49 โครงสรางมาตางไหมวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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ภาพท่ี 50 ลายพระนารายณทรงครุฑวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 

 
 
ภาพท่ี 51 การประดับสวนรวงผ้ึงดานหนาวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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ภาพท่ี 52 ลายครุฑดานหนาวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ลายครุฑดานหลังวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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ภาพท่ี 54 การประดับสวนรวงผ้ึงดานหลังวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 

   
 
ภาพท่ี 55 ซุมประตูและหนาตางวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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ภาพท่ี 56 คันทวยหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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 7. วิหารหลวงวัดรมณียาราม (กูระมัก) อ.เมือง จ.ลําพูน 

  7.1 ท่ีตั้ง  
   เลขท่ี 119 บานศรียอย หมู 4 ต.ตนธง อ.เมือง จ.ลําพูน 
  7.2 แผนผัง, รูปแบบทางสถาปตยกรรมและการประดับตกแตง 
   เนื่องจากวิหารหลวงวัดรมณียามรามปจจุบันถูกเปลี่ยนใหเปนวิหารหลังใหม
แตจากภาพถายเกาของวิหารหลังนี้เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีการยกเก็จ
และการลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา มีการทํามุขซ่ึงมีลักษณะเปนมุขโถงดานหนาของ
อาคารท่ีมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา คือ มีการทําหนาบันปกนกและการประดับโกงค้ิว หนาบัน
ประดับชอฟา ใบระกาและหางหงสตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรไมมีการประดับตกแตงลวดลาย
บนหนาบันใด ๆ (ภาพท่ี 57)  
 

 
 
ภาพท่ี 57 ภาพถายวิหารหลังเกาวัดรมณียาราม (กูระมัก)  
 (ถายโดยผูวิจัย ณ วัดรมณียาราม อ.เมือง จ.ลําพูน เม่ือ พฤษภาคม 2558)  
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 8. วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง จ.ลําพูน 

  8.1 ท่ีตั้ง  
   เลขท่ี 279 บานพระบาท หมู 6 ถ.ลําพูน-ล้ี ต.มะกอก อ.ปาซาง จ.ลําพูน 
  8.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผาบูรณะในป พ.ศ.2473 แทนวิหาร
หลังเดิม13

14เปนอาคารกออิฐถือปูน มีรูปแบบเปนอาคารทรงจัตุรมุขยอดทรงปราสาท ซ่ึงเปนรูปแบบ
ท่ีพบไดนอยในลานนา นาจะเปนรูปแบบที่เปนอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรไมมีการยกเก็จและ
การลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนามีมุขโถงทั้งส่ีดานของอาคารท่ีมีลักษณะเลียนแบบวิหาร
ลานนามีประตูเขาออกทั้งสี่ดานของอาคาร (ภาพที่ 58) ภายในอาคารมีมณฑปประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทไวกึ่งกลาง (ภาพท่ี 59) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไม ยังคงใชโครงสรางแบบมา
ตางไหมตามระเบียบของวิหารแบบลานนา (ภาพท่ี 60)  
  8.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร มีการทําหนาบันปกนก การประดับโกงค้ิวเลียนแบบวิหารลานนา เทคนิค
ท่ีใชในการประดับหนาบัน คือ การประดับกระจกแลวขัดพื้นผิวใหเรียบ ลวดลายหลักท่ีใชประดับ
หนาบันคือลายพรรณพฤกษาและมีการออกชอดอก (ภาพท่ี 61-62) สวนลางของหนาบันประดับรูปเสือ
เพื่อใชเปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย (ภาพที่ 63) ซุมประตูและซุมหนาตางเปนซุมทรง
บันแถลงตกแตงหนาบันดวยลายพรรณพฤกษา ประดับกรอบซุมดวยกระจกสี (ภาพที่ 64) คันทวย
เปนแบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 65) วิหารหลังนี้มีงานประดับกระจกสีท่ีนํากระจกสีตาง ๆ มาตัดเปน
รูปทรงเรขาคณิต มาประกอบกันเปนลวดลายประดับไวบริเวณเหนือรอยพระพุทธบาทดวย (ภาพท่ี 
66-67)  
 
 
 
 
 

                                                        
 14 สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, พิมพคร้ังท่ี 4, (กรุงเทพฯ: ศรีปญญา, 2552),  
572. 
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ภาพท่ี 58 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
 

 
 
ภาพท่ี 59 ภาพในวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
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ภาพท่ี 60 โครงสรางหลังคาวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
 

 
 
ภาพท่ี 61 การประดับตกแตงหนาบันของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
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ภาพท่ี 62 การประดับตกแตงหนาบันของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
 

 
 
ภาพท่ี 63 การประดับรูปเสือของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
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ภาพท่ี 64 ซุมประตูและซุมหนาตางของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
 

 
 
ภาพท่ี 65 คันทวยของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
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ภาพท่ี 66 การประดับกระจกสีของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
 

 
 
ภาพท่ี 67 การประดับกระจกสีของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
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 9. วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว อ.ฮอด จ.เชียงใหม 
  9.1 ท่ีตั้ง 
   หมู 1 แควมะกอก ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม 
  9.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาวสรางในป พ.ศ.247315 หันหนา
ไปทางทิศตะวันออก เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ไมมีการยกเก็จและ
การลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา มีมุขโถงดานหนาของอาคารเพียงดานเดียว มุขมีลักษณะ
เลียนแบบวิหารลานนา มีทางเขาออกดานหนาและดานขาง (ภาพท่ี 68) ภายในอาคารประดิษฐาน
รอยพระพุทธบาท (ภาพท่ี 69) ใชเสาสองแนวในการรองรับน้ําหนัก โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไม 
ยังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารแบบลานนา (ภาพท่ี 70)  
  9.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือไมแกะสลักปดทองและการประดับ
กระจก ลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันคือกานขดและมีการออกชอดอกหนาบันสวนบนใชลายครุฑ
เปนลายประธาน (ภาพท่ี 71) สวนลางของหนาบันใชเทวดาเปนลายประธาน (ภาพที่ 72) ประดับรูปเสือ
เพื่อใชเปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย (ภาพที่ 73) ซุมประตูเปนซุมทรงบันแถลง (ภาพที่ 74) 
คันทวยเปนแบบลานนาทําเปนรูปนาค (ภาพท่ี 75) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 15 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 61. 
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ภาพท่ี 68 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว 
 

 
 
ภาพท่ี 69 ภายในวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว 
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ภาพท่ี 70 โครงสรางมาตางไหมของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว 
 

 
 
ภาพท่ี 71 ลายครุฑวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว 
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ภาพท่ี 72 ลายเทวดาของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว 
 

 
 
ภาพท่ี 73 ลายเสือของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว 
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ภาพท่ี 74 ซุมประตูของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว 
 

 
 
ภาพท่ี 75 คันทวยของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว 
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 10. วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 

  10.1 ท่ีตั้ง 
   ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 
  10.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทสรางข้ึนในป พ.ศ.2467 และมาบูรณะอีก
คร้ังในป พ.ศ.247416 หันหนาไปทางทิศตะวันตก เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอาคารเปนทรงจัตุรมุข 
แตมีมุขโถงท่ีมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา มีทางเขาออกท้ังสามดานของอาคาร (ภาพท่ี 76-77) 
ภายในอาคารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไวบริเวณกึ่งกลาง มีทางเดินโดยรอบรอยพระพุทธบาท 
(ภาพท่ี 78) และมีจารึกระบุปท่ีบูรณะวิหารหลังนี้บริเวณเสาภายในวิหาร (ภาพท่ี 79)  
  10.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส 
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือปูนปนปดทองประดับกระจก 
ลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันคือลายกานขดมีการออกชอดอก แตละดานมีลายประธานและลายแทรก
ท่ีแตกตางกันออกไป คือ หนาบันดานทิศตะวันตกใชลายชางเอราวัณใตธรรมจักรเปนลายประธาน 
แทรกดวยลายรามสูรและเมขลา สิงห ครุฑและหนากาล (ภาพท่ี 80) หนาบันดานทิศใตใชลายครุฑ
เปนลายประธานแทรกดวยลายเทวดา (ภาพท่ี 81) สวนหนาบันดานทิศเหนือใชลายเสือเปนลายประธาน
แทรกดายลายสิงห เทพนมและหนากาล (ภาพท่ี 82) ซุมประตูของวิหารหลังนี้ใชซุมทรงบันแถลง
สวนซุมประตูดานทิศเหนือมีการออกแบบเปนพิเศษเนื่องจากมีการใชลายเสือเปนลายประธานของ
หนาบัน (ภาพที่ 83) ซุมหนาตางไมมีการประดับตกแตงใด ๆ คันทวยเปนคันทวยแบบรัตนโกสินทร 
(ภาพท่ี 84)  
 
 
 
 
 

                                                        
 16 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 148. 
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ภาพท่ี 76 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
 

 
 
ภาพท่ี 77 ภายในวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
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ภาพท่ี 78 มณฑปรอยพระพุทธบาทวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
 

 
 
ภาพท่ี 79 จารึกระบุปการสรางในวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
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ภาพท่ี 80 การประดับตกแตงหนาบันดานทิศตะวันตกวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
 

 
 
ภาพท่ี 81 การประดับตกแตงหนาบันดานทิศใตวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
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ภาพท่ี 82 การประดับตกแตงหนาบันดานทิศเหนือวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
 

 
 
ภาพท่ี 83 ซุมประตูของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
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ภาพท่ี 84 คันทวยของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
 
 11. วิหารหลวงวัดเวฬุวนาราม (วัดกูเตา) อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  11.1 ท่ีตั้ง 
   ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  11.2 แผนผัง รูปแบบทางสถาปตยกรรมและการประดับตกแตง 
   วิหารหลวงวัดเวฬุวนาราม (วัดกูเตา) ปจจุบันถูกเปล่ียนใหเปนวิหารหลังใหม 
แตจากภาพถายเกาของวิหารหลังนี้เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีการยกเก็จ
และการลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา มีมุขโถงท่ีมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนาหนาบัน
ประดับชอฟา ใบระกาและหางหงสตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ใชลายกานขดเปนลวดลายหลัก
ในการประดับหนาบันและใชลายเทวดาเปนลายประธานของหนาบัน (ภาพท่ี 85)  
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ภาพท่ี 85 วิหารหลวง (หลังเกา) วัดเวฬุวนาราม  
 (ถายโดยผูวิจัย ณ วัดเวฬุวนาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม เม่ือ พฤษภาคม 2558)  
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 12. วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  12.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 171 บานเชียงม่ัน ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  12.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดเชียงม่ันเปนวิหารขนาด 6 หอง หันหนาไปทางดานทิศตะวนัออก 
บูรณะในป พ.ศ.247616

17เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ัน
หลังคาตามแบบวิหารลานนา มีมุขโถงทั้งดานหนาและดานหลังของอาคาร มุขมีลักษณะเลียนแบบ
วิหารลานนา วิหารมีประตูเขาออกท้ังดานหนาและดานหลังของอาคาร (ภาพท่ี 86-87) โครงสราง
หลังคาเปนโครงสรางไมแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารลานนา (ภาพท่ี 88)  
  12.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชประดับคือไมแกะสลักและการประดับกระจกกระจกท่ี
นํามาใชเรียกวากระจกจืนลวดลายหลักท่ีใชประดับเปนลายกานขดออกชอดอกและมีการแทรกลาย
กระหนกเปลว หนาบันสวนบนสุดใชลายชางเอราวัณใตรูปมงกุฎเปนลายประธาน (ภาพท่ี 89) หนาบัน
ปกนกใชลายเสือเปนลายประธาน (ภาพท่ี 90) สวนลางสุดเปนลายหนุมานและหนากาล (ภาพท่ี 91) 
ซุมประตูของเปนซุมปลายหางวันแบบลานนาตกแตงดวยหนากาลและพรรณพฤกษา ประดับดวย
กระจก ซุมหนาตางเปนซุมปลายหางวันแบบลานนาประดับดวยลายสัตวประจําปเกิด (ภาพท่ี 92) 
คันทวยใชคันทวยแบบลานนาแกะสลักรูปนาค (ภาพท่ี 93)  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 17 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 149. 
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ภาพท่ี 86 วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
 

 
 
ภาพท่ี 87 ภายในวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
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ภาพท่ี 88 โครงสรางมาตางไหมวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
 

 
 
ภาพท่ี 89 การประดับลายชางเอราวัณหนาบันวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
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ภาพท่ี 90 การประดับลายเสือหนาบันวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
 

 
 
ภาพท่ี 91 การประดับลายหนุมานและหนากาลหนาบันวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
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ภาพท่ี 92 ซุมประตูและหนาตางวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน  
 

 
 
ภาพท่ี 93 คันทวยวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
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 13. วิหารวัดถํ้าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
  13.1 ท่ีตั้ง 
   บานถํ้า หมู 5 ถ.เชียงใหม-ฝาง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาวจ.เชียงใหม 
  13.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารวัดถํ้าเชียงดาวเปนวิหารขนาด 5 หอง หันหนาไปทางดานทิศตะวันออก 
สรางข้ึนในป พ.ศ.247718เปนอาคารกออิฐถือปูน ยกฐานเตี้ย ๆ แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมี
การยกเก็จและการลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา มีมุขโถงท้ังดานหนาและดานหลังของ
อาคารมุขมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา วิหารมีประตูเขาออกท้ังดานหนาและดานหลัง (ภาพที่ 
94-95) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไมและใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหาร
แบบลานนา (ภาพท่ี 96)  
  13.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่ว ประดับชอฟา ใบระกา หางหงส 
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 97) เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือปูนปน ลวดลาย
หลักท่ีใชประดับหนาบันคือลายกานขด มีการออกชอดอกแตออกแบบใหกานมีลักษณะท่ีบาง ลวดลาย
แทรกใชลายเทวดาเปนลายประธานแลวแตกลายพรรณพฤกษาออกมา (ภาพท่ี 98) ซุมประตูเปนซุม
ทรงบันแถลงประดับลายพรรณพฤกษา ประดับรูปครุฑไวตรงสวนบนสุดของซุม (ภาพที่ 99) หนาตาง
ไมมีการประดับตกแตงใด ๆ มีเพียงการเจาะเปนชองหนาตางเทานั้คันทวยเปนคันทวยหูชางแบบ
ลานนามีลวดลายเปนรูปนาค (ภาพท่ี 100)  
 
 
 
 
 
 

                                                        
 18 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 120. และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 
พระครูบาเจาศรีวิชัย นักบญุแหงลานนาไทย, กรุงเทพฯ: คลังวิชา, 2542), 111. 
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ภาพท่ี 94 วิหารวัดถํ้าเชียงดาว 
 

 
 
ภาพท่ี 95 ภายในวิหารวัดถํ้าเชียงดาว 
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ภาพท่ี 96 โครงสรางมาตางไหมวิหารวัดถํ้าเชียงดาว 
 

 
 
ภาพท่ี 97 การประดับโกงค้ิววิหารวัดถํ้าเชียงดาว 
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ภาพท่ี 98 การประดับหนาบันดวยลายเทวดาวิหารวัดถํ้าเชียงดาว 
 

 
 
ภาพท่ี 99 ซุมประตูวิหารวัดถํ้าเชียงดาว 
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ภาพท่ี 100 คันทวยวิหารวัดถํ้าเชียงดาว 
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 14. วิหารหลวงวัดดอยกอม อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

  14.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 177 หมู 6 บานดอยกอม ถ.ล้ี-ลําพูน ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน 
  14.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดดอยกอมเปนวิหารขนาด 5 หอง สรางข้ึนในป พ.ศ.2477 หันหนา
ไปทางทิศตะวันตก เปนอาคารกออิฐถือปูนยกฐานเต้ีย ๆ แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมเก็จและ
ลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา  มีมุขโถงท้ังดานหนาของอาคารเพียงดานเดียว มุขมีลักษณะ
เลียนแบบวิหารลานนา วิหารมีประตูเขาออกทางดานหนาวิหารดานเดียว (ภาพที่ 101-102) โครงสราง
หลังคาเปนโครงสรางไม ยังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารแบบลานนา 
(ภาพท่ี 103)  
  14.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส 
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใช ในการประดับหนาบันคือปูนปน ลวดลายหลักท่ีใช
ประดับหนาบันคือกานขด มีการออกชอดอกแตออกแบบใหกานมีลักษณะที่บาง ใชลายเทวดาเปน
ลายประธานแลวแตกลายพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 104-105) ซุมประตูเปนทรงบันแถลงตกแตงดวย
ลายพรรณพฤกษาโดยใชลายดอกไมเปนลายประธาน (ภาพท่ี 106) เหนือซุมประตูประดับรูปเทวดา
พรอมท้ังจารึกอักษรลานนาและภาษาไทยความวา “พระศรีวิไชยาชะนะวัดบุญเรืองบานปาง ผูเปน
อาธิตนแหงนิกายแลการปฏิสังขรณพระสาสนาในปจจุบันสมัยแต พ.ศ.2464 ตลอด พ.ศ.2476 ส้ินเงิน 
800,000 รูปเศษ” (ภาพที่ 107) ซุมหนาตางไมมีการตกแตงใด ๆ คันทวยเปนคันทวยแบบลานนา 
(ภาพท่ี 108)  
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ภาพท่ี 101 วิหารหลวงวัดดอยกอม 
 

 
 
ภาพท่ี 102 ภายในวิหารหลวงวัดดอยกอม 
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ภาพท่ี 103 โครงสรางมาตางไหมวิหารหลวงวัดดอยกอม 
 

 
 
ภาพท่ี 104 การประดับลายเทวดาวิหารหลวงวัดดอยกอม 
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ภาพท่ี 105 การประดับตกแตงหนาบันวิหารหลวงวัดดอยกอม 
 

 
 
ภาพท่ี 106 ซุมประตูวิหารหลวงวัดดอยกอม 
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ภาพท่ี 107 จารึกเหนือซุมประตูวิหารหลวงวัดดอยกอม 
 

 
 
ภาพท่ี 108 คันทวยวิหารหลวงวัดดอยกอม 
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 15. วิหารหลวงวัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  15.1 ท่ีตั้ง 
   ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมืองจ.เชียงใหม 
  15.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดดับภัยเปนวิหารขนาด 5 หอง หันหนาไปทางทิศตะวันออก 
เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหาร
แบบลานนามีมุขโถงเฉพาะดานหนาของวิหาร มุขมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา วิหารมีประตู
เขาออกสองทางคือดานหนากับดานขาง (ภาพท่ี 109-110) โครงสรางหลังคาภายในใชโครงสราง
หลังคาไมและใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามแบบวิหารลานนา (ภาพท่ี 111)  
  15.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ใชเทคนิคไมแกะสลักประดับกระจกในการตกแตงหนาบัน ลวดลาย
หลักท่ีใชประดับหนาบันเปนลายกานขด มีการออกชอดอก (ภาพท่ี112-113) หนาบันสวนบนสุดใช
ลายดอกไมเปนลายประธาน ประดับรูปเสือขนาบทั้งสองดาน (ภาพที่ 114) ซุมประตูดานหนาของ
วิหารทําเปนรูปแบบเดียวกันกับซุมประตูของวิหารลายคําวัดพระสิงห จ.เชียงใหมมีลักษณะเปนซุมโขง
แบบลานนา ประดับลายกาบบนกาบลางและประจํายามอก มีซุมวงโคงดานบน ประดับลายหงส 
และนาค18

19 คันทวยของวิหารใชคันทวยหูชางแบบลานนาแกะสลักรูปดอกไมประกอบกบัลายกระหนก 
(ภาพท่ี 115)  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 19 จิรศักดิ์ เดชวงศญา, “วัดพระสิงห ศูนยกลางพุทธศาสนาแหงหนึ่งในลานนาไทย  
ศึกษาจากโบราณวัตถุสถาน,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาโบราณคด ี
สมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวทิยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 30. 
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ภาพท่ี 109 วิหารหลวงวัดดับภัย 
 

 
 
ภาพท่ี 110 ภายในวิหารหลวงวัดดับภัย 
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ภาพท่ี 111 โครงสรางมาตางไหมวิหารหลวงวัดดับภัย 
 

 
 
ภาพท่ี 112 การประดับตกแตงหนาบันวิหารหลวงวัดดับภัย 
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ภาพท่ี 113 การประดับตกแตงหนาบัน วิหารหลวงวัดดับภัย 
 

 
 
ภาพท่ี 114 การประดับรูปเสือวิหารหลวงวัดดับภัย  
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ภาพท่ี 115 คันทวยวิหารหลวงวัดดับภัย 
 
 16. วิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง) อ.ล้ี จ.ลําพูน 

  16.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 4/1 บานปาง หมู 1  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ลําพูน 
  16.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง) เปนวิหารท่ี
บูรณะข้ึนใหมในป พ.ศ.2478-248119

20 เปนวิหารขนาด 5 หอง หันหนาไปทางทิศตะวันออก เปนอาคาร 
กออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดชั้นของหลังคาตามแบบวิหารลานนา 
มีมุขโถงท้ังดานหนาและดานหลังของอาคาร มุขมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา วิหารมีประตูเขา

                                                        
 20 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 64-65. 
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ออกท้ังดานหนาและดานหลัง (ภาพท่ี 116-117) โครงสรางหลังคาภายในอาคารเปนโครงสรางแบบ
รัตนโกสินทร (ภาพท่ี 118)  
  16.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส 
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ใชเทคนิคปูนปนประดับกระจกในการตกแตงหนาบัน ลวดลายหลัก
ท่ีใชประดับเปนลายกานขดออกชอดอก ลายแทรกใชลายดอกไมเปนลายประธาน (ภาพท่ี 119-120) 
มีการประดับรูปเสือไวเปนสัญลักษณนักษัตรแทนตัวครูบาศรีวิชัย (ภาพท่ี 121) ประดับดวยตัวลวง
ตามขอบของสวนโกงค้ิว (ภาพท่ี 122) ซุมประตูและหนาตางเปนแบบลานนา (ภาพท่ี 123) คันทวย
เปนทวยหูชางตามแบบวิหารลานนา (ภาพท่ี 124)  
 

 
 
ภาพท่ี 116 วิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง)  
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ภาพท่ี 117 ภายในวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง)  
 

 
 
ภาพท่ี 118 โครงสรางหลังคาวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง)  
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ภาพท่ี 119 การประดับหนาบันวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง)  
 

 
 
ภาพท่ี 120 การประดับหนาบันวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง)  
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ภาพท่ี 121 การประดับรูปเสือวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง)  
 

 
 
ภาพท่ี 122 การประดับตัวลวงวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง)  
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ภาพท่ี 123 ซุมประตูและหนาตางวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง)  
 

   
 
ภาพท่ี 124 คันทวยวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง (วัดบานปาง)  
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 17. วิหารหลวงวัดจามเทวี อ.เมือง จ.ลําพูน 

  17.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 123 หมู 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน  
  17.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดจามเทวีเปนวิหารขนาด 6 หอง หันหนาไปทางดานทิศตะวันออก 
เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ไมยกเก็จและลดชั้นของหลังคาตามแบบ
วิหารลานนา มีมุขโถงท้ังดานหนาและดานหลังของอาคาร มุขมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา 
(ภาพท่ี 125-126) วิหารมีประตูเขาออกท้ังดานหนาและดานหลังของอาคาร จารึกระบุวา “พระครูบา 
ศรีวิชัยสรางเม่ือ พ.ศ.2480”อยูดานหลังพระประธาน (ภาพท่ี 127) โครงสรางหลังคาเปนโครงสราง
แบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 128)  
  17.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส 
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือการปนปูนประดับกระจก 
ลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันคือลายกานขด มีการออกชอดอกแตออกแบบใหกานมีลักษณะท่ีบาง 
ลายแทรกใชลายเทวดาเปนลายประธานแลวแตกลายพรรณพฤกษาออกมา (ภาพที่ 129-130) มีการ
ประดับรูปเสือไวเปนสัญลักษณนักษัตรแทนตัวครูบาศรีวิชัย (ภาพที่ 131) ซุมประตูเปนซุมประตู
ทรงบันแถลงประดับลายพรรณพฤกษาและเทวดา ซุมหนาตางเปนทรงบันแถลงประดับรูปสัตวตาง ๆ 
(ภาพท่ี 132) คันทวยท่ีเปนแบบหูชางรูปนาคตามแบบวิหารลานนา (ภาพที่ 133)  
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ภาพท่ี 125 วิหารหลวงวัดจามเทวี 
 

 
 
ภาพท่ี 126 ภายในวิหารหลวงวัดจามเทวี 
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ภาพท่ี 127 จารึกดานหลังพระประธานวิหารหลวงวัดจามเทวี 
 

 
 
ภาพท่ี 128 โครงสรางหลังคาวิหารหลวงวัดจามเทวี  
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ภาพท่ี 129 การประดับลายเทวดาหนาบันวิหารหลวงวัดจามเทวี 
 

 
 
ภาพท่ี 130 การประดับตกแตงหนาบันวิหารหลวงวัดจามเทวี 
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ภาพท่ี 131 การประดับลายเสือหนาบันวิหารหลวงวัดจามเทวี 
 

   
 
ภาพท่ี 132 ซุมประตูและหนาตางวิหารหลวงวัดจามเทวี 
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ภาพท่ี 133 คันทวยวิหารหลวงวัดจามเทวี 
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วิเคราะหรูปแบบกลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและรัตนโกสินทร  
 1. แผนผังอาคาร รูปแบบทางสถาปตยกรรมและโครงสรางอาคาร 

  1.1 แผนผังอาคารและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   แผนผังอาคารของวิหารในกลุมนี้สวนใหญจะมีลักษณะอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
ไมยกเก็จและการลดชั้นของหลังคาตามแบบวิหารลานนา 2 0

21มักมีการออกมุขในลักษณะมุขโถง 21

22 
สวนใหญจะมีมุขท้ังดานหนาและดานหลังของอาคาร เชน วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
จ.ลําปางแตวิหารบางหลังมีการออกมุขเพียงดานหนาของอาคารเทานัน้ เชน วหิารพระพทุธวดัพระธาตุ
หริภุญชัย จ.ลําพูน อยางไรก็ตามมุขของวิหารท้ังหมดในกลุมนี้จะมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา 
คือ มีหนาบันปกนกและการประดับโกงคิ้ว 22

23 แผนผังภายในอาคารสวนใหญจะมีการวางแนวเสา
จํานวนสองแนวไวกึ่งกลางอาคาร วางฐานชุกชีท่ีใชประดิษฐานพระพุทธรูปประธานไวดานในสุด  
 
 
 
 
 

                                                        
 21 วิหารลานนาท่ัวไปมักนิยมสรางอาคาร 5-9 หอง กวาง 3 หอง วางอาคารในแนวแกน 
ตะวนัออก-ตะวันตก แตละหองมีสวนเคร่ืองบนหรือเคร่ืองหลังคาท่ีประกอบดวยหลังคาจ่ัวและ 
หลังคาปกนก มีการลดช้ันของหลังคาท่ีเรียกวา “ซด” โดยดานหนาลดสองช้ันคือลดท่ีมุขหนา  
(หองท่ี 1 ) มุขรอง (หองท่ี 2 ) สวนหลังคาประธาน (หองท่ี 3) และ (หองท่ี 4 ) ไมมีการลด สวนทาง 
ดานหลังจะลดที่มุขหลัง (หองท่ี 5 ) ซ่ึงการลดมุขนั้นจะสัมพันธกับลักษณะผังพืน้ของวิหารและ 
ตําแหนงเสา โครงสรางจั่วและความสูงของหลังคา จาก วรลัญจก บุณยสุรัตน, พุทธสถาปตยกรรม 

ลานนา: วิหาร อุโบสถ หอธรรม, (เชียงใหม: โครงการลานนาคดีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม,  
2557), 222. 
 22 มุขไมมีฝา นิยมสรางสําหรับอุโบสถหรือวิหาร จาก สันติ เล็กสุขุม, งานชาง คําชาง 

โบราณ, พิมพคร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: มติชน,2557), 190. 
 23 องคประกอบสถาปตยกรรมสวนท่ีเปนแผงประดับติดใตข่ือมุขดานสกดัของอาคาร  
ทําหนาท่ีเชนเดียวกับแผงท่ีเรียงวารวงผ้ึงในสถาปตยกรรมภาคกลาง จาก โชติ กัลยาณมิตร, 
พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปะเกี่ยวเนื่อง, พิมพคร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,2547), 80. 
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   วิหารบางหลังในกลุมนี้มีการออกแบบแผนผังอาคารรูปแบบพิเศษ คือ การ
ออกแบบแผนผังแบบวิหารลานนาท่ีมีมุข “หนาสามหลังสอง” ของวิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม 
การออกแบบอาคารทรงจัตุรมุขของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาท ตากผา จ.ลําพูน อยางไร
ก็ตามวิหารทั้งสามหลังนี้ยังคงออกมุขท่ีมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา  
   วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผามีแผนผังอาคารเปนทรงจัตุรมุข
รูปแบบเชนนี้ปรากฏมากอนแลวท่ีอุโบสถวัดภูมินทร อ.เมือง จ.นาน ซ่ึงอุโบสถหลังนีไ้ดรับการบูรณะ
คร้ังใหญโดยเจาอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ.241723

24 (ภาพที่ 134) รูปแบบวิหารรอยพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทตากผาอาจไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบอาคารมาจากศิลปะรัตนโกสินทร
เชน อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ ท่ีออกแบบโดยสมเด็จฯเจาฟา กรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) 24

25 (ภาพท่ี 135) อีกตัวอยาง
คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ซ่ึงสรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) พระท่ีนั่งองคนี้ถูกใชเปนท่ีประทับและเสด็จออกวาราชการ 
รวมท้ังเปนสถานท่ีตั้งพระศพของเจานายช้ันสูง25

26 (ภาพท่ี 136)  
   วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน เปนวิหารเพียงหลังเดียวท่ีมีพาไล
รอบอาคาร รูปแบบอาคารเชนนี้ไมปรากฏในสถาปตยกรรมลานนาแตเปนอิทธิพลของศิลปะ
รัตนโกสินทรท่ีเปนพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 3) 26

27 
 
 
 
 
 

                                                        
 24 น ณ.ปากน้ําและแสงอรุณ กนกพงศชัย, วัดภูมินทรและวัดหนองบัว, (กรุงเทพฯ:  
เมืองโบราณ, 2529), 9. 
 25 สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2548), 200. 
 26 นพดล ปาละประเสริฐ, พระราชวัง 3 แควน, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2557),  209. 
 27 สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,  
2548), 47. 
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 การที่ครูบาศรีวิชัยนํารูปแบบศิลปะรัตนโกสินทรมาประยุกตใชในการบูรณะวิหารหลังนี้
สอดคลองกับประวัติของครูบาศรีวิชัยตอนท่ีครูบาศรีวิชัยถูกมาสอบสวนท่ีกรุงเทพฯเนื่องจากตอง
อธิกรณในป พ.ศ.246327

28 และนาจะไดรับอิทธิพลการออกแบบอาคารมาจากกลุมสถาปตยกรรมท่ี
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ดังขอความวา 
 

 “...การท่ีผูใสโทษฟองหาทาน หื้อทานไดทะรงทุกขทรมานรางกาย ทานบไดผูกใจแก
ผูนึ่งผูใด น้ําใจทานบัวบริสุทธิ์ เปนด่ังเจาวิทูรบัณฑิตน้ันแหละ แลวกลับแสดงความยินดีตอ 
พระครูเจาทังหลายวา ท่ีพระครูเจาไดสงตัวขาเจาลงไปกรุงเทพฯ เพื่อเปนเหตุหื้อขาเจาได
ไปรูหันยังมหานครอันใหญและไดไปเผาสมเด็จพระมหาสมณะ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
เซิ่งสําเร็จราชการพุทธการฝายสงฆท่ัวพระราชอาณาเขต และไดไปนมัสการพระแกวบัวระกต
และพระบาท แลพระธาตุหลายตําบลก็เหมือนพระครูเจาทังหลายชวยชักนําหื้อขาเจาไดเถิง
ท่ีใหญยิ่ง…” 28

29 
 
 เม่ือเปรียบเทียบแผนผังวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยแลวสามารถเปรียบเทียบรูปแบบ
ไดกับอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ ที่มีการทําพาไลและใชเสาพาไลในการรองรับ
น้ําหนักหลังคาในลักษณะเดียวกัน (ภาพท่ี 137-138) รูปแบบอาคารท่ีมีพาไลนี้ไมเปนท่ีนิยมในงาน
บูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยมากนักเนื่องจากวิหารหลังอ่ืน ๆ ไมมีการทําพาไลรอบวิหารอีก 
 
 
 
 
 
                                                        
 28 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 120. และ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 
พระครูบาเจาศรีวิชัย นักบญุแหงลานนาไทย, (กรุงเทพฯ: คลังวิชา, 2542), 57 

 29 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 120.  
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ภาพท่ี 134 อุโบสถวัดภูมินทร อ.เมือง จ.นาน 
 

 
 
ภาพท่ี 135 อุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 136 พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 
 

 
 
ภาพท่ี 137 อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 138 แผนผังอาคารท่ีมีการทําพาไลของอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ซาย)  
 และวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน (ขวา)  
 

  1.2 โครงสรางอาคาร 
   วิหารทั้งหมดในกลุมนี้เปนอาคารกออิฐถือปูนท้ังหมดซ่ึงแตกตางจากวิหารลานนา
ในอดีตท่ีนิยมนําไมสักมาสรางวิหาร29

30 เทคนิคท่ีนํามาใชในการสรางวิหารเปนเทคนิคสมัยใหมท่ีทํา
ใหสามารถสรางวิหารไดหลังใหญอยางท่ีไมเคยมีมากอนในลานนา การสรางวิหารในลักษณะกออิฐ
ถือปูนมีมากอนในชวงกอนหนาแลว เชน วิหารลายคําวัดพระสิงห จ.เชียงใหม 30

31 (ภาพที่139) 
โครงสรางหลังคา 
 
 

                                                        
 30 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 26. 
 31 ศิลปะรัตนโกสินทรเร่ิมเขามามีบทบาทในลานนาต้ังแตอาณาจักรลานนาข้ึนตรงตอ
กรุงเทพฯ ปรากฏชัดเจนในชวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ชวงตนถึง 
กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ดูใน ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะลานนา, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556),173-174. 
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   ภายในยังคงใชโครงสรางไมและยังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบ
ของวิหารลานนาอยู 3 1

32วิหารบางหลังท่ีมีขนาดอาคารขนาดใหญจะมีการเสริมคานคอนกรีตเพ่ิมเติม
เขาไปดวยเพื่อความแข็งแรงของอาคารซ่ึงเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณ
ของครูบาศรีวิชัยเนื่องจากพบไดในวิหารหลาย ๆ หลัง เชน วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
จ.ลําปาง, วิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม เปนตน 
 

 
 
ภาพท่ี 139 วิหารลายคําวัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 32 ข่ือมาตางไหม” นําช่ือมาจากลักษณะการบรรทุกผาไหมบนหลังมาไปขายของพอคา 
ตางในลานนา ดูในวรลัญจก บุณยสุรัตน,“การศึกษาหนาบันวิหารลานนาในจังหวดัเชียงใหม,”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 53. 
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 2. การประดับตกแตง 

  2.1 หนาบัน 
   การประดับตกแตงหนาบันของวิหารในกลุมนี้สวนใหญจะใชเทคนิคไมแกะสลัก
ปดทองและการประดับกระจกในการประดับตกแตงหนาบัน เชน วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา 
นอกจากเทคนิคการประดับหนาบันท่ีกลาวมาแลวยังมีการใชปูนปนในการประดับตกแตงหนาบัน 
เชน วิหารวัดถํ้าเชียงดาว จ.เชียงใหม นอกจากนี้ยังมีการใชเทคนิคพิเศษที่วิหารรอยพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทตากผา จ.ลําพูน คือการประดับกระจกแลวขัดพื้นผิวใหเรียบ ซ่ึงเทคนิคการประดับ
เชนนี้ปรากฏนอยมากในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย  
   วิหารบางหลังท่ีมีการใชเทคนิคการประดับกระจกในการประดับหนาบันบางหลัง
จะนํากระจกจืนมาใชในการประดับตกแตง32

33 การใชกระจกจืนมาประดับตกแตงหนาบันของวิหาร
ในกลุมนี้จะพบไดในวิหารที่สรางหรือบูรณะในชวง พ.ศ.2463-2466 เปนสวนใหญหรือวิหารท่ีมี
ความสําคัญ มีงบประมาณในการบูรณะมาก เชน วิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม, วิหารหลวง
วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จ.ลําปาง, วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 140) เปนตน 
   กระจกจืนเปนกระจกท่ีนํามาใชในงานประดับตกแตงวิหารในลานนาในชวง
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 24 มากอน เชน วิหารวัดปราสาท จ.เชียงใหม ,วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น 
จ.ลําปาง, วิหารวัดหางดง จ.เชียงใหม เปนตน วิหารวัดปราสาทมีการสรางในชวงสมัยของพระยาธรรม
ลังกาซ่ึงมีพระยาหลวงสามลาน (หนานขัติยะ) เปนประธานในการสรางวหิารในป พ.ศ.2366 ดงัปรากฏ
ในบันทึกวา  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 33 คําวา “จืน” หมายถึงโลหะท่ีทํามาจากดีบุกหรือตะก่ัวระบายสีขุนทึบงานชางลานนา 
นิยมนํามาใชบุประกอบฉากหลังของงานไมปดทอง จาก เพ็ญสุภา สุขคตะ, “แกวจนืvs แกวอังวะ  
อวสานแหงกระจกสี,” มติชนสุดสัปดาห, 34, 1750 (28 กุมภาพนัธ-6 มีนาคม 2557) : 82. 
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“...วัดปราสาท ขาก็สรางพระวิหาร ขาทาน ปราสาทโขง พระเจากนตูวิหารก็ไดทานแลว...”34 สัมพันธกับ
จารึกท่ีเขียนไวท่ีฝาผนังดานทิศใต อานไดวา “จุลศักราช 1185 ตัว ปฉลู สนํากัมโภชทีไกร ไทยภาษา
วาปกาเม็ด”  ซ่ึงนาจะเปนปท่ีมีการสรางวิหารหลังนี้ ตรงกับป พ.ศ.236634

35 (ภาพท่ี 141-142) วิหาร
วัดคะตึกเชียงม่ัน จ.ลําปาง มีประวัติวาสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.2375 ตามจารึกระบุปการสรางท่ีอยูดานหนา
วิหารและจารึกท่ีอยูดานหลังวิหารซ่ึงเปนอักษรธรรมลานนา35

36 (ภาพท่ี 143-144) สวนวิหารวัดหางดง
ไมปรากฏหลักฐานการสราง แตจากหลักฐานทางศิลปกรรมมีลักษณะคลายกับวิหารวัดตนเกวน 
อ.หางดง จ.เชียงใหม ท่ีมีประวัติวาสรางราวตนพุทธศตวรรษท่ี 25 ดังนั้นวิหารวัดหางดงก็ควรมีอายุ
ใกลเคียงกัน36

37 (ภาพท่ี 145-146)  
   กระจกจืนมีสีจํากัดอยูเพียงไมกี่สี โดยการผลิตตองเตรียมกอนยาสีท่ีเปนหินสี
เนื้อออนหรือท่ีคนไทยเรียกวา“ยาแขก” นํามาทุบ บดในโกรงจนละเอียดเปนผงแลวนําไปเผาไฟ 
เม่ือยาแขกโดนความรอนจะหลอมตัว พอเย็นลงสีก็จะเกาะกับแผนตะก่ัว37

38 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 34 พระครูชินวงศานุวัตร (สิงหโต ชินวังโส), วัดปราสาทและบันทึกพระยาหลวง 

สามลาน, (เชียงใหม: พระสิงหการพิมพ, 2528), 13. และ สุรชัย จงจิตรงาม, คูมือทองเที่ยว-เรียนรู 
ลานนา, (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2549), 34. 
 35 วรลัญจก บุญยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 207. 
 36 เร่ืองเดียวกัน, 225. 
 37 วรลัญจก บุญยสุรัตน, “การศึกษาหนาบันวิหารลานนาในจังหวัดเชียงใหม,”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 88. 
 38 เพ็ญสุภา สุขคตะ, “แกวจนืvs แกวอังวะ อวสานแหงกระจกสี,” มติชนสุดสัปดาห, 34, 
1750 (28 กุมภาพันธ-6 มีนาคม 2557) : 82. 
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   เทคนิคการทํากระจกจืนมีจุดกําเนิดมาจากอาหรับ สงอิทธิพลมายังอินเดียและจีน
ผานเสนทางสายไหม จนเม่ือเขามาสูลานนาก็ไดมีการประยุกตวัสดุ จากของเดิมของชาวตะวันออกกลาง
ท่ีนิยมดาดพื้นหลังดวยทองหรือเงินมาเปนตะก่ัวเพราะเปนวัสดุท่ีหางายและมีราคาถูกกวากระจกจนื 
เปนกระจกท่ีมีคุณสมบัติสามารถดัดและตัดแผนกระจกไดตามตองการ 3 8

39 ถึงแมวาวิหารท่ีเปนงาน
บูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยจะมีการนําวัสดุสมัยใหมมาใชในการสรางหรือประดับตกแตงวิหาร
หรือนําลวดลายแบบรัตนโกสินทรมาใชอยูบาง แตก็ยังคงรักษางานชางแบบพื้นบานลานนาเดิมโดย
การนํากระจกจืนมาใชในการประดับตกแตงหนาบันดวย 
 

 
 
ภาพท่ี 140 การประดับตกแตงหนาบันดวยกระจกจืนหนาบันวิหารหลวงวัดพระสิงห 
 
 
 
 

                                                        
 39 อุษณีย ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชมุชนรอบวัดพมา-ไทใหญใน 

นครลําปาง, (เชียงใหม: ศูนยโบราณคดีภาคเหนือ มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2554), 111.และ เพ็ญสุภา  
สุขคตะ, “แกวจืนvs แกวอังวะ อวสานแหงกระจกสี,” มตชินสุดสัปดาห, 34, 1750 (28 กุมภาพนัธ- 
6 มีนาคม 2557) : 82. 
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ภาพท่ี 141 วิหารวัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม 
 

 
 
ภาพท่ี 142 การประดับตกแตงหนาบันดวยกระจกจืนหนาบันวิหารวัดปราสาท 
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ภาพท่ี 143 วิหารวัดคะตึกเชียงม่ัน อ.เมือง จ.ลําปาง 
 

 
 
ภาพท่ี 144 การประดับตกแตงหนาบันดวยกระจกจืนหนาบันวิหารวัดคะตึกเชียงม่ัน 
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ภาพท่ี 145 วิหารวัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม 
 

 
 
ภาพท่ี 146 การประดับตกแตงหนาบันดวยกระจกจืนหนาบันวิหารวัดหางดง 
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   ลวดลายหลักท่ีใชในการประดับหนาบันท่ีนิยมที่สุดในวิหารกลุมนี้ คือ ลาย
กานขดออกชอดอก39

40 วิหารสวนมากจะเพิ่มลายแทรกเขาไปดวยโดยแตละแหงจะมีการเพ่ิมลายแทรก
ท่ีไมเหมือนกัน วิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม เปนหนึ่งในวิหารในกลุมนี้ท่ีใชลายกานขดใน
การประดับหนาบันแตมีความพิเศษท่ีแตกตางจากวิหารหลังอ่ืน ๆ คือ มีการแทรกลายกระหนกเปลว
เพิ่มเขาไปดวยซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรไดอยางชัดเจน รูปแบบดังกลาวสามารถ
เปรียบเทียบไดกับหนาบันอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ภาพที่ 147-148) นอกจาก
วิหารหลวงวัดพระสิงหแลวยังมีวิหารหลังอ่ืน ๆ อีกท่ีใชลายกานขดเปนลวดลายหลักในการประดับ
หนาบันเชน วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน จ.เชียงใหม นอกจากลายกานขดแลวยังมีลายเครือเถาแตจะพบได
จํานวนไมมากนัก40

41เชน วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา, วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
จ.ลําปาง (ภาพท่ี 149) เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 40 ลายกานขด คือ ลายท่ีมีโครงสรางหลักเปนการขดมวนเปนกนหอย ใน 
สมัยรัตนโกสินทรนิยมผูกลายนี้ไวในกรอบดูในสันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย,  
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 112. 
 41 ลายเครือเถามักเขียนไวในแนวต้ังคดโคง สวนโคงแตะกันหรือสอดสลับคลายการพัน 
เกี่ยวของเถาวลัย ดูใน สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547),  
109. 
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ภาพท่ี 147 การประดับลายกานขดหนาบันวิหารหลวงวัดพระสิงห 
 

 
 
ภาพท่ี 148 การประดับลายกานขดหนาบันอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 149 การประดับลายเครือเถาหนาบันวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 
   การประดับหนาบันของวิหารในกลุมนี้ยังมีการเพ่ิมลายแทรกอ่ืน ๆ ไมวาจะเปน
ลายรูปบุคคลหรือลายรูปสัตว เชน ลายครุฑลายพระนารายณทรงครุฑ พบไดในวิหารหลาย ๆ หลัง 
สวนมากมักใชเปนลายประธานของหนาบันวิหารหลังนั้น ๆ เชน วิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม, 
วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา (ภาพท่ี 150-151)  
   การประดับหนาบันดวยลายพระนารายณทรงครุฑเปนอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร
เปนลวดลายท่ีไมเคยปรากฏมากอนในวิหารแบบลานนาพื้นบาน การประดับลายดังกลาวเคยปรากฏ
มากอนแลว เชน วิหารหลวงวัดบุญวาทย จ.ลําปาง ซ่ึงตามประวัติกลาววาในป พ.ศ.2455 เจาบุญวาทย
วงศมานิต เจาผูครองนครลําปางเห็นความชํารุดทรุดโทรมของวิหารหลวงหลังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



 134

จึงใหรื้อวิหารหลังดังกลาวแลวใหหลวงประสานไมตรีราษฎร ผูเปนนายชางลงไปลอกแบบอยาง
พระอารามหลวงในกรุงเทพฯ มาสรางวิหารหลวงวัดบุญวาทยข้ึนมาใหม 4 1

42 (ภาพท่ี 152-153) จาก
กรณีวิหารหลวงวัดบุญวาทยแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรอยางชัดเจน 
   สัญลักษณพระนารายณทรงครุฑในศิลปะรัตนโกสินทรหมายถึงสัญลักษณของ
กษัตริยโดยปกติแลวจะเปนวัดท่ีกษัตริยเปนผูสราง 4 2

43 ตัวอยางเชน หนาบันอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม กรุงเทพฯ ดังนั้นการประดับหนาบันวิหารในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยนาจะ
ไดแรงบันดาลใจมาจากศิลปะรัตนโกสินทร ประกอบกับหนาบันดานทิศตะวันออกของอุโบสถ
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามยังใชลายนารายณทรงครุฑประดับหนาบัน ซ่ึงเปนงานออกแบบท่ีสําคัญ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) โดยสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศ43

44 (ภาพท่ี 154)  
   การปรับเปล่ียนงานชางของลานนาท่ีมีงานชางรัตนโกสินทรเขามาผสมสวนหนึ่ง
นาจะมาจากชนช้ันนําในสังคมของลานนาในขณะน้ันดวย เห็นไดจากการบูรณะวิหารหลวงวัดพระสิงห 
จ.เชียงใหม ท่ีเจาแกวนวรัฐและเจาดารารัศมีมีดําริจะบูรณะวิหารหลวงวัดพระสิงหจึงไดนิมนตครูบา 
ศรีวิชัยมาเปนประธานในการบูรณะโดยมีขุนวิจารณซ่ึงเปนชางหลวงจากกรุงเทพฯมารวมเปนสวนหนึ่ง
ในคร้ังนี4้4

45การประดับหนาบันวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยอาจนําแตเพียงรูปแบบ
ของงานประดับมาเพียงอยางเดียวโดยท่ีไมเขาใจถึงเร่ืองของคติหรือความหมายของงานประดับก็ได 
ดังคํากลาวของสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศวา 
 
 

                                                        
 42 สุรชัย จงจิตรงาม, ลานนา Art & Culture, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 135.  
และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ทรัพยากรการทองเที่ยวไทยชดุภาคเหนือเลม 14 ลําปาง,  
(กรุงเทพฯ: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2556), 49. 
 43 ศักดิ์ชัย สายสิงห, พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและแนวคิดท่ี 

ปรับเปล่ียน, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,2556), 137. 
 44 สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,  
2548), 200. 
 45 สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, พิมพคร้ังท่ี 4, (กรุงเทพฯ:  สํานกัพิมพ 
ศรีปญญา, 2552), 348. 
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“...ในการที่ทําหนาบันเปนรูปพระนารายณทรงครุฑนั้นหมายเปนพระราชลัญจกรของพระเจาแผนดิน
ซ่ึงพระองคเปนผูสรางวัดนั้น...ไมใชตราของวัด แตผูสรางวัดลางทีก็ไมเขาใจ สําคัญวาหนาบันจะตอง
เปนรูปพระนารายณทรงครุฑก็มีจึงทําบาง...” 45

46 
 

 
 
ภาพท่ี 150 ลายพระนารายณครุฑหนาบันวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 46 สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2548), 47. 
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ภาพท่ี 151 ลายครุฑหนาบันวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 152 วิหารวัดบุญวาทย อ.เมือง จ.ลําปาง 
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ภาพท่ี 153 ลายพระนารายณทรงครุฑวิหารวัดบุญวาทย 
 

 
 
ภาพท่ี 154 ลายพระนารายณทรงครุฑอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ 
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   การประดับลายชางเอราวัณเปนอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร ปรากฏคร้ังแรก
ท่ีหนาบันวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน หลังจากนั้นก็มีการนําลายนี้มาประดับหนาบัน
ดวย เชนวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท จ.ลําปาง (ภาพที่ 155), วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน จ.เชียงใหม 
เปนตน การประดับหนาบันดวยลายชางเอราวัณในศิลปะรัตนโกสินทรเปนแนวคิดเร่ืองศูนยกลางจักรวาล 
ท่ีใชในความหมายวาวัดเปรียบเสมือนสวรรคช้ันดาวดึงสซ่ึงมีสัญลักษณคือพระอินทร ตัวอยางเชน
การประดับลายชางเอราวัณท่ีหนาบันวิหารวัดสุทัศเทพวราราม กรุงเทพฯ46

47 แตวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน
นํามงกุฎมาประดับคูกับชางเอราวัณดวย ลายมงกุฎเปนตราประจําพระองคของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ใชขณะท่ีพระองคทรงผนวช เม่ือข้ึนครองราชยจึงใชประดับ
หนาบันมาโดยตลอด เหตุท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงสรางตราสัญลักษณนี้อาจเนื่องดวยในรัชกาลของพระองค
เปนยุคท่ีเร่ิมเชาสูความเปนสัจนิยมมากข้ึน เม่ือหนาบันท่ีประดับดวยพระนารายณทรงครุฑเปน
สัญลักษณแทนกษัตริย ดังนั้นในสมัยพระองคจึงมีการใชตรามงกุฎดังกลาวแทน 4 7

48การประดับลาย
ชางเอราวัณในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยจึงมีความเปนไปไดวานาจะไดแรงบันดาลใจมา
จากงานประดับท่ีเปนพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับประวัติของครูบาศรีวิชัยในชวงตองอธิกรณคร้ังท่ี 2 ท่ีทานไดเขาเฝาสมเด็จพระมหา
สมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร48

49 การที่ครูบาศรีวิชัย
นําลายดังกลาวมาประดับไวบนหนาบันอาจรับมาเพียงรูปแบบเพียงอยางเดียวโดยท่ีไมเขาใจความหมาย
ของงานประดับก็ได 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 47 ศักดิ์ชัย สายสิงห, พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและแนวคิดท่ี 

ปรับเปล่ียน, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,2556), 218-219. 
 48 เร่ืองเดียวกัน, 190-191. 
 49 พระอานันท พุทธธัมโม, ครูบาเจาศรีวิชัย: นักบุญแหงลานนา ศรีหริภญุชัย,  
(ปทุมธาน:ี สมาคมชาวลําพนู, 2558), 76. 
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ภาพท่ี 155 ลายชางเอราวัณหนาบันดานทิศตะวันตกวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
 
   ลายเทวดาเปนลวดลายหนึ่งท่ีนิยมนํามาประดับหนาบันวิหารในกลุมนี้ซ่ึงเทวดา
นิยมนํามาประดับตกแตงวิหารในลานนามากอนแลว ตัวอยางเชน ลายคําเทวดาท่ีวิหารวัดคะตึกเชียงม่ัน 
จ.ลําปาง (ภาพที่ 156), เทวดาประดับหนาบันวิหารวัดหางดง จ.เชียงใหม (ภาพที่ 157) เปนตน แตส่ิง
ท่ีเปล่ียนไปในงานประดับตกแตงวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยคือมีวิหารบางหลัง
นําเทวดามาเปนลายประธานบนหนาบัน เชน วิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 158), วิหาร
วัดถํ้าเชียงดาว จ.เชียงใหม เปนตน บางแหงก็นําเทวดามาประดับตกแตงไวในตําแหนงปลายของ
สาหรายซ่ึงแสดงถึงการนํารูปแบบมาจากศิลปะรัตนโกสินทรอยางชัดเจน เชน วิหารหลวงวัดพระสิงห 
จ.เชียงใหม (ภาพท่ี159)  
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   ลายพญาวานรเปนลวดลายท่ีเร่ิมปรากฏในชวงพุทธศตวรรษที่ 24 เชน ลายบน
คันทวย (นาคทัณฑ) ของวิหารวัดปราสาท จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 160) ในกรณีการประดับลายนี้อาจจะ
มีความหมายวาการท่ีพระโพธิสัตวเคยเสวยพระชาติเปนลิงเผือกหรือเคยเสวยพระชาติเปนวานรของ
พระโคดมพุทธเจาถึง 10 คร้ังท่ีเมืองหงสาวดี หรืออาจเปนการแสดงเร่ืองราวชาดกพ้ืนบานเร่ือง “หรมาน” 
ซ่ึงดัดแปลงเคาโครงมาจากรามเกียรติ์ของภาคกลาง ซ่ึงเร่ืองหรมานนั้นเปนชาดกท่ีนิยมในลานนา
และสิบสองปนนา และมาเปนท่ีนิยมในชวงสมัยท่ีการปกครองสวนกลางเขามามีอิทธิพลในลานนา49

50 
โดยวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยก็มักจะนําลายหรมานหรือหนุมานน้ีมาประดับ
เปนลายแทรกบนหนาบันดวย เชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท, วิหารพระพุทธวัดพระธาตุ
หริภุญชัย จ.ลําพูน (ภาพท่ี 161) เปนตน 
   ตัวลวงเปนลายท่ีนิยมประดับคันทวย (นาคทัณฑ) ในวิหารลานนา มีลักษณะ
คลายพญานาค มีเขา มีปกคลายมังกร เปนสัญลักษณของสวรรคและความเปนสิริมงคล50

51 เชน วิหาร
วัดคะตึกเชียงม่ันจ.ลําปาง (ภาพท่ี 162), วิหารวัดหางดง จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 163) เปนตน โดยวิหาร
ท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยในกลุมนี้มีการนําตัวลวงมาใชประดับเชนกัน บางแหง
นํามาใชประดับขอบของรวงผ้ึง บางแหงนํามาใชในการประดับหนาบัน บางแหงก็นํามาใชเปนลาย
คันทวย เชน วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา (ภาพท่ี 164), วิหารวัดถํ้าเชียงดาว จ.เชียงใหม, วิหาร
วัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง จ.ลําพูน, วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน (ภาพที่ 165) 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 50 วรลัญจก บุญยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 339. 
 51 เร่ืองเดียวกัน, 306. 
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ภาพท่ี 156 ลายเทวดาวิหารวัดคะตึกเชียงม่ัน 
 

 
 
ภาพท่ี 157 เทวดาประดับหนาบันวิหารวัดหางดง 
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ภาพท่ี 158 ลายเทวดาหนาบันดานหลังวิหารหลวงวัดพระสิงห 
 

 
 
ภาพท่ี 159 การประดับเทวดาปลายสาหรายวิหารหลวงวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 160 คันทวยลายหนุมาน (หรมาน) วิหารวัดปราสาท 
 

 
 
ภาพท่ี 161 ลายหนุมาน (หรมาน) วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 162 คันทวยวิหารวัดคะตึกเชียงม่ัน 
 

 
 
ภาพท่ี 163 คันทวยวิหารวัดหางดง 
 
 



 145

 
 
ภาพท่ี 164 การประดับตัวลวงบริเวณขอบรวงผ้ึงวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 165 การประดับตัวลวงวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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   วิหารเกือบทุกหลังในกลุมนี้มีการนํารูปเสือมาประดับหนาบันดวย โดยวิหาร
แตละแหงจะมีรูปแบบและตําแหนงในการประดับท่ีแตกตางกันออกไป เชน วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
จ.เชียงใหม (ภาพที่ 166), วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา จ.ลําพูน (ภาพที่ 167) 
วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทแกวขาว จ.เชียงใหม เปนตน การนํารูปเสือมาประดับหนาบัน
ของวิหารลานนาในอดีตเพื่อแสดงถึงพละกําลังและอํานาจ แตถาหากเปนงานท่ีสรางในชวงพุทธศตวรรษ
ท่ี 25ความหมายของการประดับรูปเสือจะเปล่ียนแปลงไปเพราะในสมัยนั้นจะมีความนิยมนําภาพ
นักษัตรหรือปเปง สัตวใน 12 ราศี มาประกอบ รูปเสือจึงหมายถึงปขาล (ปยี) ซ่ึงการประดับในท่ีนี้
จะหมายถึงนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย51

52การประดับรูปเสือในท่ีนี้จึงหมายความวาวหิารหลังนัน้ ๆ ครูบา 
ศรีวิชัยเปนผูสรางหรือบูรณะ  
 

 
 
ภาพท่ี 166 การประดับลายเสือหนาบันวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
 
 
 
 
 

                                                        
 52 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 331. 
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ภาพท่ี 167 การประดับรูปเสือของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
   
   ลายท่ีสันนิษฐานวานาจะเปนลายท่ีเกี่ยวของกับนักษัตรอีกลายหน่ึง คือ ลายชาง 
ปรากฏท่ีหนาบันดานทิศตะวันออกวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จ.ลําปาง (ภาพท่ี 168) 
ทางภาคเหนือแทนสัญลักษณประจําปกุนดวยชาง ซึ่งนาจะเปนปที่บูรณะวิหารหลวงหลังนี้ คือ 
พ.ศ.2467 นอกจากลายท่ีกลาวมาแลวยังมีลายอ่ืน ๆ ท่ีนํามาประดับหนาบันในวิหารกลุมนี้อีกซ่ึงนาจะ
เปนการออกแบบพิเศษ เชน วิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม  มีลายแทรกจํานวนมาก เชน นกยูง, 
กวาง, กิเลน, นก, กระรอก เปนตน (ภาพท่ี 169-172) เหตุผลอาจจะมาจากวิหารหลวงวัดพระสิงห
เปนวิหารท่ีไดรับการสนับสนุนในการบูรณะจากเจาแกวนวรัฐและเจาชายาดารารัศมีซ่ึงอาจนําชาง
หลวงมาชวยในการบูรณะในคร้ังนี5้2

53 
 
 
 
 
 

                                                        
 53 พระครูวิทิตศาสนาทร, วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม, พิมพคร้ังท่ี 2,  
(เชียงใหม: ส.ทรัพยการพิมพ, 2548), 46. 
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การประดับตกแตงหนาบันของวิหารในกลุมนี้ยังมีการประดับลายท่ีมีความพิเศษดวย คือ "เร่ืองรามเกียรต์ิ 
ตอน พาลีรบสุครีพ”5 3

54 ปรากฏบนหนาบันวิหารหลวงสองแหง คือ วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา 
(ภาพท่ี 173) และ วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จ.ลําปาง (ภาพท่ี 174)  
 

 
 
ภาพท่ี 168 การประดับลายชางวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 54 กวิฎ ตั้งจรัสวงศ, หนังสือท่ีระลึกพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม, (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร,2558), 22. 
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ภาพท่ี 169 ลายนกยูงวิหารหลวงวัดพระสิงห  
 

 
 
ภาพท่ี 170 ลายกวางวิหารหลวงวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 171 ลายกิเลนวิหารหลวงวัดพระสิงห 
 

 
 
ภาพท่ี 172 ลายนกและกระรอกวิหารหลวงวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 173 การประดับลายพาลีรบสุครีพหนาบันวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 174 ลายพาลีรบสุครีพวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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  2.2 ซุมประตู หนาตาง 
   วิหารในกลุมนี้นิยมประดับตกแตงวิหารดวยซุมประตูแบบรัตนโกสินทรมากท่ีสุด 
โดยซุมทรงบันแถลงเปนซุมท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุด ซุมหนาตางทรงบันแถลง (บรรพแถลง) เปนซุม
ท่ีทําเปนหนาบันจําลอง มีหลังคาหนาจั่วซอนกันสองชั้น ปานลมทําเปนนาคลํายองประดับชอฟา 
ใบระกา หางหงส มีแนวคิดในการออกแบบวาท้ังประตูและหนาตางมีการออกแบบตกแตงให
เหมือนกับอาคารหลังหนึ่ง มีฐานรองรับ มีสวนของกรอบหนาตางคือเสาอาคาร ชองหนาตางคือตัวเรือน 
ซุมคือสวนของหลังคาและทําหลังคาซอนช้ันอันเปนสัญลักษณของปราสาท ดังนั้นซุมประตูและ
หนาตางจึงใชในความหมายของปราสาทเชนกัน54

55 เชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท จ.ลําปาง, 
วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา (ภาพท่ี 175) เปนตน  
   ซุมประตูแบบรัตนโกสินทรอีกแบบท่ีปรากฏในวิหารกลุมนี้ คือ ซุมทรงปราสาท
ซ่ึงเปนซุมท่ีจําลองมาจากปราสาทท่ีทําเปนเรือนยอด คลายกับยอดของปราสาทท่ีประทับของกษัตริย 
แนวคิดของการทําซุมทรงปราสาทยอดน้ีถือวาประตูและหนาตางเปนสัญลักษณของความเปนปราสาท 
ซุมทรงปราสาทยอดจะประกอบดวยช้ันซอนลดหล่ันและตอเนื่องข้ึนไปเปนยอดแหลม 55

56 ตัวอยางเชน 
ซุมประตูวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จ.ลําปาง (ภาพท่ี 176)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 55 สันติ เล็กสุขุม, งานชาง คําชางโบราณ, พิมพคร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: มติชน,2557), 78.  
และศักดิ์ชัย สายสิงห, พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและแนวคิดท่ีปรับเปล่ียน,  
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 130.  

 56 สันติ เล็กสุขุม, งานชาง คําชางโบราณ, พิมพคร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: มติชน,2557), 75.  
และศักดิ์ชัย สายสิงห, พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและแนวคิดท่ีปรับเปล่ียน,  
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 131. 
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   นอกจากซุมแบบรัตนโกสินทรแลวยังมีการใชซุมแบบลานนามาประดับวิหาร
ดวย เชน วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 177) ใชซุมแบบลานนาท่ีเปนปลายหางวัน 5 6

57 
วิหารหลวง วัดดับภัย จ.เชียงใหม ใชซุมประตูท่ีมีลักษณะคลายกับซุมประตูวิหารลายคําวัดพระสิงห 
จ.เชียงใหม มีลักษณะเปนซุมโขงแบบลานนา ประดับลายกาบบน กาบลางและประจํายามอก มีซุม
วงโคงดานบน ประดับลายหงส และนาค5 7

58 (ภาพที่ 178) วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน
ใชซุมประตูประดับกาบบน, กาบลางและประจํายามอก ลายดังกลาว คือ “ลายเครือลานนา” มีลักษณะ
ลายเครือเถาหรือลายพรรณพฤกษา ประกอบดวยลายดอกไม กานและใบนํามาผูกลายเขาดวยกันและ
นํามาประดับสวนตาง ๆ สวนที่ประดับเสาหรือเรือนธาตุมี 3 สวน เรียกวา “ลายกาบ” ไดแก ลายกาบบน 
กาบลางและบางคร้ังมีสวนกลางไดแกลายประจํายามอก กําหนดอายุลายเครือลานนานี้ไดในชวง
พุทธศตวรรษท่ี 21 58

59 ยกตัวอยางเชนลายเครือลานนาประดับซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง 
(ภาพท่ี 179)  
   ซุมหนาตางของวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา ใชซุมทรงโคง ซ่ึงซุมทรงดังกลาว
นาจะมีอิทธิพลของอิทธิพลแบบศิลปะตะวันตกดังท่ีเคยปรากฏมากอนแลว เชน จองของวัดจองคา 
(วัดไชยมงคล) โดยอาคารนี้เปนอาคารแบบศิลปะพมาที่ไดรับอิทธิพลศิลปะตะวันตก จองหลังนี้
สรางข้ึนราว พ.ศ.2440โดยหมองโงยซิ่น เปนอาคารกออิฐถือปูน มีหนาตางทรงโคงแบบศิลปะ
ตะวันตก59

60 (ภาพท่ี 180)  
 
 
 
 

                                                        
 57 หางวัน คือ หางหงส เปนเคร่ืองไมท่ีอยูปลายของปานลม ลานนานิยมสรางเปนรูป 
ตัวเหงา ดูใน วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 283. 
 58 จิรศักดิ์ เดชวงศญา, “วัดพระสิงห ศูนยกลางพุทธศาสนาแหงหนึ่งในลานนาไทย  
ศึกษาจากโบราณวัตถุสถาน,” (วิทยานิพนธ  ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคด ี
สมัยประวัติศาสตรบัณฑิตวทิยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 30. 
 59 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะลานนา, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 301-305. 
 60 อุษณีย ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชมุชนรอบวัดพมา-ไทใหญ 
ในนครลําปาง, (เชียงใหม: ศูนยโบราณคดภีาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 56-58. 
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ภาพท่ี 175 ซุมประตูของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท (ซาย) และซุมหนาตางของวิหาร 
 รอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา (ขวา)  
 

 
 
ภาพท่ี 176 ซุมประตูวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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ภาพท่ี 177 ซุมหนาตางวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
 

   
 
ภาพท่ี 178 ซุมประตูวิหารหลวงวัดดับภัย (ซาย) และ ซุมประตูวิหารลายคําวัดพระสิงห (ขวา)  
 
 



 156

   
 
ภาพท่ี179 ซุมประตูวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย (ซาย) และ ซุมโขงวัดพระธาตุ 
 ลําปางหลวง (ขวา)  
 

   
 
ภาพท่ี 180 ซุมหนาตางวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา (ซาย) และซุมหนาตางจองวัดจองคา (ขวา)  
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  2.3 คันทวย (นาคทัณฑ) 
   วิหารในกลุมนี้บางแหงใชคันทวยแบบลานนา คือ ทวยหูชาง60

61 เชน วิหารหลวง
วัดดับภัย จ.เชียงใหม, วิหารวัดถํ้าเชียงดาว จ.เชียงใหม (ภาพที่ 181) เปนตน วิหารกลุมหนึ่งใชคันทวย
ลานนา เชน วิหารหลวงวัดดอยกอม จ.ลําพูน, วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 182)  
   วิหารบางแหงใชคันทวยท่ีเปนอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรซ่ึงมีลักษณะ คือ คันทวย
จะมีขนาดเล็กและบอบบาง สวนโคนจะมีขนาดใหญ ปลายเรียว เหมือนงานประดับมากกวาจะเปนสวน
ท่ีรองรับน้ําหนักชายคาอยาแทจริง61

62 ตัวอยางวิหารที่ใชคันทวยลักษณะนี้ คือ วิหารหลวงวัดพระสิงห 
จ.เชียงใหม, วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา จ.ลําพูน (ภาพท่ี 183) เม่ือเปรียบเทียบ
กับคันทวยของอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ แลวพบวามีลักษณะท่ีคลายกัน (ภาพท่ี 184)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
 61 ตัวไมคํ้ายนัเตารับชายคาอาคาร ลักษณะเปนแผนไมรูปสามเหล่ียมชายธง มีดานยาว
ติดกับดานขางของอาคาร ดูในโชติ กัลยาณมิตร,พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปะเก่ียวเนื่อง,  
พิมพคร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 237 

 62 ศักดิ์ชัย สายสิงห, พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและแนวคิด 

ท่ีปรับเปล่ียน, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,2556), 128-129. 
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ภาพท่ี 181 คันทวยหูชางวิหารหลวงวัดดับภัย (ซาย) และคันทวยหูชางวิหารวัดถํ้าเชียงดาว (ขวา)  
 

   
 
ภาพท่ี 182 คันทวยลานนาวิหารหลวงวัดดอยกอม (ซาย) และคันทวยลานนาวิหารหลวง 
 วัดเชียงม่ัน (ขวา)  
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ภาพท่ี 183 คันทวยรัตนโกสินทรวิหารหลวงวัดพระสิงห (ซาย) และคันทวยรัตนโกสินทรวิหาร 
 รอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา (ขวา)  
 

 
 
ภาพท่ี 184 คันทวยอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
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  2.4 โกงคิ้วและสาหรายรวงผึ้ง 
   โกงค้ิว คือ แผงไมประดับติดข่ือมุขดานสกัดของวิหาร ทําหนาท่ีประดับเชนเดยีวกบั
สาหรายรวงผ้ึงของภาคกลาง โกงค้ิววมักจะอยูใตหนาบันโดยมีแผงไมประดับลวดลายค่ันอยูเรียกวา 
“คอกีต”62

63 วิหารในกลุมนี้มักมีงานประดับในสวนนี้อยูดวย เชน วิหารวัดถํ้าเชียงดาว จ.เชียงใหม 
(ภาพที่ 185) แตวิหารบางหลังมีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรเขามาผสมอยูมากจึงมีการเปลี่ยน
จากการประดับโกงค้ิวตามแบบวิหารลานนามาเปนการประดับสาหรายรวงผ้ึงตามแบบภาคกลางแทน 
เชน วิหารหลวงวัดพระสิงห  จ.เชียงใหม  
   ท่ีมาของสาหราย-รวงผ้ึงจากลายพระหัตถของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรา
นุวัดติวงศวาคงมาจาก "เขาผูกแผงกันแดดไวดานข่ือ (ดานหนา) ..."63

64  ซ่ึงสาหรายรวงผ้ึงนาจะมีการทํา
มากอนแลวต้ังแตสมัยอยุธยา เชน อุโบสถวัดปราสาท จ.นนทบุรี64

65 การประดับสาหรายรวงผ้ึงท่ีวิหาร
หลวงวัดพระสิงหจะเห็นไดวามีลักษณะท่ีคลายกับการประดับสาหรายรวงผ้ึงของพระวิหารสมเด็จ 
(ส.ผ.) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามท่ีสวนปลายของสาหรายจะมีการประดับรูปเทวดาไวดวย (ภาพท่ี 
186) ซ่ึงอาคารหลังนี้สมเด็จพระนางเจาเสาวภาผองศรี พระบรมราชินีนาถทรงบริจาคพระราชทรัพย
สรางในป พ.ศ.244566 สวนวิหารบางแหงนําท้ังการประดับโกงค้ิวและการประดับสาหรายรวงผ้ึงมา
ผสมกัน จึงกลายเปนงานประดับรูปแบบใหมท่ีมีรูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง เชน วิหารหลวง
วัดศรีโคมคํา จ.พะเยา (ภาพท่ี 187)  
 
 

 

 

 

 

                                                        
 63 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 37. 
 64 สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2548), 190-191. 
 65 เร่ืองเดียวกัน, 191. 
 66 ชลธีร ธรรมวรางกูล, วัดเบญจมบพิตรดสิุตวนาราม, พมิพคร้ังท่ี 2, (กรุงเทพฯ:  
อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพบัลิชช่ิง, 2552), 35. 
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ภาพท่ี 185 การประดับโกงค้ิววิหารวัดถํ้าเชียงดาว 
 

   
 
ภาพท่ี 186 การประดับสาหรายรวงผ้ึงวิหารหลวงวัดพระสิงห (ซาย) และการประดับสาหราย 
 รวงผ้ึง พระวิหารสมเด็จ (ส.ผ.) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ขวา)  
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ภาพท่ี 187 การประดับโกงค้ิววิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
 
  2.5 การประดับตกแตงอ่ืน ๆ  
   วิหารบางหลังในกลุมนี้มีการประดับกระจกสีในลักษณะท่ีคลายกันโดยใช
กระจกสีสันสดใส เชน เขียว น้ําเงิน แดง นํามาตัดเปนช้ินเล็กช้ินนอยเปนรูปทรงเรขาคณิต นํามาเรียง
เปนรูปตาง ๆ ใชวิธีฝงลงในปูน บริเวณท่ีประดับมักจะเปนสวนเสา ผนัง หรือเพดานเชน วิหารรอย
พระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา จ.ลําพูน (ภาพท่ี 188-189) งานประดับลักษณะดังกลาวอาจ
เปนอิทธิพลหรือไดรับแรงบันดาลใจมาจากงานประดับตกแตงในศิลปะพมา 
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   ศิลปะพมาเกิดข้ึนในลานนาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 5) จากการที่ไทยมีนโยบายการทําปาไมเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในลานนาแตขาดความชาํนาญ 
ดังนั้นรัฐบาลจึงจําเปนตองจางผูเช่ียวชาญทางดานการทําปาไมท่ีสุดในขณะน้ันไดแก นายเอช.สเลด 
(Mr.H. A.Slade) ชาวอังกฤษ เพราะชาวอังกฤษเดินทางเขามาทําปาไมในประเทศพมามาเปนเวลา 
นานแลว นายเอชสเลด ไดนําชาวพมาเขามาในลานนา หลังจากที่ไดเขามาทําปาไมไดระยะหนึ่ง 
ขาวความอุดมสมบูรณของปาสักในลานนาก็แพรกระจายไปท่ัว ทําใหมีชาวพมาเขามาในลานนาเพิ่ม
มากข้ึน การทําปาไมสรางความรํ่ารวยใหชาวพมา จนทําใหเกิดเศรษฐีชาวพมาหลายคน เศรษฐีชาว
พมาเหลานั้นสวนใหญนับถือศาสนาพุทธจึงเกิดความศรัทธาท่ีจะสรางและบูรณะวัดข้ึน ทําใหเกิด
ศิลปกรรมแบบพมาในลานนา66

67 
   ตัวอยางงานศิลปกรรมแบบพมาท่ีครูบาศรีวิชัยนาจะไดเห็น คือ พระมณฑป 
(ทรงปยาทาด) วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลําปาง67

68 เนื่องจากครูบาศรีวิชัยเคยมาบูรณะ 
วิหารหลวงเมื่อป พ.ศ.2467 พระมณฑปหลังนี้ตั้งอยูทางทิศใตของเจดียประธาน มีลักษณะเปน
ทรงปยาทาด (ทรงปราสาท) ตามแบบศิลปะพมา  
 
 
 

                                                        
 67 สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังท่ี 10, (กรุงเทพฯ: อมรินทร 
พร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2557), 385-394. และ ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะพมา, (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2557), 278. และ อุษณยี ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชุมชนรอบวัดพมา-ไทใหญ 
ในนครลําปาง, (เชียงใหม: ศูนยโบราณคดภีาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 37. และ กวฏิ  
ตั้งจรัสวงศ, หนังสือท่ีระลึกงานถวายผาพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยศิลปากรวัดพระแกว 

ดอนเตาสุชาดาราม, (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 20. 
 68 “ปยาทาด” ตรงกับคําวา “ปราสาท” ในภาษาสันสกฤต ลักษณะปยาทาดเปนอาคารไม  
มีหลังคาซอนช้ันสูงชะลูดเพือ่ส่ือถึงปราสาทซ่ึงเช่ือวาเปนเรือนฐานนัดรสูง เปนท่ีประทับของ 
เทพเจาหรือกษัตริย ขอบหลังคาประดับดวยไมฉลุเรียกวา “ปานซอย” (ปานซแว) อาคารแบบ 
ปยาทาดนีน้ิยมสรางกันอยางแพรหลายไปทั่วประเทศพมา รวมไปถึงในลานนาท่ีเคยมีชาวพมา 
เขามาประกอบกิจการปาไมจํานวนมากดวย ดูใน เชษฐ ตงิสัญชลี, ประวัติศาสตรศิลปะอินเดีย 

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต, (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2558), 315. 
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สรางข้ึนโดยเจาบุญวาทยวงศมานิตย เจาผูครองนครลําปางในป พ.ศ.2452 ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)68

69 ตามท่ีมีการระบุไวในจารึกดานหนาพระมณฑปท้ังสองหลัก 
โดยหลักหนึ่งเปนภาษาไทยและอีกหลักหนึ่งเปนจารึกภาษาพมาซ่ึงมีขอความเดียวกัน ความวา  
“พ.ศ.2452 เจาบุญวาทยวงศมานิตย เจานครลําปางกับจองคําแดงสามีแมจันทรภรรยา และสาคนาญาติ
และนองช่ือคําจาม นายออยหงวนสิน ไดบริจาคทรัพยสรางพระวิหารหลังนี้ไวกับพระปฏิมาเปนท่ี
สักการบูชา เปนท่ีถาปนาการในพระพุทธศาสนาทําบุญเดือน 7 เพ็ง จ.ศ.1275”70 ภายในอาคารประดับ 
ตกแตงดวยงานไมและงานกระจก บริเวณเพดานมีงานสลักไมปดทองประดับกระจก ตรงสวนกลาง
ประดับดวยลายดาวเพดานและลูกแกวสีตามจุดตาง ๆ (ภาพท่ี 190-192) นอกจากนี้อาคารแบบศิลปะพมา
ในเมืองลําปางอีกหลายแหงก็มีงานประดับตกแตงในลักษณะคลายกัน เชน จองของวัดศรีรองเมือง 
อ.เมือง จ.ลําปาง70

71 ท่ีสรางในชวงป พ.ศ.2446 มีผูศรัทธาท่ีสําคัญในการกอสราง คือ จองตะกาวาสินตะ, 
แมจองตะกาจันทรแกว, จองตะกาสางโต และแมจองตะกาจันทรฟองไดจางชางฝมือชาวพมาเขามา
กอสราง ภายในอาคารเปนงานไมแกะสลักและงานประดับกระจก71

72 (ภาพท่ี 193-195)  
 
 
 
 

                                                        
 69 อุษณีย ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชมุชนรอบวัดพมา-ไทใหญ 
ในนครลําปาง, (เชียงใหม: ศูนยโบราณคดภีาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 51. 
 70 ณัฏฐภัทร จนัทวิช, “วัดพระแกวดอนเตา,” เมืองโบราณ, 5,4 (เมษายน-พฤษภาคม  
2522) : 11-21. 
 71 “จอง” หรือ “เจาง” ในภาษาพมา คือ อาคารสําคัญของวัดพมาและไทใหญ เปนอาคาร 
ท่ีรวมเอากุฏิสงฆ วิหาร ศาลาการเปรียญและหองเรียนของสงฆเขาไวดวยกัน ดูใน สุรชัย จงจิตงาม,  
ลานนา Art & Culture, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 137. 
 72 อุษณีย ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชมุชนรอบวัดพมา-ไทใหญ 
ในนครลําปาง, (เชียงใหม : ศูนยโบราณคดภีาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 45-46. 
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   จากตัวอยางงานประดับตกแตงแบบศิลปะพมาท่ีกลาวมาจะเห็นไดวางานประดับ
ตกแตงภายในอาคารของศิลปะพมานิยมงานประดับกระจกตามสวนตาง ๆ ไมวาจะเปนเพดาน เสา 
หรือผนัง เม่ือนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับงานประดับตกแตงสวนบริเวณมณฑปประดิษฐานรอย
พระพุทธบาทท่ีวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง จ.ลําพูน แลวพบวามีงานประดับ
ในลักษณะท่ีคลายกันนอกจากนี้ยังพบงานประดับกระจกในลักษณะเดียวกันที่วัดจอมศรีดอนไชย
ทรายมูลบุญเรือง อ.ล้ี จ.ลําพูน ท่ีประดับกระจกสีและลูกแกวสีตาง ๆ บริเวณเหนือพระพุทธรูป
ประธานภายในวิหารหลวง (ภาพท่ี 196) เปนตน  
   การประดับลักษณะนี้ตางจากงานประดับตกแตงภายในอาคารของวิหารพื้นบาน
ลานนาท่ีนิยมประดับภายในอาคารดวยลายคําหรือการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เชน การประดับตกแตง
วิหารลายคําวัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม7 2

73 จะเห็นไดวาการประดับภายในอาคารของวิหารลายคํา
วัดพระสิงหประดับผนังดวยลายคําและภาพจิตรกรรม สวนบริเวณเสาประดับดวยลายคําเชนกัน 
(ภาพท่ี 197-198) ในขณะท่ีงานประดับตกแตงภายในอาคารของศิลปะรัตนโกสินทรนิยมการเขียน
จิตรกรรมฝาผนังท้ังบริเวณสวนฝาผนังและเสา เชน อุโบสถวัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ซ่ึง
จะเห็นไดวาภายในอาคารประดับตกแตงดวยการเขียนจิตรกรรมท้ังสวนฝาผนังและเสา (ภาพท่ี 199) 
ประกอบกับหลักฐานเร่ืองของชางท่ีเขารวมในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยท่ีหนึ่งในนั้นมี
กลุมชางพ้ืนเมืองรวมอยูดวย กลุมชางพื้นเมืองนี้จะมีฝมือในการกอสรางซ่ึงจะถูกถายทอดกันใน
พื้นที่นั้น ๆ งานประดับตกแตงตาง ๆ มักจะมีการผสมผสานงานรูปแบบทองถ่ินเขาไปดวย73

74 ดังนั้น
การประดับตกกระจกสีบริเวณเสาและเพดานท่ีวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผาและ
สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีประดับกระจกลักษณะนี้จึงมีความเปนไปไดวาเปนงานประดับตกแตงแบบศิลปะพมา 
 

 

 

 

                                                        
 73 ลายคํา หมายถึง ลวดลายลงรักปดทองประดับอาคารทางศาสนา จาก สุรพล ดําริหกุล,  
ลายคําลานนา, (กรุงเทพฯ:ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 19. 
 74 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 265. 
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ภาพท่ี 188 งานประดับตกแตงกระจกสีบริเวณมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
 ในวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
 

 
 
ภาพท่ี 189 งานประดับตกแตงกระจกสีบริเวณมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
 ในวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
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ภาพท่ี 190 พระมณฑป (ทรงปยาทาด) วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 

 
 
ภาพท่ี 191 งานประดับตกแตงภายในพระมณฑป (ทรงปยาทาด) วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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ภาพท่ี 192 งานประดับตกแตงภายในพระมณฑป (ทรงปยาทาด) วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 

 
 
ภาพท่ี 193 จองของวัดศรีรองเมือง 
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ภาพท่ี 194 งานประดับตกแตงภายในจองของวัดศรีรองเมือง 
 

 
 
ภาพท่ี 195 งานประดับตกแตงภายในจองของวัดศรีรองเมือง 
 

 

 

 



 170

 
 
ภาพท่ี 196 งานประดับตกแตงกระจกสีและลูกแกวสีภายในวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชย 
 ทรายมูลบุญเรือง 
 

 
 
ภาพท่ี 197 การประดับภายในอาคารดวยลายคําวิหารลายคําวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 198 การประดับภายในอาคารดวยจิตรกรรมวิหารลายคําวัดพระสิงห 
 

 
 
ภาพท่ี 199 งานประดับตกแตงภายในอุโบสถวัดเทพธิดารามวรวิหาร 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjs9dHZgo7NAhUJwI8KHWWFDysQjRwIBw&url=http://www.holidaythai.com/lookling/blogs-9502.htm&psig=AFQjCNG7xSxC6iVAzhiTs6aQQe-nkotbdQ&ust=1465117601111379�
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กลุมวิหารอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร  
 กลุมวิหารอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร คือ วิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย
ซ่ึงมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมคลายวิหาร อุโบสถ ในศิลปะรัตนโกสินทร อาจมีรูปแบบบางอยาง
คลายกับวิหารแบบลานนาบาง เชน ลวดลาย องคประกอบทางสถาปตยกรรม เปนตน  
 1. วิหารวัดวังหลวง อ.บานโฮง จ.ลําพูน 

  1.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 84 บานวังหลวง หมู 1 ต.ปาพลู อ.บานโฮง จ.ลําพูน 
  1.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารวัดวังหลวงเปนวิหารขนาด 6 หอง สรางข้ึนในป พ.ศ.24637 4

75 หันหนาไป
ทางทิศตะวันออก เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดชั้นของ
หลังคาตามแบบวิหารลานนา มีประตูเขาออกดานหนาและดานขางของวิหารอีกหนึ่งทาง (ภาพท่ี
200-201) โครงสรางหลังคาภายในอาคารใชเปนไมและยังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมแบบวิหาร
ลานนาโดยลดองคประกอบบางอยางออกไปมีการใชเสาคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงของโครงสราง 
(ภาพที่ 202) มีขอความจารึกอักษรลานนาไวบริเวณข่ือดานหลังวิหารวา“ครูบาศรีวิชัยผูสรางป 1282” 
(ภาพท่ี 203)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 75 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 67. 
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  1.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันอยูในโครงกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตามอิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร ใชเทคนิคไมแกะสลักประดับกระจกในการตกแตง กระจกท่ีนํามาใชคือกระจกจืน 
ลวดลายหลักเปนลายกานขดออกชอดอก หนาบันดานหนาใชลายชางเอราวัณเปนลายประธาน 
(ภาพที่ 204) ถัดลงมาดานลางใชลายรูปครุฑเปนลายประธาน (ภาพท่ี 205) หนาบันดานหลังใชลาย
ปูรณฆฏะเปนลายประธาน (ภาพท่ี 206) มีการประดับรูปเสือไวเปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย 
(ภาพที่ 207) ซุมประตูและหนาตางของวิหารหลังนี้ไมมีการประดับตกแตงใด ๆ รวมไปถึงไมมีการใช
คันทวย 
 

 
 
ภาพท่ี 200 วิหารวัดวังหลวง 
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ภาพท่ี 201 ภายในวิหารวัดวังหลวง  
 

 
 
ภาพท่ี 202 โครงสรางหลังคาวิหารวัดวังหลวง 
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ภาพท่ี 203 จารึกอักษรลานนาวิหารวัดวังหลวง 
 

 
 
ภาพท่ี 204 การประดับลายชางเอราวัณวิหารวัดวังหลวง 
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ภาพท่ี 205 การประดับลายครุฑวิหารวัดวังหลวง 
 

 
 
ภาพท่ี 206 การประดับลายปูรณฆฏะวิหารวัดวังหลวง 
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ภาพท่ี 207 การประดับลายเสือวิหารวัดวังหลวง  
 
 2. วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง อ.แมริม จ.เชียงใหม 
  2.1 ท่ีตั้ง 
   ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
  2.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวงเปนวิหารขนาด 7 หอง บูรณะในป พ.ศ.246975

76

วางแนวอาคารในแนวแกนทิศเหนือใต แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ันของหลังคา
ตามแบบวิหารลานนา มีประตูเขาออกสองทางคือทางทิศเหนือกับทางทิศตะวันออก ภายในอาคาร
วางพระประธานชิดผนังดานตะวันตกหันพระพักตรไปทางดานทิศตะวันออกมีระเบียงกั้นพระประธาน
กับพื้นท่ีใชสอยภายในอาคาร ใชแนวเสาแนวเดียวเปนสวนรองรับน้ําหนัก (ภาพที่ 208-211) โครงสราง
หลังคาใชเปนโครงสรางไมและยังคงใชโครงสรางมาตางไหมตามระเบียบวิหารลานนาและมีการเพ่ิม
คานคอนกรีตเพื่อความแข็งแรง (ภาพท่ี 212)  

                                                        
 76 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 150. 
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  2.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือปูนปน ลวดลายหลักท่ีใชประดับ
หนาบันคือลายกานขดออกชอดอก หนาบันใชลายเทวดาเปนลายประธาน (ภาพท่ี 213) มีการประดับ
รูปเสือเพื่อใชเปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย (ภาพท่ี 214) ซุมหนาตางเปนซุมทรงบันแถลง
ใชรูปดอกไมเปนลายประธานของหนาบันแลวแตกลายพรรณพฤกษาแบบโปรงออกมาจากลายประธาน 
(ภาพท่ี 215-216) คันทวยวิหารใชคันทวยแบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 217) วิหารหลังนี้มีการประดับ
ตกแตงท่ีใชกระจกนํามาตัดเปนช้ินเล็กชิ้นนอยลักษณะเปนรูปทรงเรขาคณิต นํามาเรียงตอกันเปน
รูปทรงตาง ๆ เวลาประดับจะฝงลงไปในปูนประดับอยูตามจุดตาง ๆ (ภาพท่ี 218)  
 

 
 
ภาพท่ี 208 วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
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ภาพท่ี 209 ภายในวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
 

 
 
ภาพท่ี 210 พระพุทธรูปประธานวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
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ภาพท่ี 211 ระเบียงกั้นสวนพระพุทธรูปประธานวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
 

 
 
ภาพท่ี 212 โครงสรางมาตางไหมวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
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ภาพท่ี 213 ลายเทวดาวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
 

 
 
ภาพท่ี 214 การประดับลายเสือหนาบันวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
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ภาพท่ี 215 ซุมหนาตางวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
 

 
 
ภาพท่ี 216 ซุมประตูวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
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ภาพท่ี 217 คันทวยวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
 

 
 
ภาพท่ี 218 การประดับกระจกสีวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
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 3. วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
  3.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 9 หมู 11 ถ.เชียงใหม-ฮอด ต.มะขามหลวง อ.สันปาตอง 
  3.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทย้ังหวีดบูรณะในป พ.ศ.246977 เปนอาคาร
กออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ันของหลังตามแบบวิหารลานนา มี
มุขโถงท้ังส่ีดานของอาคารแตทําเปนเพียงมุขคลุมเฉพาะซุมประตูเทานั้น มีทางเขาออกท้ังส่ีดานของ
อาคาร (ภาพที่ 219) ภายในอาคารมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไวบริเวณก่ึงกลางอาคาร 
(ภาพท่ี 220) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไม ยังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบ
ของวิหารแบบลานนา (ภาพท่ี 221)  
  3.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือการประดับกระจก ลวดลายท่ีใช
ประดับหนาบันคือลายกานขด ใชลายเทวดาเปนลายประธานของหนาบัน (ภาพท่ี 222) วิหารหลังนี้
มีการออกแบบท่ีเปนรูปแบบพิเศษเฉพาะวิหารหลังนี้เทานั้น คือ การเจาะชองเปนรูปเทวดาเรียงแถวกนั 
(ภาพท่ี 223) ซุมประตูของวิหารไมมีการประดับตกแตงเนื่องจากมีการเพ่ิมมุขโถงแลว (ภาพท่ี 224) 
สวนหนาตางรูปแบบเดิมไมนาจะมีการตกแตงใด ๆ คันทวยของวิหารหลังนี้ใชคันทวยสองแบบ คือ
แบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 225) และคันทวยแบบลานนาออกแบบเปนรูปหนุมาน (ภาพท่ี 226)  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 77 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 60. 
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ภาพท่ี 219 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด 
 

 
 
ภาพท่ี 220 รอยพระพุทธบาทของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด 
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ภาพท่ี 221 โครงสรางมาตางไหมของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด 
 

 
 
ภาพท่ี 222 การประดับตกแตงหนาบันของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด 
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ภาพท่ี 223 การเจาะชองรูปเทวดาของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด 
 

 
 
ภาพท่ี 224 ซุมประตูของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด 
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ภาพท่ี 225 คันทวยของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด 
 

 
 
ภาพท่ี 226 คันทวยของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด 
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 4. วิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
  4.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 23 ถ.โชตนา-ฝาง ต.ข้ีเหล็ก อ.แมแตงจ.เชียงใหม 
  4.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจงเปนวิหารขนาด 4 หอง ขนาด สรางข้ึนในป พ.ศ.
247177

78 หันหนาไปทางดานทิศตะวันออก เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไม
ยกเก็จและลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา (ภาพท่ี 227-228) โครงสรางหลังคาภายในใชเปน
โครงสรางไมและยังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารลานนา (ภาพท่ี 229)  
  4.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงสตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชประดับคือไมแกะสลักและการประดับกระจก กระจกท่ีนํามาใช
คือกระจกจืน ลวดลายหลักท่ีใชประดับเปนลายกานขดออกชอดอก (ภาพที่ 230-231) หนาบันดานหลัง
ไมมีการประดับตกแตงใด ๆ มีเพียงแผนไมมาปดไวเทานั้น ซุมประตูและหนาตางไมมีการประดับ
ตกแตงใด ๆ สวนคันทวยใชเปนคันทวยรูปหงส (ภาพท่ี 232)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 78 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 60. 
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ภาพท่ี 227 วิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง 
 

 
 
ภาพท่ี 228 ภายในวิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง 
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ภาพท่ี 229 โครงสรางมาตางไหมวิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง 
 

 
 
ภาพท่ี 230 การประดับตกแตงหนาบันวิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง 
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ภาพท่ี 231 การประดับตกแตงหนาบันวิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง 
 

 
 
ภาพท่ี 232 คันทวยวิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง 
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 5. วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล อ.เถิน จ.ลําปาง 

  5.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 364 หมู 1 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลําปาง 
  5.2 แผนผัง/รูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาลเปนวิหารขนาด 5 หอง  หันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก ตําแหนงของวิหารมีลักษณะพิเศษคือสรางไวดานหลังของเจดียเนื่องจากขอจํากัดเรื่อง
พื้นที่และเปนวิหารที่สรางข้ึนใหมตอนท่ีครูบาศรีวิชัยเดินทางมาบูรณะเจดียพระธาตุดอยปาตาลเม่ือ
ป พ.ศ.24717 8

79 เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอาคารอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ันของ 
หลังคาตามแบบวิหารลานนา (ภาพท่ี 233-234) สวนโครงสรางหลังคาภายในยังคงเปนไมและใชระเบียบ
โครงสรางแบบมาตางไหมอยูแตมีการลดองคประกอบบางสวนออกไป (ภาพท่ี 235)  
  5.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ใชเทคนิคปนปูนประดับกระจกในการประดับหนาบัน ใชลวดลายหลัก
เปนลายกานขด หนาบันดานหนาใชลายดอกไมเปนลายประธานแตกลายพรรณพฤกษา (ภาพที่ 236) 
สวนหนาบันดานหลังใชลายรูปบุคคลนั่งอยูบนหนากาลเปนลายประธานแทรกดวยปูนปนรูปเทวดา
ขนาบ (ภาพที่ 237) หนาบันท้ังสองดานประดับลายรูปเสือเพื่อใชเปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบา 
ศรีวิชัย (ภาพท่ี 238) ซุมประตูและหนาตางของวิหารหลังนี้ไมมีการตกแตงใด ๆ คันทวยเปนหูชาง
ตามแบบวิหารลานนาโดยไมมีการแกะสลักลวดลายใด ๆ (ภาพท่ี 239)  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 79 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 100-101. 
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ภาพท่ี 233 วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
 

 
 
ภาพท่ี 234 ภายในวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
 
 
 
 



 195

 
 
ภาพท่ี 235 โครงสรางหลังคาวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
 

 
 
ภาพท่ี 236 การประดับตกแตงหนาบันดานหนาวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
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ภาพท่ี 237 การประดับตกแตงหนาบันดานหลังวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
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ภาพท่ี 238 การประดับรูปเสือวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
 

 
 
ภาพท่ี 239 คันทวยวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
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 6. วิหารพระนอนวัดพระปาน อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
  6.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 64 หมู 5 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
  6.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารพระนอนวัดพระปานบูรณะในป พ.ศ.247179

80 หันหนาไปทางดานทิศเหนือ 
เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหาร
ลานนามีการเพิ่มมุขทางดานทิศเหนืออีกหนึ่งมุขทําใหอาคารมีลักษณะเปนอาคารตรีมุข (ภาพท่ี 240) 
ภายในอาคารประดิษฐานพระประธานไวทางทิศใตของวิหารโดยหันพระพักตรไปทางทิศเหนือ
มีระเบียงกั้นมีแนวบริเวณก่ึงกลางวิหาร (ภาพที่ 241-243) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไมและ
ยังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารแบบลานนา (ภาพท่ี 244)  
  6.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือปูนปนและการประดับกระจก 
ลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันคือลายกานขดออกชอดอก หนาบันดานทิศเหนือออกแบบหนาบัน
เลียนแบบหนาบันของวิหารลานนา มีการประดับโกงค้ิวลวดลายท่ีใชประดับจะใชรูปเทวดา สัตวตาง ๆ 
แทรกอยูตามตําแหนงตาง ๆ ของหนาบัน (ภาพที่ 245-246) สวนหนาบันดานอ่ืน ๆ จะใชลายพรรณ
พฤกษาออกชอดอกในการประดับ (ภาพที่ 247) มีการประดับรูปเสือเพื่อใชเปนสัญลักษณนักษัตร
แทนครูบาศรีวิชัยดวย (ภาพท่ี 248-249) ซุมประตูหนาตางของวิหารหลังนี้มีลักษณะเปนซุมหนากาล
ปลายซุมเปนตัวลวงประดับหนาบันดวยสัตวตาง ๆ (ภาพท่ี 250) คันทวยของวิหารหลังนี้เปนคันทวย
หูชางแบบวิหารลานนาแกะสลักเปนรูปนาค (ภาพท่ี 251) คันทวยภายในอาคารใชคันทวยรูปหนุมาน 
(ภาพท่ี 252) วิหารหลังนี้มีการประดับตกแตงท่ีใชกระจกสีสันสดใสนํามาตัดเปนช้ินเล็กชิ้นนอย 
ลักษณะเปนรูปทรงเรขาคณิต นํามาเรียงตอกันเปนรูปทรงตาง ๆ เวลาประดับจะฝงลงไปในปูนประดบั
อยูตามจุดตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายในวิหารดวย (ภาพท่ี 253)  
 
 
 

                                                        
 80 สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, พิมพคร้ังท่ี 4, (กรุงเทพฯ: ศรีปญญา, 2552),  
488. 
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ภาพท่ี 240 วิหารพระนอนวัดพระปาน 
 

 
 
ภาพท่ี 241 ภายในวิหารพระนอนวัดพระปาน 
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ภาพท่ี 242 ภายในวิหารพระนอนวัดพระปาน 
 

 
 
ภาพท่ี 243 ระเบียงกั้นพระพุทธรูปประธานวิหารพระนอนวัดพระปาน 
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ภาพท่ี 244 โครงสรางมาตางไหมวิหารพระนอนวัดพระปาน 
 

 
 
ภาพท่ี 245 การประดับตกแตงหนาบันดานทิศเหนือวิหารพระนอนวัดพระปาน 
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ภาพท่ี 246 การประดับตกแตงหนาบันดานทิศเหนือวิหารพระนอนวัดพระปาน 
 

 
 
ภาพท่ี 247 การประดับตกแตงหนาบันดานทิศตะวันออกวิหารพระนอนวัดพระปาน 
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ภาพท่ี 248 การประดับรูปเสือวิหารพระนอนวัดพระปาน 
 

 
 
ภาพท่ี 249 การประดับรูปเสือวิหารพระนอนวัดพระปาน 
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ภาพท่ี 250 ซุมประตูวิหารพระนอนวัดพระปาน 
 

 
 
ภาพท่ี 251 คันทวยวิหารพระนอนวัดพระปาน 
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ภาพท่ี 252 คันทวยวิหารพระนอนวัดพระปาน 
 

 
 
ภาพท่ี 253 การประดับกระจกสีของวิหารพระนอนวัดพระปาน 
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 7. วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แมออน จ.เชียงใหม  

  7.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 125 หมู 9 บานออนกลางใต ต.ออนกลาง อ.แมออน จ.เชียงใหม 
  7.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาต้ังเปนวิหารขนาด 6 หอง บูรณะในป พ.ศ.24728 0

81 
หันหนาไปทางดานทิศตะวันออก เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จ 
และลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา มีเพียงการออกมุขทางดานหนาและดานหลังของวิหาร
มีประตูเขาออกท้ังดานหนาและดานขางของวิหาร (ภาพท่ี 254-255) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไม
และยังใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารลานนา (ภาพท่ี 256) ปจจุบันถูกเปล่ียนให
เปนอุโบสถ 
  7.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงสตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชประดับคือไมแกะสลักประดับกระจกเพียงบางสวน ลวดลายหลัก
ท่ีใชประดับเปนลายกานขด หนาบันสวนบนสุดใชลายดอกไมเปนลายประธานแลวประดับลายเสือ
ใชเปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย (ภาพท่ี 257) ซุมประตูของวิหารหลังนี้เปนซุมท่ีทําปลาย
เปนหางวันแบบลานนาประดับลายพรรณพฤกษา ซุมหนาตางเปนทรงบันแถลงประดับกระจก 
(ภาพท่ี 258) สวนคันทวยใชเปนคันทวยหูชางแบบลานนา (ภาพท่ี 259)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 81 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 61. 
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ภาพท่ี 254 วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาต้ัง 
 

 
 
ภาพท่ี 255 ภายในวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาต้ัง 
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ภาพท่ี 256 โครงสรางมาตางไหมวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาต้ัง 
 

 
 
ภาพท่ี 257 การประดับตกแตงหนาบันวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาต้ัง 
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ภาพท่ี 258 ซุมประตูและหนาตางวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาต้ัง 
 

 
 
ภาพท่ี 259 คันทวยวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาต้ัง 
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 8. วิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง อ.ปาซาง จ.ลําพูน 

  8.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 65 หมู 2 ถ.ลําพูน-ล้ี ต.มะกอก อ.ปาซาง จ.ลําพูน 
  8.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชางเปนวิหารขนาด 6 หอง บูรณะในป พ.ศ.2480 
เปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและการลดช้ันของหลังคาตามแบบ
วิหารลานนา สวนมุขท่ียื่นออกมาจากตัวอาคารนาจะเปนงานท่ีสรางข้ึนภายหลัง ภายในวิหารใชเสา
สองแนวในการรับน้ําหนัก มีการใชระเบียงกั้นพระพุทธรูปประธานไวสวนกึ่งกลางของวิหาร (ภาพท่ี 
260-262) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไม ยังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบของ
วิหารแบบลานนา มีการเสริมคานเพ่ิมเติมเพื่อความแข็งแรงของโครงสรางอาคาร (ภาพท่ี 263)  
  8.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่ว มีการประดับชอฟา ใบระกา หางหงส 
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ไมมีการประดับตกแตงลวดลายใด ๆ ท้ังดานหนาและดานหลัง ซุม
หนาตางของวิหารหลังนี้เปนซุมเปนซุมทรงบันแถลง ใชรูปดอกไมเปนลายประธานของหนาบัน
แลวแตกลายพรรณพฤกษาแบบโปรงออกมาจากลายประธาน (ภาพท่ี 264) คันทวยเปนคันทวยแบบ
ศิลปะรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 265)  
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ภาพท่ี 260 วิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง 
 

 
 
ภาพท่ี 261 ระเบียงกั้นพระพุทธรูปประธานวิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง  
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ภาพท่ี 262 ระเบียงกั้นพระพุทธรูปประธานวิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง  
 

 
 
ภาพท่ี 263 โครงสรางหลังคาวิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง 
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ภาพท่ี 264 ซุมหนาตางวิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง 
 

 
 
ภาพท่ี 265 คันทวยวิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง 
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วิเคราะหรูปแบบกลุมวิหารอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร 
 1. แผนผังอาคาร รูปแบบทางสถาปตยกรรมและโครงสรางอาคาร 

  1.1 แผนผังอาคารและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   แผนผังอาคารของวิหารในกลุมนี้สวนใหญจะมีลักษณะอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
ไมยกเก็จและลดชั้นของหลังคาตามแบบวิหารลานนา แผนผังภายในอาคารนิยมวางแนวเสาสองแนว
บริเวณกึ่งกลางอาคาร วางฐานชุกชีท่ีใชประดิษฐานพระพุทธรูปประธานไวในสุด ยกตัวอยาง เชน 
วิหารวัดวังหลวง จ.ลําพูน, วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล จ.ลําปาง เปนตน ถาเปนวิหารที่มี
พระพุทธรูปประธานเปนพระนอนจะขยายขนาดอาคารใหมีขนาดใหญข้ึน มักจะวางพระพุทธรูป
ประธานไวดานใดดานหนึ่งของวิหารหรือบริเวณกึ่งกลางอาคารและมีพื้นท่ีใชสอยสําหรับการทํา
พิธีกรรมทางศาสนาเหมือนกับวิหารทั่ว ๆ ไป เชน วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง จ.เชียงใหม 
วิหารในกลุมนี้มีแผนผังรูปแบบพิเศษ คือ แผนผังอาคารทรงตรีมุของวิหารพระนอนวัดพระปาน 
จ.เชียงใหม  
  1.2 โครงสรางอาคาร 
   วิหารทั้งหมดในกลุมนี้เปนอาคารกออิฐถือปูนท้ังหมดซ่ึงแตกตางจากวิหารลานนา
ในอดีตท่ีนิยมนําไมสักมาสรางวิหารแตโครงสรางหลังคาภายในยังคงใชโครงสรางไมและโครงสราง
แบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารลานนา เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาต้ัง จ.เชียงใหม  
   วิหารบางหลังท่ีมีขนาดอาคารขนาดใหญจะมีการเสริมคานคอนกรีตเพิ่มเติมเขาไป
เพื่อความแข็งแรงของอาคารซ่ึงเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบา 
ศรีวิชัยเนื่องจากพบไดในวิหารหลาย ๆ หลัง เชน วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง จ.เชียงใหม 
(ภาพที่ 266) การใชคานคอนกรีตเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสรางอาคารสันนิษฐานวามีตนแบบ
มาจากวิหารวัดวังหลวง จ.ลําพูน สังเกตไดจากรูปแบบของคานท่ีมีลักษณะคลายกับวิหารหลังอ่ืน ๆ ท่ี
ใชคานคอนกรีตในลักษณะเดียวกันถึงแมวาวิหารวัดวังหลวงจะเปนอาคารขนาดเล็ก ซ่ึงวิหารวัดวังหลวง
สรางเม่ือ พ.ศ.2463 (ภาพท่ี 267)  
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ภาพท่ี 266 การใชคานคอนกรีตวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
  

 
 
ภาพท่ี 267 การใชคานคอนกรีตวิหารวัดวังหลวง 
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 2. การประดับตกแตง 

  2.1 หนาบัน 
   การประดับตกแตงหนาบันของวิหารในกลุมนี้ลายแทรกจะไมมากเหมือนกับ
กลุมรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและรัตนโกสินทร อาจมีสาเหตุมาจากพื้นที่ในการประดับ
มีนอยกวาสวนใหญใชเทคนิคไมแกะสลักและการประดับกระจกในการประดับตกแตงหนาบัน เชน 
วิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 268) โดยวิหารบางหลังยังคงใชกระจกจืนในการ
ประดับตกแตงหนาบันดวยซ่ึงกระจกจืนนี้เปนกระจกท่ีนิยมนํามาประดับตกแตงวิหารในลานนามา
กอน เทคนิคท่ีนิยมรองลงมาคือปูนปน ตัวอยางเชน วิหารพระนอนวัดพระปาน จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 
269) มีวิหารบางหลังท่ีใชเทคนิคพิเศษในการประดับหนาบันเหมือนกับกลุมวิหารรูปแบบผสมระหวาง
ศิลปะลานนาและศิลปะรัตนโกสินทร คือ การประดับกระจกแลวขัดพื้นผิวใหเรียบ รูปแบบนี้พบท่ี
วิหารพระนอนวัดพระปาน จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 270) วิหารในกลุมนี้ท้ังหมดจะมีโครงสรางหนาบัน
อยูในกรอบหนาจั่ว หนาบันประดับชอฟา ใบระกาและหางหงสตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร  
 

 
 
ภาพท่ี 268 การประดับตกแตงหนาบันวิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง 
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ภาพท่ี 269 การประดับตกแตงหนาบันวิหารพระนอนวัดพระปาน 
 

 
 
ภาพท่ี 270 การประดับตกแตงหนาบันดานทิศตะวันออกวิหารพระนอนวัดพระปาน 
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   ลวดลายหลักท่ีนิยมนํามาประดับหนาบันในกลุมนี้ คือ ลายกานขดและมักจะมี
การออกชอดอกดวย วิหารบางหลังใชดอกไมท่ีมีลักษณะคลายดอกโบตั๋นหรือดอกพุดตานซ่ึงเปนลาย
ท่ีนิยมมากในศิลปะรัตนโกสินทร8 1

82 เชน วิหารวัดวังหลวง จ.ลําพูน (ภาพท่ี 271) สวนลายแทรกท่ีพบ 
ไดบนหนาบันวิหารในกลุมนี้มีมีหลากหลาย ลายท่ีพบวานํามาประดับหนาบันเปนลายแรก ๆ คือ
ลายครุฑ พบท่ีวิหารวัดวังหลวง จ.ลําพูน ซ่ึงวิหารหลังนี้สรางเม่ือ พ.ศ.2463 การนําลายครุฑมาประดับ
หนาบันเร่ิมจากวิหารหลังนี้เปนหลังแรก กอนท่ีจะนําไปประดับวิหารหลังอ่ืน ๆ ตอไป (ภาพท่ี 272) 
อีกลายหนึ่งท่ีพบไดท่ีหนาบันวิหารวัดวังหลวงนี้ คือ ลายชางเอราวัณ ซ่ึงเปนลายท่ีพบไดท่ีวิหารหลวง
วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน ซ่ึงวิหารทั้งสองหลังสรางในปเดียวกัน โดยลายชางเอราวัณนาจะเปน
ลายท่ีใชกับวิหารสองหลังนี้กอนท่ีจะนําไปประดับวิหารหลังอ่ืน ๆ วิหารบางแหงมีการประดับชาง
เอราวัณคูกับมงกุฏดวย (ภาพที่ 273) ท้ังลายครุฑและลายชางเอราวัณเปนอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร
ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงรูปแบบจากศิลปะรัตนโกสินทรท่ีมีอิทธิพลในงานของครูบาศรีวิชัยหลังจาก
ท่ีกลับจากกรุงเทพฯเม่ือ พ.ศ.2463 
 

 
 
ภาพท่ี 271 ลายดอกโบต๋ันวิหารวัดวังหลวง 
 

                                                        
 82 ศักดิ์ชัย สายสิงห, เจดีย พระพุทธรูป ฮูปแตมและสิมอีสาน, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 
2555), 123. 
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ภาพท่ี 272 การประดับรูปครุฑวิหารวัดวังหลวง 
 

 
 
ภาพท่ี 273 การประดับลายชางเอราวัณวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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   ลายท่ีนิยมประดับในกลุมนี้มากท่ีสุดคือ ลายเทวดา ซ่ึงลายเทวดามีท้ังใชเปนลาย
ประธานของหนาบันและใชเปนลายแทรกรวมกับลายอ่ืน ๆ เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
จ.ลําปาง (ภาพท่ี 274) เทวดาท่ีประดับบนหนาบันวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล จ.ลําปาง มี
ลักษณะการประดับท่ีเลียนแบบมาจากการประดับเทวดาในวิหารลานนา เชน การประดับเทวดาบน
หนาบันวิหารวัดบุพพาราม จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 275)  
   วิหารกลุมนี้มีการประดับลายปูรณฆฏะบนหนาบัน82

83 ลายปูรณฆฏะเร่ิมประดับ
ท่ีวิหารวัดวังหลวง จ.ลําพูน เปนท่ีแรกโดยปรากฏท่ีตําแหนงลายประธานหนาบันดานหลังของวิหาร 
(ภาพท่ี 276) แตมีการเปล่ียนรูปแบบการประดับเปนลายแจกันดอกไมซ่ึงใชในความหมายเดียวกัน 
ตอมามีการใชลายน้ีอีก คือ วิหารหลวงวัดพระนอนขอนมวง จ.เชียงใหม ท่ีตําแหนงหนาบันของซุม
ประตูของวิหาร แตลายปูรณฆฏะน้ีไมเปนท่ีนิยมในการนํามาใชประดับหนาบันมากนัก 
   หนาบันวิหารพระนอนวัดพระปาน อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม มีการออกแบบลาย
หนาบันแบบพิเศษท่ีตางจากวิหารหลังอ่ืน ๆ โดยหนาบันดานทิศเหนือซ่ึงนาจะใชเปนทางเขาออกหลัก
ของวิหารมีลักษณะเลียนแบบหนาบันของวิหารลานนา คือ เลียนแบบโครงสรางหนาบันมาตางไหม
มีการประดับโกงค้ิว ประดับรูปเทวดา, สัตวตาง ๆ แทรกอยูตามตําแหนงตาง ๆ ของหนาบัน เพียงแต
หนาบันของวิหารวัดพระปานใชเทคนิคปูนปนบนหนาบันท่ีเปนกรอบหนาจั่วในการประดับหนาบัน 
(ภาพท่ี 277)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 83 ปูรณฆฏะ คือ หมอน้ําท่ีมีพรรณพฤกษาบานออกมา คํานี้มาจากการรวมกันของ 
สองคํา คือ “ปูรณะ” ท่ีแปลวาเต็ม กับ “ฆฏะ” ท่ีแปลวาหมอ จึงแปลรวมกันไดวา “หมอท่ีเต็ม  
(ไปดวยพรรณพฤกษา) ” เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ ดูในเชษฐ ติงสัญชลี, ประวัติศาสตร 
ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต, (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2558), 54. 
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   วิหารในกลุมนี้เกือบทุกหลังจะมีการประดับรูปเสือเพื่อใชเปนสัญลักษณนักษัตร
แทนครูบาศรีวิชัยดวย โดยจะประดับแทรกอยูตามจุดตาง ๆ ของหนาบัน83

84 การประดับลายเสือในท่ีนี้
จะหมายถึงสัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย ใชในความหมายวาวิหารหลังนั้นครูบาศรีวิชัยเปน
ผูสรางหรือบูรณะ เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล จ.ลําปาง (ภาพท่ี 278)  
 

 
 
ภาพท่ี 274 การประดับลายเทวดาวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 84 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 331. 
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ภาพท่ี 275 การประดับลายเทวดาวิหารวัดบุพพาราม 
 

 
 
ภาพท่ี 276 การประดับลายปูรณะฆฏะหนาบันดานหลังวิหารวัดวังหลวง 
 
 
 
 



 223

 
 
ภาพท่ี 277 การประดับหนาบันเลียนแบบวิหารลานนาวิหารพระนอนวัดพระปาน 
 

 
 
ภาพท่ี 278 การประดับรูปเสือวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
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  2.2 ซุมประตูและหนาตาง 
   วิหารสวนใหญในกลุมนี้นิยมประดับซุมแบบรัตนโกสินทรซ่ึงเปนซุมทรงบันแถลง 
เชน ซุมประตูวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง จ.เชียงใหม (ภาพที่ 279) แตวิหารบางหลังยังคงใช
ซุมแบบลานนา เชน วิหารพระนอนวัดพระปาน จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 280) อยางไรก็ตามถาเปนวิหาร
ขนาดเล็กและอยูในพ้ืนท่ีหางไกลจะไมมีการประดับท้ังซุมประตูและหนาตาง เชน วิหารวัดวังหลวง 
จ.ลําพูน, วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล จ.ลําปาง, วิหารวัดพระธาตุดอยจอมแจง จ.เชียงใหม 
เปนตน  
 

 
 
ภาพท่ี 279 ซุมหนาตางวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
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ภาพท่ี 280 ซุมประตูวิหารพระนอนวัดพระปาน 
 
  2.3 คันทวย (นาคทัณฑ)  
   การประดับคันทวยของวิหารกลุมนี้มีหลายรูปแบบ เชน การใชคันทวยท่ีเปน
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ตัวอยางวิหารท่ีใชคันทวยลักษณะน้ี คือ วิหารพระนอนวัดพระนอน
ขอนมวงวิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง เปนตน เม่ือเปรียบเทียบกับคันทวยของอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ แลวพบวามีลักษณะท่ีคลายกัน (ภาพท่ี 281-282)  
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   วิหารในกลุมนี้บางแหงใชคันทวยแบบลานนา คือ ทวยหูชาง เชน วิหารหลวง
วัดพระธาตุดอยปาตาล จ.ลําปาง (ภาพท่ี 283) คันทวยอีกแบบหนึ่งท่ีพบได คือ คันทวยรูปหนุมาน84

85

พบไดท่ีวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 284) คันทวยแบบน้ีถือเปน
คันทวยรูปแบบลานนาพื้นบาน 
 

   
 
ภาพท่ี 281 คันทวยวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง (ซาย) และ วิหารพระนอนวัด 
 พระนอนมอนชาง (ขวา)  
 
 
 
 

                                                        
 85 การแสดงเร่ืองราวของชาดกพื้นบานเร่ืองหรมาน ดัดแปลงเคาโครงมาจากรามเกยีรต์ิ 
ของภาคกลาง เปนนิทานชาดกนิยมเลาในดนิแดนลานนาและสิบสองปนนา เปนเร่ืองผสมผสาน 
ระหวางรามเกียรต์ิและหลวิชัยคาวี โดยยังคงเคาความสามารถพิเศษของหรมานซ่ึงเปนทหารคูใจ 
ของพระราม หรมานคงมาเปนท่ีนิยมในสมัยท่ีมีการปกครองจากสวนกลางเขามายังลานนาด ู
ในวรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 339. 
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ภาพท่ี 282 คันทวยอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
 

 
 
ภาพท่ี 283 คันทวยวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล 
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ภาพท่ี 284 คันทวยของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยั้งหวีด 
 
  2.4 การประดับตกแตงอ่ืน ๆ  
   วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทย้ังหวีดมีการประดับลายเทวดาโดย
การเจาะเปนชองบริเวณผนังดานบนของวิหาร (ภาพท่ี 285) รูปแบบนี้อาจนํารูปแบบของการประดับ
ในลักษณะเดียวกันของศิลปะรัตนโกสินทรมาดัดแปลงก็ได ตัวอยางเชน หอพระมณเฑียรธรรม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ มีการประดับไวบริเวณหนาบัน ซ่ึงอาคารแหงนี้ พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) โปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนท่ีมุมดานตะวันออกเฉียงเหนอื
ของระเบียงคดเพื่อใชประดิษฐานพระไตรปฎกและเปนสถานท่ีสําหรับราชบัณฑิตบอกพระปริยัติธรรม
แกภิกษุสามเณร85

86 (ภาพท่ี 286)  
 
 
 

                                                        
 86 นพดล ปาละประเสริฐ, พระราชวัง 3 แควน, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2557), 201. 
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   วิหารบางหลังในกลุมนี้มีการประดับกระจกสีในลักษณะท่ีคลายกันโดยใชกระจก
สีสันสดใส นํามาตัดเปนช้ินเล็กช้ินนอยเปนรูปทรงเรขาคณิต นํามาเรียงเปนรูปตาง ๆ เวลาประดับ
ใชวิธีฝงลงในปูนแตบริเวณท่ีประดับจะมีความแตกตางกัน งานประดับเชนนี้พบไดท่ีวิหารพระนอน
วัดพระปาน จ.เชียงใหม, วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 287) สันนิษฐานวา
ใชชางประดับกระจกกลุมเดียวกันอาจไดแรงบันดาลใจมาจากการประดับตกแตงภายในอาคารของ
ศิลปะพมาดังท่ีไดกลาวมาแลว 
 

  

 
 
ภาพท่ี 285 การประดับแถวเทวดาวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทยั้งหวีด 
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ภาพท่ี 286 การประดับแถวเทวดาวิหารพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 287 การประดับกระจกสีของวิหารพระนอนวัดพระปาน (บน) และวิหารพระนอน 
 วัดพระนอนขอนมวง (ลาง)  
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กลุมวิหารรูปแบบพื้นบาน 
 กลุมวิหารรูปแบบพื้นบาน คือ วิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยซึ่งมี
รูปแบบทางศิลปกรรมโดยรวมคลายกับวิหารพื้นบานแบบลานนาท่ีเปนวิหารโถง สวนมากเปนอาคาร
ขนาดเล็ก ๆ และไมคอยประดับตกแตงมากนัก แตองคประกอบบางอยางอาจมีอิทธิพลของศิลปะ
รัตนโกสินทร เชน ลวดลาย องคประกอบทางสถาปตยกรรม เปนตน กลุมวิหารรูปแบบพ้ืนบานมี
ดังตอไปนี้ 
 1. วิหารพระบาทส่ีรอยวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน 

  1.1 ท่ีตั้ง  
   เลขท่ี 355 หมู 1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 

  1.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารพระบาทส่ีรอยวัดพระธาตุหริภุญชัยตั้งอยูดานหลังวิหารพระพุทธ มุม
ตะวันตกเฉียงใตของพระธาตุหริภุญชัย สรางข้ึนภายหลังการบูรณะวิหารหลวงที่ถูกพายุพัดถลมโดย
ครูบาศรีวิชัย ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่จําลองมาจากวัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แมริม 
จ.เชียงใหม รูปแบบอาคารเปนอาคารกออิฐถือปูนลักษณะเปนวิหารโถง86

87 (ภาพท่ี 288-289)  
  1.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วมีการประดับชอฟา ใบระกา หางหงส 
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร มีการประดับสวนท่ีมีลักษณะคลายรวงผ้ึงของภาคกลาง เทคนิคท่ี
ใชในการประดับหนาบันคือการใชไมแกะสลัก ปดทองและการประดับกระจกกระจกท่ีนํามาใชคือ
กระจกจืน (ภาพท่ี 290) ลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันคือลายกานขด หนาบันใชลายเทวดาเปน
ลายประธาน มีลายหนุมานแทรกรวงผ้ึงประดับขอบดวยตัวลวง คันทวยใชคันทวยแบบลานนา 
(ภาพท่ี 291)  
 
 
 
 
 
 

                                                        
 87 เพ็ญสุภา สุขคตะ, พระธาตุหริภุญชัย, (กรุงเทพฯ: ถาวรกิจการพิมพ, 2553), 88. 
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ภาพท่ี 288 วิหารพระบาทส่ีรอยวัดพระธาตุหริภุญชัย  
 

 
 
ภาพท่ี 289 ภายในวิหารพระบาทส่ีรอยวัดพระธาตุหริภุญชัย  
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ภาพท่ี 290 การประดับตกแตงหนาบันวิหารพระบาทส่ีรอยวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

 
 
ภาพท่ี 291 คันทวยวิหารพระบาทส่ีรอยวัดพระธาตุหริภุญชัย  
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 2. วิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา 
  2.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 692 หมู 1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
  2.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคําบูรณะข้ึนในป พ.ศ. 2466 พรอมกับวิหาร
หลวง8 7

88 ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารหลวง รูปแบบเปนวิหารโถง แผนผังอยูในรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จตามแบบวิหารลานนา (ภาพท่ี 292) ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไว
กึ่งกลางวิหาร (ภาพท่ี 293)  
  2.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือไมแกะสลัก ปดทองประดับกระจก 
กระจกท่ีนํามาใชคือกระจกจืนลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันคือลายกานขดและมีการออกชอดอก 
(ภาพที่ 294) สวนลางของหนาบันประดับรูปเสือเพื่อเปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย (ภาพท่ี 
295) คันทวยของวิหารใชคันทวยหูชางแบบวิหารลานนาแกะสลักเปนรูปนาค (ภาพที่ 296)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 88 ประวัติวัดศรีโคมคํา พระเจาตนหลวงและพระพุทธบาท, พิมพคร้ังท่ี 2 (เชียงราย: 
เชียงรายไพศาลการพิมพ, 2540), 38. 
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ภาพท่ี 292 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 293 รอยพระพุทธบาทในวิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา 
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ภาพท่ี 294 การประดับหนาบันวิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา 
 

 
 
ภาพท่ี 295 การประดับรูปเสือหนาบันวิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา 
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ภาพท่ี 296 คันทวยของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา 
 
 3. วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แมริม จ.เชียงใหม 
  3.1 ท่ีตั้ง 
   สะลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม 
  3.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอยบูรณะในป พ.ศ.2472 เปนวิหาร
ขนาด 5 หองขนาดเล็ก หันหนาไปทางดานทิศใต มีลักษณะเปนวิหารโถง แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียม 
ผืนผา ฐานดานลางของอาคารเปนงานท่ีบูรณะขึ้นใหมในป พ.ศ.253688

89 มีทางเขาออกทางดานหนา
ของวิหารเพียงดานเดียว (ภาพท่ี 297-298) ภายในอาคารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไวบริเวณ

                                                        
 89 พณิดา สุขเกยีรติกอง, “รูปแบบอุโบสถลานนาประยุกต วัดพระพุทธบาทส่ีรอย  
จังหวดัเชียงใหม,” (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 8. 
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กึ่งกลาง มีทางเดินโดยรอบรอยพระพุทธบาทได (ภาพที่ 299) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไม 
ยังคงใชโครงสรางมาตางไหมตามระเบียบของวิหารลานนา (ภาพท่ี 300)  
  3.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันคือไมแกะสลัก ปดทองประดับกระจก 
ลวดลายหลักท่ีใชประดับหนาบันคือลายกานขด (ภาพท่ี 301) วิหารหลังนี้มีการประดับตกแตงท่ีใช
กระจกสีสันสดใสนํามาตัดเปนช้ินเล็กช้ินนอย ลักษณะเปนรูปทรงเรขาคณิตนํามาเรียงตอกันเปน
รูปทรงตาง ๆ โดยเวลาประดับจะฝงลงไปในปูนโดยจะประดับอยูตามเสาและบางสวนของหนาบัน 
(ภาพท่ี 302)  
 

 
 
ภาพท่ี 297 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย 
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ภาพท่ี 298 สวนฐานของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย 
 

 
 
ภาพท่ี 299 รอยพระพุทธบาทวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย 
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ภาพท่ี 300 โครงสรางหลังคาวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย 
 

 
 
ภาพท่ี 301 การประดับตกแตงหนาบันวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย 
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ภาพท่ี 302 การประดับตกแตงกระจกสีวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย 
 
 4. วิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง อ.พราว จ.เชียงใหม 
  4.1 ท่ีตั้ง 
   หมู 5 บานปาหา ต.โหลงขอด อ.พราว จ.เชียงใหม 
  4.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดมวงเนิ้งเปนวิหารขนาด 5 หอง สรางข้ึนในป พ.ศ.247589

90 หันหนา
ไปทางทิศตะวันออก แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ันของหลังคาแบบวิหารลานนา 
มีประตูทางเขาออกทั้งดานหนาและดานหลังของวิหาร (ภาพที่ 303-304) โครงสรางหลังคาเปน
โครงสรางไมและใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารลานนา (ภาพท่ี 305)  
 
 
                                                        
 90 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 67. 
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  4.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วประดับชอฟา ใบระกา หางหงสตาม
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ทําหนาบันเลียนแบบวิหารลานนาโดยใชเปนโครงสรางมาตางไหม 
(ภาพท่ี 306) เทคนิคท่ีใชประดับคือไมแกะสลัก สวนดานหลังเปนปูนปน ประดับรูปบุคคลยืนอยูบน
บนชาง (ภาพท่ี 307) ซุมประตูหนาตางไมมีการประดับตกแตงใด ๆ คันทวยนาจะเปนรูปแบบท่ี
ดัดแปลงมาจากคันทวยหูชางแบบลานนา (ภาพท่ี 308)  
 

 
 
ภาพท่ี 303 วิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง 
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ภาพท่ี 304 ภายในวิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง 
 

 
 
ภาพท่ี 305 โครงสรางมาตางไหมวิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง 
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ภาพท่ี 306 การประดับตกแตงหนาบันดานหนาวิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง 
 

 
 
ภาพท่ี 307 การประดับตกแตงหนาบันดานหลังวิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง 
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ภาพท่ี 308 คันทวยวิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง 
 
 5. วิหารหลวงวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  5.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 21/1 บานเชิงดอย หมู 3 ถ.สุเทพ  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
  5.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารหลวงวัดสวนดอกเปนวิหารขนาด 11 หองขนาดใหญ บูรณะในป พ.ศ.2474 
แทนท่ีวิหารหลังเดิม 9 0

91 หันหนาไปทางทิศตะวันออก แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและ
ลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา มีประตูทางเขาออกท้ังดานหนาและดานหลังของวิหาร 
(ภาพท่ี 309-310) โครงสรางหลังคาเปนโครงสรางไมแบบมาตางไหมตามระเบียบของวิหารลานนา 
มีการเสริมคานคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงของโครงสราง (ภาพท่ี 311-312)  
 
 
                                                        
 91 สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, พิมพคร้ังท่ี 4, (กรุงเทพฯ: ศรีปญญา, 2552),  
478 และสุรชัย จงจิตรงาม, ลานนา Art & Culture, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 35. 
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  5.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วและประดับชอฟา ใบระกา หางหงส
ตามอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร ใชเทคนิคปูนปนปดทองประดับกระจกในการประดับหนาบันกระจก
ท่ีนํามาใชคือกระจกจืนลวดลายหลักท่ีใชประดับคือลายกานขดออกชอดอก หนาบันสวนบนสุดใช
ลายเทวดาเปนลายประธาน ถัดลงมาเปนลายเทวดาขนาบดวยรูปพระนารายณและยักษ สันนิษฐานวา
มีท่ีมาจากเร่ืองรามเกียรติ์ (ภาพที่ 313-314) หนาบันปกนกใชลายรูปเสือเปนลายประธานซ่ึงใชเปน
สัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย (ภาพท่ี 315) ถัดลงมาใชลายหนากาลสลับลายหนุมานใน
ลักษณะลายหนากระดาน (ภาพที่ 316) สวนที่เปนโกงค้ิวประดับลายรูปนกตาง ๆ (ภาพที่ 317) คันทวย
มีสองแบบคือดานนอกอาคารใชคันทวยหูชางแบบลานนาทําเปนรูปนาคและเทวดา (ภาพท่ี 318) 
สวนดานในใชเปนคันทวยรูปหนุมาน (ภาพท่ี 319)  
 

 
 
ภาพท่ี 309 วิหารหลวงวัดสวนดอก 
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ภาพท่ี 310 ภายในวิหารหลวงวัดสวนดอก 
 

 
 
ภาพท่ี 311 โครงสรางมาตางไหมวิหารหลวงวัดสวนดอก 
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ภาพท่ี 312 คานคอนกรีตวิหารหลวงวัดสวนดอก 
 

 
 
ภาพท่ี 313 หนาบันสวนบนสุดวิหารหลวงวัดสวนดอก 
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ภาพท่ี 314 หนาบันสวนกลางวิหารหลวงวัดสวนดอก 
 

 
 
ภาพท่ี 315 การประดับลายเสือวิหารหลวงวัดสวนดอก 
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ภาพท่ี 316 ลายหนุมานและหนากาลวิหารหลวงวัดสวนดอก 
 

 
 
ภาพท่ี 317 การประดับรูปนกวิหารหลวงวัดสวนดอก 
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ภาพท่ี 318 คันทวยภายนอกอาคารวิหารหลวงวัดสวนดอก 
 

 
 
ภาพท่ี 319 คันทวยภายในอาคารวิหารหลวงวัดสวนดอก 
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วิเคราะหรูปแบบกลุมวิหารรูปแบบพื้นบาน 

 1. แผนผังอาคาร รูปแบบทางสถาปตยกรรมและโครงสรางอาคาร 

  1.1 แผนผังอาคารและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   แผนผังอาคารของวิหารกลุมนี้มีลักษณะคือสวนใหญรูปแบบอาคารมักมีลักษณะ
เลียนแบบวิหารโถงแบบลานนา91

92 (ภาพท่ี 320) แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ัน
ของหลังคาแบบวิหารลานนา ตัวอยางเชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย จ.เชียงใหม, 
วิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา แตวิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้งจ.เชียงใหม มีรูปแบบ
พิเศษที่เพิ่มข้ึน คือ เปนอาคารท่ีดัดแปลงมาจากวิหารโถงแบบลานนาแตทําเปนอาคารกออิฐถือปูนแทน  
  1.2 โครงสรางอาคาร 
   วิหารในกลุมนี้เปนวิหารกออิฐถือปูนท้ังหมดซ่ึงแตกตางจากวิหารลานนาในอดตี
ท่ีนิยมนําไมสักมาสรางวิหารโครงสรางของหลังคายังคงใชโครงสรางไม สวนใหญยังคงใชโครงสราง
มาตางไหมแบบวิหารลานนาเชน วิหารหลวงวัดมวงเน้ิง จ.เชียงใหม โดยวิหารหลวงวัดสวนดอกมี
การใชคานคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงของอาคารเน่ืองจากเปนอาคารขนาดใหญ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 92 ตัวอยางวิหารโถงแบบลานนา คือ วิหารหลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง  
มีรูปแบบเปนวิหารโถงเคร่ืองไม ผังพื้นวหิารเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ยกเก็จออกทางดานหนา 3 ชวง  
(ซด) และดานหลัง 2 ชวง (ซด) ทุกหองเปนหองโถง มีฝาผนังไมเพียงคร่ึงเดียวจากดานบน ดใูน  
วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 83. 
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ภาพท่ี 320 วิหารหลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
 

 2. การประดับตกแตง 

  2.1 หนาบัน 
   การประดับตกแตงหนาบันของวิหารในกลุมนี้มีลักษณะคือหนาบันอยูใน
โครงสรางกรอบหนาจั่ว ประดับหนาบันดวยชอฟา ใบระกา หางหงสตามอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทร 
เทคนิคท่ีใชในการประดับหนาบันมีหลากหลายรูปแบบ สวนใหญนิยมไมแกะสลักปดทองประดับ
กระจก บางแหงนํากระจกจืนมาใช เชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา (ภาพท่ี 321) 
สวนเทคนิคอ่ืน ๆ คือปูนปน เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง จ.เชียงใหม เปนตน 
   ลวดลายหลักที่ใชในการประดับตกแตงหนาบัน คือ ลายกานขดออกชอดอก
โดยวิหารบางแหงใชลายดอกไมประดับเปนลายคลายดอกโบตั๋นหรือดอกพุดตานซ่ึงเปนลายท่ีพบมาก
ในศิลปะรัตนโกสินทรเชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 322)  
   วิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเน้ิงมีลักษณะการตกแตงหนาบันรูปแบบพิเศษ คือ
หนาบันดานหนาของวิหารตกแตงเลียนแบบวิหารแบบลานนา โดยทําหนาบันเลียนแบบโครงสราง
มาตางไหมทําหนาบันปกนก ประดับโกงค้ิว (ภาพท่ี 323)  
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   วิหารในกลุมนี้สวนใหญไมนิยมใสลายแทรกบนหนาบันมากนัก ลายแทรกท่ี
ปรากฏ เชน ลายเทวดาปรากฏที่วิหารหลวงวัดมวงเนิ้ง จ.เชียงใหม ในลักษณะขนาบขางลายรูปบุคคลท่ี
ยืนอยูบนชาง สันนิษฐานวาเปนลายพระอินทรทรงชางเอราวัณแตอยูในรูปแบบพื้นบาน ซ่ึงในศิลปะ
รัตนโกสินทรการประดับหนาบันรูปชางเอราวัณเปนแนวคิดเร่ืองศูนยกลางจักรวาลที่ใชในความหมายวา
วัดเปรียบเสมือนสวรรคช้ันดาวดึงสซ่ึงมีสัญลักษณคือพระอินทร92

93 (ภาพที่ 324) ลวดทรายแทรกอ่ืน ๆ 
ท่ีปรากฏบนหนาบันของวิหารกลุมนี้จะพบไดท่ีวิหารหลวงวัดสวนดอกเนื่องจากเปนวิหารท่ีมีกลุม
ชางหลวงซ่ึงนําโดยเจาแกวนวรัฐและเจาชายาดารารัศมีเปนผูสนับสนุน ลวดลายและการประดับตกแตง
จึงมีรายละเอียดมากกวาวิหารหลังอ่ืน ๆ (ภาพท่ี 325)  
   วิหารในกลุมนี้เกือบทุกหลังจะมีการประดับรูปเสือเพื่อใชเปนสัญลักษณนักษัตร
แทนครูบาศรีวิชัยดวย 93

94 ใชในความหมายวาวิหารหลังนี้ครูบาศรีวิชัยสรางหรือบูรณะ เชน วิหาร
รอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา, วิหารหลวงวัดสวนดอก จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 326)  
 

 
  
ภาพท่ี 321 การประดับหนาบันวิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา 
 

                                                        
 93 ศักดิ์ชัย สายสิงห, พุทธศิลปสมัยรัตนโกสินทร พัฒนาการของงานชางและแนวคิดท่ี 

ปรับเปล่ียน, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 218-219. 
 94 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2544), 331. 



 256

 
 
ภาพท่ี 322 การประดับตกแตงหนาบันวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย 
 

 
 
ภาพท่ี 323 การประดับตกแตงหนาบันดานหนาวิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง 
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ภาพท่ี 324 ลายรูปบุคคลบนชางหนาบันดานหลังวิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้ง 
 

 
 
ภาพท่ี 325 การประดับตกแตงหนาบันวิหารหลวงวัดสวนดอก 
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ภาพท่ี 326 การประดับรูปเสือวิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา (บน)  
 และวิหารหลวงวัดสวนดอก (ลาง)  
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  2.2 คันทวย (นาคทัณฑ)  
   วิหารในกลุมนี้นิยมใชคันทวยแบบลานนา คือ ทวยหูชาง เชน วิหารหลวง
วัดสวนดอก จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 327) วิหารหลวงวัดพระธาตุมวงเนิ้งนั้นนาจะใชคันทวยท่ีดัดแปลง
รูปแบบมาจากทวยหูชางอีกที สวนวิหารหลวงวัดสวนดอกมีคันทวยอีกแบบหนึ่งประดับภายใน
อาคารทําเปนรูปหนุมาน (ภาพท่ี 328)  
  2.3 การประดับตกแตงอ่ืน ๆ  
   วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอยมีการประดับกระจกสีโดยใช
กระจกสีสันสดใส ทําเปนเปนรูปทรงเรขาคณิต นํามาเรียงเปนรูปตาง ๆ ใชวิธีฝงลงในปูนแตบริเวณ
ท่ีประดับจะมีความแตกตางกัน งานประดับลักษณะนี้พบไดในวิหารหลาย ๆ หลัง สันนิษฐานวา
เปนฝมือการประดับกระจกจากชางกลุมเดียวกัน และอาจไดรับแรงบันดาลใจมาจากงานประดับ
ภายในอาคารของศิลปะพมาดังท่ีไดกลาวมาแลว (ภาพท่ี 329)  
 

 
 
ภาพท่ี 327 คันทวยภายนอกอาคารวิหารหลวงวัดสวนดอก 
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ภาพท่ี 328 คันทวยภายในอาคารวิหารหลวงวัดสวนดอก  
 

 
 
ภาพท่ี 329 งานประดับกระจกวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย 
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กลุมวิหารรูปแบบพิเศษ 
 วิหารรูปแบบพิเศษ คือ วิหารท่ีมีรูปแบบที่เปนลักษณะเฉพาะ วิหารกลุมนี้พบไดจํานวนนอย 
มีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เง่ือนไขของรูปแบบนาจะข้ึนอยูกับพระพุทธรูปประธาน
หรือการออกแบบของชาง กลุมวิหารรูปแบบพิเศษท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยมีรูปแบบ
ดังนี้ 
 1. วิหารพระอัฏฐารสวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน 
  1.1 ท่ีตั้ง 
   เลขท่ี 355 หมู 1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน 
  1.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   วิหารพระอัฏฐารสตั้งอยูทางดานทิศเหนือของวัดพระธาตุหริภุญชัยดานนอก
กําแพงวัด เปนวิหารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ สรางข้ึนเพื่อประดิษฐานพระอัฏฐารส แผนผัง
อาคารอยูในผังส่ีเหล่ียม มีประตูทางเขาออกสามดานคือดานหนาของอาคารและดานขางท้ังสองดาน 
หลังคาทรงปนหยาซอนกันสามช้ันประดับยอดทรงปราสาท (ภาพท่ี 330-331)  
  1.3 การประดับตกแตง 
   การประดับตกแตงของวิหารหลังนี้มีเพียงซุมประตูหนาตางเทานั้น ซุมมีรูปแบบ
เหมือนกัน คือ เปนซุมทรงบันแถลงปลายหางวันแบบลานนาประดับหนาบันดวยลายหนากาล ออก
ลายพรรณพฤกษาท่ีมีลักษณะเปนลายกระหนก (ภาพท่ี 332)  
 

 
 
ภาพท่ี 330 วิหารพระอัฏฐารสวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 331 สวนหลังคาวิหารพระอัฏฐารสวัดพระธาตุหริภุญชัย 
 

   
 
ภาพท่ี 332 ซุมประตูและหนาตางวิหารพระอัฏฐารสวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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 2. วิหารพระศากยมุนีวัดอักโขชัยคีรี อ.แจหม จ.ลําปาง 

  2.1 ท่ีตั้ง 
   หมู 1 ต.วิเชตนคร อ.แจหม จ.ลําปาง 
  2.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   ในชวงระหวางป พ.ศ.2465-2466 เปนชวงที่ครูบาศรีวิชัยกําลังบูรณะอยูท่ี
วัดศรีโคมคํา จ.พะเยา ระหวางนั้นครูบาศรีวิชัยยังเดินทางมาบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานในแถบพื้นท่ี 
จ.ลําปาง ดวย หนึ่งในจํานวนผลงานในชวงนั้นคือการบูรณะวิหารพระศากยะมุนี วัดอักโขชัยคีรี 
จากประวัติวัดไดกลาวถึงหลวงพอสิทธิวังเปนผูบูรณะวิหารหลังนี้โดยมีครูบาศรีวิชัยเขามารวมภายหลัง 
 

 “พ.ศ.2465 ไดบูรณะวิหารหลวงพอยืน (พระศายะมุนี) ของเดิมน้ีเปนเสาไม 4 ตน 
หลังคามุงดวยแปนเกล็ดเทาน้ัน ทานไดรื้อหลังคาออกแลวสรางใหม และไดมีครูศิลธรรม 
(เจาครูบาศรีวิชัย) นักบุญแหงลานนาไทยไดรวมสรางในครั้งน้ันดวย และไดสรางโบสถข้ึน 
1 หลังพรอมพระประธาน 1 องค (คือพระชินสีหอักโขคีรี) และสรางบันไดนาคต้ังแต
ขางลางไปถึงขางบนวัด มีบันไดถึง 227 ข้ัน และสรางถึงเก็บนํ้าฝนหนากุฏิอีก 1 ถัง”94

95 
 
   วิหารพระศากยมุนีเปนอาคารกออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียม หันหนา
ไปทางทิศตะวันออก มีประตูเขาออกท้ังส่ีดาน แตละดานทําเปนมุขโถงยื่นออกมาเปนอาคารทรงสูง
ตามลักษณะของพระประธานท่ีประดิษฐานอยูภายใน (ภาพที่ 333-334) หลังคาของวหิารเปนหลังคาจัว่
อยูดานบนสุดซอนอยูบนหลังคาทรงปนหยา ซ่ึงลักษณะเชนนี้พบไดไมมากนักในลานนา ดานหลัง
พระพุทธรูปประธานมีจารึกระบุปการสรางวิหารหลังนี้ (ภาพท่ี 335)  
 
 

 

 

 

                                                        
 95 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2540), 134. 
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  2.3 การประดับตกแตง 
   หนาบันของวิหารหลังนี้เปนโครงแบบกรอบหนาจั่ว มีท้ังหนาบันบริเวณตับบน
ของหลังคาและหนาบันบริเวณมุขโถงท้ังส่ีดาน ประดับดวยชอฟาใบระกาและหางหงส ลวดลายท่ีใช
ประดับหนาบันมุขโถงคือลายรูปบุคคลแทรกดวยลายพรรณพฤกษา เชน พระอินทรทรงชางเอราวณั 
(ทิศเหนือ) (ภาพท่ี 336) พระนารายณทรงครุฑ (ทิศใต) (ภาพที่ 337) เปนตน สวนลายหนาบันของ
หลังคาตับบนเปนลวดลายชางเอราวัณแตกลายพรรณพฤกษา แทรกดวยรูปเสือท่ีเปนสัญลักษณนักษัตร
แทนครูบาศรีวิชัย (ภาพที่ 338) ซุมประตูหนาตางของวิหารหลังนี้เปนซุมทรงโคงเปนรูปแบบท่ีเคย
ใชมาแลวท่ีวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา (ภาพท่ี 339) ภายในวิหารปรากฏจิตรกรรมเพียงจุดเดียวท่ีผนัง
ดานทิศใตวาดเปนพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน (ภาพที่ 340) วิหารหลังนี้ยังมี
การประดับดาวเพดานโดยแกะสลักเปนรูปสัตวตาง ๆ เชน ครุฑ วัว ชางเอราวัณ เสือ นาค เปนตน 
(ภาพท่ี 341)  
 

 
 
ภาพท่ี 333 วิหารพระศากยะมุนีวัดอักโขชัยคีรี 
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ภาพท่ี 334 พระพุทธรูปประธานในวิหารพระศากยะมุนีวัดอักโขชัยคีรี 
 

 
 
ภาพท่ี 335 จารึกดานหลังพระพุทธรูปประธานในวิหารพระศากยะมุนีวัดอักโขชัยคีรี 
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ภาพท่ี 336 การประดับลายพระอินทรทรงชางเอราวัณหนาบันมุขโถงดานทิศเหนือ 
 วิหารพระศากยะมุนี วัดอักโขชัยคีรี 
 

 
 
ภาพท่ี 337 การประดับลายนารายณทรงครุฑหนาบันมุขโถงดานทิศใต 
 วิหารพระศากยะมุนี วัดอักโขชัยคีรี 
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ภาพท่ี 338 การประดับหนาบันหลังคาตับบนวิหารพระศากยะมุนีวัดอักโขชัยคีรี 
 

 
 
ภาพท่ี 339 ซุมประตูวิหารพระศากยะมุนีวัดอักโขชัยคีรี 
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ภาพท่ี 340 จิตรกรรมภายในวิหารพระศากยะมุนีวัดอักโขชัยคีรี 
 

 
 
ภาพท่ี 341 ดาวเพดานวิหารพระศากยะมุนีวัดอักโขชัยคีรี 
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 3. วิหารวัดพระธาตุดอยนอย (บานนางแตน) อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

  3.1 ท่ีตั้ง 
   บานนางแตน ต.ทาผา อ.เกาะคาจ.ลําปาง 
  3.2 แผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรม 
   ในป พ.ศ. 2470 ครูบาศรีวิชัย ไดมาสรางวิหารท่ีวัดดอยนอยข้ึนท่ีทางทิศเหนือ
ของพระเจดียพรอมท้ังสรางพระพุทธรูปปูนปนประดิษฐานไวในวิหารดังกลาว โดยเรียกกันวา 
“วิหารหลังเปยง” จากประวัติ การกอสรางวิหารพบวาตรงกับปท่ีเขียนระบุไวดานหนาวิหารหลังนี้
คือ พ.ศ.247096 
   วิหารวัดดอยนอยเปนวิหารกออิฐถือปูนขนาด 4 หอง หันหนาไปทางดานทิศเหนอื 
แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีการยกเก็จตามแบบวิหารลานนา เปนวิหารรูปแบบพิเศษคือเปน
วิหารท่ีมีรูปแบบคลายอาคารศิลปะพมาผสมตะวันตก วิหารหลังนี้มีจารึกระบุปการสรางดานหนา 
ภายในอาคารมีการจัดพ้ืนที่ใชสอยเหมือนกับวิหารทั่วไปใหสามารถใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ได คือ มีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปประธานของวิหารไวดานในสุด อาสนะสงฆ ธรรมาสน 
(ภาพท่ี 342-344)  
  3.3 การประดับตกแตง 
   เนื่องจากวิหารหลังนี้ไมมีสวนหลังคาท่ีเปนทรงจั่วเหมือนกับวิหารหลังอ่ืน ๆ 
จึงไมมีการประดับตกแตงในสวนนี้ การประดับตกแตงท่ีโดดเดนท่ีสุดของวิหารหลังนี้คือซุมประตู
หนาตางมีรูปแบบคือซุมประตูทางเขาหลักใชเปนซุมมกรคายนาค ตกแตงหนาบันเปนรูปเสือ ซ่ึง
เปนสัญลักษณนักษัตรแทนครูบาศรีวิชัย (ภาพที่ 345) สวนซุมอ่ืน ๆ ใชซุมทรงบันแถลงบาง ซุมนาค
บางท่ีมีลักษณะเปนงานพื้นบานตกแตงหนาบันดวยลายรูปสัตวประจําปเกิดแทรกดวยลายพรรณพฤกษา 
(ภาพท่ี 346)  
 
 
 
 
 

                                                        
 96 พระธาตุและรอยพระพุทธบาทบานนางแตน, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558, เขาถึง 
ไดจาก http://www.danpranipparn.com/web/pratttas/pratta25mini3.html 
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ภาพท่ี 342 วิหารวัดพระธาตุดอยนอย (บานนางแตน)  
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ภาพท่ี 343 จารึกระปุปการสรางของวิหารวัดพระธาตุดอยนอย (บานนางแตน)  
 

 
 
ภาพท่ี 344 ภายในวิหารวัดพระธาตุดอยนอย (บานนางแตน)  
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ภาพท่ี 345 ซุมประตูวิหารวัดพระธาตุดอยนอย (บานนางแตน)  
 

   
 
ภาพท่ี 346 ซุมประตูและหนาตางวิหารวัดพระธาตุดอยนอย (บานนางแตน)  
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วิเคราะหรูปแบบกลุมวิหารรูปแบบพิเศษ 
 วิหารวัดพระธาตุดอยนอย จ.ลําปาง เปนวิหารท่ีครูบาศรีวิชัยมาสรางเม่ือ พ.ศ.2470 ทาง
ทิศเหนือของเจดียพรอมท้ังสรางพระพุทธรูปประดิษฐานไวในวิหารหลังดังกลาว โดยเรียกวา “วิหาร
หลังเปยง” ตรงกับจารึกท่ีระบุปการสรางดานหนาวิหาร 96

97 วิหารหลังนี้เปนวิหารรูปแบบพิเศษใน
งานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย สวนภายในมีรูปแบบเหมือนกับวิหารหลังอ่ืน ๆ คือ ฐานชุกชี
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน มีอาสนะสงฆ ธรรมาสน (ภาพท่ี 347)  
 อาคารรูปแบบดังกลาวเปนอาคารที่เปนศิลปะพมาผสมอิทธิพลตะวันตก อาคารรูปแบบนี้ 
เคยปรากฏมากอนแลวโดยเฉพาะในเมืองลําปาง เกิดจากการเปดธุรกิจทําปาไมในภาคเหนือ 
เนื่องจากอังกฤษไดเขามายึดครองพมาต้ังแต พ.ศ.2428 กอนหนานั้นพมาไดมีการติดตอกับยุโรปมา
กอนแลวทําใหพมาไดเรียนรูงานศิลปกรรมแบบตะวันตก ตอมาไดนํารูปแบบดังเขาเขามาในลานนา
ดวย9 7

98 ตัวอยางของอาคารแบบศิลปะพมาท่ีไดรับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกในลําปางมีหลายแหง 
เชน วัดมอนปูยักษ (มอนสัณฐาน) อ.เมือง จ.ลําปาง มีประวัติวาสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.2442 โดยตระกูล 
นันตาแกง อาคารท่ีไดรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกไดแก วิหารซึ่งตั้งอยูหนาเจดียประธานของวัด 
(ภาพท่ี 348) วิหารหลังนี้เปนงานกออิฐถือปูนท้ังหลัง หันหนาไปทางทิศตะวันออกต้ังอยูบนฐานยก
พื้นสูง หลังคาทรงจั่ว ไมมีการประดับชอฟา ใบระกา หางหงสซ่ึงเปนรูปแบบท่ีไดรับการบูรณะใน
ภายหลัง มีกรอบหนาตางเปนซุมโคง98

99 แตรูปแบบเดิมของวิหารหลังนี้เปนอาคารท่ีมีหลังคายอดตัด
กอนท่ีจะไดรับการบูรณะใหมใหเปนหลังคาทรงจั่วแบบในปจจุบัน (ภาพท่ี 349)  
 
 
 

                                                        
 97 พระธาตุและรอยพระพุทธบาทบานนางแตน, เขาถึงเม่ือ 1 ธันวาคมพ.ศ.2558, เขาถึง 
ไดจาก http://www.danpranipparn.com/web/pratttas/pratta25mini3.html 
 98 สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพคร้ังท่ี 10, (กรุงเทพฯ: อมรินทร 
พร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2557), 385-394. และศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะพมา, (กรุงเทพฯ: มติชน,  
2557), 278. และ อุษณยี ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชุมชนรอบวัดพมา-ไทใหญ 
ในนครลําปาง, (เชียงใหม: ศูนยโบราณคดภีาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 37. 
 99 อุษณีย ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชมุชนรอบวัดพมา-ไทใหญ 
ในนครลําปาง, (เชียงใหม: ศูนยโบราณคดภีาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 59-60. 
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 อีกตัวอยางหนึ่งในวัดมอนปูยักษไดแกอุโบสถ อาคารหลังนี้ตั้งอยูทางทิศใตของวิหาร
ทางวัดเรียกอาคารหลังนี้วา “วิหารทรงโปรตุเกส” เปนอาคารกออิฐถือปูน ไดรับอิทธิพลจากศิลปะ
ตะวันตก มีมุขยื่นออกมาท้ังส่ีดาน หลังคาของอุโบสถเปนทรงปนหยาและมีจั่วบริเวณมุขท้ังส่ีดาน 
ซ่ึงในสวนของหลังคาไดถูกตอเติมในภายหลังเม่ือประมาณ 60 ปกอนเพราะในอดีตอุโบสถหลังนี้
เปนอาคารกออิฐถือปูนแบบตะวันตก หลังคาทรงตัด99

100 (ภาพท่ี 350)  
 ตัวอยางหนึ่งท่ีสําคัญอาคารแบบศิลปะพมาท่ีไดรับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกในลําปาง
ไดแกอุโบสถวัดศรีรองเมือง อ.เมือง จ.ลําปาง มีประวัติวาสรางเม่ือ พ.ศ.2474 ตั้งอยูทางทิศตะวันออก
ของวัด เปนอาคารทรงตึกรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ทางเขาดานหนากอทรงโคงประดับดวยกระจกสีตาง ๆ 
หลังคาของอุโบสถเปนหลังคาทรงตัด มีการกอระเบียงโดยรอบ (ภาพท่ี 351) ดานหนากอเปนกรอบ
วงโคง ประดับรูปชางไวในกรอบมีขอความวา “พระอุโบสถพุทธศักราช 2474” ซ่ึงตรงกับชวงเวลา
ท่ีมีการบูรณปฏิสังขรณวัดคร้ังใหญโดยจองตะกาสางโตกับแมเฒาจันทรฟอง รัตนคํามลและญาติ
เปนผูนําในการบูรณะ100

101 (ภาพท่ี 352)  
 วัดจองคา (วัดไชยมงคล) อ.เมือง จ.ลําปาง เปนอีกแหงท่ีมีอาคารศิลปะพมาท่ีไดรับอิทธิพล
ศิลปะแบบตะวันตก อาคารหลังดังกลาวคือจองของวัดแหงนี้ซ่ึงสรางในชวงประมาณ พ.ศ.2440 โดย
หมองโงยซ่ิน101

102 เปนอาคารกออิฐถือปูนสองช้ัน มีหนาตางทรงโคงแบบศิลปะตะวันตก และหลังคา
ซอนช้ันแบบศิลปะพมา (ภาพท่ี 353)  
 
 
 
 

                                                        
 100 อุษณีย ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชมุชนรอบวัดพมา-ไทใหญ 
ในนครลําปาง, (เชียงใหม: ศูนยโบราณคดภีาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 65-66. 
 101 บงกช นันทิวฒัน, “เจดยีแบบพมาสมัยรัชกาลท่ี 5 ในเมืองลําปาง,” (การคนควาอิสระ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะบัญฑิตวิทยาลัยมหาวทิยาลัยศิลปากร, 2550), 10.  
และอุษณีย ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชุมชนรอบวดัพมา-ไทใหญในนครลําปาง,  
(เชียงใหม: ศูนยโบราณคดภีาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 66-67. 
 102 อุษณีย ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชมุชนรอบวัดพมา-ไทใหญ 
ในนครลําปาง, (เชียงใหม: ศูนยโบราณคดภีาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 56-58. 
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 วัดปาฝาง อ.เมือง จ.ลําปาง มีอุโบสถศิลปะพมาท่ีมีอิทธิพลศิลปะแบบตะวนัตกอยู อุโบสถ
หลังนี้สรางในชวง พ.ศ.2450-2455 พรอมกับการสรางจอง102

103 มีผังอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผาหลังคาทรงจั่ว 
ซอนช้ัน มีหนาตางทรงโคงประดับลายตาง ๆ (ภาพท่ี 354-355)  
 จากหลักฐานอาคารศิลปะพมาผสมอิทธิพลตะวันตกใน จ.ลําปาง ท่ีกลาวมาทําใหสันนิษฐาน
ไดวาวิหารวัดพระธาตุดอยนอย (บานนางแตน) อ.เกาะคา จ.ลําปาง เปนรูปแบบอาคารท่ีไดรับอิทธิพล
มาจากอาคารในกลุมดังกลาว จากรูปแบบของวิหารวัดดอยนอยนี้เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับอุโบสถ
วัดศรีรองเมืองและวิหารวัดมอนปูยักษ (วัดมอนสัณฐาน) อ.เมือง จ.ลําปาง (รูปแบบกอนการบูรณะ) 
พบวามีลักษณะทางสถาปตยกรรมท่ีคลายกันมาก คือเปนอาคารกออิฐถือปูนท้ังหลัง มีมุขดานหนา
อาคาร หนาตางทรงโคงและการทําหลังคาทรงตัด (ภาพที่ 356) สวนซุมหนาตางของวิหารวัดพระธาตุ
ดอยนอยท่ีมีลักษณะเปนทรงซุมโคง มีการประดับลวดลายตาง ๆ นั้น มีลักษณะคลายกับซุมหนาตาง
อุโบสถวัดปาฝาง อ.เมือง จ.ลําปางเปนอยางมาก (ภาพท่ี 357)  
 นอกจากวิหารวัดพระธาตุดอยนอยแลวยังมีอาคารท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรี
วิชัยท่ีมีลักษณะคลายกับอาคารศิลปะพมาท่ีไดรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกอีกหนึ่งแหง คือวัดสกิทาคามี 
อ.เมือง จ.เชียงใหม (ภาพที่ 358) จะเห็นไดวามีรูปแบบอาคารหลังนี้คลายกับวิหารวัดพระธาตุดอยนอย
เปนอยางมาก คือ เปนอาคารกออิฐถือปูนท้ังหลัง มีหลังคาทรงตัด ทําซุมประตูหนาตางเปนทรงโคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 103 อุษณีย ธงไชย, รายงานการวิจัยศิลปกรรมและประวัติชมุชนรอบวัดพมา-ไทใหญ 
ในนครลําปาง, (เชียงใหม: ศูนยโบราณคดภีาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554), 61. 
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ภาพท่ี 347 วิหารวัดพระธาตุดอยนอย (บานนางแตน)  
 

 
 
ภาพท่ี 348 วิหารวัดมอนปูยักษ (มอนสัณฐาน)  
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ภาพท่ี 349 ภาพถายเกาวิหารวัดมอนปูยักษ (มอนสัณฐาน)  
ท่ีมา: สุรชัย จงจิตงาม, ลานนา Art & Culture, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 88. 
 

 
 
ภาพท่ี 350 อุโบสถวัดมอนปูยักษ (มอนสัณฐาน)  
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ภาพท่ี 351 อุโบสถวัดศรีรองเมือง 
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ภาพท่ี 352 จากรึกระบุปการสรางอุโบสถวัดศรีรองเมือง 
 

 
 
ภาพท่ี 353 จองของวัดจองคา (วัดไชยมงคล)  
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ภาพท่ี 354 อุโบสถวัดปาฝาง 
 

 
 
ภาพท่ี 355 ซุมหนาตางอุโบสถวัดปาฝาง 
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ภาพท่ี 356 วิหารวัดดอยนอย (บานนางแตน) (บน), อุโบสถวัดศรีรองเมือง (กลาง)  
 และวิหารวัดมอนปูยักษ (กอนการบูรณะ) (ลาง)  
ท่ีมา: สุรชัย จงจิตงาม, ลานนา Art & Culture, (กรุงเทพฯ:  มิวเซียมเพรส, 2555), 88. 
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ภาพท่ี 357 ซุมหนาตางวิหารวัดดอยนอย (บานนางแตน) (ซาย) และ ซุมหนาตางอุโบสถ 
 วัดปางฝาง (ขวา)  
 

 
 
ภาพท่ี 358 ภาพถายเกาอาคารศิลปะพมาผสมตะวันตกวัดสกิทาคามี อ.เมือง จ.เชียงใหม 
ท่ีมา: สุรชัย จงจิตงาม, ลานนา Art & Culture, (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 27. 
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 วิหารพระอัฏฐารสวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูนต้ังอยูทางทิศเหนือของวัดพระธาตุ
หริภุญชัย สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานพระอัฏฐารส บูรณะในป พ.ศ.2463 พรอมกับอาคารหลังอื่น ๆ 
ในวัด จากหลักฐานภาพถายเกาพบวาการบูรณะไมไดเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิมมากนัก ส่ิงท่ี
เพ่ิมเติมมาคือซุมประตูและหนาตางท่ีมีปลายเปนหางวันแบบลานนา ประดับลายหนากาล (ภาพท่ี 
359-360) อาคารรูปแบบดังกลาวเคยปรากฏมากอนแลวในลานนา เชน หอไตรวัดดวงดี จ.เชียงใหม 
จากประวัติการสรางหอไตรวัดดวงดีกลาววาเจามหาอุปราชมหาวงศเปนผูสรางเม่ือ พ.ศ.2372103

104 และ
จากหลักฐานดานเอกสารระบุวาทําการฉลองเม่ือ พ.ศ.2377104

105 หอไตรวัดดวงดีมีลักษณะเปนอาคาร
กออิฐถือปูน แผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียม หลังคาสอบลดหล่ันกัน ซุมประตูและหนาตางมีปลายเปน
หางวันเม่ือเปรียบเทียบรูปแบบกับวิหารพระอัฏฐารสวัดพระธาตุหริภุญชัยแลวพบวามีความคลายกัน
ท้ังรูปแบบทางสถาปตยกรรมและการประดับตกแตง (ภาพที่ 361)  
 วิหารพระศากยะมุนีวัดอักโขชัยคีรี อ.แจหม จ.ลําปาง เปนวิหารที่บูรณะข้ึนใหมในชวง
ป พ.ศ.2465-2466105

106 เปนชวงท่ีครูบาศรีวิชัยกําลังบูรณะอยูท่ีวัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา การบูรณะ
วิหารในคร้ังนี้ครูบาศรีวิชัยบูรณะรวมกับหลวงพอสิทธิวัง รูปแบบอาคารนาจะสรางตามลักษณะ
พระพุทธรูปประธานท่ีเปนพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ แตงานประดับตกแตงเปนรูปแบบท่ีครูบาศรีวิชัย
เคยใชมากอน เชน ลายชางเอราวัณ, การประดับลายเสือ รวมไปถึงการประดับซุมประตูทรงโคงท่ีมี
รูปแบบคลายกับวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา  
 

                                                        
 104 อดุลย เปงกาสิทธ์ิ, “การศึกษารูปแบบหอไตรในวัฒนธรรมลานนา,” (วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
2542), 87-90. 
 105 จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ลวดลายปูนปนประดบัโบราณสถานเมืองเชียงใหม, (เชียงใหม:  
นพบุรีการพิมพ, 2545), 46. 
 106 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 141. 
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ภาพท่ี 359 ภาพถายเกาวิหารพระอัฏฐารสวัดพระธาตุหริภุญชัย  
ท่ีมา: เพ็ญสุภา สุขคตะ, พระธาตุหริภุญชัย, (กรุงเทพฯ: ถาวรกิจการพิมพ, 2553), 94. 
 

 
 
ภาพท่ี 360 วิหารพระอัฏฐารสวัดพระธาตุหริภุญชัย 
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ภาพท่ี 361 หอไตรวัดดวงดี 
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สรุปรูปแบบวิหารลานาในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย 
 วิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยสามารถแบงกลุมตามรูปแบบทาง
ศิลปกรรมออกไดเปน 4 กลุม แตละกลุมมีรูปแบบและรายละเอียดท่ีแตกตางกันออกไปคือ กลุมวิหาร
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรมีลักษณะแผนผังอาคารอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา บางแหงมีลักษณะเปน
ทรงจัตุรมุข ไมมีการยกเก็จและการลดช้ันของหลังคาแบบวิหารลานนา มีการออกมุขซ่ึงมีลักษณะ
เลียนแบบวิหารพ้ืนบานลานนา โครงสรางหลังคายังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหม หนาบันจะอยู
ในโครงสรางแบบกรอบหนาจั่ว ประดับชอฟา ใบระกาและหางหงส มีท้ังการใชไมแกะสลัก ปูนปน
และการประดับกระจก ลวดลายท่ีประดับบนหนาบันมีมากเนื่องจากมีพื้นท่ีในการประดับมาก ลวดลาย
ท่ีใชประดับเปนลายหลักคือลายพรรณพฤกษา กานขดออกชอดอก ลายแทรกท่ีใชมีท้ังลายท่ีเปนอิทธิพล
ศิลปะโกสินทร เชน พระนารายณทรงครุฑ,ชางเอราวัณ และลายท่ีเปนพื้นบานลานนา เชน ตัวลวง 
และลวดลายอ่ืน ๆ ตามการออกแบบของชางกลุมนั้น ๆ มักมีการประดับรูปเสือเพื่อใชเปนสัญลักษณ
แทนครูบาศรีวิชัย องคประกอบทางสถาปตยกรรมอ่ืน ๆ มีท้ังแบบลานนา เชน การใชซุมปลายหางวัน 
การใชคันทวยหูชาง การประดับโกงค้ิว และการใชองคประกอบแบบรัตนโกสินทร คือ ซุมทรงบันแถลง 
คันทวยแบบรัตนโกสินทร การประดับสาหรายรวงผ้ึง  
 กลุมท่ีสองเปนกลุมวิหารอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร มีลักษณะโดยรวมคลายอาคารใน
ศิลปะรัตนโกสินทร แผนผังอาคารอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีการยกเก็จและการลดช้ันของหลังคา
แบบวิหารลานนาบางแหงมีรูปแบบพิเศษ เชน การทําพาไลรอบอาคาร โครงสรางหลังคายังคงใช
โครงสรางแบบมาตางไหม หนาบันอยูในโครงสรางกรอบหนาจั่ว มีการประดับชอฟา ใบระกาและ
หางหงส มีท้ังการใชไมแกะสลัก ปูนปนและการประดับกระจก ลวดลายหลักท่ีใชประดับยังคงเปน
ลายพรรณพฤกษา กานขดออกชอดอก ลายแทรกมีลายท่ีเปนอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เชน 
พระนารายณทรงครุฑ ชางเอราวัณ หรือลายพื้นบาน เชน เทวดา มักมีการประดับรูปเสือเพื่อใชเปน
สัญลักษณแทนครูบาศรีวิชัย องคประกอบทางสถาปตยกรรมอ่ืน ๆ มีท้ังท่ีเปนแบบพื้นบาน เชนคันทวย
หูชาง ซุมหางวัน และแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร เชน ซุมบันแถลง คันทวยแบบรัตนโกสินทร  
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 กลุมท่ีสามเปนวิหารรูปแบบพ้ืนบาน มีลักษณะโดยรวมคลายกับวิหารพื้นบานลานนา มี
การปรับรูปแบบบางตามการออกแบบของชาง สวนใหญจะมีรูปแบบเปนวิหารโถง แตไมมีการยกเก็จ
และการลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา แตมีการทําหนาบันเลียนแบบวิหารลานนา หนาบัน
ประดับชอฟา ใบระกาและหางหงส ลวดลายหลักยังคงใชลายพรรณพฤกษา กานขดออกชอดอก 
ลวดลายแทรกของกลุมนี้มักเปนลวดลายพื้นบาน เชน เทวดา และมีอิทธิพลรัตนโกสินทรอยูบาง 
เชน ลายชางเอราวัณ แตบางหลังก็มีการออกแบบลวดลายเปนพิเศษ เชน วิหารหลวงวัดสวนดอก 
จ.เชียงใหม ท่ีมีการใชลายแทรกเปนจํานวนมาก องคประกอบสถาปตยกรรมสวนใหญจะเปนแบบ
ลานนา เชนการใชคันทวยหูชาง  
 กลุมสุดทายเปนวิหารรูปแบบพิเศษ เปนรูปแบบท่ีมีรูปแบบเฉพาะตามการออกแบบ
ของชาง รูปแบบแผนผังมีท้ังส่ีเหล่ียมผืนผาทรงสูง หลังคาซอนช้ัน เชน วิหารพระอัฏฐารส วัดพระธาตุ
หริภุญชัย จ.ลําพูน, วิหารพระศากยะมุนี วัดอักโขชัยคีรี จ.ลําปาง และวิหารที่มีรูปแบบคลายกับศิลปะ
พมาผสมอิทธิพลตะวันตก เชน วิหารวัดดอยนอย (บานนางแตน) จ.ลําปาง 
 



บทท่ี 4 
 

วิเคราะหรูปแบบงานศิลปกรรมในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวชิัย 
 
 จากงานบูรณปฏิสังขรณวิหารของครูบาศรีวิชัยตั้งแตป พ.ศ.2447-2481 ท้ังหมดแสดง
ใหเห็นถึงงานศิลปกรรมรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนในลานนาท่ีมีรูปแบบเฉพาะท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง
มีท้ังรูปแบบศิลปะลานนาและมีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรเขามาผสม การบูรณะหรือการสราง
วิหารของครูบาศรีวิชัยสวนมากจะเปนการสรางวิหารหลังใหมแทนท่ีวิหารหลังเดิมท่ีอยูในสภาพ
ชํารุดทรุดโทรม เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน (ภาพท่ี 362) จากภาพถายเกาจะเห็น
ไดวารูปแบบของวิหารหลังเกาเปนวิหารแบบลานนาท่ีมีลักษณะเปนวิหารหลังเล็ก ออกมุขแบบ
หนาสามหลังสองและลดช้ันของหลังคาท่ีมีความสัมพันธกัน หนาบันของวิหารเปนโครงสรางแบบ
มาตางไหม แตวิหารหลังปจจุบันกลับมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางเห็นไดชัด 
 

 
 
ภาพท่ี 362 วิหารหลวงวดัพระธาตุหริภญุชัยหลังเกา 
 (ภาพถายโดยผูวิจัย ณ วดัพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน เม่ือพฤษภาคม 2558) 
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 งานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยในแตละชวงมีรูปแบบท่ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ
ของงานชาง ผลงานบางช้ินแสดงถึงความตอเนื่องดานรูปแบบโดยรูปแบบศิลปกรรมของวิหารใน
งานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยแสดงใหเห็นพัฒนาการของรูปแบบในดานตาง ๆ ไดดังน้ี 
 

แผนผังอาคาร 
 จากการศึกษารูปแบบแผนผังอาคารของวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย 
ผูศึกษามีความเห็นวาแผนผังมีรูปแบบท่ีหลากหลาย อาจเกิดจากปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน กําลังคน, 
กําลังทรัพยหรือเกิดจากการทดลองรูปแบบตาง ๆ ของชาง แผนผังต้ังแตงชวง พ.ศ.2447-2481 มี
พัฒนาการทางดานรูปแบบมาโดยตลอด สามารถแบงตามรูปแบบไดดังนี้ 
 1. แผนผังแบบไมมีมุข 
  แผนผังอาคารในชวงแรกของวิหารที่อยูในพื้นท่ีหางไกลและมีขอจํากัดในเร่ืองเงินทุน
และกําลังคนจะมีลักษณะเปนอาคารขนาดเล็ก ผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและไมมีการทํา
หลังคาลดช้ันแบบวิหารลานนา เชน วิหารวัดวังหลวง อ.บานโฮง จ.ลําพูน  
 2. แผนผังแบบมีมุขโถงดานหนา 
  แผนผังอาคารอีกแบบหนึ่งท่ีนาจะเปนตนแบบใหกับอาคารหลังอ่ืน ๆ เนื่องจากรูปแบบ
แผนผังเชนนี้เปนแผนผังท่ีถูกนําไปใชมากท่ีสุดคือวิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูนท่ีมี
แผนผังท่ีอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนามีมุขดานหนา
ของอาคาร (ภาพท่ี 363)  
 3. แผนผังแบบมีพาไล 
  วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน เปนแผนผังรูปแบบใหมท่ีไมเคยปรากฏมากอน
ในลานนา กลาวคือเปนอาคารท่ีมีพาไล อาคารรูปแบบดังกลาวนี้เปนอิทธิพลรูปแบบจากศิลปะ
รัตนโกสินทรแผนผังท่ีมีพาไลไมเปนท่ีนิยมในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยเนื่องจากวิหาร
หลังตอ ๆ มาไมมีการนําแผนผังนี้มาใชอีก (ภาพท่ี 364)  
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 4. แผนผังแบบมีมุขดานหนาและหลัง 
  วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา เปนวิหารที่ครูบาศรีวิชัยมาบูรณะในป 
พ.ศ.24651 แผนผังของวิหารหลวงวัดศรีโคมคํานี้พัฒนาตอจากแผนผังวิหารพระพุทธวัดพระธาตุ
หริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน โดยการเพ่ิมมุขท่ีดานหลังของอาคารทําใหวิหารมีมุขท้ังดานหนาและ
ดานหลังของอาคารเทา ๆ กัน ซ่ึงรูปแบบเชนนี้นาจะเปนอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรเนื่องจาก
อาคารในศิลปะรัตนโกสินทรนิยมออกมุขดานหนาและดานหลังจํานวนเทา ๆ กัน ในขณะท่ีวิหาร
พื้นบานลานนามักจะมีแผนผังแบบ “หนาสามหลังสอง” แผนผังรูปแบบนี้เปนรูปแบบท่ีถูกนําไปใช
มากท่ีสุด เชน วิหารหลวงวัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม, วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
อ.เมือง จ.ลําปาง, วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน อ.เมือง จ.เชียงใหม เปนตน (ภาพท่ี 365)  
 5. แผนผังของวิหารพระนอน 
  วิหารพระนอนวัดพระปาน อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม เกิดการพัฒนาการดานแผนผัง
อีกคร้ังหนึ่งซ่ึงครูบาศรีวิชัยเดินทางมาบูรณะวิหารหลังนี้ในป พ.ศ.24702เนื่องจากพระประธานของ
วิหารหลังนี้เปนพระพุทธรูปนอนจึงตองมีการปรับแผนผังอาคารใหมีความเหมาะสมโดยการเพิ่ม
มุขอีกหนึ่งดานทําใหอาคารมีลักษณะเปนทรงตรีมุข ดานในวิหารวางตําแหนงพระพุทธรูปประธาน
ไวดานในสุด มีแนวเสากึ่งกลางอาคารเพ่ือรองรับน้ําหนักของโครงสราง และทําอาคารใหมีพื้นท่ี 
ใหมีพื้นท่ีสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได แผนผังลักษณะนี้ถูกนําไปใชกับวิหารหลังอ่ืน ๆ 
ที่มีพระพุทธรูปประธานเปนพระพุทธรูปนอน เชน วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง อ.แมริม 
จ.เชียงใหม, วิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง อ.ปาซาง จ.ลําพูน แตวิหารทั้งสองหลังดังกลาวตัด
สวนท่ีเปนมุขออกไปแตแผนผังภายในอาคารยังคงรูปแบบเดิม (ภาพท่ี 366) 
 
 

 

 

 
                                                            

 1 ศรีโคมคํา, วัด, วัดศรีโคมคํา (พระเจาตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา, (กรุงเทพฯ: พิฆเนศ 
พร้ินต้ิงเซ็นเตอร, 2543), 18. 
 2 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 97. 
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 6. แผนผังทรงจัตุรมุข 
  แผนผังวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง จ.ลําพูน มีแผนผัง
อาคารในลักษณะจัตุรมุข ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไวกึ่งกลางของวิหาร วางเสาไวท้ังส่ีดาน
ของรอยพระพุทธบาท แผนผังรูปแบบเชนนี้ถูกนําไปใชกับวิหารท่ีใชประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
ในกรณีที่เปนอาคารขนาดใหญ เชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง แตถาเปน
วิหารรอยพระพุทธบาทขนาดเล็กจะไมใชแผนผังลักษณะนี้แตจะใชแผนผังอาคารท่ีอยูในผังส่ีเหล่ียม
แทน เชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย อ.แมริม จ.เชียงใหม,วิหารรอยพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทแกวขาว อ.ฮอด จ.เชียงใหม, วิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา 
เปนตน (ภาพท่ี 367)  
 7. แผนผังในชวงปลาย 
  แผนผังในชวงปลายของงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยท่ีเกิดข้ึนระหวางชวง 
พ.ศ.2477-2481 นั้นจะเร่ิมกลับมาใชแผนผังรูปแบบเดิมท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุด กลาวคือแผนผังอาคาร
ท่ีอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ันของหลังคา มีการเพ่ิมมุขดานหนาหรือท้ังสองดาน
ของอาคาร เชน วิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง อ.ล้ี จ.ลําพูน, วิหารหลวงวัดจามเทวี 
อ.เมือง จ.ลําพูน เปนตน 
 

 
 
ภาพท่ี 363 แผนผังวิหารพระพุทธวดัพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน 
ท่ีมา: ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวิหารท่ีสรางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481,”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2540), 171. 
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ภาพท่ี 364 แผนผังวิหารหลวงวดัพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน 
ท่ีมา: ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวิหารท่ีสรางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481,”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2540), 169. 
 

 
 

ภาพท่ี 365 แผนผังวิหารหลวงวดัศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา 
ท่ีมา: ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวิหารท่ีสรางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481,”  
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2540), 180. 
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ภาพท่ี 366 แผนผังวิหารพระนอนวัดพระปาน อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 
ท่ีมา: ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวิหารท่ีสรางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481,” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2540), 203. 

 

 
 

ภาพท่ี 367 แผนผังวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง จ.ลําพูน 
ท่ีมา: ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวิหารท่ีสรางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481,” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2540), 210. 
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รูปแบบอาคาร 
 จากการศึกษารูปแบบอาคารของวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยพบวา
สามารถแบงไดออกเปน 4 กลุม แตละกลุมมีรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป อาจมีเง่ือนไขการออกแบบ
มาจากความเหมาะสมวาวิหารหลังนี้ใชงานเพ่ือจุดประสงคใด ประกอบกับการออกแบบของชาง เชน 
วิหารหลวง, วิหารพระนอน, วิหารรอยพระพุทธบาท เปนตน รูปแบบอาคารสามารถแบงไดดังนี้ 
 1. กลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและศิลปะรัตนโกสินทร 
  กลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและรัตนโกสินทร คือ วิหารท่ีมีรูปแบบ 
ทางศิลปกรรมโดยรวมคลายกับวิหารแบบลานนาคือหนาบันของวิหารมีการทําหนาบันปกนก การ
ประดับโกงค้ิวแบบวิหารลานนา แตองคประกอบบางอยางอาจมีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทร 
เชน ลวดลาย องคประกอบทางสถาปตยกรรม เปนตนมีพัฒนาการดังนี้ 
  วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน เปนอาคารท่ีสรางข้ึนใหมแทนหลังเกาท่ี
ถูกพายุพัดเสียหาย3มีรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลมาจากกลุมอาคารในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ 
รูปแบบของวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัยเปนอาคารท่ีอยูในผังส่ีเหล่ียม มีพาไลรอบอาคาร หนาบัน
ของวิหารเปล่ียนจากโครงสรางมาตางไหมตามแบบวิหารลานนามาเปนหนาบันท่ีมีโครงสรางแบบ
กรอบหนาจั่ว มีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนากลาวคือ มีหนาบันปกนก การประดับโกงค้ิว เปนตน 
วิหารหลังนี้ถือเปนตนแบบใหกับวิหารหลังอ่ืน ๆ ท่ีบูรณะในชวงตอมา รูปแบบวิหารหลวงวัดพระธาตุ
หริภุญชัยนี้จะพัฒนาเปนกลุมอาคารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและศิลปะรัตนโกสินทรตอไป 
โดยการตัดสวนท่ีเปนพาไลออกเหลือแคการออกมุขดานหนาและดานหลังของอาคารเทานั้น วิหาร
รูปแบบน้ีจะเปนกลุมรูปแบบอาคารท่ีนิยมมากท่ีสุดในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 3เพ็ญสุภา สุขคตะ, ประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม และแหลงโบราณสถานสําคัญเมือง
ลําพูน, (ลําพูน: กอธนาพร้ินท, 2555), 57. 
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  วิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน เปนวิหารท่ีสรางในปเดียวกับ 
วิหารหลวง รูปแบบอาคารเปนอาคารท่ีอยูในผังส่ีเหล่ียม ไมยกเก็จและไมมีการลดช้ันของหลังคา
ตามแบบวิหารลานนา มีการออกมุขดานหนาอาคารซ่ึงมีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนาคือมีหนาบัน
ปกนก วิหารหลังนี้นาจะเปนอีกตนแบบสําคัญของกลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนากับ
ศิลปะรัตนโกสินทร  
  ในป พ.ศ.2465 เปนปท่ีครูบาศรีวิชัยเร่ิมเดินทางออกนอกลําพูนเพื่อไปบูรณะวิหาร 
ตามพื้นที่ตาง ๆ ในลานนา วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา เปนหนึ่งในวิหารท่ีบูรณะข้ึน 
รูปแบบอาคารไดรับการพัฒนามาจากกลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนากับรัตนโกสินทร
ในชวงแรก มีการเพิ่มมุขท้ังดานหนาและดานหลังของอาคาร โดยวิหารรูปแบบนี้จะกลายเปนตนแบบ
ท่ีสําคัญใหกับวิหารหลังอ่ืน ๆ อีก เชน วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุขาดาราม  อ.เมือง จ.ลําปาง, 
วิหารหลวงวัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม, วิหารหลวงวัดเชียงมั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม เปนตน 
อาคารลักษณะนี้เปนรูปแบบอาคารท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุดในการบูรณะของครูบาบาศรีวิชัย 
  ชวงป พ.ศ.2465-2477 เปนชวงท่ีครูบาศรีวิชัยเดินทางไปบูรณะและสรางวิหารตาม
พื้นที่ตาง ๆ มากท่ีสุด รูปแบบของอาคารถึงแมวาจะมีการใชตามรูปแบบในชวงกอนหนาบางแตก็มี
การพัฒนารูปแบบอาคารข้ึนใหมในชวงนี้อีก เชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
อ.ปาซาง จ.ลําพูน เปนวิหารที่พัฒนามาจากกลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและ
รัตนโกสินทร แตมีรูปแบบอาคารที่ตางออกไป คือ เปนอาคารทรงจัตุรมุข ซ่ึงรูปแบบอาคารเชนนี้
นาจะไดรับอิทธิพลมาจากอาคารในศิลปะรัตนโกสินทร เชน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ  
 2. กลุมวิหารอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร 
  กลุมวิหารอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร คือ วิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบา 
ศรีวิชัยซึ่งมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมคลายวิหาร อุโบสถ ในศิลปะรัตนโกสินทร อาจมีรูปแบบ
บางอยางคลายกับวิหารแบบลานนาบาง เชน ลวดลาย องคประกอบทางสถาปตยกรรม เปนตน มี
พัฒนาการดังนี้ 
  วิหารวัดวังหลวง อ.บานโฮง จ.ลําพูน เปนวิหารที่สรางในป พ.ศ.2463 ปเดียวกับการ
บูรณะวัดพระธาตุหริภุญชัย มีรูปแบบอาคารท่ีอยูในผังส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและไมลดช้ันหลังคา
ตามแบบวิหารลานนา หนาบันอยูในโครงสรางกรอบหนาจั่ว  
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  โดยวิหารหลังนี้นาจะไดตนแบบมาจากอาคารในศิลปะรัตนโกสินทรเนื่องจากรูปทรง
ของอาคารโดยรวมมีลักษณะคลายกันแตวิหารวัดวังหลวงหลวงน้ีนาจะใชชางในทองถ่ินในการสราง 
รูปแบบอาคารของวิหารวัดวังหลวงจะเปนตนแบบท่ีสําคัญใหกับวิหารหลังอ่ืน ๆ ในกลุมวิหาร
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรตอไป4 
 3. กลุมวิหารรูปแบบพื้นบาน 
  กลุมวิหารรูปแบบพ้ืนบาน คือ วิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยซ่ึงมี
รูปแบบทางศิลปกรรมโดยรวมคลายกับวิหารพื้นบานแบบลานนาท่ีเปนวิหารโถง สวนมากเปนอาคาร
ขนาดเล็ก ๆ และไมคอยประดับตกแตงมากนัก แตองคประกอบบางอยางอาจมีอิทธิพลของศิลปะ
รัตนโกสินทร เชน ลวดลาย องคประกอบทางสถาปตยกรรม เปนตน มีพัฒนาการดังนี้ 
  วิหารพระบาทส่ีรอยวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน เปนอาคารอีกหลังหนึ่งท่ี
ครูบาศรีวิชัยสราง เปนอาคารท่ีใชประดิษฐานรอยพระพุทธบาท มีรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก
อาคารพื้นบานลานนาคือวิหารโถง แตมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน คือ เปนอาคารท่ีอยูในผังส่ีเหล่ียมผืนผา 
ไมยกเก็จและลดช้ันของหลังคาตามแบบวิหารลานนา สวนหนาบันของวิหารพระบาทส่ีรอยน้ีมีลักษณะ
เลียนแบบวิหารลานนา คือ มีหนาบันปกนกและการประดับโกงค้ิว การประดับคันทวยหูชาง ซ่ึงอาคาร
หลังนี้จะกลายเปนตนแบบที่สําคัญของอาคารในกลุมวิหารรูปแบบพ้ืนบานท่ีสรางในชวงตอมา เชน 
วิหารรอยพระพุทธบาทวัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา, วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทส่ีรอย 
อ.แมริม จ.เชียงใหม  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 4 กองพุทธศาสนสถาน, กรมศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร 

เลม 9, (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 893. และ ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิาร 
ท่ีสรางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2540), 67. 
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  ตอมาวิหารในกลุมรูปแบบพื้นบานมีการพัฒนารูปแบบข้ึน เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุ 
มวงเนิ้ง อ.พราว จ.เชียงใหม ท่ีใชรูปแบบโดยรวมเปนอาคารรูปแบบพื้นบานลานนา คือ มีหนาบัน 
ปกนก, การประดับหนาบันที่เลียนแบบโครงสรางมาตางไหม แตมีการเพิ่มใหเปนอาคารกออิฐ
ถือปูนแทน ตอมาอาคารรูปแบบพื้นบานมีพัฒนาการข้ึนไปอีก คือ วิหารหลวงวัดสวนดอก อ.เมือง 
จ.เชียงใหม โดยการสรางเปนวิหารโถงขนาดใหญ หนาบันเลียนแบบวิหารลานนาการที่ครูบาศรีวิชัย
สามารถสรางวิหารหลวงวัดสวนดอกใหมีขนาดใหญไดเชนนี้เนื่องจากไดรับการสนบัสนนุจากเจาแกว 
นวรัฐและเจาดารารัศมี รวมไปถึงศรัทธาจากประชาชนจํานวนมาก5 
 4. กลุมวิหารรูปแบบพิเศษ 
  วิหารรูปแบบพิเศษ คือ วิหารท่ีมีรูปแบบท่ีเปนลักษณะเฉพาะ วิหารกลุมนี้พบได
จํานวนนอย มีลักษณะทางสถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย เง่ือนไขของรูปแบบนาจะข้ึนอยูกับพระพุทธรูป
ประธานหรือการออกแบบของชาง กลุมวิหารรูปแบบพิเศษท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย
มีพัฒนาการดังนี้ 
  ในชวงระหวางป พ.ศ.2465-2477 มีรูปแบบวิหารพิเศษท่ีเกิดข้ึน เชน วิหารพระศากยมุนี 
วัดอักโขชัยคีรี อ.แจหม จ.ลําปาง ท่ีมีรูปแบบเปนอาคารทรงสูงท่ีสรางตามขนาดพระพุทธรูปประธาน
ภายในวิหารซ่ึงเปนพระพุทธรูปยืน จากหลักฐานประวัติการบูรณะพบวาบูรณะคลายรูปแบบเดิม6

นอกจากนี้ยังมีวิหารวัดดอยนอย อ.เกาะคา จ.ลําปาง ท่ีมีรูปแบบอาคารท่ีไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะพมา
ผสมตะวันตก อาคารรูปแบบนี้พบไดนอยมากในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 5 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย 
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 106. 
 6 เร่ืองเดียวกัน, 134. 
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โครงสรางอาคาร 

 1. โครงสรางแบบมาตางไหม 
  จากการศึกษาโครงสรางอาคารของวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย
พบวาวิหารสวนใหญถึงแมวาจะมีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรเขามาผสมแตก็ยังคงรักษาระเบียบ
แบบแผนโครงสรางของวิหารลานนาไวคือ “โครงสรางแบบมาตางไหม”สวนท่ีสําคัญคือยังคงใชวัสดุ
ประเภทไมอยูเชนเดิม ตั้งแตเร่ิมงานบูรณะวิหารใน ป พ.ศ.2463-2481 ยกตัวอยางเชน วิหารหลวง
วัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา ถึงแมวาวิหารบางหลังจะลดองคประกอบบางอยางไปบางก็ตาม เชน 
วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล อ.เถิน จ.ลําปาง 
 2. โครงสรางแบบอาคารในศิลปะรัตนโกสินทร 
  โครงสรางลักษณะนี้พบไมมากนักในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยเนื่องจาก
นิยมโครงสรางแบบมาตางไหมมมากกวา โครงสรางแบบอาคารในศิลปะรัตนโกสินทรพบไดในวิหาร
ท่ีบูรณะในชวงแรก ๆ และมาพบอีกคร้ังในชวงปลาย เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน, 
วิหารพระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน, วิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง จ.ลําพูน 
เปนตน การทําโครงสรางหลังคาเชนนี้อาจเนื่องมาจากในชวงเวลานั้นเปนชวงเร่ิมตนของงานบูรณะ
อยูในชวงทดลองงานใหม ๆ และยังไมไดรูปแบบโครงสรางท่ีลงตัว 
 3. การเสริมคานคอนกรีต 
  วิหารท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยมีการขยายขนาดของวิหารใหมี
ขนาดใหญกวาวิหารลานนาในอดีตมาก เนื่องจากใชวัสดุสมัยใหมนํามาใชในการสรางวิหาร เชน 
คอนกรีต ดังนั้นเพื่อความแข็งแรงของโครงสรางอาคารจึงมีการใชคานคอนกรีตเสริมเหล็กดวย ตนแบบ
ของงานโครงสรางเชนนี้มาจากวิหารวัดวังหลวง อ.บานโฮง จ.ลําพูน  ถึงแมวาวิหารจะมีขนาดเล็ก
แตจะเห็นไดวามีการนําโครงสรางคอนกรีตมาใช การใชคานคอนกรีตเปนเอกลักษณอยางหนึ่งใน
งานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยเนื่องจากมีการนําไปใชกับวิหารหลาย ๆ หลัง เชน วิหารหลวง
วัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม, วิหารหลวงวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม, วิหารหลวงวัดพระแกว
ดอนเตาสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลําปาง เปนตน 
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เทคนิคและวัสดุ 
 1. ไมแกะสลักประดับกระจก 
  วิหารท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยมีเทคนิคในการประดับหนาบันท่ี
หลากหลาย เทคนิคท่ีนิยมนํามาใชในการประดับตกแตงหนาบันมากท่ีสุด คือ ไมแกะสลักประดับ
กระจก พบไดในวิหารหลาย ๆ หลัง เร่ิมต้ังแตวิหารที่สรางในชวง พ.ศ.2463 เชน วัดพระธาตุหริภุญชัย 
อ.เมือง จ.ลําพูน ท่ีใชเทคนิคดังกลาวกับอาคารหลาย ๆ หลัง คือ วิหารหลวง, วิหารพระพุทธ, วิหาร
พระบาทส่ีรอย, วิหารพระเจาทันใจ หรือแมกระท่ังวิหารที่สรางในพื้นท่ีท่ีหางไกล เชน วิหารวัดวังหลวง 
อ.บานโฮง จ.ลําพูน ซ่ึงสรางในปเดียวกัน บางแหงท่ีมีทุนในการบูรณะมากจะมีการใชเทคนิคการ
ปดทองดวย เทคนิคไมแกะสลักประดับกระจกนี้นําไปใชกับวิหารหลาย ๆ หลังท่ีบูรณะในชวงตอมา 
เชน วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา, วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุขาดาราม อ.เมือง 
จ.ลําปาง  เปนตน 
  วิหารบางหลังท่ีใชเทคนิคการประดับกระจกในการประดับหนาบันยังคงใช “กระจกจืน” 
ซ่ึงเปนกระจกท่ีนิยมนํามาประดับตกแตงหนาบันวิหารลานนามากอน วิหารที่ครูบาศรีวิชัยบูรณะ
มักจะนํากระจกจืนมาใชซึ่งปรากฏใหเห็นในวิหารที่บูรณะในชวง พ.ศ.2463-2466 หรือวิหารที่มี
เงินทุนในการบูรณะมาก เชน วิหารหลวงวัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม, วิหารหลวงวัดพระธาตุ
หริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน, วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน อ.เมือง จ.เชียงใหม  เปนตน การใชกระจกจืนใน
การประดับตกแตงวิหารแสดงใหเห็นวาครูบาศรีวิชัยยังคงรักษางานประดับตกแตงแบบลานนา
เอาไวแมวาวัสดุบางอยางจะใชเปนวัสดุสมัยใหมก็ตาม 
 2. ปูนปน 
  เทคนิคการใชปูนปนเร่ิมมีการใชในการประดับตกแตงหนาบันมากข้ึนในชวงกลาง
จนไปถึงชวงทายของงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย เนื่องจากใชเงินทุนในการบูรณะนอย
กวาการใชไม ประกอบกับไมเร่ิมเปนวัสดุท่ีหายากมากข้ึน เชน วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง 
อ.แมริม จ.เชียงใหม, วิหารพระนอนวัดพระปาน อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม เปนตน  
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 3. การประดับกระจกโดยการขัดพ้ืนผิวใหเรียบ 
  ชวงป พ.ศ.2470 ปรากฏเทคนิคการประดับหนาบันแบบใหม คือ การประดับกระจก 
บนหนาบันโดยการขัดพื้นผิวใหเรียบท่ีวิหารพระนอนวัดพระปาน อ.แมริม จ.เชียงใหม โดยการใช
ประดับหนาบันเพียงบางสวน ตอมาเทคนิคการประดับกระจกลักษณะนี้พัฒนามากข้ึนโดยการนํามา 
ใชประดับหนาบันวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง จ.ลําพูน โดยใชประดับ
หนาบันวิหารทั้งส่ีดานของวิหาร 
 

ลวดลายท่ีใชในการประดับตกแตง 
 จากการศึกษาพบวาวิหารท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยทุกกลุมจะมีการ
ประดับลวดลายในลักษณะท่ีคลาย ๆ กัน มีลวดลายท่ีใชในการประดับดังนี้ 
 1. ลวดลายหลัก 
  ลวดลายหลักท่ีใชในชวงแรกท่ีนํามาใชประดับหนาบันคือลายพรรณพฤกษา มีลักษณะ
เปนลายท่ีมีปริมาตรมากและกระจายไดเต็มพื้นท่ีของหนาบัน ลวดลายดังกลาวนิยมนํามาประดับกัน
มากอนแลวและเปนแบบอยางของชางพื้นเมือง เชน หนาบันวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง 
จ.ลําพูน ตอมาลวดลายเร่ิมมีรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทรเขามาผสม มีลักษณะเปนลายกานขดผสม
กับลายกระหนกแบบศิลปะรัตนโกสินทร เชน หนาบันวิหารหลวงวัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม 
แตยังมีการใชลายพรรณพฤกษาท่ีเปนลายแบบพื้นเมืองอยูบาง  
 2. ลายแทรก 

  2.1 ลายครุฑและลายพระนารายณทรงครุฑ 
   การประดับตกแตงหนาบันยังมีการใชลายแทรกซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลายมีท้ัง
ลวดลายแบบพื้นบานและลวดลายท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร ลายแทรกที่ใชประดับ
หนาบันในชวง พ.ศ.2463 คือ ลายครุฑ, ลายพระนารายณทรงครุฑ ลายดังกลาวเปนลายท่ีนิยมในชวง 
พ.ศ.2463-2466 และมาปรากฏอีกคร้ังในชวง พ.ศ.2473-2474 ตัวอยางเชน วิหารวัดวังหลวง อ.บานโฮง 
จ.ลําพูน, วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง  
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  2.2 ลายชางเอราวัณ 
   ลายแทรกอีกหนึ่งลายท่ีพบไดตั้งแตชวง พ.ศ.2463 และปรากฏอีกครั้งในชวง 
พ.ศ.2473-2476 คือ ลายชางเอราวัณ วิหารบางแหงมีลายพระอินทรรวมอยูดวย บางแหงปรากฏลาย
ชางเอราวัณคูกับลายมงกุฎลายดังกลาวเปนลายท่ีไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะรัตนโกสินทรเชนเดียวกัน 
เชน หนาบันวิหารวัดวังหลวง อ.บานโฮง จ.ลําพูน, วิหารพระศากยมุนีวัดอักโขชัยคีรี อ.แจหม จ.ลําปาง  
  2.3 ลายหนุมาน 
   นอกจากลายท่ีไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะรัตนโกสินทรแลวยังมีลายแบบพื้นบาน
ลานนามาใชในการประดับหนาบันดวย เชน ลายหนุมานเปนลายที่พบไดตั้งแตชวงแรกของงาน
บูรณปฏิสังขรณ คือ พ.ศ.2463 ปรากฏท่ีหนาบันวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน 
รวมกับลายแทรกอ่ืน ๆ ลายดังกลาวนาจะมีท่ีมาจากชาดกพ้ืนบานลานนาเร่ืองหรมานนํามาผสมกับ
รามเกียรติ์ของภาคกลาง ลายหนุมานเปนลายท่ีนิยมนํามาประดับหนาบันวิหารหลายหลัง เชน วิหารหลวง 
วัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา, วิหารหลวงวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม  
  2.4 ลายตัวลวง 
   ลายตัวลวงเปนลายท่ีนิยมนํามาใชประดับวิหารลานนามากอน ไมวาจะเปนคันทวย
หรือราวบันได เชน วิหารวัดคะตึกเชียงม่ัน อ.เมือง จ.ลําปาง สวนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวชัิย
นําลายดังกลาวมาใชประดับสวนหนาบันของวิหาร ปรากฏตั้งแตชวง พ.ศ.2463 ท่ีวิหารหลวงวัดพระธาตุ
หริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูนเปนท่ีแรกโดยใชเปนลายประธานของหนาบัน   
  2.5 ลายเทวดา 
   ลายเทวดานิยมนํามาประดับหนาบันตั้งแต พ.ศ.2465 ท่ีวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
อ.เมือง จ.พะเยา นิยมใชประดับหนาบันมาโดยตลอดมาถึงชวง พ.ศ.2479 บางแหงมีรูปแบบการประดับ
ท่ีไดรับแบบอยางมาจากศิลปะรัตนโกสินทร เชน ลายเทวดาบริเวณปลายสาหรายวิหารหลวงวัดพระสิงห 
อ.เมือง จ.เชียงใหม  
  2.6 ลายเสือ 
   นอกจากลายทั้งหมดที่ยกตัวอยางมาแลววิหารหลายหลังยังประดับลายเสือซ่ึง
ใชเปนสัญลักษณนักษัตร เพ่ือแสดงวาวิหารหลังนั้น ๆ ครูบาศรีวิชัยเปนผูมาสรางหรือบูรณะ ลายเสือ
ปรากฏตั้งแตวิหารหลังแรก ๆ ท่ีครูบาศรีวิชัยสราง คือ วิหารวัดวังหลวง อ.บานโฮง จ.ลําพูน และใชลาย
ดังกลาวประดับหนาบันมาโดยตลอดจนถึง พ.ศ.2479 
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ซุมประตูและหนาตาง 

 1. ซุมแบบลานนา 
  วิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยบางหลังมีการเลือกใชซุมแบบลานนา
มาใชในการประดับตกแตงวิหาร เชน ซุมประตูวิหารหลวงวัดจอมศรีดอนไชยทรายมูลบุญเรือง 
จ.ลําพูน, ซุมหนาตางวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน จ.เชียงใหม วิหารทั้งสองหลังนี้ใชซุมแบบลานนาท่ีเปน
ปลายหางวัน 
  นอกจากซุมดังกลาวแลวยังมีการใชซุมแบบพิเศษอีก คือ วิหารหลวงวัดดับภัย 
จ.เชียงใหม ท่ีใชซุมประตูท่ีมีลักษณะคลายกับซุมประตูวิหารลายคําวัดพระสิงห จ.เชียงใหม มีลักษณะ
เปนซุมท่ีไดแรงบันดาลใจมาจากวิหารลายคําวัดพระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม วิหารหลวงวัดพระธาตุ
หริภุญชัย จ.ลําพูน ใชซุมประตูประดับกาบบน, กาบลางและประจํายามอก ลายดังกลาวคือ “ลายเครือ
ลานนา” มีลักษณะลายเครือเถาหรือลายพรรณพฤกษา ประกอบดวยลายดอกไม กานและใบนํามา
ผูกลายเขาดวยกันและนํามาประดับสวนตาง ๆ สวนท่ีประดับเสาหรือเรือนธาตุมี 3 สวน เรียกวา 
“ลายกาบ” ไดแก ลายกาบบน กาบลางและบางคร้ังมีสวนกลางไดแกลายประจํายามอก กําหนดอายุ
ลายเครือลานนานี้ไดในชวงพุทธศตวรรษท่ี 217 
 2. ซุมแบบรัตนโกสินทร 
  วิหารบางหลังใชซุมแบบรัตนโกสินทรในการประดับตกแตง เชน ทรงบันแถลงเปน
ซุมท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุดเชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง วิหารรอย
พระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง จ.ลําพูน ซุมแบบรัตนโกสินทรอีกแบบที่ปรากฏ คือ 
ซุมทรงปราสาท ตัวอยางเชนซุมประตูวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จ.ลําปาง เปนตน 
 3. ไมประดับตกแตง 
  อยางไรก็ตามวิหารบางหลังไมมีการประดับในสวนซุมประตูและหนาตาง อาจมีสาเหตุ
มาจากงบประมาณในการบูรณะนอยหรือต้ังอยูในพื้นท่ีหางไกล เชน วิหารวัดวังหลวง อ.บานโฮง 
จ.ลําพูน, วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยปาตาล อ.เถิน จ.ลําปาง เปนตน 
 
 

 

 

                                                            

 7 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะลานนา, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 301-305. 



 303

 4. ขอสังเกต 
  ขอสังเกตเร่ืองการเลือกซุมประตูหนาตางของวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของ
ครูบาศรีวิชัยที่มีท้ังรูปแบบพื้นบานลานนาและแบบท่ีรับมาจากศิลปะรัตนโกสินทร คือ วิหารสวนใหญ 
มักจะเลือกมาประดับใหรูปแบบมีความสัมพันธกัน กลาวคือถาใชซุมประตูแบบลานนาก็จะใชซุม
หนาตาง แบบลานนาดวย แตถาเลือกใชซุมประตูแบบรัตนโกสินทรก็จะใชซุมหนาตางแบบ
รัตนโกสินทรดวย เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน เลือกใชซุมแบบลานนา, 
วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลําปาง เลือกใชซุมแบบรัตนโกสินทร อยางไร
ก็ตามก็มีวิหารบางแหงเลือกที่ใชทั้งสองแบบ เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุดอยผาตั้ง อ.แมออน 
จ.เชียงใหม  
 
คันทวย (นาคทัณฑ)  
 1. คันทวยแบบลานนา 
  งานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยนิยมการเลือกใชคันทวยแบบลานนามาประดับ
ตกแตงวิหารมากท่ีสุดปรากฏต้ังแตชวง พ.ศ.2463-2479 วิหารบางแหงใชคันทวยหูชาง เชนวิหารหลวง
วัดดับภัย จ.เชียงใหม สวนวิหารหลวงวัดศรีโคมคําจะออกแบบใหเปนรูปหนุมานแตอยูในโครงกรอบ
สามเหล่ียมแบบทวยหูชาง มีวิหารอีกกลุมหนึ่งใชคันทวยลานนา เชน วิหารหลวงวัดดอยกอม จ.ลําพูน  
 2. คันทวยแบบรัตนโกสินทร 
  วิหารบางแหงใชคันทวยแบบศิลปะรัตนโกสินทร ตัวอยางวิหารที่ใชคันทวยลักษณะ
นี้ คือ วิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา คันทวย
ลักษณะนี้นิยมอยูในชวง พ.ศ.2466-2474 
 3. ไมประดับตกแตง 
  อยางไรก็ตามวิหารบางแหงไมประดับคันทวย เชน วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย 
จ.ลําพูน เนื่องจากใชพาไลและเสารองรับน้ําหนักหลังคาแทน ตัวอยางอีกแหงหนึ่ง คือ วิหารพระอัฏฐารส
วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน สาเหตุท่ีไมใชคันทวยเนื่องจากตัวอาคารใชผนังรองรับนํ้าหนักแทน 
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 4. ขอสังเกต 
  ตามท่ีไดกลาวไววาการเลือกใชรูปแบบของซุมประตูหนาตางท่ีมีรูปแบบท่ีสัมพนัธกนั
ยังมีความสัมพันธกับการเลือกใชรูปแบบคันทวยดวย สวนใหญจะเลือกใชคันทวยใหมีความสัมพันธ
กับรูปแบบของซุมประตูและหนาตาง เชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง 
จ.ลําพูน ท่ีเลือกใชซุมและคันทวยแบบรัตนโกสินทร วิหารพระนอนวัดพระปาน อ.สันกาํแพง 
จ.เชียงใหม เลือกใชซุมและคันทวยแบบลานนา แตวิหารบางแหงเลือกใชท้ังสองรูปแบบ เชนวิหาร
พระพุทธวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลําพูน เปนตน  
 
งานประดับตกแตงอ่ืน ๆ  

 1. สาหรายรวงผึ้ง 
  วิหารบางหลังมีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรเขามาผสมอยูมากจึงมีการเปล่ียน
จากการประดับโกงค้ิวตามแบบวิหารลานนามาเปนการประดับสาหรายรวงผ้ึงตามแบบภาคกลางแทน 
เร่ิมตนการประดับสาหรายรวงผ้ึงเปนแหงแรกท่ีวิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม  
  สวนวิหารบางแหงนําท้ังการประดับโกงค้ิวและการประดับสาหรายรวงผ้ึงมาผสมกัน 
จึงกลายเปนงานประดับรูปแบบใหมท่ีมีรูปแบบเฉพาะเปนของตนเอง เชน วิหารหลวงวัดศรีโคมคํา 
จ.พะเยา, วิหารหลวงวัดเชียงม่ัน จ.เชียงใหม, วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จ.ลําปาง
เปนตน 
 2. การประดับกระจกสีแบบศิลปะพมา 
  วิหารบางหลังมีการประดับกระจกสีในลักษณะที่คลายกันโดยใชกระจกสีสันสดใส 
นํามาตัดเปนช้ินเล็กช้ินนอยเปนรูปทรงเรขาคณิต นํามาเรียงเปนรูปตาง ๆ เวลาประดับใชวิธีฝงลงในปูน 
แตบริเวณท่ีประดับจะมีความแตกตางกัน งานประดับเชนนี้พบไดท่ีวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
จ.ลําปาง, วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา จ.ลําพูน เปนตน นิยมประดับกระจกท้ังบริเวณ
เสา ผนัง หรือเพดาน คลายกับงานประดับภายในอาคารของศิลปะพมา เชน มณฑป (ทรงปยาทาด) 
วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จ.ลําปาง เม่ือนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับงานประดับตกแตงของ
วิหารที่มีการประดับลักษณะนี้แลวพบวามีงานประดับในลักษณะท่ีคลายกัน ซ่ึงมีความแตกตางจาก
งานประดับในศิลปะลานนาและรัตนโกสินทร 
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ความตอเนื่องดานรูปแบบทางศิลปกรรม 
 จากการศึกษาวาเนื่องจากครูบาศรีวิชัยเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานจํานวนมาก
ท่ัวลานนา บางแหงใชเวลาในการบูรณะมาก ดังนั้นในบางคร้ังจึงจําเปนตองใชชางชุดเดียวกันในการ
ไปบูรณะสถานท่ีหลายแหงในเวลาใกลเคียงกัน งานบูรณะบางอยางจึงแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่อง
ทางดานรูปแบบทางศิลปกรรม สังเกตไดจากรูปแบบท่ีมีความคลายกันดังนี้ 
 ในป พ.ศ.2465 ครูบาศรีวิชัยเดินทางไปบูรณะวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา 
รูปแบบของวิหารหลังนี้มีแผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีการยกเก็จและการลดชั้นของหลังคา
แบบวิหารลานนามีมุขโถงทั้งทางดานหนาและดานหลังของอาคารซ่ึงเปนรูปแบบท่ีถูกนําไปใชมาก
ท่ีสุดการกําหนดรูปแบบของวิหารนาจะมาจากครูบาศรีวิชัยเองรวมกับกลุมชางลูกศิษยเปนหลัก
เพราะเปนกลุมท่ีจะติดตามครูบาศรีวิชัยไปยังท่ีตาง ๆ ดวยเห็นไดจากอาคารหลายหลังมีรูปแบบท่ีมี
ความคลายกัน บุคคลท่ีสําคัญคนหนึ่งของชางในกลุมนี้ไดแกพระอภิชัยขาวปซ่ึงเคยเปนสลา (ชาง) 
มากอนจึงมีพื้นฐานความรูดานงานชาง จากประวัติการบูรณะวิหารหลวงวัดศรีโคมคําก็จะเห็นไดวา
พระอภิชัยขาวปเปนผูควบคุมงานชางดวย8 
 
 
 
 
 

                                                            

 8 พระอภิชัยขาวปหรือครูบาอภิชัยขาวปเกดิเม่ือ 17 เมษายน พ.ศ.2432 เกิดท่ีบานแมเทย  
อ.ล้ี จ.ลําพูน เม่ืออายุได 14 ป แมพาไปฝากตัวเปนลูกศิษยครูบาศรีวิชัยซ่ึงในขณะน้ันเปนเจาอาวาส 
วัดบานปาง อ.ล้ี จ.ลําพูน ไดรํ่าเรียนวิชาตาง ๆ กอนท่ีจะบรรพชาเปนสามเณร ในชวงท่ีเปนสามเณร 
ไดรํ่าเรียนท้ังกรรมฐาน คัมภีรศาสนา รวมไปถึงวิบาการกอสรางจากครูบาศรีวิชัยและไดติดตาม 
ครูบาศรีวิชัยไปบูรณะตามวดัตาง ๆ อยูเสมอมจนกระท่ัง พ.ศ.2454 ครูบาศรีวิชัยจึงไดอุปสมบทให  
ไดช่ือวา “อภชัิยขาวป” หลังจากอุปสมบทได 2 พรรษาครูบาขาวปไดแยกจากครูบาศรีวิชัย 
ไปดําเนนิงานกอสรางตามท่ีตาง ๆ มนขณะเดยีวกันกไ็ปชวยครูบาศรีวชัิยบางเปนคร้ังคราว เชน  
การบูรณะวิหารหลวงวดัศรีโคมคํา อ.เมือง จ.พะเยา , วิหารหลวงวดัพระแกวดอนเตา อ.เมือง  
จ.ลําปาง เปนตน ดูใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 15, (กรุงเทพฯ: มูลนธิิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 7788-7793. 
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 ลายพระนารายณทรงครุฑของวิหารหลวงวัดศรีโคมคํามีรูปแบบท่ีคลายกับลายพระนารายณ
ทรงครุฑของวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลําปาง ตามประวัติการบูรณะ
พบวาบูรณะในชวงเวลาท่ีใกลเคียงกัน (พ.ศ.2466-24679จากรูปแบบที่ปรากฏจะเห็นไดวานอกจาก
จะมีลายพระนารายณทรงครุฑท่ีมีลักษณะท่ีคลายกันแลวยังมีการใชลายพรรณพฤกษาที่มีการออก
ชอดอก ลายใบไมท่ีคลายกันดวยแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของกลุมชางท่ีเปนกลุมเดียวกันใน
การเดินทางไปกับครูบาศรีวิชัยไปบูรณะวิหารตามท่ีตาง ๆ (ภาพที่ 368-369) นอกจากลายขางตนท่ี
กลาวมาแลวท้ังวิหารหลวงวัดศรีโคมคําและวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามยังมีลายสวน
อ่ืน ๆ ท่ีมีความคลายกัน คือ ลายรามเกียรติ์ตอนพาลีรบสุครีพ (ภาพท่ี 370) ประกอบกับการวางตําแหนง
ลายเทวดาท่ีคลายกันคือการใชลายเทวดาวางขนาบลายอ่ืน ๆ ท้ังสองดานทําใหเปนสวนท่ีชวยยืนยัน
ขอสันนิษฐานวาเปนฝมือการบูรณะจากชางกลุมเดียวกันไดชัดเจนยิ่งข้ึน (ภาพท่ี 371)  
 ชวงป พ.ศ.2465 ครูบาศรีวิชัยเดินทางไปบูรณะวิหารพระศากยมุนีวัดอักโขชัยคีรี อ.แจหม 
จ.ลําปาง ซ่ึงวิหารพระศากยมุนีวัดอักโขชัยคีรีนี้มีการใชซุมประตูโคงคลายกับซุมหนาตางของวิหารหลวง 
วัดศรีโคมคํา จ.พะเยา (ภาพท่ี 372) สัมพันธกับประวัติการบูรณะของวิหารทั้งสองหลังท่ีมีประวัติ
การบูรณะในชวงเดียวกัน10ดังขอความวา “...เม่ือเสร็จจากพะเยา คูบาศรีวิชัยไดเดินทางกลับทางแจหม  
ลําปาง ไดรับนิมนตสรางพระธาตุดอยเตาคํา ตอดวยพระธาตุดงนั่ง ตอดวยวิหารอุโข...”11 
 
 
 
 

                                                            

 9 ยุทธภูมิ ม่ันตรง, 1 ทศวรรษ วัฒน วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม ประวัติ ตํานาน 

พุทธปฏิมาท่ีสําคัญและภาพถายเกาเลาอดีต, (ลําปาง: บรรณกิจพร้ินต้ิง, 2557), 27. 
 10 ศรีโคมคํา, วัด, วัดศรีโคมคํา (พระเจาตนหลวง) อ.เมือง จ.พะเยา, (กรุงเทพฯ: พิฒเนศ 
พร้ินต้ิงเซ็นเตอร, 2543), 18. และ ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวิหารท่ีสรางในกระบวนการ 
ครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 134. 
 11 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย 
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติสาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 135. 
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 ในป พ.ศ.2466 เปนชวงท่ีครูบาศรีวิชัยกําลังบูรณะวิหารหลวงวัดศรีโคมคํา จ.พะเยา ใน
เวลานั้น ครูบาศรีวิชัยมีช่ือเสียงมากทําใหเจาแกวนวรัฐและเจาดารารัศมีตัดสินใจนิมนตครูบาศรีวิชัย
มาเปนประธานในการบูรณะวิหารหลวงวัดพระสิงห จ.เชียงใหม หลังใหมแทนหลังเกาท่ีชํารุดทรุดโทรม 
เพราะในชวงนั้นเจานายฝายเหนือถูกลดทอนอํานาจทําใหไมสามารถบูรณะไดอยางเต็มท่ีเนื่องจาก
ตองใชเงินทุนและแรงงานในการบูรณะเปนจํานวนมาก12 
 วิหารหลังใหมสรางข้ึนในตําแหนงเดิมยังคงรักษารูปแบบวิหารแบบลานนาไวแตมีสวน
ท่ีตางออกไปคือมีมุขโถงท้ังดานหนาและดานหลังของอาคาร หนาบันอยูในโครงสรางกรอบหนาจั่ว
ประดับ ชอฟา ใบระกาและหางหงสตามแบบศิลปะรัตนโกสินทร ไมยกเก็จและลดช้ันของหลังคา
ตามแบบวิหารลานนา รวมไปถึงมีการขยายขนาดของอาคารใหมีขนาดใหญขึ้นโดยการใชคาน
คอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงเปนวัสดุสมัยใหมมาเสริมโครงสรางดานในอาคารเพื่อความแข็งแรงมากยิ่งข้ึน 
(ภาพท่ี 373) การใชคานคอนกรีตเสริมเหล็กเปนเอกลักษณอยางหนึ่งในงานบูรณปฏิสังขรณของ
ครูบาศรีวิชัยเนื่องจากมีการนําไปใชกับวิหารหลาย ๆ หลังท่ีมีขนาดใหญ เชน วิหารหลวงวัดสวนดอก 
จ.เชียงใหมวิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง จ.ลําพูน เปนตนวิหารหลวงวัดพระสิงหเปนวิหารท่ี
เปนตัวอยางของการรับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรมากยิ่งข้ึน 
 ลวดลายท่ีใชประดับหนาบันวิหารหลวงวัดพระสิงหมีลายท่ีสําคัญคือพระนารายณ
ทรงครุฑ ลายกานขด แทรกดวยลายกระหนกเปลวสามารถเปรียบเทียบไดกับหนาบันอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 374) สัมพันธกับประวัติครูบาศรีวิชัยชวงท่ีครูบาศรีวิชัย
ไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ป พ.ศ.2463 ชวงตองอธิกรณ ซ่ึงการเลือกใชหนาบันลายพระนารายณ
ทรงครุฑนาจะมาจากวิหารหลังนี้ไดรับการสนับสนุนจากเจานายฝายเหนือคือเจาแกวนวรัฐและ
เจาดารารัศมีรวมไปถึงกลุมชางหลวงท่ีนําโดยขุนวิจารณซ่ึงอาจนําเทคนิคและรูปแบบตาง ๆ จาก
ภาคกลางมาใช เชน การออกแบบใหมีการประดับสาหรายรวงผ้ึง เปนตน หรืออาจเปนเพราะลานนา
ในชวงนั้นอยูภายใตการปกครองของกรุงเทพฯประกอบกับการเสด็จมาของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) ท่ีวัดพระสิงหเพื่องานประเพณีปอยหลวงสมโภชวิหารหลังใหม
ในป พ.ศ.246913 
 
                                                            

 12 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะลานนา, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 18-19. 
 13 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร, ประวัติครูบาศรีวิชยันักบุญแหงลานนาไทย 

ประวัติการสรางทางข้ึนดอยสุเทพและประวัติวัดพระธาตดุอยสุเทพ, (เชียงใหม: สุทินการพิมพ, 
2548), 42. 
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หนาบันวิหารหลวงวัดพระสิงหยังมีการประดับลายกิเลนไวบนหนาบันดวยซ่ึงสัมพันธกับประวัติ
การบูรณะที่มีหลวงอนุสารสุนทรเปนผูสนับสนุนทุนทรัพยซึ่งหลวงอนุสารสุนทรก็เปนคนจีน 14 
(ภาพท่ี 375)  
 หนาบันดานหลังของวิหารหลวงวัดพระสิงหมีความสัมพันธหนาบันของวิหารพระนอน
วัดพระนอนขอนมวง อ.แมริม จ.เชียงใหม ที่มีลายเทวดาในลักษณะที่คลายกัน (ภาพที่ 376) เมื่อ
พิจารณาจากประวัติวัดพระนอนขอนมวงแลวพบวาวิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวงสรางในป 
พ.ศ.2469 ตามประวัติของวัดยังระบุวาเปนชวงเวลาเดียวกันกับชวงท่ีครูบาศรีวิชัยกําลังบูรณะวิหารหลวง
วัดพระสิงหอยู15ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดวาจะใชชางกลุมเดียวกันกับวิหารหลวงวัดพระสิงห 
 นอกจากลายเทวดาท่ีหนาบันท่ีคลายกันแลวยังมีการใชคันทวยแบบรัตนโกสินทร (ภาพที่ 
377) รวมไปถึงการใชซุมหนาตางท่ีมีรูปดอกไมเปนประธานของหนาบันแลวแตกลายพรรณพฤกษา
แบบโปรงออกมาจากลายประธานท่ีคลายกันดวย (ภาพที่ 378) นอกจากวิหารหลวงวัดพระสิงหกับ
วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวงจะมีรูปแบบท่ีสัมพันธกันแลว  
 
 
 
 
 

                                                            

 14 หลวงอนุสารสุนทรมีนามเดิมวา สุนฮ้ี ชุติมา เกิดเม่ือพฤศจิกายน พ.ศ.2410 ท่ีบานชางฆอง 
อ.เมือง จ.ลําพูน เม่ืออายุได 18 ปเร่ิมประกอบธุรกิจหลายอยาง เชน ขายของเบ็ดเตล็ด ชางซอม 
ตะเกยีงลาน  ซอมนาฬิกา ธุรกิจถายรูป เปนตน ความมีช่ือเสียงดานธุรกิจตาง ๆ ทําใหมีบทบาท 
ในทองถ่ินคือไดเปนกรมการพิเศษเมืองเชียงใหม ไดบรรดาศักดิเ์ปนหลวงอนุสารสุนทรผลงานสําคัญ 
คือ การสมทบทุนบูรณะวิหารหลวงวดัพระสิงหอ.เมือง จ.เชียงใหม  ดูใน สารานุกรมวัฒนธรรม 

ไทยภาคเหนือ เลม 15, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542),  
7764-7765. 
 15 กองพุทธศาสนสถาน, กรมศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร  

เลม 9, (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนสถาน, 2525), 365. และ ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิาร 
ท่ีสรางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2540), 94. 
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วิหารทั้งสองหลังนี้ยังมีรูปแบบบางอยางท่ีสัมพันธกับวิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง อ.ปาซาง 
จ.ลําพูน เชน รูปแบบอาคารท่ีมีความคลายกันกับวิหารหลวงวัดพระนอนขอนมวง (ภาพที่ 379) 
การใชคานคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงของโครงสราง, การใชคันทวยแบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 380) 
รวมไปถึงการใชซุมหนาตางในลักษณะที่คลายกันดวย (ภาพที่ 381) จึงมีความเปนไปไดวาวิหาร
พระนอนวัดพระนอนมอนชางอาจจะใชชางกลุมเดียวกันกับวิหารทั้งสองหลังดังกลาวแตวิหารพระนอน
วัดพระนอนมอนชางอาจมีงบประมาณในการบูรณะไมมากนักจึงไมไดมีการประดับตกแตงท่ีมาก
เทากับวิหารทั้งสองหลัง 
 ในป พ.ศ.2473 ครูบาศรีวิชัยไดเดินทางมาเปนประธานในการบูรณะวิหารรอยพระพุทธบาท
วัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง จ.ลําพูน (ภาพที่ 382) จากรูปแบบทางศิลปกรรมของวิหารที่ปรากฏ
พบวานาจะบูรณะตามเคาโครงเดิม16วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผามีรูปแบบเปน
อาคารทรงจัตุรมุขซ่ึงแสดงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรอยางชัดเจน รูปแบบดังกลาวเคยปรากฏมา
กอนแลวในลานนา เชน อุโบสถวัดภูมินทร อ.เมือง จ.นาน ซ่ึงอุโบสถหลังนี้ไดรับการบูรณะคร้ังใหญ
โดยเจาอนันตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ.241717 (ภาพท่ี 383)  
 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผายังมีการใชเทคนิคการประดับกระจก
แบบใหมคือการประดับกระจกโดยการฝงกระจกลงไปในเนื้อปูนแลวขัดใหเรียบ เทคนิคการประดับ
กระจกเชนนี้เคยปรากฏมากอนแลวท่ีวิหารพระนอนวัดพระปาน อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม แตมีขอ
แตกตางกันคือวิหารพระนอนวัดพระปานใชเทคนิคนี้ประดับหนาบันเพียงบางสวนเทานั้น (ภาพที่ 
384-385)  
 
 
 
 
 
 
                                                            

 16 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย 
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 159. 
 17 น.ณ ปากน้ํา และแสงอรุณ กนกพงศชัย, วัดภูมินทรและวัดหนองบัว, (กรุงเทพฯ:  
เมืองโบราณ, 2529), 9. 
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 เทคนิคอีกอยางท่ีปรากฏที่วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผาคือการประดับ
กระจกตามกําแพง เสา หรือเพดานบางสวนโดยการใชกระจกสีสันสดใส ตัดเปนรูปทรงเรขาคณิต 
เวลาประดับจะฝงลงไปในเนื้อปูน (ภาพที่ 386) เทคนิคการประดับกระจกเชนนี้ปรากฏที่วิหารหลาย ๆ 
หลังท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย เชน วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท อ.เมือง 
จ.ลําปาง (ภาพที่ 387), วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง อ.แมริม จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 388), 
วิหารพระนอนวัดพระปาน อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม (ภาพท่ี 389) เปนตน  
 กระจกสีลักษณะนี้เปนวัสดุสมัยใหมซ่ึงอาจจะนําเขามาแทนแกวจืนท่ีหายากและมีราคาแพง
มาจากกรุงเทพฯซ่ึงหาไดงายกวาและมีราคาถูกกวา อาจจะไดมาผานเถาแกโหงว ตามประวัติเถาแกโหงว
รูจักกับครูบาศรีวิชัยชวงท่ีครูบาศรีวิชัยถูกจับกุมตัวอยูท่ีวัดศรีดอนไชยชวง พ.ศ.2462 ดวยความเล่ือมใส
ศรัทธาเถาแกโหงวจึงขอเปนลูกศิษยครูบาศรีวิชัยต้ังแตชวงนั้นเปนตนมา ภายหลังเถาแกโหงวเปนบุคคล
ท่ีมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยโดยเฉพาะชวงสรางถนนข้ึน
ดอยสุเทพ18 
 ในป พ.ศ.2474 เจาแกวนวรัฐและเจาดารารัศมีตองการบูรณะวิหารหลวงวัดสวนดอกท่ี
อยูในสภาพชํารุดทรุดโทรมจึงนิมนตครูบาศรีวิชัยใหมาเปนประธานในการบูรณปฏิสังขรณอีกคร้ัง
พรอมกับการบูรณะเจดียและสรางกําแพงพรอมซุมประตูทั้งสี่ดานดวย19 (ภาพที่ 390) วิหารหลวง
วัดสวนดอกมีองคประกอบทางสถาปตยกรรมบางอยางคลายกับวิหารพระนอนวัดพระปาน อ.สันกําแพง 
จ.เชียงใหม คือ คันทวยรูปหนุมาน (ภาพท่ี 391) โดยวิหารพระนอนวัดพระปานสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.247120 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 18 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย 
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 154-155. 
 19 เร่ืองเดียวกัน, 106. 
 20 สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, พิมพคร้ังท่ี 4, (กรุงเทพฯ: ศรีปญญา, 2552), 
488. 
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จึงสันนิษฐานไดวาวิหารหลวงวัดสวนดอกอาจมีชางบางสวนท่ีบูรณะวิหารพระนอนวัดพระปานมา
บูรณะวิหารหลวงวัดสวนดอกดวยอีกหลักฐานท่ีสําคัญท่ีชวยยืนยันขอสันนิษฐานนี้คือซุมหนาตาง
วิหารพระนอนวัดพระปานท่ีมีหนากาลกึ่งกลางซุม มีตัวลวงอยูตรงปลายท้ังสองดานของซุมมีรูปแบบ
คลายกับซุมประตูเจดียประธานวัดสวนดอกจึงสันนิษฐานวาวิหารทั้งสองหลังใชชางบูรณะกลุมเดียวกัน 
(ภาพท่ี 392)  
 วิหารหลวงวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม อาจใชชางท่ีเคยบูรณะวิหารหลวงวัดเชียงม่ัน 
อ.เมือง จ.เชียงใหม มากอนเนื่องจากท้ังหนาบันวิหารหลวงวัดเชียงม่ันกับวิหารหลวงวัดสวนดอก มี
องคประกอบบางอยางท่ีคลายกัน ซ่ึงตามประวัติการบูรณะวิหารหลวงวัดเชียงม่ันคือ พ.ศ.246721

กอนการบูรณะวิหารหลวงวัดสวนดอก 7 ป องคประกอบของหนาบันวิหารหลวงวัดเชียงม่ันกับ
วิหารหลวงวัดสวนดอกท่ีมีความคลายกันคือการวางตําแหนงลายตาง ๆ โดยมีลายประธานอยูตรง
กึ่งกลางแลวแตกลายพรรณพฤกษาออกมาจากลายประธาน (ภาพที่ 393), การวางตําแหนงลายเสือ
ของวิหารท้ังสองหลัง ถึงแมวาจะมีการออกแบบท่ีแตกตางกันแตจะสังเกตไดวาวิหารท้ังสองหลังมี
การวางในตําแหนงเดียวกัน (ภาพที่ 394-397), การใชลายหนากาลและลายหนุมานท่ีวางอยูในตําแหนง
เดียวกัน (ภาพท่ี 398-399) แตวิหารหลวงวัดสวนดอกมีการออกแบบลายแทรกตาง ๆ ใหมี
รายละเอียดเพิ่มข้ึน เชน ลายเทวดา (ภาพท่ี 400), ลายพระนารายณและยักษ (ภาพท่ี 401-402), ลายนก
ชนิดตาง ๆ (ภาพท่ี 403) เปนตน 
 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง ครูบาศรีวิชัยไดเขามาบูรณะโดย 
การสรางวิหารครอบรอยพระพุทธบาทไว (ภาพท่ี 404) ตามประวัติกลาววาวิหารรอยพระพุทธบาท
วัดพระบาทนี้บูรณะคราวเดียวกับวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามในป พ.ศ.2466 ดวย22 
(ภาพท่ี 405) แตวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทจะมีการบูรณะเพิ่มโดยครูบาศรีวิชัยอีกคร้ังในป
พ.ศ.247423 
 
 
 
                                                            

 21 สุรชัย จงจิตงาม, ลานนา Art & Culture , (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2555), 38. 
 22 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย  
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 89. 
 23 เร่ืองเดียวกัน, 148. 
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ซ่ึงเปนการประดับตกแตงวิหารเพิ่มเติม จากรูปแบบทางศิลปกรรมของวิหารท้ังสองหลังท่ีปรากฏ
จะเห็นวารูปแบบของวิหารทั้งสองหลังมีความสัมพันธกันกับประวัติการบูรณะ กลาวคือรูปแบบ
ทางสถาปตยกรรมของวิหารทั้งสองหลังมีแผนผังอาคารอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีการยกเก็จและ
การลดชั้นของหลังคาแบบวิหารลานนา มีมุขโถงทั้งทางดานหนาและดานหลังของอาคารมุขท่ียื่นออกมา
มีลักษณะเลียนแบบวิหารลานนา คือ มีการทําหนาบันปกนก, การประดับโกงค้ิว (สาหรายรวงผ้ึง) 
เพียงแตวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทมีการออกแบบอาคารใหมีลักษณะเปนอาคารทรงตรีมุข
ซึ่งทําใหมีความแตกตางออกไปจากวิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม หนาบันของวิหาร
ทั้งสองหลังมีการประดับชอฟา ใบระกา หางหงส ซึ่งชอฟาจะมีลักษณะเปนหัวนาคและมีหงอน
สะบัดออนโคงซ่ึงลักษณะเชนนี้แสดงถึงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทรอยางชัดเจน  
 วิหารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดารามและวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทยังมี
การใชลายประดับหนาบันท่ีเหมือนกันคือลายครุฑท่ีใชเปนลายประธานของหนาบัน ลายครุฑนี้เปน
หนึ่งในลายท่ีนิยมและเคยปรากฏมากอนแลวในวิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย 
(ภาพท่ี 406-407) วิหารทั้งสองหลังยังมีการใชคันทวยท่ีเปนคันทวยแบบรัตนโกสินทร (ภาพท่ี 408-
409) ประกอบกับการประดับบัวหัวเสาท่ีมีลักษณะคลายบัวแวงแบบรัตนโกสินทรแตมีการดัดแปลง
เปนรูปแบบของตนเอง 
 ซุมหนาตางของวิหารท้ังสองหลังมีรูปแบบท่ีคลายกันกลาวคือมีลักษณะเปนซุมทรง
บันแถลงท่ีมีลายประธานแลวแตกลายพรรณพฤกษาออกมา โดยซุมหนาตางวิหารหลวงวัดพระแกว
ดอนเตาสุชาดารามใชลายดอกไม สวนซุมของวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาทมีการออกแบบพเิศษ
โดยใชลายเสือเปนลายประธาน (ภาพท่ี 410)  
 ในชวงป พ.ศ.2477 ครูบาศรีวิชัยเดินทางมาสรางวิหารหลังหนึ่งท่ีวัดถํ้าเชียงดาว อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม24 (ภาพท่ี 411) ลักษณะเปนวิหารรูปแบบท่ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดของวิหารท่ีเปนงานบูรณ  
ปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัย คือ เปนวิหารที่มีแผนผังอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ไมมีการยกเก็จ 
 
 
 
 
                                                            

 24 ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, “การศึกษาวหิารทีส่รางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย 
พ.ศ.2447-2481,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาประวัตศิาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 111. 
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และการลดช้ันของหลังคาแบบวิหารลานนา หนาบันเปล่ียนเปนโครงสรางแบบหนาจั่วมีลักษณะ
เปนมุขโถงยื่นออกมาจากตัวอาคาร รูปแบบเลียนแบบวิหารลานนาคือมีหนาบันปกนก ประดับโกงค้ิว 
ลวดลายหลักประดับหนาบันใชลายกานขดบาง ๆ ออกชอดอกท่ีแตกออกมาจากลายประธาน มีลาย 
เทวดาคร่ึงองค (เทพนม) ท่ีออกมาจากลายดอกไม (ภาพที่ 412)  
 ลักษณะทางศิลปกรรมของวิหารวัดถํ้าเชียงดาวเชนนี้มีรูปแบบท่ีสัมพันธกับวิหารท้ัง
สองหลัง คือ วิหารหลวงวัดดอยกอม อ.บานโฮง จ.ลําพูน (ภาพที่ 413) กับ วิหารหลวงวัดจามเทวี 
อ.เมือง จ.ลําพูน (ภาพท่ี 414) โดยวิหารหลวงวัดดอยกอมสรางข้ึนในป พ.ศ.2477 ปเดียวกันกับ
วิหารวัดถํ้าเชียงดาว สวนวิหารหลวงวัดจามเทวีนั้นบูรณะในป พ.ศ.22479 ซ่ึงไมหางกันมากนัก จาก
รูปแบบของวิหารที่มีลักษณะคลายกันรวมไปถึงลวดลายการประดับตกแตงท่ีใชลายกานขดบาง ๆ และ
ลายเทวดาคร่ึงองค ลักษณะของดอกไมท่ีคลายกันเปนอยางมาก (ภาพท่ี 415-416) ทําใหสันนิษฐาน
ไดวาชางกลุมท่ีสรางวิหารวัดถํ้าเชียงดาวไดติดตามครูบาศรีวิชัยมาบูรณะวิหารหลวงวัดดอยกอม
และวิหารหลวงวัดจามเทวีดวยแตมีการออกแบบองคประกอบอ่ืน ๆ ใหมีลักษณะท่ีแตกตางกัน
แสดงถึงรูปแบบวิหารในงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยในชวงปลาย 

 

 
 
ภาพท่ี 368 การประดับลายพระนารายณทรงครุฑหนาบันดานหลังวหิารหลวงวัดศรีโคมคํา 
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ภาพท่ี 369 การประดับลายพระนารายณทรงครุฑวิหารหลวงวดัพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
 

  
 
ภาพท่ี 370 การประดับลายรามเกยีรต์ิตอนพาลีรบสุครีพวิหารหลวงวดัศรีโคมคํา (ซาย) และ 
 วิหารหลวงวดัพระแกวดอนเตาสุชาดาราม (ขวา)  
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ภาพท่ี 371 การวางตําแหนงลายเทวดาวหิารหลวงวัดศรีโคมคํา (บน) และ 
 วิหารหลวงวดัพระแกวดอนเตาสุชาดาราม (ลาง)  
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ภาพท่ี 372 การประดับซุมหนาตางวิหารพระศากยมุนวีัดอักโขชัยคีรี (บน) และ 
 วิหารหลวงวดัศรีโคมคํา (ลาง)  
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ภาพท่ี 373 คานคอนกรีตวิหารหลวงวดัพระสิงห 
 

  
 
ภาพท่ี 374 การประดับหนาบันวหิารหลวงวัดพระสิงห (ซาย) และ 
 อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ (ขวา)  
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ภาพท่ี 375 การประดับลายกิเลนหนาบันวิหารหลวงวดัพระสิงห 
 

  
 
ภาพท่ี 376 การประดับลายเทวดาหนาบันดานหลังวิหารหลวงวดัพระสิงห (ซาย)  
 และหนาบันวหิารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง (ขวา)  
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ภาพท่ี 377 คันทวยแบบรัตนโกสินทรวหิารหลวงวัดพระสิงห (ซาย) และ 
 คันทวยแบบรัตนโกสินทรวหิารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง (ขวา)  

 

   
 
ภาพท่ี 378 ซุมหนาตางวหิารหลวงวัดพระสิงห (ซาย) และ 
 ซุมหนาตางวหิารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง (ขวา)  
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ภาพท่ี 379 วิหารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง (ซาย) และ 
 วิหารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง (ขวา)  

 

   
 
ภาพท่ี 380 คันทวยแบบรัตนโกสินทรวหิารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง (ซาย) และ 
 คันทวยแบบรัตนโกสินทรวหิารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง (ขวา)  
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ภาพท่ี 381 ซุมหนาตางวหิารพระนอนวัดพระนอนขอนมวง (ซาย) และ 
 ซุมหนาตางวหิารพระนอนวัดพระนอนมอนชาง (ขวา)  

 

 
 
ภาพท่ี 382 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
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ภาพท่ี 383 อุโบสถวัดภูมินทร 
 

 
 

ภาพท่ี 384 งานประดับกระจกวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
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ภาพท่ี 385 งานประดับกระจกวิหารพระนอนวดัพระปาน 
 

 
 

ภาพท่ี 386 งานประดับกระจกวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผา 
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ภาพท่ี 387 งานประดับกระจกวิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
 

 
 

ภาพท่ี 388 งานประดับกระจกวิหารพระนอนวดัพระนอนขอนมวง 
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ภาพท่ี 389 งานประดับกระจกวิหารพระนอนวดัพระปาน 

 

  
 
ภาพท่ี 390 วิหารหลวงวดัสวนดอก 
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ภาพท่ี 391 คันทวยรูปหนมุานวิหารหลวงวัดสวนดอก (ซาย) และ 
 วิหารพรนอนวัดพระปาน (ขวา)  
 

   
 

ภาพท่ี 392 การประดับซุมเจดียประธานวัดสวนดอก (ซาย) และ 
 การประดับซุมประตูวหิารพรนอนวดัพระปาน (ขวา)  
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ภาพท่ี 393 เปรียบเทียบการวางตําแหนงลายประธานหนาบันวิหารหลวงวดัสวนดอก (บน)  
 และวหิารหลวงวัดเชียงม่ัน (ลาง)  
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ภาพท่ี 394 การวางตําแหนงลายเสือหนาบันวิหารหลวงวดัสวนดอก 

 

 
 

ภาพท่ี 395 ลายเสือหนาบันวิหารหลวงวดัสวนดอก 
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ภาพท่ี 396 การวางตําแหนงลายเสือหนาบันวิหารหลวงวดัเชียงม่ัน 
 

 
 
ภาพท่ี 397 ลายเสือหนาบันวิหารหลวงวดัเชียงม่ัน 
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ภาพท่ี 398 เปรียบเทียบตําแหนงลายหนากาลและหนุมานวหิารหลวงวัดสวนดอก (บน)  
 และวหิารหลวงวัดเชียงม่ัน (ลาง)  
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ภาพท่ี 399 ลายหนากาลและหนุมานวิหารหลวงวดัสวนดอก (บน)  
 และวหิารหลวงวัดเชียงม่ัน (ลาง)  
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ภาพท่ี 400 ลายเทวดาวหิารหลวงวดัสวนดอก 
 

 
 
ภาพท่ี 401 ลายรูปพระนารายณวิหารหลวงวดัสวนดอก 
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ภาพท่ี 402 ลายรูปยักษวิหารหลวงวดัสวนดอก 
 

 
 

ภาพท่ี 403 ลายนกชนดิตาง ๆ วิหารหลวงวัดสวนดอก 
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ภาพท่ี 404 วิหารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
 

 
 
ภาพท่ี 405 วิหารหลวงวดัพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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ภาพท่ี 406 การประดับลายครุฑวหิารรอยพระพุทธบาทวัดพระบาท 
 

 
 

ภาพท่ี 407 การประดับลายครุฑวหิารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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ภาพท่ี 408 คันทวยแบบรัตนโกสินทรวหิารรอยพระพทุธบาทวัดพระบาท 
 

 
 
ภาพท่ี 409 คันทวยแบบรัตนโกสินทรวหิารหลวงวัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม 
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ภาพท่ี 410 ซุมทรงบันแถลงวิหารรอยพระพุทธบาทวดัพระบาท (ซาย)  
 และซุมหนาตางทรงบันแถลงวิหารหลวงวดัพระแกวดอนเตาสุชาดาราม (ขวา)  

 

 
 
ภาพท่ี 411 วิหารวดัถํ้าเชียงดาว 
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ภาพท่ี 412 การประดับลายกานขดบาง ๆ ออกชอดอกและลายเทวดาวิหารวดัถํ้าเชียงดาว 

 

 
 

ภาพท่ี 413 วิหารหลวงวดัดอยกอม 
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ภาพท่ี 414 วิหารหลวงวดัจามเทว ี
 

 
 

ภาพท่ี 415 การประดับลายกานขดบาง ๆ ออกชอดอกและลายเทวดาวิหารหลวงวดัดอยกอม 
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ภาพท่ี 416 การประดับลายกานขดบาง ๆ ออกชอดอกและลายเทวดาวิหารหลวงวดัจามเทว ี
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บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 

 ครูบาศรีวิชัยเดินทางไปบูรณปฏิสังขรณศาสนถานตาง ๆ พ.ศ. 2447-2481รูปแบบทาง
ศิลปกรรมของวิหารที่มีประวัติเกี่ยวของกับการบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยจะมีลักษณะท่ีแตกตาง
จากวิหารแบบพื้นบานของลานนาเดิม มีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรเขามาผสม มีความเกี่ยวของ
กับประวัติของครูบาศรีวิชัยในชวงท่ีครูบาศรีวิชัยตองอธิกรณในป พ.ศ.2463 และถูกสงมาสอบสวน
ท่ีกรุงเทพฯ หลังจากนั้นไดนํารูปแบบของศิลปะรัตนโกสินทรมาประยุกตใชในการบูรณะวิหารใน
ลานนา รูปแบบวิหารสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม คือ กลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนา
และศิลปะรัตนโกสินทร, กลุมวิหารอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร, กลุมวิหารพื้นบาน และกลุมวิหาร
รูปแบบพิเศษ ซ่ึงแตละประเภทมีรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป 
 กลุมวิหารรูปแบบผสมระหวางศิลปะลานนาและรัตนโกสินทร คือ วิหารท่ีมีรูปแบบ
ทางศิลปกรรมโดยรวมคลายกับวิหารแบบลานนา คือ หนาบันของวิหารมีการทําหนาบันปกนก
การประดับโกงค้ิว แตองคประกอบบางอยางอาจมีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรกลุมวิหาร อิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร คือ วิหารมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมคลายวิหาร, อุโบสถ ในศิลปะรัตนโกสินทร 
อาจมีรูปแบบบางอยางคลายกับวิหารแบบลานนาบาง เชน ลวดลาย องคประกอบทางสถาปตยกรรม
กลุมวิหารรูปแบบพื้นบาน คือ วิหารท่ีมีรูปแบบทางศิลปกรรมโดยรวมคลายกับวิหารพื้นบานแบบ
ลานนาท่ีเปนวิหารโถง สวนมากเปนอาคารขนาดเล็ก ๆ และไมคอยประดับตกแตงมากนักและกลุม
วิหารรูปแบบพิเศษ คือ วิหารที่มีรูปแบบท่ีเปนลักษณะเฉพาะ มีลักษณะทางสถาปตยกรรมท่ีหลากหลาย
เง่ือนไขของรูปแบบนาจะข้ึนอยูกับพระพุทธรูปประธานหรือการออกแบบของชาง 
 
 
 
 
 
 



 342

 วิหารที่เปนงานบูรณปฏิสังขรณของครูบาศรีวิชัยมีแผนผังท่ีไมแนนอน อาจเกิดจากการ
ทดลองรูปแบบใหม ๆ แตมีรูปแบบท่ีนิยมสรางมากท่ีสุด คือ ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา ไมยกเก็จและลดช้ัน
หลังคาตามแบบวิหารลานนา มีมุขดานหนาและดานหลังของอาคาร ในดานโครงสรางอาคารถึงแมวา
จะเปล่ียนมาเปนโครงสรางแบบกรอบหนาจั่วตามแบบศิลปะรัตนโกสินทรก็ตาม แตโครงสรางหลังคา
ภายในยังคงใชโครงสรางแบบมาตางไหมตามแบบวิหารลานนา วิหารบางหลังมีการใชคานคอนกรีต
รวมอยูดวยทําใหสามารถสรางอาคารขนาดใหญไดกวาวิหารลานนาในอดีต 
 ลวดลายหลักท่ีใชในการประดับตกแตงนิยมลายกานขด, เครือเถา และพรรณพฤกษามัก
มีการออกชอดอกเน่ืองจากเปนลายท่ีสามารถกระจายไดเต็มพื้นท่ีของหนาบันไดเปนอยางดี เพราะ
การใชโครงสรางหนาบันแบบกรอบหนาจั่วทําใหมีพื้นที่ในการประดับเพิ่มมากขึ้น ลวดลายใน
ชวงแรกยังคงเปนลายแบบพื้นเมือง ตอมาเร่ิมมีการนําลายแบบรัตนโกสินทรเขามาใชมากข้ึน 
 ลายแทรกท่ีพบมีความหลากหลาย มีท้ังลายท่ีเปนแบบลานนาและลายท่ีมาจากศิลปะ
รัตนโกสินทร เชน ลายครุฑ, ลายพระนารายณทรงครุฑ, ลายชางเอราวัณ, ลายหนุมาน (หรมาน) 
รวมไปถึงลายสัตวประเภทอ่ืน ๆ ตามการออกแบบของชาง สวนลายที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ  
ลายเสือ เนื่องจากใชเปนสัญลักษณปนักษัตรแทนความหมายวาวิหารหลังนั้น ๆ ครูบาศรีวิชัยเปน
ผูบูรณะ 
 สวนการประดับซุมประตูหนาตางมีท้ังการใชซุมแบบลานนา เชน ซุมหางวัน, ซุมท่ีประดับ
ลายกาบบน กาบลางและประจํายามอก เปนตน มีการใชซุมแบบรัตนโกสินทร เชน ซุมทรงบันแถลง 
(บรรพแถลง), ซุมทรงปราสาท เปนตน เร่ืองการประดับคันทวยมีทั้งแบบลานนา เชน ทวยหูชาง 
และแบบรัตนโกสินทร การประดับซุมรวมไปถึงคันทวยพบวาชางมักเลือกแบบใหมีความสัมพันธกัน
ท้ังหมด กลาวคือถาเลือกใชซุมแบบลานนาจะเลือกใชคันทวยแบบลานนาดวยแตถาเลือกใชซุมแบบ
รัตนโกสินทรจะเลือกใชคันทวยแบบรัตนโกสินทรเชนกัน อยางไรก็ตามก็มีวิหารบางหลังท่ีเลือกใช
แบบผสมกัน สวนวิหารบางหลังท่ีงบประมาณในการบูรณะนอยก็มักจะไมประดับในสวนนี้เลย  
 สวนงานประดับอ่ืน ๆ เชน สาหรายรวงผ้ึงพบวาไดรับรูปแบบมาจากศิลปะรัตนโกสินทร
วิหารบางหลังนํารูปแบบของโกงค้ิวแบบลานนามาผสม ทําใหเกิดงานประดับรูปแบบใหม วิหาร
บางหลังมีการประดับกระจกสีท่ีมีลักษณะคลายงานประดับของพมา อาจมีสาเหตุมาจากการใชชาง
ในทองถ่ินมารวมในการบูรณะดวย 
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 กลาวโดยสรุปคืองานบูรณปฏิสังขรณวิหารลานนาของครูบาศรีวิชัยทําใหเกิดงาน
ศิลปกรรมรูปแบบใหมอยางที่ไมเคยมีในลานนามากกอน เกิดจากความศรัทธาและเลื่อมใสของ
ชาวลานนาที่มีตอครูบาศรีวิชัย กลายเปนที่มาของกําลังคนและกําลังทรัพยจนทําใหครูบาศรีวิชัย
สามารถบูรณะศาสนสถานจํานวนมากได รูปแบบทางศิลปกรรมของวิหารท่ีเปนงานบูรณปฏิสังขรณ
ของครูบาศรีวิชัย 
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