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 This  research is aimed  to  study  the  group  of  Prasat – The Buddha image 

enshrined – are found in Chiang mai  and  Lampang province, for  various  aspects  and  

issues. The data  from  the analysis  consist of  art history, archaeological , epigraphy and 

cultural, the  conclusions  are stated  below ; 

 1. The  group  of  Prasat   used  pattern  from  Pagan – Burmese  art ( Pyathat ), the  

early  period beginning  for  enshrined  the  important  images ,which  most  popular and  leads  to  

own identity from  late  of  the 15th Century A.D. .This  Prasat  are  reflective  cultural  historical  

relation  between Chiang mai  and  Lampang province. 

 2. The  19th  Century A.D. , Lanna  being  to resuscitate  social  and craft , the  group  of  

Prasat   are  resuscitate  too, some  form  on  this  time  are  significance  authority  from  

Ratanakosinta. 

 3. Nowadays, the people  are  have  ritual  with  the  Prasat. This behaviour significance  

a religion  cultural , appearing to continue. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the 
problems) 

ในศิลปะลานนา มกีารสรางอาคารทรงปราสาทยอดกลุมหนึง่เพื่อประดิษฐาน
พระพทุธรูปหรือพระธาตุไว โดยทัว่ไปเรยีกวา  “โขงพระเจา”1  รูปแบบสําคัญของโขงพระเจา 
ผสมผสานองคประกอบระหวางปราสาทหลังคาเอนลาดกับช้ันลดเรือนธาต2ุ  การที่ชางลานนาใน
อดีตใหความสําคัญกับรูปแบบดังกลาว นบัเปนประเดน็ที่นาสนใจอยางยิง่   

จิรศักดิ์  เดชวงศญา นบัเปนนกัวิชาการทานแรก ที่นาํเสนอพัฒนาการทางรูปแบบ
ศิลปะของปราสาทโขงพระเจากลุมทรงปราสาทยอด กลาววา   นาจะเริ่มตนจากปราสาททาย
วิหารลายคํา วัดพระสิงห พัฒนาตอไปที่ปราสาทโขงพระแกนจนัทน วัดเจ็ดยอด  เชยีงใหม3  
ตอเนื่องไปถงึปราสาทโขงพระเจาลานทอง  วัดพระธาตลํุาปางหลวง  นครลําปาง4   

แมมีการศึกษาปราสาทโขงพระเจากลุมทรงปราสาทยอดเหลานี้พอสมควร   แตสวน
ใหญมักใหความสําคัญกับหลักฐานเพยีงบางแหง    และเนนหนักทางดานลวดลายปูนปนประดับ
มากกวา       ทวายังไมมีหรือมีงานเพยีงจาํนวนนอยที่วเิคราะหใหเหน็ถงึที่มารูปแบบศิลปะและ
แนวความคิดทางเชิงชางทีป่รากฏอยางหลากหลายในปราสาทโขงพระเจา     

จากการสํารวจขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี ้ พบหลกัฐานปราสาทโขงพระเจาที่แพรหลาย
อยางมากในกลุมเมืองเชยีงใหมและนครลําปาง   บางสวนมกีารศึกษาไวพอสมควรแตบางประเดน็
ก็ขาดหาย  จึงเปนความทาทายที่จะศึกษาเพื่อตรวจสอบความสัมพนัธทั้งในมิติงานชาง  สังคม

                                                 
1สามารถ  ศิริเวชพันธ และคณะ, วิหารโถง ซุมโขง  สกุลชางลําปาง ( เชียงใหม :  โครงการวิจัย

สถาปตยกรรมลานนา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534 ), 69.  
 2สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา, พิมพครั้งที่ 2  ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ   

, 2549 ),111. 
 3จิรศักดิ์  เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงใหม (กรุงเทพฯ :  วรรณรักษ, 2541), 147 – 150.   
 4จิรศักดิ์  เดชวงศญา,“ องคประกอบสถาปตยกรรมรูปสามเหลี่ยมของลานนามาจากไหน, ” เมือง

โบราณ  27, 3 ( กรกฎาคม  -  กันยายน 2544 ) : 56 – 57.  
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และวัฒนธรรม   อันจะนาํไปสูการวิเคราะหเพิ่มเติมหรือประเด็นใหม  บนพืน้ฐานของการใชและ
ตีความขอมูลหลักฐานอยางรัดกุม 

การศึกษาครั้งนี้ จาํเปนตองนาํขอมูลทีผ่านการวิเคราะหแลวในระดับหนึง่ นํามา
ทบทวนและศกึษาวิเคราะหอีกครั้ง    เพื่อตรวจสอบและเติมเต็มประเด็นที่ขาดหายดวยวิธวีิจัย
ทางดานประวตัิศาสตรศิลปะ     รวมทัง้การตอยอดแนวความคิด  อันจะนําไปสูความเขาใจงาน
ชางรูปแบบตาง ๆ ที่ปรากฏรวมอยูในปราสาทโขงพระเจาไดสมบูรณยิ่งขึ้น    โดยเฉพาะอยางยิง่ 
มิติงานชางที่รับใชวัฒนธรรมพุทธศาสนาในบริบทความสัมพนัธระหวางสังคมเมืองเชียงใหมและ
นครลําปางมาอยางตอเนื่อง 
 
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา ( Goal  and  objective ) 

2.1 ศึกษาถงึทีม่า พัฒนาการทางรูปแบบศิลปะ แนวความคิดเชงิชางที่ปรากฏใน
ปราสาทโขงพระเจา  

2.2 ศึกษาบริบทสงัคมจากแหลงที่ตั้งปราสาทโขงพระเจา เพื่อวิเคราะหเชื่อมโยงถึง
แนวความคิดดานพทุธศาสนา  ประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรม  หรือมุมมองดานอืน่ ๆ ทั้งนีอ้ยู
บนเงื่อนไขของหลกัฐานเทาที่จะอํานวย 
 
3. สมมุติฐานของการศึกษา ( Hypothesis  to  be  tested ) 

3.1 ปราสาทโขงพระเจารูปแบบทรงปราสาทยอด นาจะเกีย่วของกับรูปแบบปราสาท
แบบพมาในศิลปะพมา – พุกาม    นาจะปรากฏขึน้อยางเดนชัดภายหลงัจากการประดิษฐาน
พระพทุธรูปสําคัญภายในราชธานีเชยีงใหม ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21  เปนตนมา 

3.2 ปราสาทพระแกนจนัทน ในอุโบสถวัดเจ็ดยอด  เชียงใหม   นาจะเปนตนแบบใน
ศิลปะลานนา  หลงัจากอทิธิพลงานชางจากราชธานีเชียงใหมมีตอนครลําปางแลว ปราสาทพระ
เจาลานทอง  วัดพระธาตุลําปางหลวง    นาจะเปนตนแบบอีกครั้งหนึ่งในกลุมนครลําปาง 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา ( Scope  or  delimitation  of  the  study ) 

4.1 ศึกษารูปแบบศิลปะของปราสาทโขงพระเจากลุมทรงปราสาทยอด  โดยเนน
ขอมูลที่พบในเขตวัฒนธรรมเมืองเชยีงใหมและนครลําปาง  ทัง้นี้จําเปนตองเชื่อมโยงถึงขอมูลทีพ่บ
ในแหลงอืน่ ๆ หรือที่มีรูปแบบเกี่ยวเนื่องกนั  รวมทัง้ศึกษาหลกัฐานแวดลอมอ่ืน ๆ ที่ปรากฏรวมอยู
ดวย  
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4.2 ศึกษารูปแบบปราสาทโขงพระเจา โดยใชหลักฐานที่สมบูรณและมีแนวโนมอายุ
รูปแบบในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงครึ่งแรกพทุธศตวรรษที่ 25  แตคัดเลือกเฉพาะที่มีรูปแบบ
สมบูรณและสามารถเปนตัวแทนขอมูลได   

4.3 เนนหนักในดานการวิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนหลัก  สวนการ
วิเคราะหรูปแบบงานประดบัและหรือพระพุทธรูปจะเปนสวนเสริม      
 
5. ขั้นตอนและวิธีการศึกษา( Process  of  the  study ) 

5.1 เก็บขอมูลเอกสาร ทั้งเอกสารชั้นตนที่เกีย่วของกับจารึก เอกสารทาง
ประวัติศาสตร วรรณกรรมทองถิน่  เอกสารชั้นรองทีเ่กี่ยวของกับผลการวิจยัหรือแนวความคิดที่
เปนประโยชนตอการศึกษา   เก็บขอมูลภาคสนาม จากแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา  

5.2 ดําเนินการวิจัย  
  5.2.1 จัดระเบียบขอมูล  ทบทวนแนวความคิดหรือขอเสนอในอดีต และ
วิเคราะหหลกัฐานตาง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อหาทีม่ารูปแบบศิลปะ 

5.2.2 วิเคราะหขอมลู เพื่อหาตนแบบที่สามารถกําหนดอายุไดคอนขางชัดเจน 
และสามารถนาํไปเปรียบเทยีบกับปราสาทโขงพระเจาในแหงอื่น จากนัน้วิเคราะหสายพฒันาการ
ทางศิลปะ  ทัง้นี้จะวิเคราะหขอมูลทีพ่บรวมกับปราสาทพระเจาเชน งานประดับ  พระพทุธรูป หรือ
หลักฐานแวดลอมอ่ืน  เปนสวนชวยหาความสัมพนัธงานชางใหชัดเจนยิง่ขึ้น 
  5.2.3 สังเคราะหขอมูลทั้งหมดเขาดวยกนั เพื่อตรวจสอบขอสมมุติฐาน อันจะ
นําไปสูความเขาใจของที่มารูปแบบศิลปะ   และความสัมพนัธทางงานชางภายในศิลปะลานนา  
ตลอดจนความสัมพนัธระหวางศิลปะลานนากบัแรงบันดาลใจหรืออิทธิพลจากศิลปะภายนอก  

5.3 สรุปและเสนอผลการศึกษา    ภายใตระเบียบวิธวีิจยัทางประวัติศาสตรศิลปะ  
ดวยการเรียบเรียงรูปเลมพรอมภาพประกอบตามระเบียบบัณฑิตวทิยาลัย 
 
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

6.1 ฝกฝนเพื่อสรางความเขาใจถึงบทบาทรูปแบบศิลปะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งปราสาท
โขงพระเจาในศิลปะลานนา เพื่อช้ีใหเหน็ถึงความสัมพนัธและเอกลกัษณที่แตกตางจากศิลปกรรม
ในแหลงวัฒนธรรมอื่น ๆ โดยเรียนรูผานระเบียบวิธวีจิัยทางประวัตศิาสตรศิลปะเปนเครื่องมือใน
การศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 4

6.2 ขอมูลและหลกัฐาน  รวมทัง้ขอเสนอและแนวความคิดจากการวิจยัครั้งนีน้าจะทํา
ใหเกิดประเดน็ที่เหน็ดวย  ประเด็นที่ขัดแยง และประเดน็ใหมในวงวิชาการลานนาคดี  อันจะสงผล
ใหเกิดการวิจยัในประเดน็ทีเ่กี่ยวของหรือขาดหายตอไปในอนาคต 
 
7. คํานิยาม 

พระสิงห  พระพทุธรูปขัดสมาธิเพชร (พระพทุธรูปแบบพระสิงห) 
กูพยา  เจดียวหิารหรอืเจติยวิหารในศลิปะพมา – พุกาม  
หริภุญไชย  กลุมเมืองหรือกลุมศิลปะหรอืกลุมวัฒนธรรม 
นครลําปาง  เมืองลําปางหรือเมื่อกลาวถงึจังหวัดลาํปาง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5 

 
 

บทที่ 2 
ปราสาทโขงพระเจาในศลิปะลานนา :  ขอมูลที่เกีย่วเนื่องและมุมมองที่ผานมา 

 
1.  แนวความคิดการประดิษฐานพระพุทธรูปในคูหาในงานชางลานนา 

แนวความคิดการประดิษฐานรูปเคารพไวในคูหา ปรากฏมากอนหนาแลวในศิลปะ
อินเดีย  เหน็ไดจากกลุมสถาปตยกรรมที่พัฒนาข้ึนในชวงราวพทุธศตวรรษที่ 11 – 12   รูปแบบ
หนึง่ทีน่าสนใจคือการสรางมณฑป (mandapa ) ไวสวนหนาหรือชิดกับอาคารประธานที่ภายใน
เปนหองประดษิฐานรูปเคารพ     หรือที่เรียกวาครรภคฤหะ ( garbha  griha )1   

การใหความสาํคัญกับครรภคฤหะที่แสดงชั้นหลงัคาแบบปราสาท นิยมมากในเทว-
สถานของศาสนาพราหมณ - ฮินดู  ดังตวัอยางกลุมโบราณสถาน mamalllapuram2 เปนตน เชื่อวา
นาจะสงแนวความคิดบางประการใหกับพทุธสถานดวย  ทัง้ยงัเปนแมแบบสาํคัญใหเกิดการ
ปรับปรุงในสถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในระยะตอมาดวย3 

สําหรับศิลปะลานนา อันเปนกลุมวัฒนธรรมหนึง่ในอนุภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต  ที่กอรูปข้ึนในชวงราวพทุธศตวรรษที ่19 เปนตนมา  ปรากฏหลักฐานอาคารทรงปราสาทที่สราง
หองคหูาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่อาจแบงออกเปน 3 กลุม  กลาวคือ 

 
1.1 วิหารปราสาท 
วรลัญจก บณุยสุรัตน ศึกษาวิหารกลุมหนึง่ในลานนาที่ประกอบดวยวหิารดานหนา

เชื่อมทายดวยมณฑปปราสาทที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ( ประธาน ) ไวภายใน          หรือเรียกวา 
“ วหิารทรงปราสาท ”4  

                                                 
1Perey  Brown, Indian  Architecture :  Buddhist  and Hindu  periods ( Bombay : D.B. 

Taraporevala Sons & Co.,1965),61 – 62. ;   K.V. Soundara  Rajan, The Art of South India : Tamil Nadu 
& Kerala ( Delhi : Sundeep  Prakashan,1978),fig.11,12. 

2Stella  Kramrisch, The Hindu Temple, Vol.I ( Delhi : University of Calcatta ,1946),185. 
3หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย,พิมพครั้งที่ 4 ( กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา        

, 2545),128 – 130.  
4วรลัญจก  บุณยสุรัตน, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบวิหารทรงปราสาทในเขตภาคเหนือ 

( เชียงใหม : ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ,2534 ) ,47 – 55,66. 
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รูปแบบปราสาททายวหิาร อาจแบงเปน 2 กลุม  คือ   กลุมทรงปราสาทยอด   พบ
มากในกลุมเชยีงใหม เชน  ปราสาทวิหารลายคํา  วัดพระสิงห เปนตน  ( ภาพที ่  1 , แผนผงัที ่1)   
กลุมมณฑป(หลังคาทรงจัว่) พบมากในกลุมเชียงแสน เชน มณฑปวดัสวัสดีหรือวดัสัสดี  เปนตน 
(ลายเสนที่ 1 , แผนผังที่ 2 )  

 
1.2 เจดียทรงปราสาท 
การเจาะชองคูหาเรือนธาตเุจดียเพื่อประดิษฐานพระพทุธรูป สวนใหญเปนเจดียทรง

ปราสาท  ตัวอยางสาํคัญพบในกลุมเชยีงใหม เชน รตนฆรเจดีย  หนึ่งในสัตตมหาสถานของวัดเจด็
ยอด ( มหาโพธาราม ) เชื่อวานาจะสรางในระยะใกลเคียงกับวิหารมหาโพธิ5์ และในกลุมเชียงแสน  
เชน เจดียหมายเลข 4  หนึ่งในเจดียรายหรอืเจดียบริวารของวัดพระธาตุภูเขา เชียงแสน 6 เปนตน  

 
1.3 ปราสาทโขงพระเจา 
ตําแหนงปราสาทโขงพระเจา อาจแบงเปน 2 ตําแหนง  ตําแหนงแรกมกัตั้งอยูภายใน

อาคารหลงัคาคลุมคือวิหารหรืออุโบสถ  ตําแหนงทีส่องมักตั้งอยูภายนอกอาคารและแยกเปน
อาคารเดี่ยว  ทั้งสองตําแหนงแสดงรูปแบบที่อาจแบงออกเปน  2 กลุมคือ   

กลุมทรงปราสาทยอด พบมากในกลุมเชียงใหมและนครลําปาง เชน  ปราสาทโขง
พระเจาลานทอง  วัดพระธาตลํุาปางหลวง นครลําปาง  ปราสาทโขงพระแกนจันทน   วัดเจ็ดยอด 
เชียงใหม เปนตน  กลุมมณฑป(หลังคาจัว่) พบมากในกลุมเมืองเชียงใหม – ลําพนู เชน  วัดขนุคง
หลวง  วัดหนองโขง  เชียงใหม และวัดทาดอยครั่ง   ลําพูน เปนตน   ( ภาพที่ 2 , 3  )   
 

                                                 
5A.B.  Griswold, “The Holy  Land  Transported  Replicas of the  Mahabodhi – Shrine in 

Siam and Eleswhere,”  in  Paranavitana  Felicitation  Volume  on Art   Architecture and Oriental  
Studies ( n.p., 1965 ), 215. 

6จีราวรรณ  แสงเพ็ชร, “ การศึกษาเปรียบเทียบลวดลายประดับเจดียทรงปราสาท 5 ยอด กลุม
เมืองเชียงแสนกับกลุมเมืองเชียงใหม  พุทธศตวรรษที่ 19 – 21 ” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 60 – 62.  
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ภาพที่ 1 ปราสาททายวหิารลายคํา  วดัพระสิงห  เชียงใหม 
 

แผนผังที่  1  วหิารลายคํา  วดัพระสิงห  เชียงใหม    
ที่มา : วรลัญจก  บุณยสุรัตน, รายงานการวจิัยเรื่องการศึกษารูปแบบวิหารทรงปราสาทในเขต
ภาคเหนือ ( เชยีงใหม : ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลยัเชียงให,2534),117. 
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แผนผังที่   2   แผนผังมณฑปปราสาททายวหิารปราสาทวัดสัสดี  เชียงแสน  
ที่มา : หางหุนสวนจํากัด เฌอกรีน, รายงานเบื้องตนการขุดแตงโบราณสถานวัดสัสดี ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 2549. ( เอกสารอัดสําเนา ) 

ลายเสนที่   1 มณฑปปราสาท  วัดสวัสดี   เชียงแสน 
ที่มา : ศักดิ์ชัย สายสิงห, รายงานการวิจัยเรื่อง  ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะหงานศิลปกรรม
รวมกับหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร   (กรุงเทพ  : ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 269. 
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ภาพที่  3  ปราสาทโขงทายวิหาร ( มณฑปปราสาท ) วัดรองแหยง   เชียงใหม 

ภาพที่  2  ปราสาทโขงพระแกนจันทน วัดเจ็ดยอด ( มหาโพธาราม ) เชียงใหม 
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2.  ปราสาทโขงพระเจา : ชื่อเรียก  ความหมาย  และมุมมองดานวัฒนธรรม 
2.1 ชื่อเรียกและความหมาย  :  การคนหาจากจารึกและเอกสาร 
“พระเจา” ( !rg0&k) ในสังคมลานนามคีวามหมาย 3 ประการคือ พระสัมมาสัมพุทธ

เจา  กษัตริย และพระพุทธรูป7 แตปรากฏในบริบทพระพุทธรูปมากกวา8     และยังใชเรียกชื่อ
พระพทุธรูปสําคัญสืบเนื่องตอมาในสังคมปจจุบันดวย  เชน พระเจาลานทอง  พระเจาเกาตื้อ  พระ
เจาแขงคม   พระเจาตนหลวง เปนตน 

โดยทัว่ไป ชางลานนาจะประดิษฐานพระพุทธรูปเหนือฐานชกุชีที่เรียกวาแทนแกวหรอื
แทนปลลังการ9  แตเรายงัพบรองรอยการประดิษฐานในคูหาดวย ดังสะทอนอยูในตํานานพระธาตุ
จุมพิต  นครลาํปาง  กลาววา 

“ ...เรียงนัน้  เจาหานสทีัตถ  จิ่งมาสรางวหิารหลวงในปกัดใส  สัก
ราชได 873 ตัว (พ.ศ. 2054 )...ถัดนัน้...ไปราธนานิมนตธัมมจนัดามณีมาอยู
อุปฐากรักสาพระพทุธเจา  จิ่งชวนนกับญุทั้งหลายสรางคูหาพระเจาในปกาบสัน
...สักราชได 888 ตัว (พ.ศ. 2069 )....”10 

 
“ คูหาพระเจา ” อาจแสดงนยัยะ “โขงพระเจา” พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2530  ใหความหมายคําวา “โขง” เรียกโคงครึ่งวงกลมและสวนประกอบ
ประตูวัด หรือแมแตกูพระ11   

                                                 
7อุดม  รุงเรืองศรี,“พระเจา, ” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 8 (2542 ) : 4281. 
8Aroonrut  Wichienkeeo, “ Buddha Images in Lan Na ( Northern Thailand ) : A Study 

from Palm – Leaf  Texts and Inscriptions,” in  Buddhist  Legacies  in  Mainland  Southeast  Asia : 
Mentalities, Tnterpretations  and Practices, François  Lagirade  and Paritta  Chalermpow  
Koanantakool, Eds ( Paris and Bangkok : E’code François d’ Extême – Orient  and Princess  Maha  
Chakri  Sirindhorn  Anthropology  Centre,2003 ), 33 – 52. 

9บําเพ็ญ ระวิน, “แทนปลลังการของพระพุทธเจา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ  6 (2542) 
: 2897. 

10สรัสวดี  อองสกุล, “ตํานานจุมพิต,” ใน ประชุมตํานานลําปาง (เชียงใหม : ภาควิชา
ประวัติศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548), 27. 

11ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2530 ,อักษร ก  
อักษร ข – ฉ  ( กรุงเทพฯ : บริษัทเพื่อนพิมพจํากัด, 2530) ,31 – 47.  
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ชาวลานนายังมีคําเรียกโขงพระเจาอกีวา   “กู”12    อาจใชใน  2 บริบทคือ  กูที่บรรจุอัฐิ
บุคคลสําคัญหรือกูที่สรางเพื่อเปนอนุสรณ   และกูที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระธาตุหรือที่
ระลึกทางศาสนา13  หลักฐานจารึกที่ใชคาํวา   “กู” พบจากจารึกพะเยา  พ.ย. 21 ราว พ.ศ. 2066 – 
2071 กลาวถงึเจดียเหลี่ยม วัดกูคํา เชียงใหม    โดยเรียกวา “ กูคํา ”14  

มณี  พยอมยงค  สันนษิฐานคําวากูที่ใชในลานนา นาจะปรับรูปคําและความหมายมา
จากคําวา “ กฏู ” ในภาษาบาลี อันหมายถึงเรือนยอดหรือช้ันซอนแบบปราสาท15  เชน  ในชนิกาล
มาลีปกรณ  เมื่อกลาวถึงยอดเจดียหลวง  ( ทรงปราสาท ) วัดเจดียหลวง เชียงใหม กลาววา “ ...
เอกกูฏสงฺคหิตมาลิก.ํ..”16 เปนตน 

อนึ่ง คําวา “กู” ปรากฏมากอนแลวในภาษาพมา (*l)   หมายถึงถ้ํา, คูหา17 Luce 
สันนิษฐานวานาจะมาจากคําวาคูหาในภาษาบาลี(ครรภคฤหะ)18    หากมีการประดิษฐาน
พระพุทธรูปไวภายในคูหา  เรียกวา”กูพยา”(*lb&1; )19      

อยางไรก็ดี  เรายังไมพบหลกัฐานอยางชัดเจนวามีการใชคําวา “กู” เรียกโขงพระเจา
มาแลวอยางนอยในชวงใด 

                                                 
12สมเด็จพระเจาบรมวงคเธอ  เจาฟานริศรานุวัติวงค  และ สมเด็จพระเจาบรมวงคเธอ  กรมพระ

ยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ, เลม 2 ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2505 ),68.  
13อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดลานนา ( เชียงใหม : แสงศิลป            

, 2549),150 – 151.  
14ประเสริฐ  ณ  นคร  และคณะ, จารึกลานนา  ภาค 1 เลม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย  นาน  พะเยา   

แพร  (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งกรุพ, 2534), 147. 
15ความคิดเห็นของ ศาสตราจารยเกียรติคุณ มณี  พยอมยงค  อางถึงใน  สัมภาษณ ดร.บาลี  

พุทธรักษา, สาขาวิชาภาษาบาลี โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม, 23 พฤศจิกายน 2550.  

16พระรัตนเถระปญญา ,ชินกาลมาลีปกรณ , แปลโดย ร.ต.ท. แสง  มนวิทูร  (พระนคร : มิตรนรา
การพิมพ,2510 ),128.   

17อรนุช  นิยมธรรม  และวิรัช  นิยมธรรม, พจนานุกรมพมา – ไทยและไทย – พมา  ( กรุงเทพฯ : 
คอมแพคทพริ้นท  จํากัด, 2537 ),123.  

18G.H. Luce, Old Burma  Early Pagan,Vol.II ( New York : Antibus  Asiae  and the Institue 
of Fine  Arts, New York University, 1970),189. 

19OD;xGef;qdkif/jrefr1htekokckrtbDD1ef/ ,Ofaus;rI0efMuD;Vme ?&efukefjrdKh /2001? 201  
( Dictionary of  Myanmar  Perfroming  and Plastic  Arts), 201. 
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ยังมีคําเรียกวา “ปราสาทพระเจา” อีกดวย  ดังปรากฏในจารึกพะเยา  พย. 10  ระบุ 
จศ.865   ( พ.ศ.2046 )  กลาวถึงการกัลปนาคนและสิ่งของไวกับปราสาทพระเจาไววา “...พระ
มหาสามีเจาญาณเทพพระคุณ  วัดบานดอนหื้อทานขาไวกับวัดบานหนอง...สามีเจาซื้อกลางกวาน  
จาคา  1200 เงิน  ไวกับปราสาทพระเจา... ” 20  

อาจกลาวไดวา โขงพระเจา  กู  กูพระเจา  หรือปราสาทพระเจา  ลวนเปนชื่อเรียก
อาคารทรงปราสาททีก่อเปนชองคูหาภายในประดิษฐานพระพทุธรูปหรือพระธาตุไว    แตดู
เหมือนวาชื่อเรียกโขงพระเจาและปราสาทพระเจา นาจะเปนหลกัฐานที่ปรากฏในจารึกและ
เอกสารที่ส่ือถงึรูปแบบงานชางไดมากกวา    

อรุณรัตน  วิเชียรเขียว     ใหขอสังเกตไวอยางนาสนใจวา “กู” ใชเรียกโขงพระเจาที่
คร้ังหนึง่เคยประดิษฐานพระธาตุหรือพระพทุธรูป แตหากมีการยายหรอืเกิดการสูญหายไป  ใน
ระยะหลงัจงึมกัเรียกวากู  หากพระพทุธรปูหรือพระธาตยุังประดิษฐานอยู  ก็เรียกวา “ โขงพระเจา” 
หรือ “ โขงพระธาตุ ” เชน โขงพระเจาลานทอง  วัดพระธาตุลําปางหลวง  เปนตน21 

 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี ้ จะกําหนดคําเรียกวาปราสาทโขงพระเจา  
(!xklkM!rg0&k) กับกลุมทรงปราสาทยอด อันเปนประเด็นหลักของงานวิจัยครั้งนี้  

  
2.2  ปราสาทโขงพระเจากับมุมมองทางวัฒนธรรม 
ขอมูลจากจารกึและเอกสารทางประวัติศาสตรในวัฒนธรรมลานนา กลาวถงึหนาที่

ของปราสาททีเ่กี่ยวของกับพระพุทธรูปและพระธาตุไวหลายบริบท   ตวัอยางเชน  จารึกวัดพระยืน 
พ.ศ. 1914 กลาวถึงรัชกาลพระเจากอืนา “...ใหทานแปลงปราสาทอันหนึง่และประดับงามดี
นักหนา  ผิจกัอุปมาไปดังมหาไพชยนตปราสาทนัน้ดายแล  จึงสรงพระธาตุเปนเจาดวยสุคนธศร ี...
แลวจึงบูชาพระธาตุเปนเจาดวยเครื่องบูชาทัง้หลายอนัพิเศษนกัหนา...” 22 

การใชปราสาทเพื่อประดิษฐานหรือสรงน้าํพระธาต ุ อาจเกี่ยวของกับคติและธรรม
เนียมปฏิบัติจากลังกาก็ได อาจคลายคลงึ “สุคันธเจดีย”  หมายถงึเจดียที่มพีระบรมสารีริกธาตุ
ประดิษฐานภายใน  สามารถนําออกมาประกอบพิธกีรรมหรือเขาไปสกัการะได23  ซึ่งในบันทึกวันที ่

                                                 
20ประชุมจารึกเมืองพะเยา ( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2538), 254.  
21อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดลานนา,152 – 153. 
22ประชุมจารึกภาค 8 จารึกสมัยสุโขทัย ( กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2548),136. 
23ไมเคิล  ไรท, “ขอคิดใหมเกี่ยวกับประวัติศาสตรสุโขทัยในศิลาจารึกหลักที่ 2,”  ศิลปวัฒนธรรม 3 

, 2 ( ธันวาคม  2524 ) : 80 – 84. 
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15 กุมพาพันธ พ.ศ. 2464    ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ  ครั้งเสด็จกลับจาก
เชียงใหม เสดจ็แวะชมวัดพระธาตุศรีจอมทอง ทรงบรรยายไวอยางนาสนใจวา ( ภาพที ่4 ) 

 “...วัดจอมทองนี้เปนที่นับถอื ดวยมีพระบรมสารีริกธาตุองค 1 ...ถาวา
ตามตาเห็นมหีลักฐานที่เชื่อไดแนวา พระสงฆอันเปนผูรอบรูขนบธรรมเนียมลงักา
ไดเชิญพระบรมธาตุองคนี้มา และไดนาํแบบแผนการปฏิบัตบิูชาพระเขี้ยวแกวที่
เมืองลังกามาจัดขึ้นไวอยางเดียวกับพระธาตุจอมทองนี.้..” 24 

 

 
                                                 

24สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, อธิบายระยะทางลองลําน้ําพิงคตั้งแต
เชียงใหมจนถึงปากน้ําโพธิ์ ( พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒนาการ, 2474. พิมพเนื่องในงานพระราชทาน
เพลิงศพ  หมอมแชม  อดิศร  ในพระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงอดิศรอดุมเดช  ปมะแม พ.ศ. 2474), 8 – 9.  

ภาพที่   4   ปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม 
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 อาจกลาวไดวา “ ปราสาทโขงพระเจา ”  หรือ “ปราสาทโขงพระธาตุ” อาจเปนที่รับรู
กันแลวในวัฒนธรรมลานนาอยางนอยตัง้แตพุทธศตวรรษที่ 20 – 21  และอาจตอเนื่องมาถงึสังคม
ลานนาในระยะหลังดวย  เหน็ไดจากบนัทกึพระยาหลวงสามลาน ( พ.ศ. 2339 – 2402  )  กลาวถงึ
ปราสาททายวหิารวัดปราสาท  เชียงใหม  ไววา  “... วดัปราสาทขากส็รางพระวิหารทานปราสาท
โขงพระเจากนตูวิหารก็ไดทานแลว...” 25    

เทาที่ผานมา มีการเสนอแนวความคดิเกี่ยวกับคติหรือความหมายการประดิษฐาน
พระพทุธรูปหรือพระธาตุไวในคูหาปราสาทไวหลายประเด็น แตนักวิชาการสวนใหญมีความเหน็ไป
ในทางเดียวกนัวาลวนแสดงถึงคติ “พระคันธกุฎี ”26   

วรลัญจก  บณุยสุรัตน   อางอิงคัมภีรสังคีติยวงศ ปริเฉทที่ 6 – 9 กลาวถงึ   อณาบิณ
ฑิกะเศรษฐีประสงคสรางสถานที่พาํนกัใหแกภิกษุสงฆ  จึงขอใหเหลาภิกษุกราบทลูขอตอสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธองคทรงอนุญาตวา “ ...ดูราภิกษุทัง้หลาย  เสนาสนะเปนที่เรนอยูมี  
5 ประการคือวิหาร 1 (วิหารํ ) พะเพงิ 1 ( อฒโยคํ)  ปราสาท 1 ( ปาสาทํ)  ทิมแถว 1 ( หมมิย ํ )  
คูหา 1 ( คหนตํํ)...”27  

ในเบื้องตนนี้อาจกลาวไดวา ปราสาทโขงพระเจาในวฒันธรรมลานนาไดเกี่ยวของกบั
วิหารและพระพุทธรูปหรือพระธาตุอยางใกลชิด   เพื่อทําหนาที่ “ ...หื้อเปนที่สถิตสําราญ
พระพทุธรูปเจาชะแล...”28 

 
 
 
 

                                                 
25พระครูชินวงศานุวัตร ( สิงโต  ชินวโส )   และหนานปวงคํา  ตุยเขียว, วัดปราสาท  ต.ศรีภูมิ      

จ.เชียงใหม และบันทึกพระยาหลวงสามลาน ( เชียงใหม : โรงพิมพพระสิงห, 2508 ),21 – 40.  
26เสนอ  นิลเดช, ศิลปสถาปตยกรรมลานนา,พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539 ) ,66. ;  

พิเศษ เจียจันทรพงษ, “ จุ  จุ  อยาดัง  พระกําลังปลีกวิเวก,”   ใน  หาพระ หาเจา ( กรุงเทพฯ : มติชน , 2545),91 
– 95.  

27สมเด็จพระวันรัต, สังคีติยวงศ, แปลโดย  พระยาปริยัติธรรมธาดา ( กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมการ
ศาสนา, 2521), 492.  อางถึงใน   วรลัญจก  บุณยสุรัตน, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบวิหารทรง
ปราสาทในเขตภาคเหนือ ,16. 

28อรุณรัตน  วิเชียรเขียว   และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ,พิมพครั้งที่  2              
( เชียงใหม  :  ซิลคเวอรมบุคส , 2543) ,35. 
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3. ประเด็นปญหาทางประวัติศาสตรศลิปะ 
ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล นับเปนนักวชิาการในระยะแรกที่ทรงกลาวถงึปราสาทใน

อุโบสถวัดเจ็ดยอด   เชยีงใหม  วาเปนเมรุเผาศพถาวรที่พระเจายอดเชียงรายสรางขึ้นเพื่อถวาย
เพลิงพระบรมศพพระเจาติโลกราช29     แตแนวความคิดดังกลาวนี้ไมเปนที่เชื่อถือแลวในระยะ
ตอมา  เนื่องจากมีความเหน็ไปในทางเดียวกนัวา ควรเปนปราสาทหรือกูที่ประดิษฐานพระพทุธรปู
ในอาคาร30      สําหรับขอเสนอที่มาทางรูปแบบศิลปะนัน้อาจแบงออกเปน  3 ประเด็นสําคัญคือ 

 
ประเด็นแรก จิรศักดิ์ เดชวงศญา   เสนอวา รูปแบบปราสาททายวหิารลายคํา    

วัดพระสิงห  เชียงใหม  นาจะเปนจุดเริ่มตนของปราสาทโขงพระเจา31   อยางไรก็ตามเหตุผลการ
สราง   ที่มาของรูปแบบ  และการกาํหนดอายุปราสาททายวหิารลายคํายังไมชัดเจน  นกัวิชาการ
กลุมแรกเสนอวานาจะสรางขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่  20   กลาวคือ  สรางขึ้นในรัชกาลพระเจา
แสนเมืองมา  ราวพ.ศ. 1931 - 195432  หรือเพื่อประดิษฐานพระสิงหในรัชกาลพระเจาสามฝงแกน
ราวพ.ศ. 197433   

กลุมที่สองเสนอวานาจะอยูชวงพุทธศตวรรษที ่ 21   ในรัชกาลพระเมืองแกว ราว พ.ศ. 
2061 เพื่อประดิษฐานพระพุทธสหิงิค  อันแสดงถงึความรวมมือระหวางคณะสงฆนกิายเดิมกบั
นิกายลังกาวงศใหมหรือฝายปาแดง34 

                                                 
29หมอมเจา สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “ สถาปตยกรรมลานนาไทย ,”  ใน  เอกสารประกอบการสัมมนา

ประวัติศาสตรและโบราณคดีลานนาไทย ( เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2510 ), 41, 
46.   

30พิเศษ  เจียจันทรพงษ, “ วิจารณหนังสือ “ ศิลปสถาปตยกรรมลานนา ,”  ” วารสารมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  12, 1 ( 2527 ) : 118 – 119.  

31จิรศักดิ์  เดชวงศญา, “ องคประกอบสถาปตยกรรมรูปสามเหลี่ยมของลานนามาจากไหน, ”   
เมืองโบราณ  27, 3 ( กรกฎาคม  -  กันยายน  2544 ) : 56 – 57. 

32เสนอ  นิลเดช, ศิลปสถาปตยกรรมลานนา,66. 
33Hans   Penth, Jinakalamali  Index ( chiangmai :  Pali Text  Socity and  Silk Worm  

Books , 1994), 234 – 244.  
34หมอมหลวง  สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์ และคณะ, วิหารลายคํา : ประวัติความเปนมา  ลักษณะ  และ

แนวทางการอนุรักษ ( เชียงใหม : โครงการวิจัยสถาปตยกรรมลานนา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม, 2535), 4. 
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ประเด็นที่สอง เสนอ  นิลเดช กลาววา  รูปปราสาทที่ซอนชัน้สามชั้นในพระ
พิมพศิลปะหริภุญไชย อาจเปนทีม่าของยอดกูที่ใชประดิษฐานพระพุทธรูปในวหิาร  และนาํมา
สรางเปนจุดเดนเชนซุมประตูโขง  และประตูทางเขาวิหารตาง ๆ ในศลิปะลานนา35  โดยอางถงึพระ
พิมพบางกลุมที่คนพบในลาํพูน อายุราวพทุธศตวรรษที ่17 – 1836   

 
ประเด็นที่สาม A.B. Griswold  วารูปแบบมณฑปปราสาทองคเดิมของวัดพระ

ยืน ลําพนู  นาจะเปนตนแบบใหเกิดการจําลองอยางแพรหลายในชางลานนา  โดยเชื่อมโยงกับ
ปราสาทโขงพระเจาในอุโบสถวัดพระสงิห เชียงใหม  ที่อางวาอาจเปนรูปจําลองอนัหนึ่งที่ยอสวนให
เล็กลงมาจากมณฑปหลงัเกาของวัดพระยนื 37 ( ภาพที ่ 5, 6 )   
 
4.  บทสรุปวาดวยแนวทางการศึกษาปราสาทโขงพระเจาในงานวิจยัครั้งนี้ 

แนวทางการศกึษาปราสาทโขงพระเจาที่ผานมา ยังมชีองวางอยูมากโดยเฉพาะการ
วิเคราะหถึงทีม่าของรูปแบบศิลปะ อยางไรก็ดี ดูเหมือนวาปราสาทโขงพระแกนจนัทนนับเปน
ขอมูลสําคัญทีส่ามารถเปนจดุเริ่มตนการวเิคราะหได  หากสามารถวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับปราสาทแหงนี้ไดมากพอเพียงแลว  อาจเติมเต็มประเด็นตาง ๆ ไดมากขึน้ 

เพื่อคนหาแงมุมทางประวติัศาสตรศลิปะใหมากขึน้ ในบทตอไปจะเริ่ม
ทบทวนและวิเคราะหโดยใชสมมุติฐานจากจากปราสาทโขงพระแกนจันทน อันเปน
ตัวแทนขอมลูกลุมเชียงใหม และวเิคราะหเปรยีบเทียบกับปราสาทโขงพระเจาลานทอง 
อันเปนตัวแทนขอมูลกลุมนครลําปาง  กอนทีจ่ะวิเคราะหหาความสัมพันธในประเด็น   
อ่ืน ๆ ตอไป 
 

                                                 
35เสนอ  นิลเดช, ศิลปสถาปตยกรรมลานนา,32 – 33.  
36สุรพล  ดําริหกุล,ประวัติศาสตรและศิลปะหริภุญไชย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547),175.  
37A.B. Griswold, Wat Pra  Yun  Reconsidered (Bangkok :The Siam Society, 1975),53 – 

59, 60 – 61 ,63. 
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 ภาพที่ 6 ปราสาทโขงพระเจาในอโุบสถสองสงฆ  วัดพระสิงห    เชียงใหม 

ภาพที่   5   พระพิมพศิลปะหริภุญไชย 
ที่มา : สุรพล  ดําริหกุล, ประวัติศาสตรและศิลปะหริภุญไชย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547),166.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18 

 
 

บทที่ 3 
ปราสาทโขงพระแกนจนัทน เชียงใหม  และปราสาทโขงพระเจาลานทอง  นครลําปาง 

:  ที่มารูปแบบศิลปกรรมและการเปรยีบเทียบ 
 

1.  ปราสาทโขงพระแกนจนัทน : ที่มาและตนแบบการวิเคราะห 
1.1  ขอมูลเบื้องตนและประเด็นศึกษาที่ผานมา 
ขอมูลจากชนิกาลมาลีปกรณกลาววาในรัชกาลพระเมืองแกว   ราว พ.ศ. 2053 

โปรดใหสรางอุโบสถในวัดมหาโพธาราม พ.ศ. 2066 อัญเชิญพระกัมโพชปฏิมามาประดิษฐานใน   
“ปราสาทหอคาํ” อันมีในอุโบสถ และในพ.ศ. 2068  โปรดใหอาราธนาพระแกนจันทนไปไวใน
อุโบสถ1  “ปราสาทโขงพระแกนจนัทน ” จงึเปนชื่อเรียกปจจุบันของปราสาทแหงนี้   

สันติ  เลก็สขุุม  กลาววาปราสาทโขงพระแกนจนัทน เปนตวัอยางสาํคัญของทรง
ปราสาทยอดแบบลานนาอกีรูปแบบหนึง่ในชวงพทุธศตวรรษที่ 21 ที่ผสมผสานองคประกอบ
ระหวางทรงปราสาทหลังคาเอนลาดกับหลังคาชัน้ลด2 ( ลายเสนที ่ 2) 
 

1.2 ที่มารูปแบบศิลปกรรม 
สวนฐาน เปนฐานรองรบัเรือนธาตุอยูในผังเพิ่มมุมยกเก็จตามมุมเรือนธาตุและซุม

จระนํา  ชุดฐานบวัประกอบดวยฐานหนากระดาน  บวัคว่ํา ขยายทองไมกวางและประดับลวดบัว
ลูกแกวอกไกไวสองเสน   ตอดวยบัวหงายและหนากระดานบน  ระเบียบฐานดังกลาวอาจ
เกี่ยวของกับสายพฒันาการสวนฐานเจดียทรงระฆงัแบบลานนา  

ชุดฐานเจดยีทรงระฆังแบบลานนา มีตนแบบสําคัญที่พระธาตุหริภุญไชย  ลําพนู 
อายุราวพทุธศตวรรษที่ 20 สะทอนรูปแบบการนาํฐานบัวลูกแกวอกไก ( หนึ่งฐาน ) ที่อาจมาจาก
ฐานรองรับเรือนธาตุเจดยีทรงปราสาท   มาซอนกันสองฐาน     กลาวคือฐานบวัลูกแกวอกไกหนึ่ง
ฐานเริ่มจากฐานหนากระดานลาง  บวัคว่าํ  ลูกแกวอกไก  บัวหงาย และฐานหนากระดานบน       
สายพฒันาการชุดฐานบัวนี ้ จะตัดสวนบัวคว่าํและบัวหงายของฐานทั้งสองใหเหลือแตลูกแกว

                                                 
1พระรัตนเถระปญญา , ชินกาลมาลีปกรณ,แปลโดย ร.ต.ท. แสง  มนวิทูร  (พระนคร : มิตรนรา

การพิมพ,2510 ),127 – 169, 167 – 169.  
2สันติ   เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ :  หริภุญไชย – ลานนา ,พิมพครั้งที่  2 ( กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2549 ), 111.  
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อกไก    หรือตัดลูกแกวอกไกใหเหลือแตบัวคว่ําและบวัหงาย3   หรือมกีารสืบเนื่องโดยมิไดตัดสวน
ใดเลย   ตัวอยางการนําสายพฒันาการสวนฐานเจดียทรงระฆงัแบบลานนา มาปรับใชกับฐาน
เจดียทรงปราสาทยอดในกลุมเชียงใหม เชน เจดียวัดรมโพธิ์ราง อายุราวพทุธศตวรรษที่ 214         
( ลายเสนที ่ 3, 5 )  

สวนเรือนธาตุ ยกเก็จเพิ่มมุมที่คลายแนวมมุประธานและมุมขนาบ แตมุม
ขนาบหาใชเปนมุมที่เพิม่ข้ึนจากตัวเรือนธาตุแตเปนมุมของมุขจระนํา     แบบแผนดังกลาวนาจะ
พัฒนาจากกูพยาในศิลปะพมา - พุกามที่มีแผนผงัเปนกากบาท ดังเชน  อนันทะ กูพยา หรือ ธมัม
ยันจ ี  กูพยา (DR]HjuD;) 5 เปนตน และคลี่คลายผานเจดยีทรงปราสาทของศิลปะลานนาใน
ระยะแรก  ดงัเชนเจดียองคในวัดเกาะกลาง  ลําพนู เปนตน ( ลายเสนที ่ 6   ) 

แผนผังแบบกากบาทนี ้ ชางลานนาคงนํามาปรับปรุงกับเจดียทรงปราสาทอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงพทุธศตวรรษที ่21  ดังเชนเรอืนธาตุเจดยีหลวง  และเรือนธาตุเจดยีวัด
โลกโมฬี  เชียงใหม ( ลายเสนที ่  4 ) งานแรกสรางราวปลายพทุธศตวรรษที ่216  การลดขนาดผัง
กากบาทดงักลาวใหเล็กลงจึงนาจะเปนทีม่าของเรือนธาตุปราสาทโขงพระแกนจนัทน  

นอกจากนัน้ การเจาะชองคูหาใหเชื่อมตอจระนําทั้งสี่ดาน ปรากฏมากอนหนาแลวใน
เจดียทรงปราสาทยอดแบบลานนาระยะแรก เชน เจดียองคนอกวัดเกาะกลาง  ลําพูน7

แนวความคิดดังกลาวอาจรบัจากงานชางพมา - พกุาม    ดังปรากฏมาแลวอยางนอยในงานชาง
กลุมพยู (ysL ) เชน เลเมียตหนา (el,m[kjnH.)  เมืองศรีเกษตร และยังตอเนื่องมาในงานชางกลุม
พมา – พุกาม เชน มิยน กบากูเปยกจ ี (Nrif;uyg*lajymufBuD;)ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 17 เปน

                                                 
3ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ พระธาตุหริภุญชัย :  ตนแบบเจดียทรงระฆังแบบลานนา, ”  ดํารงวิชาการ  

3, 6 ( กรกฎาคม – ธันวาคม  2547 ) : 60 – 61.  
4จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงใหม (เชียงใหม : วรรณักษ, 2541),101 – 103,107. 
5Chas  Duroiselle, The  Ãnanda  Temple  at Pagan  ( New Delhi : Director General  

Archaeological  Survey of India,1999), 9 – 10. 
6คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชําระตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับ

เชียงใหม  700 ป ( เชียงใหม : ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, 2538), 87. ; จิรศักดิ์  เดชวงศญา,“เจดียวัดโลก
โมฬี, ”  เมืองโบราณ 32, 2 ( เมษายน –  มิถุนายน 2549 ) : 40 – 51.  

7หางหุนสวนจํากัด เฌอกรีน, รายงานการขุดแตงโบราณสถานวัดเกาะกลาง ตําบลบานเรือน 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ประจําป 2548 ( เอกสารอัดสําเนา) ; ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ เจดียหมายเลข 3 วัด
อุโมงค  เมืองเชียงใหม อิทธิพลศิลปะพุกามในยุคตนของลานนา,”  ดํารงวิชาการ  2, 4 ( 2545 ) : 167. 
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ตน8     สวนการเจาะเปนชองเปดแบบสี่ดานนัน้  พบในกลุมกูพยาขนาดกลางและขนาดเล็ก เชน 
โตงนกาพยา(oHk;eug;bk]1;) เปนตน 9  ( ภาพที่  7  ) 

สวนยอด เหนือเรือนธาตุกอเปนชัน้หลังคาลาดรับช้ันลดหนึ่งชัน้ ตอดวยชั้นจาํลอง
เรือนธาตุ  รูปแบบดังกลาวปรากฏรองรอยอยูทัง้ในศิลปะสุโขทัยและลานนา กลาวคือ  

ชั้นหลงัคาลาด ปรากฏเคาโครงมาแลวอยางนอยในเจดียทรงปราสาทผังแปดเหลี่ยม
ในศิลปะหริภุญไชย  ดังเชนรัตนเจดีย วัดจามเทว ี ลําพนู และสืบตอเนื่องมาในศิลปะลานนา
ระยะแรก  เชนเจดียวัดสะดือเมืองราง เชยีงใหม10 และเจดียทรงปราสาทแบบสุโขทยั  เชนเจดยี
รายหมายเลข  19  วัดเจดยีเจ็ดแถว ศรีสัชนาลยั  อายุราวปลายพทุธศตวรรษที ่  19 หรือตนพทุธ
ศตวรรษที่ 20 11 ( ลายเสนที่  7, 9 ) 

ชั้นจําลองเรือนธาตุ  ปรากฏในรูปปราสาทจาํลอง เชน   จารึกชาดก วัดศรีชมุ  
สุโขทัย ตอนวาตมิคคชาดก12 อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่  19 หรือตนพุทธศตวรรษที่ 2013  และ
ในรอยพระบาทประดับมุก  วัดพระสิงห อายุราวปลายพทุธศตวรรษที ่  20  ถึงตนพทุธศตวรรษที ่ 
2114 (ลายเสนที ่8, ภาพที ่ 12  ) 

                                                 
8Paul  Strachan, Imperial  Pagan : Art  and  Architecture  of  Burma ( Singapore             

: University of Hawaii Press,1989 ), Fig.19. 
9Pichard, Pierre. Inventory of monuments at Pagan, Vol.2 (Pairs : UNESCO, c1992 -

1995), 54-55, 315-317.  
10สันติ   เล็กสุขุม,” เจดียแปดเหลี่ยมวัดสะดือเมือง  เมืองเชียงใหม,”     ศิลปวัฒนธรรม  16, 4          

( กุมภาพันธ  2538 ) : 36 – 37.   
11สันติ  เล็กสุขุม, เจดียสมัยสุโขทัยที่วัดเจดียเจ็ดแถว (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534),143. 
12ประชุมจารึกภาค 8 จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2548),512. 
13ประเสริฐ  ณ นคร,“การกําหนดอายุจารึกชาดกวัดศรีชุม,” ใน  อักษร  ภาษา จารึก  วรรณกรรม  

รวมบทนิพนธ “ เสาหลักทางวิชาการ ”  ของ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ณ นคร ( กรุงเทพฯ :  มติชน, 2549 )   
, 168 – 171. ; บันลือ ขอรวมเดช, “ รูปแบบศิลปะบนแผนจารึกลายเสนเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จ.สุโขทัย ” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร       
, 2533), 121,122. 

14ฮันส  เพนธ, “พระพุทธบาทที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม,”  ศิลปากร 18, 5  ( มกราคม
2518) : 49 – 55.    
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ตนแบบของทรงปราสาทดังกลาวขางตน นาจะมทีีม่าจากปราสาทแบบพมาหรอืที่
เรียกวา  “เปยตัต”  (\p.q.dj)15      เชื่อไดวาในระยะแรกคงปรากฏในงานไมกอนปรับปรุงเปน
งานกออิฐ  จากหลักฐานในพุกามอาจแบงเปยตัตออกเปน 2 กลุมคือ  

กลุมซอนชัน้หลังคาลาด เห็นไดจากรองรอยงานประตมิากรรมจากอานนัดะ ไลก
กูดอพยา (t1eN1vdkEf8law1fbk]1;)16   และปฎกัตกไตกหรือหอปฎก  (pi!ktjtuikj) 
อายุราวตนพทุธศตวรรษที ่1717 ( ภาพที่ 8, ลายเสนที่  9 )     

กลุมซอนชัน้จาํลองเรือนธาตุ  เห็นไดจากรองรอยงานจิตรกรรมใน ลอกะเทยบั่น 
กูพยา  (el.kTipjpnjgUBur., ) และโบราณสถานหมายเลข 489 ตยีนโบโทจาวง 
(TurcjpuTiu,ek[.cj,) จารึกกลาววาสรางขึ้นราว พ.ศ.181618  และหมายเลข 73  ซแวดอกู
(sWyjet.jgU) 19 ( ภาพที ่ 9, ลายเสนที ่10, 11  )  

รูปแบบเปยตัตหรือปราสาทจากศิลปะพมา – พกุาม ไดเขามามีบทบาททั้งในศิลปะ
สุโขทัยและลานนา  ในศิลปะสุโขทัยมีการสืบเนื่องรูปแบบทั้งสองกลุมมาปรับใช  แตในศิลปะ
ลานนา ไดผสมผสานระหวางหลงัคาลาดกับช้ันจําลองเรือนธาตุมาปรับใชเปนแบบแผนเดียว  
ดังนัน้ที่มายอดปราสาทโขงพระแกนจนัทนจึงนาจะปรับใชจากศิลปะพมา – พกุามโดยตรง 

                                                 
15
ea.cj\kiucj/ pu*HeKtjbiquk.lkjr.m[.,/ rnjkunj\mi’</ s.epbim.nj/ 1985/ 31                   

( Architecture of Pagan,1985),31. ; Sylvia  Fraser – Lu,  Splendour in Wood ( Bangkok : Orchid 
Press, 2001), 63 – 64.  ; Irene  Moilanen  and Sergey S. Ozhegov, Mirrored  in  Wood Burmese Art  
and Architecture ( Bangkok : White Lotus Co.,Ltd., 1999), 98 – 99. 

16G.H. Luce, Old Burma  Early Pagan,Vol.II ( New York : Antibus  Asiae  and the Institue 
of Fine  Arts, New York University, 1970 ), Plate 284 a,b. ;  Claudine  Bautze – Picron, The Buddhist  
Murals of  Pagan ( Bangkok : Orchia Press, 2003),2,20. 

17Department of Higher School  Ministry of Education,Architectural Drawings of Temple 
in Pagan (Rangoon : Department of Higher School Ministry of Education,1989),5. ; Aung Thaw 
,Historical Sites in Burma (Rangoon : The Ministry of Union Culture Government of Burma, 1978),73. 

18Pierre Pichard, Inventory Monument at Pagan, Vols.2,312 – 313.    
19Pierre Pichard, Inventory Monument at Pagan,Vols.1 ( Hongkong : Unesco,1993) ,144  

– 145.     
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ลายเสนที่    2 ปราสาทโขงพระแกนจันทน   วัดเจ็ดยอด  เชยีงใหม 
ที่มา : ปรับปรุงจาก จิรศักดิ์  เดชวงศญา,พระเจดียเมืองเชียงใหม (เชียงใหม : วรรณรักษ,2541),153. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

23

 

ปราสาทโขงพระแกนจันทน  วัดเจ็ดยอด ( มหาโพธาราม) 

ลายเสนที่   3 เปรียบเทียบรูปแบบปราสาทโขงพระแกนจันทนกับเจดียวัดรมโพธิ์ราง   
ที่มา : ปรับปรุงจาก  จิรศักดิ์  เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงใหม ( เชียงใหม : วรรณรักษ, 2541 )    
, 103,153. 

เจดียวัดรมโพธิ์ราง  เชียงใหม 
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ลายเสนที่   4    เจดียวัดโลกโมฬี    เชียงใหม 
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ภาพที่  7  โตง นกาพยา (oHk;eug;bk]1;)  พุกาม 
ที่มา : Pichard, Pierre. Inventory of monuments at Pagan ,Vol.2  ( Pairs : UNESCO, c1992 – 
1995 ),54-55. 

ลายเสนที่    5 สายพัฒนาการสวนฐานบัวเจดียทรงระฆังแบบลานนา 
ที่มา : ปรับปรุงจาก  ศักดิ์ชัย  สายสิงห, “ พระธาตุหริภุญชัย :  ตนแบบเจดยีทรงระฆังแบบ
ลานนา ” ดํารงวิชาการ  3, 6 ( ก.ค. – ธ.ค 2547 ): 60. 
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 ลายเสนที่ 6   การสืบเนื่องผังยกเก็จจากศิลปะพมา - พกุามมามายังศลิปะลานนา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเสนที่   7 เจดียรายหมายเลข  19   วัดเจดียเจ็ดแถว  ศรีสัชนาลัย 
ที่มา : สันติ  เล็กสุขุม, เจดียสมัยสุโขทัยที่วัดเจดียเจ็ดแถว (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534), 142. 

ลายเสนที่   8 ปราสาทในจารกึชาดก  วัดศรีชุม   สุโขทัย 
ที่มา : บันลือ ขอรวมเดช,“รูปแบบศิลปะบนแผนจารึกลายเสนเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จ.สุโขทัย ”     
( วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2533), 121. 
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ภาพที่   8  ปราสาทแบบพมา (\p.q.dj) ประติมากรรมจาก อานันดะ กูพยา  พุกาม  
ที่มา : Irene  Moilanen and Sergey S. Ozhegov, Mirrored  in  Wood Burmese Art  and 
Architecture ( Bangkok : White Lotus Co.,Ltd., 1999),99. 
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ภาพที่   9  ปราสาทในจิตรกรรม  ลอกะเทยบัน่ กูพยา  (el.kTipjpnjgUBur., ) 
ที่มา : Claudine  Bautze – Picron, The Buddhist  Murals of  Pagan ( Bangkok : Orchia 
Press, 2003),91.  
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ภาพที่ 10 ตยีนโบโทจาวง (TurcjpuTiu,ek[.cj,) พุกาม 
ที่มา : Pierre Pichard, Inventory Monument at Pagan,Vols.2 (Pairs : UNESCO, c1992-
1995),312 – 313.  

ภาพที่  11 ซแวดอก ู (sWyjet.jgU)   พุกาม 
ที่มา :  ปรับปรุงจาก อ. เกรียงไกร  เกิดศิริ   และ Pierre Pichard, Inventory Monument   
at Pagan,Vols.2 (Pairs : UNESCO, c1992-1995),144  – 145.  
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ลายเสนที่   9 ชั้นหลังคาลาดและชั้นจําลองเรือนธาตุในศิลปะพมา - พุกามและศิลปะลานนา 

หอปฏก  พุกาม 
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ภาพที่ 12  ไพชยนตมหาปราสาทในรอยพระบาทประดับมุข  พิพิธภัณฑฯ  เชียงใหม   

ภาพที่  13   เทวดาประดับผนังวิหารมหาโพธิ ์  วัดเจ็ดยอด   เชียงใหม 
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1.3 แนวทางกําหนดอาย ุ
 การปรากฏขึ้นของปราสาทโขงพระแกนจันทนคงมีปจจัยในหลายบริบท  จงึควร
พิจารณาประเด็นแวดลอมรวมดวย  กลาวคือ 

ประเด็นแรก พระพทุธรูปสําคัญกับตํานานการประดิษฐาน 
หลักฐานจากชินกาลมาลีปกรณ  แตงขึ้นในรัชกาลพระเมืองแกวหรือราวกลางถึง

ปลายพทุธศตวรรษที ่ 21  กลาวถึงพระพทุธรูปสําคัญอยางนอย 3 องคที่ปรากฏขึ้นพรอมกนัใน
รัชกาลนี้คือ “พระสิงห” “พระแกวมรกต” (พระรัตนปฏิมา) และ “พระแกนจันทน”   ในตํานานพระ
สิงหพุทธปฏิมาเจา  กลาวถงึการปฏิบัติบชูาพระสงิหในรัชกาลพระเมอืงแกววา 

 “ ...อันวาสมเด็จมหาสุตาธิบัติ...ก็เอาเงินแสนหนึ่งเพื่อจักสรางมหา
วิหารหลวงหื้อเปนที่สถิตสําราญแหงพระสิงหพุทธปฏิมาเจา...ไดหมผาคําอัน
ตนไดนํามาเปนทาน...ในปกาไก  ศักราช 865 ตัว(พ.ศ. 2046 )...20 

 
และภายหลงัการประดิษฐานพระแกวมรกตในคูหาเจดยีหลวง วัดเจดียหลวง 

เชียงใหม ในรัชกาลพระเจาติโลกราชแลว21 ในรัชกาลพระเมืองแกวไดปรับเปลี่ยนที่ประดิษฐาน
ใหม   ในตาํนานวัดเจดียหลวงกลาววา  

“ ...ก็หื้อกอปราสาทอนัประจิตรริสสนาดวยลายดอกลายวัลย
ทังหลาย...เปนที่ไวพระแกวอมรกตในท่าํกลางวิหารหลวง ในปเตาเสด็ 
ศักราชได 865 ตัว ( พ.ศ. 2046 )...หื้อแปลงผาชพีรแลผาสังฆาฏิแกพระ
แกวอมรกตแลว กห็ื้อเอาคาํออกประหมาน 3 พัน 8 รอยคํา หื้อตีพอก
ปราสาทพระแกวแล...”22 

 
 หากหลักฐานเอกสารดังกลาวมีความนาเชือ่ถือเพียงพอแลว นับเปนหลกัฐานที่
สะทอนใหเห็นวา ปราสาทโขงพระเจาที่ประดิษฐานในอาคาร ไดปรากฏขึ้นแลวอยางนอยที่สุดใน
รัชกาลพระเมอืงแกว เพื่อทาํหนาที่เปน “ปราสาทพระแกว ” 
                                                 
 20สงวน  โชติสุขรัตน, “ตํานานพระสิงหพุทธปฏิมาเจา,” ใน  ประชุมตํานานลานนาไทย เลม 2 
,303 – 304.  

21พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ  ,128. 
22ชัปนะ  ปนเงิน  ผูแปล, ธรรมตํานานกุฏาคารมหาเจติยะหลวงกลางเวียงเชียงใหม  ,ตนฉบับวัด

หมื่นลาน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม เอกสารถายไมโครฟลมหมายเลข 78. 010.01L. 057 – 057 สถาบันวิจัย
สังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550. ( เอกสารอัดสําเนา) 
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 การปรากฏขึ้นของพระพทุธรปูสําคัญดังกลาวขางตน ยอมสงผลถงึการประดิษฐานที่
เหมาะสมดวย และอาจสะทอนนัยยะของการรวมศูนยอํานาจการปกครองอีกครั้งหนึ่ง ภายใต
วัฒนธรรมพทุธศาสนาอันเปนเครื่องมือหนึง่ของชนชั้นปกครอง 
 
 ประเด็นที่สอง ความสัมพันธระหวางพมา – ลานนาในรัชกาลพระเมืองแกว 

หลักฐานทางเอกสารไดสะทอนความสัมพนัธระหวางพมา – ลานนามาแลวอยาง
นอยในระยะแรกสถาปนาราชธานีเชียงใหม กลาวถึงพระยามงัรายเสด็จไปพุกามองัวะเพื่อนําหมู
ชางหลายสาขาจํานวนหนึง่กลับมาลานนา23    ทวาคงหมายถงึเมอืงหรือกลุมเมอืงในอํานาจ
ราชวงศพุกามเทานัน้  เพราะในชวงเวลาใกลเคียงนั้นอาณาจักรพุกามแตกแลว  แตยังมีกษัตริย
หุนรักษาการอยูคือพระเจากยอชวา24   

ฮันส   เพนธ     กลาวถึงจารึกพบที่วัดพระธาตุหริภุญไชย  ลําพนู สันนิษฐานวานาจะ
เปนสําเนาคําแปลพระราชสาสนกษัตริยจากเมืองอังวะและกษัตริยจากเมืองพะโค       สงพระราช
สาสนมาถงึพระเมืองแกว  ราว พ.ศ. 2065 – 6625   ความสัมพนัธนี้อาจเปนที่มาประการหนึ่งของ
บทบาทศิลปะจากพมา – พกุามในลานนาอีกครั้งหนึง่ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 

 
ประเด็นที่สาม การสืบเนื่องงานชางในกลุมเมืองเชยีงใหม 
รูปแบบปราสาทที่คลายคลงึปราสาทโขงพระแกนจนัทน สะทอนอยูในไพชยนตมหา

ปราสาทในพระบฏ  กรุวัดดอกเงนิ เมืองฮอด  อายุราวพุทธศตวรรษที่ 2126 (ลายเสนที ่  9 )  อาจ

                                                 
23อรุณรัตน  วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ,พิมพครั้งที่ 2              

( เชียงใหม  :  ซิลคเวอรมบุคส, 2543 ),35 – 38. ;  สมหมาย เปรมจิตต, ตํานานสิบหาราชวงศ ฉบับสอบชําระ   
( เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540 ), 27. 

24Maung  Htin   Aung, Burmese  History  Before 1278 : A  Defence of the  Chronicles        
(Oxford  : The  Asoka Society, 1970 ), 40 – 44. ; ไพฑูรย ดอกบัวแกว, “สัมพันธภาพระหวางพมากับลานนา
ในอดีต,” เมืองโบราณ  30, 4 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2547 ) : 108 – 109. 

25ฮันส เพนธ   ศรีเลา เกษพรหม  และศราวุธ  ศรีกันธา , “ จารึก 1.3.1.1 วัดพระธาตุหริภุญไชย 
ราว พ.ศ.2066 ,” และ “ จารึก 1.3.1.1 วัดพระธาตุหริภุญไชย ราว พ.ศ.2066 ( 2 ) ,” ใน ประชุมจารึกลานนา  
เลม 3 : จารึกในพิพิธภัณฑฯ ลําพูน ( เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), 166, 182. 

26มานิต วัลลิโภดม, “ เครื่องถวยจีน, ”  ใน  สมบัติศิลปจากเขื่อนภูมิพล  ( กรุงเทพฯ :  กรม
ศิลปากร, 2503 ),50.  ; สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญไชย – ลานนา,159 – 160. 
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ชี้ใหเหน็วารูปแบบปราสาทยอดแบบโขงพระเจาที่ผานการปรับปรุงอยางลงตัว คงปรากฏแลวใน
เมืองเชยีงใหมอยางนอยในพุทธศตวรรษที่ 21 

การสืบเนื่องรปูแบบในกลุมชางเชยีงใหม ปรากฏอีกในประเด็นการประดับเทวดาที่
มุมประธานปราสาทโขงพระแกนจนัทน  เชื่อไดวาคงเปนผลจากการประดับกลุมเทวดาทีว่หิาร
มหาโพธ ิ วัดเจ็ดยอด27 ซึ่งมีความเหน็ไปในทางเดียวกนัวาคงหมายถึงเทพชมุนุมที่เกีย่วของกับ
พุทธประวัติตอนพระพุทธเจาทรงตรัสรู28 ( ภาพที่  13  ) 

ความหมายของการประดับเทวดารวมกับปราสาทโขงพระเจา    จึงนาจะมี
ความหมายเดยีวกับเทพชุมนุม      เพราะสอดคลองกบัพระพทุธรูปที่ประดิษฐานภายในปราสาท  
และสะทอนถงึเทวดาที่เสดจ็มาบูชาพระพุทธองค “ ...อันพระมหาโพธิสัตตเจาแพมาแลว อันวา
หมูเทพดาทัง้หลายอนัมีในหมื่นโลกจกัรวาลมาบูชาพระมหาโพธิสัตตเจา  ดวยมาลาคันธของหอม
อันประเสริฐแลว ค็สักเสนิเยนิยอตาง ๆ แลวค็มาอยนือยูแล... ” 29 

ดังนัน้ เมื่อประมวลหลักฐานทางศิลปกรรมรวมกับหลักฐานแวดลอมอ่ืน ๆ แลวก็เชื่อ
ไดวา  งานแรกสรางปราสาทโขงพระแกนจันทนคงสรางขึ้นในรัชกาลพระเมืองแกว ราวกลางพทุธ
ศตวรรษที่ 21 
 
2. ปราสาทโขงพระเจาลานทอง : การเปรียบเทียบกับปราสาทโขงพระแกนจนัทน   

2.1 ขอมูลเบื้องตนและประเดน็ศึกษาที่ผานมา 
ตํานานพระธาตุลําปางหลวง สะทอนการกอรูปของวัดและชุมชนแหงนี้ไวราวปลาย

พุทธศตวรรษที่ 2030องคปราสาทตั้งอยูในระยะหองสุดทายของวิหารหลวง ตามแบบแผนตําแหนง
ปราสาทโขงพระแกนจันทนในอุโบสถวัดเจด็ยอด องคปราสาทนีน้ับเปนหลกัฐานสมบูรณที่สุดที่
แสดงความสมัพันธระหวางวิหารแบบเปดกับปราสาทโขงพระเจา ( แผนผังที ่3 , 4  )    

                                                 
27ฉัตรแกว สิมารักษ,“ประติมากรรมเทพชุมนุมที่วัดเจ็ดยอด” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541),47,106. 
28สันติ  เล็กสุขุม, “ ความงามกับความหมายของปูนปนวิหารเจ็ดยอด ( เมืองเชียงใหม),” เมือง

โบราณ 17, 2 ( เมษายน  - มิถุนายน 2534) : 81.   
29บําเพ็ญ ระวิน, ปฐมสมโพธิกถาฉบับลานนา ( เชียงใหม : ศูนยสงเสริมตําราและเอกสาร

วิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532),149 – 155.  
30ตํานานพระบรมธาตุลําปางหลวง  วัดพระธาตุลําปางหลวง ( ลําปาง : จิตวัฒนาการพิมพ

,2550), 27 – 28.  
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การศึกษาในระยะแรกนัน้ เกษม ชํานาญดี  เชื่อมโยงกบัปราสาทโขงพระเจาในกลุม
เชียงใหม  เชือ่วามีอายุราวตนพทุธศตวรรษที่ 2131 ตอมานักวิชาการดานประวัติศาสตรศิลปะบาง
ทานอางอิงหลกัฐานจารึกทีพ่บในวัดพระธาตุลําปางหลวง เสนอวา นาจะสรางหรือมีการบูรณะ
คร้ังใหญใน พ.ศ. 210632  ( ภาพที่ 14 ) 

 
2.2 ขอเปรียบเทยีบรูปแบบศลิปกรรม 
สวนฐาน ใกลเคียงกบัฐานปราสาทโขงพระแกนจนัทน  แตทองไมประดับลวดบัว

คว่ํา – บวัหงาย    ซึง่สามารถเทียบเคยีงไดกับสวนฐานพระธาตุลําปางหลวง  อายุราวกลาง   
พุทธศตวรรษที่  2133 ประเด็นนี้อาจชวยย้ําใหเหน็วา สวนฐานเจดียทรงระฆงัไดเขามามบีทบาท
ตอสวนฐานปราสาทโขงพระเจา และอาจเปนขอกําหนดอีกประการหนึ่งวา ปราสาทโขงพระเจา
ลานทองคงมอีายุไมเกาไปกวากลางพทุธศตวรรษที่ 21 (ลายเสนที่  10 , 11  )    

สวนฐานปราสาทโขงพระเจาลานทอง    ยังพบการประดับลวดบัวลูกแกวไวที่หนา
กระดานลาง อันเปนรูปแบบที่นยิมในเจดียทรงปราสาทกลุมเชียงแสนทีม่ีอายุในชวงตน         
พุทธศตวรรษที ่  22  หรือกอนหนานั้นเลก็นอย   เชน   วัดพระธาตุจอมกิตติ34 จิรศักดิ์  เดชวงศญา  
เสนอวาอาจเกี่ยวของกับศิลปะลาวคือพระธาตุศรีสองรัก สรางขึ้นในรัชกาลพระเจาไชยเชษฐาธิ-
ราช ราวตนพทุธศตวรรษที ่ 22  โดยอางถงึเอกสารวา หลังจากทีพ่ระองคเสด็จจากเมืองเชียงใหม
ไปยังเมืองหลวงพระบางนัน้  พระองคทรงปกครองเมืองเชียงแสนอยูระยะหนึ่ง ราว พ.ศ. 2097 – 
2098 35  (ลายเสนที ่ 12 )    

                                                 
31เกษม  ชํานาญดี, “มณฑปปราสาทลานนา”  ( สารนิพนธประกาศนียบัตรชั้นสูง  สาขาวิชา

สถาปตยกรรมไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520 ), 175. 
32พิริยะ   ไกรฤกษ, ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย   ฉบับคู มือนักศึกษา (กรุงเทพฯ                

: อมรินทรการพิมพ, 2528), 249.  
33ชาญคณิต  อาวรณ, “เจดียวัดพระธาตุลําปางหลวง “ชุดฐานรองรับองคระฆังแบบบัวถลาและ

บัลลังกผังกลม ” : ความสัมพันธระหวางศิลปะสุโขทัยและลานนาในเมืองลําปางชวงพุทธศตวรรษที่ 21,”  เมือง
โบราณ  33, 3 ( กรกฎาคม  -  กันยายน   2550 ) : 101 – 110.   

34จิรศักดิ์  เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ :โอ เอส.พริ้นติ้ง เฮาส,2539 ),20.  
35จิรศักดิ์  เดชวงศญา, “ ความสัมพันธระหวางศิลปะลานนา ลานชาง : ศึกษาเปรียบเทียบจาก

เจดียในเมืองเชียงใหมและหลวงพระบาง” ใน  ความสัมพันธระหวางศิลปะลานนา ลานชาง: ศึกษาเปรียบเทียบ
จากงานศิลปกรรมในเมืองเชียงใหมและหลวงพระบาง (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2544) , 45. 
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เปนทีน่าสังเกตวา ลวดบวัลูกแกวที่ฐานเจดียศรีสองรัก มีสวนบวัคว่ํารองรับไวอีก
ชั้นหนึง่  ขณะที่ลวดบัวลกูแกวในกลุมเจดยีเมืองเชียงแสนจะคาดทับหนากระดานซึ่งเปนแบบแผน
เดียวกับฐานปราสาทโขงพระเจาลานทอง   จึงอาจเปนขอกําหนดอีกประการหนึ่งวารูปแบบ
ดังกลาวนาจะปรากฏรวมกนัในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 หรือตนพุทธศตวรรษที่ 22 

สวนเรือนธาตุ ใกลเคียงกบัเรือนธาตุปราสาทโขงพระแกนจันทน แตแนวมุม
ประธานเอนสอบรับสวนยอด ไมประดับรูปเทวดาและไมทําเสาประดับมุมตามแบบปราสาทโขง
พระแกนจนัทน  แตยงัคงแบบแผนลายกาบบน  กาบลางและประจาํยามอก จึงนบัเปนรูปแบบที่
คลี่คลายจากกลุมเมืองเชียงใหมแลว 

สวนยอด เหนือเรือนธาตุเปนชั้นหลงัคาลาดรับฐานบัวลูกแกวอกไก ตอดวยชั้น
จําลองเรือนธาตุซอนกนัสองชั้น  การใชฐานบวัลูกแกวอกไกเปนสวนรองรับช้ันจาํลองเรือนธาตุ  
ไดปรากฏเคาโครงมากอนแลวเชนเจดียวัดโลกโมฬี  เชียงใหม   และการซอนชัน้เรือนธาตุสองช้ัน
ไดปรากฏเชนกันในกลุมเมืองเชียงใหมคือ เจดียวัดปนสาทราง  อายุราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21 
ถึงตนพทุธศตวรรษที่ 22 ( ลายเสนที ่13)   
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ภาพที่   14  ปราสาทโขงพระเจาลานทอง  วดัพระธาตุลําปางหลวง  นครลําปาง 
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แผนผังที่  3 อุโบสถวัดเจ็ดยอด  เชียงใหม 
ที่มา : ปรับปรุงจาก  กรมศิลปากร, การขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตภาคเหนือ,  ( ม.ป.ท., 
2525),90. 

แผนผังที่   4 วิหารหลวง  วัดพระธาตุลําปางหลวง  นครลําปาง 
ที่มา : ปรับปรุงจาก วรลัญจก  บุณยสุรัตน,วหิารลานนา ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543 ),84. 
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ลายเสนที่  10   ปราสาทโขงพระเจาลานทอง  วัดพระธาตุลําปางหลวง    
ที่มา : วรลัญจก  บุณยสุรัตน, วิหารลานนา ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544 ), 310. 
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ลายเสนที่   11 พระธาตุลําปางหลวง   
ที่มา : พรรณนิภา ปณฑวณิช “การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง 
จังหวัดลําปาง” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร. 2546),108. 
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       ลวดบัวลูกแกวสวนฐานปราสาทโขงพระเจาลานทอง 
  

ลวดบัวลูกแกว  สวนฐานเจดียศรีสองรัก 

                     ลวดบัวลูกแกวสวนฐานเจดียวัดพระธาตุจอมกิตติ   เชียงแสน 

ลายเสนที่    12 การเปรียบเทียบสวนฐานที่ประดับลวดบัวลูกแกว 
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ลายเสนที่    13 เจดียวัดปนสาทราง   เชียงใหม 
ที่มา : สุรพล  ดําริหกุล    และคณะ, รายงานการขุดแตงศึกษาและบูรณะเจดียวัดปนสาท   
ต.ชางเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม  , หนวยศิลปากรที่ 4 เชียงใหม, 2539. ( เอกสารอัดสําเนา) 
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2.3 แนวทางกําหนดอาย ุ
 หลักฐานแวดลอมที่ปรากฏรวมในปราสาทโขงพระเจาลานทอง เปนประเด็นที่จะชวย
พิจารณาแงมมุตาง ๆ  กลาวคือ 
 ประเด็นแรก การกําหนดอายุพระเจาลานทอง 

 “พระเจาลานทอง”  เปนชื่อเรียกพระพุทธรูปที่ส่ือความหมายถงึน้าํหนักของโลหะทีใ่ช
หลอคือทองหรือสําริด  แมไมพบจารึกระบุการสราง  แตหลักฐานทางเอกสารบางสวนไดสะทอน
การสรางพระพุทธรูปเหลานีใ้นชวงพทุธศตวรรษที่ 21 เชน ตํานานพื้นเมืองเชียงแสน  กลาววาพระ
เจาลานทอง  เชียงแสน  หลอข้ึนในราว พ.ศ. 2031 - 204036  ตํานานพืน้เมืองนาน  กลาวถงึการ
สรางพระเจาลานทอง นาน ข้ึน ราวพ.ศ. 206537 ตํานานพราววังหนิ  กลาววาพระเจาลานทอง  
พราว  เชยีงใหม  หลอข้ึนในราว พ.ศ. 206938   

ขอกําหนดทางรูปแบบที่สําคัญคือ เคาโครงพระพกัตรพระเจาลานทอง วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง  คงเปนรูปแบบที่คลี่คลายจากพระพักตรอวบอวนจากกลุมพระสงิห  แตปรับเปลี่ยน
ไปบางเพราะไดขยายสัดสวนใหใหญข้ึน   อาจเทยีบเคียงไดกับพระพุทธรูปจากจากวัดสวุรรณ
วิหาร ลําพูน จารึก พ.ศ. 204439  ( ภาพที ่15 , 16 )  

เห็นไดวา การหลอพระพุทธรูปสําริดขนาดใหญมีแนวโนมนิยมขึน้ในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 21 หรือกอนหนานัน้เล็กนอย  เปนตนมา  หลักฐานที่สําคัญดังเชนพระพุทธรูปจากวัดสวนตาล 
นาน40 ที่สะทอนแรงบันดาลใจจากพระพทุธรูปหมวดใหญในศิลปะสุโขทัย และอาจมีเทคนิคเชิง
ชาง อันเปนผลจากแทงแดงที่เปนสวนผสมสําคัญตามแบบงานหลอพระพุทธรูปสุโขทัยดวยก็ได41 

                                                 
36สรัสวดี  อองสกุล,พื้นเมืองเชียงแสน ( กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2546), 104.  
37สรัสวดี  อองสกุล,พื้นเมืองนาน ( กรุงเทพฯ : อมรินทรวิชาการ, 2539), 18 – 19. 
38ปวงคํา  ตุยเขียว, ตํานานพราววังหิน ( เชียงใหม : กลางเวียงการพิมพ, 2524 ), 30.อางถึงใน 

อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดลานนา ( เชียงใหม : แสงศิลป, 2549), 79.  
39Hans Penth, “ An Inscribed  Buddha Image at  Wat Suwanna Wihan   ( A.D. 1501 ) ,“  

The Journal  of  The siam Society, Vols. 63 part 2 ( July ,1975 ) : 353 – 355.  
40สุรศักดิ์ ศรีสําอาง , “ ประวัติศาสตรและศิลปะ”  เมืองนาน โบราณคดี ประวัติศาสตรและศิลปะ 

(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง กรุพ จํากัด,2530),75 – 79.  
41สุรพล นาถะพินธุ,“ขอคิดเห็นบางประการที่เกี่ยวของกับสําริดสมัยสุโขทัย,” ใน พลิก

ประวัติศาสตรแควนสุโขทัย ( กรุงเทพฯ : มติชน, 2540 ) ,39 – 56.  
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เมื่อเทคโนโลยงีานหลอเจริญขึ้นควบคูกับกจิการทางพทุธศาสนาในสุโขทัย ในชวง
คร่ึงหลังพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา42  เปนไปไดหรือไมวา งานหลอพระพทุธรูปขนาดใหญใน
กลุมชางสุโขทยั  อาจมีผลตอเทคนิคการสรางพระพทุธรปูขนาดใหญในศิลปะลานนา  ดังนัน้ งาน
หลอพระเจาลานทอง วัดพระธาตุลําปางหลวง จงึมีแนวโนมวาควรอยูในชวงกลางพทุธศตวรรษที ่
21 และหากนํามาเชื่อมโยงกับหลักฐานจากจารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง พ.ศ. 2039 ที่มีการ
ตีความปที่หลอพระเจาลานทองใหมวาควรเปนป 204643  พระเจาลานทองจึงเปนขอกําหนดอีก
ประการหนึ่งวา    องคปราสาทโขงพระเจาลานทองไมควรเกาไปกวากลางพุทธศตวรรษที่ 21 

 
ประเด็นที่สอง เอกลักษณลายกรอบสกุลชางนครลําปาง 
แมวากรอบกาบที่แสดงกรอบหยักโคงไดนยิมมากอนแลวในกลุมชางเชียงใหม  แต

การหยักโคงเขาและมวนออกตรงกึ่งกลางทุกดานของกรอบ ดูเหมือนเปนทีน่ิยมเฉพาะกลุมชาง
ลําปางเทานัน้   เห็นไดทีก่าบบน กาบลางและประจาํยามอกทัง้ในปราสาทโขงพระเจาลานทอง
และประตูโขงในวัดเดียวกนั   

การแสดงออกดังกลาว ปรากฏเคาโครงมากอนแลวในกรอบกาบงานปนูปนศิลปะ
สุโขทัย ดงัเชนปูนปนผนังวหิารวัดนางพญา ศรีสัชนาลัย งานแรกสรางราวตนพทุธศตวรรษที่ 21 
หรือกอนหนานั้นเลก็นอย44 ( ลายเสนที ่ 14, 15,16 )   

 หากเชื่อมโยงกับหลักฐานทางประวัติศาสตรจะเห็นวา ศิลปะสุโขทัยเขามามีบทบาท
อีกครั้งหนึ่งตั้งแตสมัยรัชกาลพระเจาติโลกราชเปนตนมา เนื่องจากในรัชกาลนี้อํานาจทางการ
เมืองไดแผขยายลงมาถงึเมอืงศรีสัชนาลยัดวย45           และความสัมพันธระหวางนครลําปางกบั
ศรีสัชนาลัยไดปรากฏในระยะเวลาเชนกัน ดังพบการเปลี่ยนแปลงผูปกครองระหวางศรีสัชนาลัย
กับเมืองแชหมอันเปนเมืองหนึ่งในเขตวัฒนธรรมลุมน้ําวัง  “ …เถงิปลูนนัน้ …ปกาบสงา  สกราช  

                                                 
42A.B. Griswold and Prasert  na Nagara,” Epigraphic and Historical Studies,No.I : A 

Declaration of Independence  and Its Consequences ,” Journal of the Siam Society 56, 2 ( july,1968) 
: 240 – 242 . 

43ฮันส  เพนส   ,พรรณเพ็ญ  เครือไทย  และชัปนะ  ปนเงิน, “ จารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง  พ.ศ. 
2046 ,” ประชุมจารึกลานนา เลม 7 : จารึกเมืองลําปาง  ,39 – 45.   

44สันติ  เล็กสุขุม,ปรางคและลายปูนปนประดับ วัดจุฬามณี  พิษณุโลก (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัย
และพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539),34 

45ฮันส   เพนธ, ประวัติศาสตรลานนาฉบับยอ ( กรุงเทพฯ :  โอ. เอส พริ้นติ้งเฮาส,2548 ),146. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

46

836 ตัว  ( พ.ศ. 2017 - 2018 )  หมืน่ดงผูกินเชยีงชืน่ตาย  ( เชียงชืน่คือ  เมืองเชลยีงหรือศรีสัชนา
ลัย)46   เอาหมืน่แควนผูกนิแชหม ไปกนิเชยีงชื่นแทน...” 47    

 เปนไปไดหรือไมวา การหยักโคงเขาและมวนออกตรงกึ่งกลางทกุดานของกรอบนี้ 
นาจะปรับปรุงจากศิลปะสุโขทัยหรือจากเมอืงศรีสัชนาลยัก็ได 

 
 ประเด็นที่สาม ลายกระหนกบางแบบที่นาสนใจ 

กระหนกที่ศึกษานัน้ ปรากฏในตําแหนงชั้นบวัหงายเหนือเรือนธาตรัุบช้ันหลงัคาเอน
ลาด  เปนชุดกลุมกระหนกที่เรียงตอเนื่องกัน หนึ่งกลุมประกอบดวยกระหนกวงโคงสองตัว  แสดง
เทคนิคบากรองเปนรูปหยกัโคงโดยรอบ มกีารบิดและพลิ้วรอยบากนี้ไวเล็กนอย รูปแบบกระหนก
ดังกลาว อาจคลี่คลายจากกานเครือเถากระหนกในอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปาละผานศิลปะ
พมาแบบพุกาม48 กอนเขามามีอิทธิพลตองานประดับในศิลปะลานนา ดังตัวอยางจากลายหนา
กระดานกานขดวงโคง เจดียปาสัก เชียงแสน ( ลายเสนที่  17, 18, 19, 20 )  

กลุมกระหนกดังกลาวนยิมอยางมากในกลุมทรงปราสาทยอด ทัง้ปราสาทโขงพระเจา
ลานทอง ประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง นครลําปาง  และเจดียวัดปนสาทราง เชียงใหม  โดย
ใชรูปแบบและตําแหนงประดบัแบบเดียวกนั นับไดวาเปนแบบแผนชางอีกประการหนึ่ง ที่สะทอน
ใหเหน็ถงึความสัมพนัธระหวางกลุมเมืองเชียงใหมและนครลําปาง 

                                                 
46ประเสริฐ  ณ นคร, “สุโขทัย – อยุธยา และเชียงใหมในตํานานสิบหาราชวงศ ”     ประวัติศาสตร

เบ็ดเตล็ด  รวมบทนิพนธ “ เสาหลักทางวิชาการ ”  ศาสตราจารย  ดร.ประเสริฐ  ณ  นคร ( กรุงเทพฯ : มติชน     
, 2549 ), 189.  

47อรุณรัตน  วิเชียรเขียว  และเดวิด  เค. วัยอาจ,ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม, 101. 
48ขอคิดเห็นจาก  ดร . เชษฐ  ติง สัญชลี ,ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร,สัมภาษณ , 28  เมษายน  2551. 
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ภาพที่ 15 พระพักตรพระเจาลานทอง  วดัพระธาตุลําปางหลวง 

ภาพที่ 16 พระสําริด จารกึ พ.ศ. 2044  วัดสุวรรณวิหาร  ลําพูน 
ที่มา : Hans Penth, “ An Inscribed  Buddha Image at  Wat Suwanna Wihan   ( A.D. 1501 ) ,“  
The Journal  of  The siam Society, Vols. 63 part 2 ( July ,1975 ) : 353 – 355.  
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ลายเสนที่    14 ลายกาบและประจํายามอก มมุเรือนธาตุ  ปราสาทโขงพระเจาลานทอง 
ที่มา :  หมอมหลวง  สุรสวัสดิ์   สุขสวัสดิ์, เที่ยววัด..เที่ยววา  ชมปูนปนลานนา (กรุงเทพฯ : 
สายธาร, 2545 ), 175, รูปที่ 116. 

ลายเสนที่    15 ลายประจํายามอก  ประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 
ที่มา :  พรรณนิภา ปณฑวณิช “การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง  
จังหวัดลําปาง” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร. 2546), 93 , ลายเสนที่ 14. 
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ลายเสนที่    17 ลายกระหนก  แบบพุกาม 
ที่มา :  U  Aye Myint, Burmese  Design  Through  Drawings ( Bangkok : Silpakorn  
University, 1993),60,67.  

ลายเสนที่    16 ลายปูนปนประดับผนังวิหารวัดนางพญา  ศรสัีชนาลัย 
ที่มา :  สันติ  เล็กสุขุม, ปรางคและลายปูนปนประดับวัดจุฬามณี  พิษณโุลก (กรุงเทพฯ : 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539),34. 
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ลายเสนที่    18 ลายเครือเถากานออกกระหนก  เจดียวัดปาสัก   เชียงแสน 
ที่มา :  จิรศักดิ์  เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ :โอ เอส.พร้ินติ้ง เฮาส จํากดั ,2539) 
, 100. 

ลายเสนที่    19 ลายกระหนกวงโคง  ปราสาทโขงพระเจาลานทอง   
ที่มา :  เกษม  ชํานาญดี. “ มณฑปปราสาทลานนา ”  (สารนิพนธประกาศนียบัตรชั้นสูง   
สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2520),102. 

ลายเสนที่    20 ลายกระหนกวงโคง  เจดียวัดปนสาท    
ที่มา :  ปรับปรุงจาก จิรศักดิ์  เดชวงศญา, ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม 
(เชียงใหม : เฌอกรีน , 2543), 51. 
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ลายเสนที่    21 ลายวงโคงสลับดอกกลมคลายลายประจํายามกามปู  ปราสาทโขง 
พระเจาลานทอง    

ลายเสนที่    22 ลายดอกกลมสลับลายประจาํยามกามป ู จิตรกรรมในกรุเจดีย 
วัดอุโมงคเถรจนัทร  

ที่มา :  สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ :  หริภุญไชย – ลานนา ,พมิพครั้งที่  2 (กรุงเทพฯ        
: เมืองโบราณ, 2549),157. 

ลายเสนที่    23 ลายวงโคงสลับดอกกลมคลายลายประจํายามกามป ู
ปูนปนประดับวหิารมหาโพธิ ์ วดัเจ็ดยอด  

ที่มา :  จิรศักดิ์  เดชวงศญา, ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม  (เชียงใหม 
: เฌอกรีน , 2543),88. 
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ประเด็นที่สี ่ อิทธิพลศลิปะอยุธยา 
รองรอยอิทธพิลศิลปะอยุธยา พบในลวดลายในตาํแหนงหนากระดานใตกรอบจระนํา

ทิศใตปราสาทโขงพระเจาลานทอง ประกอบดวย กรอบวงโคง สลับลายกานดอกกลมออกขาง
ดวยกระหนกวงโคงที่มีโครงสรางลายคลายลายประจาํยามกามปูในศิลปะอยุธยา49  ในศิลปะ
ลานนานั้น พบเคาโครงลายนีม้าแลวอยางนอยในงานจิตรกรรมกรุเจดียวดัอุโมงคเถรจนัทร 
เชียงใหม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 2050   และปูนปนประดับวิหารมหาโพธิ์ วัดเจ็ดยอด เชียงใหม  
อายุราวตนพทุธศตวรรษที ่21 หรือกอนหนานั้นเล็กนอย51   ( ลายเสนที่  21, 22, 23 )    

ความสัมพันธระหวางลานนากับอยธุยามาอาจมมีาอยางตอเนื่อง เนือ่งจากเชียงใหม
และกลุมเมืองในดินแดนลานนาเปนสวนหนึง่ของที่มาสินคาของปา52 เงื่อนไขสําคัญของ
ภูมิศาสตรทําใหจําเปนตองกระจายสนิคาสวนหนึง่ ไปยงัราชธานีอยุธยาอันเปนเมืองทาสําคัญที่
สงออกไปทางทะเลได53( แผนที่ที ่1 )    

เสนทางการคาระหวางลานนา – อยุธยา  นับเปนปจจัยสาํคัญอยางหนึ่งในการ
เดินทางไปสืบพุทธศาสนาของกลุมภิกษุในลานนา     ดังเหน็ไดชัดจากกลุมญาณคัมภีรเดินไปสืบ
ศาสนายังลงักาในครั้งนั้นพระเจาสามฝงแกนโปรดใหขุนนางคือ “ แสนน้าํผึ้ง ” เดนิทางไปดวย54   
เนื่องจากเปนตําแหนงสําคญัในการทําหนาที่ดูแลสวยน้ําผึง้ อันเปนสินคาของปาสําคัญประการ
หนึง่ที่ลานนาจําหนายใหอยธุยา55   

                                                 
49สันติ  เล็กสุขุม,วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน (กรุงเทพฯ   

: อัมรินทรการพิมพ, 2522),54. 
50Hans Penth, “A  note  on  the history of Wat Umong Thera Jan  ( Chiangmai),” Journal  

of The Siam Society, Vol. 62,part 2 (Junly ,1991),fig.2,3. 
51สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา , 158 – 159.  

 52สรัสวดี  อองสกุล,ประวัติศาสตรลานนา ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับ
ลิชช่ิง, 2539),184, 200 – 201. 

53ชาญวิทย  เกษตรศิริ,” พุทธศาสนาและการรวมอาณาจักรสมัยตนอยุธยา ( พ.ศ. 1893 – 1991 
/ ค.ศ.1351 - 1448),”   ใน อยุธยา : ประวัติศาสตรและการเมือง , พิมพครั้งที่ 4 ( กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2548), 173.  

54บําเพ็ญ ระวิน,มูลสาสนาญาณคัมภีรและตํานานพระมหาญาณคัมภีร (เชียงใหม : สถาบันวิจัย
สังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539),7. 

55อุษณีย ธงไชย,“ความสัมพันธระหวางอยุธยาและลานนาไทย พ.ศ.1839 – 2310” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2526), 14 – 15.  
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ในชวงกลางพทุธศตวรรษที ่ 21 เปนตนมา หลักฐานเอกสารจากฝายอยุธยา สะทอน
การเขามามีอํานาจในกลุมเมืองลานนา  โดยเฉพาะนครลําปาง “ ...ศักราช 887 กุนศก ( พ.ศ. 
2058 )...สมเด็จพระรามาธบิดี  เสด็จไปนครลําภางไดเมือง...”56 “ ...ศกัราช 907 ( พ.ศ. 2088)...
สมเด็จพระไชยราชาธิราชเจาเสด็จไปเชียงใหม...ไดเมืองลําภูนไชย...”57 ในครั้งหลังนัน้เชื่อวา
นาจะมีการเทครัวชาวเหนือบางสวนไปตั้งถิ่นฐานในเขตอยุธยา58  การเทครัวในชวงปลายพทุธ
ศตวรรษที่ 21 นี้  อาจแสดงปฏิสัมพันธระหวางลานนา – อยุธยามากขึ้น 

ดังนัน้เปนไปไดหรือไมวา อิทธิพลศลิปะอยุธยาทีป่รากฏรองรอยอยูในปราสาทโขง
พระเจาลานทองนี้ อาจมีแรงบันดาลใจจากจากศิลปะอยุธยาโดยผานงานที่คลี่คลายแลวจากราช
ธานเีชียงใหมก็ได   

เมื่อประมวลหลักฐานทางศลิปกรรมจากปราสาทโขงพระเจาลานทอง ก็เห็นไดวา 
นาจะสืบเนื่องรูปแบบจากเมอืงเชียงใหม นาจะสืบเนื่องจากปราสาทโขงพระแกนจนัทน 
ขอสนับสนนุประการหนึ่งคือในรัชกาลพระเมืองแกว โปรดใหสวดสมมติสีมากรรมวาจาในอุโบสถ
วัดเจ็ดยอด  โปรดใหอาราธนาพระเถระทัง้จากเมืองเชียงใหม   เชยีงแสน  พะเยา  นาน   เชียงราย  
นครลําปาง ฯลฯ เขารวมพิธดีวย59    

เปนไปไดหรือไมวา ภายหลงัจากการสวดสมมติสีมาดังกลาวขางตนแลวนัน้ ปราสาท
โขงพระเจาลานทองจึงปรากฏขึ้นในนครลาํปาง และเปนทีน่าสงัเกตวา ทัง้ปราสาทโขงพระแกน
จันทนและปราสาทโขงพระเจาลานทอง  ลวนปรากฏขึ้นในวัดหลวงของเมืองทั้งสิน้ อาจเปนเพราะ
ฐานนัดรศักดิ์ของชนชัน้ปกครองและพระเถระที่เปนทั้งศูนยกลางพุทธศาสนา และศูนยกลาง
อํานาจการเมอืงที่เกี่ยวเนื่องและโยงใยกันอยางใกลชิด 

หากเชื่อมโยงกับประเด็นแวดลอมอ่ืน ๆ กับหลักฐานทางศิลปกรรมแลว อาจกําหนด
อายุปราสาทโขงพระเจาลานทองในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงตนพทุธศตวรรษที่ 22  

 
 
                                                 

56พระราชพงศาวดารกรุงเกาฉบับหลวงประเสริฐ ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       
, 2549), 27. 

57เร่ืองเดียวกัน, 33. 
58รุงโรจน  ภิรมยนุกูล,” เจดียวัดแค : ความสัมพันธอยุธยา – ลานนา ,” เมืองโบราณ  26, 4         

( ตุลาคม – ธันวาคม  2543) : 81 – 88. 
59Hans Penth, “ Which Ratanapañña  Composed  The  Jinakãlamãlî?,” Journal  of The 

Siam Society, Vol. 83,Parts 1 & 2 (1995) : 215 – 220. 
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แผนที่ที่  1 ความสัมพันธของกลุมเมืองในอนุภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต 
ที่มา : ปรับปรุงจาก นวลศิริ  วงศทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตลานนา ( เชียงใหม : ภาควิชา
ภูมิศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528),11. 
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3.  บทสรุปวาดวยที่มา  ตนแบบการวิเคราะห และการเปรียบเทยีบ   
การสถาปนากลุมพระพทุธรปูสําคัญในวฒันธรรมลานนา    โดยเฉพาะอยางยิง่พระ

สิงห  พระแกวมรกต  และพระแกนจันทน  อาจเปนเหตุผลหนึง่ของการสรางปราสาทให
ประดิษฐานอยางเหมาะสม รูปแบบปราสาทจงึมทีี่มาจากปราสาทแบบพมา (\p.q.dj) เชื่อวา
ตนแบบสําคญัปรากฏขึ้นทีป่ราสาทโขงพระแกนจันทนในวัดเจ็ดยอด  อันเปนศูนยกลางพุทธ
ศาสนาสาํคัญแหงหนึง่ของลานนาในชวงพทุธศตวรรษที ่21  

อิทธิพลรูปแบบและแนวความคิดจากเมืองเชียงใหม คงสืบเนื่องมายังนครลําปางใน
ระยะตอมา เห็นไดจากปราสาทโขงพระเจาลานทอง กลาวคือ ตําแหนงองคปราสาทอยูในระยะ
หองทายวหิารตามตําแหนงปราสาทโขงพระแกนจันทน   สวนรูปแบบทางสถาปตยกรรมนั้น อาจ
สรุปขอเปรียบเทียบไดวา ไมปรับเปลี่ยนไปจากปราสาทโขงพระแกนจันทนมากนัก  แตรูปแบบที่
เปนเอกลกัษณสกุลชางลาํปางคือ  การปรับฐานบวัทีป่ระดับทองไมดวยลวดบวัคว่ํา – บัวหงาย 
และเพิ่มเติมลวดบัวลูกแกวคาดทับหนากระดานลาง    รูปแบบที่พบรวมกับเจดยีทรงปราสาทยอด
ในเมืองเชียงใหมคือ การซอนชั้นเรือนธาตุสองช้ัน  และรูปแบบที่ววิัฒนาการไปเล็กนอยคือ การไม
ทําเสาประดับมุมเรือนธาต ุ

ปราสาทโขงพระแกนจันทนและปราสาทโขงพระเจาลานทอง จงึนบัเปนขอกําหนด
สําคัญที่จะใชเปรียบเทียบกบัปราสาทโขงพระเจาที่สืบเนื่องอยูในกลุมเมืองเชยีงใหม และนคร
ลําปางที่มีอายุรวมและหลงัในบทตอไป 
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บทที่ 4 
ปราสาทโขงพระเจากับการวิเคราะหรวมกับหลักฐานแวดลอมอื่น ๆ  

เพื่อหาความสัมพันธทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม 
ระหวางเมืองเชียงใหมและนครลําปาง 

 
 ในบทนี้จะวิเคราะหถึงการสืบเนื่องจากปราสาทโขงพระแกนจันทนในกลุมเมือง
เชียงใหม  และการสืบเนื่องจากปราสาทโขงพระเจาลานทองในกลุมเมืองลําปาง   ตลอดจน
ความสัมพันธในดานศิลปะ  ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  โดยใชหลักฐานที่สําคัญและมีแนวโนม
อายุในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 25   
 
1. การสืบเนื่องและความสัมพันธทางรูปแบบศิลปะ 

1.1  กลุมเมืองเชยีงใหม 
 1.1.1  ปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง    

ตํานานพระบรมธาตุศรีจอมทอง สะทอนภาพการกอตัวของวัดและชมุชนอยางเดนชัด
ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 20 ตอมาในรัชกาลพระเมืองแกว “ ...ใหสรางวิหารเปน 4 มุขเหมือนวิหาร
วัดชัยศรีภูมิ  กอปราสาทหลังหนึง่ทามกลางพระวหิารใหเหมือนปราสาทอันมีอยูในอุโบสถวัดมหา
โพธาราม...”1 องคปราสาทตั้งอยูในระยะหองทายวหิารหลวง ตามแบบแผนตําแหนงปราสาทโขง
พระแกนจนัทน แตประดิษฐานพระธาตุแทน  มีประเด็นทีน่าพิจารณาคอื 

 
ประเด็นแรก  รูปแบบสถาปตยกรรม 
ยังไมปรับเปลีย่นไปมากนกั กลาวคือสวนฐานและสวนเรือนธาตุยงัคงชี้ใหเห็นถึงการ

สืบเนื่องจากปราสาทโขงพระแกนจนัทน  มีขอแตกตางเพียงเลก็นอยคือใชหลังคาเอนลาดซอน
ลดหล่ันกนัสองชั้น อาจคลี่คลายจากชัน้หลังคาลาดของปราสาทโขงพระแกนจนัทน หรืออาจเลือก
ปรับจากชัน้หลังคาดที่สืบเนือ่งจากยอดเจดียหลวงเฉกเชนสวนยอดเจดียวัดเชียงมัน่  เชียงใหม  
อายุราวตนพทุธศตวรรษที ่222 ( ลายเสนที่ 24, 25 )  

                                                      
1ตํานานพระบรมธาตุศรีจอมทอง, แปลโดย พระสุวรรณโมลี (คํา  อฺคคปฺโญ )(ม.ป.ท.,ม.ป.ป. )   

, 21 – 29.  
2จิรศักดิ์  เดชวงศญา,พระเจดียเมืองเชียงใหม ( เชียงใหม : วรรณักษ, 2541), 101 – 103. 
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ประเด็นที่สอง ประติมากรรมเทวดา 
รูปแบบเทวดาที่มุมเรือนธาตปุราสาทโขงพระธาตุจอมทอง แมวายงัคงแสดงพระพกัตร

แสดงทั้งรูปไขและรูปกลม  พระเนตรมองตรง  สวมกระบังหนาและรัดเกลา สวมกรองศอ สวมพาหุ
รัดและทองกร โดยเฉพาะอยางยิ่งยังปรากฏสายธุรํา สายอุธรพนัธะที่รัดพระอุธร ตามแบบแผน
รูปแบบเทวดาที่วหิารมหาโพธิ์3  แตทวาการประดับแถบผานุงนี้แสดงการคลี่คลายไปมากกวา
เทวดาตนแบบ อาจเทยีบเคียงไดกับเทวดาประดับเรือนธาตุเจดยีวัดโลกโมล ี เชยีงใหม งานแรก
สรางราวปลายพทุธศตวรรษที่ 214 ( ลายเสนที ่16, ภาพที่ 17 )  

 
ประเด็นที่สาม กรอบสามเหลีย่มแนวตัง้ ( คลายกลีบขนุน )  
การศึกษาในระยะแรกเสนอวา  กรอบสามเหลี่ยมแนวตั้งในชั้นหลังคาลาดและชั้น

จําลองเรือนธาตุในทรงปราสาทยอดในศิลปะลานนา  อาจเกี่ยวของกับกลบีขนุนหรือนาคปกใน
ตําแหนงเดียวกันของปรางคในศิลปะอยุธยา5 ตอมาเสนอวา นาจะเปนการรับจากศิลปะเขมรที่
คลี่คลายผานทางศิลปะสุโขทัยมายงัศิลปะลานนา6  ( ภาพที่ 18 ) ผูวิจัยเหน็วา  กรอบสามเหลีย่ม
แนวตั้งในปราสาทโขงพระเจามีลวดลายปนูปนประดับดวย    จึงนาจะรับแนวความคิดมาจากการ
ประดับในเจดยีทรงปราสาทแบบสุโขทัยมากกวา  

อนึ่ง ยงัพบเสายอดบัวตั้งคูกับกรอบสามเหลี่ยมแนวตั้งเสมอ สังเกตไดวาที่ปราสาท
โขงพระธาตุจอมทอง คลายปราสาทจําลองซึ่งตั้งอยูในตําแหนงประจาํมุม  และไดพบหลักฐาน
รูปแบบที่ใกลเคียงกนัจากเจดียวัดปนสาทราง เชียงใหม และปราสาทโขงพระเจาลานทอง นคร
ลําปาง ดังนั้นจงึอาจสนันิษฐานไดวาเสายอดบัวนี้คงมีทีม่าจากปราสาทจําลองทีต่ั้งในตําแหนง
ประจํามุม จนกระทัง่ลดรูปไปเปนเสายอดบัวในที่สุด  
 

 

                                                      
3ฉัตรแกว สิมารักษ, “ประติมากรรมเทพชุมนุมที่วัดเจ็ดยอด” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541),71 – 88. 
4จิรศักดิ์ เดชวงศญา,“เจดียวัดโลกโมฬี,” เมืองโบราณ 32, 2 (เมษายน – มิถุนายน 2549 ) : 51. 

 5หมอมหลวง  สุรสวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์ , รายงานการวิจัยเรื่อง ลวดลายปูนปนลานนาสมัยราชวงศมัง
รายและยุคที่เกี่ยวเนื่อง(เชียงใหม : ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  , 2541),81. 
 6จิรศักดิ์ เดชวงศญา,“องคประกอบสถาปตยกรรมรูปสามเหลี่ยมของลานนามาจากไหน,” เมือง
โบราณ  27, 3 ( กรกฎาคม  -  กันยายน  2544 ) :  57. 
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ประเด็นที่สี ่ จระนําและงานประดับ 
จระนําปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง  ผสมผสานระหวางกรอบจระนําที่ปลายกรอบ

เปนมกรคายนาคกับกรอบวงโคงหนานาง รูปแบบดังกลาวอาจจะเริม่ปรากฏขึ้นในชวงปลายพทุธ
ศตวรรษที่ 21 เปนตนมา  เชนจระนาํเจดยีวัดโลกโมฬ ีเชียงใหม7  นอกกรอบจระนาํประดับรูปหงส
เรียงรายหนัหนาเขาหาจุดศูนยกลาง  รูปแบบดังกลาวปรากฏเชนกนัที่จระนําปราสาทโขงพระเจา
ลานทอง นครลําปาง จงึนับเปนขอกาํหนดอีกประการหนึง่วาอาจเปนรูปแบบเฉพาะในกลุมชาง
นครลําปางและเชียงใหม  ( ภาพที ่ 19,20 , ลายเสนที่  27, 28 )   

 
ประเด็นที่หา เทคนิคการใชโครงและหมุดโลหะนูนลายปูนปน 
พบการใชโครงเสนลวดโลหะเพื่อยึดลายอกีชั้นหนึง่ใหลอยเดนขึ้นมา ในจระนํา

ปราสาทโขงพระธาตจุอมทอง   เทคนิคนีย้ังปรากฏอีกที่ปราสาทโขงพระเจาลานทอง  วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง   ( ภาพที่ 21) นักวิชาการบางทานสันนษิฐานเบื้องตนวา เทคนิคปนูปนแบบสามมิติ
ดังกลาว อาจเปนเทคนิคที่เลยีนแบบงานไมจากชางลานนา หรืออิทธิพลจากพมาในสมัยยุคคาไมที่
สรางหรือซอมแซมเพิ่มเติมในระยะหลัง8 

ในขณะทีง่านวิจัยนี้ เหน็ดวยกับประเด็นที่อาจเลียนแบบเทคนิคการแกะไมเปนพื้น
โครงลายกอนปนปูนทับลงไปอีกชั้นหนึง่ ซึ่งหากเชื่อมโยงกับเทคนคิโกลนลาย จึงอาจเปนความ
พยายามในวตัถุประสงคเดยีวกนัคือใหตวัปูนลอยเดนหรือนนูขึ้นมา ดังนั้นจงึไมนาจะเปนงาน
ซอมแซมในระยะหลงั เพราะตองใชเสนลวดหรือหมุดยดึผนังพื้นลายไวในขณะกอนปนลาย   หรือ
ตองเปนการออกแบบคราวแรกสราง  

แมยังไมสามารถตรวจสอบถงึที่มาของเทคนิคดังกลาวไดเดนชัด  แตเรายังพบเทคนิค
เดียวกนันี้อีกที่จระนาํเจดียวัดหัวขวง  นาน  อายุราวครึ่งแรกพทุธศตวรรษที่ 229    เปนทีน่าสงัเกต
วา เราพบเทคนิคดังกลาวทั้งในนครลําปาง  เชียงใหมและนาน  ในชวงที่ลานนาตกเปนเมืองขึ้นใน
อํานาจของพมาแลว เปนไปไดหรือไมวา   ควรเปนเทคนิคทีก่ลุมชางลานนาคิดทดลองขึ้นในชวง
พุทธศตวรรษที่ 22 

                                                      
7จิรศักดิ์ เดชวงศญา,“เจดียวัดโลกโมฬี,”  : 51.  
8หมอมหลวง สุรสวัสดิ์  ศุขสวัสดิ์ , “การบูรณะพระธาตุศรีจอมทอง และขอสังเกตบางประการ, ”  

ใน  โบราณคดีประชาชน : บทบาทการวิจัยตอทองถิ่นภาคเหนือ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548 ),253 – 255.  
9สุรศักดิ์  ศรีสําอาง,  “ประวัติศาสตรและศิลปะ ” เมืองนาน  โบราณคดี  ประวัติศาสตรและศิลปะ     

( กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ จํากัด,2530),85. 
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ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 22 สังคมลานนาอยูภายใตปริมณฑลอํานาจจากพมาแลว  
ในพงศาวดารหอแกวของราชสํานกัพมา  สะทอนใหเห็นวา พระเจาบุเรงนองไดเทครัวไพรชั้นดีจาก
ลานนาไปรับใชราชสํานักพมา  กลาวถงึไพรชัน้ดีที่เปนกลุมชางถูกกวาดตอนไปในครั้งนัน้วา
ประกอบดวย  ชางเขียน ชางปน  ชางหลอ  เปนตน10   ในบริบทดังกลาวอาจทาํใหสันนษิฐานไดวา
งานปนปนู ( บางสวน )ในระยะตนพทุธศตวรรษที่ 22 อาจทดแทนเทคนิคโกลนลายทีท่ําใหปูนนูน
สูง  ซึ่งตองใชกําลังคนและวตัถุดิบมาก  ดวยเทคนิคการใชหมุดหรือโครงลวดโลหะแทน เพราะสวน
หนึง่อาจเปนผลจากการขาดกําลังชางก็ได 

อาจกลาวไดวา ปราสาทโขงพระธาตุจอมทองนับเปนแบบแผนสาํคัญในกลุมเมือง
เชียงใหมที่ชี้ใหเหน็ถงึงานสบืเนื่องจากปราสาทโขงพระแกนจันทน เนื่องจากวัดแหงนี้เปนจุด
ศูนยกลางทางศาสนาอกีแหงหนึ่งในกลุมเมืองเชียงใหมทางตอนใต ที่มีชุมชนโบราณบานกลางทาํ
หนาที่ดูแลพระธาตุจอมทอง  จารึกที่พบในชุมชนบานกลาง พ.ศ. 2083  กลาวยอนถงึรัชกาลพระ
เมืองแกว ถวายปาแดพระธาตุหรือพระเจดยีใหกับวัดพระธาตุศรีจอมทองแหงนี้  11   

โคลงมังทรารบเชียงใหม  สันนษิฐานวานาจะแตงขึ้นหลังจาก  พ.ศ. 2158  หรือราว
กลางพทุธศตวรรษที่ 22  กลาวถงึวัดและพระธาตุแหงนีว้า 

 
 (126 )พระหารคลดคลั่งแคลน คลาสน 
ฝูงมานเมง็ไทยหน  เทสใต 
วันทาอยูฉาวฉลน  นบธาตุ  พระเฮย 
เสียงรึดรือเขาไหว  ตางดวยภาษา12 

 
จากหลักฐานแวดลอมอ่ืน ๆ จึงชีใหเห็นวาปราสาทโขงพระธาตุจอมทองคงสรางขึน้ใน

ระยะใกลเคียงกับปราสาทโขงพระเจาลานทอง   นครลําปาง  หรือราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21 ถึง
                                                      

10อางถึงใน สรัสวดี  อองสกุล,ประวัติศาสตรลานนา,พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชช่ิง, 2539 ), 235. 

11สรัสวดี  อองสกุล และคณะ, ชุมชนโบราณในแองเชียงใหม – ลําพูน ( กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้น
ติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด, 2543 ),34 – 36. ; ฮันส  เพนธ  ศรีเลา  เกศพรหม  ศราวุธ  ศรีทา, “จารึกวัดพระธาตุศรี
จอมทอง ราว พ.ศ. 2083” ประชุมจารึกลานนา เลม 8 : จารึกในจังหวัดเชียงใหม ( เชียงใหม : คลังขอมูลจารึก
ลานนา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), 47 – 55.  

12สิงฆะ  วรรณสัย ,ผูแปล, โคลงเรื่องมังทรารบเชียงใหม,พิมพครั้งที่ 2 ( เชียงใหม : มิตรนราการ
พิมพ, 2522 ),48 – 50. 
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ตนพทุธศตวรรษที่ 22 โดยเฉพาะอยางยิง่การปรากฏเทคนิคปูนปนที่ใชโครงโลหะตลอดจนรูปแบบ
ทรงปราสาท ชี้ใหเห็นเชงิชางที่รวมกนัระหวางปราสาทโขงพระธาตุจอมทองและปราสาทโขงพระ
เจาลานทอง  จงึนับเปนขอกําหนดสาํคัญที่ชี้ใหเหน็ความสัมพนัธระหวางงานชางจากราชธานทีี่
ตอเนื่องไปยงัชุมชนตาง ๆ ในลุมน้าํปง - วงัไดเปนอยางดี  

 
1.1.2  ปราสาทโขงพระเจาในวหิารหลวง  วดัเชียงมั่น 
ชวงคาบเกี่ยวระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22  รูปแบบ

ปราสาทโขงพระเจายงัคงมบีทบาทอยูในวัดหลวงของชมุชนตาง ๆ อยางตอเนือ่ง เหน็ไดจาก 
ปราสาทโขงพระเจาในวิหารหลวง  วัดเชียงมั่น  ( ภาพที ่22 )  เชื่อวางานแรกสรางคงสอดคลองกบั
หลักฐานจารึกวัดเชียงมั่น พ.ศ. 2124 ที่ระบุการบูรณะในราว พ.ศ. 211413   ปราสาทแหงนี้ไมทํา
เสาประดับมุมและมีแนวมมุเอนรับสวนยอดที่ซอนชัน้จําลองเรือนธาตุสองช้ัน หากเปรียบเทียบกบั
ปราสาทโขงพระเจาลานทอง  นับไดวาแบบแผนเปนรูปแบบที่เกิดรวมกันระหวางเชยีงใหมและนคร
ลําปางในชวงเวลาดังกลาว 

 
 

                                                      
13คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและโบราณคดี, “ จารึกวัดเชียงมั่น ” 

ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 ( กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี, 2510), 210 – 211.  
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ลายเสนที่   24 ปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง  วัดพระธาตุศรีจอมทอง   
ที่มา : หมอมหลวง สุรสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์,“ การบูรณะพระธาตุศรีจอมทองและขอสังเกตบาง
ประการ, ” ใน โบราณคดีประชาชน : บทบทการวิจัยตอทองถิ่นภาคเหนือ (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2548 ),248.  
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ลายเสนที่    25 เจดียวัดเชียงมั่น   เชียงใหม 
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ลายเสนที่    26 เทวดาประดับมุมเรือนธาต ุ ปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง 
ที่มา :  ภูเดช   แสนสา 
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ภาพที่  17 เทวดาประดับผนังมุมเรือนธาตุ  เจดียวัดโลกโมฬ ี  เชียงใหม 
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ภาพที่   18 กรอบสามเหลี่ยมแนวตั้ง (คลายกลีบขนุน)  

กรอบสามเหลี่ยมแนวตั้ง 
ปราสาทโขงพระเจาลานทอง 

กรอบสามเหลี่ยมแนวตั้ง 
ปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง 

กรอบสามเหลี่ยมแนวตั้ง 
เจดียวัดปนสาทราง 

กลีบขนุน ช้ันวิมานปราสาท 
วัดศรีสวาย  สุโขทัย 
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ลายเสนที่    28    หงสประดับจระนําปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง    
ที่มา : เกษม  ชํานาญดี. “ มณฑปปราสาทลานนา ”  (สารนิพนธประกาศนียบัตรชั้นสูง  สาขาวชิา
สถาปตยกรรมไทย  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2520),118. 

ลายเสนที่    27    จระนําเจดียวัดโลกโมฬ ี เชยีงใหม 
ที่มา : หมอมหลวง  สุรสวัสดิ์   สุขสวัสดิ์, เที่ยววัด..เที่ยววา  ชมปูนปนลานนา ( กรุงเทพฯ : สายธาร    
, 2545 ), 162. 
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ภาพที่  19   จระนําปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง    

ภาพที่    20 จระนําปราสาทโขงพระเจาลานทอง     
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หมุดโลหะนูนลายปูนปน  จระนําปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง 

เสนลวดโลหะนูนลายปูนปน  จระนําปราสาทโขงพระเจาลานทอง 

ภาพที่  21 เทคนิคเสนลวดและหมุดโลหะนูนลายปูนปนลานนา 

หมุดและเสนลวดโลหะนูนลายปูนปน  จระนําเจดียวัดหัวขวง  นาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
69

 

ภาพที่ 22 ปราสาทโขงพระเจา วัดเชียงมัน่    เชียงใหม 
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1.1.3 กูนอยหรือกูลายราง ในวดัพระสิงห เชียงใหม 
กูนอยหรือกูลายในวัดพระสงิหนี้ เชื่อวาแตเดิมคงเปนปราสาทโขงพระเจาในวหิาร 

และอาจเปนวหิารของวัดพระสิงหดานใตกไ็ด14 นักวิชาการบางทานสนันิษฐานวาระเบียบหยกัมุม
ของกูนอยนี้อาจเปนอทิธพิลจากปรางคในศิลปะอยุธยา15  แตในงานวิจยันี้เชื่อวา นาจะเกิดขึ้น
เพราะการลดขนาดองคปราสาทใหเล็กลง อาจเทียบไดกับกูเฮือง ลําพูนที่นาจะมีอายุพทุธศตวรรษ
ที่ 23  ลงมาแลว  ( ภาพที่  27, 28  )   

ผลการศึกษาที่ผานมา  เชื่อวากูนอยมอีายุแรกสรางราวพทุธศตวรรษที่ 2216  แต 
ขอกําหนดสําคัญคือ กรอบวงโคงใตกรอบจระนําดานทิศตะวันออก แสดงเทคนิคการแกะพืน้ไม
เปนโครงพื้นลายกอนปนปนูประดับ   แสดงรูปแบบลายกรอบคดโคงเชื่อมโยงเปนวงเงื่อนที่ภายใน
เปนสัตว   อันเปนรูปแบบลายทีน่ิยมมากในกลุมชางเชียงใหม - ลําพนูในชวงพทุธศตวรรษที ่ 24  
เปนตนมา  อาจเทยีบไดกับงานแกะไมหนาบันอุโบสถวดัพระนอนมอนชาง  ลําพูน งานแรกสราง
ราว พ.ศ. 2339 17 ( ภาพที ่ 29, ลายเสนที่  30 )   

ขอมูลจากตํานานพืน้เมืองเชียงใหม     กลาวถงึงานซอมบูรณะกูแหงหนึง่ในวัดพระ
สิงห  ราว พ.ศ. 2360 ในสมัยพระเจาธรรมลังกา ไววา “ ...พระเปนเจาก็มาเล็งหนัยังกูลายวัดพระ
สิงหราม...เปนอันชราชินะคร่ําหยูดพงั  จิ่งมีอาชญาหือ้แสนวัดเปนเคลาขาวัดทัง้มวลขุดเอาดินและ
อิฐอันหยูดพังนั้นออก ...แลวก็ปฏิสังขรณเลิกสรางแปลงดีงามเปนปรกติกับบวรพทุธสาสนา...”18  

ดังนัน้ อาจกลาวไดวางานแรกสรางปราสาทโขงพระเจาหรือกูนอยแหงนี้คงอยูในชวง
พุทธศตวรรษที่ 24 ลงมาแลว   

 

                                                      
14จิรศักดิ์  เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงใหม,151. ; อรุณรัตน  วิเชียรเขียว และ สมหมาย  เปรม

จิต, ผูแปล, รายชื่อวัดและนิกายสงฆโบราณในเชียงใหม, ( เชียงใหม : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2518 ),10 – 13.  
 15สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญไชย – ลานนา ,พิมพครั้งที่  2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ         
, 2549), 114. 

16จิรศักดิ์  เดชวงศญา, “จระนําเจดียลานนากอนพุทธศตวรรษที่ 22,” เมืองโบราณ  22, 2             
( เมษายน – มิถุนายน 2539) : 165 – 166. 

17จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม (เชียงใหม : เฌอกรีน 
, 2543), 90 – 91.  

 18อรุณรัตน  วิเชียรเขียว  และเดวิด เค. วัยอาจ,ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม , พิมพคร้ังที่  2 
(เชียงใหม  :  ซิลคเวอรมบุคส , 2543),199. 
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1.1.4 ปราสาทโขงพระเจาในอุโบสถสองสงฆ   วัดพระสงิห 
ในชวงพทุธศตวรรษที่ 24  เปนชวงแหงการฟนฟบูานเมอืง  บทบาทของปราสาทโขง

พระเจายังคงมีอยูอยางตอเนื่อง  หลักฐานสาํคัญคือปราสาทโขงพระเจาในอุโบสถ วัดพระสิงห 
เชียงใหมที่ยอนกลับไปใชแบบแผนเดิมทีม่ีอยูกอนหนานั้นมาปรับปรุง   เชื่อวาการสถาปนาอุโบสถ
แหงนี้คงสอดคลองกับจากจารึกวัดพระสงิห    พ.ศ. 2355  กลาวถงึพระเจากาวิละ เจาเมือง
เชียงใหม สรางอุโบสถและปราสาท19  (ลายเสนที ่ 31 ) 

รูปแบบสถาปตยกรรมไมปรับเปลี่ยนไปมากนัก แตงานประดับบางสวนไดปรับเปลี่ยน
ไปอยางมาก  โดยเฉพาะประเด็นประติมากรรมเทวดาที่มุมเรือนธาต ุ  ปรากฏสวมกรองศอและ
สรอยสังวาลซึง่ไมพบมากอนหนาเลยในเทวดาลานนา  ตลอดจนปรับเปลี่ยนผานุงไปเปนงาน
ประดับที่มีรูปใบหนายักษรวมอยูดวย  รูปแบบนี้เปนรูปแบบเฉพาะกลุมชางเชียงใหมกลุมนี้เทานั้น   

การสวมกรองศอและสรอยสังวาลในรูปเทวดา อาจสะทอนถึงรูปแบบศิลปะภายใต
อํานาจจากราชสํานกัรัตนโกสินทร  สวนหนึ่งอาจมีเหตุผลมาจากการพระราชทานเครือ่งยศ เครื่อง
ทรง เห็นจากรายการสิ่งของบางประการที่ราชสาํนักพระราชทานใหเจาเมืองเชียงใหมที่
ประกอบดวย  “...พระมงกุฎ  สรอยสังวาน...”20  เปนตน ( ภาพที ่30 , ลายเสนที ่32 ) 

 
อาจกลาวไดวา รูปแบบปราสาทโขงพระเจาในกลุมเมืองเชียงใหมในชวงปลายพทุธ

ศตวรรษที่ 21 – 24 นั้น ไมปรับเปลี่ยนไปมากนัก  เอกลักษณสําคัญประการหนึ่งคอื การยอนกลบั
ไปเลียนแบบงานชางเดิมมาปรับใชอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงพุทธศตวรรษที่ 24 
นอกจากนัน้  การสืบเนื่องภายในทองถิ่นยังพบหลักฐานอีกหนึง่คือปราสาทโขงพระธาตุวัดบาน
ตาล  เมืองฮอด  เชียงใหม  เชื่อไดวาคงสบืเนื่องแนวความคิดและรูปแบบจากปราสาทโขงพระธาตุ
จอมทอง21  ( ลายเสนที ่33, ภาพที ่ 31, 32  ) 

 
 

                                                      
19ฮันส  เพนธ   ,พรรณเพ็ญ  เครือไทย และ ศรีเลา เกษพรหม, “จารึกวัดพระสิงห  พ.ศ. 2335,”   

ประชุมจารึกลานนา เลม 4 : จารึกในพิพิธภัณฑฯ เชียงใหม ( เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม  , 2543),164. 

20อรุณรัตน  วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ,ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม,203. 
21ศุภชัย  ใจชุมอก,ตํานานบานตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม ,เอกสารรายงาน โครงการวิจัยเขต

เศรษฐกิจวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน  สํานักงานกองทุนสนับสนุนกาวิจัย ( สกว.), 2550. ( เอกสารอัดสําเนา )  
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 1.2 กลุมนครลําปาง 
1.2.1  ปราสาทโขงพระเจาวัดเวยีงเถิน 
ปราสาทโขงพระเจาแหงนี ้ คงเปนงานสืบเนื่องจากปราสาทโขงพระเจาลานทอง   

รูปแบบที่เดนชัดคือการไมทาํเสาประดับมมุและการซอนชั้นจําลองเรือนธาตุสองช้ัน มีประเด็นที่นา
พิจารณาประการหนึ่งคือ จระนําปราสาทโขงพระเจาวัดเวียงเถนิ         ปลายกรอบเปนรูปกนิร - 
กินรี ( ภาพที ่ 23, 24  ) ซึ่งแนวความคดิการประดับรูปกินรีรวมกรอบซุมจระนาํไดปรากฏมากอน
แลวในศิลปะพมา – พุกาม ดังเหน็ไดจากกินรีงานจิตรกรรมที่เปนกรอบจระนําใน พยาโตงส ูกูพยา 
(bk]1;oHk;ql)22   ( ลายเสนที ่ 29  ) 

แมจะพบรูปกนิร – กินรีมากอนแลวในศิลปะลานนา ดังเชนในรอยพระบาทประดับมุก
วัดพระสิงห23 แตทวามักแสดงทากางปกคลายทาฟอนรํา   แตกตางจากในศิลปะพมา – พุกามที่
มักประคองอญัชลีเสมอ  ซึ่งรูปแบบหลงันี้ปรากฏในจระนําศิลปะสโุขทัย ดังเชน เจดียประจําดาน
ทิศตะวนัออก  วัดพระศรีมหาธาต ุ สุโขทยั24 ( ภาพที่  25 ) หลักฐานรูปกนิร – กนิรีที่ใชประดับซุม
จระนําในศิลปะลานนา พบเฉพาะกลุมนครลําปางเทานัน้  

รูปแบบที่ใกลเคียงกับกนิร – กนิรีปราสาทโขงพระเจาวัดเวียงเถนิ คือกนิรีจากซุมประตู
โขงวัดไหลหิน การสรางวัดโดยพระมหาเกสรปญญโญ ในพ.ศ. 222625 ( ภาพที ่ 26 )  หาก
พิจารณาถึงความสัมพนัธระหวางกลุมสงฆดังสะทอนอยูในตํานานคอื พระมหาเถรสังฆถิตยวัด
เวียงเถนิ กับพระมหาเกษรปญโญวัดไหลหิน26  เชื่อไดวาคงมีความสมัพันธทางงานชางกนัอยูไม
นอย  ดังนั้นปราสาทโขงพระเจาวัดเวียงเถินจงึเปนหลักฐานสาํคัญของปราสาทโขงพระเจาที่มีอายุ
ในชวงพทุธศตวรรษที่ 23   

 

                                                      
22Claudine Bautze – Picron, The Buddhist  Murals of  Pagan (Bangkok : Orchia Press 

,2003),127. 
23ฮันส  เพนธ. “พระพุทธบาทที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม,”  ศิลปากร 18, 5  ( มกราคม 

2518) : 49 – 55. 
24สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540), 91. 
25พรรณเพ็ญ เครือไทย  , ชัปนะ  ปนเงิน  และ ศราวุธ  ศรีทา, “ จารึกวัดไหลหิน พ.ศ. 2226, ”  

ประชุมจารึกลานนา เลม 7 : จารึกในจังหวัดลําปาง ( เชียงใหม :  คลังขอมูลจารึกลานนา  สถาบันวิจัยสังคม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2547),90 – 91.  

26ศักดิ์ รัตนชัย,ประวัติวัดปาตันกุมเมือง ( ลําปาง : สมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมจังหวัด 
ลําปาง, 2529),3 – 4. 
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1.2.2 ปราสาทโขงพระเจาในวหิารจามเทวี  วัดปงยางคก 
เห็นไดจากปราสาทโขงพระเจาแหงนี้  แสดงรูปแบบงานชางทองถิ่นอยางมาก  โดยตดั

สวนหลังคาลาดใหเหลือเฉพาะการซอนชัน้เรือนธาตุ   เชื่อไดวารูปแบบจากวัดปงยางคกนี้   นาจะ
ตอเนื่องไปยงัวัดปาตันกุมเมืองและรวมถงึซุมประตูโขงวัดปงสนุก ในเวยีงนครลําปาง สรางขึน้ใน
สมัยครูบาโนชยัธรรมจินดามนุี ราวพ.ศ. 240227  และทานไดบูรณะวัดปาตันกมุเมืองในราวพ.ศ. 
243028  ชวงปลายพทุธศตวรรษที่ 24 ถึงตนพทุธศตวรรษที่ 25  นับเปนระยะของงานชางพื้นบาน
อยางแทจริง   

 
อาจกลาวไดวา รูปแบบปราสาทโขงพระเจาในกลุมนครลําปางในชวงปลายพทุธ

ศตวรรษที่ 21 – 24 นั้น  มกีารสืบเนื่องนอยกวาเมืองเชยีงใหม  ส่ิงทีป่รับเปลี่ยนไปเล็กนอยในชวง
พุทธศตวรรษที่ 24  เปนตนมาคือ  การซอนชั้นเรือนธาตุที่ตัดหลังคาลาดออก 

 
 

                                                      
27พระครูโสภิตขันตยาภรณ, ประวัติวัดปงสนุกและประวัติ,บันทึกประจําปของพระอาโนชัยธรรม

จินดามุน ี ( ลําปาง : สหกิจการพิมพ, 2539),12. 
28 เร่ืองเดียวกัน,17. 
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ภาพที่   23  ปราสาทโขงพระเจา วัดเวียงเถิน  นครลําปาง 
 

ภาพที่  24 กินนร - กินรีประดับกรอบจระนําปราสาทโขงพระเจา  วัดเวียงเถิน 
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ลายเสนที่    29    กินร – กินรี จากจิตรกรรมพยาโตงสู กูพยา (bk]1;oHk;ql)  
ที่มา : อุมาพร เสริฐพรรณนึก. “ การศึกษาประตูโขงแบบลานนาในจังหวัดลําปาง (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  บัณฑิตวิยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
, 2540),227. 

ภาพที่ 25 กินร – กินรี ประดับกรอบจระนําเจดียประจําดาน  วัดมหาธาตุ  สุโขทัย 

ภาพที่  26 กินร - กินรีประดับกรอบจระนําประตูโขง วัดไหลหิน  นครลําปาง 
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ภาพที่   27   ปราสาทโขงพระเจา ( กูนอย )  วัดพระสิงห   เชียงใหม 

ภาพที่ 28   กูเฮอืงราง    ลําพูน 
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ภาพที่  29 เทคนิคแกะสลักไมเปนโครงนูนปูนปน  จระนํากูนอย  วัดพระสิงห   

ลายเสนที่    30 ลายกรอบวงโคงเชื่อมตอแบบเงื่อน  ปูนปนประดับ หนาบันวหิาร 
วัดพระนอนมอนชาง  ลําพูน 

ที่มา :  ปรับปรุงจาก จิรศักดิ์  เดชวงศญา, ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม 
(เชียงใหม : เฌอกรีน , 2543), 91. 
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ลายเสนที่   31 ปราสาทโขงพระเจาในอโุบสถสองสงฆ  วัดพระสิงห 
ที่มา : เกษม  ชํานาญดี,“มณฑปปราสาทลานนา” (สารนิพนธประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชา
สถาปตยกรรมไทย  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2520 ), 175. 
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ภาพที่  30 เทวดาประดับมุมเรือนธาตุปราสาทโขงพระเจาในอโุบสถสองสงฆ    
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ลายเสนที่    32 เทวดาประดับหอไตร   วัดพระสิงห 
ที่มา :  จิรศักด  เดชวงศญา   วรลัญจก บุณยสุรัตน  และยุวนาฎ  วรมิศร. หอไตรวัดพระสิงห  
: ประวัติลักษณะศิลปกรรมและแนวทางการอนุรักษ ( เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539),78, ลายเสนที่ 94. 
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ลายเสนที่    33 ปราสาทโขงพระเจา  วัดปงยางคก นครลําปาง 
ที่มา : สามารถ  ศิริเวชพันธ และคณะ, วิหารโถง ซุมโขง สกุลชางลําปาง (เชียงใหม :  โครงการวิจัย
สถาปตยกรรมลานนา  สถาบนัวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534 ), 75. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
82

 
ภาพที่  32  ปราสาทโขงพระเจา   วัดบานตาล   เชียงใหม 

ภาพที่   31  ปราสาทโขงพระเจา   วัดปาตันกมุเมือง    นครลําปาง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
83

1.3 ปราสาทโขงพระเจาในยคุฟนฟูบานเมือง : ขอสังเกตบางประการ 
ประเด็นแรก อุโบสถสองสงฆ : ผังและการเปลี่ยนตําแหนงปราสาทโขงพระเจา 
ระยะฟนฟเูมืองเชียงใหมในสมัยพระเจากาวิละเปนตนมา การสรางอโุบสถในวัดพระ

สิงหนาจะสะทอนนัยยะของการฟนฟูคณะสงฆดวย  เนื่องจากมจีัดการเปนหมวดอุโบสถหรือใน
กลุมสงฆหนึ่งจะใชอุโบสถรวมกนั29  อยางนอยที่สุดหลักฐานจากรายชือ่วัดและนิกายสงฆในเมือง
เชียงใหมที่รวบรวมขึ้นราว พ.ศ.2440 กลาววาหมวดอุโบสถวัดพระสงิหประกอบ ดวยวัด 15 วัด30 

เอกสารทางประวัติศาสตรบางฉบับระบุชือ่เรียกอุโบสถแหงนี้วา “อุโบสถภิกษุณ”ี      
หรือ “ อุโบสถภิกขุณี ”31 นกัวชิาการบางทานจึงตัง้ขอสังเกตวาตัวอโุบสถมีทางขึน้ 2 ดานคือ ดาน
ใตเปนทางขึ้นของพระสงฆ ดานเหนือเปนทางขึน้ของภิกษุณ3ี2 ผลจากการวิจยัครั้งนี้มีประเดน็ที่
เห็นแตกตางคอื 

การวางแนวอโุบสถเปนแกนหลักของวัด หรือการวางอโุบสถในแนวขวางไมปรากฏมา
กอนในวัฒนธรรมลานนา  แตสืบทอดอยูในวัฒนธรรมอยุธยาตอนปลายและไดรับความนิยมอยาง
มากในวัดหลวงของราชธานกีรุงเทพฯ ชวงรัตนโกสินทรตอนตน    โดยเฉพาะอยางยิง่ในรัชกาลที่ 3  
ดังเหน็ไดจากผังวัดสุทัศนเทพวราราม     ซึ่งรัชกาลที ่3 โปรดใหสรางอุโบสถเพิม่เตมิตามแผนผงัที่
เชื่อวานาจะมกีารออกแบบไวในรัชกาลกอน ( รัชกาลที่ 2) 33 เปนไปไดหรือไมวา  การวางผงัอุโบสถ
ในวัดพระสงิหนี้ สวนหนึ่งอาจเกีย่วของกับเร่ืองพื้นที่ และอีกสวนหนึ่งนาจะไดรับอิทธิพล
แนวความคิดจากการวางผงัอุโบสถในวฒันธรรมรัตนโกสินทรตอนตนเขามา ( แผนผังที่  5 ,6 ) 

การปรับผังอุโบสถใหเปนแนวขวางนี้เองที่นาจะ สงผลใหองคปราสาทตองประดิษฐาน
ในตําแหนงกลางอุโบสถ   อันเปนที่อาจเปนทีม่าของขอสันนิษฐานถงึการแบงพืน้ทีภ่ายในอโุบสถ
วา  อาจจะเกีย่วของกับภิกษุณี  อยางไรก็ดี โคลงพืน้วดัพระสิงหไดกลาวถงึ  การเฉลิมฉลองวหิารที่
สรางโดยนางนอยอั่ว  ความวา 
                                                      

29อรุณรัตน   วิเชียรเขียว, โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดลานนา ( เชียงใหม : แสงศิลป             
, 2549),157 – 161.  

30อรุณรัตน  วิเชียรเขียว และ สมหมาย เปรมจิตต, ผูแปล, รายชื่อวัดและนิกายสงฆโบราณใน
เชียงใหม  ,10 – 13. 

31อรุณรัตน  วิเชียรเขียว  และเดวิด เค. วัยอาจ,ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม,200. 
32อรุณรัตน  วิเชียรเขียว, โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวัดลานนา,161.  
33ศักดิ์ชัย สายสิงห,รายงานการวิจัยเรื่องพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวกับพระราชศรัทธา

ปณิธานในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา ( กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  คณะ
โบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547 ), 36.   
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( 200 ) พระหารหลังหนึ่งนั้น เหนือหมุน 
รอยรางเฉลิมมีบุญ   รูปหมั่ว 
สมบัติเผื่อปลายปนุ   ทําแตง  ทานเอ 
นามชื่อนางนอยอั่ว   ออนสรางโสภิณ3ี4   
 
เปนไปไดหรือไมวา นามผูบริจาคสรางอาจเปนที่มาของชื่ออุโบสถภิกษุณี   

มากกวาการสรางอุโบสถขึ้นเพื่อใชสังฆกรรมรวมกันระหวางภิกษุณีและพระสงฆ   แตการ
แบงพื้นที่ภายในออกเปนสองสวนั้น  นาจะเปนผลจากการวางผังอุโบสถและการปรับ
ตําแหนงปราสาทโขงพระเจาเพื่อใหสอดคลองกันมากกวา 

 
ประเด็นที่สอง งานปูนปนประดับกระจก 
งานปนูปนประดับกระจกในปราสาทโขงพระเจา นาจะสื่อถึงงานชางในระยะหลงัลง

มาแลว กระจกที่ใชประดับ สวนใหญเรียกวากระจกจนืหรือกระจกเกรยีบ ฯลฯ ซึง่มทีี่มาจากกระจก
เงาประเภททีเ่กิดจากการนาํเอากระจกแกวมาฉาบดานหลัง ดวยสารจําพวกปรอท ( Mirrer )35 

งานประดับกระจกเห็นไดอยางชัดเจนในรชักาลที่ 3 แหงแผนดนิรัตนโกสนิทร ซึ่ง
อาจจะใชกระจก 2 ประเภทคือ กระจกแกวนาํเขาจากจีน และกระจกเกรียบนําเขาจากอนิเดียหรือ
บางสวนจากพมา  และทรงสถาปนา “ กรมชางกระจก ” ทัง้ยงัพระราชทานกระจกไปตามวัดที่
เจานาย ขุนนาง คหบดีสรางขึ้นในสมัยนัน้ เชื่อวาคงสบืเนื่องมาในรัชกาลที่ 4 ดวย เหน็ไดจากการ
ผลิตกระจกเกรียบหรือกระจกจืนไดสําเร็จ แตหลังจากนัน้ก็ขาดการสบืทอด  จนกระทั่งหมดความ
นิยมกระจกจนืลงหันมาใชกระจกแผนหนาแทน36 

เปนทีน่าสังเกตวา ในระยะใกลเคียงกับงานประดับกระจกของกษัตริยแผนดนิ
รัตนโกสินทร ( ร.3)   ในรัชกาลพระเจาภะจีดอ  แหงราชวงศคอนบอง  เมืองมัณฑเลย  พมาปรากฏ

                                                      
34พรรณเพ็ญ เครือไทย, ผูแปล, โคลงพื้นวัดพระสิงห ( เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม, 2539 ), บทนํา, 51, 54. 
35พัชรี  สาริกบุตร, เทคโนโลยีสมัยโบราณ  เครื่องมือหิน  งานโลหะ   เครื่องปนดินเผา  แกวและ

ลูกแกว ( กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523 ),76. 
36เกียรศักดิ์  โชติชูตระกูล, “งานประดับกระจก,” ศิลปวัฒนธรรมไทย เลม 6  : ศิลปกรรมกรุง

รัตนโกสินทร ( กรุงเทพฯ  : กรมศิลปากร,2525) , 61 – 62.  
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พระราชนิยมใชกระจกเงาประดับปราสาทราชวงัเชนกนั37 แตจากการศึกษาของสทิธิพร  เนตรนิยม
กลาววาไมพบวาการใชกระจกเงาประเภทเครื่องเคลือบหรือกระจกเกรียบเลยในงานชางพมา38  

แมยังไมมหีลกัฐานที่ชัดเจนนักวา ในชวงพุทธศตวรรษที่ 24  เปนตนมา มีการผลิต
กระจกจนืขึ้นใชเองในกลุมชางลานนาหรือไม  แตเราอาจสนันิษฐานไดวาการประดับกระจก
รวมกับงานปนูปนลานนาในชวงดังกลาว อาจเกี่ยวของทัง้จากราชสํานักรัตนโกสินทรและราช
สํานักพมา เชือ่ไดวาชางลานนานาจะนํากระจกจนืสวนหนึง่มาจากราชสํานกัสมัยรัตนโกสนิทร  ดัง
เห็นไดจากสิ่งของที่รัชกาลที ่ 1 แหงแผนดนิรัตนโกสนิทรพระราชทานใหเจาเมืองเชียงใหม หนึง่ใน
ส่ิงของนัน้ม ี“ ...กระจกหนกั 10 หาบ...ทองคําเปลว 5,000 แผน...”39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
37สิทธิพร  เนตรนิยม, “งานประดับในมัณฑเลย : ภาพสะทอนความสัมพันธและความเปลี่ยน 

แปลงทางสังคมและวัฒนธรรมพมา ระหวางสมัยราชวงศคองบองตอนปลายถึงส้ินสมัยอาณานิคม (พ.ศ. 2360 – 
2491 ),” ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
, 2546 ),89. 

38เร่ืองเดียวกัน,80.  
39อางถึงใน สรัสวดี  อองสกุล,ประวัติศาสตรลานนา, 301. 
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แผนผังที่ 5 การวางผังวัดสุทัศนฯ  กรุงเทพมหานคร 
ที่มา :    ปรับปรุงจาก ศักดิ์ชัย  สายสิงห. รายงานการวิจัยเรื่อง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
กับพระราชศรทัธาปณิธานในการสถาปนาวตัถุสถานในพระพุทธศาสนา  
( กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัตศิาสตรศิลปะ  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),37 . 

แผนผังที่ 6 ผังอุโบสถสองสงฆ  วัดพระสงิห    
ที่มา : ปรับปรุงจาก วรลัญจก  บุณยสุรัตน,วหิารลานนา ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543 ),147. 
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2. ความสมัพันธทางประวัติศาสตร 
2.1 ภูมิศาสตรประวัติศาสตร 

แหลงที่ตั้งของปราสาทโขงพระเจาในศิลปะลานนา ตั้งอยูในพืน้ที่ที่ราบแองวฒันธรรม
เชียงใหมและนครลําปาง   ในพืน้ที่แองเชยีงใหม – ลําพนู พบวาปราสาทโขงพระเจากระจายตวัอยู
ในที่ราบทางตอนใต  ซึง่มคีวามตอเนื่องถึงแถบตอนกลางไปถงึตอนใตของลุมแมน้ําวังในแองนคร
ลําปางดวย40 ( แผนทีท่ี่ 2 ) เนื่องจากบริเวณนี้มีลําน้ําสาขานําตะกอนมาทับถมมาก จนกลายเปน
ที่ราบดินตะกอนรูปพัด  ทาํใหเหมาะสมกบัการเพาะปลกู41  

ปจจัยทางภูมศิาสตรดังกลาว คงสอดคลองกับความสมัพันธทางประวัติศาสตรทีม่ีตอ
กันมาแลวอยางนอยตั้งแตวฒันธรรมหริภุญไชย  เหน็ไดชัดเจนจากผลการขุดคนในเมืองลาํพูนที่
พบชั้นดนิตั้งแตวัฒนธรรมหริภุญไชย42  สอดคลองกับช้ันดินจากการขุดคุนในนครลําปางทัง้จาก
เวียงพระธาตลํุาปางหลวง43และเวียงนครลาํปางหรือเวียงเขลางค44 

ปจจัยภูมศิาสตรประวัติศาสตร อาจเปนสวนหนึ่งในการเรียนรูงานชางที่
แสดงออกในปราสาทโขงพระเจาที่สืบทอดแนวความคิดอยูในกลุมเชียงใหม และนคร
ลําปางมาอยางตอเนื่อง   

 
2.2 ราชธานีเชยีงใหม : ศูนยกลางงานชาง 

ตนแบบปราสาทโขงพระเจา ไดปรากฏในราชธานีเชียงใหมกอนสืบเนือ่งในนครลําปาง
มาอยางตอเนือ่ง และปรากฏเฉพาะวัดหลวงหรือวัดสําคญัของชุมชน จึงอาจเกี่ยวของกับปราสาท
ในฐานะฐานนัดรศักดิ์ของผูสรางทีเ่ปนชนชั้นปกครองและพระเถระก็ได 

                                                      
40สรัสวดี  อองสกุล และคณะ, ชุมชนโบราณในแองเชียงใหม – ลําพูน,3. 
41นวลศิริ  วงศทางสวัสดิ์,ภูมิศาสตรกายภาพภาคเหนือของประเทศไทย ( เชียงใหม : ภาควิชา

ภูมิศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534), 34.  
42ผาสุข  อินทราวุธ, รายงานการวิจัยเรื่อง  การศึกษารองรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐาน

โบราณคดีในเขตจังหวัดลําพูนกอนพุทธศตวรรษที่ 19 ( กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536),69. 

43ภาสกร  โทณะวณิก, “ การศึกษาเมืองโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529),22. 

44หนวยศิลปากรที่ 5 นาน, รายงานเบื้องตน การขุดคนและขุดแตงกําแพงเวียงเขลางคนครบริเวณ
ประตูมา(ประตูมา)และชั้นวัฒนธรรมทางโบราณคดีบริเวณตอนบนเวียงเขลางคนคร,2550.(เอกสารอัดสําเนา) 
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ภายหลงัการฟนฟูบานเมือง เชื่อไดวาปราสาทโขงพระเจาไดปรากฏการสืบทอดหรือ
ยอนกลับไปเลยีนแบบงานชางเดิมอีกครั้งหนึง่  เนื่องจาก “ชาง”  หรือ “สลา”  เปนผูมีบทบาทมาก
ตองานเนื่องในพทุธศาสนา45 ดังเหน็ไดจากจารึกซอมแซมรอยพระบาทประดับมุก  วัดพระสิงห  
พ.ศ.2337  กลาววา “ ...จงึเรียกหาชางไม และชางแตมทั้งหลายมาแปลงปฏิสังขรณ...”46 

จารึกการสรางปราสาทโขงพระเจาและอโุบสถสองสงฆ  วัดพระสงิห  พ.ศ. 2355 
กลาววา “ ...ไดจายยงัเงนิหือ้เปนคา  รัก  หาง  คําปลวิ   แกวกระจก  หรดาล  น้าํออย  ปูน  เหลก็
...ตัง้ขันแกชาง  ทัง้มวลพรองเงนิ 107300...”47  อาจชี้ใหเห็นวาความสาํคัญของเมืองเชียงใหมยงัมี
บทบาทตอการฟนฟชูางหรืองานชางอีกดวย 
 

2.3 นครลําปาง : ฐานอาํนาจราชธาน ี
เมื่อพระเจาติโลกราชไดครองเชียงใหม พระองคใหความสําคัญกับนครลําปางมาก  

เห็นไดจากการพยายามเผยแพรแนวความคิดพุทธศาสนาลังกาวงศใหมของกลุมพระญาณคัมภีร  
ในระยะแรกยงัคงนับเนื่องอยูกับเมืองเชียงราย เชียงแสน พะเยา และนครลําปาง48 

หลังจากนั้นบทบาทของเมืองลําปางจงึมีความสาํคัญมากขึ้น ทัง้ในฐานะฐานอํานาจ
และภูมิศาสตรการทหาร ที่เปนจุดเชื่อมตออีกจุดหนึง่ระหวางเชยีงใหม – นครลําปาง – ศรีสัชนาลยั 
– สุโขทัย 49  ความสาํคัญในประเด็นดังกลาวอาจตอเนื่องมาถึงรัชกาลพระเมืองแกว ดังสะทอนอยู

                                                      
45ธนพร    แตงขาว ,“การศึกษาวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวลานนาจากจารึกลานนา” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจารึกภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร               
, 2548),165 – 168.  

46ฮันส  เพนธ   ,พรรณเพ็ญ  เครือไทย และศรีเลา เกษพรหม,  “ จารึกวัดพระสิงห พ.ศ. 2337 
บูรณะรอยพระบาท, ”  ประชุมจารึกลานนา  เลม 2 : จารึกพระเจากาวิละ พ.ศ. 2334 – 2357  ( เชียงใหม           
: คลังขอมูลจารึกลานนา  สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541), 50. 

47ฮันส  เพนธ   ,พรรณเพ็ญ  เครือไทย และศรีเลา เกษพรหม  , “  จารึกวัดพระสิงห พ.ศ. 2355 ,”
ประชุมจารึกลานนา  เลม 4 : จารึกในพิพิธภัณฑฯ เชียงใหม,164. 

48บําเพ็ญ  ระวิน , ตํานานมูลศาสนาญาณคัมภีรและตํานานพระมหาญาณคัมภีร (เชียงใหม : 
สถาบัน วิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539), 22. ; ประเสริฐ  ณ นคร และปวงคํา ตุยเขียว,ตํานานมูล
ศาสนาเชียงใหม เชียงตุง ( กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ, 2537 ), 7. 

49ชูศักดิ์  เสถียรพัฒโนดม, “ พัฒนาการของเมืองศรีสัชนาลัยตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ถึง
กลางพุทธศตวรรษที่ 22 ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),88. 
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ในตํานานสบิหาราชวงศที่กลาวถงึหมื่นปงยี่ขุนนางชาวเชียงใหม   เขามาในพืน้ที่ดงักลาวเพือ่
กวาดตอนเชลยชาวสโุขทัยและศรีสัชนาลยัไปเปนขา50 

ในชวงคาบเกีย่วระหวางปลายพทุธศตวรรษที่ 21 ถึงครึ่งแรกพทุธศตวรรษที่ 22   
บทบาทชนชั้นปกครองในนครลําปางกลับมาหนนุกษัตริยแหงราชธานเีชียงใหมอีกครั้งหนึ่ง  เหน็ได
จาก กลุม”เจาหมืน่สามลานอายเจาเมอืงนคร” เปนกลุมที่ไปอาราธนาพระเจาไชยเชษฐาธิราช  
จากหลวงพระบาง ลานชางมาปกครองเชยีงใหม51 

ความสัมพันธระหวางเชยีงใหม – ลําพูน และนครลําปาง ยังกลับมามีบทบาทอีกครัง้
ในชวงฟนฟูบานเมือง  เห็นไดวาเชื่อสายราชวงศเจาเจ็ดตนนัน้มทีี่มาจากกลุมนครลาํปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

50สมหมาย เปรมจิตต, ตํานานสิบหาราชวงศ ฉบับสอบชําระ ( เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540), 92 – 93. 

51อรุณรัตน  วิเชียรเขียว  และ เดวิด เค. วัยอาจ, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ,111 – 112.  
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แผนผังที่ 2 ภูมิศาสตรลานนา  เนนกลุมเมืองในเขตลุมน้ําปง – วัง  
ที่มา : ปรับปรุงจาก นวลศิริ  วงศทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตลานนา ( เชียงใหม : ภาควิชา
ภูมิศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528),7,10. 
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3 ความสมัพันธทางวัฒนธรรม 
3.1 พระธาตุจอมทอง : การโยงใยกลุมชน 

พระธาต ุพระบาท และพระศรีมหาโพธิ ์ เปนสัญลักษณแหงความบริสุทธิ์ของพระองค
ที่ยงัดํารงอยูใหเคารพบชูา52  ความเชือ่ดังกลาวยงัคงนับเนื่องอยูในวัฒนธรรมลานนา  จาก
หลักฐานจารึกหลักที ่2 จารึกวัดศรีชุม  สุโขทัย   กลาวถงึพระธาตุในลาํพนูและแพร อาจสะทอนให
เห็นวาอยางนอยในชวงพทุธศตวรรษที่ 20 ความเชื่อเร่ืองพระธาตุคงไดรับการสถาปนาหรือเปนที่
รับรูกันแลวในวัฒนธรรมลานนา53 

ตํานานพระบาทและพระธาตุ ไดถูกนํามาตอบสนองความเชื่อเร่ืองพระธาตุของผูคน
อยางชัดเจนในชวงพทุธศตวรรษที่ 21  สอดคลองกับตํานานพระธาตุจอมทองไดอางอิงถึงการ
ประดิษฐานพระธาตุในรัชกาลพระเมืองแกว54 เปนไปไดหรือไมวา  การสถาปนาพืน้ทีพุ่ทธศาสนา
สําคัญในเขตลุมน้ําปงทางตอนใต  โดยโยงใยความศรัทธาพระธาตุข้ึนภายใตบริบทของตํานาน 
อาจจะเปนสวนหนึ่งทีท่ําใหเกิดการสถาปนาปราสาทโขงพระธาตุจอมทองขึ้น  

เธียรชาย  อักษรดิษฐ     กลาววาพระธาตุจอมทอง  เชยีงใหม    ไดถกูปฏิบัติบูชาตาม
แบบสุคันธเจดีย  โดยมพีิธอัีญเชิญพระธาตุที่บรรจุภายในปราสาทออกมาสรงน้ํา และแหอัญเชิญ
เฉกเชนเดียวกบัวิธีปฏิบตัิพระทนัตธาตหุรือพระเขี้ยวแกวในวฒันธรรมลังกา55( ภาพที่  33 ) 

บทบาทของพระธาตุจอมทอง ไดมีสวนโยงใยกลุมคนทีห่ลากหลายเชื่อชาติอีกครั้ง
หนึง่ในชวงฟนฟูเมืองเชียงใหม  ดังเห็นไดจาก ในรัชกาลพระเจากาวลิะ ราว พ.ศ. 2348 มีการ
อัญเชิญพระธาตุจอมทองเขามาประดิษฐานในเวยีงเชยีงใหมเพื่อใหผูคนสักการบูชา   “ ...จึงให
ชางทั้งหลายสรางแปลงแตงปราสาท  แลวใสสุวรรณคําแสงใส  จิตรกรรม  กระทาํลายดอกวัลยบวั

                                                      
52สุภาพรรณ ณ บางชาง,พุทธธรรมที่เปนรากฐานสังคมไทยกอนสมัยสุโขทัยถึงกอนการเปล่ียน 

แปลงการปกครอง (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2536), 47. 
53มณวิภา เจียจันทรพงษ, “การศึกษาเอกสารเรื่องตํานานพระบาทและพระธาตุ” ( วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522),129 – 130. 
54เธียรชาย  อักษรดิษฐ, รายงานการวิจัยเรื่อง ตํานานพระเจาเลียบโลก : การศึกษาพื้นที่ทางสังคม

และวัฒนธรรมลานนา ( เชียงใหม : ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548) ,7,21. 
55เธียรชาย  อักษรดิษฐ, “ชุธาตุ : บทบาทและความหมายของพระธาตุในอนุภูมิภาคอุษาคเนย  

กรณีศึกษาความเชื่อเรื่องพระธาตุปเกิดในลานนา ”  ( วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิภาคศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545 ), 35. 
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รมวล...จึงนิมนัตนาพระพุทธธาตุเจาองคประเสริฐในอังครัฏฐดอยทองมาเมตตา  ไดสถิตพระตํา
นงค  ทรงในสวุรรณปราสาท  ทากลางปงไชย วนันั้นแล...”56 

  
3.2 พิธีพุทธาภิเษกกับปราสาทโขงพระเจาลานทอง : โพธิบลัลังกแหงความศรัทธา 

มณี พยอมยงค กลาววา เนือ้หาของพิธีกรรมคือหวงเวลาทีพ่ระพทุธองคกําลังจะตรสัรู
บรรลุสัมโพธญิาณเขาสูภาวะพระพทุธเจา   ยงัอางอิงขอคิดเห็นของ ดร.โดนัล ชแวเรอร  ที่กลาววา
การอบรมสมโภชพระพทุธรปูนี้ คลายคลงึกับพิธีเทวาภิเษกของพราหมณในอนิเดียมาก เปนไปได
หรือไมวา  ลานนาอาจรับจากอินเดียผานลงักา57 

ม.ล. สุรสวัสด์ิ   สุขสวัสด์ิ  อางอิงขอเขียนของ Schroeder กลาววาพิธเีบิกพระเนตรใน
ศรีลังกาใหความสําคัญกับข้ันตอนการใสนยันตาพระพทุธรูปหรือการสลักหรือการแตมสีตาและยัง
พบพิธกีรรมอีกมากที่เกี่ยวเนื่องกบัพระพทุธรูปเชนพิธีสรงน้ําพระพุทธรูปเปนตน  58  

เธียรชาย  อักษรดิษฐ กลาววาพิธีดังกลาวเปรียบเสมือนการการยกสถานภาพจาก
ภาวะปกติใหเกิดความบริสุทธิ์และพิเศษ   ในพิธกีรรมยังใหความสาํคัญกับพื้นที่คอื  การกําหนด
พื้นที่ศักดิ์สิทธิใ์หเปนปริมณฑลแหงพระพทุธเจา โดยสมมติใหองคพระประธานเสมือนเปนองค
พระพทุธเจาขณะกําลงัตรัสรู59 

หลักฐานจากชินกาลมาลีปกรณ ไดกลาวถงึการอภิเษกพระสงิหในรัชกาลพระ
เจากือนา  แสง มนวทิูร    สันนิษฐานวาหมายถงึการพุทธาภิเษกพระพทุธรูปหรือพิธีสวดเบิกใน
วัฒนธรรมลานนา60 เปนไปไดหรือไมวา  แนวความคิดการพทุธาภิเษกพระพุทธรูป อาจปรากฏมา
ข้ึนในระยะแรกการสถาปนาพระพทุธรูปสําคัญในวัฒนธรรมลานนา 

                                                      
56ฮันส  เพนธ  ศรีเลา  เกศพรหม  และศราวุธ  ศรีทา,” จารึกเชียงใหม พ.ศ. 2348  อัญเชิญพระ

ธาตุจอมทองมาเชียงใหม ” ประชุมจารึกลานนา เลม 2 : จารึกพระเจากาวิละ พ.ศ. 2334 – 2357  ,157. 
57มณี พยอมยงค, ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย ( กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529),106. 
58Ulrich  von  Schroeder, Buddhist  Sculptures   of  Sri  Lanka ( Hongkong : Visual  

Drama  Publications,1990 ),38 – 41.  อางถึงใน   หมอมหลวง  สุรสวัสดิ์   สุขสวัสดิ์  และฮันส  เพนธ, รายงาน
การวิจัยเรื่อง พุทธศิลปะในนิกายสีหฬภิกขุ  ค.ศ.1350 – 1550 ( ราว พ.ศ.1900 – 2100 ) ศึกษาจากพระพุทธ
สิหิงคและพระพุทธรูปที่มีจารึกในประเทศไทย (เนนลานนา) ( เชียงใหม : คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
,2548 ),71 – 74.  

59เธียรชาย  อักษรดิษฐ, “ชุธาตุ : บทบาทและความหมายของพระธาตุในอนุภูมิภาคอุษาคเนย  
กรณีศึกษาความเชื่อเรื่องพระธาตุปเกิดในลานนา,” ,364 – 365.  

60พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ (พระนคร : มิตรนราการพิมพ,2510),118. 
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พิธีพทุธาภิเษกนี้ยงัปรากฏอยางตอเนื่องในวหิารหลวง  วัดพระธาตุลําปางหลวง   หรือ
เปนที่รับรูวา “ สวดเบิก ”  หากคาํนงึถึงปราสาทโขงพระเจาลานทองในตําแหนงปริมณฑลแหง
พระพทุธเจาแลว อาจสอดคลองกับเนื้อหาของบทสวดที่กลาวถงึการออกมหาภิเนษกรมณ  บท
ปฐมสมโภธิกถา  บทธัมมจกักัปปวัตนสูตร  และบทสวดเบิกพระเนตร61 ฯลฯ   

อาจกลาวไดวาความหมายของพิธีกรรมดงักลาว สวนหนึง่นาจะตอบสนองกับรูปแบบ
อันเปนนามธรรมของปราสาทโขงพระเจา เพื่อชวยสื่อความหมายถงึโพธิบัลลังกของพระพุทธเจา
ในขณะกอนตรัสรูไดอีกประการหนึ่ง  ( ภาพที ่34, 35  ) 

                                                      
61พระครูสิริสุตาภิมณฑ( ศุภชัย  คําปน ) , “ การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรรมที่ใชในพิธีพุทธาภิเษก 

แบบลานนา,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย เชียงใหม,2545 ),117 – 145. 
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ภาพที่   33 การอัญเชิญพระธาตุออกจากปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง   
ที่มา : หมอมหลวง สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, “ “บันทึกแมน้ําปง : แมคกิลวารี – ฮอลเล็ท – เลอ เมย – 
พระราชชายา เจาดารารัสมี – สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,”  ใน โบราณคดีประชาชน 
:  บทบทการวจิยัตอทองถิ่นภาคเหนือ  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548 ),178. 
 

ภาพที่ 34 พระสงฆสวดบทพุทธาภิเษกในพิธีสวดเบิก   ในวิหารวัดพระธาตุลําปางหลวง
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ภาพที่  35 ปราสาทโขงพระเจาลานทอง  ภาพสะทอนปริมณฑลแหงความศักดิ์สิทธิ์ 
  และโพธิบัลลังกในพิธีสวดเบกิ    
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 เมื่อราชธานีเชยีงใหม ไดสถาปนากลุมพระพุทธรูปสําคญัในวัฒนธรรมลานนา    
โดยเฉพาะอยางยิง่พระสิงห  พระแกวมรกต  และพระแกนจันทน  ซึง่ประดิษฐานพรอมกันในชวง
กลางพทุธศตวรรษที่ 21 อาจเปนเหตุผลหนึง่ในการสรางปราสาทใหประดิษฐานอยางเหมาะสม 
ผลจากการประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญในปราสาทจากราชธานีเชยีงใหม จึงสงผลใหเกดิ
แนวความคิดการสรางปราสาทโขงพระเจาในระยะตอมา  

 เพื่อเปนการเนนย้ําความสําคัญของพระพทุธรูปและพระธาตุใหชัดเจนยิ่งขึ้น  เชื่อได
วาระเบยีบการใชหลังคาเอนลาดผสมผสานกบัช้ันจาํลองเรือนธาตุ นาจะเกี่ยวของกับปราสาทใน
ศิลปะพมา – พุกาม  ผานการปรับปรุงจากชางลานนาเฉกเชนปราสาทโขงพระแกนจันทน  วัดเจด็
ยอด เมืองเชียงใหม   คงมีอิทธิพลตอรูปแบบปราสาทโขงพระเจาหรือปราสาทโขงพระธาตุในพื้นที่
เชียงใหมและนครลําปางอยางตอเนื่อง ดังเหน็ไดจากปราสาทโขงพระเจาลานทอง  วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง  นครลําปาง และปราสาทโขงพระธาตุจอมทอง  วัดพระธาตุจอมทอง  เชยีงใหม  
ปราสาททัง้สามแหงนี้ ลวนเปนตนแบบใหกับปราสาทโขงพระเจาในชมุชนใกลเคยีงอีกดวย 

 ในชวงพทุธศตวรรษที่ 24  อันเปนระยะของการฟนฟูบานเมือง บทบาทของปราสาท
โขงพระเจากย็งัคงรูปแบบและความหมายไวอยางชัดเจน  เนื่องจากการฟนฟูบานเมืองนี้ไดแสดง
ใหเหน็ถงึการฟนฟูงานชางดวย รูปแบบและแนวความคิดบางประการที่ปรากฏในปราสาทโขงพระ
เจาในชวงนี้ยงัสะทอนปริมณฑลอํานาจจากรัตนโกสนิทรอีกดวย 

 นอกจากนัน้ ปราสาทโขงพระเจา ยงัแสดงใหเห็นความสาํคัญของพิธกีรรมที่มตีอ
พระพทุธรูปและพระธาตุทีป่ระดิษฐานภายในโขงนัน้   สะทอนใหเหน็ถงึปฏิสัมพนัธระหวางผูคนใน
สังคมลานนากับวัฒนธรรมพุทธศาสนาทีม่ีงานศิลปกรรมเปนสวนเชื่อมโยง 

 อนึ่ง นาสนใจวาภายหลงัการฟนฟบูานเมอืงลานนาในชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 24 
เปนตนมา มีการฟนฟูงานชางอยางมากมาย และสะทอนรปูแบบความหลากหลายของกลุมคน  
และชวงกอนการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือในชวงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 25 ก็ปรากฏ
การตกตะกอนของรูปแบบศิลปะลานนาในอีกหวงเวลาหนึ่ง นาศึกษาตอไปวารูปแบบศิลปะที่
ปรากฏในชวงดังกลาวไดสะทอนมิติใดบางในสงัคมขณะนัน้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

97

บรรณานุกรม 
 
เอกสารชั้นตนที่ไมไดตีพมิพ 
ชัปนะ  ปนเงนิ.ผูแปล. ธรรมตํานานกุฏาคารมหาเจติยะหลวงกลางเวยีงเชยีงใหม.  

ฉบับวัดหมืน่ลาน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม เอกสารถายไมโครฟลม 
หมายเลข 78. 010.01L. 057 – 057 สถาบันวิจยัสังคม   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2550. ( เอกสารอัดสําเนา). 

 
เอกสารชั้นตนที่ตีพิมพแลว 
คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวตัิศาสตร  วัฒนธรรมและโบราณคดี. ประชุมศิลา 

จารึกภาคที ่3 .กรุงเทพฯ :  สํานักทาํเนยีบนายกรัฐมนตรี, 2508. 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชําระตํานานพื้นเมืองเชยีงใหม, ตาํนานพืน้เมืองเชียงใหม  

ฉบับเชียงใหม  700 ป .เชียงใหม : ศูนยวฒันธรรมจงัหวัดเชียงใหม, 2538. 
ชินวงศานุวัตร ( สิงโต  ชนิวโส ), พระครู  และหนานปวงคํา  ตุยเขยีว.วดัปราสาท  ต.ศรีภูมิ   

จ.เชียงใหม และบันทึกพระยาหลวงสามลาน .เชยีงใหม : โรงพิมพพระสิงห, 2508. 
ตํานานพระธาตุลําปางหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง  จ.ลําปาง. ลําปาง : จิตวัฒนาการพิมพ 

,2550. 
ตํานานพระบรมธาตุศรีจอมทอง. แปลโดย พระสวุรรณโมลี ( คํา  อฺคคปฺโญ )  

.ม.ป.ท., ม.ป.ป..      
บําเพ็ญ  ระวนิ. ปฐมสมโพธิกถาฉบับลานนา. เชียงใหม : ศูนยสงเสริมตํารา 

และเอกสารวชิาการมหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 2532.   
                .มลูสาสนาญาณคัมภีรและตํานานพระมหาญาณคัมภีร . เชยีงใหม  

: สถาบันวิจัยสังคม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม, 2539. 
ประชุมจารึกภาค 8 จารึกสมยัสุโขทัย .กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2548. 
ประชุมจารึกเมืองพะเยา .กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพมติชน, 2538. 
ประเสริฐ  ณ  นคร และคณะ.จารึกลานนา  ภาค 1 เลม 1 : จารึกจังหวัดเชียงราย  นาน   

พะเยา   แพร .กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งกรุพ, 2534. 
ประเสริฐ  ณ  นคร .โคลงนิราศหริภุญไชย .กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2548. 
พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐ .กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช   

, 2549 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

98

พรรณเพ็ญ เครือไทย ,ผูแปล.  โคลงพืน้วัดพระสิงห .เชียงใหม :  สถาบนัวิจยัสังคม   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2539. 

พรรณเพ็ญ  เครือไทย  , ชัปนะ   ปนเงิน  และ ศราวุธ  ศรีทา.  ประชุมจารึกลานนา เลม 7  
: จารึกในจงัหวัดลําปาง .เชยีงใหม :  คลังขอมูลจารึกลานนา  สถาบันวิจัยสงัคม  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,2547. 

พรรณเพ็ญ  เครือไทย  , อภิรดี  เตชะศิริวรรณ และ ศราวธุ  ศรีทา.ประชุมจารึกลานนา เลม 9 :  
จารึกในจงัหวดัแพร .เชียงใหม :  คลังขอมูลจารึกลานนา  สถาบันวจิัยสังคม   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2547. 

รัตนเถระปญญา ,พระ. ชินกาลมาลีปกรณ , แปลโดย ร.ต.ท. แสง  มนวทิูร. พระนคร  
: มิตรนราการพิมพ, 2510. 

สงวน  โชติสุขรัตน. ประชุมตํานานลานนาไทย ,เลม 1.กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2515. 
                .ประชุมตํานานลานนาไทย,  เลม 2 .กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรบริการ,2515. 
สมหมาย   เปรมจิตต. ตํานานสิบหาราชวงศ ฉบับสอบชาํระ .เชียงใหม : สถาบนัวิจยัสังคม   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2540. 
สรัสวดี   อองสกุล. หลักฐานประวัติศาสตรลานนาจากเอกสารคัมภีรใบลานและพบัหนงัสา  

.เชียงใหม : ภาควิชาประวัตศิาสตร  คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
, 2534. 

                .พืน้เมืองเชียงแสน .กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2546. 
                .พืน้เมืองนาน .กรุงเทพฯ : อมรินทรวชิาการ, 2539. 
                .ประชุมตํานานลําปาง .เชียงใหม : ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะมนุษยศาสตร   

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2548. 
โสภิตขันตยาภรณ,พระครู. ประวัติวัดปงสนุก และประวตัิ,บันทึกประจาํปของพระอาโนชัย 

ธรรมจินดามนุ ี.ลําปาง : สหกิจการพิมพ, 2539. 
อรุณรัตน  วิเชยีรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ. ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม , พิมพคร้ังที่  2 

.เชียงใหม  :  ซิลคเวอรมบุคส , 2543. 
ฮันส  เพนธ  , ศรีเลา  เกศพรหม  และศราวธุ  ศรีทา. ประชุมจารึกลานนา เลม 2  

: จารึกพระเจากาวิละ พ.ศ. 2334 – 2357 .เชียงใหม : คลังขอมูลจารึกลานนา   
สถาบนัวิจัยสงัคม  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 2541. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

99

ฮันส เพนธ   ศรีเลา เกษพรหม  และศราวุธ  ศรีกันธา.ประชุมจารึกลานนา  เลม 3 : จารึก 
ในพพิิธภัณฑฯ ลําพูน .เชยีงใหม : สถาบนัวิจยัสังคม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
, 2547. 

ฮันส  เพนธ   ,พรรณเพ็ญ  เครือไทย และ ศรีเลา เกษพรหม. ประชุมจารึกลานนา เลม 4  
: จารึกในพิพิธภัณฑฯ เชยีงใหม .เชียงใหม : สถาบนัวิจยัสังคม   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2543. 

ฮันส  เพนธ  ,พรรณเพ็ญ  เครือไทย  และ ศรีเลา  เกษพรหม. ประชุมจารึกลานนา เลม 5  
: จารึกในพิพิธภัณฑฯ นานและจารึกเมืองนานทีน่าสนใจ.เชียงใหม  
: สถาบันวิจัยสังคม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม, 2544. 

ฮันส  เพนธ  ศรีเลา  เกศพรหม  ศราวุธ  ศรีทา. ประชุมจารึกลานนา เลม 8 : จารึกใน 
จังหวัดเชียงใหม .เชียงใหม : คลังขอมูลจารึกลานนา  สถาบนัวิจยัสังคม  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2547. 

 
หนังสือ 
กรมศิลปากร.การขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตภาคเหนือ .ม.ป.ท.,2525. 
จําปา เยื้องเจริญ , เทิม มีเตม็   และคงเดช  ประพัฒนทอง. ศิลาจารึกในพพิิธภัณฑสถาน  

แหงชาติหริภุญไชย .กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ, 2522. 
จิรศักด  เดชวงศญา  , วรลญัจก บุณยสุรัตน  และยุวนาฎ  วรมิศร. หอไตรวัดพระสิงห  

: ประวัติลักษณะศิลปกรรมและแนวทางการอนุรักษ. เชยีงใหม: สถาบนัวิจยัสังคม  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2539. 

จิรศักดิ์  เดชวงศญา. พระเจดียเมืองเชยีงแสน .กรุงเทพฯ :โอ เอส.พร้ินติ้ง เฮาส จาํกดั ,2539. 
                . พระเจดียเมืองเชียงใหม  .เชยีงใหม : วรรณรักษ, 2541. 
                .ลวดลายปนูปนประดับโบราณสถานในเมอืงเชียงใหม .เชียงใหม : เฌอกรีน ,2543. 
ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  กรมพระยา. อธิบายระยะทางลองลาํน้าํพงิค 

ตั้งแตเชียงใหมจนถงึปากน้าํโพธิ์ .พระนคร : โรงพิมพโสภณพิพรรฒนาการ, 2474. 
(พิมพเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ  หมอมแชม  อดศิร   
ในพระเจาบรมวงศเธอ  กรมหลวงอดิศรอดุมเดช  ปมะแม พ.ศ. 2474). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

100

นริศรานุวัตวิงค , สมเด็จพระเจาบรมวงคเธอ  เจาฟา และ สมเด็จพระเจาบรมวงคเธอ   
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. สาสนสมเด็จ, เลม 2 .กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพคุรุสภา, 2505. 

                .สาสนสมเด็จ, เลมที่ 21.กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2515. 
นวลศิริ  วงศทางสวัสด์ิ. ภูมศิาสตรกายภาพภาคเหนือของประเทศไทย . เชียงใหม  

: ภาควิชาภูมศิาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2534. 
                .ชมุชนโบราณในเขตลานนา .เชียงใหม : ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2528. 
นันทนา  ชุติวงศ.  รอยพระบาทในศิลปะเอเชียใตและเอเชียอาคเนย .กรุงเทพฯ  

: เมืองโบราณ , 2533. 
ประเสริฐ  ณ  นคร.  ประวัตศิาสตรเบ็ดเตล็ด  รวมบทนพินธ “ เสาหลกัทางวิชาการ ”  ของ    

ศาสตราจารย  ดร.ประเสริฐ  ณ  นคร .กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. 
                . อักษร  ภาษา  จารึก  วรรณกรรม  รวมบทนพินธ “ เสาหลกัทางวิชาการ ”  ของ  

ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ณ นคร .กรุงเทพฯ :  มติชน, 2549. 
พัชรี  สาริกบุตร. เทคโนโลยีสมัยโบราณ  เครื่องมือหนิ  งานโลหะ   เครื่องปนดนิเผา  แกวและ 

ลูกแกว .กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี   
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2523. 

พิริยะ  ไกรฤกษ. ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย  ฉบับคูมือนักศกึษา .กรุงเทพฯ  
: อมรินทรการพิมพ, 2528. 

มณี  พยอมยงค.  ประเพณีสิบสองเดือนลานนาไทย .กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช , 2529. 
โยซิยูก ิ มาซูฮารา. ประวัติศาสตรเศรษฐกจิของราชอาณาจักรลาวลานชาง   

สมัยคริสตศตวรรษที่ 14 – 17  จาก “รัฐการคาภายในภาคพื้นทวีป”  
ไปสู “รัฐกึ่งเมอืงทา” .กรุงเทพฯ : มติชน , 2546. 

วรลัญจก  บณุยสุรตัน. วิหารลานนา . กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544. 
ศรีศักร  วัลลิโภดม. คนหาอดีตของเมืองโบราณ .กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538. 
                .ประวัติศาสตรโบราณคดีของลานนาประเทศ .กรุงเทพฯ : มติชน, 2545. 
ศักดิ์  รัตนชัย. ประวัติวัดปาตันกุมเมือง .ลําปาง : สมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม 

จังหวัดลําปาง, 2529. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

101

ศักดิ์ชัย  สายสิงห. ศิลปะลานนา เอกสารคําสอนกระบวนวิชา 317405 . กรุงเทพฯ  
:  ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  คณะโบราณคดี  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2546. 

ศุภชัย  ใจชุมอก. ตํานานบานตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม ,เอกสารรายงาน โครงการวจิัยเขต 
เศรษฐกิจวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน  สํานักงานกองทนุสนับสนนุกาวิจัย ( สกว.) 
, 2550. ( เอกสารอัดสําเนา ) 

สงวน   รอดบุญ .พทุธศิลปะลาว ,พิมพคร้ังที่ 2 .กรุงเทพฯ : สายธาร, 2545. 
สรัสวดี  อองสกุล และคณะ. ชุมชนโบราณในแองเชียงใหม – ลําพูน  . กรุงเทพฯ 

: อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จาํกัด, 2543. 
สรัสวดี  อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา,พมิพคร้ังที่ 2 .กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้ง 

แอนดพับลิชช่ิง, 2539. 
สันติ เล็กสุขุม.กระหนกในดนิแดนไทย, พมิพคร้ังที่ 3 .กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,2547. 
                .เจดีย : ความเปนมาและคาํศพัทเรียกองคประกอบเจดียในประเทศไทย  

,พิมพคร้ังที่ 4 .กรุงเทพฯ : มติชน, 2545. 
                .เจดียสมัยสุโขทยัที่วัดเจดียเจด็แถว .กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2534. 
                .ปรางคและลายปูนปนประดับวัดจุฬามณี  พษิณุโลก .กรุงเทพฯ  

: สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2539. 
                .ลวดลายปนูปนแบบอยุธยาตอนปลาย .กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้ง 

แอนดพับลิชช่ิง, 2532. 
                .วิวฒันาการของชั้นประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยธุยาตอนตน  

.กรุงเทพฯ : อัมรินทรการพมิพ, 2522. 
สันติ เล็กสุขุม.ศิลปะภาคเหนือ :  หริภุญไชย – ลานนา ,พิมพคร้ังที ่ 2 .กรุงเทพฯ  

: เมืองโบราณ, 2549. 
                .ศลิปะสุโขทัย .กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540. 
                .ศลิปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดนิ, พิมพคร้ังที ่2 .กรุงเทพฯ  

: เมืองโบราณ , 2544. 
สามารถ  ศิริเวชพนัธ และคณะ. วิหารโถง ซุมโขง  สกุลชางลาํปาง . เชียงใหม :  โครงการวิจยั 

สถาปตยกรรมลานนา  สถาบันวิจัยสงัคม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2534. 
สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หมอมเจา  และ สันติ เลก็สุขุม. เที่ยวดงเจดียที่พมาประเทศทาง 

ประวัติศาสตรศิลปะและวัฒนธรรม,พิมพครั้งที่ 2 .กรุงเทพฯ : มติชน, 2545. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

102

สุภัทรดิศ  ดิศกุล, หมอมเจา .ศิลปะในประเทศไทย, พิมพคร้ังที ่8 .กรุงเทพฯ  
: อมรินทรการพิมพ, 2528. 

                .ศลิปะอินเดีย,พมิพคร้ังที่ 4 .กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2545.  
สุภาพรรณ ณ บางชาง. พุทธธรรมที่เปนรากฐานของสังคมไทยกอนสมยัสุโขทัย 

ถึงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  .กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรงานวิจยั ฝาย
วิจัยจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั,2536. 

สุรพล  ดํารหิกลุ. ประวัติศาสตรและศิลปะหริภุญไชย .กรุงเทพฯ  : เมืองโบราณ, 2547. 
สุรศักดิ์  ศรีสําอาง.เมืองนาน  โบราณคดี  ประวัติศาสตรและศิลปะ .กรุงเทพฯ 

: อมรินทรพร้ินติ้ง กรุพ จํากดั,2530. 
สุรสวัสด์ิ  ศุขสวัสด์ิ, หมอมหลวง. โบราณคดีประชาชน :  บทบทการวจิัยตอทองถิ่นภาคเหนือ   

.กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548. 
สุรสวัสด์ิ  สุขสวัสด์ิ ,หมอมหลวง  และคณะ.วหิารลายคาํ : ประวัติความเปนมา  ลักษณะ   

และแนวทางการอนุรักษ . เชยีงใหม : โครงการวิจยัสถาปตยกรรมลานนา   
สถาบนัวิจัยสงัคม  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 2535. 

เสนอ   นิลเดช. ศิลปสถาปตยกรรมลานนา,พิมพคร้ังที่ 2 .กรุงเทพฯ :  เมืองโบราณ, 2539. 
อรุณรัตน  วิเชยีรเขียว  และสุรพล  ดําริหกลุ. วัดรางในเวยีงเชยีงใหม,พมิพคร้ังที่ 2  

.กรุงเทพฯ :  โอ.เอส. พร้ินติง้ เฮาส, 2539. 
อรุณรัตน  วิเชยีรเขียว และ สมหมาย  เปรมจิต, ผูแปล. รายชื่อวัดและนิกายสงฆโบราณ 

ในเชียงใหม . เชียงใหม : ภาควิชาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา  คณะ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2518. 

อรุณรัตน  วิเชยีรเขียว. โบราณวัตถุ – โบราณสถาน ในวดัลานนา .เชยีงใหม : แสงศิลป, 2549. 
 
สารนพินธและวิทยานพินธ 
เกษม  ชาํนาญดี. “ มณฑปปราสาทลานนา .”  สารนิพนธประกาศนยีบัตรชั้นสูง   

สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520. 
จีราวรรณ  แสงเพ็ชร. “ การศึกษาเปรียบเทียบลวดลายประดับเจดียทรงปราสาท 5 ยอด  

กลุมเมืองเชียงแสนกับกลุมเมืองเชียงใหม  พทุธศตวรรษที่ 19 – 21. ” วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลยั   
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

103

ฉัตรแกว  สิมารักษ. “ ประติมากรรมเทพชมุนุมที่วัดเจ็ดยอด .” วทิยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บณัฑิตวิทยาลยั   
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2541. 

ชูศักดิ์  เสถยีรพัฒโนดม.“ พัฒนาการของเมืองศรีสัชนาลยัตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 17  
ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 .” วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต   
สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543. 

ธนพร  แตงขาว.“การศึกษาวถิีชีวิตและความเชื่อของชาวลานนาจากจารึกลานนา .”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาจารึกภาษาไทย  บัณฑิตวทิยาลยั   
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548. 

เธียรชาย  อักษรดิษฐ. “ชุธาตุ : บทบาทและความหมายของพระธาตใุนอนุภูมิภาคอุษาคเนย   
กรณีศึกษาความเชื่อเร่ืองพระธาตุปเกิดในลานนา. ” วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมภิาคศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
,2545. 

บันลือ ขอรวมเดช. “ รูปแบบศิลปะบนแผนจารึกลายเสนเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จ.สุโขทัย .”            
วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาประวัติศาสตรศิลปะ   
บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2533. 

พรรณนิภา ปณฑวณิช. “การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง  
จังหวัดลําปาง.” วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร 
สถาปตยกรรม  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร. 2546. 

ภาสกร   โทณะวณิก. “การศึกษาเมืองโบราณเวียงพระธาตุลําปางหลวง .” วิทยานพินธ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัตศิาสตร บัณฑติวิทยาลัย   
มหาวิทยาลยัศิลปากร , 2529. 

มณวิภา เจียจนัทรพงษ. “การศึกษาเอกสารเรื่องตํานานพระบาทและพระธาต ุ.” วทิยานพินธ 
ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาตะวันออก บัณฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศิลปากร , 2522.      

มารุต  อัมรานนท.  “ ลายปนูปนประดับสถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหมสมัยราชวงศมังราย. ”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาโบราณคดสีมัยประวัติศาสตร   
บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2524. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

104

สิทธิพร  เนตรนิยม. “งานประดับในมัณฑเลย : ภาพสะทอนความสัมพนัธและความ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมพมา  ระหวางสมยัราชวงศคองบอง 
ตอนปลายถึงสิ้นสมัยอาณานิคม ( พ.ศ. 2360 – 2491 ) .” วทิยานพินธปริญญา 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมภิาคศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
, 2546. 

สิริสุตาภิมณฑ, พระครู ( ศุภชัย  คําปน ) . “ การศึกษาวเิคราะหวรรณกรรรมที่ใชใน 
พิธีพทุธาภิเษกแบบลานนา .”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยเชียงใหม  
, 2545. 

อุษณีย  ธงไชย. “ ความสัมพันธระหวางอยุธยาและลานนาไทย  พ.ศ. 1839 – 2310. ”  
วิทยานิพนธปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร   
บัณฑิตวทิยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั , 2526. 

 
รายงานการวิจัย 
เธียรชาย  อักษรดิษฐ. รายงานการวิจยัเรือ่ง ตํานานพระเจาเลยีบโลก : การศึกษาพืน้ทีท่าง 

สังคมและวัฒนธรรมลานนา .เชยีงใหม : ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2548. 

บําเพ็ญ  ระวนิ. รายงานการวิจัยเรื่องมูลสาสนา สํานวนลานนา .เชียงใหม  
:  คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลยัเชียงใหม , 2538. 

ผาสุข  อินทราวุธ. รายงานการวิจัยเรื่อง  การศึกษารองรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐาน 
โบราณคดีในเขตจังหวัดลาํพูนกอนพุทธศตวรรษที่ 19  
.กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2536. 

วรลัญจก   บณุยสุรัตน. รายงานการวิจยัเรื่อง    การศึกษารูปแบบวหิารทรงปราสาท 
ในเขตภาคเหนือ .เชียงใหม : ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม , 2534. 

ศักดิ์ชัย  สายสิงห. รายงานการวิจยัเรื่อง พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลาเจาอยูหัวกับพระราช 
ศรัทธาปณิธานในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา .กรุงเทพฯ 
: ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ  คณะโบราณคดี  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

105

ศักดิ์ชัย  สายสิงห. รายงานการวิจยัเรื่อง  ศิลปะเมืองเชยีงแสน : วิเคราะหงานศิลปกรรม 
รวมกับหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร .กรุงเทพฯ  
: ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

สุรพล  ดํารหิกลุ. รายงานการวิจัยเรื่อง เจดยีชางลอมในดนิแดนลานนา . เชยีงใหม  
:   ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2538. 

สุรสวัสด์ิ   ศุขสวัสด์ิ ,หมอมหลวง  และ  ฮนัส  เพนธ.  รายงานการวิจยัเรื่อง พุทธศิลปะ 
ในนิกายสหีฬภิกขุ ค.ศ.1350 – 1550 ( ราว พ.ศ.1900 – 2100 ) ศึกษาจากพระ
สิงหและพระพุทธรูปที่มีจารึกในประเทศไทย (เนนลานนา ) . เชียงใหม  
: คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548. 

สุรสวัสด์ิ  ศุขสวัสด์ิ,หมอมหลวง. รายงานการศึกษาวจิัยเรื่องงานปนูปนลานนาสมัยราชวงศ 
มังรายและยุคที่เกีย่วเนื่อง .เชียงใหม : ภาควิชาศิลปะไทย  คณะวิจิตรศิลป   
มหาวิทยาลยั เชียงใหม, 2541. 

 
รายงานการขุดคน  ขุดแตง และบูรณะ 
สุรพล  ดํารหิกลุ    และคณะ .รายงานการขุดแตงศึกษาและบูรณะเจดียวัดปนสาท   

ต.ชางเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม .หนวยศิลปากรที ่4 เชยีงใหม, 2539  
.( เอกสารอัดสําเนา) 

หางหุนสวนจาํกัด เฌอกรนี. รายงานการขุดแตงโบราณสถานวัดเกาะกลาง ตําบลบานเรือน  
อําเภอปาซางจังหวัดลําพูน ,2548. ( เอกสารอัดสําเนา) 

หนวยศิลปากรที่ 5 นาน.รายงานเบื้องตน การขุดคนและ ขุดแตงกําแพงเวียงเขลางคนคร 
บริเวณประตูมา(ประตูมา)และชั้นวฒันธรรมทางโบราณคดีบริเวณตอนบน 
เวียงเขลางคนคร,2550.( เอกสารอัดสําเนา) 

 
บทความในวารสาร 
จิรศักดิ์  เดชวงศญา. “ จระนําเจดยีลานนากอนพทุธศตวรรษที่ 22, ” เมืองโบราณ   

22, 2 (เมษายน  – มิถนุายน  2539) : 163 – 169.    
                . “ ลายปนูปนประดับกูวัดพระธาตุชางค้ําวรวิหาร จ.นาน ,” เมืองโบราณ   

24, 1 ( มกราคม  – มีนาคม  2540) : 42 – 55. 
                . “ องคประกอบสถาปตยกรรมรูปสามเหลี่ยมของลานนามาจากไหน, ”    

เมืองโบราณ  27, 3 ( กรกฎาคม  -  กนัยายน  2544 ) : 56 – 57. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

106

จิรศักดิ์  เดชวงศญา. “เจดียวัดเกาะกลาง อ.ปาซาง จ.ลําพนู, ” เมืองโบราณ   
25 ,1 (มกราคม  – มีนาคม  2542 ) : 83 – 91  

                .” เจดียวัดโลกโมฬ,ี ”  เมืองโบราณ 32, 2  
( เมษายน  – มิถุนายน  2549 ) : 40 – 51.  

ชาญคณิต  อาวรณ. “เจดียวัดพระธาตุลําปางหลวง “ชุดฐานรองรับองคระฆังแบบบัวถลาและ 
บัลลังกผังกลม ” : ความสัมพันธระหวางศิลปะสุโขทัยและลานนาในเมืองลําปาง 
ชวงพุทธศตวรรษที่ 21,”  เมอืงโบราณ  33 , 3  
(กรกฎาคม  -  กันยายน  2550 ) : 101 – 110.  

ณัฏฐภัทร  จันทวิช.  “ วิเคราะหพระพิมพสกลุชางหริภุญไชยและคติการสราง ,” ศิลปากร   
33, 3 ( กรกฎาคม – สิงหาคม 2532 ) : 10 – 16.  

ไพฑูรย ดอกบวัแกว. “สัมพันธภาพระหวางพมากับลานนาในอดีต, ” เมอืงโบราณ  
30, 4 ( ตุลาคม – ธนัวาคม  2547 ) : 108 – 109. 

ไมเคิล  ไรท. “  ขอคิดใหมเกีย่วกับประวัตศิาสตรสุโขทัยในศิลาจารึกหลักที่ 2, ”   
ศิลปวัฒนธรรม 3, 2 ( ธนัวาคม  2524 ) : 80 – 84. 

รุงโรจน  ภิรมยนุกูล.” เจดียวัดแค : ความสัมพันธอยุธยา – ลานนา ,” เมืองโบราณ  26, 4  
(ตุลาคม – ธนัวาคม  2543) : 81 – 88. 

ศักดิ์ชัย  สายสิงห. “ เจดียหมายเลข 3 วัดอุโมงค  เมืองเชียงใหม อิทธพิลศิลปะพกุามในยุคตน 
ของลานนา,”  ดํารงวชิาการ  ( 2545 ): 167. 

                . “ พระธาตหุริภุญชัย :  ตนแบบเจดียทรงระฆังแบบลานนา, ”  ดํารงวิชาการ   
3, 6 (กรกฎาคม – ธนัวาคม  2547 ) : 60 – 61.  

                . “พระสิงหคือพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในศิลปะลานนา,” ศิลปวัฒนธรรม  
26, 2  ( ธันวาคม 2547) : 94 – 99. 

สันติ เล็กสุขุม. “ “ กู” กลางทุงนอกวัดเกาะกลาง  ลําพนู : ขอมูลเพิ่มเตมิ ,“ เมืองโบราณ   
32, 2 ( เมษายน  – มถิุนายน  2549) : 67 – 75.  

                . “ เจดียแปดเหลีย่มวัดสะดือเมอืง  เมืองเชยีงใหม ,” ศิลปวัฒนธรรม   
16, 4 ( กุมภาพันธ  2538 ) : 36 – 37.  

ฮันส  เพนธ. “ พระพทุธบาทที่พพิิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม, ”  ศิลปากร  
18, 5  ( มกราคม 2518) : 49 – 55. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

107

บทความเฉพาะบางเรื่องในหนังสือรวมเลม 
เกียรศักดิ์  โชติชูตระกูล. “งานประดับกระจก”  ใน  ศิลปวัฒนธรรมไทย เลม 6 : ศิลปกรรมกรุง 

รัตนโกสินทร, 59 – 65 .กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525. 
จิรศักดิ์  เดชวงศญา. “ความสัมพนัธระหวางศิลปะลานนา ลานชาง : ศึกษาเปรียบเทียบ 

จากเจดียในเมืองเชียงใหมและหลวงพระบาง” ใน  ความสัมพนัธระหวาง 
ศิลปะลานนา ลานชาง: ศึกษาเปรียบเทียบจากงานศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม 
และหลวงพระบาง, 30 – 45 .เชียงใหม : สถาบนัวิจยัสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
, 2544. 

ชาญวทิย  เกษตรศิริ. “ พทุธศาสนาและการรวมอาณาจักรสมัยตนอยุธยา  
( พ.ศ. 1893 – 1991 / ค.ศ.1351 - 1448),”  ใน  อยธุยา : ประวัติศาสตรและ 
การเมือง , พมิพคร้ังที ่4,167  - 173 .กรุงเทพฯ :โรงพมิพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
, 2548.  

พิเศษ  เจียจนัทรพงษ. “ จุ  จุ  อยาดัง  พระกําลงัปลีกวิเวก, ”  ใน  หาพระ หาเจา,91 – 95  
.กรุงเทพฯ : มติชน, 2545. 

มานิต วัลลิโภดม. “ เครื่องถวยจนี, ”  ใน  สมบัติศิลปจากเขื่อนภูมิพล, 43 – 50  .กรุงเทพฯ  
:  กรมศิลปากร, 2503. 

สุภัทรดิศ  ดิศกุล ,หมอมเจา. “ สถาปตยกรรมลานนาไทย ”  ใน  เอกสารประกอบการสัมมนา 
ประวัติศาสตรและโบราณคดีลานนาไทย, 35 – 46  .เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลยั เชียงใหม, 2510. 

สุรพล  นาถะพินธ.ุ” ขอคิดเห็นบางประการที่เกี่ยวของกบัสําริดสมัยสุโขทัย,” ใน  
พลิกประวัติศาสตรแควนสุโขทัย, 39 – 56 .กรุงเทพฯ : มติชน, 2540.  

 
สารานุกรม 
บําเพ็ญ ระวนิ. “ แทนปลลังการของพระพทุธเจา, ”   สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ   

6 (2542) : 2897. 
อุดม  รุงเรืองศรี.“ โขงพระเจา, ” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 2 (2542 ) : 882. 
                . “พระเจา, ” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 8 (2542 ) : 4281. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

108

พจนานกุรม 
ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2530  

,อักษร ก  อักษร ข – ฉ  . กรุงเทพฯ : บริษัทเพื่อนพิมพจํากัด, 2530.  
อรนุช  นิยมธรรม  วิรัช  นิยมธรรม, พจนานุกรมพมา – ไทยและไทย – พมา  .กรุงเทพฯ  

: คอมแพคทพร้ินท  จํากัด, 2537.  
 
หนังสือภาษาตางประเทศ 
Aung Thaw .Historical Sites in Burma .Rangoon : The Ministry of Union Culture  

Government of Burma, 1978. 
Bautze – Picron, Claudine .The Buddhist  Murals of  Pagan .Bangkok : Orchia Press 

, 2003. 
Brown, Perey .Indian  Architecture :  Buddhist  and Hindu  periods .Bombay : D.B.  

Taraporevala Sons & Co.,1965. 
Charoenwongsa , Pisit and M.C. Subhadradis  Diskul. Thailand .Sweitzerland  

: Nagel  Publishers, 1978. 
Department of Higher School    Ministry of Education. Architectural Drawings  

of Temple in Pagan .Rangoon : Department of Higher School     
Ministry of Education,1989. 

Duroiselle, Chas.The  Ãnanda  Temple  at Pagan .New Delhi : Director General   
Archaeological  Survey of India,1999. 

Fraser – Lu, Sylvia . Splendour in Wood .Bangkok : Orchid Press, 2001. 
Griswold, A.B.. Date Buddha Image of Northern Siam  . Switzerland : Artibus Asiae  

,1957. 
                 . Wat Pra  Yun  Reconsidered .Bangkok :The Siam Society, 1975. 
Kramrisch, Stella . The Hindu Temple, Vol.I . Delhi : University of Calcatta,1946. 
Le  May, Reginald . The Cultural of Southeast  Asia . London : George Allen  

and Unwin Ltd.,1954. 
Luce, G.H. . Old Burma  Early Pagan,Vol.II .New York : Antibus  Asiae   

and the Institue of Fine  Arts, New York University, 1970. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

109

Maung  Htin   Aung. Burmese  History  Before 1278 : A  Defence of the  Chronicles        
.Oxford  : The  Asoka Society, 1970. 

Moilanen ,Irene  and Sergey S. Ozhegov.  Mirrored  in  Wood Burmese Art   
and Architecture .Bangkok : White Lotus Co.,Ltd., 1999. 

Penth, Hans . Jinakalamali  Index   .  Chiangmai :  Pali  Text  Socity  
and  Silk  Worm  Books , 1994. 

Pichard, Pieere. Inventory  of  Monument at Pagan, Vol.2 .Hongkong:Unesco,1993. 
Pieris , P.E. .Translator. Religious  Intercourse  between  Ceylon and  Siam  

in the Eighteenth  Century . Bangkok : Siam Observer, 1908. 
Ray, Nihar - ranjan . An Introduction  to Study Theravada  Buddhism  in Burma  

: A Study in Indo – Burmese  Historical  and  Cultural  Relations  from  the   
Earliest Times to The British Conquest . India : Nihsitchandra Sen, 1964. 

                . Sanskrit  Buddhism in Burmar .Rangoon : Buddha  Sasana Council Press 
, 1936. 

Saisingha, Sakchai . “ Les statues  du Budha l’ ecole du Lanna : Reflexions  sur   
l’influences reues du  XVIIIe – XVIIIe siede”  ,Vol. 1.These  pour optenir le  
grade  de Doctor Universite de Paris – Sorbonne, 1999. 

Stargardt, Janice. The Ancient   Pyu of Burma, Volume One : Early Pyu cities  
in a  man – made landscape .Cambridge : Cambridge University  
Press,1991. 

Stargardt, Janice. The Oldest  Pali  Texts and the Early  Buddhist  Archaeology  
of India  and Burma .Amsterdam : Royal Netherlands  Academy of Art  
and Sciences,2000. 

Strachan, Paul . Imperial  Pagan : Art  and  Architecture  of  Burma . Singapore  
: University of Hawaii Press,1989. 

U  Aye Myint. Burmese  Design  Through  Drawings . Bangkok : Silpakorn  University 
, 1993.  

U Ba Shin.The  Lokahteikpan .Burma : The Burma  Historical  Comission,1962. 
Wenk , Klaus.  Murals  in  Burma , Vol I .Zurich : Irigo Von  Oppersdorff,1977. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

110

บทความภาษาตางประเทศ 
Bauer, Christian .“ Notes on Mon Epigraphy ,” Journal  of The Siam Society, Vol. 9 

,part 2 (1991) : 62 – 63. 
Griswold , A.B. and Prasert  na Nagara,” Epigraphic and Historical Studies,No.I : A  

Declaration of Independence  and Its Consequences ,”  
Journal of the Siam Society, 56,2 ( july,1968 ) : 240 – 242 . 

Griswold, A.B. . “The Holy  Land  Transported  Replicas of the  Mahabodhi – Shrine  
in Siam and Eleswhere,”  in  Paranavitana  Felicitation  Volume  on Art    
Architecture and Oriental  Studies ( n.p., 1965 ) : 210 – 215 . 

Luce  ,G.H. and  Ba  shin ,” A  Chiang mai  Mahathera  Visit  Pagan ( 1393  A.D. ) ,”   
Artibus  Asiae  , Vol.XXIV  No. 3 / 4 (1961) : 330 – 336.  

Luce , G.H.  “ Dvâravatî and Old Burma, ” Journal  of The Siam Society, Vol. LIII 
, part 1 ( January, 1965) : 16. 

Penth, Hans .“ An Inscribed  Buddha Image at  Wat Suwanna Wihan   ( A.D. 1501 ),”   
The Journal  of  The siam Society, Vols. 63 part 2 ( July ,1975 ): 353 – 355.  

                .“ Which Ratanapañña  Composed  The  Jinakãlamãlî?,”  
Journal  of The Siam Society, Vol. 83,Parts 1 & 2 (1995) : 215 – 220. 

                . “ A  note  on  the history of Wat Umong Thera Jan  ( Chiangmai), ”  
Journal  of The Siam Society, Vol. 62,part 2 (Junly ,1991),fig.2,3. 

                .” Inscriptions  and Images on the Phra  Mahã  Thãt  in Lumphûn, ”    
The Journal  of  The siam Society, Vols. XLIX part 3/4 (1988 – 1989  )  
: 363 – 366.   

Pichard, Pierre. “ Ancient  Burmese  Monasteries,” in  The Buddhist Monastery  
: A  cross – cultural  survey .Paris : Ecole  Française  d’ Extrême – Orient 
, 2003.    

R. Silva, L.Prematilleke. “ A  Buddhist  Monastery  Type  of  Ancient Ceylon  Showing   
Mahayanist  Influence, ” Antibus Asiae ,Vol.XXX, I ( 1968 ) : 61 – 86. 

Than  Tun, “ Religion in Burma 1000 – 1300 ”  in  Essays on The History and  
Buddhism  of Burma .Scotland : Kiscadale  Publications,1988.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

111

Wichienkeeo , Aroonrut. “ Buddha Images in Lan Na ( Northern Thailand ) : A Study 
from Palm – Leaf  Texts and Inscriptions,” in  Buddhist  Legacies  in  
Mainland  Southeast  Asia : Mentalities, Tnterpretations  and Practices, 
François  Lagirade  and Paritta  Chalermpow  Koanantakool, Eds ( Paris 
and Bangkok : E’code François d’ Extême – Orient  and Princess  Maha  
Chakri  Sirindhorn  Anthropology  Centre,2003 ), 33 – 52. 

 
 
หนังสือภาษาพมา 

OD;xGef;qdkif/ jrefr1htekokckrtbDD1ef/ ,Ofaus;rI0efMuD;Vme? &efukefjrdKh / 2001/   

( Dictionary of  Myanmar  Perfroming  and Plastic  Arts, 2001.) 
ea.cj\kiucj/ pu*HeKtjbiquk.lkjr.m[.,/ rnjkunj\mi’</ s.epbim.nj/ 1985/                   
( Architecture of Pagan, 1985) 

\mtjmcj,liHucjj/  \mnjm.\pVjrHierH,eh.cjj,Bur.,estJpuTiu,m[.,/ dutiya]kimj/20003 
( Ancient  Pagoda in Myanmar,2003) 
 
 
สัมภาษณ 
พระครูหลา  อินฺทปฺโญ วัดปาตันกมุเมือง อ.เมือง จ.ลําปาง 

.สัมภาษณ, 7  มกราคม  2550. 
พระครูใบฏีกาหลา  อมรเมโธ.  วัดพระสงิห  อ.เมือง จ.เชียงใหม  

.สัมภาษณ,10  พฤศจิกายน  2550. 
พระมหารววีฒัน  ธมมฺวฑฒฺโน.วัดพระเจาเมงราย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 

.สัมภาษณ ,11  พฤศจิกายน  2550. 
พระปลัดนพิันธ  รักขิตสีโล.  วัดขุนคงหลวง  อ.หางดง จ.เชียงใหม 

.สัมภาษณ ,14  พฤศจิกายน  2550. 
พระอธิการสรพงษ  สุธมฺโม.  วัดถวาย  อ.หางดง จ.เชยีงใหม 

.สัมภาษณ ,17  พฤศจิกายน  2550. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

112

อาจารย ดร. บาลี  พทุธรักษา.สาขาวชิาภาษาบาลี  โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก   
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม. สัมภาษณ ,23 พ.ย. 2550.  

อาจารย เกรียงไกร  เกิดศิริ.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 .สัมภาษณ ,10  ตุลาคม  2550. 

รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชยั  สายสงิห. ภาควิชาประวตัิศาสตรศิลปะ   คณะโบราณคดี   
 มหาวิทยาลยัศิลปากร.สัมภาษณ ,4  ตุลาคม  2550. 

อาจารย  ดร.เชษฐ  ตงิสัญชลี,ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ   คณะโบราณคดี   
มหาวิทยาลยัศิลปากร.สัมภาษณ , 28  เมษายน  2551. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
114

การเปรยีบเทียบชื่อกูพยาหรือโบราณสถานสําคัญในประเทศพมา 
 
อักษรไทย  อักษรพมา   อักษรโรมัน 
ธัมมยนัจี    DR]HjuD;   Dham – ma – yan – gi  
เลเมียตหนา   el,m[kjnH.   Lay – myêt – nhã 
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