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 The objectives of this thesis are: 1) to study Lanna votive tablets in wooden frame 

found from provinces situated in river basins: Chiang mai, Lampoon, Lampang, Chiang rai, 

Prayao, Phrae and Nan, 2) to know models and beliefs in making such kind of votive tablet as 

well as the popularity 3) to relationship find the relationship between the archaeological sites 

in Thailand and the neighboring countries. 

 The results found that Lanna votive tablets in wooden frame were influenced from 

Pagan Arts in Myanmar during the 16th-19th centuries through Haripunjaya ancient 

community. Furthermore, they were influenced from Ayuthaya arts in 23rd century which 

relate to wooden panel model and votive tablet. 

 From the analysis found that a concept in making wood panel votive tablets is a 

symbol of Buddhism. It is said in Buddhist scripture and sutras that votive tablet concerning to 

the belief in Chetiya. It is a kind of Buddha Chetiya (Uthesik Chedi). In Lanna we found that 

votive tablets were decorated on wood panels and in religious places. To make wood panel 

votive tablets may come from the belief of “Former Buddha”. Both Theravada and Mahayana 

believed in countless Buddha in the past and in the future. . It was assumed that making 

votive tablets in wooden frame 24th-25th centuries. Making wood panel votive tablets related 

to this activity was popularity during Buddhism until 5000 years old following the belief of 

Panca Antaradhana. It is a kind of making merit of the donators. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 อาณาจักรล้านนา เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา โดยมีกลุ่มเมืองที่
กระจายอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าปิง บริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าวัง โดยก่อนที่จะเกิดอาณาจักรล้านนา
มีหริภุญไชยเป็นศูนย์กลาง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 พญามังรายได้เข้ายึดหริภุญไชยได้สําเร็จ ในปี 
พ.ศ.1837 พญามังรายได้สร้างเวียงกุมกามขึ้น เพ่ือใช้เป็นที่ประทับอยู่เพียง 2 ปี จากน้ันพระองค์ทรง
สร้างเมืองเชียงใหม่ โดยเชิญพญางําเมืองและพ่อขุนรามคําแหงร่วมวางผังเมือง และได้สถาปนา
อาณาจักรล้านนาขึ้น1 อาณาจักรล้านนาแบ่งยุคการปกครองได้ดังน้ี 
 ล้านนาตอนต้นพญามังราย-พญาผายู พุทธศตวรรษที่ 18-19 
 ล้านนายุคทองพญากือนา-พญาแก้ว พุทธศตวรรษที่ 19-20 
 ล้านนายุคเสื่อม พญาเมืองเกษเกล้า-พระเมกุฎิ พุทธศตวรรษที่ 20-21 
 ล้านนาภายใต้อํานาจพม่า พระเมกุฎิ-โป่มะยุง่วน  พุทธศตวรรษที่ 21-23 
 ล้านนาภายใต้สยาม พระเจ้ากาวิละ-เจ้าแก้วนวรัฐ พุทธศตวรรษที่ 23  
 และคณะราษฏร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ปีพ.ศ. 2475  
 จากหลักฐานเอกสารและตํานานหลายฉบับ ได้แก่ ตํานานมูลศาสนา ตํานานชินกาลมาลี
ปกรณ์ ตํานานจามเทวีวงศ์ ได้กล่าวประวัติของเมืองหริภุญไชยโดยโยงเข้ากับพุทธศาสนา กล่าวถึง
พระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังบริเวณแห่งน้ีโดยผูกเป็นเรื่องราวเข้ากับนิยายพ้ืนถิ่น  
 พระพิมพ์เป็นโบราณวัตถุอย่างหน่ึงที่พบเห็นได้อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ที่นับถือพุทธศาสนา 
เป็นสิ่งที่แสดงสัญลักษณ์สําคัญต่าง ๆ และขั้นตอนในการทําพระพิมพ์ไม่ยุ่งยากเหมือนรูปแบบ
ประติมากรรมอ่ืน ๆ ในล้านนา พระพิมพ์ถือเป็นหลักฐานสําคัญที่เช่ือมโยงกับชุมชนโบราณ พระพิมพ์ที่มี
ลักษณะศิลปะแบบทวารวดี หริภุญไชย พุกาม และล้านนา ซึ่งกล่าวไว้ในงานเขียนของศรีศักร วัลลิโภดม 
เรื่อง “ค้นหาอดีตของเมืองโบราณ”2 

 

 1 สุรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ลา้นนา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2544). 
 2 ศรีศักร วัลลิโภดม, ค้นหาอดีตของเมืองโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2538). 
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 พระพิมพ์ล้านนาในช่วงต้นได้รับอิทธิพลจากศิลปะหริภุญไชยเป็นส่วนมาก ต่อมาได้
เปลี่ยนความนิยมโดยใช้โลหะในการทําพระพิมพ์ พระพิมพ์สมัยหริภุญไชยน้ันได้รับอิทธิพลศิลปะจาก
หลายแห่ง ได้แก่ อิทธิพลศิลปะอินเดีย สมัยราชวงศ์ปาละราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 พบที่ระฆุรัมปุระ 
นิยมสร้างพระพิมพ์ภาพพระพุทธรูปประทับภายในซุ้มสถูปแบบพุทธคยา ถือกําเนิดข้ึนเป็นคร้ังแรกใน
ศิลปะแบบปาละ ซึ่งรุ่งเรืองอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย แถบแคว้นพิหาร
และเบงกอล เช่น พระพิมพ์ที่พบที่ระฆุรัมปุระและนาลันทา อิทธิพลศิลปะทวารวดีพิมพ์แบบพระปฐม 
(ศาสตราจารย์ยอร์ซ เซเดย์) เป็นพระพิมพ์ที่เก่าที่สุดที่พบในประเทศไทย มีอายุในพุทธศตวรรษที่ 11-
12 ถึง 16 ซึ่งศิลปะทวารวดีมีความเจริญในแถบภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเฉพาะในแถบนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ฯลฯ แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะอินเดียแบบ
คุปตะหลังคุปตะและศิลปะแบบปาละ และมักจารึกคาถา “เยธัมมา” เช่น พระพิมพ์นาดูน ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 13-16 พระพิมพ์มีสถูปจําลองปรากฏอยู่เสมอ มีแบบพิมพ์ที่สําคัญ ได้แก่ 1.พระพิมพ์
ปางแสดงธรรม 2.พระพิมพ์ปางแสดงยมกปาฏิหารย์ 3.พระพิมพ์ปางสมาธิประทับใต้ต้นไม้หรือพิมพ์
ปรกโพธ์ิ 4.พระพิมพ์แผง3 อิทธิพลศิลปะลพบุรีพุทธศาสนามหายานจากเขมรได้แพร่เข้ามา ได้รับคติ
เช่น พระพิมพ์ภาพพระรัตนตรัยมหายาน ที่เรียกว่า พระตรีกาย หรือเรียกกันทั่วไปว่าพระนารายณ์
ทรงปืน องค์พระประดับด้วยเคร่ืองประดับต่าง ๆ เช่น เทริด พาหุรัด สวมกุณฑล พระพิมพ์ที่ได้รับ
อิทธิพลน้ีมีความแตกต่างตรงซุ้มเรือนแก้ว ส่วนอิทธิพลศิลปะพุกามแบบพระเจ้าอนิรุทธ ในช่วงต้น
สมัยพญามังรายทรงยึดครองเมืองหริภุญไชยได้สําเร็จในราวพุทธศตวรรษท่ี 18 และได้สร้างเวียง 
กุมกามขึ้น จากน้ันพระองค์ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ สถาปนาเป็นราชธานีของล้านนา หลักฐานทาง
โบราณคดีที่เก่ียวเนื่องกับพระพิมพ์ในช่วงแรกที่พบ ดังต่อไปนี้ 
 เวียงมโน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบพระพิมพ์ดินเผา ได้แก่ พระสาม พระสิบสอง 
พระแผง4 
 เวียงท่ากาน ต้ังอยู่ที่ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบพระพิมพ์ดินเผา 
ได้แก่ พระแผงห้าร้อย พระสามหอมเด่ียวหรือพระสิบสอง และพระสาม5 
 

                                                            

 3 ธีระพงษ์ จตุรพาณิชย์, “พระพิมพ์กันทรวิชัย: นาดูน ฟ้าแดดสงยาง เมืองไพร พุทธศิลป์
ทวารวดี,” เมืองโบราณ  26, 1 (มกราคม-มีนาคม 2543): 94-99. 
 4 สรัสวดี  อ๋องสกุล,  ชุมชนโบราณในแอ่ง เชียงใหม่-ลําพนู  (กรุงเทพฯ: อัมรินทร ์
พริ้นต้ิง, 2543), 62. 
 5 เร่ืองเดียวกัน, 70. 
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 เวียงเถาะ ต้ังอยู่ที่ตําบลสองแคว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระพิมพ์ดินเผา 
(จํานวนน้อย)6 
 เวียงกุมกาม (สมัยราชวงศ์มังราย) อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พบพระพิมพ์ดินเผา
คล้ายสมัยหริภุญไชย7 
 พระพิมพ์ล้านนายุคแห่งการสร้างบ้านแปงเมือง สมัยพระยามังรายถึงพระเจ้าผายู พ.ศ.1839-
1900 พระพิมพ์ในช่วงต้นนี้มีวิวัฒนาการสืบมาจากศิลปะหริภุญชัยตอนปลาย ซึ่งหลักฐานการพบ
พระพิมพ์ในระยะน้ีน้อยมาก การขุดพบพระพิมพ์ที่เชียงแสนพบพระพิมพ์ในช่วงต้นน้ี ได้แก่ โพธิ
พฤกษ์ วัสดุทําจากโลหะประเภทชิน มีฐานบัวควํ่าบัวหงายรองรับองค์พระบางพิมพ์ ประกอบไปด้วย
ซุ้มเรือนแก้ว ตกแต่งตามอิทธิพลศิลปะสกุลปาณทยะและศิลปะสกุลวิชัยนคร ต่อมาหลักฐานจากการ
ขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดประตูลี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบช้ินส่วนพระสิบสองจากหลุมขุดค้นใน
ช้ันดินระยะท่ี 2 พบร่วมกับพระและเศษภาชนะเคลือบจากเตาสมัยล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19-21 
ด้านหลังพระสิบสองน้ันมีจารึกอักษรล้านนาอยู่ด้วย8 ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างเลียนของเดิม 
 ในช่วงต่อมายุคทองและการรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากสุโขทัย สมัยพระเจ้า 
กือนา-พระเมืองแก้ว พ.ศ.1900-2060 เป็นยุคการเปลี่ยนแปลงของล้านนาครั้งสําคัญ และมีความ
เจริญในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าติโลกราช ในสมัยพระเจ้ากือนารับศาสนาลังกาวงศ์จาก
สุโขทัยที่ได้ทูลขอพระสุมนเถรจากพญาลิไทแห่งสุโขทัย ทําให้ศาสนาและศิลปกรรมของสุโขทัยเข้ามา
เผยแพร่ในทุก ๆ ด้าน โดยมีคติการสร้างพระพุทธสิหิงค์เกิดขึ้นและนิยมสร้างพระพุทธรูปจากโลหะ 
คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร นิยมสร้างขึ้นในช่วงเวลาน้ีจํานวนมาก 
 ยุคเสื่อมของล้านนา สมัยพระเมืองเกศเกล้า ล้านนาตกภายใต้การปกครองพม่า พ.ศ.
2067-2101 หลังจากสมัยพระเมืองแก้วแล้วเกิดเหตุการณ์และปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะการเมืองที่
มีการรุกรานจากภายนอกและภายใน จึงทําให้อาณาจักรล้านนาเข้าสู่ยุคเสื่อม ทําให้การสร้างงาน
ศิลปกรรมพุทธศิลป์หยุดชะงักลง ซึ่งจากหลักฐานทั้งศิลปกรรม โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พบได้น้อยมาก
ในยุคน้ี พบหลักฐานเพียงพระพุทธรูปพระเจ้ามังรายที่สร้างขึ้นโดยเจ้านายพม่าที่เข้ามาปกครอง

                                                            

 6 สรัสวดี อ๋องสกุล,  ชุมชนโบราณในแอ่ง เชียงใหม่-ลําพนู, 74. 
 7 สายันต์  ไพรชาญจิตร์ และคณะ,  รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเวียง
กุมกาม (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534). 
 8 ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสง และพเยาว์ นาคเวค,  รายงานการวิจัย เรื่อง
การศึกษาร่องรอยอารยธรรมโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลําพนู ก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536),15. 
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ล้านนา ซึ่งจารึกระบุปีที่สร้าง พ.ศ.2108 ฝีมือการสร้างพระพุทธรูปด้อยกว่าสมัยแรกมาก เมื่อพม่าเข้า
มาปกครองน้ันได้ลดความสําคัญของงานประติมากรรมและศิลปะแบบล้านนาลง ล้านนาภายใต้การ
ปกครองของไทย (รัตนโกสินทร์) พระเจ้ากาวิละ-เจ้าแก้วนวรัฐ ปลายพุทธศตวรรษที่ 22-23 
ศิลปกรรมที่เกี่ยวเน่ืองในศาสนาพุทธเป็นงานศิลปะที่แตกต่างจากยุคทอง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-
20 มีการทําพระพุทธรูปจากหลากหลายวัสดุ เช่น ไม้ แก้ว หินสี โลหะประเภทชิน และรักสมุก 
ส่วนมากเป็นงานประติมากรรมขนาดเล็ก บางทีลอกแบบจากงานประติมากรรมช่วงยุคทอง เน่ืองจาก
เป็นระยะนี้ล้านนาได้ขับไล่พม่าออกจากล้านนา มีการกวาดต้อนกลุ่มชนชาติต่าง ๆ ที่เรียกว่า เก็บผัก
ใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง เช่น ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ซึ่งกลุ่มเหล่าน้ีได้ต้ังถิ่นตามหัวเมืองและนอกเมือง เช่น 
ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา ความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปด้วยวัสดุไม้ แก้ว และหินสี ได้รับ
ความนิยมอย่างมากและแพร่หลายในช่วงสมัยน้ัน  
 ในช่วงเวลาน้ี มีการสร้างพระพิมพ์ใหม่เกิดข้ึน คือ การใช้วัสดุเน้ือชินเลียนแบบพระพิมพ์
ในยุคแรก พบว่ามีการประดับพระพิมพ์แบบนี้ไว้บนผนังด้านหลังเหนือพระประธาน ประดับพระพิมพ์
ลงบนแผ่นไม้ เช่น วิหารวัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม่  วิหารวัดต้นแกว่น จังหวัดเชียงใหม่ วิหารวัดปง
สนุก จังหวัดลําปาง พระพิมพ์วัสดุโลหะประเภทชินมีทั้งอริยาบทน่ังและยืน  ลักษณะสําคัญของพระ
พิมพ์แสดงรูปพระพุทธเจ้าประทับน่ังมารวิชัยสมาธิราบเหนือฐานปัทม์ ครองจีวรห่มเฉียง โดยมีชาย
สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ภายใต้ซุ้มปราสาทเรือนแก้ว พุทธลักษณะสังเกตได้ว่าความงามและความ
ละเอียดต่างจากช่วงต้นอย่างมาก พระพักตร์ยาวรีมีรัศมียาวแหลม ลักษณะของซุ้มคดโค้งส่วนปลาย
คล้ายตัวเหงา รวมถึงการทําเสารองรับกรอบซุ้มแบบมีปากแล ที่เรียกว่า เสาขอมปากแล เสามีความ
สูงตามองค์พระ ลักษณะแบบน้ีตรงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของล้านนาในสมัยนี้ เช่น ซุ้มประตู
ทางเข้าวิหาร ซุ้มธรรมาสน์แบบพ้ืนเมืองล้านนา 
 พระพิมพ์แผงไม้ เป็นงานพุทธศิลป์ที่นิยมสร้างตามความเช่ือของอดีตพุทธและตามคัมภีร์
ต่าง ๆ เช่น คัมภีร์พุทธวงศ์ที่กล่าวถึงอดีตพุทธเจ้า 27 พระองค์ แผงพระพิมพ์นิยมทําจากไม้แผ่นเดียว
ที่มีขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นฐานบัวควํ่าบัวหงาย เพ่ือรองรับนํ้าหนัก ส่วนบนของแผงพระพิมพ์นิยมทํา
เป็นรูปซุ้มปราสาท ประดับตกแต่งด้วยลายมงคลหรือลายพันธ์ุพฤกษา ปิดทองล่องชาด แต่ละช้ันแบ่ง
ออกเป็นช่องมีพ้ืนที่ประดับพระพิมพ์ 
 ในอดีตการสร้างพระพิมพ์แผงน้ัน ผู้สร้างมักจะเป็นเจ้านายผู้ปกครองนครหรือคหบดี 
พระสงฆ์ช้ันผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีฐานะทางสังคม อีกทั้งความเชื่อในเรื่องบุญกุศลและเป็นบุญใหญ่
ซึ่งชาวบ้านธรรมดาไม่นิยมสร้างถวาย 
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 การศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา ศึกษาคติความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา รูปแบบทางศิลปะของแต่ละพ้ืนที่ ความแพร่หลาย โดยอาศัยข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากการ
สํารวจ และข้อมูลจารึกในแผงไม้ประดับ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านนากับแหล่งอ่ืน ๆ  
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา ให้ทราบถึงรูปแบบลักษณะและความแพร่หลาย  
 2. เพ่ือศึกษาคติทางพุทธศาสนาแบบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพระพิมพ์แผงไม้ 
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพระพิมพ์แผงไม้ในแหล่งอ่ืน ๆ ที่พบในประเทศไทยและ
ประเทศใกล้เคียง 
 
ประโยชน์ของการศึกษา 
 1. ได้ทราบถึงรูปแบบและความแพร่หลายของพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา 
 2. ได้ทราบถึงคติความเช่ือทางพุทธศาสนาที่เก่ียวข้องกับพระพิมพ์แผงไม้ 
 3. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรร่วมสมัย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา มีทั้งหมดก่ีรูปแบบรวมถึงวัสดุที่ทําที่ค้นพบ โดยแบ่ง
ตามท่ีราบลุ่มแม่นํ้า ได้แก่ แอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลําพูน) แอ่งที่ราบลุ่ม
แม่นํ้าวัง (จังหวัดลําปาง) แอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา (จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา) แอ่งที่ราบลุ่ม
แม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน (จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน) และศึกษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ และ
พิพิธภัณฑ์สถานท้องถิ่น 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. รวบรวมเอกสารและงานโบราณคดีที่เก่ียวข้อง 
 2. สํารวจพระพิมพ์แผงไม้ ใน 7 จังหวัดภาคเหนือ และที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติที่ต่าง ๆ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
 3. จัดจําแนกรูปแบบของพระพิมพ์แผงไม้ที่ได้สํารวจ ทําการถ่ายภาพและเปรียบเทียบ
กับพระพิมพ์แผงไม้ที่มีอายุร่วมสมัยกันกับแหล่งโบราณคดีอ่ืน ๆ  
 4. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และตีความ 
 5. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 
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วิธีการศึกษา 
 1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา รวมไปถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระพิมพ์แผงไม้ที่มีอายุร่วมกัน และเอกสารวิชาการ รายงานการขุดค้นที่เกี่ยวข้อง 
 2. เก็บข้อมูลภาคสนาม ทําการสํารวจพระพิมพ์แผงไม้ตามแหล่งศาสนสถานและศึกษา
จารึกที่ปรากฏตรงบริเวณแผงไม้ ตลอดจนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต่าง ๆ และพิพิธภัณฑ์สถาน
ท้องถิ่นใน 7 จังหวัดภาคเหนือของไทย 
 3. จัดจําแนกและวิเคราะห์รูปแบบของพระพิมพ์แผงไม้ เพ่ือทราบถึงรูปแบบต่าง ๆ ของ
พระพิมพ์แผงไม้และเปรียบเทียบกับแหล่งอ่ืน ๆ ที่ได้ทําการสํารวจ 
 4. ศึกษาเปรียบเทียบพระพิมพ์แผงไม้ที่มีอายุร่วมสมัยกันกับแหล่งโบราณคดีอ่ืน ๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง พิจารณารูปแบบ ความสัมพันธ์หรือได้รับอิทธิพลจากแหล่งใดบ้าง 
มีการแพร่หลายของพระพิมพ์ลักษณะเดียวกันในบริเวณแถบใด ตลอดจนวิเคราะห์ถึงคติความเช่ือทาง
ศาสนาที่มีต่อรูปแบบพระพิมพ์แผงไม้ เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
 5. สรุปผลการศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา และผลการเปรียบเทียบรูปแบบกับพระ
พิมพ์แผงไม้ที่มีอายุร่วมสมัยกันจากแหล่งโบราณคดีทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง 
 
แหล่งข้อมูลในการศึกษา 
 แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร 
 1. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี 
 3. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 4. หอสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 5. หอจดหมายเหตุจังหวัดเชียงใหม่ 
 แหล่งข้อมูลภาคสนาม 
 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
 2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. วัดหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 5. วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 6. วัดศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 7. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลําปาง 
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 8. วัดปงสนุกเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 9. วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 
 10. และ 7 จังหวัดภาคเหนือ 
 11. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 
ข้อจํากัดของการศึกษา 
 พระพิมพ์ส่วนใหญ่ที่บรรจุอยู่ในแผงไม้สูญหายแต่ยังคงหลงเหลือที่เป็นหลักฐานอยู่บ้าง 
บางพื้นที่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนแผงไม้ที่มีการจารึกบางแผงถูกแมลงรบกวน พระพิมพ์แผงไม้
บางช้ินจึงไม่สามารถศึกษาได้อย่างละเอียด 
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บทที่ 2 
 

ประวัติการสร้างพระพิมพ์ 
 
 พระพิมพ์เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพุทธศาสนา ในคัมภีร์และพระสูตรต่าง ๆ ได้กล่าวถึง
พระพิมพ์ที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับคติเรื่องเจดีย์ ซึ่งเป็นเจติยวัตถุเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ทรง
ปรินิพพานไปแล้ว ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่1 
 1. ธาตุเจดีย์  คือ สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่แจกจ่ายไปยังเมืองต่างๆ ที่นับถือ
พุทธศาสนา ซึ่งได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด 8 ส่วนไปยังเมืองต่าง ๆ ได้แก่ 
  1.1 เมืองราชคฤห โดยพระเจ้าอชาติศัตรู 
  1.2 เมืองกบิลพัสด์ุ โดยกษัตริย์สักยราช พระญาติวงศ์ของพระพุทธองค์ 
  1.3 เมืองเวสาลี โดยกษัตริย์ลิจฉวี 
  1.4 เมืองอัลกัปปะ โดยกษัตริย์ถุลิยะ 
  1.5 เมืองเฏฐทีปกะ โดยพราหมณ์ผู้ครองเมือง 
  1.6 รามคาม ปัจจุบันใกล้เขตประเทศเนปาล โดยกษัตริย์โกลิยะ 
  1.7 เมืองปาวา ปัจจุบันแขวงปัทระโอนะ โดยมัลลกษัตริย์เมืองหาวา 
  1.8 เมืองกุสินารา โดย มัลลกษัตริย์เมืองกุสินารา 
 2. บริโภคเจดีย์ คือ สถานที่สําคัญทั้ง 4 แห่งที่พระพุทธเจ้า ทรงมีพระบรมพุทธานุญาต
ให้พุทธบริษัทได้สักการะเพื่อปลงธรรมสังเวชระลึกถึงพระองค์ หรือเรียกว่า สังเวชนียสถาน คือ
สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และสถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ต่อมา
ในสมัยหลังได้เพิ่มสถานที่อันเกี่ยวเนื่องในพุทธประวัติ เช่น สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ ได้รวมอยู่
ในบริโภคเจดีย์อีกด้วย 
 3. ธรรมเจดีย์ คือ พระธรรมคําสอนอันแทนองค์พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ไปแล้ว ต่อมาได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นพระไตรปิฎก รวมถึงพระสูตรต่างๆ จัดเป็นพระธรรม 
เจดีย์เช่นเดียวกัน 

 

 1 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพทุธเจดีย์ (พระนคร:
ศิลปาบรรณาคาร, 2531), 3-10. 
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 4. อุเทสิกเจดีย์ คือ ของที่สร้างอุทิศถวายแด่พระพุทธจ้า ในยุคแรกของอินเดียนั้นไม่มี
คติการสร้างรูปเคารพ แต่มีการสร้างพุทธบัลลังก์เป็นอาสนะบูชา เครื่องหมายแทนตอนตรัสรู้2 รูป
ม้าผูกเครื ่องอานเปล่า เป็นเครื ่องหมายแทนตอนออกมหาภิเนษกรมณ์ ต่อมาเมื ่อม ีการทํา
พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมรูปบุคคลแล้ว จึงนิยมสร้างและนับถือพระพุทธรูปเป็นส่วนหนึ่งของอุ
เทสิกเจดีย์ เพราะเป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  

                                                           

 
มูลเหตุที่มีการสร้างพระพิมพ์ 
 การสร้างพระพิมพ์แต่แรกเริ่มนั้น นิยมสร้างพระพิมพ์ดินเผาเพื่อฝังไว้ภายใต้สถูปสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนา มีความเชื่อว่าพระพุทธศาสนาจะมีอายุ 5,000 ปี การสร้างพระพิมพ์
ศาสตราจารย์อัลเฟรด ฟูเช่ (Alfred Foucher) กล่าวว่า มีมูลเหตุมาจากสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้า 
จากการที่พุทธศาสนิกชนได้เดินทางไปสังเวชนียสถานที่ 4 แห่ง คือ  
 1. เมืองกบิลพัสดุ์ สถานที ่พระพุทธเจ้าประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันเรียกว่า
ตําบลรัมมินเด ประเทศเนปาล 
 2. พุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โพธิพฤกษ์ ปัจจุบัน
คือตําบลพุทธคยา  
 3. ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ปัจจุบันคือ ตําบล
สารนาถ 
 4. เมืองกุสินารา สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ สาละวโนทยาน 
ปัจจุบันคือ แขวงกาเสีย 
 สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งน้ีเป็นบริโภคเจดีย์โดยพระบรมพุทธานุญาต กล่าวคือ เมื่อพระ
พุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ได้อนุญาตให้พุทธบริษัทไปปลงธรรมสังเวชเพื่อระลึกถึงพระองค์3 
ทําให้เกิดการสร้างพระพิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ของการจาริกแสวงบุญ โดยมักทําเป็นก้อนดินเผาโดย
การพิมพ์หรือการกดประทับเป็นรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งพบตามสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาเกือบ
ทุกแห่งในอินเดีย อีกทั้งยังแพร่กระจายมาถึงคาบสมุทรมาลายูและแคว้นอันนัมของเวียดนามด้วย4 

 

 2 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพทุธเจดีย์, 12. 
 3 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, เรื่องของพระพิมพ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นต้ิง กรุ๊พ, 2531), 
259. 
 4 Alfred Foucher, The Beginnings of Buddhist Art and Other Essaya in 
Indian and Central-Asian archaeology (New Delhi: AES, 1994), 11-12. 
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 ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (George Coedes) มีความเห็นสอดคล้องว่าพระพิมพ์สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเดินทางไปยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ซึ่งสังเกตจากสัญลักษณ์ที่ปรากฏ
เช่น ที่เมืองกุสินารา สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้สร้างสถูปเช่นเดียวกับเมือง
พาราณสี ได้สร้างรูปเสมาธรรมจักรและมฤคคู่หน่ึงด้วย เมืองพุทธคยาคือต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นโพธิพฤกษ์ที่
พระพุทธะเจ้าได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นต้น5 ต่อมาเกิดความนิยมสักการะสถานที่ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหารย์อีก 4 แห่ง คือ  
 1. สถานที่พระองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์ ณ เมืองสังกัส แขวงสุชานโกต 
 2. สถานที่พระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ณ เมืองสาวัตถี แขวงสาเหตมาเหต 
 3. สถานที่พระองค์ทรงทรมานช้างนาฬาคีรี ณ เมืองราชคฤห์ แขวงราชะเคีย 
 4. สถานที่พระองค์ทรงทรมานพระยาวานร ณ เมืองเวสาลี แขวงเพสารห์ 
 พระพิมพ์ จึงเสมือนเป็นเครื่องอนุสรณ์สําคัญในการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน 4 
แห่ง ต่อมาได้เพิ่มสถานที่ที ่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงปาฏิหาริย์อีก 4 แห่ง โดยมีการจําลอง
สถานที่ต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ลงในพระพิมพ์ ถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งนิยมสร้างตั้งแต่
ยุคต้นพุทธศาสนา6 ถือเป็นอุเทสิกเจดีย์ตามคัมภีร์และพระสูตรต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ 
 
เทคนิคการสร้างพระพิมพ์ 
 รูปแบบการสร้างพระพิมพ์แรกเริ่มนั้น สันนิษฐานว่าเริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์คุปตะ ซึ่ง
ถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะอินเดีย ราวพุทธศตวรรษที่ 9-11 มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาฝ่าย
เหนือ เนื่องจากองค์ประกอบของภาพบนพระพิมพ์นั้น พบว่ามีรูปพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ สถูป และ
จารึกคาถา ซึ ่งทั ้งหมดนี้ล้วนเป็นความเชื่อของฝ่ายมหายาน 7 ต่อมาในสมัยราชวงศ์ปาละซึ ่ง
เจริญรุ่งเรืองอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย แถบแคว้นพิหารและเบงกอล 
ดังเช่นพระพิมพ์ที่พบที่ระฆุรัมปุระ (Raghurampur) และนาลันทา (Nalanda) พุทธศาสนาในช่วงน้ี
                                                            

 5 ยอร์ช  เซเดส,์  “ตํานานพระพิมพ์,” ใน ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ์ การขุด
ค้นทีพ่งตึก ศลิปะไทยสมัยสุโขทัย ราชธานีรุน่แรกของไทย, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2526), 30-31. 
 6 เร่ืองเดียวกัน, 29. 
 7 Simon D. Lawson, “A Catalogue of Buddhist Clay Sealing in British Museums” 
(Ph.D. Dissertation, Oxford University, 1982), 511, quoted in M. L. PattaraTorn Chirapravati,  
“The cult of Votive Tablets in Thailand (sixth to thirteenth centuries)” (Ph.D. Disserlation, 
Cornell University, 1994), 60. 
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เกิดผสมผสานเข้ากับศาสนาพราหมณ์และรับอิทธิพลตันตระ พบพระพิมพ์ดินเผาจํานวนมากใน
ตําบลพุทธคยา รวมถึงที่มหาวิทยาลัยนาลันทา8 รูปแบบของพระพิมพ์สมัยราชวงศ์ปาละ เช่น พระ
พิมพ์รูปพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยในซุ้มพุทธคยาประทับอยู่ภายใต้ซุ้มจระนํารูปวงโค้งสามวง เหนือ
ขึ ้นไปเป็นหลังคาทรงศิขร มีอามาลกะ (หม้อนํ้า) ประดับอยู่บนยอด และมีรูปสถูปขนาดเล็ก
ประดิษฐานอยู่บริเวณส่วนบนอีกหน่ึงองค์9 (ภาพที่ 1)  
 ศิลปะอินเดียแบบปาละคงแพร่เข้ามาในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15.16 และส่งอิทธิพลให้กับบรรดาพระพิมพ์ในภูมิภาคนี้ เป็นต้นว่า พระพิมพ์ในศิลปะ
พม่าสมัยเมืองพุกาม (ภาพที่ 2) และพระพิมพ์ในศิลปะเขมรที่ได้ดัดแปลงเป็นพระพุทธรูปประทับ
ภายในซุ้มทรงปราสาทแทนซุ้มสถูปแบบพุทธคยา10 
                 ความนิยมในการสร้างพระพิมพ์เหล่านี้ แต่เดิมนิยมสร้างพระพิมพ์จากดินเผาแล้วฝัง
ไว้ใต้สถูปจํานวนมาก สร้างเพื่อระลึกถึงการบูชาสังเวชนียสถาน ต่อมามีการสร้างรูปหล่อด้วยโลหะ 
ไม้ หรือสลักด้วยหินจํานวนมาก การสร้างรูปหล่อนั้นเป็นของทํายากและทํากันไม่ได้โดยทั่วไป 
ราษฎรที่ปรารถนาในบุญจึงนิยมพากันสร้างพระพิมพ์จากดินเผาหรือครั่ง หลักฐานการสร้างพระ
พิมพ์ในประเทศไทย ในระยะแรกนั้นได้ค้นพบพระพิมพ์ศิลปะปาละที่แสดงภาพพระพุทธรูปประทับ
อยู่ภายใต้ซุ ้มจระนําของสถูปแบบพุทธคยา ที ่ตําบลพงตึก อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
สันนิษฐานว่าคงจะเป็นสิ่งของเพื่อการเคารพบูชาที่พวกพ่อค้านําติดตัวเข้ามา และอาจเป็นต้นเค้า
ให้แก่พระพิมพ์ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายของสมัยทวารวดี11 พระพิมพ์ดินเผาแสดงภาพพระพุทธเจ้า
ประทับภายใต้สถูปแบบพุทธคยา เช่น แหล่งโบราณคดีที่มีอายุอยู่ในสมัยทวารวดีที่เมืองโบราณ
นครปฐม จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 3)  

                                                            

 8 M. L. PattaraTorn Chirapravati, “The cult of Votive Tablets in Thailand 
(sixth to thirteenth centuries)”, 51. 
 9 Das Gupta, Charu Chandra, Origin and Evolution of India Clay Sculpture 
(Culcutta: The Art Union Printing Works Private, 1961), 247; Alexander Cunningbam,  
Mahabodhi (Varanasi: The Eureka Publication, 1982). 
 10 กฤษฎา พิณศรี, “พระพิมพ์ซุ้มพุทธคยา,” เมืองโบราณ  30, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม
2547): 125-127. 
 11 เร่ืองเดียวกัน, 125-127 



 12

 จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษามอญ
โบราณ กําหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 กล่าวว่า “บุญอันน้ีในกอมระตาญงพร้อมด้วยสหายของ
ตน ผู้เป็นสามัญชนได้ร่วมกันสร้างไว้”12 จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสงยาง พระพิมพ์ดินเผา
รูปพระพุทธเจ้าประทับน่ังแบบปรยังกาสนะ ปางสามธิ จารึกด้วยอักษรปัลลวะ ภาษามอญโบราณ กล่าว
ว่า “พระพุทธรูปน้ีสร้างขึ้นเพ่ือท่านปิณญะอุปัชฌายาจารย์ ผู้มีคุณ อันเลื่องลือไปไกล”13 กําหนดอายุ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ด้วยเช่นกัน  
 จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาทรงกลม ซึ่งพบที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจารกึคาถา 
“เย ธัมมาฯ” จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปซึ่งสร้างขึ้นที่แคว้นพิหารของอินเดีย อันเป็นที่ต้ังของพุทธค
ยาและนาลันทา กําหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 1614 แสดงรูปพระพุทธเจ้าประทับสมาธิเพชรเหนือ
ปัทมาสน์บนบัลลังก์ (ภาพที่ 4) และจารึกของวัดบางสนุก จังหวัดแพร่ เป็นจารึกอักษรไทยแบบสุโขทัย 
สันนิษฐานว่าจารึกข้ึนในราว พ.ศ. 1882 กล่าวว่า “เจ้าเมืองตรอกสลอบ ได้ชักชวนบรรดาลูกเจ้าขุน
มูลนาย (ชนช้ันปกครอง) และไพร่ มาทําบุญกุศล และได้ พิมพ์รูปพระด้วยเหียก ด้วยดิน ได้หมื่นพัน
แปดร้อยอัน”15 ต่อมาได้พัฒนาวัสดุในการสร้างพระพิมพ์เป็นโลหะ ทั้งนี้เพราะพระพิมพ์ดินเผาไม่
เกิดความนิยม เน้ือดินเป็นวัตถุที่ไม่คงทนถาวร จึงนิยมการสร้างพระพิมพ์ที่ทําจากโลหะมากข้ึน 
 ขั้นตอนในการทําพระพิมพ์ วัสดุที่นํามาทําพระพิมพ์ส่วนมากนิยมทําจากเนื้อชิน คือ 
พระเนื้อโลหะที่เกิดจากการผสมของโลหะ 2 ชนิดได้แก่ ดีบุกและตะกั่ว จนเกิดเนื้อโลหะใหม่ แต่ก็
นิยมทําพระพิมพ์จากเน้ืออื่น ๆ เช่น เนื้อรัก (ปั้น) เกสรดอกไม้ (ปั้น) ปูนขาว รวมถึงการดุนแผ่นเงิน 
แผ่นทองคํา 
 การพิมพ์พระพิมพ์เริ่มจากการแกะแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปลักษณะแบบที่ต้องการ แล้วใช้ดิน
เหนียวกดลงที่แบบแม่พิมพ์จากน้ันถอดแบบนําไปเผาไฟจะได้แม่พิมพ์ดินเผา การหล่อพระพิมพ์ต้อง
ใช้ผงปูนหรือผงแป้งโรยลงบนแม่พิมพ์เพื่อไม่ให้โลหะติดกับแม่พิมพ์ เมื่อเทนํ้าโลหะลงบนแม่พิมพ์รอ
จนแข็งตัวจะได้พระพิมพ์เนื้อชินส่วนการทําพระพิมพ์ที่นอกเหนือจากการใช้ความร้อนหลอมโลหะ
แล้ววิธีการคล้ายคลุงกัน คือการพิมพ์พระพิมพ์โดยเริ่มจากการมีแม่พิมพ์ เป็นอุปกรณ์สําคัญในการ
ผลิตต้องทําแบบที่จะพิมพ์โดยการขึ้นรูปที่แบบพิมพ์แกะแบบรายละเอียดให้ชัดเจนอาจใช้หินสบู่ 

                                                            

 12 เทิม มีเต็ม และจําปา เย้ืองเจริญ, จารึกในประเทศไทย อักษรปัลลวะ อักษรมอญ 
พุทธศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 77. 
 13 เร่ืองเดียวกัน, 85. 
 14 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: ริเวอร์บุ๊คส์, 2555), 254. 
 15 กฤษฎา พิณศรี, “พระพิมพ์สมัยพุกามแบบพระเจ้าอนิรุธ,” ศิลปากร  40, 1 
(มกราคม-กุมภาพันธ์ 2540): 63. 
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หินทราย นํามาแกะคว้านเป็นรูปแม่พิมพ์จากนั้นใช้วัสดุที่ต้องการพิมพ์เช่น รักปั้น เกสรดอกไม้ปั้น 
ปูนขาวหรือดินเหนียว นํามากดลงที่แบบพิมพ์ให้เกิดเป็นรูปแล้วแกะออก นําไปผึ่งให้แห้งจะได้แบบ
พิมพ์ที่ต้องการตามรูป  
 บางคร้ังอาจใช้แม่พิมพ์ที่ทําจากโลหะ กล่าวคือแม่พิมพ์จะเป็นแผ่นทองแดงแกะอย่างลึก
และมีด้ามสําหรับถือ16 ดังหลักฐานแม่พิมพ์แบบศิลปลพบุรี ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เหตุที่เรียกว่าพระพิมพ์นั้นสันนิษฐานว่าเนื่องมาจากลักษณะที่เป็น
รูปนูนครึ่งซีก ที่ใช้โลหะ, ดิน ฯลฯ พิมพ์ออกมาจากตัวแม่พิมพ์น่ันเอง17 
 

 
 
ภาพที่ 1 พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยในซุ้มพุทธคยา ศิลปะอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละ  
ที่มา: กฤษฎา พิณศรี, “พระพิมพ์ซุ้มพุทธคยา,” เมืองโบราณ 30, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547). 

 
 

                                                            

 16 ยอร์ช  เซเดส,์  “ตํานานพระพิมพ์,” ใน ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ์ การขุด
ค้นทีพ่งตึก ศลิปะไทยสมัยสุโขทัย ราชธานีรุน่แรกของไทย, 33. 
 17 จิตร  บัวบุศย์, ประวัติย่อพระพิมพ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อําพลพิทยา, 2514), 
192-194. 
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ภาพที่ 2 พระพิมพ์ดินเผา ศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกาม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 
ที่มา: กฤษฎา พิณศรี, “พระพิมพ์ซุ้มพุทธคยา,” เมืองโบราณ  30, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547). 

 

 
 
ภาพที่ 3 พระพิมพ์ดินเผา ศิลปะทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 พบที่จังหวัดนครปฐม  
ที่มา: กฤษฎา พิณศรี, “พระพิมพ์ซุ้มพุทธคยา,” เมืองโบราณ 30, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2547). 
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ภาพที่ 4 พระศากยมุนี พบที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ที่มา: พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: ริเวอร์บุ๊คส์, 2555), 254. 
 
คติการสร้างพระพิมพ์ 
 ความเช่ือของมหายาน การสร้างพระพิมพ์ถือได้ว่าเป็นการสร้างพระพุทธรูปหน่ึงองค์
อานิสงส์เทียบเท่ากัน เหตุความเช่ือน้ีจากหลักฐานการบันทึกการเดินทางของพระภิกษุชาวจีนคือ อ้ีจิง 
(I-Tshing) พ.ศ.1214-1238 ได้เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ทางภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือของอินเดียในสมัยหลังคุปตะกล่าวว่า ในประเทศอินเดียมีการนิยมสร้างเจดีย์ขนาดเล็กและพระ
พิมพ์ โดยมีการบรรจุสรีระ2อย่างเข้าไปด้วยกัน คือ พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
คาถา เย ธมฺมา (คาถาหัวใจอริยสัจ) ผลานิสงค์ของการทําเจดีย์ขนาดเล็กและพระพิมพ์เหล่าน้ีมีอัน
มาก  อาจทําให้ผู้สร้างได้ไปเกิดในชีวิตที่สุขสบายถึง 4 ชาติ18 แสดงให้เห็นถึงความเช่ือของการสร้าง
พระพิมพ์เพ่ือเป็นการทําบุญ และยังมีส่วนทําให้เกิดประเพณีการสร้างพระพิมพ์อย่างแพร่หลาย เช่น
ในสมัยพุกาม มีการสร้างพระพิมพ์จํานวนมาก พบพระพิมพ์จํานวนหน่ึงที่มีจารึกระบุถึงคําอธิฐานผล
บุญของผู้สร้างว่า “ขอให้บรรลุวิมุติธรรม” หรือ “ขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า” เป็นต้น19 
 

                                                            

 18 I-Tshing, A Record of Buddhist Relingion as Practised in India and the 
Malay Archipelago, trans.  J. Takakusu (Dclhi: Munshiram Manoharlal, 1982), 150-151. 
 19 Gordon Luce, Old Burma-Early Pagan, vol. 3 (New York: ArtibusAsiae, 
1969), pls. 68 [b]. 74 [b]. 
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 การสร้างพระพิมพ์นอกจากสร้างเพ่ือเป็นการทําบุญ และความปรารถนาของผู้สร้างแล้ว
ยังมีการสร้างพระพิมพ์อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เช่นการสร้างพระพิมพ์ดินดิบใน
คาบสมุทรมลายู บริเวณอาณาจักรศรีวิชัย พบพระพิมพ์อยู่ตามถํ้าและในแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ 
นอกจากนั้นยังสร้างพระพิมพ์เพื่อเป็นการฝึกกรรมฐาน เช่นในประเทศธิเบต พบว่ากลุ่มลามะนิยม
สร้างพระพิมพ์ ซึ่งธิเบตเรียกพระพิมพ์ว่า Tsha-Tsha ตามคติมหายานอีกด้วย20 
 การสร้างพระพิมพ์ตามความเชื่อของเถรวาทนั้น เป็นการสร้างเพื่อสืบทอดอายุพระ
ศาสนามีความเชื่อว่าพระพิมพ์เหล่านี้เสมือนเครื่องสืบต่ออายุ ซึ่งมีความเชื่อว่าพุทธศาสนาจะมีอายุ
ยาวนานถึง5,000 ปี เป็นเครื่องหมายให้ผู้ที่นับถือเกิดความเลื่อมใสถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไป
ก็ตาม ในประเทศอินเดียและในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่าการสร้างพระพิมพ์มักมีคําจารึก
เป็นอักษรเล็ก ๆ โดยส่วนมากจารึกข้อความ“คาถา เย ธฺมมา” ซึ่งเป็นคาถาหัวใจอริยสัจ สามารถ
แปลโดยรวมว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้น และความ
ดับของธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณมีวาทะอย่างนี้”21 อีกทั้งพระพิมพ์ยังเป็นวัตถุขนาดเล็กเมื่อ
จารึกคาถา เย ธฺมมา ลงไปแล้วเสมือนเป็นการประกาศศาสนาจากพุทธวัจนะสั้น ๆ  

                                                           

 ศาสตราจารย์ยอร์จ เซเดส์ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับอายุพุทธศาสนาที่จะสูญสิ้นไป 
เมื่อครบ 5,000 ปีไว้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคําทํานายในคัมภีร์บางเล่มที่กล่าวถึงภัยพิบัติใหญ่ ทําลาย
ล้างปูชนียวัตถุทางศาสนาจนหมดสิ้น คงเหลือแต่พระพิมพ์เท่าน้ัน หากผู้คนภายหลังมาพบพระพิมพ์
จะได้รู ้ว่าครั ้งหนึ่งเคยมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ค่านิยมในความเชื ่อเรื ่องการสร้างพระพิมพ์ จึง
แพร่หลายเข้ามาในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้กระทั้งในประเทศไทยเอง ยังนิยมสร้างพระพิมพ์
จํานวนมากฝังไว้ภายในสถูปหรือสร้างพระพิมพ์บรรจุในผนังอาคารศาสนสถานจํานวนมาก 
 คติความเชื่อที่เกี่ยวกับอายุของพุทธศาสนา 5,000 ปี ในล้านนานั้นเกิดจากความเชื่อที่
เป็นตํานาน โดยการกล่าวอ้างถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงพยากรณ์ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานดัง
ปรากฏในตํานานสิหิงคนิทานกล่าวว่า 

 

 20 Peter Skilling, “Buddhist Sealings :Reflcction on terminology, motivation, 
donors’status, school-affiliation and print-technology,” Paper presented at South 
Asian Archaeology Conference, Paris (4 July 2001): 8. (mimeographed)  
 21 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, เรื่องโบราณคดี, พิมพ์ครั้งที่ 2 (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิง
ศพหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วง อินทุวงศ์) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศรินทราวัส, 
10 พฤศจิกายน 2531, กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นต้ิง, 2531), 261-262. 
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 “….พระองค์จึงประดิษฐานศาสนาไว้เอาอนุเคราะห์สิทธิโลกโดยทรงมอบศาสนาอัน
ประเสริฐไว้กับพระพุทธรูป 5,000 ปีแล้วจึงปรินิพพาน....”22 
 ความเชื่อเหล่านี้ได้ปรากฏในตํานานคัมภีร์ทางศาสนาที่พระสงฆ์ล้านนาได้แต่งขึ้น เช่น 
ตํานานมูลศาสนากล่าวถึงเรื่องอันตรธาน 5 ประการ อันตรธาน 5 ประการ จะเกิดขึ้นตามลําดับทุก ๆ 
พันปี จนครบ 5,000 ของอายุพุทธศาสนา ได้แก่ 
 1. อธิคยอันตรธาน ความเสื่อสูญแห่งการตรัสรู้มรรคและผล 
 2. ปฏิบัติอันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติ 
 3. ปริยัติติอันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติธรรม 
 4. ลิงคอันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่งสมรเพศ 
 5. ธาตุอันตรธาน ความเสือมสูญแห่งพระบรมธาตุ23 
 ดังนั้นการที่พุทธศาสนาจะหมดสิ้นไปตามคําทํานาย จึงต้องเร่งสร้างบุญกุศลพุทธศาสนิกชน
จึงต้องช่วยกันทํานุบํารุงศาสนาอุทิศถวายของบูชาต่าง ๆ มีการกัลปนาแรงงานคนและสิ่งของต่างๆ 
เพื่อให้บํารุงศาสนสถานเพื่อให้วัตถุทางพุทธศาสนาสืบต่อไปให้ถึง 5,000 ปี ดังปรากฏในตํานานมูล
ศาสนาดังน้ี   
 “....แม้นว่าพงศาวดารท้าวพระยา อันว่ารักษาศาสนาภายนอกด้วยปัจจัยก็มี ก็สืบ
ปรัมปราไปตราบเท่าสิ้นศาสนาอันซ้อย อันพระพุทธเจ้ากากกิตตนาไว้ว่า 5000 ปีแล....”24  
 มีข้อความในจารึกสมัยพระยอดเชียงรายกล่าวถึงพระมหาเทวีของพระยอดเชียงราย 
พร้อมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้อุทิศคนให้กับวัด และกําหนดแรงงานของคนกลุ่มนี้ที่ต้องสืบทอด
แรงงานเป็นของวัดจนสิ้น 5,000 ปี 
 ศิลาจารึกวัดหนองหนาม ปีพ.ศ. 2032 กล่าวว่า  “….หื้ออุปฐากเท่าพุทธเจ้า ในอารามน้ี
สืบ ๆ กันตราต่อเท่าสิ้นศาสนา 5000 ปี....”25 

                                                            

 22 พระโพธิรังสี, นิทานพุทธสิหงิค์, แปลโดย แสง มนวิทูร (พระนคร: กรมศิลปากร, 
2501), 34. 
 23 พระพุทธพุกาม, ตํานานมูลศาสนา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2519), 223. 
 24 เร่ืองเดียวกัน. 
 25 กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคท่ี 3 ศิลาจารึกวัดหนองหนาม จังหวัดลําพนู  
(พระนคร: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี สํานัก
นายกรัฐมนตร,ี 2508), 98. 
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 คติความเชื่อยังปรากฏในวรรณกรรม ปัญญาสชาดก ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 21-22 ซึ่งแต่งเลียนแบบชาตกัฏฐกถา (อรรกถาชาดก) เพื่อเป็นการสอนศาสนาโดย
ใช้ชาดก ส่งผลให้ผู้ปกครอง พระสงฆ์ ไพร่ ในล้านนาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและขวนขวายทํา
หน้าที่สืบทอดอายุพุทธศาสนาโดยการกัลปนาทรัพย์สิ่งของ ข้าทาสต่าง ๆ ถวายไว้ในพุทธศาสนา มี
การสร้างพระธาตุ วิหาร พระพุทธรูป รวมถึงการสร้างพระพิมพ์ไว้อย่างมากมายเพ่ือเป็นการสืบทอด
อายุพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีน่ันเอง 
 
คติพระอดีตพุทธเจ้า 
 พระอดีตพุทธเจ้า หมายถึง พระพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วหลายพระองค์ในแต่ละกัล์ป มี
จํานวนมากมายนับไม่ถ้วน โดยมีคติความเช่ือเรื่องพระอดีตพุทธเจ้าทั้งนิกายเถรวาทและนิกาย
มหายาน แตกต่างกันคือ 
 คติพระอดีตพุทธฝ่ายเถรวาทนั้นถือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระโคตมพุทธเจ้า) เป็น
เพียงมนุษย์ธรรมดา แต่ได้สั่งสมบารมีไว้มากจนสามารถบรรลุโพธิญาณได้ คติพระอดีตพุทธได้กล่าวใน
คัมภีร์ภาษาบาลีหลายฉบับ ได้แก่ คัมภีร์พุทธวงศ์26 ได้กล่าวถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้า 25 องค์ 
ได้แก่ 1.พระทีปังกร 2.พระโกทัญญะ 3.พระมังคละ 4.พระสุมนะ 5.พระเรวัตะ 6.พระโสภิตะ         
7.พระอโนมาทัสสี 8.พระปทุม 9.พระนารทะ 10.พระปทุมุตระ 11.พระสุเมธะ 12.พระสุชาต 13.พระ
ปิยทัสสี 14.พระอรรถทัสสี 15.พระธรรมทัสสี 16.พระสิทธถะ 17.พระติสสะ 18.พระปุสสะ 19.พระ
วิปัสสี 20.พระสิขี 21.พระเวสสภู 22.พระกกุสันนทะ 23.พระโกนาคม 24.พระกัสสป 25.พระศากยะ 
 คัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์27 ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้า 27 องค์ รวมถึงพุทธประวัติของพระ
ศากยะ จํานวนพระอดีตพุทธ 27 องค์ ได้แก่  1. พระตัณหังกร  2.พระเมธังกร  3.พระสรณังกร      
4.พระทีปังกร 5.พระมังคละ 6.พระสุมนะ 7.พระเรวตะ 8.พระโสภิตะ 9.พระโกณฑัญญะ 10.พระปทุ
มุตตระ 11.พระสิทธัตถะ 12.พระวิปัสสี 13.พระสุเมธ 14.พระสุชาตะ 15.พระดิสสะ 16.พระผุสสะ 
17.พระธสิขี 18.พระเวสสภู      19.พระอโนมทัสสิ 20.พระปทุม 21.พระนรทะ 22.พระปิยทัสสี    
23.พระอัตถทัสสี 24.พระธัมมทัสสี 25.พระกกุสันธะ 26.พระโกนาคม 27.พระกัสสปะ  

                                                            

 26 เอนก ขําทอง, พุทธวงศ์: ประวัติพระพุทธเจ้า 25 พระองค์  (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 
2541), 25-60 
 27 พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลปีกรณ,์ แปลโดย แสง มณวิทูร แปล (กรุงเทพฯ:
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2540), 210. 
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 นิทานกถา ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้า 28 องค์28 ได้แก่ 1.พระทีปังกร 2.พระโกทัญญะ   
3.พระมังคละ 4.พระสุมนะ 5.พระเรวัตะ 6.พระโสภิตะ 7.พระอโนมาทัสสี 8.พระปทุม 9.พระนารทะ      
10.พระปทุมุตระ 11.พระสุเมธะ 12.พระสุชาต 13.พระปิยทัสสี 14.พระอรรถทัสสี 15.พระธรรมทัสสี 
16.พระสิทธถะ 17.พระติสสะ 18.พระปุสสะ 19.พระวิปัสสี 20.พระสิขี 21.พระเวสสภู 22.พระ 
กกุสันนทะ 23.พระโกนาคม 24.พระกัสสป 25.พระศากยะ 26.พระตัณหังกร 27.พระเมธังกร 28.
พระสรณังกร 
 คัมภีร์มหาปทานสูตร(ทิฆนิกาย) กล่าวถึงพระพุทธเจ้า 7 องค์ คืออดีตพุทธเจ้า 6 องค์     
และพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ได้แก่ 1.พระวิปัสสี 2.พระสิขี 3.พระเวสสภู 4.พระกกุสันนทะ 5.พระโก
นาคม 6.พระกัสสป 7.พระศากยะ  
 คติพระอดีตพุทธฝ่ายมหายาน มีความเชื่อว่ามีอดีตพุทธลงมาตรัสรู้บนโลกมนุษย์จํานวน
มาก มหายานเรียกพระอดีตพุทธเหล่านี้ว่า มานุษิพุทธ29 คือ พระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมายังโลกมนุษย์
เพื่อตรัสรู้สั่งสอนชาวโลก มานุษิพุทธแบ่งได้เป็น อดีตพุทธ ปัจจุบันพุทธ อนาคตพุทธ  ซึ่งพระศรี
ศากยมุนีหรือพระโคตรมะเป็นเพียงพระมานุษิพุทธที่เป็นปัจจุบันพุทธ มหายานจึงจัดให้พระศากย
มุนีเป็นมานุษิพุทธประจํากัล์ปปัจจุบัน ซึ ่งเป็นกัล์ปที ่ 4 (ภัทรกัล์ป)30 วรรณกรรมที่สําคัญของ
มหายานในคัมภีร์ภาษาสันสกฤตผสมภาษาปรากฤต กล่าวถึงอดีตพุทธคือ ลลิตวิสตระ ได้กล่าวถึง
พระพุทธเจ้า 56 องค์ แต่เป็นที่รู้จักกันดีคือ พระทีปังกร พระประภูตรัตนะ และอดีตพุทธ 7 องค์
สุดท้าย คือ 1. พระวิปัสยี (วิปัสสี) 2. พระศิขี (สิขี) 3. พระวิศวภู (เวสสภู) 4. พระกระกุจฉันทะ 
(กกุสันนทะ) 5. พระกนกมุนี (โกนาคม) 6. พระกาศยป (กัสสป) 7. พระศากยสิงหะ (โคตมะ)31  
 
รูปแบบพระพิมพ์แผงไม้ในศิลปะต่างๆ 
 คติการสร้างรูปพระพุทธเจ้าจํานวนมากมายนั้น ในสมัยบายน พุทธศตวรรษที่ 18 พบ
ประติมากรรมสําริดศิลปะเขมรแบบบายน เป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งเรียงรายจํานวนมากอยู่ด้านหลัง

                                                            

 28 ธนิต อยู่โพธ์ิ, แปลและเรียบเรียง, นิทานกถา พระพุทธประวัติตอนต้น (กรุงเทพฯ: 
กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมสลิปากร, 2530), 19-60. 
 29 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography (New Delhi: 
Cosmo Publications, 1985). 
 30 ผาสุข  อินทราวุธ,  พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ: อักษรสมัย, 2543), 55. 
 31 เร่ืองเดียวกัน, 56. 
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พระโพธิสัตว์โลกิเตศวร32 (ภาพที่ 5) การแผ่ขยายอิทธิพลศิลปะเขมรเข้ามาในประเทศไทย ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 12-18 ทําให้ได้รับอิทธิพลทางศาสนาปรากฏศาสนสถานที่มีรูปแบบเขมรหลายแห่ง
ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนานิกายมหายาน คติพุทธศาสนานิกายมหายานในเรื่องอดีตพุทธนั้นพบ
รูปอดีตพุทธในศิลปะลพบุรีที่ปราสาทหินพิมาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษ ที่ 16-
1733 ในแหล่งโบราณคดีภาคกลางยังพบพระพิมพ์ศิลปะแบบเขมร (ภาพที่6) แสดงรูปอดีตพุทธเจ้า
ในกรุพระปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ แสดงภาพพระพุทธเจ้าห้าองค์ประทับปางสมาธิในเรือนแก้ว 
องค์ที ่หกมีขนาดใหญ่กว่าห้าองค์ ประทับสมาธิราบปางมารวิชัยภายในรัตนปราสาท แสดงถึง
ความสําคัญเหนือกว่าห้าองค์จึงอนุมานได้ว่าเป็นพระสมณโคดม ส่วนอีกห้าองค์นั้นได้แก่พุทธะห้า
พระองค์ในภัททกัป34  

                                                           

 พระพิมพ์แผงศิลปะพม่าน้ัน พบว่ามีการทําประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กพบพระพิมพ์ดิน
เผาในกรุสถูปร้างใกล้เจดีย์เซนเยท (Seinyes) เมืองพุกาม ประเทศพม่า มีจารึกว่า “ศรีอนุรุธเทวะ”    
ซึ่งหมายถึงพระเจ้าอนิรุทธ (Aniruddha) กษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1635 
ปรากฏรูปพระพุทธเจ้านั่งเรียงรายเป็นแถวจํานวนมาก สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลศิลปะปาละ 
ในแถบรัฐพิหารและเบงกอล ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ซึ่งพุทธศาสนาในยุค
นี้เริ่มผสมผสานเข้ากับศาสนาพราหมณ์ และรับอิทธิพลตันตระซึ่งกําลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น36 
ซึ่งชุดของพระอดีตพุทธเจ้าที่ปรากฏทั่วไปและมีความสําคัญมากที่สุดคือ ชุด 28 องค์37 นอกจาก
ความนิยมการทําพระพิมพ์อดีตพุทธเจ้าแล้วน้ัน ยังพบว่ามีความนิยมประดับศาสนสถาน เช่นในผนัง
ถ้ําคอว์กูน(Kaw-goon Cave) เมืองพะอัน (ภาพที่7) ต่อมาได้ส่งอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในดินแดนที่รับเอาพุทธศาสนาซึ่งพบตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ อย่างมากมาย  
 

 

 32 Emma C. Bunker,  Khmer bronzes: new interpretations of the past 
(Chicago: Art Media Resources, 2011),384. 
 33 ชอง บวชเซอลีเย่,  ประติมากรรมขอม, เรียบเรียงโดย สุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: 
กรุงสยามการพิมพ์, 2515), 84. 
 34 พิริยะ ไกรฤกษ์,  รากเหงา้แห่งศลิปะไทย, 363. 
 35 กฤษฎา พิณศรี,  “พระพิมพ์สมัยเมืองพุกาม แบบพระเจา้อนิรุทธ,” ศิลปากร, 63. 
 36 ผาสุข อินทราวุธ, ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ (นครปฐม: แผนกบริการกลาง 
มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2522), 49. 
 37 Tu One,  Mural Paintings of The Buddhist Temples in Burma (Janpan: 
Kodansha, 1978), 216. 
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ภาพที่ 5 พระโพธิสัตว์โลกิเตศวร ปรากฏรูปพระพุทธเจ้าน่ังเรียงรายอยู่ด้านหลัง 
ที่มา: Emma C, Khmer, Bronzes: new interpretations of the past (Chicago: Art Media 
Resources, 2011),384. 
 

 
 
ภาพที่ 6  พระพิมพ์ศิลปะแบบเขมรพบในกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา:  พิริยะ ไกรฤกษ์,  รากเหง้าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: ริเวอร์บุ๊คส์, 2555), 363. 
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ภาพที่ 7 พระพิมพ์ประดับภายในผนังถ้ําคอว์กูน ประเทศเมียนมา 

 
 พระพิมพ์แผงศิลปะล้านช้าง พบพระพิมพ์แผงไม้จากวัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง 
ประเทศลาว (ภาพที่ 8) วัสดุจากรักสมุก นอกจากนี้พบว่ามีความนิยมนําพระพิมพ์ประดับศาสน
สถานจํานวนมาก (ภาพที่ 9) พบพระพิมพ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งเรียงรายเป็นแถว ซึ่งน่าจะมา
จากคติพระพุทธเจ้าจํานวนนับไม่ถ้วนทั้งสองนิกาย ตามคัมภีร์ของมหายาน เช่น อปริมิตธารณี 
กล่าวว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงได้เกิดมาแล้วและที่กําลังจะเกิดมาอีก มีจํานวนมากมายยิ่งกว่าเม็ดทราย
ริมฝั่งแม่นํ้าคงคา38 ส่วนคัมภีร์เถรวาท เช่น วิสุทธชนวิลาสินี ในขุททกนิกาย อปทานกล่าวว่า เหตุ
แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเห็นว่าบารมี 30 ถ้วนมีทานบารมีเป็นต้น เป็นเหตุของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายมิใช่น้อย อุปมาด่ังเมล็ดทรายในคงคา39    
 
 
 

                                                            

 38 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism: Their History, 
Iconography and Progressive Evolution Through the Northern Buddhist, Rutland, 
Vt. Charles E. Tuttle (Oxford: The Clarendon press, 1962), 16. 
 39 พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มท่ี 8 ภาคท่ี 1 (กรุงเทพฯ: 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 191. 
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ภาพที่ 8 พระพิมพ์แผงไม้ศิลปะล้านช้าง พบที่วัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว  
 

 
 
ภาพที่ 9 พระพิมพ์ประดับตามผนังภายในวิหารวัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว 
 
 สําหรับในประเทศไทย นอกจากดินแดนล้านนาแล้วนั้น ยังได้พบพระพิมพ์แผงไม้ใน
ศิลปะอยุธยา คติเรื่องอดีตพุทธนั้นสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น เนื่องจากมีความ
นิยมในเรื่องอดีตพุทธ ทั้งนี้พบรูปจิตรกรรมฝาผนังอดีตพุทธเจ้าจํานวนมาก ต่อมามีความนิยมลด



 24

40น้อยลงใจสมัยอยุธยาตอนปลาย ภาพส่วนใหญ่จําเป็นรูปพระพุทธเจ้าจํานวน 24 องค์และ 28 องค์  
พระพิมพ์แผงสมัยอยุธยาในช่วงแรก สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลศิลปะพุกาม รวมทั้งภายในกรุพระ
ปรางค์วัดราชบูรณะ และวัดพระศรีสรรเพ็ชญ์41  
 พระพิมพ์ทําเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดเล็ก ทําด้วยวัสดุเนื้อชินและดินเผา 
ประทับนั่งเรียงกันเป็นแถวจํานวนมากมายภายในกรอบสามเหลี่ยมปลายมนและทรงกลม แสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายานและนิกายเถรวาท (ภาพที่ 10) นอกจากน้ียังพบแผงไม้
เจาะเป็นช่องประดับพระพิมพ์จํานวน 28 ช่อง จากวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 
11) สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงอดีตพุทธเจ้าจํานวน 28 องค์ ด้านบนของแผงไม้สลักเป็นรูปปรางค์
จํานวน 1 องค์ซึ่งน่าจะหมายถึงคติการบูชาพระจุฬามณีเจดีย์  
 

 
ภาพที่ 10 พระพิมพ์แผงสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21-23 
 (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร) 
 
 

                                                            

 40 สันติ  เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: เจริญ
วิทย์การพิมพ์, 2524), 63. 
 41 กฤษฎา พิณศรี, “พระพิมพ์ซุ้มพุทธคยา,” เมืองโบราณ 30, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 
2547). 
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ภาพที่ 11 พระพิมพ์แผงไม้ศิลปะอยุธยาพบที่เจดีย์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร) 
 
 พระพิมพ์แผงศิลปะรัตนโกสินทร์ เริ่มมีการสร้างพระพิมพ์จากวัสดุดินเผาลงรักปิดทอง
ทั้งหมด ลักษณะเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับภายในซุ้มเรือนแก้ว ฐานแบบย่อมุมบนประดับผ้าทิพย์
อยู่ด้านหน้า ลักษณะของพระพิมพ์กลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษ คือ นิยมสร้างรูปพระพุทธเจ้าในอิริยาบถ
ต่างๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าสร้างตามปางประจําวันแล้วประดับลงบนแผงไม้ ลักษณะของแผงไม้ทํา
เป็นรูปปราสาทตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย (ภาพที่ 12) นอกจากนี้ยังพบพระพิมพ์แผงไม้
ประดับพระพิมพ์ดินเผาจํานวน 34 องค์ จารึกระบุชื่อผู้สร้างคือนายจันสร กับภรรยาและญาติ 
ร่วมกันสร้างในปี จ.ศ. 1179 หรือปีพ.ศ. 2360 (ภาพที่ 13) ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ภาพท่ี 12 พระพิมพ์แผงไม้ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 (สมบัติของเอกชน) 
 

 
 
ภาพที่ 13 พระพิมพ์แผงไม้ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบที่วัดรวกบางบําหรุ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, วัดรวกบางบําหรุ ประวัติและศาสนวัตถุ (กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภาการพิมพ์, 
2549), 65. 
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บทที่ 3 
 

ประวัติศาสตร์ล้านนาและพุทธศาสนาในล้านนา 
 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 ล้านนา คือ กลุ่มเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ซึ่งอาจรวมไปถึงสิบสองปันนาและบางส่วนของ
รัฐฉาน (Shan State)1 อาณาเขตด้านทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศเหนือจด
ประเทศพม่า ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกจดประเทศลาว ทางด้านทิศใต้จดเขต
จังหวัดตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
 ที ่ตั ้งอยู ่ในระหว่างเส้นเมริเด ียน 97 องศา 20 ลิปดา กับ 101 องศา 20 ลิปดา 
ตะวันออก และเส้นละติจูด 17 องศา กับ 20 อาศาเหนือ2 ลักษณะภูมิประเทศ มีทิวเขาทอดยาวใน
แนวเหนือ-ใต้ ซึ่งแนวเทือกเขาเหล่าน้ีเช่ือมโยงมาจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในแคว้นยูนนาน
ของจีน เทือกเขาดังกล่าวเกิดแม่นํ้าหลายสาย เช่น แม่นํ้ากก อิง ปิง วัง ยม น่าน และแม่นํ้าสาขา
ต่าง ๆ ที่ราบลุ่มแม่นํ้า 2 สายใหญ่ ๆ คือ ที่ราบลุ่มแม่นํ้ากกและที่ราบลุ่มแม่นํ้าปิง 
 สมัยชุมชนประวัติศาสตร์ มีหลักฐานการอยู่อาศัยตามที่ราบลุ่มแม่นํ้าสายสําคัญ คือ ที่
ราบลุ่มแม่นํ้า ได้แก่ แอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลําพูน) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้า
วัง (จังหวัดลําปาง) แอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา (จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้า
ยม-แม่นํ้าน่าน (จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน)  
              ดินแดนล้านนาแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ล้านนาตะวันตกและล้านนาตะวันออก ล้านนา
ตะวันตก ได้แก่ เชียงใหม่, ลําพูน, ลําปาง, เชียงราย, และพะเยา ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบ 3 แห่ง คือ แอ่ง
ที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้าวัง (ลําปาง) และแอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา ส่วนล้านนา
ตะวันออกคือ แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน3 

 

 1 พูนพล  อาสนจินดา, “ภูมิศาสตร์ล้านนาไทย,” ใน ล้านนาไทย (เชียงใหม่: พระราชพิธี
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์, 2526), 39. 
 2 เร่ืองเดียวกัน, 34. 
 3 สุรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ลา้นนา, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2557), 33. 
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แผนที่ที่ 1 แผนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
ที่มา: Hans Penth, “Kunst im Lan Na Thai: Carl Bocks Buddhafiguren aus Fang,” 
Artibus Asiae 38 (1976): 2/3. 
 
แอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน  
 แอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน แต่เดิมเป็นพื้นที่ของชุมชนชาวลัวะ ในตํานานจามเทวีวงศ์ 
ได้กล่าวถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างขุนหลวงวิลังคะกับพระนางจามเทวี ต่อมาได้ทําสงคราม 
ชาวลัวะบางกลุ่มอยู่ภายใต้การปกครองของพระนางจามเทวี และพระนางจามเทวีแต่งตั้งให้ขุนลัวะ
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ปกครองชุมชนชาวลัวะและต้องส่งส่วยประจํา4 สันนิษฐานว่าศูนย์กลางอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ โดย
พัฒนาการของรัฐในเขตชุมชนที่ราบลุ่มแม่นํ้าปิงตอนบนก่อนการต้ังอาณาจักรล้านนา แบ่งได้ 2 สมัย 
คือ สมัยชุมชนพ้ืนเมืองลัวะและสมัยหริภุญชัย  
 สมัยชุมชนพื้นเมืองลัวะแต่เดิมเป็นที่ตั้งของชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า “ลัวะ” สันนิษฐานว่า
มีศูนย์กลางอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ โดยเริ่มจากชุมชนขนาดเล็กและขยายตัวเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
ต่อมาจึงสร้าง “เวียง” ขึ้นในบริเวณเชิงดอยสุเทพไปจนถึงลําพูน เมื่อพญามังรายก่อตั้งเชียงใหม่ 
ตํานานพื้นเมืองระบุว่าบริเวณนี้ “เป็นที่อยู่ที ่ตั ้งแห่งท้าวพระยาทั้งหลายมาก่อน”5 ซึ่งหมายถึง
พวกลัวะ 
 ในตํานานสุวรรณคําแดงกล่าวถึงชุมชนกลุ่มหนึ่งที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในบริเวณ
ลุ่มแม่นํ้าปิง อันเป็นดินแดนของชาวลัวะซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเดิมที่ไม่รู้จักการก่อตั้งเมือง เมื่อกลุ่มเจ้า
สุวรรณคําแดงกับผู้อพยพเข้ามาได้รวบรวมผู้คนต้ังเมืองข้ึน6 
 สมัยหริภุญไชย หากพิจารณาจากตํานานมูลศาสนา ตํานานจามเทวีวงศ์ ตํานานชินกาล
มาลีปกรณ์ และพงศาวดารหริภุญชัย ได้กล่าวถึงบทบาทของฤาษีในการสร้างเมือง โดยกล่าวถึงฤาษี
วาสุเทพและฤาษีสุกกทันต์ได้ทูลเชิญพระนางจามเทวี ราชธิดาแห่งเมืองลวปุระ ขึ้นมาปกครองเมือง
หริภุญชัย ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 พระนางจามเทวีได้นําเอาวิทยาการต่าง ๆ และพุทธศาสนา
หินยานเข้ามาในหริภุญชัย ในตํานานกล่าวถึงการทูลเชิญพระนางจามเทวีว่า 
 

 ...ครั้นสร้างเสร็จแล้วอีกสองปี จึงได้ไปอัญเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโว้หรือ
ลพบุรีมาเป็นกษัตริย์ปกครอง พระนางจามเทวีนั้นเป็นพระราชธิดาของพระยาจักกวัตติแห่ง
กรุงละโว้ และมีพระสวามีเป็นอุปราชครองเมืองรามบุรี การเสด็จมาของพระนางจามเทวีใน
คราวนั้นได้เดินทางมาตามเส้นทางลําน้ําแม่ปิง พร้อมทั้งได้ทรงนําเอาข้าราชบริพารที่มี
ความรู้ทางศิลปวิทยาการด้านต่าง ๆ จากเมืองละโว้มาสู่เมืองหริภุญชัยด้วย...7 

                                                            

 4 สงวน  โชติสุขรัตน์, “ตํานานนางจามเทวี,” ใน ประชุมตํานานลานนาไทย (พระนคร: 
โอเดียนสโตร์, 2515), 27. 
 5 สงวน  โชติสขุรัตน์, ผู้แปล, ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ (พระนคร: คณะกรรมการ     
การจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2514), 39. 
 6 ธํารง  ทําบุญ, “ก่อนสมัยหริภุญชัยและเงินยางเชียงลาว การวิเคราะห์เบ้ืองต้น,” 
วารสารธรรมศาสตร์ 12 (1 มีนาคม 2556): 135-140. 
 7 พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา (กรุงเทพฯ: เสรมิวิทย์ 
บรรณาคาร, 2519), 207-208. 
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 เหตุการณ์ในครั้งน้ี สะท้อนให้เห็นการเคลื่อนตัวเข้ามาของกลุ่มชนในเขตภาคกลางบริเวณ
ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา จากเมืองละโว้หรือลพบุรีเข้ามาสู่ในดินแดนแถบน้ี ขณะเดียวกันเหตุการณ์ตํานาน
น้ีก็เป็นหลักฐานที่ช้ีให้เห็นถึงการเผยแผ่วัฒนธรรมศิลปะวิทยาการด้านต่าง ๆ ทั้งพุทธศาสนา การ
ปกครอง สังคม และวัฒนธรรม เข้ามาสู่ดินแดนในเขตภาคเหนือตอนบน8 โดยเฉพาะเมืองหริภุญชัย 
 จากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีในบริเวณเมืองโบราณหริภุญชัย ได้กําหนดอายุ
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จากถ่านหรือคาร์บอน 14 ร่วมกับการศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปกรรม
และโบราณวัตถุอ่ืน ๆ พบว่าเมืองหริภุญชัยมีอายุเก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษที่ 13-149 
 หลังจากที่เมืองหริภุญชัยมีความเจริญมั่นคงแล้วได้ขยายอํานาจออกไป โดยสร้างเมือง
เขลางค์นครบริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าวังขึ้น ต่อมาเมืองหริภุญไชยถูกพญามังรายเข้ายึดครองในราว 
พ.ศ.1835 โดยมีพญาญีบาเป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย ในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวถึงความ
อ่อนแอของพญาญีบาที่หลงเชื่อ กลอุบายของอ้ายฟ้า ซึ่งเป็นคนที่พญามังรายให้มาเป็นไส้ศึก ทําให้
สร้างความเกลียดชังระหว่างราษฎรกับพญาญีบา เป็นเหตุให้พญามังรายเข้าโจมตีเมืองหริภุญไชยได้
สําเร็จ10 
 
แอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ําวัง (จังหวัดลําปาง) 
 ที่ราบลุ่มแม่นํ้าวังมีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู ่ทิศใต้ ด้านทิศตะวันตกเป็น
เทือกเขาผีปันนํ้าตะวันตก(ขุนตาล) ทอดยาวจากอําเภอวังเหนือจนถึงอําเภอแม่พริก ด้านตะวันออก
เป็นเทือกเขาผีปันนํ้ากลาง ที่ราบลุ่มนํ้าวังมีลักษณะเป็นที่ราบไม่ต่อเนื่อง11 ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 
14 มีการสร้างเมืองเขลางค์นครซึ่งร่วมสมัยกับแคว้นหริภุญไชย ในตํานานจามเทวีวงศ์ได้กล่าวถึง
การสถาปนาเจ้าอนันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวีให้ครองเมืองเขลางค์นคร ส่วนเจ้ามหันตยศ
ให้ครองเมืองหริภุญชัย  
 เมืองเขลางค์นครเป็นศูนย์กลางที ่มีกษัตริย์และชนชั้นปกครอง ปัจจุบันหลักฐานที่
เหลืออยู่ คือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พบโบราณวัตถุ คือ พระพิมพ์ดินเผาแบบทวารวดีและ

                                                            

 8 สุรพล  ดําริห์กุล, ประวัติศาสตร์และศลิปะหริภุญชัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 
19. 
 9 ผาสุข  อินทราวุธ และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาร่องรอยอารยธรรม
โบราณจากหลักฐานโบราณคดีในเขตจังหวัดลําพูน ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536). 
 10 สงวน  โชติสุขรัตน์, ผู้แปล,  ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่, 39. 
 11 สุรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ลา้นนา, 88. 
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ลพบุรี โดยมีเวียงบริวารประมาณ 9 แห่งอยู่ล้อมรอบ ทําหน้าที่ช่วยป้องกันข้าศึก เมืองสําคัญได้แก่ 
เวียงพระธาตุลําปางหลวง เมืองโบราณมีกําแพงล้อมรอบ 3 ชั้น บริเวณเวียงพระธาตุลําปางหลวง
เป็นชุมชนเก่าแก่ มีตํานานของการเสด็จมาของพระนางจามเทวี ซึ่งสอดคล้องกับการขุดค้นทาง
โบราณคดีพบร่องรอยวัฒนธรรมหริภุญไชยในช้ันดินอยู่อาศัยช้ันแรก12  
 ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองเขลางค์นครได้ถูกรวมตัวกับอาณาจักรล้านนา 
ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวถึงชัยชนะที่มีต่อเมืองหริภุญไชยและเขลางค์นครว่า พญายีบาได้หนี
ไปพึ่งพญาเบิกผู้เป็นราชบุตรที่เขลางค์ พญาเบิกนํากําลังมาล้อมเวียงกุมกามและได้ชนช้างกับพญา
ไชยสงคราม พญาเบิกได้พ่ายแพ้หนีกลับเขลางค์ แต่ไม่ทันถูกประหารที่ขุนตาล ส่วนพญายีบาหนีไป
พ่ึงเมืองสองแคว เมืองเขลางค์นครจึงรวมกับอาณาจักรล้านนา13 
 
แอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา  
 ที่ราบลุ่มเชียงราย-พะเยา ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่นํ้ากก-อิง รวมไปจนถึงลุ่มนํ้าสายและลุ่มนํ้า
โขง แม่นํ้าส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ ได้แก่ แม่นํ้าลาว แม่นํ้าอิง แม่นํ้าอิง ไหลขึ้นไปทางตอนเหนือลงสู่
แม่นํ้าโขง ในเอกสารโบราณเรียกบริเวณนี้ว่า แคว้นโยนก และบริเวณลุ่มแม่นํ้าสายและแม่นํ้าโขง 
เรียกว่า เมืองสุวรรณโคมคํา แบ่งออกได้ 2 สมัย คือ เมืองสุวรรณโคมคํา และเมืองหิรัญนครเงินยาง 
(เชียงแสน)  
 ชุมชนในตํานานก่อนสมัยเมืองหิรัญนครเงินยาง ปรากฏในตํานานของล้านนา ได้แก่ 
ตํานานเมืองสุวรรณโคมคํา ตํานานเชียงแสน ตํานานสิงหนวัติกุมาร ตํานานมูลศาสนา ตํานานชินกาล
มาลีปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นมาของชุมชนในที่ราบลุ่มแม่นํ้ากก ว่าเดิมเป็นที่อยู่ของพวก
ขอมหรือกรอม เมืองสุวรรณโคมคํา จากตํานานสุวรรณโคมคํากล่าวว่าแต่เดิมเป็นที่อยู่ของพวกกรอม
มาก่อน อาณาเขตของกรอมจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศกัมพูชาปัจจุบัน14 ต่อมากรอมได้ขยายอาณา
เขตขึ้นตามลํานํ้าโขง โดยสร้างเมืองสุวรรณโคมคําขึ้น เมืองสุวรรณโคมคําเป็นเมืองตอนเหนือของ
กรอม ตํานานเมืองสุวรรณโคมคํากล่าวถึงที่ตั้งเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเมืองสุวรรณโคมคําเป็นเกาะ
อยู่ในลํานํ้าโขงใต้ปากแม่นํ้ากกลงไป ดังน้ี 
 

                                                            

 12 ภาสกร  โทณะวณิก,  “การศึกษาเมืองโบราณพระธาตุลําปางหลวง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 2529), 70 
 13 สุรัสวดี  อ๋องสกุล,  ประวัติศาสตรล์้านนา, 95. 
 14 จิตร ภูมิศักด์ิ, ข้อเท็จจรงิว่าด้วยชนชาติขอม (กรุงเทพฯ: ไม้งาม, 2525), 23. 
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 ….สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะเนินทรายชายแม่น้ําขลนที (แม่น้ําโขง) ถัดปากนํ้าราม 
คือ กุกะนที ที่มาผุดต่อตะวันตก....15 

 
 ตํานานสิงหนวัติกุมาร กล่าวถึงการขยายเมืองโยนกออกไปถึงเมืองสุวรรณโคมคําเก่า ว่า 
 

 ...แล้วก็แปงให้แต่งเมืองที่ใหม่ คือ ของใต้หนบุพทิศกว่ามูล เกิดเป็นเกาะดอนจันใหญ่   
ที่เมืองสุวรรณโคมคําเก่า...พระองค์ไชยนารายณ์ตนเป็นลูก...กษัตริย์เมืองโยนกออกไปตั้งภู
กะวาวดอนมูลให้เป็นเมืองแล้วเข้าอยู่ที่นั่นแล้ว ก็เรียกชื่อว่าเวียงไชยนารายณ์เมืองมูลนั้น
แล... 

 
 แสดงให้เห็นได้ว่าเมืองสุวรรณโคมคําได้ล่มสลายลงเน่ืองจากแม่นํ้าโขงเซาะพังตลิ่งจนจม
หายไปทั้งเมือง ต่อมาภายหลังได้เกิดเป็นเกาะขนาดใหญ่ขึ้นใหม่เรียกว่า ดอนมูล ซึ่ง จิตร ภูมิศักดิ์ได้
อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ที่ตั้งของเมืองสุวรรณโคมคํานั้น อยู่บนเกาะใหญ่ริมแม่นํ้าโขงฝั่งประเทศ
ลาว ตรงดอนมูลเยื้องปากแม่นํ้ากกลงไปทางใต้เล็กน้อน และอยู่ตรงข้ามบ้านสวนดอก อําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ในปัจจุบัน16 
 ต่อมาตํานานเมืองสุวรรณโคมคํา ได้กล่าวถึงการล่มสลายของเมืองสุวรรณโคมคํา ถูก
ทําลายเนื่องจากพระยานาคเข้ามาทําลายโดยทําให้แม่นํ้าโขงไหลท่วมเมือง ผู้คนหนีหายทําให้พวก
กรอมส่วนหนึ่งไปอยู่เมืองอุมงคเสลา และส่วนหนึ่งอพยพไปถึงเมืองราชคฤห์นครหลวงไทยเทศ ซึ่ง
เช่ือว่าเป็นเขตรัฐไตในบริเวณมณฑลอยูนานของจีนทุกวันน้ี17 
 สมัยนครเงินยาง (เชียงแสน) ตามตํานานกล่าวว่า ผู้สร้างเมือง คือ ลวจักราชผู้เป็นต้น
วงศ์ของพญามังราย ซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงพระอินทร์ได้
ส่งลาวจงเทวบุตรลงมากําเนิด นับเป็นการเริ่มต้นของราชวงศ์ลาว หรือ ลวจังกราช ศูนย์กลางแห่ง
แรกเชื่อว่าอยู่ที่เมืองเชียงลาว ใกล้กับแม่นํ้าสาย18 ต่อมาศูนย์กลางสู่เมืองเงินยาง ในสมัยลาวเคียง

                                                            

 15 “ตํานานเมืองสุวรรณโคมคํา,” ใน ประชุมพงศาวดารภาคที่ 72, เลม่ 45 (พระนคร: 
องค์การค้าของคุรุสภา, 2512), 173. 
 16 จิตร  ภูมิศักด์ิ,  ความเปน็มาของคําสยาม ไทย ลาว และขอม และลักษณะทาง
สังคมของชื่อชนชาติ (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2525), 443-444. 
 17 สุรพล  ดําริห์กุล,  ล้านนา สิง่แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: มรดกไทย 
โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม, 2542), 95. 
 18 สรัสวดี  อ๋องสกุล,  ประวัติศาสตรล์้านนา (เชียงใหม่: ช้างเผือก, 2529), 6. 
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องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์ลาว การขยายอํานาจของราชวงศ์ลาว ได้ขยายอํานาจไปอย่างกว้างขวาง ตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่า ขุนเจือง ลําดับกษัตริย์ที่ 19 แห่งราชวงศ์ลาว ตรงกับราวพุทธศตวรรษที่ 
17 ขุนเจืองได้ขยายอาณาเขตของเมืองเงินยางไปทางด้านตะวันออกโดยรบชนะเมืองแกว (เวียดนาม
ตอนเหนือ) จนทําให้เมืองเงินยางมีความมั่นคง ขุนเจืองได้ส่งโอรส 5 องค์ ไปปกครองเมืองเงินยาง 
ไชยนารายณ์ ล้านช้าง เมืองแกว และเชียงรุ้งในสิบสองปันนา19 ซึ่งล้วนเป็นเมืองสําคัญในแถบลุ่ม
แม่นํ้าโขงตอนบนในบริเวณน้ัน 
 ต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 19 พญามังรายโอรสของลาวเม็ง ได้สร้างเมืองเชียงรายเป็น
เมืองหลวงในปี พ.ศ.1805 ส่วนเมืองเชียงแสนกล่าวว่าพญาแสนภูเป็นผู้สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นเมือง
เงินยางมาก่อน เมืองเชียงแสนและเมืองเชียงราย จึงมีความสําคัญในฐานะเมืองลูกหลวงของเมือง
เชียงใหม่ ต่อมาในสมัยพญาแสนภูและพญาคําฟู ได้แบ่งเป็นอาณาจักรล้านนาเป็น 2 ส่วน คือ
ตอนบนมีเชียงรายเป็นศูนย์กลาง และตอนล่างมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง 
 
อาณาจักรล้านนา 
 แรกเริ่มของอาณาจักรล้านนา หลังจากที่พญามังรายเข้ายึดครองหริภุญชัยได้ในปี พ.ศ. 
1835 และทรงประทับอยู่ที่เมืองหริภุญชัย 2 ปีต่อมาพระองค์ทรงสร้างเวียงกุมกามในปี พ.ศ. 1837 
พงศาวดารโยนกได้กล่าวถึงพญามังรายทรงประทับอยู่ที่เวียงกุมกามเพียง 3 ปี และได้ย้ายมาสร้าง
เมืองเชียงใหม่เป็นราชธานี ในปี พ.ศ. 1839 เนื่องจากประสบปัญหาน้ําท่วมใหญ่ ตํานานพื้นเมือง
เชียงแสน กล่าวถึงพญามังรายทรงสร้างเวียงกุมกามและเวียงเชียงใหม่ ความว่า 
 

 ...ถัดนั้นไปรอดสักราชได้ 648 ตัว ปีรวายเส็ดมังรายราชเจ้าก็ยกเอาหมู่ไปตั้งอยู่บ้าน
เชียงกุ่มกวมแม่น้ําระมิงตั้งอยู่บ้าน 3 แห่ง แห่งที่ 1 ชื่อว่า บ้านกลาง แห่ง 1 ชื่อว่า บ้านลุ่ม 
แห่ง 1 ชื่อว่า บ้านแห้ม แล ถึงยามกลางวัสสาน้ําถ้วมฉิบหายมากนักแล คันว่าออกวัสสา   
รอดเดือน 5 พระเจ้าฟ้ามังรายท่านก็มีอาชญาหื้อเสนาอํามาตย์ป่าวไพร่บ้าน ไทยเมืองทัง
หลาย ถมกวมแม่น้ําบ้านพิงเป็นเวียงเชียงกุ่มกวมอยู่...20 

 

                                                            

 19 อานันท์  กาญจนพันธ์ุ,  ตํานานพระยาเจือง (เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 
2524), 9. 
 20 สรัสวดี  อ๋องสกุล, พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2546), 68. 
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  ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ พญามังรายได้เชิญ พญางําเมือง แห่งเมืองพะเยา พ่อขุน
รามคําแหงแห่งเมืองสุโขทัย มากําหนดผังเมือง การเลือกทําเลที่ตั ้งมาจากปัจจัยการตั้งถิ ่นฐาน 
ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงการเลือกชัยภูมิ 7 ประการในการสร้างเมือง ได้แก่ 
 ประการที่ 1  กวางเผือกแม่ลูกสองตัวมาจากป่าใหญ่ทางทิศเหนือมาอยู่ชัยภูมิที่น้ี 
 ประการที่ 2  เก้งเผือกสองตัวแม่ลูกมาอยู่ชัยภูมิที่น้ีสู้กับหมา หมาพ่ายหนี 
 ประการที่ 3  มีหนูเผือกกับบริวารสี่ตัวออกมาแต่ชัยภูมิที่น้ี 
 ประการที่ 4  ภูมิประเทศตะวันตกสูงลาดเทมาตะวันออก นํ้าจากดอยสุเทพไหลลงมา 
 ประการที่ 5  แม่นํ้าข่าไหลมาโอบตัวเมืองเชียงใหม่แล้วไหลไปเวียงกุมกาม 
 ประการที่ 6  มีหนองนํ้าอยู่ทางทิศอีสานไว้ให้สัตว์กิน 
 ประการที่ 7  แม่นํ้าปิงไหลผ่านด้านตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ 
 ผังเมืองเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัย โดยแรกสร้างกําแพงเมืองมีขนาดกว้าง 900 
วา ยาว 1,000 วา และขุดคูนํ้ากว้าง 9 วา กําแพงเมืองเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลสมัย ปัจจุบัน
เปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยมยาวด้านละ 1,600 เมตร21 แล้วต้ังช่ือว่า นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 
 อาณาจักรล้านนาราชวงศ์มังรายตอนต้น มีกษัตริย์ปกครอง 5 พระองค์ ได้แก่ พระญามัง
ราย พญาไชยสงคราม พญาแสนพู พญาคําฟู และพญาผายู การสร้างความเข้มแข็ง โดยการขยาย
อาณาเขตและสร้างความมั่นคงในอาณาจักร ในสมัยพระญามังรายได้ผนวกเขลางค์นครเป็นส่วนหน่ึง
ของอาณาจักร ส่งผลให้ขยายอาณาเขตไปยังทางด้านตะวันออกสู่เมืองพะเยา การยึดครองพะเยา
เป็นผลดีต่ออาณาจักรล้านนาเพราะ เมืองพะเยายังเป็นฐานกําลังขยายไปสู่เมืองแพร่และเมืองน่าน 
ดังปรากฏว่าเมื่อสิ้นสมัยพญามังราย พระญาไชยสงครามครองราชย์ ได้เสด็จไปประทับที่เมืองเชียงราย 
ส่วนเมืองเชียงใหม่ให้โอรสครองเมือง  
 สมัยอาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรือง ปรากฏเห็นชัดในสมัยพญากือนา ได้รับการสนับสนุน 
โดยการรับนิกายจากสุโขทัยเข้ามาเผยแผ่ในล้านนา ทรงสร้างวัดสวนดอก ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนา ในสมัยพญาสามฝั่งแกนส่งภิกษุไปศึกษาพุทธศาสนาในลังกา แล้วกลับมาตั้งนิกาย
สิงหลหรือลังกาวงศ์ใหม่ มีศูนย์กลางที่วัดป่าแดง 
 ในสมัยพระเจ้าติโลกราชถึงสมัยพระเมืองแก้ว  เป็นช่วงยุคทองของพุทธศาสนามีความ
เจริญรุ ่งเรืองอย่างมาก ปรากฏการสร้างวัดวาอารามและทําสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาโพ
ธารามในปีพ.ศ. 2020 เกิดการเขียนคัมภีร์ทางศาสนา และแพร่หลายไปยังดินแดนใกล้เคียง เช่น 
ล้านช้าง พม่า อยุธยา ในส่วนของการเขียนตํานานในยุคนี้มีมากมาย มีพระสงฆ์ที่เขียนตํานานได้แก่ 
พระโพธิรังสี แต่งจามเทวีวงศ์ และสิหิงคนิทาน รัตนปัญญาเถระ แต่งชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นงาน
เขียนที่มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา พระสิริมังคลาจารย์ แต่งวรรณกรรมหลายเรื่อง 

                                                            

 21 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตรล์้านนา, 111. 



 35

เช่น เวสสันดรทีปนี จักรวาลทีปนีสังขยาปกาสกฎีการและมังคลัตถทีปนี พระพุทธเจ้าและพระพุทธ
พุกาม แต่งตํานานมูล เป็นต้น 
 ความรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจสมัยพระญากือนาเป็นต้นมา ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ 
กล่าวว่ามีหมู่พ่อค้าเมืองเชียงใหม่ไปค้าขายถึงเมืองพุกาม22 พบหลักฐานกล่าวถึงพ่อค้าจากทุกทิศมา
ค้าขายที่เชียงใหม่มีทั้งเงี้ยว ม่าน เม็ง ไทย ฮ่อ กุลา เมืองเชียงใหม่มีผลประโยชน์จากการเก็บภาษี
สินค้า สินค้าออกของเมืองเชียงใหม่สู่คือของป่า ส่งไปขายยังเมืองท่าทางตอนล่างในดินแดนกรุงศรี
อยุธยาและหัวเมือง มอญ กษัตริย์มีบทบาทในการค้าของป่า โดยอาศัยการเก็บส่วยจากไพร่และให้
เจ้าเมืองต่าง23 
 สมัยอาณาจักรล้านนาล่มสลายเกิดข้ึนในช่วงปลายสมัยราชวงศ์มังรายราว ปี พ.ศ. 2068 
- 2107 มีกษัตริย์ปกครอง ได้แก่ พระเมืองเกษเกล้า ถือเป็นยุคเสื่อมของล้านนา, พญาซายคํา, พระ
นางจิรประภาเทวี ช่วงเหตุการณ์อยุธยายกทัพมาล้อมเมืองเชียงใหม่, พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และ
ท้าวแม่กุ เหตุการณ์ในช่วงรัชสมัยของท้าวแม่กุ ท้าวแม่กุมาจากเมืองนายโดยการเชิญของขุนนาง 
ท้าวแม่กุได้แก้ไขการขาดอํานาจที่เมืองเชียงใหม่ จํานําเอาขุนนางใกล้ชิดมายังเมืองเชียงใหม่ด้วย ขุน
นางที่ติดตามคงสร้างความไม่พอใจให้แก่ขุนนางท้องถิ่น เพราะมีการอ้างว่าขุนนางเมืองนายใช้จารีต
เงี้ยว และท้าวแม่กุเชื่อจารีตเงี้ยวด้วย เมื่อล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นพม่า ท้าวแม่กุยังครองเมืองต่อไป
จนกระทั้ง ได้ถูกจับตัวตัวไปอยู่พม่า พ.ศ. 2107 เนื่องจากความไม่ร่วมมือในการทําศึกสงคราม 
หลังจากน้ันพระเจ้าบุเรงนองได้แต่งต้ังให้พระนางวิสุทธิเทวี  เช้ือสายราชวงศ์มังรายดูแลบ้านเมือง24 
 การฟื้นฟูล้านนาของเจ้าเจ็ดตน นับตั้งแต่พระเจ้ากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในปี 
พ.ศ.2325 ได้ฟื้นฟูและตั้งเมืองเชียงใหม่ รวบรวมชาติพันธุ์หลายเชื้อชาติ ได้แก่ ไทใหญ่ ไทยอง ไท
ลื้อ ไทเขิน ลัวะ ยาง ข่าและกลุ่มอ่ืน ๆ เข้ามาเป็นพลเมืองของล้านนา นักประวัติศาสตร์เรียกยุคน้ีว่า 
“ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง”25 
 ในสมัยยุคเจ้าเจ็ดตนมีกษัตริย์ปกครองอยู่ 9 พระองค์ และในปี พ.ศ. 2442 มีการรวบรวม
หัวเมืองประเทศราชเข้าสู่ศูนย์กลางที่กรุงเทพมหานคร เกิดการปฏิรูปการปกครองของล้านนาเป็น
มลฑลเทศาภิบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 คณะ
ราษฎร์ได้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลทําให้เมือง
เชียงใหม่เป็นเพียงจังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ จนถึงปัจจุบัน 
 

                                                            

 22 สงวน โชติสุขรัตน์, ผู้แปล,  ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่. 
 23 สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ลา้นนา, 204-207. 
 24 เร่ืองเดียวกัน. 
 25 เร่ืองเดียวกัน, 259-265. 
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ความเชื่อด้ังเดิมของล้านนา 
 ความเชื่อดั้งเดิมพื้นเมืองของชาวล้านนา แต่เดิมสันนิษฐานว่าคงมีการนับถือผีหรือ
วิญญาณบรรพบุรุษ ทั้งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นเอกสารอย่างแน่ชัด การนับถือผีหรือการบูชา
บรรพบุรุษ เป็นความเชื่อเก่าแก่ดั้งเดิม ซึ่งยังคงเหลือความเชื่อดังกล่าวอยู่ในประเพณี วิถีชีวิต การ
บูชาผีเมือง การยกย่องผีบรรพบุรุษที่มีลักษณะคล้ายกับของไทใหญ่ ไทเขิน ไทลื้อ การนับถือผีของ
ชาวล้านนา เป็นความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่มาก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่เข้ามา ชาวล้านนาเชื่อว่าผีนั้น
มีจํานวนมากมายอยู่ทุกแห่งทั ้งผีเสื ้อเมือง ผีเสื้อบ้าน หรือแม้กระท้ัง ทุ่งนา แม่นํ้า ป่าไม้ จะมีผี
คุ้มครองอยู่เสมอ และในบ้านเรือนน้ันเองจะมีผีบรรพบุรุษรักษาคุ้มครองหลักฐานที่กล่าวถึงผีมีอยู่ทุก
สถานที่น้ัน จากจารึกบนป๊ับสาเก่า ของอําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน กล่าวถึงโองการบอกผีว่า  
 

 ...ดูราผี สัพพะว่าผีทั้งหลาย อันอยู่ในนารกขงเขต ประเทศป่าไม้และแดนดิน สายสมิน
เขื่อนถ้ํา ทุกท่าน้ําล่าขึมขํา ทั้งผียําและผีโป่ง ผีเสื้อโท่งและผีเสื้อนา ผีตายโหงและผีตายห่า   
ผีป่าผีบ้าน ผีเมืองคน ผีตายกลางป่า ไม้ป่าไพรสณฑ์ดงใหญ่ มีทั้งผีเส้ือไร่และผีเสื้อสวน มีทั้ง   
ผีหัวหลวง พวงเป็นหมู่และเป็นขุม…26 
 

 ทั้งนี้การนับถือผีของชาวล้านนาสามารถแบ่งผีได้หลายระดับ ทั้งผีอารักษ์ระดับเมืองจน
ไปถึงผีระดับบรรพบุรุษสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเมืองและสังคมของล้านนาได้เป็นอย่างดี 
 ผีของชาวล้านนานั้นมีทั้งที่ให้คุณและให้โทษ สามารถจะบันดาลให้เกิดอันตรายได้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับการบูชาและพลีของอุทิศ การบูชาผีเสื้อเมืองและยกย่องผีบรรพบุรุษล้วนมีความกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงผูกกับตํานาน ความเชื่อเหล่านี้มีบทบาทต่อชุมชนต่อการปกครองในระดับผู้นํา ในสมัย
พระญาสามฝั่งแกน พ.ศ. 1945-198527 กษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ทรงกระทําพิธีสืบชะตาเมือง   
โดยประกอบพิธีกรรมอัญเชิญประชุมอํานาจจากบรรดาผีและเทพารักษ์ตามเมืองสําคัญ เช่น 
เชียงใหม่ เชียงราย เชียงแสน พร้อมทั้งอัญเชิญบรรพบุรุษมาช่วย28 

                                                            

 26 หนานดิตถ์ ตัณฑไพบูลย์, “พลังแฝงชีวิตหลังความตาย,” เอกสารในการประชุมสัมมนา
เร่ือง ความเช่ือและพิธีกรรม: ภูมิปัญญาชาวบ้านไทย-ไท  ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่, 
(มิถุนายน 2557), 6. 
 27 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ลา้นนา, 141. 
 28 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ 
ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม:่ มิ่งเมือง, 2539) 46. 
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 จากตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ในสมัยพญามังราย กล่าวถึงการอ้างสิทธิเหนือดินแดนใน
การปกครองโดยการกล่าวอ้างถึงดินแดนของบรรพบุรุษอ้างอํานาจอันชอบธรรม ในการปกครอง 
 “….แม้เขาเป็นเช้ือชาติแต่ปู่หม่อนกู เจ้าพระญาลวจังกราชก็ดี เช้ือเขาน้ีติดปลายเจ้าลาว
ครองลาวช้างบ่ได้นํ้าพุทธาภิเษกหดหัวสักคน...”29 
 การนับถือผีหรือวิญาณบรรพบุรุษยังปรากฏในกลุ่มคนไทยในอาณาจักรสุโขทัย ในจารึก
สมัยสุโขทัยหลักที่ 8 จารึกวัดมหาธาตุ ปีพ.ศ.1935 จารึกคําสาบานระหว่างพระยาไสลือไทยกับ
กษัตริย์รัฐใกล้เคียงโดยกล่าวอ้างดํ้าพงศ์ (ผีบรรพบุรุษ) เป็นพยาน ดังน้ี  
 

 ...แลแม้ผู้ใด บ่อ ซื่อไซร้ ให้ผีมันทั้งเสื้อใหญ่ เขาภูคา เขาผาดาน แฝงแม่พระศักดิ์   
พระศอ เส้ือทานอ้างทาน ปูขระหมื่น หมื่นห้วยแสนตง ทั้งปู่เจ้าพระแพงขันยง พระศรีมีบาง 
พระศักดิ์อารักษ์ทุกแห่งแต่งตาดู สองปู่หลายรักกันมิผู้ใดบ่อซื่อจุ่งผีฝูงนี้หักก้าวน้าวคออย่า
เป็นพญาเถิงเถ้า...30 

 
 การอ้างดํ้าพงศ์ยังมีการกล่าวชื่อบรรพบุรุษมากมาย เช่น ผีปู่ผาคําปู่ขนจิตขนจอด ปู่
พญาศรีอินทราทิตย์ ปู่พญายาน ปู่พญารามราช ปู่พญาเลอไทย ปู่พญางัวนําถม ปู่พญามหาธรรม
ราชา พ่องําเมือง พ่อเลอไทย เห็นได้ว่าอาณาจักรสุโขทัยตั้งแต่แรเริ่มนั้น มีความเชื่อในเรื่องการการ
นับถือผีและวิญญาณบรรพบุรุษอย่างมาก 
 นอกจากน้ีในอาณาจักรล้านช้างยังพบหลักฐานการนับถือผีบรรพบุรุษด้ังเดิม คือ แถน 
ลักษณะความเช่ือดังกล่าวปรากฏในวรรณกรรมท้าวฮุ้งหรือขุนเจือง ซึ่งปรากฏคําเรียกช่ือ เช่น แถนลอ 
แถนคํา วรรรกรรมท้าวฮุ้งหรือขุนเจืองยังสอดคล้องกับตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ตํานานเมืองพะเยา 
ตํานานเงินยางเชียงแสน ตํานานพระยาเจือง กล่าวถึงพระยาเจืองกับเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับศาสนา 
และลัทธิบูชาผี ลัทธิบูชาผีในที่น้ีกล่าวถึงเทวดาอารักษ์รักษาเมืองสอดคล้องกับตํานานเสาอินทขีลต้ังแต่
แรกเร่ิมการสร้างเมืองเชียงใหม่ ผสมผสานกับความเช่ือในเร่ืองพระอินทร์  
 อาจกล่าวได้ว่าการนับถือผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษ เป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทใน
หลายกลุ่ม รวมถึงอาณาจักรล้านนาแรกเริ่มก่อนการยอมรับพุทธศาสนา ซึ่งปรากฏเป็นจารีต และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ในปัจจุบันยังสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตลอดจนจารีตที่ต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด เช่น การบูชาเสาอินทขีล การพลีผีเมือง ก่อนรับเอาพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี      

                                                            

 29 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ 
ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 9. 
 30 ประชุมจารึกภาคหน่ึง จารึกหลักที่ 3 วัดมหาธาตุ. 
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พุทธศาสนาในล้านนา 
 อาณาจักรล้านนาถือเป็นดินแดนที่นับถือพุทธศาสนาอย่างมั่นคง ปรากฏเรื่องราวและ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มักเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา เรื่องราวการเข้ามาของพุทธศาสนา
แรกเริ่มนั้นสันนิษฐานได้ 2 อย่าง คือ อย่างแรกตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ กล่าวว่า แคว้น
โยนกเชียงแสนหรือเชียงแสนโบราณ พุทธศาสนาในระยะเริ่มแรกคงเป็นคติมหายาน เนื่องจากคน
ไทยเมื่ออยู่ในดินแดนจีนก็นับถือตามแบบจีน เมื่ออพยพเข้ามาตั้งบ้านเมืองในล้านนา ก็นําพุทธ
ศาสนาคติมหายานติดมาด้วย31 หลักฐานที่พบ เช่น การพบลานเงินจารึกอักษรพื้นเมือง “ธรณี
มนต์” ตามคติของมหายาน 
 ส่วนอีกข้อสันนิษฐานกล่าวว่ารับเอาพุทธศาสนาจากเมืองหริภุญชัย ได้กล่าวถึงพระนาง
จามเทวีจากเมืองละโว้ นําเอาพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหินยาน ตํานานมูลศาสนากล่าวถึง 
การนําพระสงฆ์เผยแผ่พุทธศาสนาเข้ามายังหริภุญชัย ความว่า 
 

 ...พระมหาเถระที่ทรงปิฎก ๕๐๐ องค์ หมู่ปะขาวที่ตั้งอยู่ในเบญจศีล ๕๐๐ คน บัณฑิต 
๕๐๐ คนหมู่ช่างสลัก ๕๐๐ คน ช่างแก้วแหวน ๕๐๐ คน พ่อเลี้ยง ๕๐๐ คน แม่เลี้ยง ๕๐๐ 
คน หมู ่หมอโหรา ๕๐๐ คน หมอยา ๕๐๐ คน ช่างเง ิน ๕๐๐ คน ช่างทอง ๕๐๐ คน 
ช่างเหล็ก ๕๐๐ คน ช่างเขียน ๕๐๐ คน หมู่ช่างต่าง ๆ ๕๐๐ คน....32  
 

 ในสมัยพระนางจามเทวีเป็นช่วงสมัยสร้างบ้านสร้างเมืองรวมทั้งการสร้างวัดจํานวนมาก
ถึง 2,000 หลัง33 
 ในพุทธศตวรรษที่ 19 เริ่มปรากฏหลักฐานการนับถือพุทธศาสนาในล้านนามากขึ้น 
ในต้นราชวงศ์มังราย สมัยพญามังราย ตํานานมูลศาสนา กล่าวว่า พญามังรายเมื่อพิชิตเมืองหริภุญ
ไชยแล้ว โปรดให้มีการซ่อมเปลี่ยนรูปทรงพระธาตุหริภุญไชยจากเดิม ซึ่งเป็นเจดีย์เหลี่ยมให้เป็น
รูปทรงกลม34 ความตอนหน่ึงกล่าวว่า  

                                                            

 31 แสง  มนวิทูร, “ความเป็นมาเก่ียวกับพุทธศาสนาในลานนาไทย,” จุลสารโครงการ
ตําราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 3, 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2519): 84. 
 32 พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา, 207-208. 
 33 พระโพธิรังสี, จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญชัย (พระนคร: โสภณพิพรรฒธนา
กร, 2463), 49. 
 34 หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงใหม่, โบราณสถานในแคว้นล้านนา (กรุงเทพฯ: โบราณนุรักษ์, 
2552), 290. 
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 ...ชุมนุมพร้อมกันแปลงที่รักษาธาตุเจ้าให้มั่นคงจึงให้คนทั้งหลายไปเอาหินมา แล้วจึง
พร้อมกันก่อครอบให้กลมมิให้เป็นดังคูหาเหมือนดังเมื่อก่อนนั้นทางสูงได้ 70 ศอก ให้รจนา
ให้วิจิตรในยอดแล้ว ก็ให้ใส่คําลงไปที่นั่นแล...35  

 
 ในระยะต้นราชวงศ์มังราย อาณาจักรล้านนาได้รับเอาวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สืบ
ทอดมาจากอาณาจักรหริภุญชัย ถึงแม้ว่าพญามังรายจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทาง
การเมือง แต่หริภุญไชยยังให้ความสําคัญในฐานะศูนย์กลางทางศาสนา จะเห็นได้จากพระมหากษัตริย์
ล้านนาไทยหลายพระองค์ทรงให้ความเคารพบูชาพระธาตุหริภุญไชย36 
 ต่อมาในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 20 มีการรับเอาพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ โดยการเผย
แผ่เข้ามาใน 2 ระยะ คือ 
 1. การรับเอาพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์จากสุโขทัย ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้ากือนา
พ.ศ. 1898-192837 พระองค์มีพระประสงค์จะให้พระภิกษุอรัญญวาสีมาอยู่ในนครเชียงใหม่38 และ
สามารถทําสังฆกรรมได้ทั้งหมด จึงส่งฑูตไปยังสํานักพระมหาสวามีอุทุมพร ในรัมมะประเทศ ซึ่งใน
สมัยนั้นตรงกับพระมหาธรรมราชาลิไท เป็นช่วงที่สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนา ต่อมา
ท่านมหาสวามีได้อนุญาตให้พระอานนทเถรศิษย์มายังล้านนา แต่พระอานนทเถระยังไม่ได้รับ
อนุญาตจากสํานักอาจารย์ในการทําสังฆกรรม เนื่องจากบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ทําสังฆกรรมได้ทุก
อย่างคือพระสุมนเถระแห่งอาณาจักรสุโขทัย พระเจ้ากือนาจึงส่งทูตไปยังสุโขทัยถึง 2 ครั้ง เพื่อ
นิมนต์พระสุมนเถระมาเผยเผ่พุทธศาสนาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 1912 พระสุมนเถระได้เดินทางมายัง
ล้านนาพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ  
  พระสุมนเถระมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนา และวางรากฐานพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศ์ในล้านนา โดยในระยะแรกได้ประดิษฐานที่วัดพระยืน ในเมืองหริภุญชัย ตํานานมูล
ศาสนาฉบับวัดป่าแดง กล่าวถึงการะประดิษฐานพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในสมัยพระเจ้ากือนาว่า  
 

                                                            

 35 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง 
(เชียงใหม:่ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2519), 187. 
 36 สังฆะ  วรรณสยั, ตํานานพระธาตุหริภุญไชย (เชียงใหม:่ แสงศิลป์, 2531), 5. 
 37 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ลา้นนา, 135. 
 38 พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย แสง มนวิทูร (พระนคร:  
กรมศิลปากร, 2501), 109. 
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  ...เจ้าสุมนรังสีก็อาสาดูแลธัมมปิฎกทั้ง ๓ ขึ้นมาพญากือนาก้ไปรับมาอยู่วัดป่าไผ่
หลวงวันออกเวียงละพูน....ก็อาราธนาพระเช้ือเก่าทังมวลอันมาแด่ เช่น นางจามเทวีนั้นบวช
ใหม่ทั้งเสี้ยงเหตุพญาบ่เชื่อพระเก่าอันต่างคนต่างว่าอักขระบ่เสมอกันนั้น ก้อาราธนาเจ้า
สุมนรังสีและอานันทเถรพร้อมกับบวชเจ้าทั้งหลายซากซาย (เกาะทราย) น้ําแม่พิงหัวเวียง
ลําพูนหว่างวัดจันทมาโณอันนับภิกขุนั้นลงขนาน ๘๔๐๐ คน...39 

 
 จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์จาก
สุโขทัยมายังล้านนา ซึ่งทําให้มีการปรับปรุงพุทธศาสนาในสมัยพญากือนาจนถึงพระสงฆ์นิกายเดิม 
ที่สืบทอดมาจากหริภุญชัยโดยบวชแปลงใหม่ในลัทธิลังกาวงศ์ พระสุมนเถระได้รับความเลื่อมใส
อย่างมาก ในตํานานมูลศาสนากล่าวถึงพระสุมนเถระว่า  
 

 ...ชาวเมืองหริภุญชัย มีใจเล่ือมใสในเจ้าสุมนมากนัก เขาจึงชวนกันไปฟังธรรมรักษาศีล
ทุกข์ปักนั้นลางพ่อง มีใจใคร่บวชลางพร่องมีใจมักใคร่อุปัฎฐกแล้วทั้ง 3 บางพร่องมักใคร่
บําเพ็ญทานไปเป็นนิจ... 40 

 
 พญากือนาทรงอุปถัมภ์บํารุงพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์อย่างมาก โดยทรงสร้างวัดบุปผาราม 
(วัดสวนดอกในปัจจุบัน) ให้เป็นที่จําพรรษาของพระสุมนเถระ และทรงยกเป็นพระสังฆราชองค์
แรกของล้านนา นามว่า พระสุมนะสุวรรณรัตนมหาสวามีเจ้า พุทธศาสนาลังกาวงศ์ได้เผยแผ่ออกไปอย่าง
กว้างขวาง พระองค์ทรงสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
แบบลังกาวงศ์ ซึ่งมีพระสงฆ์จากเมืองต่าง ๆ เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงตุง และหัวเมืองต่างๆ 
เดินทางมาศึกษาศาสนาที่เมืองเชียงใหม่ ปรากฏหลักฐานในตํานานมูลศาสนาฉบับวัดป่าแดง คือ   
 “....ศักราชได้ 733 ตัว หื้อพระทังหลายอันมีในชนบททั้งมวล รวมถึงเชียงแสน เชียงตุง 
หรืออาขา เรียนอักขระและระบําบวช ทั้งมวลชุเมืองเถิงวัดสวนดอกไม้....41” 
                                                            

 39 พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง เชียงใหม่ 
ภาคปริวรรตลาํดับที่ 9 (เชียงใหม:่ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 12. 
 40 พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ,  ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง เชียงใหม่ 
ภาคปริวรรตลาํดับที่ 8 (เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 1. 
 41 พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง เชียงใหม่ 
ภาคปริวรรตลาํดับที่ 8, 1. 
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  พระสุมนเถระมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง
คัมภีร์ทางศาสนา การศึกษาพระธรรมวินัย มีการแต่งคัมภีร์หลายฉบับ การแปลงบาลี พุทธศาสนา
ลังกาวงศ์จึงมีความเจริญรุ่งเรือง พระสุมนเถระยังดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุปผารามเป็นเวลา 10 
ปี จึงมรณภาพ ต่อมาคณะสงฆ์วัดบุปผารามจึงมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่ศาสนาสืบทอดศาสนา
นิกายรามัญ จนทําให้มีตําแหน่งสังฆราชอยู่ที่วัดแห่งน้ีหลายสมัย ดังปรากฏหลักฐาน คือ 
  “….เจ้าสุมนรังษีนั้นมาก่อนตั้งในบุปผารามกาลนั้นเป็นกาลอันจําเริญด้วยธัมม์คัมภี
ระแต่งแปลงอัตตะแปลงมาก็สูตต์มากนัก ชุวัด ชุครู ทั้งมวลก็มีเถิงอัมทั่วไปในระแวกเมืองเชียงใหม่
ทั้งมวล....42” 
  การนับถือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ มีผลกระทบต่อพระสงฆ์ล้านนาอย่างมาก ทําให้
พระสงฆ์มีการศึกษาพระธรรมวินัยและการเดินทางออกไปศึกษาเล่าเรียนพุทธศาสนานอกอาณาจักร
และกลับเข้ามาเผยแผ่ มีการทํานุบํารุงศาสนาโดยกษัตริย์เป็นตัวอย่างให้ชาวเมืองทํานุบํารุง มีการ
ถวาย ข้าทาส ที่ดิน ข้าวของไว้ในพุทธศาสนา จนเป็นแนวทางที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายยุคหลาย
สมัย เพ่ือเป็นปกป้องศาสนาและสืบต่ออายุ 
 2. การรับเอาพุทธศาสนานิกายสีหลจากลังกา หลังจากล้านนารับเอาพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศ์ ทําให้เกิดการศึกษาพระธรรมวินัยมากขึ้น ดังปรากฏในหลักฐานต่าง ๆ เช่น ตํานาน
มูลศาสนา ตํานานชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานมูลศาสนาฉบับวัดป่าแดง ได้กล่าวถึงพระสิทธิธันตะ
พร้อมกับลูกศิษย์ 3 คน เดินทางไปบูชามหาธาตุในลังกาและได้ตําหนิเกี่ยวกับการออกเสียงอักขระ
ภาษาบาลีดังน้ี 
 

  ... ข้าไปสู่ลังกาวัดถูปารามอยู่ได้ 2 วัสสากับมหาสุรินทเถรกัมมวาจาปาฏิโมกข์ 
พระสังฆะในลังกาติว่าบ่แม่นข้าก็กล่าวตามอุปเทศอันครูหากสอนนั้นว่าแม่นแล้ว ถึงเมือง
เชียงใหม่ ครูหากสอนดังอี้บ่ผิดแล้วละ ข้าก็ว่าตามดั่งเราทั้งหลายนี้แท้แล้ว พระสังฆะใน
เมืองลังกาว่าหื้อเราทั้งหลายว่า ดั่งอั้นพระสูท่านทั้งหลายบ่เป็นชีสักตนแล... สูกระทํากัมม์บ่
ขึ้น บ่เป็นพระสักตนและบวชหาอานิสงค์บ่ได้ และจักมาพร้อมกับด้วยตูก็จัดเสียกัมม์ทูชะ 
และก็ บ่หื้อเข้าอยู่กวดขับตูข้าหนีมา...43 

 

                                                            

 42 พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณ, ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่าแดง เชียงใหม่ 
ภาคปริวรรตลาํดับที่ 8, 12. 
 43 เร่ืองเดียวกัน, 14. 
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 จึงทําให้เกิดข้อสงสัยในหมู่พระภิกษุเกี่ยวกับพระธรรมวินัยที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน 
จึงได้เดินทางไปยังลังกา ตามตํานานมูลศาสนาและตํานานชินกาลมาลีปกรณ์ ได้กล่าวถึงพระภิกษุที่
ไปลังกา ได้แก่ พระมหามนิกร พระมหาญาณมงคล พระมหาธรรมคัมภีร์ พระมหาศีลวงศ์ พระมหา
สารีบุตร พระมหารัตนากร พระมหาพุทธสาคร ร้อมด้วยภิกษุชาวมอญ และพระในแคว้นกัมโพช 
(ลพบุรี) อีกจํานวนหนึ่งเดินทางไปยังลังกาในปี พ.ศ. 199744 ได้ร่ําเรียนอักษรศาสตร์และการอ่าน
ออกเสียงตามตัวอักษรในลังกาทวีปและได้อุปสมบทใหม่ทั้งหมด โดยมีพระธรรมาจารย์เป็นพระ
อุปัชฌาย์ และได้เดินทางกลับเนื่องจากลังกาประสบปัญหาอุทกภัย ได้พาพระเถระมาด้วยจํานวน 2 
รูปเพื่อนํามาเป็นพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์ที่กลับมาเป็นคณะสงฆ์ลังกาวงศ์กลุ่มใหม่เรียกว่า นิกายสี
หล เมื่อคณะสงฆ์กลุ่มนี้เดินทางกลับมาแล้วได้เผยแผ่พุทธศาสนานิกายสีหลตามเมืองต่าง ๆ เช่น 
อยุธยา สุโขทัยและกลับมาถึงเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 197445 
 ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นกับคณะสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากคณะสงฆ์นิกาย
สีหลได้ประพฤติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ทําให้ประชาชนเกิดความเลื ่อมใสมีผู ้ขอเข้า
อุปสมบทอย่างมาก ซึ่งแตกต่างกันกับภิกษุนิกายรามัญหรือนิกายลังกาวงศ์เก่าแต่เดิม  
 ในสมัยพระเจ้าติโลกราช คณะสงฆ์นิกายสีหลได้รับการอุปถัมภ์อย่างมาก ในปีพ.ศ. 
2020 ทรงอุปถัมภ์การสังคยนาพระไตรรปิฎกที่วัดโพธาราม (วัดเจ็ดยอดในปัจจุบัน) ซึ่งนับเป็น
การสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก การชําระครั้งนี้ทําให้คณะสงฆ์ยึดหลักพระไตรปิฎกที่
ชําระแล้วเป็นหลักของคณะสงฆ์ ทําให้ลดความขัดแย้งของคณะสงฆ์นิกายต่าง ๆ ได้  ในสมัยพระเจ้า
ติโลกราชจนถึงสมัยพระเมืองแก้ว เป็นยุคที่พุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์สูงสุด พระสงฆ์มีความรู้
แตกฉานในพระไตรปิฎก เกิดวรรณกรรมคัมภีร์ทางพุทธศาสนาหลายช้ิน ได้แก่ 
 1. จามเทวีวงศ์ แต่งโดยพระโพธิรังสีเถระ กล่าวถึงการสร้างเมืองหริภุญชัยและประวัติ
พระนางจามเทวี แต่งในราว พ.ศ. 1950-2000 
 2. สิหิงคนิทาน แต่งโดยพระโพธิรังสีเถระ กล่าวถึงประวัติการสร้างพระพุทธสิงหิงค์ 
แต่งในราว พ.ศ. 1954-2000 
 3. ชินกาลมาลีปกรณ์ แต่งโดยพระรัตนปัญญา กล่าวถึงประวัติพุทธศาสนา แต่งเมื่อ 
พ.ศ. 2060 
 4. เวสสันตรทีปนี แต่งเมื่อ พ.ศ. 2060 , จักรวาลทีปนี, แต่งเมื่อ พ.ศ.2063 สังขยาปกา
สกฎีกา และมังคลัตถทีปนี แต่งเมื่อ พ.ศ. 2067 แต่งโดยพระสิริมังคลาจารย์ 
 

                                                            

 44 พระปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,์ 121. 
 45 เร่ืองเดียวกัน, 122. 
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 5. วิสทุธิมัคคทีปนี อธิบายขยายความของคัมภีร์วิสุทธมัคค์ โดย พระสุวัณณรังสีเถระ 
 6. ปทักกมโยชน-สัททัตถเภทจินดา แต่งโดย พระธรรมเสนาบดีเถระ แต่งในราว พ.ศ. 
2020-2045 
 นอกจากน้ียังมีงานวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น ปัญญาสชาดก อุปปาตสันติ มูลกัจจายนอัตถ
โยชนา สีมาสังกรวินิจฉัย ซึ่งล้วนแต่งขึ้นในช่วงเวลาน้ันทั้งสิ้น46 
 ต่อมาในสมัยล้านนาตกอยู่ภายใต้อํานาจของพม่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2101 การทํานุบํารง
พุทธศาสนาลดน้อยลง จนตกอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 24 การนับถือพุทธ
ศาสนาได้ผนวกเข้ากับความเชื่อของพม่า การก่อสร้างวัดแบบพม่าจํานวนหลาย ๆ แห่ง หรือเปลี่ยน
รูปแบบศาสนสถานเดิมให้คล้ายแบบพม่า มีการส่งภิกษุจากพม่ามาปกครองวัดในเมืองเชียงใหม่ มี
การทํานุบํารุงพุทธศาสนามากขึ้นปรากฏเอกสารรายชื่อวัดและนิกายสงฆ์ที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่
ขณะนั้น 15 นิกาย ปรากฏพิธีกรรมและประเพณีทางศาสนาแตกต่างกันออกไป เช่น นิกายเชียงใหม่ 
ของคนไทยวนเชียงใหม่, นิกายเชียงแสน ของคนไทยวนเชียงแสน, นิกายเขิน ของคนไทเขิน, นิกาย
เง้ียว ของคนไทใหญ่จากรัฐฉาน 
 เกิดการฟื้นฟูพุทธศาสนา เกิดการนับถือบูชาพระธาตุประจําเมืองเกิดขึ้น ในตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงการบูชาและกัลปนาของถวายแด่พระธาตุ ของกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ทุก
องค์ที่ขึ้นครอง บูชาแด่พระธาตุลําปางหลวงว่า 
 

 ... อยู่ได้ปลาย ๑๕ วัน เถิงเดือนยี่ออก ๕ คํ่า วัน ๗ มีสมเด็จเสฏฐาปรมบอพิตตรกระ
สัตตราธิราชชะเจ้าองค์เป็นพระราชเชฏฐาเปนเคล้า เจ้าพระวรมหาอุปปราชานราธิบดีสรีสุ
วัณณะฝ่ายหอคํา แลเจ้าฟ้าหลวงเมืองหริภุญชัย เจ้าสรีบุญมาหอหน้าเมืองละพูนขัตติยราช
วงสา ท้าวพระญาเสนาอามาจจ์ราชมนตรีทังหลายหมายมีจตุรงคเสนา ๔ จําพวก เปนป
ระธานแลคณะพระสังฆะเจ้ามีพระมหาราชาคุรุเจ้าเปนเคล้า ได้นําเอาเครื่องมหาทานทัง
หลาย หมายมีพระมหาอัฏฐปริกขาร แลสุวรรณมัญจาชองคําอาสนาพระเจ้า งาช้าง ทุงคะ
ด้าง ช่อฟ้าหกตัว หีดหลวง ทุงพระพะบฎมุจจะลินคํา แลเครื่องท้าว ๕ ประการ เพิงฉัตต์ 
พัดค้าว จาวมอร ละแอ บังวัน ไม้เท้า ไม้วา ฉัตต์ สัตตาสัตตยุคลา ช่อช้าง โคมไฟ ช่อน้อย 
ทุงชัย อยาดอยายไอยก่อนหน้า ยกออกจากพระนคอรเชียงใหม่ไพด้วยลําดับคราวทาง ๕ 
วัน ไพรอดไพเถิงเมือง กุกกุฎดันตเสทพรหมเขลางค์ลคอรไชยสุขวดี แล้วอยู่เถิงเดือนยี่เพ็ง 
วัน ๓ ค็ได้อบรมเบิกบายฉลองต่างช่อฟ้าพระวิหารแลหื้อทานแก่ภิกขุสังฆะ มีพระมหาชิน

                                                            

 46 ลิขิต  ลิขิตนนท์,  ยุคทองแหง่วรรณกรรมพุทธศาสนาของลานนาไทย ล้านนาไทย 
(เชียงใหม่: ทิพย์เนตรการพิมพ์, 2527), 83-101. 
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ธาตุเจ้าวัดหลวงลัมพางที่นั้น เปนประธานเปนมหาสมัยการปางใหย่เหล้นม้วน เจาะบอกไฟ
ดอก บอกไฟดาว ไฟเทียน ไฟขึ้น เปนอันสนุกสุขสานต์ หาประหมาณบ่ได้ หั้นแล....47 

 
 จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาในล้านนา แรกเริ่มจากการนับถือผีสาง เชื่อในเรื่องวิญญาณ
บรรพบุรุษ และถือได้ว่ามีบทบาทต่อมาจนถึงการรับพุทธศาสนา พุทธศาสนาเถรวาทมีบทบาทและ
ปรากฏเด่นชัดมากกว่าหินยานจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในสมัยล้านนายุคหลังเกิดนิกายใหม่ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับชาติพันธุ์ผสมกับความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อน จนเกิดประเพณีพิธีกรรมและวัฒนธรรมเฉพาะตน
จนถึงปัจจุบัน 
 
ประเพณีความเชื่อชาวล้านนาท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธรูปและพระพิมพ์ 
 ประเพณีอบรมสมโภชพระเจ้า (พระพุทธรูป)  
 การสร้างพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์ ชาวล้านนาถือเป็นเรื่องสําคัญมาก เพราะพระพุทธรูป
หรือพระพิมพ์เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้า การสร้างจะเรียบร้อยสมบูรณ์จะต้องผ่านพิธี
อบรมสมโภชหรือชาวล้านนาเรียกว่า บวชพระเจ้า การประกอบพิธีโดยการนําเอาเคร่ืองหลวง 
ประกอบด้วยอัฐบริขาร เคร่ืองท้าว (เคร่ืองเบญจราชกกุธภัณฑ์) เครื่องสักการะ กล้าต้นโพธ์ิ หญ้าคา 8 
กํา นํามาวางใกล้ ๆ กับพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์ที่สร้างใหม่แล้วนําผ้าขาวเข้าคลุมพระพุทธรูปหรือ
พระพิมพ์ การคลุมผ้าน้ีเป็นสัญลักษณ์หมายถึง อวิชชาความไม่รู้แจ้ง เคร่ืองประกอบเหล่าน้ีแสดงถึง
ความเป็นวรรณะกษัตริย์และการสละออกบวชสู่สมณะ 
 ในการประกอบพิธี พระสงฆ์ผู้เป็นผู้นําต้องหาฤกษ์ที่เป็นมงคลในการประกอบพิธี หรือ
ถ้าหากวัดไหนมีประเพณีประจําปีขึ้นพระธาตุ (นมัสการพระธาตุ) ก็สามารถประกอบพิธีได้เลย ใน
การประกอบพิธีน้ันจะมีการสวดเบิกการสวดเบิกจะมีทั้งหมด 4 วาร (วาระ) ได้แก่ 
 วารท่ี 1 เอโส กล่าวถึงการออกบวชของพระพุทธเจ้า  
 วารท่ี 2 ตัสสะเย กล่าวถึงการศึกษาในสํานักต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า 
 วารท่ี 3 อะถะโข กล่าวถึงการหาหนทางในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
 วารท่ี 4 โสปฐมา กล่าวถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า                 
 ในแต่ละวารจะมีทํานองที่ไพเราะ ซึ่งพระสงฆ์สามเณรที่ผลัดกันสวดแต่ละวารจะสวด
ประสานเสียงทั้งเสียงสูงเสียงตํ่า สวดเสร็จจนใกล้สว่าง จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดจะสวดธัมจักร
กัปปวัตนสูตร จากน้ันจึงเบิกเนตรโดยการเปิดผ้าขาวที่คลุมออก โดยกล่าวคาถาว่า “...ทิพะจักขุ สมัน

                                                            

 47 ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม,่ ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม่ ฉบับ
เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี, 146. 
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ตาจักขุ ปัญญาจักขุ พุทธะจักขุ ธรรมะจักขุ สังฆจักขุ ปะวะระทวายัง สวาหะ... ”48 แสดงถึงการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และจะมีพิธีถวายข้าวมธุปายาสจํานวน 49 ก้อน เสมือนในคร้ังพุทธกาล 
 ประเพณีสรงน้ําพระเจ้า 
 ประเพณีสรงนํ้าพระเจ้าหรือสรงนํ้าพระพุทธรูป, พระพิมพ์นั้น ชาวล้านนานิยมสรงนํ้าปี
ละ 3 ครั้ง ด้วยนํ้าอบนํ้าหอมนํ้าขมิ้นส้มป่อย ได้แก่ วันพญาวัน (วันสงกรานต์) ซึ่งถือว่าเป็นวัน
เริ่มต้นปีใหม่ของชาวล้านนา วันเข้าพรรษา มีความเชื่อว่าสรงนํ้าลาพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จโปรดพุทธ
มารดาที่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์, วันออกพรรษา มีความเชื่อว่าได้ต้อนรับพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์
โปรดพุทธมารดา หรืองานเทศกาลประจําปีก็มักจะนิยมสรงน้ําเช่นกัน เช่น ประเพณีเดือนหก 
ประเพณีเดือนแปด เป็นต้น 
 ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า 
 ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า ทําขึ้นในช่วงเดือน 4 เหนือหรือราวเดือนมกราคม จะมี
การนําฟืนมาก่อกองไฟบริเวณหน้าวิหารเพ่ือเป็นพุทธบูชาพระพุทธรูปประธานในวิหาร ฟืนที่ใช้เลือก
ไม้ที่มีสีขาวเช่น ไม้คนทา ไม้โมกมัน ไม้โชคและไม้มะขาว ถากเอาเปลือกออกตัดขนาดยาว 1 ศอก 
แล้วนับไม้เหล่าน้ันให้เท่าพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้า คือ 80 ดุ้น49 
 ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้าน้ัน ชาวล้านนามีคติเช่ือว่าพระพุทธเจ้ายังดํารงพระชนม์
ชีพอยู่ เนื่องจากช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่อากาศหนาวจัด จึงต้องมีการถวายหลัวหิงไฟพระเจ้า
เกิดขึ้น นิยมทําในวันขึ้น 15 ค่ําในช่วงเช้ามืด 
 ประเพณีสะเดาะเคราะห์สืบชาตา 
                    การสะเดาะเคราะห์สืบชาตาน้ัน มักเป็นประเพณีพิธีกรรมที่ทําขึ้นหลังจากเกิดเรื่อง
ไม่ดีหรือเกิดอาเพศ (ขึด) หรือเกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบาย และสืบชาตาเพื่อความเป็นมงคล50 ผู้ที่
ประสบเคราะห์กรรมมักสร้างพระพิมพ์ หรือพระพุทธรูปเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยสร้างเท่า
อายุและเพื่มขึ้น 1 หน่วย เช่น อายุ 20 ปี ต้องสร้างเพิ่มขึ้นอีก 1 คือ 21 จากจารึกวัดทุ่งยู จังหวัด
เชียงใหม่ (ภาพที่ 14) กล่าวถึงการสร้างพระพิมพ์เงินคู่อายุในปี พ.ศ. 2479 ว่า “….เจ้าน้อยเทพวงศ์
พอก สร้างพระพิมพ์เงินคู่อายุ และเพ่ิมอีก 1 องค์ รวมป็น 60 องค์ พระอภัยสราท วัดทุงยู พร้อมทั้ง

                                                            

 48 สัมภาษณ์ พระจินดารัตนาภรณ์, รองเจ้าคณะจังหวัดลําปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว
ดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง, 7 มกราคม 2558. 
 49 สุรพล ดําริห์กุล, ลา้นนา สิง่แวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: มรดกไทย 
โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม, 2542), 293. 
50 สัมภาษณ์ พระจินดารัตนาภรณ์, รองเจ้าคณะจังหวัดลําปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดา
ราม พระอารามหลวง, 7 มกราคม 2558. 
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ลูกศิษย์ได้อุปถัมภ์ช่วยจัดการหล่อและเตรียมที่ถาวรไว้ เพื่อค้ําชูพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นที่ไว้
และบูชาสําหรับคนและเทวดาทั้งหลาย....”51  วัสดุที่นํามาสร้างพระพิมพ์นั้นขึ้นอยู่กับฐานะ เช่น 
พระพิมพ์สร้างจาก ดินเหนียว โลหะ หรือรักปั้น เป็นต้น หลังจากนั้นนําไปถวายวัด เสมือนเป็นการ
ฝากชีวิตไว้กับวัด ปัจจุบันคติความเชื่อเหล่านี้ลดน้อยลง เนื่องจากขึ้นตอนและวิธีการทําพระพิมพ์
ยุ่งยาก แต่จะมีการถวายพระพุทธรูปขนาดเล็กทดแทน 
 

  
(ก) (ข) 

 
ภาพที่ 14 พระพิมพ์แผงไม้วัดทุ่งยู จังหวัดเชียงใหม่ 
 (ก)  พระพิมพ์แผงไม้คู่อายุ 
 (ข)  จารึกภายในพระพิมพ์แผงไม้ 
ที่มา: ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกฐานพระพทุธรปูในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2519), 191. 

                                                            

 51 ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตร,ี2519),191. 
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บทที่ 4 
 

พระพิมพ์แผงไม้ในดินแดนล้านนา 
 
 ผู้ศึกษาได้แบ่งพ้ืนที่ในการจําแนกข้อมูลตามที่ราบลุ่มแม่นํ้า ได้แก่ แอ่งที่ราบเชียงใหม่-
ลําพูน (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลําพูน) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้าวัง (จังหวัดลําปาง) แอ่งที่ราบเชียงราย-
พะเยา (จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน (จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) 
ทั้งน้ีเพ่ือง่ายต่อการจําแนกรูปแบบ เพราะในแต่ละท้องที่น้ันมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมผู้ศึกษาใช้
วิธีการศึกษาโดยคัดเลือกตัวอย่างพระพิมพ์แผงไม้ โดยแบ่งเป็นตัวอย่างในการศึกษาจากหลายแห่ง 
เพ่ือศึกษาพัฒนาการและรูปแบบของแต่ละท้องที่ดังน้ี 
 1. แอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ วัดดอกเอ้ือง, วัดวงศ์เมธา (หนองโขง), วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร, วัดหางดง, จังหวัดลําพูน ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย, วัดหนองเงือก,    วัดศรีเต้ีย 
จํานวนพระพิมพ์แผงไม้ทั้งหมด 17 แผง และประดับตามผนังอีก 1 วัด 
 2. แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้าวัง จังหวัดลําปาง ได้แก่ วัดปงสนุกด้านเหนือ, วัดเขาแก้ว, วัดพระ
แก้วดอนเต้าสุชาดาราม, วัดพระธาตุลําปางหลวง, วัดป่ากล้วย, วัดบ้านค่า จํานวนพระพิมพ์แผงไม้
ทั้งหมด 13 แผง  
 3. แอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ที่วัดป่าซาง จังหวัดพะเยา ที่วัดลี 
จํานวนพระพิมพ์แผงไม้ทั้งหมด 2 แผง  
 4. แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน ได้แก่ จังหวัดแพร่ที่วัดศรีดอนคํา, วัดสะแล่ง, 
พิพิธภัณฑ์บ้านบุญมา จังหวัดน่านที่วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร, วัดน้ําลัด จํานวนพระพิมพ์แผงไม้
ทั้งหมด 9 แผง  
 การสร้างพระพิมพ์แผงไม้ มักพบตามศาสนสถานเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันได้สูญหายเป็น
จํานวนมาก จึงเป็นปัญหาในการสํารวจและเก็บข้อมูล การศึกษาคร้ังน้ีได้เก็บข้อมูลทั้งพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ตลอดจนในความครอบครองของเอกชนสํารวจได้พระพิมพ์แผงไม้ทั้งหมด 41 แผง ซึ่งผู้
ศึกษาได้เก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัดดังต่อไปน้ี 
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พระพิมพ์แผงไม้จังหวัดเชียงใหม่ 
 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมือง สร้างในสมัยพญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มัง
รายสร้างวัดน้ีขึ้น ในปีพ.ศ. 1888 พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์ เพ่ือใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของพญาคําฟู พระ
พิมพ์แผงไม้ที่พบจํานวน 1 แผง 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางลงรักปิดทอง ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร  
สูง 130 เซนติเมตร (ภาพที่ 15)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา ประทับน่ังขัดสมาธิราบบน
ฐานส่ีเหลี่ยมมีผ้าทิพย์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดย
ให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง (ลายเส้นที่ 1)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 4 เซนติเมตร  สูง 6.2 เซนติเมตร 

1   วัสดุ: รักสมุก
 จารึก/อายุสมัย:  - 
 

 

 

 
   

ภาพที่ 15 แผงพระพิมพ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร   ลายเส้นที่ 1 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดเชียงใหม่  

                                                            

 1 รักสมุก (ฮักสมุก) คือ ยางรักผสมกับสมกุ สมุกได้แก่ ถ่านบดละเอียดที่ได้จากการเผา
หญ้าคา ฟางข้าว ใบตองแห้ง และกะลามะพร้าว บดและคลุกเคล้าให้เข้ากัน รักสมุกน้ีภายหลังจาก
แห้งสนิทแล้วจะแข็งและคงรูปอยู่ได้นานไม่แตกหักง่าย และยังเป็นตัวประสานระหว่างแผ่นกระจกกับ
พ้ืนช้ินงานรักสมุกจึงเป็นวัสดุอีกชนิดหน่ึงที่ช่างป้ันสมัยก่อนนิยมนํามาใช้ 
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       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
 พระพิมพ์แผงไม้ที่พบ จํานวน 3 แผง  
 แผงที่ 1  
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางลงรักปิดทอง ฐานสลักรูปลายพันธ์ุพฤกษา
ขนาดกว้าง 49 เซนติเมตร สูง 92 เซนติเมตร (ภาพที่ 16)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย มีพนักพิงด้านหลัง พระหัตถ์ซ้ายวางหงาย
อยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูป
เปลวเพลิง พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง เหนือพระเศียรข้ึนไปมีเส้นแฉกคล้ายประภามณฑลอยู่
โดยรอบ องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว กรอบซุ้มหน้านาง (ลายเส้นที่ 2)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: รักสมุก 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 16 แผงพระพิมพ์ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติเชียงใหม่ 
 ลายเส้นที่ 2 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 

 ในซุ้มเรือนแก้ว 
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 แผงที่ 2  
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปซุ้มปราสาทลงชาดขนาด กว้าง 50 เซนติเมตร สูง 105 
เซนติเมตร (ภาพที่ 17)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบบนฐานบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาด
พระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปเปลวเพลิง พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง 
องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว (ลายเส้นที่ 3)  
 จํานวนพระพิมพ์: 60 องค์   
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร 
 วัสดุ: รักสมุก 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 17 แผงพระพิมพ์ พิพิธภัณฑสถาน  ลายเส้นที่ 3 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 แห่งชาติเชียงใหม่  ในซุ้มเรือนแก้ว 
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 แผงที่ 3 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านาง ป้ันรักกระแหนะเป็นเส้นลงรักปิดทอง
ประดับกระจกจืน ขนาด กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.98 เมตร (ภาพที่ 18)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบบนลําตัวรูปนาค พระวรกายครองจีวรแบบห่มเฉียง เหนือพระรัศมีเป็นรูปเศียรนาค
เจ็ดเศียรแผ่คลุมพระวรกาย (ลายเส้นที่ 4)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 4 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร 
 วัสดุ: รักสมุก 
 จารึก/อายุสมัย: พบจารึกด้านหลังแผงไม้ความว่า “สร้างบูชาพระศาสนา เมื่อปีพ.ศ. 2397” 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 18 แผงพระพิมพ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 เชียงใหม่  
 

 ลายเส้นที่ 4 พระพิมพ์ปางนาคปรก 
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 วัดดอกเอ้ือง  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง สร้างเม่ือ พ.ศ.2219 แต่เดิมช่ือวัดนางเอ้ือม เพราะนาง
เอ้ือมเป็นผู้สร้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2487 จึงเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นวัดดอกเอ้ือง ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์
ทรงกลมล้านนา, วิหารปูนทรงพ้ืนเมือง และมณฑป ที่มีลักษณะอิทธิพลศิลปะพม่า-มอญ พระพิมพ์
แผงไม้ที่พบจํานวน 1 แผง       
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางลงรักปิดทอง ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 
140 เซนติเมตร (ภาพที่ 19)  
 ลักษณะพระพิมพ์:  
 แบบท่ี 1 พระพิมพ์พระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับน่ังแบบ
สมาธิราบ บนฐานบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้าง
ขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระเกศรูปเปลวเพลิง พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระ
ประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว (ลายเส้นที่ 5)  
 แบบท่ี 2 ลักษณะพระพิมพ์แบบนี้ เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนแบบสมภังค์ (ยืนตรง) 
บนฐานรูปกลีบบัวด้านล่างปรากฏรูปก้านดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองข้างขนาบแนบพระวรกาย พระ
วรกายครองจีวรแบบห่มคลุม รอบพระเศียรมีประภามณฑลรูปวงโค้ง มีชายจีวรตกเป็นเส้นหยักโค้ง
ใกล้กับข้อพระบาท (ลายเส้นที่ 6)  
 แบบที่ 3  พิมพ์รูปบุคคลยืนบนฐานสี่เหลี่ยม กําลังถือวัตถุอย่างหน่ึง (ภาพเลือนลาง)   
สวมผ้านุ่งคลุมถึงเข่า ศรีษะสวมวัตถุยอดแหลมคล้ายชฎา ยืนรวมกันกับพระพิมพ์ภายในแผง (ลายเสน้
ที่ 7)  
 จํานวนพระพิมพ์:  
 แบบที่ 1 แสดงปางมารวิชัย 63 องค์  ขนาดพระพิมพ์ กว้าง 3 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร 
 แบบที่ 2 แสดงปางประทับยืน 13 องค์  ขนาดพระพิมพ์ กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 6 
เซนติเมตร 
 แบบที่ 3 พิมพ์รูปบุคคล 4 ช้ิน ขนาดพระพิมพ์ กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร 
 วัสดุ: รักสมุก 
 จารึก/อายุสมัย: - 
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ภาพที่ 19 แผงพระพิมพ์วัดดอกเอ้ือง   ลายเส้นที่ 5 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดเชียงใหม่  ในซุ้มเรือนแก้ว 
   

 

 

 
   
ลายเส้นที่ 6 พระพิมพ์ปางประทับยืน  ลายเส้นที่ 7 รูปบุคคล 
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 วัดวงศ์เมธา (หนองโขง)  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีประวัติและหลักฐานการสร้างวัด
ที่แน่ชัด ปัจจุบันหลงเหลือแต่เจดีย์ที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมด้ังเดิม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ 23 พระพิมพ์แผงไม้ที่พบ จํานวน 1 แผง      
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านาง ลงรักปิดทองประดับกระจกจืน ขนาดกว้าง 
0.45 เมตร สูง 0.70 เมตร (ภาพที่ 20)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบบนฐานบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาด
พระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปเปลวเพลิง พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง
องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว (ลายเส้นที่ 8)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์   
 ขนาดพระพิมพ์:กว้าง 3 เซนติเมตร  สูง 4.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: รักสมุก 
 จารึก/อายุสมัย:  - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 20 แผงพระพิมพ์วัดวงศ์เมธา  
 จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 ลายเส้นที่ 8 พระพิมพ์ปางมารวิชัย
ภายในซุ้มเรือนแก้ว  
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 วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง สันนิษฐานสร้างขึ้นราว พุทธศตวรรษที่ 20 แต่
จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรมในสมัยหลัง
พุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นระยะของยุคฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ ภายในวัดประกอบด้วยพระเจดีย์ และพระ
วิหาร ซึ่งสร้างในสมัยพระเมืองแก้ว แห่งเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวม
วัตถุโบราณ พบพระพิมพ์แผงไม้จํานวน 1 แผง 
 ลักษณะแผงไม้: แผงไม้เป็นรูปทรงแปดเหลี่ยม ด้านบนเป็นยอดแหลมซ้อนช้ันลงรัก ขนาด
กว้าง 55 เซนติเมตร  สูง 200 เซนติเมตร (ภาพที่ 21)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนฐานรูปกลีบบัว พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาด พระ
ชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง 
(ลายเส้นที่ 9)  
 จํานวนพระพิมพ์: 800 องค์  

ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3 เซนติเมตร  สูง 4.5 เซนติเมตร  
 วัสดุ: รักสมุก 
 จารึก/อายุสมัย:  - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 21 แผงพระพิมพ์วัดพระธาตุศรีจอมทอง

วรวิหาร จังหวัดชียงใหม่   
 ลายเส้นที่ 9 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
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 วัดหางดง  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีประวัติและหลักฐานการสร้าง
วัดที่แน่ชัด ปัจจุบันพบอาคารวิหาร ศิลปะแบบล้านนา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 23 
พบพระพิมพ์ถูกประดับภายในอาคาร 
 ลักษณะแผงไม้: ประดับภายในวิหารหลังพระประธานและแผงคอสอง (ภาพที่ 22)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย มีพนักพิงด้านหลัง พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระ
เพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปเปลวเพลิง 
พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง เหนือพระเศียรข้ึนไปมีเส้นแฉกคล้ายประภามณฑลอยู่โดยรอบ องค์พระ
ประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน (ลายเส้นที่ 10)  
 จํานวนพระพิมพ์: ประมาณ 755 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3 เซนติเมตร  สูง 5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย:  - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 22  แผงพระพิมพ์วัดหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ลายเส้นที่ 10  พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว 
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พระพิมพ์แผงไม้จังหวัดลําพูน 
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
 พระพิมพ์แผงไม้ที่พบจํานวน 1 แผง 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปปราสาทซ้อนช้ัน ขนาดกว้าง 37 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร 
(ภาพที่ 23)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนฐานรูปกลีบบัว พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระ
ชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง 
(ลายเส้นที่ 11)  
 จํานวนพระพิมพ์: จํานวน 18 องค์   
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 5 เซนติเมตร  สูง 7.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: รักสมุก 
 จารึก/อายุสมัย:  - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 23  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 

จังหวัดลําพูน 
 ลายเส้นที่ 11 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
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 วัดหนองเงือก  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลแม่แรง อําเภอป่าซาง ตามประวัติกล่าวว่าสร้างในปีพ.ศ.2371 โบราณสถาน 
ปัจจุบันหลงเหลือแต่ภาพจิตรกรรม ภายในหอไตรเขียนภาพจิตรกรรม  เป็นเรื่องราวขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ด้านบนของผนังส่วนน้ี มีข้อความเขียนด้วย
อักขระล้านนามีใจความว่า “ศักราชได้ ๑๒๗๙ ตัว ปีเมืองไส้ เดือน ๙ ลง ๑๕ ค่ํา เม็งวันเสาร์ ไทย
กัดเป้า ยามกองแลงได้แต้มข่าวเน่ืองพระพุทธเจ้าโผดสัตว์ ในชั้นฟ้า เมืองคน แลเมืองนาค ถวาย
ค่านี้ ๔๐ แถบ รวมหมดเส้ียง ๕๘ แล” ส่วนผนังด้านขวาเขียนเป็นเรื่องราวจากนิทานชาดกเรื่อง 
“พรหมจักรชาดก” เป็นศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบพม่า โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของ
คนในภาพ พระพิมพ์แผงไม้ที่พบจํานวน 9 แผง    
 แผงที่ 1  
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางลงรักปิด ขนาดกว้าง 52 เซนติเมตร สูง 
160 เซนติเมตร (ภาพที่ 24)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายครอง
จีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน (ลายเส้นที่ 12)  
 จํานวนพระพิมพ์: 88 องค์    ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 4.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 24 แผงพระพิมพ์วัดหนองเงือก   ลายเส้นที่ 12 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
  จังหวัดลําพูน  ในซุ้มเรือนแก้ว 
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              แผงที่ 2 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางลงรักปิด ขนาดกว้าง 55 เซนติเมตร สูง 
158 เซนติเมตร (ภาพที่ 25)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายครอง
จีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน (ลายเส้นที่ 13)  
 จํานวนพระพิมพ์: 120 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 4.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 25 แผงพระพิมพ์วัดหนองเงือก   ลายเส้นที่ 13 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
  จังหวัดลําพูน  ในซุ้มเรือนแก้ว 
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 แผงที่ 3 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านาง ตรงกลางกรอบซุ้มสลักเป็นรูปดอกไม้ขนาด
ใหญ่ ลงชาดปิดทองขนาดกว้าง 45 เซนติเมตร  สูง 80 เซนติเมตร (ภาพที่ 26)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้าง
ขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมยอดดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่ม
เฉียง (ลายเส้นที่ 14)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 5.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: “สกกราชได้ ๑๒๐๘ ตัวปีรวายสง้าสทธาหนานบะระมะ (ปรมะ) และ
ภริยาลูกเต้าพ่อแม่พ่ีน้องชุผู้ชุคนได้ถวายตาน ขอนิพพานเป็นยอดจิ่มเทอะ” 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 26 แผงพระพิมพ์วัดหนองเงือก  ลายเส้นที่ 14 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
  จังหวัดลําพูน 
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 แผงที่ 4 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางลงชาดประดับลวดลายทอง ขนาดกว้าง 52 
เซนติเมตร  สูง 73 เซนติเมตร (ภาพที่ 27)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้าง
ขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมยอดดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่ม
เฉียง (ลายเส้นที่ 15)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 5.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 27 แผงพระพิมพ์วัดหนองเงือก   ลายเส้นที่ 15 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดลําพูน 
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 แผงที่ 5 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางลงชาดปิดทอง ขนาดกว้าง 52 เซนติเมตร 
สูง 70 เซนติเมตร (ภาพที่ 28)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้าง
ขวาโดยให้นิ้วพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมยอดดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่ม
เฉียง (ลายเส้นที่ 16)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 5.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 28 แผงพระพิมพ์วัดหนองเงือก  ลายเส้นที่ 16 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดลําพูน 
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 แผงที่ 6 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบซุ้มปลายมน ลงรักลงชาด ขนาดกว้าง 52 เซนติเมตร สูง 
65 เซนติเมตร (ภาพที่ 29)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้าง
ขวาโดยให้นิ้วพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมยอดดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่ม
เฉียง (ลายเส้นที่ 17)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์   
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 5.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 29 แผงพระพิมพ์วัดหนองเงือก  ลายเส้นที่ 17 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดลําพูน 
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 แผงที่ 7 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบซุ้มหน้านางลงชาด ขนาดกว้าง 54 เซนติเมตร สูง 75 
เซนติเมตร (ภาพที่ 30)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้าง
ขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมยอดดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่ม
เฉียง (ลายเส้นที่ 18)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์   
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 30 แผงพระพิมพ์วัดหนองเงือก   ลายเส้นที่ 18 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดลําพูน 

 
 



 65

 แผงที่ 8 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบหน้านาง ลงชาดปิดทอง ขนาดกว้าง 52 เซนติเมตร สูง 70 
เซนติเมตร (ภาพที่ 31)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้าง
ขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบื้องล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมยอดดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่ม
เฉียง (ลายเส้นที่ 19)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 31 แผงพระพิมพ์วัดหนองเงือก   ลายเส้นที่ 19 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดลําพูน 
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 แผงที่ 9 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปซุ้มกรอบหน้านาง ลงชาดปิดทอง ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร
สูง 75 เซนติเมตร (ภาพที่ 32)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้าง
ขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมยอดดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่ม
เฉียง (ลายเส้นที่ 20)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 5.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 

 

 
   
ภาพที่ 32 แผงพระพิมพ์วัดหนองเงือก   ลายเส้นที่ 20 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดลําพูน 
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 วัดศรีเต้ีย  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลมะกอก อําเภอป่าซาง ไม่มีประวัติและหลักฐานการสร้างวัดที่แน่ชัด ปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมด้ังเดิมทั้งหมด พระพิมพ์แผงไม้ที่พบจํานวน 1 แผง       
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางซ้อนช้ัน ลงรักปิดทอง ขนาดกว้าง 48 
เซนติเมตร  สูง 110 เซนติเมตร (ภาพที่ 33)  
 ลักษณะพระพิมพ์:  
 แบบที่ 1 พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราลักษณะพระพิมพ์แบบน้ีเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัลลังก์ฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองช้ัน พระหัตถ์ซ้ายวาง
หงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมี
รูปดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในกรอบวงโค้งไม่มีซุ้มประกอบ 
(ลายเส้นที่ 21)  
 แบบที่ 2 พระพิมพ์พระพุทธรูปประทับยืน แบบสมภังค์ (ยืนตรง) ลักษณะพระพิมพ์แบบ
น้ี เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับยืนแบบสมภังค์ (ยืนตรง) บนฐานรูปกลีบบัวซ้อน 2 ช้ัน พระหัตถ์ทั้งสอง
ข้างขนาบแนบพระวรกาย พระวรกายครองจีวรแบบห่มคลุม มีชายจีวรตกเป็นเส้นตรงใกล้กับข้อพระ
บาท (ลายเส้นที่ 22)  
 จํานวนพระพิมพ์:  
 แบบที่ 1 แสดงปางมารวิชัย 20 องค์ ขนาดพระพิมพ์ กว้าง 4 เซนติเมตร สูง 5.7 
เซนติเมตร 
 แบบที่ 2 แสดงปางประทับยืน 9 องค์ ขนาดพระพิมพ์ กว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 6 
เซนติเมตร 
 วัสดุ: รักสมุก 
 จารึก/อายุสมัย: - 
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ภาพที่ 33 แผงพระพิมพ์วัดศรีเต้ีย จังหวัดลําพูน 
 

 

 

 
   
ลายเส้นที่ 21 พระพิมพ์ปางมารวิชัย  ลายเส้นที่ 22 พระพิมพ์ประทับยืน 
 ภายในซุ้มวงโค้ง  ภายในซุ้มเรือนแก้ว  
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พระพิมพ์แผงไม้จังหวัดลําปาง 
 วัดปงสนุกด้านเหนือ  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง สันนิษฐานว่าในสมัยที่ทัพเชียงใหม่และนครลําปาง 
ได้ขึ้นไปตีเมืองเชียงแสน เมื่อปี พ.ศ. 2346 น้ัน ได้มีการกวาดต้อนชุมชนชาวเชียงแสน ชาวพะเยา 
โดยเคลื่อนย้ายลงมาอยู่ที่นครลําปางเป็นเวลานานถึง 48 ปี ชาวเชียงแสนจึงได้นําช่ือวัดปงสนุกจาก
บ้านเดิมมาเรียกช่ือวัดน้ีว่า วัดปงสนุก เดิมวัดปงสนุกใต้มีช่ือเดิมว่า วัดศรีจอมเมือง สร้างขึ้นพร้อมกับ
เมืองลําปาง2 ภายในวัดมีเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา วิหารพระเจ้าพันองค์เป็นอาคารทรงจตุรมุขที่
ผสมศิลปะล้านนา พม่า และจีน สันนิษฐานว่าสร้างโดยชาวเชียงแสน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ศิลปะแบบล้านนาตอนปลาย พระพิมพ์แผงไม้ที่พบจํานวน 3 
แผง 
 แผงที่ 1  
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางลงรักปิดทอง ฐานสลักรูปลายพันธ์ุพฤกษา 
ขนาดกว้าง 47 เซนติเมตร  สูง 80 เซนติเมตร (ภาพที่ 34)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงเบื้องล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม  
พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน 
(ลายเส้นที่ 23)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 4 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

                                                            

 2 พระครูโสภิตขันติยาภรณ์, ประวัติวัดปงสนกุเหนือ (ลําปาง: สหกิจการพิมพ์, 2539), 
1. 
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ภาพที่ 34 แผงพระพิมพ์วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง 
 

 
 
ลายเส้นที่ 23 พระพิมพ์ปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้ว  
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 แผงที่ 2 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นซุ้มปราสาทซ้อนช้ันลงรักปิดทอง ประดับกระจกจืน ขนาดกว้าง 
58 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร (ภาพที่ 35)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระ
วรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน 
(ลายเส้นที่ 24)  
 จํานวนพระพิมพ์: 30 องค์  

ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 4 เซนติเมตร  สูง 7 เซนติเมตร  
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 35 แผงพระพิมพ์วัดปงสนุกเหนือ   ลายเส้นที ่24 พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว   จังหวัดลําปาง 
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 แผงที่ 3 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านาง ซ้อนช้ัน ประดับลวดลาบทองและ
กระจกจืน ขนาดกว้าง 58 เซนติเมตร สูง 95 เซนติเมตร (ภาพที่ 36)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระ
วรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน 
(ลายเส้นที่ 25)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  

ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 4 เซนติเมตร  สูง 7 เซนติเมตร  
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 36 แผงพระพิมพ์วัดปงสนุกเหนือ   ลายเส้นที ่25 พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว   จังหวัดลําปาง 
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 วัดเขาแก้ว  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลเถินบุรี อําเภอเถิน ไม่ปรากฏประวัติการสร้างวัด พระพิมพ์แผงไม้ที่พบ 
จํานวน 5 แผง  
 แผงที่ 1 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลงชาดประดับลวดลายทอง ขนาดกว้าง 62 
เซนติเมตร  สูง 110 เซนติเมตร (ภาพที่ 37)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระ
วรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน 
(ลายเส้นที่ 26)  
 จํานวนพระพิมพ์:  72 องค์   
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 4 เซนติเมตร  สูง 7 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 37 แผงพระพิมพ์วัดเขาแก้ว  ลายเส้นที่ 26 พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว  จังหวัดลําปาง 
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 แผงที่ 2 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลงชาดประดับลวดลายทอง ขนาดกว้าง 75 
เซนติเมตร  สูง 125 เซนติเมตร (ภาพที่ 38)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระ
วรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน 
(ลายเส้นที่ 27)  
 จํานวนพระพิมพ์:  110 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 4 เซนติเมตร  สูง 7 เซนติเมตร 

วัสดุ: เน้ือชิน  
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 38 แผงพระพิมพ์วัดเขาแก้ว  ลายเส้นที่ 27 พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว  
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 แผงที่ 3 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบวงโค้ง ลงรักประดับลวดลายทอง ขนาดกว้าง 42 เซนติเมตร  
สูง 62 เซนติเมตร (ภาพที่ 39)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระ
วรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน 
(ลายเส้นที่ 28)  
 จํานวนพระพิมพ์:  17 องค์  

ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 4 เซนติเมตร  สูง 7 เซนติเมตร  
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 39 แผงพระพิมพ์วัดเขาแก้ว   ลายเส้นที ่28 พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว  จังหวัดลําปาง 
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 แผงที่ 4 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลงชาดประดับลวดลายทอง ขนาดกว้าง 82 
เซนติเมตร  สูง 150 เซนติเมตร (ภาพที่ 40)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม       
พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน 
(ลายเส้นที่ 29)  
 จํานวนพระพิมพ์:  118 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 4 เซนติเมตร  สูง 7 เซนติเมตร 

วัสดุ: เน้ือชิน  
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 40 แผงพระพิมพ์วัดเขาแก้ว   ลายเส้นที่ 29 พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว   จังหวัดลําปาง 
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 แผงที่ 5 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบหยัก ลงชาดประดับลวดลายทอง ขนาดกว้าง 64 เซนติเมตร 
สูง 114 เซนติเมตร(ภาพที่ 41)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้วเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระ
วรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน 
(ลายเส้นที่ 30)  
 จํานวนพระพิมพ์: 72 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 4 เซนติเมตร  สูง 7 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 41 แผงพระพิมพ์วัดเขาแก้ว   ลายเส้นที่ 30 พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว  จังหวัดลําปาง 
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 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยเมือง
โบราณเขลางค์นคร ร่วมสมัยกับเมืองหริภุญไชย เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลาถึง 32 
ปี ลักษณะทั่วไปวัดขนาดใหญ่มีผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็น
แบบศิลปะล้านนามีมณฑปยอดปราสาทศิลปะแบบพม่าที่สร้างขึ้นในสมัยหลังวัดน้ีอุปถัมภ์โดยเจ้าผู้
ครองนครและเจ้านายฝ่ายเหนือโดยลําดับ จากการสํารวจพบพระพิมพ์แผงไม้ที่มีลักษณะเด่นคือ การ
ดุนแผ่นเงินเป็นรูปพระพุทธรูปและวัสดุจากรักสมุก จํานวน 2 แผง 
 แผงที่ 1 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านาง ด้านบนเป็นรูปปราสาทซ้อนช้ัน ลงชาดปิด
ทอง ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร สูง 82 เซนติเมตร (ภาพที่ 42)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระกรรณคล้าย
กลีบดอก พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง มีชายผ้าคล้ายจีบและด้านหน้าพระเพลามีริ้วซ้อนกันคล้ายจีบ
ด้านหน้าของผ้านุ่ง รอบพระวรกายมีประภามณฑลแผ่เป็นรูปดอกไม้โดยรอบ (ลายเส้นที่ 31)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์   ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 5 เซนติเมตร  สูง 6 เซนติเมตร 
 วัสดุ: แผ่นเงิน (ดุนลาย)  
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 42  แผงพระดุนเงินวัดพระแก้วดอนเต้า

สุชาดาราม 
 ลายเส้นที่ 31 พระพุทธรูปดุนเงินปาง

มารวิชัย 
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              แผงที่ 2 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางซ้อน 2 ลงรักลงชาดปิดทอง ขนาดกว้าง 58 
เซนติเมตร  สูง 110  เซนติเมตร (ภาพที่ 43)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังแบบสมาธิราบ บนบัลลังก์ที่มีฐานหน้ากระดาน พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวา
วางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระเกศรูปดอกบัวตูม พระกรรณยาวกว่า
ปกติ พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง ชายผ้าด้านหน้าพระเพลามีริ้วซ้อนกันคล้ายจีบด้านหน้าของผ้านุ่ง 
พุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปศิลปะแบบมัณฑเล (ลายเส้นที่ 32)  
 จํานวนพระพิมพ์:  28 องค์ 
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 6 เซนติเมตร 
 วัสดุ: รักสมุก 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 43  แผงพระพิมพ์ วัดพระแก้วดอนเต้า

สุชาดาราม 
 ลายเส้นที่ 32 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
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 วัดพระธาตุลําปางหลวง  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา ไม่มีประวัติการสร้างวัดที่แน่ชัด ส่วนประกอบของ
วัดสมบูรณ์แบบตามคติจักรวาล ได้แก่ พระธาตุลําปางหลวง ซุ้มประตูโขง วิหารหลวง วิหารนํ้าแต้ม 
วิหารต้นแก้ว วิหารละโว้ และหอพระพุทธบาท วิหารพระพุทธ และอุโบสถ ทั้งหมดน้ีจะแวดล้อมด้วย
แนวกําแพงแก้วทั้งสี่ด้าน นอกกําแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะนําไปสู่เขตสังฆาวาส ซึ่งประกอบดว้ยอาคาร 
หอพระไตรปิฎก กุฏิประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า อาคารพิพิธภัณฑ์และกุฏิสงฆ์สร้างขึ้นโดยจําลองตาม
คติไตรภูมิจักรวาล โดยมีองค์พระธาตุเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ จากการสํารวจพบพระพิมพ์ที่อยู่ในซุ้ม
ไม้ทรงกลม ลักษณะเรียงกันแถว พบจํานวน  1 แผง 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นทรงกลมประดับพระพิมพ์เรียงแถว 1 แถว ส่วนยอดทําเป็น
ยอดแหลมลง รักปิดทองประดับกระจกจืน ความสูงจากฐานถึงยอด 29 เซนติเมตร  
 สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านางซ้อน 2 ลงรักลงชาดปิดทอง ขนาดกว้าง 58 เซนติเมตร สูง 
110 เซนติเมตร (ภาพที่ 44)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้ว เป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัวควํ่าบัวหงาย พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระ
วรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ปลายกรอบซุ้มเป็นรูปหางวัน 
(ลายเส้นที่ 33)  
 จํานวนพระพิมพ์: 12 องค์   ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 4 เซนติเมตร  สูง 7 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย:  - 
 

   
   
ภาพที่ 44 ซุ้มพระพิมพ์ วัดพระธาตุลําปางหลวง 
 

 ลายเส้นที่ 33 พระพิมพ์ปางมารวิชัย
ภายในซุ้มเรือนแก้ว 
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              วัดป่ากล้วย  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลปงแสนทอง อําเภอเมือง ไม่มีประวัติและหลักฐานการสร้างวัดที่แน่ชัด 
ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ อุโบสถ กุฎิ ศาลาการเปรียญ ซึ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด พระพิมพ์แผง
ไม้ที่พบ จํานวน 1 แผง       
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนสลักเป็นรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ ลงสี
เหลืองและแดงขนาดกว้าง 18 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร (ภาพที่ 45)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระกรรณคล้าย
กลีบดอก พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง มีชายผ้าคล้ายจีบและด้านหน้าพระเพลามีริ้วซ้อนกันคล้ายจีบ
ด้านหน้าของผ้านุ่ง รอบพระวรกายมีประภามณฑลแผ่เป็นรูปดอกไม้โดยรอบ (ลายเส้นที่ 34)  
 จํานวนพระพิมพ์: 1 องค์  

ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 8 เซนติเมตร สูง 11 เซนติเมตร  
 วัสดุ: แผ่นเงิน (ดุนลาย)  
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 45 แผงพระพุทธรูปดุนเงินวัดป่ากล้วย 

จังหวัดลําปาง 
 ลายเส้นที่ 34 พระพุทธรูปดุนเงิน 

 ปางมารวิชัย 
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              วัดบ้านค่า  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลบ้านค่า อําเภอเมือง ไม่มีประวัติและหลักฐานการสร้างวัดที่แน่ชัด พบพระ
พิมพ์แผงไม้ที่พบคล้ายกับวัดป่ากล้วย คือการดุนแผ่นเงินเป็นรูปพระพุทธเจ้า พบจํานวน 1 แผง      
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบปลายมน ลงชาด ส่วนฐานประดับลวดลายทองกว้าง 15 
เซนติเมตร  สูง 31 เซนติเมตร (ภาพที่ 46)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระกรรณคล้าย
กลีบดอก พระวรกายครองจีวรห่มพระเพลามีริ้วซ้อนกันคล้ายจีบด้านหน้าของผ้านุ่ง รอบพระวรกายมี
ประภามณฑลแผ่เป็นรูปดอกไม้โดยรอบ (ลายเส้นที่ 35)  
 จํานวนพระพิมพ์: 1 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 8 เซนติเมตร  สูง 13 เซนติเมตร 
 วัสดุ: แผ่นเงิน (ดุนลาย)  
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 46 แผงพระพุทธรูปดุนเงินวัดบ้านค่า 

จังหวัดลําปาง 
 ลายเส้นที่ 35 พระพุทธรูปดุนเงิน 

 ปางมารวิชัย 
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พระพิมพ์แผงไม้จังหวัดเชียงราย 
 วัดป่าซาง  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลป่าซาง อําเภอแม่จัน ไม่มีประวัติและหลักฐานการสร้างวัดที่แน่ชัด ปัจจุบัน
พบรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบใหม่ ประกอบด้วย เจดีย์ วิหาร กุฏิ จากการสํารวจพบพระพิมพ์แผงไม้
ที่ จํานวน 1 แผง       
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านาง ลงชาดประดับลวดลายทอง กว้าง 38 
เซนติเมตร  สูง 60 เซนติเมตร (ภาพที่ 47)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มเรือนแก้ว เป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบบนฐานบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปเปลวเพลิง พระวรกายครอง
จีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว (ลายเส้นที่ 36)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 4 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 47 แผงพระพิมพ์วัดป่าซาง   ลายเส้นที่ 36 พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว  จังหวัดเชียงราย 
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พระพิมพ์แผงไม้จังหวัดพะเยา 
 วัดลี 
 ต้ังอยู่ที่ตําบลเวียง อําเภอเมือง อยู่กลางเมืองโบราณรูปนํ้าเต้า เรียกว่าเมืองโบราณเวียง 
พยาว ตามหลักฐานศิลาจารึกกล่าวว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2038 โดยเจ้าสี่หมื่นพะเยา มีพระมหาเถระ
ปัญญาวังสะ เป็นเจ้าอาวาสในสมัยน้ัน วัดลีเป็นช่ือภาษาพื้นเมือง คําว่า ลี หมายถึงตลาด วัดลีจึง
หมายถึงวัดที่เป็นศูนย์กลางชุมชนตลาด ภายในวัดลีมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีลวดลายปูนป้ัน ศิลปะแบบ
ล้านนา นอกจากน้ันยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปหินทรายจํานวนมาก ซึ่งแสดงถึง
พระพุทธรูปสกุลช่างแบบพะเยา จากการสํารวจพบพระดุนเงินประดับในแผงไม้ จํานวน 1 แผง        
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นซุ้มรูปทรงปราสาท ลงชาดประดับลวดลายทองและกระจกจืน 
ความสูงจากฐานถึงยอด 31 เซนติเมตร (ภาพที่ 48)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระกรรณคล้าย
กลีบดอก พระวรกายครองจีวรห่ม พระเพลามีริ้วซ้อนกันคล้ายจีบด้านหน้าของผ้านุ่ง รอบพระวรกาย
มีประภามณฑลแผ่เป็นรูปดอกไม้โดยรอบ (ลายเส้นที่ 37)  
 จํานวนพระพิมพ์: 1 องค์    ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 4.5 เซนติเมตร  สูง 7.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: แผ่นเงิน (ดุนลาย)  
 จารึก/อายุสมัย:  -    
 

   
   
ภาพที่ 48 แผงพระพุทธรูปดุนเงินวัดลี  ลายเส้นที่ 37 พระพุทธรูปดุนเงินปาง

มารวิชัย  จังหวัดพะเยา 
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พระพิมพ์แผงไม้จังหวัดแพร่ 
 วัดศรีดอนคํา 
 ต้ังอยู่ที่ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง ตามตํานานจามเทวีวงศ์และพงศาวดารโยนก กล่าวถึงพระ
ธาตุศรีดอนคํา ว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1078 พร้อมพระธาตุขวยปู, พระธาตุปูต๊ับ, พระธาตุไฮสร้อย และ
พระธาตุแหลมลี้ ตามตํานานสร้างขึ้นเมื่อคราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไปเมืองหริภุญไชย 
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุวัดศรีดอนคํา ยังคงเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ที่หลงเหลือ
อยู่ภายในวัด เมื่อปีพ.ศ. 2198 พระมหาสังฆาธิการ วัดยอดชัยเมืองแพร่ ได้บูรณะพระธาตุห้วยอ้ออีกครั้ง 
ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ พบพระพิมพ์แผงไม้ จํานวน 3 แผง 
 แผงที่ 1 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นกรอบปลายมนลงรัก ขนาดกว้าง กว้าง 42 เซนติเมตร สูง 62 
เซนติเมตร (ภาพที่ 49)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราในซุ้มปราสาทเป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานบัลลังก์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายครอง
จีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ภายในซุ้มปราสาท (ลายเส้นที่ 38)  
 จํานวนพระพิมพ์: 51 องค์   ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 5.2 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

  
   
ภาพที่ 49 แผงพระพิมพ์วัดศรีดอนคํา จังหวัดแพร่  ลายเส้นที่ 38 พระพิมพ์ปางมารวิชัย

ภายในซุ้มเรือนแก้ว 



 86

              แผงที่ 2 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มปราสาท ลงรัก ขนาดกว้าง กว้าง 49 เซนติเมตร สูง 
75 เซนติเมตร (ภาพที่ 50)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์สูง พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์
ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระพักตร์ใหญ่ พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวร
ห่มเฉียง (ลายเส้นที่ 39)  
 จํานวนพระพิมพ์: 62 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 5.2 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 50 แผงพระพิมพ์วัดศรีดอนคํา   ลายเส้นที่ 39 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดแพร่ 
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 แผงที่ 3 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มปราสาท ลงชาด ขนาดกว้าง กว้าง 51 เซนติเมตร 
สูง 69 เซนติเมตร (ภาพที่ 51)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปปางภูมิสปรรศมุทราเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
น่ังแบบสมาธิราบ บนบัลลังก์สูง พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์
ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระพักตร์ใหญ่ พระเกศรูปดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวร
ห่มเฉียง (ลายเส้นที่ 40)  
 จํานวนพระพิมพ์: 32 องค์  
 ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3 เซนติเมตร  สูง 5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 51 แผงพระพิมพ์วัดศรีดอนคํา   ลายเส้นที่ 40 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
 จังหวัดแพร่  
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 วัดสะแล่ง 
 ต้ังอยู่ที่ตําบลห้วยอ้อ อําเภอลอง ตามตํานานกล่าวถึง พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่ดอยสะ
แล่งแก้วดอนมูล หรือดอยสะแล่งหลวง เมื่อชาวบ้านทราบ จึงพากันนําอาหารไปถวาย ซึ่งมีนางคําฟุ่น 
และนายคําแฟง มเหสีเจ้าเมืองรวมอยู่ด้วย นางไม่เพียงนําอาหารไปถวาย แต่ยังนําดอกสะแล่งไป
ถวายเป็นพุทธบูชา วัดน้ีจึงได้ช่ือว่าวัดสะแล่ง แต่น้ันเป็นต้นมา แต่เดิมวัดสะแล่งเป็นวัดร้าง ต่อมามี
การสร้างกุฎิ วิหารยังเป็นที่ต้ังพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นแหล่งรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่าง ๆ จากการสํารวจ
พบพระพิมพ์แผงไม้ จํานวน 1 แผง 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านาง ลงชาดปิดทอง ขนาดกว้าง 43 เซนติเมตร 
สูง 55 เซนติเมตร (ภาพที่ 52)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ขนาดใหญ่ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวาง
พาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมซ้อนด้วยดอกบัวตูม ครอง
จีวรห่มเฉียง ด้านข้างพระวรกายขนาบด้วยก้านดอกไม้ หรือก่ิงก้านสาขาของต้นโพธ์ิทั้งสองข้าง องค์
พระประทับอยู่ภายใต้โพธิพฤกษ์ (ลายเส้นที่ 41)  
 จํานวนพระพิมพ์: 29 องค์  ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร  สูง 5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

  
   
ภาพที่ 52 แผงพระพิมพ์วัดสะแล่ง   ลายเส้นที ่41 พระพิมพ์ปางมารวิชัยภายใต้โพธ์ิ

พฤกษ์ (สันนิษฐานจากรอ่งรอย)   จังหวัดแพร่ 
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              พิพิธภัณฑ์บ้านบุญมา 
 ต้ังอยู่ที่ตําบลในเวียง อําเภอเมือง พระพิมพ์แผงไม้ที่พบ จํานวน 1 แผง   
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มหน้านาง ลงรักปิดทอง ขนาดกว้าง 33 เซนติเมตร 
สูง 63 เซนติเมตร (ภาพที่ 53)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนฐานสี่เหลี่ยม พระพิมพ์มีขนาดเล็ก พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา 
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีรูปดอกบัวตูม พระ
วรกายครองจีวรห่มเฉียง (ลายเส้นที่ 42)  
 จํานวนพระพิมพ์: 28 องค์ 

ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 1.5 เซนติเมตร  สูง 3 เซนติเมตร  
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

   
   
ภาพที่ 53 แผงพระพิมพ์พิพิธภัณฑ์บ้านบุญมา 

จังหวัดแพร่ 
 ลายเส้นที่ 42 พระพิมพ์ปางมารวิชัย 
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พระพิมพ์แผงไม้จังหวัดน่าน 
 วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร  
 ต้ังอยู่ที่ตําบลในเวียง อําเภอเมือง เดิมช่ือวัดหลวงกลางเวียง หลักฐานทางโบราณสถานคือ 
พระเจดีย์ช้างคํ้า ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์ มีรูปป้ันช้างปูน
ปั้น เพียงคร่ึงตัวประดับอยู่โดยรอบ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย และจากเจดีย์ทรงลังกา สร้างด้วยอิฐ
ถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมจัตุรัส ซ้อนกัน 3 ช้ัน กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากช้ันแรกสูงถึงช้ันสอง 
มีรูปช้างค้ําอยู่ในลักษณะ เหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัว โผล่
ส่วนหัว ลอยออกมาคร่ึงตัว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางลีลา จารึกกล่าวถึงพระเจ้าง่ัวฬารผาสุม เจ้าผู้
ครองนครน่าน องค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์ภูคาเป็นผู้สร้าง จากการสํารวจพบพระพิมพ์แผงไม้ จํานวน 3 แผง 
 แผงที่ 1 (ภาพที่ 54) 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้ม ลงชาด ขนาดกว้าง  26 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร 
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปประทับยืนตริภังค์แสดงปางวรทมุทรา เป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับยืนแบบตริภังค์ หรือยืนเอียงพระโสภี บนฐานรูปกลีบบัว พระหัตถ์ขวายกขึ้นงอ
น้ิวพระหัตถ์คล้ายกับวรทมุทรา พระหัตถ์ซ้ายวางลงแนบข้าง พระวรกายครองจีวรแบบห่มเฉียง มีชาย
จีวรตกเป็นเส้นตรงใกล้กับข้อพระบาท (ลายเส้นที่ 43)  
 จํานวนพระพิมพ์: 23 องค์   ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 2  เซนติเมตร  สูง 5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย:  
 

   
   
ภาพที่ 54 แผงพระพิมพ์วัดพระธาตุช้างค้ํา

วรวิหาร จังหวัดน่าน 
 ลายเส้นที่ 43 พระพิมพ์ปางลีลา 
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             แผงที่ 2 
 ลักษณะแผงไม้: สลักเป็นรูปกรอบซุ้มปลายมนโค้ง ขนาดกว้าง 36 เซนติเมตร สูง 0.60 
เซนติเมตร (ภาพที่ 55)  
 ลักษณะพระพิมพ์:  
 แบบที ่ 1 พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับ
นั่งขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ขนาดใหญ่ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาด
พระชงฆ์ข้างขวาโดยให้นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงเบื้องล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมซ้อนด้วยดอกบัวตูม ครอง
จีวรห่มเฉียง ด้านข้างพระวรกายขนาบด้วยก้านดอกไม้ หรือก่ิงก้านสาขาของต้นโพธิ์ทั้งสองข้าง องค์
พระประทับอยู่ภายใต้โพธิพฤกษ์ (ลายเส้นที่ 44)  
 แบบที่ 2 ลักษณะพระพิมพ์พระพุทธรูปประทับยืนตริภังค์แสดงปางวรทมุทรา เป็นรูป
พระพุทธเจ้าประทับยืนแบบตริภังค์ หรือยืนเอียงพระโสภี บนฐานรูปกลีบบัว พระหัตถ์ขวายกขึ้นงอ
น้ิวพระหัตถ์คล้ายกับวรมุทรา พระหัตถ์ซ้ายวางลงแนบข้าง พระวรกายครองจีวรแบบห่มเฉียง มีชาย
จีวรตกเป็นเส้นตรงใกล้กับข้อพระบาท (ลายเส้นที่ 45)  
 จํานวนพระพิมพ์:  
 แบบที่ 1 แสดงปางลีลา 16 องค์  ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 2 เซนติเมตร  สูง 5 เซนติเมตร 
 แบบที่ 2 แสดงปางมารวิชัย 7 องค์  ขนาดพระพิมพ์: กว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
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ภาพที่ 55 แผงพระพิมพ์วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร 
 

   
   
ลายเส้นที่ 44 พระพิมพ์ปางมารวิชัยภายใต้  

โพธ์ิพฤกษ์ 
 ลายเส้นที่ 45 พระพิมพ์ปางลีลา 
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 แผงที่ 3 
 ลักษณะแผงไม้: เป็นกรอบไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ลงชาด กรอบปิดทอง ขนาดกว้าง 
160 เซนติเมตร  สูง 52 เซนติเมตร  (ภาพที่ 56)  
 ลักษณะพระพิมพ์: พระพิมพ์พระพุทธรูปแบบภูมิสปรรศมุทรา เป็นรูปพระพุทธเจ้า
ประทับน่ังขัดสมาธิราบ บนบัลลังก์ขนาดใหญ่ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายอยู่ที่พระเพลา พระหัตถ์ขวาวาง
พาดพระชงฆ์ข้างขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ช้ีลงเบ้ืองล่าง พระรัศมีเป็นต่อมกลมซ้อนด้วยดอกบัวตูม ครอง
จีวรห่มเฉียง ด้านข้างพระวรกายขนาบด้วยก้านดอกไม้ หรือก่ิงก้านสาขาของต้นโพธ์ิทั้งสองข้าง องค์
พระประทับอยู่ภายใต้โพธิพฤกษ์ (ลายเส้นที่ 46)  
 จํานวนพระพิมพ์:  175 องค์    ขนาดพระพิมพ์:  กว้าง 2 เซนติเมตร  สูง 3.5 เซนติเมตร 
 วัสดุ: เน้ือชิน 
 จารึก/อายุสมัย: - 
 

 
 
ภาพที่ 56 แผงพระพิมพ์วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร จังหวัดน่าน 
 

 
 

ลายเส้นที่ 46 พระพิมพ์ปางมารวิชัยภายใต้โพธ์ิพฤกษ์   
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             วัดน้ําลัด 
 ต้ังอยู่ที่ตําบลสถาน อําเภอนาน้อย ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัด ไม่พบพระพิมพ์ พบ
แต่แผงไม้จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา กล่าวถึงผู้สร้างคือ“ศกราช ๑๑๖๐ ตัวปีเปิกสะง้าปถมมลู
ศรัทธาอ้ายมีเป็นเค้าเป็นประธานแก่บิดาภริยาแลลกเต้าสมพันธวงศาพระเจ้าหือได้”3  โดยกําหนด
อายุจากเลขศักราชที่ปรากฏในจารึกบรรทัดที่ 1 คือ “ศักราช ๑๑๖๐ ตัว” ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2341 
(ภาพที่ 57)  
 

 
 
ภาพที่ 57 แผงพระพิมพ์วัดนํ้าลัด จังหวัดน่าน 
 (ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย) 
 
 แม่พิมพ์ 
 แม่พิมพ์พระพิมพ์ (ภาพที่ 58) พบเพียง 2 ช้ิน ที่พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง 
ลักษณะเป็นแม่พิมพ์โลหะสําริด พบแม่พิมพ์ใหญ่ ขนาดกว้าง 5.5 เซนติเมตร สูง 8.8 เซนติเมตร และ
แม่พิมพ์เล็ก ขนาดกว้าง 4.5 เซนติเมตร สูง 7.5 เซนติเมตร ลักษณะแบบแม่พิมพ์ ปรากฏภาพ
พระพุทธรูปปางมารวิชัย บนฐานรูปกลีบบัวภายใต้โพธิพฤกษ์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพิมพ์ปาง
มารวิชัยแบบปกโพธ์ิ ที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้านล่างแม่พิมพ์เป็นร่องคล้ายท่อย่ืนออกมา 
สันนิษฐานว่าเป็นท่อส่งนํ้าโลหะในการหล่อองค์พระ คติการสร้างพระพิมพ์ปางมารวิชัยแบบปกโพธ์ิน้ี 
สันนิษฐานว่ายังคงเป็นที่นิยมและสร้างเลียนแบบของเก่าต่อมา 
 
                                                            

 3 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, เข้าถึง
เมื่อ 7 มกราคม 2558,  เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/ 
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ภาพที่ 58 แม่พิมพ์พระพิมพ์วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง 
 
 จากท่ีกล่าวมาในบทน้ี พบว่าพระพิมพ์แผงไม้ที่พบตามศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติและในความครอบครองของเอกชน ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มการศึกษาและจําแนกข้อมูลตาม
พ้ืนที่ราบลุ่มแม่นํ้า ซึ่งมีความสอดคล้องกันในด้านวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบของศิลปะและความนิยม
ในแต่ละท้องที่ เพ่ือต้องการทราบถึงคติความเช่ือในด้านศาสนา รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชนใน
ประเทศไทย และความสัมพันธ์กับประเทศใกล้เคียง ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปในบทวิเคราะห์
เปรียบเทียบ 
 
 
 
 



ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ 
 

จังหวดั สถานที่สํารวจ 
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พระพิมพ์แผงไม้
จากการสํารวจ 

ขนาด 
แผงไม้ 

ขนาด 
พระพิมพ ์

จํานวนพระพิมพ์ 
ที่พบในแผงไม ้ ลักษณะปาง วัสดุ จารึก/ 

อายุสมัย 
1. จังหวดั 1. วัดพระสิงห์

วรมหาวหิาร 
อําเภอเมือง 

กว้าง 60 ซม. กว้าง 4 ซม. จํานวน 28 องค์ มารวิชัย รักสมุก 

 

 เชียงใหม ่ สูง 1.30 ซม. สูง 6.2 ซม. 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 2. พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเชียงใหม่ 
อําเภอเมือง 

กว้าง 49 ซม. 
สูง 92 ซม. 

กว้าง 3 ซม. 
สูง 5 ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัยใน 
ซุ้มเรือนแกว้

รักสมุก 

 

 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

กว้าง 50 ซม. กว้าง 3.5 ซม. จํานวน 60 องค์ มารวิชัยใน เนื้อชิน   

 

สูง 1.05 ซม. สูง 4 ซม. ซุ้มเรือนแกว้ 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 

 



ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

จังหวดั สถานที่สํารวจ 
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พระพิมพ์แผงไม้ 
จากการสํารวจ 

ขนาด 
แผงไม้ 

ขนาด 
พระพิมพ ์

จํานวนพระพิมพ์ 
ที่พบในแผงไม ้

ลักษณะปาง วัสดุ 
จารึก/ 

อายุสมัย 
1. จังหวดั
 เชียงใหม ่

2. พิพิธภัณฑสถาน-
 แห่งชาติเชียงใหม่
 อําเภอเมือง 

กว้าง 50 ซม. กว้าง 4 ซม. จํานวน 28 องค์ นาคปรก รักสมุก 

 

สูง 98 ซม.  สูง 6 ซม. 
 (ต่อ) 

พบจารึกความ
ว่า “สร้างบูชา
พระศาสนาเมื่อ 
พ.ศ.2397”ตรง
กับปี พ.ศ.2397

กว้าง 60 ซม.  
สูง 1.40 ซม. 

จํานวน 80 องค์  3. วัดดอกเอื้อง กว้าง 3 ซม. มารวิชัยใน รักสมุก 

กว้าง 2.5 ซม. 
สูง 6 ซม. 

ประทับยืน  
13 องค์ 

 

สูง 5 ซม.  อําเภอเมือง ซุ้มเรือนแกว้ 
63 องค์ 

กว้าง 2.5 ซม. 
สูง 6 ซม. 

รูปบุคคล 4 ชิ้น 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 4. วัดวงศ์เมธา 

 

อําเภอหางดง  
กว้าง 45 ซม. 
สูง 70 ซม. 

กว้าง 3 ซม.  
สูง 4.5 ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัยใน 
ซุ้มเรือนแกว้ 

รักสมุก ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
1. จังหวดั
 เชียงใหม ่

5. วัดพระธาตุศร-ี
 จอมทอง  

กว้าง 55 ซม. กว้าง 3 ซม.  จํานวน 800 องค์ มารวิชัย รักสมุก 

 

สูง 200 ซม. สูง 4.5 ซม. 
 (ต่อ)  อําเภอจอมทอง 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 6. วัดหางดง ประดับตาม
ผนังวิหาร 

กว้าง 3 ซม.  จํานวน 755 องค์ มารวิชัยใน
ซุ้มเรือนแกว้ 

เนื้อชิน 

 

สูง 5 ซม.  อําเภอหางดง 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

1. 2. จังหวดั พิพิธภัณฑสถาน
 แห่งชาติหริภุญ- 

กว้าง 37 ซม.  กว้าง 5 ซม. 

 

สูง 80 ซม.  ลําพูน  
ไชย อําเภอเมือง  

สูง 7.5 ซม. 
จํานวน 18 องค์ มารวิชัย รักสมุก ไม่พบจารกึ/

ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
2. จังหวดัลําพูน 2. วัดหนองเงอืก กว้าง 52 ซม. กว้าง 3.5 

ซม.สูง 4.5 
ซม. 

จํานวน 88 องค์ มารวิชัยใน
ซุ้มเรือนแกว้ 

เนื้อชิน 

 

 (ต่อ) อําเภอป่าซาง   สูง 160 ซม. 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

กว้าง 55 ซม. 
 

กว้าง 3.5 
ซม.สูง 4.5 
ซม. 

จํานวน 120 องค์ มารวิชัยใน
ซุ้มเรือนแกว้ 

เนื้อชิน 
สูง 158 ซม.

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

กว้าง 45 ซม. กว้าง 3.5 
ซม.สูง 5.5 
ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน “
สูง 80 ซม. 

สกกราชได้ 
๑๒๐๘ ตัวปี 
รวายสง้า สทธา
หนานปรมะและ
ภริยาลูกเต้าพ่อ
แม่พี่น้องชุผู้ชุ
คนได้ถวายตาน 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
 ขอนิพพานเป็น

ยอดจิ่มเทอะ ” 
ตรงกับปี พ.ศ. 
2389 

จํานวน 28 องค์ 2. จังหวดัลําพูน 2. วัดหนองเงอืก กว้าง 52 ซม. กว้าง 3.5 
ซม.สูง 5.5 
ซม. 

มารวิชัย เนื้อชิน 

 

 (ต่อ) อําเภอป่าซาง สูง 73 ซม.  
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

กว้าง 52 ซม. 
สูง 70 ซม. 

กว้าง 3.5 
ซม. สูง 5.5 
ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
  

 

กว้าง 52 ซม. กว้าง 3.5 
ซม. สูง 5.5 
ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน 
สูง 65 ซม. 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน 2. จังหวดัลําพูน 2. วัดหนองเงอืก กว้าง 52 ซม. กว้าง 3.5 
ซม. สูง 5.5 
ซม. 

 

 (ต่อ) อําเภอป่าซาง สูง 75 ซม.  
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

กว้าง 52 ซม. 
สูง 70 ซม. 

กว้าง 3.5 
ซม. สูง 5.5 
ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
2. จังหวดัลําพูน 3. วัดศรีเตีย้ กว้าง 50 ซม. กว้าง 3.5 

ซม. สูง 5.5 
ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน 

 

 (ต่อ)  อําเภอป่าซาง สูง 75 ซม. 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

กว้าง 48 ซม. 
สูง 110 ซม. 

กว้าง 4 ซม. 
สูง 5.7 ซม. 

จํานวน 29 องค์ มารวิชัย 
จํานวน 20 องค์

รักสมุก ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

 กว้าง 2.5 
ซม.สูง 6 ซม. 

 ประทับยืน 
จํานวน 9 องค์

  

3. จังหวดัลําปาง 1. วัดปงสนุกเหนือ  

 

 อําเภอเมือง 
กว้าง 47 ซม. 
สูง 80 ซม. 

กว้าง 4 ซม. 
สูง 7 ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัยใน
ซุ้มเรือนแกว้ 

เนื้อชิน ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
เนื้อชิน 3. จังหวดัลําปาง 1. วัดปงสนุกเหนือ  กว้าง 58 ซม. กว้าง 4 ซม. 

สูง 7 ซม. 
จํานวน 30 องค์ มารวิชัยใน

ซุ้มเรือนแกว้ 

 

สูง 115 ซม.  อําเภอเมือง 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

เนื้อชิน กว้าง 58 ซม. กว้าง 4 ซม. 
สูง 7 ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัยใน
ซุ้มเรือนแกว้ สูง 95 ซม. 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 2. วัดเขาแก้ว 

 

 อําเภอเถิน 
กว้าง 62 ซม. 
สูง 110 ซม. 

กว้าง 4 ซม. 
สูง 7 ซม. 

จํานวน 72 องค์ มารวิชัยใน
ซุ้มเรือนแกว้ 

เนื้อชิน ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
3. จังหวดัลําปาง 2. วัดเขาแก้ว กว้าง 75 ซม. กว้าง 4 ซม. 

สูง 7 ซม. 
จํานวน 110 องค์ มารวิชัยใน

ซุ้มเรือนแกว้ 
เนื้อชิน 

 

อําเภอเถิน สูง 125 ซม.  (ต่อ)  
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

กว้าง 42 ซม. กว้าง 4 ซม. 
สูง 7 ซม. 

จํานวน 17 องค์ มารวิชัยใน
ซุ้มเรือนแกว้ 

เนื้อชิน 
สูง 62 ซม. 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

กว้าง 82 ซม. 
สูง 150 ซม. 

กว้าง 4 ซม. 
สูง 7 ซม. 

จํานวน 118 องค์ มารวิชัยใน
ซุ้มเรือนแกว้ 

เนื้อชิน ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 



105

ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
3. จังหวดัลําปาง 2. วัดเขาแก้ว กว้าง 64 ซม. กว้าง 4 ซม. 

สูง 7 ซม. 
จํานวน 72 องค์ มารวิชัยใน

ซุ้มเรือนแกว้ 
เนื้อชิน 

 

อําเภอเถิน  (ต่อ)  สูง 114 ซม. 
 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 3. วัดพระแกว้ดอน-
 เต้าสุชาดาราม 
 อําเภอเมือง 

กว้าง 50 ซม. กว้าง 5 ซม. 
สูง 6 ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัย แผ่นเงิน 
(ดุนลาย) 

 

สูง 82 ซม. 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

กว้าง 58 ซม. 
สูง 110 ซม. 

กว้าง 3.5 ซม. 
สูง 6  ซม. 

จํานวน 28 องค์ มารวิชัย รักสมุก ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
3. จังหวดัลําปาง 4. วดัพระธาต ุ ฐานถึงยอด 

29ซม. 
กว้าง 4 ซม. 
สูง 7 ซม. 

จํานวน 12 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน 

 

 (ต่อ)  ลําปางหลวง  ในซุ้มเรอืน
แก้ว  อําเภอเกาะคา 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 5. วัดป่ากล้วย กว้าง 18 ซม. กว้าง 8 ซม. 
สูง 11 ซม. 

จํานวน 1 องค์ มารวิชัย แผ่นเงิน 
(ดุนลาย) 

 

อําเภอเมือง สูง 30 ซม.  
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 6. วดับ้านค่า 

 

อําเภอเมือง  
กว้าง 15 ซม. 
สูง 31 ซม. 

กว้าง 8 ซม. 
สูง 13 ซม. 

จํานวน 1 องค์ มารวิชัย แผ่นเงิน 
(ดุนลาย) 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
4. จงัหวดั วัดป่าซาง กว้าง 38 ซม. กว้าง 3.5 

ซม.สูง 4 ซม. 
จํานวน 28 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน 

 

อําเภอแม่จัน  เชียงราย สูง 60 ซม. ในซุ้มเรอืน
แก้ว 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 5. จงัหวดัพะเยา วัดลี กว้าง 20 ซม. กว้าง 4.5 ซม. 
สูง 7.5 ซม. 

จํานวน 1 องค์ แผ่นเงิน 
(ดุนลาย) 

 

อําเภอเมือง สูง 31 ซม. 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

6. จงัหวดัแพร ่ 1. วดัศรีดอนคํา 

 

 อําเภอลอง 
กว้าง 42 ซม. 
สูง 62 ซม. 

กว้าง 3.5 ซม.
สูง 5.2ซม. 

จํานวน 52 องค์ มารวิชัย 
ในซุ้ม
ปราสาท 

เนื้อชิน ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
6. จงัหวดัแพร ่ 1. วดัศรีดอนคํา กว้าง 49 ซม. กว้าง 3.5 

ซม.สูง 5.2 
ซม. 

จํานวน 62 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน 

 

สูง 75 ซม.  ( ่ต่อ)  อําเภอลอง 
ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

กว้าง 51 ซม. กว้าง 3 ซม. จํานวน 32 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน 
สูง 69 ซม. สูง 5 ซม. 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

 2. วดัสะแล่ง 
 อําเภอลอง 

 

กว้าง 43 ซม. 
สูง 55 ซม. 

กว้าง 3.5 
ซม.สูง 5 ซม. 

จํานวน 29 องค์ มารวิชัย 
ภายใต้โพธิ
พฤกษ ์

เนื้อชิน ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

พระพิมพ์แผงไม้ ขนาด ขนาด จํานวนพระพิมพ์ จารึก/ 
จังหวดั สถานที่สํารวจ ลักษณะปาง วัสดุ 

จากการสํารวจ แผงไม้ พระพิมพ ์ ที่พบในแผงไม ้ อายุสมัย 
6. จงัหวดัแพร ่ 3. พพิิธภัณฑ์ กว้าง 33 ซม. กว้าง 1.5 

ซม.สูง 3 ซม. 
จํานวน 28 องค์ มารวิชัย เนื้อชิน 

 

 ( ่ต่อ)  บ้านบุญมา  สูง 63 ซม. 
 อําเภอเมือง 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

7. จงัหวดัน่าน 1. วดัพระธาต ุ กว้าง 26 ซม. กว้าง 2 ซม. จํานวน 23 องค์ ปางลีลา เนื้อชิน 

 

สูง 50 ซม. สูง 5 ซม.  ช้างค้ําวรวหิาร  
 อําเภอเมือง 

ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

กว้าง 36 ซม. 
สูง 60 ซม. 

กว้าง 2 ซม. 
สูง 5 ซม. 

จํานวน 23 องค์ ปางลีลา
จํานวน 16 

องค์ 

เนื้อชิน ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

  

 

 กว้าง 3.5 ซม. 
สูง 5 ซม. 

 มารวิชัย 
จํานวน 7 

องค์ 
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ตารางที่  1 แสดงจํานวนพระพิมพ์แผงไมจ้ากการสํารวจ (ต่อ) 
 

จังหวดั สถานที่สํารวจ 
พระพิมพ์แผงไม้ 
จากการสํารวจ 

ขนาด 
แผงไม้ 

ขนาด 
พระพิมพ ์

จํานวนพระพิมพ์ 
ที่พบในแผงไม ้

ลักษณะปาง วัสดุ 
จารึก/ 

อายุสมัย 
7. จงัหวดัน่าน 
 (ต่อ) 

1. วดัพระธาต ุ
 ช้างค้ําวรวหิาร  
 อําเภอเมือง 

 

กว้าง 160 ซม.
สูง 52 ซม. 

กว้าง 2 ซม. 
สูง 3.5 ซม. 

จํานวน 175 องค์ มารวิชัย
ภายใต้โพธิ
พฤกษ ์

เนื้อชิน ไม่พบจารกึ/
ไม่ทราบอายุ
สมัย 

พบศักราชที่
ปรากฏใน 
จารึก “ศักราช 
๑๑๖๐ ตัว”  
ซึ่งตรงกับ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- อําเภอนาน้อย 

 2. วัดน้ําลัด 
 

พ.ศ. ๒๓๔๑ 

 



บทที่ 5 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบและแปลความ 
 
 จากการศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา โดยแบ่งพ้ืนที่การศึกษาตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์  อันได้แก่ แอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลําพูน) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้า
วัง (จังหวัดลําปาง) แอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา (จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้า
ยม-แม่นํ้าน่าน (จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน) สํารวจพบพระพิมพ์แผงไม้ทั้งหมด 41 แผงพระพิมพ์แผงไม้
ทั้งหมดมีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งทางศิลปะและพุทธลักษณะ สามารถนํามาศึกษาเปรียบเทียบและ
แปลความ ได้ดังน้ี 
 
รูปแบบของแผงไม้ 
 พระพิมพ์แผงไม้ ถือเป็นงานพุทธศิลป์ ที่รวบรวมงาน ประติมากรรม จิตรกรรม และ
หัตถกรรมเข้าด้วยกันในอดีตสันนิษฐานว่าการสร้างพระพิมพ์แผงไม้มักจํากัดเฉพาะเจ้านายช้ันสูงหรือ
คหบดี ผู้มีหน้าตาทางสังคม ทั้งน้ีมีความเช่ือว่า การสร้างรูปพระพุทธเจ้าจํานวนมากถือเป็นการสร้าง
บุญที่ย่ิงใหญ่ ชาวบ้านสามัญชนจะสร้างขึ้นเองไม่ได้ แผงพระพิมพ์ส่วนใหญ่น้ัน จึงต้องมีความวิจิตร
บรรจงเพ่ือเป็นการบ่งบอกฐานะของผู้ถวาย เพ่ือหวังผลแห่งนิพพาน หรือการเกิดในยุคพระศรีอาริย์ 
ดังจารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ “พระแสนทองนี้...นายธันบี ปราถนาว่าขอ
เป็นสาวกพระอรยเมตเตย ในปีเต่ายี (จุล) ศักราช 844”1 จากการศึกษาแผงพระพิมพ์ในล้านนาพบว่า 
ลักษณะแผงพระพิมพ์ส่วนมากทําด้วยไม้เน้ือแข็ง โดยเฉพาะไม้สัก และยังนิยมใช้ไม้สะหร๋ี (ไม้โพธ์ิ), ไม้
หนุน (ไม้ขนุน) ซึ่งถือว่าเป็นไม้มงคล ที่ชาวล้านนาเช่ือในเร่ืองของการค้ําชูพระพุทธศาสนาให้อยู่ตราบ 
5,000 ปี การทําพระพิมพ์มักทําจากวัสดุที่หาง่ายคงทน และสามารถทําได้คร้ังละมาก ๆ เช่น ดิน (ดิน
เผา) รักสมุก ดีบุก ตะกั่ว เพราะมีความเช่ือว่า การสร้างพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์ จะได้รับบุญกุศล
มหาศาลและไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างมากมาย สําหรับเจ้านาย เจ้าผู้ครองนคร หรือคหบดี 
ส่วนมากมักนิยมทําพระพิมพ์จากวัสดุแผ่นเงินและแผ่นทอง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคม 

                                                            

 1 ฮันส์ เพนธ์,  คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่  (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2517), 65. 

111 



 112

2 นอกจากน้ีในธรรมใบลานพ้ืนเมืองเหนือเรื่อง อานิสงค์ตานพระเจ้า   กล่าวถึงอานิสงค์
การสร้างพระพุทธรูปด้วยวัสดุต่าง ๆ กล่าวว่า  
 1. เขียนด้วยใบไม้, กระดาษ มีอานิสงค์ 5 กัปป์ 2. เขียนด้วยผ้า (พระบฏ) มีอานิสงค์ 10 
กัปป์ 3. สร้างด้วยดินกี่ ดินเหนียว (มติกมยํง) มีอานิสงค์ 15 กัปป์ 5. สร้างด้วยครั่ง (ชตุกาย) มีอานิ
สงค์ 20 กัปป์ 6. สร้างด้วยกระดูก, เขา, นอ และงา (ทันตมยํง) มีอานิสงค์ 30 กัป 7. สร้างด้วยปูนส
ทาย (สทายมยํ) มีอานิสงค์ 35 กัปป์ 8. สร้างด้วยหิน (สิลมยํ) มีอานิสงค์ 40 กัปป์ 9. สร้างด้วยชิน (ติ
ปุกมยํ) มีอานิสงค์ 45 กัปป์ 10. สร้างด้วยทอง (กํสมยํง) มีอานิสงค์ 50 กัปป์ 11. สร้างด้วยเงิน 
(รัชฎามยํ) มีอานิสงค์ 55 กัปป์ 12. สร้างด้วยแก้ว (รัตนมยํ) มีอานิสงค์ 60 กัปป์ 13. สร้างด้วยคํา 
(สุวณฺณมยํ) มีอานิสงค์ 65 กัปป์ 14. สร้างด้วยการผสมวัสดุหลาย ๆ อย่าง มีอานิสงค์ 70 กัป เห็นได้
ว่าอานิสงค์ของการสร้างพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์จากวัสดุต่าง ๆ อานิสงค์ล้วนต่างกัน ขึ้นอยู่ตาม
ความปรารถนาผู้สร้าง  
                แผงพระพิมพ์แบ่งได้เป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนฐาน ส่วนกลาง และส่วนยอด (ภาพ
ลายเส้นที่ 46)  
 

                

 

 

 

 

 

 

   

 
ลายเส้นที่ 47 พระพิมพ์แผงไม้วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง 

                                                            

 2 ธรรมอานิสงค์ตานพระเจ้า (ธรรมอานิสงค์ถวายพระพุทธรูป) เป็นธรรมเทศนาพ้ืนเมือง
เหนือ จารเมื่อปี จ.ศ.1210 ปีเบิกสัน เดือน 7 เหนือ ออก 13 ค่ํา กล่าวถงึ พระสุรินทร์ ได้สร้างธรรม
โตนผูกน้ี ถวายไว้กับโชตกะพระศาสนาพระเจ้าปัจจุบันใช้เทศน์พร้อมกับการถวายพระพุทธรูป 

ส่วนฐาน 

ส่วนกลาง 

ส่วนยอด 
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 ส่วนฐานของแผงพระพิมพ์ ส่วนมากนิยมแกะสลักเป็นรูปบัวควํ่า-บัวหงาย หมายถึง
ปัทมาสน์ เพ่ือรองรับพระพุทธรูป บางพ้ืนที่ทําเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมเรียบไม่มีการตกแต่งส่วนที่สองคือ 
ส่วนกลางของแผงพระพิมพ์จะมีขนาดพ้ืนที่เท่ากับการประดับจํานวนพระพิมพ์ เช่น 5 แถว 8 แถว
ตามขนาด แล้วเจาะเป็นช่องเพ่ือประคองพระพิมพ์ให้คงทน บริเวณกรอบด้านข้างมักแกะสลักเป็นรูป
เสาทรงขอม, รูปมะหวด, รูปนาคเก้ียวกรอบตรง และใช้เทคนิคป้ันรักสมุกเข้าประดับแผงไม้แล้วปิด
ทองหรือประดับด้วยกระจกจืนสําหรับส่วนยอดจากการศึกษา ส่วนใหญ่พบว่านิยมทําเป็นกรอบซุ้ม
หน้านางเพียงอย่างเดียว คล้ายกับซุ้มเรือนแก้ว ปรากฏองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ กรอบซุ้ม กนก
ตรงช่วงโค้งกรอบซุ้ม และแถวครีบเหนือกรอบซุ้ม  
 บางพ้ืนที่พบว่าส่วนยอดทําเป็นลักษณะพิเศษ เป็นรูปทรงปราสาทซ้อนช้ัน แกะสลักเป็น
ลายเครือเถา ลายกนก, รูปหงส์, ลายดอกไม้สี่กลีบ, ลายพันธ์ุพฤกษา หรือแม้กระทั่งรูปปีนักษัตร 
เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถวาย จากการศึกษาพบว่าแผงพระพิมพ์รูปทรงปราสาทซ้อนช้ัน เป็นการ
ใช้เทคนิคที่วิจิตรบรรจง ส่วนมากพบในวัดสําคัญ ๆ ที่มีเจ้านายหรือคหบดีอุปถัมภ์อยู่ เช่น วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง จังหวัดลําปาง (ภาพที่ 59), วัดปงสนุกด้านเหนือ จังหวัดลําปาง ,พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติหริภุญไชย (จากวัดพระธาตุหริภุญไชย) จังหวัดลําพูน (ภาพที่ 60), วัดหลวงศรีเต้ีย จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น และยังพบแผงพระพิมพ์ทําเป็นรูปปราสาทซ้อนช้ัน ที่วัดบ้านเกว๋น รัฐฉาน ประเทศ
พม่า (ภาพที่ 61) คติการสร้างแผงพระพิมพ์เป็นรูปทรงปราสาทซ้อนช้ันน้ี อาจสันนิษฐานได้ว่ามาจาก
แนวคิดที่เปรียบพระพุทธองค์ว่าเป็นพระมหาจักรพรรดิในลักขณสูตร พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค ระบุถึง “มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ”3 ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าและพระมหาจักรพรรดิ 
อาจเป็นไปได้ว่าการสร้างแผงพระพิมพ์รูปทรงปราสาทซ้อนช้ันน้ี สะท้อนถึงการเป็นพระมหาจักรพรรดิ
ของพระพุทธองค์ก็เป็นได้ 
 ส่วนของลักษณะพ้ืนถ่ิน จากการศึกษาพบการทําแผงพระพิมพ์แบบเรียบง่าย มักเรียงรูป
พระพุทธรูปลงในกรอบไม้สี่เหลี่ยมไม่มีฐานไม่มีส่วนยอด ลักษณะแบบนี้มักนิยมใช้แขวนหรือประดับ
ตามผนังอาคารศาสนสถาน พบที่วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร จังหวัดน่าน (ภาพที่ 62), วัดหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่, วัดเขาแก้ว จังหวัดลําปาง (ภาพที่ 63) เป็นต้น ลักษณะแผงพระพิมพ์แบบนี้แตกต่าง
กับแผงพระพิมพ์ที่มีฐานท่ีใช้สําหรับต้ังด้านข้างพระประธาน และยังพบแผงพระพิมพ์ที่มีลักษณะ
พิเศษอีกแบบหน่ึงคือ การดุนลวดลายรูปพระพุทธรูปเรียงกันเป็นแถวในลักษณะวางเป็นช้ัน ๆ คล้าย
ธง (ตุง) แขวนไว้กับเสาด้านหน้าพระประธาน (ภาพที่ 64) พบที่วัดธัมโมธิยะ รัฐฉาน ประเทศพม่า   

                                                            

 3 พระบาลสีุตตันตปิฎก ทีฆนกิาย ปาฏิกวรรค (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2530), 158-160. 
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 นอกจากน้ียังพบการประดับตกแต่งแผงพระพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษ ถือเป็นเอกลักษณ์ของ
ล้านนาได้แก่ การลงรักปิดทองการประดับลวดลายทอง, การประดับลวดลายทองแบบฮายลาย, การ
ประดับกระจกจืน, การป้ันรักกระแหนะ 
 อน่ึง จากการศึกษารูปแบบความนิยมการทําแผงไม้  ไม่เพียงเฉพาะการประดับพระพิมพ์
ลงในแผงไม้เท่าน้ัน ยังพบการทําแผงไม้เพ่ือประดับรอยพระพุทธบาท พบแผงพระพุทธบาทประดับ
มุกที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แผงพระพุทธบาทท่ีวัดเทพประสิทธ์ิ 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรอยพระพุทธบาทน้ัน เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แห่งการเสด็จมาบําเพ็ญพุทธกิจ  จากจารึกด้านหลังแผงพระพุทธบาทประดับมุกวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร มีข้อความกล่าวถึงการบูรณะแผงไม้เมื่อ พ.ศ.2337 เป็นอักษรไทยยวน ภาษาบาลีและ
ภาษาไทยวน ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าแผงพระพุทธบาทน้ี อาจสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 214 
ศาสตราจารย์ ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห์ ได้ต้ังข้อสังเกตว่าแผงพระพุทธบาทน้ี อาจได้รับการซ่อมในสมัย
ของพระเจ้ากาวิละ ในปีพ.ศ. 2337 แต่น่าจะมีมาก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ร่วมสมัยกับความนิยมในการ
ประดับมุกในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ไม่น่าเกินไปกว่าน้ี5 
ดังน้ันรูปแบบการทําแผงไม้น่าจะมีความนิยมต้ังแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 เป็นต้นมา 

 

 
 
ภาพที่ 59 ซุ้มพระพิมพ์วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 

                                                            

 4 ฮันส์  เพนธ์, “พระพุทธบาทท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่,”  ศลิปากร  18, 5 
(มกราคม 2518): 49-55. 
 5 ศักด์ิชัย  สายสิงห์, “พระพุทธบาทไม้ประดับมุกในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่,” 
พิพิธภัณฑ์สาร  2, 3 (พฤษภาคม 2532): 19-23. 
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ภาพที่ 60 พระพิมพ์แผงไม้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลําพูน 

 

 
 
ภาพที่ 61 พระพิมพ์แผงไม้วัดบ้านเกว๋น รัฐฉาน ประเทศพม่า 
 

 
 
ภาพที่ 62 พระพิมพ์แผงไม้วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร จังหวัดน่าน 
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ภาพที่ 63 พระพิมพ์แผงไม้วัดเขาแก้ว จังหวัดลําปาง 
 

 
 
ภาพที่ 64 ตุงพระพิมพ์วัดวัดธัมโมธิยะ รัฐฉาน ประเทศพม่า 
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 เทคนิคการลงรักปิดทอง เป็นรูปแบบหน่ึงที่นิยมในงานพุทธศิลป์ขั้นตอนโดยการนํายางรัก
ทาบนแผงไม้จนแห้งสนิท แล้วเช็ดด้วยยางรักอีกคร้ัง จากน้ันนําแผ่นทองคําเปลวมาปิด การลงรักปิด
ทองนั้นส่วนมากใช้กับงานโครงสร้างหลักหรือมีพ้ืนที่มาก ตัวอย่าง เช่น แผงพระพิมพ์ที่จัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านบุญมา อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ (ภาพที่ 65) การประดับลวดลายทองหรือลาย
คํา คือการฉลุลวดลายเป็นแบบพิมพ์ ใช้แผ่นหนังสัตว์ฉลุด้วยสิ่ว ต่อมาใช้กระดาษเป็นพ้ืน6 พ้ืนทาสี
แดง (ชาด) หรือสีดํา (รัก) ก่อนปิดทองคําเปลวลงในแบบที่ฉลุ ถือเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันในล้านนา 
ซึ่งวิธีการฉลุแบบลายอาจแตกต่างกันตามสกุลช่าง เช่น แผงพระพิมพ์วัดปงสนุกเหนือ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง (ภาพที่ 66), แผงพระพิมพ์วัดเขาแก้ว อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง (ภาพที่ 67)  
 การประดับลวดลายทองแบบฮายลาย เป็นวิธีการขูดขีดลวดลายบนพ้ืนที่ลงรักปิดทอง
แล้วแต่ยังไม่แห้งสนิท เป็นวิธีการที่ใช้ความชํานาญในรายละเอียด ตัวอย่างการใช้เทคนิคประดับ
ลวดลายทองแบบฮายลาย เช่น แผงพระพิมพ์วัดวงษ์เมธา (หนองโขง) อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ภาพที่ 68) การป้ันรักกระแหนะคือกระบวนการสร้างลวดลายด้วยวิธีการป้ันที่พบมากในล้านนา เกิด
จากรักสมุกที่ผสมกันจนได้ที่ มีความเหนียวหนืดคล้ายดินนํ้ามันจากน้ันนํามาป้ันประดับลวดลาย มัก
ป้ันเป็นเส้นเล็ก ๆ เป็นช้ัน ๆ เช่น ลายพันธ์ุพฤกษา ลายประแจจีน จากการสํารวจพบเทคนิคการป้ัน
รักกระแหนะ ในแผงพระพิมพ์ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลําปาง (ภาพที่ 69) แผงพระ
พิมพ์ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ (ภาพที่ 70)  
 ส่วนการประดับกระจกจืนน้ัน กระจกจืนนิยมใช้ประดับตกแต่งงานพุทธศิลป์และศาสน
สถาน มีความนิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23-25 ลักษณะเป็นแผ่นตะก่ัวฉาบแก้วบาง ๆ สามารถใช้
กรรไกรตัดงอตามส่วนโค้งเว้าของโครงสร้างช้ินงาน กระจกจืนพบเพียง 4 สีเท่าน้ันคือสีทอง สีเงินสี
เขียว และสีนํ้าเงิน 7 การประดับกระจกจืนน้ัน ใช้ยางรักเป็นตัวประสานระหว่างช้ินงานกับแผ่น
กระจกจืนเทคนิคน้ีมักเป็นที่นิยมในกลุ่มลําปาง และเชียงใหม่ ตัวอย่างการใช้เทคนิคประดับกระจกจืน 
เช่น แผงพระพิมพ์ วัดศรีเต้ีย อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน (ภาพที่ 71) เป็นต้น 
 

                                                            

 6 วัดร่ําเปิง (ตโปทาราม), พุทธศลิปล์้านนา (เชียงใหม่: สามัญณัฐพลการพิมพ์, 2557), 
21. 
 7 คณะวิจัย ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ พุทธ
ศิลปล์้านนา: คุณคา่ ศรทัธา และการอนรุกัษ์ (เชียงใหม:่ วนิดาการพิมพ์, 2555), 193. 
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ภาพที่ 65 พระพิมพ์แผงไม้พิพิธภัณฑ์บ้านบุญมา จังหวัดแพร่ 

 

 
 
ภาพที่ 66 พระพิมพ์แผงไม้วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง 
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ภาพที่ 67 พระพิมพ์แผงไม้วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง 

 

 
 
ภาพที่ 68 พระพิมพ์แผงไม้วัดวงษ์เมธาจังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 69 พระพิมพ์แผงไม้วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลําปาง 

 

 
 
ภาพที่ 70 พระพิมพ์แผงไม้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 71 พระพิมพ์แผงไม้วัดศรีเต้ียจังหวัดลําพูน 
 
คติการสร้าง 
 พระพิมพ์ถือเป็นอุเทสิกเจดีย์ ที่สร้างตามความเช่ือทางพุทธศาสนา เพ่ือระลึกถึงการ
เดินทางไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถาน 4 แห่ง สําหรับประเทศไทยการทําพระพิมพ์ ปรากฏหลักฐาน
เก่าแก่ที่สุดในสมัยทวารวดี ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 พบพระพิมพ์สมัยทวารวดีสร้างด้วยดิน
เผาแบบองค์เดียว และมักจารึกคาถา “เย ธมฺมาฯ” ซึ่งเป็นหัวใจของหลักธรรม ต่อมาในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา การสร้างพระพิมพ์พบว่ามีการสร้างรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีสันนิษฐานว่า
เพ่ือเป็นการสืบพุทธศาสนา การส่ังสมบุญเพ่ือให้เกิดในยุคพระศรีอาริย์ อีกทั้งยังเช่ือในคติคัมภีร์ของ
ลังกา คือ ปัญจอันตรธาน  
 คติปัญจอันตรธานได้กล่าวว่าเมื่อครบ 5,000 ปี พระพุทธศาสนาจะเสื่อมทรามลง การรับ
คติปัญจอันตรธานเข้าสู่ล้านนาอาจจะรับมาในสมัยเมืองพุกาม ในพระราชพงศาวดารฉบับหอแก้ว
กล่าวว่า ในรัชกาลพระเจ้าอโนรธาทรงมีพระราชประสงค์ทันตธาตุที่เมือง Tarop มาบูชา เพ่ือความ
เจริญรุ่งเรืองแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนครอบอายุพระศาสนา 5,000 ปี8 ดังน้ันคติอายุพุทธศาสนา 
5,000 ปี ได้ปรากฏในพุกาม อาจจะเป็นการตีความคณะสงฆ์เมืองมอญ และจากนั้นจึงแพร่กระจายไป

                                                            

 8 Pe Maung Tin and Luce G. H., trans. The Glass palace chronicle of the 
kings of Burma (Rangoon: Rangoon University, 1960), 80. 
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ยังดินแดนส่วนอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาจากพุกามในช้ันหลัง 
ซึ่งคณะสงฆ์ล้านนาได้เดินทางไปศึกษาที่พุกามและจากการติดต่อความสัมพันธ์กับล้านนา จึงได้
ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยพุทธศาสนาในเชียงใหม่และเมืองในวัฒนธรรมล้านนา9  
 ในวรรณกรรมล้านนาได้กล่าวถึงคติปัญจอันตรธาน ในตํานานมูลศาสนาหรือคัมภีร์สาร
สังคหะ ได้กล่าวถึงความเสื่อมสูญของพุทธศาสนาทั้ง 5 ช่วงเวลาว่าจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาใด ได้แก่    
1.อธิคยอันตรธาน ความเสื่อสูญแห่งการตรัสรู้มรรคและผล  2.ปฏิบัติอันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่ง
การปฏิบัติ  3.ปริยัติติอันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติธรรม 4. ลิงคอันตรธาน ความเสื่อมสูญ
แห่งสมณเพศ 5. ธาตุอันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่งพระบรมธาตุ 
 การสร้างพระพิมพ์แผง จากหลักฐานพบพระพิมพ์ประเภทแผง อิทธิพลศิลปะลพบุรีจาก
กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ แสดงถึงการสร้างรูปพระพุทธรูปขนาดเล็กหลายองค์น่ังเรียงรายรวมกัน
ในกรอบสี่เหลี่ยมปลายมน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าการสร้างพระพิมพ์ประเภทแผงนี้ อาจเกิดข้ึนก่อนหน้า
น้ันในช่วงสมัยลพบุรีและส่งผ่านมายังสมัยอยุธยาตอนต้น (ภาพที่ 72) การปรากฏพระพิมพ์ประเภท
แผงน้ี ยังพบหลักฐานจากพระพิมพ์ประเภทแผงศิลปะพุกาม (ภาพท่ี 73) ซึ่งรับผ่านจากศิลปะปาละ 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ปรากฏรูปพระพุทธรูปหลายองค์น่ังเป็นแถวเรียง
รายอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมปลายมน และยังนิยมประดับศาสนสถานที่ถูกสร้างขึ้นจํานวนมากด้วย
จิตรกรรมพระพุทธเจ้า ซึ่งชุดของพระอดีตพุทธที่ปรากฏทั่วไปและมีความสําคัญที่สุดก็คือ ชุด 28 
พระองค์ 10นอกจากน้ียังพบจารึกบางหลักได้กล่าวถึงจํานวนพระอดีตพุทธเจ้า 28 พระองค์11 และมี
วรรณกรรมท้องถิ่นที่มีความสําคัญทางศาสนา คือ หรือพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งเขียนขึ้นราวปี 
พ.ศ. 220312 Kyāk trai ba Coh Dcām ปรากฏรูปพระพุทธรูปหลายองค์น่ังเป็นแถวเรียงรายอยู่
ภายในกรอบสี่เหลี่ยมปลายมนเช่นกัน จากการศึกษาและวิเคราะห์ สามารถสันนิษฐานได้ว่า พระพิมพ์
แผงไม้ได้ถูกสร้างขึ้นตามคติความเช่ือในเร่ือง “อดีตพุทธ” ซึ่งปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาทั้ง 2 นิกาย คือ 
นิกายเถรวาท และนิกายมหายาน มีความเช่ือที่ผสมผสานควบคู่กัน ทั้งที่ปรากฏในรูปแบบวัฒนธรรม

                                                            

 9 เกรียงไกร  เกิดศิริ, พุกาม: การก่อรูปของสถาปัตยกรรมจากก้อนอิฐแห่งความศรัทธา 
(กรุงเทพฯ: อาคเนย์,2551),337. 
 10 Pierre Pichard,  The Pentagonal Monuments of Pagan (Bangkok: White 
Lotus, 1991). 
 11 Toru One,  Mural Paintings of The Buddhist Temples in Burma (Japan: 
Kodansha, 1978). 
 12 Robert Halliday,  The Mons of Burma and Thailand,  Vol 1. The Talaings  
(Bangkok: White Lotus, 2000). 
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ประเพณีของชาวล้านนา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยากที่จะแยกให้เห็นได้ชัดเจน ทั้งน้ีการสร้างพระ
พิมพ์ของชาวล้านนา ก็เพ่ือสร้างขึ้นเพ่ือสืบอายุพุทธศาสนา การอุทิศกุศลให้กับบรรพชน การปรารถนา
ในยุคพระศรีอาริย์ และสร้างข้ึนเพ่ือเป็นการทําบุญและตามความปรารถนาในอานิสงค์  
 

 
 
ภาพที่ 72 พระพิมพ์แผงศิลปะลพบุรี 
ที่มา:  พร้อม  สุทัศน์ ณ อยุธยา,  ประวัติศาสตร์ โบราณคดี-โบราณสถาน พระพิมพ์ (พระนคร: 
แพร่พิทยา, 2512) , 80. 
 

 
 
ภาพที่ 73 พระพิมพ์แผงศิลปะพุกาม 
ที่มา: Gordon H. Luce, 4 Old Burma Early Pagan. Vol. 3 (New York: J. J. Augustin 
Publisher, 1970), 65a.                  
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 จากการศึกษาสํารวจข้อมูลพระพิมพ์สมัยล้านนา จําแนกตามแอ่งที่ราบลุ่ม ได้แก่  
 1. แอ่งที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลําพูน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลําพูน  
 2. แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้าวัง ได้แก่ จังหวัดลําปาง 
 3. แอ่งที่ราบลุ่มเชียงราย-พะเยา ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา 
 4. แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน ได้แก่ จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน 
 เพ่ือให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและแปลความ ผู้วิจัยจึงได้แบ่งกลุ่มจํานวนพระพิมพ์
ออกเป็น 4 กลุ่มได้ ดังน้ี 
 กลุ่มที่ 1 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าจํานวนน้อยกว่า 28 องค์ ได้แก่ 
 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้า จํานวน 1 องค์ พบจํานวน 3 แผง พบที่วัดป่ากล้วย 
จังหวัดลําปาง วัดบ้านค่า จังหวัดลําปาง และ วัดลี จังหวัดพะเยา พระพิมพ์ทั้งหมดแสดงปาง
ภูมิสปรรศมุทรา จํานวน 12 องค์ พบจํานวน 1 แผงพบท่ีวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 
แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา จํานวน 17 องค์ พบจํานวน 1 แผง พบที่วัดเขาแก้ว จังหวัดลําปางแสดง
ปางภูมิสปรรศมุทรา จํานวน 20 องค์ พบจํานวน 1 แผงพบที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 
จังหวัดลําพูนแสดงปางภูมิสปรรศมุทรา จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้า จํานวน 23 องค์ พบจํานวน 
2 แผง พบที่วัดช้างค้ําวรวิหาร จังหวัดน่าน แผงที่ 1 แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา และแผงที่ 2 แสดง
ปางลีลา 
 พระพิมพ์แผงไม้ในกลุ่มน้ี พบว่าจํานวนของพระพิมพ์แตกต่างกันมากพระพิมพ์จํานวน 1 
องค์ สันนิษฐานว่าหมายถึงพระโคตรมะพุทธเจ้า ซึ่งก็คือพระปัจจุบันพุทธเจ้า ส่วนจํานวนของพระ
พิมพ์ที่ไม่ความแน่นอนนั้นอาจจะหมายถึงจํานวนอดีตพระพุทธเจ้า หรือสันนิษฐานได้ว่า อาจจะเกิด
จากการนําพระพิมพ์โดยการเก็บรวบรวมพระพิมพ์ทั้งของเก่าและของทําขึ้นใหม่มาประดับแผงไม้ก็
เป็นได้  
 กลุ่มที่ 2 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าจํานวน 28 องค์  
 จํานวนพระพิมพ์แผงไม้ในกลุ่มน้ีพบมากที่สุดพบจํานวน 18 แผง ได้แก่ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร พบจํานวน 1 แผง แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่พบ
จํานวน 2 แผง แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา 1 แผง และปางนาคปรก 1 แผง, วัดวงศ์เมธา จังหวัด
เชียงใหม่ พบจํานวน 1 แผง แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา, วัดหนองเงือก จังหวัดลําพูน พบจํานวน 7 
แผง ทั้งหมดแสดงปางภูมิสปรรศมุทรา, วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง พบจํานวน 2 แผง แสดงปาง
ภูมิสปรรศมุทรา, วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดลําปาง พบจํานวน 2 แผง แสดงปาง
ภูมิสปรรศมุทรา, พิพิธภัณฑ์บ้านบุญมา จังหวัดแพร่ พบจํานวน 1 แผง แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา, 
และ วัดป่าซาง จังหวัดเชียงราย พบจํานวน 1 แผง แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา และจํานวนพระพิมพ์
รูปพระพุทธเจ้า จํานวน 29 องค์ พบจํานวน 2 แผง พบที่วัดศรีเต้ีย จังหวัดลําพูน และวัดสะแล่ง 
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จังหวัดแพร่ ทั้งหมดแสดงปางภูมิสปรรศมุทรา พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าจํานวนต้ังแต่ 30 องค์ขึ้นไป 
พบที่วัดปงสนุกเหนือ พบจํานวน 1 แผง แสดงปางภูมิสปรรศมุทราทั้งหมด จํานวน 30 องค์ 
 การประดับพระพิมพ์ในจํานวน 28 องค์น้ี สันนิษฐานว่าคงได้รับแนวคิดเกี่ยวกับ “อดีต
พุทธ” ของนิกายเถรวาท ปรากฏในคัมภีร์ภาษาบาลีหลายฉบับ ได้แก่ พุทธวงศ์ นิทานกถา โสตัตตถกี 
ชินกาลมาลีปกรณ์ และมธุรัตถวิลาสินี ซึ่งแต่ละคัมภีร์มีเน้ือหาที่คล้ายกัน กล่าวถึงอดีตพุทธเจ้า 28 
พระองค์ พระพุทธเจ้าองค์แรก ๆ ที่มาตรัสรู้ในโลก จะทํานายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าองค์ต่อ ๆ 
ไป จนถึงโคตมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ก็ทรงทํานายการมาถึงของศรีอริเมไตรยะ  
 คัมภีร์หลายฉบับได้กล่าวถึงพระนามอดีตพระพุทธเจ้า 28 องค์ที่คล้ายกัน ได้แก่ 1.พระที
ปังกร 2.พระโกทัญญะ 3.พระมังคละ 4.พระสุมนะ 5.พระเรวัตะ 6.พระโสภิตะ 7.พระอโนมาทัสสี 8.
พระปทุม 9.พระนารทะ 10.พระปทุมุตระ 11.พระสุเมธะ 12.พระสุชาต 13.พระปิยทัสสี 14.พระ
อรรถทัสสี 15.พระธรรมทัสสี 16.พระสิทธถะ 17.พระติสสะ 18.พระปุสสะ 19.พระวิปัสสี 20.พระสิขี 
21.พระเวสสภู 22.พระกกุสันนทะ 23.พระโกนาคม 24.พระกัสสป 25.พระศากยะ 26.พระตัณหังกร 
27.พระเมธังกร 28.พระสรณังกร 
 กลุ่มที่ 3 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้า 50 องค์ ได้แก่ 
 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้า 52 องค์ ที่พระพิมพ์วัดศรีดอนคํา จังหวัดแพร่พบจํานวน 
1 แผง แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา, พระพิมพ์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ พระพิมพ์ทั้งหมด
แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา จํานวน 60 องค์, พระพิมพ์จากวัดดอกเอ้ือง จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธรูป
แสดงมุทราต่างกัน โดยแสดงมุทราภูมิสปรรศมุทรา มากกว่ามุทราอ่ืนจํานวน 63 องค์ 
 จากจํานวนพระพิมพ์น้ีผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าอาจเป็นไปได้หรือไม่ ที่จํานวนพระพิมพ์กลุ่ม
น้ีมีความเก่ียวข้องกับคติอดีตพุทธในคัมภีร์มหาวัสดุ และลลิตวิสตระ เป็นคัมภีร์ที่สําคัญของมหายาน 
ที่ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้า 56 องค์มีความเชื่อว่ามีอดีตพุทธ ลงมาตรัสรู้บนโลกมนุษย์จํานวนมาก 
มหายานเรียกพระอดีตพุทธเหล่าน้ีว่า มานุษิพุทธ  แต่ที่รู้จักกันดีคือ พระทีปังกร พระประภูตรัตนะ 
และอดีตพุทธ 7 องค์สุดท้าย คือ 1. พระวิปัสยี (วิปัสสี) 2. พระศิขี (สิขี) 3. พระวิศวภู (เวสสภู) 4. 
พระกระกุจฉันทะ (กกุสันนทะ) 5. พระกนกมุนี (โกนาคม) 6. พระกาศยป (กัสสป) 7. พระศากยสิงหะ 
(โคตมะ)   
 กลุ่มที่ 4 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าจํานวนมากกว่า 60 องค์ ได้แก่ 
 พระพิมพ์จากวัดเขาแก้ว จังหวัดลําปาง แสดงปางภูมิสปรรศมุทราทั้งหมด จํานวน 72 
องค์ พระพิมพ์จากวัดดอกเอ้ือง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 80 องค์ แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา 63 องค์ 
และปางประทับยืน 17 องค์, พระพิมพ์จากวัดหนองเงือก จังหวัดลําพูน จํานวน 2 แผง ทั้งหมดแสดง
ปางภูมิสปรรศมุทรา แผงที่ 1 จํานวน 88 แผงที่ 2 จํานวน 120 องค์,  พระพิมพ์จากวัดเขาแก้ว 
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จังหวัดลําปาง พบจํานวน 2 แผง แผงที่ 1 จํานวน 110 องค์ แผงที่ 2 จํานวน 118 องค์ ทั้งหมดแสดง
ปางภูมิสปรรศมุทรา, พระพิมพ์จากวัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร จังหวัดน่าน พบจํานวน 1 แผง แสดง
ปางภูมิสปรรศมุทราภายใต้โพธิพฤกษ์ จํานวน 175 องค์, พระพิมพ์จากวัดหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประดับตามผนังภายในวิหาร พระพุทธรูปทุกองค์แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา จํานวน 755 องค์ และ
พระพิมพ์จากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธรูปทุกองค์แสดงปาง
ภูมิสปรรศมุทรา จํานวน 800 องค์ 
 พระพิมพ์แผงไม้ที่ปรากฏรูปพระพุทธเจ้ามากมายในลักษณะเช่นน้ี มีความคล้ายคลึงกับ
พระพิมพ์แผงในประเทศเมียนมา เช่น พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าร้อยองค์ จากเมืองพุกาม13 พระพิมพ์
ในกลุ่มนี้ อาจถูกสร้างขึ้นตามคติความเช่ือในเรื่อง “อดีตพุทธ” ซึ่งปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาท้ัง 2 
นิกาย คือ นิกายเถรวาท และนิกายมหายาน คติของมหายานยัง “ถือว่าพระพุทธเจ้ามีจํานวนมากมาย
นับไม่ถ้วน ได้มีพระพุทธเจ้ามาก่อนหน้าพระโคตมพุทธแล้ว และจะมีต่อไปอีกภายหน้าจวบจน
กัลปาวสาน”14 จากอปริมิตธารณีของนิกายมหายาน ยังกล่าวอีกว่า “พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งได้บังเกิด
มาแล้ว และกําลังจะเกิดมาอีก มีจํานวนมากมายย่ิงกว่าเม็ดทรายริมฝั่งแม่นํ้าคงคา”15 ในคัมภีร์ลลิตวิ
สตระและสัทธรรมปุณฑริกสูตรได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าทั้งปวงมิได้สถิตอยู่ในโลกนี้ แต่
สถิตบนสรวงสวรรค์ ที่สถิตพระพุทธเจ้าทั้งปวงเรียกว่า “พุทธเกษตร” หรือ “แดนแห่งพุทธเจ้า” และ
มีช่ือต่างกันไป คัมภีร์ได้ระบุช่ือของพระพุทธเจ้าเหล่าน้ี โดยเรียกว่า ธยานิพุทธ16 
 ในคัมภีร์ฝ่ายเถรวาท พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ได้กล่าวในคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี 
(อรรถกถาอปทาน ในพระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย) ความว่า “คงฺคาวาลุกูปมานํอเนเกสํพุทฺธานํ   
ทานปารมิตาทิสมตึสปารมิตา การณานิ (บารมี 30 ประการมีทานบารมี เป็นต้น เป็นเหตุแห่งพุทธ
ทั้งหลายจํานวนมาก ซึ่งเปรียบดังเม็ดทรายในคงคา)”17 คัมภีร์โสตัตถกีมหานิทาน เช่ือกันว่าพระจูฬ
พุทธโฆส รจนาขึ้นในลังกาทวีป ได้กล่าวถึงอดีตพุทธเจ้าที่มีจํานวนมากกว่า 28 พระองค์ กล่าวถึง การ
บําเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโคตมะพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังเสวยชาติเป็นโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิ 
                                                            

 13 Gardon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, 19a. 
 14 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 34. 
 15 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism: Their History, Iconography 
and Progressive Evolution Through the Northern Buddhist, Rutland, Vt. Charles E. 
Tuttle (Oxford: The Clarendon press, 1962), 16. 
 16 ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 34. 
 17 บําเพ็ญ ระวิน, วรรณกรรมพทุธศาสนาในลา้นนา (เชียงใหม่: สถาบันวิจยัสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 201. 
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ได้ต้ังปณิธานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าจํานวน 125,000 พระองค์ ดังน้ัน การประดับพระพิมพ์ลงบน
แผงไม้อาจเป็นไปได้ว่า การปรากฏพระพิมพ์รูปพระพุทธรูปจํานวน 28 องค์ หรือมากกว่า 28 องค์ใน
แผงไม้น้ัน น่าจะได้รับอิทธิพลจากคติเรื่อง “อดีตพุทธ” ที่มีมากมายนับไม่ถ้วนจากคติในพุทธศาสนา
ทั้งสองนิกาย หรือพระพิมพ์ทั้งหมดที่ถูกประดับบนแผงไม้ในจํานวนที่แตกต่างกัน สันนิษฐานได้ว่า
ผู้สร้างคงไม่สร้างเพียงแต่อดีตพุทธที่ผ่านมาเท่าน้ัน แต่อาจหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมด ทั้งที่ตรัสรู้
แล้ว และจะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตก็เป็นได้ 
 ข้อสันนิษฐานหน่ึงอาจจะเป็นไปได้ว่า จํานวนของพระพิมพ์ที่ไม่มีความแน่นอนน้ีมีการนํา
พระพิมพ์หลากหลายรูปแบบเข้ามาประดับแผงไม้ เกิดจากการเก็บรวบรวมพระพิมพ์ทั้งของเก่าและ
ของทําขึ้นใหม่ ที่เป็นวัสดุเดียวกันเข้ามาประดับแผงไม้ในภายหลัง สันนิษฐานจากพระพิมพ์แผงไม้ที่
พบจากวัดศรีดอนคํา จังหวัดแพร่ (ภาพที่ 74) พบว่า มีการจัดเรียงพระพิมพ์ที่ไม่เป็นระเบียบ 
แตกต่างจากพระพิมพ์แผงไม้ที่พบทั่วไป สังเกตจากขนาดช่องที่เจาะสําหรับใส่พระพิมพ์ไม่มีความพอดี
กับขนาดของพระพิมพ์ และพระพิมพ์ยังมีขนาดความแตกต่างกันเกือบทุกองค์ 
               อีกข้อสันนิษฐานหน่ึงคือ การสร้างพระพิมพ์ตามจํานวนอายุ จากการสัมภาษณ์ พระ
จินดารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลําปาง18 พบว่า ในอดีตมีการสร้างพระพิมพ์เพ่ือเป็นการทําบุญ
อายุโดยสร้างพระพิมพ์เพ่ิมจํานวนอีกหน่ึงองค์ จากจารึกวัดทุ่งยู จังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงการสร้าง
พระพิมพ์เงินคู่อายุในปี พ.ศ. 2479 ว่า  
 

 ….เจ้าน้อยเทพวงศ์พอก สร้างพระพิมพ์เงินคู่อายุ และเพ่ิมอีก 1 องค์ รวมเป็น 60 องค์ 
พระอภัยสราท วัดทุงยู พร้อมทั้งลูกศิษย์ได้อุปถัมภ์ช่วยจัดการหล่อและเตรียมที่ถาวรไว้ เพื่อ
คํ้าชูพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นที่ไว้และบูชาสําหรับคนและเทวดาทั้งหลาย....19  

 
 เพ่ือสืบต่อชาตาชีวิตตามความเช่ือของชาวล้านนา อีกนัยยะหน่ึงน่ันก็คือการสืบต่ออายุ
พุทธศาสนา เพ่ือไม่ให้สูญสิ้นไปในอนาคตกาล เช่นเดียวกับคติการถวายไม้ค้ําศรี (โพธ์ิ) คือ การค้ําชู
ศาสนา ด้วยหวังผลแห่งบุญและผลาอานิสงค์ตามท่ีตนปรารถนา 

 

                                                            

 18 สัมภาษณ์, พระจินดารัตนาภรณ์, รองเจ้าคณะจังหวัดลําปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว
ดอนเต้าสุชาดาราม ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง,  7 มกราคม 2558. 
 19 ฮันส์  เพนธ์, คาํจารึกฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2519), 191. 
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ภาพที่ 74 พระพิมพ์แผงไม้วัดศรีดอนคํา จังหวัดแพร่ 
 
 สิ่งที่น่าสนใจคือการแสดงมุททราของพระพิมพ์ จากการศึกษาพบว่าพระพิมพ์ส่วนมาก
นิยมแสดงปางภูมิสปรรศมุทรา เป็นที่นิยมและแพร่หลาย มากกว่าแบบอ่ืน ๆ ทั้งในแอ่งที่ราบ
เชียงใหม่-ลําพูน และแอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา ทั้งน้ีน่าจะสื่อถึงเหตุการณ์พุทธประวัติในช่วงก่อน
ตรัสรู้ กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าประทับบําเพ็ญสมาธิอยู่ พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบ 
พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางควํ่าที่พระชานุ น้ิวพระหัตถ์ช้ีพระธรณี คร้ังที่
พระยาวัสวดีมาร ทรงช้างคีรีเมขล์ พร้อมพลพรรค คือ บุคลาธิษฐานของกิเลสที่รุมเร้าขัดขวางพระ
โพธิญาณ พระโพธิสัตว์มิได้ทรงหว่ันไหวพระทัย ทรงชี้ดัชนีลงที่พ้ืนดินเพ่ือเรียกพระแม่ธรณีเป็นพยาน
ว่า ในอดีตชาติพระองค์ได้สั่งสมบําเพ็ญบารมีมากพอ ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบัน แม่
พระธรณีจึงสําแดงร่างบีบมวยผม หลั่งนํ้าที่พระโพธิสัตว์เคยทรงบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติ กลายเป็น
กระแสนํ้าไหลท่วมเหล่ามารและไพร่พลปลาสนาการไป20 ทั้งน้ีการแสดงปางมารวิชัยเป็นรูปแบบที่
นิยมมากสุดในล้านนา จากการสํารวจพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา ผู้วิจัยยังพบการแสดงปางรูปแบบอ่ืน 
เช่น พระพิมพ์ปางนาคปรก ที่จังหวัดเชียงใหม่และพระพิมพ์ปางลีลาที่จังหวัดน่าน อีกด้วย 
 

                                                            

 20 ไขศรี  ศรีอรุณ, พระพุทธรปูปางต่างๆ ในสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์, 
2544), 21. 
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 ข้อสันนิษฐานที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการทําพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าแสดงปาง
ภูมิสปรรศมุทรานี้ แสดงถึงการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
แสดงให้เห็นอิทธิพลอินเดียแบบปาละ ที ่เข้ามาในพม่า จากหลักฐานทางเอกสารได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับล้านนา โดยพม่าส่งคนเข้ามาดูแลเมืองเชียงแสน หลักฐานทาง
โบราณคดีพบพระพิมพ์พระพุทธรูปประทับน่ังขัดสมาธิเพชรใต้โพธ์ิพฤกษ์ แสดงปางภูมิสปรรศมุทรา 
ซึ ่งอาจถือได้ว่าคลี ่คลายจากการได้รับอิทธิพลอินเดียแบบปาละ โดยผ่ายทางชุมชนโบราณใน
ประเทศพม่า และพัฒนารูปแบบพระพิมพ์รวมถึงวัสดุพระพิมพ์ จนกระทั่งเกิดพระพิมพ์รูปแบบ
ต่างๆ  
 จากท่ีกล่าวมาน้ีในสมัยล้านนาไม่พบหลักฐานพระพิมพ์แผงไม้ในลักษณะเช่นน้ี แต่มา
ปรากฏอีกคร้ังในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 อาจจะหมายความได้ว่าการทําพระพิมพ์แผงไม้ในลักษณะ
เช่นน้ีมีความนิยมในภายหลังก็เป็นได้  
 
การกําหนดอายุสมัยของพระพมิพ์แผงไม้ล้านนา  
 การกําหนดอายุสมัยของพระพิมพ์แผงไม้ล้านนา จากจารึกและจากการตีความโดย
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ ที่ร่วมสมัยในช่วงเวลาเดียวกันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะได้
ดังน้ี 
 พระพิมพ์แผงไม้ระยะแรก (พุทธศตวรรษท่ี 24)  กลุ่มแรกแอ่งที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลําพูน 
และแอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้าวัง จากจารึกพระพิมพ์แผงไม้วัดผ้าขาว จังหวัดเชียงใหม่ ระบุศักราชในปี จ.ศ.
1183 หรือ พ.ศ. 236421 จารึกพระพิมพ์แผงไม้จากวัดหนองเหงือก จังหวัดลําพูน ระบุศักราชในปี 
จ.ศ. 1208 หรือ พ.ศ.2389 และจารึกพระพิมพ์แผงไม้จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ระบุ
ศักราชในปี พ.ศ. 2397 ลักษณะพระพิมพ์แผงกลุ่มน้ีเคยปรากฏมาก่อนในศิลปะพุกาม ซึ่งแพร่หลาย
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-19 และแพร่กระจายเข้ามายังชุมชนโบราณหริภุญไชย ได้แก่ พระสิบสอง
พระสิบแปด 
 ในส่วนของกลุ่มแอ่งที่ราบลุ่มเชียงราย-พะเยา และแอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน พบ
จารึกพระพิมพ์แผงไม้จากวัดนาน้อย จังหวัดน่าน ปรากฏศักราชในปี จ.ศ.1160 หรือ พ.ศ. 2341 และ
ยังพบพระพิมพ์ที่มีความคล้ายกับพระพุทธรูปแบบไทลื้อ คือลักษณะแบบหูกาง อาจได้รับอิทธิพลจาก 
เมียนมาร์ และสิบสองปันนา ซึ่งสันนิษฐานว่าในสมัยพระเจ้ากาวิละได้ทําสงครามขับไล่พม่าออกจาก
เชียงแสน ในพ.ศ. 2347 และกวาดต้อนชาวลื้อสิบสองปันนาเข้ามาตั้งถ่ินฐานในเมืองน่าน ซึ่งน่าจะ

                                                            

 21 ฮันส์  เพนธ์, คําจารึกฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2519), 119. 
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เป็นเหตุผลที่ทําให้พระพิมพ์ในกลุ่มน้ีได้รับอิทธิพล และพบมากที่สุดในจังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ 
รวมถึงการได้รับอิทธิพลตามแบบศิลปะสุโขทัย โดยการสร้างพระพิมพ์ปางลีลา เลียนแบบจากงาน
ประติมากรรมพระพุทธรูปปางลีลา สร้างขึ้นในสมัยเจ้าง่ัวฬารผาสุม ในปีพ.ศ. 1969 ที่วัดพระธาตุช้าง
ค้ําวรวิหาร จังหวัดน่าน อย่างไรก็ตามพระพิมพ์กลุ่มน้ีอาจจะมีการสร้างมาก่อนต้ังแต่สมัยสุโขทัยตอน
ปลาย ซึ่งมีความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปปางลีลาเป็นจํานวนมาก พระพิมพ์ปางลีลาก็อาจจะจัด
อายุในสมัยสุโขทัยตอนปลายได้เช่นกัน เพียงแต่พระพิมพ์ปางลีลาที่พบน้ันไม่มีจารึก  
               พระพิมพ์แผงไม้ระยะหลัง (พุทธศตวรรษที่ 25) พบว่า มีการสร้างพระพิมพ์โดย
คลี่คลายจากแบบเดิม มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุการสร้างจากชิน เป็นการสร้างพระพิมพ์จากรักสมุก ซึ่ง
พบมากในจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม่ จากจารึกวัดทุ่งยู จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการสร้างพระ
พิมพ์แผงไม้คู่อายุในปี พ.ศ. 247922  
 สําหรับการกําหนดอายุสมัยพระพิมพ์แผงไม้ โดยการเปรียบเทียบแผงไม้กับงานศิลปกรรม
ต่างๆ โดยสันนิษฐานจากการประดับกระจกจืน ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25  และเมื่อ
เทียบกับจารึกของพระพิมพ์แผงไม้ จากข้อสันนิษฐานน้ีอาจเป็นไปได้ว่าการสร้างพระพิมพ์แผงไม้ใน
ล้านนาอาจมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25  

 

 22 ฮันส์  เพนธ์,  คําจารึกฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2519), 191. 
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บทที่ 6 
 

สรุป 
 
 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบและแปลความคติการสร้างพระพิมพ์แผงไม้ ทําให้ทราบ
ถึงคติความเช่ือการสร้างพระพิมพ์แผงไม้ล้านนา ในบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน (จังหวัด
เชียงใหม่, จังหวัดลําพูน) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้าวัง (จังหวัดลําปาง) แอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา (จังหวัด
เชียงราย, จังหวัดพะเยา) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน (จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน) ในช่วงหลัง
พุทธศตวรรษที่ 23 เป็นต้นมา ดังน้ี 
              พบว่าการสร้างพระพิมพ์แผงไม้มาจากจากคติความเช่ือของพุทธศาสนานิกายเถรวาท และ
นิกายมหายานจํานวนพระพิมพ์ที่ประดับในแผงไม้ส่วนมากมาจากคติของเถรวาทมากกว่าคตินิกาย
มหายาน ถึงแม้จะมีการรับและยืมคติความเช่ือทั้ง 2 นิกายเข้าด้วยกัน  เน่ืองจากพบว่ามีการประดับ
พระพิมพ์จํานวน 28 องค์ มากกว่าจํานวนอ่ืนๆ ทั้งหมด  
              พระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา สันนิษฐานว่าคงได้รับความนิยมในการสร้างประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 24-25 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ารับแนวคิดน้ีมาจากการสร้างพระพิมพ์แผงในศิลปะพุกาม ซึ่ง
แพร่หลายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-19 โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าอนิรุธ พบว่ามีการสร้างพระพิมพ์ดิน
เผาจํานวนมากและแพร่กระจายเข้ามายังชุมชนโบราณที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับเมียนมา ได้แก่ หริภุญไชย 
นอกจากการสร้างพระพิมพ์ดินเผาอดีตพุทธเจ้าจํานวนมากแล้ว ยังนิยมการดุนแผ่นทองคํา แผ่นเงิน 
และโลหะเป็นรูปพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่างๆ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากศิลปะพุกาม ประเทศ
เมียนมา และได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยล้านนา พบหลักฐานพระพิมพ์แผงดินเผาในกลุ่มตรีกาย 
พระสิบสอง  และพระสิบแปด และยังได้รับคติในเรื่อง “อดีตพุทธ” จากพุทธศาสนานิกายเถรวาท
และมหายาน ที่มีความเช่ือว่าพระพุทธเจ้ามีมากมายทั้งในอดีตและทีจะตรัสรู้ในอนาคต 
 ความแพร่หลายของพระพิมพ์แผงไม้ พระพิมพ์เหล่าน้ีถูกประดับบนแผงไม้ ตามจํานวน
คติในเร่ือง “อดีตพุทธ” โดยนิยมประดับพระพิมพ์จํานวน 28 องค์มากกว่ารูปแบบจํานวนอ่ืน ๆ อาจ
เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงพุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็นนิกายหลักก็เป็นได้  
 สําหรับพระพิมพ์ที่ประดับบนแผงไม้ อาจสร้างข้ึนเพ่ือสื่อความหมายเก่ียวกับพระอดีต
พุทธเจ้า พระปัจจุบันพุทธเจ้า และพระอนาคตพุทธเจ้า ได้แก่ 
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 กลุ่มที่ 1 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าจํานวนน้อยกว่า 28 องค์ พระพิมพ์แผงไม้ใน
กลุ่มน้ีพบว่าจํานวนของพระพิมพ์แตกต่างกันมาก พระพิมพ์จํานวน 1 องค์ สันนิษฐานว่าหมายถึงพระ
โคตรมะพุทธเจ้า ซึ่งก็คือพระปัจจุบันพุทธเจ้า ส่วนจํานวนของพระพิมพ์ที่ไม่ความแน่นอนน้ันมีข้อ
สันนิษฐานได้ว่าอาจจะหมายถึงจํานวนอดีตพระพุทธเจ้า หรือเกิดจากการนําพระพิมพ์โดยการเก็บ
รวบรวมพระพิมพ์ทั้งของเก่าและของทําขึ้นใหม่มาประดับแผงไม้ก็เป็นได้ 
 กลุ่มที่ 2 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าจํานวน 28 องค์ พระพิมพ์กลุ่มนี้พบมากท่ีสุด
กลุ่มที่มีพระพิมพ์ในแผงไม้ 28 สันนิษฐานว่าคงได้รับแนวคิดเก่ียวกับ “อดีตพุทธ” ของนิกายเถรวาท 
ปรากฏในคัมภีร์ ได้แก่ พุทธวงศ์ นิทานกถา โสตัตตถกี ชินกาลมาลีปกรณ์ และมธุรัตถวิลาสินี ซึ่งแต่
ละคัมภีร์มีเน้ือหาที่คล้ายกัน กล่าวถึงอดีตพุทธเจ้า 28 พระองค์ พระพุทธเจ้าองค์แรก ๆ ที่มาตรัสรู้ใน
โลก จะทํานายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าองค์ต่อ ๆ ไป จนถึงโคตมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ก็ทรง
ทํานายการมาถึงของศรีอริเมไตรยะ  
 กลุ่มท่ี 3 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้า 50 องค์ สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ 
ที่จํานวนพระพิมพ์กลุ่มน้ีมีความเก่ียวข้องกับคติอดีตพุทธในคัมภีร์มหาวัสดุ และลลิตวิสตระ เป็น
คัมภีร์ที่สําคัญของมหายาน ที่ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้า 56 องค์มีความเช่ือว่ามีอดีตพุทธ ลงมาตรัสรู้บน
โลกมนุษย์จํานวนมาก มหายานเรียกพระอดีตพุทธเหล่าน้ีว่า มานุษิพุทธ จากการศึกษายังพบว่าการ
ประดับของพระพิมพ์ในจํานวนที่ไม่แน่นอนน้ัน สันนิษฐานว่าอาจมีการนําพระพิมพ์จากหลายแห่ง ที่
เกิดจากการเก็บรวบรวมพระพิมพ์ทั้งของเก่าและของทําข้ึนใหม่ เข้ามาประดับแผงไม้ในภายหลัง 
เน่ืองจากพบร่องรอยของแผงไม้ที่เจาะขนาดไว้สําหรับพระพิมพ์ที่พอดี 
 กลุ่มที่ 4 จํานวนพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าจํานวนมากกว่า 60 องค์ พระพิมพ์แผงไม้กลุ่ม
น้ีมีความคล้ายคลึงกับพระพิมพ์แผงในประเทศเมียนมา เช่น พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าร้อยองค์ จาก
เมืองพุกาม อาจถูกสร้างขึ้นตามคติความเช่ือในเรื่อง “อดีตพุทธ” ซึ่งปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาทั้ง 2 
นิกาย คือ นิกายเถรวาท และนิกายมหายาน  
 ในจํานวนของพระพิมพ์ที่ไม่มีความแน่นอนน้ี อาจจะมีการนําพระพิมพ์หลากหลาย
รูปแบบเข้ามาประดับแผงไม้ เกิดจากการเก็บรวบรวมพระพิมพ์ทั้งของเก่าและของทําข้ึนใหม่ ที่เป็น
วัสดุเดียวกันเข้ามาประดับแผงไม้ในภายหลัง อีกข้อสันนิษฐานหน่ึงคือ การสร้างพระพิมพ์ตามจํานวน
อายุ พบว่าในอดีตมีการสร้างพระพิมพ์เพ่ือเป็นการทําบุญอายุโดยสร้างพระพิมพ์เพ่ิมจํานวนอีกหน่ึง
องค์ จากจารึกวัดทุ่งยู จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการสร้างพระพิมพ์เงินคู่อายุในปี พ.ศ. 2479 ว่า   
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 ….เจ้าน้อยเทพวงศ์พอก สร้างพระพิมพ์เงินคู่อายุ และเพ่ิมอีก 1 องค์ รวมเป็น 60 องค์ 
พระอภัยสราท วัดทุงยูพร้อมทั้งลูกศิษย์ได้อุปถัมภ์ช่วยจัดการหล่อและเตรียมที่ถาวรไว้ เพื่อ
คํ้าชูพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นที่ไว้และบูชาสําหรับคนและเทวดาทั้งหลาย....   

 
 นอกจากการสร้างพระพิมพ์แผงไม้ตามคติในเรื่อง “อดีตพุทธ”แล้วนั้นยังสร้างขึ้นตาม
คติปัญจอันตรธาน ที่กล่าวว่าเมื่อครบ 5,000 ปีพระพุทธศาสนาจะเสื่อมทรามลง การรับคติปัญจ
อันตรธานเข้าสู่ล้านนาอาจจะรับมาในสมัยเมืองพุกาม ซึ่งคณะสงฆ์ล้านนาได้เดินทางไปศึกษาท่ี
พุกามและจากการติดต่อความสัมพันธ์กับล้านนา จึงได้ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วย
พุทธศาสนาในเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในวรรณกรรมล้านนาที่กล่าวถึงคติปัญจอันตรธาน คือ
ตํานานมูลศาสนาหรือคัมภีร์สารสังคหะ ได้กล่าวถึงความเสื่อมสูญของพุทธศาสนาทั้ง 5 ช่วงเวลาว่า
จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วง ได้แก่ 1.อธิคยอันตรธาน ความเสื่อสูญแห่งการตรัสรู้มรรคและผล 2.ปฏิบัติ
อันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติ  3.ปริยัติติอันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่งการปฏิบัติธรรม 
4. ลิงคอันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่งสมณเพศ 5. ธาตุอันตรธาน ความเสื่อมสูญแห่งพระบรมธาตุ 
 และยังพบว่าได้ผสมผสานความเช่ือในเรื่องของ “อานิสงค์”ที่เป็นตัวสนับสนุนในเรื่องของ
ความเช่ือ ดังข้อความที่พบในจารึกบนแผงไม้ที่มักจะเป็นคําปรารถนา โดยหวังผลบุญที่ได้รับจากการ
สร้างถวายไว้น้ันเช่น ปรารถนาเพ่ือขอในเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตย, ปรารถนาให้ถึงแห่งพระ
นิพพาน เป็นต้น        
 ในบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน (จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลําพูน) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้า
วัง (จังหวัดลําปาง) แอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา (จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา) พบว่ามีการทําพระ
พิมพ์รูปพระพุทธเจ้าแสดงปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้ว และซุ้มปราสาทซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมมากสุด    
ส่วนแอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน (จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน) พบการทําพระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้า
ปางประทับยืน และปางมารวิชัยในบางส่วนอีกด้วย การสร้างพระพิมพ์ด้วยวัสดุเน้ือชินซึ่งเป็นที่นิยม
และพบมากในบริเวณแอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้าวัง (จังหวัดลําปาง) แอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา (จังหวัด
เชียงราย, จังหวัดพะเยา) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน (จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน) ส่วนพระพิมพ์
ที่สร้างด้วยวัสดุรักป้ัน เป็นที่นิยมและพบมากที่สุดในบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน (จังหวัด
เชียงใหม่, จังหวัดลําพูน)               

 รูปแบบของแผงไม้ค่อนข้างมีความหลากหลาย และเป็นสกุลช่างในแต่ละท้องที่ รูปแบบ
ของแผงไม้น้ันไม่มีแบบแผนตายตัวในการสร้าง ทําให้รูปแบบที่ออกมาน้ันค่อนข้างมีความแตกต่างกัน
มาก ทั้งปัจจัยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายเพ่ือการบูชา และตามเจตนาของผู้สร้าง จากตัวอย่าแผง
ไม้ พบว่าวัดที่มีเจ้านายชนช้ันสูงหรือคหบดีอุปถัมภ์อยู่ มักพบพระพิมพ์แผงไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ถือ
เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาได้แก่ การลงรักปิดทองการประดับลวดลายทอง, การประดับลวดลายทอง
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แบบฮายลาย, การประดับกระจกจืน, การป้ันรักกระแหนะ ลงบนแผงไม้ แผงไม้มักเป็นทรงปราสาท
ซ้อนช้ันประดับตกแต่งด้วยลวดลายทองอย่างวิจิตรงดงาม และยังพบแผงพระพิมพ์ทําเป็นรูปปราสาท
ซ้อนช้ัน ที่วัดบ้านเกว๋น รัฐฉาน ประเทศพม่า การสร้างแผงพระพิมพ์เป็นรูปทรงปราสาทซ้อนช้ันน้ี 
อาจสันนิษฐานได้ว่ามาจากแนวคิดที่เปรียบพระพุทธองค์ว่าเป็นพระมหาจักรพรรดิ ระบุถึงมหาบุรุษ
ลักษณะ 32 ประการ ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าและพระมหาจักรพรรดิ อาจเป็นไปได้ว่าการสร้างแผง
พระพิมพ์รูปทรงปราสาทซ้อนช้ันน้ี สะท้อนถึงการเป็นพระมหาจักรพรรดิของพระพุทธองค์ก็เป็นได้ 
 ส่วนในลักษณะพ้ืนถ่ินพบมากในแถบวัดที่ห่างไกลจากศูนย์กลางของเมือง พบว่ามีการทํา
แผงไม่ในลักษณะที่เรียบง่ายไม่มีการประดับตกแต่งมากนัก และมักนิยมแขวนหรือติดกับฝาผนัง
มากกว่าการวางต้ัง การทําแผงไม้ไม่เพียงเฉพาะการทําเพ่ือประดับพระพิมพ์เท่าน้ัน นอกจากน้ียังพบ
การทําแผงไม้เพื่อประดับรอยพระพุทธบาทเพื่อการบูชา ได้แก่ แผงพระพุทธบาทประดับมุกวัด
พระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอีกด้วย 
 จึงสรุปได้ว่าพระพิมพ์แผงไม้ล้านนาที่พบในบริเวณแอ่งที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลําพูน และแอ่ง
ที่ราบลุ่มเชียงราย-พะเยา ดังที่กล่าวมาทั้งหมดน้ีได้มีวิวัฒนาการรูปแบบอิทธิพลศิลปะมาจากอิทธิพล
ศิลปะพุกาม อิทธิพลศิลปะลพบุรี อิทธิพลศิลปะอยุธยา ศิลปะรัตนโกสินทร์ นอกจากน้ียังมีความ
คล้ายคลึงกันกับพระพิมพ์แผงไม้ศิลปะล้านช้างอีกด้วย การสร้างแผงไม้ประดับพระพิมพ์ ส่วนของแผง
ไม้ได้เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบและความนิยมศิลปะของแต่ละท้องที่ และความหลากหลายของคติ
ความเช่ือในแต่ละท้องถิ่น ด้วยหวังว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจรอญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา 
 งานศิลปกรรมที่พบบนแผงไม้ถือเป็นงานพุทธศิลป์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น แสดงถึงความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าพระพิมพ์เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การศึกษาพระ
พิมพ์แผงไม้ในล้านนา นับเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นที่ยังรอคอยให้ผู้ที่สนใจศึกษาเพ่ิมเติม อาจจะมีพระพิมพ์
แผงไม้มากกว่าน้ีเพ่ือให้ข้อมูลหรือประเด็นที่ขาดหายไป เพ่ิมเติมสมบูรณ์ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนาบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน (จังหวัด
เชียงใหม่, จังหวัดลําพูน) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้าวัง (จังหวัดลําปาง) แอ่งที่ราบเชียงราย-พะเยา (จังหวัด
เชียงราย, จังหวัดพะเยา) แอ่งที่ราบลุ่มแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน (จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน) น้ันทําให้เกิด
แนวคิดและข้อเสนอสําหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อเพ่ิมเติมดังน้ี 
 1. จากการศึกษาพบว่าในช่วงสมัยล้านนา ไม่พบพระพิมพ์แผงไม้ซึ่งยังเป็นข้อสงสัยว่า
ในช่วงระยะเวลาน้ีความนิยมในการทําพระพิมพ์แผงไม้มีหรือหายไปไหน ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรศึกษา
ต่อเพ่ือให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
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 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความนิยมพระพิมพ์แผงไม้ในประเทศใกล้เคียงเพ่ิมมากขึ้นเช่น 
พระพิมพ์แผงไม้ศิลปะล้านช้าง จากการศึกษาพบว่าพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนามีความคล้ายคลึงกันกับ
พระพิมพ์แผงไม้ศิลปะล้านช้าง หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมจะทําให้ได้ข้อมูลความสัมพันธ์และคติความ
นิยมที่ชัดเจนมากขึ้น 
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