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Pra-Chao-Mai is an image of Buddha made of wood. It is concerned with belief of “A-NiSong”, which is meant to a consequence of virtue that will be gained by making favorable sacrifices for
Buddhism. Lanna People (Natives who live in the area formerly comprising the old Kingdom of
Lanna) have been believing that their sincere devotion will let them obtain good result of merit, even
though the good things they’ve done are less worthy. According to Lanna history, beliefs of A-Ni-Song
have been occurred since the dynasty of Mang Rai. It referred to a building of Buddha statue made of
sandalwood by Phaya Muang Kaew However, the oldest evidence which have recently found is in
duration of 1704. It mentioned to the building of Buddha images which were frequently built at that
time. Until the period of the end of Burmese rule, the Kingdom of Lanna captured and herded many
Tai ethnic groups, including Tai Lue, Tai Kuen, and Tai Yong. Then, they settled down in the
kingdom. It concerned with their influence on the form of Buddha images which had been obviously
changed. Due to people’s faith in Buddhism, those of Pra-Chao-Mai were built for worshiping the
Buddha. Their form depended on traditional form of each native expert sculptor group and available
local materials for building as well. Therefore, those of Pra-Chao-Mai in this era rather had various
identities. Nevertheless, there were the same purposes which are to support Buddhism until B.E. 5000
henceforth to building sacred statues for worshiping by all Buddhists and other gods in natives’ faiths,
to be the point for praying for ancestors and any deceased creatures, to redeem a vow to the Buddha,
and to be an honor and virtue for all contributors as well. People attend Buddha image’s building with
hope for attaining A-Ni-Song as three of happiness: happiness on the earth, happiness on heaven, and
happiness of nirvana. They also wish to reincarnate as Buddhist saint in the next era of Maitreya (in
B.E. 5000) to ascend to heaven, to have faith healing, and /or to get sage.
The new form of Pra-Chao-Mai was created by new era sculptor group The rationale for
building still involved with Buddhists’ belief that they will gain lot of A-Ni-Song by building Buddha
images for their religion. These will let them found delight in recent life, next life, and life after next
life, as the inscription on base of Pra-Chao-Mai that “Happiness on the Earth, Happiness on Heaven,
and Happiness of Nirvana, Amen”
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บอกนามผูส้ ร้างพร้อมคณะ………………………………………..
บอกสิ่ งที่สร้าง……………………………………………………..
บอกเจตนาในการสร้าง…………………………………………….
บอกคําปรารถนาของผูส้ ร้าง……………………………………….
คําบาลีปิดท้าย……………………………………………………..
การสร้างและ วันเดือน ปี ที่นิยมถวาย พระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา……………...
งานฉลองเจดีย ์ และวิหาร………………………………………….
งานสลากภัตร……………………………………………………..
งานประเพณี นมัสการพระพุทธรู ปที่สาํ คัญ………………………..
พระพุทธรู ปไม้ประจําชะตา……………………………………….
บอกนามผูส้ ร้างถวาย……………………………………………………….
กลุ่มชนชั้นกษัตริ ยแ์ ละเจ้า…………………………………………
กลุ่มชาวบ้าน………………………………………………………
กลุ่มพระสงฆ์……………………………………………………...
บอกเจตนาในการสร้าง……………………………………………………..
ถวายเพื่อคํ้าชูศาสนา ตราบ 5000 ปี ………………………………..
ถวายเพื่อเป็ นที่ไหว้บูชาแก่คน และ เทวดาทังหลาย……………….
ถวายเพื่ออุทิศส่ วนกุศลผลบุญไปหา พ่อแม่ พี่นอ้ ง หรื อสัตว์เลี้ยง…
ถวายเพื่อเป็ นพระพุทธรู ปดวงชะตา……………………………….
ถวายเพื่อแก้บน…………………………………………………….
บอกคําปรารถนาของผูส้ ร้าง………………………………………………..
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์ …...
ปรารถนาเพื่อไปเกิดบนสวรรค์ช้ นั ฟ้ า และพระนิพพาน…………..
ฏ

หน้า
279
280
280
281
282
283
283
284
285
285
286
289
289
291
292
295
295
297
297
298
298
299
300
301
302
302
302
303

บทที่

หน้า
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ฝ

บทที่ 1
คติการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ในล้ านนา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของเรื่อง
พระพุทธรู ปไม้ หรื อภาษาพื้นเมืองล้านนาเรี ยกว่า “พระเจ้าไม้” หมายถึง รู ปองค์พระ
ปฏิมากรที่สร้างจากไม้ให้เป็ นพระพุทธรู ป พระพุทธรู ปประเภทนี้ มีพุทธศิลป์ แตกต่างกันออกไป
หลายลัก ษณะหลายปาง มี ท้ ัง ที่ ส ร้ า งขึ้ น อย่า งประณี ต งดงามจนเรี ย กกัน ว่ า ฝี มื อ ช่ า งหลวง ไป
จนกระทัง่ เป็ นงานผีมือช่างชาวบ้าน พระพุทธรู ปมีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาดเล็กที่
สูง 1 นิ้ว ไปจนถึงหลายศอก ส่ วนใหญ่สลักจากไม้ชิ้นเดียว นิ ยมทําฐานสู งเพื่อใช้พ้ืนที่สาํ หรับจารึ ก
ข้อความอักษรที่นิยมใช้อกั ษรธรรมล้านนา นอกจากนี้ ยงั นิ ยมลงรักปิ ดทองล่องชาดที่องค์พระ และ
ประดับตกแต่งด้วยกระจกที่ฐาน พระพุทธรู ปไม้ในล้านนานั้นแต่เดิมนิ ยมประดิษฐานไว้ที่ฐานซุกซี
ในโบสถ์ และวิหารเพื่อให้คนที่มาทําบุญได้กราบไหว้บูชา1
แนวคิดการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในล้านนาได้ปรากฏในชิ นกาลมาลีปกรณ์ว่า ในสมัย
พระเมืองแก้วกษัตริ ยล์ า้ นนาที่ครองราชย์อยูใ่ นช่วง พ.ศ. 2039 -20 ได้ทรงสร้างพระพุทธรู ปไม้แก่น
จันทร์ 2 เนื้ อหาในตํานานพระแก่ นจันทร์ ได้กล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าประเสนธิ โกศลได้
สร้างพระพุทธรู ปด้วยได้แก่นจันทร์ เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งเมื่อเสด็จไปโปรดพระมารดาบน
สวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์3 และพระเจ้าประเสนธิ โกศลทูลถามถึงอานิสงส์การสร้างพระพุทธรู ป พระพุทธ
องค์ ไ ด้ ท รงเทศนาเรื่ อง วัฏ ฏํคุ ลี ช าดก ว่ า พระยาวัฏ ฏํคุ ลี ไ ด้ซ่ อ มแซมและต่ อ นิ้ ว พระหั ต ถ์

1

เกรี ยงไกร เกิดศิริและคณะฯ, ปงสนุก : คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ (กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์อุษาคเนย์ฯ, 2550 ), 3-4.
2
พระรัตนปั ญญา, ชินกาลมาลีปกรณ์ , แปลโดย แสง มนวิฑูร, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุ งเทพฯ
: กรมศิลปากร, 2518), 154.
3
เมธี เมธาสิ ทธิ สุ ขสําเร็ จ, เอกสารประกอบการประชุ มเชิงวิชาการ เรื่อง การอนุรักษ์
ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในเขตอําเภอแม่ ทะจังหวัดลําปาง (เชียงใหม่ : ศูนย์โบราณคดีภาพเหนือ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 79-80.
1

2
พระพุทธรู ปที่ชาํ รุ ด ทําให้พระองค์สามารถเอาชนะข้าศึกศัตรู ได้ร้อยเอ็ดหัวเมือง4 ตํานานพระแก่น
จัน ทร์ เ ป็ นตํานานพื้ น ถิ่ นของล้า นนา น่ าจะเป็ นต้นแบบแนวคิ ดในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ใ น
ล้านนา ในยุคสมัยราชวงศ์มงั ราย การสร้ างพระพุทธรู ปมักสร้ างขึ้นโดยชนชั้นสู งเช่ น กษัตริ ย ์
ราชวงศ์ ขุนนางศรัทธาวัดและชาวบ้าน ที่อาจจะสร้างเป็ นหมู่คณะหรื อสร้างเองก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั แรง
ศรัทธาของผูส้ ร้าง ดังตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ที่กล่าวถึงการสร้าง พระพุทธรู ป 5 องค์ของพระยามัง
ราย 5 องค์หนึ่งเชื่อว่าคือ “พระเจ้าค่าคิงพญามังราย” ซึ่งพระยามังรายทรงสร้างพระพุทธรู ปเพื่อเสริ ม
บารมีก่อนเสด็จยกกองทัพไปตีเมืองหงสาวดี ในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระองค์ได้ทรงยกทัพไปตี
เมืองน่ าน พระองค์ทรงได้รับชัยชนะเหนื อเมืองน่ าน พระองค์จึงโปรดให้สร้ างพระพุทธรู ป เพื่อ
แสดงถึงชัยชนะของพระองค์ โดยขนานนามว่า “พระเจ้าทองทิพย์” ปั จจุบนั ประดิษฐานที่วดั สวน
ตาล อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด น่ า น 6 ภายหลัง จากการตกเป็ นเมื อ งขึ้ นของพม่ า พบว่ า มี ก ารสร้ า ง
พระพุทธรู ปด้วยสัมฤทธิ์ โดยสร้างพระพุทธรู ปเพื่อไถ่บาปหรื อถวายพระเกียรติยศกษัตริ ย ์ โดยมีแม่
ทัพและขุนนางพม่าในสมัยที่พม่ายึดอํานาจและปกครองเมืองเชียงใหม่ชื่อ สังรามจ่าบ้าน ได้ร่วมกัน
รวบรวมพระพุทธรู ปที่ชาํ รุ ดเสี ยหายจากวัดต่างๆซึ่ งอาจจะเกิดจากการทําสงครามกับพม่า แล้วหล่อ
ขึ้นเป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหม่ เมื่อ พ.ศ.2108 และได้ทาํ พิธีเบิกนามว่า “ พระเจ้าเมืองราย” หมายถึง
พระยามังราย
การสร้างพระพุทธรู ปในล้านนานั้นปรากฏตั้งแต่ในต้นสมัยราชวงศ์มงั ราย ตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ และน่ าจะลดจํานวนในการสร้างลงเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อล้านนาตก
เป็ นเมืองขึ้นของพม่าโดยช่างต่างได้ถูกกวาดต้อนไปเมืองหงสาวดีบา้ นเมืองอยูใ่ นสภาวะสงคราม
อาจเป็ นปั จจัยทําให้การสร้างพระพุทธรู ปสําริ ดนั้นคอยลดความนิ ยมในที่สุดคงเหลือไว้แต่ช่างตาม
หั ว เมื อ งต่ า งๆในหั ว เมื อ งล้า นนาเท่ า นั้ นที่ ย งั สร้ า งพระพุ ท ธรู ป อยู่ แต่ ค งจะไม่ ส วยเท่ า กับ
พระพุทธรู ปที่มีมาก่อนหน้านั้น พระพุทธรู ปในล้านนาส่ วนมากสร้างขึ้นด้วยสําริ ด ผูอ้ ุปถัมภ์เป็ น
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ชนชั้นสู งที่เป็ น กษัตริ ย ์ และขุนนางเท่านั้นเพราะว่าการสร้างพระพุทธรู ปด้วยโลหะนั้นจําต้องใช้
กําลังทรัพย์เป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ประชาชนคนธรรมดาไม่สามารถสร้างได้ ต่อมาเมื่อล้านนาได้
ตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าการสร้างพระพุทธรู ปด้วยสําริ ดนั้นได้ขาดหายไปอย่างเห็นได้ชดั เนื่ องจาก
ขาดผูอ้ ุปถัมภ์ แต่ก็มีอยู่ตามหัวเมืองต่างๆแต่ไม่มากนัก ต่อมาพญากาวิละได้ขบั ไล่พม่าออกจาก
ล้านนา ได้สร้างความเป็ นปึ กแผ่น ความเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นภายใต้กษัตริ ยร์ าชวงศ์เจ้าเจ็ดตน พระองค์
ไปกวาดต้อนผูค้ นทางภาคเหนือบริ เวณแถบเมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองเชียงแสนมาเข้ามาอาศัยใน
ล้านนาหรื อยุคนี้ เรี ยกว่า ยุคเก็บผักใส่ ซ้าเก็บข้าใส่ เมือง ในช่วงสมัยนี้ ได้เริ่ มมีแนวคิดในการสร้าง
พระพุทธรู ปขึ้นมาใหม่ แต่สร้างจะด้วยวัสดุที่เป็ นไม้โดยช่างพื้นบ้านเป็ นจํานวนมาก กลุ่มชาติพนั ธุ์
ต่างๆเหล่านี้ ได้สร้างพระพุทธรู ปไม้ได้แพร่ หลายเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ความนิ ยมในการสร้าง
พระพุทธรู ปไม้นิยมแพร่ หลายทัว่ ทั้งบริ เวณภาคเหนื อ ไม่ว่าจะเป็ นแพร่ น่ าน พระเยา เชี ยงใหม่
เชียงราย ลําพูน และจังหวัดลําปาง อาจกล่าวได้ว่าการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในดินแดนล้านนาตั้งแต่
ช่วงพุทธศตวรรษ 23 เป็ นต้นมา ได้เกิดกลุ่มสกุลช่างใหม่ข้ ึนซึ่ งเป็ นกลุ่มช่างพื้นบ้านที่เกิดขึ้นมา
ภายใต้การรั บอิทธิ พลการสร้ างสรรค์ของคนกลุ่มใหม่ ซึ่ งอิทธิ พลเหล่านี้ เองได้เข้ามาผสมผสาน
ความเชื่ อในเรื่ องของอานิ สงส์การสร้างพุทธรู ปที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารด้านจารึ กในสมัยล้านนานา
มานานแล้ว
ความนิ ยมในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ จากการสํารวจข้อมูลทางด้านเอกสารและข้อมูล
ภาคสนามพบว่านิยมในกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง เช่น
ในประเทศพม่าและส่ วนหนึ่งของรัฐฉาน ที่เมืองเชียงตุง พบที่วดั บ้านแง็ด บ้านแสน วัด
พระธาตุแสงเมือง วัดพระธาตุเขมินทร์ วัดป่ าแดง วัดธาตุหลวง วัดเชียงยืน วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ
จอมศรี วัดหัวข่วง และเมืองลา พบที่วดั ป่ าสุ ด และวัดหนองหลวง
ในประเทศลาว พบที่ถ้ าํ ติ่งบริ เวณปากอูริมแม่น้ าํ โขง วัดนายางเหนือและนายางใต้
ในประเทศไทยพบที่ ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ จัง หวัดกาฬสิ นธุ์ จัง หวัด ขอนแก่ น
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดร้องเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัด
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริ ญ
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ภาคเหนือไม่วา่ จะเป็ นจังหวัดเชียงใหม่ พบที่วดั กู่เต้า วัดทรายมูลเมือง วัดดอกเอื้อง วัด
สําเภา วัดศรี เกิด วัดหมื่นล้าน วัดดอกคํา วัดสําเภา วัดหัวข่วง วัดพันเตาวัดดวงดี วัดศรี เกิด วัดเชียง
ยืน วัดค่าควรม้า วัดช่างแต้ม จังหวัดลําปางพบที่วดั ปงสนุกเหนื อ วัดต้นธง วัดเชียงราย วัดบ้าน
หม้อ วัดป่ าจํ้า วัดป่ าตันหลวง วัดนาคตหลวง วัดนํ้าโจ้ วัดบ้านหลุก จังหวัดลําพูน จังหวัดแพร่ พบที่
วัดพระหลวง วัดสู งเม่น วัดพระธาตุศรี ดอนคํา จังหวัดน่ านพบที่วดั ถืมตอง วัดบ่อสวก วัดนาซาว
วัดตาแก้ว วัดต้นแก้วนาบ่อ วัดศรี เกิด วัดสะไมย์ วัดม่วงเจริ ญราษฎร์ วัดป่ าคา วัดเชี ยงยืน จังหวัด
พระเยาพบที่วดั ลี และจังหวัดเชียงราย
การศึกษาคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาองค์ความรู ้ใน
แนวคิดของคนสมัยโบราณซึ่ งสามารถบ่งบอกถึง คติในการสร้างพระพุทธรู ปของคนสมัยโบราณ
ในการสร้างพระพุทธรู ปด้วยไม้ ว่าด้วยเรื่ องแรงปรารถนาในการถวาย เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
ทางด้านโบราณคดี น่าที่จะให้ความกระจ่างในเรื่ องของสังคมการดํารงชี วิตที่มีความเชื่ อมโยงกัน
ในทางพระพุทธศาสนา ภายหลังที่บา้ นเมืองได้เข้าสู่ ความสงบภายหลังตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าเป็ น
เวลานาน เนื่ องจากการสร้างพระพุทธรู ปได้ขาดหายไปเป็ นเวลานานร่ วม 200 ปี และปรากฏการ
สร้างพระพุทธรู ปขึ้นใหม่เป็ นจํานวนมากตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 เป็ นต้นมา เกิดองค์ความรู ้ใน
เรื่ อ งของแนวคิ ด ขึ้ น มาใหม่ ที่เ ป็ นแรงผลัก ดัน ในการสร้ า งพระพุท ธรู ป ไม้ใ นลัก ษณะสกุล ช่ า ง
พื้นบ้าน ทําให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านจารึ กมูลเหตุในการในถวายที่สัมพันธ์กบั ช่วงเวลาในการ
สร้าง และพัฒนาการทางด้านรู ปแบบในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถจําแนกรู ปแบบสกุลช่างที่มีความ
หลากหลาย อายุในการสร้างพระพุทธรู ปไม้เป็ นหลักฐานสําคัญในการกําหนดอายุความเก่าที่สุด
ความนิ ยมและค่อยเสื่ อมความนิ ยมลงไป ซึ่ งแสดงให้เห็นเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเชื่อ ของคน
ในชุ ม ชนล้า นนา ว่า ช่ ว งเวลาดัง กล่ า วมี ปั จ จัย อะไรที่ ท าํ ให้ก ารสร้ า งพระพุ ท ธรู ป นั้น ได้ถู ก ลด
ความสําคัญลง ความนิ ยมในการสร้างได้เสื่ อมลงจนหายไปในที่สุด ทําให้การสร้างพระพุทธรู ปไม้
ได้ลดความสําคัญลงจนทําให้คตินิยมในการสร้างได้เลือนหายไปจากแนวคิดความเชื่ อของคนใน
ปั จจุบนั
ดังนั้นการศึกษาในครั้ งนี้ จะมุ่งเน้นในการศึกษาประวัติความเป็ นมาแนวคิดการสร้าง
พระพุทธรู ปไม้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู ้ในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในล้านนาทั้งข้อมูลทางด้าน
เอกสารและข้อมูลจากการสํารวจพระพุทธรู ปไม้ในบริ เวณภาคเหนือ เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา
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คติ ก ารสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ไม้โ ดยศึ ก ษาพัฒ นาการทางด้า นจารึ ก พัฒ นาการทางด้า นรู ป แบบ
พระพุ ท ธรู ป ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ งจะทํา ให้ เ ห็ น ภาพสั ง คมในอดี ต ที่ มี ความเชื่ อ ความศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา อีกทั้งเพื่อต้องการทราบถึงวัตถุประสงค์ในการถวายพระพุทธรู ป และอายุสมัยที่
สร้าง
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคติการสร้างพระพุทธไม้ลา้ นนา
2. เพื่อศึกษา วัน เดือน ปี ที่สร้าง
3. เพื่อศึกษารู ปแบบพัฒนาการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา
4. เพื่อศึกษาเทคนิคการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา
ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษาแนวคิ ด การสร้ า งพระพุทธรู ป ไม้ใ นล้า นนา โดยมุ่ ง เน้น ในการเก็บข้อมู ล
ทางด้านเอกสารและภาคสนามในการศึกษาเรื่ องราวเกี่ ยวกับคติความเชื่ อและสภาพสังคมของ
ชุมชนในการสร้างพระพุทธรู ปไม้จากจารึ ก ในบริ เวณภาคเหนือของประเทศไทย
ขั้นตอนของการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ น้ นั เป็ นการศึกษาเรื่ อง “คติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในล้านนา:”
โดยมีข้ นั ตอนวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1 การเก็บข้อมูลภาคเอกสาร (Documentary Research) เป็ นขั้นตอนในการทบทวน
วรรณกรรมเรื่ องราวที่เราต้องการศึกษาโดยมีการรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เกี่ ยวกับงานวิจยั ที่เคยมีการทํามาก่ อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็ น บทความ พงศาวดาร ตํานาน
จดหมายเหตุ และหนัง สื อ ที่ มี ก ารตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ แ ล้ว มาโดยนํา มาเป็ นหลัก ฐานอ้า งอิ ง ในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้ขอ้ มูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้นไป
2 การสังเกตการณ์ (Observation) โดยผูศ้ ึกษาได้ออกสํารวจพื้นที่จริ งในการทําวิจยั ซึ่ ง
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ น้ นั ได้สาํ รวจตําแหน่งที่ต้ งั ของวัด และสํารวจห้องที่เก็บรักษาพระพุทธรู ปไม้
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เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวัดมีจาํ นวนพระพุทธรู ปกี่องค์ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการลงเก็บข้อมูล
ภาคสนามในคราวต่อไป
3 เก็บข้อมูลภาคสนาม
3.1 จําแนกการแสดงปางต่างๆของพระพุทธรู ปให้เป็ นหมวดหมวดหมู่
3.2 ทําความสะอาดองค์พระพุทธรู ปให้สะอาด
3.3 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวของกับพระพุทธรู ปไม้ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้าน
รู ปแบบ วัสดุ เทคนิค สภาพของวัตถุ ความสูงความกว้าง และจารึ กที่ปรากฏอยูบ่ นฐานพระพุทธรู ป
3.4 ถ่ายภาพพระพุทธรู ปไม้ท้ งั ทางด้านหน้าและด้านหลัง
3.5 ปริ วรรตอักษรธรรมล้านนาที่ปรากฏอยูบ่ นฐานพระพุทธรู ปไม้ให้เป็ น
ภาษาไทยโดยถอดคําต่อคํา
4. การสัมภาษณ์ (Interview) ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ น้ นั ข้อมูลส่ วนหนึ่ งนั้นได้จากการ
สัมภาษณ์ ผูท้ ี่มีความรู ้ทางด้านพระพุทธรู ปไม้ โดยสัมภาษณ์จากผูน้ าํ ชุมชนและผูท้ ี่มีความรู ้ ซึ่งใน
การสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้อาศัยเครื่ องมือเพื่อช่วยในการสัมภาษณ์ คือ แบบฟอร์ มการสัมภาษณ์เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่รวดเร็ วตรงตามความต้องการ
วิธีการศึกษา
1 ศึกษาค้นคว้าทางด้านเอกสารในส่ วนที่เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาในเรื่ องคติ การ
สร้างพระพุทธรู ป ทั้งทางด้านรู ปแบบ วัสดุ และอานิ สงส์ในการสร้างที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมของพื้นถิ่น
2 การเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนาม เป็ นการสํ า รวจและเก็ บ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ รู ป แบบของ
พระพุ ท ธรู ป ด้ว ยแบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล การถ่ า ยภาพ และศึ ก ษาจารึ กที่ ป รากฏตรงบริ เวณฐาน
พระพุทธรู ป ในบริ เวณภาคเหนือของประเทศไทย
3 การจําแนกข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามว่ามีการเจอพระพุทธรู ปมีกี่องค์
จําแนกได้เป็ นกี่รูปแบบ และศึกษาพัฒนาการสร้างพระพุทธรู ปในแต่ละช่วงเวลาว่ามีความเหมือน
หรื อแตกต่างกันอย่างไรแบ่งได้เป็ นกี่ช่างโดยการแบ่งนี้เป็ นการแบ่งตามลักษณะพระพักตร์ที่มีความ
คล้ายกัน ว่าในแต่ละช่วงสมัยมีการผลิตพระพุทธรู ปกี่ แบบ แต่ละแบบมีความเหมือนแตกต่างกัน
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อย่างไรในแต่ละช่ วงสมัย และนอกจากนี้ จารึ กที่พบบริ เวณฐานพระมีกี่องค์ สามารถจําแนกตาม
วัตถุประสงค์ที่สร้างหรื อความปรารถนา และมีการสร้างด้วยวัสดุ การตกแต่งอย่างไร
4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ได้จากข้อมูลทางด้านเอกสารที่ได้จากการค้นคว้า และจากการ
เก็บ ข้อมู ล ภาคสนามในเรื่ อ งคติ ก ารสร้ า งพระพุท ธรู ป ไม้ก ารสร้ า งพระพุทธรู ป อี ก ทั้งรู ป แบบ
เทคนิ คการประดับตกแต่ง อายุในการสร้างและการสิ้ นสุ ดการสร้างพระพุทธรู ป เมื่อได้ขอ้ มูลจาก
การวิเคราะห์ทางด้านเอกสาร และข้อมูลจากงานภาคสนาม จึงนําข้อมูลเหล่านั้นมีสังเคราะห์ หรื อ
เปรี ยบเทียบ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
5 สรุ ปผลงานวิจยั สรุ ปผลข้อมูลจากการศึกษาทางด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ และสรุ ปเพื่อให้เห็นคติความเชื่อในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ของคน
ในล้านนา
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1.ผูศ้ ึ ก ษาจะศึ ก ษาวิเ คราะห์ ขอ้ มูลจารึ กบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ในจัง หวัด บริ เ วณ 7
จังหวัดภาคเหนื อของไทย อันได้แก่ เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน แพร่ น่าน เชียงราย และจังหวัดพะเยา
อันเป็ นอาณาเขตอาณาจักรล้านนาแต่เดิม โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านการอ่านจารึ กเป็ นผูป้ ริ วรรตเป็ น
คําอ่านภาษาไทยปัจจุบนั
2.ผูศ้ ึกษาจะศึกษาคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้จากจารึ กทั้งที่เป็ น จารึ กที่ปรากฏบนฐาน
พระพุทธรู ปไม้ และจะนําข้อความจารึ กเฉพาะที่สาํ คัญมากล่าวเท่านั้น
3.ผูศ้ ึกษาจะศึกษาค้นข้อมูลจากตํานาน พงศาวดาร เนื่ องจากเป็ นเอกสารที่สาํ คัญในการ
บันทึกเรื่ องราวต่างๆในอาณาล้านนา ที่มีการคัดลอก บันทึกมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ซึ่ งสะท้อนให้
เห็นถึงสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง การปกครองและเรื่ องราวเกี่ยวพระพุทธศาสนา
4.เลขทะเบียนจารึ กที่ปรากฏในงานวิจยั ชิ้นนี้มีอยู่ 2 แบบคือ แบบแรก เป็ นเลขทะเบียน
ที่ทาํ ขึ้นโดยศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบที่สอง เป็ นเลข
ทะเบียนที่ผศู ้ ึกษาได้กาํ หนดขึ้นเองในการเก็บข้อมูลเพื่อสะดวกในการจัดเรี ยงข้อมูลให้เป็ นระเบียบ
เพราะพระพุทธรู ปไม้ในล้านนาส่ วนใหญ่น้ นั ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน
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แหล่ งข้ อมูลในการศึกษา
1. แหล่งข้ อมูลด้ านเอกสาร
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สํานักหอสมุด คณะวิจิตรศิลป์
สํานักหอสมุด คณะมนุษยศาสตร์
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หอจดหมายเหตุ จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอสมุดแห่งชาติ
2 แหล่ งข้ อมูลภาคสนาม
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําพูน
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพระเยา
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมืองงเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว
ผลและประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ได้ทราบถึงประวัติความเป็ นมาของการสร้างพระพุทธรู ปในล้านนา
2. ได้ทราบถึงรู ปแบบ และพัฒนาการสร้างพระพุทธรู ปไม้
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3. ได้ทราบถึงประเพณี การสร้างถวาย
4. เพื่อให้คนในชุมชนได้เล็งเห็นคุณค่าในงานพุทธศิลป์ ซึ่ งก่อให้เกิดการการเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการอนุรักษ์และหวงแหนในมรดกทางงานศิลปกรรมของท้องถิ่น

บทที่ 2
พัฒนาการประวัติศาสตร์ อาณาจักรล้านนา ดินแดนภาคเหนือตอนบน
ล้านนาเป็ นคําพื้นเมืองที่ใช้เรี ยกอาณาบริ เวณที่ประกอบไปด้วยกลุ่มเมืองต่างๆใน 8
จังหวัดภาคเหนื อของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่ าน และ
แม่ฮ่องสอน และในอดีตดินแดนล้านนามีอาณาเขตกว้างขวางกว่าปั จจุบนั อาจรวมไปถึงสิ บสองปั น
นา และบางส่ วนของรัฐชาน (Shan State)1 ซึ่ งในสมัยก่อนนั้นกําหนดอาณาเขตของอาณาจักร
ล้านนาที่แน่นอนได้ยาก โดยอาณาเขตในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเมืองด้วย ในช่วง
ที่ลา้ นนามีอาํ นาจมาก อาณาเขตก็จะแผ่ขยายไปมากด้วย
จุ ดเริ่ มต้นของอาณาจักรล้านนาในสมัยพญามังรายเกิ ดจากการรวมหัวเมื องที่ต้ งั อยู่
บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ 2 สายใหญ่ๆ คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ าํ กก และที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ปิ งตอนบนเข้าด้วยกัน
ประมาณพื้นที่คร่ าวๆ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และเชียงราย หลังจากนั้นพญามังรายได้
ขยายอํานาจออกไปในส่ วน ซึ่ งเป็ นดินแดนของเมืองเชียงตุงและเมืองนาย โดยในยุคสมัยพญาคําฟู
พ.ศ.1877 – 1879 ได้ผนวกพะเยาเป็ นส่ วนหนึ่ งของอาณาจักรล้านนา และสมัยพญาติโลกราชได้
ผนวกแพร่ และน่ านได้สําเร็ จ2 เมืองแพร่ และเมืองน่ านจึงถูกรวมเข้ามาในสมัยหลังและมีประวัติ
ความเป็ นมาที่แตกต่างกับดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ๒ สายใหญ่ดงั กล่าว
แอ่งทีร่ าบเชียงราย – พะเยา ชุ มชนลุ่มแม่ นํา้ กก
ดินแดนแอ่งที่ราบเชียงราย –พะเยา ในอดีตเป็ นที่ต้ งั ของแคว้นโยนจะเป็ นเขตที่ต้ งั อยู่
บนที่ราบลุ่มแม่น้ าํ หลายสาย ได้แก่ แม่น้ าํ กก แม่น้ าํ ลาว แม่น้ าํ อิง แม่น้ าํ จัน แม่น้ าํ สาย ในบรรดา
แม่ น้ าํ สายต่ างๆ ที่ กล่าวมา จะมี แม่น้ าํ กกเป็ นแม่น้ าํ สายสําคัญและติ ดต่ อกับที่ ราบลุ่ มแม่น้ าํ ลาว
บริ เ วณที่ ร าบลุ่ มแม่ น้ ํา กกจึ ง เป็ นที่ ร าบลุ่ ม ขนาดใหญ่ ที่อุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละเหมาะสมกับ การเป็ น
1

พูนพล อาสนจินดา, ภูมิศาสตร์ ล้านนาไทย ใน ล้านนาไทย (เชียงใหม่ : พระราชพิธี
เปิ ดพระบรมราชานุสาวรี ยส์ ามกษัตริ ย,์ 2526), 34.
2
ตํานานพื้นเมืองเชี ยงใหม่ (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2514), 39.
10

11
ศูนย์กลางของเขตชุ มชนทางตอนบนของล้านนา ดังจะเห็ นว่าเวียงโยนกและเมืองเงินยางก็ต้ งั อยู่
บริ เวณนี้
ชุ มชนในที่ ราบลุ่มแม่น้ าํ กกมีพฒ
ั นาการจากรั ฐที่มีขนาดเล็กและค่อยเติ บโตเป็ นรั ฐ
ขนาดใหญ่ข้ ึนตามลําดับ และสามารถแบ่งตามพัฒนาการของรัฐออกเป็ น 2 สมัย คือ สมัยชุมชนใน
ตํานาน และสมัยเงินยาง
สมัย “ชุ มชนในตํานาน” ในช่วงก่ อนสมัยเมืองเงินยาง (ราวก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๖
หรื อ ๑๗) เราจะทราบเรื่ องราวของชุ มชนในแถบนี้ จ ากตํานาน ตํานานล้า นนากลุ่ม หนึ่ ง ได้แ ก่
ตํานานเมืองสุ วรรณโคมคํา ตํานานเชียงแสนฯ กล่าวถึงความเป็ นมาของชุมชนในที่ราบลุ่มแม่น้ าํ กก
ว่า เดิมเป็ นที่อยูข่ องพวกกรอม (ขอม) ต่อมากลุ่มคนไทยได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ลักษณะที่ตาํ นาน
กล่าวจะย้อนเรื่ องไปในอดีตอันไกลโพ้น ซึ่งไม่สามารถกําหนดระยะเวลาที่ชดั เจนได้ ซึ่ งเป็ นปั ญหา
ที่ยงั ไม่ยตุ ิวา่ เมืองที่ตาํ นานกล่าวถึงนั้นมีจริ งหรื อไม่
ตํานานเมืองสุ วรรณโคมคํา นับเป็ นตํานานที่ยอ้ นเรื่ องไปในอดี ตมากที่สุดและแสดง
ความคิดเห็นของชาวล้านนาที่มีต่อดินแดนที่เขาอยู่ (ในบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ กก) ว่า เดิมเป็ นที่อยู่
ของพวกกรอมมาก่อน อาณาเขตของกรอมจะมีศูนย์กลางอยูท่ ี่ประเทศกัมพูชาปั จจุบนั 3 ต่อมากรอม
ได้ขยายอาณาเขตขึ้นมาตามลํานํ้าโขง โดยสร้างเมืองสุ วรรณโคมคําขึ้น เมืองสุ วรรณโคมคําเป็ น
เมืองตอนเหนื อของกรอม ที่ต้ งั ของเมืองสุ วรรณโคมคําตามความเข้าใจของชาวล้านนาระบุว่าตั้งอยู่
ที่ “...สถานที่ แห่ งหนึ่งซึ่ งเป็ นเกาะเนิ นทรายชายแม่ นา้ํ ขลที (แม่ นา้ํ โขง) ถัดปากนํา้ ราม คือ กุกะนที
ที่มาผุดต่ อตะวันตก...”4 แสดงว่าเมืองสุ วรรณโคมคําเป็ นเกาะอยูใ่ นลํานํ้าโขงใต้ปากแม่น้ าํ กกลงไป
ตํานานสิ งหนติกล่าวถึงการขยายเมืองโยนกออกไปถึงเมืองสุ วรรณโคมคําเก่า “...แล้ วก็
แปงให้ แต่ งเมืองที่ ใหม่ คือ ของใต้ หนบุพพทิศกว่ ามูล เกิดเป็ นเกาะดอนจันใหญ่ ที่เมืองสุวรรณโคม
คําเก่ า...พระองค์ ไชยนารายณ์ ตนเป็ นลูก...กษัตริ ย์เมืองโยนกออกไป ตั้งภูกะวาวดอนมูลให้ เป็ นเมือง
แล้ วเข้ าอยู่ที่นั่นแล้ ว ก็เรี ยกชื่ อว่ าเวี ยงไชยนารายณ์ เมืองมูลนั้นแล...” หลักฐานชิ้ นนี้ ระบุว่าเมือง
สุ วรรณโคมคําสลายตัวลง ต่อมาภายหลังเกิดเป็ นเกาะใหญ่ข้ ึนมาอีกเรี ยกว่า ดอนมูล ผูน้ าํ เมืองโยนก
จึงสร้างเมืองไชยนารายณ์ข้ ึน ณ ที่ ดอนมูล เรี ยกว่าเวียงไชยนารายณ์เมืองมูล

3

จิตร ภูมิศกั ดิ์, ข้ อเท็จจริงว่ าด้ วยชนชาติขอม (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์ไม้งาม, 2525),

23.
4

“ตํานานเมืองสุ วรรณโคมคํา, ใน ประชุ มพงศาวดารภาคที่ 72 เล่มที่ 45 (พระนคร :
องค์การค้าของคุรุสภา, 2512), 173.

12
ส่ วนสาเหตุการสลายตัวของเมืองสุ วรรณโคมคํานั้น ตํานานเมืองสุ วรรณโคมคํากล่าว
ว่า “...ขุดควักฝั่ งแม่ นา้ํ ขลนที (แม่ นา้ํ โขง )ลัดไปทางทิ ศตะวันออกเมืองสุ วรรณโคมคํา กระทําให้
เมืองนั้นพังทลายไปทันที ...”5 แสดงว่าเมืองสุ วรรณโคมคําพังทลายเพราะแม่น้ าํ โขงเซาะเข้าในช่อง
แคบด้านริ มฝั่ง พังตลิ่งจนเมืองจมลงไปในนํ้าทั้งเมือง
สมัยเงินยาง ในสมัยเงินยางชุมชนในที่ราบลุ่มแม่น้ าํ กกจะพัฒนาการขึ้นมาจากเดิมซึ่ ง
เป็ นรัฐหรื อเวียงขนาดเล็ก ซึ่งมีเรื่ องราวปรากฏในตํานานมาเป็ นรัฐหรื อเมืองขนาดใหญ่และมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น สมัยเงินยางนับว่าเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั เข้ามาและมีหลักฐานชัดเจนและสื บต่อมาถึง
สมัยพระยามังราย ซึ่งเป็ นบุคคลในประวัติศาสตร์
ตํานานพื้นเมืองเชี ยงใหม่กล่าวถึ งการเชิ ญกษัตริ ยข์ องเมืองต่างๆ ไปประชุ มเพื่อตั้ง
ศักราชใหม่ ประชาชนในเมืองเชียงลาวใกล้แม่น้ าํ สายไม่มีตวั แทนเพราะขาดกษัตริ ยป์ กครอง “พระ
อินทร์ ” จึงส่ งลาวจงเทวบุตรลงมากําเนิ ด ลาวจงไต่บนั ไดลงมาจากสวรรค์ตรงบริ เวณดอยตุงพร้อม
บริ วารหนึ่งพันคน ชาวเมืองเชียงลาวจึงยกลาวจงขึ้นเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์แรก นับเป็ นการเป็ นการเริ่ มต้น
ของ “ราชวงศ์ลาว” หรื อ “ลวจังกราช” ศูนย์กลางแห่งแรกของราชวงศ์ลาวอยูท่ ี่เมืองเชียงลาวใกล้กบั
แม่น้ ําสาย ลักษณะสังคมเป็ นแบบเครื อญาติ โดยกษัตริ ยส์ ่ งราชโอรสไป “สร้ างบ้านแปงเมื อง”
ตามที่ต่างๆ เกิดเป็ นเมืองหรื อชุมชนแห่งใหม่เกิดขึ้นทัว่ ไปในบริ เวณทางตอนเหนือ6
ต่อมาศูนย์กลางสู่ เมืองเงินยาง ณ บริ เวณที่ราบเชียงแสนในสมัยลาวเคียงกษัตริ ยอ์ งค์ที่
๙ แห่ งราชวงศ์ลาว เมืองเงิ นยางนี้ เข้าใจว่าอยู่ใกล้กบั เมืองเชี ยงแสนหรื ออยู่ในบริ เวณเดี ยวกันก็
เป็ นได้ ซึ่ งเมืองเชี ยงแสนสร้างในสมัยพญาแสนภู เข้าใจว่าพญาแสนภูสร้างเมืองเชี ยงแสนขึ้นใน
บริ เวณที่เป็ นเมืองเงินยางมาก่อนความสื บเนื่องของเมืองเงินยางและเมืองเชียงแสนทําให้คนรุ่ นหลัง
เรี ยกรวมกันเป็ นเมือง “เงินยางเชี ยงแสน” เมืองเงินยางยังมีชื่อเรี ยกอีกว่า “หิ รัญนครเงินยาง” และ
ยางคปุระซึ่งเป็ นศูนย์กลางใหม่เพื่อให้การควบคุมเมืองต่างๆ สะดวกขึ้น
ในสมัยนี้ เข้าใจว่ามี เมื องเกิ ดขึ้นหลายแห่ ง แต่ เมืองที่ ปรากฎหลักฐานชัดเจนและมี
บทบาทสําคัญในช่วงเวลาต่อมาคือเมืองพะเยา7 โดยขุนจอมธรรมราชบุตรแห่ งเมืองเงินยางนําผูค้ น
5

“ตํานานเมืองสุ วรรณโคมคํา, ใน ประชุ มพงศาวดารภาคที่ 72 เล่มที่ 45 หน้า 226.
6
อานันท์ กาญจนพัน ธุ์, “บทนํา ตํ านานพระยาเจือง เล่ม 1 (เชี ย งใหม่ : คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์ส่งเสริ มและศึกษาวัฒนธรรม ลานนาไทย วิทยาลัยครู
เชียงใหม่, 2524), 9.
7
อรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว และจินตนา มัธยมบุรุษ, ผูป้ ริ วรรต, ตํานานพะเยาและค่ าวซอ
เล่นคําเป็ นแท้ (เชียงใหม่ : ศูนย์วฒั นธรรมเชียงใหม่ วิทยาลัยครู เชียงใหม่, 2527), 23.

13
มาสร้างเมืองพะเยาขึ้นใหม่8 ขุนจอมธรรมปกครองเมืองพะเยาอย่างอิสระในฐานะเมืองที่เกิ ดขึ้น
ใหม่ (ตั้ง แต่ ป ระมาณต้น พุทธศตวรรษที่ ๑๗) เมื อ งพะเยาเป็ นรั ฐ อิ สระสื บมาจนถึ ง ปลายพุท ธ
ศตวรรษที่ ๑๙ จึงถูกผนวกเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของอาณาจักรล้านนา ส่ วนความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ
ของผูน้ าํ ระหว่างเมืองพะเยากับเมืองเงินยางนี้สืบมาตลอดหลายชัว่ อายุคน
การขยายอํานาจของราชวงศ์ลาวออกไปอย่างกว้างขวางจะอยู่ในสมัยขุนเจื๋อง ตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่าขุนเจื๋องเป็ นกษัตริ ยล์ าํ ดับที่ ๑๙ แห่ งราชวงศ์ลาว สมัยขุนเจื๋องคาดว่าจะอยู่
ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗9 ขุนเจื๋องขยายอาณาเขตของเมืองเงินยางไปทางด้านตะวันออกโดยรบ
ชนะเมืองแกว (เวียดนามตอนเหนื อ) ตลอดพระชนม์ชีพขุนเจื๋องทรงมุ่งทําสงคราม จากพระปรี ชา
สามารถของขุนเจื๋องทําให้เมืองเงินยางมีความเป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงและมีอาณาเขตกว้างขวาง เห็นได้
จากขุนเจื๋องส่ งโอรส ๕ องค์ ไปครองเมืองเงินยาง ไชยนารายณ์ ล้านช้าง เมืองแกว และเชียงรุ ้งใน
สิ บสองปั นนา เมืองสําคัญที่เป็ นศูนย์กลางของชนชาติไทยในแถบลุ่มแม่น้ าํ โขงตอนบนในเวลานั้น
คือ เมืองเงินยาง (เชี ยงแสน) เมืองเชี ยงรุ ้ง เมืองล้านช้างเมืองต่างๆ เหล่านี้ จะมีความสัมพันธ์ทาง
เครื อญาติกนั ทั้งการแต่งงานและการสื บสายโลหิ ต
แอ่ งทีร่ าบเชียงใหม่ -ลําพูน ชุ มชนลุ่มแม่ นํา้ ปิ ง
ดินแดนในแอ่งที่ราบลุ่มเชียงใหม่-ลําพูนมีเรื่ องราวเกี่ยวกับลัวะซึ่ งอาศัยอยูบ่ ริ เวณนี้ มา
นานแล้ว เรื่ องราวของลัวะปรากฏชัดเจนในเรื่ องของความขัดแย้งระหว่าง ขุนหลวงวิลงั คะและพระ
นางจามเทวี เรื่ องนี้ เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ซึ่ งเป็ นช่วงที่พระนางจามเทวีครองราชย์เมืองหริ
ภุญไชย ขุนหลวงวิลงั คะเป็ นหัวหน้าชาวลัวะบริ เวณเชิ งดอยสุ เทพทําสงครามกับพระนางจามเทวี
สาเหตุของสงครามคงเกิดจากความไม่พอใจของชาวพื้นเมืองลัวะที่ถูกชนต่างถิ่นซึ่ งมีวฒั นธรรมสู ง
กว่าเข้ามาแทรกแซง ขุนหลวงวิลงั คะทําสงครามพ่ายแพ้ ชาวลัวะส่ วนหนึ่งคงกระจัดกระจายไปตาม
ป่ าเขาและตามที่ ต่างๆ แต่ลวั ะอี กส่ ว นหนึ่ งคงยอมอยู่ภ ายใต้การปกครองของพระนางจามเทวี
นับเป็ นการสิ้ นสุ ดความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวของลัวะซึ่งเคยมีมา พระนางจามเทวีแต่งตั้งขุนลัวะให้
8

เดิมเมืองพะเยาเป็ นเมืองร้าง ขุนจอมธรรมเข้ามาฟื้ นฟูข้ ึนใหม่ เมืองพะเยาในสมัย
เริ่ มแรกที่ขนุ จอมธรรมฟื้ นฟูคงเป็ นเมืองรู ปนํ้าเต้า ซึ่งในปั จจุบนั เป็ ที่ต้ งั ของโรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม
โรงเรี ยนเทศบาล 3 และวัดลี
9
อานัน ท์ กาญจนพัน ธุ์ , ตํ า นานพระยาเจื อ ง (เชี ย งใหม่ : คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่และศูนย์ส่งเสริ มและศึกษาวัฒนธรรม ลานนาไทย วิทยาลัยครู เชี ยงใหม่,
2524), 9.

14
ปกครองชุ มชนลัวะและต้องส่ งส่ วยประจํา10 สันนิ ษฐานว่าชุ มชนลัวะคงรวมตัวกันอยู่ที่เชิงดอยสุ
เทพต่อมา และกลุ่มลัวะนี้ เองที่เป็ นพันธมิตรช่วยเหลือพญามังรายตีหริ ภุญไชย โดยพัฒนาการของ
รัฐในเขตชุมชนบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ปิ งตอนบนก่อนก่อตั้งอาณาจักรล้านนาแบ่งได้เป็ น ๒ สมัย
คือ สมัยชุมชนพื้นเมือง “ลัวะ” และสมัยแคว้นหริ ภุญไชย
สมัยชุ มชนพืน้ เมือง “ลัวะ” ดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ปิ งตอนบน แต่เดิมเป็ นถิ่นที่อยูข่ อง
ชาวพื้นเมืองที่เรี ยกว่า “ลัวะ” ลัวะคงครอบครองบริ เวณนี้มาช้านานแล้ว และเข้าใจว่าชุมชนลัวะจะมี
ศูนย์กลางอยูบ่ ริ เวณเชิงดอยสุ เทพ
เรื่ องราวของลัวะมักจะพบในตํานานล้านนาเสมอ เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ตํานานมูล
ศาสนาและตํานานจามเทวี เข้าใจว่าเป็ นเรื่ องที่นิยมเล่าสู่กนั ฟังและถ่ายทอดกันต่อๆ มา ลักษณะของ
เรื่ องที่เล่าคงเป็ นนิ ยายปรัมปราที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมชาวลัวะนั้นเริ่ มต้นจากชุมชนขนาดเล็กใน
กลุ่มเครื อญาติกนั ต่อมาชุ มชนขยายตัวใหญ่ข้ ึนจึงสร้าง “เวียง” ขึ้น ในบริ เวณเชิ งดอยสุ เทพและ
ต่อไปถึงลําพูน อีกทั้งชาวลัวะยังไม่รู้จกั นับถือพระพุทธศาสนาและไม่มีความเจริ ญทางวัฒนธรรม
ตํานานจึงเปรี ยบลัวะว่าเป็ นกลุ่มคนที่เกิดในรอยเท้าสัตว์
เหตุการณ์ที่ทาํ ให้ทราบเรื่ องราวของลัวะต่อมาเรื่ องราว ขุนหลวงวิลงั คะเป็ นหัวหน้า
ชาวลัวะบริ เวณเชิงดอยสุ เทพทําสงครามกับพระนางจามเทวี สาเหตุของสงครามคงเกิดจากความไม่
พอใจของชาวพื้นเมืองลัวะที่ถูกชนต่างถิ่นซึ่ งมีวฒั นธรรมสู งกว่าเข้ามาแทรกแซง ขุนหลวงวิลงั คะ
ทําสงครามพ่ายแพ้ ชาวลัวะส่ วนหนึ่ งคงกระจัดกระจายไปตามป่ าเขาและตามที่ต่างๆ แต่ลวั ะอีก
ส่ วนหนึ่งคงยอมอยูภ่ ายใต้การปกครองของพระนางจามเทวี นับเป็ นการสิ้ นสุ ดความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดี ยวของลัวะซึ่ งเคยมีมาพระนางจามเทวีแต่ งตั้งขุนลัวะให้ปกครองชุ มชนลัวะและต้องส่ งส่ วย
ประจํา11 สันนิ ษฐานว่าชุมชนลัวะคงรวมตัวกันอยูท่ ี่เชิงดอยสุ เทพต่อมา และกลุ่มลัวะนี้ เองที่เป็ น
พันธมิตรช่วยเหลือพญามังรายตีหริ ภุญไชย
เมื่อพญามังรายก่ อตั้งเมืองเชี ยงใหม่ ตํานานพื้นเมืองระบุว่าบริ เวณนี้ “เป็ นที่อยู่ที่ต้ งั
แห่งท้าวพระยาทั้งหลายมาก่อน”12 ซึ่งหมายถึงพวกลัวะ เวียงเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นมีชื่อเต็มว่า “นพบุรี
ศรี นครพิงค์เชียงใหม่” เข้าใจว่า “นพบุรี” อาจหมายถึงเวียงนพบุรีอนั เป็ นเวียงเก่าของลัวะ นับว่าเป็ น
ชื่อที่แสดงความสื บเนื่องถึงสองสมัย

10

สงวน โชติสุขรัตน์, “ตํานานนางจามเทวี, ใน ประชุ มตํานานลานนาไทย, 27.
11
สงวน โชติสุขรัตน์, “ตํานานนางจามเทวี” ใน ประชุ มตํานานลานนาไทย, 27.
12

ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ , 61.

15
สมัยแคว้ นหริ ภุญไชย กลุ่มของเมืองที่กระจายอยูใ่ นบริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ปิ งตอนบน
ในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ และลําพูน และที่ ราบลุ่มแม่น้ าํ วังในเขตอําเภอเมื อง และอําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง13 โดยมีเมืองลําพูนหรื อหริ ภุญไชยเป็ นศูนย์กลาง ตํานานจามเทวีกล่าวว่าฤาษีวาสุ เทพ
สร้างเมืองหริ ภุญไชยประมาณ พ.ศ.๑๓๑๐ - ๑๓๑๑14 เมื่อสร้างเมืองหริ ภุญไชยเสร็ จ ฤาษีวาสุ เทพได้
ทูลเชิ ญพระนางจามเทวีธิดาของกษัตริ ยล์ ะโว้(ลพบุรี) มาปกครองเมือง พระนางจามเทวีเสด็จมา
เสวยราชย์ที่เมืองหริ ภุญไชย พระนางจามเทวีทรงนําพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและความเจริ ญ
ต่ างๆ จากละโว้มาด้ว ย เมื องหริ ภุ ญไชยคงเป็ นส่ ว นหนึ่ งของอาณาจักรทวารวดี ซ่ ึ งมี ละโว้เ ป็ น
ศูนย์กลาง15 หลังจากเมืองหริ ภุญไชยมีความเจริ ญมัน่ คงแล้วจึงขยายอํานาจออกไป โดยสร้างเมืองเข
ลางค์ข้ ึนที่บริ เวณที่ราบลุ่มแม่น้ าํ วัง เมืองเขลางค์คงมีฐานะเป็ นเมืองสําคัญรองจากหริ ภุญไชย เพราะ
เป็ นเมืองที่พระนางจามเทวีสร้างให้พระเจ้าอนันตยศโอรสองค์เล็กครอง ส่ วนมหายศโอรสองค์ใหญ่
ครองหริ ภุญไชยสื บมา นับเป็ นสายราชวงศ์จามเทวีซ้ ึงเข้าใจกันว่าเป็ นของชนชาติมอญ
ต่อมาเมืองหริ ภุญไชยล่มสลายลงเพราะถูกพญามังรายยึดครองในราว พ.ศ.๑๘๓๕ โดย
มีพระญายีบาเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้าย ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่อธิบายถึงความอ่อนแอของพญาญีบา
ที่หลงเชื่อกลอุบายของอ้ายฟ้ า ซึ่ งเป็ นคนที่พระญามังรายใช้มาเป็ นไส้ศึก อ้ายฟ้ าวางแผนทําเป็ นถูก
พระญามังรายขับไล่แล้วไปพึ่งพระญายีบาๆ ให้อา้ ยฟ้ าทําหน้าที่ตดั สิ นความและเก็บส่ วย อ้ายฟ้ าได้
สร้ างความเดื อดร้ อนแก่ราษฎรหลายประการ หลักฐานที่ยงั ปรากฎอยู่ทุกวันนี้ คือ เหมืองอ้ายฟ้ า
(เหมืองแข็งหรื อเหมืองแก้ว) ซึ่งอ้ายฟ้ าให้ขดุ เหมืองในฤดูแล้ง ขนาดหมื่นเจ็ดพันวา ความเดือดร้อน
ของราษฎรถูกอ้ายฟ้ าสร้างขึ้นเพื่อให้เกลียดชังพญาญี บา แผนอ้ายฟ้ าทําให้บา้ นเมืองวุ่นวาย เปิ ด
โอกาสให้พญามังรายตีเมืองหริ ภุญไชยสําเร็ จ16
การตั้ง เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ ศูนย์ กลางอาณาจักรล้านนา
พระยามังรายกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์ลาวได้สร้างเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 มีเมืองนคร
เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางทางอํานาจ เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง
13

ศรี ศกั ร วัลลิโภดม, แคว้ นหริ ภุญไชย ใน โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา
(กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2525), 94
14
A.B. Griswold and Prasert na Nagara, “An inscription in Old Mon from Wieng
Mano in Chieng Mai Province” Journal of the Siam Society 59 (Januaru 1971) : 153 – 156
15
David K. Wyatt, Thailand : A Short History, 22.
16
ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ , 11-18.

16
ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ พระองค์ได้เชิ ญพระยางําเมือง พ่อขุนรามคําแหง มาพิจาร
นาชัยภูมิ กําหนดแผนผังของเมือง โดยตลอดรัชกาลของพระยามังรายพระองค์ทรงได้ทาํ ศึกเพื่อรวม
รวมหัวเมืองน้อยให้เข้ามาเป็ นศูนย์กลางเดียวกัน และสร้างความเข้มเข็งของอาณาจักรล้านนา ซึ่ ง
การก่อตั้งเมืองอาณาจักรล้านนาเป็ นจุดเริ่ มต้นของเรื่ องราวประวัติศาสตร์ลา้ นนา17
อาณาจักรล้านามีอายุ 262 ปี นับตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งในปี พ.ศ. 1839 จนถึงปี พ.ศ. 2101 ที่
ล้านนาตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง เมื่อพิจารณาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ล้านนาในสมัยราชวงศ์มงั ราย แบ่งออกได้เป็ น 3 สมัยด้วยกันคือ
ยุคแรก ยุคสมัยการสร้ างอาณาจักร
ถือได้ว่าในยุคนี้ เป็ นยุคที่สร้างความเข้าแข็งของอาณาจักรซึ่ งกษัตริ ยร์ าชวงศ์มงั ราย
ตอนต้น เริ่ มจากพระยามังรายถึงพระยาผายู นับเป็ นเวลา 59 ปี ในสมัยสร้างอาณาจักรมีกษัตริ ยอ์ ยู่ 5
พระองค์คือ
พญามังราย พ.ศ. 1839 -1855 พระองค์ทรงวางรากฐานความเจริ ญรุ่ งเรื องในล้านนา
หลายประการ คือ ด้านการขยาอาณาเขต พระองค์ทรงรวมรวมแคว้นโยนกในแอ่งที่ราบเชี ยงราย
และแคว้นพิงค์ในแอ่งที่ราบเชียงใหม่ –ลําพูน แล้วได้ขยายอาณาเขตออกไปโดยไปรบชนะเมืองเข
ลางค์ (เมืองลําปาง) ซึ่ งอาณาจักรล้านนาสมัยนั้นประกอบไปด้วย เมืองลําปาง ลําพูน เชียงราย และ
จากนั้นพระองค์ได้สร้างเมืองเครื อข่ายของพระองค์โดยทรงส่ งพระโอรสไปสร้างเมืองนาย หัวเมือง
ไทใหญ่ เมืองเชียงตุง เมืองเหล่านี้ ถือว่าเป็ นบ้านพี่เมืองน้อง เป็ นพันธมิตรทางการเมือง และความ
ผูกพันทางพระพุทธศาสนา
ด้านการปกครองพญามังราย เชี ยงใหม่มีฐานะเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร พระองค์
ทรงบริ หารบ้านเมืองตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ส่งอ้ายฟ้ าไปปกครองเมืองหริ ภุญไชยในฐานะ
เมืองบริ วาร ส่ วนเมืองเชียงรายได้ส่งขุนครามพระโอรสไปปกครอง ในช่วงสมัยนี้ ลา้ นนาได้แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ตอนบน มี เ ชี ยงรายเป็ นศู น ย์กลาง ตอนล่างมี เ ชี ย งใหม่เ ป็ นศูนย์กลาง
นอกจากนั้นเมื องอื่ นๆลองลงมาก็จะส่ งขุนนางหรื อพระโอรสไปปกครอง นับเป็ นรู ปแบบการ
ปกครองที่มีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ โดยความเข้มแข็งของอาณาจักรขึ้นอยูก่ บั ศูนย์กลาง
ด้านกฎหมาย กฎหมายที่ใช้ในยุดนี้ คือ “กฎหมายมังราย” ศาสตร์ ซ่ ึ งเข้าใจว่ากฎหมาย
ฉบับนี้น่าจะรับอิทธิพลจากกฎหมายมอญที่เมืองหริ ภุญไชย จะใช้ตลอดในสมัยราชวงศ์มงั ราย
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สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อัมริ นทร์
พริ้ นติ้ง กรุ๊ พจํากัด, 2544),111.

17
ด้านศาสนา พระองค์ได้รับเอาพระพุทธศาสนาจากเมืองหริ ภุญไชย ทรงสร้างเจดียก์ ่คู าํ
(เจดี ยเ์ หลี่ยม) ที่เวียงกุมกาม สร้ างวัดกานโถม สร้างพระพุทธรู ป สร้างเจดี ย ์ และกัลปนาข้าทาส
ให้แก่วดั
ด้านความสัมพันธ์ พระองค์มีสายสัมพันธ์อนั ดีต่อพระยางําเมือง และพ่อขุนรามคําแหง
ดังจะเห็นได้ว่ากษัตริ ยส์ ามพระองค์น้ นั ได่ทาํ สัญญาว่าจะเป็ นมิตรไมตรี ต่อกันร่ วมกันต่อต้านมอง
โกล และร่ วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่
พญาไชยสงคราม พ.ศ.1855-1855 พระองค์ทรงครองเชี ยงใหม่ได้ 5 เดือน ก็ทรงมอบ
พระราชสมบัติให้พญาแสนภูปกครอง แล้วพระองค์ทรงไปปกครองแคว้นโยนกตามเดิม เพราะว่า
ในสมันพญาไชยสงคารมนั้นได้ประสบปั ญหาการแย่งชิ งราชสมบัติ โดยพระอนุ ชาขุน เครื อที่
สามารถยึดเมืองเชียงใหม่ได้แต่ถูกกําจัดไปโดยท้าวนํ้าท่วมพระโอรสของพระองค์
พญาแสนภู ครั้ งที่ 1 พ.ศ. 1855-1856 พญาแสนภูครองเชียงใหม่ได้ 4 เดือน เกิดขุน
เครื่ องยึดครองเมืองหริ ภุญไชย ครองเมืองหริ ภุญไชยอยู่ 9 ปี พญาแสนภูทรงถอยไปไปแคว้นโยนก
ต่อมาพ่อขุนนํ้าท่วมโอรสของพญาไชยสงครามยกทัพจากเมืองตาก สามารถเข้ายึดเมืองหริ ภุญไชย
ได้ พ.ศ. 1865 จากเจ้าขัคคะ ต่อมาพญาแมนภูทรงยกทัพมาเมืองเชียงใหม่ได้กระทําการรบกับพ่อขุน
นํ้าท่วมและจับพ่อขุนนํ้าท่วมไปถวายแก่พระราชบิดา
ครั้งที่ 2 พญาแสนภูได้กลับมาครองเชียงใหม่ในปี พ.ศ.1866-1878 แต่ครองเมืองอยูไ่ ม่
นานจึงมอบราชสมบัติให้กบั พญาคําฟู ส่ วนพระองค์น้ นั ได้กลับไปดูแลพญาไชยสงครามที่แค้วน
โยนก จนกระทัง่ พญาไชยสงครามสวรรคต พระองค์ทรงสร้างเมืองเชี ยงแสน ปี พ.ศ.1871 และ
ทรงสวรรคตลงในปี พ.ศ. 1878
พญาคําฟู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.1866-1869 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 1878-1880 เป็ นกษัตริ ยท์ ี่ปรก
ครองต่อพญาแสนภู พระเจ้าคําฟูประทับอยูท่ ี่เมืองเชียงแสน ส่ วนเมืองเชียงใหม่ทรงแต่งตั้งท้าวผายู
ปรกครอง ในยุคสมัย นี้ เป็ นยุคที่ มีความเข้มแข็งพระองค์ทรงยึดเมื องพะเยาได้ การย้ายมาเมื อง
ตอนบนแคว้นตลอด 3 รัชกาลนั้นเป็ นเหตุผลทางยุทธศาสตร์
พญาผายู พ.ศ. 1880-1899 เสนาอํามาตย์ท้ งั หลายอภิเษกเท้าผายูเป็ นกษัตริ ยค์ รองเมือง
เชี ยงใหม่ พญาผายูไม่เสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองเชี ยงแสนดังเช่ นพญาคําฟู พระองค์ประทับอยู่ที่
เชี ยงใหม่ อาจเป็ นเพราะอาณาเขตทางตอนบนมี ความเป็ นปึ กแผ่น โดยสร้ างเมืองเชี ยงแสนเพื่อ
ป้ องกัน ศึ ก ฮ่ อ ได้อ ย่ า งเข้ม แข็ง และสามารถผนวกพะเยาได้ ในขณะเดี ย วกัน พญาผายู ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั เมืองเชี ยงของ ในลุ่มนํ้ากก โดยได้อภิเษกกับพระนางจิตราเทวีพระธิ ดาของเจ้า
เมืองเชียงของ
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พญาผายูปกครองเมืองด้วยทศพิศราชธรรม ทรงส่ งเสริ มพระพุทธศาสนา และสร้างวัด
ลีเชียงพระ(วัดพระสิ งห์) ให้เป็ นวัดสําคัญในเมืองเชียงใหม่ การส่ งเสริ มทางด้านพุทธศาสนาในสมัย
นี้ เป็ นการส่ งเสริ มเพื่อวางรากฐานความเจริ ญรุ่ งเรื องพระพุทธศาสนา ที่เจริ ญรุ่ งเรื องอย่างเด่นชัดใน
สมัยพญากือนา
ยุคสอง ยุคสมัยแห่ งความเจริญรุ่ งเรืองของอาณาจักร
ความเจริ ญรุ่ งเรื องของอาณาจักรล้านนา เริ่ มมีพฒั นาการขึ้นอย่างเด่นชัดนับตั้งแต่สมัย
พญากือนา พ.ศ. 1892 -1899และสื บต่อจนถึงสมัยพระเมืองแก้ว พ.ศ. 2039-2069 สมัยรุ่ งเรื องเป็ น
เวลากว่า 170 ปี และความเจริ ญสู งสุ ดในสมัยเจ้าติโลกราช พ.ศ. 1985-2031 ซึ่ งเป็ นยุคทองสู งสุ ด
ของล้านนา ในสมัยนี้อาณาจักรล้านนาแผ่อิทธิพลกว้างขวาง โดยได้เมืองแพร่ เมืองน่านไว้ในอํานาจ
และแผ่อิทธิพลไปยังเมืองต่างจนถึงเขตรัฐฉาน เช่น เมืองเชียงตุง เมืองนาย เมืองสี ป้อ เมืองยองและ
เมื องเชี ยงรุ ้ งในเขตสิ บสองปั นนา ตลอดจนถึ งเมืองหลวงพระบาง ในประเทศลาว สมัยล้านนา
เจริ ญรุ่ งเรื อง มีกษัตริ ยร์ าชวงศ์มงั ราย 6 พระองค์ได้แก่
พญากือนา พ.ศ.1899-1929 ทรงปรกครองบ้านเมืองด้วยทศพิศราชธรรม ทรงเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา จะเห็ นได้ว่าพระองค์ได้อนั เชิ ญพระสมุนเถระจากเมื องสุ โขทัย พ.ศ. 1912
พระพุทธศาสนานิ กายลังกาวงศ์ จากเมืองมอญ ยังดินแดนล้าน และในขณะเดียวกันไปอันเชิญพระ
บรมสาริ ริกธาตุมายังล้านนา อีกทั้งยังสร้างวัดสวนดอกให้เป็ นจําพรรษาแก่พระสุ มณเถระเพื่อใช้
เป็ นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาและได้สร้างเวียงสวนดอกเป็ นเวียงพระธาตุอีกด้วย
พญาแสนเมืองมา พ.ศ. 1929-1945 เมื่อพญากือนาสิ้ นพระชนมพระเจ้าแสนเมืองมาก็
ขึ้นเสวยราชสมบัติสืบมา ท้าวมหาพรหมซึ่ งครองเมืองเชียงรายพระอนุ ชาของพระเจ้ากือนายกทัพ
มาตีเมืองเชี ยงใหม่ แต่ประสบความล้มเหลวพระองค์จึงขอความช่วยเหลือจากพระบรมราชาที่ 1
(ขุนหลวงพะงัว่ ) พ.ศ.1929 ยกทัพเข้ามาตีลา้ นนา โดยเข้าปล้นเมืองลําปางซึ่งไม่ประสบผลสําเร็ จจึง
ล่าถอยกลับไป นับว่าเป็ นครั้งแรกที่อยุธยายกทัพขึ้นมาตีลา้ นนา
พญาสามฝั่งแกน พ.ศ. 1945-1985 ในต้นรัชสมัยของพญาสามฝั่งแกนได้เกิดสงคราม
ทั้งด้านเหนื อและใต้ แต่หลังจากยุติสงครามกับฮ่อบ้านเมืองก็มีความสุ ขตลอดมาพญาสามฝั่งแกน
ถูกยกย่องว่ามีความองอาจกล้าหาญสามารถจัดการบ้านเมืองได้ในขณะที่มีศึกสงคราม แลเป็ นผูน้ าํ
ทหารที่มีความเข้ม แข็ง และทรงจัดระบบการปกครองให้มีระเบียบแบบแผนมาขึ้นคือแต่งตั้งโอรส
เป็ นอุปราชอยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ที่เชียงใหม่เท่ากับลดความสําคัญของเมืองเชียงรายที่มีฐานนะเป็ น
เมืองอุปราช
พญาติโลกราช พ.ศ. 1985-2031 พระเจ้าติโลกราชได้รับการยกย่องให้มีฐานะเป็ นพระ
เจ้าเท่ากับกรุ งศรี อยุธยา ในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่จะยกย่อง พระเจ้าติโลกราชยิ่งกว่ากษัตริ ยอ์ งค์
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อื่น จึ งเรี ยกว่า “พระเป็ นเจ้าติ โลกราช เพื่อชี้ ให้เห็ นถึ งฐานนะอันยิ่งใหญ่เหนื อกษัตริ ยอ์ งค์ไหน
พระองค์ทรงสร้างความมัน่ คงภายในอาณาจักรเป็ นเวลา 10 ปี ได้ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวาง
โดยสามารถยึดเมืองแพร่ เมืองน่านได้ ทางตะวันออกไปถึงเมืองหลวงพระบาง ทางใต้เมืองศรี สัชนา
ลัย เหนือสุ ดเมืองสี ป้อ เมืองนาย เมือไลค่า เมืองยองห้วย
ในสมัยนี้พระเจ้าติโลราชพระองค์มีความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก
ทรงทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนา สนับสนุนคณะสงฆ์นิกายสิ งหล การสนับสนุนนิ กายลังกาวงศ์น้ ี เอง
ทําให้ศาสนามีความเจริ ญรุ่ งเรื อง เป็ นที่เลื่อมใสของผูค้ น นิ กายสี หลเน้นหนักไปทางด้านภาษาบาลี
และปฏิบตั ิตามหลักพระธรรมวินยั ที่ถูกต้อง ทําให้การศึกษาปริ ยตั ิธรรมเจริ ญก้าวหน้าอย่างสู ง จึง
เกิดการสังคายนา
พระไตรปิ ฏกขึ้น ในปี พ.ศ. 2020 ที่วดั มหาโพธาราม เป็ นเวลา 1 ปี จึง
เสร็ จ ซึ่ งนับเป็ นการสังคายนาเป็ นครั้งที่ 8 ของโลก พระไตรปิ ฏกที่ชาํ ระในสมัยนี้ เป็ นหลักปฏิบตั ิ
ของนิกายต่างๆในล้านนาสื บต่อมา
พญายอดเชี ยงราย พ.ศ.2031-2040 หรื อท้าวยอดเมือง โอรสท้าวบุญเรื อง โอรสองค์
เดียวของพระเจ้าติโลกราช พระยอดเชียงรายปกครองบ้านเมืองเป็ นเวลา 8 ปี ไม่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
พญาเมืองแก้ ว พ.ศ. 2039-2069 ทรงเป็ นพระโอรสของพระยอดเชียงรายกับนางโป่ ง
น้อย พระราชกรณี ยกิจในการทํานุ บาํ รุ งบ้านเมือง พระเมืองแก้วทรงก่อกําแพงเมืองลําพูน ด้วยอิฐ
ในปี พ.ศ.2059 หลังจากอยุธยาตีลาํ ปางแตก ในปี พ.ศ. 2059 ต่อมาจึงก่อกําแพงเมืองเชียงใหม่ (ก่อ
ด้วยอิฐ ก่อกําแพงสี่ เหลี่ยมชั้นใน) เหตุที่มีการระดมกําลังก่อกําแพงด้วยอิฐเนื่ องจากช่วงหลังอยุธยา
ให้ปืนใหญ่เข้าโจมตี จึงต้องปรับปรุ งกําแพงให้มีความแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ทรงอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมากและเจริ ญรุ่ งเรื อง ในชิ นกาลมาลีปกรณ์ได้กล่าวถึงพระราชกรณี กิจ
ด้านทํานุ บาํ รุ งพุทธศาสนาของพระเมื องแก้วไว้จาํ นวนมาก ทรงสร้ างวัดและซ่ อมแซมวันเป็ น
จํานวนมาก ดังจะเห็นว่าพระองค์ทรงสร้างวัดบุพพาราม (วัดเม็ง) สร้างวัดศรี สุพรรณ และทรงหล่อ
พระพุทธรู ปขนาดใหญ่ “พระเจ้าเก้าตื้อ” พ.ศ.2059 อีกทั้งพระภิกษุในสมัยพญาเมืองแก้วมีความรู ้สูง
ยิง่ จึงเขียนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นภาษาบาลีเป็ นจํานวนมากและมีชื่อเสี ยงแพร่ ขยาย
ไปยังเมืองต่างๆเช่น ล้านช้าง พม่า พระเมืองแก้วสิ้ นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2068 มีพระชนม์มายุ 44
พรรษา
ยุคสามยุคเสื่ อมและการล่ มสลายของอาณาจักร
ความเสื่ อมของล้านนาเกิดขึ้นปลายสมัยราชวงศ์มงั ราย นับกันตั้งแต่สมัยพระเมืองเกษ
เกล้า ครั้งที่ 1 พ.ศ.2068-2081 ครั้งที่ พ.ศ. 2086-2088 จนกระทัง่ ตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่า ใน พ.ศ.
2101 lสมัยยุคเสื่ อมกิ นเวลา 33 ปี บ้านเมื องในขณะนั้นเกิ ดความวุ่นวาย ขุนนางมี อาํ นาจในการ
แต่งตั้ง และปลดกษัตริ ยล์ งจากตําแหน่งได้ ในยุคนี้มีกษัตริ ยร์ าชวงศ์มงั รายอยู่ 3 องค์ดว้ ยกันคือ
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พญาเมืองเกษเกล้ า ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2068-2081 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2086-2088 พญาเกศ หรื อ
พระเมืองเกศเกล้า ขึ้นครองราชย์ภายหลังที่พญาเมืองแก้วสิ้ นพระชนม์ โดยขุนนางได้ไปเชิญพญา
เมืองเกศขึ้นครองราชย์ เนื่ องจากพญาเมืองเกศอยูเ่ มืองน้อย จึงไม่มีฐานอํานาจในเมืองเชียงใหม่ ใน
การบริ หารราชการแผ่นดินมีอุปสรรค์อย่างมาก เพราะถูกกลุ่มขุนนางต่อต้าน ต่อมาขุนนางได้ปลด
พระองค์ออกจากตําแหน่งโดยส่ งให้ไปปกครองเมืองน้อยตามเดิม ปี พ.ศ. 2081 ขุนนางได้เชิญท้าว
ชายพระโอรสของพระองค์ข้ ึนครองราชย์ในปี พ.ศ. 2081-2086 แต่ครองราชย์ได้เพียง 5 ปี ก็ลูกลอบ
ปลงพระชนม์ ขุนนางก็อนั เชิญพญาเมืองเกศกลับมาขึ้นครองราชย์เป็ นครั้งที่ 2 พ.ศ. 2086-2088 ขึ้น
ครองราชย์ได้เพียง 2 ปี ก็ถูกลอบปลงพระชนม์
พญาซายคํา พ.ศ. 2081-2086
พระนางมหาเทวีเจ้ าจิรประภา พ.ศ.2088 -208818
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช พ.ศ. 2089-2091 เป็ นพระราชโอรสของพระเจ้าโพธิ สาลแห่ ง
ล้านช้าง พ.ศ.2063-2091 กับนางยอดคําทิพย์ธิดาของพญาเมืองเกษเกล้า พระเจ้าไชยเชษฐามีสิทธิ
ธรรมเนื่ อ งจากสื บ เชื้ อ สายราชวงศ์ม ัง ราย ได้รั บ การสนับ สนุ น ขุน นางเมื อ งเชี ย งใหม่ ใ ห้ ข้ ึ น
ครองราชย์อาณาจักรล้านนาถึง 2 ปี หลังจากพระบิดาสิ้ นพระชนม์ พระองค์ก็กลับขึ้นไปครองราชย์
ที่ลา้ นช้างแทนพระบิดา หลังจากนั้นล้านนาว่างกษัตริ ยถ์ ึง 5 ปี ช่วงนี้เกิดกลียคุ ทั้งสงครามกลางเมือง
บ้านเมืองแตกแยก
ท้ าวแม่ กุ พ.ศ. 2094-2107 กษัตริ ยล์ า้ นนาลําดับที่ 17 ของราชวงศ์มงั ราย โดยท้าวแม่กุ
มาจากเมืองนายโดยการเชิญของขุนนาง ท้าวแม่กุแก้ไขการขาดอํานาจที่เมืองเชียงใหม่ จึงนําเอาขุน
นางใกล้ชิดมายังเมืองเชี ยงใหม่ดว้ ย ขุนนางที่ติดตามคงสร้างความไม่พอใจให้แก่ขุนนางท้องถิ่น
เพราะมีการอ้างว่าขุนนางเมืองนายใช้จารี ตเงี้ยว และท้าวแม่กุเชื่ อจารี ตเงี้ยวด้วย ทําให้บา้ นเมือง
เสื่ อม เมื่อล้านนาตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าท้าวแม่กุยงั ครองเมืองต่อไปจนกระทัง่ ท้าวแม่กุถูกจับไป
อยู่พม่า พ.ศ.2107 เพราะไม่ให้ความร่ วมมือในราชการสงคราม หลังจากนั้นพระเจ้าบุเรงนองได้
แต่งตั้งให้พระนางวิสุทธิเทวี เชื้อสายราชวงศ์มงั รายดูแลบ้านเมือง19
ล้านนาเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยาม พ.ศ.2317-2442
18

กรรณิ การ์ วิมลเกษม, อักษรฟักขามทีพ่ บในจารึกภาคเหนือ, พิมพ์ครั้งที่ 2
(นครปฐม:แผนกบริ การกลาง สํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม, 2517), 10.
19
สรัสวดีอ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ:บริ ษทั อัมริ นทร์พริ้
นติ้ง กรุ๊ พจํากัด, 2544), 204-207.
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ประวัติศาสตร์ ลา้ นนาในสมัยเมืองประเทศราชของราชอาณาจักรสยาม เริ่ มในพ.ศ.
2317 เมื่อผูน้ าํ ท้องถิ่นเข้าสวามิภกั ตร์ ต่อพระเจ้ากรุ งธนบุรี จนถึงราวปี พ.ศ.2442 ในสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้จดั ตั้งการปกครองแบบฆลฑลเทศาภิบาล
“ฆลฑลพายัพ” จึงยกเลิกฐานะเมืองประเทศราชลง เมืองต่างๆในล้านนาเป็ นเมืองประเทศราชของ
ราชอาณาจักรสยามดํารงสถานะเป็ นรัฐบาลท้องถิ่นปกครองตามจารี ตล้านนา เพราะความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ทําให้ราชอาณาจักรสยามถือว่าล้านนานั้นเป็ นดินแดนต่างชาติต่างภาษา โดยรัฐบาล
กลางที่กรุ งเทพฯ ให้เจ้าเมืองล้านนาเป็ น “เจ้าเมืองประเทศราช” ส่ วนชาวเมืองต่างๆในล้านนาถือว่า
“เจ้าหลวง” มีฐานะเป็ นกษัตริ ยห์ รื อเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน จากหลักฐานทางด้านจารึ กปรากฏคําว่า
พระเจ้าแผ่นดิน ในจารึ กพระบรมธาตุจอมทอง เรี ยกพญาหลวงวิชิรปราการ(พญาจ่าบ้าน) เจ้าเมือง
เชียงใหม่ ว่า “เจ้าแผ่นดินเชียงใหม่
การฟื้ นม่ านและการเข้ าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้ ากรุงธนบุรี
การฟื้ นม่าน หมายถึงการต่อต้านพม่า ภายใต้การปกครองของพม่าระหว่าง พ.ศ.21012107 กินเวลาถึงสองร้อยกว่าปี ชาวล้านนาก่อกบฏอย่างต่อเนื่อง การฟื้ นม่านนั้นเริ่ มทําอย่างจริ งจัง
ในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 23-24 โดยกลุ่มคนที่ต่อต้านนั้นมีอยู่สองกลุ่มคือ กลุ่มที่ต่อต้านอย่างโดด
เดี่ยวโดยกลุ่มผูน้ าํ ไม่ได้ร่วมมือกันมีการแย่งชิงอํานาจกันอย่างแพร่ หลาย กลุ่มที่สองกําลังต่อต้าน
พม่าโดยกําลังสนับสนุ นจากกรุ งธนบุรี นําโดยพญาจ่าบ้าน (บุญมา) และเจ้ากาวิละ ผูน้ าํ ล้านนาที่
สามารถขับไล่พม่าออกไปได้ นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของสัมพันธภาพระว่างล้านนากับกรุ งสยาม เพื่อ
ช่วยกวาดต้องพม่าออกจากดินแดนล้านนาจนหมดสิ้ น ใช้เวลาเกือบสามสิ บปี จึงประสบผลสําเร็ จ
ในปี พ.ศ. 2347 แล้วได้แต่งตั้งพญาจ่าบ้านเป็ น พญาหลวงวชิ รปราการกําแพงเพชร ครองเมือง
เชียงใหม่ พระเจ้ากาวิละครองเมืองลําปาง ส่ วนน้องพระเจ้ากาวิละอีก 6 คนช่วยราชการในเมือง
ลําปาง โดยมีเจ้าน้อยธรรมลังกาเป็ นอุปราช เจ้าบุญมาเป็ นเจ้าราชวงศ์ เจ้าเจ็ดต้นได้ร่วมมือป้ องกัน
เมืองลําปางให้รอดพ้นจากพม่าอย่างเข้มแข็ง ขณะที่เมืองเชียงใหม่ถูกยึดครองสําเร็ จ เมืองลําปางจึง
เป็ นแหล่งที่มนั่ สําคัญในการต่อต้านพม่าของฝ่ ายไทย
การฟื้ นฟูล้านนาของเจ้ าเจ็ดตน
พระเจ้ากาวิละได้รับตําแหน่ งเป็ นเจ้าเมืองเชี ยงใหม่ใน ปี พ.ศ. 2325 แต่ในขณะนั้น
เชี ยงใหม่เป็ นเมืองร้าง จึงทําให้การฟื้ นฟูเมืองเชี ยงใหม่เป็ นการยาก เนื่ องจากกําลังคนขาดแคลน
อย่างหนัก พระเจ้ากาวิละจึงได้รวบรวมคนจากลําปาง 300 คน แล้วมารวบรวมไพร่ พลของพญาวชิร
ปราการ (จ่าบ้าน) บริ เวณวังสะแกง 700 คน รวมกันทั้งหมด 1000 คน ไปตั้งมัน่ ที่เวียงป่ าซางโดย
พญากาวิละสร้างเวียงป่ าซางในปี่ พ.ศ. 2325 ให้เป็ นเมืองชัว่ คราว
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พญากาวิละตั้งเวียงอยูป่ ่ าซางใช้เป็ นที่ “เก็บฮอมตอมไพร่ ” นับแต่ พ.ศ 2325 ถึง พ.ศ.
2339 เป็ นเวลา 14 ปี จึงกลับไปฟื้ นฟูและตั้งเมืองเชียงใหม่ใด้ พระเจ้ากาวิละมีนโยบายจํากัดพม่า
ออกไปให้หมดสิ้ น สร้างความแข้มแข็งให้แก่ลา้ นนา พระเจ้ากาวิละมีส่วนที่สาํ คัญอย่างยิ่งในการ
ฟื้ นฟูลา้ นนา เพราะได้รวบรวมพลเมืองในดินแดนทางตอนเหนือและบริ เวณสองฝั่งแม่น้ าํ สาระวิน20
ซึ่ งประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพนั ธ์หลายเชื้ อชาติได้แก่ ไทใหญ่ ไทยอง ไทลื้อ ไทเขิน ลัวะ ยาง ข่า
และกลุ่มอื่นเข้ามาเป็ นพลเมืองล้านนา นักประวัติศาสตร์ เรี ยกสมัยพระเจ้ากาวิละว่า “ยุคเก็บผักใส่
ซ้า เก็บข้าใส่ เมือง”21
ในสมัยยุคราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนปกครองล้านนามีกษัตริ ยป์ รกครองอยู่ 9 พระองค์ คือ พระ
เจ้ากาวิละพ.ศ. 2325-2356 พญาธรรมลังกา พ.ศ. 2358-2364 พญาคําฟั้น พ.ศ. 2366-2368 พญาพุทธ
วงศ์ พ.ศ 2369-2389 พระเจ้ามโหรประเทศ พ.ศ. (พญามหาวงศ์) พระเจ้ากาวิโรรสสุ ริยวงศ์ พ.ศ.
2399-2413 พระเจ้าอินทวิชยนนท์ พ.ศ. 2416-2439 เจ้าอินทวโรรสสุ ริยวงษ์ พ.ศ. 2444-2452 พลตรี
เจ้าแก้วนวรัตน์ พ.ศ.2454-2482
การเมื อ งการปกครองเมื อ งประเทศราชของอาณาจัก รสยาม ล้า นนาถื อ ได้ว่า เป็ น
ดินแดนต่างชาติต่างภาษา มีวฒั นธรรมแตกต่างจากกรุ งสยาม จึงกําหนดเป็ นเขตให้จดั การปกครอง
ตนเองตาจารี ต ท้อ งถิ่ น รั ฐ บาลกลางที่ ก รุ ง เทพฯเป็ นที่ ท ราบและตะหนัก ถึ ง ความยิ่ง ใหญ่ ข อง
อาณาจัก รอิ สระในอดี ต ดังนั้นเมื องต่ างๆในล้านนามี ฐานะเป็ นรั ฐบาลท้องถิ่ นปกครองตนเอง
ภายใต้แนวคิ ดดังกล่ าว ล้านนาจึ งอาศัย โครงสร้ างเดิ มของท้องถิ่ น ที่ เคยปฏิ บตั ิ กันมาได้แก่ ใช้
กฏหมายมังรายศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่อเมืองที่จะมี ความช่ วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ร่ ว มกัน แก้ไขปั ญหาทุ ก อย่างด้ว ยตนเอง โดยรั ฐ บาลกลางไม่ มีส่ว นเกี่ ย วข้อ งเลย และทางด้า น
เศรษฐกิจผลประโยชน์ตกอยูก่ บั ท้องถิ่น รัฐบาลเจ้าหลวงสามารถเรี ยกเก็บส่ วยข้าว ส่ วยแรงงาน ขึ้น
ยุง้ ฉางหลวง และแบ่งปั นให้กบั เจ้านายและขุนนาง การค้าขายของเจ้านายสามารถดําเนินการได้โดย
ไม่ผา่ นรัฐบาลกลาง
ต่ อ มาใน พ.ศ. 2442-2476
การปรกครองแบบฆลฑลเทศาภิ บ าล ได้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่ในระบอบการเมืองการปกครองในล้านนา คือ การที่รัฐบาลกลางมีนโยบาย
รวบรวมหัวเมืองประเทศราชเข้าสู่ ศูนย์กลางที่กรุ งเทพฯ เป็ นผลทําให้ โครงสร้างของจารี ตท้องถิ่น
ล้านนาทุกๆด้าน ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ ที่ปฏิบตั ิสืบต่ อกันมาหลายร้ อยปี สิ้ นสลายลง การปฏิ รูปการ
20

สุ รพล ดําริ ห์กลุ , แผ่ นดินล้านนา (กรุ งเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 52.
21
สรัสวดีอ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อัมริ นทร์
พริ้ นติ้ง กรุ๊ พจํากัด, 2544), 259-265.

23
ปกครองล้านนาเป็ นการแทรกอํานาจจากรัฐบาลกลางของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
อํานาจของพระองค์ได้เพิ่มขึ้นตามลําดับ ขณะที่อาํ นาจท้องถิ่นได้ลดลงเป็ นอย่างมากและสิ้ นสุ ดลง
อย่างสิ้ นเชิง ผลการปฏิรูปทําให้สถาบันกษัตริ ยม์ ีอาํ นาจที่แท้จริ งเป็ นครั้งแรก
ต่อมาการปกครองเมืองเชียงใหม่ในช่วง พ.ศ. 2468-2476 เป็ นการปรับปรุ งช่วงสุ ดท้าย
ก่ อ นการยกเลิ ก ระบบการปกครองแบบฆลฑลเทศาภิ บ าลได้เ ริ่ ม เมื่ อ ในสมัย พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 7 ขึ้นครองราชย์ ทรงยกเลิกระเบียบแบบแผนต่างๆ ที่จดั ขึ้นในช่วง
2458- 2468 ทรงยุบเลิกตําแหน่งที่ไม่เหมาะสมในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า เช่นยุบฆลฑลมหาราฏร์เข้า
กับฆลฑลพา ยัพยุบเลิกตําแหน่ งเสนาทั้ง 6 ซึ่ งว่างมานานแล้วและทรงดําเนิ นนโยบายยกเลิก
ตําแหน่งเจ้าเมืองโดยเด็ดขาดซึ่ งกําหนดว่านับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2469 เป็ นต้นไป หากตําแหน่งเจ้าเมือง
ใดว่างลงจะไม่โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขึ้นอีก ส่ วนเจ้าเมืองที่มีชีวิตอยูก่ ็ให้เงินเดือนจนถึงแก่อสัญกรรม
ซึ่งพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าเมืองประเทศราชเชียงใหม่เป็ นเจ้าหลวงคนสุ ดท้าย และหลังจากคณะราช
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้ยกเลิกระบอบการปกครองฆลฑลเทศาภิบาล ลงใน พ.ศ.
2476 ฆลฑลพายัพจึงสลายตัว ส่ วนเมืองเชียงใหม่ซ่ ึ งเคยเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในอดีต
ก็มีฐานะเป็ นเพียงจังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆสื บมาจนถึงปัจจุบนั

บทที่ 3
การนับถือพระพุทธศาสนา และการสร้ างพระพุทธรู ปในล้านนา
การนับถือพระพุทธศาสนารากฐานทางวัฒนธรรมล้ านนา
ดินแดนล้านนาในอดีตได้ปรากฏเรื่ องราวและประวัติความเป็ นมาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจะเห็นได้จากอาณาจักรแรกที่มีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดในดินแดน
ล้านนาคือ หริ ภุญไชย เมื่อแรกเริ่ มสถาปนาขึ้นนั้นจะเห็ นได้ว่าพระนางจามเทวี ซึ่ งขึ้นมาจาก
เมืองละโว้น้ นั เป็ นผูน้ าํ เอาพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ เป็ นแห่ งแรกเรื่ องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใน หริ ภุญไชยนี้ ได้ถูกนํามาเรี ยบเรี ยงไว้โดยรวบรวมจากตํานาน
ต่างๆโดยพระสมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพระยา วชิ รญาณวโรรส1 ได้ทรงพระราชนิ พนธ์ไว้และใน
จามเทวีวงศ์ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เอาไว้เช่นกันพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอยูบ่ นแผ่นดินล้านนา
มาเป็ นเวลาอันช้านานแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะมีถิ่นกําเนิ ดในแถบประเทศตะวันออกกลางหรื อ
ประเทศอิ นเดี ย แต่ก็มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมาโดยลําดับนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 6 เป็ นต้นมาด้วย
ความศรั ทธาของประชาชนส่ วนใหญ่ ที่ยึดมัน่ ต่ อองค์พระรั ตนตรั ยเป็ นเหตุให้พระพุทธศาสนา
เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นรากฐานแห่ งวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมและศิลปกรรมของล้านนาตั้งแต่โบราณ
จนถึงปั จจุบนั
พระพุทธศาสนาในล้านนาที่ปรากฏเป็ นหลักฐานอยูใ่ นรู ปของ “ตํานาน” ซึ่ งตํานาน
เป็ นเรื่ องเล่าสื บต่อกันมาแล้วได้รับการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในภายหลังซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
นิ ทานพื้นถิ่นแม้จะถูกบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วก็ตามแล้วสื บทอดต่อๆมาเป็ นการบันทึก
ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด2
การเขียนตํานานเกิดขึ้น เพราะได้รับอิทธิ พลการเขียนประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา
จากลังกาโดยพระภิกษุชาวเชียงใหม่ที่ได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาจากลังกาเมื่อปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 จึงได้นาํ แนวคิดการเขียนตํานานของลังกามาด้วยโดยเฉพาะคัมภีร์มหาวงศ์อนั เป็ น
ต้นแบบสําคัญของการเขียนตํานานพระพุทธศาสนาเถรวาทในล้านนาและมีคมั ภีร์ที่สาํ คัญต่อมาคือ
ตํานานมูลศาสนา ชินกาล มาลีปกรณ์และตํานานจามเทวีวงศ์
1

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระองค์ที่ 10 แห่งกรุ งรัตนโกสิ ทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 6
2
สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อมริ นทร์บุค๊ เซ็นเตอร์
จํากัด, 2539), 6.
24
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พระพุทธศาสนารุ่ นแรกที่มีเนื้อหาเป็ นประวัติศาสตร์ แบบสากลของพระพุทธศาสนา
โดยเนื้ อหาของในตํานานแบ่ งออกเป็ นสองช่ ว งคือช่ วงแรกเป็ นการกล่ าวถึ งพุทธประวัติต้ งั แต่
บํา เพ็ ญ บารมี เ ป็ นพระโพธิ สั ต ว์ ป รารถนาจะเป็ นพระพุ ท ธเจ้ า และหลั ง จากปริ นิ พ พาน
พระพุทธศาสนาได้รับการอุ ปถัมภ์โดยพระเจ้าอโศกมหาราช และพระพุทธศาสนาได้เ ข้ามาสู่
ล้านนา ช่วงที่สองจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นอธิบายความเป็ นมาของกษัตริ ยร์ าชวงศ์ทอ้ งถิ่น
โดยมี พ ระพุ ท ธศาสนาเป็ นแกนของเรื่ อ งแต่ ก็ จ ะเน้น เป็ นพิ เ ศษสํา หรั บ กษัต ริ ย ์ที่ เ ป็ นเอกอัค ร
ศาสนูปถัมภกโดยกล่าวถึงพระกรณี กิจทางพระพุทธศาสนาอย่างละเอียด
หลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของล้านนาสมัยหริ ภุญไชยจะเห็นว่านับตั้งแต่พระ
นางจามเทวีนาํ พระพุทธศาสนามาวางรากฐานบนดินแดนล้านนาที่หริ ภุญไชยเป็ นแห่ งแรก ทรงนํา
พระเถระ ๕๐๐ รู ปจากเมืองละโว้มาด้วย ตํานานมูลศาสนากล่าวว่า
“พระนางทรงสร้างกุฎีวิหารทั้งหลายให้เป็ นที่อยู่แห่ งชาวเจ้าทั้งหลาย 500 องค์ ที่มา
ด้วยกับพระนาง แต่เมืองละโว้โพ้นพระนางก็ทรงอุปัฏฐากเจ้าไท ทั้งหลายด้วยจตุปัจจัยสักการะ
คารวะทุกวันมิได้ขาด”3
การที่กษัตริ ยร์ างวงศ์จามเทวีส่งเสริ มพระพุทธศาสนาให้เจริ ญรุ่ งเรื องทําให้อาณาจักร
หริ ภุญไชยเป็ นศูนย์กลางสําคัญของพระพุทธศาสนานิ กายเถรวาทสื บต่อกันเป็ นเวลานานนับจาก
ราวพุทธศตวรรษที่ 14 เป็ นต้นมาจนถึงสมัยราชวงศ์มงั ราย (พ.ศ.1804 -2101) เมื่อพระญามังรายทรง
ตีเมืองหริ ภุญไชยสําเร็ จก็ไม่ประทับที่เมืองหริ ภุญไชยทรงอ้างว่า อยูไ่ ม่ได้เพราะเป็ นเมืองแห่ งพระ
ธาตุ หลังจากที่พระญามังรายทรงสร้างเมืองเชี ยงใหม่ให้เป็ นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครอง
พระองค์กใ็ ห้เมืองหริ ภุญไชยมีฐานะเป็ นเมืองพระศาสนาที่กษัตริ ยแ์ ห่ งล้านนาเชียงใหม่จะต้องทํานุ
บํารุ งวัดพระธาตุหริ ภุญไชยอยูเ่ สมอ
พุทธศตวรรษที่ 20 เป็ นยุคทองของล้านนาในยุคนี้มีการทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนาเป็ น
อัน มากตั้ง แต่ รั ช สมัย พระญากื อ นาธรรมิ ก ราช กษัต ริ ย์ล ้า นนาลํา ดั บ ที่ 6 ทรงเลื่ อ มใสใน
พระพุทธศาสนา เหตุการณ์ สําคัญคือการรับพระพุทธศาสนานิ กายลังกาวงศ์จากสุ โขทัยโดยทรง
อาราธนาพระสุ มนเถรเดิ นทางจากเมืองสุ โขทัย ในพ.ศ.19124 พระสมุนเถรเดิ นทางจากสุ โขทัย

3

พระพุทธพุกาม, ตํานานมูลศาสนา (กรุ งเทพฯ : สํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี , 2518),

4

ตํานานพระธาตุดอยสุ เทพ, (พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2510), 49.

140.
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พร้อมทั้งอัญเชิญพระบรมสารี ริกธาตุมาด้วย5พระสมุนเถรจําพรรษาที่วดั พระยืนในเมืองหริ ภุญไชย
พระญากื อนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระสมุนเถรมากเนื่ องจากมีความเชื่ อว่าพระภิกษุฝ่ายอรัญญ
วาสี เป็ นผู ้ที่ รู้ ซ้ ึ งในพระพุ ท ธศาสนาและถื อ กั น ว่ า พระพุ ท ธศาสนา นิ ก ายลั ง กาวงศ์ เ ป็ น
พระพุทธศาสนาที่บริ สุทธ์เพราะทําสังฆกรรมถูกต้องมาตั้งแต่สมัยโบราณดังนั้นพระญากื อนาจึง
อาราธนาพระนิกายเดิมอันนับถือสื บเนื่องมาจากสมัย พระนางจามเทวีให้บวชใหม่ถึง 8400 รู ป6ทรง
เป็ นผูส้ ร้างวัดบุปผารามสวนดอกไม้และสถาปนาพระธาตุบนดอยสุ เทพแล้วประดิษฐานพระบรม
สารี ริกธาตุในวัดทั้งสองแห่ งนี้
ในสมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริ ยล์ า้ นนาลําดับที่ 10 ราชวงศ์มงั รายพระพุทธศาสนามี
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง พระองค์ทรงเลื่อมใสและทํานุ บาํ รุ งพระพุทธศาสนา ทรงสนับสนุ นพระสงฆ์
นิกายสี หล7โดยพระองค์ทรงอาราธนาพระมหาเมธังกรเป็ นมหาสวามีและพระองค์ผนวชชัว่ คราว ณ
วัดป่ าแดงมหาวิหารอีกด้วย พระเจ้าติโลกราชทรงส่ งเสริ มการศึกษาเล่าเรี ยนทางพระปริ ยตั ิธรรม
ทรงยกย่องพระภิ กษุที่มีความรู ้ แตกฉานในพระไตรปิ ฎกพระภิ กษุในสมัยนั้นจึ งมีความรู ้ สูงที่ มี
ชื่อเสี ยง เช่น พระธรรมทิน พระญาณกิตติเถร พระสิ ริมงั คลาจารย์
จากการที่พระภิกษุลา้ นนา มีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีและพระไตรปิ ฎกอย่างสู งและ
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมอย่างลึกซึ้ งจึ งเกิดการสังคายนาพระไตรปิ ฎกขึ้นใน พ.ศ.20208ที่วดั โพ
ธารามมหาวิหาร ใช้เวลา 1 ปี จึ งสําเร็ จซึ่ งนับเป็ นการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 8 ของโลก
5

ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่ าแดง (เชียงใหม่: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 9-10
6
นิกายสี หล หรื อลัทธิป่าแดงหรื อลังกาวงศ์ใหม่ เป็ นคณะสงฆ์รุ่ นล่าสุ ดที่เข้ามาเผยแพร่
พระพุทธศาสนาในล้านนา มีพระญาณคัมภีร์เป็ นหัวหน้าเข้ามาเชียงใหม่ใหม่ในสมัยพระญาสามฝั่ง
แกนเหตุที่เกิดนิ กายสี หลนั้น เป็ นผลมาจากการเผยแพร่ ลทั ธิ ลงั กาวงศ์ของพระสุ มนเถระ ซึ่ งทําให้
เกิดการตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนากันอย่างกว้างขวางและนําไปสู่ แนวคิดของศาสนาที่บริ สุทธิ์
ของภิกษุชาวล้านนาต้องการพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามพระธรรมวินยั จึงมีการเดินทางไปศึกษา
และอุ ปสมบทใหม่ที่ศรี ลงั กาโดยตรง หลักจากกลับมาถึ งเชี ยงใหม่ก็เผยแพร่ หลักการและแนว
ปฏิบตั ิออกไปอย่างกว้างขวางในลักษณะที่มีความขัดแย้งกะนิ กายรามัญ (วัดสวนดอก) นิ กายสี หล
และนิกายรามัญขัดแย้งกันหายสิ บปี จนถึงสมัยพระเมืองแก้วจึงยุติลง
7
รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ , 114.
8
สมเด็จกรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “ลักษณะการปกครอง
ประเทศสยามแต่โบราณ” ในประวัติศาสตร์ การเมือง, 25.
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พระไตรปิ ฎกที่ชาํ ระสมัยพระเจ้าติโลกราชถือเป็ นหลักปฏิบตั ิของพระสงฆ์นิกายต่างๆในล้านนาสื บ
มา
ความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้ านนาก่ อนการนับถือพุทธศาสนา
ก่ อ นที่ ช าวไทยจะรั บ นับ ถื อ พระพุท ธศาสนาสั น นิ ษ ฐานว่ า เดิ ม คงจะนับถื อ ผีห รื อ
วิ ญ ญาณ 9คนในล้า นนาก็น่ า จะมี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน ถึ ง แม่ ว่า ไม่ ป รากฏในหลัก ฐานที่ ชัด เจน
เกี่ยวกับลักษณะความเชื่อดั้งเดิมของคนล้านนาก่อนการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็ นเช่นไร
แต่ก็สามารถศึกษาได้จากลักษณะของความเชื่อดั้งเดิมที่ยงั คงปรากฏอยูแ่ ม้ว่าจะนับถือพุทธศาสนา
แล้ว หรื ออาจศึ ก ษาได้จากความเชื่ อดั้ง เดิ มของตนอยู่เ ช่ น พวกไทยดํา 10และลัก ษณะความเชื่ อที่
คล้ายคลึงกันของกลุ่มชนชาติไทยที่เข้ามาตั้งอาณาจักรในดินแดนสุ วรรณภูมิ
ลักษณะความเชื่อของชนชาติไทยหลายกลุ่มมีความเชื่อคล้ายคลึงกันคือการนับถือผีเจ้า
ที่เจ้าทาง
ชึ่ งเรี ยกว่า “เสื้ อ” และผีบรรพบุรุษเรี ยกว่า “ดํ้า” นอกจากนี้ ยงั เชื่ อถือเทวดาที่เป็ น
บรรพบุรุษดั้งเดิมของตนคือ พญาแถน หรื อปู่ แถน ย่าแถน หรื อปู่ เยอ ย่าเยอ และเชื่อว่าพวกตนรับ
เชื้อสายมากจากพวกแถน
ลักษณะความเชื่ อเหล่านี้ ได้ปรากฏในวรรณกรรมและขนบประเพณี ของชนชาติไท
หลายกลุ่ม เช่น วรรณกรรมเรื่ องพระยาเจืองหรื อท้าวฮุ่งหรื อเจื๋อง ในวรรณกรรมเรื่ องนี้กล่าวถึงการ
เซ่ น ผีด้ าํ ผีเสื้ อเมืองนอกจากนี้ ยงั กล่าวถึงเทวดาอารักษ์หน้าเมืองซึ่ งหน้าจะเป็ นความเชื่อความคิด
ของอินเดียผสมกับชนพื้นเมือง โดยเฉพาะชนชาติลวั ะเรื่ องเสาสะก้างความเชื่อนี้ มีอยู่ก่อนแล้วจึง
ผสมกับความเชื่อเรื่ องเทวดา พระอินทร์ ของอินเดียในระยะหลัง

9

ปั จจุบนั อยู่ในเวียดนานตอนเหนื อ พวกไทดํายังไม่รับนับถือพระพุทธศาสนายังคง
รักษาความเชื่อทางศาสนา ดั้งเดิมของไทยอยูม่ าก
10
พญาแถนซึ่ งเปนเทวดาบนสวรรค์ที่มีอาํ นาจดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลมี
อํานาจเหนื อธรรมชาติ จิ ตร ภูมิศกั ดิ์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับเรื่ องแถน มีหลักฐานชัดเจนอยู่ใน
วรรณคดี ลา้ นช้างโบรารว่า พวกที่อยู่เหนื อขึ้นไปเป็ นพวกแถนพวกแมนทั้งสิ้ น พวกไทใหญ่อยู่
เหนื อเมืองแมน (เดียนเบียนฟู) ขึ้นไปเคยมีคติเชื่อว่าตนเป็ นพวกแถน เป็ นคนชนชั้นสู งกว่าคนทาง
ใต้ซ่ ึ งเปนพวกผีฟ้า (แถน : เทวดาบนสวรรค์ , ผี้ฟ้าเทวดาบนพื้นโลก) ด้วยเหตุน้ ี บรรดาเจ้าเมือง
ต่างๆของไทยทางเหนื อสุ ดที่ปรากฏในวรรณคดีเท้าฮุ่งขุนเจืองของล้านช้าง จึงมีชื่อแถนแทบทั้งสิ้ น
เช่นแถนลอ เมืองกาหลง, แถนดํา แถนโกไก ฯลฯ

28
เรื่ องขุนเจืองที่เป็ นวีรบุรุษของคนไทยหลายกลุ่มจนไม่สามารถจะระบุได้ว่าเรื่ องนี้เริ่ ม
ออกมาจากกลุ่มไหนก่ อนแต่การที่ชื่อนี้ ปรากฏอยู่ในตํานานพื้นเมื องของคนไทยกลุ่มต่างๆย่อม
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กนั ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณกาลจนมีความเชื่อถือใน
วีรบุรุษเดียวกัน
นอกจากเรื่ องของพระยาเจืองหรื อเท้าฮุ่งที่กล่าวถึงการบูชาผีบรรพบุรุษและผีประจํา
เมืองของคนไทยกลุ่มต่างๆทางตอนเหนือแล้วยังมีหลักฐานเกี่ยวกับการนับถือผีก็ยงั ปรากฏในกลุ่ม
คนไทยในอาณาจักรสุ โขทัย ดังปรากฏในศิลาจารึ กสมันสุ โขทัยหลักที่ 8 จารึ กวัดมหาธาตุ พ.ศ.
1935 ได้จารึ กคําสาบานระหว่าพระยาไสลือไทยกับกษัตริ ยแ์ ห่งรัฐข้างเคียงโดยอ้างดํ้าพงศ์เป็ นพยาน
ดังนี้
“ .........แลแม้ผูใ้ ด บ่อ ชื่ อไซร้ ให้ผีมนั ทั้งเสื้ อใหญ่ เขาภูคา เขาผาดาน แฝงแม่พระ
ศักดิ์ พระศอ เสื้ อทานอ้างทาน ปูขระมื่น หมื่นห้วยแสนตง ทั้งปู่ เจ้าพระแพงเขายันยง พระศรี มีบาง
พระศักดิ์อารักษ์ทุกแห่งแต่งตาดู สองปู่ หลายรักกันมิผใู ้ ดบ่อซื่อจุ่งผีฝงู นี้หกั ก้าวน้าวคออย่าเป็ นพญา
เถิงเถ้า......”11
คําสาบานในศิลาจารึ กหลักนี้ ยังมีตอนต้นที่อา้ งถึงบรรพบุรุษมากมายเช่นผีปู่ผาคําปู่
ขนจิตขนจอด ปู่ พญาศรี อินทราทิตย์ ปู่ พญายาน ปู่ พญารามราช ปู่ พญาเลอไทย ปู่ พญางัวนําถม ปู่
พญามหาธรรมราชา พ่องําเมือง พ่อเลอไทย
ดั้งนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติไทยหลายกลุ่มวางอยูบ่ นรากฐาน
ของผีบรรพบุรุษและผีเสื้ อเมือง หรื อผีหลักเมืองคนในล้านนาก็เช่นเดียวกัน ความเชื้ อดังกล่าวได้
ปรากฏมากมายในขนบธรรมเนี ยมประเพณี 12และวิธีการดําเนิ นชีวิตสะท้อนให้เห็นความเชื่อดั้งเดิม
ถึงแม้วา่ จํารับนับถือพุทธศาสนาจากการศึกษาเอกสารตํานานประวัติศาสตร์ ได้ช้ ีให้เห็นผลผลิตที่มี
คุณค่าความหมายอันเป็ นสัญลักษณ์ของสังคมเรื่ องราวในเอกสารดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นค่านิยม
คติ ความเชื่ อของสังคมนั้น จากแง่ มุมของท้องถิ่ น และพื้น บ้า นพื้นเมื องก่ อนสถาปนาอาณาจัก ร

11

ประเพณี ประจําปี เดือน 8 เหนือ ( เดือนมิถุนายน) มีประเพณี เลี้ยงผีปยู่่ าตายาย
ประเพณี ฟ้อนผีมดผีเม็ง ประเพณี เลี้ยงผีขนุ นํ้าและยังมีประเพณี ทอ้ งถิ่นอีกมากมายเช่นการเลี้ยงผีปผีู่
ย่า และการบูชาเสาอินทขีลในเมืองเชียงใหม่
12
ความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ ความเชื่อในจารี ตที่ปฏิบตั ิกนั มา ถ้าไม่
กระทําจะเกิดอาเพศ ความเชื่อเรื่ องผิดผีเป็ นการกระทําไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ เช่น ผิดป่ า ผิดบ้าน
ผิดเมือง

29
ล้านนาในพุทธศตวรรษที่1013ชุ มชนต่างๆตามแถบลุ่มแม่น้ าํ โขง กก แม่น้ าํ อิง และแม่น้ าํ ปิ งเป็ น
ชุมชนที่มีความสัมพันธ์กนั แบบเครื อญาติแต่ละชุมชนต่างก็มีตาํ นานปรัมปราเล่าความเป็ นมาของ
ตัวเองเกี่ยวกับบรรพบุรุษและสถานที่ที่ติดตัวมาตั้งหลักแหล่งชุมชนเหล่านี้ ต่างก็นบั ถือผีบรรพบุรุษ
และเจ้า ที่ เ จ้า ทางแต่ ล ะชุ ม ชน การยกย่อ งบรรพบุ รุ ษ การบู ช าผีป ระจํา เมื อ งและอํา นาจเหนื อ
ธรรมชาติ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ ยอมรั บกันในตํานานทั้งสิ้ น ความเชื่ อดั้งเดิ มได้ขยายตัวออกไปและมี
บทบาทต่อความเชื่อของชุมชนอย่างกว้างขวางนอกจากจะเป็ นการยอมรับอํานาจเร้นลับของสิ่ งศักดิ์
สิ ทธ์ปัจจัยสําคัญที่มีส่วนขยายความเชื่อดั้งเดิมคือการพัฒนาการทางการเมืองที่อาศัยลัทธิ ความเชื่อ
ทางศาสนาชุมชนต่างๆได้พฒั นาเป็ นหน่วยการเมืองในระยะแรกเกิดขึ้นโดยอาศัยข้ออ้างในอํานาจ
เหนื อธรรมชาติ สิทธิ ธรรมในการปกครองของผูน้ าํ ชุ มชนจะมีส่วนสัมพันธ์กบั ผีบรรพบุรุษและ
ผีเสื้ อเมืองซึ่ งเป็ นแหล่งอํานาจสู งสุ ดผูน้ าํ ชุมชนตามปี มีการบันทึกไว้ในตํานานและประวัติศาสตร์
ชี้ให้เห็นเรื่ องราวของกลุ่มคนที่นบั ถือกันฉันญาติเคารพเลื่อมใสและยอมรับผูน้ าํ ทางวัฒนธรรมหรื อ
วีรบุรุษชุมชนคนเดียวกัน เช่น ชุมชนที่นบั ถือลาวจงหรื อลวะจังกราชเป็ นต้นตระกูลของตนตั้งหลัก
แหล่งอยู่เชี ยงแสนบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ สาย ชุ มชนที่นบั ถือขุนเจืองอยู่เมืองพะเยาบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ อิง14
ดังเช่นในสมัยพระญามังรายได้อา้ งสิ ทธิธรรมเหนือดินแดนโดยอ้างบรรพบุรุษซึ่ งปรากฏในตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม่ดงั นี้
“........แม้เขาเป็ นเชื้อชาติแต่ปู่หม่อนกู เจ้าพระญาลวจังกราชก็ดี เชื้อเขานี้ ติดปลายเจ้า
ลาวครองลาวช้างบ่ได้น้ าํ พุทธาภิเษกหดหัวสักคน........”15
ในสมัยพระญาสามฝั่งแกนพ.ศ.1945 – 198516กษัตริ ยเ์ มืองเชียงใหม่ทรงกระทําพิธีสืบ
ชะตาเมืองโดยประกอบพิธีกรรมอัญเชิญประชุมอํานาจจากบรรดาผีและเทพารักษ์ตามเมืองสําคัญ
เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เชียงแสน พร้องทั้งอัญเชิญบรรพบุรุษมาช่วย17

13

ธิดา สาระยา, การศึกษาบทบาทและหน้ าทีข่ องตํานานประวัติศาสตร์ พฒ
ั นาการทาง
ประวัติศาสตร์ ของอานาจักรเชียงใหม่ ( กรุ งเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์, ม.ป.ป.),77.
14
ธิดา สาระยา, การศึกษาบทบาทและหน้ าทีข่ องตํานานประวัติศาสตร์ พฒ
ั นาการทาง
ประวัติศาสตร์ ของอานาจักรเชียงใหม่ ( กรุ งเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์, ม.ป.ป.), 74.
15
ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ม่ิงเมือง , 2539)
หน้า 9
16
สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศสาตร์ ล้านนา (กรุ งเทพฯ : อัมริ นทร์บุค๊ เซ็นเตอร์, 2539),
141.
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นอกจากนี้ ฐานะความชอบธรรมและความมัน่ คงของชุมชนยังขึ้นอยูก่ บั อํานาจเหนื อ
ธรรมชาติจะสังเกตได้จากการกําเนิ ดเมืองต่างๆเช่น หริ ภุญไชย เชียงแสน เชียงราย เชียงใหม่ ที่อา้ ง
ถึงการสร้างของฤาษีและพญานาคมีการประกอบพิธีกรรมบูชาฤาษีดงั เช่นข้อความในจารึ กบูชาพระ
ฤาษีในฐานะเป็ นผีบรรพบุรุษของเมืองเชียงแสน การกล่าวอ้างถึงฤาษีสุเทพที่เชื่อว่าเป็ นบรรพบุรุษ
และผูน้ าํ ชุมชนเช่นลัวะในตํานานฤาษีเป็ นผูม้ ีบทบาทอย่างมากในการสร้างชุมชนดั้งเดิมในดินแดน
แถบลุ่มแม่น้ าํ ปิ งและตํานานยังได้กล่าวถึงบทบาทของพญานาคที่มีส่วนสําคัญในการสร้ างและ
ทําลายเมืองดัง เช่น เวียงโยนกนาคพันธุ์ที่ล่มจมกลายเป็ นหนองนํ้าใหญ่
ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ ทธิ ธรรมในการปกครองของผูน้ าํ กับการทําพิธีบูชาผี
บรรพบุรุษและผีประจําเมือง อํานาจเหนือธรรมชาติท้ งั หลายและเป็ นการสร้างความชอบธรรมทาง
การเมื องและความมัน่ คงของชุ มชนจึ งทําให้ความเชื่ อดั้งเดิ มเหล่ านี้ กระจายอยู่ทวั่ ไปในสังคม
ล้านนาและได้ผสมผสานกับคติความเชื่อของพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาในระยะหลัง
การรับนับถือพุทธศาสนาในล้านนาตอนต้ นราชวงศ์ มังราย
การนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาในล้า นนายัง ไม่ ป รากฏหลัก ฐานชัด เจนว่ า ประชาชนใน
อาณาจักรล้านนาเริ่ มนับถือพุทธศาสนาตั้งแต่เมื่อใด จากตํานานพื้นเมือง เช่น ตํานานพระเจ้าเลียบ
โลกกล่าวว่าดิ นแดนแถบนี้ นับถื อพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ส่ งสมณฑูตไป
ประกาศศาสนาถึงนครโยนกในราวพุทธศตวรรษที่ 3 ส่ วนในตํานานพุทธศาสนาได้กล่าวถึงพระ
นางจามเทวีนาํ พุทธศาสนามาจากเมืองละโว้มาประดิษฐานไว้ในหริ ภุญไชย ในพุทธศตวรรษที่ 1314 แต่เชื่ อกันว่าในราวพุทธศตวรรษที่ 13 พุทธศาสนานิ กายหิ นยานจากอาณาจักรทวาราวดีได้เผย
แผ่มายังบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ ปิ ง พร้อมกับการขึ้นมาปกครองเมืองหริ ภุญไชยของพระนางจามเทวี ต่อมา
อาณาจักรหริ ภุญไชยกลายจําเป็ นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของล้านนา เมื่อคน
ไทยเริ่ มเข้ามา ตั้งหลักแหล่งบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ กก แม่น้ าํ โขง แม่น้ าํ อิงและแม่น้ าํ ปิ งชุมชนเหล่านี้ยงั คง
นับถือความเชื่ อดั้งเดิ มเกี่ ยวกับอํานาจธรรมชาตินับถือผีบรรพบุรุษและผีเสื้ อเมือง จากการศึกษา
ตํานานประวัติศาสตร์ เช่ น ชิ นกาลมาลีปกรณ์ได้กล่าวถึงเรื่ องราวเฉพาะเมืองในลุ่มแม่น้ าํ ปิ งโดย

17

2539) , 46.

ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ม่ิงเมือง ,
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มิได้18กล่าวถึงเรื่ องราวของเมืองในลุ่มแม่น้ าํ กกเลยอาจมีความหมายว่าเมืองในลุ่มแม่น้ าํ กกอาจจะยัง
ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเช่นหริ ภุญไชยในระยะเดียวกันก็เป็ นได้พุทธศาสนาอาจเริ่ ม
แพร่ เข้ามาปลายสมัยของพระญาเจือง
ตํานานพระยาเจืองระบุว่าในปี จ.ศ. 592 มีศาสนาพุทธแล้วที่เมืองเชี ยงแสน ศาสนา
พุทธนี้ คงจะเผยแผ่มาจากหริ ภุญไชยในสมัยพระญาอาทิตตราช ซึ่ งมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนา
และมีการเผยแห่ ศาสนาไปยังบริ เวณใกล้เคียงอิทธิ พลทางวัฒนธรรมแบบหริ ภุญไชย19ได้มีอิทธิ พล
งอยู่อ ย่า งมากต่ อ ดิ น แดนทั้ง ในลุ่ ม แม่ น้ ําปิ งและในเขตจัง หวัด เชี ย งรายอัน เป็ นต้น ตอที่ ม าของ
อาณาจักรล้านนา
การรับนับถือพุทธสาสนาในล้านนาได้เริ่ มปรากฏชัดเจนขึ้นในตอนต้นราชวงศ์มงั ราย
ภายหลังการสถาปนาอาณาจักรล้านนาไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การที่พระญามัง
รายสามารถยึดอาณาจักรหริ ภุญไชยซึ่งเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญทั้งทางศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามา
ไว้ในอํานาจจึงเป็ นผลในอาณาจักรล้านนารับเอาวัฒนธรรมและพุทธศาสนาจากหริ ภุญไชยตํานาน
มูลศาสนาได้กล่าวว่าเรื่ องราวพระญามังรายเมื่อพิชิตเมืองหริ ภุญไชยแล้วโปรดให้มีการซ่อมเปลี่ยน
รู ปทรงพระธาตุหริ ภุญไชยจากเดิมซึ่ งเป็ นเจดียเ์ หลี่ยมให้เป็ นรู ปทรงกลม20ซึ่ งปรากฏในตํานานมูล
ศาสนาดั้งนี้
“ .......ชุมนุมพร้อมกันแปลงที่รักษาธาตุเจ้าให้มนั่ คงจึงให้คนทั้งหลายไปเอาหิ นมาแล้ว
จึงพร้อมกันก่อครอบให้กลมมิให้เป็ นดังคูหาเหมือนดังเมื่อก่อนนั้นทางสู งได้ 70 ศอก ให้รจนาให้
วิจิตรในยอดแล้ว ก็ให้ใส่ คาํ ลงไปที่นนั่ แล.....”21
ในระยะต้นราชวงศ์มงั ราย อาณาจักรล้านนาได้รับเอาวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สืบ
ทอดมาจากอาณาจักรหริ ภุญไชยถึงแม้ว่าพระญามังรายจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็ นศูนย์กลาง
18

อานันท์ กาญจนพันธ์และคณะ, ตํานานพระยาเจือง ต้ นฉบับใบลาน วัดเหมืองหม้ อ
อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ (เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์ส่งเสริ ม
และศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย วิทยาลัยครู เชียงใหม่, ม.ป.ป), 6.
19
หลัก ฐานสําคัญทางโบราณคดี ที่แ สดงถึ งอิ ทธิ พ ลวัฒ นธรรมหริ ภุ ญไชยต่ อ
พระพุ ท ธรู ป ก่ อ อิ ฐ ถื อปู น ขนาดใหญ่ ที่ บ ้า นโพธิ ชัย และพระพุท ธรู ป ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น ที่ ว ดั เวี ย งเดิ ม
พระพุทธรู ปสององค์เป็ นปางมารวิชยั และมีเค้าพระพักตร์ใกล้เคียงกะหริ ภุญไชยมาก
20
หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงใหม่, “โบราณสถานในแคว้นล้านนา, 290.
21
ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่ าแดง เชี ยงใหม่ (เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519) , 187.

32
ทางการเมื อ งแต่ หริ ภุ ญ ไชยยัง มี ค วามสํา คัญ ในฐานะศู น ย์ก ลางทางศาสนาจะเห็ น ได้จ าก
พระมหากษัตริ ยล์ า้ นนาไทยหลายพระองค์ทรงให้ความเคารพบูชาพระธาตุหริ ภุญไชย22และจาก
เรื่ องราวเกี่ยวกับพระญามังรายทรงได้ พระเสตังคมณี หรื อพระแก้วขาว23จากการรบชนะหริ ภุญ
ไชยมาเป็ นพระพุทธรู ปสําคัญประจําพระองค์ตลอดมาต่อมาได้นาํ มาประดิษฐานไว้ที่วดั เชี ยงมัน่
ถึงแม้ว่าในระยะหลังจากการพิจารณาศึกษาทางโบราณคดีพระเสตังคมณี ไม่ได้เป็ นศิลปสกุลช่าง
ละโว้แ ต่ เ ป็ นศิ ล ปะเชี ย งแสนรุ่ น หลัง แต่ ก ารกล่ า วอ้า งของตํา นานเกี่ ย วกับ พระเสตัง คมณี เ ป็ น
พระพุทธรู ปประจําอาณาจักรหริ ภุญไชย และสื บทอดมาถึงอาณาจักรล้านนาย่อมแสดงให้เห็นถึง
การยอมรับว่าล้านนาได้รับเอาวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากหริ ภุญไชยภายหลังการผนึ กหริ ภุญ
ไชยเข้ามาไว้ในอํานาจพระญามังรายได้พยายามผสานแนวความเชื่ อดั้งเดิมที่เกี่ยวกับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
กับ ความเชื่ อ ของพุท ธศาสนา ดัง เช่ น เชื่ อ รุ ก ขเทวดาศัก ดิ์ สิ ท ธ์อ ยู่ดัง ปรากฏในตํา นานพื้ น เมื อ ง
เชียงใหม่กล่าวไว้วา่
“..........แล้วจึงมาหายังช่างไม้ผชู ้ ื่อกานโถมแล้วหื้ อกระทํายังพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
นัง่ ๓ องค์ ยืน ๒องค์ องค์หนึ่งใหญ่เท่าตนเจ้ามังราย..........”24
ลัก ษณะการนับ ถื อ พุ ท ธศาสนาในสมัย ตอนต้น ราชวงศ์ม ัง รายที่ มี ก ารผสมผสาน
แนวความคิ ด ทั้ งสองนี้ ปรากฏชั ด ยิ่ ง ขึ้ นจากการสร้ า งศาสนวัต ถุ ปู ช นี ย สถานต่ า งๆทาง
พระพุทธศาสนา เช่น ภายหลังการสร้างพระพุทธรู ป 5 องค์แล้วพระญามังรายได้อธิ ษฐานขอให้ผล
บุญแห่ งการสร้างพระพุทธรู ปนี้ ดลบันดาลให้พระองค์มีอาํ นาจเหนื ออาณาจักรมอญถ้าหากมอญ
ยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์แล้วพระญามังรายก็สร้างวิหารถวายพระพุทธรู ป25ลักษณะเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่าพุทธศาสนาได้ถูกนํามาแทนการบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์อาํ นาจเหนือธรรมชาติซ่ ึงไม่แตกต่างไปจาก
วิญญาณจองบรรพบุรุษแล้วผีประจําเมืองที่จะต้องเซ่ นสรวงบูชาเกี่ ยวกับความเชื่ อนอกจากนี้ การ
สร้างเมืองเชี ยงใหม่ของพระญามังรายทรงเลือกบริ เวณที่ราบระหว่าง ดอยสุ เทพกับแม่น้ าํ ปิ ง

22

สังฆ วรรณสัย, ตํานานพระธาตุหริภุญไชย (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป์ , 2531), 5.
พระเสตังคมนี มีประวัติที่กล่าวถึงการสร้างในรัตนพิมพวงศ์ เป็ นแก้วผลึกสี ขาวขุ่น
เคยเป็ นพระพุทธรู ปที่พระนางจามเทวีทรงนํามาจากเมืองละโว้ เมื่อครั้งเสด็จขึ้นไปครองเมืองหริ
ภุ ญไชยจึ งมี ผูเ้ ชื่ อกันว่า พระแก้วขาว เป็ นพระพุทธรู ปสกุลช่ างละโว้ ซึ่ งที่ จริ งแล้วจัดเป็ นกลุ่ ม
พระพุทธรู ปเชียงแสนรุ่ นหลัง
24
ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับ 700 ปี (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ม่ิงเมือง , 2539) หน้า21.
25
ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับ 700 ปี (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ม่ิงเมือง , 2539) หน้า40.
23
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ถือเอาลักษณะชัยภูมิที่เป็ น สัตตมงคล 7 ประการโดยมีประการที่สําคัญคือการ ต่อสู ้ระหว่างเนื้ อ
ฟานเผือกได้ดงั ปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวว่า
“........เนื้อตัวนั้นได้อยูท่ ี่ชยั ภูมิบงั เกิดฑิฐิมานะบ่มีความเกรงขามย้านกลัวก็ซ้ าํ แล่นออก
ผาหาหมา หมาทั้งหลายก็กลัวแล่นหนีบ่อาจขบยังพระญาเนื้อนั้นได้.......”
โดยเชื่ อว่าถ้าหากผูใ้ ดมาตั้งเมืองบริ เวณนี้ ก็จะสามารถรบชนะศัตรู ได้นบั เป็ นมงคล
ประการหนึ่งในบรรดาชัยมงคล 7 ประการและชัยมงคลที่สาํ คัญประการสุ ดท้ายคือ
“........แม่น้ าํ ระมิงไหลมาแต่อ่างสรงอันพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงทรมานตนได้มาอาบ
ในดอยอ่างสรงไหลออกเป็ นขุนนํ้าระมิงค์พายวันออก.........”26
และยังปรากฏว่าเมืองเชียงใหม่เป็ นที่ต้ งั ของสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองคือต้นไม้นิโครธ
ที่เป็ นไม้เสื้ อเมืองในเวลาต่อมาในการสร้างเมืองเชี ยงใหม่ยงั ได้กล่าวถึงการกระทําบริ กรรมบูชา
เทวดาผูร้ ักษาเมืองดังปรากฏหลักฐานว่า
“......กระทําบริ กรรมบูชาแต่งเป็ น 3 โกฐากบูชาที่ชยั ภูมิอนั อยูท่ ี่ต้ งั หอนอน ที่สอง
บูชาเสื้ อเมืองที่พระยาหนูเผือกอยูก่ ลางเวียง โกฐากหนึ่งมาทําเป็ น๓ส่ วน ไปบูชาที่จกั ทําประตูเมือง
ทั้ง๕แห่ง”
การนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาในระยะต้น ราชวงศ์ม ัง รายนอกจากจะแสดงถึ ง ความ
ผสมผสานกลมกลืนระหว่างความเชื่ อดั้งเดิมกับพุทธศาสนาแล้วในระยะแห่ งการก่อตั้งอาณาจักร
ล้านนานี้ พุทธศาสนายังมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเสริ มสร้างสิ ทธิ ธรรมทางการเมืองและการ
สื บลัทธิ การถื อครองที่ ดินและเป็ นการสร้ างระเบี ยบทางศาสนาให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันที่ จะ
เอื้ออํานวยต่อการรวมกลุ่มเมืองต่างๆเข้ามาเป็ นระบบปกครองเดียวกันมีอุดมการณ์อย่างเดียวกันดัง
จะเห็นได้จากเรื่ องราวความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับอาณาจักรมอญและอาณาจักรพุกามในสมัย
พระญามังรายปรากฏหลักฐานในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงความสัมพันธ์กบั อาณาจักรมอญ
ดังนี้
“.......กู อธิ ษฐานสร้ างพระพุทธรู ป 5 องค์น้ ี ไว้ไปเมื่อเม็งเมื่อกูชนะเม็งแพ้จึงสร้ าง
วิหารหื้ อพระยาเจ้าอยูส่ าํ ราญอันนั้น......
........วันนี้ กูไปเมืองเม็งมาพระญาเม็งก็กลัวอานุภาพแห่ งกูดว้ ยเดชอานุภาพแห่ งกูได้
สร้างพระพุทธรู ปเจ้าพระญาเม็งก็ห้ื อลูกรักตนมาเป็ นเมียฉันนั้น ควรกูสร้างวิหารแท้แลว่านั้น......”
ในตํานานพระราชวงศาพื้นเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวไว้วา่

26

ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับ 700 ปี (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ม่ิงเมือง , 2539), 75.

34
“.....รําเพิงว่าเมื่อกูจกั สร้างวัดนั้นก็กระทําสัจจอธิ ษฐานดัง่ สมปั ญญะประเทศก็พ่าํ เพ็ง
แล้วแต่คาํ อธิษฐานแปงสร้างวัดบ้านแล.........”
เกี่ยงกับความสัมพันธ์อบั อาณาจักรพุกามก็เช่นเดียวกันพระญามังรายทรงมีพระดําริ
ดังนี้
“.....บัดนี้กจู กั สร้างวิหารแล้ว กูจกั ไปแอ่วดูประเทศเมืองพุกามอังวะก่อนผิว่าพระญา
อังวะและน้องซํ้ากูแลได้อนั ใดอันหนึ่ งเป็ นดัง่ พระญาหงสานัน่ กันกูแพ้พระญาอังวะแท้กูดีน้ นั จากู
วัดก่อเจดียไ์ ว้วดั กานโถม........”
เมื่อพระญามังรายไปยังเมืองอังวะ พระองค์ทรงอ้างเหตุผลดังนี้
“......เรารู ้ ว่ า ศาสนาพระพุ ท ะเจ้า รุ่ ง เรื อ งมากนัก เราจึ ง แสร้ ง มาแอ่ ว ดู ป ระเทศ
บ้านเมืองพุกามอังวะค่าย...”
พระญามังรายได้รับความสําเร็ จจากการเสด็จไปอังวะโดยใช้ช่างฝี มือ เช่น ช่างเงิน
ช่างทอง ช่างเหล็ก ช่ างค้อง มายังล้านนาและภายหลังจากเสด็จกลับมาทรงก่อสร้างเจดียท์ ี่วดั การ
โถมตามที่ ปฏิ ญาณไว้จากหลัก ฐานดัง กล่ าวนี้ สะท้อ นให้เห็ น ถึ งความสัมพัน ธ์ทางพุทธศาสนา
ระหว่างอาณาจักรล้านนากับอาณาจัก รมอญและพุกามซึ่ งในขณะนั้นเป็ นศูนย์กลางสําคัญของ
การศึกษาพุทธศาสนาในล้านนาบ้าง แต่สิ่งที่สังเกตจะพบว่าความเชื่ อพุทธศาสนาในระยะนี้ เป็ น
ความเชื่ อพุทธศาสนาที่เป็ นอํานาจเหนื อธรรมชาติมากกว่าความเข้าใจถึงหลักสําคัญของศาสนา
พระพุทธศาสนาจึงกลายเป็ นเหมือนสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนํามาเป็ นข้ออ้างในการประกาศสิ ทธิธรรมทาง
การเมืองของพระญามังรายที่จะได้รับการยอมรับจากบรรดาอาณาจักรใกล้เคียงนอกจากนี้ เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบทางศาสนาเพื่อให้เกิดเอกภาพทางการเมืองจะพบว่ามีการบูชาพระบรมธาตุได้มีการ
สถาปนาพระธาตุ สถาปนาหลักประจําเมืองเพื่อผสมผสานกลมกลืนกับลัทธิ บูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และ
อํานาจมีวิญญาณพระบรมธาตุ มีการประดิษฐ์ ณ แหล่งที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ มาก่อนและมักเกี่ยวข้อง
กับผีบรรพบุรุษของเมืองนั้นๆ27การเคารพบูชาพระธาตุอนั ศักดิ์สิทธิ์ จึงมีส่วนสนับสนุนการสื บทอด
สิ ทธิ ธรรมทั้งอํานาจการเมืองและอํานาจเหนื อแผ่นดินอันเกิดจากลัทธิ การเคารพบูชาผีประจําเมือง
ดังปรากฏหลักฐานว่าในสมัยพระญามังรายทรงได้พระธาตุมากจากเมื องลังกาและพระธาตุได้
สําแดงปาฏิหาริ ยพ์ ระญามังรายทรงเลื่อมใสนักจึงนําพระธาตุมาบรรจุไว้ในองค์พระพุทธรู ป28 และ
ยังได้กล่าวถึงการนําเอาต้นมหาโพธิ์จากลังกามาปลูกแทนไม้เดื่อศักดิ์สิทธิ์ที่วดั การโถม
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ภายหลังสมัยพระญามังราย ได้ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางศาสนาที่
สําคัญอาจกล่าวได้ว่าสภาพทัว่ ไปของพุทธศาสนาในล้านนาภายหลังสมัยพระญามังรายคงจะมี
ลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักจนกระทัง่ ถึงรัชสมัยแห่ งพระญากือนา
การรับนับถือพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ ในล้ านนา
หลังสมัยพระญามังราย ล้านนายังคงนับถือพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากหริ ภุญ
ไชยและยังได้รับอิทธิ พลของพุทธศาสนามาจากหงสาวดีและอังวะผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิม
จนกระทัง่ ต่อมาในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 20 พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ได้เริ่ มเผยแผ่เข้าสู่ ลา้ นนา
โดยมีการเผยแผ่เข้ามา 2 ระยะด้วยกันคือ
การรับเอาพุทธศาสนานิ กายลังกาวงศ์จากสุ โขทัยในพุทธศตวรรษที่ 20 พุทธศาสนา
ลัทธิลงั กาวงศ์ได้แพร่ หลายในล้านนาตั้งแต่ในรัชสมัยของพระญากือนา พ.ศ.1898 – 192829พระองค์
มีพระประสงค์จะให้พระภิกษุฝ่ายอรัญญวาสี มาอยูใ่ นนครเชียงใหม่30และสามารถทําสังฆกรรมได้
ทั้งหมดจึงส่ งฑูตไปยังสํานักพระมหาสวามีอุทุมพรที่เมืองมอญ31ท่านมหาสวามีได้อนุ ญาตให้พระ
อานนทเถรศิษย์ของท่านมายังล้านนา แต่พระอานันทเถรยังไม่ได้รับอนุ ญาตจากสํานักอาจารย์มน
การทําสังฆกรรมเนื่ องจากบุคคลที่ได้รับอนุ ญาตให้ทาํ สังฆกรรมได้ทุกอย่างคือพระสมุนเถรแห่ ง
อาณาจักรสุ โขทัย พระญากือนาทรงส่ งทูตไปสุ โขทัยถึง ๒ ครั้งเพื่ออาราธนาพระสมุนเถระมาเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในล้านนาจนกระทัง่ ในปี พ.ศ.1912 พระสมุนเถระจึงได้เดินทางมายังอาณาจักร
ล้านนาพร้อมทั้งนําเอาพระบรมสารี ริกธาตุมาด้วย
พระสมุนเถระ ได้มีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานพุทธศาสนาลัทธิ ลงั กาวงศ์ใน
อาณาจักรล้านนาระยะแรกได้ประดิษฐานที่อยูว่ ดั พระยืนในเมืองหริ ภุญไชยตํานานมูลศาสนาฉบับ
วัดป่ าแดงกล่าวถึงการประดิษฐานพุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศ์ในสมันพระญากือนาว่า
“.......เจ้าสมุนรังสี กอ็ าสาดูแลธัมมปิ ฏกทั้ง๓ขึ้นมาพระญากือนาก็ไปรับมาอยูว่ ดั ป่ าไผ่
หลวงวันออกเวียงละพูน(ลําพูน).....ก็อาราธนาพระเชื้อเก่าทั้งมวลอันมาแด่ เช่น นางจามเทวีน้ นั บวช
29

สรัสวดี อ๋ องสกุล,ประวัติศาสตร์ ล้านนา (กรุ งเทพฯ : อัมริ นทร์บุค๊ เซนเตอร์ จํากัด,

2539), 135.
30

พระรัตนปั ญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดยแสงมนวิทูร (พระนคร: กรม
ศิลปากร, 2501), 109.
31
ในระยะนั้นตรงกะสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย เป็ นระยะเวลาที่สุโขทัย
เจริ ญรุ่ งเรื องทางพระพุทธศาสนา
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ใหม่ท้ งั เสี้ ยงเหตุพระญาบ่เชื่ อพระเก่าอันต่างคนต่างว่าอักขระบ่อเสมอกันนั้น ก็อาราธนาเจ้าสมุน
รังสี และอานันทเถรพร้อมกับบวชเจ้าทั้งหลายซากซาย(เกาะทราย)นํ้าแม่พิงหัวเวียงลําพูน หว่างวัด
จันทมาโณอันนับภิกขุน้ นั ลงขนาน 8400 คน.......”32
จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่าการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาลัทธิ ลงั กาวงศ์
จากสุ โขทัยมายังล้านนามีผลกระทบที่สาํ คัญต่อการปรับปรุ งพุทธศาสนาในสมัยพระญากือนาจนถึง
กับมีการให้พระสงฆ์นิกายเดิ มที่สืบทอดมาจากสมัยหริ ภุญไชยบวชแปลงใหม่ในลัทธิ ลงั กาวงศ์
พร้อมทั้งให้มีการออกเสี ยงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีอย่างเดี ยวกัน พระสมุนเถรได้รับความนิ ยม
เลื่อมใสอย่างมากจากกษัตริ ยแ์ ละประชาชนล้านนายิง่ ดังปรากฏในตํานานมูลศาสนา กล่าวว่า
“....ชาวเมืองหริ ภุญไชย มีใจเลื่อมใสในเจ้าสุ มนะมากนัก เขาจึงชวนกันไปฟั งธรรม
รักษาศีลทุกข์ปักนั้นลางพร่ อง มีใจมักใคร่ บวชลางพร่ อง33มีใจมักใคร่ อุปัฎฐากแล้วทั้ง 3 ลางพร่ อง
มักใคร่ บาํ เพ็ญทานไปเป็ นนิจ.....”
พระญากื อ นา ทรงอุ ปถัมภ์พุทธศาสนาลัทธิ ลงั กาวงศ์เ ป็ นอย่า งมากทรงสร้ างวัด บุ
ปผารามสวนดอกไม้(ปั จจุบนั คือวัดสวนดอกพระอารามหลวง)เพื่อเป็ นที่จาํ พรรษาของพระมหา
สุ มนะสุ วรรณรัตนมหาสวามเจ้าคณะที่สืบต่อมาจากพระสมุนเถรนี้ต่อมาเรี ยกบุปผาสี คณะหรื อชาว
เจ้าวัดสวนดอกเพราะมีศูนย์กลางที่วดั สวนดอกและบางครั้งก็เรี ยกว่าพระภิกษุนิกายรามัญเนื่องจาก
พระสมุนเถรได้บวชเรี ยนจากสํานักของพระอุทุมพรมหาสวามีแห่ งเมืองพันรามัญประเทศ
พุทธศาสนาลังกาวงศ์ได้เผยแผ่ออกไปถึงดินแดนต่างๆในล้านนาโดยพระญากือนาทรง
สนับสนุ นให้เมืองเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลางของการศึกษาเล่าเรี ยนพระธรรมวินัยแบบลังกาวงศ์มี
พระสงฆ์จากเมืองต่างๆเช่น เชียงแสน เชียงตุง และหัวเมืองทั้งหลายเดินทางมาศึกษาศาสนาที่เมือง
เชียงใหม่ดงั ปรากฏหลักฐานในตํานานมูลศาสนาฉบับวัดป่ าแดดดังนี้
“......ศักราชได้ 733 ตัว (พ.ศ.1944) หื้ อพระทั้งหลายอันมีในชนบททั้งมวลรวมถึง
เชี ยงแสน เชี ยงตุง หรื ออาขาเรี ยนอักขระและระบํา (ทํานอนสวด) บวชทั้งมวลชุเมืองเถิงวัดสวน
ดอกไม้ ......”34
32

ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่ าแดง เชียงใหม่ ภาคปริวรรตลําดับที่ 9 (เชียงใหม่ :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 12.
33
ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่ าแดง เชียงใหม่ ภาคปริวรรตลําดับที่ 8 (เชียงใหม่ :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519) 1.
34
ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่ าแดง เชียงใหม่ ภาคปริวรรตลําดับที่ 8 (เชียงใหม่ :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 1.

37
พุทธศาสนาลังกาวงศ์ได้ประดิษฐานอย่างมัน่ คงและมีความเจริ ญรุ่ งเรื องโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การศึกษาพระธรรมวินยั และคัมภีร์ศาสนาดังปรากฏหลักฐานดังนี้
“.....เจ้าสมุนรังสี น้ นั มาก่อตั้งในบุปผารามกาลนั้นเป็ นกาลอันจําเริ ญด้วยธัมม์คมั ภีระ
แต่งแปลงอัตตะแปลงมาก็สูตต์มากนัก ชุวดั ชุครู ทั้งมวลก็มีเถิงที่อมั ทัว่ ไปในระแวกเมืองเชียงใหม่
ทั้งมวล......”35
พระสมุนเถรจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการเผยแผ่ศาสนานิ กายลังกาวงศ์ในล้านนาพระ
สมุนเถรเป็ นเจ้าอาวาสวัดบุปผารามสวนดอกไม้ เป็ นเวลานาน 10 พรรษาจึงมรณภาพคณะสงฆ์วดั
สวนดอกในระยะต่อมาก็มีบาบาทสําคัญในการสื บทอดศาสนานิ กายรามัญและเจ้าอาวาสวัดสวน
ดอกมักจะดํารงตําแหน่งสังฆราชามาหลายสมัย
การยอมรั บ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนานิ ก ายลัง กาวงศ์ข องอาณาจัก รล้า นนาในระยะนี้
ผลกระทบที่สําคัญคือความตื่นตัวทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุชาวล้านนาได้เริ่ มศึกษา
พระธรรมวินยั มากขึ้นความเจริ ญของพุทธศาสนาลังกาวงศ์เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้พระภิกษุสงฆ์
ล้านนาหลายรู ปเดิ นทางไปศึกษาเล่าเรี ยนพระพุทธศาสนาภายนอกอาณาจักรและกษัตริ ยท์ รงมี
บทบาทสํา คัญ ในการอุ ป ถัม ภ์พ ระพุท ธศาสนาทั้ง ในด้า นการสนับ สนุ น โดยวิ ธี ก ารถวายที่ ดิ น
แรงงาน คน สัตว์ สิ่ งของ เพื่อบํารุ งพระพุทธศาสนาอย่างมากมายนอกจากนี้ พระมหากษัตริ ยจ์ ะทํา
หน้าที่ปกป้ องพุทธศาสนา ซึ่ งแนวความคิดดังกล่าวนี้ เป็ นที่ยอมรับของบรรดากษัตริ ยอ์ าณาจักร
ต่างๆที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานิ กายลังกาวงศ์กษัตริ ยล์ า้ นนาในสมัยต่อจากพระญากือนาก็
ทรงบําเพ็ญพระราชกรณี ยกิจตามแนวความคิดนี้
การรับเอาพุทธศาสนานิกายสี หลจากลังกา
ภายหลังการรับนับถือพุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศ์ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษา
พระธรรมวินยั ในหมู่พระภิกษุในล้านนาได้ปรากฏหลักฐานในตํานานต่างๆที่กล่าวถึงพระภิกษุสงฆ์
ล้านนาออกเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกา ตํานานมูลศาสนาฉบับวัดป่ าแดง ได้กล่าวถึง
พระสิ ทธิ ธนั ตะพร้อมกับลูกศิษย์ 3 คนเดินทางไปบูชามหาธาตุในลังกาและจําพรรษาอยูใ่ นลังกา 2
พรรษาปรากฏว่าพระสงฆ์ในลังกาได้ตาํ หนิเกี่ยวกับการออกเสี ยงอักขระภาษาบาลีดงั นี้
“........ ข้าไปสู่ ลงั กาวัดถูปารามอยูไ่ ด้ 2 วัสสากับมหาสุ รินทเถรกัมมวาจาปาฏิโมกข์
พระสังฆะในลังกาติว่าบ่แม่นข้าก็กล่าวตามอุปเทศอันครู หากสอนนั้นว่าแม่นแล้ว ถึงเมืองเชียงให้
35

ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่ าแดง เชียงใหม่ ภาคปริวรรตลําดับที่ 8 (เชียงใหม่ :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 12.

38
หากครู สอนดัง่ อี้บ่ผิดแล้วละ ข้าก็ว่าตามดัง่ เราทั้งหลายนี้ แท้แล้วพระสงฆ์ในเมืองลังกาว่าหิ้ อเรา
ทั้งหลายว่า ดัว่ อั้นพระสู ท่านทั้งหลายบ่เป็ นชีสักตนแล...สู กระทํากัมม์บ่ข้ ึน บ่เป็ นพระสักตนและ
บวชหาอานิ สงส์บ่ได้และจักมาพร้อมกับด้วยตูก็จดั เสี ยกัมม์ทูชะและก็บ่อหื้ อเข้าอยูก่ วดขันดูขา้ หนี
มา......”36
ด้วยเหตุน้ ีจึงก่อให้เกิดความสงสัยในหมู่พระภิกษุสงฆ์ลา้ นนาเกี่ยวกับความถูกต้องของ
พระธรรมวินัย ที่กาํ ลังถือปฏิบตั ิกนั อยู่ในล้านนาเวลานั้น จึงได้ออกเดิ นทางไปยังลังกาดังปรากฏ
หลักฐานในเอกสารของล้านนาที่แต่งในยุคสมัยนั้น เช่น ตํานานมูลศาสนาและชินกาลมาลีปกรณ์
กล่าวถึงพระภิกษุสงฆ์ลา้ นนากลุ่มหนึ่ ง อาทิ พระมหาคัมภีร์ พระมหาญาณมงคล พระมหาศีลวงศ์
พระมหาสารี บุตร พระมหารัตนากร พระมหาพุทธสาคร พร้อมด้วยพระภิกษุชาวมอญและพระใน
แคว้นกัมโพช (ลพบุรี) อีกจํานวนหนึ่งได้เดินทางไปลังกาในปี พ.ศ.199737
พระมหาเถระเหล่านั้นได้เล่าเรี ยนอักษรศาสตร์ การอ่านออกเสี ยงตามตัวอักษรที่ใช้อยู่
มนลังกาทวีปและตัดสิ นใจขออุปสมบทใหม่ท้ งั หมดโดยมีพระธรรมาจารย์เป็ นอุปัชฌาย์พระมหา
สวามีวนรัตเป็ นพระกรรมวาจารย์บวชกันในเรื อขนานที่ท่าเรื อยาปาแม่น้ าํ กัลป์ ยานีคณะสงฆ์กลุ่มนี้
อยูใ่ นลังกาไม่นานนักเพราะในลังกาเกิดทุพภิกขภัยจึงต้องเดินทางกลับและได้พาพระเถรชาวลังกา
กลับมาด้วย 2 รู ป คือ พระอุตตมปั ญญาสงฆ์และพระวิกรมพาหุ สวามีเพื่อจะมาเป็ นพระอุปัชฌาย์
คณะสงฆ์กลุ่มนี้เป็ นคณะสงฆ์ลงั กาวงศ์กลุ่มใหญ่เรี ยกว่านิกายสี หล เมื่อเดินทางกลับมาจากลังกาได้
เผยแผ่พุทธศาสนานิ กายสี หลตามเมืองต่างๆ เช่น อยุธยา จําพรรษาอยู่ ๔ พรรษาต่อมาจําพรรษาอยู่
เมืองสุ โขทัย ๑ พรรษาแล้วเดินทางกลับถึงเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 197438
เนื่ องจากคณะสงฆ์นิกายสี หลหรื อลังกาวงศ์ใหม่ประพฤติปฏิบตั ิตามพระวินัยอย่าง
เคร่ งครัดและแตกต่างจากภิกษุนิกายรามัญหรื อนิกายลังกาวงศ์เก่า ทําให้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา
จากประชาชนพุทธศาสนาลัทธิ ลงั กาวงศ์นิกายสี หลได้ทาํ การอุปสมบทให้แก่ผศู ้ รัทธาเป็ นจํานวน
มากและต่อมาได้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคณะสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่
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ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่ าแดง เชียงใหม่ ภาคปริวรรตลําดับที่ 8 (เชียงใหม่ :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 14.
37
พระรัตนปั ญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดยแสงมนวิทูร (พระนคร : กรม
ศิลปากร, 2501), 121.
38
พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดยแสงมนวิทูร (พระนคร : กรม
ศิลปากร, 2501), 122.

39
สาเหตุของการรับพุทธศาสนานิกายต่ างๆเข้ ามายังล้านนา
นับ ตั้ง แต่ ก ารสถาปนาอาณาจัก รล้า นนาในตอนต้น พุ ท ธศตวรรษที่ 19 ปรากฏว่ า
อาณาจักรล้านนาได้รับเอาพุทธศาสนานิ กายหิ นยานจากดินแดนต่างๆเช่น ในระยะต้นราชวงศ์มงั
รายได้รับเอาพุทธศาสนาจากอาณาจักรหริ ภุญไชย อาณาจักรหงสาวดีและอาณาจักรพุกาม ต่อมาใน
สมัยพระญากือนาได้รับเอาพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์แบบมอญผ่านทางอาณาจักรสุ โขทัยและ
ในรั ชสมัยพระญาสามฝั่ งแกนได้รับเอาพระพุทธศาสนาจากลังกาโดยตรงดังได้กล่าวไว้แล้วใน
ตอนต้นการรับเอาพุทธศาสนาเข้าสู่ ลา้ นนาจึงมีสาเหตุสาํ คัญดังต่อไปนี้
ปัจจัยภายใน
การสร้ า งระเบี ย บทางศาสนา เพื่ อ เชื่ อ มโยงชุ ม ชนต่ า งๆเข้า ด้ว ยกัน เป็ นรั ฐ หรื อ
อาณาจักรตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นระยะต่างๆที่ชุมชนในล้านนาต่างนับถือผีบรรพบุรุษและ
เจ้าที่เจ้าทางประจําแต่ละชุ มชนยิ่งทําให้เมืองที่เกิ ดขึ้นเป็ นอิสระจากกันมากในระยะแห่ งการเริ่ ม
สถาปนาอาณาจักรล้านนาของพระญามังรายถึงแม้วา่ พระองค์จะมีกาํ ลังอํานาจทางทหารแต่ก็ยงั ไม่มี
สิ่ งใดที่จะเชื่ อมโยงชุ มชนต่างๆให้รวมกันอย่างมีเอกภาพได้การรับนับถือพุทธศาสนาในล้านนา
นับตั้งแต่สมัยพระญามังรายเป็ นต้นมาตํานานและประวัติศาสตร์ที่เขียนจึงได้สะท้อนให้เห็นว่าการ
ปฏิรูปพระพุทธศาสนาและอุปถัมภ์พทุ ธศาสนาตลอดจนเผยแผ่ทวั่ อาณาจักรนั้นมีจุดมุ่งหมายสําคัญ
ประการหนึ่ งคื อ การสร้ า งระเบี ย บทางสั ง คมให้ เ ป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน โดยพยายามนํา เอา
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน กับความเชื่อดั้งเดิมและการบูชาบรรพบุรุษและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ประจํา
เมืองลักษณะที่ปรากฏเด่นชัดคือประเพณี การนับถือต้นโพธิ์ การสร้างพระเจดียเ์ พื่อบรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า อันเป็ นประเพณี นิยมในกลุ่มผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนาหิ นยานแบบลังกา
อิทธิ พลความเชื่ อนี้ มีความสําคัญต่อการสร้างระเบียบทางศาสนาในล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บูชาพระบรมธาตุได้แทนที่ความเชื่ อดั้งเดิ มพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าได้ประดิ ษฐานอยู่ตาม
เมืองต่างๆ ณ บริ เวณที่เคยเป็ นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ เดิมจึงมีอาํ นาจเหนื อผีวิญญาณ เช่น พระธาตุดอยตุง
อันเป็ นสถานที่เกี่ยวข้องกับลวะจังกราชบรรพบุรุษของราชวงศ์ลาว พระธาตุดอยสุ เทพเป็ นที่สถิต
ของพระฤาษีวาสุ เทพผูเ้ ป็ นเทวะคุม้ ครองเมืองชียงใหม่ นอกจากนี้การเคารพบูชาพระธาตุยงั เป็ นการ
เสริ มสร้ างอํานาจและสิ ทธิ ธรรมทางการเมื องและเหนื อแผ่นดิ นอันเนื่ องมาจากพระบรมธาตุมี
อํานาจเหนือผีประจําเมืองอํานาจของพระธาตุน้ นั มิได้จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะเมืองใดเมืองหนึ่งแบบผีประจํา
เมืองแต่มีลกั ษณะอันเป็ นสากลแผ่ขา้ มพรมแดนทางการเมืองทําให้กษัตริ ยเ์ ชี ยงใหม่สามารถอ้าง
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สิ ทธิ ธรรมเหนื อเมื องหลายๆเมื องได้39การเคารพบูชาพระธาตุจึงไม่ เพียงแต่ ครอบคลุมอํานาจผี
ประจําเมืองเดิมหากยังได้สร้างระเบียบทางจริ ยธรรมและความเชื่อขึ้นใหม่เพื่อเชื่อมโยงชุมชนพุทธ
ศาสนาเข้าด้วยกันดังจะลังเกตุได้จากเรื่ องราวในพุทธตํานานพระเจ้าเลียบโลกตามที่ ปรากฏใน
เอกสาร “โลก” ครอบคลุ ม อาณาจัก รบริ เ วณอัน กว้า งขวางของเชี ย งตุ ง เชี ย งรุ ้ ง สิ บ สองเจ้า ไท
เชียงราย เชียงใหม่ ลงมาถึงเมืองตากการเสด็จเลียบโลกของพระพุทธองค์จึงเปรี ยบเสมือนโลกของ
เมื อ งไททางตอนเหนื อ 40ด้ว ยเหตุ น้ ี บรรดากษัต ริ ย ์ท้ ัง หลายในราชวงศ์ม ัง รายจึ ง ทรงอุ ป ถัม ภ์
พระพุทธศาสนา โดยการถือเอาพระธาตุป็นที่สร้างบุญญาบารมีของความเป็ น “ธรรมราชา” ชัดเจน
ที่สุดคือพระธาตุหริ ภุญไชย ที่ เป็ นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของต้นราชวงศ์มงั รายนอกจากจะ
เสริ มสร้างความศรัทธาแล้วยังกลายเป็ นสิ่ งที่จะเชื่อมโยงชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสถาปนาพระบรมธาตุตามเมืองสําคัญต่างๆทําให้เกิดระเบียบทางศาสนาที่จะเชื่อมโยงเมืองให้
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การเป็ นศูนย์ กลางของพุทธศาสนา
คติความเชื่อของพุทธศาสนา เกี่ยวกับความเจริ ญรุ่ งเรื องของอาณาจักรนั้นผูป้ กครองจะต้อง
ยึดมัน่ ในหลักศีลธรรมของศาสนาไพร่ ฟ้าค่าแผ่นดินต่างมีศีลธรรมดีพระภิกษุสงฆ์มีความเคร่ งครัด
ในพระธรรมวินัย ความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศาสนาเป็ นสิ่ งแสดงถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของอาณาจักร
ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาแนวความคิดนี้ ได้สะท้อนออกมาในการเขียน
ตํานานของพระสงฆ์ลา้ นนาที่ มี ความเชื่ อถื อในหลัก แห่ งความเป็ นเอกภาพของศาสนจักรของ
อาณาจักรล้านนานั้นมีความสําคัญก็เพราะเป็ นส่ วนของอาณาจักรแห่ งพุทธศาสนิ กชนซึ่ งตํานาน
เรี ย กว่ า “ชมพู ท วี ป ” ถื อ ว่ า เป็ นดิ น แดนอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของพระพุ ท ธศาสนา และการกล่ า วถึ ง
ความสําคัญของเมืองต่างๆโดยการอ้างพุทธทํานายว่าจะเป็ นเมืองใหญ่โตมีความเจริ ญรุ่ งเรื องทาง
พุทธศาสนา เช่น เมืองหริ ภุญไชย ดังปรากฏในตํานานมูลศาสนาว่า
“........มีสมันตประเทศคือ พิงตรัฐนี้อนั พระศาสดาจักรควรอนุเคราะห์ย้ ลี าํ ดับนั้นพระ
ศาสดาก็ทรงเห็นด้วยทิพยจักษุน้ นั ว่า กูตถาคตนิ พพานไปแล้วเป็ นปี เดือน วัน ในโลกได้ ๑๐๐๙ ปี
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ธิดา สาระยา, การศึกษาบทบาทและหน้ าทีข่ องตํานานประวัติศาสตร์ ของอาณาจักร
เชียงใหม่ , ในรวมบทความประวัติศาสตร์ เล่มที่ 6 (กรุ งเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์, ม.ป.ป.), 76.
40
ธิดา สาระยา, การศึกษาบทบาทและหน้ าทีข่ องตํานานประวัติศาสตร์ ของอาณาจักร
เชียงใหม่ , ในรวมบทความประวัติศาสตร์ เล่มที่ 6 (กรุ งเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์, ม.ป.ป.), 80.

41
มหานครอันหนึ่ งชื่ อหริ ภุญไชยนั้นจักเกิดมีในสมันตประเทศนั้นแล้วศาสนากูจกั ไปรุ่ งเรื องที่น้ ัน
แท้จริ ง.........”41
ดั ง นั้ นแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การเป็ นศู น ย์ ก ลางแห่ งความเจริ ญรุ่ งเรื องของ
พระพุทธศาสนาจึงมีอุดมการณ์ที่สาํ คัญของชนชั้นปกครองพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในล้านนา
ทั้งนี้ อาจศึกษาได้จากการดําเนิ นนโยบายต่างๆทางศาสนาในล้านนาในระยะแรกแห่ งการสถาปนา
เมืองเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเมืองเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลางทางการเมืองการ
ปกครองเท่านั้นเชี ยงใหม่ยงั ไม่สามารถสร้างความเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาได้เพราะหริ ภุญไชย
ถึ งแม้จะตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของพระญามังรายแต่ก็ยงั รั กษาบทบาทของการเป็ นศูนย์กลางทาง
ศาสนาอยูจ่ ะสังเกตได้จากกษัตริ ยล์ า้ นนาทุกพระองค์นบั แต่พระญามังรายเป็ นต้นมาต่างยอมรับว่า
พระธาตุหริ ภุญไชยเป็ นศาสนสถานที่สาํ คัญกษัตริ ยล์ า้ นนาทรงทํานุบาํ รุ งและเสด็จไปนมัสการพระ
ธาตุหริ ภุญไชยทุกปี 42ในระยะเวลาต่อมาภายหลังสมัยพระญามังรายตั้งแต่สมัยพระญาไชยสงคราม
พระญาแสนภู จนถึงพระญาฅําฟู ได้เกิดศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองอีกแห่งหนึ่งคือเมืองเชียงแสน
เชียงใหม่จึงไม่สามารถเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาแทนที่หริ ภุญไชยจนกระทัง่ ในรัชสมัยของพระญา
ผายูขอย้ายที่ลงมาประทับอยูเ่ ชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ งและทรงเริ่ มสร้างเชียงใหม่ให้เป็ นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนาแทนหริ ภุญไชยจะสังเกตได้จากทรงสร้างวัดลีเชี ยงพระภายหลังได้นาํ พระพุทธ
สิ หิงค์มาประดิษฐานไว้ที่วดั นี้ จึงเรี ยกชื่อวัดนี้ว่า “วัดพระสิ งห์” หลังจากนั้นพระญาผายูได้อาราธนา
พระอภัยจุฬเถรจากหริ ภุญไชยพร้อมกับพระลูกศิษย์อีก 10 รู ปมาอยูร่ ักษาวัดลีเชียงพระ และการ
สร้างเจดียห์ ลวงกลางเมืองเชียงใหม่เพื่อให้เป็ นปูชนียสถานที่สาํ คัญเช่นเดียวกันพระธาตุหริ ภุญไชย
ในรั ช กาลของพระญากื อ นาทรงอาราธนาพระสมุ น เถรมาเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนาในล้า นนา
ระยะแรก ทรงให้พระสมุนเถระจําพรรษาอยูท่ ี่หริ ภุญไชยและโปรดให้พระสงฆ์นิกายเก่าตั้งแต่สมัย
พระนางจามเทวีในเมืองหริ ภุญไชยบวชใหม่เป็ นจํานวนมากเสมือนเป็ นการกวาดล้างพระสงฆ์นิกาย
เดิมให้เป็ นลังกาวงศ์แบบใหม่ท้ งั หมด และต่อมาทรงสร้างวัดบุปผารามหรื อวัดสวนดอกไม้ ณ เมือง
เชียงใหม่เพื่อให้เป็ นที่จาํ พรรษาของพระสมุนเถระนับเป็ นการรับเอาแนวความคิดพุทธศาสนาลังกา
วงศ์ระลอกใหม่จากสุ โขทัยและเป็ นการลดความสําคัญของพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากหริ ภุญไชย
41

ตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดป่ าแดง เชียงใหม่ ภาคปริวรรตลําดับที่ 9 (เชียงใหม่ :
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519), 113.
42
สังฆ วรรณสัย, ตํานานพระธาตุหริภุญไชย (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป์ , 2531),
17.
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เมืองเชียงใหม่จึงมีฐานะเป็ นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์แบบสุ โขทัย มีพระภิกษุสงฆ์
จากเมืองอื่นๆมาศึกษาพระธรรมวินยั และบวชเรี ยนเป็ นจํานวนมากดังปรากฏหลักฐานในตํานานมูล
ศาสนาฉบับวัดป่ าแดงว่า
“........หื้ อพระทั้งหลายอันมีในชนบททั้งมวลตราบเถิงเชี ยงแสน เชี ยงตุง หื้ อลามา
เรี ยนอักษรและรําบํา(ทํานองสวด)บวชทั้งมวล ชู่เมืองเถิงวัดสวนดอกไม้.......”
นอกจากนี้ การสถาปนาพระมหาธาตุเจติยสถาน การบูชาต้นศรี มหาโพธิ์ และการอัฐ
เชิ ญพระพุทธรู ปสําคัญ เช่น พระพุทธสิ หิงค์มาประดิษฐานที่เชียงใหม่ในรัชสมัยของพระญาแสน
เมืองมมาตลอดจนพบพระแก้วมรกตในสมัยพระญาสามฝั่งแกนและได้อญั เชิ ญมาประดิษฐานใน
เมืองเชี ยงใหม่ในสมัยพระเจ้าติโลกราชเหตุการณ์เหล่านี้ นบั เป็ นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญโดยจะ
สังเกตได้จากการเขียนตํานานเรื่ องราวเกี่ยวกับพระพุทธรู ปสําคัญ 2 องค์ คือ เรื่ องสิ หิงคนิทานและ
รัตนพิมพวงศ์ การที่พระพุทธรู ปทั้ง 2 มาประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่นกั ว่าเป็ นปั จจัยสําคัญประการ
หนึ่ งที่ส่งเสริ มให้เชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสิ่ งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ บรรดา
เมืองต่างๆที่เป็ นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-20 เช่นเมืองพัน หรื อ
สุ ธรรมวดี เมืองพุกาม เมืองนครศรี ธรรมราช เมืองอโยธยาและเมืองสุ โขทัยล้วนแต่ได้รับอิทธิ พล
จากพุทธสาสนานิ กายลังกาวงศ์ท้ งั สิ้ นทั้งนี้ เป็ นผลจากความเชื่อที่ว่าพุทธศาสนานิ กายลังกาวงศ์ที่มี
ศูนย์กลางอยูท่ ี่วดั มหาวิหารเป็ นพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากพระมหิ นทร ซึ่งเป็ นพระราชโอรสของ
พระเจ้าอโศก พระเถระผูน้ ้ ี นาํ แนวคิดพุทธศาสนาที่พระเจ้าอโศกได้ทาํ การสังคายนาไว้ลงมาเผยแผ่
ที่ลงั กา43ซึ่งต่อมาเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษาและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาฝ่ าย เถรวาท
ดังนั้นรู ปแบบของการเป็ นศูนย์กลางทางศาสนาจึงมักจะเป็ นการรับเอาพุทธศาสนาที่
สื บเนื่ องมาจากลังกาอาณาจักรล้านนาก็เช่นเดียวกันการพยายามสร้างศูนย์กลางทางศาสนา คือการ
รับเอพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับนิกายลังกาวงศ์แต่อาจจะมาจากหลายสํานัก
การสร้ างพระพุทธรูปในดินแดนล้ านนา
พุทธศาสนิ กชนชาวล้านนา มีศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้สร้างวัดและ
พระพุทธรู ปไว้เป็ นที่เคารพสักการะแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกเหนือจากพระพุทธ
บาทและพระเจดียท์ ี่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุหรื อที่เรี ยกว่า “พระธาตุ” สําหรับพระพุทธรู ปนั้นชาว
ล้านนาเรี ยกว่า “พระ” หรื อ “พระเจ้า” เรื่ องราวเกี่ ยวกับการสร้างพระพุทธรู ปครั้งแรกปรากฏใน
43

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องประดิษฐานพระสยาม
วงศ์ ในลังกาทวีป, 41.

43
ตํานานพระแก่นจันทน์ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปริ นิพพาน 7 ปี พระเจ้าประเสนธิ โกศล
เมืองสาวัตถี ได้กราบทูลขออนุ ญาตจากพระพุทธองค์ขอสร้างพระพุทธรู ปไว้เคารพสักการบูชา
พระเจ้าประเสนธิโกศลทูลถามถึงอานิสงส์การสร้างพระพุทธรู ป พระพุทธองค์ทรงเทศนาเรื่ อง วัฏฏํ
คุ ลีชาดกว่า พระยาวัฎฎํคุลีได้ซ่อมแซมและต่อนิ้ วพระหัตถ์ของพุทธรู ปที่ ชาํ รุ ด ทําให้พระองค์
สามารถเอาชนะข้าศึกศัตรู ได้ร้อยเอ็ดหัวเมือง44
การสร้ า งพระพุท ธรู ป เพื่ อ ให้เ ป็ นที่ สัก การบู ช าและเป็ นการสร้ า งบุ ญ กุศ ลอย่า งยิ่ง
พระพุทธรู ปจึงถูกสร้ างขึ้นโดย กษัตริ ย ์ ราชวงศ์ ขุนนาง ศรัทธาวัด และชาวบ้านธรรมดา อาจจะ
สร้างเป็ นหมู่คณะหรื อเป็ นส่ วนบุคคลก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั แรงศรัทธาและฐานะของผูส้ ร้างนั้น ๆ ผูส้ ร้าง
บางยุคสมัยนิ ยมเขียนคําอธิ ษฐานและบอกจุดประสงค์ในการสร้างพระพุทธรู ปว่า สร้างเพื่อคํ้าชู
ศาสนา ขอเป็ นเครื่ องนําผูส้ ร้างไปสู่ เมืองฟ้ าและนิ พพาน สร้างไว้เป็ นที่กราบไหว้และสักการะแก่
คนและเทวดาทั้งหลาย หรื อผูส้ ร้างปรารถนาเป็ นชายผูป้ ระเสริ ฐ ได้บวชในสํานักพระศรี อาริ ยเมต
ไตย ได้เป็ นพระอรหันต์เหมือนพระมหาสารี บุตร หรื อ พระโมคคัลลาน45
พุทธศาสนิกชนคงได้สร้างพระพุทธรู ปมาเป็ นเวลานานนับพันปี แล้ว จามเทวีวงศ์เขียน
ว่า พระนางจามเทวีแห่ งหริ ภุญไชย ทรงสร้างพระพุทธรู ป หรื อพระพิมพ์และสร้างวัด 5 วัดในเมือง
หริ ภุญไชยและพระพิมพ์ที่พระนางสร้างเป็ นที่รู้จกั ในปัจจุบนั ได้แก่ พระรอด พระคง พระเปิ ม และ
พระลือ ฯลฯ สร้างเพื่อเป็ นเครื่ องป้ องกันแก่ทหารของพระนางที่ออกทําสงคราม
ในสมัยพญามังราย ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่เขียนว่า พญามังรายได้ไปกราบนมัสการ
พระมหากัสสัปปะที่เวียงกุมกาม พระมหากัสสัปปะเทศนาวัฎฎํคุลีชาดก พญามังรายทรงโปรดให้
ช่างกานโถมสร้างพระพุทธรู ป 5 พระองค์46 พระพุทธรู ปนัง่ 3 องค์ และประทับยืน 2 องค์ องค์หนึ่ ง
เชื่อกันว่าคือ “พระเจ้าค่าคิงพญามังราย” พญามังรายทรงสร้างพระพุทธรู ป เพื่อเสริ มพระบารมีก่อน
จะเสด็จยกกองทัพไปเมืองรามัญ หงสาวดีเมืองเม็ง และพระองค์ทรงได้รับการอ่อนน้อมจากพระ
เจ้ากรุ งรามัญหงสาวดี ๆ ถวายนางปายโคราชธิ ดาให้เป็ นพระชายาของพญามังราย เมื่อเสด็จกลับมา
จึงโปรดให้สร้างวิหารและสร้างวัดกานโถมในเวียงกุมกาม ในสมัยพญาติโลกราช ระหว่าง พ.ศ.
44

สงวน โชติสุขรัตน์, ตํานานพระแก่ นจันทน์ (กรุ งเทพฯ : โอเดียนสโตร์ 2515),

68-73.
45

ฮัสส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ ( กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
สํานักงานเลขานุการ คณะรัฐมนตรี , 2519), 103, 105, 109, 113.
46
ทน ตนมัน่ [ปริ วรรต], ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์สาํ นักงาน
เลขานุการคณะรัฐมนตรี , 2514), 21.
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1992-1993 พระองค์ท รงยกกองทัพ ไปตี เ มื อ งน่ า น และเมื่ อ ทรงได้ชัย ชนะแล้ว โปรดให้ส ร้ า ง
พระพุทธรู ป เพื่อแสดงชัยชนะของพระองค์ ขนานนามว่า “พระเจ้าทองทิพย์” ปั จจุบนั ประดิษฐานที่
วัดสวนตาล อําเภอเมือง จังหวัดน่าน47
พระพุทธรู ปสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความพร้อมเพรี ยงของหมู่คณะในสังคมระดับเมือง
หรื อหมู่บา้ นเรี ยกว่า “พระเจ้าทันใจ” ถ้าชุมชนใดมีความคิดร่ วมกันว่าจะสร้างถาวรวัตถุของวัด เช่น
วิหาร กุฎี อุโบสถ ฯลฯ แต่คณะนี้ ไม่แน่ ใจว่าจะร่ วมมือกันทําได้สาํ เร็ จหรื อไม่เพราะเป็ นงานใหญ่
ต้องการแรงงาน กําลังทรัพย์ และความร่ วมมือจากทุกคน ถ้าหากไม่สามัคคีกนั งานก่อสร้างสิ่ งนั้น
อาจจะไม่สาํ เร็ จค้างไว้ไม่อาจจะกําหนดวันสําเร็ จได้
ในกรณี เช่นนี้ ชาวบ้านจะร่ วมกันสร้างพระพุทธรู ปขึ้นองค์หนึ่ ง อาจจะสร้างด้วยอิฐ
หรื อไม้ หรื อสําริ ด ขนาดเท่าใดก็ได้ แล้วช่วยกันลงแรงสร้างให้เสร็ จภายในวันเดียวก่อนพระอาทิตย์
ตกดิน พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างขึ้นเพื่อทดสอบบุญบารมี ความสามัคคีของชาวบ้าน เมื่อสร้างเสร็ จ
เรี ยกพระพุทธรู ปองค์น้ ีวา่ “พระเจ้าทันใจ” และจะนิยมแยกพระเจ้าทันใจออกจากวิหารหลวงของวัด
มาสร้างวิหารเฉพาะเพื่อให้ศรัทธามาอธิษฐานขอสิ่ งที่ตนต้องการ และสัมฤทธิผลรวดเร็ วทันใจ พระ
เจ้าทันใจจะมีบางวัดเท่านั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นวัดสําคัญ เช่น วัดพระธาตุดอยสุ เทพ จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็ นต้น
สร้ า งพระพุ ท ธรู ป เพื่ อ ไถ่ บ าปหรื อ ถวายพระ
เกียรติยศกษัตริ ย ์ มีแม่ทพั พม่าและขุนนางพม่าในสมัยที่พม่ายึดอํานาจและปกครองเมืองเชียงใหม่
ชื่อ สังรามจ่าบ้าน ได้ร่วมกันรวบรวมพระพุทธรู ปที่ชาํ รุ ดเสี ยหายจากวัดต่าง ๆ ซึ่ งอาจจะเกิดจาก
การทําสงครามกับพม่า หรื อเป็ นวัดร้างไปในสมัยนั้นมารวมกันแล้วหล่อขึ้นเป็ นพระพุทธรู ปองค์
ใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2108 และได้ทาํ พิธีเบิกพระนามว่า “พระเจ้าเมืองราย” หมายถึง พญามังราย เป็ น
พระพุทธรู ปสําริ ดขนาดใหญ่ ปั จจุบนั ประดิษฐานเป็ นพระประธานในวิหาร วัดชัยพระเกียรติ อําเภอ
เมือง เชียงใหม่ที่ฐานพระพุทธรู ปมีจากรึ กด้วยภาษามอญ พม่า และบาลี ซึ่ งสันนิษฐานว่า สร้างเพื่อ
ถวายพระเกียรติแด่พญามังราย และดวงพระวิญญาณพญามังรายซึ่งเป็ น พระเสื้ อเมืองเชียงใหม่ เพื่อ
ถ่ายโทษและให้ดวงพระวิญญาณของพญามังรายไม่โกรธแค้นกองทัพพม่า ที่มายึดเมืองเชียงใหม่48
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูส้ ร้างพระพุทธรู ปในสมัยโบราณคนหนึ่ ง ใช้พระพุทธรู ปที่ตน
สร้างและเขียนคําจารึ กลงที่ฐานพระพุทธรู ปให้ลูกหลานทําตามความต้องการของตน ในลักษณะ
47

กรมศิลปากร, เมืองน่ านโบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ และศิลปะ, (น่าน :
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติน่าน, 2530) , 79.
48
ฮัสส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
สํานักงานเลขานุการ คณะรัฐมนตรี , 2519), 101-102.
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พินัยกรรม พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้ างเมื่อ พ.ศ. 2105 ทําด้วยสําริ ด ปางอุม้ บาตร จารึ กที่ฐาน 8 ด้าน
ปั จจุบนั เก็บรักษาไว้ที่กุฏิวดั หมื่นตูม อําเภอเมือง เชียงใหม่ ผูส้ ร้างชื่อ นาหลังสุ ทนาคาวิน ได้จารึ ก
พินยั กรรมของตน ดังความว่า
“...นาหลังสุ ทนคาวิน มีบา้ น 3 ห้อง ถวายแด่พระพุทธรู ปยืน (องค์น้ ี ซึ่ ง) สร้างใหม่...
เมื่อข้าพเจ้าเสี ยชีวิตแล้ว ให้ภรรยาอยูบ่ า้ นแทนข้าพเจ้า ให้ถวายข้าวพระพุทธรู ปทุก ๆ 7 วัน ให้ถวาย
อาหารเจ้าอาวาสทุก ๆ 15 วัน เมื่อภรรยาข้าพเจ้าเสี ยชี วิตแล้ว ให้น้องข้าพเจ้าชื่ อคําสนและหลาน
ข้าพเจ้า (ชื่อ) สุ นทร รักษา (พระพุทธรู ปและ) เจ้าอาวาส เหมือนภรรยาข้าพเจ้าทําอย่าให้ลูกชายของ
ข้าพเจ้าได้มาปะปะนอยู่ในบ้านข้าพเจ้าเลย (ถ้าหากว่า) เขาไม่ฟัง (และ) มา (อยู่) ปะปนในบ้าน
ข้าพเจ้าอีก ให้ฉิบหายดับวายเลย”
การตั้งชื่อและการเรียกชื่อพระพุทธรูป
เมื่อสร้างพระพุทธรู ปแล้ว พระพุทธรู ปบางองค์จะตั้งชื่อไว้โดยการจารึ กบนฐาน เช่น
พระเจ้าเมืองราย ชื่ อที่เรี ยกพระพุทธรู ปแตกต่างกันไป พระพุทธรู ปสําคัญบางองค์ที่กษัตริ ยท์ รง
สร้างพระสงฆ์อาจแต่งตํานาน หรื อประวัติพระพุทธรู ปองค์น้ นั ประกอบด้วย เช่น ตํานานพระพุทธ
สิ หิงค์ (สิ หิงคนิทาน) ตํานานพระแก่นจันทน์ ตํานานพระแก้วมรกต (รัตนพิมพวงศ์) ตํานานพระเจ้า
นัง่ ดิน ฯลฯ พระพุทธรู ปสําคัญบางองค์จะสร้างวัดและให้ชื่อวัดตามชื่อพระพุทธรู ป เช่น วัดพระเจ้า
อมเหมี้ยง วัดพระแก้ว ฯลฯ เป็ นต้น และพระพุทธรู ปบางองค์ที่หาประวัติไม่พบ หรื อไม่มีประวัติ
ชาวบ้านก็จะเรี ยกชื่อตามลักษณะองค์พระที่เขาเห็น เช่น พระเจ้าขี้ขาก เป็ นต้น
เท่าที่สังเกตการณ์ต้ งั ชื่ อและเรี ยกชื่ อพระพุทธรู ป ชาวล้านนาอาศัยแนวคิดหลายแนว
ได้แก่ ตามพุทธลักษณะ (พระเจ้าแข้งคม) พุทธานุภาพ (พระฝนแสนห่ า) นํ้าหนักของวัสดุ (พระเจ้า
ล้านทอง) ชื่อวัสดุที่สร้าง (พระแก่นจันทน์) และตั้งชื่อตามเทคนิ คการสร้าง (พระแสนแสว้) ซึ่ งชื่อ
เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นความคิดของชาวล้านนาเกี่ยวกับพระพุทธรู ปที่เขาสร้างขึ้น ตัวอย่างชื่อและ
การเรี ยกพระพุทธรู ปดังนี้
พระพุทธรูปได้ ชื่อตามพุทธานุภาพ
พระรอด วัดมหาวัน อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จามเทวี ว งศ์และชาวบ้า นเชื่ อกัน ว่า พระนางจามเทวี ทรงสร้ างวัดชื่ อ มหาวนาราม
ปั จจุบนั คือวัดมหาวันเป็ นวัดประจําทิศตะวันตกของเมืองหริ ภุญไชย เมื่อสร้างวัดแล้วได้ทูลขอพระ
ฤาษีสร้างพระรอดสําหรับประทานให้แก่ทหารของพระนางไว้ป้องกันตัว ในการทําสงคราม ให้
รอดพ้นจากการต่อสู ข้ า้ ศึกศัตรู
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พระคง (พระอยู่คง) วัดพระคงฤาษี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
พระนางจามเทวี ไ ด้ส ร้ า งในเวลาใกล้เ คี ย งกับ พระรอด เพื่ อ ประทานแก่ ท หาร
เช่นเดียวกับพระรอดเป็ นพระที่ป้องกันอันตรายหรื ออยูย่ งคงกระพัน ส่ วนหนึ่ งบรรจุไว้ที่วดั พระคง
ฤาษี ซึ่งเป็ นวัดประจําทิศเหนือของเมืองหริ ภุญไชย
พระเจ้ าฝน หรือ พระฝนแสนห่ า
มีหลายองค์ ตัวอย่างเช่น วัดป่ าตึง อําเภอสันกําแพง วัดช่างแต้ม และวัดท่าเดื่อ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ มีพทุ ธานุภาพในการบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล
พระเจ้ าทันใจ มีหลายองค์ และหลายวัด
พระเจ้ าดับภัย วัดดับภัย อําเภอเมืองเชียงใหม่
พระเจ้าดับภัย หรื อ พระดับภัย สร้างด้วยทองสําริ ด ปั จจุบนั ประดิษฐานอยูใ่ นวิหารวัด
ดับภัย เชื่อว่าจะบันดาลให้ภยั พิบตั ิต่าง ๆ ลดลงหรื อหมดไป
พระเจ้ าปุ๋ มผะหญา มหากระจาย หรือ พระมหากัจจายน์
มีหลายองค์ เป็ นต้นว่า วัดพระธาตุหริ ภุญไชย อําเภอเมืองลําพูน วัดเจดียห์ ลวง อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ วัดหลวง อําเภอเชียงของ เชียงราย ฯลฯ
พระเจ้าปุ๋ มผะหญา หรื อมีชื่อเรี ยกอีกอย่างว่า มหากระจาย ส่ วนใหญ่สร้างด้วยอิฐ มี
ลักษณะพระนาภีโตมีพระหัตถ์โอบที่พระนาภี องค์อวบอ้วนเตี้ย มีพุทธานุภาพด้านสติปัญญามาก
จึงเรี ยกว่า “ปุ๋ มผะหญา” (ปุ๋ ม แปลว่า ท้อง ผะหญา แปลว่า สติปัญญา) แปลว่า ผูม้ ีปัญญาอยูใ่ นท้อง
พระเจ้าปุ๋ มผะหญา เป็ นพระพุทธสาวกของพระพุทธเจ้า มีรูปงาม หญิงสาวหลงใหลในรู ป ท่านจึง
อธิ ษฐานให้รูปร่ างอัปลักษณ์ โคลงนิ ราศหริ ภุญไชย ซึ่ งแต่งเมื่อราว พ.ศ. 2060 เขียนถึงพระเจ้าปุ๋ ม
ผะหญา หรื อ พระมหากัจจายน์ ประดิษฐานในวัดพระธาตุหริ ภุญไชยในสมัยนั้น ความว่า
นาภีสมสวดสร้าง
มหากระจาย
ลูกซ้อน
ปูอาสน์อิงเขนยหลาย
เทียนทุงทิพถือถวาย
คนคู่ อวรเอย
พอเท่าทีปเจ้าซ้อน
เอกอ้างปณิ ธาน์49
พระอุปคุต วัดอุปคุต อําเภอเมืองเชียงใหม่
หนังสื อประวัติพระอุปคุตเขียนว่า พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า ภายหลังจากที่
พระองค์เสด็จดับขันธปริ นิพพานไปแล้ว 100 ปี จะมีชายคนหนึ่งเป็ นพ่อค้าขายนํ้าหอม ชายคนนี้จะ
49

ประเสริ ฐ ณ นคร, โคลงนิ ร าศหริ ภุ ญ ไชย ( เชี ย งใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516) 142.
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มีบุตรชื่อ อุปคุต เมื่อเด็กคนนี้เติบโตขึ้นจะมีอาํ นาจในการปราบมารเหมือนพระพุทธองค์ ต่อมาพระ
อุปคุตได้อุปสมบทในพุทธศาสนา และได้บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันตสาวกองค์หนึ่ง
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช มารได้มาขัดขวางพระเจ้าอโศกในการเผยแพร่ พุทธ
ศาสนา พระเจ้าอโศกจึงถามพระสงฆ์ในสมัยนั้นจะทรงชนะมารได้อย่างไร พระสงฆ์ตอบว่าควรขอ
พระอุปคุ ต ซึ่ งจําพรรษาใต้สมุทรมาช่ วยปราบมาร พระเจ้าอโศกได้ขอพระอุปคุตช่ วยปราบมาร
พระองค์จึงทรงสามารถเผยแพร่ พทุ ธศาสนาออกไปทัว่ ทวีปเอเชีย50
ชาวล้านนาเชื่อว่า พระอุปคุตทรงสามารถเอาชนะมารและอันธพาลได้ และเชื่อว่าพระ
อุปคุตซึ่ งประทับอยูใ่ ต้ทะเล จะออกมาโปรดสัตว์ปีละครั้งไม่เกินสองครั้ง จะออกมาเฉพาะวันเพ็ญ
ขึ้น 15 คํ่าที่ ตรงกับวัน พุธเท่ านั้น ชาวบ้านเรี ยกว่า “เพ็ญพุธ” หรื อ “เป็ งพุธ” โดยพระอุ ปคุ ต จะ
ออกมาบิณฑบาตเวลาเช้าเมื่อประมาณเวลา 03.00-06.00 น. ปะปนไปกับพระสงฆ์ทวั่ ไป ผูใ้ ดโชคดี
ได้ตกั บาตรพระอุปคุตองค์จริ งจะรํ่ารวยและโชคดีตลอดไป ชาวเชียงใหม่จึงมีประเพณี “ตักบาตร
เป็ งพุธ” จนถึงปัจจุบนั
นอกจากนี้ ด้วยพระอุปคุตมีอิทธิ ฤทธิ์ ในการปราบมารหรื ออันธพาล ดังนั้นถ้าวัดใดจัด
งานฉลองหรื อมีเทศกาลสําคัญ ที่มีชาวบ้านมาร่ วมจํานวนมาก เพื่อป้ องกันเหตุร้ายต่าง ๆ ในงาน
ชาวบ้านจะสร้ างหอพระอุ ปคุ ตไว้ในวัด แล้วจัดดอกไม้ธูปเทียน ขบวนฆ้องกลอง แห่ งออกไป
อาราธนาพระอุ ปคุตที่ แม่ น้ าํ ใกล้หมู่บา้ น เมื่ อไปถึ งแม่น้ าํ จะหยิบเอาก้อนหิ นในนํ้ามาหนึ่ งก้อน
สมมุติว่าเป็ นตัวแทนพระอุปคุต แล้วเชิ ญมาประดิ ษฐานไว้ในหอพระอุปคุต จนกว่างานฉลองจะ
เสร็ จจึงเชิญกลับไปคืนแม่น้ าํ ตามเดิม (สัมภาษณ์ นางคําแปง อภิวงศ์ 2532)
ด้วยความเชื่ อดังกล่าว จึงมีการสร้างพระพุทธรู ปพระอุปคุต และบางวัดจะสร้างหอ
พระอุปคุตไว้ในวัดเป็ นการถาวรและในเมืองเชี ยงใหม่สร้างวัดเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระอุปคุต 2
วัด คือวัดอุปคุตไท (ยวน) ซึ่งปัจจุบนั ตั้งอยูท่ ี่สี่แยกอุปคุต ถนนท่าแพ เชียงใหม่ อีกวัดหนึ่ งอยูต่ ิดกัน
ชื่อ วัดอุปคต (ม่าน) ปั จจุบนั คือบริ เวณที่เป็ นพุทธสถานเชียงใหม่
พระพุทธรู ปได้ ชื่อตามพุทธลักษณะ
พระสิ งห์ หรือ พระพุทธสิ หิงค์ วัดพระสิ งห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่
พระสิ งห์ เป็ นชื่อชาวบ้านเรี ยก พระพุทธสิ หิงค์ ซึ่งมีพุทธลักษณะเหมือนราชสี ห์ ภาษา
ล้านนาว่าสิ งห์

50

ประวัติพระอุปคุต วัดพม่ าเมืองปี นัง เมืองปี นัง ประเทศมาเลเซีย 2534
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พระเจ้ าอมเหมีย้ ง ครั้งหนึ่ งเคยประดิษฐานที่วดั พระเจ้าอมเหมี้ยง ปั จจุบนั เป็ นวัดร้าง
ถนนโชตนา อําเภอเมืองเชี ยงใหม่ เนื่ องจากวัดร้างจึงไม่มีพระพุทธรู ปองค์น้ ี แต่สันนิ ษฐานจากชื่อ
น่าจะมีพทุ ธลักษณะกระพุง้ แก้มพองคล้ายคนอมเหมี้ยง จึงเรี ยกว่า พระเจ้าอมเหมี้ยง
พระเจ้ าอมลิน้ วัดพระเจ้ าอมลิน้ บ้ านท่ าศาลา ตําบลสบแม่ ข่า อําเภอหางดง
พระเจ้าอมลิ้น ประดิษฐานที่วดั พระเจ้าอมลิ้น ซึ่ งวัดนี้ ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นวัดร้างและเพิ่ง
ได้รับการบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยซ่อมแซมองค์พระพุทธรู ป และสร้างศาลาครอบพระเจ้าอมลิ้น
ไว้ ให้เป็ นการเคารพสักการะของชาวพุทธพระเจ้าอมลิ้นเป็ นพระพุทธรู ปปูนปางมารวิชยั มีพุทธ
ลักษณะพิเศษคือที่พระโอษฐ์มีลิ้นแลบออกมาเล็กน้อย (คงจะหมายความว่าไม่ให้ตรัส จึงอมลิ้นไว้)
ตามประวัติของวัดและชาวบ้านเล่าว่า วัดนี้ สร้ างในสมัยพญาเมื องแก้ว กษัตริ ยร์ าชวงศ์มงั ราย
ระหว่าง พ.ศ. 2038-2068
พระเจ้ านั่งดิน วัดพระเจ้ านั่งดิน อําเภอเชียงคํา พระเยา
พระเจ้านัง่ ดิน เป็ นพระพุทธรู ปที่ประทับนัง่ บนพื้นดินในวิหาร ไม่มีฐานชุกชีอย่างเช่น
พระพุทธรู ปโดยทัว่ ไป ศรั ทธาวัดพระเจ้านั่งดิ นเล่าว่าเดิ มพระเจ้านั่งดินองค์น้ ี ประทับอยู่บนฐาน
ชุกชี แต่เนื่ องจากที่ประทับนี้ ตรงกับสายพระเนตรของพระเจ้าตนหลวง วัดศรี โคมคํา พะเยา ซึ่ งจะ
ทอดสายพระเนตรมาตกที่วิหารวัดพระเจ้านัง่ ดิน เชียงคํา พระเจ้านัง่ ดินไม่อาจจะทนนัง่ ในสายพระ
เนตรพระเจ้าตนหลวงได้ จึงหลบสายพระเนตรลงมาประทับบนดิน ชาวบ้านเรี ยกชื่อว่า พระเจ้านัง่
ดิน
เรื่ องสายพระเนตรของพระพุทธรู ปนี้ ชาวล้านนาเชื่อว่า สถานที่ใดที่สายพระเนตรของ
พระพุทธรู ปในวิหารทอดตกลงมาถึง สถานนี้ น้ ันไม่ควรตั้งบ้านเรื อน ที่อยู่อาศัย เชื่ อว่าจะอยู่ไม่
เจริ ญ จะเจ็บไข้ได้ป่วย เช่นเดียวกับพระเจ้านัง่ ดิน ที่เชียงคํา51
พระเจ้ าแดง พระเจ้ ากลักเกลือ พระเจ้ าบอกเกลือ หรือ พระเจ้ าบ่ อเกลือ วัดพระธาตุหริ
ภุญไชย อําเภอเมือง ลําพูน
พระเจ้าแดงเป็ นพระพุทธรู ปที่มีลกั ษณะสี แดงทั้งองค์ ตํานานเขียนว่า พระพุทธเจ้า
เสด็จมาฉันสมอที่ลวั ะถวายบริ เวณที่สร้างพระ เมื่อฉันแล้วได้โยนกระบอกเกลือทิ้งไป ต่อมาบริ เวณ
นั้นได้สร้างพระพุทธรู ปมีชื่อเรี ยกว่า พระเจ้ากลักเกลือ ดังปรากฏในโคลงนิ ราศหริ ภุญไชย เมื่อเวลา
ผ่านไป เมื่อมีการซ่อมแซมพระพุทธรู ป มีพระวรกายสี แดง ชาวบ้านจึงเรี ยกตามลักษณะว่า “พระเจ้า
แดง”
51

2539), 627.

อรุ ณรัตน์ วิเชี ยรเขียว, วัดร้ างในเวียงเชี ยงใหม่ ( เชี ยงใหม่ : สุ ริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์
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143/ มณฑปพระเจ้าบ่อ
เกลือกอย กว่าเฮย
สู งใหญ่ยอ่ งเองพวย
เพื่อนหน้า
เทียนทุงคู่คบสวย
อวยแว่น วักเอา
ผลเผือ่ เราอย่าช้า
ชาติน้ ีเนื้อมุนี52
พระเจ้ าแข้ งคม หรือ พระป่ าตาลน้ อย วัดศรีเกิด อําเภอเมืองเชียงใหม่
พระเจ้าแข้งคม หรื อตํานานเรี ยกว่า พระป่ าตาลน้อย สร้ างโดยพญาติโลกราช พ.ศ.
2027 มีลกั ษณะพระชงฆ์เป็ นสันคมออกมา เดิมประดิษฐานที่วดั ป่ าตาลน้อยนอกกําแพงเมืองด้าน
ตะวันตก ต่อมาราว พ.ศ. 2342 พระเจ้ากาวิละโปรดให้ยา้ ยมาประดิ ษฐานที่ วดั ศรี เกิ ด ชาวบ้าน
เรี ยกชื่อพุทธลักษณะว่าพระเจ้าแข้งคม 53
พระยืน พระพุทธรู ปประทับยืน มี พ ระยืน หลายองค์แ ละหลายวัด เช่ น วัด พระยืน
อําเภอเมืองลําพูน
พระนอน ชาวล้านนาเรี ยกพระพุทธไสยาสน์ว่า พระนอน มี พระนอน
หลายองค์และหลายวัด เป็ นต้นว่า พระนอนหนองผึ้ง วัดพระนอนหนองผึ้ง อําเภอสารภี เชียงใหม่
พระนอนม่อนช้าง วัดพระนอนม่อนช้าง อําเภอป่ าซาง ลําพูน พระนอนป่ าเกล็ดถี่ วัดพระนอนป่ า
เกล็ดถี่ อําเภอสารภี เชี ยงใหม่ พระนอนแม่ปูคา วัดพระนอนแม่ปูคา อําเภอสันกําแพง พระนอน
ขอนม่วง วัดพระนอนขอนม่วง อําเภอเมืองเชียงใหม่ ฯลฯ
พระนอนแม่ ปูคา หรือ พระป้ านแม่ ปูคา วัดพระนอนแม่ ปูคา อําเภอสั นกําแพง
พระนอนแม่ปูคา เป็ นพระพุทธรู ปไสยาสน์ ตามตํานานของวัดเล่าว่า พระพุทธองค์
เสด็จมาประทับนอนบนหญ้าคาที่ชาวนานํามาถวาย บนคันนาข้างแม่น้ าํ ชื่อ แม่ปูคา จึงเรี ยกว่า พระ
ป้ านแม่ปูคา คําว่า ป้ าน แปลว่า ยกขอบที่คนั ดินอย่างคันนา ปัจจุบนั เรี ยกว่า พระนอนแม่ปูคา
พระเจ้ าตาเขียว วัดบ้ านเหล่ าพระเจ้ าตาเขียว อําเภอป่ าซาง จังหวัดลําพูน
ตํานานพระเจ้าตาเขียว เขียนว่า พระเจ้าตาเขียวและสร้างโดยพระนางจามเทวีแห่ งหริ
ภุญไชย สร้างด้วยอิฐ พระเนตรทําด้วยมรกต ชาวบ้านจึงขนานนามว่า “พระเจ้าตาเขียว” ปั จจุบนั
พระเจ้าตาเขียวประดิษฐานเป็ นพระประธาน ในวิหารวัดบ้านเหล่า54
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ประเสริ ฐ ณ นคร, โคลงนิ ร าศหริ ภุ ญ ไชย (เชี ย งใหม่ :
เอกสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2516) หน้า 144.
53
แสง มนวิทูร, ชินกาลมาลีปกรณ์ (กรุ งเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์ 2510), 133.
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สุ เทพ มณี เวศม์, ศุภนิมิต พระเจ้ าตาเขียว (ลําพูน: ป.สัมพันธ์พาณิ ชย์, 2533), 22-30.
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พระเจ้ าสองสี วัดบุญนาค อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
พระเจ้าสองสี เ ป็ นพระพุทธรู ปสําริ ด มี ลกั ษณะผิว แตกต่ างกันสองสี พระวรกายสี
ทองแดง พระจีวรและสังฆาฏิเป็ นสี ทองสําริ ด ชาวบ้านมองเห็นความแตกต่างของเนื้ อสําริ ดที่องค์
พระ จึ งขนานนามว่า “พระเจ้าสอง” เดิ มประดิ ษฐานที่วดั ขมิ้น ซึ่ งเป็ นวัดร้ างในเขตเมืองเทิงเก่ า
ต่อมาย้ายมาประดิษฐานที่วดั บุญนาคจนปัจจุบนั 55
พระเจ้ าขาว หรื อหลวงพ่อขาว วัดอินทขีล (ร้าง) บริ เวณพระราชานุสาวรี ยส์ ามกษัตริ ย ์
อําเภอเมืองเชี ยงใหม่ พระเจ้าขาว เป็ นพระพุทธรู ปสร้างด้วยอิฐทาสี ขาวทั้งองค์ ตํานานพื้นเมือง
เชียงใหม่เขียนว่า พระเจ้ากาวิละโปรดให้สร้างวัดอิทขีล พ.ศ. 2347 อาจจะสร้างพระพุทธรู ปด้วยก็
เป็ นได้ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ปัจจุบนั ชาวบ้านจึงเรี ยกว่า “พระเจ้าขาว” ตามพุทธลักษณะ
พระเจ้ าขีข้ าก หรือ พระเจ้ านั่งหย้ อง วัดพระเจ้ าขีข้ าก อําเภอเมือง พะเยา (ร้ าง)
พระเจ้าขี้ขาก เดิมชื่อ พระเจ้านัง่ หย้อง ชาวบ้านเล่าว่า บริ เวณที่เป็ นวัดแห่ งนี้ เดิมเป็ น
สถานที่ชาวเมืองอื่นเมื่อเดินทางจะเข้าสู่เมืองพะเยา จะมาหยุดพักและแต่งตัวที่บริ เวณนี้ เมื่อสร้างวัด
ได้สร้ างพระพุทธรู ป พระเจ้านั่งหย้อง วัดพระเจ้าหนั่งหย้อง ต่อมาเมื่ อวัด นี้ มีสภาพเป็ นวัดร้ าง
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ตากแดดและถูกแดดและฝนเป็ นเวลานาน ทําให้พระวรกายเป็ นด่างดวงเหมือน
คนเป็ นโรคกลาก ชาวบ้านเมื่อฟื้ นฟูเมืองพะเยาจากเมืองร้าง มองเห็นองค์พระพุทธรู ปเป็ นดวงด่าง
ไม่สวยงามคล้ายคนที่เป็ นกลาก จึงขนานนามว่า พระเจ้าขี้ขาก (ขี้กลาก ล้านนาเรี ยกว่า ขี้ขาก)
พระอัฏฐารส มีหลายองค์และหลายวัด เป็ นต้นว่า พระอัฏฐารส ในวิหารวัดเจดียห์ ลวง
อําเภอเมืองเชียงใหม่ และพระอัฏฐารส วัดพระธาตุหริ ภุญไชย คําว่า อัฏฐารส หมายถึง ความสู งของ
องค์พระ 16 ศอก
พระเจ้ าตนหลวง หรือ พระเจ้ าตนหลวงทุ่งเอีย้ ง วัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
พระเจ้าตนหลวง เป็ นพระประธานในวิหารหลวง วัดศรี โคมคํา เป็ นพระพุทธรู ปอิฐ
ปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 14 เมตร สู ง 16 เม็ด จัดเป็ นพระพุทธรู ปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนื อ
ชาวบ้านจึงเรี ยกชื่อพระพุทธรู ปองค์น้ ีตามความใหญ่ขององค์พระพุทธรู ปว่า “พระเจ้าตนหลวง”
พระเจ้ าฉันสมอ วัดพระธาตุหริภุญไชย อําเภอเมือง ลําพูน
พระเจ้าฉันสมอเป็ นพระพุทธรู ปที่ชาวหริ ภุญไชยสร้างตามตํานานที่ว่า พระพุทธเจ้าส
เด็จมาฉันสมอและกลักเกลือ ซึ่ งลัวะคนหนึ่ งทูลถวายพระพุทธองค์ พระเจ้าฉันสมอ สร้างด้วยไม้
55

ธัชพล ศิริวงศ์ทอง, ประวัติพระเจ้ าสองสี ประวัติวัดบุญนาค (เชียงราย : ไพศาลการ
พิมพ์, 2535), 7-8.
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ประทั บ นั้ งพระหั ต ถ์ ข วาถื อ สมอ พระหั ต ถ์ ซ้ า ยวางบนพระเพลา ปั จ จุ บ ัน จั ด แสดงไว้ใ น
พิพิธภัณฑสถาน วัดพระธาตุหริ ภุญไชย (สัมภาษณ์ คุณสมชาย คงวินิชโรจน์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุหริ ภุญไชย 3532
พระพุทธรู ปได้ ชื่อตามพระนามของกษัตริย์
มี พระพุทธรู ปบางองค์พบว่ามี ชื่อตามพระนามของกษัตริ ย ์ ซึ่ งกษัตริ ยพ์ ระองค์น้ ัน
อาจจะโปรดให้สร้างขึ้น หรื ออาจจะมีกษัตริ ยอ์ งค์อื่นหรื อผูใ้ ดผูห้ นึ่ งสร้างถวายแด่กษัตริ ยพ์ ระองค์
นั้นในภายหลัง ดังนี้
พระเจ้ าค่ าคิงพญามังราย วัดพระเจ้ าเม็งราย อําเภอเมืองเชียงใหม่
พระเจ้าค่าคิงพญามังราย เป็ นพระพุทธรู ปสําริ ด ปางลีลา สู งเท่าพระวรกายของพญามัง
ราย 4.80 เมตร พระหัตถ์ขวายกขึ้นคล้ายปางห้ามญาติ พระบาททั้งสองอยูใ่ นลักษณะก้าวเดิน
คําว่า ค่าคิง หมายถึง สู งเท่ากับพระวรกาย “ค่า” แปลว่า เท่ากับ “คิง” แปลว่า ตัวตน
เชื่อว่า พญามังรายโปรดให้ช่างกานโถมเป็ นผูส้ ร้าง สร้างพร้อมกัน 5 องค์ ที่เวียงกุมกาม ต่อมาเมื่อ
ทรงสร้ างเมืองเชี ยงใหม่แล้วโปรดอาราธนา เพื่อมาประดิ ษฐานที่วดั เชี ยงหมั้น แต่ไม้คานที่หาม
พระพุทธรู ปหักที่บริ เวณนี้ จึงสร้างวัดและประดิษฐานพระเจ้าค่าคิงองค์น้ ี ที่นี่ มีชื่อว่า วัดคานคอด
หรื อ กาละคอด (ประวัติวดั พระเจ้าเม็งราย)
มีผใู ้ ห้ขอ้ คิดว่า การสร้างพระพุทธรู ปสูงใหญ่เท่าตัวตนผูส้ ร้างนั้น จะให้ผสู ้ ร้างยืนกลาง
แสงแดดยามเช้าหรื อเวลาเย็นที่แสงทอดไปไกลที่สุด แล้วให้วดั ความยาวของจากลําแสงที่ทอดผ่าน
นั้นมาใช้เป็ นความสู งของพระพุทธรู ป เนื่ องมาจากว่าไม่เป็ นการบังควรจะสร้างเท่าขนาดความสู ง
ปกติเท่าคนจริ ง เพราะพระพุทธรู ปเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อนึ่ งชาวล้านนานิ ยมสร้ างสิ่ งบูชาเท่าขนาดตัวตนของผูส้ ร้าง เช่ น ตุงค่าคิง เทียนค่าคิง ข้าวคู่อายุ
(เท่ากับอายุ) พระคู่อายุ (พระพุทธรู ปเท่าอายุ หรื อเรี ยกว่า พระพิมพ์หมู่) เกี่ยวกับความคิดเรื่ องนี้ขอ
เสนอเป็ นเบื้องต้น ยังหาข้อยุติไม่ได้ คงจะได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
พระเจ้ าเมืองราย วัดชัยพระเกียรติ์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ (ดูรายละเอียดข้ างต้ น)
พระเจ้ าแสนเมืองมาหลวง วัดหัวข่ วงหรือ วันแสนเมืองมาหลวง อําเภอเมืองเชี ยงใหม่
พระเจ้าแสนเมืองมา เป็ นชื่ อพระพุทธรู ปสําริ ด ปางมารวิชยั ปั จจุบนั ประดิษฐานในอุโบสถวัดหัว
ข่วง สันนิ ษฐานว่า สร้างขึ้นในรายปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ระหว่างต้น
รัชกาลพญาติโลกราช56
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สุ รพล ดําริ ห์กลุ , แผ่ นดินล้านนา ( กรุ งเทพฯ : ด่านสุ ทธาการพิมพ์, 2539), 167-
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พระเจ้ากื อนา วัดพระเจ้ากื อนา บนฝั่ งแม่น้ าํ กก ด้านเหนื อเมื องเชี ยงราย (ร้ าง) พระ
เจ้ากือนา เป็ นพระพุทธรู ปอิฐขนาดใหญ่ ปั จจุบนั มีตน้ ไม้ข้ ึนปกคลุมบางส่ วนขององค์พระ วัดและ
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ชาวเชี ยงรายเชื่อว่า พระเจ้ากือนาทรงสร้างขณะมาปกครองเมืองเชี ยงราย และ
ขนานนามพระเจ้ากื อนา (อรุ ณรัตน์ สํารวจและสัมภาษณ์ อาจารย์บุญยัง ชุ มศรี และ คุณชริ นทร์
แจ่มจิตต์ 2535
พระพุทธรูปได้ ชื่อตามนํา้ หนักของวัสดุทสี่ ร้ าง
พระพุทธรู ปบางองค์ ใช้วสั ดุราคาแพงจํานวนมาก เช่น สําริ ด เมื่อสร้างเสร็ จจึงขนาน
นามตามนํ้าหนักของวัสดุที่สร้าง และเป็ นการยากที่จะทราบมาตรานํ้าหนักในสมัยนั้นได้แน่นอน
พระเจ้ าเก้ าตือ้ วัดพระเจ้ าเก้ าตือ้ อําเภอเมืองเชียงใหม่ (ปัจจุบันรวมกับวัดสวนดอก)
พระเจ้าเก้าตื้อ เป็ นพระพุทธรู ปสําริ ด สร้างโดยพญาเมืองแก้ว กษัตริ ยเ์ ชียงใหม่ลาํ ดับที่
11 ประมาณปี ที่สร้างระหว่าง พ.ศ. 2047-2053 ใช้สาํ ริ ดในการสร้างจํานวน 9 ตื้อ (1 ตื้อ แปลว่า 100
ล้าน)
พระเจ้ า ล้ า นทอง วัดพระเจ้ า ล้ านทอง อําเภอเชี ย งแสน เชี ย งราย และอํา เภอพร้ า ว
เชียงใหม่
พระเจ้า ล้า นทอง (คํา ว่า ทอง หมายถึ ง สําริ ด ) เป็ นพระพุท ธรู ป สร้ า งโดยใช้สํา ริ ด
จํานวน หนึ่งล้านไม่ทราบว่าเท่าใด
พระเจ้ าแสนทอง วัดหลวง อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ และวัดเจดีย์หลวง อําเภอเมือง
เชียงใหม่
พระเจ้าแสนทอง วัดพระหลวงเป็ นพระพุทธรู ปสร้างด้วยสําริ ด ปางมารวิชยั มาจารึ กที่
ฐานว่ า สร้ า ง พ.ศ. 2057 ด้ว ยสํา ริ ด หนัก 150000 นํ้าทอง พระแสนทอง วัด เจดี ย ์ห ลวง เป็ น
พระพุทธรู ปสําริ ด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2025 57
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ฮัสส์ เพนธ์, คําจารึ กที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชี ยงใหม่ ( กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
สํานักงานเลขานุการ คณะรัฐมนตรี 2519), 65.
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พระพุทธรู ปชื่อตามเทคนิคการสร้ าง
การสร้างพระพุทธรู ปมีกรรมวิธีการสร้างหลายวิธี เช่ น ปั้ น หล่อ แกะสลัก สร้างแยก
ส่ วนโดยใช้สลักเป็ นตัวเชื่อม (แสว้) หุ ม้ ด้วยวัสดุที่เป็ นแผ่น (หลูบ) สาน และวิธีเครื่ องเขิน ฯลฯ ใน
ที่น้ ีขอกล่าวถึงพระพุทธรู ปที่ได้ชื่อตามเทคนิคในการสร้างบางวิธีเท่านั้น
พระแสนแซว่ (แสว้) วัดยางกวง อําเภอเมืองเชียงใหม่ (ร้าง) ปั จจุบนั เหลือเฉพาะพระ
เศียร จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานเชียงใหม่ และหริ ภุญไชย
พระเจ้าแสนแสว้า เป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างขึ้นโดยแยกส่ วนองค์พระเป็ นหลายท่อน
แล้วใช้สลักหรื อแสว้เป็ นตัวเชื่อม (คําว่า แสว้ แปลว่า สลัก คําว่า แสน หมายความว่า มีจาํ นวนมาก
มีสลักหลายแห่ ง)
พระแสนแสว้คาํ วัดเจดียซ์ าว อําเภอเมืองลําปาง
พระแสนแสว้ทองคํา เป็ นพระพุทธรู ปที่ได้ชื่อจากเทคนิ คการสร้างแยกส่ วน ทําด้วย
ทองคํา
พระหลู บ พระพุท ธรู ป ที่ ส ร้ า งด้ว ยวัส ดุ อื่ น เช่ น ไม้ หรื อ มุ ก แล้ว นํา มาหุ ้ม ด้ว ยเงิ น
เรี ยกว่า “พระหลูบเงิน”
พระพุทธรู ปเครื่ องเขิน พระพุทธรู ปเครื่ องเขินนิยมทําในหมู่ชาวพม่า ในล้านนาพบใน
จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน ลํา ปาง และแพร่ พระพุท ธรู ป ที่ ส ร้ า งด้ว ยวิ ธี เ ครื่ อ งเขิ น นี้ มี 2 ชนิ ด ได้แ ก่
พระพุทธรู ปผ้าชุบรัก หรื อ พระซาโล และพระพุทธรู ปสาน
พระพุทธรู ปซาโล หรื อผ้าชุบรัก ทําจากผ้าหรื อเศษผ้า โดยมีกรรมวิธีดงั นี้ ขั้นแรกทํา
หุ่นพระพุทธรู ปด้วยดินเหนียว ต่อมา นําผ้ามาลงยันต์หรื อคาถาแล้วนําผ้าไปชุบนํ้ารักให้เปี ยก นํามา
พอกหรื อพันรอบหุ่ นดินให้หนาตามต้องการ ประมาณ 5-6 นิ้ ว หลังจากผ้าแห้งนําเอาสมุก คือดิน
เหนี ยวตากแห้งบดให้ละเอียดผสมกับนํ้ารักนํามาพอกบนผ้า ตกแต่งให้สวยงามตามต้องการ เช่น
ติดกระจก หรื อ แก้ว
ต่อมาขัดให้เรี ยบด้วยใบข่อยแห้ง ทําให้ผวิ เรี ยบ ลงนํ้ารักอีกครั้งหนึ่ง แล้วลงรักปิ ดทอง
ส่ วนหุ่ นดิ นนั้นหาไม้แหลมแทงทะลุทิ้งไป จะได้พระพุทธรู ปที่ทาํ ด้วยวิธีเครื่ องเขิน นํ้าหนักเบา
ภาษาไทใหญ่ เรี ยกว่า ซาโล เช่นพระพุทธรู ปในวัดที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน
พระสาน พระพุทธรู ปทําด้วยโครงไผ่หรื อหวายสานแทนหุ่ นดิ นเหนี ยว แล้วทําตาม
กรรมวิธีของพระซาโลทุกประการ ชาวบ้านบางคนเรี ยก พระเจ้าสาน หรื อ หลวงพ่อสาน เช่นที่วดั
จอมสวรรค์ อําเภอเมือง แพร่ เป็ นต้น พระพุทธรู ปสานมีน้ าํ หนักเบา บางคนนิ ยมสั่งมาจากเมือง
มัณฑเลย์ประเทศพม่า
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พระแผง สร้างด้วยแผงไม้ ทําช่องเล็ก ๆ บรรจุพระพุทธรู ปหลายองค์ เรี ยกว่า พระแผง
ถ้ามีจาํ นวนเท่าอายุผสู ้ ร้าง เรี ยกว่า พระคู่อายุ
พระพุทธรู ปได้ ชื่อตามวัสดุทสี่ ร้ าง
พระเจ้ า สะเลี ย มหวาน วัด พระเจ้า สะเรี ย มหวาน อํา เภอป่ าซาง ลํา พู น ปั จ จุ บ ัน
ประดิษฐานในวิหารวัดพระธาตุศรี จอมทอง อําเภอจอมทอง เชียงใหม่
พระเจ้ าสะเรียมหวาน เป็ นพระพุทธรู ปสร้างด้วยไม้สะเดาหวาน (สะเลียม – ต้นสะเดา)
ปางอุม้ บาตร พระเจ้าสะเรี ยมหวานสร้างโดยผูใ้ ดไม่ปรากฏ แต่ที่น่าสนใจผูส้ ร้างได้มอบที่ดินหรื อ
“กัลปนา” ที่นาไว้ที่ใกล้กบั วัดพระเจ้าสะเรี ยมหวาน อําเภอป่ าซาง ให้ทาํ นานําข้าวมาถวายพระเจ้า
สะเรี ยมหวาน ต่อมาพระเจ้าสะเรี ยมหวานย้ายมาประดิษฐานที่วดั พระธาตุศรี จอมทอง ที่นานั้นและ
ข้าวนั้นจึ งตามมากับพระเจ้า
เสลียมหวานด้วย ชาวบ้านวัดพระเจ้าสะเรี ยมหวานได้มาขอ
พระพุทธรู ปคืน แต่วดั พระธาตุจอมทองไม่ให้ ถ้าเรื่ องนี้ เป็ นจริ งตามที่เล่า นับเป็ นการยืนยันการ
กัลปนาในอดี ต ได้ท างหนึ่ ง (อรุ ณ รั ต น์ วิ เ ชี ย รเขี ย ว สัม ภาษณ์ อาจารย์พรศิ ลป์ รั ต นชู เ ดช มหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต วัดสวนดอก เชียงใหม่ 2533)
พระแก่ นจันทน์ วัดป่ าตันกุมเหมือง อําเภอแม่ ทะ ลําปาง
พระแก่นจันทน์ สร้างด้วยไม้จนั ทน์ ตํานานพระแก่นจันทน์เขียนว่า พระเจ้าประเสนธิ
โกศลทรงระลึกถึงพระพุทธองค์ ซึ่ งเสด็จบนสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์เพื่อโปรดพุทธมารดา ได้สร้างรู ป
เหมื อนพระพุทธองค์ด้วยไม้จนั ทน์ เพื่อสักการบูชาจึ งเป็ นพระพุทธรู ปองค์แรกที่ สร้ างขึ้ นตาม
ตํานาน แต่ตามหลักฐานโบราณคดีและศิลปะ พระพุทธรู ปองค์แรกสร้างขึ้นในประเทศอินเดีย คือ
ศิลปะคันธาราษฎร์ (Gandhara Art) ประมาณ พ.ศ. 600 หรื อ 58 ปี ก่อนคริ สตกาล)
พระแก้ ว เป็ นชื่อเรี ยกพระพุทธรู ปที่สร้างด้วยแก้ว หรื อมรกต เป็ นต้นว่า พระแก้ว วัด
พระแก้วดอนเต้า ลําปาง พระแก้ว วัดพระแก้วเชียงราย และพระแก้วมรกตที่เคยประดิษฐานที่วดั
เจดียห์ ลวง เชียงใหม่
พระแก้วขาว หรื อ พระเสตังคมณี วัดเชียงหมั้น อําเภอเมืองเชียงใหม่
พระแก้ว ขาวสร้ า งด้ว ยแก้ว สี ข าว เรี ย กว่า เสตัง คมณี เชื่ อ กัน ว่า พญามัง รายโปรด
อาราธนามาจากเมืองหริ ภุญไชย
พระแก้ วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
พระแก้วมรกต สร้างด้วยมรกต ปั จจุบนั อยูว่ ดั พระศรี รัตนศาสดาราม กรุ งเทพฯ
พระแก้ วดอนเต้ า วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง อําเภอเกาะคา ลําปาง
ตํา นานพระแก้ว ดอนเต้า เขี ย นว่า พระแก้วดอนเต้าสร้ า งจากแก้ว มรกตที่ พบในผล
แตงโม นางสุ ชาดาปลูกแตงโมในสวน ต่อมานางได้ถวายแตงโมแด่พระสงฆ์ ๆ ผ่าแตงโมพบแก้ว
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มรกตแต่ไม่สามารถสลักเป็ นพระพุทธรู ปได้ พระอินทร์ ได้แปลงองค์เป็ นคนแก่มารับแกะสลักแก้ว
ลู ก นี้ เป็ นพระพุ ท ธรู ป เรี ย กว่ า พระแก้ว ดอนเต้า ประดิ ษ ฐานวัด พระแก้ว ดอนเต้า ปั จ จุ บ ัน ไป
ประดิษฐานที่วดั พระธาตุลาํ ปางหลวง อําเภอเกาะคา
พระคํา เป็ นพระพุทธรู ปทองคํา (คํา-ทองคํา, ทอง-ทองแดง) ตํานานเรื องเชี ยงแสน
เขียนว่า พระเถาระสิ ริวงั โส ได้นาํ เอาพระพุทธรู ปมา 2 องค์คือ พระแก้ว พระคํา และพระบรมธาตุ
ไปประดิษฐานไว้ที่วดั บนเกาะดอนแท่น เมืองเชี ยงแสน (ประชุมพงศาวดารภาค 61 อ้างใน สุ รพล
ดําริ ห์กลุ 2539 : 197)
พระศิลา มีหลายองค์ ตัวอย่างเช่น พระศิลาวัดเชียงหมั้น อําเภอเมืองเชียงใหม่ และวัด
ปลายนา กิ่งอําเภอปาน ลําปาง สร้างด้วยหิ นหรื อศิลา
พระเจ้ าทองทิพย์ วัดสวนตาล อําเภอเมืองน่ าน และวัดพระสิ งห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่
เป็ นพระพุ ท ธรู ป สํา ริ ด (ทอง-ทองแดง) ชาวบ้า นเชื่ อ กัน ว่า พระเจ้า ทองทิ พ ย์เ ห็ น
พระพุทธรู ปที่ เนื้ อทองที่ หล่อจากพิมพ์สีไม่เสมอกัน สี แตกต่างกันบางแห่ ง อันเนื่ องมาจากพระ
อินทร์ นาํ ทองสําริ ดจากสวรรค์มาหล่อรวมกับทองของมนุษย์ จึงทําให้เนื้ อทองไม่เหมือนกัน เชื่อว่า
เป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์
ประเพณีและความเชื่อเกีย่ วกับพระพุทธรูป
ชาวล้านนามีประเพณี ความเชื่ อหลายอย่างที่เกี่ ยวกับพระพุทธรู ปและได้ถ่ายทอดสั่ง
สอนกันตลอดมา อย่างน้อยผูแ้ ก่ผเู ้ ฒ่าในปั จจุบนั ยังเชื่อเช่นนั้นอยู่ ดังนี้
ประเพณีถวายข้ าวพระเจ้ าหลวง หรือ ข้ าวมธุปายาส
ชาวล้านนาเชื่ อว่า พระพุทธรู ปที่วดั และที่บา้ นของตนจะต้องฉันอาหารเช้าทุกวัน ทุก
เช้านอกจากจะเตรี ยมอาหารใส่ บาตรพระสงฆ์แล้ว เมื่อนึ่ งข้าวเสร็ จจะปั้ นข้าวและอาหารใส่ ถว้ ย
นํามาถวายพระพุทธรู ปที่หิ้งพระในบ้าน เรี ยกว่า ใส่ ขา้ วพระเจ้า จะไม่รับประทานข้าวก่อนที่จะใส่
ข้าวพระเจ้า การถวายข้าวพระเจ้าที่วดั จะถวายพร้อมกันในวันพระและในวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ในล้านนานิยมถวายข้าวมธุปายาสในเดือนยีเ่ พ็ญ เดือนสี่ เพ็ญ และเดือนแปดเพ็ญ หรื อวันวิสาขบูชา
เรี ยกว่า ข้าวพระเจ้าหลวง 58
การถวายข้ าวแด่ พระพุทธรู ป เป็ นสิ ริมงคลแก่ ตนและครอบครัว ดังปรากฏว่ามีการ
กัลปนาที่นาไว้ใส่ ขา้ วพระเจ้า ในเรื่ องพระเจ้าสะเลียมหวาน และจากจารึ ก นน. 2 จากรึ กวัดเมืองพง
58

2529), 92-93.

มณี พะยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย (เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์,
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พ.ศ. 2043 จากรึ กว่า “...หื้ อผังสี มาวัดพระเกิด หนบางนากว้าง 10 ข้าว หมื่นซ้ายเถาไว้เป็ นนาข้าว
พระ ผ้าขาวเพิงครัว 1 อ้ายคําครัว 1 ขานี้หมื่นซ้ายยอดทานแม่ม่ิงครัว 1 หมื่นซ้ายเพกทาน กับนารี 50
ข้าวเป็ นนาพระ 24 เป็ นนาจังหัน 25...” 59
การถวายคนเป็ นข้ าพระเจ้ า
ชาวล้านนาถวายคนไว้เป็ นข้าพระเจ้า ห้ามผูใ้ ดใช้ทาํ งานอื่น เรี ยกว่า “ข้าพระ” ให้ปฏิบตั ิพระพุทธรู ป
ในวัดนั้น ๆ ตลอดไป ถ้าถวายไว้กบั วัด เรี ยกว่า “ข้าวัด”60
ประเพณีบวชพระเจ้ า
ในการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป เมื่ อ สร้ า งเสร็ จ ถื อ ว่ า พระพุ ท ธรู ปองค์ น้ ั นยัง ไม่ เ ป็ น
พระพุทธรู ปที่กราบไหว้บูชาได้ จนกว่าจะได้ทาํ พิธีอบรมสมโภชและอุปสมบท เรี ยกว่า “บวชพระ
เจ้า” เพราะในระหว่างการสร้างพระพุทธรู ป ช่างที่สร้างพระได้เหยียบยํ่าองค์พระ ในพิธีบวชพระ
จะมีเครื่ องบวชเหมือนกับเจ้าชาวสิ ทธัตถะออกบวช เป็ นต้นว่า มีเครื่ องราชกกุธภัณฑ์สาํ หรับกษัตริ ย ์
เรี ยกว่า “เครื่ องท้าว 5 ประการ” ได้แก่ เพิงฉัตร(ฉัตร) พัดพ้าว(พัดยศ) จาวมร(จามร) บังวัน(บังสู รย์)
ไม้เท้าหรื อไม้วา (ธารพระกร)
ในระหว่างทําพิธีบวช พระพุทธรู ปที่บวชจะปิ ดพระเนตรไว้ดว้ ยขี้ผ้ งึ แผ่นบาง ๆ ตอน
กลางคืนตลอดถึงเช้าจะมีสวด เรี ยกว่า “สวดเบิก” ในระหว่างสวดเบิกเวลาค่อนคืนไปแล้วจะใส่
“หัวใจพระเจ้า” โดยอาจจะทําเป็ นรู ปหัวใจและอวัยวะอื่น ๆ ด้วยโลหะมีค่าบรรจุไว้ภายในองค์พระ
หลังจากนั้นตอนเช้าเวลาพระอาทิตย์ข้ ึน จะเบิกพระเนตรพระเจ้าหรื อ “เปิ ดตาพระเจ้า” โดยใช้
“แว่นสายตาพระเจ้า” คือแผ่นกระจกเงามีกรอบไม้แกะสลักสวยงาม ถ้าพระพุทธรู ปที่ทาํ พิธีบวชนั้น
อยูใ่ นวิหารเล็ก จะใช้แว่นสายตาพระเจ้าสะท้อนแสงแดดเข้าตาพระพุทธรู ปที่ใช้ข้ ีผ้ งึ ปิ ดไว้ ถ้าวิหาร
ใหญ่แสงเข้าไม่ถึงก็จะเปิ ดเนตรในขณะสวดเบิก โดยไม่ตอ้ งใช้กระจก ดังนั้นพระเจ้าจึงมีสายพระ
เนตรที่ร้อนแรง ดังปรากฏในเรื่ องพระเจ้านัง่ ดิน ในตอนเช้าหลังจากบวชพระเจ้าจะถวาย “ข้าวพระ
เจ้าหลวง” 61

59

ประเสริ ฐ ณ นคร และคณะ, จารึกล้ านนา ภาค 1 (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ พริ้ นติ้งกรุ๊ พ

2534), 55-56.
60

ประเสริ ฐ ณ นคร และคณะ, จารึกล้านนา ภาค 1 (กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติ้งกรุ๊ พ

2534), 51.
61

แน่ งน้อย ปั ญจพรรค์ และคณะ, เสน่ ห์ไม้ แกะสลักล้ านนา ( กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์
เริ งรมย์, 2537), 111-112.
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ประเพณีสรงนํา้ พระเจ้ า
ประเพณี สรงนํ้าพระพุทธรู ป ๆ ปกติ ชาวบ้านจะสรงนํ้าพระพุทธรู ปปี ละครั้ งในวัน
มหาสงกรานต์ตรงกับวันที่ 15 เมษายนทุกปี หรื อเรี ยกว่า “วันพญาวัน” โดยจะสรงพระพุทธรู ปใน
วัดของตนเรี ยกว่า “รดนํ้าพระเจ้า” เมื่อกลับมาบ้านจะสรงนํ้าพระพุทธรู ปที่ตนบูชาไว้ในบ้านของ
ตนด้วยนํ้าอบนํ้าหอม
พระพุทธรู ปสําคัญบางองค์จะสรงนํ้าปี ละครั้ง นอกเหนื อจากวันพญาวันแล้ว เช่น สรง
นํ้าพระฝนแสนห่ า วัดช่างแต้ม เชี ยงใหม่ จะนําออกแห่ งให้ประชาชนสรงนํ้าเพื่อขอฝน ในเดือน
แปดเหนือ ในประเพณี บูชาเสาอินทขีล วัดเจดียห์ ลวง เชียงใหม่ ทุกปี เป็ นต้น
ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้ า
เนื่ องจากล้านนามี อากาศหนาวเย็นในฤดู หนาว ชาวบ้านต้องการฟื นมาพิงไฟ จึ งมี
ประเพณี ร่วมกันหาฟื นมาถวายแด่พระพุทธรู ปประธานในวิหารและพระสงฆ์ในวัด เพื่อจุดถวาย
พระพุทธรู ป เรี ยกว่า ประเพณี “ทานหลัวหิ งไฟพระเจ้า” คําว่า หิ งไฟ แปลว่า ผิงไฟ62
ประเพณีทานข้ าวจี่ข้าวหลาม
ในเดือนสี่ เหนื อ หรื อเดือนมกราคมของทุกปี ภายหลังจากที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวใส่ ยงุ ้
ฉางแล้ว จะนําข้าวที่ตนปลูก เรี ยกว่า “ข้าวใหม่” มาถวายแด่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดย
ใช้วิธีเผาหรื อปิ้ ง และทําเป็ นข้าวหลาม บางหมู่บา้ นเรี ยกว่า “ทานข้าวใหม่”63

62

มณี พะยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้ านนาไทย ( เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์

2529), 79-81.
63

2529), 83.

มณี พะยอมยงค์, ประเพณีสิบสองเดือน ล้านนาไทย ( เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์
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จังหวัดแพร่
วัดพระหลวง ตําบลพะหลวง อําเภอสู งเม่ น จังหวัดแพร่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดพระหลวงนับว่าเป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ และเป็ นศูนย์กลางของชุมชนวัดพระหลวง
มาตั้ง แต่ อดี ต จนถึ งปั จ จุ บ นั ซึ่ งวันนี้ ไม่ ปรากฏหลัก ฐานว่าสร้ างขึ้น เมื่ อ ใด แต่ ห ลักฐานทางทาง
โบราณคดีที่ปรากฏนั้นพบว่าวัดนี้ น่าจะเป็ นวัดที่มีความสําคัญและร่ วมสมัยกับอาณาจักรล้านนานา
เนื่องจากพบโบราณสถานโบราณวัตถุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็ น เจดียท์ รงปราสาท หอธรรม หอระฆัง
พระพุทธรู ปสําริ ด และพระพุทธรู ปไว้เป็ นจํานวนมาก
จากการรวบรวมประวัติเกี่ยวกับตํานานวัดพระหลวง โดยพระครู โดยพระครู ปัญญาภิ
ชัย เจ้าอาวาสรู ปที่ 13 ในปี พ.ศ. 2509 ได้กล่าวไว้ว่า บริ เวณวัดพระหลวงแห่ งนี้ ในอดีตนั้นพื้นที่
บริ เวณนี้ เป็ นป่ าใหญ่ดงหลวง มีสัตว์นอ้ ยใหญ่เป็ นจํานวนมากมาก ซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้นมีงูตวั ใหญ่
อยูต่ วั หนึ่งที่คอยจับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกินครั้งหนึ่งมีพวกพ่อค้าชาวฮ่อ (จีนฮ่อ) นําสิ นค้าบรรทุก
หลังม้ามาขายและพากันพักแรมที่บา้ นสูงเม่น โดยปล่อยม้าให้เที่ยวหากินบริ เวณใกล้เคียง ม้าบางตัว
ที่ล่วงลํ้าเข้าไปในดงหลวงก็จะถูกงูใหญ่รัดกินเป็ นอาหาร เมื่อเหตุการณ์ลกั ษณะนี้ เกิดขึ้นหลาย ๆ
ครั้ง ก็ทาํ ความโกรธแค้นให้แก่พ่อค้าชาวจีนฮ่อเป็ นอย่างมาก จึงช่วยกันหาวิธีกาํ จัดงูน้ นั เสี ย โดยหา
ไม้ไผ่มาสานขัดแตะเป็ นรู ปหกเหลี่ยม รุ่ งขึ้นอีกวันก็พากันมาดูพบว่างูใหญ่ติดบ่วงตาแหลวงอยู่ จึง
ช่วยกันฆ่างูน้ นั เสี ย แล้วตัดซากงูออกเป็ นท่อน ๆ กองไว้ใกล้ ๆ รู งูน้ นั หลังจากวันนั้นพ่อค้าชาวจีน
ฮ่อก็นาํ สิ นค้าไปขายตามปกติ ครั้นเมื่อขายสิ นค้าหมดก็เดินทางกลับ และพากันไปดูซากงูที่กองไว้
ปรากฏว่าเป็ นที่น่าอัศจรรย์ยงิ่ เพราะซากงูกลายเป็ นท่อนเงินท่อนทอง จึงแบ่งท่อนเงินท่อนทองนั้น
ออกเป็ น 3 ส่ วน พวกพ่อค้าเอาไป 1 ส่ วน นําไปถวายเจ้าฟ้ า (เจ้าเมือง) 1 ส่ วน และฝังไว้บริ เวณรู งู
นั้น 1 ส่ วน
ต่อมามี กลุ่มชนคณะหนึ่ ง เข้าใจว่าเป็ นพวกม่านหรื อพม่า ได้พากันมาบุกเบิ กป่ าดง
หลวงนั้น แล้วตั้งบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยและสร้างวัดขึ้นพร้อมทั้งสร้างพระเจดียค์ รอบรู งูไว้ จึงเกิดเป็ น
หมู่บา้ นและวัดขึ้น และไม่ปรากฏว่าชุ มชนนี้ อยู่บริ เวณนี้ นานเท่าใด ได้อพยพหรื อถูกกวาดต้อน
เนื่ องจากสงครามไปที่ไหนเมื่อไร คงปล่อยให้เป็ นหมู่บา้ นและวัดร้างอีกเป็ นเวลานาน จนเกิดเป็ น
ป่ าใหญ่ดงหลวง โบสถ์วิหารสิ่ งก่อสร้างสลักหักพังเหลือแต่ซากและแนวขอบเขตของวัด อีกทั้ง
เจดีย ์ พระพุทธรู ปพระประธานก็ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมมาก จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ. 2330 ได้มีชนกลุ่มไทลื้อ
ชาวเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พากันอพยพลงมาทางใต้ถึงบ้านสู งเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีพระภิกษุ
สามเณรและชาวบ้ า น 3 วัด 3 หมู่ บ ้ า น มาสร้ า งบ้ า นเรื อนเป็ นหมู่ บ ้ า นขึ้ น และช่ ว ยกั น
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บูรณปฏิสังขรณ์วดั ร้าง ตลอดจนพระประธานองค์ใหญ่ในวิหาร และให้ชื่อวัดนี้ ว่า “วัดพระหลวง”
และหมู่บา้ นนี้ ว่า “บ้านพระหลวง” ซึ่ งทั้งวัดและหมู่บา้ นมีคาํ ว่าหลวง คงเกิดจากที่มีพระประธาน
องค์ใหญ่ มีชาวบ้านอพยพมาอยู่มากถึง 3 หมู่บา้ นและ 3 วัดด้วยกัน และสถานที่น้ ี เป็ นป่ าใหญ่ดง
หลวง วัดพระหลวงมีโบราณสถานที่มีความสําคัญหลายแห่ งคือ เจดี ยว์ ดั พระหลวง หอไตร หอ
ระฆัง ซึ่ งชาวบ้านได้ทาํ การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานให้เป็ นปูชนียสถานที่ควรค่าแก่การเคารพ
สักการะ และเป็ นศูนย์รวมของชุมชนในท้องถิ่นสื บมาจนถึงปั จจุบนั นี้
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
185
องค์
ปางมารวิชยั
องค์
185
- ขัดสมาธิราบ
178
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
185
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2301 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 152
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2480 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 011
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
117
องค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
65
องค์
1
องค์
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
4. ทารักอย่างเดียว
2
องค์
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายคํา
2
องค์
2. ลายแกะสลัก
19
องค์
3. ไม่มีการประดับตกแต่ง
164
องค์
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
176
องค์
1
องค์
2. ฐานบัว
5
องค์
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานหลุดหาย
3
องค์
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รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั พระหลวง
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 64 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั ด้านหน้า

ภาพที่ 65 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั ด้านหลัง

หมายเลขทะเบียน 079 พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2408 พระพุทธรู ปองค์น้ ี
ถือได้วา่ เป็ นพระพุทธรู ปที่มีเทคนิคในการสร้างที่แตกต่างไปจากพระพุทธรู ปองค์อื่นเนื่องจากนํา
ชิ้นส่ วนของไม้แต่ละชิ้นมาประกอบกัน เหมือนกับเทคนิคของพระพุทธรู ปที่สร้างด้วยสําริ ด โดย
พระพุทธรู ปองค์น้ ีมีการต่ออยู6่ ส่ วน คือ ส่ วนองพระพุทธรู ปกับฐาน พระกรและพระหัตถ์ท้ งั สอง
ข้าง พระโอษฐ์ และพระรัศมี ซึ่งในแต่ละส่ วนจะมีไม้เล็กเป็ นไม้สลักชิ้นส่ วนให้ติดกัน ซึ่งภาษา
พื้นเมืองเรี ยกว่าแสว้ ซึ่งเป็ นเทคนิคที่นิยมมากในพระพุทธรู ปสําริ ดแบบล้านนา ที่จะนําส่ วนของ
พระพุทธรู ปแต่ละชิ้นมาต่อกัน ซึ่งจะสังเกตได้วา่ ถึงแม้วสั ดุเปลี่ยนไปแต่เทคนิคยังคงเดิม ดังเช่น
พระพุทธรู ปองค์น้ ีที่ผถู ้ วายน่าจะมีเจตนาสร้างเลียนแบบพระสําริ ด ซึ่งผูถ้ วายน่าจะปรารถนาที่จะได้
อานิสงส์เท่ากับถวายพระพุทธรู ปสําริ ด จึงสร้างด้วยเทคนิคที่สอดคล้องกันเพื่อจะได้เสวยชาติที่ดี
หลายแสนกัปป์ ดังจารึ กได้กล่าวไว้วา่ “พระพุทธรู ปสร้างจากโลหะ ๕ ชนิด มีอานิสงส์ ๑๐,๐๐๐
กัป” เป็ นต้น
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จุลสักราชได้ 1227 ตัวปลีดบั เป้ า เข้ามาในเดือนยีเ่ พงเมงวัน 5 แก่ขา้ แลมูลสัทธาย่าภม
มา นิพานปจจโย นิจ ํ
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รู ปแบบที่ 2
พระพุ ท ธรู ป กลุ่ ม นี้ ถื อ ได้ว่ า เป็ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามนิ ย มทํา พระพุ ท ธรู ป หู ต้ ัง ซึ่ งเจอ
พระพุทธรู ปหมายเลข 003 006 011 012 089 099 104 117 118 ซึ่งเป็ นลักษณะของกลุ่มพระพุทธรู ป
ไม้เมืองแพร่ ที่นิยมทําหู ต้ งั ซึ่งลักษณะพระพุทธรู ปแบบนี้ คล้ายกับพระพุทธรู ปในกลุ่มพระพุทธรู ป
ในเขตรัฐฉาน ซึ่ งอิทธิพลนี้น่าจะมากับกลุ่มคนที่อพยพมาในยุคเก็บผักใส่ ซา้ เก็บข้าใส่ เมือง ซึ่งกลุ่ม
วัดพระหลวงก็เป็ นกลุ่ มคนเชี ยงแสนซึ่ งคนกลุ่มนี้ มีสายสัมพันธ์ กับกลุ่มสายไทลื้ อในด้านทาง
ศาสนาซึ่ งกลุ่มพระพุทธรู ปสายลื้อนี่ เองที่ที่นิยมสร้างพระพุทธรู ปหู ต้ งั ซึ่ งอิทธิ พลพลนี้ น่าจะส่ งให้
กลุ่มช่ างพระหลวงก็เป็ นได้ และกลุ่มพระพุทธรู ปอีกกลุ่มหนึ่ งซึ่ งเป็ นกลุ่มชาวไทเขินที่เจ้าหลวง
เมืองลําปางส่ งให้มาอยูเ่ มืองลอง คือกลุ่มพระพุทธรู ปวัดศรี ดอนคํา ดังตัวอย่างพระเจ้าพร้าโต้ ที่เป็ น
พระพุทธรู ปหูต้ งั ที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มพระพุทธรู ปวัดพระหลวง

ภาพที่ 66 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 75 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
จุลสักราชได้ 1188 ตัวปี รวายเส็ดเดือนเจียงเพง เมงวัน 3 ไทดับเม็ด ปถมมูลสัทธาเจ้า
ตนหน้อยอริ ยะ แลพ่อชื่อใหม่สิทธิ แม่ชื่อว่านางเพง แลพีน่ อ้ งชู่ตนแลเส้างแปงยังพุทธรู ปองค์น้ ีไว้
เพื่อเปนที่ไหว้แลปูชาแก่ตนแลเทวดาทังลาย ตราบ 5000 พระวสา ขอหื้ เปนส่ วนบุญแก่ผขุ ้ า้ ทัง
หลายในภวะอันนี้และภวะในพายหน้าแก่ผขู ้ า้ แดเทอะ อรหนฺ ตา มคคฺ ญาณํ ทินฺนํ นิพฺพาน ปจ
โยโหนฺ ตุ เมคุเตเยสบฺติ อนาคเต ปจิ ธุว ํ ธุว ํ ดีหลีเทอะ
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รู ปแบบที่ 3 ทะเบียน 104

ภาพที่ 67 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 76 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

รู ปแบบที่ 4 ทะเบียน 012

ภาพที่ 68 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 77 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
สร้ างขึ้นปี พ.ศ. 2380 จุ ลสักราชได้ 1199 ตัวปี เมืองเล้า จระเด็จเข้ามาในเดื อนยี่เพง
ปถมมูลสัทธาอ้ายคํามี มีภริ ยาแลผูช้ ื่อว่า นางดา แลพ่อแม่พี่นอ้ งชูผคู ้ นจิ่ม
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รู ปแบบที่ 5 ทะเบียน 099

ภาพที่ 69 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2360 จุลสักราชได้ 1179 ตัวปี เมืองเป้ าเดือนเจียงเพงเมงวัน 1 ไทกาบ
สัน ปถมมูลสัทธา นางข้อน แลสามิกายาติกาพี่นอ้ งลูกเต้าชู่ตนค่เปนมูลสัทธาได้ส้างพุทธรู ปไว้ค้ าํ ชู
สาสนา อรหนฺ ตา อรหนฺ ตี นิ พานํ เมตุเตยฺยฺ เสขฺ ติ เก อนาคเต นิ จ ํ ธุว ํ ธุว ํ แด่เทอะ ข้าขอจักทิสไปหา
พ่อผู ้ 1
รู ปแบบที่ 6

ภาพที่ 70

ลายเส้นที่ 78
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หมายเลขทะเบี ยน 078 พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้ างขึ้นในปี พ.ศ. 2421 ด้วยรู ปแบบ
พระพุทธรู ปสกุลช่างพื้นบ้าน ซึ่งลักษณะพระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่มีการครองจีวร ถือได้ว่าเป็ นลักษณะ
พิเศษอีกอย่างหนึ่ งที่ช่างไม่สลักสังฆาฏิ เห็นเม็ดพระถันชัดเจน พระวรกายเพรี ยว บั้นพระองค์เล็ก
รพะพักตร์ รี พระโขนงเกื อบตรง พระเนตรมองตรง พระนาสกโด่ งเป็ นสัน พระโอษฐ์เล็ก พระ
กรรณเล็กยาน พระเกศษสลักเป็ นตาราง พระรัศมีเป็ นทรงกรวย
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จุลสักราชได้ 1240 ตัวปี เปิ กยี ปถมมูลสัทธาหมายมีสวาธุเจ้าสิ ทธิวงเปนเคล้าพร้อมด้วย
พ่อแม่พี่นอ้ ง ขอสุ ข 3 ประการ มีนิพพานเปนยอด
รู ปแบบที่ 7

ภาพที่ 71 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 79 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 119 พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2432 สร้างขึ้นด้วยผูน้ าํ
ชุมชนโดยจารึ กได้กล่าวว่า “สั ทธาพญาสิ ทธิ มงคล สร้างถวายยังพระพุทธรู ปเจ้า” พระพุทธรู ปองค์
นี้ สร้ างขึ้นด้วยช่ างที่ ค่อนข้างมี ฝีมื อ คล้ายกับกลุ่ มพระเชี ยงแสนสิ งห์ สามที่มีลกั ษณะความเป็ น
พื้นเมือง โดยพระวรกายสู งเพียว บั้นพระองค์เล็ก สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายเขี้ยวตะขาบ พระ
พักตร์รี พระโขนงโก่งต่อกัน พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์แลเห็นขอบปากอีกเส้นชัดเจนพระเนตรมอง
ตรงแต่พบว่าพระเนตรนั้นได้มีการติดแก้วหรื อกระจกเป็ นพระเนตรเนื่ องจากพบร่ องรอยที่หลุด
หายไป พระกรรณยาน พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมีมีหลุดหายไปแต่พอสันนิ ษฐานได้ว่าเป็ น
ทรงกรวย
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ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
นามจตุ จุลสักราชได้ 1251 ตัวฉลู สหกัมโพสขอมพิสัยสรเด็จเข้ามาใน กิตติกามาสะ ปุ
ขนคุถรุ วาฬไกยไทภาสาว่าปี กัดเป้ า เดือนกิติกาเพง คือว่า เดือนยีเ่ พงเมงวัน 5 ไทเมืองไค้ เปนปั จฉิ ม
ยาม แลปถมมูลสัทธาพญาสิ ทธิ มงคล พร้อมกับด้วยภริ ยา ผูช้ ื่ อว่า นางวันดี ปุตตา บุตี ลูกเต้าชู่ตน
ได้สา้ งแล้วพุทธรู ปเจ้าด้วยไม้ 7 เยี้ยงนี้ไว้ เปนที่ไหว้ แลปูชาแก่คนแลเทวดาทังหลายแด่เทอะ อรหน
ตา มคคฺ ญาณํ นิพานปจจฺโยโหนตุโน เมตตย พุทธสนฺ ติแก อนาเต นิจ นิพานนํ ปรมํ สุ กขํ
วัดสู งเม่ น ตําบลสู งเม่ น อําเภอสู งเม่ น จังหวัดแพร่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดสู งเม่นสันนิฐานว่าเป็ นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุ งธนบุรีต่อเนื่องสมัยกรุ รัตนโกสิ นทร์
ตอนต้น ถึงแม้วา่ จะไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชดั แต่กถ็ ือว่าอยูใ่ นช่วงรอยต่อระหว่างสมัยที่พม่า
ปกครองล้านนาและในช่วงที่ชาวล้านนาร่ วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสิ นขับไล่พม่า ซึ่งเป็ นช่วงเริ่ มมี
การพลิกฟื้ นอารยธรรมล้านนาให้กลับมามีบทบาทในการพัฒนาบ้านเมือง
และการคํ้าชู
พระพุทธศาสนา ซึ่งจากหลักฐานตามประวัติของครู บากัญจนอรัญญวาสี มหาเถรซึ่งท่านเป็ นเจ้า
อาวาสระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๓๒-๒๔๐๙ ก็พบว่า มีวดั สูงเม่นมาก่อนหน้านั้นนานแล้ว
วัดสูงเม่น เดิมเรี ยกว่า “วัดสุ่ งเม้น” โดยมีเรื่ องเล่าสื บๆ กันมาว่าแต่เดิมสถานที่ตาํ บลสูง
เม่นเป็ นป่ าไผ่และทุ่งหญ้า รวมถึงป่ าไม้เบญจพันธุ์ มี “เม่น” ซึ่งเป็ นสัตว์ป่าตระกูลหมูอยูอ่ าศัยเป็ น
จํานวนมากและประกอบกับสถานที่เป็ นที่ทาํ เลดีมีหญ้าและท่านํ้าบริ บูรณ์ พวกพ่อค้าวาณิ ชย์และคน
เดินทางในสมัยอดีตจึงมักจะมาแวะพักแรมกันในบริ เวณดังกล่าว จนเรี ยกพื้นที่ตาํ บลนี้วา่ “ป๋ างสุ่ ง
เม้น” การที่พวกสัตว์และ “เม่น” อาศัยอยูร่ วมกันมากหรื อมีเม่นมากในบริ เวณนี้ คนจึงเรี ยกเป็ น
ภาษาท้องถิ่นว่า “สุ่ ง” ซึ่งได้ชื่อตามนิมิตของฝูงเม่นว่า “บ้านสุ่ งเม้น” หรื อวัดสูงเม่น
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
37
องค์
ปางมารวิชยั
37
องค์
37
องค์
- ขัดสมาธิราบ
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
10
องค์
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด
พ.ศ. 2375 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 006
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เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
4. ทารักอย่างเดียว
5. ปิ ดทองในส่ วนพระวรกาย จีวรทาชาด
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
2. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานขาสิ งห์

20
12
3
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

2
35

องค์
องค์

31
2
3
1

องค์
องค์
องค์
องค์

รูปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั สู งเม่ น
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1 ลักษณะช่างพื้นถิ่น (เลียนแบบพระพุทธรู ป 4 พระองค์วดั ภูมินทร์)

ภาพที่ 72 พระพุทธเจ้า 4 พระองค์

ลายเส้นที่ 80 พระพุทธเจ้า 4 พระองค์

152
หมายเลขทะเบียน 019 พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างขึ้นโดย ครู บากัญจนะ ดังจารึ กได้กล่าว
ว่า “ พระมหาเถระเจ้าตนหนึ่ งชื่อ กัญจนะส้างในเมืองน่าน” ซึ่งพระพุทธรู ปไม้กลุ่มนี้ครู บากัญจนะ
ได้สร้างเป็ นพระพุทธรู ป 4 พระองค์ โดนเลียนแบบ พระพุทธรู ป 4 องค์ภายในวิหารจัตุรมุขวัด
ภูมินทร์ ซึ่ งสอดคล้องกับหลังฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึง ครู บากัญจนะได้เดินทางไปยังเมือง
น่านเพื่อชักชวนให้ เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าหลวงเมืองน่านไว้สาํ หรับหรับเมือง ดังจารึ กได้กล่าวว่า
“...เถิง จ.ศ. 1125 ตัวปี ก่าไก้ ท่านก่เบิกบายของพระราชทรัพย์ออกสร้างเขียนธรรมเทศนาแถมต่อไป
มี ดังจักแจ้งต่อไปนี้ แล คื อ มหาเวส ฉบับไหเหล้ากับ 1 ....รวมท่านได้สร้ างธรรมครั้ งถ้วน 3 นี้
นับเป็ นคัมภีร์มี 189 คัมภีร์ นับเป็ นผูกมี 1251 ผูกฯ...” ซึ่ งพระพุทธรู ปองค์น้ ี เองครู บากัญจนะน่าจะ
สร้างเป็ นอนุ สรณ์ ในการมาเมืองน่านในครั้งนี้ ซึ่ งวัดภูมินทร์ ถือได้ว่าเป็ นวัดหลวงและอยู่หน้าคุม้
เจ้าหลวงเป็ นวัดที่สาํ คัญฉะนั้นการที่จะสร้างอะไรก็ตามคงต้องยึดถือสิ่ งที่สาํ คัญประจําเมืองเสมอ
และที่สาํ คัญวัดนี้ได้รับการบูรณะโดย พระเจ้าอนันตวรฤทธิ์ เดช พ.ศ 2418 ซึ่ งสิ่ งน่าจะเป็ นเหตุผล
สําคัญในการสร้างพระพุทธรู ปองค์น้ ี โดยพระพุทธรู ปองค์น้ ี สามารถกําหนดอายุได้ว่าอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 24 ก่อนที่ท่านจะได้เดินทางไปเมืองหลวงพระบางเพื่อชักชวนเจ้าเมืองหลวงพระ
บางคัดลอกพระคัมภีร์และสังคายนาพระไตรปิ ฏกต่อไป1
รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 73 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
1

ลายเส้นที่ 81 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแพร่ , ประวัตศิ าสตร์ เมืองแพร่ (แพร่ : ห้างหุ น้ ส่ วน

จํากัด เมืองแพร่ การพิมพ์, 2550), 202.
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หมายเลขทะเบียน 020 พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างขึ้นโดย ครู บากัญจนะ ในปี พ.ศ. 2379 โดยจารึ กได้
กล่าวว่า “ พระมหาเถระเจ้าตนชื่อกัญจนะส้างแล “ส้างเมื่อจุฬละสักราชได้ 1198 ตัวปลี รวายสัน
สร้างในเมืองหลวงพระบาง” พระพุทธรู ปองค์น้ ี สลักด้วยไม้สองท่อน คือ ท่อนแรกในส่ วนองค์
พระพุทธรู ป ส่ วนที่สองคือส่ วนฐาน ซึ่ งฐานแบบนี้เป็ นฐานผ้าทิพย์ที่นิยมมากในสมัยรัตนโกสิ นทร์
ซึ่งลักษณะฐานแบบนี้นิยมทําทัว่ ไปในล้านนา
รู ปแบบที่ 3 (เทคนิคแสนแสว้)

ภาพที่ 74 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 82 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน ----- พระพุทธรู ปองค์น้ ีไม่ปรากฏปี ที่สร้าง ซึ่งลักษณะเด่นของ
พระพุทธรู ปองค์น้ ีน้ นั คือสร้างจากไม้หลายชิ้นมาประกอบกัน ซึ่งเทคนิคนี้เรี ยกว่า แสนแสว้ ซึ่งเป็ น
ที่นิยมมากในพระพุทธรู ปสําริ ด ซึ่งได้มีการต่อพระหัตถ์ท้ งั สองข้าง และฐานที่รองรับอยู่ โดย
เทคนิคนี้เจอน้อยมาและเจอแค่วดั พระหลวงและวัดสูงแม่นเท่านั้น พุทธลักษณะของพระพุทธรู ป
องค์น้ ีคล้ายกับกลุ่มพระพุทธรู ปสิ งห์สามที่เคยได้อธิบายมาแล้ว
แต่มีความแตกต่างกันตรงพระ
อุษณี ษะที่มีลกั ษณะกลีบบัวซ้อนชั้นกันขึ้นไป 4 ชั้นจนถึงรัศมีที่เป็ นกรวย
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วัดพระธาตุศรีดอนคํา ตําบล อําเภอลอง จังหวัดแพร่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดศรี ดอนคํา หรื อชาวบ้านเรี ยกว่า “วัดห้อยอ้อ” เป็ นวัดที่มีพระธาตุเก่แก่ภายในบรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 1078 คราวที่
พระนางจามเทวีเสด็จมาจากเมืองละโว้ไปยังเมืองหริ ภุญไชย ซึ่ งวัดแห่ งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้ง
จนกระทัง่ กลุ่มชาวเชี ยงแสนที่ ถูกกวาดต้อนมา เจ้าหลวงเมืองลําปางได้จดั ให้คนกลุ่มนี้ ให้มาอยู่
บริ เวณชุมชนบ้านห้วยอ้อแห่ งนี้ตราบจนถึงปัจจุบนั
รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั สู งเม่ น
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1 พระเจ้าพร้าโต้

ภาพที่ 75 พระเจ้าพร้าโต้ วัดพระธาตุศรี ดอนคํา

ภาพที่ 76 พระเจ้าลัวะวัดบ้านแสน เมืองเชียงตุง

พระพุทธรู ปองค์น้ ีประดิษฐานอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์วดั ศรี ดอนคํา ขนาดสูงพร้อมฐาน 146
เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 33 เซนติเมตร ฐานสูง 35 เซนติเมตร ถือว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่มีลกั ษณะ
แตกต่างจากกลุ่มพระพุทธรู ปไม้ที่พบโดยทัว่ ไปในล้านนา คือ ลักษณะที่เป็ นการสลักด้วยพร้าโต้
ซึ่งพระพุทธรู ปกลุ่มนี้จะมีอยู่ 5 องค์ แต่มีอยูส่ ามองค์ได้ถูกอันเชิญไปที่ไร่ แม่ ฟ้ าหลวง วัดหลวง
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เมืองแพร่ และอยูใ่ นมือเอกชนอีกหนึ่งองค์ไม่ทราบว่าอยูท่ ี่ไหน แต่ในปั จจุบนั เหลืออยูใ่ นวัดพระ
ธาตุศรี ดอนคํา 2 องค์ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสันนิษฐานได้วา่ ในอดีตนั้น มีอยู่ 5 องค์ ซึ่งน่าจะเป็ น
กลุ่มของอดีตพุทธ หรื อความเชื่อเรื่ องพระเจ้า 5 พระองค์ องค์พระประธานในปัจจุบนั ก็น่าจะเป็ น
พระพุทธเจ้าโคตรมะ (ปั จจุบนั พุทธเจ้า หรื อเจ้าชายสิ ทธัตถะ)
พระพุทธรู ปกลุ่มวัดพระธาตุศรี ดอนคํานี้จดั ได้วา่ เป็ นพระพุทธรู ปที่มีลกั ษณะพิเศษที่มี
การสลักค่อนข้างมีความประณี ต โดยพระพุทธรู ปองค์น้ ีน้ ีน่าจะจัดเป็ นพระพุทธรู ปที่อยูใ่ นกลุ่มพระ
เจ้าลื้อ ที่ผสมผสายกับพระเจ้าที่เป็ นไม้ลวั ะ เนื่องจากพื้นที่ในเขตอําเภอลองนี้ก่อนที่เชียงแสนจะเข้า
มาอยูใ่ นยุคเจ้าเจ็ดตนที่เจ้าเมืองลําปางแบ่งชาวเชียงแสนมาอยูบ่ ริ เวณที่วดั ศรี ดอนคํา เคยเป็ นพื้นที่
ของลัวะที่ปัจจุบนั อาศัยอยูบ่ า้ นห้อยอ้อ พุทธลักษณะของพระพุทธรู ปองค์น้ ีคือเป็ นพระพุทธรู ปปาง
มารวิชยั พระวรกายอวบอ้วน พระอังสากว้าง ทําเส้นเส้นตรง บั้นพระองค์ค่อนข้างใหญ่ พระอุระ
นูนเป็ นสันอย่างชัดเจนซึ่งเป็ นลักษณะหนึ่งของกลุ่มพระเจ้าไม้พระประธานของลัวะบ้านแสน เมือง
เชียงตุง (ภาพที่ 76)
พระศออวบอ้วน พระพักตร์เหลี่ยม พระโขนงโก่งเป็ นพระจันทร์ครึ่ งเสี้ ยวหนานูนขึ้น
เป็ นสัน เชื่อมกับพระนาสิ กที่แบน ต่อด้วยพระโอษฐ์ที่ใหญ่ริมฝี ปากนูนหยักคล้ายปี กกา ต่อด้วย
พระหนุที่เป็ นต่อกลม ซึ่งเป็ นลักษณะเด่นของกลุ่มพระเจ้าไม้ลวั ะ พระกรรณยานมีขนาดใหญ่ใน
ลักษณะแผ่ออกด้านข้างหูคล้ายรู ปตัวซีแบบพระเจ้าไทลื้อ
พระเกศาจะต่อกับอุษณี ษะเป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมคางหมู เกศาจะขมวดเป็ นก้นหอยซึ่งสลักคนละชิ้นกับตัวองค์พระพุทธรู ป พระเกศาก้น
หอยทําเดือยเสี ยบเข้าไปบริ เวณพระเศียรเทคนิคนี้พบองค์เดียวในล้านนา พระรัศมีเป็ นเปลวตั้งขึ้น
สูง ล้อมรอบรัศมีดา้ นล่างจะประดับตกแต่งด้วยก้นหอยโดยรอบซึ่งน่าจะเป็ นลายมงคลคือ ลาย
หมากขะหนัด
(ลายตาสับปะรด) ซึ่งเป็ นลายมงคลที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาด ภาพรวมที่ได้
กล่าวมาข้างต้นสันนิษฐานได้วา่
พระเจ้าองค์น้ ีอาจจะสร้างขึ้นมาด้วยกลุ่มที่เป็ นชาวลัวะก็เป็ นได้
เนื่องจากลักษณะหน้าตาเป็ นแบบพื้นเมือง ถ้ามองภาพรวมแล้วเราอาจจะนึกถึงการสร้างพระเจ้าใน
แต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกัน ซึ่งกลุ่มต่างๆจะสร้างพระเจ้าในอุดมคติของตัวเอง
คือถ้าเป็ นลัวะ ลักษณะหน้าต่อก็จะเหมือนกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ก็เป็ นได้
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จังหวัดน่ าน
วัดถืมตอง ตําบลถืมตอง อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดถืมตองตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 บ้านถืมตอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6ไร่
2งาน 92 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระประธาน
พระพุทธรู ป วัดถืมตองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2404 การบริ หารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนามคือ พระอัคคะ พระยศ ปุญฺญาวโร พระศรี นวลเฆฆตั้ง พระอินทา พระศรี วยั สิ ริจนฺ โท
พระเฉลียว พระสนิท ธมฺ มวโร พระครู ธรรมนันทสุ นทร2
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
97
องค์
ปางมารวิชยั
91
องค์
- ขัดสมาธิราบ
90
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
1
องค์
ปางประทับยืน
6
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
86
องค์
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2383 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2451 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน
097
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
14
องค์
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองทั้งองค์และฐานด้านหน้า
68
องค์
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
5
องค์
4. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
10
องค์
5. ทารักอย่างเดียว
1
องค์
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายคํา
9
องค์
2. ลายคําแบบผ้าทิพย์
1
องค์
3. ลายแกะสลักฐานบัว
27
องค์
2

2532), 1140.

ประวัติวดั ทัว่ ราชอาณาจักร เล่ม 8 (กรุ งเทพฯ : กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ,
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4. ลายคําแท่นแก้ว
5. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานหน้ากระดาน
4. ฐานเขียงซ้อนชั้นกัน

1
59

องค์
องค์

70
28
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์

วัดบ่ อสวก ตําบลบ่ อสวก อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดบ่อสวกตั้งอยู่ เลขที่ 1 บ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมี
เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระ
ประธาน พระพุทธรู ป ซึ่งวัดนี้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2365 3
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
26
องค์
ปางมารวิชยั
25
องค์
- ขัดสมาธิราบ
25
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืน
1
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
23
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2342 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 014
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2460 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 021
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
9
องค์
1. ปิ ดทองทั้งองค์
6
องค์
2. ปิ ดทองทั้งองค์และฐานด้านหน้า
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
6
องค์

พระพุทธรูปไม้

3

2532), 1182.

ประวัติวดั ทัว่ ราชอาณาจักร เล่ม 8 (กรุ งเทพฯ : กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ,
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4. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
5. ทารักอย่างเดียว
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายคํา
2. ลายคําแบบผ้าทิพย์
3. ลายแกะสลักฐานบัว
4. ลายแกะสลักผ้าทิพย์
5. ลายแกะสลักด้านหน้าเป็ นผ้าทิพย์หลังฐานบัว
6. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรู ป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานด้านหน้าผ้าทิพย์หลังฐานบัว
5. ฐานหลุดหายไป

5
-

องค์
องค์

3
3
2
1
17

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

13
9
2
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

วัดนาซาว ตําบลนาซาว อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดนาซาว ตั้งอยูเ่ ลขที่ 14 บ้านนาซาว สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระประธาน พระพุทธรู ป ซึ่งวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.
2300 การบริ หารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่รทราบนาม คือ พระครู พรหมธรรมสุ นทร
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
37
องค์
ปางมารวิชยั
33
องค์
- ขัดสมาธิราบ
33
องค์
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
ปางสามธิ
1
องค์
ปางเปิ ดโลก
3
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
28
องค์
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2290 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 024
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พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2447 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 035
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
1
2. ปิ ดทองทั้งองค์และฐานด้านหน้า
16
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
7
4. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
4
5. ปิ ดทองส่ วนองค์แต่ฐานทารักสลับชาด
4
6. ทาสี ทองทั้งองค์
4
7. พระวรกายปิ ดทอง จีวรทาด้วยชาด
2
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
1
2. ลายแกะสลักผ้าทิพย์
1
3. ไม่มีการประดับตกแต่ง
35
ลักษณะฐานพระพุทธรู ป
1. ฐานเรี ยบ
20
2. ฐานบัว
7
3. ฐานผ้าทิพย์
5
4. ฐานเขียง
2
5. ฐานแปดเหลี่ยม
3
วัดตาแก้ ว ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
- ไม่ ทราบประวัติความเป็ นมาพระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
ปางมารวิชยั
- ขัดสมาธิราบ
- ขัดสมาธิเพชร
ปางสมาธิ
ปางเปิ ดโลก

50
41
41
8
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
38
องค์
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2301 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 003 011
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2446 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 043 044
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองทั้งองค์และฐานด้านหน้า
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
4. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
5. ปิ ดทองส่ วนองค์แต่ฐานทารักสลับชาด
6. ทาสี ทองทั้งองค์
7. พระวรกายปิ ดทอง จีวรทาด้วยชาด
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายคํา
2. ลายแกะสลักฐานบัว
3. ลายแกะสลักผ้าทิพย์
4. ลายแกะ ก้านขด
5. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
วัดต้ นแก้ วนาท่ อ ตําบลนาซาว อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
-ไม่ทราบประวัตความเป็ นมาพระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
ปางมารวิชยั
- ขัดสมาธิราบ

3
26
8
9
1
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

1
9
1
1
38

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

38
11
1

องค์
องค์
องค์

18
17
17

องค์
องค์
องค์
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- ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางเปิ ดโลก
1
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
16
องค์
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2356 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 010
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2473 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 013
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองทั้งองค์และฐานด้านหน้า
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
4. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายคํา
2. ลายแกะสลักฐานบัว
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว

2
9
1
6

องค์
องค์
องค์
องค์

1
5

องค์
องค์

13
6

องค์
องค์

วัดศรีเกิด ตําบลไชยสถาน อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
39
38
ปางมารวิชยั
- ขัดสมาธิราบ
38
- ขัดสมาธิเพชร
ปางสมาธิ
1
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
32
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2305 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 008
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2446 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 019

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองทั้งองค์และฐานด้านหน้า
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
4. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
5. ทารักทั้งองค์
6. ทาสี ทองทับพระวรกายฐานทาสี แดง
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
2. ลายแกะสลักพรรณพฤกษา
3. ลายช่องกระจก
4. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานสี่ เหลี่ยมช่องกระจก
5. ฐานลายพรรณพฤกษา
6. ฐานฆณฑปปราสารท
7. ฐานช่องกระจก
8. ฐานหลุดหายไป

2
1
1
35

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

4
2
1
32

องค์
องค์
องค์
องค์

10
12
2
1
2
1
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

วัดสะไมย์ ตําบลนาซาว อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดสะไมย์ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 บ้านสะไมย์ หมู่ที่ 2 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมี
เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระ
ประธาน พระพุทธรู ป ซึ่งวันนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2340 การบริ หารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส
เท่าที่ทราบนามคือ พระกัปบิลวัตถุ พระสุนนั นทะ พระศรี วิชยั พระกันทะวงศ์ พระหลวง พระคําพิ
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ลอม พระอุทริ ยวงค์ษา พระบุญวาทปัญญาวงค์ พระขันทะต๋ าคํา พระศรี ทอง จนฺ ตสาโร เจ้าอธิการ
อินเขียน เขมโก และพระมหาสุ นทรกิตติปญฺ โญ
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
14
องค์
ปางมารวิชยั
14
องค์
- ขัดสมาธิราบ
14
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
8
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2376 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 004
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2455 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 007
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองทั้งองค์และฐานด้านหน้า
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
4. ทาสี ทองทั้งองค์
5. พระวรกายปิ ดทอง จีวรทาด้วยชาด
6. ทาสี ชมพู
7. ไม่มีการลงรักปิ ดทอง
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
2. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว

3
7
1
1
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

3
11

องค์
องค์

5
9

องค์
องค์
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วัดม่ วงเจริญราษฏร์ ตําบลบ่ อสวก อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
-ไม่ทราบประวัติความเป็ นมาพระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
3
ปางมารวิชยั
3
- ขัดสมาธิราบ
3
- ขัดสมาธิเพชร
2
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2442 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 003
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2449 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 001
พระพุทธรูปไม้

เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์และฐานด้านหน้า
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
2. ลายผ้าทิพย์
3. ประดับกระจกจืน
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

2
1

องค์
องค์

1
1
1

องค์
องค์
องค์

1
1
1

องค์
องค์
องค์

วัดป่ าคา ตําบลบ่ อสวก อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
วัดป่ าคา ตั้งอยูบ่ า้ นป่ าคา หมู่ที่ 2 สังกัดคณะสงฆ์มหานิ กาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้ อที่ 1 ไร่ 2
งาน 10 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้ว ย วิ หาร กุฏิสงฆ์ ปู ชนี ย วัตถุมีพระประธาน
พระพุทธรู ป ซึ่ งวัดนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2451 การบริ หารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ
นาม คือ พระอธิการต๊ะวงศ์ สมฺ มสาโร
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พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
ปางมารวิชยั
- ขัดสมาธิราบ
- ขัดสมาธิเพชร
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด

พระพุทธรู ปไม้

1
1
1
-

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

วัดเชียงยืน ตําบลบ่ อสวก อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดเชียงยืน ตั้งอยูเ่ ลขที่ 4 บ้านเชียงยืน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5
ไร่ 3งาน 80 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรู ป โดยวัดเชียง
ยืน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2410
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
1
องค์
ปางมารวิชยั
1
องค์
1
องค์
- ขัดสมาธิราบ
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
วัดพญาวัด ตําบลดู่ใต้ อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดพญาวัด ตั้งอยูบ่ า้ นพญาวัด หมู่ที่ 6 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2
ไร่ 10 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระประธาน
พระพุทธรู ป ซึ่งวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1538 4แต่เดิมวัดนี้เป็ นศูนย์กลางของเมืองน่าน ในสมัยที่
ย้ายเมืองจากเวียงภูเพียงแช่แห้งมาตั้งอยูร่ ิ มฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ น่าน สถูปเจดียส์ ร้างด้วยศิลาแลง
ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ที่รูปทรงและลักษณะคล้าย “พระเจดียก์ ่กู ดุ ” หรื อ “สุ วรรณจังโกฏิ” วัด
จารมเทวี จังหวัดลําพูน
4

2532), 1213.

ประวัติวดั ทัว่ ราชอาณาจักร เล่ม 8 (กรุ งเทพฯ : กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ,
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พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
88
ปางมารวิชยั
71
- ขัดสมาธิราบ
71
- ขัดสมาธิเพชร
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด
พ.ศ. - พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน
พระพุทธรู ปใหม่ สุด
พ.ศ. – พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน

พระพุทธรู ปไม้

เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์และฐานด้านหน้า
5
2. ปิ ดทองทั้งองค์
18
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์ฐานด้านหน้า และฐานด้านหลังทาชาด21
4. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
7
5. ปิ ดทองในส่ วนองค์ฐานด้านหน้าและฐานทารัก
20
6. ทารักทั้งองค์
5
7. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
9
8. ทารักในส่ วนองค์ ฐานปิ ดทอง
1
9. ทาสี ทองทับ
1
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
7
2. ลายผ้าทิพย์
4
3. ลายคํา
2
4. แกะสลักลายกนก
1
5. ไม่มีการประดับตกแต่ง
74
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
66
2. ฐานบัว
18
3. ฐานผ้าทิพย์
4

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
-

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั พระญาวัด
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 77 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพที่ 78 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2396 จัดเป็ นกลุ่มพระพุทธรู ปไม้ล้ือ เมืองเชียง
แสน เนื่องจากชุมชนบ้านพญาวัดนั้นเป็ นชุมชนที่ชาวเชียงแสนเข้ามาตั้งรกรากอยู่ โดยพระพุทธรู ป
องค์น้ ีจดั ว่าเป็ นกลุ่มช่างพื้นบ้านที่ผสมผสานความเป็ นลาวหลวงพระบางคือ การทํารพระกรรณเป็ น
รู ปตัวซี พุทธลักษณะของพระพุทธรู ปองค์น้ ีแสดงปางมารวิชยั พระวรกายอ้วนเตี้ย พระอุระนูน
เกือบจะเป็ นสัน พระศอใหญ่เกือบเท่าพระพักตร์ พระศอจะเป็ นริ้ วปล้องสามเส้น ตามแบบ
พระพุทธรู ปแบบไทลื้อ พระพักตร์เหลี่ยม พระโขนงโก่ง พระนาสิ กแบน พระเนตรเหลือบตํ่า พระ
โอษฐ์เล็กแย้ม พระกรรณเป็ นตัวซี(แบบลาวเหนือ) พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมีสลักแบบ
ง่ายๆเป็ นทรงกรวย
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
สกราชได้ 1215 ตัวปี ก่าเป้ า เดือน 10 เมงวัน 4 ไทเมืองไส้ ปถมมูลสัทธาเจ้าน้อยอินทะ เปน
เค้าพร้อมกับด้วยภริ ยาปุตตาปุตตี ลูกเต้าชู่ตนได้ส้างยังพุทธรู ปเจ้าไว้ค้ าํ ชูสาสนา อรหันตา อรหันตี
มคฺ คญาณํ นิพานํ ปรมํ สุ กขํ นิจจฺ ธุว ํ ธุว ํ แท้ดีหลีเทอะ
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กลุ่มพระพุทธรูปปางประทับยืน
รู ปแบบที่ 1 ปางประทับยืนเปิ ดโลก

ภาพที่ 79 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก

ภาพที่ 80 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก

รู ปแบบโดยรวมของพระพุทธรู ปองค์น้ ีน่าจะสร้างขึ้นโดยช่างหลวง จากการสอบถาม
เจ้าอาวาสพระพุทธรู ปองค์น้ ีถูกเคลื่อนย้ายมาจากวัดบุญยืน อําเภอเวียงสา เป็ นพระพุทธรู ปปาง
ประทับยืนเปิ ดโลก ประทับยืนบนฐานบัว 8 เหลี่ยม แบบฐานเอวขัดซึ่งฐานแบบนี้มกั จะพบทัว่ ไป
ในกลุ่มพระพุทธรู ปยืนเมืองน่าน
และกลุ่มพระพุทธรู ปยืนเมืองหลวงพระบางโดยพระวรกาย
ค่อนข้างสมส่ วนตามพุทธลักษณะ ที่มีพระกรยาวจนถึงเข่า พระพุทธรู ปองค์น้ ีดูจากรู ปแบบแล้ว
ผสมผสานความเป็ นลาวในส่ วนที่มีพระกรรณขมวดหูเป็ นรู ปตัวซีอีกลงไปข้างหลังยาวเกือบครึ่ ง
พระศอ และลักษณะพระพักตร์วงรี พระโขนงโก่งต่อกับพระนาสิ กที่แบน พระโอษฐ์หนายิม้ แบบ
ลาวหลวงพระบาง และพระรัศมีเป็ นเปลวที่ตวัดขึ้นคล้ายเปลวไฟซึ่งเปนการสลักค่อนข้างละเอียด
นอกจากนี้ยงั คงความเป็ นลักษณะพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยูค่ ือ ถ้าเป็ นลาวเราจะว่าจะมีรัด
ประคต และจีบหน้านางตรงสบง แต่พระพุทธรู ปองค์น้ ียงั รักษาแบบดั้งเดิมคือ ห่มคลุม(แบบ
ล้านนา) และสังฆาฏิแบบระตนโกสิ นทร์ ที่นิยมทําเป็ นแผ่นหนาอยูต่ รงกลางพระอุระยาวจรดพระ
นาภีปลายตัดตรง ส่ วนการตกลงมาของจีวรทีคลุมลงมาชายทั้งสองข้างตวัดขึ้นแล้วม้วนลงเป็ นแบบ
หางปลาซึ่งนิยมในกลุ่มพระพุทธรู ปประทับยืนในกลุ่มลาวเหนือเมืองหลวงพระบาง และกลุ่มลาว
ใต้เวียงจันทร์ ถึงแม้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีจะไม่ปรากฏอายุในการสร้าง แต่อาจจะสันนิษฐานได้วา่
น่าจะร่ วมสมัยหรื อใกล้เคียงกับกลุ่มพระพุทธรู ปปูนปั้นวัดบุญยืน
อําเภอเวียงสา
และกลุ่ม
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พระพุทธรู ปไม้ปางประทับยืนที่วดั วิชุล
ศตวรรษที่ 24

ซึ่งสามารถกําหนดอายุได้วา่ น่าจะอยูใ่ นช่วงต้นพุทธ

รู ปแบบที่ 2 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก (เลียนแบบพระบาง)

ภาพที่ 81 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก

ภาพที่ 82 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก

พระพุทธรู ปปางห้ามสมุทร วัดพญาวัค ไม่ปรากฏปี ที่สร้าง โดยรู ปแบบแล้วแสดงให้
เห็นถึงผีมือช่างพื้นบ้านเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะสัดส่วนพระวรกายไม่สมส่ วน คือมีขนาดเล็กเตี้ย
พระหัตถ์ยาว พระรัศมีเล็ก พระเนตรมองตรงหางพระเนตรเฉียงขึ้นข้างบน พระโอษฐ์เล็ก พระ
กรรณเป็ นรู ปตัวซี พระเกศาแหลมเป็ นหนามขนุนแบบลาว และในการแสดงปางของพระพุทธรู ป
องค์น้ ีผดิ สัดส่ วนเป็ นอย่างมาก คือ ปรกติแล้วปางห้ามสมุทรจะยกพระหัตถ์เท่ากับพระอุระ แต่
พระพุทธรู ปองค์น้ ีได้ยกมือขึ้นเท่ากับพระเศียร
ซึ่งช่างอาจจะเข้าใจผิดในเรื่ องของสัดส่ วนของ
พระพุทธรู ปปางนี้ที่มีตน้ แบบจากพระบางเมืองหลวงพระบางก็เป็ นได้ และถึงแม้วา่ พระพุทธรู ป
องค์น้ ีไม่สามารถกําหนดปี ที่สร้างแต่กอ็ าจจะสันนิษฐานได้วา่ น่าจะอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 24
เนื่องจากในช่วงนี้ในสมัยรัตนโกสิ นทร์นิยมสร้างพระพุทธรู ปปางห้ามสมุทรทรงเครื่ อง อิทธพลนี้
น่าจะส่ งให้กบั เมืองหลวงพระบางที่เป็ นเมืองประเทศราชและจากหลวงพระบางก็น่าจะส่ งให้เมือง
น่านอีกทีหนึ่ง
เนื่องจากทั้งสองเมืองนี้มีความสัมพันธ์กนั ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการเมือง
พระพุทธศาสนา โดยเพาะการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ ที่ทางเมืองน่านได้นาํ เอาช่างจากเมืองหลวง
พระบางมาสร้างพระพุทธรู ปทั้งที่เป็ นสําริ ดและพระพุทธรู ปไม้ซ่ ึงปรากฏอิทธิพลของลาวล้านช้าง
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อยูม่ ากจนทําให้ลกั ษณะหน้าตาที่ออกมาเป็ นแบบศิลปะล้านช้าง ถึงแม้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีจะสร้าง
แบบช่างพื้นบ้านแต่ก่ยงั ปรากฏอิทธิพลของล้านช้างอยูค่ ือทําหูตวั ซีขมวดเข้า การแสดงปางห้ามส
มุทธแบบรัตนโกสิ นทร์ผา่ นทางหลวงพระบาง และการครองจีวรแบบอุดมคติคือห่มคลุมจีวรเรี ยบ
แนบพระวรกายซึงนิยมมากในกลุ่มล้านนา ล้านช้าง อาจกล่าวได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างด้วยช่าง
พื้นบ้านโดยได้หยิบยกในสิ่ งที่เคยเห็นนํามาผสมผสานจึงทําให้พทุ ธลักษณะมีความหลากหลาย โดย
ช่างน่าจะเป็ นกลุ่มช่างเชียงแสนที่เพิ่งถูกกวาดต้อนมาอยูบ่ ริ เวณนี้
วัดพระธาตุแช่ แห้ ง ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ประวัติความเป็ นมาได้กล่าวถึงพญาการเมืองเจ้าผูค้ รองเมืองวรนคร (ปั จจุบนั คือ อําเภอ
ปัว จังหวัดน่าน) ลําดับที่ 5 เมื่อปี จ.ศ. 715-725 ตรงกับปี พ.ศ. 1896-1906 ทรงมีสัมพันธไมตรี ต่อ
กรุ งสุ โขทัยอีกทั้งทรงเป็ นผูท้ ี่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเห็นว่าพระพุทธศาสนาในสุ โขทัยมี
ความรุ่ งเรื อง พระองค์จึงอันเชิญพระบรมสารี ริกธาตุ พระพิมพ์ทองคําและพรพิมพ์เงินจากเจ้าเมือง
สุ โขทัยมาอย่างละ 20 องค์ เพื่อนํามาประดิษฐานไว้ที่เจดียบ์ นดอยภูเพียงแช่แห้ง (วัดพระธาตุแช่
แห้งในปั จจุบนั ) เมื่อปี พ.ศ.1896 แต่ในปี ต่อมามีการอพยพย้ายบ้านเมืองขึ้นในรัชกาลพญาการเมือง
จึงมาตั้งเมืองใหม่อยูท่ ี่ดอยภูเพียงแช่แห้งจนสิ้ นพระชนม์ 5
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
1
องค์
ปางมารวิชยั
1
องค์
- ขัดสมาธิราบ
1
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
1
องค์

5

เธียรชาย อักษรดิษฐ์และคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์ น่ าน (เชียงใหม่ : สันติภาพการ

พิมพ์, 2551), 44.
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รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั พระธาตุแช่ แห้ ง
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 83 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพที่ 84 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

พระพุทธรู ปองค์น้ ี ประดิ ษฐานอยู่ภายในวิหาร วัดพระธาตุแช่ แห้ง บนบานเดี ยวกับ
กลุ่มพระพุทธรู ปประธาน ความสําคัญของพระพุทธรู ปองค์น้ ี คือ เจ้าอัตถวรปั ญโญ ผูค้ รองเมือง
น่าน ในปี พ.ศ.2331-2353 โดยข้อความจารึ กได้กล่าวไว้ว่า “ (พระ)พุทธรู ปองค์ นี้ พ่ อเจ้ าฟ้ าหลวง
สร้ าง ไว้ หื้อเป็ นที่ไหว้ สาสักการบูชา แห่ งคนและเทวดาทังหลาย ไปนานตราบ 5000 พระวรรษา แล
นิพฺพานปจฺ จโย โหตุ” ถึงแม้ว่าจารึ กจะไม่ได้กล่าวถึงปี ที่สร้างไว้แต่สันนิ ษฐานได้ว่า สร้างขึ้นด้วน
เจ้าหลวงอัตถวรปั ญโย เนื่องจากในปี พ.ศ. 2347 ทางพระมหากษัตริ ยท์ างกรุ งเทพฯ ทรงเลื่อยยศขึ้น
เป็ น “สมเด็จเจ้าฟ้ าเมืองน่าน” และต่อมาตํานานเมืองน่านเรี ยกพระนาม “ (สมเด็จ) เจ้าฟ้ าหลวง” จึง
สันนิษฐานได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2347-2353
รู ปแบบของพระพุทธรู ปองค์น้ ี น่าจะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาที่ปรากฏ
ออกมาในรู ปสังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายเขี้ยวตะขาบ ในขณะเดียวกันก็ผสมผสานกับศิลปะแบบ
รัตนโกสิ นทร์ คือสังฆาฏิที่ทาํ เป็ นแผ่นหนาอยู่กรงพระอุระยาวมาจนถึงพระนาภี และอีกรู ปแบบ
หนึ่งคือ ศิลปะลาวเหนือเมืองหลวงพระบางที่ปรากฏออกมาในรู ปของพระพักตร์ค่อยข้างกลมรี พระ
โขนงโก่ ง ทํา เป็ นเส้น ขอบหนาต่ อกัน พระนาสิ ก โด่ ง พระโอษฐ์เ ล็ก หยัง โค้ง ปลายตะหวัด ขึ้ น
เล็กน้อย พระกรรณยาน ใบหู ทาํ เป็ นโค้งรู ปตัวซี ท้ งั ด้านบนและด้านล่าง รัศมีเป็ นเปลวที่ตวัดขึ้นไป
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ซึ่งเป็ นลักษณะที่ค่อยข้างโดดเด่นของกลุ่มพระพุทธรู ปเมืองหลวงพระบาง ซึ่งความสัมพันธ์ในด้าน
รู ปแบบศิ ลปะนั้นค่อยข้างจะรั บอิ ทธิ พลลาวมากกว่าอิ ทธิ พลอื่ นๆ เนื่ องจากในสมัยนี้ เจ้าหลวง
อัตถวรปัญโญได้เชิญช่างจากเมืองหลวงพระบางให้มาสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่วา่
จะเป็ นพระพุทธรู ป อาจกล่าวได้วา่ พระพุทธรู ปในช่วงนี้น่าจะได้รับอิทธิ พลลาวเมืองหลวงพระบาง
เป็ นอย่างมากเนื่องจากเป็ นต้นแบบของการสร้างงานพุทธศิลป์ ในเมืองน่านเลยก็วา่ ได้
วัดแสงดาว ตําบลฝายแก้ว อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดแสงดาว ตั้งอยูเ่ ลขที่ 65/2 บ้านร้องแหด หมู่ที่ 2 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้ง
วัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยวิหาร กฏิสงฆ์ อุโบสถ ปูชนียวัตถุมี พระประธาน
พระพุทธรู ป และเจดีย ์ ซึ่งวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2427 การบริ หารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส
เท่าที่ทราบนาม คือ พ.ศ. 2457 พระครู อินต๊ะ อคฺ ควีโร พ.ศ. 2500 พระมหาจันทร์ทอง ฐฺ ธมฺ โม พ.ศ.
2503 พระอธิการอเนก จิตฺตวฑฺฒโน พ.ศ. 2510 พระอธิการเจริ ญ ขนฺ ติโก พ.ศ. 2511 พระสมุห์ศรี ลยั
สุ วฑฺฒโน6
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
1
องค์
ปางมารวิชยั
1
องค์
- ขัดสมาธิราบ
1
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั แสงดาว
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1
จากการสํารวจพระพุทธรู ปไม้วดั แสงดาวพบว่า เหลืออยูอ่ งค์เดียว ประดิษฐานอยูใ่ น
อุโบสถหลังเล็ก พระพุทธรู ปองค์น้ ีไม่สามารถทราบอายุที่ฐานพระพุทธรู ปได้ เนื่องจากได้ถูกสี
นํ้ามันทาทับจึงไม่สามารถทราบได้วา่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด แต่เมื่อดูจากรู ปแบบแล้วน่าจะอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 เนื่อจากคล้ายคลึงกับกลุ่มพระพุทธรู ปไม้ปางมารวิชยั วัดพระธาตุแช่แห้ง
ที่เจ้าอัตถวรปัญโญเป็ นผูส้ ร้างถวาย เมื่อพิจารณาพุทธลักษณะพระพุทธรู ปองค์น้ ี น่าจะเป็ นกลุ่มช่าง
6

เธียรชาย อักษรดิษฐ์และคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์ น่ าน (เชียงใหม่ : สันติภาพการ
พิมพ์, 2551), 1272.
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หลวง พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วนแลดูคอ่ นข้างสมส่ วน พระอังสาผาย บั้นพระองค์เล็กตามพุทธ
ลักษณะของพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา พระอุระนูน สังฆาฏิแผ่นใหญ่ ยาวจรดจรดพระนาภี ตามแบบ
พระพุทธรู ปรัตนโกสิ นทร์ พระศอสั้น พระพักตร์ค่อนข้างกลมรี พระโขนงโก่ง พระนาสิ กโด่ง พระ
โอษฐ์เล็กยิม้ ริ มฝี ปากเป็ นริ้ วสามเส้น ตามแบบจิตกรรมฝาผนังน่าน พระหนุเป็ นปม ภาพรวมแล้ว
พระพักตร์พระพุทธรู ปองค์น้ ีเป็ นแบบพระพุทธรู ปล้านนา แต่ส่วนพระกรรณที่เป็ นรู ปตัวซี พระ
เกสาแหลมหนามขนุน และพระรัศมีเป็ นเปลวตั้งเฉียงขึ้น คล้ายกับพุทธศิลปะแบบหลวงพระบาง

ภาพที่ 85 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 83 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีปรากฏอิทธิพลอยูส่ ามสกุลช่าง คือ กลุ่ม
อิทธิพลพระพุทธรู ปสําริ ดล้านนาที่แสดงออกในเรื่ องของพระพักตร์
กลุ่มพระพุทธรู ปแบบ
รัตนโกสิ นทร์แสดงออกในสังฆาฏิที่นิยมทําแผ่นหนา และกลุ่มที่สาํ คัญคือกลุ่มช่างหลวงพระบางที่
แสดงออกในสรู ปของพระกรรณที่เป็ นรู ปตัวซี พระเกศาแหลมหนามขนุน
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วัดนํา้ ล้อม ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดนํ้าล้อม ตั้งอยูบ่ า้ นนนํ้าล้อม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน
80 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ และกุฏิสงฆ์ ซึ่งวัดนี้สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2215 การบริ หารและการปกครองเท่าที่ทราบนาม คือ พระอธิการจันทรโต พระครู รัต
นนันทคุณ
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
201
องค์
ปางมารวิชยั
191
องค์
- ขัดสมาธิราบ
190
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
1
องค์
ปางประทับยืนเปิ ดโลก
9
องค์
ปางห้ามสมุทร
1
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
องค์
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั นํา้ ล้อม
กลุ่มพระพุทธรู ปประทับยืน ปางห้ามสมุทร
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 86 พระพุทธรู ปประทับยืนห้ามสมุทร

ลายเส้นที่ 84 พระพุทธรู ปประทับยืนห้ามสมุทร

175
พระพุทธรู ปองค์น้ ีถูกจัดเก็บไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้ถูกจัดเก็บไว้เป็ นหมวดหมูภ่ ายใน
ตูก้ ระจก ซึ่งพระพุทธรู ปองค์น้ ีเป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างขึ้นถวายโดยเจ้าเมืองเลน และครอบครัว ในปี
พ.ศ.2377 ดังจารึ กได้กล่าวว่า “ จุลสักราชได้ 1196 ตัวเดือนยี่ ปถมสาสตร์ เพง เมงวัน 7 ปถมมูล
สัทธา เจ้ าพญาเมืองเลนแลราชกัญญา ราชปุตตา ราชปุตตี นัตตา นัตตี กุมมาระกุมารี เวสยาวังกูลชู่
ตนชู่องค์ ได้ ส้างพุทธรูปเจ้ าองค์ นี้ไว้ ไหว้ แลปู ดีหลีนิพฺพานํ ปรมํ สุ กขํ ”

ภาพที่ 87 จารึ กบริ เวณฐานพระพุทธรู ปรู ปไม้ ที่กล่าวถึงการสร้างถวายโดยเจ้าเมือง เลน ที่ถูกกวด
ต้อนจากรัฐฉาน มาไว้อยู่ เมืองน่านบ้านเมืองเลน
ลักษณะของพระพุทธรู ปเป็ นปางประทับยืนห้ามสมุทร ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่ผสมผสาน
ความเป็ นลื้อจากเมืองเลน และลื้อจากเมืองหลวงพระบาง ซึ่งพระพุทธรู ปองค์น้ ีน่าจะเลียนแบบพระ
บาง ซึ่งเป็ นศิลปะลาวหลวงพระบางที่เป็ นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองของอาณาจักรล้านช้างมาแต่
โบราณ แต่ยงั แสดงความเป็ นศิลปะลื้อเมืองเลนอย่างชัดเจนคือนิยมทําพระศอเป็ นริ้ วหรื อเป็ นปล้อง
ชัดเจน คล้ายกับพระพุทธรู ปชาวเขา ลักษณะนี้มกั จะพบทัว่ ไปในบริ เวณรัฐฉานในประเทศพม่า การ
ครองจีวรเรี ยบห่ มคลุม สบงประกอบไปด้วยรัดปะคต จีบหน้านางซึ่งเป็ นอิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ผา่ น
มายังเมืองหลวงพระบาง พระพักตร์เหลี่ยม(นิยมมากในกลุ่มพระพุทธรู ปในเขตรัฐฉาน) พระโขนง
โก่ง พระเนตรมองตรง พระนาสิ กแบบ พระโอษฐ์เล็กเป็ นคลื่น พระกรรณยานเป็ นรู ปตัวซีแบบลื้อ
พระเกศาสลักปั้นรักติด พระอุษณี ษะนูนขึ้นอย่างชักเจน พระรัศมีเป็ นเปลวตั้งขึ้น ซึ่งพระพุทธรู ป
องค์น้ ีอาจกล่าวสรุ ปได้น่าจะมีการผสมผสานสองอิทธิพลคือ แบบลื้อที่มาจากรัฐฉาน และแบบลื้อ
จากหลวงพระบางที่ยงั คงผสมผสานอิทธิพลรัตนโกสิ นทร์
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กลุ่มพระพุทธรูปปางมาวิชัย
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 88 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 85 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

จัดว่าเป็ นพระพุทธรู ปกลุ่มเดียวกับ พระพุทธรู ปปางห้ามสมุทร ดังที่ได้กล่าวมาข้านต้น
ซึ่งสร้างขึ้นโดยชนชั้นปกครองหรื อเจ้า ในปี พ.ศ 2370 ดังจารึ กได้กล่าวว่า “ จุลสักกะพทะได้ 1187
ตัวปี เมืองใจ้ เดือนแปดออกคํา่ เจ้ าปถมมุลสัทธา เจ้ าพญาสรี สิทธิไชยมสาแลนางคําแก้ว แลนายอชิ
ตะวงสา แลนางเกีย๋ งคํา แลพีน่ ้ องยังผู้ 1 ชื่อว่ านางคําเพียงใจ ผู้ 1 ชื่อว่ า นางทนแก้ว ได้ ส้างพุทธรูป
ไว้ โชตกะพุทธสาสนา ตราบ 5000 พระวัสสา แท้ ดีหลีนิพฺพานํ ปจฺจโยโหตุ” ซึ่งสลักอย่างประณี ต
ค่อนข้างสมส่ วนตามแบบกลุ่มสกุลช่างหลวง พระวรกายผอมเพรี ยว พระอังสา บั้นพระองค์เล็ก
พระกรเพรี ยวยาว นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ครองจีวรห่ มเฉียง สังฆาฏิเล็กยาวจรดพระนาภี พระศอเป็ น
ริ้ ว ปล้องตามแบบพระเจ้าลื้อ พระพักตร์รีเกือบเหลี่ยม พระโขนงโก่งแลเป็ นเส้นชัดเจน พระนาสิ ก
โด่ง พระโอษฐ์เล็กหยักปลายตวัดแบบพระเจ้าสําริ ดล้านนา พระหนุเป็ นต่อมกลมแลเป็ นเห็นเป็ น
เส้น พระกรรณเป็ นรู ปตัวซีแบบลื้อ พระเกศาปั้นรักติด พระอุษณี ษะนูน พระรัศมีหลุดหายไป แต่
พอสันนิษฐานได้วา่ รัศมีน่าจะเป็ นเปลวตั้ง แบบพระพุทธรู ปปางห้ามสมุทร เนื่องจากสร้างด้วยสกุล
ช่างเดียวกันดังนั้นรู ปแบบย่อมส่ งอิทธิพลถึงกันอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้
อาจกล่าวโดยสรุ ปว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ีคล้ายกับพระสิ งห์สาม สําริ ดล้านนา ที่ปรากฏ
อิทธิพลรู ปแบบสุ โขทัย และพื้นถิ่นจนลักษณะนั้นลงตัว แต่กย็ งั ผสมผสานอิทธิพลของลื้อใน
องค์ประกอบบางส่ วนที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 89 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 86 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลักษณะองค์ประกอบของพระพุทธรู ปองค์น้ ีค่อนข้างสมส่ วน สร้างด้วยช่างที่มีฝีมือ
หรื ออาจจะเรี ยกว่าช่างหลวงของก็เป็ นได้ ซึ่งจารึ กได้กล่าวถึงการสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 “สกราช
ได้ 1247 ปี ดับเร้ า เดือน 4 เพง เมงวัน 5 นายร้ อยนันทิ แลภริ ยา” ประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร (วัชรา
สนะ) ซึ่งเป็ นลักษณะการนัง่ ของพระพุทธรู ปสําริ ดเชียงแสนสิ งห์หนึ่งที่นิยมมาในยุคคลาสสิ กของ
ล้านนา แต่ดว้ ยอายุของพระพุทธรู ปองค์น้ ีแล้วจะอยูใ่ นช่วงยุคปลายพุทธศตวรรษที่ 24 แล้ว ซึ่ง
รู ปแบบนี้ช่างอาจจะเคยพบเห็นรู ปแบบการประทับนัง่ ในรู ปแบบนี้ แล้วนํามาสร้าง โดยฐานที่
รองรับทําเป็ นบัวกลีบใหญ่คนั่ ด้วยลูกแก้วอกไก่ซ่ ึงเป็ นฐานที่นิยมอยูใ่ นช่วงนี้ซ่ ึงเทียบได้กบั
ลวดลาย รู ปแบบขันเอวเครื่ องเขินในวัฒนธรรมล้านนา ครองจีวรห่ มเฉียง สังฆาฏิแผ่นหนายาวจรด
พระนาภีปลายตัดตรงแบบอิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ พระพักตร์เป็ นแบบลื้อ คือพระพักตร์รีหน้า
อ่อนโยนคล้ายเด็ก พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยาน
ใหญ่ตามรู ปแบบที่นิยมในกลุ่มวัฒนธรรณลื้อซึ่งเทียบได้กบั พระพุทธรู ปไม้ในกลุ่มวัดหนองบัว
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่านที่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ล้ือเหมือนกัน ส่ วนพระเกสา อุษณี สะ พระรัศมี ต่อ
กันเป็ นรู ปทรงกรวย คล้ายมงกุฎหรื อชฏาแต่ไม่มีการทําลายละเอียด ซึ่งคล้ายกับกลุ่มลื้อที่เมืองม้า
ในเขตรัฐฉาน เมืองลา สหภาพพม่าในปัจจุบนั
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วัดสวนหอม ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดสวนหอม ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 บ้านสวนหอม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อ
ที่ 6 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหารกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรู ป
ซึ่งวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2366 การบริ หารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระ
อธิการอุดธิยา พระอธิการอินต๊ะ พระอธิการบุญยืน พระอธิการสม พระครู ธรรมรัตนโพธิ พระส
โกณ พระอิ่นแก้ว พระอธิการเทพวงศ์และ พระทอง ทีมายุโก7
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
8
องค์
ปางมารวิชยั
8
องค์
- ขัดสมาธิราบ
8
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั สวนหอม
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ล้อมรอบด้วยสาวก
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 90 พระพุทธรู ปกับสาวก
7

ภาพที่ 91 พระพุทธรู ปกับสาวก

เธียรชาย อักษรดิษฐ์และคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์ น่ าน (เชียงใหม่ : สันติภาพการ
พิมพ์, 2551), 1261.
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จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดนํ้าล้อมพบว่า สมัยก่อนชาวบ้านมีการสร้างพระเจ้าไม้
ถวายวัดเป็ นจํานวนมากซึ่งวางเรี ยงรายอยูบ่ นแท่นแก้วในพระวิหาร แต่ได้ถูกขโมยไปขาย บ้างก็ถกู
อันเชิญโดยชาวบ้านเพื่อไว้กราบไหว้บูชา ทําให้พระพุทธรู ปที่เหลือปั จจุบนั นั้นมีอยู่ 8 องค์ แต่ใน 8
องค์น้ นั มีอยูก่ ลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลุ่มพระพุทธรู ป พร้อมกับสาวกต 9 รู ป ที่ยกมือกราบไหว้
พระพุทธรู ปที่อยูต่ รงกลาง บนฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็ นปางที่แสดงเทศนาสัง่ สอนหลักธรรมแก่สาวก
ทั้งหลาย ซึ่งกลุ่มนี้นิยมสร้างทัว่ ไปในล้านนาแต่ไม่มาก ดังเช่น ที่วดั ในจังหวัดลําปางที่วดั ปงสนุก
ลําพูน วัดบ้านหลุก แต่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับเมืองน่านแต่กพ็ บสาวกเป็ นจํานวนมาก ซึ่งเป็ นสิ่ งที่
สามารถยืนยันว่ามีการสร้างพระพุทธรู ปกลุ่มที่ลอ้ มรอบด้วยสาวกในล้านนาอีกด้วย
วัดมหาโพธิ์ ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่ าน จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดมหาโพธิ์ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 2 บ้านมหาโพธิ์สงั กัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ต้ งั วัดมีเนื้อที่
5 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กฏุสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรู ป
ซึ่งวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2217 การบริ หารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ พระ
อธิการบุญสาร พระปลัดล่ายคํา สุ วณฺ โณ พระอธิการศรี นวล อินฺทวํโส
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
5
องค์
2
องค์
ปางมารวิชยั
- ขัดสมาธิราบ
2
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
ประทับยืนเปิ ดโลก
3
องค์
รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั มหาโพธิ์
กลุ่มพระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ยป์ างประทับยืนเปิ ดโลก
รู ปแบบที่ 1 พระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ย ์
พระพุทธรู ปไม้โบราณทรงเครื่ องเป็ นพระพุทธรู ปรู ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าเมือง ต่อมาได้มี
การอพยพเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดนํ้าท่วมครั้งใหญ่ในเมืองน่าน จึงได้ยา้ ยมาสร้างวัดใหม่ พร้อมกับนํา
พระพุทธรู ปองค์น้ ีมาเป็ นประธานของวัด วัดนี้มีชื่อเรี ยกว่า วัดพระแก้ว (อยูใ่ นบริ เวณค่ายสุ ริยพงษ์
ในปัจจุบนั ) ซึ่งพื้นที่น้ ีสูงกว่าบริ เวณเมืองน่านเดิม ต่อมาได้เกิดไฟไหม้ เหลือแต่พระพุทธรู ป
ทรงเครื่ องล้มอยู่ ชาวบ้านที่มาพบเห็นจึงเกิดความอัศจรรย์ในอย่างยิง่ จึงนําพระพุทธรู ปไปตั้งไว้ที่
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ต้นโพธิ์แล้วได้สร้างวัดมหาโพธิ์ข้ ึน
ปั จจุบนั

เมื่อสร้างเสร็ จก็ได้นาํ มาเป็ นพระประธานของวัดตราบจนถึง

ภาพที่ 92 พระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ย ์
ภาพที่ 93 พระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ย ์
พระพุทธรู ปทรงเครื่ องนี้พบว่าประดิษฐานบนแท่นแก้วเป็ นพระประธานของวัด ซึ่งมี
ขนาด สู ง 260 เซนติเมตร รู ปแบบกลุ่มพระพุทธรู ปทรงเครื่ องต้นอย่างจักรพรรดิราช ประกอบไป
ด้วยมงกุฎทรงสู ง กรรเจียกจร กุณฑล กรองศอ ทับทรวง พาหุรัด ทองพระกร ทองพระบาท ชาย
ไหว ชายเครง โดยรู ปแบบแล้วแสดงให้เห็นอิทธิพลของพระพุทธรู ปทรงเครื่ องแบบรัตนโกสิ นทร์
คือทํามงกุฎสูงมากเป็ นมงกุฎครอบเฉพาะพระเศียร ไม่ยาวลงถึงส่ วนหลัง ชายไหวชายเครงไม่
อ่อนไหวเท่าศิลปะอายุธยาตอนปลาย ส่ วนพระพักตร์ของพระพุทธรู ปกลุ่มนี้คล้ายกับพระพุทธรู ป
ในสมัยรัชการที่ 3 เป็ นส่ วนมาก คือพระพักตร์นิ่งอย่างหุ่น แต่พระพุทธรู ปองค์น้ ีกย็ งั ปรากฏอิทธิพล
พื้นเมือง แสดงให้เห็นถึงช่างเมืองหลวงพระบางที่ได้ทาํ เลียนแบบกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มักไม่แสดง
ปางห้ามสมุทรแบบรัตนโกสิ นทร์ แต่นิยมแสดงปางเปิ ดโลก คือ ทิ้งพระหัตถ์สองข้างลงมาตรงๆ
และลักษณะอีกย่างหนึ่งที่เป็ นแบบที่นิยมคือ นิยมทําพระกรรณขนาดใหญ่ ทําหูเป็ นรู ปตัวซีทาํ ปลาย
ตวัดเข้าข้างในเป็ นรู ปก้นหอย พระพุทธรู ปองค์น้ ีน่าจะสร้างโดยช่างหลวงพระบางที่อยูใ่ นเมืองน่าน
ซึ่งความสัมพันธ์น้ ีปรากฏขึ้นในสมัยเจ้าหลวงอัตถวรปั ญโญ ที่เชิญช่างจากเมืองหลวงพระบางมา
สร้างพระพุทธรู ปในเมืองน่านทําให้พระรู ปส่ วนใหญ่ที่พบในช่วงหลังนี้ปรากฏอิทธิพลของลาว
ล้านช้างเป็ นอย่างมากดังเช่นพระพุทธรู ปทรงเครื่ ององค์น้ ีซ่ ึงช่างน่าจะเลียบแบบพระพุทธรู ปทรง
เครื่ องแบบรัตนโกสิ นทร์ผา่ นเมืองหลวงพระบาง เนื่องจากพระพุทธรู ปองค์น้ ี คล้ายกลับกลุ่ม
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พระพุทธรู ปทรงเครื่ องต้นอย่างจักรพรรดิราช วัดเชียงทอง และวัดวิชุล ที่เป็ นทรงเครื่ องปางเปิ ด
โลก ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของสกุลช่างหลวงพระบาง
อาจกล่าวได้วา่ เมืองน่านแม้จะเป็ นเมืองประเทศราชของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ แต่ในส่ วน
รู ปแบบของงานช่างเกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ ค่อนข้างที่จะปรากฏอิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ผา่ นจากเมือง
หลวงพระบางมากว่า เนื่องจากทั้งสองเมืองนี้มีพ้ืนที่ติดต่อกันมีการค้าขายบนเส้นทางค้าเกลืออยูท่ ุก
ยุคทุกสมัยและปรากฏว่ามีการนําเอาช่างจากเมืองหลวงพระบางมาสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ ในเมือง
น่านเสมอ มากกว่าที่จะได้ได้อิทธิพลกรุ งเทพโดยตรง
วัดคัวะ อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
-ไม่ทราบประวัติความเป็ นมาที่แน่ชดั พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
63
ปางมารวิชยั
63
63
- ขัดสมาธิราบ
- ขัดสมาธิเพชร
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
23
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2247 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 278
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2452 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 289
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
6
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์ฐานด้านหน้า และฐานด้านหลังทาชาด16
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
4
4. ปิ ดทองในส่ วนองค์ฐานด้านหน้าและฐานทารัก
19
5. ทารักทั้งองค์ ฐานทารักสลับชาด
2
6. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
13
7. ทาสี ทองทับ
1
8. ปิ ดทองในส่ วนพระวรกายจีวรทาชาด
2
9. ปิ ดทองทั้งองค์ ฐานทารักสลับชาด
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
2. ลายผ้าทิพย์
3. ลายคํา
4. ลายประดับกระจกจืน
5. ลายเขียนสี ดอกไม้สี่กลีบ
6. ลายวงกลมล้อมด้วยใบไม้
7. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์

11
10
1
1
1
1
38

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

30
23
10

องค์
องค์
องค์

รูปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั คัวะ
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 94 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ภาพที่ 95 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
กลุ่มพระพุทธรู ปวัดคัวะ ถูกเก็บไว้ในกุฏิเจ้าอาวาส ชั้นสองภายในตูก้ ระจกที่ทางวัดได้
จัดเก็บไว้ โดยเฉพาะพระพุทธรู ปองค์น้ ีถือได้วา่ เป็ นพระพุทธรู ปที่มีอายุเก่าที่สุดในล้านา คือมีอายุ
จ.ศ.1066 หรื อ พ.ศ. 2247 ในสมัยตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่า ในสมัยพญาซ้าย พ.ศ.2250-2251 ที่
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บ้านเมืองถูกเผาและถูกทิ้งร้างไป
แต่พระพุทธรู ปองค์น้ ีอยูอ่ าํ เภอท่าวังผาซึ่งค่อนข้างห่ างจา
ศูนย์กลางค่อนข้างมากซึ่งเป็ นเหตุผลที่ยงั คงเหลือพระพุทธรู ปที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบมา อาจกล่าวได้
ว่าการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในล้านนานั้นน่าจะมีมานานแล้วแต่เนื่องจากเหตุผลความเสื่ อมของวัสดุ
ที่ทาํ ด้วยไม้ที่ยอ่ มผุพงั ไปตามกาลเวลา
ลักษณะพุทธรู ปองค์น้ ีเป็ นลักษณะพื้นถิ่น สลักจากไม้สองท่อน คือส่ วนองค์พระแยก
ออกจากส่ วนฐาน โดยส่ วนฐานเป็ นฐานบัวหรื อฐานเอวขัน และตรงกลางฐานปรากฏช่องสี่ เหลี่ยม
เพื่อใส่ ชะตาของผูส้ ร้าง ซึ่งคนล้านนาในอดีตนิยมสร้างพระพุทธรู ปแล้วมักจะเขียนชะตาของตนเอง
ใส่ ไว้กบั ของที่ถวาย เพื่อต่อชีวิตให้ยนื ยาว ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่พบในกลุ่มเมืองแพร่ เมืองน่าน
ลําปาง และเชียงใหม่ ส่ วนฐานด้ายหน้าพบว่าเป็ นฐานผ้าทิพย์ เป็ นฐานที่นิยมมากในสมัยอยุธยา
เรื่ อยมาจนถึงรัตนโกสิ นทร์ แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบฐานนี้เก่าที่สุดในล้านาเลยก็วา่ ได้ ในส่ วนพระ
วรกายอ้วนเตี้ย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์อวบอ้วน นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน พระศอสั้น พระพักตร์
ค่อนข้างรี พระโขนงโก่งเป็ นเส้นเล็กๆ พระนาสิ กโด่งเป็ นสัน พระโอษฐ์แย้มเล็กหยังเป็ นคลื่น พระ
กรรณยาน หูเป็ นตัวซีขมวดเข้าด้านในเป็ นรู ปก้นหอยซึ่งเป็ นรู ปแบบพระกรรณของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ลื้อ พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมีทรงกรวย ซึ่งเป็ นรู ปแบบเฉพาะพื้นถิ่นอย่างแท้จริ ง

ภาพที่ 96 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ภาพที่ 97 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
กลุ่มพระพุทธรู ปเก่าที่ในล้านนา ปี พ.ศ. 2247 วัดคัวะ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
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รู ปแบบที่ 2
ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ในการสร้าง แต่ลกั ษณะเด่นของพระพุทธรู ปองค์น้ ีค่อนข้างมีความ
แตกต่างจากพระพุทธรู ปองค์อื่นๆ คือตั้งแต่พระเศียรจนถึงพระรัศมีน้ นั ต่อกันเป็ นชิ้นเดียวคล้ายกับ
มงกุฎ พุทธลักษณะผอมเพรี ยวพระอังสาใหญ่บ้ นั พระองค์อวบอ้วน สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี
ปรากฏเส้นของสังฆาฏิสองเส้น ครองจีวรห่ มเฉียง พระศอเป็ นริ้ ว พระพักตร์เหลี่ยม พระโขนงโก่ง
พระเนตรมองตรง พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณใหญ่ ยาว ทําเป็ นรู ปตัวซี โดยกาง
ออกมาด้านข้าง ซึ่งเป็ นลักษณะพระกรรณในกลุ่มพระพุทธรู ปไทลื้อ และกลุ่มล้านนาที่พบนั้นจะ
พบในกลุ่มของเมืองแพร่ เมืองน่าน ลําปาง ส่ วนพระเกสาไปจนถึงพระรัศมีเป็ นรู ปแบบคล้ายมงกุฎ
ที่ประกอบได้ดว้ ยรัดเกล้า บัวซ้อนกันสองชั้น ต่อด้วยทรงกรวยคัน่ ด้วยบัววงกลม กับรัศมีเป็ นบัว
สาย

ภาพที่ 98 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 87 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

อาจกล่าวได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีมีลกั ษณะที่แตกต่างกว่าพระพุทธรู ปทัว่ ไป ที่คล้าย
กับพระพุทธรู ปทรงเครื่ องแต่ไม่ใช่ ซึ่งอาจเป็ นรู ปแบบลักษณะเฉพาะของของพื้นถิ่น และถือได้วา่
อาจจะเป็ นพระพุทธรู ปในกลุ่มไทลื้อ ที่นิยมทําพระกรรณตั้ง (หูกลาง) ความหลากหลายนี้เองเป็ น
สิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าชาวไทลื้อมักมีอิสระในการสร้างพระพุทธรู ปอย่างแท้จริ ง ที่มกั จะนําเอาองค์รู้
ในสิ่ งที่เคยเห็น หรื อจินตนาการจากความคิดของตัวเองใส่ ในการที่สร้าง ซึ่งเป็ นเอกลักษณะของคน
กลุ่มนี้โดยแท้
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รู ปแบบที่ 3

ภาพที่ 99 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 88 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

พระพุทธรู ปองค์น้ ีจดั ได้วา่ เป็ นกลุ่มพระเจ้าลื้อ ที่น่าจะเป็ นกลุ่มเดียวกับพระพุทธรู ปที่
วัดนํ้าล้อมที่เจ้าเมืองเลนได้สร้างถวาย กลุ่มวัดสวนตาล และวัดพญาวัด ลักษณะพระวรกายอ้วนเตี้ย
พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์อวบอ้วน พระศอเป็ นริ้ วเป็ นปล้องชัดเจน นิยมมาในกลุ่มไทลื้อ พระ
พักตร์เหลี่ยม พระกรรณเป็ นรู ปตัวซี พระเกสาสลักเป็ นตาราง พระรัศมีเป็ นเปลว
รู ปแบบที่ 4
กลุ่มพระพุทธรู ปนี้มีลกั ษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกับพระพุทธรู ปกลุ่มอื่น
ที่ปรากฏ
อิทธิพล ไทลื้อ ไทเขิน ไทลาว แต่พระพุทธรู ปกลุ่มนี้จะมีลกั ษณะที่เป็ นพื้นถิ่นเป็ นอย่างมาก หรื อ
เป็ นแบบพื้นบ้าน ที่มกั จะแกะสลักแบบละเอียด และแบบที่สลักไม่ละเอียด ถือว่าเป็ นลักษณะเด่น
ของสกุลช่างในยุคนี้มาก ดังเช่นพระพุทธรู ปองค์น้ ีเลขทะเบียน 256 เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ประทับนัง่ บนฐานผ้าทิพย์ สลักเป็ นลวดลายกนกสามหัวเป็ นชายผ้าทั้งสองข้าง อย่างละเอียด ถือได้
ว่าเป็ นรู ปแบบที่รับอิทธิพลของอยุธยาตอนปลาย จนถึงยุครัตนโกสิ นทร์ที่มกั ทําลวดลายกนกที่มี
หลักเกณฑ์ในการทํา ซึ่งถือได้วา่ เป็ นฐานผ้าทิพย์ที่มีลกั ษณะโดดเด่นของพระพุทธรู ปไม้ที่พบใน
ล้านนาเลยก็วา่ ได้ พระวรกายอ้วนเตี้ย พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์อวบอ้วน สังฆาฏิใหญ่ ยาวจรด
พระนาภีปลายตัดตรงมีการประตกแต่งสังฆาฏิเป็ นลายปูนปั้ นแต่ได้กะเทาะออกไปมากแล้วแต่ยงั คง
เหลือให้เห็นถึงเทคนิคการทําได้เป็ นอย่างดี และเทคนิคนี้พบว่าอิยมทําให้กลุ่มพระพุทธณูปไม้ใน
เขตเชียงตุง และกลุ่มไทลื้อ พระพักตร์เหลี่ยม หน้าดูดุดนั ตามแบบพื้นถิ่นชัดเจน พระโขนงโก่ง

186
ปลายตกลง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็กหยัก พระกรรณเอียงไปข้างหลังเกือบ
แนบเศียร ทําเป็ นรู ปตัวซี พระเกศาแหลมหนามขนุน ปั้นด้วยรักสมุกเป็ นเทคนิคที่พบทัว่ ไปใน
ล้านนา พระรัศมีเป็ นกรวยเหลี่ยม

ภาพที่ 100 พระพุทธรู ปางมารวิชยั ทะเบียน 256 ภาพที่ 101 พระพุทธรู ปางมารวิชยั ทะเบียน 267
สําหรับพระพุทธรู ป หมายเลขทะเบียน 267 จัดได้วา่ เป็ นกลุ่มพื้นถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่มี
ลักษณะที่ค่อนข้าง จะสลักด้วยช่างที่มีความชํานาน โดยลักษณะ พระพุทธรู ปองค์น้ ี ประทับนัง่ ทับ
นัง่ ขัดสมาธิราบ บนฐานผ้าทิพย์แบบง่ายๆ ที่มีฉตั ร หรื อร่ มกางไว้เหนือพระเศียรซึ่งเป็ นลักษณะที่
เจอได้ในกลุ่มเมืองน่าน ลําปาง พุทธลักษณะ พระวรกายสู งเพรี ยว ค่อนข้างสมส่ วน พระอังสาใหญ่
บั้นพระองค์ยงั อวบอ้วนตามแบบพื้นถิ่น สังฆาฏิยาวใหญ่ปลายตัดตรง พระศอเป็ นริ้ วสามเส้น พระ
พักตร์รี พระโขนงโค้งเล็กน้อย พระเนตรมองตรง พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณเล็กยาน
เป็ นรู ปตัวซี พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมีเป็ นบัวเหลี่ยม
อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มพระพุทธรู ปที่มีลกั ษณะพื้นถิ่นนั้นพบมากในล้านนาในยุคภายใต้
อิทธิ พลรัตนโกสิ นทร์ ที่มีลกั ษณะค่อนข้างมีความแตกต่างไปจากพระพุทธรู ปกลุ่มอื่น แต่ลกั ษณะ
เด่นของกลุ่มนี้ คือการนําเอารู ปแบบอิทธิพลต่างๆไม่วา่ จะเป็ นแบบรัตนโกสิ นทร์ แบบล้านนา แบบ
ลื้ อ แบบไทลาวมาผสมผสานให้เ กิ ด มี ล ัก ษณะที่ เ ฉพาะตัว ขึ้ น บนพื้ น ฐานรู ป แบบเดี ย วกัน คื อ
พระพุทธเจ้า
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วัดหนองบัว ตําบลป่ าคา อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดหนองบัว ตั้งอยูเ่ ลขที่ 106 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้ง
วัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรี ยญ
กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ หอกลอง หอระฆัง ปูชนียวัตถุ มีประประธานเป็ นพระพุทธรู ปปูนปั้น
และพระพุทธรู ปไม้ต่างๆ ซึ่งวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2215 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ครู บาหลวงสุ นนั
ทะได้ทาํ การย้ายวัด โดยสร้างขึ้น ณ ที่อยูป่ ั จจุบนั แห่งนี้ การบริ หารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส
เท่าที่ทราบนาม คือ ครู บาหลวงสุ นนั ตะ พระสุ นนั ตะ พระอภิวงษ์ พระครู ศีลคุณธาดา และพระเทพ
วงศ์ สทฺธาธิโก8
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
1
องค์
ปางมารวิชยั
1
องค์
- ขัดสมาธิราบ
1
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั หนองบัว
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1
จากการสอบถามชาวบ้านวัดหนองบัวพบว่า
หมู่บา้ นแห่ งนี้เป็ นกลุ่มไทลื้อที่ได้ถูก
กวาดต้อนมาจากสิ บสองปั นนาบ้านหนองบัว กลุ่มนี้ได้สร้างพระพุทธรู ปไม้ถวายวัดเป็ นจํานวน
หลายองค์มาก ซึ่งปั จจุบนั ถูกได้เก็บไว้ภายในกุฏิเจ้าอาวาส เพื่อป้ องกันการโจรกรรม ซึ่งผูศ้ ึกษาได้
เข้าไปสอบถามเรื่ องการขอเก็บข้อมูล แต่ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าอาวาสเนื่องจากห้องที่เก็บนั้นมี
กรรมการถือกุญแจอยูห่ ลายคนและการจะเปิ ดได้น้ นั ต้องได้รับความยินยอมจากกรรมการทั้งหมด
ถึงจะเปิ ดได้ แต่กย็ งั พบว่ามีตวั อย่างในการศึกษารู ปแบบพระพุทธรู ปในครั้งนี้ 1 องค์ คือ
พระพุทธรู ปไม้ที่วางอยูห่ น้าพระประธาน ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปองค์เดียวที่เหลืออยู่ แสดงให้เป็ นเห็น
ถึงรู ปแบบของพระพุทธรู ปแบบไทลื้อค่อนข้างชัดเจน ที่แสดงในในรู ปแบบของ ใบหูใหญ่กาง โค้ง
ตัวซี หน้ากลมอมยิม้ คล้ายหน้าเด็กซึ่งนิยมมากในกลุ่มนี้
8

เธียรชาย อักษรดิษฐ์และคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์ น่ าน (เชียงใหม่ : สันติภาพการ

พิมพ์, 2551), 1275.
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ภาพที่ 102 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั วัสดุไม้

ภาพที่ 103 พระประธานปูนปั้น

พุทธลักษณะคล้ายกับพระประธานปูนปั้น ที่แสดงปางมารวิชยั นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน
ครองจีวรห่ มเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง พระศอเป็ นริ้ วปล้อง พระพักตร์รีเกือบ
เหลี่ยม พระโขนงโค้ง หางคิ้วตก พระเนตรมองตรง พระนาสิ กแบน พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณใหญ่
ตั้ง บาน เป็ นรู ปตัวซี พระเกศาเป็ นหนามขนุนปั้นด้วยรัก พระรัศมีเป็ นกรวยเหลี่ยมสูง แต่พระ
ประธานเป็ นเปลว
ซึ่งจากการเปรี ยบเทียบแล้วพบว่าพระพุทธรู ปไม้น้ นั น่าจะสร้างเลียนแบบ
พระพุทธรู ปประธาน ซึ่งถือว่าการสร้างพระพุทธรู ปเลียนแบบนั้นเป็ นที่นิยมมากในยุคนั้น เนื่องจาก
ช่างนิยมสร้างในสิ่ งที่ตวั เองเห็น
วัดท่ าล้ อ ตําบลฝายแก้ ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน (ในพิพธิ ภัณฑ์ )
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดท่าล้อ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 68 บ้านท่าล้อ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ติดตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่
72 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ปูชะนีวตั ถุมีพระประธาน พระพุทธรู ป
เจดีย ์ โดยวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1890 การบริ หารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
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พ.ศ. 2451-2494 ครู บาขัตยวงศ์ ขตฺ ติโย พ.ศ. 2494-2516 พระครู สิริคุณาฐา (เมือง เตชวโร) พ.ศ.
2525 -2531 พระใบดีกาดํารง ธมฺ มานนฺ โท9
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
14
องค์
ปางมารวิชยั
9
องค์
- ขัดสมาธิราบ
7
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
2
องค์
ปางประทับยืนเปิ ดโลก
4
องค์
ปางประธานอภัย
1
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
องค์
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั ท่ าล้ อ
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1
พระพุทธรู ปองค์น้ ีจดั แสดงอยูภ่ ายในตู ้ ในพิพธิ ภัณฑ์ น่าน
ซึ่งรู ปแบบของ
พระพุทธรู ปองค์น้ ีมีความแตกต่างจากพระพุทธรู ปทัว่ ไปที่พบ และสามารถจักกลุ่มได้วา่ เป็ นกลุ่ม
พระพุทธรู ปไทลื้อ ที่นิยมทําเป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ บนขนบนาค ที่เป็ นรู ปเศียรนาคซ้อนกัน
สองหัว ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มพระพุทธรู ปในศิลปะลาว เขมร และรัตนโกสิ นทร์ที่นิยมทํานาคแผ่
พังพานหลายเศียร จากเอกสารภาพถ่ายเก่า เมืองลื้อในแถบรัฐฉานและสิ บสองปันนาพบว่านิยม
สร้างพระพุทธรู ปนาคปรกที่ซอ้ นกันสองศียร ซึ่งคนกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีความเชื่อเรื่ องนาคมาเป็ น
เวลานาน
และที่นิยมทําสองเศียรถือได้วา่ เป็ นลักษณะเฉพาะของกลุ่มไทลื้อที่เป็ นรู ปแบบที่
ปราศจากอิทธิพลภายนอกอย่างเห็นได้ชดั ในส่ วนพุทธลักษณะเหมือนกับพระเจ้าไม้ล้ือทัว่ ไป คือหู
ตั้ง เป็ นรู ปตัวซี พระพักตร์คล้ายเด็ก

9

เธียรชาย อักษรดิษฐ์และคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์ น่ าน (เชียงใหม่ : สันติภาพการ
พิมพ์, 2551), 1143.
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ภาพที่ 104 พระพุทธรู ปปางสมาธิ นาคปรก

ภาพที่ 105 พระพุทธรู ปปางสมาธิ นาคปรก

รู ปแบบที่ 2 อิทธิพลพระเจ้าพม่า (เมืองมัณฑะเลย์)
จัดได้วา่ เป็ นกลุ่มพระพุทธรู ปที่มีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 แบบมัณฑะเลย์ ซึ่ง
เป็ นอิทธิพลที่เข้ามากับกลุ่ม ไทใหญ่ พม่า ที่เข้ามาทําป่ าไม้ในล้านนาในยุคอาณานิคมที่ตดั ไม้
ส่ งออกให้องั กฤษ ซึ่งคนกลุ่มนี้เองได้เข้ามาสัมปทานป่ าไม้จากเจ้าหลวง ผลจากการค้าขาย รํ่ารวย
ทําให้เกิดการสร้างวัดแบบ พม่า ไทใหญ่ เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ที่สาํ คัญมักนิยมสร้าง
พระพุทธรู ปแบบเมืองมัณฑะเลย์
พุทธลักษณะของพระพุทธรู ปองค์น้ ี ประทับนัง่ บนฐานบัว ประดับตกแต่งด้วยกระจก
สี ประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชรที่รัฐอิทธิพลพุทกาม ปางมาวิชยั พระหัตถ์เสมอกัน ค่อนข้างใหญ่ พระ
วรกายทึบตันพระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์อวบอ้วน ครองจีวรห่มเฉียงเป็ นริ้ วสังฆาฏิทบั ซ้อนกัน
เสมือนจริ ง ประดับกระจกสี ตามแบบพระพุทธรู ปสกุลช่างมัณฑะเลย์ พระศอเป็ นริ้ วสามเส้น พระ
พักตร์ค่อนข้างรี พระโขนงโค้งเล็กน้อย พระเนตรมองตรง พระนาสิ กใหญ่ พระโอษฐ์ใหญ่หยัก
พระกรรณยานจนถึงพระอังสาเป็ นลักษณะเฉพาะสกุลช่างนี้ พระเกศาปั้นรักติดกระจกสี พระ
อุษณี ษะนูนใหญ่ ไม่มีพระรัศมี ซึ่งอาจกล่าวได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ี จัดว่าอยูใ่ นกลุ่มพระพุทธรู ปไม้
พม่าสกุลช่างมัณฑะเลย์
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ภาพที่ 106 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 89 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

กลุ่มพระพุทธรู ปปางเปิ ดโลก
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 107 กลุ่มพระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
พระพุทธรู ปปางเปิ ดโลกถือได้วา่ เป็ นปางที่นิยมมากในกลุ่ม ไทลื้อ ไทลาว ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติที่ได้กล่าวถึงพระพุทธองค์ได้เสด็จลงจากสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ครั้งไปโปรด
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พระมารดา ได้แสดงปางเปิ ดโลกทั้งสาม คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกนรกเพื่อชื่นชมบารมี
ของพระพุทธองค์
พระพุทธรู ปองค์น้ ีถือได้วา่ เป็ นรู ปแบบฝี มือช่างหรื อได้รับอิทธิพลการสร้าง
พระพุทธรู ปประทับยืนแบบลาวล้านช้างก็วา่ ได้ เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับพระพุทธรู ปสําริ ด ปางเปิ ด
โลก พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว เมืองจันทะบูลี กําแพงนครเวียงจันทร์ ที่สร้างขึ้นในสมัย พระไชย
เชษฐาธิราชที่ 3 (เจ้าสิ ริบุญสาร)ที่หล่อขึ้นในปี พ.ศ. 2298 (ภาพที่) พุทธลักษณะพระพุทธรู ปไม้
องค์น้ ีมีลกั ษณะใกล้เคียงศิลปะลาวอย่างเห็นได้ชดั คือ ปลายจีวรทั้งสองข้างตวัดขึ้น ปลายตวัดลง
คล้ายหางปลา ที่นิยมมากและคงเป็ นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างลาวเลยก็วา่ ได้ พระกรทั้งสองข้าง
ยาวอ่อนโค้ง ครองจีวรห่มเฉี ยงมีสงั ฆาฏิปลายตัดตรง ที่แตกต่างจากพระสําริ ดที่ได้กล่าวมาดังภาพ
พระศอเป็ นริ้ ว ปล้อง พระโขนงสั้นโก่งเล็กน้อย พระเนตรมองตํ่า พระนาสิ กใหญ่แบน พระโอษฐ์
ใหญ่หยักอย่างเห็นได้ชดั พระกรรณยานเป็ นรู ปตัวซีขมวดเข้าด้านใน พระเกศาแหลมหนามขนุน
ปั้ นด้วยรัก(ตามแบบลาว) พระรัศมีได้หลุดหายไป เหลือเฉพาะเดือยที่เป็ นเหล็กติดอยู่ อาจ
สันนิษฐานได้วา่ รัศมีที่หลุดหายไปนั้นอาจจะเป็ นรัศมีที่เป็ นเปลว ซึ่งเป็ นรัศมีที่นิยมมากในกลุ่มพระ
ลาวล้านนาช้าง
วัดชนะไพรี ตําบลแสนทอง อําเภอท่ าวังผา จังหวัดน่ าน(ในพิพธิ ภันฑ์ )
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดชนะไพรี ตั้งอยู่เลขที่ 28 บ้านแฮะ หมู่ที่ 8 ตําบลแสนทอง อําเภอท่าวังผา จังหวัด
น่าน สังกัดคณะสงฆ์ มหานิ กาย ที่ดินตั้งวัดเนื้ อที่ 2 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนื อจรด
ที่ดินเอกชน ทิศใต้จรดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กุฏิสงฆ์ ปูชณี ยวัตถุมี
พระพุทธรู ป วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2411 ชาวบ้านเรี ยกว่าวัดแฮะ
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
ปางมารวิชยั
- ขัดสมาธิราบ
- ขัดสมาธิเพชร
ปางประทับยืนเปิ ดโลก
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด

พระพุทธรู ปไม้

10
9
9
1
-

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั ชนะไพรี
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 108 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 90 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี น่าจะเป็ นกลุ่มพระพุทธรู ปไทลื้อ ที่สลักอย่างง่ายๆ
ประทับนัง่ บนฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ปางมารวิชยั ครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิใหญ่หนาซ้อนสองชั้น
พระศอเป็ นริ้ วปล้อง(แบบลื้อ) พระพักตร์ หน้าเด็ก พระโขนงโก่งสั้นเล็กน้อยมีสองเส้น พระเนตร
เหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยางกางเป็ นรู ปตัวซีมว้ นเข้าด้านในตามแบบไท
ลื้อ พระเกสาสลักเป็ นตาราง อุษณี สะเป็ นปล้องวงกลมซ้อนสามชั้น พระรัศมีค่อนข้างจะโดดเด่น
กว่าพระรัศมีที่เคยพบมาและพบว่ามีรูปแบบเดียวเท่านั้น คือเป็ นรัศมีที่ กลีบบัวแหลมรองรับ รัศมีที่
เป็ นทรงกรวยเหลี่ยมที่สลักเป็ นรู ปกลีบบัว โดยปลายของรัศมีเป็ นรู ปคล้ายหม้อนํ้า
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กลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิราช ในพิพธิ ภัณฑ์ อําเภอเมืองจังหวัดน่ าน

ภาพที่ 109 พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง

ลายเส้นที่ 91 พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง

พระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชองค์น้ ี ประดิษฐานอยู่ภายในหอคําเมืองน่ าน อยู่
ภายในพิพิธภัณฑ์ มีขนาดสู งประมาณสองเมตรกว่า ได้ยา้ ยมาจากวัดบุญยืน อําเภอเวียงสา จังหวัด
น่ าน ซึ่ งเป็ นวัดที่สําคัญ ที่กล่าวถึงการมาของช่ างกลวงพระบางที่ เจ้าหลวงอัตถวรปั ญโญ เชิ ญมา
สร้ างพระพุทธรู ปในเมืองน่ าน ซึ่ งคาดว่าผูส้ ร้ างพระพุทธรู ปองค์น้ ี น่าจะเป็ นเจ้าเมืองเพราะเป็ น
พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งกษัต ริ ย ์ ซึ่ งคนธรรมดาไม่ ส ามารถสร้ า งได้ และเป็ นรู ป แบบอิ ท ธิ พ ล
รัตนโกสิ นทร์ในช่วงสมัยรัชการที่ 3 ที่นิยมสร้างเป็ นอย่างมาก รู ป แ บ บ ก ลุ่ ม พ ร ะ พุ ท ธ รู ป
ทรงเครื่ องต้นอย่างจักรพรรดิราช ประกอบไปด้วยมงกุฎทรงสู ง คลุมด้วยฉัตรหรื อหมวก กรรเจียก
จร กุฑล กรองศอ ทับทรวง พาหุ รัด ทองพระกร ทองพระบาท ชายไหว ชายเครงที่ประดับตกแต่ง
ด้วยลวดลายต่างด้วยรักสมุกปั้ นเป็ นตัวกนก เป็ นเทคนิ คที่นิยมมากในล้านนา พระศอเป็ นริ้ วปล้อง
แบบลื้อ พระพักตร์ รีเรี ยว พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลืบตํ่า พระนาสิ กแบน พระโอษฐ์เล็กยาวหยัก
ต่อด้วยริ้ วระหว่างพระนาสิ กและพระโอษฐ์สามเส้น ซึ่งเป็ นลักษณะเพาะที่เจอในจิตรกรรมฝาผนัง
เมืองน่าน พระกรรณเป็ นรู ปตัวซี แบบไทลื้อ
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อาจกล่าวได้ว่าโดยรู ปแบบแล้วแสดงให้เห็นอิทธิ พลของพระพุทธรู ปทรงเครื่ องแบบ
รัตนโกสิ นทร์ ผา่ นทางเมืองหลวงพระบาง และช่างพื้นเมืองน่าจะเป็ นผูส้ ร้างเนื่องจากได้ผสมผสาน
ทั้งทางด้านรู ปแบบที่เป็ น รัตนโกสิ นทร์(ทรงเครื่ อง) ไทลื้อหรื อลาว (พระกรรณเป็ นรู ปตัวซี ) เป็ นริ้ ว
สามเส้นระหว่าพระนาสิ กและพระโอษฐ์ซ่ ึ งเป็ นลักษณะสําคัญของจิตกรรมฝาผนังเมืองน่ าน และ
เทคนิคแบบล้านนาที่นิยมปั้ นรักสมุกเป็ นลวดลาย จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสันนิษฐานได้ว่าอายุของ
พระพุทธรู ปองค์น้ ี น่าจะอยู่ในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 24 ร่ วมสมัยกับกลุ่มพระพุทธรู ปที่วดั วิชุล วัด
เชียงทอง และสมัยรัชการที่ 3-4 ที่อิทธิ พลของภาคกลางได้แผ่ขยายเข้าตามหัวเมืองต่างอย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะ กลุ่มเมิองหลวงพระบางและกลุ่มเมืองน่ าน ที่เป็ นเมืองสําคัญทางตอนเหนื อและเป็ น
เมืองชายแดนที่เป็ นจุดยุทธศาสตร์ สําคัญในการติดต่อค้าขายและการกวาดต้อนคนหลายกลุ่มเข้า
มายังยังเมืองน่าน
จังหวัดพะเยา
วัดศรีโคมคํา ตําบล - อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดศรี โคมคํา” เป็ นวัดคู่บา้ นคู่เมืองพะเยา เป็ นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และ
วัดพัฒนาตัวอย่าง ชาวเมืองพะเยาทัว่ ไปนิ ยมเรี ยกว่า “วัดพระเจ้าตนหลวง” ซึ่ งเป็ นที่ประดิษฐาน
“พระเจ้าตนหลวง” โดยสร้างขึ้นในระหว่างปี พุทธศักราช ๒๐๓๔-๒๐๖๗ “พระเจ้าตนหลวง” เป็ น
พระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวง ศิลปะเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา มีขนาดหน้า
ตักกว้าง ๑๔ เมตร และสู ง ๑๖ เมตร สร้างจากอิฐมอญผสมกับปูนขาว ชาวพะเยาถือเป็ นพระพุทธรู ป
ศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมือง เดือนหกของทุกปี จะมีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวง ตามตํานาน พระเจ้าตน
หลวงสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๐๓๔ โดยอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเมืองแก้ว เจ้าผูค้ รอง
เมืองเชียงใหม่ และพระยาเมืองตู ้ เจ้าผูค้ รองเมืองพะเยาในสมัยนั้น
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
34
องค์
ปางมารวิชยั
34
องค์
- ขัดสมาธิราบ
34
องค์
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
29
องค์
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พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2408 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 010
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2510 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 002
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
3. ปิ ดทองในส่ วนพระวรกายจีวรทาชาด
4. ทารักทั้งองค์
5. ทาสี พระวรกายสี ขาว จีวรสี เหลือง
6. ทาสี พระวรกายสี ขาว จีวรสี น้ าํ ตาล
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว

9
2
2
1
11
7

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

7

องค์

26
7

องค์
องค์

รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั ศรีโคมคํา
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1
พระพุทธรู ปองค์น้ ีจดั ได้วา่ เป็ นกลุ่มลักษณะพื้นถิ่น มีพทุ ธลักษณะเป็ นแบบเฉพาะตัวที่
แตกต่างจากกลุ่ม กลุ่มพระสิ งห์ ไทเขิน ไทลื้อ ไทลาว ซึ่งมีลกั ษณะประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ ปางมาร
วิชยั ครองจีวรห่ มเฉียง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง พระพักตร์ค่อนข้างรี พระโขนงโก่ง
พระเนตรเหลือตํ่า พระนาสิ กโด่งพระโอษฐ์แย้ม ทาสี แดง พระกรรณเป็ นรู ปตัวซีแบบลื้อ พระเกศา
สลักเป็ นตาราง พระอุษณี ษนูนเล็กน้อย พระรัศมีเป็ นบัวสาย พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างขึ้นด้วยเจ้านาย
ดังจารึ กได้กล่าวว่า “พระพุทธสกกราช 2466 ปี ก่ าไค้ ปถมมูลสัทธาหมายมีเจ้ าหนานเลาแก้ว แลเจ้ า
น้ อยวงต่ างคนพร้ อมกับด้ วยภริ ยาลูกเต้ าได้ บวชพุทธรูปเจ้ า 5000 พระวัสสา ขอเอาโลกียะ โลกุตระ
สัพพะสมบัติสุข สุ ข 3 ประการมีนิพพานเจ้ าเปนยอดแดเทอะ”
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ภาพที่ 110 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั สร้างด้วยไม้จนั ทร์

ภาพที่ 111 จารึ กฐานพระพุทธรู ปไม้

รู ปแบบที่ 2
อาจกล่าวได้วา่ กลุ่มพระพุทธรู ปกลุ่มนี้
น่าจะเลียนแบบกลุ่มพระเจ้าตนหลวงที่มี
ลักษณะ ที่นิยมทําพระอุระนูนจนเห็นเป็ นเหลี่ยมชัดเจน พระศอเป็ นริ้ ว พระพักตร์เหลี่ยม อาจกล่าว
ได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีค่อนข้างจะมีรูปแบบเป็ นลักษณะพื้นถิ่น

ภาพที่ 112 กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั วัดศรี โคมคํา จังหวัดพะเยา
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จังหวัดเชียงราย
วัดพระแก้วเชียงราย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดพระแก้ว จังหวัดเชี ยงรายแต่เดิมมีชื่อว่าวัดป่ าเยียะ เนื่ องจากมีไม้ไผ่พนั ธุ์พ้ืนเมือง
คล้ายไผ่สีสุกไม่มีหนามขึ้นอยูจ่ าํ นวนมาก มีความสําคัญคือเป็ นสถานที่คน้ พบพระมหามณี รัตนปฏิ
มากร หรื อพระแก้วมรกต จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็ นวัดพระแก้วในเวลาต่อมา
มีประวัติเล่าว่าได้เกิดฟ้ าผ่าต้ององค์พระเจดียจ์ นทลายลงที่วดั แห่ งนี้ และมีการค้นพบ
พระพุทธรู ปลงรักปิ ดทองอยูภ่ ายใน เมื่อได้อญั เชิญออกจากพระเจดียแ์ ล้วนั้น ปูนที่พอกไว้ได้เกิด
กะเทาะออก เผยให้เห็นพระพุทธรู ปเนื้ อหยกสี เขียวมรกต และตํานานของเน้นทางประวัติศาสตร์
แห่ งองค์พระแก้วมรกตได้เริ่ มต้นขึ้นจากศรัทธาของเมืองต่างๆ ที่ได้อญั เชิญองค์พระแก้วมรกตไป
ประดิษฐานไว้สักการบูชา นับจากเชียงราย ลําปาง เชียงใหม่ เวียงจันทน์และกรุ งเทพฯ ปั จจุบนั
ประดิษฐาน ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
9
องค์
ปางมารวิชยั
9
องค์
- ขัดสมาธิราบ
9
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
องค์
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
ลักษณะฐานพระพุทธรู ป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว

9

องค์

3

องค์

6
3

องค์
องค์
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รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั พระเก้ วเชียงราย
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 113 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพที่ 114 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

พระพุทธรู ปองค์น้ ี จดั ได้ว่าเป็ นรู ปแบบไทลื้ออย่างแท้จริ งเนื่ องจากทําพระพักตร์ กลมรี
คล้ายหน้าเด็ก พระกรรณที่มีขนาดใหญ่กางออกด้านข้างม้วนเป็ นรู ปตัวซี และจะพบว่าพระกรรณ
นั้นยาวจรดพระอังสารู ปแบบนี้มกั พบในกลุ่มพระพุทธรู ปในพม่า ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มพม่า ไทเขิน ไท
ใหญ่ และไทลื้ อ ส่ วนพระเกสาขมวดเป็ นก้นหอยปั้ นด้วยรั กสมุกติ ดกับพระเศี ยร พระรั ศมี เป็ น
รู ปแบบทรงกรวยสู งแบบที่พบว่ามากในกลุ่มพระพุทธรู ปไทลื้อ ในเขตจังหวัดน่ านที่ค่อนข้างจะ
เห็นได้ชดั เจน
วัดสั นป่ าหนาด ตําบลหัวง้ ม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
-ไม่ทราบประวัติความเป็ นมา –
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
ปางมารวิชยั
- ขัดสมาธิราบ

8
8
8

องค์
องค์
องค์
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- ขัดสมาธิเพชร
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
1
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2432 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 001
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2432พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 001
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. เขียนด้วยชาด
ลักษณะฐานพระพุทธรู ป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว

องค์
องค์

1
3
4

องค์
องค์
องค์

1

องค์

8
-

องค์
องค์

กลุ่มพระพุทธรูปปางมารวิชัย
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 115 พระพุทธรู ป ปางมารวิชยั

ภาพที่ 116 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

จากการสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ดงั เดิ มในเขตบ้านดอยหัวง้ม ถึงกลุ่มคนที่มาอยู่
อาศัยบริ เวณแห่ งนี้ น้ นั ได้ทราบความว่า เป็ นกลุ่มคนที่ยา้ ยมาจากเชียงใหม่ในอําเภอสันกําแพง ซึ่ ง

201
เป็ นคนกลุ่มไทยอง ที่ได้ถูกเทครัวจากเมืองยอมาไว้ที่ลาํ พูน เชี ยงใหม่ แล้วได้จดั สรรค์ไปตามที่
ต่างๆและคนกลุ่มนี้กเ็ ป็ นคนกลุ่มหนึ่งที่ได้มาอาศัยอยูท่ ี่หมู่บา้ นแห่ งนี้ ซึ่งสิ่ งที่หลงเหลือที่ยงั พอเป็ น
เอกลักษณ์ของคนกลุ่มนี้ คือ ภาษาที่ใช้พูดกันซึ่ งใกล้เคียงกับภาษาของกลุ่มยองในเมืองลําพูน และ
พระพุทธรู ปองค์น้ ี อาจถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพระเจ้าลื้อ เนื่ องจาก คนยองนั้นจัดได้ว่าเป็ นกลุ่มชาติ
พันธ์ล้ือที่อาศัยอยูเ่ มืองยอง จึงเรี ยกคนกลุ่มนี้วา่ คนไทยอง ซึ่งไม่แปลกเลยว่าที่พระพุทธรู ปองค์น้ ี จะ
มีพระพักตร์ หน้ากลมอมยิ้มคล้ายเด็ก พระกรรณที่มีขนาดใหญ่กางออกขมวดเป็ นรู ตวั ซี และพระ
รัศมีเป็ นรู ปทรงรวยสู ง
รู ปแบบที่ 2 พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง

ภาพที่ 117 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพที่ 118 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

พระพุทธรู ปองค์น้ ี จดั ได้ว่าเป็ นพระพุทธรู ปกลุ่มลักษณะพื้นถิ่น แต่จะมีความพิเศษ
ตรงที่ทาํ เป็ นพระพุทธรู ปทรงเครื่ องที่ประกอบไปด้วยทองพระกร ทองพระบาท กรรณเจียด มงกุฎ
ทรงสู งเรี ยบ ตรงที่เป็ นยอดมงกุฎนั้นจะเป็ นลายกนกสามหัวแบบภาคกลาง แต่โดยภาพรวมแล้ว
พระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี นั้ นมี ค วามเป็ นพื้ น ถิ่ น สู ง เนื่ อ งจากช่ า งยัง ไม่ ค่ อ ยมี ค วามเข้า ใจในการทํา
พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง เพราะว่าโดยปรกติแล้วการทําพระพุทธรู ปทรงเครื่ องนั้นมักจะครองจีวรห่ ม
คลุม ประดับตกแต่งประดับตกแต่งด้วยสังวาล ทับทรวง แต่ตรงกันข้ามช่างได้ทาํ เป็ นจีวรห่ มเฉี ยง มี
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สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายเป็ นรู ปดอกไม้สีกลีบ ส่ วนพระพักตร์ น้ ันจะกลมอมยิ้ม พระโขนง
โค้งเล็กน้อย พระนาสิ กแบน พระโอษฐ์เล็กยาว ส่ วนรัศมีดา้ ยหน้าจะเป็ นรู ปทรงดอกบัวสาย ส่ วน
ด้านหลังเป็ นกนกสามหัว อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างด้วยช่ างพื้นบ้าน โดยสร้ างขึ้น
ตามที่ตนเองจินตนาการขึ้นมาก็เป็ นได้
วัดฝั่งตืน้ (นันทาราม) ตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
-ไม่ทราบประวัติความเป็ นมา –
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
22
องค์
ปางมารวิชยั
22
องค์
- ขัดสมาธิราบ
22
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
21
องค์
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด
พ.ศ. - พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน พระพุทธรูปใหม่ สุด
พ.ศ. – พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
3. ปิ ดทองในส่ วนพระวรกายแต่ฐานทารัก
4. ทารักทั้งองค์
5. ทาชาดทั้งองค์
6. ทาสี พระวรกายสี ขาว จีวรสี เหลือง
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
2. ลายคํารู ปสัตว์
3. ลายเขียนสี ดอกไม้สี่กลีบ
4. ลายประดับกระจก

2
12
2
1
1
3

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

1
2
1
2

องค์
องค์
องค์
องค์
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ลักษณะฐานพระพุทธรู ป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3.
รูปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั ฝั่งตืน้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 119 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

21
1

องค์
องค์

ภาพที่ 120 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

พระพุทธรู ปในกลุ่มวัดป่ าม่วงนั้น พบอยู่ 22 องค์ จัดได้ว่าเป็ นกลุ่มพระพุทธรู ปใน
ลักษณะมีความเป็ นพื้นถิ่นสู ง จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาส พบว่ากลุ่มคนที่อาศัยมาอยูบ่ ริ เวณนี้ เป็ น
กลุ่มยอง ที่มาจากลําพูน ที่เจ้านายได้นาํ ผูค้ นมาบุกเบิกพื้นที่ทาํ กินในเขตอําเภอพานแห่ งนี้ จึงได้มี
การสร้ างวัดที่เป็ นศูนย์รวมจิ ตใจของคนในชุ มชน และสร้ างสิ่ งของถวายกับวัด โดยเฉพาะกลุ่ม
พระพุทธรู ปไม้ ซึ่ งปั จจุบนั ยังคงเหลือน้อยมาก แต่ก็พอให้ทราบถึงคติการสร้างพระพุทธรู ป และ
รู ปแบบของพระพุทธรู ปไม้ พระพุทธรู ปองค์น้ ี ค่อนข้างเป็ นพื้นถิ่น ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบปางมาร
วิชยั พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก พระอุระนูนเป็ นสันคล้ายกับกลุ่มพระเจ้าพร้าโต้วดั ศรี ดอนคํา
ครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง พระพักตร์รีเกือบเหลี่ยมอวบอ้วนเล็กน้อย

204
พระโขนงโก่งเล็กน้อย พระเนตรมองตรง พระนาสิ กเล็กสั้นแบน พระโอษฐ์แย้ม แต่ปรากฏความ
เป็ นไทลื้อคือพระกรรณจะนิ ยมทําเป็ นหู ตวั ซี ที่ขมวดเข้าด้านในตามความนิ ยมเฉพาะของกลุ่มนี้
ส่ วนพระเศียรจะนูนขึ้นสู ง สลักเป็ นตารางลายข้าวหลามตัดเล็ก ไม่ปรากฏอุษณี ษะแต่น่าจะต่อจาก
เศียรที่นูนขึ้นสู ง ส่ วนพระรัศมีเป็ นทรงกรวยเหลี่ยม สุ ดท้ายนี้ อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี จดั
ได้วา่ เป็ นลักษณะพื้นถิ่น แต่ได้มีการผสมผสานความเป็ นลื้อที่ปรากฏอยูใ่ นส่ วนของพระกรรณ

บทที่ 4
พระพุทธรูปไม้ จากการสํ ารวจในภาคเหนือ (ล้ านนา)
การสํารวจและศึกษาได้พบว่า วัดต่างๆในดินแดนล้านนาไม่ว่าจะเป็ นวัดราษฏรหรื อวัด
หลวง พบว่ามีการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในดินแดนล้านนาจํานวน 7 จังหวัด คือ วัดดอกคํา วัดเชียง
ยืน วัดช่างแต้ม วัดศรี เกิด วัดสําเภา วัดค่าควรม้า วัดพันเตา วัดทรายมูลเมือง วัดหัวข่วง วัดหมื่น
ล้าน วัดดวงดี วัดทรายมูลเมือง วัดทรายมูลพม่า วัดดอกเอื้อง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวนพระพุทธรู ป
ไม้ท้ งั หมด 164 องค์ วัดบ้านหลุกจังหวัดลําพูน จํานวนพระพุทธรู ปไม้ท้ งั หมด 146 องค์ วัดนาคต
หลวง วัดนํ้าโจ้ วัดบ้านหลุก วัดป่ าจํ้า วัดป่ าตันหลวง วัดปงสนุก วัดทุ่งผึ้ง วัดทุ่งคา วัดวังหม้อ และ
วัดห้วยแหน จังหวัดลําปาง จํานวนพระพุทธรู ปไม้ท้ งั หมด 722 องค์ วัดพระหลวง วัดศรี ดอนคํา
จังหวัดแพร่ จํานวนพระพุทธรู ปทั้งหมด 223 องค์ วัดถืมตอง วัดบ่อสวก วัดนาซาว วัดตาแก้ว วัด
ต้นแก้วนาท่อ วัดศรี เกิด วัดสะไมย์ วัดม่วงเจริ ญราษฏร์ วัดมหาโพธิ์ วัดนํ้าล้อม วัดพญาวัด วัดคัวะ
วัดหนองบัว วัดท่าล้อ วัดชนะไพรี วัดสวนหอม และส่ วนหนึ่ งในพิพิธภัณฑ์ จังหวัดน่ าน จํานวน
พระพุทธรู ปไม้ท้ งั หมด 662 องค์ วัดศรี โคมคํา จังหวัดพะเยา จํานวนพระพุทธรู ปไม้ท้ งั หมด 34
องค์

และจังหวัดเชี ยงราย วัดพระแก้วเชี ยงราย วัดสันป่ าหนาด วัดฝั่ งตื้น จํานวนพระพุทธรู ป

ทั้งหมด 38 องค์ จํานวนพระพุทธรู ปไม้ท้ งั หมด 1989 องค์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป็ นส่ วนใหญ่ โดยได้มีการทําทะเบียนให้แก่วดั ถ่ายภาพ และข้อมูล
จากการถอดจารึ กฐานพระพุทธรู ป โดยผูว้ ิจยั จะมีทีมในการศึกษาในครั้งนี้ คือ พระสงฆ์เป็ นผูต้ ิดต่อ
ประสานงานกันเจ้าอาวาสในพื้นที่ต่างๆเพื่อสะดวกต่อการเข้าไปเก็บข้อมูล ผูบ้ นั ทึ กภาพ และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการถอดจารึ ก การลงพื้นที่ทุกครั้งก็จะมีการจําแนกข้อมูลดิบหรื อข้อมูลที่ได้จากการ
ออกภาคสนามทุกครั้ง เพื่อนํามาเขียนรายงานผลการลงพื้นที่ ว่าในแต่ละพื้นที่เจอพระพุทธรู ปกี่องค์
กี่ รูปแบบ ขนาดเล็กที่สุดถึงใหญ่ที่สุด และปี ที่สร้างเก่าที่สุด ใหม่สุดเจอกี่ องค์ เพื่อจะได้ขอ้ มูลที่
ค่อนข้างน่าเชื่อถือในการศึกษาวิจยั
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ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้แบ่งพื้นที่ในการจําแนกข้อมูลเป็ นราบลุ่มแม่น้ าํ เนื่ องจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ในบริ เวณภาคเหนือในแต่ละพื้นที่ถูกแบ่งด้วย ภูเขาที่ทอดจากเหนื อลงใต้ ยัง
เป็ นผลทําให้เมืองต่างๆช่อนตัวในที่ราบลุ่มระหว่างหุ บเขา ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ ที่เป็ นตัวกําหนด
ทําให้เมืองต่างๆในล้านนามีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทําให้แต่ละพื้นที่ผลิตสร้างสรรค์งานพุทธ
ศิลป์ ที่มีความแตกต่างกันบ้างไม่มากก็นอ้ ย ทําให้ง่ายต่อการจําแนกรู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ในแต่ละ
พื้นที่ ดังเช่น แบ่งพื้นที่ในแอ่งที่ราบเชียงใหม่ – ลําพูน(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน) แอ่งที่ราบ
เชียงราย –พะเยา (จังหวัดเชียงราย-พะเยา) แอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ าํ วัง (จังหวัดลําปาง) และแอ่งที่ราบลุ่ม
แม่น้ าํ ยม – แม่น้ าํ น่ าน (จังหวัดแพร่ จังหวัดน่ าน) เพื่อง่ายต่อการศึกษาพัฒนาการทางด้านรู ปแบบ
พระพุทธรู ปไม้
การวิจยั ครั้ งนี้ จึงได้ทาํ การศึ กษาในรายละเอียดเกี่ ยวกับพัฒนาการทางด้านรู ปแบบ
พระพุทธรู ปไม้ โดยแบ่งพระพุทธรู ปรู ปไม้ตามที่ราบลุ่มแม่น้ าํ เพื่อง่ายต่อการศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้วิวิธี
การศึกษาโดยสุ่ มตัวอย่างโดยคัดเลือกพระพุทธรู ปในแต่ละช่วงเวลาเป็ นตัวแทนของกลุ่มเพื่อศึกษา
สายพัฒ นาการ และรู ป แบบของพระพุท ธรู ป ไม้ ในขณะเดี ย วกัน ก็ ไ ด้ท าํ การศึ ก ษาเทคนิ ค การ
แกะสลัก การประดับตกแต่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิ งสถิต ถึงความนิ ยมในช่วงเวลานั้น ซึ่ งผลของ
การศึกษามีรายละเอียดที่จะนําเสนอดังต่อไปนี้
พระเศียร
พระวรกาย

ฐาน
ลายเส้นที่ 1 พระพุทธรู ปไม้แก่นจันทร์ วัดนาคตหลวง อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
การอธิบายรู ปแบบพัฒนาการพระพุทธรู ปไม้ในล้านนา ผูศ้ ึกษามีการแบ่งการบรรยายพุทธ
ลักษณะออกเป็ นสามส่ วนคือ พระพักตร์ พระวรกาย และฐานเพื่อได้ทราบถึงลักษณะองค์ประกอบ
ของแต่ละส่ วนว่าแต่ละรู ปแบบนั้นมีความนิ ยมสร้างขึ้นในลักษณะใด โดยการอธิ บายเชิงพรรณนา
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ถึงลักษณะพระพุทธรู ปไม้ในแต่ละช่ วงเวลาจากจารึ กที่ฐานพระพุทธรู ปไม้ เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ทางด้านรู ปแบบ อิทธิ พลศิลปะที่มีมาก่อนหน้านั้น และนําพระพุทธรู ปที่ไม่มีจารึ กนํามาอธิ บายเชิง
เปรี ยบเทียบเพื่อกําหนดรู ปแบบพุทธลักษณะว่าอยูใ่ นช่วงเวลาใด ซึ่งผูศ้ ึกษาจะได้รายงานผลการเก็บ
ข้อมูลในแต่ละจังหวัดดังต่อไปนี้
จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอกคํา ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดดอกคําสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2326 โดยภายในบริ เวณวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ ศาสลาการเปรี ยญเป็ นตึงสองชั้น กุฏิสงฆ์ วิหารทรงล้านนา ศาลาเอนกประสงค์ได้รับพระ
ราชทางวิสุงคามสี มาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 25271
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
28
องค์
ปางมารวิชยั
23
องค์
- ขัดสมาธิราบ
23
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืนเปิ ดโลก
2
องค์
ปางสมาธิ
1
องค์
ปางห้ามญาติ
2
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
17
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2326 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 25
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2434 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 142 (ไม้ก่มุ )
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
28
องค์
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
ไม้ ทนี่ ํามาสร้ างจารึกฐานพระพุทธรู ปไม้
1. ไม้ก่มุ
(2434)
ทะเบียน 142 ปางห้ามญาติ
1

วสิ น ธรรมสุ นทร, ลวดลายทวารบาลประดับประตูวหิ ารและ อุโบสถในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ , (เชียงใหม่ : การศึกษาเฉพาะเรื่ อง 1 ตามหลักสูตรศิลปะบัณฑิต ภาควิชา
ศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544) หน้า 99.
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2. ไม้จนั ทร์

(2357)

ทะเบียน 50 ปางประทับยืน

รูปแบบพระพุทธรูปไม้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 1 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ลายเส้นที่ 2 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ ( กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 107.
เลขทะเบียน 25 ขนาดสู ง 29 เซนติเมตร พุทธลักษณะประทับนัง่ ขัดสมาธิราบปางมาร
วิชยั บนฐานหกเหลี่ยม ครองจีวรห่ มเฉี ยงปิ ดพระอังสาซ้าย ชายสังฆาฏิยาวจนถึงพระนาภี ปลาย
สังฆาฏิตดั เป็ นเส้นตรงพระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก พระศอเป็ นริ้ วสามเส้น พระพักตร์ เหลี่ยม
พระกรรณเล็ก พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็กแย้ม พระเกศาสลัก
เป็ นตาราง พระอุษณี ษะนูนขึ้นเล็กน้อย รองรับพระรัศมีเป็ นทรงกรวยเล็ก พระพุทธรู ปองค์น้ ี มีอายุ
พ.ศ.2326 จาการพิจารณาแล้วพบว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี ถูกสักขึ้นอย่างประณี ตถือได้ว่าเป็ นช่างที่มี
ความชํานาน โดยผูถ้ วายเป็ นขุนนางตําแหน่งท้าว “เท้าบุญเรื อง” ในจารึ กฐานพระพุทธรู ปองค์น้ ี
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จ.ศ. 1145 ปี เถาะ (ตามวิธีนบั แบบ) กัมโพช มิคสิ ร บุญมี จันทรวารไถง (ตาม)
ภาษาไทยว่า ปี ก่าเหม้า เดือนยีเ่ พ็ญ (ตามวิธีนบั แบบ) มอญ วันที่ 2 (วันจันทร์) (ตามวิธีนบั แบบ) ไทย
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วันกาบสัน ศรัทธาท้าวบุญเรื องผูเ้ ป็ นต้นคิดสร้างพระพุทธรู ปเจ้า (องค์น้ ี) ร่ วมกับภรรยาลูกชายลูก
หญิงพี่นอ้ งทุกๆคน เพื่อคํ้าชู (ศาสนาตราบ) 5000 วัสสา2
รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 2 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ลายเส้นที่ 3 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519),111.
เลขทะเบี ยน 28 ขนาดสู ง 17 เซนติเมตรพระพุทธรู ปองค์น้ ี มีลกั ษณะคล้ายกับ
พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 25 พุทธลักษณะประทับนัง่ ขัดสมาธิ ราบปางมารวิชยั บนฐานครึ่ ง
วงกลม ครองจีวรห่ มเฉี ยงปิ ดพระอังสาซ้าย ชายสังฆาฏิยาวจนถึงพระนาภี ปลายสังฆาฏิตดั เป็ น
เส้นตรงพระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก พระศอเป็ นริ้ วสามเส้น พระพักตร์ เหลี่ยมพระกรรณยาน
พระโขนงโก่ ง พระเนตรเหลื อบตํ่า พระนาสิ กโด่ ง พระโอษฐ์เล็กแย้ม พระหนุ เป็ นปม(ลักษณะ
พระพุทธรู ปสําริ ดล้านนา) พระเกศาสลักเป็ นตารางขนาดนูนใหญ่ พระรัศมีทาํ เป็ นดอกบัวตูมโคน
ของบัวสลักเป็ นรู ปกลีบบัวหนึ่งชั้นล้อมรอบ พระพุทธรู ปองค์น้ ีมีอายุ พ.ศ.2344
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป

2

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519) หน้า 111.
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จ.ศ. 1163 ปี ร้วงเร้า เดือนยีเ่ พ็ญ มีการทําพิธีพทุ ธาภิเษกพุทธรู ปเจ้าองค์น้ ี ณ วัดช่างดอกคํา
ปู่ ทิพย์พร้อมทั้งภรรยา ชื่อนางจ้อยและลูกๆทุกคน สร้างพระพุทธรู ปเจ้าองค์น้ ี ขอ(ผลบุญที่เกิดจาก
การสร้างพระพุทธรู ป) จงเป็ นเครื่ องนํา (ข้าพเจ้าทั้งหลาย) ไปสู่ นิพพาน
กลุ่มพระพุทธรู ปรูปปางประทับยืน
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 3 พระพุทธรู ปประทัยยืนเปิ ดโลก
ลายเส้น 4 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ ( กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519),116.
เลขทะเบี ย น 50 พระพุท ธรู ป ไม้จ ัน ทร์ ขนาดสู ง 56 เซนติ เ มตร พุท ธรู ป ปางนี้ มี พุ ท ธ
ลักษณะพระอริ ยาบทยืน พระกรทั้งสองข้างห้อยด้านข้างพระวรกาย โดยหันฝ่ าพระบาทเข้าหา
พระองค์ พุ ท ธลัก ษณะพระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี ช่ า งที่ ส ร้ า งน่ า จะได้รั บ อิ ท ธิ พ ลทางด้า นรู ป แบบจาก
พระพุทธรู ปแบบไทเขิน เมืองเชียงตุงสหภาพพม่า โดยเฉพาะการครองจีวรยาวลงมาจนถึงข้อพระ
บาท จะมีการปล่อยชายออกด้านข้างเหมือนคลีบปลา บั้นพระองค์จะไม่มีสายรัด หรื อแถบหน้านาง
อย่างศิ ลปะลาวหรื อศิ ลปะที่ ปรากฏในประเทศไทย ชายสังฆาฏิ ยาวเลยบั้นพระองค์แต่ไม่มีการ
ประดับตกแต่ง พระพักตร์ พระพุทธรู ปองค์น้ ี พระพักตร์ กลมรี พระโขนงโก่งติดกันเป็ นรู ปปี กกา
พระนาสิ ก โด่ ง พระเนตรเหลื อ บตํ่า พระโอษฐ์ เ ล็ก พระกรรณโค้ง ทํา เป็ นรู ป คล้า ยตัว ซี (ซึ่ ง
เป็ นลัษณะเด่นพระกรรณพระพุทธรู ปแบบไทเขิน) พระพุทธรู ปองค์น้ ีมีอายุ พ.ศ.2357
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ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จ.ศ. 1176 ปี จอ (ตาม) วธี นบั แบบกัมโพช (ตาม) ภาษาไทยว่าปี กาบเส็ด เดือนกัตติกา
เพ็ญ (ตามวิธีนบั แบบ) มอญ วันศุกร์ (ตามวิธีนบั แบบ) ไทยวันก่าเหม้า ศรัทธาแสนเมืองมาเป็ นผูต้ น้
คิด สร้างพระพุทธรู ปเจ้าองค์น้ ี ทําด้วยแก่นไม้จนั ทร์ ที่หอมมาก ร่ วมกับภรรยาที่รัก(พร้อมทั้ง) ลูก
ชาย หญิง พ่อแม่พี่นอ้ งทุกคน เพื่อเป็ นที่ไหว้และบูชาสัหรับมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
ด้วยเดชบุญนี้ (ผู)้ ข้าอยากได้สิ้งใด ขอให้สัมฤทธิ์ ผลตามความต้องการปราถนาทุกสิ่ ง
ทุกอย่าง ผูข้ า้ ขอถึงสุ ขทั้ง๓ขั้น มีนิพพานเจ้าเป็ นขั้นสู งสุ ดเทอญ นิพฺพานปจฺจโยโหตุเมนิ จฺจ ํ (ขอให้
เป็ น) ดังนี้อย่าให้คลาดเลย3
รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 4 พระพุทธรู ปปางห้ามญาติ
ลายเส้นที่ 5พระพุทธรู ปปางห้ามญาติ
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 153.
เลขทะเบี ย น 142 พระพุ ท ธรู ปไม้กุ่ ม ปางห้ า มญาติ ขนาดสู ง 39 เซนติ เ มตร
พระพุทธรู ปองค์น้ ี อยูใ่ นอิริยาบถยืน พระบาทยืนเสมอกันบนฐานบัววงกลม พระกรซ้ายแนบพระ
วรกาย พระกรขวายกในระดับพระอุระ ครองจีวรห่มเฉียงพาดพระอังสาซ้าย ชายสังฆาฏิซอ้ นทับกัน
3

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 116.
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โดยบริ เวณบั้นพระองค์มีผา้ คาดมันยึดจีวรและสบงไว้ ซึ่ งการครองจีวรในลักษณะนี้ เป็ นการครอง
จีวรแบบเหมือนจริ ง ส่ วนพระพักตร์ รี พระกรรณยาน พระโขนงโก่งติดกันเป็ นรู ปปี กกาพระนาสิ ก
โด่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์เล็ก พระเกศาสลักเป็ นตาราง อุษณี ษะนูนรองรับพระรัศมีเปลวที่
ทําเป็ นแฉกขึ้นไป ซึ่งรัศมีคล้ายกับ รัศมีพระพุทธรู ปสัมฤทธิ์ในล้านนาพระพุทธรู ปองค์น้ ีมีอายุ พ.ศ.
2434
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จ.ศ. 1253 ปี ร้วงเหม้า เดือนยีเ่ พ็ญ (ตามวิธีนบั แบบ) มอญ วันจันทร์ขา้ พเจ้าหนานโพธา
และนางคําดิบ สร้างพระพุทธรู ป(องค์น้ ี)ทําด้วยไม้กมุ (ข้าพเจ้าหนานโพธา)แกะ สลัก(พระพุทธรู ป)
เอง (สร้าง)เพือ่ คํ้าชูศาสนา (ตราบ) 5000 วัสสา (ข้าพเจ้าสร้างพระพุทธรู ป) ร่ วมกับศรัทธาลูกหลาน
ทุกคน สุ ทิมฺนวํ ตเมทานํ พุทฺธรู ปํ อุปาสิ กา ทานํ อรหนฺ ตสาวกทานํ นิพฺพานปจฺจโยโหนฺ ตุเมนิจฺจ ํ
วัดเชียงยืน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ตามเอกสารตํานานไดกล่าวถึงชื่อของวัดนี้ 3 ชื่อ คือ ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ นามว่า
วัดเชียงยืน พงศาวดารโยนก นามว่า วัดฑีฆชีวะวัสสาราม ชินกาลมาลีปกรณ์ นามว่า วัดฑีฆาชีวิตสา
ราม วัดเชียงยืนแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย ์ ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมรู ปทรง
แปดเหลี่ยม อันสื่ อความหมายเดชบารมีแผ่ไปในทิศทั้งแปด นอกจากนี้ วดั แห่ งนี้ เคยเป็ นที่ประทับ
ของปฐมสังฆราช(พระอภัยสารทะ) สังฆนายกองค์แรกของอาณาจักรล้านนา ส่ วนการสร้างวัดแห่ ง
นี้ ไม่ ไ ม่ ป รากฏแน่ ชัด ว่ า สร้ า งขึ้ น ในสมัย ใด แต่ สั น นิ ษ ฐานจากหลัก ฐานที่ ป รากฏว่ า ในสมัย
พระญามังรายได้สร้างเป็ นวัดคู่เมืองเชียงใหม่ คือวัดเชียงมัน่ อันมีความหมายว่า “มัน่ คง” ต่อมาจึง
สร้างวัดเชียงยืนตามความหมายว่า “ ยัง่ ยืน”4
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
8
องค์
ปางมารวิชยั
7
องค์
- ขัดสมาธิราบ
7
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืน
1
องค์
ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ( กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 135.
4
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จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
8
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2334 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2416 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน

องค์
26
109

รูปแบบพระพุทธรู ปไม้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 5 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ลายเส้นที่ 6 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชี ยงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 127.
เลขทะเบียน 74 สู ง 135 เซนติเมตร พระพุทธรู ปองค์น้ ี ประทับนัง่ ขัดสมาธิ ราบปาง
มารวิชยั บนฐานหน้ากระดาน มีการประดับตกแต่งฐานด้วยรักสมุกเป็ นลายดอกไม้สี่กลีบ สามกลีบ
และลายที่เป็ นวงกลมมีการประดับกระจกสี ภายในลวดลาย ซึ่งพระพุทธรู ปองค์น้ ี ครองจีวรห่ มเฉี ยง
ชายสังฆาฏิหนายาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรงพบว่ามีการประดับตกแต่งด้วยรักสมุกทําเป็ นลาย
วงกลมซ้อนกัน ซึ่ งเทคนิ คนี้ นิยมในกลุ่มพระพุทธรู ปเมืองเชี ยงตุง พระพักตร์ สี่เหลี่ยมพระโขนง
โก่ งต่อกันเป็ นรู ปปี กาพระนาสิ กโด่ งพระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แย้ม พระหนุ เป็ นต่อมกลม
(ล้านนา) พระกรรรณใหญ่เป็ นรู ปตัวซี (เชียงตุง) พระเกศาขมวดเป็ นก้นหอยด้วยรักสมุกพระรัศมี
เป็ นกลี บบัวซ้อนกันขึ้นไปเป็ นรู ปทรงกรวยซึ่ งสันนิ ษบานได้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้ างโดยรั บ
อิทธิพลพระพุทธรู ปเชียงตุง ไม่วา่ จะเป็ นการประดับตกแต่งที่ฐาน ชายสังฆาฏิ พระกรรณที่เป็ นตัวซี
ซึ่งพระพุทธรู ปองค์น้ ีมีอายุในปี พ.ศ. 2375

67

ภาพที่ 6 รู ปแบบพระพุทธรู ปเมืองเชียงตุง วัดอินทร์
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
ข้าศรัทธาอุบาสก อ้ายกาง เป็ นผูต้ น้ คืดสร้างพระพุทธรู ปองค์น้ ี เพื่อคํ้าชูศาสนา ณ วัด
เชียงยืนนี้ ในปี มะโรง ตามวิธีนบั แบบเขมญ (ตาม) ภาษาไทยว่า ปี เต้าสี่ จัลศักราช 1194 มีการทําพิธี
เบิกบายฉลองพระพุทธรู ปและทําบุญสลากภัตเสร็ จหมดเมื่อ วันเพ็ญเดือน 4 (ตามวิธีนบั แบบ)
ไทยวันเมืองไก๊ (สร้างพระพุทธรู ปองค์น้ ี) เพื่อคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 พระวัสสา ผูข้ า้
ขอให้เห็นผลบุญอุดหนุนสื บๆต่อไป ตราบถึงโลกุตตรธรรม 9 ขั้น มีนิพพานเป็ นขั้นสู งสุ ดเทอญ5
วัดช่ างแต้ ม ตําบลพระสิ งห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ X 47 N498768E Y 2077.071N
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๐๓๘ เมื่อนับถึงกาลปั จจุบนั มีอายุได้ ๕๑๔ ปี เดิมชื่อวัดช่าง
ต้องแต้มแก้วกว้างท่าช้างพิงชัย สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราช วัดช่างแต้มมีเสนาสนะวิหารทรง
ไทยล้านนาที่สวยงาม และมีปูชนี ยวัตถุที่ล้ าํ ค่าเป็ นพระพุทธรู ปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชยั นามว่า
พระพุทธรู ปฝนแสนห่ า ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองเชียงใหม่ ในงานสงกรานต์ของจังหวัด
เชียงใหม่ทุกๆ ปี ทางคณะเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ทาํ พิธีอญั เชิญพระพุทธรู ปฝนแสนห่ าจากวัด
ช่ า งแต้ ม เพื่ อ เข้ า ขบวนแห่ พระสํ า คั ญ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ พื่ อ ให้ พุ ท ธศาสนิ กชนได้
5

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 127.
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สักการบูชา รวมทั้งพิธีบูชาเสาอินทขีลด้วย ปั จจุบนั พระพุทธรู ปฝนแสนห่ าประดิ ษฐานบน
กุฏิ ๗๐๐ ปี ศรี เมืองเชียงใหม่
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
2
องค์
ปางมารวิชยั
2
องค์
- ขัดสมาธิราบ
2
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
2
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2339 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน
27
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2425 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน
124
รูปแบบพระพุทธรูป
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ลายเส้นที่ 7 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ภาพที่ 7 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 108.
เลขทะเบียน 21 สู ง 21 เซนติเมตร อายุของพระพุทธรู ป พ.ศ. 2339 พระพุทธรู ปองค์น้ ี
มีพทุ ธลักษณะ ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบปางมารวิชยั ครองจีวรห่ มเฉี ยง ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี
พระวรกายเพรี ยว พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก พระพักตร์ รี (แบบสุ โขทัย) พระโขนงโก่ง พระ
นาสิ กโด่งพระเนตรเหลืบตํ่า พระโอษฐ์แย้มพระกรรณยาน ไรพระสกวาดเป็ นมุมแหลมเหนื อพระ
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นลาฏ (แบบสุ โขทัย) พระเกศาสลักเป็ นตาราง อุษณี ษะนูน พระรัศมีหายไป คาดว่ารัศมีที่หายไป
นั้นน่าจาเป็ นเปลว ซึ่งพุทธรู ปองค์น้ ีมีรูปแบบคล้ายกับพระพุทธรู ปสิ งห์สองที่รับอิทธิพลสุ โขทัย ซึ่ง
ช่างน่าจะทําเรี ยนแบบพระพุทธรู ปสําริ ดที่เคยพบเห็นมาก่อนหน้านั้น
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จ.ศ. 1158 ปี รวายสี่ เดือน 6 ขึ้น 3 คํ่า วัน 3 (วันอังคาร) (ตามวิธีนบั แบบ) ไทยวันก่าเห
ม้า ศรัทธาพระสงฆ์และฆราวาส ผ๔เป็ นต้นคิด ฝ่ ายพระสงฆ์มีพระภิกษุเทวินและลูกศิษย์ทุกๆคน
ฝ่ ายฆราวาสมีปู่ร้อยอ้ายและย่าใจ สร้างพระพุทธรู ปเจ้าองค์น้ ี เพื่อคํ้าชูศาสนา ขอ (ผลบุญที่เกิดจาก
การสร้างพระพุทธรู ป) จงเป็ นเครื่ องนําผูข้ า้ ไปสู่ นิพพานเจ้าเทอญ6
วัดศรีเกิด ตําบลศรีเกิด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ X 498330.88 Y 2077407.2
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดศรี เกิดหรื อวัดพิชารามเป็ นวัดสําคัญวัดหนึ่ ง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชี ยงใหม่ เป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่ขนย้ายมาจากวัดร้างนอกเมือง พระพุทธรู ปองค์น้ ี มีนานตั้งแต่แรก
สร้างว่า พระป่ าตาลน้อยแต่เนื่องจากองค์พระมีลกั ษณะเด่นคือพระชงฆ์(หน้าแข้งเป็ นสันคมเห็นได้
ชัด ผูค้ นจึงพากันเรี ยกขานตามสําเนียงพื้นเมืองว่า พระเจ้าแค่งคมหรื อพระเจ้าแข่งคมแทน พระเจ้า
แข้งคมหล่อขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช เมื่อ พ.ศ. ๒๐๒๐ โดยใช้ทองสําริ ด หนัก ๓๓ แสน (หรื อ
เท่ากับ ๓๙๖๐ กิโลกรัม) ทําการหล่อ ณ วัดตาลวันมหาวิหาร(วัดป่ าตาล) ซึ่ งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยง
ใต้(ปั จจุบนั นี้ คือ บริ เวณหลังโรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ)นอกเมือง โดยพระเจ้าติโลกราชมีพระ
ประสงค์ให้เป็ นพระพุทธรู ปแบบลวปุระ เมื่อหล่อเสร็ จทรงบรรจุพระธาตุ ๕๐๐ องค์แล้วขนานนาม
ว่า พระป่ าตาลน้อยประดิษฐานอยูท่ ี่วดั ป่ าตาลมาเป็ นเวลาถึง ๓๑๖ ปี อย่างไรดีพระเจ้าแค่งคมที่เห็น
ในปั จจุบนั นักวิชาการศิลปะมีความเห็นว่ามีพุทธศิลปะเป็ นแบบสุ โขทัยผสมล้านนามากกว่าแบบ
ลพบุรี ในปี ๒๓๔๒ วัดป่ าตาลได้กลายเป็ นวัดร้างชํารุ ดทรุ ดโทรมเป็ นที่น่าเศร้าใจ เจ้าเมือง
เชียงใหม่ขณะนั้นคือ พระเจ้ากาวิละ จึงให้เชิญพระป่ าตาลน้อยมายังวัดศรี เกิดโดยสร้างวิหารขึ้น
ประดิษฐานสื บมาจนปั จจุบนั
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
19
องค์
ปางมารวิชยั
8
องค์
ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 108.
6
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ขัดสมาธิราบ
8
องค์
ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืน
3
องค์
ปางสมาธิ
8
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
19
องค์
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2352 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 31 (ไม่มี)
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2434 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 211(ไม่มี)
ไม้ ทนี่ ํามาสร้ างจารึกฐานพระพุทธรู ปไม้
1. ไม้จนั ทร์
(2429)
ทะเบียน 31 ปางประทับยืน
รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางสมาธิ
รู ปแบบที่ 1

ลายเส้นที่ 8 พระพุทธรู ปปางสมาธิ
ภาพที่ 8 พระพุทธรู ปปางสมาธิ
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชี ยงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 170.
เลขทะเบียน 194 สู ง 19 เซนติเมตร อายุของพระพุทธรู ป พ.ศ. 2463 พระพุทธรู ปองค์น้ ี
สร้างด้วยรู ปแบบสกุลช่างพื้นบ้าน แต่พุทธลักษณะนั้นได้ผสมผสานคือการดึงเอาลักษณะเด่น
ของพระพุทธรู ปสิ งห์ หนึ่ งคือประทับนั่งขัดสมาธิ เพชร ชายสังฆาฏิ ส้ ันเหนื อพระถัน เป็ นเขี้ ย ว
ตะขาบ พระศอเป็ นเส้ น สามเส้ น และพระรั ศ มี เ ป็ นดอกบัว ตู ม ซึ่ งเป็ นลัก ษณะที่ พ บได้ใ น
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พระพุทธรู ปสําริ ด แต่พระพุทธรู ปองค์น้ ี มีความแตกต่างจากพระพุทธรู ปสิ งห์หนึ่ งที่ปรกติเป็ นปาง
มารวิชยั แต่พระพุทธรู ปองค์น้ ีเป็ นปางสมาธิ
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
ทําพิธีพทุ ธาภิเษก (พระพุทธรู ปองค์น้ ี) และถวายไว้ที่วดั ศรี เกิด เมื่อ (มีงาน) ฉลอง
วิหารและเจดีย7์
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชัย
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 9 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ลายเส้นที่ 9 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 129.
เลขทะเบียน 76 สู ง 24 เซนติเมตร อายุของพระพุทธรู ป พ.ศ. 2382 พระพุทธรู ปองค์น้ ี
ถือได้วา่ เป็ นพระพุทธรู ปที่ถวายโดยเจ้านางโนชา ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ประทับนัง่ บน
ฐานบัวควํ่าบัวหงายที่มีการเรี ยงตัวกันถี่มาก ครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิยาว หนา ปลายตัดตรง พระ
พักตร์รีพระโขนงโก่งนาสิ กโด่งพระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐแย้ม ไรพระสกวาดเป็ นมุมแหลม

7

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 170.
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เหนือพระนาลาด (แบบสุ โขทัย) พระเกศาเป็ นเม็ด พระรัศมีคล้ายจี๋กลีบบัวหรื อดอกไม้ (ซึ่งเป็ น
รู ปแบบที่นิยมในการสร้างรัศมีพระพุทธรู ปไม้)
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
ศรัทธาเจ้านางโนชา ผูเ้ ป็ นต้นคิด สร้างพระพุทธรู ปเจ้า (องค์น้ ี) เพื่อให้คนและเทวดา
ไหว้และบูชา ข้าขอ (ผลบุญที่เกิดจากการสร้างพระพุทธรู ปองค์น้ ี) จงเป็ นเครื่ องนําข้าพเจ้าไปสู่เมือง
ฟ้ า และนิพพานเข้าเทอญ (จุล)ศักราช 1201
กลุ่มพระพุทธรูปประทับยืน
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 10 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
ลายเส้นที่ 10 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
ทีม่ า : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 171.
เลขทะเบียน 198 สู ง 31 เซนติเมตร อายุของพระพุทธรู ป พ.ศ. 2463 พระพุทธรู ปรู ป
องค์น้ ีประทับยืนบนฐานบัว พระหัตถ์แนบพระวรกายครองจีวรห่มเฉี ยง สังฆาฏิยาวเกือบข้อพระ
บาท
ซึ่งเป็ นลักษณะที่พบได้ในพระพุทธรู ปประทับยืนในสมัยรัตนโกสิ นทร์
พระพักตร์
พระพุทธรู ปนี้เหมือนกันกับพระพุทธรู ปรู ปปางสมาธิหมายเลขทะเบียน 194 ซึ่งพระพุทธรู ปทั้งสอง
องค์น้ นั ได้ถวายในปี เดียวกัน ประกอบกับรู ปแบบที่มีความคล้ายคลึงกัน สันนิฐานได้วา่ เป็ นรู ปแบบ
สกุลช่างเดียวกัน
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ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
พ.ศ. 2463 จ.ศ. 1282 ปี กดสัน เดือน ๙ เพ็ญ (ตามวิธีนบั แบบ) มอญ วัน 3 (วันอังคาร)
ข้า(พ)เจ้าท้าววิเศษบุญส่ ง เป็ นประธาน สร้างพระพุทธรู ปองค์(นี้)ร่ วมกับภรรยา นางเกียงคํา และ
นางสา (และ) ลูกชายหญิงทุกๆคน เพื่อคํ้าชูศาสนา (และ) เพื่ออุทิศให้บิดาและมารดา8
วัดสํ าเภา ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
มีอาคารเสนาสนะประกอบไปด้วยวิหาร กุฏิสงฆ์จาํ นวน 2 หลัง ศาลาเอนกประสงค์ ปู
ชนียวัตถุพระพุทธรู ปสิ งห์หนึ่งวัสดุสาํ ริ ด พระพุทธรู ปประทับนัง่ ขัดสมาธิสาํ ริ ด พระพุทธรู ปก่ออิฐ
ถือปูน พระพุทธรู ปประทับยืน และเจดีย ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2113 9
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
26
องค์
ปางมารวิชยั
14
องค์
ขัดสมาธิราบ
14
องค์
ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืน
7
องค์
ปางสมาธิ
1
องค์
ไสยาสน์
4
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
22
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2354 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 35 มารวิชัย
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2468 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 216ไสยาสน์
ไม้ ทนี่ ํามาสร้ างจารึกฐานพระพุทธรู ปไม้
1. ไม้ขนุน
(2392) ทะเบียน 79 ปางมารวิชยั 20
2. ไม้ทนั
(2392)
ทะเบียน 80
ปางประทับยืน

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 171.
9
ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 123.
8
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รู ปแบบพระพุทธรูปไม้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางประทับยืน
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 11 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
ลายเส้น 11 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
ทีม่ า : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 135.
เลขทะเบียน 91 สู ง 26 เซนติเมตร อายุของพระพุทธรู ป พ.ศ. 2400 พระพุทธรู ปรู ป
องค์น้ ี เป็ นรู ปแบบช่ างหลวง ถวายโดยเจ้าพญาไชย ลักษณะประทับยืนบนฐานบัวควํ่า พระหัตถ์
แนบพระวรกายครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิยาว สบงทําเป็ นหน้านางโดยตรงปลายนั้นจะทําเป็ นรู ป
ครี บปลาที่ ต วัด ออกไปด้า นข้า ง ซึ่ งเป็ นลัก ษณะที่ พ บได้ใ นพระพุ ท ธรู ป ประทับ ยื น ในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ นอกจากนี้ พระพักตร์ เป็ นวงรี พระโขนงต่อกันเป็ นรู ปปี กกา พระนาสิ กโด่ง พระ
เนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แย้ม พระกรรณยาน พระเกศาสลักเป็ นลายตาราง พระรัศมีมีเป็ นรู ปทรง
กรวยสี่ เหลี่ยม
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จ.ศ. 1219 ปี เมืองไส้ สรัทธาเจ้าพระยาไชย ผูเ้ ปนต้นคิด เป็ นประธานสร้างพุทธรู ปเจ้า
(ปาง) ยืนองค์น้ ี ร่ วมกับภรรยา ลูก และพี่นอ้ งทุกๆคน เพื่อคํ้าชูสาสนา10
กลุ่มพระพุทธรูปปางไสยาสน์
รู ปแบบที่ 1
10

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 135.
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ลายเส้นที่ 12 พระพุทธรู ปปางไสยาสน์
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 151.
รู ปแบบที่ 2

ลายเส้นที่ 13 พระพุทธรู ปปางไสยาสน์
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519),181.
พระพุทธรู ปในแบบที่ 1 นั้น มีอายุในราว พ.ศ 2433 ส่ วนพระพุทธรู ปแบบที่ 2 มีอายุอยู่
ในราว พ.ศ . 2468 ถือได้ว่าพระพุทธรู ปทั้งสององค์น้ ี สร้างขึ้นมาโดยช่างหลวงหรื อช่างที่มีความชํา
นานในการสร้าง โดยดูจากพุทธลักษณะ โดยเฉพาะพระพักตร์รี พระโขนงโง พระเนตรแย้มถือว่า
เป็ นลักษณะคล้ายกับพระพุทธรุ ปสุ โขทัย มีไรพระศกวาดเป็ นมุมแหลมเหนื อพระนลาฏ พระเกศามี
การปั้ นรัก พระรัศมี ทําเหมือนกันเปลวที่ต้ งั ขึ้น ซึ่งสันนิษฐานได้วา่ พระพุทธรู ปสององค์น้ ี สร้างด้วย
ช่างคนเดียวกัน
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จากการอ่านจารึ กพบว่าพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ท้ งั สององค์น้ ี สร้างขึ้น ตามรู ปแบบ
พระพุทธรู ป ยืน เดิน นัง่ นอน พร้อมกัน (ความนิยมของสุ โขทัยในอดีต) โดยจารึ กได้กล่าวว่า “
สมณะสรัทธา พระภิกษุปัญญา อธิการวัดสเพ้า ผูเ้ ป็ นต้นคิด สร้างพระพุทธรู ป 4 อิริยาบถ และ
พระพุทธรู ปอีก 7 ปางถวายไว้ที่วดั สเพ้า เมื่อเดือน 6 เพ็ญปี ดับเป้ า จ.ศ. 1287 พ.ศ. 2468 ”11
วัดค่ าควรม้ า ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ประกอบไปด้วยอาคารเสนาสนะ ประกอบไปด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ หอสวด
มนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาอเนกประสงฆ์ และศาลาบําเพ็ญกุศล โดยวันนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2035
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อ พ.ศ. 2405
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
10
องค์
ปางมารวิชยั
8
องค์
ขัดสมาธิราบ
8
องค์
ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืน
1
องค์
ไสยาสน์
1
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
10
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2367 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 62 63 มารวิชยั
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2450 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 175 ไสยาสน์
ไม้ ทนี่ ํามาสร้ างจารึกฐานพระพุทธรูปไม้
1. ไม้จนั ทร์
174
มารวิชยั
(2450) ทะเบียน

รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั สํ าเภา
กลุ่มพระพุทธรู ปปางปางมารวิชยั
11

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519),181.
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รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 12 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ลายเส้นที่ 14 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ทีม่ า : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 124.
หมายเลขทะเบียน 62 , 63 พระพุทธรู ปนี้อายุ พ.ศ. 2367 พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างด้วย
ช่างที่ค่อนข้างมีผมี ือ ไม่วา่ จะเป็ นฐานที่สลักลายกนกในลักษณะซุม้ โค้งหน้าบัน หรื อซุม้ ป่ องปิ๋ ว ซึ่ง
ลายนี้น้ นั พบน้อยมากในฐานพระพุทธรู ปและพบองค์เดียวในเชียงใหม่ พุทธลักษณะพระพุทธรู ป
องค์น้ ีเป็ นปางมารวิชยั สังฆาฏิ ยาวจรโพระนาภี พระพักตร์เหลี่ยมพระโขนงต่อกันเป็ นรู ปปี กกา
พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์แย้ม ไรพระศกวาดเป็ นมุมแหลมเหนือพระนลาดพระเกศาสลักเป็ นตาราง
พระรัศมี จี๋ดอกในลักษณะที่เป็ นกลีบตั้งขึ้นไป
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จ.ศ. ๑๑๖๘ ปี กาบสัน ศรัทธานางพิมพา (สร้างพระพุทธรู ปองค์น้ ี)12

วัดพันเตา ตําบลพันเตา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ X 498740.94 Y 2077345.8
12

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 125.
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ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ประวัติวดั พันเตาสร้างขึ้นเมื่อในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 ตอนต้น เมื่อประมาณ 2040
เมื่อนับถึงปี พ.ศ. 2551 จึงมีอายุได้ 511 ปี ในตํานานประวัติดงั่ เดิมของวัดจะมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียง
ร่ วมสมัยเดียวกับวัด เจดียห์ ลวงจากอดีตของคนในสมัยโบราณ คิดจะสร้างบ้านสร้างเมืองหรื อวัด
จํา เป็ นต้องคํานึ งถึ ง การหาทําเลที่ เ ป็ นมงคล
วัด พัน เตาก็เ ป็ นอี ก หนึ่ ง
ซึ่ งตั้งอยู่ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือขององค์พระธาตุเจดียห์ ลวง ใจกลางเมืองเชียงใหม่ คําว่า " พันเตา " ใน อดีต
คนเมืองเชี ยงใหม่ไม่ได้เรี ยกชื่ อกันแบบนี้ แต่นิยมเรี ยกกันว่า "วัดปั นเต้า" หรื อ "วัดพันเท่า" ซึ่ ง
หมายถึง ปริ มาณที่เพิ่มพูนขึ้นมากมาย เป็ นร้อยเท่า พันเท่า เป็ นการเขียนตามอักษรล้านนาแต่อ่าน
ออกเสี ยงว่า “ปั นเต้า” แล้วจึงกลายมาเป็ น " พันเท่า " ในเวลาต่อมา พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ที่ 7 ( พ.ศ. 2413 – 2440 )รื้ อหอคําของพระเจ้ามโหตรประเทศฯสร้างเป็ นพระวิหาร
ถวายวัดพันเตา ใน พ.ศ.2418 พระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ.2412–2440)
พระ บิดาของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (พ.ศ.2416–2476) ได้โปรดให้ร้ื อหอคําหรื อคุม้ หลวงของ
พระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5 (พ.ศ. 2390 – 2397) สร้างวิหารถวายวัดพันเตา
ตามจารี ตในล้านนาและทําบุญฉลองวิหารแห่ งนี้เมื่อ พ.ศ. 2429 นับเป็ นวิหารไม้สักที่สร้างจากหอ
คําหรื อคุม้ หลวงที่เหลืออยูอ่ ย่างสมบูรณ์ เพียงหลังเดียวในล้านนา
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
3
องค์
ปางมารวิชยั
2
องค์
ขัดสมาธิราบ
2
องค์
องค์
ขัดสมาธิเพชร
ปางห้ามแก่นจันทร์
1
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
3
องค์
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2373 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 69 ปางห้าม
แก่นจันทร์
พระพุทธรู ปใหม่ สุดพ.ศ. 2415 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 105 ปางมารวิชยั

รูปแบบพระพุทธรู ปไม้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
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รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 13 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ลายเส้น 15 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ทีม่ า : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 139.
หมายเลขทะเบียน 105 พระพุทธรู ปนี้อายุ พ.ศ. 2415 สูง 99 เซนติเมตร พระพุทธรู ปรู ป
นี้ สร้างขึ้นโดย เจ้ามหาชีวิต ราชเทวีแม่เจ้าคําแผ่นและราชบุตรี โดยข้อความจารึ กได้กล่าวว่า “ จุล
ศักราช ๑๒๓๔ ปี เต่ าสัน เดือนยี่เพ็ญ (ตามวิธีนับแบบ) มอญ วัน ๕(วันพฤหั สบดี) (ตามวิธีนับแบบ)
ไทยวันดับเป้ า มหาศสรั ทธาพระเจ้ าชี วิตผู้เป็ นต้ นคิ ด พร้ อมทั้งราชเทวี แม่ เจ้ าคําแผ่ นและราชบุตรี
แม่ เจ้ าบัวทิพย์ เป็ นประธาน ร่ วมกับพี่น้องลูกหลานเหลนของท่ านทุกๆคน จัดทําพิธีพุทธาภิเษกพระ
พุทธรู ปองค์ นี้ แล้ วถวายไว้ ที่วิหารวัดพันเตานี ้ อุทิศกุศลให้ พระเจ้ าชี วิต พระบิดา ให้ ราชเทวี พระ
มารดาของแม่ จ้าคําแผ่ น และให้ พี่น้องที่พิราลัยไปสู่โลกหน้ า เพื่องให้ ทุกๆองค์ ได้ เสวยผลบุญเทอญ
(พระพุทธ)ศาสนาผ่ านมาแล้ ว ๒๔๑๕ พระวัสสา ๖เดือน ๑๕ วัน นับแต่ วนั นีค้ ืนหลัง
ในอนาคต(พระพุทธ)ศาสนาจะมีอีก ๒๕๘๔ พระวัสสา ๕ เดือน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ พรุ่ งนีไ้ ป”13

13

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 139.
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ภาพที่ 14 พระพักตร์คล้ายกับพระเจ้ากาวิโรรส สุ ริยวงศ์
พระพุ ท ธรู ปองค์ น้ ี สร้ า งขึ้ นโดยสกุ ล ช่ า งหลวง ที่ มี ก ารแกะสลัก อย่ า งประณี ต
โดยเฉพาะในส่ วนพระวรกาย พระหัตถ์ ซายสังฆาฏิใหญ่หนา ปลายตัดตรง พระอังศาใหญ่ บั้น
พระองค์เล็ก พระศอเป็ นริ้ ว พระพักต์เหลี่ยมเกื อบรี พระโขงโก่งต่อกันเป็ นรู ปปี กา พระนาสิ กโด่ง
พระโอษฐ์กว้าง พระเนตรเหลือตํ่า ไรพระศกวาดเป็ นมุมโค้งตรงกลางพระนลาฏ พระเกศาขมวด
เป็ นก้นหอยขนาดใหญ่ คาดว่าน่าจะใช้รักปั้ นซึ่ งเป็ นเทคนิคที่นิยมทําทัว่ ไปในล้านนา และพระรัศมี
เป็ นเปลว นอกจากนี้ ด.ร. อันส์ เพนธ์ได้สันนิ ษฐานว่า พระพุทธรุ ปนี้ สร้างขึ้นถวายให้กบั เจ้ามหา
ชี วิ ต หรื อเจ้า กาวิ โ รรส ฉะนั้ น ลัก ษณะพระพัก ตร์ พ ระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี ไม่ เ หมื อ นพระพัก ตร์
พระพุทธรู ปอื่ น แต่ ดูเหมื อนหน้าคนมี ชีวิต เมื่ อเที ยบกับ ภาพถ่ายของพระเจ้ากาวิโรรส (ตามที่
ปรากฏในหนั ง สื อ ) ทํา ให้ สั น นิ ษ ฐานได้ว่ า ผู ้ส ลัก พระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี ตั้ง ใจจะทํา ให้ ค ล้า ย
เจ้ากาวิโรส กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 6 ผูป้ กครองเมืองเชียงใหม่
วัดทรายมูลเมือง ตําบลพระสิ งห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ X 499208.84 Y2076761.8
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ประวัติความเป็ นมา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2030 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อ
พ.ศ.2450 เดิมวัดนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช อันทรงเป็ นผูค้ รองนครเชียงใหม่ ก่อนที่จะได้
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ชื่อวัดทรายมูลเมือง เคยเป็ นอารามมาก่อน มีชื่อว่า "อารามบ้านปะ" อาจเป็ นเพราะสายนํ้าที่ไหลมา
จากดอยสุ เทพแล้วมาประจบกันที่นี่ ทําให้เกิดเป็ นหนองนํ้า ณ.จุดนี้จึงได้ชื่อว่า"หนองทรายมูล" อีก
ประการหนึ่ ง ที่จุดนี้ อาจมีการขุดเอาดินขึ้นมา เพื่อเอาดินมาปั้ นอิฐเพื่อนําไปก่อสร้างกําแพงเมือง
ชั้นในของนครเชียงใหม่ จนทําให้ที่ตรงนี้กลายเป็ นหนองนํ้า เมื่อได้รับวิสุงคามสี มา จึงเรี ยกว่า "วัด
ทรายมูล"
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
17
องค์
ปางมารวิชยั
14
องค์
ขัดสมาธิราบ
14
องค์
ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางห้ามแก่นจันทร์
2
องค์
ปางสมาธิ
1
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
17
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2427 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 125 ปางมารวิชยั
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2512 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 245 ปางสมาธิ
รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางประทับยืน
รู ปแบบที่ 1

ลายเส้ น 16 พรพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
ลายเส้ น 17 พระพุทธรูปปางห้ ามแก่ นจันทร์
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519),174-175.
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ภาพลายเส้น 8 หมายเลขทะเบียน 206 พระพุทธรู ปนี้ อายุ พ.ศ. 2466 สู ง 39 เซนติเมตร
ภาพลายเส้น 9 หมายเลขทะเบียน 208 สู ง 40 เซนติเมตร พระพุทธรู ปสององค์น้ ี สร้างถวายศรัทธา
ชื่ อว่า แม่ขอดแก้ว ถึงแม้ว่าจะมี การสร้างปางที่แตกต่างกัน คือ ปางประทับยืน กับปางห้ามแก่ น
จันทร์ แต่รูปแบบลักษณะเป็ นสกุลช่างเดียวกัน โดยเฉพาะเครื่ องแต่งกายที่เป็ นจีวรหรื อสบงนั้นเป็ น
ที่นิยมในศิลปะรั ตนโกสิ นทร์ คือทําเป็ นหน้านาง ในส่ วนพระพักตร์ สลักอย่างสวยงามงาม พระ
พักตร์รี พระโขนงโก่งพระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์แย้ม พระเนตรเหลือบตํ่า ไรพระศกวาดเป็ นมุมโค้ง
เหนือพระนาลาฏ พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมีเป็ นเปลว
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
ทะเบียน 206 ศรัทธาแม่ขอดแก้ว ผูเ้ ป็ นต้นคิด สร้างพระ(พุทธรู ปองค์น้ ี)เมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๖ เดือน ๒ ขึ้น ๑๕ คํ่า วัน ๕(วันพฤหัสบดี)
วัดหัวข่ วง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดแสนเมืองมาหลวง หรื อวัดหัวข่วง ตั้งอยู่ แต่เดิมมีชื่อว่าวัดลักขปุราคมาราม ถือได้ว่า
เป็ นอีกวัดหนึ่งที่มีความสําคัญและได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนใน จ.เชียงใหม่ มา
นานร่ วม ๖๐๐ ปี ในอดีตวัดหัวข่วงจัดเป็ นวัดที่มีความสําคัญในฐานะวัดประจําเมืองวัดหนึ่งเพราะ
เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมสําคัญทางศาสนาหรื อการประชุมทัพ จากประวัติในพงศาวดารโยนกระบุ
ว่า วัดแสนเมืองมาหลวง เป็ นวัดที่พญาเมืองแก้ว กษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์มงั ราย ลําดับที่ ๑๑ ทรงสร้าง
ขึ้นเพื่ออุทิศเป็ นพระราชกุศลถวายแด่พญาแสนเมืองมาหรื อพระอัยกาธิราช สร้างเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๑๐
คํ่า เดือน ๖ เหนื อ พ.ศ.๒๐๖๔ นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงสร้างเจดียก์ ว้าง ๘ วา สู ง ๑๔ วา ๒ ศอก
และทรงสร้างวิหาร อุโบสถ กุฏิ หอมณเทียรธรรม ถวายเพื่อเป็ นอารามหลวง
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
ปางมารวิชยั
ขัดสมาธิราบ
ขัดสมาธิเพชร
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
พระพุทธรู ปไม้

1
1
1
17

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2419 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 114 ปางมาร
วิชยั
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2419 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 114 ปางมารวิชยั
ไม้ ทนี่ ํามาสร้ างจารึกฐานพระพุทธรูปไม้
1. ไม้ จันทร์
(2419) ทะเบียน 114
มารวิชัย
รูปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั หัวข่ วง
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ลายเส้น 18 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ภาพที่ 15 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519),174-175.
หมายเลขทะเบียน 114 พระพุทธรู ปนี้ อายุ พ.ศ. 2419 สู ง 39 เซนติเมตร พระพุทธรู ป
องค์น้ ี เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั เป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างขึ้นในกลุ่มพระพุทธรู ป 4 อิริยาบถ
ผู ้ส ร้ า งเป็ นเจ้า จัน ทร์ ห อม ซึ่ งลัก ษณะเป็ นแบบช่ า งหลวง ประทับ นั่ ง บนฐานผ้า ทิ พ ย์ แบบ
รัตนโกสิ นทร์ ลักษณะสังฆาฏิในช่วง 2400 ขึ้นมานั้นมักจะทําขนาดใหญ่และหนา ปลายสังฆาฏิเป็ น
เขี้ยวตะขาบ พระศอเป็ นริ้ ว พระพักตร์กลม พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมีเป็ นทรงกรวย
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
จ.ศ. ๑๒๓๘ ปี รวายไจ้ เดือน ๕ เพ็ญ(ตามวิธีนบั แบบ) มอญ วันจันทร์ มหาศรัทธาเจ้า
จันหอม ผูเ้ ป็ นต้นคิ ด เป็ นประธาน สร้ างพระพุทธรู ป (๔ องค์) เป็ นพระพุทธรู ปไม้จนั ทน์ท้ งั ๔

84
อิริยาบถคือ นัง่ นอน ยืน เดินสร้าง) ร่ วมกับราชบุตราราชบุตรี และบริ วาร ชาวหอชาวโรง ทุกๆคน
และถวายไว้ในพระพุทธศาสนา (เพื่อคํ้าชูศาสนาตราบ) ๕๐๐๐ วัสสา และเพื่อเป็ นที่ไหว้และบูชา
สําหรับคนและเทวดา ขอให้ (บุญที่เกิดจากการสร้างพระพุทธรู ป) เป็ นคุณธรรมติดตามต่อกันไป
และให้เป็ นเครื่ องนํา คํ้าชู (ข้าพเจ้า) ในภพนี้ และภพหน้า จนบรรลุถึงนิ พพานเทอญ สุ ทินนํวตเม
ทานํนิพฺพานปจฺจโยโหตุเมนิจฺจ ํ
วัดหมื่นล้าน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดนี้ ถือได้ว่าเป็ นวันที่มีความเก่าแก่อีกแห่ งหนึ่ งในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีอายุเก่ าแก่ ถึง
500 ปี วัดหมื่นล้านสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ 2002 ในสมัยพญาติโลกราชกษัตริ ยล์ า้ นนาในสมัยราชวงศ์มงั
ราย โดยผูส้ ร้างวัดนี้ คือ “หมื่นด้ง” หรื อ “หมื่นโลกนคร” การสร้าวัดแห่งนี้น้ ีของหมื่นโลกสามล้าน
ตามเอกสารทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้วา่ หลังจากที่หมื่นโลกสามล้านได้ทาํ สงครามกับอยุธยา ก็
ได้สร้ างวัดขึ้นเพื่อเป็ นการอุทิศส่ วนบุญส่ วนกุสลแก่แม่ทพั ของอยุธยาในการทําสงครามจนต้อง
เสี ยชีวิต ตลอดถึงอุทิศส่ วนกุสลให้แก่บรรดาแม่ทพั นายกองของล้านนาด้วย
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
21
องค์
ปางมารวิชยั
6
องค์
6
องค์
ขัดสมาธิราบ
ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืน
6
องค์
ปางไสยาสน์
1
องค์
ปางห้ามญาติ
8
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
21
องค์
พระพุทธรู ปไม้ที่เก่าที่สุด พ.ศ. 2414 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 103 ปางมาร
วิชยั
พระพุทธรู ปใหม่สุด พ.ศ. 2460 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 178 ปางมารวิชยั
ไม้ ทนี่ ํามาสร้ างจารึกฐานพระพุทธรูปไม้
119
ปางห้ามญาติ
1. ไม้จนั ทร์ (2423) ทะเบียน

85
รู ปแบบพระพุทธรูปไม้
กลุ่มพระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถ

ภาพที่ 16 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ลายเส้นที่ 19 พระพุทธณูปปางมารวิชยั
ทีม่ า : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 160.
พระพุทธรู ปนี้ อายุ พ.ศ. 2443 พระพุทธรู ปองค์น้ ี อยู่ในกลุ่มพระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถ คือ นัง่
นอน ยืนเดิน ที่วดั หมื่นล้าน หมายเลขทะเบียน 163 พระพุทธรู ปปางไสยาสน์ 164 พระพุทธรู ปปาง
สมาธิ 165 พระพุทธรู ปปางประทับยืนเปิ ดโลก 166 พระพุทธรู ปปางลีลา (ภาพประกอบหน้ าถัดไป)
เนื่ องจากสร้างขึ้นในเวลาเดียวกัน คําจารึ กเหมือนกัน ซึ่ งพุทธลักษณะเหมือนกันไม่ว่าจาเป็ นจีวร
สังฆาฏิ พระพัตร์ พระรัศมี ซึ่ ง สร้างขึ้นโดยช่างที่มีความชํานาญหรื อเรี ยกกันว่าช่างหลวง ลักษณะ
พระพุทธรู ปนี้ครองจีวรห่ มเฉี ยงชายสังฆาฏิยาวจนถึงพระนาภี และที่สาํ คัญนั้นจะเห็นได้ว่าสังฆาฏิ
ของพระพุทธรู ปรู ปกลุ่มนี้ น้ นั จะซ้อนกันสองชั้นถือได้ว่าเป็ นรู ปแบบใหม่ที่พบได้ในช่วงนี้ พระ
พักตร์ รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระเกศาสลักเป็ นตาราง
พระรัศมีเปลวไฟที่ต้ งั ขึ้นไปซึ่งน่าจะเรี ยนแบบพระรัศมีของพระพุทธรู ปสัมฤทธิ์

86
กลุ่มพระพุทธรูปสี่ อริ ิยาบถ วัดหมื่นล้าน (ช่ างหลวง)

ลายเส้นที่ 20 พระพุทธรุ ปกลุ่มปางไสยาสน์ อายุ พ.ศ. 2443

ลายเส้น 21 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
ลายเส้นที่ 22 พระพุทธรู ปปางลีลา
พระพุทธรู ปประทับยืน และพรพุทธรู ปในอิริยาบถเดิน คล้ายกับปางลีลา แต่อิริยาบน
ในกายเดินปรากฏออกมาไม่ชดั แต่ถา้ ดูจากด้านข้างก็จะเห็นได้ชดั ว่า กําลังเดินอยู่

87
กลุ่มพระพุทธรูปปางประทับยืน
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 17 พระพุทธรู ปปางห้ามญาติ
ลายเส้นที่ 23 พระพุทธรู ปปางห้ามญาติ
ทีม่ า : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519),145.
หมายเลขทะเบียน 117 อายุพระพุทธรู ปไม้ 2422 เป็ นพระพุทธรู ปไม้ 2 องค์ ปางห้าม
ญาติ แลปางอุม้ บาตร ยืนบนขั้นบันไดเดี ยวกัน เฉพาะองค์พระพุทธรู ปเล็กสู ง 18 เซนติเมตร องค์
ใหญ่สูง 24 เซนติเมตร บันไดสู ง 13 เซนติเมตร พระหัตถ์ซ้ายและบาตรขององค์ใหญ่ไม่ปรากฏ
รู ปแบบพระพุทธรุ ปอย่างนี้ยงั ไม่เคยพบจังหวัดอื่นในล้านนาเลย จึงถือได้ว่ารู ปแบบนี้เป็ นรู ปแบบที่
โดดเด่นที่พบในเชียงใหม่ พระพุทธรู ปสององค์น้ ี น่าจะสร้างขึ้นโดยช่างหลวงโดยดูจารายละเอียด
ต่างที่ทาํ อย่างประณี ต และลักษณะเครื่ องแต่งกายนั้นปรากฏรู ปแบบอิทธิ พลของรัตนโกสิ นทร์ คือ
หน้านาง เป็ นต้น
คําจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
ศรัทธาป้ าจัน ผูเ้ ป็ นต้นคิด เป็ นประธานสร้างพุทธรู ปเจ้าปางรับบาตรและห้ามมาร องค์
นี้ ร่วมกับแม่ ลูก และญาติทุกๆคน เพื่อคํ้าชูศาสนา ณ วัดหมื่นล้าน ตราบ๕๐๐๐ วัสสา มีการทําพิธี
พุทธาภิเษก ซึ่งเสร็ จเมื่อ จ.ศ. ๑๒๔๑ ปี กัดเหม้า ดือนยีเ่ พ็ญ (ตามวิธีนบั แบบ) มอญ วันพฤหัสบดี ขอ
(ผลบุ ญที่ เ กิ ด จากการสร้ า งพระพุท ธรู ป องค์น้ ี ) จงเป็ นเครื่ องนํา เพื่ อให้ขา้ พเจ้า (ทั้ง หลาย ?) มี

88
ความสุ ขในโลกมนุษย์และในโลกเทวดา และเพื่อให้ถึงโลกุตรที่ประกอบด้วยมรรค (ทั้ง๔) ผล (ทั้ง
๔) และที่มีนิพพานเจ้าเป็ นขั้นสูงสุ ดเทิญ
รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 18 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
ลายเส้นที่ 24 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
ทีม่ า : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519),146.
หมายเลขทะเบียน 120 อายุพระพุทธรู ปไม้ 2423 เป็ นพระพุทธรู ปไม้ 2 องค์ประทับยืน
บนฐานเดียวกัน พระพุทธรู ปองค์เล็กสู ง 18 เซนติเมตร พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ 31 เซนติเมตร ฐาน
สู ง 10เซนติเมตร พระพุทธรู ปสององค์น้ ี มีรูปแบบคล้ายกับพระพุทธรู ปหมายเลข 117 แต่ลกั การ
แสดงปางแตกต่าง แต่สององค์น้ ี จะประทับยืนมือทั้งสองข้างแนบพระวรกาย สันนิ ษฐานได้ว่าเป็ น
ปางประทับยืน ที่พระพุทธองค์เสด็จออกจากคันธกุฎีดว้ ยกิจนิ มนต์ หรื ออาจจะเป็ นปางประทับยืน
เปิ ดโลกที่ลา้ นนานิยมกันมาแต่อดีตซึ่งพบได้หลายที่ไม่วา่ จะเป็ นพระพุทธรู ปปางเปิ ดโลกที่ซุม้ เจดีย ์
วัดป่ าสักเมืองเชี ยงแสน วัดพระหลวง จังหวัดแพร่ เป็ นต้น ในส่ วนจีวรหรื อสบงนั้นก็น่าจะได้รับ
อิทธิพลของรัตนโกสิ นทร์ ที่นิยมทําแถบหน้านางในส่ วนที่เป็ นสบง ปลายสบงตวัดออกทั้งสองด้าน
คล้ายคลีบปลา

89
คําจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
จ.ศ. ๑๒๔๑ ปี กดสี่ เดือนยีเ่ พ็ญ (ตามวิธีนบั แบบ) มอญวัน ๔ (วันพุธ) (ตามวิธีนบั แบบ)
ไทย (วัน)กดเส็ด นายน้อยคันธาผูเ้ ป็ นต้นคิด เป็ นประธานสร้างงพระพุทธรู ปเจ้า(องค์น้ ี)ร่ วมกับพ่อ
แม่พี่นอ้ งทุกๆคน เพื่อคํ้าชูศาสนา (ตราบ) ๕๐๐๐ พระวัสสา นิพฺพานํปรมํสุข ํ
วัดดวงดี ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ตํานานพื้นเมืองเชี ยงใหม่กล่าวถึงวัดดวงดี เมื่อ พ.ศ. 2304 พระภิกษุวดั นี้ ได้รับ
นิ มนต์ ให้ข้ ึนครองเมืองเชี ยงใหม่ ซึ่ งเป็ นช่ วงระยะเวลาสั้นๆที่เชี ยงใหม่เป็ นอิสระก่อนที่พม่าจะ
กลับเข้ามาปกครองอีกครั้งหนึ่ ง พ.ศ. 2306- 2317 ต่อมาในปี พ.ศ. 2362 สมัยพญาธรรมลังกาเจ้า
หลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 2 ได้มีการบูรณะภายในวัดที่ประกอบไปด้วยวิหาร หอธรรม ที่ประดับประดา
ไปด้วยไม้แกะสลักปิ ดทองที่สวยงาม14
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
4
องค์
ปางมารวิชยั
1
องค์
ขัดสมาธิราบ
1
องค์
ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางสมาธิ
1
องค์
ปางไสยาสน์
1
องค์
ปางห้ามญาติ
1
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
4
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2365 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 59 ปางมารวิชยั
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2399 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 89 ปางไสยาสน์

พระพุทธรูปไม้

14

วัลภา ยะบุญ, การศึกษาลวดลายโก่ งคิว้ สลักไม้ ของวิหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ (การศึกษาเฉพาะเรื่ อง 1 ตามหลักสูตรศิลปะบัณฑิต(สิ ลปะไทย) ภาควิชาศิลปะไทย คณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552), 50.

90
รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั ดวงดี
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 19 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ลายเส้นที่ 25 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ทีม่ า : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 121.
หมายเลขทะเบียน 60 อายุพระพุทธรู ปไม้ พ.ศ. 2365 สู ง 18 เซนติเมตร พระพุทธรู ป
องค์น้ ี เป็ นรู ป แบบพระพุ ท ธรู ป ไม้ช่ า งราษฎร์ แต่ ถ วายด้ว ยเจ้า บุ ญ ทา ที่ ไ ม่ มี ก ารสลัก ประณี ต
เท่าที่ควรตามพระพุทธรู ปรู ปที่มีมาก่อนน่านั้น แต่ถือได้ว่าเป็ นรู ปแบบพระพุทธรู ปไม้อีกแบบหนึ่ ง
ที่ตน้ พุทธศตวรรษที่ 24 ที่ยงั นิ ยมทําสังฆาฏิขนาดเล็กเล็ก ซึ่ งลักษณะจะเปลี่ยนผ่านเป็ นความนิ ยม
ทําสังฆาฏิใหญ่ในสมัยต่อมา ซึ่ งลักษณะพระพักตร์ คล้ายสามเหลี่ยม พระโขนงโก่ง ปรากฏเส้นใต้
พระโขนงอีก 1 เส้น พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์แย้ม พระเกศาสลักเป็ นตาราง
พระรัศมีเป็ นดอกบัว
จารึกจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
เจ้าบุญทาเป็ นศรัทธาสร้างพระพุทธรู ปองค์น้ ี (เมื่อ) จ.ศ. ๑๑๘๔
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กลุ่มพระพุทธรูปปางไสยาสน์
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 20 พระพุทธรู ปปางไสยาสน์

ลายเส้นที่ 26 พระพุทธรู ปปางไสยาสน์

ทีม่ า : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 133.
หมายเลขทะเบี ย น 89 อายุข องพระพุ ท ธรู ป ไม้ปี พ.ศ 2399 ยาว 30 เซนติ เ มตร
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ร้างขึ้นถวายโดยเจ้ามหาพรหมโดยสร้างขึ้นภายใน 1 วัน และกระทําพิธีพุทธา
ภิ เ ษก ดัง จารึ กได้ก ล่ า วว่ า “จ.ศ. ๑๒๑๘ ปี รวายสี่ เดื อ น ๑๐ ขึ้ น ๗คํ่ า วั น ๔ (วั น พุ ธ ) สร้ าง
(พระพุทธรู ปองค์ นี้เป็ น) พระชะตาเจ้ า (ของ)เจ้ ามหาพรหม การสร้ างและการทําพิธีพุทธาภิเษก
(พระพุทธรู ป)ทุกอย่ างทําเสร็ จภายใน๑วัน” ลักษณะของพระพุทธรู ปองค์น้ ี เหมืองกับพระพุทธรู ป
ทัว่ ไปที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ความแตกต่างนี้ปรากฏอยูท่ ี่ชายสังฆาฏิที่ส้ นั กว่าพระพุทธรู ปองค์อื่น
คือ สั้นเหนื อพระนาภี และอี อ่างหนึ่ งคือ ใต้จมูกหรื อบริ เวณเหนื อปากจะมีกลีบสามเส้นซึ่ งเป็ น
ลักษณะจิตรกรรมของเมืองน่าน ที่วดั ภูมินทร์ อําเภอเมือง จังวัดน่าน
วัดทรายมูลเมือง
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ X 499208.84. Y 2076761.8
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ประวัติความเป็ นมา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2030 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสี มาเมื่อ
พ.ศ.2450 เดิมวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช อันทรงเป็ นผูค้ รองนครเชียงใหม่ ก่อนที่จะได้
ชื่อวัดทรายมูลเมือง เคยเป็ นอารามมาก่อน มีชื่อว่า "อารามบ้านปะ" อาจเป็ นเพราะสายนํ้าที่ไหลมา
จากดอยสุ เทพแล้วมาประจบกันที่นี่ ทําให้เกิดเป็ นหนองนํ้า ณ.จุดนี้จึงได้ชื่อว่า"หนองทรายมูล"อีก
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ประการหนึ่ง ที่จุดนี้อาจมีการขุดเอาดินขึ้นมา เพื่อเอาดินมาปั้นอิฐเพื่อนําไปก่อสร้างกําแพงเมือง
ชั้นในของนครเชียงใหม่ จนทําให้ที่ตรงนี้กลายเป็ นหนองนํ้า เมื่อได้รับวิสุงคามสี มา จึงเรี ยกว่า "วัด
ทรายมูล"
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
17
องค์
ปางมารวิชยั
14
องค์
ขัดสมาธิราบ
14
องค์
ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางสมาธิ
1
องค์
ปางห้ามแก่นจันทร์
2
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
17
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2427 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 125 ปางมารวิชยั
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2512 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 245 ปางสมาธิ
พระพุทธรู ปไม้

รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางประทับยืน
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 27พระพุทธรู ปปางเปิ ดโลก

ลายเส้นที่ 28 พระพุทธรู ปปางห้ามแก่นจันทร์

พระพุทธรู ปทั้งสององค์น้ ี หมายเลขทะเบียน 206,208 ความสู งเฉลี่ยโดยประมาณ 40
เซนติ เมตร สร้ างขึ้ นเมื่ อ พ.ศ.2466 โดยศรั ทธาคนเดี ยวกัน พระพุทธรู ปทั้งสององค์นี่เป็ นกลุ่ ม
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พระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถ ยืน เดิน นัง่ นอน เหมือนกับวัดหมื่นล้าน พระพุทธรู ปทั้งสององค์น้ ี สร้างขึ้น
โดยช่างหลวง โดยปรากฏอิทธิ พลของพระพุทธรู ปแบบรัตนโกสิ นทร์ที่ส่งส่ งผ่านเข้ามาปรากฏใน
รู ปแบบของการแต่งกายที่ จีวรทําเป็ นหน้านางซึ่งเป็ นที่นิยมมาก และฐานบัวที่เป็ นวงกลม เมื่อดูปี
ที่สร้างพบว่าอยู่ในช่ วงที่รถไฟมาถึงเชี ยงใหม่ มีการติดต่อกันมากขึ้นทําให้อิทธิ พลของกรุ งเทพฯ
ปรากฏในงานศิลปกรรมทัว่ ไปในล้านนาน โดยเพาะพระพุทธรู ป พระพักตร์ ของพระพุทธรู ปสอง
องค์น้ ี เป็ นวงรี พระโขนงโก่งต่อพระนาสิ ก พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็กแย้ม พระกรรณยาน ไร
พระศกวาดเป็ นมุ ม โค้ง เหนื อ พระนลาฏ เกสาสลัก เป็ นตาราง พระรั ศ มี เ ป็ นเปลวตั้ง ขึ้ น คล้า ย
พระพุทธรู ปสัมฤทธิ์ที่วดั ปราสาท
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
ศรัทธาแม่ขอดแก้ว ผูเ้ ป็ นต้นคิด สร้างพระ(พุทธรู ปองค์น้ ี)เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ เดือน ๒
ขึ้น ๑๕ คํ่า วัน ๕(วันพฤหัสบดี)
วัดทรายมูลพม่ า ตําบลทรายมูลพม่ า อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
-ยังไม่ทราบประวัติความเป็ นมาที่แน่นอนพระพุทธรูปไม้

พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
ปางสมาธิ
ขัดสมาธิราบ
ขัดสมาธิเพชร

จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด

1
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์

1

องค์
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รู ปแบบพระพุทธรูปไม้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 21 พระพุทธรู ปปางสมาธิ
ลายเส้นที่ 29 พระพุทธรู ปปางสมาธิ
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519), 133.
หมายเลขทะเบียน 275 สู ง 22 เซนติเมตร ไม่ปรากฏปี ที่สร้าง พระพุทธรู ปองค์น้ ี น้ ัน
เป็ นพระพุทธรู ปที่ได้รับอิทธิ พลพระพุทธรู ปรู ปสิ งห์หนึ่ ง คือประทับนัง่ ขัดสมาธิ เพชร ชายสังฆาฏิ
สั้นเหนื อพระถัน (ไม่มีเขี้ยวตะขาบเหมือนสิ งห์หนึ่ง) ปางสมาธิ (แต่ไม้พบในพรพุทธรู ปสิ งห์หนึ่ง)
พระศอเป็ นริ้ ว พระพักตร์กลมรี พระโขนงโก่ง พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์แย้ม เหนือโอษฐ์มีเส้นสาม
เส้นคล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังเมืองน่าน พระกรรณยาน พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมีเป็ นดอก
บัวตูม(แบบสิ งหนึ่ ง) อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี น้ นั ได้ดึงเอาความเป็ นสิ งห์หนึ่ งมา
สร้างแต่ก็ไม่ท้ งั หมดเช่น จากที่เป็ นปางมารวิชยั กลับทําเป็ นปางสมาธิ และสังฆาฏิจากที่เป็ นเขี้ยว
ตะขาบ ทําเป็ นปลายตัดตรงแทน
คําจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
แม่สุขถวายพระพุทธรู ปองค์น้ ี ไว้ในศาสนา ขออุทิศส่ วนกุศลให้เจกหุ ยจว ขอให้มารับ
กุศลจากข้าพเจ้าเทอญ
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วัดดอกเอือ้ ง ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2219 (ปั จจุบนั พ.ศ.2553 มีอายุได้ 334 ปี ) วัดนี้เป็ นวัดภายในกําแพง
เมือง แต่เดิมชื่อวัดนางเอื้อม เพราะนางเอื้อมเป็ นผูส้ ร้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2487 จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น
วัดดอกเอื้องสิ่ งก่อสร้างภายในวัด ประกอบไปด้วยเจดีย ์ เจดียท์ รงกลมแบบพื้นเมืองล้านนา ฐาน
สี่ เหลี่ยมย่อมุม มีเจดียบ์ ริ วารที่มุมทั้งสี่ ตรงกึ่งกลาง ส่ วนล่างบริ เวณด้านหน้าของฐานเจดียม์ ีซุม้ ทรง
มณฑปลักษณะลวดลายมีอิทธิ พลศิลปะพม่า-มอญ ปะปนอยู่ วิหารทรงพื้นเมือง หลังคาด้านหน้า
และ ด้านหลังซ้อนสามชั้น มีมุขทางขึ้นด้านข้างด้วย ด้านหน้าทําราวบันไดทางขึ้นเป็ นรู ปตัวเหงา
อุโบสถ ทรงพื้นเมือง มีมุขโถงด้านหน้า ประดับตกแต่ง ส่ วนหน้าบันด้วยกระจกสี และหอไตรทํา
เป็ นสองชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนเป็ นไม้ และ ทําเป็ นระเบียงโดยรอบภายใต้หลังคา มีผนังอยู่
ถัดเข้าไปด้านใน
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
7
องค์
ปางมารวิชยั
5
องค์
ขัดสมาธิราบ
5
องค์
ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางไสยาสน์
1
องค์
ปางรําพึง
1
องค์
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด 7
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2395 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 81 ปางมารวิชยั
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2475 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 233 ปางรําพึง
พระพุทธรู ปไม้
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รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั ทรายมูลพม่ า
กลุ่มพระพุทธรู ปปางประทับยืน
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 22 พระพุทธรู ปปางรําพึง
ลายเส้นที่ 30 พระพุทธรู ปปางรําพึง
ที่มา : ฮันส์ เพนธ์, คําจารึ กที่ฐานพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์สาํ นักนายกรัฐมนตรี , 2519),189.
หมายเลขทะเบี ยน 233 อายุสมัยในการสร้ าง พ.ศ. 2475 สู ง 19 พระพุทธรู ปองค์น้ ี
เรี ยกว่าปางรําพึง หรื อรู ้จกั กันดีในนามพระประจําวัน พระพุทธรู ปรู ปมีพุทธลักษณะเอามือไคว้กนั
เป็ นรู ปกากบาทตรงบริ เวณพระอุระ ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิยาว มีการนุ่งจีวรแบบหน้านาง (แบบ
รัตนโกสิ นทร์ ) จี วรทั้งสองข้างบานออกทําเป็ นรู ปโค้งหยัก ส่ วนพระพักตร์ รี พระโขนงโก่งพระ
เนตรเหลื อ บตํ่า พระนาสิ ก โด่ ง พระโอษฐ์แ ย้ม พระกรรณยาน พระเกศาสลัก เป็ นตาราง พระ
อุษณี ษะนู น พระรัศมีเป็ นเปลวตั้งขึ้นมา จากการพิจารณารู ปแบบของพระพุทธรู ปองค์น้ ีน่าจะได้รับ
อิทธิ พลของรัตนโกสิ นทร์ เนื่ องจากทั้งการแสงปางและการครองจีวรแบบหน้านางนั้นล้วนเป็ นที่
นิ ยมของกรุ งรัตน์โกสิ นทร์ เป็ นส่ วนมาก อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากปี ที่สร้างจะเห็นได้ว่ายุคนี้ เป็ นยุคที่
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รถไฟเข้ามาแล้ว มี การติ ด ต่ อกัน อย่างสะดวกสบายเป็ นผลทําให้อิทธิ พลของภาคกลางส่ งมายัง
ภาคเหนือ
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
ศรัทธานางเกียงคํา ไชยคําเมา และลูกถวาย (พระพุทธรู ปองค์น้ ีไว้ที่) วัดดอกเอื้อง
เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ ๑๘/๓/๒๔๗๕ ใน(โอกาสที่มี) งานฉลองพระวิหาร
จังหวัดลําพูน
วัดบ้ านหลุก ตําบลเหมืองง่ า อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดบ้านหลุก หมู่ที่ 8 ตําบลเหมืองง่า อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี
พ.ศ. 2325 นับเป็ นเวลา 225 ปี มาแล้ว ตามตํานานเล่าสู กนั มาว่า เจ้าผูค้ รองเมืองหริ ภุญไชย ได้ยกทัพ
ไปตีขา้ ศึกที่เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า เมื่อไดรับชัยชนะก็ได้กวาดต้อนผูค้ นจากเมืองยองกลับมายัง
เมืองหริ ภุญไชย ในจํานวนผูค้ นที่ถูกกวาดต้อนมาในครั้นนั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งไม่ปรากฏชื่อ ซึ่ง
อาศัยอยูว่ ดั หนึ่ ง “ ชื่ อวัดบ้ านหลุก” ซึ่ งอยูท่ ี่เมืองยอง พระภิกษุรูปนี้ ปรากฏว่าเป็ นผูม้ ีวิชาอาคมใน
ด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นคาถา หรื อเกี่ยวกับการยกทัพจับศึกเป็ นอย่างดี เมื่อเจ้าผูค้ รองเมืองหริ ภุญไชย
ได้กวาดต้อนผูค้ นมา ทําให้ภิกษุรูปนี้ ได้ติดตามการอพยพของชาวบ้านหลุกเมืองยองมาด้วย เมื่อ
มาถึงเมืองหริ ญภุญไชย ก็ได้อาราธนานิ มนต์ ให้ภิกษุรูปนี้ ต้ งั วัดวาอารามตลอดถึงถิ่นฐานบ้านช่อง
ขึ้น ซึ่งตั้งอยูท่ างเหนือของเมืองเพื่อให้เป็ นหน้าด่านตั้งรับข้าศึกที่มกั จะเดินทัพมาทางทิศเหนือเสมอ
ดังนั้นเมื่อพระภิกษุรูปนี้ นาํ เอาญาติโยมที่อพยพมาจากเมืองยองมาตั้งวัดและบ้านช่อง
แล้วก็ได้ต้ งั นามวัดที่ต้ งั ขึ้นใหม่น้ ี ตามนามของวัดเดิมที่ท่านอาศัยอยูท่ ี่เมืองยองนั้นนามว่า “ วัดบ้าน
หลุก ”สื บมาตราบจนทุกวันนี้
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
146
องค์
องค์
ปางมารวิชยั
116
ขัดสมาธิราบ
116
องค์
ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืน
27
องค์
ปางไสยาสน์
3
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
95
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด
พ.ศ. - พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน -
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พระพุทธรู ปใหม่ สุด
พ.ศ. - พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
80
องค์
2. ปิ ดทองในส่ วงองค์แต่ฐานทาชาด
51
องค์
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
14
องค์
4. ทารักอย่างเดียว
1
องค์
* หมายเหตุ เทคนิคมีอยู่ 2 แบบ คือ 1. ลงรัก- ทาชาด- ปิ ดทอง
2. ลงรักแล้วปิ ดทอง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
117
องค์
2. ฐานบัว
4
องค์
3. ฐานผ้าทิพย์
1
องค์
4. ฐานฐานเรี ยบ 6 เหลี่ยม
18
องค์
5. ฐานหน้ากระดาน
3
องค์
รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั บ้ านหลุก
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 23 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 31 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
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หมายเลขทะเบียน 078 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏวันเดือนปี ที่สร้าง ไม่มีการเขียน
จารึ กไว้ตรงบริ เวณฐานเนื่ องจากมี การแกะสลักเต็มพื้นที่ จากการพิจารณาทางด้านรู ปแบบทาง
ศิลปะนั้นปรากฏว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี ได้ผสมผสานระหว่างอิทธิ พลของกลุ่มพระพุทธรู ปเชี ยงตุง
ในส่ วนพระพระพักตร์ พระวรกาย และกลุ่มฐานผ้าทิพย์พระพุทธรู ปแบบรัตนโกสิ นทร์ รู ปแบบ
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ประทับนัง่ ขัดสมาธิ ราบปางมารวิชยั พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็กครองจีวร
ห่ มเฉี ยง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง สังฆาฏิไม่มีการประดับแบบพระพุทธรู ปในกลุ่ม
เมืองเชี ยงตุง พระศอเป็ นริ้ ว พระพักตร์ รี พระโขนงโก่งต่อกัน พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็ก(ซึ่ ง
พระพุทธรู ปไม้กลุ่มเชียงตุง) พระกรรณยานโค้งเป็ นรู ปตัวซี ซึ่งเป็ นลักษณะพระกรรณที่เจอในกลุ่ม
พระพุทธรู ปลาว และกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงตุง พระเกศาแหลมขมวดเป็ นก้นหอย (เกศาปั้ นด้วยรัก
สมุ ก ) พระอุ ษ ณี ษ ะนู น สู ง พระรั ศ มี เ ป็ นเปลวในลัก ษรตั้ง ขึ้ น จากภาพรวมแล้ว พุ ท ธลัก ษณ์
พระพุทธรู ปองค์น้ ี น่าจะได้รับอิ ทธิ พลจากพระพุทธรู ปเชี ยงตุงมากว่า กลุ่มของพระพุทธรู ปลาว
เนื่ อ งจาก กลุ่ ม คนที่ อ าศัย อยู่บ ้า นหลุ ก นั้น มี ท้ ัง พวกที่ เ ป็ นไทยอง และไทขึ น คนสองกลุ่ ม นี้ มี
ความสั ม พัน ธ์ กัน มาช้า นานไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ศาสนาที่ เ ป็ นรากบานสํา คัญ ของการ
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมในงานพระพุทธศาสนา ทําให้รูปแบบที่ออกมานั้นน่ าจะมีการเลียนแบบ
พระพุทธรู ปที่เคยเห็นมาก่อนหน้านั้นมาสร้างก็เป็ นได้ ส่ วนฐานที่รองรับพระพุทธรู ปองค์น้ ี น้ นั เป็ น
รู ปแบบฐานที่มีความนิยมในกลุ่มพระพุทธรู ปในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ซึ่งเรี ยกว่า “ฐานผ้าทิพย์”
รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 24 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 32พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
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หมายเลขทะเบียน 006 พระพุทธรู ปองค์น้ ี มีการจารึ กตรงบริ เวณฐาน แต่ไม่ปรากฏปี ที่
สร้าง พุทธลักษณะประทับนัง่ ขัดสมาธิราบปางมารวิชยั พระหัตถ์เสมอกัน พระอังสาใหญ่ พระอุระ
นูนปรากฏเม็ดพระถันอย่างชัดเจน บั้นพระองค์เล็ก( ลักษณะเลียนแบบพระพุทธรู ปสําริ ดล้านนา)
ครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเป็ นเขี้ยวตะขาบ พระพักตร์ กลมรี พระโขนงโก่ง
เล็กน้อยต่อกันพระนาสิ กโด่งพระโอษฐ์เล็กพระกรรณยาน พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระอุษณี ษะทํา
เป็ นรู ปแบบกระโจมสามเหลี่ยมซึ่งนิ ยมทําในกลุ่มพระพุทธรู ปในรัฐฉานแถบเมืองเชียงตุง เมืองลา
พระรัศมีเป็ นเปลว จากการพิจารณาในเรื่ องของรู ปแบบนั้นพบว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี น่าจะจัดอยูใ่ น
กลุ่มช่ างที่มีความชํานานในการแกะสลัก และคล้ายกับกลุ่มพระพุทธรู ป สิ งห์ 3 แบบล้านนาที่มี
ความลงตัวเป็ นแบบพื้นเมืองอย่างชัดเจน
รู ปแบบที่ 3

ภาพที่ 25 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 33 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 126 พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2366 อยู่ในช่วงสมัยของ
ครู บาอินต๊ะเป็ นเจ้าอาวาส ถือได้ว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่เก่าสุ ดจากหลักฐานจารึ กที่ปรากฏ พุทธ
ลัก ษณะของพระพุท ธรู ป องค์น้ ี เป็ นแบบพื้น บ้า น ประทับ นั่ง บนฐานสี่ เ หลี่ ย มที่ มีก ารแกะสลัก
รู ปแบบฐานขาสิ งห์แบบรัตนโกสิ นทร์ ครองจีวรห่มเฉี ยง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระพักตร์รี พระ
โขนงตั้งเฉี ยงขึ้นข้างบน พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่งใหญ่ พระโอษฐ์เล็กยาว พระกรรณยาน
ใหญ่ (ลักษณะนี้พบมากในกลุ่มพระพุทธรู ปไม้แถบเมืองเชียงตุง) พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมี
มีขนาดใหญ่และสู งมี การแกะสลักกลีบดอกซ้อนขึ้นไปหลายชั้น ซึ่ งรั ศมี แบบนี้ มกั นิ ยมในกลุ่ม
พระพุทธรู ปในเมืองเชียงตุงเป็ นอย่างมาก
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ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
ทะเบียน 126 สกราชได้ 1185 ตัว อันว่า สนากัมโพชะ พิไสไทภาสาว่า ปี มะแม เดือนยี่
ตนเราว่า กล่าเม็ด สระเด็จมาในเดือน 4 ตุลา เปงเดือน 7 ป่ าเลม เชียงใหม่ ออกสิ บ 5 พรํ่าว่าได้วนั 7
ไทยกัดเหม้า หมายมี สัทธาอ้ายเกียง เปนเค้า ลูกเต้า แลภริ ยาทังมวลแปงไว้คาํ ชูสาสนา 5 พันวสา
รู ปแบบที่ 4

ภาพที่ 26 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 34 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 003 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏอายุปีในการสร้าง ลักษณะครอง
จีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิหนา (นิ ยมมากในช่วง พ.ศ. 2400 ขึ้นมา) น่ าจะรับอิทธิ พลของรัตนโกสิ นทร์
พระวรกายสั้นป้ อมเหมือนเด็ก พระพักตร์รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า เปลือกตาโปน พระ
โอษฐ์เล็กยาว พระกรรณยาน พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระอุษณี ษะนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชดั พระรัศมี
เป็ นดอกบัว อาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างโดยช่างพื้นบ้าน และสามารถกําหนด
อายุได้จากสังฆาฏิที่มีขนาดหนาแผ่นใหญ่ซ่ ึ งเป็ นรู ปแบบที่นิยมมากในช่วง 2400 เป็ นต้นมา ซึ่ งเป็ น
อิทธิ พลที่น่าจะได้รับจากพระพุทธรู ปแบบรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งพบได้ในกลุ่มพระพุทธรู ปเชี ยงใหม่
ลําปาง ในช่วงเวลานี้เป็ นต้น
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กลุ่มพระพุทธรูปปางประทับยืน
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 27 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก
หมายเลขทะเบียน 049 พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2381 เป็ นพระพุทธรู ป
ปางประทับยืนเปิ ดโลกที่ในล้านนาสมัยราชวงศ์มงั รายและราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนิ ยมสร้าง ซึ่ งมีพุทธ
ลักษณะประทับยืน มือสองข้างแนบพระวรกาย ครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลาย
เขี้ยวตะขาบซึ่ งนิ ยมมากในกลุ่มพระพุทธรู ปสกุลช่างวัดบ้านหลุก สบง จีวรทําเป็ นจีบหน้านางแบบ
พระพุทธรู ปรัตนโกสิ นทร์ จีวรตกลงมาด้านล่างสะบัดออกมาด้านนอกทําเป็ นริ้ วตงลงมา ในส่ วน
พระพักตร์เป็ นวงรี พระโขนงโก่งต่อกัน พระนาสิ กโด่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์เล็กแย้ม พระ
หนุ เกือบเป็ นต่อมกลม พระกรรณเล็กยาน พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระอุษณี ษะนูนสู ง พระรัศมี
เป็ นเปลว ซึ่ งเมื่อสลักเกตุลกั ษณะพระพักตร์ โดยรวมแล้วพระพุทธรู ปองค์น้ ี มีลกั ษณะคล้ายกัน
พระพุทธรู ปแบบสุ โขทัย ซึ่ งช่ างอาจจะเคยเห็ นมาแล้ว โดยนําเอาลักษณะบางประการมาสร้ าง
ผสมผสานกับการครองจีวรแบบจีบหน้านางของพระพุทธรู ปแบบรัตนโกสิ นทร์ มาสร้างก็เป็ นได้
เนื่ องจากในช่างนี้ เป็ นยุคที่รถไฟได้มาถึงลําปางใน ปี พ.ศ.2459 เกิดการติดต่อค้าขายอย่างสะดวก
ทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่วา่ ระเป็ นระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และเรื่ องราว
ของศาสนา ที่ มกั ปรากฏอิ ทธิ พลของภาคกลางในงานศิ ลปกรรมต่างๆดังเช่ นพระพุทธรู ปที่ รับ
อิทธิพลการจีบหน้านางเป็ นต้น
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ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
จุลสักราชได้ 1200 ตัว แลเดือนยีเ่ พงเมงวัน 7 ไทกดยี แลปถมมูลสัทธาหมายมี พระ
จันทิมา แลพี่นางเปนเค้า ส้างพุทธรู ปเปนทานไว้ เปนที่ไหว้ปูชาแก่ตนแลเทวดาทังหลาย ตราบต่อ
เต้า 5000 พระวัสสา
รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 28 พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก

ภาพลายเส้ นที่ 35 พระพุทธรูปประทับยืนเปิ ดโลก

หมายเลขทะเบียน 001 พุทธลักษณะเป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนปางเปิ ดโลก พุทธ
ลักษณะของพระพุทธรู ปองค์น้ ี คล้ายกับพระพุทธรู ปทะเบียน 049 ซึ่ งได้กล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ว่า
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏปี ที่จารึ ก แต่สามารถกําหนดอายุดว้ ยการเปรี ยบเทียบกับพระพุทธรู ป
หมายเลขทะเบียน 049 ว่า น่าจะมีอายุอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 24 หรื อต้น 25
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
ปถมมูลสัทธาหมายมีปหนานไชสิ
ู่
ทธิเปนเค้า พร้อมด้วยภริ ยาลูกเต้ายาติพี่นอ้ งชู่ตนสาง
พุทธรู ปไว้ค้ าํ ชูสาสนา 5000 พระวัสสา
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กลุ่มพระพุทธรูปปางไสยาสน์
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 29 พระพุทธรู ปปางไสยาสน์
หมายเลขทะเบียน 014 พระพุทธรู ปปางนี้น่าจะเป็ นพระพุทธรู ปกลุ่มเดียวกับพระพุทธรู ป
ปางประทับยืน หมายเลขทะเบียน 049 001 (ดูพทุ ธลักษณะพระพุทธรู ปปางประทับยืน เลขทะเบียน
049 001) สันนิษฐานได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีน่าจะมีอายุอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 24 หรื อต้น 25
จังหวัดลําปาง
วัดนาคตหลวง ตําบลป่ าตัน อําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ 47 Q 549800E 2004900N
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัด นาคตหลวงถื อได้ว่า เป็ นศูน ย์ก ลางชุ มชน บ้า นนาคตเป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งใน
ปั จจุบนั ยังคงเหลือโบราณวัตถุ โบราณสถานที่มีความสวยงามแฝงไปด้วยคติความเชื่อในการสร้าง
โดยเฉพาะวิหารที่ต้ งั อยูก่ ลางบริ เวณพื้นที่ของวัด สันนิ ษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2401 หาก
เป็ นเช่นนั้นอาคารหลังดังกล่าวจะมีอายุถึง 150 ปี ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบล้านนา โดย
วิหารหลังดังกล่าวได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ใหญ่ในปี พ.ศ. 2546 โดยกรมศิลปากร หน่อย
ที่ 7 และนอกจากนี้พบว่ามีโบราณวัตถุเป็ นจํานวนมากไม่วา่ จะเป็ นภาพตุงค่าวที่ยาวที่สุดในประเทศ
ไทยซึ่งเรื่ องราวเวสสันดรชาดก หี บธรรม
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พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
45
ปางมารวิชยั
45
- ขัดสมาธิราบ
44
- ขัดสมาธิเพชร
1
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
8
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2302 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 119
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2468 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 152
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
11
2. ปิ ดทองในส่ วงองค์แต่ฐานทาชาด
22
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
7
4. ทารักอย่างเดียว
5
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายกลีบบบัว
10
2. ลายผ้าทิพย์
1
3. ลายคํา
1
4. ไม่มีการประดับตกแต่ง
33
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
23
2. ฐานบัว
20
3. ฐานผ้าทิพย์
1
(117)
4. ฐานหลุดหายไป
1

พระพุทธรู ปไม้

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั นาคตหลวง
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 30 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 36 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 120 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏวันเดื อนปี ในการสร้าง แต่ดูจาก
พุทธลักษณะแล้วจัดอยูใ่ นกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์สองแบบล้านนา โดยพระพุทธรู ปองค์น้ ี
ได้ผสมผสานรู ปแบบระหว่างเชี ยงแสนสิ งห์หนึ่ งที่แสดงออกมาในรู ปของพระพักตร์ พระศอเป็ น
เส้นสามเส้น และเชี ยงแสนสิ งห์สองอิทธิ พลของสุ โขทัยที่แสดงออกมาในเรื่ องของการประทับ
นัง่ ขัดสมาธิราบ สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเป็ นเขี้ยวตะขาบ พระรัศมีเป็ นเปลวซึ่งพระพุทธรู ป
องค์น้ ี ช่างน่าจะมีความชํานาญและเข้าใจองค์ประกอบของพระพุทธรู ปสําริ ดเป็ นอย่างดี ทําให้การ
สร้างสรรค์งานออกมามีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์สองเป็ นอย่างมาก
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รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 31 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 37 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบี ย น 119 พระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี สร้ า งขึ้ น ในปี พ.ศ. 2302 ถื อ ได้ว่ า เป็ น
พระพุทธรู ปที่มีอายุเก่าที่สุด ในกลุ่มพระในอําเภอแม่ทะ พระพุทธรู ปองค์น้ ี น่าจะสร้างขึ้นด้วยช่างที่
มีความชํานานในการแกะสลักแล้วพระพุทธรู ปองค์น้ ี มีพระวรกายที่ค่อนข้างจะได้สัดส่ วน โดย
พระอังสาจะผายออกด้านข้าง พระอุระนูน บั้นพระองค์เล็ก ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตัด
ตรง พระสอเป็ นริ้ ว 1 เส้น พระพักตร์ รี พระโขนงโก่ งพระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กแบน พระ
โอษฐ์แย้ม มีกลีบสามเส้นบนพระโอษฐ์ คล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังน่ าน พระเกศา สลักเป็ นตาราง
พระรัศมีเป็ นดอกบัวตูม(แบบเสี ยงแสนสิ งห์หนึ่ง)
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จุฬสกราชได 1121 ตัวปลีกดั ไคเดือร 9 เพง ภําวาไดวันอา 3 สทธาตนหน้อยอาริ นสาง
ไวยคัมสาสานา 5 พัน ภวสาแล ขอหื อนาบุญญอันนีไปรอดคูบาอจริ ย บิตามาดา บุตตาบุตตี ยาติกา
วงสาทังหลายเทอะ ขอหื อข้าไดเถิงอรหตตมคคยานตน 1 พายหนานีแดเทอะ
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รู ปแบบที่ 3 ลักษณะช่างพื้นถิ่น

ภาพที่ 32 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพที่ 33 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 38 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพที่ 34 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 105 พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2468 ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ป
กลุ่มเดียวกับ พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 152 107 ซึ่งพระพุทธรู ปกลุ่มนี้มกั พบในกลุ่มวัดป่ าตัน
วัดบ้านหลุก โดยพระพุทธรู ปรู ปเหล่านี้ น่าจะเป็ นช่างคนเดียวกันที่สร้าง และน่าจะเป็ นช่างที่ได้รับ
ความนิ ย มในสมัย นั้น พุ ท ธลัก ษณะนั้น ก็ เ หมื อ นกับ พระพุ ท ธรู ป ทั่ว ไปที่ พ บ คื อ ปางมารวิ ชัย
ประทับนัง่ บนฐานบัวหงาย นิ้ วพระหัตถ์เสมอกัน ครองจีวรห่ มเฉี ยงโค้ง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี
ปลายตัดตรง พระพักตร์รี พระรัศมีเป็ นเปลว
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ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
จุฬสคาดได้ 1287 ตัวปลีดบั เป้ า เดือรยีขึน 13 วัดผัด สทธานางฅําแล มุรเปนเคล้าพร้อม
กับด้วยสามิกาลูกเต้าชุฅนแล
รู ปแบบที่ 4

ภาพที่ 35 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 39 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 146 พระพุทธรู ปนี้ ไม่ปรากฏวันเดือนปี ในการสร้าง โดยลักษณะ
พระพุทธรู ปองค์น้ ี เป็ นรู ปแบบที่ นิยมในพม่า ซึ่ งเรี ยกว่าสกุลช่ างมัณฑะเลย์ ซึ่ งลักษณะนั้นจะ
ประทับนั่งขัดสมาธิ เพชร (เป็ นรู ปแบบที่นิยมในยุคนั้น) นิ้ วพระหัตถ์เสมอกัน ครองจีวรห่ มเฉี ยง
เป็ นริ้ วบางๆ พระศอเป็ นริ้ ว 2 เส้น พระพักตร์ กลม รี พระโขนงโก่งในลักษณะตั้งขึ้น พระเนตร
เหลือบตํ่า พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยานโค้ง ไรพระศกเป็ นเส้นหนาตรงเหนื อพระนาลาฏ(พม่า
นิ ยม) พระเกศาปั้ นด้วยรักสมุก พระอุษณี ษะนูน(แบบพม่า) พระรัศมีหายไป ซึ่ งคาดว่าพระพุทธรู ป
องค์น้ ี น่าจะมีรัศมีเปลวเนื่ องจากถ้ามีการสร้างพระพุทธรู ปแบบมัณฑะเลย์ พระรัศมีย่อมเป็ นเปลว
เสมอ
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วัดนํา้ โจ้ ตําบลนํา้ โจ้ อําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ 47 Q 547690E 2007160 N
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ประวัติวดั บ้านนํ้าโจ้หรื อวัดนํ้าโจ้เกิดจากการขยายตัวของบ้านป่ าจํ้าเนื่ องจาก มีคน
อาศัยอยูเ่ ปนจํานวนมาก คนในหมู่บา้ นจึงย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านใหม่ ประมาณเมื่อ 60 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ง
ทุกวันนี้ ชาวบ้านป่ าจํ้านํ้าโจ้กยังคงมีการไหว้ผีร่วมกัน นอกจากนี้ ยงั มีคาํ บอกเล่าจากพระขันติโก
(จันทร์ ติ๊บ สิ ริคาํ ) พระสงฆ์วดั นาคตหลวงว่าลําดับการสร้างวัดในอําเภอแม่ทะเริ่ มด้วยวัดพระธาตุ
ลําปางหลวง วัดป่ าตันหลวง วัดนาคตหลวง และวัดบ้านหลุก ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็ นการขยาย
หมู่บา้ นของพื้นที่บริ เวณนี้อีกด้วย
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
71
องค์
ปางมารวิชยั
71
องค์
- ขัดสมาธิราบ
71
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
16
องค์
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2416 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 086
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2486 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 030
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
24
องค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
40
องค์
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
3
องค์
4. ทารักอย่างเดียว
3
องค์
5. พระวรกายปิ ดทอง จีวรและสบงทาชาด
1
องค์
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1 ลายกลีบบัว
1
องค์
2 ลายผ้าทิพย์
องค์
3 ลายคํา
1
องค์
4 ไม่มีการประดับตกแต่ง
69
องค์
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
65
องค์
5
องค์
2. ฐานบัว
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3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานหลุดหายไป
5. ฐานขาสิ งห์
(091)

1

องค์
องค์
องค์

รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั นํา้ โจ้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1
กลุ่มพระพุทธรู ปพระพักตร์รีน้ นั มีอยู่ 7 องค์ หมายเลขทะเบียน 001 005 006 026 091
092 093มีพุทธลักษณะคล้ายกันแต่มีความแตกต่างองค์ประกอบเล็กน้อย ซึ่ งพระพุทธรู ปทั้งหมดนี้
ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบปางมารวิชยั นิ้ว พระหัตถ์เสมอกันทุกองค์ ครองจีวรห่ มเฉี ยง ชายสังฆาฏิยาว
จรดพระนาภี ปลายตัดตรง แต่ภายในนี้มีองค์หนึ่ง ที่สังฆาฏิเป็ นเขี้ยวตะขาบ (เลขทะเบียน 005) พระ
ศอเป็ นริ้ ว 5 องค์ (001 026 091 092 093) พระพักตร์รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ ก
โด่ง พระโอษฐ์แย้ม มีองค์เดียวที่พระหนุเป็ นปม(เลขทะเบียน 092)พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมี
ทรงกรวย 2 องค์ (001 006) รัศมีเป็ นเปลว 3 องค์ (005 091 092) รัศมีเป็ นกลีบบัว 2 องค์ (026 093)

ลายเส้นที่ 40 ทะเบียน 001

ลายเส้นที่ 41 ทะเบียน 005 ลายเส้นที่ 42 ทะเบียน 006
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ลายเส้นที่ 43 ทะเบียน 026

ลายเส้นที่ 44 ทะเบียน 092

ลายเส้นที่ 45 ทะเบียนน 091

ลายเส้นที่ 46 ทะเบียน 093

กลุ่ ม พระพุ ท ธรู ป ทั้ง สององค์น้ ี สกลุ ช่ า งเดี ย วกัน ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด สู ง ประมาณ
เซนติเมตร พุทธลักษณะของพระพุทธรู ปทั้งสององค์น้ ี มีลกั ษณะคล้ายกันทุกประการแต่ความ
แตกต่างระหว่างพระพุทธรู ปทั้งสององค์น้ ี คือฐาน ดังเช่น พระพุทธรู ป ทะเบียน 091ทําฐานเป็ นขา
ฐานสิ งห์สองขา ซึ่ งฐานแบบนี้ ไม่เจอในล้านนาแต่ ไปปรากฏในฐานแบบรั ตนโกสิ นทร์ ฉะนั้น
พระพุทธรู ปองค์น้ ีถึงแม้วา่ จะไม่ปรากฏอายุที่ฐาน แต่สามารถกําหนดอายุได้อย่างคร่ าวๆว่าน่าจะอยู่
ในช่วง พ.ศ. 2420 – 2480 ซึ่ งเป็ นยุคที่อิทธิ พลภาคกลางได้เข้ามาสู่ ลา้ นนาเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะ
ในช่ วงที่รถไฟมาถึงลําปาง ใน ปี พ.ศ. 2465 ยังเป็ นผลทําให้ให้อิทธิ พลภาคกลางได้ปรากฏใน
ศิลปกรรมล้านนา
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วัดบ้ านหลุก ตําบลนาครัว อําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ 47 Q 556190E 2004760N
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ประวัติวดั บ้านหลุก จากการศึกษาทางด้านจารึ กวัดแห่ งนี้ มีชื่อเรี ยกเป็ นชื่ออื่นมาก่อน
ได้แก่วดั นาครัว (พ.ศ. 2402, 2405, 2420,2444,2445) วัดนาครัวหลวง (พ.ศ. 2441) วัดนาครัวหลุก
(พ.ศ. 2445) วัดนาครั วหลวงนาหลุก (พ.ศ.2450) วัดสันนาครั ว วัดสันนาครั วหลวง วัดนาครั ว
หลวงร้องช้าง วัดนาครัวหลุกร้องช้าง จากข้อมูลข้างต้นพอที่จะลําดับชื่ อวัดได้ว่าชื่ อเดิ มคือ วัดนา
ครัว ในสมัยนั้นนักปราชญ์มกั มีการเล่นคําและชอบที่จะนําสถานที่ที่อยูใ่ กล้เคียงมาต่อเติม ต่อมาคง
ได้เชื่อว่า วัดนาครัวนาหลุก สื บมาเป็ นวัดบ้านหลุกนาครัว และมาเป็ นชื่อวัดบ้านหลุก ในปั จจุบนั 15
จากการสัมภาษณ์ประกอบข้อมูลทางด้านจารึ กพบว่าบ้านหลุกนั้นเป็ นชุมชนที่ขยายมาจากชุมชน
บ้านป่ าตันและช่วงอายุของการเข้ามาอยูอ่ าศัยนั้นน่าจะอยูใ่ นช่วง 150 ที่ผา่ นมา
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
56
องค์
ปางมารวิชยั
56
องค์
- ขัดสมาธิราบ
56
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ท้งั หมด
16
พระพุทธรู ปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2406 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 201
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2477 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 241
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
15
องค์
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
2. ปิ ดทองในส่ วงองค์แต่ฐานทาชาด
35
องค์
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
6
องค์
4. ทารักอย่างเดียว
องค์
5. พระวรกายปิ ดทอง จีวรและสบงทาชาด องค์

15

วีรศักดิ์ ของเดิมและคณะ,รายงานการวิจยั ศิลปกรรมท้ องถิ่นทางพระพุทธศาสนา ใน
เขตอําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง (เชียงใหม่ : ศูนย์โบราณคดีภาพเหนือ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 223.
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ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายกลีบบบัว
2. ลายผ้าทิพย์
3. ลายคํา
4. ลายกาบ
5. ลายกนก
6. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานหลุดหายไป

22
7
1
1
26
21
35
-

องค์
องค์
องค์ (243)
องค์ (225)
องค์ (229)
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั บ้ านหลุก
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 36 พระพุทธรู ปปางมาวิชยั

ลายเส้นที่ 47พระพุทธรู ปปางมาวิชยั

หมายเลขทะเบี ยน 222 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏวันเวลาในการสร้ าง แต่พุทธ
ลักษณะของพระพุทธรู ปองค์น้ ี ช่างที่สร้างน่าจะเป็ นช่างหลวง และผูถ้ วายก็น่าจะเป็ นชนชั้นสู งหรื อ
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ผูท้ ี่ มี ฐานนะค่อนข้างดี เ นื่ องจากพระพุทธรู ปนี้ องค์ใหญ่สูงประมาณ 1 เมตร ซึ่ งสร้ างตามพุทธ
ลักษณะของพระพุทธรู ปสําริ ดในสมัยล้านนา สามารถเทียบได้กบั พระพุทธรู ปเชี ยงแสนสิ งห์ 2 ที่
รู ปแบบนั้นได้รับอิทธิ พลสุ โขทัยมาเป็ นแรงบัลดาลใจในการสร้ าง พระพุทธรู ปองค์น้ ี ถือได้ว่ามี
รู ปแบบที่ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าทีเคยได้เก็บข้อมูลมา โดยพระพุทธรู ปองค์น้ ี จะประทับนัง่ ขัดสมาธิ
ราบปางมารวิชยั ประทับนัง่ บนฐานควํ่าบัวหงาย แต่จะมีการสลักบนฐานบัวอีกชั้นหนึ่งเป็ นบัวหงาย
ขนาดใหญ่ 12 กลีบ พระวรกายเรี ยวยาว พระอังสาผาย พระอุระนูนแลเห็นเม็ดพระถันชัดเจน บัน
พระองค์เล็ก ครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเขี้ยวตะขาบ พระศอเป็ นริ้ ว 3 เส้น
พระพักตร์ รี พระโขงโก่งพระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์ยิ้ม ริ มพระโอษฐ์เป็ นคลื่น ขมวดพระเกศาเล็ก
พระรัศมีเป็ นเปลว ซึ่ งอาจจะเป็ นเพียงองค์เดียวที่พบและมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรู ปสุ โขทัยที่
ยังคงเหลืออยู่
รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 37 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 48 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบี ย น 223 พระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี จัด ได้ว่ า เป็ นกลุ่ ม ที่ ส ร้ า งเรี ยนแบบ
พระพุทธรู ปเชี ยงแสนสิ งห์สอง ไม่ปรากฏวันเดือนปี ที่สร้าง เหมือนกับพระพุทธรู ปไม้ หมายเลข
ทะเบียน 222 ที่น่าจะสร้างด้วยบุคคลชนชั้นสู ง หรื อชนชั้นขุนนาง เนื่ องจากรู ปแบบที่สร้างนั้นมี
ความประณี ตมาก พระพุทธรู ปองค์น้ ี พระวรกายทึบตันกว่าพระพุทธรู ปองค์แรก แต่พุทธลักษณะ
คล้ายคลึงกันไม่วา่ จะเป็ นสังฆาฏิ
พระพักตร์ ไรพระศก พระเกศา และพระรัศมีเป็ นเปลว
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รู ปแบบที่ 3

ภาพที่ 38 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 49 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบี ยน 221 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ขนาดสู งประมาณ 1 เมตร ไม่ ปรากฏวัน
เดือนปี ในการสร้าง สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างโดยคนที่มีฐานนะหรื อคนชั้นสู ง ถึงแม้ว่าพุทธลักษณะ
เป็ นแบบพื้นเมือง แต่องค์ประกอบทางด้านรู ปแบบทางศิลปะนั้นยังคงเหมือนกับพระพุทธรู ปกลุ่ม
พระสิ งห์ หมายเลข 222 223 ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบปางมารวิชยั นิ้วพระหัตถ์ไม่เสมอกันตามแบบ
พระพุทธรู ปเชียงแสนล้านนา พระวรกายทึบตัน พระอังศากว้าง บั้นพระองค์ค่อนข้างใหญ่เล็กน้อย
ครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆฏิยาวจรดพระนาภีปลายเขี้ยวตะขาบ พระพักตร์ เกือบเป็ นสามเหลี่ยม พระ
โขนงโก่ง พระเนตรมองตรง (พบน้อยมากในกลุ่มพระพุทธรู ป สําริ ดและไม้) พระนาสิ กโด่ง พระ
โอษฐ์ยิ้ม บนริ มฝี ปากเป็ นคลื่นแบบพระพุทธรู ปเชียงแสนล้านนา พระเกศาขมวดเป็ นก้นหอยปั้ น
ด้วยรั กสมุก พระรั ศมี เป็ นเปลวโดยทําในลักษณะการทําให้บิดเป็ นเกรี ยวขึ้นไปพบมากในกลุ่ม
พระพุทธรู ปแม่ทะ จังหวัดลําปาง
รู ปแบบที่ 4
หมายเลขทะเบียน 204 212 พระพุทธรู ปกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มพระพุทธรู ปขนาดเล็กที่เป็ น
กลุ่มพระพุทธรู ปพื้นเมืองอย่างแท้จริ งซึ่งเป็ นกลุ่มที่สร้างถวายโดยกลุ่มชาวบ้าน ดังคําจารึ กได้กล่าว
ว่า ทะเบียน 204 “สทธาหนานสานเปนเคล้ า กับทังยาใส แลลูกเต้ าพีนองพอเถ้ าแมเถ้ าชุ รวงพงพัน
จุงมาโมทนาทีข้าเทอะ ปลีกลาไคลสกกราชได้ 1225 ตัว” พุทธลักษณะทัว่ ไปเหมือนพระพุทธรู ป
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กลุ่มอื่นแต่มีความแตกต่างกันตรงที่ นิ ยมทําสังฆาฏิยาวถึงบั้นพระองค์โดยไม่เห็ นสังฆาฏิเลย ซึ่ ง
เป็ นลักษณะเด่นของกลุ่มสังฆาฏิแม่ทะ ในช่วงตั้งแต่ 2400 ขึ้นไปส่ วนใหญ่จะนิ ยมทําในรู ปแบบนี้
ในส่ วนของพระรัศมีน้ นั มักจะทําขนาดค่อนข้างใหญ่นิยมทั้งเป็ น เปลวในลักษณะเส้นตั้งตรง และ
เป็ นกลีบบัวซ้อนชั้นกันขึ้นไป จะเห็นได้ชดั ดังตัวอย่างดังนี้

ภาพที่ 39 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ภาพลายเส้นที่ 50 พระพุทธรู ปปางมาวิชยั
พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2406 กลุ่มพระพุทธรู ปหน้าพื้นเมืองพระพักตร์รี
รู ปแบบที่ 5 ( ดูคาํ อธิบาย พระพุทธรู ปรู ปแบบที่ 4 )

ภาพที่ 40 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพลายเส้นที่ 51 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
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รู ปแบบที่ 6

ภาพที่ 41 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 52 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบี ย น 214 พระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี สร้ า งขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2477 รู ป แบบนั้น
เหมือนกับพระพุทธรู ปในกลุ่มปางมารวิชยั แต่ส่ิ งที่มีความแตกต่างจากพระพุทธรู ปรู ปกลุ่มอื่นคือ
ความนิยมทําสังฆาฏิขนาดใหญ่และหนา ซึ่ งจากการศึกษาเท่าที่ผา่ นนั้นพบว่าสังฆาฏิรูปแบบนี้ นิยม
ทําในช่วง ปี พ.ศ 2400 ขึ้นมา รู ปแบบนี้ พบที่เชียงใหม่ ลําพูนลําปาง โดยน่ าจะได้รับอิทธิ พลจาก
พระพุทธรู ปในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในส่ วนพระวรกายสลักอย่างได้สัดส่ วนตามแบบช่างที่มีความชํา
นาน โดยพระอังสาผายบั้นพระองค์เล็ก พระพักตร์รี พระโขนงดก่ง พระเนตรมองตํ่า พระนาสิ กโด่ง
พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยานใหญ่ ทําหูคล้ายตัวซี พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมีเป็ นทรงกรวย
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
พุทธสกกราชได้ 2477 ตัว ปลีดบั เหม้าเดือรยีเพงเมงวันติตย์ ไทยรวายยี มูลลสทธาน้อย
แกวเปนเคล้าพร้อมกับดวยพอแมพีนองชูผชู ้ ูฅน ได้สางยังพรพุทธรู ปเจ้าองนี้ ไว้ยเปนทีไหว้ แลสก
กรปูชาแกฅน แลเทวดาตราบ 5000 ภวสา นิพพานํ ปรมํ สุ กขํ นิจจํ แกข้าเทอะ

119
วัดป่ าจํา้ ตําบลนํา้ โจ้ อําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ 47 Q 546800E 2007570N
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
ประวัติวดั จาการบอกเล่าของชาวบ้าน บ้านป่ าจํ้านั้นเกิดจากการแวะพักแรมของพ่อค้า
วัวบ้านป่ าตัน ที่จะเดิ นทางไปค้าวัวค้าควายที่วดั พระธาตุลาํ ปางหลวง นานเข้าก็มีคนเข้ามาอยู่ต้ งั
บ้านเรื อนอย่างถาวรจนกลายเป็ นหมู่บา้ น และจากการเพิ่มของประชากรทําให้หมู่บา้ นได้ขยายใหญ่
จนถึงปั จจุบนั อีกทั้งพระครบัณฑิตธรรมานุ วตั ร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบนั ได้เล่าว่า ครู บานารัตนะผ้
สร้างวัดป่ าจํ้าได้แบ่งหี บธรรม คัมภีร์ใบลาน รวมทั้งวิหารน้อยมาจากวัดป่ าตัน
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
151
องค์
ปางมารวิชยั
150
องค์
- ขัดสมาธิราบ
150
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืนเปิ ดโลก
1
องค์
60
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2317 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 134
พระพุทธรู ปใหม่ สุด พ.ศ. 2489 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 061
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
องค์
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
38
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
67
องค์
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
45
องค์
4. ทารักอย่างเดียว
1
องค์
5. พระวรกายปิ ดทอง จีวรและสบงทาชาด
องค์
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายกลีบบบัว
10
องค์
องค์
2. ลายผ้าทิพย์
3. ลายคํา
2
องค์ (033)
4. ลายกาบ
องค์
5. ลายกนก
องค์
6. ลายแกะสลัก
4 องค์ (037)(043)
7. ปั้ นรัก ติดแก้วจืน
4 องค์(047) (049)
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8. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานหลุดหายไป

131

องค์

124
27
-

องค์
องค์
องค์
องค์

รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั ป่ าจํา้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 42 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 53 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 065 พระพุทธรู ปองค์น้ ี คล้ายกลับพระสิ งห์สาํ ริ ดปรากฏอิทธิพลสุ โขทัย
และล้านนา (พระพุทธรู ปล้านนาสิ งห์ 2 ) โดยมีลกั ษณะประทับนั่งขัดสมาธิ ราบปางมารวิชยั นิ้ ว
พระหัตถ์เท่ากันทุกนิ้ว ครองจีวรห่ มเฉี ยงชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภีเป็ นเขี้ยวตะขาบ(ล้านนานิยม
ในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 20-21) พระศอเป็ นริ้ วสามเส้น (ล้านนา) พระพักตร์ รี พระโขนงโก่ง พระ
เนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์แย้ม พระหนุเป็ นปม(ล้านนา) ไรพระศกวาดเป็ นมุมแหลม
เหนือพระนลาฏ พระเกศาขมวดเป็ นก้นหอยใช้รักปั้ น พระรัศมีเป็ นเปลว
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รู ปแบบที่ 2

ภาพที่ 43 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 54 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 087 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2393 พระพุทธรู ปองค์น้ ี คล้ายกลับพระสิ งห์
สําริ ดปรากฏอิทธิ พลสุ โขทัยและล้านนา (พระพุทธรู ปล้านนาสิ งห์ 2 ) ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบปาง
มารวิชยั ครองจีวรห่ มเฉี ยง ชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง พระศอเป็ นริ้ วสามเส้น(แบบ
ล้านนา พระพักตร์ รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่าพระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์แย้ม พระกรรยาน
พระเกศาปั้ นด้วยรั กสมุก พระอุ ษณี ษะนู น พระรั ศมี เป็ นดอกบัว พระพุทธรู ปรู ปองค์น้ ี มองโดย
ภาพรวมแล้ว คล้ายคลึ งกับพระพุทธรู ปสิ งห์ สองที่ ปรากฏอิ ทธิ พลสุ โขทัย อยู่บา้ งแต่ ไ ม่ ท้ งั หมด
โดยเฉพาะสังฆาฏิที่เคยเป็ นเขี้ยวตะขาบกลับเป็ นปลายตัดตรง และรัศมีมีที่เป็ นเปลวกลับทําเป็ นรู ป
ดอกบัวสาย
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
ปถมมูลสทธานางอุยาเปนเคล้า หมายมีลูกเต้าชุฅน ได้สา้ งพรพุทธรู ปองนี ขอเอาสุ ก 3 ปร
กานมีนิพพานเปนยอด จุรสกพทได้พนั 2 ร้อย 12 ตัว ปี กดเสด ภาษาไทวาเดือรยีเพง เมงวันวา
อังคาร ขอเอานิพพานเจ้าชุฅนแดเทอะ อยาคลาดจิง
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รู ปแบบที่ 3

ภาพที่ 44 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 55 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 049 พระพุทธรู ปรู ปองค์น้ ี ปรากฏอิทธิ พลพระพุทธรู ปรู ปล้านนา
สิ งห์ 2 ซึ่งมีลกั ษณะทัว่ ไปคล้ายกับพระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 087 ที่มีลกั ษณะครองจีวรห่ มเฉียง
สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง พระสอเป็ นริ้ วสามเส้น (แบบล้านนา) พระพักตร์รี พระโขนง
โก่ง พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์แย้ม พระหนุเป็ นปม(แบบล้านนา) พระกรรณยาน ไรพระศกวาดเป็ น
มุมแหลมเหนื อพระนาลาด พระเกศาเป็ นก้นหอยปั้ นด้วยรัก พระรัศมีน้ นั ได้ขาดหายไป แต่ส่วนที่
เหลือยังพอสันนิ ษฐานได้ว่า น่ามีลกั ษณะเป็ นเปลว ในส่ วนฐานที่รองรับนั้นทําเป็ นฐานบัวควํ่าบัว
หงายที่เกิดจากการปั้ นรักสมุก และประดับด้วยแก้วจืนหลายสี แก้วชนิดสามารถใช้กรรณตัดให้เป็ น
รู ปร่ างได้ ซึ่งในปัจจุบนั ไม่สามาถผลิตได้
รู ปแบบที่ 4
พระพุทธรู ปกลุ่มนี้ มีความหลากหลายมากมากเนื่ องจากลักษณะพระพักตร์ ที่มีความ
แตกต่างกันแต่รูปแบบการแสดงปางยังเป็ นมารวิชยั แต่จุดเด่นของสกุลช่างพื้นบ้านนี้ น้ นั คือ ความ
หลากหลายของหน้าตาพระพุทธรู ปที่มีอิสระในการสร้าง ซึ่ งปรากฏออกมาในลักษณะที่คล้ายกับ
พระพุทธรู ปช่ างที่มีฝีมือ คือ ครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง พระพักตร์
สามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยม และรี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์แย้ม ไร
พระศกวาดเป็ นมุมโค้งและมุมแหลมเหนือพระนาลาฏ พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระรัศมี มีท้ งั ที่เป็ น
ดอกบัว เปลว ดังตัวอย่างรู ปแบบพระพุทธรู ปดังนี้
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ภาพที่ 45 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 56 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 043 ลักษณะพระพุทธรู ปองค์น้ ี มีลกั ษณะเหมื อนพระพุทธรู ป
โดยทัว่ ไปที่พบ ที่มกั นิยมแสดงปางมารวิชยั ครองจีวรห่ มเฉี ยง ซึ่ งลักษณะพระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้าง
โดยช่างพื้นบ้าน โดยลักษณะพระพักตร์คล้ายสามเหลี่ยม พระโขนงโก่งแต่สังเกตเหมือนว่ามีการทํา
คิ้วหลายชั้น พระนาสิ กโด่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แย้ม พระหนุ เป็ นต่อมกลม พระกรรณ
ยาน เมื่อพิจารณาแล้วลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธรู ปองค์น้ ี สันนิษฐานได้ว่าน่ าจะเป็ นหน้าของ
เจ้าศรัทธาที่ถวายเนื่ องจากหน้านั้นมีการตั้งใจ ทําให้หน้าคล้ายคนแก่ เพราะว่าโดยปรกติทวั่ ไปนั้น
การที่คนเราถวายอะไรนั้นล้วนต้องคิดถึงตัวเองก่อนเป็ นสําคัญเผื่อตัวเองจาได้บุญ ในส่ วนที่เป็ น
พระเกศานั้นสลักเป็ นตาราง พระรัศมีเป็ นกลีบซ้อนชั้นขึ้นไปซึ่งเรี ยกว่ารัศมีเป็ นเปลว ในส่ วนฐานที่
รองรับนั้นเป็ นฐานหน้ากระดาน แต่มีการสลักลายดอกไม้สี่กลีบตรงกลาง ที่มีเครื อของดอกไม้เป็ น
ลายหัวม้วนแตกออกทั้งสี่ ดา้ น ซึ่ งพบทัว่ ไปในลวดลายปูนปั้ นประดับฐานพระพุทธรู ปประธาน
ทัว่ ไปในล้านนา
รู ปแบบที่ 5
หมายเลขทะเบียน 134 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2317 จากการถอดจารึ กจากอักษรธรรม
ล้านนา มี เป็ นตัวอักษรไทยพบว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี เป็ นพระพุทธรู ปทึ่ มีอายุเก่ าที่ สุด โดยพุทธ
ลักษณะนั้นสร้างด้วยช่างพื้นบ้านซึ่ งส่ งผลทําให้พระพุทธรู ปองค์น้ ี มีลกั ษณะที่ไม่ค่อยสวยงามเท่า
พระพุทธรู ปที่ ได้บรรยายมาก่ อนหน้านี้ โดยลักษณะพระวรกายจะสั้นป้ อม ทําอย่างง่ ายๆซึ่ งจะ
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ประทับนัง่ ขัดสมาธิ ราบ ปางมารวิชยั นิ้ วพระหัตถ์ที่แสดงปางมารวิชยั สั้นกว่าปรกติ พระหัตถ์อีก
ด้านใหญ่ว่ามือที่แสดงปางซึ่ งเป็ นรู ปแบบช่างพื้นบ้านอย่างแท้จริ ง พระพุทธรู ปองค์น้ ี ครองจีวรห่ ม
เฉี ยงชายสังฆาฏิยาวเกื อบจะถึงพระนาภีปลายตัดตรง พระศอเป็ นริ้ ว พระพักตร์ รี พระโขนงโก่ง
พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็กพระโอษฐ์ดา้ นบนเป็ นกลีบสามเส้นคล้ายกับจิต
กรรมผาผนังน่ าน พระกรรณเล็กยานพระเกศาสลักเป็ นตารางพระรัศมีเป็ นทรงกรวยหกเหลี่ยม ซึ่ ง
เป็ นรู ปแบบที่พบน้อยมากในกลุ่มพระพุทธรู ไม้ในลําปาง

ภาพที่ 46 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 57 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
พุทธรู ปงอนี้หมายมีปูตนั เปนเคล้า ติดกับดวยลูกเต้าหลานเหลนชุผชู ้ ุฅนเปนต้น ไดส้าง
พุทธรู ปสกกรชไดพัน 1 รอย 36…..
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รู ปแบบที่ 6

ภาพที่ 47 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 58 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 064 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2404 พระพุทธรู ปองค์น้ ี มีลกั ษณะทัว่ ไป
เหมือนกลุ่มพระพุทธรู ป กลุ่มพระพักตร์ รี แต่พระพุทธรู ปองค์น้ ี น้ ันครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิยา
เกือบพระนาภี มีลกั ษณะเล็ก ปลายตัดตรง พระศอเป็ นริ้ วสี่ เส้น พระโขนงโก่งพระเนตรเหลือบตํ่า
พระนาสิ กเล็กโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยานจะเห็ นได้ว่าในช่วงนี้ ช่างนิ ยมทําสังฆาฏิเล็กซึ่ ง
น่าจะเป็ นความนิ ยมในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยถัดไปความนิ ยมทําสังฆาฏิเล็กนั้นเริ่ มหมดความนิ ยม
โดยจะนิ ยมทําสังฆาฏิหนาแทน พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระอุษณี ษะนู นเล็กน้อย พระรัศมีทรง
กรวย
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จุฬสกพทได้ 1223 ตัว ปี กดสง้า ปถมมูลลสทธายาแดง เปนเคล้าลูเ้ ต้าแลสามี ได้สา้ ง
พุทธรู ปไว้ แลปูชาคํ้าสาสสนา 5 พันพรวสสา ขอหื อไปหับทับปตูอบายทัง 4 ทิราย
รู ปแบบที่ 7
หมายเลขทะเบียน 068 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2406 พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างขึ้นโดยช่างที่
ค่อนข้างที่จะมีความชํานาย เนื่องจากพุทธลักษณะ พระวรกายนั้นค่อนข้างได้สดั ส่ วน โดยพระอังสา
ใหญ่ บั้นพระองค์เล็กเหมือนพระพุทธรู ปสําริ ด ชายสังฆาฏิจรดพระนาภี ปลายตักตรง พระศอเป็ น
ริ้ ว พระพักตร์ รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แย้ม พระกรรณยาน ไรพระศกวาด
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เป็ นมุมแหลมเหนือพระนาลาด พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระอุษณี ษะสลักเป็ นวงแหวนซ้อนชั้นขึ้น
ไป พระรัศมีมีทรงกรวย

ภาพที่ 48 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 59 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
ปฐมมูลลสทธายาสาเปนเคล้า แลลูกเต้าชูฅนได้ส้างยังพุทธรู ปเจ้าองนี้ ในปี กล้าไคล้
สกกราชได้ 1225 ตัวเดือรยีเพงเมงวันพุทธ ขอเปนปเจจยแกข้า ภาบเถิงเนรปานแกข้าผูช้ ือวายาสานี้
เทอะ
รู ปแบบที่ 8

ภาพที่ 49 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 60 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
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หมายเลขทะเบียน 061 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2489 พระพุทธรู ปองค์น้ ีมีการสลักค่อนข้าง
สวยงาม โดยพระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก(แบบพระสิ งห์สาํ ริ ดในสมัยล้านนา) สังฆาฏิใหญ่หนา
ยาวถึงพระนาภี ปลายตัดตรง พระศอพระพุทธรู ปองค์น้ ี เป็ นริ้ วซ้อนกันหลายชั้นมาก(คล้ายกับคอ
กระเหรี่ ยง) พระพักตร์ รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แย้ม หระหนุ เป็ นปม(แบบ
พระสิ งห์สาํ ริ ดในสมัยล้านนา) พระกรรณยาน ไรพระศกวาดเป็ นมุมแหลมเหนื อพระนลาฏ(แบบ
พระพุทธรู ปที่รับอิทธิพลสุ โขทัย) พระเกศาสลักเป็ นตาราง พระอุษณี ษะทําเป็ นวงแหวนซ้อนกันขึ้น
ไป และรัศมีเป็ นดอกบัวตูม
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
ปถมมูลลสทธาหมายมีนายเรื อน เคือดอ้ายเปนเคล้า พร้อมกับด้วยพอแมชือวา พอมา
แลแมคําได้บวชพุทธรู ปเจ้า โองนี้ไว้ยคํ้าชูโชฏก พุทธสาสนา 5 พันพรวสสา เพือผูข้ า้ ได้บลไว้ ขอ
หื้ อแล้วคําบลบวด นั้นแดเทอะ ส้างเมื่อจุลสคราส 1308 ปี รวายเสต เดือรยีเพง เมงวันสุ กแล
รู ปแบบที่ 9

ภาพที่ 50 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 61 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 020 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2406 พระพุทธรู ปองค์น้ ี จดั อยู่ในกลุ่ม
พระพุทธรู ปพระพักตร์ รี น่าจะแกะสลักด้วยช่างที่ค่อนข้างชํานาน โดยสัดส่ วนพระวรกายค่อนข้าง
เพรี ยวพระอังสากว้าง บั้นพระองค์เล็ก ปรากฏเม็ดพระถันชัดเจน สังฆาฏิเล็กยาวจรดพระนาภีปลาย
ตัดตรง พระศอเป็ นริ้ ว พระพักตร์ รี พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์แย้ม พระหนุ เป็ น
ปม(แบบพระพุทธรู ปสําริ ดล้านนา) พระกรรณยาน ไรพระศกวาดเป็ นมุมแหลมเหนื อพระนาลาฏ
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(แบบพระพุทธรู ปสิ งห์สองที่รับอิทธิพลสุ โขทัย) พระเกศาเรี ยบ พระรัศมีเป็ นดอกบัว จากที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็ นได้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี ได้ผสมผสานรู ปแบบพระพุทธรู ปสําริ ด โดยนําเอาพุทธ
ลักษณะบางส่ วนของพระพุทธรู ปสิ งห์สอง ไม่ว่าจะเป็ นพระหนุเป็ นปม พระพักตร์รี ไรพระศกวาด
เป็ นมุมแหลมเหนือพระนลาฏ ซึ่งลักษณะเหล่านี้ช่างน่าจะเคยเห็นในส่ วนที่คิดว่าสวยงามแล้วนําเอา
มาสร้างเลียนแบบ
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
ปถมมูลสทธา หมายมี...สิ งแก้วเปนเค้าติดกับด้วยลูกเต้าชุฅนได้สา้ งยังพรพุทธรู ปเจ้า
แลเปนทีไหว้แกฅนแลเทวดาทังหลาย สกกราชได 1225 ตัวในปลีคล้าไคล้เดือรยีเ่ พงเมงวัน 4 แล
วัดป่ าตันหลวง ตําบลป่ าตัน อําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง
พิกดั ทางภูมิสาสตร์ 47 Q 549800E 2004900N
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดป่ าตันเป็ นวันที่สร้างขึ้นโดยพระนางจามเทวี จากนครหริ ภุยไชยหลังจากที่พระนาง
ได้ทรงสร้างวัดพระธาตุลาํ ปางหลวงจึงอาจจะสันนิษฐานได้วา่ พื้นที่เป็ นวัดป่ าตันนี้เคยมีชุมชนอยูม่ า
ก่อน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบนั้น พบซุม้ ประตูโขงที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับซุม้ ประตูโขงที่
วัดพระธาตุลาํ ปางหลวงซึ่งเป็ นรู ปแบบในยุคคลาสิ คของล้านนา16
พระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
180
องค์
ปางมารวิชยั
178
องค์
- ขัดสมาธิราบ
178
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
ปางประทับยืนเปิ ดโลก
2
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
52
องค์
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2305 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 042
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2466 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 107
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
องค์
79
1.ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
74
องค์
16

ข้อมูลทั้งหมดได้จากการสัมภาษณ์ชาวชุมชนแม่ทะใน 7 แห่ง คือ บ้านต๋ อ บ้านป่ าตัน
บ้านป่ าจํ้า บ้านนํ้าโจ้ บ้านหลุก บ้านนาคตหลวง และ บ้านศรี อว้ น อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง
ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง28 มิถุนายน 2551
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3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
4. ทารักอย่างเดียว
5. พระวรกายปิ ดทอง จีวรและสบงทาชาด
6. ทาสี ทองในส่ วนจีวร ฐานทารัก
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายกลีบบัว
2. ลายผ้าทิพย์
3. ลายคํา
4. ลายกาบ
5. ลายกนก
6. ลายแกะสลัก
7. ปั้ นรัก ติดแก้วจืน
8. ฐานประดับแก้วโป่ งข่าม วงกลม
9. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรู ป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานกลมข้าวหลามตัด
5. ฐานหน้ากระดานกลมซ้อนชั้น
6. ฐานหลุดหายไป

20
2
2
3

องค์
องค์
องค์
องค์

33
2
5
5
1
3
132

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

110
องค์
66
องค์
2
องค์
1 องค์ ( 086)
1
องค์ (069)
องค์

รูปแบบพระพุทธรูปไม้ ป่าตันหลวง
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1 (พระพุทธรู ปแก่นจันทร์)
หมายเลขทะเบียน 002 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อได แต่พระนามของ
พระพุทธรู ปองค์น้ ี คือ พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ หรื อชาวบ้านเรี ยกว่า “พระจันทร์เจ้า” ซึ่ งถือได้ว่าเป็ น
พระพุทธศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองของจังหวัดลําปาง ซึ่งทุกๆปี จังหวัดลําปาง และอําเภอแม่ทะได้อนั
เชิญพระพุทธรู ปองค์น้ ี มาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนในชุมชนข้างเคียงมาสรงนํ้าที่วดั ในวัดที่ 25
เมษายน ของทุกปี การฟื้ นประเพณี การแห่ พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ ข้ ึนมาใหม่ในปี พ.ศ. 2551 จากที่
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ไม่ได้จดั มานานถึ ง 17 ปี เนื่ องจากว่าเป็ นปี ที่บา้ นหลุกแห้งแล้ง เพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดู กาล
พืชผลในท้องไร่ ทอ้ งนาได้รับความเสี ยหาย เศรษฐกิจฝื ดเคือง ชาวบ้านจึงระลึกได้ก็เลยนําเอาพระ
เจ้าแก่นจันทร์มาแห่ 3 วัน 3 คือ เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

ภาพที่ 51 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 62 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็ นสิ่ งที่สามารถยืนยันได้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี เป็ นพระพุทธรู ป
ที่สําคัญของชุ มชน และสร้างด้วยไม้มงคล คือไม้แก่นจันทร์ ซึ่ งเป็ นไม้มงคลที่ปรากฏในตํานาน
พระแก่นจันทร์ แดง สิ่ งที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงพระพุทธรู ปที่สาํ คัญเป็ นพระพุทธรู ปที่มีพุทธ
ลักษณะที่มีความสวยงามเทียบได้กบั พระพุทธรู ปสําริ ดเชียงแสนสิ งห์สอง ที่รับอิทธิ พลสุ โขทัย ซึ่ ง
พระพุทธรู ปกลุ่มนี้ มกั จะพบในกลุ่มวัดบ้านหลุก หมายเลขทะเบียน 223 222 วัดป่ าจํ้า หมายเลข
ทะเบียน 065 087 วัดนาคต 120 ซึ่ งรู ปแบบ จประทับนัง่ ขัดสมาธิ ราบปางมารวิชยั บนฐาน บัวควํ่า
บัวหงายขนาดใหญ่ สังฆาฏิยาว ปลายเป็ นเขี้ยวตะขาบ พระพักตร์รี พระรัศมีเป็ นกลีบบัวตูมซ้อนกัน
ขึ้นไป
รู ปแบบที่ 2
หมายเลขทะเบียน 022 ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ที่สร้าง แต่จดั ได้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี อยู่ใน
กลุ่มที่เลียนแบบพระพุทธรู ปเชียงแสน สิ งห์ 2 ซึ่ งน่าจะเป็ นกลุ่มเดียวกับ พระพุทธรู ปไม้แก่นจันทร์
รหัส 002 ทุกประการ แต่ลกั ษณะเด่นของพระพุทธรู ปองค์น้ ี คือการปิ ดคํา หรื อ ลงรักทาชาด ปิ ด
ทอง เทคนิ คการฮายลายหรื อขูดลายเป็ นเส้น ในท่าที่กาํ ลังพนมมือทั้งสองด้านตรงกลางเป็ นอูบใส่
ข้าวล้านนา ด้านหลังของสาวกจะมีหม้อบูรณะฆฏะวางอยูด่ า้ นหลังซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แห่งความอุดม
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สมบูรณ์ และการใช้สกั การะผูม้ ีบุญหรื อพระพุทธเจ้า ถึงแม้ว่าพระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏปี ที่สร้าง
แต่ ส ามารถกํา หนดอายุไ ด้จ ากพุ ท ธลัก ษณะ เทคนิ ค และการประดับ ตกแต่ ง ลายคํา ที่ ฐ านโดย
เปรี ยบเทียบกับลายคําเสาวิหารนําแต้ม วัดพระธาตุลาํ ปางหลวงได้ว่า น่ าจะมีอายุอยู่ในช่ วงปลาย
พุทธศตวรรษ 23 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 24

ภาพที่ 52 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้ น ที่ 63 พระพุ ท ธรู ปปางมารวิ ชั ย

รู ปแบบที่ 3

ภาพที่ 53 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้ น ที่ 64 พระพุ ท ธรู ปปางมารวิ ชั ย

ทะเบียนหมายเลข 179 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏปี ในการสร้าง แต่สามารถจัดกลุ่ม
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ในกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์สามที่ลกั ษณะพระพักตร์ เปลี่ยนจากสุ โขทัย
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เป็ นแบบพื้นเมืองอย่างแท้จริ ง แต่พุทธลักษณะโดยรวมยังคงเดิม คือประทับนั่งขัดสมาธิ ราบ ปาง
มารวิชยั บนฐาน บัวหงาย แต่ในฐานบัวควํ่าติดทองเป็ นรู ปขาสามขา ซึ่ งสันนิ ษฐานได้เลยว่าฐาน
สามขานี้ เป็ นรู ปแบบฐานพระพุทธรู ปสําริ ดในยุดหลังหรื อในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 – 24 ที่พบได้
ทัว่ ไปในกลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ดในเขอําเภอแม่ทะ และจังหวัดแพร่ ที่วดั พระหลวง ซึ่ งพระพุทธรู ป
องค์น้ ี ก็น่าจะเรี ยนแบบพระพุทธรู ปสําริ ดที่ เคยเห็ นมา นิ้ วพระหัตถ์ไม่เสมอกัน พระวรกายสู ง
เพรี ยวแบบสุ โขทัย พระอังสาพายเล็กน้อย บั้นพระองค์เล็ก สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเขี้ยว
ตะขาบ พระศอเป็ นริ้ ว 3 เส้น พระพักตร์ รี พระโขนงโก่งพระนาสิ กโด่ง พระเนตรมองตรงพระ
โอษฐ์ยมิ้ พระเกศาขมวดเป็ นก้นหอยปั้นด้วยรักสมุก พระรัศมีเป็ นเปลว
พระพุทธรู ปองค์น้ ี ถึงแม้ว่าจะไม่มีจารึ กบอกปี ที่สร้างแต่สามารถเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
พระพุทธรู ป ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน คือพระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 177 วัดป่ าตันหลวง ซึ่งบอก
ปี พ.ศ. ในการสร้าง คือ พ.ศ. 2382
รู ปแบบที่ 4

ภาพที่ 54 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้น ที่ 65

พระพุทธรู ปปางมารวิชัย

หมายเลขทะเบี ยน 117 พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้ างขึ้นเมื่ อ ปี พ.ศ 2382 จัด อยู่ในกลุ่ ม
เดี ยวกับพระพุทธรู ปรู ปหมายเลขทะเบียน 177 ที่กล่าวบรรยายมาแล้วข้างต้น (ดูพระพุทธรู ปไม้
รู ปแบบที่ 3 หน้า 146 )
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ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จุฬสกกราชได้ 1200 เอดตัว ปลีกดั ....เดือร 8 อ้อ 7 ฅํ่า พรําวาได้วนั 6 กอแรก (แฮก)
พันไมวันนันแผนดินคอไหว้เปนอันมากนัก ขนานกาได้ริลงั สาง....พุทธรู ปเจาองนี มีแมแลอาเปน
เคล้า สางไวยหื อเปนทีไหวแก่ฅนแลเทวดาทังหลายตราบต่อเทา 5000 ภวสา ขนานธนัญไชยยเปนผู
ริ สสนา ขอหื อผูขา้ บังเกิฏไดโลกุตต...บรมมํ สมบตติสู้ คือมคคผละ นิพพานเปนยอด นิพพานะ บจจ
โย โหตู นิจจํ เทียงนัก สางไวยวัดหลวงปาทันจินแล ด้วยเตชกุสสลบุรอันนีจกั แผหื อยังสพพหมูยาติ
กาวง ....ทังมวรมีกรกุรพายพอพายแมทังมวรมี 7 เชนกรกุรเปนเคล้า 9 เชนกรกุรเปนขราด หลอรเขา
...ฝุงไดไพตกทีราย ขอบุรอันนี ไพยายอ้อสู่ ทีดีแทดีหลี แลเทวบุดเทวดาอันรักสาตน...แห่ งข้าเปนเค
ล้า มีภูมมเทวดาแลลุกขเทวดาเจาทังมวรจุงมาอนุโมทนากับ....ผู
ข้าทังหลายแล้วจุงเถิงสุ ้ชูตวั แล้วจุงมีใจอภเพียนชูแล้วจุง....พีพงั รักสายังผูขา้ ทังหลาย
....มายังโชคไชยลาภสกานมาหื อผูขา้ ทังหลายทูทา้ งกิน แลท้างไดเททานชู....ใจๆ ขอหื อสมดังฅํา
ครนึงแทดีหลี
รู ปแบบที่ 5

ภาพที่ 55 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 66 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 007 พระพุทธรู ปองค์น้ ี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2354 เป็ นพระพุทธรู ป
กลุ่มเดียวกับ พระพุทธรู ปหมายเลข 009 ที่ไม่มีจารึ ก พระพุทธรู ปองค์น้ ี ถือได้ว่าเป็ นกลุ่มสกุลช่าง
หนึ่ ง ที่ มี ก ารแกะสลัก ค่ อนข้า งมี ค วามสวยงาม น่ า จะเป็ นช่ า งที่ มีค วามชํา นาญในการแกะสลัก
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โดยเฉพาะเทคนิ ค การประดับ ตกแต่ ง เป็ นการปิ ดทองบนพื้ น รั ก ซึ่ ง ลายที่ ป ระดับ ตกแต่ ง นั้น มี
ลักษณะพิเศษกว่าช่ างอื่นคือการปิ ดทองเป็ นลายฐานสิ งห์ซ่ ึ งนิ ยมในกลุ่มพระพุทธรู ปวัดป่ าตัน ที่
ลักษณะการทําฐานคล้ายกับพระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 179 สังฆาฏิยาวเยพระนาภีลงไปด้านล่าง
ซึ่งเป็ นความนิ ยมในกลุ่มพระพุทธรู ปแม่ทะ พระศอเป็ นริ้ วสามเส้น พระพักตร์รี พระโขนงโก่งเป็ น
เส้นนู น พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่งเป็ นสัน พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยาวคล้ายตัวซี พระ
เกศา ปั้ นด้วยรักสมุกเรี ยงกันอย่างเป็ นระเบียบ พระอุษณี ษะนูนสูง พระรัศมีเป็ นเปลว
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
สกกราชได 1173 ตัว ปลีรวงเมตมูลสทธาผูข้ า้ ผูช้ ือวานางมวรได้ริรังสางแปงจลักยัง
พุทธรู ปเจ้าองนีขอหื อไดเถิงยังจตุปฏิสมั ภิทาญาณ 4 ปรกานในสํานักพรพุทธเมตไตยยเจ้าอยา
คลาดอยาคลาชุปรกานเทอะ
กลุ่มพระพุทธรู ปปางประทับยืน
รู ปแบบที่ 1

ภาพที่ 56 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 67 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 069 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏปี ที่สร้าง พระพุทธรู ปองค์น้ ี เป็ น
พระพุทธรู ปปางประทับยืนเปิ ดโลก ซึ่ งเป็ นปางที่นิยมในล้านนาและพม่า ซึ่ งปางนี้ น่าจะมีความ
เกี่ยวข้องกับตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์แล้วแสดงปางเปิ ดโลกทั้ง 3 เพื่อชื่น
ชมบารมี แต่การแต่งกายนั้นเป็ นรู ปแบบที่นิยมในพม่าซึ่ งลักษณะห่ มคลุม จีวรเป็ นริ้ วโดจีวรเฉี ยง
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ออกด้านข้างซ้อนกันสามชั้น ส่ วนที่เป็ นสบงทําเป็ นจีบหน้านางแถบใหญ่ และในส่ วนฐานที่รองรับ
องค์พระพุทธรู ปเป็ นฐานวงกลมซึ่ งเป็ นลักษณะฐานเขียงซ้อนกัน 8 ชั้น ฐานชั้นสุ ดท้ายล่างสุ ดทํา
เป็ นบัวควํ่ามีการทํากลีบดอกไม้เป็ นลายคํา แต่ในส่ วนฐานเขียงทุกชั้นมีการนํากระจกจืน(แก้วจืน) สี
เงินติดรอบฐานเป็ นวงกลม ซึ่งเป็ นเทคนิคที่ใช้แก้วจืนประดับภายในลวดลายนิยมในกลุ่มเชียงใหม่
ลําปาง ลําพูน (ซึ่งปัจจุบนั แก้วชนิดนี้ไม่สามารถผลิตได้)
วัดปงสนุก ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดปงสนุกนั้น คาดว่าสมัยที่ทพั เชียงใหม่และนครลําปางนั้นได้ข้ ึนไปตีเมืองเชียงแสน
เมื่อ พ.ศ. 2346 นั้นได้มีการกวาดต้อนชุมชนชาวเชียงแสน ชาวพะเยาโดยเคลื่อนย้ายลงมาอยูท่ ี่นคร
ลําปางเป็ นเวลานานถึง 48 ปี ชาวเชียงแสนจึงได้นาํ ชื่อวัดปงสนุกจากบ้านเดิมมาเรี ยกชื่อวัดนี้ว่า “วัด
ปงสนุก” เดิมนั้นวัดปงสนุกใต้มีชื่อเดิมว่า “วัดศรี จอมเมือง” สร้างขึ้นพร้อมๆกับเมืองลําปาง17 โดย
บริ เ วณวัด ปงสนุ ก ตั้ง อยู่ติ ด กํา แพงเมื อ งเขลางค์ด้า นใน โดยปรากฏสิ่ ง ก่ อ สร้ า งโบราณสถาน
โบราณวัตถุจาํ นวนมากสิ่ งเหล่านี้ยอ่ มเป็ นพยานวัตถุที่บ่งบอกถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องของวัดที่สืบทอด
มาจากอดี ต เป็ นเวลาหลายร้ อ ยปี มาแล้ว 18 ตามประวัติ ก ล่ า วว่ า วัด นี้ นั้ น ถื อ ได้ว่ า เป็ นวัด ที่ มี
ความสําคัญคู่กับจังหวัดลําปางตั้งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุบนั วัดแห่ งนี้ ถือได้ว่าเป็ นศูนย์กลางชุ มชน
ภายในอาณาเขตของวัด ปรากฏว่ามีวิหารหลังหนึ่ งชื่อว่า วิหารพระเจ้าพันองค์ เป็ นอาคารโถง ทรง
จัตุ รมุ ขที่ สร้ างด้ว ยไม้ท้ งั หลัง ลักษณะเป็ นวิห ารจัตุ รมุ ข แต่ ละมุ ขนั้น จะมี พระพุทธรู ปประทับ
นัง่ ขัดสมาธิ ราบ ปางมารวิชยั ศิลปะแบบล้านนาตอนปลาย ประจําอยู่ทุกทิศโดยอาคารหลังนี้ ได้มี
หลังคาที่ซ้อนชั้นกันขึ้นไป 4 ชั้น โดยวิหารรู ปแบบนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่าง

17

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่มที่ 7, จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด, 2542), 3554 –
3556.
18
พระครู โสภิตขันตยาภร์, ประวัติวดั ปงสนุกเหนือและประวัติ ( ลําปาง : สหกิจการ
พิมพ์, 2539), 1.
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ศิลปะล้านนา พม่า และจีน ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าวิหารหลังนี้ สร้างขึ้นโดยชาวเชียงแสนที่เลียนแบบ
หอคําเมืองเชียงเกี๋ยง (เชียงเจิ๋ง) ในสิ บสองปันนาประเทศจีน 19
พระพุทธรู ปไม้
พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
195
องค์
ปางมารวิชยั
183
องค์
- ขัดสมาธิราบ
180
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
3
องค์
ปางสมาธิ
4
องค์
ปางประทับยืนเปิ ดโลก
3
องค์
ปางประธานอภัย
2
องค์
ปางไสยาสน์
3
องค์
จารึกบนฐานพระพุทธรูปไม้ ท้งั หมด
56
พระพุทธรูปไม้ ทเี่ ก่ าทีส่ ุ ด พ.ศ. 2305 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 021
พระพุทธรูปใหม่ สุด พ.ศ. 2471 พระพุทธรู ปหมายเลขทะเบียน 176
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
114
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
30
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
24
4. ทารักอย่างเดียว
1
5. พระวรกายปิ ดทอง จีวรและสบงทาชาด
22
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายกลีบบัว
10
2. ลายผ้าทิพย์
2
3. ลายคํา
5
4. ลายแกะสลัก
3
5. ปั้ นรัก ติดแก้วจืน
1
6. เขียนลายด้วยชาด
1
19

องค์

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

วรลัญกณ์ บุญยสุ รัตน์และคณะ, ปงสนุก : คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ (กรุ งเทพฯ :
สํานักพิมพ์อุษาคเนย์, 2550 ), 23.
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7. ไม่มีการประดับตกแต่ง
ลักษณะฐานพระพุทธรู ป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานหน้ากระดาน
5. ฐานหาย

173

องค์

152
28
3
6
6

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

รูปแบบพระพุทธรู ปไม้ วดั ปงสนุกเหนือ
กลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 1
หมายเลขทะเบียน 162 069 พระพุทธรู ปกลุ่มนี้จดั อยูใ่ นกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์
สอง คล้ยกับกลุ่มพระพุทธรู ปในกลุ่ม เชี ยงใหม่ ลําปางอําเภอแม่ทะ น่ าจะสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ.
2384 ซึ่งกลุ่มนี้น่าจะเลียนแบบพระสําริ ด โดยพุทธลักษณะอ้วนเตี้ย พระอังศากว้าง บันพระองค์เล็ก
สังฆาฏิยาวจรดพระนาภีปลายตัดตรง และเขี้ยวตะขาบ (หมายเลข 069) พระศอสั้น พระพักตร์กลมรี
พระโขนงโก่งเป็ นเส้น พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์ยิ้มริ มฝี ปากทําเป็ นเส้นคลื่น
พระกรรยาน ไรพระศกวาดเป็ นมุมแหลมเหนื อพระนาลาฏ พระเกศาขมวดเป็ นก้นหอย พระรัศมี
เป็ นเปลว เทคนิ คการประดับตกแต่ง องค์แรกปิ ดทองทั้งองค์ ส่ วนองค์ที่สองปิ ดทองในส่ วนพระ
วรกาย แต่จีวรกับสบงทาด้วยชาด ซึ่งนิยมมากในกลุ่มพระพุทธรู ปในจังหวัดลําปาง

ภาพที่ 57 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 68 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
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ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรูป
จุฬสกกัพทะได้ ๑๒๐๓ ตัวปี ล้วงใค้ เดื อนยี่เพง เมงวัน ๗ มีมูลสัทธาข้า..... กับด้วย
ลูกเต้าหลาน......ผูข้ า้ ได้สา้ งยังพุทธรู ป.......เอาสุ ข ๓ ประการ มีนิพพาน...........
รู ปแบบที่ 2
หมายเลขทะเบียน 139 171( รู ปแบบที่ 3 ) พระพุทธรู ปองค์น้ ีจดั อยูใ่ นกลุ่ม พระพักตร์รี
โดยพุทธลักษณะเป็ นเหมือนกับพระพุทธรู ปกลุ่มพระสิ งห์ 162 069 แต่ลกั ษณะหน้าเป็ นแบบ
พื้นเมือง แต่ช่างได้แกะสลักอย่างมีฝีมือไม่ว่าจะเป็ นพระพักตร์ พระวรกาย พระหัตถ์ และพระรัศมี
คล้ายกับพระพุทธรู ปสิ งห์สอง แต่แตกต่างกันในส่ วนพระพักตร์

ภาพที่ 58 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
รู ปแบบที่ 3

ลายเส้นที่ 69 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพที่ 59 พระพุทธารู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 70 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั
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รู ปแบบที่ 4

ภาพที่ 60 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 71 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบี ย น 113 พระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี สร้ า งขึ้ น ในปี พ.ศ. 2421 จัด ได้ว่ า เป็ น
พระพุทธรู ปที่ที่มีความแตกต่างจากพระพุทธรู ปกลุ่มอื่นเนื่ องจากพระพุทธรู ปองค์น้ ี มีลกั ษณะเป็ น
หน้าพื้นเมือง มักทํากรรณกลางใหญ่ หรื อเรี ยกว่ากลุ่มพระพุทธรู ปหูต้ งั ซึ่งพระพุทธรู ปกลุ่มนี้มกั พบ
ในกลุ่มพระพุทธรู ปไม้เมืองแพร่ ดังเช่นกลุ่มพระพุทธรู ปไม้วดั ศรี ดอนคํา และกลุ่มพระพุทธรู ปไม้
วัดพระหลวง นอกจากนี้ ยงั พบว่าพระพุทธรู ปไม้ล้ือ พระพุทธรู ปไม้ลวั ะในเขตรัฐฉานพบว่านิยมหู
ตั้งเหมือนกัน ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรู ปกลุ่มนี้
ข้ อความจารึกใต้ ฐานพระพุทธรู ป
สักราชได้ ๑๒๔๕ ปี ก่าเม็ด เดือน ๓ เพง เมงวัน ๖ ไทเต่าสี มูลสัทรา นางคํานวลจัก
ทานไปหา แม่ผชู ้ ื่อนางคําหลิ้ ขอข้าสัทธานางคํานวล
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รู ปแบบที่ 5

ภาพที่ 61 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ลายเส้นที่ 72 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

หมายเลขทะเบียน 191 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏวันเดือนปี แต่ดูพุทธลักษณะแล้ว
น่ าจะสร้างด้วยช่ างที่มีความชํานาญหรื ออาจจะเรี ยกว่าช่างหลวงก็ว่าได้เนื่ องจากพระวรกายดูสม
ส่ ว น จัดได้ว่าอยู่ใ นกลุ่ มพระพุทธรู ปเชี ยงแสนสิ งห์ สอง โดยพระอัง สากว้าง บันพระองค์เ ล็ก
สังฆาฏิหนายาวจรดพระนาภี ปลายเขี้ยวตะขาบ พระพักตร์ เหลี่ยม พระกรรณกางใหญ่ พระเกศา
ขมวดเป็ นก้นหอยปั้ นจากรักสมุก พระรัศมีเป็ นเปลว แต่ฐานที่รองรับองค์พระพุทธรู ปนั้นมีลกั ษณะ
เด่นกว่าพระพุทธรู ปองค์อื่นที่เคยเจอมา คือฐานปั้ นด้วยรักสมุก เป็ นกลีบบัวหงาย คัน่ ด้วยลายจุดเม็ด
ไข่ปลา และลายดอกไม้ ซึ่ งการทําฐานแบบนี้ ประกอบกับลวดลายที่เป็ นลายพื้นเมือง มักพบตาน
บานแท่นแก้วพระประธานตามวัดในจังหวัดลําปาง ที่วดั พระธาตุลาํ ปางหลวง วัดไหลหิ น วัดปง
สนุ ก ซึ่ ง การทํา ฐานด้ว ยเทคนิ ค นี้ มัก จะอยู่ใ นช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ ที่ 24 ซึ่ ง พระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี
สันนิษฐานได้วา่ น่าจะมีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 24
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วัดทุ่งผึง้ ตําบลทุ่งผึง้ อําเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลําปาง
พิกดั ทางภูมิสาสตร์
ทีต่ ้ังและประวัติความเป็ นมา
วัดทุ่งผึ้ง ตั้งอยู่บา้ นทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งผึ้ง อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง สังกัคณะ
สงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ ซึ่งวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2430
พระพุทธรูปไม้

พระพุทธรู ปไม้ที่พบ จํานวน
3
องค์
ปางมารวิชยั
องค์
2
ปางสมาธิ
1
องค์
- ขัดสมาธิราบ
3
องค์
- ขัดสมาธิเพชร
องค์
- ไม่ปรากฏอายุบนฐานพระพุทธพุทธรู ป-

รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ วดั ทุ่งผึง้
กลุ่มพระพุทธรู ปปางสมาธิ
รู ปแบบที่ 1 กลุ่มพระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ย ์

ภาพที่ 62 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั

ภาพที่ 63 พระพุทธรู ปปางมารวิชยั (ด้านหลัง)
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ลายเส้ นที่ 73 พระพุทธรู ปทรงเครื่องปางมารวิชัย

ลายเส้ นที่ 74 (ด้ านหลัง)

พระพุทธรู ปองค์น้ ี ไม่ปรากฏ ปี ที่สร้าง
แต่ลกั ษณะเด่นของพระพุทธรู ปองค์น้ ี เป็ น
พระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ย ์ พบภายในกุฏิเจ้าอาวาสโดยวางบนแท่นแก้ว ซึ่ งลักษณะการสร้างนี้
ในล้านนาพบอยู่ในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 21 ทั้งที่เป็ นกลุ่มช่ างล้านนา และกลุ่มสกุลช่ างพะเยา แต่
พระพุทธรู ปรู องค์น้ ีน่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่า พุทธศตวรรษที่ 24 เนื่องจากสร้างด้วยไม้ และน่าจะอยู่
คนละยุคสมัยและความแตกต่างในด้านพุทธลักษณะ ในเรื่ องของการแสดงปางที่ในสมัยล้านนานั้น
นิ ยมทําปางมารวิชยั แต่พระพุทธรู ปองค์น้ ี ทาํ ปางสมาธิ ซึ่ งน่าจะสร้างในสมัยหลังแล้วเพราะว่าการ
สร้างยังพระพุทธรู ปในอดี ตพบว่าต้องมีกฎเกณฑ์ในการสร้าง แต่สมัยหลังผูถ้ วายหรื อช่ างน่ าจะ
กําหนดขึ้นเองโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานที่สร้างกันมาแต่ก็แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่นของ
การสร้างพระพุทธรู ปไม้ในยุคหลัง ส่ วนเทคนิคการประดับตกแต่งนั้นจะทําเครื่ งประดับด้วยการปั้ น
รักสมุก ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ชาวล้านนาในยุคราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนชํานาญมาก พุทธลักษณะพระพุทธรู ป
องค์น้ ี เพรี ยวบาง บันพระองค์เล็ก พระอังสาใหญ่ พระพักตร์ รี พระโขนงโก่งเป็ นสัน พระเนตร
เหลือบตํ่า พระนาสิ กโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณยานใหญ่ ใส่ กุณฑล (ตุม้ หู) ขนาดใหญ่ตามแบบ
กลุ่มพระพุทธรู ปทรงเครื่ องล้านนา ใส่ มงกุฎทรงกรวยหกเหลี่ยม แต่ทาํ เหลี่ยมเป็ นสันชัดเจนพุ่งตรง
ไปจุดศูนย์กลาง โดยยอดของมงกุฎเป็ นรู ปดอกบัวตูม พระเกศาสลักเป็ นตารางทาด้วยรัก เทคนิ ค
ประดับตกแต่งคือลงรักทาชาดแล้วปิ ดทอง

บทที่ 5
วัสดุ เทคนิค รูปแบบ การสร้ างพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
ชนิดของไม้ ทนี่ ํามาสร้ างพระพุทธรูปไม้ ล้านา
อาณาจักรล้านนา มีพ้ืนที่ที่เป็ นเทือกเขาสามในสี่ ส่วน เป็ นดิ นแดนแห่ งไม้ใหญ่ไพร
กว้าง และถึงแม้จะมีไม้ให้ใช้สอยอย่างไม่จาํ กัด แต่คนล้านนากับมีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการนํา
ไม้มาใช้งาน ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เชื่ อกันว่ามีอารักษ์สถิตอยู่ ส่ วนต้นไม้บางชนิ ด เช่น ต้ นโพ ชาว
ล้านนาไม่ ก ล้าตัดหรื อรานกิ่ ง เพราะเป็ นต้นโพธิ์ ของพระพุทธเจ้า และถ้าใครตัด ทําลายจะเกิ ด
อัปมงคลและเกิดอาเพศต่างๆ ตามมา

ภาพที่ 121 ต้นศรี มหาโพธิ์ ไม้มงคลชนิดหนึ่งที่นาํ มาสร้างพระเจ้าไม้
ต้นไม้บางต้นถึงแม้เป็ นไม้มงคลแต่หากมีลกั ษณะหรื อขึ้นในที่บางแห่ง จะกลายเป็ นไม้
ต้องห้าม อย่างเช่น การเลือกเสาปลูกเรื อนของชาวล้านนาในอดีต มีหลักการเลือกดังนี้ ต้องหาไม้ทาํ
เสามงคลและเสานางเป็ นอันดับแรก และจะไม่นาํ ไม้ที่แสดงว่าเป็ นอวมงคลตามลักษณะดังต่อไปนี้
มาใช้ ไม้ที่ลาํ ต้นแผ่ดงั หางปลา ไม้ที่มีกิ่งนางขึ้นสองกิ่ง ไม้ที่มีน้ าํ ย่อยออกที่ตาไม้หรื อไหลซึ มออก
จากลําต้น ไม้ที่เคยถูกฟ้ าผ่า ไม้ที่ข้ ึนบนจอมปลวก ไม้ที่ข้ ึนอยูใ่ กล้แม่น้ าํ ไม้ใจกลางกลวง ไม้ที่ตาย
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แห้งเอง ไม้ปลายหักไม่มีเครื อเขาเถาวัลย์ข้ ึนปก1และถึงแม้จะเลือกได้แล้วแต่ก่อนจะลงขวานแรก
ต้องทําพิธีขอต่ออารักษ์เจ้าที่เจ้าแดนให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน และตอนโค่นจะต้องให้ลม้ ไปยังทิศทางที่
เป็ นมงคล แต่อย่างไรก็ตามหากหาไม้ไม่ได้จริ งๆ ก็มีวิธีการทําให้ไม้น้ นั เป็ นไม้มงคลให้จนได้ โดย
ประกอบพิธีแก้เคล็ดหรื อการสู ตรถอน ส่ วนความเชื่อเรื่ องการนําไม้เก่ามาสร้างเรื อนคนล้านนาจะ
ไม่นาํ ไม้จากเรื อน 2 หลัง หรื อไม้จากยุง้ ข้าวมาสร้าง เพราะเชื่อกันว่าจะทําให้ผอู ้ ยู่อาศัยประสบ
เคราะห์กรรมต่างๆ การฝังเสามงคล เช่น เสาใจบ้าน เสาหลัก เมือง เมื่อถึงตอนฝังเสาก็ตอ้ งมีใบไม้
มาประกอบพิธีเพื่อให้เป็ นมงคล เช่ น หากจะฝั งเสาวันอาทิตย์ก็ ใช้ใบไผ่รองก้นหลุมและใช้ใบ
มะขามผูกเสา วันจันทร์กร็ องด้วยใบเดื่อเกลี้ยง ใช้ใบเดื่อปล่องผูกเสา เป็ นต้น2
ชนิดของไม้ มงคล
ไม้มงคล คือไม้ที่นาํ มาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องตรงกับงาน และอีกลักษณะ คือไม้ที่มี
นามอันมงคล เช่นไม้สัก นอกจาที่จะเป็ นไม้กนั ปลวกและเนื้ อไม่เหนี ยวไม่เปราะเกินไป สามารถ
นํามาแกะลวดลายต่างๆได้ง่าย มีเนื้ อลายที่สวยงามแล้ว คําว่าสัก ยังพ้องเสี ยงกับคําว่า ศักดิ์ ซึ่ งถือ
เป็ นนามมงคลอีกด้วย

ภาพที่ 122 ไม้สกั เป็ นไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมนํามาสร้างพระพุทธรู ปไม้เนื่องจากแกะสลักง่าย ปลวก
ไม่กิน
1

ศรี เลา เกษพรหม, ประเพณีชีวติ คนเมือง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่, 2538), 62.
2

วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซาง, พระเจ้ าไม้ ล้านนา (เชียงใหม่: สุ ริวงค์บุค๊ เซนเตอร์, 2554), 62-65.
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ไม้มงคล ในแต่ละท้องถิ่นก็มีความเชื่อที่ต่างกัน เช่นราชพฤกษ์ ซึ่งถือเป็ นไม้มงคลของ
ภาคกลาง นิ ยมนํามาสร้างเสาหลักเมืองหรื อวัตถุมงคล แต่คนในล้านนาเรี ยกราชพฤกษ์ ว่า ลมแล้ง
บางแห่ งไม่นิยมนํามาปลูกในบริ เวณบ้าน ไม้มงคลอื่นๆ อาจจะมีชื่อที่เป็ นมงคลพ้องกันทุกท้องถิ่น
เช่น ขนุ น มะขาม มะยม ดังนั้นไม้มงคลจึงหมาถึง ไม้ที่มีเนื้ อไม้ที่เหมาะสมสําหรับการใช้งาน กับ
ไม้ที่มีนามอันพ้องชื่อกับความเป็ นมงคล ไม้บางชนิดอาจจะไม่ได้อยูใ่ นเงื่อนไขความเป็ นมงคลดังที่
กล่ าวมา แต่ หากเป็ นไม้ที่นํามาตั้งเป็ นชื่ อนามเมื อง ก็สามารถสถาปนาให้เ ป็ นไม้มงคลได้โดย
อัตโนมัติ เชียงใหม่ มีตน้ ยางเป็ นไม้ประจําเมือง ไม้ประจําเมืองลําพูนคือขี้เหล็ก ส่ วนเชียงรายไม้
กาสะลองคํา เป็ นต้น
ไม้ ทนี่ ํามาสร้ าง
ชนิ ดของไม้ของที่นาํ มาสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนานั้นผูศ้ ึกษาไม่ได้กระทําการศึกษา
อย่างละเอียดเนื่ องจากไม่มีความชํานานในการดูลกั ษณะไม้ แต่จากการลงพื้นที่ก็ได้สนทนา
แลกเปลี่ ยนความคิ ด กับปราชญ์พ้ื น บ้านหลายคนก็พบว่า ไม้ที่พบในการสร้ างพระพุทธรู ปนั้น
ส่ วนมากจะทําด้วย ไม้ศรี มหาโพธิ์ ซึ่ งมีความเบา ลักษณะการแตกของไม้เป็ นเป็ นฝอยทั้งบริ เวณ
นอกจากนี้จากการได้ถอดอักขระจารึ กที่ฐานพระพุทธรู ปไม้นิยมเขียนว่า “สลักขวักพระพุทธพิมพา
สารู ปเจ้ า” นิ ยมให้ไม้มงคล ข้อความจารฐานพระพุทธรู ปไม้องค์หนึ่ งที่วดั บ้านเปี ยง ตําบลบ้านแม
อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงไม้ที่นาํ มาสร้างพระพุทธรู ปไว้ดงั นี้
จุลสักราชได้ 1245 (ตัว) ปี กล่าเม็ด เดือน 5 เพ็ง เม็งวันจันทร์ ปฐมมูลสัทธาอ้ายตัน เป็ น
เค้า พรํ่าพร้อยด้วยภริ ยาลูกเต้า พ่อแม่พี่นอ้ งชุผชู ้ ุคน ได้ริรังสร้างยัง พุทธรู ปเจ้าองค์ 1 แล้ว ด้วยไม้
หนุ น (ขนุ น) ไม้ทนั (พุทธา) ไม้รัก ไม้ทึง (ไม้พลวง) ไม้สา ไม้สมสุ ก (โศก, อโศก) ไม้จนั ทร์ ไม้
เท้าสลี (ไม้ที่ใช้ค้ าํ ต้นโพ) สุ ทินนํ วต เมาทนํ นิ พพานํ ปรมํ สุ ข ํ ขอเอาสุ ข 3 ประการ มีนิพพานเป็ ย
ยอด แด่เทิอะ (ได้ขอ้ มูลจาก ศรี เลา เกษพรหม, 2536)3 นอกจากไม้ที่ปรากฏตามคําจารึ กดังกล่าว
แล้ว ยังมีไม้ชนิดอื่นนํามาแกะสลักเช่น
ไม้ สัก
พระพุทธรู ปไม้เท่าที่สาํ รวจพบนิยมแกะจากไม้สกั เป็ นส่ วนมาก ทั้งนี้ นอกจากชื่อที่เป็ น
มงคลแล้ว ยังเป็ นไม้ที่แกะง่ าย ทนมอดทนปลวก พระพุทธรู ปไม้องค์ขนาดใหญ่ เช่ น พระพุทธ
นเรศวรสักชัยไพรี พินาศ วัดบุพพาราม อําเภอเมืองเชียงใหม่ พระประธานในพระวิหารช่างคําน้อย

3

วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซาง, พระเจ้ าไม้ ล้านนา (เชียงใหม่: สุ ริวงค์บุค๊ เซนเตอร์, 2554), 66.
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และวัดท้าวคําวังที่อาํ เภอ หางดง จังหวัดเชี ยงใหม่ พระเจ้าพร้าโต้ 3 องค์ และพระเจ้าไม้ยืนขนาด
ใหญ่กน็ ิยมทําจากไม้สกั ทั้งสิ้ น

(123)
(124)
ภาพที่ 123 พระพุทธนเรศวรสักชัยไพรี พนิ าศ วัดบุพพาราม อําเภอเมืองเชียงใหม่ สร้างด้วยไม้สกั
ขนาดใหญ่
ภาพที่ 124 พระเจ้าพร้าโต้ วัดพระธาตุศรี ดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ สร้างด้วยไม้สกั
ไม้ สรี หรือไม้ ศรี
ไม้ส รี หรื อไม้โ พ ถื อว่ า เป็ นไม้โพธิ์ ของพระพุท ธเจ้า โคตรมะ นิ ย มนํา มาแกะเป็ น
พระพุทธรู ป โดยเฉพาะกิ่งที่ยนื่ ไปทางทิศใต้หรื อทิศตะวันตก ซึ่งเรี ยกว่าทักษิณาสาขา และต้องเป็ น
กิ่ งหักเองจึ งจะถื อเป็ นไม้มงคล เพราะคนล้านนาเชื่ อว่าผูใ้ ดตัดม้างหรื อรานไม้สรี ก็เท่ากับม้าง
ศาสนาของพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ไปเกิดในยุคพระศรี อาริ ยเมตไตรย
ข้อห้ามดังกล่าวนี้ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะยังไม่สบายใจแก่ผกู ้ ระทํา ดังนั้นพระพุทธรู ปที่แกะด้วย
ไม้สรี จึงพบน้อยมาก เนื่องจากไม้สรี เป็ นไม้เนื้ออ่อนผุง่ายโดยเฉพาะกิ่งที่แห้งคาต้น ก็ยงิ่ ผุพงั เร็ วขึ้น
ซึ่ งพระพุทธรู ปไม้ที่แกะจากไม้สรี ส่วนมากเป็ นพระบัวเข็ม หรื อพระอุปคุต ศิลปะมอญลงรักชาด
หนาๆแล้วปิ ดทองทั้งองค์

209
ไม้ สะเลียม หรือไม้ สะเดา4
คนล้านนานิ ยมนําไม้เสลี ยมมาสร้ างพระพุทธรู ป เพราะเชื่ อกัน ว่า เป็ นไม้โพธิ์ ของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ และเป็ นไม้ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตรมะได้เคยมาจําพรรษาอยูโ่ คน
ต้นสะเลียมในพรรษาที่ 12 พระพุทธรู ปไม้สะเลียมที่มีชื่อเสี ยง คือพระเจ้าไม้สะเลียมหวาน ที่วดั
พระเจ้าสะเลียมหวาน อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน และอีกองค์หนึ่ งเช่นเดียวกัน ที่วดั พระธาตุศรี
จอมทองนอกจากนี้ ยงั มียงั มีพระเจ้าไม้ กอสะเลียม อีกสององค์ ที่วดั กอสะเลียม อําสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม่ *

ภาพที่ 125 วัดพระเจ้าเสลียมหวาน อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2484
ไม้ แก่นจันทร์ หรือไม้ จันทน์ หอม
พระพุทธรู ปไม้แก่ นจันทน์หรื อไม้จนั ทน์หอมนี้ พบน้อยมาก แต่ก็ยงั ปรากฏในกลุ่ม
จารึ กในเมื องเชี ยงใหม่ วัดดอกคํากล่าวไว้ " จ.ศ. ๑๑๗๖(พ.ศ. ๒๓๕๗) ปี จอ (ตาม) วิธีนับแบบ
กัมโพช (ตาม) ภาษาไทยว่ าปี กาบเส็ด เดือนกัตติกา เพ็ญ (ตามวิธีนับแบบ) มอญ วันศุกร์ (ตามวิธีนับ
แบบ) ไทยวันก่ าเหม้ า ศรั ทธาแสนเมืองมาเป็ นผู้ต้นคิด สร้ างพระพุทธรู ปเจ้ าองค์ นี้ ทําด้ วยแก่ นไม้
4

วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซาง, พระเจ้ าไม้ ล้านนา (เชียงใหม่: สุ ริวงค์บุค๊ เซนเตอร์, 2554), 69.
* เป็ นพระเจ้านัง่ ขัดสมาธิราบปางสมาธิ มี 2 องค์ ชาวบ้านกอสะเลียมนําไม้สะเลียมซึ่ง
เป็ นต้นไม้ประจําหมู่บา้ น ให้ช่างชาวเชียงแสนแกะ เมื่อปี พ.ศ. 2514 และอีกองค์เป็ นพระเจ้าอุม้
บาตร สู ง 1 เมตร 50 เซนติเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522
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จันทร์ ที่หอมมาก ร่ วมกับภรรยาที่รัก(พร้ อมทั้ง) ลูกชาย หญิง พ่ อแม่ พี่น้องทุกคน เพื่อเป็ นที่ไหว้
และบูชาสัหรั บมนุษย์ และเทวดาทัง้ หลาย
ด้ วยเดชบุญนี้ (ผู้) ข้ าอยากได้ สิ้งใด ขอให้ สัมฤทธิ์ผลตามความต้ องการปรารถนาทุกสิ่ง ทุก
อย่ าง ผู้ข้าขอถึงสุ ขทั้ง๓ขั้น มีนิพพานเจ้ าเป็ นขั้นสู งสุ ดเทอญ นิพฺพานปจฺจโยโหตุเมนิจฺจํ) (ขอให้
เป็ น) ดังนี้อย่ าให้ คลาดเลย”

(126)
ภาพที่ 126 พระพุทธรู ปไม้แก่นจันทร์วดั ดอกคํา
ภาพที่ 127 พระพุทธรู ปไม้แก่นจันทร์วดั ศรี โคมคํา

(127)

จารึ กฐานพระพุทธรู ปไม้ วัดศรี โคมคํา “ พุทธศักราช 2466 ตัวปี ค่ าไค้ เดือน 6 เพง วัด 4 มูล
สั ทธา พ่ อเจ้ าหลวงประเทศอุดรทิ ศ เจ้ าเป็ นเคล้ าพร้ อมด้ วยราชเทวี ปุตตา ปุตตี ชุผ้ ูชุคน ก็ได้ บวช
พระเจ้ าไม้ จันทน์ ไว้ คา้ํ ชูศาสนา พระเจ้ าตราบต่ อเท้ า 5000 พระวัสสา ขอเอาสิ ริธ สุข 3 ประการมีนิ
พาน เจ้ ายอดแด่ เทอะ ”
ความเชื่อเรื่ องพระพุทธรู ปไม้แก่นจันทน์น้ ี นอกจากเป็ นไม้ที่หายากแล้ว ยังปรากฏตํานาน
พระแก่ น จัน ทน์ ที่ ยื น ยัง ถึ ง ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อี ก ด้ว ย 5และเชื่ อ กัน ว่ า มี พ ระเจ้า ไม้แ ก่ น จัน ทร์ แ ดง

5

สงวน โชติสุขรัตน์, ประชุ มตํานานลานนาไทย (พระนคร: สํานักพิมพ์โอเดียน สโตร์
, 2515), 68-88.
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ประดิษฐานอยูใ่ นเจดียว์ ดั บุพพาราม อําเภอเมืองเชียงใหม่ และยังเชื่อว่า พระแก่นจันทน์องค์น้ ี เป็ น
องค์เดียงที่พระเจ้าปเสนธิโกศลสร้างขึ้นเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลอีกด้วย
ไม่ ก่ มุ
เป็ นไม้ผลัดใบยืนต้นขนาดกลางสู ง ๑๐–๒๕ เมตร ลักษณะคล้ายต้นก้ามปูแผ่พุ่มกว้าง
เปลือกต้นสี เทามีรูระบายอากาศสี ขาวอยู่ทวั่ ไปเนื้ อไม้สีขาวปนเหลืองมีเนื้ อละเอียด ซึ่ งจากรึ กวัด
ดอกคําทะเบียน 142 ได้กล่าวว่า จ.ศ. ๑๒๕๓(พ.ศ. ๒๔๓๔)

ปี ร้ ว งเหม้า เดื อ นยี่เ พ็ญ (ตามวิ ธี

นับแบบ) มอญ วันจันทร์ ขา้ พเจ้าหนานโพธาและนางคําดิบ สร้างพระพุทธรู ป(องค์น้ ี )ทําด้วยไม้กุม
(ข้าพเจ้าหนานโพธา)แกะสลัก(พระพุทธรู ป) เอง (สร้ าง)เพื่อคํ้าชู ศาสนา (ตราบ) ๕๐๐๐วัสสา
(ข้าพเจ้าสร้างพระพุทธรู ป) ร่ วมกับศรัทธาลูกหลานทุกคน สุ ทิมฺนวํ ตเมทานํ(๑๓๐) พุทฺธรู ปํ อุปาสิ กา
ทานํ อรหนฺ ตสาวกทานํ นิพฺพานปจฺจโยโหนฺ ตุเมนิจฺจ ํ

ภาพที่ 128 พระพุทธรู ป ไม้ก่มุ วัดดอกคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ไม้ ไผ่
หมายถึงไม้ตระกูลไผ่ทุกชนิ ด อาจเป็ นไม้สีสุก ไม้ซาง ไม้บงก็ได้ การสร้างพระเจ้าจากไม้
ไผ่ มีวิธีทาํ เช่นเดียวกับเครื่ องเขิน คือ ใช้ตอกสานเป็ นโครงสร้างแล้วใช้รักหรื อยางไม้ที่มีคุณสมบัติ
เดียวกัน ทาให้ทว่ั ก่อนลงรักปิ ดทอง พระเจ้าที่สร้างจากไม้ไผ่เท่าที่พบเห็นมักเป็ นพระเจ้าไม้ศิลปะ
สกุลช่ างไทขึนไทลื้อ ฉานหรื อพม่า มีทุกพุทธลักษณ์ ที่มีขนาดใหญ่นิยมประดับกระจกสวยงาม
ประดิษฐานตามวัดทั้งในตัวเมืองและเขตชนบทในเขตจังหวัดเชียงตุงประเทศพม่า แม้แต่ตามร้าน
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ขายวัตถุโบราณในเมืองเชียงใหม่ก็พบจํานวนมากเช่นกัน เจ้าของร้านเล่าว่าพระพุทธรู ปเหล่านี้ผา่ น
มาทางอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และกระจายไปในทุกส่ วน ทั้งเชียงใหม่ แม่สายเชียงราย ส่ วนหนึ่ง
ไปสู่ ตลาดนัดกรุ งเทพมหานคร ก่อนเดินทางไปสู่ ทวั่ ทุกมุมโลก
อนึ่งการสร้างพระเจ้าตามวิธีดงั กล่าวนี้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า พระชาโล ในวงการค้าวัตถุ
โบราณเรี ยกทับศัพท์ว่า Papier-mache สร้างโดยใช้ผา้ ชุบนํ้ารักพรอกโครงไม้ไผ่ หรื อหุ่ นดินเหนี ยว
หรื อขี้เลื่อย เมื่อพอกพอได้รูปร่ างแล้วจึงแต่งด้วยมุกหรื อสมุกที่ได้จากดิ นเหนี ยวแห้งบดละเอียด
หรื อผงใบลานผสมนํ้ารัก ก่อนปิ ดทอง เมื่อแห้งดีแล้วจะเจาะรู เอาหุ่ นดินออก ทําให้พระพุทธรู ปมี
นํ้าหนักเบา

ภาพที่ 129 พระเจ้าอินทร์สาน ที่สานโครงสร้างด้วยไม้ไผ่ หรื อหวาย ที่อาํ เภอท่าขี้เหล็ก ประเทศ
พม่า
พระเจ้าไม้ไผ่ที่มีชื่อเสี ยงนาม พระเจ้าอินทร์ สาน อายุประมาณ 700 ปี (องค์ แสงคํา,
สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2538)6 ซึ่ งเชื่ อกันว่าพระอินทร์ เป็ นผูส้ านพระเจ้าองค์น้ ี พุทธลักษณ์ประทับ
นัง่ ปางชํานะมาร หน้าตักกว้างประมาณ ๔ ศอก สานจากไม้ไผ่ท้ งั องค์ ลงรักปิ ดทอง ประดิษฐานอยู่
ที่ ว ดั เมื อ งนุ ง เขตเมื อ งขาก จัง หวัด เชี ย งตุ ง ประเทศพม่ า กล่ า วกัน ว่ า พระเจ้า ไม้อ งค์น้ ี มี ค วาม
ศักดิ์สิทธิ์มาก

6

วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซาง, พระเจ้ าไม้ ล้านนา (เชียงใหม่ : สุ ริวงค์บุค๊ เซนเตอร์, 2554), 73.
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นอกจากไม้ที่กล่าวมาแล้วนี้ ยังพบว่ามีไม้ชนิดอื่นๆอีก เช่น ไม้แก้ว (พิกุล) ไม้จาํ ปา ไม้
จําปี ไม้เดื่อปล่อง เดื่อเกลี้ยง ไม้ค้ าํ (ไม้ที่ใช้ค้ าํ ต้นโพธิ์ ) ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ซอ้ ไม้ขนุน พระเจ้าไม้
พม่าบางองค์แกะจากไม้สน ถึงแม้เวลาจะผ่านมาหลายปี ยังมียางสนไหลซึมออกมา
คติเกี่ยวกับไม้มงคลที่นาํ มาสร้างพระเจ้านั้น อาจเป็ นไปได้ที่รับความเชื่อมาจากไม้โพธิ์
คือไม้ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ประทับใต้ร่มไม้น้ นั ๆ เพื่อตรัสรู ้ในตํานานมูลศาสนาสํานวนล้านนา
7
ได้ก ล่ า วถึ ง ไม้ม หาโพธิ์ ของพระพุ ท ธเจ้า แต่ ล ะพระองค์ไ ว้ มี ไ ม้ต่ า งๆดัง ต่ อ ไปนี้ ไม้ก วาว
(ทองกวาว) ไม้แคฝอย ไม้ไร (อ่านไฮ คือต้นไทร มีอยู่หลายชนิ ด)ไม้สาลกัลยาณะไม้นาวกาน ไม้
บุนนาค ไม้ชะล่อ ไม้หมากเกลือ ไม้เดื่อกา ไม้จวง ไม้สะเลียม ไม้ซางคํา ไม้ประเหี ยง ไม้จมั ปา ไม้
ฝาง ไม้กรรณิ การ์ ไม้ดู่ลาย ไม้มะขามป้ อม ไม้ม่วงขาว ในส่ วนพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์น้ นั มีไม้มหา
โพธิ์ ดัง นี้ พระพุ ท ธเจ้า กกุ สัน ธะ ไม้นิ โ ครธ พระพุท ธเจ้า โคตมะ ไม้โพ พระพุท ธเจ้า ศรี อ ริ ย ะ
เมตไตรยไม้นาวกานหรื อไม้บุนนาค
มีพระเจ้าไม้บางองค์ที่สร้างจากไม้หลายชนิด เช่น พระเจ้าไม้บรรจุดวงชาตา เรี ยก พระ
ชาต๋ า (ชาตา) ฐานทําจากไม้ขนุ น องค์พระจากไม้มะเดื่ อ และยอดพระเมาลี ทําจากไม้มะม่วงคํา
(เป็ นพระเจ้าชาตาของพ่อหนานอินสม ธิโน, เก็บข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2539)
อาจารย์นิ ย ม สองสี โ ย นัก ปราชญ์ช าวน่ า น (สั ม ภาษณ์ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2544) ได้
กล่าวถึงไม้ที่ใช้สร้างพระสมฤทธิ์หรื อพระชาต๋ าว่า ใช้ไม้หลายชนิ ดประกอบกันเป็ นองค์พระ ข้อมูล
นี้ ได้จากคัมภีร์ใบลานวัดไผ่เหลือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่ าน เก็บความได้ดงั นี้ เอาไม้ เดื่อปล่ องมา
ตากแห้ งมาแกะเป็ นองค์ เอาไม้ พระญายอมาทํายอดเมาลี ไม้ เท้ าไม้ ทันทําแขนขวา ไม้ แก้ วไม้ มาทํา
แขนซ้ าย ไม้ ขนุนทําเป็ นแท่ น อีกตําราหนึ่ งเป็ นเอกสารพับสาของวัดพระธาตุชา้ งคํ้าวรวิหาร ต.ใน
เวียง อ.เมือง จ.น่ าน กล่าวถึงไม้ที่สร้างพระสมฤทธิ์ ไว้ดงั นี้ เอาไม้ เท้ า ไม้ ขนุน ไม้ บุนนาค ไม้ มะมา
ไม้ ทัน ไม้ สรี ไม้ พระญายอ แท่ นใช้ ไม้ เท้ า องค์ พระใช้ ไม้ ขนุน ใจใช้ ไม้ บุนนาค บ่ าทั้งสองใช้ ไม้ แก้ ว
พระหั ตถ์ ขวาใช้ ไม้ มะมา พระหั ตถ์ ซ้ายใช้ ไม้ ทัน พระเศียรใช้ ไม้ สรี ยอดพระเมาลีใช้ ไม้ พระญายอ 8
ไม้ที่นาํ มาสร้างพระเจ้า คงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ด้วยเห็นว่ามีไม้อยูห่ ลายชนิ ด และไม้
เหล่านั้นก็เป็ นไม้มงคลทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นนามมงคล หรื อมงคลตามที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่าง
7

บําเพ็ญ ระวิน (ปริ วรรต), ตํานานมูลศาสนา สํ านวนล้านนา, (เชียงใหม่ : ภาควิชา
ภาษาไทย คระมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538), 19-28.
8
นิยม สองสี โย, (ปริ วรรต), พระซะตา, คัมภีร์ใบลานวัดไผ่เหลือง ตําบลในเมือง
จังหวัดน่าน, และเอกสารพับสา วัดพระธาตุชา้ งคํ้า ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน, เมื่อปี
พ.ศ.2544 (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)
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เหมาะสม จากการสัมภาษณ์ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่หลายท่านที่กล่าวพ้องกันว่า ใช้ไม้อะไรก็ได้ ขอให้แกะง่าย
เท่านั้น พระเจ้าไม้บางองค์ไม่สามารถบอกได้ว่าแกะจากไม้อะไร ส่ วนในอานิ สงส์การสร้างพระเจ้า
ที่ปรากฏในเอกสารคัมภีร์ใบลาน ได้กล่าวถึงไม้ที่สร้างไว้อย่างกว้างๆ ว่าเป็ น ลําไม้ และที่เจาะจงชื่อ
ก็มีอยูพ่ ียงไม่กี่ชนิ ด จึงอาจกล่าวได้ว่าไม้ที่ใช้สร้างพระเจ้านั้น ขอให้เป็ นไม้มงคลและสามรถแกะ
เป็ นสารู ปพระเจ้าได้ง่ายก็พอ เพราะถ้าจุดประสงค์การสร้างดี ทุกอย่างก็เป็ นมงคลทั้งสิ้ น
เทคนิคการสร้ างและประดับตกแต่ งพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
เทคนิคการแกะสลัก
เทคนิคการสลักพระพุทธรู ปไม้น้ นั มีอยูห่ ลายเทคนิคโดยเทคนิคที่นิยมมากสุ ก คือ
1.สลักจากไม้ ท่อนเดียว ซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นขนาดเล็กไปถึงใหญ่ และพบทัว่ ไปในกลุ่ม
ล้านนาในยุคเมืองประเทศราชรัตนโกสิ นทร์ ถือได้วา่ เจอตั้งแต่ขนาด 1 นิ้ว จนถึง 280 เซนติเมตร

ภาพที่ 130 พระพุทธรู ปไม้ วัดนาคตหลวง

ภาพที่ 131 พระพุทธรู ปไม้ วัดดอกคํา

2. สลักจากไม้ สองชิ้น ชิ้นหนึ่ งเป็ นส่ วนฐานอีกชิ้นเป็ นส่ วนพระวรกาย โดยเทคนิ คนี้
มักจะเจอในกลุ่ มพระพุทธรู ปไม้เ มื องแพร่ เมื องน่ าน ซึ่ งมี เหตุผลบางประการในการสร้ างคื อ
ภายใต้ฐานที่แยกกันนั้นน่าจะใส่ พระธาตุซ่ ึงเป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้า นอกเหนื อจากการพุทธา
ภิเษกแล้วการใส่ พระธาตุเข้าไปเพื่อเป็ นการตกยํ้าการเป็ นพระพุทธเจ้าก็เป็ นได้ และนอกจากจะใส่
พระธาตุลงไปแล้วพบว่ามีช่องเล็กเพื่อใส่ ชะตาของผูส้ ร้างไว้โดยเขียนแผ่นทองแผ่นเงินใส่ เข้าไปใน
นั้น เพื่ อ สื บ ทอดพระพุ ท ธศาสนาและสื บ ชะตาของผูถ้ วายไปด้ว ย ดัง ตํา นานตํา ราการสร้ า ง
พระพุทธรู ปไม้ของล้านนา เมืองน่ าน ,สารานุ กรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนื อ เล่ม ๘ (๒๕๔๐. หน้า
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๔๒๔๙) กล่ าวว่า “ เอาแผ่ นเงินหนั ก ๑ บาท มาลงเป็ นดวงชะตาของผู้สร้ าง แล้ วเสกด้ วยคาถา
“หัวใจพระเจ้ า” ว่ า พุทโธ โพเธยยะ มุตโต โมเจยยัง ตินโนโตเรยยัง เสก ๔ ครั้ ง แล้ วจารึ กพุทธมงคง
คาถาล้ อมดวงชะตาแล้ วลงคาถาผูกจิต เพือ่ ให้ มีสติมั่นคงว่ า เสติมิ สัตตะ นิมัตตัง อนุพนั ทิตวา สัตติ
มา ปนิมะนะทัฬหัง ยะถากัมเททัฬหัง จิตตะ มะมะ เขียนล้ อมดวงชะตาแล้ วเสก ๔ ครั้ ง แล้ วจึง
ม้ วนแผ่ นเงินดวงชะตาใส่ ในโพรงช่ องอกพระพุทธรู ปให้ อยู่ตรงบริ เวณหัวใจหรื อใต้ ฐาน และอาจจะ
มีอย่ างอื่นใส่ ด้วย เช่ น แก้ วแหวนเงินทองก็ยิ่งดี แล้ วจึงปิ ดให้ สนิท แล้ วลงคาถา” หนังจัมมขันพระ
เจ้ า” แล้ วเอาคาถา โย สั นนิสินโน ลงแวดแล้ วจึงทาด้ วยนํ้ารั ก แล้ วจึงขัดแต่ งให้ เรี ยบ ลงรั กปิ ดทอง
เบิกบายพระพุ ทธรู ปที่สร้ างใหม่ นั้นเพื่อเอาไว้ บูชาเป็ นพระประจําชะตา ก็จัดวุฒิเจริ ญอยู่ดีมีสุข
แม้ นท้ านพญา คฤหัสถ์ นักบวช ชายหญิงทั้งหลาย หากสร้ างไว้ ก็วุฒิเจริ ญแก่ ตน ด้ วยเดชะสมบัติ
มั่นคง รุ่งเรื อง เมื่อตายไปจักได้ เกิดในสวรรค์ ชั้นฟ้ า และนิพพาน...”

(134)
(132)
(133)
ภาพที่ 132 วัดคัวะ (พุ่มมาลา) อําเภอท่าวังผา สร้างด้วยไม่สองชิ้น ซึ่งเล็กๆด้านหลังใส่ แผ่นซะตา
ของผูส้ ร้าง
ภาพที่ 133-134 วัดสู งแม่น อําเภอสู งเม่น จังหวัดแพร่ ปรากฏช่องใส่ พระธาตุในสมัยครู บากัญจนะ
3.สลักจากไม้ หลายชิ้น เป็ นเทคนิ คที่พบในกลุ่มเมืองแพร่ เมืองน่าน ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่มี
ความแตกต่างจากไปจากพระพุทธรู ปทัว่ ไป คือ ต่อแขนสองข้าง ต่อนิ้ว ต่อฐาน ซึ่งเทคนิ คนี้เรี ยกว่า
แสนแสว้ เป็ นเทคนิ คที่พบทัว่ ไปในกลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ด ที่จะนําแต่ละชิ้ นส่ วนมาประกอบกัน
แล้วใช้แสว้เป็ นตัวยึดระหว่างพระวรกายกันชิ้ นส่ วนพระกร พระรั ศมี พระโอษฐ์ ซึ่ งเมื่ อสังเกต
ใกล้ๆแล้วจะพบว่ามีร่องรองการยึดติดอยู่ โดยตํานานการสร้างพระพุทธรู ปเมืองน่านได้กล่าวว่าการ
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สร้างพระพุทธรู ปไม้ของจังหวัดน่ านให้นาํ ไม้มงคลหลายชนิ ดมาแกะเป็ นชิ้นส่ วนต่าง ๆ ขององค์
พระพุทธรู ปแล้วนํามาประกอบรวมกันเป็ นองค์พระพุทธรู ปเรี ยกว่า “พระสมฤทธิ์” ซึ่ งมีความหมาย
ว่า “พระที่ดลบันดาลให้ประสบความสําเร็ จ (สมฤทธิ์ ) ในสิ่ งที่ปรารถนา” เหตุที่พบว่ามีการสร้าง
พระพุทธรู ปไม้แสนแสว้เลียนแบบเทคนิ คสําฤทธิ์ นั้นผูศ้ ึกษาได้สันนิ ษฐานได้ว่า 1. เพื่อสอดคล้อง
กับตําราการสร้างที่กล่าวถึงการนําไม้หลายชนิ ดมาประกอบกัน ซึ่ งไม้แต่ละชนิ ดเป็ นไม้มงคล เมื่อ
สร้างถวายไปแล้วอาจจะได้รับอานิ สงส์มากกว่าการถวายจากไม้ชิ้นเดียวก็เป็ นได้ 2. อาจจะสร้าง
เลียนแบบพระพุทธรู ปสําริ ด ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในอดีตการสร้างพระพุทธรู ปสําริ ดนั้น
เป็ นเรื่ องของชนชั้นสู งคนธรรมดาไม่สามารถสร้างได้แต่ต่อมาอาจเกิ ดการขาดทรัพยากรในการ
สร้างอีกทั้งยังขาดกําลังทรัพย์เหตุผลบางอย่างอีกหลายประการ ทําให้สร้างได้แค่พระพุทธรู ปไม้ซ่ ึ ง
เป็ นวัส ดุ ที่ ห าง่ า ยในท้อ งถิ่ น ประกอบกับ มี ช่ า งที่ มีค วามชํา นาน โดยทํา พระพุท ธรู ป เลี ย นแบบ
พระพุทธรู ปสําริ ด โดยนําเอาชิ้นส่ วนมาประกอบกัน และใช้แซ่ในการยึดติด

(135)
(93)
(92)
ภาพที่ 135 พระพุทธรู ปไม้แสนแสว้ วัดพระหลวง มีการแยกสิ้ นส่วน พระกรสองข้าง พระกรรณ
พระโอษฐ์ ฐาน โดยมีแซ่เป็ นตัวยึดติด
ลายเส้น 92 – 93 พระพุทธรู ปแสนแสว้วดั พระหลวงพบว่ามีการต่อพระกรทั้งสองข้าง และฐาน
เท่านั้น
เทคนิคการลงรักปิ ดทองร่ องชาติ
พระพุ ท ธรู ปไม้ใ นล้า นนาส่ ว นมากมี ก ารตกแต่ ง ประดับ ประดาด้ว ยการลงรั ก
ปิ ดทองล่องชาด ประดับกระจกสี แกะสลักลวดลาย แต่ส่วนมากนิยมลงรักปิ ดทองล่องชาด บางองค์
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อาจลงรักเพียงอย่างเดียว หรื อลงรักแล้วก็ปิดทองคําเปลว การลงรักปิ ดทองล่องชาดนั้น แต่เดิมจะมี
ขั้นตอนอย่างไรไม่ปรากฏ จากการสอบถามจากผูร้ ู ้บางท่านในปัจจุบนั บอกขั้นตอนการทําดังนี้9
เมื่อแกะสลักพระพุทธรู ปไม้เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ถึงขั้นตอนการตกแต่งหรื อขั้นตอนการ
ขัดพระพุทธรู ปให้เรี ยบโดยใช้ใบไม้ที่มีเนื้อหยาบในการขัด
ซึ่งใบไม้ที่นาํ เอามาใช้ขดั นั้นเท่าที่
ทราบคือใบสักและใบหนอดเพราะว่าใบไม้ท้ งั สองนั้นมีความหยาบซึ่งทําให้เมื่อขัดไปแล้วอาจทํา
ให้วตั ถุน้ นั มีผวิ เรี ยบ
นํานํ้ารักหรื อยางรัก ที่ได้จากต้นรักซึ่งเป็ นต้นไม้ตระกูลมะม่วง โดยมี
เปลือกหนาซึ่งต้นไม้ชนิดนี้น้ นั มักขึ้นทัว่ ไปในดินแดนล้านนา รวมทั้งพม่า เมื่อเราต้องการที่จะได้
นํ้ารักมาตกแต่งพระพุทธรู ปนั้นจึงต้องมีการกรี ดต้นรักให้ยางรักไหลออกมา ซึ่งสี รักครั้งแรกที่ไหล
ออกมาจากต้นนั้นจะเป็ นสี ขาว และเมื่อถูกอากาศนานเข้าก็จะกลายเป็ นสี ดาํ ซึ่งคุณสมบัติของรักนั้น
คือมีความเหนียวซึ่งทนต่อสภาพดินฟ้ าอากาศได้เป็ นอย่างดี ป้ องกันแมลงที่จะมากันกินไม้ ช่วย
เคลือบวัตถุให้มีความคงทนอยูไ่ ด้นาน และช่วยประสานรอยแตกของไม้ ซึ่งเมื่อได้น้ าํ ยางรักมาแล้ว
ต้องนํายางรักมากรองเศษกิ่ง ไม้และเศษฝุ่ นละอองออกก่อน หลังจากนั้นก็นาํ มาทาบนวัตถุที่
ต้องการซึ่งการทานั้นจะทากี่ช้ นั ก็ได้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล บ้างทาหนึ่งชั้น บ้างทา
สองชั้น บ้างทาสามชั้นขึ้นไป
ใช้รักผสมกับชาด (คนล้านนาเรี ยกชาดว่า หาง) หรื อใช้ชาดเพียงอย่างเดียว ชาดนั้นถือ
ได้วา่ เป็ นแร่ ที่มีราคาค่อนข้างสูงและหายากมากในปัจจุบนั ซึ่งชาดเป็ นเพียงแร่ เดียวที่สามารถผสม
กับรักได้ ซึ่งชาดนั้นจะให้สีแดงสด ซึ่งในการนําชาดมาตกแต่งนั้นมักจะนํามาทาองค์พระพุทธรู ป
ในส่ วนที่เป็ นจีวร และฐานที่รองรับพระพุทธรู ป
เมื่อชาดและรักแห้งสนิทแล้วถึงขั้นตอนการปิ ดทองลงบนองค์พระพุทธรู ป โดยก่อนที่
จะมีการปิ ดทองนั้นได้นาํ รักกับสมุก (สมุก คือ เถ้าที่ได้จากการเผาใบลาน ใบตอง หญ้าคาหรื ออื่น ๆ
) ทาให้ทวั่ องค์ ปล่อยไว้ให้แห้งแล้วขัดให้เรี ยบ เอารักผสมกับชาดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยลงรักนํ้า
ใส (ได้จากการกรองรักด้วยกระดาษสา) ทาทิ้งไว้จนเกือบแห้ง จึงค่อยปิ ดทองคําเปลว ความงาม
ความประณี ตจึงอยูใ่ นส่ วนของการลงรักปิ ดทองล่องชาด คือ นอกจากจะทําให้องค์พระสวยงามแล้ว
ยังช่วยรักษาเนื้อไม้ให้ทนทานอีกด้วย
9

สายันต์ ไพรชาญจิตร์, รายงานการวิจัย การศึกษาเพือ่ การอนุรักษ์ และฟื้ นฟูประเพณี

การทําบุญด้ วยการสร้ างพระพุทธรูปไม้ ในจังหวัดน่ าน (กรุ งเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2545), 17.
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เทคนิ คการประดับตกแต่งนั้นค่อนข้างมีหลายเทคนิ คที่เหมือนกันและแตกต่างกันไป
โดยเทคนิ คที่นิยมมากคือ ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐานมีอยู่จาํ นวน 606 องค์ ปิ ดทองในส่ วนองค์ฐาน
ด้านหน้าปิ ดทอง ฐานด้านหลังทาชาด 255 องค์ ปิ ดทองในส่ วนองค์ฐานด้านหน้าปิ ดทอง ฐาน
ด้านหลังทารัก 105 องค์ ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด 480 องค์ ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทา
รัก 208 องค์ ทารักอย่างเดียว 31 องค์ ปิ ดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด 34 องค์ ทารักทั้งองค์ ฐานทา
รักสลับชาด 2 องค์ ปิ ดทองทั้งองค์สลับชาด 2 องค์ ทารักในส่ วนองค์ฐานปิ ดทอง 1 องค์ ทาชาดทั้ง
องค์ 1 องค์ ทาสี ทบั 41 องค์ ทาสี พระวรกายสี ขาว จีวรสี เหลือง 13 องค์ ทาสี พระวรกายสี ขาว จีวรสี
นํ้าตาล 7 องค์ ทาสี ทองส่ วนจีวรฐานทารัก 3 องค์ ทาสี ทองส่ วนจีวรฐานทาชาด 2 องค์ และไม่มีการ
ลงรักปิ ดทอง 1 องค์
เทคนิคการปิ ดทองร่ องชาติในล้านนาพบว่ามีอยู่ 4 เทคนิค คือ 1. ลงรักปิ ดทองทั้งองค์
2. ลงรักแล้วปิ ดทองในส่ วนองค์ฐานทางชาดหรื อทารัก 3.ทารักทั้งองค์ 4 .ปิ ดทองในส่ วนพระ
วรกาย จีวรทาชาด
1. ลงรักปิ ดทองทั้งองค์
เป็ นเทคนิคที่นิยมมากในล้านนา แสดงถึงฐานนะทางสังคมของผูถ้ วาย ซึ่งขั้นตอนการ
ประดับตกแต่งนั้นมักจะทารักลงไปก่อนแล้ว อาจจะมีการทาชาดหรื อปิ ดทองไปเลยก็ได้ ซึ่งการปิ ด
ทองนั้นสันนิษฐานได้วา่ น่าขึ้นอยูก่ บั กําลังทรัพย์ของผูถ้ วาย

ภาพที่ 136 เทคนิคลงรักปิ ดทอง วัดนํ้าล้อม อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
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2. ลงรักแล้วปิ ดทองในส่ วนองค์ ฐานทางชาดหรือทารัก
เป็ นเทคนิคที่พบได้ทว่ั ไปในล้านนาซึ่งขึ้นตอนเหมือนกับเทคนิคแรก คือ ลงรักปิ ดทอง
ฐานทางด้วยชาด หรื อลงรักปิ ดทอง ฐานทาด้วยรัก ซึ่งถือได้วา่ เทคนิคนี้ค่อนข้างที่จะมีการเล่นสี
ระหว่างสี ทอง กับสี แดงของรัก และสี ทองกับสี ดาํ ของรัก ในขณะเดียวกันก็มีการทําลวดลายติด
บริ เวณฐานที่เป็ นรู ปสาวก ลายพรรณพฤกษา ลายขาสิ งห์กนก เพื่อให้เกิดความสวยงามในองค์พระ
ปฏิมา

ภาพที่ 137 วัดดอกคํา อําเภอเมือง จังกวัดเชียงใหม่ ภาพที่ 138 วัดป่ าตันหลวง อําเภอแม่ทะ
จังหวัดลําปาง
3. ทารักทั้งองค์
เทคนิ คนี้ เจอน้อยมากในกลุ่มพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา เนื่ องจากคงไม่เป็ นที่นิยมมากนัก
ซึ่งสันนิษฐานได้วา่ ผูถ้ วายนั้นอาจจะไม่มีเงินทองและไม่มีฐานนะทางสังคมเป็ นจึงมีการการทําเพียง
เท่านี้ แต่การถวายนั้นถึงแม้จะเป็ นทองหรื อไม่เป็ นทอง ผูถ้ วายก็จะได้รับอานิ สงส์นานับประการ
เหมือนกัน

ภาพที่ 139 ลงรักทั้งองค์ วัดนาคตหลวง อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
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4. ปิ ดทองในส่ วนพระวรกาย จีวรทาชาด
เทคนิคนี้จะนิยมในกลุ่มเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูนแพร่ น่าน ซึ่งจะมีข้ นั ตอนในการทําคือ
ลงรักทั้งองค์จนถึงฐาน ทาชาดทับ แล้วขั้นตอนสุ ดท้ายจะเป็ นทองในส่วนพระวรกาย พระหัตถ์ พระ
พักตร์ และพระบาท

ภาพที่ 140 ปิ ดทองในส่ วนพระวรกาย จีวรทาชาด วัดคัวะ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ลวดลายประดับตกแต่ ง
ลวดลายประดับตกแต่งพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนานั้นถือได้ว่าค่อนข้างมีลกั ษณะเฉพาะตัว
และมีความหลากลายในการทํา ลวดลายต่างๆที่ปรากฏบนฐานนั้นมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่
ความถนัดในแต่ละคน ซึ่งจากการสํารวจพบว่า มีอยูห่ ลายเทคนิคเช่น
1. เทคนิ ค รั กสมุก คือนําเอารั กไปผสมกับขี้เถ้าใบไม้ แล้วนําปั้ น เราจะเรี ยกว่า “รั ก
สมุก ” ทําลวดลายกลี บบัว ควํ่าบัวหงาย นิ ย มมากในกลุ่ ม เชี ยงใหม่ ลําปาง ลําพูน น่ าน ที่ น่าจะ
เลียนแบบบัวฐานแท่นแก้วพระประธานในวิหารที่นิยมมากในยุคคลาสสิ คในล้านนา นอกจากนั้น
แล้วพบว่ามีการปั้นรักสมุกเป็ นลายดอกไม้สี่กลีบ ลายเครื อเถาตรงบริ เวณสังฆาฏิ ที่นิยมมากในกลุ่ม
พระพุทธรู ปเชียงตุงแต่ค่อนข้างจะพบน้อย แต่ก็เป็ นสิ่ งยืนยันถึงความชํานาญในการสร้างสรรค์เป็ น
อย่างดี
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ภาพที่ 141 วัดปงสนุกเหนือ

ภาพที่ 142 พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง พิพิธภัณฑ์น่าน

2. เทคนิคลงรักปิ ดทอง เป็ นเทคนิคที่นิยมอีกเทคนิคหนึ่ งในล้านนา โดยการทารักบางๆใน
ส่ วนที่ตอ้ งการให้ทองคําเปลวติดเพื่อให้เกิดภาพ แล้วนําแผ่นทองคําเปลวมาปิ ด ทิ้งไว้ให้ยางรักแห้ง
แล้วเช็ดส่ วนทองคําที่เกินมาออกมา ลวดลายก็จะปรากฏ โดยภาพที่ได้จากเทคนิ คลงรักปิ ดทองมักมี
รายละเอียดไม่มากนัก ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นภาพโครงสร้างหลักๆ า ซึ่ งมักใช้เทคนิ คการฮายลาย(ขูด
ลาย) คือเทคนิ คที่ปิดทองลงไปก่อนแล้วใช้ของมีคมทําให้เป็ นลวดลาย ซึ่ งเทคนิ คนี้ จะพบในกลุ่ม
พระพุทธรู ปไม้ลาํ ปาง โดยเฉพาะในกลุ่มอําเภอแม่ทะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความสื บเนื่องของงานช่างและความชํานาญในการทํา พบว่ามีการทําค่อนข้างประณี ตสวยงาม

ภาพที่ 143 ภาพลงรักปิ ดทองตรงบริ เวณฐานบัวควํ่าด้านล่าง เป็ นรู ปสาวก 3 องค์พนมมือคัน่ ด้วย ตะ
ลาปัต โดยรอบองค์สาวกจะมีดอกไม้ตกลงมาเกือบเต็มพื้นที่
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ภาพที่ 144
ลายเส้นที่ 94
เทคนิคลงรัก ทาชาด ปิ ดทอง เป็ นรู ปสาวก 2 องค์กาํ ลังนัง่ พนมมือถือดอกไม้ไหว้พระพุทธเจ้า ตรง
กลางของสาวงทั้งสอง เป็ นพานเครื่ องสักการะล้านนาหรื อเรี ยกว่าหมากสุ่ มหมากเบ็ง ที่ชาวล้านนา
ในอดีตมักนิ ยมยมถวายให้กยั เจ้านายชั้นสู งเพื่อแสดงถึงความเคารพอย่างสู ง ส่ วนด้านบนก่อนที่จะ
ถึงองค์พระจะทําเป็ นลายเฆฆไหลที่แสดงถึงสวรรค์ช้ นั ฟ้ าอันเป็ นที่ประทับของพระพุทธเจ้า
3.เทคนิคแกะสลัก เป็ นเทคนิ คที่พบได้ทวั่ ไปในกลุ่มฐานพระพุทธรู ปรู ปไม้ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะสลักเป็ นฐานบัวควํ่าบัวหงาย ฐานผ้าทิพย์แบบรัตนโกสิ นทร์ ลายเครื อเถา ลายกนกพบใน
กลุ่มพระพุทธรู ปเมืองน่าน และลายดอกไม้สี่กลีบ

ภาพที่ 145 ลวดลายกนกหรื อลายไทย

ลายเส้นที่ 95 ลวดลายกนกหรื อลายไทย
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ลายแกะสลักฐานผ้าทิพย์ที่ชายทั้งสองข้างสลักเป็ นลายกนกแบบภาคกลาง
การสลักค่อนข้าง
ละเอียดตั้งแต่ตน้ ถึงปลาย ซึ่งช่างน่าจะมีความชํานาญในการแกะสลัก พบที่วดั คัวะ อําเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน

ภาพที่ 146 ลายเครื อเถาว์
ภาพที่ 147 ลายเครื อเถาว์
ลักษณะการแกะลายนี้จะควักเอาส่ วนที่ไม่เป็ นลายลึกลงไป ปล่อยให้ส่วนที่มีลายนูนขึ้น ซึ่ง
มักจะสลักในส่ วนฐานด้านหน้า ลายนี้ เรี ยกว่าลายเครื อเถา ที่มีลกั ษณะที่เป็ นเถาที่เกี่ยวกันไปมาซึ่ ง
ใกล้เคียงกับลายพรรณพฤกษา
4.เทคนิคการประดับกระจกจืน (แก้ วจืน) เทคนิ คนี้ พบว่ามักใช้ร่วมกับเทคนิ คปั้ นรัก
กระแหนะ โดยในขั้นตอนแรกจะนํากระจกจืนสี ต่างๆมาตัดตามรู ปร่ างที่ตอ้ งการ ซึ่ งพบว่ามักจะ
ประดับกระจกจืนในส่ วนของเกสรดอกบัวและกลีบบัว ต่อจากนั้นใช้ยบางรักประสานให้กระจกจืน
ติดกับผิวไม้ ในขั้นตอนที่สองเป็ นเทคนิ คปั้ นรักกระแหนะโดยจะนํายางรักมาผสมกับผงของวัตถุที่
ป่ นละเอียดคล้ายแป้ ง ซึ่ งเรี ยกกรรมวิธีน้ ี ว่าสมุก จากนั้นก็นาํ รักกระแหนะมาปั้ นประดับกระจกจืน
เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็ นการหุ ้มขอบกระจกจืนไปด้วย โดยงานประดับกระจกจืนที่ฐาน
พระพุทธรู ปไม้จะทําให้เกิดความแวววาว สะท้อนแสงเมื่อมีการนําสี หลากหลายมารวมกันย่อมเกิด
ความสวยงาม สันนิษฐานว่าการประดับกระจกจืนที่ฐานของพระพุทธรู ป น่าจะหมายถึงแท่นแก้ว ที่
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ประดับประดาไปด้วยแก้วเจ็ดประการอันเป็ นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า10ซึ่ งเทคนิ คนี้ มกั
พบในกลุม้ ฐานพระพุทธรู ปในกลุ่มลําปาง เชียงใหม

ภาพที่ 148 การประดับกระจกจืน
ภาพที่ 149 การประดับกระจกจืน
เทคนิคการประดับกระจกจืนเป็ นเทคนิคที่นิยมมากในกลุ่มฐานพระพุทธรู ปใน จังหวัดเชียงใหม่
ลําปาง ลําพูน โดยจะติดกระจกจืนไว้ก่อนแล้วปั้นรักกระแหนะเป็ นกลับบัว
5.เทคนิคประดับแก้ วโป่ งข่ าม (หินควอตซ์ ใส) เป็ นเทคนิ คที่นาํ หิ นมีค่ามาประดับตกแต่ง
โดยมักจะนํามาฟั งบนพื้นผิวไม้โดยเจาะเป็ นช่องเข้าไปแล้วนําหิ นควอตซ์ใสประดับลงไปซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะพบตรงบริ เวณฐานพระพุทธรู ปมักจะเป็ นเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางฐานพบในกลุ่มเชียงใหม่
ลําปาง และประดับตรงพระเมาลีหรื อพระรั ศมีเป็ นเทคนิ คที่มีลกั ษณะค่อนข้างเฉพาะตัวในกลุ่ม
อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง และไม่เจอกลุ่มไหนในล้านนา ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นลักษณะเด่นในเรื่ องของ
เทคนิคและความนิยมยมในช่วงเวลานั้น

10

เมธี เมธาสิ ทธิ์ สุ ขสําเร็ จ, รายงานการวิจยั ศิลปกรรมท้ องถิ่นทางพระพุทธศาสนา

ในเขตอําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง (เชียงใหม่ : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 55.
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ภาพที่ 150 เทคนิคการประดับควอตซ์ ตรงพระรัศมี พบที่วดั ป่ าตัน ซึ่งจะมีการเจาะพระเศียรลงไป
ก่อนแล้วนําแก้วใส่ ใส่ เข้าไปแล้วประสานด้วยยางรักทําให้วสั ดุสองชิ้นนี้ติดกัน
การวิเคราะห์ จําแนก รู ปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
จากข้อมูลภาคสนามพบพระพุทธรู ปไม้จาํ นวน 1989 องค์ ปางมารวิชยั 1825 องค์ ปาง
สมาธิ 29 องค์ ปางไสยาสน์ 25 ปางห้ามญาติ 11 องค์ ปางเปิ ดโลก 89 องค์ ปางรําพึง 1 องค์ ปาง
ห้ามแก่นจันทร์ 6 องค์ ปางประธานอภัย 2 องค์ ปางห้ามสมุทร 1 องค์ ผูศ้ ึกษาได้ใช้วิธีการจําแนก
รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้

ตามอิทธิพลที่ปรากฏอยูใ่ นพุทธลักษณะที่ปรากฏในกลุ่มพระพุทธรู ปที่

สร้างด้วยวัสดุที่เป็ นโลหะสําริ ด

ไม้ และพระพุทธรู ปก่ออิฐถือปูน

โดยเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม

พระพุทธรู ปสําริ ดล้านนา (กลุ่มเชียงแสน) กลุ่มพระพุทธรู ปของกลุ่มไทลื้อ กลุ่มพระพุทธรู ปล้าน
ช้าง กลุ่มพระพุทธรู ปพม่า แบบมัณฑะเลย์ และกลุ่มอิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ ที่ส่งอิทธิพลให้กบั การ
สร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาอย่างแพร่ หลาย ซึ่งจําแนกได้ 8กลุ่มอิทธิพลด้วยกันคือ
กลุ่มที่ 1 อิทธิพลพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ หนึ่ง
รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้อิทธิ พระสิ งห์ลา้ นนา ที่สมั พันธ์กบั พระสิ หิงค์ที่เข้ามายังล้านนา11 ที่ปรากฏ
บนพุทธปฏิมาที่สร้างด้วยวัสดุที่เป็ นไม้ ที่วดั ทรายมูลพม่า จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มที่ 1.1) ไม่ปรากฏ
ปี ที่สร้าง ถือว่าเป็ นลักษณะลักษณะพิเศษที่ปรากฏในช่วงล้านนายุค “เจ้าเจ็ดตน” หลังจากที่รูปแบบ
พระสิ งห์น้ ีได้หายไปในช่วงที่ลา้ นนาตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่า ทําให้งานช่างได้ขาดการสื บเนื่อง แต่

11

พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก (กรุ งเทพฯ : คลังวิทยา, 2507), 344.
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พระพุทธรู ปองค์น้ ีเป็ นสิ่ งที่ยนื ยันได้วา่ เป็ นรู ปแบบที่น่าจะตกค้างจากการที่อิทธิพลพระพุทธรู ป
เชียงสนสิ งห์ 1 อยู่
มีพทุ ธลักษณะประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร ครองจีวรห่ มเฉียง พระวรกายอวบอ้วน พระ
อังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก สังฆาฏิส้ นั เหนือพระถันปลายตัดตรง พระพักตร์กลมรี พระรัศมีเป็ น
ดอกบัวตูมซึ่งลักษณะที่ใกล้เคียงกับศิลปะปาละผ่านมายังพุกาม12
แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
พระพุทธรู ปสิ งห์1 สําริ ดก็พบว่า กลุ่มที่ทาํ ด้วยไม้โดยภาพรวมแล้วเป็ นรู ปแบบที่นิยมในล้านนายุค
ต้น แต่ความแตกต่างของกลุ่มนี้ ที่ปรกติแล้วมักจะทําปางมารวิชยั สังฆาฏิส้ นั ปลายสังฆาฏิเป็ นเขี้ยว
ตะขาบ แต่พระพุทธรู ปไม้จะเป็ นปางสมาธิ สังฆาฏิปลายตัดตรง ซึ่งไม่พบในกลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ด
เลย สันนิษฐานได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างด้วยช่างพื้นบ้าน ในช่วงเวลาพุทธศตวรรษที่ 24
เพราะว่าถ้าสร้างในยุคราชวงศ์มงั รายแล้วพุทธลักษณะก็น่าจะมีความใกล้เคียงกับพระสําริ ด แต่เมื่อ
พิจารณาดูแล้วถึงแม้จะมีความใกล้เคียงกันแต่ลกั ษณะการแสดงปางนั้นค่อนข้างจะมีความแตกต่าง
ซึ่งจะไม่พบในกลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ดเลย

(96)
( 151)
ลายเส้นที่ 96 วัดทรายมูลพม่า(ไม้)
ภาพที่ 151 พระพุทธรู ปสําริ ดล้านนา ขุดพบที่เมืองเชียงแสน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
อาจกล่าวได้วา่ อิทธิพลนี้น่าจะเป็ นสิ่ งที่ตกค้างมาจากสมัยโบราณมากว่าที่อาจจะไม่ได้
รับมาโดยตรง เนื่องจากพระพุทธรู ปในกลุ่มมีขาดการสื บเนื่องมานาน ซึ่งอาจเป็ นเพราะผูส้ ร้าง
น่าจะเคยเห็นหรื อศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มพระสิ งห์มาแล้ว แต่ช่างน่าจะยังไม่เข้าใจองค์ประกอบที่แท้จริ ง
12

สันติ เล็กสุ ขมุ , ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญไชยล้านนา (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เมือง

โบราณ, 2538), 205.
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ทําให้พทุ ธลักษณะที่ออกมานั้นค่อนข้างจะมีความเป็ นพื้นบ้าน
ของการนัง่ ขัดสมาธิเพชร

ที่ผสมกับอิทธิพลพระสิ งห์ในรู ป

กลุ่มที่ 2 อิทธิพลพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ สอง ( กลุ่มอิทธิพลสุ โขทัย)
พระพุทธรู ปกลุ่มนี้ ได้แก่พระพุทธรู ปที่แสดงลักษณะอิทธิพลศิลปะสุ โขทัย ซึ่งเรี ยงว่า
กลุ่ม เชียงแสนสิ งห์ 2 โดยให้ขอ้ สังเกตที่แสดงออกมาเป็ นพุทธลักษณะ ที่ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ
พระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็ นเปลว และสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี ปลายเขี้ยว
ตะขาบ 13 ถึงแม้วา่ เป็ นงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสายวิวฒั นาการกลุ่มอิทธิพลสุ โขทัย14 ถึงแม้วา่
กลุ่มพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนานั้นไม่อยูร่ ่ วมสมัยกับอิทธิพลสุ โขทัย ที่เข้ามายังล้านนาตั้งแต่ พุทธ
ศตวรรษที่ 19-20 แต่กย็ งั คงปรากฏอิทธิพลในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 พระพุทธรู ปกลุ่มนี้เป็ น
รู ปแบบที่แพร่ หลายและเหลือหลักฐานมากที่สุดในกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงแสนเท่าที่พบในขณะนี้
โดยมักจะเจอในกลุ่มพระพุทธรู ปไม้กลุ่มลําปาง จะเห็นได้กว่ากลุ่มที่ 2.1, 2.2, 2.3

(97)
(152)
ลายเส้ นที่ 97 พระพุทธรู ปไม้ วดั บ้ านหลุก แบบที่ 2.6 (อิทธิพลสุ โขทัย)
ภาพที่ 152 พระพุทธรู ปสํ าริด วัดพระเจ้ าเหลือ้ มอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
13

ศักดิ์ชยั สายสิ งห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน, วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่ วมกับงาน
โบราณคดี และเอกสารทางประวัติศาสตร์, (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2551), 176.
14
A.B. Griswold, Dated Buddha Images…., p. 41 . และ Jean Boisselier, La
Sculpture en Thailande…., p.197.
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เป็ นรู ปแบบที่ได้คลี่คลายมาจากพระพุทธรู ปสิ งห์หนึ่ง คือพระพักตร์ยงั คงอวบอ้วน
เกือบจะเป็ นวงรี พระหนุเป็ นปม แต่ พระเกศาเม็ดค่อนข้างใหญ่ แต่กไ็ ด้ผสมผสานความเป็ น
สุ โขทัย ที่มีรัศมีเป็ นเปลวปลายตวัดสองครั้ง สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี แต่สงั เกตได้วา่ การครองจีวร
นั้นมีการทําผิดตําแหน่ง เพราะโดยปรกติแล้ว มักจะพาดผ่านบ่าซ้ายลงมาบั้นพระองค์ดา้ นขวา ถือ
ได้วา่ ผิดองค์ประกอบที่เจอเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ดที่ปรากฏอิทธิพลสุ โขทัย ที่
แสดงให้เห็นถึงความที่ไม่เข้าใจองค์ที่มีมาก่อนหน้านั้นประกอบ ต่อมาใน กลุ่ม 2.4, 2.5, 2.6 ได้มี
พัฒนาการพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์ กลายเป็ นกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์สองอย่างแท้แท้จริ ง
ดังตัวอย่างพระพุทธรู ปไม้วดั บ้านหลุก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง กลุ่มที่ 2.6 ไม่ปรากฏปี ที่สร้าง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ พระพุทธรู ปสําริ ด วัดพระเจ้าเหลื้อม (ภาพที่ ) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลสุ โขทัย
ย่างแท้จริ ง คือ ประทับนัง่ ขัดสมาธิราบบนฐานบัวเรี ยบมีการแกะสลักฐานด้านบนลายหน้ากระดาน
เป็ นกลับบัวรอบฐาน ปางมารวิชยั พระวรกายผอมเพรี ยว พระอังสาผายไม่มาก บั้นพระองค์เล็ก ชาย
สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี พระศอเป็ นริ้ วสามเส้น พระพักตร์รีไข่ ไร่ พระศกวาดเป็ นมุมแหลมเหนือ
พระนลาฏ พระโขนงโก่ง พระเนตรเหลือมตํ่า พระนาสิ กโด่งพระเนตรเหลือบตํ่า พระโอษฐ์ยมิ้ หยัก
เกือบเป็ นเส้นตรง พระเกศาแหลม และพระรัศมีเป็ นเปลวสูง ซึ่งเป็ นแบบที่พบในกลุ่มพระพุทธรู ป
แบบสุ โขทัย (หรื อ กุล่มเชียงแสนสิ งห์สอง) ต่อมาพระพุทธรู ปไม้ได้มีพฒั นาการที่เปลี่ยนจาก
สุ โขทัยกลายมาเป็ นแบบที่คอ่ นข้างจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวมีความหลากหลายทางด้านรู ปแบบ จะ
เห็นได้ในกลุ่ม ที่ 2.7( วัดบ้านหลุก พ.ศ. 2382 ) ยังคงมีลกั ษณะเป็ นแบบสุ โขทัยอยู่ พระวรกายผอม
เพรี ยว สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี แต่พระพักตร์ พระหนุเป็ นปม และพระรัศมีกย็ งั คงผสมกันระหว่าง
พระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์หนึ่ง กับเชียงแสนสิ งห์สอง ทําให้พระพุทธรู ปองค์น้ ีค่อนข้างมีลกั ษณะที่
เฉพาะตัว
อาจกล่าวได้วา่ รู ปแบบของพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์สอง ที่รับอิทธิ พลสุ โขทัย ที่พบ
อยูใ่ นกลุ่มลําปางทั้งหมด ผูศ้ ึกษาสันนิษฐานได้วา่ กลุ่มพระพุทธรู ปไม้ลาํ ปางที่รับอิทธิพลการสร้าง
มาจากพระพุทธรู ปสําริ ดล้านนา
ถึงแม้จารึ กค่อนข้างที่จะกล่าวถึงอายุวา่ มีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ที่ในช่วงนี้ไม่มีอิทธิพลจากสุ โขทัยปรากฏในล้านนาเลย ทําให้เกิดการสันนิษฐานถึง
การเกิดขึ้นของพระพุทธรู ปไม้ที่มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์ 2 อยูส่ อง
ประการ คือ
1.ผูส้ ร้างอาจจะเคยเห็นพระพุทธรู ปสําริ ดล้านนาแล้วจึงนํามาสร้าง เนื่องจากลําปาง
ถึงแม้วา่ ตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าเมืองนี้ไม่ได้ร้างกลับมีคนอยู่ ทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้วา่ จะมีการกวาด
อําเภอแม่ทะ ในภายหลังก็ตาม แต่เมืองนี้กย็ งั คงรักษาภูมิปัญญาช่าง มี
ต้องกลุ่มไทลื้อมาไว้ที่
การสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ ให้กบั วัดวาอารามอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะกลุ่มวัดพระธาตุลาํ ปาง ที่มีการ
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สร้างพระพุทธรู ป สําริ ดถวายให้กบั วัดตลอดเวลา ซึ่งถือว่าลําปางยังคงมีช่างที่มีความชํานาญในเรื่ อง
ของการสร้างพระพุทธรู ปสําริ ดอยู่
2.ผูส้ ร้างอาจจะเป็ นช่างหล่อพระพุทธรู ปสําริ ดมาก่อน
เพราะว่าผูท้ ี่มีความชํานาญ
เท่านั้นจะสามารถผลิตงานออกมาให้มีพทุ ธลักษณะที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ท้ งั ทางด้านรู ปแบบ
เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันกับพระพุทธรู ปสําริ ดล้านนาที่รับอิทธิพลสุ โขทัยเป็ นอย่างมาก แต่
เนื่องด้วยจากการขาดแคลนวัสดุที่เป็ นโลหะ ไม้กน็ ่าจะเป็ นทางเลือกที่สาํ คัญที่ในการสร้างประกอบ
กับ ผสมผสานกับความเชื่อของอานิสงส์ที่สร้าง ที่จะได้รับนานัปการ มากกว่าพระพุทธรู ปสําริ ด

ภาพที่ 153
ลายเส้นที่ 98
พระพุทธรู ปไม้แก่นจันทร์วดั ป่ าตันหลวง อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง กลุ่มพระพุทธรู ปเชียงแสน
สิ งห์สอง อิทธิ พลสุ โขทัย แบบที่ 2.4
ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ พระพุทธรู ปในกลุ่มที่ 2 นี้ ช่างค่อนข้างจะมีความชํานาญ
ในการสร้าง ซึ่งอาจจะเป็ นช่างที่เคยหล่อสําริ ดมาก่อนก็เป็ นได้ แต่เมื่อบ้านเมืองอยูใ่ นสภาวะ
สงคราม โลหะก็ถือได้วา่ เป็ นวัสดุที่ค่อนข้างหายาก และต้องใช้กรรมวิธีการผลิตค่อนข้างซับซ้อน
ไม้กค็ งเป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบตัวแล้วเป็ นทางเลือกที่จะนํามาสร้างแทนทีสาํ ริ ด เนื่องจากมีความชํานานใน
ด้านการแกะสลักอยูแ่ ล้ว
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กลุ่มที่ 3 อิทธิพลพระเจ้ าไทลือ้
พระพุทธรู ปกลุ่มนี้จดั ได้วา่ เป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว และมีความใกล้เคียงกับกลุ่ม
พระพุทธรู ปสายไทลื้อ โดยผูศ้ ึกษาได้เรี ยกรู ปแบบกลุ่มนี้วา่ “อิทธิพลพระพุทธรู ปไทลื้อ” เป็ นกลุ่ม
อิทธิพลที่เจอในกลุ่มเมืองต่างๆในรัฐฉาน ประเทศพม่า และในสิ บสองปั นนา เมื่อมีการเปรี ยบเทียบ
ทําให้มีการจัดกลุ่มรู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ในกลุ่มนี้มกั มีลกั ษณะร่ วมกันคือ “ พระกรรณแผ่ออก
ด้านข้างหรื อกลุ่มหูกาง ” เหตุที่เจอพระพุทธรู ปกลุ่มนี้แพร่ หลายทัว่ ไปในล้านนา จะพบว่าใน “ยุค
เก็บผักใส่ ซา้ เก็บข้าใส่ เมือง” ได้มีการกวาดต้อนกลุ่มคนจากที่ต่างๆไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มคนในลุ่มแม่น้ าํ
คง ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2341-2344 ต่อมาเริ่ มตีเมืองเชียงตุงสําเร็ จ จึงตัดกําลังพม่าที่โอบล้อมเมือง
เชียงแสนลง ต่อมาได้ตีเมืองเชียงแสนสําเร็ จใน ปี พ.ศ. 2347 ซึ่งเกิดจากความร่ วมมือระหว่าง
กองทัพเมืองเชียงใหม่ ลําปาง เวียง จันทน์ กรุ งเทพฯ ซึ่งกลุ่มคนในเมืองเชียงแสนได้มีการจัดสรร
แบ่งคนกลุ่มเมืองเชียงแสน ให้กบั เจ้าเมืองต่างๆ เมื่อชัยชนะที่เชียงแสน พระเจ้ากาวิละได้กวาดต้อน
กลุ่มคนในเขตรัฐฉานตั้งแต่ ปี 2348 เมืองยอง เมืองยู ้ เมืองหลวย เมืองเชียงตุง เมืองขาง เมืองวะ
เมืองลวง เป็ นการเทครัวลงมาครั้งใหญ่นบั ว่าได้รับพลเมืองอย่างมากมาย และครั้งสุ ดท้ายใน ปี พ.ศ.
2356 ได้กวดต้อน เชียงตุง เมืองยอง15 และเมืองในเขตแม่น้ าํ คง ทําให้ลา้ นนาเริ่ มมีความมัน่ คงมาก
ขึ้น
บทบาทการกวดต้อนคนไม่ใช่มีในสมัยพรเจ้ากาวิละและกลุ่มเจ้าเจ็ดตน แม้วา่ พระเจ้า
กาวิละจะเด่นชัดมาก แต่เมื่อพิจารณาถึงเขตล้านนาด้านตะวันออกในยุคนั้นเมืองน่าน เมืองแพร่ กม็ ี
บทบาทเช่นกัน โดยเฉพาะเมืองน่านได้พยายามสร้างผลงานในลักษณะแข่งขันกับเชียงใหม่ เพราะ
กลุ่มราชวงศ์น่าน “วงศ์เจ้าหลวงติ่น” ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มสายราชวงศ์เจ็ดตน ดังนั้น แม้เจ้าเมือง
น่านจะเข้าสวามิภกั ดิ์ภายหลังกลุ่มเจ้าเจ็ดตน แต่เมื่อสวามิภกั ดิ์แล้วก็ท่มุ เทช่วยทําสงครามขับไล่พม่า
ออกจากเมืองเชียงแสน ในพ.ศ.2347 และทําความชอบโดยกวาดต้อนชาวลื้อสิ บสองปันนานเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในเมืองน่าน เมืองน่านจึงเป็ นเมืองขึ้นอีกครั้งในสมัยต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 16
จะเห็นได้วา่ ล้านนาประกอบไปด้วยหลากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ประกอบเข้าด้วยกัน ไม่
ว่าจะเป็ น ไทใหญ่ ไทเขิน ไทยอง และไทลื้อ ความหลากหลายนี้เองจะเห็นได้วา่ ในกลุ่มเมืองน่าน
15

สรัสวดี อ๋ องสกุล, ปริ วรรต, อาณาจักรหลักคํา ( หลักฐานทางประวัติศาสตร์ลา้ นนา

จากคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา), 91-93.
16

สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อมริ นทร์บุค๊ เซ็นเตอร์

จํากัด, 2539), 268.
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มักจะพบพระพุทธรู ปไม้ที่มีรูปแบบที่รับอิทธิพลไทลื้อเป็ นจํานวนมาก ซึ่งลักษณะกลุ่มพระพุทธรู ป
ไทลื้อมักมีรูปแบบดังนี้ คือ มีรูปแบบการประดับตกแต่งที่ไม่ตายตัว พระพักตร์กลมรี (ซึ่งอาจารย์วิถี
พานิชพันธ์ ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นหน้าของเด็ก หรื อหน้าของสามเณร เนื่องจากการบวชใน
ล้านนาให้ความสําคัญของการบวชลูกแก้วเป็ นสําคัญ เชื่อว่าการบวชลูกแก้วเป็ นการบวชที่บริ สุทธิ์
เมื่อมีการสร้างพระพุทธรู ปเพื่อถวายวัดก็จะนึกถึงหน้าลูกหลานที่บวชอยูแ่ ละเชื่อว่าจะได้รับ
อานิสงส์มากมาย) พระโขนงจะโค้งเล็กน้อย เสมือนจริ ง พระนาสิ กเล็ก พระโอษฐ์เล็กทาสี แดงจาก
ชาด พระรัศมีมีความหลากหลายมีลกั ษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกลุ่มอื่น

ภาพที่ 154 กลุ่มพระพุทธไม้ไทลื้อ วัดป่ าสุ ด เมืองลา ประเทศพม่า

ภาพที่ 155 รู ปหน้าเด็ก หรื อ สามเณร ที่น่าจะเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้าง ในลักษณะพระพักตร์
พระพุทธรู ปในกลุ่มสายไทลื้อ
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นอกจากนี้กลุ่มพระพักตร์พระพุทธรู ปไทยลื้อนั้นย่อมแสดงให้เห็นถึง ลักษณะที่โดย
เด่นของกลุ่มสกุลช่าง และสภาพแวดล้อม ทีเต็มไปด้วยธรรมชาติ ที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาวเย็น
ไปทั้งปี สิ่ งนี้ยอ่ มมีอิทธิพลต่อกลุ่มงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ข้ ึนแสดงออกมาทางด้านหน้าตา ซึ่ง
จะสังเกตได้วา่ กลุ่มพระพุทธรู ปทางตอนเหนือนั้น พระพักตร์อิ่ม หน้ากลม อมยิม้ ดังเช่นกลุ่มพระ
สิ งห์ลา้ นนา กลุ่มพระพุทธรู ปไทลื้อ หรื อกลุ่มอยุธยาที่พระพุทธรู ปพระพักตร์ค่อนข้างจะเป็ นเหลี่ยม
ตามแบบเขมร พักตร์ค่อนข้างดุดนั และดูมีอาํ นาจ ซึ่งอาจจะเป็ นผลมาจากการผสมผสานความเชื่อ
ของศาสนาฮินดูจากเขมร ทําให้มีลกั ษณะค่อนข้าง เป็ นไปแนวทางเดียวกันกับความเชื่อและ
สภาพแวดล้อม

ภาพที่ 156 พระพุทธรู ปไม้แบบไทลื้อ เมืองม้า ประเทศพม่า ที่มีลกั ษณะพระกรรณกางออกด้านข้าง
(หูกาง) พระพักตร์คล้ายเด็ก
กลุ่มพระพุทธรู ปอิทธิพลไทลื้อที่พบในล้านนา ค่อนข้างหลากหลายและเจอมาก ใน
กลุ่มเมืองแพร่ เมืองน่าน โดยจัดกลุ่มได้เป็ น 11 รู ปแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีลกั ษณะร่ มกัน คือ “พระ
กรรณแผ่ออกด้านข้าง” ดังตัวอย่างพระพุทธรู ปไม้ที่ วัดหนองบัว อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (แบบ
ที่ 3.4) ที่ต้ งั อยูห่ น้าหน้าของพระประธาน เป็ นศูนย์รวมของกลุ่มไทลื้อที่ได้ถูกกวดต้อนมาจากสิ บ
สองปันนา เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ ขัดสมาธิราบปางมารวิชยั บนฐานลูกแก้วอกไก่ในฐานยก
เกล็ด ครองจีวรห่ มเฉียง พระศอเป็ นริ้ วป้ องชัดเจน (นิยมในกลุ่มไทลื้อ) พระพักตร์รี คล้ายเด็ก พระ
โขนงโก่งเล็กน้อยเสมือนจริ ง พระกรรณยาน กางออกด้านข้างเป็ นรู ปตัวซี พระเกศาปั้ นด้วยรัก พระ
อุษณี ษะคล้ายลูกแก้ว พระรัศมีเป็ นรู ปหอกปลายแหลม และอิทธิพลไทลื้อ วัดพระหลวง อําเภอสู ง
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เม่น จังหวัดแพร่ (แบบที่ 3.7) เป็ นที่ต้ งั ของกลุ่มเชียงแสนที่ถูกกวดต้อนมายังเมืองแพร่ และมาตั้งถิ่น
ฐาน อยูท่ ี่บา้ นพระหลวงในปี พ.ศ. 2330 พุทธลักษณะพระพุทธรู ปเกือบทุกองค์เป็ นแบบอิทธิพล
ไทลื้อ พระกรรณแผ่ออก หรื อหูกาง มีการขมวดพระกรรณทั้งที่เป็ นรู ปตัวซี และคล้ายกลีบบัว
ถึงแม้วา่ กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถฟันธงได้วา่ เป็ นกลุ่มไทยวน หรื อ ไทลื้อ แต่กแ็ สดงให้เห็นถึงการ
รับรับอิทธิพลพระพุทธรู ปไทลื้ออย่างเห็นได้ชดั เจน

แบบที่ 3.4
ลายเส้นที่ 99 วัดหนองบัว

แบบที่ 3.7
ลายเส้นที่ 100 วัดพระหลวง

รู ปแบบที่ 3.5 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428 จัดได้วา่ เป็ นรู ปแบบไทลื้อ สังเกตได้วา่ พระพุทธรู ป
องค์น้ ีเป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร ซึ่งเป็ นลักษณะการนัง่ ที่นิยมในกลุ่มพระพุทธรู ป
เชียงแสนสิ งห์หนึ่ง และกลุ่มพระพุทธรู ปพม่า แบบมัณฑะเลย์ ซึ่งสันนิษฐานว่าท่าประทับนัง่ แบบนี้
น่าจะเลียนแบบพระพุทธรู ปแบบพม่ามากกว่าเนื่องจากมีช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันสัมพันธ์กนั กับการ
เข้ามาทําป่ าไม้ของพม่ายังเมืองน่านและก็พบการสร้างพระพุทธรู ปแบบพม่าขึ้นในช่วงระยะนี้ ทํา
ให้รูปแบบได้ถ่อยทอดและส่ งถึงกันได้ ถึงแม้วา่ การประทับนัง่ น่าจะมีการเลียนแบบพระพุทธรู ป
พม่าแต่กย็ งั คงความเป็ นลื้ออยู่ คือ ลักษณะพระพักตร์กลมรี คล้ายหน้าเด็ก พระกรรณใหญ่แผ่ออก
ด้านข้าง
ส่ วนด้านล่างได้ยานลงมาติดกับพระอังสา
รู ปแบบนี้มกั พบในกลุ่มพระพุทธรู ป
แบบมัณฑะเลย์ และองค์ประกอบสุ ดท้าย ในส่ วนของพระรัศมีน้ นั กลุ่มสายไทยลื้อจะนิยมทําเป็ น
ทรงสูงชลูดแบบเกินจริ ง จากการที่ได้เก็บข้อมูลภาคสนามทั้งในล้านนาและส่ วนหนึ่งขอรัฐฉานก็
พบว่านิยมทํารัศมีสูงมากกว่าปรกติ
สิ่ งนี้ยอ่ มเป็ นสิ่ งยืนยันได้วา่ ไทลื้อค่อนข้างจะมีลกั ษณะ
เฉพาะตัวตามรู ปแบบสกุลช่าง
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ภาพที่ 157 พระพุทธรู ปไม้วดั นํ้าล้อม

ลายเส้นที่ 101 พระพุทธรู ปไม้วดั นํ้าล้อม

ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ พระพุทธรู ปกลุ่มอิทธิพลไทลื้อ นั้นมีจุดเด่นตรงพระ
พักตร์ และพระกรรณที่กางออกมา และรัศมีสูงชลูด ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะกลุ่มเท่านั้น โดยจะสังเกต
ได้วา่ กลุ่มที่นิยมทํานั้นจะเป็ นกลุ่มไทลื้อเมืองน่าน เมืองแพร่ เมืองลําปาง และกลุ่มที่มาจากเมือง
เชียงแสน ที่วดั พระหลวง ซึ่งคนกลุ่มต่างๆนั้นน่าจะมีแนวคิดเดียวกัน เกี่ยวกันการสร้างพระพุทธรู ป
ให้มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ และค่อนข้างมีลกั ษณะเฉพาะตัว ถึงแม้วา่ ในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่ใช่
ลื้อทั้งหมด แต่กเ็ ป็ นสิ่ งที่ยนื ได้ถึงอิทธิพลที่มีต่องานช่างได้เป็ นอย่างดี
กลุ่มที่ 4 อิทธิพลพระเจ้ าล้ านช้ าง (เมืองหลวงพระบาง)
หลวงพระบางเป็ นเมืองสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยเป็ น
เมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง17 ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ และมีความสายสัมพันธ์กบั ล้านนา
โดยเฉพาะจังหวัดน่าน ที่ปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่การเริ่ มก่อตั้งราชวงศ์ภูคามาแล้ว นับตั้งแต่ราวต้น
พุทธศตวรรษที่ 19 ที่พระยาภูคาได้เคลื่อนย้ายผูค้ นลงมาเมืองหลวงภูคา เข้ามาตั้งบ้านแปลงเมืองยัง
บริ เวณเมืองย่างและเมืองปัวในเวลาต่อมา นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านและล้านนา
ช้างนั้นยังปรากฏอยูม่ าตลอด ดังเช่นกรณี ที่พระเจ้าฟ้ างุม้ ลี้ภยั สงครามมายังเมืองน่านจนสวรรคต
หรื อในช่วงปี พ.ศ. 2101 เมื่อพม่าได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามายังล้านนา พระยาพลเทพฤาชัยผูค้ รอง
17

วรลัญจก์ บุณยสุ รัตน์, ชื่นชมสถาปัตย์ วัดในหลวงพระบาง ( กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์

เมืองโบราณ, 2548),16.
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เมืองน่านได้ล้ ีภยั ไปยังล้านช้างอีกทั้ง เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ในปี พ.ศ. 2140 และเจ้าอุ่นเมือง ในปี
พ.ศ. 2167 ผูค้ รองนครน่านองค์ต่อมาก็ได้ล้ ีภยั ไปยังล้านช้างเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงสันนิษฐานได้วา่
นอกจากความสัมพันธ์ทางการเมืองและเครื อญาติแล้ว ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนาย่อมมี
ความสัมพันธ์อยูไ่ ม่นอ้ ยที่มีลกั ษณะร่ วมกันสองวัฒนธรรม 18
จะเห็นได้วา่ ได้ปรากฏอิทธิพลล้านช้างบนองค์พระพุทธรู ปไม้
คือพระพุทธรู ปที่
เลียนแบบพระบาง พระพุทธรู ปที่สาํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองของอาณาจักรล้านช้างที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ช่วงก่อตั้งอาณาจักรในสมัยพระเจ้าฟ้ างุม้ ที่กล่าวถึงพระมเหสี ได้อนั เชิญศาสนา และพระบางมายัง
ล้านช้าง ซึ่งพระบาง เป็ นพระพุทธสําคัญที่มีการเขียนตํานานซับซ้อน คล้ายกับตํานานพระแก้ว
มรกตหรื อพระพุทธสิ หิงค์ของชาวล้านนา เนื่องจากพระบางเป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์จึงมีการสร้าง
พระบางขึ้นหลายองค์ (รู ป) และมีการสร้างพระพุทธรู ปต่างยุคต่างสมัย ซึ่งล้วนแต่เรี ยกชื่อว่า “พระ
บาง” แทบทั้งสิ้ น19 ลักษณะสําคัญของพระบาง คือเป็ นพระพุทธรู ปประทับยืนยกพระหัตถ์ท้ งั 2
ข้างขึ้นแสดงปางประธานอภัย หรื อเรี ยกภายหลังในไทยว่า “ปางห้ามสมุทร” จะเห็นได้วา่
พระพุทธรู ปไม้ในเมืองน่านนั้น พบว่ามีการสร้างเลียนแบบพระบาง ซึ่งผูส้ ร้างนั้นเป็ นเจ้าพญาเมือง
เลน ที่ถูกกวดต้อนมาไว้ยงั เมืองน่าน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2377ดังจารึ กได้กล่าวว่า
“ จุลสักราชได้ 1196 ตัวเดือนยี่ ปถมสาสตร์ เพง เมงวัน 7 ปถมมูลสัทธา เจ้ าพญาเมืองเลน
แลราชกัญญา ราชปุตตา ราชปุตตี นัตตา นัตตี กุมมาระกุมารี เวสยาวังกูลชู่ตนชู่องค์ ได้ ส้างพุทธรูป
เจ้ าองค์ นี้ไว้ ไหว้ แลปู ดีหลีนิพฺพานํ ปรมํ สุ กขํ ”
พุทธลักษณะพระพุทธรู ปไม้ที่เลียนแบบพระบางนั้นเป็ นบางประทับยืน ยกพระหัตถ์ท้ งั 2
ข้าง แสดงปางห้ามสมุทร สบงประกอบไปด้วยรัดประคด จีบหน้านาง พระศอเป็ นริ้ วสองเส้นเป็ น
ปล้อง พระพักตร์เหลี่ยม พระโขนงโก่ง พระเนตรมองตรงพระนาสิ กแย้ม พระหนุเป็ นปม พระ
กรรณเป็ นรู ปตัวซี พระเกศาเป็ นหนามขนุน พระรัศมีเป็ นกลีบบัวบัวที่ซอ้ นขึ้นไปเป็ นใบเล็กๆ เมื่อ
18

เธียรชาย อักษรดิษฐ์ และคณะ, ลวดลายพุทธศิลป์ น่ าน (เชียงใหม่ : บริ ษทั สันติ

ภาพแพ็คพริ้ นท์จาํ กัด, 2551), 69-70.
19

ศักดิ์ ชาย สายสิ งห์ , รายงานการวิจัย พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ

พัฒ นาการและความเชื่ อ ของคนไทย, ศิ ล ปะสมั ย ล้ า นช้ า งที่พ บในประเทศไทย ระหว่ า งพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 19 -23 (กรุ งเทพ ฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2551), 11.

236
เปรี ยบเทียบกับพระบาง องค์ปัจจุบนั พบว่าพุทธลักษณะคล้ายคลึงกันมาก แต่พบว่ามีความแตกต่าง
จากพระบางในส่ วนที่เป็ นพระเศียร
เนื่องจากพระบางนั้นจะเป็ นชฏามงกุฎทรงเครื่ อง
แต่
พระพุทธรู ปองค์น้ ีกลับทําเป็ นพระเกศาที่ป้ ันด้วยรัก และรัศมีแบบพระพุทธรู ปโดยทัว่ ไป ซึ่งเป็ น
ลักษณะช่างพื้นบ้านได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากในกลุ่มเมืองน่านเมืองหลวงพระบางไม่วา่ จะเป็ น
พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง จะไม่นิยมสวมทําเป็ นมงกุฎครอบ แต่จะทําเป็ น พระเกศาและพระรัศมี แต่
พระวรกายยังเป็ นเครื่ องอยู่ (ดูพระพุทธรู ปไม้ทรงเครื่ องวัดวัดใหม่สุวนั นะพูมาราม เมืองหลวงพระ
บาง )
อาจกล่าวได้วา่ พระบางนั้นเป็ นพระพุทธรู ปที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มีความสําคัญคู่บา้ นคู่เมืองมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ จึงมีการสร้างเลียนแบบเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะอาณาจักรข้างเคียงไม่วา่ จะ
เป็ นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ในสมัยรัศมีการที่ 1-3 ที่มีการสร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิ แสดง
ปางห้ามสมุทร(แบบพระบาง) และกลุ่มเมืองน่านที่แม้กระทัง่ พระพุทธรู ปไม้ ที่เจ้าเมืองเลนได้
สร้างเลียนแบบขึ้น ซึ่งคติการสร้างพระพุทธรู ปที่สาํ คัญไม่มีเฉพาะพระบางเท่านั้น แต่ยงั คงพบว่ามี
การสร้างเลียนแบบพระพุทธสิ หิงค์ในล้านนา และพระมหามัยมุณี ของพม่า เป็ นต้น

(102)
(158)
ลายเส้นที่ 102 (เลียนแบบพระบาง) พระบาง ประดิษฐานอยูใ่ นพระราชวังหลวง เมืองหลวงพระบาง
ภาพที่ 158 พระบาง พระพุทธรู ปสําคัญ เมืองหลวงพระบาง
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นอกจากพระบางแล้วยังพบว่ามีการทําพระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราช โดยต้น
กําเนิดของพระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราชนี้นิยมในสร้างในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์

ปรากฏ

หลักฐานสําคัญว่ามีการสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชการที่ 1 ได้แก่ พระพุทธจุลจักร และพระพุทธ
จักรพรรดิ ที่รัชการที่ 1 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้แก่พระบิดาและเพื่อบําเพ็ญพระราชกุศลใน
พระองค์20 พระพุทธรู ปทรงเครื่ องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิท้ งั 2 องค์น้ ี มีลกั ษณะที่ไม่แตกต่าง
จากพระพุทธรู ปแบบเดียวกันที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งลักษณะการแสดงปาง การทรงเครื่ อง
และลักษณะการประดับตกแต่ง จึงอาจกล่าวได้วา่ พระพุทธรู ปทรงเครื่ องในรัชกาลที่ 1 น่าจะเป็ น
แรงบันดาลใจที่สาํ คัญในการสร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องอย่างจักรพรรดิในสมัยรัชกาลที่ 3 21
ลักษณะศิลปกรรมของพระพุทธรู ปทรงเครื่ องเครื่ องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ เป็ น
พระพุทธรู ปยืน ยกพระหัตถ์ท้ งั 2 ข้างขึ้นแสดงปางประทานอภัย(ปางห้ามสมุทร) ทรงเครื่ องแบบ
มหาจักรพรรดิ คือ ทรงชฏามงกุฎ แระกอบด้วยกรรเจียกจร ทรงกรองศอ มีทบั ทรวง พาหุรัด ทอง
กร แหวนรอบ ปะวะหลํ่า พระธํามรงค์ทุกนิ้วพระหัตถ์ แสดงครองการจีวรไว้ดา้ นในมีท้ งั กลุ่มที่ห่ม
เฉียงและห่มคลุม มีเครื่ องประดับจีวรอีกชั้นหนึ่ง ประกอบด้วยสายรัดองค์ประดับปั้ นเหน่งรู ป
ดอกไม้และมีสุวรรณกระถอบห้อยอยู่ การนุ่งสบงจีบหน้านาง มีเจียระบาดและชายไหวชายแครง
ซ้อนกัน 3 ชั้นที่พระบาททรงทองพระบาท และฉลองพระบาทเชิงงอน
โดยอิทธิพลพระพุทธรู ปทรงเครื่ องแบบรัตนโกสิ นทร์

น่าจะส่ งอิทธิพลให้กบั

อาณาจักรล้านช้าง ในสมัยรัชกาล 1-3 อาณาจักรล้านช้างได้ข้ ึนตรงต่อกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยเฉพาะ
20

ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์, พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชวัง (กรุ งเทพฯ :

สํานักราชเลขาธิการ, 2535), 23-28.
21

ศักดิ์ ชาย สายสิ งห์ , รายงานการวิจัย พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ

พัฒนาการและความเชื่ อของคนไทย, ศิ ลปะสมัยรั ตนโกสิ นทร์ ระหว่ างพุทธศตวรรษที่ 24 ถึง
ปัจจุบัน (กรุ งเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551),
11.

238
เมืองหลวงพระบางถือได้วา่ มีความใกล้ชิดอย่างมากกับเจ้านายหรื อเชื้อพระวงศ์ได้เข้ามาอยูใ่ นราช
สํานักไทย

ด้วยเหตุน้ ีจึงน่าจะได้รับประเพณี แนวคิดการสร้างพระพุทธรู ปทรงเครื่ องไปจาก

รัตนโกสิ นทร์ โดยตรง ดังเช่นพระพุทธรู ปทรงเครื่ องต้นอย่างจักรพรรดิราชที่เป็ นสําริ ด อันเชิญไป
จากกรุ งเทพฯ เช่นองค์ที่ประดิษฐานคู่ดา้ นหน้าพระประธานในอุโบสถ วัดวิชุลเมืองหลวงพระบาง
หรื อองค์หนึ่งในวิหารวัดใหม่สุวรรณภูมาราม เมืองหลวงพระบาง ซึ่งพระพุทธรู ปเหล่านี้น่าจะเป็ น
ต้นแบบสําคัญในการสร้างพระพุทธรู ปองค์อื่นๆ

ส่ วนใหญ่ประดิษฐานเป็ นจํานวนมากตามวัด

สําคัญในเมืองหลวงพระบาง เช่นพระวิหาร และโรงราชรถ วัดเชียงทองและในวิหารวัดวิชุล ที่มีท้ งั
พระพุทธทรงเครื่ องที่มีท้ งั ปางประธานอภัยและปางเปิ ดโลก ซึ่งรู ปแบบทรงเครื่ องปางเปิ ดโลกนั้น
น่าจะส่ งอิทธิพลให้กบั พระพุทธรู ปไม้ทรงเครื่ องจักรพรรดิราชใน

เมืองน่าน

22

ดังเช่นกลุ่ม

พระพุทธรู ปทรงเครื่ องเครื่ องต้นอย่างกับจักรพรรดิราช ปางเปิ ดโลก แบบที่ 4.2 ประดิษฐานอยูใ่ น
พิพิธภัณฑ์ (หอคําเมืองน่าน) ลักษณะสําคัญเป็ นพระพุทธรู ปยืนมีสดั ส่ วนค่อนข้างสูง แสดงให้เห็น
ลักษณะเป็ นช่างหลวง ซึ่งปรกติแล้วการแสดงปางน่าจะเป็ นปางห้ามสมุทรที่สืบเนื่องมาจาก “พระ
บาง” แต่พระพุทธรู ปองค์น้ ีแสดงปางเปิ ดโลกที่นิยมสร้างอยูแ่ ล้ว ซึ่งจะพบทัว่ ไปในกลุ่มล้านช้าง
และล้านนาเสมอ และคงจะเจอไปตลอดในสองกลุ่มวัฒนธรรมนี้
พุทธลักษณะที่สาํ คัญของพระพุทธรู ป คือ สูงเพรี ยว พระพักตร์รียาว ลักษณะพระ
พักตร์เป็ นแบบพื้นเมือง เช่น พระพักตร์รี พระโขนงโก่งปลายโค้งลง พระโอษฐ์เล็กแย้ม ทรงชฏา
มงกุฎ และประกอบด้วยกรรเจียกจร ทรงกรองศอ มีทบั ทรวง พาหุรัด ทองกร แหวนรอบ ปะวะหลํ่า
พระธํามรงค์ทุกนิ้วพระหัตถ์ แสดงครองการจีวรห่มคลุม ประกอบด้วยสายรัดองค์ประดับปั้นเหน่ง
รู ปดอกไม้และมีสุวรรณกระถอบห้อยอยู่ การนุ่งสบงจีบหน้านาง มีเจียระบาดและชายไหวชายแครง
ซ้อนกัน 2 ชั้นที่พระบาททรงทองพระบาท และฉลองพระบาทเชิงงอน ประทับยืนบนฐานบัวแปด
เหลี่ยม และพระพุทธรู ปทรงเครื่ อง แบบที่ 4.3 วัดมหาโพธิ์ มีองค์ประกอบค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่
22

ศักดิ์ ชาย สายสิ งห์ , รายงานการวิจัย พระพุทธรู ปในประเทศไทย : รู ปแบบ

พัฒ นาการและความเชื่ อ ของคนไทย, ศิ ล ปะสมั ย ล้ า นช้ า งที่พ บในประเทศไทย ระหว่ า งพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 19 -23 (กรุ งเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2551) หน้า 62.
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แตกต่างกันตรงที่

พระพุทธรู ปองค์น้ ีเครื่ องประดับเกิดจากการแกะสลักทั้งหมด

ส่ วนองค์ใน

พิพิธภัณฑ์ ประดับด้วยการปั้ นรัก มีชายไหวชั้นเดียว และพระบาทไม่ได้สวมฉลองพระบาทเชิง
งอน ซึ่งถือได้วา่ เป็ นพระพุทธรู ปแบบช่างพื้นบ้านโดยแท้จริ ง

(159)
(160)
ภาพที่ 159 พระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราช ปางเปิ ดโลกวัด เชียงทอง เมืองหลวงพระบาง
ภาพที่ 160 พระพุทธรู ปทรงเครื่ อง วัดใหม่สุวนั นะพูมาราม เมืองหลวงพระบาง
อาจกล่าวได้วา่ กลุ่มพระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่พบใน เมืองน่าน น่าจะเป็ นรู ปแบบ
ที่รับมาจากเมืองหลวงพระบางมากกว่าที่จะรับมาจากรัตนโกสิ นทร์โดยตรง เพราะว่าเมืองหลวง
พระบางนั้นมีสายสัมพันธ์อนั ดีกบั กรุ งเทพฯ อิทธิพลพระพุทธรู ปทรงเครื่ องก็ถูกส่ งเข้ามายังล้านช้าง
ซึ่งจะพบว่ามีพระพุทธรู ปทรงเครื่ องที่ถูกอัญเชิญมา และสร้างขึ้นเองโดยช่างในเมืองหลวงพระบาง
โดยรู ปแบบได้คลี่คลายจากปางห้ามสมุทร มาเป็ นปางประทับยืนเปิ ดโลก ซึ่งเป็ นลักษณะพื้นถิ่นที่
นิยมมานานแล้ว เป็ นไปได้วา่ เมืองน่านมีพ้นื ที่ติดต่อกับเมืองหลวงพระบาง การไปมาหาสู่ค่อนข้าง
ง่ายกว่าที่จะได้รับอิทธิพลจากกรุ งเทพโดยตรง ซึ่งเป็ นไปได้วา่ พระพุทธรู ปทรงเครื่ องเหล่านี้ได้รับ
อิทธิพล พระพุทธรู ปทรงเครื่ องแบบรัตนโกสิ นทร์ผา่ นทางเมืองหลวงพระบางก็เป็ นได้
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ภาพที่ 161 พระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ย ์
ลายเส้นที่ 103
แบบที่ 4.2 พระพุทธรู ปทรงเครื่ องจักรพรรดิราช อิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ ผ่านเมืองหลวงพระบาง
นอกจากพระพุทธรู ปทรงเครื่ องแล้วก็ยงั พบว่ามีพระพุทธรู ปยืนที่ปรากฏอยูท่ ี่วดั พญา
วัด แบบที่ 4.4 ที่ค่อยข้างปรากฏอยูใ่ นรู ปของชายจีวรคือ มีลกั ษณะครองจีวรห่ มเฉียง จีวรยาวลง
ด้านล่างของจีวรด้านล่างตกลงแล้วตวัดขึ้น โค้งตรงปลายตวัดลงด้านล่างเล็กน้อยคล้ายหางปลา ซึ่ง
เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วพบว่ามีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก พิพิธภัณฑ์ หอแก้ว
เมืองจันทะบุลี กําแงนครเวียงจันทร์ พระไชยเชษฐาธิราชที่ 3 (เจ้าสิ ริบุญสาร)ให้หล่อขึ้นเมื่อ จ.ศ.
1117 หรื อ พ.ศ. 229823 แต่กม็ ีความแตกต่างกันคือ พระพุทธรู ปสําริ ด จะครองจีวรห่มคลุม มี
รัดประคด สบงจีบหน้านาง ซึ่งถือได้วา่ พระพุทธรู ปประทับยืนวัดพญาวัดนั้นน่าจะสร้างด้วยช่าง
พื้นบ้านมากกว่าที่จะลอกเลียนแบบมาจากศิลปะลาว เพราะว่าไม่องค์ประกอบใดเลยที่สอดรับกับ

23

สุ รศักดิ์ ศรี สาํ อาง, ลําดับกษัตริย์ลาว (กรุ งเทพฯ : สํานักโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545), 237.
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พระพุทธรู ปสําริ ด แต่มีอยูอ่ งค์ประกอบเดียวคือ ปลายจีวรทั้งสองข้าง ตวัดออกด้านนอกแล้วสะบัด
ขึ้นเป็ นรู ปหางปลาเท่านั้น
สุ ดท้ายนี้อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ กลุ่มพระพุทธรู ปไม้ประทับยืนปางห้ามสมุทร

ใน

เมืองน่าน ได้สร้างขึ้นเลียนแบบพระบาง พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคูเมืองของอาณาจักรล้านช้าง
ส่ วนพระพุทธรู ปทรงเครื่ องนั้นน่าจะได้รับอิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ผา่ นเมืองหลวงพระบาง เนื่องจาก
รู ปแบบนั้นคล้ายคลึงกันกับกลุ่มพระพุทธรู ปไม้ที่วดั วิชุล เมืองหลวงพระบาง
กลุ่มที่ 5 อิทธิพลพระเจ้ าไม้ พม่ า (แบบมัณฑะลย์ )
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าล้านนาได้เสี ยเอกราชให้แก่พม่า ใน พ.ศ. 2101 เป็ นความ
สู ญเสี ยครั้งยิง่ ใหญ่ของประวัติศาสตร์ กินเวลาถึง 200 ปี บ้านเมืองในช่วงเวลานั้นเกิดความวุน่ วายมี
สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นตลอดเวลา ทําให้พระพุทธศาสนาขาดการทํานุบาํ รุ งเกิดการเสื่ อม สภาพ
กาลเวลา ถึงแม้วา่ พม่าจะปกครองล้านนาเป็ นระยะเวลานาน และไม่พบงานพุทธศิลป์ ที่เกี่ยวข้องกับ
พม่าเลย ซึ่งงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพม่านั้นมักพบในสมัยที่ ชาวอังกฤษได้เข้ามาติดต่อค้าขาย
ในล้านนาดังกล่าวแล้ว ได้มี ชาวมอญ ชาวพม่า ในบังคับอังกฤษก็เริ่ มเข้ามาดําเนินธุรกิจป่ าไม้ ในปี
พ.ศ. 2383 ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 มีมอญพม่าชาวเมืองมะละแหม่ง เริ่ มเข้ามาตัด
ไม้ในป่ าหลายเขตในเมืองตาก เมืองเชียงใหม่ เมืองลําพูน อํานาจสิ ทธิ์เด็จขาดในการให้สมั ปทานมี
เจ้าเมืองประเทศราชแต่เพียงผูเ้ ดียว ซึ่งถือว่าเป็ นรู ปแบบทุนนิยมที่เริ่ มต้นขึ้นในล้านนา ต่อมาเมื่อ
อังกฤษได้ทาํ สงครามกับพม่าในครั้งที่ 2 อังกฤษได้ครอบครองดินแดนพม่าตอนล่าง ทําให้อิทธิพล
ของอังกฤษขยายออกมาใกล้ยงั ดินแดนล้านนามากยิง่ ขึ้น ปรากฏว่ามีชาวพม่าในบังคับของอังกฤษ
เดินทางเข้ามาทําป่ าไม้เป็ นจํานวนมาก เป็ นผลทําให้ธุรกิจป่ าไม้ท้ งั ดินแดนมอญและล้านนาเป็ น
จํานวนมาก
เนื่องจากการเติบโตทางด้านธุรกิจ ทําให้คนในบังคับอังกฤษ ทั้งไทใหญ่ พม่า ได้เข้ามาตั้ง
รกรากอยูใ่ นล้านนา เพื่อทําป่ าไม้ ธุรกิจนี้สร้างความรํ่ารวยเป็ นอย่างมาก คนกลุ่มนี้ได้มีการสร้าง
ถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา สร้างวัดแบบไทใหญ่ และแบบพม่าเพือ่ เป็ นวัดประจําตระกูล ที่เป็ น
ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ซึ่งจะพบว่ามีการสร้างวัดวาอารามทัว่ ทั้งล้านนา ปั จจุบนั ยังคงเหลือ
ให้ศึกษาเกี่ยวกับพม่าในล้านนา
และประเด็นที่สาํ คัญในการกําหนดรู ปแบบพระพุทธรู ปพม่าที่
ปรากฏในล้านนานั้นมักจะเป็ นพระพุทธรู ปแบบมัณฑะเลย์ ที่มกั สร้างด้วยทองเหลือง ไม้ไผ่สาน
ด้านในใช้ผา้ ชุบรักติดโดยทัว่ ซึ่งเรี ยกว่าพระเจ้าซาโลซึ่งนิยมมากในกลุ่มพระพุทธรู ปพม่าในยุคนี้
โดยพุทธลักษณะ เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร ที่สืบเนื่องมากจากสมัยพุกาม ปางมาร
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วิชยั นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ครองจีวรห่มเฉียง เป็ นริ้ วขนาดใหญ่ โดยครองผ้าผาดจากด้านบนลงล่าง
แล้วม้วนขึ้นบ่าด้านซ้ายทําผ้าเป็ นริ้ ว พับจีบสลับกันจากเล็กถึงใหญ่ พระพักตร์กลมรี พระโขนงเล็ก
เห็นความหนาชัดเจน พระเนตรเหลือบตํ่า พระนาสิ กค่อนข้างโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระกรรณขนาด
ใหญ่กางออกยานจนติดพระอังสา ขอบข้างในของพระกรรณทําเป็ นเส้นซ้อนหลายชั้น ขอบของ
พระเกศาถูกคาดด้วยรัดเกล้าคล้ายกับมงกุฎ พระอุษณี ษะนูนสูง อย่างเห็นด้วยชัด และที่สาํ คัญไม่
นิยมทํารัศมีเหมือนพระพุทธรู ปกลุ่มอื่นๆในประเทศไทย นี่คือลักษณะพระพุทธรู ปที่ได้รับอิทธิพล
จากพระพุทธรู ปพม่า แบบมัณฑะเลย์

ภาพที่ 162 พระพุทธรู ปแบบมัณฑะเลย์ วัดศรี ชุม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
นอกจากพระพุทธรู ปไม้ไผ่สานแล้ว ยังพบว่าพระพุทธรู ปไม้ในกลุ่มเมืองน่าน วัดท่าล้อ ที่
ปรากฏอิทธิพลพม่า (แบบมัณฑะเลย์) อยู่ 2 องค์ แบบประทับยืน แบบที่ 5.1 และแบบประทับ นัง่
แบบที่ 5.2 ที่พบน้อยมากในล้านนา ซึ่งพุทธลักษณะเมื่อเปรี ยบเทียบกับ พระพุทธรู ปพม่าวัดศรี ชุม
นั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก ไม่วา่ จะเป็ นประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชยั ครองจีวรเป็ นริ้ ว
เสมือนจริ ง ประดับตกแต่งด้วยกระจกเกรี ยบ แก้วอังวะ ทั้งขอบจีวร สังฆาฏิ ตรงสบงใกล้กบั ข้อ
พระบาท พระศอเป็ นริ้ วชัดเจน พระพักตร์รี พระกรรณยาวจรดพระอังสา ไรพระศกทําเหมือนรัด
เกล้าคล้ายกับมงกุฎ อุษณี ษะนูนขึ้นเห็นได้ชดั
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ลายเส้นที่ 104
ลายเส้นที่ 105
พระพุทธรู ปประทับยืนเปิ ดโลก สกุลช่างพม่า แบบมัณฑะเลย์ วัดท่าล้อ เมืองน่าน
นอกจากเป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ แล้วยังพบว่านิยมทําปางประทับยืนอีกด้วย

ซึ่ง

รู ปแบบนี้เป็ นพระพุทธรู ปปางประทับยืนเปิ ดโลก 3 โลก คือ โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ โลกนรก
บาดาล ซึ่งทั้งพม่า ล้านนา และลาว มีความเชื่อนี้มานานแล้ว และนิยมสร้างกันมากตั้งแต่ในอดีต
พุทธลักษณะจะประทับยืน พระกรสองข้าง อยูข่ นานพระวรกายในลักษณะกางออก ครองจีวรห่ม
คลุมเป็ นริ้ วเสมือนจริ ง พระพักตร์รี พระกรรณใหญ่ยานจรดพระอังสา พระอุษณี ษะนูนขึ้นอย่างเห็น
ได้ชดั ซึ่งรู ปแบบพม่าที่ปรากกฎในล้านนา
อาจกล่าวสรุ ปได้วา่ กลุ่มพระพุทธรู ปแบบมัณฑะเลย์

ได้ปรากฏในล้านนาในช่วงที่

อังกฤษเข้ามาทําป่ าไม้ คนในบังคับอังกฤษ จะเป็ น พม่าและไทใหญ่ จากการที่ทาํ ป่ าไม้ สร้างความ
มัง่ คัง่ ให้กบั กลุ่มคนเหล่านี้มากมายมหาศาล เนื่องจากที่เป็ นพุทธศาสนิกชนเหมือนกัน ชาวพม่าก็ได้
สร้างวัด สร้างพระพุทธรู ป ตามที่ภูมิลาํ เนาที่เคยอยู่ หรื อศิลปกรรมที่เป็ นแบบพม่าโดยตรง ประดับ
ด้วยแก้วอังวะเพื่อความสวยงามตามคตินิยม เป็ นการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตวั เองและวงศ์ตระกูล
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กลุ่มที่ 6 อิทธิพลพระพุทธรู ปรัตนโกสิ นทร์
จากที่ลา้ นนาตกเป็ นเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยาม ในปี พ.ศ. 2317 เมื่อผูน้ าํ
ท้องถิ่นเข้าสวามิภกั ดิ์ต่อพระเจ้ากรุ งธนบุรี จนถึงราว พ.ศ. 2442 ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้จดั ตั้งการปกครองแบบณฑลเทศาภิบาล “มณฑลพายัพ” จึงยกเลิกฐานนะ
เมืองประเทศราชลง เมืองต่างๆในล้านนามีฐานนะเป็ นเมืองประเทศราชอาณาจักรสยาม ดํารง
สถานะเป็ นรัฐบาลท้องถิ่นปกครองตามแบบจารี ตล้านนา เพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทําให้
ราชอาณาจักรสยามถือว่าดินแดนล้านนาเป็ นเมืองต่างชาติต่างภาษา รัฐบาลกลางที่กรุ งเทพฯให้เจ้า
เมืองล้านนาเป็ น
“เจ้าประเทศราช”
ซึ่งพบว่าในช่วงแรกนี้อิทธิพลทางศิลปกรรมทาง
พระพุทธศาสนาแบบรัตนโกสิ นทร์ไม่ปรากฏอยูใ่ นล้านนาเลย เนื่องจากให้อิสระในการปกครอง
ตนเอง ต่อมาเมื่อถึงในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกเมืองประเทศราชลงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเมืองการปกครอง และเรื่ องของสถาบันสงฆ์ในล้านนา พ.ศ. 2445มีการออก
พระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองสงฆ์ให้เป็ นเอกภาพ มีแบบแผนเดียวกัน โดยยกเลิกจารี ตสงฆ์
ดังเดิมท้องถิ่น24 ทําให้อิทธิพลศิลปะรัตนโกสิ นทร์เริ่ มเข้ามามีบทบาทในล้านนา ต่อมาเมื่อล้านนา
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็ นผลมาจากการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ ทางรถไฟสาย
เหนือเริ่ มสร้างหลังจากเกิดกบฏเงี้ยว พ.ศ. 2445 และสร้างต่อมาถึงลําปาง พ.ศ. 245925 และถึง
ปลายทางที่เชียงใหม่ พ.ศ. 2464 เนื่องจากการสร้างเส้นทางคมนาคมทําให้มีการติดต่อค้าขายกับ
กรุ งเทพนั้นไปมาอย่าสะดวกสบาย ซึ่งช่วงนี้ได้ปรากฏงานศิลปกรรมแบบรัตนโกสิ นทร์ในล้านนา
ไม่วา่ จะเป็ นหน้าบันวิหาร และพระพุทธรู ปแบบรัตนโกสิ นทร์ จากการสํารวจพบว่า ปรากฏ
อิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ บนองค์พระปฏิมาหรื อพระพุทธรู ปแล้ว จะเห็นได้วา่ ในช่วงแรกนั้นได้
ปรากฏในรู ปของการครองจีวร แบบที่ 6.2 วัดทรายมูลเมือง อายุจากจารึ ก ปรากฏว่าสร้างขึ้น ปี จ.ศ.
1285 พ.ศ. 2466 ซึ่งถือว่าลักษณะการแสดงปางของพระพุทธรู ปยังคงเป็ นแบบพื้นเมืองดังเดิมอยูค่ ือ
ปางประทับยืนเปิ ดโลก แต่การเปลี่ยนแลงที่ปรากฏอยูบ่ นองค์พระจากที่ลา้ นนามักครองจีวรคลุม
และห่มเฉียง สังฆาฏิเล็กยาวจรดพระนาภี แต่รูปแบบนี้ได้เปลี่ยนเป็ นพระพักตร์นิ่งอย่างหุ่น หรื อดู
แล้วเยาว์วยั พระวรกายเพียวบาง พระพักตร์เรี ยวยาว ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็ นเปลว สังฆาฏิ
เป็ นแผ่นหนาใหญ่อยูก่ ่ ึงกลางพระวรกาย มีรัดประคตและจีบหน้านาง แนวเส้นของสังฆาฏิและ
24

สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2539), 414.
25
สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2539), 474.
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ขนาดของผ้าจีบหน้านางเป็ นแนวตรงกัน ซึ่งถือว่าเป็ นรู ปแบบที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานิชิตชิโนรสได้เป็ นผูส้ ร้าง26 (ดูภาพลายเส้นที่ วัดทรายมูลเมือง )

ลายเส้นที่ 106 แบบที่ 6.2

ลายเส้นที่ 107 แบบที่ 6.1

พระพุทธรู ปอีกองค์ ที่ค่อยข้างชัดเจนในการรับอิทธิพลพระพุทธรู ปในสมัยรัชกาลที่ 3
แบบที่ 6.1 วัดดอกเอื้อง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 แสดงอิริยาบถปางรําพึง ต้นกําเนิดปางนี้ สมเด็จ
พระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้สร้าง พระพุทธรู ป 40 ปาง และอยูใ่ นกลุ่ม
พระพุทธรู ปประจําวันเกิด คือ วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร วันจันทร์ ปางห้ามญาติ วันอังคาร ปาง
ไสยาสน์ วันพุทธกลางวันปางอุม้ บาตร วันพุทธกลางคืนปางป่ าเลไสย วันพฤหัสบดี ปางสมาธิ วัน
ศุกร์ ปางรําพึง และวันเสาร์ ปางนาคปรก หนึ่งในแปดปางนี้ปรากฏว่า พระพุทธรู ปไม้ที่พบใน
ล้านนา พบว่ามีการทําอยูเ่ พียงองค์เดียว “แสดงปางรําพึง” พบที่จงั หวัดเชียงใหม่เท่านั้น ซึ่งศรัทธา
ได้สร้างถวายงานฉลองพระวิหารวัดดอกเอื้อง ดังจารึ กได้กล่าวว่า
26

“ ศรั ทธานางเกียงคํา ไชย

เสาวณิ ต วิงวอน บรรณาธิการ, ตําราพระพุทธรูปปางต่ างๆ ตามมติสมเด็จพระมหา
สมนเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (กรุ งเทพฯ : คณะสงฆ์วดั เชตุพน จัดพิมพ์, 2550), 206 -208.
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คําเมา และลูกถวาย (พระพุทธรู ปองค์ นีไ้ ว้ ที่) วัดดอกเอือ้ ง เชี ยงใหม่ เมื่อ วันที่ ๑๘/๓/๒๔๗๕ ใน
(โอกาสที่มี) งานฉลองพระวิหาร”

พระพุทธรู ปองค์น้ ีแสดงปางรําพึง

สันนิษฐานได้วา่ ผูถ้ วายอาจจะจะเกิดวันนี้เลยก็เป็ นได้เพราะว่า

เป็ นพระประจําวันศุกร์

อิทธิพลแบบภาคกลางที่เข้ามายัง

ล้านนา ค่อนข้างที่จะแพร่ หลายมาก อีกทั้งพระพุทธรู ปปางนี้มีความแตกต่างจากการแสดงปาง
พระพุทธรู ปโดยทัว่ ไป

จึงไม่แปลกที่ที่จะมีการรับของใหม่เพื่อสะท้อนให้เห็นสภานะทางสังคม

และและความมีรสนิยมที่ภาคกลางได้ส่งอิทธิพลให้
พุทธลักษณะ “ปางรําพึง” พระอิริยาบถประทับยืน พระหัตถ์ท้ งั 2 ยกขึ้นประทับที่พระ
อุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซา้ ย แสดงพระอิริยาบถรําพึง ประทับยืนบนฐานบัววงกลม ลักษณะ
การครองจีวรห่ มเฉี ยง สังฆาฏิเป็ นแผ่นหนา ใหญ่อยูก่ ่ ึงกลางพระวรกาย มีรัดประคตและจีบหน้า
นาง แนวเส้นของสังฆาฏิและขนาดของผ้าจีบหน้านางเป็ นแนวตรงกัน ผ้าจีวรปล่อยชายตกลงมา
ด้านข้างทั้งสองผ้าจีวรพลิ้ว สะบัดซิกแซ็กคล้ายกับพระพุทธรู ปในสมัยพุกาม ส่ วนพระพักตร์ รี ยาว
นิ่งอย่างหุ่น หรื อดูแล้วเยาว์วยั พระวรกายทึบตัน พระ ขมวดพระเกศาเล็กเป็ นตาราง พระรัศมีเป็ น
เปลวที่เป็ นกลีบช้อนชั้นขึ้นไป อาจกล่าวได้วา่ พระพุทธรู ปองค์น้ ีเป็ นพระพุทธรู ปองค์แรกเท่าที่พบ
ในขณะ ที่รับอิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ชดั เจนมากเนื่องจากเป็ นพระประจําวันที่เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3
นอกจากการแสดงปางแบบรัตนโกสิ นทร์ที่พบในล้านนาแล้ว

ยังพบว่ารู ปแบบ

อิทธิพลที่รัตนโกสิ นทร์ ที่ได้ส่งอิทธิมาให้กบั พระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาในรู ปแบบของฐาน ซึ่งฐานที่
พบเป็ นจํานวนมากในกลุ่มพระพุทธรู ปในช่วงระยะเวลานี้ คือ กลุ่มฐานผ้าทิพย์ รู ปแบบของผ้าทิพย์
มีพฒั นาการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย จนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ แล้วรู ปแบบนี้ได้ส่งให้ลา้ นนา
ตั้งแต่สมัยที่ พม่าปกครองล้านนาในปี พ.ศ. 2274 และมีจาํ นวนมากขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ในช่วงที่
ล้านนาเป็ นเมืองประเทศราชอาณาจักรสยามก็พบว่ารู แบบฐานนั้นมีความนิยมมากขึ้นจนพบได้
ทัว่ ไปในล้านนา ซึ่งลักษณะฐานผ้าทิพย์ จะมีท้ งั ที่สลักง่ายๆ และยากขึ้นตามความชํานานของช่าง
โดยจะเป็ นผ้าที่รองรับองค์พระพุทธรู ป ตกลงมาเป็ นผ้ารู ป สี เหลี่ยม สามเหลี่ยม หรื อเป็ นรู ป
สมอเรื อบ้าง ซึ่งรู ปทรงที่แตกต่างกันย่อมสะท้อนให้เห็นการไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการทํา ถึงแม้
พระพุทธรู ปไม้จะเป็ นฐานผ้าทิพย์ แต่องค์พระพุทธรู ปก็ยงั คงมีความเป็ นพื้นถิ่นสูง สิ่ งนี้ยอ่ มแสดง
ให้เห็นถึง

การยอมรับอิทธิพลภาคกลางมีอยูบ่ า้ งแต่ไม่มากเท่าที่ควร

ถือได้วา่ ฐานผ้าทิพย์เป็ น

247
อิทธิพลที่เข้ามาใหม่ มีความสวยงามและทันสมัย นัน่ ก็แสดงถึงผูท้ ี่สร้างถวายค่อยข้างที่จะมีรสนิยม
ในการปรับเปรี ยบแบบฐานพระพุทธรู ป จาที่เป็ น ฐานเรี ยบ ฐานบัว ที่พบทัว่ ไป กลายมาเป็ นฐานผ้า
ทิพย์ที่มีท้ งั ฐานบัวและฐานขาสิ งห์ ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงงานช่างค่อนข้างชัดเจน

ลายเส้นที่ 108 พ.ศ. 2247

ลายเส้นที่ 109 พ.ศ. 2379

ลายเส้นที่ 110 พ.ศ. 2408

ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ อิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ที่ปรากฏในล้านนานั้นค่อนข้าง
พบน้อยมากถึงแม้จะตกเป็ นเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยามก็ตาม

ซึ่งพบว่ามีพระพุทธรู ป

ประจําวันเกิด “ปางรําพึง” เพียงองค์เดียวเท่านั้น ที่แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลพระพุทธรู ป
ประจําวันเกิด ในสมัยรัชกาลที่ 3 ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้เป็ น
ผูส้ ร้าง นอกนั้นยังพบว่ารู ปแบบการครองจีวร สังฆาฏิหนาใหญ่เป็ นแนวเดียวกันกับจีบหน้านาง ซึ่ง
เป็ นแบบเฉพาะที่พบในพระพุทธรู ปแบบรัตนโกสิ นทร์ซ่ ึงส่ วนใหญ่มกั จะพบในกลุ่มพระพุทธรู ป
ประทับยืนแทบทั้งสิ้ น
กลุ่มที่ 7 อิทธิพลลักษณะพืน้ ถิ่น
การจัดรู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ในกลุ่มนี้ มาจากเหตุผลที่ผศู ้ ึกษาได้เห็นว่า มีความ
แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นที่ ไม่เหมือนกลุ่มพระสิ งห์ กลุ่มล้านช้าง กลุ่มไทลื้อ กลุ่มพม่า และกลุ่ม
รัตนโกสิ นทร์ ถือได้วา่ กลุ่มนี้เป็ นลักษณะพื้นถิ่นอย่างแท้จริ ง โดยกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วยช่าง
ราชฏร์และช่างหลวง ขึ้นอยูก่ บั ความชํานานของช่างผูส้ ร้าง โดยกลุ่มนี้เรื่ องการถวายนั้นเหมือนกับ
กลุ่มอื่นทัว่ ไป แต่ขอ้ แตกต่างของพระพุทธรู ปกลุ่มนี้ คือการมีลกั ษณะพื้นเมืองสูง ดังจะเห็น
พระพุทธรู ปแบบที่ 7.1 วัดพันเตา สร้างในปี พ.ศ. 2415 ซึ่งสร้างขึ้นโดย เจ้าผูค้ รองเจ้าเมือง
เชียงใหม่ ดังจารึ กได้กล่าวว่า “ จุลศักราช ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕)ปี เต่ าสัน เดือนยี่เพ็ญ (ตามวิธีนับ
แบบ) มอญ วัน ๕(วันพฤหั สบดี) (ตามวิธีนับแบบ) ไทยวันดับเป้ า มหาศสรั ทธาพระเจ้ าชี วิต )ผู้เป็ น
ต้ นคิด พร้ อมทั้งราชเทวีแม่ เจ้ าคําแผ่ นและราชบุตรี แม่ เจ้ าบัวทิพย์ เป็ นประธาน ร่ วมกับพี่น้อง
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ลูกหลานเหลนของท่ านทุกๆคน จัดทําพิธีพทุ ธาภิเษกพระพุทธรู ปองค์ นี้ แล้ วถวายไว้ ที่วิหารวัดพัน
เตานี ้ อุทิศกุศลให้ พระเจ้ าชี วิต พระบิดาให้ ราชเทวี พระมารดาของแม่ จ้าคําแผ่ น และให้ พี่น้องที่
พิราลัยไปสู่โลกหน้ า เพื่อให้ ทุกๆองค์ ได้ เสวยผลบุญเทอญ”27
จากการตรวจสอบในช่วงเวลาแล้วพบว่าผูท้ ี่สร้างถวาย คือ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ถวาย
ให้กบั พระเจ้ากาวิโลรสสุ ริยวงศ์ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว โดยพระพุทธรู ปองค์น้ ีสร้างด้วยช่างหลวง ที่มีการ
ทําพระเกศาที่เป็ นการปั้นรักสมุกเป็ นรู ปก้นหอยขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชดั เจน พระรัศมีเป็ นเปลว แต่
พระพักตร์น้ นั มีลกั ษณะเป็ นพื้นถิ่น ซึ่ง ด.ร. ฮัลส์ เพนธ์ ได้สนั นิษฐานได้วา่ เป็ นลักษณะพระพักตร์
ของ พระเจ้ากาวิโรรสสุ ริยวงศ์ ซึ่งเมื่อนําภาพเหล่านั้นมาเปรี ยบเทียบแล้วก็พบว่ามีลกั ษณะใบหน้า
ที่คล้ายคลึงกันมาก โดยพระเจ้าองค์น้ ีน่าจะแสดงถึงความเชื่อ พุทธราชา ที่กษัตริ ยท์ รงทศพิศ
ราชธรรม ซึ่ งปรากฏในนามของกษัตริ ย ์ ในล้านนา ว่า “พระเจ้าหรื อพระเป็ นเจ้าทั้งปวง” อีก
ความหมายหนึ่งเป็ นไปได้วา่ การที่จะสร้างอะไรให้นึกถึงตัวเองเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นผูท้ ี่ถวายให้แก่
ญาติที่ล่วงลับไป
เพื่ออานิสงส์จะได้ไปสู่ พระนิพพานเหมือนกับการถวายพระพุทธรู ปองค์น้ ีก็
เป็ นได้

ลายเส้นที่ 111 แบบที่ 7.1

27

ภาพที่ 163 พระพักตร์พระเจ้ากาวิโรรสสุ ริยวงศ์

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ

จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2519), 140.
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นอกจากนี้มีการสร้างพระพุทธรู ปที่เลียนแบบกลุ่มพระพุทธรู ปสําคัญของเมืองน่าน

ซึ่ง

สร้างเลียนแบบพระพุทธรู ปวิหารจัตุรมุขวัดภูมินทร์ แบบที่ 7.6 ผูส้ ร้างครู บากัญจนมหาเถร วัดสูง
เม่น สร้างยังเมืองน่าน ซึ่งสอดคล้องกับหลังฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึง ครู บากัญจนะได้
เดินทางไปยังเมืองน่านเพื่อชักชวนให้ เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าหลวงเมืองน่านไว้สาํ หรับหรับเมือง
ดังจารึ กได้กล่าวว่า “...เถิง จ.ศ. 1125 ตัวปี ก่าไก้ ท่านก็เบิกบายของพระราชทรัพย์ออกสร้างเขียน
ธรรมเทศนาแถมต่อไป มีดงั จักแจ้งต่อไปนี้แล คือ มหาเวส ฉบับไหเหล้ากับ 1 ....รวมท่านได้สร้าง
ธรรมครั้งถ้วน 3 นี้ นับเป็ นคัมภีร์มี 189 คัมภีร์ นับเป็ นผูกมี 1251 ผูกฯ...” ซึ่งครู บามหาเถรน่าจะ
สร้างเพื่อเป็ นอนุสรณ์ในการมาเมืองน่านในครั้งนี้ พุทธลักษณะลักษณะกลุ่มพระพุทธรู ปนี้เป็ นแบบ
พื้นบ้าน แสดงปางมารวิชยั 3 องค์ แต่อีกองค์หนึ่งเป็ นประพุทธรู ปปางสมาธิ ซึ่งแตกต่างจากกลุ่ม
พระพุทธรู ป 4 องค์ ที่วดั ภูมินทร์ ที่เป็ นปางมารวิชยั ทั้งหมด ซึ่งผูส้ ร้างน่าจะมีเหตุผลบางประการ
ในการสร้างพระพุทธรู ปในลักษณะนี้ สันนิษฐานได้วา่ พระพุทธรู ปทั้งสี่ องค์ เป็ นรู ปอดีตพุทธเจ้าที่
ประกอบไปด้วย พระกกุสนั ธะ พระโกนาคมน พระกัสสปะ และพระสมณะโคดม

ภาพที่ 164 พระพุทธรู ปไม้ วัดสู งเม่น

ภาพที่ 165 พระพุทธรู ป วิหารจัตุรมุขวัดภูมินทร์
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นอกจากกลุ่มอดีตพุทธ แล้วยังพบว่ามีกลุ่มพระพุทธรู ปที่นิยมใน เมือง เชียงใหม่ เมือง
ลําพูน คือกลุ่มพระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถ ยืน เดิน นัง่ นอน (ดูแบบที่ 7.7 กลุ่มพระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถ
ยืน เดิน นัง่ นอน 2419 ) ดังจารึ กได้กว่างถึงการสร้างไว้วา่
“ จ.ศ. ๑๒๓๘ ปี รวายไจ้ เดือน ๕ เพ็ญ(ตามวิธีนับแบบ) มอญ วันจันทร์ มหาศรั ทธาเจ้ าจัน
หอม ผู้เป็ นต้ นคิด เป็ นประธาน สร้ างพระพุทธรูป (๔ องค์) เป็ นพระพุทธรูปไม้ จันทน์ ทงั้ ๔
อิริยาบถคือ นั่ง นอน ยืน เดิน สร้ าง) ร่ วมกับราชบุตราราชบุตรี และบริ วาร ชาวหอชาวโรง ทุกๆคน
และถวายไว้ ในพระพุทธศาสนา (เพือ่ คํา้ ชูศาสนาตราบ) ๕๐๐๐ วัสสา และเพือ่ เป็ นทีไ่ หว้ และบูชา
สําหรั บคนและเทวดา ขอให้ (บุญทีเ่ กิดจากการสร้ างพระพุทธรูป) เป็ นคุณธรรมติดตามต่ อกันไป
และให้ เป็ นเครื่ องนํา คํา้ ชู (ข้ าพเจ้ า) ในภพนี้และภพหน้ า จนบรรลุถงึ นิพพานเทอญ สุ ทนิ นํวตเม
ทานํ นิพฺพานปจฺจโยโหตุเมนิจจฺ ํ ”

ลายเส้นที่ 112

ลายเส้นที่ 113

ลายเส้นที่ 114

ลายเส้นที่ 115

พุทธลักษณะของพระพุทธรู ปกลุ่มนี้ เป็ นแบบสกุลช่างหลวง ที่มีการสลักค่อนข้าง
ละเอียด จัดเป็ นลักษณะช่างพื้นถิ่นค่อนข้างมีลกั ษณะเฉพาะตัวไม่วา่ จะเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั
ทําสังฆาฏิขนาดใหญ่ สังฆาฏิทบั ซ้อนกันสองชั้น พระพักตร์รี พระโขนงโก่ง พระนาสิ กโด่ง พระ
โอษฐ์เล็ก พระเกศาสลักเป็ นตารางถียบิ พระอุษณี ษะนูนขึ้น พระรัศมีมีลกั ษณะเป็ นกลีบตั้งลดหลัน่
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จากตํ่าขึ้นไปหาสู ง ส่ วนพระพุทธรู ปปางลีลา ที่อยูใ่ นพระอิริยาบถ ยกพระหัตถ์อยูใ่ นระดับอกทําท่า
เคลื่อนไหว การครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิซอ้ นสองชั้นยาวเลยพระนาภีลงไป และปลายจีวรที่ตกลง
ไปได้คลี่ออกด้านข้างเป็ นรู ปหางปลา

ซึ่งการครองจีวรในลักษณะนี้ถือได้ไม่ไม่เหมือนกับ

พระพุทธรู ปไม้กลุ่มใดที่กล่าวมาในหัวข้อที่ผา่ นมาถือได้วา่ เป็ นลักษณะเด่นของ อิทธิพลสกุลช่าง
พื้นถิ่น ซึ่งการทําพระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถนั้นปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุ โขทัย28แล้ว แต่พบว่าล้านนาไม่
นิยมสร้างถวาย

เนื่องจากในช่วงนั้นล้านนานิยมทําพระพุทธมากกว่า

และต่อมาพระพุทธรู ปสี่

อิริยาบถ ได้ปรากฏในล้านนารู ป รู ปของพระพุทธรู ปไม้ซ่ ึงคติน้ ีน่าจะไม่ได้มาจากสุ โขทัย เนื่องจาก
สุ โขทัยได้ล่มสลายไปนานแล้ว อาจจะเป็ นความเชื่อของกลุ่มที่ศรัทธา พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี ที่เน้น
การบําเพ็ญ ศีล ภาวนา และวิปัสสนากรรมฐาน ดังนั้นการสร้างพระพุทธปฏิมาสี่ อิริยาบถ จึง
สะท้อนให้เห็นคติธรรม ของฝ่ ายอรัญวาสี ที่ใช้พระพุทธปฏิมาเหล่านี้ประกอบการเจริ ญวิปัสสนา
กรรมฐาน ในมหาสติปัฏฐานสูตร พระสูตรที่ ๙ ของ พระสุ ตตันตปิ ฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค ตอน
ที่วา่ ด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ดังที่ได้ กล่าวว่า
1. ภิกษุเมื่อเดินอยู่ ย่อมรู ้ชดั ว่า “เราเดินอยู”่
2. เมื่อยืนอยูย่ อ่ มรู ้รัดว่า “เรายืนอยู”่
3. เมื่อนัง่ อยูย่ อ่ มรู ้ชดั ว่า “เรานัง่ อยู”่
4. เมื่อนอนอยู่ ย่อมรู ้ชดั ว่า “เรานอนอยู”่ เธอตั้งกายด้วยอาการอย่างไร ย่อมรู ้ถึงกายด้วย
อาการอย่างนั้น
สุ ดท้ายนี้อาจกล่าวได้วา่ พระพุทธรู ปไม้ในกลุ่มที่ 7 จัดได้วา่ มีลกั ษณะเป็ นช่างพื้นถิ่น ที่
ค่อนข้างชัดเจน มีอิสระสูงในการสร้างรู ปแบบต่างแล้วแต่ความถนัด ยังเป็ นผลทําให้รูปแบบที่
ออกมามีความหลายตามคิดจินตนาการของช่างมากกว่าที่จะทําตามกฎเกณฑ์เหมือนกับพระพุทธรู ป
สําริ ดที่ตอ้ งมีกระบวนการมากกว่า การสร้างพระพุทธรู ปในกลุ่มนี้ สร้างเพื่อเป็ นการตอบสนองของ
การถวายทานของผูท้ ี่เจตนาในความเชื่อเรื่ องการทําบุญ

ซึ่งยุคนี้พระพุทธรู ปน่าจะเป็ นที่ตอ้ งการ

ของพุทธศาสนิกชนที่ตอ้ งการถวายตามประเพณี สาํ คัญในแต่ละเดือน ขั้นตอนการสร้างจึงไม่อะไร
มาก ถึงแม้พระพุทธรู ปจะสวยงาม หรื อไม่สวยงามตามหลักเกณฑ์ที่มีมากก่อน แต่กเ็ ป็ นสิ่ งที่ยนื ยัน
ถึงการทําบุญให้กบั พระพุทธศาสนาถือว่าเป็ นบุญอันสูงสุ ดแล้ว
28

สันติ เล็กสุ ขมุ , ศิลปะสุ โขทัย (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์เมืองโบราณ, 2549), 88-89

252
กลุ่มที่ 8 อิทธิพลพระเจ้ าไม้ ลวั ะ
การจัดกลุ่มพระพุทธรู ปกลุ่มนี้ผศู ้ ึกษา ได้ทาํ การเก็บข้อมูล ที่วดั พระธาตุศรี ดอนคํา
อําเภอลองจังหวัด แพร่ ซึ่งพบพระพุทธรู ปองค์หนึ่งตั้งอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ ชาวบ้านเรี ยกว่า “ พระเจ้า
พร้าโต้ ” มีขนาดสู งพร้อมฐาน 146 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 33 เซนติเมตร ฐานสูง 35 เซนติเมตร
ถือว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่มีลกั ษณะแตกต่างจากกลุ่มพระพุทธรู ปไม้ที่พบโดยทัว่ ไปในล้านนา คือ
ลักษณะที่คล้ายกับการสลักด้วยพร้าโต้ ซึ่งพระพุทธรู ปกลุ่มนี้จะมีอยู่ 5 องค์ แต่มีอยูส่ ามองค์ได้ถูก
อันเชิญไปที่ไร่ แม่ ฟ้ าหลวง วัดหลวง เมืองแพร่ และอยูใ่ นมือเอกชนอีกหนึ่งองค์ไม่ทราบว่าอยูท่ ี่
ไหน แต่ในปั จจุบนั เหลืออยูใ่ นวัดพระธาตุศรี ดอนคํา 2 องค์ สันนิษฐานได้วา่ น่าจะเป็ นกลุ่มของอดีต
พุทธ ความเชื่อเรื่ องพระเจ้า 5 พระองค์ องค์พระประธานในปั จจุบนั ก็น่าจะเป็ น พระพุทธเจ้าโคตร
มะ ในภัทรกัปนี้ (ปั จจุบนั พุทธเจ้า หรื อเจ้าชายสิ ทธัตถะ) จากการสอบถามชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่
ดูแลพิพิธภัณฑ์ ถึงเรื่ องรู ปแบบทางศิลปะก็ได้ความว่าเป็ น “พระเจ้าไม้ล้ือ” เนื่องจากมีรูปแบบที่
เรี ยกว่า กลุ่ม “พระกรรณตั้งแผ่ออกด้านข้าง” ซึ่งนิยมมากในกลุ่มไทลื้อ แต่เมื่อได้เก็บข้อมูล
ภาคสนามและสื บค้นข้อมูลการเข้ามาอยูอ่ าศัยของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆก็พบว่า ก่อนที่เจ้าหลวงเมือง
ลําปาง จะแบ่งชาวเชียงแสนมาไว้ที่บา้ นห้วยอ้อหรื อที่วดั พระธาตุศรี ดอนคําในปัจจุบนั นั้น มีกลุ่ม
ชนดังเดิมอาศัยอยูบ่ ริ เวณนี้มาก่อน คือ “กลุ่มชาติพนั ธุ์ลวั ะ” ซึ่งคนกลุ่มนี้อาศัยอยูใ่ กล้บ่อเหล็กลอง
ที่ทาํ หน้าดูแลบ่อเล็ก และเป็ นผูเ้ ซ่นว่ายบ่อเหล็กในทุกปี ๆ เจ้าหลวงเมืองลําปางก็จะเป็ นผูเ้ ข้ามาทํา
พิธี ซึ่งปั จจุบนั ยังพบคุม้ กลางนํ้า ที่บา้ นนาตุม้ อยูใ่ นปัจจุบนั ซึ่งสิ่ งนี้เองทําให้ผศู ้ ึกษาได้ต้ งั ข้อ
สันนิษฐานว่า “พระเจ้าพร้าโต้” เป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างขึ้นด้วย ชาวลัวะที่อยูอ่ าศัยมาก่อนแล้ว
เพราะว่าถ้ากลุ่มชาวเชียงแสนที่อพยพที่เข้ามาทีหลังได้สร้างพระเจ้าพร้าโต้ไว้ ผูศ้ ึกษาก็ตอ้ งพบว่า
พระพุทธรู ปไม้ที่อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์หลายร้อยองค์ ไม่มีองค์ไหนที่มีพทุ ธลักษณะเหมือนกับพระเจ้า
พร้าโต้เลย
จากการลงพื้นที่ในแถบรัฐฉาน ตั้งแต่สมัยเรี ยน ปริ ญญาตรี จนถึงปริ ญญา ทําให้ผศู ้ ึกษา
ได้เจองานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนามากมาย และมีกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่ม “ชาติพนั ธุ์
ลัวะ” ค่อนข้างหลายกลุ่ม

ซึ่งกลุ่มที่นาํ มาศึกษาเปรี ยบเทียบได้น้ นั จะเป็ นกลุ่มวัดบ้านแสน เมือง

เชียงตุง ที่สร้างด้วยไม้ท้ งั องค์ วัดหนองหลวง วัดหนองหลวง ที่ก่ออิฐถือปูน โดยพุทธลักษณะนั้น
ค่อนข้างจะมีลกั ษณะเฉพาะตัว และจะมีการทําซํ้าๆกัน โดยพุทธลักษณะนั้นพระวรกายทึบตัน
ครองจีวรห่มเฉี ยง พระอุระนูนให้เห็นเป็ นสัน พระศอเป็ นปล้องชัดเจน พระพักตร์สี่เหลี่ยม ตรง
บริ เวณคางมักตัดตรงไปทําให้แลดูพระพักตร์สี่เหลี่ยมค่อนข้างชัดเจน พระขโนงโก่งหนาเป็ นรู ปปี ก
กา ต่อกับพระนาสิ กแบบ พระโอษฐ์ค่อนข้างใหญ่ พระกรรณตั้งกางออกแต่ไม่ขนานใบหน้าเท่ากับ
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ไทลื้อ พระโอษฐ์ต่อกับพระหนุ พระเกศาขมวดเป็ นก้นหอย พระรัศมี เป็ นเปลวและทรงกรวย
ลักษณะดังที่ได้กล่าวมานี้เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของพระเจ้าไม้ลวั ะที่พบในเมืองเชียง และเมือง
ลา

ภาพที่ 166 วัดบ้านแสน เมืองเชียงตุง

ภาพที่ 168 เจ้าอาวาสวัดบ้านแสน (ชาวลัวะ)

ภาพที่ 167 วัดหนองหลวง เมืองลา

ภาพที่ 169 ข้าวัด (ชาวลัวะ)

เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับหน้าของกลุ่มชาติพนั ธุ์ลวั ะ สามารถสันนิษฐานได้วา่ ลักษณะ
พระพักตร์ของพระพุทธรู ปไม้ในกลุ่มนี้น้ นั น่าจะสร้างตามลักษณะหน้าตาของกลุ่มที่สร้างเพราะ ว่า
รู ปแบบพระพุทธรู ปไม่วา่ ในประเทศไทย ประเทศพม่ามักจะสร้างพระพุทธรู ปในอุดมคติของตัวเอง
คือ

กลุ่มชาติพนั ธุ์มีหน้ายังไงพระพักตร์ของพระพุทธรู ปก็จะแสดงออกมาตามนั้น

ถือว่า
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พระพุทธรู ปในกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนพระพุทธรู ปกลุ่มอื่น ซึ่งผูศ้ ึกษา
เรี ยกว่ากลุ่ม “ พระเจ้าไม้ลวั ะ”
และมาถึงกลุ่มพระเจ้าพร้าโต้ วัดศรี ดอนคํา ซึ่งแต่เดิมนั้น ว่าเป็ นพระเจ้าไม้ล้ือ แต่จาก
การศึกษาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มพระเจ้าไม้ในพื้นที่ต่างๆพบว่าไม่เจอพระพุทธรู ปกลุ่มนี้ในพระพุทธรู
ไทลื้อเลย แต่รูปแบบนี้กลับไปเจอ ในกลุ่มพระเจ้าไม้ลวั ะ ที่วดั บ้านแสน วัดหนองหลวง ประเทศ
พม่า ที่มีลกั ษณะ พระวรกายทึบตัน พระอุระนูนขึ้นเป็ นสันชัดเจน พระศอเป็ นปล้อง พระพักตร์
สี่ เหลี่ยมใต้คางตัดตรงแลดูพระพักตร์สีเหลี่ยมอย่างชัดเจน พระโขนงเป็ นเส้นหนาต่อกันเป็ นรู ปปี ก
กาต่อจนถึงพระนาสิ กที่แบน พระโอษฐ์เงียบขรึ มโดยติดกับพระหนุ พระกรรณกางเกือบขนานกับ
ใบหน้า พระเกศาเป็ นก้นหอยทําจากไม้หลายชิ้น นํามาเสี ยบพระเศียร พระรัศมีเป็ นแบบพิเศษ ที่
ลักษณะจะสูงชะลูด โคนของพระรัศมี มีการทําลายก้นหอยเป็ นรู ปสามเหลี่ยมนูนขึ้นรอบพระรัศมี
แต่ส่วนบนคล้ายกับกลีบบัวที่ซอ้ นกันขึ้นไปคล้ายเปลวไฟ

ภาพที่ 170 วัดบ้านแสน เชียงตุง

ภาพที่ 171 วัดศรี ดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่

อาจจะกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ “พระเจ้าไม้ลวั ะ” หรื อพระเจ้าพร้าโต้ ถือได้วา่ เป็ นรู ปแบบ
สกุลช่างใหม่ที่ผศู ้ ึกษาได้สนั นิษฐานขึ้นบนพื้นฐาน
เทียบเคียงกับ

ทางด้านเอกสารทางประวัติศาสตร์และการ

กลุ่มพระเจ้าไม้ลวั ะ ในกลุ่มชุมชนลัวะใน รัฐฉาน ประเทศพม่า ผลปรากฏว่า

พระพุทธเหล่านี้มีพทุ ธลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็ นอย่างมาก และไม่พบรู ปแบบนี้ในกลุ่มอื่น
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ตารางที่ 1 รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา
กลุ่มที่
1 อิทธิพลพระพุทธรู ป

รูปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
แบบที่1.1 วัดทรายมูลพม่า

เชี ย งแสน (กลุ่ มพระ
สิ งห์ )

2 อิท ธิ พ ลพระพุ ท ธรู ป แบบที่ 2.1 วัดป่ าตัน

แบบที่ 2.2 วัดปงสนุก พ.ศ. 2384 แบบที่ 2.3 วัดนํ้าโจ้

เชี ยงแสน (กลุ่มอิทธิพล
สุ โขทัย)

แบบที่ 2.4 วัดป่ าตัน

แบบที่ 2.5 วัดบ้านหลุก

หลุก

แบบที่ 2.7 วัดบ้านหลุก พ.ศ. 2382

แบบที่ 2.8 วัดปงสนุก

แบบที่2.6 วัดบ้าน
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ตารางที่ 1 รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา (ต่อ)
กลุ่มที่

รูปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา

3 อิทธิพลพระพุทธรู ป แบบที่ 3.1 วัดชนะไพรี

แบบที่ 3.2 วัดชนะไพรี

แบบที่ 3.3 วัดชนะไพรี

ไทลือ้

แบบที่ 3.4 วัดหนองบัว

แบบที่ 3.5 วัดนํ้าล้อม พ.ศ. 2428

แบบที่ 3.6 วัดคัวะ

แบบที่ 3.7 วัดพระหลวง แบบที่ 3.8 วัดพระหลวง พ.ศ.2369 แบบที่ 3.9 วัดทุ่งคา

แบบที่ 3.10 วัดพระหลวง พ.ศ.2380 แบบที่ 3.11 วัดพระหลวง พ.ศ.2408
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ตารางที่ 1 รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา (ต่อ)
กลุ่มที่

รูปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา

4 อิท ธิ พ ลพระพุ ท ธรู ป แบบที่ 4.1 วัดนํ้าล้อม พ.ศ. 2377 แบบที่ 4.2 พิพิธภันฑ์
ล้ า นช้ าง (เมื อ งหลวง
พระบาง)

แบบที่ 4.4 วัดพญาวัด

5 อิท ธิ พ ลพระพุ ท ธรู ป
ไม้ พม่ า (แบบมัณฑเลย์)

แบบที่ 5.1 วัดท่าล้อ

แบบที่ 5.2 วัดท่าล้อ

แบบที่ 4.3 วัดมหาโพธิ์
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ตารางที่ 1 รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา (ต่อ)
กลุ่มที่

รูปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา

6 อิท ธิ พ ลพระพุ ท ธรู ป แบบที่ 6.1 วัดดอกเอื้อง พ.ศ. 2475 แบบที่ 6.2 วัดทรายมูลเมือง 2466
รัตนโกสิ นทร์

7 อิ ท ธิ พ ลลั ก ษณะพื้ น แบบที่ 7.1 วัดพันเตา พ.ศ. 2415 แบบที่ 7.2 วัดบ้านหลุก

แบบที่ 7.3 วัดแสงดาว

ถิ่น

แบบที่ 7.4 วัดเชียงยืน พ.ศ. 2375

แบบที่ 7.5 วัดสูงเม่น

แบบที่ 7.6 วัดสูงเม่น

แบบที่ 7.7 วัดหมื่นล้าน กลุ่มพระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถ ยืน เดิน นัง่ นอน พ.ศ. 2443
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ตารางที่ 1 รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา (ต่อ)
กลุ่มที่
8 อิทธิพลพระเจ้ าไม้ ลวั ะ

รูปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
แบบที่ 8.1

260
รู ปแบบพระรัศมีพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพระพุทธรู ปไม้ในล้านนา ในช่วง 300 ปี ที่ผา่ นมานั้นมีการ
สร้างถวายให้กลับวัดในพื้นที่ต่างๆเป็ นจํานวนมาก เนื่ องจากช่างที่สร้างสรรค์น่าจะมีจาํ นวนมาก
และมี อิ ส ระสู ง ในการทํา งานช่ า ง จึ ง ไม่ มี แ บบแผนเหมื อ นกับ กลุ่ ม พระพุ ท ธรู ป สํา ริ ด ในสมัย
ราชวงศ์มงั ราย จึงทําให้องค์ประกอบบางส่ วนมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะ พระรัศมี ที่อยู่เหนื อ
อุษณี ษะขึ้นไป โดยปรกติแล้วในกลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ดในล้านนาพบไม่กี่รูปแบบ ซึ่ งจะมี รัศมีเป็ น
ดอกบัวตูม (พบในกลุ่มพระพุทธรู ปสิ งห์หนึ่ง) รัศมีเป็ นเปลวไฟ(พบในกลุ่มพระพุทธรู ปสิ งห์สอง)
เป็ นอิทธิ พลแบบสุ โขทัย แต่ในกลุ่มพระพุทธรู ปที่ทาํ จากไม้จดั ได้ว่าเป็ นรู ปแบบสกุลช่างพื้นบ้าน
ไม่มีกฏเกณฑ์ในการประดับตกแต่งที่ตายตัว ที่จะมีท้ งั
ช่างราษฏร ช่างหลวง ที่มีหลากหลาย
รู ปแบบที่นอกเหนื อจาก รัศมีดอกบัวตูม รัศมีเป็ นเปลว ความหลากหลายเหล่านี้ ส่ิ งให้เห็นถึงความ
เป็ นช่ างพื้นบ้าน การเป็ นนักออกแบบที่ดี สร้ างตามจิ นตานาของช่ างเองก็เป็ นได้โดยผูศ้ ึ กษาได้
จําแนกรู ปแบบตามพัฒนาการของพระรัศมี ซึ่งมีอยู่ 5 แบบ คือ
แบบที่ 1 เป็ นรัศมีที่เป็ นแบบรัศมีของพระพุทธรู ปไม้จริ งๆ จะเห็นว่ารู ปแบบที่ 1.1 นั้น
เป็ นรัศมีที่เป็ นทรงกรวยกลมคล้ายคอขวด ถือได้ว่าว่าเป็ นรู ปแบบง่ายของการทํารั ศมี ต่อมารัศมี
พระพุทธรู ปไม้ค่อยคลี่คลายกลายเป็ นเหลี่ยม โดยทําเป็ นกลีบกลมๆเรี ยงกัน แบบที่ 1.2 แต่ยงั ไม่กล้า
ทําเหลี่ยมเท่าไรนักเนื่ องจากจะเห็ นว่ารั ศมีส่วนยอดนั้นยังไม่ได้ทาํ เป็ นเหลี่ยม รู ปนี้ ถือไดว่าเป็ น
วิวฒั นาการแรกเริ่ มของการทํารัศมีแบบง่ายที่สุดของทํารัศมีของพระพุทธรู ปไม้
แบบที่ 2 จัดได้ว่าเป็ นกลุ่มเดียวกับรัศมีในแบบที่ 1 แต่กลุ่มที่สองนี้ได้คลี่คลายจากทรง
กรวย กลายเป็ นทรงเป็ นเหลี่ยมซึ่ งช่างได้กล้าเปลี่ยนแปลรู ปแบบ จากกลมมาเป็ นทรงกรวยเหลี่ยม
กรวยเหลี่ยมในช่วงแรกจะเห็นว่าจะมีลกั ษณะใหญ่เตี้ยไม่มีการตกแต่งมากเท่าทีควร แบบที่ 2.1 ซึ่ง
ต่อมาได้รูปแบบนี้ได้ทาํ ให้สูงขึ้นเริ่ มเพรี ยวกว่าเดิมเล็กน้อย แบบที่ 2.2 แต่ต่อมาได้คลี่คลายเป็ นรัศมี
ที่เพรี ยวสู งคล้ายกับใบหอก แบบที่ 2.3 ซึ่ งถือได้ว่าช่างเริ่ มที่จะมีความชํานานและกล้าที่จะเปลี่ยน
เปลงรู ปแบบรัศมีให้มีลกั ษณะที่มีความละเอียดมากขึ้น ซึ่งจะเป็ นชัดเจนในรู ปแบบที่ 3
แบบที่ 3 จัดได้ว่าเป็ นรัศมีที่เลียนแบบพระพุทธรู ปสําริ ด เป็ นรัศมีที่พฒั นาการมาจาก
รัศมี แบบที่ 1-2 จากแบบง่าย กลับกลายมเป็ นการเพิ่งลูกเล่นและรายละเอียดลงไป อาจเป็ นผลมา
จากความชํานานของช่าง จะเห็ นได้ว่ารัศมีแบบที่ 3.1 3.2 นั้นจะเป็ นรัศมีเปลวไปปลายสะบัดขึ้น
คล้ายกับเปลวเพลิงขึ้นไปซึ่งเปรี ยบเทียบได้กบั กลุ่มรัศมีพระพุทธรู ปสําริ ด วัดพระเจ้าเหลื้อม อ.หาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 166 ต่อมารัศมีได้คลีคลาย เป็ นรัศมีคล้ายกลีบบัวซ้อนกันขึ้นไปสองมชั้น
แล้วแหกออกด้านข้างแบบที่ 3.3 ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับรัศมีพระพุทธรู ปสําริ ด วัดบ้านแซวเชี ยงแสน
หน้า 250 ที่มีรัศมีใกล้เคียงกันแต่ในกลุ่มสําริ ดจะมีความละเอียดกว่า
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แบบที่ 4 จัดได้ว่าอยูใ่ นกลุ่มที่เลียนแบบพระพุทธรู ปสําริ ด ในแบบที่ 3 แต่ได้คลี่คลาย
จากเปลวไฟกลายมาเป็ นกลีบบัวที่ซ้อนกันหลายชั้น จะเห็นได้ว่าแบบที่ 4.1 4.3 เหมือนกับรัศมีที่
เป็ นสําริ ดมาก โดยดูจากแบบที่4.1 จะเห็นได้ว่าเป็ นกลีบบัวได้ซ้อนชั้นขึ้นไปหลายชั้นทําให้รัศมี
เป็ นเส้นขนาดเล็กลงคล้ายกับรัศมีสาํ ริ ด จากวัดปงสนุ ก เมืองเชียงแสน หน้า 219 แบบที่ 4.3 เป็ น
แบบที่ ที่ มี รั ศ มี เ ป็ นกลี บ เป็ นเส้ น เล็ก ๆที่ ต้ ัง ขึ้ น ซ้อ นกัน อยู่ 4 เส้น ทํา ให้รั ศ มี สู ง ขึ้ น คล้า ยกับ รู ป
สามเหลี่ยมผอมสู งชะลูด ต่อมารัศมีได้เปลี่ยนเป็ นกลีบบัวเล็กซ้อนกันขึ้นไป แบบที่ 4.2 4.7 ทําให้
รัศมีดา้ นข้างทั้งสองข้างคล้ายกับใบไม้เล็กๆที่เรี ยงตัวไปเป็ นรู ปสามเหลี่ยมโดยมีไส้อยู่ตรงกลาง
ต่อมาทั้งรู ปแบบที่ 4.4 4.5 4.6 4.8 ได้ทาํ กลีบบัวให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน บ้างก็แหวกกลีบบัวออกด้านข้าง
ซ้อ นกัน เป็ นรู ป สามเหลี่ ย มกลับ หั ว แบบ 4.4 บ้า งก็ หั น กลี บ ที่ แ หวกพลิ ก กลับ ชนกัน เป็ นรู ป
สามเหลี่ยมปลายแหลมตั้งขึ้นด้านบน แบบที่ 4.5 และแบบที่ 4.9 คล้ายกับฟักข้าวโพดที่อว้ นสู งเป็ น
กลีบบัวที่ค่อนข้างใหญ่ซอ้ นกันขึ้นไปแบบห่ างทําให้ลกั ษณะรัศมีน้ ี ค่อนข้างจะมีมีความพิเศษกลีบ
รัศมีกลีบบัวแบบอื่น
แบบที่ 5 จัดได้ว่ารู ปแบบรัศมีกลุ่มนี้ เป็ น รัศมีลกั ษณะที่ค่อนข้างพิเศษ ที่ไม่เหมือนกับ
กับทุกแบบทมี่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งรู ปแบบรัศมีเป็ นกลุ่มรัศมีพระพุทธรู ปไม้ในกลุ่มไทลื้อ ที่จดั
แสดงภายในพิพิธภัณฑ์น่าน แบบที่ 5.1 มีลกั ษณะเป็ นทรงสู งคล้ายกลับเจดียท์ รงบัวเหลี่ยมแบบ
ศิลปะล้านช้าง แต่รูปทรงได้ผอมเพรี ยว และสู ง ซึ่ งรองรับด้วยกลีบบัวซ้อนสองชั้น ส่ วนยอดของ
รัศมีเป็ นลูกแก้ว ซึ่ งแบบนี้ ไม่พบในกลุ่มรัศมีพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาเลย และแบบที่ 5.2 จัดได้ว่า
เป็ นลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่ งซึ่ งชั้นแรกตรงโคนรัศมีจะล้อมรอบด้วยกลีบบัว โดยซ้อนระหว่าง
กลีบด้วยใบไม้ข้ ึนไปสามชั้นจนถึงส่ วนยอดที่เป็ นบัวสายที่ยืดขึ้นเล็กน้อยซึ่ งได้ทาํ ลายเป็ นเกรี ยว
ม้วนหมุนขึ้นไปจนถึงยอด
ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่ารู ปแบบรัศมีพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนานั้นค่อนข้างที่จะมี
ความหลากหลายความละเอียดของรัศมีเนื่ องจากไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการกําหนดรู ปแบบศิลปะ
ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ความชํานาญของช่างในการแกะสลักในแต่ละคนหรื อจินตนาการของช่าง ซึ่ ง เป็ นไป
ได้ว่า กลุ่มช่างไหนที่มีการทําพระรัศมีแบบง่ายๆช่างจะมีความชํานาญน้อย หรื อช่างอาจจะทําอย่าง
รวดเร็ วเพื่อตอบสนองการถวายของเจ้าสัทธาจึงทําให้รูปแบบที่ออกมานั้นเป็ นแบบเรี ยบง่ายแต่ก็ได้
อานิ สงส์เท่าเดิ มเหมือนกับกลุ่มที่ทาํ ละเอียด แต่ถา้ กลุ่มไหนมีการทํารัศมีที่ละเอียด หรื ออุปถัมภ์
ด้วยเจ้าแล้วพระพุทธรู ปองค์น้ ันจะมี ความสวยงามเนื่ องจากสร้ างขึ้นด้วยช่ างที่ชาํ นาญเข้าใจใน
องค์ป ระกอบที่ ไ ด้จ ัด วางและถื อ ได้ว่า เป็ นหน้า เป็ นของผูถ้ วายว่ า เป็ นชนชั้น สู ง หรื อ เป็ นคนที่
ค่อนข้างมีฐานะทางสังคมก็เป็ นได้

262
ตารางที่ 2 รู ปแบบ พระรัศมี พระพุทธรู ปไม้ในล้านนา
แบบที่
รู ปแบบ พระรัศมี พระพุทธรู ปไม้ในล้านนา
1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

263
ตารางที่ 2 รู ปแบบ พระรัศมี พระพุทธรู ปไม้ในล้านนา (ต่อ)
แบบที่
5

รู ปแบบ พระรัศมี พระพุทธรู ปไม้ในล้านนา
5.1

5.2

รู ปแบบฐานพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา
รู ปแบบฐานพระพุทธรู ปไม้ นั้นมีหลากหลาย ในจํานวนพระพุทธรู ปทั้งหมด 1989
องค์ แบ่งเป็ นฐานเรี ยบ 1317 องค์ ฐานบัว 388 องค์ ฐานผ้าทิพย์ 46 องค์ ฐายลายพรรณพฤกษา 3
องค์ ฐานหน้ากระดาน 17 องค์ ฐานแปดเหลี่ยม 3 องค์ ฐานสี่ เหลี่ยมช่องกระจก 2 ฐานขาสิ งห์ 2 องค์
ฐานกลมลายข้าวหลามตัด 1 องค์ ฐานหน้ากระดาน 6 เหลี่ยม 18 องค์ และฐานหาย 7 องค์ ทั้งหมดนี้
สามารถ แบ่งออกได้เป็ น 4 รู ปแบบ คือ
แบบที่ 1 จัดได้ว่าเป็ นแบบที่พบมากที่สุดในบรรดาฐานทั้งหมด โดยฐานด้านหน้านั้น
จะเป็ นฐานเรี ยบ เหตุทาํ ให้ฐานแบบนี้ เป็ นที่นิยมมากในกลุ่มพระพุทธรู ปไม้ เนื่ องจากฐานเรี ยบนั้น
ใช้เป็ นที่จารอักขระอักษรธรรมล้านนา บอกถึงคําวัตถุประสงค์ในการสร้างเป็ นสําคัญ จึงทําให้ตอ้ ง
ใช้พ้ืนที่ในการจารค่อนข้างมาก ซึ่งรู ปแบบฐานในกลุ่มนี้ มีหลายรู ปแบบโดยเริ่ มจากแบบที่ 1.1 เป็ น
ฐานที่เป็ นสี่ เหลี่ยมแต่ได้มีการเซอะเหลี่ยมออกกลายเป็ นฐานแปดเหลี่ยม แต่ละเหลี่ยมนั้นไม่เท่ากัน
รู ปแบบนี้ น่าจะพัฒนามาจากฐานสี่ เหลี่ ยมแล้วตัดทอนบางส่ วนเพื่อให้ดู ไม่ แข็งกระด้าง ต่ อมา
รู ปแบบที่ 1.2 ฐานได้พฒั นามามาอีก ได้มีการแกะสลักกลีบบัวเล็กๆบนขอบด้านบนแล้วมีการทํา
เป็ นลายบ่างหรื อลายสามเหลี่ยมด้านขอบฐานด้ายบนเป็ นลายเกสรดอกไม้ผสมผสานลายกนกแบบ
ภาคกลาง ต่อมารู ปแบบฐานได้เปลี่ยนแปลงไปอีกรู ปแบบหนึ่ งตามอิทธิ พลที่ส่งให้คือฐานที่เป็ น
ฐานขาสิ งห์ แบบที่ 1.3 1.4 รู ปแบบฐานอย่างนี้ สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั กลุ่มฐานพระพุทธรู ป
สําริ ด ปูนปั้น สมัยอยุธยาและรัตนโกสิ นทร์ นอกเหนือจากการแกะสลักบนฐานเรี ยบแล้วยังพบว่ามี
ประดับตกแต่งฐานตามเทคนิ คที่ตนเองถนัด คือการลงรักเปิ ดทอง รู ปแบบที่ 1.5 เป็ นลายดอกไม้สี่
กลีบ แต่ละมุมของฐานจะเป็ นลายในกรอบสามเหลี่ยม และได้มีการปั้ นรักกระแหนะติดฐานอีกด้วย
แบบที่ 2 เป็ นแบบที่คลี่คลายมาจากฐานที่เป็ นวงกลมโดยรู ปแบบแรกๆนั้นมักจะทํา
ฐานด้านล่างเป็ นหน้ากระดาน แบบที่ 2.1 ไม่มีเส้นลวดคัน่ ถัดไปเป็ นกลีบบัวขนาดใหญ่ที่หงายขึ้น
ไม่มีการตกแต่งรายละเอียดตรงกลีบบัว ต่อมารู ปแบบฐานได้พฒั นาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง คือทําฐาน
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หน้ากระดานเป็ นแปดเหลี่ยม แบบที่ 1.2 แต่ก็ยงั มีการทํากลีบบัวเพิ่มมาอีในแบบที่ 2.3 โดยเริ่ มมี
การคัน่ ด้วยเส้นลวดค่อนข้างชัดเจน ต่อมาฐานก็ได้เริ่ มมีทอ้ งไม้ แบบที่ 2.4 ฐานเริ่ มจะเป็ นบัวควํ่า
บัวหงายแต่ยงั ไม่มีการแกะสลัก จะชัดเจนขึ้นในแบบที่ 2.5 2.6 ที่สลักเป็ นบัวควํ่าบัวหงายที่ข้ นั ด้วย
ลูกแก้ว ต่อมาฐานก็กลายมาเป็ นฐานบัวหรื อปั ทม์ที่เป็ นฐานสี่ เหลี่ยม ที่คนั่ ด้วยลูกแก้วอกไก่ชดั เจน
แล้วพัฒนามาเป็ นที่ย่อมุมเพื่อให้ฐานดูมีมิติไม่แข็งกระด้าง แบบที่ 2.9 จนสุ ดท้ายได้มีการประดับ
ตกแต่งมากขึ้นมีการติดกระจกตรงฐานให้แก้วความสวยงามตามเชื่อเรื่ องพระพุทธเจ้ามักจะประทับ
อยูบ่ นแท่นแก้ว
แบบที่ 3 เป็ นแบบที่ รั บ อิ ท ธิ พ ลของอยุ ธ ยา – รั ต นโกสิ น ทร์ จากการเก็ บ ข้อ มู ล
ภาคสนามก็พบฐานผ้าทิพย์ที่เก่าที่สุดในล้านานั้นจะมีอายุอยูป่ ระมาณ พ.ศ. 2247 ที่วดั คัว อําเภอท่า
วังผา จังหวัดน่ าน เป็ นรู ปแบบฐานผ้าทิพย์แรกในล้านนา แบบที่ 3.1 แบบแรกนี้ ได้ทาํ แบบง่ายๆซึ่ ง
แบบนี้น่าจะคลี่คลายมาจากฐานเรี ยบ แต่ได้ทาํ ปลายผ้าที่ตกลงมาด้านล่างให้ตวัดแลดูเป็ นผ้า แต่ไม่มี
การแกะสลักลายละเอียดเพิ่มเติมเนื่ องจากฐานในช่วงแรกๆนั้นนิ ยมว่างเว้นที่ไว้เป็ นที่จารึ กอักขระ
ล้านนา ต่อมาฐานได้พฒั นาขึ้นมาอีกแบบหนึ่งที่ผา้ จะมีขนาดเล็กลง ปลายตวัดขึ้นบนคล้ายหางปลา
บนผ้าที่เป็ นหางปลาจะทําเป็ นรู ปสามเหลี่ยมซ้อนกันอีกที แบบที่ 3.2 ฐานแบบนี้ จะคลีคลายอย่าง
เห็นได้ชดั ในแบบที่ 3.3 3.4 ที่ผา้ ทิพย์ค่อยๆเล็กๆลงแล้วยาวขึ้นปลายผ้านั้นคล้ายกับรู ปสมอเรื อ มี
การแกะสลักค่อนข้างละเอี ยด และสุ ดท้ายก็ค่อยเล็กลงลดทอนผ้าให้ส้ ัน มีการทําฐานสิ งห์แบบ
อยุธยา และรัตนโกสิ นทร์ ดูแบบที่ 3.5 นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการทําฐานผ้าทิพย์ที่นาํ เอาลายกนกมา
แกะสลักประกอบ แบบที่ 3.7 ซึ่งลายกนกจะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมขนาบปลายผ้าทิพย์ที่เป็ นสามเหลี่ยม
ห้อยลงมา
แบบที่ 4 เป็ นฐานแบบพิเศษที่ไม่เหมือนกลุ่มฐานอื่นๆที่พบ จะเห็นได้ว่าแบบที่ 4.1
เป็ นฐานแกะสลักเป็ นรู ปบุคคลในลักษณะแบกฐานหรื อแบกพระพุทธรู ปที่ประทับนัง่ อยูบ่ นฐาน ซึ่ง
ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ ของการทําที่แน่ ชดั แต่อาจจะหมายถึงการคํ้าชูศาสนาก็เป็ นได้ และฐาน
แบบที่ 4.2 ถือได้ว่ามีความพิเศษอีกรู ปแบบหนึ่ ง ที่ทาํ เป็ นบันไดทางเดินขึ้น จากการวิเคราะห์ใน
องค์ป ระกอบของฐาน ที่ ด้า นบนเป็ นพระพุ ท ธรู ป ปางลี ล า และปางประทับ ยื น เปิ ดโลก ซึ่ ง
องค์ประกอบเหล่านี้ เมื่อนํามาพิจารณารวมกันก็พอที่จะสันนิ ษฐานได้ว่า น่ าจะมีความเกี่ยวข้องกับ
เรื่ องราวพุทธประวัติตอน พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์
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ตารางที่ 3 รู ปแบบฐาน พระเจ้าไม้ในล้านนา
แบบที่
รู ปแบบฐาน พระเจ้าไม้ในล้านนา
1

2

3

1.1

1.2

1.3 (พ.ศ. 2366)

1.4

1.5

1.6 (พ.ศ. 2375)

1.7 (พ.ศ.2377)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 (พ.ศ. 2428)

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1 (พ.ศ 2247)

3.2

3.3

3.4 (พ.ศ.2408)

3.5 (พ.ศ..2379)

3.6

3.7
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ตารางที่ 3 รู ปแบบฐาน พระเจ้าไม้ในล้านนา (ต่อ)
รู ปแบบ
4

รู ปแบบฐาน พระเจ้าไม้ในล้านนา
4.1

4.2

สรุป
รู ปแบบ เทคนิคการประดับตกแต่ ง พระพุทธรู ปไม้ ล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่ - จํานวนพระพุทธรู ปไม้ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 164
องค์
(ข้อมูลจากหนังสื อ “คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ” ของ ฮันส์ เพนธ์ )
อายุ/สมัย
เก่าสุ ด
พ.ศ. 2326 (วัดดอกคํา)
ใหม่สุด พ.ศ. 2512 (วัดทรายมูลเมือง)
การแสดงปาง
1. ปางมารวิชยั
105
องค์
14
องค์
2. ปางสมาธิ
3. ปางไสยาสน์
7
องค์
4. ปางห้ามญาติ
11
องค์
5. ปางประทับยืนเปิ ดโลก
20
องค์
6. ปางรําพึง
องค์
1
7. ปางห้ามแก่นจันทร์
6
องค์
หมายเหตุ - นิยมถวายพระพุทธรู ปเป็ นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถ ยืน เดิน
นัง่ นอน
รูปแบบอิทธิทางศิลปะ
1. กลุ่มอิทธิพลพระสิ งห์
2. กลุ่มอิทธิพลพระพุทธรู ปไทเขิน
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3. กลุ่มอิทธิพลพระพุทธรู ปรัตนโกสิ นทร์
4. กลุ่มลักษณะพื้นถิ่น
จังหวัดลําพูน - จํานวนพระพุทธรู ปไม้ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 146
องค์
อายุ/สมัย
เก่าสุ ด
พ.ศ.
ใหม่สุด พ.ศ.
การแสดงปาง
1. ปางมารวิชยั
องค์
116
2. ปางประทับยืนเปิ ดโลก
27
องค์
3. ปางไสยาสน์
3
องค์
หมายเหตุ - นิยมถวายพระพุทธรู ปเป็ นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพุทธรู ปพร้อมกับสาวก
รู ปแบบอิทธิทางศิลปะ
1. กลุ่มอิทธิพลพระพุทธรู ปไทเขิน
2. กลุ่มอิทธิพลไทลื้อ
3. กลุ่มอิทธิพลพระพุทธรู ปรัตนโกสิ นทร์
4. กลุ่มลักษณะพื้นถิ่น
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
80
องค์
51
องค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
14
องค์
1
องค์
4. ทารักอย่างเดียว
* หมายเหตุ เทคนิคมีอยู่ 2 แบบ คือ 1. ลงรัก- ทาชาด- ปิ ดทอง 2. ลงรักแล้วปิ ดทอง
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
117
องค์
2. ฐานบัว
4
องค์
3. ฐานผ้าทิพย์
1
องค์
18
องค์
4. ฐานฐานเรี ยบ 6 เหลี่ยม
5. ฐานหน้ากระดาน
3
องค์
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จังหวัดลําปาง- จํานวนพระพุทธรู ปไม้ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 722
องค์
อายุ/สมัย
เก่าสุ ด
พ.ศ. 2305 (วัดปงสนุกและวัดป่ าตัน)
ใหม่สุด พ.ศ. 2489 (วัดป่ าจํ้า)
การแสดงปาง
1. ปางมารวิชยั
711
องค์
2. ปางประทับยืนเปิ ดโลก
6
องค์
องค์
3. ปางไสยาสน์
3
4. ปางประทานอภัย
2
องค์
หมายเหตุ - นิยมถวายพระพุทธรู ปเป็ นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพุทธรู ปพร้อมกับสาวก
รูปแบบอิทธิทางศิลปะ
1. กลุ่มอิทธิพลพระสิ งห์
2. กลุ่มอิทธิพลพระพุทธรู ปรัตนโกสิ นทร์
3. กลุ่มลักษณะพื้นถิ่น
4. กลุ่มพระพุทธรู ปทรงเครื่ อง
5. กลุ่มอิทธิพลพม่า
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
281
องค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด 268
องค์
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
105
องค์
4. ทารักอย่างเดียว
12
องค์
5. ปิ ดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด
22
องค์
6. ทาสี ทองส่ วนจีวร ฐานทารัก
3
องค์
7. ทาสี ทองส่ วนจีวร ฐานทาชาด
2
องค์
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายกลีบบัว
86
องค์
2. ลายคํา
21
องค์
3. ลายแกะสลักผ้าทิพย์
3
องค์
4. ลายแกะสลัก
10
องค์
5. ปั้ นรักสมุก
1
องค์
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6. เขียนลายด้วยชาด
7. ลายประดับด้วยแก้วจืน
8. ลายกาบ
9. ลายกนก
10. ฐานประดับแก้วโป่ งข่าม
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานขาสิ งห์
5. ฐานกลมลายข้าวหลามตัด
6. ฐานหน้ากระดาน
7. ฐานหน้ากระดานซ้อนชั้น
8. ฐานหาย

1
8
1
1
3

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

518
176
6
1
1
6
1
6

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

จังหวัดแพร่ - จํานวนพระพุทธรู ปไม้ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น
223
องค์
อายุ/สมัย
เก่าสุ ด
พ.ศ. 2301 (วัดพระหลวง)
ใหม่สุด พ.ศ. 2480 (วัดพระหลวง)
การแสดงปาง
1. ปางมารวิชยั
223
องค์
หมายเหตุ - นิยมถวายพระพุทธรู ปเป็ นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพุทธรู ปพร้อมกับสาวก
รูปแบบอิทธิทางศิลปะ
1. กลุ่มอิทธิพลพระสิ งห์
2. กลุ่มอิทธิพลไทลื้อเมืองเชียงแสน
3. กลุ่มอิทธิพลรัตนโกสิ นทร์
4. กลุ่มลักษณะพื้นถิ่น
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
องค์
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
137
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด 77
องค์
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3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
4. ทารักอย่างเดียว
5. ปิ ดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายกลีบบัว
2. ลายคํา
3. ลายแกะสลัก
4. เขียนลายด้วยชาด
ลักษณะฐานพระพุทธรู ป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานขาสิ งห์
เทคนิคการสร้ างพระเจ้ าไม้
1. เทคนิคแสนแสว้

4
3
1

องค์
องค์
องค์

2
2
19
1

องค์
องค์
องค์
องค์

207
3
3
1

องค์
องค์
องค์
องค์

2

องค์

จังหวัดน่ าน - จํานวนพระพุทธรู ปไม้ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น
662
องค์
อายุ/สมัย
เก่าสุ ด
พ.ศ. 2247 (วัดคัวะ)
ใหม่สุด พ.ศ. 2473 (วัดแก้วนาท่อ)
การแสดงปาง
1. ปางมารวิชยั
598
องค์
2. ปางประทับยืนเปิ ดโลก
36
องค์
3. ปางไสยาสน์
12
องค์
4. ปางห้ามสมุทร
1
องค์
5. ปางสมาธิ
15
องค์
หมายเหตุ - นิยมถวายพระพุทธรู ปเป็ นกลุ่ม คือ กลุ่มพระพุทธรู ปพร้อมกับสาวก
รูปแบบอิทธิทางศิลปะ
1. กลุ่ มอิ ทธิ พลไทลื้ อ เชี ยงแสน เมื องเลน ลื้ อท่าวังผา ลื้ อเมื องน่ าน และ
หลวงพระบาง
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2. กลุ่มอิทธิพลพระพุทธรู ปรัตนโกสิ นทร์
3. กลุ่มลักษณะพื้นถิ่น
4. กลุ่มพระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ย ์
5. กลุ่มอิทธิพลพม่า
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐาน
87
2. ปิ ดทองส่ วนองค์ฐานด้านหน้าปิ ดทองหลังทาชาด
3. ปิ ดทองส่ วนองค์ฐานด้านหน้าปิ ดทองหลังทารัก
4. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
5. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
6. ทารักอย่างเดียว
7. ปิ ดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด
8. ทารักทั้งองค์ ฐานทารักสลับชาด
9. ปิ ดทองทั้งองค์ ฐานทารักสลับชาด
10. ทาสี ทบั
11. ทารักในส่ วนองค์ ฐานปิ ดทอง
12. ไม่มีการลงรักปิ ดทอง
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักกลีบบัว
2. ลายคํา
3. ลายแกะสลักผ้าทิพย์
4. ลายแกะสลักก้านขด
5. ลายแกะสลักลายพรรณพฤกษา
6. ลายช่องกระจก
7. ปั้ นรักสมุก
8. ลายประดับด้วยแก้วจืน
9. ลายกนก
10. ลายเขียนด้วยสี
11. ลายวงกลมล้อมรอบด้วยใบไม้

255
105
67
79
13
9
2
2
41
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

111
20
25
1
2
1
1
1
1
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
3. ฐานผ้าทิพย์
4. ฐานลายพรรณพฤกษา
5. ฐานหน้ากระดาน
6. ฐานหน้ากระดานซ้อนชั้น
7. ฐานแปดเหลี่ยม
8. ฐานสี่ เหลี่ยมช่องกระจก
9. มณฑปปราสาท
10. ฐานหาย
เทคนิคการสร้ างพระเจ้ าไม้
1. เทคนิคแสนแสว้

415
194
36
3
6
1
3
2
1
1

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

2

องค์

จังหวัดพะเยาจํานวนพระพุทธรู ปไม้ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น
อายุ/สมัย
เก่าสุ ด
พ.ศ. 2408 (วัดศรี โคมคํา) 010
ใหม่สุด พ.ศ. 2510 (วัดศรี โคมคํา) 002
การแสดงปาง
1. ปางมารวิชยั
รู ปแบบอิทธิทางศิลปะ
1. กลุ่มอิทธิพลไทลื้อ
2. กลุ่มลักษณะพื้นถิ่น
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
3. ปิ ดทองในส่ วนพระวรกายจีวรทาชาด
4. ทารักทั้งองค์
5. ทาสี พระวรกายสี ขาว จีวรสี เหลือง

34

องค์

34

องค์

9
2
2
1
11

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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6. ทาสี พระวรกายสี ขาว จีวรสี น้ าํ ตาล
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว
จังหวัดเชียงรายจํานวนพระพุทธรู ปไม้ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น
อายุ/สมัย
เก่าสุ ด
พ.ศ. 2458 (วัดฝั่งตื้น) 006
ใหม่สุด พ.ศ. 2468 (วัดฝั่งตื้น) 021
การแสดงปาง
1. ปางมารวิชยั
38
รูปแบบอิทธิทางศิลปะ
1. กลุ่มอิทธิพลไทลื้อ
2. กลุ่มลักษณะพื้นถิ่น
เทคนิคการประดับตกแต่ ง
1. ปิ ดทองทั้งองค์
2. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด
3. ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทารัก
4. ทารักทั้งองค์
5. ทาชาดทั้งองค์
6. ทาสี พระวรกายสี ขาว จีวรสี เหลือง
ลวดลายประดับตกแต่ ง
1. ลายแกะสลักฐานบัว
2. ลายคํารู ปสัตว์
3. ลายเขียนสี รูปดอกไม้สีกลีบ
4. ลายเขียนด้วยชาด
5. ลายประดับกระจก

7

องค์

7

องค์

26
7

องค์
องค์

38

องค์

องค์

12
15
6
1
1
3

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
องค์

4
2
1
3
2

องค์
องค์
องค์
องค์
องค์
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ลักษณะฐานพระพุทธรูป
1. ฐานเรี ยบ
2. ฐานบัว

34
4

องค์
องค์

อาจกล่าวโดยสรุ ปว่าจากข้อมูลที่ทาํ การศึกษาได้กล่าวถึงรู ปแบบ เทคนิ ค และการ
ประดับตกแต่ง ของพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาพบว่าจํานวนตัวอย่างที่นาํ มาศึกษามีอยูจ่ าํ นวน 1989
องค์ จาก 7 จัง หวัดภาคเหนื อ โดยมีอายุเก่าที่สุดประมาณ 307 ปี ในปี พ.ศ. 2247 พบที่ว ดั คัว ะ
อําเภอท่าวังผาจังหวัดน่ านถือได้ว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่เก่าที่สุดเท่าที่เจอในขณะนี้ และพบกลุ่ม
พระพุท ธรู ป ที ่ใ หม่ที่สุ ด ประมาณ 42 ปี ในปี พ.ศ. 2512 การสร้า งพระพุท ธรู ป ถวายให้ก บั
พระพุทธศาสนาได้เริ่ มหายไปจากคติที่สืบทอดกันมาแต่เดิมซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแลงในเรื่ องของ
สถาบันสงฆ์ในล้านนาในช่วงเวลานี้ โดยน่าจะเริ่ มจากการเข้ามามีอิทธิ พลของสถาบันสงฆ์ของ
ภาคกลางที่เข้ามามีอิทธิ พลในสถาบันสงฆ์ในล้านนา ประกอบกับการยกเลิกการใช้อกั ษรธรรม
ล้านนา ตั้งแต่ยคุ สมัยรัชการที่ 5 ไปจนถึงในยุคของ หลวงพิบูลสงครามได้ข้ ึนเป็ นนายกรัฐมนตรี
ที่ยาวนาน เกิดการสร้างชาติในเรื่ องของความเป็ นไทย ทุกคนต้องใช้ภาษาเดียวกัน อักษรเดียว ซึ่ ง
สิ่ งนี้ อาจจะมีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่ องของศาสนาในล้านนาเป็ นอย่างมากซึ่ งผูศ้ ึกษาจะได้
กล่าวต่อไปในบทวิเคราะห์
รู ปแบบของพระพุทธรู ปไม้ในล้านนานั้น สามารถจําแนกได้หลายกลุ่มสกุลช่างทั้งที่
เป็ นแบบช่างราษฏร์ ช่างหลวง ที่มีความหลากหลายมีลกั ษณะเฉพาะของตัวเอง ซึ่ งประกอบได้
ด้วยกลุ่มพระพุทธรู ปปางมารวิชยั 1825 องค์ ปางสมาธิ 29 องค์ ปางไสยาสน์ 25 องค์ ปางห้าม
ญาติ 11 องค์ ปางเปิ ดโลก 89 องค์ ปางรําพึง 1 องค์ ปางห้ามแก่นจันทร์ 6 องค์ ปางประทานอภัย 2
ปางห้ามสมุทร 1 และสามารถจําแนกได้ 7 กลุ่มด้วยกันคือ 1. กลุ่มอิทธิ พลพระพุทธรู ปเชียงแสน
สิ งห์หนึ่ ง 2.กลุ่มอิทธิ พลพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์สอง 3.กลุ่มอิทธิ พลพระเจ้าไทลื้อ 4.กลุ่ม
อิทธิ พลพระเจ้าล้านช้าง 5. กลุ่มอิทธิ พลพระเจ้าพม่า 6. กลุ่มอิทธิ พลพระเจ้ารัตนโกสิ นทร์ 7. กลุ่ม
ลักษณะช่างพื้นถิ่น 8. กลุ่มอิทธิ พลพระเจ้าลัวะ
เทคนิ คการประดับตกแต่งนั้นค่อนข้างมีหลายเทคนิ คที่เหมือนกันและแตกต่างกันไป
โดยเทคนิ คที่นิยมมากคือ ปิ ดทองทั้งองค์จนถึงฐานมีอยูจ่ าํ นวน 606 องค์ ปิ ดทองในส่ วนองค์ฐาน
ด้านหน้าปิ ดทอง ฐานด้านหลังทาชาด 255 องค์ ปิ ดทองในส่ วนองค์ฐานด้านหน้าปิ ดทอง ฐาน
ด้านหลังทารัก 105 องค์ ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด 480 องค์ ปิ ดทองในส่ วนองค์แต่ฐาน
ทารัก 208 องค์ ทารักอย่างเดียว 31 องค์ ปิ ดทองพระวรกายแต่จีวรทาชาด 34 องค์ ทารักทั้งองค์
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ฐานทารักสลับชาด 2 องค์ ปิ ดทองทั้งองค์สลับชาด 2 องค์ ทารักในส่ วนองค์ฐานปิ ดทอง 1 องค์ ทา
ชาดทั้งองค์ 1 องค์ ทาสี ทบั 41 องค์ ทาสี พระวรกายสี ขาว จีวรสี เหลือง 13 องค์ ทาสี พระวรกายสี
ขาว จีวรสี น้ าํ ตาล 7 องค์ ทาสี ทองส่ วนจีวรฐานทารัก 3 องค์ ทาสี ทองส่ วนจีวรฐานทาชาด 2 องค์
และไม่มีการลงรักปิ ดทอง 1 องค์
ลวดลายประดับตกแต่งนั้นมักจะไม่ค่อยนิ ยมเนื่ องจากจากฐานที่รองรับนั้นมักจะมี
การจารึ กคําถวาย แต่ก็ยงั พบว่ามีการทําลวดลายค่อยข้างหลากหลายอยู่ โดยเฉพาะลายแกะสลัก
กลีบบัวหรื อฐานบัวทั้งฐานด้านหน้าและด้านหลังมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 210 องค์ ลายคํา 45 องค์ ลาย
แกะสลักผ้าทิพย์ 47 องค์ ลายแกะสลัก 11 องค์ ลายปั้ นรักสมุก 2 องค์ ลายเขียนด้วยชาด 2 องค์
ลายประดับด้วยกระจกจืน 9 องค์ ลายกาบ 1 องค์ ลายกนก 2 องค์ ลายประดับด้วยแก้วโป่ งข่าม 3
องค์ ลายก้านขด 1 องค์ ลายพรรณพฤกษา 2 องค์ ลายช่องกระจก 1 องค์ ลายเขียนสี 2 องค์ ลาย
วงกลมล้อมรอบด้วยใบไม้ 1 องค์ และลายประดับกระจก 2 องค์
ลักษณะฐานของพระพุทธไม้น้ นั มักจะมีการจารึ กบริ เวณฐานด้านหน้า และด้านหลัง
ทําให้ช่างนิ ยมทําฐานด้านหน้า ด้านหลังเรี ยบ หรื อด้านหลังเป็ นฐานบัว ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของ
พระพุทธเจ้าที่ประทับนัง่ บนฐานปั ทม์(ฐานบัว) นอกจากฐานบัวแล้วยังพบว่ามีการทําฐานรองรับ
พระพุทธรู ปไม้ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายตามที่ช่างได้จินตนาการสร้างสรรค์ข้ ึนตามความ
งามที่เคยพบเห็น ซึ่ งจะมีการจําแนกฐานดังต่อไปนี้ ฐานด้านหน้าเรี ยบ 1317 องค์ ฐานบัว 389 องค์
ฐานผ้า ทิพ ย์ 46 องค์ ฐานลวดลายพรรณพฤกษา 2 องค์ ฐานหน้า กระดาน 15 องค์ ฐานหน้า
กระดานซ้อนชั้น 2 องค์ ฐานแปดเหลี่ยม 3 องค์ ฐานสี่ เหลี่ยมช่องกระจก 2 องค์ ฐานขาสิ งห์ 2
องค์ ฐานกลมลาย ข้าวหลามตัด 1 องค์ ฐานหน้ากระดานหกเหลี่ยม 18 องค์ และฐานที่หลุดหายไป
6 องค์
ดังนั้นการสร้างพระพุทธรู ป ในล้า นนาจากข้อมูลทางด้า นจารึ ก ที่เ ก่าสุ ด ในปี พ.ศ.
2247 เรื่ อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2522 การสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้ค่อยลดความนิ ยมลง ทําให้รูปแบบ
งานช่า งขาดการสื บ เนื่ อ งจนทํา ให้อ งค์ค วามรู ้น้ ัน ได้สู ญ หายไป แต่ห ลัก ฐานที่มีอ ยูก่ ็เ ป็ นสิ่ ง ที่
สามารถยืนยันได้ว่าความหลากหลายทางด้านรู ปแบบของพระพุทธรู ปไม้น้ ันค่อนข้างมีลกั ษณะ
เฉพาะที่สามารถจําแนกให้เห็นถึงอิทธิ พลทางศิลปะที่ปรากฏอยูใ่ นตัวองค์พระพุทธรู ปทําให้เห็น
ถึงความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ค่อนข้างมาความหลากหลายจนทําให้เกิดการผสมผสานอย่างมากมาย
ในส่ วนเทคนิ คการประดับตกแต่งจากการข้อมูลสถิติพบว่าเทคนิ คนี้ ในล้านนามีความใกล้เคียงกัน
เนื่ องจากวัตถุดิบที่นาํ มาสร้าง เป็ นวัตถุดิบจากธรรมชาติยางรักที่ให้สีดาํ และแร่ สีแดง(ชาด) วัสดุ
สองอย่างนี้ สามารถผสมกันได้เท่านั้น สี อื่นไม่สามารถผสมกันได้จึงทําให้พ้ืนสี ที่ปรากฏในองค์
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พระพุทธรู ปนั้นมีอยูส่ องสี คือสี แดง กับสี ดาํ เพิ่มเติมโดยการปิ ดทองลงบนองค์พระอาจจะมีการ
ปิ ดทั้งองค์จนถึงฐาน หรื อปิ ดส่ วนองค์ แต่ฐานทางรัก หรื อชาดก็ได้ข้ ึนอยูก่ าํ ลังทรัพย์ของผูส้ ร้าง
ถวาย บางครั้งพบว่ามีปิดทองทั้งองค์จนถึงฐานด้านหน้าเพื่อเน้นจารึ กการถวายให้ชดั เจนแต่ฐาน
ด้านหลังชาด หรื อรัก ซึ่ งมักจะพบในกลุ่มพระพุทธรู ปไม้ใน จังวัดน่าน หรื อบางทีก็พบว่ามีการทา
รักทั้งองค์ ชาดทั้งองค์ สิ่ งนี้ ยอ่ มแสดงให้ให้เห็นถึงผูถ้ วายอาจจะไม่มีกาํ ลังทรัพย์พอที่จะนําทองมา
ติด แต่การการถวายก็ยอ่ มได้อานิ สงส์เท่ากับคนอื่นที่ถวาย ส่ วนการประดับตกแต่งนั้นก็จะเป็ น
เทคนิ คที่พบทัว่ ไปในงานพุทธศิลป์ ที่ปรากฏอยูต่ ามวัดต่างๆในล้านนา โดยดึงลักษณะบางประการ
ที่ช่างชํานาน และเห็นว่ามีความสวยงามมาประดับตรงฐาน ไม่ว่าจะเป็ นลายบัว ลายคํา ลายกนก
ลายช่องกระจก ลายการขด ลายที่ประดับกลีบดอกด้วยแก้วจืน ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่เจอในส่ วนหน้าบัน
วิหาร ถูกนําวงทําเป็ นกลีบดอกบัวบนฐานรองรับองค์พระ ที่สามารถตีความได้ว่า แท่นแก้ว (แท่น
ที่ประดับไปด้วยแก้วหลากสี ) และลายปั้ นด้วยรักสมุกซึ่ งเป็ นที่ปรากฏอยูแ่ ล้วในลวดลายปูนปั้ น
ในล้า นนาก็ไ ด้มีก ารนํา มาปั้ นเป็ นรู ป กลีบ บัว ควํ่า บัว หงายขนาดใหญ่ คล้า ยกับ แท่น แก้ว พระ
ประธานวัดแบบล้านนาในยุคคลาสิ กก็ว่าได้ เทคนิ คสุ ดท้ายที่นิยมในกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงใหม่
ลําพูน ลําปาง คือการนําหิ นควอตส์(แก้วโป่ งข่าม) ใส นํามาประดับตรงฐานเป็ นเม็ดกลมๆรอบ
ฐาน หรื อเรี ยงแถวเดียวกันสามเม็ด และพบว่ามีการนําแร่ ชนิ ดนี้ ทาํ เป็ นพระรัศมีที่เห็นชัดเจน คือ
กลุ่มพระพุทธรู ปอําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง และจังหวัดเชียงใหม่ที่วดั ดอกคํา ในส่ วนฐานรองรับ
องค์พระพุทธรู ปส่ วนมากมักจะทําฐานด้านหน้าเรี ยบที่มีมากถึง 1317 องค์ เนื่ องจากได้มีการจารึ ก
อักษรธรรมล้านนาถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างถวาย จารึ กได้กล่าวถึงวัน เดือน ปี ชื่อสัทธา และ
วัตถุประสงค์ในการถวาย ทําให้มีการทําฐานด้านหน้าให้เรี ยบรองรับการจารจารึ กลงไป ลองลงมา
จะทําเป็ นฐานปั ทม์แต่ก็พบว่ามีการจารึ กบริ เวณฐานหน้ากระดานบริ เวณพื้นที่ว่าง นอกจากนี้ ก็มี
การรับอิทธิ พลภายนอกคือการทําฐานแบบนิ ยมในศิลปะอยุธยา-รัตนโกสิ นทร์ เป็ นฐานผ้าทิพย์ที่
เก่าสุ ดในปี พ.ศ. 2247 ฐานขาสิ งห์ที่นิ ยมในสมัย อยุธยาตอนปลายไปจนถึงต้น รัตนโกสิ น ทร์
นอกจากรู ปแบบฐานที่กล่าวมาข้างต้นก็จะมีฐานอีกหลากลาย ไม่ว่จะเป็ นฐานหน้ากระดานซ้อน
ชั้น กัน ขึ้ น ไปหลายชั้น ฐานแปดเหลี่ย ม ฐานช่อ งกระจกแบบจีน และฐานวงกลมทํา เป็ นลาย
สามเหลี่ยมหยักเป็ นรู ปฟั นปลารอบฐานมีการนําแก้วจืน(กระจกจืน) ประดับตรงกรอบสี่ เหลี่ยม
ข้าวหลามตัดโดยตัวประสานระหว่างแก้วกับไม้ก็น่ าจะเป็ นยางไม้ หรื อยางรักในการเชื่อมต่อ
เนื่ องจากยังปรากฏในส่ วนที่แก้วจืนหลุดออกมา อาจกล่าวสรุ ปได้ว่าจากที่ลา้ นนาในยุคฟื้ นฟูได้เท
ครัวจากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ทาํ ให้งานพุทธศิลป์ มีความหลากหลายตามกลุ่มคนที่สร้างทั้งที่มีความ
ชํานานและไม่ชาํ นานแต่สิ่งนี้ ก็สามารถยืนยันของสกุลช่างใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนที่สกุลช่างในยุค
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ราชวงศ์มงั รายที่นิยมสร้างพระพุทธรู ปด้วยพระพุทธรู ปสําริ ด กลับกลายมาเป็ นกลุ่มพระพุทธรู ปที่
สร้างด้วยวัสดุที่ทาํ ด้วยไม้เป็ นจํานวนมากในห้วงเวลา 200 ปี ที่ผา่ นมา ผูศ้ ึกษาจึงจัดได้ว่าศิลปะใน
ยุคนี้ เรี ยกว่า “ ศิลปะล้ านนายุคฟื้ นฟู ”

บทที่ 6
คติการสร้ างพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
การเก็บรวบรวมข้อมูลคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาผูศ้ ึกษาได้เริ่ มเก็บข้อมูลจาก
จังหวัดเชี ยงใหม่ก่อนเนื่ องจากเป็ นเมืองศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มงั ราย
จนกระทัง่ ในสมัยราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ต่อด้วยจังหวัดลําพูน ลําปาง แพร่ น่ าน พะเยา และเชียงราย ผู ้
ศึ ก ษาจะกํา หนดพื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาแบ่ ง เขตการปกครองในปั จ จุ บนั คื อแบ่ ง เป็ นจัง หวัด ตามที่
พระพุทธรู ปไม้ปรากฏเพื่อง่ายต่อการศึกษาเรื่ องราวของการสร้างในแต่ละพื้นที่

ภาพที่ 172 พระพุทธรู ปไม้วดั นาคตหลวง อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
ในการศึกษาคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้จากจารึ กตรงบริ เวณฐานรองรับองค์พระ ผู ้
ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลถอดจารึ กอักษรธรรมล้านนา โดยผูม้ ีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษามา
ช่วยในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งจํานวนจารึ กที่พบบนฐานพระพุทธรู ปไม้ ใน 7 จังหวัดภาคเหนื อ มี
จํานวนทั้งหมด 661 องค์ จังหวัดเชียงใหม่ 29 องค์ จังหวัดลําพูน 95 องค์ จังหวัดลําปาง 208 องค์
จังหวัดแพร่ 202 องค์ จังหวัดน่ าน 75องค์ จังหวัดพะเยา 30 องค์ และจังหวัดเชียงราย 22 องค์ ซึ่ ง
ผูว้ ิจ ัย ได้วิ ธี สุ่ม ตัว อย่า งโดยการเลื อ กจารึ ก ที่ มี ค วามแตกต่ า งจากจารึ ก อื่ น เป็ นตัว แทนในแต่ ล ะ
ช่ วงเวลา 50 ปี เพื่ อผูศ้ ึ ก ษาจะได้จ าํ แนกข้อมู ล ในแต่ ละพื้น ที่ ว่ามี ค วามเหมื อ นและแตกต่ างกัน
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อย่างไรแล้วศึ กษาคติการสร้ างพระพุทธรู ปไม้จากจารึ กที่ เก็บตัวอย่างทั้งหมดเพื่อที่จะได้ทราบ
วัตถุประสงค์ของการสร้างของคนในอดีต ซึ่งจะได้นาํ เสนอดังต่อไปนี้
ลักษณะการจารึกทีป่ รากฏบนฐานพระพุทธรูปไม้
พระพุทธรู ปไม้ในล้านนาส่ วนมากมีจารึ กที่ฐาน บอกคําปรารถนาของผูส้ ร้าง ระบุวนั
เดือนปี ที่สร้างซึ่งจารึ กดังกล่าวเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการศึกษาประวัติของพระพุทธรู ปตลอดจน
มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในห้วงเวลาแห่งการสร้างพระพุทธรู ปไม้น้ นั
การจารึ กข้อความที่ฐานพระเจ้าไม้มีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีแรก เมื่อเตรี ยมพื้นผิวที่ฐานไว้จน
เรี ยบดี แล้วก็ลงรั ก ลงชาด ปิ ดทองใช้หมึกที่มีสีตดั กับสี ทอง เช่ น สี ดาํ นํ้าตาลหรื อแดงเข้ม เขียน
ข้อความตามที่ตอ้ งการ วิธีการดังกล่าวนี้หมึกมักจะลบเลือนง่าย ซึ่งวิธีการนี้พบไม่มากนัก
อีกวิธีการหนึ่ง ใช้เหล็กจาร (เหล็กที่จารคัมภีร์ใบลาน) จารึ กข้อความบนพื้นผิวที่เตรี ยม
ไว้ วิธีการนี้ จะได้ตวั อักษรคมชัดมาก เพราะสี ดาํ ของรักหรื อสี แดงของชาดที่อยูล่ ึกลงไปจะตัดกับสี
ทองของทองคําเปลวที่ปิดอยู่ส่วนนอกสุ ดของพื้นผิว แต่การจารบนฐานพระพุทธรู ปบางองค์ที่ใน
ขณะที่ รักและชาดยังไม่แห้งสนิ ท รั กและชาดจะไหลลบร่ องที่จารึ ก ทําให้ตวั อักษรลบเลื อนได้
เช่นกัน
การจารึ ก ข้อ ความ ถ้า เตรี ย มพื้ น ผิว ฐานพระเจ้า ไม้ไ ว้โ ดยรอบก็จ ะจารึ ก ตามเนื้ อ ที่
ทั้งหมด โดยเริ่ มต้นที่มุมบนสุ ดด้านขวาของฐานแล้วเขียนเวียนไปโดยรอบเป็ นวงกลม เมื่อบรรจบ
ตรงจุดเริ่ มต้นก็จะเลื่อนลงมาอีกบรรทัดหนึ่งจนจบข้อความ แต่ถา้ เตรี ยมพื้นผิวเฉพาะด้านหน้าก็จะ
จารึ กเฉพาะในพื้นที่ที่เตรี ยมไว้ โดยเริ่ มจารึ กตั้งแต่มุมบนสุ ดด้านขวาเช่นเดียวกัน บางองค์ตกแต่ง
ฐานะเป็ นชั้นเป็ นเชิ ง ปิ ดกระจกหรื อลวดลายอื่น ๆ อย่างพระเจ้าไม้ล้ือหรื อพม่า ก็จะเตรี ยมพื้นที่
จารึ กไว้ที่ฐานด้านหลังความยาวของเนื้ อหาที่จารึ ก ขนาดตัวอักษรกําหนดให้เหมาะสมกับขนาด
ขององค์พระ ฐานพระเจ้าไม้ส่วนมากจึงไม่นิยมตกแต่งประดับประดา เพราะจะทําให้เสี ยพื้นที่จารึ ก
ข้อความ อักษรที่ใช้จารึ กข้อความที่พบมากที่สุดคือ อักษรธรรมล้านนา หรื อ ตัวเมือง ซึ่ งบางท่าน
เรี ยกว่า ตัวธรรมพระเจ้า นอกจากนี้ยงั พบอักษรไทขึนที่ใช้ในเขตจังหวัดเชียงตุง ประเทศพม่า อักษร
ลื้อเก่าที่ใช้ในกลุ่มไทลื้อ และอักษรไทยใหญ่ที่ใช้ในกลุ่มไทใหญ่
คําจารึ กที่ฐานพระเจ้าไม้ ส่ วนมากมีใจความเหมือนกัน หรื อคล้ายกัน คล้ายกับเป็ น
ขนบการจารึ ก กล่าวคือ มักมีขอ้ ความบอกวันเดือนปี ที่สร้าง เจ้าศรัทธา หรื อ นามผูส้ ร้าง พร้อมคณะ
สิ่ งที่ สร้ าง เจตนาการสร้ าง คําปรารถนาของผูส้ ร้ าง และคําบาลี ซึ่ งมักจะเรี ย งลําดับในทํานอง
เดียวกันเสมอ เช่น
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“ จุลศักราชได้ ๑๒๙๒ ตัว ปลีกดสง้ า เดือน ๕ ขึ้น ๑๕ คํ่า พรํ่ าว่ าได้ เมงวัน ๒ ยามกอง
งาย ปถมมูลสัทธา หมายมีน้อยสมเปนเคล้ าพร้ อมภริ ยาลูกเต้ าชุ คน ค็ได้ ส้างพุทธรู ปพิมพาสารู ปเจ้ า
องค์ ๑ เพื่อว่ าจักทานไว้ คํ้าชู สาสนา ๕๐๐ พระวัสสา แล ขอหื้อได้ สุข ๓ ประการอันมีนิพพานเปนย
อดแด่ เทิอะ นิพพานัง ปรมัง สุ ขัง ”
ระเบียบวิธีการจารึก
1.ตัวอักษร อักษรที่นิยมใช้ในการจารึ กบนฐานพระเจ้าไม้น้ นั ทั้งหมดเป็ นอักษรธรรม
ล้านนาเป็ นจํานวน 661 องค์
2. ภาษาที่นิยมใช้ในการจารึ กส่ วนใหญ่เป็ นภาษาไทยยวนหรื อภาษาไทยถิ่นเหนือ และ
ภาษาไทยยวนควบคู่ไปกับภาษาบาลี
3.ลําดับในการจารึ ก การเรี ยงลําดับของเนื้อหาจารึ กบนฐานพระเจ้าไม้ สามารถแบ่งได้
เป็ น 3 ตอนคือ ตอนแรกกล่าวถึงวัน เดือนปี ในการสร้าง ตอนที่สองกล่าวถึงเจ้าศรัทธาผูถ้ วาย ตอน
ที่สามประกาศเจตนารมณ์ในการถวายว่าปรารถนาอะไรในการถวาย ดังตัวอย่างเช่น ปรารถนาเพื่อ
นําพาไปอยู่พระนิ พาน และปรารถนาได้เกิดเป็ นพระอรหันต์ในสํานักพระศรี อาริ ย ์ คําขอต่างๆนั้น
ล้วนแล้วแต่ตอ้ งการพบแต่สิ่งดีๆรวมไปถึงอุทิศผลบุญให้แก้ผลู ้ ่วงลับและผูท้ ี่ยงั มีชีวิตอยู่
การอ่านอักขระทีจ่ ารึก
ความยากของการอ่านจารึ กพระเจ้าไม้ เกิ ดจากอักขระที่จารไม่ชดั เจน ลบเลือนหรื อ
ชํารุ ดเสี ยหายไป แต่เนื่ องจากถ้อยคําจารึ กมักซํ้ากัน บางคําที่ลบเลือนจึ งเดาได้ เช่ น จุ ลสักกราช
หมายมี สัทธา , สุ ข 3 ประการ, เมืองฟ้ า, นิ พพาน เป็ นต้น ถ้าตัวเลขบางตัวในปี จุลสักราชหายไป
ต้องอาศัยการเทียบเคียงกับตารางคํานวณหนไท ของอาจารย์ ทวี สว่างปั ญญางกูร ส่ วนข้อความที่
ไม่สามารถเดาได้ก็คงเป็ นชื่อบุคคลหรื อเจตนาการสร้างเพราะมีลกั ษณะเฉพาะราย มีบา้ งที่อ่านได้
บางข้อความ ถ้าอักขระชัดเจนก็อาจจะอ่านจบในเวลาอั้นสั้น หากมีที่ลบเลือนหรื อคราบสกปรกต่าง
ปิ ดทับตัวอักขระ ก็ตอ้ งขจัดคราบออกเสี ยก่อน โดยใช้แปรงปั ดฟุ่ น ออกหรื อคราบสรกปกฝังแน่ น
จะใช้แอลกอฮอล์ผสมกับนํ้า ครึ่ งต่อครึ่ งแล้วใช้สาํ ลีชุบแล้วเช็ดออกจะเห็นตัวอักขระชัดเจนขึ้น การ
อ่านอักขระมักจะอ่านข้างบนวนลงมาข้างล่าง หรื อถ้าเป็ นฐานหน้ากระดานทั้งที่เป็ นวงกลมและครึ่ ง
วงกลมให้อ่านจากด้านซ้ายขององค์พระวนมาทางด้านขวา1

1

วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซาง, พระเจ้ าไม้ ล้านนา, (เชียงใหม่: สุ ริวงค์บุค๊ เซนเตอร์, 2554), 112.
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ภาพที่ 173 การอ่านอักขระที่จารึ กบนฐานพระพุทธรู ปไม้ โดยผูท้ ี่มีคาํ ชํานาญในตัวอักษรธรรม
ล้านนา อาจารย์ภูเดส แสนสา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คําจารึกฐานพระพุทธรู ปไม้
คําจารึ กฐานพระเจ้าไม้ส่วนมาก มีใจความเหมือนกันหรื อคล้ายๆกัน ซึ่ งเป็ นขนบของ
การจารึ ก กล่าวคือ มีขอ้ ความเรี ยงลําดับตามนี้ วัน เดือน ปี ที่สร้าง เจ้าสัทธาหรื อนามผูส้ ร้างพร้อม
คณะ สิ่ งที่สร้าง เจตนาการสร้าง คําปรารถนาของผูส้ ร้าง และคําบาลี บางองค์อาจมีเพียงตอนใดตอน
หนึ่ ง เช่น มีแต่ปีที่สร้าง หรื อนาผูส้ ร้าง เป็ นต้น ตัวอย่างคําจารึ กฐานพระเจ้าไม้องค์หนึ่ ง อาจารย์วิ
ลักษณ์ ศรี ป่าซาง ปริ วรรตเมื่อ พ.ศ. 2547 ที่ร้านย่านตลาดไนบาร์ซ่า ได้ขอ้ ความดังนี้
“สั กราชได้ 1238 ตัว (พ.ศ. 2419) ปลีสนํา ขอมภิไส ไทภาสาว่ าปลีรวยไจ้ เดือนยี่เป็ ง
เมงวัน 4 ไทกดเม็ด ปถมมูลสัทธาหมายมี ทุอินทปัญญาเป็ นเคล้ าพร้ อมกับด้ วยแม่ และน้ องชู่ตนค็มา
ได้ สร้ างยังพิทพาพุทธรูปเจ้ าองค์ 1 ตั้งอยู่ในสาสนาพระโคตรมะตราบเท้ า 5000 พระวัสสา คํามักคํา
ปรารถนาแห่ งข้ านี้ ขอเอาสุ ข 3 ประการ สุ ขอันมีในชั้ นฟ้ า และเมืองคนอันมีเนรพานเป็ นยอด นิพ
พานํ ปรมํ สุ ขํ”
หรือ
“จุลสักราชได้ 1292 ตัว (พ.ศ. 2473) ปลีกดสง้ า เดือน 5 ขึ้น 15 คํ่า พรํ่ าว่ าได้ เมงวัน 2 ยาม
กองหงาย ปถมมูลสัทธาหมายมีน้อยสมเป็ นเคล้ าพร้ อมภริ ยาลูกเต้ าชุตน ค็ได้ สร้ างยังพุทธรู ปพิมพา
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สารูปเจ้ าองค์ 1 เพือ่ จักทานไว้ คํ้าชู สาสนา 5000 พระวัสสา และขอหื้อได้ สุข 3 ประการ มีนิพานเป็ น
ยอดแด่ เทอะ นิพพานํ บรมํ สุ ขํ” (พระเจ้าไม้หน้าตัก 7 นิ้ว วัดหนองเจดีย ์ อ. ป่ าซาง จ.ลําพูน อาจารย์
วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซางปริ วรรตเมื่อ พ.ศ. 2539)
บอกวันเดือนปี ทีส่ ร้ าง
ส่ วนมากจะขึ้นด้วยปี จุลสักราช นิ ยมจารึ กว่า จุลสักกราชได้, สักราชได้, จุฬสักกราช,
จุลสกพะทะ ตามด้วย ตัวเลขปี (ตัวเลขปี จุลสักราช บวก 1181 จะเป็ นปี พุทธศักราช) ชื่อปี หนไท ชื่อ
เดือน หรื อ ลําดับ เอน (เช่น เดือน 4 เดือน 5 การนับเดือนจะเร็ วกว่าภาคกลาง 2 เดือน) บอกวัน ใช้
การนับแบบมอญ เช่น เมงวัน ตามด้วย ตัวเลขลําดับวัน เช่น วัน 1 คือวันอาทิตย์ จนถึงวัน 7 คือวัน
เสาร์ ตามด้วย วันไท ไทรรวยสี (มีบางองค์บอกเวลา ฤกษ์ยามการสร้าง) ดังตัวอย่าง
“สักราชได้ 1256 ตัว (พ.ศ. 2437) ปลีกาบสง้ า เดือน 6 เพ็ง เม็งวัน 1 ไทรวายสี ฤกษ์ ได้
10 ตัว มูลสัทธา พีน่ ้ อยตาเว็ก (?) เป็ นเคล้ า ภริ ยาลูกเต้ าญาติการพีน่ ้ องพ่ อแม่ ช่ ู ตนค็ได้ สร้ างยังพุทธ
รู ปเจ้ าองค์ นี้ไว้ คํ้าชู สาสนาตราบต่ อเท้ า 5000 พระวัสสา ขอหื้อเป็ นผลานิสงส์ แก่ ผ้ ูข้าทังหลาย นิพ
พานํ ปรมํสุขํ....(พระเจ้ าไม้ แก่ นจันทร์ หน้ าตัก 3 นิ้ว คุณธงชั ยระมิงค์ วงศ์ มอบให้ อาจารย์ วิลักษณ์
ศรี ป่าซาง เมื่อ16 เมษายน 2540)
และบางองค์บอกปี พุทธศักราชนับถอยหลัง ตัวอย่างพระเจ้าไม้องค์หนึ่งที่วดั พันเตา อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ อาจารย์ฮนั ส์ เพนธ์ ปริ วรรตไว้ดงั นี้
“อดีตะสาสนาคลาล่ วงแล้ วได้ 2415 พระวัสสา ปลาย 6 เดือน ปลาย 15 วัน นับแต่ วันนี้
คืนหลัง อนาคตะสาสนาจักมาพายหน้ า 2584 พระวัสสา ปลาย 5 เดือน ปลาย 15 วัน นับแต่ วันพรุ ก
ไพ” (พระพุทธศาสนาผ่านมาแล้ว 2415 ปี 6 เดื อน 15 วัน นับแต่วนั นี้ คือหลังในอนาคตพระพุทธ
สาสนาจะมีอีก 2584 พระวัสสา 5 เดือน 15 วัน นับตั้งแต่พรุ่ งนี้ไป)
วันเดือนปี ที่สร้างปรากฏบนฐานพระเจ้าไม้เหล่านี้ น่ าจะเป็ นวันที่ถวายพระเจ้าไว้กบั
ศาสนามากว่าเป็ นวันที่เริ่ มแกะสลักหรื อวันที่แกะทั้งสิ้ นเพราะส่ วนมากที่ปรากฏมักจะเป็ นวันเดือน
เพ็ญหรื อวันขึ้น 15 คํ่า ซึ่งเป็ นวันศีล และที่ปรากฏซํ้ามากที่สุดคือเดือนยีเ่ ป็ ง (วันเพ็ญเดือน 12) เป็ น
วันที่ชาวล้านนานิยมทําบุญถวายทานพระเจ้าไม้กนั มาก หากผูส้ ร้างต้องการได้รับอานิสงส์มากก็จะ
สร้างพระเจ้าไม้ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันเดียว เรี ยกว่าพระเจ้าทันใจ ผูจ้ ารึ กวันเดือนปี ก็จะบอกว่า สร้าง
เสร็ จภายในวันเดียว บางองค์กบ็ อกเวลาสร้างอย่างละเอียด เช่น
“ปี เต่าสี เดือน 6 เพ็ง เมงวัน 5 ไทยกาบเสด ติถี 15 ตัว นาที ติถี 26 ตัว ฤกษ์ 10 ตัวนาที
ฤกษ์ 49 ตัว...”
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บอกนามผู้สร้ างพร้ อมคณะ
การบอกนามผูส้ ร้างพระเจ้าไม้เพื่อถวายไว้แก่พระศาสนา นิ ยมขึ้นต้นด้วยคําว่า ปถม
มูลสัทธา หมายมี ซึ่ งหมายถึงผูท้ ี่เป็ นต้นคิด ผูท้ ี่เป็ นประธานในการสร้าง บางองค์ก็อาจจะใช้คาํ ว่า
มูลลสัทธา หรื อสัทธา จากนั้นจะลําดับคณะศรัทธาที่มีส่วนร่ วมในการสร้าง หรื อเป็ นเจ้าสัทธาใน
การสร้างหรื อร่ วมกันถวาย จะใช้คาํ ว่าพร้อมด้วย หรื อพร้อมกับด้วย ตามด้วยนามสามัญ หรื ที่บอก
ชื่อเลยก็มี ตัวอย่างเช่น
“ปถมมูลสั ทธาหมายมี อ้ ายตําอ้ าย เป็ นเคล้ า (ต้ นคิด) พร้ อมด้ วยภริ ยาลูกเต้ า พ่ อแม่ พี่
น้ องชุตน” (ทุกคน) (อาจารย์วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซาง อ่านที่ไร่ แม่ฟ้าหลวง มีนาคม 2542)
หรื อ
“ ปถมมู ล สั ท ธาผู้ ข้ า ทัง หลาย ทัง พายใน (เหล่ า ภิก ษุ ทั้ ง หลาย) แลพายนอก (เหล่ า
ชาวบ้ านทั้งหลาย) วันตกวันออกคอกใต้ แลหนเหนือภายในมี ....” (อาจารย์วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซาง อ่าน
กันยายน 2539)
การบ่งบอกชื่อนามผูส้ ร้างหรื อนามประธานการสร้าง น่ าจะหมายถึงผูน้ าํ พระพุทธรู ป
ไม้มาถวายมากกว่าจะเป็ นนามของผูแ้ กะ และอาจจะเป็ นไปได้ที่ผูแ้ กะกับผูถ้ วาย รวมทั้งผูจ้ าร
ข้อความ เป็ นคนๆเดี ยวกัน หรื ออาจต่างคนกัน แต่สิ่งที่เป็ นไปได้มากกว่าคือ ในชุ มชนนั้นมีสล่า
หรื อช่างแกะคนเดี ยวกัน แต่มีนามผูส้ ร้างต่างกัน ซึ่ งอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะแกะเองหรื อว่าจ้างให้
ผูอ้ ื่นแกะแล้วนําไปถวายวัด ก็เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์เท่ากัน
บอกสิ่ งทีส่ ร้ าง
ข้อความที่จารึ กถัดมาจากวันเดื อนปี ที่สร้างและนามผูส้ ร้าง คือสิ่ งที่ได้สร้าง คําจารึ ก
ส่ วนมากจะใช้คาํ ว่า ได้สร้างพุทธรู ปเจ้าองค์น้ ี หรื อ ได้สร้างพุทธรู ปเจ้าองค์ 1 หรื อหลายองค์ เช่น
ได้สร้ างยังพุทธรู ปเจ้ารั บบาตร แลห้ามมาร หรื อได้ริรังสร้ างพุทธรู ป อริ ย าทัง 4 กับพระเจ้า 7
ประการ เป็ นต้น2
นอกจากการสร้างแล้ว บางองค์ยงั กล่าวถึงการบวชพระเจ้า หรื อการพุทธาภิเษกอีกด้วย
คือหลังจากการสร้ างเสร็ จก็จะทําพิธีถวายพระเจ้าให้กบั วัด เรี ยกว่าการอบรมสมโภช พิธีกรรม
ดังกล่าวนี้เป็ นการสถาปนาวัตถุรูปพระพุทธให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า จารึ กได้กล่าวว่า
2

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมานตรี , 2519), 123.

284
“จ.ศ. ๑๑๖๓ ปี ร้ วงเร้ า เดือนยีเ่ พ็ญ มีการทําพิธีพุทธาภิเษก พุทธรูปเจ้ าองค์ นี้ ณ วัดช่ าง
ดอกคํา ปู่ ทิพย์ พร้ อมทัง้ ภรรยา ชื่อนางจ้ อยและลูกๆทุกคน สร้ างพระพุทธรูปเจ้ าองค์ นี้ ขอ(ผลบุญที่
เกิดจากการสร้ างพระพุทธรูป) จงเป็ นเครื่องนํา (ข้ าพเจ้ าทัง้ หลาย) ไปสู่ นิพพาน” 3
เช่นเดียวกับการอุปสมบท การบรรพชาภิกษุสามเณร การบวชพระเจ้านี้กล่าวกันว่าถ้า
ครอบครัวใดไม่มีบุตรได้บวชเรี ยน ก็บวชพระเจ้าไม้แทน เชื่อจะได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกัน4
บอกเจตนาในการสร้ าง
เจตนาการสร้าง หมายถึงจุดมุ่งหมายหลักของการถวายพระเจ้าไม้องค์ใดองค์หนึ่ง บาง
องค์มี เ จตนาสร้ า งหลายประการ เช่ น สร้ า งถวายไว้เ พื่ อ ถวาย ณ วัด ใดวัด หนึ่ ง เพื่ อ ร่ ว มฉลอง
ถาวรวัตถุโดยบอกชื่อวัดกํากับไว้ ดังจารึ กได้กล่าวว่า
“สกกราชได้ 1172 ตัวปี กดสง้ า เดือน 5 เพง ปถมมูลสัทธาหมายมีขนานมหาวันแลนาง
คําหล้ า ชายปติกาทัง 2 เปนประธานแก่ปิตตามารดา ได้ ส้างยังพุทธรูปเจ้ าองค์ นี้ไว้ เพือ่ หื้อเทวดาทัง
หลายไพนานตราบ 5000 พระวสาแท้ ดีหลี นิพฺพาน ปจโยโหตุ เมนิจํ ธุวํ ธุวํ แก่ข้าแด่ เทอะ เบิกพระ
วิหารแล” (อาจารย์ ภูเดช แสนสา ผู้ปริ วรรต)
หรื อ
“ข้ าศรั ทธาอุบาสก อ้ ายกาง เป็ นผู้ต้นคืดสร้ างพระพุทธรูปองค์ นี้ เพือ่ คํ้าชูศาสนา ณ วัด
เชี ยงยืนนี้ ในปี มะโรง ตามวิธีนับแบบเขมญ (ตาม) ภาษาไทยว่ า ปี เต้ าสี่ จัลศักราช ๑๑๙๔ มีการทํา
พิธีเบิกบาย ฉลองพระพุทธรู ปและทําบุญสลากภัต ) เสร็ จหมดเมื่อ วันเพ็ญเดือน ๔ (ตามวิธีนับ
แบบ) ไทยวันเมืองไก๊ (สร้ างพระพุทธรูปองค์ นี้) เพื่อคํ้าชู ศาสนาตราบ ๕๐๐๐ พระวัสสา ผู้ข้าขอให้
เห็นผลบุญอุดหนุนสืบๆต่ อไป ตราบถึงโลกุตตรธรรม ๙ ขั้น มีนิพพานเป็ นขั้นสู งสุ ดเทอญ” 5

3

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรู ปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมานตรี , 2519), 111.
4
วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซาง, พระเจ้ าไม้ ล้านนา (เชียงใหม่: สุ ริวงค์บุค๊ เซนเตอร์, 2554), 123.
5
ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมานตรี , 2519), 127.
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หรื อเพื่อคํ้าชูศาสนาให้ถึงห้าพันพระวัสสา เพื่อให้เป็ นที่กราบไว้ของมนุ ษย์และเทวดา
หรื อเพื่ออุทิศแก่ผเู ้ สี ยชีวิตไปแล้ว หรื อที่สร้างเพื่อต่ออายุก็มี เช่น พระเจ้าไม้ชุดหนึ่ งในพิพิทธภัณฑ์
สถานวัดพระธาตุหริ ภุญชัย จังหวัดลําพูน ประดิษฐานอยูบ่ นแท่นที่สร้างคล้ายกับขั้นบันไดเรี ยงไว้
เป็ นลําดับ สร้างเพื่อต่ออายุของเจ้าเมืองลําพูน โดยสร้างเป็ นองค์เล็กนับจํานวนเกินกว่าอายุตอนที่
ถวายหนึ่งองค์
บอกคําปรารถนาของผู้สร้ าง
คําปรารถนา หรื อ คําผาถะนา คือความมุ่งหวังที่ผสู ้ ร้างพระเจ้าไม้ปรารถนาจะได้ หรื อ
จะให้เป็ นไปในอนาคต หลังจากผูส้ ร้างหรื อผูถ้ วายนั้นเสี ยชีวิตแล้วจะขอรับผลบุญหรื ออานิ สงส์น้ นั
คําปรารถนาจะเขียนต่ อจากเจตนาการสร้ าง มี ใจความสําคัญคือ ขอให้ได้พบความสุ ขและเป็ น
ความสุ ข 3 ประการ ดังคําว่า “ ขอหื้ อได้สุข 3 ประการ อันมีนิพพานเป็ นยอด” สุ ขสามประการดัง
กล่าวคือ ความสุ ขอันได้พบในเมืองคน หรื อสุ ขขณะยังดํารงชีวิตอยู่ ความสุ ขอันได้พบในสวรรค์
เมืองฟ้ า หรื อเสวยสุ ขหลังความตาย และความสุ ขอันได้ถึงนิพาน บางองค์กจ็ ารึ กปรารถนาอื่นๆเช่น
“ด้ วยเดชะบุญกุศลส่ วนบุญเยื่อง (เรื่ อง) นี้แม้ นข้ าคิดคระนิง (คิดคํานึง) ดังฤกษ์ ดีขอ
หื้ อจุ่งหื้ ออุดมสั มฤทธิ์ แ ก่ ข้า ดัง คํา มักคําปรารถนาชุ เยื่องชุ ป ระการ ผู้ข้ าขอเอาสุ ข 3 ประการมี
นิพพานเจ้ าเป็ นยอดแด่ เทิอะ”
“ขอหื้อเป็ นผละอานิสงส์ บรมปราเวทนิยะตราบเถิงโลกุตตรธัมม์ เจ้ า 9 ประการ มีนิ
พานเป็ นยอดแก่ ผ้ ขู ้ าแท้ ดีหลีแด”
“ขอเป็ นประจัย (ปัจจัย) ต่ อรอดเมืองฟ้ าแลนิพพานเจ้ าเทอะ”
“ขอมีผละอันกว้ างขวางแลมีประหยาปัญญา (มีสติปัญญาดี) เหมือนแม่ นํ้าทั้ง 5 และ
สุ ข 3 ประการมีนิพพานเปนยอดแด่ เทอะ”
คําบาลีปิดท้ าย
คําบาลีหรื อคาถาบาลีปิดท้ายคําจารึ กฐานพระเจ้าไม้ มีใจความเช่นเดียวกับคําปรารถนา
ของผูส้ ร้าง การจบด้วยคําบาลีเหมือนเป็ นคําเน้นยํ้าให้ คํามัก คําปรารถนา นั้นเกิดขึ้นจริ งในอนาคต
คําบาลีที่เขียนต่อจากคําปรารถนามีปรากฏดังนี้
“นิพพานํ ปจจโย โหตุ เม นิจจํ” (ขอให้ อานิสงส์ การสร้ างพระนี จ้ งเป็ นปั จจัยแก่ พระ
นิพพานให้ แก่ ข้าพเจ้ าเถิด)
“สุ ทนิ นํ วต เม ทานํ” (ทานอันข้ าพเจ้ าได้ ถวายไว้ นีด้ ีแล้ ว)
“นิพพานํ ปรมํ สุ ขํ” (พระนิพพานนีใ้ ห้ ความบรมสุข)
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“นิจจํ ธุวํ ธุวํ นิพพานํ ปรมํ สุ ขํ” (นิพพานอันเป็ นบรมสุขอยู่เป็ นนิตย์ )
การสร้ างและ วันเดือน ปี ทีน่ ิยมถวาย พระพุทธรูปไม้ ล้านนา
พระพุทธรู ป ถือเป็ นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้พระองค์จะ
เสด็จดับขันธ์ปริ นิพพานไปนานแล้วก็ตาม คนล้านนายังมีความเชื่ อ และปฏิบตั ิต่อพระพุทธรู ป
เหมือนพระองค์ยงั ดํารงพระชนม์ชีพอยู่ เช่ นทุกเช้าเมื่อปลงไหข้าวเสร็ จ ก่อนที่สมาชิ กคนใดใน
ครอบครัวจะเอาข้าวสุ กไปกิน เจ้าเรื อนจะถวายข้าวและนํ้าแด่พระเจ้าเสี ยก่อน โดยปั้นข้าวก้อนเล็กๆ
ใส่ ถว้ ย พร้อมกับนํ้า นําไปถวายที่หิ้งพระเจ้า แล้วกล่าวคําถวาย อิ มัง สู ปะพะยัญชนะ สั มปั นนัง
สาลีนัง โอทะนัง อุทะกัง วะรั ง พุทธัสสะ ปูเชมี ฯ จะปฏิบตั ิเช่นนี้อยูป่ ระจํา ถึงแม้ที่หิ้งพระเจ้าจะไม่
มีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยูก่ ต็ าม* ในการทําบุญพิธีมงคลต่างๆนิ ยมนําถาดอาหารใส่ ท้ งั เครื่ องคาว
หวานอันประกอบด้วยข้าว อาหาร ขนม ผลไม้ ใส่ ถาดเล็กบ้างใหญ่บา้ งหรื อจัดเป็ นสํารับขันโตก
นําไปถวายพระพุทธรู ปเรี ยกข้าวบูชานี้วา่ ข้ าวพระพุทธเจ้ า 6
เมื่อพระพุทธรู ปคือตัวแทนของพระองค์ ดังนั้นการจะสร้างพระพุทธรู ปขึ้นมาสักองค์
หนึ่ง จึงต้องมีข้นั ตอนและพิธีกรรมประกอบการสร้างมากมาย กล่าวคือ นอกจากจะต้องมี มอก หรื อ
มาตรการวัดขนาดให้ได้พระพุทธสรี ระสมสัดส่ วนแล้ว พิธีกรรมประกอบอื่นๆ ก็เป็ นสิ่ งสําคัญที่
ต้องปฏิบตั ิตามให้ถูกต้องตามขนบของการสร้างในส่ วนมาตรการสร้างพระเจ้านั้นคัมภีร์ใบลานของ
วัดแม่ต๋าํ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย กล่าวไว้วา่
“...ครั้ ง จะสร้ างยั ง พระพุ ท ธรู ป เจ้ า หื ้ อ เสมอดั่ ง เมื่ อ พระองค์ ยัง ทรมานดั่ ง อั้ น หื ้ อ แทก
(กําหนด,วัดระยะ) แต่ หัวเข่ าทั้ง๒ หากัน กว้ างเท่ าใดเอามาหั กเป็ น ๔ ส่ วน เอาส่ วนหนึ่ งแทกแต่ นั่ง
ขึน้ ถึงสายดือ แต่ สายดือขึน้ ถึงอก แต่ อกถึงคาง แต่ คางถึงตีนผม ปล้ องแขนแต่ เค้ าแร้ (รั กแร้ ) ถึงศอก
ข้ างในเท่ าหน้ า แต่ ศอกถึงข้ อมือเท่ าหน้ า แต่ ข้อมือถึงปลายนิว้ เท่ าหน้ า นิง้ มือยาวครึ่ งหน้ า ข้ อมือหั ก
๓ ฝ่ ามือกว้ างเท่ าครึ่ ง หน้ าผากพาดกว้ างครึ่ งหน้ า ปล้ องขาปล้ องแค่ ง (แข้ ง) เท่ าหน้ า ฝ่ าตีนเท่ าหน้ า
นิว้ ตีนเอาหน้ าหั ก ๓ เอาหนึ่ ง หั กนิว้ เป็ น ๒ เป็ นข้ อตีน แต่ นมถึงจอมบ่ าเท่ าหน้ าแหล่ (ไหล่ ) กว้ าง
๒ หน้ า เอาหน้ าหั ก ๔ ทุม(ทิง้ ) ๑ เป็ นหว่ างนมทั้ง ๒ เอาหน้ าหั ก ๓ เอาหนึ่งเป็ นปาก เป็ นตายาว เป็ น
หน้ าผาก ตุ่มตานั้ น หื ้ อกลมดั ง กลี บวั วอุ สุภ ราช หน่ วยตาหื ้ อเหลี ย้ ม (แหลม) ดัง กลี บหอมเที ย ม
(กระเทียม) คิว้ ก่ อง (โก่ ง) ดังธนูอินทร์ หู ยาวเท่ าหน้ า ปลาหู เพียง (ระดับ) คิว้ เทิอะ หน้ าพระหื ้อเป็ น
๓ ส่ วน คื อเป็ นดั่งจําไทย (?) เป็ นดั่งหน้ าขอม เป็ นดังหน้ าโจรนั้นแล ส่ วนหนึ่งหน้ าไทยนั้นเป็ นดั่ง
6

2549), 154.

มณี พะยอมยงค์ และคณะ, เครื่องสั กการะล้ านนา, (เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์ การพิมพ์,
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หน้ าพระญาจักรนั้นแลหน้ า ๓ จําพวกมาชุ มนุมกัน จึ งได้ ชื่อว่ าราชสิ งหะ ลักษณะพระเจ้ าแล...”7
นอกจากมาตรการสร้างดังกล่าวแล้ว ในส่ วนวันที่ควรลงมือสร้าง ในเอกสารคัมภีร์ใบลานอีกฉบับ
หนึ่งได้กล่าวถึงวันแรกสร้างไว้ดงั นี้
- ...เดือนใดค็ดีออก (ขึน้ ) ๑ ฅํา่ แรม ๑ ฅํา่ ดีแท้ แล แม้ นผู้ชังค็น้อมเข้ ามา แล
- ออก ๒ ฅํา่ แรม ๒ ฅํา่ บ่ ดี มารช่ างมาร้ อง แล (มักมีเรื่ องที่ไม่ ดีเกิดขึน้ )
- ออก ๓ ฅํา่ แรม ๓ ฅํา่ อยู่สวัสดี มีโชคลาภ แล
- ออก ๔ ฅํา่ แรม ๔ ฅํา่ บ่ ดี มีโศกทุกข์ แล
- ออก ๕ ฅํา่ แรม ๕ ฅํา่ สร้ างพระพุทธรู ปฟ้ าจักผ่ าและผิดเถียงกันบ่ ดี
- ออก ๖ ฅํา่ แรม ๖ ฅํา่ บ่ ดี แล
- ออก ฅํา่ แรม ๗ ฅํา่ ดีทุกประการ แล
- ออก ๘ ฅํา่ แรก ๘ ฅํา่ จักร้ อนใจ บ่ ดี แล
- ออก ๙ ฅํา่ แรม ๙ ฅํา่ บ่ ดี ศัตรู ช่างมาหิ งสา วัดช่ างห่ าง
- ออก ๑o ฅํา่ แรม ๑o ฅํา่ อยู่สวัสดี แล
- ออก ๑๑ ฅํา่ แรม ๑๑ ฅํา่ บ่ ดีช่างฆ่ าฟั นกันตาย แล
- ออก ๑๒ ฅํา่ แรก ๑๒ ฅํา่ บ่ ดี แล
- ออก ๑๓ ฅํา่ แรม ๑๓ ฅํา่ บ่ ดี แล
- ออก ๑๔ ฅํา่ บ่ ดีแท้ แล
- ออก ๑๕ ฅํา่ แรม ๑๕ ฅํา่ ดีเต็มทีแท้ แลนา...8
ส่ วนเดือนที่ควรสร้างพระพุทธรู ปนั้น ในตําราของล้านนาได้กาํ หนดไว้ดงั นี้
- เดือนเกี๋ยง/เจี๋ ยง คือเดือน ๑๑ ของภาคกลาง ถ้ าตรงกับขึน้ ๑,๔,๗, และ ๑๔ คํา่ จักได้ ช้าง
ม้ าวัวควาย จําทําให้ ข้าทาสหญิงชาย ท้ าวพระยา เสนาอํามาตย์ ขุนนางและคนทั้งหลาย
รั กชอบ
- เดือนยี่ (เดือน ๑๒ ) มีเตชะฤทธี ประจัญข้ าศึกศัตรู ทั้งปวง จะอยู่ดีมีลาภมากนัก
- เดือน ๓ (เดือนอ้ าย) ไฟจะไหม้ ผู้คนจะผิดเถียงกัน สัตว์ ร้ายก็จะเกิดชุกชุม
7

ศรี เลา เกษพรหม (ปริ วรรต), พิธีกรรมและมาตราส่ วนการก่ อพระพุทธรู ป (เชียงใหม่

: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529), 9- 10.
8

ศรี เลา เกษพรหม, พิธีกรรมและมาตราส่ วนการก่อพระพุทธรู ป, ปริ วรรตจากพับสา

วัดสุ ขศรี อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน (เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529), 16.
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- เดือน ๔ (เดือนยี่) คนและเทวดาทั้งหลายจะรั กชอบมากและทําให้ เกิดข้ าวของเงินทอง
เป็ นจํานวนมาก
- เดือน ๕ (เดือน ๓) จักเกิดอันตราย เกิดการทะเลาะวิวาทกัน ข้ าวของเงินทองจะสูญหาย
เกิดถ้ อยเกิดความมากนัก
- เดือน ๖ (เดือน ๔) จักเจริ ญ ได้ ลาภยศ ได้ สมบัติเป็ นที่เคารพนับถือแก่ คนทั่วไป
- เดื อน ๗ (เดือน ๕) ครอบครั วจักฉิ บหาย จักได้ พรากที่ อยู่ เป็ นทุกข์ ด้ วยข้ างของ โจร
มักเบียดเบียน หาความสุขไม่ ได้
- เดือน ๘ (เดือน ๖) จักมีความวุฒิจาํ เริ ญใจ อยู่เย็นเป็ นสุข จักมีข้างของเงินทอง มีเครื่ อง
อุปโภคบริ โภคทั้งหลาย
- เดือน ๙ (เดือน ๗) จักเป็ นทุกข์ ยากเข็ญใจ หาผู้อุปถัมภ์ ช่วยเหลือไม่ ได้
- เดือน ๑o-๑๑ (เดือน ๘-๙) จักเกิดถ้ อยความมีความเดือนเนือ้ ร้ อนใจไม่ ขาด เกิดทุกข์ เกิด
ภัย
- เดือน ๑๒ (เดือน ๑o) จักมีข้างข่ องเงินทอง วุฒิเจริ ญใจทุกอย่ าง จักสมหวังทุกอย่ าง9
ในเอกสารคัมภีร์ใบลานเท่าที่สํารวจพบไม่ได้กล่าวเจาะจงกําหนดเวลาวันแรกสร้าง
หรื อบอกมาตราส่ วนการสร้างพระเจ้าไม้ มาตรการสร้างและวันแรกสร้างพระเจ้าดังกล่าว น่าจะเป็ น
การสร้างพระประธานหรื อพระพุทธรู ปโลหะสําคัญๆ ที่มีขนาดใหญ่ ส่ วนพระเจ้าไม้น้ นั ถ้าเป็ นองค์
หน้าตักขนาดใหญ่ ก็คาดว่าน่ าจะใช้การวัดขนาดตามวิธีกาที่กล่าวมา แต่ถา้ เป็ นองค์เล็กๆ คงอาศัย
ความชํานาญของช่ างผูแ้ กะหรื อของ สล่า คือแกะได้เลยโดยไม่ตอ้ งคํานวณมาตราส่ วนให้ยุ่งยาก
ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้พระเจ้าไม้ส่วนมากมีสัดส่ วนที่ไม่ลงตัว ส่ วนวันแรกสร้างนั้น ก็น่าจะนับเอา
วันที่ถวายพระเจ้าไว้กบั วัดซึ่งเรี ยกว่าวันอบรมสมโภชพระเจ้า
ตามคําจารึ กส่ วนมากมักเป็ นเดือนยีเ่ พ็ง (วันเพ็ญเดือน ๑๒) จารึ กได้กล่าวว่า “ จ.ศ.
๑๒๕๓ ปี ร้ วงเหม้ า เดือนยีเ่ พ็ญ (ตามวิธีนับแบบ) มอญ วันจันทร์ ข้าพเจ้ าหนานโพธาและนางคําดิบ
สร้ างพระพุทธรู ป(องค์ นี)้ ทําด้ วยไม้ กมุ (ข้ าพเจ้ าหนานโพธา)แกะ สลัก(พระพุทธรู ป) เอง (สร้ าง)เพื่อ
คํา้ ชูศาสนา (ตราบ) ๕๐๐๐วัสสา (ข้ าพเจ้ าสร้ างพระพุทธรู ป) ร่ วมกับศรั ทธาลูกหลานทุกคน
สุทิมฺนวํ ตเมทานํ พุทฺธรู ปํ อุปาสิ กา ทานํ อรหนฺตสาวกทานํ นิพฺพานปจฺจโยโหนฺตเุ มนิจฺจ ํ ”

9

อุดม รุ่ งเรื องศรี , “เดือนที่ควรสร้างพระพุทธรู ป” ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคเหนือ เล่ม 8 (กรุ งเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย์, 2542) , 4289
– 4290.
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เดือนเกี๋ยงเป็ ง (วันเพ็ญเดือน 11) จารึ กได้กล่าวว่า “จุลสักราชได้ 1179 ตัวปี เมืองเป้ า
เดือนเกีย๋ งเป็ งเมง วัน 2 ไทยกาบสันมูลสัทธานางจิ นแลลูกเต้ าพี่น้องชูตนได้ ส้างยังพุทธรู ปเจ้ าไว้
ไหว้ แลปูชาไปพายขอจุ่งเปนส่ วนบุญแก่ ข้าแด่ เทอะ อรหั นตา มคญานํ ทินฺน ํ นิพฺพาน ปจโยโหตุ นิจ ํ
ธุว ํ ธุว ํ แด่ เทอะ แม้ นตนมัก3 ปรารถนาผู้ข้าฉันมีจักขอหื ้อเถิงสุข 3 ประการ”
และเดือน 2 4 5 6 7 8 เป็ ง
นอกจากนี้ ยงั พบว่านอกจากเดือน ต่างที่ได้กล่าวมา ยังพบว่า นิ ยมถวายพระพุทธรู ปใน
งานประเพณี และงานเฉลิมฉลอง วันสําคัญของวัดวาอารามอีกด้วย
งานฉลองเจดีย์ และวิหาร
อาจจะกล่าวได้วา่ การถวายในงาน ทําบุญใหญ่ หรื องานฉลอง พระวิหาร และพระเจดีย ์
ที่สร้างขึ้นใหม่ หรื อได้รับการบูรณะต่อเติม เมื่อเสร็ จแล้วก็จะมีการเฉลิมฉลอง และถวายสิ่ งของ
ต่างต่างโดยเฉพาะพระพุทธรู ปไม้ให้กบั พระพุทธศาสนา เพื่อต่ออายุศาสนาครบ 5000 ปี และถือ
โอกาสในช่วงเวลานี้ อบรมสมโภชพระพุทธรู ปไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะพบว่าการถวายในงานนี้จะ
มีจาํ นวนมากและซํ้าๆกัน ดังพบจารึ กที่ชดั เจนใน กลุ่มวัดพญาวัด ที่ในปี พ.ศ. 2353 ที่กล่าวถึง การ
เบิกพระวิหาร หรื อการสร้ างพระวิ หารเสร็ จเรี ยบร้ อย ด้ วยการทําพิ ธีเบิ กหรื อการทําให้ เป็ นวัด “
ศกกราชชะได้ 1172 ตัวปลี กฏสง้ า ปถมมูลสั ทธาหมายมี ร้ อยอุสสา แลนางแก้ วชา ยาติ กา ทัง 2
เปนประธานแก่ พ่อแม่ พี่น้อง ยาติกาวงสาชุคนก่ ได้ ส้างพุทธพิมพารู ปเจ้ าองค์ นี้ ไว้ หื้อเปนที่ไหว้ แล
ปูชาแก่ คนแลเทวดาทังหลายแท้ ดีหลี นิ พพนะ ปั จจโย ดหตุโน นิ จจัง ธุวัง ธุวัง ดังนีด้ ีหลี เบิกพระ
วิหารพญาวัด แล”
กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ ก็ยคั งกล่าวถึงการถวายในงานฉลองวิหารเจดีย ์ “ ศรั ทธานางเกียง
คํา ไชยคําเมา และลูกถวาย (พระพุทธรู ปองค์ นีไ้ ว้ ที่) วัดดอกเอื อ้ ง เชี ยงใหม่ เมื่อ วันที่ 18/3/2475
ใน(โอกาสที่มี) งานฉลองพระวิหาร”
“ทําพิธีพทุ ธาภิเษก (พระพุทธรู ปองค์ นี)้ และถวายไว้ ที่วัดศรี เกิด เมื่อ (มีงาน) ฉลอง
วิหารและเจดีย์ใน ปี พ.ศ 2463”
งานสลากภัตร
กิ๋นสลากเป็ นประเพณี การทําบุญกิ๋นตานไปหาญาติผลู ้ ่วงลับ โดยถวายก๋ วยสลากผ่านผู ้
ทรงศีล และเป็ นการทําบุญเพื่อบํารุ งพระพุทธศาสนา เป็ นการแสดงออกถึงความเสี ยสละและความ
สามัคคีของคนในชุมชน เมื่อกําหนดวันกิ๋นสลากแล้วจะบอกบุญไปยังหัววัดต่างๆ ที่ใกล้เคียง และ
ชาวบ้านมาร่ วมงานบุญ บ้างขายข้าวขายผลิตผลทางการเกษตร จัดเตรี ยมตัดเสื้ อผ้าใหม่ ซื้อข้าวของ

290
เอาไม้ไผ่มาจักเป็ นตอกสานก๋ วยสลาก ในวันก่อนวันงานเรี ยกว่า วันดาสลาก จะมีการทําขนม ข้าว
ปลาอาหารเป็ นห่ อๆ ผลไม้สาํ หรับบรรจุลงในก๋ วยสลาก ซึ่งจะมีก๋วยสลากน้อย ก๋ วยโชคสําหรับจับ
เส้นสลาก และกัณฑ์สลากหลวงเป็ นกัณฑ์จูดสําหรับถวายวัด งานกิ๋นก๋ วยสลากเป็ นงานใหญ่ หัวใจ
ของงานมุ่งเน้นไปที่ “ทานบารมี” สิ่ งของที่เป็ นไทยทานจึงพิถีพิถนั เป็ นรู ปธรรมในความเป็ นเครื่ อง
อุปโภคบริ โภค สวยงามในภาพของที่ควรให้ทาน และบางถิ่นอาจมีการจัดขบวนแห่ ให้ดูยิ่งใหญ่
เพื่อเสริ มส่ งศรัทธาธรรมให้เพิ่มพูนยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 174 งานกิ๋นสลาก วัดพระธาตุหรื ภุญไชย วัตถุประสงค์ คือเรื่ องทานบารมี อุทิศส่ วนกุศล
ให้แก่ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว และเป็ นปัจจัยน้อมนําไปเกิดในยุคพระศรี อาริ ยเมตไตรย
ชาวล้านนาเชื่อว่าต้นสลากเป็ นต้นกัลปพฤกษ์ ที่จะมีของห้อยอยู่มากมาย ซึ่ งเชื่อว่าถ้า
ใครถวายแล้วจักได้ไปเกิดในยุคพระศรี อาริ ย ์ ซึ่ งชาวล้านนาจึงมีการถวายสิ่ งของมากมายให้กบั วัด
โดยเฉพาะพระพุทธ รู ปไม้ ก็ยงั ปรากฏว่าได้ถวายเช่นกัน ซึ่ งถือว่าเป็ นการให้ทานอีกอย่างหนึ่ ง
เป็ นการทําบุญที่ก่อให้เกิดผลทางจิตใจในระดับสู งขึ้นวิธีหนึ่ง แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการหา
อุบายที่จะฝึ กคนให้รู้จกั การให้ โดยไม่มีส่ิ งแอบแฝงเพราะการเตรี ยมก๋ วยสลากเจ้าของจะไม่ทราบ
ว่าก๋ วยสลากนี้ จะถวายพระรู ปใด จึงเป็ นการทําบุญ ทําทานที่บริ สุทธิ์ ใจอย่างยิง่ จึงเป็ นประเพณี ที่
ควรอนุรักษ์และปฏิบตั ิสืบทอดต่อไป
ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้สันนิ ษฐานว่า การถวายพระพุทธรู ปไม้ หัวใจสําคัญอยู่กบั เรื่ องของทาน
บารมี ประกอบกับการคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 พระวัสสา ตลอดจนปรารถนาให้ศาสนาเป็ นที่ยึด

291
เหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนไปตลอดถึงยุคพระศรี อาริ ยเมตไตรย ดังจากรึ กได้กล่าวถึงการถวาย
พระพุทธรู ปในงานสลากภัตร ว่า
“ ข้ าศรั ทธาอุบาสก อ้ ายกาง เป็ นผู้ต้นคืดสร้ างพระพุทธรู ปองค์ นี้ เพื่อคํา้ ชูศาสนา ณ วัด
เชี ยงยืนนี ้ ในปี มะโรง ตามวิ ธีนับแบบเขมญ (ตาม) ภาษาไทยว่ า ปี เต้ าสี่ จัลศักราช ๑๑๙๔ มีการทํา
ฉลองพระพุทธรู ปและทําบุญสลากภัต( เสร็ จหมดเมื่อ วันเพ็ญเดือน ๔ (ตามวิธีนับ
พิธีเบิกบาย
แบบ) ไทยวันเมืองไก๊ (สร้ างพระพุทธรู ปองค์ นี)้ เพื่อคํา้ ชูศาสนาตราบ ๕๐๐๐ พระวัสสา ผู้ข้าขอให้
เห็นผลบุญอุดหนุนสื บๆต่ อไป ตราบถึงโลกุตตรธรรม ๙ ขัน้ มีนิพพานเป็ นขัน้ สูงสุดเทอญ”
งานประเพณีนมัสการพระพุทธรูปทีส่ ํ าคัญ
การถวายพระพุทธรู ปในงานประเพณี ที่สาํ คัญนั้น ได้รับความนิ ยมของพุทธศาสนิกชน
ชาวล้านนาเป็ นส่ วนมาก เนื่ องจากจากเป็ นพระพุทธรู ปที่สาํ คัญในระดับเมือง เมื่อถึงงานประเพณี
ทุกคนจากทัว่ ทุกสารทิศได้เข้ามาสักการะเป็ นประจําทุกปี ประกอบกับมีการถวายสิ่ งของมากมาย
ในงานบุญในครั้งนี้โดยเฉพาะพระพุทธรู ปไม้กน็ ิยมถวายในช่วงนี้ดว้ ย จากการสื บค้นข้อมูลเอกสาร
ประเพณี ของวัดต่างๆพบว่าที่ วัดศรี โคมคําจังหวัดพะเยา มีพระพุทธรู ปที่สาํ คัญ คือพระเจ้าตนหลวง
ที่เป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มงั ราย ทําให้พระพุทธรู ปองค์น้ ี เป็ นที่สักการะ
ของกลุ่มคนทัว่ ไปในล้านนา ซึ่งประเพณี ในการนมัสการพระเจ้าตนหลวงนี้อยูใ่ นเดือนแปดเป็ ง ซึ่ ง
ทราบกันดีว่า เป็ นวันวิสาขบูชา10 เป็ นวันคล้ายวัน ประสู ติ ตรัสรู ้ ปริ นิพพาน ของพระพุทธเจ้า11 ดัง
จารึ กบนฐานพระพุทธรู ปไม้วดั ศรี โคมคําได้กล่าวว่า
“ จุลสักราชได้ 1306 เดือนแปดเป็ ง เมงวัน 6 หมายมีสัทธา นางฟองจัน ก็ได้ บวช พระ
เจ้ าองค์ นีไ้ ว้ คา้ํ ชูศาสนาตราบ 5000 พระวัสสา สุทินนํ อตุตเม ทานํ นิพานํ”
ดังนั้นการถวายพระพุทธรู ปไม้ในช่วงเดือนนี้ ถือได้วา่ เป็ นงานสําคัญและเป็ นวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา การถวายพระพุทธรู ปเสมือนว่าเป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ความเชื่อในเรื่ อง
ทานบารมี การสะสมบุญ และ เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตราบเท่า 5000 ปี

10

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, วันสํ าคัญ, (กรุ ง

เพทฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2537), 93.
11

พระครู โสภนปริ ยตั ิสุธี, แปดเป็ ง ประเพณีนมัสการ พระเจ้ าตนหลวง เมืองพะเยา

(พะเยา : นครนิวส์การพิมพ์ พะเยา, 2548), 49.
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พระพุทธรู ปไม้ ประจําชะตา
ในคัมภีร์ใบลานฉบับเดียวกันมีขอ้ ความอยูต่ อนหนึ่ง บอกมาตราส่ วนการสร้าง พระเจ้ า
ไม้ ชะต๋ า และรายละเอียดอื่นๆ แต่ไม่ได้บอกกําหนดวันแรกสร้างดังความต่อไปนี้
...ที่จักกล่ าวอุปเทศอันจักสร้ างแปลงยังพุทธรู ปเจ้ า หื ้อวุฒิจาํ เริ ญแลอยู่ดีมีสุข และมีข้าว
ของสั มปั ตติ มั่งคั่ง และมีโชคลาภยศศักดิ์ จาํ เริ ญอยู่ดีมีสุข มีดังนี แ้ ล แม้ นว่ าท้ าวพระญาคฤหั สถ์ แล
นักบวชญิ งชายทั้ งหลาย บุคคล ผู้ใดใครหื ้ อวุฒิจาํ เริ ญแก่ ตนตัวด้ วยเตชะ ยัสสะศรี สมบัติมั่นคง
รุ่ งเรื องปั จจุบันหั น (เห็น) ต่ อหน้ าค็ดีแล หื ้อมีเครื่ องบูชามีข้าวตอกดอกไม้ ไพบูชาเอา(ทําพิธีพลีเอา)
ไม้ เดื่อป่ องขอจิ่ ม (ขอกับ) เทวดาตนรั กษา ไม้ เดื่อป่ องต้ นนั้นด้ วยคําปรารถนามักแห่ งตน แล้ วเอามา
ตากแห้ งไว้ แล้ วสลักแปลงเป็ นพระพุทธรู ปแล้ วลงโขงชะตา (ของผู้สร้ าง) ใส่ ในแผ่ นเงินแล้ วหื ้อเอา
คาถาหั วใจพระเจ้ าสรุ ป (เสก) เรื อนชะตานั้นว่ า พุทธโธ โพเธยยะมุคตโต โมเจยยัง ตินโนโตเรยยัง
ดังนี ้ ๓ ที แล้ วลงพุทธมังคะละคาถาแวดแล้ ว สรุ ป ๓ ที แล้ วเอาหน่ วย (ลูก) หมากเดื่อป่ องตากแห้ ง
ไว้ แล้ วเอามารองแท่ นที่ นั่งพระเจ้ า แล้ วขดพับ (ม้ วน) แผ่ นเงิ นอันลงโขงชะตานั้นเข้ าใส่ ไว้ กลวง
พระเจ้ า (โพรงข้ างในองค์ พระ) หื ้อทัด (ตรง) หั วอกพุทธรู ปเจ้ าแล้ วหื ้อฝั งด้ วยเครื่ องอบรมแล้ วใส่
หื ้อมัน่ ดีแล้ ว เอาไม้ มะม่ วงพระญายอมาแปลง (ทํา) เป็ นจิ ก (ยอด) โมลีติดปลายบน แล้ งเอาไม้ ขนุน
มาแปลงเป็ นแท่ นแล้ วเอาไม้ ทัน (ไม้ พุทรา) เป็ นแขนขวา ไม้ หมากเป็ นแขนซ้ าย แล้ วเอาแผ่ นเงินอัน
ลงโขงชะตานั้นนํา้ หนักพอบาทแล้ ว เอาคาถาหนังจัมมะขันพระเจ้ าปูหนังนั้นลงแต่ งดังนี ้ แล้ วเอา
คาถาโยสั น นิ สิ โ น ฯ ลงแวด แล้ ว ฝั ง ด้ ว ย (นํ้า ) รั ก หื ้ อ มั่ น แล้ ว ขั ด สี หื้ อ ดี แ ล้ ว ทารั ก ใส่ ฅํา (ปิ ด
ทองคําเปลว) หื ้องามแล้ วตัวเรา (ผู้สร้ าง) เกิดวันใดหื ้อไพนิ มนตร์ เอาพระสงค์ เจ้ าหื ้อพอ ๕ ตนแล
นักกล่ าวนั้น แควนดี (ยิ่งดี ) แลแล้ วหื ้อสระสรงอบรมด้ วยเครื่ องบูชาทั้งหลายมีธูปเที ยนอันหอม
ทั้งหลายด้ วยสั จจะคารวะครบยํา (เคารพ) แล้ วนิ มนต์ พระสงค์ เจ้ าสวดมหามังคะละเบิ กบายแล้ ว
เอาไว้ ไหว้ ปูชาเป็ นพระเจ้ าชะตาหากจักสมฤทธี ดังคํามันคําปรารถนาในภวปั จจุบันหั น (เห็น) ต่ อ
หน้ า นีแ้ ล อันหนึ่งก็จักเป็ นบุญในภวภายหน้ าคือเมืองฟ้ าและนิพพาน บ่ อย่ าชะแล...12

12

ศรี เลา เกษพรหม, พิธีกรรมและมาตราส่ วนการก่อพระพุทธรูป, ปริ วรรตจากคัมภีร์

ใบลานวัดแม่ต่าํ ต.บ้านท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529), 11-12.
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ภาพที่ 175 พระเจ้าไม้สาํ ริ ด วัดเหมืองดู่ท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่
อีกตําราหนึ่ งกล่าวถึงการสร้างพระสัมฤทธิ์ คําว่าพระสัมฤทธิ์ เป็ นชื่อเรี ยกขานพระเจ้า
ไม้ประเภทหนึ่ งที่สร้างจากไม้หลายชนิด นํามาประกอบกันและใช้สลักไม้ยดึ ส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
จากต้น ฉบับ ใบลาน วัด ไผ่เ หลื อ ง ต.ในเวี ย ง อ.เมื อ ง จ.น่ า น เป็ นผูป้ ริ ว รรต (ได้ข ้อ มู ล เมื่ อ ๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) อาจารย์วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซางเป็ นผูช้ าํ ระมีเนื้อหาดังนี้
“จักสร้ างพระสั มฤทธิ์ ด้ วยดังความประสงค์ จงใฝ่ มักดั่งอั้นหื ้อไปปูชาเอาไม้ เดื่อป่ อง
มาไว้ อย่ าตากแดดไว้ หื้อเปลือกแห้ งแล้ ว ขวักเป็ นพระพุทธรู ปเจ้ าแล้ วเอาไม้ พระญายอมาแปลงจิ ก
โมลี แล้ วเอาไม้ เท้ า ไม้ ทันมาแปลงแขนขวา เอาไม้ แก้ วไม้ มา มาแปลงแขนซ้ าย เอาไม้ หนุนมาแปลง
แท่ นแล้ วหื ้อลงขงชาตาแห่ งเจ้ าสั ทธาผู้สร้ างนั้น ใส่ แผ่ นเงินค็ดี แผ่ นคําค็ดีแล้ วซํา้ ลงพุทโธโพไธยัง
ธัมโมโพไธยัง สังโฆโมไชยัง ติณโณตาไลยัง ดั่งนีแ้ วดแล้ ว ซํา้ ลงคาถามัดจิ ตว่ า สัตติมามัตติ มาสัตติ
วิมานัง อะนุ พันธะตะวาสะติ วิมานังทะฬังยะถา ถัมเภทะฬังจิ ตตัง มะมะดั่งนี ้ แวด ๓ รอบแล้ วพัน
เสี ยหื ้อดี แล้ วลงพุทโธมังคะละมัมภูโต แวดแล้ ว เอาใส่ ไว้ ทัดอก แล้ วซํ้าเอาแผ่ นเงินค็ดี ทองค็ดี ลง
คาถาหนังจํามะขัน ว่ าดังนี ้ สุกขุ จะมะวาลุกัง สะมุฐาเหส สะสังกะยังวิกัสสะ อิ ทธิ วิทธิ ยา ปาฏิ หาริ
ยังอิ ทัง จัมมะขัณฑัง ปุณณะภะคะวา อะทิ ฐานะ เตชะนะ ลัพเพ อันตะรายาอะเสสะโต ดังนี แ้ ล้ วซํ้า
ลง โยสั นนิ สิโน แวดแล้ วเอารองแท่ น พระแก้ วถมด้ วยมุกรั กฝุ่ นแก้ วเงินฅํา ไกสอรดอกไม้ ใส่ รัก
ติดฅําดีแล้ ว เราเกิดวันใดหื ้อเบิกบานวันนั้น ของทานเราค็ตามเจตนาและหื ้อมีเบีย้ หมื่นหมากหมื่น
พลูยา อันแล ๘ ห่ อ แห้ วเที ยนใหญ่ ๔ คู่ เที ยนน้ อย ๘ คู่ นํา้ ต้ น หม้ อ สาด หมอน กล้ วยเครื อ พร้ าว
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เครื อ ข้ าวเปลือก ข้ าวสาร แก้ วแหวนเงินฅํา พร้ อมแล้ วเกิดวันใดอภิเษกวันนั้นเทิ อะ คําปรารถนามร
ฉันใดค็ปรารถนาเอาเทิอะหากจักสมฤทธิ ชะแล ท่ านเหย”
ส่ วนอีกตําราหนึ่งจากพับสาตําราการสร้างพระสมฤทธิ์ ฉบับวัดพระธาตุชา้ งคํ้าวรวิหาร
ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โดยผูบ้ ริ วรรตท่านเดิม มีใจความดังนี้
“ บุลคละผู้มีสัทธาจักสร้ างแปลงพุทธรู ปเจ้ าสมฤทธิ์ นั้น หื้ อเอาไม้ เท้ า ไม้ หนุน ไม้
บุนนาค ไม้ มะมา ไม้ ทัน ไม้ สรี ไม้ พระญายอ มาประสมกัน คือว่ า แท่ นไม้ เท้ า ตัวไม้ หนุน ใจไม้ บุญ
นาค บ่ าทัง้ ๒ ไม้ แก้ ว พระหัตถ์ ว้ายไม้ มะมา พระหัตถ์ ขวาไม้ ทัน พระเศียรไม้ สรี พระฬี ไม้ พระญา
ยอ สร้ างเสร็ จแล้ วอบรมสมโภช ไว้ เป็ นที่ไหว้ สักการะปูชาแก่ คนและเทวดาเพื่อสืบศาสนาดั่งอั้นจัก
สมคําปรารถนาแห่ งท่ านชู่ประการเหมือนชื่อพระพุทธรูปนั้นแล...”
คํา จารึ ก ฐานพระเจ้า ไม้ส มฤทธิ์ อี ก องค์ อาจารย์วิ ล ัก ษณ์ ศรี ป่ าซาง เมื่ อ วัน ที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕o สมบัติของอาจารย์ณัฐพล โอจรัสพร เป็ นพระเจ้าไม้ปางชํานะมารหน้าตักกว้าง ๕
นิ้ วลงรั กลงชาด ปิ ดทองคําเปลวฐานบัว รอบ มี คาํ จารึ ก อักษรธรรมล้านนารอบฐาน ๖ บรรทัด
ข้อความภาษาล้านนา ๔ บรรทัด คําบาลีอกั ขระล้านนา ๒ บรรทัด ความเป็ นดังนี้
“ จุลสักราชได้ ๑๒๔๗ ตัว (พ.ศ.๒๔๒๘) ปี ระกาสับสก (สัปตศก) ไทยยกเป็ นคําไธยว่ า
ปี ดับเร้ า เดือน ๕ เมืองเชี ยงใหม่ เพ็งเม็งคุรุ วัน ๕ ไทยกดเร้ า (เดือน ๕ เหนือวันพฤหัสบดี) ติถี ๑๕
ตัว นาที ติถี ๒๖ ตัว ราชา ปุสยะฤกษ์ ได้ ๙ ตัว แลปถมะสมณะศรั ทธา หมายมีตนตัวธุอภิไชแก้ วก็ริ
ได้ สร้ างจ้ างเพิ่นจลัก (สลัก ขวักพุทธพิมพาสารู ปเจ้ าองค์ คุ่มนั่ งนี้แล้ วด้ วยไม้ ต่างๆ นานา คือว่ า
(มือ) ซ้ ายไม้ มา ขวาไม้ ทัน หัวไม้ จันจิกไม้ ดอกแก้ ว หูไม้ เดื่อป่ อง แท่ นไม้ เท้ า อ่ าน (เต๊ า) ตัวไม้ หนุน
แล แล้ วก็มี มธุบุปผาราชะ รั ชชั (ผงสมุก ?) ไปเอามาทา ติดด้ วยรั ก หางอยาง อยา คําแดง สร้ างแสง
เรื องเรื่ อ ก็เพื่อจักบวชเข้ าอบรมเป็ นทานกับพระมหาวิหารวัดเหมืองดู่ท่าข้ ามนี้ ไว้ กับตนตัวหัวฅิง
แห่ งข้ าอภิไชนี้ ไปพายหน้ า ขอหื้ อพุ ทธพิมพาสารู ปเจ้ า องค์ นี้ นํ าเอาตนตั วผู้ข้า หื้ อได้ เถิง สุ ข ๓
ประการ มีนิพพานเจ้ าเป็ นยอด ตราบต่ อเท้ า (เต๊ า) รอดจอดเสี้ยง ๕ooo พระวัสสา อย่ าได้ คลาดคลา
จิ่มแดเทิอะ ”13
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า นอกเหนื อ จากการสร้างพระพุทธรู ปที่ถวายในเดือน เกี๋ยงเป็ ง ยี่
เป็ น งานฉลองพระวิหาร เจดีย ์ งานนมัสการพระพุทธรู ปที่สาํ คัญแล้ว ยังพบตําราที่ไม่กล่าวถึงวัน
ถวาย แต่ได้กล่าวถึง การสร้างพระพุทธรู ปประจําชะตาของผูส้ ร้างพระพุทธรู ปไม้ เพื่อเกื้อหนุ นผู ้
ถวายนั้นมีบุญบารมี มีลาภยศบรรดาศักดิ์ ตลอดจนมีอายุขยั ที่ยนื ยาวก็เป็ นได้
13

วิลกั ษณ์ ศรี ป่าซาง, พระเจ้ าไม้ ล้านนา (เชียงใหม่: สุ ริวงค์บุค๊ เซนเตอร์, 2554), 100.
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บอกนามผู้สร้ างถวาย
นามของผูถ้ วายนั้น ปรากฏอยู่ถดั ไปจาก วัน เดือน ปี ที่ถวาย จากการปริ วรรตอักษร
ธรรมล้านนาในแต่ละจังหวัดพบว่า มีบุคคลที่ถวายทุกชนชั้น ไม่ว่าจะเป็ นชนชั้นปกครอง กษัตริ ย ์
ขุนนาง ชาวบ้าน และพระสงฆ์ ที่แสดงให้เห็นถึงความความเชื่อเรื่ องอานิ สงส์ของการสร้างทุกชน
ชั้น โดยเฉพาะ กลุ่ ม ที่ เ ป็ นชาวบ้า นมัก จะเจอการถวายทานนั้น มากที่ สุ ด ซึ่ ง จารึ ก ได้ก ล่ า วได้
ดังต่อไปนี้
กลุ่มชนชั้นกษัตริย์และเจ้ า
กลุ่มเมืองเชียงใหม่
ปี เต่ าสัน เดือนยี่เพ็ญ (ตามวิธีนับ
วัดพันเตา “ จุลศักราช ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕)
แบบ) มอญ วัน ๕(วันพฤหัสบดี) (ตามวิธีนับแบบ) ไทยวันดับเป้ า มหาศสรั ทธาพระเจ้ าชีวิต )ผู้เป็ น
ต้ นคิด พร้ อมทัง้ ราชเทวีแม่ เจ้ าคําแผ่ นและราชบุตรี แม่ เจ้ าบัวทิพย์ เป็ นประธาน ร่ วมกับพี่น้อง
ลูกหลานเหลนของท่ านทุกๆคน จัดทําพิธีพทุ ธาภิเษกพระพุทธรู ปองค์ นี้ แล้ วถวายไว้ ที่วิหารวัดพัน
เตานี ้ อุทิศกุศลให้ พระเจ้ าชี วิต พระบิดา(๑๒๒)ให้ ราชเทวี พระมารดาของแม่ จ้าคําแผ่ น และให้ พี่น้องที่
พิราลัยไปสู่โลกหน้ า เพื่องให้ ทุกๆองค์ ได้ เสวยผลบุญเทอญ”14
กลุ่มเมืองลําปาง
วัดปงสนุก “ สกกราชได้ ๑๒๓๔ พ.ศ. 2415 ตัวปี เต่ าสัน เดือนยี่เพง เมงวัน ๖ ไทรวาย
ยี มูลสัทธา เจ้ าพิมพิสาร เปนเค้ าภริ ยา ลูกเต้ าชู่ผ้ ชู ่ ูคนได้ ส้างพุทธรู ปองค์ นีไ้ ว้ เป็ นที่ไว้ และบูชาแก่
หมู่คนแลเทวดา ขอหื ้อเปน หิ ตวิกะสุข ๓ ประการ มีนิพพานเป็ นยอด แด่ เทอะ ”
วัดป่ าตัน “ สกราชาได 1125 (พ.ศ. 2306)ตัวปลีดับเปล้ า มูรสทธาเจ้ าน้ อยธมมปญญา
เปนเคล้ าภริ ยาลูกเต้ าชุฅนได้ ส้างพุทธรู ปไว้ ยสาสนา 5000 ภวสสา ขอเอาสุก 3 ปรกานมีนิพพานเจ้ า
”

14

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (คณะกรรมการจัดพิมพ์

เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2519), 140.
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กลุ่มเมืองน่าน
วัดนํา้ ล้ อม “ จุลสกราชได้ 1196 (พ.ศ.2377) ตัว เดือนยี่ ปถมสาสตร์ เพงเมงวัน 7 ปถม
มหามูลสัทธา เจ้ าพญาเมืองเลนแลราชกัญญา ราชปุตตี นัตตา นัตตี กุมมาระกุมารี เวสยาวังกูลชู่
ตนชู่องค์ ได้ ส้างพุทธรู ปเจ้ าองค์ นีไ้ ว้ ไหว้ แลปูชาแก่ ตนแลเทวดาดีหลี นิพพานํ ปรมํ สุกขํ ”
วัดนํา้ ล้ อม “ จุลสั กกะพทะได้ 1187 ตัวปี เมืองใจ้ เดื อนแปดออกคํา่ เจ้ าปถมมุลสั ทธา
เจ้ าพญาสรี สิทธิไชยมสาแลนางคําแก้ ว แลนายอชิตะวงสา แลนางเกีย๋ งคํา แลพีน่ ้ องยังผู้ 1 ชื่ อว่ านาง
คําเพียงใจ ผู้ 1 ชื่ อว่ า นางทนแก้ ว ได้ ส้างพุทธรู ปไว้ โชตกะพุทธสาสนา ตราบ 5000 พระวัสสา แท้
ดีหลีนิพฺพานํ ปจฺจโยโหตุ”
วัดพระธาตุแช่ แห้ ง “ (พระ)พุทธรู ปองค์ นี้ พ่ อเจ้ าฟ้ าหลวง สร้ าง ไว้ หื้อเป็ นที่ไหว้ สา
สักการบูชา แห่ งคนและเทวดาทังหลาย ไปนานตราบ 5000 พระวรรษา แล นิพฺพานปจฺ จโย โหตุ ”
กลุ่มเมืองพะเยา
วัดศรี โคมคํา “ พุทธสั กราชได้ 2466 ตัวปี ค่ าไค้ เดือน 6 เพง เมงวัน 4 มูลสัทธา พ่ อเจ้ า
หลวง ประเทศอุดรทิศ เจ้ าเปนเคล้ าพร้ อมด้ วยราชเทวี ปุตตา ปุตตี ชู่ผ้ ูช่ ูคน ค็ได้ บวชพระเจ้ าไม้ จัน
ไว้ คา้ํ ชูศาสนาพระเจ้ าตราบ 5000 พระวัสสา ขอเอาศิริ สุข 3 ประการ มีนิพพานเป็ นยอดแด่ เทอะ ”
กลุ่มเมืองแพร่
วัดพระหลวง “ นามจตุ จุลสั กราชได้ 1251 (พ.ศ. 2432) ตัวฉลู สหกัมโพสขอมพิสัย
สรเด็จเข้ ามาใน กิตติกามาสะ ปุขนคุถรุ วาฬไกยไทภาสาว่ าปี กัดเป้ า เดือนกิติกาเพง คือว่ า เดือนยี่เพง
เมงวัน 5 ไทเมืองไค้ เปนปั จฉิ มยาม แลปถมมูลสั ทธาพญาสิ ทธิมงคล พร้ อมกับด้ วยภริ ยา ผู้ชื่อว่ า
นางวันดี ปุตตา บุตี ลูกเต้ าชู่ตน ได้ ส้างแล้ วพุทธรู ปเจ้ าด้ วยไม้ 7 เยีย้ งนีไ้ ว้ เปนที่ ไหว้ แลปูชาแก่ คน
แลเทวดาทังหลายแด่ เทอะ อรหนตา มคคฺ ญาณํ นิ พานปจจฺ โยโหนตุโน เมตตย พุทธสนฺติแก อนาเต
นิจ นิพานนํ ปรมํ สุกขํ ”
กลุ่มเมืองลําปาง
วัดปงสนุก “ จุลศักราชได้ ๑๒๓๓ ตัวปี ล้ วงเม็ด เดือนยี่เพง วัน ๗ ไทว่ าล้ วงเม็ด มูล
สัทธา ท้ าวโองการ แลย่ าแดง แลนางบัวคํา ได้ สร้ างพุทธรู ปเจ้ าองค์ นีไ้ ว้ เปนที่ไหว้ แก่ คนแลเทวดาทัง
หลาย ข้ าขอหื ้อข้ าโลกิยะ โลกุตตระเจ้ าแล้ ว ข้ าขอเอาสุข ๓ ประการ มีมหาเนรพานเจ้ าเป็ นยอดแด่
เทอะ ”
วัดปงสนุก “ สกราชได้ ๑๒๓๒ ตัวปี กดสง้ า เดื อนยี่เพงวัน ๓ ไทเปิ กสั น มูลสั ทธาปู่
แสนพรหม เปนเค้ าลูกเต้ าหลาน ค็ได้ ส้างยังพุทธรู ปเจ้ าองค์ นี้ไว้ ไหว้ แลปูชาแก่ คนแลเทวดาทัง
หลาย ขอเนืเ้ ปนโลกิยะ โลกกุตตระ สุข มคผลนิพานเจ้ า พายหน้ าแด่ เทอะ ”
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กลุ่มชาวบ้าน
วัดคัวะ “ จุลศักราชได้ 1193 (พ.ศ.2374) ตัว ปลีรวงเหม้ า อ้ ายสละได้ สร้ างพุทธรู ปองค์
นีไ้ ว้ เปนที่ไหว้ แก่ คนแลเทวดาทังหลายตราบ 5 พันวัสสาแท้ ดีหลี สุตตินนัง วัตตเมทานัง อรหั นตา
มัคคญาณั ง หิ ตาพะวะโย โหตุโนนิจัง ”
วัดพญาวัด “ จุลสกพทะ 1172 ( พ.ศ.2353) ตัวปี กดสง้ า เดือน 5 เพง ปถมมูลสัทธา
หมายมี ใหม่ ขัติยะแลนายคําพิน ชายปติกา ทั้ง 2 เปนประธานแลพ่ อแม่ ยาติกาพี่น้อง ชู่ตนได้ ส้าง
พุทธรู ปเจ้ าองค์ นีเ้ พื่อเปนที่ไหว้ สักการะปูชา แก่ ตนแลเทวดาทังหลาย ไพนานตราบ 5000 พระ
วัสสา แท้ ดีหลี นิพพาน ปจจโย โหตุ เม นิจฺจ ํ วํ ธุว ํ แก่ ข้าแด่ เทอะ
กลุ่มพระสงฆ์
วัดปกสนุก “ สกราชได้ ๑๒๔๙(พ.ศ. 2430) ตัวปี เมืองใค้ เดือนยี่เพงวันจันท์ สัทราข้ า
ทุ อาโนไชยพงสนุกเป็ นกับ ด้ วยนางบุญปั๋ น แลนางหลงได้ สร้ างยังพุทธรู ปเจ้ าขอหื ้อดังคําปรารถนา
ข้ าจิ่ งแด่ ”.
วัดช่างแต้ม “ จ.ศ.1158 (พ.ศ. 2339) ปี รวายสี่ เดือน๖ขึ้น๓คํ่า วัน๓ (วันอังคาร) (ตาม
วิธีนบั แบบ) ไทยวันก่าเหม้า ศรัทธาพระสงฆ์ และฆราวาส ผ๔เป็ นต้นคิด ฝ่ ายพระสงฆ์มีพระภิกษุเท
วินและลูกศิ ษย์ทุกๆคน ฝ่ ายฆราวาสมี ปู่ร้ อยอ้ายและย่าใจ สร้ างพระพุทธรู ปเจ้าองค์น้ ี เพื่อคํ้าชู
ศาสนา ขอ (ผลบุญที่เกิดจากการสร้างพระพุทธรู ป) จงเป็ นเครื่ องนําผูข้ า้ ไปสู่นิพพานเจ้าเทอญ”
การถวายพระพุทธรู ปไม้ มีอยูท่ ุกชนชั้นตั้งแต่ กษัตริ ย ์ เจ้า ขุนนาง ชาวบ้าน แม้กระทัง่
พระสงฆ์ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มพระพุทธรู ปในสมัยราชวงศ์มงั รายนั้นส่ วนมากผูถ้ วายเกือบ
ทั้งหมดจะเป็ นกษัตริ ยแ์ ละขุนนาง ข้อความจารึ ก กล่าวถึงการคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี แต่ในช่วง
ล้านนาในยุคเจ้าเจ็คตนได้นิยมสร้างพระพุทธรู ปไม้ข้ ึนมาแทนที่พระพุทธรู ปสําริ ด มีผอู ้ ุปถัมภ์ทุก
ชนชั้น คําจารึ กค่อนข้างที่จะมีความหลากหลาย ใครจะสร้างถวายก็ได้ข้ ึนอยูต่ ามกําลังศรัทธา จึงทํา
ให้พระพุทธรู ปไม้นิยมเป็ นอย่างมาก จะเห็นได้ว่า ในกลุ่ม กษัตริ ย ์ เจ้า ขุนนาง วัตถุประสงค์หลัก
คือ การคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี อุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแล
เทวดาทั้งหลาย ตลอดจนปรารถนาสุ ข 3 ประการมีนิพพานเป็ นยอด คือสุ ขที่เมืองมนุษย์ สุ ขที่เมือง
สวรรค์ และสุ ขแห่ งเมืองพระนิ พพาน ส่ วนชาวบ้าน พระสงฆ์ ปรากฏว่ามีวตั ถุประสงค์เหมือนกัน
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การถวายพระพุทธรู ปไม้ของทุกชนชั้น มีกรอบแนวคิดแบบเดียวกันทั้งหมด
อาจจะเป็ นกรอบแนวคิดของคนสมัยโบราณที่สืบทอดกันมา จากปู่ ย่า ตา ยาย หลาน เหลน โหลน
ประกอบกับในยุคนี้ เป็ นยุคที่ทุกคนมีอิสระที่จะสร้างเพื่อจะสื บทอดศาสนาให้คงอยู่ ฉะนั้นจึงส่ งผล
ทําให้ รู ปแบบ และคติการสร้างในยุคนี้มีความหลากหลายอย่างเห็นได้ชดั
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บอกเจตนาในการสร้ าง
เจตนาในการสร้าง นั้นหมายถึง จุดมุ่งหมายหลักของการสร้างพระพุทธรู ปไม้องค์หนึ่ง
บางองค์มีเจตนาหลายประการ เช่นสร้างถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่งเพื่อร่ วมฉลองถาวรวัตถุ โดยบอก
เจตนาไว้ดงั นี้
1. ถวายเพือ่ คํา้ ชู ศาสนา ตราบ 5000 ปี
ตามความเชื่อที่ว่า พุทธศาสนาในยุคของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมในภัทรกัลป์ นี้ จะมี
อายุยาวถึง ๕๐๐๐ ปี โดยหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็ นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ซึ่ งองค์น้ ันก็คือ
พระพุทธเจ้าศรี อริ ยะเมตไตรย ดังตัวอย่างจารึ กหมายเลข 117 166 วัดปงสนุก วัดหมื่นล้าน ที่มีการ
กล่าวถึงการถวายเพื่อคํ้าชูพระพุทธศาสนา
“ จุลศักราชได้ 1199 ตัวปี เมือง เป้ า เดือน 7 เป็ ง เม็งวัน ๒ ไท ดับไส้ มหามูลสัทธา ทุ เจ้าอิทจักรก็
เป็ นเค้าแลพ่อแม่พี่นอ้ ง ชู่ผชู่ ู่คน ได้ สร้ างไว้ คาํ้ ชูโชตกะสาสนา ๕ พันพระวัสสา แท้ดีหลี นิพฺพาน
ปจฺจโย โหนฺ ตุโน เมตฺ เตยฺยสนฺ ติเก อนาคเต นิจฺจ ํ ธุว ํ อย่าควาดแท้ดีหลี ”
“ มงฺ คลวุฒ จ.ศ. ๑๒๖๒ (พ.ศ. ๒๔๔๓) ปี กดไจ้ เดือนยีเ่ พ็ญ (ตามวิธีนบั แบบ) มอญ
วัน ๔(วันพุธ) (ตามวิธีนบั แบบ) ไทย วันกาบสัน (พระพุทธศาสนา) ผ่านมาแล้ว ๒๔๔๓ พระวัสสา
๕เดือน และ ๑๕ วัน ในอนาคต (พระพุทธศาสนา)จะมีอีก ๒๕๕๖ พระวัสสา ๖ เดือน และ๑๕วัน
ฤกษ์ที่๒มหาศรัทธาเจ้าสุ ริยวงศาและภรรยาเจ้าสุ คนั ธา ผูเ้ ป็ นต้นคิด สร้างพระพุทธรู ปเจ้าองค์ (นี้)
ร่ วมกับลูกทุกคน เพื่อคํ้าชูศาสนา ตราบ ๕๐๐๐พระวัสสา สุ ทินนํวตเมทานํพทุ ธรู ป นิพฺพานปจฺจ
โยโหตุเมนิจฺจ ํ “15
แสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนนั้นได้แสดงความเคารพความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก โดยพบว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ได้มีการถวายสิ่ งของ โบราณวัตถุ
และสิ่ งของที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็ นการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยนื ยงถึง ๕๐๐๐ ปี
ซึ่งถ้าพุทธศาสนิกชนไม่ไห้ความสําคัญเรื่ องนี้แล้ว พระพุทธศาสนาก็จะเสื่ อมหายลงไปในที่สุด
เพราะพุทธศาสนิกชนเชื่อว่าภายหลังจากพระพุทธเจ้าปริ นิพพานไปเมื่อประมาณ ๒๐๐๐ ปี แล้ว
ศาสนาจะค่อยเสื่ อมลงไปเรื่ อย
ซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะทําให้เกิดความวุน่ วายในสังคม
มนุษย์ไม่มีศีลมีธรรม เนื่องจากขาดศาสนาเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ ดังจะเห็นได้วา่ ในสมัยพระเจ้าติ
โลกราชนั้นพระพุทธศาสนาได้ครบ ๒๐๐๐ ปี ในปี นี้เชื่อว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์น้ นั
จะเสื่ อมสลายไปในที่สุดมนุษย์ทุกคนจะไม่มีพระธรรมคําสอนเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวและขัดเกลาจิตใจ
15

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (คณะกรรมการจัดพิมพ์

เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2519), 159.
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ของมนุษย์ พระองค์จึงให้ความสําคัญในเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก โดยสนับสนุนให้มีการคัดลอกคัมภีร์
ขึ้นมาเป็ นจํานวนมาก จึงเกิดการสังคายนาพระไตรปิ ฏก ขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยที่วดั มหาโพธิ์
ธารามหรื อวัดเจ็ดยอด
นอกจากนี้ยงั มีการสร้างพระพุทธรู ปขึ้นมาเป็ นจํานวนมากเพื่อคํ้าชู
พระพุทธศาสนา ฉะนั้นคนในชุมชนไม่วา่ จะเป็ นประชาชนทัว่ ไปในล้านนาจึงต้องให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับการสื บทอดพระพุทธศาสนาโดยการทํานุบาํ รุ งศาสนาไม่วา่ จะเป็ นการดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และอุทิศถวายพระพุทธรู ปไม้เพื่อให้ค้ าํ ชูศาสนาให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ต่อไป16
2. ถวายเพือ่ เป็ นทีไ่ หว้ บูชาแก่ คน และ เทวดาทังหลาย
นอกจากที่พุทธศาสนิ กชนจะให้การเคารพบูชาพระพุทธศาสนาแล้ว สิ่ งคนในล้านนา
ให้ความสําคัญในการยอมรับนับถือนัน่ ก็คือเทวดา อารักษ์ ที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนามาโดย
ตลอด ตั้งแต่พระองค์ประสู ติ ตรัสรู ้ และปริ นิพพาน ตลอดจนกระทัง่ อิทธิ พลทางพุทธศาสนาที่แผ่
ขยายจากอินเดียให้กบั ดินแดนต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้โดยเฉพาะในดินแดนทางตอนเหนือ
ของประเทศไทย ในอาณาจักรล้านนา ซึ่ งก่อนหน้านั้นประชาชนชาวล้านนานั้นนับถือเทพารักษ์
เทวดาท้องถิ่นที่ส่ิ งศักดิ์ สิ ทธิ์ เหล่านี้ จะปกป้ องคุม้ ครองให้ประชาชนในล้านนาให้รอดพ้นจากภัย
อันตรายทั้งปวง เมื่ออิทธิพลทางพุทธศาสนาได้เข้ามา เป็ นเหตุทาํ ให้ความเชื่อทั้งสอง ระหว่างพุทธ
ศาสนากับการนับถือผี ซึ่ งทั้งสองสิ่ งนี้ จะพัฒนาไปพร้อมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยแยกออก
จากกันไม่ได้ ฉะนั้นจารึ กที่ปรากฏบนฐานพระพุทธรู ปที่กล่าวถึงการบูชาเทวดาบนสวรรค์และ
ถวายพระพุทธรู ปเพื่อให้เทวดาเพื่อสักการะ ซึ่ งสิ่ งนี้ ยอ่ มแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสําคัญ
แก่เทพยาดาหรื อเทวดา โดยเทพต่างๆเหล่านี้จะคอยปกป้ องดูแลและรักษาให้ประชาชนนั้นให้อยูด่ ีมี
สุ ข รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากพระพุทธรู ปจะเป็ นที่สักการบูชาของ
มนุ ษย์แล้ว พระพุทธรู ปยังเป็ นที่สักการบูชาของหมู่เทวดาด้วย ดังจารึ ก เลข ทะเบียน 176 143 วัด
พญาวัด วัดปงสนุก ได้กล่าวไว้วา่

16

ศิรพงศ์ ศักดิ์สิทธ์, การศึกษาพระพุทธรู ปไม้ วัดปงสนุกเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด

ลําปาง ( เชี ยงใหม่ : รายงานการศึกษาวิจยั ในวิชา สัมมนาโบราณคดี ลา้ นนา – ล้านช้าง สาขา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 52.
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“ ศักราชได้ 1172 (พ.ศ. 2353) ศรั ทธา ปถมมูลสั ทธาหมายมี ใหม่ ทิ พพละ แลนางจัน
เป็ นประธาน ปิ ตา มารดา ยาติ กาวงสา ชุตน ได้ สร้ างยังพุทธรู ปเจ้ าองค์ นี้ไว้ (เป็ นที่)ไหว้ ปูชาแก่ คน
แลเทวดาทัง้ หลาย แท้ ดีหลี นิพพานะ ปั จจโย โหตุเม ตฺเตยย สันติเก อนาคเต นิจจัง ธุวัง ธุวัง ดังนีแ้ ล
”
“ สั กราชได้ 1234 ( พ.ศ. 2415) ตัวปี เต่ าสั น เดือนยี่เพง เมงวัน 6 ไทรวายยี่ มูลสัทธาพระ
ปั ญญาพ่ อแม่ พี่น้องชู่ ผ้ ูช่ ู คน ได้ สร้ างพุทธรู ปเจ้ าองค์ นีไ้ ว้ เป็ นที่ไหว้ และปูชา แก่ หมู่คนและเทวดา
ทัง้ หลาย ขอหื ้อเป็ น หิ ตวิธระสุข 3ประการ มีนิพพานเป็ นยอดแด่ เทอะ”
3. ถวายเพือ่ อุทศิ ส่ วนกุศลผลบุญไปหา พ่ อแม่ พีน่ ้ อง หรือสั ตว์ เลีย้ งทีล่ ่ วงลับไปแล้ว
สื่ อให้เห็นถึงความเชื่อเรื่ องโลกหน้า ที่เชื่อว่ามนุ ษย์ และสัตว์ที่ตายไป จะได้ไปอยู่ใน
ภพภูมิต่างๆ ตามกุศลผลบุญที่ เคยทํามา โดยความเชื่ อนี้ ปรากฏมาตั้งแต่สมัยก่ อนประวัติศาสตร์
เรื่ อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ที่ มีการฝังสิ่ งของให้แก่ผลู ้ ่วงลับไปใช้ในภพภูมิขา้ งหน้า ส่ วนใน
สมัยประวัติศาสตร์ เมื่อมีการนับถือพระพุทธศาสนา ได้มีการทําบุญเพื่อที่จะส่ งผลบุญไปให้แก่ผทู ้ ี่
ล่วงลับไปแล้ว โดยหวังว่าผลบุญนั้นจะส่ งให้พวกเขาทั้งหลายได้ไปสู่ ภพภูมิที่สูงยิง่ ขึ้นไป ซึ่งจะยัง
ถึงความเป็ นสุ ขมากยิง่ ขึ้น ดังปรากฏในคําให้พรของพระสงฆ์ทว่ั ไปที่กล่าวว่า
“ ...หื ้อพ้ นจากที่ ทุกข์ หื ้อได้ ถึงที่สุขที่ดี.... เมื่อไปถึงยามเช้ าก็ขอหื ้อเป็ นข้ าวงาย ไปถึง
เมื่อยามขวาย หื ้อกับเป็ นแผ่ นเสื ้อแลแผ่ นผ้ า ไปถึงเมื่อลูนปูนหื ้อกลับกลายเป็ นสะเปาคําลําประเสริ ฐ
นําไปเกิดยังเมืองฟ้ าเมืองสวรรค์ ....”17
ดังตัวอย่างคําจารึ กที่กล่าวถึงการอุทิศส่ วนกุศลไปหาผูต้ าย เช่นจารึ กฐานพระพุทธรู ป
วัดพันเตา ที่เจ้ามหาชีวิต(พระเจ้าอินทรวิชยานนท์) ได้อุทิศให้แก่เจ้ากาวิโรสสุ ริยวงศ์ (เจ้าชีวิตอ้าว)
หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ว่า
“ จุลศักราช ๑๒๓๔ (พ.ศ. ๒๔๑๕) ปี เต่ าสัน เดือนยี่เพ็ญ (ตามวิธีนับแบบ) มอญ วัน
๕(วันพฤหั สบดี) (ตามวิธีนับแบบ) ไทยวันดับเป้ า มหาศรั ทธาพระเจ้ าชี วิต )ผู้เป็ นต้ นคิด พร้ อมทั้ง
ราชเทวีแม่ เจ้ าคําแผ่ นและราชบุตรี แม่ เจ้ าบัวทิพย์ เป็ นประธาน ร่ วมกับพี่ น้องลูกหลานเหลนของ
ท่ านทุกๆคน จัดทําพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรู ปองค์ นี้ แล้ วถวายไว้ ที่วิหารวัดพันเตานี ้ อุทิศกุศลให้
17

วีรศักดิ์ ของเดิม, รายงานการวิจัย ศิลปกรรมท้ องถิ่นทางพระพุทธศาสนา ในเขต

อําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง (เชียงใหม่ : ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 61 - 63
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พระเจ้ าชี วิต พระบิดาให้ ราชเทวี พระมารดาของแม่ จ้าคําแผ่ น และให้ พี่น้องที่ พิราลัยไปสู่ โลกหน้ า
เพื่อให้ ทุกๆองค์ ได้ เสวยผลบุญเทอญ”18
และจารึ กที่กล่าวถึงการอุทิศส่ วนบุญ ส่ วนกุสลไปให้สัตว์เลี้ยง แสดงให้เห็นถึงความ
เป็ นสังคมเกษตรกรรม ที่ชาวนาใช้ควายไถนาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็ นอาหารเลี้ยงชี พ
มนุษย์ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างคนและสัตว์ได้เป็ นอย่างดี ดังจารึ กฐานพระพุทธรู ป
วัดป่ าจํ้า ทะเบียน 018 ดังข้อความว่า
“ พระพุทธรู ปองค์ นี้ อ้ ายอิ นถากับด้ วยภริ ยาลูกเต้ า หลานเหลน ชุผ้ ูชุคน แด่ เทอะ ได้
สร้ างปลีกอสี สักกราชได้ 1242 ตัว นายอินถาได้ สร้ างถวาย....นาบุญไปหาควายผู้เผือกจิ่มแล ”
4. ถวายเพือ่ เป็ นพระพุทธรู ปดวงชะตา
เป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุดวงชะตา เรี ยกว่า พระชาต๋ า โดยสร้างจากใช้ไม้
หลายชนิ ดประกอบกันเป็ นองค์พระ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากคัมภีร์ใบลาน จากวัดไผ่เหลือง ตําบลในเวียง
อ.เมืองน่ าน จ.น่ าน กล่าวว่า “ เอาไม้ เดื่อปล่ องมาตากแห้ งมาแกะเป็ นองค์ เอาไม้ พระญายอมาทํา
ยอดเมาลี ไม้ เท้ าไม้ ทันทําแขนขวา ไม้ แก้ วไม้ มาทําแขนซ้ าย ไม้ ขนุนทําเป็ นแท่ น ”
อีกตําราหนึ่ งเป็ นเอกสารพับสาของวัดพระธาตุชา้ งคํ้าวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.
น่าน กล่าวถึงไม้ที่สร้างพระสมฤทธิ์ไว้ดงั นี้
“ เอาไม้ เท้ า ไม้ ขนุน ไม้ บุนนาค ไม้ มะมา ไม้ ทัน ไม้ สรี ไม้ พระญายอ แท่ นใช้ ไม้ เท้ า
องค์ พระใช้ ไม้ ขนุน ใจใช้ ไม้ บุนนาค บ่ าทั้งสองใช้ ไม้ แก้ วพระหั ตถ์ ขวาใช้ ไม้ มะมา พระหั ตถ์ ซ้ายใช้
ไม้ ทัน พระเศียรใช้ ไม้ สรี ยอดพระเมาลีใช้ ไม้ พระญายอ ” 19
และข้อความจารึ กใต้ฐานพระพุทธรู ปไม้ที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามได้กล่าวถึง
การสร้างพระพุทธรู ปดวงชะตาไว้วา่
เลขทะเบียน 89 วัดดวงดี “ จ.ศ. ๑๒๑๘ (พ.ศ. ๒๓๙๙) ปี รวายสี่ เดือน ๑๐ ขึ้น๗คํ่า วัน
๔ (วันพุธ) สร้าง (พระพุทธรู ปองค์น้ ีเป็ น) พระชะตาเจ้ า (ของ)เจ้ามหาพรหม การสร้างและการทํา
พิธีพทุ ธาภิเษก (พระพุทธรู ป)ทุกอย่างทําเสร็ จภายใน๑วัน
18

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการ

จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานัก, 2519), 140.
19

นิยม สองสี โย, (ปริ วรรต), พระซะตา, คัมภีร์ใบลานวัดไผ่เหลือง ตําบลในเมือง

จังหวัดน่าน, และเอกสารพับสา วัดพระธาตุชา้ งคํ้า ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน, เมื่อปี
พ.ศ.2544 (ยังไม่ได้ตีพิมพ์)
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เลขทะเบียน 056 วัดบ้านหลุก (ลําพูน) “ สัทธาย่าคําแพง เป็ นพระเจ้าชาตาไว้ค้ าํ ชู
สาสนา 5 พระวัสสาตามความปรารถนาชู่เยีย่ งชู่ปรทวี สุ ทนินงั อตะม ทาน นิพาน ปถ.โยโทน.ตุโน
นิจงั ”
ผูท้ ี่สร้าง พระพุทธรู ปประจําชะตานั้นเชื่อว่า ไม่วา่ จะเป็ น ท้าวพญา คฤหัสถ์ นักบวช
และชายหญิงทั้งหลาย เมื่อสร้างแล้วจะมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง มีเดชะสมบัติมงั่ คัง่ อายุยนื นาน หาก
แม้นได้ตายไปจักไปเกิดบนสวรรค์ช้ นั ฟ้ า ตลอดจนถึงพระนิพาน
5. ถวายเพือ่ แก้บน
ถื อ ได้ว่ า เป็ นข้อ สนับ สนุ น ได้อ ย่ า งดี ยิ่ ง ที่ จ ะนํา มาใช้กับ คํา กล่ า วที่ ว่ า การนับ ถื อ
พระพุทธศาสนาในล้านนานั้น เป็ นการผสมผสาน ระหว่างพุทธกับผี เนื่องจากสังคมล้านนาในสมัย
โบราณได้นั บ ถื อ ผี ก่ อ นที่ ศ าสนาจะเข้า มามี บ ทบาทต่ อ สั ง คมการเมื อ ง จนทํา ให้ ศ าสนาได้
เจริ ญรุ่ งเรื อง จึงเห็นได้ชดั ว่า ชาวล้านนานิ ยมมีการติดสิ นบนหรื อ บนบานสานกล่าวมาตลอด โดย
จะเห็นได้ว่าหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไม่มีการปฏิบตั ิแบบนี้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า แต่จะพบ
ในกลุ่ ม ที่ มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งผี ส างเทวดาเท่ า นั้น ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การนั บ ถื อ ผี ควบคู่ ไ ปกับ
พระพุท ธศาสนาในดิ น แดนแถบนี้ ดัง ปรากฏในคํา จารึ ก ในกลุ่ ม พระพุท ธรู ป ใน วัด ป่ าจํ้า เลข
ทะเบียน 061 ว่า
“ ปถมะมูลละสั ทธา หมายมีนายเรื อน เคือดอ้ ายเป็ นเคล้ า พร้ อมกับด้ วยพ่ อแม่ ชื่อว่ า พ่ อมา
แลแม่ คาํ ได้ บวชพุทธรู ปเจ้ าองค์ นีไ้ ว้ คา้ํ ชูโชฏกะพุทธศาสนา 5 พันพระวัสสา เพื่อผู้ข้าได้ บลไว้ ขอ
หื้อแล้ วคําบลบวดนั้นแด่ เทอะ สร้ างเมื่อ จุลสคราส 1308 ปี รวายเสต เดือนยี่เพ็ง เม็งวันสุกแล
บอกคําปรารถนาของผู้สร้ าง
1. ปรารถนาเพือ่ ขอไปเกิดเป็ นพระอรหันต์ ในยุคพระศรีอาริย์
ความเชื่อเรื่ อง พระศรี อาริ ยเมตไตรยปรากฏ จากพระไตรปิ ฎกเล่มที่ 11 พระ
สุ ตตันตปิ ฎก เล่ม 3 ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตรซึ่งเป็ นพระไตรปิ ฎกของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท เป็ นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 องค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปป์ นี้ ภายหลังหลังจากที่ศาสนา
ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ้ นสุ ดไปในปี พ.ศ. 5000 พระศรี อริ ยะเมตไตร จะมาเป็ น
พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง มาในอนาคต โดยเชื่อกันว่าโลกนี้ จะมีความสงบสุ ข และพระศาสนาจะมี
ความรุ่ งเรื องกว่า พระศาสนาของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบนั นี้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีพระ
อริ ยบุคคลมากกว่า และประชาชนจะมีความสุ ขอย่างยิง่ คือจะไม่มีเรื่ องร้อนใจเลย ทุกคนพอใจใน
ความเป็ นอยู่ ไม่มีการเบียดเบียน ตอนนอนไม่ตอ้ งปิ ดประตูกไ็ ด้ บ้านเลยไม่ตอ้ งทําประตูกไ็ ด้ เรื่ อง
คนร้าย หรื อขโมยก็ไม่ตอ้ งกลัว แล้วก็คนจะเป็ นคนดีเหมือนกันหมด ไม่มีคนพาล จนกระทัง่ ลงจาก
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บ้าน ก็ไม่มีใครจําได้วา่ ใครเป็ นใคร เพราะมันดีเหมือนกันหมด มันสุ ภาพเหมือนกันหมด มันสวย
เหมือนกันหมด จนเมื่อกลับเข้าบ้าน จึงจะจําได้วา่ นี่คือภรรยาของเรา นี่คือสามีของเรา นี่คือลูกของ
เรา และต้องการอะไรก็ได้ มันมีตน้ ไม้พเิ ศษที่เรี ยกว่า ต้นกัลปพฤกษ์ อยูท่ ุกทิศ อยากได้อะไรก็ไป
ขอที่ตน้ ไม้ จะสะดวกสบาย แม้แต่การคมนาคม การไปการมา จนว่านํ้าในแม่น้ าํ นั้น จะไหลลงข้าง
หนึ่ง จะไหลขึ้นข้างหนึ่ง เพื่อจะสะดวกต่อการใช้เรื อ สรุ ปว่าไม่มีความทุกข์ อยูก่ นั เป็ นผาสุ ก ไม่มี
อันธพาล ทุกอย่างได้อย่างใจ
ความเชื่อจะได้ไปเกิดในยุคนี้ ฟั งเทศมหาชาติ การให้ทานทุกชนิด ศีล การรักษาศีลให้
บริ สุทธิ์ และการภาวนา คือไปปฏิบตั ิธรรม นัง่ สมาธิ สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่พุทธศาสนิ กชนเชื่อว่าจะนําผูผ้ ทู ้ ี่
ปฏิบตั ิ ท้ งั หลายได้ไปเกิ ดในยุคพระศรี อาริ ย ์ ดังปรากฏจารึ กบนฐานพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาเป็ น
จํานวนมากที่ได้กล่าวถึงการขอไปเกิ ดเป็ นพระอรหันต์ ในยุคพระศรี อาริ ยเมตไตรย ดังจารึ กได้
กล่าวว่า
“ จุลศักราชได้ 1259 อุตุระดูเข้ ามาในเดือนยี่เป็ ง เม็งวัน 3 สัทธาปู่ นายตัน เป็ นเคล้ าติด
กับด้ วยน้ อยนันทาส่ าง ภริ ยาลูกเต้ าพี่น้องชุผ้ชุคน ค็ได้ สร้ างยังพุทธรู ปเจ้ าองค์ 1 ขอเป็ นปราไจยอร
หั นตาในสํานักพระเจ้ าอาริ ยะเมไตยยะ แก่ ผ้ ขู ้ าทั้งหลาย นิพพานัง ประมัง สุกขัง นิจจัง แด่ เทอะ ”
และจารึ กบนฐานพระพุทธรู ปไม้ เลขทะเบียน 119 พ.ศ. 2432 ก็กล่าวถึงการขอไปเกิด
เป็ นพระอรหันต์ในยุคพระศรี อาริ ย ์ ตรงคําบาลีปิดท้ายของจารึ กฐานพระพุทธรู ปไม้
“ นามจตุ จุลสักราชได้ 1251 ตังฉลู สห กัมฺโพชขอมพิไสย สระเด็จเข้ ามาในกิตติกามา
สะ ปุงนมคุรุวาฬไกงไท ภาสาว่ าปี กัดเป้ า เดือน กิติกา เพง คือว่ าเดือนยี่เพงเมงวัน 5 ไทเมืองไค้ เปน
ปั จฉิ มยามแล ปถมมูลสัทธา พญาสิ ทธิ มงคล พร้ อมกับด้ วยภริ ยา ผู้ชื่อว่ านางวันดี ปุตตาแลปุตตี ลูก
เต้ าชู่ตน ได้ ส้างแล้ วพุทธรู ปเจ้ าแลวด้ วยไม้ 1 นีไ้ ว้ เปนที่ไหว้ แลปูชาแกคนแลเทวดาทังหลายแด่
เทอะ อรหั นตา มคคฺญาณํ นิพานปจจฺ โยโหนตุ ในเมตยพุทธสนฺติแก อนาเต นิจ ํ นิพพานํ ปรมสุกขํ ”
สิ่ งนี้ เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งการฝั งรากลึกและความมัน่ คงของพระพุทธศาสนาใน
ล้านนา ซึ่ งเป็ นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจของชาวพุทธ จึงเป็ นแรงผลักดันทําให้เกิด ความเลื่อมใส ศรัทธา
และเชื่ อมัน่ ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า พุทธศาสนิ กชนส่ วนหนึ่ งปรารถนาอยากเป็ นพระ
อรหันต์ผูซ้ ่ ึ งได้ละทิ้งกิ เลสทั้งหลายทั้งปวงและเข้าใจหลักธรรมที่พุทธองค์ทรงสั่งสอน และสิ่ ง
ปรารถนาสูงสุ ดที่ทุกคนเชื่อว่าเมื่อมีการสะสมบุญมากนั้นจะได้ไปเกิดได้ยคุ พระศรี อาริ ย ์
2. ปรารถนาเพือ่ ไปเกิดบนสวรรค์ ช้ันฟ้า และพระนิพพาน
แสดงให้เห็นถึงความเชื่ อของชาวล้านนา ที่มีความเชื่อว่าการทําบุญที่ว่าด้วยเรื่ องของ
“ทานบารมี” แล้วกุศลผลบุญที่ได้กระทํามา ได้นาํ พาตนเองไปเกิดเป็ นเทวดาบนสวรรค์ช้ นั ฟ้ า เป็ น
ดินแดนที่พบแต่ความสุ ข กาย สุ ขใจ ไม่เป็ นทุกข์เหมือนเกิดมาเป็ นมนุษย์และสัตว์บนโลกมนุษย์ที่มี
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แต่ความยุง่ ยากวุน่ วาย และเมื่อทําบุญมาก ผลบุญยิง่ มากก็จะน้อมนําไปสู่พระนิพพาน จะได้หลุดพ้น
จากการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด เสวยสุ ขอย่ า งไม่ มี ที่ สิ้ นสุ ด ซึ่ งเป็ นจุ ด มุ่ ง หมายอัน สู ง สุ ด ของ
พุทธศาสนิกชนชาวพุทธ ดังปรากฏในคําจารึ ก ฐานพระพุทธรู ปไม้วดั ป่ าตันหลวง เลขทะเบียน 052
กล่าวว่า
“ จุฬสกกราชได 1260 (พ.ศ. 2441) ตัวปลีเปิ กเส็ด เดือนยี่ เมงวัน 7 ไท ดับเปลา ปถม
มูลศรั ทธาหมายมียาเหรื อนคํา แลนางบัวคิว เป็ นเคล้ าลูกเตาทังมวลชุผ้ ชู ุคนคอจิ งไดพากันบวดพุรูป
องค์ นีไ้ ว้ คา้ํ กับศาสนา พระเจ้ า ขอเปนปรไจไปหน้ าในเมืองฟ้ าแลเมืองฅน มีนิพพานเจ้ าเป็ นยอดแท้
แด่ เทอะ จตาโรอิ ทธิ สาโท สมมาสมพุทโธ วิริยิทธปปาโท สมมาสมพุทโธจิ ตตทธิ ปปาโท สมมา
สมพุทโธวิมสิ ทธิ ปปา สมมาสมพุทโธ นิพพานปจจโย โหตุโนนิจจํ ”
3. ปรารถนา สุ ข 3 ประการมีนิพพานเป็ นยอด
สิ่ งที่มนุษย์ปรารถนาที่สุด คือความสุ ขไม่วา่ จะเป็ น กษัตริ ย ์ ขุนนาง ชาวบ้านทัว่ ไปล้วน
เกิดมาพร้อมกับความทุกข์และสุ ขในการดํารงชีวิต บ้างก็มีชีวิตที่มีความสุ ข บ้างก็มีทุกข์ในการใช้
ชีวิต มีปัญหาต่างๆเข้ามารุ มล้อมหลายด้าน แต่ส่ิ งหนึ่ งที่เป็ นที่พ่ ึงทางใจเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคน
คือ วัด ซึ่ งสิ่ งนี้ ลา้ นเป็ นตัวขัดเกลาจิตใจของพุทธศาสนิ กชนให้รู้จกั การทําดี มีศีลมีธรรม และสอน
ในเรื่ องของการให้ “ทาน” เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์นานัปการชีวิตมีความสุ ขกายสบายใจ และผูใ้ ห้
ทานก็ปรารถนาสิ่ งนี้ เป็ นการตอบ แทน จะเห็นได้ว่าจารึ กที่ฐานพระพุทธรู ปไม้ เกือบทุกองค์ที่การ
ปรารถนา สุ ข 3 ประการ มีนิพพานเป็ นยอด ซึ่งหมายถึง สุ ขบนโลกมนุษย์ สุ ขบนโลกสวรรค์(เป็ นที่
อยูข่ องเทพยาดา และโลกแห่งพระนิพพานคําว่า "นิพพาน" เป็ นคําที่ใช้กนั ในปรัชญาหลายระบบใน
อิ นเดี ย โดยใช้ใ นความหมายของความหลุ ดพ้น แต่ การอธิ บายเกี่ ยวกับสภาวะของนิ พพานนั้น
แตกต่างกันออกไป ในปรัชญาอุปนิ ษทั เชื่อว่า นิ พพานหรื อโมกษะ คือการที่อาตมันย่อยหรื อชี วาต
มันเข้ารวมเป็ นเอกภาพกับพรหมัน แต่ในพระพุทธศาสนาอธิ บายว่า นิ พพานคือการหลุดพ้นจาก
อวิชชา ตัณหา ซึ่ งแสดงออกในรู ปของโลภะ โทสะ และโมหะ มิได้หมายความว่าเป็ นการหลุดพ้น
ของอัตตาหรื อตัวตนในโลกนี้ ไปสู่ สภาวะของนิ พพานเช่ นเดี ยวกับคําสอนอุปนิ ษทั แต่หมายถึง
ความดับสนิทแห่ งความเร่ าร้อนและเครื่ องผูกพันร้อยรัดทั้งปวง ซึ่ งเรี ยกว่าเป็ นความทุกข์20 ซึ่ งจารึ ก
ในล้านนามักกล่าวถึงการไปสู่ พระนิพพานเสมอ ดังจารึ กฐานพระพุทธรู ปวัดพระหลวง วัดดอกคํา
เลขทะเบียน 055 50
20

เสถียร โพธินนั ทะ. ธรรมฐิติญาณกับนิพพานญาณ และหลักสุ ญญตา (กรุ งเทพฯ :

แพร่ พิทยา, 2526) , 46.

305
“ ปถมมูลสั ทธาหมายมีน้อยยานะ เป็ นเค้ าแลภริ ยาลูกเต้ าชู่ตนค็เป็ นมูลสั ทธา ข้ าขอเอา
สุข 3 ประการ มีนิพพานเป็ นยอด แปนสมพารข้ าไป่ แก่ ไป่ กล้ ายังหนเทียวไปวัฏฏสงสาร ดั่งอั้นค่ ดี
ข้ าขอหื ้ออุดมสิ ทธิ ชู่อันแดเทอะ”
“ ด้ วยเดชบุญนี ้ (ผู้) ข้ าอยากได้ สิ้งใด ขอให้ สัมฤทธิ์ ผลตามความต้ องการปราถนาทุก
สิ่ ง ทุกอย่ าง ผู้ข้าขอถึงสุขทั้ง๓ขัน้ มีนิพพานเจ้ าเป็ นขัน้ สูงสุดเทอญ นิพฺพานปจฺ จโยโหตุเมนิจฺจ ํ
(ขอให้ เป็ น) ดังนีอ้ ย่ าให้ คลาดเลย ”
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า นิ พพานคือจุดสู งสุ ดที่ชาวพุทธทั้งหลายต้องการไปถึง คือการที่
พระพุทธองค์สอนให้มนุ ษย์ท้ งั หลายปฏิบตั ิจนหลุดพ้นจากวัฏสงสารโดยไม่มีการกลับมาเวียนว่าย
ตายเกิ ดอีก ทําให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ การที่ใครจะไปถึงนิ พพานได้ไม่ใช่ของง่าย ต้องไปด้วย
ตนเอง จะให้ผอู ้ ื่นมาช่วยเหลือไม่ได้ แม้ว่าพุทธศาสนาทางมหายานว่ามีทางลัดที่องค์พุทธะและ
พระโพธิสตั ว์ต่างๆจะสามารถช่วยเหลือให้คนพ้นทุกข์ได้ คงเป็ นเพียงช่องทางเสริ มสร้างกําลังใจแก่
คนส่ วนหนึ่ งเท่านั้น การไปสู่ พระนิ พพานของมนุ ษย์น้ นั ค่อนข้างทําได้ยาก ผูท้ ี่จะหลุดพ้นได้น้ ัน
ต้อง ต้องตัดอวิชา ตัณหา ซึ่ งแสดงออกในรู ปของโลภะ โทสะ และโมหะจึงจะไปถึงจุดมุ่งหมายที่
ไปปรารถนาไว้ จึ ง ทํา ให้ก ารถวายสิ่ ง ของให้กับ พระพุ ท ธศาสนาเป็ นที่ นิ ย มมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น
พระพุทธรู ปไม้ ที่มกั จารึ กอักษรธรรมล้านนา กล่าวถึง นิ พพาน เสมอ สันนิษฐานได้ว่า ความเชื่อใน
เรื่ องของการให้ทานนั้นเป็ นอานิสงส์ที่ยงิ่ ใหญ่ ดังที่ชาดกที่กล่าวถึงพระเวสสันดรเกี่ยวเรื่ องของการ
ให้ทานบารมี จนในอีกชาติหนึ่ งได้ตรัสรู ้เป็ นพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าเนื่ องจากผลบุญที่สะสมไว้
แต่ชาติปางก่ อน จนเมื่ออาณาจักรต่างได้รับพระพุทธศาสนาจากอินเดี ยผ่านมายังลังการและจาก
ลังกาได้แผ่ขายไปตามเมืองต่างในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จึงทําให้พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อเรื่ อง
ของการสะสมบุญมากขึ้นเรื่ อยๆ สิ่ งนี้ จะเป็ นแรงผลักดัน หรื อตัวช่ วยให้ตวั เองได้หลุดโพ้นจาก
กิ เลสตัณหา จนสุ ดท้ายอานิ สงส์ ที่ได้สร้างไว้ ก็จะอยู่ในโลกของพระนิ พพาน ที่หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด
4. ปรารถนามีปัญญาดุจแม่ นํา้ ทั้ง 5
เมื่ อย้อนอดี ตไปสู่ สังคมบรรพกาลแล้วเราจะพบว่า “นํ้า” เป็ นปั จ จัย สําคัญที่ มนุ ษ ย์
คุน้ เคยและจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต นับเนื่ องตั้งแต่การปฏิสนธิแล้วก่อเกิดเป็ นสรี ระของคนเราต่างก็
มีน้ าํ เป็ น สิ่ งหล่อเลี้ยงให้เติบใหญ่จวบจนกระทัง่ การดับสู ญ นํ้าก็ยงั มีบทบาทหน้าที่อยูเ่ สมอ เมื่อนํ้า
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มีความสําคัญดังนี้ แล้วสําหรับในทางคติความเชื่ อของลัทธิ ศาสนาต่างๆ ในสังคมทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก ดังเราจะพบว่าแต่ละแหล่งอารยธรรมสําคัญของโลกนั้นก็ได้ให้ความสําคัญกับสายนํ้า
นัยหนึ่งก็เปรี ยบเสมือนสายนํ้าเหล่านั้นเป็ นดัง่ สายโลหิ ตที่หล่อเลี้ยงชีวิต และสรรพสิ่ งของบ้านเมือง
อารยธรรมอิ น เดี ย ก็เ ป็ นอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของโลก ที่ มี ก ารให้ค วามสํา คัญ ต่ อ สายนํ้า อย่า สู ง ยิ่ง โดย
นอกจากจะถือว่า “นํ้า” เป็ นสิ่ งสําคัญในการดํารงชี วิตแล้ว นํ้ายังมีบทบาทและความหมายในเชิ ง
ปรัชญา ศาสนาลัทธิศาสนาและประเพณี พิธีกรรมต่างๆ อีกด้วย เกือบแทบทุกวาระโอกาส นับตั้งแต่
เกิ ดจนตายในวัฒนธรรมอินเดี ยโดยเฉพาะที่นับถือลัทธิ ศาสนาพราหมณ์ อินดู เราจะพบว่าในคติ
ความเชื่ อที่ว่าด้วยเรื่ องนํ้า หรื อแม่น้ าํ ศักดิ์ สิ ทธิ์ สําคัญของอินเดียนั้นประกอบไปด้วย 5 สายสําคัญ
อันได้แแก่ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และมหิ ซึ่ งเรี ยกรวมกันว่า “ปั ญจมหานที” ที่ใช้สาํ หรับนํามา
ประกอบในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริ ยแ์ ห่ งชมพูทวีปมานับ ตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณกาล ซึ่ งยังได้
ส่ งอิทธิ พลแนวความคิดและคติความเชื่อดังกล่าวนี้ เข้ามาสู่ ดินแดนสุ วรณภูมิในแถบบริ เวณเอเชีย
ตะวันอกเฉี ยงใต้ หรื ออุษาคเนย์ โดยเฉพาะแม่น้ าํ คงคาแล้ว ถือได้ว่าเป็ นแม่น้ าํ ศักดิ์สิทธิ์ สู งสุ ดของ
โลกทัศน์ชาวอินเดียด้วยที่เชื่อ กันว่าเป็ นสายนํ้าที่มีตน้ กําเนิดมาจากสรวงสวรรค์ ที่ไหลหลัง่ มาหล่อ
เลี้ยงชี วิตมนุ ษย์ อีกทั้งใช้สาํ หรับชําระมลทินได้ดว้ ยการอาบชําระร่ างกาย ซึ่ งถือได้ว่าปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัดของผูน้ ับถือลัทธิ พราหมณ์ฮินดู เมื่ออารยธรรมจากชมพุทวีปได้กระจายเข้ามาสู่ ดินแดน
อุษาคเนย์ พิธีกรรมต่างๆ ก็ได้มีการยึดถือปฏิบตั ิสืบเนื่ องกันมา ถึงแม้ว่าดินแดนเหล่านี้ มิได้ต้ งั อยู่
แถบลุ่มแม่น้ าํ ศักดิ์ สิ ทธิ์ ทั้ง 5 สายสําคัญ หากแต่ก็ได้มีการกําหนดสมมุติถือเอาแหล่งนํ้าอื่ นๆใน
ท้องถิ่นมาเป็ นสัญลักษณ์ แทน “ปั ญจมหานที” ในชมพูทวีป ไม่ว่าดินแดนเหล่านี้ ต้ งั อยู่เป็ นแว่น
แคว้นอาณาจักรใหญ่นอ้ ยต่างๆ อาทิ พม่า เขมร สยาม ล้านนา สิ บสองปั นนา และล้านช้าง ต่างก็ได้
ยึดถือปฏิบตั ิเรื่ องคติความเชื่อเรื่ อง “นํ้า” มาจากวัฒนธรรมอินเดียเช่นเดียวกันทั้งสิ้ น
สําหรับพิธีสาํ คัญในการใช้น้ าํ เพื่อการชําระหรื อการยกระดับสถานภาพของผูค้ นในสังคม
ตะวันออกแล้ว พิธีกรรมดังกล่าวการเราจะใช้น้ าํ สะอาดบริ สุทธิ์เจือด้วยเครื่ องหอมบางอย่าง แล้วเข้า
สู่ พิธีการทางลัทธิ ความเชื่ อด้วยมนตราอันศักดิ์ สิ ทธิ์ เพื่อเป็ นการสร้างพลานุ ภาพให้เกิ ดแก่น้ าํ นั้น
หากเป็ นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูจก็จะเรี ยกว่า “นํ้าเทพมนตร์” หมายถึงนํ้าที่ศกั ดิ์สิทธิ์ดว้ ย
ฤทธานุภาพจากเทพยดาองค์สาํ คัญต่างๆ แต่หากเป็ นพิธีทางพุทธศาสนาแล้วก็จะเรี ยกว่า “นํ้าพุทธ
มนตร์ ” โดยมีความบริ สุทธิ์ และทรงด้วยพลานุ ภาพจากพระพุทธคุณอันวิเศษที่พระสงฆ์ได้ สวด

307
เจริ ญคาถาเอาไว้ จากนั้นจึงถึงขั้นตอนของพิธีการรดนํ้าต่อสิ่ งของหรื อผูท้ ี่เข้าประกอบ พิธีกรรม ก็
ได้มีลกั ษณะของการรดนํ้าดังกล่าวนั้นหลายลักษณะ เป็ นต้นว่าการประพรมด้วยการทําให้น้ าํ นั้น
โปรยปรายเป็ นละอองทัว่ ทั้งบริ เวณ พิธีให้เกิ ดความเป็ นศิริมงคล การสถาปนาบุคคลสําคัญให้มี
สถานภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะในสถาบันกษัตริ ยแ์ ละศาสนาแล้ว การสรงนํ้าด้วยการใช้น้ าํ รดต่อบุคคล
นั้นๆ เป็ นสิ่ งสําคัญในการที่จะเป็ นสิ่ งสร้างความชอบธรรมและยอมรับในสถานภาพใหม่ที่ ได้รับ
นั้นอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังในเอกสารโบราณในสุ วรรณภูมิจะเรี ยกพิธีกรรมนี้ ว่า “การสรงนํ้ามุรธา
ภิ เษก”

หรื อ “พิธีอาบองค์สรงเกศ” ของกษัตริ ยท์ ี่ได้เข้าสู่ พิธีการขึ้นครองราชย์ดว้ ยการรดนํ้า

ศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่สมมุติว่าเป็ นนํ้าจากปั ญจมหานทีแห่ งชมพูทวีป นอกจากนี้ การรดนํ้าต่อสิ่ งเคารพใน
พุทธศาสนาเป็ นต้นว่า พระสงฆ์ พระพุทธรู ปตลอดจนพระบรมธาตุที่พุทธศาสนิ กชนให้ความ
เคารพนับถือ ก็จะใช้น้ าํ บริ สุทธิ์เจือด้วยเครื่ องหอมต่างๆ สําหรับรดสรงต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เหล่านั้น เกิด
เป็ นประเพณี พิธีกรรมที่ปฏิบตั ิต่อเนื่องกันมาอย่างกว้างขวางและยาวนานใน ท้องถิ่น อีกทั้งเกิดงาน
ประณี ตศิลป์ ที่เนื่ องในพิธีกรรมดังกล่าวดังเช่น “รางรดสรง” หรื อ “รางฮดสรง” ในวัฒนธรรมไท
ลาวทั้งที่พบในวัฒนธรรมล้านนาและล้านช้าง ที่เรามักจะพบเห็นได้ในช่วงโอกาสงานบุญประเพณี
สงกรานต์อนั เป็ นประเพณี สาํ คัญ ที่เกี่ยวกับนํ้า ที่มีการใช้น้ าํ สระสรงบุคคลและสิ่ งของให้เกิดความ
เป็ นศิริมงคลด้วยความเคารพ เลื่อมใส โดยได้เกิดการสร้างสรรค์จากจินตนาการของผูค้ นในท้องถิ่น
ให้เป็ นรู ปแบบของงาน ศิลปกรรม ที่ทรงคุณค่าและมีความหมายสูงส่ ง ในเชิงสัญลักษณ์ทางปรัชญา
ความเชื่อในศาสนา โดยเฉพาะสัญลักษณ์รูปนาคมักถูกใช้ในการออกแบบของรางนํ้าสําหรับรดสรง
ในพิธี สําคัญ ซึ่ งนับเป็ นการใช้รูปทรงและโครงสร้างทางทัศนศิลป์ มาเป็ นส่ วนสําคัญในการสร้าง
สรรค์งานสําหรับหน้าที่ใช้สอยอย่างแยบยล21
ดังจารึ กบนฐานพระพุทธรู ปไม้วดั หมื่นล้าน เลขทะเบียน 171 ที่กล่าวถึงแม่น้ าํ ทั้ง 5 ใน
เรื่ องของการปรารถนามีปัญญาเหมือนแม่น้ าํ ทั้ง 5
“ จ.ศ. 1266 (พ.ศ. ๒๔๔๗) ปี กาบสี่ เดือน 6 เพ็ญ(ตามวิธีนับแบบ) มอญ วันจันทร์ ศรั ทธา
นายบัวผัด ผู้เป็ นต้ นคิดเป็ นประธานสร้ างพระพุทธรู ปเจ้ า(องค์ นี)้ ร่ วมกับพี่น้อง จัดทําพิธีพุทธาภิเษก
21

เธียรชาย อักษรดิษฐ, นํา้ สรง : พิธีอาบองค์สรงเกศ, ใน วารสาร am Filed under: the-

art-journal, (24 มิถุนายน, 2010)
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และถวายไว้ ที่วัดหมื่นล้ าน ขอให้ มีผลบุญติดตามติดต่ อทุกๆชาติ ขอให้ มีปัญญาเหมือนแม่ นา้ํ ทั้ง 5
และขอให้ ถึงสุข 3 ขัน้ มีนิพพานเป็ นขัน้ สูงสุดเทอญ ”
จากที่จารึ กได้กล่าวมาข้างต้น อาจจะกล่าวได้วา่ สิ่ งที่ปรารถนาว่ามีปัญญาเหมือนแม่น้ าํ
ทั้ง 5 สายนั้น ผูศ้ ึกษาได้สันนิ ษฐานจากข้อมูลที่ได้คน้ คว้ามาทั้งเอกสารและจารึ ก ว่าแม่น้ าํ ทั้ง 5 สาย
นั้นน่าจะเป็ นแม่น้ าํ ที่มีตน้ กําเนิดจากอินเดีย ที่ประกอบไปด้วย แม่น้ าํ คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู และ
มหิ ซึ่ งเรี ยกรวมกันว่า “ปั ญจมหานที” ซึ่งพุทธศาสนิ กชนเชื่อว่าแม่น้ าํ เป็ นแม่น้ าํ ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลานุ
ภาพที่ใช้ในพิธีบรมราชภิ เษกกษัตริ ยจ์ ะขึ้นครองราช ชําระมลทิ นออกจากร่ างกาย และสามารถ
ยกระดับบุคคลให้มีสถานะสู งขึ้น จะเห็นได้ว่านํ้าศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 5 สายนั้นคอนข้างที่จะมีความสําคัญ
อย่างมากตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน และนํ้าก็เสมือนปั ญญาที่แพร่ กระจายไปทุกที่ คอยหล่อ
เลี้ยงเพื่อให้มนุ ษย์ปรับตัวดํารงชี วิตอยู่ และมีพฒั นาการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบ
กาย ดังที่จารึ กได้กล่าวไว้วา่ ปรารถนามีปัญญาที่กว้างไกลดุจแม่น้ าํ ศักดิ์สิทธิ์ท้ งั 5 สายนี้
5.ปรารถนาให้ หายจากโรคภัยไข้ เจ็บ
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าลักษณะภูมิประเทศในล้านนานั้นเต็มไปด้วยป่ าไม้ สัตว์ป่า
แมลงต่างๆค่อนข้างชุกชุม ซึ่ งเป็ นปั ญหาอย่างมากในการดํารงชีวิตของคนในอดีต ซึ่ งในสมัยก่อน
ยังไม่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์การรักษาก็จะเป็ นไปตามมีตามเกิด เวลาเจ็บป่ วยแบบไม่มาก
เท่าไรก็สามารถรักษาได้ แต่เมื่อเจ็บป่ วยมากหรื อเป็ นไข้ป่าแล้วต้องใช้เวลารักษาหรื ออาจจะรักษา
ไม่ ไ ด้เลย ดังตัว อย่าง เมื่ อครั้ งเชี ย งใหม่ ไ ปรบเมื อ งเชี ย งตุ ง ในการเดิ น ทางนั้น ค่ อนข้างลํา บาก
เนื่ องจากพื้นที่ เต็มไปด้วยไปไม้ บ้างก็ไม่สบายเนื่ องจากเป็ นไข้ป่า จึ งเป็ นผลทําให้ตอ้ งเลิ กทัพ
กลับมายังมาตุภูมิเดิม เนื่ องจากทนกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเสมอ จะเห็นได้ว่าการรักษาผูป้ ่ วยในสมัย
โบราณต้องใช้ผทู ้ ี่มีความชํานาญเป็ นพิเศษในการรักษา เมื่อรักษาได้ก็จะหาย แต่เมื่อรักษาไม่ได้ก็จะ
หาที่พ่ ึงทางใจ คือเรื่ องของการบลบานสานกล่าว ถ้ากลุ่มชาติพนั ธุ์ไหนนับถือผีก็จะมีการเซ่นสังเวย
ด้ว ยสั ต ว์ต่ า งๆเพื่ อ ให้ ผี เ หล่ า นั้น ช่ ว ยเหลื อ ให้ ห ายเจ็ บ ป่ วย แต่ เ มื่ อ กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ไ หนนับ ถื อ
พระพุทธศาสนาแล้วย่อมใช้พระพุทธศาสนาเป็ นที่พ่ ึงสุ ดท้าย ดังจารึ กวัดบ้านหลุก เลขทะเบียน 007
ได้กล่าวว่า
“ บ้ านหลุก 077 สกราชได้ 1242 (พ.ศ. 2423) ตัว กางสี เดือน 6 ออก 8 เมงวัน 3 โทร้ วง
เป็ งปกมูลสัทธาหนานมี เทพดา นางแก้ ว ใจทาน เปงเค้ า พร้ อมกับด้ วยยาติทาวงสาชู้ตน ได้ ทาน
พุทธรู ป 9 องค์ ถวาย ขอหื อเปนผลบุญของลูกหลานขอหื ้อพ้ นจากไข้ เปนสันธ ขอหื ้อได้ นิพานแด่
เทอะ ”
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และจารึ กวัดป่ าจํ้า ทะเบียน 110 ได้กล่าวถึงการขอให้หายจากโรคพยาธิ ดังจารึ กได้กล่าวว่า
“ พุทธรู ปองค์ นีห้ มายมีทุขนานอินเป็ นเคล้ าติดกับด้ วยพ่ อพี่น้องชุผ้ ชู ุตน ได้ สร้ างพุทธ
รู ปองค์ นี้ ปลีดับไคล้ สกพทได 1236 (พ.ศ.2417) ตัว ข้ าขอหื ้อหาย พยาธิ โรคา ”
ตารางที่ 4 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่
ปี ทีส่ ร้ าง จําน
จ.ศ./ วน
พ.ศ.
1145/2326
1158/2339
1163/2344
1176/2357

1
1
1
1

1194/2375
1201/2382

1
1

1218/2399

1

1234/2415

1

1238/2419

1

1241/2422

1

1241/2423
1252/2433

1
1

1253/2434

1

วัตถุประสงค์ในการสร้ างพระพุทธรูปไม้
ล้านนา

วัน เดือน ปี ที่
ถวาย

ผู้ถวาย

คํ้าชูศาสนา ตราบ 5000 ปี
เดือนยีเ่ พ็ญ
ขุนนาง
คํ้าชูศาสนา เป็ นปัจจัยน้อมนําไปสู่ พระนิพพาน
พระสงฆ์
เป็ นปัจจัยน้อมนําไปสู่ พระนิพพาน
เดือนยีเ่ พ็ญ
ชาวบ้าน
เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนและเทวดา ปรารถนาสุ ข 3
ขุนนาง
ประการ
คํ้าชูศาสนา ตราบ 5000 ปี น้อมนําไปสู่พระนิพพาน ทําบุญสลากภัตร ชาวบ้าน
เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนและเทวดา ปรารถนาสุ ข 3
เจ้านางโน
ประการ
ชา
พระชะตาเจ้ามหาพรหม ทําเสร็ จภายใน 1 วัน
วันที่10, 7 คํ่า
เจ้า
วันพุทธ
มหาพรหม
อุทิศส่ วนกุศลให้พระเจ้าชีวิต พระบิดา ให้ราชเทวี
เดือนยีเ่ พ็ญ
พระเจ้าชีวิต
พระมารดาของเจ้าแผ่นคํา
และราชเทวี
เจ้าคําแผ่น
คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแล
เดือนยีเ่ พ็ญ
เจ้าจันทร์
เทวดา คําชูตนเองทุกชาติ จนบรรลุพระนิพพาน
หอม
คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแล
เดือนยีเ่ พ็ญ
ชาวบ้าน
เทวดา ปรารถนาสุ ข 3 ประการ
คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี
เดือนยีเ่ พ็ญ
ชาวบ้าน
คํ้าชูศาสนา
เดือน 2 เพ็ญ เจ้าสุ ริยะ กับ
นาทิพย์โส
ตา
เดือนยีเ่ พ็ญ
ชาวบ้าน
คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็ นปั จจัยน้อมนําไปสู่
พระนิพพาน

310
ตารางที่ 5 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่
ปี ทีส่ ร้ าง จําน
จ.ศ./พ.ศ. วน
1262/244 1
3
1266/244
7

1

1282/246
3

2

วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา
คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็ นปั จจัยน้อมนําไปสู่
พระนิพพาน
ขอหื้ อบุญกุศลติดต่อกันทุกๆชาติ มีปัญญาเหมือน
แม่น้ าํ ทั้ง 5 ปรารถนาสุ ข 3 ประการ มีนิพพานเป็ น
ยอด
พุทธาภิเษก ศรี เกิด

วัน เดือน ปี ที่
ถวาย
เดือนยีเ่ พ็ญ

เดือน 6 เพ็ญ

ผู้ถวาย
เจ้าสุ ริยวงศา
และเจ้าสุ คญั
ทา
ชาวบ้าน (นาย
บัวผัด)

งานฉลองวิหาร
เจดีย ์

-

คํ้าชูศาสนา และอุทิศส่ วนกุศลให้แก่บิดามารดา

เดือน 9 เพ็ญ

เดือน 2 ขึ้น 15
คํ่า วัน 5
เดือน 6 เพ็ญ

เจ้าเท้าวิเศษ
บุญสูง และ
นางเกียงคํา
แม่ขอดแก้ว

1285/246
6
1287/246
8

3

-

1

สร้างพระพุทธรู 5 อิริยาบถ และพระพุทธรู ปอีก 7
ปาง

1294/247
5
1331/251
2

1

งานฉลองพระวิหาร วัดดอกเอื้อง

1

สร้างพระพุทธรู ปไว้ในศาสนา

พระภิกษุ
ปัญญา อธิการ
วัดสําเภา
งานฉลองพระ นางเกียงคําไช
วิหาร
คําเมา
เดือน ก.พ. 2512 นางไส สิ ทธิ
ขันธ์

สรุ ปพัฒนาการคติการสร้ างพระพุทธรู ปในจังหวัดเชียงใหม่
อาจกล่าวได้ว่าจารึ กการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่น้ ันเก่าสุ ดมี อายุอยู่
ในช่วง พ.ศ.2326 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่ พระเจ้ากาวิละได้ยา้ ยผูค้ นที่ต้ งั มัน่ อยูเ่ วียงป่ าซาง กลับมาอยูใ่ น
เมืองเชียงใหม่ตามเดิมเนื่ องจากบ้านเมืองเริ่ มเป็ นปึ กแผ่น ผูค้ นที่ถูกกวาดต้องมาจากทางตอนเหนื อ
ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยูท่ ้ งั ในและนอกเมืองยังเป็ นผลทําให้ให้มีการฟื้ นฟูทาํ นุบาํ รุ งพระพุทธศาสนา
ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง มี ก ารสร้ า งถาวรวัต ถุ โบราณวัต ถุ ถ วายให้ กับ วัด เป็ นจํา นวนมากโดยเฉพาะ
พระพุทธรู ปไม้ที่พบได้ทว่ั ไปตามวัดต่างๆ ที่สร้างขึ้นโดยเจ้านาย และชาวบ้าน จะถวายพระพุทธรู ป
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องค์เดียว และเป็ นกลุ่มคือกลุ่มพระพุทธรู ปสี่ อิริยาบทที่พบมาในกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงใหม่ โดยใต้
ฐานพระพุทธรู ปมีการจารึ กวัตถุประสงค์ที่สร้าง ที่กล่าวภึงเก่าสุ ดคือ การคํ้าชูพระพุทธศาสนาตราบ
5000 ปี ปรารถนาสุ ขสามประการมีนิพพานเป็ นยอด ปรารถนามีปัญญาดุจแม่น้ าํ ทั้ง 5 อุทิศส่ วนกุศล
ให้ผทู ้ ี่ล่วงลับไปแล้ว ส่ วนวันเวลาที่ถวายนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นเดือนยี่เพ็ญหรื อเดือนยี่เป็ ง “ มงฺคล
วุฒ(๑๓๗)จ.ศ. ๑๒๖๒ ปี กดไจ้ เดื อนยี่เพ็ญ (ตามวิ ธีนับแบบ) มอญ วัน ๔(วันพุธ) (ตามวิ ธีนับแบบ)
ไทย วันกาบสั น (พระพุทธศาสนา) ผ่ านมาแล้ ว ๒๔๔๓ พระวัสสา ๕เดือน และ ๑๕ วัน ในอนาคต
(พระพุทธศาสนา)จะมีอีก ๒๕๕๖ พระวัสสา ๖ เดือน และ๑๕วัน ฤกษ์ ที่๒มหาศรั ทธาเจ้ าสุริยวงศา
และภรรยาเจ้ าสุ คันธา ผู้เป็ นต้ นคิ ด สร้ างพระพุทธรู ปเจ้ าองค์ (นี )้ ร่ วมกับลูกทุกคน เพื่อคํา้ ชูศาสนา
ตราบ ๕๐๐๐พระวัสสา สุ ทินนํวตเมทานํพุทธรู ป(๑๓๘)นิ พฺพานปจฺ จโยโหตุเมนิ จฺจ”ํ ซึ่ งเป็ นช่วงออก
พรรษาข้าวเริ่ มตั้งท้องชาวบ้านเริ่ มทําบุญเนื่ องจากผลผลิตเริ่ มเติบโตทุกคนมีความสุ ขและว่างเว้น
จากการทํางานอีกทั้งจะมีประเพณี ต้ งั ธรรมหลวงในเดือนยี่ จึงนิ ยมถวายในช่ วงนี้ เพราะว่าจะได้มี
การพุทธาภิเษกได้รับบุญกุศลจากการเทศมหาชาติที่หัวใจสําคัญกล่าวถึงอานิ สงส์ในเรื่ องของทาน
บารมี และผูท้ ี่ถวายของในช่วงนี้ ก็จะได้รับอานิ สงส์นานัปประการ และนอกจากนี้ ยงั นิ ยมถวายใน
งานประเพณี ที่สําคัญของวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็ นงานฉลองการสร้างวิหารเจดี ย ์ งานสลากภัตร
(งานกิ๋นสลาก) ดังจารึ กได้กล่าวว่า “ ศรั ทธานางเกียงคํา ไชยคําเมา และลูกถวาย (พระพุทธรู ปองค์ นี้
ไว้ ที่) วัดดอกเอื อ้ ง เชี ยงใหม่ เมื่อ วันที่ ๑๘/๓/๒๔๗๕ ใน(โอกาสที่ มี) งานฉลองพระวิ หาร” ซึ่ ง
สันนิ ษฐานได้ว่าการถวายนั้นจะนิ ยมในการประเพณี ที่สําคัญของวัดเนื่ องงานบุญทุกอย่างชาว
ล้านนานิ ยมถวายสิ่ งของให้กบั พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะถวายพระพุทธรู ปไม้อนั เป็ นช่วงเวลาที่
วัดจะได้มีการ พุทธาภิเษกหรื อเบิกเนตรพระเจ้า คือการทําให้เป็ นพระพุทธเจ้า เนื่ องจากการถวาย
นั้นถือว่าพระพุทธรู ปที่สร้างยังไม่มีการพุทธาภิเษกถือว่ายังไม่ใช่ประพุทธเจ้า วันที่สาํ คัญอีกวันที่
นิยมถวายคืองานทานสลากภัตรเป็ นประเพณี ที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่ องทานบารมี เพื่อเป็ นปั จจัย
ไปสู่ พระนิ พพานแล้วน้อมนําไปเกิดในยุคพระศรี อาริ ยเ์ มไตรยที่เป็ นยุคพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์น้ ีครบ 5000 ปี และวันที่ถวายนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมานั้น
จะมีเดือน 2 เพ็ญ 6 เพ็ญ 9 เพ็ญ ซึ่งเป็ นช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวบ้านนิยมจัดงานประเพณี
สําคัญต่างๆไม่วา่ จะเป็ นงานปอยหลวง งานฉลอง วิหารเจดีย ์ โดยเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่ องทานบารมีที่
มีการถวายสิ่ งของให้กบั วัดวาอารามเพื่อสื บทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
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ตารางที่ 6 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดลําพูน
ปี ทีส่ ร้ าง จําน
จ.ศ./พ.ศ. วน
1181/236 2
4
1185/238 1
6
1200/238 1
1
1234/241 1
5
1242/242 1
3
1258/243 1
9
1258/243 1
9
1281/246 1
2

วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา
ไม่ปรากฏวัตถุประสงค์ในการสร้าง

วัน เดือน ปี ที่
ถวาย
-

ผู้ถวาย
ชาวบ้าน

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

เดือนยี่

อ้ายเกียง

เป็ นไหว้แก่ตน และญาติท้ งั หลาย

เดือนยี่

หนานมี

ถวายเป็ นทาน

ออก 8 คํ่า

น้อยไชยสาธุ

เป็ นปัจจัยไปสู่พระนิพพาน

-

ปู่ หนานมโน

คํ้าชูศาสนาขอหื้ อเป็ นนาบุญแก่พระโพธิสัตว์

เดือน 5 เป็ ง

หนานอภิไชย

เป็ นปัจจัยคํ้าชูตวั เอง

เดือน 5 เป็ ง

ทุเจ้า อันยไชย
วัดประตูป่า
เป็ นเค้า

ขอหื้ อพ้นจากการเจ็บป่ วย

1197/247
8
-

1

-

-

แสนพิมพิสาร

1

ขอสุ ข 3 ประการ ขอมีปัญญาลียวฉลาด

-

-

1

พระเจ้า ชะตา 069

-

หนานมี
พระนันไชย
ย่าคําแพง

สรุปพัฒนาการคติการสร้ างพระพุทธรูปในจังหวัดลําพูน
พัฒนาการกลุ่มพระพุทธรู ปเท่าที่พบในขณะนี้ เป็ นกลุ่ม วัดบ้านหลุก ตําบลเหมืองง่า
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยมีพระพุทธรู ปที่อายุเก่าที่สุด ในมี จ. ศ. 1181 หรื อ พ.ศ. 2364 ไม่มี
การจารึ กวัตถุประสงค์ในการสร้าง แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2386 จารึ กได้กล่าวถึงการคํ้าชูศาสนาตราบ
5000 ปี เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย ปรารถนาหื้ อหายโรคภัยไข้เจ็บ ดังจารึ กเลข
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ทะเบียน 007 “ สกราชได้ 1242 (พ.ศ. 2423) ตัว กางสี เดือน 6 ออก 8 เมงวัน 3 โทร้ วง เป็ งปกมูล
สั ทธาหนานมี เทพดา นางแก้ ว ใจทาน เปงเค้ า พร้ อมกับด้ วยยาติทาวงสาชู้ ตน ได้ ทานพุทธรู ป 9
องค์ ถวาย ขอหือเปนผลบุญของลูกหลานขอหื้อพ้ นจากไข้ เปนสั นธ ขอหื้อได้ นิพานแด่ เทอะ ” เป็ น
ปั จจัยน้อมนําไปสู่ พระนิ พพาน ตลอดจนคํ้าชูศาสนาให้เป็ นนาบุญแก่พระโพธิ สัตว์ (พระศรี อาริ ย
เมตไตรย) และปรารถนา สุ ข 3 ประการ คือสุ ข บนโลกมนุ ษย์ โลกสวรรค์ โลกแห่ งพระนิ พพาน
ตลอดจนปรารถที่ จะมี ปัญญาเฉี ยวฉลาด ดังจารึ กเลขทะเบี ยน 069ได้กล่าวไว้ว่า “ สมณสั ทธา
หนานมี พระนันไชย ได้ ส้างพุทธรู ปองค์ นี้เปนทาน ขอหื้อได้ เปงสุ ข 3 ประการ แลนิพานเจ้ าเปนย
อด อยาได้ คาดคลา แท้ จิ่ง นักเทอะด้ วยเตชะทานพุทธรูปองค์ นี้ ขอหื้อผู้นี้มีประญาเสลียวสลาด แท้
อิมินา พุ ทธรู ป ทาน นิพพาน ปั จจะโนโหตุ นิจจัง ธุวัง ธุวัง นั กเทอะ” ซึ่ งคล้ายกับกลุ่มจารึ กใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ ในปี พ.ศ. 2447 ที่ปรารถนามีปัญญาดุจแม่น้ าํ ทั้ง 5 นอกจากนี้ พระพุทธรู ปที่ไม่มี
จารึ กวัน เดือน ปี นั้นก็ได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรู ปประจําชะตา เพื่อสื บทอดอายุ และเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ ผูส้ ร้ าง ดังจารึ กเลขทะเบียน056ได้กล่าวว่า “ สั ทธาย่ าคําแพง เป็ นพระเจ้ าชาตาไว้ คํ้าชู
สาสนา 5 พนพนะวัสสาตามความปรารถนาชู่เยีย่ งชู่ปรทวี สุ ทนินัง อตะม ทาน นิพาน ปถ.โยโทน.ตุ
โนนิจัง ” จารึ กรึ กในคัมภีร์ใบลานใน จังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรู ปประจําชะตา ว่า
ใครได้สร้างจะมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง มีเดชะมีสมบัติอนั มัง่ คัง่ และมีอายุที่ยาวนาน
จากจารึ กที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผูท้ ี่ถวายส่ วยใหญ่จะเป็ น ชาวบ้าน มีท้ งั หนาน(ผูท้ ี่ผา่ นการอุปสมบท)
น้อย(ผูท้ ี่ผ่านการบวชเณร) ขุนนาง ที่เรี ยกว่า แสน เป็ นตําแหน่งขุนนางที่มีผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาใน
ระดับหมื่น อยู่ 10 นายซึ่ งเป็ นตําแหน่งที่ตกค้างมาตั้งแต่ตน้ ล้านนาสวามิภกั ดิ์กบั สยาม และสุ ดท้าย
เป็ นกลุ่ม พระสงฆ์ นามว่าตุเ๊ จ้าอันทไชย วัดประตูป่า และพระอันทไชย
ส่ ว นเดื อ นที่ ถ วายพระพุทธรู ปไม้น้ ัน ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นเดื อน ยี่ (พฤษจิ ก ายน) เป็ น
ประเพณี นิยมทัว่ ไปในล้านนาที่พบส่ วนมากในเดือน ยี่(เป็ ง) นอกจากนี้ ยงั พบว่ายังมีการถวายใน
เดือน 2 , 5 เป็ ง และออก 8 คํ่า ดังจารึ กได้กล่าวถึงวันที่ถวายไว้ว่า “ สกราชได้ 1230 (พ.ศ. 2411)
ตัว เดือนยี่ เพนเมง วัน 7 โทกดยี ปกบมูลสัทธา หนานมี อ้ ายสม เปนเค้ า ได้ เอาหื้อพระพุทธรูปเปน
ทานไว้ คาํ้ ชูสาสนา 5000 พระวัสสา แล ”

สุ ดท้ายนี้ อาจกล่าวได้ว่าการสร้ างพระพุทธรู ป

ไม้ในจังหวัดลําพูนนั้น มักจะถวายทุกชนชั้น ไม่ว่าจะเป็ น ขุนนาง ชาวบ้านและพระสงฆ์ก็นิยม
ถวายกันทั้งนั้น ซึ่งการสร้างพระพุทธรู ปไม้ใครจะสร้างก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั ความศรัทธาของผูส้ ร้าง
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ตารางที่ 7 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดลําปาง
ปี ทีส่ ร้ าง จําน
จ.ศ./พ.ศ. วน
1121/230 1
2
1124/230 2
5
1125/230
6

8

วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา

วัน เดือน ปี ที่
ถวาย
9 เป็ ง

หน้อยอาริ น

-

หนานนันทา

ถวายไว้ค้ าํ ชูพระพุทธศาสนา

-

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี รอดไปถึงโลกุตรและ
ไปสู่พระนิพพาน

-

เท้าเตชะกับ
ภริ ยา
-

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี ขอสุ ข 3 ประการ

-

เจ้าน้อยธรรม
ปัญญา

อุทิศส่ วนกุศล ครู บาอาจารย์ พ่อแม่ และเป็ นปัจจัย
ให้ได้เป็ นพระอรหันต์
ถวายให้กบั ศาสนา

ผู้ถวาย

1136/231
7
1173/235
4
1182/236
3

1

สร้างพระพุทธรู ปไว้กบั ศาสนา

-

ปูตนั

1

ปรารถนาไปเกิดในยุคพระศรี อาริ ย ์

ปี ลวง เม็ด

นางมวล

2

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

ปี กดสี เดือน 12

ย่าจันเพง

1199/238
0
1200/238
2

1

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

3

เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแลเทวดาทังหลายตราบ 5000
ปี ของสุ ข 3 ประการมีนิพพานเป็ นยอด

ปี เมืองเป้ าเดือน ตุเ๊ จ้าอินทจักร
7 เป็ ง
ปี กัด ไคล้
อ้ายตัน

1203/238
4

2

ขอสุ ข 3 ประการ
ขอเป็ นปัจจัยแก่โลกียะโลกุตร มีนิพานเป็ นยอดแด่
เทอะ

เดือนยีเ่ ป็ ง
เดือน 5 เป็ ง

หนานนา

1210/239
1

1

เป็ นปัจจัยไปสู่พระนิพาน

เดือนยีเ่ ป็ ง

หนานศรี วิ
ไชย

1211/239
2

3

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี
เป็ นปัจจัยไปสู่พระนิพพาน

เดือนยีเ่ ป็ ง

นางคํา

เดือนยีเ่ ป็ ง

อ้ายอุสสา
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ตารางที่ 8 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดลําปาง
ปี ทีส่ ร้ าง จําน วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา
จ.ศ./พ.ศ. วน
1216/239 1
เป็ นปัจจัยเพื่อให้เกิดเป็ นพระอรหันต์
7
1220/240 1 คํ้าชูพระพุทธศาสนาตราบ 5000 ปี จุ่งน้อมนําไปสู่
เมืองฟ้ าและนิพพาน
1
1225/240 16 สร้างพระพุทธรู ป 3 องค์ บวชในวัดบ้านหลุก ถวาย
6
หลังสร้างวิหารใหม่เสร็ จ

1232/241
3
1237/241
8
1251/243
2
1267/244
8
1236/241
7
1242/242
3
1259/244
0
1261/244
2
1271/245
2
1305/248
6

วัน เดือน ปี ที่
ถวาย
ปี กาบยี

หน้อยสี

เดือนยีเ่ ป็ ง

หนาสุ ริยะ

เดือน 6 เป็ ง

อ้ายเหลียม

เป็ นที่ไหว้แก่คนแลเทวดาทังหลาย
ปรารถนาสิ่ งไดขอให้สมหวังทุกประการ

เดือนยีเ่ ป็ ง
ปี ก่าไคล้

นายสิ งแก้ว
หนานสุ นนั ทา

เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแลเทวดา ขอพระนิพพาน
ร่ วมกับพระศรี อาริ ยเมไตรยในภายภาคหน้า
อุทิศส่ วนกุศล ให้ลกู ที่ล่วงลับไปแล้ว

เดือนยีเ่ ป็ ง

หนานอภิไชย

ปี ดับไคล้

ย่ายอด

เดือนยีเ่ ป็ ง

ตุค๊ นั ทวงศ์

เดือนยีเ่ ป็ ง

หนานขัตติยะ

1
2

เป็ นปัจจัยไปสู่ พระนิพพาน เกิดเป็ นพระอรหันตร์
ในยุคพระศรี อาริ ยเมตไตรย
คํ้าชูพระพุทธศาสนา และอุทิศส่ วนกุศลแด่ผู้
ล่วงลับไปแล้ว
ขอหื้ อหายจากโรคภัยไข้เจ็บ
เป็ นที่ไหว้แก่คนแลเทวดาทังหลาย

ปลีดบั ไคล้
-

หนานอิน
อ้ายแสน

1

ทานไปหาควายผูเ้ ผือก

ปี กดสี

นายอินถา

1
1

ปรารถนาเป็ นพระอรหันตร์ในสํานักพระศรี อาริ ย
เมตไตรย
เป็ นปัจจัยไปสู่พระนิพพาน

เดือนยีเ่ ป็ ง

หนานไชยอา
จาน

1

ขอสุ ข 3 ประการ

เดือน 4 เป็ ง

หน่านอินทะ

1

คํ้าชูพระพุทธศาสนาตราบ 5000 ปี ขอสุ ข 3
ประการ

เดือนเป็ ง

หน้อยเนธรส

1
1
1
1

ผู้ถวาย

316
สรุปพัฒนาการคติการสร้ างพระพุทธรูปในจังหวัดลําปาง
อาจกล่าวได้ว่าจารึ กการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในเขตจังหวัดลําปางนั้นเก่าสุ ดมีอายุอยู่
ในช่วง พ.ศ. 2302 ถือได้ว่าเป็ นช่วงที่ลาํ ปางอยู่ภายใต้อิทธิ พลของพม่า ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการอยู่
อาศัยในพื้นที่ตรงนี้มาตลอด มีการสร้างพระพุทธรู ปไม้อย่างต่อเนื่ องไปจนถึง ปี พ.ศ. 2489 จากการ
อ่านจารึ กใต้ฐานพระพุทธรู ปที่เก่าที่สุดกล่าวถึง ปี พ.ศ.2302 กล่าวถึงการอุทิศส่ วนกุศลให้แก่แก่ผทู ้ ี่
ล่วงลับไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นครู บาอาอจารย์ พ่อ แม่ พี่น้อง ปูย่า ตายาย และสัตว์เลี้ยงทังหลาย ดัง
จารึ กได้กล่าวว่า “วปจ อายุ จ.ศ.1242 พ.ศ.2423 พุทธรู ปองนี อ้ ายอิ นถากับด้ วยพรริ ยาลูกเต้ าหลาน
เหลนชุ ผ้ ูชุฅนแดเธอะ ได้ ส้างปลีกดสี สกกราชได้ 1242 ตัว นายอิ นถาได้ ส้างถวาย...นาบุรไปหา
ควายผู้เผือกจิ มแล” เพื่ออานิสงส์ที่ได้จะนําพาผูท้ ี่ล่วงลับเหล่านี้ ไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่สุขสบาย
ถวายเพื่อสื บทอดพระพุทธศาสนาตราบ 5000 ปี ถวายเพื่อเป็ นที่ไหว้ปูชาแก่คนและเทวดาทังหลาย
ปรารถนาไปเกิ ดในยุคพระศรี อาริ ยเมไตรย ปรารถนาเกิ ดเป็ นพระอรหันต์ในยุคพระศรี อาริ ย ์ ดัง
จารึ กได้กล่าวว่า “ชุฬสกกราชได 1259 อุตุรดูเข้ ามาในเดือรยีเพงเมงวัน 3 สทธาปูนายตัน เปนเคล้ า
ติดกับดวยนอยนนทาสาง ภริ ยาลูกเต้ าพีน้องชุผ้ ชู ุฅนคอได้ ส้างพุทธรู ปเจ้ าอง 1 ขอเปนปราไจอรหน
ตาในสํานักพรเจ้ าอริ ยเมตไตยย แกผู้ข้าทังหลาย นิ พพานํ ปรมํ สุ กขํ นิ จจํ แดเทอะ” ปรารถนาขอ
หื้ อ หายจากโรคภัย ไข้เ จ็ บ ถวายเพื่ อ แก้บ นในสิ่ ง ตนเองได้เ คยให้ สั ต ย์สั ญ ญาไว้ ตลอดจนถึ ง
ปรารถนาสุ ข 3 ประการ มีนิพพานเป็ นยอด
วัน เวลาที่ ใ ช้ใ นการถวายนั้น พบว่ามัก จะนิ ย มถวายพระพุ ท ธรู ป ในวัน ออกพรรษา
ตลอดจนก่อนเข้าพรรษาซึ่ งเป็ นช่วงที่ขา้ วเริ่ มตั้งท้องตลอดจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็ นช่วงเวลา
ของการทําบุญครั้งใหญ่ตลอดหน้าแล้ง ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็ น ขุนนาง ชาวบ้านก็มกั จะ
ทําบุญตลอดไม่วา่ จะเป็ นการถวายสิ่ งของให้กบั วัดวาอาราม สร้างวัด บูรณะวัดเพื่อเป็ นการคํ้าชูพระ
ศาสนาตราบ 5000 ปี ตามความเชื่อของคนในสมัยโบราณ ซึ่ งจากการถอดจารึ กใต้ฐานพระพุทธรู ป
ไม้ ส่ วนใหญ่พบว่ามักจะถวายเดื อนยี่เป็ งหรื อในช่วง ตุลาคม- พฤษจิกายน “วปจ อายุ จ.ศ. 1269
(พ.ศ. 2450) สกพทได้ 1269 ตัวปี มแมสนํากัมโพชขอมภิ ไหงไทยภาษาวาปี เมื องเมท เดื อรยี เพง
สทธาปูคาํ เปนเคล้ าภริ ยาลูกเต้ าชุผ้ ชู ุฅน นิ พพานัง ปรมังสุขขัง” ซึ่ งสอดคล้องกับประเพณี ต้ งั ธรรม
หลวงที่กล่าวถึงเรื่ องการให้ทานของพระเวสสันดรดังจารึ กได้กล่าวว่า และนอกจากนี้ยงั พบว่านิยม
ถวายใน เดือน 4 เป็ ง 7 เป็ ง 9 เป็ ง แต่ไม่มากเท่าเดือนยี่เป็ ง แต่เมื่อเช็คดูเวลาแล้วพบว่าเดือนเหล่านี้
อยูใ่ นช่วงออกพรรษาจนถึงก่อนเข้าพรรษาทั้งสิ้ น
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ตารางที่ 9 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดแพร่
ปี ทีส่ ร้ าง จําน วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา
จ.ศ./พ.ศ. วน
1120/230 1
คํ้าชูศาสนา
1
1209/230
1
อุทิศส่ วนกุศลให้พอ่ ผูล่ ่วงลับไปแล้วตลอดจนไป
9
รอดถึงพระนิพพาน
1179/230
3 เป็ นที่ไหว้บูชา ขอเป็ นส่ วนบุญส่ วนกุศลแก่ขา้ และ
6
ครอบครัวตลอดถึง สุ ข 3 ประการ

1187/236
8
1188/236
9

1210/239
1
1211/239
2
1251/243
2
1263/244
4
1288/246
9
1299/248
0

วัน เดือน ปี ที่
ถวาย
ปี กัดเม็ด เดือน
แปดเป็ ง
ปี เมืองเม็ด
เดือนเกี๋ยงเป็ ง

ผู้ถวาย
อ้ายเต็ม
หน้อย
อุปละ
สวาธุเจ้าอริ ย
ภิกขุ

1

เป็ นปัจจัยไปจนถึงเป็ นพระอรหันต์

เดือนเกี๋ยงเป็ ง

นางเป็ งและ
สามี

1

คํ้าชูศาสนา

เดือนเกี๋ยงเป็ ง

นางข้อนและ
สามี

11

ถวายเพื่อเป็ นที่ไหว้ปูชาแก่คนแลเทวดาทังหลาย

เดือนเกียงเป็ ง

-

1

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

เดือนเกี๋ยงเป็ ง

ปู่ ขนานชินา

12

เดือนเกี๋ยงเป็ ง

-

1

ถวายเพื่อเป็ นที่ไหว้แก่คนแลเทวดาทังหลาย ตราบ
5000 ปี
ถวายเพื่อบุญกุศลจะคํ้าจุนไปในภายภาคหน้า

เดือนเกี๋ยงเป็ ง

ขนานอภิยะ

4

คําชูศาสนาตราบ 5000 ปี

เดือนเกี๋ยงเป็ ง

-

2
1

เดือนเกี๋ยงเป็ ง
เดือนยีเ่ ป็ ง

1

ถวายเป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแลเทวดาทังหลาย
ถวายเป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแลเทวดาทังหลาย ตลอด
จนถึงสําเร็ จเป็ นพระอรหันต์จนถึงพระนิพพาน
ขอสุ ข 3 ประการ

เดือนยีเ่ ป็ ง

ปู่ เท้าเกสนา
พญาสิ ทธิ
มงคล
อ้ายคํามี

1

คํ้าชูศาสนา

เดือน 4 เป็ ง

ขนานทิพพละ

1

-

เดือง 6 เป็ ง

-
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สรุปพัฒนาการคติการสร้ างพระพุทธรูปในจังหวัดแพร่
อาจกล่าวได้ว่าจารึ กการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในเขตจังหวัดแพร่ นั้นเก่าสุ ดมีจาํ นวน 1 องค์
พบว่ามีอายุอยูใ่ นช่วง พ.ศ.2301มีอายุเก่าถึง 253 ปี เป็ นช่วงเวลาที่เมืองแพร่ ยงั คงอยูภ่ ายใต้อิทธิพล
ของพม่า ที่แสดงให้เห็นว่าคนในชุนแห่ งนี้ ได้มีการอยู่อาศัยมาตลอดก่อนที่จะมีการกวาดต้องกลุ่ม
ชาวเชียงแสน กลุ่มไทลื้อเข้ามากระจายตัวอยูท่ วั่ ไปในเมืองแพร่ ซึ่ งในจํานวนนี้ จะพบอยูท่ ี่วดั พระ
ธาตุศรี ดอนคํา(พระธาตุหว้ ยอ้อ) อําเภอลอง วัดพระหลวง วัดสู งเม่น อําเภอสู งเม่น พบว่าเป็ นกลุ่มที่
นิ ยมสร้างพระพุทธรู ปเพื่อถวายเป็ นทานเป็ นจํานวนมากที่ยงั คงเหลือให้เห็นจากปั จจุบนั และการ
สร้างพระพุทธรู ปไม้ได้ค่อยลดจํานวนลงในปี พ.ศ.2480 จากการถอดจารึ กใต้ฐานพระพุทธรู ปพบ
จารึ กที่เก่าสุ ดในปี พ.ศ.2301 ทําให้ทราบถึงคติการสร้างพระพุทธรู ปถวายในกลุ่มเมืองแพร่ ที่ยงั คง
กล่าวถึงการถวายเพื่อคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี ดังจารึ กได้กล่าวว่า “สกราชได้ 1120 ตัวปี กัดเม็ด
เดือน 8 เพง มูลสั ทธาอ้ ายเตม ภริ ยาชื่อว่ า นางแก้ วได้ ส้างไว้ คํ้าชู สาสนา” ถวายเพื่อเป็ นที่ไหว้บูชา
แก่คนแลเทวดาทังหลาย อุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผทู ้ ี่ล่วงลับไปแล้วดังจารึ กได้กล่าวว่า “จุลสั กราชได้
1209 ตัวปี เมืองเม็ด ปถมมูลสั ทธา น้ อยอุปละ บังเกิดสั ทธาญาณโยดยิ่งจิ่งจักได้ ส้างแปงยังพุทธรู ป
องค์ 1 มาพุทธาภิเสกใจ เพื่อจักอุทิศไปหาพ่ อผู้ 1 อันจุติไปสู่ ปรโลกพายหน้ า ชื่ อว่ า ปู่ ใหม่ ย่ าวิชัย
ขอนาบุญนี้ไปรอดเถิงแดเทอะ นิพพานํ ปจโย โหตุ นิจํ” ถวายเพื่อปรารถนาเกิดเป็ นพระอรหันต์ใน
ภายหน้าดังจารึ กได้กล่าว่า “ สักราชได้ 1179 ตัวปี เมืองเป้ า เดือนเจียงเพงวัน 1 ไทกาบสันปถมมูล
สัทธา นางเพงแล สามิกะแลแม่ ผ้ ูเฒ่ าแลพี่น้องลูกเต้ าชู ตน ได้ ส้างพุทธรู ปองค์ จุ่งเปนส่ วนบุญแก่ ผ้ ู
ข้ าทั้งหลายรอด อรหันตา มัคคญานํ ทิยฺนํ นิพพาน ปจโยดหนตุเมตฺเตยฺโย.......” และขอบุญกุศลที่
ได้จากการให้ทานคอยคํ้าจุนตัวเองทุกชาติ
วันเดือนปี ที่ถวายนั้นในกลุ่มเมืองแพร่ ที่วดั พระหลวง วัดสู งเม่น พบว่า มักจะถวายเดือน
เกี๋ยงเป็ งเป็ นส่ วนใหญ่ต้ งั แต่ พ.ศ.2301-2432 ตรงกับเดือนตุลาคม เป็ นช่วงออกพรรษาดังจารึ กได้
กล่าวว่า “จุลสักราชได้ 1188 ตัวปี รวายเสด เดือนเกียงเพง เมงวัน 3 ไทดับเม็ดฤกษ์ 3 ตัว ชื่อ จ่ าโจ เจ
ราฤกษ์ แลปถมมูลสั ทธาตน หน้ อยสุ นันทะ ค่ ได้ หายังพุทธรู ปเจ้ าองค์ นี้ไว้ ไหว้ แลปูชาแก่ ตนแล
เทวดาทัง้ หลาย ขอหื้อเปนผละนาบุญแก่ ข้าแลพ่ อแม่ พนี่ ้ องน้ องชู่คน ดีหลีเตอะ อรหันตามคญาณํ นิ
พาน ปจฺจโยโหตุ อนาคเต นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ จิ่มแล”แต่ ก็ยังพบว่ ามีการถวายเดือนยี่เป็ งด้ วยแต่ ไม่ มาก
และต่อมามาตั้งแต่ 2432-2480 นิยมถวายในเดือนยี่ เดือน 8 เป็ ง เดือน 4 เป็ ง ซึ่งเป็ นช่วงออกพรรษา
แทบทั้งสิ้ น ถือได้วา่ วันนี้ถวายนั้นคงจะเป็ นประเพณี นิยมของคนสมัยโบราณ
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ตารางที่ 10 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดน่าน
ปี ทีส่ ร้ าง จําน
จ.ศ./พ.ศ. วน
1066/224 3
7

วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา
กล่าวถึงแค่เพียง วันเดือนปี และนามผูถ้ วาย

วัน เดือน ปี ที่
ถวาย
ปี กาบสี

ผู้ถวาย
อ้ายชุม แสน
อินทร์

1120/230
1

2

กล่าวถึงแค่เพียง วันเดือนปี และนามผูถ้ วาย

ปี เปิ กสัน เดือน
6 เป็ ง

ทุเจ้าอินทะ

1167/234
8

1

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

เดือน 12 เป็ ง

ชินบุตต ตน
ชื่อกูวิน
อุบาสกหนาน
วาง อุบาสิ กา
นางเทพพะงา

1169/235
0

1

เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแลเทวดาทังหลายตราบ 5000
ปี

ปี เมืองเล้า

หนานสี ไชย
และนายปุกคํา

1172/235
3

18

เป็ นปัจจัยไปสู่พระนิพพาน

ปี กดสง้า

ย่าบุตต์

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

เบิกพระวิหาร
วัดพญาวัด

ใหม่ขตั ติยะ
เจ้าไชเทพ
ร้อยอุสสา

1173/235
4

2

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

เดือน 6 แรม
แปดคํ่า

อ้ายพอน นาง
ทิพย์

1185/236
6

3

เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแลเทวดาทังหลาย

ปี กดเม็ดเดือน 8
เป็ ง

อ้ายกํา พ่อตุ๊
กัญจนะ

320
ตารางที่ 11 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดน่าน
ปี ทีส่ ร้ าง
จ.ศ. /
พ.ศ.
1189/237
0
1196/237
7
1210/239
1
1230/241
1
1248/242
9
1271/245
2

จําน
วน

วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา

วัน เดือน ปี
ทีถ่ วาย

1

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี ตลอดจนเป็ นปัจจัยไปสู่
พระนิพาน

1

เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแลเทวดาทังหลาย

เดือนยี่

1

เป็ นปัจจัยหื้ อเถิงสวรรค์ช้ นั ฟ้ าและพระนิ พพาน

1

ทานไว้เป็ นปัจจัยในภายภาคหน้า

ปี เปิ กสัน เดือน
6 ออก 10 เป็ ง
ปี เปิ กสี

1

ปรารถนาสุ ข 3 ประการมีนิพพานเป็ นยอด

1

คํ้าชูพระศาสนาตราบ 5000 ปี

ผู้ถวาย

ปี เมืองใจ้ เดือน เจ้าพญาสร
8 ออกคํ่า
สิ ทธิ ไชยวงสา

ปี รวยเส็ด เดือน
6 เป็ ง
เดือน 6 เป็ ง

เจ้าพญาเมือง
เลน
ตุค๊ นั ธิยะ
ทุกตติย
นางพิมพา
น้อยสาน

สรุปพัฒนาการคติการสร้ างพระพุทธรูปไม้ ในจังหวัดน่ าน
อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มพระพุทธรู ปไม้ในจังหวัดน่านถือได้ว่าเก่าที่สุดเท่าที่พบในล้านนา
ในขณะนี้ ซึ่ งมีอายุอยูใ่ นช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2247 ตรงกับสมัยที่เมืองน่านตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่า
ซึ่งมีอายุเก่าถึง 300 ปี พบถึง 3 องค์ ที่วดั คัวะ อําเภอท่าวังผา จาการสอบถามของชาวบ้านพบว่ากลุ่ม
คนบ้านนี้อยูอ่ าศัยกันมาเป็ นระยะเวลาที่นานและไม่ใช่คนกลุ่มใหม่ที่ถูกวาดต้อนขึ้นมา แต่เป็ นกลุ่ม
ดั้งเดิ มที่อยู่อาศัยมาตลอด ซึ่ งรู ปแบบกลุ่มนี้ ค่อนข้างที่จะเป็ นกลุ่มพื้นบ้านชัดเจนคือ จะไม่มีลาย
ละเอียดมากพระพักตร์ ดุดนั พระวรกายอ้วนเตี้ยเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนพัฒนาการทางด้านจากรึ กในก
ลุ่มจังหวัดน่านนั้นไม่ปรากฏวัตถุประสงค์ของผูส้ ร้าง เพียงแต่เขียน วัน เดือน ปี และนามของผูถ้ วาย
เท่านั้น แต่ต่อมาตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ. 2301เป็ นต้นมาจะพบว่าว่ามักจะบอกเจตนาในการสร้างคือ
การคํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็ นที่ไหว้บูชาแก่คนแลเทวดาทังหลาย เป็ นปั จจัยให้ถึงสวรรค์ช้ นั ฟ้ า
แลพระนิ พพาน และบอกสิ่ งที่ปรารถนา คือสุ ข 3 ประการมีนิพพานเป็ นยอด ส่ วนผูถ้ วายจะมีท้ งั
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ชาวบ้าน และเจ้านาย เช่น เจ้าพญาเมืองเลน เจ้าพญาสรสิ ทธิ ไชยวงสา เจ้าไชเทพ ร้อยอุสสา เป็ น
ต้น
วันเดื อนปี ที่ถวาย นั้น เดื อนยี่เป็ ง เดื อน 6 เป็ ง 10 เป็ ง 12 เป็ ง อาจกล่าวได้ว่า เดื อนที่ได้
กล่ า วมาทั้ง หมดนั้น เป็ นวัน ที่ พ ระจัน ทร์ เ ต็ม ดวงและเป็ นวัน ศี ล ทั้ง นั้น ซึ่ งอาจจะเป็ นพระที่
พุทธศาสนิกชนนั้นได้ทาํ บุญถวายทาน เพื่อที่จะได้อานิสงส์นานัปการ
ตารางที่ 12 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดพะเยา
ปี ทีส่ ร้ าง จําน วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา
จ.ศ./พ.ศ. วน
1227/240 1
บอกเจตนาในการสร้างพระพุทธรู ป
8
1252/243 1
ไม่มีถึงวัตถุประสงค์
3
1284/246 1 คํ้าชูศาสนาพระเจ้าโคตรมะ ขอสุ ขสามประการมีนิ
5
พายเป็ นยอด
1285/246 1
คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี
6
1300/248
1
1308/248
9
1329/251
0

วัน เดือน ปี ที่
ถวาย
8 เป็ ง

ผู้ถวาย
แสนแก้ว

-

อ้ายบุญมา

8 เป็ ง

ลุงหนานสุ ด

6 เป็ ง

1

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

8 เป็ ง

พ่ อเจ้ าหลวง
ประเทศอุดร
ทิศ
ตุ๊เจ้ าอินทนะ

7

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

8 เป็ ง

ชาวบ้ าน

1

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

8 เป็ ง

พระธรรม
ปัญญา

สรุปพัฒนาการคติการสร้ างพระพุทธรูปไม้ ในจังหวัดพะเยา
อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มพระพุทธรู ปไม้ในจังหวัดพะเยา ที่พบศรี โคมคํานั้นจะอยูใ่ นช่วงที่
เก่าที่สุดเท่าที่พบในขณะนี้ มีอายุอยูใ่ น พ.ศ. 2408 หลังจากที่ เจ้าหลวงมหาวงศ์ได้กลับไปฟื้ นฟูเมือง
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พะเยาขึ้ น มาใหม่ เ นื่ อ งจากเมื อ งพะเยาล้า งมานานในราวปี พ.ศ. 238622 จารึ ก ไม่ ก ล่ า วกล่ า วถึ ง
วัตถุประสงค์ในการสร้าง แต่ต่อมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2433 – 2510 ส่ วนมากมักจะถวายเพื่อคํ้าชูศาสนา
ตราบ 5000 ปี ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนนี้ มีกรอบแนวคิดเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย
ในส่ วนของ วันเดือนปี ที่ถวาย เกือบทั้งหมดนั้นมัดจะถวายเดือน 8 เป็ ง ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้ทาํ การค้นคว้า
หาหลักฐานจากตํานานวัดศรี โคมคํา จังหวัดพะเยาพบว่า เดือนนี้ ตรงกลับประเพณี ไหว้สาป๋ าระมี
พระเจ้า ตนหลวง คื อ วัน เพ็ญ เดื อ น 8 เหนื อ หรื อ เดื อ น พฤษภาคม ซึ่ งถื อ เป็ นวัน ที่ สํา คัญ ทาง
พระพุทธศาสนา คือวันวิสาขะบูชา เป็ นวันคล้ายวันประสู ติ ตรัสรู ้ และปริ นิพพาน ของสมเด็จองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 23 ซึ่ งถือได้ว่าคนในชุมชนนี้ ให้ความสําคัญกับงานประเพณี น้ ี เป็ นอย่างมาก
เพราะเป็ นพระพุทธรู ปที่สาํ คัญ เดือนแปดเป็ งจึงถือได้ว่าเป็ นวันสําคัญในการที่จะถวายพระพุทธรู ป
ไม้เพื่อทําการพุทธาภิเษก หรื อบวชพระเจ้าไปพร้อมกับประเพณี ที่จะทําการเบิกเนตรพระเจ้าตน
หลวงในทุกๆปี เพื่อเป็ นการตอกยํ้าการคํ้าชูศาสนาไปตราบ 5000 พระวัสสา
ตารางที่ 13 แสดงพัฒนาการคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา กลุ่มจังหวัดเชียงราย
ปี ทีส่ ร้ าง จํา
จ.ศ./พ.ศ. น
ว
น
1251/243 1
2
1277/
4
2458
1287/246 1
8

22

วัตถุประสงค์ ในการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ ล้านนา

วัน เดือน ปี ที่
ถวาย

ผู้ถวาย

คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี

ยีเ่ ป็ ง

น้อยอุด

คําชูศาสนาตราบ 5000 ปี

6 เป็ ง

เจ้าหนาเทพ

ไม่มีการจารึ ก

-

สัทธาครู บา
เทพิน

วรลัญจก์ บุณยสุ รัตน์และคณะ, ปกสนุก คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ , (กรุ งเทพฯ : โรง

พิมพ์ อี ที พับลิชชิ่ง, 2550), 20.
23

พระครู โสภนปริ ยตั ิสุธี, แปดเป็ งประเพณีนมัสการพระเจ้ าตนหลวง เมืองพะเยา,

(พะเยา : นครนิวส์การพิมพ์, 2551), 47-49.
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อาจกล่าวได้ว่าการจารึ กที่ฐานพระพุทธรู ปไม้แถบอําเภอพานนั้นแทบจะไม่มีการบอก
วัตถุประสงค์ในการสร้างเลย บอกแต่เพียงชื่ อเจ้าศรัทธาเท่านั้น ซึ่ งสันนิ ษฐานได้ 2 ประเด็น คือ
ประเด็นแรกผูถ้ วายไม่ปรารถนาของเจตนาในการสร้าง เพื่อให้ศาสนานั้นยังคงอยู่ต่อไปเท่านั้น
ประเด็นที่สอง ชาวบ้านอาจจะไม่รู้หนังสื อหรื อผูจ้ ารนั้นไม่มีความรู ้ในการจารึ กลงไปเพราะว่าเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มอื่ นอื่นแล้วมักจะจารึ กวัตถุประสงค์ค่อนข้างยาว แต่ในกลุ่มอําเภอพานกลับ
เขียน เพียงแต่เชื่อผูถ้ วายเท่านั้น แต่ก็ยงั พบว่ามีมีการเขียนวันเดือนปี ชื่อผูถ้ วายและวัตถุประสงค์มี
อยู่ 5 องค์เท่านั้น ที่เก่าสุ ดในช่วง ปี พ.ศ. 2432 ใหม่สุด พ.ศ.2468 วัตถุประสงค์ของการถวายคือ
ปรารถนาเพื่อคํ้าชูสาสนาตราบ 5000 ปี ซึ่งเป็ นกรอบแนวคิดเดียวกับกลุ่มเมืองพะเยาที่วดั ศรี โคมคํา
ที่นิยมคติแบบนี้ ทุกองค์ที่ถวาย เนื่ องจากพื้นที่อาํ เภอพานและอําเภอเมืองพะเยาติดต่อกันซึ่ งอาจจะ
ทําให้แนวคิดนี้ ได้ส่งถึงกันก็เป็ นได้ ส่ วนวัน เดือน ปี ที่ถวาย นั้นมีอยู่ 2 เดือน คือ เดือนยี่เป็ ง และ
เดื อน 6 เป็ ง ซึ่ งตรงกับวันศีล หรื อวันพระที่พุทธศาสนิ กชนนิ ยมไปทําบุญเข้าวัดวาอารามเพื่อให้
ศาสนาได้คงอยูต่ ่อไป
สรุ ปพัฒนาการคติการสร้ างพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
พัฒนาการการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาอาจะกล่าวได้ว่า มีการกล่าวถึงการสร้าง
พระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา ในตํานานชินกาลมาลีปกรณ์ได้กล่าวถึง การสร้างพระพุทธรู ปด้วยไม้แก่น
จัน ทร์ ของพญาเมื อ งแก้ว แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ความนิ ย มในการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ไม้ต้ ัง แต่ ส มัย
ราชวงศ์มงั ราย แต่หลักฐานทางด้านโบราณคดีพบว่ายังไม่เก่าไปกว่า ปี พ.ศ. 2247 พบที่อาํ เภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่ าน ยังพบว่ามีการสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้มีการสร้างอย่างต่อเนื่ องในช่วงปี พ.ศ. 2290
วัดนาซาว ตําบลนาซาว อําเภอเมืองน่าน จังหวัด แสดงให้เห็นถึงการอยูอ่ ย่างต่อเนื่องของกลุ่มคนใน
จังหวัดน่าน โดยกลุ่มนี้ค่อยข้างที่จะมีความแตกต่างๆกับกลุ่มจังหวัดอื่นๆในเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน
พะเยา เชียงราย ที่แทบจะไม่เจอเลย แต่ความนิยมในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ ได้รับความนิ ยมมาก
ในช่วงปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2317 ที่ลา้ นนาได้ ฟื้ นม่าน ขับไล่พม่าออกจากศูนย์กลางที่เชี ยงใหม่ ซึ่ ง
บ้านเมืองในขณะนั้นรกร้ างว่างเปล่า เจ้าเจ็ดตน ได้นาํ กําลังขึ้นไปกวาดต้องผูค้ นจากลุ่มแม่น้ าํ คง
กลุ่มเมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองเลน เมืองพยาก และกลุ่มลื้อแถบเมืองสิ บสองปั นนา ช่วงนี้ ได้เกิด
การสร้ างพระพุทธรู ปไม้ข้ ึนมาแทนที่ กลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ดที่นิยมในสมัยราชวงศ์มงั ราย ต่อมา
ล้านนาตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าถึง 200 ปี ทําให้บา้ นเมืองตกอยูใ่ นสภาวะสงครามกลางเมือง ผูค้ น
ล้มหายตายจาก และหลบหนีเข้าป่ าเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งส่ งผลทําให้งานช่างทางพระพุทธศาสนาเริ่ ม
เสื่ อมลงเนื่ องจากภาวะสงครามอันยาวนานทําให้งานช่ างขาดการสื บเนื่ องจนในที่สุดการสร้ าง
พระพุทธรู ปสําริ ดจึงไม่เป็ นที่นิยม
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ต่อมาล้านนาได้ปลดเอกจากพม่า ผูค้ นกลุ่มใหม่ได้เข้ามาตั้งรกราก ได้เกิดการสร้างวัด
วาอารามขึ้นเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และก็ได้มีการพระพุทธถวายทานให้กบั วัดเป็ นจํานวน
มากมายเพื่อหวังว่าอานิ สงส์จะนําพามนุษย์ได้ไปเกิดยังโลกสวรรค์ช้ นั ฟ้ า ไปจนถึงพระนิพพาน ซึ่ ง
พระพุทธรู ปในยุคนี้ ได้สร้างด้วยไม้ ถือได้วา่ เป็ นสกุลช่างใหม่ที่เข้ามาแทนที่กลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ด
ที่นิยมมาก่อนหน้านั้น เหตุที่นิยมสร้างพระพุทธรู ปไม้แทนพระพุทธรู ปสําริ ดนั้นมีอยู่ 3 ปั จจัย คือ
1.งานช่างขาดการสื บเนื่ อง เป็ นผลมาจากสงครามกลางเมืองตั้งแต่ที่พม่าเข้าปกครอง
ล้านนาถึง 200 ปี สถาบันกษัตริ ยเ์ ริ่ มสัน่ คลอน มีการเปลี่ยนของชั้นปกครองจากเป็ นกษัตริ ยก์ ลายมา
เป็ นขุนนาง ที่พม่าได้แต่งตั้งขึ้น ทําให้เกิดความวุ่นวายเป็ นอย่างมาก ยังเป็ นทําให้กษัตริ ย ์ สถาบัน
สงฆ์ และส่ งผลทําให้ผคู ้ น รวมถึงกลุ่มช่างได้หลบนี้ เข้าป่ า บ้างก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่อื่นๆ ทําให้
งานพุทธศิลป์ ในช่วงนี้ได้ลดความนิยมลงจนทําให้การสานต่องานช่างเริ่ มขาดการสร้างสรรค์ จนใน
ที่สุดภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ขาดหายไป เนื่องจากขาดการอุปถัมภ์โดยชนชั้นปกครอง
2. ล้านนาในยุคราชวงศ์เจ็ดตนนั้น บ้านเมืองกําลังฟื้ นฟูจากพม่า มีผคู ้ นอาศัยอยูไ่ ม่มาก
บ้านเมืองรกร้าง จึงจําเป็ นต้องใช้วิธี “เก็บผักใส่ ซา้ เก็บข้าใส่ เมือง” คือ กวาดต้อนผูค้ นจากทางตอน
เหนือ จากไทใหญ่ เชียงตุง เมืองยอง และกลุ่มลื้อแถบสิ บสองปั นนา เข้ามาไว้ยงั ล้านนาโดยกระจาย
กลุ่มคนเหล่านี้ ให้กบั กลุ่มเจ้าเมืองต่างๆที่ได้ไปช่วยกวาดในครั้งนี้ โดยการกวาดต้อนผูค้ นไม่ได้ทาํ
เพียงครั้ งเดี ยวแต่ทาํ หลายครั้ งจนเมืองต่างๆในแถบทางตอนเหนื อนั้นรกร้ างว่างเปล่าไปในช่ วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยการกวาดต้องดังกล่าวย่อมส่ งผลทําให้ลา้ นนาเริ่ มมีความมัน่ คง ผูค้ นจากที่ต่างๆ
มี ต้ งั ถิ่ น ฐานบ้า นเรื อ น บุ ก เบิ ก พื้ น ที่ ท าํ การเกษตร บู ร ณะบ้า นเมื อ ง และวัด จึ ง ทํา ให้ก ารสร้ า ง
พระพุทธรู ปถวายให้กบั วัดในช่วงระยะเวลานี้ น้ นั ค่อนข้างน้อย และถ้าเป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างด้วย
สําริ ดแล้วถือว่าแทบจะไม่พบเลย อีกทั้ง โลหะที่เป็ นสําริ ดค่อนข้างจะหายากเนื่ องจากบ้านเมือง
กํา ลัง จะฟื้ นฟูเ นื่ อ งจากภัย สงครามและสงครามก็ ย งั จะไม่ จ บเนื่ อ งจากพม่ าพยามจะตี เ อาเมื อ ง
เชียงใหม่คืนตลอดเวลา ซึ่ งเชื่ อได้เลยบ้านเมืองในยุคนี้ ย่อมให้ความสําคัญในการบูรณะบ้านเมือง
มากกว่า ที่จะหาสําริ ดมาหล่อพระพุทธรู ป เพราะหากสร้างพระพุทธรู ปด้วยโลหะแล้วจะต้องให้ทุน
ทรัพย์ กําลังคน และกรรมวิธีในการผลิตค่อนข้างซับซ้อน
3. กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ถูกเทครัวมายังล้านนานั้นมีความชํานานในการแกะสลักพระพุทธรู ป
ไม้อยูแ่ ล้ว เนื่ องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี้ แวดล้อมไปด้วยป่ าไม้
นานชนิ ด เป็ นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น จึงทําให้ไม้เป็ นวัสดุสาํ คัญในการนํามาสร้างประติมากรรม
ทางพระพุทธศาสนา เป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างด้วยวัสดุที่เป็ นไม้ ที่มีท้ งั ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนถึง
ขนาดใหญ่ จนถึงการสลักเป็ นพระประธานของวัด เนื่องการสํารวจเท่าที่ผา่ นมาในรัฐฉาน ประเทศ
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พม่า พบว่า กลุ่มตระกูลไทที่อาศัยอยูบ่ นภูเขาส่ วนใหญ่น้ นั มีความนิยมสร้างพระพุทธรู ปไม้เป็ นพระ
ประธานเนื่องจากมีความชํานาญในด้านเชิงช่าง มากกว่าหล่อพระพุทธรู ปด้วย สําริ ด
จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นมาแทนที่พระพุทธรู ปสําริ ดของพระพุทธรู ปไม้ ย่อมแสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านงานช่าง และวัสดุ เนื่องจากบ้านเมืองอยูใ่ นสภาวะที่กาํ ลังฟื้ นตัว จึง
ทําให้การสร้างพระพุทธรู ปนั้นมักหาวัสดุที่ใกล้ตวั มากกว่าที่จะหาวัสดุที่ใช้กาํ ลังคน กําลังทรัพย์
และผูอ้ ุปถัมภ์เป็ นจํานวนมาก ในการสร้าง ประกอบกับไม้เป็ นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเนื่ องจาก
สภาพภูมิประเทศของล้านนาเต็มไปด้วยป่ าไม้นานพันธุ์ ประกอบกับความชํานาญทางด้านงานช่าง
ของคนสายตระกูลไท ไม่ว่าจะเป็ นไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ และไทยอง ที่นิยมสร้างพระพุทธรู ปไม้
อยู่แล้ว จึงทําให้การสร้างพระพุทธรู ปไม้ในยุคนี้ มีความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2330 ไป
จนถึ ง พ.ศ. 2475 และจํานวนลงเรื่ อยจนถึ งปี 2522 อาจเป็ นผลมามากจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 เรื่ องมาจนถึง ปี พ.ศ. 2475ที่คณะราษฏรได้ประกาศยึดอํานาจของ
รัชกาลที่ 7 โดยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ เป็ นระบบประชาธิ ปไตย
ต่อมาจนถึงเมื่อ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ นยุคสร้างชาติ ที่ทุกภาคส่ วนที่เป็ นประเทศไทยอยู่ทุก
วันนี้ ตอ้ ง มีวฒั นธรรมประเพณี ร่วมกัน มีการสร้างโรงเรี ยน มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาไทยทั้งหมด
และการเปลี่ยนแปลงของศาสนาในล้านนา มีการเผาคัมภีร์ใบลานที่จารึ กอักษรธรรมล้านนาในช่วง
นี้ เป็ นจํานวนมาก และจากการสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านคัมภีร์ใบลาน ก็พบว่ามีการยกเลิกเขียน
ในปี พ.ศ. 2522 ด้ว ยเหตุ ปั จ จัย หลายๆอย่า งที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น น่ า จะเป็ นผลทํา ให้ก ารสร้ า ง
พระพุทธรู ปไม้ในล้านนาได้ลดความนิ ยมลง ประกอบกับการเข้ามาของพระพุทธรู ปจากโรงงาน
อุสาหกรรม ไม่วา่ จะเป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างด้วยแก้วสี ต่างๆ พระทองเหลืองและปูนปลาสเตอร์ เป็ น
ต้น ปั จจัยต่างๆเหล่านี้ได้ส่งผลทําให้การสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้ลดความนิยมลงอย่างเห็นได้ชดั
ชนิ ด ของไม้ที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งถวาย เป็ นที่ เ ข้า ใจกัน ดี แ ล้ว ว่า ล้า นนาเป็ นดิ น แดนที่
แวดล้อมไปด้วยภูเขา เป็ นดิ นแดนที่มีไม้นานพันธุ์ที่จะให้สอยอย่างไม่จาํ กัด โดยคนล้านนานั้นมี
ความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการใช้งาน โดยเฉพาะไม้มงคล หมายความว่าเป็ นไม้ที่นาํ มาใช้ประโยชน์
ได้ถูกต้องตรงกับงานที่ทาํ ในอีกลักษณะ คือไม้ที่มีนามอันมงคล เช่นไม้สกั นอกจากที่จะเป็ นไม้กนั
ปลวกและเนื้อไม่เหนียวไม่เปราะเกินไป สามารถนํามาแกะลวดลายต่างๆได้ง่าย มีเนื้อลายที่สวยงาม
แล้ว คําว่าสัก ยังพ้องเสี ยงกับคําว่า ศักดิ์ ซึ่ งถือเป็ นนามมงคลอีกด้วย ไม้มงคลในแต่ละท้องถิ่นก็มี
ความเชื่อที่ต่างกัน เช่นราชพฤกษ์ ซึ่ งถือเป็ นไม้มงคลของภาคกลาง นิ ยมนํามาสร้างเสาหลักเมือง
หรื อวัตถุมงคล ไม้มงคลอื่นๆ อาจจะมีชื่อที่เป็ นมงคลพ้องกันทุกท้องถิ่น เช่น ขนุ น มะขาม มะยม
ดังนั้นไม้มงคลจึงหมายถึง ไม้ที่มีเนื้อไม้ที่เหมาะสมสําหรับการใช้งาน กับไม้ที่มีนามอันพ้องชื่อกับ
ความเป็ นมงคล นอกจากนี้ยงั พบว่าจารึ กใต้ฐานพระพุทธรู ปไม้ได้กล่าวถึง ชนิ ดของไม้ที่สร้างคือ
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สร้างด้วยไม้แก่นจันทน์หอม และสร้างด้วยไม้ก่มุ จากที่กล่าวมาถึงชนิดที่ไม้ที่สร้าง ไม้แต่ละชนิดมี
อานิ สงส์ที่แตกต่างกันไป ถ้าเป็ นไม้ที่หายากอย่างไม้แก่นจันทน์หอมแล้วมักจะได้อานิ สงส์นานัป
ประการจนหาที่สุดมิได้
วัน เดือน ปี ที่จารึ กไว้ ไม่ใช่วนั ที่เริ่ มสร้าง แต่เป็ นวันที่ เจ้าสัทธานั้นนํามาถวาย ซึ่ งจะเห็น
ได้ว่ามีการสร้างพระพุทธรู ปไม้ถวายมักจะเป็ นช่วงที่มีประเพณี ที่สําคัญ เนื่ องจากก่อนที่ถวายนั้น
ต้องมีการเบิกเนตรพระเจ้า (พิธีพุทธาภิเษก) หรื อการทําให้เป็ นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีการถวาย
ให้กบั วัด ดังที่ ผูศ้ ึกษาพบว่ามี การสร้ างถวายในช่ วงเวลาออกพรรษา จนถึงก่ อนเข้าพรรษาแทบ
ทั้งสิ้ น โดยเริ่ มตั้งแต่ในช่วงที่ขา้ วตั้งท้อง จนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เป็ นช่วงเวลาที่ชาวบ้านนั้นว่างเว้น
จากการทําเกษตรกรรมที่ค่อนข้างหนักตั้งแต่ฤดูฝนที่ผา่ นมา หลังจากนี้ไปช่วงเวลานี้ถือว่าเป็ นช่วงที่
ชาวบ้านมีความอิ่มอกอิ่มใจ มีจิตใจชื่ นชนยินดีเมื่อผลผลิตได้เจริ ญงอกงามผลผลิตเป็ นที่น่าพอใจ
ช่วงนี้ ถือได้ว่าเป็ นโอกาสที่ดีที่พุทธศาสนิ กชนจะได้ทาํ บุญถวายทาน ทํานุ บาํ รุ งพระพุทธศาสนา
ดังนั้นจึงเห็นว่าในช่วงนี้มกั มีงานบุญต่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นงานฉลากภัตร(อุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผู ้
ล่วงลับไปแล้ว) งานฉลองเจดีย ์ พระวิหาร และงานนมัสการพระพุทธรู ปที่สาํ คัญดังเช่นที่ วัดพระ
ธาตุศรี โคมคํา ที่มีประเพณี นมัสการพระเจ้าตนหลวงเป็ นประจําทุกปี ซึ่ งพบว่ามีความนิ ยมถวาย
พระพุทธรู ปในช่วงนี้ดว้ ย และนอกจากประเพณี ที่สาํ คัญต่างๆก็พบว่า มีการถวายในเดือนต่างๆดังนี้
ในเดือนเกี๋ยงเป็ ง (เดือนตุลาคม) ถ้าเป็ นเดือนของกลุ่มตระกูลไทลื้อเดือนนี้จะตรงกับเดือนยีเ่ ป็ งของ
คนเมืองล้านนา เพราะว่าปี ของลื้อนั้นจะเร็ วกว่าล้านนา 1 เดือน นิ ยมมากในกลุ่มจังหวัดแพร่ ที่วดั
พระหลวง เดื อนยี่เป็ ง (พฤษจิ กายน) พบว่ามีการสร้ างถวายมากที่สุด เดื อน 2 (พฤษจิ กายน) 4(
มกราคม) 5 (กุมภาพันธ์) 6 (มีนาคม) 7(เมษายน) และ เดือน 8 (พฤษภาคม)
เจตนาในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในล้านนา ค่อนข้างจะมีกรอบแนวคิดที่ชดั เจนเกี่ยวเรื่ อง
ศาสนาที่จะมีการจารึ กซํ้าๆกัน แสดงให้เห็ นการนับถือศาสนาร่ วมกัน และหวังว่าศาสนานั้นจะ
ยังคงอยู่จนกระทัง่ พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ได้ได้มาตรัสรู ้อยู่บนโลกนี้ จะเห็นว่ากรอบแนวคิดหรื อ
เจตนาในการสร้างพระพุทธรู ปไม้มีอยู่ 5 กรอบแนวคิด คือ
1.ถวายเพื่อคํ้าชูศาสนา ตราบ 5000 ปี
2.ถวายเพื่อเป็ นที่ไหว้บูชาแก่คน และ เทวดาทังหลาย
3.ถวายเพื่ออุทิศส่ วนกุศลผลบุญไปหา พ่อแม่ พี่นอ้ ง หรื อสัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับไปแล้ว
4.ถวายเพื่อเป็ นพระพุทธรู ปดวงชะตา
5.ถวายเพื่อแก้บน
นอกจากเจตนาในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้ผสมผสานความเชื่อเรื่ องของ “ อานิ สงส์
” ที่เป็ นตัวสนับสนุ นความเชื่ อให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นวัสดุนาํ มาสร้าง ซึ่ งถ้าพระพุทธรู ป

327
สร้างด้วยไม้แก่นจันทร์แล้วจะได้อานิสงส์นานนับประการ จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ช้ นั ฟ้ า จนถึงพระ
นิ พพาน หรื อ ถ้าสร้ างวัสดุ ที่ต่างกันออกไปก็จะได้รับอานิ สงส์แตกต่างกันไป แล้วเมื่อสั่งสมบุญ
มากจะได้ไปเกิ ดเป็ นพระอรหันต์ในยุคพระศรี อาริ ยเมตไตรย ถึ งแม้จะพบว่าพระพุทธรู ปไม้มี
หลากหลายชนิดที่นาํ มาสร้าง แต่การสร้างย่อมมีมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน และหัวใจสําคัญก็คือเรื่ อง
ของ “ทานบารมี” ดังนั้นอักขระที่ต่อท้ายเจตนาที่สร้างนั้น มักจะเป็ นคําปรารถนา โดยหวังว่ากุศล
ผลบุญที่ได้รับจากการสร้างถวายนั้น จะทําให้เขาได้สมดังความมุ่งมาดปรารถนาอย่างที่ต้ งั ใจไว้ ดัง
ปรากฏคําปรารถนาในการสร้างมีอยู่ 5 ประการคือ
1.ปรารถนาเพื่อขอไปเกิดเป็ นพระอรหันต์ ในยุคพระศรี อาริ ยเมตไตรย
2.ปรารถนาเพื่อไปเกิดบนสวรรค์ช้ นั ฟ้ า และพระนิพพาน
3.ปรารถนา สุ ข 3 ประการ มีนิพพานเป็ นยอด
4.ปรารถนามีปัญญาดุจแม่น้ าํ ทั้ง 5
5.ปรารถนาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุ ปได้ว่าคติการสร้ างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาเกิ ดขึ้นเนื่ องจากความ
ความศรั ท ธาในพระพุท ธศาสนา มี ค วามปรารถนาเพื่ อ เป็ นที่ ยึด เหนี่ ย วจิ ต ใจยามทุ ก ข์ ยามสุ ข
ต้องการสื บทอดศาสนาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ จากรุ่ นสู่ รุ่ นเพื่อให้ศาสนานั้นคงอยู่ตราบ 5000 ปี
ตามความเชื่ อของชาวพุทธ และนอกจากจะปรารถนาให้ศาสนาให้คงอยู่ ชาวพุทธก็ปรารถนาถึง
อานิสงส์จากการให้ทาน เพื่อชีวิตที่มีความสุ ข ทั้งโลกมนุษย์ โลกสวรรค์ โลกพระนิพพาน อีกทั้งใน
ฐานะพุทธศาสนิ กชนก็ยงั ปรารถนาที่จะเกิดเป็ นพระอรหันต์ในสํานักพระศรี อาริ ยเมตไตรย เป็ น
ดินแดนที่มีแต่ความสุ ข ปราศจากความทุกข์ ผูค้ นมีศีลมีธรรม ซึ่ งเป็ นดินแดนที่พุทธสาสนิกชนทุก
คนปรารถนาที่ไปอยูภ่ ายหลังจากที่สิ้นชีวิตลง บุญกุศลที่ได้ทาํ ในชาติน้ ี จกั น้อมไปสู่ ภพภูมิที่ดีกว่า
หรื อน้อมนําไปสู่ พระนิ พาน ดังคําบาลีปิดท้ายจารึ กพระพุทธรู ปไม้ว่า “นิพพานํ ปรมํ สุ ขํ” (พระ
นิพพานนี้ให้ความบรมสุ ข)

บทที่ 7
บทสรุป คติการสร้ าง พระพุทธรูปไม้ ล้านนา
พัฒนาการการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา อาจจะกล่าวได้ว่า มีการกล่าวถึงการสร้าง
พระพุทธรู ปไม้ในตํานานพระแก่นจันทร์ โดยเนื้ อหาได้กล่าวถึง พระเจ้าปเสนทิโกศลกษัตริ ยแ์ คว้น
สาวัตถี ให้ช่างที่ฝีมือดีที่สุดโดยให้แกะสลักพระพุทธรู ปไม้ดว้ ยไม้แก่นจันทร์ แดงเพื่อเป็ นตัวแทน
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเมื่อไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ช้ นั ดาวดึ งส์ เมื่อสร้างเสร็ จ
แล้วก็ได้อนั เชิญพระพุทธรู ปไม้แก่นจันทร์ ไปประดิษฐานไว้เหนื ออาสนะที่พระองค์เคยประทับนัง่
อยู่ ครั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์จนมาถึงบริ เวณที่ประทับ พระแก่นจันทร์
ได้แสดงปาฏิหาริ ยล์ ุกขึ้นมามีปฏิสัณฐานกับพระพุทธองค์ ทันใดนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสให้พระ
แก่ นจันทร์ กลับไปยังบนอาสนะดังเดิ ม เพื่อให้เป็ นตัวอย่างของการสร้ างพระพุทธรู ปของพุทธ
บริ ษทั ได้ใช้เป็ นที่ยึดถือแบบอย่างในการสร้างต่อไป ครั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปริ นิพาน
ไปแล้ว ต่อมาพระเจ้าอาทิตย์กษัตริ ยเ์ มืองสุ วรรณภูมิได้อญั เชิญพระพุทธรู ปแก่นจันทร์มายังเมืองวิเช
ตนครมาป็ นเวลานาน ประมาณ 750 ปี ต่อมา พระยุทธสัณฐิระ เจ้านครพะเยา ได้อนั เชิญพระแก่น
จันทน์องค์น้ ี ไหว้บูชาในวิหารวัดดอนชัย คือวัดป่ าแดงหลวงดอนชัย จังหวัดพะเยา ต่อมาพระมหา
เถรธรรมเสนาบดี อันเชิญพระพุทธรู ปแก่นจันทร์มาประดิษฐานบูชาใน วัดอโศการาม (วัดศรี ภูมิ)
นอกกําแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออก อีกไม่นานก็ได้ถูกอันเชิญกลับไปเมืองพะเยาอีกครั้ง ต่อมา
พระเจ้าติโลกราช ได้ตรัสให้อาํ มาตย์ได้อนั เชิญมาไว้ที่วดั บุพพาราม เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 8 คํ่า เดือน 3 ซึ่ง
มาถึงเชียงใหม่เมื่อปี มะเส็ง จุลสักราช 883 ตรงกับศาสนานิ พพานล่วงไปแล้ว 2065 ปี พระเจ้าติโลก
ราช และพระมารดาได้ตกแต่งพระปฏิมาองค์ใหญ่ทาํ ด้วยแก่นจันทร์ที่วดั ป่ าแดงมหาวิหาร
ในกาลต่อมา ตํานานชิ นกาลมาลีปกรณ์ได้กล่าวถึง การสร้างพระพุทธรู ปด้วยไม้แก่น
จัน ทร์ ของพญาเมื อ งแก้ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความนิ ย มในการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ไม้ต้ ัง แต่ ส มัย
ราชวงศ์มงั ราย แต่หลักฐานทางด้านโบราณคดีพบว่ายังไม่เก่าไปกว่า ปี พ.ศ. 2247 พบที่อาํ เภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่ าน ยังพบว่ามีการสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้มีการสร้างอย่างต่อเนื่ องในช่วงปี พ.ศ. 2290
วัดนาซาว ตําบลนาซาว อําเภอเมืองน่าน จังหวัด แสดงให้เห็นถึงการอยูอ่ ย่างต่อเนื่องของกลุ่มคนใน
จังหวัดน่าน โดยกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างๆกับกลุ่มจังหวัดอื่นๆในเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน
พะเยา เชียงราย ที่แทบจะไม่เจอเลย แต่ความนิ ยมในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ ได้รับความนิ ยมมาก
ในช่วงปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2317 ที่ลา้ นนาได้ ฟื้ นม่าน ขับไล่พม่าออกจากศูนย์กลางที่เชี ยงใหม่ ซึ่ ง
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บ้านเมืองในขณะนั้นรกร้ างว่างเปล่า เจ้าเจ็ดตน ได้นาํ กําลังขึ้นไปกวาดต้องผูค้ นจากลุ่มแม่น้ าํ คง
กลุ่มเมืองเชี ยงตุง เมืองยอง เมืองเลน เมืองพยาก และกลุ่มลื้อแถบเมืองสิ บสองปั นนา ช่วงนี้ ได้เกิด
การสร้างพระพุทธรู ปไม้ข้ ึนมาแทนที่ กลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ดที่นิยมในสมัยราชวงศ์มงั ราย ต่อมา
ล้านนาตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าถึง 200 ปี ทําให้บา้ นเมืองตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมือง ผูค้ น
ล้มหายตายจากหลบหนี เข้าป่ าเป็ นจํานวนมาก บ้างถูกต้องไปไว้ยงั พม่า ส่ งผลกระทบส่ งผลทําให้
งานศิลปกรรมพระพุทธศาสนาเริ่ มเสื่ อมลงเนื่องจากภาวะสงครามอันยาวนานทําให้งานช่างขาดการ
สื บเนื่องจนในที่สุดการสร้างพระพุทธรู ปสําริ ดจึงไม่เป็ นที่นิยม
ต่อมาล้านนาได้ปลดเอกจากพม่า ผูค้ นกลุ่มใหม่ได้เข้ามาตั้งรกราก ได้เกิดการบูรณะ
และสร้ างวัดวาอารามขึ้นเป็ นศูนย์รวมจิ ตใจของชุ มชนขึ้นมาใหม่ มีการถวายสิ่ งของให้กบั วัดวา
อารามมากมายเพื่อหวังว่าอานิ สงส์ จะนําพามนุ ษย์ได้ไปเกิ ดยังโลกสวรรค์ช้ ันฟ้ า ไปจนถึ งพระ
นิพพาน ซึ่งพระพุทธรู ปในยุคนี้ สร้างด้วยวัสดุที่เป็ นไม้ ซึ่งเป็ นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็ น
รู ปแบบสกุลช่างใหม่ที่เข้ามาแทนที่กลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ดที่นิยมมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มงั รายซึ่ งได้
ลดความนิ ยมแล้วหายไปในช่ วงที่พม่าเข้ามาปกครองถึง 200 ปี อันเป็ นผลทําให้งานช่ างขาดการ
สื บเนื่ องอย่างเห็ นได้ชดั ดังจะเห็ นได้ว่าความนิ ยมในการสร้างพระพุทธรู ปไม้แทนพระพุทธรู ป
สําริ ดนั้นมีอยู่ 3 ปัจจัย คือ
1.งานช่างขาดการสื บเนื่ อง เป็ นผลมาจากสงครามกลางเมืองตั้งแต่ที่พม่าเข้าปกครอง
ล้านนาถึง 200 ปี สถาบันกษัตริ ยเ์ ริ่ มสั่นคลอน มีการเปลี่ยนแปลงชั้นปกครองจากเป็ นกษัตริ ยก์ ลาย
มาเป็ นขุนนาง ที่พม่าได้แต่งตั้งขึ้น ทําให้เกิ ดความวุ่นวายมีสงครามกลางเมืองเกิ ดขึ้นตลอดเวลา
ส่ งผลทําให้ผูค้ น รวมถึงกลุ่มช่ างได้หลบนี้ เข้าป่ า บ้างก็ถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่อื่นๆ ทําให้งานพุทธ
ศิลป์ ในช่วงนี้ ได้ลดความนิ ยมลงจนทําให้การสานต่องานช่างเริ่ มขาดการสร้างสรรค์ จนในที่สุดภูมิ
ปั ญญาเหล่านี้ได้ขาดหายไป เนื่องจากขาดการอุปถัมภ์โดยชนชั้นปกครอง
2. ล้านนาในยุคราชวงศ์เจ็ดตนนั้น บ้านเมืองกําลังฟื้ นฟูจากพม่า มีผคู ้ นอาศัยอยูไ่ ม่มาก
บ้านเมืองรกร้าง จึงจําเป็ นต้องใช้วิธี “เก็บผักใส่ ซา้ เก็บข้าใส่ เมือง” คือ กวาดต้อนผูค้ นจากทางตอน
เหนือ จากไทใหญ่ เชียงตุง เมืองยอง และกลุ่มลื้อแถบสิ บสองปั นนา เข้ามาไว้ยงั ล้านนาโดยกระจาย
กลุ่มคนเหล่านี้ ให้กบั กลุ่มเจ้าเมืองต่างๆที่ได้ไปช่วยกวาดในครั้งนี้ โดยการกวาดต้อนผูค้ นไม่ได้ทาํ
เพียงครั้ งเดี ยวแต่ทาํ หลายครั้ งจนเมืองต่ างๆในแถบทางตอนเหนื อนั้นรกร้ างว่างเปล่าไปในช่ วง
ระยะเวลาหนึ่ง โดยการกวาดต้องดังกล่าวย่อมส่ งผลทําให้ลา้ นนาเริ่ มมีความมัน่ คง ผูค้ นจากที่ต่างๆ
มี ต้ ัง ถิ่ น ฐานบ้า นเรื อ น บุ ก เบิ ก พื้ น ที่ ท าํ การเกษตร บู ร ณะบ้า นเมื อ ง และวัด จึ ง ทํา ให้ก ารสร้ า ง
พระพุทธรู ปถวายให้กบั วัดในช่วงระยะเวลานี้ น้ นั ค่อนข้างน้อย และถ้าเป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างด้วย
สําริ ดแล้วถือว่าแทบจะไม่พบเลย อีกทั้ง โลหะที่เป็ นสําริ ดค่อนข้างจะหายากเนื่องจากบ้านเมืองกําลัง
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จะฟื้ นฟูเนื่ องจากภัยสงครามและสงครามก็ยงั จะไม่จบเนื่องจากพม่าพยามจะตีเอาเมืองเชียงใหม่คืน
ตลอดเวลา ซึ่งเชื่อได้เลยบ้านเมืองในยุคนี้ยอ่ มให้ความสําคัญในการบูรณะบ้านเมืองมากกว่า ที่จะหา
สําริ ดมาหล่อพระพุทธรู ป เพราะหากสร้างพระพุทธรู ปด้วยโลหะแล้วจะต้องให้ทุนทรัพย์ กําลังคน
และกรรมวิธีในการผลิตค่อนข้างซับซ้อน
3. กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ถูกเทครัวมายังล้านนานั้นมีความชํานานในการแกะสลักพระพุทธรู ป
ไม้อยูแ่ ล้ว เนื่ องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่อยูอ่ าศัยของกลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี้ แวดล้อมไปด้วยป่ าไม้
นานชนิ ด เป็ นวัส ดุ ที่ ห าง่ า ยในท้อ งถิ่ น จึ ง ทํา ให้ “ไม้” เป็ นวัส ดุ สํ า คัญ ในการนํา มาสร้ า ง
ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา เป็ นพระพุทธรู ปที่สร้างด้วยวัสดุที่เป็ นไม้ ที่มีท้ งั ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง จนถึงขนาดใหญ่ จนถึงการสลักเป็ นพระประธานของวัด เนื่ องการสํารวจเท่าที่ผ่านมาในรัฐ
ฉาน ประเทศพม่ า พบว่ า กลุ่ ม ตระกู ล ไทที่ อ าศัย อยู่ บ นภู เ ขาส่ ว นใหญ่ น้ ัน มี ค วามนิ ย มสร้ า ง
พระพุทธรู ปไม้เป็ นพระประธานเนื่ องจากมีความชํานาญในด้านเชิงช่าง มากกว่าหล่อพระพุทธรู ป
ด้วย สําริ ด
จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นมาแทนที่พระพุทธรู ปสําริ ดของพระพุทธรู ปไม้ ย่อมแสดงให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านงานช่าง และวัสดุ เนื่องจากบ้านเมืองอยูใ่ นสภาวะที่กาํ ลังฟื้ นตัว จึง
ทําให้การสร้างพระพุทธรู ปนั้นมักหาวัสดุที่ใกล้ตวั มากกว่าเนื่ องจากล้านนาพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบ
ไปด้วยต้นไม้นานพันธุ์ที่สามารถเลือกไม้มงคลต่างๆมาสร้าง ง่ายกว่าที่จะหาวัสดุที่ใช้กาํ ลังคน กําลัง
ทรัพย์และผูอ้ ุปถัมภ์เป็ นจํานวนมากดังเช่น “โลหะสําริ ด” ที่มกั จะมีกรรมวิธีการผลิตค่อนข้างยาก
ประกอบกับไม้เป็ นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเนื่ องจากสภาพภูมิประเทศของล้านนาเต็มไปด้วยป่ าไม้
นานพันธุ์ ประกอบกับความชํานาญทางด้านงานช่างของคนสายตระกูลไท ไม่ว่าจะเป็ นไทลื้อ ไท
เขิน ไทใหญ่ และไทยอง ที่นิยมสร้างพระพุทธรู ปไม้อยูแ่ ล้ว จึงทําให้การสร้างพระพุทธรู ปไม้ในยุค
นี้ มีความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2330 ไปจนถึง พ.ศ. 2475 และจํานวนลงเรื่ อยจนถึงปี
2522 อาจเป็ นผลมามากจากการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชการที่ 5 จึงก่อให้เกิดรัฐสมบูรณาญา
สิ ทธิ์ ราช คือ รัฐที่มีสถาบันกษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์รวมอํานาจเพียงแห่ งเดียว ซึ่ งรัฐสมบูรณาญาสิ ทธิ์ ราชย์
สยามสถาปนาในสมัย รั ช กาลที่ 5 และสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ เกิ ด การปฏิ ว ตั ิ ส ยาม พ.ศ. 2475 ปั จ จัย ใน
ระยะแรกที่ส่งผลทําให้การสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้ลงความนิยมลง คือ
1.การปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2446 ได้มีการสอนภาษาไทยกลาง โดยมุ่งหวังให้
อ่านออกเขียนได้เป็ นสําคัญทัว่ ประเทศ ซึ่งเป็ นสาเหตุทาํ ให้ในอนาคตภาษาท้องถิ่นจะหายไปเอง
2. มีการออกพระราชบัญญัติลกั ษณะการปกครองสงฆ์ให้เป็ นเอกภาพ โดยยกเลิกจารี ต
ดังเดิ มของท้องถิ่ น และส่ งเสริ มให้พระภิ กษุสามเณรเรี ยนหนังสื อภาษาไทย พูดและเทศนาเป็ น
ภาษาไทยกลาง ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสําคัญต่อสถาบันสงฆ์ เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา
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ของเยาวชน ในฐานนะที่มีส่วนช่วยสอนหนังสื อแก่โรงเรี ยนวัด ภายใต้เงื่อนไขสนับสนุนให้เรี ยนรู ้
ภาษาไทยดังกล่าว แม้แต่พระภิ กษุซ่ ึ งควรศึ กษาอักขระพื้นเมื องก็ค่อยๆละเลยจนในที่ สุดอักษร
พื้นเมืองก็สิ้นสลาย
3.เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของล้านนาเมื่อรถไฟสายเหนื อมาถึงยังเชียงใหม่ในปี
พ.ศ. 2464 ซึ่ งทําให้เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ยังเป็ นผลทําให้สินค้าจากส่ วนกลางเข้า
มายังล้านนารวมถึงเชียงใหม่ รวมทั้งวิทายาการความเจริ ญในทุกๆด้านด้วย
มาจนถึ ง ปี พ.ศ. 2475 ที่ ค ณะราษฏรได้ป ระกาศยึ ด อํา นาจของ รั ช กาลที่ 7 โดยได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ เป็ นระบบประชาธิ ปไตย ต่อมาจนถึง จอมพล
ป.พิบูลสงคราม เป็ นยุคสร้างชาติ ที่ทุกภาคส่ วนที่เป็ นประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ ตอ้ ง มีวฒั นธรรม
ประเพณี ร่วมกัน มีการสร้างโรงเรี ยน มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาไทยทั้งหมด และการเปลี่ยนแปลงของ
ศาสนาในล้านนา มีการเผาคัมภีร์ใบลานที่จารึ กอักษรธรรมล้านนาในช่วงนี้เป็ นจํานวนมาก จากการ
สอบถามผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านคัมภี ร์ใบลาน ก็พบว่าได้มีการยกเลิกเขียนในปี พ.ศ. 2522 ด้วยเหตุ
ปั จจัยหลายๆอย่างที่กล่าวมาข้างต้น น่ าจะเป็ นผลทําให้การสร้างพระพุทธรู ปไม้ในล้านนาได้ลด
ความนิ ย มลง เนื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงในหลายได้ ทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
พระพุทธศาสนา ประกอบกับการเข้ามาของพระพุทธรู ปจากโรงงานอุสาหกรรมสิ่ งของเครื่ องใช้
ต่างๆทําให้วิถีชีวิตแบบเดิ มที่อยู่อย่างเรี ยบง่าย กลับกลายมาเป็ นยุคที่ทุกคนต้องทํามาหาเลี้ยงชี พ
ประกอบกับการเข้ามาของพระพุทธรู ปที่สร้างด้วยแก้วสี ต่างๆ พระทองเหลืองและปูนปลาสเตอร์
ปั จจัยต่างๆเหล่านี้ ได้ส่งผลทําให้การสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้ลดความนิ ยมลงอย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งทํา
ให้การสร้างพระพุทธรู ปไม้ในปั จจุบนั นี้ ได้เลือนหายไปเนื่ องจากวัสดุอื่นเข้ามาแทนที่ ยังเป็ นผลทํา
ให้งานช่างขาดความสื บเนื่องและขาดหายไปในที่สุด ซึ่งได้ปัจจุบนั นี้ได้เริ่ มมีการฟื้ นฟูภูมิปัญญาใน
การสร้างพระพุทธรู ปไม้ข้ ึนมาใหม่ที่จงั หวัดน่านซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ดีการในการอนุรักษ์ประเพณี การถวาย
พระพุทธไม้ยงั คงอยู่ แต่ก็ยงั ไม่ได้รับความนิ ยมมากเท่าที่ควรเนื่ องจาก ถ้าทําด้วยไม้แล้วต้นทุนใน
การผลิตค่อนข้างสู ง เมื่อเทียบกับพระพุทธรู ปจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ดังนั้นไม่ว่าในปั จจุบนั
คติการสร้าง ภูมิปัญญาในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้เลือนหายไปแต่หลังหลักทางโบราณคดีที่พบ
ปั จจุบนั ย่อมแสดงให้เป็ นถึงความเชื่ อของคนในสมัยโบราณถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
พร้อมที่จาํ ทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนาไปตราบสิ้ นอายุขยั และในขณะเดียวกันก็ยงั ปรารถนาบุญกุศล
ในการทําบุญน้อมนําให้ตนเองและผูอ้ ื่นได้ไปเกิดยังดินแดนที่สุขสบาย
ชนิ ด ของไม้ที่ ใ ช้ใ นการสร้ า งถวาย เป็ นที่ เ ข้า ใจกัน ดี แ ล้ว ว่ า ล้า นนาเป็ นดิ น แดนที่
แวดล้อมไปด้วยภูเขา เป็ นดินแดนที่มีไม้นานพันธุ์ที่จะให้สอยอย่างไม่จาํ กัด โดยคนล้านนานั้นมี
ความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการใช้งาน โดยเฉพาะไม้มงคล หมายความว่าเป็ นไม้ที่นาํ มาใช้ประโยชน์
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ได้ถูกต้องตรงกับงานที่ทาํ ในอีกลักษณะ คือไม้ที่มีนามอันมงคล เช่นไม้สัก นอกจากที่จะเป็ นไม้กนั
ปลวกและเนื้อไม่เหนียวไม่เปราะเกินไป สามารถนํามาแกะลวดลายต่างๆได้ง่าย มีเนื้อลายที่สวยงาม
แล้ว คําว่าสัก ยังพ้องเสี ยงกับคําว่า ศักดิ์ ซึ่ งถือเป็ นนามมงคลอีกด้วย ไม้มงคลในแต่ละท้องถิ่นก็มี
ความเชื่ อที่ต่างกัน เช่ นราชพฤกษ์ ซึ่ งถือเป็ นไม้มงคลของภาคกลาง นิ ยมนํามาสร้างเสาหลักเมือง
หรื อวัตถุมงคล ไม้มงคลอื่นๆ อาจจะมีชื่อที่เป็ นมงคลพ้องกันทุกท้องถิ่น เช่น ขนุ น มะขาม มะยม
ดังนั้นไม้มงคลจึงหมายถึง ไม้ที่มีเนื้อไม้ที่เหมาะสมสําหรับการใช้งาน กับไม้ที่มีนามอันพ้องชื่อกับ
ความเป็ นมงคล นอกจากนี้ ยงั พบว่าจารึ กใต้ฐานพระพุทธรู ปไม้ได้กล่าวถึง ชนิ ดของไม้ที่สร้างคือ
สร้างด้วยไม้แก่นจันทน์หอม และสร้างด้วยไม้ก่มุ จากที่กล่าวมาถึงชนิดที่ไม้ที่สร้าง ไม้แต่ละชนิดมี
อานิ สงส์ที่แตกต่างกันไป ถ้าเป็ นไม้ที่หายากอย่างไม้แก่นจันทน์หอมแล้วมักจะได้อานิ สงส์นานัป
ประการจนหาที่สุดมิได้
วัน เดือน ปี ที่จารึ กไว้ ไม่ใช่วนั ที่เริ่ มสร้าง แต่เป็ นวันที่ เจ้าสัทธานั้นนํามาถวาย ซึ่ งจะ
เห็นได้ว่ามีการสร้างพระพุทธรู ปไม้ถวายมักจะเป็ นช่วงที่มีประเพณี ที่สาํ คัญ เนื่ องจากก่อนที่ถวาย
นั้นต้องมีการเบิกเนตรพระเจ้า (พิธีพุทธาภิเษก) หรื อการทําให้เป็ นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมีการถวาย
ให้กบั วัด โดยมักจะมีการสร้างถวายในช่วงเวลาออกพรรษา จนถึงก่อนเข้าพรรษาแทบทั้งสิ้ น โดย
เริ่ มตั้งแต่ในช่วงที่ขา้ วตั้งท้อง จนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เป็ นช่วงเวลาที่ชาวบ้านนั้นว่างเว้นจากการทํา
เกษตรกรรมที่ค่อนข้างหนักตั้งแต่ฤดูฝนที่ผา่ นมา หลังจากนี้ ไปช่วงเวลานี้ถือว่าเป็ นช่วงที่ชาวบ้านมี
ความอิ่มอกอิ่มใจ มีจิตใจชื่นชนยินดีเมื่อผลผลิตได้เจริ ญงอกงามผลผลิตเป็ นที่น่าพอใจ ช่วงนี้ ถือได้
ว่าเป็ นโอกาสที่ดีที่พทุ ธศาสนิกชนจะได้ทาํ บุญถวายทาน ทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงเห็นว่า
ในช่วงนี้ มกั มีงานบุญต่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นงานฉลากภัตร(อุทิศส่ วนกุศลให้แก่ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว)
งานฉลองเจดีย ์ พระวิหาร และงานนมัสการพระพุทธรู ปที่สาํ คัญดังเช่นที่ วัดพระธาตุศรี โคมคํา ที่มี
ประเพณี นมัสการพระเจ้าตนหลวงเป็ นประจําทุกปี ซึ่งพบว่ามีความนิ ยมถวายพระพุทธรู ปในช่วงนี้
ด้วย และนอกจากประเพณี ที่สําคัญต่างๆก็พบว่า มีการถวายในเดือนต่างๆดังนี้ ในเดือนเกี๋ยงเป็ ง
(เดือนตุลาคม) ถ้าเป็ นเดือนของกลุ่มตระกูลไทลื้อเดือนนี้ จะตรงกับเดือนยี่เป็ งของคนเมืองล้านนา
เพราะว่าปี ของลื้อนั้นจะเร็ วกว่าล้านนา 1 เดือน นิ ยมมากในกลุ่มจังหวัดแพร่ ที่วดั พระหลวง เดือนยี่
เป็ ง (พฤษจิ ก ายน) พบว่ า มี ก ารสร้ า งถวายมากที่ สุ ด เดื อ น 2 (พฤษจิ ก ายน) 4(มกราคม) 5
(กุมภาพันธ์) 6 (มีนาคม) 7(เมษายน) และ เดือน 8 (พฤษภาคม) เดือนต่างเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็ นเดือน
ที่มีความสําคัญของคนในแต่ชุมชน จะเห็ นได้ว่าประเพณี การถวายพระพุทธรู ปแต่ละชุมชนจะมี
ช่วงเวลาในการถวายเพื่อที่จะรวมพระพุทธรู ปทั้งละมากๆแล้วค่อยพุทธาภิเษก หรื อเบิกเนตรพระเจ้า
ไปพร้อมๆกัน
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เจตนาในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในล้านนา ค่อนข้างจะมีกรอบแนวคิดที่ชดั เจนเกี่ยว
เรื่ องศาสนาที่จะมีการจารึ กซํ้าๆกัน แสดงให้เห็นการนับถือศาสนาร่ วมกัน และหวังว่าศาสนานั้นจะ
ยังคงอยู่จนกระทัง่ พระพุทธเจ้าองค์ใหม่ได้ได้มาตรัสรู ้อยู่บนโลกนี้ จะเห็ นว่ากรอบแนวคิดหรื อ
เจตนาในการสร้างพระพุทธรู ปไม้มีอยู่ 5 กรอบแนวคิด คือ
1.ถวายเพื่อคํ้าชูศาสนา ตราบ 5000 ปี เป็ นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ที่รับอิทธิพล
พระพุทธศาสนาจากลังกาตังแต่สมัยราชวงศ์มงั ราย ที่เชื่อว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั นี้ มี
อายุ5000 ปี พุทธศาสนิ กชนต้องช่ วยกันทํานุ บาํ รุ งศาสนาให้คงอยู่ไปเพราะเนื่ องจากเชื่ อว่าเมื่ อ
ศาสนาได้ผ่าน 2000 ปี ไปแล้วศาสนาจะค่อยๆๆเสื่ อมลงไปเรื่ อยๆจนถึง พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะ
อุบตั ิข้ ึน คือพระศรี อาริ ยะเมตไตรย ผูห้ มัน่ ทําบุญกุศลเชื่อว่าจะได้ไปเกิดในยุคนี้
2.ถวายเพื่อเป็ นที่ไหว้บูชาแก่คน และ เทวดาทังหลาย ความเชื่อเรื่ องเทวดาอารักษ์เป็ น
ความเชื่อที่มีมาก่อนพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้ น ต่อมาเมื่อมีการรับพระพุทธศาสนา เทวดาก็เหมือน
เทพที่ที่คอยปกปั กรักษาพุทธศาสนิกชน และพระพุทธศาสนา จึงเกิดความเชื่อที่ว่า พระพุทธรู ปเป็ น
ที่ไหว้แก่คนแล้ว มักจะเป็ นที่ไหว้บูชาแก่เทวดาด้วย
3.ถวายเพื่ออุทิศส่ วนกุศลผลบุญไปหา พ่อแม่ พี่น้อง หรื อสัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับไปแล้ว
เป็ นความเชื่ อที่ว่าเมื่อมนุ ษย์ได้ตายลงไปแล้ว กุศลผลบุญที่ได้ทาํ ในชาติน้ ี จะนําพาผูค้ นเหล่านั้นไป
ยังไปยังภพภูมิที่ดีกว่า และผูท้ ี่ยงั มีชีวิตอยูย่ งั คงมีสายใยความห่ วงหาอาทรญาติพ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ได้
ล่ ว งลับ ว่ า จะตกระกํา ลํา บากอยู่ ภ พภู มิ ไ หน จึ ง ผู ก ความเชื่ อ เรื่ องของอานิ ส งส์ ใ นการสร้ า ง
พระพุทธรู ปถวายไปให้กบั มนุษย์ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว และยังพบว้า แม้แต่สตั ว์เลี้ยงก็ยงั คงมีการถวายให้
สิ่ งนี้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงสังคมเกษตรกรรมที่ให้ความสําคัญต่อสัตว์เลี้ยง สิ่ งเป็ นความเชื่อในเรื่ อง
ของการตอบแทนบุญคุณของผูม้ ีพระคุณต่อเรา
4.ถวายเพื่อเป็ นพระพุทธรู ปดวงชะตา เป็ นความเชื่ออีกรู ปแบบหนึ่ งที่เชื่อว่า ชีวิตของ
มนุษย์ที่เกิดมาย่อมมีโชคชะตาที่เป็ นตัวกําหนดในการดํารงชีวิต ซึ่งแต่ละช่วงเวลาดวงชะตาชีวิตจะ
มีข้ ึนมีลง แม้การแต่ที่จะไปทํางานหรื อประกอบอาชีพจะต้องตรวจดูดวงชะตาเสมอเพื่อให้ชีวิตรอด
พ้นจากอุปสรรค์ใดๆทั้งปวง และการถวายพระพุทธรู ปก็เป็ นอีกความเชื่ อหนึ่ งที่ชาวล้านนาเชื่อว่า
การถวายพระพุทธรู ปประจําชะตานั้น ผูส้ ร้างจะเป็ นผูท้ ี่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง มียศถาบรรดาศักดิ์ มี
อํานาจและบารมี ซึ่ งการสร้างพระพุทธรู ปดวงชะตานั้นนิยมสร้างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็ น
ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสิ นทร์
5.ถวายเพื่อแก้บน ความเชื่อเรื่ องการบนบาลสานกล่าวเป็ นความเชื่อเรื่ องผี เมื่อศาสนา
เข้ามายังล้านนาก็ได้เกิดการผสมผสาน ทั้งพุทธและผี ทําให้สองสิ่ งได้ไปด้วยกันได้อย่างลงตัว ซึ่ ง
เชื่อว่าเมื่อมนุษย์ถึงจุดตํ่าสุ ดหรื อหาทางออกไม้ได้ ที่พ่ ึงสุ ดท้ายคือความเชื่อเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ไม่วา่ จะ
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เป็ นเทวดาอารักษ์ หรื อความเชื่อในเรื่ องของศาสนา สิ่ งเหล่านี้เชื่อว่าเมื่อขอสิ่ งที่ตนเองปรารถนาแล้ว
ก็จะมีการถวายเพื่อเป็ นการตอบพระคุณสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อตอกยํ้าในสิ่ งที่ปรารถนาไว้ให้ดียง่ิ ๆขึ้นไป
นอกจากเจตนาในการสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้ผสมผสานความเชื่อเรื่ องของ “ อานิ สงส์
” ที่เป็ นตัวสนับสนุ นความในเรื่ องของความเชื่อเพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นวัสดุนาํ มา
สร้ าง มักจะเป็ นไม้มงคล ซึ่ งถ้าพระพุทธรู ปสร้ างด้วยไม้แก่ นจันทร์ แล้วจะได้อานิ สงส์ นานนับ
ประการ จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ช้ นั ฟ้ า จนถึงพระนิ พพาน หรื อ ถ้าสร้างวัสดุที่ต่างกันออกไปก็จะ
ได้รับอานิสงส์แตกต่างกันไป แล้วเมื่อสัง่ สมบุญมากจะได้ไปเกิดเป็ นพระอรหันต์ในยุคพระศรี อาริ ย
เมตไตรย ถึ ง แม้จ ะพบว่ า พระพุ ท ธรู ป ไม้มี ห ลากหลายชนิ ด ที่ นํา มาสร้ า ง แต่ ก ารสร้ า งย่อ มมี มี
จุดมุ่งหมายอันเดียวกัน และหัวใจสําคัญก็คือเรื่ องของ “ทานบารมี” ดังนั้นอักขระที่ต่อท้ายเจตนาที่
สร้างนั้น มักจะเป็ นคําปรารถนา โดยหวังว่ากุศลผลบุญที่ได้รับจากการสร้างถวายนั้น จะทําให้เขาได้
สมดังความมุ่งมาดปรารถนาอย่างที่ต้ งั ใจไว้ ดังปรากฏคําปรารถนาในการสร้างมีอยู่ 5 ประการคือ
1.ปรารถนาเพื่อขอไปเกิดเป็ นพระอรหันต์ ในยุคพระศรี อาริ ยเมตไตรย
2.ปรารถนาเพื่อไปเกิดบนสวรรค์ช้ นั ฟ้ า และพระนิพพาน
3.ปรารถนา สุ ข 3 ประการ มีนิพพานเป็ นยอด
4.ปรารถนามีปัญญาดุจแม่น้ าํ ทั้ง 5
5.ปรารถนาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ คติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาเกิดขึ้นเนื่องจากความ
ความศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา มี ค วามปรารถนาเพื่ อ เป็ นที่ ยึด เหนี่ ย วจิ ต ใจยามทุ ก ข์ ยามสุ ข
ต้องการสื บทอดศาสนาไปจนกว่าชี วิตจะหาไม่ จากรุ่ นสู่ รุ่ นเพื่อให้ศาสนานั้นคงอยู่ตราบ 5000 ปี
ตามความเชื่ อของชาวพุทธ และนอกจากจะปรารถนาให้ศาสนาให้คงอยู่ ชาวพุทธก็ปรารถนาถึง
อานิสงส์จากการให้ทาน เพื่อชีวิตที่มีความสุ ข ทั้งโลกมนุษย์ โลกสวรรค์ โลกพระนิพพาน อีกทั้งใน
ฐานะพุทธศาสนิ กชนก็ยงั ปรารถนาที่จะเกิดเป็ นพระอรหันต์ในสํานักพระศรี อาริ ยเมตไตรย เป็ น
ดินแดนที่มีแต่ความสุ ข ปราศจากความทุกข์ ผูค้ นมีศีลมีธรรม ซึ่ งเป็ นดินแดนที่พุทธสาสนิ กชนทุก
คนปรารถนาที่ไปอยู่ภายหลังจากที่สิ้นชีวิตลง บุญกุศลที่ได้ทาํ ในชาติน้ ี จกั น้อมไปสู่ ภพภูมิที่ดีกว่า
หรื อน้อมนําไปสู่ พระนิ พาน ดังคําบาลีปิดท้ายจารึ กพระพุทธรู ปไม้ว่า
“ นิพพานํ ปรมํ สุ ขํ ”
(พระนิพพานนี้ให้ความบรมสุ ข)
รู ป แบบพระพุท ธรู ป ไม้ลา้ นนาค่อ นข้า งมี ค วามหลากหลายเป็ นลัก ษณะสกุลช่ า งที่
เกิ ดขึ้นใหม่แทนที่ พระพุทธรู ปสําริ ด ล้านนา เนื่ องจากเหตุ ผลหลากหลายประการเป็ นผลทําให้
พระพุทธรู ปไม้เป็ นที่นิยมทัว่ ไปในยุคราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้น้ ันแทบจะไม่มี
กฎเกณฑ์ที่ตายตัวในการสร้ างทําให้ทาํ ให้รูปแบบที่ออกมานั้นค่อยข้างที่ จะมีความแตกต่างกัน
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ค่อนข้างมาก เพื่อตอบสนองการความต้องการของชุมชนในการทําบุญถวายทานเท่านั้น ถึงแม้ว่า
รู ปแบบพระพุทธรู ปไม้จะมีความหลากหลาย แต่ความหลากหลายนั้นได้ปรากฏอิทธิ พลของกลุ่ม
งานช่างโดยได้แบ่งออกเป็ น 8 กลุ่มอิทธิพล คือ
กลุ่มที่ 1 อิทธิพลพระพุทธรู ปเชียงแสน (พระสิ งห์) เจอแค่เพียงองค์เดียว พุทธลักษณ์
โดยรวมคล้ายคลึงกับพระพุทธรู ปเชี ยงแสนสิ งห์หนึ่ ง ประทับนั่งขัดสมาธิ เพชร สังฆาฏิส้ ันเหนื อ
พระอุระ พระพักตร์ กลมอมยิ้ม พระรัศมีดอกบัวตูม แต่ขอ้ แตกต่างของพระพุทธรู ปกลุ่มนี้ คือพระ
สิ งห์มกั จะแสดงปางมารวิชยั เสมอ แต่พระพุทธรู ปไม้องค์น้ ี ทาํ ปางสมาธิ ซึ่ งสันนิ ษฐานว่าช่างน่าจะ
มีจุดประสงค์บางอย่างในการสร้ างก็เป็ นได้หรื ออาจจะยังไม่เข้าในพุทธลักษณะของพระสิ งห์ก็
เป็ นได้เนื่องจากขาดการสื บเนื่องทางด้านงานช่างมาเป็ นเวลานาน
กลุ่ มที่ 2 อิ ทธิ พลพระพุทธรู ปเชี ยงแสน ( กลุ่มอิ ทธิ พลสุ โขทัย) มักพบในกลุ่ ม
พระพุทธรู ปไม้ ในเมืองลําปาง ซึ่ งปรากฏอิทธิ พลสุ โขทัย คือประทับนั่งขัดสมาธิ ราบ สังฆาฏิยาว
จรดพระนาภี ปลายเขี้ ยวตะขาบ พระพักตร์ รี พระรั ศมี เป็ นเปลว นับได้ว่าพระพุทธรู ปอิ ทธิ พ ล
สุ โขทัยถึงแม้จะต่างๆกันช่วงระยะเวลาที่สร้าง แต่ก็แสดงให้เห็นถึง ความชํานาญของช่างในพื้นที่
และการอยูอ่ าศัยมาต่อเนื่ องของกลุ่มคนในลําปาง ซึ่งอาจเป็ นไปได้ว่าเคยหล่อพระพุทธรู ปสําริ ดมา
ก่ อ น แต่ ช่ ว งหลัง โลหะค่ อ นข้า งหายากจึ ง สร้ า งพระพุ ท ธรู ป ด้ว ยไม้แ ทน แต่ ย ัง คงลัก ษณะ
พระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์สองอยู่
กลุ่มที่ 3 อิทธิ พลพระเจ้าไทลื้อ มักพบในกลุ่มพระพุทธรู ปไม้เมืองน่ าน เมืองแพร่
เนื่องจากมีกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยลื้ออาศัยอยูจ่ าํ นานมาก เป็ นกลุ่มที่มีพทุ ธลักษณะค่อนข้างชัดเจนในการ
จําแนกคือ พระพักตร์คล้ายเด็กหน้าอิ่ม พระรัศมีมกั จะนิยมทําให้สูงมากกว่าปรกติ มีลกั ษณะพิเศษที่
แตกต่างไปจากรัศมีที่เป็ น กรวย ดอกบัวตูมและรัศมีเปลว และลักษณะที่โดดเด่นของกลุ่มไทลื้อ คือ
นิยมทําพระกรรณขนาดใหญ่ขนาดกับใบหน้าหรื อเรี ยกว่า “ หูกาง ”
กลุ่มที่ 4 อิทธิ พลพระเจ้าล้านช้าง (เมืองหลวงพระบาง) มักพบในกลุ่มพระพุทธรู ป
เมืองน่านเท่านั้น เนื่องจากหลวงพระบางมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองน่าน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และศาสนามาตั้ง แต่ ส มัย โบราณ ทํา ให้ ป รากฏอิ ท ธิ พ ลล้า นช้า งในเมื อ งน่ า นค่ อ นข้า งมาก ดัง
พระพุทธรู ปไม้ได้มีการสร้างเลียนแบบพระบาง พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมือง ของหลวงพระบาง และ
พระพุทธรู ปทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ีรับอิทธิ พลรัตนโกสิ นทร์ ผา่ นยังเมืองหลวงพระบางที่ปรกติแล้วจะ
แสดงปางห้ามสมุทร แต่เมื่อรับอิทธิพลล้านช้างก็เปลี่ยนเป็ นปางเปิ ดโลกตามความนิยมของท้องถิ่น
กลุ่มที่ 5 อิทธิ พลพระเจ้าไม้พม่า (แบบมัณฑะลย์) อิทธิ พลพม่าในล้านนาเข้ามามี
อิทธิ พลต่อศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อพม่า และไทใหญ่ เข้ามาสัมปทานป่ าไม้ยงั ดินแดน
ล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 โดยปรากฏพระพุทธรู ปแบบมัณฑะเลย์ ตามวัดพม่า และไทใหญ่ที่
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สร้างขึ้น โดยรู ปแบบนั้น มักจะประทับนัง่ ขัดสมาธิ เพชร ครองจีวรเป็ นริ้ วเสมือนจริ งโดยคล้องจีวร
ผ่านด้านล่างแล้ววกขึ้นมาบนบ่าซ้าย พระพักตร์ กลมรี พระกรรณยานจนถึงพระอังสา ไรพระศก
มักจะขอบหนาหลายกับการสวมมงกุฎ บนพระเศียร พระอุษณี ษะนู นขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั และที่
สําคัญไม่นิยมทํารัศมี
กลุ่มที่ 6 อิทธิ พลพระพุทธรู ปรัตนโกสิ นทร์ พบน้อยมากในล้านนาอาจเป็ นผลมาจากมี
วิ ถี ชี วิ ต จารี ตและศาสนาที่ ค่ อ นข้า งแตกต่ า งจากกรุ ง เทพฯ แต่ อิ ท ธิ พ ลนี้ ปรากฏในรู ป แบบ
พระพุทธรู ปประจําวันหรื อปางรําพึง พระพุทธรู ปประจําวันศุกร์ ซึ่ งเกิดขึ้นในสมัยรัชการที่ 3 และ
อิ ท ธิ พ ลที่ ส่ ง ให้ป รากฏในปี พ.ศ. 2475 พบเพี ย งองค์เ ดี ย วทั้ง นั้น นอกจากนี้ ยัง พบว่ า อิ ท ธิ พ ล
รั ต นโกสิ น ทร์ ย งั ปรากฏบนจี ว รในลัก ษณะสบงจี บ หน้ า นางที่ นิ ย มมาตั้ง แต่ ส มัย อยุธ ยาจาถึ ง
รัตนโกสิ นทร์ และอีกอิทธิพลหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นคือ ฐานผ้าทิพย์ ที่มีลกั ษณะเป็ นผ้าห้อยลงมาเป็ น
ผ้าสี่ เหลี่ยม สามเหลี่ยม และรู ปสมอเรื อเป็ นต้น
กลุ่มที่ 7 อิทธิ พลลักษณะพื้นถิ่น พบมากที่สุดในล้านนาจัดได้ว่าเป็ นลักษณะสกุลช่าง
พื้นถิ่นอย่างแท้จริ ง ที่มีท้ งั ช่างราษฎร์ ช่างหลวง ซึ่ งนี้ กลุ่มนี้ จะมีลกั ษณะทางศิลปะที่ไม่เหมือนกับ
กลุ่มอิทธิ พลต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยกลุ่มนี้ มกั จะถวายทั้งที่เป็ นองค์เดียว หรื อนิ ยมยมถวายเป็ น
กลุ่มตั้งแต่ 2 องค์ข้ ึนไป ดังจะพบพระพุทธรู ปสี พระองค์ที่หันหลังชนกัน ผนังที่ชนกันนั้นเป็ นเจดีย ์
เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มพระพุทธรู ปเมืองน่ านพบว่าคล้ายคลึงกับพระพุทธรู ปในพระวิหาร
จัตุรมุขวัดภูมินทร์ พระพักตร์ ค่อนข้างจะมีลกั ษณะพื้นถิ่นอย่างเห็นได้ชดั และยังพบว่ามีกรถวาย
พระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถ ยืน เดิน นัง่ นอน เป็ นต้น
กลุ่ ม ที่ 8 อิ ท ธิ พ ลพระเจ้า ไม้ล ัว ะ เป็ นรู ป แบบที่ ผู ้ศึ ก ษาได้นํา พระเจ้า พร้ า โต้ไ ป
เปรี ยบเทียบกับพระเจ้าในกลุ่มชาติพนั ธุ์ลวั ะในรัฐฉานประเทศพม่า พบว่าพระพุทธรู ปรู ปเหล่านี้ มี
ลักษณะร่ วมกันคือ พระวรกายทึบตัน พระอุระนูนขึ้นเป็ นสันอย่างเห็นได้ชดั พระศอเป็ นริ้ วปล้อง
ชัดเจน พระพักตร์ เหลี่ยมตรงบริ เวณคางมักตัดตรงแลเห็นเป็ นสี่ เหลี่ยมชัดเจน พระโขนงเป็ นแถบ
ใหญ่ต่อกับพระนาสิ ก พระโอษฐ์เคร่ งขรึ มต่อรับพระหนุ พระเกศาเป็ นหนามขนุ นขนาดใหญ่ พระ
รัศมีลกั ษณะพิเศษที่สูงชะลูดและมีความหลากหลาย ซึ่งถือว่า เป็ นลักษณะพิเศษที่พบได้ในกลุ่มพระ
เจ้าไม้ลวั ะ
เทคนิ คการแกะสลัก พระพุทธรู ปไม้ลา้ นนามีอยู่ 3 เทคนิ ค คือ 1. แกะสลักจากไม้ชิ้น
เดียว พบจํานวนมากที่สุดโดยนําไม้ท่อนเดียว มาร่ างก่อนแล้วแกะจากส่ วนพระเศียรลงมาถึงฐาน 2.
แกะจากไม้สองชิ้นโดยแยกระหว่างองค์พระพุทธรู ปกับฐานมีการเจาะช่องเล็กภายในฐาน หน้าที่ใช้
สอยของฐานในลักษณะนี้ น่าจะบรรจุเก็บพระธาตุของพระที่สาํ คัญ หรื อบรรจุชะตาของผูส้ ร้างเพื่อ
เป็ นสิ ริมงคล ชีวิตเจริ ญก้าวหน้ารุ่ งเรื องมักพบในกลุ่มเมืองแพร่ และเมืองน่ าน 3. เทคนิ คแกะจากไม้
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หลายชิ้น คือมีการต่อแขน ต่อมือ ต่อปาก ต่อหู ต่อฐาน ซึ่งพบในกลุ่มเมืองแพร่ และเมืองน่าน ซึ่งถือ
ว่าเป็ นพระพุทธรู ปรู ปสําริ ดที่ปรากฏในตําราการสร้างพระพุทธรู ปไม้ชะตาของเมืองน่าน
เทคนิ คในการปรับตกแต่งพระพุทธรู ปล้านนา มีวสั ดุ 3 ชนิ ดคือ ยางรัก(ให้สีดาํ ) ชาด
หรื อ ล้า นนาเรี ย กว่ า หางเป็ นแร่ ช นิ ด หนึ่ ง (ให้สี แ ดง) และทองคํา เปลว โดยการประดับตกแต่ ง
ค่อนข้างจะมีลกั ษณะที่ผสมผสานในวัสดุ 3 ชิ้นนี้ คือ 1. ลงรักปิ ดทองทั้งองค์ 2.ลงรักทาชาดแล้วปิ ด
ทอง(ปรากฏสี แดงชัดเจน) 3.ลงรั กปิ ดทองส่ วนองค์แต่ฐานทาชาด 4. ลงรั กปิ ดทองในส่ วนพระ
วรกาย แต่ฐานทารัก 5. ปิ ดทองในส่ วนพระวรกายจีวรทาด้วยชาด 6. ปิ ดทองในส่ วนองค์ฐานทารัก
สลับกับชาด 7. ปิ ดทองในส่ วนพระวรกายและฐานด้านหน้าแต่ฐานด้านหลังทาชาด 8.ปิ ดทองใน
ส่ ว นพระวรกายและฐาน แต่ ฐ านด้า นหลัง ทารั ก นอกจากนี้ ยัง พบว่ า มี ก ารทาสี ท ับ ลงบนองค์
พระพุทธรู ปเนื่ องจากเจ้าอาวาสต้องการที่จะรักสาเนื้อวัสดุเอาไว้เพื่อให้มีความคงทน สี ที่ทานั้น จะ
ทาสี ขาวในส่ วนพระวรกายแต่จีวรจะทาสี เหลือง การเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลในด้านเทคนิคแล้วพบการ
ปิ ดทองทั้งหมดหรื อบางส่ วนนั้นขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของผูส้ ร้าง หรื อบางครั้งจะพบว่ามีการปิ ด
ทองในส่ ว นองค์เ ท่ า แต่ ฐ านจะทาชาด หรื อ จะปิ ดทองแค่ ฐ านด้า นหน้า เท่ า นั้ น ซึ่ งพบในกลุ่ ม
พระพุ ท ธรู ป ไม้ใ นจัง หวัด น่ า น การปิ ดทองตรงบริ เ วณฐานมี เ หตุ ผ ลในการทํา คื อ คื อ การเน้น
ตัวอักษรที่ผสู ้ ร้างจารึ กเอาไว้ นอกจากนี้ยงั พบว่าได้มีการปิ ดทองในส่ วนพระวรกาย แต่จีวรทาชาด
เป็ นเทคนิ คที่ นิยมทัว่ ไปทั้งล้านนาโดยเฉพาะกลุ่มลําปาง เมืองแพร่ เมืองน่ าน ดังนั้นเทคนิ คการ
ประดับตกแต่งพระพุทธรู ปไม้ค่อนข้างมีขอ้ จํากัด เนื่องจากมีวสั ดุแค่สามชนิดที่สร้างทําให้ช่างได้นาํ
วัสดุท้ งั 3 นี้มาตกแต่งทาสลับกันเพื่อให้มีความสวยงามและแสดงถึงรสนิยมผูถ้ วาย
ลวดลายประดับตกแต่งนั้น มักจะไม่ค่อยนิยมเนื่ องจากจากฐานจะมีการใช้พ้ืนที่ในการ
จารึ กคําถวาย แต่ก็ยงั พบว่ามีการทําลวดลายค่อนข้างหลากหลายอยู่ข้ ึนอยูก่ บั ความชํานาญของช่าง
ในแต่ละพื้นที่ โดยจําแนกออกเป็ น 5 เทคนิค
1. เทคนิ ค รั กสมุก คือนําเอารั กไปผสมกับขี้เถ้าใบไม้ แล้วนําปั้ น เราจะเรี ยกว่า “รั ก
สมุ ก ” ทําลวดลายกลี บบัว ควํ่าบัว หงาย นิ ยมมากในกลุ่ ม เชี ยงใหม่ ลําปาง ลําพูน น่ าน ที่ น่า จะ
เลียนแบบบัวฐานแท่นแก้วพระประธานในวิหารที่นิยมมากในยุคคลาสสิ คในล้านนา นอกจากนั้น
แล้วพบว่ามีการปั้ นรักสมุกเป็ นลายดอกไม้สี่กลีบ ลายเครื อเถาตรงบริ เวณสังฆาฏิ ที่นิยมมากในกลุ่ม
พระพุทธรู ปเชียงตุงแต่ค่อนข้างจะพบน้อย แต่ก็เป็ นสิ่ งยืนยันถึงความชํานาญในการสร้างสรรค์เป็ น
อย่างดี
2. เทคนิ คลงรั กปิ ดทอง เป็ นเทคนิ คที่นิยมอี กเทคนิ คหนึ่ งในล้านนา โดยการทารั ก
บางๆในส่ วนที่ตอ้ งการให้ทองคําเปลวติดเพื่อให้เกิดภาพ นําแผ่นทองคําเปลวมาปิ ด ทิ้งไว้ให้ยางรัก
แห้งแล้วเช็ดส่ วนทองคําที่เกินมาออกมา ลวดลายก็จะปรากฏ โดยภาพที่ได้จากเทคนิคลงรักปิ ดทอง
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มักมีรายละเอียดไม่มากนัก ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นภาพโครงสร้างหลักๆ า ซึ่ งมักใช้เทคนิคการฮายลาย
(ขูดลาย) คือเทคนิ คที่ปิดทองลงไปก่อนแล้วใช้ของมีคมทําให้เป็ นลวดลาย ซึ่ งเทคนิ คนี้ จะพบใน
กลุ่ม พระพุทธรู ปไม้ลาํ ปาง โดยเฉพาะในกลุ่มอําเภอแม่ทะ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่ งสะท้อน
ให้เ ห็ น ความสื บ เนื่ อ งของงานช่ า งและความชํา นาญในการทํา พบว่า มี ก ารทํา ค่ อ นข้า งประณี ต
สวยงาม
3.เทคนิ คแกะสลัก เป็ นเทคนิ คที่พบได้ทวั่ ไปในกลุ่มฐานพระพุทธรู ปรู ปไม้ ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะสลักเป็ นฐานบัวควํ่าบัวหงาย ฐานผ้าทิพย์แบบรัตนโกสิ นทร์ ลายเครื อเถา ลายกนกพบใน
กลุ่มพระพุทธรู ปเมืองน่าน และลายดอกไม้สี่กลีบพบได้ทว่ั ไปทั้งล้านนา
4.เทคนิ คการประดับกระจกจืน (แก้วจืน) เทคนิ คนี้ พบว่ามักใช้ร่วมกับเทคนิ คปั้ นรัก
กระแหนะ โดยนํากระจกจืนสี ต่างๆมาตัดตามรู ปร่ างที่ตอ้ งการ พบว่ามักจะประดับในส่ วนของเกสร
ดอกบัวและกลี บบัว จากนั้นใช้ยางรั กประสานให้กระจกจื นติ ดกับผิวไม้ ในขั้นตอนที่ สองเป็ น
เทคนิ คปั้ นรักกระแหนะ โดยนําสมุกมาปั้ นประดับเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็ นการหุ ้มขอบลายไป
ด้วย งานประดับกระจกจืน บริ เวณฐานพระพุทธรู ปไม้จะทําให้เกิดความแวววาว สะท้อนแสงเมื่อมี
การนําสี หลากหลายมารวมกันย่อมเกิดความสวยงาม สันนิษฐานว่าการประดับกระจกจืนที่ฐานของ
พระพุทธรู ป น่ าจะหมายถึงแท่นแก้ว ที่ประดับประดาไปด้วยแก้วเจ็ดประการอันเป็ นที่ประทับของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเทคนิคนี้มกั พบในกลุ่มฐานพระพุทธรู ปในกลุ่มลําปาง เชียงใหม่
5.เทคนิ คประดับแก้วโป่ งข่าม (หิ นควอตซ์ใส) เป็ นเทคนิ คที่นาํ หิ นมีค่ามาประดับ
ตกแต่ง โดยมักจะนํามาฟั งบนพื้นผิวไม้โดยเจาะเป็ นช่องเข้าไปแล้วนําหิ นควอตซ์ใสประดับลงไป
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะพบตรงบริ เวณฐานพระพุทธรู ปมักจะเป็ นเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางฐานพบในกลุ่ม
เชียงใหม่ลาํ ปาง และประดับตรงพระเมาลีหรื อพระรัศมีเป็ นเทคนิ คที่มีลกั ษณะค่อนข้างเฉพาะตัวใน
กลุ่มอําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง และไม่เจอกลุ่มไหนในล้านนา ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นลักษณะเด่นในเรื่ อง
ของเทคนิคและความนิยมยมในช่วงเวลานั้น
พระรัศมีพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนา พระพุทธรู ปไม้ในล้านนา ในช่วง 300 ปี ที่ผา่ นมานั้นมี
การสร้างถวายให้กลับวัดในพื้นที่ต่างๆเป็ นจํานวนมาก มีอิสระสู งในการสร้าง จึงไม่มีแบบแผน
เหมือนกับกลุ่มพระพุทธรู ปสําริ ด จึงทําให้องค์ประกอบบางส่ วนมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะ พระ
รัศมี ที่อยู่เหนื อ โดยปรกติจะพบ รัศมีเป็ นดอกบัวตูม (พบในกลุ่มพระพุทธรู ปสิ งห์หนึ่ ง) รัศมีเป็ น
เปลวไฟ(พบในกลุ่มพระพุทธรู ปสิ งห์สอง) เป็ นอิทธิ พลแบบสุ โขทัย แต่ในกลุ่มพระพุทธรู ปไม้จดั
ได้ว่าเป็ นสกุลช่ างพื้นบ้านไม่มีกฎเกณฑ์ในการประดับตกแต่งที่ตายตัว ดังที่ได้มีการจําแนกไว้ 5
รู ปแบบ คือ
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แบบที่ 1 รัศมีที่เป็ นแบบไม้จริ ง คือทรงกรวย และเริ่ มพัฒนาเป็ นเหลี่ยมแต่ยงั ไม่มาก
เท่าที่ควร
แบบที่ 2 จัดได้ว่าเป็ นกลุ่มเดียวกับรัศมีในแบบที่ 1 แต่กลุ่มที่สองนี้ ได้คลี่คลายจากทรง
กรวย กลายเป็ นทรงเป็ นเหลี่ยมซึ่ งช่างได้กล้าเปลี่ยนแปลรู ปแบบจากรัศมีที่เตี้ยกลับมีการยืดขึ้นสู ง
เพิ่มขึ้น
แบบที่ 3 จัดได้ว่าเป็ นรัศมีที่เลียนแบบพระพุทธรู ปสําริ ด เป็ นรัศมีเป็ นเปลวโดยมีท้ งั
เปลวที่เป็ นเส้นตั้งขึ้น
แบบที่ 4 จัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่เลียนแบบพระพุทธรู ปสําริ ด ในแบบที่ 3 แต่ได้คลี่คลาย
จากเปลวไฟกลายมาเป็ นกลีบบัวที่ซอ้ นกันหลายชั้น จะเห็นได้วา่ เป็ นกลีบบัวได้ซอ้ นชั้นขึ้นไปหลาย
ชั้นทําให้รัศมีเป็ นเส้นขนาดเล็กลงคล้ายกับรัศมีสําริ ด และแบบที่ที่มีรัศมีเป็ นกลีบเป็ นเส้นเล็กๆที่
ตั้งขึ้น ซ้อนกันอยู่ 4 เส้นทําให้รัศมีสูงขึ้นคล้ายกับรู ปสามเหลี่ยมผอมสู งชะลูด และทํากลีบบัวให้
ใหญ่ข้ ึนคล้ายกับฟั กข้าวโพดที่อว้ นสู งเป็ นกลีบบัวที่ค่อนข้างใหญ่ซ้อนกันขึ้นไปแบบห่ างทําให้
ลักษณะรัศมีน้ ีค่อนข้างจะมีมีความพิเศษกลีบรัศมีกลีบบัวแบบอื่น
แบบที่ 5 จัดได้ว่ารู ปแบบรัศมีกลุ่มนี้ เป็ น รัศมีลกั ษณะที่ค่อนข้างพิเศษ ที่ไม่เหมือนกับ
กับทุกแบบทมี่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่ งรู ปแบบรัศมีเป็ นกลุ่มรัศมีพระพุทธรู ปไม้ในกลุ่มไทลื้อ ที่จดั
แสดงภายในพิพิธภัณฑ์น่าน มีลกั ษณะเป็ นทรงสู งคล้ายกลับเจดียท์ รงบัวเหลี่ยมแบบศิลปะล้านช้าง
แต่รูปทรงได้ผอมเพรี ยว และสู ง ซึ่ งรองรับด้วยกลีบบัวซ้อนสองชั้น ส่ วนยอดของรัศมีเป็ นลูกแก้ว
ซึ่งแบบนี้ไม่พบในกลุ่มรัศมีพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนาเลย และ จัดได้ว่าเป็ นลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่ง
ซึ่ งชั้นแรกตรงโคนรั ศมี จะล้อมรอบด้วยกลีบบัว โดยซ้อนระหว่างกลี บด้วยใบไม้ข้ ึนไปสามชั้น
จนถึงส่ วนยอดที่เป็ นบัวสายที่ยดื ขึ้นเล็กน้อยซึ่งได้ทาํ ลายเป็ นเกรี ยวม้วนหมุนขึ้นไปจนถึงยอด
รู ปแบบรัศมีพระพุทธรู ปไม้ลา้ นนานั้นค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายความละเอียด
ของรัศมีเนื่ องจากไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการกําหนดรู ปแบบศิลปะ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความชํานาญของ
ช่างในการแกะสลักในแต่ละคนหรื อจินตนาการของช่าง ซึ่ ง เป็ นไปได้ว่า กลุ่มช่างไหนที่มีการทํา
พระรั ศมีแบบง่ายๆช่ างจะมีความชํานาญน้อย หรื อช่ างอาจจะทําอย่างรวดเร็ วเพื่อตอบสนองการ
ถวายของเจ้าสัทธาจึงทําให้รูปแบบที่ออกมานั้นเป็ นแบบเรี ยบง่ายแต่ก็ได้อานิสงส์เท่าเดิมเหมือนกับ
กลุ่มที่ทาํ ละเอียด แต่ถา้ กลุ่มไหนมีการทํารัศมีที่ละเอียด หรื ออุปถัมภ์ดว้ ยเจ้าแล้วพระพุทธรู ปองค์
นั้นจะมีความสวยงามเนื่ องจากสร้างขึ้นด้วยช่างที่ชาํ นาญเข้าใจในองค์ประกอบที่ได้จดั วางและถือ
ได้วา่ เป็ นหน้าเป็ นของผูถ้ วายว่าเป็ นชนชั้นสู งหรื อเป็ นคนที่ค่อนข้างมีฐานะทางสังคมก็เป็ นได้
รู ปแบบฐานของพระพุทธไม้น้ นั มักจะมีการจารึ กบริ เวณฐานด้านหน้า ทําให้ช่างนิ ยม
ทําฐานด้านหน้าเรี ยบ หรื อด้านหลังเป็ นฐานบัว ซึ่งเรี ยกว่าฐานปัทม์(ฐานบัว) นอกจากฐานบัวแล้วยัง
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พบว่ามีการทําฐานรองรับพระพุทธรู ปไม้ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายตามที่ช่างได้จินตนาการ
สร้างสรรค์ข้ ึนตามความงามที่เคยพบเห็น ซึ่งจะมีการจําแนกฐานได้ 4 รู ปแบบ คือ
แบบที่ 1 ฐานด้านหน้าเป็ นรู ปสี เหลี่ยม รู ปแปดเหลี่ยม มีการแกะสลักลายบ่างหรื อลาย
สามเหลี่ ยมรู ปดอกไม้ ลายฐานสิ งห์แบบอยุธยา มีการปั้ นรั กสมุกเป็ นลายพรรณพฤกษาและลาย
ใบไม้
แบบที่ 2 ฐานบัวหรื อฐานปั ทม์ มีท้ งั ที่เป็ นฐานบัวสี เหลี่ยม ฐานแปดเหลี่ยม ฐานวงกลม
ฐานบัวย่อมุม และฐาน เอวขัน
แบบที่ 3 ฐานผ้าทิ พย์อิทธิ พลภาพกลาง มีท้ งั ที่เป็ นสามเหลี่ ยม สี่ เหลี่ ยม และเป็ นรู ป
สมอเรื อ ซึ่งฐานกลุ่มนี้ต้ งั แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 และมากขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24
แบบที่ 4 ฐานลักษณะพิเศษ มีการแกะสลักเป็ นรู ปสัตว์กาํ ลังแบกฐานและ เป็ นฐานที่
เหมือนกับบันได ซึ งถือว่าเป็ นแบบฐานที่เจอน้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นเลยจัดให้อยูใ่ นกลุ่มฐาน
ในลักษณะพิเศษ
ดังนั้นการสร้างคติการสร้างพระพุทธรู ปไม้ในล้านนาได้สร้างขึ้นในสมัยพญาเมืองแก้ว
ที่สร้างพระพุทธรู ปด้วยไม้แก่นจันทร์แต่หลักฐานทางโบราณคดียงั ไม่พบว่าพระพุทธรุ ปไม้มีอายุเก่า
ไปกว่า ปี พ.ศ. 2247 เนื่องจากเป็ นวัสดุที่สร้างด้วยไม้อาจจะผุพงั ไปตามกาลเวลา มีการสร้างเพิม่ มาก
ขึ้นในสมัยเจ้าเจ็ดตนจนกระทัง่ ในช่วง พ.ศ. 2475 พระพุทธรู ปไม้ได้ลดความนิ ยมลง จนกระทัง่ ในปี
พ.ศ.2522 การสร้างพระพุทธรู ปไม้ได้หายไปอย่างเห็นได้ชดั ทําให้รูปแบบงานช่างขาดการสื บเนื่อง
จนทํา ให้อ งค์ค วามรู ้ น้ ัน ได้สู ญ หายไป แต่ ห ลัก ฐานที่ มีอ ยู่ก็เ ป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถยืน ยัน ได้ว่า ความ
หลากหลายทางด้านรู ปแบบของพระพุทธรู ปไม้น้ นั ค่อนข้างมีลกั ษณะเฉพาะที่สามารถจําแนกให้
เห็นถึงอิทธิพลทางศิลปะที่ปรากฏอยูใ่ นตัวองค์พระพุทธรู ปทําให้เห็นถึงความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มี
ความหลากหลายจนทําให้เกิดการผสมผสานอย่างมากมายจนทําให้มีลกั ษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้น ใน
ส่ วนเทคนิ คการประดับตกแต่ งจากการข้อมูลสถิติพบว่าเทคนิ คนี้ ในล้านนามี ความใกล้เคียงกัน
เนื่ องจากวัตถุดิบที่นาํ มาสร้าง เป็ นวัตถุดิบจากธรรมชาติยางรักที่ให้สีดาํ และแร่ สีแดง(ชาด) วัสดุ
สองอย่างนี้ สามารถผสมกันได้เท่านั้น สี อื่นไม่สามารถผสมกันได้จึงทําให้พ้ืนสี ที่ปรากฏในองค์
พระพุทธรู ปนั้นมีอยู่สองสี คือสี แดง กับสี ดาํ เพิ่มเติมโดยการปิ ดทองลงบนองค์พระ และอาจจะมี
การปิ ดทั้งองค์จนถึงฐาน หรื อปิ ดส่ วนองค์ แต่ฐานทางรัก หรื อชาดก็ได้ข้ ึนอยูก่ าํ ลังทรัพย์ของผูส้ ร้าง
ถวาย บางครั้ งพบว่ามีปิดทองทั้งองค์จนถึงฐานด้านหน้าเพื่อเน้นจารึ กการถวายให้ชดั เจนแต่ฐาน
ด้านหลังชาด หรื อรัก ซึ่ งมักจะพบในกลุ่มพระพุทธรู ปไม้ใน จังวัดน่ าน หรื อบางทีก็พบว่ามีการทา
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รักทั้งองค์ ชาดทั้งองค์ สิ่ งนี้ ยอ่ มแสดงให้ให้เห็นถึงผูถ้ วายอาจจะไม่มีกาํ ลังทรัพย์พอที่จะนําทองมา
ติด แต่การการถวายก็ย่อมได้อานิ สงส์ เท่ากับคนอื่นที่ ถวาย ส่ วนการประดับตกแต่งนั้นก็จะเป็ น
เทคนิคที่พบทัว่ ไปในงานพุทธศิลป์ ที่ปรากฏอยูต่ ามวัดต่างๆในล้านนา โดยดึงลักษณะบางประการที่
ช่างชํานาน และเห็นว่ามีความสวยงามมาประดับตรงฐาน ไม่ว่าจะเป็ นลายบัว ลายคํา ลายกนก ลาย
ช่องกระจก ลายการขด ลายที่ประดับกลีบดอกด้วยแก้วจืน ซึ่งเป็ นเทคนิคที่เจอในส่ วนหน้าบันวิหาร
ถูก นํา วงทําเป็ นกลี บดอกบัว บนฐานรองรั บองค์พระ ที่ สามารถตี ค วามได้ว่า แท่ นแก้ว (แท่ น ที่
ประดับไปด้วยแก้วหลากสี ) และลายปั้ นด้วยรักสมุกซึ่ งเป็ นที่ปรากฏอยู่แล้วในลวดลายปูนปั้ นใน
ล้านนาก็ได้มีการนํามาปั้นเป็ นรู ปกลีบบัวควํ่าบัวหงายขนาดใหญ่ คล้ายกับแท่นแก้วพระประธานวัด
แบบล้านนาในยุคคลาสิ กก็ว่าได้ เทคนิ คสุ ดท้ายที่นิยมในกลุ่มพระพุทธรู ปเชียงใหม่ลาํ พูน ลําปาง
คือการนําหิ นควอตส์(แก้วโป่ งข่าม) ใส นํามาประดับตรงฐานเป็ นเม็ดกลมๆรอบฐาน หรื อเรี ยงแถว
เดี ยวกันสามเม็ด และพบว่ามีการนําแร่ ชนิ ดนี้ ทาํ เป็ นพระรั ศมีที่เห็ นชัดเจน คือกลุ่มพระพุทธรู ป
อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง และจังหวัดเชี ยงใหม่ที่วดั ดอกคํา ในส่ วนฐานรองรับองค์พระพุทธรู ป
ส่ วนมากมักจะทําฐานด้านหน้าเรี ยบที่มีมากถึง 1317 องค์ เนื่ องจากได้มีการจารึ กอักษรธรรมล้านนา
ถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างถวาย จารึ กได้กล่าวถึงวัน เดือน ปี ชื่ อสัทธา และวัตถุประสงค์ในการ
ถวาย ทําให้มีการทําฐานด้านหน้าให้เรี ยบรองรับการจารจารึ กลงไป ลองลงมาจะทําเป็ นฐานปั ทม์แต่
ก็พบว่ามีการจารึ กบริ เวณฐานหน้ากระดานบริ เวณพื้นที่ว่าง นอกจากนี้ ก็มีการรับอิทธิ พลภายนอก
คือการทําฐานแบบนิ ยมในศิ ลปะอยุธยา-รั ตนโกสิ นทร์ เป็ นฐานผ้าทิพย์ที่เก่ าสุ ดในปี พ.ศ. 2247
ฐานขาสิ งห์ที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายไปจนถึงต้นรัตนโกสิ นทร์ นอกจากรู ปแบบฐานที่กล่าว
มาข้างต้นก็จะมีฐานอีกหลากลาย ไม่ว่าจะเป็ นฐานหน้ากระดานซ้อนชั้นกันขึ้นไปหลายชั้น ฐาน
แปดเหลี่ยม ฐานช่องกระจกแบบจีน และฐานวงกลมทําเป็ นลายสามเหลี่ยมหยักเป็ นรู ปฟันปลารอบ
ฐานมีการนําแก้วจืน(กระจกจืน) ประดับตรงกรอบสี่ เหลี่ยมข้าวหลามตัดโดยตัวประสานระหว่าง
แก้วกับไม้ก็น่าจะเป็ นยางไม้ หรื อยางรักในการเชื่ อมต่อเนื่ องจากยังปรากฏในส่ วนที่แก้วจืนหลุด
ออกมา อาจกล่าวสรุ ปได้วา่ จากที่ลา้ นนาในยุคฟื้ นฟูได้เทครัวจากหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์ทาํ ให้งานพุทธ
ศิ ลป์ มี ความหลากหลายตามกลุ่ มคนที่ สร้ างทั้งที่มีความชํานานและไม่ชาํ นานแต่สิ่งนี้ ก็สามารถ
ยืนยันของสกุลช่างใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนที่สกุลช่างในยุคราชวงศ์มงั รายที่นิยมสร้างพระพุทธรู ปด้วย
พระพุทธรู ปสําริ ด กลับกลายมาเป็ นกลุ่มพระพุทธรู ปที่สร้างด้วยวัสดุที่ทาํ ด้วยไม้เป็ นจํานวนมากใน
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ห้วงเวลา 200 ปี ที่ผ่านมา ผูศ้ ึกษาจึงจัดได้ว่าศิลปะในยุคนี้ เรี ยกว่า “ พระเจ้ าไม้ ในศิ ลปะล้ านนายุค
ฟื้ นฟู ”
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แบบที่ 1

ตารางแสดงรู ปแบบ พระรัศมี (พระเมาลี) พระเจ้าไม้ในล้านนา
1.1
1.2

แบบที่ 2

2.1

2.2

2.3

แบบที่ 3

3.1

3.2

3.3

แบบที่ 4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9
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แบบที่ 5 5.1

5.2

ตารางแสดงรูปแบบ พระรัศมี (พระเมาลี) พระเจ้ าไม้ ในล้านนา
แบบที่ 1 1.1
1.2
1.3 (พ.ศ. 2366) 1.4

1.6 (พ.ศ. 2375)

1.7 (พ.ศ.2377)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 (พ.ศ. 2428)

2.7

2.8

2.9

2.10

1.5

แบบที่ 2 2.1
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แบบที่ 3 3.1 (พ.ศ 2247)

3.2

3.3

3.5 (พ.ศ..2379)

3.6

3.7

แบบที่ 4 4.1

4.2

3.4 (พ.ศ.2408)
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ตารางการจําแนกอิทธิพลรูปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
ก ลุ่ ม 1 อิ ท ธิ พ ล

แบบที่1.1 วัดทรายมูลพม่า

พระพุ ท ธรู ป เชี ย งแสน
(กลุ่มพระสิ งห์ )

ก ลุ่ ม 2 อิ ท ธิ พ ล แบบที่ 2.1 วัดป่ าตัน

แบบที่ 2.2 วัดปงสนุก พ.ศ. 2384 แบบที่ 2.3 วัดนํ้าโจ้

พระพุ ท ธรู ป เชี ย งแสน
(กลุ่มอิทธิพลสุ โขทัย)

แบบที่ 2.4 วัดป่ าตัน

แบบที่ 2.5 วัดบ้านหลุก

หลุก

แบบที่ 2.7 วัดบ้านหลุก พ.ศ. 2382

แบบที่ 2.8 วัดปงสนุก

แบบที่2.6 วัดบ้าน
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ตารางการจําแนกอิทธิพลรูปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
กลุ่ ม 3

อิ ท ธิ พ ล แบบที่ 3.1 วัดชนะไพรี

แบบที่ 3.2 วัดชนะไพรี

แบบที่ 3.3 วัดชนะไพรี

พระพุทธรูปไทลือ้

แบบที่ 3.4 วัดหนองบัว

แบบที่ 3.5 วัดนํ้าล้อม พ.ศ. 2428

แบบที่ 3.6 วัดคัวะ

แบบที่ 3.7 วัดพระหลวง แบบที่ 3.8 วัดพระหลวง พ.ศ.2369 แบบที่ 3.9 วัดทุ่งคา

แบบที่ 3.10 วัดพระหลวง พ.ศ.2380 แบบที่ 3.11 วัดพระหลวง พ.ศ.2408
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ตารางการจําแนกอิทธิพลรูปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
ก ลุ่ ม ที่ 4 อิ ท ธิ พ ล แบบที่ 4.1 วัดนํ้าล้อม พ.ศ. 2377 แบบที่ 4.2 พิพิธภันฑ์
พระพุ ท ธรู ปล้ านช้ าง โพธิ์
(เมืองหลวงพระบาง)

แบบที่ 4.4 วัดพญาวัด

ก ลุ่ ม ที่ 5 อิ ท ธิ พ ล
พระพุ ท ธรู ปไม้ พม่ า
(แบบมัณฑเลย์ )

แบบที่ 5.1 วัดท่าล้อ

แบบที่ 5.2 วัดท่าล้อ

แบบที่ 4.3 วัดมหา
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ตารางการจําแนกอิทธิพลรูปแบบพระพุทธรูปไม้ ล้านนา
ก ลุ่ ม ที่ 6 อิ ท ธิ พ ล แบบที่ 6.1 วัดดอกเอื้อง พ.ศ. 2475 แบบที่ 6.2 วัดทรายมูลเมือง 2466
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป
รัตนโกสิ นทร์

ก ลุ่ ม ที่ 7 อิ ท ธิ พ ล แบบที่ 7.1 วัดพันเตา พ.ศ. 2415 แบบที่ 7.2 วัดบ้านหลุก
ลักษณะพืน้ ถิ่น

แบบที่ 7.3 วัดแสง

ดาว

แบบที่ 7.4 วัดเชียงยืน พ.ศ. 2375

แบบที่ 7.5 วัดสูงเม่น

แบบที่ 7.6 วัดสูงเม่น

แบบที่ 7.7 วัดหมื่นล้าน กลุ่มพระพุทธรู ปสี่ อิริยาบถ ยืน เดิน นัง่ นอน พ.ศ. 2443
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กลุ่มที่ 8 อิทธิพลพระ
เจ้ าไม้ ลวั ะ

แบบที่ 8.1

