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ประวัติลานนา 
   เมืองเชียงใหม และเมืองเชียงรายเปนเมืองท่ีไมเคยถูกท้ิงรางเหมือนสุโขทัย หรืออยุธยา 
วัฒนธรรมความเปนอยูยังสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรภาคเหนือมีการ
เปล่ียนแปลงตามยุคตามสมัย  เชียงใหมเปนอาณาจักรท่ีใหญควบคูกับสุโขทัยและอยุธยา  มีเมืองบริวาร
เปนจํานวนมาก  มีอํานาจในการปกครองประมาณ  200  กวาป  ตั้งแตพุทธศตวรรษท่ี  12  ถึงตนพุทธ
ศตวรรษท่ี  22  จึงตกเปนเมืองขึ้นของพมา  อาจขยายความไดวาในชวงป  1839 – 2101  เปนชวงท่ี
เชียงใหมเปนศูนยกลางอาณาจักลานนา  และในป  2101  บุเรงนองจึงตีเชียงใหมแตกและยึดลานนาได  
ลานนาไมมีจังหวะท่ีจะกอบกูราชบัลลังกหรือเอกราชไดเหมือนอยุธยา  ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชขึ้นไปตีและยึดเชียงใหมคืนไดครั้งหนึ่งและกก็ลับไปเปนเมืองขึ้นของพมาอีกครั้ง  ในสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราชตีคืนไดแตเปนชวงส้ันๆ  จนในสมัยธนบุร ี  ป  2307  พระเจาตากสินตีคืนไดสําเร็จ
และรวมเปนอาณาจักรไทยในสมัยรัตนโกสินทร  และแตงตั้งเจานายฝายเหนือปกครองขึ้นตรงกับ
กรุงเทพฯ  ในฐานะเจาเมืองประเทศราช  ผูท่ีสืบเช้ือสายในปจจุบัน  คือ  พวกสกุล  ณ  เชียงใหม , ณ  นาน  
ในสมัยรัชกาลท่ี  7  จึงยกเลิกตําแหนงเจานายฝายเหนือและเปล่ียนมาเปนจังหวัด 
   อาณาจักลานนามีคนอยูตอเนื่องเพียงแตเปล่ียนการปกครอง  หลักฐานทางศิลปกรรมจึง
มีตอเนื่องและในสวนของวัดเองก็ยังใชงานจนถึงปจจุบัน 
   กอนท่ีจะมีอาณาจักรลานนามีอาณาจักรเกาแกกอนหนานั้นคือ  อาณาจักรหริภุญชัย  มี
ศูนยกลางอยูท่ีลําพูน  เปนอาณาจักรท่ีรวมสมัยกับทวารวดทีางภาคกลางของประเทศไทย  ตามตํานาน
กลาวถึง  การท่ีฤๅษรีวมกับชาวบานสรางเมืองขึ้นและไมมีผูปกครอง  จึงมีการตามหาเจาผูปกครอง  และ
ในขณะนั้นเมืองละโวเปนอาณาจักรท่ีรุงเรืองในแถบภาคกลางและมีกษัตริยปกครอง  ฤๅษจีึงมาขอเจานาย
ท่ีละโวไปปกครองเมือง    แตทางละโวเองก็ไมมีเจาชายมีแตเจาหญิง    คือ   พระนางจามเทวี    จึงไดสง



พระนางจามเทวีและปุโรหิตขึ้นไปปกครองเมืองหริภุญชัย  เม่ือ
ตีความจากตํานานจะเห็นวาปุโรหิตเปนตัวแทนของศาสนา เปนจุด
ท่ีศาสนาจากภาคกลางเผยแพรไปภาคเหนือและเจริญ ในชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี  13 – 15  เชนเดียวกับการขุดคนทางโบราณคดีท่ีพบวา
ในระยะแรกหริภุญชัยไดรับอิทธิพลจากทวารวดี  ในพงศาวดาร
โยนก  กลาวถึงพญาามังรายเขาตีเมืองหริภุญชัย  และสรางเมือง
เชียงใหมขึ้น   ในป  1839  จึงเปนจุดเริ่มตนในการปกครอง
อาณาจักรลานนาของพญามังราย  อาณาจักรลานนาอยูภาคเหนือ
ตอนบนคลุม  8 จังหวัด  ตั้งแต  เชียงราย  เชียงใหม  พะเยา  แพร  

นาน  ลําพูน  ลําปางและแมฮองสอน  ศูนยกลางของลานนาอยูท่ีเมืองเชียงใหม  เนื่องจากพญามังรายเห็น
วาหริภุญชัยเปนเมืองเล็กจึงมีการเคล่ือนยายเพ่ือสรางเมืองใหมท่ีมีพ้ืนท่ีใหญกวา และเรียกเมืองใหมนี้วา  
เชียงใหม  การศึกษาประวัติศาสตรลานนามีเอกสารมากมาก  ท้ังพงศาวดาร  ตํานาน  จารึก  คัมภรีใบลาน  
   การเรียกช่ือ  เชน  คําวา  ศิลปะเชียงแสน , ศิลปะลานนา  หรือคําวา  ลานนา ,  ลานนา  
หรือลานนาไทย , ลานนาไทย   
   คําวา  ศิลปะเชียงแสน  เปนช่ือท่ีเราเรียกศิลปะทางภาคเหนือท้ังหมด  เปนคําท่ีกําหนด
ขึ้นโดยกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เพราะเช่ือวาแตเดิมเมืองรุนเกาของลานนาคือเชียงแสน  และเม่ือพบ
พระพุทธรูปมีช่ือวาเชียงแสน  จึงเรียกศิลปะเชียงแสน  แตปจจุบันเราไมเรียกศิลปะเชียงแสน  มาใชช่ือ
ศิลปะลานนาแทน  เพราะวาเรียกช่ือตามอาณาจักรจะครอบคลุมมากกวาและเชียงแสนมีอํานาจเปนเพียง
เมืองลูกหลวงของอาณาจักรลานนา  เราสามารถเรียกพระพุทธรูปได  แตเติมคําวา “แบบ” เขาไป  เชน
พระพุทธรูปแบบเชียงแสนสิงห  1  การเติมคําวาแบบเขาไปเพราะสวนใหญเขาใจรูปแบบศิลปะ 
   คําวา  ลานนาหรือลานนา  นั้นท่ีถูกแลวจะตองเปนลานนา  เพราะปรากฏในจารึก
กลาวถึงอาณาจักรลานนา  มีการใสไมโทดวย  เนื่องจากในอาณาจักรลานนาเวลานับอะไรจะนับเปนหม่ืน  
เปนแสน  เปนลาน  สวนคําวาลานนา  หมายถึง  มีท่ีนาเปนจํานวนมากคูกับอาณาจักรลานชาง  สวนคําวา  
ลาน  ภาคเหนือไมมีความหมาย  คําวาลานนาไทย  เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี  5  ซ่ึงชวงนั้นอังกฤษกําลังยึด
ครองดินแดนตางๆ  โดยกลาวหาวาลานนาไมใชอาณาเขตของไทยไทยไปยึดครองมาท่ีหลัง  รัชกาลท่ี  5  
กลังอังกฤษจะยึดทางเชียงใหม  จึงใชเอกสารตางๆ  ตอทายวาไทยแสดงวาเปนของไทย 
ศิลปกรรมลานนา 
   หลักฐานชวงหัวเล้ียวหัวตอของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกของภาคเหนือตอนบน  
ซ่ึงเปนดินแดนท่ีไดรับพุทธศาสนาหลังสุด  ในชวงพุทธศตวรรษท่ี  13  หลักฐานในการขุดพบ  คือระฆัง
สําริด  เครื่องโลหะ  เปนยุคโลหะตอนปลายท่ีบานวังไทย  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูนและพบโครงกระดูก

  



กอนประวัติศาสตร  พบลูกปดหินสี  ซ่ึงเปนศิลปะท่ีทําขึ้นท่ีอินเดยี  การเขาสูยุคประวัติศาสตรของทาง
เหนือคือการรับเอาพุทธศาสนาเขามา   
 
ศิลปกรรมเร่ิมแรกคือ  ศิลปกรรมหริภุญชัย 
   เจดียวัดจามเทวี  หรือเจดียกูกุด  เปนงาน
สถาปตยกรรมท่ีสําคัญของอาณาจักรลานนา  คําวากู  หมายถึงเจดีย
เล็กๆ  สวนคําวากูกุด  คือ  เจดียท่ียอดหัก  อยูท่ีเมืองหริภุญชัย  
สรางในชวงพุทธศตวรรษท่ี  17 – 18  เปนรูปแบบท่ีไมพบมากใน
ศิลปกรรมไทย  เจดียกูกุดมี  5  ช้ัน  ประดิษฐานพระพุทธรูป
ภายในชอง  ช้ันละ  3  องค  ท้ังหมด  60  องค  สันนิฐานวาใชแทน
อดีตพระพุทธเจาท่ีมีจํานวนนับไมถวน   สรางเชนเดียวกับพระ
พิมพแผง  พระพุทธรูปท่ีเจดียกูกุดมีหนาเปนแบบพ้ืนเมืองคลายกับ
ทวารวดีสวนหนึ่งอีกสวนคลายกับศิลปะพุกามของพมา  ในวัดจามเทวี  มีเจดียอีกองค  คือ  รัตนเจดีย   
เปนเจดียท่ีสมบูรณและศึกษารูปแบบของเจดียหริภุญชัย  ความสําคัญของเจดียองคนีเ้ปนเจดียทรง
ปราสาทยอด    มีฐาน  8  เหล่ียม    ประดิษฐานพระพุทธรูปท้ัง  8    ดาน    ยอดบนเปนเจดียทรงระฆัง    
ซ่ึงสันนิฐานวามาจากศิลปะปาละของอินเดียและนาจะเปนรูปแบบหนึ่งท่ีพบในเจดียสมัยทวารวดี  และ
เปนเจดียตนแบบเจดียทรงปราสาทท่ีอยูในผังแปดเหล่ียมมาจนถึงอยุธยาท่ีเมืองสรรคบุรี  สุพรรณบุรี  เชน
วัดพระแกวและวัดพระรูป     ลักษณะเจดียทรงปราสาทแบบรัตนเจดีย    พอมาถึงอยุธยาถูกแยกออกเปน  
2  แบบ  คือ  แบบแรก   ไมมีเรือนธาตุ    ก็จะเปนเจดียทรงระฆังฐานแปดเหล่ียม  เชน    วัดแมนางปล้ืม  
วัดราชบูรณะ  วัดธรรมิกราช  กับอีกกลุมหนึ่งคือเจดียท่ีมีเรือนธาตุ  เชน  วัดขุนเมืองใจ  วัดใหญชัยมงคล  
โดยมีการเช่ือมโยงกับพงศาวดารเหนือ      เกี่ยวกับทาวแสนปม     ในสมัยหริภุญชัยมีความสัมพันธกับ
เมืองมอญตอนใตของพมา  ในเอกสารกลาววาชาวเมืองหริภุญชัยชวงหนึ่งเกิดโรคหาระบาด  อพยพไป

เมืองสุธรรมวดี จึงพูดภาษามอญได  และรับวัฒนธรรมจากมอญ
เขามาในชวงพุธศตวรรษท่ี  17 – 18  พระพุทธรูปหริภุญชัยท่ี
ไดรับอิทธิพลมาจากทวารวดี  จะเหมือนทวารวดีมากท้ังหนาแบะ  
คิ้วตอ ถาพระพุทธรูปไดรับอิทธิพลจากพุกามจะนั่งขัดสมาธิเพชร  
หนาตาแทๆ ของพระพุทธรูปหริภุญชัย  หนาจะดุ  ตาโปนพอง  
คิ้วเปนสัน  หนาผากกวาง  พระเกศาเปนเกรยีวตรงขึ้นไป  จะมี
รองท่ีริมฝปาก  งานประติมากรรมของหริภุญชัยสวนใหญจะทํา
จากดินเผาเปนหลัก  รองลงมาคือปูนปนและสําริดซ่ึงมีเพียง
เล็กนอย    มีการพบพระพุทธรูปแบบอูทอง     ซ่ึงนาจะเปนการ

  

  



รับอิทธิพลจากภาคกลางแบบลพบุรีหรือเขมรแตไมมาก  พระพิมพท่ีขึ้นช่ือมากของลําพูน  คือ  พระคง 
เปนพระพิมพสกุลชางหริภุญชัยไดรับสืบทอดมาจากพุกามซ่ึงนิยมมากในสมัยพระเจาอนิรุธ 
 
ศิลปะลานนา    
   อยูในชาวงพุทธศตวรรษท่ี  19  ถึง  พุทธศตวรรษท่ี  21  ท่ีวัดกูคํา  ท่ีเวียงกุมกาม  มีเจดีย
เหล่ียม   เวียงกุมกามเปนเมืองเล็กๆ  ท่ีอยูระหวางเชียงใหมกับลําพูน  อยูในเขตอําเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม  ตามประวัติกลาววาหลังจากท่ีพญามังรายตีหริภุญชัยได  บานเมืองเล็ก  จึงสรางเมืองใหม  
นักวิชาการตีความวาพญามังรายเปนพวกปาเถ่ือนไมมีศาสนา  พอไปอยูเมืองท่ีมีศาสนา        มีจารีต  
วัฒนธรรม  เลยอยูไมไดจึงไปสรางเชียงใหมกอนสรางเชียงใหมแวะพักและไดสรางเมืองเล็กๆ  ขึ้นมา
เรียกเวียงนี้วา  เวียงกุมกาม  อยูท่ีนี่  4  ปจึงสรางวัด  เชนวัดชางค้ํา  เจดยีกูคํา  เจดียเหล่ียมวัดกูคํามีลักษณะ
เหมือนกับวัดกูกุด  มีแบบแผนเดียวกัน  จัดเปนงานศิลปกรรมยุคแรกๆของลานนา  ซ่ึงถาพิจารณาจะ
พบวาไมไดเปนศิลปกรรมไทย  เพราะ  เปนเจดียท่ีไมมีบัลลังก  พระพุทธรูปแบบพมา  เจดียรุนแรกของ
ลานนาเปนเจดียองคเล็กๆ  ไดรับอิทธิพลจากพมา  มีเรือนธาตุตรงกลางเชน  เจติยะวิหาร  มีหลังคาเปน
เจดีย  เรียกเจดียทรงปราสาท  5  ยอด  ถือเปนเจดียรุนเกาของศิลปะลานนา 

  เจดียวัดปาสัก  ท่ีเชียงแสนเปนงานสถาปตยกรรมท่ี
สมบูรณ  มีลายปูนปนท่ีงดงาม  เปนลวดลายพันธพฤกษา  เปนลาย
ดอกโบตั๋น  ลายกลีบบัวเอนตรงกลางมีไสกนก  แบบจีน  และตกแตง
ครุฑ  กินรี  แบบพมา  ถือเปนเจดียรุนแรกของลานนาท่ีไดรับอิทธิพล
จากพุกาม   
   วัดสําคัญอีกวัดหนึ่งของเชียงใหม  คือ  วัดอินธะขีน    
ท่ีเรียกวัดอินธะขีน     เพราะมีเสาหลักเมือง  ตั้งอยูกลางเมืองหรือชาว
เหนือเรียกวาสะดือเมือง     
   เจดียทรงระฆังแบบลานนา  ไมมีสวนท่ีเปนเรือน

ธาตุ  มีฐาน  มีองคระฆัง  สวนรองรับองคระฆังแบบลานนา  เรียกวา  ชุดฐานบัวคว่ํา – บัวหงาย  3  ฐาน  
ท่ีทองไมประดับลูกแกวอกไก  นิยมยึดฐานสูงองคระฆังเล็ก  ท่ีมาของรูปแบบมาจากพุกาม  ท่ีเชียงใหมมี
ตนแบบท่ีวัดโพธ์ิ     ซ่ึงสรางในสมัยพระเจากือนา          พุทธศตวรรษท่ี   20      ในพุกามเรียกเจดียชะปด  
วัดบุพารามหรือวัดสวนดอก  เปนอีกวัดท่ีพระเจากือนาสรางถวายพระสุวรรณเถร  ท่ีนิมนตมาจากสุโขทัย    
มีตํานานวาพระสุวรรณเถรนําพระธาตุท่ีมาจากลังกาและไดอัญเชิญมาจากสุโขทัย  2  ดวง  และนําพระ
ธาตุดวงหนึ่งมาไวท่ีพระธาตุวัดสวนดอก  อีกดวงหนึ่งก็ใหขึ้นบนหลังชางและเส่ียงทายวาชางไปหยุดท่ี
ไหนจะสรางเจดียท่ีนั่น  ชางเดินขึ้นไปบนดอยและสรางเจดียท่ีนั่นปจจุบันคือวัดพระธาตุดอยสุเทพ  วัด
สวนดอกเปนสุสานหลวงเก็บอัฐิของเจาเมืองเชียงใหม       ในสมัยของพระเจากือนาอยูในชวงเดี่ยวกับ

  



พระยาลิไท  ชวงพุทธศตวรรษท่ี  20  เดิมเจดียมุมท่ีวัดสวนดอกเปน
เจดียทรงพุมขาวบิณฑยอดดอกบัวตูมแบบสุโขทัย  เนื่องจากสรางให
พระสุวรรณเถรจากสุโขทัย  หลังจากพระครูบาศรีวิชัยบูรณะองคท่ี
เปนเจดียยอดดอกบัวตูมจึงเปล่ียนแบบไมเหลือรูปแบบเดิม 
   พระธาตุหริภุญชัย    เปนรูปแบบเฉพาะท่ีสืบเนื่อง 
มาจากวัดสวนดอก      มีตํานานกลาววาสรางขึ้น      ในสมัยพระเจา
อาทิตยราช  แลวบูรณะในสมัยพญามังราย  พระธาตุหริภุญชัยมีฐาน
บัว  2  ฐานซอนกันและมีตัวรับองคระฆังเปนฐานบัวคว่ํา – บัวหงาย  
3  ชุด  ซอนกัน  ลักษณะฐานหยักเล็กนอยเปนรูปแบบท่ีรับมาจาก

พมา  เจดียภาคเหนือนิยมหุมดวยทอง  โดยเริ่มดวยหุมทองแดงหรือทองสําริดหรือทองจังโกและจึงปด
ทองคําเปลวหุมอีกช้ันหนึ่ง  ถาวัดใดยังใชงานอยูดานบนจะมีฉัตร เจดียทรงระฆังแบบลานนาแพรเขามา
ในสมัยอยุธยา  เชน  วัดแครางท่ีคลองสระบัว  ,  ท่ีวัดบางกะจะและวัดนางกุย   
   ในชวงพุทธศตวรรษท่ี    21    ซ่ึงตรงกับสมัยพระเจาติโลกราชของเชียงใหม       และ
พระบรมไตรโลกนาถของอยุธยา  ท้ังสองพระนามมีความหมายวาเจาท้ังสามโลก  ท้ังสองพระองคมี
อํานาจมาก   ในอาณาจักรลานนายุคนี้เปนยุคท่ีเฟองฟูและมีอํานาจมากท่ีสุด  ในประวัติศาสตรบันทึก
เรื่องราวการทําสงครามระหวางพระเจาติโลกราชและพระบรมไตรโลกนาถวายาวนานถึง  14  ป  จากนั้น
ท้ังสองพระองคทรงออกผนวช     และมีการสรางวัดมากมายในภายหลัง        ในอาณาจักรลานนาพระเจา
ติโลกราช  สรางวัดเจดียหลวง  คําวา  “หลวง”  ของชาวเหนือ
หมายถึง  “ใหญ”  เชนการใชเรียกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
วา  “พอหลวง”   หรือพอใหญของชาวเหนือ    วัดเจดียหลวงมี
เจดียประธานเปนเจดียปราสาทยอดแบบรุนหลังซ่ึงเปนปราสาท
ยอดเดียว  ดานบนเปนเจดียทรงระฆังขนาดใหญ  และในป  
2088  ในสมัยพระนางจิรประภาเปนชวงท่ีไมมีกษัตรียปกครอง
ไดเกิดแผนดินไหวทําใหองคเจดียหลวงพังลงมา  ตั้งแตนั้นก็ไม
มีการซอมแตอยางใด  บริเวณซุมดานทิศตะวันออกเดิมเปนท่ี
ประดิษฐานพระแกวมรกต   ท่ีพระเจาติโลกราชไปอัญเชิญมา
จากวัดพระแกวดอนเตา  จังหวดัลําปาง  เม่ือเชียงใหมไมมีกษัตริยปกครอง  จึงเชิญพระชัยเชษฐา  พระราช
โอรสกษัตริยลาว  ซ่ึงเปนหลานขอกษัตริยเชียงใหมมาปกครอง  ซ่ึงปกครองเชียงใหมได  2  ป  พระโพธิ
สารพระราชบิดาสวรรคต  จึงเสด็จกลับและขนสมบัติของลานนารวมท้ังพระแกวมรกตไปท่ีหลวงพระ
บางดวย  เม่ือบุเรงนองทําสงครามขยายอาณาจักร   ถึงเขตลาวพระชัยเชษฐาจึงยายเมืองจากหลวงพระบาง
มาตั้งเมืองใหมท่ีเวียงจันทร  และอัญเชิญพระแกวมรกตไปดวย  จนในสมัยรัชกาลท่ี  1  ไปตีเวียงจันทรจึง

  

  



ไดอัญเชิญพระแกวมรกตมาไวกรุงเทพฯ  องคพระแกวมรกตทําจากหินสีเขียว  มีการตั้งคําถามวาทําไม
เจดียหลวงจึงมีสไลเดอร   สันนิฐานวาเดิมทีเดียวบริเวณโดยรอบคือลานประทักษิณ  มีบันไดขึ้นไดตลอด  
การปดบันไดนาจะเปนชวงท่ีอัญเชิญพระแกวมรกตมาประดิษฐานแลวไมตองการใหคนขึ้น  จึงกออิฐและ
ฉาบปูนทับบันได  เจดียหลวงเปนตนแบบใหเจดียอ่ืนๆ  ในลานนา  เชน  เจดียบรรจุอัฐิพระเจาติโลกราช  
ท่ีวัดเจดียเจ็ดยอด ,วัดเหมันต , วัดเชียงม่ัน  เปนตน  
   วัดปาแดงหลวงเปนวัดในเขตอรัญญิก  สรางใหพระภิษุท่ีกลับมาจากการไปศึกษาพระ
ธรรมท่ีลังกา  จํานวน  33  รูป  มีการแบงลัทธิในลานนาเปน  2  ลัทธิ  คือ  ลัทธิวัดปาแดง  หรือกลุมลังกา
ใหม  และลัทธิวัดสวนดอก หรือกลุมลังกาเกา  เจดียวัดปาแดงมีลักษณะเหมือนเจดียแบบสุโขทัย คือมีบัว
ถลา  เปนองคเดียวท่ีพบในเชียงใหม 

  วัดมหาโพธาราม  หรือวัดเจ็ดยอด  
สรางในสมัยพระเจาติโลกราช  สาเหตุท่ีเรียกวัด
เจ็ดยอด  เนือ่งจากมีเจดียเจ็ดองคเรียงอยู
ดานบน   พระเจาติโลกราช  โปรดใหสรางวัดนี ้
โดยใหชางไปถอดแบบมาจากเจดียพุทธคยา  ท่ี
ตรัสรูของพระพุทธเจา  รูปแบบจึงตางไปจาก
เจดียอ่ืน ๆ   ในลานนา      และ วัดนี้ยังมีตน
พระศรีมหาโพธ์ิปลูกอยูดานหลังดวยนอกจากนี้
พระเจาติโลกราชยังโปรดใหสราง “สัตมหา

สถาน”  ภายในวัดเปนการจําลองสถานท่ีท้ัง  7  แหงท่ีเกี่ยวพันธกับพระพุทธเจาภายหลังจากตรัสรู  การ
สรางวัดเจ็ดยอดเปนการฉลองพุทธศาสนาครบ  2,000ป  และ  ในป  2020  มีการสังฆยนาพระไตรปฎกท่ี
วัดนี้ดวย  ถือเปนการสังฆยนาครั้งแรกในไทยและครั้งท่ี  8  ในโลก  ลวดลายปูนปนท่ีองคเจดียเปนเทวดา
ในทานั่งและยืน  เปนศิลปะลังกา  ซ่ึงดูไดจากการนุงผา  เครื่องทรง  การพนมมือ  การแบงเสาท่ีคลายตวั
อาคารวิหาร  สวนลายดอกไมเปนดอกโบตั๋นของจีน   

พระธาตุลําปางหลวง     มีรูปแบบผสมระหวางลานนากบัสุโขทัย    ซ่ึงองคเจดียเปนแบบ 
ลานนา  บัวถลาแบบสุโขทัย  อยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี  20 – 21 
 
             เจดียปลอง มีลักษณะคลายเจดียกูกุดแตทําเปนแตทําเปนเสนตรง
จากฐานถึงยอด      มีลักษณะทรงกลม  ไมเปนเหล่ียมเหมือนวัดกูกุด  และมี
การเจาะชองเพ่ือประดษิฐานพระพุทธรูป 
 

              

  

  



  วัดกูเตา  องคเจดียมีการซอมใหมรูปทรงเหมือนผลน้ําเตา  
จึงเรียกวา  พระธาตุกูเตา 
  พระธาตุดอยสุเทพ   จากตํานานสรางพรอมกับวัดสวนดอก    
รูปแบบของเจดียเปนเจดียแบบลานนารุงหลัง  ซ่ึงสวนบนจะเปน
เหล่ียมหลายๆเหล่ียม  เชน  แปดเหล่ียม ,  สิบเหล่ียมหรือสิบสอง
เหล่ียม  ถารุนแรกจะเปนผังกลม  ลักษณะเจดียรุนหลังของลานนาท่ี
เปนเหล่ียม  เชน  วัดเจดียหลวง   เชียงใหม,  พระธาตุชอแฮ  หรือชอ
แพร   ซ่ึงหมายถึงแพรมาจากผาแพร    
  วิหารแบบลานนาเปนวิหารท่ีไมมีผนัง จึงมีการสรางกู
ครอบพระพุทธรูปท่ีอยูในวิหารมีลักษณะเหมือนปราสาท  วัดท่ีมีกู

ครอบพระพุทธรูปท่ีสวยงาม  เชน  วัดสิงห 
งานประติมากรรม 
   พระพุทธรูปสิงหแบบเชียงแสน  แบงออกเปน 

- พระพุทธรูปสิงห  1  มีลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  เห็นฝาพระบาทท้ังสองขาง  
พระพักตรกลม  อมยิ้ม  ขมวดพระเกศาใหญ  รัศมีดอกบัวตูม  พระวรกายอวบอวน  
ชายสังฆาฏิส้ันเหนือพระถัน 

- พระพุทธรูปสิงห  2  มีลักษณะประทับขัดสมาธิราบ  พระพักตรรูปไข  ขมวดพระ
เกศาเล็ก  รัศมีเปนเปลว  พระวรกายบอบบาง  พระอังสาใหญ  เอวเล็ก  ชายสังฆาฏิ
เสนเล็กยาวมาจนถึงพระนาภ ี ไดรับอิทธิพลสุโขทัย   

   เชียงแสนสิงห1     เปนพระพุทธรูปท่ีเกามากอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี   16     ปจจุบัน
สันนิฐานวานาจะเรื่องพรอมการสถาปนาอาณาจักรลานนา  ในชวงพุทธศตวรรษท่ี  19  การกําหนด
พระพุทธรูปลานนาท้ังสิงห  1  และสิงห  2  ทําคูกันจนหมดยุคลานนา  สวนสิงห 2  จะเริ่มในชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี  20   

ตัวอยางพระพุทธรูปลานนาแบบสิงห  1 
  พระพุทธรูปสําคัญของลานนา  ปจจุบันอยูท่ี  พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ  หริภุญชัย  ท่ีลําพูน  ลักษณะพระพักตรกลม  ขมวดพระเกศา
ใหญ  พระวรกายอวบอวน  ขัดสมาธิราบซ่ึงตางจากโดยท่ัวไปท่ีขัดสมาธิ
เพชร  เปนพระพุทธรูปท่ีอยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี  19 
 พระพุทธรูปสําคัญของลานนา  อีกองคหนึ่งอยูใน 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร  เปนพระพุทธรูปท่ีงดงามมาก  ใช
เปนตนแบบการศึกษาพระพุทธรูปเชียงแสน  ตั้งแตสมัยกรมพระยาดํารง

  

  



ราชานุภาพ  เปนพระพุทธรูปในชวงพุทธศตวรรษท่ี  20  การหลอพระพุทธรูปขนาดเทาคน  มักจะหลอ
แยกสวน  3 – 4  ช้ิน  คือ  ฐาน, องคและเศียร  สวนพระรัศมีและพระหัตถจะตองหลอตางหากและมาสวม
เพ่ือ  แลวจึงลงรักปดทอง  หรือปดทองอยางเดียว 

 

  พระพุทธสิหิงค     ท่ีอยูในประเทศไทยท่ีถือเปนองคจริง
มี  3  องค  คือ พระพุทธสิหิงค  ท่ีวิหารลายคํา  ท่ีวัดพระสิงห  
เชียงใหม  ,  พระพุทธสิหิงค ท่ีพระท่ีนั่งพุทไธสวรรค  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร  กรุงเทพมหานคร และพระ
พุทธสิหิงคท่ีนครศรีธรรมราช  พระพุทธสิหิงค  คือ  พระพุทธรูป
ท่ีสรางขึน้ตามตํานาน  ตํานานไปท่ีไหนก็จะสรางพระพุทธรูป
ตามสกุลชางนั้น  ตํานานพระพุทธสิหิงค  เกิดขึ้นท่ีลังกา  แลวมาท่ี
นครศรีธรรมราช  ขึ้นมาท่ีละโว  กําแพงเพชร  แลวไปลานนา  
ตํานานในภาคเหนือผูท่ีคนพบพระสิงหคือทาวมหาพรหม  อยู

ในชวงตนพุทธศตวรรษท่ี  20  พระพุทธสิหิงคท่ีวัดพระสิงหเศียรถูกตัดหายไปมีการสรางขึ้นใหม  มีพระ
พุทธสิหิงคท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เชียงใหม  เปนพระพุทธรูปท่ีอยูในวิหารลายคําคูกับพระพุทธ
สิหิงคท่ีถูกตัดเศียรไป  มีขนาดและสัดสวนเทากัน  จึงมีขอสันนิฐานวานาตาของพระพุทธสิหิงคท่ีถูกตัด
เศียรไปคงมีหนาตาเหมือนองคท่ีอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เชียงใหม 
 

   มีการพบพระพุทธรูปแบบสิงห    ท่ีพระพาหา
พระมงคลบพิตร  ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร  หนากลม  เปนศิลปะ
ท่ีไดรับอิทธิพลมาจากปาละ  ของอินเดีย  ผานพุกามของพมาเขามา
ทางภาคเหนือของไทย  สอดคลองกบัตํานานพระพุทธสิงหิงค ซ่ึง
คนอยุธยารูจักวาเขามาทางนครศรีธรรมราช  มาละโว  อยุธยา  
ชัยนาทและมากําแพงเพชร แสดงวาคนอยุธยารูจักตํานานแตไมมี
องคพระ  เม่ือพบพระพุทธสิหิงคของลานนาวาทําแบบขัดสมาธิ
เพชร  คนอยุธยาจึงทําพระพุทธรูปแบบสิงหหรือขัดสมาธิเพชร
ดวยท้ังท่ีเปนรูปแบบท่ีอยุธยาไมรูจัก  ในรุนหลังมักมีจารึกท่ีฐาน
พระพุทธรูปวา  พระพุทธรูปองคองคนี้เปนพระพุทธสิหิงค  มีการโยงพระสิงหท่ีพบจากอกซายพระมงคล
บพิตรไปสูเมืองนครศรีธรรมราช  ซ่ึงแตเดิมเราจะเรียกพระพุทธรูปจากอกซายพระมงคลบพิตรกลุมพระ
สิงหวาศิลปะขนมตม  แบบนครศรีธรรมราช  ท่ีถูกคือศิลปะอยุธยาสกุลชางนครศรีธรรมราช  รูปแบบของ
องคพระมีการเลนชายผาตรงบริเวณสังฆาฏิ  หนาแบบอยุธยาแตนั่งขัดสมาธิเพชร   

  

  



  พระแสนแซ   หมายถึงพระพุทธรูปท่ีหลอหลายช้ิน  
แซ  คือ  ตัวสลักท่ีนํามาตอ  ซ่ึงพระแสนแซเหลือเฉพาะ
หนากาก  ซ่ึงองคจริงอาจเปนปูนหรือสําริด  เฉพาะพระพักตร
สูง  170  เซนติเมตร  เทียบกับเศียรหลวงพอแกจากวัดธรรมิก
ราชท่ีสูง  210  เซนติเมตรจะเล็กกวา  พระพุทธรูปขนาดใหญท่ี
หลอจากสําริด และเหลือท้ังองค คือ พระศรีศากยมน ี ศิลปะ
สุโขทัย  พระแสนแซสรางในสมัยพระเจาติโลกราชมีตํานาน
กลาววา เดิมเศียรนี้กรมพระยาดํารงราชานุภาพอัญเชิญมาไว
ตั้งใจจะประดิษฐานท่ีวัดเบญจมบพิตร แตเขาประตูไมได
เนื่องจากเศียรใหญมากจึงตั้งไวใตตนไมดานนอก  ถึงในสมัย

รัชกาลท่ี  6  มีหวย ก- ข  มีชาวบานมาขอหวย ขาวแพรออกไปวามีเศียรพระใหหวยแมน  เจามือจึงเอาตะปู
มาเย็บปากไมใหใบหวย  พระแสนแซจึงมีตะปูตึงอยูท่ีมุมปากบนและลาง 

 

ตัวอยางพระพุทธรูปลานนาแบบสิงห  2   
   เปนพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ     ไดรับอิทธิพลสุโขทัย
ในชวงพุทธศตวรรษท่ี  20  สมัยพระเจากือนา  ซ่ึงทรงใหพระสุวรรณเถร
มาทําสังฆกรรมภิกษุจึงเช่ือวาศิลปกรรมสุโขทัยขึ้นมาชวงนี้  ลักษณะ
ประทับนั่งขัดสมาธิราบ  ชายสังฆาฏิชาย  รัศมีเปนเปลว 

 
 
 

        พระแกวมรกต  มีตํานานคลายกับพระพุทธสิหิงค  แต
ตางกันตรงท่ีเทวดาสราง เกิดขึ้นท่ีอินเดีย มาลังกาขามทะเลมาขึ้นท่ี
นครศรีธรรมราช  และมาท่ีละโว  อยุธยา  ชัยนาท  และก็ไป
กําแพงเพชร  มีความเกี่ยวพันธกับทาวมหาพรหมท่ีอัญเชิญไป
ลานนา  รูปแบบพระแกวมรกตเปนแบบลานนา  ผสมระหวางสิงห 1  
และสิงห  2  มีลักษณะพระพักตรกลมแบบสิงห  1  สังฆาฏิยาวแบบ
สิงห  2  ขัดสมาธิราบแบบสิงห  2  สาเหตุท่ีพระเศียรโลนเนื่องจากมี
เครื่องขมวดพระเกศาอาจทําจากรัก  หรือเครื่องทองครอบอีกช้ัน  
สกุลชางท่ีเหมือนพระแกวมรกตคือสกุลชางพะเยา  สลักจากหิน
ทราย  พบมากท่ีเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  พระแกวมรกตพบครั้งแรก

ในเจดียท่ีถูกฟาผา  ท่ีวัดพระแกว  จังหวัดเชียงราย  ในป  1979  เทคนคิการสลักพระพุทธรูปของสกุลชาง
เชียงรายจะทําพระเศียรโลนมีการทําเครื่องรักเครื่องทองครอบ  หนาตาเหมือนพระแกวมรกต 

  

  

  



  ศิลปะอยุธยาท่ีขึ้นไปปรากฏในลานนาสมัยพระเจาติโลกราช  
คือ  พระเจาแขงคม  ท่ีวัดศรีเกิด  เชียงใหม  มีเอกสารระบุวาพระเจาติ
โลกราชโปรดใหหลอพระพุทธรูปขึ้นใหเหมือน พระระดับลาง  ซ่ึง
พระพุทธรูปแขงคมจะเหมือนพระอูทองรุนท่ี  2  คือหนาเหล่ียม  ตาเปด  
แสดงวาพระเจาตโิลกราชชอบท่ีจะสรางพระพุทธรูปหลากหลาย  พบ
พระพุทธรูปลักษณะนี้ประมาณ  4 – 5  องค 
 
 

  พระพุทธรูปทรงเครื่อง  เปนท่ีนิยมในลานนาเชนกันไดรับ
อิทธิพลจากปาละ  เปนคติการสรางเกี่ยวกับปางมหาชมพูบดี  ลักษณะเครื่องทรงจะมีตราบเปนสามเหล่ียม  
แบงเปน  2  กลุม  คือ  กลุมท่ีทรงเครื่องครึ่งเดียว  จะมีการสรางรัศมี  มีชาย
สังฆาฏิ  เพ่ือบงบอกวาเปนพระพุทธเจา  สวนอีกกลุมหนึ่งทรงเครื่องเต็มองค
แบบเทวดา  แตจะทําปางมารวิชัย  กลุมหลังนี้เปนกลุมท่ีใหอิทธิพลมายังสุโขทัย
และอยุธยา  ลักษณะมงกุฎท่ีเปนช้ันๆ  ปลองๆ  เปนรูปแบบผสมระหวางลานนา
กับสุโขทัย  สวนเทริดมีรูปแบบเขมรเขามาปน 

 

   กลุมสุดทายของศิลปะลานนาและพบมากถึง  70%  ของ
พระพุทธรูปท้ังหมด  เปนพระพุทธรูปท่ีนิยมสรางในสมัยพระเมืองแกว
หลังจากพระเจาติโลกราช  2  รัชกาล  ชวงกลางพุทธศตวรรษท่ี  21  ท่ี
สําคัญท่ีฐานจะเปนฐานบัวช้ันหนึ่ง  ฐานเจาะชองกระจกช้ันหนึ่ง  มีขา  3  
ขา  ซ่ึงขาท้ัง  3  ขามาจากฉนวนตอนท่ีหลอ    ปกติจะตัดแตสมัยนี้จะไมตัด  
พระพุทธรูปสวนใหญจะมีจารึกท่ีฐาน  เพราะทางเหนือสวนใหญเม่ือสราง
จะมีหลักฐาน   

   พระเจาเกาตื้อ  หลอดวยสําริด  คําวา  เกาตื้อ  มีความหมายมาจากการท่ีพูดติดปากวา
อะไรท่ีหนักจะเรียกวาหนักตื้อ  พระองคนี้หนักถึงเกาตื้อแสดงวาใหญมาก  เปนพระพุทธรูปสํารดิท่ีเหลา
ไดใหญและสมบูรณของลานนา  หลอในสมัยพระเมืองแกว  ป  2054  ลักษณะเปนสิงห 2  แบบหลังๆ  
ชายสังฆาฏิแผนใหญจรดพระนาภีไดรับอิทธิพลจากอยุธยา 
   ลายปูนปนประดับศาสนาสถาน  ชางผสมเนื้อปูนไดดีมาก
ทําใหติดแนน  เทวดาปูนปนท่ีวัดเจ็ดยอดมีช่ือเสียงมาก  หนาตาเหมือน
พระพุทธรูปทรงเครื่องรุนพระเจาติโลกราช  สวนลายดอกไมรวงเปนแบบจีน  
งานท่ีประดับศาสนสถานรุนแรกไดรับอิทธิพลจากพุกาม  อิทธิพลจีน  ลายท่ี
โคงมากมีดอกไม  ใบไมมากเรียกลายเครือเถาวแบบลานนาประดับท่ีเรือน
ธาตุของเจดีย  ท่ีสวยอีกแหงหนึ่งคือท่ีประตูทางเขาท่ีวัดพระธาตุลําปางหลวง  

  

  

  

  



การเรียกลวดลายถาลายอยูดานบนเรียกลายกาบบน  อยูดานลางเรียกลายกาบลาง  อยูดานขางเรียกประยาม
อกเรียกลายกาบไผ 

   เตาเผาของลานนามีหลายเตาเชนเตาสันกําแพง  เตาเวียง
กาหลง เตาโปงแดง  เตาท่ีสันกําแพงเปนเตาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดไดรับ
อิทธิพลจากสุโขทัย  เปนเครื่องเคลือบเขียนลายสีดํา  ลายปลา  ขอบถวย
ไดรับอิทธิพลจากจีนเปนลายหยินหยาง  ลายพืชน้ํา  งามท่ีสุดในบันดา

เครื่องเคลือบของลานนาอยูท่ีเตาเวียงกาหลง  มีคุณภาพดีเนื้อดินสีขาว  เขียนลายพันธพฤกษา  ภาชนะมีน้ํา
เคลือบท่ีเปนเงางาม  สวนเครื่องถวยสีเขียวไขกาท่ีไมมีลวดลายคุณภาพดีแกรง  คลายกับเครื่องถวยจากเตา
ศรีสัชนาลัยและเตาเผาจากจีนเตาหลงหยวน   
 
  งานประดับตกแตงท่ีสําคัญของลานนา  คือ  รอยพระ
บาทส่ีรอยประดับมุขเปนรอยพระบาทท่ีสมบูรณท่ีสุด          มีการ
จําลองจักรวาลและไตรภมิู    ลักษณะจําลองในแนวตั้ง  มีเขาสัตตบริ
ภัณฑ  ท่ีอยูของพระอินทร  มีชางเอรวัณ  ลอมรอบดวยเขาพระสุเมรุซ่ึง
เปนแกนจักวาล  มีการแบงสวรรคเปนช้ันๆ    มีจารึกบอกรายละเอียด
ลวดลายและนามพระพุทธเจาท้ังส่ีองค  อยูในชวงพุทธศตวรรษท่ี  23  
  
   มีการทําภาพพระบถหรือการเขียนภาพบนผืนผา  ถือวาเปนภาพพระบถท่ีมีอายุเกาท่ีสุด
เพราะพบจากกรุเจดียเหนือเขื่อนภูมิพล   การเขียนภาพพระบถสวนใหญเปนภาพพระพุทธเจาเสด็จจาก
สวรรคช้ันดาวดึงส  มีสาวกท้ัง  2  ขางมีการเขียนลายดอกไมรวง  เปนดอกไมพันธตางๆ  จํานวนมาก  ชวง
พุทธศตวรรษท่ี  21 

   จิตกรรมฝาผนัง  เกาท่ีสุดอยูท่ีวัดพระธาตุลําปางหลวง  
ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนบนไม  เขียนเปนภาพไตรภูมิแตลบ
เลือนหมดแลว  ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือท่ีวิหารลายคํา  เขียนในสมัยรัชกาลท่ี  
5  มี  2  เรื่องคือสังขทองและสุวรรณหงส   นําชาดกนอกวิหารมาเขียน  
ทางเหนือนิยมจานใบลานสําหรับเทศเปนชาดก  เปนพุทธประวัติ  เปน
ทศชาติ  พอฟงเบ่ือๆ จึงนําชาดกนอกวิหารมาเทศ  การเขียนภาพเจานาย
หรือปราสาทราชวังจะทรงเครื่องแบบพมา  สวนเจานายช้ันสูงจะใส
เครื่องแบบในสมัยรัชกาลท่ี  5  สวนชาวบานจะเปนชาวพ้ืนเมือง  นุงผา
ส้ิน   ไมใสเส้ือ   
        

  

  

  


