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“...มะหาคุณัง มีคุณอันมาก มะหาผะละ มีผละอันมาก ตะถาหะเยวะ
เป็นดั่งตถาคตเมื่อก่อนอันยังผ้งสร้างโพธิสมภารเป็นโพธิสัตว์วันนั้นแล...”

“...อานิสงส์ในการหอไตรนั้น
เปรียบเทียบได้กับการสร้างสมบารมีของพระพุทธเจ้า สมัยที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์...”

คัมภีร์อานิสงส์หีดหอไตร พระครูปัญญาภิชัย (คาอ้ายภิกษุ) วัดพระหลวง อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๗
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กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัย “หอไตรล้านนา” โดยการสนับสนุนทุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สาเร็จ
ลงได้เพราะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานและบุคคลจานวนมาก เริ่มต้นโดยอาจารย์ชูพินิจ เกษมณี และ
อาจารย์กุลวดี เจริญศรี จากกระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อเริ่มลงมือทางานวิจัยระยะแรกนั้น ผู้วิจัยได้ขอให้ ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ กับ ดร. พิสิฏร์ โคตรสุโพธิ์
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษา จึงขอขอบพระคุณท่านทั้งสองไว้ที่นี้ ภายหลังทางานได้ระยะหนึ่ง ก็
ได้รับความไว้วางใจและได้รับการช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ล้านนาเป็นอย่างดี ทั้งการอานวยความสะดวกในการจัด
ประชุมคณะสงฆ์แต่ละจังหวัด การลงพื้นที่สารวจ การให้สัมภาษณ์ ชี้แนะ และอื่นๆ ผู้วิจัยรู้สึกปลื้มปีติเป็นอย่าง
มาก จึงได้เข้ากราบนมัสการ ขอความอนุเคราะห์นมัสการเชิญเจ้าคณะจังหวัดต่างๆ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประกอบด้วย พระราชจินดานายก วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เจ้าคณะจังหวัดลาปาง, พระเทพสิทธินายก วัดพระสิงห์
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย, พระเทพญาณเวที วัดศรีอุโมงค์คา เจ้าคณะจังหวัดพะเยา, พระราชเขมากร วัดพระ
บาทมิ่งเมือง เจ้าคณะจังหวัดแพร่, พระราชคุณาภรณ์ วัดภูมินทร์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเทพโกศล วัดศรี
โสดา เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ก็เมตตารับเป็นที่ปรึกษาทุกท่าน
การออกสารวจหอไตรในจังหวัดต่างๆ จะสาเร็จลงได้ยาก หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยนักวิจัย
ทั้งการชี้แหล่ง การสืบหาข้อมูล การสัมภาษณ์ เป็นต้น อันประกอบด้วย พระน้อย นรุตตโม วัดปงสนุกเหนือ จ.
ลาปาง, พระครูวิบูลยสรภัญ วัดสูงเม่น จ. แพร่, พระธนพล ธรรมพโล วัดแสงดาว จ. น่าน, พระธรรมสรณ์ วัด
ดอนแก้ว จ.เชียงราย, พระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณสิริ วัดศรีอุโมงค์คา จ.พะเยา, นายลักษมณ์ บุญเรือง หัวหน้า
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ หริ ภุ ญ ไชย, นายสถาพร จั น ทร์ เ ทศ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก คณะพุ ท ธศาสน์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาวเมธินี ผมขาว นักวิจัยประจาศูนย์โบราณคดี
ภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายจิระวงศ์ คงทอง ขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่าน
ที่ได้ร่วมงานกัน
นอกจากนี้ ยังต้องขอบคุณ นางเบญจวรรณ พลประเสริฐ และนายเดช แสนศรี จากพิพิธภัณฑสถาน
แห่ งชาติ หริ ภุญไชย ที่คอยช่ว ยเหลื อในการออกส ารวจพื้นที่จังหวัดล าพูน ร้านแก้ว วรรณา และเครือข่า ย
ลูกหลานเมืองแพร่ ที่อานวยความสะดวกในการสารวจหอไตรที่จังหวัดแพร่ และอาจารย์จานง แม่นยา ในการให้
การอนุเคราะห์เมื่อไปสารวจที่วัดพระหลวง จังหวัดแพร่ ทาให้ได้ค้นพบใบลานอานิสงส์การสร้างหอไตร ซึ่งเป็น
เรื่องราวที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
ขอบพระคุณ นางสาวชลลดา สังวร หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน นายจัตุรพร เทียมทินกฤต
รักษาการผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ ๗ น่าน ที่ช่วยอนุเคราะห์พาหนะในการออกสารวจในพื้นที่จังหวัดน่าน
นางสาวธณิกานต์ วรธรรมนานนท์ ภัณฑารักษ์ชานาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ที่ช่วยออกสารวจ
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หอไตรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลาปาง ทั้งยังช่วยสัมภาษณ์ช่างเสถียร นะวงศ์รักษ์ ที่วัดเกตการาม และเข้า
ร่วมสนทนาทางวิทยุชุมนที่วัดห้วยกาน ขอบคุณนายฤๅษี เทพขาว ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลที่
จังหวัดลาปาง
สุดท้ายผู้ที่ต้องขอขอบคุณในการออกสารวจหอไตร คือ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาปาง และ
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ที่อานวยความสะดวกด้านข้อมูลและการออกภาคสนาม
เมื่อได้ข้อมู ล ครบถ้ว นแล้ ว ในการจัดประชุ มคณะสงฆ์ใ ห้ ช่ว ยคัดเลื อกหอไตรในแต่ล ะจั งหวัด ต้อ ง
ขอบคุณทีมงานหลักที่ช่วยจัดประชุม ได้แก่ นายจตุพร แก้วนิ่ม และนางโสภิต โกลละสุต
ทั้งนี้การคัดเลือกหอไตร ผู้วิจัยต้องขอบพระคุ ณผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่ได้ช่วยตรวจสอบและคัดกรอง
หอไตรที่เลือกจากคณะสงฆ์ให้เหลือตามจานวนที่ผู้วิจัยต้องการ ประกอบด้วย พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า
ธีรสวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม) ผู้อานวยการสานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่, ดร.จุลทัศน์ กิตติบุตร ศิลปินแห่งชาติประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สาขา
ศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ), อ.สืบพงษ์ จรรย์สืบศรี รองคณบดี คณะศิลปกรรมและ
สถาปั ต ยกรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา จั ง หวั ดเชี ย งใหม่ , ดร. เพ็ ญ สุ ภ า สุ ข คตะ
นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์ ภัณฑารักษ์ชานาญงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และนายเสถียร นะ
วงษ์รักษ์ ครูภูมิปัญญารุ่นที่ ๗ ด้านศิลปกรรม (วิจิตรศิลป์) พ.ศ. ๒๕๕๔
ในการจัดประชุมระดับจังหวัดที่จังหวัดลาพูน ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณและขอบพระคุณวิทยากร
ทุกๆ ท่าน ได้แก่ พระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลาพูน และเจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านตอง จังหวัด
ลาพูน, ชุมชนวัดห้วยกาน โดยพระครูสิริสุตาภิรัต วัดห้วยกาน และนางจันทร์เพ็ญ พรรณวัน และนายวิสูตร บัว
ชุม ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานเชียงใหม่
ทั้งต้องขอบพระคุณนางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ เชียงใหม่ ที่สนับสนุนใน
เรื่ อ งการค้น คว้า และเก็บ รวบรวมภาพถ่ ายหอไตรเก่ า ขอบคุณ คุณ สุ วิ ทย์ วัช รเสถีย ร ส าหรั บคาแนะน าใน
กระบวนการทางานด้านการอนุรักษ์ภาพถ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์
ขอบขอบคุณกลุ่มช่างฝีมือล้านนา อันประกอบด้วย นายเสถียร นะวงศ์รักษ์ ที่ได้ช่วยชี้แนะเรื่องเทคนิค
งานปูนปั้นล้านนาและความรู้เรื่องลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าบันหอไตร นางสาวยุพา คาราพิศ นางเพ็ญศรี
จันทร์พลอย และนางสายพิน คาใสใย ช่างแกะสลักไม้ในชุมชนบ้านร้องต้นขาม อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ นายประสิทธิ์ – นางอัมพร สุวรรณตระกูล ช่างลงรักปิดทอง และนายอนุรัตน์ วรธรรมานนท์ จากศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ช่วยอธิบายเรื่องรักและนาพาไปยังแหล่งผลิตเครื่องเขินใน
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ร้านประเทืองเครื่องเขินและอื่น ๆ
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ขอบคุณนายสถาพร จันทร์เทศ สาหรับการแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ขอบพระคุณ
ดร.นงเยาว์ นวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Mr. Michael Medley and Mr.Wilfried
Giessler ผู้ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
ที่ส าคัญที่สุ ด ขอขอบคุณผู้ คนในชุมชนล้ านนา พระสงฆ์ในวัดต่างๆ ช่างฝี มือ ที่เป็นเจ้าของหอไตร
ล้านนาทุกท่าน
นอกจากรายชื่อที่เขียนไว้ในกิตติกรรมประกาศนี้แล้ว ผู้วิจัยคิดว่าคงมีอีกหลายท่าน ที่คอยผลักดันงาน
ชิ้นนี้ให้สาเร็จลงได้ ทั้งผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามจานวนหนึ่งด้วย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยใจจริง

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องหอไตรล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อได้มาซึง่ ระบบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหอพระไตรปิฎก
ในภาคเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย ทั้ ง องค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น มรดกภู มิ ปั ญ ญาที่ จั บ ต้ อ งได้ อาทิ รู ป แบบ
สถาปัตยกรรม การประดับ ตกแต่งทางศิลปกรรม และองค์ความรู้ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ อาทิ
วิธีการก่อสร้าง ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น
กระบวนการวิจัยนี้ จะไปกระตุ้นคณะสงฆ์ล้านนาผู้มีบทบาทโดยตรงต่อการสร้างสรรค์ ดูแลรักษา และ
รื้อถอนทาลายหอไตร ให้มองเห็นความสาคัญของหอไตร และเกิดจิตสานึกที่จะเคลื่อนไหวทากิจกรรมสงวนการ
รักษาหอไตรให้สืบทอดต่อไปในบริบทที่เหมาะสม ท้ายที่สุดเพื่อนาไปสู่การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญา
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ทางวัฒนธรรมของชาติ และนาเสนอองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ต่อไป
ระยะเวลาทางานวิจัย เริ่ม ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวนเงินทุน
สนับสนุน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากจ านวนหอไตรที่ ไ ด้ ศึก ษามีจ านวนมาก ทั้ งการส ารวจเบื้ อ งต้ น พบว่ า แต่ล ะชุ มชนให้
ความสาคัญกับหอไตรของตนเองน้อย และไม่พบว่าหอไตรหลังใดมีความเข้มข้นในการรักษาและฟื้นฟูมาก
พอที่จ ะเลื อกเป็ นกลุ่ มตัวอย่างได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้เริ่ม ต้น กระบวนการทางานด้วยการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันเสียก่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับหอไตรล้านนา แล้วค่อยเริ่มกระบวนการกระตุ้นผู้คนในชุมชน
ให้เห็นคุณค่าและช่วยกันสงวนรักษาหอไตรต่อไป
สาหรับขั้นตอนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันนั้น ผู้วิจัยกับพระสงฆ์ที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแต่ละจังหวัด ได้
ช่วยกันสารวจช่างล้านนา และหอไตรรวมจานวน ๒๒๑ แหล่ง ประกอบด้วยหอไตรในจังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน
ลาปาง แพร่ น่าน เชียงราย และพะเยา ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากค้นไม่พบหอไตรที่แยกออกมาเป็น
สถาปัตยกรรมโดดๆ จากนั้นจึงนาเสนอหอไตรทั้ง ๒๒๑ แหล่งกับคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด รวม ๔๒๐ รูป และมี
บุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาช่วยคัดเลือกพร้อมกับคณะสงฆ์ด้วยอีกจานวน ๔๖ ท่าน รวม
ทั้ ง หมด ๔๖๖ รู ป /ท่ า น หอไตรที่ คั ด เลื อ กแล้ ว จะผ่ า นความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญทางประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประเพณีวัฒนธรรม และช่างพื้นถิ่นในล้านนาอีก รวม ๖ รูป/ท่าน เพื่อให้มาซึ่งตัวแทน
หอไตรที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาได้อย่างแท้จริง มีจานวน ๔๖ หลัง
ทั้ง นี้ พ บว่า หอไตรล้ า นนา มี ค วามหลากหลายสู ง ทั้ งทางอายุก ารสร้า ง รู ป แบบสถาปัต ยกรรมและ
ศิลปกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้อรรถาธิบายหอไตรแต่ละหลังไว้อย่างละเอียด
จากลักษณะสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม เชื่อว่าหอไตรล้านนาถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เฉพาะของ
พระธรรม เฉกเช่ น เจดี ย์ แ ละคัน ธกุฎี (ที่ป ระทั บ ของพระพุ ท ธเจ้ า) ในวิ ห ารที่ ถู กสร้ างขึ้ น เป็ น ที่เ ฉพาะของ
พระพุทธเจ้า และอุโบสถที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เฉพาะของพระสงฆ์ สถานที่เฉพาะเหล่านี้ห้ามมิใ ห้ผู้อื่นเข้าไป
เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด โดยหอไตรล้านนาถูกใช้งานในฐานะที่เคารพบูชามากกว่าใช้งานในลักษณะห้องสมุดอย่าง
ปัจ จุบั น กล่ าวคือ ตัวอาคารหอไตรคือพระธรรมอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธ และพบว่า
อานิสงส์การสร้างหอไตร เทียบเท่าการสร้างสมบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ทีเดียว
โอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะขึ้นไปบนหอไตรได้ เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น ๒ ประเพณี คือ ประเพณี
พิธีตากธรรม เป็นการนาคัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้ในหอไตร ออกมาผึ่งลมหรือตากลม นิยมทากันในช่วงเดือน ๙
เหนือ หรือเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ก่อนเข้าเข้าพรรษา และประเพณีการเทศน์มหาชาติหรือพิธีตั้งธรรมหลวง
เป็นประเพณีการฟังเทศน์ใหญ่ของชุมชน จัดขึ้นในราวเดือนยี่เหนือหรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หลังออก
พรรษา

ฌ

สาหรับขั้นตอนการกระตุ้นจิตสานึกของผู้คนในชุมชนให้ช่วยกันสงวนรักษาหอไตร เริ่มจากการเสนอองค์
ความรู้ใหม่ที่ได้จากวิจัยให้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งสารวจความคิดเห็นการใช้ประโยชน์หอไตรตามที่ปรากฏจริง
ในชุมชนนั้นๆ ทั้งยังได้ทบทวนตรวจสอบองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงไร จากนั้นจึงได้ จัด
เวที เสนอองค์ความรู้ เรื่ องหอไตรจากนั กปราชญ์ในท้องถิ่นของจังหวัดล าพูน พร้อมกันนั้นได้ จัด เวทีอนุ รักษ์
ภาพถ่ายหอไตรทางสื่อสังคมออนไลน์ไปพร้อมกันด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสานึกพระสงฆ์ให้เห็นคุณค่าและ
ช่วยกันอนุรักษ์หอไตร เมื่อคัดเลือกหอไตรได้แล้ว จึงจัดส่งหอไตรที่งดงามเข้าประกวดในโครงการประกวดรางวัล
อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกล้านนา และให้ชุมชนทั้ง ๔ ที่ได้รับรางวัล คือ ชุมชนวัดหลวงขุน
วิน วัดบวกครกใต้ วัดห้วยกาน และวัดช้างรอง ขึ้นรับรางวัลด้วยตนเอง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน
นั้นๆ หลังจากนั้นจึงได้จัดเวทีสุนทรียสนทนาในชุมชนที่ได้รับรางวัล ๑ ชุมชน คือ ชุมชนวัดห้วยกาน เพื่อติดตาม
ผลการดาเนินงานภายหลังได้รับรางวัล และเพื่อขยายความภาคภูมิใจในการรักษาหอไตรไปสู่สังคมภายนอก โดย
การใช้สื่อวิทยุชุมชน สุดท้ายเป็นการวางแผนงานการสงวนรักษาหอไตรร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ในวัดที่ได้รับการ
คัดเลือกหอไตรทั้ง ๔๖ หลังกับผู้วิจัย
กระบวนการทางานวิจัยครั้งนี้ ได้กระตุ้นจิตสานึกผู้คนในชุมชนได้ดี ชุมชนวัดห้วยกานและชุมชนช้างรอง
จังหวัดลาพูน เป็นตัวอย่างของความสาเร็จในกระบวนการวิจัย ที่สามารถเข้าไปกระตุ้นเจ้าอาวาสและผู้คนใน
ชุมชนให้เห็นความสาคัญของหอไตรและช่วยกันอนุรักษ์ได้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้คนทั้งสองชุมชนได้เกิดจิตสานึกที่
จะเคลื่อนไหวทากิจกรรมสงวนการรักษาหอไตรให้สืบทอดต่อไปในบริบทที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยเชื่อ
ว่ามรดกทางวัฒนธรรมหอไตรล้านนาจะยังคงอยู่ในสังคมล้านนา สืบต่อไปอย่างน้อยอีก ๕๐ ปี
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Abstract
Hortrai Lanna (Lanna Scripture Hall) is a research project which consolidated a body of
knowledge and a framework for understanding scripture halls in Northern Thailand, and to
disseminate these in order to promote cultural awareness and preservation. The aim was that
the research process would increase knowledge among the Lanna Thai religious communities
(Sangha), who have the power to creatively maintain or to demolish these scripture halls, so
that they realize their importance and start proper conservation campaigns where necessary.
Ultimately it is hoped to lead to the nomination of the Hortrai Lanna for inclusion on the list,
of national cultural heritage sites and UNESCO’s world heritage list. The research was carried
out from December 2014 to November 2015 at a cost of 500,000 baht.
Hortrai is an integral architectural structure of almost all Thai temples as well as of
Northern Thailand ones, where Lanna culture and architecture is ubiquitous.
The working process had two parts: firstly a collaborative learning process about the
Hortrai Lanna, and secondly awareness-raising among people in religious communities about
the need and methods for conserving Hortrai. For the process of collaborative learning, the
researcher, teamed up with research assistants in each of the Lanna provinces: Chiang Mai,
Lamphun, Lampang, Phayao, Phrae, Nan, and Chiang Rai (but not Mae Hong Son because it
has no individual Hortrai scripture buildings). – They studied 221 scripture halls and made
presentations about them to the religious communities: 466 monks and other officials. After
that, these people-together with six experts in Arts history, Architecture, Arts and Lanna
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culture – selected 46 of the Hortrais. as representative of the real Lanna identity. These 46
are varied in age and style of arts and architecture: qualities which the researcher had
explained in detail.
The main knowledge gained in this first stage of the process is as follows. Firstly, from
their architectural and artistic characteristics, it is believed that Hortrai Lanna are built
especially to house the Dhamma scriptures, in the same way as Chedi and Kantha Kuti are
built specifically for the Buddha and the Ubosotha is built for the Sangha. These monumental
buildings are special areas dedicated to Buddha, Dhamma and Sangkha. Secondly, a Hortrai
Lanna is built in order to be a monumental building for worship rather than to be a functional
library as it is often treated in the present day. This implies that the Hortrai building represents
the Buddha and Buddhism. Thirdly, the ceremonial occasions of using the Hortrai for
Buddhists are the air-drying of the scriptures and the sermon on the last great incarnation of
the Buddha. In the tradition of the air-drying of the scriptures the scriptures are brought from
the Hortrai. The ceremony takes place in the 9th month in the Lanna calendar, in June or July,
before the Buddhist Lent. The sermon on the story of the last great incarnation of the Buddha
is one of the biggest sermons of the Buddhist tradition. It takes place in the first month of the
Lanna calendar or on November after the Lent. The fourth main finding of the research is that
the merit which accrues for building a Hortrai is as much as the Parami merit accumulation of
a Bodhisattava.
As for the awareness-raising of locals to conserve Hortrai, it started with the
introduction of the new knowledge gained from the research. This was accompanied by a
survey of opinions about Hortrai utilization as it really is in each community: a step which
validates the new knowledge and adds to it. After that, a conference was scheduled to take
place in Lamphun to discuss this learning on Hortrai Lanna among local scholars. Also, a
collection of photographs of Hortrai Lanna has been put online in order to spur public
participation and encourage monks to realize the value of Hortrai Lanna and conserve them.
Finally, when Hortrais were selected, they were submitted to the Cultural and Architectural
contest of the Lanna Architect Society. The award winning communities, those of Wat Luangkhun-win, Wat Buak-krok-tai, Wat Huay-karn, and Wat Chang-rong, proudly received awards.
After that a pleasurable talk was held in one of the award-winning communities. Wat Huaykarn, in order to follow up the activity of the community after the award was presented and
to communicate the pride in Hortrai Lanna to the public by community radio. Finally, a plan
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of Hortrai conservation was drawn up by the researcher together with all the monks from the
46 Wats which have the outstanding Hortrai.
It is envisaged that the working process could well stimulate the awareness of localsto conserve Hortrai. The Wat Huay-karn and Wat Chang - rong communities are good
examples of the success of the research in encouraging the abbot and lay people alike in this.
The researcher believes that these monuments of Lanna cultural heritage could last in Lanna
culture at least 50 years to come.
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๑๘๖

๔.๑.๒ การอภิปรายตารางจาแนกลักษณะศิลปกรรม

๑๘๙

๕. หอไตรอันเป็นเอกลักษณ์ล้านนา (๔๖ หลัง)
๕.๑ กระบวนการได้มาซึ่งตัวแทนหอไตรทั้ง ๔๖ หลัง

๒๑๕
๒๑๕

ฒ

๕.๑.๑ หอไตรที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์

๒๑๖

๕.๑.๒ หอไตรที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้เชี่ยวชาญ

๒๒๘

๕.๒ รายละเอียดของหอไตรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนหอไตรล้านนาแต่ละหลัง

๒๓๕

๕.๒.๑ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๑๕ หลัง

๒๓๕

๕.๒.๑.๑ วัดพระสิงห์

๒๓๕

๕.๒.๑.๒ วัดหลวงขุนวิน

๒๔๗

๕.๒.๑.๓ วัดเชียงมั่น

๒๕๒

๕.๒.๑.๔ วัดดวงดี

๒๖๐

๕.๒.๑.๕ วัดมหาวัน

๒๖๕

๕.๒.๑.๖ วัดช่างฆ้อง

๒๖๙

๕.๒.๑.๗ วัดแสนฝาง (หลังเดิม)

๒๗๔

๕.๒.๑.๘ วัดพระนอนขอนม่วง

๒๗๖

๕.๒.๑.๙ วัดเกตการาม

๒๘๑

๕.๒.๑.๑๐ วัดหมื่นล้าน

๒๘๕

๕.๒.๑.๑๑ วัดบวกครกใต้

๒๙๐

๕.๒.๑.๑๒ วัดขุนคงหลวง

๒๙๕

๕.๒.๑.๑๓ วัดสันป่าเลียง

๒๙๙

๕.๒.๑.๑๔ วัดศรีสุพรรณ

๓๐๕

๕.๒.๑.๑๕ วัดอู่ทรายคา (ดอกคา)

๓๐๙

๕.๒.๒ จังหวัดลาพูน จานวน ๑๐ หลัง

๓๑๓

๕.๒.๒.๑ วัดประตูป่า

๓๑๓

๕.๒.๒.๒ วัดพระธาตุหริภุญชัย

๓๑๘

๕.๒.๒.๓ วัดป่าป๋วย

๓๒๔

ณ

๕.๒.๒.๔ วัดป่าเหียง (กองงาม)

๓๒๘

๕.๒.๒.๕ วัดหมูเปิ้ง

๓๓๒

๕.๒.๒.๖ วัดป่าซางงาม

๓๓๖

๕.๒.๒.๗ วัดสันกาแพง

๓๔๐

๕.๒.๒.๘ วัดดงฤๅษี

๓๔๔

๕.๒.๒.๙ วัดช้างรอง

๓๔๘

๕.๒.๒.๑๐ วัดห้วยกาน

๓๕๒

๕.๒.๓ จังหวัดลาปาง จานวน ๕ หลัง

๓๕๖

๕.๒.๓.๑ วัดพระธาตุลาปางหลวง

๓๕๖

๕.๒.๓.๒ วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน (เสลารัตนปัพพตาราม)

๓๖๑

๕.๒.๓.๓ วัดบ้านเอื้อม

๓๖๕

๕.๒.๓.๔ วัดศรีบุญโยง

๓๖๙

๕.๒.๓.๕ วัดพระเจ้าทันใจ

๓๗๓

๕.๒.๔ จังหวัดเชียงราย จานวน ๓ หลัง

๓๗๗

๕.๒.๔.๑ วัดครึ่งใต้

๓๗๗

๕.๒.๔.๒ วัดดอนแก้ว

๓๘๑

๕.๒.๔.๓ วัดกาสา

๓๘๔

๕.๒.๕ จังหวัดแพร่ จานวน ๕ หลัง

๓๘๘

๕.๒.๕.๑ วัดพระนอน

๓๘๘

๕.๒.๕.๒ วัดชัยมงคล

๓๙๒

๕.๒.๕.๓ วัดพระบาทมิ่งเมือง

๓๙๗

๕.๒.๕.๔ วัดหลวง

๔๐๑

๕.๒.๕.๕ วัดศรีดอนคา

๔๐๕

ด

๕.๒.๖ จังหวัดน่าน จานวน ๕ หลัง

๔๐๙

๕.๒.๖.๑ วัดนาเตา

๔๐๙

๕.๒.๖.๒ วัดนาปัง

๔๑๓

๕.๒.๖.๓ วัดพระเกิด

๔๑๗

๕.๒.๖.๔ วัดหัวข่วง

๔๒๑

๕.๒.๖.๕ วัดดอนไชยพระบาท (หลังเดิม)

๔๒๕

๕.๒.๗ จังหวัดพะเยา จานวน ๓ หลัง

๔๒๙

๕.๒.๗.๑ วัดแม่นาเรือ

๔๒๙

๕.๒.๗.๒ วัดศรีโคมคา

๔๓๓

๖.๒.๗.๓ วัดหลวง

๔๓๘

๕.๓ การวิเคราะห์หอไตรที่ได้รับการคัดเลือก (๔๖ หลัง)

๔๔๑

๕.๓.๑ ความหลากหลายทางอายุการก่อสร้าง

๔๔๑

๕.๓.๒ ความหลากหลายทางสถาปัตยกรรม

๔๔๑

๕.๓.๓ ศิลปกรรม

๔๔๔

๖. ช่างและงานช่างท้องถิ่นล้านนา

๔๔๖

๖.๑ กระบวนการสร้างหอไตร

๔๔๖

๖.๑.๑ งานสถาปัตยกรรม

๔๔๖

๖.๑.๒ งานศิลปกรรม

๔๔๗

๖.๒ เครื่องมือช่าง

๔๘๔

๖.๓ ข้อมูลช่างล้านนา

๔๘๘

ต

๖.๔ ผู้เก็บข้อมูลหอไตร
๗. กระบวนการจัดการหอไตรล้านนา

๔๙๖
๕๐๐

๗.๑ การจัดการองค์ความรู้

๕๐๐

๗.๒ การจัดการของแหล่งผลิต

๕๐๙

๗.๓ การถ่ายทอดและการสืบทอด

๕๑๓

๘. คุณค่าของหอไตรล้านนา

๕๑๘

๘.๑ คุณค่าทางประวัติศาสตร์

๕๑๘

๘.๒ คุณค่าด้านการสืบทอด

๕๒๓

๘.๓ คุณค่าทางศิลปสถาปัตกรรม

๕๒๔

๘.๔ คุณค่าด้านคติความเชื่อ

๕๒๘

๘.๕ คุณค่าด้านขนบธรรมเนียมประเพณี

๕๓๓

๘.๖ คุณค่าด้านงานช่างฝีมือท้องถิ่น

๕๓๕

๙. ปัจจัยคุกคาม

๕๓๘

๙.๑ สภาพหอไตรล้านนาในปัจจุบัน

๕๓๘

๙.๒ ปัจจัยคุกคาม

๕๕๐

๙.๒.๑. ปัจจัยคุกคาม ที่มีผลต่อความอยู่รอดของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๕๕๐

๙.๒.๒ ปัจจัยคุกคาม ที่มีผลต่อการสืบทอดของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๕๕๓

๙.๒.๓ ปัจจัยคุกคาม ที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากร
และองค์ประกอบที่จับต้องได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๕๕๔
๑๐. การสงวนรักษา

๕๕๖

๑๐.๑ การสงวนรักษาที่ผ่านมา

๕๕๖

๑๐.๒ การดาเนินงานของผู้วิจัยกับชุมชนในการสงวนรักษา

๕๖๐

ถ

๑๐.๓ แผนงานในการสงวนรักษา

๑๑. ข้อเสนอให้หอไตรเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๕๖๐

๕๖๔

๑๑.๑ เหตุผล

๕๖๔

๑๑.๒ แนวทางการส่งเสริมให้หอไตรเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๕๖๙

๑๑.๓ ที่ตั้ง

๕๗๒

ส่วนที่ ๒ กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
๑. ขั้นตอนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้หอไตร

๕๘๑
๕๘๖

๑.๑ กระบวนการคัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัยแต่ละจังหวัด

๕๘๖

๑.๒ กระบวนการลงพื้นที่สารวจข้อมูลหอไตร

๕๘๘

๑.๓ กระบวนการคัดเลือกหอไตรโดยคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด

๕๙๔

๑.๔ กระบวนการคัดเลือกหอไตรโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

๖๐๐

๒. ขั้นตอนการกระตุ้นจิตสานึกของคนในชุมชน

๖๐๓

๒.๑ การเสนอองค์ความรู้จากการวิจัย และการสารวจความความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์หอไตร
๖๐๓
๒.๒ การจัดระดับจังหวัด “การเสนอองค์ความรู้เรื่องหอไตรจากนักปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัด
ลาพูน”
๖๐๕
๒.๓ การจัดเวทีระดับภาค “การส่งหอไตรเข้าประกวดโครงการประกวดรางวัลอนุรักษ์
ศิลปสถาปัตยรรม โดยกลุ่มสถาปนิกล้านนา”
๖๑๓
๒.๔ การจัดเวทีร่วมอนุรักษ์ภาพถ่ายหอไตรโดยสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

๖๒๑

๒.๕ เวทีสุนทรียสนทนาโดยสือ่ วิทยุชุมชน

๖๓๙

๒.๖ การร่วมกันวางแผนงานในการสงวนรักษาหอไตรร่วมกันระหว่างชุมชนกับผู้วิจัย

๖๔๔

ท

บรรณานุกรม

๖๔๔

ภาคผนวก

๖๖๒

๑. หลักฐานการมีอยู่ของหอไตรล้านนาในประวัติศาสตร์

๖๖๓

๑.๑ ศิลาจารึกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหอไตร (เรียงตามลาดับ พ.ศ.)

๖๐๓

๑.๒ เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง-บูรณะหอไตร

๖๗๖

๑.๒.๑ หนังสือสัญญาในการบูรณะหอไตรวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๔๗๑ พบในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
๖๗๖
๑.๒.๒ เอกสารทางศาสนา ได้แก่ ตานานมูลศาสนา และชินกาลมาลีปกรณ์

๖๗๘

๑.๒.๓ ราชกิจจานุเบกษา

๖๘๓

๒. ใบแสดงความยินยอมให้บันทึกข้อมูลภูมิปัญญา

๗๐๗

๓. รายชื่อเครือข่ายการจัดกิจกรรมหอไตรล้านนา

๗๕๕

๔. แบบบันทึกข้อมูลรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (หอไตรล้านนา)

๗๕๗

๕. หนังสือเชิญเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัด

๗๙๓

๖. กาหนดการประชุมคณะสงฆ์

๘๐๑

๖.๑ กาหนดการการประชุมคณะสงฆ์แต่ละจังหวัด

๘๐๑

๖.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงนาม

๘๐๒

๗. แบบบันทึกข้อมูล

๘๑๗

๗.๑ แบบบันทึกข้อมูลสารวจหอไตรล้านนา

๘๑๗

๗.๒ แบบบันทึกข้อมูลสารวจช่าง

๘๒๐

๗.๓ แบบสอบถาม เพื่อช่วยกันอนุรักษ์หอไตรล้านนา

๘๒๑

๘. ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล

๘๒๕

๙. อักขราภิธานศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยภาคผนวก

๘๒๘

ธ

๑๐. คัมภีร์อานิสงส์หีดหอไตร วัดพระหลวง อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

๘๓๓

๑๑. ประวัติและผลงานผู้วิจัย

๘๔๙

น

ส่วนที่ ๑ เนื้อหา

1

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักกำรและเหตุผล
สืบเนื่องจากพุทธพจน์ที่กล่าวถึงความสาคัญของพระธรรม ในฐานะองค์พระศาสดาภายหลังจากที่องค์
สัมมาสัมพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ดังว่า “...โย โว อานนฺท ธมโม จ วินโย จ มยา เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว
มมจฺจเยน สตฺถา...” แปลโดย พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ในพุทธประวัติสาหรับยุวชน (๒๕๒๕, หน้า
๒๕) ว่า “ดูก่อนอานนท์ อาจจะมีภิกษุบางรูปคิดไปว่า เราจักไม่ได้ฟังโอวาทของพระศาสดาอีกต่อไปแล้วดังนี้
ภิกษุเหล่านั้ นไม่ควรเห็นอย่างนั้ นเลย ธรรมและวินัยเหล่าใดที่เราได้แสดงไว้ บัญญัติไว้ เพื่ อภิกษุทั้งหลาย
ประพฤติ ปฏิบัติในกาลนี้ ธรรมะและวินัยเหล่านั้นเอง จักอยู่เป็นองค์ศาสดาของภิกษุทั้งหลาย...”
พุทธพจน์ ข้างต้น นามาซึ่งการให้ ความเคารพอย่างสูงสุ ดในพระธรรมคาสอนของชาวพุทธ ก่อเกิด
ประเพณี ส าคัญ หลายอย่ าง ประเพณี อย่ างหนึ่งที่ยังสื บเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน คือ ประเพณี การสร้าง
พระไตรปิฎก และที่เก็บพระไตรปิฎก ซึ่งหมายถึงทั้งหีบใส่พระธรรมและหอพระไตรปิฎกเป็นทาน ถวายไว้กับ
บวรพุทธศาสนา
ดังถ้อยคาที่ถูกจารไว้ในใบลาน อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน ของวัดทุงยู จังหวัดเชียงใหม่ ระบุถึง
ผลบุญของผู้ที่สร้างหอพระไตรปิฎกว่า จะได้ปราสาทที่ประดับด้วยรัตนชาติ เป็นต้น
ทั้งนี้เมื่อสารวจหลักฐานทางเอกสารประเภทศิลาจารึกแล้ว พบว่า ประเพณีการสร้างพระไตรปิฎกและ
หอพระไตรปิฎกของชาวล้านนานั้น มีมาตั้งแต่สมัยหริภุญไชยเป็นอย่างช้า หลักฐานนี้ปรากฏในจารึกพระ
เจ้าสววาธิสิ ทธิ (วัดดอนแก้ว ) จารึกหลักนี้เป็นอักษรมอญโบราณ นักอักษรศาสตร์สันนิษฐานจากรูปแบบ
ตัวอักษรว่า น่าจะถูกประดิษฐ์ขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ เป็นจารึกที่มีอายุเก่าแก่หลักหนึ่งในล้านนาที่
กล่าวถึงประเพณีนิยมสร้างพระไตรปิฎกของกษัตริย์ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันจารึกหลักนี้จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลาพูน
ความในจารึกตอนหนึ่ ง ได้ ร ะบุ เรื่ องราวแห่ ง กิริยาบุญแห่ งองค์พระราชาหริ ภุญไชย เมื่อพระองค์
พระชนมายุได้ ๓๑ พรรษาว่า ทรงสร้างกุฏิ เสนาสนะ ตลอดถึงให้จารพระไตรปิฎกไว้กับพระพุทธศาสนา (กรม
ศิลปากร, ๒๕๓๒, หน้า ๑๑ – ๑๔)
กระนั้ น ก็ตาม เรายั ง ได้ค้น พบศิล าจารึกอีกหลั กหนึ่ง ที่กล่ าวถึงการสร้างหอไตรของกษัตริย์เมือง
เชีย งใหม่ ด้ว ย เป็น จารึกที่มีอายุ อยู่ ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ในขณะที่พระพุทธศาสนากาลังเจริญรุ่งเรืองใน
ล้านนา คือ จารึกวัดพระธาตุหริภุญชัย ทีจ่ ารขึ้นใน พ.ศ. ๒๐๕๓
เนื้อความในจารึกทาให้เราทราบถึงกิริยาบุญของพญาเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ และพระราชมารดา
ที่ทรงสร้างหอไตรในวัดพระธาตุหริภุญชัย รวมถึงทรงสร้างพระไตรปิฎกและพระพุทธรูปทองคาประดิษฐานไว้
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ในหอไตร และทรงให้ภาษีนาปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เบี้ย เป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ดูแลหอไตร และพนักงานคนอื่นๆ
ทั้งได้ถวายข้าคน ๑๒ ครอบครัวเพื่อปฏิบัติรักษาหอไตร และพระไตรปิฎก โดยห้ามใช้คนเหล่านี้ ไปทางานอื่น
นอกจากดูแลรักษาหอไตร (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๙-๑๓๔)
นอกจากจารึกทั้งสองหลักจะแสดงประวัติศาสตร์การสร้างหอไตรในล้านนาแล้ว ยังได้ สะท้อนให้เห็น
ธรรมเนียมโบราณเกี่ยวกับการปฏิบัติรักษาพระไตรปิฎก ที่ต้องเก็บรักษาไว้ในหอไตรเป็นอย่างดี ทั้งต้องมีผู้ดูแล
ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะได้รับสิทธิพิเศษ คือไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานที่ อื่น ทั้งยังได้รับค่าตอบแทนเป็นจานวน
มาก ด้วยเพราะเป็นงานที่พิเศษจริงๆ
หอพระไตรปิฎกจึงเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ใช้เกี่ยวโยงความเชื่อของผู้คนล้านนาเข้ากับพุทธศาสนา
ในฐานะการเป็นแหล่งสะสมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและบรรพชน ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสทางสังคมให้
ชาวล้านนายกสถานะตนเองจากข้าทาสของรัฐเป็นข้าทาสของพระพุทธศาสนา ที่ได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐโบราณ
ล้านนา ด้วยเหตุดังกล่าวนี้การสร้างหอไตรจึงเป็นงานที่ผู้สร้างใช้ ความประณีต ในการสร้าง และกระทาด้วย
ความเคารพอย่างสูงสุด
ทั้งนี้ เมื่อพิจ ารณาหอไตรที่ส ร้ างขึ้นในล้ านนาแล้ว พบว่ามีความโดดเด่นด้ว ยอัตลั กษณ์เฉพาะตน
แตกต่างจากหอไตรในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เป็นภูมิปัญญาฝีมือเชิงช่างท้องถิ่น ซึ่งถ่ายทอดสืบต่อกันจาก
บรรพบุรุษ และเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวล้านนากับสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งยังมี
ความหลากหลายสูงในด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
ในด้านสถาปัตยกรรม มีทั้งหอไตรที่สร้างด้วยไม้ ตั้งอยู่บนพื้นดิน อาทิ หอไตรวัดประตูป่า จังหวัด
ลาพูน หรือตั้งอยู่กลางน้า อาทิ หอไตรวัดบ้านก้อง หอไตรวัดป่าเหียง จังหวัดลาพูน เป็นต้น ที่เป็นอาคารครึ่ง
ตึกครึ่งไม้ก็มี อาทิ หอไตรวัดพระธาตุลาปางหลวง จังหวัดลาปาง หรือหอไตรวัดบ้านหลุก จังหวัดลาพูน เป็น
ต้น ที่สร้างเป็นตึกอย่างเดียวก็มี อาทิ หอไตรวัดเมืองขอน จังหวัดเชียงใหม่ หรือหอไตรวัดกอสะเลียม จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น โดยหอไตรล้านนาได้รับการยอมรับว่ามีเอกลักษณ์เป็นต้นแบบให้กับหอไตรรุ่นหลัง คือ หอ
ไตรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ และหอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลาพูน เป็นต้น
ในด้านศิลปกรรม มีทั้ง งานปูนปั้น งานไม้แกะสลัก งานลงรักปิดทอง บางครั้งก็มีการประดับกระจก
ร่วมด้วย อาทิ หอไตรวัดหมูเปิ้ง จังหวัดลาพูน และมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นงานจิตรกรรม อาทิ หอไตรวัดหนอง
เงือก จังหวัดลาพูน ที่ด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและรามเกียรติ์ หรือฝาผนังภายนอกหอไตรวัดชัยมงคล
จังหวัดแพร่ เป็นต้น งานศิลปกรรมเหล่านี้ ต่างล้วนสะท้อนฝีมืออันเจนจัดของช่างล้านนาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
ทว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมต่างออกไปจากอดีต ผู้คนมีความเร่ง
รีบ และใช้ชีวิตโดยมีระบบเศรษฐกิจเป็นตัวกระตุ้น มากกว่าการใช้ความศรัทธาเป็นตัวผลักดัน ทั้งปัจจุบันยัง
เกิดความเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ผู้คนให้ความสาคัญกับตัวบุคคลมากกว่าพระธรรม สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยทาให้ผู้คนในสังคมสมัยใหม่พากันละเลย ทอดทิ้ง หลงลืมในความสาคัญของพระธรรม
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หรือพระไตรปิฎกได้ง่ายกว่าผู้คนในอดีต หอไตรซึ่งเคยเป็นพื้นที่ สาคัญในการเก็บพระไตรปิฎกในอดีต ก็เลย
ปล่อยปละละเลย ขาดการดูแลรักษาที่ดี หลายวัดได้แปรสภาพหอไตรเป็นห้องเก็บของ บางวัดที่ไม่มีทุนก็
ปล่อยให้หอไตรอันทรงคุณค่าผุพังไปเองตามกาลเวลาเอง ไม่รื้อแต่ ก็ไม่มีเงินซ่อม บางวัดที่รื้อก็สร้างสิ่งก่อสร้าง
ใหม่ที่สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบันมากกว่า ทั้งหมดล้วนก่อความเสียหายให้กับมรดกทางวัฒนธรรมหอ
ไตรอย่างมาก
ทั้งนี้แม้ว่าคุณค่าในด้านหน้าที่การใช้งานของหอไตรจะเลือนหายบ้างแล้วในห้วงพุทธศตวรรษที่ ๒๖ นี้
ทว่าคุณค่าทางฝีมือเชิงช่างในงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมโบราณ ก็ยังคงปรากฏเป็นประจักษ์พยานถึง
ความเจนจัดในฝีมืองานศิลป์ล้านนาที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธศาสนาอยู่
ดัง นั้ น การเก็บ ข้ อ มูล หอไตรล้ า นนาในครั้ ง นี้ จึง นั บ เป็น ความพยายามที่ จั กรั ก ษาไว้ ซึ่ ง มรดกอั น
ทรงคุณค่าของชาวล้านนา ก่อนที่สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมโบราณเหล่านี้จะผุกร่อนพังลงไปตามธรรมชาติ
และ/หรือ ถูกทาลาย รื้อถอน ย้าย ขายไปอย่างไม่รู้คุณค่า นอกจากนี้ในการทางานจะเป็นการทางานภายใต้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวล้านนาให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ข้อมูลสาคัญของหอไตรล้านนา พร้อมกับได้
สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในการรับรู้ถึงคุณค่าหอไตรที่ชาวล้านนามีอยู่ด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อได้มีระบบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม การคงอยู่ของ
หน้าที่การใช้งานของหอไตรในปัจจุบัน
๑.๒.๒ เพื่อว่ากระบวนการทางานจะสามารถกระตุ้นชุมชน คือ พระภิกษุสงฆ์ อันเป็นผู้มีบทบาท
หน้าที่โดยตรงต่อการสร้างสรรค์ ดูแลรักษา และรื้อถอนทาลายหอไตร ให้เห็นความสาคัญของหอไตร และให้
เกิดจิตสานึกที่จะเคลื่อนไหว ทากิจกรรมสงวนการรักษาหอไตรให้สืบทอดต่อไปในบริบทที่เหมาะสมต่อไปใน
อนาคต
๑.๒.๓ เพื่อนาไปสู่การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และนาเสนอ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคี Convention for
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ในอนาคต
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๑.๓ ขอบเขตในกำรดำเนินโครงกำร
๑.๓.๑ พื้นที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน และพะเยา
๑.๓.๒ ประชากร ได้แก่ หอไตรใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒๒๑ แหล่ง
๑.๓.๓ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หอไตรที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด และผ่านความ
เห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ศิลปะ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม งานช่าง ประเพณีวัฒนธรรมแล้ว
โดยแต่ ล ะจั ง หวั ด ต้ อ งมี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องหอไตรที่ ส ารวจ และมี ค วามโดดเด่ น ทางด้ า น
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ/หรือมีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน คิดเป็นจานวน ๔๖ แหล่ง

๑.๔ สถำนภำพองค์ควำมรู้/ งำนวิจัย/ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๑ งานวิจัยหอไตรล้านนา
พบว่ า มี การศึ กษาเรื่ องนี้ ม าก่ อน พ.ศ. ๒๕๑๐ ส่ ว นใหญ่ เป็น การศึ กษาหอไตรที่ ส าคัญ ในจัง หวั ด
เชียงใหม่ ลาพูน และน่าน มีส่วนน้อยที่ศึกษาหอไตรในจังหวัดลาปาง แพร่ และไม่ปรากฏการศึกษาในจังหวัด
พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอนเลย ทั้งนี้สามารถจาแนกงานวิจัยได้ ๒ กลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่
ก. เน้นศึกษำในเชิงประวัติศำสตร์ศิลปะ และโบรำณคดี
ได้แก่ การศึกษาภาพรวมของหอไตรล้านนา คติความเชื่อและรูปแบบโดยทั่วไป มุ่งเน้นการศึกษา
หลักฐานจากจารึกและเอกสารทางประวัติศาสตร์เป็นหลัก ประกอบกับการศึกษารูปแบบและลวดลายประดับ
หอไตรอย่ า งคร่ า วๆ เพื่ อ การจั ด แบ่ ง ประเภทและการก าหนดอายุ อาทิ หม่ อ มเจ้ า สุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล ใน
“สถาปัตยกรรมล้านนาไทย” (เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีลานนาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๑๐, หน้า ๑๓-๑๕) บุปผา เจริญทรัพย์ ในสาระนิพนธ์ระดับปริญญา
ตรี ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (๒๕๑๓) หรือ สถาพร อรุณวิลาส ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
โท สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี (๒๕๓๔) เป็นต้น
ข. เน้นศึกษำรูปแบบทำงสถำปัตยกรรมหอไตร
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อาทิ ประวุฒิ แย้มยลงาม ในหอไตร (หอธรรมเชียงใหม่) การศึกษาเฉพาะเรื่อง สาขาศิลปะไทย คณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๓๒) อัมพร มาลัย ในการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมหอไตรล้านนา
การศึ ก ษาวิ ช าระเบี ย บวิ จั ย ทางสถาปั ต ยกรรม สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม ภาควิ ช าศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลั ยศิลปากร (๒๕๓๖) ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ ในการศึกษา
ลวดลายปิดทองประดับตกแต่งหอธรรมในเขตเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาเฉพาะเรื่อง สาขาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๓๘)
อดุลย์ เป็งกาสิทธิ์ ในการศึกษารูปแบบหอไตรในวัฒนธรรมล้านนา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (๒๕๔๒) วัชรินภรณ์ สุน
ธการ ในหอธรรมในเขตอาเภอเมือง อาเภอป่าซาง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน การศึกษาเฉพาะเรื่อง สาขา
ศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๓) จิราวรรณ ชมชวน ในหอธรรมเขตอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาเฉพาะเรื่องสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๕)
นวพล จักรเกษตร ในหอธรรมในเขตกาแพงเมือง จังหวัดลาพูน การศึกษาเฉพาะเรื่อง สาขาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๗) เกรียงไกร ใจคา ในการศึกษาลวดลายหน้าบันหอธรรมใน
กาแพงเมืองเชียงใหม่ การศึกษาเฉพาะเรื่อง สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๘)
และศักดิ์ชัย สายสิงห์ ในเมืองลาพูนจากหลักฐานโบราณคดี ศิลปะ และเอกสารประวัติศาสตร์ (๒๕๕๒)
น. ณ ปากน้า ในศิลปะเชียงใหม่ ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ปีที่ ๑๑ ฉ. ๓ ก.ค.-ก.ย. (๒๕๒๘)
ศึกษาหอไตรวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา ในวัดพระสิงห์ ศูนย์กลางพุทธศาสนาแห่งหนึ่งใน
ล้านนา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (๒๕๓๓) เหมันต์ สุนทร ในการศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะสถาปัตยกรรมและรูปแบบศิลปกรรมหอธรรมวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ กับหอธรรมวัด
พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลาพูน การศึกษาเฉพาะเรื่องสาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๒๕๔๘) และอธิการ แปน้อย ในหอธรรมวัดหมูเปิ้ง การศึกษาเฉพาะเรื่อง สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๘)

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรวิจัยหอไตรที่ผ่ำนมำ
บุบผา เจริญทรัพย์ เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “หอไตร” เป็นส่วนประกอบการศึกษาตามระเบียบปริญญา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (๒๕๑๓) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ลักษณะ
ของหอไตรขึ้นอยู่กับ ฐานะของผู้สร้าง สภาพ สิ่งแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ ที่วัดนั้นตั้งอยู่ และความนิยมใน
รูปแบบของแต่ละท้องถิ่น
ลักษณะหอไตรที่นิยมสร้างกันตามวัสดุที่ก่อสร้างได้ ๓ ประเภท คือ เป็นเรือนไม้ทั้งหลังชั้นเดียว (มัก
สร้างกลางสระ) เรือนครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น (คือก่ออิฐถือปูนชั้นล่าง และชั้นบนเป็นเรือนไม้) อีกชนิดก็เป็นตึกทั้ง
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หลัง ชนิดนี้ มีทั้งอาคาร ๒ ชั้น หรือหลายชั้น และอาคารชั้นเดียว แต่ลักษณะรวม ๆ ของหอไตรทั้ง ๓ ชนิด
ส่วนมากจะเป็นเรือนทรงไทย ขนาดของหอไตรจะมีขนาดเล็กกว่าโบสถ์ และวิหาร อาจจะใหญ่หรือเท่า ๆ กับ
กุฏิสงฆ์ (ที่อยู่รูปเดียว) ก็ได้ แต่มักจะได้รับการตกแต่งประณีตมากกว่ากุฏิสงฆ์เป็ นอันมาก มักจะมี ๒ หรือ ๓
ห้อง มีห้องหนึ่งซึ่งเป็นฝาทึบ ส่วนอีก ๑ หรือ ๒ ส่วน เปิดโล่ง หรืออาจจะมีฝาระเบียงเตี้ย ๆ กั้น ห้องที่มีฝาปิด
ทั้งสี่ด้านนั้น จะสร้างยกพื้นสูงกว่าห้องที่เปิดโล่ง และตัวห้องก็มักจะนิยมสร้างให้ชิดในทางทิศใดทิศหนึ่ง หรือ
อาจจะอยู่ตรงกลาง แล้วมีห้องโล่งขนาบอยู่ ๒ ข้าง หรือมีระเบียง หรือชานล้อมรอบ มีหอไตรอีกประเภทหนึ่ง
ที่มีขนาดไม่แน่นอน และรูปทรงก็ไม่เป็นธรรมดา เพราะเป็นเรือนเดิมของพระมหากษัตริย์ หรือเรือนที่สร้างขึ้น
เพื่อใช้งานอย่างอื่นมาก่อน
การประดับตกแต่ง บานประตูบานหน้าต่างด้านใน ที่นิยมมากที่สุดก็คือทาเป็นลายปิดทองลายฉลุ ที่
เป็นภาพจิตรกรรม หรือตกแต่งด้วยไม้แกะสลักปิดทองก็ มี นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งฝาผนังหอไตรด้วยการ
เขียนภาพจิตรกรรม และมีการแกะสลักไม้ปิดทองตกแต่งตัวฝาหอไตรเหมือนกัน
หอไตรที่ก่ออิฐถือปูน แบบพิเศษ ก็มีทาเป็นมณฑป เช่นหอไตรวัดพระแก้ว ที่เรียกว่าพระมณฑป ทา
เป็นอาคารทรงมณฑปหลังคา ๗ ชั้น เสาหานล้อมรอบตัวหอไตรประดับกระจกเป็นมณฑปยอดมงกุฎ เช่น วัด
โพธิ์ ทาเป็นมณฑป ย่อมุมเป็นมุขสี่ด้าน หลังคาเป็นมงกุฎ ๓ ชั้น ประดับหลังคามงกุฎด้วยกระเบื้องเคลือบสี
ต่าง ๆ เป็นลวดลายดอกไม้ และเป็นลายพวงอุบะห้อยลงมา ประดับตามมุมเสา หอไตรที่วัดราชประดิษฐ์เทพ
เป็นปราสาทยอดปรางค์ มีลายปูนปั้นประดับส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ฐาน ตัวอาคาร หน้าบัน จนถึงยอด

สถาพร อรุณวิลาส เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบหอไตรในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย” วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
(๒๕๓๔) มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบคติการสร้างและลวดลายศิลปะ ที่ใช้ในการประดับตกแต่งหอไตรใน
ภาคเหนื อ ตนบนของประเทศไทย โดยอาศั ยวิธี การศึกษาค้นคว้าจากข้อ มูล เอกสารประเภทต่า ง ๆ และ
การศึกษาทางกายภาพ เป็นข้อมูลสนาม หอไตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สาคัญยิ่ งของชาติ ๗
แห่ง นามาศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห์กับหอไตรสาคัญอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อหาข้อมูลสรุปผล
สุดท้าย
ผลจากการศึกษา สรุปได้ว่าหอไตรมี ๓ ประเภทใหญ่ คือ
หอไตรที่มีรูปแบบที่เป็นหอสูง เป็นหอไตรที่ได้รับความนิยมในการก่อสร้างมากที่สุด หอไตรที่มี อายุ
เก่าแก่ที่สุดมีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ส่วนมากมีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะนิยมปลูกสร้างด้วย
เรือนไม้ทั้งหลัง กับการปลูกสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้ พร้อมทั้งการประดับตกแต่งหอไตรให้มีความสวยงามเหมาะสม
กับสภาพท้องถิ่น
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รูปแบบของหอไตรกลางน้า เป็นหอไตรที่ได้รับอิทธิพลจากภาคกลางของประเทศไทย เพื่อป้องกัน มด
ปลวก สัตว์อื่น ๆ ส่วนประกอบการประดับตกแต่งลวดลายยังคงนิยมใช้ตามแบบล้านนา ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม
ในการปลูกสร้าง ที่พบจะมีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ลงมา
รูปแบบพิเศษ เป็นหอไตรที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดได้ มีรูปแบบทรงเป็นมณฑป หลังคาซ้อนกัน ๓
ชั้น มียอดแหลม ลักษณะก่ออิฐถือปูนทั้งหลังประดับตกแต่งลวดลายปูนปั้น

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ และยุวนาฏ วรมิศร์ วิจัยเรื่อง “หอไตรวัดพระสิงห์ : ประวัติ
ลักษณะศิลปกรรมและแนวทางการอนุรักษ์ ” ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๒๕๒๙) ผลการวิจัยพบว่า หอไตรวัดพระสิงห์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิละเมื่อพ.ศ. ๒๓๕๕ และถูกบูรณะ
ต่อเนื่องมาหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ปฏิสังขรณ์น่าจะเป็นคราวเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
มณฑลพายัพและโปรดให้บูรณะเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙

อดุล ย์ เป็ ง กาสิ ทธิ์ เขียนเรื่ อง “การศึกษารูปแบบหอไตรในวัฒ นธรรมล้านนา” เป็นวิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (๒๕๔๒)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของหอไตรในล้านนาที่สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๙
ถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ และเพื่อการจัดหมวดหมู่รูปแบบหอไตรประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาหอไตรเฉพาะพื้นที่
ล้านนา ประกอบด้วยหอไตรในเชียงใหม่ (๓๐ หลัง) ลาพูน (๒๐ หลัง) และแพร่ (๑๒ หลัง)
จากงานวิจัยพบว่า การปกครองภายใต้อานาจจากรัตนโกสินทร์ ได้ส่งผลกระทบต่อดินแดนล้านนาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศาสนา โดยเปลี่ยนจากระบบหัววัด เป็นการปกครองคณะสงฆ์ จากกรุงเทพฯ ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรูปแบบสถาปัตยกรรม หอไตร ที่มีลักษณะเฉพาะสกุลช่างล้านนา ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมหอไตร แบ่งได้เป็น
ยุคฟื้นฟูบ้านเมือง (พ.ศ. ๒๓๑๗-๒๔๒๗) พบว่าหอไตรมีรูปแบบไม่หลากหลาย และเป็นการสร้างโดย
บุคคลที่มีอานาจและบารมี เช่น เจ้าเมืองหรือพระเถระ มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก และนิ ยมก่อสร้างด้วยวัส ดุ
ประเภทไม้ยกใต้ถุนสูง เช่น กลุม่ หอไตรในจังหวัดลาพูน คือ วัดสันกาแพง วัดป่าเหียง วัดป่าก้อง เป็นหอไตรที่
สร้างกลางน้าทั้งหมด และสร้างขึ้นเพื่อการกราบไหว้เคารพมากกว่าการเข้าไปใช้งานแบบห้องสมุดของวัด
ลักษณะร่วมกันที่สาคัญอีกประการ คือ มีหลังคาทรงจั่วมีปีกนกด้านข้างทุกหลัง ใช้ลวดลายประดับตกแต่งแบบ
ลายพันธุ์พฤกษาและสัตว์หิมพานต์
ในจังหวัดเชียงใหม่มีหอไตรที่สร้างโดยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ลักษณะอาคารเป็น ๒ ชั้นแบบเครื่อง
ก่อผสมเครื่องไม้ ลวดลายต่าง ๆ ประกอบด้วยพันธุ์ พฤกษา เทพเทวา และสัตว์ในหิมพานต์ เครื่องบนหลังคา
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ทรงจั่วมีหลังคาปีกนกคลุมรอบ ๔ ด้าน แบบคลุมต่า อาจจะส่งรูปแบบให้กับหลังคาหอไตรในรุ่นหลัง เช่น หอ
ไตรวัดสันกาแพง และวัดเกตการาม เพียงแต่ตัดทอนคอสอง ใต้หน้าบันด้านสกัดออก มักจะเป็นหอไตรที่สร้าง
โดยบุคคลทั่วไป
ยุคฟื้น ฟูบ้านเมืองช่วงหลัง การสร้ างหอไตรพบรูปแบบที่ห ลากหลายมากขึ้น ลั กษณะอาคารทรง
มณฑป และผังอาคารมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นจัตุรมุข ตรีมุข พบว่าเป็นลักษณะ
การอุทิศให้แก่บรรพบุรุษ ของผู้สร้างด้วยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงแรกที่อุทิศแก่ศาสนาเท่านั้น
ยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบมณฑลภาคพายัพ (พ.ศ. ๒๔๒๗- ๒๔๔๒) ที่มีความผันแปร
ทางการเมืองการปกครอง และมีการเข้ามาของชาวอังกฤษ ชาวพม่า เพื่อเข้ามาทาสัมปทานป่าไม้ ในภาคเหนือ
จานวนมาก ส่งผลให้รูปแบบของหอไตร มีความเรียบง่ายและมีการผสมผสานศิลปะพม่า ศิลปะจีน และศิลปะ
ตะวันตก หลายแห่งซึ่งพบว่า เจ้าศรัทธาผู้สร้างอาคารเหล่านั้ นบางครั้งเป็นชาวพม่า และชาวจีน สร้างขึ้นเพื่อ
อานิสงส์ของผู้สร้าง ลวดลายลายตกแต่งมีการนา ปีเปิ้ง (สัตว์ประจาปีเกิด) ประดับที่หน้าบันหรือรอบอาคาร
ช่วงหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นมณฑลพายัพแล้ว ประกอบกับที่ได้มีการปฏิรูปคณะสงฆ์ทั่วประเทศ
แล้ว รูปแบบการปกครองแบบเดิม ๆ ในอดีตได้เปลี่ยนไปหมดสิ้น การสร้างหอไตรในช่วงเวลานี้ พบว่าเจ้าผู้
ครองนครหรือเจ้าเมืองล้านนาขณะนั้น เน้นการบูรณะเป็นส่วนใหญ่ เป็นการสร้างโดยพระสงฆ์หรือพระเถระที่
มีชื่อเสียง นาเอาลักษณะศิลปกรรมของภาคกลางมาใช้ เช่นลายกนกต่าง ๆ นิยมใช้เทพเทวาทั้งการแกะสลัก
ลวดลายไม้จาหลักและประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งคงแสดงออกถึงการคุ้มครองศาสนสถานและอุทิศให้ศาสนา
เช่นเดิม แต่ถ้าหากจะเพิ่มการอุทิศให้ผู้สร้างจะประดับด้วยสัตว์ประจาปีเกิดเพิ่มเข้าไปด้วย
หอไตรที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมีอายุราว พ.ศ.๒๓๕๐ ลงมา ซึ่งเป็นช่วงที่ล้านนาอยู่ในการปกครอง
ของตระกูลเจ้าเจ็ดตน
กลุ่มรูปแบบหรือหอไตรจัดได้ ๓ รูปแบบดังนี้
๑. หอไตรชั้นเดียว ยกใต้ถุนสูงแบบเครื่องไม้ และหอไตรชั้นเดียวแบบเครื่องก่อ
๒. หอไตร ๒ ชั้น แบบหอสูง และแบบอาคารโถง หรือวิหารโถง
๓. หอไตรรูปแบบพิเศษ เป็นหอไตรที่มีลักษณะเฉพาะไม่สมารถจัดเข้ากลุ่มใดได้ ประกอบด้วยหอไตร
ทรงมณฑปซ้อนกัน ๓ ชั้น แบบเครื่องก่อ สาหรับหอไตรรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มใดได้ เช่น มีผัง
อาคารแบบตรีมุขหรือจัตุรมุขก็จะรวมอยู่ในกลุ่มรูปแบบพิเศษ
วัชรินภรณ์ สุทธการ วิจัยเรื่อง “หอไตรในเขตอาเภอเมือง อาเภอป่าซาง และอาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด
ลาพูน” เป็นรายงานการศึกษา ตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
(๒๕๔๓) ผลสรุปจากการศึกษา พบว่า ลักษณะแบบแผนของหอธรรมในจังหวัดลาพูนมีทั้งสิ้น ๖ แบบคือ
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๑. แบบอาคารไม้ทั้งหลัง เสาสูง ชั้นเดียว ได้แก่ วัดม่วงโตน และวัดดงฤๅษี
๒. แบบอาคารไม้ทั้งหลัง เสาสูง ๒ ชั้น ได้แก่ วัดบ้านหลุก
๓. แบบอาคารไม้ทั้งหลังกลางสระน้า ได้แก่ วัดเจดีย์ขาว และวัดสันกาแพง
๔. แบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ได้แก่ วัดล่ามช้าง วัดหนองช้างคืน วัดช่างฆ้อง วัดช้างร้อง วัดช้างสี วัดสวนดอก
และมีอาคารอีกสองแบบที่มีลักษณะพิเศษกว่าอาคารแบบอื่น ๆ แต่ด้วยการจัดตามการใช้วัสดุ จึงนามารวมไว้
ด้วย นั่นคืออาคารแบบจัตุรมุขของหอธรรมวัดมหาวันและอาคารแบบช่างหลวงคือหอธรรมวัดพระธาตุหริภุญ
ชัยวรวิหาร
๕. แบบตึกทั้งหลังชั้นเดียว ได้แก่ วัดสันดอนรอม
๖. แบบตึกทั้งหลัง ๒ ชั้น ได้แก่ วัดเหล่ายาว วัดป่าซางงาม และวัดหนองเงือก
ลักษณะหอธรรมในจังหวัดลาพูน จะเป็นหอธรรมที่เป็นหอสูง มีขนาดใกล้เคียงกันไม่ใหญ่ไม่เล็กไปกว่า
กันมากนัก แผนผังที่นิยมใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีระเบียงด้านหน้า หรือทุกด้าน ห้องเก็ บคัมภีร์นิยมทาเป็นห้อง
ทึบ นิยมสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะถือเป็นทิศมงคล ลักษณะหลังคาที่พบมากที่สุดคือหลังคา
ทรงคฤห์แบบลดชั้นหลังคา การประดับป้านลมเป็นลักษณะนาคปิดหัวแปเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากภาคกลาง
ลักษณะหน้าบันที่พบมากที่สุดเป็นแบบผนังหุ้มกลองเป็นลักษณะที่เริ่มปรากฏขึ้นในสมัยของครูบา ศรีวิชัย
ลวดลายที่ ใ ช้ ใ นการประดั บ ตกแต่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลายเครื อ เถา ซึ่ ง ถื อ เป็ น ลายพื้ น ฐานในการตกแต่ ง
สถาปัตยกรรมทั่วไปของล้านนา

วรพนิต พวงวงศ์ วิจัยเรื่อง “หอไตรในเขตอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ” เป็นรายงานการศึกษา ตาม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต ( ศิลปะไทย ) ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ( ๒๕๔๖ ) จากการวิเคราะห์สามารถ
จาแนกลักษณะแบบแผนของหอไตรในเขตของอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ได้ ๖ แบบ ดังนี้ เป็นไม้ทั้งหลัง ชั้น
เดียว กลางสระน้า ได้แก่ วัดป่าเหียง เป็นไม้ทั้งหลัง สองเดียว กลางสระน้า ได้แก่ วัดสันกาแพง เป็นครึ่งตึก
ครึ่งไม้ กลางสระน้า ได้แก่ วัดบ้านก้อง เป็นแบบตึกทั้งหลัง ชั้นเดียว ได้แก่ วัดน้าดิบ วัดสีเสียด เป็นแบบตึกทั้ง
หลัง ๒ ชั้น ได้แก่ วัดป่าซางงาม วัดอรุณวิทยาวาส วัดหนองเกิด วัดแม่แรง วัดสุวรรณวิหาร วัดต้นผึ้ง วัดหนอง
เงือก วัดฉางข้าวน้อยเหนือ วัดเวียงหนองล่อง วัดกอค่า และเป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ได้แก่ วัดร้องธาร
ทั้งนีห้ อไตรกลางน้ามักสร้างด้วยไม้ มีการประดับตกแต่งหน้าบันด้วยลวดลายพันธุ์ พฤกษา และค้ายัน
เป็นไม้แกะสลักลวดลายพันธุ์พฤกษาและลายวานร ได้แก่ หอไตรวัดป่าเหียง และหอไตรวัดสันกาแพง ส่วนหอ
ไตรมีลักษณะของศิลปกรรมพม่า ได้แก่ หอไตรวัดป่าซางงาม หอไตรวัดอรุณวิทยาวาส หอไตรวัดน้าดิบ หอ
ไตรวัดแม่แรง หอไตรวัดหนองเกิด หอไตรวัดหนองเงือก หอไตรวัดป่าสีเสียด หอไตรที่ได้รับศิลปกรรมจากทาง
ภาคกลาง ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างอาคารที่เป็นแบบจัตุรมุขหรือการย่อมุม หรือการประดับด้วยบันไดนาค การ
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ตกแต่งบริเวณหน้าบันก็จะมีลักษณะเป็นแบบภาคกลางเน้นลวดลายปั้นปูนแปะ ทาสี และการประดับด้วย
กระจกสี เช่น หอไตรวัดต้นผึ้ง หอไตรวัดฉางข้าวน้ อยเหนือ หอไตรวัดกอค่า หอไตรวัดเวียงหนองล่อง หอไตร
วัดสุวรรณวิหาร
หอไตรทั้งหมดจะความสูงและขนาดใกล้เคียงกัน แผนผังที่ใช้นิยมมักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคารก่ออิฐ
ถือปูน โครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างไม้ ห้องเก็บพระคัมภีร์มั กนิยมทาเป็นห้องทึบ ลักษณะหลังที่พบมาก
ที่สุดคือหลังคาทรงคฤห์ การประดับป้านลมเป็นลักษณะนาคปิดหัวแปซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลางมีการ
ประดับตกแต่งด้วยการติดกระจก ลักษณะการตกแต่งนิยมประดับด้วยลวดลายพันธุ์ พฤกษา ลายเครือเถา ซึ่ง
ถือเป็นลายพื้นฐานในการตกแต่งสถาปัตยกรรมทั่วไปของล้านนา

นัฐพล เวสสุนทรเทพ วิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปแบบศิลปกรรม หอ
ธรรมวัดพระธาตุลาปางหลวงและวัดไหล่หิ น ” เป็นรายงานการศึกษาภาควิช าศิล ปะไทย คณะวิจิตรศิล ป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๗) ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการกาหนดอายุของหอธรรมวัดพระธาตุลาปาง
หลวง ใช้วิธีมองภาพรวมของงานศิลปกรรมที่ปรากฏหลงเหลืออยู่ แล้วนามาเปรียบเทียบงานศิลปกรรมในแต่
ละที่ ว่ามีแบบแผนที่มีคล้ายคลึงกันมากแค่ไหน จนได้ข้อสรุปว่าหอธรรมวัดพระธาตุลาปางหลวงน่าจะมีอายุอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑
ในส่วนของงานศิลปกรรมที่พบในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นงานสลักไม้ มีลวดลายธรรมชาติ เช่น
ลายพันธุ์พฤกษา ลายก้านขด ลายดอกไม้ ส่วนลวดลายสัตว์เกือบทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้พบที่หูช้างหอธรรม
วัดไหล่หิน ไม่ปรากฏการประดับในส่วนที่เป็นรูปเทพหรือมนุษย์ ส่วนทางด้านลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่พบ
เห็น หอธรรมทั้งสองส่วนจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากหอธรรมที่วัดพระธาตุลาปางหลวงเป็นหอธรรมตาม
แบบแผนคือ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงสูง ฝาเอียงออกตามแบบล้านนาจัดว่าเป็นหอธรรมแบบดั้งเดิมและมี
หน้าที่ใช้สอยอย่างเดียว แต่หอธรรมวัดไหล่หินเดิมเป็นกุฏิของพระมหาป่าเกสระปัญโญ หรือชาวบ้านเรียกว่า
“คตึกใต้” ลักษณะทางสถาปัตยกรรม จึงแสดงออกมาในรูปแบบของอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่าหอธรรม

นวพล จักรเกษตร วิจัยเรื่อง “หอธรรมในเขตกาแพงเมือง จังหวัดลาพูน ” เป็นรายงานการวิจัยเฉพาะ
เรื่อง สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๗) จากการศึกษาพบว่า หอธรรมในเขต
กาแพงเมือง จังหวัดลาพูน มีจานวน ๗ แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดช้างสี วัดช้างรอง วัดชัยมงคล วัด
ธงสัจจะ วัดศรีบุญเรือง และวัดสุพรรณรังสี
หอธรรมธงสัจจะได้รื้อของเดิมออกแล้วสร้างขึ้นใหม่ หอธรรมวัดช้างสีมีการย้ายหอธรรมใหม่นาเอา
เครื่องไม้เก่ามาสร้างในรูปแบบเดิม หอธรรมวัดช้างรองได้บูรณะโดยการฉาบปูนใหม่และปิดทองในลวดลาย
ประดับบางส่วนใหม่ แต่ยังคงลวดลายและรูปแบบอาคารเดิม
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รูปแบบหอธรรมในเขตกาแพงเมืองจังหวัดลาพูนนั้ น เป็นการสร้างในรูปแบบหอธรรมที่สร้างติดพื้น
ชั้นล่างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ส่วนตัวอาคารชั้นบนเป็นเครื่องไม้ มีซ้อนชั้นหลังคา นิยมทาเครื่องไม้ด้วยสีแดง
ชาด หน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจกลายเครือเถา ไม่ปรากฏลายเทวดาหรือสัตว์หิมพานต์

เหมันต์ สุนทร วิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสถาปัตยกรรมและรูปแบบศิลปกรรม
หอธรรมวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ และหอธรรมวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัด
ลาพูน” เป็นการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๘) ทั้งนี้พบว่า หอธรรมทั้งสอง มีโครงสร้างแบบเสาและคานรับน้าหนัก
แบบที่เรียกว่า “ขื่อม้าต่างไหม” ลวดลายปูนปั้นและไม้แกะของหอธรรมวัดพระสิงห์นั้น เป็นลวดลายล้านนา
ส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันก็ได้รับอิทธิพลศิลปะจากรัตนโกสินทร์ที่กาลังเข้ามา เช่นเดียวกับหอธรรมวัดพระธาตุ
หริภุญชัย

เกรียงไกร ใจคา วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบศิลปกรรมลวดลายหน้าบันหอธรรม ในเขตกาแพงเมือง
เชียงใหม่” (๒๕๔๙) และ “หอธรรมวัดศรีสุพรรณ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ” (๒๕๕๐) ทั้งสองเรื่องเป็น
รายงานของการศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต รศิ ล ปะบั ณ ฑิ ต (ศิ ล ปะไทย) ภาควิ ช าศิ ล ปะไทย คณะวิ จิ ต รศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลการศึกษารูปแบบศิลปกรรมลวดลายหน้าบันหอธรรม ในเขตกาแพงเมืองเชียงใหม่ พบว่า หน้าบัน
หอไตรที่ใช้ในการศึกษา มีอยู่ทั้งหมด ๑๑ วัด วัดเชียงหมั้น (วัดเชียงมั่น) วัดล่ามช้าง วัดบ้านปิง วัดหมื่นล้าน
วัดทรายมูลเมือง วัดควรค่าม้า วัดป่าพร้าวใน วัดพระสิงห์ วัดฟ่อนสร้อย วัดเมธัง และวัดพันเตา จากการศึกษา
พบว่าหน้าบันหอไตรทั้งหมดนิยมประดับลวดลายด้วยกระจกจืน อันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ในช่วงของครู
บาศรีวิชัย สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น กลุ่มทีม่ ีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป คือวัดพระสิงห์ กลุ่มที่มีช่วงอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้น
ไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ปี มีวัดเชียงหมั้น วัดล่ามช้าง วัดบ้านปิน วัดทรายมูลเมือง วัดป่าพร้าวใน วัดฟ่อนสร้อย
และวัดพันเตา และกลุ่มที่มีช่วงอายุที่ต่ากว่า ๕๐ ปีลงมา คือวัดหมื่นล้าน วัดควรค่าม้า วัดเมธัง
ส่วนผลการศึกษาเรื่องหอธรรมวัดศรีสุพรรณ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงสร้างส่วนหลังคามี
ลักษณะเป็นทรงโรง ตัวอาคารชั้นบนมี ๑ ห้อง ระเบียงล้อมรอบ โครงสร้างส่วนหลังคาประกอบด้วยโครงสร้าง
จั่วและเครื่องบน ชั้นบนเป็นเรือนไม้ ใช้เก็บคัมภีร์ ส่วนชั้นล่างเมื่อก่อนเป็นโถงแต่ปัจจุบันได้ก่ออิฐถือปูนทาเป็น
พิพิธภัณฑ์ และเป็นทีข่ ายสินค้าที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว ประตูทางเข้าอยู่ใต้ตัวอาคารชั้นบนหรือเพดานของ
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ชั้นล่าง ทางเข้าคล้ ายกับวัดหมูเปิ้ง ช่อฟ้าเป็นตัวนกหัสดีลิงค์ผสมกับพญานาค ทาโดยไม้แกะสลักปิดทอง
ประดับกระจกจืน ประดับด้วยกระดิ่ง ป้านลมหรือหางหงส์มีลักษณะเป็นพญานาคที่ทาจากไม้แกะสลักประดับ
กระจกจืน

นลินรัตน์ ยืนยง วิจัยเรื่อง “สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของหอธรรมวัดศรีสุพรรณ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่” เป็นรายงานการศึกษา ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๐)
ผลการศึกษาพบว่า หอธรรมวัดศรีสุพรรณ มีลักษณะก่ออิฐถือปูน มีลวดลายประดับต่าง ๆ และมีการลงรักปิด
ทอง ฝาเรือนมีการตกแต่งลายเช่นเดียวกัน เป็นคติความเชื่อของพุทธศาสนาที่ทาลวดลายราชวัติ ลวดลายที่พบ
มากที่สุดในการประดับตกแต่ง คือ ลายประดิษฐ์ เช่น ลายดอกพุดตาน ลายรักร้อย ลายประจายาม

กัลยารัตน์ ริมฝาย วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของหอไตร ในเขตพื้นที่กาแพง
เมืองเชียงใหม่รูปสี่เหลี่ยม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ” เป็นรายงานการศึกษา ภาควิชาศิลปะไทย คณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๐) จากการสารวจพบวัดที่มีหอไตรในพื้นที่นี้ทั้งหมด ๑๔ หลัง ได้แก่
วัดพระยาเม็งราย วัดพันแหวน วัดฟ่อนสร้อย วัดควรค่าม้า วัดป่าพร้าวใน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพวก
แต้ม วัดดวงดี วัดเชียงหมั้น วัดบ้านปิง วัดหมื่นล้าน วัดทรายมูลเมือง วัดเมธัง และวัดพันเตา มีหอไตรแบบครึ่ง
ตึกครึ่งไม้มีมากที่สุด จานวน ๙ หลัง รองลงมาคือ ก่ออิฐถือปูนสองชั้น มีจานวน ๓ หลัง ต่อมาคือการก่ออิฐถือ
ปูนชั้นเดียว และแบบไม้ชั้นเดียว อย่างละ ๑ หลัง นิยมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ถึง ๑๐ หลัง
รองลงมาคือหันไปทางทิศเหนือ ๓ หลัง และหันหน้าไปทางทิ ศตะวันตก ๑ หลัง และไม่มีการสร้างหันหน้าไป
ทางทิศใต้เลย
การประดับส่วนหลังคานิยมสร้างมากที่สุด คือทรงตรีมุข มีทั้งหมด ๔ หลัง รองลงมาทรงคฤห์ลดชั้น
และทรงโรงมีอย่างละ ๓ หลัง ต่อมาคือทรงคฤห์ มี ๒ หลังและทรงมณฑป และทรงจัตุรมุขมีอย่างละ ๑ หลัง
ช่อฟ้ามักนิยมแกะสลักรูปพญานาค บางครั้งมีการทาปูนปั้นด้วย ฉัตรพบประดับหลังคาหอไตรรวม ๘ วัด ได้แก่
วัดเมธัง วัดทรายมูลเมือง วัดหมื่นล้าน วัดป้านปิง วัดเชียงมั่น วัดพวกแต้ม วัดพระสิงห์ วัดดวงดี ป้านลม มีทั้ง
ที่แกะจากไม้และปั้นปูน ประดับกระจกและทาสี ไม้ค้ายัน หรือ คันทวย พบเห็นลวดลายพันธุ์พฤกษามากที่สุด
๓ วัด ได้แก่ วัดเชียงหมั้น วัดทรายมูลเมือง และวัดเมธัง ที่เป็นลวดลายพญานาคมี ๒ วัด ได้แก่ วัดควรค่าม้า
กับวัดพระสิงห์ ที่เป็นลายหงส์มี ๒ วัดได้แก่ วัดพระยาเม็งราย วัดพันแหวน ที่เป็นลายวานรมีวัดฟ่อนสร้อย
และวัดที่เป็นลายเทวดาได้แก่ วัดพันเตา

นฤทธิ์ ศรมณี วิจัยเรื่อง “การศึกษาหอธรรมในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง” เป็นรายงานการศึกษา
ของ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๐) ผลการศึกษาที่ได้มีดังนี้
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ส่วนโครงสร้างส่วนหลังคาจาแนกเป็น ๔ ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้คือ รูปแบบหลังคาทรงมณฑป ได้แก่ วัด
ศรีบุญโยง วัดป่าขาม วัดพระเจ้าทันใจ รูปแบบหลังคาทรงเครื่องยอด ได้แก่ วัดเมืองศาสน์ วัดน้าล้อม รูปแบบ
หลังคาทรงคฤห์ลดชั้นหลังคา วัดพระธาตุลาปางหลวง และรูปแบบหลังคาทรงจั่ว ได้แก่ วัดไหล่หิน
โครงสร้างส่วนตัวอาคาร เป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ ชั้น ได้แก่ วัดไหล่หิน เป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น
วัดพระธาตุลาปางหลวง วัดศรีบุญโยง วัดม่อนกระทิง และเป็นแบบตึกทั้งหลัง ( ก่ออิฐถือปูน ) ได้แก่ วัดน้า
ล้อม วัดเมืองศาสน์ วัดป่าขาม
การวิเคราะห์ส่ ว นประดั บ ตกแต่งทางด้านศิล ปกรรมของหอธรรม ใช้ล วดลายพั นธุ์พฤกษาในการ
ประดับตกแต่ง ในการประดับกระจกและทาสี ลวดลายที่ใช้รองลงมาคือลวดลายเทวดา และมีการใช้ลวดลาย
สัตว์เป็นส่วนน้อย
ความเชื่อในการสร้างและงานประดับตกแต่งหอธรรม สืบเนื่องมาจากการบูชาพระไตรปิฎกซึ่งเป็น
พุทธวจนะ เป็นของสูงและมีคุณค่าอันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นห้องที่ใช้เก็บคัม ภีร์จึงมีความสูงที่สุดจากพื้นดินและมี
ความมิดชิดปลอดภัยจากการหยิบฉวย
หอธรรมมีฐานะเป็นห้องสมุดประจาวัด เป็นที่เก็บรวบรวมตาราต่าง ๆ ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ถู ก
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง เดิมหอธรรมเป็นเพียงแค่ที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนการประดับ
ตกแต่งด้วยลวดลายต่าง ๆ ล้วนเป็นความเชื่อในเรื่องของการปกปักษ์รักษาศาสนสถาน นอกเหนือจากเพียงแค่
ให้คุณค่าในเรื่องความงามเพียงอย่างเดียว
สภาพปัจจุบันของหอธรรม จาแนกได้เป็นการใช้ในหน้าที่ที่ผิดวัตถุประสงค์เดิม เป็นที่พักอาศัยของ
พระ เณร (กุฏิ) เป็นที่เก็บของ ยังใช้สอยในหน้าที่เดิม แต่ลดความสาคัญและศักดิ์สิทธิ์ลง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และปล่อยให้ร้าง

ณรงค์เดช ดอกแก้ว วิจัยเรื่อง “การศึกษาแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม หอธรรมวัดชัย
มงคล อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ” เป็นรายงานการศึกษาเฉพาะเรื่องของภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๐) สรุปว่า หอธรรมวัดชัยมงคล สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ตามจารึกที่หน้าบัน
ด้านทิศใต้ เป็น ภาษาไทย มีการประดับตกแต่งเพิ่มเดิมในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ และบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๐
ลั ก ษณะทางสถาปั ต ยกรรมเป็ น อาคารตรี มุ ข สองชั้น หั น หน้ า ไปทางทิ ศ ใต้ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ห น้ า วั ด
ลักษณะหลังคามีทั้งแบบทรงโรงและทรงคฤห์ อิทธิพลภาคกลาง เห็นได้จากช่อฟ้าปากนก ป้านลมแบบนาค
ล ายองหรื อ นาคสะดุ้ง การใช้โ ครงสร้ างหน้า บันเป็นแบบผนังหุ้ มกลอง อีกทั้งยัง มีการปิดเพดานมิให้ เห็ น
โครงสร้างส่วนของหลังคา
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ลักษณะทางศิล ปกรรม พบทั้งการแกะสลักไม้ฉลุ ลายคาจิตรกรรมสีฝุ่ น มีการผสมผสานระหว่าง
ลวดลายล้านนากับลวดลายทางภาคกลาง โดยเทวดานางฟ้าจะเป็นแบบตัวพระภาคกลางแต่ลวดลายพันธุ์
พฤกษาเป็นแบบพื้นเมือง

นัฑพร ปิยะทัต ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องประดับประติมากรรมรูปเทวดา
ที่วิหารวัดเจ็ดยอด และหอไตรวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่” เป็นรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่อง สาขาวิชาศิลปะ
ไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลั ยเชีย งใหม่ (๒๕๕๑) ส าหรับผลสรุปเกี่ยวกับ เครื่องประดับ ที่ใช้นั้น มีทั้ง
เครื่ อ งประดั บ จริ ง และเครื่ อ งประดั บ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งราง หรื อ เครื่ อ งหมายมงคล เป็ น สิ่ ง แสดงฐานะของ
เครื่องประดับกาย (ถนิมพิมพาภรณ์) และศิราภรณ์
ทั้งนี้พบว่า ผู้การสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นรัตนชาติ ของผู้ ชายสมัยโบราณน่าจะมี มากกว่าผู้หญิง
โดยเฉพาะวรรณะกษัตริย์ หรือชนชั้นสูงเนื่องจากพบหลักฐานที่ แสดงในลักษณะบุรุษเพศเท่านั้น และอาจ
เป็นไปได้ว่าการที่ไม่สร้างรูปเทพธิดาหรือรูปจาลองเจ้านายหรือชนชั้นสูงที่เป็นสตรีเพศประดับศาสนสถานใน
ล้านนานั้น อาจเนื่องจากฐานะทางวัฒนธรรมของการนับถือศาสนาพุทธและผีของชาวล้านนา

ณัชชา กาญจน์กนกพร วิจัยเรื่อง “การศึกษาศิลปกรรมลวดลายประดับหน้าบันหอธรรมวัดในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” เป็นรายงานวิชาการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะไทย
ภาควิช าศิล ปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๑) ทั้งนี้ จากการศึกษา ทั้งหมด ๑๐ วัด
สันนิษฐานว่าเป็นลวดลายที่เกิดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ โดยสามารถจาแนกลวดลายที่ประดับหน้าบันหอ
ธรรมได้ดังนี้
ลายพันธุ์พฤกษา เป็นลายเครือเถาหรือลายก้านขด ลายดอกไม้ที่นิยมมาที่สุด คือ ดอกบัว ดอกสับปะร
ที่มีลักษณะพิเศษ คือ ตรงกลางเกสรดอกจะทาเป็นลายตาราง ลวดลายสัตว์ จะเป็นลายสัตว์ที่มีความหมาย
มงคลปกป้องสิ่งชั่วร้าย เช่น สิงห์ นกยูง และลวดลายสัตว์ใน ๑๒ นักษัตร และลวดลายเทวดา ที่พบจะเป็นรูป
เทวดายืนพนมมือ หรือที่เรียกกันว่า ลายเทพนม

ณัฐพงศ์ สมยานะ วิจัยเรื่อง “รูปแบบสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมของหอธรรม ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดลาพูน ” เป็นรายงานการศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชา
ศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๕) จากการศึกษาพบว่า มีหอธรรมจานวน ๖ หลัง
ได้แก่ หอธรรมวัดประตูป่า วัดหนองช้างคืน วัดล่ามช้าง วัดช้างรอง วัดสันดอนรอม และวัด หมูเปิ้ง สามารถจัด
ประเภทได้เป็นหอธรรมที่เป็นเครื่องไม้ทั้งหลัง หอธรรมที่เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ และหอธรรมที่เป็นตึกทั้งหลัง ส่วน
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รูปแบบศิลปกรรมเป็นงานในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ช่วงที่มีการฟื้นฟูบ้านเมืองใหม่ โดยจาแนกเป็น ลายพันธุ์
พฤกษา ซึ่งเป็นลวดลายที่นิยมที่สุด อาทิ ลายก้านขด ดอกบัว ดอกพุดตาน ดอกสับปะรดที่เกสรเป็นลายตาราง
แผ่ก้านกิ่งออกมาเป็นใบไม้ ประดับที่หน้าบัน โก่งคิ้ว คันทวย และซุ้มประตู ลายสัตว์มีไม่มาก เป็นสัตว์ตาม
ความเชื่อที่สามารถปกป้องคุ้มครองสิ่งชั่ วร้ายไม่ให้เข้ามาได้ ได้แก่ ลิง นกยูง เป็นต้น ลายเทวดา มักประดับที่
ประตู หน้าต่าง หน้าบัน เพราะเชื่อว่าเทวดาจะคอยปกป้องคุ้มครองและปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย โดยเป็นเทวดายืน
พนมกรหรือถือดอกไม้
อย่างไรก็ตาม หอธรรมในภาคเหนือมักสร้างด้วยไม้ จึงผุพังง่าย มีการซ่อมแซมตลอดเวลา การบูรณะ
บางครั้งได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม ทาให้กาหนดอายุที่แน่นอนได้ยาก มีบางวัดที่ได้รื้อออกไปแล้ ว
เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน มีบางวัดที่บูรณะใหม่ด้วยการใช้วัสดุสมัยปัจจุบัน ทาให้ดูขัดกับของเดิมอยู่มาก บางวัดที่
กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ พบปัญหายุ่งยากซับซ้อนในการขออนุญาตซ่อมแซมจากกรมศิลปากร

ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ วิจัยเรื่อง “การศึกษาลวดลายปิดทอง ประดับตกแต่งหอธรรม ในเขตเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่” เป็นรายงานตามหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะไทย) ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๓๘) จากการศึกษาพบว่ามี ๓ ลักษณะ คือ หอธรรมที่ก่ออิฐถือปูนในชั้นล่าง
ส่ว นชั้น เป็ น ไม้ มี ๑๖ หลั ง เป็ น ตึกทั้งหลั งชั้นเดียวมี ๑ หลั ง และเป็นตึก ๒ ชั้น มี ๓ หลั ง ส่ ว นบริเวณที่มี
ลวดลายปิดทองประดับตกแต่ งมากที่สุด คือ เพดาน และฝาเรือนที่มักทาลวดลายราชวัติ หมายถึงการล้อมรั้ว
ชนิดลวดลายที่พบมากที่สุดคือลายประดิษฐ์ เช่น ลายดอกพุดตาน ลายรักร้อย ลายประจายาม เทคนิค และ
วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งและเทคนิคและวัสดุที่ใช้มากที่สุดจะเป็นแม่พิมพ์ฉลุลาย

๑.๔.๒ งำนวิจัยที่เกี่ยวกับช่ำงฝีมือล้ำนนำ
ก. ช่ำงลงรักปิดทอง

16

สมเจตน์ วิ มลเกษม สราวุธ รู ปิ น วิจัย เรื่อ ง “กรรมวิธีดั้งเดิมในการผลิ ต งานช่างพุท ธศิล ป์น่าน”
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปกรรมดั้งเดิม ในพุทธศาสนาสถานจังหวัดน่าน (๒๕๕๑) พบว่ากรรมวิธีการสร้าง
งานช่างลงรักปิดทองที่ใช้ประดับอาคารศาสนสถานนั้นมีอยู่ ๒ แบบคือ
๑. ลายคา แบบมีแม่พิมพ์ฉลุลาย (Stencil) โดยการปิดทองคาเปลวลายฉลุ จะนิยมใช้กับลายที่มี
ความซ้า ๆ กันที่ส่วนโครงสร้างของหลังคา หรือหลังพระประธาน เช่น ภาพอดีตพระพุทธเจ้า
๒. ลายคาแบบขูดลาย หรือการ “ฮายลาย” เป็นการปิดทองลายฉลุแล้วขูดลายเส้นลงบนพื้นที่ปิด
ทองคาเปลวไว้แล้ว เทคนิคการขูดลายนี้เป็นเทคนิคที่มีลักษณะคล้ายกันกับการทาลวดลายภาชนะเครื่องเขินที่
เรียกว่า ฮายดอก ซึ่งเป็นการตกแต่งด้วยการใช้เหล็กแหลมกรีดเป็นเส้น
ใช้วัตถุดิบที่สาคัญ คือ น้ายางรัก และทองคาเปลว น้ายางรักได้จากต้นรัก ๓ ชนิดคือ รักหลวงหรือรัก
ใหญ่ (Glutausitata) รักน้อย (Glutaobovata) และรักขาวหรือรักขี้หมู (Semecapuscochinesis)

ข. ช่ำงปูนปั้น
การเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับงานปูนปั้นในล้านนาปรากฏมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา มีทั้งที่ศึกษา
ลวดลายปูนปั้น และตัววัสดุปูนปั้นที่ใช้ อาทิ
จิ ร ศั ก ดิ์ เดชวงศ์ ญ า วิ จั ย เรื่ อ ง “ลวดลายปู น ปั้ น ” ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น จากสถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๕) ผลการศึกษาลวดลายปูนปั้นที่ประดับบนเจดีย์ วิหาร อุโบสถ หอไตร และซุ้ม
โขง เป็นหลัก สามารถแยกประเภทของลวดลายได้คือ ลายกระหนก ลายกาบและประจายามอก ลายกลีบบัว
ลายประเภทลายหน้ากระดาน ลายประเภทลายแผง ซึ่งแต่ละลายนั้นมีรูปแบบย่อย ๆ แตกต่างกันไป
ลวดลายที่ประดับโบราณสถานของเชียงใหม่พบหลงเหลือหลักฐานตั้งแต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐
เป็นต้นมา หลักฐานที่พบชี้ว่าการสร้างลายปูนปั้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึง ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ นั้นได้
สืบทอดประเพณีของโครงสร้างลายที่ควรจะสืบทอดกันอย่างต่อเนื่อง แต่มีการพัฒนาการทางด้านเทคนิคการ
ปั้นที่แตกต่างกันไปตามระยะเวลา ซึ่งสามารถจัดลาดับการพัฒนาการได้พอสมควร แต่เนื่องจากหลักฐานของ
ลวดลายราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒-๒๓ นั้นมีอยู่น้อยมาก ทาให้ในช่วงเวลานี้ไม่สามารถศึกษาได้อย่างชัดเจนมาก
นักทั้งด้านรูปแบบและแนววิวัฒนาการ หลักฐานปูนปั้นของเชียงใหม่เริ่มปรากฏอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเข้า
ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ของพระเจ้ากาวิละ
จากลักษณะของงานปูนปั้นพบว่ามีกลุ่มช่างที่สร้างสรรค์งานอยู่ ๓ กลุ่ม กลุ่มแรกน่าจะเป็นช่างในราช
สานักที่สืบทอดงานช่างจากสกุลช่างลาปาง กลุ่มที่สองเป็นช่างที่พยายามสร้างสรรค์งานในรูปแบบของตนที่มี
เทคนิคแตกต่างออกไป และกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มช่างทั้งสามกลุ่มมีการนามาผสมผสานใช้กันอย่างกลมกลืนใน
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รูปแบบการสร้างสรรค์งานของตนเอง และแนวทางการวิวัฒนาการเชิงเทคนิคก็ยังคงเป็นไปในทางทิศทาง
เดียวกันคือ ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ลงมาต่างนิยมใช้กระจกจืนประดับบนลายปูนปั้นทั้งสิ้น
มงคล กลิ่นบุบผา วิจัยเรื่อง “ช่างสตายจิน (สะทายจิ๋น) พื้นถิ่นล้านนา” เป็นรายงานการศึกษาตาม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิล ปะไทย) ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๓๘)
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษารวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและลวดลายของงานสตายจิน ร่วมสมัย
ที่ยังคงมีการทางานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดสร้างสรรค์ และ
รายละเอียดของงานสตายจินจากช่างพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงและยังคงทางานสตายจินอยู่ และเพื่อรวบรวมเรื่องราว
ของช่างและผลงานที่เกี่ยวกับการปั้นปูนสตายจิน โดยศึกษาจากสล่าธวัช ธวัชชื่นสนิท
การทาสตายจินของสล่าธวัช ธวัชชื่นสนิท ได้ซื้อที่สาเร็จรูปมาแล้ว ยกเว้นทรายซึ่งจะต้องนามาร่อน
เองเท่านั้น มีทั้งที่ปั้นลวดลายสัตว์ในจินตนาการ เช่น ผีเสื้อ หนอน ไดโนเสาร์ เป็นต้น และเลียนแบบลวดลาย
โบราณ สล่าธวัชให้ความสาคัญกับการตาปูน คือ ตาเพียงพอจะนาไปปั้นในแต่ละครั้ง และยังให้ความสาคัญกับ
พื้นที่ที่จะปั้นอีกด้วย ว่าผิวพื้นต้องแห้งสนิทจริง ๆ ไม่เช่นนั้น ปูนที่ติดลงไปจะหลุดมาเมื่อระยะเวลาผ่านไป
และใช้กาววิทยาศาสตร์ (Epoxy) แทนรักในการรองพื้น

พัชรี จันทร์ทิพย์ วิจัยเรื่อง “การศึกษาช่างปูนปั้นพื้นเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่” เป็นรายงานการศึกษา
ตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต (คิลปะไทย) ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๔๕) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพ่อหนานพรหมมินทร์ ศึกษารูปแบบและพัฒนาการของ
งานปั้น เทคนิค วิธีการในการสร้างงาน และผลงานที่ปรากฏของช่างปั้น
พ่อหนานพรหมมินทร์ หรือนายเบญจมิน สุตา อายุ ๔๘ ปี อยู่อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มี
อาชีพหลักคือทาสวนลาไย อาชีพเสริมเป็นช่างปั้นปูน แกะสลักไม้ ปัจจุบันไม่ได้ปั้นปูนแล้ว เนื่องจากสายตาไม่
ค่อยดี มือสั่น กลัวฝีมือจะไม่ดี เป็นที่ไม่พอใจแก่ผู้จ้าง ให้ลูกชายเป็นผู้สืบทอดแทน นายเบญจมิน เป็นบุตรของ
นายแก้ว นางฟอง ทิพย์กันธา ซึ่งบิดาคือนายแก้วนั้นแต่เดิมมีอาชีพแกะสลักไม้
นายเบญจมินเรียนรู้งานช่างจากประสบการณ์ เริ่มอายุ ๓๐ ปี ได้สมัครเป็นลูกมือช่างที่มาปั้นปูนที่วัด
หางนาคในหมู่บ้าน ก่อนพัฒนาฝีมือจนเกิดความชานาญ การปั้นปูนเป็นไปตามการว่าจ้างของผู้ว่าจ้างเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นงานคิดจินตนาการเอง หรือประดิษฐ์ขึ้นมา
สูตรปูนปั้นประกอบด้วย ปูนขาว : ทราย : น้ามันละหุ่ง มีอัตราส่วน ๘ : ๑ : ๑ ซึ่งบางครั้งมีการผสม
กาวลาเทกซ์ลงไปด้วย เพื่อให้เนื้อปูนมีความเหนียว หรือทารองพื้นบริเวณที่จะปั้นปูนเพื่อการยึดติดที่ดียิ่งขึ้น
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ผลงานปู นปั้ น เท่าที่พบมีอยู่ ๔ วัด ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดพุทธนิมิตร อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ วัดน้าลัด อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดเจดีย์เหลี่ยม ( บูรณะ ) อาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ และวัดทุ่งอ้อ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันชัย พุทธวารินทร์ วิจัยเรื่อง “ช่างปูนปั้นลวดลายประดับ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” เป็น
รายงานการศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๑ (๒๕๔๕) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลศิลปกรรมปูนปั้น และศึกษาประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลงานสร้างสรรค์ลวดลายปูน
ปั้นในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมถึงรูปแบบ เทคนิค วิธีการ แนวคิดในการสร้างงาน ลวดลายปูนปั้น
และผลงานที่ปรากฏหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่างผู้สร้างสรรค์ลวดลายปูนปั้น
จากการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ลักษณะต่าง ๆ ของผลงาน รูปแบบ เทคนิค ปูนปั้นลวดลาย
ประดับ ของสล่ า สมเพชร สิทธิแก้ว และกลุ่มสล่าวัดร่องขุ่น ทั้งสองกลุ่มงานช่างมีแบบแผนและวิธีการนา
ปู น ซีเมนต์ ขาวมาใช้ส ร้ า งผลงานหรื อลวดลาย ในด้านวิ ธีการยัง มีรูปแบบของความคล้ า ยคลึ ง แต่ในด้า น
รายละเอียดของคุณภาพงานแล้ว ขึ้นอยู่กับความชานาญของผู้เป็นช่าง ความเข้าใจในการปั้นปูน ตลอดจนการ
สั่งสมประสบการณ์อันยาวนานของช่างแต่ละบุคคล

สมเจตน์ วิ มลเกษม สราวุธ รู ปิ น วิจัย เรื่อ ง “กรรมวิธีดั้งเดิมในการผลิ ต งานช่างพุท ธศิล ป์น่าน”
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปกรรมดั้งเดิม ในพุทธศาสนาสถานจังหวัดน่าน (๒๕๕๑)
จากการศึกษา กรรมวิธีสร้ างสรรค์งานช่างปูนปั้นที่เรียกกันว่า “สะทายจิ๋น (สตายจิน)” มีอยู่ ๒
ลักษณะ คือ ปูนสาหรับงานโครงสร้างอาคารและผนัง ใช้ปูนขาว ทราย น้าอ้อย น้ายางเปลือกไม้ไก๋หรือไม้เมือก
(บางแห่งใช้กระดาษสา) และน้าหนังควายเคี่ยว ผสมให้เข้ากันด้วยการตา
ปู น ส าหรั บ งานใช้ ในการตกแต่ งอาคารศาสนสถานและปั้ นพระพุท ธรูป เรีย กปู นน้ามัน เพราะมี
ส่วนผสมของน้ามันตังอิ๊ว

ค. ช่ำงแกะสลักไม้
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คณะวิจัยโครงการศึกษารวบรวมและจัดทาข้อมูลเมืองเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๖) ส่วนหนึ่งของการวิจัยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานแกะสลักไม้ใน
เชียงใหม่ เลือกศึกษาช่างในอาเภอสันป่าตองและสันกาแพง ซึง่ ส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยอง
วิวัฒนาการงานแกะสลักไม้ในล้านนานั้น งานดั้งเดิมเป็นงานที่สืบต่อกันในกลุ่มเครือญาติ และทาขึ้น
เพื่อการประดับตกแต่งวัด ช่วงระยะที่งานแกะสลักในเชียงใหม่ได้รับความนิยมสูง มีการตั้งร้านขายสินค้ า
ประเภทนี้ทั่วทั้งอาเภอสันป่าตองและสันกาแพง ทาให้ช่างพื้นบ้านในหมู่บ้านจานวนมาก ออกมารับจ้างเป็น
แรงงานในร้านจาหน่ายสินค้า ส่งผลให้เกิดการพัฒนาฝีมือเชิงช่างและการทางานเป็นระบบโรงงาน ต่อมาช่าง
ส่วนหนึ่งได้ลาออกจากร้านค้าเนื่องด้วยเหตุผลหลักในเรื่อ งค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มกับการทางานและการที่ต้อง
ผลิตตามลูกค้า โดยกลับมาแกะสลักที่บ้าน ส่งผลให้มีอิสระทางความคิดมากขึ้น งานแกะไม้ในเชียงใหม่ช่วงนี้จึง
เป็นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์สูง
ต่อมาเมื่อภาครัฐให้การสนับสนุน ทาให้การเรียนการสอนในเชิงช่างไม้แกะสลักเป็นระบบมากขึ้น ทา
ให้งานแกะสลักแพร่หลายรวดเร็วยิ่งขึ้น การมอบรางวัลให้กับครูภูมิปัญญาไทยของภาครัฐ มีผลทาให้งาน
แกะสลักได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น และส่งผลให้เกิดสถานที่เรียนรู้งานไม้แกะสลักที่บ้านครูภูมิปัญญา
อย่างเป็นทางการ
เมื่อไม้ในธรรมชาติลดน้อยลง ช่างจึงหันไปแกะสลักไม้เก่า โดยคานึงถึงรูปทรงที่เข้ากันได้กับไม้เก่า
ต่อมาเมื่อไม้เก่าขาดแคลนและมีร าคาสู ง จึงมีการปรับตัว นารากไม้และตอไม้มาแกะสลัก ภายหลั งมีการ
แกะสลักไม้เป็นต้นแบบ เพื่อนาไปใช้เป็นแบบสาหรับหล่อโลหะ เช่น ทองแดง ทองเหลืองเป็นต้น ช่างบางคนก็
หันมาแกะสลักจากไม้ชิ้นเล็ก และปัจจุบันมีการใช้กระดาษอัดแทนไม้จริง
กลุ่มผลิตไม้แกะสลักที่คณะวิจัยโครงการศึกษารวบรวมและจัดทาข้อมูลเมืองเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ
สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษา ได้แก่ นายศรีทน ชัยพนัส อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
เดิมประกอบอาชีพค้าไม้เก่า เริ่มหัดแกะสลักไม้ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ได้แก่ นายสุภพ พรหมอินต๊ะ นายสมาน มาน้อย และนายกมล มูลก้อนแก้ว เมื่อชานาญแล้วจึงยึด
อาชีพแกะสลักไม้เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันเป็นวิทยากรด้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ที่โรงเรียนบ้านสันกาแพง ใน
โครงการสืบสานภูมิปัญญาสล่าน้อยบ้านสันกาแพง
นายเพชร วิริยะ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีเชื้อสายชาวไทยอง เรียนการแกะสลักมาจาก
นายคาอ้าย เดชดวงตา นาน ๔ ปี เข้ารับราชการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในตาแหน่งผู้สอนการแกะสลักไม้
๒ ปี จึงลาออกมาทางานแกะสลักรูปช้าง ก่อตั้งแกลอรี่ส่วนตัว ชื่อ “บ้านช้างนัก” เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘

สมเจตน์ วิ มลเกษม สราวุธ รู ปิ น วิจัย เรื่อ ง “กรรมวิธีดั้งเดิมในการผลิ ต งานช่างพุท ธศิล ป์น่าน”
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปกรรมดั้งเดิม ในพุทธศาสนาสถานจังหวัดน่าน (๒๕๕๑) จากการศึกษาพบว่า

20

กรรมวิธีการสร้างงานช่างแกะสลัก รวมถึงรูปแบบของการแกะสลักยังมีนัยความหมายสอดคล้องกับความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา เช่น คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ อดีตพุทธเจ้า หรือลวดลายมงคลต่าง ๆ การแกะสลักไม้ให้เป็น
องค์ประกอบของอาคารศาสนสถานต่าง ๆ ได้แก่ ช่อฟ้า ป้ านลม หางวัน หน้าบัน โก่งคิ้ว นาคทัณฑ์ฯ จึงมี
ความเชื่อมโยงกับความหมายแฝงอยู่ในงานแกะสลักอยู่เสมอ และวัสดุที่ใช้นามาสร้างงานแกะสลักไม้ก็ควร
ความสอดคล้องกับความเป็นมงคล และอานิสงส์ของการสร้างอยู่ด้วย ซึ่งในขั้นตอนการแกะสลักไม้สิ่งที่สาคัญ
รูปแบบการแกะสลัก และการใช้สิ่วและค้อน

๑.๕ หลักฐำนดั้งเดิมของกำรมีอยู่ของหอไตรล้ำนนำ
ก. ศึกษำจำกศิลำจำรึก

จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร www.sac.or.th/inscriptions)

จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตชุมหาเถร)
ศิลาจารึกล้านนาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ซึ่งกล่าวถึงการปรากฏขึ้น
ของที่เก็บคัมภีร์ คือ จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตชุมหาเถร) (กรมศิลปากร,
๒๕๒๒, หน้า ๒๗ – ๒๙) จารึกนี้จ ารในสมัยหริภุญไชย ราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๗ ด้ ว ยอั ก ษรมอญโบราณ ปั จ จุ บั น จั ด แสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย (ทะเบียน ลพ.๗)
ใจความสาคัญของจารึกกล่าวถึง พระเถระสมัยหริภุญไชย ที่มี
ชื่อว่า ตชุมหาเถร ได้สร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ ไว้ในพระพุทธศาสนา อาทิ
สร้างศาลประดิษฐานพระพุทธรูป ๑๐ องค์ ปลูกต้นมหาโพธิ์ ๑๐ ต้น
และปลูกต้นมะพร้าว ๕๐ ต้น และกล่าวถึงการบรรจุอัฐิบรรพบุรุ ษไว้ใน
คูหาแห่งหนึ่งที่มหาวัลล์ (วัดมหาวัน) มีการชักชวนสงฆ์ทั้งหลายให้บารุงรักษาต้นมหาโพธิ์ สร้างฉัตร คัมภีร์พระ
ปริตต์พร้อมที่เก็บคัมภีร์ สร้างยอดพระไตรปิฎกไว้ในวัดมหาวัลล์ พร้อมทั้งสร้างกาแพงและถวายวัว ๑ คู่
ทว่าที่เก็บคัมภีร์พระปริตต์ที่ตชุมหาเถรสร้างถวายวัดมหาวัลล์นั้น ไม่ได้แสดงรายละเอียดใดไว้ อาจ
เป็นหีบพระธรรมหรือหอไตรก็ได้ ไม่ชัดแจ้งนัก อย่างไรก็ตามจารึกหลักนี้ ก็ได้แสดงให้เราเห็นร่องรอยประเพณี
การถวายพระธรรมคัมภีร์พร้อมทั้งที่เก็บพระธรรมคัมภีร์ไว้ในพระพุทธศาสนา เมื่อราวเกือบร้อยกว่าปีมาแล้ว
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นามาซึ่งผลสรุปของ แย้ม ประพัฒน์ทอง (กรมศิลปากร, ๒๕๒๒, หน้า ๒๙) ผู้ศึกษาจารึกอักษรมอญโบราณทั้ง
๗ หลักในสมัยหริภุญไชย ที่ลงความเห็นว่า สมัยหริภุญไชยต้องมีการจดจารคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาลงสู่ใบ
ลานและถวายไว้กับพระพุทธศาสนาเป็นจานวนมาก
จารึกที่เปิดเผยร่องรอยของการมีอยู่ของหอไตรให้เห็นอย่างชัดแจ้ง คือ
จารึกวัดพันต้องแต้ม
จารขึ้นใน พ.ศ. ๒๐๓๑ สมัยพญายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๘) ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากจารึก
วัดแสนข้าวห่ อประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ ปี จารึ กหลั กนี้ พบใน พ.ศ. ๒๔๕๐ ที่วัดพวกพันตอง ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในเมืองเชีย งแสน จังหวัดเชียงราย ห่างจากแม่น้าโขงประมาณ ๑๕๐ เมตร จารึกมี ๒
ด้าน ด้านที่ ๑ มีดวงชะตาประกอบ ระบุตัวเลขศักราช ๘๕๐ (พ.ศ. ๒๐๓๑) จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา มี
อักษรฝักขามเฉพาะที่จารึกภาษาบาลีในบรรทัดแรก (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๓๐๒-๓๐๔ และ คลังข้อมูล
จารึ กล้ า นนา สถาบั น วิจั ย สั ง คม มหาวิทยาลั ย เชีย งใหม่, ๒๕๔๖, หน้ า ๓๙-๕๒) ปั จจุบั นจัด แสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน (ทะเบียน ๑๖/๒๕๔๑)
ใจความสาคัญของจารึกวัดพันต้องแต้ม ระบุว่า พ.ศ. ๒๐๓๐ บุตรพันต้องแต้ม คือ พันญากิตติ และแม่
เจ้าสาวคาร้อยถวายวัดนี้ แด่พญายอดเชียงรายและพระราชมารดา สองพระองค์จึงทรงสั่งให้ถวายนา มีภาษี
รวม ๖๐๐,๐๐๐ เบี้ย และคน ๑๕ ครอบครัวแด่วัด พร้อมทั้งไม้สักเพื่อสร้างวิหาร และหอพระไตรปิฎก และสั่ง
ให้ห มื่น ดาบเรือนเป็น ผู้รั บคาสั่ ง หมื่นดาบเรือนจัดให้ มี ๕๙๓,๐๐๐ เบี้ยมาจากนา และ ๗,๐๐๐ เบี้ยจาก
หมู่บ้านหมู่หนึ่ง พร้อมจัดให้ มีครอบครัวตามคาสั่ง และเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๑ ให้คนของเขาฝังจารึกหลักนี้ ดัง
ข้อความในจารึกว่า “...พระเป็นเจ้าแม่ลูกก็ยินดีด้วยบุญ หื้อไว้นา ๖๐๐,๐๐๐ เบี้ย และคน ๑๕ ครัว หื้อไม้สัก
แปลงวิหาร ทั้งหอปิฎก...”
จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม
จารึ ก ใน พ.ศ. ๒๐๓๑ ปั จ จุ บั น จั ด แสดงในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เครื่องถ้วยสันกาแพง วัดป่าตึง (ครูบาหล้า) ตาบลออนใต้ อาเภอ
สันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ทะเบียน ชม. ๒๑) จารึกหลักนี้ถูก
ค้นพบครั้งแรกโดยนายไกรศรี นิมานเหมินทร์ ในบริเวณวัดเชียง
แสน (ร้าง) อาเภอสันกาแพง มีสภาพชารุดส่วนด้านบน จารึกด้วย
อักษรฝั กขาม วัดสาลกัล ป์ ญาณมหั น ตารามจึงอาจหมายถึงวั ด
เชียงแสน (ร้าง) อาเภอสันกาแพงก็ได้
เนื้ อหาในจารึ กระบุ ก ารสร้ างวัด และศาสนสถานในวั ด
รวมถึงหอไตรด้วย มีใจความส าคัญดังนี้ เมื่อพญายอดเชีย งราย
(พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๘) ขึ้นปกครองเมืองเชียงใหม่ โปรดให้เจ้า

จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม
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อดิชวญาณบวรสิทธิเป็นหมื่นดาบเรือน ในจุลศักราช ๘๕๐ (พ.ศ. ๒๐๓๑) หมื่นดาบเรือนสร้างพระวิหาร พระ
เจดีย์ และหอพระไตรปิฎก เมื่อเสร็จแล้วขนานนามว่าสาลกัลป์ญาณมหันตาราม พญายอดเชียงรายถวาย
ที่ดิน หมื่นดาบเรือนอาราธนาพระมหาเถร เช่น พระมหาเถรสุนทร วัดหมื่นพาย, พระมหาวชิรญาณ วัดหมื่น
ครึ้น และพระภิกษุอีก ๙ รูป มาอุปถัมภ์วัดนี้ ต่อมาปีจุลศักราช ๘๕๓ (พ.ศ. ๒๐๓๔) พญายอดเชียงรายถวาย
เงิน ๔๘๐,๐๐๐ เบี้ย นอกจากนี้หมื่นดาบเรือนได้ซื้อทาสถวายเป็นเลขวัด จานวน ๒๕ ครัว มีจานวน ๓๘ คน
ท้ายจารึ ก ได้มีบั ญชีค่ าก่อ สร้ างเจดี ย์สิ้ น เงิน ๑๔,๖๐๐ เบี้ย สร้า งวิห าร ๑๑,๗๐๐ เบี้ ย สร้ างหอ
พระไตรปิฎก ๑๑,๐๐๐ เบี้ย สร้างพระคัมภีร์ ๒๐,๐๐๐ เบี้ย ทาผ้าห่อคัมภีร์ ๑,๐๐๐ เบี้ย ค่าหล่อพระพุทธรูป
๕ องค์ ๖,๐๐๐เบี้ ย และถวายเงิน อีก ๓,๐๐๐ เบี้ย เพื่อตั้ง เป็น มูล นิธิห าดอกผลใช้จ่ายเป็นค่าจั งหั น ๑๐
สารับ และหมื่นดาบเรือนได้สาปแช่งไว้ว่า ถ้าผู้ใดเอาทรัพย์สินของวัดดังกล่าวออกไปจากวัดนี้และ ขอไฟไหม้ใน
อบายทั้ง ๔ อย่าให้หนีพ้น ดังข้อความในจารึกว่า “...สร้างวิหาร ๑๑,๗๐๐ สร้างหอปิฎก ๑๑,๐๐๐ สร้าง...”
(กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๘๒ – ๘๘)
จารึกวัดป่าใหม่ (พย.๘)
จารใน พ.ศ. ๒๐๔๐ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าใหม่ จังหวัดพะเยา ระบุ เรื่องราวของเจ้าหมื่นลอเทพ
ศรีจุฬาได้อาราธนามหาเถรมธุรสเจ้าสร้างวัดป่าใหม่ ถวายเป็นวัดพระเป็นเจ้าทั้งสองพระองค์ (พญาเมืองแก้ว
(พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) กับพระมหาเทวี) พญาเมืองแก้วถวายที่นากับข้าวัด โดยนามีสี่แสนเบ้ ไว้เป็นข้าว
พระพุทธเจ้าสองแสนเบ้ ไว้เป็นจังหันพระสงฆ์สองแสนเบ้ คนสามสิบครัว ไว้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าในวิหารยี่สิบ
ครัว ไว้กับอุโบสถห้าครัว และไว้กับหอปิฎกห้าครัว ดังที่ปรากฏในจารึกว่า “...ไว้กับหอปิฎกห้าครัว ไว้ที่หนวัน
ออกฝั่งน้าเป็นแดน...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๑๑๘-๑๒๑)

จารึกวัดป่าใหม่
(ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
www.sac.or.th/inscriptions)

จ า รึ ก ม ห า
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สามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน (พย.๑๐)
จารึกใน พ.ศ. ๒๐๔๖ สมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านดอน
จังหวัดพะเยา มีเนื้อหาโดยสรุปว่า พ.ศ. ๒๐๔๖ มหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน ถวายเงินและข้าไว้กับ
วัดบ้านหนอง ส่วนหนึ่งไว้กับหอพระไตรปิฎก
ดังที่ปรากฏในจารึกว่า “...สามีเจ้าชื้อกลางกว้านจ่า ๕๕๐ เงินไว้กับหอปิฎก นังเอ้ยร่หนึ่ง ลูก ๑ ชาย
เงินสามีเจ้า ๗๐๐ เงิน ไว้กับหอปิฎก อ้ามลานร่หนึ่ง...” และ “...เขาฝูงนี้ไว้หื้อรักษาพระพุทธเจ้ากับหื้อรักษา
หอปิฎก...” และ “...ผิว่าผู้ใดสู้อยู่รักษาพระเจ้า บ่สู้อยู่รักษาหอปิฎกอั้น หื้อเอาค่าคิงมันผู้นั้นออกมาไถ่คนไว้
แทนมันดังเก่า...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๑๒๔-๑๒๖)

จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ
วัดบ้านดอน
(ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
www.sac.or.th/inscriptions)

จารึกพญาเมืองแก้วและพระราชมารดา สร้างหอไตรที่วัดพระธาตุหริภุญชัย พ.ศ. ๒๐๕๒
จารึกเป็นแผ่นหินสีเทา / น้าตาล หักเป็น ๔ ท่อน พบทีม่ ุมตะวันออกเฉียงใต้ของวัดพระธาตุหริภุญชัย
(ทะเบียน ลพ.๑๕) ใจความสาคัญของจารึกระบุเหตุการณ์ใน พ.ศ. ๒๐๕๓ ที่พญาเมืองแก้ว และพระราช
มารดาสร้างหอไตร พระไตรปิฎก และพระพุทธรูปทองคาประดิษฐานในหอไตร ทั้งพระราชทานภาชนะทองคา
ภาชนะเงิน บูชาพระธรรม และทรงให้เงินทุนเพื่อนาดอกผลเป็นค่าใช้จ่ายซื้อหมากเมี่ยงและข้าว บูชาพระธรรม
ทรงให้ภาษีนาปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เบี้ย เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ดูแลหอไตร และพนักงานคนอื่น ๆ และทรง
ถวายข้าคน ๑๒ ครอบครัวเพื่อปฏิบัติรักษาหอไตร และพระไตรปิฎก ทรงห้ามใช้คนเหล่านี้ทางานอื่น ท้าย
จารึกเป็นคาปรารถนาและคาอุทิศส่วนกุศล ดังที่ปรากฏในจารึกว่า “...สมเด็จพระองค์มหาราชเจ้าทั้ง ๒ ตรอง
ตรัสอรรถธรรมอันอุดมดี มีพระราชหฤทัยบ่อิ่มในอปนาเพ่งสภาวะอันยิ่ง จิ่งให้สร้างพระธรรมมณเฑียร อัน
อาเกียรณ์เดียรดาษมาศด้วยสุพรรณบุษบาผกาวัลลีเป็นอัศจรรย์อดิเรก...” และ “...นาและคนทั้งมวลฝูงนี้จุ่งไว้
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ให้เป็นอุป การรักษาพระธรรมมณเฑีย รให้เสถียรสืบสายไป ใครอย่ากลั้ว เกล้า...” (คลังข้อมูลจารึกล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๙-๑๓๔)

จารึกพญาเมืองแก้วและพระราชมารดา
สร้างหอไตรที่วัดพระธาตุหริภุญชัย (ซ้าย)
และจารึกวัดเชียงมั่น (ขวา)
(ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
www.sac.or.th/inscriptions)

จารึกวัดเชียงมั่น (ทะเบียน ชม. ๑)
ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดเชียงมั่น อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจารึกที่ระบุดวงชาตาการตั้งเมือง
เชียงใหม่ เนื้อความโดยสรุประบุประวัติการบูรณะวัดและศาสนสถานในวัดเชียงมั่น โดยภายหลังการสร้างเมือง
เชียงใหม่ พญามังรายได้ถวายหอนอน ที่บ้านเชียงมั่น ให้เป็นวัด ทานแก่พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๐๑๔ พญาติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) ก่อพระเจดีย์ด้วยศิลาแลง
พ.ศ. ๒๑๐๑ เจ้าฟ้ามังทรา โอรสพระเจ้าบุเรงนอง ให้พญาหลวงสามล้านคาสร้างวัดเชียงมั่น ต่อมาได้
เป็นพญาแสนหลวง
พ.ศ. ๒๑๑๔ สร้างเจดีย์ วิหาร อุโบสถ หอไตร พระไตรปิฎก เสนาสนะ กาแพง และประตูโขง พร้อม
ทั้งระบุข้าวัด ในสมัยพระมหามหินทาทิจจวังสมหาสมเด็จ เป็นเจ้าอาวาสวัดเชียงมั่น
ดังข้อความในจารึกว่า “...ศักราชได้ ๙๒๐ (พ.ศ. ๒๑๐๑) เมืองเชียงใหม่เป็นขัณฑสีมาสมเด็จพระมหา
ธรรมิกราชาธิราชเจ้าแล้ว พระมหาธรรมิ กราชาธิราชเจ้ามีราชศรัทธา ปลงราชทานอ่างอาบเงินลูกหนึ่งหนักสี่
พันน้าไว้หื้อพญาหลวงสามล้านคาราชทานสร้างวัดเชียงมั่นฉันนี้ ในปีดับเปล้า ศักราช ๙๒๗ (พ.ศ. ๒๑๐๘)
พระราชอาชญาหื้อเป็นพญาแสนหลวงในปีรวงเม็ด ศักราช ๙๓๓ (พ.ศ. ๒๑๑๔) ได้ก่อเจดีย์กวมทีหนึ่งเป็นถ้วน
สามที พญาแสนหลวงคาราชทานสร้างแปลงก่อเจดีย์ วิหารอุโบสถ ปีฎกฆระ สร้างธรรม เสนาสนะกาแพง
ประตูขรง ในอารามชู่อัน เถิง...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๑-๑๐)
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จารึกที่พบในวัดพระสิงห์
จารึกหลักนี้ในอดีต ถูกฝังในพื้นซีเมนต์ระเบียงอุโบสถด้านทิศใต้ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๘ จารึกเกิดหัก
และแตก หน่ วยงานศิลปากรที่ ๔ (สานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่) ได้ทาการซ่อมและนาไปเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดพระสิงห์ ลักษณะเป็นจารึกแผ่นหินสีน้าตาลแดง
จารึกด้วยอักษรฝักขาม ใจความสาคัญมีว่า ใน พ.ศ. ๒๓๕๕ พระเจ้ากาวิละ พระราชครูสังฆราช ร่วมกันเป็น
ประธานสร้างศาสนสถานในวัดพระสิงห์ มีอุโบสถ ปราสาท หอไตร หีบธรรม และเตียงพระพุทธรูป พร้อมทั้ง
แจ้งค่าใช้จ่ายในการสร้างไว้พร้อมสรรพ
ดังข้อความที่ปรากฏในจารึ กว่า “...ได้จ่ายยังเงิน หื้อเป็นค่ารัก หาง คาปลิว แก้วกระจก หรดาล
น้าอ้อย ปูน เหล็ก ดินขอ ดินจี่ เดงอันห้อยแขวน ตั้งขันแก่ช่าง ทั้งมวลพร่องเงิน ๑๐๗,๓๐๐ สร้างหอธรรม
ปิ ฎ ก และหี บ ทรงธรรม ชองค า เสี้ ย งเงิ น ๖๑,๖๔๐” (คลั ง ข้ อ มู ล จารึ ก ล้ า นนา สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , ๒๕๔๑, หน้ า ๑๘๕-๑๙๔ และคลั ง ข้ อ มู ล จารึ ก ล้ า นนา สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓, หน้า ๑๕๙-๑๖๗)
จารึกแผ่นไม้ลงรัก ทาชาด วัดแสนฝาง
จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา พบบนหอไตรวัดแสนฝาง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจารึกใน
พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยเล่าย้อนกลับไปใน พ.ศ. ๒๔๑๓ ระบุเจ้าอาวาสและพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นประธานใน
การสร้างหอไตรวัดแสนฝาง ตอนท้ายมีภาคผนวกว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ พระครูวินัยธร ถนอม บูรณะหอไตร
และสร้างพระพุทธรูป ๘๔ องค์
ดังที่ปรากฏในจารึกว่า “...ก็ได้มาริรังสร้างแป๋งยังโกศธรรมกรัง โรงธรรมไว้ค้าชูวรพุทธศาสนาในวัด
แสนฝางที่นี้ ตราบ ๕,๐๐๐ พระวรรษา...” (คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
๒๕๔๘, หน้า ๑๒๓-๑๒๗)
สรุป จากหลักฐานประเภทศิลาจารึกพบว่า หอไตรถูกสร้างขึ้นถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ ในต้น
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สมัยพญายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๘) และสร้างกันเรื่อยมากระทั่งพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๖ สมัยปัจจุบัน ดังนี้
สมัยพญายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๘) มีการสร้างหอไตรวัดพวกพันตองในเมืองเชียงแสน
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
สมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) พบการสร้างหอไตรมากที่สุด ได้แก่ หอไตรวัดป่าใหม่
จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๐๔๐ หอไตรวัดบ้านดอน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๐๔๖ หอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย จัหวัด
ลาพูน พ.ศ. ๒๐๕๒
สมัยพญาเมกุ (พ.ศ. ๒๐๙๔ – ๒๑๐๗) สร้างหอไตรวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๑๑๔
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สมัยพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๘) สร้างหอไตรวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๓๕๕
และสมัยปัจจุบัน สร้างหอไตรวัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๑๓ มาบูรณะใน พ.ศ. ๒๕๒๓
อย่างไรก็ตาม การมีอยู่และถูกใช้งานจริ งของหอไตรคงมีมาก่อนหน้าพุทธศตวรรษที่ ๒๑ แล้ว อาจมี
ตั้งแต่สมัยหริภุญไชย แม้ในจารึกสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๗ จะไม่ได้ระบุถึงการสร้างหอไตรอย่างชัดเจน แต่ก็
เปิดเผยร่องรอยที่ทาให้เชื่อได้ว่ามีประเพณีการสร้างและถวายธรรมพร้อมที่เก็บธรรมไว้กับพระพุทธศาสนา

ข. ศึกษำจำกเอกสำรโบรำณล้ำนนำ
พบหลักฐานการสร้างหอไตรล้านนาในเอกสารโบราณล้านนา ๔ เล่มด้วยกัน ได้แก่ ตานานมูลศาสนา
และชินกาลมาลีปกรณ์ ตานานการสร้างพระไตรปิฎกของครูบากัญจนอรัญวาสีม หาเถรในประวัติวัดสูงเม่น
จังหวัดแพร่ และในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นการสร้างหอไตรเมื่อไม่นานมานี้
ตานานมูลศาสนานั้น เป็นหนังสือที่รจนาขึ้นในพุทธศาสนาเถรวาท โดยพระพุทธพุกามและพระพุทธ
ญาณเจ้า ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑ กรมศิลปากรมอบให้ สุด ศรีสมวงศ์ พรหม ขมาลา เป็นผู้แปล
ส่วนชินกาลมาลีปกรณ์เป็นหนังสือที่รจนาในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยพระรัตนปัญญาเถร มา
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ กรมศิล ปากรให้ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร แปล ทั้งนี้ พบว่าส่ว นหนึ่งของข้อความใน
ตานานมูลศาสนา และชินกาลมาลีปกรณ์ได้ซ้ากับข้อความในศิลาจารึกที่กล่าวข้างต้น
ตานานมูลศาสนา
พบข้อความที่เกี่ยวกับการสร้างหอไตรเพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ ใน พ.ศ. ๒๐๑๑ สมัยพญาติโลกราช
(พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) พระองค์ทรงให้หมื่นด้งนครสร้างวิหารหลวง อุโบสถ และหอไตรในวัดสวนดอก สมัย
พระมหาญาณสาครเป็นเจ้าอาวาส
ดังมีข้อความในตานานว่า “...มหาพุทธรักขิตเจ้าอยู่รักษาวัดสวนดอกไม้ได้ ๑๒ วัสสา อายุได้ ๓๗ ก็มา
สิ้นอายุ ศักราชได้ ๘๓๐ ตัวนั้นแล มหาญาณสาครเจ้าเกิดมานปีรวงไส้ อุบาสิกาแม่ออกไปยอพระยาให้เอามา
แทนในปีนั้นแล ครั้งนั้นหมื่นด้งให้คนมาแต่เชียงชื่นมาแปลงวิหารหลวงและสร้างโรงอุโบสถ และสร้างหอปิฎกก็
ในปีที่เจ้าไทมาอู่นั้นแล มหาสาครเจ้ารับผ้ากฐินบ่หลอคือรับในอารามย่อมไปสวดในพัทธสีมาในนทีก็มี แล้วจึง
เข้ามาสู่อารามถือเอาวั สสาแลบ่ห่อนสวดในที่อยู่เลย แต่นั้นมาชาวเจ้าทั้งหลายย่อมถือเอาจารีตแต่นั้นมา...”
(ตานานมูลศาสนา, ๒๕๑๘ หน้า ๒๑๘)
ชินกาลมาลีปกรณ์
พบร่องรอยการเขียนถึงการสร้างและบูรณะหอไตรสมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) ดังนี้
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๑. “...โปรดให้สร้างอารามขึ้นอารามหนึ่งในหมู่บ้านที่พระราชปัยถาครั้งเป็นยุพราช และพระบิดาของ
พระองค์เคยประทับมาก่อน เมื่อวันอังคารขึ้น ๗ ค่า เดือน ๕ ปีมะโรง จุลศักราช ๘๕๘ (พ.ศ. ๒๐๔๐) และ
พระองค์ตั้งชื่ออารามนั้นว่าปุพพาราม แปลว่าอารามก่อน โดยหมายถึงอารามนั้นมีอยู่ด้านทิศบูรพาแห่งราช
ธานีนครเชียงใหม่ ต่อแต่นั้นมาย่างเข้าปีที่ ๓ ปีมะเมีย พระองค์ทรงสร้างมณฑปปราสาทขึ้นองค์หนึ่งท่ามกลาง
มหาวิห ารในอารามนั้ นเพื่อประดิษฐานพระพุทธปฏิมา ต่อแต่นั้นย่างเข้าปีที่ ๔ เป็นปีระกา พระเจ้าพิล ก
ปนัดดาธิราชทรงฉลองพระไตรปิฎกฉบับลงทองและหอพระมณเทียรธรรมที่พระองค์โปรดให้สร้างไว้ในวัดปุพ
พาราม...” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๒๐)
๒. เมื่อครั้งที่พระองค์ฉลองหอไตรวัดเจ็ดยอดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพญาติโลกราช ดังมีเนื้อหาว่า “เมื่อ
ครั้งเดิมพระเจ้าสิริธรรมจักรพรรดิพิลกราชาธิราชทรงคัดเลือกพระมหาเถรผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วโปรดให้ชาระ
อักษรพระไตรปิฎก พระมหากษัตริย์ลกปนัดดาธิราชทรงอบรมสมโภชหอไตรในวัดมหาโพธารามเป็นการใหญ่
เพื่อให้เป็นที่ไว้พระไตรปิฎกฉบับชาระแล้ว
ครั้งพระเจ้าพิลกนั้นต่อมา หอไตรนั้นเก่าไป พระราชาโปรดให้เอาปราสาทยอดเมืองซึ่งเป็นของเก่าที่
พระราชปัยกาสิริธรรมจั กรพรรดิและพระราชาบิดาของพระองค์ทรงสืบ ๆ กันมานั้น ดัดแปลงให้เป็นหอไตร
เมื่อดัดแปลงปราสาทยอดเมืองเป็นหอไตรเสร็จแล้ว จึงอาราธนาพระมหาเถรผู้ทรงพระไตรปิฎกจานวน ๔๐
รูป มีพระเถระผู้เป็นใหญ่ในวัดมหาโพธารามเป็นประมุข ให้สวดพระไตรปิฎกแล้วทรงสมโภชฉลองเป็นการใหญ่
ตั้งแต่ขึ้น ๘ ค่าถึงวันศุกร์เดือนอ้าย (จ.ศ. ๘๗๖)....” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๓๒-๑๓๓)
๓. เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปกระทาความสามัคคีในหมู่สงฆ์ทั้ง ๓ ที่เมืองเชียงแสน เมื่อเรียบร้อยแล้ว
พระองค์ยกพลับพลาที่ประทับให้เป็นหอไตรของวัดป่าแดงหลวง เชียงแสน ดังมีเนื้อหาว่า “...ครั้งถึงวันศุกร์ขึ้น
๙ ค่า เดือน ๔ พระราชาธิบดีตรัสสั่งให้ขุดฐานเจดีย์ใหญ่ในมหาวิหารกลางเมืองเชียงแสน แล้วให้ก่อเจดีย์องค์
ใหญ่ เมื่อวันศุกร์เป็นยามปลอด แรม ๑ ค่า เดือน ๕ และเจดีย์องค์ใหญ่นั้น ฐานกว้าง ๑๕ วา สูง ๒๕ วา
พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงที่พระราชานิมนต์มา พร้อมด้วยราษฎรทั้งสิ้น ประชุมกันในเมืองเชียงแสน พระราชาธิบดี
รับสั่ งให้ ผูกเรือขนานบนหั วเกาะดอนแท่น เพื่อภิกษุทั้งหลายกระทาอุปสมบทกรรมในคณะสงฆ์ทั้ง ๓ นั้น
เฉพาะคณะสงฆ์สีหลจานวน ๑๐๘ รูป มีพระมหาเถรเจ้าอาวาสวัดมหาโพธารามเป็นประธาน ลงเรือขนานแล้ว
ยังกุลบุตรทั้งหลายให้อุปสมบทมีจานวน ๒๓๕ ด้วยอุทกุกเขปสีมา เมื่อวันแรม ๘ ค่า เดือน ๕ พระจันทร์เสวย
อุตตราสาฬหะนักษัตรฤกษ์ปี กุล จุ ลศักราช ๘๗๗ ตรงกับปีพระศาสดาปรินิพพานแล้ว ได้ ๒๐๕๙ ปี และ
อุปสมบทกรรมนั้นสิ้นสุดลงเมื่อวันแรม ๑๑ ค่า ลาดับนั้น คณะสงฆ์พื้นเมืองลงเรือขนานลานั้นแล้ว ยังกุลบุตร
ให้อุปสมบท ๓๗๐ คน ลาดับนั้น คณะสงฆ์สานัก บุปผารามยังกุลบุตรให้อุปสมบท ๑,๐๑๑ คน ฝ่ายพระราชา
โปรดให้ประดิษฐานพลับพลาที่ประทับของพระองค์ยกให้เป็นหอไตรไว้วัดป่าแดงหลวง...” (ชินกาลมาลีปกรณ์,
๒๕๐๑, หน้า ๑๒๔-๑๒๕)
๔. เมื่อครั้งที่พระองค์ให้ยกฉัตรเจดีย์วัดทีฆาชีวิตสาราม พระองค์ให้หาไม้จัดเตรียมไว้สร้างหอไตรวัด
ป่าแดงหลวง เชียงใหม่ ดังมีเนื้อความว่า “...พระราชาโปรดให้คณะสงฆ์สีหลทาอุปสมบทกรรม เมื่อวันศุกร์ ขึ้น
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๑๒ ค่า เดือ น ๕ จั น ทร์ ป ระกอบด้ ว ยบุ พพผั คคุ ณนัก ษัตร ปีม ะโรง จุ ล ศั กราช ๘๘๒ (พ.ศ. ๒๐๖๔) ฝ่ า ย
พระราชากับพระราชมารดาโปรดให้จัดงานยกฉัตรมหาเจดีย์วัดทีฆาชีวิตสาราม เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่า เดือน
๘ เวลาเที่ยง และโปรดให้ชาระตัวไม้เครื่องปรุงหอพระมณเฑียรธรรมในวัดป่าแดงมหาวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น
๑๐ ค่า (เดือน ๘ ปีมะโรง) และโปรดให้ลงมือตกแต่งพระปฏิมาองค์ใหญ่ทาด้วยแก่นจันทน์ เมื่อวันอังคาร แรม
๑๑ ค่า...” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๔๒-๑๔๓)
๕. ภายหลังจากงานพระราชพิธีถวายเพลิงศพพระราชกุมารี จึงให้สร้างหอไตรวัดป่าแดงหลวง ดังมี
เนื้อความว่า “...ณ วันขึ้น ๗ ค่า เดือน ๕ พระราชกุมารีสิ้นพระชนม์ พระเจ้ าพิลกปนันดาธิราชตรัสสั่งให้เอา
หีบพระศพปิดทองมาอัญเชิญพระศพราชกุมารีนั้นไปวัดสีหลาราม เมื่อวันแรม ๑๒ ค่า รุ่งขึ้นวันแรม ๑๑ ค่า
ทรงถวายมหาทานมีผ้าแพรและผ้าสีดอกจาปาเป็นต้น แก่พระสงฆ์ทั้ง ๓ คณะ และโปรดให้พระราชทานเพลิง
ต่อจากนั้นมา พระราชาโปรดให้สงฆ์คณะสีหลทาอุปสมบทกรรมเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่า เดือน ๖ ปีมะเมีย
จุลศักราช ๘๘๔ (พ.ศ. ๒๐๖๖) ประกอบด้วยภรณีนักษัตร นาคที่บวชครั้งนั้นมีจานวน ๒๒๐ นาค และโปรดให้
ยกวิห ารวัดธรรมเสนาราม เมื่อวัน พฤหัส บดี ๕ ค่า เดือนแปดหลัง จันทร์เสวยปุส สนักษัตรต่อจากนั้นมา
พระราชาทรงบาเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศผลให้แก่พระราชธิดาของพระองค์ ทรงนิมนต์พระมหาเถร ๑๕ รูป มีพระ
มหาเถรราชครูเป็นประมุข ให้แสดงธรรมตั้งแต่ขึ้น ๑๓ ค่าถึงวันเพ็ญเดือนแปดหลัง พระองค์ทรงบูชาธรรมโดย
ถวายจีวรอย่างดีแก่พระเถระองค์ละคู่ ๆ ต่อจากนั้น พระองค์โปรดให้ยกพระมณเฑียรธรรมวัดป่า แดง เมื่อวัน
พุธขึ้น ๔ ค่า เดือน ๑๒ และเมื่อวันพุธต้นเดือนอ้ายได้เกิดแผ่นดินไหว...” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า
๑๔๘)
ตานานการสร้างพระไตรปิฎกของครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถรในประวัติวัดสูงเม่น
ความในตานานระบุการสร้างหอไตรของครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถรไว้ว่า “...ถึงยามดีรุ่งเจ๊า พ่อเจา
อินทราชราจาก็นาครูบาเข้าสู่เวียงโกศัย คนทั้งหลายก็เข้ามากราบไหว้ครูบนต๋นยศใหญ่ที่วัดข่วงแก้ว ศรีจุ๋มเป็น
ปี จังหวัดศ. ๑๑๔๑ (พ.ศ. ๒๓๒๒) ยามนั้นพ่อเจ้ามักใคร่สร้างมณฑปไว้ประดิษฐานพระถะรัยปิฎะที่วัดสุ่งเม่น
เมืองมานด้านใต้ จิ่งมีราชอาญาวางหื้อแก่ต้าวแสนจิตตะปัญญารับราชโองการกับด้วยหมื่นวัด ออกไปจั๋กจวน
ป่าวร้องเอากั๋นเข้าป่าตัดไม้มาแป๋งมณฑป แล้วเกณฑ์เอาพวกอยู่มาเถิงเดือน ๘ เพ็ง ตกปีใหม่แล้ว ศักราชได้
๑๑๕๗ ตัว ปีกาเม้า อาชญาเจ้าอัตถวรปัญโญอสาหั้นแล รวมสูงคั้งตีนธรณีขึ้นเถิงยอดมี ๙ วา ๑ ศอก แล้วท่าน
ก็ได้ประจุยังธาตุอรหันตาเจ้าไว้ในที่นั้นมี ๒๐ องค์กับพระพุทธรูปเจ้าองค์หนึ่ง เถิงวันเดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่า เม็งวัน
อังคาร ยามกองแล ท่านก็ได้ขึ้นกางฉัตรแล...”
ราชกิจจานุเบกษา
ค้นพบเรื่องการสร้างหอไตรล้านนาในราชกิจจานุเบกษา ๒ ฉบับ เป็นหอไตรวัดนันทคี รี จังหวัดน่าน
กับหอไตรวัดสันกาแพง อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๗ หน้า ๔๕๗ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๕)
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แผนกสังฆการี ด้วยได้รับบอกเค้าสนามหลวงเชียงใหม่ว่า ขุนอรเขตตานุบาล นายอาเภอพร้อมด้วยเจ้า
อธิการแลพญากุละพันธ์หัวหน้า ทายกวัดสันกาแพง อาเภอแม่ออน เรี่ยรายได้เงิน ๑,๓๒๑ รูเปีย กับเงินที่มี
การบูชาพระธาตุวัดสันกาแพง อีก ๑,๑๐๐ รูเปีย รวมเป็นเงิน ๒,๔๒๑ รูเปีย จัดการสร้างหอไตรขึ้นหลังหนึ่ง
กว้าง ๓ วา ยาว ๔ วา เป็น ๒ ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ๔ ด้าน ชั้นบนทาด้วยเครื่องไม้จริง ระเบียงรอบลูกกรง
เป็นไม้สักสลักเป็นลายต่าง ๆ ฝาทาด้วยไม้สัก เขียนรูปเทวดาปิดทองรวม ๔ ด้าน หลังคาทาเป็นมุข ๔ ด้าน มี
ฉ้อฟ้า ใบระกาปิดทอง แลมุงกระเบื้อง สิ้นเงิน ๒,๑๒๐ รูเปีย แลทาศาลาบาตร์อีกหลังหนึ่ง พื้นก่อด้วยอิฐฉาบ
ปูนเครื่องบนไม้จริง หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง ๒ วา ยาว ๑๒ วา สิ้นเงิน ๒๔๑ รูเปีย ทาเว็จกุฎี ๒ หลัง หลัง
หนึ่งกว้าง ๑ วา ยาว ๑ วา ทาด้วยเครื่องไม้จริง หลังคามุงกระเบื้องไม้เหมือนกันทั้ง ๒ หลัง สิ้นเงิน ๖๐ รูเปีย
รวมเงินทั้งสิ้น ๒,๔๒๑ รูเปีย (รายนามผู้บริจาคทรัพย์)
ผู้บริจาคทรัพย์ในการนี้พร้อมกัน ขอพระราชทานถวายพระราชกุศล กระทรวงธรรมการได้นาความขึ้น
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอนุโมทนาในส่วนกุศลนี้แล้ว
แจ้งความมา ณ วันที่ ๒ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙
๒. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า ๘๕๓ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘
แผนกกรมธรรมการ เรื่องสร้างหอไตรวัดนันทคีรี ด้วยเค้าสนามหลวงเมืองน่านมีใบบอกมาว่า เจ้านัน ทวงษ์ พระอธิการวัดนันทคีรี แขวงเมืองนครน่านพร้อมด้วยนายยาวิละ ผู้ใหญ่บ้านและนายยาโน ออกเงิน
ส่วนตัวรวม ๔๑ บาท ๗๕ สตางค์ จัดการสร้างหอไตรในวัดนันทคีรี หลังหนึ่ง ทาเป็นรูปมณฑป ๔ ด้าน กว้าง
ด้านละ ๒ วา พื้นและฝาใช้ไม้ตะเคียน เสาไม้เต็ง หลังคามุงกระเบื้องไม้ยม และลงรักปิดทองแล้วเสร็จ ได้มีการ
ฉลองด้วย ผู้บริจาคทรัพย์ทั้งนี้มีความยินดีขอพระราชทานถวายพระราชกุศล
กระทรวงธรรมการได้นาความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว แจ้งความ
มา ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

สรุป จากเอกสารล้านนาทั้งสี่เล่มข้างต้น พบร่องรอยการสร้างหอไตรสมัยล้านนา ดังนี้
สมัยพญาติโลกราช ได้แก่ หอไตรวัดสวนดอก (พ.ศ. ๒๐๑๑) หอไตรวัดเจ็ดยอด (พ.ศ. ๒๐๒๐)
สมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) ได้แก่หอไตรวัดปุพพาราม (พ.ศ. ๒๐๔๔) วัดป่าแดงหลวง
เชียงแสน (พ.ศ. ๒๐๕๙) วัดเจ็ดยอด (พ.ศ. ๒๐๕๗) และวัดป่าแดงหลวง เชียงใหม่ (หาไม้สร้างหอไตร พ.ศ.
๒๐๖๔ สร้างหอไตร พ.ศ. ๒๐๖๖)
การสร้างหอไตรสมัยรัตนโกสินทร์ มีการสร้างหอไตรวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๓๒๒) หอไตร
วัดนันทคีรี น่าน (พ.ศ. ๒๔๕๓) และหอไตรวัดสันกาแพง อาเภอแม่ออน เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๕๕)
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เมื่อนาข้อสรุปจากการศึกษาศิลาจารึกและเอกสารโบราณล้านนาเกี่ยวกับประวัติการสร้างหอไตรใน
ล้านนา จึงพบว่า มีร่องรอยการสร้างสถานที่เก็บคัมภีร์มาตั้งแต่สมัยหริภุญไชย เมื่อเข้าสู่สมัยราชวงศ์มังราย
ปกครองล้านนา ปรากฏหลักฐานการสร้างหอไตรครั้งแรกในสมัยพญาติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) คือ
หอไตรวัดสวนดอกใน พ.ศ. ๒๐๑๑ และสร้างหอไตรวัดเจ็ดยอดใน พ.ศ. ๒๐๒๐
สมัยพญายอดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๘) มีการสร้างหอไตรวัดพันต้องแต้ม หรือพวกพันตองใน
เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กับหอไตรวัดสาลกัลญาณมหันตาราม อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
อาจหมายถึงวัดเชียงแสน (ร้าง) อาเภอสันกาแพง ที่พบจารึกก็ได้ หอไตรทั้งสองสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๐๓๑
สมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) พบว่ามีการสร้างหอไตรปริมาณมากที่สุด คือ หอไตรที่วัด
ป่าใหม่ จังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๐๔๐) วัดปุพพาราม จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๔๔) วัดบ้านดอน จังหวัดพะเยา
(พ.ศ. ๒๐๔๖) วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๐๕๒) บูรณะหอไตรวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ. ๒๐๕๗) วัดป่าแดงหลวง เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๕๙) และวัดป่าแดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่
(หาไม้สร้างหอไตร พ.ศ. ๒๐๖๔ สร้างหอไตร พ.ศ. ๒๐๖๖)
สมัยพญาเมกุ (พ.ศ. ๒๐๙๔ – ๒๑๐๗) มีการสร้างหอไตรวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๑๑๔
เป็นสมัยที่ล้านนาตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า
หอไตรล้านนาคงถูกสร้างหรือบูรณะให้เป็นศาสนสถานสาคัญภายในวัดล้านนาเรื่อยมา กระทั่งในสมัย
เจ้าเจ็ดตนปกครองเมืองเชียงใหม่ ดังที่ปรากฏสมัยพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๘) ได้แก่ การสร้างหอ
ไตรวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ใน พ.ศ. ๒๓๒๒ โดยครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร การสร้างหอไตรวัดพระสิงห์ พ.ศ.
๒๓๕๕ เป็นต้น
สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ (พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๔๐) มีการสร้างหอไตรวัดแสนฝาง สมัย เจ้าสุริยพงษ์
ผลิตเดช (พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๔๖๑) มีสร้างหอไตรวัดนันทคีรี จังหวัดน่าน และสมัยพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (พ.ศ.
๒๔๕๔ – ๒๔๘๒) สร้างหอไตรวัดสันกาแพง อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
กระทั่งสืบ มาถึงปั จจุ บัน ยังพบว่ายังคงมีการบูรณะและสร้างหอไตรในล้านนา อาทิ พ.ศ. ๒๕๒๓
บูรณะหอไตรวัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการทอดกฐินเพื่อสร้างหอไตรของวัดทุ่งเสี้ยว อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะที่สารวจหอไตรล้านนา พบว่ามีการสร้างหอไตรใหม่
ที่วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ หรือวัดแม่คา จังหวัดเชียงราย เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางประวัติศาสตร์การ
สร้างหอไตรล้านนาจากหลักฐานจารึกและเอกสารโบราณล้านนา ดังนี้

๑
๒

ชื่อวัด
วัดสวนดอก
วัดเจ็ดยอด

จังหวัด
กษัตริย์/ผู้ปกครอง
เชียงใหม่ พญาติโลกราช
เชียงใหม่ (๑๙๘๔-๒๐๓๐)

(พ.ศ.)
๒๐๑๑
๒๐๒๐

ปัจจุบัน
หลักฐำน
ไม่มีหอไตร ตานานมูลศาสนา
ไม่มีหอไตร ชินกาลมาลีปกรณ์
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๓

เชียงราย พญายอดเชียงราย
(๒๐๓๑–๒๐๓๘)
เชียงใหม่

๒๐๓๑

วัดร้าง

จารึก

๒๐๓๑

วัดร้าง

จารึก

พะเยา พญาเมืองแก้ว
เชียงใหม่ (๒๐๓๘ – ๒๐๖๘)

๒๐๔๐
๒๐๔๔

จารึก
ชินกาลมาลีปกรณ์

วัดบ้านดอน
วัดพระธาตุ
หริภุญไชย
๙ วัดเจ็ดยอด
๑๐ วัดป่าแดงหลวง
๑๑ วัดป่าแดงหลวง

พะเยา
ลาพูน

๒๐๔๖
๒๐๕๒

เชียงใหม่
เชียงราย
เชียงใหม่

๑๒ วัดเชียงมั่น

เชียงใหม่ เจ้าฟ้ามังทรา
(โอรสพระเจ้าบุเรงนอง)
แพร่
พระเจ้ากาวิละ
(๒๓๒๕–๒๓๕๘)
เชียงใหม่

๒๐๕๗
๒๐๕๙
๒๐๖๔๒๐๖๖
๒๑๑๔

ไม่พบชื่อ
สร้างใหม่
๒๕๒๓๒๕๓๐
ไม่พบชื่อ
สร้างใหม่
๒๓๖๐
ไม่มีหอไตร
วัดร้าง
สร้างใหม่
๒๔๗...
สร้างใหม่
๒๔๔๓
สร้างใหม่
๒๕๕๗
บูรณะ
๒๔๗๒
บูรณะ
๒๕๒๓
บูรณะ
๒๕๒๗
ไม่พบชื่อ

๔
๕
๖

วัดพันต้องแต้ม
(วัดพวกพันตอง)
วัดสาลกัลญาณ
มหันตาราม
วัดป่าใหม่
วัดปุพพาราม

๗
๘

๑๓ วัดสูงเม่น
๑๔ วัดพระสิงห์

๒๓๒๒
๒๓๕๕

๑๕ วัดแสนฝาง

จารึก
จารึก
ชินกาลมาลีปกรณ์
ชินกาลมาลีปกรณ์
ชินกาลมาลีปกรณ์
จารึก
ประวัติวัดสูงเม่น
จารึก

เชียงใหม่ พระเจ้าอินทวิชยานนท์
๒๔๑๓
จารึก
(๒๔๑๖–๒๔๔๐)
๑๖ วัดสันกาแพง
เชียงใหม่ พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ
๒๔๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
(๒๔๕๔ – ๒๔๘๒)
๑๗ วัดนันทคีรี
น่าน
เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช
๒๔๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
(พ.ศ. ๒๔๓๖ – ๒๔๖๑)
ตำรำงหลักฐำนดั้งเดิมของกำรมีอยู่ของหอไตรล้ำนนำ (จำรึกและเอกสำรโบรำณล้ำนนำ)

๑.๖ คำถำมหลักในกำรวิจัย
๑.๖.๑ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมหอไตรล้านนามีกี่ลักษณะ แต่ละลักษณะมีความโดดเด่นเช่นไร
๑.๖.๒ กระบวนการทางานของช่างพื้นเมืองแต่ละกลุ่มงานฝีมือเป็นเช่นไร
๑.๖.๓ การใช้ประโยชน์และสถานการณ์ของหอไตรในปัจจุบันเป็นเช่นไร
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๑.๗ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนที่เป็ น หลั ก คือ พระภิกษุ ส งฆ์ ล้ านนา ในพื้นที่ ๗ จังหวั ดภาคเหนือตอนบน ได้แ ก่ จั งหวั ด
เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน และพะเยา
ชุมชนอื่นๆ คือ กลุ่มช่างล้านนา หน่วยงานทางวัฒนธรรม ผู้สนใจทั่วไป

๑.๘ กำรกระจำยตัวของหอไตร
ในเขตพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งหมด ๒๒๑ หลัง แบ่งเป็นหอไตรในจังหวัดเชียงใหม่
๑๐๐ หลัง ลาพูน ๕๒ หลัง แพร่ ๒๑ หลัง น่าน ๑๙ หลัง ลาปาง ๑๗ หลัง เชียงราย ๖ หลัง และพะเยา ๖
หลัง

๑.๙ กรอบแนวควำมคิดของกำรดำเนินโครงกำร

ก่อน
๑) หอไตรถูก
ปล่อยทิ้งไว้ให้ผุพงั
ไม่ได้รับการ
อนุรักษ์
๒) ข้อมูลหอไตร
ไม่มีการสารวจ
อย่างจริงจัง
๓) พระภิกษุสงฆ์
ประชาชน ไม่
ตระหนักในคุณค่า

ระหว่ำง
๑) ขั้นตอนการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกัน
๑.๑ การสารวจหอไตร ๒๒๑ หลัง
โดยการนาของพระภิกษุในพื้นที่
๑.๒ สารวจช่างฝีมือล้านนาโดยคน
ในชุมชน
๑.๓ การคัดเลือกหอไตรล้านนา
จานวน ๔๖ หลัง โดยคณะสงฆ์และ
ผู้เชี่ยวชาญ

ภำยหลัง
๑) องค์ความรู้ใหม่
๒) ได้หอไตรที่เป็นตัวแทนของหอ
ไตรล้านนา
๓) ข้อมูลพื้นฐานหอไตรในล้านนา
๔) ข้อมูลพื้นฐานงานช่างฝีมือ
ล้านนา
๕) ช่างล้านนาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
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๒) กระบวนการจัดกิจกรรมกระตุ้น
จิตสานึก
๒.๑ การเสนอองค์ความรู้ และ
สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์หอไตร
๒.๒ ระดับจังหวัด จัดประชุมเสนอ
องค์ความรู้หอไตรลาพูน
๒.๓ ระดับภาค ประกวดหอไตร
รางวัลสถาปนิกล้านนา
๒.๔ เวทีอนุรักษ์ภาพถ่ายหอไตร
โดยสื่อสังคมออนไลน์
๒.๕ เวทีสุนทรียสนทนาทางสื่อ
วิทยุชุมชน
๒.๖ การวางแผนสงวนรักษา
ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์กับผู้วิจัย

๑) พระภิกษุสงฆ์ มองเห็นคุณค่า
หอไตรเพิ่มมากขึ้น
๒) คนในชุมชน มองเห็นคุณค่าหอ
ไตรเพิ่มมากขึ้น
๓) ได้เครือข่ายหอไตรล้านนา
๔) ได้ภาพถ่ายหอไตรล้านนา เก็บ
ไว้เป็นสมบัติของชาติ
๕) ได้ทราบความเคลื่อนไหวในการ
อนุรักษ์หอไตรภายหลังได้รับรางวัล
๖) ได้แผนงานการสงวนรักษา
ร่วมกัน

บทที่ ๒
สำระของหอไตรล้ำนนำ
๒.๑ ควำมรู้ควำมเข้ำใจทั่วไปเกี่ยวกับหอไตร
๒.๑.๑ ควำมหมำยของหอไตร
“หอไตร” เป็นคาเรียกโดยย่อของ “หอพระไตรปิฎก” ชาวล้านนาเรียก “หอธรรม” พจนานุกรม
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐ (๒๕๓๑) ให้ความหมายของหอไตรว่า หอสาหรับเก็บพระธรรม ขยายความ
โดย จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (๒๕๒๗, หน้า ๑๓๙) ว่า เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อความประสงค์ที่จะเก็บรักษา
พระไตรปิฎกและคัมภีร์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
เมื่อแยกศัพท์วิเคราะห์ คาว่า “หอ” ในพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐ (๒๕๓๑)
หมายถึง เรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสูง ๆ ใช้เฉพาะกิจ การอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ หอกลอง หอการค้า หอคอย
งาช้าง หอคา หรือหอดูดาว เป็นต้น
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ทว่าตามความเข้าใจของชาวล้านนา อย่างเช่น มณี พะยอมยงค์ (สารพจนานุกรมล้านนา, ๒๕๔๖,
หน้า ๔๓๔) แล้ว คานี้มีความหมายกว้างไปกว่าสิ่งปลูกสร้างสูง ๆ โดย มณี พะยอมยงค์ ให้ความหมายของ
“หอ” ว่า เป็น ที่ส ถิตของเทพารั กษ์และเป็นที่เก็บของมีค่า เน้นความหมายไปที่ห น้าที่การใช้สอยมากกว่า
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ดังนั้น หอจะเป็นเรือนสูงหรือเรือนที่ปลูกสร้างติดพื้นดินก็ได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อสารวจ
หอไตรในล้านนาแล้ว จึงพบว่ามีทั้งที่เป็นเรือนยกพื้นสูง และเรือนปลูกสร้างติดพื้นดิน
ส่วนคาว่า “พระธรรม” ชาวล้านนาเรียก “คัมภีร์ธรรม” มีนัยหมายถึง คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธ
ศาสนาทั้งหมด โดยมีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลัก และคัมภีร์ประเภทอื่น อาทิ ตารายา ตาราไสยศาสตร์ หรือ
ตาราดูฤกษ์ยาม คัมภีร์เหล่านี้รวมถึงพระไตรปิฎก ล้วนถูกจารในใบลาน ด้วยตัวอักษรธรรมล้านนาทั้งสิ้น
เหตุนี้เมื่อพูดถึงหอไตรในความเข้าใจของชาวล้านนา จึงหมายถึง สถานที่เก็บคัมภีร์ธรรมประจาวัด
เน้นความหมายในเชิงหน้าที่การใช้งานมากกว่าเชิงรูปแบบสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนชั้นเดียว อาคาร
สูง จะปลูกสร้างด้วยไม้หรือก่ออิฐถือปูนก็ได้ หากเป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ในพุทธศาสนา ก็เรียกหอธรรมทั้งนั้น
และคัมภีร์ที่เก็บในหอไตร ก็กินความหมายกว้างมากไปกว่าพระไตรปิฎก เพราะรวมถึงเอกสารทุกชนิดที่จาร
ด้วยอักษรธรรมบนใบลาน อาทิ ธรรมวัตร ธรรมคร่าว ธรรมโทน ธรรมผีตาย ธรรมชาตา ธรรมอานิ สงส์ ธรรม
มหาชาติ รวมถึงตารายา ตาราทานายโชคชะตา และตาราการหาฤกษ์ยาม เป็นต้น
การให้ความส าคัญกับหน้าที่การใช้สอยมากกว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรม ทาให้ห อไตรล้านนาที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมีรูปแบบหลากหลาย สร้างจากวัสดุหลากประเภท แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละ
กลุ่มช่างที่เป็นผู้สร้างสรรค์ ความหลากหลายของหอไตรนี่เองที่เป็นเสน่ห์ของการศึกษาวิจัย

๒.๑.๒ ชื่อเรียกหอไตรที่ปรำกฏในหลักฐำนดั้งเดิมและที่ใช้เรียกกันในท้องถิ่นปัจจุบัน
ก. หอไตร
จากการศึกษาเอกสารล้านนา พบคาว่า “หอไตร” ในชินกาลมาลีปกรณ์ ๒ ช่วงเนื้อหาด้วยกัน ทั้งหมด
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘)
เนื้อหาช่วงที่หนึ่ง ระบุถึงการเสด็จไปเมืองเชียงแสนของพระองค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างนิกายต่าง ๆ ในเชียงใหม่ อันมีนิกายดั้งเดิมจากหริภุญไชย นิกายวัดสวนดอก และนิกายวัดป่าแดง
หลวง แล้วทรงประทานพลับพลาที่ประทับของพระองค์เป็นหอไตรของวัดป่าแดงหลวง (เชียงแสน) ดังว่า “...
พระองค์ (พญาเมืองแก้ว) เสด็จไปเมืองเชียงแสน เมื่อวันขึ้น ๘ ค่า เดือน ๓ จุลศักราช ๘๗๖ (พ.ศ. ๒๐๕๘)
นั้ น เอง และเมื่อ เสด็จ ไปนั้ น ทรงนิ มนต์คณะสงฆ์ ๓ คณะในเมืองเชียงใหม่ไ ปด้ ว ย คณะสงฆ์ ๓ คณะนั้ น
พระภิกษุนิกายสีหลจานวน ๒๑ องค์ มีพระมหาเถรเจ้าอาวาสวัดมหาโพธารามเป็นประมุขไปด้วย ครั้งถึงเมือง
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เชียงแสนแล้ว พระราชาธิบดีมีพระประสงค์จะทาอุปสมบทกรรมในเมืองเชียงแสน จึงนิมนต์คณะสงฆ์ทั้งหมด
๓ คณะ ทั้งนอกเมืองและในเมืองเชียงใหม่ให้ไปประชุมกันที่เมืองเชียงแสน
ครั้งถึงวันศุกร์ขึ้น ๙ ค่า เดือน ๔ พระราชาธิบดีตรัสสั่งให้ขุดฐานเจดีย์ใหญ่ในมหาวิหารกลางเมือง
เชียงแสน แล้วให้ก่อเจดีย์องค์ใหญ่ เมื่อวันศุกร์เป็นยามปลอด แรม ๑ ค่า เดือน ๕ และเจดีย์องค์ใหญ่นั้น ฐาน
กว้าง ๑๕ วา สูง ๒๕ วา พระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงที่พระราชานิมนต์มา พร้อมด้วยราษฎรทั้งสิ้น ได้ประชุมกันใน
เมืองเชียงแสน
พระราชาธิบดีรับสั่งให้ผูกเรือขนานบนหัวเกาะดอนแท่น เพื่อภิกษุทั้งหลายกระทาอุปสมบทกรรม ใน
คณะสงฆ์ทั้ง ๓ นั้น เฉพาะคณะสงฆ์สีห ลจานวน ๑๐๘ รูป มีพระมหาเถรเจ้าอาวาสวั ดมหาโพธารามเป็น
ประธาน ลงเรือขนานแล้ว ยังกุลบุตรทั้งหลายให้อุปสมบทมีจานวน ๒๓๕ ด้วยอุทกุกเขปสีมา เมื่อวันแรม ๘
ค่า เดือน ๕ พระจันทร์เสวยอุตตราสาฬหะนักษัตรฤกษ์ปีกุล จุลศักราช ๘๗๗ ตรงกับปีพระศาสดาปรินิพพาน
แล้วได้ ๒๐๕๙ ปี และอุปสมบทกรรมนั้นสิ้นสุดลงเมื่อวันแรม ๑๑ ค่า
ลาดับนั้น คณะสงฆ์พื้นเมืองลงเรือขนานลานั้นแล้ว ยังกุลบุตรให้อุปสมบท ๓๗๐ คน ลาดับนั้น คณะ
สงฆ์สานักบุปผารามยังกุลบุตรให้อุปสมบท ๑,๐๑๑ คน ฝ่ายพระราชาโปรดให้ประดิษฐานพลับพลาที่ประทับ
ของพระองค์ยกให้เป็นหอไตรไว้วัดป่าแดงหลวง (เชียงแสน) ...” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๒๔๑๒๕) ปัจจุบันวัดป่าแดงหลวง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นวัดร้าง ได้รับการบูรณะแล้วโดยกรม
ศิลปากร

วัดป่าแดงหลวง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหาอีกช่วงหนึ่งเป็นเรื่องการบูรณะและอบรมสมโภชหอไตรในวัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) ที่
พญาติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) ได้สร้างไว้ ดังว่า “เมื่อครั้งเดิมพระเจ้าสิริธรรมจักรพรรดิพิลก
ราชาธิราช (พญาติโลกราช) ทรงคัดเลือกพระมหาเถรผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วโปรดให้ชาระอักษรพระไตรปิฎก
พระมหากษัตริย์ลกปนัดดาธิราช (ราชาผู้เป็นปนัดดาของพญาติโลกราช คือ พระเมืองแก้ว) ทรงอบรมสมโภช
หอไตรในวัดมหาโพธารามเป็นการใหญ่ เพื่อให้เป็นที่ไว้พระไตรปิฎกฉบับชาระแล้วครั้งพระเจ้าพิลกนั้น ต่อมา
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หอไตรนั้นเก่าไป พระราชาโปรดให้เอาปราสาทยอดเมืองซึ่งเป็นของเก่าที่พระราชปัยกาสิริธรรมจักรพรรดิและ
พระราชาบิดาของพระองค์ทรงสืบ ๆ กันมานั้น ดัดแปลงให้เป็นหอไตร
เมื่อดัดแปลงปราสาทยอดเมืองเป็ นหอไตรเสร็จแล้ ว จึงอาราธนาพระมหาเถรผู้ ทรงพระไตรปิฎ ก
จานวน ๔๐ รูป มีพระเถระผู้เป็นใหญ่ในวัดมหาโพธารามเป็นประมุข ให้สวดพระไตรปิฎกแล้วทรงสมโภชฉลอง
เป็นการใหญ่ ตั้งแต่ขึ้น ๘ ค่าถึงวันศุกร์เดือนอ้าย ....” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๓๒-๑๓๓)
นอกจากนี้ยังพบชื่อเรียกหอไตร ในราชกิจจานุเบกษา ๒ ฉบับ เป็นการสร้างหอไตรวัดนันทคีรี จังหวัด
น่าน ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ ดังว่า “...พระอธิการวัดนันทคีรี แขวงเมืองนครน่านพร้อมด้วยนายยาวิละ ผู้ใหญ่บ้าน
และนายยาโน ออกเงินส่วนตัวรวม ๔๑ บาท ๗๕ สตางค์ จัดการสร้างหอไตรในวัดนันทคีรี หลังหนึ่ง...” และ
การสร้ า งหอไตรวั ด สั น ก าแพง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ใน พ.ศ. ๒๔๕๔ ดั ง มี บั น ทึ ก ว่า “...ขุ น อรเขตตานุ บ าล
นายอาเภอพร้อมด้วยเจ้าอธิการแลพญากุละพันธ์หัวหน้า ทายกวัดสันกาแพง อาเภอแม่ออน เรี่ยรายได้เงิน
๑,๓๒๑ รูเปีย กับเงินที่มีการบูชาพระธาตุวัดสันกาแพง อีก ๑,๑๐๐ รูเปีย รวมเป็นเงิน ๒,๔๒๑ รูเปีย จัดการ
สร้างหอไตรขึ้นหลังหนึ่ง...”
จากเนื้อหาในเอกสารโบราณล้านนาข้างต้น พบว่าการมีอยู่และเรียกอาคารเก็บพระไตรปิฎกว่าหอไตร
นั้น มีมาอย่างช้าที่สุด ตั้งแต่สมัยพญาติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) เป็นหอไตรของวัดเจ็ดยอด สร้างขึ้น
ภายหลั งการสั งคายนาพระไตรปิ ฎ กสมัย พระองค์ ต่ อมาได้บูรณะในสมัย พญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ –
๒๐๖๘) คาเรียกถูกใช้ต่อเรื่อยมา พบอีกครั้งในเอกสารราชการช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕
ข. หอพระมณเฑียรธรรม หอมณเฑียรธรรม
พบคาเรียกหอไตร ที่สร้างขึ้นในเขตที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ว่า “หอพระมณเฑียรธรรม” คา
เรียกนี้ นอกจากในศิลาจารึกสมัยล้านนาแล้ว ยังปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย และเอกสารสมัยอยุธยาด้วย
คาว่ามณเฑียรนั้นเป็นการเขียนแบบโบราณ ปัจจุบันเขียนมนเทียร พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. ๒๕๓๐ (๒๕๓๑, หน้า ๔๐๑) ให้ความหมายว่า “เรือนหลวง” อันมีนัยว่าเป็นอาคารที่อยู่ภายในเขต
พระราชฐาน อาทิ ในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ที่พิมพ์ในประชุมจารึกภาคที่ ๑ จารึกสุโขทั ย (กรมศิลปากร,
๒๕๑๔, หน้า ๔๘ – ๔๙) ซึ่งเป็นจารึกเก่าที่สุดในสมัยสุโขทัย ได้แสดงให้เห็นว่ามีการเก็บพระไตรปิฎกไว้บน
เรือนหลวงหรือราชมณเฑียรของกษัตริย์ ดังว่า “...เมื่อจะทรงผนวชขอศีลนั้น พระบาทกัมรแดงอัญศรีสุริย
พงศาราม มหาธรรมราชาธิ ร าช เสด็ จ ยื น ขึ้ น ยกพระหั ต ถ์ อั ญ ชลี นมั ส การพระสุ พ รรณปฏิ ม ากร และ
พระไตรปิฎกที่เก็บไว้บนราชมณเฑียรกับพระมหาสามีสังฆราช...”
นอกจากนี้ในตานานกรุงเก่า ตอนที่ว่าด้วยภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา (ประชุมพงศาวดาร เล่มที่ ๓๖,
๒๕๑๒, หน้า ๒๘๒) แต่งโดยพระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) มีการระบุคาเรียกหอพระมณเฑียร
ธรรมไว้อย่างชัดเจน ดังว่า “...ถึงมุมกาแพงคลังวิเศษ มีปตูเข้าไปสวนไพชยนเบญจรัตน์ชื่อปตูสวรรค์พิรมย์ หอ
พระมณเฑียรธรรมอยู่กลางสระ มีโรงช่างทาเงินบาท...”
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หลักฐานชิ้นนี้ นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อเรียกหอไตรแล้ว ยังนามาซึ่งข้อสรุปของนักวิชาการ
เกี่ยวกับหอไตรกลางน้าในล้านนาว่า น่าจะได้รับอิทธิพลด้านคติการก่อสร้างสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
การสร้างหอไตรในพระบรมมหาราชวังสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ ๑ ทรงสร้างวัดพระแก้ว
นั้น ก็โปรดให้ขุดสระน้าทาหอไตรลงกลางสระหลังหนึ่ง พระราชทานนามว่าหอมณเฑียรธรรมเช่นกัน
นอกจากนีใ้ นตารา ธรรมเนียมราชสานักครั้งกรุงศรีอยุธยา (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพัน
จันทนุมาศ (เจิม), ๒๕๐๗, หน้า ๓๑๔- ๓๑๕) ยังปรากฏชื่อหอพระมณเฑียรธรรม ดังว่า “หน้าที่ตารวจนอก
ขวา เป็นพนักงานหอพระมณเฑียรธรรมและหอหนังสือ หอสวด หอพระเทพบิดร หอพระเทพกัน...”
ส าหรั บ ในล้ า นนา ดู เ หมื อ นค าว่ า “หอมณเฑี ย รธรรม” หรื อ “หอพระธรรมมณเฑี ย ร” นี้ จะมี
ความหมายกว้างขวางออกไปจากที่ใช้กันในภาคกลาง คือ นอกจากใช้เรียกหอไตรที่ประดิษฐานในพระราชวัง
แล้ว ยังใช้เรียกหอไตรในวัดหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ด้วย
หลักฐานชิ้นแรกที่กล่าวถึงชื่อหอมณเฑียรธรรมในล้านนา คือ จารึกที่พบในวัดพระธาตุหริภุญชัย (ลพ.
๑๕) ให้รายละเอียดเหตุการณ์การสร้างหอไตรใน พ.ศ. ๒๐๕๓ ของพญาเมืองแก้วและพระราชมารดา ว่า “...
สมเด็จพระองค์มหาราชเจ้าทั้ง ๒ ตรองตรัสอรรถธรรมอันอุดมดี มีพระราชหฤทัยบ่อิ่มในอปนาเพ่งสภาวะอัน
ยิ่ง จิ่งให้สร้างพระธรรมมณเฑียร อันอาเกียรณ์เดียรดาษมาศด้วยสุพรรณบุษบาผกาวัลลีเป็นอัศจรรย์อดิเรก...”
(คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๙ - ๑๓๔)
จารึกหลักนี้ พบที่บริเวณมุมตะวันออกเฉียงใต้ของวัดพระธาตุหริภุญชัย และน่าจะหมายถึงหอไตรของ
วัดพระธาตุหริภุญชัย ที่ปรากฏข้างวิหารทางทิศใต้ในปัจจุบันนั่นเอง หอไตรหลังนี้เป็นหอไตรของหลวง คือ
พระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้าง แม้มิได้เป็นหอไตรที่ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังอย่างที่ปรากฏในศิลาจารึกสมัย
สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ แต่ชาวล้านนาก็เรียกหอมณเฑียรธรรมเช่นกัน
ทั้งนี้มุมตะวันออกเฉียงใต้ของวัดพระธาตุห ริภุญชัย เดิมเป็น
ที่ตั้งของวัดหลวง เป็นหนึ่งในสี่วัดรอบพระธาตุหริภุญไชย มีสถานะเป็น
วัดบริวารหรือลูกวัด วัดบริวารอีกสามวัดที่เหลือประกอบด้วยวัดเชียงยัน
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดสะดือเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ
วัดอัฏฐารศทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วัดทั้งหมดมีหน้าที่อุปัฏฐากองค์
พระธาตุ อาทิ วัดเชียงยันใช้เป็นสถานที่ส อนพระธรรม ปัจจุบันเป็น
โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลาพูน ปัจจุบันวัดบริวารทั้ง ๔ ได้รวมเข้ากับ
วัดพระธาตุหริภุญชัยแล้ว

วัดพระธาตุหริภุญชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
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ในชินกาลมาลีปกรณ์เอง เมื่อกล่าวถึงตอนที่พระเจ้าพิลกปนันดาธิราช คือ พญาเมืองแก้ว จะซ่อมแซม
บูรณะหอไตรในวัดป่าแดงหลวง โดยให้หาไม้เตรียมไว้ ก็เรียกหอพระมณเฑียรธรรมเช่นกัน เพราะเป็นวัดที่
กษัตริย์ทรงอุปถัมภ์อยู่ ดังนี้ “...พระราชาโปรดให้คณะสงฆ์สีหลทาอุปสมบทกรรม เมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่า
เดือน ๕ จันทร์ประกอบด้วยบุพพผัคคุณนักษัตร ปีมะโรง จุล ศักราช ๘๘๒ (พ.ศ. ๒๐๖๔) ฝ่ายพระราชากับ
พระราชมารดาโปรดให้จัดงานยกฉัตรมหาเจดีย์วัดทีฆาชีวิตสาราม เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่า เดือน ๘ เวลา
เที่ยง และโปรดให้ชาระตัวไม้เครื่องปรุงหอพระมณเฑียรธรรมในวัดป่าแดงมหาวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐
ค่า (เดือน ๘ ปีมะโรง) และโปรดให้ลงมือตกแต่งพระปฏิมาองค์ใหญ่ทาด้วยแก่นจันทน์ เมื่อวันอังคาร แรม ๑๑
ค่า...” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๔๒-๑๔๓)
ต่อมาพญาเมืองแก้วทรงสร้างหอมณเฑียรธรรมวัดป่าแดงหลวง ภายหลังเสร็จพระราชพิธีศพพระราช
ธิดา ดังมีรายละเอียดว่า “...ณ วันขึ้น ๗ ค่า เดือน ๕ พระราชกุมารีสิ้นพระชนม์ พระเจ้าพิลกปนันดาธิราชตรัส
สั่งให้เอาหีบพระศพปิดทองมาอัญเชิญพระศพราชกุมารีนั้นไปวัดสีหลาราม เมื่อวันแรม ๑๒ ค่า รุ่งขึ้นวันแรม
๑๑ ค่ า ทรงถวายมหาทานมี ผ้ า แพรและผ้ า สี ด อกจ าปาเป็ น ต้ น แก่ พ ระสงฆ์ ทั้ ง ๓ คณะ และโปรดให้
พระราชทานเพลิง ต่อจากนั้นมา พระราชาโปรดให้สงฆ์คณะสีหลทาอุปสมบทกรรมเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่า
เดือน ๖ ปีมะเมีย จุลศักราช ๘๘๔ (พ.ศ. ๒๐๖๖) ประกอบด้วยภรณีนักษัตร นาคที่บวชครั้งนั้นมีจานวน ๒๒๐
นาค และโปรดให้ยกวิหารวัดธรรมเสนาราม เมื่อวันพฤหัสบดี ๕ ค่า เดือนแปดหลัง จันทร์เสวยปุสสนักษัตร
ต่อจากนั้นมา พระราชาทรงบาเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศผลให้แก่พระราชธิดาของพระองค์ ทรงนิมนต์พระมหาเถร
๑๕ รูป มีพระมหาเถรราชครูเป็นประมุข ให้แสดงธรรมตั้งแต่ขึ้น ๑๓ ค่าถึงวันเพ็ญเดือนแปดหลัง พระองค์ทรง
บูชาธรรมโดยถวายจีวรอย่างดีแก่พระเถระองค์ละคู่ ๆ ต่อจากนั้น พระองค์โปรดให้ยกพระมณเฑียรธรรมวัด
ป่าแดง เมื่อวันพุธขึ้น ๔ ค่า เดือน ๑๒ และเมื่อวันพุธต้นเดือนอ้ายได้เกิดแผ่นดินไหว...” (ชินกาลมาลีปกรณ์,
๒๕๐๑, หน้า ๑๔๘)
ปัจจุบันหอไตรวัดป่าแดงหลวง มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมณฑป ตั้งไว้ระหว่างวิหารกับเจดีย์ประธาน
ถูกสร้างขึ้นใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๗.. โดยครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ถวายเงินในการสร้าง
ด้วยเหตุนี้ ผลจากการศึกษาเอกสารโบราณและจารึกล้านนาจึงพบว่า เมื่อกล่าวถึงหอมณเฑียรธรรม
ในล้านนาแล้ ว พบว่าเป็ นหอไตรที่ตั้งอยู่ภายในวัดหลวง ซึ่งกษัตริย์อุป ถัมภ์ ทั้งยังไม่ได้ระบุรูปแบบหอไตร
ชัดเจนว่าเป็นแบบใด แต่ จากหลักฐานข้างต้น ทาให้สันนิษฐานได้ว่า หอมณเฑียรธรรมน่ าจะเป็นอาคารที่มี
หลังคาลาดซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป แล้วต่อด้วยยอดแหลมที่เรียกว่า ปราสาท

ค. หอปิฎก หอธรรมปิฎก
คาเรียก “หอปิฎก” ในความหมายเดียวกับ
หอไตร พบในต านานมู ล ศาสนาและจารึ ก ล้ านนา
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โดยในตานานมูลศาสนา (๒๕๐๑, หน้า ๒๑๘) มีรายละเอียดดังนี้ “...มหาพุทธรักขิตเจ้าอยู่รักษาวัดสวนดอกไม้
ได้ ๑๒ วัสสา อายุได้ ๓๗ ก็มาสิ้นอายุ ศักราชได้ ๘๓๐ (พ.ศ.๒๐๑๑) ตัวนั้นแล มหาญาณสาครเจ้าเกิดมานปี
รวงไส้ อุบาสิกาแม่ออกไปยอพระยาให้เอามาแทนในปีนั้นแล ครั้งนั้นหมื่นด้งให้คนมาแต่เชียงชื่นมาแปลงวิหาร
หลวงและสร้างโรงอุโบสถ และสร้างหอปิฎกก็ในปีที่เจ้าไทมาอยู่นั้นแล มหาสาครเจ้ารับผ้ากฐินบ่หลอคือรับใน
อารามย่อมไปสวดในพัทธสีมาในนทีก็มี แล้วจึงเข้ามาสู่อารามถือเอาวัสสาแลบ่ห่อนสวดในที่อยู่เลย แต่นั้นมา
ชาวเจ้าทั้งหลายย่อมถือเอาจารีตแต่นั้นมา...” ปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏหอไตรที่วัดสวนดอกแล้ว

วัดสวนดอก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในศิลาจารึกล้านนาช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ พบว่ามีการใช้คาว่าหอปิฎกนี้มากกว่าคาเรียกอื่น ได้แก่
จารึ ก วัด พัน ต้อ งแต้ม ในพิพิ ธ ภั ณฑสถานแห่ งชาติ
เชี ย งแสน ทะเบี ย น ๑๖/๒๕๔๑ จารึ ก ใน พ.ศ.
๒๐๓๑ ดังว่า “...พระเป็นเจ้าแม่ลูก (พันญากิตติและ
แม่ เ จ้ า สาวค าร้ อ ย) ก็ ยิ น ดี ด้ ว ยบุ ญ หื้ อ ไว้ น า
๖๐๐,๐๐๐ เบี้ ย และคน ๑๕ ครัว หื้ อไม้สั กแปลง
วิหาร ทั้งหอปิฎก...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า
๓๐๒-๓๐๔) ปัจจุบันวัดพันตองแต้มเป็นวัดร้างใน
เมืองเชียงแสน เป็นวัดเดียวกับที่เรียกกันว่า วัดพวก
พันตอง
วัดพวกพันตอง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม ทะเบียน ชม. ๒๑ พ.ศ. ๒๐๓๑ ดังว่า หมื่นดาบเรินสร้างวัดสาลกัล
ญาณมหั น ตราม พ.ศ. ๒๐๓๔ พร้อมทั้ง “...สร้างวิห าร ๑๑๗๐๐ สร้างหอปิฎ ก ๑๑๐๐๐ สร้าง...” (กรม
ศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๘๒ – ๘๖)
จารึกวัดป่าใหม่ จังหวัดพะเยา ทะเบียน พย.๘ จารึกใน พ.ศ. ๒๐๔๐ ระบุเจ้าหมื่นลอเทพศรีจุฬา
อาราธนามหาเถรมธุรสเจ้ามาสร้างวัดป่าใหม่พร้อมถวายที่ดินและข้าวัด ดังว่า “...ไว้กับหอปิฎกห้าคน ไว้ที่หน
วันออกฝั่งน้าเป็นแดน...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๑๑๘-๑๒๑)
จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน จังหวัดพะเยา ทะเบียน พย. ๑๐ จารึกใน พ.ศ. ๒๐๔๖
ระบุว่า มหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน หื้อทานข้าไว้กับวัดบ้านหนอง พร้อมมีรายชื่อพยาน ดังว่า “...
สามีเจ้าชื้อกลางกว้านจ่า ๕๕๐ เงินไว้กับหอปิฎก นังเอ้ยร่หนึ่ง ลูก ๑ ชาย เงินสามีเจ้า ๗๐๐ เงิน ไว้กับหอปิฎก
อ้ามลานร่หนึ่ง...” และ “...เขาฝูงนี้ไว้หื้อรักษาพระพุทธเจ้ากับหื้อรักษาหอปิฎก...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑,
หน้า ๑๒๔-๑๒๖)
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จารึกวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๓๕๕ พบคาว่า “หอธรรมปิฎก” ในความหมายหอไตร เมื่อกล่าวถึงการ
สร้างศาสนสถานในวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๓๕๕ โดยมีพระเจ้ากาวิละ พระราชครูสังฆราช ร่วมกันเป็นประธาน ดัง
ว่ า “...สร้ า งหอธรรมปิ ฎ ก และหี บ ทรงธรรม ชองค า เสี้ ย งเงิ น ๖๑,๖๔๐...” (คลั ง ข้ อ มู ล จารึ ก ล้ า นนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑, หน้า ๑๘๕-๑๙๔)
ง. ปีฎกฆระ

วัดเชียงมั่น อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คานี้มาจากภาษาพม่า คือ “Bitagat Taik” พบใน
จารึกวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ จารึกใน พ.ศ. ๒๑๒๔ อัน
เป็ นสมัย ต้น ที่พม่าได้เข้าครอบครองล้ านนา มีนรธาเมงสอ
เป็นผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๑๒๑ – ๒๑๕๒) ใน
จารึ ก เรี ย ก “ปี ฎ กฆระ” ในความหมายเดี ย วกั บ หอไตร
เนื้อหาจารึกระบุ ประวัติการสร้างวัดและศาสนสถานในวัด
เชียงมั่นใน พ.ศ. ๒๑๑๔ โดยพญาแสนหลวงคาราชทาน ได้
สร้างเจดีย์ วิหาร อุโบสถ หอไตร พระไตรปิฎก เสนาสนะกาแพง และประตูโ ขง พร้อมทั้งระบุข้าวัดในสมัยพระ
มหามหินทาทิจจวังสมหาสมเด็จเป็นเจ้าอาวาส ดังว่า “...วิหารอุโบสถ ปีฎกฆระ สร้างธรรม เสนาสนะกาแพง
ประตูขรง ในอารามชู่อัน เถิง...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๑-๑๐)
ปัจจุบันหอไตรวัดเชียงมั่น เป็นหอไตรไม้กลางน้า เปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้ นล่าง จากเดิมที่ก่ออิฐถือ
ปูนและตั้งอยู่บนดิน ใน พ.ศ. ๒๕๕๓

จ. โรงธรรม
คาว่า “โรงธรรม” ที่ใช้แทนความหมายของหอไตร พบในจารึกบนแผ่ นไม้ที่วัดแสนฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ จารึกใน พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่กล่าวถึงเจ้าอาวาสและพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นประธานในการสร้างหอ
ไตรของวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ ดังว่า “...ก็ได้มาริรังสร้างแป๋งยัง โกศธรรมกรัง โรงธรรม ไว้ค้าชูวรพุทธศาสนาใน
วัดแสนฝาง...” (คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘, หน้า ๑๒๓-๑๒๗)
อนึ่งคาว่าโรงธรรมนี้ ใกล้เคียงกับคาว่า “หอธรรม” ที่ชาวล้านนาใช้เรียกหอไตรในปัจจุบันมากที่สุด
นอกจากนี้ ในหลักฐานทางอยุธยา ยังพบคาเรียกหอไตรที่กษัตริย์อยุธยาสร้างอีกคาหนึ่ง คือคาว่า
“หอสัทธรรม” ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพัน จันทนุมาศ (เจิม) (๒๕๐๗, หน้า ๓๑๕ –
๓๕๒) เป็นหอไตรที่สร้างโดยพระเอกาทศรถในวัดวรเชษฐารามมหาวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๖ ดังว่า “...พระบาท
เสด็จสร้างโพธิสมภารบาเพ็ญพุทธกาลธรรมบรามี อาทิ คือ สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหาร อันรัจนา พระ
พุทธฏิมาและเจดีย์ บรรจุพระบรมสาริกธาตุสาเร็จ กุฏิสถานปราการสมด้วยอรัญวาสี แล้วสร้างพระไตรปิฎก
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ธรรมจบบริบูรณ์ทั้งพระบาลี อรรถกถาฎีกา คันถวรณ์ ทั้งปวง จึงแต่งหอสัทธรรม เสร็จก็ทรงนิมนต์พระสงฆ์
อรัญวาสีผู้ทรงศีลาธิคุณวิเศษมาอยู่ครองพระวรเชษฐารามนั้น...”
อนึ่งคาเรียกหอไตรว่าหอสัทธรรมนี้ ไม่พบในหลักฐานของชาวล้านนา
สรุป เมื่อพิจารณาหลักฐานการเรียกชื่อหอไตรในเอกสารโบราณล้านนาแล้วพบว่าในตานานมูลศาสนา
มีการใช้คาว่า “หอปิฎก” เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ใน พ.ศ. ๒๐๑๑ สมัยพญาติโลกราช และใช้คาว่า “หอพระ
มณเฑียรธรรม” เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัย พญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) ส่วนในชินกาลมาลี
ปกรณ์ พบคาว่า “หอไตร” สมัยพญาเมืองแก้วเช่นกัน
พิจารณาจารึกล้านนาหลักต่าง ๆ จะพบคาเรียกแทนหอไตร ดังนี้ คาว่า “หอปิฎก” มีจานวน ๔ หลัก
เป็นจารึกในช่วง พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๔๖ คาว่า “พระธรรมมณเฑียร” จานวน ๑ หลัก ใน พ.ศ. ๒๐๕๒ คาว่า
“ปีฎกฆระ” จานวน ๑ หลัก ใน พ.ศ. ๒๑๒๔ คาว่า “หอธรรมปิฎก” จานวน ๑ หลัก ใน พ.ศ. ๒๓๕๕ และคา
ว่า “โรงธรรม” จานวน ๑ หลัก ใน พ.ศ. ๒๕๒๓
จากหลักฐานทั้งสองประเภท สามารถประมวลการใช้คาเรียกหอไตร สัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาได้ดังนี้
คาว่า “หอไตร” “หอพระมณเฑียรธรรม” “หอปิฎก” เป็นคาที่พบในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ “ปีฎกฆระ” เป็นคา
ที่ใช้ในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ “หอธรรมปิฎก” เป็นคาในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ และ “โรงธรรม” เป็นคาในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ หลังจากนั้นเป็นต้นมา จึงปรากฏชื่อเรียกหอไตรว่า “หอธรรม” มากระทั่งปัจจุบัน
คาว่าหอธรรมอาจมาจากคาว่าโรงธรรม ที่เรียกในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ซึ่งอาจสืบมาจากคาว่า หอธรรม
ปิฎก ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ที่ชาวล้านนาใช้เรียกหอไตรวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ ทั้งนี้เราสามารถ
แสดงเป็นตารางการเรียกชื่อหอไตร ศึกษาจากจารึกและเอกสารโบราณล้านนา ดังนี้
จังหวัด
เชียงราย

พ.ศ.
๒๐๕๘

๒

ชื่อวัด
วัดป่าแดงหลวง
เชียงแสน
วัดเจ็ดยอด

เชียงใหม่

๒๐๕๗

๓

วัดนันทคีรี

น่าน

๒๔๕๓

๔

วัดสันกาแพง

เชียงใหม่

๒๔๕๔

วัดพระธาตุ
หริภุญไชย
วัดป่าแดงหลวง
เชียงใหม่
วัดปุพพราม

ลาพูน

๒๐๕๓

เชียงใหม่

๒๐๖๔๒๐๖๕
๒๐๔๐

๑

๕
๖
๗

ชื่อเรียก
หอไตร

หอพระธรรม
มณเฑียร
หอพระมณเฑียร
ธรรม

เชียงใหม่

กษัตริย์ ผู้ปกครอง หลักฐำน
พญาเมืองแก้ว
ชินกาล
มาลีปกรณ์
พญาเมืองแก้ว
ชินกาล
มาลีปกรณ์
พระเจ้าสุริยพงษ์ ราชกิจจา
ผริตเดช
นุเบกษา
พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ ราชกิจจา
นุเบกษา
พญาเมืองแก้ว
จารึก
พญาเมืองแก้ว
พญาเมืองแก้ว

ชินกาล
มาลีปกรณ์
ชินกาล
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๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หอปิฎก

วัดสวนดอก

เชียงใหม่

๒๐๑๑

พญาติโลกราช

วัดพันตอง
(วัดพวกพันตอง)
วัดสาลกัลญาณ
มหันตาราม
วัดป่าใหม่
วัดบ้านดอน
วัดพระสิงห์
วัดเชียงมั่น
วัดแสนฝาง

เชียงราย

๒๐๓๑

พญายอดเชียงราย

มาลีปกรณ์
ตานาน
มูลศาสนา
จารึก

เชียงใหม่

๒๐๓๔

พญายอดเชียงราย

จารึก

พะเยา
พะเยา
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่

๒๐๔๐
๒๐๔๖
๒๓๕๕
๒๑๑๔
๒๔๑๓

พญาเมืองแก้ว
พญาเมืองแก้ว
หอธรรมปิฎก
พระเจ้ากาวิละ
ปิฎกฆระ
พม่าครองเชียงใหม่
โรงธรรม
พระเจ้ า อิ น ทวิ ช ยา
นนท์
ตำรำงชื่อเรียกหอไตรที่ปรำกฏในหลักฐำนดั้งเดิมและที่ใช้เรียกกันในท้องถิ่นปัจจุบัน

จารึก
จารึก
จารึก
จารึก
จารึก

๒.๑.๓ ควำมสำคัญของหอไตรในล้ำนนำ
ก. หอไตรเป็นสัญลักษณ์ของกำรคงอยู่ของพระพุทธศำสนำล้ำนนำ
หอไตรเป็นธรรมเจดีย์
ในความเชื่อของเหล่าพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับ ที่พึ่งที่ระลึกในพุทธศาสนานั้น มี ๓ อย่าง ด้วยกัน คือ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เรียกโดยรวมว่า ไตรสรณคมน์
พระพุทธนั้น คือ องค์พระสัมมาสั มพุทธเจ้า ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อใช้เป็นรูปแทนองค์
พระพุทธเจ้า เมื่อยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ทรงเป็นองค์พระศาสดาแห่งพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อ ปรินิพพานแล้ว
พระธรรมจึงเป็นตัวแทนขององค์พระศาสดาต่อมากระทั่งทุกวันนี้ ภายหลังได้มีการสังคายนาธรรมและวินัย ขึ้น
จัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ รวมเข้าด้วยกัน เรียก “พระไตรปิฎก” เป็นมรดกธรรมของพุทธศาสนาอันสาคัญยิ่ง
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (มปป. หน้า ๒๕) ทรงอธิบายความหมายของคา
ว่า “ปิฎก” ไว้ดังนี้ “...ศัพท์ว่าปิฎก เป็นชื่อแห่งกระจาดหรือตะกร้า เอามาใช้ในที่นี้ ด้วยหมายเอาความว่าเป็น
หมวดที่รวบรวม ดุจกระจาดเป็นที่รวมสิ่งของต่าง ๆ มีผักต่าง ๆ ที่ซื้อมาจากตลาดเป็นต้น ปาพจน์ในที่นี้ท่าน
แบ่งเป็น ๓ พระวินัยคงที่ พระธรรมแบ่งออกเป็น ๒ หมวดที่แสดงโดยบุคลาธิษฐาน หรือเจือด้วยบุคลาธิษฐาน
จัดเป็นพระสุตตันตะ ๑ หมวดที่แสดงโดยธรรมาธิษฐานล้วน จัดเป็นพระอภิธรรม ๑ ทั้ง ๓ นี้ เป็นหมวดหนึ่ง ๆ
ที่รวบรวมปกรณ์มีประเภทเดียวกัน จึงจัดเป็นปิฎกหนึ่ง ๆ...”
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ดังนั้นนอกจากพระธรรมจะเป็นพุทธวจนะคาสอนขององค์พระศาสดาแล้ว ยังเป็นองค์พระศาสดาด้วย
พุทธศาสนิกชนจึงให้ความเคารพพระไตรปิฎกอย่างสูงสุด ปฏิบัติต่อพระธรรมเฉกเช่นที่ปฏิบัติต่อพระพุทธรูป
เจดีย์ และพระสงฆ์
ความสาคัญของพระไตรปิฎก ส่งผลต่อเนื่องให้สถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก คือ หอไตร กลายเป็น
ตัวแทนของพระไตรปิฎกทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ด้วย พระครูสุธรรมลังกา วัดชัยศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่
(สัมภาษณ์ เมษายน ๒๕๕๗) สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพระไตรปิฎกกับหอไตรว่า ในหอไตรวัดชัยศรีภูมิ ที่
สร้างใน พ.ศ. ๒๔๕๓ มีเจ้าพรหมมินทร์ ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกันสร้างโดยช่างพม่า (อ๋องคา คาลือ)
ช่างไทใหญ่ (สางเคิ้ง รุ่งรังสี) และช่างล้านนา (คาตัน สรรพศรี) พบว่าภายในมีหีบธรรมตั้งไว้ ๓ หีบ แต่ละหีบ
เป็นตัวแทนของพระไตรปิฎกแต่ละกอง คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
การจั ด เรี ย งหี บ ธรรมดั ง กล่ า ว ท าให้ ภ าพสะท้ อ นการนอบน้ อ มพระไตรปิ ฎ ก ไปปรากฏที่ ห อ
พระไตรปิฎกด้วย เหตุนี้เราจึงพบหอไตรในอดีตที่ทาหน้าที่เป็นศาสนาสถานสาคัญของวัด มีการกราบไหว้บูชา
เฉกเช่นการกราบไหว้เจดีย์และพระพุทธรูป ภาพเก่าของหอไตรวัดดอนปิน ตาบลแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่ มีแท่นบู ชาดอกไม้อยู่ หน้าหอไตร เจ้าอาวาสวัด
ดอนปิน (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) อธิบายเกี่ยวกับแท่นบูชาดอกไม้
ที่ปรากฏในรูปว่า “...เมื่อชาวบ้านมาวัดในวันพระหรือวันสาคัญทาง
พุทธศาสนา ก็จะนาดอกไม้มาบูชาพระเจ้า (พระพุทธรูป) ในวิหาร
บูชาเจดีย์ และบูชาหอธรรม...”
ด้ว ยเหตุนี้ หอไตรจึ ง จั ดเป็ น ธรรมเจดี ย์ป ระเภทหนึ่ ง ได้
เปรียบประดุจตัวแทนที่แสดงถึงความตั้งมั่นและการมีอยู่ของพุทธ
ศาสนา เช่นเดียวกับพระเจดีย์ และพระพุทธรูป
ภาพเก่าของหอไตรวัดดอนปิน ตาบลแช่ช้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีแท่นบูชาดอกไม้อยู่หน้าหอไตร (ภาพจากวัดดอนปิ น)

หอไตรเป็นที่สถิตของไตรสรณคมน์
มิเพียงแต่หอไตรจะถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระธรรมคัมภีร์เท่านั้น บางครั้งยังพบว่า ภายในหอไตร
ถูกใช้เก็บรักษาพระพุทธรูปสาคัญ ของวัดด้วย เช่นที่ปรากฏในจารึกทะเบียน ลพ.๑๕ ซึ่งพบในวัดพระธาตุหริ
ภุญชัยว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๓ พญาเมืองแก้วและพระราชมารดา ได้สร้างหอไตร พระไตรปิฎก และพระพุทธรูป
ทองคา ประดิษฐานในหอไตร “...จิ่งให้สร้างพระธรรมมณเฑียร อันอาเกียรณ์เดียรดาษมาศด้วยสุพรรณบุษบา
ผกาวัลลีเป็นอัศจรรย์อดิเรกเฉพไพชยนต์ปราสาทแล เสร็จสมเด็จมหาราชเจ้าจิ่งให้สร้างพระธรรมอันเป็นพุทธ
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วาจาตราได้ ๘๔,๐๐๐ ขันธ์กับคันถันตรปกรณ์ สาตถะกถา ฎีกานุฎีกา คณาทั้งมวลได้ ๔๒๐ กัมปี มีทั้งสุพรรณ
พุ ท ธรู ป เจ้ า แล เสร็ จ จุ๊ ป ระการ เจิ่ ง ให้ น ามาสถาปนาไว้ ใ นพระธรรมมณเฑี ย ร อั น นี้ จึ ง สั ง ขยาทั้ ง มวลได้
๒๐๐,๐๐๐ เงินเป็นประมาณ...” (คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒,
หน้า ๑๑๙-๑๓๔)
ธรรมเนี ยมการประดิษฐานพระพุทธรูปในหอไตรเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๓ นี้ ยังคงปรากฏเป็นประเพณี
สืบเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน ดั่งจะเห็นได้ที่หอไตรวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ซึ่งภายในประดิษฐานพระ
ประธานเป็นพุทธรูปทองคาประทับยืน ฝีมือสกุลช่างน่าน
โดยนัยนี้ หอไตรจึงเป็นสถานที่หลอมรวมที่พึ่งทั้งสามเข้าด้วยกัน เป็นที่สถิตของไตรสรณคมน์ ได้แก่
พระพุทธ คือ พระพุทธรูปที่เก็บไว้ภายในหอไตร พระธรรม คือ พระธรรมคัมภีร์ที่เก็บไว้ภายในหอไตร และ
พระสงฆ์ คือ ผู้ศึกษาพระธรรม เป็นผู้ดูแลรักษาใช้ประโยชน์หอไตรโดยตรง
พระสงฆ์ล้านนา มีบทบาทสาคัญยิ่งในการเก็บรักษาพระธรรมตลอดถึงการสงวนรักษาบารุงให้หอไตร
มั่นคงแข็งแรงสวยงามอยู่เป็นนิจ โดยมีผู้คนในชุมชนเป็นกาลังแรงงาน ภาพสะท้อนกิจของสงฆ์เกี่ยวกับการ
บารุงรักษาหอไตรและพระธรรมคัมภีร์ในหอไตรนี้ ปรากฏในจารึกวัดศรีดอนคา อาเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่จาร
ไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ (คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๑๐๕-๒๗๖) ระบุ
ว่า ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ ธุหลวงพรหมจักรและพระภิกษุสามเณรทุกรูป ช่วยกันเก็บรวบรวมพระคัมภีร์ที่เป็นกับ เข้า
ไว้ในหีบ ธรรม พร้อมทั้งสั่งไว้ว่าหากใครใช้คัมภีร์แล้ว ให้เก็บไว้ที่เดิม และถ้าใครยืมไปให้จดชื่อไว้ด้วย เพื่อ
ป้องกันการสูญหาย “...จึงพากันริบรอมธรรมเข้าไว้ในหีดบัวรมวล...”
ด้วยเหตุนี้ หอไตร จึงมีฐานะเป็นสัญลักษณ์ของการคงอยู่ของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นที่รวบรวมไว้
ซึ่งที่พึ่งทั้งสามในพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นธรรมเจดีย์ที่ผู้คนล้านนาให้ความ
เคารพนบน้อมเทียบเท่าองค์พระเจดีย์และพระพุทธรูป
ข. หอไตรเป็นศูนย์รวมงำนช่ำงฝีมือล้ำนนำ
ดินแดนล้านนาเป็นดินแดนของช่างผู้ชานาญในงานฝีมือประเภทต่าง ๆ มาแต่โบราณ คาพื้นเมือง
ภาคเหนือในปัจจุบันเรียกช่างว่า “สล่า” อาทิ สล่าแป๋งเฮือน คือนายช่างที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ในการสร้างบ้าน สล่าตีมีดก็ชวนนึกถึงผู้สันทัดเชี่ยวชาญในการตีมีด เป็นต้น
คาว่าสล่านี้ ชาวล้านนารับมาจากพม่าอีกทอดหนึ่ง และคงเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ที่มีชาว
พม่าเข้ามาทาไม้ในล้านนาจานวนมาก ทั้งนี้เพราะจากการสารวจในเอกสารโบราณล้านนาก่อนพุทธศตวรรษที่
๒๕ ไม่ปรากฏการใช้คานี้เลย แต่ใช้คาว่า “ช่าง” แทนความหมายผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน อาทิ ช่างซอ ช่างปี่
ช่างฟ้อน ช่างแต้ม เป็นต้น
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สล่า ในคาพม่าอ่านว่าสะหย่า เป็นคาเรียกครู หมอ และพระผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ อาทิ ครู เรียก สะ
หย่า ครูผู้หญิง สะหย่ามะ นายแพทย์ สะหย่าวูน์ พระเถระ เรียก สะยาดอ
สมโชติ อ๋องสกุล (๒๕๔๙, หน้า ๗๔ – ๗๖) ได้ศึกษาในเอกสารโบราณล้านนาหลายเล่ม และได้สรุป
ประเภทของช่างล้านนาในอดีตว่ามีอย่างน้อย ๓๘ ประเภท ทั้งนี้เมื่อจะสร้างหอไตรขึ้นสักหลังหนึ่ง จึงต้อง
อาศัยช่างฝีมือหลากประเภท ทั้งช่างถากไม้ ช่างหริน (ช่างอิฐช่างปูน) ช่างแต้ม ช่างลาย ช่างปูนปั้น ช่างประดับ
กระจก เป็นต้น และมีนายช่างใหญ่เป็นผู้ควบคุมดูแลช่างต่าง ๆ อีกทอดหนึ่ง เพื่อให้งานสามารถดาเนินไปได้
ด้วยดี โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างอาคารและการประดับตกแต่ง นายช่างคนสาคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา
ได้แก่ นายช่างกานโถม ที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างศาสนสถานสมัยพญามังราย หรือนายช่างหมื่นด้งนคร สมัย
พญาติโลกราช เป็นต้น
ทั้งนี้ บรรดาช่างต่าง ๆ ที่ช่วยกันสร้างหอไตร ต่างก็ทาหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ความชานาญ ช่าง
โบราณได้รังสรรค์ผลงานอันวิจิตรงดงาม สร้างสรรค์หอไตรให้เป็นดั่งวิมานสาหรับสถิตเสถียรสถาพร องค์พระ
ศาสดาแห่งพุทธศาสนา คือ พระธรรมวินัย ด้วยเหตุนี้ หอไตรแต่ละหลังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นผลผลิต
จากการทางานของช่างประเภทต่าง ๆ เป็นดั่งศูนย์รวมงานช่างล้านนา
ทั้งนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ทาการศึกษาเฉพาะงานลงรักปิดทอง งานแกะสลักไม้ และงานปูนปั้น

๒.๑.๔ คติควำมเชื่อเกี่ยวกับหอไตรล้ำนนำ

46

ก. กำรเวนทำน
นอกจากจารึกและเอกสารโบราณล้านนา จะระบุสถานที่สร้างหอไตร วันเวลา และรายนามผู้บริจาค
แล้ว ยังปรากฏร่องรอยคติความเชื่อทางพุทธศาสนาล้านนาที่สาคัญบางอย่างด้วย คือประเพณีการถวายหอไตร
ที่สร้างให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งอุทิศกุศลผลบุญในการสร้างหอไตรแด่เทพยดา บรรพบุรุษ
ตัวผู้สร้าง และกษัตริย์ ที่สาคัญเมื่ออุทิศ แก่กษัตริย์แล้ว พระองค์จะทรงถวายทรัพย์สมบัติและข้าคนให้ดูแล
รักษาหอไตรในวัดต่อไป
การอุทิศเงินทองข้าทาสบริวาร ที่ดินบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา ให้ไว้เป็นสมบัติในพุทธศาสนา เรียกว่า
การเวนทาน หรือการหยาดน้าหมายทาน หรือการกัลปนา
คานี้ชาวล้านนาใช้หมายถึงการอุทิศสิ่งของ ที่ดิน และแรงงานคน ให้กับศาสนสถาน เป็นประเพณีของ
พุทธศาสนิกชนที่มีมาอย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ (ระวิวรรณ ภาคพรต, ๒๕๒๕, หน้า ๑๒) เพราะพบ
ข้อความในจารึกหลักหนึ่ง ของจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสิ่งของที่พระราชาแห่งอาณาจักรศรีจนศะอุทิศ
ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่ง นอกจากนี้ยังพบจารึกอีก ๒ หลัก ที่วัดโพร้าง จังหวัดนครปฐม และจารึกภาษา
สันสกฤตที่เขารัง (พ.ศ. ๑๑๘๒) ซึ่งระบุข้อความเกี่ยวกับการกัลปนา
สาหรับในล้านนา พบจารึกการถวายสิ่งของ ที่ดิน และแรงงานคน
มาตั้ ง แต่ ส มั ย หริ ภุ ญ ไชย อาทิ จารึ ก วั ด แสนข้ า วห่ อ (ตชุ ม หาเถร) (กรม
ศิลปากร, ๒๕๒๒, หน้า ๒๗ – ๒๙) ที่ตชุมหาเถรได้ถวายคัมภีร์ใบลาน ที่นา
สิบหน่วย โคคู่หนึ่ง ภาชนะบูชาสองใบ ไว้ในคูหาเจดีย์วัดมหาวัลล์ (วัดมหา
วัน)
จารึกวัดตะโปทาราม จังหวัดเชียงใหม่ (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า
๔๐-๔๔) ที่จารึกใน พ.ศ. ๒๐๓๕ ระบุถึงอั ครมเหสีอะตะเทวีอาราธนา
พระสงฆ์ทั้งหลายสร้างวัด และกัลปนาที่ดิน ข้าวัด ตอนท้ายแสดงจานวนเงิน
ที่ใช้ไป ดังว่า “...น แปลงรูปพระทั้งสร้างหนังสือ ๑๕๓๔๓๐ เงิน...”
จารึกวัดตะโปทาราม (ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
www.sac.or.th/inscriptions)

จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (คลังข้อมูลจารึก
ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗, หน้า ๔๗-๕๕)
จารึ ก ใน พ.ศ. ๒๐๘๓ เป็ น บั ญ ชี น าของพระธาตุ นาพระธรรม นาพระสงฆ์ ป่ า ๕ ป่ า ข้ า พระธาตุ ข้ า
พระพุทธรูป ซึ่งพญาแก้วได้ถวายไว้ ดังว่า “...นาข้าว หมากพลูบูชาธรรม ๕๐๐๐๐ นาลยวโคระ ๔๐๐๐๐...”
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จารึกวัดวิสุทธาราม ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จารึกใน พ.ศ. ๒๐๔๙
(กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๓๒๐-๓๒๔) กล่าวถึงสมเด็จมหาสวามีศรีวิมลโพธิญาณเจ้าอาวาสวัดป่าแดงหลวง
จังหวัดพะเยา สั่งมหาเถรชยบานรัตนปัญญา ไปขอพระราชานุญาตจากพญาแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ เพื่อตั้งศิลา
จารึกที่วัดวิสุทธอาราม จัดคน ๑๐ ครอบครัวถวายแด่หอพระไตรปิฎก พร้อมทั้งญาติของพระภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อ
มหาเถรสินผญา ๔ ครอบครัว ดังว่า “...แสนญาณตนกินเมิงพยาวหื้อเอาคนไว้กับปิฎก ๑๐ ครัวกับญาติมหา
เถรสินผญาเจ้า ๔ ครัว...” และ “...คนอันเฝ้าปิฎกก็ดี ญาตติเถระเจ้าก็ดี ไผอย่าใช้การบ้านการเมิงไว้รักษามหา
เถรเจ้ากับปิฎกตามอาชญา..” เป็นต้น
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาศิลาจารึกที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสร้างหอไตรแล้ว พบว่ามีการเวนทานเงินทอง
หรือผู้คน หรือที่ดินไว้กั บวัดทุกหลัก อาทิ จารึ กวัดพันต้องแต้ม หรือวัดพวกพันตอง จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.
๒๐๓๑) ได้ระบุว่าพระเป็นเจ้าแม่ลูกก็ยินดีด้วยบุญ หื้อไว้นา ๖๐๐,๐๐๐ เบี้ย และคน ๑๕ ครัว หื้อไม้สักแปลง
วิหาร ทั้งหอปิฎกวัดพันต้องแต้ม
จารึกวัดสาลกัลป์ญาณมหันตาราม จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๑) ระบุว่าพญายอดเชียงรายทรง
ถวายที่ดินใน พ.ศ. ๒๐๓๑ และพ.ศ. ๒๐๓๔ พระองค์ได้ถวายเงินอีก ๔๘๐,๐๐๐ เบี้ย และหมื่นดาบเรือน
ผู้สร้างวัดสาลกัลญาณมหันตาราม ได้ซื้อทาสถวายเป็นเลขวัด จานวน ๒๕ ครัว มีจานวน ๓๘ คน เป็นต้น
สมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) มีจารึกวัดป่าใหม่ จังหวัดพะเยา (๒๐๔๐) ที่ระบุถึงการ
ถวายที่นากับข้าวัดของพระองค์ โดยทรงแบ่งคนไว้ ๓ ส่วน ให้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าในวิหารส่ วนหนึ่ง ให้
อุปัฏฐากอุโบสถส่วนหนึ่ง และให้อุปัฏฐากหอปิฎกอีกส่วนหนึ่ง
จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน จังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๐๔๖) ระบุว่า มหาสามีเจ้าญาณ
เทพคุณ วัดบ้านดอน ได้ถวายเงินและข้าไว้กับวัดบ้านหนอง ส่วนหนึ่งไว้กับหอพระไตรปิฎก
จารึกพญาเมืองแก้วและพระราชมารดาสร้างหอไตรที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลาพูน (๒๐๕๒)
ระบุว่าทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานภาชนะทองคา ภาชนะเงิน บูชาพระธรรม และทรงให้เงินทุนเพื่อนาดอก
ผลเป็ น ค่าใช้ จ่ ายซื้ อหมากเมี่ ย งและข้าว บู ช าพระธรรม ทรงให้ ภ าษีน าปีล ะ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เบี้ย เพื่อเป็ น
ค่าตอบแทนแก่ผู้ดูแลหอไตร และพนักงานคนอื่น ๆ และทรงถวายข้าคน ๑๒ ครอบครัวเพื่อปฏิบัติรักษาหอไตร
ทั้งนี้การที่ปรากฏเรื่องราวการเวนทานในหลาย ๆ จารึกนั้น เชื่อได้ว่าเป็นการประกาศให้รัฐรับรอง
แรงงานคน และผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาอุทิศไว้กับวัดแล้ว โดยพบว่า ผู้ที่กระทาการเวนทานส่วน
ใหญ่ จะเป็ น ชนชั้น ปกครอง และพระภิกษุส งฆ์ ส่ ว นวัดที่ได้รับการเวนทานก็ มีความเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อาทิ เป็นวัดที่กษัตริย์สร้าง หรือวัดที่ถวายให้เป็นวัดของกษัตริย์ และวัดที่ได้รับการอุปถัมภ์
จากกษัต ริ ย์ ด้ ว ยเหตุ นี้ วั ดบางวัด เมื่อ สร้ างเสร็จ แล้ ว ผู้ ส ร้ างจึง ถวายผลบุ ญกุ ศลหรื อถวายให้ เป็ นวั ด ของ
พระมหากษัตริย์ มีใบแจ้งหลักฐานเป็นจารึกที่มั่นคงแน่นหนา เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของรัฐและได้มาซึ่งที่นา สิ่งของ
ข้าทาสดูแลรักษาวัดซึ่งกษัตริย์จะเป็นผู้เวนทานให้
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ดังที่ปรากฏเนื้อความในจารึกจารึกวัดป่าใหม่ จังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๐๔๐) ที่เจ้าหมื่นลอเทพศรีจุฬา
ได้อาราธนามหาเถรมธุร สเจ้า มาสร้างวัดป่าใหม่ แล้ ว ถวายให้ เป็นวัดของพญาเมืองแก้ว กับพระมหาเทวี
หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ถวายที่นากับข้าวัดไว้ที่วัดป่าใหม่ เป็นต้น
วัดที่ได้รับ การเวนทานจึง เกิดมีผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้นว่า อาณาเขตของวัดซึ่งอาจ
ครอบคลุมเขตชุมชน สวน ไร่ นา ซึ่งในกรณีนี้ แม้ชุมชนที่อยู่ในเขตวัดจะไม่ถูกจัดเป็นแรงงานวัด แต่ก็มีหน้าที่
อยู่ในคาสั่งของเจ้าวัดและต้องช่วยงานวัด ส่วนที่ดินที่เป็นของวัด วัดก็จะมอบให้แรงงานวัดในสังกัดทาการ
เพาะปลูก ผลผลิ ตที่ได้เป็นของวัด หรื อวัดอาจอนุญาตให้แรงงานที่มิได้เกี่ยวข้องกับวัด เข้ามาดาเนินการ
เพาะปลูกและแบ่งผลประโยชน์ให้แก่วัดเป็นการตอบแทนก็ได้
ข. อำนิสงส์กำรสร้ำงหอไตร
จากการศึกษาเอกสารพบว่า มีความพยายามค้นหาใบลานเกี่ยวกับอานิสงส์การสร้างหอไตรมาแล้ว
ตั้งแต่ในงานวิจัยหอไตรชิ้นแรกๆ เมื่อราว พ.ศ. ๒๕๓๕ ทว่ายังไม่ปรากฏการค้นพบใบลานเรื่องนี้แต่อย่างใด
เมื่อ สถาพร อรุณวิลาส (๒๕๓๔, หน้า ๗๑) จะพูดถึงอานิสงส์การสร้างหอไตร ก็ อ้างเอาคากล่าวของ
มณี พะยอมยงค์ ว่ามีอานิสงส์เทียบเท่ากับการสร้างวิหาร ดังว่า “...การสร้างหอไตรถือได้ว่าเป็นอานิสงส์และ
ความอิ่มใจเท่ากับวิหาร...” ดังพบในใบลานอานิสงส์การสร้างวิหาร ฉบับวัดนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่ (วิเชียร
สุรินต๊ะ อุไร ไชยวงค์ (ปริวรรต) ที่ระบุว่า การสร้างวิหารมีผลทาให้ “...เป็นผู้รักษาอายุ ให้ความสุขกาจัดเสียซึ่ง
ทุกข์ทั้งหลายแห่งสงฆ์ กุศลที่ได้จากการสร้างวิหารถวายเป็นทานนั้น มีผลทาให้ได้พบสุขทั้งในโลกนี้และโลก
ภายหน้า สุดท้ายคือพระนิพพาน...”
นอกจากนี้ ในปั จ จุ บั น ยั งมี คากล่ า วเกี่ย วกับ อานิ ส งส์ ก ารสร้า งหอไตรว่ ามี เที ย บเท่า กับ การสร้ า ง
พระไตรปิฎก หรือการเขียนธรรม ซึ่งใบลานที่กล่าวถึงอานิสงส์การสร้างพระไตรปิฎกและการเขียนธรรม พบได้
ทั่วไปในล้านนา อาทิ
อานิสงส์ไตรปิฎก ฉบับวัดเมืองลัง ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna51) ที่มีใจความสาคัญว่า “...ทายกผู้ใด
ได้เขียนตัวอักษรในพระไตรปิฎกด้วยตนหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นเขียนก็ดี เมื่อตายไปแล้วย่อมจะไม่ไปเกิดในที่ร้าย
ย่อมไปเกิดในตระกูล อันอุดมบริ บูร ณ์ด้ว ยข้าวของทรัพย์สมบัติเครื่องบริโภคต่าง ๆ จะได้อยู่เฉพาะแต่กับ
สัปปุรุษ ไม่ได้อยู่กับคนไม่ดีแม้แต่ครั้งเดียว เป็นบุคคลอันอุดม เป็นสัปปุรุษ ย่อมไม่เป็นผู้อัปลักษณ์ มีลักษณะ
ของสัปปุรุษทุกชาติ เป็นผู้ไม่กล่าวคาหยาบช้า มีวาจาไพเราะ รูปโฉมวรรณะงดงาม เป็นผู้ได้ลาภสักการะอัน
ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย...”
การสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้กับพระพุทธศาสนา ยังปรากฏเป็นหลักฐานในศิลาจารึกหลักต่างๆ ของ
ล้านนา ดังเช่น
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ภายหลัง นักวิจัยจึงได้พบคากล่าวอนุโมทนาถวายหอไตร ที่ชาวล้านนากล่าวในขณะทาการเวนทาน
หอไตรให้เป็นสมบัติพุทธศาสนา ดังนี้ว่า “...ต่างก็พร้อมเอาใจใส่ พร้อมกับมาสร้างหอธรรมจนบริบูรณ์แล้ว หอ
ธรรมบ่น้อยบ่ใหญ่บ่สูงบ่ต่า พอดีพองาม บัดนี้จะถวายเป็นทานแก่พระเป็นเจ้าทั้ง ๓ ประการ ก็เพื่อเป็นสมบัติ
พระศาสนาไว้กับวัดวาอาราม บัดนี้ในวันนี้ก็ถึงตึงทาน ขอน้อมบาเพ็ญแต่พระแก้วทั้ง ๓ ประการ บัดนี้ขอพระ
แก้วทั้ง ๓ ประการ จักมีธรรมเมตกว่า ณ บัดนี้มารับเอายัง ธุปะ บุพพา ราจา ดอกดวง ข้าวตอก ดอกไม้ เทียน
ก็นามาทานพร้อมกับตั้งหอธรรม พร้ อมสัพพวัตถุทาน บริว ารทั้งหลายมาถวายแห่งสมณะศรัทธา และมูล
ศรัทธาผู้นั้นทั้งหลาย เฒ่าแก่แก้น้อยหญิงชาย ต่างก็เป็นใจชมชื่นเป็นศรัทธาปานอื่น เป็นปานใดก็ตามที่ร่วมมา
หามากิน มาทาน ที่เกิดมา ลาบ่มีการประมาท มารุโ จธกะวรพุทธศาสน ขอหื้ อได้สุข ๓ ประการ มีสุขใน
นิพพานเป็นแล้วนั้น...”
ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาคัมภีร์อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน ฉบับวัดทุงยู ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการกล่าวถึงอานิสงส์การสร้างหอไตรไว้รวมกับ อานิสงส์การเขียนธรรมด้วย โดย
กล่าวถึงการสร้างหอไตรว่าจะได้ปราสาทอันงดงาม ดังว่า “...บุคคลที่สร้างปราสาทเก็บคัมภีร์ก็ จะได้ปราสาทที่
ประดับด้วยรัตนชาติ ๗ ประการ...” เป็นต้น
จากการศึกษาอานิสงส์การสร้างหอไตรในงานวิจัยต่างๆ พบว่าชาวล้านนามีความเชื่อว่า อานิสงส์การ
สร้างหอไตรจะส่งผลเทียบเท่าอานิสงส์การสร้างวิหาร คือ มีผลให้ได้พบสุขทั้งในโลกนี้และโลกภายหน้า สุดท้าย
คือพระนิพพาน และจะได้ปราสาทที่ประดับด้วยรัตนชาติ ๗ ประการ และยังเทียบเท่ากับอานิสงส์การเขียน
ธรรม คือ เมื่อตายไปแล้วจะไม่ไปในที่ทุกข์ เกิดมาใหม่ก็จะบริบูรณ์สมบัติทั้งปวง มีคุณสมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์
สมบัติ เป็นต้น
สรุป อานิสงส์การสร้างหอไตรมีดังนี้
๑. เทียบเท่าการสร้างวิห าร ได้อานิส งส์คือ พบสุ ขทั้งในโลกนี้และโลกภายหน้า สุ ดท้ายคือพระ
นิพพาน (ฉบับวัดนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่)
๒. เทียบเท่าการสร้างพระไตรปิฎก ได้อานิสงส์คือ เมื่อตายไปแล้วจะไม่ไปในที่ทุกข์ เกิดมาใหม่ก็จะ
บริบูรณ์สมบัติทั้งปวง มีคุณสมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ (ฉบับวัดเมืองลัง จังหวัดเชียงใหม่)
๓. ได้ปราสาทที่ประดับด้วยรัตนชาติ ๗ ประการ (ฉบับวัดทุงยู จังหวัดเชียงใหม่)
ค. หอไตรกลำงน้ำกับระบบภูมิจักรวำลของฮินดู
หอไตรกลางน้าเป็นหอไตรรูปแบบหนึ่งที่พบในล้านนา มีหลักฐานปรากฏการสร้างที่เก่าที่สุดในเอกสาร
อยุ ธ ยา อาทิ ใ นหนั ง สื อ ศิ ล าจารึ ก วั ด ป่ า มะม่ ว ง สุ โ ขทั ย และต านานกรุ ง เก่ า ตอนที่ ว่ า ด้ ว ยภู มิ แ ผนที่
พระนครศรีอยุธยา พบว่า หอไตรกลางน้าเริ่มต้นสร้างในเขตพระราชฐานของกษัตริย์สุโขทัยและอยุธยามาก่อน
ในชื่อเรียกว่า มณเฑียรธรรม
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การใช้น้าล้อมรอบศาสนาสถานในประเทศไทย พบอยู่บ่อยครั้ง สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา (๒๕๕๑,
๒๑๔ – ๒๖๒) อธิบายนัยของการใช้น้าว่าปรากฏมาก่อนแล้ว ในวัฒนธรรมศาสนาฮินดูของเขมร เกี่ยวข้องกับ
คติภูมิจักรวาลที่มีแกนกลางคือเขาพระสุเมรุ อย่างผังเมืองนครธมซึ่งมีคูน้าสี่เหลี่ยมซ้ อนกันหลายชั้น และมี
ปราสาทบายนอยู่ตรงกลาง ก็เปรียบได้กับทะเลที่ล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุ ส่วนตะพังใหญ่ที่อยู่เลยชั้นนอก
ออกไปก็คือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อไทยรับมาใช้ก็ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นให้เข้ากับคติพุทธศาสนา
ระบบภูมิจักรวาลแบบเขมรก็ถูกลดทอนเหลื อให้เพียงสัญลักษณ์เท่านั้น ดังนั้นน้าที่ล้อมรอบวิหารของไทย ก็
เป็นการย่นย่อระบบภูมิจักรวาล

ง. หอไตรกลำงน้ำกับพุทธปรัชญำ
โบสถ์กลางน้า วัดพุทธเอ้น อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

น้าที่ล้อมรอบสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนานั้น ยั งมี
ความหมายในแง่ ก ารเป็ น ตั ว ก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ อั น
ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา เช่นในกรณีโบสถ์กลางน้าของวัด
พุทธเอ้น อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างขึ้นกลางบ่อ
น้าศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังทาสัญลักษณ์รูปพญานาคเป็นไม้แกะสลัก
ทาสี ติดไว้ด้านล่างฐานอุโบสถนั้น
นอกจากน้าจะเป็นการบอกขอบเขตพื้นที่เฉพาะ
แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยชาระให้สถานที่นั้นบริสุทธิ์ เรียกอุทก
สีมา หากเป็นไปเช่นนี้ ในกรณีหอไตร น้าจึงเป็นสัญลักษณ์ใช้สื่อถึงพื้นที่อันบริสุทธิ์ สาหรับพระสงฆ์ มีตัวอย่าง
หอไตรกลางน้าของวัดเหล่าน้อย จังหวัดลาปาง ที่ใช้ประโยชน์เป็นทั้งหอไตร และอุโบสถกลางน้า
มีโบสถ์บางรูปแบบในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ที่ทาฐานให้โค้งแอ่น ดุจเรือสาเภา หรือที่เรียกว่า
ท้องเรือสาเภา หรือท้องอัสดง มีความหมายถึงการเป็นเรือนาผู้คนข้ามพ้นสังสารวัฏ โบสถ์คือเรือ เช่นนี้แล้ว
โบสถ์กลางน้าก็เป็นภาพสะท้อนของพาหนะขนส่งผู้คนข้ามพ้นห้วงมหรรณพได้เช่นกัน และหอไตรกลางน้าที่ถูก
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สร้างขึ้นมาก็อาจหมายถึงเรือพระธรรมที่พร้อมจะขนส่งผู้คนให้ข้ามพ้นห้วงแห่งความทุกข์ สู่แดนนิพพานได้ใน
ที่สุดด้วยเช่นกัน
อย่ างไรก็ตาม นักวิช าการในปั จ จุบันส่ วนหนึ่ง เชื่อว่า น้าที่ล้อมรอบหอไตรนั้น ถูกสร้างขึ้นภายใต้
ความคิดที่แตกต่างออกไปทั้งจากคติความเชื่อของฮินดูและพุทธ แต่ น้าที่ล้อมรอบมีประโยชน์เพื่อป้องกัน
อัคคีภัยและภัยจากแมลงจาพวกปลวกมอดเสียมากกว่า อย่างที่พระครูสันติธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเชียงมั่น
(สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) พูดถึงการย้ายหอไตรของวัดเชียงมั่ นจากที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน ไปอยู่กลางสระน้าที่ขุด
ขึ้นมาใหม่ว่า เพราะต้องการรักษาพระธรรมให้ปลอดภัยจากปลวก

๒.๒ ประเภทหอไตร
๒.๒.๑ จำกกำรศึกษำเอกสำรโบรำณล้ำนนำ
ชินกาลมาลีปกรณ์
ระบุว่าหอไตรสมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) มีรูปแบบ “ปราสาท” ดังความว่า
“เมื่อครั้งเดิมพระเจ้าสิริธรรมจักรพรรดิพิลกราชาธิราช ทรงคัดเลือกพระมหาเถรผู้ทรงพระไตรปิฎก
แล้ว โปรดให้ชาระอักษรพระไตรปิฎก พระมหากษัตริย์ลกปนัดดาธิราช ทรงอบรมสมโภช หอไตรในวัดมหาโพ
ธารามเป็นการใหญ่ เพื่อให้เป็นที่ไว้พระไตรปิฎกฉบับชาระแล้วครั้งพระเจ้าพิลกนั้น ต่ อมาหอไตรนั้นเก่าไป
พระราชาโปรดให้เอาปราสาทยอดเมืองซึ่งเป็นของเก่าที่พระราชปัยกาสิริธรรมจักรพรรดิและพระราชาบิดา
ของพระองค์ทรงสืบ ๆ กันมานั้น ดัดแปลงให้เป็นหอไตร ....” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๓๒-๑๓๓)
คาว่าปราสาทนี้ ศัพทานุกรมโบราณคดี ของกรมศิลปากร (๒๕๕๐, หน้า ๓๒๖) ให้ความหมายว่าเป็น
อาคารที่มีหลายชั้นโดยอาจจะเป็นชั้นซ้อนลดหลั่น หรือหลังคาลาดซ้อนลดหลั่นกัน หรือหลังคาซ้อน แล้วต่อ
ด้วยยอดแหลม
ภาพอาคารที่ประทับของกษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน คือ ภาพหอนั่งของเจ้า
พรหมาภิพงษธาดา เจ้าผู้ครองนครลาปางที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๔๑๖ – ๒๔๓๕) ลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้น
ไม่สูงมากนัก หลังคาทรงคฤห์ที่ปีกนกด้านข้างคลุมลงมาต่ามาก ผนังกรุเป็นช่องลูกฟัก หน้าต่างและประตูมี
ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตัวอาคาร ทาเป็นซุ้มปราสาท ไม่มีบันไดขึ้นถาวร
ทั้งนี้แม้จะไม่มีข้อมูลมากนักที่จะระบุรูปแบบพลับพลาที่พญาเมืองแก้วถวายให้เป็นหอไตรวัดเจ็ดยอด
จังหวัดเชียงใหม่ ทว่าคงมีรูปแบบที่ไม่ต่างออกไปจากหอนั่งของเจ้าพรหมาภิพงษธาดา และรูปแบบอาคาร
ดังกล่าวก็ยังสามารถพบเห็นได้ในปัจจุบัน

52

ตานานการสร้างพระไตรปิฎกของครูบากัญจนอรัญวาสีมาเถรในประวัติวัดสูงเม่น
ระบุหอไตรที่ท่านสร้าง มีรูปแบบมณฑป ดังนี้ “...ถึงยามดีรุ่งเจ๊า พ่อเจาอินทราชราจาก็นาครูบาเข้าสู่
เวียงโกศัย คนทั้งหลายก็เข้ามากราบไหว้ครูบนต๋นยศใหญ่ที่วัดข่วงแก้ว ศรีจุ๋มเป็นปี จังหวัดศ. ๑๑๔๑ (พ.ศ.
๒๓๒๒) ยามนั้นพ่อเจ้ามักใคร่สร้างมณฑปไว้ประดิษฐานพระถะรัยปิฎะที่วัดสุ่งเม่น เมืองมานด้านใต้ จิ่งมีราช
อาญาวางหื้อแก่ต้าวแสนจิตตะปัญญารับราชโองการกับด้วยหมื่นวัด ออกไปจั๋กจวนป่าวร้องเอากั๋นเข้าป่าตัดไม้
มาแป๋งมณฑป แล้วเกณฑ์เอาพวกอยู่มาเถิงเดือน ๘ เพ็ง ตกปีใหม่แล้ว ศักราชได้ ๑๑๕๗ ตัว ปีกาเม้า อาชญา
เจ้าอัตถวรปัญโญอสาหั้นแล รวมสูงคั้งตีนธรณีขึ้นเถิงยอดมี ๙ วา ๑ ศอก แล้วท่านก็ได้ประจุยังธาตุอรหันตา
เจ้าไว้ในที่นั้นมี ๒๐ องค์กับพระพุทธรูปเจ้าองค์หนึ่ง เถิงวันเดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่า เม็งวันอังคาร ยามกองแล ท่านก็
ได้ขึ้นกางฉัตรแล...”
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า ๘๕๓ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
ระบุหอไตรวัดนันทคีรีก็มีรูปแบบเป็นมณฑปเช่นกัน ดังว่า “...จัดการสร้างหอไตรในวัดนันทคีรีหลัง
หนึ่ง ทาเป็นรูปมณฑป ๔ ด้าน กว้างด้านละ ๒ วา พื้นและฝาใช้ไม้ตะเคียน เสาไม้เต็ง หลังคามุงกระเบื้องไม้ยม
และลงรักปิดทองแล้วเสร็จ”
มณฑปนี้ ศัพทานุกรมโบราณคดี ของกรมศิลปากร (๒๕๕๐, หน้า ๔๐๓) ให้ความหมายว่าเป็นอาคาร
สี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานสิ่งที่ควรเคารพ เช่น พระพุทธรูป พระพุทธบาท อาจจะมีลักษณะคล้าย
บุษบกแต่มีขนาดใหญ่กว่า และสามารถเข้าไปใช้สอยพื้ นที่ด้านในได้ มณฑปอาจมีรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น มี
หลังคาซ้อนเป็นชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป หรือมีหลังคาซ้อนเป็นชั้นต่อด้วยยอดแหลม เป็นต้น
ทั้งนี้หอไตรที่สร้างในวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ และวัดนันทคีรี จังหวัดน่าน ซึ่งระบุว่าเป็นมณฑปนั้น คง
เป็นอาคารไม้ในผังรูปสี่เหลี่ ยมจัตุรัส หลังคาทรงปั้ นหยาที่ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป ๒-๓ ชั้น ก่อนจะต่อด้วยปลี
ยอด อย่างหอไตรวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ และหอไตรวัดนาเตา จังหวัดน่าน เป็นต้น
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๒๗ หน้า ๔๕๗ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๕)
ระบุหอไตรวัดสันกาแพงว่ามีรูปแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ดังว่า “...จัดการสร้างหอไตรขึ้นหลังหนึ่ง กว้าง ๓
วา ยาว ๔ วา เป็น ๒ ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ๔ ด้าน ชั้นบนทาด้วยเครื่องไม้จริง ระเบียงรอบลูกกรงเป็นไม้สัก
สลักเป็นลายต่าง ๆ ฝาทาด้วยไม้สัก เขียนรูปเทวดาปิดทองรวม ๔ ด้าน หลังคาทาเป็นมุข ๔ ด้าน มีฉ้อฟ้า
ใบระกาปิดทอง แลมุงกระเบื้อง..”
รูปแบบหอไตรแบบครึ่งตึกครึ่งไม้นี้ พบทั่วไปในปัจจุบัน อาทิ หอไตรวัดช้างรอง วัดช้างสี จังหวัด
ลาพูน เป็นต้น หอไตรวัดสันกาแพงในปัจจุบันก็เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้เช่นกัน คือด้านล่างก่ออิฐด้ านบนเป็น
เครื่องไม้ ห้องเก็บธรรมในตอนกลางมีระเบียงล้อมรอบ ทว่าโครงสร้างหลังคาที่ระบุเป็นมุข ๔ ด้านนั้น ไม่
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ปรากฏแล้ว คงเป็นหลังคาทรงโรง คือหลังคาจั่วมีปีกนกโดยรอบ ส่วนตัวอย่างหนังคาที่ยกเป็นมุขทั้ง ๔ ด้าน
อาจเป็นเช่นหอไตรวัดดอกแดง วัดแม่แก้ดหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
สรุป จากการศึกษาเอกสารโบราณล้านนาข้างต้น จึงพบรูปแบบหอไตร ๓ ประเภท คือ เป็นแบบ
ปราสาท มณฑปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และครึ่งตึกครึ่งไม้ที่มีหลังคาเป็นมุขทั้งสี่ด้าน
๒.๒.๒ จำกกำรศึกษำจำกงำนวิจัยในปัจจุบัน
จากงานวิจัยหอไตรที่ประมวลไว้ข้างต้น พบว่างานวิจัยส่วนหนึ่งมีการจาแนกรูปแบบหอไตรไว้แล้ว ใน
ระยะแรก ๆ ของการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมหอไตรนั้น มักใช้วัสดุในการสร้างเป็นเกณฑ์การแบ่งประเภท
หอไตร อาทิ บุปผา เจริญทรัพย์ (๒๕๑๔) แบ่งไว้ ๓ ประเภท คือ หอไตรเรือนไม้ (มักสร้างกลางสระน้า) หอ
ไตรครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น ชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ และหอไตรที่เป็นปูนทั้งหลังมีทั้งที่เป็นอาคารชั้นเดียว
สองชั้น และหลายชั้น
งานวิจัยต่อมา ได้กาหนดเกณฑ์รูปแบบอื่นเข้ามาเป็นตัวแบ่ง เช่น อดุลย์ เป็งกาสิทธิ์ (๒๕๔๒) ใช้
เกณฑ์สถานที่ตั้งของหอไตรร่วมกับ รูปทรงหลังคา ลักษณะการมีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม และวัสดุที่ใช้ใน
การสร้าง แบ่งหอไตรไว้ ๓ รูปแบบเช่นกัน คือ หอไตรชั้นเดียว (มีทั้งที่ยกใต้ถุนสูงแบบเครื่องไม้ที่สร้างอยู่บน
พื้นดิน และกลางสระน้า และหอไตรแบบเครื่องก่อตั้งบนฐานสู งแบบฐานบัวหรือฐานเขียง) หอไตรสองชั้น (มี
ทั้งแบบหอสูงที่มีระเบียงโดยรอบและไม่มีระเบียง ที่มีระเบียงมักมีหลังคาซ้อนชั้นด้านข้าง( และ หอไตรรูปแบบ
พิเศษ เป็นหอไตรที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มได้ อาทิ ทรงมณฑป เช่นหอไตรวัดดวงดี หรือรูปทรงแบบจีน เช่นหอ
ไตรวัดช่างฆ้อง เป็นต้น
สถาพร อรุณวิลาส (๒๕๓๔) ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเกณฑ์ จัดแบ่งไว้ ๓ รูปแบบ คือ หอสูงแบบ
ล้านนา มีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หอไตรกลางน้าที่รับอิทธิพลจากภาคกลาง มีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่
๒๕ เป็นต้นมา และหอไตรรูปแบบพิเศษ อาทิ รูปทรงมณฑป ไม่สามารถกาหนดอายุที่แน่นอนได้ เนื่องจากมี
การบูรณะหลายครั้ง อาทิ หอไตรวัดดวงดี เป็นต้น
วัชรินภรณ์ สุนธการ (๒๕๔๓) ได้เสนอเกณฑ์การใช้ห้องเก็บธรรมในการจัดแบ่งหอไตร เพิ่มเติมจากที่
ใช้วัสดุการก่อสร้างและสถานที่ตั้งหอไตร โดยแบ่งไว้ ๓ ลักษณะ คือ แบบระเบียงล้อมรอบ มีชายคาปีกนกกั น
ฝนสาด แบบระเบียงมุข คือ มีมุขยื่นออกจากตัวอาคาร มีทั้งด้านหน้าเพียงอย่างเดียว หรือทั้งด้านหน้าและหลัง
และแบบห้องทึบ มีหน้าต่างน้อย ไม่นิยมทาบันได

ทั้งนี้สามารถสรุปรูปแบบหอไตรที่พบในงานวิจัยได้ดังนี้
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ชื่อ
บุบผา เจริญทรัพย์

งำนวิจัย

ประเภทหอไตร
หอไตร
๑. เรือนไม้ทั้งหลัง ชั้นเดียว
๒. เรือนครึ่งตึกครึ่งไม้ สองชั้น
๓. ตึกทั้งหลัง
สถาพร อรุณวิลาส การศึกษาคติความเชื่อและ
๑. หอสูง (เรือนไม้ทั้งหลัง กับเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้)
รูปแบบหอไตรในภาคเหนือ ๒. หอไตรกลางน้า
ตอนบนของประเทศไทย
๓. รูปแบบพิเศษ
อดุลย์ เป็งกาสิทธิ์
การศึกษารูปแบบหอไตรใน ๑. หอไตรชั้นเดียว (ยกใต้ถุนสูงแบบเครื่องไม้ และหอ
วัฒนธรรมล้านนา
ไตรชั้นเดียวแบบเครื่องก่อ)
๒. หอไตร ๒ ชั้น
๓. หอไตรรูปแบบพิเศษ
ศักดิ์ชัย สายสิงห์
หอไตรลาพูน
๑. หอไตรไม้ยกพื้นใต้ถุนสูง
๒. หอไตรตึกก่ออิฐถือปูนผสมเครื่องไม้
อุดม รุ่งเรืองศรี
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
๑. หอไตรในน้าแบบล้านนา
ภาคเหนือเล่ม ๑๔
๒. หอไตรแบบฉบับ (ฝีมือช่างหลวง)
๓. หอไตรแบบพื้นบ้าน
๔. หอไตรแบบพม่า
๕. หอไตรแบบรัตนโกสินทร์
วรพนิต พวงวงศ์
หอไตรในเขตอาเภอป่าซาง
๑.หอไตรไม้ทั้งหลัง ชั้นเดียว กลางสระน้า
จังหวัดลาพูน
๒. หอไตรไม้ทั้งหลัง สองชั้น กลางสระน้า
๓. หอไตรไม้ทั้งหลัง ยกพื้นใต้ถุนสูง
๔. หอไตรครึ่งตึกครึ่งไม้
๕. หอไตรตึกทั้งหลัง ๑ ชั้น
๖. หอไตรตึกทั้งหลัง ๒ ชั้น
กัลยารัตน์ ริมฝาย
การศึกษารูปแบบทาง
๑. หอไตรแบบครึ่งตึกครึ่งไม้
สถาปัตยกรรมของหอไตร ใน ๒. หอไตรก่ออิฐถือปูนสองชั้น
เขตพื้นที่กาแพงเมืองเชียงใหม่ ๓. หอไตรก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว
รูปสี่เหลี่ยม อาเภอเมือง
๔. หอไตรแบบไม้ชั้นเดียว
จังหวัดเชียงใหม่
นฤทธิ์ ศรมณี
การศึกษาหอธรรมในเขต
๑. ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ ชั้น
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
๒. ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น
๓. แบบตึกทั้งหลัง
วัชรินภรณ์ สุทธการ หอไตรในเขตอาเภอเมือง
๑. แบบระเบียงล้อมรอบ มีชายคาปีกนกกันฝนสาด
อาเภอป่าซาง และอาเภอบ้าน ๒. แบบระเบียงมุข คือ มีมุขยื่นออกจากตัวอาคาร มี
โฮ่ง จังหวัดลาพูน
ทั้งด้านหน้าเพียงอย่างเดียว หรือทั้งด้านหน้าและหลัง
๓. แบบห้องทึบ มีหน้าต่างน้อย ไม่นิยมทาบันได
ตำรำงรูปแบบหอไตรที่พบในงำนวิจัย
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สรุป
จากการศึกษาเอกสารโบราณล้านนาพบว่า ใช้เกณฑ์ผังอาคาร และรูปทรงหลังคาเป็นตัวเรียกหอไตร
เช่น หอไตรแบบปราสาท หอไตรแบบมณฑปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และหอไตรแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ที่มีหลังคาเป็นมุขทั้ง
สี่ด้าน ส่วนลการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยในปัจจุบัน พบว่านิยมแบ่งหอไตรตามวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เป็น หอไตร
ไม้ หอไตรครึ่งไม้ครึ่งปูน (ด้านบนหอไตรเป็นเครื่องไม้ ด้านล่างหอไตรเป็นเครื่องก่อ) หอไตรปูน ต่อมามีการใช้
เกณฑ์อย่างอื่นเข้ามาช่วยวิเคราะห์ คือ สถานที่ตั้งของหอไตร รูปทรงหลังคา ลักษณะห้องเก็บธรรม (ว่ามี
ระเบียงแบบไหน) เป็นต้น
เมื่อผู้วิจัยจะทาวิจัยครั้งนี้ จึงได้กาหนดเกณฑ์ที่ใช้แบ่งแยกประเภทหอไตร โดยใช้วัสดุที่ใช้ก่อสร้างหอ
ไตรเป็นหลัก (เครื่ องไม้ เครื่องก่อ ผสม) ร่วมกับเกณฑ์การใช้ สถานที่ตั้งหอไตร (บนน้า บนพื้นดิน และบน
ดาดฟ้าอาคารหลังอื่น) และโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ ผังอาคาร (สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมย่อเก็จ ตรีมุข และจัตุรมุข) ผังหลังคา (ทรงโรง ทรงคฤห์ ทรงจั่ว ทรงปั นหยา ทรงปราสาทหลังก๋าย
และทรงซ้อนชั้น) ทั้งยังใช้ร่วมกับเกณฑ์ลักษณะห้องเก็บธรรมที่มีระเบียงแบบใด และจานวนชั้นซึ่งมีตั้งแต่ ๑
ชั้น ถึง ๔ ชั้น เพื่อหาความสัมพันธ์ของเกณฑ์ต่างๆ แสดงในรูปแบบตารางได้ดังนี้
วัสดุ

ที่ตั้ง

เครื่องไม้
เครื่องก่อ
ผสม

บนน้า
บนดิน
บนดาดฟ้าอาคาร

สถำปัตยกรรม
ผังอำคำร
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมย่อเก็จ
ตรีมุข
จัตุรมุข

ผังหลังคำ

ทรงโรง
ทรงคฤห์
ทรงจั่ว
ทรงปันหยา
ทรงปราสาทหลังก๋าย
ทรงซ้อนชั้น
ตำรำงงเกณฑ์กำรแบ่งหอไตรที่ใช้ในงำนวิจัยหอไตรล้ำนนำ

ห้องเก็บธรรม
ระเบียงรอบ
ระเบียงหน้า
ระเบียงหลัง
ระเบียงหน้า-หลัง
ระเบียงข้าง
ทึบ

จำนวน
ชั้น
๑
๒
๓

๒.๓ เอกลักษณ์หอไตรล้ำนนำ
จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น เช่น บุบผา เจริญทรัพย์ พบว่าลักษณะของหอไตรของประเทศไทยใน
แต่ละพื้นที่ มีรูปแบบ ขนาด การตกแต่ง ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้สร้าง สภาพ สิ่งแวดล้อม
ทางภูมิศาสตร์ ที่วัดนั้นตั้งอยู่ และความนิยมในรูปแบบของแต่ละท้องถิ่น
สถาพร อรุณวิลาส พบว่าเอกลักษณ์ของหอไตรล้านนา เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยในราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๑ ล้านนานิยมหอไตรยกพื้นสูง มีแผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาจเป็นเรือนไม้ทั้งหลังหรือปลูกสร้าง
แบบครึ่งตึกครึ่งไม้ก็ได้ ภายหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ลงมา พบรูปแบบหอไตรล้านนาเป็น หอไตรกลางน้า ที่
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ได้รับอิทธิพลจากภาคกลางของประเทศไทย ทั้งนี้ทงั้ นั้น จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ และยุวนาฏ
วรมิศร์ เชื่อว่าเอกลักษณ์ของหอไตรล้านนา เป็นดังเช่นหอไตรวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
อดุ ล ย์ เป็ ง กาสิ ทธิ์ ระบุ ห อไตรในช่ ว งเวลาล้ า นนาอยู่ ภ ายใต้รั ต นโกสิ น ทร์ โดยแบ่ งเป็ น ยุค ฟื้ น ฟู
บ้านเมือง (พ.ศ. ๒๓๑๗-๒๔๒๗) ยุคนีพ้ บว่าหอไตรล้านนาเป็นอาคารไม้ยกใต้ถุนสูง มีทั้งหอไตรที่สร้างกลางน้า
และบนพื้นดิน ต่อมาในยุคฟื้นฟูบ้านเมืองช่วงหลัง การสร้างหอไตรพบรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น มีทั้งที่เป็น
อาคารทรงมณฑป และผังอาคารมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นจัตุ รมุข ตรีมุข และเมื่อ
ล้านนาเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบมณฑลภาคพายัพ (พ.ศ. ๒๔๒๗- ๒๔๔๒) ที่มีความผันแปรทาง
การเมืองการปกครอง และมีการเข้ามาของชาวอังกฤษ ชาวพม่า เพื่อเข้ามาทาสัมปทานป่าไม้ ในภาคเหนือ
จานวนมาก ส่งผลให้รูปแบบของหอไตร มีความเรียบง่ายและมีการผสมผสานศิลปะพม่า ศิลปะจีน และศิลปะ
ตะวันตก ภายหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นมณฑลพายัพแล้ว ประกอบกับที่ได้มีการปฏิรูปคณะสงฆ์ทั่วประเทศ
ได้เน้นการบูรณะเป็นส่วนใหญ่ เป็นการสร้างโดยพระสงฆ์หรือพระเถระที่มี ชื่อเสียง นาเอาลักษณะศิลปกรรม
ของภาคกลางมาใช้
ส่ ว น กัล ยารั ตน์ ริ มฝาย ที่ ศึก ษาหอไตรในจั งหวั ดเชี ยงใหม่ พบว่า ภายในเขตพื้ นที่ก าแพงเมือ ง
เชียงใหม่รูปสี่เหลี่ยม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีหอไตรแบบครึ่งตึกครึ่งไม้มีมากที่สุด รองลงมาเป็นหอไตร
ก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว และแบบไม้ชั้นเดียว ขณะที่ เกรียงไกร ใจคา ศึกษารูปแบบศิลปกรรมลวดลายหน้าบันหอ
ไตร ในเขตกาแพงเมืองเชียงใหม่ พบว่า นิยมประดับลวดลายด้วยกระจกจืน อันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่
ในช่วงของครูบาศรีวิชัย สามารถแบ่งกลุ่ม ได้เป็น กลุ่มที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป คือวัดพระสิงห์ กลุ่มที่มีช่วงอายุ
ตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ปี มีวัดเชียงหมั้น วัดล่ามช้าง วัดบ้านปิน วัดทรายมูลเมือง วัดป่าพร้าวใน
วัดฟ่อนสร้อย และวัดพันเตา และกลุ่มทีม่ ีช่วงอายุที่ต่ากว่า ๕๐ ปีลงมา คือวัดหมื่นล้าน วัดควรค่าม้า วัดเมธัง
เช่นเดียวกับ ณัชชา กาญจน์กนกพร ที่ศึกษาลวดลายประดับหน้าบันหอไตรวัดในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ก็พบว่าใช้ลายพันธุ์พฤกษา ที่เป็นลายเครือเถาหรือลายก้านขด ลายดอกไม้ที่นิยมมากที่สุด
ซึ่งเป็น ข้อสรปเดียวกับ ณัฐพงศ์ สมยานะ ที่ศึกษาหอไตรในจังหวัดลาพู น พบว่า รูปแบบศิล ปกรรมในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔ ช่วงที่มีการฟื้นฟูบ้านเมืองใหม่ มีการใช้ลายพันธุ์พฤกษามากที่สุด
ชัยชาญ คุณธรรมพิสิฐ ศึกษาลวดลายปิดทอง ประดับตกแต่งหอไตร จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าฝาห้อง
เก็บธรรมมักทาลวดลายราชวัติ หมายถึงการล้อมรั้ว ชนิดลวดลายที่พบมากที่สุดคือลายประดิษฐ์ เช่น ลายดอก
พุดตาน ลายรักร้อย ลายประจายาม เทคนิค และวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งและเทคนิคและวัสดุที่ใช้มากที่สุดจะ
เป็นแม่พิมพ์ฉลุลาย
นฤทธิ์ ศรมณี ศึกษาหอไตรในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่ามีความหลากหลายทั้งแบบครึ่งตึก
ครึ่งไม้ ๑ ชั้น เป็นแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น และเป็นแบบตึกทั้งหลัง ( ก่ออิฐถือปูน ) แต่ทั้งหมดมักใช้ลวดลาย
พันธุ์พฤกษาในการประดับตกแต่ง ในการประดับกระจกและทาสี
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วัชรินภรณ์ สุทธการ, วรพนิต พวงวงศ์ และนวพล จักรเกษตร ศึกษาหอไตรในจังหวัดลาพูน พบว่า
ลักษณะแบบแผนของหอไตรที่สร้างมี ๒ รูปแบบใหญ่ คือ จะเป็นอาคารยกพื้นสูง มีขนาดใกล้เคียงกันไม่ใหญ่
ไม่เล็กไปกว่ากันมากนัก แผนผังที่นิยมใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีระเบียงด้านหน้า หรือทุกด้าน ห้องเก็บคัมภีร์
นิยมทาเป็นห้องทึบ นิยมสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะถือเป็นทิศมงคล ลักษณะหลังคาที่พบมาก
ที่สุดคือหลังคาทรงคฤห์แบบลดชั้นหลังคา การประดับป้านลมเป็นลักษณะนาคปิดหัวแปเป็นอิทธิพลที่ได้รับมา
จากภาคกลาง ลักษณะหน้าบันแบบผนังหุ้มกลอง ลวดลายเครือเถา และเป็นอาคารผสม ที่ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน
ส่วนตัวอาคารชั้นบนเป็นเครื่องไม้ มีซ้อนชั้นหลังคา นิยมทาเครื่องไม้ด้วยสีแดงชาด หน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิด
ทองประดับกระจกลายเครือเถา ไม่ปรากฏลายเทวดาหรือสัตว์หิมพานต์
จากงานวิจัยข้างต้น สรุปเอกลักษณ์ของหอไตรล้านนาได้ดังนี้
๑. ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่สร้างจากวัสดุใด มักมีหลังคาที่มีโครงสร้างจั่วเป็นหลัก อาจมีหลังคาปีกนก
ด้านข้างทั้งสองข้าง หรือมีส่วนหลังคาปีกนกโดยรอบก็ได้
๒. มีหอไตรวัดพระสิงห์ เป็นต้นแบบ
๓. ผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
๔. มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
๕. ประเภทของลวดลาย เป็นลวดลายพันธ์พฤกษาที่หน้าบัน ลายราชวัตรที่ผนังห้องเก็บธรรม
๖. เทคนิคการประดับลวดลาย ใช้เทคนิคการลงรักปิดทองลายคา และเทคนิคการขูดขีด

๒.๔ ประเภทลวดลำยประดับหอไตรล้ำนนำ
๒.๔.๑ ลำยกนก
เป็นต้นแบบของลวดลายอื่น ๆ พลิกแพลงผูกลายได้หลากรูปแบบ
มั ก จะผู ก เขี ย นอยู่ ใ นรู ป สามเหลี่ ย มมุ ม ฉาก ลายกนกที่ พ บในล้ า นนา
โดยทั่วไป มักเป็นลายกนกที่มีหัวม้วนโค้งเกือบเป็นเลขหนึ่งไทย (๑) มีรอย
บากที่หัวกนกและวงโค้ง ไม่มียอดแหลมเป็นเปลว เช่นที่กรอบซุ้มจระนา
เจดี ย์ วั ด มหาพล (กู่ กุ ด ) จั ง หวั ด ล าพู น ที่ มี อ ายุ ย้ อ นกลั บ ไปได้ ร าวพุ ท ธ
ศตวรรษที่ ๑๗ ลายผักกูดหรือผักกาดก็เรียก
ต้ น แบบกนกชนิ ด หั ว ม้ ว นโค้ ง นี้ สั น ติ เล็ ก สุ ขุ ม (๒๕๓๘, หน้ า
๑๘๓) มีความคิดเห็นว่าน่าจะมาจากกนกในศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยา
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ตอนต้น ซึ่งรับมาจากศิลปะพุกามอีกทอดหนึ่ง ส่วนมารุต อมรานนท์ (๒๕๒๔, หน้า ๑๘๓) มีความคิดเห็นว่า
น่าจะมีต้นแบบมาจากเครื่องถ้วยในศิลปะจีน
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๐ พบว่ากนกล้านนามีวงโค้งที่เพรียวบางมากขึ้น เช่น งานประดับที่เจดีย์วัดอุ้มโอ
หรือเจดีย์แปดเหลี่ยม วัดสะดือเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมากนกที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ ได้เพิ่มความพลิ้วไหว บอบบางมากยิ่งขึ้น หัวกนกก็สะบัดปลายแหลมพลิ้วไปมา ผสมกับลาย
เครือเถาจนกลายเป็นลักษณะใบไม้ รอยบากที่แต่เดิมเกิดจากการขมวดหัวกลายเป็นการบากร่อ งวงโค้ง นั่นทา
ให้คล้ายกับภาพเขียนบนเครื่องถ้วยจีนมากขึ้น
กนกชนิดนี้ สืบเนื่องต่อกันลงมาถึงกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ลายกนกที่วัดหนองจริน จังหวัด
เชียงใหม่ หรือลายกนกที่วัดปันสาด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ที่มีรอยบากหัวกนกค่อนข้างถี่
ต่อมาในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ กนกล้านนาเน้นหัวกนกให้ใหญ่ขึ้น มีรอยหยักมากขึ้น โดยเฉพาะที่
ส่วนด้านหน้า และปลายค่อนข้างยาวสะบัดพลิ้วมากขึ้นเช่นกัน โดยรับอิทธิพลศิลปะพม่า
ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ที่ล้านนารับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ พบลายกนกเปลวเพลิงและลาย
กนกสามตัวแบบกรุงเทพฯ ในล้านนามากขึ้น และส่งอิทธิพลต่องานศิลปะล้านนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในสมัย
ต่อไป ทั้งนี้ลายกนกเปลวเพลิง นั้น สันติ เล็กสุขุม (๒๕๓๒, หน้า ๗๑) อธิบายว่าพบมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หั วบรมโกศ สมัยอยุ ธยาตอนปลาย น ณ. ปากน้า อธิบายว่าเป็นลายไทยอันเลื่ อนไหลเป็นเปลวไฟ
(๒๕๕๐, หน้า ๑๖๓) พบที่วิหารโคมคา วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลาปาง
๒.๔.๒ ลำยพันธุ์พฤกษำ

ลายเครือเถา หน้าบันหอไตรวัดชมพูนุช เชียงใหม่

เป็นการเลียนแบบลักษณะพันธุ์ไม้ ดอกไม้ที่พบเห็นในธรรมชาติ มักเป็นลวดลายประเภทลายเครือเถา
ลายช่อดอกไม้
สาหรับลายเครือเถา เป็นลายของกิ่ง ก้านและใบ ที่เกาะเกี่ยวกระหวัดรัดกันเป็นเครือเป็นเถาเต็มพื้นที่
เน้นที่ก้านและใบ ไม่เน้นดอก ต่างกับลายช่อดอกไม้ที่เน้นดอกไม้ขนาดใหญ่ในตอนกลางของลาย
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ในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ลายพันธุ์พฤกษาเป็นที่นิยมของช่างปูนปั้นล้านนาอย่างมาก ผลงานอันโดด
เด่นที่ปรากฏขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว ได้แก่ ปูนปั้นประดับเจติยวิหารวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ฝีมือช่าง
สมัยพญาติโลกราช ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน โดยเฉพาะลวดลายที่ปรากฏในเครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์
หยวน (พ.ศ. ๑๘๒๒ – ๑๙๑๑) และราชวงศ์หมิง (พ.ศ. ๑๙๑๑ – ๒๑๘๗) ได้แก่ ลายช่อดอกบัว ช่อดอกโบตั๋น
และช่อดอกเบญจมาศ ภายหลังเรียกลายประเภทนี้ว่า “ลายเครือล้านนา”
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๒๖, หน้า ๑๐๘) วิเคราะห์ลักษณะลวดลายเหล่านี้ว่า มี
การนาเอาลวดลายจากเครื่องถ้วยจีนมาต่อกันให้เลื้อยกันไปตามแนวยาว เช่น แบบที่ใช้ประดับบริเวณขอบ
หรือด้านในภาชนะต่อกันเป็นวงกลม ต่อมาใช้ประดับซุ้มโค้งต่าง ๆ ภายหลังลายเครื อนี้ กลายเป็นลายพื้นฐาน
ที่พบในงานศิลปกรรมล้านนาทั่วไป
๒.๔.๓ ลำยดอกไม้
ปรากฏมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ที่เจดีย์วัดป่าสัก เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และพบ
เรื่อยมากระทั่งในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ลายดอกบัว ลายดอกโบตั๋น เป็นต้น
ดอกบัวนั้นเป็นดอกไม้ชั้นสู งและดอกไม้ประจาฤดูร้อนของจีน เป็นดอกไม้มงคลหนึ่งในแปดอย่างบน
รอยพระพุทธบาท และมักใช้แสดงความหมายของสวรรค์ ส่วนดอกโบตั๋นที่มีกลีบบานอยู่รอบไส้วงกลม มีกลีบ
ห้อยลงมาด้านล่าง เป็นดอกไม้มงคลประจาฤดูใบไม้ผลิของจีน เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม ความโดดเด่น
ความเป็นเลิศทั้งทางความงามและความสามารถ ร่ารวยมั่งคั่ง
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ลายดอกไม้จะเน้นลายดอกบัวบาน ในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ลายดอกบัวบาน
ได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีก พบในส่วนของหน้ากระดานเป็นส่วน
ใหญ่ ที่สาคัญมีลักษณะเป็นดอกบัวประดิษฐ์มากขึ้นคล้ายลายช่อทรง
พุ่มของศิลปะอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ถึง
ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ยังมีลายดอกบัวตูมที่ได้รับอิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร์คล้ายลายใบเทศ อย่างไรก็ตามลายลักษณะนี้ก็พบ
ในพม่าเช่นกัน

๒.๔.๔ ลำยหม้อดอกหรือลำยหม้อปูรณฆฏะ

ลายดอกพุดตาน หน้าบันหอไตรวัดทรายมูลเมือง เชียงใหม่

เป็นลวดลายรูปแจกันใส่ดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่ งคั่ง
สมบูรณ์มาแต่ยุคสมัยหริภุญชัย ลายหม้อปูรณฆฏะ ที่โดดเด่น พบที่วิหาร
จามเทวี วัดปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เป็นต้น นิยมกันใน
ล้านนาช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒
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ลายหม้อปูรณฆฏะ หน้าบันหอไตรวัดเจ้าทันใจ ลาปาง

๒.๔.๕ ลำยใบไม้
ปรากฏอยู่ร่วมกับลายดอกไม้ มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ทางล้านนานิยมทาเป็นรูปใบที่มีหยักลึก
มากจนคล้ายกับรูปทรงสามเหลี่ยมซ้อนกัน มีปลายเรียวแหลม และมีลายใบไม้ที่เรียกว่าลายยอดเครือเถา มี
ลักษณะคล้ายยอดไม้ที่แหลมปลายสะบัด แตกยอดออกมาในตอนกลางของปลายก้านที่แยกออกมาทั้งสองข้าง
ต่อไปลายยอดเครือเถานี้จะเป็นที่นิยมมากขึ้นในล้านนา โดยในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ พบลายใบไม้รูปคล้ายกับรูป
สามเหลี่ยมซ้อนกันมีปลายเรียวแหลม
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ลายใบไม้ล้านนาจะกลายเป็นลายใบไม้แบบฝรั่ง เช่น ลายใบอะแคตัส หรือ
ใบมะกอก เป็ น ต้ น และกลายเป็ น ลายประดิ ษ ฐ์ ม ากขึ้ น ในพุ ท ธศตวรรษที่ ๒๕ อย่ า งที่ พ บในงานสมั ย
รัตนโกสินทร์
๒.๔.๖ ลำยพุ่มข้ำวบิณฑ์
เป็นลายสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาได้พัฒนาเป็นลายสาคัญ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ แพร่เข้ามาล้านนาในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ลายพุ่ม
ข้าวบิณฑ์มาจากลายพุ่มที่ทาด้วยดอกไม้สด ภายในบรรจุข้าวสุกและ
อาหารหวานคาว ตอนบนและล่างของลายเขียนเป็นรูปกระจังใบเทศ
รอบนอกประกอบด้วยแข้งสิงห์ต่อ ๆ กัน เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ที่วิหาร
โคมคา วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลาปาง เป็นต้น
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ หน้าบันหอไตรวัดหัวเวียงใต้ น่าน

๒.๔.๗ ลำยเทพนม
เป็นลวดลายเทวดาประนม
ในกรอบรูป สี่ เหลี่ ยมขนมเปีย กปู น
และอยุธยา ลายเทพนมนี้พบที่หน้า
แพร่เป็นจานวนมาก ได้รับอิทธิพล
กรุงเทพฯ
ลายเทพพนม หน้าบันหอไตรวัดป่าตึง เชียงใหม่

มื อ มั ก เป็ น เทวดาครึ่ ง องค์
ปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
บันวิหารในจังหวัดน่านและ
จากลายเทพนมของ
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บทที่ ๓
กำรวิเครำะห์ลักษณะสถำปัตยกรรมหอไตรล้ำนนำ (๒๒๑ หลัง)
ในบทนี้ จะได้นาเสนอหอไตรที่ผู้วิจัยลงพื้นที่สารวจทั้ง ๒๒๑ หลัง ว่ามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเช่น
ไรบ้าง และได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถาปัตยกรรมแต่ละหลัง โดยนาเสนอในรูปแบบตารางการวิเคราะห์
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรมีอยู่จริงของหอไตรล้ำนนำ
ก่อนลงพื้นที่สารวจจริง ผู้วิจัยได้สารวจเอกสาร ได้แก่ หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ของกรม
ศาสนา เอกสารทางราชการของกรมศิลปากร รวมถึงรายงานการวิจัยเรื่องหอไตรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ต่างๆ และว่าในพื้นที่ใดมีหอไตรอยู่บ้าง ปรากฏข้อมูลดังตารางด้านล่างนี้
๑. เชียงใหม่
อาเภอ
จอมทอง
ดอยสะเก็ด
เมือง

จานวน
รายชื่อวัด
๓
ป่าลาน ศรีทรายมูล สบรู้
๗
โพธิท์ องเจริญ รังสีสุทธาราม สิริมังคลาราม ดอกแดง ป่าฝาง ยางทอง สันต้นม่วงใต้
๓๐
เกตการาม กู่คา ชัยศรีภูมิ ท่าใหม่อิ ช่างฆ้อง ดวงดี บุพพาราม ป่าแดด ป่าพร้าวนอก
บ้านท่อ พวกแต้ม พระเจ้าเม็งราย ป่าตัน ฟ้าฮ่าม มหาวัน ศรีบุญเรือง อู่ทรายคา
พระสิงห์ ฟ่อนสร้อย เมธัง เมืองกาย ศรีสุพรรณ หมื่นสาร แสนฝาง หมื่นล้าน อุปคุต ข่วง
สิงห์ ดอนจั่น เมืองลัง ป่าชี่
แม่ริม
๓
พระนอนขอนม่วง สันโป่ง ชมพูนุช
แม่แตง
๑
แม่แตง
สะเมิง
๑
ท่าศาลา
สารภี
๑๗
กู่แดง ต้นผึ้ง ต้นยางหลวง หนองแฝก ต้นเหียว ป่าแคโยง กู่เสือ เทพาราม ป่าบงหลวง
สันกลาง บวกครกใต้ บวกครกเหนือ ป่าเดื่อ ศรีคาชมพู สันคือ ท่าต้นกวาว ปากเหมือง
สันกาแพง ๖
สันกาแพงหลวง บ้านมอญ ป่าตึง ป่าสักน้อย สันโค้งเก่า หนองโค้ง
สันทราย ๑๔
ป่าแดด ท่าเกวียน สันพระเนตร เมืองเลน เมืองขอน แม่แก้ดน้อย สันทรายหลวง หัวฝาย
สันป่าสัก เมืองวะ ป่าเหมือด แม่แก้ดหลวง ร้องส้าน ป่าเลียง
สันป่าตอง ๙
กิ่วแลหลวง อุเม็ง ท่าโป่ง ศรีเกิด สันป่าตอง ก่อเก๊า บุบผาราม สันห่าว หัวริน
แม่วาง
๙
จาลอง ดอนเปา อัมพาราม พันตน ศิริชัยนิมิต แสนคันธา ชัยมงคล ป่าแดด ดอนชัย
หางดง
๓
ขันแก้ว หางดง ท้าวบุญเรือง
รวม
๑๐๓

๒. ลาพูน
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อาเภอ
ทุ่งหัวช้าง
บ้านโฮ่ง
ป่าซาง

จานวน
รายชื่อวัด
๑
หัวขัว
๓
ดงฤๅษี ป่าป๋วย ป่ายาง
๑๑
ป่าสีเสียด ฉางข้าวน้อยเหนือ ป่าซางงาม น้าดิบ หนองเงือก หนองเกิด ป่าเหียง (กองงาม)
แม่แรง สันกาแพง บ้านก้อง ดอนหลวง
เวียงหนอง ๔
เวียงหนองล่อง ร้องธาร ต้นผึ้ง วังสะแก
ล่อง
เมือง
๒๑
ชัยมงคล ซ่างฆ้อง ช้างรอง ช้างสี ธงสัจจะ เชตะวัน ป่าขาม มหาวัน ล่ามช้าง หมูเปิ้ง
บ้านหลุก ประตูป่า ป่าซางงาม ป่าแดด ป่ายาง พระธาตุหริภุญชัย ศรีเมืองยู้ สวนดอก
แม่สารบ้านตอง สันต้นธง สันดอนรอม
แม่ทา
๒
ดอยสารภี ทาปลาดุก
ลี้
๒
บ้านแวน ลี้หลวง
รวม
๔๔
๓. ลาปาง
อาเภอ จานวน
รายชื่อวัด
เกาะคา
๓
พระธาตุลาปางหลวง บ้านเหนือ ศาลาหลวง
เมือง
๑๑
ท่าคราวน้อย ทุ่งม่านใต้ ประตูป๋อง พระเจ้าทันใจ ปงสนุกเหนือ เมืองศาสน์ ศรีบุญโยง
ช่างแต้ม ปงสนุกใต้ ท่าโทก พระบาท
เมืองปาน ๑
หลวงเมืองปาน
แม่พริก
๑
แม่พริกลุ่ม
เถิน
๑
อุมลอง
รวม
๑๗
๔. เชียงราย
อาเภอ
เชียงของ
เทิง
พาน
เมือง
แม่สาย
รวม
๕. แพร่
อาเภอ
ลอง
เมือง
ดอนมูล

จานวน
๑
๑
๒
๑
๓
๘

ครึง่ ใต้
งิ้วใหม่
ม่วงชุม อุดมวารี
เจ็ดยอด
ถ้าเสาหิน สันนา แม่สาย

รายชื่อวัด

จานวน
รายชื่อวัด
๑
เชตวัน
๑๐
ชัยมงคล ทุ่งโห้งใต้ พระนอน ทุ่งโห้งเหนือ พงษ์สุนันท์ พระบาทมิ่งเมือง ศรีบุญเรือง
เมธังกราวาส ศรีชุม หลวง
๑
พระหลวง
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สูงเม่น
รวม

๒
๑๔

เขื่อนคาลือ ร่องกาดใต้

๖. น่าน
อาเภอ
ท่าวังผา
ปัว
เมือง

จานวน
รายชื่อวัด
๑
ฝายมูล
๑
ราชสีมา
๑๒
เจดีย์ ช้างเผือก พระธาตุช้างค้า หัวเวียงใต้ ภูมินทร์ มิ่งเมือง ศรีพันต้น หัวข่วง
อรัญญาวาส มณเฑียร นาปัง ม่วงใหม่
แม่จริม
๑
พรหม
เวียงสา
๕
ดอนไชยพระบาท ตาลชุม บุญยืน นาเหลืองนอก ป่าสัก
รวม
๒๐
ตารางวัดที่มีหอไตรตามที่ปรากฏในทะเบียนวัดทั่วราชอาณาจักรและรายงานการวิจัย

เมื่อลงพื้นที่สารวจจริงกลับพบว่า บางวัดได้รื้อหอไตรไปแล้ว บางวัดมีการสร้างใหม่ และที่สารวจพบ
เพิ่มเติมมีอีกจานวนหนึ่ง ปรากฏดังตารางด้านล่างนี้
๑. เชียงใหม่
อาเภอ
จอมทอง
ดอยสะเก็ด
เมือง

แม่ริม

จานวน
รายชื่อวัด
๐
๔
ดอกแดง รังสีสุทธาวาส ศรีมุงเมือง สิริมังคลาราม
๓๕
เกตการาม กู่คา เมืองกาย ชัยศรีภูมิ แสนฝาง (หลังเดิม) แสนฝาง (หลังใหม่) อู่ทรายคา
ท่าใหม่อิ ป่าแดด ป่าพร้าวนอก บ้านท่อ ป่าตัน บุพพาราม อุปคุต ช่างฆ้อง มหาวัน
พระเจ้าเม็งราย พวกแต้ม ฟ่อนสร้อย เมธัง พระสิงห์ ทรายมูลเมือง ฟ้าฮ่าม ศรีบุญเรือง
ดวงดี หมื่นล้าน ป่าพร้าวใน ศรีสุพรรณ หมื่นสาร (หลังเดิม) หมื่นสาร (หลังใหม่) เชียงมั่น
ดอกเอื้อง บ้านปิง ป่าแดงหลวง สันป่าเลียง
๓
ชมพูนุท สันโป่ง พระนอนขอนม่วง
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แม่แตง
สะเมิง
สารภี

๐
๐
๑๗

สันกาแพง ๑๑
สันทราย

๑๓

สันป่าตอง
แม่วาง
หางดง
รวม

๘
๖
๓
๑๐๐

กู่แดง หนองแฝก กู่เสือ ต้นเหียว เวฬุวัน ต้นผึ้ง ต้นยางหลวง ศรีคาชมพู ป่าบงหลวง
เทพาราม บวกครกใต้ บวกครกเหนือ ป่าเดื่อ สันกลาง น้าโจ้ ป่าแคโยง สันคือ
ป่าตึง ป่าสักน้อย บ้านมอญ สันกาแพง สันโค้ง ทรายมูล หนอโค้ง กอสะเลียม บวกค้าง
ดอนปีน น้าจา
แม่แก้ดหลวง สันป่าสัก ท่าเกวียน ข้าวแท่นน้อย ป่าลาน หัวฝาย เมืองเล็น เมืองวะ
ป่าแดด ป่าเหมือด เมืองขอน สันพระเนตร สันทรายหลวง
กิ่วแลหลวง ท่าโป่ง ธรรมชัย ร้องขุ้ม หางดง ศรีเกิด สันป่าตอง อุเม็ง
จาลอง ศิริชัยนิมิต อัมพาราม พันตน แสนคันธา หลวงขุนวิน
ขันแก้ว เจริญราษฎร์ ขุนคงหลวง

๒. ลาพูน
อาเภอ
ทุ่งหัวช้าง
บ้านโฮ่ง
ป่าซาง

จานวน
รายชื่อวัด
๐
๗
ดงฤๅษี ป่าป๋วย ห้วยกาน ทุ่งโป่ง ป่ายาง ม่วงโตน เหล่ายาว
๑๒
ฉางข้าวน้อยใต้ ฉางข้าวน้อยเหนือ (หลังเดิม) ฉางข้าวน้อยเหนือ (หลังใหม่) ป่าซางงาม
หนองหอย น้าดิบ ป่าสีเสียด หนองเกิด ป่าเหียง แม่แรง หนองเงือก สันกาแพง
เวียงหนอง ๕
ต้นผึ้ง ร้องธาร-ท่าลี่ วังผาง เวียงหนองล่อง อรุณวิทยาวาส
ล่อง
เมือง
๒๔
ชัยมงคล ซ่างฆ้อง ช้างรอง ช้างสี ธงสัจจะ พระธาตุหริภุญชัย มหาวัน สวนดอก
สันดอนรอม บ้านก้อง บ้านแป้น ป่าซางน้อย สันมะโก บ้านหลุก ประตูป่า ล่ามช้าง
หมูเปิ้ง ห้วยยาบ มะเขือแจ้ พระยืน แม่สารบ้านตอง ศรีเมืองยู้ สันต้นธง หนองช้างคืน
แม่ทา
๓
ดอยสารภี ทาปลาดุก ทาป่าสัก
ลี้
๑
ลี้หลวง
รวม
๕๒
๓. ลาปาง
อาเภอ จานวน
รายชื่อวัด
เกาะคา
๔
พระธาตุลาปางหลวง ลาปางกลางตะวันออก ดอยน้อย ไหล่หิน
เมือง
๙
ปงสนุกเหนือ ประตูป๋อง ศรีบุญโยง ท่าคราวน้อย บ้านเอื้อม ทุ่งม่านใต้-บ่อหิน
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พระเจ้าทันใจ เมืองศาสน์ ม่อนกระทิง

เมืองปาน
แม่พริก
เถิน
รวม

๐
๐
๔
๑๗

๔. เชียงราย
อาเภอ
เชียงของ
เทิง
พาน
เมือง
แม่สาย
แม่จัน
รวม

จานวน
๓
ครึง่ ใต้ ส้าน ดอนแก้ว
๐
๐
๑
กลางเวียง
๐
๒
กาสา แม่คา
๖

๕. แพร่
อาเภอ
ลอง
เมือง
ดอนมูล
สูงเม่น
รวม
๖. น่าน
อาเภอ
ท่าวังผา
ปัว
เมือง
แม่จริม
เวียงสา
นาหมื่น
นาน้อย
ภูเพียง
รวม
๗. พะเยา

แม่พริกลุ่ม
อุมลอง ล้อมแรด เวียง เหล่าน้อย

รายชื่อวัด

จานวน
รายชื่อวัด
๑
ศรีดอนคา
๑๓
ศรีชุม พระนอน ชัยมงคล พงษ์สุนันท์ พระบาทมิ่งเมือง เมธังกราวาส ศรีบุญเรือง หลวง
เหมืองหม้อ กาซ้อง เหมืองค่า ทุ่งโฮ้งใต้ ทุ่งโฮ้งเหนือ
๐
๗
พระหลวง เขื่อนคาลือ นิวิฐศรัทธาราม ร่องกาศใต้ สบสาย สูงเม่น (หลังเดิม)
สูงเม่น (หลังใหม่)
๒๑
จานวน
รายชื่อวัด
๐
๑
ราชสีมา
๑๑
เจดีย์ พระธาตุช้างค้า ช้างเผือก ดอนแก้ว พระเกิด พระเนตร ภูมินทร์ ศรีพันต้น หัวข่วง
หัวเวียงใต้ อรัญญาวาส
๐
๓
ดอนไชยพระบาท (หลังเดิม) ดอนไชยพระบาท (หลังใหม่) ตาลชุม
๑
นาหวาย
๑
นาเตา
๒
ทุ่งน้อย นาปัง
๑๙
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อาเภอ จานวน
เมือง
๔
แม่นาเรือ ลี ศรีโคมคา ภูมินทร์
ปง
๒
หลวง ดอนไชยป่าแขม
รวม
๖
ตารางวัดที่มีหอไตรตามที่สารวจจริง

รายชื่อวัด

ทั้งนี้เมื่อนาข้อมูลจากเอกสารมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่สารวจจริง จึงปรากฏเป็นตารางดังนี้
๑.เชียงใหม่
อาเภอ
จอมทอง
ดอย
สะเก็ด
เมือง

แม่แตง
สะเมิง
สัน
กาแพง
สัน
ทราย
สัน
ป่าตอง
สารภี
หางดง

รื้อแล้ว

ข้อมูลใหม่

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้สำรวจ
ป่าลาน ศรีทรายมูล สบรู้
ยางทอง

ดอกเอื้อง ทรายมูลเมือง
เชียงมั่น บ้านปิง
ป่าแดงหลวง สันป่าเลียง
ป่าแดด ป่าพร้าวใน

ดอนจั่น ป่าซี่

ป่าฝาง สันต้นม่วงใต้
เมืองลัง ข่วงสิงห์

แม่แตง
ท่าศาลา
กอสะเลียม ดอนปีน
ทรายมูล น้าจา บวกค้าง
ป่าลาน แม่แก้ดหลวง
บุบผาราม ก่อเก๊า

สันห่าว หัวริน

รวม

๘

ต้นผึ้ง เวฬุวัน น้าโจ้
ขุนคงหลวง ละโว้
เจริญราษฎร์
๒๑

๒. ลาพูน
อาเภอ

รื้อแล้ว

ข้อมูลใหม่

ท้าวบุญเรือง

ท่าต้นกวาว ปากเหมือง
หางดง

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้สำรวจ

๑๓
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ทุ่งหัวช้าง
บ้านโฮ่ง
ป่าซาง
เวียงหนอง
ล่อง
อาเภอ
เมือง

ดอนหลวง
วังสะแก
รื้อแล้ว

แม่ทา
ลี้
รวม

บ้านแวน
๓

๓. ลาปาง
อาเภอ
เกาะคา

รื้อแล้ว
ศาลาหลวง

เมือง
เมืองปาน
แม่พริก
เถิน

ช่างแต้ม ปงสนุกใต้
วัดหลวงเมืองปาน
แม่พริกลุ่ม

รวม

๕

๔. เชียงราย
อาเภอ
เชียงของ
เทิง
พาน
เมือง
แม่สาย
แม่จัน
รวม

รื้อแล้ว

เหล่ายาว ทุ่งโป่ง ม่วงโตน
ห้วยกาน
ฉางข้าวน้อยใต้ หนองหอย
อรุณวิทยาวาส

หัวขัว

ข้อมูลใหม่
พระคงฤๅษี บ้านแป้น
หนองช้างคืน พระยืน
มะเขือแจ้ สันมะโก
ทาป่าสัก

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้สำรวจ

๑๔

๑

ข้อมูลใหม่
ไหล่หิน ดอยน้อย
ลาปางกลางตะวันออก
บ้านเอื้อม

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้สำรวจ
บ้านเหนือ

บ้านเวียง บ้านเหล่าน้อย
ล้อมแรด
๗
ข้อมูลใหม่
บ้านส้าน
ดอนแก้ว

งิ้วใหม่
ม่วงชุม อุดมวารี
เจ็ดยอด พระแก้ว พระสิงห์ กลางเวียง
มิ่งเมือง
แม่สาย สันนา
กาสา แม่คา
๙
๕

ท่าโทก พระบาท

๓
ไม่มีข้อมูล ไม่ได้สำรวจ

๐
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๕. แพร่
อาเภอ
ลอง
เมือง
สูงเม่น
รวม
๖. น่าน
อาเภอ
ท่าวังผา
เมือง
แม่จริม
เวียงสา
นาน้อย
นาหมื่น
ภูเพียง
รวม

รื้อแล้ว
เชตวัน

๑
รื้อแล้ว
ฝายมูล
กู่คา มิ่งเมือง มณฑียร
ป่าสัก นาเหลืองนอก

๖

ข้อมูลใหม่
ศรีดอนคา
กาซ้อง ปทุม เหมืองค่า
เหมืองหม้อ
ร่องกาศ สบสาย สูงเม่น
๘

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้สำรวจ

ข้อมูลใหม่

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้สำรวจ

พระเนตร ดอนแก้ว พระเกิด
นาเตา
นาหวาย
นาปัง ทุ่งน้อย
๗

เชียงใหม่
ลาพูน

ข้อมูลจำก
เอกสำร
๑๐๓
๔๔

ข้อมูลจำก
กำรสำรวจ
๑๐๐
๕๒

รื้อ
๗
๓

พรหม

๑

๗. พะเยำ
อำเภอ
รื้อแล้ว
ข้อมูลใหม่
ปง
หลวง ดอนไชย
เมือง
ภูมินทร์ ลี ศรีโคมคา
พะเยา
แม่นาเรือ ต๋าน้าล้อม
รวม
๐
๗
ตำรำงเปรียบเทียบหอไตรจำกเอกสำรและหอไตรจำกกำรสำรวจจริง

จังหวัด

๐

พบ
ใหม่
๒๑
๑๔

ไม่มีข้อมูล ไม่ได้สำรวจ

๐

ไม่มี
ไม่พบ
๑๓
๑
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ลาปาง
๑๗
๑๗
๕
๗
แพร่
๑๔
๒๑
๑
๘
น่าน
๒๐
๑๙
๖
๗
เชียงราย
๘
๖
๙
๕
พะเยา
๐
๖
๐
๖
แม่ฮ่องสอน
๐
๐
๐
๐
รวม
๒๐๖
๒๒๑
๓๑
๗๒
ตำรำงสรุปจำนวนหอไตรจำกกำรศึกษำเอกสำรและจำกกำรสำรวจ

๓
๐
๑
๐
๐
๐
๑๘

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ว่า จานวนหอไตรจากการศึกษาเอกสารมีทั้งสิ้น ๒๐๖ วัด แต่
เมื่อลงพื้นที่สารวจจริงพบหอไตรจานวน ๒๒๑ หลัง ในจานวนนี้มีหอไตรที่รื้อไปแล้วเป็นจานวน ๓๑ หลัง
ค้นพบใหม่ ๗๒ หลัง และที่ไปสารวจแล้ว ไม่พบรายชื่อวัด และ/หรือ ไม่พบสถานที่ตั้งวัด และ/หรือ ไม่ได้ไป
สารวจวัดนั้นๆ มี ๑๘ วัด ทั้งนี้เฉพาะจังหวัดพะเยาเป็นการสารวจใหม่ทั้งหมด

๓.๒ กำรวิเครำะห์สถำปัตยกรรมหอไตรล้ำนนำ
การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมหอไตรล้านนาเป็นไปเพื่อที่จะจัดรูปแบบหอไตรที่มีลักษณะร่วมกันเข้าไว้
เป็นหมวดหมู่ โดยใช้เกณฑ์
๑.ที่ตั้งหอไตร แบ่งเป็น หอไตรตั้งอยู่บนพื้นดิน ตั้งอยู่กลางสระน้าหรือมีน้าล้อมรอบ และหอไตรที่
ตั้งอยู่ บนตัวอาคารหลังอื่น หรือตัวอาคารด้านล่างที่รองรับหอไตรมีขนาดใหญ่มาก ไม่ได้สั ดส่วนกับหอไตร
ด้านบน
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๒. วัสดุที่ใช้ใ นกำรก่อสร้ำ ง แบ่งเป็น หอไตรที่ส ร้างด้วยไม้ สร้างด้วยวัสดุก่อ และใช้วัสดุทั้งสอง
ประเภทร่วมกัน คือ อาคารด้านล่างเป็นการก่ออิฐถือปูน ส่วนด้านบนเป็นเครื่องไม้
๓. ทรวดทรงหลังคำ แบ่งเป็น ทรงคฤห์ (ตอนกลางเป็นจั่วมีหลังคาปีกนกด้านข้าง ๒ ข้าง) ทรงโรง
(ตอนกลางเป็นจั่วมีหลังคาปีกนกรอบ ๔ ด้าน) แบบมีหลังคาเล็กๆ ยกชั้นช้อนไว้ด้านบนอีกชั้นหนึ่ง และทรงอื่น
จั่ว

จั่ว

ปีกนก

ปีกนก

หลังคาทรงโรง หอไตรวัดเกตการาม เชียงใหม่

หลังคาทรงคฤห์ หอไตรวัดป่าสีเสียด ลาพูน

๔. ผังห้องเก็บธรรมชั้นบน แบ่งเป็น ห้องเก็บธรรมทึบตีฝารอบ ด้านบนปล่อยโล่งไม่มีห้องเก็บธรรม มี
ระเบียงรอบห้องเก็บธรรม มีระเบียงด้านหน้าห้องเก็บธรรม มีระเบียงด้านหลังห้องเก็บธรรม มีระเบียงทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลังห้องเก็บธรรม มีระเบียงด้านข้างห้องเก็บธรรม
๕. ผังอำคำรรวม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตรีมุข จัตุรมุข และย่อเก็จด้านใดห้านหนึ่ง
หรือทั้งสองด้าน
๖. จำนวนชั้น มีตั้งแต่ ๑ ชั้น ถึง ๔ ชั้น
การวิเคราะห์ได้จัดทาในรูปแบบตาราง ดังนี้
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หอไตรไม้สองชั้น กลางน้า วัดสันกาแพง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

ประวัติ
หอไตร
ส

๑

วัดดอกแดง

ต.สง่าบ้าน
อ.ดอยสะเก็ด

๒

วัดรังสี
สุทธาวาส

๓
๔
๕
๖

บ

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๕..

ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด

๒๒
๗๐
๒๓
๑๗

๒๔
๙๖

๒๕

√

√

√

√

วัดศรีมุง
เมือง

ต.ลวงเหนือ
อ.ดอยสะเก็ด

๑๙
๔๔

๒๖

√

√

√

√

วัดศิริมัง
คลาราม
(วัดบ่อหิน)
วัดเกต
การาม

ต.ตลาดขวัญ
อ.ดอยสะเก็ด

๒๓
๐๕

๒๔.. (รื้อ)
๒๕
๕๔
๒๕..
๒๖
.

ต.วัดเกต
อ.เมือง

วัดกู่คา

ต.วัดเกต
อ.เมือง

๑๙
๗๑
๑๙
๒๐

ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

๒๔
๒๑
๒๔..
๒๕
๒๒

๒๖

√

√

๒๕ ๒๕
๔๓
(รื้อ) ๒๖
๒๕
๕๗

ประวัติ
หอไตร

√

√

พศว.

ที่ตั้ง
หอไตร

√
√

√
√

√

√√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม
๒.อนุรักษ์
๑.เก็บของ

√

√

√

√

√

√

√

วัสดุ
สร้าง
หอไตร

หลังคา

โครงสร้าง
ห้องเก็บธรรม

ช่าง

อาคาร
ด้านล่าง

๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม
๑.สมาคม
ไทลื้อ
ไตลื้อ
๒.พิพิธภัณฑ์
๑.เก็บอัฐิ
ไทลือ้
๒.เก็บธรรม

√

√√
√

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

๑ ๒ อ

√√

√

√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

จีน
ไทยวน

ช่าง
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ส
๗

วัดเมืองกาย ต.วัดเกต
อ.เมือง

๒๓
๕๕

๘

วัดชัยศรีภมู ิ

ต.ช้างม่อย
อ.เมือง

๙

วัดแสนฝาง
(หลังเดิม)
วัดแสนฝาง
(หลังใหม่)
วัดอูท่ ราย
คา (ดอกคา)

๑
๒
๑
๓

๑
๐
๑
๑

ต

(รื้อ) ๒๖

๒๐
๖๒

๒๔
๖๘
๒๕
๑๘
๒๔
๕๓

ต.ช้างม่อย
อ.เมือง
ต.ช้างม่อย
อ.เมือง
ต.ช้างม่อย
อ.เมือง

๒๑
๑๙
๒๑
๑๙
๒๓
๑๔

๒๔
๑๓
๒๔
๘๘
๒๔
๖๔

๒๕
๓๖
๒๕
๔๕
๒๕
๓๓

วัดท่าใหม่อิ

ต.ป่าแดด
อ.เมือง

วัดป่าแดด

ต.ป่าแดด
อ.เมือง
สถานที่ตั้ง
วัด

๒๔
๖๐
๒๔
๗๕

๒๔
๖๐
๒๔
๗๗

ชื่อวัด

วัด
พ.ศ.

วัดป่าพร้าว

ต.ป่าแดด

๒๓

๒๕
๓๑

๒๕

บ

ป

ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√
๒๕

๒๕

√

√
√

๒๕

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑ ๒ อ

√

√

√

√

√

๑.กุฏิ
๓ ๒.เก็บของ
๓.เก็บธรรม

ไทลื ้อ
เชียงตุง

๑.เก็บธรรม
๒.เก็บของ
๑.อนุรักษ์

ไทใหญ่
พม่า
ไทยวน
พม่า

๑.เก็บของ

พม่า

√
√
√
√
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๒๕
๓๕
๒๕
๕๑
ประวัติ
หอไตร

ส
๑

บ

๒๕

√

๒๕

√

๒๕

√

๒๖

√

√

√

√
√√

√
√

√

√

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

√

√

√

อาคาร
ด้านล่าง

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

๑.พระ
๒.เก็บธรรม
√ ๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
จานวน
การใช้
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

√

๑.อุโบสถ

ไทใหญ่
พม่า
ไทยวน

ช่าง

ไทยวน

๔
๑
๕

นอก
วัดบ้านท่อ

อ.เมือง
ต.ป่าตัน
อ.เมือง

๑
๖

วัดป่าตัน

๑
๗

วัดบุพพา
ราม

ต.ป่าตัน
อ.เมือง
ต.ช้างคลาน
อ.เมือง

๙๐
๒๓
๑๕
๒๓
๑๘
๒๐
๓๙

๑
๘

วัดอุปคุต

ต.ช้างคลาน
อ.เมือง

๒๔
๗๐

๒๑
๒๔ ๒๕
๗๘ ๔๕
๒๕
๕๔
๒๐ พัง
๔๐
๒๕
๒๓๒๕
๓๐
๒๔
๗๒

ต.ช้างคลาน
อ.เมือง

๑๙
๐๐

๒๔
๔๖

๑
๙

วัดช่างฆ้อง
ชื่อวัด

๒
๐

วัดมหาวัน

๒
๑

วัดพระเจ้า
เม็งราย

สถานที่ตั้ง
วัด

ต.ช้างคลาน
อ.เมือง
ต.พระสิงห์
อ.เมือง

วัด
พ.ศ.
๒๓
๔๙
๑๘
๔๐

๒๕

√√

๒๖

√

√

๒๖

√

√

√

√

๒๕
๒๕

ประวัติ
หอไตร
ส

บ

๒๓
๘๙
๒๕
๒๓

๒๔
๖..

√

√

√
√

ปั้นหยา

ป

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

จั่ว

√√

√

√

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๔
๒๖

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

√

√

√
√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

๒.เก็บธรรม
๑.ที่นั่งพัก
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

ไทยวน
ไทยวน

๑.พิพิธภัณฑ์ ไทยวน
๒.พระ
๓.เก็บธรรม

๑.ที่นั่งพัก
๒.เก็บธรรม

จีน

๑.อนุรักษ์

จีน
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การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

ช่าง

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

ไทยวน

๑ ๒ อ

√

√

√

√

√

√

ไทยวน

๒
๒

วัดพวกแต้ม ต.พระสิงห์
อ.เมือง

๒๐
๖๐

๒๔
๘...

๒๕

√

√

√

๒
๓

วัดฟ่อน
สร้อย

ต.พระสิงห์
อ.เมือง

๒๐
๓๑

๒๕

√

√

√

ต.พระสิงห์
อ.เมือง

๒๐
๙๕

๒๑ (รื้อ)
๐๕๒๑
๔๔
๒๔
๗๑๒๔
๗๗
๒๕
๒๖
๑๕

√

√

(นิราศหริภุญ
ไชยบทที่ ๒๑)

๒
๔

วัดเมธัง
ชื่อวัด

๒
๕
๒
๖

วัดพระสิงห์

๒
๗

วัดฟ้าฮ่าม

(หอสูง)

วัดทรายมูล
เมือง

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

ประวัติ
หอไตร
ส

บ
๒๔
๗๒

ต.พระสิงห์
อ.เมือง
ต.พระสิงห์
อ.เมือง

๑๙
๒๐
๒๐
๓๐

๒๓
๕๕
๒๔
๘๐

ต.ฟ้าฮ่าม
อ.เมือง

๑๙
๔๓

๒๕
๒๙

√

๒๖

√
√

√

ป

√

√

๒๕

√

√√

√

√

√

√

√

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๔

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

√

√
อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

๑.ที่ทางาน
ชุมชนผลิต
ฉัตร
๒.เก็บธรรม
๑.ที่ทาการ
ชุมชน
๒.เก็บของ
๓.เก็บธรรม

ไทยวน
ครูบาเจ้ า
ศรี วิชยั

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

ไทยวน

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

ช่าง

๑.เก็บธรรม
๒.อนุรักษ์
๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม

ไทยวน
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๑ ๒ อ

√

√

√

√

√

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

ไทยวน

๒
๘

วัดศรีบุญ
เรือง

๒
๙
๓
๐
๓
๑
๓
๒

วัดดวงดี

๓
๓
๓
๔
๓
๕

หนองหอย
อ.เมือง

ต.ศรีภมู ิ
อ.เมือง
วัดหมื่นล้าน ต.ศรีภมู ิ
อ.เมือง
วัดป่าพร้าว ต.ศรีภมู ิ
อ.เมือง
ใน
ต.หายยา
วัดศรี
อ.เมือง
สุพรรณ
ชื่อวัด
สถานที่ตั้ง
วัด

วัดหมื่นสาร
(หลังเดิม)
วัดหมื่นสาร
(หลังใหม่)
วัดเชียงมั่น

ต.หายยา
อ.เมือง
ต.หายยา
อ.เมือง
ต.ศรีภมู ิ
อ.เมือง

๒๒
๖๐

๒๔
๘..

๒๕

√

๑๙
๑๐
๒๐
๐๕
๒๐
๒๕
๒๐
๔๓

๒๓
๗๒
๒๔
๗๕
๒๔
๘๕
๒๔
๐๓

๒๔

√

๒๕

√

√

๒๕

√

√√

√

√√

วัด
พ.ศ.
๑๙
๒๕
๑๙
๒๕
๑๘
๓๙

๒๕
๔๒

๒๕ ๒๕
๕๕
ประวัติ
หอไตร
พศว.

ส

บ

๒๔
๘๑
๒๕
๒๕
๒๑
๑๔
๒๔
๑๙
๒๔
๘๓

๒๕
๓๔

ต

(พัง)
๒๕
๕๓

√

ปั้นหยา

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๕

√

√

√
๒๕

√

√
√

√
√
√

อาคาร
ด้านล่าง

√
√

๑.ชมรม
ไทใหญ่
ผู้สูงอายุ
๒.เก็บของ
๓.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม
√
๒.อนุรักษ์
√ ๑.เก็บของ ไทใหญ่
๒.เก็บธรรม
√ ๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม
√ ๑.พิพิธภัณฑ์ ไทเขิน
๒.เก็บธรรม
จานวน
การใช้
ช่าง
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

๒๖
(พัง)

√√

√

√

√
√

√

√
√

๑.ที่ทาการ
ชุมชน
๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม
๑.อนุรักษ์
๒๔๘๓ บน
บก ย้ายมา
สร้างกลาง
น้า พ.ศ.
๒๕๕๕

ไทเขิน
ไทเขิน
หอไตร
๒๔๑๙ อยู่
กลางน้า
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๓
๖

วัดดอกเอื้อง ต.ศรีภมู ิ
อ.เมือง

๒๒
๑๙

๓
๗
๓
๘

วัดบ้านปิง

๒๐
๒๕
๑๙
๙๕

วัดป่าแดง
หลวง
ชื่อวัด

ต.ศรีภมู ิ
อ.เมือง
ต.สุเทพ
อ.เมือง
สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

๒๔
๗๘
๒๕
๔๐
๒๔
๗๘
๒๐
๖๖

วัดสันป่า
เลียง
วัดชมพูนทุ

๔
๑
๔
๒
๔
๓
๔
๔

วัดสันโป่ง

๒๕
๕๒
(พัง)

√
๒๕

√

๒๕

√

√

√

√

√√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√√
√

√

เจดีย์ทรงปราสาท

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

๒๔
๗..

ประวัติ
หอไตร
ส

๓
๙
๔
๐

(รื้อ) ๒๖

บ

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

ต.หนองหอย
อ.เมือง
ต.เหมืองแก้ว
อ.แม่ริม

๒๓
๕๓
๒๓
๑๙

๒๔
๗๑
๒๔
๘๕

๒๕
๓๖
๒๕
๕๗

๒๕

√

√√

๒๕

√

√

ต.สันโป่ง
อ.แม่ริม
วัดพระนอน ต.ดอนแก้ว
ขอนม่วง
อ.แม่ริม
วัดกู่แดง
ต.หนองแฝก
อ.สารภี
วัดหนอง
ต.หนองแฝก
แฝก
อ.สารภี

๒๒
๒๕
๒๔
๐๖
๒๓
๓๕
๒๓
๗๐

๒๔
๖๒
๒๔
๗๐
๒๕
๕๐
๒๔
๕๗

๒๕
๔๔

๒๕

√

√√

๒๕

√

√

√
√

√

√

√

(รื้อ) ๒๖

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√
√

ช่าง
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√

√

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

๑ ๒ อ

√

√

๒๖

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

ครูบาเจ้ า
ศรี วิชยั

√

√
√

√

√

๑.พระ
๒.เก็บธรรม
๑.อนุรักษ์
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
ทรุดโทรม
๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม
๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม

๔
๕
๔
๖

วัดกู่เสือ
วัดต้นเหียว
ชื่อวัด

๔
๗

วัดเวฬุวัน
(ปันเจียง)

๔
๘
๔
๙

วัดต้นผึ้ง

ต.ยางเนิ้ง
อ.สารภี
ต.ยางเนิ้ง
อ.สารภี
สถานที่ตั้ง
วัด

ต.ยางเนิ้ง
อ.สารภี

๒๔
๐๕
๒๓
๘๕
วัด
พ.ศ.
๒๔
๕๑

๒๕
๕๐
๒๔
๕๘
๒๔
๕๖

๒๕
๕๖
๒๕
๕๕
ประวัติ
หอไตร

ส

บ

๒๔..
๒๕
๕๔
๒๔
๖๐
๒๔
๕๗
๒๕
๔๒

(รื้อ)

๒๕

√

๒๕

√

√

√

√

√

ป
๒๖

√√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

√√

√

๑.หอฉัน
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

ช่าง

๑ ๒ อ

√

๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม

√
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วัดต้นยาง
หลวง

ต.สันทราย
อ.สารภี
ต.ไชยสถาน
อ.สารภี

๒๓
๘๕
๒๒
๕๐

๒๕
๕๖
ย้าย

๒๕

๕
๐

วัดศรี
คาชมพู

ต.ป่าบง
อ.สารภี

๒๔
๑๒

๒๕
๓๕

๒๖

๕
๑
๕
๒

วัดป่าบง
ต. ป่าบง
หลวง
อ.สารภี
วัดเทพาราม ต.ป่าบง
อ.สารภี

๒๒
๑๒
๒๒
๙๕

๒๔
๗..
๒๔
๘..

๒๕
๕๖
๒๕.. ๒๖
....

๒๕

√
√

√

√
๒๕

√√

√

√√
√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√

๑.เก็บธรรม

√

√

๑.เก็บของ
๓ ๒.เก็บธรรม

√

√
√

√

๑.เก็บของ
๒.ศาลาการ
เปรียญ
๓.เก็บธรรม

√

√
√

๑.ที่ประชุม
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

๕
๓

วัดบวกครก
ใต้
ชื่อวัด

ต.ท่าวังตาล
อ.สารภี
สถานที่ตั้ง
วัด

๒๓
๔๑
วัด
พ.ศ.

๒๔
๙๕

๒๕
๕๒
ประวัติ
หอไตร

ส
๕
๔

วัดบวกครก
เหนือ

ต.ท่าวังตาล
อ.สารภี

๒๓
๙๕

๕
๕
๕
๖
๕
๗

วัดป่าเดื่อ

ต.ขัวมุง
อ.สารภี
ต.ดอนแก้ว
อ.สารภี
ต.ดอนแก้ว
อ.สารภี

๒๓
๙๒
๒๔
๑๗
๒๔
๐๐

๕
๘

วัดป่าแคโยง ต.หนองผึ้ง
อ.สารภี

๒๔
๑๙

๕
๙

วัดสันคือ
(ศรีบุญยืน)

๒๔
๐๕

วัดสันกลาง
วัดน้าโจ้

ชื่อวัด

ต.หนองผึ้ง
อ.สารภี
สถานที่ตั้ง
วัด

วัด

๒๔
๗๐
๒๕
๔๐
๒๔
๖๔
๒๔
๘๖
๒๔
๕๗๒๕
๐๑
๒๔
๘๙
๒๕
๔๒
๒๔..
๒๕
๕๑

บ

๒๕

ป

(รื้อ) ๒๖

๒๕
๔๙
๒๕
๕๗

ประวัติ
หอไตร

√

√

๒๕

√

√√

๒๕

√

√

๒๕

√

√√

√

√

๒๖

พศว.

√

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

(รื้อ) ๒๖

(ริ้อ)

√√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

√
ที่ตั้ง
หอไตร

√
วัสดุ
สร้าง

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

√

√

๑.พระ
๒.เก็บธรรม

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์

√
√

√
หลังคา

อาคาร
ด้านล่าง

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
จานวน
การใช้
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

√

โครงสร้าง
ห้องเก็บธรรม

อาคาร

ช่าง
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ช่าง

พ.ศ.
ส
๖
๐
๖
๑
๖
๒
๖
๓

วัดป่าตึง

ต.ออนใต้
อ.สันกาแพง
วัดป่าสัก
ต.แม่ปูคา
น้อย
อ.สันกาแพง
วัดบ้านมอญ ต.สันกลาง
อ.สันกาแพง
วัด
ต.สันกาแพง
สันกาแพง อ.สันกาแพง

๒๔
๒๕
๒๓
๗๗
๒๓
๔๐
๒๓
๓๐

๖
๔

วัดสันโค้ง
(เก่า)

ต.ทรายมูล
อ.สันกาแพง

๒๐
๗๕

๖
๕

วัดทรายมูล

ต.ทรายมูล
อ.สันกาแพง

๒๔
๖๔

ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

๒๕
๐๙
๒๕
๐๙
๒๔
๑๐
๒๔
๕๕
๒๕
๒๗
๒๔
๕๑๒๕
๐๘

บ

๒๕
๕๖

ต

ป

๒๖

√

๒๖

√

√

๒๕

√

√√

√

๒๖

√

√√

√

๒๕
๓๐

๒๕

๒๔.. ย้าย ๒๖
๒๕
๓๕
ประวัติ
หอไตร
ส

บ

หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√
ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

ป

√

√
จั่ว

√

ด้านล่าง
๑ ๒ อ

√
√
√

√√

√

√

√

√

√

√
√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.กุฏิ
๒.เก็บของ
เก็บธรรม

√

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

๑.กุฏิ
๒.เก็บของ
๓.เก็บธรรม

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

√√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

ปัจจุบนั

อาคาร
ด้านล่าง

๑ ๒ อ

ไทใหญ่
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ช่าง

๖
๖

วัดหนองโค้ง ต.ต้นเปา
อ.สันกาแพง

๒๔
๐๗

๖
๗
๖
๘
๖
๙
๗
๐
๗
๑
๗
๒

วัดกอสะ
เลียม
วัดบวกค้าง

๒๔
๓๘
๒๐
๑๐
๒๔
๐๕
๒๑
๗๐
๒๒
๒๕
๒๒
๐๗

ต.บวกค้าง
อ.สันกาแพง
ต.บวกค้าง
อ.สันกาแพง
วัดดอนปิน ต.แช่ช้าง
อ.สันกาแพง
วัดน้าจา
ต.ร้องวัวแดง
อ.สันกาแพง
วัดแม่แก้ด ต.หนองจ๊อม
หลวง
อ.สันทราย
วัดสันป่าสัก ต.หนองจ๊อม
อ.สันทราย

ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

๒๔
๓๗
๒๕
๔๓
๒๔
๕๖
๒๓
๕๖
๒๔
๕๖
๒๔
๘๑
๒๔
๘๑
๒๔
๘๕
๒๕
๑๕

วัดท่าเกวียน ต.หนองจ๊อม
อ.สันทราย

๒๓
๓๐

๒๕
๓๐
๒๔
๔๓
๒๕
๓๗

๒๔
๙๒
๒๕
๓๓

√

√

๒๕

√

๒๔

√

๒๕

√

√

√

√

๒๕

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

๑.ศาลาการ
๓ เปรียญ
๒.เก็บของ
๓.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.พระไม้
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

√
√

√

√

√

√

√
√

√

๒๕

√

√

√√

√

(รื้อ) ๒๖

√
√

√
√

√
√

๒๕
๔๕

ประวัติ
หอไตร
ส

๗
๓

(รื้อ) ๒๖

บ

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

(รื้อ) ๒๖

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข
√ √ จั่ว
√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

√

ไทยอง
ไทยอง

๑.พิพิธภัณฑ์
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.พิพิธภัณฑ์
๒.เก็บของ
๓.เก็บธรรม
การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

๑ ๒ อ

√

ไทใหญ่

๑.เก็บของ
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ช่าง

๗
๔

วัดข้าวแท่น
น้อย

ต.สันทราย
อ.สันทราย

๒๓
๘๗

๒๕
๕๓

๒๖

√

๗
๕

วัดป่าลาน

ต.สันทราย
อ.สันทราย

๒๒
๙๒

๒๕
๕...

๒๖

√√

๗
๖

วัดหัวฝาย

ต.เมืองเล็น
อ.สันทราย

๒๐
๙๘

๒๕
๒๗

๗
๗
๗
๘
๗
๙

วัดเมืองเล็น ต.เมืองเล็น
อ.สันทราย
วัดเมืองวะ ต.เมืองเลน
อ.สันทราย
วัดป่าแดด ต.ป่าไผ่
อ.สันทราย
ชื่อวัด
สถานที่ตั้ง
วัด

๒๒
๗๙
๒๑
๙๒
๒๔
๗๙

๒๔
๑๑
๒๔
๗๑
๒๔
๘๐

วัด
พ.ศ.

วัดป่า
เหมือด

ต.ป่าไผ่
อ.สันทราย

๘
๑
๘
๒

วัดเมืองขอน ต.ป่าไผ่
อ.สันทราย
วัดสันพระ สันพระเนตร
เนตร
อ.สันทราย

๒๒
๑๐
๒๐
๕๖
๒๓
๗๐

√

๒๕ ๒๕
๒๗
๒๕
๒๕
๔๗
๒๕
๒๕
๕๑
ประวัติ
หอไตร
พศว.

ส
๘
๐

๒๖

๒๔
๕๐
๒๕
๔๗
๒๔
๐๗
๒๔
๖๐

บ

ต

ป

√

√
√

√

√

√

√

√

√

อาคาร
ด้านล่าง

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
√ ๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
√
๒.เก็บธรรม
จานวน
การใช้
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

√√

√
√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

๑.ที่ประชุม
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

√

√

√

√√

√

√
√

√

√
√

√

√
√

√
๒๕

√

√√

√

๒๕

√
ปั้นหยา

√

(พัง) ๒๖

๒๕
๒๑
๒๕
๕๕

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

√
√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
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ช่าง

๘
๓

วัดสันทราย
หลวง

ต.สันทราย
อ.สันทราย

๒๑
๒๑

๒๔
๗๑

๒๕
๔๓

๘
๔

วัดกิ่วแล
หลวง

ต.ยุหว่า
อ.สันป่าตอง

๒๒
๒๐

(รื้อ) ๒๖

๘
๕
๘
๖

วัดท่าโป่ง

ต.บ้านแม
อ.สันป่าตอง
ต.บ้านแม
อ.สันป่าตอง
สถานที่ตั้ง
วัด

๒๔
๒๗
๒๓
๐๐

๒๔
๘๑
๒๕
๒๔
๒๔
๗๐
๒๔
๔๐

วัดธรรมชัย
ชื่อวัด

วัด
พ.ศ.

ส

บ

ต

๒๕
๕๓

๒๕

วัดร้องขุ้ม

ต.บ้านแม
อ.สันป่าตอง

๒๔
๔๐

๒๔
๔๐

๘
๘
๘
๙
๙
๐

วัดหางดง

ต.บ้านแม
อ.สันป่าตอง
ต.ยุหว่า
อ.สันป่าตอง
ต.ยุหว่า
อ.สันป่าตอง

๒๔
๔๐
๒๔
๒๑
๒๓
๒๐

๒๔
๕๗
๒๕
๑๑
๒๔
๕๐
๒๕
๒๕

วัดสันป่า
ตอง

√
√

๒๕
๒๕
๕๒
๒๕ ๒๕
๔๙
ประวัติ
หอไตร
พศว.

๘
๗

วัดศรีเกิด

๒๕

ป

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๖

√

√√

√

√√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
√ ๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
จานวน
การใช้
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

๒๕

ย้าย ๒๕

√√

อาคาร
ด้านล่าง

√

√

√

√
√

√

√
√

๑.พระ
๒.เก็บธรรม
๓.เก็บของ
๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.ศาลาการ
เปรียญ
๒.เก็บธรรม
๓.เก็บของ

ช่าง
91

๙
๑

วัดอุเม็ง

ต.ยุหว่า
อ.สันป่าตอง

๒๔
๒๑

๙
๒

วัดจาลอง

ต.บ้านกาด
อ.แม่วาง

๒๔
๐๙

ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

๒๔
๕๖
๒๕
๔๕
๒๔
๘๔
๒๕
๕๗

(รื้อ) ๒๖

ย้าย

๒๕

ประวัติ
หอไตร
ส

บ

√

ป

๙
๓

วัดศิริชัย
นิมิต

ต.บ้านกาด
อ.แม่วาง

๒๓
๘๓

๒๕
๐๗
๒๕
๕๕

(รื้อ)

๒๖

๙
๔

วัดอัมพา
ราม

ต.บ้านกาด
อ.แม่วาง

๒๓
๘๗

๒๖

๙
๕

วัดพันตน

ต.ทุ่งปี้
อ.แม่วาง

๒๓
๐๕

๒๔.. (รื้อ)
๒๕
๕๖
๒๔ ๒๕
๙๙ ๔๕

๘
๖

วัดแสน
คันธา

ต.ทุ่งปี้
อ.แม่วาง

๒๓
๗๕

๒๕
๓๙

๒๕
๒๖

√

√
√

√

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๓.หอระฆัง

√

√

√

๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

√

√

√

อาคาร
ด้านล่าง

๑ ๒ อ

√

√

ช่าง

√

√

√

๑.พระ
๒.เก็บของ
๓.เก็บธรรม

√

๑.พระ
๒.เก็บธรรม

√

√

√

√

ปั้นหยา

√

√

√

๑.พิพิธภัณฑ์
๒.เก็บธรรม

√

√

√

√

√

√

๑.ศาลาการ
เปรียญ
๒.เก็บธรรม

92

๙
๗
๙
๘

วัดหลวงขุน
วิน
วัดขันแก้ว
ชื่อวัด

ต.แม่วิน
อ.แม่วาง
ต.หารแก้ว
อ.หางดง
สถานที่ตั้ง
วัด

๒๔
๙๗
๒๓
๘๗
วัด
พ.ศ.

๒๕
๐๐
๒๔
๙๗

๒๕
๕๗

ประวัติ
หอไตร
ส

๙
๙

วัดเจริญ
ราษฎร์

ต.ต้นแก๋ว
อ.หางดง

๒๑
๒๐

๒๕
๔๔

๑
๐
๐

วัดขุนคง
หลวง

ต.ขุนคง
อ.หางดง

๒๓
๕๐

๒๔
๘๔

บ

๒๕

√√

๒๕

√

√

√
√

√

√

ป

๒๖

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√
๒๕

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดเชียงใหม่

√√

√

√
√

อาคาร
ด้านล่าง

√
จานวน
ชั้น

๑.ห้องสมุด
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

ช่าง

๑ ๒ อ

√
√

√
√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

√
√

√

๑.ระฆัง
๒.เก็บธรรม

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดลาพูน
ชื่อวัด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วัดดงฤๅษี

สถานที่ตั้ง
วัด

ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง
วัดป่าป๋วย ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง
วัดห้วยกาน ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง
วัดทุ่งโป่ง
ต.เหล่ายาว
อ.บ้านโฮ่ง
ต.เหล่ายาว
วัดป่ายาง
อ.บ้านโฮ่ง
วัดม่วงโตน ต.เหล่ายาว
อ.บ้านโฮ่ง
วัดเหล่ายาว ต.เหล่ายาว
อ.บ้านโฮ่ง
วัดฉางข้าว ต.ป่าซาง
น้อยใต้
อ.ป่าซาง

วัด
พ.ศ.
๒๓
๒๕
๒๔
๓๐
๒๔
๖๒
๒๓
๑๙
๒๔
๐๕
๒๓
๖๙
๒๔
๐๐
๒๒
๙๐

ประวัติ
หอไตร

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

ส

บ

ต

๒๔
๔๗
๒๔
๔๕
๒๔
๕๔
๒๕
๕๐
๒๔
๗๒
๒๔
๗๘
๒๔
๖๐
๒๔
๙๘

๒๔
๖๑
๒๕
๒๕
๒๕
๓๑

๒๕

√√

√

√

√

√

๒๕

√√

√

√

√

√

๒๕
๒๖

๒๕
๓๕
๒๕
๔๐

√√

√

√

√

๒๕

√

√

๒๕

√√

๒๕

√

√

√
จั่ว

√
√

√

√

√
√

ช่าง

๑.เก็บธรรม
๒.กลอง
๑.เก็บธรรม
๒.กลอง
๑.เก็บธรรม
๒.กลอง
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม
๒.กลอง
๑.เก็บธรรม

ไทยอง

๑ ๒ อ

√
√

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

√

√

√

√

√

√

√

√

√
๓

๒๕

√

√

√

√

√

√

๑.เก็บธรรม

ไทยอง
ไทยอง

ไทยอง
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ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

๙

วัดฉางข้าว
น้อยเหนือ
(หลังเดิม)

ต.ป่าซาง
อ.ป่าซาง

๑
๐

วัดฉางข้าว
น้อยเหนือ
(หลังใหม่)
วัดป่าซาง
งาม
วัดหนอง
หอย
วัดน้าดิบ

ต.ป่าซาง
อ.ป่าซาง

๑
๑
๑
๒
๑
๓
๑
๔
๑
๕

ต.ป่าซาง
อ.ป่าซาง
ต.ป่าซาง
อ.ป่าซาง
ต.น้าดิบ
อ.ป่าซาง
วัดป่าสีเสียด ต.ท่าตุ้ม
(ดอนแก้วทรายมูล) อ.ป่าซาง
วัดหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม
อ.ป่าซาง
ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.
๒๓
๗๑

๒๔
๕๑
๒๓
๐๑
๒๔
๓๐
๒๓
๒๓
๒๔
๓๖

วัด
พ.ศ.

ประวัติ
หอไตร
ส

บ

๒๔
๖๐
๒๕
๓๒
๒๕
๓๖

(รื้อ)

๒๔
๙๐
๒๔
๘๐
๒๔
๓๕
๒๔
๗๕
๒๔
๐๗
๒๕
๕๖

๒๕
๒๕
๒๕
๕๕

พศว.
ต

ป
๒๕

๒๖
๒๕
๒๕

๒๕
๕๖
(รื้อ)

บ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๒๕

√

√

๒๖

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

ป

√

√

√

พศว.
ต

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

๒๕

ประวัติ
หอไตร
ส

ที่ตั้ง
หอไตร

√

จานวน
ชั้น

อาคาร
ด้านล่าง

√
√
√

√

๑.พระ
๒.เก็บกลอง
๓.เก็บของ

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ

√

√

√

√

√

√

√

(ชั้น
ครึ่ง)

√

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง

ช่าง

๑ ๒ อ

√

√

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

√

√

อาคาร
ด้านล่าง

√

ไทยอง

๑.เก็บของ

√

๑.พระ
๒.เก็บธรรม

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

๑ ๒ อ
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ช่าง

๑
๖
๑
๗
๑
๘

วัดป่าเหียง

๑
๙
๒
๐
๒
๑

วัดสัน
กาแพง
วัดบ้านก้อง

๒
๒

วัดช่างฆ้อง

วัดแม่แรง
วัดหนอง
เงือก

วัดชัยมงคล

ชื่อวัด

๒
๓

วัดช้างรอง

ร น ล ข

ต.แม่แรง
อ.ป่าซาง
ต.แม่แรง
อ.ป่าซาง
ต.แม่แรง
อ.ป่าซาง

๒๔
๒๐
๒๒
๔๐
๒๓
๗๐

๒๔
๔๐
๒๔
๘๐
๒๔
๕๐

ต.มะกอก
อ.ป่าซาง
ต.ปากป่อง
อ.ป่าซาง
ต.ในเมือง
อ.เมือง

๒๒
๒๐
๒๓
๗๔
๑๕
๒๐

๒๔
๒๕
๓๗
๒๔
๒๕
๐..
๒๔.. (รื้อ) ๒๖
๒๕
๔๗

ต.ในเมือง
อ.เมือง

๒๓
๕๐

๒๔
๙๖
๒๕
๔๖

สถานที่ตั้ง
วัด

ต.ในเมือง
อ.เมือง

วัด
พ.ศ.
๑๕
๔๒

๒๕
๓๐
๒๕
๕๓
๒๕
๕๕

๒๕
๒๕
๒๕

ประวัติ
หอไตร
บ

๒๔
๗๐

๒๕
๔๐

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ไทลื้อ

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

ป
๒๕

๑.เก็บธรรม

√

√

√

พศว.
ต

√

√

(รื้อ) ๒๖

ส

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

√

√

√

√
√

√

อาคาร
ด้านล่าง

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม
๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

๑ ๒ อ

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

ไทยอง
ไทยอง
(จิตกรรม
ฝาผนัง)
ไทยอง
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ช่าง

๒
๔

วัดช้างสี

ต.ในเมือง
อ.เมือง

๒๔
๑๒

๒
๕

วัดธงสัจจะ

ต.ในเมือง
อ.เมือง

๒๓
๒๐

๒
๖

วัดพระธาตุ
หริภุญชัย

ต.ในเมือง
อ.เมือง

๑๔
๔๐

๒
๗
๒
๘

วัดมหาวัน

ต.ในเมือง
อ.เมือง
วัดสวนดอก ต.ในเมือง
อ.เมือง
ชื่อวัด
สถานที่ตั้ง
วัด

๒
๙

วัดสันดอน
รอม

ต.ในเมือง
อ.เมือง

๓
๐

วัดบ้านแป้น ต.บ้านแป้น
อ.เมือง

๑๒
๐๐
๒๒
๘๒
วัด
พ.ศ.

๒๔
๘๐
๒๕
๑๓
๒๔
๗๗
๒๕
๓๕
๒๐
๕๒
๒๓
๖๐
๒๔
๗๓
๒๔
๗๐

ย้าย

๒๕

(รื้อ) ๒๖

(พัง)

๒๔
๖๗
๒๕
๕๒
๒๕
๕๕
ประวัติ
หอไตร

√
√

√

√
√

๒๔

√

√

√

๒๕

√

√

√

๒๕

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

ส

บ

ป

๒๓
๔๐

๒๔
๕๔

๒๕
๕๖

๒๕

๒๒
๓๕

๒๔
๖๒
๒๕
๕..

ย้าย

๒๕

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√
√

√
√

√

√

√

√

√

๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
√ ๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
จานวน
การใช้
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

อาคาร
ด้านล่าง

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√√
√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๓.ศาลาการ
เปรียญ
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ช่าง

๓
๑
๓
๒
๓
๓
๓
๔
๓
๕

วัดป่าซาง
น้อย
วัดสันมะโก

ต.บ้านแป้น
อ.เมือง
ต.ป้านแป้น
อ.เมือง
วัดบ้านหลุก ต.เหมืองง่า
อ.เมือง

๒๔
๐๗
๒๒
๑๔
๒๔
๕๗

๒๔
๘๔
๒๔
๖๗
๒๔
๒๙

วัดประตูป่า

๒๓
๐๑
๒๔
๓๕

๒๔
๓๗
๒๔
๕๘

วัดล่ามช้าง
ชื่อวัด

ต.ประตูป่า
อ.เมือง
ต.ประตูป่า
อ.เมือง
สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

วัดหมูเปิ้ง

ต.เหมืองจี้
อ.เมือง
วัดป่ายาง
ต.ห้วยยาบ
อ.เมือง
วัดมะเขือแจ้ ต.มะเขือแจ้
อ.เมือง
วัดพระยืน ต.เวียงยอง
อ.เมือง

๒๓
๔๐
๒๔
๐๕
๒๓
๑๔
๑๒
๐๙

๒๔
๖๐
๒๕
๔๓
๒๔
๕๗
๒๔
๕๐
๒๕
๐๔

บ

๒๕

√

๒๕

√√

√

√

√√

√

๒๕

√√

√

๒๕

ป
๒๕

๒๖
๒๕
๔๒
(รื้อ) ๒๖

√

√
√

√

√
√

√√

√

√

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√√
√

๒๕

√
√

√
√

√
√

√

อาคาร
ด้านล่าง

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
√
๒.เก็บธรรม
√ ๑.พระ
ยกใต้ถุน ๒.พระไม้
๓.เก็บของ
๔.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
√
๒.เก็บธรรม
√ ๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
จานวน
การใช้
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

√

๒๕

๒๕
๑๑
ประวัติ
หอไตร

ส
๓
๖
๓
๗
๓
๘
๓
๙

๒๕
๔๕
๒๕
๔๗
๒๕
๕๕

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.อุโบสถ
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๑.เก็บของ
(วิหาร)

ไทยอง
ไทยอง
ช่าง
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ไทยอง

ไทยอง

๔
๐
๔
๑
๔
๒

วัดแม่สาร
บ้านตอง

ต.เวียงยอง
อ.เมือง

วัดศรีเมืองยู้ ต.เวียงยอง
อ.เมือง
วัดสันต้นธง ต.ต้นธง
อ.เมือง
ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

๒๓
๔๘
๒๓
๒๐
๒๓
๑๐
วัด
พ.ศ.

๒๕
๔๑
๒๕
๐๑
๒๕
๕๗
๒๕
๒๖

วัดหนองช้าง
คืน
วัดดอย
สารภี

ต.หนองช้าง
คืน อ.เมือง
ต.ทาสบเส้า
อ.แม่ทา

๒๓
๓๐
๒๔
๔๕

๔
๕

วัดทาปลา
ดุก
(ศรีชุม)

ต.ทาปลาดุก
อ.แม่ทา

๒๒
๓๓

๔
๖
๔
๗

วัดทาป่าสัก

ต.ทาปลาดุก
อ.แม่ทา
ต.ลี้ อ.ลี้

๒๔
๖๘
๒๓
๑๙

วัดลี้หลวง

๒๔
๗๔
๒๔
๖๙
๒๕
๓๑
๒๔
๙๕
๒๕
๔๘
๒๔
๙๖
๒๕
๐๗

√

√

√

√

√

๑.กุฏิ
๒.เก็บของ
๓.เก็บธรรม

ไทยอง

√

√

๑.เก็บธรรม

ไทยอง

√

√

๑.พระ
๒.เก็บธรรม

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

√

๒๕
๔๖
๒๖

√

√

√

๒๖

√

√

√

ประวัติ
หอไตร
ส

๔
๓
๔
๔

(รื้อ) ๒๖

บ

๒๕
๔๕
(รื้อ) ๒๖

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๕

√
√

(รื้อ) ๒๖

๒๕
๒๖

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√√

๑ ๒ อ
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

จั่ว

√

อาคาร
ด้านล่าง

ช่าง

√

๑.เก็บของ ไทยวน
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.ศาลาการ
เปรียญ
๓.เก็บธรรม
๑.พิพิธภัณฑ์ ไทยอง
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.ที่ประชุม
๒.เก็บธรรม

ไทยอง
ไทยอง

๔
๘

วัดต้นผึ้ง

ต.หนองล่อง
อ.เวียงหนอง
ล่อง

ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

๒๔
๒๑

วัด
พ.ศ.

๒๕..

ประวัติ
หอไตร
ส

๔
๙

วัดร้องธารทาลี่

ต.หนองล่อง
อ.เวียงหนอง
ล่อง

๒๔
๒๘

๕
๐

วัดวังผาง

๕
๑

วัดเวียง
หนองล่อง

๕
๒

วัดอรุณ
วิทยาวาส

ต.วังผาง อ.
เวียงหนอง
ล่อง
ต.วังผาง อ.
เวียงหนอง
ล่อง
ต.หนองยวง
อ.เวียงหนอง
ล่อง

๒๖

บ

√

√

ป

(รื้อ) ๒๖

๒๔
๔๐

๒๕
๔๔

๒๕

√

๒๔
๓๖

๒๔
๙๔

๒๕
๒๖

๒๕

√

๒๔
๓๘

๒๔
๗๖

๒๕

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
(มีนาครอบ
กาแพง)

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

อาคาร
ด้านล่าง

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

√

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม

√

√
√

√
√

ช่าง

๑ ๒ อ

√

√

√

√

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๔
๘๕
๒๕
๔๓
๒๔
๙๒

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดลาพูน

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

√
√

๑.เก็บของ

√
√

๑.กุฏิ
๒.เก็บธรรม
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ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

ประวัติ
หอไตร
ส

๑

วัดพระธาตุ ต.ลาปางหลวง ๑๐
ลาปางหลวง อ. เกาะคา
๓๙

๒

วัดลาปาง
ต.ชมพู
กลาง
อ.เกาะคา
ตะวันออก
วัดดอยน้อย ต.ท่าผา
อ.เกาะคา
วัดไหล่หิน ต. ไหล่หิน
อ.เกาะคา

๓
๔

บ

พศว.
ต

๒๒
๓๐
๒๒
๒๖

๒๒.. ๒๔ ๒๓
.
๖๒
๒๕
๕๕
๒๔.. (รื้อ) ๒๖
๒๕ ๒๕
๐๗ ๔๔
๒๔
๙๓
๒๔
๖๒

๒๒
๖๓

๕

วัดปงสนุก
เหนือ

ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง

๑๒
๒๓

๒๕
๑๕

๖

วัดประตู
ป๋อง
ชื่อวัด

ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง
สถานที่ตั้ง
วัด

๒๑
๒๐

๒๔
๗๖

วัด

ประวัติ
หอไตร

ที่ตั้ง
หอไตร

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

√

√

√

√

√

จั่ว

√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

√

√

๑.อนุรักษ์

√

√

๑.พิพิธภัณฑ์
๒.เก็บธรรม

√√

๒๕

√

√

จั่ว

√

√

√

√

√

√

จั่ว

√

√

√

๒๖
๒๕
พศว.

√√
ที่ตั้ง
หอไตร

วัสดุ
สร้าง

หลังคา

ช่าง

๑ ๒ อ

๒๕

√

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

พระมหา
ป่าเกสระ
ปัญโญ
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√

√

√

๑.เก็บของ

√

√

√

๑.พิพิธภัณฑ์ เชียงตุง
๒.เก็บธรรม
(กุฏิ)
๑.เก็บธรรม
๒.ห้องครัว

โครงสร้าง
ห้องเก็บธรรม

อาคาร

จานวน
ชั้น

๑.อนุรักษ์
การใช้
ประโยชน์

ช่าง

พ.ศ.
ส
๗

วัดศรีบุญ
โยง

ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง

๒๔
๕๑

๘

วัดท่าคราว
น้อย

ต.สบตุย๋
อ.เมือง

๒๔
๑๒

๙

วัดบ้าน
เอื้อม
วัดทุ่งม่าน
ใต้-บ่อหิน
วัดพระเจ้า
ทันใจ

ต.บ้านเอื้อม
อ.เมือง
ต.บ้านเป้า
อ.เมือง
ต.ต้นธงชัย
อ. เมือง

๒๓
๘๐
๒๔
๐๒
๒๐
๑๙

๑
๐
๑
๑
๑
๒

วัดเมือง
ศาสน์
ชื่อวัด

ต.สวนดอก
อ.เมือง
สถานที่ตั้ง
วัด

๒๓
๔๐

วัด
พ.ศ.

บ

ต

ป

หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๔
๕๑
๒๕
๓๖
๒๕
๒๕

(รื้อ) ๒๖

√

๒๖

√

๒๔
๗๓
๒๔
๗๕
๒๔
๕๑
๒๕
๔๐
๒๔
๗๙
๒๕
๒๔

๒๕
๒๖
๒๕
๐๐
ย้าย

√√

๒๕

√

√

√

๑ ๒ อ

√

√

√

√

√

√

√

√

ปัจจุบนั

√

√√

๑.หอกลอง
๓ ๒.เก็บธรรม
๓.หอระฆัง
๑.เก็บธรรม

√
√

√

๑.อนุรักษ์

√

ชั้นครึ่ง

๑.เก็บธรรม
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๒๕

√

√

√

√

√

√

๑.พิพิธภัณฑ์
๒.เก็บธรรม
(หอไตรเดิมวัด
ศรีบุญโยง)

(พัง) ๒๖

๒๕
๔๖
ประวัติ
หอไตร

ส

๒๕

√

ด้านล่าง

บ

√
ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

ป

√

เจดีย์

√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

๑.ห้องสมุด
๒.เก็บธรรม
(สร้างใหม่
แบบเดิม)
จานวน
การใช้
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

อาคาร
ด้านล่าง

ช่าง

๑
๓
๑
๔
๑
๕
๑
๖

วัดม่อน
กระทิง
วัดอุมลอง

ต.บ่อแฮ้ว
อ.เมือง
ต.ล้อมแรด
อ.เถิน
ต.ล้อมแรด
อ.เถิน
ต.ล้อมแรด
อ.เถิน

๒๐
๐๐
๒๑
๕๐
๒๗
๒๕
๒๐
๒๓

๑
๗

วัดเหล่าน้อย ต.ล้อมแรด
อ.เถิน

๒๔
๒๗

วัดล้อมแรด
(หอสูง)

วัดเวียง

๒๕
๓๙
๒๔.. ๒๕
๕๓
๒๕
๕๖
๒๔
๗๓๒๔
๘๗
๒๔ ๒๕
๔๓- ๕๔
๒๕
๑๙

๒๖

√

√√

๒๕

√√

๒๖

√

๒๕

√√

๒๕

√

√

√

√

ปั้นหยา

√

√

√

ปั้นหยา

√

√

√

√
√

√

√

๑.กุฏิ
๒.เก็บของ
๑.พิพิธภัณฑ์
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

√

√

√

√

๑.พิพิธภัณฑ์
๒.เก็บธรรม

√

๑.เก็บธรรม
๒.อุโบสถ

√

103

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดลาปาง

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดเชียงราย
ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

ประวัติ
หอไตร
ส

๑

วัดครึ่งใต้

ต.ครึ่ง
อ.เชียงของ

๒๔
๗๐

๒๔
๗๐

บ

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

ป
๒๕

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

√

√√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

๑ ๒ อ

√

√

๑.เก็บธรรม
(เสาเดียว)

ช่าง

๒

วัดส้าน

๓

ต.ครึ่ง
อ.เชียงของ

๒๔
๖๕

๒๔.. (รื้อ) ๒๖
๒๕
๔๗

วัดดอนแก้ว ต.ปล้อง
อ.เถิง

๒๔
๗๘

๒๕
๔๘

๔

วัดกลาง
เวียง

ต.เวียง
อ.เมือง

๒๔
๑๙

๕

วัดกาสา

ต.แม่จ้น
อ.แม่จัน

๒๔
๒๔

๒๔.. (รื้อ) ๒๖
๒๕
๔๗
๒๕
๒๖
๔๕

ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

๖

วัดแม่คา

ต.แม่คา
อ.แม่จัน

๒๔
๔๒

๒๖

ประวัติ
หอไตร
ส
๒๕
๕๗

√

บ

√

√

√

√

√√

√√

√

√√

√

√

√

√

√

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

ป
๒๖

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดเชียงราย

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

√

√

√

๑.เก็บของ
๔ ๒.ฆ้อง
๓.ระฆัง
๔.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม
๒.เทศน์
ธรรม
(เลียนแบบ
วัดครึ่งใต้)
๑.ที่ฉัน
๒.เก็บธรรม

√
√

√

๑.เก็บธรรม
(ยุ้งข้าว)

√
อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

๑ ๒ อ

√

√

กาลังสร้าง
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ช่าง

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดแพร่
ชื่อวัด

๑
๒

๓

วัดศรีชุม

สถานที่ตั้ง
วัด

ต.ในเวียง
อ.เมือง

วัดพระนอน ต.ในเวียง
อ.เมือง
วัดชัยมงคล

ต.ในเวียง

วัด
พ.ศ.
๑๓
๒๒

ประวัติ
หอไตร
ส

บ

๒๔
๘๐

๒๕
๕๓

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

105

ป
๒๕

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√√

√

√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

ช่าง

๑ ๒ อ

√

๑.ที่นั่งพัก
๒.เก็บธรรม

√

มีภาพจิตรกรรม

๑๓
๒๐
๒๔

๒๔
๐๐
๒๔
๙๗
๒๔

(รื้อ)

๒๕

√√

๒๕
๒๑
๒๕

๒๕

√

√
√

√
√

√

√

๑.เก็บธรรม

√
√

√

๑.เก็บของ

พระธรรม

อ.เมือง

๓๔

๖๘

๓๐

๒.เก็บธรรม
มีภาพจิตรกรรม

๔
๕
๖

วัดพงษ์
สุนันท์
วัดพระบาท
มิ่งเมือง

ต.ในเวียง
อ.เมือง
ต.ในเวียง
อ.เมือง

๑๔
๗๒
๒๔
๙๒

๒๔
๗๕
๒๓
๘๙

วัดเมธัง
กราวาส
ชื่อวัด

ต.ในเวียง
อ.เมือง
สถานที่ตั้ง
วัด

๒๔
๒๑

๒๔
๖๘

วัด
พ.ศ.

๘

๙
๑
๐
๑
๑

๒๓
๙๒

ประวัติ
หอไตร
ส

๗

๒๕

วัดศรีบุญ
เรือง
วัดหลวง

ต.ในเวียง
อ.เมือง
ต.ในเวียง
อ.เมือง

๒๔
๗๙
๑๓
๗๓

วัดเหมือง
หม้อ
วัดกาซ้อง

ต. เหมืองหม้อ
อ.เมือง
ต.เหมืองหม้อ
อ.เมือง

๒๓
๖๑
๒๓
๖๒

๒๔
๗๗
๒๐
๕๓
๒๔
๖๐
๒๔
๗๗
๒๕
๕๐

วัดเหมืองค่า ต. เหมืองหม้อ ๒๓
อ.เมือง
๑๒

๒๕
๕๓

บ

√ √

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.จัด
นิทรรศการ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

๒๔

√√

√

√

√

√

๒๕

√√

√

√

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๕

√

(รื้อ)

๒๕

√√

๒๕
๓๙

๒๕

√

๒๖

√

๒๖

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√
√

ช่าง
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√

√

เจ้าสุนันทา

๑ ๒ อ

√ √

√
√

อาคาร
ด้านล่าง

ธรการิน
ตา
เจ้าพรหม

๑.เก็บของ
๒.สถานีวิทยุ
๑.กลอง
๒.เก็บธรรม

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
√ ๑.กุฏิ
๔ ๒.กลอง
๓.ระฆัง
๔.หีบธรรม
๑.เก็บธรรม

√

√
√

√

√

๑
๒

วัดทุ่งโฮ้งใต้

ชื่อวัด

ต.ทุ่งโฮ้ง
อ.เมือง

สถานที่ตั้ง
วัด

๒๒
๗๐

วัด
พ.ศ.

๒๕
๕๑

ประวัติ
หอไตร
ส

๑
๓

วัดทุ่งโฮ้ง
เหนือ

ต.ทุ่งโฮ้ง
อ.เมือง

๒๓
๘๐

๑
๔
๑
๕

วัดพระ
หลวง
วัดเขื่อนคา
ลือ

ต.พระหลวง
อ.สูงเม่น
ต.พระหลวง
อ.สูงเม่น

๒๓
๓๐
๒๔
๑๗

๑
๖

๒๖

บ

๒๔.. (รื้อ)
๒๕
๕๒
๒๔ ๒๕
๕๘ ๓๙
๒๔
๘๙

√

√

√

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๖

√

๒๕

√

๒๕

√√

√ √
√

√

√

√

√

√

๑.กุฏิ
๔ ๒.กลอง
๓.ระฆัง
๔.หีบธรรม

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

อาคาร
ด้านล่าง

√

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

๑ ๒ อ

√

๑.พระ
๒.เก็บธรรม

√

√

√

๑.เก็บธรรม

√

√

๑.ที่นั่งพัก
๒.เก็บธรรม
มีภาพจิตรกรรม

วัดนิวิฐ
ศรัทธาราม

ต.ร่องกาศ
อ.สูงเม่น

๒๒
๘๖

๑
๗

วัดร่องกาศ
ใต้

ต.ร่องกาศ
อ.สูงเม่น

๒๓
๓๓

๒๔
๗๗
๒๕
๑๔
๒๕
๕..

๑
๘

วัดสบสาย

ต.สบสาย
อ.สูงเม่น

๒๒
๓๖

๒๕
๔๑

(ร่องกาศเหนือ)

ย้าย

๒๕

๒๖

๒๖

√

√ √

√

ช่าง

√

๑.ห้องสมุด
๒.เก็บธรรม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑.กุฏิ
๔ ๒.กลอง
๓.ระฆัง
๔.หีบธรรม
๑.ที่ประชุม
๒.หีบธรรม

√
√
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ชื่อวัด

๑
๙
๒
๐
๒
๑

วัดสูงเม่น
(หลังเดิม)
วัดสูงเม่น
(หลังใหม่)
วัดศรีดอน
คา

สถานที่ตั้ง
วัด

ต.สูงเม่น
อ.สูงเม่น
ต.สูงเม่น
อ.สูงเม่น
ต.ห้วยอ้อ
อ.ลอง

วัด
พ.ศ.
๒๓
๘๓
๒๓
๘๓
๒๑
๖๒

ประวัติ
หอไตร
ส

บ

๒๓
๗๘
๒๔
๕๐
๒๕
๕๓
๒๔..
๒๕
๔๐

(รื้อ)

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๕

√

√

√

๒๖

√

√

√

๒๕

√

√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

ช่าง

๑ ๒ อ

√

๑.เก็บธรรม

√

๒๕
๔๓
(รื้อ)

√

√

√
√

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดแพร่

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดน่าน

√
√

√

๑.เก็บธรรม

√

๑.ห้องสมุด
๒.เก็บธรรม
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ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

๑

วัดนาหวาย

ต.บ่อแก้ว
อ.นาหมื่น

๒๓
๓๖

๒

วัดนาเตา

๓

วัดราชสีมา
(บ้านขอน)
วัดทุ่งน้อย

ต.ศรีษะเกษ
อ.นาน้อย
ต.ปัว อ.ปัว

๒๓
๔๖
๒๔
๐๕
๒๒
๕๗
๒๓
๑๐
๒๔
๘๒
๑๙
๔๖
๒๒
๙๑

๔
๕
๖
๗
๘

ต.ฝายแก้ว
อ.ภูเพียง
วัดนาปัง
ต.นาปัง
อ.ภูเพียง
ต.ดู่ใต้
วัดเจดีย์
อ.เมือง
วัดพระธาตุ ต.ในเวียง
อ.เมือง
ช้างค้า
วัดช้างเผือก ต.ในเวียง
อ.เมือง
ชื่อวัด
สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

ประวัติ
หอไตร

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

ส

บ

๒๔..
๒๕
๕๒.
๒๔
๗๘
๒๔
๔๙
๒๔
๘๐
๒๔
๕๐
๒๕
๑๐
๒๔
๕๓
๒๕
๐๑

(รื้อ)

๒๖

√√

๒๕
๔๐

๒๕

√

√

√

√

๒๕
๒๕

√

√

ปั้นหยา

ไทลื้อ

√
√
√

√

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

ช่าง

๑ ๒ อ

√

√

√√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น

√

๑.อนุรักษ์

√

๑.เก็บธรรม

√

√

√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
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๒๕

√

√√

๒๖

√

√

๒๕
๕๗

๒๕
๒๖

ประวัติ
หอไตร
ส

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

บ

√
ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

ป

√

√
√

√

√
√

√

จั่ว

√
√

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

๑.เก็บธรรม

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.พระ
√
๒.เก็บธรรม
√ ๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
จานวน
การใช้
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

√
√
อาคาร
ด้านล่าง

ช่าง

๑
๐

วัดดอนแก้ว ต.ในเวียง
อ.เมือง
วัดพระเกิด ต.ในเวียง
อ.เมือง

๒๓
๕๗
๒๓
๗๐

๒๔
๘๐
๒๔
๗๖

๑
๑

วัดพระเนตร ต.ในเวียง
อ.เมือง

๒๓
๗๖

๒๕
๕๐

๑
๒
๑
๓

วัดภูมินทร์

ต.ในเวียง
อ.เมือง
วัดศรีพันต้น ต.ในเวียง
อ.เมือง

๒๑
๓๘
๑๙
๖๐

๒๕
๑๗
๒๔
๗๘
๒๕
๔๖
๒๔
๗๓
๒๕
๒๕

๙

๑
๔
๑
๕

วัดหัวข่วง
วัดหัวเวียง
ใต้
ชื่อวัด

ต.ในเวียง
อ.เมือง
ต.ในเวียง
อ.เมือง
สถานที่ตั้ง
วัด

๒๔
๒๕
๒๔
๔๓
วัด
พ.ศ.

วัด
อรัญญาวาส
วัดดอนไชย
พระบาท

ต.ในเวียง
อ.เมือง
ต.กลางเวียง
อ.เวียงสา

๒๓
๘๐
๒๓
๑๙

√

๒๕

√√

√

√

√

√

๒๖

√√

√

√

√

√

๒๖

√

ย้าย

๒๕

๒๔
๖๙
๒๔
๕๕

√

√

√√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.ที่ทาการ
ชุมชน
๒.กุฏิ
๑.ที่ทาการ
ชุมชน
๒.ห้องสมุด
๓.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
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๒๕
๕๕

๒๕
๒๖

ประวัติ
หอไตร
ส

๑
๖
๑
๗

๒๕

บ

๒๕
๓๕

√

√
√

√√
√

√

√

√

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

√

ป

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

๒๕

√

√

๒๕

√

√√

√

√
√

√

๑.เก็บธรรม

๑.ศาลา
๒.เก็บธรรม
จานวน
การใช้
ชั้น
ประโยชน์
ปัจจุบนั
๑ ๒ อ

√

อาคาร
ด้านล่าง

√

√
√

√

๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ

ช่าง

๑
๘
๑
๙

(หลังเดิม)
วัดดอนไชย
พระบาท
(หลังใหม่)
วัดตาลชุม

ต.กลางเวียง
อ.เวียงสา
ต.ตาลชุม
อ.เวียงสา

๒๓
๔๔

๒๕
๕๐

๒๖

√

√

๒๔
๑๘

๒๕

√

√

√
จั่ว

√

√

√

๑.เก็บธรรม

√

√

√

๑.เก็บของ

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดน่าน
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดพะเยา
ชื่อวัด

สถานที่ตั้ง
วัด

วัด
พ.ศ.

ประวัติ
หอไตร
ส

๑

วัดแม่นาง
เรือ

ต.แม่นางเรือ
อ.เมือง

๒๒
๐๐

๒

วัดลี

ต.เวียง

๒๐

บ

๒๔ ๒๕
๕๔- ๕๐
๒๔
๙๔
๒๕

ที่ตั้ง
หอไตร

พศว.
ต

ป
๒๕

๒๖

วัสดุ
โครงสร้าง
สร้าง หลังคา
ห้องเก็บธรรม
หอไตร
ต น ด ม อ ผ ร ค ย ท ล ระเบียง
ร น ล ข

√

√

√

√

√

√

√

อาคาร
ด้านล่าง

จานวน
ชั้น
๑ ๒ อ

√
√

การใช้
ประโยชน์
ปัจจุบนั

√
√

√

๑.พระ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

ช่าง

๓
๕
๕
๖

อ.เมือง
วัดศรีโคมคา ต.เวียง
อ.เมือง
วัดภูมินทร์ ต.แม่ตา
อ.เมือง
ต.ออย
วัดหลวง
อ.ปง
วัดดอนไชย ต.ออย
ป่าแขม
อ.ปง

๓๘
๒๐
๖๗
๒๓
๙๗
๒๓
๑๑
๒๓
๕๐

๓๐
๒๕
๕๓
๒๕
๔๐
๒๔
๘๕
๒๕
๓๒

๒๖
๒๖
๒๕
๒๕

๒๕
๒๖

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

๑.ที่ประชุม
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บของ
๒.เก็บธรรม
๑.เก็บธรรม

√

๑.เก็บธรรม

√√
√

√√
√

√

√
√

√

√

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร จังหวัดพะเยา

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร
จัง จา
พุทธศตวรรษ
หวัด นวน ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖
ต ป ต ป ต
๑ ชม
๒ ลพ

๑๐
๐
๕๒

๓ ลป

๑๗

๔ ชร
๕ พ

๖
๒๑

๔ ๑
๐
๑ ๗
๑
๑

วัสดุ
โครงสร้าง
จานวน
สร้าง
ชั้น
หลังคา
ห้องเก็บธรรม
อาคาร
หอไตร
ด้านล่าง
ป ต ป ต น ด ม อ ผ ร ค ย ป จ ผ ท เ ท ล ระเบียง
๑ ๑.๕ ๒
ล จ
ร น นร นล ข
๔ ๓ ๗ ๑ ๗ ๘ ๑ ๔ ๔ ๓ ๓ ๑ ๔ ๓ ๓
๒ ๒ ๔ ๑ ๖
๔
๒ ๖ ๑ ๘ ๕ ๒ ๑
๗
๘ ๑
๐
๓ ๒ ๐ ๘ ๘ ๗ ๔
๖
๙ ๐
๕ ๙
๘
๘
๒ ๑
๔ ๓ ๔ ๑ ๒ ๑ ๕ ๔
๒
๑
๒ ๒ ๑ ๔
๙
๔
๑ ๑ ๑
๓
๘ ๖
๕ ๓ ๗ ๒
๔
๐
๗
๒
๐ ๔
๖
๙ ๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ ๖ ๕ ๕ ๑ ๕ ๒ ๓
๑ ๙ ๑ ๔ ๓
๑ ๖ ๑
๖ ๑
๙
๕
๐
๑ ๔ ๑
๒ ๔ ๓ ๒ ๑
๓ ๓
๓
๒
๑
๓ ๓
๓
๒
๑ ๑ ๖ ๑ ๑ ๑ ๖ ๘ ๗ ๑ ๔ ๔
๒
๑ ๑
๑ ๔ ๑
๑
๘
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ที่ตั้ง
หอไตร

๓ ๔
๓
๑
๑
๑
๓

๖ น

๑๙

๗ พย
รวม

๖
๒๒ ๑
๑

๓
๓ ๙ ๕ ๒ ๑

๙
๑
๘
๒ ๓ ๑
๖
๖ ๒ ๑ ๖ ๑ ๑ ๑ ๑
๐ ๑ ๖ ๘ ๗ ๔ ๙
๐
๐
๒๒๑
๒๒๑

๓
๕ ๗ ๗ ๔ ๗ ๔ ๑ ๒

๑

๗

๘
๘ ๔

๑ ๕
๕ ๑
๒
๒ ๑ ๑
๔ ๙ ๘ ๖ ๑ ๓ ๗ ๑ ๓ ๒ ๑ ๖ ๕ ๑ ๒ ๘
๑๓
๖ ๕ ๐ ๕ ๐ ๑
๐
๙
๐ ๓
๑
๐
๒๒๑
๒๒๐+ เจดีย์
๒๒๐+ เจดีย์

๖
๑ ๗
๒
๓ ๓
๒ ๑ ๔ ๑ ๕ ๑
๕ ๒ ๐
๒
๑
๒๒๐+ เจดีย์

๐
๗

๑
๒
๒
๔
๖ ๒
๑ ๕ ๔
๐
๔
๙
๒๒๐+ เจดีย์

ตารางวิเคราะห์ภาพรวมลักษณะสถาปัตยกรรมหอไตร
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๓.๒.๑ สัญลักษณ์ในตารางจาแนกลักษณะสถาปัตยกรรม
ในตารางพุทธศตวรรษ เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๖ โดยแต่ละพุทธศตวรรษแบ่งเป็นช่วงต้น
พุทธศตวรรษ (ต) กับช่วงปลายพุทธศตวรรษ (ป) เช่น ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หมายถึง พ.ศ. ๒๔๐๑ – ๒๔๕๐
ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หมายถึง พ.ศ. ๒๔๕๑ – ๒๕๐๐ เป็นต้น
ในตารางที่ตั้งหอไตร แบ่งเป็น (ต) แทนหอไตรที่ตั้งอยู่บนตึกหรืออาคารหลังอื่น หอไตรประเภทนี้มัก
ถูกสร้างขึ้นภายหลังจากที่หอไตรหลังเดิมผุพั งไป เมื่อรื้อหอไตรลงแล้วก็นาไปสร้างใหม่แบบเดิมบนดาดฟ้า
อาคารหลังอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าหอไตรมาก ดังนั้นแล้วสัดส่วนระหว่างอาคารส่วนฐานกับหอไตรด้านบนจึงไม่
สมดุลย์กัน (น) แทนหอไตรที่สร้างขึ้นโดยมีน้าล้อมรอบ และ (ด) แทนหอไตรที่สร้างไว้เหนือพื้นดิน
ในตารางวัสดุที่ใช้สร้างหอไตรจาแนกเป็น (ม) แทนหอไตรที่ใช้ไม้เป็นวัสดุหลั กในการสร้าง (อ) หอไตร
ที่ใช้การก่ออิฐถือปูน และ (ผ) แทนหอไตรที่ใช้ทั้งวัสดุทั้งสองผสมกัน คือใช้ไม้ในการก่อสร้างส่วนบนของอาคาร
และใช้การก่ออิฐถือปูนในส่วนล่างอาคาร
ในตารางผังหอไตร แบ่งเป็นส่วนผังหลังคา ส่วนผังห้องด้านบน และผังอาคารด้านล่าง
ผังหลังคา แบ่งเป็น (ร) แทนหลังคาทรงโรง คือ หลังคาจั่วที่มีหลังคาปีกนกล้อมรอบทั้งสี่ด้าน มีทั้ง
ประเภทที่ยกคอสองอย่างชัดเจน และไม่ยกคอสอง (ค) แทนหลังคาทรงคฤห์ คือ หลังคาจั่วที่มีหลังคาปีกนก
ด้านข้างสองด้าน (จ) แทนหลังคาจั่ว ที่ไม่มีปีกนกหรือมีปีกนกด้านข้างเพียงด้านเดียว
(ป) แทนหลังคาปั้นหยา เป็นหลังคาที่ทุกด้านลาดไหลลงสู่ผนัง โดยมีความลาดชั้นไหลเอียงเท่ากัน
บางหลังมีจั่วเล็กๆ บนส่วนหลังคาลาดเอียงทั้งสี่ด้าน (ย) หลังคายก คือ หลังคาที่มีการยกชั้นหรือหลังคาเล็กๆ
ต่อขึน้ ไปในส่วนกลาง หลังคาประเภทนี้มักมีผังอาคารด้านล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(ทล) แทนหลังคาแบบไทลื้อ หลังคาจั่วที่ต่อหลังคาส่วนด้านล่างของหน้าบันทั้งสองด้านออกมาเพียง
เล็กน้อย มักพบในบ้านไทลื้อ (เจ) หลังคาที่ทาลานกว้างมีเจดีย์ประดิษฐานเป็นส่วนยอดของหลังคา และ(ผ)
แทนหลังคาผสม คือ หลังคาที่ผสมระหว่างหลังคาทรงโรงกับทรงคฤห์
ในตารางผังอาคารด้านบน คือ ผังห้องเก็บธรรมคัมภีร์ ได้แก่ เป็นห้องโล่งไม่มีฝาผนังกั้นและไม่มี
ระเบียง (ล) เป็นห้องทึบที่มีฝาผนังกั้น ไม่มีระเบียง (ท) เป็นห้องที่มีระเบียงล้อมรอบ (ร) เป็นห้องที่มีระเบียง
เพียงด้านหน้าด้านเดียว (น) เป็นห้องที่มีระเบียงด้านหน้าและด้านหลัง (นล) เป็นห้องที่มีระเบียงด้านข้าง (ข)
และเป็นห้องที่มีระเบียงด้านหน้าและระเบียงรอบ (นร) ซึ่งมักเป็นลักษณะของหอไตรที่ถูกนาขึ้นไปไว้บนอาคาร
หลังอื่น
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ในตารางผังอาคารด้านล่าง แบ่งเป็น ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ( ) ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ( ) ผังรูปตรี
มุข ( ) ผังรูปจัตุรมุข ( ) ผังรูปย่อเก็จ ( )
ในตารางจานวนชั้นของหอไตรนั้น มีตั้งแต่ ๑ ชั้น ๑ ชั้นครึ่ง ๒ ชั้น ๓ ชั้น และ ๔ ชั้น
๓.๒.๒ การอธิบายตารางจาแนกลักษณะสถาปัตยกรรม
๑. หอไตรที่สารวจทั้งหมด มี ๒๒๑ หลัง แบ่งเป็นหอไตรในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๐ หลัง (๔๕.๒%)
ลาพูน ๕๒ หลัง (๒๓.๕%) แพร่ ๒๑ หลัง (๙.๕%) น่าน ๑๙ หลัง (๘.๕%) ลาปาง ๑๗ หลัง (๗.๖%) เชียงราย
๖ หลัง (๒.๗%) และพะเยา ๖ หลัง (๒.๗%) ไม่พบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. หอไตรส่วนใหญ่สร้างขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ มีจานวน ๑๑๐ หลัง (๕๐.๒%) รองลงมาเป็น
หอไตรที่สร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ จานวน ๖๖ หลัง (๒๙.๘%) และสร้างขึ้นในต้นพุทธศตวรรษที่
๒๕ จานวน ๒๑ หลัง (๑๐.๔%)
๓. หอไตรที่มีอายุเก่าที่สุด สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ มีจานวน ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระธาตุ
ลาปางหลวง จังหวัดลาปาง รองลงมาเป็นหอไตรที่สร้างในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มีจานวน ๖ หลัง อยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ๔ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระสิงห์ (พ.ศ. ๒๓๕๕) วัดดวงดี (พ.ศ. ๒๓๗๒) วัดบวกค้าง (พ.ศ.
๒๓๕๖) และหอไตรวัดมหาวัน (พ.ศ. ๒๓๘๙) จังหวัดลาพูน ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย (พ.ศ.
๒๓๖๐) จังหวัดแพร่ ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระบาทมิ่งเมือง (ก่อน พ.ศ. ๒๓๙๒)
๔. หอไตรที่สร้างขึ้นใหม่ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๖ มีจานวน ๑๘ หลัง ที่ใหม่ที่สุด ได้แก่ หอไตรวัด
แม่คา จังหวัดเชียงราย (กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗) วัดศรีเมืองยู้ จังหวัดลาพูน
(พ.ศ. ๒๕๕๗) วัดส้าน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗) เป็นต้น
๕. จากตารางพบว่าหอไตรที่สร้างไว้เหนือพื้นดิน มีมากที่สุด จานวน ๑๙๐ หลัง (๘๕.๙ %) หอไตรที่
สร้างไว้บนอาคารอื่นพบเป็นลาดับถัดมา จานวน ๑๗ หลัง (๗.๖%) และหอไตรกลางน้าพบน้อยที่สุด จานวน
๑๔ หลัง (๖.๓%)
๖. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหอไตร พบว่าใช้วิธีการก่ออิฐถือปูนมากที่สุด จานวน ๙๕ หลัง (๔๒.๙%)
รองลงมาใช้วัสดุผสมกันระหว่างไม้กับการก่ออิฐถือปูน จานวน ๘๐ หลัง (๓๖.๑%) โดยหอไตรที่สร้างด้วยไม้
พบเป็นจานวนน้อยทีส่ ุด มีเพียง ๔๖ หลัง (๒๐.๘%)
๗. สาหรับรูปแบบหลังคานั้น พบว่าหลังคาคฤห์มีมากที่สุด ๑๐๑ หลัง (๔๕.๗%) รองลงมาเป็นหลังคา
ทรงโรง จานวน ๖๕ หลัง (๒๙.๔%)
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๘. ผังอาคารด้านบน ห้องเก็บธรรมคัมภีร์นั้น พบว่าแบบมีระเบียงล้อมรอบพบมากที่สุด จานวน ๑๐๐
หลัง (๔๕.๒%) รองลงมาเป็นแบบไม่มีระเบียง มีผนังปิดทึบ จานวน ๖๙ หลัง (๓๑.๑%) และลาดับถัดมาเป็น
แบบมีระเบียงด้านหน้า จานวน ๒๓ หลัง (๑๐.๔%)
๙. ผังอาคารด้านล่าง พบว่าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมากที่สุด จานวน ๑๕๑ หลัง (๖๘.๓%) รองลงมา
เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส จานวน ๔๒ หลัง (๑๙.๐%) และลาดับถัดมาเป็นแบบย่อเก็จ จานวน ๑๐ หลัง (๔.๕%)
๑๐. จานวนชั้น ที่พบมากที่สุ ด มี ๒ ชั้น จานวน ๑๔๙ หลั ง (๖๗.๔%) จานวน ๑ ชั้นมี ๖๐ หลั ง
(๒๗.๑%) และจานวน ๓ ชั้นมี ๕ หลัง (๒.๒%)

๓.๒.๓ การอภิปรายผลในตารางจาแนกลักษณะสถาปัตยกรรม
๓.๒.๓.๑ อายุสมัย
๑. หอไตรวัดพระธาตุลาปางหลวง ที่มีอายุย้อนกลับไปได้ในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ไม่สามารถค้นพบ
ประวัติการก่อสร้างที่ชัดเจนได้ คงเป็นการสันนิษฐานจากลวดลายไม้แกะสลักที่ประดับไว้ที่ซุ้มบันแถลง ซึ่ง
สุรพล ดาริห์กุล ให้ความเห็นว่าอาจมีอายุเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เลยทีเดียว
๒. หอไตรที่สามารถสืบอายุย้อนกลับไปได้มากที่สุด คือ หอไตรวัดปุพพาราม จังหวัดเชียงใหม่ พบ
หลั กฐานในชิน กาลมาลี ป กรณ์ว่า สร้ า งครั้ ง แรกใน พ.ศ. ๒๐๔๔ วัด พระธาตุห ริภุญ ชัย จั งหวั ดล าพู น พบ
หลักฐานเป็นศิลาจารึกว่าสร้างครั้งแรก พ.ศ. ๒๐๕๒ หอไตรวัดป่าแดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พบหลักฐานใน
ชินกาลมาลีปกรณ์ว่าสร้างใน พ.ศ. ๒๐๖๔ – ๒๐๖๖ หอไตรทั้ง ๓ หลัง อยู่ในสมัยพญาเมืองแก้ว (๒๐๓๘ –
๒๐๖๘) หอไตรวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถสื บย้อนอายุการสร้างตามที่ปรากฏในศิลาจารึกว่าสร้าง
ใน พ.ศ. ๒๑๑๒ สมัยพม่าเข้ามาปกครองเมืองเชียงใหม่
อย่างไรก็ตามรูปแบบหอไตรวัดข้างต้นที่ปรากฏในปัจจุบัน เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลังแล้ว
โดยหอไตรวัดปุ พพาราม สร้ างใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๐ หอไตรวัดพระธาตุหริภุ ญชัย สร้างใหม่ พ.ศ.
๒๓๖๐ หอไตรวัดป่าแดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๗.. และหอไตรวัดเชียงมั่น สร้างใหม่ ใน
พ.ศ. ๒๑๑๔ เป็นหอไตรกลางน้า และสร้างอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นหอไตรบนพื้นดิน ต่อมาย้ายกลับไปอยู่
กลางน้าอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. รูปแบบหอไตรวัดพระสิงห์ที่พบว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๕๘ กับรูปแบบหอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย
ใน พ.ศ. ๒๓๖๐ มีลักษณะใกล้เคียงกัน สร้างโดยช่างหลวงเช่นกัน
๔. หอไตรที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๖ นี้ มีทั้งหอไตรที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนหอไตรเดิมที่
ชารุดผุพงั ไป และสร้างขึ้นใหม่เลย โดยที่ภายในวัดไม่เคยมีหอไตรมาก่อน
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การสร้างหอไตรใหม่นั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะใช้เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ใบลานเป็นหลักแล้ว แต่สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นร่วมด้วย อาทิ เป็นห้องสมุด ที่ทาการชุมชน สมาคม ร้านค้า กุฏิ หอฉัน หอกลอง
หอระฆัง หรือที่รับรองพระอาคันตุกะ เป็นต้น ปรากฏชัดในหอไตรที่สร้างเป็นอาคารสูงขึ้นไป ๓ – ๔ ชั้น ในผัง
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะคล้ายหอระฆังหรือหอกลองในอดีต ได้แก่ หอไตรวัดท่าคร่ าวน้อย จังหวัดลาปาง
(พ.ศ. ๒๕๒๕) สร้างเป็น ๓ ชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นหอกลอง ชั้น ที่ ๒ เป็นหอธรรม และชั้นที่ ๓ เป็นหอระฆัง
หรือหอไตรวัดส้าน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗) สร้าง ๔ ชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องเก็บของ ชั้น ๒ แขวน
ฆ้อง ชั้น ๓ แขวนระฆัง และชั้นบนสุดเป็นหอธรรม เป็นต้น รูปแบบเช่นนี้ พบในจังหวัดแพร่มากที่สุด จานวน
๓ หลัง จังหวัดลาปางและจังหวัดเชียงรายอย่างละ ๑ หลัง
หอไตรเครื่องก่อที่สร้างขึ้นใหม่ ส่วนใหญ่มีหอไตรวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ วัดพระธาตุหริภุญ
ชัย จังหวัดลาพูน เป็นต้นแบบ ล้านนาเรียกหอสูง กล่าวคือ ตัวหอไตรตั้งอยู่บนฐานที่สูงมากซึ่งมีความสูงเท่ากับ
หรือมากกว่าตัวหอไตรด้านบน ฐานนั้นอาจถมดินด้านในจนแน่นหรือสร้างเป็นห้องโล่ง เช่นหอไตรวัดศรีดอนคา
จังหวัดแพร่ (พ.ศ. ๒๕๔๐) วัดป่ายาง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๕๔๔) วัดช่างฆ้อง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๕๔๖) วัด
หนองแฝก จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๗) วัดกู่แดง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๔๙) วัดทุ่งโป่ง จังหวัดลาพูน
(พ.ศ. ๒๕๕๐) วัดข้าวแท่นน้อย จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๓) วัดศรีเมืองยู้ จังหวัด ลาพูน (พ.ศ. ๒๕๕๗)
เป็นต้น
หอไตรไม้ที่สร้างขึ้นใหม่ ได้แก่ หอไตรวัดกาสา จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๔๕) สร้างเป็นหอไตรชั้น
เดียว ยกใต้ถุนสูง ด้านบนมีห้องที่มีระเบียงล้อมรอบ หลังคาทรงคฤห์ ตัวเสาหอไตรนั้นวางสอบขึ้นด้านบน
จานวน ๖ ต้น คล้ายฉางข้าว (ยุ้งข้าว) ในภาคเหนือ
๓.๒.๓.๒ รูปแบบหอไตร
๑. หอไตรที่มีน้าล้อมรอบหรือหอไตรกลางน้านั้น มักเป็นหอไตรไม้ชั้นเดียวยกพื้นใต้ถุนสูงหรือหอไตร
ผสม ที่มีอายุเก่าที่สุด คือ หอไตรวัดบ้านก้อง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๐๐) สร้างในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ –
ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕
รองลงมาเป็น หอไตรที่สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ได้แก่ วัดเมืองขอน จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.
๒๔๐๗) วัดวัดเมืองเล็น จังหวัด เชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๑๑) วัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๑๓) วัดสันกาแพง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๓๗) และวัดป่าเหียง จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๔๐)
หอไตรไม้ที่มีอายุในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ อาทิ หอไตรวัดครึ่งใต้ จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๔๗๐)
วัดป่าแดด อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๘๐) วัดเหล่าน้อย จังหวัดลาปาง (พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๕๑๙) และ
วัดรังสีสุทธาวาส จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๔๙๖)
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หอไตรที่สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ได้แก่ หอไตรวัดดอนแก้ว จังหวัดเชียงราย (สร้างใหม่ พ.ศ.
๒๕๔๘) ส่วนที่สร้างใหม่ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๖ คือ หอไตรวัดเหมืองค่า จังหวัดแพร่ (สร้างใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๓) และวัดศรีมุงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สร้างใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)
สาหรับหอไตรวัดเชียงมั่นที่ปัจจุบันตั้งอยู่กลางน้านั้น เกิดจากการย้ายหอไตร ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จากหอ
ไตรที่ตั้งอยู่บนพื้นดินไปตั้งไว้กลางสระน้า เพื่อป้องกันปลวกและภัยจากแมลงอื่น
หอไตรกลางน้าที่น่าสนใจ ได้แก่ หอไตรในจังหวัดลาพูน ได้แก่ หอไตรวัดบ้านก้อง วัดสันกาแพง และ
วัดป่าเหียง ทั้งสามหลังเป็นหอไตรไม้ หลังคาทรงคฤห์ ใต้ถุนโล่ง รอบห้องเก็บธรรมมีระเบียงล้อมรอบ ยกเว้น
หอไตรวัดสันกาแพงที่มี ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้นล่างตีไม้เป็นห้องทึบ ส่วนชั้นบนมีระเบียงรอบห้อ งเก็บธรรม หอ
ไตรกลุ่มนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติโดยกรมศิลปากรแล้ว
หอไตรกลางน้าวัดเหล่าน้อย จังหวัดลาปาง ใช้เป็นอุโบสถกลางน้าด้วย สะท้อนความคิดในเรื่องการใช้
น้าทาให้เป็นสถานที่บริสุทธิ์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน
หอไตรกลางน้าวัดครึ่งใต้ จังหวัดเชียงราย เป็นหอไตรขนาดเล็ก ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีเสารองรับ
เพียงเสาเดียว ภายหลังพระภิกษุวัดดอนแก้ว จังหวัดเชียงราย ได้สร้างหอไตรขึ้นในลักษณะเดียวกับหอไตร
กลางน้าวัดครึ่งใต้ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านให้ ข้อมูลว่า ในอดีต หอไตรกลางน้าเสาเดียวในพื้นที่ อาเภอเทิ ง มี
มากกว่าที่ปรากฏในปัจจุบัน ทั้งท่านยังได้รื้อฟื้นประเพณีเทศน์มหาชาติในวันออกพรรษา โดยให้สามเณรขึ้นนั่ง
บนหอไตรแทนธรรมมาสน์ และพุทธศาสนิกชนนั่งรอบสระน้าที่ล้อมหอไตรแทนนั่งในวิหาร การใช้หอไตรแทน
ธรรมมาสน์นี้เคยปรากฏอยู่ในพื้นที่อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เช่นกัน ทั้งท่านยังรื้อ ฟื้นประเพณีตากธรรม คือ
การนาเอาคัมภีร์ใบลานที่เก็บรักษาไว้บนหอไตรมาทาความสะอาด โดยวิธีเช็ดถูและตากแดด กระทาต่อเนื่อง
มายาวนานกว่า ๑๐ ปี
จากคาสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนป่าแดด อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหอไตรกลางน้ากับสถานที่ตั้ง พวกเขาเล่าว่าในอดีต เมื่อแม่น้าดูอันเป็นแม่น้าสาขาแม่น้า
ปิงยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ ยามใดที่น้าในแม่น้าดูลดลง น้าที่ล้อมรอบหอไตรของวัดป่าแดดก็ลดลงไปเช่นกัน
และเมื่อน้าในแม่น้าดูเอ่อท้นขึ้น น้ารอบหอไตรก็มีปริมาณมากตามไปด้วย แต่ปัจจุบันน้าในแม่น้าดูไม่ค่อยมี
แล้ว พอถึงหน้าแล้งก็ต้องสูบน้ามาเติมรอบหอไตร
ทั้งนี้นอกจากวัดป่าแดดแล้ว หอไตรวัดในกลุ่มอาเภอสันทรายอีก ๒ วัด คือ วัดเมืองขอน กับวัดเมือง
เล็น ก็ตั้งอยู่ริมแม่น้าแม่ดูเช่นกัน คาสัมภาษณ์ของเจ้าอาวาสวัดเมืองเล็นก็เป็นเช่นเดียวกับคาให้สัมภาษณ์ ของ
ชาวบ้านป่าแดด
เมื่อพิจารณาจากแผนที่แล้ว ก็พบว่า หอไตรกลางน้าโบราณในเขตอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ได้แก่
วัดบ้านก้อง วัดป่าเหียง และวัดสันกาแพง ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่าระหว่างแม่น้าปิงกับแม่น้าทา โดยวัดบ้านก้อง
นั้นตั้งอยู่ติดแม่น้าปิง ส่วนวัดสันกาแพงตั้งอยู่ใกล้แม่น้าทา และวัดป่าเหียงก็ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้าสองสาย
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นอกจากนี้ วัดที่มีห อไตรกลางน้ าซึ่งสร้างในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หลั งอื่น ๆ เช่น วัดครึ่งใต้
จังหวัดเชียงรายเอง ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มของแม่น้าอิง เช่นเดียวกับวัดเหล่าน้อย จังหวัดลาปางที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่ลุ่ม
แม่น้าวัง วัดแสนฝาง (หลังเดิม) ก็ตั้งอยู่ใกล้แม่น้าปิง วัดรังสีสุท ธาวาสและวัดศรีมุงเมืองในอาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ก็ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ากวง แม้หอไตรวัดศรีมุงเมืองจะสร้างขึ้นใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ทว่าก็สร้างอยู่
ในพื้นที่เดิมที่หอไตรหลังเก่าตั้งอยู่
ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการเลือกสร้างหอไตรกลางน้าในสมัยโบราณ คือ สถานที่ตั้ง ว่าอยู่ใกล้
แหล่งแม่น้าหรือไม่ สายน้ามีอิทธิพลต่อการขึ้นลงของน้ารอบหอไตรมากน้อยเพียงไร
๒. หอไตรที่สร้างอยู่บนอาคารหลังอื่น มีปริมาณใกล้เคียงกับหอไตรกลางน้า หอไตรประเภทนี้จะมี
สัดส่วนไม่สัมพันธ์กันระหว่างอาคารด้านล่างที่ใหญ่โตมาก กับตัวหอไตรที่สร้างไว้บนดาดฟ้าอาคารหลังนั้น
หอไตรเหล่านี้ มักเป็นหอไตรเดิมที่ชารุดเสียหายแล้ว เมื่อรื้อก็นาไปประกอบขึ้นใหม่บนอาคารที่ส่วนมากก่ออิฐ
ถือปูนมีความมั่นคงแข็งแรงกว่า อาทิ หอไตรวัดสั นป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่หอไตรหลังเดิมมีอายุในต้นพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงได้นาขึ้นมาไว้ด้านบนศาลาบาตร หอไตรวัดหนองโค้ง จังหวัดเชียงใหม่
หลังเดิมสร้างต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เช่นกัน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้รื้อและนาไปสร้างบนอาคาร ๓ ชั้น
หอไตรอยู่มุมด้านหนึ่งของชั้นที่ ๓ หอไตรวัดจาลอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังเดิมสร้างเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่
๒๕ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้รื้อไปสร้างเหนืออาคารชั้นเดียวที่ใช้เป็นกุฏิและที่รับรองพระอาคันตุกะ ซึ่งมี
ขนาดใหญ่กว่าตัวหอไตรมาก เป็นต้น
อาคารที่รองรับหอไตรนั้น บางครั้งก็สร้างขึ้นมาพร้อมกับหอไตรหลังใหม่ แต่ก็สร้างขึ้นจากแนวคิด
เช่นเดียวกัน คือ การยกหอไตรไว้เหนืออาคารหลังอื่นที่มีสัดส่วนไม่สัมพันธ์กัน ตัวหอไตรเหล่านี้มักเป็นอาคาร
ก่ออิฐถือปูน อาทิ หอไตรวัดฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างใน พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยอาคารด้านล่างถูกใช้เป็นหอ
ฉัน หรือหอไตรวัดพระเจ้าเม็งราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยอาคารด้านล่างใช้เป็น
ห้องสมุด เป็นต้น
หอไตรที่น่าสนใจในหมวดหมู่นี้ คือหอไตรที่สร้างไว้ด้านบนมุมใดมุมหนึ่งของศาลาบาตร อาทิ หอไตร
วัดลาปางกลางตะวันออก จังหวัดลาปาง สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๕ หอไตรวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน สร้าง พ.ศ.
๒๕๒๕ เป็นต้น
๓. หอไตรที่สร้างอยู่บนพื้นดิน พบมากที่สุด และมีรูปแบบที่หลากหลายที่สุด เมื่อนามาจัดประเภท
ใหญ่ ๆ ตามโครงสร้างหลังคา แบ่งย่อยลงไปตามผังอาคาร วัสดุก่อสร้าง และห้องเก็บธรรมคัมภีร์ ได้ดังนี้
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๓.๑ หลังคาทรงคฤห์
ผัง
วัสดุ
สี่เหลี่ยม ไม้ ๑ ชั้น ใต้ถุนสูง
ผืนผ้า
ก่ออิฐถือปูน ๑ ชั้น

ระเบียง
รอบ
ด้านหน้า
ทึบ

ก่ออิฐถือปูน ๑.๕ ชั้น ทึบ
ก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น รอบ
ด้านหน้า
หน้าและหลัง
ทึบ
ก่ออิฐถือปูน ๓ ชั้น
ด้านบนเครื่องไม้
ด้านล่างเครื่องก่อ

สี่เหลี่ยม ก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น
ผืนผ้าย่อ
เก็จ
ด้านบนเครื่องไม้
ด้านล่างเครื่องก่อ
ตรีมุข

ทึบ
รอบ
ด้านหน้า
หน้าและข้าง
ทึบ
โล่ง
รอบ
หน้า
หน้าและหลัง
ทึบ
หน้าและหลัง

ตัวอย่าง
วัดป่าป๋วย วัดห้วยกาน วัดดงฤๅษี วัดหมูเปิ้ง วัดสันมะโก
วัดม่วงโตน วัดลี้หลวง วัดกาสา
วัดศรีพันต้น
วัดพระธาตุช้างค้า วัดต้นเหียว จังหวัดเชียงใหม่ วัดดอกเอื้อง
วัดสันดอนรอม วัดพระยืน วัดสูงเม่น (หลังเดิม)
วัดป่าสีเสียด
วัดหนองแฝก วัดชัยมงคล วัดร้องธาร-ท่าลี่ วัดศรีโคมคา
วัดแม่คา
วัดกู่แดง วัดป่าตัน วัดสูงเม่น วัดราชสีมา วัดภูมินทร์
วัดอรัญญาวาส
วัดป่าตึง วัดป่ายาง
วัดป่าซางงาม วัดบวกค้าง วัดป่ายาง วัดอรุณวิทยาวาส
วัดหนองหอย วัดแม่แรง วัดป่าซางน้อย วัดฉางข้าวน้อยใต้
วัดเหล่ายาว
วัดวังผาง วัดแสนฝาง (หลังใหม่) วัดศรีดอนคา
วัดพระสิงห์ วัดเวียงหนองล่อง วัดสันพระเนตร
วัดหนองช้างคืน วัดข้าวแท่นน้อย วัดเจดีย์
วัดสันกลาง
วัดพระธาตุลาปางหลวง วัดธรรมชัย วัดช้างสี วัดทาป่าสัก
วัดฉางข้างน้อยเหนือ (หลังเดิม)
วัดต้นผึ้ง วัดสันต้นธง
วัดทุ่งโป่ง วัดศรีเมืองยู้
วัดช่างฆ้อง (จังหวัดลาพูน) วัดแม่นาเรือ
วัดภูมินทร์
วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดช้างรอง วัดสวนดอก วัดพระสิงห์

วัดฟ่อนสร้อย วัดท่าใหม่อิ วัดเมืองกาย วัดศรีเกิด
วัดกิ่วแลหลวง
ผัง
วัดชัยมงคล วัดพระนอนข่อนม่วง วัดหมื่นสาร (หลังเดิม)
จัตุรมุข
วัดพวกแต้ม วัดชมพูนุช วัดป่าสักน้อย วัดบุพพาราม
ตารางลักษณะหลังคาทรงคฤห์ที่ปรากฏในหอไตรล้านนา
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๓.๒ หลังคาทรงโรง
ผัง
วัสดุ
สี่เหลี่ยม ไม้ ๑ ชั้น ใต้ถุนสูง
ผืนผ้า

ระเบียง
รอบ

หน้า
หน้าและข้าง
ทึบ
โล่ง
รอบ
ด้านหน้า
ทึบ
ทึบ

ตัวอย่าง
วัดประตูป่า วัดป่าลาน วัดหลวง (แพร่) วัดเมธังกราวาส
วัดป่าแดด วัดบ้านท่อ วัดศรีชุม วัดบ้านเอื้อม วัดบวกครกใต้
วัดเขื่อนคาลือ วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดพระนอน
วัดหลวงขุนวิน วัดนาหวาย
วัดขุนคงหลวง วัดกู่เสือ
วัดบ้านหลุก
วัดน้าดิบ วัดพระหลวง
วัดสันป่าสัก วัดหัวฝาย วัดศรีคาชมพู
วัดศรีสุพรรณ วัดบ้านมอญ วัดเกตการาม วัดดอนไชยพระบาท วัดเมืองเล็น วัดสันกาแพง วัดป่าเดื่อ วัดสันโป่ง วัดสันทรายหลวง วัดสันป่าเลียง วัดพงษ์สุนันท์ วัดศรีบุญเรือง
(แพร่) วัดเหมืองหม้อ วัดป้านปิง วัดศรีบุญเรือง (เชียงใหม่)
วัดทรายมูลเมือง วัดสันคือ วัดน้าโจ้ วัดทุ่งโฮ่งเหนือ
วัดร้องขุ้ม
วัดป่าพร้าวใน
วัดอุเม็ง วัดล่ามช้าง วัดน้าจา
วัดหางดง
วัดพระเกิด
วัดดอยน้อย
วัดหัวข่วง วัดนาปัง
วัดล้อมแรด

ทึบ

วัดกอสะเลียม

ทึบ
ไม้ ๒ ชั้น
ก่ออิฐถือปูน ๑ ชั้น
ก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น
ด้านบนเครื่องไม้
ด้านล่างเครื่องก่อ

ผัง
สี่เหลี่ยม
จัตุรัส
(มองเห็น
คอสอง
ชัดเจน)

หอไตรไม้ ๑ ชั้น ใต้
ถุนสูง
ก่ออิฐถือปูน ๑ ชั้น
(ถมสูง)
ด้านบนเครื่องไม้
ด้านล่างเครื่องก่อ

รอบ

ผังตรีมุข
วัดศิริชัยนิมิต
ผัง
วัดดอนปิน
จัตุรมุข
ตารางลักษณะหลังคาทรงโรงที่ปรากฏในหอไตรล้านนา

๓.๓ หอไตรล้านนาที่มีโครงสร้างหลังคาจั่ว ได้แก่ วัดตาลชุม จังหวัดน่าน หอไตรวัดช่างฆ้อง จังหวัด
เชียงใหม่ วัดไหล่หิน วัดประตูป๋อง วัดทาปลาดุก วัดช้างเผือก เป็นต้น
๓.๔ หลังคายก ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส
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ก. ยกเป็นจั่วเล็ก ๔ ด้านในตอนกลางบนโครงสร้างหลังคาปั้นหยา ได้แก่ หอไตรวัดแม่แก้ดหลวง วัด
ท่าโป่ง วัดสันโค้ง วัดเมืองวะ วัดทุ่งม่านใต้ วัดหมื่นล้าน วัดหลวง วัดป่าบงหลวง วัดขันแก้ว วัดทุ่งโฮ้งใต้ วัดท่า
คราวน้อย วัดสบสาย วัดกาซ้อง วัดร่องกาศใต้ วัดพระเนตร วัดศิริมังคราราม วัดดอกแดง เป็นต้น
ข. ยกเป็นชั้นซ้อนขึ้นไป ได้แก่ หอไตรวัดศรีบุญโยง วัดพระเจ้าทันใจ เป็นต้น
๓.๕ หอไตรล้านนาที่มีโครงสร้างหลังคาปั้นหยา ได้แก่ หอไตรวัดอุปคุต วัดพันตน วัดอุมลอง วัดเวียง
วัดดวงดี วัดนาเตา เป็นต้น
๓.๖ หอไตรล้านนาที่มีโครงสร้างหลังคาทรงโรงผสมกับทรงคฤห์ ได้แก่ หอไตรวัดมหาวัน วัดศรีมุง
เมือง เป็นต้น
๓.๗ หอไตรล้านนาที่มีโครงสร้างหลังคาทรงปราสาทหลังก๋าย ได้แก่ วัดอู่ทรายคา เป็นต้น

๔. หอไตรที่มีลักษณะต่างจากหอไตรอื่น คือ หอไตรวั ดป่าแดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็น
เจดีย์ทรงปราสาท ตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกับวิหาร ถัดไปเป็นเจดีย์ประธานของวัด ส่วนที่ใช้เก็บคัมภีร์ธรรมคือ
ภายในองค์มณฑปตอนกลางเจดีย์ที่เป็นห้องสี่เหลี่ยม มีประตูเปิดปิดได้ เมื่อจะเก็บคัมภีร์ก็จะเอาใส่ในหีบธรรม
ชั้นหนึ่งก่อน ล่างมณฑปเป็นส่วนฐานยกสูงขึ้นมา มีบันไดทางขึ้น หัวบันไดทาเป็นตัวเหงา เหนือมณฑปเป็นองค์
เจดีย์และปลียอดแบบพม่า
ความน่าสนใจของหอไตรหลังนี้ นอกจากจะเกิดจากรูปแบบที่แตกต่างออกไปแล้ว การวางหอไตรไว้
ระหว่างวิหารกับเจดีย์ประธาน สะท้อนเรื่องการยึดมั่นในพระธรรมเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้า คือพระพุทธรูปใน
วิหารและพระเจดีย์ เมื่อได้กราบไหว้พระประธานในวิหาร จึงเสมือนได้กราบไหว้ทั้งพระธรรมและพระพุทธเจ้า
ไปในคราวเดียวกันเป็นคติในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ออกปัจจัยในการสร้าง
โดยประวัติ หอไตรวัดป่าแดงนั้น สร้างมาตั้งแต่สมัยพญาเมืองแก้ว ปรากฏเรื่องราวในชินกาลมาลี
ปกรณ์ ว่า “...พระราชาโปรดให้ คณะสงฆ์สี ห ลทาอุปสมบทกรรม เมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่า เดือน ๕ จันทร์
ประกอบด้วยบุพพผัคคุณนักษัตร ปีมะโรง จุลศักราช ๘๘๒ (พ.ศ. ๒๐๖๔) ฝ่ายพระราชากับพระราชมารดา
โปรดให้จัดงานยกฉัตรมหาเจดีย์วัดทีฆาชีวิตสาราม เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่า เดือน ๘ เวลาเที่ยง และโปรดให้
ชาระตัวไม้เครื่องปรุงหอพระมณเฑียรธรรมในวัดป่าแดงมหาวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่า (เดือน ๘ ปี
มะโรง) และโปรดให้ลงมือตกแต่งพระปฏิมาองค์ใหญ่ทาด้วยแก่นจันทน์ เมื่อวันอังคาร แรม ๑๑ ค่า...” (ชิน
กาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๔๒-๑๔๓)
“...ณ วันขึ้น ๗ ค่า เดือน ๕ พระราชกุมารีสิ้นพระชนม์ พระเจ้าพิลกปนันดาธิ ราชตรัสสั่งให้เอาหีบ
พระศพปิดทองมาอัญเชิญพระศพราชกุมารีนั้นไปวัดสีหลาราม เมื่อวันแรม ๑๒ ค่า รุ่งขึ้นวันแรม ๑๑ ค่า ทรง
ถวายมหาทานมีผ้าแพรและผ้าสีดอกจาปาเป็นต้น แก่พระสงฆ์ทั้ง ๓ คณะ และโปรดให้พระราชทานเพลิง
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ต่อจากนั้นมา พระราชาโปรดให้สงฆ์คณะสีหลทาอุปสมบทกรรมเมื่ อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่า เดือน ๖ ปีมะเมีย
จุลศักราช ๘๘๔ (พ.ศ. ๒๐๖๖) ประกอบด้วยภรณีนักษัตร นาคที่บวชครั้งนั้นมีจานวน ๒๒๐ นาค และโปรดให้
ยกวิห ารวัดธรรมเสนาราม เมื่อวัน พฤหัส บดี ๕ ค่า เดือนแปดหลัง จันทร์เสวยปุส สนักษัตรต่อจากนั้นมา
พระราชาทรงบาเพ็ญกุศล เพื่ออุทิ ศผลให้แก่พระราชธิดาของพระองค์ ทรงนิมนต์พระมหาเถร ๑๕ รูป มีพระ
มหาเถรราชครูเป็นประมุข ให้แสดงธรรมตั้งแต่ขึ้น ๑๓ ค่าถึงวันเพ็ญเดือนแปดหลัง พระองค์ทรงบูชาธรรมโดย
ถวายจีวรอย่างดีแก่พระเถระองค์ละคู่ ๆ ต่อจากนั้น พระองค์โปรดให้ยกพระมณเฑียรธรรมวัดป่าแดง เมื่อวัน
พุธขึ้น ๔ ค่า เดือน ๑๒ และเมื่อวันพุธต้นเดือนอ้ายได้เกิดแผ่นดินไหว...” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า
๑๔๘)
๓.๒.๓.๓ ชนชาติกับลักษณะทางสถาปัตยกรรม
๑. หอไตรที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา มี ๒ ลักษณะ
๑.๑ เป็นหอไตรที่มีผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม หลังคาจั่ว มีทั้งทรงคฤห์
และทรงโรง พบทั้งที่เป็นหอไตรไม้ เครื่องก่อ และผสม
๑.๒ หอไตรที่มีผังอาคารย่อเก็จ มักเป็นหอไตรเครื่องก่อ มีระเบียงด้านหน้าหรือด้านหลังหรือทั้งสอง
ด้านล้อไปกับการย่อเก็จนั้น ส่วนหลังคาเป็นทรงคฤห์ มีหอไตรวัดพระสิงห์เป็นต้นแบบ
๒. ในกลุ่ ม วั ด ชาวไทใหญ่ แ ละชาวพม่ า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมที่ มี
ลักษณะเฉพาะตน ๒ ลักษณะ ทว่าไม่ว่าจะเป็นอาคารไม้หรือก่ออิฐถือปูน มักมีผังอาคารเป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส
หรือจัตุรมุขเสมอ
๒.๑ หอไตรที่ทาหลังคาเอนลาดซ้อนชั้นเรีย งกันขึ้นไปหลายชั้น ยอดสุดเป็นส่วนคล้ายองค์ระฆังและ
ปลียอดของเจดีย์ ชาวล้านนาเรียกหลังคาประเภทนี้ว่า ทรงปราสาทหลังก๋าย ตัวอาคารที่เป็นก่ออิฐถือปูนก็มัก
ประดับด้วยซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่าง มีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร เช่นหอไตรวัดอู่ทรายคา จังหวัด
เชียงใหม่
๒.๒ หอไตรที่ทาหลังคายกเป็นจั่วทั้ง ๔ ด้าน ในส่วนตอนกลางของหลังคาทรงปั้นหยาที่รับไว้ตอนล่าง
เหนือจั่วทั้ง ๔ มักทาเป็นยอดเจดีย์เช่นเดียวกัน เช่น หอไตรวัดเมืองวะ เป็นต้น
๓. หอไตรที่มีความสัมพันธ์กับชาวไทยอง ในจังหวัดลาพูน มักสร้างเป็นหอไตรไม้ชั้นเดียว หลังคา
ทรงคฤห์ ยกพื้นสูง มีทั้งที่ตั้งอยู่กลางน้าและบนพื้นดิน
๔. หอไตรที่มีความสัมพันธ์กับชาวไทลื้อ ในจังหวัดแพร่และน่าน มักสร้างเป็นหอไตรครึ่งไม้ครึ่งปูน ที่มี
ผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาทรงโรง มองเห็นส่วนคอสองของอาคารชัดเจน และไม่มีระเบียงรอบห้อง
เก็บธรรมในตอนบน
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หอไตรวัดนาเตา อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ภาพหอไตรล้านนา

บทที่ ๔
การวิเคราะห์ลักษณะศิลปกรรมหอไตรล้านนา (๒๒๑ หลัง)
ในบทนี้ จะได้นำเสนอหอไตรที่ผู้วิจัยลงพื้นที่สำรวจทั้ง ๒๒๑ หลัง ว่ำมีลักษณะทำงศิลปกรรมเช่นไร
บ้ำง และได้วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ทำงศิลปกรรมในหอไตรแต่ละหลัง ได้แก่ลักษณะหน้ำบัน และฝำผนังห้อง
เก็บธรรม โดยนำเสนอในรูปแบบตำรำงกำรวิเครำะห์
ทั้งนี้กำรประดับตกแต่งเครื่ องบนหลังคำของหอไตรโดยทั่วไปนั้น ในพื้นที่สำมเหลี่ยมขนำดใหญ่ใต้
หลังคำจั่วในตอนกลำงแบ่งได้เป็น ส่วนหน้ำบัน คือ สำมเหลี่ยมที่เป็นจั่วยอดสุด ใต้หน้ำบันเรียกคอกีด ถัดลงไป
เป็นโก่งคิ้ว ซึ่งมีทั้งที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ และโค้งเว้ำแบบสำหร่ำยรวงผึ้งของภำคกลำง และสำมเหลี่ยมด้ำนข้ำง
ในส่วนของหลังคำปีกนก เรียกอุดปีกนก แผงไม้แกะสลักฉลุลำยที่ตั้งอยู่ระหว่ำงแปรับกลอนหลังคำกับคอสอง
รับปีกนกด้ำนใน ยื่นพ้นตัวอำคำร เรียกแผงแล
หน้ำบันนั้น เป็นส่วนสำคัญที่ใช้บอกอำยุกำรสร้ำงหอไตรได้อย่ำงหนึ่ง เพรำะเป็นธรรมเนียมที่เมื่อสร้ำง
หอไตรใหม่แล้ว ก็ยังคงนำหน้ำบันอันเดิมมำประดับไว้ รูปแบบหน้ำบันล้ำนนำ มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ หน้ำบันที่
แสดงโครงสร้ำงม้ำตั่งไหม และหน้ำบันแบบผนังหุ้มกลอง
กำรตกแต่งหอไตรมีทั้งงำนไม้แกะสลัก งำนปูนปั้น และงำนลงรักปิดทอง ได้แก่ งำนปิดทองลำยฉลุ
งำนปิดทองขูดลำย และงำนปิดทองลำยรด

๔.๑ การวิเคราะห์ศิลปกรรมหอไตรล้านนา

ลวดลายเทวดาพนมมือ ครึ่งองค์ บนดอกบัว
หน้ าบันหอไตรวัดน ้าโจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ตารางงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อวัด

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ไม้แกะ

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

ดอกพุดตาน

ผักกาด

๑

วัดดอกแดง

๒

วัดรังสีสุทธาวาส

๒๕

๓

วัดศรีมุงเมือง

๒๖

๔

วัดสิรมิ ังคลาราม

๒๖

กระจก

ดอกจัน
ม้าตั่งไหม
ดอกพุดตาน

๕

วัดเกตการาม

๒๕

ไม้แกะ

เมฆไหล (เดิม)

ปูนปัน้
ซีเมนต์
ฉลุลาย

ฉลุลาย

ไม้แกะ

ดอกบัวทรงพุ่ม

๗

วัดเมืองกาย

๒๖

ไม้แกะ

๘

วัดชัยศรีภมู ิ

๙

วัดแสนฝาง (เดิม)

เทวดาครึ่งตน
ผักกาด
พนมมือบน
ดอกบัว
ยักษ์ คายเครือเถา ผักกาด
ดอกสับปะรด
เมฆไหล

ชื่อวัด
๑๐

วัดแสนฝาง (ใหม่)

ไม้แกะ

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ไม้แกะ

คันทวย
ลักษณะ

แผงนาค

ผักกาด

๒๖

๒๕

เทค
นิค
ปูน
หล่อ
ไม้
ท่อน

วัดกู่คา

ไม้แกะ

ลายประตู

เครือกนกเปลว

๖

๒๕

เทค
นิค

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค

ราชวัตร
ประจายาม

ผักกาด

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

ดอกสับปะรด

ผักกาด

ฉลุลาย

เทค
นิค
ฉลุลาย

ราชวัตร
ประจายาม

ฉลุ
ลาย
ไม้
แกะ

ดอกพุดตานก้านต่อ
ดอก
เทวดายืน
ถือพระขรรค์

ฉลุ เทวดายืนถือธนู
ลาย ดอกลอย

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค
ราชวัตร
ฉลุ เทวดายืนพนมมือ
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ปูน
หล่อ
ไม้ฉลุ

นาค

ไม้
แกะ

ลวง

เทค
นิค
ไม้ฉลุ

แผงก้านขด

คันทวย
ลักษณะ
แผงดอก

ดอกทรงพุ่ม
๑๑

วัดอูท่ รายคา

๒๕

ไม้แกะ

ยักษ์ยืนแยกขาเท้า ผักกาด
สะเอวบนโต๊ะ

๑๒

วัดท่าใหม่อิ

๒๕

ไม้แกะ

ดอกสับปะรด

ผักกาด

๑๓

วัดป่าแดด

๒๕

ไม้แกะ

ดอกสับปะรด

ผักกาด

๑๔

วัดป่าพร้าวนอก

ปูนปัน้
ซีเมนต์

ดอกสับปะรด

ผักกาด

๑๕

วัดบ้านท่อ

ไม้แกะ

เสมาธรรมจักร

ผักกาด

๑๖

วัดป่าตัน

๒๖

ปูนปัน้

ช้างเอราวัณ

๑๗

วัดบุพพาราม

๒๖

ปูนปัน้

เทวดา สัตว์หมิ
พานในม้าตั่งไหม
หน้าบัน
ลาย

ชื่อวัด

๒๖
๒๕

๑๘

วัดอุปคุต

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
แรก หลัง
๒๕

๑๙

วัดช่างฆ้อง

๒๕

เทค
นิค

ปูนปัน้

ยักษ์เหาะ

ลาย บนดอกบัว
ไม้ ก้านขดดอก
แกะ สับปะรด ในช่อง
สี่เหลี่ยม

ไม้

ฉลุ เทวดายืน ถือพระ
ลาย ขรรค์และหนังสือบน
ฐานสิงห์ ล้อมด้วย
เครือดอกพุดตาน
ไม้ เทวดายืนหันข้าง
ปูน
แกะ พนมมือ ล้อมด้วย
หล่อ
เครือดอกพุดตาน

สับปะรดก้านขด
นาค หางกนก
เปลว

แผงนาค
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ฉลุ เทวดายืนถือดอกบัว
ลาย บนตัวสัตว์ ล้อมด้วย
ดอกพุดตาน
ผักกูด
ใบไม้

ผักกาด

เทค
นิค
๑.ก่ออิฐ
ถือปูน
๒.วาดสี
วาดสี

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค
๑.ยักษ์ถือ
ฉลุ
ตะบอง
ลาย
๒.พุทธประวัติ
ปัญญาสชาดก ฉลุ
ลาย

ลายประตู
เทวดายืนพนมมือ
ล้อมด้วยเครือดอก
พุดตาน
ยักษ์เหาะ (นั่ง) ล้อม
ด้วยเครือดอก

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ

พุดตาน
๒๐

วัดมหาวัน

๒๑

วัดพระเจ้าเม็งราย ๒๖

๒๒

วัดพวกแต้ม

๒๕

ไม้แกะ

๒๓

วัดฟ่อนสร้อย

๒๕

ไม้แกะ

๒๔

วัดเมธัง
ชื่อวัด

๒๕

วัดพระสิงห์

๒๖

วัดทรายมูลเมือง

๒๗

วัดฟ้าฮ่าม

๒๕

ไม้แกะ

กระจก

๒๖

ปูนหล่อ

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๔ ปูนปัน้
๒๕

๒๖

๑.ดอกสับปะรด
๒.เทวดายืนถือ
พระขรรค์ ล้อม
ด้วยดอกพุดตาน
(คอกีด)
ดอกสับปะรด

ผักกาด

เทวดาครึ่งตน
พนมมือ บน
ดอกบัว
ดอกสับปะรด

กนก
เปลว
บากร่อง
ผักกาด

เทวดาครึ่งตน
พนมมือ

กนก
เปลว

หน้าบัน
ลาย

ไม้แกะ

ดอกพุดตาน

กระจก

เทวดาครึ่งตน

ลาย
รด
นา
ฉลุ
ลาย

เทวดายืนพนมมือ
ล้อมด้วยดอก
พุดตาน
เทวดายืนพนมมือ
ในซุ้มกนกสามหัว

ไม้
แกะ

นาค หางเมฆ
ไหล

ปูน
หล่อ

หงส์

ไม้
แกะ

ลิง
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ใบไม้

เทค
นิค

ผักกาด
ใบไม้
จริง

ฉลุลาย

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค
ลาย เทวดายืนพนมมือ มี
รด นกฟินิกซ์ด้านบน
นา
ราชวัตร
ดอกพุดตาน
สลับกับเทวดา
ครึ่งตน พนม
มือ
ไม้ เทวดายืนบนดอกบัว

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ

๒๘

ไม้แกะ

พนมมือ ในกรอบ
วงโค้งปลายแหลม
ดอกสับปะรด
ผักกาด

๒๕

๒๙

วัดศรี
บุญเรือง
วัดดวงดี

๓๐

วัดหมื่นล้าน

๒๕

ไม้แกะ

ดอกสับปะรด

ผักกาด

๓๑
๓๒

วัดป่าพร้าวใน
วัดศรีสุพรรณ

๒๕

ไม้แกะ
ไม้แกะ

ดอกสับปะรด
เครือดอกไม้แปด
กลีบ ม้าตั่งไหม
หน้าบัน
ลาย

ผักกาด

ดอกสับปะรด
เทวดาครึ่งตน
พนมมือ
ดอกสับปะรด

ผักกาด
กนก

แกะ มือถือดอกพุดตาน

๒๔

๒๕

ชื่อวัด

๓๓
๓๔

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
วัดหมื่นสาร (เดิม)
๒๕ ไม้แกะ
วัดหมื่นสาร (ใหม่) ๒๖
ไม้แกะ

๓๕

วัดเชียงมั่น

๒๔

ไม้แกะ

๓๖

วัดดอกเอือง

๒๖

ไม้แกะ

๓๗

วัดบ้านปิง

๓๘

วัดป่าแดงหลวง

๒๕

ใบไม้

ผักกาด

พระพุทธเจ้า ปาง ผักกาด
สมาธิบนดอกบัว
เครือดอกสับปะรด
เครือใบไม้
ผักกาด

ฉลุลาย

เทค
นิค

ฉลุลาย

ฉลุลาย

ปูน ราชวัตร ดอกสี่กลีบ
ปัน้
ดอกลอย ดอก ฉลุ เทวดายืนพนมมือ
ทรงพุ่มข้าว
ลาย ลายกนกเปลว
บิณฑ์
ฉลุ เทวดายืน พนมมือ
ลาย ล้อมดอกพุดตาน
ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค

ดอกลอย ดอก ฉลุ
ทรงพุ่มข้าว
ลาย
บิณฑ์
ไม้
แกะ
ราชวัตร
ดอกประจา
ยาม

หม้อปูรณฆฏะใน
ช่องสี่เหลี่ยม
หม้อปูรณฆฏะ บน
ดอกพุดตาน ล่าง
ดอกสับปะรด

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ
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๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

วัดสันป่าเลียง
วัดชมพูนทุ
วัดสันโป่ง
วัดพระนอนขอน
ม่วง

๔๓

วัดกู่แดง
ชื่อวัด

๔๔

วัดหนองแฝก

๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

วัดกู่เสือ
วัดต้นเหียว
วัดเวฬุวัน
วัดต้นผึง

๔๙

วัดต้นยางหลวง

๕๐

วัดศรีคาชมพู

๕๑

วัดป่าบงหลวง

๕๒
๕๓
๕๔

วัดเทพาราม
วัดบวกครก ต
วัดบวกครก น

๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

ไม้แกะ
ไม้แกะ
ไม้แกะ
ไม้แกะ

๒๖
พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๖
ปูนปัน้
ซีเมนต์
๒๕ ไม้แกะ
๒๕ ไม้แกะ
๒๖ ไม้แกะ
๒๕ ไม้แกะ

ผักกาด
ผักกาด
กนก
เปลว

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

ดอกพุดตาน

ผักกาด

ดอกสับปะรด
ดอกบัว
ดอกสับปะรด
ดอกบัว

๒๕

ไม้แกะ

ดอกสับปะรด

ผักกาด
ผักกาด
ผักกาด
กนก
ผักกูด
ผักกาด

ดอกสับปะรด

ผักกาด

๒๕

ปูนปัน้
ซีเมนต์
ไม้แกะ

๒๖

๒๖
๒๕
๒๖

ดอกสับปะรด
เครือเถา
ดอกสับปะรด
ธรรมจักรในซุ้ม
โค้งปลายแหลม
หัวนาค / เทวดา
ครึ่งตน พนมมือ

ไม้แกะ
ไม้แกะ
ไม้แกะ

ดอกสับปะรด เสือ
๒ ตัว
ดอกสับปะรด
ผักกาด
ดอกสับปะรด
ผักกาด
ดอกสับปะรด
ผักกาด
หมา

เทค
นิค

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค

ปูน
ลายประตู

เทค
นิค
ปูน

นาค
คันทวย
ลักษณะ
นาค

ไม้ฉลุ

แผงกนกก้านขด

ฉลุ
ลาย
ปูน

แผงไม้ลายก้าน
ขด
นาค

ปูน

นาค
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๕๕

วัดป่าเดื่อ

๒๕

ไม้แกะ

๕๖

วัดสันกลาง

๒๕

ไม้แกะ

ชื่อวัด
๕๗

วัดนาโจ้

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ไม้แกะ

๕๘

วัดป่าแคโยง

๒๖

๕๙

วัดสันคือ

๒๖

ปูนปัน้
ซีเมนต์
ไม้แกะ

๖๐

วัดป่าตึง

๒๖

กระจก

๖๑

วัดป่าสักน้อย

๒๖

ปูนปัน้
ซีเมนต์

๖๒

วัดบ้านมอญ

๒๕

ไม้แกะ

เครือเถา ดอก
สับปะรด
ดอกสับปะรด
หมา ๒ ตัว
หน้าบัน
ลาย

ผักกาด

เทวดาครึ่งตน นั่ง
พนมมือ บน
ดอกบัว
ดอกบัว

ผักกาด

ดอกสับปะรด

ผักกาด

ผักกาด
ใบไม้

ปูน
เทค
นิค
ฉลุลาย

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค
เทวดายืน
ฉลุ เทวดายืนพนมมือ
พนมมือ
ลาย

ผักกาด

ดอกบัว
กนก
เทวดาครึ่งตนพนม
มือ (คอกีด)
๑.ธรรมจักร
กนก
๒.เทวดาครึ่งตน
พนมมือ
๓.ช้างเอราวัณ
หนุมาน (โก่งคิว)
ดอกบัว เครือดอก ผักกาด
สับปะรด

ไม้แกะ

ดอกลอย
ดอกจันทน์
กับหม้อปู
รณฆฏะใน
กรอบลูกฟัก

ไม้
แกะ
ฉลุ
ลาย

หงส์ เครือดอก
พุดตาน
พระพิคเฌศ ดอก
พุดตาน

ไม้ กนกเปลว
แกะ

เทค
นิค

ปูน

เครือเถา
(ประยุกต์)
คันทวย
ลักษณะ

นาค
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ชื่อวัด
๖๓

วัดสันกาแพง

๖๔

วัดสันโค้ง (เก่า)

๖๕
๖๖

วัดทรายมูล
วัดหนองโค้ง

๖๗
๖๘

วัดกอสะเลี่ยม
วัดบวกค้าง

ชื่อวัด
๖๙

วัดดอนปีน

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ไม้แกะ

๒๕

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

ดอกสับปะรด

ผักกาด

ฉลุลาย ดอกสับปะรด
(สังกะสี)
๒๖
ไม้แกะ ดอกสับปะรด
๒๖
ไม้แกะ เทวดายืน พนมมือ
บนฐานบัว เครือ
ดอกสับปะรด
๒๕ ไม้แกะ ดอกสับปะรด
๒๔ ไม้แกะ ๑.ดอกไม้สี่กลีบ
ในกรอบม้าตั่งไหม
๒.เทวดา ๒ องค์
ในกรอบสี่เหลี่ยม
มี ๔ กรอบ(คอกีด)
พ.ศ.ว.
หน้าบัน
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
ลาย
แรก หลัง
นิค
๒๕
ไม้แกะ ดอกสับปะรด

เทค
นิค
ลายรดนา

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค
๑.เทวดายืน ลาย เทวดายืน สูบบุหรี่
เท้าสะเอว ยก รด ล้อมด้วยดอก
ขา มือถือพระ นา พุดตาน
ขรรค์ และ
บุหรี่ ล้อมด้วย
ดอกพุดตาน
๒.สัตว์หิม
พานต์
๓.มังกร

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ

ผักกาด
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ผักกาด
ผักกาด

ไม้ฉลุ

เครือเถาดอก
สับปะรด

ไม้
แกะ

หนุมาน

ผักกาด
ฉลุลาย (สี ราชวัตร ดอก
พ่น)
ประจายาม

ใบไม้
ผักกาด

เทค
นิค

ไม้ หนุมาน เครือดอก
แกะ
ตอก
จืน

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค

ลายประตู

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ

๗๐
๗๑
๗๒

วัดนาจา
วัดแม่แก้ดหลวง
วัดสันป่าสัก

๒๖

๗๓

วัดท่าเกวียน

๒๖

๗๔

วัดข้าวแท่นน้อย

๒๖

๗๕
๗๖

วัดป่าลาน
วัดหัวฝาย

๒๖

๗๗

วัดเมืองเล็น

๗๘

วัดเมืองวะ
ชื่อวัด

๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

วัดป่าแดด
วัดป่าเหมือด
วัดเมืองขอน
วัดสันพระเนตร

๒๕
๒๕

ไม้แกะ
กระจก
กระจก
ปูนปัน้
ซีเมนต์

๒๖

ปูน

ไม้แกะ

๒๕

ดอกสับปะรด
ดอก
เทวดาครึ่งตน
พนมมือ บนหน้า
สิงห์
พระพุทธเจ้า ปาง
มารวิชัย นั่งบน
ดอกบัว
พระพุทธเจ้า ปาง
นาคปรก นั่ง
บัลลังก์มผี ้าทิพย์

ผักกาด

ดอกพุดตาน

ผักกาด

๑.กนก
๒.นาค
คาบ
กนก
เปลว

นาค

ปูน
หล่อ

หงส์

ผักกาด

ไม้แกะ

ดอกบัว ไตรสรณะ ผักกาด

ฉลุลาย

ไม้แกะ

ดอกสับปะรด

ผักกาด

ฉลุลาย

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ฉลุลาย
๒๖
๒๕
๒๕ ไม้แกะ

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

เทค
นิค

๒๕

ปูน
หล่อ

ราชวัตร
ฉลุ เทวดายืน พนมมือ
ดอกประจา
ลาย เหนือหมูเ่ มฆ
ยาม
ราชวัตร
ดอกประจา
ยาม
ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค

เทค
นิค
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คันทวย
ลักษณะ

ดอกพุดตาน
ไม้
ม้าตั่งไหม
ดอกสับปะรด

ผักกาด

ฉลุ
ลาย

แผงไม้ กนก

๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

วัดสันทรายหลวง
วัดกิ่วแลหลวง
วัดท่าโป่ง
วัดธรรมชัย
วัดร้องขุ้ม
วัดหางดง

๘๙

วัดศรีเกิด

๙๐

ไม้แกะ
กระจก
ไม้แกะ
กระจก

ดอกสับปะรด
เสมาธรรมจักร
ดอกบัว?

ผักกาด
กนก
ผักกาด

ไม้แกะ

ครุฑ

กนก
เปลว

๒๖

ไม้แกะ

ผักกาด

วัดสันป่าตอง

๒๕

ไม้แกะ

๙๑

วัดอุเม็ง

๒๖

๙๒

วัดจาลอง
ชื่อวัด

๒๕
พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
แรก หลัง
๒๖
๒๖
๒๕
๒๖
๒๕
๒๕

ปูนปัน้
ซีเมนต์
ไม้แกะ

ดอกสับปะรด หนุ
มาน ๒ ตน
๑.ดอกพุดตาน
๒.บัวและดอก
สับปะรด (คอกีด)
ดอกพุดตาน
ดอกสับปะรด
หน้าบัน
ลาย

ผักกาด

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

วัดศิริชัยนิมิต
วัดอัมพาราม
วัดพันตน
วัดแสนคันธา
วัดหลวงขุนวิน
วัดขันแก้ว

๙๙
๑๐

วัดเจริญราษฎร์
วัดขุนคงหลวง

๒๕
๒๖
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕

เทค
นิค

หงส์

ปูน

หงส์

ปูน

แผงนาค

ไม้ เทวดายืนบนดอก
แกะ พุดตาน ถือช่อดอก
พุดตาน

ผักกาด
ผักกาด

ใบไม้

กระจก
ไม้แกะ

ดอกสับปะรด
ครุฑ

ไม้แกะ
กระจก

ดอกบัวทรงพุ่ม
พาน ๒ พาน รับ
ดวงอาทิตย์

กนก
กนก

ไม้แกะ

ดอกสับปะรด

ผักกาด

เทค
นิค

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค

ลายประตู

เทค
นิค
ปูน

๒๖
๒๕

ปูน

คันทวย
ลักษณะ
หงส์
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ตารางแสดงงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดเชียงใหม่
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ตารางงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดลาพูน
ชื่อวัด

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕
ไม้แกะ

๑

วัดดงฤๅษี

๒
๓

วัดป่าป่วย
วัดห้วยกาน

๒๕

๔

วัดทุ่งโป่ง

๒๖

๒๕

ไม้แกะ
ไม้แกะ

ปูนปัน้

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

เทวดายืน พนมมือ กนก
เปลว
ดอกสับปะรด
ผักกาด
ครุฑ นักษัตร
ผักกาด
เทวดาครึ่งตน
พนมมือ

เทค
นิค

ฉลุลาย

ห้องเก็บธรรม
ผนัง
เทค
นิค

ประตู

๑.เทวดายืน ฉลุ เทวดายืน พนมมือ
พนมมือ ใน
ลาย ในกรอบสีเ่ หลี่ยม
กรอบสี่เหลี่ยม
ปลายแหลม
๒.หม้อปู
รณฆฏะ
เทวาดยืนยกขา ถือ

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ

๕

วัดป่ายาง

๒๕

ซีเมนต์
ไม้แกะ

๖
๗

วัดม่วงโตน
วัดเหล่ายาว

๒๕
๒๕

ไม้แกะ
ไม้แกะ

ดอกสับปะรด
ใบไม้ ๒ ใบ

๘
๙

วัดฉางข้าวน้อยใต้
วัดฉางข้าวน้อย
เหนือ (หลังเดิม)

๒๕
๒๕

ปูนปัน้
ไม้แกะ

ดอกบัว
ดอกสับปะรด

ชื่อวัด
๑๐
๑๑

วัดฉางข้าวน้อย
เหนือ (หลังใหม่)
วัดป่าซางงาม

๑๒

วัดหนองหอย

๑๓

วัดนาดิบ

๑๔

วัดป่าสีเสียด
(ดอนแก้วทราย
มูล)
วัดหนองเกิด
วัดป่าเหียง

๑๕
๑๖

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
แรก หลัง
๒๖

เทค
นิค

๒๕

ปูนปัน้

๒๕

ไม้
แกะ
ไม้แกะ

๒๕

พระขรรค์
เครือ

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้
ฝรั่ง
ผักกาด

นาค เครือใบไม้
ฝรั่ง

ไม้
แกะ

ลายเมฆไหล

ฉลุ เทวดาเหาะ พนมมือ
ลาย ๒ ตน เรียงซ้อนกัน

ผักกาด
ผักกาด

ใบไม้

ไม้ฉลุ

เทค
นิค

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค

ลายประตู

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ
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๒๕

ไม้แกะ

๒๖
๒๕

ไม้แกะ
ไม้แกะ

๑.ดอกสับปะรด
๒.เรขาคณิต
(กระจก) (คอกีด)
ดอกสับปะรด

ผักกาด

ดอกบัว เครือ
สับปะรด

ผักกาด

ปูนปัน้

ดอกสับปะรด

ผักกาด

ปูนปัน้

เครือเทวดาครึ่ง
ตน ๗ ตน

ผักกาด ฉลุลาย
เซาะร่อง

ผักกาด
เทวดายืนพนม
มือในซุ้ม กนก
เครือฝรั่ง
เทวดายืน
อิริยาบถต่างๆ
กนกเครือฝรั่ง
แถวเทวดาครึ่ง
ตนพนมมือ

๑๗

วัดแม่แรง

๑๘
๑๙

วัดหนองเงือก
วัดสันกาแพง
ชื่อวัด

๒๐

วัดบ้านก้อง

๒๑
๒๒
๒๓

วัดชัยมงคล
วัดช่างฆ้อง
วัดช้างรอง

๒๔

วัดช้างสี

๒๕

วัดธงสัจจะ

๒๖

๒๕

ไม้แกะ

๑.ดอกบัว
๒.ดอกสับปะรด
(คอกีด)

ผักกาด

ไม้แกะ

ดอกสับปะรด

ผักกาด

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕
ไม้แกะ

หน้าบัน
ลาย

๒๕
๒๕

๒๖
๒๖

ใบไม้

ดอกสับปะรด

๒๕

ไม้แกะ
ไม้แกะ
ไม้แกะ

ดอกบัว
ดอกพุดตาน
ดอกสับปะรด

กนก
ผักกาด
ผัดกาด

๒๕

ไม้แกะ

ดอกสับปะรด

ผัดกาด

หน้าสิงห์

กนก

วัดพระธาตุหริภญ
ุ
ชัย

๒๔

ปูนปัน้
ซีเมนต์
ปูนปัน้

๒๗

วัดมหาวัน

๒๕

ไม้แกะ

๑.ดอกประจายาม กนก
กรอบม้าตั่งไหม
เปลว
๒.หน้าสิงห์คาย
พวงมาลัยนาค
(คอกีด)
นาค ๒ ตัว
ผักกาด

๒๘

วัดสวนดอก

๒๕

ไม้แกะ

ดอกสับปะรด

ผักกาด

๒๙

วัดสันดอนรอม

๒๕

ไม้แกะ

เทวดาครึ่งตน

กนก

๒๖

ไม้
เทค
นิค

กรอบลูกฟัก

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค
ไม้ ลายสาน ติดดอก
แกะ ลอย ดอกประจา
ยาม ดอกจัน
ไม้ เทวดายืนพนมมือ
แกะ บนดอกบัว

ไม้
แกะ
เทค
นิค

ปูน
ไม้ฉลุ
ไม้
แกะ
ไม้ฉลุ
ปูน

ฉลุลาย

ราชวัตร ดอก
ประจายาม

เครือเถา
คันทวย
ลักษณะ

นาค
เครือเถา
นาค
เครือเถา ปลาย
ม้วน
หงส์

ไม้ เทวดายืน ถือพระ
แกะ ขรรค์

ฉลุ

เทวดายืนพนมมือ

ไม้
แกะ
ไม้
แกะ
ไม้

นาค
เครือเถา ใบไม้
ฝรั่ง
นาค นักษัตร
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ชื่อวัด

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ไม้แกะ

๓๐

วัดบ้านแป้น

๓๑

วัดป่าซางน้อย

๒๕

๓๒
๓๓
๓๔

วัดสันมะโก
วัดบ้านหลุก
วัดประตูป่า

๒๕
๒๕
๒๕

ปูนปัน้
ซีเมนต์
ไม้แกะ
ไม้แกะ
ไม้แกะ

๓๕

วัดล่ามช้าง

๒๕

ไม้แกะ

๓๖
๓๗

วัดหมูเปิ้ง
วัดป่ายาง

๒๕

ไม้แกะ
ไม้แกะ

๓๘
๓๙

วัดมะเขือแจ้
วัดพระยืน

๔๐

วัดแม่สารบ้านตอง ๒๖
ชื่อวัด

๒๖
๒๕
๒๖

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
แรก หลัง

พนมมือบน
ดอกบัว
หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

วงกลม ๒ วง ซ้อน กนก
กัน
ม้วน
หัวต่อ
กัน
หน้าสิงห์ คาย
กนก
พวงมาลัย
ดอกสับปะรด
ผักกาด
ดอกสับปะรด
ผักกาด
ดอกพุดตาน
ผักกาด
ดอกพุดตาน

ดอกไม้แปดกลีบ
หน้าสิงห์ คาย
พวงมาลัย
ไม้แกะ ดอกสับปะรด
ปูนหล่อ ธรรมจักร ดอก
ทรงพุ่ม (ดอกลอย)
ปูนปัน้
เทดาครึ่งตน พนม
ซีเมนต์ มือ
เทค
นิค

เปลว

หน้าบัน
ลาย

ผักกาด

เทค
นิค

ฉลุลาย
ปูนปัน้

ผักกาด
กนก
เปลว
ผักกาด
กนก
เปลว
กนก
เปลว
ใบไม้

เทค
นิค

ลาย กนกเปลว ในช่อง
สี่เหลี่ยม
ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค

เทวดายืน
พนมมือ
เครือเถาใบไม้
ฝรั่ง

ฉลุ ๑.เทวดาครึ่งตน
ลาย พนมมือ
๒.นกยูง
ไม้ ลายขีด และนาคใน
แกะ ช่องสี่เหลี่ยม

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค

ลายประตู

แกะ
ไม้ฉลุ
เทค
นิค
ไม้
แกะ

เครือเถา
คันทวย
ลักษณะ
ดอกประจายาม

ปูน

นาค

ไม้
แกะ

๑.เครือเถา
๒.ลิง ๒ ตัว
๓.หนุมาน

ไม้
แกะ

แผง หนุมาน

ปูน

แผงนาค

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ
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๔๑

วัดศรีเมืองยู้

๒๖

ปูนปัน้

๔๒

วัดสันต้นธง

๒๖

ปูนปัน้

๔๓
๔๔

วัดหนองช้างคืน
วัดดอยสารภี

๒๖

ไม้แกะ
กระจก

๔๕

วัดทาปลาดุก

๒๖

ฉลุลาย

๔๖

วัดทาป่าสัก

๔๗

วัดลีหลวง

๒๖

ปูนปัน้

๔๘

วัดต้นผึง

๒๖

๔๙

วัดร้องธาร-ทาลี่

๒๖

ปูนปัน้
ซีเมนต์
ปูน

๕๐

วัดวังผาง
ชื่อวัด

๕๑

วัดเวียงหนองล่อง

๕๒

วัดอรุณวิทยาวาส

๒๕

๒๕

๒๕

ไม้แกะ

ไม้แกะ

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ไม้แกะ
๒๕

ไม้แกะ

ดอกสับปะรดใน
กรอบม้าตั่งไหม
เทวดาครึ่งองค์
พนมมือ นาค ๒
ตัว
ดอกพุดตาน
เทวดาครึ่งตน
พนมมือ ในกรอบ
วงโค้งแหลม
เครือดอกประจา
ยามในม้าตั่งไหม
ช้างทรงมงกุฎ
เครือดอกสับปะรด
ดอกพุดตาน ใน
กรอบม้าตั่งไหม
ดอกสับปะรด

กนก
เปลว
ผักกาด
กนก

ไม้ฉลุ
ปูน

เครือเถา
แผงนาค

กนก
เปลว

ไม้
แกะ
ฉลุ
ลาย

หนุมาน

ปูน

แผงนาค

ไม้
แกะ

นาค

ผักกาด

กลุ่มเทวดาครึ่งตน กนก
พนมมือบน
เปลว
ดอกบัว ๓ ตน
ดอกสับปะรด
ผักกาด
หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

ดอกสับปะรด

ผักกาด

ดอกสับปะรด

ผักกาด

ตารางแสดงงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดลาพูน

เทค
นิค

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค

ลายประตู

เทค
นิค
ไม้
แกะ

แผงไม้เครือเถา
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คันทวย
ลักษณะ
หนุมาน
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ตารางงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดลาปาง
พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
ปูนปัน้
วัดพระธาตุลาปาง ๒๓
หลวง
ชื่อวัด

๑

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

๑.ดอกในช่องม้า กนก
ตั่งไหม (น)
บากหัว
๒.ดอกประจายาม
(ไม้แกะ) คอกีด(น)
๑.ดอกสี่กลีบใน
ช่องม้าตั่งไหม (ล)

เทค
นิค
ไม้แกะ

ห้องเก็บธรรม
ผนัง
เทค
นิค
กรอบลูกฟัก
ลายมุมเครือ
เถา

ประตู

เทค
นิค
ไม้

คันทวย
ลักษณะ

๒๖

๓
๔

วัดลาปางกลาง
ตะวันออก
วัดดอยน้อย
วัดไหล่หิน

๕

วัดปงสนุกเหนือ

๒๖

๖

วัดประตูป๋อง

๒

ชื่อวัด

ฉลุลาย
๒๕
๒๕

ไม้แกะ
ไม้แกะ
ปูน

๒๕
พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๖
ไม้แกะ

๗

วัดศรีบุญโยง

๘
๙
๑๐

๒๖

๑๑

วัดท่าคราวน้อย
วัดบ้านเอือม
วัดทุ่งม่านใต้-บ่อ
หิน
วัดพระเจ้าทันใจ

๑๒
๑๓
๑๔

วัดเมืองศาสน์
วัดม่อนกระทิง
วัดอุมลอง

๒๖
๒๖

๒๕
๒๕

วาด
ไม้แกะ
ปูน

๒๕

ไม้แกะ

๒๕

๒.มังกร ๔ ตัว
ล้อมรอบดอกบัว
คอกีด (ล)
หม้อปูรณฆฏะ
ใบไม้ฝรั่ง
เมฆไหลกลม ใน
กรอบช่องม้าตั่ง
ไหม
๑.เทวดาครึ่งตน
พนมมือ
ธรรมจักร ฉัตร
๒.เสมาธรรมจักร

กนก

ฉลุ ดอกประจายามใน
ลาย กรอบสี่เหลีย่ ม

ไม้
แกะ

นาค

ไม้
แกะ

ลวง
สัตว์หิมพานต์

กนก
เปลว

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

ดอกสับปะรด

ผักกาด

ธรรมจักร
เทวดายืน พนมมือ
เทวดาครึ่งตนพนม
มือ
หม้อปูรณฆฏะ
ดอกพุดตาน

กนก
ผักกาด
กนก
กนก

เทค
นิค

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค
ไม้ เครือดอกพุดตาน
แกะ

เทค
นิค
ไม้
แกะ

คันทวย
ลักษณะ
ลวง
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๑๕
๑๖
๑๗

๒๖

วัดล้อมแรด
(หอสูง)

๒๕
๒๕

วัดเวียง
วัดเหล่าน้อย

ตารางแสดงงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดลาปาง

ตารางงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดเชียงราย

๑

วัดครึ่งใต้

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ไม้แกะ

๒
๓
๔

วัดส้าน
วัดดอนแก้ว
วัดกลางเวียง

๒๖
๒๖
๒๖

ไม้แกะ

๕

วัดกาสา

๒๖

ไม้แกะ

๖

วัดแม่คา

ชื่อวัด

ปูนปัน้

๒๖

หน้าบัน
แม่ลาย

เครือ

๑.ดอกบัว
ผักกาด
๒.แถวเทวดา (คอ
สอง) ลายคา
ประจายาม
หน้าสิงห์ในกรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
เทวดายืน พนมมือ ผักกาด
บนนาค ๒ ตัว
เครือดอกพุดตาน

เทค
นิค

ห้องเก็บธรรม
ผนัง
เทค
นิค

ประตู

ไม้ เทวดายืน ถือพระ
แกะ ขรรค์ บนหลังสิงห์
ล้อมด้วยเครือดอก
พุดตาน

เทค
นิค
ไม้
แกะ

คันทวย
ลักษณะ
สัตว์หิมพาน (คา
ยันล่างหอไตร)
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ตารางแสดงงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดเชียงราย

ตารางงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดแพร่
ชื่อวัด

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ฉลุลาย

๑

วัดศรีชุม

๒

วัดพระนอน

๒๕

ไม้แกะ

๓

วัดชัยมงคล

๒๕

ไม้แกะ

๔

วัดพงษ์สุนันท์

๒๕

ไม้แกะ

หน้าบัน
แม่ลาย

เครือ

ดอกพุดตาน
๑.เทวดายืนพนม
มือถือดอกบัว บน
กาบใบไม้
๒.เครือดอก
สับปะรด เทวดา
ครึ่งตน
กลุ่มเทวดาครึ่งตน
พนมมือ ถือ
ดอกบัว บน
ดอกบัว ๗ ตน
เทวดายืน พนมมือ
บนครุฑ ดอก

เทค
นิค
วาดสี
นามัน

ห้องเก็บธรรม
ผนัง
เทค
ประตู
เทค
นิค
นิค
พุทธประวัติ ฉลุ ลายประจายามใน ไม้
ลาย กรอบสี่เหลีย่ มลูกฟัก
ประตู
ราชวัตร พุ่ม ฉลุ ประจายามก้ามปูใน
ข้าวบิณฑ์
ลาย กรอบสี่เหลี่ยมลูกฟัก
ประตู

หยัก
ปลาย
แหลม

ฉลุลาย

นาค

วาดสีฝุ่น

พุทธประวัติ
ลบเลือน

ฉลุ พระพุทธเจ้าปางมาร
ลาย วิชัย ในกรอบ
สี่เหลี่ยมลูกฟักประตู

ผักกาด

ฉลุลาย

แพะ ในเครือ
ดอกพุดตาน

ฉลุ ๑.ดอกพุดตานก้าน
ลาย ต่อดอก

คันทวย
ลักษณะ
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พุดตาน
๕

วัดพระบาทมิ่ง
เมือง
ชื่อวัด

๖

วัดเมธังกราวาส

๗

วัดศรีบุญเรือง

๒๕

ไม้แกะ

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ปูนปัน้

๒๕

๘

วัดหลวง

๒๕

๙

วัดเหมืองหม้อ

๒๕

๑๐

วัดกาซ้อง

๒๖

๑๑

วัดเหมืองค่า

๒๖

๑๒

วัดทุ่งโฮ้งใต้

๒๖

๑๓

วัดทุ่งโฮ้งเหนือ

๒๖

ไม้แกะ

ดอกบัว
หน้าบัน
ลาย
พุดตาน หนุมาน
๒ ตน นาค

๒.เครือดอกพุดตาน
ดอกตูม

ใบไม้
ดอกตูม

เทวดายืน พนมมือ ผักกาด
ดอกบัว

ฉลุลาย

เทค
นิค
ฉลุลาย

ฉลุลาย

วาด
ไม้แกะ

เทวดายืน พนมมือ ผักกาด
บนดอกบัว ลิง ๒
ตัว
ปูนหล่อ เทวดาครึ่งตน
กนก
พนมมือ
ปูนหล่อ ธรรมจักร กวาง
หมอบ
ปูนหล่อ เทวดาครึ่งตน
กนก
พนมมือ

ฉลุลาย

พ่นสี

ราชวัตร ดอก
ประจายาม
ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค
ราชวัตร ดอก
พุดตาน สลับ
เทวดาครึ่งตน
นั่งพนมมือบน
ดอกพุดตาน
ราชวัตร
ฉลุ
ประจายาม
ลาย
สลับ
ดอกจันทน์
เทวดา ล้อม ลาย
ด้วยลายกนก รด
เปลว
นา
เทวดายืน
ฉลุ
พนมมือใน
ลาย
กรอบสี่เหลี่ยม

เทวดาครึ่งตน

ลายประตู

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ
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เทวดายืนพนมมือ
ในกรอบสี่เหลี่ยมลูก
ฟัก
ดอกประจายาม
ก้ามปูในกรอบ
สี่เหลี่ยมลูกฟัก

ชื่อวัด

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ไม้แกะ

หน้าบัน
ลาย

ใบไม้

ดอกบัว

กนก

เทวดาครึ่งตน
พนมมือ บน
ดอกบัว
ดอกพุดตาน

ผักกาด

๑๔

วัดพระหลวง

๑๕

วัดเขื่อนคาลือ

๒๕

ไม้แกะ

๑๖

วัดนิวิฐศรัทธาราม

๒๕

ไม้แกะ

๒๖

ปูนหล่อ เทวดายืน พนมมือ กนก
ปูนหล่อ เทวดายืน พนมมือ กนก
ไม้แกะ ๑.เทวดาครึง่ ตน กนก
พนมมือ บน
ดอกบัว มีลาย
ค้างคาวด้านล่าง
ปูนปัน้
พระพุทธเจ้าเสด็จ
จาดดาวดึงส์
ปูน
หม้อปูรณฆฏะใน
กรอบม้าตั่งไหม

๑๗
๑๘
๑๙

๒๐
๒๑

(ร่องกาศเหนือ)

วัดร่องกาศใต้
วัดสบสาย
วัดสูงเม่น
(หลังเดิม)
วัดสูงเม่น
(หลังใหม่)
วัดศรีดอนคา

๒๖
๒๕

๒๖
๒๕

เทค
นิค
วาด

พุ่มข้าวบิณฑ์
ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
ลายประตู
นิค
ฉลุ ราชวัตร ดอกทรง
ลาย พุ่มข้าวบิณฑ์กราย
พุทธประวัติ

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ

ผักกาด
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ไม้ ช้าง เครือดอก
แกะ พุดตาน

ไม้
แกะ

สัตว์หิมพานต์
(เดิม)

ตารางแสดงงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดแพร่

ตารางงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดน่าน
ชื่อวัด

พ.ศ.ว.

หน้าบัน

ห้องเก็บธรรม

คันทวย

ครึ่ง ครึ่ง
แรก หลัง
๒๖

๑

วัดนาหวาย

๒

วัดนาเตา

๓

วัดราชสีมา
(บ้านขอน)

๔

วัดทุ่งน้อย

๕

วัดนาปัง

๒๕

๖

วัดเจดีย์

๒๖

เทค
นิค

ใบไม้

เทค
นิค

๒๕

หอสูง

๒๕

ปูนปัน้
๒๕

ไม้แกะ
๒๕

กระจก

๗

วัดพระธาตุช้างคา

๘

วัดช้างเผือก

๙

วัดดอนแก้ว

๒๕

ไม้แกะ

๑๐

วัดพระเกิด

๒๕

ไม้แกะ

ชื่อวัด

ลาย

๒๖

ไม้แกะ

๑๑

วัดพระเนตร

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๖
ปูน

๑๒

วัดภูมินทร์

๒๖

ปูน

ประตู

เทค
นิค
ไม้
แกะ
ไม้
แกะ

ไม้ กรอบลูกฟัก ประจา
แกะ ยาม
วาด เทวดายืนพนมมือ
ไม้
แกะ
ฉลุ หม้อปูรณฆฏะ
ลาย
ไม้ เทวดายืน พนมมือ
แกะ

ดอกบัวเหลี่ยม ใน
กรอบม้าตั่งไหม
ครุฑ
กนก

พระพุทธเจ้าปาง
ประทานอภัย
ม้าขี่นาค

เทค
นิค

ไม้ ลายประแจจีน
แกะ

๑.ประจายาม
เครือดอกสับปะรด
๒.รักร้อย (คอกีด)

หนุมาน เมขลา
พระอินทร์
เสมาธรรมจักร
ดอกลอย
เทวดาครึ่งตน
พนมมือ
หน้าบัน
ลาย

ผนัง

ลักษณะ
หูช้าง
นาค (เดิม)

หูช้าง (เดิม)
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กนก
ใบไม้
กนก
กนก

เทค
นิค

ห้องเก็บธรรม
ลายผนัง
เทค
นิค

ลายประตู

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ

๑๓

วัดศรีพันต้น

๒๕

ไม้แกะ

๑๔

วัดหัวข่วง

๒๕

ไม้แกะ

๑๕

วัดหัวเวียงใต้

๑๖

วัดอรัญญาวาส

๒๕

ไม้แกะ

๑๗

วัดดอนไชยพระ
บาท (หลังเดิม)

๒๕

ไม้แกะ

๑๘

วัดดอนไชยพระ
บาท (หลังใหม่)
วัดตาลชุม

๑๙

๒๖

กระจก

๒๖

ปูน

๒๕

ไม้แกะ

๑.ดอกพุดตาน
๒.ดอกสับปะรด
(คอกีด)
เทวดานั่ง พนมมือ
(ท่านั่งคล้ายครุฑ)
๑.พุ่มข้าวบิณฑ์
๒.เทวดาครึ่งตน
พนมมือ
ดอกทรงพุ่มข้าว
บิณฑ์
ดอกไม้

ผักกาด
กนก

ไม้ เทวดายืนถือพระ
แกะ ขรรค์

กนก
กนก
ใบไม้
จริง

วาด เทวดายืน ถือพระ
สี
ขรรค์
นามั
น

เทวดาพนมมือครึ่ง กนก
ตน พุ่มข้าวบิณฑ์
ดอกบัว
ผักกาด
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ตารางแสดงงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดน่าน
ตารางงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดพะเยา
ชื่อวัด
๑
๒

วัดแม่นางเรือ
วัดลี

๓

วัดศรีโคมคา

หอสูง

พ.ศ.ว.
ครึ่ง ครึ่ง
เทค
แรก หลัง
นิค
๒๕ ไม้แกะ
๒๖
ปูน
๒๖

ปูน

หน้าบัน
ลาย
ดอกบัว
เทวดาครึ่งตน
พนมมือ ในดอก
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
หม้อปูรณฆฏะ

ใบไม้

เทค
นิค

ห้องเก็บธรรม
ผนัง
เทค
นิค

ประตู

ผักกาด
กนก
ผักกาด

ไม้ ก้านต่อดอก
แกะ

เทค
นิค

คันทวย
ลักษณะ

๕
๕
๖

วัดภูมินทร์
วัดหลวง
วัดดอนไชย
ป่าแขม

๒๖

ปูน

ธรรมจักร

ปูน

พระพุทธเจ้ายืน
อุ้มบาตร

๒๕
๒๖

กนก
เปลว

ตารางแสดงงานศิลปกรรมประดับหอไตร จังหวัดพะเยา
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ตารางสรุปงานศิลปกรรมประดับหน้าบันหอไตรล้านนา

ประเภท
ธรรมชาติ
สิ่งของ

ลาย
ชม ลพ
เมฆไหล
๒
พาน
๑
เสมาธรรมจักร
๔
๑
หม้อปูรณฆฏะ
ดอกไม้
ดอกพุดตาน
๖
๕
ดอกสับปะรด
๓๙ ๑๙
ดอกบัว
๙
๔
ดอกประจายาม
๑
เครือเถา
๔
๑
บุคคล
พระพุทธเจ้า
๓
เทวดาครึ่งตน
๘
๖
เทวดายืนเต็มองค์
๑
เทวดานั่งเต็มองค์
ยักษ์
๓
สัตว์หิมพานต์ ครุฑ
๒
๑
นาค
๑
หน้าสิงห์
๓
ช้าง
๒
๑
หนุมาน
๑
ตารางสรุปงานศิลปกรรมประดับหน้าบันหอไตรล้านนา

ลป
๑

ชร

๑
๒
๑
๒

๒
๑

พ
๑
๑
๓

๑
๑

๑

๑
๕
๖

น

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑

๑
๑
๒

๒

พย
๑
๑
๑
๑
๑

รวม
๓
๑
๘
๕
๑๕
๖๐
๑๘
๓
๕
๖
๒๕
๙
๑
๓
๔
๑
๔
๓
๕
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ตารางสรุปงานศิลปกรรมประดับฝาผนังหอไตรล้านนา
ประเภท
ราชวัตร

ลาย
ชม ลพ
ดอกประจายาม
๘
๑
พุ่มข้าวบิณฑ์
ดอกไม้
ดอกลอย
๓
บุคคล
พระพุทธประวัติ
๒
ยักษ์
๑
เทวดา
๒
๕
สิ่งของ
หม้อปูรณฆฏะ
สัตว์
ปีเกิด
ตารางสรุปงานศิลปกรรมประดับฝาผนังหอไตรล้านนา

ลป

ชร

พ
๔
๑

น

พย

๓

รวม
๑๓
๑
๓
๕
๑
๑๐

๑

๑

๓

ตารางสรุปงานศิลปกรรมประดับบานประตูหอไตรล้านนา
ประเภท
ดอกไม้
ราชวัตร
บุคคล

ลาย
ดอกพุดตาน
ดอกสับปะรด
ประจายาม

ชม
๑
๑

ลพ

ลป
๑

ชร

๑
๑
๑๖

เทวดา
๗
พระพุทธเจ้า
ยักษ์
๒
พระพิคเฌศ
๑
สิ่งของ
หม้อปูรณฆฏะ
๒
สัตว์
หงส์
๑
หนุมาน
๑
ช้าง
ลวดลาย
ประแจจีน
สานขัด
๑
ขีด
๑
ตารางสรุปงานศิลปกรรมประดับบานประตูหอไตรล้านนา

๑

พ
๑
๓
๑
๑
๒

น

๔

๑
๑
๑

พย

รวม
๓
๑
๔
๒
๒๙
๒
๒
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑
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๔.๑.๑ การอธิบายตารางจาแนกลักษณะศิลปกรรม
๑. ลวดลายศิลปกรรมประดับหอไตรในล้านนา แบ่งได้เป็น
ก. ลายธรรมชาติ ได้แก่ เมฆไหล

ข. ลายสิ่งของ ได้แก่ ลายพาน เสมาธรรมจักร หม้อปูรณฆฏะ

พานรัฐธรรมนูญ
หน้าบันหอไตรวัดขันแก้ว เชียงใหม่

เสมาธรรมจักร
หน้าบันหอไตรวัดบ้านท่อ เชียงใหม่
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ค. ลายดอกไม้ ได้แก่ ดอกพุดตาน ดอกสับปะรด ดอกบัว เป็นต้น

ดอกสับปะรด
หน้าบันหอไตรวัดสันพระเนตร เชียงใหม่

ง. ลายบุคคล ได้แก่ ลายเทวดา พระพุทธเจ้า ยักษ์

เทพพนม
หน้าบันหอไตรวัดป่าสักน้อย เชียงใหม่

ยักษ์
หน้าบันหอไตรวัดช่างฆ้อง เชียงใหม่

จ. ลายสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ครุฑ นาค ช้าง หนุมาน และสัตว์ประจานักษัตรปีเกิด

หนุมาน
หน้าบันหอไตรวัดเมธังกราวาส น่าน

๒. ลวดลายหน้าบันหอไตรล้านนาที่พบมากที่สุด ๓ อันดับ ได้แก่ ลายดอกสับปะรด (๖๐ ลาย) ลาย
เทวดา (๓๑ ลาย) และลายดอกบัว (๑๘ ลาย)
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๓. หน้ าบั น ในจั งหวัดเชีย งใหม่กับ ล าพูน นิยมลายดอกสั บปะรดกับดอกพุดตานมากที่สุ ด ส่ วนใน
จังหวัดแพร่และน่านนิยมหน้าบันลายเทวดาพนมมือ
๔. ลายฝาผนังห้องเก็บธรรม มีลายราชวัตรจานวนมากที่สุด ในเชียงใหม่มี ๘ ลาย ลาพูน ๑ ลาย แพร่
๔ ลาย รวม ๑๓ ลาย โดยลายราชวัตรที่พบมากที่สุด เป็นลายราชวัตรดอกประจายาม ลายฝาผนังหอไตรที่พบ
มากเป็นลาดับที่ ๒ คือลายเทวดา เชียงใหม่มี ๒ ลาย ลาพูนมี ๕ ลาย และแพร่มี ๓ ลาย รวม ๑๐ ลาย ที่
น่าสนใจเป็นการเขียนจิตรกรรมพุทธประวัติประดับผนังหอไตร มี ๕ วัด ในเชียงใหม่มี ๒ วัด ได้แก่ วัดอุปคุต
กับวัดช่างฆ้อง นอกนั้นอยู่ในจังหวัดแพร่ ๓ วัด ได้แก่ วัดชัยมงคล วัดศรีชุม และวัดเขื่อนคาลือ การเขียนพุทธ
ประวัตินี้ยังพบที่ผนังด้านในหอไตร มีเพียงวัดหนองเงือก จังหวัดลาพูน
๕. ลายบานประตูหอไตรล้านนาที่นิยมมากที่สุด คือ ลายเทวดา (๒๙ ลาย) รองลงมาเป็นลายดอกไม้
(๘ ลาย) แบ่งเป็น ลายดอกพุดตาน (๓ ลาย) ลายดอกสับปะรด (๑ ลาย) และลายประจายาม (๔ ลาย) ลาย
บานประตูที่น่าสนใจ คือ ลายประแจจีนของวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ ลายสานขัดของวัดบ้านก้อง จังหวัด
ลาพูน และลายขีดของวัดบ้านหลุก จังหวัดลาพูน
๖. ลายคันทวยล้านนา ได้แก่ลายนาค ลายหงส์ ลายสัตว์หิมพานต์ ที่น่าสนใจ คือ ลายสัตว์หิมพานต์

ลวง วัดไหล่หิน ลาปาง

สิงห์ วัดศรีดอนคา แพร่

๔.๑.๒ การอภิปรายตารางจาแนกลักษณะศิลปกรรม
๔.๑.๒.๑ รูปแบบหน้าบันหอไตรล้านนา มี ๒ ลักษณะใหญ่ คือ

นาค วัดมหาวัน เชียงใหม่
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ก. หน้าบันม้าตั่งไหม
หน้าบันลักษณะนี้จะเป็นช่องตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส วางสลับกัน เรียงถัดลงมาจากส่วนยอด ภายในช่อง
แต่ละช่องมักตกแต่งด้วยดอกลอย กรอบเป็นเครือเถา มักเป็นงานปูนปั้นเสียส่วนมาก เช่น หอไตรวัดพระสิงห์
จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลาพูน วัดศรีดอนคา จังหวัดแพร่ เป็นต้น
ลักษณะโดยทั่วไปของหน้าบันม้าตั่งไหม พบว่าใต้ส่วนสามเหลี่ยมหน้าบันจะเป็นส่วนคอกีด ลักษณะ
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ระหว่างช่วงเสาของหลังคาจั่วในตอนกลางและหลังคาปีกนกด้านข้าง ใต้คอกีดเป็น
โก่งคิ้ว ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า บางครั้งที่ด้านล่ างทาเป็นโค้งหนึ่งวงบ้างสองวงบ้าง เช่นเดียวกับส่วนที่
เรียกว่าสาหร่ายรวงผึ้งในงานสถาปัตยกรรมภาคกลาง ส่วนใต้หลังคาปีกนก ที่เป็นช่องสามเหลี่ยมที่เรียกว่าหน้า
บันอุดปีกนก ก็มักทาเป็นม้าตั่งไหมล้อกับส่วนหน้าบัน ใต้ลงไปก็เป็นคอกีดและโก่งคิ้วเช่นกัน
ข. หน้าบันแบบผนังหุ้มกลอง
เป็นหน้าบันที่ใช้ไม้ตีปิดโครงสร้าง เห็นเป็นจั่วพื้นเดียวกันหมด โดยทั่วไปมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับ
หน้าบันม้าตั่งไหม เช่น หอไตรวัดดงฤๅษี จังหวัดลาพูน ทว่าบางครั้งมีการยืดส่วนคอกีดให้กว้างมาก กลายเป็น
จุดเด่นขององค์ประกอบแทนหน้าบันจั่วตอนกลาง เช่น หอไตรวัดม่วงโตน จังหวัดลาพูน เป็นต้น ลักษณะ
ดังกล่าวนี้ ช่างมักจะปล่อยให้มองเห็นช่องว่างหลังคาจั่วตอนกลางกับหลังคาปีกนกด้านข้าง ที่เรียกว่าคอสอง
บางครั้งก็รวมเอาส่วนคอกีดกับส่วนโก่งคิ้วไว้เป็นผืนใหญ่ผืนเดียวกัน เช่น หน้าบันวัดป่าป๋วย จังหวัดลาพูน
บางครั้งก็รวมเอาส่วนคอกีด โก่งคิ้ว และหน้าบันอุดปีกนกเข้าไว้เป็นผืนเดียวกัน เช่น หน้าบันวัดห้วยกาน
จังหวัดล าพูน บางครั้ งก็ร วมเอาส่ วนโก่งคิ้วเข้ากับหน้าบันอุดปีกนก เช่น หอไตรวัดป่าซาง จังหวัดล าพูน
ลักษณะดังกล่าวนี้ช่างก็มักจะปล่อยให้มองคอสองเช่นกัน
สรุปแล้ว หน้าบันแบบผนังหุ้มกลอง แบ่งได้ตามลักษณะการตกแต่ง ประกอบด้วย
ก. หน้าบัน คอกีด โก่งคิ้ว อุดปีกนก โก่งคิ้วอุดปีกนก
ข. หน้าบัน คอกีดยืดเป็นผืนใหญ่ โก่งคิ้ว อุดปีกนก โก่งคิ้วอุดปีกนก มักมองเห็นคอสอง
ค. หน้าบัน คอกีด+โก่งคิ้ว อุดปีกนก โก่งคิ้วอุดปีกนก
ง. หน้าบัน คอกีด+โก่งคิ้ว+อุดปีกนก+โก่งคิ้วอุดปีกนก
จ. หน้าบัน คอกีด โก่งคิ้ว+อุดปีกนก+โก่งคิ้วอุดปีกนก
ทั้งนี้ ตัวอย่างหน้ าบัน แบบผนั งหุ้มกลองข้างต้น ถูกสร้างในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกัน คือ ช่ว ง พ.ศ.
๒๔๔๐ – ๒๔๙๐ และในพื้นที่เดียวกัน คือ อาเภอบ้านโฮ่ง และป่าซาง ชุมชนในพื้นที่เป็นชาวไทยองเช่นกัน
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หอไตรที่มีอายุเก่าแก่ ได้แก่ หอไตรวัดพระธาตุลาปางหลวง จังหวัดลาปาง ลวดลายไม้แกะสลักที่
ประดับไว้ที่ซุ้มบันแถลง ซึ่งเป็นภาพดาวเพดานนั้น สุรพล ดาริห์กุล เชื่อว่าอาจมีอายุเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่
๒๑ และคงสร้างขึ้นอย่างช้าที่สุดในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ สมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในจังหวัดลาปาง
รูปแบบหอไตรวัดพระสิงห์ที่พบว่าสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๕๘ กับรูปแบบหอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัยใน
พ.ศ. ๒๓๖๐ มีลักษณะใกล้เคียงกัน หน้าบันเป็นแบบม้าตั่งไหมเหมือนกัน

๔.๑.๒.๒ ลวดลายประดับหอไตรล้านนา
ก.. ลวดลายเมฆไหล เป็นลายโบราณล้านนา พบในหอไตรที่มีอายุในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นต้นมา
ได้แก่ หอไตรวัดแสนฝาง (เดิม) (พ.ศ. ๒๔๑๓) วัดเกตการาม (พ.ศ. ๒๔๒๑) จังหวัดเชียงใหม่ ลายเมฆไหลนี้
พบว่าถูกใช้เรื่อยมากระทั่งปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ พบที่หน้าบันหอไตรวัดไหล่หิน (พ.ศ. ๒๔๖๒) จังหวัด
ลาปาง นอกจากนี้ยังพบคันทวนลายเมฆไหลที่วัดฉางข้าวน้อยเหนือ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๖๐) เมื่อเข้าสู่พุทธ
ศตวรรษที่ ๒๖ ก็ไม่พบลายนี้เป็นที่นิยมอีก แม้แต่งานที่สร้างขึ้นใหม่ก็ตาม
ลายเมฆไหลนี้ ล้ านนาได้รับ จากจี น โดยเชื่อว่าหมายถึง ความอุดสมบูรณ์ของธรรมชาติและชีวิต
ลักษณะเป็นลวดลายที่ต่อเนื่องเลื่อนไหลกันไป ไม่ขาดสาย ตัวลายมักแกะให้เว้าลึกเข้าไปมาก ก่อนม้วนหัวตวัด
กลับมาขมวดเป็นปม คล้ายกลุ่มเมฆที่จับตัวม้วนหัวเข้าด้านใน ไหลติดต่อกันไป
ทั้งนี้พบลายเมฆไหลจานวนหนึ่งที่ใช้ตกแต่งหายนต์ แผ่นไม้แกะสลักวางไว้เหนือประตูบ้านหรือประตู
ห้องนอนในบ้านชาวล้านนาอีกด้วย ที่เป็นฉลุลายพบใช้ตกแต่งเครื่องสูงที่วัดนาหวาย อาเภอนาหมื่น จังหวัด
น่าน เป็นต้น (ดูภาพท้ายบทที่ ๔)
ข. ลายหม้อปูรณฆฏะ เป็นลายโบราณของล้านนา ที่มีแหล่งกาเนิดจากประเทศอินเดีย ลักษณะเป็น
รูปหม้อใส่ช่อดอกไม้ที่เลื้อยออกมาทั้งสองข้าง มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและ
การสร้างสรรค์ เกี่ยวเนื่องกับการมีชีวิตที่ร่มเย็น เช่นเดียวกับลายเมฆไหล ล้านนาเรียก “ลายหม้อดอก”
ที่มีอายุเก่าที่สุด เป็นลายหม้อปูรณฆฏะในเหรียญเงินสมัยทวารวดีด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งมีจารึกภาษา
สันสกฤตอักษรปัลลวะว่า “ศรีทวารวดี ศวรปุณยะ” แปลว่า บุญของผู้เป็นเจ้าแห่งทวารวดี ต่อมาพบลายนี้ใน
รอยพระพุทธบาทที่สุโขทัย สมัยพระยาลิไท ราวพุธศตวรรษที่ ๒๐ ในล้านนา พบลายหม้อปูรณฆฏะนี้ประดับที่
วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลาปางหลวง เป็นงานฉลุลาย (ลายคา) มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ลักษณะคล้าย
กับหม้อปูรณฆฏะในศิลปะลังกา ลักษณะเป็นหม้อปากกว้าง มีเถาไม้เลื้อยออกมาจากปากหม้อทั้งสองข้าง มีนก
บินประกอบด้านบน สาหรับลายหม้อปูรณฆฏะในวิหารน้าแต้ม วัดพระธาตุลาปางหลวง มีลายกนกประกอบ
ส่วนลายหม้อปูรณฆฏะที่วิหารวัดปงยางคง จังหวัดลาปาง ในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ มีลักษณะของใบไม้แบบ
ตะวันตกแล้ว ต่อมาเมื่อศิลปะรัตนโกสินทร์แพร่เข้ามาในล้านนาเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ลายหม้อปูรณฆฏะก็มี
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ลักษณะเป็นหม้อทรงสูง มีก้านดอกจานวนมากปักและเลื้อยลงมาด้านข้าง ด้านบนมีภาพหงส์ประกอบ ใบไม้ก็
เป็นลายกนก มีทั้งงานลายคา ปูนปั้น งานสลักไม้ หรืองานประดับกระจก เป็นต้น เช่น งานปูนปั้นประดับที่หอ
ไตรวัดพระสิงห์ งานปั้นรักที่ธรรมมาสน์หลวงในวิหารวัดพระธาตุลาปางหลวง หรืองานเขียนสีประดับฝาผนัง
วิหารวัดเกตการาม เป็นต้น
ในหอไตรล้านนา พบลายหม้อดอกใช้ประดับหน้าบันและบานประตู ในส่วนหน้าบันได้แก่หน้าบันวัด
ในจังหวัดลาปาง ๒ วัด คือ วัดลาปางกลางตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๐๗) วัดพระเจ้าทันใจ (พ.ศ. ๒๔๕๑) จังหวัด
แพร่ ๑ วัด คือ วัดศรีดอนคา (พ.ศ. ๒๕๔๐) และจังหวัดพะเยา ๑ วัด คือ วัดศรีโคมคา (พ.ศ. ๒๕๕๓) และใน
ส่วนบานประตู ได้แก่ วัดเชียงมั่น (พ.ศ. ๒๔๘๓) วัดดอกเอื้อง (พ.ศ. ๒๕๔๐) จังหวัดเชียงใหม่ และวัดเจดีย์
จังหวัดน่าน (พ.ศ. ๒๕๑๐) พบทั้งงานไม้แกะสลัก และงานฉลุลาย
ลายหม้อปูรณฆฏะที่เก่าแก่ที่สุดในหน้าบันหอไตรล้านนา เป็นงานไม้แกะสลักที่หน้าบันหอไตรของวัด
พระเจ้าทันใจ (พ.ศ. ๒๔๕๑) ลักษณะเป็นหม้อทรงสู ง ใส่ดอกพุดตานตอนกลาง ๑ ดอกเป็นดอกประธาน มี
เครื อเถาเลื้ อยออกมาด้า นข้า ง ๒ เครื อ ใบไม้ แ บบใบผั ก กาดผั ก กู ด มี อิ ทธิ พ ลศิ ล ปะพม่ าในล้ า นนาสมั ย
รัตนโกสินทร์ ส่วนงานฉลุลายหม้อปูรณฆฏะที่บานประตูวัดเชียงมั่น (พ.ศ. ๒๔๘๓) เป็นหม้อทรงสูง ใส่ดอกบัว
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ๗ ดอก ๕ ดอกตั้งขึ้น อีก ๒ ดอกห้อยลงด้านข้างหม้อน้า
ลายหม้อปูรณฆฏะที่สร้างใหม่ ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ได้แก่ วัดลาปางกลางตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๐๗)
วัดเจดีย์ (พ.ศ. ๒๕๑๐) วัดศรีดอนคา (พ.ศ. ๒๕๔๐) วัดดอกเอื้อง (พ.ศ. ๒๕๔๐) และวัดศรีโคมคา (พ.ศ.
๒๕๕๓) ทั้งหมดเป็นงานแกะสลักไม้ มีเ พียงหน้าบันหอไตรวัดลาปางกลางตะวันออกเพียงวัดเดียวที่เป็นงาน
ปิดทองลายฉลุ (ลายคา) มีลักษณะเป็นหม้อทรงสูง ใส่ดอกบัว ๗ ดอก ดอกกลางเป็นดอกบาน ดอกอื่นเป็นดอก
ตูม มีเครือเถาใบไม้เลื้อยออกมาทั้งสองข้าง ต่อออกไปจนเต็มพื้นที่หน้าบัน หน้าบันวัดศรีโคมคา ซึ่งเป็นงานที่
ทาขึ้นใหม่ทั้งหมด ลายหม้อปูรณฆฏะยิ่งเต็มไปด้วยเครือเถาที่เลื้อยออกมาจากหม้อทรงสูงในตอนกลาง ทาให้
มองดูคล้ายตัวหม้อน้าเป็นลายประกอบ
ทั้งนี้ คติการสร้างลวดลายหม้อปูร ณฆฏะประดับศาสนสถานในล้ านนานั้น อาจหมายถึงการถวาย
ดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาอย่างที่มีประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมากระทั่งทุกวันนี้ แม้จะเบาบางลงไปในพื้นที่เมือง
แต่ยังเข้มข้นอยู่ในพื้นที่ชนบท ทั้งเป็นวิถีปฏิบัติที่เห็นได้ในชีวิตประจาวันของชาวไทใหญ่ในประเทศไทยและ
ชาวพม่าในประเทศพม่า (ดูภาพท้ายบทที่ ๔)
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ค. ลวดลายประเภทลายดอกไม้
ดอกสับปะรด
เป็นลายล้านนาที่รับอิทธิพลศิลปกรรมพม่า โดยเขียนผลสับปะรดเป็นรูปวงรีหรือวงกลมหรือหยดน้า
มียอดทรงพุ่มคล้ายดอกบั วตูม ที่ขีดผลเป็นตารางแทนตาสับประรด โคนทาเป็นกาบปลายแหลมหุ้มผลไว้
จานวน ๖ – ๘ ใบ สอดขึ้นทั้งสองข้าง ด้านบนมีใบแผ่ออกไปจากกลางผล คล้ายผลสับปะรดจริง บางครั้งก็
มองดูคล้ายดอกพุดตานดอกตูมเช่นกัน ต่างกันที่ดอกพุดตานดอกตูมไม่มีผลที่ขีดเป็นตาราง
นักวิชาการพบตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วยลายสับปะรดในประเทศจีน มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เป็น
ลวดลายประดับหลุมศพ Yang Zhiyi ทว่าชาวล้านนานั้น คงรับลวดลายนี้ต่อมาจากช่างชาวไทใหญ่หรือพม่า
อีกครั้งหนึ่ง หอไตรที่สร้างโดยช่างไทใหญ่ในเชียงใหม่ เช่น วัดอู่ทรายคา วัดหมื่นล้าน วัดศรีบุญเรือง วัดสันป่า
เลียง มักเลือกลายสับปะรดในการตกแต่งหน้าบัน บานประตู และอื่น ๆ
ทัง้ นี้เมื่อผู้วิจัยสอบถามชาวไทใหญ่ที่เข้ามาอาศัยในอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (สัมภาษณ์ ๒๕
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ถึงความหมายของการใช้ลวดลายสับปะรดประดับอาคารสถาน ได้ความว่า ตาสับปะรด
ที่มีจานวนมากเหมือนดวงตาเทวดาที่ใช้ในการมองรอบทิศ เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องศาสนสถานนั้น ๆ
ด้วยเหตุนี้ ลายดอกสับปะรดที่ประดับหน้าบันหอไตร น่าจะมีความหมายเช่นเดียวกัน คือ เป็นสิ่งที่ช่วยปกป้อง
หอไตร เป็นความหมายเดียวกับการใช้ลายเทวดาประดับหน้าบันหอไตร
ในจังหวัดเชียงใหม่ พบหน้าบันที่มีลายดอกสับปะรดทั้งหมดจานวน ๓๗ หลัง รองลงมาเป็นหอไตร
จังหวัดลาพูน มี ๑๙ หลัง และหอไตรจังหวัดลาปางและน่าน อย่างละ ๑ หลัง ส่วนใหญ่เป็นงานไม้แกะสลักใน
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ กับงานปูนปั้นที่ปั้นขึ้นใหม่ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ มีงานฉลุสังกะสีเพียงแห่งเดียว คือ หน้า
บันหอไตรวัดสันโค้ง จังหวัดเชียงใหม่
ลายดอกสับปะรดที่พบในหอไตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดสันโค้ง (พ.ศ. ๒๔๕๑ – ๒๕๐๘) วัดสัน
กาแพง (พ.ศ. ๒๔๕๕) วัดต้นยางหลวง (พ.ศ. ๒๔๕๗) วัดสันพระเนตร (พ.ศ. ๒๔๖๐) วัดสันโป่ง (พ.ศ. ๒๔๖๒)
วัดมหาวัน (พ.ศ. ๒๔๖..) วัดเมืองวะ (พ.ศ. ๒๔๗๑) วัดฟ่อนสร้อย (พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๗) วัดสันป่าเลียง
(พ.ศ. ๒๔๗๑) วัดป่าบงหลวง (พ.ศ. ๒๔๗..) วัดหมื่นล้าน (พ.ศ. ๒๔๗๕) วัดน้าจา (พ.ศ. ๒๔๘๑) วัดหมื่นสาร
(เดิม) (พ.ศ. ๒๔๘๑) วัดจาลอง (พ.ศ.๒๔๘๔) วัดป่าพร้าวใน (พ.ศ. ๒๔๘๕) วัดแสนฝาง (ใหม่) (พ.ศ.๒๔๘๙) วัด
ศรีบุญเรือง (พ.ศ. ๒๔๘..) วัดเทพาราม (พ.ศ. ๒๔๘..) วัดบวกครกใต้ (พ.ศ. ๒๔๙๕) วัดป่าพร้าวนอก (พ.ศ.
๒๕๒๑) วัดทรายมูล (พ.ศ.๒๕๓๕) วัดสันคือ (พ.ศ. ๒๕๕๑) และวัดเวฬุวัน (พ.ศ.๒๕๕๔) เป็นต้น
จังหวัดลาพูน ได้แก่ วัดบ้านก้อง (พ.ศ. ๒๔๐๐-๒๔๑..) วัดป่าป๋วย (พ.ศ. ๒๔๔๕) วัดมะเขือแจ้ (พ.ศ.
๒๔๕๗) วัดสันมะโก (พ.ศ. ๒๔๖๗) วัดสวนดอก (พ.ศ. ๒๕๗๐) วัดอรุณวิทยาวาส (พ.ศ. ๒๔๗๖) วัดม่วงโตน
(พ.ศ. ๒๔๗๘) วัดช้างสี (พ.ศ. ๒๔๘๐) วัดหนองหอย (พ.ศ. ๒๔๘๐) วัดฉางข้าวน้อยเหนือ (เดิม) (พ.ศ. ๒๔๘๒)
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วัดบ้านหลุก (พ.ศ. ๒๔๘๙) วัดป่าซางงาม (พ.ศ. ๒๔๙๐) วัดวังผาง (พ.ศ. ๒๔๙๒) และวัดเวียงหนองล่อง (พ.ศ.
๒๔๙๔) เป็นต้น
จังหวัดน่าน ได้แก่ วัดศรีพันต้น (พ.ศ. ๒๕๔๖) จังหวัดลาปาง ได้แก่ วัดศรีบุญโยง (พ.ศ. ๒๔๕๑)
รูปแบบดอกสับปะรดที่เก่าที่สุดบนหน้าบันหอไตรล้านนา คือ หอไตรวัดบ้านก้อง ในต้นพุทธศตวรรษที่
๒๕ ลักษณะดอกทรงพุ่ม ท้ายม้วนเข้าขดเป็นวงกลมชนกัน ๒ วงมีก้านดอกคั่น ด้านในทาเป็น กลีบดอก ในสุด
เป็นลายตาสับปะรด ดอกสับปะรดที่หน้าบันวัดป่าป๋วย (พ.ศ. ๒๔๔๕) ก็มีอายุในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เช่นกัน
ลักษณะต่างออกไปจากดอกสับปะรดที่วัดบ้านก้อง เน้นกาบดอกและใบรองกลีบดอกที่ใหญ่มาก ลูกสับปะรดที่
มองเห็นเพียงเล็กน้อยซ่อนในกาบดอกที่หุ้มขึ้นจากโคน กาบและใบเป็นแบบธรรมชาติ
ลักษณะลวดลายดอกสับปะรด ที่พบบนหน้าบันหอไตรแบ่งได้เป็น
๑. มองเห็นกาบชัดเจน โดยกาบชั้นในโค้งเข้าเพื่อหุ้มลูกสับปะรด ส่วนกาบชั้นนอกบานออกเหนือลูก
สับปะรด กลีบและใบด้านล่างทาขนาดเล็ก ต่อเถาออกมาในตอนกลางด้านบนและด้านล่าง อย่างละ ๒ เถา ที่
เป็นทรงกลมก็มีลายสับปะรดหอไตรวัดเทพาราม ที่เป็นทรงรีก็มีลายสับปะรดหอไตรวัดหมื่นสาร (เดิม) วัดช้าง
สี วัดสันกาแพง วัดบ้านหลุก วัดม่วงโตน เป็นต้น
๒. ใบหุ้ม โดยใบบานออกมากเกือบเป็นเส้นตรง ไม่มีกาบ ลูกสับปะรดตั้งอยู่ในตอนกลางของใบที่แผ่
ออกมาด้านข้าง เช่น วัดศรีบุญเรือง กับวัดเวียงหนองล่อง
๓. กาบหุ้มแต่มองเห็นลูกสับปะรดโผล่ออกมาจากกาบที่ม้วนเข้าไปหุ้มไว้ มีทั้งทรงกลม เช่น วัดทราย
มูล วัดฟ่อนสร้อย วัดเมืองวะ และวัดต้นยางหลวง เป็นต้น ที่เป็นทรงรี มีวัดหนองหอย วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
วัดสันป่าเลียง วัดหมื่นล้าน วัดสันโป่ง วัดเวฬุวัน วัดจาลอง และวัดน้าจา เป็นต้น
ส่วนรูปแบบพิเศษ พบที่วัดสันมะโก ที่ทาเป็นรูปทรงประจายาม ด้านในขีดตาสับปะรด หรือวัดศรีพัน
ต้นที่ทาเป็นลูกสับปะรดในธรรมชาติเลย
นอกจากที่หน้าบันแล้วยังพบลายดอกสับปะรดใช้ประดับที่บานประตูอีกด้วย พบเพียงวัดเดี ยวคือวัดอู่
ทรายคา ทาเป็นลายเครือที่มีดอกสับปะรดเป็นใจกลาง เครือประกอบด้วยใบผักกาดผักกูด ม้วนทับกันอยู่ใน
กรอบสี่เหลี่ยมลูกฟักของบานประตู เป็นงานตามอย่างศิลปะพม่า
ลายสับปะรดนี้ไม่ปรากฏในงานล้านนาโบราณ ไม่ปรากฏทั้งในงานปูนปั้นที่เจติยวิหารวัดเจ็ดยอด และ
ศาสนาสถานในวัดพระธาตุลาปางหลวง คงเป็นลายที่ประดิษฐ์ขึ้นจากลายพม่า เพราะเป็นที่นิยมประดับกัน
ตามศาสนสถานของพม่าในล้านนา ในลวดลายของศิลปะรัตนโกสินทร์ก็ไม่ปรากฏเช่นกัน (ดูภาพท้ายบทที่ ๔)
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ลายดอกบัว
ลายดอกบัวใช้หมายถึงการกาเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นดอกไม้ทิพย์อมฤตสยะบุษปานี ปรากฏเป็นหนึ่งใน
ลวดลายประดับ รอยพระพุทธบาท บางครั้ งใช้แสดงความหมายของสวรรค์ ล้ านนาคงรับการตกแต่งด้ว ย
ลวดลายดอกบัวมาจากจีน ซึ่งจีนถือว่าเป็นดอกไม้ชั้นสูงและดอกไม้มงคลประจาฤดูร้อน พบว่าใช้ในงานประดับ
เครื่องถ้วยจีนจานวนมาก
ลวดลายดอกบัวนี้ปรากฏในล้านนามาอย่างช้าในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นงานปูนปั้นที่เจติยวิหารวัด
เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ แต่ที่จังหวัดสุ โขทัย พบมาก่อนแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในงานแผ่ นจารึก
ลายเส้นวัดศรีชุม ลายดอกบัวที่ประดับในวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลาปางหลวง ก็มีอายุในพุทธศตวรรษที่
๒๑ เช่นกัน
ทั้งนี้พบว่ามีการใช้เป็นลวดลายดอกบัวประดับหน้าบันหอไตร ๑๘ หลัง ในจังหวัดเชียงใหม่ พบที่หน้า
บันหอไตรวัดกู่คา (พ.ศ. ๒๕๕๗) วัดต้นผึ้ง (พ.ศ. ๒๔๖๐) วัดต้นเหียว (พ.ศ. ๒๔๕๖) วัดท่าโป่ง (พ.ศ. ๒๔๗๐)
วัดบ้านมอญ (พ.ศ. ๒๔๑๐) วัดหลวงขุนวิน (พ.ศ. ๒๕๐๐) วัดเมืองเล็น (พ.ศ. ๒๔๑๑) เป็นต้น
จังหวัดพะเยามีวัดแม่นาเรือ (พ.ศ. ๒๔๙๔) จังหวัดแพร่มีวัดพระบาทมิ่งเมือง (พ.ศ. ๒๔๙๒) วัดพระ
หลวง (พ.ศ. ๒๔๖๐) และจังหวัดลาพูน มีวัดฉางข้าวน้อยใต้ (พ.ศ. ๒๔๙๘) วัดน้าดิบ (พ.ศ. ๒๔๓๕) วัดแม่แรง
(พ.ศ. ๒๔๘๐)
ลักษณะลายดอกบัว ที่พบในหอไตรล้านนาได้ดังนี้
๑. ทรงกลมรี มีกลีบโดยรอบ ด้านในขีดเป็นตารางแทนเกสรบัว บนดอกมีช่อชูขึ้นไป มี ๕ กลีบ ได้แก่
วัดต้นเหียว เป็นต้น
๒. ทรงกลมคล้ายดอกบัวจริง ได้แก่ วัดบ้านมอญ วัดเมืองเล็น วัดครึ่งใต้ วัดตาลชุม วัดพระบาทมิ่ง
เมือง และวัดฉางข้าวน้อยใต้ เป็นต้น
๓. ทรงถ้วยปลายงอนลง มีทั้งกลีบด้านนอกและด้านใน ได้แก่ วัดน้าดิบ วัดแม่แรง วัดท่าโป่ง เป็นต้น
๔. ลักษณะทรงพุ่ม มีกลีบรอบ ได้แก่ วัดหลวงขุนวิน วัดกู่คา วัดแม่นาเรือ และวัดพระหลวง เป็นต้น
๕. ลักษณะทรงพุ่ม ทว่ามีกลีบด้านนอกซ้อนกันมากหลายชั้น โดยชั้นนอกสุดปลายงอนขึ้ น ได้แก่ วัด
ต้นผึ้ง เป็นต้น
แม้ลายดอกบั วจะเป็นลายโบราณล้านนา ทว่าภายหลั งเมื่อลายดอกสับปะรดตามแบบศิล ปะพม่า
ได้รับความนิยมมากกว่า ทาให้การตกแต่งด้วยลายดอกบัวล้านนาลดน้อยลง นอกจากนั้นราวพุทธศตวรรษที่
๒๖ ยังปรากฏมีการนาลายดอกบัวทรงพุ่มแบบศิลปะรัตนโกสินทร์เข้ามาใช้ในล้านนาด้วย (ดูภาพท้ายบทที่ ๔)
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ลายดอกพุดตาน
ลายดอกพุดตานนั้น ชาวจีนใช้เป็นภาพตกแต่งศิลปวัตถุมาก่อน เพราะเป็นดอกไม้มงคล เรียก ดอก
ฝูหยง หมายถึงความมั่งคั่ง ร่ารวย มียศศักดิ์ เพราะคาว่า ฝู เป็นการพ้องเสียงกับคาว่าฝู้ (ฮก) แปลว่าวาสนา
และคาว่า หยง เป็นการพ้องเสียงกับคาว่า หยงหวา ซึ่งแปลว่าพร้อมไปด้วยยศศักดิ์ ไทยเรียกดอกพุดตานบ้าง
ดอกโบตั๋นบ้าง ใช้เป็นดอกไม้มงคลเช่นกัน
ทั้งนี้พบการตกแต่งลายดอกพุดตานบนเครื่องถ้วยจีนซึ่งพบในประเทศไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๘
พบทั้งในจังหวัดสุโขทัย และในล้านนา เช่น โถลายครามที่ขุดพบในกรุวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย เป็น
เครื่องถ้วยจีนที่ผลิตจากมณฑลเกียงซี ในราชวงศ์หยวน ราว พ.ศ. ๑๗๘๐-๑๕๖๘ หม้อน้าลายครามพร้อมฝา
พบที่เวียงท่ากาน อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครื่องถ้วยจากมณฑลเกียงซี ราชวงศ์หยวนเช่นกัน
หรือโถฝาลายเขียนสี พบที่กรุวัดเจดีย์สูง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเครื่องถ้วยจีนจากมณฑลเกียงซี
สมัยราชวงศ์หมิงตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น
สาหรับชาวล้านนาเอง คงรับเอาลายดอกพุดตานจากจีน มาใช้ตกแต่งศาสนสถานอย่างช้าที่สุดก็ใน
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ เช่นที่พบในภาพจิตรกรรมวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งใช้เป็นงานปูนปั้นประดับเจติย
วิหารที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
โดยธรรมชาตินั้น ดอกพุดตานมีลักษณะคล้ายดอกชบาซ้อน ใบมีลักษณะคล้ายใบฝ้าย ขอบใบหยัก ทั้ง
ดอกและใบมีขนาดใหญ่ บานในตอนเช้า เมื่อแรกบานจะมีสีขาว เมื่อสายจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู และเป็นสีชมพู
เข้มในตอนบ่าย เมื่อชาวล้านนาเขียนดอกพุดตานก็เขียนดอกให้โต กลีบดอกกลมปลายกลีบหยักโค้ง เขียนเส้น
แรที่กลีบด้านใน ใบวงโค้งปลายแหลม มี ๓ หยัก เขียนดอกทับใบและใบทับก้าน บางภาพกลีบดอกยืดเป็นรูป
วงรีก็มี พบทั้งดอกตูมและดอกบาน และพบทั้งเป็นลายแกะไม้ ปูนปั้น ลายคา และลายกระจกฝังในปูน
สาหรับงานแกะสลักไม้ลายดอกพุดตานบนหน้าบันหอไตรในจังหวัดเชียงใหม่ เช่นที่ วัดกอสะเลียม
(พ.ศ. ๒๔๕๖) วัดทรายมูลเมือง (พ.ศ. ๒๔๘๐) วัดขุนคงหลวง (พ.ศ. ๒๔๘๔) วัดดอกแดง (พ.ศ. ๒๔๘..) วัดหัว
ฝาย (พ.ศ. ๒๕๒๗) และวัดหนองแฝก (พ.ศ. ๒๕๔๐)
จังหวัดน่าน วัดตาลชุม (พ.ศ. ๒๔๑๘) วัดศรีพันต้น (พ.ศ. ๒๔๗๘) จังหวัดแพร่ วัดเมธังกราวาส (พ.ศ.
๒๔๖๘) และจังหวัดลาพูน วัดประตูป่า (พ.ศ. ๒๔๓๗) วัดล่ามช้าง (พ.ศ. ๒๔๕๘) และวัดหนองช้างคืน (พ.ศ.
๒๔๗๔) เป็นต้น
บานประตูที่วัดศรีบุญโยง ก็เป็นงานไม้แกะลวดลายดอกพุดตานทาขึ้นใหม่ เป็นรูปดอกพุดตานเรียง
ซ้อนกันขึ้นไปทั้งดอกตูมและดอกบาน
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ลายดอกพุดตานที่เป็นงานฉลุลาย ได้แก่ วัดป่าแดด (พ.ศ. ๒๔๘๐) จังหวัดเชียงใหม่ และวัดศรีชุม
(พ.ศ. ๒๔๘๐) จังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังพบลายดอกพุดตานที่เป็นลายฉลุ (ลายคา) บนบานประตูหอไตรวัด
เกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นลวดลายดอกพุดตานก้านต่อดอกขึ้นไปในแกนกลางของบานประตู แต่ละดอก
ในตอนกลางแยกก้านออกไปเป็นดอกใหม่ทั้ง ๒ ด้าน ด้านละ ๑ ดอก งานชิ้นนี้น่าจะเป็นงานที่ซ่อมขึ้นใน
ภายหลังพร้อมผนังหอไตรที่เป็นลวดลายราชวัตรอย่างลายในศิลปะรัตนโกสินทร์
ลายดอกพุดตานที่เป็นงานกระจก มีหอไตรวัดสิริมังคลาราม (๒๕...) วัดพระเจ้าเม็งราย (๒๕๒๓)
วัดอัมพาราม (พ.ศ. ๒๕๕๖) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
ลักษณะลายดอกพุดตาน ที่พบในหอไตรล้านนา จะได้ดังนี้
๑. มีกลีบดอกซ้อนกันมาก ใบมีลักษณะตามธรรมชาติ เช่น วัดทรายมูลเมือง วัดล่ามช้าง เป็นต้น
๒. กลีบดอกซ้อนกัน ใบแบบใบผักกาดม้วนปลายแบบผักกูด เช่น วัดขุนคงหลวง วัดหัวฝาย วัดหนอง
ช้างคืน วัดศรีพันต้น เป็นต้น
๓. กลีบดอกซ้อนกัน ใบรอบดอกเป็นใบธรรมชาติมี ๔ ใบ อยู่ ๔ ทิศ เช่น วัดเมธั งกราวาส และวัด
หนองแฝก เป็นต้น
ลายดอกพุดตานนี้แม้เป็นลายโบราณล้านนา แต่ต่อมาก็ค่อยๆ เลือนไปจากงานไม้แกะสลักประดับ
หน้าบันล้านนา โดยมีการใช้ดอกสับปะรดเข้ามาแทนที่ (ดูภาพท้ายบทที่ ๔)

ง. ลวดลายบุคคล
เทวดา
นิยมเขียนกันมาในล้านนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ เช่น บนแผงไม้หลังพระประธานในวิหารพระพุทธ
วัดพระธาตุลาปางหลวง ซึ่งเป็นงานฉลุลาย เป็นภาพเทวดานั่งชันเข่ า พนมมือพร้อมถือช่อดอกไม้ที่เป็นลาย
เครือเถา หรืองานปูนปั้นเทวดาประดับเจติยวิหารที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่
๒๑ เช่นกัน รับอิทธิพลจากศิลปะลังกา สุโขทัย และอยุธยา
หน้าบันหอไตรที่ประดับรูปเทวดานี้ พบมากเป็นลาดับที่ ๒ รองลงมาจากลายดอกสับปะรด มีทั้งที่เป็น
เทวดาครึ่งองค์ (๒๕ หลัง) เทวดายืนเต็มองค์ (๙ หลัง) เทวดานั่ง (๑ หลัง) ทั้งหมดแสดงท่าพนมมือ บ้างก็ถือ
พระขรรค์ บ้างก็ถือช่อดอกไม้ มีทั้งที่เป็นงานไม้แกะสลัก งานปูนปั้น และงานประดับกระจก ที่มีอายุเก่าสุดใน
กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ พบมากในพื้นที่จังหวัดแพร่และน่าน
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สาหรับลวดลายเทวดานั่งพนมมือ พบเพียงแห่งเดียวที่จังหวัดน่าน ได้แก่ วัดหัวข่วง (พ.ศ. ๒๔๗๓)
ลักษณะท่านั่งคล้ายกับท่านั่งของครุฑ เทวดาสวมชฎาสูง ประดับอินทรธนู สวมพาหุรัด แถบผ้าหน้านางที่ตกลง
มาทาเป็นริ้วๆ
ลวดลายเทวดายืนพนมมือ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดมหาวัน (พ.ศ. ๒๔๖...) วัดหนองโค้ง (พ.ศ.
๒๕๔๓) จังหวัดเชียงราย เช่น วัดกาสา (พ.ศ. ๒๕๔๕) จังหวัดแพร่ ได้แก่ วัดพงษฺสุนันท์ (พ.ศ. ๒๔๗๕) วัดพระ
นอน (พ.ศ. ๒๔๗๐) วัดศรีบุญเรือง (พ.ศ. ๒๔๗๗) วัดเหมืองหม้อ (พ.ศ. ๒๔๗๗) จังหวัดลาปาง ได้แก่ วัดบ้าน
เอื้อม (พ.ศ. ๒๔๖๓) จังหวัดลาพูน ได้แก่ วัดดงฤๅษี (พ.ศ. ๒๔๔๗) เป็นต้น
ลวดลายเทวดาที่เก่าที่สุดซึ่งยังมีความเป็นพื้นเมืองอยู่มาก คือ ที่วัดดงฤๅษี จังหวัดลาพูน เป็นภาพ
เทวดายืนพนมมือ สวมชฎา กรรเจียก ประดับอินธนู ผ้านุ่งแกะเป็นใบไม้ขนาดใหญ่ ๒ ใบ แผ่ออกไปด้านข้าง
และงอนขึ้นด้านบน คล้ายกับใบไม้ที่รองรับภาพเทวดานั่ง เครือเถาทอดออกมาจากใบไม้สอดในวงพระกร ก่อน
แผ่เครืออออกไปด้านบน สวมพระบาทปลายงอน
ลวดลายเทวดาที่สะท้อนอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดี คือ เทวดาที่วัดมหาวัน เป็นเทวดา
ยืนถือพระขรรค์ ในลักษณะเท้าสะเอว สวมชฎาทรงสูง ประดับกรรเจียก สวมกรองศอ สายธุรา ผ้านุ่ง ยาวเลย
พระชงฆ์เล็กน้อย มีวงโค้งเป็นรูปคล้ายดอกพุดตานซ้อน ๒ ชั้น ตามจานวนชายผ้านุ่งที่แผ่ออกมาทั้งสองข้าง
ลักษณะเป็นลายกนก สวมทองพระบาท และสวมพระบาทปลายงอน
ลวดลายเทวดายืนในกลุ่มเมืองแพร่พบมากที่สุด ได้แก่ วัดพงษ์สุนันท์ (พ.ศ. ๒๔๗๕) วัดพระนอน (พ.ศ.
๒๔๗๐) วัดศรีบุญเรือง (พ.ศ. ๒๔๗๗) และ วัดเหมืองหม้อ (พ.ศ. ๒๔๗๗) นอกจากนี้ยังพบที่หน้าบันวิหารวัด
หลวง หน้าบันอุโบสถวิหารวัดพระธาตุช่อแฮด้วย ทั้งหมดเป็นงานในระยะเวลาใกล้เคียงกันที่ยังคงสะท้อน
ความเป็นพื้นเมืองได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ใบหน้ารูปวงรี เกล้ามวยผมเป็นชั้นสูงขึ้นไป สวมชฎาที่ยอดมวยผม
ประดับกรรเจียก อินทรธนู สายธุรา ผ้านุ่งยาวมีชายไหวชายแครง มีเพียงเทวดาที่วัดเหมืองหม้อได้ยกพระกร
ขวาขึ้นเสมออก ส่วนพระกรซ้ายทิ้งลงขนานไปกับพระวรกาย และมีเพีย งเทวดาที่วัดพงษสุนันท์ที่ยืนบนครุฑ
ซึ่งอาจหมายถึงพระนารายณ์ก็ได้
เทวดาพนมมือครึ่งตนประดับหอไตรในจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดน้าโจ้ (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๕๐๑) วัดป่าตึง
(พ.ศ. ๒๕๐๙) วัดป่าสักน้อย (พ.ศ. ๒๕๐๙) วัดพวกแต้ม (พ.ศ. ๒๔๘..) วัดฟ้าฮ่าม (พ.ศ. ๒๕๒๙) วัดเมธัง (พ.ศ.
๒๕๑๕) วัดเมืองกาย (พ.ศ. ๒๕๑๘) วัดสันดอนรอม (พ.ศ. ๒๕๔๖) และวัดหมื่นสาร (ใหม่) (พ.ศ. ๒๕๒๕) ใน
จังหวัดแพร่ มีวัดพระเกิด (พ.ศ. ๒๔๗๖) วัดเขื่อนคาลือ (พ.ศ. ๒๔๘๙) วัดชัยมงคล (พ.ศ. ๒๔๖๘) วัดสูงเม่น
(เดิม) (พ.ศ. ๒๔๕๐) และวัดร้องธาร-ท่าลี่ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เป็นต้น
ภาพเทวดาพนมมือครึ่งตนนี้มีความเกี่ยวข้องกับลายพุ่มข้าวบิณฑ์เทพพนม อันเป็นลายไทยที่พระเทวา
นิมิตรเขียนในสมุดตาราลายไทย ช่วงหลัง พ.ศ. ๒๔๘๐ นอกจากจะพบว่าเป็นลวดลายประดับหน้าบันหอไตร
แล้วยังพบการประดับลวดลายนี้ที่หน้าบันอุโบสถวิหารวัดต้นธง วัดเสด็จ วัดเชตะวัน วัดน้าชาชลประทาน
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รังสรรค์ เป็นต้น ทั้งหมดเป็นงานฝีมือช่างพื้นถิ่นที่สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นต้นมา โดยจัดภาพเทวดานี้
ไว้ในตาแหน่งกลางจั่ว และลายเครือเถามักเป็นลายกนกที่ได้รั บอิทธิพลจากรัตนโกสินทร์เช่นกัน ทั้งนี้มีเพียง
หน้าบันหอไตรวัดชัยมงคลเพียงวัดเดียว ที่ไม่ได้จัดภาพเทวดาไว้ในตาแหน่งกลางจั่ว แต่ให้กระจายไปตามเครือ
เถาที่เลื้อยเต็มหน้าบัน
ส่วนภาพเทวดาที่แกะสลักบนบานประตูศาสนสถานในล้านนา มีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็น
เทวดายืนบนดอกบัว หันหน้าเข้าหากัน พนมมือกระทาอัญชลีพร้อมช่อดอกไม้ เป็นต้น และไม่พบลักษณะ
เทวดาแบบล้านนาเลย มีทั้งที่แสดงทวงท่าพนมมือและถือพระขรรค์ มีจานวน ๙ หลังด้วยกัน ที่วัดป่าพร้าว
นอก วัดฟ้าฮ่าม วัดหางดง วัดหัวข่วง วัดช้างค้า วัดกาสา วัดช้างรอง และวัดพระธาตุหริภุญชัย
นอกจากการแกะสลักไม้แล้ว ยังมีงานฉลุลายและการขูดขีดเป็นภาพเทวดาอีก ๑๕ หลัง ในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่ วัดชัยศรีภูมิ วัดน้าโจ้ วัดป่าแดด วัดฟ่อนสร้อย วัดเมืองเล็น วัดศรีสุพรรณ วัดแสนฝาง วัดหมื่น
ล้าน วัดอุปคุต จังหวัดลาพูน มีวัดประตูป่า วัดสันดอนรอม วัดห้วยกาน และวัดเหล่ายาว เป็นต้น
รูปแบบที่ต่างออกไป เป็นลวดลายเทวดาที่วัดสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการใช้เทคนิคการปิด
ทองลายรดน้า ลักษณะเป็นเทวดายืน หันด้านข้าง ยกพระกรขวาขึ้นเสมอไหล่ และสูบบุหรี่ เป็นงานศิลปกรรม
ในศิลปะพม่า เช่นเดียวกับเทคนิคปิดทองลายรดน้าที่ประตูวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ลายรดน้าที่ประตูวัด
พวกแต้ม จังหวัดเชียงใหม่ และผนังห้องเก็บธรรมที่วัดหลวง จังหวัดแพร่
นอกจากนี้ยังมีการประดับลวดลายเทวดาในลักษณะภาพวาดบนบานประตูอีก มี ๒ หลัง ได้แก่ หอ
ไตรวัดดอนไชยพระบาท และวัดนาปัง จังหวัดน่าน เป็นต้น ทั้งสองเป็นงานฝีมือช่างพื้นถิ่น
สาหรั บ ฝาผนั งหอไตรที่ตกแต่งด้วยลวดลายเทวดา มีงานฉลุ ล ายเป็นจานวนมาก ได้แก่ วัดน้าโจ้
จังหวัดเชียงใหม่ วัดทุ่งโฮ้งเหนือ จังหวัดลาปาง วัดเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ วัดประตูป่า วัดป่าเหียง และวัด
ห้วยกาน จังหวัดลาพูน
ที่เป็นงานปูนปั้น ได้แก่ วัดน้าดิบ กับวัดป่าสีเสียด จังหวัดลาพูน งานปูนปั้นทั้งสองนี้ สะท้อนความ
เป็นพื้นถิ่นของชาวไทยองในจังหวัดลาพูนได้เป็นอย่างดี (ดูภาพท้ายบทที่ ๔)

ชาดก พุทธประวัติ พระพุทธเจ้า
งานที่โดดเด่นเป็นการเล่าเรื่องพุทธประวัติ ด้วยเทคนิคจิตรกรรมบนฝาผนังภายนอก ได้แก่ หอไตรวัด
ช่างฆ้อง วัดอุปคุต จังหวัดเชียงใหม่ วัดเขื่อนคาลือ วัดชัยมงคล จังหวัดแพร่ ทั้งหมดเป็นงานเขียนที่สะท้อน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ ยกเว้นจิตรกรรมฝาผนังภายในที่วัดหนองเงือกที่สะท้อนงานศิลปะพม่า
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ภาพจิตรกรรมสีฝุ่นที่วัดช่างฆ้อง จังหวัดเชียงใหม่ แสดงฝีมือช่างพื้นถิ่น ตัวภาพและองค์ประกอบไม่
ประณีตมากนัก ปล่อยให้ฉากหลังที่เป็นธรรมชาติป่าเขาดูเด่น สีที่ใช้มีเพียงทั้งสีคราม ขาว เทา และดา โดยใช้
เทคนิคการตัดเส้นรอบตัวภาพทาให้ภาพดูโดดเด่น ส่ วนจิตรกรรมสีน้ามันที่วัดอุปคุต จังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้
แสดงความเป็นพื้นถิ่นมากยิ่งกว่า
จิตรกรรมในกลุ่มจังหวัดแพร่ ได้แก่ วัดเขื่อนคาลือ กับวัดชัยมงคล เป็นจิตกรรมสีฝุ่น ที่ลบเลือนไปมาก
แล้ว แม้จะเป็นฝีมือช่างท้องถิ่น แต่ก็แสดงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ในส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรม มีการใช้สี
ฟ้าและสีเหลือง สาหรับจิตรกรรมของวัดชัยมงคลเป็นภาพพุทธประวัติและชาดกพระเจ้าสิบชาติ
จิตรกรรมที่วัดหนองเงือก จังหวัดลาพูน เป็นเพียงแห่งเดียว ที่สะท้อนภาพอย่างศิลปะพม่า วาดใน
พ.ศ. ๒๔๖๐ สมัยครูบาญาณะเป็นเจ้าอาวาสวัด (พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๙๐) โดยช่างไทใหญ่ ด้านทิศตะวันออก
เป็นภาพซุ้ม ด้านนี้เมื่อก่อนคงประดิษฐานพระประธาน ด้านทิศใต้เป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระมารดา
บนสวรรค์ เสด็จโปรดชาวเมืองสาวัตถี และเสด็จโปรดพญานาค ด้านทิศตะวันตกเป็นภาพพรหมจักรชาดก
หรือเจ้าลังกาสิบหัวของล้านนา หรือรามเกียรติ์ของภาคกลาง
เป็นจิตรกรรมที่ใช้สีสันสดใสเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โครงสีที่นิยมใช้เป็นหลัก คือ สีแดงกับสีคราม
หรื อ สี เ ขี ย วกั บ สี เ หลื อ ง การเขีย นภาพบุ ค คล ทั้ งพระพุ ท ธเจ้ า กษัต ริ ย์ หรือ ตั ว เอกของเรื่ อง รวมถึง ฉาก
สถาปัตยกรรม ปราสาทราชวังเป็นไปตามที่ปรากฏในศิล ปกรรมแบบพม่า ใช้วิธีการตัดเส้นรอบนอกตัวงาน
และมีองค์ประกอบภาพขนาดเล็ก แสดงเหตุการณ์สาคัญของท้องเรื่องเรียงต่อกันจนเต็มฝาผนัง ช่างจะใช้วิธี
ซ้อนภาพในการจัดระเบียงกลุ่มภาพย่อยต่างๆ คือ ภาพที่ต้องการให้อยู่ใกล้จะวางด้านหน้าหรือล่างสุด ภาพที่
อยู่ไกลวางซ้อนถัดขึ้นไปด้านบน ยังไม่ได้รับอิทธิพลการเขียนลาดับความลึกแบบงานตะวันตก
ทั้งนี้ลักษณะงานจิตรกรรมแบบพม่า ยังปรากฏในวิหารวัดบวกครกหลวง วัดป่าแดด และวัดท่าข้าม
จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
นอกจากนี้ยังพบว่าเคยมีงานจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่นที่หอไตรวัดสันป่าเลียง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาพ
เทพบุตร เทพธิดา ภาพ ๑๒ ราศี และภาพพระแม่ธรณี ภายหลังถูกน้าท่วมเสียหาย ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ กรม
ศิลปากรได้บูรณะและทาการปั้นปูนแทนภาพจิตรกรรมที่เสียหาย โดยยังคงรักษาเนื้อหาเดิมไว้ ปัจจุบันจึงไม่
ปรากฏภาพจิตรกรรมบนผนังชั้นล่างของหอไตรวัดสันป่าเลียงแล้ว
น่าสังเกตว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังของหอไตรจะวาดไว้ภายนอก อาจสะท้อนว่าหอไตรเป็นอาคารที่
ต้องการให้ถูกเห็นจากภายนอกเท่านั้น ไม่ต้องการให้เข้าไปใช้ประโยชน์จากด้านใน เช่นเดียวกับการตกแต่ง
ผนังหอไตรด้วยลายปิดทองรดน้า หรือลายคาบนหอไตร ที่มักประดับอยู่ด้านนอกอาคาร
สาหรับงานหน้าบันหอไตรที่เป็นภาพพระพุทธเจ้า มักเป็นงานปูนปั้น ปูนหล่อ ที่สร้างขึ้นใหม่ ในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๖ ทั้งสิ้น ได้แก่ หอไตรวัดดอกเอื้อง วัดท่าเกวียน วัดข้าวแท่นน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น (ดู
ภาพท้ายบทที่ ๔)
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ยักษ์
หน้าบันหอไตรที่ตกแต่งเป็นรูปยักษ์ พบไม่มากนัก มีจานวน ๓ หลัง ทั้งหมดพบในจังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ วัดชัยศรีภูมิ วัดช่างฆ้อง วัดอู่ทรายคา ที่เป็นงานไม้แกะสลักประตูหอไตร พบที่หอไตรวัดกู่คาและวัดชัย
ศรีภูมิ ส่วนที่เป็นงานปูนปั้น พบที่วัดช่างฆ้อง ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรมพม่า
สาหรับงานปูนปั้นที่วัดช่างฆ้อง เป็นปูนปั้นสตายน้า อันเป็นเทคนิคที่ใช้ในงานศิลปกรรมไทใหญ่หรือ
พม่ามาก่อน มีขั้นตอนสาคัญคือทิ้งปูนปั้นไว้ในที่ร่มระยะหนึ่ง เมื่อจะนามาปั้ น จึงนามาตาใหม่โดยผสมน้ามัน
ตังอิว๊ เพิ่มเข้าไป (ดูภาพท้ายบทที่ ๔)

จ. ลายอื่นๆ
ได้แก่ ลายราชวัตร พบมากบริเวณผนังหอไตรชั้นบน เป็นลวดลายที่ล้านนารับจากรัตนโกสินทร์ ใช้
หมายถึงรั้วล้อม นอกจากนี้ยังพบลวดลายสัตว์หิมพานต์อีกจานวนหนึ่ง ได้แก่ ครุฑ หนุมาน หรือหอรมานที่
เรียกกันในล้านนา ช้างเอราวัณ นาค หน้าสิงห์ แม้ลวดลายสัตว์หิมพานต์จะพบในล้านนามาตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑ แล้ว แต่ลวดลายที่ปรากฏบนหอไตร ล้วนได้รับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์แล้ว ทั้งยังพบลวดลายเสา
ธรรมจักร และพานรัฐธรรมนูญอีกจานวนหนึ่ง ไม่มากนัก (ดูภาพท้ายบทที่ ๔)

๔.๑.๒.๓ ชนชาติกับลวดลายประดับหอไตรล้านนา
ก. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ มีชาวไทยวนอาศัยมาเนิ่นแล้ว พบรูปแบบศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
ตน กล่าวคือ พบลวดลายเมฆไหลที่เป็นลายเก่าแก่ของล้านนา รับอิทธิพลศิลปะจีน และมีการผสมสานระหว่าง
ศิลปะพม่า และศิลปะรัตนโกสินทร์อยู่มาก
ข. ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ล าพู น ที่ มี ช าวไทยองอาศั ย อยู่ ม าเนิ่ น นานแล้ ว พบรู ปแบบศิ ล ปกรรมที่ มี
ลักษณะเฉพาะตน กล่าวคือ ลวดลายไม้แกะสลัก มักแกะให้มีปริมาตรใหญ่ ดูเทอะทะ นิยมลวดลายหนุมาน
และมีอิทธิพลศิลปะพม่าอยู่มาก
ค. ในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีชาวไทลื้ออาศัยอยู่มาเนิ่นนานแล้ว พบรูปแบบศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
ตน กล่าวคือ ลวดลายไม้แกะสลัก มักแกะเป็นชิ้นๆ แล้วนามาเรียงต่อกัน โดยมีระยะห่างระหว่างตัวลายแต่ละ
ตัวมาก และมีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทร์อยู่มาก
ง. ในกลุ่มวัดชาวไทใหญ่และชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบรูปแบบศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ
ตน กล่าวคือ ลวดลายไม้แกะสลัก นิยมเครือดอกสับปะรด โดยเครือมีลักษณะกลมมน บิดพลิ้ว ส่วนใบไม้
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เหมือนใบไม้จริง มีกายซ้อนหลายชั้น นิยมแกะรูปเทวดา หรือสัตว์หิมพานต์ สอดร้อยไปกับเครือเถา และนิยม
ทาสีเหลือง แดง

ภาพศิลปกรรมบนหอไตรล้านนา
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ลายเมฆไหล

วัดเกตการาม เชียงใหม่

วัดแสนฝาง (เดิม) เชียงใหม่

วัดไหล่หิน เชียงใหม่

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ (เดิม)

ลายหม้อปูรณฆฏะ

วัดพระเจ้าทันใจ ลำ�ปาง

วัดเชียงมั่น เชียงใหม่

วัดศรีโคมคำ� พะเยา

ลายธรรมจักร และเสมาธรรมจักร

วัดพระนอนข่อนม่วง เชียงใหม่

วัดพระยืน ลำ�พูน

วัดกิ่วแลหลวง เชียงใหม่

ลายพานรัฐธรรมนูญ
วัดขันแก้ว เชียงใหม่

วัดลี้หลวง ลำ�พูน

วัดบ้านท่อ เชียงใหม่
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หน้าบัน ลายดอกสับปะรด

วัดเทพาราม เชียงใหม่

วัดมหาวัน เชียงใหม่

วัดสันพระเนตร เชียงใหม่

วัดสันกำ�แพง เชียงใหม่

วัดป่าป๋วย ลำ�พูน

วัดม่วงโตน ลำ�พูน

วัดศรีบุญเรือง เชียงใหม่

วัดวังผาง ลำ�พูน

วัดเวียงหนองล่อง ลำ�พูน

วัดศรีพันต้น น่าน

วัดสันมะโก ลำ�พูน

วัดกอสะเลียม เชียงใหม่
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หน้าบัน ลายดอกบัว

วัดบ้านมอญ เชียงใหม่

วัดหลวงขุนวิน เชียงใหม่

วัดต้นผึ้ง เชียงใหม่

วัดครึ่งใต้ เชียงราย

วัดกู่คำ� เชียงใหม่

วัดท่าโป่ง เชียงใหม่

หน้าบัน ลายดอกพุดตาน

วัดทรายมูลเมือง เชียงใหม่

วัดป่าแดด เชียงใหม่

วัดหัวฝาย เชียงใหม่

วัดศรีชุม แพร่

วัดเมธังกราวาส น่าน

วัดประตูป่า ลำ�พูน
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ลายเทวดายืน

วัดมหาวัน เชียงใหม่

วัดหนองโค้ง เชียงใหม่

วัดกาสา เชียงราย

วัดพงษ์สุนันท์ แพร่

วัดพระนอน แพร่

วัดดงฤาษี ลำ�พูน

วัดนาปัง น่าน

วัดดอนไชยพระบาท น่าน

วัดประตูป่า ลำ�พูน
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วัดป่าแดด เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

วัดพระสิงห์ เชียงใหม่

วัดสันกำ�แพง เชียงใหม่

วัดพวกแต้ม เชียงใหม่

วัดแสนฝาง (ใหม่)
เชียงใหม่

วัดเหล่ายาว
เชียงใหม่
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วัดนำ�้ดิบ ลำ�พูน

วัดป่าสีเสียด ลำ�พูน

ลายเทวดาครึ่งตน

วัดนำ�้โจ้ เชียงใหม่

วัดสันดอนรอม เชียงใหม่

วัดป่าตึง เชียงใหม่

วัดพระเกิด น่าน

วัดพวกแต้ม เชียงใหม่

วัดเขื่อนคำ�ลือ แพร่

210

วัดชัยมงคล แพร่

วัดสูงแม่น (เดิม) แพร่

วัดประตูป่า ลำ�พูน

วัดทุ่งโฮ้งเหนือ แพร่

ลายเทวดานั่ง

วัดหัวข่วง แพร่

วัดร้องธาร-ท่าลี่ ลำ�พูน

วัดป่าเหียง ลำ�พูน
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ลายชาดก พุทธประวัติ

วัดช่างฆ้อง เชียงใหม่

วัดอุปคุต เชียงใหม่

วัดชัยมคล แพร่

วัดศรีชุม แพร่

วัดเขื่อนคำ�ลือ แพร่
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ลายยักษ์

วัดช่างฆ้อง เชียงใหม่

วัดอู่ทรายคำ� เชียงใหม่

ลายราชวัตร

วัดดวงดี เชียงใหม่

วัดเมืองวะเชียงใหม่

วัดพระนอน แพร่

ลายประแจจีน

วัดนาเตา น่าน

วัดพระบาทมิ่งเมือง แพร่

ลายขีด

วัดบ้านก้อง ลำ�พูน

วัดล่ามช้าง ลำ�พูน
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คันทวย ลายสัตว์หิมพานต์

วัดศรีดอนคำ� แพร่

วัดประตูป่า ลำ�พูน

วัดช้างรอง ลำ�พูน

วัดศรีบุญยืน ลำ�ปาง

วัดไหล่หิน ลำ�ปาง

วัดทาป่าสัก ลำ�พูน

วัดสันดอนรอม ลำ�พูน

วัดบวกค้าง เชียงใหม่

วัดศรีดอนคำ� แพร่

วัดนาเตา น่าน

วัดไหล่หิน ลำ�ปาง

วัดศรีดอนคำ� แพร่

วัดมหาวัน เชียงใหม่

วัดนาปัง น่าน

วัดนาหวาย น่าน
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คันทวย ลายพันธ์ุพฤกษา

คันทวย ลายเมฆไหล

วัดช้างสี ลำ�พูน

วัดสวนดอก ลำ�พูน

วัดฉางข้าวน้อยเหนือ (เดิม) ลำ�พูน

วัดสันกำ�แพง ลำ�พูน

วัดประตูป่า ลำ�พูน

วัดหนองโค้ง เชียงใหม่

อาคารหอไตรจำ�ลอง วัดช่างฆ้อง จังหวัดเชียงใหม่
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บทที่ ๕
หอไตรอันเป็นเอกลักษณ์ล้านนา (๔๖ หลัง)
ในบทนี้ จะได้อธิบายวิธีการคัดเลือกหอไตรที่เป็นตัวแทนของล้านนา และแจกแจงรายละเอียดของหอ
ไตรแต่ละหลัง ดังนี้

๕.๑ กระบวนการได้มาซึ่งตัวแทนหอไตรทั้ง ๔๖ หลัง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ หอไตรใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน จานวน ๒๒๑ แหล่ง ได้
จากข้อมูลในเอกสารทะเบียนวัดทั่วราชอาณาจักร รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ หอ
ไตรในจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๐ หลัง ลาพูน ๕๒ หลัง ลาปาง ๑๗ หลัง แพร่ ๒๑ หลัง น่าน ๑๙ หลัง เชียงราย ๖
หลัง และพะเยา ๖ หลัง สาหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน สารวจไม่พบหอไตร
เมื่อนาประชากรทั้งหมดมาทาการคัดกรอง จะได้ กลุ่มตัวอย่าง เป็นหอไตรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของหอไตรแต่ละจังหวัดมีทั้งหมด ๔๖ หลัง ตามเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้
๑. คิดเป็นจานวนไม่น้อยกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลที่สารวจได้ในแต่ละจังหวัด
๒. หอไตรที่เลือกต้องมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
๓. หอไตรมีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน
๔. สะท้อนรูปแบบและช่วงอายุสมัยการก่อสร้างที่อันหลากหลายได้
๕. ผ่านความเห็นชอบของคณะสงฆ์ล้านนาในแต่ละจังหวัด โดยเป็นพระสงฆ์ในแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วม
สัมมนาระดับจังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานการประชุม มีจานวน ๕๐ – ๑๐๐ รูปโดยประมาณต่อการ
ประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คัดเลือกหอไตรเฉพาะในส่วนจังหวัดของตนเอง
๖. ผ่านความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรมประเพณีล้านนา ช่าง
พื้นถิ่น
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๕.๑.๑ หอไตรที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์
ในการคัดเลือกหอไตรโดยคณะสงฆ์ มีสงฆ์เข้าร่วมประชุมและตอบแบบสอบถาม ดังนี้
จังหวัด

ผู้เข้าประชุม
วันเวลา
(๒๕๕๗)
๒๘ มีนาคม
๒๖ มีนาคม
๓๑ มีนาคม
๑ เมษายน
๒๘ มีนาคม
๑๒ มีนาคม
๓๑ มีนาคม

ผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานที่
จานวน จานวน เปอร์
(คน) (คน)
เซ็นต์
เชียงใหม่
วัดศรีโสดา
๗๐
๓๕
๑๑
ลาพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัย ๗๖
๔๑
๑๓
ลาปาง
ต้นน้าเมืองปาน
๘๐
๓๙
๑๒
แพร่
วัดน้าบ่อ
๕๐
๒๑
๖
น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง ๔๐๐ ๑๓๓
๔๐
เชียงราย
วัดพระสิงห์
๖๐
๔๒
๑๓
พะเยา
วัดศรีอุโมงค์คา
๔๐
๑๕
๕
รวม
๔๖๖ ๓๒๖
๑๐๐
ตารางแสดงวันเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ตอบแบบสอบถามในการคัดเลือกหอไตร
จากตารางพบว่าผู้ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด มีจานวน ๔๖๖ รูป/ท่าน เป็นพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรใน
สานักงานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และกรมศิลปากร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมล้านนา มีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา ๓๒๖ รูป/ท่าน

ทั้งนี้เงื่อนไขในการคัดเลือก หอไตรจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๑๐๐ หลัง คัดเลือกให้เหลือ ๓๐ หลัง
ลาพูน ๕๒ หลังคัดเลือกให้เหลือ ๒๐ หลัง ล าปาง ๑๗ หลั ง คัดเลือกให้ เหลือ ๑๐ หลัง เชียงราย ๖ หลั ง
คัดเลือกให้เหลือ ๓ หลัง แพร่ ๒๑ หลัง คัดเลือกให้เหลือ ๑๐ หลัง น่าน ๑๙ หลัง คัดเลือกให้เหลือ ๑๐ หลัง
และพะเยา ๖ หลังคัดเลือกให้เหลือ ๓ หลัง มีรายละเอียดดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน ๑๐๐ หลัง เลือก ๓๐ หลัง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วัด
วัดดอกแดง
วัดรังสีสุทธาวาส
วัดศรีมุงเมือง
วัดศิริมังคลาราม
วัดเกตการาม
วัดกู่คา
วัดเมืองกาย
วัดชัยศรีภูมิ

จานวนที่ถูกเลือก
๓
๑๙
๔๔
๖
๒๖
๒๔
๖
๑๘

อันดับ หมายเหตุ
๓
๒๓
๒๔
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๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
ลาดับ
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

วัดแสนฝาง (หลังเดิม)
วัดแสนฝาง (หลังใหม่)
วัดอู่ทรายคา (ดอกคา)
วัดท่าใหม่อิ
วัดป่าแดด
วัดป่าพร้าวนอก
วัดบ้านท่อ
วัดป่าตัน
วัดบุพพาราม
วัดอุปคุต
วัดช่างฆ้อง
วัดมหาวัน
วัดพระเจ้าเม็งราย
วัดพวกแต้ม
วัดฟ่อนสร้อย
วัดเมธัง
วัดพระสิงห์
วัดทรายมูลเมือง
วัดฟ้าฮ่าม
วัดศรีบุญเรือง
วัดดวงดี
วัด
วัดหมื่นล้าน
วัดป่าพร้าวใน
วัดศรีสุพรรณ
วัดหมื่นสาร (หลังเดิม)
วัดหมื่นสาร (หลังใหม่)
วัดเชียงมั่น
วัดดอกเอื้อง
วัดบ้านปิง
วัดป่าแดงหลวง
วัดสันป่าเลียง
วัดชมพูนุท
วัดสันโป่ง
วัดพระนอนขอนม่วง
วัดกู่แดง
วัดหนองแฝก

๓๙
๑๕
๒๔
๑๓
๑๖
๑๑
๘
๓๘
๓๔
๓๕
๒๒
๒๗
๑๐
๒๐
๑๓
๑๑
๖๒
๑๖
๑๓
๑๖
๓๔
จานวนที่ถูกเลือก
๓๓
๗
๓๕
๑๔
๑๒
๔๐
๑๘
๑๔
๑๗
๓๗
๘
๑๓
๓๐
๑๓
๑๒

๖
๒๕

๗
๑๒
๑๐
๒๖
๒๒
๒๙
๑

๑๓
อันดับ หมายเหตุ
๑๔
๑๑
๕

๘
๑๗
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๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
ลาดับ
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

วัดกู่เสือ
วัดต้นเหียว
วัดเวฬุวัน
วัดต้นผึ้ง
วัดต้นยางหลวง
วัดศรีคาชมพู
วัดป่าบงหลวง
วัดเทพาราม
วัดบวกครกใต้
วัดบวกครกเหนือ
วัดป่าเดื่อ
วัดสันกลาง
วัดน้าโจ้
วัดป่าแคโยง
วัดสันคือ (ศรีบุญยืน)
วัดป่าตึง
วัด
วัดป่าสักน้อย
วัดบ้านมอญ
วัดสันกาแพง
วัดสันโค้ง (เก่า)
วัดทรายมูล
วัดหนองโค้ง
วัดกอสะเลี่ยม
วัดบวกค้าง
วัดดอนปีน
วัดน้าจา
วัดแม่แก้ดหลวง
วัดสันป่าสัก
วัดท่าเกวียน
วัดข้าวแท่นน้อย
วัดป่าลาน
วัดหัวฝาย
วัดเมืองเล็น
วัดเมืองวะ
วัดป่าแดด
วัดป่าเหมือด

๑๗
๖
๘
๒๙
๑๕
๑๒
๑๘
๑๐
๒๐
๒
๑๐
๑๙
๘
๑๒
๑๖
๑๑
จานวนที่ถูกเลือก
๑๔
๑๓
๓๐
๒๐
๑๓
๓
๑๔
๓๒
๑๔
๒๑
๕
๒๐
๙
๓๕
๘
๔
๑๕
๒๗
๒๒
๑๓

๒๐

๓๐

อันดับ หมายเหตุ
๑๘

๑๕
๒๘

๙

๒๑
๒๗
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๘๑
วัดเมืองขอน
๑๓
๘๒
วัดสันพระเนตร
๑๘
๘๓
วัดสันทรายหลวง
๑๒
๘๔
วัดกิ่วแลหลวง
๑๕
๘๕
วัดท่าโป่ง
๗
๘๖
วัดธรรมชัย
๗
๘๗
วัดร้องขุ้ม
๑๓
๘๘
วัดหางดง
๑๘
๘๙
วัดศรีเกิด
๑๖
๙๐
วัดสันป่าตอง
๒๐
๙๑
วัดอุเม็ง
๓๐
๑๙
ลาดับ วัด
จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
๙๒
วัดจาลอง
๙
๙๓
วัดศิริชัยนิมิต
๑๒
๙๔
วัดอัมพาราม
๑๓
๙๕
วัดพันตน
๑๔
๙๖
วัดแสนคันธา
๓
๙๗
วัดหลวงขุนวิน
๕๐
๒
๙๘
วัดขันแก้ว
๓๒
๑๖
๙๙
วัดเจริญราษฎร์
๘
๑๐๐ วัดขุนคงหลวง
๔๑
๔
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และ
กรมศิลปากร (สานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ในจังหวัดเชียงใหม่

ผลจากการคั ด เลื อ กหอไตรที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว แทนของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โ ดยพระภิ ก ษุ ส งฆ์ บุ ค ลากรใน
สานักงานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และกรมศิลปากร (สานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ) รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ ได้นามาจัดอันดับ
ตัวแทนหอไตรจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๓๐ หลัง ดังนี้
หอไตรวัดพระสิงห์ วัดหลวงขุนวิน วัดศรีมุงเมือง วัดขุนคงหลวง วัดเชียงมั่น วัดแสนฝาง (หลังเดิม)
วัดป่าตัน วัดสันป่าเลียง วัดข้าวแท่นน้อย วัดอุปคุต
วัดศรีสุ พรรณ วัดบุพพาราม วัดดวงดี วัดหมื่นล้ าน วัดบวกค้าง วัดขันแก้ว วัดพระนอนขอนม่ว ง
วัดสันกาแพง วัดอุเม็ง วัดต้นผึ้ง
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วัดเมืองวะ วัดมหาวัน วัด เกตการาม วัดกู่คา วัดอู่ทรายคา (ดอกคา) วัดช่างฆ้อง วัดป่าแดด วัดน้าจา
วัดพวกแต้ม วัดสันบวกครกใต้
จังหวัดลาพูน มีจานวน ๕๒ หลัง เลือก ๒๐ หลัง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

วัด
วัดดงฤๅษี
วัดป่าป๋วย
วัดห้วยกาน
วัดทุ่งโป่ง
วัดป่ายาง
วัดม่วงโตน
วัดเหล่ายาว
วัดฉางข้าวน้อยใต้
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
(หลังเดิม)
๑๐
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
(หลังใหม่)
๑๑
วัดป่าซางงาม
๑๒
วัดหนองหอย
๑๓
วัดน้าดิบ
๑๔
วัดป่าสีเสียด
๑๕
วัดหนองเกิด
๑๖
วัดป่าเหียง
๑๗
วัดแม่แรง
๑๘
วัดหนองเงือก
๑๙
วัดสันกาแพง
๒๐
วัดชัยมงคล
๒๑
วัดช่างฆ้อง
๒๒
วัดช้างรอง
๒๓
วัดช้างสี
๒๔
วัดธงสัจจะ
๒๕
วัดพระธาตุหริภุญชัย
๒๖
วัดมหาวัน
๒๗
วัดสวนดอก
ลาดับ วัด
๒๘
วัดสันดอนรอม
๒๙
วัดบ้านก้อง

จานวนที่ถูกเลือก
๕๔
๔๘
๔๐
๓๙
๑๖
๒๔
๒๐
๔๗
๓๓

อันดับ หมายเหตุ
๒
๔
๑๐
๑๑

๕

๑๑
๓๘
๑๔
๒๓
๓๐
๒๙
๔๖
๒๔
๓๗
๓๖
๓๖
๔๖
๕๐
๒๖
๑๐
๖๐
๔๒
๓๓
จานวนที่ถูกเลือก
๒๓
๓๒

๑๔

๖
๑๖
๑๗
๑๘
๗
๓
๑
๙
อันดับ หมายเหตุ
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๓๐
วัดบ้านแป้น
๕
๓๑
วัดป่าซางน้อย
๒๑
๓๒
วัดสันมะโก
๓๐
๓๓
วัดบ้านหลุก
๓๗
๑๕
๓๔
วัดประตูป่า
๔๖
๘
๓๕
วัดล่ามช้าง
๓๙
๑๒
๓๖
วัดหมูเปิ้ง
๓๘
๑๓
๓๗
วัดป่ายาง
๑๔
๓๘
วัดมะเขือแจ้
๗
๓๙
วัดพระยืน
๓๑
๔๐
วัดแม่สารบ้านตอง
๑๙
๔๑
วัดศรีเมืองยู้
๓๒
๔๒
วัดสันต้นธง
๒๘
๔๓
วัดหนองช้างคืน
๓๔
๒๐
๔๔
วัดดอยสารภี
๒๔
๔๕
วัดทาปลาดุก
๑๔
๔๖
วัดทาป่าสัก
๒๒
๔๗
วัดลี้หลวง
๓๕
๑๙
๔๘
วัดต้นผึ้ง
๒๖
๔๙
วัดร้องธาร-ทาลี่
๒๖
๕๐
วัดวังผาง
๑๓
๕๑
วัดเวียงหนองล่อง
๒๓
๕๒
วัดอรุณวิทยาวาส
๑๘
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และ
กรมศิลปากร (สานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ในจังหวัดลาพูน

ผลจากการคัดเลือกหอไตรที่ใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดลาพูน โดยพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธ
ศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และกรมศิลปากร (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดลาพูน ได้นามาจัดอันดับตัวแทนหอไตรจังหวัดลาพูน จานวน ๒๐ หลัง
ดังนี้
หอไตรวั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย วั ด ดงฤๅษี วั ด ช้ า งรอง วั ด ป่ า ป๋ ว ย วั ด ฉางข้ า วน้ อ ยใต้ วั ด ป่ า เหี ย ง
วัดช่างฆ้อง วัดประตูป่า วัดมหาวัน วัดห้วยกาน วัดทุ่งโป่ง วัดล่ามช้าง วัดหมูเปิ้ง วัดป่าซางงาม วัดบ้านหลุก
วัดหนองเงือก วัดสันกาแพง วัดชัยมงคล วัดลี้หลวง วัดหนองช้างคืน
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จังหวัดลาปาง มีจานวน ๑๗ หลัง เลือก ๑๐ หลัง
ลาดับ วัด
จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
๑
วัดพระธาตุลาปางหลวง ๘๔
๑
๒
วัดลาปางกลาง
๔๘
๖
ตะวันออก
๓
วัดดอยน้อย
๓๙
๑๐
๔
วัดไหล่หิน
๔๙
๔
๕
วัดปงสนุกเหนือ
๔๑
๙
๖
วัดประตูป่อง
๓๒
๗
วัดศรีบุญโยง
๔๔
๗
๘
วัดท่าคราวน้อย
๒๑
๙
วัดบ้านเอื้อม
๔๙
๕
๑๐
วัดทุ่งม่านใต้-บ่อหิน
๕๒
๓
๑๑
วัดพระเจ้าทันใจ
๗๑
๒
๑๒
วัดเมืองศาสน์
๒๕
๑๓
วัดม่อนกระทิง
๒๔
๑๔
วัดอุมลอง
๓๐
๑๕
วัดล้อมแรด
๔๔
๘
๑๖
วัดเวียง
๒๕
๑๗
วัดเหล่าน้อย
๓๙
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และ
กรมศิลปากร (สานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ในจังหวัดลาปาง
ผลจากการคัดเลือกหอไตรที่ใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดลาปาง โดยพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธ
ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัด รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดลาปาง
ได้นามาจัดอันดับตัวแทนหอไตรจังหวัดลาปาง จานวน ๑๐ หลัง ดังนี้
หอไตรวัดพระธาตุลาปางหลวง วัดพระเจ้าทันใจ วัดทุ่งม่านใต้ -บ่อหิน วัดไหล่หิน วัดบ้านเอื้อม
วัดลาปางกลางตะวันออก วัดศรีบุญโยง วัดล้อมแรด วัดปงสนุกเหนือ วัดดอยน้อย

จังหวัดเชียงราย มีจานวน ๖ หลัง เลือก ๓ หลัง
ลาดับ
๑
๒
๓

วัด
วัดครึ่งใต้
วัดส้าน
วัดดอนแก้ว

จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
๕๙
๑
๓๗
๔๑
๓

223

๔
วัดกลางเวียง
๓๔
๕
วัดกาสา
๔๙
๒
๖
วัดแม่คา
๒๙
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และ
กรมศิลปากร (สานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ในจังหวัดเชียงราย
ผลจากการคัดเลือกหอไตรที่ใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดเขียงราย โดยพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานัก
พุทธศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัด รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด
เชียงราย ได้นามาจัดอันดับตัวแทนหอไตรจังหวัดเชียงราย จานวน ๓ หลัง ดังนี้ หอไตรวัดครึ่งใต้ วัดกาสา และ
วัดดอนแก้ว
จังหวัดแพร่ มีจานวน ๒๑ หลัง เลือก ๑๐ หลัง
ลาดับ วัด
จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
๑
วัดศรีชุม
๒๕
๙
๒
วัดพระนอน
๔๕
๓
๓
วัดชัยมงคล
๓๘
๕
๔
วัดพงษ์สุนันท์
๒๑
๑๐
๕
วัดพระบาทมิ่งเมือง
๔๗
๒
๖
วัดเมธังกราวาส
๓๑
๗
๗
วัดศรีบุญเรือง
๑๖
๘
วัดหลวง
๓๔
๖
๙
วัดเหมืองหม้อ
๒๖
๘
๑๐
วัดกาซ้อง
๑๘
๑๑
วัดเหมืองค่า
๑๕
๑๒
วัดทุ่งโฮ้งใต้
๑๔
๑๓
วัดทุ่งโฮ้งเหนือ
๒๐
๑๔
วัดพระหลวง
๔๕
๔
๑๕
วัดเขื่อนคาลือ
๒๐
๑๖
วัดนิวิฐศรัทธาราม
๑๖
๑๗
วัดร่องกาศใต้
๑๓
๑๘
วัดสบสาย
๑๔
๑๙
วัดสูงเม่น (หลังเดิม)
๑๕
๒๐
วัดสูงเม่น (หลังใหม่)
๒๐
๒๑
วัดศรีดอนคา
๖๓
๑
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และ
กรมศิลปากร (สานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ในจังหวัดแพร่
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ผลจากการคัดเลือกหอไตรที่ใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่ โดยพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธ
ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัด รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดแพร่ ได้
นามาจัดอันดับตัวแทนหอไตรจังหวัดแพร่ จานวน ๑๐ หลัง ดังนี้
วัดศรีดอนคา วัดพระบาทมิ่งเมือง วัดพระนอน วัดพระหลวง วัดชัยมงคล วัดหลวง วัดเมธังกราวาส
วัดเหมืองหม้อ วัดศรีชุม วัดพงษ์สุนันท์
จังหวัดน่าน มีจานวน ๑๙ หลัง เลือก ๑๐ หลัง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วัด
จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
วัดนาหวาย
๗๖
๗
วัดนาเตา
๙๙
๑
วัดราชสีมา (บ้านขอน) ๗๐
๑๐
วัดทุ่งน้อย
๓๗
วัดนาปัง
๙๕
๓
วัดเจดีย์
๗๗
๖
วัดพระธาตุช้างค้า
๘๕
๕
วัดช้างเผือก
๕๗
วัดดอนแก้ว
๒๙
วัดพระเกิด
๗๔
๙
วัดพระเนตร
๖๑
วัดภูมินทร์
๙๗
๒
วัดศรีพันต้น
๖๔
วัดหัวข่วง
๘๖
๔
วัดหัวเวียงใต้
๔๕
วัดอรัญญาวาส
๖๗
วัดดอนไชยพระบาท
๗๕
๘
(หลังเดิม)
๑๘
วัดดอนไชยพระบาท
๓๗
(หลังใหม่)
๑๙
วัดตาลชุม
๓๖
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และ
กรมศิลปากร (สานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ในจังหวัดน่าน
ผลจากการคัดเลือกหอไตรที่ใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน โดยพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธ
ศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และกรมศิลปากร (สานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) รวมถึงบุคคล
ทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดน่าน ได้นามาจัดอันดับตัวแทนหอไตรจังหวัดน่าน
จานวน ๑๐ หลัง ดังนี้
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หอไตรวัดนาเตา วัดภูมินทร์ วัดนาปัง วัดหัวข่วง วัดพระธาตุช้างค้า วัดเจดีย์ วัดนาหวาย วัดดอนไชย
พระบาท (หลังเดิม) วัดพระเกิด วัดราชสีมา (บ้านขอน)

จังหวัดพะเยา มีจานวน ๖ หลัง เลือก ๓ หลัง
ลาดับ วัด
จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
๑
วัดแม่นางเรือ
๓๕
๓
๒
วัดลี
๑๗
๓
วัดศรีโคมคา
๕๓
๑
๔
วัดภูมินทร์
๒๕
๕
วัดหลวง
๓๖
๒
๖
วัดดอนไชย ป่าแขม
๒๗
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธศาสนา วัฒนธรรม
จังหวัด และกรมศิลปากร (สานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ในจังหวัดพะเยา
ผลจากการคัดเลือกหอไตรที่ใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา โดยพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรในสานักพุทธ
ศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด และกรมศิลปากร (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ) รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดพะเยา ได้นามาจัดอันดับตัวแทนหอไตรจังหวัดพะเยา จานวน ๓ หลัง
ดังนี้ หอไตรวัดศรีโคมคา วัดหลวง และวัดแม่นาเรือ
๕.๑.๒ หอไตรที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนีค้ ณะผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกหอไตร มีจานวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย
๑. พระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม) ผู้อานวยการ
สานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
๒. ดร.จุ ล ทั ศ น์ กิ ต ติ บุ ต ร ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ป ระจ าปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สาขาศิ ล ปะสถาปั ต ยกรรม
(สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
๓. อาจารย์ สืบพงษ์ จรรย์สืบศรี รองคณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
๔. ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕. นางสาวธณิกานต์ วรธรรมานนท์ ภัทธารักษ์ชานาญงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
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๖. นายเสถียร ณ วงษ์รักษ์ ช่างพื้นถิ่นล้านนา ครูภูมิปัญญารุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้านศิลปกรรม
(วิจิตรศิลป์)
ต่อไปนี้จะได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหอไตรที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละจังหวัด
ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน ๓๐ หลัง เลือก ๑๕ หลัง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
ลาดับ
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

วัด
วัดพระสิงห์
วัดหลวงขุนวิน
วัดศรีมุงเมือง
วัดขุนคงหลวง
วัดเชียงมั่น
วัดแสนฝาง (หลังเดิม)
วัดป่าตัน
วัดสันป่าเลียง
วัด
วัดข้าวแท่นน้อย
วัดอุปคุต
วัดศรีสุพรรณ
วัดบุพพาราม
วัดดวงดี
วัดหมื่นล้าน
วัดบวกค้าง
วัดขันแก้ว
วัดพระนอนขอนม่วง
วัดสันกาแพง
วัดอุเม็ง
วัดต้นผึ้ง
วัดเมืองวะ
วัดมหาวัน
วัดเกตการาม
วัดกู่คา
วัดอู่ทรายคา (ดอกคา)
วัดมหาวัน

จานวนที่ถูกเลือก
๖
๖
๒
๔
๖
๔
๒
๔
จานวนที่ถูกเลือก

อันดับ หมายเหตุ
๑
๒

๔
๒
๖
๕
๓

๑๔

๕
๓

๙

๑๒
๓
๗
๑๓
อันดับ หมายเหตุ

๔
๘

๓
๖
๕

๕
๑๐

๔
๖

๑๕
๖
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๒๗
วัดป่าแดด
๒๘
วัดน้าจา
๒๙
วัดพวกแต้ม
๓
๓๐
วัดบวกครกใต้
๕
๑๑
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของผู้เชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงใหม่
ผลการคัดเลือกหอไตรที่เป็นตัวแทนในจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้เชี่ยวชาญ ๖ ท่าน มีดังนี้ หอไตรวัดพระ
สิงห์ วัดหลวงขุนวิน วัดเชียงมั่น วัดดวงดี วัดมหาวัน วัดช่างฆ้อง วัดแสนฝาง (หลังเดิม) วัดพระนอนขอนม่วง
วัดเกตการาม วัดหมื่นล้าน วัดบวกครกใต้ วัดขุนคงหลวง วัดสันป่าเลียง วัดศรีสุพรรณ วัดอู่ทรายคา (ดอกคา)
จังหวัดลาพูน มีจานวน ๒๐ หลัง เลือก ๑๐ หลัง
ลาดับ วัด
จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
๑
วัดพระธาตุหริภุญชัย
๕
๒
๒
วัดดงฤๅษี
๔
๘
๓
วัดช้างรอง
๔
๙
๔
วัดป่าป่วย
๕
๓
๕
วัดฉางข้าวน้อยใต้
๓
๖
วัดป่าเหียง
๕
๔
๗
วัดช่างฆ้อง
๓
๘
วัดประตูป่า
๖
๑
๙
วัดมหาวัน
๑๐
วัดห้วยกาน
๔
๑๐
๑๑
วัดทุ่งโป่ง
๑๒
วัดล่ามช้าง
๑๓
วัดหมูเปิ้ง
๕
๕
๑๔
วัดป่าซางงาม
๕
๖
๑๕
วัดบ้านหลุก
๑๖
วัดหนองเงือก
๑๗
วัดสันกาแพง
๕
๗
๑๘
วัดชัยมงคล
๓
๑๙
วัดลี้หลวง
๓
๒๐
วัดหนองช้างคืน
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของผู้เชี่ยวชาญ ในจังหวัดลาพูน
ผลการคัดเลือกหอไตรที่เป็นตัวแทนในจังหวัดลาพูน จากผู้เชี่ยวชาญ ๖ ท่านมีดังนี้ หอไตรวัดประตูป่า
วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดป่าป๋วย วัดป่าเหียง วัดหมูเปิ้ง วัดป่าซางงาม วัดสันกาแพง วัดดงฤๅษี วัดช้างรอง
วัดห้วยกาน
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จังหวัดลาปาง มีจานวน ๑๐ หลัง เลือก ๕ หลัง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

วัด
จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
วัดพระธาตุลาปางหลวง ๖
๑
วัดพระเจ้าทันใจ
๔
๕
วัดทุ่งม่านใต้-บ่อหิน
๓
วัดไหล่หิน
๖
๒
วัดบ้านเอื้อม
๕
๓
วัดลาปางกลาง
ตะวันออก
๗
วัดศรีบุญโยง
๕
๔
๘
วัดล้อมแรด
๙
วัดปงสนุกเหนือ
๑๐
วัดดอยน้อย
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของผู้เชี่ยวชาญ ในจังหวัดลาปาง
ผลการคัดเลือกหอไตรที่เป็นตัวแทนในจังหวัดลาปาง จากผู้เชี่ยวชาญ ๖ ท่านมีดังนี้ หอไตรวัดพระธาตุ
ลาปางหลวง วัดไหล่หิน วัดบ้านเอื้อม วัดศรีบุญโยง วัดพระเจ้าทันใจ
จังหวัดเชียงราย มีจานวน ๖ หลัง เลือก ๓ หลัง
ลาดับ วัด
จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
๑
วัดครึ่งใต้
๖
๑
๒
วัดส้าน
๔
๓
วัดดอนแก้ว
๖
๒
๔
วัดกลางเวียง
๕
วัดกาสา
๖
๓
๖
วัดแม่คา
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของผู้เชี่ยวชาญ ในจังหวัดเชียงราย
ผลการคัดเลือกหอไตรที่เป็นตัวแทนในจังหวัดเชียงราย จากผู้เชี่ยวชาญ ๖ ท่านมีดังนี้ หอไตรวัดครึ่งใต้
วัดดอนแก้ว และวัดกาสา
จังหวัดแพร่ มีจานวน ๑๐ หลัง เลือก ๕ หลัง
ลาดับ
๑
๒
๓

วัด
วัดศรีดอนคา
วัดพระบาทมิ่งเมือง
วัดพระนอน

จานวนที่ถูกเลือก
๔
๕
๔

อันดับ หมายเหตุ
๔
๑
๕
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๔
วัดพระหลวง
๕
วัดชัยมงคล
๕
๒
๖
วัดหลวง
๕
๓
๗
วัดเมธังกราวาส
๓
๘
วัดเหมืองหม้อ
๙
วัดศรีชุม
๓
๑๐
วัดพงษ์สุนันท์
๓
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของผู้เชี่ยวชาญ ในจังหวัดแพร่
ผลการคัดเลือกหอไตรที่เป็นตัวแทนในจังหวัดแพร่ จากผู้เชี่ยวชาญ ๖ ท่านมีดังนี้ หอไตรวัดพระบาท
มิ่งเมือง วัดชัยมงคล วัดหลวง วัดศรีดอนคา วัดพระนอน
จังหวัดน่าน มีจานวน ๑๐ หลัง เลือก ๕ หลัง
ลาดับ วัด
จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
๑
วัดนาเตา
๖
๑
๒
วัดภูมินทร์
๓
๓
วัดนาปัง
๖
๒
๔
วัดหัวข่วง
๕
๓
๕
วัดพระธาตุช้างค้า
๓
๖
วัดเจดีย์
๓
๗
วัดนาหวาย
๔
๘
วัดดอนไชยพระบาท
๕
๔
๙
วัดพระเกิด
๕
๕
๑๐
วัดราชสีมา (บ้านขอน)
ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของผู้เชี่ยวชาญ ในจังหวัดน่าน
ผลการคัดเลือกหอไตรที่เป็นตัวแทนในจังหวัดน่าน จากผู้เชี่ยวชาญ ๖ ท่านมีดังนี้ หอไตรวัดนาเตา
วัดนาปัง วัดหัวข่วง วัดดอนไชยพระบาท วัดพระเกิด
จังหวัดพะเยา มีจานวน ๖ หลัง เลือก ๓ หลัง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

วัด
วัดแม่นางเรือ
วัดลี
วัดศรีโคมคา
วัดภูมินทร์
วัดหลวง
วัดดอนไชย ป่าแขม

จานวนที่ถูกเลือก อันดับ หมายเหตุ
๕
๑
๕

๒

๔

๓
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ตารางแสดงผลการคัดเลือกหอไตรของผู้เชี่ยวชาญ ในจังหวัดพะเยา
ผลการคัด เลื อ กหอไตรที่เป็ น ตัว แทนในจั งหวั ดพะเยา จากผู้ เ ชี่ยวชาญ ๖ ท่ านมี ดังนี้
วัดแม่นาเรือ วัดศรีโคมคา วัดหลวง

หอไตร

ทั้งนี้สามารถสรุปผลการคัดเลือกหอไตรจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ดงั ต่อไปนี้
จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกหอไตรได้ ๑๕ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระสิงห์ วัดหลวงขุนวิน วัดเชียงมั่น
วัดดวงดี วัดมหาวัน วัดช่างฆ้อง วัดแสนฝาง (หลังเดิม) วัดพระนอนขอนม่วง วัดเกตการาม วัดหมื่นล้าน
วัดบวกครกใต้ วัดขุนคงหลวง วัดสันป่าเลียง วัดศรีสุพรรณ วัดอู่ทรายคา (ดอกคา)
จังหวัดลาพูน ได้ ๑๐ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดประตูป่า วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดป่าป๋วย วัดป่าเหียง
วัดหมูเปิ้ง วัดป่าซางงาม วัดสันกาแพง วัดดงฤๅษี วัดช้างรอง วัดห้วยกาน
จังหวัดลาปาง ได้ ๕ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระธาตุลาปางหลวง วัดไหล่หิน วัดบ้านเอื้อม วัดศรีบุญโยง
วัดพระเจ้าทันใจ
จังหวัดเชียงราย ได้ ๓ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดครึ่งใต้ วัดดอนแก้ว และวัดกาสา
จังหวัดแพร่ ได้ ๕ หลั ง
วัดพระนอน

ได้แก่ หอไตรวัดพระบาทมิ่งเมือง วัดชัยมงคล วัดหลวง วัดศรีดอนคา

จังหวัดน่าน ได้ ๕ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดนาเตา วัดนาปัง วัดหัวข่วง วัดดอนไชยพระบาท วัดพระเกิด
จังหวัดพะเยา ได้ ๓ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดแม่นาเรือ วัดศรีโคมคา วัดหลวง
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๕.๒ รายละเอียดหอไตรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนหอไตรล้านนาแต่ละหลัง
๕.๒.๑ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๑๕ หลัง
๕.๒.๑.๑ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ที่ตั้ง
ภายในคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตาบลพระสิงห์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีฐานะ
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญ
๑. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานบูรณะหอไตร
๒. มีประวัติการก่อสร้างและการบูรณะเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ล้านนา ราชวงศ์มังราย
๓. ภายในวิหารลายคาประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่
๔. ในวิหารลายคามีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างล้านนา อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์
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ประวัติวัด
สร้างในสมัยพญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์เม็งราย ราว พ.ศ. ๑๘๘๘ เพื่อใช้เป็ นวัดที่บรรจุอัฐิ
พญาคาฟูราชบิดา พระราชทานนามว่า "วัดลีเชียงพระ" เพราะมีตลาด (คาโบราณล้านนาเรียกตลาดว่า “ลี”)
หน้าวัด ต่อมาสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาขึ้นครองนครเชียงใหม่ ได้โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมือง
เชียงรายมาไว้ที่วัดลีเชียงพระ แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดพระสิงห์”
ที่ตั้งหอไตร
ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัด ทางทิศเหนือของวิหารหลวง
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้างใน พ.ศ. ๒๓๕๔ ตามที่ระบุไว้ในจารึกหินทรายสี น้าตาลแดง เดิมอยู่ที่ระเบียงด้านทิศใต้ของ
อุโบสถ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๘ จารึกเกิดหักและแตก หน่วยงานศิลปากรที่ ๔ (สานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่) ได้
ทาการซ่อม และนาไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ย้ายกลับไปไว้ที่วัด
พระสิงห์ตามเดิม
ลักษณะจารึกเป็นรูปใบเสมา ขนาดกว้าง ๕๓ ซม. ยาว
๘๙ ซม. จารึ ก ทั้ ง สองด้ า น ด้ ว ยอั ก ษรฝั ก ขาม สร้ า งใน พ.ศ.
๒๓๕๔ สมัยพระเจ้ากาวิละ เนื้ อหาโดยสังเขปว่า วันพุธ เพ็ญ
เดื อ น ๖ จุ ล ศั ก ราช ๑๑๗๓ (พ.ศ. ๒๓๕๔) พระมหาธรรมิ ก
ราชาธิราช เจ้าเมืองเชียงใหม่ (พระเจ้ากาวิละ) พระมหาอุปรา
ชานรินทา เจ้าราชบุตร-ราชนัดดา พระอัครมเหสี ตลอดจนเสนา
อามาตย์ ได้นิมนต์สมเด็จพระสังฆราช (วัดพระสิงห์) ร่วมสร้าง
พระอุโบสถและหอไตร ซึ่งประดับด้วยลายทองสวยงามตามแบบ
โบราณ เช่นเดียวกับในสมัยของบูรพกษัตริย์ ได้แก่ พระเจ้าแสน
เมืองมา และพระเมืองแก้ว ดังว่า
ศิลาจารึกวัดพระสิงห์ ถ่ายขณะเคลือ่ นย้ ายจาก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กลับวัดพระสิงห์
ภาพจากพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

“...ได้จ่ายยังเงิน หื้อเป็นค่ารัก หาง คาปลิว แก้วกระจก หรดาล น้าอ้อย ปูน เหล็ก ดินขอ ดินจี่ เดง
อันห้อยแขวน ตั้งขันแก่ช่าง ทั้งมวลพร่องเงิน ๑๐๗,๓๐๐ สร้างหอธรรมปิฎก และหีบทรงธรรม ชองคา เสี้ยง
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เงิน ๖๑,๖๔๐” (คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑, หน้า ๑๘๕-๑๙๔
และคลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓, หน้า ๑๕๙-๑๖๗)
นอกจากนี้ ใ นจารึ ก ยั ง บอกรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า ง ได้ แ ก่ รั ก หาง ค าปิ ว
(ทองคาเปลว) แก้วกระจก หรดาน น้าอ้อย ปูน เหล็ก ดินจี่ (อิฐ) เดง (กระดิ่ง) ทว่าไม่ได้บันทึกเกี่ยวกับรูปแบบ
ของหอไตรไว้
ประวัติการบูรณะหอไตร
๑. หลักฐานการบูรณะที่ พบ ได้แก่ เอกสารราชบัญฑิตยสภาที่ ๑๘/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๔๗๐ ลงชื่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดารงราชนุภาพ (นายกราชบัณฑิตยสภา)
ในบั น ทึ ก เล่ า ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ก ารเสด็ จ พระราชด าเนิ น มายั ง มณฑลพายั พ ของ พระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ พระองค์มีพระราชศรัทธาจะทรงปฏิสังขรณ์หอไตรวัด
พระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนั้นพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ทรง
ช่วยในการซ่อมอุโบสถวัดพระสิงห์ด้วย
ต่อมาราชบัณฑิตยสภาได้มอบหมายให้หม่อมเจ้าอนุชาติศุขสวัสดิ์เป็นผู้ควบคุมการปฏิสังขรณ์ โดย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินพระคลังข้างที่ เป็นจานวน
๙,๕๐๐ บาท พร้อมพระราชทานเงิน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อซ่อมอุโบสถในคราวเดียวกันด้วย รวมเงิน ๑๐,๕๐๐
บาท ได้นายก้อน อัตวุฒิ ช่างชาวพื้นเมือง เป็นผู้ รับเหมาบูรณะ ค่ารับเหมาบูรณะหอไตรคิดเป็นเงิน ๔,๑๕๕
บาท สรุปค่าใช้จ่ายในการบูรณะหอไตรวัดพระสิงห์ เป็นเงิน ๔,๘๖๙ บาท ๔๘ สตางค์ เหลือเงิน ๖๓๐ บาท
๕๒ สตางค์ ส่งคืนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
การบูรณะหอไตรวัดพระสิงห์ เสร็จวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ตามเอกสารราชบัญฑิตยสภาที่
๔๖๖๓ ทาการฉลองสมโภชใน พ.ศ. ๒๔๗๒
เมื่อพิจารณาจากเอกสารข้างต้นและภาพถ่ายเก่าเมื่อครั้งทาการบูรณะใน พ.ศ. ๒๕๗๐ นั้น พบว่า
หอไตรหลั งเดิม (ที่ส ร้ า งใน พ.ศ. ๒๓๕๔) เป็ นหอไตรผสม คื อ ด้า นล่ างก่อ อิฐ ด้า นบนเป็น ไม้ มี รูป แบบ
เช่นเดียวกันกับหอไตรภายหลังการบูรณะ โดยมีรายละเอียดการบูรณะดังนี้
ฐานหอไตรเดิมก่ออิฐรอบแล้วถมดิ น ไม่มีคานดิน เมื่อบูรณะใหม่ ได้ ใส่คานดินและเหล็กสานเชื่ อม
ระหว่างตัวหอไตรกับกาแพงแก้ว
หอไตรชั้นล่าง เดิมเสาเป็นไม้ แล้วก่ออิฐระหว่างเสาไม้เพื่อรับน้าหนักด้านบน บูรณะใหม่ได้ตัดเสาไม้
ออกแล้วหล่อเสาปูนแทน ส่วนลายปูนปั้นได้สงวนของเดิม โดยรื้อออกก่อน เมื่อหล่อเสาแล้วค่อยติดเข้าไปใหม่
โดยใช้เหล็ก ๔ หุนเป็นแกนฝังตัวลายปูนปั้นติดกับเสาหรือผนัง ฉาบปูนใหม่ทั้งหมด บานประตู บานหน้าต่างใช้
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ไม้สักหนา ๕ ซม. ส่วนพื้น ได้ทุบพื้นเดิมออกแล้วเทซีเมนต์ ปูกระเบื้องซีเมนต์สีแดงล้วน ชนิดอัดพิมพ์เหล็ก
ขนาดเล็ก
หอไตรชั้นบน เดิมฝาผนังมุขด้านหน้าตีไม้ระแนง เมื่อบูรณะใหม่ได้รื้อออก บันไดขึ้นจากชลาพังไปด้าน
หนึ่ง บูรณะใหม่ได้ซ่อมให้เหมือนของเดิมที่ยังคงเหลืออีกข้างหนึ่ง ขั้นบันไดของเดิมก่ออิฐแล้วถมดินภายใน
บูรณะใหม่ได้ผูกเหล็กเป็นขั้นบันได แล้วเทคอนกรีต
เครื่องบน รื้อกระเบื้องเดิม มุงกระเบื้องเคลือบพื้นเหลือง ขอบเขียว เส้นขอบในแดง ไม้ที่ชารุดเปลี่ยน
ใหม่หมด ใบระกาเปลี่ยนเป็นงวงนาคเกี่ยวหัวแป ลวดลายหน้าบันปั้นใหม่ทั้งหมดเลียนแบบของเดิม
๒. การบูรณะหอไตรครั้งล่าสุด มีขึ้นในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใต้การควบคุมของกรม
ศิลปากร โดยการสนับสนุนทุนจากบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด

หอไตรวัดพระสิงห์ก่อนการบูรณะ พ.ศ. ๒๔๗๐
ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
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หอไตรวัดพระสิงห์ ระหว่างการ
บูรณะ พ.ศ. ๒๔๗๐
ภาพจาก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร

หอไตรวัดพระสิงห์ ภายหลัง
การบูรณะ พ.ศ. ๒๔๗๐
ภาพจาก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
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สถาปัตยกรรม
เป็นหอไตรสองชั้น วางตัวในแนวทิศตะวันตก ตะวันออก สอดคล้องกับการวางตัวของวิหารหลวง ตัว
หอไตรตั้งอยู่บนฐานสูง เทลานออกไปชนกาแพงแก้ว กึ่งกลางด้านหน้าและหลังของลานมีบันไดทางขึ้น ราว
บันไดด้านหน้าเป็นรูปมกรคายนาค ราวบันไดด้านหลังเป็นตัวเหงา
ชั้นล่างหอไตรก่ออิฐฉาบปูน ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อเก็จ ตกแต่งส่วนฐานในบริเวณท้องไม้เป็นรูปสัตว์
ในกรอบคดโค้ง ผนังด้านข้างเจาะช่องหน้าต่างด้านละ ๔ ช่อง ที่ว่างระหว่างช่องหน้าต่างประดับประติมากรรม
รูปเทวดาปูนปั้น เหนือขึ้นไปประดับด้วยรูปสัตว์หิมพานต์ในกรอบคดโค้งเช่นเดียวกับด้านล่าง ด้านหน้าเป็น
บันได แต่งราวบันไดด้วยมกรคายนาค ด้านหลังเป็นประตูทางเข้าหอไตรชั้นล่าง
ชั้นบนหอไตรเป็นไม้ ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อเก็จล้อกับส่วนชั้นล่าง มุขโถงด้านหน้าลดระดับลงเล็กน้อย
มีเสาด้านบน ๕ คู่ รวมโถง ผนังเป็นฝาไม้เข้าลิ้นปิดทึบถึงส่วนบน ประดับลวดลายปูนปั้นลงรักปิดทอง ผนัง
ด้านหน้าเจาะช่องประตู
หลังคาทรงคฤห์ ลดระดับด้านหน้าและหลัง โครงสร้างรับน้าหนักหลังคาเป็นระบบเสากับคาน แบบม้า
ต่างไหม ใช้การเข้าลิ่มทั้งหมด โดยทาเป็นเดือยและบากเป็นร่อง บริเวณคอสองมีแผงไม้ปิดทึบ หน้าจั่วประดับ
ด้วยใบระกาที่ปิดครอบหัวแป ตลอดแนวสันหลังคาประดับรูปหงส์ดินเผาเคลือบสีเขียวมะกอก
ศิลปกรรม
ปูนปั้น
๑. รูปสัตว์ในกรอบคดโค้งบริเวณผนังหอไตรด้านล่าง มีจานวน ๗๕ กรอบ แบ่งได้เป็นสัตว์ที่พบเห็นได้
จริง อาทิ ช้าง กวาง ละมั่ง นกยูง ปลา และเสือ และสัตว์หิมพานต์ได้แก่ สิงห์ ซึ่งพบมากที่สุด มีทั้งสิงห์แบบจีน
ภาคกลาง และสิงห์ล้านนา บางตัวมีปีก นอกจากนี้ยังมี นรสิงห์ (สิงห์สองหัว) เหมราช (ปากแบบหงส์) สีหรา
มังกร (หัวเป็นมังกรจีน) คชสีห์ (หัวเป็นช้าง) เป็นต้น กิเลน (๑๕ กรอบ) สัตว์ที่มีขนปกคลุมลาตัว ผสมระหว่าง
กวาง ม้า และมังกร มอม (๖ กรอบ) การผสมระหว่าง ลิง เสือ และสุนัขปั กกิ่ง พัฒนามาจากสิงโตจีน และ
เงือก ที่มีลาตัวเป็นคนมีหางเป็นปลา รับอิทธิพลจากงานศิลปะพม่า
๒. เทวดาบริเวณผนังหอไตรด้านล่าง พบ ๑๖ องค์ ประทับยืนประนมมือบนดอกบัว มีเพียงหนึ่งองค์ที่
ยืนบนหลังสิงห์และอีกองค์แสดงท่าเหาะ ทุกองค์ล้วนมีพระพักตร์คล้ายกัน คือ รูปไข่ พระขนงโค้งเป็นสันเว้า
ต่อลงมาเป็น สัน พระนาสิก พระโอษฐ์ บางปลายตวัดขึ้นเล็ กน้อย สวมมงกุฎ ทรงกรวย กุณฑลรูปดอกกลม
ประดับกระจกสี กรองศอและกระบังหน้าเป็นลายรูปดอกกลมหรือดอกสี่เหลี่ยมประจายาม อยู่ในกรอบแนว
ลูกประคา ความแตกต่างของเทวดาแต่ละองค์อยู่ที่ลายประดับบนผ้านุ่งและตาแหน่งชายพก
๓. ลายดอกจันทน์ ๘ กลีบ บนผนังหอไตรด้านบน ตัวลายประดับกระจกจืน ถูกล้อมไว้ด้วยกรอบ
สี่เหลี่ยม ที่ลายเส้นกรอบขมวดปลายม้วน ๒ ข้างเข้าหากัน
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๔. ลายหม้อปูรณฆฏะกับหงส์ หรือ หม้อดอกตามที่เรียกกันในล้านนา หมายถึงแจกันใส่ดอกไม้ อยู่
เหนือช่องหน้าต่าง หงส์สองตัวริมสุดเป็นตัวกาหนดของเขตภาพที่มาสิ้นสุดที่ขอบหน้าต่าง ลายนี้ใช้แทนความ
อุดมสมบูรณ์หรือสัญลักษณ์ของชีวิตและการสร้างสรรค์
๕. ลายราชวัติ บนเสามุขด้านหน้า เป็นลายที่นิยมในส่วนกลางสมัยรัตนโกสินทร์ โดยที่วัดพระสิงห์ใช้
เถาเลื้อยไปตามแนวทแยงแทนที่จะใช้เป็นเส้นตรงตามแบบภาคกลาง ได้แก ลายราชวัตรดอกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
และลายราชวัตรดอกกระจังขนาดเล็ก
ลายรดน้า
๑. ทวารบาล เป็นลายรดน้า ทวารบาลยืนอัญชลีเหยียบพญานาค ท่ามกลางลายเมฆ นุ่งผ้าแบบมีชาย
แครง จีบหน้านางซ้อน ๒ ชั้น เหนือมงกุฎทาเป็นนกฟีนิกซ์ ในภาพถ่ายเก่านั้นไม่มีนกฟินิกซ์ คงวาดขึ้นเมื่อครั้ง
ที่ซ่อมใน พ.ศ. ๒๔๗๐
แกะสลักไม้
๑. คันทวย มี ๑๐ ตัว แกะเป็นพญานาค และพญาลวง (มีเขาและปีก) หันหน้าออกด้านนอก ช่องว่าง
ด้านหลังแกะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ด้านล่างแกะเป็นกระหนก
๒. แผงแล เป็นลายดอกประจายาม ๘ กลีบในกรอบ ๘ เหลี่ยม
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘
มีนาคม ๒๔๗๘
๒. ประกาศกาหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๙๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๒
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หอไตรวัดพระสิงห์
ภาพลายเส้ นหอไตรวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
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ผังชันบนและชั
้
นล่
้ าง หอไตรวัดพระสิงห์
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หนังสือสัญญาในการบูรณะหอไตรวัดพระสิงห์ พ.ศ. ๒๔๗๐
( ได้ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร)
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๕.๒.๑.๒ วัดหลวงขุนวิน

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่กลางป่าบนภูเขาสูง เขตป่าต้นน้าขุนวิน หมู่ ๑๖ ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ห่างจากเชิงดอยที่ชาวบ้านอยู่อาศัยประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เดิมเป็นวัดร้าง ยกขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๕ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญ
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรรมภายในวัด ทั้ง วิหาร หอไตร กุฏิสงฆ์ และศาลาการเปรียญ เป็นแบบไท
ใหญ่ ที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี
ประวัติวัด
เอกสารที่ทางวัดได้เรียบเรียงขึ้นจากใบลาน ระบุว่าวัดนี้เป็นวัดโบราณมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๘
สร้างโดย เจ้าหมื่นคาซาว มีครูบาปัญญาวงศ์สาเป็นเจ้าอาวาส ในราวปี พ.ศ. ๑๗๖๐ ภายหลังร้างลงไปสมัย
พม่าปกครองเมืองเชียงใหม่ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ครูบาอุ่นเรือน สุภทโท (ศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย) วัดบ้านกวน
ตาบลมะขามหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ธุดงค์มาและบูรณะวัดนี้อีกครั้งหนึ่ง ฉลองเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๐๑ โดยมีครูบาอภิชัยขาวปีเป็นประธานร่วม
ภายหลังครูบาอุ่นเรือนมรณภาพใน พ.ศ. ๒๕๒๗ เจ้าชื่น สิโรรส จึงได้นิมนต์หลวงปู่เณรจันทร์ อุ่น
เรือน จากวัดอุโมงค์เชิงเขาดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ มาจาพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
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พ.ศ. ๒๕๓๒ พระสมบูรณ์ รัตนญาโณ วัดเขาแหลม จังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระจรัญ ทกขญาโณ วัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดสืบมาจนถึง
ปัจจุบัน
ที่ตั้งหอไตร
ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือติดกับวิหาร ด้านหลังวิหารเป็นเจดีย์ สถาปัตยกรรมทั้งหมดถูกล้อมไว้ด้วยศาลา
บาตร
ประวัติการสร้างหอไตร
บริเวณหน้าบันหอไตร แกะสลักไม้เป็นรูปเสือ อันเป็น สัญลักษณ์ปีเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัย จึง มีความ
เป็นไปได้ว่าอาจจะสร้างขึ้นในสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัย ราว พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๘๐ หรืออย่างช้าที่สุดสร้างในสมัย
เดียวกับการสร้างวิหารที่อยู่ติดกัน ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยมีครูบาอภิชัยขาวปี ลูกศิษย์คนสาคัญของครูบาเจ้าศรี
วิชัยเป็นประธานการสร้าง
ข้อสนับสนุนในการเดินทางมาบูรณะวัดหลวงขุนวินของครูบาเจ้าศรีวิชัย คือ คาสัมภาษณ์ของผู้คนใน
ชุมชน ที่เล่ ากัน ว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัยมาสร้างเจดีย์ประธานของวัดไว้ พร้อมกับได้ถ่ายรูปใต้ต้นไทรใหญ่ ซึ่ ง
ปัจจุบันต้นไทรยังยืนต้นตระหง่านอยู่หน้าหอฉัน ทว่าภาพที่ถ่ายนั้น มีหลายท่านเข้าใจว่าเป็นภาพถ่ายที่วัดศรี
โสดา จังหวัดเชียงใหม่
สถาปัตยกรรม
เป็นหอไตรไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ที่มีสัดส่วนงดงาม และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ตัวอาคารวางตัว
อาคารไปตามแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก เช่นเดียวกับวิหาร ส่วนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชั้นล่าง มีเสาไม้รับน้าหนักตัวหอไตรด้านบน จานวน ๘ ต้น และรับน้าหนักหลักคาปีกนกของตัวหอ
ไตรด้านล่างโดยรอบ อีกจานวน ๑๖ ต้น ระหว่างเสาตีไม้ตั้งเป็นระเบียง สูงประมาณ ๕๐ ซม. เฉพาะด้านหลังตี
ไม้ตั้งเป็นฝาสูงไปจนถึงพื้นด้านบน ภายในปูกระเบื้อง และใช้ประโยชน์เป็นห้องสมุด
ชั้นบน เป็นห้องตีฝาทึบ มีประตูทางเข้าด้านหน้า ๑ ช่อง ทางขึ้นจากชั้นล่างสู่ชั้นบนเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่
ถูกเจาะไว้บริเวณพื้นห้อง ขนาดกว้างยาวด้านละ ๖๐ ซม. พอคนเพียงคนเดียวลอดผ่านขึ้นไปได้ รอบห้องเป็น
ระเบียง ตัวระเบียงใช้ไม้กลึง ยึดไว้กับเสาไม้ต้นเล็กที่เสริมออกมา ด้านบนระหว่างเสาไม้นี้ ตีไม้ระแนงเป็นวง
โค้ง
หลังคา ทรงโรง คือ เป็นหลังคาจั่วในตอนกลางคลุมตัวห้องด้านบน และปีกนกเสริมออกมาทั้งสี่ด้าน
โดยใช้เสาของระเบียงเป็นตัวรับน้าหนักหลังคาปีกนก มุงด้วยกระเบื้องดินเผา
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ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าจั่วแกะไม้ทะลุ เป็นลายดอกบัวอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ออกเครือเถา
กนกเปลวเต็มพื้นที่ ในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างจั่วเป็นแถวกนกหัวโต ที่ตอนกลางเป็นรูปเสือ
ฉลุลาย
เหนือและล่างแถวกนกหัวโตเป็นงานฉลุลาย รูปแถวดอกประจายามเรียงต่อกันไป สะท้อนอิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร์
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรางวัลศิลปสถาปัตยกรรมอนุรักษ์ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
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หอไตรวัดหลวงขุนวิน

247

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดหลวงขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๓ วัดเชียงมั่น

ที่ตั้ง
ตัง้ อยู่ภายในคูเมืองเชียงใหม่ บริเวณบ้านเชียงมั่น ถนนราชภาคินัย ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ อยู่ห่างจากวัดเจดีย์หลวง กลางเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญ
๑.เป็นวัดแห่งแรก เมื่อสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว
๒.ประดิษฐานพระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) และพระพุทธรูปศิลาปางปราบช้างนาฬาคีรี (พระศิลา) ที่
ชาวเชียงใหม่เคารพนับถือ
๓. ศิลาจารึกซึ่งเป็นแผ่นหินทราย จารึก ด้วยอักษรฝักขาม พ.ศ. ๒๑๒๔ เป็นประวัติการสร้างเมือง
เชียงใหม่และวัดเชียงมั่นใน พ.ศ. ๑๘๓๙ – พ.ศ. ๒๑๓๔
ประวัติวัด
ในจารึกวัดเชียงมั่น กล่าวถึงเหตุการณ์ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๓๙ จนถึง พ.ศ. ๒๑๒๔ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเมืองเชียงใหม่ และวัดเชียงมั่น โดยระบุว่า พ.ศ. ๑๘๓๙ พญามังรายเจ้า พญางาเมือง และพญาร่ว ง
ร่วมกันตั้งหอนอน ณ ราชมณเทียร ขุดคู ก่อกาแพงสามชั้น ทั้ง ๔ ด้านและก่อพระเจดีย์ที่บ้านเชียงมั่น แล้ว
สร้างเป็นวัด ให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น
พงศาวดารโยนกบันทึกเรื่องราวในสมัยพระเจ้ากาวิละว่า พระองค์ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเชียงมั่น
หลังจากที่วัดตกอยู่ในสภาพวัดร้างมายาวนาน เพราะสงคราม ต่อมาสมัยของเจ้าอินทวโรรส พ.ศ.๒๔๔๐ พ.ศ.๒๔๕๒ พระพุทธศาสนาแบบธรรมยุติได้เข้ามาเผยแผ่ในเชียงใหม่ เจ้าอินทวโรสจึงได้นิมนต์พระธรรมยุติมา
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จาพรรษาอยู่ที่วัดเชียงมั่น และภายหลังได้ย้ายไปอยู่วัดหอธรรมและวัดเจดีย์หลวงตามลาดับ ทั้งนี้วัดได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๔๙
ที่ตั้งหอไตร
ห่างออกไปทางทิศใต้จากตัววิหารและเจดีย์ประมาณ ๕๐๐ เมตร ตั้งอยู่กลางสระน้าที่ขุดขึ้นมาใหม่
เพื่อป้องกันปลวก
ประวัติการสร้างหอไตร
หลักฐานที่เก่าแก่ที่ระบุเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของหอไตรในวัดเชียงมั่น คือ จารึกวัดเชียงมั่น พ.ศ. ๒๑๒๔
โดยระบุถึงเหตุการณ์ใน พ.ศ. ๒๑๑๔ ที่สมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า (เจ้าฟ้ามังทรา) ทรงพระราชทาน
อ่างอาบเงินและบูรณะวัดเชียงมั่น หนึ่งในเสนาสนะที่บูรณะคือหอไตร โดยมีพระยาแสนหลวงเป็นผู้ควบคุมงาน
หอไตรที่สร้างโดยสมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าเป็นประธานนั้น ไม่ได้ระบุรูปแบบหอไตรไว้ จึงไม่ทราบ
ว่ามีลักษณะเช่นไร โดยใช้คาเรียกหอไตรว่าปิฎกฆระ ตามเสียงเรียกแบบพม่า ดังนี้
“...ศักราชได้ ๙๒๐ (พ.ศ. ๒๑๐๑) เมืองเชียงใหม่เป็นขัณฑสีมาสมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า
แล้ว พระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้ามีราชศรัทธา ปลงราชทานอ่างอาบเงินลูกหนึ่งหนักสี่พันน้าไว้หื้อพญาหลวง
สามล้านคาราชทานสร้างวัดเชียงมั่นฉันนี้ ในปีดับเปล้า ศักราช ๙๒๗ (พ.ศ. ๒๑๐๘) พระราชอาชญาหื้อเป็น
พญาแสนหลวงในปีรวงเม็ด ศักราช ๙๓๓ (พ.ศ. ๒๑๑๔) ได้ก่อเจดีย์กวมทีหนึ่งเป็นถ้วนสามที พญาแสนหลวง
คาราชทานสร้างแปลงก่อเจดีย์ วิหารอุโบสถ ปิฎกฆระ สร้างธรรม เสนาสนะกาแพง ประตูขรง ในอารามชู่อัน
เถิง...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๑-๑๐)
หอไตรหลังเดิมที่สร้างใน พ.ศ. ๒๑๑๔ คงผุพังไปตามกาลเวลา ต่อมามีการสร้างหอไตรอีกครั้ง ตาม
การบอกเล่าของพระครูสันติธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดเชียงมั่นรูปปัจจุบันว่า สร้างในสมัยเจ้าหลวงอินทวิชยา
นนท์ พ.ศ. ๒๔๑๙ เป็นหอไตรไม้กลางน้า ต่อมาผุ พังไป ในสมัย เจ้าอธิการหมวกเป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ.
๒๔๘๓ จึงมีการสร้างหอไตรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ได้จารึกไว้ที่ประตูหอไตรด้านบนว่า การสร้างสิ้นเงิน ๓,๖๐๐
บาท และมีการบูรณะหอไตรหลังนี้ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ สิ้นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หอไตรที่สร้างใน พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นหอไตรสองชั้น ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์ ก่ออิฐ
ทาสี ไม่มีเสา ใช้ผนังรองรับน้าหนัก มีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกเป็นบานเปิดคู่ เปิดออกด้านนอก ทาง
ด้านหลังมีบานหน้าต่างอยู่กึ่งกลางผนัง เป็นบานเปิดคู่เช่นกัน ผนังด้านข้างทั้งสองมีหน้าต่างด้านละ ๒ คู่ ชั้น
บนเป็นไม้ หลังคาทรงโรง มุงกระเบื้องดินขอ หน้าบันและหน้าบันปีกนกมีโก่งคิ้วแกะลายประดับกระจกสี
ปั้นลมเป็นไม้แกะประดับกระจกสี สันหลังคาเป็นฉัตรโลหะ ๕ ชั้น
ต่อมาราว พ.ศ. ๒๕๕๓ สมัยพระครูสันติธรรมวัฒน์ วสนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้เป็นประธาน
ในการย้ายหอไตรจากที่ตั้งเดิมบนพื้นดินด้านหลังวิหาร แนวเดียวกับเจดีย์และอุโบสถ ห่างออกไปประมาณ
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๕๐๐ เมตร สร้างไว้กลางสระน้าที่ขุดขึ้นมาใหม่ เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องปลวกขึ้นไปกัดกินไม้โครงสร้าง
ด้านบนและใบลานในหีบธรรม ให้เหมือนหอไตรกลางน้าที่สร้างใน พ.ศ. ๒๔๑๙
หอไตรหลังใหม่นั้น รื้อเอาส่วนห้องด้านล่างซึ่งเป็นการก่ออิฐฉาบปูนทิ้งเสีย ยกตัวหอไตรชั้นบนที่ยังคง
สภาพเดิม มาวางไว้เหนือเสาคอนกรีตที่สร้างยกขึ้นมาจากพื้นให้พ้นน้าในสระ จานวน ๒๐ ต้น ด้วยเหตุนี้ หอ
ไตรหลังที่เห็นในปัจจุบันจึงเป็นหอไตรไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง วางอยู่เหนือสระน้า

ศิลาจารึกวัดเชียงมัน่ หน้ าอุโบสถวัดเชียงมัน่

ภาพหอไตรวัดเชียงมัน่ สร้ างใน พ.ศ. ๒๔๘๓ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ ย้ายมาไว้ กลางสระน ้า
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ประวัติการบูรณะหอไตร
จารึกเหนือบานประตูหอไตรหลังเดิม นอกจากจะบอกอายุการสร้างแล้ว ยังบอกว่าหอไตรหลังนี้ได้รับ
การบูรณปฏิสังขรณ์ใน พ.ศ. ๒๕๓๑ และได้ทาการย้ายหอไตรไปอยู่กลางสระน้าและเปลี่ยนโครงสร้างชั้นล่าง
ใน พ.ศ. ๒๕๕๓

สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชั้น เดีย ว ยกใต้ ถุน สู ง ตั้ งอยู่กลางสระน้า วางตัว อาคารไปตามแกนทิศเหนือ -ใต้ ในผั ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ห้องเก็บธรรมด้านบนตีฝาไม้ทึบ มีประตูทางเข้าด้านหน้า เป็นประตูบานเดียว ผนังห้องตีไม้แผ่น
เล็กประกอบด้านนอกคล้ายฝาปะกน มีระเบียงรอบ เป็นไม้ฉลุลายโปร่งสูงประมาณ ๙๐ ซม. ปิดล้อม ๓ ด้าน
ยกเว้นด้านหน้าที่ห้องเสากลาง เว้นไว้เป็นช่องสาหรับพาดบันไดเป็นทางขึ้น เสาระเบียงนี้ทาหน้าที่รับน้าหนัก
หลังคาปีกนกและยึดแผงระเบียง
หลังคาเครื่องไม้ทรงโรง มุงกระเบื้องด้นขอ หน้าบันและหน้าบันปีกนกมีโก่งคิ้วไม้แกะลายประดับ
กระจกสี ช่อฟ้าเป็นไม้รูปปากนก หางหงส์ไม้เป็นรูปหัวนาค และใบระกาไม้เป็นแบบรวยระกา
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ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน หน้าบันปีกนก คอสอง แกะเป็นรูป เครือดอกสับปะรดใบผักกาดหรือใบอะแคนตัส หรือแบบ
ใบไม้ในศิลปะตะวันตก
คันทวย ลายเครือเถาใบเทศ
ฉลุลาย
ผนังห้องเก็บธรรม ลายฉลุบนพื้นชาด เป็นลายดอกลอย รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบมีขอบนอกสองชั้น
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘
มีนาคม ๒๔๗๘
๒. ประกาศกาหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๒๒

หอไตรวัดเชียงมัน่
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดเชียงมัน่ จังหวัดเชียงใหม่
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ผังพื ้นหอไตรวัดเชียงมัน่

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดเชียงมัน่ ปัจจุบนั เปรี ยบเทียบกับในอดีต
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๕.๒.๑.๔ วัดดวงดี

ที่ตั้งวัด
ตั้งอยู่ในคูเมืองเชียงใหม่ เลขที่ ๒๒๘ ถนนพระปกเกล้า ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ใกล้สี่แยกกลางเมืองเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. หอไตรวัดดวงดีสะท้อนฝีมือช่างปั้นปูนชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี
๒. เคยเป็นสถานที่เรียนของบุตรหลานเจ้านายเมืองเชียงใหม่
๓. ชื่ออันเป็นมงคลของวัด ทาให้ปัจจุบันเป็นวัดที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้พระประธานในวิหาร
ประวัติวัด
มีชื่อเรียกวัดดวงดีในสมัยโบราณที่ต่างออกไป อาทิ วัดพนมดี วัดต้นหมากเหนือ วัดพันธุมดี และวัด
อุดมดี วัดเหล่านี้ถูกเรียกกันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๑๐ เป็นต้นมา ดังที่ปรากฏชื่อวัดต้นหมากเหนือเป็นจารึกอักษร
ธรรมล้านนา บนฐานพระพุทธรูปโลหะหน้าตักกว้าง ๗๐ ซม. ประดิษฐานในวิหารวัดดวงดีปัจจุบันว่า ศักราชได้
๘๕๘ (พ.ศ. ๒๓๐๔) ปีรวายสี พระเจ้าตนนี้ แสนหนึ่งไว้วัดต้นหมากเหนือ แล
สาหรับชื่อวัดดวงดี ปรากฏครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๓๐๔ ตามที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารโยนก กล่าวถึง
เจ้าขี้หูด วัดดวงดี ได้ลาสิกขาบทเพื่อขึ้นครองเชียงใหม่
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ที่ตั้งหอไตร
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถ หันหน้าไปทางทิศเหนือ
ประวัติการสร้างหอไตร
พบหลักฐานในใบลานบันทึกประวัติการสร้างวัด กล่าวถึงเจ้ามหาอุปราชมหาวงศ์ (หนานมหาวงศ์)
เป็นผู้สร้างหอไตร ใน จ.ศ. ๑๑๙๑ (พ.ศ. ๒๓๗๒)
ประวัติการบูรณะหอไตร
บูรณะครั้งล่าสุดใน พ.ศ. ๒๕๕๗
สถาปัตยกรรม
หอไตรชั้นเดียว ก่ออิฐถือปูน ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนฐานบัวคว่าสูงประมาณ ๙๐ ซม. ซึ่งยกพื้นให้
สูงขึ้นจากพื้นดินอีก ๔๐ ซม. มีกาแพงแก้วล้อมรอบ ตอนกลางด้านหน้าของกาแพงแก้วเป็นช่องประตูเข้า
ระหว่างหอไตรกับกาแพงแก้วเทปูนเป็นลาน
หอไตรแบ่งเป็น ๓ ห้อง ตามการวางเสาที่มี ๔ แถว แถวละ ๔ ต้น รวม ๑๖ ต้น โดยเสาด้านนอกสุด
เป็นเสาก่ออิฐ ระหว่างเสาก่ออิฐเป็นผนังขึ้นถึงหลังคา โดยทอนความหนาของผนังให้น้อยกว่าความหนาของ
เสาเล็กน้อย เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างสาหรับการประดับปูนปั้น แต่ละผนังมีซุ้มประตูหน้าต่างจานวน ๓ ช่อง เฉพาะ
ผนังด้านหน้าเป็นช่องประตูในตอนกลางและริ มทั้งสองเป็นช่องหน้าต่าง ผนังด้านอื่นเป็นช่องหน้าต่างทั้งหมด
ลักษณะซุ้มเป็นซุ้มบันแถลงยอดโค้งปลายแหลม ทั้งผนังได้รับการตกแต่งด้วยงานปูนปั้นสะตายจิ นที่มีความ
งดงามยิ่ง
ภายในเป็นเสาไม้กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๔๐ ซม. จานวน ๔ ต้น รับน้าหนักหลังคาใน
ส่วนปั้นหยาที่ถูกยกขึ้นในตอนกลาง ส่วนเสาและผนังใช้รับน้าหนักหลังคาปั้นหยาชั้นล่างสุด
หลังคาเป็นทรงปั้นหยา ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป ๓ ชั้น (ทรงมณฑป) มุงด้วยกระเบื้องเรียบไม่มีลอน
สันหลังคาประดับบราลีรูปกนกเปลว โดยส่วนปลายเป็นหางหงส์แกะรูปหัวนาค ยอดสุดเป็นปลีประดับฉัตร
โลหะ ๙ ชั้น
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ศิลปกรรม
ปูนปั้น
ซุ้มประตู และซุ้มหน้าต่าง ทาเป็นสองชั้น ทั้งเสากรอบประตูและโค้งปลายแหลมเหนือประตู ปลาย
โค้งเป็นรูปตัวเหงา กรอบเสาทาบัวลูกแก้ว มีกาบบน (บัวคอเสื้อ) กาบล่าง (บัวเชิงฐาน) และรัดกลางเสา กาบ
นั้นทาเป็นรูปโค้งหยักปลายแหลมกลีบบัว ภายในโค้งทาลวดลายโปร่งรูปดอกไม้และใบไม้ รัดกลางเสาทากรอบ
รูปสามเหลี่ยม ๒ ชั้น แต่งด้วยลายดอกไม้และใบไม้เช่นกัน
เสา ประดับด้วยลายที่ต่างกันออกไป อาทิ เสากลางทั้งสองต้นทาเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งในขอบ
สองชั้น ชั้นนอกเป็นลายลูกประคา ชั้นในเป็นใบไม้ทาลวดลายรูปกระจัง เสาริมทั้งสองทาลวดลายราชวัตร
ประจายามดอกสี่กลีบ
ประตู ปูนปั้นประดับลายราชวัตรประจายามดอกสี่กลีบ แบบมีลายก้านแย่งรอบตัว โดยมีกรวยเชิง
ครบทั้งด้านบนและล่าง
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ พร้อมกาหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๙๘ ตอนที่ ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
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หอไตรวัดดวงดี
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๕ วัดมหาวัน

ที่ตั้งวัด
ตั้งอยู่นอกคูเมืองเชียงใหม่ เลขที่ ๒๔๙ ถนนท่าแพ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ห่าง
จากแม่น้าปิงทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๘๐๐ เมตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.เป็นวัดที่มีเสนาสนะสถานรูปแบบศิลปะพม่า ทั้งวิหาร เจดีย์ และหอไตร
ประวัติวัด
สร้างใน พ.ศ. ๒๓๔๙ โดยพระเจ้ากาวิละ ในยุคสมัยฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่จากการปกครองของพม่า โดย
ปรากฏรายชื่อพระสงฆ์จากวัดมหาวันไปเข้าร่วมประชุมพระสังฆเจ้าที่จัดขึ้นที่วัดเชียงมั่น ใน พ.ศ. ๒๓๘๖
ที่ตั้งหอไตร
ตั้งอยู่ด้านใต้วิหาร ห่างกันประมาณ ๕๐๐ เมตร
ประวัติการสร้างหอไตร
จากบันทึกจดมายเหตุเมืองเชียงใหม่ศักราช ๑๒๐๑ (พ.ศ. ๒๓๖๒) ระบุว่าหอไตรวัดมหาวันสร้างใน
เดือนเมษายน ออก ๕ ค่า พ.ศ. ๒๓๘๖ ตรงกับสมัยเจ้าหลวงแผ่นดินเย็น เจ้าหลวงเชียงใหม่ลาดับที่ ๔ ตรงกับ
ในเอกสารประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ระบุว่าสร้างใน พ.ศ. ๒๓๘๖ โดยแข่งโหย ชาวพม่า
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ประวัติการบูรณะหอไตร
จารึก พ.ศ. ริเวณหน้าบันด้านทิศใต้ของหอไตร ระบุ พ.ศ. ๒๔๖.. บูรณะล่าสุด พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒
โดยมีการต่อเติมหลังคาด้านทิศตะวันออก
สถาปัตยกรรม
อาคารสองชั้น ด้านล่างก่ออิฐ ทาสีขาว ด้านบนเป็นไม้ มีขนาดใหญ่ กว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐
เมตร วางตัวอาคารในแนวเหนือ-ใต้ มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ชั้นล่าง ผนังด้านกว้างแบ่งเป็น ๓ ห้องเสา โดยห้องตอนกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ทาเป็นช่องหน้าต่าง
ผนังด้านยาวแบ่งเป็น ๕ ห้องเสา ผนังด้านทิศตะวันออกตอนกลางเป็นประตูทางเข้า ถัดไปห้องด้านข้างเป็น
หน้าต่าง ต่อหลังคาคลุมออกมาจากตัวอาคารเฉพาะด้านนี้ยาวประมาณ ๒.๒๐ เมตร ส่วนผนังด้านทิศตะวันตก
เป็นช่องหน้าต่าง ๓ ช่อง
ชั้นบน มีเสาไม้จานวน ๘ ต้นในตอนกลาง และเสารอบนอกที่เป็นระเบียงล้อกับเสาตอนล่าง ผนังห้อง
เก็บธรรมตีไม้เป็นกรอบสี่เหลี่ยม คล้ายฝาปะกน ระเบียงฉลุลายโปร่ง
หลังคาหลักที่คลุมห้องเก็บคัมภีร์ เป็นทรงโรงที่มีจั่วตอนกลางและปีกนกด้านข้าง ยกหลังคาทรงโรง
หลังเล็กขึ้นในตอนกลาง ในส่วนระเบียงนั้นคลุมไว้ด้วยหลังคาปีกนกรอบทั้งสี่ด้าน หลังคานี้คลุมลงมาต่ามาก
จึงทาให้อาคารส่วนตอนบนดูเตี้ย และมีความสว่างน้อย เผยให้เห็นส่วนคอสองบริเวณช่วงกลางเหนือหลังคา
ปีกนก มุงด้วยกระเบื้องดินขอ
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบันด้านเหนือ พื้นที่สามเหลี่ยมในส่วนจั่วด้านบน แกะลายเครือดอกสับปะรด ประดับกระจก ส่วน
ของคอกีดด้านล่างหน้าบัน ซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ แกะเป็นรูปเทวดายืนถือพระขรรค์ รายล้อมด้วยเครือ
ดอกพุดตาน ทั้งหมดอยู่ในกรอบที่แกะเป็นหัวกนกม้วนเรียงกันไป
หน้าบันด้านทิศใต้ ในพื้นที่สามเหลี่ยมของจั่วด้านบนแสดงโครงสร้างไม้แบบม้าต่างไหม ส่วนสี่เหลี่ยม
ตอนกลางหลังคาปีกนกทาเป็นกรอบหัวกนกม้วนเรียงกันไป ด้านในกรอบโล่ง คอสอง แกะเป็นลายเครือเถาใบ
เทศ ประดับกระจกเช่นกัน ตรงกลางมีครุฑ ใต้ครุฑเป็นตัวเลขแสดง พ.ศ. ๒๔๖..
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หอไตรวัดมหาวัน
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดมหาวัน จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๖ วัดช่างฆ้อง

ที่ตั้งวัด
ตั้ง อยู่ น อกคู เมื อ งเชี ย งใหม่ ด้ า นทิ ศ ตะวั นออก ห่ า งจากแม่ น้ าปิ ง ประมาณ ๙๐๐ เมตร บนถนน
ลอยเคราะห์ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. สถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปกรรมของหอไตร แสดงอิ ทธิ พ ลศิล ปะพม่า จี น และล้ า นนา ในสมั ย
รัตนโกสินทร์
๒. หอไตรประดับภาพจิตรกรรมสีฝุ่น
ประวัติวัด
ชุมชนวัดช่างฆ้องคงมีมาตั้งแต่สมัยพญามังรายแล้ว ตามพงศาวดารโยนกที่กล่าวถึง ช่างศิลป์จากพม่า
ที่พระองค์โปรดให้นาเอากลุ่มช่างฆ้องไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองเชียงแสน ทว่าตามประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า
สร้างใน พ.ศ. ๑๙๐๐ ในชื่อ วัดศรีพูนโต
ภายหลังจากที่พระเจ้ากาวิละทรงขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงแสนแล้ว ทรงกวาดต้อนผู้คนจากเมือง
เชียงแสนมาอาศัยในเมืองเชียงใหม่ รวมถึงช่างฆ้องที่อพยพไปตั้งแต่สมัยพญามังรายกลับมาด้วย ให้อยู่อาศัยตั้ง
บ้านเรือนในบริเวณชุมชนช่างทาฆ้องที่กาแพงดินในปัจจุบัน ครั้งนั้นเมื่อชาวชุมชนช่างฆ้องได้บูรณะวัดศรีพูนโต
ขึ้นมาใหม่แล้ว ก็ตั้งชื่อใหม่ว่า วัดช่างฆ้อง
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ที่ตั้งหอไตร
ตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหาร โดยหันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ
ประวัติการสร้างหอไตร
จารึกแผ่นทองเหลือง อักษรธรรมล้านนา ที่หอไตรชั้นล่าง ระบุว่าสร้างใน พ.ศ. ๒๔๔๖ ตรงกับสมัย
เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ สร้างถวายโดยแป๊ะยืน (นายบุญยืน) และแม่บัวคา เป็นเงินจานวน ๑๒ บาท พร้อม
ศาลามุงกระเบื้องดินขอ ซึ่งรื้อไปแล้วใน พ.ศ. ๒๕๓๐
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชั้น ก่ออิฐ ถือปู น ในผั งรูปสี่ เหลี่ ยมผื นผ้ า วางตัว อาคารในแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก
ด้านบนตัวอาคารต่อระเบียงปูพื้นไม้ ตีตะปู ยื่นออกมาทางทิศเหนือ ระเบียงกว้างประมาณ ๑.๖๐ เมตร รับไว้
ด้วยเสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๔๐ ซม.จานวน ๔ ต้น แต่งหัวเสาเป็นบัวหงายประดับกระจกสีอย่าง
สวยงาม สาหรับเสาระเบียงด้านบน ๔ ต้นนั้น สองต้นริมนอกทั้งสองเป็นคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๓๐ ซม.
ส่ว นสองต้นตรงกลางเป็น ไม้หุ้ มไว้ ด้ว ยไม้ฉลุ ลาย เพื่อรับน้าหนักหลั งคาปีกนกที่ยื่นออกมา และใช้ยึดแผง
ระเบียงไม้ฉลุเครือเถาในกรอบลูกฟัก
ผนั งด้า นทิศเหนื อนี้ ด้ านล่ างมีป ระตูทางเข้าตรงกลาง ๑ ประตู แต่ งเป็นซุ้ ม ไม่มี ภ าพจิต รกรรม
ด้านบน มีป ระตู ๑ ประตูแต่งซุ้มประตู และหน้าต่าง ๒ ช่องหน้าต่างเขียนฉลุ ล าย มีภ าพจิต รกรรมสี ฝุ่ น
นอกจากนี้ยังมีช่องหน้าต่างที่ผนังชั้นบนด้านทิศตะวันออก-ตะวันตกอย่างละ ๑ ช่อง มีบัวปูนปั้นกันฝนที่ขอบ
บนของหน้าต่าง
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ศิลปกรรม
จิตรกรรมสีฝุ่น
ฝาผนังด้านทิศเหนือข้างบน เป็นเรื่องปัญญาสชาดก ตอน “เจ้าสุวัตรกับนางบัวคา” ชื่อนางบัวคานี้
พ้องกับนามผู้สร้าง คือ แป๊ะยืน (นายบุญยืน) และแม่บัวคา ฝีมือช่างล้านนา
ปูนปั้น
หน้าบัน ด้านทิศตะวันตกเป็ นรูปยักษ์เหาะ ล้อมด้วยลายเครือใบไม้ฝรั่งหรือใบอะแคตัส ส่วนด้านทิศ
ตะวันออกเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์ (?) ล้อมด้วยลายเครือใบไม้ฝรั่งเช่นเดียวกัน ลายใบไม้ฝรั่งนี้ เป็นลวดลาย
แบบพม่าที่รับอิทธิพลจากตะวันตก
ซุ้มประตู แต่งเสาหลอกรับซุ้มด้านบนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ภายในซุ้มเป็นปูนปั้นรูปใบไม้ฝรั่งและดาว
ลอย เหนือซุ้มแต่งด้วยใบไม้ฝรั่งเช่นกัน ส่วนในซุ้มด้านบนเป็นรูปนกยูง
แกะสลักไม้
บานประตูด้านบน แกะเป็นรูปยักษ์เหาะล้อมรอบด้วยลายเครือดอกพุดตาน ปิดทองล่องชาด ฝีมือ
งดงาม
ฉลุลาย บานหน้าต่างด้านบน เป็นรูปเครือดอกพุดตาน
หอไตรวัดช่างฆ้ อง
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดช่างฆ้ อง จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๗ วัดแสนฝาง (หลังเดิม)

ที่ตั้งวัด
ตั้งอยู่นอกคูเมืองเชียงใหม่ ทางทิศตะวันออก ห่างจากแม่น้าปิงประมาณ ๕๕๐ เมตร เลขที่ ๑๘๘
ถนนท่าแพ ตาบลช้างม่อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. เป็นวัดทีส่ ร้างขึ้นโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่อุปถัมภ์ อาทิ
วัดสร้างโดยพญาแสนภู กษัตริย์ราชวงศ์มังราย
วิหารลายคาเคยเป็นตาหนักเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ ในพ.ศ. ๒๔๒๐ พระเจ้าอินทวิชยานนท์รื้อแล้วสร้าง
ถวายวัด
พระอุโบสถ สร้างถวายโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนผสมไม้
ผนังทาซุ้มศิลปะตะวันตก ชั้นบนเป็นเครื่องไม้ แกะสลักงดงาม ด้านข้างประดับรูปดาว สันหลังคาประดับกินนรี
๒. กุฏิ ๑๐๐ ปี โยนการพิจิตร สร้างด้วยศรัทธาของ หลวงโยนการพิจิตร (ปันโหย่) คหบดีพม่าคน
สาคัญ ร่วมสมัยกับครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ศิลปะพม่า
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ประวัติวัด
ตามประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ระบุสร้าง พ.ศ. ๒๑๑๙ โดยพญาแสนภู ในชื่อวัดแสนฝัง สอดคล้อง
กับจารึกอักษรธรรมล้านนาบนแผ่นไม้สักในวัด ระบุว่า พระเจ้าแสนภูทรงมีพระราชประสงค์ฝากฝังขุมพระราช
ทรัพย์ของพระองค์ไว้กับพระพุทธศาสนา ตามอย่างที่บรรพชน โดยสร้างวัดขึ้นในที่รกร้างและไม่ห่างจากแม่น้า
ปิงมากนัก ให้ชื่อว่าวัดแสนฝัง เพราะเป็นที่ฝังขุนทรัพย์พระเจ้าแสนภู
ที่ตั้งหอไตร
หอไตรตั้งอยู่ด้านหน้าวัด ทางทิศใต้ของประตูทางเข้า
ประวัติการสร้างหอไตร
ประวัติวัดแสนฝาง ระบุว่า หอไตรกลางน้าสร้าง พ.ศ. ๒๔๑๒
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง ตั้งบนฐานปูนอีกชั้นหนึ่ง ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๔ ช่องเสา โดย
ช่องเสาคู่นอกกว้างกว่าเสาคู่ใน จานวนเสาทั้งสิ้น ๒๕ ต้น เป็นไม้กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว แต่ละต้น
สูง ๓.๘ เมตร แบ่งเป็นเสาช่วงล่างยกขึ้นสูง ๑.๘๐ เมตร เสาช่วงบนสูงประมาณ ๒ เมตร เจาะเสาสอดคานไม้
และวางตงไม้ก่อนปูพื้น โดยยกระดับพื้นห้องเก็บธรรมให้สูงจากระเบียงประมาณ ๒๓ ซม.
ระเบียงเป็นแผ่นไม้ตีขวาง มีลูกกรงไม้กลึงในตอนกลาง ที่มุมระเบียงด้านทิศเหนือมีประตูทางเข้า ส่วน
ประตูทางเข้าห้องเก็บธรรมอยู่มุมด้านทิศตะวันออกของผนังห้องเก็บธรรม หลังคาทรงโรง โดยที่คลุมห้องเก็บ
ธรรมเป็นจั่วและคลุมระเบียงเป็นหลังคาปีกนกรอบทั้งสี่ด้าน
เครื่องบนเป็นไม้ ทั้งช่อฟ้าแบบปากนก ใบระกาแบบรวยระกา และหางหงส์ที่ทาเป็นหัวนาค ประดับ
กระจกสี หน้าบันเป็นไม้แกะ ประดับกระจกสีเช่นกัน มุงด้วยกระเบื้องดินขอ
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน ลายเมฆไหล กลางดอกประดับกระจก การแกะสลักแกะลงลึกทาให้มีปริมาตร เช่นเดียวกับ
การแกะสลักไม้ลายเมฆไหลที่หน้าบันหอไตรวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่
ลายเมฆไหลนี้ เป็น ลายโบราณล้านนาได้รับ อิทธิพลจากศิลปะจีน หมายถึง ความอุดสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติและชีวิต ลักษณะเป็นลวดลายที่ต่อเนื่องเลื่อนไหลกันไป ไม่ขาดสาย ตัวลายมักแกะให้เว้าลึกเข้าไป
มาก ก่อนม้วนหัวตวัดกลับมาขมวดเป็นปม คล้ายกลุ่มเมฆที่จับตัวม้วนหัวเข้าด้านใน ไหลติดต่อกันไป
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พบในหอไตรที่มีอายุในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นต้นมา นอกจากในเชียงใหม่แล้ว ยัง พบที่หน้าบัน
หอไตรวัดไหล่หิน (พ.ศ. ๒๔๖๒) จังหวัดลาปาง วัดฉางข้าวน้อยเหนือ จังหวัดลาพูน (พ.ศ. ๒๔๖๐) แต่เมื่อเข้าสู่
พุทธศตวรรษที่ ๒๖ ก็ไม่พบลายนี้เป็นที่นิยมอีก
ทั้งนี้พบลายเมฆไหลจานวนหนึ่งที่ใช้ตกแต่งหายนต์ แผ่นไม้แกะสลักวางไว้เหนือประตูบ้านหรือประตู
ห้องนอนในบ้านชาวล้านนาอีกด้วย ที่เป็นฉลุลายพบใช้ตกแต่งเครื่องสูงที่วัดนาหวาย อาเภอนาหมื่น จังหวัด
น่าน เป็นต้น
ฉลุลาย
ฝาผนังห้องเก็บธรรม เป็นลายราชวัตรประจายาม

หอไตรวัดแสนฝาง

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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หอไตรวัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๘ วัดพระนอนขอนม่วง

ที่ตั้งวัด
อยู่นอกเมืองเชียงใหม่ทางด้านทิศเหนือ ห่างจากแม่น้าปิงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดประมาณ ๑
กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ตังอยู่ เลขที่ ๕
ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. เป็นที่ประดิษฐานพระนอนส้าคัญของเมืองเชียงใหม่
๒. ได้รับการบูรณะโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย
๓. มีรอยฝ่าเท้าครูบาเจ้าศรีวิชัยประทับในปูนซีเมนต์
ประวัติวัด
ปรากฏประวัติวัดในต้านานพระเจ้าเลียบโลก ซึ่งเป็ นต้านานโบราณล้านนาที่ว่าด้วยการเสด็จมายัง
ดินแดนล้านนาและใกล้เคียงของพระพุทธเจ้า ความตอนหนึ่งในต้านาน เล่าถึงการเสด็จมาบริเวณที่ตังวัดพระ
นอน พระสงฆ์รูปหนึ่งได้ตักน้าในแม่น้าใกล้ๆ ถวายพระพุทธเจ้า น้าในแม่น้านันสกปรก แต่พระองค์ก็ฉันโดย
อาการปกติ และพยากรณ์ ว่ า ต่ อ ไปที่ แ ห่ ง นี จะเป็ น ที่ ตั งพระพุ ท ธศาสนา มี วั ด ชื่ อ ว่ า วั ด จ๊ ะ ทั งเหยื อ ง
(สะอิดสะเอียน) ตามน้าที่ฉัน
ในประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า วัดสร้างใน พ.ศ. ๑๙๐๐ ทว่าในเอกสารของวัดระบุว่าสร้างใน
พ.ศ. ๒๓๕๙ สมัยพระธรรมลังกา โดยเล่าถึงพระเถระจากหงสาวดี ๔ รูป ได้สร้างพระนอนจากขอนไม้มะม่วงที่
มีความยาว ๑๕.๒๐ เมตร เมื่อเสร็จแล้วจึงสร้างวิหารครอบไว้ พร้อมทังได้สร้างเจดีย์ในคราวเดียวกันด้วย
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สมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ ได้บูรณะวิหารใน พ.ศ. ๒๔๐๖ และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระนอนขอนม่วง
โดยทรงปลูกต้นตาลกว่า ๒๐๐ ต้น พร้อมให้สร้างคันดินกันน้าปิงที่ท่วมเข้ามาภายในวัด ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๐ ครูบาเจ้าศรีวิชัยและครูบาบุญปั๋นเจ้าอาวาสวัดพระนอนข่อนม่วง ได้บูรณะวัดและ
พระวิหาร
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศตะวันออกของวัด หลังอุโบสถ
ประวัติการสร้างหอไตร
ไม่ป รากฏในหลักฐานใด อาจสร้ างขึนเมื่อคราวที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยมาบูรณะวิห ารใน พ.ศ. ๒๔๗๐
เพราะเครื่องบนหลั งคาหอไตร ซุ้มประตูและหน้าต่าง มีลักษณะเดียวกันกับวิห ารที่สร้างในสมัยครูบาเจ้า
ศรีวิชัย
ประวัติการบูรณะหอไตร
กรมศิลปากรบูรณะใน พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐ ด้วยการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กชันบน ราวระเบียง
โครงหลังคา เป็นต้น
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ชันล่างเป็นเครื่ องก่อในผั งสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส ชันบนเป็นเครื่องไม้ในผั งจัตุรมุข หลั งคา
ทรงคฤห์ กลางสันหลังคาเป็นฉัตร ๓ ชัน ช่อฟ้าไม้แบบปากปลา หางหงส์เป็นหัวนาค ใบระกาเป็นนาคสะดุ้ง ไม้
แกะสลักปิดทอง มุงกระเบืองซีเมนต์หางว่าว
หอไตรชันล่างสูง ๓.๔๕ เมตร รวมยกพืนสูง ๓๐ ซม. มีขนาด ๓ ห้องเสา ภายในมีห้องเดียว ผนังหนา
เสามีขนาดใหญ่กว่าผนัง โดยวางคานไม้ขนาดใหญ่ในทุกช่วงเสาเพื่อรับน้าหนักพืนไม้ชันบน ตอนกลางด้านทิศ
ตะวันออกมีช่องประตู ๑ ช่อง ผนังตรงข้ามก่อทึบ ส่วนผนังด้านทิศเหนือ-ใต้ มีช่องหน้าต่าง ๓ ช่อง อยู่ระหว่าง
เสา
หอไตรชันบนตังบนพืนปูน ท้ายื่น ออกมาคล้ายกันสาด มีค้ายันรับ ที่พืนเจาะช่องส้าหรับวางบันไดปีน
ขึนลง ตัวอาคารมีขนาด ๖ เมตร เสายึ ดกับพืนปูนด้วยแผ่นเหล็ กร้ อยสกูรเหล็ ก มีเสารับหลังคาปีกนกยื่น
ออกไปจากตัวอาคารอีกด้านละ ๑ เมตร ฝาผนังห้องเก็บธรรมตังเคร่าไม้แล้วตีไม้แผ่นทึบแนวตังที่ด้านล่าง
ด้านบนเป็นกระจกสี
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ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน แกะเป็นรูปธรรมจักรในซุ้มโค้งปลายแหลมรูปหัวนาค และเทวดาครึ่งองค์พนมมือบนดอกบน
ดอกบัว ล้อมไว้ด้วยเครือกนกเปลว
ปูนปั้น
ประตูหน้าต่าง แต่งซุ้มปูนปั้นยอดแหลม กรอบซุ้มเป็นนาค ยอดแหลม ภายในซุ้มเป็นลายเครือดอก
พุดตาน
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ประกาศขึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๓ วันที่ ๕
มกราคม ๒๔๙๗
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๒๒

หอไตรวัดพระนอนขอนม่วง

279

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดพระนอนขอนม่วง จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๙ วัดเกตการาม

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ ฝั่งตะวันออกของแม่น้าปิง ฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดวโรรส เลขที่ ๙๖ ต้าบลวัด
เกต อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.เป็นแหล่งชุมชนทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่ในสมัยโบราณ เพราะอยู่ใกล้แม่น้าปิง
๒.เป็นวัดที่ประกอบพระราชพิธีส้ าคัญของกษัตริย์ล้านนา อาทิ พิธีมุรธาภิเษกของพระเจ้ากาวิล ะ
หลังจากได้รับสถาปนาขึนเป็นเจ้าประเทศราช พ.ศ. ๒๓๔๕
๓.เป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์ประจ้าปีจอ
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ประวัติวัด
จารึกอักษรธรรมล้านนาในวิหาร ระบุว่าวัดเกตการามสร้างใน พ.ศ. ๑๙๗๑ โดยพญาสามฝั่งแกน เดิม
ชื่อวัดสระเกษ เมื่อสร้างวิหารนันใช้แรงงาน ๒๐๐ คน มีพระยาค้า พระยาเมือง พระยาลือเป็นผู้คุมงาน ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๑๙๘๑
ที่ตั้งหอไตร
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวิหาร เดิมตังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ โดยเรียงต้าแหน่งอุโบสถ
หอไตร และต้นโพธิ์ ตามล้าดับ
ประวัติการสร้างหอไตร
จารึกอักษรธรรมล้านนาบนแผ่นไม้ ระบุสร้างใน พ.ศ. ๒๔๒๑ โดยเจ๊กม่าน แซ่แต่ พร้อมภริยานาง
แหว๊ด เชือสายสิบสองปันนา
ประวัติการบูรณะหอไตร
ซ่อมครังแรก โดยนายชื่น และนางค้าแปง โค้วเอี่ยวเส็ง ไม่ระบุปี พ.ศ. ที่บูรณะ
ซ่อมครังที่สอง โดยนายไหล่แม และนางบุญทอง ชุติมา ไม่ระบุปี พ.ศ. ที่บูรณะ
พ.ศ. ๒๕๔๑ บูรณะโดยกรมศิลปากร
สถาปัตยกรรม
หอไตรสองชัน ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวอาคารไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก ชันล่างก่ออิฐ ชันบน
เป็นไม้ มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม หลังคาทรงโรง ช่อฟ้าแบบปากนก หางหงส์ไม้แกะเป็นหัวนาค ปั้นลมหรือ
ใบระกาแบบรวยระกาไม้ประดับกระจกสี
ชันล่างกว้างประมาณ ๖.๑๕ เมตร ยาวประมาณ ๗.๔๐ เมตร ใช้ก้าแพงรับน้าหนักผสมกับระบบเสา
และคานไม้ โดยผนังนอกสุดก่อก้าแพงหนาถึง ๓๕ ซม. และส่วนที่เป็นเสามีขนาดกว้างกว่าผนัง มีการฝังคานไม้
รับพืนชันบน โดยไม่มีตงรับพืน ภายในมีเสาไม้แปดเหลี่ยม ๖ ต้น รับน้าหนักห้องเก็บธรรม ผนังด้านทิศเหนือ
และใต้มีประตูทางเข้าด้านละ ๑ ช่อง โดยอยู่เยืองกัน
ชันบนเป็นห้องเก็บธรรมสูง ๓ เมตร ใช้เสาเป็นโครงและตีเคร่าไม้เพื่อยึดแผ่นผนังไม้ มีประตูทางเข้า
ด้านทิศเหนือ พืนระเบียงรอบเป็นไม้ ตัวระเบียงสูง ๑ เมตร ช่วงล่างตีไม้ทึบ ช่วงบนเป็นราวลูกกรง มีประตูเข้า
เสาระเบียงรับหลังคาใช้ไม้สี่เหลี่ยมจัตุรัสวางตามต้าแหน่งห้องเสาชันล่าง ที่แบ่งด้า นกว้างเป็น ๓ ช่องเสา ด้าน
ยาวเป็น ๔ ช่องเสา
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หลังคาทรงโรง ใช้ระบบจันทัน แปลาน กลอนไม้ ปั้นลมแบบรวยระกาไม้แกะประดับกระจกสี ช่อฟ้า
แกะเป็นรูปปากครุฑ หางหงส์รูปหัวนาคประดับกระจกสี

ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน ลายเมฆไหล ลงชาดทับ ปิดทองในส่วนตัวลาย ประดับกระจกพืนหลัง
ฉลุลาย
ผนังห้องเก็บธรรม ลายราชวัตรรูปประจ้ายาม
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ประกาศขึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและก้าหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๑๗๗ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๔
หอไตรวัดเกตการาม
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๑๐ วัดหมื่นล้าน

หอไตรวัดหมื่นล้ านแบบสถาปั ตยกรรมพม่า
คล้ ายกับหอไตรวัดท่าโป่ ง อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพจากวัดท่าโป่ ง)

ที่ตั้งวัด
ภายในคูเมืองเชียงใหม่ ห่างจากวัดเจดีย์หลวงประมาณ ๔ กิโลเมตร ถนนราชด้าเนิน ต้าบลศรีภูมิ
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. สถาปัตยกรรมในวัดเป็นศิลปะพม่า
๒. หนึ่งในวัดที่ผู้คนปัจจุบันนิยมไปกราบไหว้เจดีย์และพระประธานในวิหาร เพราะชื่อวัดที่คล้องกับ
ความร่้ารวย
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ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุ มีการตังวัดขึนใน พ.ศ. ๒๐๐๕ จากเอกสารวัดระบุผู้สร้างวัด คือ
หมื่นโลกสามล้านขุนพลแก้ว หรือหมื่นด้งนคร สมัยพญาติโลกราช ราว พ.ศ. ๒๐๐๒ เพื่ออุทิศให้ทหารล้านนาที่
เสียชีวิตจากการรบ
ช่วง พ.ศ. ๒๔๖๐ นัน ผู้อุปถัมภ์วัดคนส้าคัญ คือ หลวงโยนการพิจิตร (หมองปันโหย่ อุปโยคิน) คหบดี
ชาวพม่า หรือชาวบ้านเรียกว่า “ขุนหลวงโย” ต้นตระกูลอุปโยคิน ท่านได้สร้างวิหารพร้อมเจดีย์ จากนันใน
พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ที่ตั้งหอไตร
ตังอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด แนวเดียวกับเจดีย์และอุโบสถ โดยเรียงล้าดับกันจากทิศใต้ไปทิศเหนือ
ดังนี อุโบสถ หอไตร และเจดีย์ที่อยู่หลังวิหาร
ประวัติการสร้างหอไตร
ประวัติการสร้างหอไตรไม่ปรากฏ ทว่าคงสร้างในสมัยหลวงโยนการพิจิตร (หมองปันโหย่ อุปโยคิน)
คหบดีชาวพม่า ช่วง พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๗๕ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับหอไตรที่มีลักษณะเดียวกัน คือ หอไตรวัด
เมืองวะ จังหวัดเชียงใหม่ และหอไตรวัดท่าโป่ง จังหวัดเชียงใหม่ ก็พบว่าสร้างขึนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คือ
พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๑
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชันล่างเป็นเครื่องก่อ ชันบนเป็นเครื่องไม้ หน้าบันปิดทองประดับ
พืนด้วยกระจกสี
ชันล่าง กว้างยาวด้านละ ๕ เมตร ยกพืนสูง ๒๐ ซม. ผนังด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก แบ่งเป็น ๓
ห้องเสา ตอนกลางผนังด้านทิศตะวันออกเป็นประตูเข้าออก ส่วนผนังด้านทิศเหนือ -ใต้ มีเพียงเสามุมเท่านัน
ส้าหรับหน้าต่างมีเพียงด้านละ ๑ บานในตอนกลาง ยกเว้นผนังทางทิศตะวันออกมี ๒ บาน ความหนาของผนัง
ประมาณ ๓๐ ซม.
ชันบน เป็ นเครื่ องไม้ มีเสาและผนั งที่หนาของอาคารชันล่างรับน้า หนัก ห้องเก็บธรรมอยู่กลาง มี
ระเบียงล้อมรอบ ใช้เสาไม้กลมสี่ต้น ตีฝากับโครงเคร่าที่ยึดกับเสา ตัวห้องสูงประมาณ ๒.๓๐ เมตร ประตู
ทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก ระเบียงไม้ฉลุยึดไว้ด้วยเสาไม้ที่ใช้รับน้าหนักบริเวณชายคา
หลังคาด้านล่างเป็นปั้นหยาใหญ่ คลุมพืนที่ทังหมด ยกหลังคาปั้นหยาเล็กอีก ๑ ชัน ซ้อนกันขึนไป ต่อ
ด้วยหลังคาจั่วจัตุรมุขในตอนบนสุดรับหลังคาโค้งสี่เหลี่ยมและฉัตร ช่วงระหว่างหลังคาแต่ละชันมองเห็นคอสอง
ชัดเจน อนึ่งหลังคาโค้งในส่วนยอดหอไตรนัน ชาวล้านนาเรียก “ปราสาทหลังก๋าย”
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ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เครือเครือดอกสับปะรด ใบผักกาดหรือใบอะแคตัสหรือใบไม้ฝรั่ง ใต้หน้าบันเป็นคอกีดที่มี
พืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ประดับไม้แกะสลักรูปนกยูง ปิดทองประดับกระจก
ซุ้มโค้งเหนือบานประตูและหน้าต่าง เครือเถาใบเทศ ประดับกระจก
ปูนปั้น
ซุ้มโค้งเหนือประตูหน้าต่าง ด้านทิศตะวันออก เหนือประตูเป็นภาพนาคพันหางกันชูดอกบัว เหนือ
หน้าต่างเป็นรูปครุฑทรงยอดมงกุฎคายนาค ส่วนซุ้มหน้าต่างด้านอื่น ท้าเป็นนาคชูหางชนกัน ปูนปั้นในซุ้มเป็น
ดอกไม้และใบไม้ประดับกระจก
ฉลุลาย
บานประตู แกะเป็นช่อง ๑ บานมี ๒ ช่อง เรียงกันตามยาว แต่ละช่องมีรูปเทวดายืนพนมมือ ๑ ตน
ผนังห้องเก็บธรรม เป็นดอกลอย ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
หอไตรวัดหมื่นล้ าน

287

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดหมื่นล้ าน จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๑๑ วัดบวกครกใต้

ที่ตั้งวัด
ริมแม่น้าปิง ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ห่างจากวัดเจดีย์หลวงประมาณ ๑๐.๔ กิโลเมตร เลขที่ ๔๑
ต้าบลท่าวังตาล อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. ศิลปกรรมของหอไตรแสดงอิทธิพลศิลปะจีน
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ประวัติวัด
เดิมวัดบวกครกใต้ตังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ตังวัดปัจจุบัน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๓๔๑ ครูบา
อุปานันท์ เจ้าอาวาสวัดบวกครกใต้ช่วง พ.ศ. ๒๓๔๑ – ๑๓๕๐ ได้ย้ายวัดเนื่องจากประสบปัญหาน้าท่วม ด้วย
เหตุนีในประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร จึงระบุว่า วัดสร้าง พ.ศ. ๒๓๔๑
ทังนีภายในจังหวัดเชียงใหม่มีวัดที่น้าหน้าชื่อว่าบวกครกทังสิน ๔ วัด คือ วัดบวกครกหลวง กับวัดบวก
ครกน้อย ในเขต อ้าเภอเมือง และวัดบวกครกเหนือและวัดบวกครกใต้ ในเขต อ้าเภอสารภี ทังนีทุกวัดได้ให้
ความหมายของชื่อวัดไปในทางเดียวกันว่า เป็นหนองน้าที่ชาวบ้านน้าครกต้าข้ าวไปทิง เนื่องจากชาวล้านนาไม่
นิยมท้าลายครกต้าข้าวด้วยการเผาหรือทุบท้าลายเพราะถือเป็นของสูง การกระท้าเช่นนันจะสร้างความไม่เป็น
สิริมงคลให้ตนเอง จึงนิยมน้าครกที่ช้ารุดแตกหักไปทิงในหนองน้า ซึ่งเรียกตามภาษาพืนเมืองว่า “บวก”
วัดบวกครกใต้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศเหนือของวิหาร และด้านหน้าอุโบสถทางทิศตะวันออก
ประวัติการสร้างหอไตร
จากจารึกอักษรไทย บนผนังใต้ถุนหอไตร ระบุว่าสร้างใน พ.ศ. ๒๔๙๕ ในสมัยพระอธิการอิ่นแก้ว
อินทจักร เป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๕๐๔) นอกจากศรัทธาบ้านบวกครกใต้แล้ว ยังมีศรัทธาจากบ้านชมภู
นุช (วังป้อม) ต้าบลเหมืองแก้ว อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างด้วย
ประวัติการบูรณะหอไตร
บูรณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียวใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชันบนโล่งไม่มีระเบียง หลังคาทรงโรง
ชันล่าง เป็นเสาก่ออิฐทาสีขนาด ๓๐ ซม. ด้านกว้างมี ๒ ช่วงเสา ด้านยาวมี ๓ ช่วงเสา ระหว่างช่วง
เสาท้าเป็นซุ้มโค้งปลายแหลม พืนที่เหนือซุ้มโค้งแต่งปูนปั้นรูปมกร ๒ ตัว
พืนชันบนวางบนคานของชันล่าง มีประตูทางขึนด้านบนบริเวณพืนด้านใน ข้างบนโล่ง มีเสา ๖ ต้นรับ
น้าหนักหลังคาจั่วตอนกลาง ท้าระเบียงรอบ ใช้เสาไม้แบ่งช่องระเบียง โดยวางให้เลื่อมกับเสาปูนด้านล่าง
ดังนันด้านกว้างจึงมี ๓ ช่วงเสา ช่วงเสากลางกว้างที่สุด และด้านยาวมี ๔ ช่วงเสา ช่วงเสาที่๒ และ ๓ กว้างกว่า
ช่วงเสาที่ ๑ และ ๔ ระหว่างช่วงเสาตีไม้เป็นซุ้มโค้งปลายแหลมล้อกับส่วนล่าง ตัวซุ้มทาสีเขียว เขียนลายดอก
ลอยทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สีขาว
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หลังคาจั่ว หน้าบันเป็นไม้แกะ ปิดทอง มุงด้วยกระเบืองดินขอ
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เครือดอกสับปะรดใบผักกาดหรือใบอะแคตัสแบบศิลปะพม่าที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก

ปูนปั้น
ซุ้มโค้งด้านล่าง เป็นมังกรจีนสองตัวเหาะอยู่กลางหมู่เมฆ
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
หอไตรวัดบวกครกใต้
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดบวกครกใต้ จังหวัดเชียงใหม่

ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศเหนือ
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๕.๒.๑.๑๒ วัดขุนคงหลวง

ที่ตั้งวัด
ด้านทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ห่างจากวัดเจดีย์หลวง ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร หมู่ ๕ บ้านขุนคง อ้าเภอ
หางหง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.ตังอยู่ในชุมชนลัวะ ที่อพยพเคลื่อนย้ายมาสมัยพระเจ้ากาวิละ
๒.วิหารเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของล้านนา
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่าสร้างมาตังแต่สมัยหริภุญชัย ราว พ.ศ. ๑๕๕๐ ภายหลังร้างลงไป
สมัยเรียกกันว่าหมู่บ้านหง ต่อมาพระเจ้ากาวิละได้ให้ชาวลัวะจากสันป่าตองมาตังบ้านเรือนในบริเวณหมู่บ้าน
หง โดยมีผู้น้าคือขุนคง (ขุนเป็นต้าแหน่งสมัยโบราณ เทียบเท่ากับก้านันในปัจจุบัน) เมื่อตังบ้านแล้วก็สร้างวัด
ใน พ.ศ. ๒๓๕๐ เรียกวัดขุนคง ตามชื่อผู้น้าหมู่บ้าน ได้รั บพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๖
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศตะวันตก หลังวิหาร ติดมุมก้าแพงวัดทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประวัติการสร้างหอไตร
ที่เสาหอไตรด้านล่าง มีจารึกตัวเลขบอก พ.ศ. ที่สร้างว่า ๒๔๘๔
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สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว ยกพืนสูง มีขนาดใหญ่มาก จ้านวนเสาซีเมนต์ด้านล่างมีมากถึง ๒๔ ต้น ด้านกว้างมี
๔ แถว ด้านยาวมี ๖ แถว แต่ละต้นห่างกันประมาณ ๓ เมตร ด้วยเหตุนีหอไตรจึงมีความกว้างถึง ๙ เมตร ยาว
๑๕ เมตร
อาคารชันบนตีไม้ทึบ ไม่มีระเบียง ตัวอาคารวางบนคานไม้ (เสา) ขนาดใหญ่และตง ตีไม้กระดานด้วย
ตาปู มีป ระตูทางเข้าด้านหน้ า ด้านหลั งมีห น้าต่างเพียงบานเดียวในตอนกลาง ส่ วนผนังด้านข้างทังสองมี
หน้าต่างด้านละ ๓ บาน
หลังคาทรงโรง มุงกระเบืองดินขอ หน้าจั่วเป็นไม้แกะ ด้านหลังเป็นกระจกจืน ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
เป็นไม้ปิดทอง ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่อย่างใด
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เป็นเครือดอกสับปะรด ด้านล่างมีกวาง ๒ ตัว ปิดทอง ใต้หน้าบัน เป็นแถวดอกพุดตาน ดอก
หงายขึนและคว่้าลงสลับกัน ร้อยดอกไว้ด้วยเครือเถา ปิดทอง

หอไตรวัดขุนคงหลวง
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ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศเหนือ

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดขุนคงหลวง จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๑๓ วัดสันป่าเลียง

หอไตรวัดสันป่ าเลียงก่อนและหลังบูรณะใน พ.ศ. ๒๕๓๖

ที่ตั้งวัด
นอกคูเมืองเชียงใหม่ ฝั่งตะวันออกของแม่น้าปิง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๖ กิโลเมตร เลขที่
๓๕ หมู่ ๔ ต้าบลหนองหอย อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.เป็นส้านักเรียนของสงฆ์ล้านนา มีธรรมคัมภีร์เก็บไว้จ้านวนมาก
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า วัดสันป่าเลียงสร้างใน พ.ศ. ๒๓๗๕ โดยครูบาธรรมธิ เรียกวัดแห่ง
นีว่า “วัดสามปอเลียง” เนื่องจากมีต้นปอใหญ่ ๓ ต้น ขึนเรียงกันอยู่บนสันนาในบริเวณที่สร้างวัด ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อเป็น วัดสันปอเลียง และเรียกชื่อเพียนเป็น “วัดสันป่าเลียง” จนถึงปัจจุบัน ท่านจ้าพรรษาที่วัดสันป่า
เลียงได้ ๕ พรรษา ก็ออกธุดงควัตร มอบให้พระสุยะเป็นเจ้าอาวาส
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ที่ตั้งหอไตร
ตังอยู่หน้าวิหารทางทิศใต้
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยมีครูบาบุญถึง คนโธ (พระครูสุวัฒน์วรคุณ) เจ้าอาวาสเป็นประธาน
ประวัติการบูรณะหอไตร
เนื่องจากวัดสันป่าเลียง ตังอยู่ในพืนที่ลุ่ม มีน้าท่วมเกือบทุกปี เป็นเหตุให้หอไตรถูกดินตะกอนและ
ทราบทับถมฐานอาคารเพิ่มขึนทุกปี ความชืนที่สะสมท้าให้ภาพจิตรกรรมสีฝุ่นผสมน้าที่ผนังด้านนอกหลุดร่วง
เกือบหมด ภาพเขียนนีเป็นภาพเทพบุตร เทพธิดา ภาพ ๑๒ ราศี ภาพแม่ธรณีบิดมวยผม รวมทังส่วนประกอบ
อาคารที่ท้าด้วยไม้ก็ผุพังเป็นอันมาก
ภายหลังน้าท่วมใหญ่ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ กรมศิลปกรจึงได้บูรณะใหม่ โดยรักษาโครงสร้างเดิม ขุดลอกดิน
ที่ถับทมรอบหอไตรออก ท้าให้หอไตรอยู่ต่้ากว่าพืนถนน คล้ายเป็นหอไตรกลางน้า และตกแต่งผนังหอไตรด้าน
นอกใหม่ด้วยปูนปั้นแทนจิตรกรรมสีฝุ่นผสมน้า โดยปั้นปูนตามเนือหาจิตรกรรมเดิม
การปรั บปรุ งโครงสร้างหอไตร มีนายช่าง ด้ารง เขื่อนแก้ว บ้านหนองใคร้ อ้าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่เป็นหัวหน้า นายช่างธวัช ชื่นสนิท และนายช่างสนั่น ค้าเปียง เป็นผู้ปั้นปูนประดับผนังหอไตร
การด้าเนินงานใช้เวลา ๒ ปี ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงได้ท้าพิธีฉลองหอไตร
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวอาคารในแนวเหนือ-ใต้ ชันล่างก่ออิฐ ชันบนเป็นเครื่องไม้ มี
ระเบียงรอบห้องเก็บธรรม หลังคาทรงโรง ผนังหอไตรชันล่างเป็นปูนปั้น ทาสีทอง
ห้องชันล่างกว้างประมาณ ๔ เมตร ยาวประมาณ ๗.๕๐ เมตร ยกพืนสูง ๔๐ ซม. ด้านกว้างแบ่งเป็น ๓ ห้องเสา
ตอนกลางของผนังด้านหน้าเป็นประตู ด้านหลังทึบ ด้านข้างมีหน้าต่างข้างละ ๒ บาน ประตูหน้าต่างแต่งซุ้มโค้ง
ภายในไม่มีเสา
ชันบนรับไว้ด้วยโครงสร้างผนังและเสาที่หนาของห้องชันล่าง พืนไม้ถูกวางไว้บนคานและตง ห้องเก็บ
ธรรมอยู่ตอนกลางมีระเบียงรอบ เสาห้องเก็บธรรม ๔ ต้น รับน้าหนักหลังคาจั่วในตอนกลาง ตีโครงเคร่าและฝา
ไม้แนวตังมีช่องแสงแบบฝาไหล (ผนังไม้ที่มีกรอบ ตังในราง เลื่อนเปิดปิดได้) ประตูทางเข้าห้องเก็บธรรมอยู่
ด้านทิศเหนือ ระเบียงกว้างประมาณ ๑ เมตร มีเสาระเบียงรับน้าหนักหลังคาปีกนกโดยรอบ
หลังคาทรงโรง หน้าบันแกะไม้ปิดทอง ประดับบราลีที่สันหลังคาปีกนก ปลายสันหลังคาเป็นตัวเหงา
และประดับฉัตรโลหะที่สันกลางหลังคาจั่ว มุงกระเบืองดินขอ ช่อฟ้าไม้แบบปากนก
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ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน ลายเครือเถาดอกสัปปะรด ใบผักกาด ตัวลายปิดทอง
ปูนปั้น
เต็มผนังด้านนอกชันล่าง ภายในซุ้มโค้งที่มีบานหน้าต่าง ปั้นรูปหม้อ ปูรณฆฏะ (หม้อดอก) หรือแจกัน
ใส่ดอกไม้ ในซุ้มโค้งที่ไม่มีบานหน้าต่าง ปั้นรูปเทวาดยืนพนมมือ ยกเว้นเฉพาะด้านหน้าเป็นรูปพระแม่ธรณีบีบ
มวยผม ในซุ้มโค้งเหนือประตูเป็นเครือดอกสับปะรด ใต้ซุ้มโค้งปั้นรูปสัตว์หิมพานต์ในกรอบคดโค้ง เสาแต่งกาบ
บน กาบล่าง หัวเสาซุ้มทุกต้นเป็นสัตว์หิมพานต์ เหนือหัวเสาชันบนเป็นเทวดายืนพนมมือ ยกเว้นเสามุมเป็นนร
สิงห์ เป็นงานสร้างใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ทดแทนภาพจิตรกรรมของเดิม
ฉลุลาย
ประตูด้านบน รูปเทวดายืนถือพระขรรค์และดอกพุดตาน พืนที่ วางเหนือเทวดาเป็นดอกพุดตานแบบ
ดอกลอย
จิตรกรรมสีน้ามัน
ในหอไตรชันล่าง เป็นภาพจิตรกรรมสีน้ามัน ภาพประเพณีล้านนา เขียนขึนใหม่โดยช่างปัจจุบัน

หอไตรวัดสันป่ าเลียง
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หอไตรวัดสันป่ าเลียง (ภาพจากวัดสันป่ าเลียง)
ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศเหนือ
ภาพลายเส้ นหอไตรวัดสันป่ าเลียง จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๑๔ วัดศรีสุพรรณ

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ ด้านทิศใต้ ใกล้ประตูสวนปรุง ห่างจากวัดเจดีย์หลวง ๑.๕ กิโลเมตร เลขที่
๑๐๐ ต้าบลหายยา อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.เป็นที่ตังศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่า (ช่าง) สิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ แหล่งผลิตเครื่องเงิน
ส้าคัญของเชียงใหม่
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ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า วัดศรีสุพรรณสร้างใน พ.ศ. ๒๐๔๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
พ.ศ. ๒๔๐๐ สอดคล้องกับเอกสารวัดที่ระบุว่าสร้างในสมัยพระเมืองแก้ว เมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๓ โดยพระองค์กับ
พระราชมารดา (พระนางสิริยสวดีมหาเทวี) เป็นประธานสร้างวัด ให้เจ้าหมื่นหลวงจ่าด้าสร้างวัดชื่อศรีสุพรรณ
อาราม นอกจากนีพระองค์ยังได้อัญเชิญพระเจ้าเจ็ดตือมาประดิษฐานในอุโบสถที่ผูกพัธสีมาใน พ.ศ. ๒๐๕๒
ที่ตั้งหอไตร
ตังอยู่กลางวัด ด้านข้างอุโบสถทางทิศใต้ ถัดไปจากหอไตรเป็นวิหาร

ประวัติการสร้างหอไตร
จารึกแผ่นหินด้านข้างวิหาร ระบุพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์เป็นประธานสร้างหอไตร พร้อมอาคาร
เสนาสนะหลังอื่น ประกอบด้วยเจดีย์ วิหาร อุโบสถ ใน พ.ศ. ๒๔๐๓ ฉลอง พ.ศ. ๒๔๐๖
ประวัติการบูรณะหอไตร พ.ศ. ๒๕๓๖
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๔ ห้องเสา กว้างยาวด้านละ ๖.๕๐ เมตร ชันล่างก่ออิฐ ชัน
บนเครื่องไม้ มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม หลังคาทรงโรง กลางสันหลังคาประดับฉัตรโลหะ ๕ ชัน
หอไตรชันล่างใช้เสาและผนังด้านนอก และเสาตอนกลางเป็นส่วนรับน้าหนักอาคารด้านบน เสาด้าน
นอกเป็นเสาปูน ก่อผนังระหว่างเสา สูง ๒.๓๕ เมตร เสาไม้ภายในกลม มี ๙ ต้น รับห้องเก็บธรรมด้านบน ผนัง
ด้านทิศใต้มีประตูทางเข้า ๓ บาน ด้านอื่นเป็นหน้าต่างด้านละ ๔ บาน ยกเว้นด้านทิศเหนือที่ก่อทึบ
ห้องเก็บ ธรรมชันบนสู ง ๓.๗๕ เมตร พืนระเบียงเจาะเป็นบันไดทางขึน ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศ
ตะวันตก ระเบียงไม้ฉลุลายสูง ๗๐ ซม.
หลังคาทรงโรงมีปีกนก หน้าบันเป็นโครงสร้างม้าต่างไหม แกะสลักไม้ปิดทอง ช่อฟ้าแบบปากปลา หาง
หงส์เป็นหัวนาค ทว่าหางหงส์ในส่วนหลังคาปีกนกท้าเป็นตัวหงส์
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ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน ในโครงสร้างม้าต่างไหมแต่ละช่อง ประดับลายเครือเถาดอกแปดกลีบ ตัวลายปิดทอง พืนหลัง
ประดับกระจกสี
ปูนปั้น
เหนือบานประตูหน้าต่างท้าซุ้มโค้งขอบ ๒ ชัน ท้าใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซุ้มของเดิมคล้ายซุ้มประตู
อุโบสถ
ฉลุลาย
บานประตูด้านบน เป็นลายเครือดอกพุดตาน
หอไตรวัดศรี สพุ รรณ

304

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดศรี สพุ รรณ จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๑.๑๕ วัดอู่ทรายคา (ดอกคา)

ที่ตั้งวัด
นอกคูเมืองเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันออก ใกล้กับประตูท่าแพ ห่างจากวัดเจดีย์หลวงประมาณ ๑.๗
กิโลเมตร เลขที่ ๒๔ ต้าบลช้างม่อย อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.สถาปัตยกรรมของวัดเป็นแบบศิลปะพม่า
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ระบุ ว่า สร้างใน พ.ศ. ๒๓๘๔ ได้รับพระราชทานวิสุ งคามสี มา พ.ศ.
๒๔๖๕ จากเอกสารวัดระบุว่าสร้างใน พ.ศ. ๒๓๔๗ สมัยพระพุทธวงศ์ครองเมืองเชียงใหม่ สร้างโดยชาวเมือง
เชียงแสนและเมืองเชียงรายที่อพยพเข้ามาอาศัยตังแต่สมัยพระเจ้ากาวิละ ในชื่อวัดอูบค้า นอกจากนียังพบชื่อ
อื่นอีกเช่น “วัดอุกค้า” และ “วัดอุปลายค้า”
อย่างไรก็ตาม พบใบลานที่บ้านพวกแต้มบันทึกไว้ว่า พ.ศ. ๒๔๑๔ สมัยพระเจ้ากาวิโ ลรสสุริยวงษ์
ได้มาบูรณะวัดอู่ทรายค้าจากสภาพวัดร้างขึนเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ้าพรรษา ดังว่า
“...ศักราช ๑๒๓๓ ปีร้วงเม็ด เดือน ๗ แรม ๑๐ ค่้า วัน ๖ (พ.ศ. ๒๔๑๔ ปีมะแมตรีศก เดือน เมษายน
– พฤษภาคม) เป็น พญาวัน ถึงเดือน ๑๐ ปถมแรม ๘ ค่้า พัฒนาเผียวถางวัดอู่ทรายค้า บูรณะวัดอู่ทรายค้าวัน
นันแล...”
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ที่ตั้งหอไตร
อยู่ด้านหน้าวัด ทางทิศเหนือของอุโบสถ วิหาร และเจดีย์
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้างโดยพระครูสัทธรรมโกวิท (ตือ เทพวงศ์) เจ้าอาวาส ใน พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔ โดยได้ท้าการฉลอง
พร้อมอุโบสถใน พ.ศ. ๒๔๖๔
ทังนีพระครูสัทธรรมโกวิทนัน มีชื่อเสียงในด้านการจัดการศึกษาให้ภิกษุสงฆ์สามเณร และมีฝีมือเชิง
ช่าง นอกจากหอไตรแล้วท่านยังได้สร้างพระวิหาร และอุโบสถ ของวัดด้วย ภายหลัง ได้รับด้ารงต้าแหน่งเจ้า
คณะอ้าเภอพร้าวองค์แรกของอ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๕๓ บูรณะโดยพระปลัดเจริญ ฐิตปุญโญ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังจัตุรมุข ชันล่างก่ออิฐ ชันบนเป็นไม้ หลัง คาทรงคฤห์ในตอนล่าง ยกหลังคามณฑป
ทรงโค้ง ๒ ชัน ชาวล้านนาเรียก “มณฑปหลังก๋าย” ต่อด้วยปลียอดและฉัตร
ชันล่างก่ออิฐรูปกากบาท ไม่มีฐานอาคาร ใช้เสาและผนังรับน้าหนักอาคารด้านบน ผนังหนา ๒๐ ซม.
สูง ๒.๒๕ เมตร ประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันตก ด้านอื่นเป็นหน้าต่าง
ชันบนล้อกับชันล่าง ห้องเก็บธรรมอยู่ในตอนกลางสูง ๔.๖๐ เมตร มีมุขยื่นออกมาทัง ๔ ด้าน มีประตู
ทางเข้าด้านทิศตะวันตก
หลังคาทรงคฤห์ล้อกับส่วนฐานจัตุรมุข เหนือขึนไปเป็นมณฑปทรงโค้ง ๒ ชันลดหลั่นกันไป มุงด้วย
กระเบืองไม้แป้นเกล็ด หน้าบัน โก่งคิว (สาหร่าย) หน้าบันปี กนก เป็นไม้แกะ ปิดทอง คันทวยเป็นไม้กรอบ
สามเหลี่ยม ช่อฟ้าแบบปากนก ใบระกาแบบรวยระกา และหางหงส์แบบหัวนาค
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบันทิศตะวันออก ยักษ์ยืนเท้าสะเอวแยกขา ล้อมรอบด้วยเครือดอกพุดตาน
บานประตูด้านบน ลายเครือดอกสับปะรด

307

หอไตรวัดอูท่ รายคา

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดอูท่ รายคา จังหวัดเชียงใหม่
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๕.๒.๒ จังหวัดลาพูน มีจานวน ๑๐ หลัง
๕.๒.๒.๑ วัดประตูป่า

ที่ตั้งวัด
นอกเมืองล้าพูน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญ ชัย ประมาณ ๖.๘ กิโลเมตร
เลขที่ ๙๘ หมู่ ๔ ต้าบลประตูป่า อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.ศิลปกรรมประดับหอไตรแสดงฝีมือเชิงช่างชาวยอง
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ประวัติวัด
เอกสารวัดระบุวัดสร้างใน พ.ศ. ๒๓๐๑ เป็นหนึ่งในหลายๆ วัดที่สร้างขึนในช่วงที่กษัตริย์ และเจ้านาย
เมืองล้าพูนอพยพหนีพม่ามาอยู่บริเวณปากล้าเหมืองไม้แดง ภายหลังเมื่อพระยากาวิละทรงขับไล่พม่าออกจาก
เมืองล้าพูนแล้ว
บริ เวณปากล้ าเหมืองไม้แดงในเวลานัน เป็นที่อยู่ของชาวยองบ้านป่าม่ว ง ที่อพยพจากเมืองยอง
ประเทศพม่าในปัจจุบัน เมื่อพวกเขาสร้างวัดจึงอาราธนาครู บาเหล็กมาเป็นเจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๓๐๑-๒๓๒๑)
พร้อมปลูกต้น มะม่วงหลากหลายสายพัน ธ์จากเม็ดมะม่ว งที่น้ามาจากเมืองยอง ภายหลังเมื่อต้นมะม่ว งโต
ชาวบ้านจึงเรียกพืนที่นีว่า ป่าม่วงหลวง เรียกหมู่บ้านว่า บ้านป่าม่วงจุมหัวเวียงหริภุญชัย ต่อมาเหลือเพียงวัด
ประตูป่า (มะม่วง)
วัดนีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๖๔
ที่ตั้งหอไตร
อยู่ระหว่างเจดีย์กับอุโบสถ โดยตังอยู่ติดก้าแพงวัดด้านทิศใต้
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้าง พ.ศ. ๒๔๓๗ สมัยครูบาอริยะเป็นเจ้าอาวาส ตามที่ปรากฏในท้ายใบลานธรรมสัพนิไสยการก ว่า
“...ธรรมผูกนีเมื่อเดือน ๘ เหนือ ออก ๖ ค่้า จุลศักราช ๑๒๕๖ (พ.ศ. ๒๔๓๗) สมัยครูบาอริยะ ตรงกับวันปก
เสาหอธรรมนั่นแล..”
ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่อพระครูบุญยืนเป็นเจ้าอาวาส ได้บูรณะหอไตร โดยเสริมความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ต่อมา พ.ศ. ๒๕๒๓ มีการบูรณะอีกครังหนึ่ง
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว ใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๕ ช่วงเสา ตังบนฐานปูนยกพืนสูง ๓๐ ซม.
ห้องด้านบนมีระเบียงรอบ หลังคาทรงโรง
ชันล่าง เป็นเสาไม้กลม จ้านวน ๒๔ ต้น สูงรวดถึงโครงสร้างหลังคา ปล่อยใต้ถุนสูง ๒.๒๕ เมตร วาง
คานคู่ประกบข้างยึดด้วยตะปู จากนันจึงตีตง และปูไม้พืนทับ
ชันบน เสาห้องเก็บธรรมจ้านวน ๘ ต้น ใช้รับหลังคาจั่ว ส่วนเสาที่เหลือโดยรอบรับหลังคาปีกนกรอบ
ตัวห้องยกพืนสูงจากระเบียง ๔๐ ซม. ผนังห้องท้าเป็นกรอบลูกฟักเช่นเดียวกับระเบียง ตัวระเบียงสูงประมาณ
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๕๐ ซม. มีประตูทางขึนด้านทิศตะวันออก เช่นเดียวกับประตูทางเข้าห้องเก็บธรรมก็อยู่ทางทิศตะวันออก
ด้านข้างมีช่องหน้าต่างด้านละ ๓ บาน ทังบานประตูและหน้าต่างเขียนฉลุลาย
หลังคาทรงโรง เห็นคอสอง คลุมลงมาต่้ากันฝนสาด

ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เครือดอกพุดตาน ใบผักกาด ปลายเครือม้วนขด เครือกลมแบบลายพม่ากราย ตัวลายปิดทอง
พืนหลังประดับกระจกจืน
คันทวย ดอกพุดตานในกรอบสามเหลี่ยม และรูปลิงสองตัวซ้อนกันในแนวตังแสดงอิริยาบถต่างๆ กัน
ขูดลาย
ประตู เทวดายืนพนมมือ หันพระพักตร์เข้าหากัน ฝีมือช่างพืนบ้านชาวยอง ใช้เทคนิคขูดลายบนพืน
แดง
ฉลุลาย
ฝาผนังห้องเก็บธรรม ด้านซ้ายของประตูเป็นรูปแถวเทวดาครึ่งองค์นั่งพนมมือเรียงซ้อนกันตามแนวตัง
ร้ อ ยกั น ไว้ ด้ ว ยลายเครื อ ดอกไม้ การผู ก ลายเป็ น
เช่นเดียวกับลายทางด้านขวาของประตู แต่ลายหลักเป็น
รูปนกยูงแทนรูปเทวดา

หอไตรวัดประตูป่า (ภาพจากวัดประตูป่า)
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หอไตรวัดประตูป่า

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดประตูป่า จังหวัดลาพูน
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๕.๒.๒.๒ วัดพระธาตุหริภุญชัย

ที่ตั้งวัด
กลางเมื อ งล้ า พู น เลขที่ ๓๓๕ หมู่ ๑ ต้ า บลในเมื อ ง อ้ า เภอเมือ ง จัง หวั ด ล้ า พูน สั งกั ด คณะสงฆ์
มหานิกาย มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชันเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ความสาคัญของวัด
๑. เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ปกครองล้านนา
๒. วัดประจ้าเมืองล้าพูน
๓. หนึ่งใน ๘ เจดีย์ส้าคัญ ของประเทศไทย
ประวัติวัด
สร้างใน พ.ศ. ๑๔๔๐ สมัยพระเจ้าอาทิตยราช ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๕๔
ที่ตั้งหอไตร
ตังอยู่ทางทิศใต้ของวิหารหลวง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ขององค์พระธาตุหริภุญชัย
ประวัติการสร้างหอไตร
ศิลาจารึก ลพ. ๑๕ (ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดล้าพูน) เป็นจารึกอักษร
ธรรมล้านนา จารึกขึนในราว พ.ศ. ๒๐๔๓ ซึ่งอยู่ในช่วงรัชกาลพระเมืองแก้ว จารึกหลักนีประดิษฐานอยู่ที่วัด
พระธาตุหริภุญชัย เรื่องราวในจารึกได้กล่าวถึงพระเมืองแก้วกับพระราชมารดาสร้างหอไตรปิฎกหรือหอพระ
ธรรมมณเฑียร พร้อมพระไตรปิฎก ถวายไว้กับวัดพระธาตุหริภุญชัย ดังว่า
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“...สมเด็จพระองค์มหาราชเจ้าทัง ๒ ตรองตรัสอรรถธรรมอันอุดมดี มีพระราชหฤทัยบ่อิ่มในอปนาเพ่ง
สภาวะอันยิ่ง จิ่งให้สร้างพระธรรมมณเฑียร อันอาเกียรณ์เดียรดาษมาศด้วยสุพรรณบุษบาผกาวัลลีเป็นอัศจรรย์
อดิเรก...” และ “...นาและคนทังมวลฝูงนีจุ่งไว้ให้เป็น อุปการรักษาพระธรรมมณเฑียรให้เสถียรสืบสายไป ใคร
อย่ากลัวเกล้า...” (คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๙-๑๓๔)
ต่อมา ราว พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๔๖๐ เกิดพายุขนาดใหญ่ พัด เอาเสนาสนะในวัดพระธาตุหริภุญชัย พัง
เสียหาย พระวิหารพังลงมาทังหลัง จึงมีการสร้างวิหารใหม่พร้อมบูรณะเสนาสนะอื่นๆ ใน พ.ศ. ๒๔๖๗ หอไตร
ที่ปรากฏรูปแบบในปัจจุบัน ก็น่าจะได้รับการบูรณะในช่วงเวลานีเช่นกัน โดยช่างหลวงจากกรุงเทพฯ
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อเก็จด้านหน้าสองตอน ด้านหลังหนึ่งตอน ตังอยู่บนฐานปัทม์สูง
ประมาณ ๑.๗๐ เมตร ชันล่างก่ออิฐทาสีแดงในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อเก็จเช่นกัน มีลานประทักษิณโดยรอบ มี
บันไดทางขึนลานประทักษิณด้านหน้าทางทิศตะวันตก ชันบนเป็นเครื่องไม้ในผังย่อเก็จ มีระเบียงหน้ าหลัง
ด้านหน้ามีบันไดทางขึน ราวบันไดเป็นนาค หลังคาทรงคฤห์
ชันล่างเป็นห้อง ผนังก่ออิฐหนา ๕๐ ซม. ผนังทิศเหนือเจาะช่องหน้าต่าง ๔ ช่อง ทิศใต้เป็นหน้าต่าง
หลอก ๔ ช่องเช่นกันเดิมใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เหนือหน้าต่างเป็นซุ้มบันแถลงมีหางหงส์แบบตัวเหงา
ประดับ ผนังที่หนาใช้รับคานไม้และตงเพื่อตีพืนด้านบน
ชันบนเป็นห้องเก็บธรรมในตอนกลาง มีประตูเข้าจากระเบียงทังด้านหน้าและหลัง ซุ้มประตูเป็นเสาไม้
ย่อมุม แกะสลักเป็นบัวหัวเสาและบัวเชิงฐานมีซุ้มเหนือกรอบประตูเป็นทรงปราสาท ประดับกระจกสี ผนัง
ด้านข้างท้าช่องหน้าต่างขนาดเล็กทัง ๒ ด้าน ผนังด้านล่างส่วนฐาน แต่งรูปสัตว์หิมพานต์ในกรอบคดโค้ง ส่วน
ผนังด้านบนมีกรอบรัดรอบ ภายในแกะสลักประดับกระจกสี ลายพุ่มข้าวบิณฑ์
หลังคาทรงคฤห์ ซ้อนด้านหน้าและหลังตามการย่อเก็จของตัวหอไตร คอสองแกะลายพุ่มข้าวบิณฑ์
เครื่องบนเป็นแบบรวยระกาไม้ประดั บกระจกสี ช่อฟ้าไม้แกะปากนก หางหงส์แบบหัวนาค สันหลังคาประดับ
บราลี ที่กึ่งกลางมีเครื่องยอดประดับฉัตรโลหะ มุงด้วยกระเบืองดีบุก

ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เป็นโครงสร้างม้าต่างไหม แกะสลักเป็นลายกรอบแว่นขนาดเล็กต่อกัน ในช่องแกะลายดอก
ประจ้ายาม ประดับกระจกสี โดยที่คอกีดซึ่งอยู่ใต้หน้าบันลงมา เป็นพืนที่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ แกะหน้าสิงห์คาย
ช่อดอกไม้
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บานประตู เทวดายืนถือพระขรรค์ หันหน้าเข้าหากัน ปิดทอง
ฉลุลาย
ผนังหอไตร เป็นลายราชวัตร ดอกประจ้ายาม
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ประกาศขึ นทะเบี ย นเป็ น โบราณสถาน
แห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่
๘ มีนาคม ๒๔๗๘
๒. ประกาศก้ า หนดขอบเขตในราชกิ จ จา
นุเบกษา เล่ มที่ ๙๖ ตอนที่ ๑๘๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุล าคม
๒๕๒๒

จารึกวัดพระธาตุหริภุญชัย (ลพ. ๑๕)
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หอไตรวัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย จังหวัดลาพูน
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๕.๒.๒.๓ วัดป่าป๋วย

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่นอกเมืองล้าพูน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ประมาณ ๔๖ กิโลเมตร
เลขที่ ๑๕๘ ต้าบลบ้านโฮ่ง อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของหอไตร ได้รับการกล่าวถึงในด้านความงดงาม
ประวัติวัด
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ สมัยเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ เป็นเจ้าเมืองล้าพูน (พ.ศ. ๒๔๑๔-๒๔๓๑)
ชุมชนที่เข้ามาอยู่อาศัยและเป็นผู้สร้างวัด เป็นกลุ่มคนไทยองที่อพยพมาจากบ้านสันก้าแพงและบ้านฉางข้าว
น้อย อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน มีนายสม อดออมเป็นผู้น้า สภาพพืนที่ ดังเดิมของที่นีมีต้นตะแบกขึนอยู่เป็น
จ้านวนมาก ชาวล้านนาเรียกต้นตะแบกว่า ต้นป๋วย จึงเรียกหมู่บ้านที่ตังและวัดที่สร้างขึนว่าบ้านป่าป๋วยและวัด
ป่าป๋วย
ที่ตั้งหอไตร
ตังอยู่ด้านทิศเหนือของวิหารซึ่งเป็นอาคารหลักของวัด และตังอยู่กลางวัด
ประวัติการสร้างหอไตร
ในใบลานของวัดบ้านโฮ่ง ระบุว่า หอไตรวัดป่าป๋วยสร้างใน พ.ศ. ๒๔๙๐

ประวัติการบูรณะหอไตร
บูรณะ พ.ศ. ๒๕๒๕ ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
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สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว ยกใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง ๔ เมตร มี ๒ ห้อง ยาว ๖ เมตร มี ๓
ห้อง มีระเบียงไม้ฉลุลายโดยรอบห้องเก็บธรรม หลังคาทรงคฤห์ แต่งหน้าบันด้วยงานไม้แกะสลัก
หอไตรชันล่างตังอยู่บนฐานปูนซีเมนต์สูง ๕๐ ซม. เสาชันล่างก่ออิฐถือปูน สูงประมาณ ๒.๒๐ เมตร
แต่งบัวหัวเสา มีทังหมด ๑๐ ต้น ปัจจุบันเป็นที่เก็บกลอง
ชันบนเป็นไม้ พืนไม้ปูบนตงและคานไม้ ห้องเก็บธรรมในตอนกลางมีเสา ๘ ต้น ตีโครงเคร่าไม้ โดยตี
ผนังไม้ตามแนวนอนปิดทึบ ตัวห้องกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔ เมตร เหลือระเบียงข้างละ ๑ เมตร ตัวระเบียงตีไม้
ทึบแนวตัง สูง ๗๕ ซม. ด้านทิศตะวันออกเป็นช่องทางเข้า ผนังห้องเก็บธรรมไม่ตกแต่งใดๆ
หลังคาทรงคฤห์ โครงสร้างจั่วมีจันทันและแป ส่วนหน้าบันเป็นกรอบหน้าจั่วประดับไม้แกะสลัก ซึ่ง
น้าไปติดบนแผ่นไม้ที่ตีไว้เป็นพืนผิวหน้าบันอีกชันหนึ่ง ช่อฟ้าปาก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เป็นโครงสร้างแบบผนังหุ้มกลอง ประกอบด้วยหน้าบัน โก่งคิว (สาหร่าย) และปีกนก เป็น
ลายเครือเถาก้านขด ตรงกลางเป็นดอกสับปะรด ตัวลายปิดทอง ด้านหลังประดับกระจก
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
๒. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม
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หอไตรวัดป่ าป๋ วย
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๕.๒.๒.๔ วัดป่าเหียง (กองงาม)

ที่ตั้งวัด
อยู่ระหว่างแม่น้าปิงกับแม่น้าทา บนเส้นทาง ๑๐๓๒ ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ๑๕ กิโลเมตร
เลขที่ ๒๔๗ บ้านกองงาม หมู่ ๑ ต้าบลแม่แรง อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.มีห อไตรกลางน้ า ที่เ ป็ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า งเก่ าแก่ ของวั ด ซึ่ ง ได้ รั บการกล่ าวถึ งในด้า นความงามทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมชาวไทยอง
ประวัติวัด
ต้านานในพืนถิ่นเล่าว่า พญาอโศกเป็นผู้สร้างวัดป่าเหียง ต่อมาร้างลงไป และ พ.ศ. ๒๔๒๗ ครูบา
ธรรมปัญโญ ได้มาบูรณะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ้าพรรษาอีกครัง ตรงกับสมัยเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์
ครองเมืองล้าพูน หลังจากนันครูบาขัตติยะ พระสงฆ์จากเมืองเชียงรุ้งได้มาพัฒนาวัดและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก
ทังนีวัดได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๔๐
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศใต้ หลังเจดีย์ โดยตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ

ประวัติการสร้างหอไตร
จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ในวัดและคนในชุมชน เชื่อว่าหอไตรถูกสร้างขึนในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๐ –
๒๔๔๐ ในช่วงครูบาธรรมปัญโญได้มาบูรณะวัดขึนใหม่ หรืออย่างช้าสุดในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕
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ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๓๐
สถาปัตยกรรม
เป็นอาคารไม้ชันเดียว ยกใต้ถุนสูง ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๔ ห้อง มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม
ตัวอาคารตังอยู่กลางสระน้า มีขอบบ่อผิวฉาบปูนและสะพานทางเข้าคอนกรีตเสริมเหล็กทางทิศเหนือ โดย
สะพานเดิมเป็นไม้ยาว ๕.๙๐ เมตร เมื่อผุผังจึงได้เปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีต โดยวางให้ต่้ากว่าพืนหอไตร
ประมาณ ๗๐ เซนติเมตร หลังคาทรงคฤห์ มุงด้วยแผ่นดีบุก ต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกะสี
ชันล่างเป็นเสาไม้กลม จ้านวน ๒๐ ต้น ถูกรับไว้ด้วยฐานอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในน้า ตัว
เสาไม้รับคานและตงเพื่อตีพืนไม้ด้านบน
ตัวห้องเก็บธรรมชันบนในตอนกลางท้าฐานบัวยกสูงจากพืนประมาณ ๕๕ ซม. ตังเสาไม้ขึนรับขื่อและ
ดังโครงสร้างหลังคา ขนาดห้องเก็บธรรมกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร ประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศ
เหนือ ส่วนด้านทิศใต้เป็นหน้าต่าง ภายในเป็นชันเก็บคัมภีร์ใบลาน มีฝาปิด ลักษณะคล้ายตู้ที่สร้างติดผนัง ๓
ด้าน ระเบียงด้านนอกแบบซี่ลูกกรงสูง ๖๕ ซม. เสาระเบียงรับโครงสร้างหลังคาปีกนกที่คลุมลงมาต่้า เครื่องบน
หลังคาเป็นไม้แกะ ปิดทอง ประดับกระจก
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม เนื่องจากขาดการบูรณะ
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เป็นภาพเทวดาครึ่งองค์ ๗ องค์ ล้อมไว้ด้วยลายเครือดอก แกะลายใหญ่และลึกแบบศิลปะ
ชาวไทยอง
โก่งคิว (สาหร่าย) เป็นภาพราหูคายเครือเถาดอกพุดตาน ด้านข้างมีเทวดา ตัวราหูคล้ายภาพฤๅษี
ซุ้มประตู เสาซุ้มแกะเป็นบัว ยอดซุ้มเป็นสามเหลี่ยม เกิดจากการประกอบของตัวลายวงโค้งรูปตะขอ
สองวง ในวงโค้งแกะเป็นลายเครือเถา
ซุ้มหน้าต่าง ยอดซุ้มเป็นซุ้มหน้านาง
ฉลุลาย
ผนังห้องเก็บธรรมด้านหน้า เทวดาครึ่งองค์พนมมือ
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ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศเหนือ
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๕.๒.๒.๕ วัดหมูเปิ้ง

ที่ตั้งวัด
ฝั่งตะวันออกของแม่น้าทา ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ๑๕ กิโลเมตร เลขที่ ๒๓๔ บ้านหมูเปิ้ง หมู่
๙ ถนนท่าจักร ต้าบลเหมืองจี อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.หอไตรของวัด เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุโบสถกับหอไตร
ประวัติวัด
วัดสร้าง พ.ศ. ๒๓๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๙๔ ก่อนสร้างวัดเป็นวัดร้างเต็มไปด้วย
หมูป่า เมื่อสร้างวัดแล้วจึงเรียกวัดหมูเปิ้ง หมายถึง สถานที่ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของหมูป่า
ที่ตั้งหอไตร
ด้านใต้ของวิหาร หันหน้าไปทางทิศเหนือ
ประวัติการสร้างหอไตร
ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เจ้าอธิการข่าย เจ้าอาวาสวัดหมูเปิ้งขณะนัน ได้เล่าประวัติการก่อสร้างหอไตรไว้ใน
หนังสือว่า หอไตรสร้างเมื่อตนอายุได้ประมาณ ๙ ขวบ คือ ราว พ.ศ. ๒๔๖๐
ประวัติการบูรณะหอไตร
บรณะใน พ.ศ. ๒๕๓๐ สมัยเจ้าอธิการข่ายเป็นเจ้าอาวาส
สถาปัตยกรรม
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หอไตรไม้ ชันเดียว ยกพืนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๗.๒๒ เมตร มี ๓ ห้อง ยาว ๙.๓๒ เมตร มี ๔
ห้อง ยกพืนซีเมนต์สูง ๒๐ ซม. ห้องเก็บธรรมมีระเบียงรอบ หลังคาทรงคฤห์ และมีหลังคาปีกนกคลุมทังสี่ด้าน
อีกชันหนึ่งบริเวณตอนกลางตัวหอไตร
ชันล่างเป็นโถง มีเสาก่ออิฐจ้านวน ๒๐ ต้น แบ่งเป็น๔ แถวๆ ละ ๕ ต้น สูงประมาณ ๒.๘๐ เมตร ก่อ
ระเบียงรอบแบบลูกกรงปูน สูงประมาณ ๑ เมตร มีทางเข้าออกตอนกลางด้านทิศเหนือ เฉพาะทิศใต้ซึ่งเป็น
ด้านหลังได้ก่อผนังในส่วนเสาคู่ใน ด้านหน้าผนังก่อฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป ช่องเพดานทิศใต้ด้านหน้า
พระพุทธรูปใช้เป็นทางขึนไปห้องเก็บธรรมด้านบน ชันล่างนีเคยใช้ประโยชน์เป็นอุโบสถ เช่นเดียวกับหอไตรวัด
ถวาย อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ชันบนเป็นห้องเก็บธรรมเต็มพืนที่ ขนาดกว้าง ๒.๙ เมตร มี ๓ ห้องเสา ยาว ๕ เมตร มี ๒ ห้องเสา
ผนังเป็นไม้ปิดล้อมทังสี่ด้าน ไม่มีประตู มีหน้าต่างบนผนังด้านกว้างด้านละ ๑ ช่อง ผนังด้านยาว ๒ ช่อง ท้าราว
ระเบียงฉลุติดกับผนังทัง ๔ ด้าน มีพืนที่รอบระเบียงกว้างประมาณ ๓๐ ซม.
หลังคาทรงคฤห์ เครื่องไม้ จั่ว มีจั นทัน ปั้นลมแบบรวยระกา ประดับกระจกสี หน้าบันประดับลาย
แกะสลัก ช่อฟ้าแบบตัวหงส์ ส่วนหางหงส์แบบหัวนาค สันหลังคาประดับเครื่องยอดและบราลี มุงกระเบืองดิน
ขอ
ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณะ
ศิลปกรรม
แกะสลั กไม้ เป็ น การแกะส้ าเร็ จ แล้ว จึงน้า มาติดเข้ากับไม้หน้าบัน ประดับกระจกสีในส่ ว นที่เป็น
ช่องว่างระหว่างตัวลาย
หน้าบัน เครือดอก โดยใจกลางเป็นดอกจันทน์ ๘ กลีบ ดอกที่เครือเป็นดอก ๖ กลีบ ตัวลายปิดทอง
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๕.๒.๒.๖ วัดป่าซางงาม

ที่ตั้งวัด
นอกเมืองล้าพูน ทางทิศตะวันตกติดแม่น้าทา ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดล้าพูน ที่ภายในวิหารมีคันธกุฎีประดิษฐานพระปราน
ประวัติวัด
สร้าง พ.ศ. ๒๓๘๐ ตามทะเบียนของกรมศาสนา สมัยเจ้าน้อยอินทร์ครองเมืองล้าพูน และคงร้างไป
ระยะหนึ่ง กระทั่งครูบานันทา จากเมืองยอง สิบสองปันนา มาบูรณะและสร้างขึนเป็นวัดใหม่ ใน พ.ศ. ๒๔๕๑
ที่ตั้งหอไตร
อยู่ด้านหน้าวิหาร หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ
ประวัติการสร้างหอไตร
เอกสารวัดระบุว่า หอไตรสร้าง พ.ศ. ๒๔๙๐ ทดแทนหอไตรหลังเดิมที่พังทลายไป ลักษณะหอไตรหลัง
เดิม เป็นหอไตรก่ออิฐ มีประตูประดับซุ้มโค้ง เล่ากันในพืนถิ่นว่า เสือชอบเข้าไปนอนภายในหอไตรหลังเดิม
ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๒๕
สถาปัตยกรรม
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หอไตร ๒ ชัน ก่ออิฐถือปูนทังหลัง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๓.๗๕ เมตร ยาว ๖.๖๐ เมตร
แบ่งเป็น ๓ ห้อง ชันล่างมีประตูทางเข้าด้านทิศเหนือ ท้าซุ้มโค้งแบบย่อมุม ๒ ชัน ภายในซุ้มเป็นหงส์สองตัวหัน
หน้าเข้าหากัน ส่วนผนังด้านทิศอื่นเป็นประตูหลอก ทิศใต้มี ๒ ช่องประตู ส่วนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมี
ด้านละ ๓ ช่องประตู
ชันบนด้านทิศเหนือมีประตูทางเข้า มีขนาดใหญ่กว่าด้านล่าง ด้ านหลังท้าเป็นช่องหน้าต่างหลอก มี ๒
ช่อง ส่วนผนังด้านทิศตะวันออกและตะวันตกมีหน้าต่างด้านละ ๓ ช่อง เหนือเสาในระดับพืนห้องด้านบนทุกต้น
ประดับเทวดาปูนปั้นยืนพนมมือ กรอบเสาและกรอบหน้ าต่างประดับกระจกลายเรขาคณิต เช่นเดียวกับกรอบ
และซุ้มประตูด้านบน ส่วนใต้หน้าบันทังหมดประดับกระจกลายเรขาคณิต
หลังคาทางคฤห์ แบบเครื่องไม้ระบบจันทันมีเครื่องบน ประกอบด้วย ใบระกาแบบรวยระกา หน้าบัน
ประดับปูนปั้นทังด้านหน้าและหลัง มีเพียงส่วนคอกีด (คอสอง) และด้านล่างคอกีดที่ประดับกระจกสี
ศิลปกรรม
ปูนปั้น
หน้าบันด้านหน้า เป็นลายเครือดอกสับปะรด ใบผักกาด
ซุ้มเหนือประตูชันล่าง เป็นรูปหงส์สองตัวหันหน้าเข้าหากัน เหนือบานหน้าต่าง เป็นหม้อปูรณฆฏะ
ประดับกระจกสี
คอกีด (คอสอง) และด้านล่างคอกีด (คอสอง) ของหน้าบันด้านหน้า เสาและซุ้มประตูทังหมดเป็นลาย
เรขาคณิต
ฉลุลาย
บานหน้าต่าง เป็นเทพพนมล้อมด้วยดอกบัวและเครือเถา กรอบบานหน้าต่างเป็นลายประจ้ายาม
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๕.๒.๒.๗ วัดสันกาแพง

ที่ตั้งวัด
อยู่ระหว่างแม่น้าปิงกับแม่น้าทา ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยประมาณ ๑๙ กิโลเมตร เลขที่ ๕ ต้าบล
มะกอก อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. หอไตรของวัด เป็นหอไตรไม้สองชันที่ตังอยู่กลางน้า พบเพียงแห่งเดียวในล้านนา
ประวัติวัด
วัดสร้าง พ.ศ. ๒๔๐๑ โดยก่อนหน้านันเป็นวัดร้าง นายจอม นายอุ่น นางอิ่ม ได้พบวัดร้างนันก่อน แล้ว
จึงพากันไปชวนนายใจ นายฮ้อย ญาณะ ไปนิมนต์ครูบาอุปาละจากวัดหนองเงือกมาเป็นประธานในการบูรณะ
วัดขึนมาใหม่
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศเหนือของถนนทางเข้าที่พุ่งตรงไปยังวิหาร อยู่ชิดก้าแพงวัดทางด้านทิศตะวันตก
ประวัติการสร้างหอไตร
เอกสารวัดระบุหอไตรสร้าง พ.ศ. ๒๔๓๗ สมัยครูบาธรรมวงศ์เป็นเจ้าอาวาส (ตังแต่ พ.ศ. ๒๔๒๐ –
๒๔๖๐)
ประวัติการบูรณะหอไตร
ไม่ปรากฏ
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สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ๒ ชัน สร้างไว้กลางสระน้า โดยเสาด้านล่างที่จมอยู่ในน้าเป็นเสาปูน ตัวอาคารอยู่ในผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๔ ห้องเสา ชันบนมีระเบียงรอบห้องเก็บธรรมที่ตังอยู่ในตอนกลาง หลังคาทรงคฤห์
โครงสร้างไม้ ใช้จันทันและแปลาน มุงด้วยกระเบืองดินขอหางตัด
ชันล่างเป็นห้องทึบ สูงประมาณ ๑.๙๐ เมตร ประกอบด้วยเสาไม้กลม ๒๐ ต้น ตังบนคานปูนและตง
ไม้ ประตูทางเข้าอยู่ผนังด้านทิศใต้ ผนังด้านทิศเหนือตีทึบ ส่วนด้านทิศตะวันออก ตะวันตกมีหน้าต่างด้านละ
๔ ช่อง
เสาไม้จากชันล่างยาวลวดไปถึงชันบน รองรับน้าหนักส่วนหลังคา โดยพืนชันบนวางบนคานไม้แ ละตง
ห้องเก็บธรรมยกสูงกว่าระดับพืนระเบียง ประตูทางเข้าห้องเก็บธรรมอยู่ด้านทิศใต้ ผนังด้านอื่นตีทึบ ตีฝาผนัง
แบบช่องลูกฟัก ระเบียงไม้ซี่ลูกกรง
หลังคาทรงคฤห์ที่จั่วสูงเพรียว และมีส่วนหลังคาปีกนกคลุมลงมาต่้ามากเพื่อป้องกันฝนสาด เครื่องบน
หลังคาประดับด้วย ช่อฟ้าแบบปากนก ใบระกา และหางหงส์แบบหัวนาค แกะสลักไม้ปิดทองประดับกระจก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน แบบผนังหุ้มกลอง เป็นลายเครือดอกสับปะรด
โก่งคิว (สาหร่าย) เป็นเทวดาครึ่งตัว ผายมือออกทังสองข้าง จับเครือเถา
คันทวย เครือเถาใบเทศในกรอบสามเหลี่ยม
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หอไตรวัดสันกาแพง
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดสันกาแพง จังหวัดลาพูน
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๕.๒.๒.๘ วัดดงฤๅษี

ที่ตั้งวัด
ทางทิศตะวันออกของแม่น้าปิง ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยประมาณ ๔๒ กิโลเมตร เลขที่ ๑๔๐
บ้านดงฤๅษี หมู่ ๘ ต้าบลบ้านโฮ่ง อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. หอไตรได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดหลังหนึ่งในล้านนา
ประวัติวัด
วัดสร้าง พ.ศ. ๒๓๒๕ สมัยพระยากาวิละครองเมืองเชียงใหม่
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศตะวันออกของวิหาร ใกล้กับหอระฆัง
ประวัติการสร้างหอไตร
ไม่ระบุชัด ก่อน พ.ศ. ๒๔๑๖
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ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๔๖๑ สมัยเจ้าจักรค้าขจรศักดิ์เป็นเจ้าเมืองล้าพูน (พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๘๖) มีพระครูปัน โพธิโก
เป็นเจ้าอาวาส ได้มีการบูรณะหอไตร โดยช่างควบคุมการบูรณะ คือ หนานปัน ชัยชมพู
ภาพถ่ายก่อน พ.ศ. ๒๕๓๕ เสาด้านล่างเป็นเสาไม้ และไม่มีพืนซีเมนต์ด้านล่าง
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียวใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสาด้านล่างเป็นเสาปูนจ้านวน ๑๐ ต้น สูงประมาณ
๒.๒๕ เมตร ด้านกว้างมี ๒ ห้องเสา ด้านยาวมี ๓ ห้องเสา วางคานไม้คู่และตงไม้เพื่อตีพืนไม้ด้านบน
ห้องเก็บธรรมในตอนกลางมีเสา ๖ ต้น มีระเบียงรอบ ระเบียงเป็นไม้ฉลุโปร่งต่อกันเป็นแผง กว้าง
ประมาณ ๑.๑๐ เมตร ยึดด้วยเสาที่ใช้รับน้าหนักส่วนหลังคาปีกนก ห้องเก็บธรรมมีขนาด ๒.๒๐ เมตร ยาว
๓.๕๐ เมตร ฝาทึบตีไม้แบบขวาง ประตูทางเข้าด้านทิศใต้
หลังคาทรงโรง โครงสร้างหลั งคาตอนกลางเป็น จั่วมีจันทัน เครื่องบนเป็นไม้ ทังช่อฟ้าแบบหัวนาค
ใบระกา หางหงส์แบบหัวนาค ประดับกระจก
ศิลปกรรม
แกะสลัก
หน้าบันด้านหน้า เป็นภาพเทวดายืนพนมมือล้อมรอบด้วยเครือดอกสับปะรด ด้านหลังเป็นเครือดอก
สับปะรด ตัวลายปิดทอง พืนประดับกระจก
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดดงฤๅษี จังหวัดลาพูน
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๕.๒.๒.๙ วัดช้างรอง

ที่ตั้งวัด
ภายในเมืองล้าพูน ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ากวง ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ประมาณ ๕๐๐
เมตร เลขที่ ๑ ต้าลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวี
ประวัติวัด
เอกสารวัดระบุว่า สร้างใน พ.ศ. ๑๕๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๖๐
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศใต้ของอุโบสถ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก
ประวัติการสร้างหอไตร
จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์และคนในชุมชน เชื่อว่าหอไตรสร้างราว พ.ศ. ๒๔๗๐ สมัยพลตรีเจ้าจักรค้า
ขจรศักดิ์เป็นเจ้าเมืองล้าพูน โดยนายจันทร์แก้ว ธรรมนันท์ ช่างพืนถิ่นเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ก่อนการสร้างหอ
ไตรหลังนี ทางวัดได้ประกอบพิธีทางโหราศาสตร์เพื่อเลือกที่ตังของหอไตร (อดุลย์ เป็งกาสิทธิ์, ๒๕๔๒, หน้า
๕๘๖)
ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๓๒
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สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อเก็จในตอนหน้าและหลัง เช่นเดียวกับหอไตรวัดพระธาตุหริ
ภุญชัย ชันล่างก่ออิฐ ชันบนเป็นไม้ ตังบนฐานสูงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ย่อเก็จ มีบันไดทางขึนด้านหน้า ในส่วนย่อ
เก็จหน้าและหลังของอาคารด้านบนเป็นระเบียง หลังคาคฤห์
ชันล่ างประดับด้วยส่ว นฐานอาคารแบบลานประทักษิณรอบหอไตร กว้า งประมาณ ๖ เมตร ยาว
๑๑.๖๐ เมตร ส่วนตัวอาคารกว้าง ๓.๖ เมตร ยาว ๙ เมตร มีฐานบัวติดผนังสูงประมาณ ๑ เมตร ประตางเข้า
ทางทิศตะวันออก ท้าเป็นซุ้มปูนปั้นทรงโค้งยอดแหลม ๒ ชัน ปลายซุ้มมีหางหงส์รูปหัวนาค ภายในซุ้มปูนปั้น
ประดับรูปดอกพุดตาน มีเสากรอบประตู ๒ ชัน ประดับบัวเชิงบนและเชิงฐาน และประจ้ายามรัดอก ผนังข้างมี
หน้าต่างด้านละ ๔ ช่อง มีซุ้มปูนปั้นโค้งหยักยอดแหลมมีหางหงส์คล้ายตัวเหลา ในซุ้มปั้นปูนเป็นดอกพุดตาน
เช่นเดียวกับในซุ้มประตู ส่วนผนังด้านทิศตะวันตกปิดทึบ
อาคารส่ ว นล่ า งใช้ ผ นั ง รั บ น้ า หนั ก ส่ ว นอาคารด้ า นบนใช้ ร ะบบเสาและ คานรั บ น้ า หนั ก โดย
ประกอบด้วยเสา ๖ ต้นในห้องตอนกลาง ส่วนย่อเก็จหน้าและหลังอย่างละ ๒ ต้น รวม ๑๐ ต้น ประตูทางเข้า
อยู่ที่ผนังด้านสกัดทัง ๒ ด้าน ที่พืนเจาะช่องบันไดที่ส่วนย่อเก็จมุขระเบียงหน้า ปัจจุบันปิดพืนไม้และใช้บันได
พาดจากด้านหน้าเมื่อจะขึนสู่ตัวอาคารด้ านบน ผนังด้านข้างมีช่องหน้าต่างด้านละ ๑ ช่อง ประดับกรอบซุ้ม
ยอดโค้ง ฝาผนังตีไม่ทึบในแนวตัง ตกแต่งลายฉลุ
หลังคาใช้โครงสร้างม้าตั่งไหม ทว่าการบูรณะภายหลังได้เสริมจันทันไม้กับส่วนหลังคาชันลดที่ด้านหน้า
และด้านหลัง แล้วตีแผ่นไม้ทึบประดับลายเครือเถาก้านขด จึงมองไม่เห็นโครงสร้างม้าตั่งไหมทางด้านหน้า
เครื่องหลังคาประกอบด้วยช่อฟ้าแบบปากนก ใบระกาแบบรวยระกา หางหงส์แบบหัวนาค ทังหมดเป็นไม้
ประดับกระจก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน คอกีด (คอสอง) โก่งคิว อุดปีกนก เป็นลายเครือเถาดอกสับปะรด
บานประตู เป็นเทวดายืนพนมมือบนดอกบัว ประดับเคครือดอกพุดตาน
ฉลุลาย
ฝาผนังไม้ด้านบน เป็นลายดอกประจ้ายาม
ปูนปั้น
ซุ้มประตู หน้าต่าง เป็นลายเครือดอกพุดตาน
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การปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดช้ างรอง จังหวัดลาพูน
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๕.๒.๒.๑๐ วัดห้วยกาน

ที่ตั้งวัด
ฝั่งตะวันออกของแม่น้าปิง ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยประมาณ ๔๓ กิโลเมตร ตังอยู่เลขที่ ๒๓๕
หมู่ ๑ ต้าบลห้วยกาน อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา
๒. สะท้อนสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมชาวไทยอง
ประวัติวัด
จากเอกสารประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ระบุวัดสร้าง พ.ศ. ๒๔๕๔ ส่วนเอกสารวัด ระบุ สร้าง พ.ศ.
๒๔๑๒ พืนที่วัดเดิมก่อนสร้างวัดเป็นป่าใหญ่ มีนายกัณฑะ อุประกุล กับนายชุ่ม วรรณภิระ เป็นผู้ริเริ่ม และมี
ครูบาอุตมะเป็นประธานการสร้างวัด เมื่อสร้างแล้วจึงให้ชื่อว่า วัดเวฬุนาราม มีครูบาอุตมะเป็นเจ้าอาวาสรูป
แรก (พ.ศ. ๒๔๑๒ – ๒๔๒๒) ต่อ มาได้ชื่ อวัดเป็ นวัดห้ ว ยกานก่ อน พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่ จะได้รั บพระราชทาน
วิสุงคามสีมา
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศเหนือของวิหาร
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้างใน พ.ศ. ๒๔๔๔ สมัยพระอธิการหลวงไฟไหม้ อคฺคปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส
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ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๑๕๓๑ สมัยพระครูสมคิด จันทฺวังโส เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และ
กระเบืองมุงหลังคาเป็นกระเบืองเคลือบ พร้อมทาสีใหม่
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชันเดียว ใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสาด้านล่างเป็นเสาปูน มีจ้านวน ๑๐ ต้น ด้านกว้าง
๒ ห้องเสา ด้านยาว ๓ ห้องเสา วางคานไม้คู่และตงไม้เพื่อตีแผ่นพืนไม้ด้านบน
ห้องเก็บธรรมในตอนกลางมีเสา ๖ ต้น มีระเบียงรอบ ระเบียงเป็นไม้ฉลุลายโปร่งต่อกันเป็นแผง กว้าง
ประมาณ ๑ เมตร ยึดไว้ด้วยเสาที่ใช้รับน้าหนักหลังคาปีกนก ห้องเก็บธรรมตีไม้ขวาง ทึบ ไม่มีหน้าต่าง ประตู
ทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก
โครงสร้างหลังคาเป็นจั่ว มีจันทัน เครื่องบนเป็นไม้ประดับกระจก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบันแบบผนังหุ้มกลอง เป็นรูปครุฑในตอนกลาง เทวดาและนักษัตรล้อมรอบครุฑ เกี่ยวร้อยเข้า
ด้วยกันด้วยเครือเถา ตัวลายใหญ่ฝีมือช่างไทยอง
ฉลุลาย
ผนังห้องเก็บธรรม เทวดายืนพนมมือในช่องสี่เหลี่ยม สลับกับลายหม้อดอกในช่องสี่เหลี่ยม
เสาด้านบน เป็นดอกไม้สี่กลีบในวงกลม ร้อยกันไว้ด้วยเครือเถา ด้านบนมีลายนักษัตร
บานประตู เป็นเทวดายืนพนนมือ
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
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ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศเหนือ
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๕.๒.๓ จังหวัดลาปาง มีจานวน ๕ หลัง
๕.๒.๓.๑ วัดพระธาตุลาปางหลวง

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่บนเนินสูง ใจกลางเมืองโบราณชื่อเมืองล้าพาง ทางทิศตะวันออกของแม่น้าวัง ซึ่งเป็นคนละเมือง
กับเมืองล้าปางปัจจุบัน โดยห่างจากตัวเมืองล้าปางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑๘ กม. ในเขต
ต้าบลล้าปางหลวง อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองล้าปาง
๒. เกี่ยวข้องกับบุคคลส้าคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา ได้แก่ พระนางจามเทวี พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะ
ฤาไชยสงคราม ต้นตระกูลเจ้าเชือเจ็ดตนครองเมืองเชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง
๓. ศาสนสถานในวัดมีอายุเก่าแก่สืบย้อนกลับไปได้ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งยังมีสภาพสมบูรณ์
๔. เจดีย์ประธานของวัดเป็นหนึ่งในเจดีย์ประจ้าปีเกิดตามคติชาวล้านนา
๕. เป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า
ประวัติวัด
ต้านานพระพุทธเจ้าเลียบโลก เล่าถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าที่มีลัมภะกาลีวัน (บ้านล้าปางหลวง)
และได้กระท้าพุทธท้านายเหนือดอยม่อนช้างว่า ต่อไปจะเกิดเมืองขึนในสถานที่แห่งนัน เรียกว่า ลัพพกัปปะ
นคร ทรงประทานเกศาธาตุให้ชาวพืนเมือง ชื่ออ้ายกอน ภายหลังจึงเกิดเป็นพระธาตุเจดีย์ล้าปางหลวงขึน
ทังนีในประวัติวัดทั่วราชอาณาจัก รระบุว่าวัดพระธาตุล้าปางหลวงสร้างขึนในราว พ.ศ. ๑๐๓๙ ทว่า
หลักฐานที่เป็นจารึกหินทรายพบในวัด ระบุวัดนีมีมาตังแต่ พ.ศ. ๑๙๙๒ โดยหมื่นหาญแต่ท้อง ราชบุตรหมื่น
ด้วงนคร ขณะครองเมืองล้าปาง ได้มาสร้างเจดีย์และหอพระพุทธบาท
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ประวัติวัดภายหลังปรากฏทังในจารึกและเอกสารโบราณล้านนา อาทิ ในพ.ศ. ๒๐๑๙ พระเจ้าติโลก
ราชรบชนะอยุธยา ได้มานมัสการพระธาตุล้าปางหลวง และโปรดให้หมื่นค้าเป็กครองเมืองล้าปาง โดยหมื่นค้า
เป็กได้สร้างวิหาร ก้าแพงแก้ว และหล่อพระพุทธรูป ถวายวัดพระธาตุล้าปางหลวง
พ.ศ. ๒๐๓๙ หาญสีทัตถะมหาสุรมนตรี ครองเมืองล้าปางได้ ๖ เดือน ได้บูรณะเจดีย์พระธาตุล้าปาง
หลวง ต่อมา พ.ศ. ๒๑๐๔ ได้สร้างวิหาร และ พ.ศ. ๒๑๐๖ ได้หล่อพระเจ้าล้านตอง
พ.ศ. ๒๒๗๕ สมัยพม่าปกครองเมืองล้านนา ท้าวมหายศเจ้าผู้ครองนครล้าพูนฝ่ายพม่า ได้ยกก้าลังยึด
ล้าปาง โดยตังทัพที่วัดพระธาตุล้าปางหลวง ภายหลังพระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤาไชยสงคราม (หนานทิพย์ช้าง)
ยกก้าลังเข้าวัดพระธาตุล้าปางหลวง ตีทัพล้าพูนแตก
ที่ตั้งหอไตร
ตังอยู่นอกระเบียงคด ทางทิศตะวันตกของเจดีย์ ทางเข้าหอไตรอยู่ในวิหารพระแก้วดอนเต้า
ประวัติการสร้างหอไตร
ไม่ป รากฏแน่ ชัด แต่ เมื่อเทีย บกับ หอไตรวัดไหล่ หิ นที่ ส ร้างใน พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่ถูกสร้างในลั กษณะ
คล้ายกันกับหอไตรวัดพระธาตุล้าปางหลวง ก็เชื่อว่าหอไตรวัดพระธาตุล้าปางหลวงน่าจะสร้างขึนก่อนหน้านัน
แล้ว สุรพล ด้าริห์กุล เชื่อว่าน่าจะสร้างมาตังแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อเทียบลวดลายดาวเพดานที่ซุ้มบันแถลง
หอไตรด้านทิศเหนือ ทังนีน่าจะสร้างขึนอย่างช้าที่สุดในสมัยพระเกสรปัญโญ ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓
ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๔๖๒ สมัยพระครูสิงหนันทะ (พระอธิการศรีวิชัย) เจ้าคณะแขวงนครล้าปาง
พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมศิลปากร
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชันล่างก่ออิฐถือปูน ชันบนเป็นไม้ หลังคาทรงคฤห์
ชันล่างประกอบด้วยเสาไม้ รองรับอาคารชันบน ๑๐ ต้น โดยก่อผนังล้อมรอบ ไม่มีหน้าต่าง ประตู
ทางเข้าอยู่ในวิหารพระแก้วดอนเต้า ชันบนตีฝาด้านข้างเอียงออก โดยตังไม้เคร่าจากพืนยึดติดกับแป ที่ตรง
ส่วนหลังคาปีกนก ส่วนฝาด้านสกัดหัวท้ายตีไ ม้ตรง ที่เสารับตัวหอไตรจะมีต่อเต้าจากเสาออกมายึดฝา เป็น
เทคนิคการสร้างยุ้งข้าวล้านนาโบราณ ตัวฝาตีไม้ตังขึนแต่งเป็นช่องลูกฟัก
โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ ช่อฟ้าแบบลดรูป ใบระกาตรง หางหงส์เป็นตัวเหงา ที่กลางสันหลังคา ปั้นปูน
เป็นยอดสามเหลี่ยมขนาดเล็กแทนยอดเจดีย์
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ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
คอสอง ด้านทิศใต้ตรงกลางเป็นดอกจอกในกรอบประจ้ายาม ด้านทิศเหนือเป็นดอกจอก ล้อมไว้ด้วน
นาคสี่ตัว เฉพาะนาคเป็นงานปูนปั้น
ซุ้มบันแถลง ตอนกลางฝาผนังด้านใต้เป็นงานแกะสลักผสมกับงานปูนปั้น ตัวซุ้มเป็นซุ้มโค้งปลาย
แหลม ในซุ้มประดับลวดลายปูนปั้นดอกไม้ หัวซุ้มเป็นตัวเหงา ในช่องด้านล่างซุ้มเป็นไม้แกะสลักรูปดาวเพดาน
ลักษณะเป็นลายเครือเถาในกรอบวงกลมซ้อนกันสองวง ที่มุมทังสี่ของกรอบลูกฟักเป็นลายค้างคาว
ฝาผนัง แต่งเป็นม้าตั่งไหม แต่งลายสามเหลี่ยมที่มุม ตรงกลางเป็นลายดอกจอกในกรอบประจ้ายาม
ปูนปั้น
หน้าบัน แต่งเป็นม้าตั่งไหม ตัวกรอบเป็นเครือดอก เฉพาะกรอบตอนกลางมีลายสัฟันปล้าอมรอบอยู่
ด้านในอีกชัน ตัวลายด้านในเป็นลายดอกจอกเช่นกัน
อุดปีกนก กรอบลูกฟักเป็นลายดอกจอกเลือยไปตามกรอบ ข้างในเป็นดอกไม้ในกรอบประจ้ายาม
การปกป้องคุ้มครอง
๑. การประกาศขึนทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๒๓
๓. การประกาศขึนทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๖๕ วันที่
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙
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ด้านทิศใต้

ด้านตะวันออก
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๕.๒.๓.๒ วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน (เสลารัตนปัพพตาราม)

ที่ตั้งวัด
นอกเมืองล้าปาง ในเขตอ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ห่างจากวัดพระธาตุล้าปางหลวง ประมาณ ๖.๖
กม. ห่างจากตัวเมืองล้าปางปัจจุบันประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม รวมถึงผังวัด ย่อส่วนจากวัดพระธาตุล้าปางหลวง
๒. วิหารฝีมือช่างเชียงตุง
ประวัติวัด
วัดไหล่หิน หรือวัดป่าหิน หรือวัดม่อนหินแก้วก็เรียก ไม่มีประวัติการสร้างวัดอย่างชัดเจน แต่พบใบ
ลานที่เก่าที่สุดของวัด ระบุศักราชในการจารใบลานใน พ.ศ. ๒๐๑๔ กล่าวคือ วัดไหล่หินต้องมีมาก่อน พ.ศ.
๒๐๑๔ แล้ว
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ พุทธศาสนาได้เจริญอย่างมากในจังหวัดล้าปาง และวัดไหล่หินก็เป็นสถานที่
ส้าคัญในการศึกษาเล่าเรียนศาสนาของภิกษุสามเณร เช่นเดียวกับวัดพระธาตุล้าปางหลวง
พ.ศ. ๒๑๙๓ พระมหาป่าเกสรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไหล่หินล้าดับที่ ๗ ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่ง ได้อุปสมบท
เป็นพระภิกษุ ต่อมา พ.ศ. ๒๒๒๖ ท่านได้สร้างวิหารวัดไหล่หินขึนโดยใช้ช่างเชียงตุง
ที่ตั้งหอไตร
นอกเขตพุทธาวาส ด้านทิศใต้ของเจดีย์
ประวัติการสร้างหอไตร
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ในประวัติวัดระบุว่า สร้างใน พ.ศ. ๒๔๖๒ สมัยเจ้าบุญวาทย์มานิต โดยพระอุตมะอารามะธิบดี พระยา
ศรีวิเลิศ พระยาแสนเต้า หนานวงศ์ และหนานมณีวรรณ์ เดิมใช้เป็นกุฏิพระสงฆ์ เป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับ
การสร้างอุโบสถ คือ พ.ศ. ๒๔๕๙
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชันเดียว ตังอยู่บนพืนซีเมนต์สูงประมาณ ๑ เมตร ตัวอาคารมีขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕
เมตร ในผั งสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า ต่อมุ ขโถงด้านหน้า อาคารมี ๔ ช่ว งเสา มุขมี ๒ ช่ว งเสา ก่อผนัง ทึบสู งขึนไป
ประมาณ ๓ ใน ๔ ของผนั งทังหมด มีเพีย งผนังด้านท้ายเท่านันที่ก่อทึ บไปถึงโครงสร้า งหลั งคา ไม่มีช่อ ง
หน้าต่าง มีเพียงช่องประตูทางด้านหน้าเท่านัน
คานไม้ที่วางพาดกับเสามีขนาดใหญ่มาก โดยบากหัวเสาออกครึ่งหนึ่ง ตังไม้โครงสร้างหลังคาขึนไป
แบบม้าตั่งไหม รับหลังคาจั่วมุงด้วยกระเบืองดินเผา ส่วนตัวห้องโถงด้านหน้า ลดชันหลังคาลงมาเล็กน้อย
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน หน้ามุขโถงในโครงสร้างม้าตั่งไหม เป็ฯลายเมฆไหลในกรอบรูปวงกลม ภายในช่องลูกฟัก
คันทวย (ค้ายัน) แกะลายดอกไม้ ใบไม้ สัตว์หิมพานต์ มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
การปกป้องคุ้มครอง
๑.ประกาศขึนทะเบีย นเป็ นโบราณสถานแห่ งชาติและก้าหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๓๗ ตอนที่ ๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
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หอไตรวัดไหล่หิน
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดไหล่หิน จังหวัดลาปาง

ด้านทิศเหนือ

ด้านทิศใต้

ด้านทิศตะวันออก

ผังพืนอาคาร
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๕.๒.๓.๓ วัดบ้านเอื้อม

ที่ตั้งวัด
ทางทิศเหนือของเมืองล้าปาง ห่างจากวัดพระธาตุล้าปางหลวงไปประมาณ ๓๐ กม. และห่างจากตัว
เมืองล้าปางประมาณ ๑๐ กม. ในเขตหมู่ ๑ ต้าบลบ้านเอือม อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. ในหอไตรเก็บใบลานต้านานมูลศาสนา อันเป็นต้านานทางพุทธศาสนาส้าคัญเล่มหนึ่งของล้านนา
ประวัติวัด
เอกสารวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่าสร้างใน พ.ศ. ๒๓๘๐
ที่ตั้งหอไตร
หลังวิหารด้านทิศใต้
ประวัติการสร้างหอไตร
ในบันทึกประวัติวัดบ้านเอือมของพระอาจารย์วงศ์ โพธิลังกา อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเอือม และอดีต
เจ้าคณะต้าบล ระบุว่าหอไตรวัดบ้านเอือมสร้างใน พ.ศ. ๒๔๗๓ พร้อมโบสถ์ และพระพุทธรูป เมื่อคราวที่ท่าน
รับต้าแหน่งพระอุปัชฌาย์
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ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๒๖
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชั นเดี ย วใต้ ถุ น สู ง เสาตั งบนฐานบั ว สู ง ประมาณ ๖๐ ซม. มี ร ะเบี ย งปู น ล้ อ ม ในผั ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงโรง ตัวเสาก่ออิฐประดับกระจก มีจ้านวน ๑๒ ต้นแต่ละต้นสูงประมาณ ๒ เมตร วาง
คานไม้บนหัวเสาและวางตงเหนือคาน เพื่อปูพืนด้านบน พืนไม้เจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมส้าหรับใช้เป็นทางขึน
เสาด้านบนเป็นเสาไม้ วางล้อกับด้านล่าง โดยให้เสาตอนกลาง ๔ ต้น เป็นเสาห้องเก็บธรรม และรับ
น้าหนักหลังคาจั่วตอนกลาง ส่วนเสาด้านนอกใช้ยึดแผงระเบียง และใช้รับน้าหนักหนังคาปีกนกโดยรอบ ตัวเสา
แต่งฉลุลาย ฝาผนังห้องเก็บธรรมตีด้วยตาข่ายลวด ระเบียงตีไม้ทึบสูง ๔๐ ซม. แบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่อง
แต่งลายฉลุรูปนักษัตร
หลังคาทรงโรงที่ยกจั่วเล็กในตอนกลางขึนอีกชันหนึ่ง มีเครื่องล้ายองเป็นปูน พ่นสีทอง หน้าบันไม้
แกะสลัก ปิดทองที่ตัวลายและประดับด้านหลัง
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เป็นภาพเทวดายืนพนมมือบนฐานดอกบัว ล้อมด้วยลายเครือเถา
คอสอง (คอกีด) เป็นภาพนักษัตรล้อมด้วยลายเครือเถา
ประดับกระจก
เสาด้านล่าง เป็นลายเรขาคณิต
ฉลุลาย
ผนังหอไตรเป็นลายนักษัตร
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หอไตรวัดบ้ านเอื ้อม
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดบ้ านเอื ้อม จังหวัดลาปาง
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๕.๒.๓.๔ วัดศรีบุญโยง

ที่ตั้งวัด
ทิศเหนือของแม่น้าวัง ห่างจากตัวเมืองล้าปางประมาณ ๑.๕ กม. เลขที่ ๕๙ ต้าบลเวียงเหนือ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดล้าปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. มีใบลานต้ารารักษากระดูก ฉบับวัดศรีบุญโยง
๒. หอไตรเป็นศิลปกรรมแบบพม่า
ประวัติวัด
ในเอกสารของวัด ระบุว่า ครูบาปินตา ภิณทัสส วัดปงสนุกใต้ ได้น้าพระภิกษุสามเณรมาเข้ารุกขมูลบริ
เวณป่ารกร้าง ภายหลังได้ปรับแต่งพืนที่สร้างส้านักสงฆ์ และยกฐานะขึนเป็นวัดใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตังชื่อตามกลุ่ม
ต้นศรีมหาโพธิ์ที่มีอยู่เป็นจ้านวนมากทางทิศตะวันออกของวัด
ที่ตั้งหอไตร
ทิศเหนือของวิหาร
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้ าง พ.ศ. ๒๕๓๖ ทดแทนหลั งเดิม ที่ย้ายไปไว้ที่วัดพระเจ้าทันใจ จังหวัดล้าปาง โดยสร้างให้ มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนเดิม
สถาปัตยกรรม
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หอไตร ๒ ชัน ชันล่างก่ออิฐ ชันบนเป็นไม้ ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาซ้อนกันขึนไป ๔ ชัน ต่อด้วยปลี
ยอดแบบสถาปัตยกรรมพม่า
ชันล่างมีห้องก่ออิฐทาสีขาว รอบห้องมีระเบียงไม้ฉลุลาย ตัวอาคารตังอยู่บนฐานบัวที่มีบันไดทางขึน
ถาวรด้านทิศตะวันออก ตัวห้องยกเป็นฐานบัวในตอนล่าง มีประตูทางเข้าด้านหน้า ผนังแต่ละด้านมีหน้าต่าง
อย่างละ ๑ บาน ผนังประดับลายปูนปั้น บานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลัก
ข้างในห้องมีบันไดทางขึนถาวร ไปยังห้องเก็บธรรมด้านบน โดยเจาะพืนเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก
พอคนลอดได้ ผนังด้านหน้าห้องเก็บธรรมมีประตู ด้านอื่นมีหน้าต่างด้านละ ๑ บานเช่นเดียวกับห้องด้านล่าง
ตัวห้องเก็บธรรมมีระเบียงทางเดินได้รอบ กว้างประมาณ ๖๐ ซม. ตัวระเบียงเป็นไม้ฉลุเช่นเดียวกับด้านล่าง
หลังคาซ้อนกันขึนไป โดยแต่ละชันมีลักษณะเป็นหลังคาปั้นหยา ที่ยกจั่วเล็กๆ ในตอนกลางทุกด้าน
ของหลังคา มุงด้วยกระเบืองดินเผาสมัยใหม่ หลังคาที่ เรียงซ้อนกันขึนไปมี ๔ ชัน สร้างให้ลดหลั่นกัน ก่อนรับ
ปลียอดแบบกรวยเหลี่ยมและลูกแก้วบนสุด
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เป็นลายเครือดอกสับปะรด
บานประตู ลายเครือดอกพุดตาน
คันทวย ตัวลวง
ปูนปั้น
ผนังอาคารด้านล่าง แต่ละด้านเป็นภาพกินนรกินรีพนมมือบนหมู่เมฆ และเทวดา ๒ ตน
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หอไตรวัดศรี บญ
ุ โยง
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดศรี บญ
ุ โยง จังหวัดลาปาง

ด้านทิศตะวันตก

ด้านทิศเหนือ
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๕.๒.๓.๕ วัดพระเจ้าทันใจ

ที่ตั้งวัด
ทิศเหนือของแม่น้าวัง ห่างจากตัวเมืองล้าปางประมาณ ๓ กม. หมู่ ๓ ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมือง
จังหวัดล้าปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. เป็นวัดพม่าในล้าปาง
ประวัติวัด
เดิมชื่อวัดศรีปทุมมา ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า สร้างมาตังแต่ พ.ศ. ๒๐๑๙ ทว่าในหนังสือ
ประวัติวัดระบุว่าสร้างใน พ.ศ. ๒๔๓๗
ที่ตั้งหอไตร
ด้านหน้าวิหาร ติดก้าแพงวัดทางทิศตะวันออก
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ประวัติการสร้างหอไตร
เดิมเป็นหอไตรเก่าของวัดศรีบุญโยง สร้างโดยครูบาปิน ตา กับเจ้าหลวงบุญวาทย์วงศ์วานิตย์ เจ้านคร
ล้าปาง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ภายหลังทางวัดศรีบุญโยงได้รือและสร้างหอไตรใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ทางวัดพระเจ้า
ทันใจจึงขอผาติกรรม น้ามาไว้สร้างขึนใหม่ เสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๐
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ชันล่างก่ออิฐ ชันบนเป็นไม้ ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาซ้อนกันขึนไป ๔ ชัน ต่อด้วยปลี
ยอดแบบสถาปัตยกรรมพม่า
ชันล่างมีห้องก่ออิฐทาสี ด้า ตังบนฐานซีเมนต์ยกขึนจากพืนดินประมาณ ๒๐ ซม. หันหน้าไปทางทิศ
เหนือ มีประตูเข้าด้านหน้า ผนังแต่ละด้านมีหน้าต่างอย่างละ ๑ บาน ผนังประดับลายปูนปั้น บานหน้าต่างเป็น
ไม้แกะสลัก
เจาะพืนด้านบนเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก พอคนลอดได้ ผนังด้านหน้าห้องเก็บธรรมมีประตู ด้านอื่น
มีหน้าต่างด้านละ ๑ บานเช่นเดียวกับห้องด้านล่าง ตัวห้องเก็บธรรมมีระเบียงทางเดินได้รอบ กว้างประมาณ
๖๐ ซม. ตัวระเบียงเป็นไม้ตีเป็นช่องตาราง สูงประมาณ ๑ เมตร
หลังคาซ้อนกันขึนไป โดยแต่ละชันมีลักษณะเป็นหลังคาปั้นหยา ที่ยกจั่วเล็กๆ ในตอนกลางทุกด้าน
ของหลังคา มุงด้วยกระเบืองดินเผาสมัยใหม่ หลังคาที่เรียงซ้อนกันขึนไปมี ๔ ชัน สร้างให้ลดหลั่นกัน ก่อนรับ
ปลียอดแบบกรวยเหลี่ยมและลูกแก้วบนสุด เครื่องล้ายองเป็นปูน
ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน ชันที่ ๑ เป็นลายหม้อปูรณฆฏะ ชันที่ ๒ และ ๓ เป็นลายเครือดอกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ปูนปั้น
ผนังอาคารด้านล่าง แต่ละด้านเป็นภาพกินนรกินรีพนมมือบนหมู่เมฆ
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หอไตรวัดพระเจ้ าทันใจ
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดพระเจ้ าทันใจ จังหวัดลาปาง

ด้านทิศใต้

ด้านทิศตะวันออก

377

๕.๒.๔ จังหวัดเชียงราย มีจานวน ๓ หลัง
๕.๒.๔.๑ วัดครึ่งใต้

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันตกของแม่น้าโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ ๗๗ กม. เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๓ ต้าบลครึ่ง
ใต้ อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. หอไตรเป็นหอไตรไม้เสาเดียวที่เหลืออยู่เพียงหลังเดียวในล้านนา
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า สร้างมาตังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐
ที่ตั้งหอไตร
หน้าอุโบสถทางทิศเหนือ

ประวัติการสร้างหอไตร
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า หอไตรสร้างมาตังแต่สมัยสร้างวัดใน พ.ศ. ๒๔๗๐
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สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว กลางสระน้า ตัวหอไตรมีขนาดเล็กในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละประมาณ ๒
เมตร รองรับไว้ด้วยเสาไม้ซุงขนาดใหญ่เพียงต้นเดียว หลังคาทรงโรง มองเห็นคอสองชัดเจน
ด้านล่าง เป็นฐานบัวก่ออิฐในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส วางไว้กลางสระน้า ฐานนียกสูงประมาณ ๘๐ ซม.
ตอนกลางของฐานเป็นเสาไม้กลมขนาดใหญ่ตังขึนรองรับห้องเก็บคัมภีร์ ทิศทัง ๘ มีไม้ค้ายันขึนไปยังมุมและ
กึ่งกลางด้านห้องเก็บธรรม เฉพาะที่มุมทังสี่แกะฐานช้างรองรับไว้ วางคานคู่สอดเข้าไปในเสากลมต้นกลางเป็น
รูปกากบาท แล้วจึงตีพืนชันบน ไม่มีตงเสริมขึนจากคาน
ตัวห้องเก็บธรรมทึบ มีประตูด้านหน้า ฝาตีไม้ตังขึน
หลังคาทรงโรง โดยส่วนปีกนกคลุมลงมาต่้ามาก มองเห็นคอสองชัดเจน จั่วตอนกลางด้านบนมีขนาด
ใหญ่ ช่อฟ้าเป็นไม้แบบนาคปากนกมีปีกอย่างช่อฟ้าที่พบทั่วไปในจังหวัดเชียงรายและน่าน ใบระกาตรง หาง
หงส์เป็นหัวนาค
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เครือดอกบัว
ไม้ค้ายันหอไตร เป็นงานฝีมือช่างพืนถิ่น แกะเป็นตัวครุฑเหยียบบนสิงห์ในแนวตัง ทาสีสดใส
ฉลุลาย
คอสอง แถวเทวดาร่ายร้า ยกมือและกางขาทังสองข้าง
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หอไตรวัดครึ่งใต้
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดครึ่งใต้ จังหวัดเชียงราย

ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศเหนือ
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๕.๒.๔.๒ วัดดอนแก้ว

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันออกของตัวเมืองเชียงราย ห่างกันประมาณ ๒๐ กม. อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. วัดที่พยายามฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาแบบโบราณในจังหวัดเชียงราย เช่น
งานเทศน์มหาชาติบนหอไตร งานตากธรรม เป็นต้น
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า สร้างมาตังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕
ที่ตั้งหอไตร
ทิศเหนือของวิหาร
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้างขึนใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ เลียบแบบหอไตรวัดครึ่งใต้ อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชันเดีย ว ตังอยู่ บ นเสาไม้ซุงต้นเดียว กลางสระน้า แสดงโครงสร้างที่ห นักแน่น ไม่เน้น
รายละเอีย ดในการตกแต่ง มีบัน ไดทอดจากฝั่ งขึนสู่ ตัว ห้องเก็บธรรมที่มีขนาดเล็ก อยู่ในผังสี่เหลี่ ยมจัตุรัส
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กว้างยาวด้านละ ๑.๘ เมตร ด้านหน้ามีประตู ด้านที่เหลือเป็นหน้าต่าง หลังคาทรงโรง มองเห็นคอสองชัดเจน
ส่วนหลังคาปีกนกคลุมลงมาต่้ามาก ทังยกจั่วเล็กๆ ในตอนกลางซ้อนขึนไปอีก ๒ ชัน
หอไตรวัดดอนแก้ ว
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดดอนแก้ ว จังหวัดเชียงราย

ด้านทิศใต้

ด้านทิศตะวันออก
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๕.๒.๔.๓ วัดกาสา

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันเหนือของตัวเมืองเชียงราย ห่างกันประมาณ ๕๙ กม. เลขที่ ๗๓ หมู่ ๓ ต้าบลแม่จัน อ้าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. หอไตรสร้างใหม่ เลียนแบบยุ้งข้าวโบราณในล้านนา
ประวัติวัด
พ.ศ. ๒๔๒๔ ครูบาศรัทธาภิรัตน์ (อิ่นแก้ว) อพยพผู้คนมาจากบ้านแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ขึนมายังริม
แม่น้าน้าจัน จังหวัดเชียงราย โดยได้แผ้วถางพืนที่ด้านทิศตะวันออกของเวียงโบราณชื่อเวียงหวาย ได้สร้าง
ส้านักสงฆ์ดอนหมากซัก (ต้นมะค้าดีควาย) ขึน ต่อมาเมื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยผ่านดอนหมากซัก ได้ทักท้านายไว้ว่า
เป็นสถานที่ได้ดี ครูบาอิ่นแก้วจึงย้ายส้านักสงฆ์ไปอยู่ในชุมชนเรียกส้านักสงฆ์พญาก๋าต๋อม เพราะมีไม้ฉ้าฉา
ขึนมา ภายหลังเปลี่ยนเป็นวัดกาสา ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
ที่ตั้งหอไตร
ทิศเหนือวิหาร ติดก้าแพงวัดทางทิศเหนือ และอยู่ระหว่างหอกลองกับหอระฆัง
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ประวัติการสร้างหอไตร
สร้างขึนใหม่ ตังแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เสร็จและจัดงานฉลองในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๖ สมัยพระครูสุภัทรบุญเขต (บุญยัง) เป็นเจ้าอาวาส หัวหน้าช่างในการก่อสร้าง ชื่อนายสว่าง อินทร์ใจ
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว ยกใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสา ๖ ต้น ห้องเก็บธรรมมีระเบียงรอบ เสาไม้กลม
แบบไม้ซุงตังสอบเข้าด้านบนตามแบบยุ้งข้าวโบราณล้านนา หลังคาทรงคฤห์
ชันล่างเทพืนซีเมนต์ ยกสูงประมาณ ๑๐ ซม. มีระเบียงซี่ไม้ลูกกรงล้อมรอบสูงประมาณ ๔๐ ซม. เสา
ระเบียงตังขึนใหม่ทมี่ ุมพืนซีเมนต์ มีประตูด้านหน้า เสาทังหมดตังอยู่ในระเบียง ตังคานคู่บนหัวเสา ตีตงบนคาน
ก่อนปูพืนไม้ มีบันไดถาวรขึนจากด้านหลังสู่ระเบียงชันบนทางทิศตะวันออก พืนระเบียงกว้างประมาณ ๑ เมตร
ประตูทางเข้าห้องเก็บธรรมอยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกับประตูทางเข้าด้านล่ าง บานประตูแกะสลักไม้ ตัวห้องเก็บ
ธรรมตีฝาไม้ตังขึน มีหน้าต่างด้านละ ๒ ช่อง
หลังคาทรงคฤห์ ตกแต่งหน้าบันด้วยไม้แกะสลักปิดทอง ช่อฟ้าเป็นนาคมีวงวงอย่างช้างสวมมงกุฎ
ใบระกาเรียบ หางหงส์แบบนาคปากครุฑ
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เทวดายืนพนมมือบนนาคสองตัวที่หันหัวเข้าหากัน ล้อมด้วยเครือดอกพุดตาน
บานประตู เทวดายืนถือพระขรรค์สองมือ เหยียบบนหลังสิงห์
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หอไตรวัดกาสา
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดกาสา จังหวัดเชียงราย

ด้านทิศใต้

ด้านทิศตะวันออก
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๕.๒.๒.๔ วัดป่าเหียง (กองงาม)

ที่ตั้งวัด
อยู่ระหว่างแม่น้าปิงกับแม่น้าทา บนเส้นทาง ๑๐๓๒ ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ๑๕ กิโลเมตร
เลขที่ ๒๔๗ บ้านกองงาม หมู่ ๑ ต้าบลแม่แรง อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.มีห อไตรกลางน้ า ที่เ ป็ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า งเก่ าแก่ ของวั ด ซึ่ ง ได้ รั บการกล่ าวถึ งในด้า นความงามทาง
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมชาวไทยอง
ประวัติวัด
ต้านานในพืนถิ่นเล่าว่า พญาอโศกเป็นผู้สร้างวัดป่าเหียง ต่อมาร้างลงไป และ พ.ศ. ๒๔๒๗ ครูบา
ธรรมปัญโญ ได้มาบูรณะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จ้าพรรษาอีกครัง ตรงกับสมัยเจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์
ครองเมืองล้าพูน หลังจากนันครูบาขัตติยะ พระสงฆ์จากเมืองเชียงรุ้งได้มาพัฒนาวัดและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก
ทังนีวัดได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๔๐
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศใต้ หลังเจดีย์ โดยตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ
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ประวัติการสร้างหอไตร
จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ในวัดและคนในชุมชน เชื่อว่าหอไตรถูกสร้างขึนในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๐ –
๒๔๔๐ ในช่วงครูบาธรรมปัญโญได้มาบูรณะวัดขึนใหม่ หรืออย่างช้าสุดในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕
ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๓๐
สถาปัตยกรรม
เป็นอาคารไม้ชันเดียว ยกใต้ถุนสูง ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๔ ห้อง มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม
ตัวอาคารตังอยู่กลางสระน้า มีขอบบ่อผิวฉาบปูนและสะพานทางเข้าคอนกรีตเสริมเหล็กทางทิศเหนือ โดย
สะพานเดิมเป็นไม้ยาว ๕.๙๐ เมตร เมื่อผุผังจึงได้เปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรีต โดยวางให้ต่้ากว่าพืนหอไตร
ประมาณ ๗๐ เซนติเมตร หลังคาทรงคฤห์ มุงด้วยแผ่นดีบุก ต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกะสี
ชันล่างเป็นเสาไม้กลม จ้านวน ๒๐ ต้น ถูกรับไว้ด้วยฐานอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ในน้า ตัว
เสาไม้รับคานและตงเพื่อตีพืนไม้ด้านบน
ตัวห้องเก็บธรรมชันบนในตอนกลางท้าฐานบัวยกสูงจากพืนประมาณ ๕๕ ซม. ตังเสาไม้ขึนรับขื่อและ
ดังโครงสร้างหลังคา ขนาดห้องเก็บธรรมกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร ประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศ
เหนือ ส่วนด้านทิศใต้เป็นหน้าต่าง ภายในเป็นชันเก็บคัมภีร์ใบลาน มีฝาปิด ลักษณะคล้ายตู้ที่สร้างติดผนัง ๓
ด้าน ระเบียงด้านนอกแบบซี่ลูกกรงสูง ๖๕ ซม. เสาระเบียงรับโครงสร้างหลังคาปีกนกที่คลุมลงมาต่้า เครื่องบน
หลังคาเป็นไม้แกะ ปิดทอง ประดับกระจก
สภาพปัจจุบันทรุดโทรม เนื่องจากขาดการบูรณะ
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เป็นภาพเทวดาครึ่งองค์ ๗ องค์ ล้อมไว้ด้วยลายเครือดอก แกะลายใหญ่และลึกแบบศิลปะ
ชาวไทยอง
โก่งคิว (สาหร่าย) เป็นภาพราหูคายเครือเถาดอกพุดตาน ด้านข้างมีเทวดา ตัวราหูคล้ายภาพฤๅษี
ซุ้มประตู เสาซุ้มแกะเป็นบัว ยอดซุ้มเป็นสามเหลี่ยม เกิดจากการประกอบของตัวลายวงโค้งรูปตะขอ
สองวง ในวงโค้งแกะเป็นลายเครือเถา
ซุ้มหน้าต่าง ยอดซุ้มเป็นซุ้มหน้านาง
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ฉลุลาย
ผนังห้องเก็บธรรมด้านหน้า เทวดาครึ่งองค์พนมมือ
หอไตรวัดป่ าเหียง
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดป่ าเหียง จังหวัดลาพูน

ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศเหนือ
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๕.๒.๒.๕ วัดหมูเปิ้ง

ที่ตั้งวัด
ฝั่งตะวันออกของแม่น้าทา ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ๑๕ กิโลเมตร เลขที่ ๒๓๔ บ้านหมูเปิ้ง หมู่
๙ ถนนท่าจักร ต้าบลเหมืองจี อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑.หอไตรของวัด เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุโบสถกับหอไตร
ประวัติวัด
วัดสร้าง พ.ศ. ๒๓๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๙๔ ก่อนสร้างวัดเป็นวัดร้างเต็มไปด้วย
หมูป่า เมื่อสร้างวัดแล้วจึงเรียกวัดหมูเปิ้ง หมายถึง สถานที่ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของหมูป่า
ที่ตั้งหอไตร
ด้านใต้ของวิหาร หันหน้าไปทางทิศเหนือ
ประวัติการสร้างหอไตร
ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ เจ้าอธิการข่าย เจ้าอาวาสวัดหมูเปิ้งขณะนัน ได้เล่าประวัติการก่อสร้างหอไตรไว้ใน
หนังสือว่า หอไตรสร้างเมื่อตนอายุได้ประมาณ ๙ ขวบ คือ ราว พ.ศ. ๒๔๖๐
ประวัติการบูรณะหอไตร
บรณะใน พ.ศ. ๒๕๓๐ สมัยเจ้าอธิการข่ายเป็นเจ้าอาวาส
สถาปัตยกรรม
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หอไตรไม้ ชันเดียว ยกพืนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๗.๒๒ เมตร มี ๓ ห้อง ยาว ๙.๓๒ เมตร มี ๔
ห้อง ยกพืนซีเมนต์สูง ๒๐ ซม. ห้องเก็บธรรมมีระเบียงรอบ หลังคาทรงคฤห์ และมีหลังคาปีกนกคลุมทังสี่ด้าน
อีกชันหนึ่งบริเวณตอนกลางตัวหอไตร
ชันล่างเป็นโถง มีเสาก่ออิฐจ้านวน ๒๐ ต้น แบ่งเป็น๔ แถวๆ ละ ๕ ต้น สูงประมาณ ๒.๘๐ เมตร ก่อ
ระเบียงรอบแบบลูกกรงปูน สูงประมาณ ๑ เมตร มีทางเข้าออกตอนกลางด้านทิศเหนือ เฉพาะทิศใต้ซึ่งเป็น
ด้านหลังได้ก่อผนังในส่วนเสาคู่ใน ด้านหน้าผนังก่อฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป ช่องเพดานทิศใต้ด้านหน้า
พระพุทธรูปใช้เป็นทางขึนไปห้องเก็บธรรมด้านบน ชันล่างนีเคยใช้ประโยชน์เป็นอุโบสถ เช่นเดียวกับหอไตรวัด
ถวาย อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ชันบนเป็นห้องเก็บธรรมเต็มพืนที่ ขนาดกว้าง ๒.๙ เมตร มี ๓ ห้องเสา ยาว ๕ เมตร มี ๒ ห้องเสา
ผนังเป็นไม้ปิดล้อมทังสี่ด้าน ไม่มีประตู มีหน้าต่างบนผนังด้านกว้างด้านละ ๑ ช่อง ผนังด้านยาว ๒ ช่อง ท้าราว
ระเบียงฉลุติดกับผนังทัง ๔ ด้าน มีพืนที่รอบระเบียงกว้างประมาณ ๓๐ ซม.
หลังคาทรงคฤห์ เครื่องไม้ จั่ว มีจั นทัน ปั้นลมแบบรวยระกา ประดับกระจกสี หน้าบันประดับลาย
แกะสลัก ช่อฟ้าแบบตัวหงส์ ส่วนหางหงส์แบบหัวนาค สันหลังคาประดับเครื่องยอดและบราลี มุงกระเบืองดิน
ขอ
ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจากขาดการบูรณะ
ศิลปกรรม
แกะสลั กไม้ เป็ น การแกะส้ าเร็ จ แล้ว จึงน้า มาติดเข้ากับไม้หน้าบัน ประดับกระจกสีในส่ ว นที่เป็น
ช่องว่างระหว่างตัวลาย
หน้าบัน เครือดอก โดยใจกลางเป็นดอกจันทน์ ๘ กลีบ ดอกที่เครือเป็นดอก ๖ กลีบ ตัวลายปิดทอง
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๕.๒.๒.๖ วัดป่าซางงาม

ที่ตั้งวัด
นอกเมืองล้าพูน ทางทิศตะวันตกติดแม่น้าทา ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดล้าพูน ที่ภายในวิหารมีคันธกุฎีประดิษฐานพระปราน
ประวัติวัด
สร้าง พ.ศ. ๒๓๘๐ ตามทะเบียนของกรมศาสนา สมัยเจ้าน้อยอินทร์ครองเมืองล้าพูน และคงร้างไป
ระยะหนึ่ง กระทั่งครูบานันทา จากเมืองยอง สิบสองปันนา มาบูรณะและสร้างขึนเป็นวัดใหม่ ใน พ.ศ. ๒๔๕๑
ที่ตั้งหอไตร
อยู่ด้านหน้าวิหาร หันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ
ประวัติการสร้างหอไตร
เอกสารวัดระบุว่า หอไตรสร้าง พ.ศ. ๒๔๙๐ ทดแทนหอไตรหลังเดิมที่พังทลายไป ลักษณะหอไตรหลัง
เดิม เป็นหอไตรก่ออิฐ มีประตูประดับซุ้มโค้ง เล่ากันในพืนถิ่นว่า เสือชอบเข้าไปนอนภายในหอไตรหลังเดิม
ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๒๕
สถาปัตยกรรม
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หอไตร ๒ ชัน ก่ออิฐถือปูนทังหลัง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๓.๗๕ เมตร ยาว ๖.๖๐ เมตร
แบ่งเป็น ๓ ห้อง ชันล่างมีประตูทางเข้าด้านทิศเหนือ ท้าซุ้มโค้งแบบย่อมุม ๒ ชัน ภายในซุ้มเป็นหงส์สองตัวหัน
หน้าเข้าหากัน ส่วนผนังด้านทิศอื่นเป็นประตูหลอก ทิศใต้มี ๒ ช่องประตู ส่วนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมี
ด้านละ ๓ ช่องประตู
ชันบนด้านทิศเหนือมีประตูทางเข้า มีขนาดใหญ่กว่าด้านล่าง ด้ านหลังท้าเป็นช่องหน้าต่างหลอก มี ๒
ช่อง ส่วนผนังด้านทิศตะวันออกและตะวันตกมีหน้าต่างด้านละ ๓ ช่อง เหนือเสาในระดับพืนห้องด้านบนทุกต้น
ประดับเทวดาปูนปั้นยืนพนมมือ กรอบเสาและกรอบหน้ าต่างประดับกระจกลายเรขาคณิต เช่นเดียวกับกรอบ
และซุ้มประตูด้านบน ส่วนใต้หน้าบันทังหมดประดับกระจกลายเรขาคณิต
หลังคาทางคฤห์ แบบเครื่องไม้ระบบจันทันมีเครื่องบน ประกอบด้วย ใบระกาแบบรวยระกา หน้าบัน
ประดับปูนปั้นทังด้านหน้าและหลัง มีเพียงส่วนคอกีด (คอสอง) และด้านล่างคอกีดที่ประดับกระจกสี
ศิลปกรรม
ปูนปั้น
หน้าบันด้านหน้า เป็นลายเครือดอกสับปะรด ใบผักกาด
ซุ้มเหนือประตูชันล่าง เป็นรูปหงส์สองตัวหันหน้าเข้าหากัน เหนือบานหน้าต่าง เป็นหม้อปูรณฆฏะ
ประดับกระจกสี
คอกีด (คอสอง) และด้านล่างคอกีด (คอสอง) ของหน้าบันด้านหน้า เสาและซุ้มประตูทังหมดเป็นลาย
เรขาคณิต
ฉลุลาย
บานหน้าต่าง เป็นเทพพนมล้อมด้วยดอกบัวและเครือเถา กรอบบานหน้าต่างเป็นลายประจ้ายาม
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๕.๒.๒.๗ วัดสันกาแพง

ที่ตั้งวัด
อยู่ระหว่างแม่น้าปิงกับแม่น้าทา ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยประมาณ ๑๙ กิโลเมตร เลขที่ ๕ ต้าบล
มะกอก อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. หอไตรของวัด เป็นหอไตรไม้สองชันที่ตังอยู่กลางน้า พบเพียงแห่งเดียวในล้านนา
ประวัติวัด
วัดสร้าง พ.ศ. ๒๔๐๑ โดยก่อนหน้านันเป็นวัดร้าง นายจอม นายอุ่น นางอิ่ม ได้พบวัดร้างนันก่อน แล้ว
จึงพากันไปชวนนายใจ นายฮ้อย ญาณะ ไปนิมนต์ครูบาอุปาละจากวัดหนองเงือกมาเป็นประธานในการบูรณะ
วัดขึนมาใหม่
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศเหนือของถนนทางเข้าที่พุ่งตรงไปยังวิหาร อยู่ชิดก้าแพงวัดทางด้านทิศตะวันตก
ประวัติการสร้างหอไตร
เอกสารวัดระบุหอไตรสร้าง พ.ศ. ๒๔๓๗ สมัยครูบาธรรมวงศ์เป็นเจ้าอาวาส (ตังแต่ พ.ศ. ๒๔๒๐ –
๒๔๖๐)
ประวัติการบูรณะหอไตร
ไม่ปรากฏ
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สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ๒ ชัน สร้างไว้กลางสระน้า โดยเสาด้านล่างที่จมอยู่ในน้าเป็นเสาปูน ตัวอาคารอยู่ในผังรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๔ ห้องเสา ชันบนมีระเบียงรอบห้องเก็บธรรมที่ตังอยู่ในตอนกลาง หลังคาทรงคฤห์
โครงสร้างไม้ ใช้จันทันและแปลาน มุงด้วยกระเบืองดินขอหางตัด
ชันล่างเป็นห้องทึบ สูงประมาณ ๑.๙๐ เมตร ประกอบด้วยเสาไม้กลม ๒๐ ต้น ตังบนคานปูนและตง
ไม้ ประตูทางเข้าอยู่ผนังด้านทิศใต้ ผนังด้านทิศเหนือตีทึบ ส่วนด้านทิศตะวันออก ตะวันตกมีหน้าต่างด้านละ
๔ ช่อง
เสาไม้จากชันล่างยาวลวดไปถึงชันบน รองรับน้าหนักส่วนหลังคา โดยพืนชันบนวางบนคานไม้แ ละตง
ห้องเก็บธรรมยกสูงกว่าระดับพืนระเบียง ประตูทางเข้าห้องเก็บธรรมอยู่ด้านทิศใต้ ผนังด้านอื่นตีทึบ ตีฝาผนัง
แบบช่องลูกฟัก ระเบียงไม้ซี่ลูกกรง
หลังคาทรงคฤห์ที่จั่วสูงเพรียว และมีส่วนหลังคาปีกนกคลุมลงมาต่้ามากเพื่อป้องกันฝนสาด เครื่องบน
หลังคาประดับด้วย ช่อฟ้าแบบปากนก ใบระกา และหางหงส์แบบหัวนาค แกะสลักไม้ปิดทองประดับกระจก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน แบบผนังหุ้มกลอง เป็นลายเครือดอกสับปะรด
โก่งคิว (สาหร่าย) เป็นเทวดาครึ่งตัว ผายมือออกทังสองข้าง จับเครือเถา
คันทวย เครือเถาใบเทศในกรอบสามเหลี่ยม
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๕.๒.๒.๘ วัดดงฤๅษี

ที่ตั้งวัด
ทางทิศตะวันออกของแม่น้าปิง ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยประมาณ ๔๒ กิโลเมตร เลขที่ ๑๔๐
บ้านดงฤๅษี หมู่ ๘ ต้าบลบ้านโฮ่ง อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. หอไตรได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดหลังหนึ่งในล้านนา
ประวัติวัด
วัดสร้าง พ.ศ. ๒๓๒๕ สมัยพระยากาวิละครองเมืองเชียงใหม่
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศตะวันออกของวิหาร ใกล้กับหอระฆัง
ประวัติการสร้างหอไตร
ไม่ระบุชัด ก่อน พ.ศ. ๒๔๑๖
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ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๔๖๑ สมัยเจ้าจักรค้าขจรศักดิ์เป็นเจ้าเมืองล้าพูน (พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๘๖) มีพระครูปัน โพธิโก
เป็นเจ้าอาวาส ได้มีการบูรณะหอไตร โดยช่างควบคุมการบูรณะ คือ หนานปัน ชัยชมพู
ภาพถ่ายก่อน พ.ศ. ๒๕๓๕ เสาด้านล่างเป็นเสาไม้ และไม่มีพืนซีเมนต์ด้านล่าง
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียวใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสาด้านล่างเป็นเสาปูนจ้านวน ๑๐ ต้น สูงประมาณ
๒.๒๕ เมตร ด้านกว้างมี ๒ ห้องเสา ด้านยาวมี ๓ ห้องเสา วางคานไม้คู่และตงไม้เพื่อตีพืนไม้ด้านบน
ห้องเก็บธรรมในตอนกลางมีเสา ๖ ต้น มีระเบียงรอบ ระเบียงเป็นไม้ฉลุโปร่งต่อกันเป็นแผง กว้าง
ประมาณ ๑.๑๐ เมตร ยึดด้วยเสาที่ใช้รับน้าหนักส่วนหลังคาปีกนก ห้องเก็บธรรมมีขนาด ๒.๒๐ เมตร ยาว
๓.๕๐ เมตร ฝาทึบตีไม้แบบขวาง ประตูทางเข้าด้านทิศใต้
หลังคาทรงโรง โครงสร้างหลั งคาตอนกลางเป็น จั่วมีจันทัน เครื่องบนเป็นไม้ ทังช่อฟ้าแบบหัวนาค
ใบระกา หางหงส์แบบหัวนาค ประดับกระจก
ศิลปกรรม
แกะสลัก
หน้าบันด้านหน้า เป็นภาพเทวดายืนพนมมือล้อมรอบด้วยเครือดอกสับปะรด ด้านหลังเป็นเครือดอก
สับปะรด ตัวลายปิดทอง พืนประดับกระจก
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
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๕.๒.๒.๙ วัดช้างรอง

ที่ตั้งวัด
ภายในเมืองล้าพูน ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ากวง ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย ประมาณ ๕๐๐
เมตร เลขที่ ๑ ต้าลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวี
ประวัติวัด
เอกสารวัดระบุว่า สร้างใน พ.ศ. ๑๕๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๖๐
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศใต้ของอุโบสถ หันหน้าอาคารไปทางทิศตะวันออก
ประวัติการสร้างหอไตร
จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์และคนในชุมชน เชื่อว่าหอไตรสร้างราว พ.ศ. ๒๔๗๐ สมัยพลตรีเจ้าจักรค้า
ขจรศักดิ์เป็นเจ้าเมืองล้าพูน โดยนายจันทร์แก้ว ธรรมนันท์ ช่างพืนถิ่นเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ก่อนการสร้างหอ
ไตรหลังนี ทางวัดได้ประกอบพิธีทางโหราศาสตร์เพื่อเลือกที่ตังของหอไตร (อดุลย์ เป็งกาสิทธิ์, ๒๕๔๒, หน้า
๕๘๖)
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ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๓๒
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อเก็จในตอนหน้าและหลัง เช่นเดียวกับหอไตรวัดพระธาตุหริ
ภุญชัย ชันล่างก่ออิฐ ชันบนเป็นไม้ ตังบนฐานสูงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ย่อเก็จ มีบันไดทางขึนด้านหน้า ในส่วนย่อ
เก็จหน้าและหลังของอาคารด้านบนเป็นระเบียง หลังคาคฤห์
ชันล่ างประดับด้วยส่ว นฐานอาคารแบบลานประทักษิณรอบหอไตร กว้า งประมาณ ๖ เมตร ยาว
๑๑.๖๐ เมตร ส่วนตัวอาคารกว้าง ๓.๖ เมตร ยาว ๙ เมตร มีฐานบัวติดผนังสูงประมาณ ๑ เมตร ประตางเข้า
ทางทิศตะวันออก ท้าเป็นซุ้มปูนปั้นทรงโค้งยอดแหลม ๒ ชัน ปลายซุ้มมีหางหงส์รูปหัวนาค ภายในซุ้มปูนปั้น
ประดับรูปดอกพุดตาน มีเสากรอบประตู ๒ ชัน ประดับบัวเชิงบนและเชิงฐาน และประจ้ายามรัดอก ผนังข้างมี
หน้าต่างด้านละ ๔ ช่อง มีซุ้มปูนปั้นโค้งหยักยอดแหลมมีหางหงส์คล้ายตัวเหลา ในซุ้มปั้นปูนเป็นดอกพุดตาน
เช่นเดียวกับในซุ้มประตู ส่วนผนังด้านทิศตะวันตกปิดทึบ
อาคารส่ ว นล่ า งใช้ ผ นั ง รั บ น้ า หนั ก ส่ ว นอาคารด้ า นบนใช้ ร ะบบเสาและ คานรั บ น้ า หนั ก โดย
ประกอบด้วยเสา ๖ ต้นในห้องตอนกลาง ส่วนย่อเก็จหน้าและหลังอย่างละ ๒ ต้น รวม ๑๐ ต้น ประตูทางเข้า
อยู่ที่ผนังด้านสกัดทัง ๒ ด้าน ที่พืนเจาะช่องบันไดที่ส่วนย่อเก็จมุขระเบียงหน้า ปัจจุบันปิดพืนไม้และใช้บันได
พาดจากด้านหน้าเมื่อจะขึนสู่ตัวอาคารด้ านบน ผนังด้านข้างมีช่องหน้าต่างด้านละ ๑ ช่อง ประดับกรอบซุ้ม
ยอดโค้ง ฝาผนังตีไม่ทึบในแนวตัง ตกแต่งลายฉลุ
หลังคาใช้โครงสร้างม้าตั่งไหม ทว่าการบูรณะภายหลังได้เสริมจันทันไม้กับส่วนหลังคาชันลดที่ด้านหน้า
และด้านหลัง แล้วตีแผ่นไม้ทึบประดับลายเครือเถาก้านขด จึงมองไม่เห็นโครงสร้างม้าตั่งไหมทางด้านหน้า
เครื่องหลังคาประกอบด้วยช่อฟ้าแบบปากนก ใบระกาแบบรวยระกา หางหงส์แบบหัวนาค ทังหมดเป็นไม้
ประดับกระจก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน คอกีด (คอสอง) โก่งคิว อุดปีกนก เป็นลายเครือเถาดอกสับปะรด
บานประตู เป็นเทวดายืนพนมมือบนดอกบัว ประดับเคครือดอกพุดตาน
ฉลุลาย
ฝาผนังไม้ด้านบน เป็นลายดอกประจ้ายาม
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ปูนปั้น
ซุ้มประตู หน้าต่าง เป็นลายเครือดอกพุดตาน
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา

หอไตรวัดช้ างรอง
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดช้ างรอง จังหวัดลาพูน
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๕.๒.๒.๑๐ วัดห้วยกาน

ที่ตั้งวัด
ฝั่งตะวันออกของแม่น้าปิง ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัยประมาณ ๔๓ กิโลเมตร ตังอยู่เลขที่ ๒๓๕
หมู่ ๑ ต้าบลห้วยกาน อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา
๒. สะท้อนสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมชาวไทยอง
ประวัติวัด
จากเอกสารประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ระบุวัดสร้าง พ.ศ. ๒๔๕๔ ส่วนเอกสารวัด ระบุ สร้าง พ.ศ.
๒๔๑๒ พืนที่วัดเดิมก่อนสร้างวัดเป็นป่าใหญ่ มีนายกัณฑะ อุประกุล กับนายชุ่ม วรรณภิระ เป็นผู้ริเริ่ม และมี
ครูบาอุตมะเป็นประธานการสร้างวัด เมื่อสร้างแล้วจึงให้ชื่อว่า วัดเวฬุนาราม มีครูบาอุตมะเป็นเจ้าอาวาสรูป
แรก (พ.ศ. ๒๔๑๒ – ๒๔๒๒) ต่อ มาได้ชื่ อวัดเป็ นวัดห้ ว ยกานก่ อน พ.ศ. ๒๔๘๙ ที่ จะได้รั บพระราชทาน
วิสุงคามสีมา
ที่ตั้งหอไตร
ด้านทิศเหนือของวิหาร
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้างใน พ.ศ. ๒๔๔๔ สมัยพระอธิการหลวงไฟไหม้ อคฺคปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส
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ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๑๕๓๑ สมัยพระครูสมคิด จันทฺวังโส เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และ
กระเบืองมุงหลังคาเป็นกระเบืองเคลือบ พร้อมทาสีใหม่
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชันเดียว ใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสาด้านล่างเป็นเสาปูน มีจ้านวน ๑๐ ต้น ด้านกว้าง
๒ ห้องเสา ด้านยาว ๓ ห้องเสา วางคานไม้คู่และตงไม้เพื่อตีแผ่นพืนไม้ด้านบน
ห้องเก็บธรรมในตอนกลางมีเสา ๖ ต้น มีระเบียงรอบ ระเบียงเป็นไม้ฉลุลายโปร่งต่อกันเป็นแผง กว้าง
ประมาณ ๑ เมตร ยึดไว้ด้วยเสาที่ใช้รับน้าหนักหลังคาปีกนก ห้องเก็บธรรมตีไม้ขวาง ทึบ ไม่มีหน้าต่าง ประตู
ทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก
โครงสร้างหลังคาเป็นจั่ว มีจันทัน เครื่องบนเป็นไม้ประดับกระจก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบันแบบผนังหุ้มกลอง เป็นรูปครุฑในตอนกลาง เทวดาและนักษัตรล้อมรอบครุฑ เกี่ยวร้อยเข้า
ด้วยกันด้วยเครือเถา ตัวลายใหญ่ฝีมือช่างไทยอง
ฉลุลาย
ผนังห้องเก็บธรรม เทวดายืนพนมมือในช่องสี่เหลี่ยม สลับกับลายหม้อดอกในช่องสี่เหลี่ยม
เสาด้านบน เป็นดอกไม้สี่กลีบในวงกลม ร้อยกันไว้ด้วยเครือเถา ด้านบนมีลายนักษัตร
บานประตู เป็นเทวดายืนพนนมือ
การปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
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หอไตรวัดห้ วยกาน
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดห้ วยกาน จังหวัดลาพูน

ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศเหนือ
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๕.๒.๓ จังหวัดลาปาง มีจานวน ๕ หลัง
๕.๒.๓.๑ วัดพระธาตุลาปางหลวง

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่บนเนินสูง ใจกลางเมืองโบราณชื่อเมืองล้าพาง ทางทิศตะวันออกของแม่น้าวัง ซึ่งเป็นคนละเมือง
กับเมืองล้าปางปัจจุบัน โดยห่างจากตัวเมืองล้าปางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑๘ กม. ในเขต
ต้าบลล้าปางหลวง อ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองล้าปาง
๒. เกี่ยวข้องกับบุคคลส้าคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา ได้แก่ พระนางจามเทวี พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะ
ฤาไชยสงคราม ต้นตระกูลเจ้าเชือเจ็ดตนครองเมืองเชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง
๓. ศาสนสถานในวัดมีอายุเก่าแก่สืบย้อนกลับไปได้ในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งยังมีสภาพสมบูรณ์
๔. เจดีย์ประธานของวัดเป็นหนึ่งในเจดีย์ประจ้าปีเกิดตามคติชาวล้านนา
๕. เป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้า
ประวัติวัด
ต้านานพระพุทธเจ้าเลียบโลก เล่าถึงการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าที่มีลัมภะกาลีวัน (บ้านล้าปางหลวง)
และได้กระท้าพุทธท้านายเหนือดอยม่อนช้างว่า ต่อไปจะเกิดเมืองขึนในสถานที่แห่งนัน เรียกว่า ลัพพกัปปะ
นคร ทรงประทานเกศาธาตุให้ชาวพืนเมือง ชื่ออ้ายกอน ภายหลังจึงเกิดเป็นพระธาตุเจดีย์ล้าปางหลวงขึน
ทังนีในประวัติวัดทั่วราชอาณาจัก รระบุว่าวัดพระธาตุล้าปางหลวงสร้างขึนในราว พ.ศ. ๑๐๓๙ ทว่า
หลักฐานที่เป็นจารึกหินทรายพบในวัด ระบุวัดนีมีมาตังแต่ พ.ศ. ๑๙๙๒ โดยหมื่นหาญแต่ท้อง ราชบุตรหมื่น
ด้วงนคร ขณะครองเมืองล้าปาง ได้มาสร้างเจดีย์และหอพระพุทธบาท
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ประวัติวัดภายหลังปรากฏทังในจารึกและเอกสารโบราณล้านนา อาทิ ในพ.ศ. ๒๐๑๙ พระเจ้าติโลก
ราชรบชนะอยุธยา ได้มานมัสการพระธาตุล้าปางหลวง และโปรดให้หมื่นค้าเป็กครองเมืองล้าปาง โดยหมื่นค้า
เป็กได้สร้างวิหาร ก้าแพงแก้ว และหล่อพระพุทธรูป ถวายวัดพระธาตุล้าปางหลวง
พ.ศ. ๒๐๓๙ หาญสีทัตถะมหาสุรมนตรี ครองเมืองล้าปางได้ ๖ เดือน ได้บูรณะเจดีย์พระธาตุล้าปาง
หลวง ต่อมา พ.ศ. ๒๑๐๔ ได้สร้างวิหาร และ พ.ศ. ๒๑๐๖ ได้หล่อพระเจ้าล้านตอง
พ.ศ. ๒๒๗๕ สมัยพม่าปกครองเมืองล้านนา ท้าวมหายศเจ้าผู้ครองนครล้าพูนฝ่ายพม่า ได้ยกก้าลังยึด
ล้าปาง โดยตังทัพที่วัดพระธาตุล้าปางหลวง ภายหลังพระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤาไชยสงคราม (หนานทิพย์ช้าง)
ยกก้าลังเข้าวัดพระธาตุล้าปางหลวง ตีทัพล้าพูนแตก
ที่ตั้งหอไตร
ตังอยู่นอกระเบียงคด ทางทิศตะวันตกของเจดีย์ ทางเข้าหอไตรอยู่ในวิหารพระแก้วดอนเต้า
ประวัติการสร้างหอไตร
ไม่ป รากฏแน่ ชัด แต่ เมื่อเทีย บกับ หอไตรวัดไหล่ หิ นที่ ส ร้างใน พ.ศ. ๒๔๖๒ ที่ถูกสร้างในลั กษณะ
คล้ายกันกับหอไตรวัดพระธาตุล้าปางหลวง ก็เชื่อว่าหอไตรวัดพระธาตุล้าปางหลวงน่าจะสร้างขึนก่อนหน้านัน
แล้ว สุรพล ด้าริห์กุล เชื่อว่าน่าจะสร้างมาตังแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อเทียบลวดลายดาวเพดานที่ซุ้มบันแถลง
หอไตรด้านทิศเหนือ ทังนีน่าจะสร้างขึนอย่างช้าที่สุดในสมัยพระเกสรปัญโญ ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓
ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๔๖๒ สมัยพระครูสิงหนันทะ (พระอธิการศรีวิชัย) เจ้าคณะแขวงนครล้าปาง
พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมศิลปากร
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชันล่างก่ออิฐถือปูน ชันบนเป็นไม้ หลังคาทรงคฤห์
ชันล่างประกอบด้วยเสาไม้ รองรับอาคารชันบน ๑๐ ต้น โดยก่อผนังล้อมรอบ ไม่มีหน้าต่าง ประตู
ทางเข้าอยู่ในวิหารพระแก้วดอนเต้า ชันบนตีฝาด้านข้างเอียงออก โดยตังไม้เคร่าจากพืนยึดติดกับแป ที่ตรง
ส่วนหลังคาปีกนก ส่วนฝาด้านสกัดหัวท้ายตีไ ม้ตรง ที่เสารับตัวหอไตรจะมีต่อเต้าจากเสาออกมายึดฝา เป็น
เทคนิคการสร้างยุ้งข้าวล้านนาโบราณ ตัวฝาตีไม้ตังขึนแต่งเป็นช่องลูกฟัก
โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ ช่อฟ้าแบบลดรูป ใบระกาตรง หางหงส์เป็นตัวเหงา ที่กลางสันหลังคา ปั้นปูน
เป็นยอดสามเหลี่ยมขนาดเล็กแทนยอดเจดีย์
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ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
คอสอง ด้านทิศใต้ตรงกลางเป็นดอกจอกในกรอบประจ้ายาม ด้านทิศเหนือเป็นดอกจอก ล้อมไว้ด้วน
นาคสี่ตัว เฉพาะนาคเป็นงานปูนปั้น
ซุ้มบันแถลง ตอนกลางฝาผนังด้านใต้เป็นงานแกะสลักผสมกับงานปูนปั้น ตัวซุ้มเป็นซุ้มโค้งปลาย
แหลม ในซุ้มประดับลวดลายปูนปั้นดอกไม้ หัวซุ้มเป็นตัวเหงา ในช่องด้านล่างซุ้มเป็นไม้แกะสลักรูปดาวเพดาน
ลักษณะเป็นลายเครือเถาในกรอบวงกลมซ้อนกันสองวง ที่มุมทังสี่ของกรอบลูกฟักเป็นลายค้างคาว
ฝาผนัง แต่งเป็นม้าตั่งไหม แต่งลายสามเหลี่ยมที่มุม ตรงกลางเป็นลายดอกจอกในกรอบประจ้ายาม
ปูนปั้น
หน้าบัน แต่งเป็นม้าตั่งไหม ตัวกรอบเป็นเครือดอก เฉพาะกรอบตอนกลางมีลายสัฟันปล้าอมรอบอยู่
ด้านในอีกชัน ตัวลายด้านในเป็นลายดอกจอกเช่นกัน
อุดปีกนก กรอบลูกฟักเป็นลายดอกจอกเลือยไปตามกรอบ ข้างในเป็นดอกไม้ในกรอบประจ้ายาม
การปกป้องคุ้มครอง
๑. การประกาศขึนทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๒๓
๓. การประกาศขึนทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๖๕ วันที่
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙
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ด้านทิศใต้

ด้านตะวันออก
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๕.๒.๓.๒ วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน (เสลารัตนปัพพตาราม)

ที่ตั้งวัด
นอกเมืองล้าปาง ในเขตอ้าเภอเกาะคา จังหวัดล้าปาง ห่างจากวัดพระธาตุล้าปางหลวง ประมาณ ๖.๖
กม. ห่างจากตัวเมืองล้าปางปัจจุบันประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม รวมถึงผังวัด ย่อส่วนจากวัดพระธาตุล้าปางหลวง
๒. วิหารฝีมือช่างเชียงตุง
ประวัติวัด
วัดไหล่หิน หรือวัดป่าหิน หรือวัดม่อนหินแก้วก็เรียก ไม่มีประวัติการสร้างวัดอย่างชัดเจน แต่พบใบ
ลานที่เก่าที่สุดของวัด ระบุศักราชในการจารใบลานใน พ.ศ. ๒๐๑๔ กล่าวคือ วัดไหล่หินต้องมีมาก่อน พ.ศ.
๒๐๑๔ แล้ว
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ พุทธศาสนาได้เจริญอย่างมากในจังหวัดล้าปาง และวัดไหล่หินก็เป็นสถานที่
ส้าคัญในการศึกษาเล่าเรียนศาสนาของภิกษุสามเณร เช่นเดียวกับวัดพระธาตุล้าปางหลวง
พ.ศ. ๒๑๙๓ พระมหาป่าเกสรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไหล่หินล้าดับที่ ๗ ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่ง ได้อุปสมบท
เป็นพระภิกษุ ต่อมา พ.ศ. ๒๒๒๖ ท่านได้สร้างวิหารวัดไหล่หินขึนโดยใช้ช่างเชียงตุง
ที่ตั้งหอไตร
นอกเขตพุทธาวาส ด้านทิศใต้ของเจดีย์
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ประวัติการสร้างหอไตร
ในประวัติวัดระบุว่า สร้างใน พ.ศ. ๒๔๖๒ สมัยเจ้าบุญวาทย์มานิต โดยพระอุตมะอารามะธิบดี พระยา
ศรีวิเลิศ พระยาแสนเต้า หนานวงศ์ และหนานมณีวรรณ์ เดิมใช้เป็นกุฏิพระสงฆ์ เป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับ
การสร้างอุโบสถ คือ พ.ศ. ๒๔๕๙
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชันเดียว ตังอยู่บนพืนซีเมนต์สูงประมาณ ๑ เมตร ตัวอาคารมีขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕
เมตร ในผั งสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า ต่อมุ ขโถงด้านหน้า อาคารมี ๔ ช่ว งเสา มุขมี ๒ ช่ว งเสา ก่อผนัง ทึบสู งขึนไป
ประมาณ ๓ ใน ๔ ของผนั งทังหมด มีเพีย งผนังด้านท้ายเท่านันที่ก่อทึ บไปถึงโครงสร้า งหลั งคา ไม่มีช่อ ง
หน้าต่าง มีเพียงช่องประตูทางด้านหน้าเท่านัน
คานไม้ที่วางพาดกับเสามีขนาดใหญ่มาก โดยบากหัวเสาออกครึ่งหนึ่ง ตังไม้โครงสร้างหลังคาขึนไป
แบบม้าตั่งไหม รับหลังคาจั่วมุงด้วยกระเบืองดินเผา ส่วนตัวห้องโถงด้านหน้า ลดชันหลังคาลงมาเล็กน้อย
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน หน้ามุขโถงในโครงสร้างม้าตั่งไหม เป็ฯลายเมฆไหลในกรอบรูปวงกลม ภายในช่องลูกฟัก
คันทวย (ค้ายัน) แกะลายดอกไม้ ใบไม้ สัตว์หิมพานต์ มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
การปกป้องคุ้มครอง
๑.ประกาศขึนทะเบีย นเป็ นโบราณสถานแห่ งชาติและก้าหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๓๗ ตอนที่ ๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
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หอไตรวัดไหล่หิน
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ผังพืนอาคาร
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๕.๒.๓.๓ วัดบ้านเอื้อม

ที่ตั้งวัด
ทางทิศเหนือของเมืองล้าปาง ห่างจากวัดพระธาตุล้าปางหลวงไปประมาณ ๓๐ กม. และห่างจากตัว
เมืองล้าปางประมาณ ๑๐ กม. ในเขตหมู่ ๑ ต้าบลบ้านเอือม อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. ในหอไตรเก็บใบลานต้านานมูลศาสนา อันเป็นต้านานทางพุทธศาสนาส้าคัญเล่มหนึ่งของล้านนา
ประวัติวัด
เอกสารวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่าสร้างใน พ.ศ. ๒๓๘๐
ที่ตั้งหอไตร
หลังวิหารด้านทิศใต้
ประวัติการสร้างหอไตร
ในบันทึกประวัติวัดบ้านเอือมของพระอาจารย์วงศ์ โพธิลังกา อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเอือม และอดีต
เจ้าคณะต้าบล ระบุว่าหอไตรวัดบ้านเอือมสร้างใน พ.ศ. ๒๔๗๓ พร้อมโบสถ์ และพระพุทธรูป เมื่อคราวที่ท่าน
รับต้าแหน่งพระอุปัชฌาย์
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ประวัติการบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๒๖
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชั นเดี ย วใต้ ถุ น สู ง เสาตั งบนฐานบั ว สู ง ประมาณ ๖๐ ซม. มี ร ะเบี ย งปู น ล้ อ ม ในผั ง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาทรงโรง ตัวเสาก่ออิฐประดับกระจก มีจ้านวน ๑๒ ต้นแต่ละต้นสูงประมาณ ๒ เมตร วาง
คานไม้บนหัวเสาและวางตงเหนือคาน เพื่อปูพืนด้านบน พืนไม้เจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมส้าหรับใช้เป็นทางขึน
เสาด้านบนเป็นเสาไม้ วางล้อกับด้านล่าง โดยให้เสาตอนกลาง ๔ ต้น เป็นเสาห้องเก็บธรรม และรับ
น้าหนักหลังคาจั่วตอนกลาง ส่วนเสาด้านนอกใช้ยึดแผงระเบียง และใช้รับน้าหนักหนังคาปีกนกโดยรอบ ตัวเสา
แต่งฉลุลาย ฝาผนังห้องเก็บธรรมตีด้วยตาข่ายลวด ระเบียงตีไม้ทึบสูง ๔๐ ซม. แบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่อง
แต่งลายฉลุรูปนักษัตร
หลังคาทรงโรงที่ยกจั่วเล็กในตอนกลางขึนอีกชันหนึ่ง มีเครื่องล้ายองเป็นปูน พ่นสีทอง หน้าบันไม้
แกะสลัก ปิดทองที่ตัวลายและประดับด้านหลัง
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เป็นภาพเทวดายืนพนมมือบนฐานดอกบัว ล้อมด้วยลายเครือเถา
คอสอง (คอกีด) เป็นภาพนักษัตรล้อมด้วยลายเครือเถา
ประดับกระจก
เสาด้านล่าง เป็นลายเรขาคณิต
ฉลุลาย
ผนังหอไตรเป็นลายนักษัตร
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๕.๒.๓.๔ วัดศรีบุญโยง

ที่ตั้งวัด
ทิศเหนือของแม่น้าวัง ห่างจากตัวเมืองล้าปางประมาณ ๑.๕ กม. เลขที่ ๕๙ ต้าบลเวียงเหนือ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดล้าปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. มีใบลานต้ารารักษากระดูก ฉบับวัดศรีบุญโยง
๒. หอไตรเป็นศิลปกรรมแบบพม่า
ประวัติวัด
ในเอกสารของวัด ระบุว่า ครูบาปินตา ภิณทัสส วัดปงสนุกใต้ ได้น้าพระภิกษุสามเณรมาเข้ารุกขมูลบริ
เวณป่ารกร้าง ภายหลังได้ปรับแต่งพืนที่สร้างส้านักสงฆ์ และยกฐานะขึนเป็นวัดใน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตังชื่อตามกลุ่ม
ต้นศรีมหาโพธิ์ที่มีอยู่เป็นจ้านวนมากทางทิศตะวันออกของวัด
ที่ตั้งหอไตร
ทิศเหนือของวิหาร
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้ าง พ.ศ. ๒๕๓๖ ทดแทนหลั งเดิม ที่ย้ายไปไว้ที่วัดพระเจ้าทันใจ จังหวัดล้าปาง โดยสร้างให้ มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนเดิม
สถาปัตยกรรม
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หอไตร ๒ ชัน ชันล่างก่ออิฐ ชันบนเป็นไม้ ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาซ้อนกันขึนไป ๔ ชัน ต่อด้วยปลี
ยอดแบบสถาปัตยกรรมพม่า
ชันล่างมีห้องก่ออิฐทาสีขาว รอบห้องมีระเบียงไม้ฉลุลาย ตัวอาคารตังอยู่บนฐานบัวที่มีบันไดทางขึน
ถาวรด้านทิศตะวันออก ตัวห้องยกเป็นฐานบัวในตอนล่าง มีประตูทางเข้าด้านหน้า ผนังแต่ละด้านมีหน้าต่าง
อย่างละ ๑ บาน ผนังประดับลายปูนปั้น บานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลัก
ข้างในห้องมีบันไดทางขึนถาวร ไปยังห้องเก็บธรรมด้านบน โดยเจาะพืนเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก
พอคนลอดได้ ผนังด้านหน้าห้องเก็บธรรมมีประตู ด้านอื่นมีหน้าต่างด้านละ ๑ บานเช่นเดียวกับห้องด้านล่าง
ตัวห้องเก็บธรรมมีระเบียงทางเดินได้รอบ กว้างประมาณ ๖๐ ซม. ตัวระเบียงเป็นไม้ฉลุเช่นเดียวกับด้านล่าง
หลังคาซ้อนกันขึนไป โดยแต่ละชันมีลักษณะเป็นหลังคาปั้นหยา ที่ยกจั่วเล็กๆ ในตอนกลางทุกด้าน
ของหลังคา มุงด้วยกระเบืองดินเผาสมัยใหม่ หลังคาที่ เรียงซ้อนกันขึนไปมี ๔ ชัน สร้างให้ลดหลั่นกัน ก่อนรับ
ปลียอดแบบกรวยเหลี่ยมและลูกแก้วบนสุด
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เป็นลายเครือดอกสับปะรด
บานประตู ลายเครือดอกพุดตาน
คันทวย ตัวลวง
ปูนปั้น
ผนังอาคารด้านล่าง แต่ละด้านเป็นภาพกินนรกินรีพนมมือบนหมู่เมฆ และเทวดา ๒ ตน
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๕.๒.๓.๕ วัดพระเจ้าทันใจ

ที่ตั้งวัด
ทิศเหนือของแม่น้าวัง ห่างจากตัวเมืองล้าปางประมาณ ๓ กม. หมู่ ๓ ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมือง
จังหวัดล้าปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. เป็นวัดพม่าในล้าปาง
ประวัติวัด
เดิมชื่อวัดศรีปทุมมา ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า สร้างมาตังแต่ พ.ศ. ๒๐๑๙ ทว่าในหนังสือ
ประวัติวัดระบุว่าสร้างใน พ.ศ. ๒๔๓๗
ที่ตั้งหอไตร
ด้านหน้าวิหาร ติดก้าแพงวัดทางทิศตะวันออก
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ประวัติการสร้างหอไตร
เดิมเป็นหอไตรเก่าของวัดศรีบุญโยง สร้างโดยครูบาปิน ตา กับเจ้าหลวงบุญวาทย์วงศ์วานิตย์ เจ้านคร
ล้าปาง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ภายหลังทางวัดศรีบุญโยงได้รือและสร้างหอไตรใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ทางวัดพระเจ้า
ทันใจจึงขอผาติกรรม น้ามาไว้สร้างขึนใหม่ เสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๐
สถาปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ชันล่างก่ออิฐ ชันบนเป็นไม้ ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาซ้อนกันขึนไป ๔ ชัน ต่อด้วยปลี
ยอดแบบสถาปัตยกรรมพม่า
ชันล่างมีห้องก่ออิฐทาสี ด้า ตังบนฐานซีเมนต์ยกขึนจากพืนดินประมาณ ๒๐ ซม. หันหน้าไปทางทิศ
เหนือ มีประตูเข้าด้านหน้า ผนังแต่ละด้านมีหน้าต่างอย่างละ ๑ บาน ผนังประดับลายปูนปั้น บานหน้าต่างเป็น
ไม้แกะสลัก
เจาะพืนด้านบนเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก พอคนลอดได้ ผนังด้านหน้าห้องเก็บธรรมมีประตู ด้านอื่น
มีหน้าต่างด้านละ ๑ บานเช่นเดียวกับห้องด้านล่าง ตัวห้องเก็บธรรมมีระเบียงทางเดินได้รอบ กว้างประมาณ
๖๐ ซม. ตัวระเบียงเป็นไม้ตีเป็นช่องตาราง สูงประมาณ ๑ เมตร
หลังคาซ้อนกันขึนไป โดยแต่ละชันมีลักษณะเป็นหลังคาปั้นหยา ที่ยกจั่วเล็กๆ ในตอนกลางทุกด้าน
ของหลังคา มุงด้วยกระเบืองดินเผาสมัยใหม่ หลังคาที่เรียงซ้อนกันขึนไปมี ๔ ชัน สร้างให้ลดหลั่นกัน ก่อนรับ
ปลียอดแบบกรวยเหลี่ยมและลูกแก้วบนสุด เครื่องล้ายองเป็นปูน
ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน ชันที่ ๑ เป็นลายหม้อปูรณฆฏะ ชันที่ ๒ และ ๓ เป็นลายเครือดอกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ปูนปั้น
ผนังอาคารด้านล่าง แต่ละด้านเป็นภาพกินนรกินรีพนมมือบนหมู่เมฆ
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หอไตรวัดพระเจ้ าทันใจ

376

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดพระเจ้ าทันใจ จังหวัดลาปาง

ด้านทิศใต้

ด้านทิศตะวันออก
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๕.๒.๔ จังหวัดเชียงราย มีจานวน ๓ หลัง
๕.๒.๔.๑ วัดครึ่งใต้

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันตกของแม่น้าโขง ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ ๗๗ กม. เลขที่ ๑๑๘ หมู่ ๓ ต้าบลครึ่ง
ใต้ อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. หอไตรเป็นหอไตรไม้เสาเดียวที่เหลืออยู่เพียงหลังเดียวในล้านนา
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า สร้างมาตังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐
ที่ตั้งหอไตร
หน้าอุโบสถทางทิศเหนือ

ประวัติการสร้างหอไตร
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า หอไตรสร้างมาตังแต่สมัยสร้างวัดใน พ.ศ. ๒๔๗๐

378

สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว กลางสระน้า ตัวหอไตรมีขนาดเล็กในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละประมาณ ๒
เมตร รองรับไว้ด้วยเสาไม้ซุงขนาดใหญ่เพียงต้นเดียว หลังคาทรงโรง มองเห็นคอสองชัดเจน
ด้านล่าง เป็นฐานบัวก่ออิฐในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส วางไว้กลางสระน้า ฐานนียกสูงประมาณ ๘๐ ซม.
ตอนกลางของฐานเป็นเสาไม้กลมขนาดใหญ่ตังขึนรองรับห้องเก็บคัมภีร์ ทิศทัง ๘ มีไม้ค้ายันขึนไปยังมุมและ
กึ่งกลางด้านห้องเก็บธรรม เฉพาะที่มุมทังสี่แกะฐานช้างรองรับไว้ วางคานคู่สอดเข้าไปในเสากลมต้นกลางเป็น
รูปกากบาท แล้วจึงตีพืนชันบน ไม่มีตงเสริมขึนจากคาน
ตัวห้องเก็บธรรมทึบ มีประตูด้านหน้า ฝาตีไม้ตังขึน
หลังคาทรงโรง โดยส่วนปีกนกคลุมลงมาต่้ามาก มองเห็นคอสองชัดเจน จั่วตอนกลางด้านบนมีขนาด
ใหญ่ ช่อฟ้าเป็นไม้แบบนาคปากนกมีปีกอย่างช่อฟ้าที่พบทั่วไปในจังหวัดเชียงรายและน่าน ใบระกาตรง หาง
หงส์เป็นหัวนาค
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เครือดอกบัว
ไม้ค้ายันหอไตร เป็นงานฝีมือช่างพืนถิ่น แกะเป็นตัวครุฑเหยียบบนสิงห์ในแนวตัง ทาสีสดใส
ฉลุลาย
คอสอง แถวเทวดาร่ายร้า ยกมือและกางขาทังสองข้าง
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หอไตรวัดครึ่งใต้
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดครึ่งใต้ จังหวัดเชียงราย

ด้านทิศตะวันออก

ด้านทิศเหนือ
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๕.๒.๔.๒ วัดดอนแก้ว

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันออกของตัวเมืองเชียงราย ห่างกันประมาณ ๒๐ กม. อ้าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. วัดที่พยายามฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาแบบโบราณในจังหวัดเชียงราย เช่น
งานเทศน์มหาชาติบนหอไตร งานตากธรรม เป็นต้น
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรระบุว่า สร้างมาตังแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕
ที่ตั้งหอไตร
ทิศเหนือของวิหาร
ประวัติการสร้างหอไตร
สร้างขึนใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ เลียบแบบหอไตรวัดครึ่งใต้ อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ ชันเดีย ว ตังอยู่ บ นเสาไม้ซุงต้นเดียว กลางสระน้า แสดงโครงสร้างที่ห นักแน่น ไม่เน้น
รายละเอีย ดในการตกแต่ง มีบัน ไดทอดจากฝั่ งขึนสู่ ตัว ห้องเก็บธรรมที่มีขนาดเล็ก อยู่ในผังสี่เหลี่ ยมจัตุรัส
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กว้างยาวด้านละ ๑.๘ เมตร ด้านหน้ามีประตู ด้านที่เหลือเป็นหน้าต่าง หลังคาทรงโรง มองเห็นคอสองชัดเจน
ส่วนหลังคาปีกนกคลุมลงมาต่้ามาก ทังยกจั่วเล็กๆ ในตอนกลางซ้อนขึนไปอีก ๒ ชัน

หอไตรวัดดอนแก้ ว
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดดอนแก้ ว จังหวัดเชียงราย

ด้านทิศใต้

ด้านทิศตะวันออก
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๕.๒.๔.๓ วัดกาสา

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันเหนือของตัวเมืองเชียงราย ห่างกันประมาณ ๕๙ กม. เลขที่ ๗๓ หมู่ ๓ ต้าบลแม่จัน อ้าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ความสาคัญของวัด
๑. หอไตรสร้างใหม่ เลียนแบบยุ้งข้าวโบราณในล้านนา
ประวัติวัด
พ.ศ. ๒๔๒๔ ครูบาศรัทธาภิรัตน์ (อิ่นแก้ว) อพยพผู้คนมาจากบ้านแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ขึนมายังริม
แม่น้าน้าจัน จังหวัดเชียงราย โดยได้แผ้วถางพืนที่ด้านทิศตะวันออกของเวียงโบราณชื่อเวียงหวาย ได้สร้าง
ส้านักสงฆ์ดอนหมากซัก (ต้นมะค้าดีควาย) ขึน ต่อมาเมื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยผ่านดอนหมากซัก ได้ทักท้านายไว้ว่า
เป็นสถานที่ได้ดี ครูบาอิ่นแก้วจึงย้ายส้านักสงฆ์ไปอยู่ในชุมชนเรียกส้านักสงฆ์พญาก๋าต๋อม เพราะมีไม้ฉ้าฉา
ขึนมา ภายหลังเปลี่ยนเป็นวัดกาสา ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
ที่ตั้งหอไตร
ทิศเหนือวิหาร ติดก้าแพงวัดทางทิศเหนือ และอยู่ระหว่างหอกลองกับหอระฆัง

ประวัติการสร้างหอไตร
สร้างขึนใหม่ ตังแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เสร็จและจัดงานฉลองในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๖ สมัยพระครูสุภัทรบุญเขต (บุญยัง) เป็นเจ้าอาวาส หัวหน้าช่างในการก่อสร้าง ชื่อนายสว่าง อินทร์ใจ
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สถาปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว ยกใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสา ๖ ต้น ห้องเก็บธรรมมีระเบียงรอบ เสาไม้กลม
แบบไม้ซุงตังสอบเข้าด้านบนตามแบบยุ้งข้าวโบราณล้านนา หลังคาทรงคฤห์
ชันล่างเทพืนซีเมนต์ ยกสูงประมาณ ๑๐ ซม. มีระเบียงซี่ไม้ลูกกรงล้อมรอบสูงประมาณ ๔๐ ซม. เสา
ระเบียงตังขึนใหม่ทมี่ ุมพืนซีเมนต์ มีประตูด้านหน้า เสาทังหมดตังอยู่ในระเบียง ตังคานคู่บนหัวเสา ตีตงบนคาน
ก่อนปูพืนไม้ มีบันไดถาวรขึนจากด้านหลังสู่ระเบียงชันบนทางทิศตะวันออก พืนระเบียงกว้างประมาณ ๑ เมตร
ประตูทางเข้าห้องเก็บธรรมอยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกับประตูทางเข้าด้านล่ าง บานประตูแกะสลักไม้ ตัวห้องเก็บ
ธรรมตีฝาไม้ตังขึน มีหน้าต่างด้านละ ๒ ช่อง
หลังคาทรงคฤห์ ตกแต่งหน้าบันด้วยไม้แกะสลักปิดทอง ช่อฟ้าเป็นนาคมีวงวงอย่างช้างสวมมงกุฎ
ใบระกาเรียบ หางหงส์แบบนาคปากครุฑ
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้าบัน เทวดายืนพนมมือบนนาคสองตัวที่หันหัวเข้าหากัน ล้อมด้วยเครือดอกพุดตาน
บานประตู เทวดายืนถือพระขรรค์สองมือ เหยียบบนหลังสิงห์
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หอไตรวัดกาสา

387

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดกาสา จังหวัดเชียงราย

ด้านทิศใต้

ด้านทิศตะวันออก
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๕.๒.๕ จังหวัดแพร่ มีจำนวน ๕ หลัง
๕.๒.๕.๑ วัดพระนอน

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันออกของแม่น้ำยม ภำยในตัวเมืองแพร่ ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ประมำณ ๑ กิโลเมตร
บ้ำนพระนอน ต้ำบลในเวียง อ้ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. ประดิษฐำนพระพุทธรูปไสยำสน์คู่บ้ำนคู่เมืองแพร่
ประวัติวัด
ใบลำนของพ่อหนำนขัด บันทึกไว้ว่ำ วัดพระนอนภำยในเมืองนครโกศัย (เมืองแพร่โบรำณ) สร้ำงโดย
พระนำงเจ้ำอู่ทองศรีพิมพำ เพื่ออุทิศให้พระสวำมี คือ พระยำชัยชนะสงครำม เมื่อ พ.ศ. ๑๔๑๗ พร้อมจำร
แผ่นทองค้ำเป็นจำรึกว่ำ “วัดพระนอนนีให้มีกำรนมัสกำรในเดือนเก้ำเหนือ ขึนสิบห้ำค่้ำ”
ต่อมำวัดนีได้ร้ำงไป เหลือเพียงซำกพระนอนขนำดใหญ่ เมื่อสร้ำงวัดขึนใหม่อีกครังให้ชื่อว่ำวัดม่วงค้ำ
ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระนอนตำมเดิมเมื่อพบจำรึกของพระนำงเจ้ำอู่ทองศรีพิมพำ
ทังนีประวัติวัดทั่วรำชอำณำจักรระบุว่ำวัดสร้ำงขึนใน พ.ศ. ๑๓๒๐ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ
พ.ศ. ๒๓๓๖
ที่ตั้งหอไตร
กลำงวัด ด้ำนหน้ำทำงทิศตะวันตกของวิหำร

389

ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
จำกค้ำสัมภำษณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ของพระครูนิพัฒน์กิจจำทร เจ้ำอำวำสวัดพระนอน นำงค้ำ แก้ว
ธรรมประเสริฐ อำยุ ๘๔ ปี และนำงค้ำผง ธนำนนท์ อำยุ ๘๕ ปี เห็นพ้องกันว่ำ หอไตรวัดพระนอนสร้ำงขึน
ก่อน พ.ศ. ๒๔๐๐
ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๔๙๗ และ พ.ศ. ๒๕๒๑ สมัยพระครูนิพันธ์กิจจำทร ตำมรูปแบบเดิม
สถำปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว ยกใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ด้ำนบนมีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม หลังคำทรง
โรง มุงกระเบืองดินขอ เครื่องล้ำยองเป็นไม้ หน้ำบันแกะสลัก ฝำผนังห้องเก็บธรรมเป็นกำรฉลุลำย
ชันล่ำงเป็นเสำไม้กลมจ้ำนวน ๑๒ ต้น บนฐำนเทปูนปูกระเบืองยกสูงขึนจำกพืนดิน ประมำณ ๔๐ ซม.
ด้ำนกว้ำงประมำณ ๓.๕ เมตร มี ๒ ห้องเสำ ด้ำนยำวประมำณ ๖.๕ เมตร มี ๔ ห้องเสำ เจำะเสำสอดคำนตีตง
ปูพืนด้ำนบน
ชันบนเป็นไม้ มีห้องเก็บธรรมในตอนกลำง กว้ำงประมำณ ๑.๘ เมตร ยำว ๓ เมตร ตังบนฐำนบัว
ระเบียงเป็นไม้ฉลุสูง ๖๕ ซม. มีประตูทำงเข้ำด้ำนทิศใต้
หลังคำทรงโรง โครงสร้ำงหลังคำแบบจั่วมีจันจัน
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้ำบัน เทวดำยืนพนมมือบนดอกบัว ล้อมด้วยเครือดอกพุดตำน เช่นเดียวกับวิหำรวัดพระนอน
ฉลุลำย
เสำด้ำนล่ำง เป็นลำยก้ำนต่อดอกพุดตำน
ฝำผนังห้องเก็บธรรม เป็นลำยรำชวัตรพุ่มข้ำวบิณฑ์
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หอไตรวัดพระนอน
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดพระนอน จังหวัดแพร่

392

๕.๒.๕.๒ วัดชัยมงคล

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันออกของแม่น้ำยม ภำยในตัวเมืองแพร่ ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ประมำณ ๑.๖ กิโลเมตร
อยู่ระหว่ำงถนนช่อแฮกับถนนเหมืองแดง เลขที่ ๗๑ ต้ำบลในเวียง อ้ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์
มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. หอไตรมีจิตรกรรมสีฝุ่น
ประวัติวัด
จำกเอกสำรวัด ระบุว่ำ พระครูวงศำจำรย์ (ทองค้ำ พุทธวังโส) บ้ำนสีลอ เจ้ำคณะจังหวัดแพร่ ได้
ชักชวนพระธรรมธรกำรินตำ (บ้ำงก็ว่ำพระวินัยธรรม) วัดเมธังกรำวำส และศิษยำนุศิษย์มำบุกเบิกพืนที่สร้ำงวัด
ใน พ.ศ. ๒๔๓๔ เมื่อสร้ำงแล้วให้ชื่อว่ำ วัดชัยมงคลโป่งช้ำง เพรำะมีดินโป่งที่ช้ำงชอบลงมำกิน พระธรรมธรกำ
รินตำได้เป็นเจ้ำอำวำสรูปแรก ตรงกับสมัยเจ้ำพิริยเทพวงศ์ เป็นเจ้ำเมืองแพร่ (พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๔๔๕)
ที่ตั้งหอไตร
ด้ำนทิศเหนือของถนนที่ตัดผ่ำกลำงวัด
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
สร้ำงสมัยพระธรรมธรกำรินตำเป็นเจ้ำอำวำส เริ่มสร้ำง พ.ศ. ๒๔๖๘ เสร็จใน พ.ศ. ๒๔๗๐

393

ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๓๐
สถำปัตยกรรม
หอไตรไม้ ๒ ชัน ในผังตรีมุข ชันล่ำงก่ออิฐ ชันบนเป็นไม้ หลังคำตรีมุขล้อกับฐำน
ชันล่ ำง ตัว อำคำรหลั กรูป สี่เหลี่ย มผื นผ้ำ กว้ำง ๔.๕ เมตร ยำว ๘ เมตร ยกพืน ๔๐ ซม. มีมุขยื่น
ออกมำตอนกลำงด้ำนทิศตะวัน ตก ตัว มุขกว้ำง ๒.๙ เมตร ยื่นออกมำจำกอำคำรหลั ก ๒.๑๔ เมตร ประตู
ทำงเข้ำหน้ำมุข ผนังด้ำนทิศเหนือและใต้มีหน้ำต่ำง ๒ บำน ผนังด้ำนทิศตะวันออกมี ๓ บำน เสำด้ำนล่ำงเป็น
เสำปูนรับคำนและตงและพืนไม้ชันบน ระหว่ำงเสำก่อผนังทึบสูง ๒.๕ เมตร ชำยคำยื่นออกมำประมำณ ๘๐
ซม. มุงกระเบืองดินขอ
ชันบนเป็นไม้ ห้องเก็บธรรมอยู่ตอนกลำง กว้ ำง ๒.๓ เมตร ยำว ๔.๕ เมตร ตังบนฐำนบัวสูง ๘๐ ซม.
มีประตูทำงเข้ำกึ่งกลำงอำคำรหลัก มีระเบียงรอบ ระเบียงเป็นไม้กลึงสูง ๘๐ ซม.
หลังคำทรงโรง มีคอสอง ในผังตรีมุข ใช้โครงไม้ระบบจันทันและแป มุงกระเบืองดินขอ หน้ำบันและ
เครื่องล้ำยองเป็นไม้แกะปิดทอง
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้ำบัน กลุ่มเทวดำนั่งบนดอกบัว ออกลำยเป็นพญำนำค
คอสอง กลำงลำยเป็นดอกบัว ออกลำยเป็นผีเสือ ร้อยด้วยใบเทศ มีนกยูงเกำะบนเครือ
บำนประตูด้ำนล่ำง เทวดำยืนพนมมือ มีลิงแบก

ฉลุลำย
บำนประตูด้ำนบน แบ่งเป็นช่องลูกฟัก บำนหนึ่งมี ๓ ช่อง เรียงกันไปตำมแนวตัง บนสุดเป็นลำยไก่
(อดีตพุทธ) กลำงเป็นลำยพระพุทธเจ้ำกับพระแม่ธรณี ล่ำงลบเลือน กรอบประตูเป็นลำยเครือดอกไม้สี่กลีบ
เหนือประตูเขียนพระวินัยธรรม เจ้ำเสำร์ นำยพลอยวงศำ พร้อมด้วยทำยกทำยิกำ พ.ศ. ๒๔๗๒
จิตกรรมสีฝุ่น
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ฝำผนังห้องเก็บธรรม เป็นภำพพุท ธประวัติ ไม่ทรำบตอน เพรำะลบเลือนมำกแล้ว ทว่ำเป็นอิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร์เนื่องจำกภำพตัวบุคคลและปรำสำทเขียนอย่ำงภำคกลำง

หอไตรวัดชัยมงคล

395

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดชัยมงคล จังหวัดแพร่

396

ด้ำนทิศเหนือ

ด้ำนทิศตะวันตก

397

๕.๒.๕.๓ วัดพระบำทมิ่งเมือง

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันออกของแม่น้ำยม ภำยในตัวเมืองแพร่ ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ประมำณ ๑.๒ กิโลเมตร
ถนนเจริญเมือง ต้ำบลในเวียง อ้ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. ประดิษฐำนพระพุทธโกศัยศิริชัยมกำศำกยมุนี พระคู่บ้ำนคู่เมืองแพร่
๒. วัดที่ได้รับกำรอุปถัมภ์โดยเจ้ำนำยเมืองแพร่
ประวัติวัด
วัดพระบำทมิ่งเมือง เกิดจำกกำรรวมวัดพระบำทกับวัดมิ่ง เมืองเข้ำไว้ด้วยกัน ในวันที่ ๓๑ พฤษภำคม
พ.ศ. ๒๔๙๒ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร โดยวัดพระบำทนันเป็นวัดของอุปรำชหรือเจ้ำหน้ำหอ ส่วนวัด
มิ่งเมืองเป็นวัดของเจ้ำผู้ครองนครแพร่ ต่อมำ ๑๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ ยกฐำนะเป็นพระอำรำมหลวงชันตรี
ประเภทวรวิหำร สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ที่ตั้งหอไตร
ด้ำนทิศเจดีย์ หน้ำอำคำรเรียนมหำวิทยำลัยสงฆ์
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
เดิมเป็นของวัดมิ่งเมือง สร้ำงก่อน พ.ศ. ๒๓๙๒

398

ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๓๙๒ สมัยเจ้ำหลวงพิมพิสำร (เจ้ำหลวงขำเค) เจ้ำผู้ครองนครแพร่ บูรณะล่ำสุด พ.ศ. ๒๕๓๓
สถำปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียวใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ด้ำนบนเป็นห้องเก็บธรรมในตอนกลำง มี ระเบียงรอบ
หลังคำทรงโรง
ชันล่ำง เป็นเสำไม้กลม จ้ำนวน ๒๐ ต้น ตังบนต่อม่อปูนกลม แบ่งเป็นด้ำนกว้ำง ๔ แถว ด้ำยยำว ๕
แถว ฐำนอำคำรกว้ำง ๕.๔ เมตร ยำว ๖.๗ เมตร สอดคำนตีตงรับพืนไม้ด้ำนบน
ชันบน เป็นห้องเก็บธรรมมีขนำดกว้ำง ๒.๔๔ เมตร ยำว ๓.๗๐ เมตร ยกพืนสูงจำกระเบียง ๑ เมตร
แต่งเป็นฐำนบัว ผนังห้องเก็บธรรมตังเสำไม้กลมจำกพืนดินสูงถึงโครงหลังคำ แล้วตีเคร่ำไม้ทังแนวนอนและ
แนวตัง ก่อนจะกรุผนังไม้ มีประตูทำงเข้ำด้ำนทิศใต้ ระเบียงไม้กลึงสูง ๕๐ ซม.
หลังคำทำงโรง มีคอสอง ใช้ระบบจันทันและแป มุงกระเบืองดินขอ
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้ำบัน เครือดอกบัว
ฉลุลำย
ผนังห้องเก็บธรรม ลำยรำชวัตรพุ่มข้ำวบิณฑ์
เสำด้ำนบน ลำยรำชวัตรดอกพุดตำน
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หอไตรวัดพระบาทมิ่งเมือง
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดพระบาทมิ่งเมือง จังหวัดแพร่
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๕.๒.๕.๔ วัดหลวง

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันออกของแม่น้ำยม ภำยในตัวเมืองแพร่ ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ประมำณ ๕๐๐ เมตร
ถนนค้ำลือ ต้ำบลในเวียง อ้ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. วัดที่เจ้ำหลวงเมืองแพร่ คือ พระสร้อยสุริยะ เสด็จออกผนวช โดยพระเมืองแก้ว กษัตริย์เมือง
เชียงใหม่เสด็จมำร่วมอนุโมทนำบุญ
ประวัติวัด
ประวัติตำมที่ปรำกฏบนใบลำนของวัด ระบุว่ำ พ.ศ. ๑๓๗๑ พ่อขุนหลวงพล ได้อพยพมำจำกน่ำนเจ้ำ
มำสร้ ำงบ้ ำนเรื อนบนที่ร ำบริ มฝั่ งแม่น้ ำยม ต่อมำอีก ๓ ปี ได้ส ร้ำงวัดบริเวณข่ว งบ้ำนหลวงพล โดยได้น้ำ
ช่ำงฝีมือจำกเมืองเชียงแสนไชยบุรีและเวียงพำงค้ำมำช่วยสร้ำงวัด
ที่ตั้งหอไตร
หลังอุโบสถ

402

ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
หอไตรหลังเดิมสร้ำงใน พ.ศ. ๒๐๕๓ เมื่อสร้ำงแล้ว พระสร้อยสุริยะได้เสด็จออกผนวช พระเมืองแก้ว
กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ได้เสด็จมำร่วมเป็นเจ้ำศรัทธำด้วย หอไตรหลังปัจจุบันสร้ำงใน พ.ศ. ๒๔๐๖ มีเจ้ำตุ้ยและ
เจ้ำค้ำป้อ ธิดำเจ้ำค้ำลือ (เจ้ำอุปรำชหอหน้ำสร้ำงวัดพระบำท) เป็นประธำน
ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๕๒
สถำปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียวใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ด้ำนบนเป็นห้องเก็บธรรมในตอนกลำง มีระเบียงรอบ
หลังคำทรงโรง
ชันล่ำง เป็นเสำไม้กลม จ้ำนวน ๖ ต้น เสำยำวตลอดถึงโครงสร้ำงหลังคำ เทพืนปูนสูง ๓๐ ซม. กว้ำง
๓.๕ เมตร ยำว ๕ เมตร มีทำงขึนด้ำนทิศตะวันตก หัวเสำประดับไม้แกะรูปยักษ์แบก
ชันบน เป็นห้องเก็บธรรมมีขนำดกว้ำง ๑.๕ เมตร ยำว ๒.๒ เมตร ผนังห้องเก็บธรรมสูง ๒.๘ เมตร ตี
เคร่ำนอนก่อนกรุผนังไม้แบบตีชนในแนวตัง พืนที่ระเบียงด้ำนทิศใต้มีควำมกว้ำงมำกกว่ำด้ำนอื่น
ศิลปกรรม
ปิดทองรดน้ำ
ผนังห้องเก็บธรรม เทวดำล้อมด้วยลำยกนกแบบภำคกลำง
กำรปกป้องคุ้มครอง
๑. ขึนทะเบียนเป็นโบรำณสถำนแห่งชำติ ในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ ๒๐ พฤกษำคม พ.ศ. ๒๕๔๑

403

หอไตรวัดหลวง

404

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดหลวง จังหวัดแพร่

405

๕.๒.๕.๕ วัดพระธำตุศรีดอนคำ (ห้วยอ้อ)

ที่ตั้งวัด
ทิศตะวันตกของแม่น้ำยม ห่ำงจำกตัวเมืองแพร่ ประมำณ ๕๕ กิโลเมตร เลขที่ ๑ หมู่ ๗ บ้ำนดอนรำย
ต้ำบลห้วยอ้อ อ้ำเภอลอง จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. ประดิษฐำนพระธำตุเจดีย์ คู่บ้ำนคู่เมืองลอง

406

๒. มีประวัติเกี่ยวข้องกับกำรเดินทำงจำกเมืองละโว้ไปยังเมืองหริภุญชัยของพระนำงจำมเทวี
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วรำชอำณำจักรระบุว่ำ วัดสร้ำงใน พ.ศ. ๒๑๖๒ ทว่ำเอกสำรของวัดระบุกำรสร้ำงวัดใน
พ.ศ. ๒๑๔๒ โดยพระมหำสังฆรำชำครูบำดอนไฟ
ที่ตั้งหอไตร
นอกเขตพุทธำวำส แนวเดียวกับเจดีย์ ห่ำงกันประมำณ ๕๐๐ เมตร
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
หอไตรหลังเดิมไม่ปรำกฏประวัติกำรก่อสร้ำง ต่อมำใน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีกำรรือหอไตรหลังเดิมแล้วสร้ำง
หลังใหม่ขึนทดแทนตำมรูปแบบเดิม
สถำปัตยกรรม
หอไตรสองชัน ชันล่ำงก่ออิฐถือปูน ชันบนเป็นเครื่องไม้ ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยำวด้ำนละ ๕ เมตร
ห้องเก็บธรรมในตอนกลำงมีระเบียงรอบ หลังคำทรงคฤห์
ชันล่ำงก่ออิฐถือปูนทำสีขำว ผนังด้ำนล่ำงท้ำเป็นฐำนบัวสูง ๒๐ ซม. ประดับเทวดำปูนปั้นแบบวัดพระ
สิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ทังสองข้ำงประตูทำงเข้ำ โดยมีประตูทำงเข้ำกึ่งกลำงผนังทุกด้ำน ด้ำนหน้ำมีบันไดก่ออิฐ
ถำวรขึนสูงห้องเก็บธรรม
ชันบน เป็นห้องเก็บธรรมมีระเบียงรอบ ระเบียงสูง ๖๐ ซม. ห่ำงจำกห้องเก็บธรรมประมำณ ๑ เมตร
ผนังห้องเก็บธรรมเป็นช่องลูกฟัก มีประตูทำงเข้ำด้ำนหน้ำเพียงด้ำนเดียว พืนด้ำนบนวำงบนตงและคำนของชัน
ล่ำง
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้ำบัน ลำยหม้อปูรณฆฏะ และดอกจอกในช่องม้ำตั่งไหม กรอบเป็นลำยก้ำนต่อดอก
คันทวย เป็นของหอไตรหลังเดิม รูปสัตว์หิมพำนต์
กำรปกป้องคุ้มครอง
๑. ขึนทะเบียนโบรำณสถำนแห่งชำติ ในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ ๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. ประกำศขอบเขตโบรำณสถำน ในรำชกิจจำนุเบกษำ วันที่ ๑๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๓
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หอไตรวัดศรี ดอนคา

408

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดศรี ดอนคา จังหวัดแพร่

ด้ำนทิศใต้

ด้ำนทิศตะวันออก
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๕.๒.๖ จังหวัดน่ำน มีจำนวน ๕ หลัง
๕.๒.๖.๑ วัดนำเตำ (วัดศิริธำดำ)

ที่ตั้งวัด
อยู่ทำงทิศใต้ของเมืองน่ำน ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดน่ำน ประมำณ ๖๐ กิโลเมตร เลขที่ ๒๙ หมู่ ๕
ต้ำบลศรีษะเกษ อ้ำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. หอไตรมีควำมโดดเด่น ฝีมือช่ำงชำวไทลือ ลักษณะคล้ำยหอไตรในประเทศลำว
ประวัติวัด
สร้ำง พ.ศ. ๒๓๔๖ ต่อมำใน พ.ศ. ๒๓๔๘ ได้สร้ำงพระประธำนในอุโบสถ ตำมที่พบในจำรึกภำยใน
อุ โ บสถ วั ด นำเตำ โดยมี พ ระปะละมะวั ง สะเป็ น ประธำน ฉลองพระพุ ท ธรู ป ใน พ.ศ. ๒๓๕๘ วั ด ได้ รั บ
พระรำชทำนวิสุงคำสีมำ พ.ศ. ๒๔๗๘
ที่ตั้งหอไตร
ด้ำนทิศเหนืออุโบสถ
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
ประมำณ พ.ศ. ๒๔๗๘
ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๔๐
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สถำปัตยกรรม
หอไตรชันเดียว ก่ออิฐถือปู นในผังสี่เหลี่ ยมจัตุรัส มีก้ำแพงแก้ว ล้อมรอบ ประตูทำงเข้ำอยู่ทำงทิศ
ตะวันตกของก้ำแพงแก้ว มีปูนปั้นรูปนำคแบบพืนเมืองอยู่ที่ประตูทำงเข้ำ ตัวหอไตรยกพืนสูงประมำณ ๔ เมตร
โดยวิธีถมดินอัดแน่นไว้ภำยใน แล้วตังเสำที่มุมทังสี่ก่อนก่ออิฐขึนเป็นผนังไปถึงโครงสร้ำงหลังคำ
ฐำนก่ออิฐเป็นฐำนเขียงสี่เหลี่ยมสูง ๒ เมตร ในตอนล่ำง ต่อด้วยฐำนบัวท้องไม้ลูกแก้วอกไก่ สูง ๒
เมตร ในตอนบน รวม ๔ เมตร เสำแต่งบัวคว่้ำลูกแก้วอกไก่ ๒ ชัน ตอนบนแต่งบัวหงำยมีคันทวย ๓ ตัวต่อเสำ
๑ ต้น กลำงผนังด้ำนทิศตะวันตกมีประตูทำงเข้ำ ไม่มีบันไดถำวร ประตูแต่งซุ้มโค้งปลำยแหลมซ้อน ๓ ชัน ตัว
ซุ้มเป็นตัวเหงำและนำค ด้ำนข้ำงประตูยังมีคันทวยข้ำงละ ๑ ตัว ผนังด้ำนอื่นเป็นช่องหน้ำต่ำงขนำดเล็ก แต่ง
ซุ้มล้อกับซุ้มประตู
หลังคำแบบปั้นหยำ ที่ครอบปั้นหยำเล็กในส่วนยอดอีกชันหนึ่ง มองไม่เห็นคอสอง กลำงสันหลังคำเป็น
ปลียอดทรงกรวย และฉัตรตอนบนสุด หลังคำเคยมุงด้วยกระเบืองกระดำนชนวน ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบือง
ดินขอ
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
ประตู ลำยประแจจีน เหนือประตูเป็นลำยประจ้ำ
ยำมก้ำมปู

ศิลาจารึกในอุโบสถวัดนาเตา
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หอไตรวัดนาเตา

412

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดนาเตา จังหวัดน่าน

ด้ำนทิศตะวันตก

ด้ำนทิศเหนือ
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๕.๒.๖.๒ วัดนำปัง

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่ ทำงทิศใต้ของเมืองน่ำน ห่ ำงจำกตัว เมืองน่ำน ประมำณ ๑๒ กิ โลเมตร กลำงหมู่บ้ำนนำปัง
อ้ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. หอไตรฝีมือช่ำงไทลือ
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วรำชอำณำจักรระบุว่ำ วัดสร้ำงใน พ.ศ. ๒๓๑๐ ทว่ำเอกสำรของวัดระบุกำรสร้ำงวัดใน
พ.ศ. ๑๙๗๐ ต่อมำสมัยเจ้ำอนันตวรฤทธิ์เดชครองเมืองน่ำน (พ.ศ. ๒๓๙๕ – ๒๔๓๔) ได้น้ำช่อฟ้ำวิหำร ๔ ตัว
มำปฏิสังขรณ์วัด และรือวิหำรเก่ำสร้ำงใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำใน พ.ศ. ๒๔๙๒
ที่ตั้งหอไตร
หน้ำวัด ด้ำนทิศเหนือของวิหำร
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
สร้ำง พ.ศ. ๒๔๐๐ สมัยเจ้ำอนันตวรฤทธิ์เดช
ประวัติกำรบูรณะ พ.ศ. ๒๔๕๐
สถำปัตยกรรม
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หอไตรชันเดียวใต้ถุนสูง ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคำทรงโรง ไม่เห็นคอสอง ชันล่ำงเป็นเสำก่ออิฐ ตัง
บนฐำนเขียงตอนล่ำงและฐำนบัวคว่้ำ สูงรวมประมำณ ๔๐ ซม. ข้ำงในปูกระเบืองดินเผำแปดเหลี่ยมแบบ
โบรำณ เสำปูนมีทังหมด ๑๖ ต้น โดยวำงให้เสำคู่กลำงกว้ำงกว่ำเสำคู่นอก
ชันบนเป็นเครื่องไม้ สร้ำงทึบ ไม่มีระเบียง ตัวอำคำรวำงบนคำนที่ก่อเสำครอบไว้ มีประตูทำงเข้ำ
ด้ำนหน้ำทำงทิศใต้ ผนังด้ำนอื่นเป็นหน้ำต่ำง ด้ำนละ ๑ ช่อง ผนังแต่งเป็นช่องลูกฟัก ประตูหน้ำต่ำงมีกรอบ
ด้ำนบนและด้ำนล่ำงเป็นไม้ฉลุรูปวงโค้ง บำนประตูหน้ำต่ำงเขียนภำพเทวดำยืนพนมมือ คันทวยเป็นไม้ยำวตีขึน
จำกส่วนล่ำงของตัวห้องเก็บธรรม ขึนไปรับหลังคำปีกนก
โครงสร้ำงหลังคำเป็นไม้ ใช้วิธีเข้ำไม้แบบสอดไม้ทังหมด ทรงโรง มุงด้วยกระเบืองดินขอ ภำยในมีหีบ
ธรรม ๑๓ หีบ ธรรมใบลำนประมำณ ๔,๐๐๐ ผูก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
คันทวย แบบหูช้ำง
กรอบประตู ด้ำนบนเป็นรูปโค้งปลำยแหลมคว่้ำลง ข้ำงในแกะเครือดอกทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์คว่้ำหัวลง
เช่นกัน ตรงกันข้ำมกับด้ำนล่ำงที่เป็นดอกทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์หงำยขึน
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หอไตรวัดนาปัง

416

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดนาปัง จังหวัดน่าน

ด้ำนทิศเหนือ

ด้ำนทิศตะวันออก
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๕.๒.๖.๓ วัดพระเกิด

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่ ทำงทิ ศตะวั น ตกของแม่ น้ ำน่ ำ น ภำยในเมืองน่ำน ห่ ำงจำกศำลำกลำงจัง หวัด ประมำณ ๓
กิโลเมตร เลขที่ ๒๑ ถนนสุมนเทวรำช อ้ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. หอไตรฝีมือช่ำงไทลือ
๒. มีใบลำนพืนเมืองน่ำน (ประวัติศำสตร์เมืองน่ำน) ฉบับวัดพระเกิด
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วรำชอำณำจักรระบุว่ำ วัดสร้ำงใน พ.ศ. ๒๓๗๐
ที่ตั้งหอไตร
ด้ำนทิศเหนือของวิหำร ติดก้ำแพงวัด ใกล้กับหอระฆังที่สร้ำงใหม่
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
สร้ำงวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยแม่เจ้ำยอด มหำยศนัน เป็นศรัทธำใหญ่
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ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๓๒ มีกำรย้ำยหีบพระธรรมพร้อมพระธรรมไปเก็บรักษำไว้ในพิพิธภัณฑ์วัด ซึ่งเป็นกุฏิ (โฮง
หลวง) ของครูบำอินผ่อง ส่วนหอไตรใช้ประโยชน์เป็นที่พักสงฆ์ หลังจำกนันจึงมีกำรเปลี่ยนตอม่อหอไตรใหม่
เป็นคอนกรีตทำสี เปลี่ยนช่อฟ้ำ ใบระกำ หำงหงส์ ส่วนประดับรำวระเบียง โดยท้ำเลียนแบบของเดิม มีคุณพล
ศักดิ์ วัฒนะสิทธิ เป็นเจ้ำศรัทธำใหญ่
สถำปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว ยกพืนสูง ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคำทรงโรง มองเห็นคอสอง และยกหลังคำจั่วเล็ก
ในตอนกลำงอีกชันหนึ่ง
ชันล่ำงเป็นเสำไม้วำงบนตอม่อคอนกรีต จ้ำนวน ๑๒ ต้น ด้ำนกว้ำงแบ่งเป็น ๓ ห้อง โดยห้องกลำงมี
ขนำดใหญ่สุด ด้ำนยำวแบ่งเป็น ๒ ห้อง วำงคำนบนเสำโดยถำกเสำออกด้ำนหนึ่ง ตีตงและพืนไม้ชันบนด้วย
ตะปู มีฝำเพดำนปิด ด้ำนทิศเหนือบริเวณที่เป็นระเบียงมีบันไดทำงขึนถำวร
ชันบนเป็นห้องเก็บธรรมในตอนกลำง ล้อมรอบด้วยระเบียง มีประตูทำงเข้ำห้องเก็บธรรมทำงทิศเหนือ
ด้ำนอื่นเป็นหน้ำต่ำง ด้ำนละ ๑ บำน เสำห้องเก็บธรรมยกขึนเป็นเสำหลังคำจั่วในตอนกลำง ในส่วนระเบียงถูก
คลุมไว้ด้วยหลังคำปีกนก ระเบียงเป็นไม้ฉลุ
หลังคำทรงโรง มองเห็นคอสอง ช่อฟ้ำแบบปำกนกยอดช่อฟ้ำแยกเป็นสองแฉกตำมแบบพืนเมืองน่ำน
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้ำบัน เป็นภำพเทวดำครึ่งตนพนมมือ ล้อมด้วยดอกทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ กนกใบเทศ
คอสอง เป็นดอกประจ้ำยำม
กำรปกป้องคุ้มครอง
๑. ได้รับรำงวัลสถำปัตยกรรมควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมำคมสถำปนิกล้ำนนำ

419

หอไตรวัดพระเกิด

420

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดพระเกิด จังหวัดน่าน

ด้ำนทิศตะวันตก

ด้ำนทิศเหนือ

421

๕.๒.๖.๔ วัดหัวข่วง

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่ทำงทิศตะวันออกของแม่น้ำน่ำน ภำยในเมืองน่ำน ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ประมำณ ๔๐๐
เมตร เลขที่ ๗๗ ถนนมหำพรหม อ้ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. หอไตรฝีมือช่ำงไทลือ
๒. วัดที่ได้รับกำรอุปถัมภ์โดยเจ้ำเมืองน่ำน
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วรำชอำณำจักรระบุว่ำ วัดสร้ำงใน พ.ศ. ๒๔๒๕ ต่อมำใน พ.ศ. ๒๔๕๔ มีกำรบูรณะวัดโดย
เจ้ำอนันตวรฤทธิเดช ผู้ครองนครน่ำนเป็นประธำน บูรณะอีกครังใน พ.ศ. ๒๔๗๐ สมัยพลตรีเจ้ำมหำสุรธำดำ ผู้
ครองนครน่ำนองค์สุดท้ำย วัดหัวข่วงได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ พ.ศ. ๒๕๐๕
ที่ตั้งหอไตร
ด้ำนหลังวิหำร แนวเดียวกับเจดีย์
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
สร้ำง พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยพลตรีเจ้ำมหำสุรธำดำ ผู้ครองนครน่ำนองค์สุดท้ำย เป็นประธำนกำรก่อสร้ำง
ฝ่ำยฆรำวำส และพระอโน เจ้ำอำวำสวัดหัวข่วงขณะนันเป็นประธำนฝ่ำยสงฆ์

422

ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ โดยกรมศิลปำกร สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เสด็จมำยกช่อฟ้ำ ในวันที่ ๑๘
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สถำปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชันล่ำงก่ออิฐ ชันบนเครื่องไม้ หลังคำทรงโรง มองเห็นคอสอง
ชัดเจน
ชันล่ำงก่ออิฐทึบ แต่งอำคำรส่วนล่ำงเป็นบั วคว่้ำและแต่งส่วนบนเป็นบัวหงำย แต่ละด้ำนแบ่งเป็น ๓
ห้อง ห้ องกลำงด้ำนทิศตะวัน ออกเป็นประตูทำงเข้ำ ด้ำนอื่นเป็นหน้ำต่ำง โครงสร้ำงเสำปูนด้ำนละ ๔ ต้น
ระหว่ำงเสำก่ออิฐทึบถึงพืนด้ำนบน
ชันบนเป็นไม้ ตีไม้ตำมขวำงเป็นห้องทึบ หน้ำต่ำงอยู่ตอนกลำงของผนังในทุกด้ำน แต่งเป็นซุ้มปลำย
แหลม ผนัง หัวเสำ บำนประตู แต่งด้วยไม้แกะสลักประดับกระจก
หลังคำทรงโรง ส่วนปีกนกไม่คลุมลงมำต่้ำ เครื่องหลังคำเป็นช่อฟ้ำแบบพืนเมือง ลักษณะเป็นนำคมีปีก
และยอดถูกแบ่งเป็นสองแฉก หน้ำบันเป็นงำนไม้แกะสลัก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้ำบัน เป็นภำพเทวดำนั่งพนมมือ ลำยเครือเถำเทศ กรอบเป็นลำยพุ่มข้ำวบิณฑ์ดอกลอย
บำนประตูล่ำง เทวดำยืนบนช้ำงเอรำวัณ และเทวดำยืนบนดอกบัว เหนือเทวดำเป็นกนกเปลว
หน้ำต่ำงล่ำง หน้ำต่ำงบน เป็นสัตว์หิมพำนต์
กำรปกป้องคุ้มครอง
๑. ประกำศขึนทะเบียนและก้ำหนดขอบเขตโบรำณสถำน ในรำชกิจจำนุเ บกษำ เล่มที่ ๙๗ ตอนที่
๑๒๓ ลงวันที่ ๑๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๒๓
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หอไตรวัดหัวข่วง

424

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดหัวข่วง จังหวัดน่าน

ด้ำนทิศตะวันออก

๕.๒.๖.๕ วัดดอนไชยพระบำท (หลังเดิม)

ด้ำนทิศเหนือ
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ที่ตั้งวัด
ตังอยู่ทำงทิศใต้ นอกเมืองน่ำน ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ประมำณ ๑๕ กิโลเมตร หมู่ ๗ ต้ำบลนำ
เหลือง อ้ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. ประดิษฐำนพระธำตุเจดีย์
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วรำชอำณำจักรระบุว่ำ วัดสร้ำงใน พ.ศ. ๒๓๑๙ สมัยครูบำไชยพละเป็นเจ้ำอำวำส และพ่อ
หมื่นจุ๋มป๋ำ กับพ่อฮ้อย ตำมัน เป็นศรัทธำใหญ่ ทว่ำในเอกสำรวัดระบุกำรสร้ำงวัดมำตังแต่ พ.ศ. ๑๘๙๗ สมัยที่
น่ำนปกครองโดยพญำกำรเมือง และมีสัมพันธภำพอันดีกับสุโขทัย มีชื่อเรียกในอดีตว่ำ วัดหนองแหย่งบ้ำง
วัดแอ็บป่ำบ้ำง วัดตำลเกิงบ้ำง
ที่ตั้งหอไตร
ด้ำนหน้ำวัด ทำงทิศตะวันออกของวิหำร หรือทำงทิศเหนือของหอไตรหลังใหม่
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
สร้ำงใน พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยนำยสม ธรรมเรือง ผู้ใหญ่บ้ำนบ้ำนท่ำ ร่วมกับนำยคันธะ ก้อนสมบัติ และ
นำยปัญญำ ค้ำมำตร
ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระสมเจตน์ ฐำนิสฺสโร ได้ก่ออิฐโบกปูนท้ำห้องชันล่ำง และทำสีขำว
สถำปัตยกรรม
หอไตร ๒ ชัน ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชันล่ำงก่ออิฐ ชันบนเป็นเครื่องไม้ หลังคำทรงโรง
ชันล่ำงมีเสำ ๙ ต้น ก่ออิฐครอบทีหลังเป็นก้ำแพง โบกปูนทำสีขำว มีประตูทำงเข้ำด้ำนทิศใต้ และทิศ
เหนือด้ำนละ ๑ ประตู
ชันบน เป็นห้องเก็บธรรมในตอนกลำง มีระเบียงล้อมรอบ ห้องเก็บธรรมใช้ส้ำไม้ ๔ ต้น ตีเคร่ำและตี
ฝำในแนวตัง มีประตูทำงเข้ำด้ำนทิศตะวันตกเพียงด้ำนเดียว ด้ำนอื่นตีไม้ปิดทึบ ระเบียงเป็นไม้ตีทแยงกำกบำท
หลังคำทรงโรง มุงสังกะสี เครื่องบนเป็นไม้ หน้ำบันไม้ แกะสลักทำสีเหลือง
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ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้ำบัน กลุ่มดอกไม้ ๕ ดอก ที่ตอนกลำงเป็นกระจกสี่เหลี่ยม
ฝำผนัง เป็นดอกลอย (ใหม่)
จิตรกรรมสีน้ำมัน
บำนประตูด้ำนบน เป็นเทวดำยืนเท้ำสะเอว ถือพระขรรค์ในมือซ้ำย เป็นงำนพืนเมือง

427

หอไตรวัดดอนไชยพระบาท

428

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดดอนไชยพระบาท จังหวัดน่าน

ด้ำนทิศตะวันตก

ด้ำนทิศเหนือ
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๕.๒.๗ จังหวัดพะเยำ มีจำนวน ๓ หลัง
๕.๒.๗.๑ วัดแม่นำเรือ

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่ทำงทิศใต้ของกว้ำนพะเยำ ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ประมำณ ๑๕ กิโลเมตร หมู่ ๑๐ ต้ำบล
แม่นำเรือ อ้ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. เป็นวัดที่ตังอยู่ในพืนที่เมืองโบรำณ จังหวัดพะเยำ
ประวัติวัด
ประวัติวัด ทั่ว รำชอำณำจั กรระบุ ว่ำ วัด สร้ำงใน พ.ศ. ๒๒๐๐ รับพระรำชวิสุ งคำมสี มำ วันที่ ๑๘
มีนำคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ที่ตั้งหอไตร
ด้ำนหลังวิหำร ทำงทิศเหนือ ใกล้กับหอระฆัง
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๙๔
ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๕๐
สถำปัตยกรรม
หอไตรก่ออิฐ ๒ ชัน ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ทำสีขำว หลังคำทรงคฤห์

430

ชันล่ำงก่ออิฐถือปูน มีประตูทำงเข้ำด้ำนหน้ำ ๑ ประตู ด้ำนตรงข้ำมก่อผนังทึบไม่มีประตู ส่วนด้ำนทิศ
เหนือและทิศใต้มีหน้ำต่ำงด้ำนละ ๒ ช่อง ภำยในเขียนภำพจิตรกรรมสีน้ำมัน
ชันบน ต่อระเบียงยื่นออกมำจำกตัวอำคำรด้ำนละ ๓๐ ซม. มีช่องหน้ำต่ำงรอบ ด้ำนสกัดด้ำนละ ๑
ช่อง ส่วนด้ำนยำวด้ำนละ ๒ ช่อง ทังประตูหน้ำต่ำงด้ำนบนและล่ำงตกแต่งเป็นซุ้มโค้งปลำยแหลม บำนประตู
หน้ำต่ำงแกะไม้
หลังคำทรงคฤห์ ที่มีส่วนหลังคำปีกนกซ้อนกัน ๒ ชัน เครื่องล้ำยองเป็นไม้แกะปิดทอง
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้ำบัน ลำยเครือดอกบัว
ปูนปั้น
วงโค้งใต้ซุ้มประตูเป็นรูปนกยูง ส่วนวงโค้งใต้ซุ้มหน้ำต่ำงเป็นดอกพุดตำน

431

หอไตรวัดแม่นาเรื อ

432

ภาพลายเส้ นหอไตรวัดแม่นาเรื อ จังหวัดพะเยา

433

๕.๒.๗.๒ วัดศรีโคมคำ

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดพะเยำ ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ประมำณ ๕.๖ กิโลเมตร เลขที่ ๖๙๒
ถนนพหลโยธิน หมู่ ๑ ต้ำบลเวียง อ้ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ได้รับกำรยกฐำนะขึน
เป็นพระอำรำมหลวง ชันตรี ชนิดสำมัญ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๓
ควำมสำคัญของวัด
๑. ประดิษฐำนพระธำตุเจดีย์
๒. พระเจ้ำตนหลวง พระประธำนในวิหำรเป็นพระพุทธรูปโบรำณขนำดใหญ่
๓. เกี่ยวข้องกับครูบำเจ้ำศรีวิชัย
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วรำชอำณำจักรระบุว่ำ วัดสร้ำงใน พ.ศ. ๒๐๖๗ ภำยหลังจำกกำรก่อสร้ำงพระเจ้ำตนหลวง
ก่อนถูกทิงร้ำงกระทั่งสมัยพระยำประเทศอุดรทิศ ผู้ครองเมืองพะเยำองค์สุดท้ำย จึงได้บูรณะวัดศรีโคมค้ำและ
พระเจ้ำตนหลวงอีกครัง ต่อมำใน พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๖๗ ครูบำเจ้ำศรีวิชัยจึงได้มำบูรณะวัดศรีโคมค้ำ
วัดศรีโคมค้ำได้รับพระรำชวิสุงคำมสีมำ วันที่ ๑๘ มีนำคม พ.ศ. ๒๔๙๑ บ้ำงก็เรียกวัดพระเจ้ำตนหลวง
วัดนกเอียง และวัดหลวงนอก
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ที่ตั้งหอไตร
ด้ำนทิศเหนือของวิหำร ในเขตสังฆำวำส
ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
พ.ศ. ๒๔๘๕ สมัยพระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เป็นเจ้ำอำวำสวัดศรีโคมค้ำ
ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๒๕
สถำปัตยกรรม
หอไตรก่ออิฐ ๒ ชัน หลังคำทรงคฤห์ มองเห็นคอสองชัดเจน ต่อมุขยื่นออกมำตอนกลำงด้ำนหน้ำเพื่อ
คลุมประตูด้ำนหน้ำ
ชันล่ำงใช้โครงสร้ำงเสำและผนังรองรับน้ำหนัก ด้ำนกว้ำงมีเสำ ๔ ต้น มีห้อง ๓ ช่วงเสำ ด้ำนยำวมีเสำ
๕ ต้น มีห้อง ๔ ช่วงเสำ ส่วนฐำนด้ำนล่ำงแต่งเป็นฐำนบัว ด้ำนหน้ำมีประตูทำงเข้ำ ๑ ประตู และหน้ำต่ำง ๒
ช่อง ส่วนด้ำนข้ำงมีหน้ำต่ำง ๓ ช่อง ยกเว้นช่วงเสำหลังสุดก่อผนังทึบ มีหลังคำปีกนกรอบ
ชันบนโครงสร้ำงเสำและผนังรับน้ำหนักเช่นกั น โดยตัวห้องเก็บธรรมมีขนำดเล็กกว่ำห้องด้ำนล่ำง มี
ระเบียงรอบ โดยระเบียงด้ำนหน้ำมีควำมกว้ำงกว่ำระเบียงด้ำนหลัง ด้ำนหน้ำมีประตูทำงเข้ำ ๑ ประตู หน้ำต่ำง
๒ ช่องล้อกับด้ำนล่ำง ด้ำนข้ำงมีช่องหน้ำต่ำง ๒ ช่อง
หลังคำทรงคฤห์ ช่อฟ้ำเป็นไม้แกะรูปทรงสี่เหลี่ยมข้ำวหลำมตัด ใบระกำตัดตรง และหำงหงส์แบบหำง
วัน หน้ำบันเป็นไม้แกะสลักประดับกระจก
ศิลปกรรม
แกะสลักไม้
หน้ำบัน หม้อปูรณะฆฏะ
คอสอง เป็นลำยกรอบช่องกระจกหกเหลี่ยม ด้ำนในลำยเครือเถำ

ฉลุลำย
บำนหน้ำต่ำง ลำยดอกประจ้ำยำมในกรอบลำยกนก
กำรปกป้องคุ้มครอง
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๑. ประกำศขึนทะเบียนเป็นโบรำณสถำนแห่งชำติ ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘
มีนำคม พ.ศ. ๒๔๗๘
๒. ประกำศก้ำหนดขอบเขตในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๔๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนำคม พ.ศ.
๒๕๒๓

หอไตรวัดศรี โคมคา
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดศรี โคมคา จังหวัดพะเยา
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ด้ำนทิศตะวันออก

๕.๒.๗.๓ วั ด
หลวง

ด้ำนทิศเหนือ

ที่ตั้งวัด
ตังอยู่ทำงทิศตะวันออกของเมืองพะเยำ ห่ำงจำกกว้ำนพะเยำประมำณ ๗๗ กม. ในเขตต้ำบลออย
อ้ำเภอปง จังหวัดพะเยำ สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย
ควำมสำคัญของวัด
๑. เป็นวัดประจ้ำต้ำบลออย
ประวัติวัด
ประวัติวัดทั่วรำชอำณำจักรระบุว่ำ วัดสร้ำงใน พ.ศ. ๒๓๑๑
ที่ตั้งหอไตร
ด้ำนหน้ำ ทำงทิศเหนือของวิหำร
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ประวัติกำรสร้ำงหอไตร
สร้ำง พ.ศ. ๒๔๘๔
ประวัติกำรบูรณะหอไตร
พ.ศ. ๒๕๒๕
สถำปัตยกรรม
หอไตรไม้ชันเดียว ใต้ถุนสูง ลักษณะคล้ำยยุ้งข้ำว มีเสำ ๔ ต้น ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้ำนบนทึบ ไม่มี
ระเบียง หลังคำมีจั่วเล็กยก ๔ ด้ำนในตอนกลำง
ชันล่ำงเป็นเสำไม้ซุง ๔ ต้น บนตอม่อปูน เทฐำนปูนสี่เหลี่ยมยกสูงจำกพืนดินประมำณ ๑๐ ซม. สอด
คำนที่เสำ ตีไม้ตงพำดขวำง เพื่อตีพืนไม้ ด้ำนบนเป็นห้องทึบ ประตูอยู่ด้ำนทิศใต้ ไม่มีบันไดทำงขึน ฝำผนังห้อง
เก็บธรรมด้ำนล่ำงตีไม้ตำมแนวขวำง ด้ำนบนตีไม้ตังขึนไป
หลังคำเป็นจั่วเล็กๆ ในตอนกลำงทัง ๔ ด้ำน มีปีกนอกรอบ มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ยอดเป็นฉัตรไม้
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หอไตรวัดหลวง
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ภาพลายเส้ นหอไตรวัดหลวง จังหวัดพะเยา

ด้ำนทิศเหนือ

ด้ำนทิศตะวันออก

ผังพืนอำคำร

๕.๓ กำรวิเครำะห์หอไตรที่ได้รับกำรคัดเลือก (๔๖ หลัง)
หอไตรที่ คั ด เลื อ กโดยผู้ เ ชี่ ย วชำญทั ง ๔๖ แห่ ง นั น มี ค วำมหลำกหลำยทั งด้ ำ นอำยุ ก ำรก่ อ สร้ ำ ง
สถำปัตยกรรม และศิลปกรรม ดังนี
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๕.๓.๑ ควำมหลำกหลำยทำงอำยุกำรก่อสร้ำง
มีตังแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ กระทั่งหอไตรที่สร้ำงใหม่ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ โดยหอไตรที่ได้รับกำร
คัดเลือกมำกที่สุด คือ หอไตรในพุทธศตวรรษที่ ๒๕
หอไตรที่เก่ำที่สุด ๓ อันดับ ได้แก่ หอไตรวัดพระธำตุล้ำปำงหลวง (ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓) จังหวัด
ล้ำปำง หอไตรวัดพระสิงห์ (พ.ศ. ๒๓๕๘) จังหวัดเชียงใหม่ หอไตรวัดพระธำตุหริภุญชัย (พ.ศ. ๒๓๖๐) จังหวัด
ล้ำพูน
ส่วนหอไตรที่ใหม่ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ มี ๔ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดศรีบุญโยง (พ.ศ. ๒๕๓๖) จังหวัด
ล้ำปำง ซึ่งสร้ำงเลียนแบบของเดิม หอไตรวัดกำสำ (พ.ศ. ๒๕๔๕) จังหวัดเชียงรำย สร้ำงขึนใหม่ ลักษณะคล้ำย
ยุ้งข้ำวโบรำณล้ำนนำ หอไตรวัดดอนแก้ว (พ.ศ. ๒๕๔๘) จังหวัดเชียงรำย สร้ำงเลียนแบบหอไตรวัดครึ่งใต้
พร้อมฟื้นฟูประเพณีโบรำณเกี่ยวกับพระไตรปิฎก เช่น กำรเทศน์มหำชำติโดยให้สำมเณรขึนนั่งเทศน์บนหอไตร
แทนที่จะนั่งบนธรรมมำส หรือพิธีตำกธรรม เป็นต้น หอไตรวัดศรีโคมค้ำ (พ.ศ. ๒๕๕๓) จังหวัดพะเยำ สร้ำงขึน
ใหม่ในรูปแบบล้ำนนำประยุกต์

๕.๓.๒ ควำมหลำกหลำยทำงสถำปัตยกรรม
ก. หอไตรไม้ จ้ำนวน ๑๙ หลัง แบ่งได้เป็น
หอไตรในจังหวัดเชียงใหม่ ๓ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดแสนฝำง (เดิม) วัดเชียงมั่น และวัดหลวงขุนวิน
หอไตรในจังหวัดล้ำพูน ๘ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดดงฤำษี วัดป่ำป๋วย วัดห้วยกำน วัดป่ำเหียง วัดสัน
ก้ำแพง วัดประตูป่ำ วัดหมูเปิ้ง และวัดขุนคงหลวง
หอไตรในจังหวัดเชียงรำย มี ๓ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดครึ่งใต้ วัดดอนแก้ว และวัดกำสำ
หอไตรในจังหวัดแพร่ มี ๓ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระนอน วัดพระบำทมิ่งเมือง และวัดหลวง
หอไตรในจังหวัดน่ำน มี ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระเกิด
หอไตรในจังหวัดพะเยำมี ๑ หลัง คือ หอไตรวัดหลวง
หอไตรที่สร้ำงด้วยไม้เหล่ำนี มีทังที่สร้ำงไว้เหนือพืนดิน และสร้ำงไว้กลำงสระน้ำ ส้ำหรับหอไตรวัด
เชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่นัน หอไตรหลังเดิมที่สร้ำงใน พ.ศ.๒๑๑๔ เป็นหอไตรกลำงน้ำ แต่เมื่อผุพังไป ทำงวัด
จึงสร้ำงหอไตรใหม่ใน พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นหอไตรผสม ด้ำนล่ำงก่ออิฐด้ ำนบนเป็นไม้ ต่อมำใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำง
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วัดจึงได้ย้ำยหอไตรที่ตังอยู่บนพืนดิน ไปอยู่กลำงสระน้ำ โดยทุบส่วนก่ออิฐด้ำนล่ำงออก คงไว้เฉพำะส่วนที่เป็น
ไม้ด้ำนบน น้ำไปตังไว้บนเสำที่หล่อเตรียมไว้กลำงสระน้ำที่ขุดขึนมำใหม่ โดยให้เหตุผลกำรย้ำยว่ ำ เพื่อป้องกัน
กำรกัดกินใบลำนจำกสัตว์ต่ำงๆ มีปลวกเป็นต้น
ลั ก ษณะร่ ว มของหอไตรไม้ มี ดั ง เช่ น มั ก ท้ ำ ระเบี ย งล้ อ มรอบห้ อ งเก็ บ ธรรม มี ผั ง อำคำรในรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ยกเว้นหอไตรวัดครึ่งใต้กับวัดดอนแก้ว ในจังหวัดเชียงรำย ที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและไม่มี
ระเบียงรอบห้องเก็บธรรม เพรำะตัวหอไตรมีขนำดเล็ก ส่วนหอไตรวัดพระเกิด จังหวัดน่ำน เป็นหอไตรขนำด
ใหญ่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม แต่ไม่มีหอไตรไม้หลังใดเลยที่มีผังอำคำรย่อเก็จ หรือ
รูปตรีมุข หรือจัตุรมุข

ข. หอไตรก่ออิฐถือปูน มีจ้ำนวน ๖ หลัง แบ่งได้เป็น
หอไตรในจังหวัดเชียงใหม่ มี ๒ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดช่ำงฆ้อง และวัดดวงดี
หอไตรในจังหวัดล้ำพูน มี ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดป่ำซำงงำม
หอไตรในจังหวัดน่ำน มี ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดนำเตำ
หอไตรในจังหวัดพะยำ มี ๒ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดแม่นำเรือ และวัดศรีโคมค้ำ
หอไตรก่ออิฐถือปูนนีที่สร้ำงชันเดียวติดพืนดิน ได้แก่ หอไตรวัดดวงดี ที่สร้ำงชั นเดียวทว่ำได้ยกส่วน
ฐำนให้สูงเกือบพอๆ กับควำมสูงของตัวห้องเก็บธรรม แบบที่ทำงล้ำนนำเรียกหอสูง ได้แก่ หอไตรวัดนำเตำ ที่
เป็นตึกสองชัน ได้แก่ หอไตรวัดช่ำงฆ้อง วัดป่ำซำงงำม วัดแม่นำเรือ และวัดศรีโคมค้ำ
แม้จะมีควำมหลำกหลำยทำงรูปแบบสถำปัตยกรรม แต่หอไตรก่ออิฐถือ ปูนเหล่ำนีก็มีลักษณะบำง
ประกำรร่วมกัน อำทิ มักไม่มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม หำกผังอำคำรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะท้ำหลังคำซ้อนชัน
กันขึนไป แต่หำกมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ก็มักท้ำหลังคำทรงโรงที่ต่อส่วนหลังคำปีนนกด้ำนข้ำงเท่ำนัน และ
หอไตรก่ออิฐถือปูนที่ได้รับอิทธิพลทำงสถำปัตยกรรมแบบพม่ำ ก็มีหอไตรวัดป่ำซำงงำม เป็นต้น

ค. หอไตรที่มีกำรใช้วัสดุผสม มีจ้ำนวน ๑๙ หลัง แบ่งได้เป็น
จังหวัดเชียงใหม่ มี ๙ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดเกตกำรำม วัดอู่ทรำยค้ำ วัดมหำวัน วัดหมื่นล้ำน วัดพระ
สิงห์ วัดศรีสุพรรณ วัดสันป่ำเลียง วัดพระนอนขอนม่วง และวัดบวกครกใต้
จังหวัดล้ำพูน มี ๒ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดช้ำงรอง กับวัดพระธำตุหริภุญชัย
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จังหวัดล้ำปำง มี ๓ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระธำตุล้ำปำงหลวง วัดศรีบุญโยง และวัดพระเจ้ำทันใจ
จังหวัดแพร่ มี ๒ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดชัยมงคล กับวัดศรีดอนค้ำ
จังหวัดน่ำน มี ๓ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดนำปัง วัดหัวข่วง และวัดดอนไชยพระบำท (เดิม)
ควำมหลำกหลำยทำงสถำปัตยกรรมของหอไตรผสม ได้แก่
กลุ่มที่ผังอำคำรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ได้แก่ หอไตรวัดเกตกำรำม วัดมหำวัน วัดสันป่ำเลียง วัดบวก
ครกใต้ วัดพระธำตุล้ำปำงหลวง พบว่ำเป็นรูปแบบทั่วไปของหอไตรล้ำนนำ มักมีหลังคำทรงคฤห์ และมีระเบียง
รอบห้องเก็บธรรม ยกเว้นหอไตรวัดพระธำตุล้ำปำงหลวงที่มีอำยุเก่ำที่สุด ตีฝำทึบไม่มีระเบียง และกำรตีฝำก็ตี
ให้บำนออกด้ำนข้ำงคล้ำยยุ้งข้ำวล้ำนนำโบรำณ
กลุ่มที่มีผังอำคำรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ได้แก่ หอไตรวัดหมื่ นล้ำน วัดศรีสุพรรณ วัดศรีบุญโยง วัดพระเจ้ำ
ทันใจ วัดนำปัง วัดหัวข่วง และวัดดอนไชยพระบำท (เดิม) กลุ่มนีแบ่งได้เป็นหอไตรที่สร้ำงโดยช่ำงชำวพม่ำหรือ
ไทใหญ่ คือ หอไตรวัดหมื่นล้ำน วัดศรีบุญโยง และวัดพระเจ้ำทันใจ สร้ำงโดยช่ำงชำวไทลือ คือ หอไตรวัดหัว
ข่วง วัดนำปัง และวัดดอนไชยพระบำท และสร้ำงโดยช่ำงชำวล้ำนนำ ได้แก่ หอไตรวัดศรีสุพรรณ
กลุ่มที่มผี ังย่อเก็จในผังอำคำรด้ำนล่ำงเพียงอย่ำงเดียวหรือด้ำนบนเพียงอย่ำงเดียวหรือทังด้ำนบนและ
ด้ำนล่ำง เช่น หอไตรวัดพระสิงห์ วัดพระธำตุหริภุญชัย วัดช้ำงรอง วัดศรีดอนค้ำ เป็นต้น หอไตรกลุ่มนีมีหอไตร
วัดพระสิงห์เป็นต้นแบบ มีควำมสัมพันธ์กับทรงหลังคำที่ต้องเป็นทรงโรงเสมอ และอำจมีระเบียงห้องเก็บธรรม
ในส่วนด้ำนหน้ำหรือด้ำนหลังหรือทังหน้ำและหลังของส่วนที่มีกำรย่อเก็จ
กลุ่มที่มีผังอำคำรเป็นรูปตรีมุข ได้แก่ หอไตรวัดพระนอนขอนม่วง วัดชัยมงคล เป็นต้น กลุ่มนีในส่วน
หลังคำจะเป็นทรงโรง โดยหลังคำหลักจะวำงยำวคลุมพืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ และต่อหลังคำออกมำในส่วน
ตอนกลำงของหลังคำหลัก เป็นรูปตรีมุข ตัวห้องเก็บธรรมที่อยู่ในส่วนกลำงอำคำรเป็นรูปสี่หลียมจัตุรัส ที่มีมุข
ยื่นออกมำทังสำมด้ำนใช้ประโยชน์เป็นระเบียง
ผังอำคำรเป็นรูปจัตุรมุข ได้แก่ หอไตรวัดอู่ทรำยค้ำ หลังคำเป็นหลังคำเอนลำด บนสุดจะเป็นปลียอด
คล้ำยปลียอดเจดีย์

๕.๓.๓ ควำมหลำกหลำยทำงศิลปกรรม
ก. ลำยดอกไม้ ใบไม้
ลวดลำยดอกไม้ที่แกะสลักบนหน้ำบันมักเป็น ลำยดอกสับปะรด ดอกพุดตำน ดอกบัว เป็นต้น ส่วน
ลำยเครือเป็นลำยเครือแบบเดียวกับที่พบในศิลปะพม่ำ มักท้ำก้ำนให้กลม บิดพลิว ต่อเนื่องกันไป มีกำบซ้อน
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ลำยใบไม้เป็นลำยเครือแบบใบไม้ฝรั่ง หรือใบอะแคตัสที่พบในศิลปะพม่ำมำก่อนเช่นกัน ล้ำนนำเรียกใบผักกำด
บำงครังปลำยเถำก็ม้วนเป็นเลข ๑ ไทย เรียกผักกูด เพรำะมองคล้ำยยอดผักกูด
ข. ลำยเมฆไหล
ลวดลำยที่มีลักษณะพิเศษ คือ ลำยเมฆไหล เป็นลำยโบรำณล้ำนนำที่รับอิทธิพลจำกจีน พบไม่มำกนัก
ได้แก่ หอไตรวัดเกตกำรำม วัดแสนฝำง (เดิม) และวัดไหล่หิน หมำยถึง ควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติและ
ชีวิต ลักษณะเป็นลำยที่ไหลต่อเนื่องกันไปไม่ขำดสำย ตั วลำยแกะเว้ำเข้ำไปลึกมำก ก่อนม้วนหัวตวัดกลับมำ
ขมวดเป็นปม คล้ำยกลุ่มเมฆที่จับตัวม้วนหัวเข้ำด้ำนในนั่นเอง
ค. ลำยเทวดำ
ลวดลำยที่พบมำกอีกลวดลำยหนึ่ง คือ ลำยเทวดำ พบมำกในหอไตรจังหวัดน่ำนและแพร่ ที่มีกำร
ติดต่อกับทำงภำคกลำงมำเนิ่นนำนแล้ว มีทังเทวดำนั่งพนมมือ ซึ่งปรำกฏอยู่วัดเดียว คือ วัดหัวข่วง เทวดำยืน
พนมมือบนดอกบัวบ้ำง ในกรอบวงโค้งบ้ำง ทังหมดสร้ำงจำกช่ำงพืนถิ่นที่รับอิทธิพลรูปแบบและควำมคติควำม
เชื่อจำกทำงภำคกลำงของไทย ตังแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็นต้นไป แม้ท่ำนั่งของเทวดำในลวดลำยที่วัดหัวข่วง
ก็มีลักษณะแบบครุฑในศิลปะรัตนโกสินทร์
ลวดลำยเทวดำที่เก่ำที่สุด ซึ่งยังแสดงควำมเป็นพืนเมืองอยู่มำก ได้แก่ เทวดำที่วัดพระนอน จังหวัด
แพร่ ที่มีใบหน้ำวงรี เกล้ำมวยผมขึนไปสูงเป็นชันๆ สวมชฎำยอดแหลม ประดับกรรเจียก อินทรธนู สำยธุร้ำ
ผ้ำนุ่งมีชำยไหวชำยเครง เช่นเดียวกับเทวดำที่วัดดงฤๅษี จังหวัดล้ำพูน
ส่วนลวดลำยเทวดำยืนที่สะท้อนงำนช่ำงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ เทวดำที่วัดมหำวัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
เทวดำยืนเท้ำสะเอว ถือพระขรรค์ สวมชฎำทรงสูง ประดับกรรเจียก สวมกรองศอ สำยธุร้ำ ผ้ำนุ่งยำวเลยพระ
ชงฆ์ไปเล็กน้อย สวมทองพระบำท และสวมพระบำทปลำยงอน
ลวดลำยเทวดำอีกประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะรัตนโกสินทร์ คือ เทวดำพนมมือครึ่งตน หรือที่
เรียกว่ำ “เทพพนม” นั่นเอง ต้นแบบเป็นเทพนมในดอกทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ ที่พระเทวำภินิมิตรออกแบบไว้ใน
สมุดต้ำรำลำยไทย เมื่อหลัง พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยก่อนหน้ำนัน เทวดำพนมมือครึ่งตนที่พบในจังหวัดแพร่และน่ำน
มักโผล่ออกมำจำกดอกไม้เช่นดอกบัว เป็นต้น
ลำยเทวดำที่พบบนบำนประตู มีลักษณะต่ำงออกไป คือ มักเป็นเทวดำยืนบนดอกบัวบ้ำง บนสัตว์หิม
พำนต์บ้ำง หันหน้ำเข้ำหำกัน พนมมือกระท้ำอัญชลีพร้อมช่อดอกไม้ เป็นต้น เช่นเดียวกับที่พบในรูปแบบเทวดำ
ของรัตนโกสินทร์
ลำยเทวดำนี ยังปรำกฏในรูปแบบเทคนิคกำรปิดทองฉลุลำย และที่แตกต่ำงออกไป คือ กำรใช้เทคนิค
ลำยรดน้ำที่บำนประตูหอไตรวัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นงำนซ่อมในสมัยรัชกำลที่ ๗ ช่ำงซ่อมเป็นชำวพืนเมือง ที่วำด
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ด้วยสีน้ำมันก็มี เช่น เทวดำที่บำนประตูหอไตรวัดดอนไชยพระบำท และวัดนำปัง เป็นงำนฝีมือช่ำงพืนถิ่น
เช่นกัน
ง.ลำยหม้อปูรณฆฏะ หรือลำยหม้อดอก เป็นลวดลำยรูปแจกันใส่ดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์ของควำมมั่ง
คั่ง สมบูรณ์มำแต่ยุคสมัยหริภุญไชย ลำยหม้อปูรณฆฏะ ที่โดดเด่น พบที่วิหำรจำมเทวี วัดปงยำงคก อ้ำเภอห้ำง
ฉัตร จังหวัดล้ำปำง เป็นต้น นิยมกันในล้ำนนำช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒
จ. ลำยรำชวัตร มักพบบนผนังห้องเก็บธรรม ได้รับอิทธิพลจำกรัตนโกสินทร์ หมำยถึง รัว
ฉ.ลำยพุ่ ม ข้ ำ วบิ ณ ฑ์ เป็ น ลำยสมั ย อยุ ธ ยำตอนปลำย ต่ อ มำได้ พั ฒ นำเป็ น ลำยส้ ำ คั ญ ในสมั ย
รัตนโกสินทร์ แพร่เข้ำมำล้ำนนำในพุทธศตวรรษที่ ๒๔
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บทที่ ๖
ช่างและงานช่างล้านนา
ในบทนี้จะได้เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานช่างล้านนาที่ปรากฏบนหอไตร ได้แก่ วิธีการสร้าง วัดสุ
เครื่องมือช่าง และประวัติช่าง โดยแต่ละส่วนแบ่งเป็น ๒ ส่วนย่อย คือ ส่วนงานสถาปัตยกรรม และงาน
ศิลปกรรม

๖.๑ กระบวนการสร้างหอไตร
๖.๑.๑ งานสถาปัตยกรรม ในส่วนนี้จะได้กล่าวถึงระบบโครงสร้างตัวอาคารหอไตร และระบบ
โครงสร้างหลังคา ตลอดจนถึงวิธีการสร้างในแต่ละส่วน ดังนี้
ก. ระบบโครงสร้างอาคาร
เมื่อพิจารณาจากหอไตรทั้ง ๒๒๑ หลัง จะพบระบบโครงสร้างหอไตรอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ ระบบ
โครงสร้างที่ใช้เสาและคานรับน้้าหนัก และระบบก้าแพงรับน้้าหนัก
ระบบเสาและคานรับน้้าหนักพบในหอไตรไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง และยังใช้กับโครงสร้างชั้นบนของหอ
ไตรผสมที่เป็นเครื่องไม้ ระบบนี้เป็นระบบที่มีความเป็นอิสระและยืดหยุ่นในตัวสูง แต่ละส่วนของโครงสร้างจะ
ประกอบกันโดยไม่ตรึงแน่น ทว่ามีความแข็งแรง อาทิ การวางเสาไม้บนตมม่อปูนในอาคารไม้ยกพื้นใต้ถุนสูงที่
บางครั้งใช้เพียงตะปู ๔ นิ้ว สองตัวยึดไว้เท่านั้น เพราะน้้าหนักอาคารที่กดลงมาจากด้านบนจะท้าให้เสามีความ
มั่นคง ทั้งยังสะดวกในการรื้อถอนภายหลังอีกด้วย

ระบบโครงสร้างเสาและคาน
รับน้้าหนัก หอไตรไม้ใต้ถุนสูง
วัดพระนอน จังหวัดน่าน
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แผนผังหอไตร ตามระบบโครงสร้างเสาและคานรับน้า้ หนัก หอไตรวัดพระนอน จังหวัดน่าน

ส่วนระบบก้าแพงรับน้้าหนัก พบในหอไตรก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว หรือในโครงสร้างหอไตรผสมชั้นล่างที่
เป็นเครื่องก่อ ใช้ก้าแพงเป็นตัวถ่ายน้้าหนักลงสู่พื้นดิน ด้วยเหตุนี้ส่วนฐานของอาคารมักจะแผ่ขยายกว้าง
ออกไปในพื้นดิน บางครั้งก็ยึดไว้กับส่วนก้าแพงแก้วที่ล้อมรอบหอไตร เช่นการบูรณะซ่อมแซมหอไตรวัดพระ
สิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้ผูกเหล็กเป็นโครงสร้างฐานที่เชื่อมกันระหว่างตัวหอไตรชั้นล่างกับ
ส่วนก้าแพงแก้วที่ล้อมรอบ ดังที่ปรากฏในเอกสารข้อบังคับแลอัตตรารายการ ๆ ซ่อมแลท้าหอไตรย์ วัดพระ
สิงห์ นครเชียงใหม่ ว่า “...แล้วหล่อเอ็นยึดตั้งแต่ในประทานออกไปจนถึงเสาก้าแพงแก้วที่หล่อใหม่ทั้งสี่ด้าน
แล้วหล่อเอ็นยึดโดยรอบก้าแพงแก้ว ให้เชื่อมยึดเหนี่ยวกันไปกับเอ็นขวางในประทานด้วย แล้วจึงก่อผนัง
ก้าแพงแก้วทับบนเอ็นนั้นขึ้นไป...”

ระบบโครงสร้างก้าแพงรับน้้าหนัก
หอไตรชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน
วัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่

แผนผังหอไตร
ระบบโครงสร้างก้าแพงรับน้้าหนัก
หอไตรวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่
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ระบบโครงสร้างก้าแพงรับน้้าหนักในส่วนเครื่องก่อชั้นล่างหอไตร และระบบเสาและคานรับ
น้้าหนักในส่วนเครื่องไม้ชั้นบน หอไตรผสม วัดสันป่าเลียง จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการสร้างโครงสร้างอาคารส่วนล่างหอไตร
ในส่วนโครงสร้างอาคารที่เป็นเครื่องก่อนั้น เมื่อวางรากฐานอาคารโดยการผูกเหล็ก เทคานดิน พร้อม
ตั้งเสาขึ้นแล้ว จึงวางโครงสร้างประตูหน้าต่าง จากนั้นก็ก่ออิฐเป็นผนังด้วยการใช้ปูนซีเมนต์สอจนเต็ม ภายหลัง
เมื่อก่อผนังอาคารแล้ว จึงตกแต่งส่วนฐานอาคาร ช่องประตู ช่องหน้าต่าง ก่อนที่จะฉาบให้สวนงาม
ในสมัยโบราณนั้น ปูนที่ใช้ก่อและฉาบเป็นปูนขาวหมัก ซึง่ ปูนขาวได้มาจากการน้าหินปูนมาเผา เมื่อ
น้ามาหมักจะท้าปฏิกิริยากับน้้า เกิดความร้อนและมีฤทธิ์กัดผิวหนังอ่อนๆ โดยสูตรปูนก่อและฉาบที่ช่างเสถียร
นะวงศ์รักษ์ (สัมภาษณ์ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘) เรียนรู้สืบต่อมาจากบรรพชน คือ การใช้ปูนขาวหมัก ๓๐
วัน ๗ ส่วน ทรายหยาบ ๕ ส่วน น้้าหนังควายเคี่ยว ๑ ส่วน น้้าอ้อยที่เคี่ยวรวมกับน้้าหนังควาย และน้้ายาง
เปลือกไม้ไก๋หรือไม้เมือก น้าส่วนผสมทั้งหมด ใส่รวมกันแล้วในครกกระเดื่อง แล้วต้าให้เข้ากัน คุณสมบัติของ
ปูนก่อและฉาบแบบโบราณจะมีความเหนียวน้อยกว่าปูนซีเมนต์และใช้เวลาแข็งตัวนานกว่า อาจนานถึง ๓๐
วัน ในขณะที่ปูนซีเมนต์ใช้เวลาเพียง ๑๕ วัน แต่เมื่อประสานกันแล้วจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าปูนซีเมนต์
นอกจากนี้จากการศึกษาของศรีเลา เกษพรหม พบว่าปูนหมักที่ใช้ก่อนั้น ให้ใช้ปูนขาว ๙ ส่วน ทราย
๕ ส่วน น้้าต้มหนังควาย น้้าต้มเปลือกไม้ไก๋ น้้าอ้อยที่เคี่ยวแล้ว โดยมีวิธีการท้า คือ น้าปูนขาวไปหมัก โดยใส่
น้้าต้มเปลือกไก๋ น้้าต้มหนังควายลงไปแล้วคนให้เข้ากัน โดยกะว่าให้เหลวพอสมควรหรือให้น้าท่วมปูน ทิ้งไว้
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ประมาณ ๑๕ วัน จึงใส่น้าอ้อยแล้วคนให้ทั่ว จากนั้นต้องกวนทุก ๗ วัน ระยะเวลาในการแช่หมัก อย่างน้อย
ต้อง ๑ เดือนขึน้ ไปจึงจะใช้ได้ดี ยิ่งใช้เวลาในการหมักนานก็ยิ่งดี
สูตรผสมปูนส้าหรับฉาบ ปูนที่หมักกับส่วนผสมไว้แล้ว ๗ ส่วน ทรายหยาบล้างน้้า ๗ ส่วน น้้าอ้อย ๑
ส่วน น้้ามันยาง ๑ ส่วน น้้าต้นเปลือกไม้ไก๋ และน้้าต้มไม้ประดู่ตามสมควร โดยถ้าต้องการให้เนื้อปูนมีสีด้าให้ใส่
ผงมินหม้อ (เขม่าก้นหม้อ) ถ้าต้องการจะ
ให้มีสีแดงให้ใส่ดินแดง ถ้าต้องการให้เป็นสี
เหลืองให้ใส่หรดาล ถ้าให้เป็นสีเขียวให้ใส่ขี้
สนิมทองเหลืองหรือทองแดง ถ้าต้องการ
ให้เป็นสีเทาให้ใส่น้าคราม ส่วนโครงสร้าง
แบบใช้เสารับน้้าหนักนั้น ช่างจะวางเสา
ด้านล่างบนตอม่อปูนที่หล่อขึ้นจากพื้นดิน
อาจตกแต่งตอม่อให้กลมหรือเป็นบัวหรือ
ลดหลั่นกันขึ้นไปก็ได้ หรือไม่ก็ใช้วิธีเทเสา
ปูนขึ้นจากการเทแบบก็ได้
พื้นไม้ชั้นบน
เสาไม้ชั้นบน

ส่วนล่างหอไตรก่ออิฐถือปูน
ปรับปรุงจาก ประวุฒิ แย้มผลงาม
(๒๕๓๑)
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การวางเสาไม้บนตอม่อปูนกลม
ในส่วนชั้นล่างของอาคาร

พื้น
ต

ตง
ต

คานไม้

ต

เสา
ต

การก่อเสาชั้นล่างด้วยการเทแบบหล่อเสา
ปรับปรุงจาก ประวุฒิ แย้มผลงาม (๒๕๓๑)

การเจาะเสาเป็นร่องแล้วสอดคานขนาดใหญ่

วิธีการสร้างโครงสร้างอาคารส่วนบนหอไตร
ส้าหรับโครงสร้างอาคารส่วนบน มักใช้ระบบเสาและคานในการรับน้าหนักหลังคา โดยพื้นทีต่ อนกลาง
ด้านบนจะเป็นส่วนของห้องเก็บธรรม มีขั้นตอนการก่อสร้างเริ่มจากการวางคานระหว่างเสาคู่ตรงข้ามใน อาจ
เป็นไปในลักษณะการเจาะเสาเป็นร่องแล้วสอดคานขนาดใหญ่ก็ได้
ส้าหรับวางคาน หรือใช้ระบบคานคู่ตีขนาบด้านข้างของเสาก็ได้

หรือไม่ก็ใช้วิธีบากเสาด้านใดด้านหนึ่ง

จากนั้นจึงตีไม้ตงขวางกับการวางคาน ตีเป็นระยะๆ ห่างกันประมาณ ๕๐ ซม. เพื่อใช้รับไม้กระดาน
ด้านบน เมื่อตีไม้กระดานเต็มพื้นที่แล้วจะเกิดการยึดโยงกันของระบบโครงสร้างตัวอาคาร ท้าให้เกิดความ
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แข็งแรงมากขึ้น แล้วจึงยกเสาห้องเก็บธรรม โดยการฝังเสาหรือตีตะปูยึดกับส่วนพื้นกระดาน แล้วจึงวางกรอบ
ประตู หน้าต่าง จากนั้นจึงตีไม้เคร่าส้าหรับตีฝาผนังห้องเก็บธรรมต่อไป

เสา

เจาะรูใส่เต้า

ต

ต

พื้นไม้
ต

ต

รอด
ฝักมะขาม
ต

ระดับพื้นไม้กระดาน

ต

ต

เจาะรูใส่รอด

รา ในกรณีที่ช่วงเสากว้างมาก
ต

ต

พื้นดิน
เสาฝังลงดิน

ต

ต

การวางโครงสร้างอาคารชั้นบนของหอไตร ปรับปรุงจาก ประวุฒิ แย้มผลงาม (๒๕๓๑)

เสา

เคร่าฝา

ต
ต

ฝาไม้
ต

อาคารส่วนบน
ต

ต

ไม้พื้น
ต

การต่อเสา
อาคารก่ออิฐถือปูนในชั้นล่าง
ต

ต

โครงสร้างหอไตรชั้นบนเป็นเครื่องไม้
ปรับปรุงจาก ประวุฒิ แย้มผลงาม
(๒๕๓๑)
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เทคนิคการต่อเสาอาคารขึ้นจากส่วนล่างที่เป็นเครื่องก่อ ปรับปรุงจาก ประวุฒิ แย้มผลงาม (๒๕๓๑)
เสา
ต

กงพัด

เสา

ต

พรึง

กงพัด

ต

งัว

ต

ต
ต

เสาดั้ง
เสา

ต

งัว

ต

ต

ตง

กงพัด
เสา

ต

เสา

ต

ต
ต

พื้นไม้

งัว

เสาลงฐาน

แระ (ระแนง)

ต

ต
ต

เทคนิคการต่อเสาอาคารขึ้นจากส่วนล่างที่เป็นเครื่องไม
ต
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ข. ระบบโครงสร้างหลังคาหอไตร
โครงสร้างหลังคา เป็นโครงสร้างแบบมีกระดูก กล่าวคือ มีไม้ระแนง (ไม้ก้าน) ยึดโครงสร้างหลักได้แก่
ไม้อกไก่ แป กลอน และจั่วไว้ตลอดทั้งแผง เพื่อมุงกระเบื้องหลังคา โครงสร้างหลังคาหอไตรล้านนามีด้วยกัน ๒
ลักษณะใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ โครงสร้างจั่ว กับโครงสร้างม้าตั่งไหม
โครงสร้างจั่ว เป็นโครงสร้างที่มีใบดั้ง ขื่อ จันทัน เป็นโครงสร้างหลัก หากมีหลังคาปีกนกรับด้าน
ยาวทั้ง ๒ ด้าน เรียกว่า ทรงคฤห์ และหากมีหลังคาปีกนรอบตัวอาคาร เรียก ทรงโรง

แสดงโครงสร้างหลังคาจั่ว หอไตรวัดดงฤๅษี จังหวัดล้าพูน

โครงสร้างหลังคาแบบม้าตั่งไหม เป็นโครงสร้างอาคารล้านนาแบบโบราณ มีโครงสร้างหนาแน่นกว่า
หลังคาจั่ว ถ่ายน้้าหนักมาจากหลังคาลงมาตามขื่อที่มีจ้านวนมากกว่า และลงสู่เสาและหลังคาปีกนกด้านล่าง ๒
ข้าง คล้ายการถ่ายน้้าหนักของการบรรทุกผ้าไหมบนหลังม้า จึงเรียกโครงสร้างแบบม้าตั่งไหม เช่น หอไตรวัด
พระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ หอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน เป็นต้น
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ม้าตั่งไหม
ดโ

แสดงโครงสร้างหลังคาม้าตั่งไหม หอไตรวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
ดโ

แสดงโครงสร้างหลังคาม้าตั่งไหม (จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญาและคณะ, ๒๕๓๙)

การอธิบายการสร้ างหลังคาแบบขื่อม้าตั่งไหมนั้น ผู้วิจัยได้พบในต้าราการสร้างวิห ารล้ านนาแบบ
โบราณฉบับหนึ่ง (อ้างใน พุทธศิลป์ล้านนา วัดร่้าเปิง, ๒๕๕๗, หน้า ๙๐ – ๙๗) ในต้าราได้บอกความยาวของ
ไม้ที่ใช้ในขื่อแต่ละชิ้น และระยะการวางไม้ไว้ โดยมีโครงสร้างหลัก คือ ขื่อกับแป
ขื่อนั้น เป็นไม้เครื่องบนหลังคา พาดระหว่างหัวเสาตามแนวขวางของห้อง หรือตามแนวที่ใช้วางโครง
จั่ว ท้าหน้าทีย่ ึดเสาให้แน่น แบ่งได้เป็น ขื่อหลวง เป็นขื่อที่รับน้้าหนักด้านล่างสุด หน้าที่คล้ายคาน ขื่อยี่ เป็นขื่อ
ตัวที่ ๒ อยู่เหนือขื่อหลวง และขื่อม้าสามอยู่เหนือขื่อยี่ ทั้งหมดวางขนานกันไปตามขวางของห้อง
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แป หรือแป๋ตามการออกเสียงของชาวพื้นถิ่น เป็นไม้เครื่องบนหลังคาคู่กับขื่อ วางพาดโครงจั่วหรือ
อกไก่ไปตามแนวนอน เพื่อรับกลอนและเครื่องมุง การวางแปจะวางไม่ห่างนัก ถ้าวางพาดหัวเสา เรียกแปหัว
เสา ส่วนแปที่ยื่นออกไปจากแปหัวเสาเรียก แปลาน ในต้าราเรียกแปไม้ที่ท้าหน้าที่รับกลอนว่าแปอ้าย
นอกจากนี้ยังมี เสาสะโก๋นคือเสาขนาดเล็กใช้ค้าระหว่างขื่อหรือเสาดั้งนั้นเอง รายละเอียดในต้ารามี
ดังนี้
“...ตัดไม้วิหาร หื้อเอาขื่อหลวงเป็นนาย หื้อเอาขื่ อมาแทกหัวของมัน แล้วเหลี่ยมแปมาตั้งแล้ว หัก
กลางใจ๋ไว้แล้ว แทกขื่อหลวงมาหัก ๖ เสีย ๒ ยัง ๔ ส่วนเป็นขื่อยี่ ตั้งใหม่ท่าวลุกหัวขึ้นแถมนอกนั้นแล หัวขี้
แทกนั้นเหลี่ยมเดียว เป็นนายอย่าหื้อมันทวากยาก เพื่อขื่อม้าน้น หื้อเอาเกิ่งขื่อหวงแถมนอกม้ายื่นนั้น หื้อเอา
ชื่อหลวงมาแปหลังม้า แต่ไวเข้ามาปูนไหนหมายหั้น เป็นขื่อม้ายี่แล้ว
ม้า ๓ ตัวนั้น ก็เอาขื่อยี่มาตั้งปูนไหนหมายหั้น เป็นม้า ๓ แล ในไม้อันหัก ๖ เสีย ๒ ส่วน เป็นสะโก๋น
แกนนอกนั้นเป็นคอกีบเสีย ๑ ย่้าแป๋ในที่อันหัก ๒ อัน สุ่มนั้นม้า ๓ แป๋ หลังทังมาเข้าตีนตั้งใหม่ชุอันแล ในแป๋
อ้ายหลังชดนั้นเข้าสะโก๋นนั้นหือหักคอคบหลังเป็น ๘ ส่วน ไว้บน ๒ ส่วน แป๋อ้ายเข้าหั้นแล แทก คอกีบลงมา
ปลงคอคีบหลังซด ในยางนาคชายบนนั้น หื้อเอา ๘ หักแป๋แต่กี๊นั้นไว้ลุ่ม ๒ บน ๘ ย่้าแกนขี้ยางขาวเท่าหัว แต่
ตีนตั้งใหม่ออกแกนในนั้นแล้ว ในยางชายสุ่มนั้นเป็นดั้ง ยางบนดังกล่าวในยางซ้อนแป๋ซดมาจับนั้น หื้อแทกแต่
ปายสะโก๋นนั้นลงมาถึงตีนยาง แทกตีนยางลงรอดที่ใด ยางเข้าหั้นชุดหลังแลฯ
เท่าว่าแป๋อ้าย หื้อเข้าเสาหลวง แป๋ยี่นั้นหื้อ ปลงตุ้มขื่อหลวง แป๋ ๓ หื้อเข้าตื๋นแป คอคีบหื้อเข้าเสา
หลวง ล้้านั้นก็หื้อล้าดับกันลงมาซุที่ ในขื่อม้านั้น บ่เป็นซื่อนัก เอา ๓ จัดใดจีดหื้อห้อยก็ปลงตามนั้น จักจิ่มพ่อ
หื้อเป็นประตู ก็ปลงตามนั้นเทอะฯ...”

ค. รูปแบบหลังคา
ในโครงสร้างหลังคาทั้ง ๒ แบบ เมื่อน้ามาจัดประเภทของรูปแบบหลังคาที่พบ ได้ ๗ รูปแบบด้วยกัน
ได้แก่ หลังคาจั่ว หลังคาทรงคฤห์ หลังคาทรงโรง หลังคาผสมระหว่างทรงคฤห์กับทรงโรง หลังคาทรงปันหยา
หลังคาปราสาทหลังก๋าย และหลังคาซ้อนชั้นขึ้นไป
ตัวอย่างหอไตรที่มีรูปแบบหลังคาแบบจั่ว ได้แก่ วัดตาลชุม วัดช่างฆ้อง วัดไหล่หิน วัดประตูป๋อง วัดทา
ปลาดุก วัดช้างเผือก เป็นต้น เป็นโครงสร้างหลังคาที่ไม่มีส่วนหลังคาปีกนก โดยมีวิธีการสร้างดังนี้ วางไม้ขื่อ
พาดบนหัวเสาครบทุกคู่ ใส่ใบดั้งตั้งขึ้นกลางขื่อ วางไม้จันทันจากส่วนยอดของใบดั้งเฉียงลงมาที่หัวเสาแต่ละต้น
เมื่อครบทุกคู่แล้ว จึงตีไม้อกไก่ยาวตลอดด้านยาวอาคารในส่วนยอดสุดของหลังคาก่อน แล้วจึงตีส่วนแปขนาน
ไปกับอกไก่ เว้นระยะห่างกันประมาณ ๕๐ ซม. ไม้อกไก่และแป จะรับส่วนของไม้กลอนที่วางพาดด้านบนอีก
ครั้งหนึ่ง เหนือไม้กลอนจะพาดไม้ระแนงเพื่อใช้รับกระเบื้องมุงหลังคา
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องค์ประกอบส่วนหลังคาจั่วตอนกลาง ปรับปรุงจาก ประวุฒิ แย้มผลงาม (๒๕๓๑)
กลอน

อกไก่

ดั้ง

ต
ต

ต

วัสดุมุง

กระเบื้องมุง
ไม้ระแนง

ต

ไม้กลอน
แป

ขื่อ

แปลาน

เสา

จันทัน

ต

ต

เชิงชาย

จันทัน

ต
ต

แปหัวเสา
(อะเส)

ต

เต้า
ต

ต

แสดงรูปแบบและผังหลังคาทรงจัว่
วัดช่างฆ้อง เชียงใหม่

หลังคาทรงคฤห์
หมายถึง
หลังคาที่มีโครงสร้างจั่วในตอนกลาง
และมีหลังคาส่วนปีกนกต่อยื่นออกมาด้านข้างทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันแดดฝนสาดเข้าภายในตัวหอไตร โดย
หลังคาจั่วในตอนกลางจะมีความลาดชันมาก
อาจมีการลดชั้นหรือซ้อนชั้นของหลังคาเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง
น้้าหนักของหลังคา และท้าให้เกิดคามรู้สึกเบาในด้านทัศนศิลป์ ทั้งยังเป็นการตกแต่งไปในตัวอีกด้วย เช่น หอ
ไตรวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
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แสดงรูปแบบหลังคาทรงคฤห์ หอไตรวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่

ไม่เห็นคอสอง

แสดงรูปแบบและผังหลังคาทรงคฤห์

หลังคาทรงโรง หมายถึง หลังคาจั่วในตอนกลาง มีหลังคาปีกนกโดยรอบ เช่น หอไตรวัดเกตการาม
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

แสดงรูปแบบหลังคาทรงโรง หอไตรวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่
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แสดงรูปแบบและผังหลังคาทรงโรง

คอสอง

หลังคาทรงโรงนี้ บางครั้งยกส่วนหลังคาจั่วขึ้นสูง ท้าให้มองเห็นส่วนคอสองชัดเจน รูปแบบหลังคานี้
มักมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เช่น วัดพระเกิด วัดหัวข่วง วัดนาปัง จังหวัดน่าน วัดดอยน้อย จังหวัดล้าปาง เป็น
ต้น และมักพบในหอไตรที่จังหวัดน่านและแพร่

หอไตรวัดพระเกิด จังหวัดเชียงใหม่
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หลังคาทรงปันหยา เป็นหลังคาที่ทุกด้านลาดไหลลงสู่ผนัง โดยมีความลาดชั้นไหลเอียงเท่ากัน บางหลัง
มีจั่วเล็กๆ บนส่วนหลังคาลาดเอียงทั้งสี่ด้าน หลังคาประเภทนี้มั กมีผังอาคารด้านล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ได้แก่ หอไตรวัดอุปคุต จังหวัดเชียงใหม่ วัดพันตน จังหวัดเชียงใหม่ และวัดอุมลอง จังหวัดล้าปาง เป็นต้น
หลังคาทรงคฤห์

หลังคาปีกนกรอบ

แสดงรูปแบบหลังคาทรงปันหยา จังหวัดวัดอุปคุต เชียงใหม่ และ

หลังคาผสมระหว่างหลังคาทรงโรง
กับทรงคฤห์ ได้แก่ หอไตรวัดมหาวัน วัดศรีมุง
เมือง เป็นต้น

หอไตรวัดมหาวัน จังหวัดเชียงใหม่
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หลังคาปราสาทหลังก๋าย เป็นหลังคาชั้นช้อน ที่มีการ
ซ้อนชั้นของหลังคาเอนลาด รับส่วนยอดคล้ายยอดเจดีย์ ได้แก่
หอไตรวัดอู่ทรายค้า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

แสดงรูปแบบหลังคาทรงปราสาทหลังก๋าย วัดอู่ทรายค้า จังหวัดเชียงใหม่

หลังคายกเป็นชั้นซ้อนกันขึ้นไป แบ่งได้เป็น ยกเป็นจั่วเล็กๆ ๔ ด้าน ในตอนกลางบนโครงสร้างหลังคา
ปันหยา ระหว่างชั้นหลังคาทั้งสองมองเห็นคอสอง บางครั้งกลางหลังคาจั่วเล็กๆ ทั้ง ๔ รับส่วนยอดคล้ายยอด
เจดีย์ อาทิ หอไตรวัดแม่แก้ดหลวง วัดศิริมังคราราม วัดดอกแดง วัดท่าโป่ง วัดสันโค้ง วัดเมืองวะ วัดทุ่งม่านใต้
วัดหมื่นล้าน วัดหลวง วัดป่าบงหลวง วัดขันแก้ว วัดทุ่งโฮ้งใต้ วัดท่าคราวน้อย วัดสบสาย วัดกาซ้อง วั ดร่องกาศ
ใต้ วัดพระเนตร เป็นต้น และยกเป็นชั้นซ้อนขึ้นไปหลายชั้น ได้แก่ หอไตรวัดศรีบุญโยง วัดพระเจ้าทันใจ วัด
หลังคาเอนลาด
หมื่นล้าน เป็นต้น
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แสดงรูปแบบหลังคายกจั่ว ๔ ด้านใน
ตอนกลางของหลังคาทรงปันหยา
วัดแม่เก็ดหลวง จังหวัดเชียงใหม่ (ซ้าย)
วัดเมืองวะ จังหวัดเชียงใหม่ (ขวา)

แสดงรูปแบบหลังคายกชั้นซ้อนหลายชั้น
วัดศรีบุญโยง จังหวัดล้าปาง

ง. วัสดุมุงหลังคา
วัสดุมุงหลังคาที่พบในอาคารล้านนาโบราณรวมถึงหอไตร มีทั้งวัสดุที่เป็นไม้ ดินเผา ซีเมนต์ หินกาบ
และแผ่นดีบุก เป็นต้น โครงสร้างหลังคาที่ใช้วัสดุเหล่านี้มุงนั้นต้องมีความลาดชันค่อนข้างมาก เพื่อป้องกันน้้า
รั่ว
ที่เป็นไม้ ท้าด้วยไม้สัก ตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทั้งปลายมน ปลายแหลม และตัดตรง เรียก แป้น
เกล็ด เมื่อใช้มุงก็ตอกติดไปกับไม้ระแนง เรียงซ้อนเหลื่อมกัน ๒ ชั้น
วัสดุมุงหลังคาที่เป็นดินเผา ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ปลายด้านหนึ่งตัดตรงหรือแหลม ส่วนอีกด้านหนึ่ง
ท้า ขอตั้งฉากกับ แผ่ น กระเบื้ อง กว้างเท่ากับแผ่ นกระเบื้อง ใช้ส้ าหรับเกี่ยวเข้ากับ ไม้ระแนง บางครั้งที่ตั ว
กระเบื้องจะพบลวดลายรูปสัตว์บ้าง ตัวอักษรบ้าง เกิดจากการขีดเขียนของผู้ปั้นก่อนที่จะเผา
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วัสดุมุงหลังคาที่เป็นซีเมนต์ ลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ตัดปลายตรง นอกจากจะมีขอกระเบื้องแล้ว ตัว
กระเบื้องด้านหนึ่งยังมีร่อง เพื่อใช้ในการซ้อนทับกัน และป้องกันการเคลื่อนของแผ่นกระเบื้อง
วัสดุมุงหลังคาที่พิเศษ ไม่ค่อยพบ คือ หินกาบ และแผ่นดีบุก ที่เป็นหินกาบนั้น พบว่าเคยใช้มุงหลังคา
หอไตรวัดนาเตา จ.น่าน ส่วนที่เป็นแผ่นดีบุก พบว่าเคยใช้มุงหลังคาหอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย วัดป่าเหียง จ.
ล้าพูน เป็นต้น
หินกาบ เป็นหินชั้นหรือหินดินดาน แข็งแต่เปราะ เกิดจากการอัดตัวแน่นของเนื้อหินเรียงตัวเป็นชั้นๆ
มีสีด้า สีน้าตาล และสีเทา มีทั้งหินกาบภูเขาและหินกาบทะเล โดยหินกาบทะเลจะมีความแข็งและผิวเรียบกว่า
ทั้งยังมีเส้นสีเขียวเป็นลายแทรกอยู่
หินกาบที่มงุ หอไตรวัดนาเตานั้น สีด้า-เขียว เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายด้านล่างตัดมน ด้านบนเจาะ
เป็นรู เพื่อยึดกับไม้ระแนง ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องเคลือบสมัยใหม่แล้ว

แป้นเกล็ด

ดินขอ

ซีเมนต์

463

หินกาบเคยเป็นวัสดุมุงหลังคา
หอไตรวัดนาเตา จ.น่าน

จ. องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหอไตรล้านนา
ในพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มขนาดใหญ่ ใ ต้ ห ลั ง คาจั่ ว ตอนกลางนั้ น สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น ส่ ว นหน้ า บั น คื อ
สามเหลี่ยมที่เป็นจั่วยอดสุด ใต้หน้าบันเป็นคอกีด ถัดลงไปเป็นโก่งคิ้ว อาจมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหัม
ยนต์ภาคเหนือหรือโค้งเว้าแบบสาหร่ายรวงผึ้งของภาคกลางก็ได้ สามเหลี่ยมด้านข้างในส่วนของหลังคาปีกนก
เรียกอุดปีกนก มีรายละเอียดดังนี้
หน้าบัน ทางล้านนาเรียก “หน้าแหนบ” ศัพทานุกรมโบราณคดี (๒๕๕๐, หน้า ๕๒๕) ให้ความหมาย
ของหน้าบันว่า เป็น แผงไม้หรือปูนรูปสามเหลี่ยม ท้าหน้าที่ปิดโครงสร้างหลังคาด้านสกัดหน้าและหลังของ
อาคารเนื่องในศาสนาและพระมหากษัตริย์ ส่วนเรือนทั่วไปเรียกว่าหน้าจั่ว หรือหมายถึงส่วนประกอบของ
ปราสาทแบบขอม ตั้งอยู่เหนือทับหลัง มีรูปทรงสามเหลี่ยม
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า หน้าบันหอไตรล้านนามี ๒ ลักษณะใหญ่ ได้แก่
๑. หน้าบันที่แสดงโครงสร้างม้าต่างไหม เป็นแบบล้านนาโบราณ โดยใช้แผ่นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆ ปิดกั้น
ระหว่างเสาโครงสร้างหลังคาที่ตั้งรับขื่อ และซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น
๒. หน้าบันแบบผนังหุ้มกลอง ที่ใช้แผ่นไม้สามเหลี่ยมปิดโครงสร้างด้านในทั้งหมด ประหนึ่งการขึงหนัง
หน้ากลองให้มีความเรียบร้อยเป็นผืนเดียวกัน นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าหน้าบันแบบผนังหุ้มกลองนี้ได้รับ
อิทธิพลจากงานสถาปัตยกรรมภาคกลาง
ส้ า หรั บ หน้ า บั น แบบผนั ง หุ้ ม กลองที่ มี ส่ ว นคอกี ด (ส่ ว นที่ อ ยู่ ด้ า นล่ า งหน้ า บั น มี ลั ก ษณะเป็ น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า) กว้างมากกว่าปกติ โดยส่วนของโก่งคิ้วใต้หน้าบัน ที่เดิมแยกออกจากกัน ได้ถูกรวมกันเป็นผืน
เดียว เชื่อกันว่าหน้าบันลักษณะนี้ได้รับอิทธิพลของศิลปะพม่า
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ทั้งนี้การตกแต่งส่วนโครงสร้างหลังคาที่พบเฉพาะอาคารล้านนา คือ แผงแล มีลักษณะเป็นไม้ที่กรุ
ระหว่างแปรับกลอนหลังคากับคอสองรับปีกนกด้านใน ส่วนต้าแหน่งยื่นพ้นตัวอาคารออกมารับผืนไขราหลังคา
โดยจะติด ตั้ง ขนาดกัน ทั้ง ๒ ข้า งวิ ห าร ในส่ ว นหน้า ของแผงแลจะมี ปากแล เป็น เสารู ป จะงอยปากคล้ า ย
ปากนกแก้ว
ส้าหรับเครื่องยอดที่ประดับหลังคาหอไตร ได้แก่ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และปราสาทเฟื้อง
ช่อฟ้า โบราณเขียน “ฉ้อฟ้า” เป็นองค์ประกอบส้าคัญ และวางอยู่เหนือสุดของสถาปัตยกรรมไทย
รวมทั้งหอไตรด้วย ทั้งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นวิหาร อุโบสถ หรือหอไตร หากแม้นอาคารเหล่านี้ไม่มี
การประดับตกแต่งในส่วนใดเลย มีแต่ช่อฟ้าชูยอดตระหง่านอยู่ ก็ยังเข้ าใจได้ว่าเป็นอาคารในพุทธศาสนา แต่
หากไม่มีช่อฟ้าแม้จะมีส่วนประดับอื่นเต็มไปหมด ก็ไม่อาจเป็นอาคารที่สมบูรณ์ตามคติพุทธศาสนา
ช่อฟ้าโบราณที่พบในล้านนาก็มีหลายรูปแบบ อาทิ ช่อฟ้าเซรามิกในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุล้าปางหลวง
จังหวัดล้าปาง มีอายุในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ลักษณะเป็นช่อฟ้ารูปคล้ายปราสาทครึ่งหลัง มีรูปบุคคลนั่งอยู่
ภายใน ช่อฟ้าที่พบในวัดพระธาตุหริภุญชัยอันหนึ่ง ท้าเป็นรูปเศียรนาคที่มีเทวดาท้าท่าอัญชลี ช่อฟ้าที่วิหารน้้า
แต้ม วัดพระธาตุล้าปางหลวง ของเดิมเป็นดินเผา ลักษณะตั้งขึ้นตรงปลายเรียวแหลม แต่งด้วยลวดลายพันธุ์
พฤกษา ลายหลั กอยู่ ตรงอกไก่ เป็ น ลายดอกไม้ในกรอบสี่ เหลี่ ยมขนมเปียกปูนโค้งไปตามรูปทรงช่อฟ้า มี
ลักษณะเดียวกับช่อฟ้าที่วิหารโคมค้าวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดล้าปาง ซึ่งสร้างใหม่เลียนแบบของเดิมแต่เปลี่ยน
วัส ดุเป็ น ปู น และช่อฟ้าประดับ หอนั่ งของเจ้าพรหมาภิพงษธาดา เจ้าผู้ ครองนครล้ าปางที่ ๗ ก็มีลั กษณะ
คล้ายกัน คือ เป็นช่อชูขึ้นฟ้า
ใบระกา ศัพทานุกรมโบราณคดี (๒๕๕๐, หน้า ๓๓๓) ให้ความหมายว่า แผ่นไม้ที่ประกอบเข้ากับแป
ปิดตามแนวลาดของหัว – ท้าย เครื่องมุงหลังคาเรือนไทย ท้าหน้าที่ป้องกันลมมิให้พัดเครื่องมุงหลังคาหลุดปลิว
ไป ในบางครั้งเรียกปั้นลม
ป้านลมของวิหารหรือโบสถ์มักท้าเป็นรูปล้าตัวนาค เรียกนาคล้ายองหรือตัวล้ายอง เหนือนาคล้ายอง
จะมีครีบนาคที่แต่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนวตั้งตัดปลายให้แหลม เรียงต่อกันไปตลอดแนวกรอบป้านลม ครีบนี้เองที่
เรียกว่าใบระกา ต่อมาจึงเรียกป้านลมรวมกับใบระกาว่า ใบระกา
หางหงส์ ส่วนของป้านลมที่ติดอยู่เป็นกรอบหน้าบัน ตัวหางหงส์ตั้งอยู่ระหว่างแปหัวเสากับหัวไม้เชิง
กลอน ศัพทานุกรมโบราณคดี (๒๕๕๐, หน้า ๕๓๘) ให้ความหมายว่า ส่วนประกอบของป้านลมแบบที่ประดิษฐ์
เป็นรูปนาค โดยหางหงส์อยู่ที่ปลายล่างสุดและมักท้าเป็นรูปหัวนาค นอกจากรูปหัวนาคแล้ว ยังท้า เป็นรูปตัว
เหงา ทางเหนือเรียก “หางวัน”
ปราสาทเฟื้อง วางอยู่กลางสันหลังคา ชาวลาวเรียกช่อฟ้า ชาวล้านนาเรียกช่อฟ้ายองปลี เป็นรูป
จ้าลองปราสาทขนาดเล็ก
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องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ คันทวย ศัพทานุกรมโบราณคดี (๒๕๕๐,
หน้า ๒๓๓) ให้ความหมายว่า ไม้ค้ายันในแนวเฉียงระหว่างเสากับปลายเต้าเพื่อรองรับชายคาปรกติจะมีใช้ใน
อาคารที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์ นิยมท้าเป็นรูปนาค ส้าหรับคันทวยล้านนามีลักษณะต่าง
ออกไป คือ ท้าเป็นแผ่นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมคางหมู สลักลวดลายรูปนาคบ้าง ครุฑบ้าง สัตว์หิมพานต์บ้าง
ผสมดอกไม้ ใบไม้ และลายเครือเถา เรียก “นาคตัน” หรือ “หูช้าง” แบ่งได้เป็น ๓ ส่วนใหญ่ คือ ส่วนบนมักท้า
เป็นลายแถวหน้ากระดานแนวนอน ส่วนกลางมีพื้นที่มากที่สุดใช้ตกแต่งเป็นลวดลายต่าง ๆ ส่วนล่างสุดเป็น
ส่วนที่เล็กและอยู่ปลายมักเป็นรูปสามเหลี่ยม
คันทวยล้านนาที่น่าสนใจ คือ คันทวยรูปตัวลวง คือ มังกรมี ๕ เล็บ มีปีก ประกอบลายพันธ์พฤกษา
พบมากในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ และหายไปเมื่อเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ปรากฏเป็นรูปอื่น เช่น รูปกินรี
ครุฑยึดนาค นาคเกี้ยว เป็นต้น เมื่อเข้าสู่กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๔ คันทวยล้านนาก็นิยมแบบคันทวยภาคกลาง
ที่เป็นนาค ปรากฏในงานล้านนาครั้งแรกที่วิหารโคมค้า วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดล้าปาง

ปราสาทเฟื้อง
ใบระกา
อุดปีกนก

หลังคาจั่ว

หน้าบัน
คอกีด
สาหร่าย

หางหงส์

ชื่อเรี ยกส่วนประกอบทางสถาปั ตยกรรมหอไตรล้ านนา

หลังคาปีกนก

ช่อฟ้า
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๖.๑.๒ งานศิลปกรรม
จากการส้ารวจหอไตรล้านนาทั้ง ๒๒๑ หลัง พบงานศิลปกรรมที่ใช้ในการประดับตกแต่งส่วน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมบ่อยๆ ได้แก่ งานปูนปั้น งานแกะสลักไม้ และงานลงรักปิดทองลายฉลุ โดยงาน
แกะสลักไม้พบในส่วนหน้าบันและประตูหอไตร งานลงรักปิดทองฉลุลายพบเป็นการตกแต่งส่วนผนังห้องเก็บ
ธรรมหรือประตูหน้าต่างหอไตร บางครั้งก็พบร่วมกับงานปิดทองขูดลาย ส่วนงานปูนปั้นพบในส่วนหน้าบัน
เช่นกัน
ก. งานลงรักปิดทอง
งานลงรักปิดทองในสมัยโบราณนั้น เป็นการน้าทองค้ามาตีแผ่เป็นแผ่นบาง แล้วหุ้มวัตถุที่ต้องการให้ดู
เป็นทองทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ทองเป็นจ้านวนมาก จึงเกิดการตีทองให้บางยิ่งขึ้น จนเป็นทองค้าเปลว แล้วปิดทับ
ผิววัสดุที่ต้องการให้เป็นทอง
วัสดุ
วัสดุส้าคัญในกระบวนการลงรักปิดทอง คือ ยางรัก (Lacquer varnish) ซึง่ เป็นวัสดุประสานระหว่าง
ผิววัสดุกับทองค้าเปลวที่ใช้ติด ชาวล้านนาออกเสียง “ยางฮัก”
น้้ายางที่ได้จากการเจาะต้นรักที่นิยมน้ามาใช้ เป็นไม้รักใหญ่ หรือฮักหลวงในชื่อพื้นถิ่นล้านนา ฮักหมู
หรือฮักขี้หมูก็เรียก เป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ ล้าต้นตรง เปลือกบาง ด้านนอกสีเทาแก่ แตกสะเก็ดเป็นแว่น
เล็กๆ เปลือกด้านในสีแดงคล้้า เนื้อเป็นสีเข้ม ความสูง ๑๕ – ๒๐ เมตร สมัยโบราณมีชาวบ้านน้ายางรักป่ามา
ขาย แต่ปัจจุบันเป็นรักที่น้าเข้าจากประเทศพม่า

ต้นรัก และยางรักส้าเร็จรูปที่ขายตาม
ท้องตลาดปัจจุบัน
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ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่ มีการทดลองปลูกต้นรักในบริเวณอุทยานแห่งชาติดงลาน อ้าเภอสัน
ก้าแพง เนื่องในโครงการอนุรักษ์ต้นรักและภูมิปัญญาการเจาะเก็บยางรัก ตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายภูมินพงศ์ บุญบันดาร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นหัวหน้า
โครงการ
รักที่ได้จากการกรีดต้นรักนั้น เรียกว่า “รักดิบ” เมื่อน้ามากรองและผสมกับผงถ่านใบตอง ผงถ่าน
กะลามะพร้าว หรือผงถ่านใบหญ้าคาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เนื้อรักแน่นขึ้น สามารถเข้าไปอุดในร่องที่ใหญ่ได้
ท้าให้พื้นผิวเรียบ เรียก “รักสมุก”
มีรักอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า “รักน้้าเกลี้ยง” ได้มาจากการน้ารักดิบมากรองด้วยผ้าขาวบาง พับซ้อนกัน
๒ ชั้น โดยใช้ส้าลีแผ่นบางๆ วางไว้ตรงกลาง เพื่อดักเศษผงและฝุ่นที่ผสมอยู่ในรักดิบ เพิ่มความเงา วิธีการกรอง
ให้เทรักน้้าดิบทิ้งไว้ในภาชนะกรองกลางแดด ความร้อนจากแสงแดดจะท้าให้ยางรักละลาย ผ่านเครื่องกรอง
วัสดุอีกอย่างหนึ่งในงานลงรักปิดทอง คือ ชาด หรือ หาง (Cinnabar) เป็นผงแร่สีแดงผสม รักจะให้สี
ด้า ส่วนชาดนั้นให้สีแดง

การกรองรักดิบท้ารักเกลีย้ ง
เพื่อใช้เป็นวัสดุในการผลิตเครื่องเขิน

ชาดผง และชาดทีผ่ สมน้้ามันแล้ว

นอกจากยางรักแล้ว วัสดุส้าคัญอีกอย่างหนึ่งส้าหรับงานปิดทอง คือ ทองค้าเปลว โดยปกติในประเทศ
ไทยจะมีมาตรฐานอยู่ที่ ๙๖.๕ เปอร์เซ็นต์ อีก ๓.๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นวัสดุอื่น มีทั้งเงินและทองแดง โดยเมื่อแยก
ตามสีของทองค้าเปลวที่มาขายอยู่ในท้องตลาดแล้ว พบว่า ทองค้าเปลวที่ออกสีแดง จะมีเนื้อทองค้าสูง เนื้อ
ทองนิ่ม เรียกทองกิมซัว ทองสีเหลือง มีส่วนผสมของเงินมากขึ้น ทองสีเขียว มีส่วนผสมของเงินมากขึ้นไปอีก
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ทองที่มีเงินผสมอยู่นั้นจะมีอายุการใช้งานสั้น อยู่ไม่นานสีจะเปลี่ยนเป็นสีด้า หมองคล้้า เพราะเงินที่ผสมท้า
ปฏิกิริยากับอากาศ
ทั้งนี้ทองค้าเปลวที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น มีสีสม่้าเสมอ เวลาปิดทองบนพื้นผิวที่เรียบจะมีสีเสมอกัน
ไม่มีต้าหนิ เรียกว่าทองคัด ส่วนทองที่เหลือจากการคัดแล้ว จะเรียกทองต่อ ซึ่งมีสีไม่สม่้าเสมอกัน
นอกจากนี้ทองค้าเปลวยังมีหลายขนาด ที่พบเห็นอยู่บ่อยเป็นขนาด ๑ x ๑ เซนติเมตร ใส่ในกระดาษ
สาที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่นทองค้าเปลวที่ใช้ปิดพระพุทธรูป ทองชนิดนี้เรียกว่าทองจิ้ม ส่วนทองที่ทีขนาดอื่นๆ
ตามความต้องการใช้ทองค้าเปลว เช่น ขนาด ๓.๗ x ๓.๕ เซนติเมตร ขนาด ๔ x ๔ เซนติเมตร หรือขนาด ๔.๒
x ๔.๒ เซนติเมตร เรียกทองเต็มแผ่น ช่างทองนั้นนิยมทองเต็มแผ่นขนาด ๔ x ๔ เซนติเมตร

แผ่นทองค้าเปลว
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ประเภทงานลงรักปิดทอง แบ่งได้เป็น
งานลงรั ก ปิ ดทองทึ บ เป็ น การปิ ด ทองค้ าเปลวลงบนตั ว งานทั้ ง ชิ้น เช่ น การปิ ดทองพระพุ ทธรู ป
บางครั้งช่างอาจขูดขีดลวดลายลงบนพื้นที่ปิดทองทึบโดยใช้เหล็กแหลมกรีดให้เป็นเส้นลวดลายต่าง ๆ เพิ่มเติม
ด้วย เรียกกรรมวิธีสร้างลายแบบนี้ว่า “ฮายลาย”
งานลงรักปิดทองร่องชาด คือ การปิดทองในส่วนตัวลาย ส่วนที่เป็นร่องระหว่างลายใช้ชาดทา เพื่อใช้
ขับลายทองให้เด่นชัด
งานลงรักปิดทองร่ องกระจก คือ การปิดทองในส่ วนตัว ลาย ส่ว นที่เป็นร่องได้ทาชาดและปิดด้ว ย
กระจกชิ้นเล็ก ๆ
งานลงรักปิดทองลายฉลุ คือ การปิดทองในส่วนตัวลาย โดยตัวลายเกิดจากการฉลุบนกระดาษหรือ
หนังแพะหรือแผ่นพลาสติกใส เมื่อจะท้าลายก็ทารักให้ทั่วพื้นตรงที่จะท้าลวดลาย จากนั้นก็แปะลายฉลุเข้ากับ
พื้น จึงเอาทองค้าเปลวปิดลงตรงช่องที่เจาะ ภาษาถิ่นภาคเหนือเรียกงานลงรักปิดทองลายฉลุนี้ว่า “ลายค้า”
เป็นที่นิยมใช้ตกแต่งส่วนประกอบสถาปัตยกรรมล้านนามาก
กระบวนการทางาน
ในงานลงรักปิดทองของล้านนานั้น งานที่พบบ่อยได้แก่ งานลายค้า และงานขูดลายหรือฮายลาย จะ
ได้อธิบายกระบวนการท้างานของแต่ละขั้นตอนดังนี้
งานลงรักปิดทองลายฉลุ หรือ งานลายค้า เป็นงานที่ต้องอาศัยช่างฉลุลาย และช่างปิดทองค้าเปลว
กระบวนการท้างานเริ่มจากการฉลุลายใช้กระดาษสาเป็นแม่พิมพ์ลายฉลุ โดยร่างลวดลายที่ต้องการ
บนกระดาษแล้ว น้ามาวางทับบนกระดาษสา แล้วฉลุด้วยสิ่วให้เป็นรูปตามแบบที่ร่างไว้ ปัจจุบันใช้แผ่น
พลาสติกแทนกระดาษสา เพราะมีความแข็งแรง และสามารถน้ากลับมาใช้งานได้หลายครั้ง สล่าประสิทธิ์ - อ้า
พร สุวรรณตระกูลใช้ฟิล์มกรองแสงที่ติดรถยนต์แทน
เมื่อจะน้าไปท้าลวดลาย ต้องเตรียมพื้นผิววัสดุที่เราต้องการท้าลวดลายให้เรียบร้อยด้วยการทารักน้้า
เกลี้ยงทับ ๔ – ๔ ชั้น แต่ละชั้นต้องทิ้งให้รักแห้งตัวประมาณ ๕ - ๗ วัน ท้าให้ขั้นตอนการเตรียมพื้นแบบ
โบราณต้องใช้เวลานานมาก ช่างปัจจุบันจึงเปลี่ยนจากยางรักเป็นสีน้ามัน ทาทับซ้้าหลายครั้ง จนพื้นเรียบ
เมื่อจะปิดลาย ต้องเช็ดพื้นก่อน คือ การทารักบางๆ หรือสีน้ามันบางๆ ก่อนจะน้ากระดาษที่ฉลุไว้มา
ทาบลงบนพื้น น้าทองค้าเปลวไล่ติดให้เต็มช่องที่ฉลุไว้ เมื่อลอกเอากระดาษออก ก็จะได้ลายค้าตามที่ต้องการ
อาจใช้น้าส้มป่อยในกรณีที่ลอกกระดาษสาออกไม่หมด ทั้งนี้หากทารักหรือสีน้ามันหนาเกินไป รักหรือสีน้ามัน
จะดูดทองค้าเปลวจมหายไป ท้าให้ไม่มีความแวววาว การเช็ดรักหรือสีน้ามันจึงต้องอาศัยประสบการณ์ วิธีการ
ลงรักปิดทองฉลุลายหรือลายค้านี้ จะได้ภาพที่มีขอบนอกไม่ชัดมากนัก และเป็นงานซ้้ากันหลายๆ ชิ้น
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แผ่นพลาสติกฉลุลายต้นแบบ
กรอบประตูวิหารวัดพระธาตุ
ช่อแฮ จังหวัดแพร่

ขณะก้าลังปิดทองกรอบประตู
วิหารวัดพระธาตุช่อแฮ
จังหวัดแพร่

เมื่อปิดทองแล้ว ลายค้าใน
วิหารวัดพระธาตุจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

งานขูดลาย หรือ ฮายลาย เป็นงานที่ต้องอาศัยช่างปิดทองค้าเปลว และช่างขูด
การขูดลายเป็นการท้าลวดลายด้วยการใช้เหล็กแหลมขูดให้เป็นรูปร่างต่างๆ เส้นรอบนอกของลวดลาย
เกิดจากการขูดผิวทองด้านบนออก จะเกิดเป็นเส้นลวดลายสีเข้มหรือสีแดงของชาดบนพื้นทอง ลวดลายที่
ปรากฏจึงเหมือนกับการเขียนภาพลายเส้นบนพื้นสีทอง วิธีการนี้จะท้าให้ได้ภาพที่มีเส้นรอบนอกคมชัด และมี
เอกลักษณ์มากกว่างานลายค้า การเตรียมพื้นผิวเช่นเดียวกับการเตรียมพื้นลงรักปิดทองลายฉลุ
เทคนิคการขูดลายนี้ เป็นเทคนิคที่ใช้ท้าเครื่องเขินของเชียงใหม่ ด้วยวิธีขูดลาย หรือที่เรียกว่า “ฮาย
ลาย” หรือ “ฮายดอก” ในงานช่างล้านนา บางครั้งก็พบว่ามีการใช้ทั้งสองเทคนิคผสมกัน
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งานปิดทองลายรดน้้า เป็นงานที่ต้องอาศัยช่างปิดทอง และช่างเขียนลาย
เทคนิคการปิดทองรดน้้าเป็นเทคนิคที่ปรากฏบนฝาผนังหอไตรวัดสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และวัด
หลวง จังหวัดแพร่ สมัยก่อนใช้น้ายาหรดาน เขียนลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ และระบายปิดถมพื้น
บริเวณที่ไม้ต้องการให้ทองค้าเปลวติด บนพื้นที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงปิดทองค้าเปลวเต็มพื้นที่ แล้ว

ขั้นตอนการขูดลาย

เสาวิหารวัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้
เทคนิคลายค้าผสมการขูดลาย

ใช้กระดาษสาชุบน้้าลอกเอาทองที่ปิดไว้บนน้้ายาหรดานที่เขียนและถมไว้
หรือแดงบน ตัวลายเป็นสีทอง ทั้งนี้หรดานเป็นแร่สีเหลือง

จึงเกิดเป็นภาพเขียนลายเส้นสีด้า

ทัง้ นี้งานลงรักปิดทองในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจากวัสดุรักที่ใช้รองพื้น เป็นสีน้ามัน แม้คุณภาพจะไม่
เทียบเท่ากับรักแต่เป็นวัสดุที่หาซื้อได้ง่ายในปัจจุบัน มีขั้นตอนการท้าไม่ยุ่งยาก และราคาถูกกว่ารักมาก แม้แต่
งานที่ซ่อมโดยกรมศิลปกร เช่น กรอบประตูวิหารวัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็ใช้สีน้ามัน
แทนรักเช่นกัน ทว่าการใช้รักนั้น ได้ไปปรากฏในงานท้าเครื่องเขินอยู่มากพอสมควร
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ข. งานปูนปั้น
วัสดุ
วัสดุที่ส้าคัญในการท้างาน คือ ปูนปั้น บางครั้งเรียกปูนหมัก ปูนต้า ปูนโขลก ปูนทิ่ม ปูนสด หรือปูน
ปั้นสตายจิน (สะทายจิ๋น) ก็เรียก โดยเจ้าบุญประเสริฐ ณ เชียงใหม่ (อ้างในพัชรี จันทร์ทิพย์, ๒๕๔๕. หน้า ๙)
อธิบายค้าว่า สตาย หมายถึงปูน จินคือปั้น ไม่ได้หมายถึงปูนแบบจีน
การท้าปูนปั้น เป็นการน้าปูนขาวมาหมักไว้เป็นเวลา ๑ เดือน เพื่อให้ความร้อนจากปูนระเหยออกจน
หมด ผสมเข้ากับทราย กาว และเส้นใยประเภทกระดาษฟางเปื่อย โขลกให้เข้ากัน ทั้งนี้ในการท้าปูนปั้นโบราณ
นั้น นอกจากจะใช้กระดาษฟางแล้ว ทางล้านนายังใช้เส้นใยประเภทอื่นด้วย อาทิ เปลือกต้นสา เปลือกต้นข่อย
เปลือกเถาวัลย์ และเปลือกพืชที่มีเส้นหรือเสี้ยนใยเหนียวละเอียด กระดาษร่ม ไพ่ กระดาษว่าว สมุดข่อย เชือก
กล้วย ขนสัตว์ ฟางข้าว เปลือกปอ ผ้าฝ้าย เส้นด้าย เชือกจากพืช เศษผ้าฝ้าย เป็นต้น
บางครั้งใช้น้ามันต้นทั้ง หรือที่คนไทยเรียกน้้ามันตังอิ้ว หรือน้้ามันยาง น้้ามันสน ยางต้นรัก น้้ามันแก้ว
เป็นส่วนผสมแทนกาวก็ได้ (จารุวรรณ ข้าเพชร และคณะ, ๒๕๔๘, หน้า ๕๒)
วัสดุส้าคัญทั้ง ๔ ส่วนในการท้าปูนปั้นโบราณ คือ ปูนขาว ทราย กาว และเส้นใย มีความส้าคัญดังนี้
๑. ปูนขาว มีหน้าที่และประโยชน์ในฐานะเป็นวัสดุหลัก ที่จะรวมวัสดุอื่นให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน ปูนขาวก็
คือตัวแคลเซียม ซึ่งสามารถจะเป็นตัวยึดให้แข็งเป็นก้อนใหญ่ หรือสามารถยึดโยงโครงสร้างและห่อหุ้มพวก
ทรายไฟเบอร์ไว้ได้ และจะท้าให้โครงสร้างแข็งตัวมากยิ่งขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปนานเพราะอณูของแคลเซียมในตัว
ปูนขาวจะจับยึดกันเองอย่างทั่วถึงท้าให้แข็งมาก
๒. ทรายมีหน้าที่และประโยชน์ คือ ท้าให้ได้เนื้อปูนในมวลรวม ซึ่งเม็ดทรายที่แทรกอยู่ในปูนต้านั้นจะ
ท้าให้เกิดความแข็งแรงแน่นตัว อีกทั้งท้าให้เกิดการทรงตัวได้ดี ในขณะที่ปูนยังเปียกเพื่อใช้ปั้น และหลังจากปั้น
เสร็จแข็งตัวแล้ว
๓. เส้นใย ท้าหน้าที่เหนี่ยวรั้งกลุ่มอณูที่อยู่ภายในของก้อนปูนนั้นให้ติดกัน และเป็นตัวประสานมิให้
เกิดการแตกร้าวร่วงได้ เส้นใยจึงมีบทบาทส้าคัญตั้งแต่ปูนยังเปียก ธรรมชาติของเส้นใยส่วนใหญ่จะมีอายุสั้น
สลายตัวได้ง่าย แต่ก็มีสิ่งทดแทน คือ เวลาผ่านพ้นไปนานๆ พวกแคลเซี ยมในปูนจะจับตัวเป็นก้อนเดียวกัน
ต่อไป แม้เส้นใยจะสลายตัวไปก็ยังมีความแข็งแรงคงรูปลักษณะไปได้อีกนานมาก
๔. กาวหรือตัวยึด จะท้าหน้าที่ในการรัดตัวยึดเหนี่ยว แทรกระหว่างอณูของวัสดุ เชื่อมต่อเม็ดปูน เม็ด
ทราย และเส้นใยให้เข้ากัน แต่กาวก็เป็นวัสดุที่ไม่อาจคงสภาพได้นาน เพราะส่วนใหญ่แล้วมักเป็นพวกโปรตีน
(หนังสัตว์) เป็นแป้ง (ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า) และเป็นพวกน้้ามัน (ตังอิ้ว, น้้ามันยาง) พวกน้้าตาล น้้าอ้อย เป็นต้น
ครั้นเมื่อได้รับตัวท้าลาย เช่น แดด ฝน ก็จะสลายไปในไม่ช้า จึงมีอายุน้อย
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ทั้งนี้ สันติ เล็กสุขุม (ศิลปวัฒนธรรม, ฉบับที่ ๒๖๘, ๑ ก.พ. ๒๕๔๕) พบว่าปูนปั้นแบบโบราณนี้นิยม
แพร่หลายในหมู่ช่างล้านนาอย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๓ เป็นต้นมา และจากการศึกษาของอ้าพล สัมมา
วุฒธิ (ศิลปากร, ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๕ กย. – ธค. ๒๕๔๔) พบว่าปูนชนิดนี้ ไม่ทนแดดทนฝน จึงควรใช้ภายใน
อาคารมากกว่า เนื่องจากเป็นสูตรผสมน้้ามันย่อมยึดเกาะกับวัตถุที่แห้งได้ดีกว่าวัตถุที่มีความชื้น ถ้าใช้ภายนอก
อาคารอัตราการยืดหดของวัสดุพื้นผิวจะมีมากกว่า ก่อให้เกิดรอยร้าวบริเวณรอยต่อของปูนปั้นได้ นานวันเมื่อ
ฝนเซาะเข้าไปในรอยต่อ ปูนก็จะกะเทาะหลุดออกมา ข้อจ้ากัดอีกอย่างของปูนสตายจิน คือ เก็บไว้นานไม่ได้
ต้องรีบใช้งานหลังจากต้าเสร็จ ดังนั้นจึงต้องกะปริมาณให้พอดีกับการใช้งานในแต่ละครั้ง
ส่วนผสมของปูนปั้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นจากการศึกษา พบว่าสูตรที่ใช้ในการท้างานปูนปั้นของสล่าหรือช่างล้านนาแต่ละคน มีความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ ความถนัดของเนื้อปูนที่ช่างแต่ละคนชอบ เช่น สล่า ธวัช ธวัชชื่นสนิท
จังหวัดเชียงใหม่ (มงคล กลิ่นบุบผา, ๒๕๓๘) นิยมปูนปั้นส้าเร็จรูป ส่วนทรายต้องน้ามาร่อนเอง เพราะต้องการ
ความละเอียดของเม็ดทราย เมื่อจะใช้ก็น้ามาต้าผสมกับทราย และต้าเพียงที่ใช้เท่านั้น มักปั้นลายสั ตว์ใน
ธรรมชาติ เทวดา เป็นต้น
พ่อหนานพรหมมิน ทร์ หรื อนายเบญจิมิน สุ ตา (พัชรี จันทร์ทิพย์ , ๒๕๔๕) ช่างปั้นปูนจากอ้าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ ปูนขาว : ทราย : น้้ามันละหุ่ง ในอัตราส่วน ๘ : ๑ : ๑ ซึ่งบางที่อาจมีการ
ผสมกาวลาเทกซ์ลงไปด้วย เพื่อให้เนื้อปูนมีความเหนียว หรือทารองพื้นบริเวณที่จะปั้นปูนเพื่อการยึดติดที่ดี
ยิ่งขึ้น โดยน้ามาคลุกเคล้ากันจนเข้ากันประมาณ ๑๕ นาที น้ามาโขลกตนเป็นก้อนได้เวลาประมาณ ๔๕-๖๐
นาที
พ่อครูประดิษฐ์ สวนพุฒ (สมเจตน์ วิมลเกษม สราวุธ รูปิน, ๒๕๕๑) ใช้สูตรจากต้าราครูบาอินผ่อง วัด
พระเกิด อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน คือ ปูนขาว ทราย น้้าอ้อย น้้ายางเปลือกไม้ไก๋หรือไม้เมือก และน้้าหลังควาย
เคี่ยว
สงวน รอดบุญ เชื่อว่าปูนปั้นโบราณมีส่วนผสมของ ปูนขาว ทราย น้้าอ้อย ยางบง และกล้วย และใน
บางครั้งก็ใช้ปุยนุ่นหรือปุยงิ้วผสมลงไปด้วยเพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวกัน
ศรีเลา เกษพรหม ได้ศึกษาและรวบรวมสูตรปูนปั้นล้านนาโบราณจากแหล่งข้อมูล ๓ แหล่งด้วยกัน คือ
จากค้าบอกเล่าของ พ่อหนานค้า สมสุข และพ่อหนานจัน พรชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสองเมือง ต้าบลไชย
สถาน อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และจากบทความของพระครูวิจิตรการโกศล ได้ข้อสรุปดังนี้
สูตรที่ ๑ ปูนขาวหมัก ๔ ส่วน ทรายร่อนละเอียด ๑ ส่วน กระดาษสาแช่น้าให้เปื่อย และน้้าอ้อย
สูตรที่ ๒ ปูนหมัก ๙ ส่วน มันละหุ่งหรือน้้ามันตังอิว้ ๑ ส่วน ผงอิฐบดละเอียด ๕ ส่วน ทรายละเอียด
๐.๕ ส่วน
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สูตรที่ ๓ ปูนหมัก ๔ ส่วน ทรายละเอียด ๔ ส่วน น้้าอ้อย ๑ ส่วน น้้ามันยาง ๑ ส่วน น้้ามันละหุ่ง ๓
ส่วน กล้วยตีบค้าตามสมควร
สูตรที่ ๔ ปูนหมัก ๓ ส่วน ทรายละเอียด ๓ ส่วน น้้าอ้อย ๒ ส่วน น้้าต้มเปลือกไม้ไก๋ ๕ ส่วน น้้าต้ม
หนังคาย ๗ ส่วน น้้าที่ได้จากการแช่ลูกสมอ ๓ ส่วน น้้าต้มผลมะตูม ๓
ส้าหรับสูตรของ เสถียร นะวงศ์รักษ์ ได้แก่ ปูนขาวหมัก ๙ ส่วน ทรายละเอียด ๕ ส่วน น้้ามันตังอิ้ว
(น้้ายางมะมื้อ) ๑ ส่วน โดยเมื่อเทียบกันสูตรของพ่อหนานพรหมมินทร์ หรือนายเบญจิมิน สุตา ที่ใช้ ปูนขาว :
ทราย : น้้ามันละหุ่ง ในอัตราส่วน ๘ : ๑ : ๑ พบว่าสูตรของ เสถียร นะวงศ์รักษ์ ใช้ทรายละเอียดในอัตรา
ส่วนผสมที่มากกว่า ทั้งนี้ก็เพราะต้องการให้มีการยึดเกาะที่แน่นกว่า ส่วนพ่อหนานพรหมมินทร์ เห็นว่าการใส่
ทรายละเอียดทีม่ ากเกินไปจะท้าให้เป็นเม็ด แม้ว่าจะร่อนแล้วก็ตามท้าให้ลวดลายไม่ลื่น
ทั้งนี้ทั้งนั้นมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งเกี่ยวกับส่วนผสมปูนปั้น คือ ไม่ควรใส่น้ามันมากเกินไป เพราะจ้าท้า
ให้ปูนแห้งช้า สิ้นเปลือง
กระบวนการทางานของสล่าเสถีร นะวงศ์รักษ์
เมื่อจะท้าปูนปั้น เสถียร นะวงศ์รักษ์ จะน้าปูนขาวหมักทีร่ ่อนเรียบร้อยแล้ว ไปหมักแช่ในภาชนะ
ประมาณ ๑๕ วัน เพื่อให้คลายความร้อนและลดความเค็มของปูน เมื่อครบก้าหนดให้รินน้้าใสๆ ด้านบนออก
ตักปูนขาวที่หมักแล้วมาผึ่งลมให้หมาด จึงน้าไปใช้ ส่วนทรายละเอียดควรล้างเอาฝุ่นและสิ่งสกปรกออกให้หมด
เสียก่อน และตากแห้ง แล้วผ่านตะแกรงตาถี่
น้าปูนขาวหมักกับทรายละเอียดใส่ลงในครกกระเดื่องหรือครกมอง จากนั้นจึงเติมน้้ามันตังอิ้ว พร้อม
โขลกไปเรื่อยๆ กระทั่งส่วนผสมเข้ากันดี อาจใช้เวลาถึง ๓-๔ ชั่วโมง อุณหภูมิที่เกิดจากการโขลกปูนด้วยครก
จะท้าให้ส่วนผสมของปูนขาว ทราย และน้้ามันตังอิ้วผสานกัน ทั้งนี้ตามความเชื่อล้านนา ครกกระเดื่องหรือ
ครกมองนั้น จะถูกวางไว้ทางทิศเหนือ ส่วนกระเครื่องครกวางไว้ในทิศใต้ ทั้งนี้หากน้้ามันตังอิ้วมากเกินไป จะ
ท้าให้ปูนแฉะ มีความอ่อนนุ่มมากเกินไป การตรวจดูปูนปั้นว่าสามารถใช้งานได้หรือยัง ให้ลองปั้นและบีบดู
หากยังเห็นเป็นรอยแตก ก็แสดงว่ายังใช้งานไม่ได้ ต้องโขลกต่อไป กระทั่งปูนนิ่มเหมือนดินน้้ามัน ปั้นแล้วไม่มี
รอยแตก ปั้นลายแล้วทรงตัวอยู่ได้

การตาปูนแบบโบราณโดยใช้ ครกตา
และการตาปูนแบบใช้ มอเตอร์
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ลักษณะปูนตาพร้ อมใช้ งาน

วิธีปั้นและวิธีเก็บปูนที่เหลือ
ก่อนปั้นให้ละลายปูนด้วยน้้าให้เหลวพอสมควร ทาลงบนพื้นที่จะปั้นดอกหรือลวดลายเพื่อให้ปูนที่ปั้น
ติดแน่น หรือใช้ปูนปั้นละลายด้วยน้้ามันละหุ่งหรือตังอิ้วให้เหลวพอสมควร ทาลงบนพื้นที่จะท้าการติดดอกให้
ทั่ว จากนั้นจึงท้าการปั้นลวดลาย
การปั้นปูนนั้น ต้องใช้ทักษะความช้านาญเฉพาะตัวอย่างมาก เริ่มจากการปั้นในส่วนโครงร่างก่อน
เพราะจะต้องมีความถูกต้องของสัดส่วนตามที่ก้าหนดไว้ หลังจากปั้นส่วนโครงร่างเสร็จแล้วก็จะรอให้ปูนแข็งตัว
แล้วจึงจะท้าการปั้นส่วนผิว และรายละเอียดต่อไป โดยใช้วิธีการกรีดเนื้อปูนด้วยมือขณะที่ปูนยังไม่แห้ง เมื่อจะ
กรีดเส้น ช่างล้านนามักใช้ไม้ไผ่เหลาปลายแหลมหรือปลายตัดมน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ท้าขึ้นเอง
ทั้งนี้ปูนที่เหลือจากการปั้นให้ห่อเก็บไว้ในภาชนะมิดชิดอย่าให้ถูกอากาศได้ เพราะจะท้าให้ปูนแข็งตัว
ก่อนที่จะปิดฝาให้เอาผ้าชุบน้้ามันละหุ่งหรือตังอิ้วให้เปียกชุ่ม คลุมปูนในภาชนะอีกชั้นหนึ่งก็ได้ แล้วจึงปิดฝาให้
แน่น เก็บไว้ในร่ม อย่าให้ถูกแดดหรือความร้อนเมื่อจะน้ามาใช้ใหม่ ให้น้าปูนไปโขลกซ้้า และเพิ่มน้้ามันตังอิ้วลง
ไปอีกเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความเหนียว
เมื่อจะปิดทองบนงานปูนปั้นก็ต้องทารักให้ทั่วเสียก่อน
แล้วใช้แผ่นทองค้าเปลวปิดจนเต็มพื้นที่
จากนั้นจึงวางทองค้าเปลวไปตามซอกมุมที่ไม่สามารถปิดทองได้ แล้วใช้พู่กันหรือแปรงขนาดเล็กกระทุ้งแผ่น
ทองให้ลงไปตามพื้นที่ที่ต้องการ แล้วใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นทองออกให้หมด
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แสดงขันตอนการปั
้
น้ ปูนโดยช่างล้ านนา เป็ นหางนาคซุ้มประดับโขงประตูที่วดั กู่คา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดยสรุปแล้ว ปูนหมักปูนต้าแบบประเพณีโบราณล้านนาที่ยังคงสืบมาถึงปัจจุบัน มีวัสดุที่ใช้หลักคือ
ปูนขาว (แคลเซียมคาร์บอเนต) ที่ได้จากหินปูนเผาสุกและบดร่อนจนได้ปูนผง หมักไว้ราวหนึ่งปี และทราย
แม่น้า ทั้งนี้มักใช้ปูนขาวมากกว่าทราย ส่วนผสมอื่นๆ ที่ต่างกันไป เช่น น้้ามันตังอื้ว น้้ามันพืช หรือเส้นใยจาก
พืช รายละเอียดของส่วนผสมที่ต่างกันเหล่านี้ เป็นเทคนิควิธีการท้าให้เนื้อปูนเหนียว เหมาะสมกับความถนัด
ของช่างแต่ละคน
ส้าหรับช่างในปัจจุบัน มีการใช้ ปูนซีเมนต์ผสมกับเคมีที่ใช้แทนปูนขาว และทราย เป็นส่วนผสมแทน
ปูนปั้นแบบโบราณ เรียกปูนปั้นซีเมนต์ และใช้ กาววิทยาศาสตร์ (Epoxy) แทนรักในการประสาน เช่น สล่าสม
เพชร และกลุ่มสล่าวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย (วันชัย พุทธวารินทร์ , ๒๕๔๕) ใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับเคมีที่ใช้
แทนปูนขาว และทราย เป็นส่วนผสมหลักในการสร้างงานปูนปั้น (ซีเมนต์) ในการประดับลวดลายปูนปั้นนผนัง
อาคาร สล่าสมเพชร และกลุ่มสล่าวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ใช้กาววิทยาศาสตร์ (Epoxy) แทนรัก แต่อย่างไร
ก็ตาม ปูนซีเมนต์มีความหนาแน่นสูง มีความพรุนน้อย แข็งตัวในเวลาอันรวดเร็ว จึงไม่เหมาะกับงานตกแต่งที่
ต้องใช้ความประณีต และใช้เวลานาน
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ค. ช่างแกะสลักไม้

การสลัก เกิดจากการใช้เครื่องมือที่เป็นโลหะแข็ง คม ในการแกะหรือจ้าหลักลงในวัตถุอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง เช่น หิ น ไม้ หนัง โลหะ งา กระดาษ กระดูก เขาสัตว์ หรือสลักของสด เช่น พืช ผัก ผลไม้ ส้าหรับ
ถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ความงาม และความสามารถของช่างฝีมือให้ปรากฏ (จุลทัศน์ พยาฆรานนท์,
๒๕๕๔, หน้า ๒๑)
การแกะสลักภาพลายเส้น เป็นการเซาะร่องตามลวดลายของเส้นให้มีความหนักเบาเท่ากันตลอดทั้ง
แผ่น การแกะสลักภาพนูนต่้า เป็นการแกะสลักภาพให้นูนขึ้นสูงจากพื้นแผ่นของไม้เพียงเล็กน้อยไม่แบนราบ
เหมือนภาพลายเส้น และการแกะสลักภาพนูนสูง เป็นการแกะสลักภาพให้ลอยสูงขึ้นมาเกือบสมบูรณ์เต็มตัว
ความละเอียดของภาพมีมากกว่าภาพนูนต่้า ทั้งหมดเป็นเทคนิคที่ใช้แกะสลักไม้เป็นเครื่องประดับศาสนสถาน
ทั้งวิหาร โบสถ์ หอไตรหรืออื่น ๆ เช่น หน้าบัน คันทวย สาหร่าย หรือแป้นน้้าย้อย เป็นต้น
ตัว อย่ างช่างสลั กไม้ ที่ยั งคงท้างานและยึดเป็นอาชีพอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ช่างสลักที่ห มู่บ้านถวาย
อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตงานไม้แกะสลักประเภทเครื่องประดับตกแต่งศาสนสถานและบ้านเรือน
ทั่วไป อาทิ นายบุญส่ง รังทะษี สลักครุฑ นายสมบัติ บุตรเทพ สลักสิงห์ นายจรัส สุสามปัน สลักพระพุทธรูป
หรือนายอุทิศ อินทร์วิน สลักลวดลายประดับสถาปัตยกรรม เป็นต้น ดูรายละเอียดงานสลักของช่างแต่ละคนได้
ในหนังสือ หางดงถิ่นหัตถกรรม (ศุภฤกษ์ กุลสุ (บรรณาธิการ), ๒๕๕๔, หน้า ๖๕ – ๘๓) หรือช่างสลักไม้ที่บ้าน
ร้องต้นขาม อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่ง ที่แกะสลักไม้ส่งไปขายยังบ้านถวาย
วัสดุ
วัสดุส้าคัญในการแกะสลัก คือ ไม้ สัก (Teak) เพราะเนื้อ
ไม้มีความสวยงาม เป็นสีเหลืองทองถึงสีน้าตาลแก่ มีลายเป็นเส้นสี
น้้าตาลแก่แทรก เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลาง เลื่อยใสกบ
ตบแต่งง่าย และมีความทนทานต่อแมลงจ้าพวกปลวกและมอด
เนื่ อ งจากในเนื้ อ ไม้ สั ก มี ส ารเคมี พิ เ ศษอยู่ ช นิ ด หนึ่ ง ชื่ อ Ocresyl methyl ether และมีความทนทานตามธรรมชาติ
ต้ น สั ก นั้ น เป็ น ต้ น ไม้ ผ ลั ด ใบ ขนาดใหญ่ มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Tectona grandis อยู่ ใ น
วงค์ Verbenaceae มีถิ่นก้าเนิดอยู่ในตอนใต้ของประเทศอินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย และหมู่เกาะอินเดีย
ตะวันออก ในประเทศไทยพบขึ้น เป็นกลุ่มในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลางและ
ตะวันตก คือ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ส้าพูน เชียงราย ส้าปาง แพร่ น่าน ตาก ก้าแพงเพชร
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัยเพชรบูรณ์ และพิจิตรและมีบ้างเล็กน้อยในจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี และ
กาญจนบุรี

478

ล้าต้นสักเป็นเปลา มักมีพูพอน ตอนโคนต้นเรือนยอดกลม สูงเกินกว่า ๒๐ เมตร เปลือก หนา๐.๓๐ –
๑.๗๐ เมตร สีเทาหรือสีน้าตาลอ่อนแกมเทา แตกเป็นร่องตื้น ๆ ไปตามทางยาวและหลุดออกเป็นแผ่นบาง ๆ
เล็ก ๆ ใบ ใหญ่ รูปใบรีมน หรือรูปไข่กลับ แตกจากกิ่งเป็นคู่ ๆ ท้องใบสากหลังใบสีเขียว แกมเทา เป็นขน ดอก
เล็กสีขาวนวล ออกเป็นช่อใหญ่ ๆ ตามปลายกิ่งเริ่มออกดอกเดือน มิถุนายน ส่วนผลค่อนข้างกลม เปลือกแข็งมี
ขนสั้นๆ นุ่มๆ สีน้าตาลหุ้มอยู่ ภายในมีเมล็ด

ไม้ สกั

ทั้งนี้ทั้งนี้ ปัจจุบันไม้สักมีราคาสูงและมีปริมาณลดน้อยลงมากแล้ว ท้าให้ชาวบ้านนิยมน้าไม้ฉ้าฉาหรือ
ไม้จามจุรีมาใช้แทนไม้สัก เนื่องจากมีราคาถูก สามารถหาได้ง่ายกว่าไม้สัก เนื้อไม้ จามจุรีนั้น จะมีแก่นสีด้าคล้้า
สวยงาม เมื่อขัดตกแต่งจะขึ้นเงาแวววาว สวยงาม ทว่าเนื่องจากความชื้นในไม้จามจุรี นั้นมีมาก จึงท้าให้เกิด
ปัญหาไม้แตกในระหว่างการแกะสลัก วิธีแก้ไข คือ การอบไม้โดยค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิจนกระทั่งไม่มีความชื้น
หรือใกล้เคียงกับบรรยากาศทั่วไป และเมื่อถูกแสงแดดนานเข้าจะท้าให้ไม้งอ
จามจุรี (Rain tree) เป็นพืชตระกูลถั่ว (Family Leguminosae) อนุวงศ์สะตอ (Sub-Family
Mimosaceae) มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Samanea saman Jacq Merr. ส่วนชื่อที่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย
ได้แก่ ก้ามกราม จามจุรีแดง ก้ามปู ก้ามกุ้ง สารสา ส้าลา ตุ๊ดตู่ ลัง
เป็นไม้ผลัดใบ ทีโ่ ตเร็ว เรือนยอดแผ่กว้างคล้ายรูปร่มเรือนยอดสูงประมาณ ๒๐ – ๓๐ เมตร เปลือกสี
ด้า แตกและร่อน มีความแข็งแรงเท่าเทียมไม้สมพง แต่มีลักษณะพิเศษ คือ มีก้าลังดัดงอ (bending
strenght) สูงมาก ทั้งความชื้นในเนื้อไม้ก็สูง นิยมใช้เป็นต้นไม้เลี้ยงครั่ง
ต่อเมื่อไม้จามจุรีหรือฉ้าฉามีจ้านวนน้อยและราคาแพงมากขึ้น
จึงมีการหันมาใช้กระดาษอัดหรือที่
เรียกว่าฮาร์ดบอร์ดแทน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน้าไม้มาบดเป็นเยื่อ แล้วท้าการอัดด้วยแรงดันสูง อาจใช้
กาวเป็นตัวประสานหรือไม่ใช้ก็ได้
นอกจากงานแกะสลักโดยทั่วไปแล้ว การใช้กระดาษอัดแทนไม้จริง
ชั่วคราว เช่น งานประดับปราสาทศพพระสงฆ์ ที่ต้องเผาไปพร้อมกับศพ

ท้าในกรณีที่เป็นงานประดับ
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กระบวนการทางานแกะสลักไม้ของสล่าแกะสลักไม้บ้านร้องต้นขาม
การแกะสลักไม้ในหมู่บ้านร้องต้นข้าม มีกระบวนการท้างาน ๖ ขั้นตอนใหญ่ๆ แต่ละขั้นตอนมีคนใน
หมู่บ้านรับงานไปท้า กระบวนการผลิตไม่ได้ท้าเสร็จในคนเพียงคนเดียว ได้แก่
๑. การชื้อไม้และติดกระดาษลายบนไม้ โดยโรงงานขนาดเล็ก
๒. การฉลุช่องไฟลวดลายที่ไม่ต้องการออก โดยช่างฉลุ
๓. การแกะสลัก โดยช่างแกะสลัก
๔. การตกแต่ง ด้วยการขัดกระดาษทราย โดยโรงงานขนาดเล็ก
๕. ท้าสี โดยช่างสีในร้านจ้าหน่ายสินค้า
๖. จ้าหน่ายหน้าร้าน
โรงงานขนาดเล็กในหมู่บ้านที่รับท้าไม้แกะสลัก มี ๑ โรงงาน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๑ ต้าบลส้าราญ
ราษฎร์ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีนายศรีธน และนางวัฒนา อุปันโน
เป็นเจ้าของ ทางโรงงานจะเป็นผู้หาซื้อไม้ และก้าหนดลวดลายตามความต้องการลูกค้า
เมือ่ ได้ไม้ตามขนาดที่ต้องการแล้ว จึงน้ามาไสให้เรียบ และติดกระดาษลายที่จะแกะสลักด้วยกาวลา
เท็กซ์ เสร็จแล้วจึงกระจายงานไปให้ช่างฉลุไม้ในหมู่บ้าน ทว่าเมื่องานมีปริมาณมาก นางวัฒนา อุปันโน ก็ได้ท้า
การฉลุไม้เองด้วย ทั้งนี้งานส้าคัญอีกอย่างหนึ่งของโรงงาน คือ การออกแบบลวดลาย
ช่างฉลุไม้ในหมู่บ้าน ได้แก่ นายวัชรินทร์ บัวค้า อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลข ๓๙ หมู่ ๑ ต้าบลส้าราญ
ราษฎร์ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ท้าการฉลุไม้ด้วยเครื่องฉลุไฟฟ้าโดยมีใบเลื่อย ก่อนหน้านั้น ใน
พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๘ ได้ใช้เครื่องฉลุแบบเท้าเหยียบ ปัจจุบันนอกจากฉลุลายแล้วยังฉลุตัวอักษรด้วย
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ไม้ฉ้าฉาที่ใช้แกะในปัจจุบัน
นางวัฒนา อุปันโน
เจ้าของโรงงานขนาดเล็กในหมู่บ้าน

ขั้นตอนการฉลุไม้ด้วยเครื่องฉลุ
โดยนายวัชรินทร์ บัวค้า

ขั้นตอนนี้ เป็นการตัดทอนเนื้อไม้ส่วนที่ไม่ต้องการออก ให้ไม้นั้นมีลักษณะรูปร่างที่ใกล้เคียงกับแบบ
เพื่อให้เกิดรูปทรงตามต้องการ มีความชัดเจนตามล้าดับเพื่อจะน้าไปแกะสลักลวดลายในขั้นต่อไป
สมัยโบราณใช้การตอกสิ่วเดินเส้นไปตามเส้นรอบนอกของตัวลายก่อนขุดพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ตัวลายออก ขุด
ชั้นแรกขุดตื้น ๆ ก่อน ถ้าพื้นยังไม่ลึกพอก็ตอกซ้้าอีกแล้วจึงขุดต่อไปเพื่อให้ได้ช่องไฟที่โปร่ง ถ้าต้องการน้า
ลวดลายแกะสลักนั้นไปประดับในที่สูงก็ต้องขุดพื้นให้ลึกพอประมาณ เพราะมองไกล ๆ จะได้เห็นการแกะ
ยกขึ้น เรียกการขุดพื้น
เมื่อฉลุแล้ว จึงส่งไปยังช่างแกะสลัก โดยงานของช่างแกะสลักจะเป็นการแกะลวดลาย และการปาดแร
ลาย การแกะยกชั้น เป็นการจัดตัวลายที่ซ้อนชั้นกันเพื่อให้เห็นตัวลายชัดเจน ส่วนการปาดแต่งแรลาย คือการ
ปาดเนื้อไม้ออกให้เกิดความสูงต่้าไม่เสมอกัน เพื่อท้าให้เกิดแสงเงาในตัวลายและมองเห็นให้ชัดเจนตามรูปแบบ
ที่ต้องการ
ข้อสังเกต ในการปาดแรตัวลาย ช่างจ้าเป็นต้องดูทางของเนื้อไม้หรือเสี้ยนไม้ เมื่อเวลาใช้สิ่วก็ต้องปาด
ไปตามทางของเนื้อไม้ คือไม่ย้อนเสี้ยนไม้หรือสวนทางเดินของเนื้อไม้ เพราะจะท้าให้ไม้นั้นหลุดและบิ่นได้ง่าย
ผ่านจากการแกะสลักแล้ว ทางโรงงานจึงน้ามาขัดผิวหน้าไม้ให้เรียบอีกครั้งหนึ่ง ใส่กรอบ จากนั้นจึงส่งไปที่ร้าน
ขายส่งไม้แกะสลักในอ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และอ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ทางร้านจะเป็นผู้ท้าสีเอง
โดยใช้แลกเกอร์ แชลแลก ทินเนอร์ หรือสีทาไม้ ทั้งนี้งานแกะสลักไม้ส่วนใหญ่เป็นการแกะสลักป้าย และแผงไม้
ประดับ
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เมื่อจะปิดทองค้าเปลว ก็ต้องขัดเสี้ยนไม้หมดแล้วจึงทายางรักรองพื้น ทาทับหลาย ๆ ครั้ง แต่ละครั้ง
ต้องรอให้รักที่ทาแห้งเสียก่อน ทาจนวัสดุอิ่มตัว คือ ไม่หลงเหลือเสี้ยนไม้และมีความเป็นมันเงาแล้ว จึงทารักน้้า
เกลี้ยงเพื่อปิดทอง รอให้รักแห้งหมาดๆ สัมผัสแล้วไม่ติดมือ แต่ยังมีความเหนียวที่พอจะปิดทองได้ จึงท้าการ
ปิดทองต่อไป

สล่าเพ็ญศรี จันทร์พลอย ใช้สิ่วปลายโค้งขุดพื้น

สล่ายุพา ค้าราพิศ ใช้สิ่วหางปลาตอกเดินเส้นและขุดพื้น
ตัวอย่างงานไม้แกะสลักที่หมู่บ้านร้องต้นขาม

ทั้งนี้สามารถสรุปวิธีการแกะสลักเป็นขั้นตอนใหญ่ๆ ได้ ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การแกะขอบ เพื่อยกตัวลายให้เห็นชัด เป็นการแกะไปเส้นรอบนอกลวดลายให้ลึกลงไป
๒. การแกะตัดขอบลาย คือการตัดส่วนที่เป็นขอบลวดลายให้คมและลึกลงไปเท่าที่ต้องการ
๓. การแกะพื้น คือ การขุดพื้นรอบนอกลวดลายให้ลึกลงไป เป็นการแกะเนื้อไม้รอบลวดลายออก
ปรากฏเป็นลายนูนขึ้นมา แต่ยังไม่มีรายละเอียดภายในลวดลาย
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๔. การตกแต่ง การท้าให้ตัวลายมีความนูนแตกต่างกัน โดยใช้สิ่วแกะส่วนบนเฉียงเข้าด้านในของลาย
และแกะไปในแนวยาว ไม่ย้อนเนื้อไม้
๖.๒ เครื่องมือช่าง
๖.๒.๑ งานสถาปัตยกรรม
เครื่องมือช่างที่พบทั่วไป ได้แก่ ขวาน เลื่อย ค้อน มีด กบไสไม้ ลูกดิ่ง และระดับน้้า เป็นต้น
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ส่วนประกอบของกบไสไม้

ขื่อกบ

มือจับ

ท้ายกบ

ลิ่ม

เหล็กประกับใบคม
สกูร

ใบคม

ตัวกบ

๖.๒.๒ งานศิลปกรรม
ก. งานปูนปั้นล้านนา
เครื่องมือที่ใช้ในการปั้นปูนแบบโบราณนั้น ช่างมักท้ากันขึ้นเอง แบ่งได้เป็น
๑. ไม้ไผ่เหลาให้บางและปลายแหลมด้านหนึ่ง นิยมใช้ไผ่เฮียะ (Schizostachyum virgatum) ซึ่งเป็น
ไผ่พื้นเมืองที่มีผิวบาง ชาวบ้านนิยมน้ามาจักสาน หรือใช้ไม้ไผ่ชนิดอื่น และไม้อย่างอื่นก็ได้
๒. เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายเกรียงปูนในปัจจุบัน แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ช่างตีขึ้นเองจากเหล็กกลม
ตีให้แบนแบบรูปใบโพธิ์

เครื่ องมือช่างปูนปั น้

ไม้ ไผ่เหลา

เกรี ยงขนาดเล็ก
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ไผ่เฮียะ

ข.งานแกะสลักไม้
เครื่องมือที่ใช้ในการแกะสลักไม้ที่ส้าคัญ คือ สิ่ว เป็นเครื่องมือที่มีส่วนปลายเป็นเหล็กคมและด้ามท้า
ด้วยไม้ คมส่วนใหญ่เป็นแนวโค้งเพื่อให้แซะเนื้อไม้ออกได้ง่าย ไม่ท้าให้เนื้อไม้แตก แบ่งเป็นสิ่วปากเสี้ยวหรือสิ่ว
ปากรูปตัววี สิ่วหน้าตรง และสิ่วหน้าโค้ง นอกจากสิ่วแล้ว ในการท้างานแกะสลักยังต้องมีเครื่องมือต่อไปนี้
ก. ค้อนไม้ เป็นค้อนที่มีลักษณะคล้ายตะลุมพุกเล็กๆ ท้าจากไม้เนื้อแข็งเช่น ไม้แดง ไม้ชิงชัน มีน้าหนัก
เบา และไม่กินแรงเวลาใช้งานและช่วยรักษาด้ามสิ่วให้ใช้งานได้นานอีกด้วย
ข. มีด เป็นมีดเล็กๆ ปลายแหลม ใช้แกะลายเล็กๆ หรือแกะร่อง
ค. เลื่อย ใช้ในการเลื่อยไม้ส่วนที่ไม่ต้องการออกไป เพื่อขึ้นรูปหรือขึ้นโครงของงาน
ง. บุ้งหรือตะไบ ใช้ถูตกแต่งชิ้นงานในขั้นตอนหลังจากแกะสลักแล้ว
จ. กระดาษทราย ใช้ขัดตกแต่งชิ้นงานหลังจากแกะสลักแล้ว
ฉ. กบไสไม้ ใช้ไสไม้ให้เรียบก่อนลงมือแกะหรือตกแต่ง
อื่นๆภายหลัง
ช. สว่าน ใช้เจาะรูไม้เพื่อแกะหรือฉลุไม้
ซ. แท่นยึดหรือปากากาจับไม้ ใช้ยึดจับไม้
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สิ่วแบบต่างๆ ที่ใช้ส้าหรับการแกะสลักไม้ ของสล่าเพ็ญศรี จันทร์พลอย

สิ่วปากเสีย้ วหรือสิ่วปากรูปตัววี

สิ่วหน้าโค้ง

สิ่วหน้าตรง

ค. งานลงรักปิดทอง
มีอุปกรณ์ที่ส้าคัญ คือ พู่กัน ซึ่งควรเลือกใช้พู่กันอย่างดี แบ่งได้ ๒ ประเภท คือ พู่กันส้าหรับทารัก
ทาสี และพู่กันส้าหรับกระทุ้งแผ่นทองค้าเปลวให้ลงไปตามลวดลาย และใช้ปัดเศษทองค้าเปลวส่วนเกินออก
และใช้แปรงในกรณีการกระทุ้งแผ่นทองในพื้นที่ที่กว้างและลึกกว่า
เฉพาะในงานปิดทองขูดลายนั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นเหล็กแหลม ลักษณะคล้ายแท่งดินสอ มีความยาว
และขนาดพอดีมือจับ

เครื่ องมือสาหรับใช้ ในการขูดลาย
ของช่างเสถียร นะวงษ์ รัตน์

ส่วนเครื่องมือในการปิดทองลายฉลุนั้น ใช้สิ่วเป็นเครื่องมือในการตอกลวดลายลงบนกระดาษสา หรือ
แผ่นพลาสติก หรือฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ลักษณะสิ่วเป็นเช่นเดียวกับสิ่วในการแกะสลักไม้ ส่วนในการปิด
ทองนั้นใช้มือลูบเกลี่ยให้ทองเสมอกัน จึงเป็นความช้านาญเฉพาะตัว ที่เกิดจากประสบการณ์ในการท้างาน
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๖.๓ ข้อมูลของช่างล้านนา
ผู้วิจัยจะศึกษาการท้างานของช่างช่างปูนปั้น ได้แก่ ช่างเสถียร นะวงศ์รักษ์ ช่างแกะสลักไม้ ได้ช่าง
ยุพา ค้าราพิศ และช่างในชุมชนบ้านร้องต้นขาม อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และช่างปิดทองได้นาง
อัมพร และนายประสิทธิ์ สุวรรณตระกูล มีรายละเอียดดังนี้
สล่า เสถียร นะวงศ์รักษ์ (เสถียร ณ วงศ์รักษ์)

เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยก้าเนิด ต้นตระกูลมีเชื้อสายเจ้าปกครองเมืองแสนหวี อพยพเข้ามาอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่รุ่นปู่ทวด เมื่อสมัยที่พม่ามีอ้านาจปกครองเหนือรัฐแสนหวี มาอาศัยอยู่บริเวณวัดเกตการาม
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักฐานที่ปรากฏในใบรายชื่อผู้บริจาคเงินในการบูรณะวิหารวัดเกตการาม
ซึ่งเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
เมื่ออพยพจากแสนหวีมีด้วยกัน ๓ พี่น้อง ได้แก่ ขุนหลวงอภิรักษ์เกษตรเกต พญาจ่าบ้านเกต และเจ้า
แสนสิริชัย (นายแก้ว สิริชัย) ซึ่งเป็นปู่ทวดของนายเสถียร นะวงศ์รักษ์ ต่อมาเจ้าแสนได้แต่งงานกับนางอุสา มี
ลูกสองคน คือ นายเผือก กับนายบุญทา ต่อมานายบุญทาได้แต่งงานกับนางบัวเงา มีลูก ๙ คน คนที่ ๓ คือ
นายเสถียร นะวงศ์รักษ์
นายเสถียร นะวงศ์รักษ์ เกิดวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ทีบ่ ้านเกตการาม ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
๕๗/๑๔ รัตนโกสินทร์ซอย ๑ ต้าบลวัดเกต อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีธิดา ๑ คน ได้แก่ นางสาวจันทร์ทิ
มา นะวงศ์รักษ์
นายบุญทา – นางบัวเงา ณ วงศ์รักษ์ มีฐานะยากจน จึงไม่สามารถส่งบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนได้ครบ
ทุกคน นายเสถียร นะวงศ์รักษ์ ได้เข้าเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนบ้านครูบัวเขียว เซ็นท์นันท์ จากนั้นได้ไปศึกษา
ที่โรงเรียนวัดเกตการาม จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่โรงเรียนธรรม
ราช จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จึงต่อที่โรงเรียนวิสุทธิศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ แล้ว
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จึงกลับมาเรียนต่อที่โรงเรียนบูรณวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖) และออกท้างานช่างทั้งในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
การสืบทอดงานช่างล้านนาของนายเสถียร นะวงศ์รักษ์ เป็นไปนอกระบบการศึกษาของรัฐ เริ่มตั้งแต่
ในวัยประถมที่ได้ไปช่วยท้างานที่วัดฟ้าฮ่าม ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางเดินจากบ้านในย่านวัดเกตการามไปโรงเรียน
ธรรมราช เขาได้มีโอกาสเรียนงานศิลปะกับครูน้อยหล้า จ่าประคั่ง และเจ้าบุญประเสริฐ ณ เชียงใหม่ ที่มา
บูรณะวัดฟ้าฮ่ามในช่วงเวลานั้น ได้เรียนงานศิลปะล้านนาหลายหลายประเภท ทั้งงานตัดกระดาษ แกะสลักไม้
เครื่องเขิน ลงรักปิดทอง งานปูนปั้นสด เป็นต้น โดยเขาเริ่มเข้าท้างานช่างตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ด้วยการรับจ้าง
แกะสลักไม้และเขียนลายเสื้อผ้า เพื่อน้ารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน
อย่างไรก็ตามเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้ว ก็ได้เข้าท้างานในโรงงานใบยาสูบไทยจ้ากัด อ้าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในต้าแหน่งพนักงานพัสดุ เป็นเวลา ๑ ปี ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ชักน้าให้ไปท้างานสาย
ช่างล้านนา
ด้วยเพราะมีความสามารถในการออกแบบลวดลาย จึงมีคนชักชวนให้ไปท้างานกับหม่อมเจ้าไกรสิงห์
วุฒิชัย ช่างออกแบบฉลองพระองค์และเครื่องประดับประจ้าพระราชส้านัก ทีก่ รุงเทพมหานคร เขาท้างาน
ออกแบบลวดลายเครื่องประดับอยู่ ๕ ปี เป็นที่พึงพอใจของหม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย อย่างมาก ต่อมาเมื่อท่าน
ประชวร จึงได้กลับเชียงใหม่
เมื่อกลับมาอยู่เชียงใหม่ ได้ท้างานเป็นช่างปั้น ที่โรงงานเชียงใหม่ศิลาดล เป็นเวลา ๑ ปี กับ ๖ เดือน
และได้ลาออกมาท้างานเป็นช่างซ่อมโบราณวัตถุ พร้อมแสดงร่ายร้าดาบที่ร้านรัตนา ในศูนย์วัฒนธรรม
เชียงใหม่ เป็นเวลา ๑๓ ปี จึงออกมาท้างานอิสระ เป็นช่างซ่อมโบราณวัตถุ พร้อมออกแบบบ้านโบราณ
ออกแบบลวดลายเครื่องประดับ บูรณะวัดโบราณ และเป็นนักแสดงศิลปะล้านนาตามงามแสดงต่างๆ
ต่อมาได้รับการชักชวนจากอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ เข้าท้างานเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ คณะวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นวิทยากรฝึกอบรมช่างพื้นถิ่นน่าน ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปกรรมดั้งเดิม
ในพุทธศาสนสถานจังหวัดน่าน ขององค์การยูเนสโก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วิทยาลัยในวัง และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการเป็นครูช่างที่น่านนั้น เสถียร ณ วงศ์รักษ์เป็นก้าลังส้าคัญในการก่อเกิดกลุ่มพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่
ท้างานเชิงช่าง เรียก กลุ่มพระช่าง ปัจจุบันมีสมาชิกหลายท่าน แต่ละท่านถนัดในงานที่ต่างกัน ได้แก่
๑. พระธนพล ธรรมพโล วัดแสงดาว ถนัดงานปูนปั้น ออกแบบลวดลายพื้นเมืองน่านโบราณ
๒. พระใบฎีกาสลาวุธ สุขวัฒโน วัดสวนหอม ถนัดงานแกะสลักไม้ การตีกลองปูจา (บูชา)
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๓. พระปลัดพิษณุ ญาณเมธี วัดเจดีย์ ถนัดงานเขียนลาย
๔. พระอธิการอุดร ชินวังโส วัดศรีพันต้น ถนัดงานจารธรรม และปริวรรตคัมภีร์โบราณ
๕. พระอธิการพนัส ทิพเมธี วัดน้้าลัด ถนัดงานตัดกระดาษ ฉลุลาย
๖. พระอธิการอนุรักษ์ วัดก็อดสวรรค์ ถนัดงานประเพณี พิธีกรรมโบราณ
๗. พระใบฎีกาขวัญชัย สิริวัฒโน วัดกู่ค้า ถนัดงานประเพณี พิธีกรรมโบราณ
๘. พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุวรรณกิติ วัดพญาวัด ถนัดงานประดับตกแต่งสถานที่ พิธีกรรมโบราณ
๙. นายมิตรนิยม เจดีย์วง ช่างผู้ช่วย
๑๐. นายไตรรัตน์ ประทิ เลขากลุ่ม
ปัจจุบัน เสถียร นะวงศ์รักษ์ นอกจากเป็นอาจารย์พิเศษแล้ว ยังท้างานศิลปะล้านนาทุกชนิด และรับ
เป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ผลงานที่โดดเด่น
๑. ออกแบบและบูรณะวิหาร กุฏิเจ้าอาวาส วัดป่าเป้า อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดไทใหญ่
และ บูรณะวิหารวัดเหล่าเป้า อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบศิลปะล้านนา และศาลา ๙ ห้อง วัด
พระธาตุดอยม่อนจิ่ง อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบศิลปะไทใหญ่ บูรณะหอไตรปิฎก วัดเกตกา
ราม จังหวัดเชียงใหม่
๒. ออกแบบสร้อยพระศอและตุ้มพระกรรณ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๓. ออกแบบเครื่องทรงพระหยกเชียงราย “พระพุทธรัตนกร นุวติวัสสานุสรณ์มงคล” วัดพระแก้ว
จังหวัดเชียงราย
๔. ในส่วนงานตัดกระดาษ ได้ออกแบบและสร้างจองปิ๊กต่านบรรจุศพพระครูสิงหวิชัย ศิริวิชัยโย วัด
ฟ้าฮ่าม จองเม็งใส่ศพนายบุญทา ณ วงศ์รักษ์ เป็นต้น
รางวัลที่ได้รับ
๑. ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญารุ่นที่ ๗ ด้านศิลปกรรม (วิจิตร
ศิลป์) พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มอบรางวัลเพชรราชภัฎ-เพชรล้านนา สาขาศิลปกรรม ด้านวิจิตร
ศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓
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สล่า ยุพา คาราพิศ

เป็นชาวเชียงใหม่ อยู่บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ ๑ ต้าบลส้าราญราษฎร์ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เกิดวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ขาพิการมาแต่ก้าเนิด จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสันต้นม่วง
เหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ พ่อแม่ (เสียชีวิตแล้ว) มีอาชีพท้านา เลี้ยงผึ้ง
ปัจจุบัน อายุ ๕๘ ปี
เมื่อออกจากโรงเรียนจึงไปฝึกแกะสลักไม้พร้อมกับญาติรุ่นราวคราวเดียวกัน ที่บ้านลุงใส ใจมา (บิดา
ของนายพรชัย ใจมา ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และครูภูมิปัญญารุ่นที่ ๗
ด้านจิตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔) ซึ่งอยู่ติดกับวัดสันต้นม่วงเหนือ โดยขณะนั้นที่บ้านลุงใส ใจมา เป็นแหล่งผลิตงาน
ไม้แกะสลัก งานเครื่องเขินเขียนลายทอง ที่ส่งไปขายในตัวเมืองเชียงใหม่
ยุพา ค้าราพิศ หัดแกะไม้อยู่ประมาณ ๑ – ๒ อาทิตย์ โดยเริ่มจากการหัดใช้สิ่วเซาะช่องไฟของตัวลาย
และเซาะร่องด้วยสิ่วขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าการตอกสิ่วเดินเส้น เมื่อคล่องแล้วจึงให้เริ่มแกะลาย มีรายได้เป็น
รายวันได้วันละ ๑.๕๐ บาท แกะไม้ที่บ้านลุงใส ใจมา อยู่ประมาณครึ่งปี จึงรับงานมาแกะที่บ้านเมื่ออายุ ๑๓ ปี
ด้วยเพราะมีขาพิการมาแต่ก้าเนิด ยุพา ค้าราพิศจึงยึดเอางานแกะสลักไม้เพียงอย่างเดียว มากระทั่ง
ปัจจุบัน งานที่แกะในปัจจุบันส่วนมากเป็นป้ายร้านค้า แผงไม้แกะสลักโชว์ มีหน้าบันวัดบ้างเป็นบางครั้ง
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สล่า เพ็ญศรี จันทร์พลอย

เป็นชาวเชียงใหม่โดยก้าเนิด อยู่บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ ๑ ต้าบลส้าราญราษฎร์ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ เกิดวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ จบชั้นประถมศึกษาที่ ๖ ที่โรงเรียนวัดสันต้นม่วงเหนือ ใน พ.ศ.
๒๕๑๑ พ่อแม่มีอาชีพท้านา ปัจจุบัน อายุ ๕๘ ปี
เมื่อออกจากโรงเรียนมาฝึกแกะสลักกับลุงฉลวย ค้าดวงดาว ในบริเวณใกล้บ้าน โดยที่บ้านลุงฉลวยนั้น
เป็นแหล่งแกะไม้ส่งขายในต้าบลบ่อสร้าง อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มฝึกจากการตอกช่องไฟและเซาะร่องเดินเส้นเช่นกัน ใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน ได้เงินเดือนๆ ละ ๗
บาท เมื่อเป็นงานแล้วจึงรับงานมาแกะที่บ้าน ได้เงินเดือนๆ ละ ๔๐ – ๕๐ บาท ส่วนใหญ่ที่แกะเป็นชุดรับแขก
และม่านบังตา ภายหลังเมื่องานแกะสลักไม้ในเชียงใหม่ซบเซา จึงได้เดินทางไปรับจ้างแกะสลักไม้ในต่างจังหวัด
เช่น นครศรีธรรมราช ตาก สุโขทัย สมุทรสาคร และอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นงานแกะบานประตูหน้าต่าง
ผลงานที่ส้าคัญ คือ การแกะหน้าบันวิหารวัดนางสาว จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อสามีที่เดินทางไปรับจ้างแกะสลักไม้ด้วยกันเสียชีวิต จึงกลับมาอยู่บ้านกับลูกสาว รับจ้างแกะสลัก
ไม้ จ้าพวกป้ายร้านค้า และแผงโชว์
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สล่า สายพิน คาใสใย

เป็นชาวเชียงใหม่โดยก้าเนิด อยู่บ้านเลขที่ ๓๓ หมู่ ๑ ต้าบลส้าราญราษฎร์ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ เกิดวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔ จบชั้นประถม ๔ ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่โรงเรียนวัดสันต้นม่วงเหนือ
พ่อแม่มีอาชีพท้านา ปัจจุบัน อายุ ๖๓ ปี
เมื่อจบแล้วจึงไปฝึกแกะสลักไม้ที่บ้านพ่อน้อยนวล ค้าใสใย ซึ่งเป็นญาติกัน ที่บ้านพ่อน้อยนวล เป็น
แหล่งแกะสลักไม้ประเภทโคมไฟ ตระกล้า หีบ ด้ามจับมีดและดาบ ส่งขายในตัวเมืองเชียงใหม่ ขณะฝึก
แกะสลัก ได้เงินวันละ ๕๐ สตางค์ เมื่อแกะได้แล้ว จึงได้เงินวันละ ๑๕ บาท
ตั้งแต่เริ่มท้างานแกะสลักไม้มากระทั่งปัจจุบัน สล่าสายพิน ค้าใสใย ได้ท้างานแกะสลักในพื้นที่เพียง
อย่างเดียว
ประวัติช่างแกะสลักในหมู่บ้านที่ยังคงท้างานสืบมากระทั่งทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑
ปัจจุบันช่างเหล่านี้มีอายุราว ๕๕ – ๖๕ ปี และเริ่มฝึกฝนการแกะสลักไม้ภายหลังที่จบชั้นประถม ๔ โดยเข้าไป
ฝึกท้างานกับช่างในหมู่บ้าน ใช้เวลาฝึกประมาณ ๒ – ๓ เดือน จึงเริ่มรับจ้างแกะไม้ และยึดอาชีพแกะสลักไม้
กระทั่งปัจจุบัน
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สล่า ประสิทธิ์ - อาพร สุวรรณตระกูล

นางอ้าพร สุวรรณตระกูลเป็นคนเชียงใหม่โดยก้าเนิด เกิด พ.ศ. ๒๔๙๑ ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี เมื่อจบ
โรงเรียนชั้นประถม ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ อายุ ๑๖ ปี จึงออกมารับจ้างท้าเครื่องเขินในหมู่บ้านทุ่งโฮเต็ล โดยไป
ฝึกที่บ้านช่างสมวงศ์ พโลประการ เริ่มจากการขัดพื้น จากนั้นจึงลงรัก และเขียนลาย ช่วงเวลาที่ฝึกได้เงินวันละ
๓ บาท เมื่อช้านาญแล้วได้เงินวันละ ๖ บาท ต่อมาจึงได้ไปท้างานในบริษัทโฮยาม่า ซึ่งท้าเครื่องเขินส่งญี่ปุ่น
ตั้งอยู่บริเวณประตูเชียงใหม่ ท้างานเป็นเวลา ๕ – ๖ ปี จึงแต่งงานกับนายประสิทธิ์ ซึ่งเป็นช่างเขียนโปสเตอร์
หนัง ก่อนออกมารับท้างานที่บ้าน และส่งขายยังร้านนารายณ์พรรณ
ราวปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้ออกมาท้างานลงรักปิดทอง เขียนลายรดน้้า ตามวัดต่างๆ ในเชียงใหม่ อาทิ
วัดป่าดาราภิรมย์ (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕) วัดพระธาตุสุนันทา อ้าเภอแม่แตง (พ.ศ. ๒๕๕๖) วัดลวงเหนือ
(พ.ศ. ๒๕๕๗) เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อจะท้าลวดลายรดน้้าจะใช้สีโปสเตอร์แทนน้้ายาหรดาน เพราะเป็นสีที่ไม่ติดกับ
พื้นที่เตรียมไว้ด้วยการทาสีน้ามันหลายๆ ชั้น
ปัจจุบันทั้งคู่มีบุตรสาว ๑ คน ได้แก่ นางภาณุรัตน์ วงศ์หงษ์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ ถนนทุ่งโฮเตล ซอย ๒
ต้าบลวัดเกต อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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ลายรดน ้าที่ประตูวิหารหลวง วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ฝี มือสล่าประสิทธิ์ - อ้าพร สุวรรณตระกูล

๖.๔ ผู้เก็บข้อมูลหอไตร
รายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
นายศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี
นายสถาพร จันทร์เทศ
นางสาวเมธินี ผมขาว
นายลักษมณ์ บุญเรือง
พระน้อย นรุตตโม
พระครูวิบูลยสรภัญ
พระธนพล ธรรมพโล
พระธรรมสรณ์
พระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณสิริ
ตารางรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล

จัดเก็บ
ข้อมูลหอไตร
ข้อมูลช่าง
ข้อมูลหอไตร จ. เชียงใหม่
ข้อมูลหอไตร จ. เชียงใหม่
ข้อมูลหอไตร จ.ล้าพูน
ข้อมูลหอไตร จ.ล้าปาง
ข้อมูลหอไตร จ. แพร่
ข้อมูลหอไตร จ. น่าน
ข้อมูลหอไตร จ. พะเยา
ข้อมูลหอไตร จ. เชียงราย

วันเวลาการจัดเก็บ
ธ.ค. ๒๕๕๖ – มี.ค. ๒๕๕๗
ม.ค. – มี.ค. ๒๕๕๘
ธ.ค. ๒๕๕๖ – มี.ค. ๒๕๕๗
ธ.ค. ๒๕๕๖ – มี.ค. ๒๕๕๗
ม.ค. ๒๕๕๗
ธ.ค. ๒๕๕๖ – ม.ค. ๒๕๕๗
มี.ค. ๒๕๕๗
มี.ค. ๒๕๕๗
ธ.ค. ๒๕๕๖
ก.พ. ๒๕๕๗
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สรุปองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยหอไตรล้านนา
เรื่อง
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
อานิสงส์สร้างหอไตร เทียบเท่ากับการสร้างสมบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ (ฉบับวัดพระหลวง จังหวัดแพร่)
การใช้ประโยชน์
การสร้างหอไตรมีจุดประสงค์เพื่อการเคารพบูชาเช่นเดียวกับเจดีย์ มากกว่าการใช้งาน
อย่างห้องสมุดตามความเข้าใจในปัจจุบัน
รูปแบบ
หอไตรกลางน้้า หอไตรบนพื้นดิน และหอไตรที่สร้างอยู่บนดาดฟ้าอาคารหลังอื่น
เอกลักษณ์ทาง
๑. หลังคามีโครงสร้างจั่วเป็นหลัก
สถาปัตยกรรม
๒. ผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
๓. มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
๔. ไม่มีบันไดทางขึ้นถาวร
๕. ห้องเก็บธรรมมีขนาดเล็ก
๖. แตกหลังคาเป็นส่วนๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเบา
๗. เปิดเผยโครงสร้างอาคาร
เอกลักษณ์ทาง
ห้องเก็บธรรม
ศิลปกรรม
๑. ตกแต่งลวดลายบนผนังห้องเก็บธรรมด้านนอก
๒. มีทั้งที่เป็นจิตกรรมสีฝุ่น เรื่อง ชาดก และลายค้ารูปราชวัตร และเทวดา
หน้าบัน
๑. ลวดลายหน้าบันที่พบมากที่สุด ๓ อันดับ ได้แก่ ลายดอกสับปะรด ลายเทวดา และ
ลายดอกบัว
๒. หน้าบันในจังหวัดเชียงใหม่กับล้าพูน นิยมลายดอกสับปะรดกับดอกพุดตานมากที่สุด
ส่วนในจังหวัดแพร่และน่านนิยมหน้าบันลายเทวดาพนมมือ
บานประตู
๑. นิยมมากที่สุด คือ ลายเทวดา รองลงมาเป็นลายดอกไม้ แบ่งเป็น ลายดอกพุดตาน
ลายดอกสับปะรด และลายประจ้ายาม
๒. ลายบานประตูที่น่าสนใจ คือ ลายประแจจีนของวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ ลายสานขัด
ของวัดบ้านก้อง และลายขีดของวัดบ้านหลุก จังหวัดล้าพูน
คันทวย ที่น่าสนใจ คือ ลานสัตว์หิมพานต์
ชนชาติกับงาน
ไทยวน
สถาปัตยกรรม
๑. หลังคาทรงคฤห์หรือทรงโรง
๒. ผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม ๓. ผังอาคารย่อเก็จ มี
ระเบียงรอบห้องเก็บธรรมด้านหน้าหรือด้านหลังหรือทั้งสองด้าน
ชาวไทใหญ่และชาวพม่า
๑. ผังอาคารเป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส หรือจัตุรมุข
๒. หลังคาเอนลาด หรือยกจั่ว ๔ ด้าน ในตอนกลางของหลังคาปันหยาที่รับด้านล่าง กลาง
หลังคาประดับยอดเจดีย์
ชาวไทยอง
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๑. หอไตรไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูง มีทั้งที่ตั้งอยู่กลางน้้าและบนพื้นดิน
ชาวไทลื้อ
๑. หอไตรครึ่งไม้ครึ่งปูน
๒. ผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
๓. หลังคาทรงโรง มองเห็นส่วนคอสองของอาคารชัดเจน
ชนชาติกับการงาน ไทยวน
ศิลปกรรม
๑. ลวดลายเมฆไหลที่เป็นลายเก่าแก่ของล้านนา ที่รับอิทธิพลศิลปะจีน
๒. มีการผสมสานระหว่างศิลปะพม่า และศิลปะรัตนโกสินทร์
ชาวไทใหญ่
๑. นิยมเครือดอกสับปะรด โดยเครือมีลักษณะกลมมน บิดพลิ้ว ส่วนใบไม้เหมือนใบไม้
จริง มีกายซ้อนหลายชั้น
๒. นิยมแกะรูปเทวดา
๓. สัตว์หิมพานต์ สอดร้อยไปกับเครือเถา
๔. ทาสีเหลือง แดง
ชาวไทยอง
๑. ลวดลายไม้แกะสลัก มักแกะให้มีปริมาตรใหญ่ ดูเทอะทะ
๒. นิยมแกะลวดลายหนุมาน นิยมทาสีเหลือง แดง
๓. มีอิทธิพลศิลปะพม่าอยู่มาก
ชาวไทลื้อ
๑. มักแกะลวดลายเป็นชิ้นๆ แล้วน้ามาเรียงต่อกัน โดยมีระยะห่างระหว่างตัวลายแต่ละ
ตัวมาก
๒. มีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทร์อยู่มาก
งานปูนปั้น
๑. ปูนหมัก มีวัสดุที่ใช้หลักคือ ปูนขาว (แคลเซียมคาร์บอเนต) ที่ได้จากหินปูนเผาสุกและ
บดร่อนจนได้ปูนผง หมักไว้ราวหนึ่งปี และทรายแม่น้า
๒. ใช้ปูนขาวมากกว่าทรายในการผสมท้าปูนหมัก
๓. ส่วนผสมอื่นๆ ที่ต่างกันไป เช่น น้้ามันตังอื้ว น้้ามันพืช หรือเส้นใยจากพืช
๔. สูตรปูนปั้นของครูบาเถิ้ม วัดแสนฝาง ได้แก่ ปูนขาวหมัก ๙ ส่วน ทรายละเอียด ๕
ส่วน น้้ามันตังอิ้ว (น้้ายางมะมื้อ) ๑ ส่วน
งานแกะสลักไม้
๑. มีการเปลี่ยนวัสดุจากไม้สัก เป็นกระดาษอัด
๒. นิยมลายมังกร
๓. ลักษณะลวดลายมีปริมาณใหญ่ แกะหยาบ เป็นลายเครือง่ายๆ
งานลงรักปิดทอง
๑. มีการเปลี่ยนจากการใช้รัก เป็นสีน้ามัน และเปลี่ยนวัสดุจากกระดาษสาในการแกะลาย
เป็นแผ่นฟิล์มติดรถยนต์
๒. เทคนิคการปิดทองต้องทาสีน้ามันรองพื้นก่อนปิดทองให้บางที่สุด หากหนาจะท้าให้
ทองจม ต้องปิดทับลงไปอีกครั้งหนึ่ง
ตารางองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยหอไตรล้านนา
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บทที่ ๗
กระบวนการจัดการหอไตรล้านนา
๗.๑ การจัดการองค์ความรู้
ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึง องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาหอไตรในครั้งนี้พอสังเขปเป็นเริ่มแรก และจะได้
อธิบายถึงการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับหอไตรทีผ่ ่านมาในอดีต และในอนาคตต่อไป
ก. องค์ความรู้เกี่ยวกับหอไตร
๑. องค์ความรู้ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องได้
เรื่อง
รูปแบบ
เอกลักษณ์ทาง
สถาปัตยกรรม

เอกลักษณ์ทาง
ศิลปกรรม

ชนชาติกับงาน
สถาปัตยกรรม

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
หอไตรกลางน้้า หอไตรบนพื้นดิน และหอไตรที่สร้างอยู่บนดาดฟ้าอาคารหลังอื่น
๑. หลังคามีโครงสร้างจั่วเป็นหลัก
๒. ผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
๓. มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก
๔. ไม่มีบันไดทางขึ้นถาวร
๕. ห้องเก็บธรรมมีขนาดเล็ก
๖. แตกหลังคาเป็นส่วนๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกเบา
๗. เปิดเผยโครงสร้างอาคาร
ห้องเก็บธรรม
๑. ตกแต่งลวดลายบนผนังห้องเก็บธรรมด้านนอก
๒. มีทั้งที่เป็นจิตกรรมสีฝุ่น เรื่อง ชาดก และลายค้ารูปราชวัตร และเทวดา
หน้าบัน
๑. ลวดลายหน้าบันที่พบมากที่สุด ๓ อันดับ ได้แก่ ลายดอกสับปะรด ลายเทวดา และ
ลายดอกบัว
๒. หน้าบันในจังหวัดเชียงใหม่กับล้าพูน นิยมลายดอกสับปะรดกับดอกพุดตานมากที่สุด
ส่วนในจังหวัดแพร่และน่านนิยมหน้าบันลายเทวดาพนมมือ
บานประตู
๑. นิยมมากที่สุด คือ ลายเทวดา รองลงมาเป็นลายดอกไม้ แบ่งเป็น ลายดอกพุดตาน
ลายดอกสับปะรด และลายประจ้ายาม
๒. ลายบานประตูที่น่าสนใจ คือ ลายประแจจีนของวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ ลายสานขัด
ของวัดบ้านก้อง และลายขีดของวัดบ้านหลุก จังหวัดล้าพูน
คันทวย ที่น่าสนใจ คือ ลานสัตว์หิมพานต์
ไทยวน
๑. หลังคาทรงคฤห์หรือทรงโรง
๒. ผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม ๓. ผังอาคารย่อเก็จ มี
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ชนชาติกับการงาน
ศิลปกรรม

งานปูนปั้น

งานแกะสลักไม้
งานลงรักปิดทอง

ระเบียงรอบห้องเก็บธรรมด้านหน้าหรือด้านหลังหรือทั้งสองด้าน
ชาวไทใหญ่และชาวพม่า
๑. ผังอาคารเป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส หรือจัตุรมุข
๒. หลังคาเอนลาด หรือยกจั่ว ๔ ด้าน ในตอนกลางของหลังคาปันหยาที่รับด้านล่าง กลาง
หลังคาประดับยอดเจดีย์
ชาวไทยอง
๑. หอไตรไม้ชั้นเดียว ยกพื้นสูง มีทั้งที่ตั้งอยู่กลางน้้าและบนพื้นดิน
ชาวไทลื้อ
๑. หอไตรครึ่งไม้ครึ่งปูน
๒. ผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
๓. หลังคาทรงโรง มองเห็นส่วนคอสองของอาคารชัดเจน
ไทยวน
๑. ลวดลายเมฆไหลที่เป็นลายเก่าแก่ของล้านนา ที่รับอิทธิพลศิลปะจีน
๒. มีการผสมสานระหว่างศิลปะพม่า และศิลปะรัตนโกสินทร์
ชาวไทใหญ่
๑. นิยมเครือดอกสับปะรด โดยเครือมีลักษณะกลมมน บิดพลิ้ว ส่วนใบไม้เหมือนใบไม้
จริง มีกายซ้อนหลายชั้น
๒. นิยมแกะรูปเทวดา
๓. สัตว์หิมพานต์ สอดร้อยไปกับเครือเถา
๔. ทาสีเหลือง แดง
ชาวไทยอง
๑. ลวดลายไม้แกะสลัก มักแกะให้มีปริมาตรใหญ่ ดูเทอะทะ
๒. นิยมแกะลวดลายหนุมาน นิยมทาสีเหลือง แดง
๓. มีอิทธิพลศิลปะพม่าอยู่มาก
ชาวไทลื้อ
๑. มักแกะลวดลายเป็นชิ้นๆ แล้วน้ามาเรียงต่อกัน โดยมีระยะห่างระหว่างตัวลายแต่ละ
ตัวมาก
๒. มีอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทร์อยู่มาก
๑. ปูนหมัก มีวัสดุที่ใช้หลักคือ ปูนขาว (แคลเซียมคาร์บอเนต) ที่ได้จากหินปูนเผาสุกและ
บดร่อนจนได้ปูนผง หมักไว้ราวหนึ่งปี และทรายแม่น้า
๒. ใช้ปูนขาวมากกว่าทรายในการผสมท้าปูนหมัก
๓. ส่วนผสมอื่นๆ ที่ต่างกันไป เช่น น้้ามันตังอื้ว น้้ามันพืช หรือเส้นใยจากพืช
๔. สูตรปูนปั้นของครูบาเถิ้ม วัดแสนฝาง ได้แก่ ปูนขาวหมัก ๙ ส่วน ทรายละเอียด ๕
ส่วน น้้ามันตังอิ้ว (น้้ายางมะมื้อ) ๑ ส่วน
๑. มีการเปลี่ยนวัสดุจากไม้สัก เป็นกระดาษอัด
๒. นิยมลายมังกร
๓. ลักษณะลวดลายมีปริมาณใหญ่ แกะหยาบ เป็นลายเครือง่ายๆ
๑. มีการเปลี่ยนจากการใช้รัก เป็นสีน้ามัน และเปลี่ยนวัสดุจากกระดาษสาในการแกะลาย
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เป็นแผ่นฟิล์มติดรถยนต์
๒. เทคนิคการปิดทองต้องทาสีน้ามันรองพื้นก่อนปิดทองให้บางที่สุด หากหนาจะท้าให้
ทองจม ต้องปิดทับลงไปอีกครั้งหนึ่ง
ตารางแสดงองค์ความรู้ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องได้
๒. องค์ความรู้ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้
เรื่อง
ความส้าคัญของ
หอไตร
จุดประสงค์การสร้าง
หอไตร
การใช้ประโยชน์

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
๑.หอไตรเป็นธรรมเจดีย์
๒.หอไตรเป็นที่สถิตของไตรสรณคมน์
๑. เป็นตัวแทนของพระธรรม คือตัวแทนของพระพุทธศาสนา
๒. เป็นที่ประดิษฐานพระธรรมโดยเฉพาะ
การสร้างหอไตรมีจุดประสงค์เพื่อการเคารพบูชาเช่นเดียวกับเจดีย์ มากกว่าการใช้งาน
อย่างห้องสมุดตามความเข้าใจในปัจจุบัน
คติความเชื่อที่
๑. การเวนทาน
เกี่ยวข้องกับหอไตร ๒. หอไตรกลางน้้ากับระบบภูมิจักรวาลของฮินดู
๓. หอไตรกลางน้้ากับพุทธปรัชญา
อานิสงส์สร้างหอไตร เทียบเท่ากับการสร้างสมบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ (ฉบับวัดพระหลวง จังหวัดแพร่)
ประเพณีที่เกี่ยวกับ ๑. ประเพณีพิธีตากธรรม เป็นการน้าคัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้ในหอไตร ออกมาผึ่งลมหรือตา
หอไตร
กลม นิยมท้ากันในช่วงเดือน ๙ เหนือ หรือเดือนมิถุนายน กรกฎาคม ก่อนเข้าเข้าพรรษา
๒. ประเพณีการเทศน์มหาชาติหรือพิธีตั้งธรรมหลวง เป็นประเพณีการฟังเทศน์ใหญ่ของ
ชุมชน จัดขึ้นในราวเดือนยี่เหนือหรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี หลังออกพรรษา
ตารางแสดงองค์ความรู้ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้

ข. การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับหอไตร
องค์ความรู้ที่ได้จากการท้าวิจัยมีหลายส่วนด้วยกัน ทว่าส่วนที่ช่วยกระตุ้นให้มีการอนุรักษ์มากที่สุด
เป็นส่วนที่เกี่ยวกับคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจโดยตรง
๑. องค์ความรู้เกี่ยวกับอานิสงส์การสร้างหอไตร สามารถน้าไปใช้เป็นแนวคิดจัดกิจกรรมเพื่อสร้ างแรง
กระตุ้นให้มีการซ่อมและสร้างหอไตรได้
องค์ความรู้เรื่องอานิสงส์นี้ เป็นองค์ความรู้เก่าแก่ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นหลังทั้งที่แต่ง
ในสยามประเทศและต่างประเทศ เป็นแบบแผนให้นักปราชญ์ชาวล้านนาใช้อธิบายผลแห่งการประกอบบุญ
กุศล เช่น อานิสงส์การรักษาศีล ผู้รักษาศีลไว้ได้จะได้รับบุญกุศลคือความสุข ตายไปก็ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหม มีสุข
ยิ่งกว่าสวรรค์ แม้จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีปัญญา เป็นต้น
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คัมภีร์อานิสงส์ ที่พบในล้านนาในปัจจุบันมีจ้านวนมาก ล้วนมีเนื้อหาไปในทางเดียวกันที่สนับสนุน
หลักการส้าคัญของพระพุทธศาสนา คือ การท้าดีได้ดี นอกจากจุดประสงค์ของการคัมภีร์อานิสงส์ล้านนาจะ
อธิบายผลแห่งบุญกุศลในเรื่องต่างๆ แล้ว ยังมีจุดหมายเพื่อชักชวนผู้คนในสังคมให้มีส่วนร่วมในการทะนุบ้ารุง
รักษาพระพุทธศาสนา เพื่อความรุ่งเรืองด้ารงตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม เพื่อสนับสนุนประเพณีความเชื่อพื้นถิ่ น
อันมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงมีผลต่อโลกทัศน์ ค่านิยม วิถีชีวิต ขนบประเพณี ของ
ชาวล้านนาอยู่มาก ทั้งในเรื่องการสร้างบุญกุศล ตลอดจนถึงการสร้างพุทธศิลปะถวายในพุทธศาสนา ไม่ว่าจะ
เป็นงานสถาปัตยกรรม หรืองานศิลปกรรม
เมื่อพูดถึงอานิสงส์การสร้างหอไตรในห้วงเวลาที่ผ่านมา พบว่าไม่มีการระบุโดยตรง แต่เทียบเคียงกับ
อานิสงส์การเขียนธรรม เช่น “...ทายกผู้ใดได้เขียนตัวอักษรในพระไตรปิฎกด้วยตนหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นเขียนก็ดี
เมื่อตายไปแล้วย่อมจะไม่ไปเกิดในที่ร้าย ย่อมไปเกิดในตระกูลอันอุดมบริบูรณ์ด้วยข้าวของทรั พย์สมบัติเครื่อง
บริโภคต่าง ๆ จะได้อยู่เฉพาะแต่กับสัปปุรุษ ไม่ได้อยู่กับคนไม่ดีแม้แต่ครั้งเดียว เป็นบุคคลอันอุดม เป็นสัปปุรุษ
ย่อมไม่เป็นผู้อัปลักษณ์ มีลักษณะของสัปปุรุษทุกชาติ เป็นผู้ไม่กล่าวค้าหยาบช้า มีวาจาไพเราะ รูปโฉมวรรณะ
งดงาม เป็นผู้ได้ลาภสักการะอันประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย...”(อานิสงส์ไตรปิฎก ฉบับวัดเมืองลัง ต้าบลช้างเผือก
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)
หรือเทียบกับอานิสงส์การสร้างหีบใส่พระธรรม เพราะเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกเช่นกัน
หรือเทียบเคียงกับอานิสงส์การสร้างวิหาร เพราะเป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน เช่น
“...เป็นผู้รักษาอายุ ให้ความสุขก้าจัดเสียซึ่งทุกข์ทั้งหลายแห่งสงฆ์ กุศลที่ได้จากการสร้างวิหารถวายเป็นทาน
นั้น มีผลท้าให้ได้พบสุขทั้งในโลกนี้และโลกภายหน้า สุดท้ายคือพระนิพพาน...” (อานิสงส์การสร้างวิหาร ฉบับ
วัดนัน ทาราม จั งหวัดเชีย งใหม่) หรื อได้ป ราสาทที่ประดับด้วยรัตนชาติ ๗ ประการ (ฉบับวัดทุงยู จังหวัด
เชียงใหม่)
สาเหตุที่ไม่มีการกล่าวถึงอานิสงส์การสร้างหอไตรโดยตรงนั้น ก็เพราะนักวิชาการในปัจจุบันยังคงค้น
ไม่พบนั่นเอง
ส้าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้ พบ “คัมภีร์ใบลานอานิสงส์การสร้างหอไตร” ที่วัดสูงเม่น จังหวัดน่าน ๑
ฉบับ จากการลงพื้นที่ภาคสนาม
ซึ่งผู้วิจัยได้ขอร้องให้ นายจ้านงค์ แม่นย้า ประธานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ต้าบลพระ
หลวง อ้าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผู้ร่วมส้ารวจเป็นผู้ปริวรรตให้ นายจ้านง แม่นย้า ได้มอบหมายให้นายแน่น รส
ปิตุพงศ์ ชาวบ้านพระหลวงช่วยปริวรรตให้อีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางอักษรโบราณล้านนา และเมื่อ
ผู้วิจัยได้กลับมาเชียงใหม่จึงให้สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปริวรรตควบคู่กันไปด้วย
โดยคัมภีร์ใบลานอานิสงส์การสร้างหอธรรมที่พบ เป็นใบลานขนาด ๘ พับ ๑๖ หน้า จารด้วยอักษร
ธรรมพื้นเมือง จารขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ผู้เขียนคือ ค้าอ้ายภิกษุ จากการสืบค้นของนาย
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จ้านงค์ แม่นย้า พบว่าภิกษุค้าอ้ายเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกพระครูปัญญาภิชัย เจ้าอาวาสวัดพระหลวง ในช่วง
พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๕๓๔ ท่านเกิดวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ชื่อเดิมคือ ค้าอ้าย ก้อนอาทร บรรพชาเป็นสามา
เณร ใน พ.ศ. ๒๔๖๐ และบรรพชาเป็นพระภิกษุที่วัดพระหลวง ใน พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยมีพระชัยลังการ์เป็นพระ
อุปัชฌาย์ ท่านได้เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี พ.ศ. ๒๔๙๒ ชั้นโท พ.ศ. ๒๔๙๒ ชั้นเอก พ.ศ.
๒๕๐๗ และชั้นพิเศษ พ.ศ. ๒๕๑๖ ชาวบ้านในพื้นที่ ต้าบล พระหลวง มีความเชื่อกันว่า พระครูปัญญาภิชัยนั้น
มีความสามารถพิเศษท้านายดินฟ้าอากาศได้แม่นย้า ท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับการท้านายประจ้าปี แจกให้กับ
คณะศรัทธาในวันสงกรานต์ เรียกหนังสือปีใหม่
มีใจความส้าคัญว่า ผู้ใดสร้างเรือนธรรม (หอไตร) ธรรมมาสน์ หีบธรรม ร้าน (เก็บธรรม) บันไดแก้ว
เล่มธรรม หรือหอมุง (เก็บธรรม) ก็ดี ได้อานิสงส์เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าสร้างสมโพธิสมภารเป็นโพธิสัตว์ใน
อดีตชาติ “....เอตัง อันว่าบุคคลนั้นหากกระท้าไว้ดั่งอั้น มะหาคุณัง มีคุณอันมาก มะหาผะละ มีผละอันมาก ตะ
ถาหะเยวะ เป็นดั่งตถาคตเมื่อก่อนอันยังผ้งสร้างโพธิสมภารเป็นโพธิสัตว์วันนั้นแล....”
ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่าอย่างช้าใน พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้เกิดมีคัมภีร์อานิสงส์การสร้างหอไตรขึ้นในล้านนาแล้ว
โดยระบุถึงผลบุญในการสร้างหอไตรว่า เทียบได้ดังการสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์ เรื่องการสั่งสมบารมีนี้เป็น
เรื่องส้าคัญมากในคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เพราะการที่จะบุคคลใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น
จะต้องสั่งสมบารมีหรือกระท้าความดีในเรื่องต่างๆ มาหลายร้อยหลายพันเรื่อง ที่เป็นที่รู้จั กกันดี คือ บารมี ๑๐
ประการที่พระพุทธเจ้าบ้าเพ็ญใน ๑๐ ชาติหลังสุด ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ดั้งนั้นบุญจากการได้สร้างหอไตรสักหลังหนึ่ง จึงเป็นบุญใหญ่บุญหลวงส้าหรับชาวล้านนา การน้าองค์
ความรู้ที่ได้นี้ไปเผยแพร่ในวงกว้างจึงมีผลต่อการซ่อมสร้างหอไตรในล้านนาอย่างมากทีเดียว
ในส่วนวิธีการเผยแพร่ องค์ความรู้นี้ให้กับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง คือ การเทศนาของ
พระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษา และประเพณีตั้งธรรมหลวง ซึ่งทั้งสองเป็นประเพณีส้าคัญที่กระท้าขึ้นทุกปี
อยู่แล้ว
โดยในช่วงก่อนพรรษาของทุกปี ช่วงเดือน ๙ เหนือ หรือเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม จะมีการน้าคัมภีร์
ใบลานที่เก็บไว้ในหอไตรออกมาผึ่งลมหรือตากลม และเป็นเวลาที่ภิกษุสามเณรจะได้ช่วยกันคัดเลือกคัมภีร์
ธรรมชาดกต่างๆ มาเทศน์ในช่วงเข้าพรรษา
การน้าคัมภีร์ใบลานมาตากลมผึ่งแดด เรียกพิธีตากธรรม กระท้ากันเป็นปกติในสมัยล้านนาโบราณ ต่อเมื่อไม่มี
การอ่านธรรมใบลานแล้ว พิธีตากธรรมก็หายไป ปัจจุบันพิธีตากธรรมนี้ก้าลังได้รับการฟื้นฟูใหม่ ในจังหวัดแพร่
มีวัดสูงเม่น ในจังหวัดเชียงใหม่มีวัดน้้าบ่อหลวง ในจังหวัดเชียงรายมีวัดดอนแก้ว เป็นต้น
กระบวนการในพิธี เริ่มที่พระสงฆ์จะเป็นผู้ก้าหนดวันแล้วจึงบอกแก่มัคทายกหรือกรรมการวัด ให้ช่วย
บอกชาวบ้านมารวมกัน จากนั้นจึงได้น้าคัมภีร์ออกมาจากหอไตรมากองรวมกันในศาลาบาตร ชาวบ้านจะนั่ง
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รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อน้าผ้าชุบน้้าเช็ดคัมภีร์ใบลานทุกหน้า เมื่อพบที่ช้ารุดก็ซ่อมแซม เสร็จแล้วจึงช่วยกันเก็บ
คัมภีร์ไว้ในหอไตรเช่นเดิม อาจมีพิธีท้าบุญอุทิศให้ผู้เขียนผู้จารและเจ้าภาพสร้างคัมภีร์ธรรมก็ได้
ส่วนประเพณีตั้งธรรมหลวง จะจัดขึ้นในช่ว งยี่เป็ง หรือเดือนพฤษภาคม ตรงกับประเพณีการเทศ
มหาชาติของทางภาคกลาง ซึ่งในล้านนานั้นไม่จ้าเป็นต้องเทศน์มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกเพียงเรื่องเดียว
อาจเป็นคัมภีร์ใดก็ได้ที่มีขนาดยาว ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการวัดแต่ละวัดเป็นผู้จัดการ
ทั้งนี้ประเพณีตั้งธรรมหลวง เป็นประเพณีที่ชุมชนจะได้มาร่วมกันฟังธรรมเทศนาเรื่องใหญ่หรือเรื่อง
ส้าคัญด้วยกัน มิเพีย งเท่านั้น ยังเป็ นงานที่สะท้อนถึงความร่วมมือกันของวัดและชุมชน ในการเตรียมงาน
ล่วงหน้านับเดือน มีการไปนิมนต์พระเสียงดีมาเทศน์ การตกแต่งสถานที่ การท้ารั้วราชวัตร และประตูป่า ส่วน
สถานที่ใช้ในการตั้งธรรมหลวงจะนิยมใช้วิหาร ภายในจะต้องตกแต่งไปด้วยเครื่องบูชาต่างๆ ได้แก่ ดอกบัว
ดอกพ้าน (บัวสาย) ช่อสามเหลี่ยม ติดกระดาษต้อง (กระดาษฉลุ) รูปช้าง ม้า วัว ควาย ทาสหญิง ทาสชาย
แก้ว แหวน เงิน ทอง อย่างละ ๑๐๐ รูป ประดับโคมผัดที่เล่าเรื่องเวสสันดรชาดก มีการท้าค้างโคมแขวนบูชา
มีเชือกส้าหรับดึงขึ้นลงได้
ส่วนธรรมมาสน์ส้าหรับเป็นที่นั่งเทศน์ของพระสงฆ์ก็จะประดับตกแต่งด้วยม่าน และห้อยดอกพัน ที่ อยู่
ใน หับดอก ที่สานโดยแตะไม้ไผ่ประกบกัน ดอกไม้พันดอก หรือ สหสสฺปุปฺผานิ เป็นเครื่องบูชาพระธรรม บูชา
พระคาถาจ้านวน ๑,๐๐๐ พระคาถา ที่เรียกว่า สหสฺ สคาถา ดอกไม้ที่นิยมได้แก่ดอกกาสะลอง ดอกจีหุ บ
(มณฑา) ดอกสารภี เป็นต้น ดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้หอมท้าช่วยให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในป่าหิมพานต์ที่พระ
เวสสันดรบ้าเพ็ญบารมีอยู่ที่นั่น ส่วนด้านข้างก็จะมีการจ้าลองเป็นป่าหิมพานต์ ปัจจุบันมีการตกแต่งด้วยซุ้ม
ต้นไม้ดอกไม้ใส่กระถางไปประดับตกแต่งให้งดงามด้านข้างพระประธานในวิหารก็จะมีการอ่างน้้ามนต์ โดยใช้
น้้ามัน งา หรื อน้้ ามัน มะพร้ าว ใส่ ลงไป โยงสายสิ ญจน์จากพระประธาน ไปยังธรรมมาสน์ โยงมาพันที่อ่าง
น้้ามนต์สามรอบ แล้วโยงกลับไปยังธรรมมาสน์ให้พระถือไว้ขณะเทศน์กัณฑ์ต่างๆ เชื่อว่าอานุภาพของการเทศน์
ตั้งธรรมหลวงจะท้าให้น้ามนต์นี้ศักดิ์สิทธิ์ ใช้ทาแผล แก้ปวดเคล็ดขัดยอก แก้ผื่นคัน และเชื่อว่าจะท้าให้อยู่ ยง
คงกระพัน
ปัจจุบันประเพณีตั้งธรรมหลวงนี้ยังปรากฏในล้านนา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ ทั้ง
สถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี การสนับสนุนให้มีการเทศน์เรื่องอานิสงส์การสร้างหอไตรแทนการเทศน์มหาชาติ
อาจเริ่มในวัดที่ต้องการสร้างหอไตรหรือซ่อมหอไตรก็ได้เช่นกัน
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ประเพณีตั้งธรรมหลวง ที่วัดศรีโคมค้า จังหวัดพะเยา
วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ภาพจากวัดศรีโคมค้า)

ประเพณีตั้งธรรมหลวง ที่วัดเจ็ดริน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(ภาพจากวัดเจ็ดริน)

ทั้งนี้พิธีตั้งธรรมหลวงในเขตอ้าเภอเทิง จังหวัดน่านนั้นมีความพิเศษ เพราะก้าหนดให้สามเณรผู้เทศน์
มหาชาติขึ้นเทศน์บนหอไตรเลย ไม่ได้เทศน์บนธรรมมาสน์ในวิหาร ด้วยเหตุนี้จึงมีค้าเรียกหอไตรในพื้นที่นี้ว่า
ธรรมมาสน์ ทั้งนี้ หอไตรที่เคยมีป ระวัติว่าถูกใช้แทนธรรมมาสน์ได้แก่ หอไตรวัดครึ่งใต้ และหอไตรที่ส ร้าง
เลียนแบบวัดครึ่งใต้ คือ หอไตรวัดดอนแก้ว ซึ่งปัจจุบันได้พยายามฟื้นฟูการเทศน์บนหอไตร
หอไตรทั้งสองมีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็นหอไตรไม้ ชั้นเดียว ตั้งอยู่บนเสาไม้ซุงต้นเดียว กลางสระ
น้้า แสดงโครงสร้างที่หนักแน่น ไม่เน้นรายละเอียดในการตกแต่ง มีบันไดทอดจากฝั่งขึ้นสู่ตัวห้องเก็บธรรมที่มี
ขนาดเล็ ก อยู่ในผังสี่เหลี่ ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ ๑.๘ เมตร ด้านหน้ามีประตู ด้านที่เหลือเป็นหน้าต่าง
หลังคาทรงโรง มองเห็นคอสองชัดเจน ส่วนหลังคาปีกนกคลุมลงมาต่้ามาก ทั้งยกจั่วเล็กๆ ในตอนกลางซ้อนขึ้น
ไปอีก ๒ ชั้น

๒. องค์ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ของหอไตรและรูปแบบหอไตรที่ค้นพบ คือ การที่หอไตรถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่เคารพบูชามากกว่าการถูกใช้งานอย่างห้องสมุด สามารถใช้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการ
อนุรักษ์หอไตรที่ถูกปล่อยทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้
จากการศึ ก ษาพบว่ าองค์ป ระกอบทางสถาปั ตยกรรมและศิ ล ปกรรมของหอไตรล้ านนา ล้ ว นถู ก
ออกแบบมาให้หอไตรเป็นสถานที่ควรเคารพ มากกว่าการเป็นสถานที่ใช้งานจริงอย่างห้องสมุด กล่าวคือ ทาง
สถาปัตยกรรมจะเป็นอาคารที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ไม่มีบันไดทางขึ้นถาวร ห้องเก็บธรรมมีขนาดเล็ก แม้มี
ระเบียงรอบห้องเก็บธรรม แต่การใช้ประโยชน์เป็นที่นั่ง อ่านธรรมก็ล้าบาก เพราะที่คับแคบ การออกแบบ
ทั้งหมดไม่เอื้ออ้านวยในการเข้าไปใช้หอไตร เช่นเดียวกับงานศิลปกรรม ที่มักตกแต่งลวดลายบนผนังห้องเก็บ
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ธรรมด้านนอก ไม่ใช่ด้านในอย่างที่ตกแต่งในวิหาร หรืออุโบสถ การตกแต่งมีทั้งที่เป็นลายค้า และจิตกรรมสีฝุ่น
ลายค้าเป็นลายราชวัตรที่มีความหมายถึงรั้วล้อมรอบ ด้านในห้องเก็บธรรมจึงเป็นเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือ
ลวดลายหน้าบันที่เป็นลายเทวดา ชาวล้านนาก็เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องรักษาหอไตร เช่นเดียวกับ
ลายเครือสับปะรดที่พบมาก ซึ่งเปรียบเสมือนดวงตาที่คอยปกป้องหอไตรเช่นกัน ท้าให้หอไตรกลายเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง
การออกแบบดังกล่าวได้สะท้อนออกมาในรูปแบบประเพณีล้านนาที่ห้ามไม่ใช้ผู้หญิงขึ้นหอไตรเด็ดขาด
ไม่เพียงเท่านั้นผู้ชายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ของหอไตรก็มีความยุ่งยากในการใช้ประโยชน์จากหอ
ไตรเช่นกัน ผลจากข้อห้ามทางประเพณีท้าให้ไม่มีการใช้ประโยชน์หอไตร และเมื่อไม่มีความเข้าใจว่าหอไตรถูก
ออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่เคารพบูชา เช่นเดียวกับเจดีย์ พระพุทธรูป จึงไม่ได้รักษาให้อยู่ในสภาพที่น่าเคารพ
บูชาอย่างเช่นเจดีย์หรือพระพุทธรูป ท้าให้หลายๆ วัดในปัจจุบันได้ทอดทิ้งหอไตรให้ เป็นสถานที่อยู่อาศัยของ
นกพิราบ หนู และเป็นที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของวัด
การท้ าความเข้า ใจและเผยแพร่ อ งค์ความรู้เ รื่องนี้ จะท้ าให้ ชุ มชนหั นกลั บ มามองหอไตรใหม่ ใน
ลักษณะเป็นสิ่งเคารพบูชา แม้จะไม่มีใครสามารถอ่านธรรมคัมภีร์ได้แล้ว แต่การได้บูชาหอไตรก็มีอานิสงส์อยู่
มากทีเดียว อาจท้าให้เกิดการช่วยกันอนุรักษ์หอไตรมากขึ้น หอไตรจะถูกฟื้นฟูกลับมาเป็นองค์ประกอบทั้ง ๓
ของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในวัดอย่างแท้จริง คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เมื่อมีความเข้าใจใน
จุดประสงค์การสร้างศาสนสถานแต่ละแห่งแล้ว ในอนาคตอาจจัดให้มีการท่องเที่ยวไหว้พระพุทธรูป พระธรรม
(หอไตร) และพระสงฆ์ในวัดที่มีองค์ประกอบทั้งสามครบแล้วก็ได้

๓. องค์ความรู้เรื่องรูปแบบหอไตร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติกับหอไตรที่ค้นพบ สามารถ
พื้นฐานในการสร้างหอไตรขึ้นมาใหม่ หรือสร้างโมเดลหอไตรได้
การสร้างหอไตรขึ้นมาใหม่นั้น ควรตั้งอยู่บนความรู้เรื่องรูปแบบหอไตรแต่ละประเภท และรูปแบบที่
เหมาะสมของแต่ละชนชาติในล้านนา แม้การสร้างโมเดลหอไตรให้ถูกต้องตามองค์ความรู้ดังกล่าวก็มีความ
จ้าเป็น เพราะด้านหนึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เยาชนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ท้าความเข้าใจกับองค์ความรู้โบราณได้
การน้าองค์ความรู้เรื่องนี้ไปใช้ ผู้วิจัยได้เสนอไว้ในโครงการพิพิธภัณฑ์หอไตรสัญจรในแผนการสงวน
รักษา (บทที่ ๑๐ หัวข้อ ๑๐.๓) โดยเริ่มจากการท้าโมเดลหอไตรที่ถูกคัดเลือกแล้วโดยคณะสงฆ์และผู้เชี่ยวชาญ
จ้านวน ๗ หลัง พร้อมท้าเอกสารประกอบเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แบบแปลน ผัง รูปแบบศิลปกรรม
สถาปัตยกรรมของหอไตรแต่ละหลัง และจัดท้าหนังสือหอไตรล้านนา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จัดแสดงหอไตรหมุนเวียนไปในแต่ละวัด เริ่มจากวัดส้าคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในอ้าเภอเมือง
ของแต่ละจังหวัด เป็นเวลาวัดละ ๑ เดือน ระหว่างการจัดแสดงก็มีการแจกเอกสารหอไตรแต่ละหลัง พร้อม
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จ้าหน่ายหนังสือหอไตรล้านนา การแจกเอกสารเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวสนใจในหอไตร
ล้านนา ส่วนหนังสือนั้นเพื่อต้องการระดมทุนในการจัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ในอนาคตต่อไป
ระหว่างการจัดพิพิธภัณฑ์ จะมีการประสานงานระหว่างวัด ชุมชน กับหน่วยงานอนุรักษ์ทั้งภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา ในเรื่องการบูรณะหอไตร การสร้างหอไตรใหม่เป็นต้น
๔. องค์ความรู้เรื่องงานช่าง จากการวิจัยท้าให้ได้เห็นทั้งกระบวนการท้างานของช่างโบราณและช่าง
สมัยใหม่ ที่มีการใช้วัสดุปัจจุบันเพื่อทดแทนของเดิมที่หายาก องค์ความรู้นี้เมื่อน้าไปเผยแพร่ก็จะเป็นการฟื้นฟู
กระบวนการท้างานของช่างแบบโบราณขึ้นได้ใหม่ โดยไม่จ้าเป็นต้องใช้วัสดุที่หายาก มีราคาสูง ท้าให้ผลผลิตที่
ได้มีราคาเป็นจริงตามท้องตลาดในปัจจุบัน อาทิ การใช้แผ่นฟิล์มรถยนต์แทนกระดาษสาในการท้าต้นแบบลาย
ฉลุลายค้า หรือการใช้สีน้ามันแทนรัก หรือการใช้กระดาษอัดแทนการใช้ไม้จริงที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบัน เป็น
ต้น กระนั้นก็ตาม การสนับสนุนให้ใช้วัสดุใหม่ ก็ควรท้าร่วมกับการส่งเสริมให้มีพื้นที่ในการสร้างวัสดุแบบ
ดังเดิมขึ้นมาใหม่เช่นกัน อาทิ การสนับสนุนให้ปลูกต้นรักมากขึ้นในพื้นที่เหมาะสม เช่นการทดลองปลูกต้นรัก
ในบริเวณอุทยานแห่งชาติดงลาน อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโครงการอนุรักษ์ต้นรักและภูมิ
ปัญญาการเจาะเก็บยางรัก ตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีน ายภูมิ
นพศ์ บุญบันดาร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งยังต้องส่งเสริมช่างในปัจจุบันที่ท้างานตาม
แบบแผนประเพณีโบราณล้านนาด้วย

๗.๒ การจัดการของแหล่งผลิต
แหล่งผลิตที่ส้าคัญในบริบทการศึกษาหอไตรครั้งนี้ คือ วัดที่มีหอไตร ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงวิธีการ
จัดการกับหอไตรของวัดตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่มีในอนาคต
ในอดีต หอไตรเป็นอาคารในพระพุทธศาสนาที่มีความส้าคัญอย่างมากภายในวัด จะเห็นได้จากการที่
ผู้สร้างหอไตรโบราณ มักเป็นกษัตริย์หรือชนชั้นปกครองที่มีอ้านาจทางการเมืองและศาสนา ผู้สร้างจะเป็นผู้
ถวายหอไตรให้วัด พร้อมทั้งถวายบุคคลที่จะมาเฝ้ารักษาหอไตร ที่ดิน เรือกสวนไร่นา หรืออื่นๆ ไว้ให้กับวัด
เพื่อให้เป็นผลประโยชน์ของวัดโดยตรง เรียกการถวายบุคคลหรือสิ่งอื่นๆ ให้เป็นสมบัติของวัดว่า “การเวน
ทาน”
ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ วัดที่ได้รับการเวนทานจึงเกิดมีผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ เป็นต้นว่า อาณาเขต
ของวัดซึ่งอาจครอบคลุมเขตชุมชน สวน ไร่ นา ซึ่งในกรณีนี้ แม้ชุมชนที่อยู่ในเขตวัดจะไม่ถูกจัดเป็นแรงงานวัด
แต่ก็มีหน้าที่อยู่ในค้าสั่งของเจ้าวัดและต้องช่วยงานวัด ส่วนที่ดินที่เป็นของวัด วัดก็จะมอบให้แ รงงานวัดใน
สังกัดท้าการเพาะปลูก ผลผลิตที่ได้เป็นของวัด หรือวัดอาจอนุญาตให้แรงงานที่มิได้เกี่ยวข้องกับวัด เข้ามา
ด้าเนิ น การเพาะปลู กและแบ่ งผลประโยชน์ให้ แก่วัด เป็นการตอบแทนก็ได้ การจั ดการของวั ดระยะนี้ จึ ง
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรงที่วัดได้รับจากการสร้างหอไตร
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เรื่องการถวายหอไตร ผู้คน และอื่นๆ ปรากฏในจารึกโบราณล้านนาต่างๆ เช่น จารึกวัดพระธาตุหริ
ภุญไชย ในพ.ศ. ๒๐๕๓ ทีพ่ ญาแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ และพระราชมารดาสร้างหอไตร พระไตรปิฎก และ
พระพุทธรูปทองค้า ประดิษฐานในหอไตร พระราชทานภาชนะทองค้า ภาชนะเงิน เพื่อบูชาพระธรรม ทรงให้
เงินทุนเพื่อน้าดอกผลเป็นค่าใช้จ่ายซื้อหมากเมี่ยงและข้าว บูชาพระธรรม ทรงให้ภาษีนาปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐
เบี้ย เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ดูแลหอไตร และพนักงานคนอื่นๆ และทรงถวายข้าคน ๑๒ ครอบครัวเพื่อปฏิบัติ
รักษาหอไตร และพระไตรปิฎก ทรงห้ามใช้คนเหล่านี้ท้างานอื่น ท้ายจารึกเป็นค้าปรารถนาและค้าอุทิศส่วน
กุศล
จารึกวัดวิสุทธาราม ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จารึกใน พ.ศ. ๒๐๔๙
(กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๓๒๐-๓๒๔) กล่าวถึงสมเด็จมหาสวามีศรีวิมลโพธิญาณเจ้าอาวาสวัดป่าแดงหลวง
จังหวัดพะเยา สั่งมหาเถรชยบานรัตนปัญญา ไปขอพระราชานุญาตจากพญาแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ เพื่อตั้งศิลา
จารึกที่วัดวิสุทธอาราม จัดคน ๑๐ ครอบครัวถวายแด่หอพระไตรปิฎก พร้อมทั้งญาติของพระภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อ
มหาเถรสินผญา ๔ ครอบครัว ดังว่า “...แสนญาณตนกินเมิงพยาวหื้อเอาคนไว้กับปิฎก ๑๐ ครัวกับญาติมหา
เถรสินผญาเจ้า ๔ ครัว...” และ “...คนอันเฝ้าปิฎกก็ดี ญาตติเถระเจ้าก็ดี ไผอย่าใช้การบ้านการเมิงไว้รักษามหา
เถรเจ้ากับปิฎกตามอาชญา..” เป็นต้น
จารึกวัดพันต้องแต้มหรือวัดพวกพันตอง จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๑) ได้ระบุว่าพระเป็นเจ้าแม่ลูกก็
ยินดีด้วยบุญ หื้อไว้นา ๖๐๐,๐๐๐ เบี้ย และคน ๑๕ ครัว หื้อไม้สักแปลงวิหาร ทั้งหอปิฎกวัดพันต้องแต้ม
จารึกวัดสาลกัลป์ญาณมหันตาราม จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๑) ระบุว่าพญายอดเชียงรายทรง
ถวายที่ดินใน พ.ศ. ๒๐๓๑ และพ.ศ. ๒๐๓๔ พระองค์ได้ถวายเงินอีก ๔๘๐,๐๐๐ เบี้ย และหมื่นดาบเรือน
ผู้สร้างวัดสาลกัลญาณมหันตาราม ได้ซื้อทาสถวายเป็นเลขวัด จ้านวน ๒๕ ครัว มีจ้านวน ๓๘ คน เป็นต้น
สมัยพญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) มีจารึกวัดป่าใหม่ จังหวัดพะเยา (๒๐๔๐) ที่ระบุถึงการ
ถวายที่นากับข้าวัดของพระองค์ โดยทรงแบ่งคนไว้ ๓ ส่วน ให้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้าในวิหารส่ วนหนึ่ง ให้
อุปัฏฐากอุโบสถส่วนหนึ่ง และให้อุปัฏฐากหอปิฎกอีกส่วนหนึ่ง
จารึกมหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน จังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๐๔๖) ระบุว่า มหาสามีเจ้าญาณ
เทพคุณ วัดบ้านดอน ได้ถวายเงินและข้าไว้กับวัดบ้านหนอง ส่วนหนึ่งไว้กับหอพระไตรปิฎก
จารึกพญาเมืองแก้วและพระราชมารดาสร้างหอไตรที่วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน (๒๐๕๒)
ระบุว่าทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานภาชนะทองค้า ภาชนะเงิน บูชาพระธรรม และทรงให้เงินทุนเพื่อน้าดอก
ผลเป็ น ค่าใช้ จ่ ายซื้ อหมากเมี่ ย งและข้าว บู ช าพระธรรม ทรงให้ ภ าษีน าปีล ะ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เบี้ย เพื่อเป็ น
ค่าตอบแทนแก่ผู้ดูแลหอไตร และพนักงานคนอื่น ๆ และทรงถวายข้าคน ๑๒ ครอบครัวเพื่อปฏิบัติรักษาหอไตร
อย่างไรก็ตาม หอไตรก็ถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เป็นที่เก็บและที่บูชาพระธรรมภายในวัด จึง
ท้าให้ในแต่ละปี ไม่ปรากฏการขึ้นไปใช้ประโยชน์บนหอไตรมากครั้งนัก อย่างมากมี ๒ ช่วงเวลาที่พบว่ามีการ
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ขึ้นไปบนหอไตรเพื่อรื้อคัมภีร์มาท้าความสะอาดและคัดเลือกไว้เทศน์ในช่วงเข้าพรรษา และพิธีตั้งธรรมหลวง
การจัดการของวัดกับหอไตรในช่วงนี้ จึงเป็นการรักษาไว้ซึ่งอาคารทางพุทธศาสนาที่ควรแก่การบูชามากกว่า
สมัยปัจจุบันที่ผู้คนไม่เข้าใจในจุดประสงค์การสร้างหอไตรของช่างโบราณแล้ว กลับคิดว่าหอไตรถูก
สร้างและใช้งานในลักษณะห้องสมุด จึงท้าให้เมื่อไม่มีการอ่านอักษรธรรมล้านนาได้แล้ว และมีการจัดพิมพ์
พระไตรปิฎ กในลักษณะกระดาษมากขึ้น ทั้งยังพิมพ์เป็นตัว อักษรไทยภาคกลาง จึงท้า ให้ห อไตรถูกละเลย
เพราะไม่มีการใช้งานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวหอไตรแล้ว ทางวัดจึงได้ใช้หอไตรเป็นที่เก็บของ เช่นเดียวกับหอ
ระฆังที่ถูกทิ้งร้างก็ถูกใช้เป็นที่เก็บของเช่นกัน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วไปกับหอไตรล้านนา ยกเว้นบางวัดที่มี
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเป็นต้น
นอกจากทิ้งให้ร้างแล้ว เมื่อพิจารณาจากหอไตรที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๖ ก็จะพบการ
จัดการของวัดต่อหอไตรอีกรูปแบบหนึ่ง คือ สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นร่วมด้วย ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะ
ใช้เป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ใบลานเป็นหลักแล้ว อาทิ เป็นห้องสมุด ที่ท้าการชุมชน สมาคม ร้านค้า กุฏิ หอฉัน
หอกลอง หอระฆัง หรือที่รับรองพระอาคันตุกะ เป็นต้น ปรากฏชัดในหอไตรที่สร้างเป็นอาคารสูงขึ้นไป ๓ – ๔
ชั้น ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะคล้ายหอระฆังหรือหอกลองในอดีต ได้แก่ หอไตรวัดท่าคร่าวน้อย จังหวัด
ล้าปาง (พ.ศ. ๒๕๒๕) สร้างเป็น ๓ ชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นหอกลอง ชั้นที่ ๒ เป็นหอธรรม และชั้นที่ ๓ เป็นหอ
ระฆัง หรือหอไตรวัดส้าน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗) สร้าง ๔ ชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องเก็บของ ชั้น ๒
แขวนฆ้อง ชั้น ๓ แขวนระฆัง และชั้นบนสุดเป็นหอธรรม เป็นต้น รูปแบบเช่นนี้ พบในจังหวัดแพร่มากที่สุด
จ้านวน ๓ หลัง จังหวัดล้าปางและจังหวัดเชียงรายอย่างละ ๑ หลัง
รูปแบบหอไตรดังกล่าวก็เป็นการรวมเข้ากันของอาคารที่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์
อดีต เช่น หอไตร หอกลอง และหอระฆัง เป็นต้น

แต่มีความส้าคัญใน

สอดคล้องกับผลส้ารวจการใช้งานหอไตรของวัดต่างๆ ในปัจจุบัน พบว่า ประโยชน์การใช้งานของหอ
ไตรที่พบมากที่สุด คือ ใช้เป็นห้องเก็บธรรม มีจ้านวน ๑๙๐ หลัง (แต่ไม่ได้ดูแลรักษาเท่าที่ควร) ใช้เป็นห้องเก็บ
ของ จ้านวน ๑๐๐ หลัง และใช้เป็นกุฏิ จ้านวน ๒๑ หลัง โดยแต่ละหลังนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงด้านใดด้าน
หนึ่ง เช่น ด้านล่างไว้เก็บของหรือเป็นกุฏิ ส่วนด้านบนใช้เก็บธรรมคัมภีร์ การเก็บธรรมนั้น พบทั้งที่เก็บบนชั้น
กระสอบ ลังกระดาษ และเก็บไว้ในหีบธรรม
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๖ น
๑๕ ๑ ๑
๑ ๑ ๒ ๑๐
๗ พย ๖
๑
๑ ๑
๑๙๐ ๑๔ ๒๑ ๑๒ ๕ ๗ ๑๓ ๑๑๐ ๗ ๒
รวม
ตารางการใช้ ประโยชน์ หอไตรล้ านนา

๒

๑

๑๐ ๑

๑

๑

๔

๑

สัญลักษณ์ในตาราง
๑.เก็บธรรม ๒.พระพุทธรูป ๓.กุฏิ ๔.พิพิธภัณฑ์ ๕.ห้องสมุด ๖.ศาลาการเปรียญ ๗.สมาคม ๘. เก็บ
ของ ๙. หอระฆัง ๑๐ หอฉัน ๑๑ อุโบสถ ๑๒ เก็บอัฐิ ๑๓ เก็บกลอง ๑๔ เก็บฆ้อง ๑๕ เทศน์ธรรม ๑๖ จัด
นิทรรศการ ๑๗ ที่นั่งพัก ๑๘ ก้าลังสร้าง
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า พระสงฆ์มีความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากหอไตรในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น
โดยทุ ก ฝ่ า ยปรารถนาให้ ห อไตรกลั บ มาเป็ น สถานที่เ ก็ บรั ก ษาคั มภี ร์ เช่ นในอดี ต ทว่ าได้ เพิ่ ม การเข้ า ไปใช้
ประโยชน์ในตัวอาคารหอไตรมากขึ้น เช่น มีเครื่องอ้านวยความสะดวกเรื่องเทคโนโลยีในการค้นคว้าพระธรรม
มีสื่อที่ทันสมัยส้าหรับการเรียนรู้
จัดท้าหอไตรให้เป็นลักษณะเหมือนพิพิธภัณฑ์ คือ เป็นสถานที่จัดแสดงพระธรรม พระพุทธรูป ของล้้า
ค่าของวัด และเปิดหอไตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีมัคคุเทศก์น้อยคอยแนะน้าหอไตร
จัดท้าหอไตรให้มีลักษณะเหมือนห้องสมุด คือ เป็นแหล่งค้นคว้าที่มีพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในธรรมไว้คอย
สั่งสอนให้ค้าปรึกษาเรื่องพระธรรมในลักษณะเดียวกับบรรณารักษ์ห้องสมุด
จัดท้าเป็นที่ท้างานของชุมชนในลักษณะต่างๆ เช่น สืบสานงานช่างแกะสลัก ช่างปิดทอง ช่างฉลุลาย
เป็นต้น หรือที่ประชุมกองทุนหมู่บ้าน หรือที่ขายสินค้าของหมู่บ้าน เป็นต้น
จัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ความคาดหวั ง ในการใช้ ป ระโยชน์ ข องหอไตรของพระสงฆ์ แ ละผู้ ส นใจในสมั ย ปั จ จุ บั น มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น ต่างออกไปจากอดีตที่การออกแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นไปเพื่อการเป็นสถานที่เก็บรักษา
ธรรมเพียงอย่างเดียว ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรม ความสัมพันธ์ของหอไตรกับผู้มาใช้งานเป็นไปในลักษณะ
การบูชามากกว่าการเข้าไปใช้งานจริง
ทั้งนีจ้ ึงสามารถสรุปรูปแบบการจัดการของวัดที่มีต่อหอไตรได้ดังต่อไปนี้
๑. พุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๓ วัดมีการจัดการกับหอไตรในฐานะเป็นผลประโยชน์โดยตรงที่วัดได้รับ
ทั้งเงินทอง ผู้คน ที่ดิน ข้าวของที่ผู้สร้างจะถวายไว้กับหอไตร
๒. พุทธศตวรรษที่ ๒๔ วัดมีการจัดการหอไตรในฐานะเป็นสถานที่เคารพบูชา แต่ละปีมีการขึ้นไปบน
หอไตร ๒ ครั้ง ในช่วงก่อนเข้าพรรษา และในพิธีตั้งธรรมหลวง
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๓. พุทธศตวรรษที่ ๒๕ – ๒๖ วัดมีการจัดการกับหอไตรในลักษณะเป็นอาคารที่จ้าเป็นต้องมีอยู่ แต่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงปล่อยทิ้งร้างไว้ ใช้เป็นที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของวัด บางวัดสร้างหอไตรรวมไว้กับ
อาคารทางพุทธศาสนาอย่างอื่นที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเช่นกัน
๔. อนาคต วัดปรารถนาจะใช้ประโยชน์จากหอไตรหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่
ท่องเที่ยว ห้องสมุด ที่ชุมชน หรือที่ปฏิบัติธรรม เป็นต้น

๗.๓ การถ่ายทอดและการสืบทอด
ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางช่างของกลุ่มช่างในอดีต และที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่า ช่างล้านนาส่วนใหญ่ เรียนรู้งานช่างจากการเข้าไปท้างานจริง อาทิ สล่าเสถียร
นะวงศ์รักษ์ที่เริ่มรู้จากการไปช่วยท้างานกับครูน้อยหล้า จ่าประคั่ง และเจ้าบุญประเสริฐ ณ เชียงใหม่ ช่างที่มา
บูรณะวัดฟ้าฮ่าม ซึ่งอยู่ระหว่างเส้นทางเดิ นจากบ้านในย่านวัดเกตการามไปโรงเรียนธรรมราชที่เขาศึกษาอยู่
ได้เรียนงานศิลปะล้านนาหลายหลายประเภท ทั้งงานตัดกระดาษ แกะสลักไม้ เครื่องเขิน ลงรักปิดทอง งานปูน
ปั้นสด เป็นต้น โดยเขาเริ่มเข้าท้างานช่างตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี ด้วยการรับจ้างแกะสลักไม้และเขียนลายเสื้อผ้า เพื่อ
น้ารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน
หรือช่างแกะสลักไม้ที่บ้านร้องต้นขาม เมื่อจบชั้นประถมแล้ว ต่างก็เข้าไปเรียนรู้งานแกะสลักไม้จาก
ช่างในหมู่บ้านซึ่งรับจ้างแกะสลักไม้ส่งไปขายยังร้านค้าในตัวเมืองเชียงใหม่ ช่างในหมู่บ้านร้องต้นขามส่วนหนึ่ง
ให้ สั มภาษณ์ว่า เพราะไม่อยากช่ว ยพ่อแม่ท้านา จึงไปเรียนแกะสลั ก และยึดเป็นอาชีพหลั ก แต่ก็ยังช่ว ย
ครอบครัวท้านาอยู่ในบางครั้ง
เช่นที่ยุพา ค้าราพิศ เล่าให้ฟังว่า เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว จึงไปฝึกแกะสลักไม้พร้อมกับญาติรุ่นราว
คราวเดียวกัน ที่บ้านลุงใส ใจมา ซึ่งป็นแหล่งผลิตงานไม้แกะสลัก งานเครื่องเขินเขียนลายทอง ที่ส่งไปขายใน
ตัวเมืองเชียงใหม่ หัดแกะไม้อยู่ประมาณ ๑ – ๒ อาทิตย์ โดยเริ่มจากการหัดใช้สิ่วเซาะช่องไฟของตัวลาย และ
เซาะร่องด้วยสิ่วขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าการตอกสิ่วเดินเส้น เมื่อคล่องแล้วจึงให้เริ่มแกะลาย มีรายได้เป็น
รายวันได้วันละ ๑.๕๐ บาท แกะไม้ที่บ้านลุงใส ใจมา อยู่ประมาณครึ่งปี จึงรับงานมาแกะที่บ้านเมื่ออายุ ๑๓ ปี
เช่นเดียวกับที่เพ็ญศรี จันพลอย เล่าว่าเมื่อออกจากโรงเรียนมาฝึกแกะสลักกับลุงฉลวย ค้าดวงดาว ในบริเวณ
ใกล้บ้าน โดยที่บ้านลุงฉลวยนั้นเป็นแหล่งแกะไม้ส่งขายในต้าบลบ่อสร้าง อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นต้น
หรือในกรณีของช่างประสิทธิ์ และช่างอ้าพร สุวรรณตระกูล ก็เกิดจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
การท้างานลงรักปิดทองด้วยเช่นกัน นางอ้าพร สุวรรณตระกูล เล่าว่าเมื่อจบโรงเรียนชั้นประถม ๔ เมื่อ พ.ศ.
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๒๕๐๗ อายุ ๑๖ ปี จึงออกมารับจ้างท้าเครื่องเขินในหมู่บ้านทุ่งโฮเต็ล โดยไปฝึกที่บ้านช่างสมวงศ์ พโลประการ
เริ่มจากการขัดพื้น จากนั้นจึงลงรัก และเขียนลาย ช่วงเวลาที่ฝึกได้เงินวันละ ๓ บาท เมื่อช้านาญแล้วได้เงินวัน
ละ ๖ บาท ต่อมาจึงได้ไปท้างานในบริษัทโฮยาม่า ซึ่งท้าเครื่องเขินส่งญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณประตูเชียงใหม่ ท้างาน
เป็นเวลา ๕ – ๖ ปี จึงแต่งงานกับนายประสิทธิ์ ซึ่งเป็นช่างเขียนโปสเตอร์หนัง ก่อนออกมารับท้างานที่บ้าน
และส่งขายยังร้านนารายณ์พรรณ เป็นต้น
การถ่ายทอดและการสืบทอดองค์ความรู้ในลักษณะข้างต้น เป็นไปตามวิถีแบบโบราณ ปัจจุบันการสืบ
ทอดความรู้งานไม้แกะสลักที่บ้านร้องต้นขามไปสู่รุ่นลูกหลาน ก็เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับเมื่อก่อน ไม่มีการ
ตั้งโรงเรียนหรือสถานที่เรียนอย่างจริงจัง ประกอบด้วยค่าจ้างในการแกะสลักไม้มีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก จึง
ท้าให้ไม่มีเด็กรุ่นใหม่นิยมแกะสลักไม้แล้ว
ไม่เพียงการแกะสลักไม้เท่านั้น การสืบทอดงานปูนปั้นหรืองานลงรักปิดทองในปัจจุบัน ก็ยังเป็นเช่นใน
สมัยโบราณอยู่ เสถียร นะวงศ์รักษ์ได้เล่าให้ฟังว่า ลูกศิษย์ที่อยู่ประจ้านั้นทุกวันนี้ เกิดจากความสนใจของตัว
เด็กเอง ที่มาขอฝึกหัดงาน ไม่ได้มีการเปิดเป็นโรงเรียนสอนแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี เราก็ยังสามารถมองเห็นการจัดตั้งองค์กรในปัจจุบันเพื่อการเรียนรู้งานช่างและสืบสานงาน
ช่างให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตได้ในล้านนาด้วยเช่นกัน อาทิ โฮงเฮียน (โรงเรียน) สืบสานภูมิปัญญาล้านนา, ศูนย์
การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนา บ้านพ่อครูมานพ ยาระนะ, ศูนย์การเรียนรู้พ่อครูดิเรก สิทธิการ,
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาสลีปิงจัยแก้วกว้าง (วัดสันทรายต้นกอก) หรือโฮงเฮียนอุ้ยสอน
หลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่วาง แต่ละแห่งเน้นไปในงานช่างที่แตกต่างกันไป บางแห่งก็เน้นไปในเรื่องวิถี
ชีวิตปฏิบัติ เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้
โฮงเฮียนสืบสานภูมิ
ปัญญาล้านนา

ที่ตั้ง
ต.วัดเกต
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

ศูนย์การเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน
ล้านนา บ้านพ่อครู
มานพ ยาระนะ
ศูนย์การเรียนรู้พ่อครู
ดิเรก สิทธิการ

ต.วัดเกต
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

ศูนย์การเรียนรู้

เรื่องที่สอน
ประวัติศาสตร์ล้านนา, ภาษาล้านนา, ดนตรีพื้นเมือง, จักสาน, ฟ้อน
พื้นเมือง, วาดรูปล้านนา ,การท้าตุง-โคม, ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเชิง, ของ
เล่นพื้นเมือง, การทอผ้า, การปั้น, เครื่องสักการะล้านนา, กลอง
ล้านนา,วิชาด้านสล่าพื้นเมือง และเครื่องเขิน
ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง, ฟ้อนผางประทีป, ศิลปะการตีกลองสะบัดชัย
โบราณ, ศิลปะการตีกลองมองเซิง, ศิลปะการตีกลองปู่เจ่, เจิงหอก

ต.หายยา
ศิลปะ “การดุนโลหะ”
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
ต.ฟ้าฮ่าม อ. ประเพณีวิถีชีวิต
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ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เมือง จ.
ล้านนาสลีปิงจัยแก้ว
เชียงใหม่
กว้าง (วัดสันทรายต้น
กอก)
โฮงเฮียนอุ้ยสอนหลาน ต.บ้านกาด ในเรื่องของการปฏิบัติตัว การร่วมกลุ่มท้ากิจกรรมของเยาวชน
สืบสานภูมิปัญญา
อ.เมือง จ.
ท้องถิ่นแม่วาง
เชียงใหม่
ศูนย์ศึกษาศิลปะไทย
ต.หายยา
งานช่างล้านนา
โบราณสล่าสิบหมู่
อ.เมือง
ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
จ.เชียงใหม่
ตารางสถานที่เรียนรู้เรื่องช่างในล้านนา

สถานที่เรียนรู้เรื่องช่างที่น่าสนใจในปัจจุบัน คือ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และศูนย์ศึกษา
ศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
ส้าหรับโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้ านนา เกิดจากความร่วมมือของพ่อครู แม่ครูภูมิปัญญา กลุ่ ม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ และองค์กรชุมชน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
“งานสืบสานล้านนา” ร่วมกันปีละครั้งๆ ละ ๔ วันในช่วงต้นเดือนเมษายน นับตั้งแต่ปี ๒๕๓๙–๒๕๔๓ เป็น
ระยะเวลา ๕ ปีติดต่อกันโดยมีเป้าหมายร่วมส้าคัญคือ การเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ของ
ล้านนาที่ได้มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และเป็นการน้าเสนอกระบวนการสืบ
ทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนาในด้านต่างๆ
ในปี ๒๕๔๓ หลังจากการจัดงานสืบสานล้านนาครั้งที่ ๓ ได้มีค้าถามจากเด็กที่มาร่วมงานว่า “ถ้าสนใจ
จะเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาจะไปเรียนได้ที่ไหน” คณะกรรมการจัดงานจึงน้าเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อครูแม่ครูภูมิ
ปัญญา ทุกท่านมีความพร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และไปขอค้าแนะน้าจากหลวงพ่อพระพุทธพจนวรา
ภรณ์ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสืบสานล้านนา ท่านให้แง่คิดว่าการสืบสาน
ภูมิปัญญานั้นไม่ใช่ท้าแค่ปีละครั้งๆ ละ ๔ วันแต่ต้องท้าตลอดเวลา ต้องท้าทุกลมหายใจ ท่านเปรียบการสืบ
สานภูมิปัญญาเสมือนสายน้้าไหล หากน้้าเก่าไหลไปน้้าใหม่ไม่ไหลมาก็เป็นน้้าห่างสายน้้าแห้ง หากน้้าเก่าไม่ไหล
ไปน้้าใหม่ไม่ไหลมาก็เป็นน้้าเน่า แม่น้าจะยังคงเป็นแม่น้า เมื่อน้้าเก่าไหลไปน้้าใหม่ไหลมาทดแทนสืบเนื่องกันไป
จึงส่งผลให้เกิดการจัดตั้งโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาขึ้นในเวลาต่อมา
ส่วนศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ เกิดขึ้นในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม แผนกสามัญศึกษา
โครงการตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ้าเภอท่าวังผา จัง หวัดน่าน เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และวัดศรีสุพรรณก้าลังบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถเงินด้วยงานช่างฝีมือภูมิ
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ปัญญาชาวบ้านศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน ท่านพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ พร้อมคณะ
บุคคล ได้ขอพระราชวโรกาสกราบทูลงานสร้างอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ โดยช่างภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรม
เครื่องเงินที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เลือกใช้เงินผสมดีบุกอลูมิเนียม เป็นวัสดุแทนเงินและเงินบริสุทธิ์ประดับ
ส่วนส้าคัญอุโบสถทั้งหลัง ทรงมีรับสั่งว่า “วัวลายมีมานานแล้ว” และทรงเจิม “ใบโพธิ์เงิน” ถวายแด่พระครู
พิทักษ์สุทธิคณ
ุ
พร้อมกันนั้น คณะเฝ้ารับเสด็จฯ ได้ประชุมมีข้อตกลงให้ความร่วมมืองานช่างสิบหมู่ขึ้น โดยมีนางจุฬา
รัตน์ บุณยากร ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหม่อมราชวงศ์ภิญโญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะสงฆ์
ผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๔, ๕, ๖ ครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนมงคล
สันติสุขวิทยาฯ, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธารามฯ และพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ มีนายโชคนิธิไท ฐิตนิธิไท
เป็นผู้ประสานและเลขานุการ
ที่ป ระชุม มีมติขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากส้ า นักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ และศูน ย์
การศึกษานอกโรงเรีนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) สนับสนุนหลักสูตรช่างสิบหมู่ การจัดการเรียนรู้เพื่อการ
อนุรักษ์และสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน จึงก่อให้เกิดศูนย์การเรียนรู้งานช่า งสิบหมู่ล้านนา ณ วัดศรี
สุพรรณ ถนนวัวลาย อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น
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บทที่ ๘
คุณค่าของหอไตรล้านนา
จากการวิเคราะห์หอไตรทั้ง ๒๒๑ แหล่ง โดยเจาะลึกในรายละเอียดของหอไตรที่ได้รับการคัดเลือก
จากคณะสงฆ์และผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นตัวแทนของหอไตรแต่ละจังหวัด รวม ๔๖ หลัง ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่
ก้าหนดไว้ เช่นเป็น หอไตรที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม มีประวัติความเป็นมาที่
ชัดเจน สะท้อนรูปแบบและช่วงอายุสมัยการก่อสร้างที่อันหลากหลายได้ เป็นต้น พบว่า หอไตรล้านนามีคุณค่า
ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ การสื บ ทอด ศิลปสถาปัตยกรรม คติความเชื่อในพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รวมถึงงานช่างพื้นถิ่น ดังนี้

๘.๑ คุณค่าทางประวัติศาสตร์
หอไตรล้านนามีประวัติศาสตร์การก่อสร้างมายาวนาน อย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้นมา
ที่ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งศิลาจารึกและเอกสารทางพุทธศาสนา ปัจจุบันหอไตรเหล่านี้บ้างก็
ไม่ปรากฏในปัจจุบัน บ้างก็เปลี่ยนรูปทรงไปเพราะการบูรณะในครั้งหลัง มีรายละเอียดดังนี้
สมัยพญาติโลกราช
(พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐)
สมัยพญายอดเชียงราย
(พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๘)
สมัยพญาเมืองแก้ว
(พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘)

วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
วัดพันต้องแต้ม จังหวัดเชียงราย
วัดสาลกัลญาณมหันตาราม จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าใหม่ จังหวัดพะเยา
วัดปุพพาราม จังหวัดเชียงใหม่
วัดบ้านดอน จังหวัดพะเยา
วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน
วัดป่าแดงหลวง เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วัดป่าแดงหลวง จังหวัดเชียงใหม่

๒๐๑๑
๒๐๒๐
๒๐๓๑
พ.ศ. ๒๐๔๐
พ.ศ. ๒๐๔๔
พ.ศ. ๒๐๔๖
พ.ศ. ๒๐๕๒
พ.ศ. ๒๐๕๙
พ.ศ. ๒๐๖๔ พ.ศ. ๒๐๖๖

ตารางการสร้างหอไตรล้านนาที่ปรากฏในจารึกโบราณล้านนา

หลักฐานที่แสดงถึงการมีอยู่จริงของหอไตรในประวัติศาสตร์ปรากฏในต้านานมูลศาสนา และชินกาล
มาลีปกรณ์ และจารึกล้านนา
ต้านานมูลศาสนานั้น เป็นหนังสือที่รจนาขึ้นในพุทธศาสนาเถรวาท โดยพระพุทธพุกามและพระพุทธ
ญาณเจ้า ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๑ กรมศิลปากรมอบให้ สุด ศรีสมวงศ์ พรหม ขมาลา เป็นผู้แปล
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ส่วนชินกาลมาลีปกรณ์เป็นหนังสือที่รจนาในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยพระรัตนปัญญาเถร มา
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ กรมศิล ปากรให้ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร แปล ทั้งนี้ พบว่าส่ว นหนึ่งของข้อความใน
ต้านานมูลศาสนา และชินกาลมาลีปกรณ์ได้ซ้ากับข้อความในศิลาจารึกที่กล่าวข้างต้น
ในต้านานมูลศาสนา พบข้อความที่เกี่ยวกับการสร้างหอไตรเพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ ใน พ.ศ. ๒๐๑๑
สมัยพญาติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) พระองค์ทรงให้หมื่นด้งนครสร้างวิหารหลวง อุโบสถ และหอไตร
ในวัดสวนดอก สมัยพระมหาญาณสาครเป็นเจ้าอาวาส ดังว่า “...มหาพุทธรักขิตเจ้าอยู่รักษาวัดสวนดอกไม้ได้
๑๒ วัสสา อายุได้ ๓๗ ก็มาสิ้นอายุ ศักราชได้ ๘๓๐ ตัวนั้นแล มหาญาณสาครเจ้าเกิดมานปีรวงไส้ อุบาสิกาแม่
ออกไปยอพระยาให้เอามาแทนในปีนั้นแล ครั้งนั้นหมื่นด้งให้คนมาแต่เชียงชื่นมาแปลงวิหารหลวงและสร้างโรง
อุโบสถ และสร้างหอปิฎกก็ในปีที่เจ้าไทมาอู่นั้นแล มหาสาครเจ้ารับผ้ากฐินบ่หลอคือรับในอารามย่อมไปสวด
ในพัทธสีมาในนทีก็มี แล้วจึงเข้ามาสู่อารามถือเอาวัสสาแลบ่ห่อนสวดในที่อยู่เลย แต่นั้นมาชาวเจ้าทั้งหลาย
ย่อมถือเอาจารีตแต่นั้นมา...” (ต้านานมูลศาสนา, ๒๕๑๘ หน้า ๒๑๘)
ส่วนในชิน กาลมาลีป กรณ์ พบร่องรอยการเขียนถึง การสร้างและบูรณะหอไตรสมัยพญาเมืองแก้ว
(พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) ดังนี้
๑. “...ฉลองพระไตรปิฎกฉบับลงทองและหอพระมณเทียรธรรมที่พระองค์โปรดให้สร้างไว้ในวัดปุพพา
ราม...” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๒๐)
๒. เมื่อครั้งที่พระองค์ฉลองหอไตรวัดเจ็ดยอดที่ สร้างมาตั้งแต่สมัยพญาติโลกราช ดังมีเนื้อหาว่า “เมื่อ
ครั้งเดิมพระเจ้าสิริธรรมจักรพรรดิพิลกราชาธิราชทรงคัดเลือกพระมหาเถรผู้ทรงพระไตรปิฎกแล้วโปรดให้ช้าระ
อักษรพระไตรปิฎก พระมหากษัตริย์ลกปนัดดาธิราชทรงอบรมสมโภชหอไตรในวัดมหาโพธารามเป็นการใหญ่
เพื่อให้เป็นที่ไว้พระไตรปิฎกฉบับช้าระแล้ว
ครั้งพระเจ้าพิลกนั้นต่อมา หอไตรนั้นเก่าไป พระราชาโปรดให้เอาปราสาทยอดเมืองซึ่งเป็นของเก่าที่
พระราชปัยกาสิริธรรมจักรพรรดิและพระราชาบิดาของพระองค์ทรงสืบ ๆ กันมานั้น ดัดแปลงให้เป็นหอไตร
เมื่อดัดแปลงปราสาทยอดเมืองเป็นหอไตรเสร็จแล้ว จึงอาราธนาพระมหาเถรผู้ทรงพระไตรปิฎกจ้านวน ๔๐
รูป มีพระเถระผู้เป็นใหญ่ในวัดมหาโพธารามเป็นประมุข ให้สวดพระไตรปิฎกแล้วทรงสมโภชฉลองเป็นการใหญ่
ตั้งแต่ขึ้น ๘ ค่้าถึงวันศุกร์เดือนอ้าย (จ.ศ. ๘๗๖)....” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๓๒-๑๓๓)
๓. เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปกระท้าความสามัคคีในหมู่สงฆ์ทั้ง ๓ ที่เมืองเชียงแสน เมื่อเรียบร้อยแล้ว
พระองค์ยกพลับพลาที่ประทับให้เป็นหอไตรของวัดป่าแดงหลวง เชียงแสน ดังมีเนื้อหาว่า “...ฝ่ายพระราชา
โปรดให้ประดิษฐานพลับพลาที่ประทับของพระองค์ยกให้เป็นหอไตรไว้วัดป่าแดงหลวง...” (ชินกาลมาลีปกรณ์,
๒๕๐๑, หน้า ๑๒๔-๑๒๕)
๔. เมื่อครั้งที่พระองค์ให้ยกฉัตรเจดีย์วัดทีฆาชีวิตสาราม พระองค์ให้หาไม้จัดเตรียมไว้สร้างหอไตรวัด
ป่าแดงหลวง เชียงใหม่ ดังมีเนื้อความว่า “...โปรดให้ช้าระตัวไม้เครื่องปรุงหอพระมณเฑียรธรรมในวัดป่าแดง
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มหาวิหาร เมือ่ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่้า (เดือน ๘ ปีมะโรง) และโปรดให้ลงมือตกแต่งพระปฏิมาองค์ใหญ่ท้าด้วย
แก่นจันทน์ เมื่อวันอังคาร แรม ๑๑ ค่้า...” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๔๒-๑๔๓)
๕. ภายหลังจากงานพระราชพิธีถวายเพลิงศพพระราชกุมารี จึงให้สร้างหอไตรวัดป่าแดงหลวง ดังมี
เนื้อความว่า “...พระองค์โปรดให้ยกพระมณเฑียรธรรมวัดป่าแดง เมื่อวันพุธขึ้น ๔ ค่้า เดือน ๑๒ และเมื่อวัน
พุธต้นเดือนอ้ายได้เกิดแผ่นดินไหว...” (ชินกาลมาลีปกรณ์, ๒๕๐๑, หน้า ๑๔๘)
ส้าหรับหลักฐานที่เป็นจารึก ได้แก่ จารึกวัดพันต้องแต้ม จารขึ้นใน พ.ศ. ๒๐๓๑ สมัยพญายอด
เชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๑ – ๒๐๓๘) ใจความส้าคัญของจารึกวัดพันต้องแต้ม ระบุว่า พ.ศ. ๒๐๓๐ บุตรพันต้อง
แต้ม คือ พันญากิตติและแม่เจ้าสาวค้าร้อยถวายวัดนี้ แด่พญายอดเชียงรายและพระราชมารดา พร้อมสร้างหอ
ไตร ดังว่า “...พระเป็นเจ้าแม่ลูกก็ยินดีด้วยบุญ หื้อไว้นา ๖๐๐,๐๐๐ เบี้ย และคน ๑๕ ครัว หื้อไม้สักแปลง
วิหาร ทั้งหอปิฎก...”
จารึกวัดสาลกัลญาณมหันตาราม ใน พ.ศ. ๒๐๓๑ มีใจความส้าคัญดังนี้ ในจุลศักราช ๘๕๐ (พ.ศ.
๒๐๓๑) หมื่นดาบเรือนสร้างพระวิหาร พระเจดีย์ และหอพระไตรปิฎก เมื่อเสร็จแล้วขนานนามว่าสาลกัล
ญาณมหันตาราม พญายอดเชียงรายถวายที่ดิน ดังว่า “...สร้างวิหาร ๑๑,๗๐๐ สร้างหอปิฎก ๑๑,๐๐๐ สร้าง
...”(กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๘๒ – ๘๘)
จารึกวัดป่าใหม่ (พย.๘) ใน พ.ศ. ๒๐๔๐ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าใหม่ จังหวัดพะเยา ระบุ เรื่องราว
ของเจ้าหมื่นลอเทพศรี จุฬาได้อาราธนามหาเถรมธุรสเจ้า สร้างวัดป่าใหม่ ถวายเป็นวัดพระเป็นเจ้าทั้งสอง
พระองค์ (พญาเมืองแก้ว (พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) กับพระมหาเทวี) พญาเมืองแก้วถวายที่นากับข้าวัด โดยนามี
สี่แสนเบ้ ไว้เป็นข้าวพระพุทธเจ้าสองแสนเบ้ ไว้เป็นจังหันพระสงฆ์สองแสนเบ้ คนสามสิบครัว ไว้อุปัฏฐาก
พระพุทธเจ้าในวิหารยี่สิบครัว ไว้กับอุโบสถห้าครัว และไว้กับหอปิฎกห้าครัว ดังที่ปรากฏในจารึกว่า “...ไว้กับ
หอปิฎกห้าครัว ไว้ที่หนวันออกฝั่งน้้าเป็นแดน...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๑๑๘-๑๒๑)
จารึกมหาสามีเจ้ าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน (พย.๑๐) จารึกใน พ.ศ. ๒๐๔๖ สมัยพญาเมืองแก้ว
(พ.ศ. ๒๐๓๘ – ๒๐๖๘) ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ที่วัดบ้านดอน จังหวัดพะเยา มีเนื้อหาโดยสรุปว่า พ.ศ. ๒๐๔๖
มหาสามีเจ้าญาณเทพคุณ วัดบ้านดอน ถวายเงินและข้าไว้กับวัดบ้านหนอง ส่วนหนึ่งไว้กับหอพระไตรปิฎก
ดังที่ปรากฏในจารึกว่า “...สามีเจ้าชื้อกลางกว้านจ่า ๕๕๐ เงินไว้กับหอปิฎก นังเอ้ยร่หนึ่ง ลูก ๑ ชาย เงินสามี
เจ้า ๗๐๐ เงิน ไว้กับหอปิฎก อ้ามลานร่หนึ่ง...” และ “...เขาฝูงนี้ไว้หื้อรักษาพระพุทธเจ้ากับหื้อรักษาหอปิฎก
...” และ “...ผิว่าผู้ใดสู้อยู่รักษาพระเจ้า บ่สู้อยู่รักษาหอปิฎกอั้น หื้อเอาค่าคิงมันผู้นั้นออกมาไถ่คนไว้แทนมันดัง
เก่า...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๑๒๔-๑๒๖)
จารึกพญาเมืองแก้วและพระราชมารดา สร้างหอไตรที่วัดพระธาตุหริภุญชัย พ.ศ. ๒๐๕๒
จารึกเป็นแผ่นหินสีเทา / น้้าตาล หักเป็น ๔ ท่อน พบทีม่ ุมตะวันออกเฉียงใต้ของวัดพระธาตุหริภุญชัย
(ทะเบียน ลพ.๑๕) ใจความส้าคัญของจารึกระบุเหตุการณ์ใน พ.ศ. ๒๐๕๓ ที่พญาเมืองแก้ว และพระราช
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มารดาสร้างหอไตร พระไตรปิฎก และพระพุทธรูปทองค้าประดิษฐานในหอไตร ทั้งพระราชทานภาชนะทองค้า
ภาชนะเงิน บูชาพระธรรม และทรงให้เงินทุนเพื่อน้าดอกผลเป็นค่าใช้จ่ายซื้อหมากเมี่ยงและข้าว บูชาพระธรรม
ทรงให้ภาษีนาปีละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เบี้ย เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ดูแลหอไตร และพนักงานคนอื่น ๆ และทรง
ถวายข้าคน ๑๒ ครอบครัวเพื่อปฏิบัติรักษาหอไตร และพระไตรปิฎก ทรงห้ามใช้คนเหล่านี้ท้างานอื่น ท้าย
จารึกเป็นค้าปรารถนาและค้าอุทิศส่วนกุศล ดังที่ปรากฏในจารึกว่า “...สมเด็จพระองค์มหาราชเจ้าทั้ง ๒ ตรอง
ตรัสอรรถธรรมอันอุดมดี มีพระราชหฤทัยบ่อิ่มในอปนาเพ่งสภาวะอันยิ่ง จิ่งให้สร้างพระธรรมมณเฑียร อัน
อาเกียรณ์เดียรดาษมาศด้วยสุพรรณบุษบาผกาวัลลีเป็นอัศจรรย์อดิเรก...” และ “...นาและคนทั้งมวลฝูงนี้จุ่งไว้
ให้เป็นอุป การรักษาพระธรรมมณเฑีย รให้เสถียรสืบสายไป ใครอย่ากลั้ว เกล้า...” (คลังข้อมูลจารึกล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒, หน้า ๑๑๙-๑๓๔)
ส่วนหอไตรที่พบประวัติการก่อสร้างในพุทธศตวรรษที่ ๒๒ คือ หอไตรวัดเชียงใหม่ มีประวัติการ
ก่อสร้างในจารึกวัดเชียงมั่น (ทะเบียน ชม. ๑) ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดเชียงมั่น อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นจารึกที่ระบุดวงชาตาการตั้งเมืองเชียงใหม่ เนื้อความโดยสรุประบุประวัติการบูรณะวัดและศาสนสถานใน
วัดเชียงมั่น โดยภายหลังการสร้างเมืองเชียงใหม่ พญามังรายได้ถวายหอนอน ที่บ้านเชียงมั่น ให้เป็นวัด ทานแก่
พระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๐๑๔ พญาติโลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔ – ๒๐๓๐) ก่อพระเจดีย์ด้วยศิลาแลง
พ.ศ. ๒๑๐๑ เจ้าฟ้ามังทรา โอรสพระเจ้าบุเรงนอง ให้พญาหลวงสามล้านค้าสร้างวัดเชียงมั่น ต่อมาได้
เป็นพญาแสนหลวง
พ.ศ. ๒๑๑๔ สร้างเจดีย์ วิหาร อุโบสถ หอไตร พระไตรปิฎก เสนาสนะ ก้าแพง และประตูโขง พร้อม
ทั้งระบุข้าวัด ในสมัยพระมหามหินทาทิจจวังสมหาสมเด็จ เป็นเจ้าอาวาสวัดเชียงมั่น
ดังข้อความในจารึกว่า “...ศักราชได้ ๙๒๐ (พ.ศ. ๒๑๐๑) เมืองเชียงใหม่เป็นขัณฑสีมาสมเด็จพระมหา
ธรรมิกราชาธิราชเจ้าแล้ว พระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้ามีราชศรัทธา ปลงราชทานอ่างอาบเงินลูกหนึ่งหนักสี่
พันน้้าไว้หื้อพญาหลวงสามล้านค้า ราชทานสร้างวัดเชียงมั่นฉันนี้ ในปีดับเปล้า ศักราช ๙๒๗ (พ.ศ. ๒๑๐๘)
พระราชอาชญาหื้อเป็นพญาแสนหลวงในปีรวงเม็ด ศักราช ๙๓๓ (พ.ศ. ๒๑๑๔) ได้ก่อเจดีย์กวมทีหนึ่งเป็นถ้วน
สามที พญาแสนหลวงค้าราชทานสร้างแปลงก่อเจดีย์ วิหารอุโบสถ ปีฎกฆระ สร้างธรรม เสนาสนะก้าแพง
ประตูขรง ในอารามชู่อัน เถิง...” (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า ๑-๑๐)
ทั้งนี้แม้ในจารึกสร้างหอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัยจะระบุการสร้างหอไตรเก่าไปถึง พ.ศ. ๒๐๕๒ และ
ระบุอายุหอไตรวัดเชียงมั่นเก่าไปถึง พ.ศ. ๒๑๐๑ ทว่ารูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นการสร้างขึ้นใหม่แล้ว
พุทธศตวรรษที่ ๒๔
โดยหอไตรทีย่ ังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน สามารถสืบกลับไปได้ในในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ คือ หอไตร
วัดพระธาตุล้าปางหลวง จังหวัดล้าปาง นับเป็นหอไตรที่เก่าที่สุด รองลงมาเป็นหอไตรที่สร้างในปลายพุทธ
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ศตวรรษที่ ๒๔ มีจ้านวน ๔ หลัง อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ๓ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระสิ งห์ (พ.ศ. ๒๓๕๕) วัด
ดวงดี (พ.ศ. ๒๓๗๒) และวัดบวกค้าง (พ.ศ. ๒๓๕๖) จังหวัดล้าพูน ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย
(พ.ศ. ๒๓๖๐)
หอไตรเหล่านี้มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึก ยกเว้นหอไตรวัดพระธาตุล้าปางหลวง ที่ไม่มีจารึก แต่ใช้
การเที ย บเคี ย งรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมและศิ ล ปกรรม ตลอดจนถึ ง ประวั ติ วั ด พระธาตุ ล้ า ปางหลวงและ
ประวัติศาสตร์ล้านนาก้าหนดอายุ และหอไตรวัดดวงดีกับวัดบวกค้างก็ไม่ปรากฏในจารึกเช่นกัน
จารึกที่พบในวัดพระสิงห์ จารึกหลักนี้ในอดีต ถูกฝังในพื้นซีเมนต์ระเบียงอุโบสถด้านทิศใต้ ต่อมาใน
พ.ศ. ๒๕๒๘ จารึกเกิดหักและแตก หน่วยงานศิลปากรที่ ๔ (ส้านักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่) ได้ท้าการซ่อมและ
น้าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดพระสิงห์ ลักษณะเป็นจารึก
แผ่นหินสีน้าตาลแดง จารึกด้วยอักษรฝักขาม ใจความส้าคัญมีว่า ใน พ.ศ. ๒๓๕๕ พระเจ้ากาวิละ พระราชครู
สังฆราช ร่วมกันเป็นประธานสร้างศาสนสถานในวัดพระสิงห์ มีอุโบสถ ปราสาท หอไตร หีบธรรม และเตียง
พระพุทธรูป พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายในการสร้างไว้พร้อมสรรพ ดังข้อความที่ปรากฏในจารึกว่า “...ได้จ่ายยังเงิน
หื้อเป็นค่ารัก หาง ค้าปลิว แก้วกระจก หรดาล น้้าอ้อย ปูน เหล็ก ดินขอ ดินจี่ เดงอันห้อยแขวน ตั้งขันแก่ช่าง
ทั้งมวลพร่องเงิน ๑๐๗,๓๐๐ สร้างหอธรรมปิฎก และหีบทรงธรรม ชองค้า เสี้ยงเงิน ๖๑,๖๔๐” (คลังข้อมูล
จารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๑, หน้า ๑๘๕-๑๙๔ และคลังข้อมูลจารึกล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓, หน้า ๑๕๙-๑๖๗)
ด้วยเหตุนี้ หอไตรล้านนามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ล้านนา ด้วยมีหลักฐานทั้งที่เป็นจารึกและหนังสือ
ในพุทธศาสนา ว่ามีการสร้างหอไตรมาอย่างช้าแล้วในพุทธศตวรรษที่ ๒๑

๘.๒ คุณค่าด้านการสืบทอด
จากหอไตรที่ส้ารวจทั้งหมด มี ๒๒๑ หลัง พบว่ามีการสร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๓ กระทั่งปัจจุบัน
โดยหอไตรส่วนใหญ่สร้างขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ มีจ้านวน ๑๑๑ หลัง รองลงมาเป็นหอไตรที่สร้างขึ้น
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ และสร้างขึ้นในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕
หอไตรที่มีอายุเก่าที่สุด สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ มีจ้านวน ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระธาตุ
ล้าปางหลวง จังหวัดล้าปาง รองลงมาเป็นหอไตรที่สร้างในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มีจ้านวน ๖ หลัง อยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ๔ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระสิงห์ (พ.ศ. ๒๓๕๕) วัดดวงดี (พ.ศ. ๒๓๗๒) วัดบวกค้าง (พ.ศ.
๒๓๕๖) และหอไตรวัดมหาวัน (พ.ศ. ๒๓๘๙) จังหวัดล้าพูน ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย (พ.ศ.
๒๓๖๐) จังหวัดแพร่ ๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระบาทมิ่งเมือง (ก่อน พ.ศ. ๒๓๙๒)
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หอไตรที่สร้างขึ้นใหม่ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๖ มีจ้านวน ๑๘ หลัง ที่ใหม่ที่สุด ได้แก่ หอไตรวัดแม่
ค้า จังหวัดเชียงราย (ก้าลังอยู่ระหว่างการด้าเนินการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗) วัดศรีเมืองยู้ จังหวัดล้าพูน (พ.ศ.
๒๕๕๗) วัดส้าน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗) เป็นต้น
๘.๓ คุณค่าทางศิลปสถาปัตกรรม
ก. เป็นอาคารทางพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับวิหาร และโบสถ์ที่ประดับเครื่องยอดหลังคาหรือเครื่อง
ล้ายอง คือ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ อันแสดงถึงฐานานุศักดิ์อาคารสถาปัตยกรรมไทยอย่างหนึ่ง
โดยทั่วไป อาคารที่มีฐานานุศักดิ์สูงจะตกแต่งด้วยความประณีต โดยมีการใช้องค์ประกอบที่มีลวดลายที่
เรียกว่า “เครื่องล้ายอง” แปลว่า เครื่องประดับที่ท้าให้ งดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ส่วนของ
หลังคา สถาปัตยกรรมทรงเครื่องล้ายองจะไม่น้าไปใช้กับประชาชนธรรมดา แต่จะใช้กับอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นที่ประทับของเทพเจ้า พระมหากษัตริย์ หรือเป็นอุเทสิกเจดีย์เท่านั้น
ช่อฟ้า คือ ส่วนขององค์ประกอบที่อยู่บนหลังคาในต้าแหน่งที่สูงที่สุดของหลังคา มีความส้าคัญเพราะ
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นอาคารทางพุทธศาสนา หากแม้นอาคารเหล่านี้ไม่มีการประดับตกแต่งในส่วนใด
เลย มีแต่ช่อฟ้าชูยอดตระหง่านอยู่ ก็ยังเข้าใจได้ว่าเป็นอาคารในพุทธศาสนา แต่หากไม่มีช่อฟ้าแม้จะมีส่วน
ประดับอื่นเต็มไปหมด ก็ไม่อาจเป็นอาคารที่สมบูรณ์ตามคติพุทธศาสนา
ช่อฟ้าโบราณที่พบในล้านนาก็มีหลายรูปแบบ อาทิ ช่อฟ้าเซรามิกในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุล้าปางหลวง
จังหวัดล้าปาง มีอายุในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ลักษณะเป็นช่อฟ้ารูปคล้ายปราสาทครึ่งหลัง มี รูปบุคคลนั่งอยู่
ภายใน ช่อฟ้าที่พบในวัดพระธาตุหริภุญชัยอันหนึ่ง ท้าเป็นรูปเศียรนาคที่มีเทวดาท้าท่าอัญชลี ช่อฟ้าที่วิหารน้้า
แต้ม วัดพระธาตุล้าปางหลวง ของเดิมเป็นดินเผา ลักษณะตั้งขึ้นตรงปลายเรียวแหลม แต่งด้วยลวดลายพันธุ์
พฤกษา ลายหลั กอยู่ ตรงอกไก่ เป็ น ลายดอกไม้ในกรอบสี่ เหลี่ ยมขนมเปียกปูนโค้งไปตามรูปทรงช่อฟ้า มี
ลักษณะเดียวกับช่อฟ้าที่วิหารโคมค้าวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดล้าปาง ซึ่งสร้างใหม่เลียนแบบของเดิมแต่เปลี่ยน
วัส ดุเป็ น ปู น และช่อฟ้าประดับ หอนั่ งของเจ้าพรหมาภิพงษธาดา เจ้าผู้ ครองนครล้ าปางที่ ๗ ก็มีลั กษณะ
คล้ายกัน คือ เป็นช่อชูขึ้นฟ้า
ใบระกา คือแผ่นไม้ที่ประกอบเข้ากับแป ปิดตามแนวลาดของหัว – ท้าย เครื่องมุงหลังคาเรือนไทย ท้า
หน้าที่ป้องกันลมมิให้พัดเครื่องมุงหลังคาหลุดปลิวไป ในบางครั้งเรียกปั้นลม
ป้านลมของวิหารหรือโบสถ์มักท้าเป็นรูปล้าตัวนาค เรียกนาคล้ายองหรือตัวล้ายอง เหนือนาคล้ายอง
จะมีครีบนาคที่แต่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนวตั้งตัดปลายให้แหลม เรียงต่อกันไปตลอดแนวกรอบป้านลม ครีบนี้เองที่
เรียกว่าใบระกา ต่อมาจึงเรียกป้านลมรวมกับใบระกาว่า ใบระกา
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หางหงส์ ส่วนของป้านลมที่ติดอยู่เป็นกรอบหน้าบัน ตัวหางหงส์ตั้งอยู่ระหว่างแปหัวเสากับหัวไม้เชิง
กลอน เป็นส่วนประกอบของป้านลมแบบที่ประดิษฐ์เป็นรูปนาค โดยหางหงส์อยู่ที่ปลายล่างสุดและมักท้าเป็น
รูปหัวนาค นอกจากรูปหัวนาคแล้ว ยังท้าเป็นรูปตัวเหงา ทางเหนือเรียก “หางวัน”
ปราสาทเฟื้อง วางอยู่กลางสันหลังคา ชาวลาวเรียกช่อฟ้า ชาวล้านนาเรียกช่อฟ้ายองปลี เป็นรูป
จ้าลองปราสาทขนาดเล็ก
นอกจากเครื่องยอดหลังคาหรือเครื่องล้ายอง คือ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ จะเป็นองค์ประกอบที่
สะท้อนถึงการยกย่องให้เป็นอาคารทางพุทธศาสนา ยังเป็นการสร้างสรรค์ความเบาให้กับตัวอาคารด้วย โดย
ความไหลลื่นต่อเนื่องและอ่อนช้อยของช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ท้าให้ผู้มองรู้สึกว่าไม่มีการถ่ายน้้าหนักลงบน
โครงที่รองรับ นอกจากนี้คันทวยหรือไม้ค้ายันที่ใช้รับน้้าหนักชายคา ก็ถูกแต่งให้งดงามด้วยการฉลุลายโปร่งบ้าง
การแกะสลักที่อ้อนช่อยบ้าง ท้าให้มองดูว่ าความอ่อนช้อยของคันทวยนั้น จะรับน้้าหนักอะไรได้ มีผลท้าให้
ชายคาในสถาปัตยกรรมไทยน่าจะเบาลอย และไร้น้าหนัก
ข. แม้จะเป็นอาคารทางพระพุทธศาสนา แต่มีลักษณะเฉพาะต่างออกไปจากอาคารทางพุทธศาสนา
อย่างอื่น เพราะถูกออกแบบให้เป็นสถานที่เก็บและสถานที่บูชาพระธรรม ไม่มีการใช้งานในลักษณะห้องสมุดที่
ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ภายในห้องเก็บธรรม หรือบนหอไตร
ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว ช่างจึงสร้างให้หอไตรมีลักษณะบางประการร่วมกัน คือ การไม่มีบันไดทางขึ้น
ถาวร ช่องประตูถูกซ่อนไว้ ห้องเก็บธรรมมีขนาดเล็ก แม้ระเบียงรอบห้องเก็บธรรมก็มีขนาดไม่กว้างนั ก บาน
ประตูบานหน้าต่างมีขนาดเล็ก ที่ส้าคัญการตกแต่งลวดลายบนผนังห้องเก็บธรรมมักปรากฏที่ผนังห้องด้านนอก
ต่างออกไปจากวิหารและอุโบสถที่มีการตกแต่งตัวอาคารด้านใน โดยเฉพาะกรณีของการใช้ภาพจิตรกรรมใน
การตกแต่งที่ใช้เรื่องราวชาดกหรือพุทธประวัติเหมือนกันแต่อยู่คนละด้านของผนัง นัยของการตกแต่งภายนอก
คือ ให้ผู้คนทั่วไปสามารถมองเห็นได้จากภายนอก โดยไม่จ้าเป็นต้องเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านใน หรือการตกแต่ง
ผนังห้องเก็บธรรมภายนอกด้วยการปิดทองลายฉลุ หรือลายค้านั้น ก็มักเป็นรูปราชวัตร ที่มีความหมายว่ารั้ว
ล้อมรอบ เป็นการสื่อนัยถึงการขวางกั้นบุคคลทั่วไปไม่ให้เข้าไปในตัวอาคารเป็นต้น
ค. มีความหลากหลายทางรูปแบบ
เมื่อใช้วัสดุเป็นเกณฑ์การแบ่ง จะได้หอไตรเครื่องไม้ หอไตรเครื่องก่อ หอไตรผสมคือด้านล่างเป็น
เครื่องก่อ และด้านบนเป็นเครื่องไม้
เมื่อใช้สถานที่ตั้งของหอไตรเป็นเกณฑ์การแบ่ง จะได้หอไตรกลางน้้า หอไตรบพื้นดิน และหอไตรที่
สร้างอยู่บนดาดฟ้าอาคารหลังอื่น
เมื่อใช้โครงสร้างหลังคาเป็นเกณฑ์การแบ่ง จะได้หอไตรที่มีหลังคาทรงโรง ทรงคฤห์ หลังคาทรงโรง
ผสมกับทรงคฤห์ ทรงจั่ว ทรงปันหยา ทรงปราสาทหลังก๋าย และหลังคาชั้นซ้อนขี้นไป
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เมื่อใช้ผังอาคารชั้นล่างเป็นเกณฑ์การแบ่ง จะได้ ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผังรูปตรีมุข
ผังรูปจัตุรมุข ผังรูปย่อเก็จ
เมื่อใช้ผังอาคารชั้นบนเป็นเกณฑ์การแบ่ง จะได้ เป็นห้องโล่งไม่มีฝาผนังกั้น เป็นห้องทึบ มีระเบียง
ล้อมรอบ ระเบียงด้านใดด้านหนึ่ง
รูปแบบที่น่าสนใจ ได้แก่
หอไตรกลางน้้า ส่วนมากสร้างชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรมในตอนกลาง มีทั้งหลังคา
จั่วคลุมปีกนกรอบ (ทรงโรง) และหลังคาจั่วคลุมปีกนกด้านข้างสองด้าน (ทรงคฤห์) ที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มหอ
ไตรในจังหวัดล้าพูน อาทิ หอไตรวัดบ้านก้อง วัดสันก้าแพง และวัดป่าเหียง ทั้งสามหลังเป็นหอไตรไม้ หลังคา
ทรงคฤห์ ใต้ถุนโล่ง รอบห้องเก็บธรรมมีระเบียงล้อมรอบ ยกเว้นหอไตรวัดสันก้าแพงที่มี ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้น
ล่างตีไม้เป็นห้องทึบ ส่วนชั้นบนมีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม หอไตรกลุ่มนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของ
ชาติโดยกรมศิลปากรแล้ว ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ หอไตรกลางน้้าวัดครึ่งใต้ จังหวัด เชียงราย เป็นหอไตรขนาด
เล็ก มีเสารองรับเพียงเสาเดียว
หอไตรที่สร้างอยู่บนอาคารหลังอื่น จะมีสัดส่วนไม่สัมพันธ์กันระหว่างอาคารด้านล่างที่ใหญ่โตมาก กับ
ตัวหอไตรที่สร้างไว้บนดาดฟ้าอาคารหลังนั้น มักเป็นหอไตรเดิมที่ช้ารุดเสียหายแล้ว เมื่อรื้อก็น้าไปประกอบขึ้น
ใหม่บนอาคารที่ส่วนมากก่ออิฐถือปูนมีความมั่นคงแข็งแรงกว่า อาทิ หอไตรวัดสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่
หอไตรหลังเดิมมีอายุใน ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงได้น้าขึ้นมาไว้ด้านบนศาลาบาตร หอ
ไตรวัดหนองโค้ง จังหวัดเชียงใหม่ หลังเดิมสร้างต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เช่นกัน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้รื้อ
และน้าไปสร้างบนอาคาร ๓ ชั้น หอไตรอยู่มุมด้านหนึ่งของชั้นที่ ๓ หอไตรวัดจ้าลอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังเดิม
สร้างเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้รื้อไปสร้างเหนืออาคารชั้นเดียวที่ใช้เป็นกุฏิและ
ที่รับรองพระอาคันตุกะ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวหอไตรมาก เป็นต้น
อาคารที่รองรับหอไตรนั้น บางครั้งก็สร้างขึ้นมาพร้อมกับหอไตรหลังใหม่ แต่ก็สร้างขึ้นจากแนวคิด
เหมือนกัน คือ การยกหอไตรไว้เหนืออาคารหลังอื่นที่มีสัดส่วนไม่สัมพันธ์กัน ตัวหอไตรเหล่านี้มักเป็นอาคารก่อ
อิฐถือปูน อาทิ หอไตรวัดฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างใน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยอาคารด้านล่างถูกใช้เป็นหอฉัน
หรือหอไตรวัดพระเจ้าเม็งราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยอาคารด้านล่างใช้เป็นห้องสมุด
เป็นต้น
หอไตรที่น่าสนใจในหมวดหมู่นี้ คือหอไตรที่สร้างไว้ด้านบนมุมใดมุมหนึ่งของศาลาบาตร อาทิ หอไตร
วัดล้าปางกลางตะวันออก จังหวัด ล้าปาง สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๕ หอไตรวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน สร้าง พ.ศ.
๒๕๒๕ เป็นต้น

524

ส้าหรับหอไตรที่สร้างอยู่บนพื้นดินพบมากที่สุด และมีรูปแบบที่หลากหลายที่สุด เมื่อน้ามาจัด ประเภท
ใหญ่ ๆ ตามโครงสร้างหลังคาได้ ๗ รูปแบบ ได้แก่ หลังคาจั่ว หลังคาทรงคฤห์ หลังคาทรงโรง หลังคาผสม
ระหว่างทรงคฤห์กับทรงโรง หลังคาทรงปันหยา หลังคาปราสาทหลังก๋าย และหลังคาซ้อนชั้นขึ้นไป
รูปแบบหอไตรที่ต่างกันนี้ มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ล้านนา เช่น ในช่วง พ.ศ. ๒๓๑๗-๒๔๒๗ ที่
มีการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่นั้น หอไตรถูกสร้างขึ้นเพื่อการกราบไหว้เคารพมากกว่าการเข้าไปใช้งานแบบห้องสมุด
ของวัด และสร้ า งขึ้น เพื่ ออุ ทิศให้ กั บ พระพุ ทธศาสนาเพี ยงอย่ า งเดียว ต่ อมาพบว่า รูปแบบหอไตรมีค วาม
หลากหลายมากขึ้น มีทั้งที่เป็นทรงมณฑป และผังอาคารมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็น
จัตุรมุข ตรีมุข และเป็นการสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่บรรพบุรุษมากกว่าอุทิศให้พระพุทธศาสนา
เมื่อเข้าสู่ยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบมณฑลภาคพายัพ (พ.ศ. ๒๔๒๗- ๒๔๔๒) มีการ
เข้ามาของชาวอังกฤษ ชาวพม่า เพื่อเข้ามาท้าสัมปทานป่าไม้ ในภาคเหนือจ้านวนมาก ส่งผลให้รูปแบบของหอ
ไตรมีการผสมผสานศิล ปะพม่า ศิล ปะจี น และศิล ปะตะวัน ตกมากขึ้น และมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่ อ
อานิสงส์ของผู้สร้าง ด้วยเหตุนี้การประดับลวดลายลายบนหอไตรจึงนิยมประดับสัตว์ประจ้าปีเกิด
ช่วงหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นมณฑลพายัพแล้ว มักเน้นการบูรณะโดยพระสงฆ์หรือพระเถระที่มี
ชื่อเสียง น้าเอาลักษณะศิลปกรรมของภาคกลางมาใช้ เช่นลายกนกต่าง ๆ นิยม ใช้เทพเทวาทั้งการแกะสลัก
ลวดลายไม้จ้าหลักและประติมากรรมต่าง ๆ ซึ่งคงแสดงออกถึงการคุ้มครองศาสนสถานและอุทิศให้ศาสนา
เช่นเดิม แต่ถ้าหากจะเพิ่มการอุทิศให้ผู้สร้างจะประดับด้วยสัตว์ประจ้าปีเกิดเพิ่มเข้าไปด้วย
๘.๔ คุณค่าด้านคติความเชื่อ
ก. หอไตรเป็นธรรมเจดีย์
ในความเชื่อของเหล่าพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับ ที่พึ่งที่ระลึกในพุทธศาสนานั้น มี ๓ อย่าง ด้วยกัน คือ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เรียกโดยรวมว่า ไตรสรณคมน์
พระพุทธนั้น คือ องค์พระสัมมาสั มพุทธเจ้า ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อใช้เป็นรูปแทนองค์
พระพุทธเจ้า เมื่อยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ทรงเป็นองค์พระศาสดาแห่งพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อ ปรินิพพานแล้ว
พระธรรมจึงเป็นตัวแทนขององค์พระศาสดาต่อมากระทั่งทุกวันนี้ ภายหลังได้มีการสังคายนาธรรมและวินัย ขึ้น
จัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ รวมเข้าด้วยกัน เรียก “พระไตรปิฎก” เป็นมรดกธรรมของพุทธศาสนาอันส้าคัญยิ่ง
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (มปป. หน้า ๒๕) ทรงอธิบายความหมายของค้า
ว่า “ปิฎก” ไว้ดังนี้ “...ศัพท์ว่าปิฎก เป็นชื่อแห่งกระจาดหรือตะกร้า เอามาใช้ในที่นี้ ด้วยหมายเอาความว่าเป็น
หมวดที่รวบรวม ดุจกระจาดเป็นที่รวมสิ่งของต่าง ๆ มีผักต่าง ๆ ที่ซื้อมาจากตลาดเป็นต้น ปาพจน์ในที่นี้ท่าน
แบ่งเป็น ๓ พระวินัยคงที่ พระธรรมแบ่งออกเป็น ๒ หมวดที่แสดงโดยบุคลาธิษฐาน หรือเจือด้วยบุคลาธิษฐาน
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จัดเป็นพระสุตตันตะ ๑ หมวดที่แสดงโดยธรรมาธิษฐานล้วน จัดเป็นพระอภิธรรม ๑ ทั้ง ๓ นี้ เป็นหมวดหนึ่ง ๆ
ที่รวบรวมปกรณ์มีประเภทเดียวกัน จึงจัดเป็นปิฎกหนึ่ง ๆ...”
ดังนั้นนอกจากพระธรรมจะเป็นพุทธวจนะค้าสอนขององค์พระศาสดาแล้ว ยังเป็นองค์พระศาสดาด้วย
พุทธศาสนิกชนจึงให้ความเคารพพระไตรปิฎ กอย่างสูงสุด ปฏิบัติต่อพระธรรมเฉกเช่นที่ปฏิบัติต่อพระพุทธรูป
เจดีย์ และพระสงฆ์
ความส้าคัญของพระไตรปิฎก ส่งผลต่อเนื่องให้สถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก คือ หอไตร กลายเป็น
ตัวแทนของพระไตรปิฎกทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ด้วย พระครูสุธรรมลังกา วัดชัยศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่
(สัมภาษณ์ เมษายน ๒๕๕๗) สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพระไตรปิฎกกับหอไตรว่า ในหอไตรวัดชัยศรีภูมิ ที่
สร้างใน พ.ศ. ๒๔๕๓ มีเจ้าพรหมมินทร์ ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน ร่วมกันสร้างโดยช่างพม่า (อ๋องค้า ค้าลือ)
ช่างไทใหญ่ (สางเคิ้ง รุ่งรังสี) และช่างล้านนา (ค้าตัน สรรพศรี ) พบว่าภายในมีหีบธรรมตั้งไว้ ๓ หีบ แต่ละหีบ
เป็นตัวแทนของพระไตรปิฎกแต่ละกอง คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
การจั ด เรี ย งหี บ ธรรมดั ง กล่ า ว ท้ า ให้ ภ าพสะท้ อ นการนอบน้ อ มพระไตรปิ ฎ ก ไปปรากฏที่ ห อ
พระไตรปิฎกด้วย เหตุนี้เราจึงพบหอไตรในอดีตที่ท้าหน้าที่เป็นศาสนาสถานส้าคั ญของวัด มีการกราบไหว้บูชา
เฉกเช่นการกราบไหว้เจดีย์และพระพุทธรูป ภาพเก่าของหอไตรวัดดอนปิน ต้าบลแช่ช้าง อ้าเภอสันก้าแพง
จังหวัดเชียงใหม่ มีแท่นบูชาดอกไม้อยู่หน้าหอไตร เจ้าอาวาสวัดดอนปิน (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) อธิบาย
เกี่ยวกับแท่นบูชาดอกไม้ที่ปรากฏในรูปว่า “...เมื่อชาวบ้านมาวัดในวันพระหรือวันส้าคัญทางพุทธศาสนา ก็จะ
น้าดอกไม้มาบูชาพระเจ้า (พระพุทธรูป) ในวิหาร บูชาเจดีย์ และบูชาหอธรรม...”
ด้วยเหตุนี้ หอไตรจึงจัดเป็นธรรมเจดีย์ประเภทหนึ่งได้ เปรียบประดุจ ตัวแทนที่แสดงถึงความตั้งมั่น
และการมีอยู่ของพุทธศาสนา เช่นเดียวกับพระเจดีย์ และพระพุทธรูป
ข. หอไตรเป็นที่สถิตของพระธรรม
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า ช่างได้สร้างให้หอไตรมีลักษณะบางประการร่วมกัน เพื่อสื่อนัยถึงการไม่
ปรารถนาให้คนทั่วไปขึ้นไปบนหอไตร ในลักษณะการเข้าไปใช้งานอย่างห้องสมุดปัจจุบัน ในแต่ละปีมีเพียง
ช่วงเวลาก่อนเข้าพรรษา และพิธีเทศน์ธรรมหลวงเท่านั้น ที่ผู้คนสามารถเข้าไปใช้หอไตรได้
ค. หอไตรเป็นที่สถิตของไตรสรณคมน์
มิเพียงแต่หอไตรจะถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระธรรมคัมภีร์เท่านั้น บางครั้งยังพบว่า ภายในหอไตร
ถูกใช้เก็บรักษาพระพุทธรูปส้าคัญ ของวัดด้วย เช่นที่ปรากฏในจารึกทะเบียน ลพ.๑๕ ซึ่งพบในวัดพระธาตุหริ
ภุญชัยว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๓ พญาเมืองแก้วและพระราชมารดา ได้สร้างหอไตร พระไตรปิฎก และพระพุทธรูป
ทองค้า ประดิษฐานในหอไตร “...จิ่งให้สร้างพระธรรมมณเฑียร อันอาเกียรณ์เดียรดาษมาศด้วยสุพรรณบุษบา
ผกาวัลลีเป็นอัศจรรย์อดิเรกเฉพไพชยนต์ปราสาทแล เสร็จสมเด็จมหาราชเจ้าจิ่งให้สร้างพระธรรมอันเป็นพุทธ
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วาจาตราได้ ๘๔,๐๐๐ ขันธ์กับคันถันตรปกรณ์ สาตถะกถา ฎีกานุฎีกา คณาทั้งมวลได้ ๔๒๐ กัมปี มีทั้งสุพรรณ
พุ ท ธรู ป เจ้ า แล เสร็ จ จุ๊ ป ระการ เจิ่ ง ให้ น้ า มาสถาปนาไว้ ใ นพระธรรมมณเฑี ย ร อั น นี้ จึ ง สั ง ขยาทั้ ง มวลได้
๒๐๐,๐๐๐ เงินเป็นประมาณ...” (คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒,
หน้า ๑๑๙-๑๓๔)
ธรรมเนี ยมการประดิษฐานพระพุทธรูปในหอไตรเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๓ นี้ ยังคงปรากฏเป็นประเพณี
สืบเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน ดั่งจะเห็นได้ที่หอไตรวัดพระธาตุ แช่แห้ง จังหวัดน่าน ซึ่งภายในประดิษฐานพระ
ประธานเป็นพุทธรูปทองค้าประทับยืน ฝีมือสกุลช่างน่าน
โดยนัยนี้ หอไตรจึงเป็นสถานที่หลอมรวมที่พึ่งทั้งสามเข้าด้วยกัน เป็นที่สถิตของไตรสรณคมน์ ได้แก่
พระพุทธ คือ พระพุทธรูปที่เก็บไว้ภายในหอไตร พระธรรม คือ พระธรรมคัมภีร์ที่ เก็บไว้ภายในหอไตร และ
พระสงฆ์ คือ ผู้ศึกษาพระธรรม เป็นผู้ดูแลรักษาใช้ประโยชน์หอไตรโดยตรง
ง. สะท้อนคติความเชื่อโบราณล้านนา เรื่องการเวนทาน
นอกจากจารึกและเอกสารโบราณล้านนา จะระบุสถานที่สร้างหอไตร วันเวลา และรายนามผู้บริจาค
แล้ว ยังปรากฏร่องรอยคติความเชื่อทางพุทธศาสนาล้านนาที่ส้าคัญบางอย่างด้วย คือประเพณีการถวายหอไตร
ที่สร้างให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งอุทิศกุศลผลบุญในการสร้างหอไตรแด่เทพยดา บรรพบุรุษ
ตัวผู้สร้าง และกษัตริย์ ที่ส้าคัญเมื่ออุทิศแก่กษัตริย์แล้ว พระองค์จะทรงถวายทรัพย์สมบัติและข้าคนให้ดูแล
รักษาหอไตรในวัดต่อไป
การอุทิศเงินทองข้าทาสบริวาร ที่ดินบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา ให้ไว้เป็นสมบัติในพุทธศาสนา เรียกว่า
การเวนทาน หรือการหยาดน้้าหมายทาน หรือการกัลปนา
ค้านี้ชาวล้านนาใช้หมายถึงการอุทิศสิ่งของ ที่ดิน และแรงงานคน ให้กับศาสนสถาน เป็นประเพณีของ
พุทธศาสนิกชนที่มีมาอย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ (ระวิวรรณ ภาคพรต, ๒๕๒๕, หน้า ๑๒) เพราะพบ
ข้อความในจารึกหลักหนึ่ง ของจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสิ่งของที่พระราชาแห่งอาณาจักรศรีจนศะอุทิศ
ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์หมู่หนึ่ง นอกจากนี้ยังพบจารึกอีก ๒ หลัก ที่วัดโพร้าง จังหวัดนครปฐม และจารึกภาษา
สันสกฤตที่เขารัง (พ.ศ. ๑๑๘๒) ซึ่งระบุข้อความเกี่ยวกับการกัลปนา ส้าหรับในล้านนา พบจารึกการถวาย
สิ่งของ ที่ดิน และแรงงานคน มาตั้งแต่สมัยหริภุญไชย มีรายละเอียดเช่น จารึกวัดแสนข้าวห่อ (ตชุมหาเถร)
(กรมศิลปากร, ๒๕๒๒, หน้า ๒๗ – ๒๙) จารึกวัดตะโปทาราม จังหวัดเชียงใหม่ (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า
๔๐-๔๔) ที่จารึกใน พ.ศ. ๒๐๓๕ จารึกวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (คลังข้อมูลจารึกล้านนา
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗, หน้า ๔๗-๕๕) จารึกใน พ.ศ. ๒๐๘๓ จารึ ก วั ด วิ สุ ท ธาราม
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จารึกใน พ.ศ. ๒๐๔๙ (กรมศิลปากร, ๒๕๕๑, หน้า
๓๒๐-๓๒๔)
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จารึกวัดพันต้องแต้ม หรือวัดพวกพันตอง จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๐๓๑) จารึกวัดสาลกัลป์ญาณม
หันตาราม จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๓๑) มีจารึกวัดป่าใหม่ จังหวัดพะเยา (๒๐๔๐) จารึกมหาสามีเจ้าญาณ
เทพคุณ วัดบ้านดอน จังหวัดพะเยา (พ.ศ. ๒๐๔๖) จารึกพญาเมืองแก้วและพระราชมารดาสร้างหอไตรที่ วัด
พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน (๒๐๕๒) เป็นต้น
จ. สะท้อนคติความเชื่อโบราณล้านนา เรื่องอานิสงส์การสร้างหอไตร
เรื่องราวการสร้างศาสนสถานในล้านนามักพบควบคู่กับคัมภีร์อานิสงส์ อาทิ เมื่อ สถาพร อรุณวิลาส
(๒๕๓๔, หน้า ๗๑) จะพูดถึงอานิสงส์การสร้างหอไตร ก็ อ้างเอาค้ากล่าวของมณี พะยอมยงค์ ว่ามีอานิสงส์
เทียบเท่ากับการสร้างวิหาร ดังว่า “...การสร้างหอไตรถือได้ว่าเป็นอานิสงส์และความอิ่มใจเท่ากับวิหาร...” ดัง
พบในใบลานอานิ ส งส์ การสร้ า งวิห าร ฉบั บวัดนันทาราม จั งหวัดเชีย งใหม่ (วิ เชียร สุ ริ นต๊ะ อุไร ไชยวงค์
(ปริวรรต) ที่ระบุว่า การสร้างวิหารมีผลท้าให้ “...เป็นผู้รักษาอายุ ให้ความสุขก้าจัดเสียซึ่งทุกข์ทั้งหลายแห่ง
สงฆ์ กุศลที่ได้จากการสร้างวิหารถวายเป็นทานนั้น มีผลท้าให้ได้พบสุขทั้งในโลกนี้และโลกภายหน้า สุดท้ายคือ
พระนิพพาน...”
นอกจากนี้ ในปั จ จุ บั น ยั งมี ค้า กล่ า วเกี่ย วกับ อานิ ส งส์ ก ารสร้า งหอไตรว่ ามี เที ย บเท่า กับ การสร้ า ง
พระไตรปิฎก หรือการเขียนธรรม ซึ่งใบลานที่กล่าวถึงอานิสงส์การสร้างพระไตรปิฎกและการเขียนธรรม พบได้
ทั่วไปในล้านนา อาทิ
อานิสงส์ไตรปิฎก ฉบับวัดเมืองลัง ต้าบลช้างเผือก อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna51) ที่มีใจความส้าคัญว่า “...ทายกผู้ใด
ได้เขียนตัวอักษรในพระไตรปิฎกด้วยตนหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นเขียนก็ ดี เมื่อตายไปแล้วย่อมจะไม่ไปเกิดในที่ร้าย
ย่อมไปเกิดในตระกูล อันอุดมบริ บูร ณ์ด้ว ยข้าวของทรัพย์สมบัติเครื่องบริโภคต่าง ๆ จะได้อยู่เฉพาะแต่กับ
สัปปุรุษ ไม่ได้อยู่กับคนไม่ดีแม้แต่ครั้งเดียว เป็นบุคคลอันอุดม เป็นสัปปุรุษ ย่อมไม่เป็นผู้อัปลักษณ์ มีลักษณะ
ของสัปปุรุษทุกชาติ เป็นผู้ไม่กล่าวค้าหยาบช้า มีวาจาไพเราะ รูปโฉมวรรณะงดงาม เป็นผู้ได้ลาภสักการะอัน
ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย...”
การสร้างพระไตรปิฎกถวายไว้กับพระพุทธศาสนา ยังปรากฏเป็นหลักฐานในศิลาจารึกหลักต่างๆ ของ
ล้านนา ดังเช่น
ภายหลัง นักวิจัยจึงได้พบค้ากล่าวอนุโมทนาถวายหอไตร ที่ชาวล้านนากล่าวในขณะท้าการเวนทาน
หอไตรให้เป็นสมบัติพุทธศาสนา ดังนี้ว่า “...ต่างก็พร้อมเอาใจใส่ พร้อมกับมาสร้างหอธรรมจนบริบูรณ์แล้ว หอ
ธรรมบ่น้อยบ่ใหญ่บ่สูงบ่ต่้า พอดีพองาม บัดนี้จะถวายเป็นทานแก่พระเป็นเจ้าทั้ง ๓ ประการ ก็เพื่อเป็นสมบัติ
พระศาสนาไว้กับวัดวาอาราม บัดนี้ในวันนี้ก็ถึงตึงทาน ขอน้อมบ้าเพ็ญแต่พระแก้วทั้ง ๓ ประการ บัดนี้ขอพระ
แก้วทั้ง ๓ ประการ จักมีธรรมเมตกว่า ณ บัดนี้มารับเอายัง ธุปะ บุพพา ราจา ดอกดวง ข้าวตอก ดอกไม้ เทียน
ก็น้ามาทานพร้อมกับตั้งหอธรรม พร้ อมสัพพวัตถุทาน้ บริว ารทั้งหลายมาถวายแห่งสมณะศรัทธา และมูล
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ศรัทธาผู้นั้นทั้งหลาย เฒ่าแก่แก้น้อยหญิงชาย ต่างก็เป็นใจชมชื่นเป็นศรัทธาปานอื่น เป็นปานใดก็ตามที่ร่วมมา
หามากิน มาทาน ที่เกิดมา ล้าบ่มีการประมาท มารุโ จธกะวรพุทธศาสน้ ขอหื้ อได้สุข ๓ ประการ มีสุขใน
นิพพานเป็นแล้วนั้น...”
ทั้งนี้เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาคัมภีร์อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน ฉบับวัดทุงยู ต้าบลศรีภูมิ อ้าเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีการกล่าวถึงอานิสงส์การสร้างหอไตรไว้รวมกับ อานิสงส์การเขียนธรรมด้วย โดย
กล่าวถึงการสร้างหอไตรว่าจะได้ปราสาทอันงดงาม ดังว่า “...บุคคลที่สร้างปราสาทเก็บคัมภีร์ก็จะได้ปราสาทที่
ประดับด้วยรัตนชาติ ๗ ประการ...” เป็นต้น
จากการศึกษาอานิสงส์การสร้างหอไตรในงานวิจัยต่างๆ พบว่าชาวล้านนามีความเชื่อว่า อานิสงส์การ
สร้างหอไตรจะส่งผลเทียบเท่าอานิสงส์การสร้างวิหาร คือ มีผลให้ได้พบสุขทั้งในโลกนี้และโลกภายหน้า สุดท้าย
คือพระนิพพาน และจะได้ปราสาทที่ประดับด้วยรัตนชาติ ๗ ประการ และยังเทียบเท่ากับอานิสงส์การเขียน
ธรรม คือ เมื่อตายไปแล้วจะไม่ไปในที่ทุกข์ เกิดมาใหม่ก็จะบริบูรณ์สมบัติทั้งปวง มีคุณสมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์
สมบัติ เป็นต้น
ทั้งนี้จากการวิจัย พบอานิสงส์การสร้างหอไตรของวัดพระหลวง จ.แพร่ ว่ามีอานิสงส์เทียบเท่ากับการ
สร้างบุญบารีของพระโพธิสัตว์
ฉ. สะท้อนระบบภูมิจักรวาลของฮินดู
หอไตรกลางน้้าเป็นหอไตรรูปแบบหนึ่งที่พบในล้านนา มีหลักฐานปรากฏการสร้างที่เก่าที่สุดในเอกสาร
อยุ ธ ยา อาทิ ใ นหนั ง สื อ ศิ ล าจารึ ก วั ด ป่ า มะม่ ว ง สุ โ ขทั ย และต้ า นานกรุ ง เก่ า ตอนที่ ว่ า ด้ ว ยภู มิ แ ผนที่
พระนครศรีอยุธยา พบว่า หอไตรกลางน้้าเริ่มต้นสร้างในเขตพระราชฐานของกษัตริย์สุโขทัยและอยุธยามาก่อน
ในชื่อเรียกว่า มณเฑียรธรรม
การใช้น้าล้อมรอบศาสนาสถานในประเทศไทย พบอยู่บ่อยครั้ง สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา (๒๕๕๑,
๒๑๔ – ๒๖๒) อธิบายนัยของการใช้น้าว่าปรากฏมาก่อนแล้ว ในวัฒนธรรมศาสนาฮินดูของเขมร เกี่ยวข้องกับ
คติภูมิจักรวาลที่มีแกนกลางคือเขาพระสุเมรุ อย่างผังเมืองนครธมซึ่งมีคูน้าสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้น และมี
ปราสาทบายนอยู่ตรงกลาง ก็เปรียบได้กับทะเลที่ล้อมรอบภูเขาพระสุเมรุ ส่วนตะพังใหญ่ที่อยู่เลยชั้นนอก
ออกไปก็คือมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อไทยรับมาใช้ก็ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นให้เข้ากับคติพุทธศาสนา
ระบบภูมิจักรวาลแบบเขมรก็ถูกลดทอนเหลือให้เพียงสัญลักษณ์เท่านั้น ดังนั้นน้้าที่ล้อมรอบวิหารของไทย ก็
เป็นการย่นย่อระบบภูมิจักรวาล
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ช. สะท้อนพุทธปรัชญาของพุทธศาสนา
น้้าที่ล้อมรอบสิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนานั้น ยังมีความหมายในแง่การเป็นตัวก้าหนดขอบเขตพื้นที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนา เช่นในกรณีโบสถ์กลางน้้าของวัดพุทธเอ้น อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างขึ้น
กลางบ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังท้าสัญลักษณ์รูปพญานาคเป็นไม้แกะสลักทาสี ติดไว้ด้านล่างฐานอุโบสถนั้น
นอกจากน้้าจะเป็นการบอกขอบเขตพื้นที่เฉพาะแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยช้าระให้สถานที่นั้นบริสุทธิ์ เรียก
อุทกสีมา หากเป็นไปเช่นนี้ ในกรณีหอไตร น้้าจึงเป็นสัญลักษณ์ใช้สื่อถึงพื้นที่อันบริสุทธิ์ ส้าหรับพระสงฆ์ มี
ตัวอย่างหอไตรกลางน้้าของวัดเหล่าน้อย จังหวัดล้าปาง ที่ใช้ประโยชน์เป็นทั้งหอไตร และอุโบสถกลางน้้า
มีโบสถ์บางรูปแบบในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ที่ท้าฐานให้โค้งแอ่น ดุจเรือส้าเภา หรือที่เรียกว่า
ท้องเรือส้าเภา หรือท้องอัสดง มีความหมายถึงการเป็นเรือน้าผู้คนข้ามพ้นสังสารวัฏ โบสถ์คือเรือ เช่นนี้แล้ว
โบสถ์กลางน้้าก็เป็นภาพสะท้อนของพาหนะขนส่งผู้คนข้ามพ้นห้วงมหรรณพได้เช่นกัน และหอไตรกลางน้้าที่ถูก
สร้างขึ้นมาก็อาจหมายถึงเรือพระธรรมที่พร้อมจะขนส่งผู้คนให้ข้ามพ้นห้วงแห่งความทุกข์ สู่แดนนิพพานได้ใน
ที่สุดด้วยเช่นกัน
อย่ างไรก็ตาม นักวิช าการในปั จ จุบันส่ วนหนึ่ง เชื่อว่า น้้าที่ล้อมรอบหอไตรนั้น ถูกสร้างขึ้นภายใต้
ความคิดที่แตกต่างออกไปทั้งจากคติความเชื่อของฮินดูและพุทธ แต่ น้าที่ล้อมรอบมีประโยชน์เพื่อป้องกัน
อัคคีภัยและภัยจากแมลงจ้าพวกปลวกมอดเสียมากกว่า อย่างที่พระครูสันติธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเชียงมั่น
(สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) พูดถึงการย้ายหอไตรของวัดเชียงมั่นจากที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน ไปอยู่กลางสระน้้าที่ขุด
ขึ้นมาใหม่ว่า เพราะต้องการรักษาพระธรรมให้ปลอดภัยจากปลวก
๘.๕ คุณค่าด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
มีประเพณีทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหอไตรอยู่ ๒ อย่างด้วยกัน คือ
ก. พิธีตั้งธรรมหลวง
เป็นประเพณีการฟังเทศน์ที่ส้าคัญของชาวล้านนา จัดขึ้นในราวเดือนยี่เหนือหรือเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี เป็นประเพณีเดียวกับการเทศน์มหาชาติของทางภาคกลาง ในพิธีพระสงฆ์หรือสามเณรจะเทศน์เรื่อพระ
เวสสันดรเป็นหลัก โดยเริ่มเทศน์ กัณฑ์ทศพรเป็นกัณฑ์แรกในเวลาเช้ามืด และเทศน์ติดต่อกันไปเป็นล้าดับ จะ
สิ้นสุดกัณฑ์สุดท้ายคือนครกัณฑ์ในเวลาใกล้สว่างของอีกวันหนึ่ง
ก่อนจะเริ่ มพิธี พระสงฆ์และมัคคทายกวัดจะขึ้นไปบนหอไตร เพื่อคัดเลื อกพระธรรมคัมภีร์เรื่อ ง
เวสสันดรชาดกลงมา ส้าหรับใช้เทศน์ เป็นเวลาช่วงหนึ่งที่มีการอนุญาตให้ขึ้นไปบนหอไตรได้
การจัดประเพณีการฟังธรรมของล้านนานั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้มีการรวบรวมคัมภีร์ธรรมต่างๆ ไว้
เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้มีการเขียนคัมภีร์เพิ่มเติม เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้เรื่องอักษรล้านนา เป็นต้น
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ในพื้นที่อ้าเภอเทิง อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่ที่พบหอไตรไม้เสาเดียวกลางน้้า คือ
หอไตรวั ดครึ่ งใต้ เป็ น ต้น พบว่าการเทศน์ มหาชาติ ได้ก ระท้ าขึ้น บนหอไตรแทนธรรมมาสน์ ในวิ ห าร โดย
พระภิกษุวัดดอนแก้ว ซึ่งได้สร้างหอไตรเลียนแบบวัดครึ่งใต้ ได้รื้อฟื้นประเพณีดังกล่าวขึ้นมาใหม่ โดยกล่าวว่า
เป็นธรรมเนียมเก่าแก่โบราณที่สามเณรจะขึ้นนั่งบนหอไตรแทนธรรมมาส และพุทธศาสนิกชนนั่งรอบสระน้้าที่
ล้อมหอไตรแทนนั่งในวิหาร
ข. พิธีตากธรรม
การตากธรรม คือ การน้าคัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้ในหอไตร ออกมาผึ่งลมหรือตากลม เป็นประเพณีที่
นิยมท้ากันในช่วงเดือน ๙ เหนือ หรือเดือนมิถุนายน กรกฎาคม เพราะก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษา ภิกษุสามเณร
จะได้ช่วยกันคัดเลือกคัมภีร์ธรรมชาดกต่างๆ มาเทศน์ในช่วงเข้าพรรษา
เริ่มที่พระสงฆ์จะเป็นผู้ก้าหนดวันแล้วจึงบอกแก่มัคทายกหรือกรรมการวัด ให้ช่วยบอกชาวบ้านมา
รวมกัน จากนั้นจึงได้น้าคัมภีร์ออกมาจากหอไตรมากองรวมกันในศาลาบาตร ชาวบ้านจะนั่งรวมกันเป็นกลุ่ม
เพื่อน้าผ้าชุบน้้าเช็ดคัมภีร์ใบลานทุกหน้า เมื่อพบที่ช้ารุดก็ซ่อมแซม เสร็จแล้วจึงช่วยกันเก็บคัมภีร์ไว้ในหอไตร
เช่นเดิม อาจมีพิธีท้าบุญอุทิศให้ผู้เขียนผู้จารและเจ้าภาพสร้างคัมภีร์ธรรมก็ได้
ปัจจุบันพิธีตากธรรมก้าลังได้รับการฟื้นฟูใหม่ ในจังหวัดแพร่มีวัดสูงเม่น ในจังหวัดเชียงใหม่มีวัดน้้าบ่อ
หลวง ในจังหวัดเชียงรายมีวัดดอนแก้ว เป็นต้น
๘.๖ คุณค่าด้านงานช่างฝีมือท้องถิ่น
ก. หอไตรเป็นศูนย์รวมงานช่างฝีมือล้านนา
ดินแดนล้านนาเป็นดินแดนของช่างผู้ช้านาญในงานฝีมือ ประเภทต่าง ๆ มาแต่โบราณ ค้าพื้นเมือง
ภาคเหนือในปัจจุบันเรียกช่างว่า “สล่า” อาทิ สล่าแป๋งเฮือน คือนายช่างที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ในการสร้างบ้าน สล่าตีมีดก็ชวนนึกถึงผู้สันทัดเชี่ยวชาญในการตีมีด เป็นต้น
ค้าว่าสล่านี้ ชาวล้านนารับมาจากพม่าอีกทอดหนึ่ ง และคงเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ที่มีชาว
พม่าเข้ามาท้าไม้ในล้านนาจ้านวนมาก ทั้งนี้เพราะจากการส้ารวจในเอกสารโบราณล้านนาก่อนพุทธศตวรรษที่
๒๕ ไม่ปรากฏการใช้ค้านี้เลย แต่ใช้ค้าว่า “ช่าง” แทนความหมายผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน อาทิ ช่างซอ ช่างปี่
ช่างฟ้อน ช่างแต้ม เป็นต้น
สล่า ในค้าพม่าอ่านว่าสะหย่า เป็นค้าเรียกครู หมอ และพระผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ อาทิ ครู เรียก สะ
หย่า ครูผู้หญิง สะหย่ามะ นายแพทย์ สะหย่าวูน์ พระเถระ เรียก สะยาดอ
สมโชติ อ๋องสกุล (๒๕๔๙, หน้า ๗๔ – ๗๖) ได้ศึกษาในเอกสารโบราณล้านนาหลายเล่ม และได้สรุป
ประเภทของช่างล้านนาในอดีตว่ามีอย่างน้อย ๓๘ ประเภท ทั้งนี้เมื่อจะสร้างหอไตรขึ้นสักหลังหนึ่ง จึงต้อง
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อาศัยช่างฝีมือหลากประเภท ทั้งช่างถากไม้ ช่างหริน (ช่างอิฐช่างปูน) ช่างแต้ม ช่างลาย ช่างปูนปั้น ช่างประดับ
กระจก เป็นต้น และมีนายช่างใหญ่เป็นผู้ควบคุมดูแลช่างต่าง ๆ อีกทอดหนึ่ง เพื่อให้งานสามารถด้าเนินไปได้
ด้วยดี โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างอาคารและการประดับตกแต่ง นายช่างคนส้าคัญในประวัติศาสตร์ล้านนา
ได้แก่ นายช่างกานโถม ที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างศาสนสถานสมัยพญามังราย หรือนายช่างหมื่นด้งนคร สมัย
พญาติโลกราช เป็นต้น
ทั้งนี้ บรรดาช่างต่าง ๆ ที่ช่วยกันสร้างหอไตร ต่างก็ท้าหน้าที่แตกต่างกันไปตามแต่ความช้านาญ ช่าง
โบราณได้รังสรรค์ผลงานอันวิจิตรงดงาม สร้างสรรค์หอไตรให้เป็นดั่งวิมานส้าหรับสถิตเสถียรสถาพร องค์พระ
ศาสดาแห่งพุทธศาสนา คือ พระธรรมวินัย ด้วยเหตุนี้ หอไตรแต่ละหลังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นผลผลิต
จากการท้างานของช่างประเภทต่าง ๆ เป็นดั่งศูนย์รวมงานช่างล้านนา
ข. สะท้อนงานช่างของกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนในล้านนา
ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวไทยวน หรือคนเมืองในเชียงใหม่ พบหอไตรที่มีหลังคาทรงคฤห์หรือทรง
โรง ทั้งในผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม และในผังย่อเก็จ มีระเบียงรอบห้องเก็บ
ธรรมด้านหน้าหรือด้านหลังหรือทั้งสองด้าน ล้อไปกับการย่อเก็จนั้น รูปแบบศิลปกรรมสะท้อนอิทธิพลศิลปะ
จีน ศิลปะพม่า และศิลปะรัตนโกสินทร์
ส่ ว นในกลุ่ ม วั ด ชาวไทใหญ่ แ ละชาวพม่ า ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมที่ มี
ลักษณะเฉพาะตน กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นอาคารไม้หรือก่ออิฐถือปูน มักมีผังอาคารเป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส หรือ
จัตุรมุข มีหลังคาเอนลาด หรือยกจั่ว ๔ ด้าน ในตอนกลางของหลังคาปันหยาที่รับด้านล่าง กลางหลังคาประดับ
ยอดเจดีย์ รูปแบบศิลปกรรมมีลักษณะเฉพาะตน กล่าวคือ ลวดลายไม้แกะสลัก นิยมเครือดอกสับปะรด โดย
เครือมีลักษณะกลมมน บิดพลิ้ว ส่วนใบไม้เหมือนใบไม้จริง มีกายซ้อนหลายชั้น นิยมแกะรูปเทวดา หรือสัตว์
หิมพานต์ สอดร้อยไปกับเครือเถา ทาสีเหลือง แดง
ส้าหรับหอไตรที่มีความสัมพันธ์กับชาวไทยอง ในจังหวัดล้าพูน มักสร้างเป็นหอไตรไม้ชั้นเดียว ยกพื้น
สูง มีทั้งที่ตั้งอยู่กลางน้้าและบนพื้นดิน รูปแบบศิลปกรรมมีลักษณะเฉพาะตน กล่าวคือ ลวดลายไม้แกะสลัก
มักแกะให้มีปริมาตรใหญ่ ดูเทอะทะ นิยมแกะลวดลายหนุมาน นิยมทาสีเหลือง แดง และมีอิทธิพลศิลปะพม่า
อยู่มาก
หอไตรที่มีความสัมพันธ์กับชาวไทลื้อ ในจังหวัดแพร่และน่าน มักสร้างเป็นหอไตรครึ่งไม้ครึ่งปูน ที่มีผัง
อาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาทรงโรง มองเห็นส่วนคอสองของอาคารชัดเจน ลวดลายไม้แกะสลัก มักแกะ
เป็ น ชิ้ น ๆ แล้ ว น้ า มาเรี ย งต่ อ กั น โดยมี ร ะยะห่ า งระหว่ า งตั ว ลายแต่ ล ะตั ว มาก และมี อิ ท ธิ พ ลของศิ ล ปะ
รัตนโกสินทร์อยู่มาก

532

สรุป หอไตรล้านนาได้สะท้อนคุณค่าใน ๖ มิติใหญ่ ดังนี้
ด้าน
ด้านการสืบ
ประวัติศาสตร์ ทอด

ด้านศิลป
ด้านคติความ
สถาปัตยกรรม เชือ่ ในพุทธ
ศาสนา
อาคารทาง
ธรรมเจดีย์
พุทธศาสนา

มีอายุตั้งแต่
พศว. ๒๑
พุทธศตวรรษที่ จ้านวน ๑๐
๒๑
หลัง
พศว. ๒๓
มี
ที่สถิตของพระ
จ้านวน ๑ หลัง ลักษณะเฉพาะ ธรรม
พศว. ๒๔
มีความ
จ้านวน ๖ หลัง หลากหลาย
พศว. ๒๕
จ้านวน ๑๓๐
หลัง
พศว. ๒๖
จ้านวน ๘๔
หลัง

ที่สถิตของไตร
สรณคมน์
เวนทาน
อานิสงส์
ล้านนา
ระบบภูมิ
จักรวาลของ
ฮินดู
ปรัชญาของ
พุทธศาสนา

ตารางคุณค่าของหอไตรล้านนาในมิติต่างๆ

ขนบธรรมเนีย ด้านช่างพื้น
มประเพณี
ถิน่
ตั้งธรรมหลวง
(เทศน์
มหาชาติ)
พิธีตากธรรม

ศูนย์รวมงาน
ช่างฝีมือ
ล้านนา
สะท้อนงาน
ช่างของกลุ่ม
ชนแต่ละกลุ่ม
ชนในล้านนา

533

บทที่ ๙
เงื่อนไขภาวะ ปัจจัยคุกคามของหอไตร
ในบทนี้จะได้เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพหอไตรล้านนาในปัจจุบัน และปัจจัยคุกคามที่ส่งผลให้หอ
ไตรล้านนาเสื่อมสภาพและหมดคุณค่าในสมัยปัจจุบัน

๙.๑ สภาพหอไตรล้านนาในปัจจุบัน
จากหอไตร ๔๖ หลังที่ได้รั บการคัดเลือกแล้ ว สามารถจัดแบ่งกลุ่ มหอไตรตามสภาพที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน ได้เป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมศิลปกร ด้วยการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา ให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
กรมศิลปากร กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มทีข่ ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ โดยกรมศิลปากร มีดังนี้
จากวัดที่ได้ส้ารวจทั้งหมด ๒๒๑ วัด พบว่าในระบบภูมิสารสนเทศ โครงการส้ารวจแหล่งมรดกทาง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรรม ของกรมศิ ล ปากร (http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/viewer.aspx) มี วั ด ที่ ขึ้ น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติจ้านวนทั้งสิ้น ๒๖ วัด ส้ารวจไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเกตการาม วัดบุพพาราม วัดฟ่อนสร้อย วัดพระสิงห์ วัดเชียงมั่น วัดดวงดี
วัดป่าแดงหลวง วัดพระนอนขอนม่วง และวัดหางดง
จังหวัดล้าพูน ได้แก่ วัดป่าเหียง วัดสันก้าแพง วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดประตูป่า และวัดพระยืน
จังหวัดล้าปาง ได้แก่ วัดพระธาตุล้าปางหลวง วัดไหล่หิน และวัดพระเจ้าทันใจ
จังหวัดแพร่ ได้แก่ วัดศรีชุม วัดหลวง วัดพระหลวง และวัดศรีดอนค้า
จังหวัดน่าน ได้แก่ วัดนาปัง วัดภูมินทร์ และวัดหัวข่วง
จังหวัดพะเยา ได้แก่ วัดลี และวัดศรีโคมค้า
ทั้งนี้ทั้งนั้น พบวัดที่มีการขึ้นทะเบียนหอไตรดังนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัดวัดบุพพาราม วัดพระสิงห์
วัดเชียงมั่น วัดดวงดี วัดพระนอนขอนม่วง และวัดหางดง จังหวัดล้าพูน มีวัดป่าเหียง วัดสันก้าแพง วัดพระธาตุ
หริภุญชัย วัดประตูป่า จังหวัดล้าปาง มีวัดพระธาตุล้าปางหลวง จังหวัดแพร่ มีวัดพระหลวง และจังหวัดน่าน มี
วัดนาปั ง จึ งสรุ ป ได้ว่าจากจ้ านวนหอไตรทั้ง ๒๒๑ หลั งที่ได้ส้ ารวจนั้นมีเพียง ๑๓ หลั งที่ขึ้นทะเบียนเป็ น
โบราณสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร มีรายละเอียดดังปรากฏในตารางด้านล่างนี้
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วัด
วัดเกตการาม
เชียงใหม่

รายละเอียดการขึ้นทะเบียน
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและก้าหนด
ขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๑๗๗
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๔
วัดบุพพาราม
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและก้าหนด
เชียงใหม่
ขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๔๕
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๒
วัดฟ่อนสร้อย
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและก้าหนด
เชียงใหม่
ขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่
๑๐๓ง วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ (เจดีย์ร้าง)
วัดพระสิงห์
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
เชียงใหม่
นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ (วัดพระ
สิงห์หลวง)
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอน
ที่ ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ (วัดพระสิงห์หลวง)
วัดดวงดี เชียงใหม่ ๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติพร้อมก้าหนด
ขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ ตอนที่
๑๗๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
วัดเชียงมั่น
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
เชียงใหม่
นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอน
ที่ ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๒
วัดป่าแดงหลวง
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
เชียงใหม่
นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘
๒. แก้ค้าผิด ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔ หน้า ๔๙๗ วันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๔๘๐
๓. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ ตอน
ที่ ๑๗๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๔
วัดพระนอนขอน ๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
ม่วง เชียงใหม่
นุเบกษา เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๓ วันที่ ๕ มกราคม ๒๔๙๗
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอน
ที่ ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๒
วัดหางดง เชียงใหม่ ๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและก้าหนด
ขอบเขตที่ดิน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๐ง
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๙
วัดป่าเหียง ล้าพูน ๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๒๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๓
วัดสันก้าแพง
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและก้าหนด

สิ่งสาคัญที่ขึ้นทะเบียน
๑.วิหารหลังเล็ก
๒.วิหารหลังใหญ่
ทั้งวัด
เจดีย์
ทั้งวัด ยกเว้นส่วนที่
เป็นโรงเรียน

๑. โบสถ์
๒. หอไตร
ทั้งวัด

เจดีย์

๑.วิหาร
๒.หอระฆัง
๓.วิหารเล็ก
๔.หอไตร
ทั้งวัด
หอไตร
๑. หอไตร
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ล้าพูน

ขอบเขตที่ดิน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๓๘ง
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑
วัดพระธาตุหริภุญ ๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
ชัย ล้าพูน
นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๖ ตอน
ที่ ๑๘๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๒
วัดประตูป่า ล้าพูน ๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๒๗ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๓ (หอ
ไตร)
วัดพระยืน ล้าพูน ๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๕๒ หน้า ๓๖๙๙ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอน
ที่ ๔๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๓
วัดพระธาตุล้าปาง ๑. การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
หลวง ล้าปาง
นุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอน
ที่ ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
๓. การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ ๖๕ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙
วัดไหล่หิน ล้าปาง ๑.ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและก้าหนด
ขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่
๑๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
วัดพระเจ้าทันใจ
๑.ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติและก้าหนด
ล้าปาง
ขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอน
พิเศษ ๕๐ง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
วัดศรีชุม แพร่
วัดหลวง แพร่

วัดพระหลวง แพร่

วัดศรีดอนค้า แพร่

๑. ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๙๗ ตอน ๑๕๙ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ (เจดีย์)
๑. ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๓๘ง วันที่ ๒๐ พฤกษาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

๒. เจดีย์
ทั้งวัด

หอไตร
เจดีย์

ทั้งวัด

๑.วิหาร
๒.เจดีย์
๓.ซุ้มประตู
๑. เจดีย์
๒. อุโบสถ
๓. วิหาร
๔. ศาลาบาตร
เจดีย์

๑. เจดีย์
๒. วิหาร
๓. อุโบสถ
๔. ซุ้มประตู
๑. การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
๑. วิหาร
นุเบกษา เล่มที่ ๕๒ หน้า ๓๖๙๓ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
๒. เจดีย์
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอน ๓. หอระฆัง
ที่ ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
๔. อุโบสถเก่า (หอไตร)
๑. ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ ๑. เจดีย์
มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗
๒. วิหาร
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วัดนาปัง น่าน
วัดภูมินทร์ น่าน
วัดหัวข่วง น่าน
วัดลี พะเยา
วัดศรีโคมค้า
พะเยา

๒. ประกาศขอบเขตโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนและก้าหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๙ง ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘
๑. ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
๙๗ ตอน ๑๐ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนและก้าหนดขอบเขตโบราณสถาน ในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอนที่ ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๒๓
๑. ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
๙๗ ตอน ๑๐ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ (เจดีย์ วิหาร)
๑. ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
๒. ประกาศก้าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๗ ตอน
ที่ ๔๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

๑. หอไตร
๒. กุฏิโบราณ
วิหาร
เจดีย์
๑. เจดีย์
๒. วิหาร
๑. วิหาร
๒. โบสถ์
๓. ศาลาพระพุทธบาท
๔. ศาลาครูบาเจ้าศรี
วิชัย

ตารางวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ โดยกรมศิลปากร
นอกจากนี้ ในระบบภูมิสารสนเทศ โครงการส้ารวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรรม ของกรมศิลปากร
(http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/viewer.aspx) ยังปรากฏรายชื่อวัดที่อยู่ในกระบวนการประกาศขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดช่างฆ้อง วัดศรีบุญเรือง วัดบ้านปิง วัดบวกค้าง วัดสันทรายหลวง และวัด
สันป่าตอง
จังหวัดล้าพูน ได้แก่ วัดดงฤาษี วัดป่าป๋วย วัดเหล่ายาว วัดป่าซางงาม วัดซ่างฆ้อง วัดช้างสี วัดธงสัจจะ
วัดมหาวัน วัดสวนดอก วัดสันดอนรอม วัดบ้านหลุก วัดหมูเปิ้ง วัดสันต้นธง และวัดทาปลาดุก
จังหวัดล้าปาง ได้แก่ วัดอุมลอง และวัดเวียง
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ วัดกลางเวียง
จังหวัดแพร่ ได้แก่ วัดพระนอน วัดชัยมงคล วัดเหมืองค่า และวัดสูงเม่น
จังหวัดน่าน ได้แก่ วัดนาหวาย และวัดนาเตา
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ทั้งนี้ทั้งนั้นในการคัดเลือกของกรมศิลปากรว่าจะขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งใดนั้น มีเกณฑ์ดังนี้
๑.ต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปสถาปัตยกรรม วิชาการสังคมหรือชาติพันธุ์วิทยา
ซึ่งมีความส้าคัญผูกพันอย่างแน่นเฟ้นไม่เฉพาะต่อชุมชนในท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น
๒. มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และราชส้านัก โดยมีหลักฐานบ่งชี้อย่างชัดเจน
๓. เป็นตัวอย่างที่เหลืออยู่น้อยแหล่ง ของโบราณสถานในลักษณะเดียวกัน
๔. เป็นตัวแทนขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม หรือศิลปกรรมที่วิจิตร มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ
เยี่ยมยอด หรือสามารถบ่งชี้ได้ถึงพัฒนาการทางศิลปสถาปัตยกรรม
การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานนั้นมีทั้งที่ประกาศเป็นวัดๆ ไป กับที่ประกาศเฉพาะศาสนาสถาน
เป็นหลักๆ ไป โดยอาจมีการประกาศซ้้า เพื่อก้าหนดขอบเขตของโบราณสถานใหม่ก็ได้
เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว กรมศิลปกรจะมีการด้าเนินการบ้ารุงรักษา
โบราณสถานขั้นต้น การให้บริการในพื้นที่โบราณสถานด้านข้อมูล ข่าวสาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
ตลอดจนถึงการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ โดยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา กรมศิลปากรได้ถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการบ้ารุงรักษาโบราณสถานเบื้องต้น และการให้บริการในพื้นที่โบราณสถาน ไปให้กับหน่วยงานท้องถิ่น
และมีความพยายามในการถ่ายโอนงานในการบูรณปฏิสังขรณ์ให้หน่วยงานท้องถิ่นด้วย
ด้วยเหตุนี้ หอไตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว จึงมีสภาพสวยงาม เป็นอาคารอนุรักษ์ เช่น หอไตรวัด
พระสิงห์ วัดพระธาตุหริภุญชัย หรือวัดพระธาตุล้าปางหลวง เป็นต้น ที่มีการบูรณปฏิสังขรณ์เป็นระยะๆ ให้
น่าดูอยู่เสมอ เนื่องด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญของแต่ละจังหวัดด้วย
ทว่าอย่างไรก็ตาม มีหอไตรที่ขึ้นทะเบียนแล้วจ้านวนหนึ่งในวัดที่อยู่ห่างไกล จะได้รับการบ้ารุงรักษา
น้อยกว่า เกิดขึ้นจากปริมาณโบราณสถานที่มีจ้านวนมากกว่าบุคคลากรของหน่วยงานกรมศิลปากร และน่าจะ
เกิดขึ้นจากตัวเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติเองด้วยอย่างหนึ่ง ว่าเมื่อจะบูรณะซ่อมแซม
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะต้องท้าหนังสือแจ้งให้กรมศิลปากรรับรู้ แต่เนื่องจากขั้นตอนที่ช้าและมีความ
ยุ่งยากท้าให้ไม่มีการบูรณะโบราณสถานนั้น และหากท้าไปโดยพลการเมื่อกรมศิลปากรมารู้ภายหลั ง ก็จะ
ฟ้องร้องเอาโทษได้
ทั้งนี้ระเบียบปฏิบัติข้างต้น ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หมวด ๑ โบราณสถาน มาตรา ๙ โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ช้ารุด หักพัง หรือเสียหาย ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้เจ้าของหรือผู้
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ครอบครองโบราณสถานนั้น แจ้งการช้ารุดหักพังหรือเสียหาย เป็นหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่เกิดการช้ารุด หักพัง หรือเสียหายนั้น
หมวด ๑ โบราณสถาน มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท้าลาย
เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่ว นต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายใน
บริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะมีกระท้าตามค้าสั่งของอธิบดี หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้ามี
หนังสืออนุญาตนั้นก้าหนดเงื่อนไขไว้ประการใด ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย
ทั้งนี้โ ดยปกติแล้ว หากทางกรมศิล ปกรตั้งงบประมาณในการบูรณะขึ้นเอง ก็จะมีความล่าช้ามาก
เนื่องจากจ้านวนโบราณสถานที่มีมากกว่างบประมาณประจ้าปีนั่นเอง ทว่าเมื่อมีการใช้งบประมาณของวัด แต่
ควบคุมโดยกรมศิลปากรก็จะท้าให้ขั้นตอนการด้าเนินงานเร็วขึ้น ทว่าอย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนเงิน
ที่กรมศิลปกรประเมินค่าใช้จ่ายในการบูรณะแล้ว จะสูงกว่าใช้ช่างในพื้นถิ่นเป็นผู้บูรณะเอง ท้าให้ทางวัดที่
ต้องการออกค่าใช้จ่ายต้องหางบประมาณเพิ่ม เมื่อหาไม่ได้ ก็ต้องระงับเรื่องที่จะบูรณะไว้ก่อน
ปัจจุบันกรมศิลปะการได้แก้ปัญหานี้ ด้วยการกระจายอ้านาจและงบประมาณสู่หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่ง
คาดหวังว่าในอนาคตการบูรณะโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจะรวดเร็ว กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น

หอไตรวัดพระนอนขอนม่วง
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ
ยังไม่ได้รับการบูรณะ

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ
กลุ่มนี้จะมีความคล่องตัวในการบูรณะมากกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะบูรณะด้วยการทุบท้าลายของเดิม
และสร้างขึ้นใหม่ หรือบูรณะโดยไม่ค้านึงถึงรูปแบบและคติความเชื่อดังเดิมด้วยเช่นกัน อาทิหอไตรวัดดอกเอื้อง
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทุบท้าลายของเดิมทิ้งแล้วสร้างขึ้นใหม่ให้เป็น รูปแบบล้านนาร่วมสมัย ลักษณะคล้ายวิหาร
หลังเล็ก ซึ่งแตกต่างออกไปทั้งรูปแบบ และคติความเชื่อดังเดิมเกี่ยวกับหอไตร หรือการเปลี่ยนโครงสร้าง
หลังคาของหอไตรวัด จังหวัดล้าพูน เป็นต้น
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หอไตรวัดดอกเอื้องหลังเดิมกับหลังใหม่ (ภาพจากวัดดอกเอื้อง)

ทว่าหอไตรบางหลังในกลุ่มนี้ บางวัดก็ท้าการบูรณะหรืออนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลจาก
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เช่น รางวัลของสถาบันสถาปนิกล้านนาและสถาปนิกสยาม
อันมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นองค์ประธานมอบรางวัล เช่น
๑. หอไตรวั ด ป่ า ป๋ ว ย จั ง หวั ดล้ า พูน ได้ รับ รางวัล สถาปัต ยกรรมดี เด่ น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสมาคม
สถาปนิกล้านนา และได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม
๒. หอไตรวัดดงฤๅษี จังหวัดล้าพูน ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสมาคมสถาปนิก
ล้านนา
๓. หอไตรวัดหลวงขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมอนุรักษ์ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
สมาคมสถาปนิกล้านนา
๔. หอไตรวัดบวกครกใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์ พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
๕. หอไตรวัดช้างรอง จังหวัด ล้าพูน ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมาคมสถาปนิก
ล้านนา
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๖. หอไตรวัดห้วยกาน จ้าหวัดล้าพูน ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยสมาคมสถาปนิกล้านนา
๗. หอไตรวัดพระเกิด จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย
สมาคมสถาปนิกล้านนา
หอไตรเหล่านี้ได้รับการบ้ารุงรักษาโดยพระสงฆ์และคนในชุมชน ใช้งบประมาณที่ได้จากการบริจาค
และบูรณะบนพื้นฐานความเข้าใจในความส้าคัญของโบราณสถาน ซึ่งพยายามให้รูปแบบคงเดิมที่สุด เช่น เจ้า
อาวาสวัดห้วยกาน จังหวัดล้าพูน ให้สัมภาษณ์ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) ถึงการบูรณะว่า “ต้องรักษาของเดิมไว้ให้
มากที่สุด”
ส่วนหนึ่งของหอไตรในกลุ่มนี้ถูกปล่อยปะละเลย ไม่ได้รับการดูแล
เท่าที่ควร บางหลังแม้ภายนอกจะดูดี ทว่าภายในเต็มไปด้วยซากนกพิราบ
ระแกะระกะไปด้วยข้าวของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในวัด เป็นต้น เมื่อสอบถาม
เจ้ าอาวาส ท่ านมัก ให้ ค้า ตอบไปในแนวทางเดีย วกั นว่ า เพราะไม่ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์ ไม่มีธ รรมคัมภีร์ เก็บ ไม่ได้อ่านธรรมแล้ว อ่านตัวอักษรธรรม
พื้นเมืองไม่ได้แล้ว จึงไม่ได้สนใจรักษาหอไตรให้อยู่ในสภาพที่ดี
หอไตรวัดตาลชุม จังหวัดน่าน ขาดการบ้ารุงรักษา

ภายในหอไตรเต็มไปด้วยข้าวของที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้ว

สอดคล้ องกับการแสดงความคิดเห็นของ
คณะสงฆ์ จากการตอบแบบสอบถาม ถึงประโยชน์ของหอไตรที่ใช้ในปัจจุบัน คือ เป็นสถานที่ เก็บอุปกรณ์ที่
ไม่ได้ใช้งานแล้ว นอกจากนั้นยังมีค้าตอบอื่น เช่น อนุรักษ์ไว้แต่ไม่ได้ใช้งาน เป็นที่พ้านักสงฆ์ เป็นที่ท้างานของ
ชุมชน และปล่อยทิ้งร้าง
การใช้งานในลักษณะอื่นของหอไตรข้างต้น มักเกิดขึ้นกับหอไตรที่ได้รับการรักษาเว้โดยชุมชน เช่น
หอไตรวัดพระเกิด จังหวัดน่าน ด้านบนเป็นกุฏิสงฆ์ ส่วนด้านล่างเป็นที่ท้าการชุมชน หอไตรจังหวัดน่านที่ถูกใช้

541

ประโยชน์ในลักษณะธรรมมาสน์ คือ มีการนิมนต์สามเณรขึ้นไปเทศมหาชาติ บนหอไตร หรือหอไตรบางหลังมี
การใช้ประโยชน์ในลักษณะอุโบสถร่ วมด้วย เช่น หอไตรวัดหมูเปิ้ง จังหวัดล้าพูน และหอไตรวัดเหล่าน้อย
จั ง หวั ด ล้ า ปาง เป็ น ต้ น และพบว่ า เป็ น ปกติ ที่ พ บว่ า หอไตรถู ก ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการเป็ น ที่ อ ยู่ ข องพระสงฆ์
โดยเฉพาะเจ้าอาวาส เนื่องจากเป็นการป้องกันรักษาพระธรรมไว้ในตัวด้วย
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่
จากตารางหอไตรที่ส้ารวจทั้ง ๒๒๑ หลัง พบว่ามีหอไตรที่สร้างขึ้นใหม่ ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ จ้านวน
๑๕ หลัง มีทั้งหอไตรที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนหอไตรเดิมที่ช้ารุดผุผังไป และสร้างขึ้นใหม่เลย โดยที่ภายในวัดไม่
เคยมีหอไตรมาก่อน
จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดที่มีการสร้างหอไตรขึ้นใหม่ พบว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะใช้เป็นสถานที่
เก็บคัมภีร์ใบลานเป็นหลักแล้ว แต่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นร่วมด้วย อาทิ เป็นห้องสมุด ที่ท้าการชุมชน
สมาคม ร้านค้า กุฏิ หอฉัน หอกลอง หอระฆัง หรือที่รับรองพระอาคันตุกะ เป็นต้น
การใช้งานดังกล่าวปรากฏชัดในหอไตรที่สร้างเป็นอาคารสูงขึ้นไป ๓ – ๔ ชั้น ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ลักษณะคล้ายหอระฆังหรือหอกลองในอดีต ได้แก่ หอไตรวัดท่าคราวน้อย จังหวัดล้าปาง (พ.ศ. ๒๕๒๕) สร้าง
เป็น ๓ ชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นหอกลอง ชั้นที่ ๒ เป็นหอธรรม และชั้นที่ ๓ เป็นหอระฆัง หรือหอไตรวัดส้าน
จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๗) สร้าง ๔ ชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นห้องเก็บของ ชั้น ๒ แขวนฆ้อง ชั้น ๓ แขวน
ระฆัง และชั้นบนสุดเป็นหอธรรม เป็นต้น รูปแบบเช่นนี้ พบในจังหวัดแพร่มากที่สุด จ้านวน ๓ หลัง จังหวัด
ล้าปางและจังหวัดเชียงรายอย่างละ ๑ หลัง
ทั้งนี้แนวคิดในการรวมศาสนสถานหลายหลังเข้าไว้ด้วยกัน ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมแบบพม่ามา
ก่อน ที่ก้าหนดให้วิหารเป็นอาคารประธานของวัด พื้นที่ในวิหารขนาดใหญ่จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นวิหาร
เป็นกุฏิพระเณร ทั้งยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งก้า หนดให้ถูกใช้งานในลักษณะหอไตร คือ ใช้เป็นที่เก็บพระธรรมคัมภีร์
อีกด้วย

หอไตรวัดท่าคราวน้อย จังหวัดล้าปาง
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หอไตรที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์อย่างเดิมก็มี ได้แก่ หอไตรวัดสูงเม่น จ.แพร่ ที่สร้างขึ้น
ใหม่ทดแทนของเดิมในลักษณะสถาปัตยกรรมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ เนื่องจากเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ
คัมภีร์โบราณ และปัจจุบันก็ยังคงเก็บรักษาพระธรรมคัมภีร์โบราณไว้มาก
เมื่อ ถามถึงการใช้ป ระโยชน์ ข องหอไตรในอนาคต คณะสงฆ์ ตอบไปในท้า นองเดีย วกัน ว่ามี ความ
ปรารถนาให้หอไตรกลับมาเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์เช่นในอดีต ทว่าก็ได้เพิ่มการเข้าไปใช้ประโยชน์ในตัว
อาคารหอไตรมากขึ้น เช่น มีเครื่องอ้านวยความสะดวกเรื่องเทคโนโลยีในการค้น คว้าพระธรรม มีสื่อที่ทันสมัย
ส้าหรับการเรียนรู้
จัดท้าหอไตรให้เป็นลักษณะเหมือนพิพิธภัณฑ์ คือ เป็นสถานที่จัดแสดงพระธรรม พระพุทธรูป ของล้้า
ค่าของวัด และเปิดหอไตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีมัคคุเทศก์น้อยคอยแนะน้าหอไตร
จัดท้าหอไตรให้มีลักษณะเหมือนห้องสมุด คือ เป็นแหล่งค้นคว้าที่มีพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญในธรรมไว้คอย
สั่งสอนให้ค้าปรึกษาเรื่องพระธรรมในลักษณะเดียวกับบรรณารักษ์ห้องสมุด
จัดท้าเป็นที่ท้างานของชุมชนในลักษณะต่างๆ เช่น สืบสานงานช่างแกะสลัก ช่างปิดทอง ช่างฉลุลาย
เป็นต้น หรือที่ประชุมกองทุนหมู่บ้าน หรือที่ขายสินค้าของหมู่บ้าน เป็นต้น และจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
โดยสรุปแล้ว สาเหตุที่มีการสร้างหอไตรขึ้นใหม่ แม้ว่าจะไม่ได้เก็บธรรมคัมภีร์แล้ว ก็เพราะได้ขยาย
ประโยชน์การใช้งานของหอไตรให้กว้างมากกว่าการเป็นสถานของพระธรรม คือ เป็นทั้งหอกลอง หอระฆัง
ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ

ตัวอย่างหอไตรที่สร้างขึ้นใหม่ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖

หอไตรวัดแม่ค้า จังหวัดเชียงราย
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หอไตรวัดศรีเมืองยู้ จังหวัดล้าพูน

หอไตรวัดข้าวแท่นน้อย จังหวัดเชียงใหม่

๙.๒ ปัจจัยคุกคาม
๙.๒.๑. ปัจจัยคุกคาม ที่มีผลต่อความอยู่รอดของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ภัยจากมนุษย์
จากการส้ารวจและวิเคราะห์ลักษณะสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมหอไตรล้านนา พบว่าปัจจัยส้าคัญ
ที่มีส่วนในการท้าลายหอไตรมากที่สุด คือ ความไม่เข้าใจในหน้าที่การใช้สอยของหอไตรในอดีตของผู้คนใน
ปัจจุบัน
ทั้งนี้โดยลักษณะทางสถาปัตยกรรมของหอไตรที่เป็นอาคารขนาดเล็ก ไม่มีบันไดทางขึ้น ช่องประตูทาง
ขึ้นก็ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นชั้นบน ห้องเก็บธรรมก็มีขนาดเล็ก หน้าต่างมีจ้านวนน้อย บานไม่ใหญ่นัก องค์ประกอบ
ทั้งหมดมีจุดประสงค์น้าไปสู่สิ่งเดียวกัน คือ ความไม่ปรารถนาให้มีการขึ้นไปใช้หอไตรด้านบน หรือเมื่อขึ้นไป
แล้วก็อยู่ข้างบนได้ไม่นาน เพราะอึดอัดและแคบ เป็นความปรารถนาที่ต้องการให้เป็นสถานที่เก็บพระธรรม
คัมภีร์เพียงอย่างเดียว
เช่นเดียวกับลักษณะทางศิลปกรรม ที่ตกแต่งผนังด้านนอกห้องเก็บธรรม มีทั้งงานจิตรกรรมชาดก งาน
ลงรักปิดทอง เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ด้านล่างสามารถมองเห็นเครื่องประดับเหล่านี้ได้ชัดเจน
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ต่างกับวิหารหรืออุโบสถที่มักตกแต่งด้านในอาคารด้วยภาพจิตกรรม น้าไปสู่ความต้องการเดียวกับลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม คือ ความไม่ปรารถนาให้มีการขึ้นไปใช้หอไตรด้านบน เป็นความปรารถนาที่ต้องการให้เป็น
สถานที่เก็บพระธรรมคัมภีร์เพียงอย่างเดียว งานตกแต่งผนังห้องเก็บพระธรรมด้วยลายค้าลวดลายราชวัตรที่
พบจ้านวนมาก ช่วยตอกย้้าคติในการก่อสร้างนี้ให้แจ่มชัดขึ้น ว่าหอไตรเป็นสถานที่ต้องห้ าม มีรั้ว ราชวัตร
ล้อมรอบอยู่
ลักษณะการสร้างสถาปัตยกรรมให้เป็นสถานที่เฉพาะของสิ่งเคารพทางพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ทั่วไปใน
องค์ประกอบของวัดไทยและล้านนา เช่น การสร้างอุโบสถให้เป็นสถานที่ของพระสงฆ์ ห้ามบุคคลทั่วไปเข้าไป
ใช้งาน การสร้างเจดีย์ให้เป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้า ห้ามบุคคลทั่วไปเข้าไปใช้งาน แม้แต่วิหารที่เป็นสถานที่
ชุมนุมพบปะระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้าน ก็ยังมีการสร้างคันธภุฎีหรือปราสาทท้ายวิหารหรือปราสาทในวิหาร
เพื่อให้เป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้า ที่ไม่ปรารถนาให้ผู้ใดรบกวน
หอไตรเองก็ถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกันนี้ คือ เป็นสถานที่ของพระธรรม ห้ามผู้ใดรบกวนโดยไม่
จ้าเป็น ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏแท่นบูชาดอกไม้ที่หน้าหอไตรในภาพถ่ายหอไตรวัดดอนปิน เช่นเดียวกับที่ปรากฏ
แท่นบูชาดอกไม้รอบเจดีย์ในเวียงโบราณล้านนา เช่นเวียงกุมกาม เวียงท่ากาน เป็นต้น หรือปรากฏแท่นบูชา
ดอกไม้หน้าวิหาร
ตามประเพณีโบราณล้านนา เมื่อถึงวันพระ ชาวบ้านจะชวนกันมาท้าบุญที่วัด น้า อาหารพร้อมดอกไม้
ธูปเทียนมาบูชาพระพุทธเจ้า (เจดีย์) พระธรรม (หอไตร) และพระสงฆ์
ด้วยเหตุนี้หอไตรจึงเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถานภายในวัด เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย
ประกอบด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
การใช้ งานหอไตรของพระภิก ษุล้ านนาโบราณ ถูกกระท้ากัน ปี ล ะ ๒ ครั้ งเป็น อย่างมาก คือก่อ น
เข้าพรรษาที่มีการขึ้นไปคัดเลือกคัมภีร์มาเทศน์ให้ชาวบ้านฟังในช่วงเข้าพรรษา ในช่วงนี้จะมีการท้าความ
สะอาดพระธรรมหรือที่เรียกว่าพิธีตากธรรมด้วย และในพิธีตั้งธรรมหลวงที่สามเณรต้องเทศน์มหาชาติบนธรรม
มาสในวิหาร
ทั้งสองช่วงเวลา ชาวบ้านได้ถือโอกาสนั้นท้าความสะอาดหอไตรและพระธรรมคัมภีร์ไปด้วย เป็นการ
สะสมบุญในชาตินี้
ส้าหรับที่จังหวัดน่าน มีประเพณีการเทศน์มหาชาตินี้ต่างออกไป คือให้สามเณรขึ้นนั่งเทศน์บนหอไตร
แทนธรรมมาสในวิหาร อาจเพราะหอไตรเมืองน่านมีขนาดเล็กมาก ไม่ใหญ่กว่าธรรมมาสสักเท่าใดนัก และหอ
ไตรก็มีลักษณะเฉพาะคือ เป็นหอไตรเสาเดียว คงเป็นประเพณีที่สืบกันมาจากล้านช้าง เพราะที่ภาคอีสานของ
ไทยก็พบหอไตรเสาเดียวที่มีขนาดเล็กนี้เช่นกัน
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ด้วยเหตุที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา หอไตรในสมัยโบราณจึงได้รับการ
ดูแลรักษาเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการดูแลเจดีย์ อุโบสถ และวิหารของวัด
ความเข้าใจในเรื่องคติการสร้างหอไตรเปลี่ยนไปตามบริบทสังคม โดยพระสงฆ์หรือชุมชนไม่เข้าใจใน
หน้าที่อันแท้จริงของหอไตร กลับเข้าใจว่าหอไตรเป็นสถานที่เก็บคัมภีร์ในลักษณะการใช้งานอย่างเดียวกับ
ห้องสมุด และเมื่ออักษรธรรมล้านนาที่เคยมีผู้อ่านได้จ้านวนมากกลับลดน้อยลง และพระไตรปิฎกก็เปลี่ยน
รูปแบบไปเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์เสียงในระบบดิจิตรอนแทน ท้าให้หอไตรที่ถูกเข้าใจว่าเป็นห้องสมุด จึงถูกปล่อย
ปละละเลยมากขึ้น เพราะหมดหน้าที่ใช้สอย คือ ไม่จ้าเป็นต้องมีสถานที่เก็บพระธรรมค้า สอนที่มีขนาดใหญ่โต
อีกต่อไป เพราะสามารถเก็บได้ในแผ่นดิสก์เพียงไม่กี่แผ่น ยิ่งการไม่ได้ใช้งานของธรรมใบลานซึ่งจารเป็นอักษร
ล้านนาแล้ว ก็ยิ่งท้าให้ประโยชน์การใช้สอยของหอไตรที่เข้าใจกันในลักษณะการเป็นห้องสมุดหมดความส้าคัญ
ลงไป หลายวัดจึงน้าหอไตรไปใช้ประโยชน์ในการเก็บข้าวของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของวัด
ความคิดเห็นด้านหนึ่ง เมื่อเข้าใจว่าหอไตรหมดความส้าคัญลง แต่ยังต้องมีตัวอาคารหอไตรอยู่ภายใน
วัด เพราะเป็นองค์ประกอบของศาสนสถานในวัด จึงมีการสร้างอาคารที่ใช้ประโยชน์รวมกันทั้งการเก็บธรรม
คัมภีร์ การเก็บ กลอง (หอกลอง) การเก็บระฆัง (หอระฆัง) ไว้ด้ว ยกัน ปรากฏอาคารลักษณะนี้ขึ้นในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๖ ดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว และมีแนวโน้มการสร้างอาคารในลักษณะนี้มากขึ้น หรือไม่ก็รื้อทิ้ง
เพราะหมดหน้าที่การใช้งาน
ภัยจากสัตว์
สืบเนื่องจากความไม่เข้าใจในจุดประสงค์การสร้างหอไตร เมื่อเข้าใจว่าหอไตรหมดหน้าที่การใช้สอย
แล้วในปัจจุบัน จึงปล่อยทิ้งร้างไว้ ท้าให้สัตว์จ้าพวกนก หนู ปลวกเข้าไปกัดกินท้าลายโครงสร้างอาคาร ที่พบ
จากการส้ารวจมากที่สุด คือ ภัยจากนกพิราบที่เข้าไปท้ารังและถ่ายมูลไว้ในห้อเก็บธรรม ซ้้าบางครั้งยังพบซาก
นกพิราบตายในห้องเก็บธรรมด้วย
สัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เข้าท้าลายโครงสร้างหอไตรและพระธรรมคัมภีร์ได้อย่างรวดเร็ว คือ ปลวก ดังที่ เจ้า
อาวาสวัดเชียงมั่น ได้ท้าการย้ายหอไตรสร้างติดพื้นดินไปอยู่กลางน้้า โดยให้เหตุผลในด้านความปลอดภัยของ
พระธรรมจากการกัดกินของปลวก
การวางหอไตรไว้กลางน้้านั้น แม้จะเป็นการรักษาโครงสร้างอาคารและพระธรรมได้เป็นอย่างดี แต่
ผู้วิจัยเชื่อว่า หอไตรกลางน้้าได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันมีน้าล้อมรอบ เช่นเดียวกับโบสถ์
กลางน้้า พบหลักฐานการสร้างหอไตรกลางน้้าในอยุธยาและสุโขทัยมาก่อน โดยเป็นการสร้างหอไตรในเขต
พระราชฐานของกษัตริย์ เรียกหอมณเฑียรธรรม ทั้งนี้จากการวิเคราะห์หอไตรกลางน้้า พบว่าการสร้างหอไตร
กลางน้้าของล้านนามักสร้างในบริเวณริมน้้า หรือไม่ห่างไกลแม่น้ามากน้้า เมื่อน้้าในแม่น้าลดลงน้้ารอบหอไตรก็
ลดลงไปตามธรรมชาติด้วย

546

หอไตรวัดเชียงมั่น จังหวัด
เชียงใหม่ เดิมตั้งอยู่บน
พื้นดิน ภายหลังย้ายไปอยู่
กลางสระน้้าด้วยเหตุผลให้
ปลอดภัยจากปลวกกัดกิน
โครงสร้างไม้และใบลาน

ภัยจากภัยธรรมชาติ
หลักฐานส้าคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงภัยชนิดนี้ คือ ประวัติศาสตร์การสร้างหอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย
หลังปัจจุบัน ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังจากการเกิดพายุขนาดใหญ่ในจังหวัดล้าพูนเมื่อ ราว พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๔๖๐
ครั้งนั้นวิหารได้พังลงมาทั้งหลัง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๖๗ จึงมีการซ่อมแซมบูรณะศาสนสถานภายในวัดพระธาตุ
หริภุญชัยจ้านวนมาก หอไตรหลังปัจจุบันก็คงสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกัน โดยช่างหลวงจากกรุงเทพฯ
ภัยจากกาลเวลา เป็นการผุพังเสื่อมสลายของวัสดุที่ใช้ในการสร้างหอไตรตามธรรมชาติ เช่น ไม้ผุ พื้น
กระดานหัก ฝาผนังพัง หลังคารั่ว เป็นต้น

การผุพังตามธรรมชาติเนื่องจากวัสดุที่ใช้งานเสื่อมคุณภาพและขาดการบ้ารุงรักษา
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๙.๒.๒ ปัจจัยคุกคาม ที่มีผลต่อการสืบทอดของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับหอไตรล้านนา ของ
ช่างล้านนาส่วนใหญ่ เกิดจากเรียนรู้งานช่างจากการเข้าไปท้างานจริง ช่างที่เป็นงานก่อสร้างอาคารก็ต้องเป็น
ลูกน้องของช่างในหมู่บ้านเสียก่อน จนเกิดความช้านาญจึงออกมารับเหมาด้วยตนเอง เช่นเดียวกับช่างที่ท้างาน
ศิลปกรรม เช่น สล่าเสถียร นะวงศ์รักษ์ที่เริ่มรู้จากการไปช่วยท้างานกับครูน้อยหล้า จ่าประคั่ง และเจ้าบุญ
ประเสริฐ ณ เชียงใหม่ ช่างที่มาบูรณะวัดฟ้าฮ่าม หรือช่างแกะสลักไม้ที่บ้านร้องต้นขาม เมื่อจบชั้นประถมแล้ว
ต่างก็เข้าไปเรียนรู้งานแกะสลักไม้ จากช่างในหมู่บ้าน เช่นที่ยุพา ค้าราพิศ ไปฝึกแกะสลักไม้พร้อมกับญาติรุ่น
ราวคราวเดียวกันที่บ้านลุงใส ใจมา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตงานไม้แกะสลัก งานเครื่องเขินเขียนลายทอง ที่ส่งไปขาย
ในตัวเมืองเชียงใหม่ เช่นเดียวกับที่เพ็ญศรี จันพลอย เล่าว่าเมื่อออกจากโรงเรียนมาฝึกแกะสลักกับลุงฉลวย ค้า
ดวงดาว ในบริเวณใกล้บ้าน โดยที่บ้านลุงฉลวยนั้นเป็นแหล่งแกะไม้ส่งขายในต้าบลบ่อสร้าง อ้าเภอสันก้าแพง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น หรือในกรณีของช่างประสิทธิ์ และช่างอ้าพร สุวรรณตระกูล ก็เกิดจากการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์การท้างานลงรักปิดทองด้วยเช่นกัน โดยนางอ้าพร สุวรรณตระกูล
การถ่ายทอดและการสืบทอดองค์ความรู้ในลักษณะข้างต้น เป็นไปตามวิถีแบบโบราณ ซึ่งงานช่าง
เหล่านี้ได้สร้างรายได้มากกว่าอาชีพท้านาของคนในชุมชน ปัจจุบันการสืบทอดความรู้งานไม้แกะสลักที่บ้านร้อง
ต้นขามไปสู่รุ่นลูกหลาน ก็เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับ เมื่อก่อน ทว่าเนื่องจากรายได้จากการท้างานช่าง
ล้านนาที่ได้ในปัจจุบัน ลดน้อยลงมากกว่าเมื่อก่อนมาก เมื่อเทียบกับงานอื่นๆ ที่เด็กรุ่นใหม่สามารถเลือกได้
หลากหลายกว่าการท้านา พวกเขาจึงไม่เลือกที่จะเข้ามาสืบทอดงานช่างล้านนามากนัก
ด้วยเหตุนี้ปัจจัยคุกคามส้าคัญต่อการสืบทอดของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปจากอดีต รายได้ที่ได้รับจากการท้างานช่างมีจ้านวนน้อยเมื่อเทียบกับการท้างานประเภทอื่นในสมัย
ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลา ขั้นตอนการท้างานที่ยาวนาน และความอดทนที่สูง จึงปรากฏว่าเด็ก
รุ่นใหม่ในหมู่บ้านมักไม่เลือกท้างานช่างโบราณ
อย่างไรก็ดี ก็ยังสามารถมองเห็นการจัดตั้งองค์กรในปัจจุบันเพื่อการเรียนรู้งานช่างและสืบสานงานช่าง
ให้ ค งอยู่ ต่ อ ไปในอนาคตได้ ใ นล้ า นนาด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง เป้ า หมายเปลี่ ย นไปจากการท้ า งานเพื่ อ รายได้ ใ น
ชีวิตประจ้าวันเป็นการท้างานที่ตนสนใจ หรือเพื่อประโยชน์ด้านอื่น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน
เป็นต้น อาทิ โฮงเฮียน (โรงเรียน) สืบสานภูมิปัญญาล้านนา, ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนา
บ้านพ่อครูมานพ ยาระนะ, ศูนย์การเรียนรู้พ่อครูดิเรก สิทธิการ, ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ าน
ล้านนาสลีปิงจัยแก้วกว้าง (วัดสันทรายต้นกอก) หรือโฮงเฮียนอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแม่วาง
แต่ละแห่งเน้นไปในงานช่างที่แตกต่างกันไป บางแห่งก็เน้นไปในเรื่องวิถีชีวิตปฏิบัติ เป็นต้น
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๙.๒.๓ ปัจจัยคุกคาม ที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรและองค์ประกอบที่จับ
ต้องได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ทรัยพายากรที่จับต้องได้ ได้แก่ วัสดุในการท้างานและเครื่องมือช่าง
ในกรณีของงานสถาปัตยกรรม วัสดุที่ขาดแคลนคือไม้จากธรรมชาติ จึงไม่ค่อยพบการก่อ สร้างหอไตร
ไม้ขึ้นใหม่มากนัก โดยรูปแบบที่พบเป็นหอไตรก่ออิฐทั้งหลังแบบหอไตรวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือวัด
พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน นอกจากนี้การฉาบผนังก็ใช้ปูนซีเมนต์ หรือปูนซีเมนต์ขาวแทนปูนขาวหมัก
แบบโบราณ และใช้วัสดุปัจจุบันในการตกแต่ง เช่นกระเบื้องปูพื้น หรือฝ้าเพดานเป็นต้น
ในกรณีของงานช่าง ได้แก่ช่างปูนปั้น วัสดุที่หาได้ยากในปัจจุบัน คือ น้้ามันตังอิ้วที่เป็นส่วนผสมของ
ปูนหมักโบราณ ในเชียงใหม่มีขายเพียงไม่กี่ร้าน อาทิ ร้านบุญไทยในตลาดวโรรสซึ่งน้าเข้าน้้ามันตังอิ้วมาจาก
ประเทศจีน ด้วยเหตุนี้ช่างจึงหันมาใช้ปูนซีเมนต์ขาวแทนในการท้างานปูนปั้น หรือกรณีช่างแกะสลัก วัสดุใน
การท้างานคือไม้จริงเริ่มหายากและมีราคาสูง ช่างจึงหันมาใช้กระดาษอัดแทน หรือกรณีช่างลงรักปิดทอง วัสดุ
ที่หายากในขั้นตอนท้างานปัจจุบัน คือ รัก โดยช่างปิดทองหันมาใช้สีน้ามันแทน
ทั้งนี้ วัส ดุส มัย ใหม่ ที่ ใช้ทดแทนนั้ น ก็มีค วามเหมาะสมกับสถานการณ์ใ นปัจจุบั นที่เน้ นเรื่อ งธุรกิ จ
มากกว่าการท้าขึ้นเพื่อถวายวัดหรือเพื่อสั่งสมบุญอย่างในอดีต ทั้งยังวัสุดสมัยใหม่ก็สามารถใช้ได้ดีเทียบเท่า
วัสดุเดิม ดังเช่นที่ช่างปิดทองประสิทธิ์ สุวรรณตระกูล (สัมภาษณ์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) มีความเห็นเรื่องนี้ว่า
“...สีน้ามันก็ใช้แทนรักได้ดี การเป็นตัวประสานเนื้อไม้หรือปูนกับทองค้าเปลวที่ติดก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่ารัก
ทั้งยังหาง่าย มีขั้นตอนการท้างานไม่ยุ่งยาก ท้าให้ท้างานได้เร็วขึ้น ไม่สูญเสียโอกาสในการท้างาน ประหยัดทั้ง
เงินและเวลา...”
ขั้นตอนการท้างานของช่างล้านนาโบราณที่ใช้ระยะเวลาการเตรียมวัสดุนานเกินไปก็เป็นปัจจัยส้าคัญที่
ท้าให้ช่างในปัจจุบันเลือกใช้วัสดุสมัยใหม่ เช่น ขั้นตอนการเตรียมปูนขาวเป็นปูนหมัก ต้องใช้เวลา ๓ – ๔
อาทิตย์ หรือเวลาที่ใช้ในการต้าปูนก็กินเวลาเป็นชั่วโมง หรือการเตรียมรักที่จ ะน้ามาใช้ในงานปิดทอง ก็มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเป็นอันตรายส้าหรับผู้ที่แพ้จะมีอาการคันเป็นผื่นแดง เป็นต้น
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บทที่ ๑๐
การสงวนรักษา
ในบทนี้จะได้เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการสงวนรักษาหอไตรล้านนาที่ผ่านมา การด้าเนินงานวิจัยของ
ผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสงวนรักษา รวมถึงแผนการสงวนรักษาหอไตรด้วย

๑๐.๑ การสงวนรักษาที่ผ่านมา
จากการวิเคราะห์กระบวนการสงวนรักษาหอไตรที่พบในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น ๔ ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้
ก. การศึกษาเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ตลอดจนแนวคิดความ
เชื่อเกี่ยวกับหอไตร เป็นการสงวนรักษาข้อมูลที่สามารถสูญหายไปได้ในอนาคต
ข. การซ่อมแซมส่วนภายนอก เช่น ท้าความสะอาดหอไตร ตรวจดูร่องรอยการกัดแทะของปลวก การ
ทาสีใหม่ หรือการซ่อมแซมในส่วนงานศิลปกรรม
ค. การซ่อมแซมส่วนโครงสร้างอาคาร เช่น การค้้ายันอาคาร การรื้อและสร้างขึ้นใหม่ เป็นต้น
ง. การกระตุ้นจิตจ้านึกของคนในชุมชนให้เกิดความรักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของชุมชน

ทั้งนี้ทั้งนั้นการสงวนรักษาที่ผ่านมา แบ่งได้เป็นการสงวนรักษาโดยหน่วยงานของรัฐ คือ กรมศิลปากร
เพราะได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานเป็นสมบั ติของชาติแล้ว และการสงวนรักษาโดยชุมชนแต่ละชุมชนเอง เช่น
หอไตรวัดห้วยกาน จังหวัดล้าพูน วัดหลวงขุนวิน จังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีเกิด จังหวัดน่าน เป็นต้น หอไตรกลุ่ม
หลังนี้ บางส่วนได้รับรางวัลจากสถาบันสถาปนิกล้านนา อันเป็นรางวัลที่ต้องการยกย่องเชิดชูชุมชนที่มองเห็ น
คุณค่าของการสงวนรักษาไว้ซึ่งงานสถาปัตยกรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการท้างานของกรมศิลปกร บางส่วนได้รับ
การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการอนุรักษ์หอไตรวัดศรีมูลเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น
ในการสงวนรักษาโดยกรมศิลปากรมักเป็นการซ่อมแซมบูรณะส่วนโครงสร้างอาคารและศิลปกรรม
ส่วนการสงวนรักษาโดยชุมชน มักเป็นการซ่อมแซมส่วนภายนอกของหอไตรมากกว่า และมักสงวนรักษาแยก
เป็ น ชุมชนๆ ไป ไม่มีหน่ ว ยงานใดหรื อชุมชนใดที่เคยเก็บข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม
ศิลปกรรม ตลอดจนแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับหอไตรทั่วทั้งล้านนาอย่างจริงจัง
การสงวนรักษาเบื้องต้นที่กระท้าโดยชุมชนที่ผู้วิจัยพบเห็นระหว่างการวิจัย มีทั้งการเก็บรวมรวมข้อมูล
ในชุมชนของตน ทั้งจากใบลาน การสัมภาษณ์ ค้าบันทึก หรืออื่นๆ เช่น หอไตรวัดพระหลวง อ้าเภอสูงเม่น
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จังหวัดน่าน มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติวัด ประวัติการก่อสร้างศาสนสถานในวัดรวมถึงหอไตร ประวัติ
การบูรณะหอไตร มีการจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับใบลานที่พบในวัด โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกใน
การใช้งาน ขั้นตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการมอบหมายงานให้ตัวแทนชุมชนดูแล
รักษาหอไตร เป็นต้น
บางวัดก็ท้าความสะอาดหอไตรเป็นที่เรียบร้อย ได้กวาดมูลนกพิราบ ขัดล้างตัวอาคารฝาผนังให้สะอาด
เสมอ เช่น หอไตรวัดป่าป๋วย วัดดงฤๅษี จังหวัดล้าพูนเป็นต้น รวมทั้งมีการถากถางวัชพืช เก็บสิ่งของที่วาง
ระเกะระกะรอบหอไตรให้เรียบร้อย ดูงามตา บางวัดมีการตกแต่งภูมิทัศน์รอบหอไตรด้วยการปลูกต้นไม้
เมื่อท้าความสะอาดอยู่ เสมอแล้ว จะเห็นร่องรอยการผุกร่อนถูกท้าลายจากภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ร่องรอยน้้าฝนที่ไหลลงมาเนื่องจากแระเบื้องหลังคาแตกหัก ร่อยรอยปลวกที่กัดกินเนื้อไม้ เป็นต้น จากนั้นจึง
เป็นการแก้ไขการถูกท้าลายได้ และพยายามท้าให้กลมกลืนกับของเดิม อาทิ การทาสีใหม่ของหอไตรวัดห้วย
กาน จังหวัดล้าพูน แม้จะใช้สีที่ทันสมัย แต่เมื่อซ่อมแซมแล้ว งานที่ออกมาก็กลมกลืนไปกับของเดิม โดยทางวัด
ได้ลอกเอาสีเดิมออก และทาสีใหม่โดยให้ใกล้เคียงที่สุดกับสีชุดเดิม หรือเมื่อจะซ่อมเครื่องยอดหลังคา ทั้งช่อฟ้า
ใบระกา หางหงส์แม้จะแกะขึ้นใหม่ ท้าสีใหม่ แต่เมื่อน้าไปเปลี่ยนกับของเดิมที่ผุผังก็ดูไม่ขัดเขินกันมากนัก ส่วน
เครื่ องยอดเดิมก็น้าไปเก็บรั กษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัด และภายหลั งจากที่หอไตรของวัดได้รับรางวัล จาก
สถาบันสถาปนิกล้านนา ทางวัดก็คิดจะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมลายค้าประดั บหอไตรต่อไป ขณะนี้ก้าลังอยู่ใน
ขั้นตอนการพูดคุยระหว่างวัดกับชุมชนและศรัทธาภายนอกชุมชน

ในกรณีหอไตรที่มีสภาพทรุดโทรมอย่างหนัก หรือต้องการสงวนรักษาในส่วนโครงสร้างอาคาร ซึ่งเป็น
งานที่ใช้แรงงานและงบประมาณจ้านวนมาก จึงมักพบว่าถูกด้าเนินการโดยหน่ว ยงานของรัฐเสียมากกว่า
ดังเช่น การบูรณะหอไตรวัดพระสิงห์ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยราชบัณฑิตยสภา และการบูรณะหอไตรวัดพระธาตุ
ล้าปางหลวง ใน พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ โดยกรมศิลปากร มีรายละเอียดดังนี้
กรณีการบูรณะหอไตรวัดพระสิงห์ ครั้งนั้นหอไตรวัดพระสิงห์ที่ถูกทิ้งร้างไว้นาน มีสภาพทรุดตัวลง
ผนั งโค้งงอ แตกร้าว พื้น ไม้กระดานหลุ ดร่ ว งผุพัง เป็นต้น เราสามารถมองเห็ นภาพของการบูรณะได้จาก
รายละเอีย ดในการบู ร ณะปรากฏใน “ข้อบั งคับแลอั ตรารายการฯ ซ่ อมแลท้า หอไตรย์ วัดพระสิ งห์ นคร
เชียงใหม่” ดังนี้
๑. หอไตรย์ชุดโย้รวน ต้องดีดขึ้นให้ตรงได้ระดับผนังปูน ที่จะดีดขึ้น ไม่ต้องรื้อแลท้าลวดบัวเข้าหาภาพ
ลวดบัว ลายปูนเป็นต้องสงวน ที่ช้ารุดต้องซ่อมให้เหมือนของเดิม
๒. ถานปูนของเดิมก่ออิฐแล้วถมดิน ผนังที่ก่อโค้งออกมาต้องรื้อออก แล้วหล่อเสากันไว้โดยรอบ ระยะ
ตามเสาของหอไตรย์ แล้วหล่อเอ็นยึดโดยรอบก้าแพงแก้ว ให้เชื่อมยึดเหนี่ยวกันไปกับเอ็นขวางในประทานด้วย
แล้วจึงก่อผนังก้าแพงแก้วทับบนเอ็นนั้นขึ้นไป ขนาดสูงต่้าลวดบัวตามแบบของเดิม การหล่อเสาขนาดโตต้อง
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เท่ากับเสาไม้ของเดิมที่ตัดออกนั้น เอ็นกว้าง ๒๕ ซม. หนา ๑๕ ซม. การหล่อเสาเอ็นต้องผูกเหล็กขนาด ๔, ๓,
๒ หุน แล้วเทคอนกรีต ซึ่งผสมปูนซีเมนต์ ๑ ส่วน ทรายเม็ดใหญ่ ๒ ส่วน หินย่อย ๓ ส่วน พนักบันไดหน้าหลัง
แลปูนปั้นลวดลายภาพ แลบัวต้องท้าตามของเดิมทั้งสิ้น การท้าพื้นชลาต้องรื้อพื้นของเก่าออกแล้วกระทุ้งอิฐหัก
ให้แน่น แล้วจึงเทคอนกรีตหนา ๖ ซม. แล้วจึงถือผิวปูนซีเมนต์ ตามริมก้าแงแก้วบนชลาต้องท้าร่องน้้ากว้าง ๘
ซม. ลึก ๘ ซม. แล้วท้าท่อน้้าไหลลงดินไว้ระยะตตรงสูญกลางของห้องหอไตรย์ห้องละท่อ พื้นชลาต้องหล่อให้
เทลาดลงมาทางท่อก้าแพงแก้ว ๔ ซม. โดยรอบ บันไดหน้าหลังต้องหล่อขั้นบันไดด้วยคอนกรีตเหล็กแล้วถือผิว
ซีเมนต์
๓. ชั้นล่างหอไตรย์ ของเก่าให้ตั้งเสาไม้แก่นแล้วก่ออิฐบรรจุในช่องเสา มีช่องหน้าต่างแลประตูไม่มี
บาน ผนังด้านอกมีภาพแลลวดลายปูนปั้นที่จะต้องสงวนไว้ การที่จะซ่อมท้าต้องใช้ไม้ขนาดให้พอแรงรับค้้ารอด
แลตะพานไม้ไว้แล้ว จึงตัดเสาออกทุกต้น แต่ต้องตัดออกทีละต้น เพียงพื้นชั้นบน แล้วหล่อเสาขึ้นไป แล้วจึงห่อ
รอดแลตะพานบนปลายเสาที่หล่อไปโดยรอบ แลขวางตามระยะเสาทุกต้น รับเสาไม้แก่นพื้นชั้นบนภาพแล
ลวดลายปูนปั้นซึ่งสงวน ถ้าจ้าเปนที่จะต้องเอาออกเสียก่อน ก็ต้องรื้อแซะเอาออกเปนรูป เมื่อหล่อเสาแล้วต้อง
ติดเข้าไปใหม่ แล้วซ่อมท้าให้เหมื อนของเดิม วิธีที่จะติดภาพลวดลายปูนปั้นเข้าไปยังที่เดิมนั้น ต้องใช้เหล็ก ๔
หุนเปนแกนฝังตัวภาพเข้าไป แล้วงอปลายเหล็กเข้าฝังไปในผนังแล้วจึงทิ้งปูนซีเมนต์ ผนังที่ก่อใหม่แลผนังเก่า
กับภาพแลลวดลาย ต้องถือปูนผิว ต้องเรือเขม่าแลสีเสนเพื่อให้ปูนสุกดีขึ้น บานหน้าต่าง ๔ ช่อง บานประตู ๑
ช่อง ต้องท้าด้วยไม้สักหนา ๕ ซม. ท้าไม้อกเลาแล้วทาหางปิดค้าเขียนลายรดน้้า ลายที่จะเขียนผู้ให้เหมาจะกะ
ตัวอย่างให้เขียน พื้นในประทานชั้นล่างต้องฟันพื้นเดิมแล้วลาดซีเมนต์ปูกระเบื้องซีเมนต์สีแดง ล้วนชนิดอัด
พิมพ์เหล็กขนาดเล็ก
๔. พื้นชั้นบน ยอมให้ใช้พื้นของเก่าที่ยังดี ส่วนพื้นที่แตกร้าวหรือเปนรูต้องเปลี่ยนใหม่แลต้องใช้ไม้สัก
หน้าขนาดเดียวกับของเดิม การปูพ้นต้องรื้อของเก่าออก แล้วรางพื้นใส่ลิ้นปูใหม่อัดให้แน่น ไม้รอดตงที่ช้ารุด
ต้องเปลี่ยน ฝาที่ผุต้องเปลี่ยนใหม่ การท้าต้องท้าอย่างแบบของเดิม ฝามุขด้านหน้า ไม่มีต้องท้าใหม่ทุกช่อง แล
ต้องท้าประตูหน้ามุขใหม่ ๑ ประตูเช่นเดียวกับประตูของเดิมซึ่งเข้าในประทานห้องหอไตรย์ชั้นบนนั้น บรรดา
เสา ฝา ขื่อ ซุ้มสาหร่าย มีลวดลายอย่างใด แลลงรัก ทาหาง ทาสี ปิดค้าอย่างใด ต้องท้าใหม่ให้เหมือนของเดิม
ทั้งสิ้น รวมทั้งฝามุขแลประตูซึ่งท้าเพิ่มขึ้นใหม่ด้วย
๕. บันไดขึ้นจากชลาขึ้นชั้นบน พนักบันไดพังข้างหนึ่ง ยังดีอยู่ข้างหนึ่ง ข้างดีสงวนไว้แล้ วก่อพนัก
ด้านข้างพัง ปั้นภาพแลท้าลวดบัวใหม่ ส่วนข้างที่ยังดีอยู่ เปนแต่ช้ารุดบ้างให้ซ่อมท้าให้คงดีอย่างเดิม คั่นบันได
ของเดิมถมดินในระหว่างพนักแล้วก่ออิฐลงบนดินท้าคั่นบันได วิธีท้าเช่นนั้นไม่ถาวร ต้องรื้อขั้นแลขนดินออกให้
หมด แล้วผูกเหล็กเปนคั่นบันได แล้วเทแฟโรคอนกรีต วิธีผสมคอนกรีตแลผูกเหล็กเหมือนกันดังกล่าวแล้วในข้อ
๒ คั่นบันไดเมื่อหล่อแล้วถือผิวซีเมนต์ พนักบันไดแลภาพลวดลายถือปูนผิว
๖. การท้าเครื่องบน ตัวไม้ที่ช้ารุ ดต้องเปลี่ยน กระเบื้องมุงหลังคาของเดิมรื้อลงให้หมด รีระแนงใหม่
มุงด้วยกระเบื้องเคลือบพื้นเหลือง ขอบเขียว เส้นขอบในแดง เชิงกลอน ช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ แลบรรณที่

552

ช้ารุดต้องเปลี่ยน แล้วลงรักประดับแก้ว (กระจก) ใหม่ทั้งสิ้น หลังใบระกาแลเชิงกลอน ทาหาง (ชาด) แล้วถือ
ปูนอกไก่กลังใบระกา ขอบเชิงกลอนตามแบบของเดิม บนอกไม่มีภาพแลหงษเคลือบที่ช้ารุดหรือขาดต้องท้า
เพิ่มใหม่ให้เรียบร้อย ในที่ใดซึ่งของเดิมทาสี ทาหาง ปิดค้า ลงรัก ประดับกระจก ต้องท้าให้เหมือนของเดิม
ทั้งสิ้น
กรณีการบูรณะหอไตรวัดพระธาตุล้าปางหลวง ได้รื้อกระเบื้องพร้อมจัดเก็บกระเบื้องให้เรียบร้อย
จากนั้นจึงรื้อโครงสร้างหลังคาที่ผุกร่อน ติดตั้งไม้กลอน ไม้ระแนง มุงกระเบื้องดินเผา ปูนปั้นสันหลังคาและปูน
ปั้นขอบกระเบื้อง ติดตั้งช่อฟ้า ใบระกา ไม้เชิงชาย และซ่อมลวดลายหน้าบัน
ในส่วนชั้นล่างที่ก่ออิฐถือปูน ให้กะเทาะปูนฉาบผนังเดิมและฉาบใหม่ด้วยปูนหมักขัดปูน และให้รื้อพื้น
ชั้นล่างแล้วปูด้วยดิฐขนาดใหญ่ คาดปูนหมักขัดปูนต้า
ในส่วนโครงสร้ างได้เปลี่ยนเสาไม้สี่เหลี่ยมต้นกลาง ซึ่งฝังในผนังด้านทิศเหนือ เทคานดินโอบผนัง
เปลี่ยนไม้ขื่อทางทิศใต้ รวมทั้งไม้พื้นกระดานชั้นบนเป็นไม้สักทั้งหมด ทาแชลแลค
ทั้งนี้ในส่วนลวดลายได้ท้าความสะอาด ลงรัก ทาหาง และเสริมปูนปั้นให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะส่วนหน้า
บันด้านทิศตะวันออก ซึ่งปรากฏเป็นร่องรอยปูนปั้นรูปนาค ๔ ตัว วิ่งไล่รอบวงกลมคล้ายดาวเพดาน พร้อม
ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและนอกอาคาร

๑๐.๒ การดาเนินงานของผู้วิจัยกับชุมชนในการสงวนรักษา
ในกระบวนการสงวนรักษาทั้ง ๔ ส่วนข้างต้น ผู้วิจัยได้ร่วมกับชุมชนพระสงฆ์ในการสงวนรักษา ๒ ส่วน
คือ
๑. ส่วนการศึกษาเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และคติความเชื่อ
เป็นการเก็บข้อมูลในภาพรวมของหอไตรล้านนา ในส่วนนี้ประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัยแต่
ละจังหวัด การลงพื้นที่ส้ารวจหอไตรและช่างล้านนา การคัดเลือกหอไตรโดยคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด และการ
คัดเลือกหอไตรโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ
๒. การสงวนรั ก ษาในส่ ว นการกระตุ้ น จิ ต จ้ า นึ ก ของคนในชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความรั ก หวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ด้วยการรณรงค์ให้ร่วมกันอนุรักษ์ภาพถ่ายหอไตรทางสื่อสังคมออนไลน์ และการส่ง
หอไตรเข้าประกวดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยเมื่อหอไตรใดได้รางวัล ก็จะมี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุชุมชนนั้น ๆ
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๑๐.๓ แผนงานในการสงวนรักษา
ภายหลังจากที่ได้สนทนากับคณะสงฆ์ใน ๔๖ วัดที่มีหอไตรอันเป็นตัวแทนของหอไตรล้านนา พบว่า
คณะสงฆ์ต้องการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหอไตรของวัดแต่ละวัด ทั้งยังมีความปรารถนาที่จะส่งหอไตรของวัด
เข้าประกวดในรางวัลสมาคมสถาปนิกล้านนา และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอไตรสัญจร ซึ่งในที่นี้จะได้แสดง
รายละเอียดเฉพาะโครงการพิพิธภัณฑ์หอไตรสัญจรเท่านั้น

โครงการ พิพิธภัณฑ์หอไตรสัญจร
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์หอไตรล้านนา ท้าให้ได้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ คติ
ความเชื่อ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของหอไตรล้านนา ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความส้าคัญ
ในการสงวนรักษาหอไตรได้ในอนาคต ผู้วิจัยจึงต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวหอไตรในรูปแบบการ
จัดพิพิธภัณฑ์สัญจรและสัมมนากลุ่มเล็กๆ ภายในจังหวัดแต่ละจังหวัด
ทั้งนี้เพราะการจัดพิพิธภัณฑ์สัญจรเป็นการน้าองค์ความรู้เข้าสู่ชุมชนโดยตรง จึงเป็นการง่ายที่ชุมชน
จะรับข้อมูลดังกล่าว ทั้งการจัดกิจกรรมโดยให้พระสงฆ์ นักปราชญ์ เยาวชนในชุมชน เป็นผู้ร่วมสัมมนา ย่อม
เป็นแรงดึงดูดอย่างดีให้ผู้คนในชุมชนมีความสนใจ
กลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์ คนในชุมชน และนักท่องเที่ยว
ขั้นตอนการทางาน
เริ่มจากการท้าโมเดลหอไตรที่ถูกคัดเลือกแล้วโดยคณะสงฆ์และผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน ๗ หลัง พร้อมท้า
เอกสารประกอบเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ แบบแปลน ผัง รูปแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรมของหอไตร
แต่ละหลัง และจัดท้าหนังสือหอไตรล้านนา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จัดแสดงหอไตรหมุนเวียนไปในแต่ละวัด เริ่มจากวัดส้าคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในอ้าเภอเมือง
ของแต่ละจังหวัด เป็นเวลาวัดละ ๑ เดือน ระหว่างการจัดแสดงก็มีการแจกเอกสารหอไตรแต่ละหลัง พร้อม
จ้าหน่ายหนังสือหอไตรล้านนา การแจกเอกสารเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวสนใจในหอไตร
ล้านนา ส่วนหนังสือนั้นเพื่อต้องการระดมทุนในการจัดพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ในอนาคตต่อไป
ระหว่างการจัดพิพิธภัณฑ์ จะมีการประสานงานระหว่างวัด ชุมชน กับหน่วยงานอนุรักษ์ทั้งภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการศึกษา ในเรื่องการบูรณะหอไตร การสร้างหอไตรใหม่เป็นต้น
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ทั้งนี้ขั้นตอนการท้างานสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้
๑. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
การจัดท้าโมเดลหอไตรจ้านวน ๗ หลัง จังหวัดละ ๑ หลัง พร้อมการจัดพิมพ์เอกสารประกอบโมเดล
หอไตรทั้ง ๗ หลัง
จัดท้าแผ่นไวนิลประกอบนิทรรศการ
การจัดพิมพ์หนังสือหอไตรล้านนา
๒. กระบวนการจัดพิพิธภัณฑ์สัญจร
๒.๑ ติดต่อประสานงานแหล่งจัดแสดง ได้แก่วัดส้าคัญในเขตอ้าเภอเมือง ของแต่ละจังหวัด
๒.๒ จัดแสดงเรื่องและโมเดลหอไตรล้านนา โดยก้าหนดระยะเวลาวัดละ ๑ อาทิตย์ จังหวัดละ ๔ วัด
๒.๓ ใน ๑ อาทิตย์ที่จัดพิพิธภัณฑ์สัญจรนั้น มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เวทีสัมมนาเรื่องหอไตรล้านนา
ร่วมกับพระสงฆ์และปราชญ์ในแต่ละท้องถิ่น เวทีงานช่าง เวทีการวาดภาพ หรืออื่นๆ
๓. ส้าหรับหนังสือหอไตรล้านนาไว้ขาย เพื่อระดมทุนในการด้าเนินงานต่อไป
๔. เมื่อสิ้นสุดโครงการโมเดลหอไตรจะมอบให้กับวัด หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
งบประมาณ รวม ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท
๑. การจัดท้าโมเดลหอไตรจ้านวน ๗ หลัง จังหวัดละ ๑ หลัง พร้อมการจัดพิมพ์เอกสารประกอบ
โมเดลหอไตรทั้ง ๗ หลัง เป็นเงินจ้านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. จัดท้าแผ่นไวนิลประกอบนิทรรศการ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. การจัดพิมพ์หนังสือหอไตรล้านนา เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. การด้าเนินงาน วัดละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ้านวน ๒๔ วัดใน ๗ จังหวัด คิดเป็น ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลา ๒ ปี
ปีแรกเป็นการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อาทิ โมเดลหอไตร เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ
ปีที่สองเป็นการจัดพิพิธภัณฑ์สัญจร

555

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ได้สงวนรักษาหอไตร ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องคืนกลับชุมชน พร้อมทั้งได้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจัด
สัมมนา
๒. ได้สงวนรักษาหอไตร ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๓. ได้สงวนรักษาหอไตร ด้วยการปลูกฝังจิตส้านักในการให้ความส้าคัญเกี่ยวกับหอไตร
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บทที่ ๑๑
ข้อเสนอให้หอไตรเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๑๑.๑ เหตุผล
หอไตรล้านนามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเกี่ยวข้องกับวิถีการด้าเนินชีวิตของชาวล้านนามาอย่าง
ยาวนาน มีประวัติศาสตร์การก่อสร้างมาอย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ตามที่ปรากฏหลักฐานเป็นเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์และหลักจารึกล้านนา ก่อนหน้านั้นก็ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับการถวายธรรมคัมภีร์ หรือที่เก็บ
ธรรมไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อพุทธศตวรรษที่ ๑๗
อย่างไรก็ตาม หอไตรที่มีอายุเก่าที่สุดและยังคงรูปแบบหอไตรโบราณไว้ คือ หอไตรวัดพระธาตุล้าปาง
หลวง จังหวัดล้าปาง สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๓ รองลงมาเป็นหอไตรที่สร้างในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔
ได้แก่ หอไตรวัดพระสิงห์ (พ.ศ. ๒๓๕๕) วัดดวงดี (พ.ศ. ๒๓๗๒) และวัดบวกค้าง (พ.ศ. ๒๓๕๖) จังหวัดล้าพูน
๑ หลัง ได้แก่ หอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย (พ.ศ. ๒๓๖๐)
ในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ พบมีการสร้างหอไตรถึง ๑๓๒ หลัง ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุด และในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๖ หรือสมัยปัจจุบัน มีการสร้างหอไตรจ้านวน ๘๔ หลัง โดยหอไตรที่สร้างขึ้นใหม่ในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๖ มีจ้านวน ๑๘ หลัง ที่ใหม่ที่สุด ได้แก่ หอไตรวัดแม่ค้า จังหวัดเชียงราย (ก้าลังอยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗) วัดศรีเมืองยู้ จังหวัดล้าพูน (พ.ศ. ๒๕๕๗) วัดส้าน จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.
๒๕๕๗) เป็นต้น รูปแบบการก่อสร้างส่วนหนึ่งเหมือนกับหอไตรวัดพระธาตุหริภุญไชย และวัดพระสิงห์
หอไตรที่สร้างใหม่ในปัจจุบันนั้น มีลักษณะที่แยกออกไปเป็นหมวดหมู่ได้ชัดเจน คือ หอไตรที่สร้างโดย
การผสมผสานกับอาคารหลังอื่น เช่น หอกลอง หอระฆัง เป็นต้น สะท้ อนให้เห็นถึงพัฒนาการของการสร้างหอ
ไตรได้เป็นอย่างดี
หอไตรนั้นถูกสร้างขึ้นให้เป็นอาคารทางพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับวิหาร และโบสถ์ที่ประดับเครื่อง
ยอดหลังคาหรือเครื่องล้ายอง คือ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ อันแสดงถึง ฐานานุศักดิ์อาคารสถาปัตยกรรมไทย
อย่างหนึ่ง
ทว่ า หอไตรก็ มีลั ก ษณะพิ เ ศษที่ แ ตกต่ า งออกไปจากอาคารอื่ น ๆ ทางพุ ท ธศาสนาอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
กล่าวคือ มักไม่ท้าบันไดทางขึ้นถาวรเชื่อมระหว่างชั้นล่างกับชั้นบน ที่เป็นหอไตรกลางน้้าก็ชักบันไดออกเสีย
เมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว และช่องประตูที่เชื่อมระหว่างชั้นทั้งสองก็มักมีขนาดเล็ก พอคนลอดได้ และไม่ได้อยู่
ในพื้นที่ซึ่งบุคคลทั่วไปสังเกตเห็นได้ง่าย คือซ่อนไว้มุมใดมุมหนึ่งของพื้นชั้นบน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้
ประโยชน์ของหอไตรจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ออกแบบเช่นนี้ มีจุดประสงค์ที่ไม่ต้องการให้บุคคลเข้าไปใช้
ประโยชน์ได้ทั่วไป จ้ากัดเพียงพระสงฆ์สามเณร ส่วนตัวห้องเก็บธรรมก็มีขนาดเล็ก มีช่องระบายอากาศที่เล็ก
มืดและทึบ ทั้งนี้คงออกแบบมาเพื่อให้ใช้เป็นห้องเก็บธรรมเพียงอย่างเดียว ไม่มีความประสงค์ให้ใช้งานด้านใน
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ห้องนานๆ คือจ้ากัดบุคคลที่ใช้และจ้ากัดเวลาที่อยู่ในห้องเก็บธรรมด้วย อาจเป็นเพราะหอไตรเป็นสิ่ งเคารพ
สูงสุดที่ชาวพุทธล้านนาให้ความนับถือ พวกเขาแสดงความเคารพด้วยการไหว้บูชาด้วยดอกไม้ที่แท่นบูชาหน้า
หอไตร หากไม่มีความจ้าเป็นที่จะใช้ธรรมคัมภีร์หรือจะท้าความสะอาดหอไตรก็จะไม่ขึ้นไป
การสร้างให้เป็นสถานที่เฉพาะส้าหรับพระธรรม ท้าให้เกิดข้อห้ามของการขึ้นไปบนหอไตรของผู้หญิง
หรือผู้ชายที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของหอไตร เป็นเช่นเดียวกับการห้ามผู้หญิงไม่ให้เข้าไปในรั้ว
ก้าแพงแก้วรอบเจดีย์ และการเข้าไปในอุโบสถในทางภาคเหนือ เพราะพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เฉพาะ กล่าวคือ
เจดีย์เป็นพื้นที่เฉพาะของพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับอุโบสถที่เป็นพื้นที่เฉพาะของพระสงฆ์ และหอไตรเป็นพื้นที่
เฉพาะของพระธรรม ส่วนพื้นที่ทางพุทธศาสนาที่ใช้พบปะกันทั้งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และฆราวาส คือ
ในวิหารนั่นเอง หอไตรที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวัดบ้านเด่น อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นั้ น แม้
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมจะแตกต่างออกไปจากอดีตมาก ทว่าข้อก้าหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดขึ้นไปบนหอไตรก็
ยังถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนที่บันไดทางขึ้น
นอกจากจะเป็นที่เฉพาะของพระธรรมแล้ว บางครั้งภายในหอไตรถูกใช้เก็บรักษาพระพุทธรูปส้าคัญ
ธรรมเนียมการประดิษฐานพระพุทธรูป ในหอไตรเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๓ นี้ ยังคงปรากฏเป็นประเพณีสืบเนื่องมา
กระทั่งปัจจุบัน ดั่งจะเห็นได้ที่หอไตรวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ซึ่งภายในประดิษฐานพระประธานเป็น
พุทธรูปทองค้าประทับยืน ฝีมือสกุลช่างน่าน
โดยนัยนี้ หอไตรจึงเป็นสถานที่หลอมรวมที่พึ่งทั้งสามเข้าด้วยกัน เป็นที่สถิตของไตรสรณคมน์ ได้แก่
พระพุทธ คือ พระพุทธรูปที่เก็บไว้ภายในหอไตร พระธรรม คือ พระธรรมคัมภีร์ที่เก็บไว้ภายในหอไตร และ
พระสงฆ์ คือ ผู้ศึกษาพระธรรม เป็นผู้ดูแลรักษาใช้ประโยชน์หอไตรโดยตรง
อย่างไรก็ตามการออกแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งานดังกล่าว ก็ไม่ ได้จ้ากัดไว้เพียงรูปแบบเดียว หอ
ไตรที่พบมีหลายรูปแบบด้วยกัน มีทั้งหอไตรเครื่องไม้ หอไตรเครื่องก่อ และหอไตรผสม หรือมีทั้งที่สร้างอยู่บน
พื้นดิน กลางน้้า และบนเพดานอาคารหลังอื่น ทั้งยังมีรูปทรงหลังคาที่ต่างกันออกไปอีกมาก สะท้อนฝีมือเชิง
ช่างทางการออกแบบสถาปัตยกรรมของช่างล้านนาได้เป็นอย่างดี
หอไตรที่น่าสนใจ เป็นหอไตรไม้กลางน้้าโดยส่วนมากสร้างชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีระเบียงรอบห้องเก็บ
ธรรมในตอนกลาง มีทั้ งหลั ง คาจั่ ว คลุ มปี กนกรอบ (ทรงโรง) และหลั งคาจั่ ว คลุ ม ปีก นกด้า นข้ างสองด้ า น
(ทรงคฤห์) ที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มหอไตรในจังหวัดล้าพูน อาทิ หอไตรวัดบ้านก้อง วัดสันก้าแพง และวัดป่าเหียง
ทั้งสามหลังเป็นหอไตรไม้ หลังคาทรงคฤห์ ใต้ถุนโล่ง รอบห้องเก็บธรรมมีระเบียงล้อมรอบ ยกเว้นหอไตรวัดสัน
ก้าแพงที่มี ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ชั้นล่างตีไม้เป็นห้องทึบ ส่วนชั้นบนมีระเบียงรอบห้องเก็บธรรม หอไตรกลางน้้าวัด
เหล่าน้อย จังหวัดล้าปาง ใช้เป็นอุโบสถกลางน้้าด้วย สะท้อนความคิดในเรื่องการใช้น้าท้าให้เป็นสถานที่บริสุทธิ์
หอไตรกลางน้้าวัดครึ่งใต้ จังหวัด เชียงราย เป็นหอไตรขนาดเล็ก ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีเสารองรับ
เพียงเสาเดียว ภายหลังพระภิกษุวัดดอนแก้ว จังหวัดเชียงราย ได้ สร้างหอไตรขึ้นในลักษณะเดียวกับหอไตร
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กลางน้้าวัดครึ่งใต้ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านให้ข้อมูลว่า ในอดีตหอไตรกลางน้้าเสาเดียวในพื้นที่ อ.เถิง มีมากกว่าที่
ปรากฏในปัจจุบัน ทั้งท่านยังได้รื้อฟื้นประเพณีเทศน์หาชาติในวันออกพรรษา โดยให้สามเณรขึ้นนั่งบนหอไตร
แทนธรรมมาส และพุทธศาสนิกชนนั่งรอบสระน้้าที่ล้อมหอไตรแทนนั่งในวิหาร การใช้หอไตรแทนธรรมมาสนี้
เคยปรากฏอยู่ในพื้นที่ อ.เทิง จังหวัดเชียงราย เช่นกัน
หอไตรที่ส ร้ างอยู่ บ นอาคารหลั งอื่น มีปริมาณใกล้ เคียงกับหอไตรกลางน้้า หอไตรประเภทนี้จะมี
สัดส่วนไม่สัมพันธ์กันระหว่างอาคารด้านล่างที่ใหญ่โ ตมาก กับตัวหอไตรที่สร้างไว้บนดาดฟ้าอาคารหลังนั้น มัก
เป็นหอไตรเดิมที่ช้ารุดเสียหายแล้ว เมื่อรื้อก็น้าไปประกอบขึ้นใหม่บนอาคารที่ส่วนมากก่ออิฐถือปูนมีความ
มั่นคงแข็งแรงกว่า อาทิ หอไตรวัดสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่หอไตรหลังเดิมมีอายุใน ต้นพุทธศตวรรษที่
๒๕ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงได้น้าขึ้นมาไว้ด้านบนศาลาบาตร หอไตรวัดหนองโค้ง จังหวัดเชียงใหม่ หลังเดิม
สร้างต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เช่นกัน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงได้รื้อและน้าไปสร้างบนอาคาร ๓ ชั้น หอไตรอยู่
มุมด้านหนึ่งของชั้นที่ ๓ หอไตรวัดจ้าลอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังเดิมสร้างเมื่ อปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ต่อมา
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้รื้อไปสร้างเหนืออาคารชั้นเดียวที่ใช้เป็นกุฏิและที่รับรองพระอาคันตุกะ ซึ่งมีขนาดใหญ่
กว่าตัวหอไตรมาก เป็นต้น
อาคารที่รองรับหอไตรนั้น บางครั้งก็สร้างขึ้นมาพร้อมกับหอไตรหลังใหม่ แต่ก็สร้างขึ้นจากแนวคิด
เหมือนกัน คือ การยกหอไตรไว้เหนืออาคารหลังอื่นที่มีสัดส่วนไม่สัมพันธ์กัน ตัวหอไตรเหล่านี้มักเป็นอาคารก่อ
อิฐถือปูน อาทิ หอไตรวัดฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างใน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยอาคารด้านล่างถูกใช้เป็นหอฉัน
หรือหอไตรวัดพระเจ้าเม็งราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยอาคารด้านล่างใช้เป็นห้องสมุด
เป็นต้น
หอไตรที่น่าสนใจในหมวดหมู่นี้ คือหอไตรที่สร้างไว้ด้านบนมุมใดมุมหนึ่งของศาลาบาตร อาทิ หอไตร
วัดล้าปางกลางตะวันออก จังหวัด ล้าปาง สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๕ หอไตรวัดหัวเวียงใต้ จังหวัดน่าน สร้าง พ.ศ.
๒๕๒๕ เป็นต้น
หอไตรที่สร้างอยู่บนพื้นดินพบมากที่สุด และมีรูปแบบที่หลากหลายที่สุด เมื่อน้ามาจัด ประเภทใหญ่ ๆ
ตามโครงสร้างหลังคาได้ ๗ รูปแบบ ได้แก่ หลังคาจั่ว หลังคาทรงคฤห์ หลังคาทรงโรง หลังคาผสมระหว่าง
ทรงคฤห์กับทรงโรง หลังคาทรงปันหยา หลังคาปราสาทหลังก๋าย และหลังคาซ้อนชั้นขึ้นไป โดยพบว่าเมื่อ
สอบถามถึงเอกลักษณ์หอไตรล้านนาว่ามีลักษณะใด ผู้ตอบจะให้ค้าตอบไปทางเดียวกันว่า เป็นหอไตรผสมที่
สร้างอยู่บนดิน แบบหอไตรวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และหอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน
ด้ว ยเหตุนี้ ห อไตรจึ ง เป็ น อาคารทางพุทธศาสนาที่มี เอกลั กษณ์ เฉพาะตน ทว่ าในเอกลั กษณ์ อย่า ง
เดียวกันนั้น ยังสามารถแบ่งรูปแบบหอไตรออกเป็นหลากหลายรูปแบบอีกด้วย
นอกจากนี้ การประดับตกแต่งหอไตรยังได้แสดงให้เห็นฝีมือเชิงช่างของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี มีทั้ง
งานลงรักปิดทอง แกะสลัก และงานปูนปั้น โดยลวดลายที่พบมักเป็น ลายธรรมชาติ ได้แก่ เมฆไหล ลายสิ่งของ
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ได้แก่ ลายพาน เสมาธรรมจักร หม้อปูรณฆฏะ ลายดอกไม้ ได้แก่ ดอกพุดตาน ดอกสับปะรด ดอกบัว เป็นต้น
ลายบุคคล ได้แก่ ลายเทวดา พระพุทธเจ้า ยักษ์ ลายสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ครุฑ นาค ช้าง หนุมาน และสัตว์
ประจ้านักษัตรปีเกิด เป็นต้น
ทั้งนี้ ล วดลายที่พบบนหน้ าบั น มากที่สุ ด ๓ อันดับ ได้แก่ ลายดอกสั บปะรด ลายเทวดา และลาย
ดอกบัว โดยหน้าบัน ในจังหวัดเชียงใหม่กับล้าพูน นิยมลายดอกสั บปะรดกับดอกพุดตานมากที่สุด ส่วนใน
จังหวัดแพร่และน่านนิยมหน้าบันลายเทวดาพนมมือ
ลวดลายผนังห้องเก็บธรรมมีลายราชวัตรจ้านวนมากที่สุด เป็นลายราชวัตรดอกประจ้ายาม ที่น่าสนใจ
เป็นการเขียนจิตรกรรมพุทธประวัติประดับผนังหอไตร มี ๕ วัด ในเชียงใหม่มี ๒ วัด ได้แก่ วัดอุปคุตกับวัดช่าง
ฆ้อง นอกนั้นอยู่ในจังหวัดแพร่ ๓ วัด ได้แก่ วัดชัยมงคล วัดศรีชุม และวัดเขื่อนค้าลือ การเขียนพุทธประวัตินี้
ยังพบที่ผนังด้านในหอไตร มีเพียงวัดหนองเงือก จังหวัดล้าพูน
ลวดลายบานประตู ที่นิ ย มมากที่สุ ด คือ ลายเทวดา รองลงมาเป็นลายดอกไม้ แบ่งเป็น ลายดอก
พุดตาน ลายดอกสับปะรด และลายประจ้ายาม ส่วนลายบานประตูที่น่าสนใจ คือ ลายประแจจีนของวัดดวงดี
จังหวัดเชียงใหม่ ลายสานขัดของวัดบ้านก้อง จังหวัดล้าพูน และลายขีดของวัดบ้านหลุก จังหวัดล้าพูน
ส่วนคันทวยที่น่าสนใจ ได้แก่ลายนาค ลายหงส์ ลายสัตว์หิมพานต์ ที่น่าสนใจ คือ ลานสัตว์หิมพานต์
ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวหอไตรเองได้สะท้อนคติความเชื่อทางพุทธศาสนาล้านนา ในเรื่องระบบการเวนทาน และ
เรื่องอานิสงส์
ในการเวนทานนั้น คือ การอุทิศเงินทองข้าทาสบริวาร ที่ดินบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา ให้ไว้เป็นสมบัติ
ในพุทธศาสนา การหยาดน้้าหมายทานก็เรียก หรือการกัลปนาก็เรียก ค้านี้ชาวล้านนาใช้หมายถึง การอุทิศ
สิ่งของ ที่ดิน และแรงงานคน ให้กับศาสนสถาน
ส่วนเรื่องอานิสงส์ในการสร้างหอไตร พบว่า
๑. เทียบเท่าการสั่งสมบุญของพระโพธิสัตว์ (ฉบับวัดพระหลวง จังหวัดแพร่)
๒. เทียบเท่าการสร้างวิห าร ได้อานิส งส์คือ พบสุ ขทั้งในโลกนี้และโลกภายหน้า สุ ดท้ายคือพระ
นิพพาน (ฉบับวัดนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่)
๓. เทียบเท่าการสร้างพระไตรปิฎก ได้อานิสงส์คือ เมื่อตายไปแล้วจะไม่ไปในที่ทุกข์ เกิดมาใหม่ก็จะ
บริบูรณ์สมบัติทั้งปวง มีคุณสมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ (ฉบับวัดเมืองลัง จังหวัดเชียงใหม่)
๔. เทียบเท่าการสร้างวิหาร ได้อานิสงส์คือ ได้ ปราสาทที่ประดับด้วยรัตนชาติ ๗ ประการ (ฉบับวัด
ทุงยู จังหวัดเชียงใหม่)
การใช้ประโยชน์ของหอไตรในอดีต ยังมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีส้าคัญของล้านนา คือ พิธีตาก
ธรรม และการเทศน์มหาชาติหรือพิธีตั้งธรรมหลวง
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พิธีตากธรรม
การตากธรรม คือ การน้าคัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้ในหอไตร ออกมาผึ่งลมหรือตากลม เป็นประเพณีที่
นิยมท้ากันในช่วงเดือน ๙ เหนือ หรือเดือนมิถุนายน กรกฎาคม เพราะก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษา ภิกษุสามเณร
จะได้ช่วยกันคัดเลือกคัมภีร์ธรรมชาดกต่างๆ มาเทศน์ในช่วงเข้าพรรษา
การเทศน์มหาชาติหรือพิธีตั้งธรรมหลวง
เป็นประเพณีการฟังเทศน์ จัดขึ้น ในราวเดือนยี่เหนือหรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นประเพณี
เดียวกับการเทศน์มหาชาติของทางภาคกลาง ในพิธีพระสงฆ์หรือสามเณรจะเทศน์เรื่อพระเวสสันดรเป็นหลัก
โดยเริ่มเทศน์กัณฑ์ทศพรเป็นกัณฑ์แรกในเวลาเช้ามืด และเทศน์ติดต่อกันไปเป็นล้าดับ จะสิ้นสุดกัณฑ์สุดท้าย
คือนครกัณฑ์ในเวลาใกล้สว่างของอีกวันหนึ่ง
ก่อนจะเริ่ มพิธี พระสงฆ์และมัคคทายกวัดจะขึ้นไปบนหอไตร เพื่อคัดเลื อกพระธรรมคัมภีร์เรื่อ ง
เวสสันดรชาดกลงมา ส้าหรับใช้เทศน์ เป็นเวลาช่วงหนึ่งที่มีการอนุญาตให้ขึ้นไปบนหอไตรได้
โดยสรุปแล้ว มีเหตุผลส้าคัญที่ท้าให้หอไตรเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีประวัติศาสตร์ยาวนานและยังคงท้าสืบเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน
มีเอกลักษณ์ต่างออกไปจากอาคารทางพุทธศาสนาประเภทอื่น
สะท้อนฝีมือช่างในงานสถาปัตยกรรม ซึ่งปรากฏเป็นหอไตรหลากหลายรูปแบบ
สะท้อนฝีมือช่างในงานศิลปกรรม มีทั้งงานปูนปั้น งานลงรักปิดทอง และงานแกะสลักไม้
สะท้อนคติความเชื่อทางพุทธศาสนาในล้านนา
เกี่ยวข้องกับประเพณีส้าคัญทางพุทธศาสนาในล้านนา

๑๑.๒ แนวทางการส่งเสริมให้หอไตรเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การปลุกจิตสานึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่า แก่นสาระ และความสาคัญของหอไตร
หลักการและเหตุผล
จากการส้ารวจพบว่า หอไตรในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกทิ้งให้ร้าง หรือใช้เป็นสถานที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้งาน
แล้ว ภายนอกทรุดโทรม ภายในเต็มไปด้วยมูลนกพิราบ หนู บางแห่งโครงสร้างถูกกัดกินด้วยปลวก ขาดการ
บ้ารุงรักษาที่ดี
จากการสอบถามพระสงฆ์และคนในชุมชน พบว่าปัญหาการขาดการบ้ารุ งรักษาหอไตรล้านนา เกิด
จากการไม่รู้วิธีการอนุรักษ์ การขาดงบประมาณ และการไม่มีแรงงานเพียงพอ ทว่าพื้นฐานของปัญหาที่กล่าว
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ข้างต้นทั้งหมด ล้วนเกิดจากความไม่ต้องการที่จะอนุรักษ์หอไตรของชุมชน เพราะไม่เข้าใจว่าหอไตรมีคุณค่า
มากเพียงไรต่อพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน
เนื่องจากคนในชุมชนมีความเข้าใจว่า หอไตรเป็นสถานที่เก็บพระธรรมคัมภีร์ มีบริบทการใช้งานอย่าง
ห้องสมุด คือ สามารถเข้าไปใช้งานบนหรือในตัวอาคารได้ และเมื่ออักษรธรรมล้านนาซึ่งเป็นอักษรที่ใช้จารใน
คัมภีร์บานที่เคยมีผู้อ่านได้จ้านวนมากกลับลดน้อยลง และพระไตรปิฎ กก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์
เสียงในระบบดิจิตรอนแทน ท้าให้หอไตรที่ถูกเข้าใจว่าเป็นสถานที่เก็บพระธรรมคัมภีร์แบบห้องสมุด จึงถูก
ปล่อยปละละเลยมากขึ้น เพราะหมดหน้าที่ใช้สอย คือ ไม่จ้าเป็นต้องมีสถานที่เก็บพระธรรมค้าสอนที่มีขนาด
ใหญ่โตอีกต่อไป เพราะสามารถเก็บได้ในแผ่นดิสก์เพียงไม่กี่แผ่น ยิ่งการไม่ได้ใช้งานของธรรมใบลานซึ่งจารเป็น
อักษรล้านนาแล้ว ก็ยิ่งท้าให้ป ระโยชน์ การใช้ส อยของหอไตรที่เข้าใจกันในลั กษณะการเป็นห้ องสมุดหมด
ความส้าคัญลงไป หลายวัดจึงน้าหอไตรไปใช้ประโยชน์ในการเก็บข้าวของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของวัด
ในความเป็นจริง ทั้งโดยลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของหอไตร ล้วนถูกสร้างขึ้นเพื่อให้
ตัวอาคารเป็นสิ่งเคารพบูชามากกว่าการใช้ประโยชน์อย่างการเป็นห้องสมุด โดยตัวอาคารจะมีขนาดเล็ก ไม่มี
บันไดทางขึ้น ช่องประตูทางขึ้นก็ถูกซ่อนไว้ใต้พื้นชั้นบน ห้องเก็บธรรมก็มีขนาดเล็ก หน้าต่างมีจ้านวนน้อย บาน
ไม่ใหญ่นัก การตกแต่งผนังก็ตกแต่งด้านนอกห้องเก็บธรรม ส่วนใหญ่เป็นลายค้าลวดลายราชวัตร ที่หมายถึงรั้ว
กั้น หอไตรจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของพระธรรม ตัวอาคารกลายเป็นพระธรรมซึ่งควรค่าแก่การบูชา
ตามประเพณีโบราณล้านนา เมื่อถึงวันพระ ชาวบ้านจะชวนกันมาท้าบุญที่วัด น้าอาหารพร้อมดอกไม้
ธูปเทียนมาบูชาพระพุทธเจ้า (เจดีย์) พระธรรม (หอไตร) และพระสงฆ์ ทั้งการใช้งานหอไตรของพระภิกษุ
ล้านนาโบราณ ถูกกระท้ากันปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างมาก คือก่อนเข้าพรรษาที่มีการขึ้นไปคัดเลือกคัมภีร์มาเทศน์
ให้ชาวบ้านฟังในช่วงเข้าพรรษา ในช่วงนี้จะมีการท้าความสะอาดพระธรรมหรือที่เรียกว่าพิธีตากธรรมด้วย และ
ในพิธีตั้งธรรมหลวงที่สามเณรต้องเทศน์มหาชาติบนธรรมมาสในวิหาร
ผู้วิจัยเชื่อว่า หากสร้างความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของหอไตรในสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ที่
ถูกต้องตามจุดประสงค์เมื่อแรกสร้างหอไตรให้ชุมชนเข้าใจได้ หอไตรจะกลับมาเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ควรค่า
แก่การบูชาอีกครั้งหนึ่ง แม้จะไม่มีผู้ใดอ่านอักษรธรรมล้านนาได้อีก หรือพระธรรมคัมภีร์จะถูกเก็บไว้ในระบบ
ดิจิตรอนทั้งหมด หอไตรก็จะยังได้รับการดูแลเอาใจใส่ เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิ ทธิ์เช่นเดียวกับเจดีย์ เป็นต้น
จะไม่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์เป็นสถานที่เก็บของที่ไม่ได้ใช้งานแล้วของวัดอีกต่อไป
ทั้งหอไตรที่สร้างขึ้นใหม่ ก็จะมีรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างหอไตรอย่างแท้จริง
ซึ่งปัจจุบันหอไตรที่สร้างขึ้นใหม่มีแนวโน้มที่จะถูกใช้ประโยชน์ในการเป็นห้องสมุดมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มใน
การสร้างให้เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกับหอกลองและหอระฆังมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นการลดความส้าคัญ
ของหอไตรในอดีตลงไป
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ด้วยเหตุนี้ การปลุกจิตส้านึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่า แก่นสาระ และความส้าคัญของหอไตร
เป็นสิ่งส้าคัญ และจ้าเป็นอย่างมาก
กลุ่มเป้าหมาย พระสงฆ์ คนในชุมชน
กระบวนการ
๑. การปลุกจิตส้านึกคนในชุมชนโดยตรง
๑.๑ จัดประชุมคณะสงฆ์ และชุมชน ให้ร่วมกันคิดร่วมกันวิจารณ์การใช้ประโยชน์หอไตรในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อ กระตุ้นให้คนในชุมชนได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ อย่าง
เป็นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนและเสนอความเห็นอย่างมีเหตุผลเปิดโอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญาซึ่งกันและกัน
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
๑.๒ สร้ างเครื อข่ายหอไตรล้ านนา เริ่มด้ว ยกระบวนการน้าชุมชนที่ต้องการอนุรัก ษ์ไปดูงานการ
อนุรักษ์ตามวัดต่างๆ เพื่อท้าความรู้จักและสร้างก้าลังใจซึ่งกันและกัน
๒. การปลุกจิตส้านึกคนในชุมชนทางอ้อม
๒.๑ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์กระตุ้นความสนใจของบุคคลภายนอกชุมชน เพื่อให้ความสนใจของคนภายนอก
ชุมชน มากระตุ้นจิตส้านึกของคนภายในชุมชนอีกทอดหนึ่ง
๒.๒ ส่งเสริมและการก้าลังใจ ส้าหรับวัดหรือชุมชนที่อนุรักษ์หอไตรได้เป็นอย่างดี ด้วยการมอบรางวัล
และเชิดชูเกียรติผ่านสื่อมวลชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. พระสงฆ์ และคนในชุมชนมีความเข้าใจและเห็นความส้าคัญของหอไตรในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
๒. หอไตรได้รับการดูแลรักษามากขึ้น
๓. หอไตรที่สร้างขึ้นใหม่มีรูปแบบตรงตามวัตถุประสงค์การสร้างหอไตร
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๑๑.๓ ที่ตั้ง
หอไตรที่ส้ารวจทั้งหมด มี ๒๒๑ หลัง อยู่ในวัด ๒๑๖ วัด แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ๙๘ วัด ล้าพูน ๕๑
วัด ล้าปาง ๑๗ วัด เชียงราย ๖ วัด แพร่ ๒๐ วัด น่าน ๑๘ หลัง และพะเยา ๖ หลัง ดังนี้
๑. จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน ๙๘ วัด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

หอไตร
วัดดอกแดง
วัดรังสีสุทธาวาส
วัดศรีมุงเมือง
วัดศิริมังคลาราม (วัดบ่อหิน)
วัดเกตการาม
วัดกู่ค้า
วัดเมืองกาย
วัดชัยศรีภูมิ
วัดแสนฝาง
วัดอู่ทรายค้า (ดอกค้า)
วัดท่าใหม่อิ
วัดป่าแดด
วัดป่าพร้าวนอก
วัดบ้านท่อ
วัดป่าตัน
วัดบุพพาราม
วัดอุปคุต
วัดช่างฆ้อง
วัดมหาวัน
วัดพระเจ้าเม็งราย
วัดพวกแต้ม
วัดฟ่อนสร้อย
วัดเมธัง
วัดพระสิงห์
วัดทรายมูลเมือง
วัดฟ้าฮ่าม
วัดศรีบุญเรือง
วัดดวงดี

ที่ตั้ง
ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด
ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด
ต.วัดเกต อ.เมือง
ต.วัดเกต อ.เมือง
ต.วัดเกต อ.เมือง
ต.ช้างม่อย อ.เมือง
ต.ช้างม่อย อ.เมือง
ต.ช้างม่อย อ.เมือง
ต.ป่าแดด อ.เมือง
ต.ป่าแดด อ.เมือง
ต.ป่าแดด อ.เมือง
ต.ป่าตัน อ.เมือง
ต.ป่าตัน อ.เมือง
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
ต.พระสิงห์ อ.เมือง
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
หนองหอย อ.เมือง
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
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๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

วัดหมื่นล้าน
วัดป่าพร้าวใน
วัดศรีสุพรรณ
วัดหมื่นสาร
วัดเชียงมั่น
วัดดอกเอื้อง
วัดบ้านปิง
วัดป่าแดงหลวง
วัดสันป่าเลียง
วัดชมพูนุท
วัดสันโป่ง
วัดพระนอนขอนม่วง
วัดกู่แดง
วัดหนองแฝก
วัดกู่เสือ
วัดต้นเหียว
วัดเวฬุวัน (ปันเจียง)
วัดต้นผึ้ง
วัดต้นยางหลวง
วัดศรีค้าชมพู
วัดป่าบงหลวง
วัดเทพาราม
วัดบวกครกใต้
วัดบวกครกเหนือ
วัดป่าเดื่อ
วัดสันกลาง
วัดน้้าโจ้
วัดป่าแคโยง
วัดสันคือ (ศรีบุญยืน)
วัดป่าตึง
วัดป่าสักน้อย
วัดบ้านมอญ
วัดสันก้าแพง
วัดสันโค้ง (เก่า)
วัดทรายมูล
วัดหนองโค้ง
วัดกอสะเลียม

ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
ต.หายยา อ.เมือง
ต.หายยา อ.เมือง
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
ต.สุเทพ อ.เมือง
ต.หนองหอย อ.เมือง
ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม
ต.สันโป่ง อ.แม่ริม
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
ต.หนองแฝก อ.สารภี
ต.หนองแฝก อ.สารภี
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี
ต.สันทราย อ.สารภี
ต.ไชยสถาน อ.สารภี
ต.ป่าบง อ.สารภี
ต. ป่าบง อ.สารภี
ต.ป่าบง อ.สารภี
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี
ต.ขัวมุง อ.สารภี
ต.ดอนแก้วอ.สารภี
ต.ดอนแก้ว อ.สารภี
ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
ต.หนองผึ้ง อ.สารภี
ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง
ต.แม่ปูคา อ.สันก้าแพง
ต.สันกลาง อ.สันก้าแพง
ต.สันก้าแพง อ.สันก้าแพง
ต.ทรายมูล อ.สันก้าแพง
ต.ทรายมูล อ.สันก้าแพง
ต.ต้นเปา อ.สันก้าแพง
ต.บวกค้าง อ.สันก้าแพง
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๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

วัดบวกค้าง
วัดดอนปิน
วัดน้้าจ้า
วัดแม่แก้ดหลวง
วัดสันป่าสัก
วัดท่าเกวียน
วัดข้าวแท่นน้อย
วัดป่าลาน
วัดหัวฝาย
วัดเมืองเล็น
วัดเมืองวะ
วัดป่าแดด
วัดป่าเหมือด
วัดเมืองขอน
วัดสันพระเนตร
วัดสันทรายหลวง
วัดกิ่วแลหลวง
วัดท่าโป่ง
วัดธรรมชัย
วัดร้องขุ้ม
วัดหางดง
วัดศรีเกิด
วัดสันป่าตอง
วัดอุเม็ง
วัดจ้าลอง
วัดศิริชัยนิมิต
วัดอัมพาราม
วัดพันตน
วัดแสนคันธา
วัดหลวงขุนวิน
วัดขันแก้ว
วัดเจริญราษฎร์
วัดขุนคงหลวง

ต.บวกค้าง อ.สันก้าแพง
ต.แช่ช้าง อ.สันก้าแพง
ต.ร้องวัวแดง อ.สันก้าแพง
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย
ต.สันทราย อ.สันทราย
ต.สันทราย อ.สันทราย
ต.เมืองเล็น อ.สันทราย
ต.เมืองเล็น อ.สันทราย
ต.เมืองเลน อ.สันทราย
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
สันพระเนตร อ.สันทราย
ต.สันทราย อ.สันทราย
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง
ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง
ต.แม่วิน อ.แม่วาง
ต.หารแก้ว อ.หางดง
ต.ต้นแก๋ว อ.หางดง
ต.ขุนคง อ.หางดง

๒. จังหวัดล้าพูน จ้านวน ๕๑ วัด
หอไตร

ที่ตั้ง
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๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

วัดดงฤๅษี
วัดป่าป๋วย
วัดห้วยกาน
วัดทุ่งโป่ง
วัดป่ายาง
วัดม่วงโตน
วัดเหล่ายาว
วัดฉางข้าวน้อยใต้
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
วัดป่าซางงาม
วัดหนองหอย
วัดน้้าดิบ
วัดป่าสีเสียด
วัดหนองเกิด
วัดป่าเหียง
วัดแม่แรง
วัดหนองเงือก
วัดสันก้าแพง
วัดบ้านก้อง
วัดชัยมงคล
วัดช่างฆ้อง
วัดช้างรอง
วัดช้างสี
วัดธงสัจจะ
วัดพระธาตุหริภุญชัย
วัดมหาวัน
วัดสวนดอก
วัดสันดอนรอม
วัดบ้านแป้น
วัดป่าซางน้อย
วัดสันมะโก
วัดบ้านหลุก
วัดประตูป่า
วัดล่ามช้าง
วัดหมูเปิ้ง
วัดป่ายาง
วัดมะเขือแจ้

ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง
ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง
ต.น้้าดิบ อ.ป่าซาง
ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง
ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง
ต.แม่แรง อ.ป่าซาง
ต.แม่แรง อ.ป่าซาง
ต.แม่แรง อ.ป่าซาง
ต.มะกอก อ.ป่าซาง
ต.ปากป่อง อ.ป่าซาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง
ต.บ้านแป้น อ.เมือง
ต.บ้านแป้น อ.เมือง
ต.ป้านแป้น อ.เมือง
ต.เหมืองง่า อ.เมือง
ต.ประตูป่า อ.เมือง
ต.ประตูป่า อ.เมือง
ต.เหมืองจี้ อ.เมือง
ต.ห้วยยาบ อ.เมือง
ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
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๓๘ วัดพระยืน
๓๙ วัดแม่สารบ้านตอง
๔๐ วัดศรีเมืองยู้
๔๑ วัดสันต้นธง
๔๒ วัดหนองช้างคืน
๔๓ วัดดอยสารภี
๔๔ วัดทาปลาดุก (ศรีชุม)
๔๕ วัดทาป่าสัก
๔๖ วัดลี้หลวง
๔๗ วัดต้นผึ้ง
๔๘ วัดร้องธาร-ทาลี่
๔๙ วัดวังผาง
๕๐ วัดเวียงหนองล่อง
๕๑ วัดอรุณวิทยาวาส
๓. จังหวัดล้าปาง จ้านวน ๑๗ วัด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หอไตร
วัดพระธาตุล้าปางหลวง
วัดล้าปางกลางตะวันออก
วัดดอยน้อย
วัดไหล่หิน
วัดปงสนุกเหนือ
วัดประตูป๋อง
วัดศรีบุญโยง
วัดท่าคราวน้อย
วัดบ้านเอื้อม
วัดทุ่งม่านใต้-บ่อหิน
วัดพระเจ้าทันใจ
วัดเมืองศาสน์
วัดม่อนกระทิง
วัดอุมลอง
วัดล้อมแรด
วัดเวียง
วัดเหล่าน้อย

ต.เวียงยอง อ.เมือง
ต.เวียงยอง อ.เมือง
ต.เวียงยอง อ.เมือง
ต.ต้นธง อ.เมือง
ต.หนองช้างคืน อ.เมือง
ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา
ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา
ต.ลี้ อ.ลี้
ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง
ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง
ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง
ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง
ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง
ที่ตั้ง
ต.ล้าปางหลวง อ. เกาะคา
ต.ชมพู อ.เกาะคา
ต.ท่าผา อ.เกาะคา
ต. ไหล่หิน อ.เกาะคา
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
ต.สบตุ๋ย อ.เมือง
ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง
ต.บ้านเป้าอ.เมือง
ต.ต้นธงชัย อ. เมือง
ต.สวนดอก อ.เมือง
ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
ต.ล้อมแรด อ.เถิน
ต.ล้อมแรด อ.เถิน
ต.ล้อมแรด อ.เถิน
ต.ล้อมแรด อ.เถิน
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๔. จังหวัดเชียงราย จ้านวน ๖ วัด
หอไตร
วัดครึ่งใต้
วัดส้าน
วัดดอนแก้ว
วัดกลางเวียง
วัดกาสา
วัดแม่ค้า

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ที่ตั้ง
ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
ต.ครึ่ง อ.เชียงของ
ต.ปล้อง อ.เถิง
ต.เวียง อ.เมือง
ต.แม่จ้น อ.แม่จัน
ต.แม่ค้า อ.แม่จัน

๕. จังหวัดแพร่ จ้านวน ๒๐ วัด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หอไตร
วัดศรีชุม
วัดพระนอน
วัดชัยมงคล
วัดพงษ์สุนันท์
วัดพระบาท มิ่งเมือง
วัดเมธังกราวาส
วัดศรีบุญเรือง
วัดหลวง
วัดเหมืองหม้อ
วัดกาซ้อง
วัดเหมืองค่า
วัดทุ่งโฮ้งใต้
วัดทุ่งโฮ้งเหนือ
วัดพระหลวง
วัดเขื่อนค้าลือ
วัดนิวิฐศรัทธาราม
วัดร่องกาศใต้
วัดสบสาย
วัดสูงเม่น
วัดศรีดอนค้า

ที่ตั้ง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต. เหมืองหม้อ อ.เมือง
ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง
ต. เหมืองหม้อ อ.เมือง
ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง
ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง
ต.พระหลวง อ.สูงเม่น
ต.พระหลวง อ.สูงเม่น
ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น
ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น
ต.สบสาย อ.สูงเม่น
ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น
ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง
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๖. จังหวัดน่าน จ้านวน ๑๘ วัด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หอไตร
วัดนาหวาย
วัดนาเตา
วัดราชสีมา (บ้านขอน)
วัดทุ่งน้อย
วัดนาปัง
วัดเจดีย์
วัดพระธาตุช้างค้้า
วัดช้างเผือก
วัดดอนแก้ว
วัดพระเกิด
วัดพระเนตร
วัดภูมินทร์
วัดศรีพันต้น
วัดหัวข่วง
วัดหัวเวียงใต้
วัดอรัญญาวาส
วัดดอนไชยพระบาท
วัดตาลชุม

ที่ตั้ง
ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น
ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย
ต.ปัว อ.ปัว
ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง
ต.นาปัง อ.ภูเพียง
ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.ในเวียง อ.เมือง
ต.กลางเวียง อ.เวียงสา
ต.ตาลชุม อ.เวียงสา

๗. จังหวัดพะเยา จ้านวน ๖ วัด
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หอไตร
วัดแม่นางเรือ
วัดลี
วัดศรีโคมค้า
วัดภูมินทร์
วัดหลวง
วัดดอนไชย ป่าแขม

ที่ตั้ง
ต.แม่นางเรือ อ.เมือง
ต.เวียง อ.เมือง
ต.เวียง อ.เมือง
ต.แม่ต้า อ.เมือง
ต.ออย อ.ปง
ต.ออย อ.ปง

