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ภาคผนวก ข 
ประวัติ ความเปนมา และการบูรณะของวิหาร 

 
1.   วิหารวัดปราสาท วัดปราสาท 

1.1 ประวัติ ความเปนมา และการบูรณะ  วิหารวัดปราสาท วัดปราสาท ต้ังอยูท่ี ถนน
อินทวโรรส ซอย 3 อําเภอเมือง ใกลกับวัดพระสิงห จากวัดพระสิงหสามารถเดินไปไดใชเวลา 10 
นาที  ประวัติของวัดปราสาท ตามหลักศิลาจารึกของวัดตะโปธารามกลาวไววา วัดปราสาทเปนวัดท่ี
มีมาต้ังแตอาณาจักรลานนาเจริญรุงเรือง เม่ือ พ.ศ.2035 สมัยพระยายอดเชียงราย บริเวณวัดต้ังอยูใน
เขตเจานายและขุนนาง ภายในวัดก็จะมีวิหารซ่ึงยังคงลักษณะและศิลปลานนา138  จึงไดรับการบูรณะ
สืบตอกันมา แมวาในสมัยนั้นพมาปกครองเมืองเชียงใหม ก็ไดหลอพระเจาหม่ืนทองพระพุทธรูป
ทองสําริด เม่ือ พ.ศ.2133 ในสมัยพระเจาหม่ืนทองมีการปรับปรุงรอบวิหารโดยการใชอิฐมากอเปน
กําแพงเต้ียๆ รอบวิหาร และดานศาลาของหลวงปูส่ีภาคก็มีการสรางศาลพระภูมิซ่ึงจําลองแบบของ
วิหารไว ดวย  เม่ือประมาณป พ.ศ. 2366 สมัยเจาหลวงชางเผือก มีการบูรณะฟนฟูคร้ังใหญโดยมี
พระยาหลวงสามลานเปนประธาน โดยยังคงลักษณะศิลปวัฒนธรรมลานนาไว ลักษณะของวิหาร
เปนแบบพื้นเมืองลานนา มีจรนําทายวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป วิหารเปนทรงปราสาท บริเวณ
หนาบันเปนปูนปนประดับกระจกท่ีงดงาม ภายในผนังวิหารมีลายรดน้ําสีทองเปนเร่ืองพระพุทธ
ประวัติ ทายวิหารมีซุมประตูโขงติดกับฐานชุกชี สรางเปนซุมโคงสองช้ัน ช้ันลางรูปรางคลายกระ
บังยอดแหลม  ใชฝาชามเบญจรงคมาตกแตงเปนดอกไม ปลายซุมเปนรูปหงสยืนหันหนาเขาหา
กรอบซุม ซุมโคงช้ันบนทําเปนรูปลําตัวมกรสองตัวยกหางข้ึนเกี่ยวกระหวัด มีลายปูนปนเปนกลีบ
ดอกไมและรูปสัตวหลายชนิด องคปราสาทหลังวิหารมีลักษณะคลายกับเจดีย เปนท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปประธาน ตามจารึก139 จนเมื่อ พ.ศ.2439 สมัยของพระเจาอินทวิชยานนทไดบูรณะอีก
คร้ังไดเปล่ียนแปลงคร้ังใหญคือเปล่ียนแปลงจากวิหารเปดเปนวิหารปด โดยไมทราบสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลง เม่ือป พ.ศ. 2522 วัดปราสาทข้ึนทะเบียนโบราณสถาน และกําหนดขอบเขต ในพ.ศ. 
2527-2528 มีการบูรณะฟนฟูอีกคร้ัง140 โดยเปล่ียนหนาบันและหนาแหนบดานหนาจากท่ีประดับ

                                                 
138 ปวง คํา ตุยเขียว, วัดปราสาทและบันทึกพระยาหลวงสามลาน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วัดปราสาทและบันทึก
พระยาหลวงสามลาน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดย พระครูชินวงศานุวัตร (สิงหโต ชินวโส), ไมปรากฏสํานักพิมพ, 
2546, หนา 10-45 
139 บันทึกการบูรณะโบราสถาน กรมศิลปากรเขตที่ 8 พ.ศ. 2545 
140 บูรณะโดยเจาอาวาสคณะปกครอง 
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ดวยลวดลายของลายคําไดเปล่ียนแปลงไปเปนปูนปนเนื่องจากลายคําไดถูกน้ําฝนและแสงแดด
ทําลายประกอบกับไดรับอิทธิผลจากทางลําปางมาดวย  จนกระท่ังพ.ศ. 2547 ถึงพ.ศ.2550ไดบูรณะ
ลายคําใหมท้ังวัด141 
 
2. วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง จ. ลําปาง   

2.1 ประวัติ ความเปนมา และการบูรณะ  วิหารน้ําแตมต้ังอยูท่ีตําบลลําปางหลวง หางจาก
ตัวเมืองลําปางประมาณ 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายลําปาง-เถิน ถึง หลักกิโลเมตรท่ี 586 เล้ียว
ขวาไปจนถึงท่ีวาการอําเภอเกาะคา จากนั้น เล้ียวขวาเขาไปอีก 2 กิโลเมตร วิหารน้ําแตม เปนวิหาร
บริวารตั้งอยูทางทิศเหนือขององคพระธาตุเจดีย เปนวิหารเครื่องไมส่ีเหล่ียมผืนผา รูปรางและ
สัดสวนงดงาม ภายในคอสองมีภาพเขียนสีโบราณท่ีเกาแก เปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปสําริด ซ่ึง
สรางเปนฝาผนังปูนปดทึบ และเปนท่ีต้ังของฐานปูนขนาดใหญท่ีนาจะใชเปนฐานชุกชีมากอน142 
ประวัติการกอสรางวิหารนํ้าแตมนั้นไมปรากฏมีการกลาวถึงอยางชัดเจนอยูในตํานานและเอกสาร
ใดๆ แตจากขอความท่ีปรากฏในตํานานและศิลาจารึกทําใหเช่ือไดวาวิหารหลังนี้ควรจะสรางข้ึนใน
สมัยพระเจาลานทองพุทธศตวรรษท่ี 22 ท้ังนี้มีขอความท่ีปรากฏในตํานานวัดพระธาตุลําปางหลวง
และศิลาจารึกท่ีวัดพระธาตุลําปางหลวงกลาวตรงกันวาใน พ.ศ. 2106 ไดมีการหลอ "พระเจาลาน
ทอง" ข้ึน ถัดนั้นมาก็ไดมีการหลอพระพุทธรูปสําริดข้ึนองคหนึ่งน้ําหนักไดสามหม่ืนทองแลวนํามา
ประดิษฐานไวในวิหารดานเหนือ ซ่ึงวิหารในท่ีนี้ก็คือ วิหารน้ําแตม จากหลักฐานดังกลาวทําให
สันนิษฐานไดวา วิหารน้ําแตมควรจะสรางข้ึนในชวงเวลาใกลเคียงกับการหลอพระเจาลานทองใน
ตอนตนพุทธศตวรรษท่ี 22 เพื่อประดิษฐานพระเจาสามหม่ืนทอง143  
 โครงสรางของวิหารเปนแบบเสาคานรับน้ําหนักเสา วิหารมีท้ังเสาไมและเสาปูนกลาวคือ 
เสาขางวิหารทั้งสองดานและเสากลางคูหนาสุดจะเปนเสาปูนส่ีเหล่ียมจัตุรัส สวนเสาหลวงจะเปน
เสาไมกลมต้ังเปนคูอยูกลางวิหาร โครงสรางหลังคาจะเปนระบบท่ีทางลานนาเรียกวาข่ือมาต่ังไหม 
หลังคามุงดวยกระเบื้องดินขอลดช้ันลงดานหนาสองช้ันดานหลังหนึ่งช้ัน ซ่ึงสอดคลองกับการยอ
เก็จของสวนฐานและลดหลังคาปกนกดานขางลงขางๆ ละหนึ่งตับ ชายคาของหลังคาดานขางคลุม
ลงมาตํ่ามากจึงทําใหรูปทรงของวิหารดูคอนขางเต้ียซ่ึงเขาใจวาเพื่อกันน้ําฝนและแสงแดด รวมท้ังยัง
มีฝาหยาบหรือคอสองชวยปกปองแสงแดดและน้ําฝนไวอีกช้ันหนึ่งหองทายวิหารผนังจะกออิฐฉาบ
ปูนสูงข้ึนไปจนจรดทองข่ือท้ังสามดาน ทําใหมีลักษณะเปนหองหรือกระเปากอเปนฐานยกสูงข้ึน

                                                 
141  บันทึกการบูรณะโบราสถาน กรมศิลปากรเขตที่ 8 จารึกวัดปราสาท 
142 วรลัญจก บุณยสุรัตน. วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), หนา 124 - 125 
143 เร่ืองเดียวกัน, หนา 121 
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ประมาณ 80 เซนติเมตรเต็มพื้นท่ี พ.ศ. 2336 มีการบูรณะปดผนัง กออิฐฐานพระพุทธ สําหรับเปนท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปไมหลายองค บริเวณดานหนาของหองทายวิหารจะมีฐานชุกชีขนาดเล็ก มี
ลักษณะเปนฐานบัวลูกแกวยกเก็จสองช้ันกวางประมาณหนึ่งเมตรเศษ ตอยื่นออกมาตรงกึ่งกลางจาก
ฐานหองทายวิหารเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประธานของวิหารหลังนี้ซ่ึงก็คือพระเจาสามหม่ืน
ทอง จนเม่ือพ.ศ. 2370 มีตกแตงเพิ่มหนาแหนบ และลายคําใหม และเม่ือพ.ศ. 2466 มีการบูรณะและ
เปล่ียนหนาแหนบและเปล่ียนโครงสรางหลังคาใหม เนื่องจากเกิดความทรุดโทรมของวิหารมาก 
  จากการตรวจสอบบริเวณรอยแตกท่ีสวนฐานหองทายวิหารที่เปนจุดเช่ือมตอกับฐานชุกชี
ประดิษฐานพระเจาสามหม่ืนทอง ไดพบวาสวนของฐานหองทายวิหารไดกอทับปดสวนหน่ึงของ
ฐานชุกชีไวจึงเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา ฐานท่ีกอปดเต็มพื้นท่ีของหองทายวิหารนั้นเปน
ส่ิงกอสรางท่ีทําข้ึนใหมในภายหลัง แตเดิมหองทายวิหารนาจะมีฐานแคบๆ อยูติดผนังปูนทายวิหาร
เปนแนวยาวตลอดสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปตางๆ โดยไมมีสวนใดเช่ือมตอกับฐานชุกชีพระ
เจาสามหม่ืนทองเลย ซ่ึงการทําฐานติดกับผนังทายวิหารเชนนี้มีหลักฐานปรากฏอยูท่ีวิหารวัดเวียง 
และวิหารวัดปงยางคก 144 จากรองรอยของฐานชุกชีเดิมของพระเจาสามหม่ืนทองท่ีถูกกอปดทับนั้น 
ไดพบวาบริเวณดังกลาวของเดิมจะมีการทารัก (ชาด) เปนสีพื้นไวโดยไมมีการประดับลวดลายใดๆ 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาลวดลายปดทองลายฉลุท่ีประดับฐานชุกชีพระเจาสามหม่ืนทอง ปจจุบันนี้เปน
งานท่ีทําข้ึนใหมในระยะหลัง และควรจะเปนชวงเวลาเดียวกับการกอฐานเต็มพื้นท่ีหองทายวิหาร 
การซอมแซมทําข้ึนในชวงใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด แตเม่ือพิจารณาถึงเง่ือนไขในทาง
ประวัติศาสตรและลักษณะของลวดลายท่ีปรากฏแลว เช่ือวาวิหารน้ําแตมไดรับการบูรณปฏิสังขรณ
คร้ังใหญในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ซ่ึงจะเปนชวงเวลาท่ีวัดพระธาตุลําปางหลวงไดรับการทํานุ
บํารุงจากเจานายในสายตระกูลเช้ือเจาเจ็ดตนคอนขางมาก ในการปฏิสังขรณคร้ังนั้นคงไดมีการ
เปล่ียนตัวไมโครงสรางเคร่ืองบนใหมเกือบท้ังหมดแตก็ไมไดมีการทํางานลายคําประดับตกแตง
ใหมแตอยางใด ดังนั้นท่ีบริเวณตัวไมโครงสรางหลังคาจึงไมปรากฏรองรอยของงานลายคําอยูเลย
ยกเวนข่ือบางตัวท่ีไมไดถูกเปล่ียนออกไป ซ่ึงยังคงเหลือรองรอยใหเห็นวาแตเดิมโครงสรางหลังคา
ของวิหารแหงนี้จะมีงานศิลปกรรมลายคําประดับตกแตงอยูดวย นอกจากนี้ท่ีบริเวณหนาแหนบหรือ
หนาบันดานใน  
 
3. วิหารลายคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จ. เชียงใหม    

                                                 
144 พรรณนิภา ปณฑวณิช, การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง, วิทยานิพนธ ปริญญาศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546) 
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3.1 ประวัติ ความเปนมา และการบูรณะ  วัดพระสิงห หรือมีช่ือเต็มวา วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร ซ่ึงต้ังอยูท่ี ถนนสามลาน ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีท่ีดินต้ังวัด
เนื้อท่ี 25 ไร 2 งาน 15 ตารางวา ในปจจุบันสังกัดคณะสงฆมหาวิหารและเปนวิหารซ่ึงมีลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบลานนาบนผนังดานหลังพระประธานมีรูปปราสาทแวดลอมดวยมังกรและหงส 
มีความงดงามนาชมยิ่ง มีเสาหลวง (เสากลม) เสาระเบียง (เสาส่ีเหล่ียม) อีกท้ังเปนวิหารลายคําท่ีพบ
ท่ีนี่ไดแหงเดียวเทานั้น145 และลักษณะเดนของภาพจิตรกรรมท่ีพบในลานนา ตามเอกสารทาง
ประวัติศาสตร ซ่ึงพบวาเปนวิหารทรงพื้นเมืองลานนาขนาดเล็กกระทัดรัด ภายในวิหารใชเปนท่ี
ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค ท่ีผนังวิหารมีภาพจิตรกรรมโดยรอบ ดานเหนือเขียนเปนเร่ืองสังขทอง 
ดานใตเปนเร่ืองสุวรรณหงส ภาพจิตรกรรมดังกลาวมีความนาสนใจมากทีเดียว โดยเฉพาะเร่ืองสังข
ทองพบเพียงแหงเดียวท่ีนี่ ลักษณะเดนของภาพจิตรกรรมท่ีพบในลานนา อาจารยศิลป พีระศรี ได
สรุปไววา “จิตรกรรมในภาคเหนือนิยมเขียนภาพชีวิตประจําวัน เปนภาพเหมือนชีวิตจริง ซ่ึงถาเรา
มองดูภาพท่ีงดงามเร่ืองสังขทองในวิหารลายคํา วัดพระสิงห จ.เชียงใหม เราจะรูสึกคลายกับวา เรา
เขาไปอยูในสภาพการณท่ีเปนจริงตามความเปนอยูเม่ือ 100 ปกอน”  จากการสันนิษฐานของ สน 
สีมาตรัง146 กลาววา โครงสรางสถาปตยกรรมของวิหารลายคําเปนโครงสรางท่ีเกาแกมีอายุราวพุทธ 
ศตวรรษท่ี 21-23  แตงานชางท้ังอาคารท่ีเห็นในปจจุบันอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24 แตภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเปนฝมือ ชางเขียนในพุทธศตวรรษท่ี 25  ซ่ึงเขียนข้ึนภายหลัง  

การบูรณะปฏิสังขรณ คงมีตอมาเร่ือยๆ ตามความสําคัญของวัดท่ีมีมาแตอดีต และใน
พุทธศตวรรษท่ี 25  คงมีการปฏิสงขรณคร้ังใหญท้ังวิหารและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังข้ึนในคราว
เดียวกัน หรือในระยะเวลาไมหางกันมาก งานชางท้ังหมด มีแบบแผนและความคิดในการสรางงาน
ศิลปะเปนสกุลชางเดียวกัน ไดแก จิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคําวัดพระสิงหเชียงใหมกับจิตรกรรม
ฝาผนังวิหารจตุรมุขวัดภูมินทรจังหวัดนาน เร่ืองราวท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัด
พระสิงห มีชาดก 2 เร่ือง คือ เร่ืองสังขทอง ซ่ึงเขียนบนผนัง ดานทิศเหนือ เปนฝมือของสกุลชาง
เชียงใหม และเร่ือง "สุวรรณหงส" ซ่ึงเขียนบนผนังดานทิศใตเปนฝมือสกุลชางกรุงเทพฯ จากการ
วิเคราะหภาพจิตรกรรมของ สน สีมาตรัง ยังกลาววา สกุลชางเชียงใหมท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ดานทิศเหนือ ของวิหารลายคํา เปนลักษณะการเขียนภาพท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวชาง ซ่ึงบงบอก
ถึงความประทับใจของชางแลวแสดงออกในภาพ เปนแบบอิสระตามความชอบและความถนัดของ
ชางเขียน มากกวาจะเปนแบบทําตามระบบกํากับงานของนายชางใหญหรือผูปกครอง ภาพ

                                                 
145 สุรพล  ดําริหกุล, รายงานงานวิจัยเร่ือง งานศิลปกรรมลายคําประดับอาคารทางศาสนาลานนา ในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 20-25, 
(เชียงใหม : โครงการทุนนักวิจัยรุนใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539), หนา 23 
146 สน สีมาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร ,  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอมรินทรการพิมพ, 2522) 
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จิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคํา มีลักษณะการเขียนของชางท่ีสวยงานประณีตเปนอันมาก 
แสดงออกซ่ึงความชํานาญของชางเขียนท่ีไดถายทอดออกมา มีลักษณะการเขียนท่ีผสมผสาน
ระหวางศิลปะพมาและรัตนโกสินทร ผนวกกับลักษณะเฉพาะของปราสาทลานนา และเรือนกาแล 
ท่ีนิยมสรางกันสมัยนั้น มีลักษณะการเขียนที่แสดงถึงลักษณะของคนลานนาในยุคนั้น เคร่ืองแตง
กายตางๆ ก็บอกความเปนคนลานนาในพุทธศตวรรษที่ 25  ท้ังส้ิน สวนลักษณะการเขียน 
สถาปตยกรรมประกอบภาพในเร่ืองสวนประกอบของไมใชเปนสวนบน ปูนใช เปนสวนกลางและ
หลังคามุงกระเบ้ือง สวนร้ัวและกําแพง บางจุดเปนไม บางจุดเปนอิฐมีความละเอียดประณีตมาก ใช
ทองคําเปลว ชวยใหเกิดความสวยงาม มีผามานเปนฉากกั้นระหวางหอง เขียนลายผามานเปน
ลวดลายดอกไมสวยงามมาก สีท่ีใชจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคําเปนวรรณสีเย็น ซ่ึงมีสีน้ําเงิน
ครามและสีเขียวเปนสวนใหญ นอกจาก นี้ก็มีสีแดง สีเขียว สีน้ําตาล สีดํา และสีทอง ซ่ึงใชเขียน
สวนท่ีเปนโลหะปดดวยทองคําเปลวตัดดวยสีแดงและดํา เชน เชิงหลังคา และยอดปราสาท ส่ิงของ
เคร่ืองใช เชน อาวุธ เคร่ืองประดับ  

หลักฐานการบูรณะ ตามจารึก147 เม่ือพ.ศ. 2061 เร่ิมสรางวิหารลายคําข้ึนเพื่อประดิษฐาน
พระพุทธสิหิงค ตอมาพ.ศ. 2299 ไดบูรณะใหมเพราะสรางพระพุทธรูปใหม หลังจากยายพระพุทธ
สิหิงคไปกรุงเทพฯ  เม่ือพ.ศ. 2366 ไดมีชางกรุงเทพเขามาตกแตงใหม โดยเขียนเปนเร่ือง สุวรรณ
หงส เขียนบนผนังดานทิศใต เพื่อใหตอเนื่องกับทางทิศเหนือท่ีเปนเร่ืองสังขทอง  จนกระท่ังพ.ศ. 
2416 – 2439 สมัยของพระเจาอินทวิชยานนท มีการซอมแซมวิหารลายคําเนื่องจากโดนอิทธิพลของ
สงครามไดรับความเสียหายอยางมาก  เม่ือพ.ศ. 2439 ไดเขียนภาพจิตรกรรม เขียนใหม ลายคําและสี
ฝุน และพ.ศ. 2472 บูรณะภาพจิตรกรรม และบูรณะเร่ือยมาเม่ือถึงพ.ศ. 2537-2540 มีการบูรณะ
องคประกอบโดยรวมเปนคร้ังยิ่งใหญ  

 
4. วิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก จ.ลําปาง  ขอมูลดานกายภาพ 

4.1 ประวัติ ความเปนมา และการบูรณะ  วิหารพระนางจามเทวีเปนวิหารหลวงท่ีอยูใน
วัดปงยางคกซ่ึงปนวัดท่ีเกาแกวัดหนึ่งของจังหวัดลําปาง ต้ังอยูเลขท่ี 70 ตําบลปงยางคก อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง อยูหางจากอําเภอหางฉัตรประมาณ 3 กิโลเมตร และอยูจากวัดเนื้อท่ี 3 ไร 2 งาน 
70  ตาราง วิหารนี้เปนวิหารหลวง หันหนาออกทางทิศตะวันออก อยูแนวแกนประธานของวัด  เปน
วิหารที่มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบลานนาดั้งเดิม ท่ีหนาบันวิหารมีลวดลายปูนปนประดับกระจก
สี และไมแกะสลักรูปสิงหฝมือประณีต ซุมปราสาทท่ีประดิษฐานพระประธานเปนศิลปะลานนา
โบราณท่ีหลงเหลืออยูไมกี่แหง รูปแบบลักษณะอาคารเปนอาคารแบบวิหารโถงเคร่ืองไมแบบ
                                                 
147 บันทึกการบูรณะโบราสถาน กรมศิลปากรเขตที่ 8 
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ทองถ่ินลานนา นับเปนวิหารขนาดเล็กแบบโถงเปด คือผนังทุกดาน เปดโลง ยกเวนหองสุดทาย 
หลังคาลดช้ัน หนา 3 ช้ัน หลัง 2  ช้ัน ตามแบบลานนา มุงดวยกระเบ้ืองดินเผา พื้นเมือง โครงหลังคา 
และเคร่ืองประดับหลังคาเปน เคร่ืองไม วิหารนี้จัดเปนวิหารแบบลานนาท่ีมีสัดสวน สวยท่ีสุดหลัง
หนึ่ง 148 ปท่ีสรางอาคารคือ  พ.ศ.2275 ประวัติของวิหารตามหลักศิลาจารึกของวัดตะโปธารามกลาว
ไววา เปนวัดท่ีมีมาต้ังแตอาณาจักรลานนาเจริญรุงเรืองเปนวัดท่ีเกาแกของจังหวัดลําปาง วัดปง
ยางคกเปนศาสนสถานเดิมท่ีสรางข้ึนโดยพระนางจามเทวี กษัตริยแหงนครหริภุญไชย ราวพุทธ
ศตวรรตท่ี 13  ตอมาราว พ.ศ.1243 พระแมเจาจามเทวีเสด็จออกจากลําพูน เพื่อมาเยี่ยมเยืยนอนันต
ยศ ผูราชบุตรในนครลําปาง ระหวางทาง มีการพบปาฏิหาริยของพระบรมสารีริกธาตุท่ีจอมปลวก 
จึงทรงใหปลูกวิหารจามเทวีรอบจอมปลวกไวดวยมณฑปปราสาทตลอดจนสรางรูปจางนบไวหนา
วิหาร เปนรูปชางทรุดเขาลงหมอบคูชูงวงขึ้นเหนือหัวในทาคารวะและปลูกไมศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงได
พันธุมาจากลังกาทวีป  ตอมา ณ ท่ีแหงนี้จึงเรียกวา "บานปงจางนบ" ตอมาหลายรอยป นามน้ีก็ได
เพี้ยนไปเปน "ปงยางคก" วิหารพระแมเจาจามเทวี มีขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 15 เมตร มุงดวยแปนไม
เกล็ด แตในปจจุบันนี้มุงดวยดินขอเกล็ด เนื่องจากแปนไมเกล็ดไดผุกรอนไปตามการเวลา (เพราะ
เปนเวลาพันกวาปมาแลว) วิหารนี้เปนวิหารขนาดเล็ก ลักษณะท่ัวไปของวิหารไมเหมือนกับวิหาร
ในสมัยปจจุบัน เปนวิหารโถงทําดวยไม ตอนลางเปดโลงตลอดไมมีประตูและหนาตาง ตอนสุดทาย
ของวิหารมีผนังกออิฐฉาบปูนทึบสามดาน ลอมกูพระเจาหรือโขงพระเจา ลักษณะของการกอสราง
เปนศิลปะสถาปตยกรรมแบบลานนา ยุคหริภุญไชยสกุลชางเขลางค (ซ่ึงตางกับสถาปตยกรรมภาค
กลาง) หลังคาสามช้ัน เปนวิหารไมท่ีมีความสวยงามมาก เปนแบบฉบับของลักษณะสถาปตยกรรม
ภาคเหนือ มีฐานพระวิหารสูงจากพื้นดิน 1 ฟุต เดิมคงสูงประมาณ 3 ศอกเศษ แตเนื่องจากมีน้ําหลาก
พาดินจากท่ีอ่ืนมาทวมทับถมทุกปเปนเวลาพันกวาปมา แลว อีกประการหนึ่งจากการขนทรายเขาวัด
ตามประเพณีกอพระเจดียทราย จึงทําใหฐานพระวิหารสูงหลือเพียง 1 ฟุต โครงสรางภายในท้ังหมด
ทุกช้ินท่ีเห็น แตงลายรูปตาง ๆ ตามรูปพื้นท่ีไมท่ีรองรับดวยลายเขียนน้ํารักปดทองบนพ้ืนสีแดงเชน
รูปลาย กระถางดอกไมบูชาพระ ลายกระหนกเครือเถาว เทพยดา ลายดาว ลายเลขาคณิต และรูปอ่ืน 
ๆ อีกมาก เสาพระวิหารประดับดวยลายเขียนศิลปะแบบพื้นเมืองท่ีมีความสําคัญยิ่งเพราะเขียนดวย
รักปดทอง(ซ่ึงตางจากวิหารทั่ว ๆ ไป ซ่ึงเปนภาพเขียนสีท่ีเรียกวาลายน้ําแตม) ถือวาเปนจิตรกรรม
เสาวิหารท่ีสวยงามลวดลายละเอียดประณีตวิจิตรบรรจง  ลักษณะท่ีสําคัญ คือเปนวิหารโลงตลอดมี
แตเสา ยกเวนท่ีหองทายสุดของวิหาร มีผนังกออิฐฉาบปูนทึบทั้ง 3 ดาน ลอมกูพระเจา (ซุมปราสาท
เรือนยอดกออิฐกลวมพระประธานเอาไว ) ตรงกลางหองและท่ีฝาดานหลังสุดของพระวิหาร มีฐาน

                                                 
148 สรัสวดี อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2544), หนา115 
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ชุกชีสําหรับต้ังพระอันดับตลอดแนวฝาบนฝาผนังกออิฐฉาบปูนมีภาพเขียนฝาผนังท้ังสามดาน
โครงสรางภายในท้ังหมดได รับการแตงลายเปนรูปตางๆ ตามพื้นไมท่ีรองรับดวยลายเขียนน้ํารักปด
ทองบนพ้ืนสีแดง เพราะแตโครงจั่วท่ีทําเปนแผนทึบแตคงเปนระบบต่ังไหมอันเปนแบบฉบับอยาง 
ลานนาท่ัวไป เม่ือราว พ.ศ .2487 วิหารหลังนี้เกือบจะถูกร้ือท้ิงและสรางวิหารข้ึนใหมโดยใชไมเดิม 
แตเผอิญไมผุมาก ท่ีเหลือมีจํานวนไมพอ ตองหาเพิ่มอีก ซ่ึงเกินกําลังเงินของวัดจึงงดเสีย ปจจุบัน
วิหารหลังนี้ไดประกาศเปนโบราณสถานโดย เม่ือป 2523 ตอมาในพ.ศ.2508 มีการกอฝาผนังทิศใต
ในหองท่ี 3 และหองท่ี 4 เพื่อกันฝนสาดเขามาในวิหาร มีการบูรณะคร้ังลาสุดเม่ือพ.ศ.2539 โดย 
บริษัท มรดกโลก 

จากการศึกษาคนควาหาขอมูลการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวัด ไดสืบคนจาก
เอกสารอางอิง ท้ังหลักฐานจากการบันทึกบรูณะ และหนังสือตางท่ีไดทําการวิจัยคนควาขอมูลตางๆ
ไมวาจะเปน ตํานาน เร่ืองราว การเปล่ียนแปลงตางๆ149  แตเนื่องจากวิหารพระนางจามเทวีเปนวิหาร
ท่ีเกาแกท่ีสุด ดังนั้นขอมูลในการคนควาจึงคอนขางหายาก แตในการวิเคราะหจะยึดตามหลักบันทึก
ของกรมศิลปกรเปนหลัก 
 
5. วิหารไหลหิน วัดไหลหินหลวง จ. ลําปาง  

5.1 ประวัติ ความเปนมา และการบูรณะ  ท่ีต้ังของวัด คือ สายไหลหินแมปุม บาน
ไหลหิน หมูท่ี 2 ตําบลไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง หางจากอําเภอเกาะคาประมาณ 6 
กิโลเมตรและหางจากตัวจังหวัดลําปางประมาณ 20 กิโลเมตร มีท่ีดินต้ังวัดเนื้อท่ี 17 ไร 2 งาน 70 
ตารางวา ปจจุบันสังกัดคณะสงฆมหานิกาย เปนวิหารทรงพื้นเมืองลานนา ฝมือชางชาวเชียงตุง 
สรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2226 (บางตํานานกลาววาสรางเม่ือ พ.ศ.2311) ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 9 เมตร มี
ลวดลายหนาบันท่ีงามที่สุดแหงหนึ่งในภาคเหนือ บางตํารากลาววาวิหารหลังนี้สรางข้ึนโดยพระ
มหาปาเกสรปญโญซึ่งเปนพระเถระรุนแรกๆ ของวัดไหลหินและเจาฟาเมืองเชียงตุงเปนประธาน 
เปนวิหารโถงขนาดเล็ก จํานวน 5 หอง ผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ยกเก็จออกทางดานหนา 1 ชวง 
ดานหลังตัดตรง มีผนังปดทึบเฉพาะชวงหองทายวิหาร ผนังดานหลังวิหารเปนผนังปูนทึบคือ วัด
ไหลหินมีช่ือเรียกอีกช่ือ คือ วัดไหลหินแกวชางยืน หรือ วัดเสลารัตนปพพตาราม ปรากฏจารึกใบ
ลาน พ.ศ.2093 เร่ือง อัฏฐนิบาตชาดก วิหารนี้ต้ังในตําแหนงสําคัญ ในแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก 
                                                 
149 เอกสารอางอิงไดแก ดังน้ี บันทึกการบูรณะโบราสถาน กรมศิลปากรเขตที่ 8; เรียบเรียงจาก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ.2532 และสํานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตสถาน วิหารจามเทวี วัดปกยางคก พ.ศ. 2530, จารึกวัดปง
ยางคก ศิลาจารึก 826 (ไมปรากฏสํานักพิมพและวันที่จัดทํา); วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544); 
สรัสวดี อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2544); ราชบัณฑิตยสถาน. วิหารจามเทวี วัดปงยางคก (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพการศาสนา, 2530); วิชาการ, กรม, ลําปาง นครเขลาคแหงลุมนํ้าวัง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541) 
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พบซุมประตูโขง วิหารหลวง เจดีย ตามลําดับ อาคารท้ังหมดถูกลอมรอบดวยศาลาบาตร(ภาคกลาง
เรียกวา ระเบียงคด)  เปนท่ีนาสังเกตวาแผนผังของวิหารวัดไหลหินจะไมเหมือนกับวิหารที่ปรากฏ
ในพื้นท่ีเชียงใหม และลําปางโดยท่ัวไป แตจะคลายกับวิหารรางที่พบมากในเขตเมืองเชียงแสน ซ่ึง
สอดคลองกับตํานานของวัดท่ีมีเกี่ยวของกับเมืองเชียงตุง อันเปนกลุมบานเมืองเดียวกับ เชียงแสน150 
ชาวบานท่ัวไปมักเรียกกันส้ันๆ วา “วัดไหลหิน” เพราะต้ังอยูบนสวนลาดของเนินเต้ียๆ เหนือ
หมูบานไหลหินเนื้อท่ีวัดแบงออกเปน 2 สวน คือ เขตพุทธาวาสและสังฆาวาส โดยมีกําแพงวัด
ลอมรอบ 7 โคง รูปรางคลายดอกบัว  รองรอยท่ีปรากฏวิหารนี้คงไดรับการบูรณะซอมแซมตลอดมา 
แตไมปรากฏหลักฐานแนชัด ปรากฏในป พ.ศ.2459 เจาบุญวาทยวงษมานิตย เจาผูครองนครลําปาง 
ไดเปนประธานสรางพระอุโบสถข้ึน ซ่ึงนาจะไดบูรณะวิหารนี้ดวย พบรองรอยการเปล่ียนชอฟา, 
ปานลม, ใบระกา, หางหงส ในลักษณะศิลปะแบบภาคกลาง รวมท้ังการเปล่ียนแปลงกระเบ้ืองมุง
หลังคาท่ีเปนกระเบ้ืองซีเมนตดังปรากฏมาจนทุกวันนี้วิหารโบราณแหงนี้เปนฝมือชางเมืองเชียงตุง 
และซุมโขงแบบลานนาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ยังมีลายคําท่ีลวดลายสวยงามแตกตางจากวิหารที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนใคร จากการสํารวจหลักฐานและขอมูลพบวาเสาคูหนาพระ
ประธานตนขวาในวิหารใชไมมันหมู มีปูนพอกไว ฝมือชางเมืองเชียงตุงศิลปะลานนามีลวดลาย
ละเอียดสวยงาม เม่ือพิจารณารูปทรงโดยรวมและการวางผังประกอบลักษณะสถาปตยกรรมท้ังหมด
แลว จะพบวามีบางสวนเปนฝมือชางชาวไทใหญ อาทิ ลวดลายปูนปนปดทองไม หนาบันมีลวดลาย
สะทาน(ปูน)การปนเปนแบบไทใหญผสมพ้ืนเมืองตลอดท้ังหนาบัน เร่ืองราวและรูปประกอบ
ลวดลายทองไมซ่ึงติดประดับหนาบันเปนเร่ืองปาหิมพานต มีรูปกวาง ชาง และสัตวอ่ืนๆ ประกอบ
ลายเครือเถาวัลย จากคําบอกเลาของชาวบานอาวุโสบานไหลหินและพระภิกษุอาวุโสท่ีเคยไปวัด
ไหลหินเลาวา สมัยกอนศาลาคดหรือวิหารคดท่ีเปนกําแพงลอมรอบพระวิหาร ดังท่ีเห็นในปจจุบันนี้
ยังไมมี มีแตกําแพงกั้นเต้ียๆ กั้นวิหารดานหนาโดยรอบเทานั้น สําหรับตัวศาลาคดเร่ิมสรางเม่ือ 30-
40 ปมานี้เอง แมตัววิหารก็เพิ่งจะมาบูรณะในเวลากอนหนาสรางศาลาคดไมกี่สิบป ดังนั้นรูปแบบ
และรูปทรงจึงเปนแบบสมัยใหมขัดกับของเกาซ่ึงเปนตัววิหาร ดั้งเดิม ซ่ึงเม่ือมีการบูรณะแลวจึงมี
ความคิดวาควรจะมีการบูรณะตัววิหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนของหลังคา เพราะอยากใหสวยงาม
แบบใกลเคียงกันกับของใหมในเวลาตอมาเม่ือ พ.ศ. 2435 ชาวบานจึงรวบรวมทุนชวยกันเปล่ียน
หลังคาและชอฟาเสียใหมใหเปนแบบ รัตนโกสินทร ดังนั้นจึงจะเห็นวาตัววิหารดูแปลกท่ีสวนบน
เปนรัตนโกสินทร โดยเฉพาะตัวลํายองและนาคสะดุง ซ่ึงนาคสะดุงนั้น ทางเหนือจะไมทํา แต
ของเดิมท่ีวิหารนี้เปนไมปาดเรียบ เฉพาะตัวลํายองบนสันหลังคามีรูปนกสดายุขนาดใหญเคลือบดิน
เผา บางสวนของหลังคาจะมีรูปนกเคลือบสวยงาม รูปนกเขาเกาะเปนแถวท่ีหลังคาสวนบน สวนชอ

                                                 
150 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), หนา 164-165 
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ฟาเปนรูปปากนกไมมีการเปล่ียนแปลงหนาบันวิหารเปนลายปูนปนแบบดั้งเดิมและสวนลาง
ท้ังหมดยังเปนศิลปะแบบเกาแก ในปพ.ศ. 2548 ไดมีโครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ิน
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรไดรวมกันพัฒนาวัดและวิหาร เพื่อใหเปนสถานท่ีท่ีจะบอกเลาวิถีชีวิตคน
ไหลหิน แลกเปล่ียน ถายทอดความรูระหวางผูเฒาผูแก ผูใหญ และเยาวชน ซ่ึงทําใหภายในวิหาร
ไดรับการดูแลยิ่งข้ึนอีกดวย 
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