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ภาคผนวก ก 
  

รายละเอยีดของวหิารล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่ทีเ่ลือกน ามาศึกษา 
 
กลุ่มตวัอย่างวิหารล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีนาํมาศึกษาประกอบด้วย วิหารล้านนา

จาํนวน 18 แห่งซ่ึงประกอบดว้ย วดัพระสิงห์ วดัปราสาทวดัสําเภา วดัพนัเตา วดับุพพาราม วดัเกตุ
การาม วดัเสาหิน วดับวกครกหลวง วดัป่าแดงหลวง วดัท่าขา้ม วดัตน้เกว๋น วดัทา้วคาํวงั วดัหางดง 
วดัทุ่งออ้ วดัพุทธเอน้ วดัหว้ยริน วดัป่าแดด และวดัยางหลวง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ตาราง ก-1  รายละเอียดของวิหารท่ีนาํมาศึกษา 

 

ช่ือวดั รายละเอยีดของส่ิงที่ขึน้ทะเบียน ปีที่ขึน้ทะเบียน ปีการสร้าง สถานที่ตั้ง 

1.วดัพระสิงห์ เจดีย ์อุโบสถ วิหารหลวง วิหารลายคาํ 2477 พทุธศตวรรษท่ี 19 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
2.วดัปราสาท ปราสาทและวิหาร 2504 พทุธศตวรรษท่ี 21 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
3.วดัสาํเภา วิหารศิลปะแบบลา้นนา กาํลงัดาํเนินการ 2113 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
4.วดัพนัเตา วิหารไม ้ 2504 2040 ต.พระสิงห์ อ.เมือง 
5.วดับุพพาราม เจดีย ์วิหารหลวงและวิหารเล็ก 2040 พทุธศตวรรษท่ี 24 ลงมา ต.ชา้งคลาน อ.เมือง 
6.วดัเกตุการาม วิหารหลงัใหญ่และวิหารหลงัเลก็ 2524 1971 ต.วดัเกตุ อ.เมือง 
7.วดัเสาหิน วิหารศิลปะแบบลา้นนา กาํลงัดาํเนินการ 1827-2101 ต.หนองหอย อ.สารภี 
8.วดับวกครกหลวง วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2504 พทุธศตวรรษท่ี 24 ลงมา ต.ท่าศาลา อ.เมือง 
9.วดัป่าแดง ปราสาทและวิหารศิลปะแบบลา้นนา กาํลงัดาํเนินการ 1974 ต.สุเทพ อ.เมือง 
10.วดัท่าขา้ม วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2524 2407 ต.สบเปิง อ.แม่แตง 
11.วดัตน้เกว๋น วิหารและมณฑป 2526 2339 ต.หนองควาย อ.เมือง 
12.วดัทา้วคาํวงั เจดียแ์ละวิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2539 2030 ต.หางดง อ.หางดง 
13.วดัหางดง วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมืองลา้นนา 2539 2027 ต.หางดง อ.หางดง 
14.วดัทุ่งออ้ วิหารศิลปะแบบลา้นนา 2539 2350 ต.หารแกว้ อ.หางดง 
15.วดัพทุธเอน้ โบสถก์ลางนํ้าและวิหาร 2524 2411 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม 
16.วดัห้วยริน วิหารศิลปะพ้ืนบา้นลา้นนา 2539 2420 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม 
17.วดัป่าแดด วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมือง 2524 2420 ต.ท่าผา อ.เมือง 
18.วดัยางหลวง วิหารศิลปะแบบพ้ืนเมืองลา้นนา 2539 2026 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม 
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1.  วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
ทีต่ั้ง  ถ.สามลา้น ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  -  

ประวตัิการก่อสร้าง 
วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้รับการสถาปนาข้ึนเป็นวดัเม่ือปลายพุทธศตวรรษท่ี19 แต่

สถาปัตยกรรมรุ่นนั้นไม่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั เพราะไดรั้บการซ่อมแซม เปล่ียนแปลงในระยะ
ต่อมาเม่ือพุทธศตวรรษท่ี 21 ในการก่อสร้างสมัยนั้ นยงัคงเหลือแบบแผนและร่องรอยทาง
สถาปัตยกรรมให้เห็นในปัจจุบนัคือ ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของหอไตรร่องรอยของรูปช้างลอ้ม
ฐานเจดียพ์ระพุทธไสยาสน์ในวหิารพระนอนและตวัปราสาทท่ีพว่งอยูท่า้ยวหิารลายคาํ 

สําหรับวิหารลายคาํและพระอุโบสถ คงจะไดรั้บการปรุงแต่งในส่วนท่ีเป็นเคร่ืองไมแ้ละ
การประดับลวดลาย ในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 24 แต่ยงัคงรักษาแบบแผนของเดิมในสมัยพุทธ
ศตวรรษท่ี 21อยู ่จนกระทัง่ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นสมยัท่ีพระครูบาศรีวิชยัไดเ้ป็นหวัหนา้ใน
การซ่อมแซมก่อสร้างส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ข้ึนวดัพระสิงห์วรมหาวิหารไดรั้บการปรับปรุงข้ึนในสมยัน้ี
ดว้ยในส่วนท่ีเป็นวหิารใหญ่ ท่ีสร้างข้ึนตามแบบฉบบัของครูบาศรีวชิยั (กรมศิลปากร, 2530) 

วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีการก่อสร้างอยูภ่ายในเขตกาํแพงเมืองเชียงใหม่ 
ช่ือของวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นช่ือท่ีเน่ืองมาจากเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธสิหิงค ์หรือ
พระสิงห์ พระคู่บา้นเมืองของชาวเมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลาชา้นาน เดิมวดัน้ีมีช่ือวา่ “วดัลีเชียงพระ” 
ดงัปรากฏหลกัฐานวา่เร่ิมมีการสร้างมาตั้งแต่สมยัของพระยาผายรูาว พ.ศ.1988 เพื่อบรรจุอฐัติของ
พระยาคาํฟูพระราชบิดาซ่ึงในตาํนานกล่าวว่าอยู่ทางด้านทิศตะวนัออกของประตูสวนดอกเป็น
ระยะทาง 100 วา เดิมช่ือวา่พระเชียงแต่เน่ืองจากตั้งอยูห่นา้ตลาด (ภาษาคาํเมืองโบราณ เรียกตลาด
วา่ ลี) ชาวบา้นจึงเรียกช่ือวดัวา่ “วดัลีเชียงพระ” หลงัจากนั้นจึงมีการอญัเชิญพระอภยัจุฬาเถระกบั
ศิษย ์10 รูปจากหริภุญชยัมาเป็นสังฆราช เม่ือมีการนาํพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานไวท่ี้วดัแห่งน้ี 
แสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายสีหลแบบลงักาท่ีมีต่อลา้นนา 

วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร ปรากฏความในตาํนานอีกในช่วงสมยัพระเมืองแกว้ กล่าวถึงการ
สร้างวิหารใน สิงหฬาราม เม่ือวนัศุกร์แรม 10 ค ํ่า เดือนอา้ย พ.ศ. 2061 ซ่ึงควรจะไดแ้ก่วิหารลายคาํ
พร้อมกู่ดา้นหลงั (ช่ือของวหิารลายคาํ มาจากลกัษณะวหิารท่ีมีการประดบัตกแต่งดว้ยลวดลายรดนํ้ า
ปิดทองวิจิตรทั้งหลงั) และน่าจะเป็นการสร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ความสําคญัของวดั
และวิหารแห่งน้ีมีมาอย่างตลอดและได้รับการบูรณะมาโดยตลอดเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นช่วง พ.ศ.
2356 ซ่ึงมีเจา้สุวรรณคาํมูลเป็นประธาน โดยมีเจา้ยาสุธมัมราชา และศรัทธาเป็นผูส้ร้างวิหารลายคาํ 
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และเขา้ใจว่าเป็นการสร้างทบัลงบนรากฐานเดิมของวิหารหลงัเก่า ต่อมาวิหารลานคาํถูกบูรณะอีก
ในราว พ.ศ. 2406 และ พ.ศ. 2463 โดยมีครูบาศรีวิชยัเป็นประธาน และการซ่อมแซมในคร้ังสุดทา้ย 
คือในปี พ.ศ. 2536 โดยกรมศิลปกร 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร อยู่ภายในกาํแพงเมืองใกล้ๆ  กบัประตูสวนดอก อยู่ท่ีปลายสุด
ของถนนราชดาํเนิน ซ่ึงเป็นถนนแกนหลกัของเมืองเชียงใหม่ บริเวณโดยรอบเป็นยา่นการคา้และท่ี
พกัอาศยั บริเวณแถบน้ีมีจาํนวนวดัค่อนขา้งหนาแน่น ผงัของวดัมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมเกือบจตุัรัส 
ประตูทางเขา้หลกัดา้นหนา้อยู่ตรงกลางทางทิศตะวนัออก ตรงกบัสามแยกท่ีเกิดจากถนนสามลา้น
และถนนราชดาํเนิน นอกจากประตูทางเขา้ดา้นหน้าทิศตะวนัออกแลว้ยงัมีประตูดา้นหลงัทางทิศ
ตะวนัตกหน่ึงประตูและทางดา้นทิศใตอี้กสอง ประตูติดกบัถนนสามลา้นซอย 1 ภายในเขตกาํแพง
วดัประกอบดว้ยส่วนพุทธาวาสกบัสังฆาวาสท่ีไม่ไดมี้การแบ่งส่วนอยา่งชดัเจน คือ ส่วนพุทธาวาส 
ท่ีประกอบดว้ย พระเจดีย ์วหิาร และอุโบสถ ซ่ึงอยูบ่ริเวณส่วนกลางดา้นหนา้ทางทิศตะวนัออกของ
ผงัวดั โดยท่ีมีวิหารหลวง ตั้งอยูด่า้นหน้าแกนเดียวกบัประตูทางเขา้หลกัของวดั หนัหนา้ไปทางทิศ
ตะวนัออก และมีพระเจดียอ์ยูด่า้นหลงัและแกนเดียวกบัพระวิหารหลวง เม่ือพิจารณาตาํแหน่งท่ีตั้ง
ของพระเจดียแ์ลว้ พบว่าตาํแหน่งนั้นอยูเ่กือบตรงกลางของผงัวดัพอดี ส่วนอุโบสถนั้นตั้งอยูข่วาง
ขั้นระหวา่งวหิารหลวงกบัพระเจดียห์นัหนา้ไปทางทิศใต ้ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นท่ีตั้งของ
วหิารท่ีมีขนาดเล็กกวา่วหิารหลวง เรียกวหิารหลงัน้ีตามลกัษณะการตกแต่งวา่ วิหารลายคาํ หนัหนา้
ไปทางทิศตะวนัออกและทางทิศตะวนัตกยงัมีวิหารพระนอนหลงัเล็กอีกหน่ึงหลงั สําหรับส่วน
สังฆาวาสประกอบดว้ย กุฏิ ศาลาต่างๆ  นั้นกระจายอยูชิ่ดแนวกาํแพงโดยรอบสามดา้น คือ ดา้นทิศ
เหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัตก นอกจากนั้นยงัมีสระนํ้าลกัษณะตามยาวเหนือใตอ้ยูชิ่ดกบักาํแพงดา้น
ในทางทิศตะวนัตก 
 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนอินทวโรรส และวดัปราสาท 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั ถนนสามลา้นซอย 1 และบา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนสิงหราช ถนนสามล้านและ ถนนราช

ดาํเนิน 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
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ภาพ ก-1  ผงับริเวณวดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 

 

ผงัวหิาร 
วิหารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวิหารขนาดกลาง ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายในแบ่งออกเป็น 6 ห้องมีการยอ่มุมของอาคารดา้นหน้า 2 ห้อง ดา้นหลงั 1ห้อง               
หอ้งดา้นหนา้สุดเป็นมุขระเบียง มีประตูทางเขา้หลกัอยูร่ะหวา่งเสากลางคู่ท่ีสอง โดยจะมีบนัไดนาค
เช่ือมลงสู่พื้นดิน มีประตูทางเขา้ดา้นขา้ง 2 ประตูซ่ึงเป็นช่องวา่งท่ีเกิดจากการย่อมุมของอาคารใน
ห้องท่ีสองโดยมีบนัไดขนาดเล็กทอดลงสู่พื้นดิน ส่วนเสาภายในเป็นเสากลม ส่วนเสาดา้นขา้งเป็น
เสาไม้ส่ีเหล่ียมรับโครงสร้างหลังคาตบัท่ีสอง ห้องสุดท้ายใช้พื้นท่ี 1 ใน 3 เป็นฐานชุกชีพระ
ประธาน ดา้นหลงั มีปราสาทเช่ือมต่อกบัวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปลกัษณะเป็นซุ้มโขง
ป้ันปูนประดบัเป็นรูปนาค  
 

ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ยกพื้นสูงประดบัดว้ยฐาน

บวัหลายชั้น ผนงัของวหิารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน ซ่ึงประดบัการตกแต่งลวดลายสีทองทั้งหลงั ผนงั
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หอ้งแรกสุดทางดา้นหนา้ส่วนล่างก่ออิฐฉาบปูน ดา้นบนเป็นฝายอ้ยจากใตแ้ปลลงมาเหลือพื้นท่ีตรง
กลางเป็นช่องเปิดประดบัดว้ยลูกมะหวด ห้องท่ี 2-5 เป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูนตรงก่ึงกลางผนงัจะมี
หนา้ต่างบานเปิดประดบัดว้ยไมก้ลึงเป็นซ่ี หอ้งท่ี 6 เป็นผนงัทึบมีช่องแสงขนาดเล็กเป็นเคร่ืองหมาย
บวกเรียกว่า ช่องตีนกา ไม่มีการตกแต่งผนงัดา้นหลงัปิดทึบจนถึงบริเวณทอ้งคานของหน้าบนัซ่ึง
เช่ือมต่อกบัส่วนปราสาท 

รูปทรงหลงัคา เป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา
ดา้นหน้า  3 ชั้น ด้านหลงั 2 ชั้น ลกัษณะหลงัคาโคง้เล็กน้อย วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินขอ
ป้ันลมเป็นรูปนาคตรง 
 

โครงสร้างวหิาร 
โครงสร้างวิหารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนังปิดล้อมโดยรอบ ส่วนฐานรากก่ออิฐ

ฉาบปูน ผนงัปิดลอ้มโดยรอบเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างหลงัคา เป็นโครงสร้างไมแ้บบมา้
ต่างไหม เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หน้าเป็นเสาแปดเหล่ียม เสากลางเป็นเสาไมก้ลมจะทาํหนา้ท่ี
รับข่ือหลวง เป็นลกัษณะข่ือคู่     โดยข่ือตวัล่างใชส้ําหรับการตกแต่งและช่วยรับนํ้ าหนกั ข่ือตวับน
จะตั้งเสาตุ๊กตาข้ึนไปรับข่ือชั้นท่ีสอง และลกัษณะเดียวกนัในชั้นมาสามตามลาํดบั ส่วนโครงสร้าง
หลงัคาตบัท่ีสอง ก็เช่นเดียวกบัโครงสร้างหลงัคาหลกั แต่จะเพิ่มเสาสะโก๋นแนบเสากลาง ตั้งข้ึนไป
รับแปและแผงคอสองดา้นบน แต่ละช่วงของการซอ้นชั้นจะมีการเสริมความแขง็แรงโดยทาํลกัษณะ
ข่ือคู่เช่นเดียวกบัหลงัคาตบับนโดยมีเสารอบอาคารเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาส่วนน้ี   
 

การประดับตกแต่ง 
มีการสร้างประตูโขงบริเวณประตูทางดา้นหนา้วหิาร เสากรอบประตูยกเก็จสองชั้น กรอบ

ซุม้เป็นรูปวงโคง้ ปลายกรอบซุม้เป็นรูปหงส์ประดบั ส่วนเหนือหวัเสาประดบัดว้ยรูปพญานาค 
ผนงัของวิหารมีการประดบัตกแต่งดว้ยลวดลายรดนํ้ าปิดทอง ในห้องสุดทา้ยของวิหารมี

การประดบัดว้ยรูปปราสาท รูปลายหงส์ และมงักรแบบจีน ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนงัในพื้นท่ี
ว่างของผนงัทุกด้าน ผนังทางด้านทิศเหนือเขียนเร่ืองสังข์ทอง ส่วนผนังทางด้านทิศใตเ้ป็นเร่ือง
สุวรรณหงส์ 

ป้านลมเป็นแบบไมแ้ผน่ตรงไม่ปิดหวัแป ช่อฟ้าเป็นรูปปากนกปลายงอน ซ่ึงสร้างข้ึนใหม่
(วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, 2542) 
 

การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 
ตอนท่ี 75 วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 
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2.  วดัปราสาท 
ทีต่ั้ง  ถนนอินทวโรรส ตาํบลศรีภูมิ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา  

ประวตัิการก่อสร้าง 
วดัปราสาทเป็นวดัเก่าแก่มีอายุมาก มีความรุ่งเรืองมากบัเมืองเชียงใหม่โดยแท ้ ช่ือของวดั

ปราสาท สืบเน่ืองจากลกัษณะของปราสาท ดา้นหลงัวิหาร ในภาษาพื้นเมืองลา้นนา ปราสาท หรือ 
ผาสาท แปลว่าเรือนยอดเป็นชั้นๆ สําหรับเป็นท่ีประทบัของกษตัริยห์รือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามขอ้ความ
ในศิลาจารึกของวดัตโปธาราม (วดัร่ําเปิง) ไดก้ล่าวถึงช่ือเจา้อาวาสวดัแห่งน้ีโดยพระนางอตปาเทว ี
พระอตัรมเหสีของพระเจา้ยอดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2035 ซ่ึงไดก้ล่าวถึงรายนามของพระภิกษุสงฆ ์ท่ี
ทรงอาราธนาเพื่อประกอบพิธี ซ่ึงมีรายนามของพระภิกษุจากวดัปราสาทดว้ย ดงัน้ี พระมหาสวามี
ญาณโพธิ วดัป่าแดง พระมหาเถรสุรศรี วดัมหาโพธิ พระมหาเถรธรรมเสนาบดี มหาเถรสัทธรรม 
ฐิรปราสาทและพระมหาเถรญาณสวคร อารามิสระ ทั้ง 5 รูปเป็นประธานจึงสันนิษฐานวา่วดัน้ีสร้าง
มาก่อนพ.ศ.2035 เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในเขตกาํแพงเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงไดรั้บการดูแลและอุปถมัภจ์าก
ขนุนางและเจา้นายชั้นสูงจึงมีการ บูรณปฏิสังขรณ์ ต่อเน่ืองมาโดยตลอด 

จากหลกัฐานบนัทึกของพระยาสามลา้น ซ่ึงรับราชการสมยัพระเจา้ธรรมลงักา (พ.ศ.  2384 
- 2386) เป็นบนัทึกท่ีเขียนแสดงถึงการประกอบบุญกุศลทางพุทธศาสนาตามวดัวาอารามต่างๆเป็น
จาํนวนมากซ่ึงก็รวมถึงวดัปราสาทท่ีพระยาหลวงสามลา้นไดเ้ป็นประธานในการสร้างวิหาร เจดีย ์
อุโบสถ ซุม้ปราสาท แต่จากหลกัฐานตามจารึกท่ีพบบริเวณใตผ้นงัดา้นใต ้จารึกวา่ พ.ศ.  2336  เป็น
ปีท่ีสร้างวิหารซ่ึงเป็นช่วงเวลาคาบเก่ียวระหว่างปลายสมยัของเจา้หลวงธรรมลงักาเร่ิมตน้สู่การ
ครองเมืองของเจา้หลวงเศรษฐีคาํฝ้ัน ต่อมาวิหารไดมี้การซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2526 โดยนายชยัยา 
พูนศิณิวงศ์ผูว้่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประธานนําผา้ป่ามาทอดเพื่อบูรณะวิหาร ส่วนตัว
ปราสาททา้ยวหิารมีการซ่อมแซมในช่วงปี พ.ศ. 2469 โดยมีครูบาศรีวชิยัเป็นประธาน 

วิหารวดัปราสาท เป็นศิลปกรรมท้องถ่ินท่ียงัมิได้รับการซ่อมแซมดัดแปลงจึงยงัคงมี
คุณค่าทางดา้นศิลปกรรมอยูส่ําหรับ ปราสาท เป็นลกัษณะเฉพาะของลา้นนา ถือเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปสําคญัของวดั โดยเฉพาะผูค้นท่ีเขา้สักการะจะทาํพิธีอยู่ในวิหารท่ีมีส่วนเช่ือมต่ออยู่
ดา้นหนา้ของปราสาท ไม่ตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีไวพ้ระพุทธรูป 

ปัจจุบนั วดัปราสาทเป็นวดัท่ีมีความสาํคญัทางดา้นพระพุทธศาสนา ประวติัศาสตร์ ศิลปะ
และโบราณคดีวดัหน่ึงไม่น้อยไปกว่าวดัอ่ืนๆ ในเชียงใหม่ท่ีกรมศิลปากรไดป้ระกาศข้ึนทะเบียน
เป็นโบราณสถานสาํคญัของชาติไว ้
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ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดัปราสาทตั้งอยู่ในเขตกาํแพงเมืองชั้นใน ทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประตู
สวนดอก    ทิศใตติ้ดกับวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมีถนนอินทวโรรสเป็นตวัแบ่งเขต พื้นท่ี
ขอบเขตวดัเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผืนผา้ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงเต้ีย มีประตูทางเขา้วดั 2 ประตูทางดา้นทิศ
ใต้ ไม่มีการกําหนดเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ไวอ้ย่างชัดเจน วิหารตั้ งอยู่ค่อนไปทางทิศ
ตะวนัออกดา้นหลงัมีปราสาทต่อเน่ืองกบัวิหาร หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก มีอุโบสถและเจดียอ์ยู่
ทางดา้นทิศตะวนัออก กุฏิอยูท่างดา้นทิศเหนือ และศาลาอยูท่างดา้นทิศตะวนัตก 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั ถนนอินทวโรรสและวดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนอินทวโรรสซอย 3 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 

 

 

ภาพ ก-2  ผงับริเวณวดัปราสาท 
 

ผงัวหิาร 
วิหารวดัปราสาทเป็นวิหารขนาดกลาง ผงัพื้นวิหารอยูใ่นผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายใน

แบ่งออกเป็น 6 หอ้งมีการยอ่มุมของอาคารดา้นหนา้ 2 ห้อง ดา้นหลงั 1 ห้อง มีประตูทางเขา้หลกัอยู่
ระหวา่งเสากลางคู่หนา้ โดยจะมีบนัไดนาคเช่ือมลงสู่พื้นดิน มีประตูทางเขา้ดา้นขา้ง 3 ประตูซ่ึงเป็น
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ช่องว่างท่ีเกิดจากการย่อมุมของอาคารในห้องท่ีสองโดยมีบนัไดขนาดเล็กทอดลงสู่พื้นดิน ประตู
ขนาดเล็กทางดา้นทิศเหนือ   2 ช่องและทางดา้นทิศใต ้1 ช่อง ส่วนเสาภายในเป็นเสากลม ส่วนเสา
ดา้นขา้งเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาตบัท่ีสอง ดา้นหลงั มีปราสาทเช่ือมต่อกบัวิหารจาก
ห้องท่ี 6 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ลกัษณะเป็นซุ้มโขงป้ันปูนประดบัเป็นรูปนาค ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัซุม้ปราสาทในวหิารลายคาํวดัพระสิงห์ 

 

ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วหิารวดัปราสาท เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ยกพื้นสูง ผนงัของวหิารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน

และผนงัไม ้ผนงัหอ้งแรกสุดก่ออิฐฉาบปูนทึบ หอ้งท่ี 2-5 ดา้นล่างเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูนจนถึงทอ้ง
หนา้ต่างดา้นบนเป็นผนงัลูกฟักไม ้ตรงก่ึงกลางผนงัจะมีหนา้ต่างบานเปิดประดบัดว้ยไมก้ลึงเป็นซ่ี 
ห้องท่ี 6 เป็นผนังทึบไม่มีการตกแต่ง ผนังด้านหลงัปิดทึบจนถึงบริเวณทอ้งคานของหน้าบนัซ่ึง
เช่ือมต่อกบัส่วนปราสาท 

รูปทรงหลงัคา เป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา
ด้านหน้า 3 ชั้น ด้านหลงั 2 ชั้น ลกัษณะหลงัคาโคง้เล็กน้อย วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินขอ
ป้ันลมเป็นรูปนาคตรง 

 

โครงสร้างวหิาร 
โครงสร้างวหิารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนงัปิดลอ้มโดยรอบ ส่วนฐานรากก่ออิฐฉาบ

ปูน ผนงัมีสองรูปแบบคือผนงัก่ออิฐฉาบปูนและผนงัไม ้โครงสร้างหลงัคา เป็นโครงสร้างไมแ้บบ
มา้ต่างไหม เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หนา้เป็นเสาแปดเหล่ียม เสากลางเป็นเสาไมก้ลมจะทาํหนา้ท่ี
รับข่ือหลวง เป็นลกัษณะข่ือคู่ โดยข่ือตวัล่างใชส้ําหรับการตกแต่งและช่วยรับนํ้ าหนกั ข่ือตวับนจะ
ตั้งเสาตุ๊กตาข้ึนไปรับข่ือชั้นท่ีสองและลกัษณะเดียวกนัในชั้นมาสามตามลาํดับ ส่วนโครงสร้าง
หลงัคาตบัท่ีสอง ก็เช่นเดียวกบัโครงสร้างหลงัคาหลกั แต่จะเพิ่มเสาสะโก๋นแนบเสากลาง ตั้งข้ึนไป
รับแปและแผงคอสองดา้นบน แต่ละช่วงของการซอ้นชั้นจะมีการเสริมความแขง็แรงโดยทาํลกัษณะ
ข่ือคู่เช่นเดียวกบัหลงัคาตบับน โดยมีเสารอบอาคารเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาส่วนน้ี   

 

การประดับตกแต่ง 
ส่วนประดบัท่ีสําคญัคือด้านหน้าของวิหารตกแต่งด้วยปูนป้ันติดรักกระแหนะ ปิดทอง

และประดบัดว้ยกระจกสี ซ่ึงเป็นการประดบัลวดลายโดยใช้พื้นท่ีว่างภายในกรอบของโครงสร้าง
หลงัคาจึงมองเห็นโครงสร้างมา้ต่างไหมไดอ้ยา่งชดัเจน หูชา้งมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปเช่น รูป
กินรี  หนุมาน นาค ทั้งหมดอยูใ่นรูปทรงสามเหล่ียมและมีลายเครือเถาประกอบอยูด่ว้ย 
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การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 96 
ตอนท่ี 167 วนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ. 2522 

 
 
 
 

ภาพ ก-3  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัปราสาท 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-4 วหิารวดัปราสาท 

ภาพ ก-5  บนัไดนาค วหิารวดัปราสาท ภาพ ก-6  ฐาน บนัไดดา้นขา้ง และผนงัวหิารวดัปราสาท 

ภาพ ก-7  ผนงัไม ้วหิารวดัปราสาท ภาพ ก-8  หลงัคา วหิารวดัปราสาท 
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ภาพ ก-10  คนัทวย (นาคทนั) และส่วนตกแต่ง
ผนงัวหิารวดัปราสาท 

ภาพ ก-9  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัปราสาท 

ภาพ ก-11 ปราสาท วหิารวดัปราสาท 
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ภาพ ก-12 ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัปราสาท 

ภาพ ก-14  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัปราสาท 
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ภาพ ก-15  แบบสถาปัตยกรรมวหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 

 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-16 วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 

ภาพ ก-17 บนัไดนาค วหิารลายคาํ  
วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 

ภาพ ก-18  ฐาน วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 

ภาพ ก-19  ผนงั และทางเขา้ดา้นขา้ง  
วหิารลายคาํวดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 

ภาพ ก-20  มุขโถง วหิารลายคาํ 

วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
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 ภาพ ก-22  ซุม้ประตทูางเขา้ วหิารลายคาํ 

วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
 

ภาพ ก-21  ภายในและโครงสร้าง วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
 

ภาพ ก-23  คนัทวย (นาคทนั) และส่วนตกแต่งผนงั 
วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
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ภาพ ก-24  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
 

ภาพ ก-25 วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา 

วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
 

ภาพ ก-26 ปราสาทดา้นหลงั วหิารลายคาํ 

วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร 
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3. วดัส าเภา 
ทีต่ั้ง   เลขท่ี 28 ถนนราชดาํเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
พืน้ทีโ่บราณสถาน - 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

รายละเอียดจากป้ายจารึกระบุวา่วดัสําเภาสร้างในสมยัราชวงศม์งัราย สร้างเม่ือ พ.ศ.2113 
คาํวา่สําเภา มาจาก สะเพา จากคาํบอกเล่าของเจา้บวันวล สิโรรส วา่มีพ่อคา้ชาวเมืองระแหง (ตาก) 
ข้ึนมาคา้ขายในเมืองเชียงใหม่มีศรัทธาสร้างสําเภาบรรจุไวใ้นเจดียจึ์งไดช่ื้อว่าวดัสําเภา พ.ศ.2366 
พญาธรรมลงักา เจา้หลวงเชียงใหม่องคท่ี์สองไดม้าทาํบุญฉลองถาวรวตัถุ ต่อมาเจา้สุริวงศ ์(คาํตัน๋ สิ
โรรส)ไดท้าํนุบาํรุงสืบมา 

วัดสํา เภาเป็นวัดท่ีอยู่ในตัวเมืองและเป็นวัดหลวง ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านาย 
รายละเอียดการสร้างและการตกแต่งจะเป็นแบบช่างหลวง ท่ีเน้นรายละเอียดของการตกแต่งมาก 
และมีความประณีตในทุกๆส่วน วิหารของวดัสําเภา เป็นวิหารอีกหลงัหน่ึงท่ีมีรูปแบบสืบเน่ืองมาก
จากรูปแบบของวิหารรุ่นเก่า คือลกัษณะของวิหารท่ีมีเจดียต่์อทา้ย เช่นเดียวกบัเจดียท่ี์วดัปราสาท 
และอาจเทียบได้กบัหลกัฐานของแผนผงัอาคารในเขตเวียงกุมกาม ซ่ึงเป็นยุคก่อนการสร้างเมือง
เชียงใหม่ แต่จะมีความแตกต่างกบัวดัปราสาทตรงท่ี ลกัษณะของเจดียท่ี์แยกออกมาเป็นอาคารเด่ียว 
ไม่ไดมี้ส่วนทา้ยเช่ือมต่อผนงัดา้นหลงัของวหิาร แต่อยา่งไรก็ตามก็ตั้งอยูบ่นฐานท่ีเช่ือมกนั  
 
ผงับริเวณ 

วดัสาํเภาตั้งอยูใ่นเขตกาํแพงเมืองชั้นใน ไม่ไดมี้การแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสออก
จากกนัอย่างชัดเจน วิหารและโบสถ์ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต ้หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก ในอดีต
ทางเขา้หลกัอยูท่างทิศตะวนัออก บริเวณถนนราชดาํเนินซอย 7 ปัจจุบนัทางเขา้หลกัอยูท่างดานทิศ
ใตแ้ละประตูท่ีสองอยูท่างดา้นทิศตะวนัตก เพื่อให้สัมพนัธ์กบัทางสัญจรในปัจจุบนั ทางดา้นเหนือ
ของวดัจะเป็นส่วนของสังฆาวาสประกอบดว้ย กุฏิใหญ่สองชั้นและกุฏิเจา้อาวาสสร้างขนานกบัแนว
กาํแพง 

 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั ถนนราชดาํเนิน 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนราชดาํเนินซอย 7 และบา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ถนนราชดาํเนินซอย 8 และอาคารพาณิชย ์
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ภาพ ก-27  ผงับริเวณวดัสาํเภา 

 
ผงัวหิาร 

วิหารของวดัสําเภามีขนาด 6 ห้อง มีผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีการย่อมุมอาคารทางดา้น
หนา้ 2 หอ้ง ดา้นหลงั 1 ห้อง มีบนัไดทางข้ึนดา้นทิศตะวนัออก ปลายสุดของราวบนัไดตั้งแท่นฐาน
สิงห์ประดบัอยู่ทั้งขา้ง 2 ขา้ง ส่วนทางเขา้ดา้นหน้าประตูหลกัมีระยะเท่ากบัความกวา้งของเสาคู่
กลางหน้า มีประตูเล็กบริเวณห้องสุดทา้ยดา้นทิศใตอี้ก  1 ประตูการกาํหนดพื้นท่ีใชส้อย ห้องท่ี 1 
เป็นส่วนของมุขโถง ภายในวิหารพื้นท่ีตอนในสุดติดผนังทางด้านหลังเป็นท่ีตั้ งของฐานชุกชี
ลกัษณะเป็นฐานปัทม์ย่อมุมและยกเก็จออกมาทางด้านหน้า ประดิษฐานพระประธานและพระ
บริวาร ฐานชุกชีประดบัด้วยปูนป้ันท่ีโดดเด่นคือ การประดบัรูปสัตวต่์างๆ เช่น มอม สิงห์ กิเลน 
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เป็นต้น ซ่ึงมีรูปแบบเดียวกบัการประดบัรูปสัตวบ์ริเวณหน้าบนั และยงัพบได้ท่ีหน้าบนัของวดั 
ปราสาทอีกดว้ย มีลกัษณะลวดลายท่ีละเอียด ผมืีอช่างท่ีประณีต งดงามมาก 
 
ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 

วหิารวดัสาํเภาตั้งอยูบ่นฐานสูง ผนงัของอาคารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูนห้องแรกเป็นมุขโถง
ทาํผนงัเต้ียถดัข้ึนไปเป็นแผงไมฉ้ลุลายทั้งดา้นหนา้และดา้นขา้ง ประตูทางเขา้อยูร่ะหวา่งเสากลางคู่
หน้าสุด ผนงัห้องท่ี 2-5 เป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูนมีหน้าต่างบานเปิดอยู่ตรงกลางทุกห้อง ยกเวน้ผนงั
หอ้งสุดทา้ยซ่ึงเป็นท่ีตั้งของฐานชุกชีและพระประธาน จะก่อผนงัทึบตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงใตท้่องข่ือ
หลวง 

รูปทรงหลงัคาเป็นหลงัคาจัว่ มีการซ้อนชั้นของหลงัคาดา้นหนา้ 3 ชั้น ดา้นหลงั 3 ชั้น ผืน
หลงัคามี  2 ตบั วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองเคลือบหางมน เคร่ืองประดบัหลงัคามีช่อฟ้า ป้ันลมเป็น
แบบรวย ประดบัดว้ยกระจกสี ส่วนแผงคอสองดา้นนอกเป็นไมตี้เป็นช่องตาราง ดา้นนอกประดบั
เป็นรูปปากแล ด้านขา้งมีหูช้างอยู่ทุกช่วงเสา เป็นรูปนาคและรูปโค้งกนกขนาดใหญ่ประกอบ
ลวดลายพนัธ์พฤกษาในรูปทรงสามเหล่ียม สลบักนัไปมาในแต่ละเสา 

 
โครงสร้างวหิาร 

โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเสาและคาน ส่วนฐานรากก่ออิฐฉาบปูน มีผนงัปิดลอ้ม
โดยรอบทางด้านหลงัจะเช่ือมกบัฐานของเจดียซ่ึ์งเป็นฐานเขียงขนาดใหญ่ในระดบัท่ีตํ่าจากพื้น
วหิารเล็กนอ้ย โครงสร้างส่วนบนใชร้ะบบเสาและคานโดยจะมีเสา ดา้นในสองแถวเป็นเสาไมก้ลม
ข้ึนไปรับโครงสร้างหลงัคาตบับนและเสาเหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาตบัล่าง ระหวา่งเสาดา้นขา้ง
ก่ออิฐฉาบปูนปิดลอ้มอาคารดา้นขา้งโครงสร้างหลงัคาเป็นโครงสร้างแบบมา้ต่างไหม 
 
การประดับตกแต่ง 

เสาภายในอาคารเป็นเสาไมก้ลมมีการประดบัตกแต่งท่ีต่างกนั โดยเสาคู่หนา้และเสาขา้ง
ดา้นนอกจะประดบัดว้ยปูนป้ันปิดทองล่องชาดเป็นลวดลายแบบจีนต่อเน่ืองกนัไป ซ่ึงจะกลมกลืน
กบัส่วนหนา้บนัซ่ึงใชเ้ทคนิคเดียวกนั ส่วนเสาภายในอาคารเป็นเสาไมก้ลม ประดบัดว้ยเทคนิคการ
ลุลาย ปิดทองล่องชาด ดา้นล่างของเสาก่อเป็นฐานซีเมนตรู์ปบวัคว ํ่า 

บริเวณหน้าบนัตกแต่งโดยการทาํฝาอดัเขา้ไปในช่องของโครงสร้างมา้ต่างไหม แต่อยูใ่น
ระดบัท่ีตํ่ากว่าเพื่อให้เกิดมิติ จึงยงัคงมองเห็นโครงสร้างไดอ้ยา่งชดัเจน การใชล้วดลายท่ีกลมกลืน
กนัทาํใหเ้กิดความกลมกลืนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั บริเวณท่ีเป็นข่ือหลวง ประดบัดว้ยลวดลายดอก
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พุดตานเวน้ระยะพอประมาณต่อเน่ืองกนัแลว้เช่ือมดว้ยลายเครือเถา ส่วนข่ือชั้นอ่ืนๆและบริเวณหวั
เสาจะเป็นลวดลายเรือเถาท่ีต่อเน่ืองกนัไป ส่วนเสาตุ๊กตาแต่ละตวัประดบัดว้ยรูปเทวดาเป็นรูปเทพ
นม กินนร กินรี ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัท่ีหนา้บนัของวหิารวดัปราสาท (อมัพร มาลยั, 2540)  

 
 การขึน้ทะเบียน 

อยูใ่นระหวา่งการบูรณะและข้ึนทะเบียนโดยกรมศิลปากร 
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ภาพ ก-28  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัสาํเภา 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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 ภาพ ก-32 ผนงัและช่องเปิด วหิารวดัสาํเภา ภาพ ก-33 หลงัคา วหิารวดัสําเภา 

ภาพ ก-30 บนัไดดา้นหนา้ วิหารวดัสาํเภา ภาพ ก-31  ฐาน วหิารวดัสาํเภา 

ภาพ ก-29 วหิารวดัสาํเภา 
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ภาพ ก-34 ภายในและโครงสร้างวหิารวดัสาํเภา 

ภาพ ก-35 ส่วนฐานและเจดียด์า้นหลงั  
วหิารวดัสาํเภา 

ภาพ ก-36 ภายใน และมุขโถง 

วหิารวดัสาํเภา 
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 ภาพ ก-38  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัสาํเภา 

ภาพ ก-37 ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัสาํเภา 
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4.  วดัพนัเตา 

ทีต่ั้ง  ถนนพระปกเกลา้ ตาํบลศรีภูมิ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 3 งาน 12 ตารางวา 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วดัพนัเตาสร้างข้ึนเม่ือในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 21 ตอนตน้ เม่ือประมาณ พ.ศ. 2040 
ในตาํนานประวติัดัง่เดิมของวดัจะมีอายุเก่าแก่ใกลเ้คียงร่วมสมยัเดียวกบัวดัเจดียห์ลวง ใน
สมยัโบราณเวลาคิดจะสร้างบา้นสร้างเมืองหรือวดัจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการหาสถานท่ีท่ีเป็น
มงคล วดัพนัเตาก็เป็นอีกสถานท่ีหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือขององคพ์ระ
ธาตุเจดียห์ลวง ใจกลางเมืองเชียงใหม่ซ่ึงมีวดัท่ีร่วมเป็นบริวารลอ้มรอบเขตพุทธาวาสมี 4 
วดัดว้ยกนั และเคยเป็นเขตสงัฆาวาสของวดัเจดียห์ลวง มีดงัน้ี 

 1. วดัสุขม้ิน ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนเมตตาศึกษาวดัเจดียห์ลวง 

 2. วดัสบฝาง (ป่าฝาง) ปัจจุบนัเป็นบ่อเปิง และรวมเป็นวดัเจดียห์ลวง 

 3. วดัหอธรรม ปัจจุบนัรวมเป็นวดัเจดียห์ลวง 

 4. วดัพนัเตา ข้ึนกบัคณะสงคเ์ชียงใหม่ มหานิกาย 
 

คาํว่า “พนัเตา” ในอดีตคนเมืองเชียงใหม่ไม่ไดเ้รียกช่ือกนัแบบน้ีแต่นิยมเรียกกนัวา่ “วดั
ปันเตา้” หรือ “วดัพนัเท่า” ซ่ึงหมายถึงปริมาณท่ีเพิ่มพนูข้ึนมากมายเป็นร้อยเท่า พนัเท่าเป็นการเขียน
ตามอกัษรลา้นนาแต่อ่านออกเสียงวา่ “ปันเตา้” แลว้จึงกลายมาเป็น “พนัเท่า” ในเวลาต่อมา  

วิหารวดัพนัเตาเดิมคือหอคาํของพระเจ้ามโหตรประเทศ (เจ้าครองนครเชียงใหม่องค ์
ท่ี 5)  ท่ีพระเจา้อินทวชิยานนท ์(เจา้ครองนครเชียงใหม่องคท่ี์ 7) อุทิศถวายวดัให้สร้างเป็นวิหารเม่ือ
ปีพ.ศ. 2419 หอคาํหลงัน้ี เป็นคุม้หรือทอ้งพระโรงหนา้ของพระเจา้เชียงใหม่เช่นเดียวกบัวงัหรือทอ้ง
พระโรงของเจา้นายทางภาคกลาง  ตรงประตูทางเขา้วหิาร ดา้นบนเม่ือมองข้ึนไปจะเห็นวา่หนา้บาน
ประตูประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปนกยงูซ่ึงเป็นสัตวส์ัญลกัษณ์ของ เจา้นายฝ่ายเหนือ ซ่ึงจะมีเป็น
บางวดัเท่านั้น การบูรณะวิหารทาํการบูรณะส่วนฐานและผนงัดา้นหลงั ซ่ึงถูกฝนทาํลายจนหลุดพงั
เสียหาย ประกอบกบัเกิดนํ้ าท่วม เน่ืองจากฝนตกหนกัทาํให้ส่วนของผนงัดา้นหลงัเสียหายมาก เศษ
ไมท่ี้หลุดหล่นลงมาจมนํ้ า บางส่วนก็ถูกนํ้ าพดัไปจึงไดมี้การซ่อมแซม โดยทาํผนงัก่ออิฐฉาบปูน 
ระหว่างช่วงเสา สําหรับฐานเดิมของวิหารท่ีเป็นเสาไมซ่ึ้งมีการผุกร่อนมาก่อน ทางวดัไดท้าํการ
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เสริมฐานเสาเดิมดว้ยคอนกรีตและทาํการก่ออิฐโบกปูนเสริมระหว่างเสาบริเวณร่องตีนช้าง (ซ่ึง
หายไป) ลงมาจนถึงพื้นและทาํพื้นซีเมนตป์ูกระเบ้ืองเคลือบ ประมาณก่อนปีพ.ศ.2518 ทาํการซ่อม
หลงัคาและเปล่ียนกระเบ้ืองมุงหลงัคา หอคาํหรือวิหารหลงัน้ีเป็นเรือนโบราณชั้นดีของภาคเหนือท่ี
ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ของภาคเหนือไวไ้ดม้ากท่ีสุดและค่อนขา้งสมบูรณ์ ถึงแมว้า่จะไดรั้บการบูรณะ
ซ่อมแซมคร้ังใหญ่ไปแลว้ แต่ก็มิไดเ้ป็นการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางสถาปัตยกรรมให้แตกต่างไป
จากการสร้างคร้ังแรก  
 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 

ผงับริเวณ 

ท่ีตั้งของวดัพนัเตาอยูใ่นเขตกาํแพงเมือง ใกลก้บัส่ีแยกกลางเวียง ผงับริเวณวดัอยูใ่นแนว
กาํแพงรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ไม่ไดก้าํหนดเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ออกจากกนัอยา่งชดัเจน มีประตู
ทางเขา้ 2 ประตู ประตูใหญ่อยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกเยื้องกบัวิหารไปทางทิศใต ้ส่วนประตูเล็กอยู่
ทางดา้นทิศเหนือ วหิารตั้งอยูใ่นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของผงัวดั หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ไม่
ปรากฏเจดียภ์ายในวดั ทางดา้นทิศใตเ้ป็นท่ีตั้งของศาลา และ กุฏิหลงัเล็ก ส่วนกุฏิหลงัใหญ่จะอยู่
ดา้นหลงัของวหิาร 

 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั อาคารพาณิชย ์
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั วดัเจดียห์ลวง 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนพระปกเกลา้ 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ท่ีดินเอกชน 
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ภาพ ก-39  ผงับริเวณวดัพนัเตา 
 
 

ผงัวหิาร 
วหิารวดัพนัเตาเป็นรูปแบบของหอคาํท่ีนาํมาสร้างเป็นวิหารรูปแบบของสถาปัตยกรรมจึง

แตกต่างออกไปจากวิหารโดยทั่วไป หอคาํหมายถึง คุ้ม หรือท้องพระโรงหน้าของเจ้าหลวง
เชียงใหม่ เช่นเดียวกบัวงัหรือทอ้งพระโรงของเจา้นายภาคกลา แต่เดิมเป็นอาคารยกพื้นสูง มีระเบียง
ทางดา้นขา้ง ตรงก่ึงกลางประตูดา้นหนา้มีเสามารับข่ือ รอด ทะลุผ่านข้ึนมาดา้นบนเพื่อใชผ้กูเชือก
ล่ามชา้งสําหรับการข้ึนลงชา้งของเจา้นาย แต่เดิมรูปทรงหลงัคาเป็นผืนเดียวยาวตลอด แต่เม่ือนาํมา
ถวายเป็นวิหาร จึงใส่ประตู ซุ้มหน้าต่างและเปล่ียนรูปแบบของหลงัคาให้มีการซ้อนชั้นมากข้ึน 
รวมถึงการแกะสลกัลวดลายประดบัหนา้บนั ใหมี้รูปแบบเหมือนกบัวหิาร (เสนอ นิลเดช, 2536) 

ผงัวหิารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ประกอบดว้ย 7 ห้อง มีประตูทางเขา้ดา้นหนา้ 1 ประตู ทาง
ดา้นขา้ง  2 ประตู ประตูทางเขา้ดา้นทิศเหนืออยู่บริเวณห้องท่ี 2 ส่วนดา้นทิศใตอ้ยู่ในห้องสุดทา้ย 
ประตูท่ีสําคญั คือประตูดา้นหนา้ซ่ึงประกอบดว้ยซุ้มประตูไมแ้กะสลกัประดบักระจกเป็นรูปสัตว์
ต่างๆ ไดแ้ก่ นกยงู นาค ลิง หงส์ ประกอบลวดลายท่ีกรอบประตูส่วนบนเป็นโก่งคิ้วไมแ้กะสลกัลาย
ดอกไมใ้บไม  ้บานประตูเป็นไมแ้ผ่นเรียบ พื้นท่ีภายในเป็นโถงขนาดใหญ่ มีเสากลางเป็นเสากลม
สองแถว พื้นท่ีของสองห้องกลางทางตอนทา้ยวิหารเป็นท่ีตั้งฐานชุกชีขนาดใหญ่ทางดา้นซ้ายเป็น
อาสนะ 
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วิหารวดัพนัเตาเป็นอาคารเคร่ืองไมข้นาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานเต้ีย ผนงัของวิหารเป็นฝาไม้

ผนืใหญ่ ซ่ึงทางลา้นนาเรียกวา่ ฝาตาผา้ คลา้ยกบัฝาปะกนทางภาคกลาง ตรงกลางของผนงัไมแ้ต่ละ
ห้องเป็นหน้าต่างสองชั้น หน้าต่างจะเป็นซุ้มไมแ้กะสลกัแบบทางเหนือท่ีหน้าบนัของซุ้มหน้าต่าง
แกะสลกัเป็นลวดลายใบไมด้อกไมอ้ยูร่ะหวา่งซุ้ม 2 ชั้นและภายในซุ้มชั้นในสลกัเป็นรูปสัตวค์ลา้ย
สุนขั เหมือนกบัตวัสัตวท่ี์อยูใ่ตน้กยงูในซุ้มประตูใหญ่ เขา้ใจวา่จะหมายถึงปีท่ีสร้างวิหารคือ ปีจอ 
(การสลกัรูปสัตวต์ามปีท่ีสร้างน้ีนิยมทาํกนัในภาคเหนือ) สําหรับหนา้ต่างดา้นอ่ืนๆ เป็นหนา้ต่าง 2 
ชั้น ชั้นนอกเป็นหน้าต่างลูกมะหวดชั้นในเป็นหน้าต่างไมแ้ผ่นเรียบมีอกเลาท่ีตกแต่งดว้ยลายสลกั 
ส่วนดา้นหลงัผนงัช่วงเสากลางดา้นล่างก่ออิฐฉาบปูนดา้นบนเป็นฝาไม ้

รูปทรงหลงัคาเป็นทรงจัว่สูงมีการซ้อนชั้นของหลงัคา 3 ชั้น ผืนหลงัคามี 2 ตบั เน่ืองจาก
วิหารวดัพนัเตามีขนาดใหญ่ ตวัวิหารแบ่งเป็น 7 ห้องแต่ผนงัยาวตลอดแนวเดียวกนั หลงัคาจึงไดมี้
การลดชั้นเพื่อแกปั้ญหาความรู้สึกท่ีกดทบั ซ่ึงจะเกิดข้ึนถา้ทาํหลงัคาตลอดเพียงชั้นเดียว  
 
โครงสร้างวหิาร 

วิหารวดัพนัเตาเป็นวิหารไม้ตั้ งอยู่บนฐานเต้ียซ่ึงเป็นฐานก่ออิฐฉาบปูนท่ีเสริมข้ึนมา
ภายหลงั ผนงัของวิหารใชไ้มเ้ป็นวสัดุหลกั ฝาผนงัไมมี้วิธีการสร้างพิเศษคลา้ยกบัฝาปะกนของฝา
ไมส้มยัอยุธยา แต่มีขนาดตวัไม่ท่ีแน่นหนามัน่คงกว่า คือเป็นกรอบไม่ยึดยนัรูปส่ีเหล่ียมอดัช่อง
ภายในดว้ยแผ่นไมลู้กฟักสัดส่วนใหญ่หนากว่าฝาปะกน การทาํฝาแบบทางเหนือน้ีใช้ตวัไมโ้ครง
เป็นช่องตารางยึดติดกบัช่วงโครงสร้างก่อนแลว้จึงบรรจุแผ่นลูกฟักภายในหลงัฝาแบบน้ีแข็งแรง
และมัน่คง เพราะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นตวัรับนํ้าหนกัของส่วนบนอาคารดว้ย การทาํฝาผนงัของวิหารวดั
พนัเตาก็เป็นลกัษณะน้ี โดยเฉพาะวิหารน้ีฝาผนงัดา้นขา้งจะยาวตลอดเป็นแนวเดียวกนัไม่มีการย่อ
มุมซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากทางภาคเหนือคือการยอ่มุมตรงมุขหนา้วิหารทั้งๆ ท่ีเป็นวิหารขนาดใหญ่มาก 
การสร้างวิหารน้ีช่างทางเหนือสามารถแกปั้ญหาท่ีความรู้สึกหนกัทึบของฝาผนงัดา้นขา้งท่ีมีขนาด
ใหญ่มากๆ น้ีได้โดยอาศัยการแบ่งพื้นท่ีของผนังด้วยกรอบไม้ยึดยนัรูปส่ีเหล่ียมดังท่ีกล่าว
มาแลว้ พร้อมกนันั้นก็ใชป้ระโยชน์จากฝาผนงัแบบน้ีให้เป็นตวัช่วยรับนํ้ าหนกัจากหลงัคาท่ีมีขนาด
ใหญ่ตามขนาดของวหิาร 

 โครงสร้างหลงัคาวหิาร มีข่ืออรองรับตุก๊ตาและข่ือลอยทาํแบบลุกฟักของจัว่ทางดา้นหนา้ 
เพียงแต่ไม่กรุไม้ลูกฟักเท่านั้ น  โครงหลังคาและกรุหน้าจั่ว เช่นน้ีถือว่าเป็นมงคลทางภาค
กลาง เรียกวา่ “แบบภควมั” โครงสร้างภายในของวหิารจะเห็นความประณีตบรรจงของการเขา้ไม้ มี
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การลดคิ้วเส้นบวัของลูกฟักและลดคิ้วของข่ือและเตา้อยา่งสวยงาม บางแห่งจะพบฝีมือการแกะสลกั
ไมง้ดงาม เช่น ข่ือ อกเลา หนา้ต่าง เป็นตน้ 
 

การประดับตกแต่ง 

วิหารวดัพนัเตาเป็นวิหารไมส้ักท่ีสร้างจากหอคาํหรือคุม้หลวงท่ีเหลืออยู่อย่างสมบูรณ์
เพียงหลงัเดียวในลา้นนา วิหารวดัพนัเตามีหนา้แหนบท่ีเป็นไมแ้กะสลกัท่ีสวยงามท่ีสุดในลา้นนา  
และมีลวดลายในโครงสามเหล่ียม ตรงกลางแกะสลกัรูปมอม (มอมคือ พาหนะของเทพปัชชุนนะ 
เทพผูบ้นัดาลให้เกิดฝน) กรอบของซุ้มวิหารมีรูปวานรแบกตวัลวง 2 ตวั ทั้งสองขา้ง ซ่ึงตวัลวงน้ีใช้
หางคํ้ารูปแบบจาํลองของประสาทส่วนฐานของรูปซุ้มเป็นท่อนไม ้8 เหล่ียมสลกัลวดลายประจาํ
ยาม ซ่ึงทาํปลายเสาทั้งสองขา้งเป็นรูปหัวเม็ด มีหงส์ยืนประกอบทั้งสองขา้ง ซ่ึงสมบูรณ์ด้วย
องคป์ระกอบทางช่างและภูมิปัญญา ทวยเป็นไมแ้กะสลกัลายกนก    3 ตวัแบบเชียงใหม่ พวกลาย
เมฆไหล แกะสลกัเป็นรูปตวัครุฑ 3 หวั เคร่ืองบน เคร่ืองประดบัหลงัคาคลา้ยกบัทัว่ไปคือ มีช่อฟ้า 
รวยระกา หางหงส์ ท่ีเป็นเคร่ืองไมแ้กะสลกัประดบักระจก ท่ีสันหลงัคาประดบัดว้ยหงส์โลหะสีเงิน 
 

การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 97 
ตอนท่ี 41 วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2523 
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ภาพ ก-40  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัพนัเตา 

 

แปลนพ้ืน 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-40  วหิารวดัพนัเตา 

ภาพ ก-41 ผนงัและหลงัคา วดัพนัเตา 

ภาพ ก-42  ผนงัไม ้วหิารวดัพนัเตา ภาพ ก-43 หนา้ต่าง วหิารวดัพนัเตา 
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ภาพ ก-45 โครงสร้างดา้นขา้ง วหิารวดัพนัเตา 

ภาพ ก-44   ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัพนัเตา 
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ภาพ ก-48  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัพนัเตา 

ภาพ ก-49  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัพนัเตา 
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5. วดับุพพาราม 
ทีต่ั้ง  เลขท่ี 143 ถ.ท่าแพ ต.ชา้งคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วดับุพพาราม หรือ วดัเม็ง (วดัอุปปาใน) เป็นวดัเก่าแก่ซ่ึงเป็นวดัพี่วดันอ้งกบัวดัชยัมงคล                
(วดัอุปานอก) สร้างเม่ือปีพ.ศ. 2040 ในสมยั พระเมืองแกว้ (ครองราชยร์ะหวา่งปี พ.ศ. 2013 – พ.ศ. 
2068) แห่งราชวงศ์มงัราย ในบริเวณพระราชอุทยานเก่าของพระเจา้ติโลกราช ภายหลงัไดรั้บการ
บูรณะในสมยั เจา้หลวงธรรมลงักา เม่ือปีพ.ศ.2362 โดยโปรดฯให้สร้างพระวิหาร (หลงัเล็ก) ท่ีเป็น
เคร่ืองไมศิ้ลปะลา้นนา อีกทั้งยงัเป็นวดัซ่ึงเคยเป็นท่ีประทบัของพระมหาสังฆราชปุสสเทวะอีกดว้ย 

ในตาํนานชินกาลมาลีปกรณ์ไดก้ล่าวถึงการสร้างบุพพารามวา่ พระเจา้ติลกปนดัดาธิราช 
(ราชนดัดาของพระเจา้ติโลกราช คือ พญาเมืองแกว้) หลงัจากท่ีไดร้าชาภิเษกแลว้ในปีท่ี 2 ทรงโปรด
ใหส้ร้างอารามข้ึนอารามหน่ึงในหมู่บา้นท่ีพระราชอยักา คร้ังเป็นยุพราชและพระบิดาของพระองค์
เคยประทบัมาก่อนเม่ือวนัองัคาร ข้ึน 7 คํ่า เดือน 5 ปีมะโรง จุลศกัราช 858 โดยพระองคต์ั้งช่ืออาราม
นั้นวา่ บุพพาราม แปลวา่อารามตะวนัออก ทั้งน้ีโดยถือเอานิมิตวา่ไดต้ั้งอยูท่างทิศบูรพาแห่งพีสีราช
ธานีซ่ึงเป็นตาํแหน่ง  “มูลเมือง” ตามคมัภีร์มหาทกัษา ต่อมาในปีท่ี 3 ของการครองราชย ์(ปีมะเมีย) 
พญาเมืองแกว้ทรงโปรดให้สร้างปราสาทข้ึนองค์หน่ึง ท่ามกลางมหาวิหารในอารามแห่งนั้น เพื่อ
เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเงิน    พอย่างเขา้ปีท่ี 4 แห่งการครองราชยพ์ญาเมืองแกว้ทรงฉลอง
พระไตรปิฎกฉบบัลงทองขมุศิลปะแบบลา้นนา พร้อมกบัหอมณเฑียรธรรมซ่ึงโปรดให้สร้างดว้ยไม้
สักทั้งหลงัและประดบัตกแต่งอยา่งประณีตสวยงามเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระไตรปิฎกนอกจากน้ี
ยงัมีการฉลองกุมารารามซ่ึงพระนางสิริยสวดีราชเทวีพระราชชนนีของพระองคไ์ดส้ร้างไวท่ี้พระ
ราชมณเฑียรอนัเป็นสถานท่ีประสูติของพญาเมืองแกว้ในคร้ัง เดียวกนันั้นเอง  

ในปีจุลศกัราช 866 (พ.ศ. 2074) ปีฉลู เดือน 8 วนัพฤหสับดี ข้ึน 11 คํ่า พญาเมืองแกว้ทรง
รับสั่งใหท้าํการหล่อมหาพุทธรูปไว ้ณ วดับุพพาราม 1 องค ์ต่อมาในปีขาลเดือน 5 วนัพฤหสับดี ข้ึน 
8 คํ่า มีการหล่อพระมหาพุทธรูปดว้ยทองแดงลว้นนํ้าหนกั 1 โกฏิซ่ึงมีสนธิ 8 แห่งหรือขอ้ต่อ 8 แห่ง
ใชเ้วลาสร้างทั้งส้ิน 5 ปี สําเร็จในปี จ.ศ. 871 เดือน 5 ข้ึน 5 คํ่า วนัพุธโดยมีการฉลองอยา่งใหญ่โต
และไดรั้บการประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ ปัจจุบนัน้ี คือ พระประธานในวหิารของวดับุพพาราม  

ความสําคัญของวดับุพพารามคือเคยเป็นท่ีสถิตของพระมหาสังฆราชปุสสเทวะและ
นอกจากน้ียงัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจา้อีกทั้งมี

http://www.comingthailand.com/chiangmai/wat-chaimongkon.html
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ประเพณีสรงนํ้ าพระบรมสารีริกธาตุในวนัเพ็ญเดือน 6 เหนือ (เดือน 4ภาคกลาง) ประมาณเดือน
กุมภาพนัธ์ประจาํทุกปี  

พระวิหารหลงัเล็กซ่ึงเป็นวิหารเคร่ืองไมศิ้ลปะแบบลา้นนา เจา้หลวงชา้งเผือกธรรมลงักา
โปรดให้สร้างเม่ือ พ.ศ. 2362 เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธไชยลาภประสิทธิโชค (พระประธาน) ซ่ึง
ก่อดว้ยอิฐถือปูน หนา้ตกักวา้ง 7 ศอก สูง 9 ศอก เดิมวิหารหลงัน้ีมีอยู ่ 3 มุขดว้ยกนั คือ มุขหนา้หนั
ไปทางทิศเหนือ มุขหลงัหันไปทางทิศใต้ และมุขขา้งหันไปทางทิศตะวนัออก สําหรับวิหารหลงั
ปัจจุบนั เป็นศิลปกรรมแบบลา้นนา ดา้นในประดิษฐานพระประธาน 2 องค ์ องคห์น่ึงหันหนา้ไป
ทางทิศเหนือ ก่อดว้ยอิฐและปูน หนา้ตกักวา้ง  7 ศอก สูง 9 ศอก ไดรั้บการประดิษฐาน ณ วิหารหลงั
น้ีมาโดยตลอดพระพุทธรูปอีกองคห์น่ึงเป็นพระพุทธรูปทองเหลืองหนัหน้าไปทางทิศใต ้(หนัหลงั
ให้กบัองค์แรก) ภายหลงัเม่ือวิหารหลงัเล็กไดรั้บการดดัแปลงแกไ้ขในสมยัครูบาหลานหรือครูบา
อินตะ๊ พระพุทธรูปองคน้ี์จึงไดรั้บการเคล่ือนยา้ยไปประดิษฐานบนวิหาร หลงัใหญ่ ต่อมาเจา้แม่ทิพ
ผสม ณ เชียงใหม่ ไดท้าํการบูรณะวิหารหลงัเล็ก เม่ือประมาณปี  พ.ศ. 2445 ปีขาล ปัจจุบนัวิหาร
หลงัเล็กน้ีกรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแลว้ ล่าสุดพระพุทธิญาณ เจา้อาวาสและเจา้
คณะจงัหวดัองค์ปัจจุบนัได้ทาํการบูรณะซ่อมแซมในรูปเดิมและเสริมในบางส่วน คือ ป้ันมอม 
(สัตวหิ์มพานต)์ 2 ตวั ไวท่ี้บนัได รวมทั้งบานประตูใหญ่ของวหิารซ่ึงป้ันปูนเป็นเทพพนม 
 
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดับุพพาราม เป็นวดัคู่เมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บนถนนท่าแพเยื้องกบัวดัแสนฝางอยู่ในย่าน
แหล่งท่องเท่ียวและขายสินคา้ เป็นวดัคู่เมืองเชียงใหม่ มีหอพระมณเฑียรธรรม ซ่ึงสร้างถวายเป็น
ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลมหาราช เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ 5 รอบ  วิหารและอาคารภายในวดับุพพาราม หันหน้าไปทางทิศเหนือซ่ึงผิดกบั
หลกัการสร้างวดัทางล้านนา อาจเน่ืองมาจากความตอ้งการให้วดัหันหน้าเขา้สู่ถนนท่าแพ ซ่ึงเป็น
ถนนหลักท่ีใช้ในการสัญจรในสมยัก่อน ภายในเขตกาํแพงวดัประกอบด้วยส่วนพุทธาวาสกับ
สังฆาวาส ท่ีไม่ไดมี้การแบ่งส่วนอย่างชดัเจน คือส่วนของ วิหาร เจดีย ์อุโบสถ และหอมณเฑียร
ธรรมอยูท่างดา้นทิศตะวนัตก วหิารมี 2 หลงั วหิารหลงัเล็กอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของวิหารหลวง 
วดัมีประตูทางเขา้หลกัอยู่ 2 ทาง ซ่ึงติดกบัถนนท่าแพ อุโบสถอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของวิหาร
หลวง ส่วนหอไตรและหอมณเฑียรธรรมอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของวิหารเล็ก สําหรับส่วนของ
สังฆาวาส ท่ีประกอบดว้ยกุฏิ ศาลาต่างๆ จะวางตวัอยูต่าแนวกาํแพงโดยรอบ 
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อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนท่าแพและอาคารพาณิชย ์
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ถนนท่าแพซอย3และบา้นพกัอาศยั 
 

 
ภาพ ก-50  ผงับริเวณวดับุพพาราม 

 

ผงัวหิาร 
วิหารเล็กวดับุพพารามเป็นวิหารขนาดเล็ก ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

ภายในแบ่งออกเป็น 4 ห้องมีการย่อมุมของอาคารด้านหน้า 1 ห้อง ห้องด้านหน้าสุดทา้ยเป็นมุข
ระเบียง มีประตูทางเขา้หลกัอยูร่ะหวา่งเสากลางคู่หนา้ โดยจะมีบนัไดประดบัดว้ยตวัมอมเช่ือมลงสู่
พื้นดิน เสาภายในเป็นเสากลม ส่วนเสาดา้นขา้งเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาตบัท่ีสอง 
หอ้งสุดทา้ย เป็นฐานชุกชี 

มอม เป็นสัตวใ์นตาํนานท่ีมีรูปร่างคลา้ยแมวผสมสิงโต มอมเป็นพาหนะของเทพปัชชุน
นะเทวบุตร (เทพเจา้แห่งฝนในคติลา้นนา) สามารถพบเห็นไดต้ามบนัไดวดัหรือศาสนสถานทาง
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แถบลา้นนา ลกัษณะ รูปร่างคล้ายแมวผสมสิงโต ช่างป้ันบางคร้ังก็ป้ันให้ดูคล้ายตุ๊กแกหรือค่าง
ลกัษณะของศิลปะนั้นไดรั้บอิทธิพลจากจีน 
 
ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 

วหิารเล็กวดับุพพาราม เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน อยูบ่นฐานเต้ีย ผนงัของวิหารเป็นผนงัก่อ
อิฐฉาบปูน ผนงัห้องแรกสุดทางดา้นหนา้ส่วนล่างก่ออิฐฉาบปูนแลว้ปิดทบัดว้ยราวกนัตกประดบั
ดว้ยลูกมะหวดห้องท่ีห้องท่ี 2-3 เป็นผนงัดา้นล่างก่ออิฐฉาบปูนดา้นบน มีช่องแสงประดบัดว้ยไม้
กลึงเป็นซ่ีประดบัดว้ยลูกมะหวด หอ้งท่ี 4 เป็นผนงัทึบไม่มีการตกแต่ง 

รูปทรงหลงัคาเป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา 2 
ชั้น วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินขอป้ันลมเป็นรูปนาคตรง 

 
โครงสร้างวหิาร 

โครงสร้างวิหารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนังปิดล้อมโดยรอบ ส่วนฐานรากก่ออิฐ
ฉาบปูน ผนงัปิดลอ้มโดยรอบเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างหลงัคา เป็นโครงสร้างไมแ้บบมา้
ต่างไหม เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หน้าและเสากลางเป็นเสาแปดเหล่ียม ทาํหน้าท่ีรับข่ือหลวง 
ส่วนโครงสร้างหลงัคาตบัท่ีสอง      ก็เช่นเดียวกบัโครงสร้างหลงัคาหลกั แต่จะเพิ่มเสาสะโก๋นแนบ
เสากลาง ตั้งข้ึนไปรับแปและแผงคอสองด้านบน แต่ละช่วงของการซ้อนชั้นจะมีการเสริมความ
แข็งแรงโดยทาํลกัษณะข่ือคู่เช่นเดียวกบัหลงัคาตบับน โดยมีเสารอบอาคารเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับ
โครงสร้างหลงัคาส่วนน้ี   

 
การประดับตกแต่ง 

วหิารหลงัเล็กเป็นวหิารเคร่ืองไมศิ้ลปะลา้นนา หนา้บนัเป็นปูนป้ันประดบักระจกแกะลาย
สลกัไมง้ดงาม ปานลมเป็นรูปนาคประดบัดว้ยกระจกสี น่าจะเป็นงานท่ีสร้างข้ึนใหม่ตอนปรับปรุง
โครงสร้างหลงัคา 

 
การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 96 
ตอนท่ี 145 วนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2953 
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ภาพ ก-51  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดับุพพาราม 

 
 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-52 วหิารเล็กวดับุพพาราม 

ภาพ ก-53 บนัไดตวัมอม วหิารเล็ก 
วดับุพพาราม 

ภาพ ก-54  ฐาน บนัไดดา้นหนา้  วหิารเล็ก 

วดับุพพาราม 

ภาพ ก-55 ผนงัและช่องแสง วหิารเล็กวดับุพพาราม ภาพ ก-56 หลงัคา วหิารเล็กวดับุพพาราม 
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 ภาพ ก-58 คนัทวย (นาคทนั) และส่วนตกแต่ง

ผนงัวหิารเล็กวดับุพพาราม 

ภาพ ก-57  ภายในและโครงสร้าง วหิารเล็กวดับุพพาราม 

ภาพท่ี ก-59  มุขโถงดา้นหนา้  
วหิารเล็กวดับุพพาราม 
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ภาพ ก-60  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารเล็กวดับุพพาราม 

ภาพ ก-61  ดา้นหลงัแสดงวสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วิหารเล็กวดับุพพาราม 
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6.  วดัเกตุการาม 
ทีต่ั้ง  เลขท่ี 96 บา้นวดัเกตุ ถ.เจริญราษฎร์ ต.วดัเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน   ประมาณ 1 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา  

ประวตัิการก่อสร้าง 
วดัเกตุการาม สร้างเม่ือ พ.ศ.1971 ชาวบา้นเรียกวา่ วดัเกตุ เดิมช่ือ วดัสระเกษ สร้างข้ึนโดย

พระเจา้สามฝ่ังแกน พระราชบิดาของพระเจา้ติโลกราช ผูจ้ดัการก่อสร้างวดัเกตุการาม คือ พระยา
เมืองพระยาคาํและพระยาลือ มีบริวารทั้งหมด 2,000 คน ในการก่อสร้างวดัเกตุการาม (ศิลาจารึก
ประวติัวดัเกตุการาม อยูด่า้นทิศใของวหิาร) ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมา เม่ือ พ.ศ.1981 (ประวติั
วดัทัว่ราชอาณาจกัร เล่ม 9, 2533) 

ไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแสดงถึงระยะเวลาในการสร้างวิหาร หลกัฐานท่ีระบุถึงเก่าท่ีสุดเป็น
การพงัทลายของเจดียใ์นปี พ.ศ.2121 และเจา้ฟ้าสุทโธ เจา้เมืองเชียงใหม่ขณะนั้นไดโ้ปรดให้สร้าง
ข้ึนใหม่แลว้เสร็จในปี พ.ศ.2124  และเน่ืองจากเป็นวดัท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังนํ้ าปิง จึงถูกกล่าวถึงในเอกสาร
ระยะหลงัหลายคร้ังวา่เป็นท่าเรือในการคมนาคมดว้ย 

วหิาร สร้างข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้แผนผงัมีมุขยื่นออกดา้นขา้งซ่ึงเป็นแบบแผน
ของวหิารรุ่นเก่า แต่ลายประดบันั้นคงมีการบูรณะใหม่ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 25  

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดัเกตุการามตั้งอยูใ่นบริเวณบา้นพกัอาศยัท่ีค่อนขา้งหนาแน่นทางเขา้หลกัอยูท่างดา้นทิศ
ตะวนัออกติดกบัถนน ทิศตะวนัตกติดกบัถนนเจริญราษฎร์ซ่ึงเป็นยา่นการคา้ขาย ภายในกาํแพงไม่มี
การกําหนดเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสไวอ้ย่างชัดเจน วิหาร หอไตร และกุฏิ ซ่ึงเป็นอาคาร
โบราณสถานและอาคารสําคญัตั้งอยูบ่ริเวณกลางพื้นท่ี บริเวณชิดกาํแพงดา้นทิศเหนือของพื้นท่ีวดั
รอบๆ วิหารเป็นลานดินโล่ง อุโบสถและเจดียต์ั้งอยูบ่ริเวณทิศใตข้องวิหารถดัลานโล่งออกไปดา้น
ทิศตะวนัออกเป็นโรงเรียน ดา้นอ่ืนมีอาคารชิดแนวกาํแพงวดั 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนหนา้วดัเกตุและบา้นพกัอาศยั 
  ทิศตะวนัตก มีพื้น ท่ี ติดกับถนนเจริญราษฎร์และอาคาร

พาณิชย ์
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ภาพ ก-62  ผงับริเวณวดัเกตุการาม 
 
ผงัวหิาร 

วหิารวดัเกตุการามเป็นวหิารขนาดใหญ่ ผงัพื้นวิหารอยูใ่นผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายใน
แบ่งออกเป็น 7 ห้อง และมีมุขคลุมบนัไดทางข้ึนอีก 1 ช่วงเสา ห้องมีการยอ่มุมของอาคารดา้นหนา้ 
2 หอ้ง ดา้น หลงั 2 สองหอ้ง มีมุขบนัไดดา้นขา้งเสริมข้ึนมาภายหลงับริเวณผนงัของห้องท่ี4ทางดา้น
ทิศเหนือและทิศใต ้ประตูทางเขา้หลกัอยู่ระหว่างเสากลางคู่หน้าสุด โดยจะมีบนัไดนาคเช่ือมลงสู่
พื้นดิน ฐานชุกชีและพระประธานประดิษฐานอยูใ่นห้องท่ี 7 พื้นท่ีภายในวิหารเป็นโถงกวา้ง มีเสา
กลางสองแถว  
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
เป็นวหิารขนาดใหญ่ เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน เสาของมุขบนัไดและเสาภายในเป็นเสาไม้

กลม ส่วนเสาดา้นขา้งและดา้นหลงัเป็นเสาไมเ้หล่ียมเพื่อรับหลงัคาตบัท่ีสอง ผนงัของวิหารเป็นผนงั
ก่ออิฐฉาบปูน มีหน้าต่างอยู่ตรงกลาง ความสูงของผนังแต่ละช่วงจะแตกต่างกันออกไป โดยมี
สัดส่วนและจงัหวะสัมพนัธ์กบัการซ้อนชั้นของหลงัคา ส่วนผนงัห้องท่ี 7  เป็นท่ีตั้งของฐานชุกชี
และพระประธาน จะก่อผนงัทึบตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงใตท้อ้งข่ือหลวง ผนงัดา้นสกดัจะก่ออิฐฉาบปูน
จนถึงใตท้อ้งข่ือ 

รูปทรงหลงัคา เป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา
ดา้นหน้า  4 ชั้น ดา้นหลงั 3 ชั้น เคร่ืองประกอบหลงัคา มีช่อฟ้า ป้ันลมเป็นรวยละกาตามแบบภาค
กลาง ปิดทองประดบักระจกสี   

 
โครงสร้างวหิาร 

โครงสร้างวิหารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนังปิดล้อมโดยรอบ ส่วนฐานรากก่ออิฐ
ฉาบปูน เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หน้าเป็นเสาแปดเหล่ียม ภายในวิหารมีเสากลางตั้งข้ึนไปรับ
โครงสร้างมา้ต่างไหมของหลงัคาดา้นบนและเสารอบอาคารเป็นเสาส่ีเหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคา
ตบัล่าง  

 
การประดับตกแต่ง 

ไดรั้บการบูรณะในปีพ.ศ.2554 โดยกรมศิลปากรมีการเปล่ียนหลงัคาและซ่อมแซมส่วน
ประดบัหลงัคา ช่อฟ้าเป็นแบบปากนกปิดทอง หางหงส์เป็นรูปหัวนาคมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก 
หน้าบนัท่ีมุขหลงัคาคลุมบนัไดและด้านหลงัเป็นหน้าบนัแบบกรอบจัว่ เป็นไมแ้กะสลกัปิดทอง
ประดบักระจกสีลวดลายพนัธ์พฤกษา 
 
การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 98 
ตอนท่ี 177 วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2524  
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ภาพ ก-63   แบบสถาปัตยกรรมวหิารเกตุการาม 
 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-64  วหิารวดัเกตุการาม 

ภาพ ก-65  บนัไดนาค วิหารวดัเกตุการาม ภาพ ก-66  ฐาน วหิารวดัเกตุการาม 

ภาพ ก-67  หลงัคา วหิารวดัเกตุการาม 
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 ภาพ ก-69  คนัทวย (นาคทนั) และส่วน

ตกแต่งผนงัวหิารวดัเกตุการาม 

ภาพ ก-68  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัเกตุการาม 

ภาพ ก-70  ผนงัและหนา้ต่าง วหิาร 

วดัเกตุการาม 
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ภาพ ก-71  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนัและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัเกตุการาม 

ภาพ ก-72  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัเกตุการาม 
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7.  วดัเสาหิน 
ทีต่ั้ง   เลขท่ี 98 บา้นเสาหิน ถนนออ้มเมือง ตาํบลหนองหอย อาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน   - 

ประวตัิการก่อสร้าง 
ในอดีตวดัน้ีช่ือว่า วดัพนัเลาเสาหิน มีท่านเหม่ียวยะเป็นผูส้ร้าง สร้างในสมยัเวียงกุมกาม 

อาจเป็นวดัเสาหลกัเมืองของเวยีงกุมกาม เพราะอยูใ่นตาํแหน่งท่ีไม่ไกลจาก วดักู่คาํ (วดัเจดียเ์หล่ียม) 
และวดัช้างคํ้ามากนกั (วดัสําคญัของนครเชียงใหม่เล่ม 2, 2535) พระวิหารหลงัน้ีเป็นวิหารขนาด
กลางไม่ปรากฏหลกัฐานผูส้ร้าง สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างร่วมสมยักบัเวียงกุมกาม ระหว่างปี พ.ศ.
1827-พ.ศ.2101 ตามความเช่ือของคณะศรัทธาและตามคาํบอกเล่าของคนโบราณท่ีเล่าสืบกนัมาวา่มี
เสาหินอยู่ใตฐ้านชุกชีน้ี เสาหินน้ีความคติความเช่ือเดียวกบัเสาอินทขิล เป็นเสาหินท่ีพระอินทร์
ประธานลงมาเพื่อให้เกิดความสุขสงบใน และผนงัยงัเขียนภาพจิตรกรรมเร่ืองพระเวสสันดรชาดก 
13 กณัฑ์ลกัษณะช่างฝีมือทางภาคกลาง ประมาณรัชกาลท่ี 3-4 ดูไดจ้ากรูปปราสาทราชวงั ประตู
และกาํแพง และการแต่งกายภายในราชสํานกั มีภาพชาวต่างชาติเป็นทหาร หรือขุนนาง คนนุ่งโจง
กระเบนและสอดแทรกภาพผูห้ญิง คนพื้นบา้นนุ่งผา้ถุงไม่สวมเส้ือคลอ้งผา้ปิดส่วนสงวน ถือไมค้าน 
หาบเป๊ียด (กระบุง) รูปกระท่อม การท่ีมีการวาดภาพจิตรกรรมท่ีผาผนงัน้ีแสดงถึงความสําคญัของ
วหิารในอดีตท่ีเจา้ศรัทธา หรือเจา้อาวาสท่ีมีทุนทรัพยส์ร้างจา้งช่างจากกรุงเทพ หรือช่างในเขตภาพ
กลางมาทาํงานไดใ้นคร้ังนั้น วิหารหลงัน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า
วลยัภรณ์วลยัลกัษณ์ ไดเ้สด็จมาทอดพระเนตรภาพจิตรกรรมน้ีและไดท้รงอนุรักษภ์าพน้ีไวเ้พื่อเป็น
แหล่งขอ้มูลของผูส้นใจไดศึ้กษาต่อไป 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดัเสาหินตั้งอยู่ในบริเวณพื้นท่ีเวียงกุมกาม วิหารหลวงหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก
แนวแกนเดียวกบัทางเขา้หลกัซ่ึงติดกบัถนน ทางด้านทิศเหนือติดกบัพื้นท่ีของโรงเรียนส่วนดา้น
อ่ืนๆ ติดกับบ้านพกัอาศยั ไม่มีการกาํหนดเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ไวอ้ย่างชัดเจน อาคาร
ภายในพื้นท่ีประกอบดว้ย วหิาร เจดียป์ระธาน พระอุโบสถ กาํแพง พระวิหารหลงัใหม่ อาคารศาลา
การเปรียญ กุฏิสงฆ ์และวหิารเสาหินจาํลอง ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง  
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อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั โรงเรียนวดัเสาหิน 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 

 

 
ภาพ ก-73  ผงับริเวณวดัเสาหิน 

 
ผงัวหิาร 

วิหารวดัเสาหินเป็นวิหารขนาดกลาง ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายใน
แบ่งออกเป็น 7 หอ้งมีการยอ่มุมของอาคารดา้นหนา้ 2 หอ้ง ดา้นหลงั 2 สองห้อง โดยจะมีบนัไดเป็น
รูปนกหสัดีลิงคมี์หงอนคลา้ยนาค เช่ือมลงสู่พื้นดิน มีประตูทางเขา้ดา้นขา้ง 2 ประตู ซ่ึงเป็นช่องวา่ง
ท่ีเกิดจากการยอ่มุมของอาคารในห้องท่ี 6 โดยมีบนัไดขนาดเล็กทอดลงสู่พื้นดิน ฐานชุกชีและพระ
ประธานประดิษฐานอยูใ่นหอ้งท่ี 7 พื้นท่ีภายในวหิารเป็นโถงกวา้ง มีเสากลางสองแถว  
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วิหารหลงัน้ีเป็นอาคารขนาดกลางยกพื้นส่วนฐานสูงมากเป็นการป้องกนันํ้ าท่วมถึง ตวั

บนัไดเป็นรูปนกหสัดีลิงคมี์หงอนคลา้ยนาค ซ่ึงเป็นสัตวใ์นนิยายหรือชาดกในพระพุทธศาสนาท่ีใช้
เป็นพาหนะข้ึนสู่สรวงสวรรคห์รือแดนพุทธภูมิตามความเช่ือ บนัไดแบบน้ีก็ไม่นิยมนาํมาก่อสร้าง
เป็นบันไดในอาคารทางพระพุทธศาสนาซ่ึงมีข้อสั งเกตว่าช่วงนั้ นมีความอิสระทางความคิด
ออกแบบ อนัมีแนวทางท่ีแตกต่างออกไปจากกระแสหลกัทัว่ไป ท่ีนิยมทาํเป็นรูปนาคและตวัหางวนั
เป็นส่วนใหญ่ 

เสาภายในเป็นเสาไมก้ลม ส่วนเสาดา้นขา้งและดา้นหลงัเป็นเสาไมเ้หล่ียมเพื่อรับหลงัคา
ตบัท่ีสอง ผนงัของวิหารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน ผนงัห้อง แรกสุดทางดา้นหนา้ส่วนล่างก่ออิฐฉาบ
ปูน ดา้นบนเป็นช่องแสง ดา้นขา้งของห้องท่ี 1-6 มีลกัษณะเช่นเดียวกบัดา้นหนา้แต่มีหนา้ต่างขนาด
เล็กอยูต่รงกลาง ส่วนผนงัหอ้งท่ี 7 เป็นท่ีตั้งของฐานชุกชีและพระประธาน จะก่อผนงัทึบตั้งแต่ส่วน
ฐานจนถึงใตท้อ้งข่ือหลวง ผนงัดา้นสกดัจะก่ออิฐฉาบปูนจนถึงใตท้อ้งข่ือ 

รูปทรงหลงัคาเป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา
ดา้นหน้า 3 ชั้นด้านหลงั 3 ชั้น เคร่ืองประกอบหลงัคา มีช่อฟ้า ป้ันลมเป็นรวยละกาตามแบบภาค
กลาง ปิดทองประดบักระจกสี  
 

โครงสร้างวหิาร 
โครงสร้างวหิารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนงัปิดลอ้มโดยรอบ ส่วนฐานรากก่ออิฐฉาบ

ปูน  ผนงัก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างหลงัคา เป็นโครงสร้างไมแ้บบมา้ต่างไหม เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้
เสาคู่หนา้เป็นเสาแปดเหล่ียม เสากลางเป็นเสาไมก้ลมจะทาํหนา้ท่ีรับข่ือหลวง เป็นลกัษณะข่ือคู่ โดย
ข่ือตวัล่างใชส้ําหรับการตกแต่งและช่วยรับนํ้ าหนกั  ข่ือตวับนจะตั้งเสาตุ๊กตาข้ึนไปรับข่ือชั้นท่ีสอง 
และลักษณะเดียวกันในชั้ นมาสามตามลําดับ ส่วนโครงสร้างหลังคาตับท่ีสอง ก็เช่นเดียวกับ
โครงสร้างหลงัคาหลกั แต่จะเพิ่มเสาสะโก๋นแนบเสากลาง ตั้งข้ึนไปรับแปและแผงคอสองดา้นบน 
แต่ละช่วงของการซอ้นชั้นจะมีการเสริมความแขง็แรงโดยทาํลกัษณะข่ือคู่เช่นเดียวกบัหลงัคาตบับน 
โดยมีเสารอบอาคารเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินขอ 
 

การประดับตกแต่ง 
ป้านลมทาํดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปพญานาคติดกระจกสี ช่อฟ้าไมติ้ดกระจก (ของเดิมยงั

เก็บรักษาไวภ้ายในวดั) โครงสร้างหนา้แหนบหรือหนา้จัว่แบบมา้ตัง่ไหม 
 

การขึน้ทะเบียน 
อยูใ่นระหวา่งการบูรณะและข้ึนทะเบียนโดยกรมศิลปากร 
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ภาพ ก-74  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัเสาหิน 
 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-75  วหิารวดัเสาหิน 

ภาพ ก-76  บนัไดนกหสัดีลิงค ์วหิารวดัเสาหิน ภาพ ก-77   ฐาน วหิารวดัเสาหิน 

ภาพ ก-78  ผนงัและหนา้ต่าง วหิารวดัเสาหิน ภาพ ก-79  หลงัคา วหิารวดัเสาหิน 
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ภาพ ก-82  คนัทวย (นาคทนั) และบนัได

ดา้นขา้งวหิารวดัเสาหิน 

ภาพ ก-80  ภายในและโครงสร้างหลงัคา วหิารวดัเสาหิน 

ภาพ ก-83  ผนงัและส่วนตกแต่งดา้นหลงั 
วหิารวดัเสาหิน 
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 ภาพ ก-84  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัเสาหิน 

ภาพ ก-85  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัเสาหิน 
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8.  วดับวกครกหลวง 
ทีต่ั้ง  24 บา้นบวกครกหลวง หมู่ท่ี 1 ตาํบลท่าศาลา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 1ไร่ 60 ตารางวา 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วดับวกครกหลวง เดิมช่ือวดัม่วงคาํ ไม่ปรากฏหลกัฐานในการสร้างจึงไม่สามารถท่ีจะระบุ
ไดว้่าสร้างข้ึนเม่ือใด แต่ในวดับวกครกหลวงมีโบราณสถานท่ีสําคญัและสถิตคู่วดับวกครกหลวง
แห่งน้ีมานานหลายชัว่อายุคน นัน่ก็คือ วิหารหลวงตามรูปแบบวิหารพื้นเมืองลา้นนา ประมาณอายุ
ของการสร้างวิหารหลงัน้ี สร้างข้ึนเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 24 ลงมา คาํวา่บวกครกหลวง เป็น
ภาษาพื้นเมือง บวก แปลว่าหลุม ครก แปลว่าภาชนะตาํขา้ว คาํว่าหลวงแปลว่า ใหญ่ แปลรวม
หมายถึง ภาชนะตาํขา้วขนาดใหญ่ ซ่ึงมีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาว่าในหมู่บา้นน้ีมีหลุมสําหรับตาํขา้ว
ขนาดใหญ่ใช้ตาํขา้วเล้ียงคนจาํนวนมากในหมู่บา้น บา้งก็บอกว่าลาํเหมืองในหมู่บา้น คร้ังหน่ึงมี
นํ้านองและกดัเซาะบริเวณลาํเหมืองหนา้วดัเป็นหลุมขนาดใหญ่คลา้ยครก ชาวบา้นเรียกวา่ บวกครก
หลวง เม่ือประมาณ 200 ปีท่ีผ่านมา ช่ือวดับวกครกหลวงปรากฏในพระคมัภีร์ใบลานของตาํนาน
ลา้นนาหลายแห่ง แต่เป็นนามวา่บวกครกเท่านั้น คาํวา่หลวงท่ีไดรั้บขนานนามต่อทา้ยช่ือเดิมอาจจะ
มาจากสองนยัดว้ยกนั โดยนยัแรกตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ส่วนนยัท่ีสองนั้นอาจเป็นเพราะยุคสมยั
การเปล่ียนแปลง มีการสร้างถนนสายเชียงใหม่สันกาํแพงผา่นพื้นท่ีทาํให้ประชากรของหมู่บา้นไม่
สะดวกต่อการมาทาํบุญต่อผูท่ี้อยู่อีกฟากของถนนจึงมีการสร้างอารามแห่งใหม่ข้ึนมา ช่ือวดับวก
ครกนอ้ย และเพิ่มคาํวา่หลวงใหก้บัวดับวกครก 

สันนิษฐานวา่วิหารหลวงและพระอุโบสถไดถู้กสร้างข้ึนมาก่อนและหลงัจากนั้นไดมี้การ
บูรณปฏิสังขรณ์เร่ือยมา จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตนตน้และในสมยัรัชการท่ี 7 วดับวกครกหลวงได้
มีการบูรณปฏิสังขรณ์หลายคร้ังดว้ยกนั การบูรณะคร้ังใหญ่เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2469 เจา้นายฝ่ายเหนือ
โดยการนําของเจา้ ภาคินัย บิดาแม่เจา้จามเทวี ชายาในเจ้าแก้วนวรัฐ ผูค้รองนครเชียงใหม่องค์
สุดทา้ยไดมี้การซ่อมเสาวหิารซ่ึงเป็นเสาไมส้ักขนาดคนโอบไม่รอบซ่ึงผมีุปลวกมากดักินทาํรังจึงได้
ตดัเสาท่ีติดกบัพื้นซีเมนตแ์ละเทปูนทบัเป็นรูปทรงระฆงัคว ํ่าและไดเ้จาะผนงัเพื่อทาํเป็นช่องลมและ
หน้าต่างทาํให้ภาพจิตกรรมฝาผนงัแต่ละภาพขาดหายไปบางส่วน พร้อมกบัไดส้ร้างมุขหน้าวิหาร
ใหม่ โดยไดเ้สามาจากวดัสวนดอก (หลกัศิลาจารึกวดับวกครก, 2540) 
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ผงับริเวณ 
วดับวกครกหลวงไม่มีการแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสท่ีแน่นอน วิหารตั้งอยูก่ึ่งกลาง

ค่อนไปทางทิศใต ้เป็นประธานของผงัวดั หันหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ตั้งอยูต่รงกบัประตูทางเขา้
หลกัหนา้วดั และมีประตูทางเขา้จากทุกดา้น เจดียส์ร้างข้ึนมาใหม่อยูด่า้นหลงัของวิหาร ดา้นหนา้มี
ลานขนาดใหญ่  ดา้นหนา้ของวิหารมีศาลาบาตรชิดกาํแพงทางดา้นหน้าและดา้นทิศใต ้วิหารหลงั
ใหม่อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ส่วนกุฏิอยูท่างดานตะวนัตกเฉียงเหนือ 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั โรงเรียนวดับวกครก 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ท่ีดินเอกชน 
 

 

ภาพ ก-86  ผงับริเวณวดับวกครกหลวง 
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ผงัวหิาร 
วิหารวดับวกครกหลวงเป็นวิหารขนาดใหญ่ ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

ภายในแบ่งออกเป็น 7 และมีมุขคลุมบนัไดทางข้ึนอีก 1 ช่วงเสา มีการย่อมุมของอาคารดา้นหน้า 2 
หอ้ง ดา้นหลงั 2 สองห้อง มีมุขบนัไดดา้นขา้งเสริมข้ึนมาภายหลงับริเวณผนงัของห้องท่ี 4 ทางดา้น
ทิศเหนือ ประตูทางเข้าหลกัอยู่ระหว่างเสากลางคู่หน้าสุด โดยจะมีบนัไดนาคเช่ือมลงสู่พื้นดิน 
บนัไดนาคของวดับวกครกหลวงเป็นประติมากรรมรูปมกรคายนาค ท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์เป็นนาคมี
หงอนและมีเข้ียว รูปแบบปากท่ีมีลักษณะเป็นปากแลหรือปากนกแก้วนาค ฐานชุกชีและพระ
ประธานประดิษฐานอยูใ่นหอ้งท่ี 7 พื้นท่ีภายในวหิารเป็นโถงกวา้ง มีเสากลางสองแถว  
 
ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 

เป็นวหิารขนาดใหญ่ เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน เสาของมุขบนัไดและเสาภายในเป็นเสาไม้
กลม ดา้นล่างของเสาหล่อปูนครอบเสาเอาไว ้น่าจะเป็นการทาํข้ึนมาภายหลงัเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
คงทน ส่วนเสาดา้นขา้งและดา้นหลงัเป็นเสาไมเ้หล่ียมเพื่อรับหลงัคาตบัท่ีสอง ผนงัของวิหารเป็น
ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ผนงัหอ้ง แรกสุดทางดา้นหนา้ส่วนล่างก่ออิฐฉาบปูน ดา้นบนเป็นช่องแสงกรอบ
ลูกฟักภายในประกอบด้วยไม้กลึงเป็นซ่ีลูกกรง ด้านข้างของห้องท่ี 1-6 มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ดา้นหนา้แต่มีหนา้ต่างขนาดเล็กอยูต่รงกลาง ความสูงของผนงัแต่ละช่วงจะแตกต่างกนัออกไป โดย
มีสัดส่วนและจงัหวะสัมพนัธ์กบัการซ้อนชั้นของหลงัคา ส่วนผนงัห้องท่ี 7 เป็นท่ีตั้งของฐานชุกชี
และพระประธาน จะก่อผนงัทึบตั้งแต่ส่วนฐานจนถึงใตท้อ้งข่ือหลวง ผนงัดา้นหลงัจะก่ออิฐฉาบปูน
จนถึงใตท้อ้งข่ือ 

ผนงัดา้นในมีการเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังทุกห้อง ตั้งแต่พื้นจนถึงส่วนบนสุดของผนัง 
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวประวติัของเจา้ชายสิทธตัถะและทศชาติชาดก สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของ
ช่างไทยใหญ่อาจจะเขียนข้ึนมาพร้อมกบัการสร้างวหิารหรือในระยะเวลาห่างกนัประมาณ 50 ปี 

รูปทรงหลงัคาเป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา
ดา้นหน้า 4 ชั้น ดา้นหลงั 3 ชั้น เคร่ืองประกอบหลงัคา มีช่อฟ้า ป้ันลมเป็นรวยละกาตามแบบภาค
กลาง ปิดทองประดบักระจกสี  

 
โครงสร้างวหิาร 

โครงสร้างวิหารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนังปิดล้อมโดยรอบ ส่วนฐานรากก่ออิฐ
ฉาบปูน  เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หน้าเป็นเสาแปดเหล่ียม ภายในวิหารมีเสากลางตั้งข้ึนไปรับ
โครงสร้างมา้ต่างไหมของหลงัคาดา้นบนและเสารอบอาคารเป็นเสาส่ีเหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคา
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ตบัล่าง เสาภายในเพิ่มความแข็งแรงโดยการโบกปูนรอบฐานเสาเป็นรูปบวัคว ํ่า การเพิ่มมุขหลงัคา
ดา้นหน้านั้นเป็นการเสริมข้ึนมาภายหลงัเพื่อคลุมบนัไดนาคเน่ืองจากโครงสร้างของมุขดา้นหน้า
ไม่ได้เช่ือมต่อกับโครงสร้างของวิหารเดิม การเพิ่มมุขหลังคาด้านหน้าทําข้ึนโดยการเสริม
โครงสร้างส่วนท่ีเป็นเสามุข 4 ตน้เพื่อรับนํ้ าหนกัส่วนโครงสร้างหลงัคา นอกจากน้ียงัเห็นไดจ้าก
ร่องรอยของหนา้บนัแต่เดิมท่ีเป็นแบบมา้ต่างไหมและมีการประดบัเตม็พื้นท่ีซ่ึงรวมถึงหนา้จัว่บนจึง
ทาํใหเ้กิดการทบัซอ้นของหลงัคามุขและลวดลายของหนา้บนั 

 
การประดับตกแต่ง 

ส่วนหนา้บนัดา้นในยงัคงเห็นชดัเจนบริเวณโก่งคิ้วของหลงัคาปีกนกซ่ึงเป็นลายเมฆไหล 
ส่วนหูช้างบริเวณมุขโถงทางด้านหน้าท่ีสร้างทีหลงัจะเป็นลายเมฆไหลหรือลายลวงเล่นฝ้าการ
ประดบัภายในนอกจากภาพจิตรกรรมแลว้บริเวณท่ีเป็นห้องเสาท่ีประดิษฐ์ฐานพระประธานจะมี
การประดับตกแต่งมาก เช่นดาวเพดาน ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างและเสากลางใช้เทคนิคลายลุ 
ปิดทองล่องชาด ส่วนบริเวณทอ้งข่ือมีการแกะสลกัไมต้กแต่งทุกอนั  
 
การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 97 
ตอนท่ี 41 วนัท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2523 
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ภาพ ก-87  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดับวกครกหลวง 
 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-88  วหิารวดับวกครกหลวง 

ภาพ ก-89  บนัไดนาคปากนกแกว้ 

วหิารวดับวกครกหลวง 

ภาพ ก-90  บนัไดดา้นขา้ง และผนงั 

วหิารวดับวกครกหลวง 

ภาพ ก-91  ผนงั วหิารวดับวกครกหลวง ภาพ ก-92  หลงัคา วหิารวดับวกครกหลวง 
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 ภาพ ก-94  ผนงั หนา้ต่างและช่องแสง 

วหิารวดับวกครกหลวง 

ภาพ ก-93  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดับวกครกหลวง 

ภาพ ก-95  ซุม้ประตูดา้นขา้ง วหิารวดั
บวกครกหลวง 
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ภาพ ก-96  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดับวกครกหลวง 

ภาพ ก-97  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดับวกครกหลวง 
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9.  วดัป่าแดงมหาวหิาร 
ทีต่ั้ง   หมู่ท่ี 14 ถ.สุเทพ ซอย.4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน   -  
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วดัป่าแดงมหาวิหาร เป็นว ัดท่ีมีความสําคัญยิ่งว ัดหน่ึงในสมัยท่ีอาณาจักรล้านนา
เจริญรุ่งเรือง วดัป่าแดงมหาวหิารหรือรัตนวนาราม ไดรั้บการสถาปนาข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 1974 โดยพระ
เจา้ติโลกราชกษตัริยแ์ห่งราชวงศม์งัรายไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 1995 (ประวติัวดั
ทัว่ราชอาณาจกัร เล่ม 9, 2533)สาเหตุท่ีมีการสถาปนาข้ึน สืบเน่ืองจากพระญาณคมัภีร์และคณะได้
ออกไปเรียนพระพุทธศาสนามาจากลงักาทวีป  ในขณะเดินทางกลบัอญัเชิญพระไตรปิฎกและพร
พุทธรูปกลบัมาดว้ย จึงไดน้าํไปประดิษฐานไวท่ี้วดัป่าแดงมหาวิหารรวมทั้งไดน้าํหน่อตน้ศรีมหา
โพธ์ิจากลงักาทวีปมาปลูกในวดัน้ีดว้ย ต่อมาปี พ.ศ. 1990 พระเจา้ติโลกราชทรงผนวชท่ีวดัป่าแดง
มหาวิหาร โดยมีพระมหามงคลเถรเป็นพระอุปัชฌาย์  มีพระอตุลสกัตยาธกรณเป็นพระ
กรรมวาจาจารยน์อกจากน้ีวดัป่าแดงมหาวิหารยงัไดเ้ป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาลทัธิวดัป่าแดง
มหาวิหาร และเป็นวดัท่ีกษตัริยล์า้นนาในราชวงศ์เม็งรายทรงถวายพระบรมราชูปถมัภ์เป็นพิเศษ  
พระเจา้ติโลกราชได้ถวายพระราชทานเพลิงพระศพพระราชบิดาและพระราชมารดาท่ีวดัแห่งน้ี 
รวมทั้งยงัไดส้ร้างพระเจดียบ์รรจุพระบรมอฐิัของพระราชบิดาและอฐิัพระราชมารดาท่ีวดัน้ีดว้ย 

หลงัจากส้ินราชวงศม์งัราย ใน พ.ศ. 2101 ลา้นนาถูกยึดครองโดยพระเจา้บุเรงนองแห่ง
พม่า เป็นเวลาราวสองร้อยปี ลา้นนาตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพม่า มีการอพยพทั้งพระสงฆแ์ละ
ชาวบา้นหนีสงครามไป ทาํให้วดัขาดการดูแลรักษา ก่อให้เกิดการชาํรุดเสียหายวดัป่าแดงจึงค่อยๆ 
เส่ือมลงและกลายเป็นวดัร้างในท่ีสุดต่อมาในสมยัพระเจา้กาวิละ (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2358) ไดฟ้ื้น
เมืองเชียงใหม่อีกคร้ังในฐานะประเทศราชของสยาม ตั้งแต่ พ.ศ.2339 เป็นตน้มาวดัป่าแดงมหาวิหาร
จึงไดรั้บการฟ้ืนฟูบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนมาอีกคร้ังและมีพระสงฆจ์าํพรรษาตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นตน้มา 

วดัป่าแดงมหาวิหารปรากฏความเป็นมาเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในสมยัพญาสามฝ่ังแก่น 
(พ.ศ. 1945 – พ.ศ. 1984) ในปี พ.ศ. 1967 ซ่ึงในขณะนั้น มีพระมหาเถระสําคญัของเชียงใหม่ 7 รูป 
คือ พระมหาญาณคมัภีร์หรือพระมหาธรรมคมัภีร์ พระมหาเมธงักร พระญาณมงัคล พระมหาศีลวงศ ์
พระมหาสารีบุตร พระมหารัตนนาคร และพระมหาพุทธสาครไดเ้ดินทางไปศึกษาท่ีวดัถูปาราม 
นครอนุราธ ปุระในลงักา เพื่อไปบวชแปลงและศึกษาพระธรรมวินยัได ้4 เดือน จึงเดินทางกลบัมา
พร้อมกบัพระเถระลงักา 2 รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุ และพระอุดมปัญญา เดินทางมาถึงเชียงใหม่
ใน พ.ศ.1973 เม่ือถึงเชียงใหม่ไดจ้าํพรรษาอยูท่ี่วดัป่าแดงมหาวิหาร และมีการสถาปนาสงฆล์งักา
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วงศใ์หม่ท่ีวดัแภะป่าทึง (อ่านวา่วดัแพะป่าตึง) เชิงดอยสุเทพ ใกลว้ดัอุโมงค ์ซ่ึงในสมยัของพญาสาม
ฝ่ังแก่นน้ีเองไดเ้กิดความขดัแยง้ในหมู่พระสงฆใ์นเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็นสงฆฝ่์ายป่าแดง และ
สงฆฝ่์ายสวนดอก 

พญาสามฝ่ังแก่น โปรดให้จดัเวทีปะทะคารมกนั โดยผูกแพขนาน สงฆ์ฝ่ายป่าแดงชนะ
หลงัจากนั้นมีเหตุการณ์พระสงฆทุ์บตีกนับ่อยคร้ังตามมา ใน พ.ศ. 1977 พญาสามฝ่ังแก่นจึงรับสั่ง 
ให้สงฆฝ่์ายป่าแดงออกจากเชียงใหม่ ทาํให้สงฆฝ่์ายป่าแดงไปเจริญท่ีเชียงราย พะเยา ลาํปาง และ
เชียงตุง 

ต่อมาในสมยัพระเจา้ติโลกราช (พ.ศ .1984 – พ.ศ .2030) วดัป่าแดงมหาวิหารไดรั้บ
สถาปนาให้เป็นวดัท่ีมีความสําคญัโดยมีหลกัฐานปรากฏ  เช่น พ.ศ.1990 โดยโปรดฯให้ถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพญาสามฝ่ังแก่น (พ.ศ. 1984 – พ.ศ. 2030) พระราชบิดาท่ีวดัป่าแดงมหาวิหาร
โปรดฯใหส้ถาปนาพระสถูปบรรจุอฐิัธาตุเป็นสถูปสูง 23 วา ฐานเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสกวา้งดา้นละ 13 
วา บุดว้ยทองแดงปิดทอง พ.ศ. 1992 พระราชชนนีส้ินพระชนมพ์ระเจา้ติโลกราชก็โปรดฯให้ถวาย
พระเพลิงพระบรมศพระราชชนนีท่ีวดัป่าแดงมหาวิหารอีกเช่นกนั พ.ศ. 1995 หลงังานถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระราชชนนีแล้วโปรดฯให้สร้างอุโบสถหลังหน่ึงท่ีวดัป่าแดงมหาวิหารและ
โปรดใหส้ร้าง “มหาสิงห์” ตั้งไว ้ณ ท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น 

พ.ศ. 1997 พระเจา้ติโลกราชพระราชทานท่ีดิน 20วา รอบอุโบสถเป็นเขตวิสุงคามสีมา มี
การฉลอง 7 วนั 7 คืน และโปรดฯให้ขนานนามวดัแห่งน้ีวา่ วดัอโศการามวิหาร หรือ มหารตตวนา
ราม หรือ รตตวนารามมหาวิหารแต่โดยท่ีบริเวณนั้น มีตน้ไมแ้ดงจาํนวนมากคนทัว่ไปจึงเรียกว่า 
“วดัป่าแดงหลวง” ต่อมาทางราชการเรียกวา่ วดัป่าแดงมหาวิหาร คร้ังนั้นพระเจา้ติโลกราชโปรดฯ
ใหขุ้ดสระนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีวดัอโศการามวิหาร 1 สระดว้ย (ปัจจุบนัพบร่องรอยสระใหญ่ท่ีขา้งฐานะ
เจดีย ์ขนาดใหญ่ขา้ง “เฮือนป้อเล้ียง”) และมีพระมหาสามีญาณโพธิเป็นเจา้อาวาสวดัป่าแดงมหา
วหิาร ตนแรก 

พระเจา้ติโลกราชไดท้รงผนวชท่ีวดัป่าแดงมหาวิหาร ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีนบัไดว้า่วดัป่าแดง
มหาวิหารเป็นวดัประจาํรัชกาลของพระเจา้ติโลกราชในยุคนั้น มีวดัสงฆ์สายป่าแดงมากถึง 500 
อาราม ดงันั้นจึงมีร่องรอยวดัร้างใกลก้บัวดัป่าแดงมหาวหิารจาํนวนหน่ึง เช่น  

1.  เจดียใ์หญ่ใกลอ้าคาร เฮือนป้อเล้ียง พร้อมร่องรอยสระนํ้าขนาดใหญ่ 
2.  เจดียใ์หญ่หลงัวดัอุโมงคใ์นเขตสถานีพฒันาและส่งเสริมการอนุรักษส์ัตวป่์าเชิงดอยสุ

เทพ พร้อมฐานวหิารและแนวกาํแพงแกว้ 
3.  บริเวณบา้นหล่ิงหา้ ซอย 14 – 12 ท่ีมีการสร้างอาคารสูงซอ้นทบัตั้งแต่ พ.ศ. 2551 
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4.  บริเวณวดัร้างในเขตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2 – 3 แห่ง (มีผูพ้บร่องรอยอิฐเก่า 2 – 3 
แห่ง) 

5.  วดัร้างในเขตสวนสัตวเ์ชียงใหม่ เช่น วดักู่ขาว 
6.  วดัร้างท่ีบริเวณนํ้าตกหว้ยแกว้ 
7.  วดัร้างในบริเวณเวยีงเจด็ริน 
8.  วดัร้างในบริเวณใกลว้ดัเจด็ยอด ฯลฯ คงเป็นวดัท่ีสร้างในสมยัพระเจา้ติโลกราช เพราะ

ขนาดอิฐท่ีพบเห็นใหญ่ขนาดกวา้ง 1 ฟุต ยาว 2 ฟุต ซ่ึงอิฐกอ้นใหญ่เหล่าน้ีคงใชเ้ป็นคานรากฐาน
ของอาคารสมยันั้น 

ในสมยัของพระเจา้ติโลกราชมีพระสงฆท่ี์บวชในนิกายสิงหล หรือลงักาวงศใ์หม่ หรือสาย
วดัป่าแดงเพิ่มข้ึนมาก โดยเนน้การเรียนภาษาบาลี ปฏิบติัธรรมตามหลกัธรรมวินยั  โดยมีวดัป่าแดง
มหาวิหารและวดัเจ็ดยอดเป็นศูนยก์ลางการศึกษาสําคญั  พระภิกษุท่ีมีความสูงในสมยันั้น ไดแ้ก่ 
พระธรรมทิน พระญาณกิติเถระ พระสิริมงัคลาจารย  ์และพระมหาเมธงักรผูด้าํรงตาํแหน่งพระมหา
สวามี 

ในสมยัของพระเมืองแกว้ (พ.ศ. 2038 – พ.ศ. 2068) ทรงส่งเสริมพุทธศาสนานิกายลงักา
วงศ์หรือสิงหลเช่นเดียวกบัพระเจา้ติโลกราชโปรดฯให้ทาํนุงบาํรุงวดัป่าแดงมหาวิหารเป็นพิเศษ
ปรากฏหลกัฐาน เช่น 

1.  พ.ศ. 2060 พระเมืองแกว้ โปรดฯ ให้ร้ือปราสาทท่ีตั้งอยูบ่ริเวณบา้นศรีภูมิ ดา้นแจ่งศรี
ภูมิมาสร้างมณฑปขนาดกวา้ง 23 วา ยาว 19 วา ท่ีวดัป่าแดงมหาวิหารซ่ึงพระองค์ทรงเดินทางไป
ควบคุมการก่อสร้างดว้ยพระองคเ์อง ก่อสร้างเสร็จแลว้ใน พ.ศ. 2061 

2.  พ.ศ. 2062 โปรดฯ ใหบู้รณะหลงัคาวดัป่าแดงมหาวหิาร 
3.  พ.ศ. 2063 บูรณะอุโบสถวดัป่าแดงมหาวิหารและบูรณะหอมณเฑียรธรรมวดัป่าแดง

มหาวิหาร และสร้างกุฏิหลงัใหม่เพิ่มเติมพระราชกรณียกิจดงักล่าว ลว้นแสดงให้เห็นความสําคญั
ของวดัป่าแดงมหาวหิารในรัชสมยัพระเมืองแกว้ (พ.ศ. 2038-2068) ซ่ึงถือเป็นยคุทองของลา้นนา 

 
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดัป่าแดงมหาวิหาร ในปัจจุบนัเป็นส่วนหน่ึงของปลายเขตวดัป่าแดงสมยัอดีต ยงัคง
สภาพวดัอยู่ได ้ เพราะเป็นส่วนท่ีขยายของวดัป่าแดงมหาวิหาร ในอดีตข้ึนไปบนเนินเขาทางทิศ
ตะวนัตก บริเวณวดัตั้งอยูบ่นเนินเขาติดกบัดอยสุเทพรวมทั้งท่ีราบหนา้เนินเขาไม่มีการกาํหนดเขต
พุทธาวาสและสังฆาวาสไวอ้ย่างชดัเจน วิหารมีบนัไดนาคทอดตวัลงมาดา้นหน้าวิหารลงมาสู่เชิง
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ดอยดา้นล่าง ห่างออกไปจากวดัทางทิศใต ้เป็นท่ีตั้งของวดัอุโมงค ์ในแนวเดียวกนัทางดา้นหลงัของ
วหิารเป็นเจดียแ์ละหอไตร ในลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบพม่า  

 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั พื้นท่ีป่า 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั พื้นท่ีป่า 
 

 
 

ภาพ ก-98  ผงับริเวณวดัป่าแดงมหาวหิาร 

ผงัวหิาร 
ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายในแบ่งออกเป็น 6 ห้องมีการย่อมุมของ

อาคารดา้นหน้า 2 ห้อง ด้านหลงั 1 ห้อง มีประตูทางเขา้หลกัอยู่ระหว่างเสากลางคู่หน้า โดยจะมี
บนัไดเช่ือมลงสู่พื้นดินประดบัดว้ยปูนป้ันรูปเทวดา มีประตูทางเขา้ดา้นขา้ง 1 ประตูระหวา่งผนงั
ดา้นทิศใตห้้องท่ี 6 ส่วนเสาภายในเป็นเสากลม ส่วนเสาดา้นขา้งเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้าง
หลงัคาตบัท่ีสอง ดา้นหลงั ช่องทะลุถึงปราสาทดา้นหลงัวหิาร 
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วิหารวดัป่าแดงมหาวิหารเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ยกพื้นสูงประดบัดว้ยฐานบวัหลายชั้น 

ผนงัของวหิารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูนตรงก่ึงกลางผนงัจะมีหนา้ต่างบานเปิด ห้องท่ี 6 เป็นผนงัทึบไม่
มีการตกแต่ง ผนงัดา้นหลงัปิดทึบจนถึงบริเวณทอ้งคานของหน้าบนัภายในมีช่องเช่ือมต่อกบัส่วน
ปราสาทท่ีอยูด่า้นหลงั 

รูปทรงหลงัคาเป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา
ดา้นหน้า  3 ชั้น ด้านหลงั 2 ชั้น ลกัษณะหลงัคาโคง้เล็กน้อย วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินขอ
ป้ันลมเป็นรูปนาคตรง 

โครงสร้างวหิาร 
โครงสร้างวหิารเป็นโครงสร้างเสา คาน และผนงัรับนํ้ าหนกั มีผนงัปิดลอ้มโดยรอบ ส่วน

ฐานรากก่ออิฐฉาบปูน ผนังปิดล้อมโดยรอบเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างหลังคาเป็น
โครงสร้างไมแ้บบมา้ต่างไหม เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หนา้เป็นเสาแปดเหล่ียม เสากลางเป็นเสา
ไมก้ลมจะทาํหน้าท่ีรับข่ือหลวง เป็นลกัษณะข่ือคู่ โดยข่ือตวัล่างใชส้ําหรับการตกแต่งและช่วยรับ
นํ้ าหนัก  ข่ือตัวบนจะตั้ งเสาตุ๊กตาข้ึนไปรับข่ือชั้ นท่ีสอง และลักษณะเดียวกันในชั้ นมาสาม
ตามลาํดบั ส่วนโครงสร้างหลงัคาตบัท่ีสอง ก็เช่นเดียวกบัโครงสร้างหลงัคาหลกั แต่จะเพิ่มเสาสะ
โก๋นแนบเสากลาง ตั้งข้ึนไปรับแปและแผงคอสองดา้นบน แต่ละช่วงของการซ้อนชั้นจะมีการเสริม
ความแขง็แรงโดยทาํลกัษณะข่ือคู่เช่นเดียวกบัหลงัคาตบับนโดยมีเสารอบอาคารเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียม
รับโครงสร้างหลงัคาส่วนน้ี   

การประดับตกแต่ง 
ฝาผนังภายในด้านทิศตะวนัตกมีการประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนป้ัน สะตายจีน                  

(วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, 2542) แบบเดียวกนักบัท่ีมีการใชใ้นหนา้บนัวนัปราสาท หรือลายตดักระจก
จีนประดบัหน้าบนัวิหารพระพุทธ จงัหวดัลาํปาง ลายน้ีมีลกัษณะคล้ายเส้นท่ีทบกนัไปมาไม่มีท่ี
ส้ินสุด นอกจากน้ียงัมีการใชล้วดลายคลา้ยวานรและหงส์ประดบัอยู่ ท่ีทางเขา้ไปยงัปราสาทมีการ
สร้างซุม้โขงซ่ึงปลายของซุ้มเป็นหางวนัเหนือซุ้มประตูเป็นรูปหงส์ประดบัอยู ่งานแกะสลกัไมเ้ป็น
รูปพญานาคแบบสมยัใหม่ ส่วนบนของหลงัคาป้านลมเป็นตวัลาํยองนาคสะดุ้งท่ีสร้างด้วยปูนมี
ใบระกาและหางหงส์แบบทางภาคกลางตกแต่งดว้ยกระจกสี 

การขึน้ทะเบียน 
อยูใ่นระหวา่งการบูรณะและข้ึนทะเบียนโดยกรมศิลปากร 
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ภาพ ก-99  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัป่าแดงมหาวหิาร 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-100  วหิารวดัป่าแดงมหาวหิาร 

ภาพ ก-101 บนัไดหนา้วหิารวดัป่าแดงมหาวหิาร ภาพ ก-102  ฐานบนัไดดา้นหนา้วหิาร 

วดัป่าแดงมหาวหิาร 

ภาพ ก-103  ผนงั วหิารวดัป่าแดงมหาวหิาร ภาพ ก-104  หลงัคา วหิารวดัป่าแดงมหาวหิาร 
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 ภาพ ก-107  ปราสาทดา้นหลงัวหิารวดัป่าแดงมหาวหิาร 

ภาพ ก-105  คนัทวย (นาคทนั) และส่วน
ตกแต่งหลงัคา วหิารวดัป่าแดงมหาวหิาร 

ภาพ ก-106  ภายในและโครงสร้าง วหิาร
วดัป่าแดงมหาวหิาร 
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ภาพ ก-108  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัป่าแดงมหาวหิาร 

ภาพ ก-109  ดา้นขา้ง วหิารวดัป่าแดงมหาวิหาร 
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10.  วดัท่าข้าม 
ทีต่ั้ง  บา้นท่าขา้ม เลขท่ี 16 ตาํบล สบเปิง อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 1ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วดัท่าขา้มหรือวดัสุปัตตานาราม ตามประวติับนัทึกไวบ้นสมุดข่อยกล่าวไวว้่าวดัน้ีเร่ิม
สร้างใน พ.ศ .2407 โดยมีครูบาพรหม สรวิจา เป็นประธานพร้อมดว้ยพุทธศาสนิกชน สร้างข้ึนบน
เนินเต้ียๆ ท่ีเต็มไปด้วยไม้สักจึงใช้ช่ือว่า วดัป่าสัก วิหารสร้างข้ึนในพ.ศ. 2411 พร้อมทั้งสร้าง
พระพุทธรูปเป็นประธานของวิหารและไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมมาหลายคร้ัง คร้ังท่ีสําคญัคือ ปี 
2520 คือการบูรณะสร้างเพดานครอบองคพ์ระประธานเพิ่ม โดยมีการตกแต่งประดบัพร้อมไดส้ร้าง
ธรรมมาสขนาดใหญ่ตั้งไวใ้นวหิาร 

ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2493 เขตวิสุงคามสีมากวา้ง 7 
เมตร  ยาว 16 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจา้อาวาสเท่าท่ีทราบนาม คือ รูปท่ี 1 ครูบาพรหม 
สาระวจิา พ.ศ. 2408 – 2433, รูปท่ี 2 พระสุรินทร์ อินทปํฺโญ พ.ศ.2434 – 2438, รูปท่ี 3 พระกนัธิยะ 
กตฺตสีโร พ.ศ. 2439 – 2440, รูปท่ี 4 พระปัญญา ปิยภาณี พ.ศ. 2441 – 2453, รูปท่ี 5 พระขติัยะ วรธมฺ
โม พ.ศ. 2454, รูปท่ี 6 พระกนัทา รมฺมณียา พ.ศ. 2455 – 2460, รูปท่ี 7 พระสุพรรณ สิริวฒฺโน พ.ศ. 
2461 – 2465, รูปท่ี 8 เจา้อธิการบุญป๋ัน ปํฺญาวโร พ.ศ. 2466 – 2512, รูปท่ี 9 พระเรืองเดช ขนฺติธโร 
พ.ศ. 2512 – 2517 และรูปท่ี 10  พระอธิการสร้อย สนฺติกโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 เป็นตน้มา การศึกษามี
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2480 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนั
อาทิตย ์เปิดสอน พ.ศ. 2527 

 
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

ท่ีตั้งของวดัอยู่บนเนินเต้ียๆ ด้านหลงัเป็นเนินเขา มีลานกวา้งอยู่ดา้นหน้า อาณาเขต ทิศ
เหนือติดถนนและหมู่บา้น ทิศใตติ้ดทุ่งนา ทิศตะวนัออกติดถนนและหมู่บา้น ทิศตะวนัตกติดทุ่งนา 
อาคารภายในพื้นท่ีประกอบดว้ย อุโบสถ วิหาร ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงั ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ ์
เขตพุทธาวาสและสังฆาวาสไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจน อาคารสําคัญคือวิหารและเจดีย์ซ่ึงเป็น
ประธานของผงัวดั วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก ตรงกบัประตูทางเขา้หลกัหน้าวดั มีศาลา
บาตรลอ้มรอบวหิารยกเวน้ทางดา้นทิศใตซ่ึ้งเป็นเขตของกุฏิสงฆ์ 
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อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั ทุ่งนา 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยัและทุ่งนา 
 

 
 

ภาพ ก-110  ผงับริเวณวดัท่าขา้ม 
 
ผงัวหิาร 

วิหารวดัท่าขา้มเป็นวิหารขนาดใหญ่ ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายใน
แบ่งออกเป็น 7 และมีมุขคลุมบนัไดทางข้ึนอีก 1 ช่วงเสา มีการย่อมุมของอาคารดา้นหน้า 2 ห้อง 
ดา้นหลงั 2 สองห้อง ประตูทางเขา้หลกัอยูร่ะหวา่งเสากลางคู่หนา้สุด โดยจะมีบนัไดนาคเช่ือมลงสู่
พื้นดิน ทางดา้นทิศเหนือและทิศใต ้มีมุขบนัไดดา้นขา้งบริเวณผนงัของห้องท่ี 4 ทางดา้นทิศเหนือ
และทิศใต้ พื้นท่ีภายในวิหารเป็นโถงกวา้ง มีเสากลางสองแถว ฐานชุกชีและพระประธาน
ประดิษฐานอยูใ่นหอ้งท่ี 7   
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วหิารวดัท่าขา้มเป็นวหิารขนาดใหญ่ ผนงัดา้นหนา้ก่ออิฐแบปูนจนถึงโก่งคิ้ว ส่วนดา้นขา้ง

ก่ออิฐฉาบปูนทาํหนา้ต่างทุกช่วงเสา แต่รูปแบบของหนา้ต่างจะแตกต่างกนัออกไปโดยบริเวณสอง
หอ้งของเสากลางจะอยูร่ะหวา่งทางเขา้ดา้นขา้งจะเป็นส่ีเหล่ียมวางแนวตั้ง ส่วนท่ีเหลือเจาะเป็นช่อง
ส่ีเหล่ียมตามแนวนอน ยกเวน้ผนงัห้องสุดทา้ยจะเป็นผนงัก่ออิฐทึบ พื้นท่ีของผนงัดา้นบนตกแต่ง
ดว้ยจิตรกรรมฝาผนงั จากล่างจนถึงสุดผนัง สภาพจิตรกรรมฝาผนงัค่อนขา้งลบเลือน ไม่ปรากฏ
นามผูเ้ขียน เป็นกลุ่มช่างไทยใหญ่ถูกวาดในราวพุทธศตวรรษท่ี 24 โดยจะเขียนภาพเพียงพื้นท่ี
คร่ึงบนเท่านั้นส่วนด้านล่างจะปล่อยทิ้งว่างไว ้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัพุทธประวติั ทศชาติชาดก และ
ชาดกเร่ืองแสงเมืองหลงถํ้า 

รูปทรงของหลงัคาเป็นหลงัคาทรงจัว่ การเพิ่มพื้นท่ีของมุขด้านหน้า ทาํให้การซ้อนชั้น
ของหลงัคาถึง 4 ชั้นลดหลัน่กนัไปทางดา้นหลงัมี 3 ชั้น ผืนหลงัคามี 2 ตบั ส่วนหลงัคาคลุมบนัได
ทางเขา้ดา้นขา้งหลงัคาซอ้นชั้นสองชั้น ถึงแมก้ารซอ้นชั้นของหลงัคาจะมีมากแต่ช่างก็สามารถทาํได้
อยา่งลงตวั 
 
โครงสร้างวหิาร 

โครงสร้างของอาคารอยูใ่นระบบเสาคาน ฐานผนงัก่ออิฐฉาบปูน ส่วนลกัษณะโครงสร้าง
ของหลงัคา เป็นโครงสร้างในระบบมา้ต่างไหม ยกเวน้มุขโถงดา้นหนา้ท่ีตั้งเสาลอย 4 ตน้ ข้ึนไปรับ
โครงสร้างมุขหลงัคา แสดงให้เห็นถึงการสร้างท่ีต่อเติมเขา้ไปในสมยัหลงัและเห็นไดจ้ากลกัษณะ
ของหน้าบนัเดิมของอาคารท่ียงัปรากฏอยู่ แต่หน้าบนัของมุขท่ีสร้างเสริมใหม่เป็นหน้าบนัแบบ
กรอบหนา้จัว่ แกะสลกัลายปิดทบัจนเตม็พื้นท่ีส่วนหนา้บนั 

 
การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 98 
ตอนท่ี 177 วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2524  
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ภาพ ก-111  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัท่าขา้ม 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-112  วหิารวดัท่าขา้ม 

ภาพ ก-113  บนัไดนาค วิหารวดัท่าขา้ม ภาพ ก-114  ฐาน และผนงั วิหารวดัท่าขา้ม 

ภาพ ก-115 ผนงัและหนา้ต่าง วหิารวดัท่าขา้ม ภาพ ก-116  หลงัคา วหิารวดัท่าขา้ม 
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ภาพ ก-118  คนัทวย (นาคทนั) และส่วน
ตกแต่งหลงัคาวหิารวดัท่าขา้ม 

ภาพ ก-117  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัท่าขา้ม 

ภาพ ก-119  โครงสร้างดา้นขา้ง  
วหิารวดัท่าขา้ม 
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ภาพ ก-120  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัท่าขา้ม 

ภาพ ก-121  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัท่าขา้ม 
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11.  วดัอนิทราวาส  (วดัต้นเกว๋น) 
ทีต่ั้ง  หมู่ท่ี4 ตาํบลหนองควาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 1ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา 
 

ประวตัิการก่อสร้าง 
วดัอินทราวาส (วดัตน้เกว๋น) สร้างข้ึนประมาณ พ.ศ. 2399 เดิมมีช่ือว่าวดัตน้เกว๋นซ่ึงเป็น

ตน้ไมช้นิดหน่ึงทางเหนือเรียกว่าตน้บ่าเกว๋น (กรมศิลปากร, 2533) ช่ือปัจจุบนัคือ วดัอินทราวาส 
สันนิษฐานวา่ตั้งตามช่ือเจา้อาวาสผูส้ร้างวดัน้ี พระวิหารสร้างใน พ.ศ. 2401 ตามบนัทึกอกัษรไทย
ยวนท่ีเพดานภายในวิหาร ซ่ึงตรงกบัสมยัของพระเจา้กาวิโสรสสุริยวงศ ์เจา้หลวงเชียงใหม่องคท่ี์ 6 
ความสําคญัของวดัตน้เกว๋นในอดีตใชเ้ป็นสถานท่ีหยุดพกัขบวนแห่พระบรมธาตุศรีจอมทอง จาก
อาํเภอจอมทองไปยงัเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา 2-3 วนั สําหรับประชาชนในทอ้งถ่ินบริเวณน้ีไดม้า
บูชาและสรงนํ้ าพระธาตุแลว้จึงอญัเชิญต่อไปยงัเมืองเชียงใหม่ โดยยงัปรากฏมณฑปจตุัรมุขแบบ
ลา้นนาสร้างในสมยัใดไม่ปรากฏแน่ชดัซ่ึงใชเ้ป็นสถานท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุจอมทอง เพื่อให้
เจา้ผูค้รองนครและประชาชนในเมืองเชียงใหม่สรงนํ้าและบูชาอนัอนัเป็นประเพณีทุกๆ ปี 

วิหารวดัอินทราวาส (วดัต้นเกว๋น) เป็นวิหารทรงพื้นเมืองล้านนาท่ีมีความงดงามมาก 
โดยเฉพาะทรวดทรงของวหิารและลวดลายแกะสลกัไมป้ระดบัตกแต่งวิหาร ลกัษณะวิหารดา้นหนา้
หลงัคาซ้อน 3 ชั้น และดา้นหลงัซ้อน 2 ชั้นแบบลา้นนา ราวบนัไดท่ีทอดสู่ตวัวิหารเป็นปูนป้ันรูป
พญานาค ดา้นหนา้บริเวณหนา้บนัประดบัตกแต่งดว้ยการแกะสลกัลาย โครงสร้างภายในเปิดให้เห็น
หลงัคาซ่ึงมุงดว้ยกระเบ้ืองดินขอ 

 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณวดั 

ท่ีตั้งของวดัอยูใ่นพื้นท่ีโล่งกวา้งสภาพแวดลอ้มโดยรอบสมบูรณ์ วิหารตั้งอยูก่ึ่งกลางพื้นท่ี
เป็นประธานของผงัวดั ไม่มีเจดียภ์ายในบริเวณวดั หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ตั้งอยูต่รงกบัประตู
ทางเขา้หลกัหน้าวดั มีมณฑปจตุัรมุขตั้งอยู่ดา้นหน้าวิหารทางดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้รอบๆ วิหาร
เป็นลานทรายและศาลาบาตรเพื่อใชป้ระกอบพิธี ปัจจุบนัมีการแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสท่ี
ชดัเจนโดยมีกุฏิวดัอยูด่า้นนอกของกาํแพงทางดา้นทิศใต ้
 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั กุฏิ 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและท่ีโล่ง 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
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ภาพ ก-122  ผงับริเวณวดัตน้เกว๋น 

 
ผงัวหิาร 

วิหารวดัอินทราวาส (วดัต้นเกว๋น) เป็นวิหารขนาดกลาง ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ ภายในแบ่งออกเป็น 5 หอ้งมีการยอ่มุมของอาคารดา้นหนา้ 2 ห้อง ดา้นหลงั 1 ห้องมี
ประตูทางเขา้หลกัประตูเดียวอยูร่ะหวา่งเสากลางคู่หนา้สุด โดยจะมีบนัไดนาคเช่ือมลงสู่พื้นดิน ราว
บนัไดน้ีเป็นประติมากรรมประดบัรูปมกรคายนาค ท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์เป็นนาคมีหงอนและมีเกล็ด 
รูปแบบเดียวกบับนัไดนาควดัหางดง ฐานชุกชีและพระประธานประดิษฐานอยูใ่นหอ้งท่ี 5  
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วิหารตั้งอยู่บนฐาน ยกพื้นสูง ผนงัของวิหารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน ผนงัห้องแรกสุดทาง

ดา้นหนา้เป็นไมแ้กะสลกัและซ่ีลูกกรงไมรั้บกบัส่วนโก่งคิ้วของหนา้บนั ส่วนดา้นขา้งผนงัส่วนล่าง
ก่ออิฐฉาบปูนเต้ีย ดา้นบนเป็นฝายอ้ยจากใตแ้ปลงมาเหลือพื้นท่ีตรงกลางเป็นช่องเปิดประดบัดว้ยไม้
แกะสลกั ห้องท่ี 2-4 ด้านล่างเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนด้านบนเป็นผนังไม  ้ ตรงก่ึงกลางผนังจะมี
หนา้ต่างบานเปิดประดบัดว้ยลูกมะหวด ห้องท่ี 5 เป็นผนงัทึบไม่มีการตกแต่ง ผนงัดา้นหลงัปิดทึบ
จนถึงบริเวณทอ้งคานของหนา้บนั 

รูปทรงหลงัคาเป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา
ดา้นหนา้ 3 ชั้น ดา้นหลงั 2 ชั้น ป้ันลมเป็นรูปนาคท่ีมีการแกะสลกัลวดลายละเอียด ลกัษณะหลงัคามี
ความอ่อนโคง้ วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินขอ 

 
 โครงสร้างวหิาร 

โครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนงัปิดลอ้มโดยรอบ ส่วนฐานก่ออิฐฉาบ
ปูน โครงสร้างหลงัคาเป็นงานฝีมือท่ีมีความประณีตและพิถีพิถนั เป็นโครงสร้างไมแ้บบมา้ต่างไหม  
เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หนา้เป็นเสาแปดเหล่ียม เสากลางจะทาํหนา้ท่ีรับข่ือหลวง เป็นลกัษณะ
ข่ือคู่ โดยข่ือตวัล่างใชส้ําหรับการตกแต่งและช่วยรับนํ้ าหนกั  ข่ือตวับนจะตั้งเสาตุ๊กตาข้ึนไปรับข่ือ
ชั้ นท่ีสอง และลักษณะเดียวกันในชั้ นมาสามตามลําดับ ส่วนโครงสร้างหลังคาตับท่ีสอง ก็
เช่นเดียวกบัโครงสร้างหลงัคาหลกั แต่จะเพิ่มเสาสะโก๋นแนบเสากลาง ตั้งข้ึนไปรับแปและแผงคอ
สองดา้นบน แต่ละช่วงของการซ้อนชั้นจะมีการเสริมความแข็งแรงโดยทาํลกัษณะข่ือคู่เช่นเดียวกบั
หลงัคาตบับน โดยมีเสารอบอาคารเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาส่วนน้ี   

 
การประดับตกแต่ง 

ในส่วนของการประดบัตกแต่งหนา้บนั ภายในส่วนท่ีเป็นส่วนโคง้กรอบของโครงสร้างมา้
ต่างไหมจะมีการตกแต่งดว้ยการติดรักกระแนะ ประดบัดว้ยกระจกสีเช่นเดียวกบัการประดบัท่ีเสา 
ส่วนบริเวณท่ีเป็นโก่งคิ้วตบับนและหลงัคาตบัท่ี 2 ตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัลวดลายเครือดอก ซ่ึงเป็น
ลวดลายท่ีสัมพนัธ์กบัหูช้าง ส่วนป้ันลมตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัท่ีอ่อนช้อยงดงาม โดยเฉพาะส่วน
ปลายของป้ันลมซ่ึงแกะสลกัเป็นรูป มกรคายนาค ลาํตวันาคและนมนาคเป็นลวดลายเครือดอก 
ประดบัดว้ยกระจกสีอีกชั้นหน่ึง (อมัพร มาลยั, 2540) 
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การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 100 
ตอนท่ี 36 วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2526 

 

ภาพ ก-123  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัตน้เกว๋น 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-124  วหิารวดัตน้เกว๋น 

ภาพ ก-125  บนัไดนาค วิหารวดัตน้เกว๋น ภาพ ก-126  ฐาน และผนงั  
วหิารวดัตน้เกว๋น 

ภาพ ก-127  ผนงัและหนา้ต่าง  
วหิารวดัตน้เกว๋น 

ภาพ ก-128  หลงัคา วหิารวดัตน้เกว๋น 
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ภาพ ก-130  คนัทวย (นาคทนั) และส่วนตกแต่งผนงัวหิารวดัตน้เกว๋น 

ภาพ ก-129  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัตน้เกว๋น 
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ภาพ ก-131  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัตน้เกว๋น 

ภาพ ก-132  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัตน้เกว๋น 
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12.  วดัท้าวค าวงั 
ทีต่ั้ง  เลขท่ี 71 บา้นทา้วคาํวงั หมู่1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 3 งาน 4 ตารางวา 
 

ประวตัิการก่อสร้าง 
วดัท้าวคาํวงั สร้างเม่ือพ.ศ. 2030 เดิมเป็นวดัร้างต่อมามีเจ้าอธิการคาํมูล อภิชโยเป็นผู ้

บูรณปฏิสังขรณ์ (กรมการศาสนา, 2533) ลกัษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรม
ต่างๆ จะเห็นไดว้า่มีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบัรูปแบบของวหิารท่ีอยูใ่นชุมชนใกลเ้คียงกนั ดงัเช่นวิหาร
วดัตน้เกว๋น วหิารวดัหางดง ซ่ึงมีอายอุยูใ่นตอนตน้ของพุทธศตวรรษท่ี 25 หลกัฐานท่ีแสดงถึงการมี
อยู่ของวดัทา้วคาํวงั ในช่วงสมยัท่ีตระกูลเจา้เจ็ดตนปกครองเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ คาํจารึกในสมุด
ข่อยเก่ียวกบัรายช่ือนิกายสงฆโ์บราณในจงัหวดัเชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2440 บนัทึกไวว้า่ 

“วดัทา้วคาํวงั ข้ึนแควน้ตน้แคล เจา้อธิการช่ือทุชวนันะชวนะ นิกายเชียงใหม่ ยงัไม่เป็น
อุปัชฌาย รองอธิการช่ือทุคนัธะ จาํนวนพระลูกวดัในพรรษาน้ียงัไม่พรรษาก่อนมีองค ์1 เณร 4 ตน 
ข้ึนแก่วดัช่างคาํหน้อย” แสดงถึงการมีอยู่ของวดั และวิหารซ่ึงเป็นอาคารท่ีสําคญัท่ีสุดในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา ถึงแมจ้ะตอ้งมีการซ่อมแซมอยูเ่สมอแต่ก็ยงัคงรูปแบบเดิมโดยตลอด 

วิหาร เป็นศิลปะแบบพื้นเมืองลา้นนา ภายในมีภาพจิตรกรรมเป็นรูปพระพุทธเจา้สิบสอง
พระองค ์ส่วนเจดีย ์ลกัษณะเป็นศิลปะแบบพื้นเมืองลา้นนาผสมศิลปะแบบพม่า เป็นเจดียห์กเหล่ียม
มีซุ้มประดบัทั้งส่ีทิศ ก่ออิฐถือปูน บริเวณยอดประดบัดว้ยฉตัรโลหะปิดทองฉลุลายเป็นชั้นๆ ส่วน 
(กรมศิลปากร, 2540) 

 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดัท้าวคาํวงั สร้างในขอบเขตของส่ีเหล่ียมผืนผา้ เขตพุทธาวาสและสังฆาวาสไม่ได้
แยกกนัอยา่งชดัเจน แต่วิหารและเจดียจ์ะอยูท่างดา้นทิศใตข้องวดั โดยมีวิหารอยูด่า้นหนา้เจดีย ์หัน
หน้าไปทางทิศตะวนัออก ตรงกบัประตูทางเขา้เดิม แต่ปัจจุบนัทางเขา้หลกัอยู่ทางด้านทิศเหนือ
เปล่ียนแปลงไปตามทางสัญจรในปัจจุบนั มีศาลาอยูท่างดานทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ กุฏิสองชั้นอยู่
ทางดา้นทิศเหนือ โดยมีลานกลางวดัเป็นพื้นท่ีเช่ือมส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั ท่ีดินเอกชน 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและทุ่งนา 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ท่ีดินเอกชน 
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ภาพ ก-133  ผงับริเวณวดัทา้วคาํวงั 

 
ผงัอาคาร 

วิหารวดัทา้วคาํวงั เป็นวิหารขนาดกลางอาคารตั้งอยูใ่นผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีขนาด 5 
ห้อง มีการลดความกวา้งของอาคารด้านหน้า 2 ห้องด้านหลงั 1 ห้องตามแบบวิหารในเชียงใหม่ 
ทางดา้นทิศเหนือห้องท่ี 3 มีมุขบนัไดข้ึนด้านขา้ง ประตูทางเขา้หลกัอยู่ดา้นหน้าระหว่างเสาแปด
เหล่ียม บนัไดทางข้ึนเป็นปูนป้ันรูปสิงห์ ประดบัดา้นซ้ายและขวา ภายในเป็นอาคารโถงมีเสากลาง
เป็นเสากลม 2 แถวไม่มีการตกแต่ง พื้นท่ีใช้สอยดา้นหลงัสุดเป็นฐานชุกชีและเป็นท่ีตั้งของพระ
ประธาน 
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วิหาร เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ยกพื้นสูง ผนงัของวิหารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน บริเวณ

ห้องท่ี 1ดา้นหนา้เป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูนคร่ึงเดียว ดา้นบนเป็นกรอบซ่ีลูกกรงเพื่อให้เกิดความโปร่ง
ก่อนเขา้สู่ภายในอาคาร ผนงัห้องท่ี 2-4 เจาะช่องหน้าต่างส่ีเหล่ียมผืนผา้ตรงก่ึงกลาง เป็นบานเปิด
ธรรมดา ส่วนดา้นบนของผนังเจาะเป็นช่องเปิดขนาดเล็ก ทุกห้องรวมถึงผนงัดา้นหลงัสุดซ่ึงการ
เจาะช่องแสงแบบน้ีถือเป็นการเจาะช่องแสงแบบดั้งเดิมท่ีพบในวิหารลา้นนา ส่วนดา้น หลงัก่ออิฐ
ฉาบปูนระหวา่งเสาตั้งแต่ฐานจนถึงข่ือหลวงของหลงัคาตบัท่ี 1 และ หลงัคาตบัท่ี 2 

ส่วนรูปทรงของหลงัคาเป็นรูปทรงจัว่สูง หลงัคาดา้นหนา้ซ้อนกนั 3 ชั้นดา้นหลงัซ้อนกนั 
2 ชั้น ผนืหลงัคามี 2 ตบั หลงัคาทั้งสองตบัมีความยาวใกลเ้คียงกนั หลงัคาจึงมีความลาดเอียง คลุมตํ่า 
ถ่ายระดบัสายตาสู่คนัทวย ฐานอาคารและพื้นดินในท่ีสุด 
 

โครงสร้างวหิาร 
โครงสร้างวิหารเป็นโครงสร้างเสาและคาน โครงสร้างส่วนฐานเป็นฐานก่ออิฐฉาบปูน มี

ผนงัปิดลอ้มโดยรอบ ส่วนฐานรากก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างหลงัคา เป็นโครงสร้างไมแ้บบมา้ต่าง
ไหม เป็นงานฝีมือแบบช่างพื้นบา้น การเช่ือมต่อกันของโครงสร้างไม่ค่อยประณีตมากนัก เสา
ทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หน้าเป็นเสาแปดเหล่ียม เสากลางจะทาํหน้าท่ีรับข่ือหลวงและโครงสร้าง
หลงัคาตบับนและมีเสารอบอาคารเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาตบัท่ีสอง   

 

การประดับตกแต่ง 
มีลวดลายแกะสลกั ลวดลายปูนป้ันประดบัตามหน้าบนั และประดบัด้วยกระจกสีแบบ

พม่า  (กระจกฉาบดว้ยเน้ือชิน) ส่วนประดบัอ่ืนๆ เป็นลวดลายฉลุดว้ยไมส้ัก เช่น คนัทวย, เชิงชาย, 
ป้ันลม และช่อฟ้า ส่วนช่องวา่งระหวา่งโครงสร้างต่างๆ ประดบัดว้ยลายดอกและลายเครือเถาแบบ
ลา้นนาแตกต่างไปตามขนาดของพื้นท่ีวา่ง ส่วนโก่งคิ้วของหลงัคาตบับนแกะสลกัไมเ้ป็นลวดลาย
เครือเถามีรูปเทวดาอยู่ตรงก่ึงกลาง ส่วนโก่งคิ้วหลงัคาตบัล่างเป็นลายไส้หมู รวมถึงหูช้างเป็นไม้
แกะสลกัรูปกินรี กับลายเครือเถา เสาคู่ด้านหน้าทาํเป็นบวัหัวเสาสองชั้น ประดบักระจกสี การ
ประดบัช่อฟ้า ป้ันลม คงมีการเปล่ียนแปลงซ่อมแซมไปบา้งแต่ยงัคงเป็นเทคนิคการแกะไม ้ประดบั
ดว้ยกระจกสี (อมัพร มาลยั, 2540) 

 

การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 113 
ตอนพิเศษท่ี 50ง วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.25 
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ภาพ ก-134  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัทา้วคาํวงั 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-135  วหิารวดัทา้วคาํวงั 

ภาพ ก-136  บนัไดสิงห์ วหิารวดัทา้วคาํวงั ภาพ ก-137  บนัไดดา้นขา้งและฐาน  
วหิารวดัทา้วคาํวงั 

ภาพ ก-138  ผนงัและหนา้ต่าง  
วหิารวดัทา้วคาํวงั 

ภาพ ก-139   หลงัคา วหิารวดัทา้วคาํวงั 
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 ภาพ ก-141 คนัทวย (นาคทนั)  

วหิารวดัทา้วคาํวงั 

ภาพ ก-140  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัทา้วคาํวงั 

ภาพ ก-142  หนา้ต่างและช่องแสง  
วหิารวดัทา้วคาํวงั 
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ภาพ ก-143  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัทา้วคาํวงั 

ภาพ ก-144  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัทา้วคาํวงั 



212 
 

 
 

13. วดัหางดง 
ทีต่ั้ง  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 78 บา้นดง หมู่ท่ี 9 ตาํบลหางดง อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 1 ไร่ 34 ตารางวา 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วดัหางดงเป็นวดัขนาดเล็กสร้างเม่ือ ปีพ.ศ. 2027 ตั้ งข้ึนเป็นวดัเม่ือ พ.ศ. 2320 (กรม
ศิลปากร, 2540)  มีส่ิงปลูกสร้างท่ีสําคญัคือวิหาร ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบลา้นนาท่ีมีความงดงาม
มากแห่งหน่ึง มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจ สันนิษฐานว่าวดั
หางดงอาจจะสร้างข้ึนในระยะเวลาใกลเ้คียงกนักบัวดัตน้เกว๋น โดยไดจ้ดัอายุในช่วงตอนตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 25   

วดัหางดงเป็นวดัท่ีมีคุณค่าในดา้นศิลปกรรมเป็นอยา่งยิ่งโดยเฉพาะตวัวิหาร วิหารวดัหาง
ดงเป็นวิหารเคร่ืองไมท้รงพื้นเมืองล้านนา มีลกัษณะสําคญั คือ ตวัวิหารมีการลดชั้นของหลงัคา
ดา้นหนา้ 3 ชั้นและดา้นหลงั 3 ชั้นมีทางเขา้วิหาร 2 ทาง คือ ดา้นหนา้ทางทิศตะวนัออกและมีมุข
ทางเขา้ดา้นขา้งทิศใต ้หนา้บนัวหิารแบ่งเป็นช่องส่ีเหล่ียมประดบัดว้ยลวดลายปูนป้ันประดบักระจก 
 
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 

ผงับริเวณ 
วดัหางดงไม่มีการแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสท่ีแน่นอน วิหารตั้งอยู่ก่ึงกลางเป็น

ประธานของผงัวดั ไม่มีเจดียภ์ายในบริเวณวดั หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก ตั้งอยู่ตรงกบัประตู
ทางเขา้หลกัหนา้วดั มีพระอุโบสถอยูท่างดานทิศเหนือแนวขนาดกบัวิหารเดิน อุโบสถสร้างข้ึนใหม่
โดยใช้สัดส่วนเดียวกบัวิหารหลงัเดิมรอบๆ วิหารเป็นลานทรายเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม ส่วน
อาคารอ่ืนๆจะอยูส่ร้างชิดกาํแพงแนวขนานกบัวหิารเดิม 
 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั ทุ่งนา 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ทุ่งนา 
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ภาพ ก-145  ผงับริเวณวดัหางดง 

 
ผงัวหิาร 

วิหารวดัหางดงเป็นวิหารขนาดกลาง ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายใน
แบ่งออกเป็น 7 ห้องมีการย่อมุมของอาคารดา้นหน้า 2 ห้อง ด้านหลงั 2 ห้อง มีมุขบนัไดด้านขา้ง
บริเวณผนงัของห้องท่ี 2 ดา้นขา้งทิศใต ้มีซุ้มประตุขนาดเล็กภายใน ประตูทางเขา้หลกัอยู่ระหว่าง
เสากลางคู่หน้าสุด โดยจะมีบนัไดนาคเช่ือมลงสู่พื้นดิน ราวบนัไดน้ีเป็นประติมากรรมประดบัรูป
มกรคายนาค ท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ เป็นนาคมีหงอนและมีเกล็ด บริเวณทางเขา้ดา้นหนา้ของบนัไดนาค
จะมีรูปป้ันสิงห์ตั้ งอยู่บนฐานสูง ด้านซ้ายและขวาของบันไดนาค ฐานชุกชีและพระประธาน
ประดิษฐานอยูใ่นห้องท่ี 6 ส่วนดา้นหลงัมีบนัไดและประตูขนาดเล็ก เพื่อเขา้สู่ห้องท่ี 7 ซ่ึงเป็นห้อง
เก็บของ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีไม่ค่อยพบมากนกัในวิหารแบบเชียงใหม่ พื้นท่ีภายในวิหารเป็นโถงกวา้ง 
มีเสากลางสองแถว  
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วิหาร เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ฐานเขียงหรือฐานชั้นท่ีหน่ึงก่ออิฐฉาบปูน โดยเป็นฐาน

ตรงข้ึนมาลกัษณะมีมุขยอ่ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ส่วนบนของฐานเป็นบวัคํ่าในระดบัพื้นบนวิ่ง
โดยรอบฐานตลอด ผนงัของวิหารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน ผนงัห้องแรกสุดทางดา้นหนา้ส่วนล่างก่อ
อิฐฉาบปูน ด้านบนเป็นฝายอ้ยจากใตแ้ปลลงมาเหลือพื้นท่ีตรงกลางเป็นช่องเปิดประดบัด้วยลูก
มะหวด ห้องท่ี 2 ดา้นล่างเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูนดา้นบนเป็นผนงัไม ้ผนงัห้องท่ี 3-5 เป็นผนงัก่ออิฐ
ฉาบปูนดา้นนอกเป็นปูนป้ันเลียนแบบเคร่ืองไม ้ตรงก่ึงกลางผนงัจะมีซุ้มหน้าต่างเป็นลกัษณะซุ้ม
โคง้หยกัเดียวแบบลา้นนา ผนงัห้องท่ี 6 เป็นผนงัทึบไม่มีการตกแต่งแต่มีการสร้างหน้าต่างหลอก 
ส่วนผนงัห้องท่ี 7 เป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูนมีหนา้ต่างไมข้นาดเล็กและมีประตูทางดา้นหลงัเพื่อเขา้สู่
หอ้งเก็บของ  

ผนงัดา้นในมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั ตั้งแต่พื้นจนถึงส่วนบนสุดของหนา้ต่าง ผนงั
ทางดา้นหลงัของพระประธาน ส่วนบนประดบัดว้ยแผงพระพิมพจ์าํนวนมาก ถดัลงมาประดบัดว้ย
กระจกสี ส่วนการประดบัตกแต่งท่ีเสา ใช้เทคนิคการป้ันปูนแลว้ปิดทอง มีการออกแบบลวดลาย
แตกต่างกนัไป 

รูปทรงหลงัคาเป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา
ดา้นหนา้ 3 ชั้น ดา้นหลงั 3 ชั้น ป้ันลมเป็นรูปนาคท่ีมีการแกะสลกัลวดลายเช่นเดียวกบัท่ีวดัตน้เกว๋น 
แต่มีการฉลุลวดลายท่ีนอ้ยกวา่ วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินเผาขนาดเล็ก 

 
โครงสร้างวหิาร 

โครงสร้างวิหารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนงัปิดลอ้มโดยรอบ ส่วนฐานก่ออิฐฉาบ
ปูน เสาทั้ งหมดเป็นเสาไม้ เสาคู่หน้าเป็นเสาแปดเหล่ียม ภายในวิหารมีเสากลางตั้ งข้ึนไปรับ
โครงสร้างมา้ต่างไหมของหลงัคาดา้นบนและเสารอบอาคารเป็นเสาส่ีเหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคา
ตบัล่าง โครงสร้างหลงัคาเป็นโครงสร้างไมแ้บบมา้ต่างไหม ข่ือหลวงทุกตวัเป็นข่ือคู่ และมีการ
ประดบัตามส่วนต่างๆ ของโครงสร้างมา้ต่างไหมอยา่งชดัเจน 

 
การประดับตกแต่ง 

เสา, หน้าบนั, ปีกนก, คอสอง, แผงแล, ปากแล, และส่วนอ่ืนๆ ของมุขหน้ามีลวดลาย
สวยงาม ส่วนมากเป็นลายปูนป้ัน แบบนูนตํ่า (กรมศิลปากร, 2540) บริเวณท่ีเป็นเสาตุ๊กตาป้ันปูน
ประดบัเป็นรูปเทวดา ส่วนบริเวณท่ีเป็นโก่งคิ้วของหลงัคาตบัท่ี1และหลงัคาตบัท่ี 2 แกะสลกัเป็น
ลายเครือดอกประดบัดว้ยกระจกสี (อมัพร มาลยั, 2540) 
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การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 113 
ตอนพิเศษท่ี 50ง วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2539 

 
 

ภาพ ก-146  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัหางดง 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-147  วหิารวดัหางดง 

ภาพ ก-148  บนัไดนาค วหิารวดัหางดง 
 

ภาพ ก-149  ฐาน และผนงั วิหารวดัหางดง 
 

ภาพ ก-150  ผนงั วหิารวดัหางดง 
 

ภาพ ก-151  หลงัคา วหิารวดัหางดง 
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 ภาพ ก-153  คนัทวย (นาคทนั)  

วหิารวดัหางดง 

ภาพ ก-152  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัหางดง 

ภาพ ก-154  ผนงั ปูนป้ัน วหิารวดัหางดง 
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ภาพ ก-155  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัหางดง 

ภาพ ก-156  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัหางดง 
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14.  วดัทุ่งอ้อ 
ทีต่ั้ง  บา้นทุ่งออ้ เลขท่ี 30 หมู่ท่ี 3 ตาํบลหารแกว้ อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 1 งาน 27 ตารางวา 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วดัทุ่งออ้ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2350 เดิมชาวบา้นเรียกวา่ วดัทุ่งออ้หลวงเพราะวดันั้นสร้างอยูใ่น
หมู่บา้นทุ่งออ้หลวง ซ่ึงเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ต่อมาชาวบา้นเกิดความเดือดร้อน เน่ืองจากความ
ความแห้งแลง้กนัดาร ทาํให้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีขา้วยาก หมากแพง ชาวบา้นจึงอพยพไปอยู่อาํเภอ
พร้าว อาํเภอฝางและท่ีอ่ืนๆ ทาํให้เหลืออยู่ไม่ก่ีครัวเรือนเป็นชุมชนขนาดเล็ก และสืบทอดกนัมา
จนถึงปัจจุบนั ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น วดัทุ่งออ้ ดงันั้นตวัพระวิหารของวดัทุ่งออ้จึงมีขนาดเล็กกว่า
วิหารทัว่ไป รองรับคนไดป้ระมาณ 50-60 คน ส่วนองคพ์ระประธานของวิหารนั้นเป็นศิลปะผสม
ระหวา่งพม่าและลา้นนาสันนิษฐานวา่ในสมยัโบราณบริเวณแถบน้ีไดมี้การสู้รบระหวา่งลา้นนากบั
พม่า และพม่าไดย้ดึวดัน้ีไว ้จึงทาํใหว้ดัมีศิลปะของพม่าผสมอยู ่

วหิารวดัทุ่งออ้ สร้างดว้ยการก่ออิฐถือปูนโครงสร้างหลงัคาทาํดว้ยไม ้ประกอบไมโ้ดยไม่
ใชต้ะปู และใชไ้มส้ักเกือบทั้งหลงัสาํหรับการก่อสร้าง ซ่ึงหาดูไดย้าก วิหารวดัทุ่งออ้เป็นศิลปะแบบ
ลา้นนา มุขดา้นหนา้มีหลงัคาซอ้นกนั 3 ชั้น ดา้นหลงัซอ้นกนั 2 ชั้น มุงดว้ยกระเบ้ืองดินขอ ดา้นหนา้
วหิารมีเสาไม ้แปดเหล่ียม 2 ตน้ รองข่ือท่ีหวัเสาประดบัดว้ยกลีบบวั และประดบักระจกจีน (กระจก
สีแบบพม่าเป็นกระจกฉาบดว้ยเน้ือชิน) หัวแปและทอ้งแปประดบัดว้ยลวดลายฉาบปูนป้ันลายเมฆ
ไหล คนัทวยเป็นไมส้ักฉลุ ส่วนป้านลมฉลุลาย และประดบัดว้ยกระจกจีน (กรมศิลปากร, 2540) 

วิหารวดัทุ่งออ้ ไม่ปรากฏแน่ชดัว่าสร้างข้ึนในสมยัใด เป็นวิหารขนาดเล็กสร้างข้ึนสร้าง
ข้ึนตามกาํลังแรงงานและทุนทรัพย์ภายในชุมชน บนัไดทางข้ึนทาํเป็นรูปตวัเหงาเช่นเดียวกับ
แบบอยา่งวิหารเวียงกุมกาม วิธีการก่อสร้างใชเ้ดือยไมใ้นการประกอบทั้งหมด ปัจจุบนัวิหารไดรั้บ
การบูรณะจากกรมศิลปกรท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2539 ได ้อนุมติัเงินจาํนวนหน่ึงลา้นหา้แสนบาท 

ในสมยัก่อนท่ีจะมีการบูรณะซ่อมแซมพระวิหารวดัทุ่งออ้นั้นชาวบา้นโดยทัว่ไปไม่ค่อย
ใหค้วามสาํคญัต่อความเก่าแก่และทรงคุณค่าของพระวิหารเท่าใดนกั แต่หลงัจากท่ี กรมศิลปากรได้
เขา้มาบูรณะซ่อมแซมพระวหิารแลว้ ชาวบา้นส่วนใหญ่ต่ืนตวัต่อการอนุรักษม์ากข้ึน ส่วนหน่ึงรู้สึก
พอใจ แต่อีกส่วนหน่ึงไม่พอใจท่ีกรมศิลปากรซ่อมแซม โดยการนาํศิลปะแบบใหม่เขา้มาเสริมแทน 
เช่น อิฐบริเวณดา้นขา้งพระวิหารไดทุ้บอนัเก่าออกไป และใชอิ้ฐแบบใหม่เขา้มาแทนรวมถึงการใช้
สีแดงทาทัว่พระวิหารซ่ึงดูแลว้ ทาํให้คุณค่าของวิหารจางหายไป แมโ้ครงสร้างเดิมทั้งหมดยงัคงอยู ่
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แต่บางส่วนของวหิาร ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเป็นของใหม่โดยเฉพาะช่อฟ้า และ ป้ันลมเน่ืองจากของเก่า
หกัลงเหลือคร่ึงเดียวแต่ก็ยงัเป็นสมบติัของท่ีถูกเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี  

 
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณวดั 

วดัทุ่งออ้ตั้งอยูใ่นศูนยก์ลางของชุมชน แวดลอ้มไปดว้ยกลุ่มบา้นเรือนและไร่นา ผงัของวดั
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีกาํแพงลอ้มรอบ มีประตูทางเขา้ไดท้ั้งส่ีทิศทาง โดยมีประตูทางเขา้หลกัอยู่
ทางดา้นทิศตะวนัออก  พื้นท่ีเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนัวิหารหันหนา้ไปทาง
ทิศตะวนัออก และอยู่ตรงตาํแหน่งของทางเข้าวดั มีเจดีย์อยู่ด้านข้าง ทางด้านทิศเหนือของวดั 
ปัจจุบนักาํลงัปรับปรุงกุฏิและศาลาการเปรียญ 
 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและทุ่งนา 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
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ภาพ ก-157  ผงับริเวณวดัทุ่งออ้ 
ผงัวหิาร 

วิหารวดัทุ่งออ้ เป็นวิหารขนาดเล็ก ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตั้งอยู่บน
ฐานสูง บนัไดดา้นหน้าสร้างดว้ยปูนป้ันและปูนประดบัในลกัษณะท่ีเรียกวา่ หางวนั แทนรูปแบบ
ของบนัไดนาคท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไป ลกัษณะการตกแต่งดว้ยหางวนั ถือเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีปรากฏใน
ศิลปะลา้นนา ใช้ในส่วนปลายป้ันลมและบนัได ซ่ึงถือว่าเป็นรูปแบบท่ีเก่าแก่ท่ียงัหลงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบนั ทางดา้นทิศใตมี้การสร้างบนัไดและและทางเขา้ขนาดเล็กซ่ึงเป็นช่องว่างท่ีเกิดจากการย่อ 
มุมของอาคาร เป็นทางเขา้ของพระสงฆเ์พื่อเขา้สู่วหิารในระหวา่งท่ีมีการประกอบพิธี 

ภายในวิหารค่อนขา้งแคบและมีพื้นท่ีขนาดเล็ก เพราะมีเสากลางสองแถวตั้งข้ึนไปรับ
โครงสร้างหลงัคาเคร่ืองไมแ้บบม้าต่างไหม ภายในแบ่งออกเป็น 6 ห้องมีการย่อมุมของอาคาร
ดา้นหนา้ 2 หอ้ง ดา้นหลงั1 ห้องตามลกัษณะของวิหารลา้นนา พื้นท่ีดา้นหลงัสุดภายในห้องสุดทา้ย
เป็นท่ีตั้งของฐานชุกชี และประดิษฐานพระประธาน  
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
เน่ืองจากวิหารมีขนาดเล็กและตั้งอยู่บนฐานสูง ด้านหน้าจึงไม่มีบานประตู เปิดโล่งไป

จนถึงโก่งคิ้ว พื้นท่ีช่วงกลางเสาโล่งไปจนถึงด้านใน ห้องท่ี1 มีผนังก่ออิฐฉาบปูนเพียงคร่ึงเดียว 
ดา้นบนเป็นฝายอ้ยจากใตแ้ปลลงมาเหลือพื้นท่ีตรงกลางเป็นช่องเปิด ห้องท่ี2มีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ห้องท่ีหน่ึงแต่ให้แสงสว่างดว้ยช่องเปิดโดยใชลู้กมะหวด  ส่วนห้องท่ี 3-5 ความยาวของแต่ละห้อง
ไม่มากนกั หน้าต่างจึงมีขนาดเล็กและทาํเฉพาะช่วงกลางเสาเท่านั้นดา้นนอกประดบัดว้ยซุ้มยอ่มุม
สามชั้นส่วนอีก2หอ้งผนงัดา้นบนเป็นฝาตาผา้ เจาะช่องหนา้ต่างขนาดเล็กตรงก่ึงกลาง ส่วนห้องท่ี 6 
เจาะเป็นช่องแสงส่ีเหล่ียมตรงก่ึงกลาง ผนงัดา้นหลงัปิดทึบจนถึงบริเวณทอ้งคานของหนา้บนั 

หลงัคาเป็นหลงัคาทรงจัว่ ดา้นหนา้ซ้อนชั้นกนั 3 ชั้น ดา้นหลงั 2 ชั้น ผืนหลงัคามี 2 ตบั มี
ชายคายื่นคลุมตวัอาคาร ระนาบหลงัคาอ่อนโคง้ตรงกลาง ส่วนปลายป้ันลมเชิดข้ึน หลงัคามุงดว้ย
กระเบ้ืองดินขอ 
 
โครงสร้างวหิาร 

ส่วนฐานของวิหารเป็นการก่ออิฐฉาบปูนซ้อนชั้นเป็นฐานสูง โครงสร้างส่วนฐานเป็น
ระบบโครงสร้างแบบเสาและคาน มีผนงัปิดลอ้มโดยรอบ การกาํหนดแผนผงัหรือจาํนวนเสายงัทาํ
ตามแบบแผนของวิหารลา้นนา เสาของวิหารทั้งหมดเป็นเป็นเสาไม ้เสาคู่หน้าเป็นเสาแปดเหล่ียม 
เสาภายในเป็นเสากลม และเสารอบอาคารเป็นเสาส่ีเหล่ียม ภายในวิหารมีเสากลางตั้งข้ึนไปรับ
โครงสร้างมา้ต่างไหมของหลงัคาดา้นบน พื้นท่ีภายในจึงดูคบัแคบมาก ผนงัดา้นขา้งเป็นผนงัก่ออิฐ
ฉาบปูนก็มีส่วนเสริมให้ภายในดูคบัแคบมากข้ึน ส่วนผนงัไมด้า้นบนก็จะใช้แปวางพาดบนผนงัตี
เป็นกรอบส่ีเหล่ียมยดึไวเ้ป็นโครงแลว้ใส่แผน่ไมใ้นลกัษณะอดัฝาเขา้ล้ิน 

โครงสร้างหลังคาเป็นงานของช่างพื้นบ้านซ่ึงขาดความประณีตและพิถีพิถัน แต่จะ
คาํนึงถึงความแขง็แรงและลกัษณะโครงสร้างแบบมา้ต่างไหม เสากลางจะทาํหนา้ท่ีรับข่ือหลวง เป็น
ลกัษณะข่ือคู่ โดยข่ือตวัล่างใชส้ําหรับการตกแต่งและช่วยรับนํ้ าหนกั  ข่ือตวับนจะตั้งเสาตุ๊กตาข้ึน
ไปรับข่ือชั้นท่ีสอง และลกัษณะเดียวกนัในชั้นมาสามตามลาํดบั ส่วนโครงสร้างหลงัคาตบัท่ีสอง ก็
เช่นเดียวกบัโครงสร้างหลงัคาหลกั แต่จะเพิ่มเสาสะโก๋นแนบเสากลาง ตั้งข้ึนไปรับแปและแผงคอ
สองดา้นบน แต่ละช่วงของการซ้อนชั้นจะมีการเสริมความแข็งแรงโดยทาํลกัษณะข่ือคู่เช่นเดียวกบั
หลงัคาตบับน  
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การประดับตกแต่ง 
การประดับตกแต่งไม่ปรากฏมากนัก เน่ืองจากความทรุดโทรมทาํให้องค์ประกอบ

บางอยา่งหายไป ในส่วนของหลงัคายงัคงเหลือเฉพาะส่วนของรวย และหางหงส์ท่ีเป็นไมแ้กะสลกั
ประดบัด้วยกระจกสี ส่วนของหน้าบนัซ่ึงแสดงโครงสร้างมา้ต่างไหม เห็นร่องรอยของปูนป้ัน
ประดบัดว้ยกระจกสีหลงเหลือเพียงเล็กน้อย ส่วนโก่งคิ้วของหลงัคาตบัท่ี 1 เป็นโก่งคิ้วรูปปีกกา
เหนือข้ึนไปทาํเป็นรูปซุ้ม ส่วนโก่งคิ้วของหลงัคาตบัท่ี 2  เป็นโก่งคิ้วคร่ึงวงกลบแบบเรียบง่าย 
ลวดลายหลุดลอกออกไปหมด ส่วนตกแต่งภายนอกอาคารท่ียงัคงเห็นชดัเจนท่ีสุดคือ การแกะสลกั
หูชา้งในแต่ละเสาเป็นลวดลายเครือเถา (อมัพร มาลยั, 2540) 

 
การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 113 
ตอนพิเศษท่ี 50ง วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2539 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 

 
 

 

ภาพ ก-158  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัทุ่งออ้ 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-159  วหิารวดัทุ่งออ้ 

ภาพ ก-160  บนัไดหางวนั หรือ เหงา  
วหิารวดัทุ่งออ้ 

ภาพ ก-161  ฐาน บนัไดดา้นขา้ง 

วหิารวดัทุ่งออ้ 

ภาพ ก-162  ผนงัไม ้หนา้ต่างและช่องเปิด 
วหิารวดัทุ่งออ้ 

ภาพ ก-163  หลงัคา วหิารวดัทุ่งออ้ 



226 
 

 
 

 
 ภาพ ก-165  คนัทวย (นาคทนั) และทางเขา้

ดา้นขา้งวหิารวดัทุ่งออ้ 

ภาพ ก-164  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัทุ่งออ้ 

ภาพ ก-166  คนัทวย และ ซุม้หนา้ต่าง  
วหิารวดัทุ่งออ้ 
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ภาพ ก-166  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัทุ่งออ้ 

ภาพ ก-167  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัทุ่งออ้ 
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15.  วดัพุทธเอิน้ หรือ วดัพุทธเอ้น 
ทีต่ั้ง  เลขท่ี 142 บา้นพุทธเอน้ หมู่ท่ี 6 ตาํบลช่างเค่ิง อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 1ไร่ 79 ตารางวา 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วดัพุทธเอ้ิน หรือ วดัพุทธเอน้ มีช่ือเดิมวา่ วดัศรีสุทธาวาสเอ้ินมงกุฏ ตามประวติักล่าวว่า
วดัพุทธเอ้ินก่อสร้างในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ สร้างเม่ือ พ.ศ. 2411 เดิมช่ือวดัศรีสุทธาวาสได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เขตวิสุงคามสีมากวา้ง 20 เมตร ยาว 30 
เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาสเท่าท่ีทราบนาม คือ รูปท่ี 1 ครูบาปินตา รูปท่ี 2 ครูบา
กาวรีะ รูปท่ี 3 เจา้อธิการทนนัไชย รูปท่ี 4 พระโพธิ รูปท่ี 5 พระหน้ิว รูปท่ี 6 พระจาํรัส สิริวิชโย รูป
ท่ี 7 พระอธิการสังวร สีลสํวโร รูปท่ี 8 พระสิงห์รัตน์ ธมฺมธตฺโต รูปท่ี 9 พระบญัศรี ทสฺสปิโย รูปท่ี 
10 เจา้อธิการกองจนัทร์ (ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร เล่ม9, 2533) มีโบราณสถานซ่ึงข้ึนทะเบียนกบั
กรมศิลปากรแลว้ คือ “โบสถน์ํ้า” ลกัษณะคือสร้างในสระส่ีเหล่ียมโดยปักเสาลงในนํ้ าลอ้มรอบดว้ย
กาํแพงศิลาแลงบริเวณรอบโบสถ์จนถึงกาํแพง เรียกวา่ “อุทกสีมา” มีความหมายเหมือนกบั “ขนัท
สีมา” ของโบสถ์บนบก คติการบวชในโบสถ์กลางนํ้ านั้นถือวา่เป็นการบวชพระภิกษุสงฆท่ี์มีความ
บริสุทธ์ิมากท่ีสุด ไดรั้บอิทธิพลมาจากฝ่ายลงักา ปัจจุบนัการบวชกลางนํ้ าน้ีไดย้กเลิกไปหมดแลว้ 
บริเวณดา้นหลงัโบสถ์นํ้ ามีวิหารเก่าแก่ ซ่ึงภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัฝีมือช่างสกุลไทยใหญ่ 
ปัจจุบนัหลงเหลือเพียงภาพเดียวเหนือประตูทางเขา้ดา้นหลงั  ภาพส่วนอ่ืนๆไดถู้กวาดทบัดว้ยงาน
ฝีมือสมยัใหม่ 

คาํว่า เอน้ กร่อนเสียงมาจากคาํว่า เอ้ิน ท่ีแปลว่าร้องเรียก ตามตาํนานกล่าวว่าในคร้ัง
พุทธกาล พระพุทธเจา้ไดเ้สด็จผ่านและทรงหยุดพกัผ่อนท่ีดอนสกานต ์ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออก
ของวดัในปัจจุบนั ทรงตรัสเรียก (เอ้ิน) พระอานนท ์พระพุทธอุปัฎฐากให้หานํ้ ามาเสวย เสร็จแลว้
ทรงบว้นพระโอษฐ์ลง ณ บริเวณบ่อนํ้ าในปัจจุบนัซ่ึงเป็นบ่อนํ้ าท่ีมีลกัษณะนํ้ าบว้นออกมาจากใต้
พื้นดิน ไหลออกมาอยา่งไม่ขาดสาย ไม่วา่บา้นเมืองจะแห้งแลง้เพียงใดก็ตามต่อมาไดมี้พระภิกษุ 2 
รูป คือ พระติวทิวงัโสและพระชมภูวิทโย ไดธุ้ดงคผ์า่นมาจึงไดร้วมชาวบา้นสร้างวดัข้ึนตรงบริเวณ
นั้น 
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ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดัพุทธเอ้ิน ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีเนินเต้ียๆ ไม่มีการกาํหนดเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสไวอ้ยา่ง
ชดัเจน มีอุโบสถกลางนํ้าอยูด่า้นหนา้วดั (กรมศิลปากรประกาศข้ึนทะเบียน) เจดียเ์ป็นศูนยก์ลางของ
วดั มีวิหารอยู่ด้านหน้าเจดียห์ันหน้าไปทางทิศตะวนัออก  รอบๆ วิหารมีศาลาบาตรทางด้านทิศ
เหนือและทิศใต ้ทางดา้นทิศตะวนัตกของวดัมีอาคารเสนาสนะอ่ืนๆ ตั้งอยู่ประกอบดว้ย ศาลาการ
เปรียญทรงไทยชั้นเดียว กุฏิสงฆค์ร่ึงตึกไม ้หอฉนั ศาลา  

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ลาํคลอง 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั ทุ่งนา 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ถนน 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ทุ่งนา 
 

 

ภาพ ก-167  ผงับริเวณวดัพุทธเอ้ิน 
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ผงัวหิาร 
วหิารวดัพุทธเอ้ิน เป็นวิหารขนาดกลาง ผงัพื้นวิหารอยูใ่นผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายใน

แบ่งออกเป็น 5 ห้องมีการยอ่มุมของอาคารดา้นหนา้ 2 ห้อง ดา้นหลงั 1 ห้อง ห้องดา้นหน้าสุดเป็น
มุขระเบียง ประตูทางเขา้หลกัอยู่ระหว่างเสากลางคู่ท่ีสอง โดยจะมีบนัไดสิงห์เช่ือมลงสู่พื้นดิน มี
ประตูทางดา้นหลงั 1  ประตูซ่ึงเป็นช่องว่างท่ีเกิดจากการยอ่มุมของวิหารในห้องท่ี 5 โดยมีบนัได
ขนาดเล็กทอดลงสู่พื้นดิน ฐานชุกชีและพระประธานประดิษฐานอยูใ่นหอ้งท่ี 5  
 

ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วิหารวดัพุทธเอ้ิน ตั้งอยู่บนฐานสูง ผนงัของวิหารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน บริเวณห้องท่ี 1 

ด้านหน้าเปิดโล่งเป็นมุขระเบียงด้านหน้า ผนังห้องท่ี 2-4 เจาะช่องหน้าต่างส่ีเหล่ียมผืนผา้ตรง
ก่ึงกลาง เป็นบานเปิดธรรมดา ดา้นนอกกรอบหนา้ต่างตกแต่งดว้ยปูนป้ันศิลปะแบบภาคกลาง ส่วน
ผนงัหอ้งสุดทา้ยก่ออิฐฉาบปูนระหวา่งเสาตั้งแต่ฐานจนถึงข่ือหลวง 

ส่วนรูปทรงของหลงัคาเป็นรูปทรงจัว่สูง หลงัคาดา้นหนา้ซ้อนกนั 3 ชั้นดา้นหลงัซ้อนกนั 
2 ชั้น    ผนืหลงัคามี 2 ตบั ลกัษณะหลงัคาโคง้เล็กนอ้ย วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินขอป้ันลมเป็น
รูปนาคตรง 
 

โครงสร้างวหิาร 
โครงสร้างวิหารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนังปิดล้อมโดยรอบ ส่วนฐานรากก่ออิฐ

ฉาบปูน ผนงัปิดลอ้มโดยรอบเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างหลงัคา เป็นโครงสร้างไมแ้บบมา้
ต่างไหม เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หน้าเป็นเสาแปดเหล่ียม เสากลางเป็นเสาไมก้ลมจะทาํหนา้ท่ี
รับข่ือหลวงและหลงัคาตบับนโดยมีเสารอบอาคารเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาตบัล่าง   

 

การประดับตกแต่ง 
วหิารวดัพุทธเอ้ินเป็นวหิารท่ีตั้งข้ึนในชุมชนท่ีอยูห่่างไกลจากศูนยก์ลางเมืองเชียงใหม่ แต่

ยงัคงความสมบูรณ์ทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม งานฝีมือชาวบา้นแบบประณีตใชก้ารเขา้
ไมโ้ดยการใชน้ํ้าหนกัของไมเ้ป็นตวัช่วยยดึโยง อาคาร หนา้บนัเป็นไมแ้กะสลกัประดบักระจกสี ซ่ึง
เป็นการประดบัลวดลายโดยใชพ้ื้นท่ีวา่งภายในกรอบของโครงสร้างหลงัคาจึงมองเห็นโครงสร้างมา้
ต่างไหมไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 98 
ตอนท่ี 177 วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2524  
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ภาพ ก-168   แบบสถาปัตยกรรมวิหารวดัพุทธเอิ้น 
 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-172  ผนงัและหนา้ต่าง  
วหิารวดัพุทธเอ้ิน 

ภาพ ก-169  วหิารวดัพุทธเอ้ิน 

ภาพ ก-170  บนัไดสิงห์ วหิารวดัพุทธเอ้ิน ภาพ ก-171  ฐาน บนัไดดา้นหนา้ 

วหิารวดัพุทธเอ้ิน 

ภาพ ก-173  หลงัคา วหิารวดัพุทธเอ้ิน 
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 ภาพ ก-175  คนัทวย (นาคทนั) และส่วน

ตกแต่งผนงัวหิารวดัพุทธเอ้ิน 

ภาพ ก-174  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัพุทธเอ้ิน 

ภาพ ก-176  มุขโถงดา้นหนา้  
วหิารวดัพุทธเอ้ิน 
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ภาพ ก-177   ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัพุทธเอ้ิน 

ภาพ ก-178  ดา้นหลงั วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัพุทธเอ้ิน 



235 
 

 
 

16.  วดัห้วยริน 
ทีต่ั้ง  เลขท่ี 45 บา้นหว้ยริน หมู่ท่ี 9 ตาํบลช่างเค่ิง อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 2 งาน 72 ตารางวา 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วดัห้วยรินก่อตั้งข้ึนมาเม่ือประมาณพุทธศกัราช 2420โดยพระโพธิร่วมกบัประชาชนได้
ก่อสร้างข้ึนในท่ีราบสูงเชิงเขาใกลล้าํห้วยมีนํ้ าไหลรินไปสู่ทุ่งนาขา้งล่างจึงให้ช่ือวา่วดัห้วยริน การ
บริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาสเท่าท่ีทราบนาม คือ รูปท่ี 1 พระโพธิ พ.ศ. 2440-2477, รูปท่ี 2 
พระกูรณา พ.ศ. 2478-2482, รูปท่ี 3 พระอินตา อินทฺขีโร พ.ศ. 2483-2488, รูปท่ี 4 พระศรีหม่ืน 
จนทฺปโร พ.ศ. 2489-2495, รูปท่ี 5 พระอินทร์ อินทฺโก พ.ศ. 2496-2500, รูปท่ี 6 พระเมืองใจ พ.ศ.
2501-2505, รูปท่ี 7 พระดวงดี วิสทฺโธ พ.ศ. 2505-2510, รูปท่ี 8 พระอธิการทองอินทร์ ฐิติโก พ.ศ.
2511-2525 และรูปท่ี 9 พระเนตรดูลย ์ฐิตสีโล ตั้งแต่ พ.ศ.2526 เป็นตน้มา (ประวติัวดัทัว่
ราชอาณาจกัร เล่ม 9, 2533) ภายในวดัมีพระพุทธรูปสําคญัคือพระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชยั 
สมยัสุโขทยั พระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชยั สมยัอู่ทอง และรอยพระพุทธบาท 1 พระบาท วดั
หว้ยรินมีชาวบา้นจาํนวน 2 หมู่บา้นท่ีเป็นศรัทธาอุปถมัภคื์อ บา้นห้วยรินหมู่ท่ี 9 และบา้นใหม่ปูเลย
หมู่ท่ี 19 ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรเสริม ทาํไร่ ทาํนา ปลูกพืชผกัสวนครัว และมีอาชีพเสริม
คือการเล้ียงสุกร ไก่ ทอผา้ และรับจา้งทัว่ไป 
 
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดัห้วยรินเป็นวดัขนาดเล็กตั้งอยู่บนพื้นท่ีราบเนินเขา ไม่มีการกาํหนดเขตพุทธาวาสและ
สังฆาวาส ไวอ้ย่างชัดเจน วิหารหลวงหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก ภายในวดัไม่มีเจดีย ์ทางเขา้
ดา้นหนา้ติดกบัพื้นท่ีป่า วิหารหลวงหนัหลงัให้กบัทางเขา้หลกัซ่ึงอยูท่างดา้นทิศตะสันตก เช่ือมกบั
ทางสัญจรหลกัจากหมู่บา้น พื้นท่ีโดยรอบเป็นทุ่งนาและป่า อาคารภายในพื้นท่ีประกอบดว้ย ศาลา
บาตร อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ กุฏิสงฆ ์และศาลาการเปรียญอยูท่างดา้นทิศใต ้  

 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ทุ่งนา 

 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั พื้นท่ีป่า 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
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ภาพ ก-179  ผงับริเวณวดัหว้ยริน 

 
ผงัวหิาร 

วิหารวดัห้วยรินเป็นวิหารขนาดกลาง ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายใน
แบ่งออกเป็น 6 ห้องไม่มีการย่อมุมของอาคาร แต่มีการลดชั้นของหลงัคาด้านหน้า 1ชั้น มีประตู
ทางเขา้หลกัอยู่ระหว่างเสากลางคู่หน้า โดยจะมีบนัไดเช่ือมลงสู่พื้นดิน ประดบัดว้ยรูปป้ันเทวดา
ขนาดเล็กตามขั้นบนัได มีประตูทางเขา้ดา้นขา้ง 1 ประตู บริเวณก่ึงกลางผนงัห้องท่ี 5 ทางดา้นทิศใต ้
โดยมีบนัไดขนาดเล็กทอดลงสู่พื้นดินเสาภายในเป็นเสากลม ส่วนเสาดา้นขา้งเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับ
โครงสร้างหลงัคาตบัท่ี 2 พื้นท่ีใชส้อยดา้นหลงัสุดเป็นฐานชุกชีและเป็นท่ีตั้งของพระประธาน 
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ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วิหารวดัห้วยริน เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนยกพื้นสูง ผนงัของวิหารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน 

บริเวณห้องท่ี 1 และห้องสุดทา้ย เป็นผนงัทึบ ผนงัห้องท่ี 2-5 เจาะช่องหนา้ต่างส่ีเหล่ียมผืนผา้ตรง
ก่ึงกลาง เป็นบานเปิดธรรมดา  

ส่วนรูปทรงของหลงัคาเป็นรูปทรงจัว่สูง ค่อนขา้งตรง หลงัคาดา้นหนา้ซ้อนกนั 2 ชั้น ผืน
หลงัคามี  2 ตบั มีความลาดเอียง คลุมตํ่า  
 
โครงสร้างวหิาร 

โครงสร้างวิหารเป็นโครงสร้างเสาและคาน โครงสร้างส่วนฐานเป็นฐานก่ออิฐฉาบปูน มี
ผนงัปิดลอ้มโดยรอบ ส่วนฐานรากก่ออิฐฉาบปูน โครงสร้างหลงัคา เป็นโครงสร้างไมแ้บบมา้ต่าง
ไหม  เป็นงานฝีมือแบบช่างพื้นบา้น การเช่ือมต่อกนัของโครงสร้างไม่ค่อยประณีตมากนัก เสา
ทั้งหมดเป็นเสาไม ้โครงสร้างหลงัคาแบบ มา้ต่างไหม  
 
การประดับตกแต่ง 

วิหารว ัดห้วยริน เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างโดยช่างชาวบ้าน การตกแต่งและ
รายละเอียดจึงสร้างข้ึนมาแบบง่ายๆ หนา้บนัประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัลวดลายพนัธ์ุพฤกษา ตกแต่ง
ดว้ยการทาสี ป้ันลมและคนัทวยรูปนาคทาํข้ึนมาจากไมแ้กะสลกังานฝีมือของชาวบา้น ปัจจุบนัวดั
หว้ยรินมีสภาพชาํรุดผนงัทางดา้นหลงัพงัทลายลงมาส่วนหน่ึงซ่ึงกาํลงัรอการบูรณะ 
 
การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 113 
ตอนพิเศษท่ี 50ง วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 
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ภาพ ก-180   แบบสถาปัตยกรรมวิหารวดัหว้ยริน 
 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-180  วหิารวดัหว้ยริน 

ภาพ ก-181  ดา้นขา้งแสดง ฐาน ผนงั หนา้ต่าง และหลงัคา วหิารวดัหว้ยริน 
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 ภาพ ก-183 โครงสร้างดา้นขา้งวหิาร 

วดัหว้ยริน 

ภาพ ก-182   ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัหว้ยริน 

ภาพ ก-184  ผนงัและหนา้ต่างวหิารวดัหว้ยริน 
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ภาพ ก-185  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัหว้ยริน 

ภาพ ก-186  ดา้นหลงั แสดงวสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วิหารวดัหว้ยริน 
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17.  วดัป่าแดด 
ทีต่ั้ง เลขท่ี 99 บา้นป่าแดด ถนนแม่แจ่ม-ฮอด หมู่ท่ี 4 ตาํบลท่าผา อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน ประมาณ 1 งาน 80 ตารางวา 
 
ประวตัิการก่อสร้าง 

วิหารวดัป่าแดดสร้างข้ึนพร้อมกบัการสร้างวดั เม่ือประมาณ พ.ศ.2420 วดัป่าแดด หรือช่ือ
ในอดีตวา่ วดัใหม่เมืองแจ๋ม แต่เดิมบริเวณท่ีสร้างวดัน้ีเป็นทุ่งนา พระยาเข่ือนแกว้ เจา้ปกครองแม่
แจ่มสมยันั้นไดท้าํการซ้ือขายกบัเจา้ของท่ีนาแลว้ไปนิมนตค์รูบากุนาจากวดัอุโบสถ อาํเภอสันป่า
ตองมาเป็นประธานสงฆใ์นการก่อสร้างวดั ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2530 เขตวิสุงคามสีมากวา้ง 40 เมตร ยาว 60 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาส
เท่าท่ีทราบนาม คือ รูปท่ี 1 ครูบากุนา คุตฺตธมฺโม รูปท่ี 2 ครูบาเตชะ เตชโร, รูปท่ี 3 พระคาํปัน อินต
สาโรม รูปท่ี 4 พระจอมคาํ อินฺธปํฺโญม รูปท่ี 5 พระหม่ืน สุวรรโณม รูปท่ี 6 พระจนัทร์ตา คตสี
โสม รูปท่ี 7 พระทอง สุรินโทม รูปท่ี 8 เจา้อธิการดวงดี วิสุทฺโธ พ.ศ.2504-2517, รูปท่ี 9 พระคาํปัน 
โสตฺถิโก พ.ศ.2517-2525และรูปท่ี 10 พระจาํเริญ ธีรปํฺโญ พ.ศ.2525-2527 การศึกษามีโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกธรรมเปิดสอน เปิดสอน พ.ศ.2495 นอกจากน้ีมีการเปิดสอนวิชาชีพของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน (ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร เล่ม 9, 2533) 
  ภายในวิหารวดัป่าแดด มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนข้ึนโดยฝีมือช่างแตม้ชาวไทย
ใหญ่เป็นเร่ืองพุทธประวติั และชาดกต่างๆ โดยมีพื้นขาวและใชสี้ไม่มากนกัในการระบายเส้ือผา้
เคร่ืองแต่งตวัโดยผนงัดา้นหน่ึงเขียนเป็นเร่ือง วิฑูรบณัฑิต แต่งตวัอยา่งชนชั้นสูงชาวไทยใหญ่หรือ
พม่าในซุ้มปราสาท  มีภาพสาวๆ นุ่งซ่ินตีนจก บริเวณเสาก็มีภาพพระอุปคุตท่ีท่านจาํแลงกายเป็น
เณรมาออกบิณฑบาตในคืนเพญ็พุธ หรือท่ีชาวเหนือออกเสียงวา่ “เป็งปุด” ดว้ย 
 ภาพเหล่าน้ีเขียนข้ึนเพื่อเป็นส่ือสอนพุทธประวติัและธรรมะผา่นชาดกต่างๆ ประกอบการ
เล่าเร่ืองของผูรู้้ให้ผูฟั้งไดเ้ห็นภาพ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัวดัป่าแดดจะมีอยู่ 8 ภาพ เขียน
เร่ืองราวพุทธประวติัเช่นเร่ือง พระเวสสันดร เล่าวิฑูรบณัฑิต นิทานพื้นบา้นย่าปู่ จ่ี (จนัทรคราส) 
มโหสถชาดก และไตรภูมิ เป็นตน้ ในบริเวณวดัป่าแดดยงัมีหอไตรอายุร้อยกวา่ปี ภายในมีคมัภีร์ใบ
ลานรุ่นเก่าเก็บไว ้รูปทรงของหอไตรวดัป่าแดดสร้างแบบก่ออิฐถือปูนภายนอกมีลายปูนป้ันรูป
เทวดา ซ่ึงถือเป็นรูปแบบดัง่เดิมของหอไตรในลา้นนา วดัป่าแดดเป็นวดัเล็กๆ เช่นเดียวกบัวดัต่างๆ 
ในแม่แจ่ม มีหอไตร มีวิหารเล็กๆ ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ฝีมือช่างพื้นบา้น บนเพดานเหนือ
พระพุทธรูปจะเขียนเป็นภาพของโลก และดวงดาวต่างๆ  
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ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 
วดัป่าแดด เป็นวดัขนาดเล็กไม่มีการกาํหนดเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ไวอ้ย่างชดัเจน 

วิหารหลวงหันหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ภายในวดัไม่มีเจดีย ์ทางเขา้ดา้นหนา้ติดกบัทุ่งนา ทางเขา้
หลกัในปัจจุบนัจึงเขา้จากทางดา้นหลงัซ่ึงเช่ือมกบัทางสัญจรหลกัจากหมู่บา้น พื้นท่ีโดยรอบเป็นทุ่ง
นา มีอาคารเสนาสนะประกอบดว้ย อุโบสถ ศาลาการเปรียญทรงไทยประยุกต ์หอธรรมเป็นอาคาร
ไม ้ประดิษฐานพระคมัภีร์หนงัสือไทยโบราณ และกุฏิสงฆ ์มี พระพุทธรูปหล่อทองเหลือง ปางมาร
วิชยั สมยัเชียงแสน พระสิงห์ 1 สมยัสุโขทยั พระพุทธรูปหล่อดว้ยทองเหลือง สมยัเชียงแสนและ
พระพุทธรูปทองเหลือง สมยัสุโขทยั 

 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ทุ่งนา 
 ทิศใต ้ มีพื้นท่ีติดกบั คลองส่งนํ้าสาธารณะ 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ทุ่งนา 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและโรงเรียนบา้นป่าแดด 

 
ภาพ ก-187   ผงับริเวณวดัป่าแดด 
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ผงัวหิาร 
วิหารวดัป่าแดด เป็นวิหารขนาดกลาง ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภายใน

แบ่งออกเป็น 6 ห้องมีการย่อมุมของอาคารดา้นหน้า 1 ห้อง ดา้นหลงั 1ห้อง แต่มีการซ้อนชั้นของ
หลงัคาดา้นหนา้ 2 ชั้นดา้นหลงั 1 ชั้น ซ่ึงการซอ้นชั้นของหลงัคาไม่สัมพนัธ์กบัการยอ่มุมของผงัพื้น 
ลกัษณะเช่นน้ีไม่ปรากฏมากนกัในวหิารแบบลา้นนา มีประตูทางเขา้หลกัอยูร่ะหวา่งเสากลางคู่หนา้ 
โดยจะมีบนัไดมกรคายสิงห์เช่ือมลงสู่พื้นดิน มีประตูทางเขา้ดา้นขา้งทางดา้นทิศใต ้1 ประตูซ่ึงเป็น
ช่องว่างท่ีเกิดจากการย่อมุมของอาคารในห้องท่ีห้าโดยมีบนัไดขนาดเล็กทอดลงสู่พื้นดิน เสา
ด้านหน้าเป็นเสาแปดเหล่ียม เสาภายในเป็นเสากลม ส่วนเสาด้านข้างเป็นเสาไม้ส่ีเหล่ียมรับ
โครงสร้างหลงัคาตบัท่ีสอง ภายในหอ้งท่ี 6 ประดิษฐานพระพุทธรูป  

 
ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 

วิหารวดัป่าแดด เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนอยูบ่นฐานสูง ผนงัของวิหารเป็นผนงัก่ออิฐฉาบ
ปูน บริเวณห้องท่ี1ดา้นหนา้เป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูนคร่ึงเดียวดา้นบนเป็นกรอบซ่ีลูกกรงเพื่อให้เกิด
ความโปร่งก่อนเขา้สู่ภายในอาคาร ผนงัหอ้งท่ี 2-5 เจาะช่องหนา้ต่างส่ีเหล่ียมผืนผา้ตรงก่ึงกลาง เป็น
บานเปิดธรรมดา ดา้นนอกประดบัดว้ยลาดลายงานเขียนดา้นบนหน้าต่าง ส่วนผนงัดา้นหลงัก่ออิฐ
ฉาบปูนระหวา่งเสาตั้งแต่ฐานจนถึงข่ือหลวง 

ส่วนรูปทรงของหลังคาเป็นรูปทรงจั่วสูง ค่อนข้างตรงหลังคาด้านหน้าซ้อนกัน 3 ชั้ น
ดา้นหลงัซอ้นกนั 2 ชั้น วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินเผาขนาดเล็ก 

 
โครงสร้างวหิาร 

โครงสร้างวหิารเป็นโครงสร้างเสาและคาน มีผนงัปิดลอ้มโดยรอบ ส่วนฐานก่ออิฐฉาบปูน 
เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้เสาคู่หนา้เป็นเสาแปดเหล่ียม ภายในวิหารมีเสากลางตั้งข้ึนไปรับโครงสร้าง
มา้ต่างไหมของหลงัคาดา้นบนและเสารอบอาคารเป็นเสาส่ีเหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาตบัล่าง  

 
การประดับตกแต่ง 
 วิหารวดัป่าแดด เป็นงานฝีมือชาวบา้นท่ีสร้างดว้ยความประณีต หน้าบนัเป็นไมแ้กะสลกั
ตกแต่งดว้ยการทาสีทอง ลวดลายประกอบดว้ย ลายพนัธ์ุพฤกษา  นาค สิงห์ และวานร ซ่ึงเป็นการ
ประดบัลวดลายโดยใช้พื้นท่ีว่างภายในกรอบของโครงสร้างหลงัคาจึงมองเห็นโครงสร้างมา้ต่าง
ไหมไดอ้ยา่งชดัเจน ป้ันลมเป็นรูปนาคท่ีมีการแกะสลกัลวดลายเล็กนอ้ย 
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ารขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 98 
ตอนท่ี 177 วนัท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2524  

 

 
 

ภาพ ก-188   แบบสถาปัตยกรรมวิหารวดัป่าแดด 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-189  วหิารวดัป่าแดด 

ภาพ ก-190  บนัไดสิงห์ วหิารวดัป่า
แดด 

 

ภาพ ก-159   ฐาน และมุขโถง วหิารวดัป่า
แดด 

 

ภาพ ก-160  ผนงัและหนา้ต่าง  
วหิารวดัป่าแดด 

 

ภาพ ก-161   หลงัคา วหิารวดัป่าแดด 
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 ภาพ ก-164  คนัทวย (นาคทนั) และ

ส่วนตกแต่งผนงัวหิารวดัป่าแดด 

ภาพ ก-163  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัป่าแดด 

ภาพท่ี  ก-165  ผนงั และหนา้ต่าง 
วหิารวดัป่าแดด 
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ภาพ ก-166  ดา้นหนา้ แสดงหนา้บนั วหิารวดัป่าแดด 

ภาพ ก-167  วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา 
วหิารวดัป่าแดด 

ภาพ ก-168  ดา้นหลงั 
วหิารวดัป่าแดด 
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18.  วดัยางหลวง 
ทีต่ั้ง  เลขท่ี  9 บา้นยางหลวง หมู่ท่ี 6 ตาํบลท่าผา อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
พืน้ทีโ่บราณสถาน  ประมาณ 2 งาน 44 ตารางวา 
 

ประวตัิการก่อสร้าง 
วดัยางหลวง ตามท่ีแจ้งในแบบกรอกประวติัวดั สร้างเม่ือ พ .ศ. 2026 มีหัวหน้าชาว

กะเหร่ียง ซ่ึงทางทอ้งถ่ินเรียกวา่ยาง ช่ือวา่นายหลวงนาํ บริวารสร้างวดัข้ึนจึงให้นามวา่วดัยางหลวง
จนถึงปัจจุบัน และยงัมีจารึกไวท่ี้ฐานพระพุทธรูปหน้าซุ้มกิจกุฏิว่า ได้มีการบูรณะเม่ือปีพ.ศ.
2407 วดัน้ีเป็นวดัสําคญั และเป็นวดัใหญ่ใน อ.แม่แจ่มไดรั้บความอุปถมัภจ์ากวดัต่างๆ ชาวแม่แจ่ม
จึงใหค้วามสาํคญักบัวดัน้ีมาก  

วดัยางหลวง ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2038 เขตวิสุงคามสีมากวา้ง 15 
เมตร ยาว 30 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจา้อาวาสเท่าท่ีทราบนาม คือ รูปท่ี 1 พระทอง สุ
รินฺโท พ.ศ. 2483-2486 รูปท่ี 2 พระหม่ืน สุวณฺโณ พ.ศ. 2486-2488, รูปท่ี 3 พระบุญป๋ัน ปํฺญาวโร 
พ.ศ. 2488-2490, รูปท่ี 4  พระธรรมขนัธ์ จนฺทปญโญ พ.ศ. 2490-2492, รูปท่ี 5 พระตุ่น ฐานวุฑ์โฒ 
พ.ศ. 2492-2494, รูปท่ี 6 พระสุจาร์ จารุวณฺโณ พ.ศ. 2494-2503, รูปท่ี 7 พระอินสอน พรฺหมฺปํฺโณ 
พ.ศ. 2503-2507, รูปท่ี 8 พระบุญมี สุธมฺโม พ.ศ. 2507-2515, รูปท่ี 9 เจา้อธิหารบดีดวงดี วิสุทฺโธ 
พ.ศ. 2515-2526และรูปท่ี 10 พระอนนัต ์อานนฺโท พ.ศ. 2526 -2527 นอกจากน้ีมีศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนภาคเหนือ ไปฝึกสอนวชิาชีพแก่ประชาชน(ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร เล่ม 9, 2533) 
 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ผงับริเวณ 

วดัยางหลวง ไม่มีการกาํหนดเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส ไวอ้ยา่งชดัเจน เดิมมีโบสถ์เก่า
หลงัเล็กๆ แต่ไดถ้อนสีมา และสร้างโบสถ์หลงัใหม่ข้ึนแทนท่ี โบสถ์หลงัใหม่นั้นมีขนาดใหญ่กว่า
โบสถ์หลงัเก่าพอสมควร ด้านหน้าก่อนเขา้สู่ภายในมีหน้าบนัไมแ้กะสลกั ปิดทอง อย่างสวยงาม 
โบสถมี์โถงดา้นหนา้ก่อนเขา้ไปยงัตวัอาคาร บริเวณประตูทาํเป็นงานแกะสลกัไมป้ระดบักระจกเป็น
รูปนกยงู ซ่ึงทางเหนือถือวา่นกยงูเป็นส่ิงแสดงถึงฐานะของกษตัริยห์รือราชวงศ ์ดา้นในประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวชิยั ดา้นหลงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเป็นพระพุทธรูปสีทองในพื้นแดง ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีนิยมกนัมากในแถบน้ี 

วหิารหลวงหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ภายในวดัไม่มีเจดีย ์ทางเขา้ดา้นหนา้ติดกบัทุ่งนา 
ทางเขา้หลกัในปัจจุบนัจึงเขา้จากทางดา้นหลงัและดา้นขา้งซ่ึงเช่ือมกบัทางสัญจรหลกัจากหมู่บา้น 
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ดา้นหนา้ทิศตะวนัออกเป็นซุม้ประตูทางเขา้และศาลาบาตร อุโบสถ อยูท่างดา้นทิศเหนือ  ศาลาการ
เปรียญเป็นอาคารไม ้และกุฏิสงฆ ์อยูท่างดา้นทิศตะวนัตก  

 
อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  มีพื้นท่ีติดกบั ลาํเหมืองสาธารณะประโยชน์ 

 ทิศใต ้  มีพื้นท่ีติดกบั บา้นพกัอาศยั 
 ทิศตะวนัออก  มีพื้นท่ีติดกบั ลาํเหมืองสาธารณะประโยชน์และทุ่งนา 
 ทิศตะวนัตก มีพื้นท่ีติดกบั ถนนและบา้นพกัอาศยั 
 

 

ภาพ ก-169  ผงับริเวณวดัยางหลวง 
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ผงัวหิาร 
วิหารวดัยางหลวงเป็นวิหารขนาดกลางวิหาร ผงัพื้นวิหารอยู่ในผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

ภายในแบ่งออกเป็น 6 ห้องมีการย่อมุมของอาคารดา้นหนา้ 1 ห้อง มีประตูทางเขา้หลกัอยู่ระหว่าง
เสากลางคู่ท่ีสาม โดยจะมีบนัไดเช่ือมลงสู่พื้นดินเป็นรูปหางวนั  เสาดา้นหนา้และเสาห้องท่ีสองเป็น
เสาแปดเหล่ียม เสาภายในเป็นเสากลม ส่วนเสาดา้นขา้งเป็นเสาไมส่ี้เหล่ียมรับโครงสร้างหลงัคาตบั
ท่ีสอง ภายในห้องท่ี 6 ประดิษฐานพระพุทธรูป ดา้นหลงัพระพุทธรูปประธาน เป็นกู่ปราสาทหรือ 
“กิจกูฎ” เป็นแบบแผนเดียวกนัวดัหลายแห่งในลา้นนา เช่นวดัปราสาทในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยกิจ
กฎูน้ีคือตวัแทนเขาคิชกฎู ภูเขาลูกหน่ึงในหา้ลูกท่ีลอ้มรอบนครราชคฤห์นครหลวงของแควน้มคธ ท่ี
พระพุทธองคท์รงเลือกเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธศาสนาแห่งแรกธรรมเนียมของชาวพุทธลา้นนา
นิยมสร้างศาสนสถานใหพ้อ้งตรงกบัพุทธประวติัในอินเดีย เพื่อสร้างความศรัทธา คนโบราณถือวา่
เป็นประตูไปสู่สวรรค ์ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของกิจกฏูเป็นแบบพุกามจากพม่า ผสมกบัลา้นนา
สกุลช่างเชียงแสน  

 

ลกัษณะและองค์ประกอบของวหิาร 
วิหารวดัยางหลวงเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน อยู่บนฐานเต้ีย ผนงัของวิหารเป็นผนงัก่ออิฐ

ฉาบปูน ซ่ึงประดบัการตกแต่งลวดลายสีทอง ผนงัห้องแรกและห้องท่ีสอง ส่วนล่างก่ออิฐฉาบปูน 
ดา้นบนเป็นฝายอ้ยจากใตแ้ปลลงมาเหลือพื้นท่ีตรงกลางเป็นช่องเปิดประดบัดว้ยลูกมะหวด ห้องท่ี 
2-6 เป็นผนงัก่ออิฐฉาบปูน ตรงก่ึงกลางผนงัจะมีหนา้ต่างบานเปิดประดบัดว้ยไมแ้กะสลกัลวดลาย
เทวดาทาสีทองหอ้งท่ี 6 เป็นผนงัทึบมีช่องแสงขนาดเล็กเป็นเคร่ืองหมายบวกเรียกวา่ ช่องตีนกา ไม่
มีการตกแต่ง ผนงัดา้นหลงัปิดทึบจนถึงบริเวณทอ้งคานของหนา้บนั 

รูปทรงหลงัคาเป็นหลงัคาทรงจัว่สูง หลงัคาลาดเอียง คลุมตํ่า มีการซ้อนชั้นของหลงัคา
ดา้นหนา้ 2ชั้น ลกัษณะหลงัคาโคง้เล็กนอ้ย วสัดุมุงหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินขอ ป้ันลมเป็นรูปนาค 

 

โครงสร้างวหิาร 
โครงสร้างวิหารเป็นโครงสร้างเสาและคาน โครงสร้างส่วนฐานเป็นฐานก่ออิฐฉาบปูน มี

ผนงัปิดลอ้มโดยรอบ เสาทั้งหมดเป็นเสาไม ้โครงสร้างหลงัคาแบบ มา้ต่างไหม  
 

การประดับตกแต่ง 
ลวดลายปูนป้ันท่ีประดบัอยู ่เป็นแบบของช่างชาวเชียงใหม่-ลาํปาง มีทั้งลายมกรคาบนาค 

3 เศียร ซ่ึงถ้าเป็นแบบพม่าจะเป็นลายมกรตวัเดียว ส่วนผนังด้านหลงัของวิหารมีภาพเขียน
พระพุทธเจา้ปางเปิดโลก และไดมี้การเขียนสีข้ึนมาใหม่  
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การขึน้ทะเบียน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 113 
ตอนพิเศษท่ี 50ง วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ.2539 

 

 
 
 
 

ภาพ ก-170  แบบสถาปัตยกรรมวหิารวดัยางหลวง 
 

แปลนพื้น 

รูปดา้นขา้ง 

รูปดา้นหนา้ รูปดา้นหลงั 
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ภาพ ก-171  วหิารวดัยางหลวง 

ภาพ ก-172  บนัไดหนา้ วหิารวดัยางหลวง ภาพ ก-173  ฐาน บนัไดดา้นหนา้ 

วหิารวดัยางหลวง 

ภาพ ก-174 ผนงัและหนา้ต่าง  
วหิารวดัยางหลวง 

ภาพ ก-175  หลงัคา วหิารวดัยางหลวง 



254 
 

 
 

 

ภาพ ก-177  มุขโถง และส่วนตกแต่งผนงัวหิารวดัยางหลวง 

ภาพ ก-176  ภายในและโครงสร้าง วหิารวดัยางหลวง 
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ภาพ ก-178  ดา้นหลงั แสดงหนา้บนั และภาพเขียนวิหารวดัยางหลวง 

ภาพ ก-179   วสัดุและส่วนตกแต่งหลงัคา วหิารวดัยางหลวง 
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ภาคผนวก ข 
 

รายละเอยีดของเอกสารล้านนาโบราณเกีย่วกบัการสร้างวิหารล้านนาทีถู่กบันทกึไว้ 
ประกอบด้วย 

 
ข.1  เอกสารตัดไม้วิหารได้รับการแปลและตีพิมพ์อยู่ใน ต าราพิธีส่งขึดและอุบาทว์แบบ

พืน้เมืองเหนือ โดย สงวน โชติสุขรัตน์ น.43 ถึง น.47 อนัมีรายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างวิหารและมี
การกล่าวถึงช่ือองคป์ระกอบทางโครงสร้างไวด้ว้ยดงัน้ี 

“...ท่ีนีจั้กกล่าวตัดไม้วิหารก่อน ห้ือตัดข่ือหลวงเสียก่อนแล้วฮ้ือเอาไม้แถกเอามาหักเป็น 5 
ท่อน ตัดปุดเอาส่วนหน่ึงเป็นตั้งเด่ียวในนั้น ตีกใ็นนั้น ท่าวตั้งบักบานข่ือหลวงท้ังนอกหัวตั้งเป็นกล
สงใจ๋ ตั้งข่ือย่ีหัก 3 เป็นต้ังเด่ียวนอกตีนใน ตั้งบักบ่าท้ังนอกหัวตั้งเป็นริมรุนทังใน ทังจองกเ็อาลงใน
บ่าเด่ียวในตีนนอก  ชุดหลวงห้ือเอาเด่ียวนอกตีนนอกแล้ว เอาข่ือม้ามาหักเป็น 3 ส่วน เอาส่วน 1 เอา
เป็นข่ือม้ามาหักเป็น 3 ส่วน เอาส่วน 1 ซ ้าเอาส่วนมาหักเป็นส่วน 3 ส่วน ตุมส่วน 1 เอาเป็นตั้งเด่ียว
นอก ตีนในท่าวตั้งบักบ่าข่ือมาทังนอก หัวเพียงไหเอาเป็นรูทังนอก ห้ือหวากเข้าไปหาเสา เอาลาย
ลมไม้เป็นประมาณแล... 

...ข่ือย่ีหัก 3 ซ ้าเอา 3 มาหักเป็น 3 ตุมส่วน 1 เอาเป็นตั้งเด่ียวในตีนนอกสะโก่เท่าข่ือม้า 
เด่ียวตีนนอก ยางสะโก่นออก 2 ป่อง คอยางสะโก๋นป่อง 1 คอยางระเบียง 2 ป่อง อองข่ือซดห้ือตัด
กลางใจเด่ียวเสาหลวง แล้วเท่านีก่้อนแล...” 

“ฉบับนี ้แถมมีฉันนี ้ตัดไม้วิหาร ห้ือเอาข่ือหลวงเป็นนาย ห้ือเอาข่ือมาแทกหัวห้ือเป็นหัว
ของมันแล้ว เหล่ียมแป๋มาตั้งแล้ว หักกลางใจ๋ไว้แล้ว แทกขีห้ลวงมาหัก 6 เสีย 2 ส่วนยัง 4 ส่วนเป็น
ข่ือย่ี ตั้งใหม่ท่าวลุกหัวขึน้แถมนอกนั้นแล หัวขีแ้ทกนั้นเหล่ียมเดียวเป็นนายอย่าห้ือมันทวากยาก 
เพ่ือข่ือม้านั้น ห้ือเอาเก่ิงข่ือหลวงแถมนอกนั้น ม้าย่ีนั้น ห้ือเอาข่ือหลวงมาแปหลังม้า แต่หัวเข้าปูน
ไหนหมายห้ันเป็นข่ือมาย่ีแลฯ... 

...ม้า 3 นั้นกเ็อาข่ือย่ีมาตั้งปนไหนหมายนั้น เป็นม้า 3 แลในไม้อันหัก 6 เสีย 2 ส่วนเป็นสะ
โก่นแกนนอกนั้นเป็นคอกีบเสีย 1 ย  า่แป๋ขึน้บนในท่ีอันหัก 2 อัน ลุ่มนั้น 3 แป๋หลังทังมาเข้าตีนตั้ง
ใหม่ชู อันแล ในแป๋อ้ายหลังซดนั้น มาเข้าสะโก๋นนั้น ห้ือหักคอกีบหลังเป็น 8 ส่วนไว้บน 2 ส่วนแป๋
อ้ายเข้าห้ันแลแทรกคอกีบลงมาปลงคอคีบหลังซด ในยางนาคชายบนนั้น ห้ือเอา 8 หัก แป๋แต่กีน้ั้น
ไว้ลุ่ม 2 บน 8 ย  า่แกนขีย้างขาวเท่าหัว แต่ตีนตั้งใหม่ออกแกนในนั้นแล้ว ในยางลุ่มนั้น เป็นดั้ง ยาง
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บนดังกล่าวในยางซ้อนแป๋ ซดมาจับนั้นห้ือแทกแต่ปลายสะโก่นนั้นลงมาถึงตีนยางแทกแต่ตีนยาง
ลงรอดท่ีใดยางเข้าห้ันชุหลังแลฯ... 

...เท่าว่าแป๋อ้าย ห้ือเข้าเสาหลวง แป๋ย่ีนั้นห้ือ ปลงตุ้มข่ือหลวง แป๋ 3 ห้ือเข้าตั้งตีนแป๋คอคีบ
ห้ือเข้าเสาหลวง ล า้นั้นกห้ื็อล าดับกันลงมาชุท่ี ในข่ือมานั้นบ่เป็นข่ือนักเอา 3 จักใคจีดห้ือห้อยกป็ลง
ตามนั้น จักจิมพอห้ือเป็นประตูกป็ลงตามนั้นเทอะฯ...” 

“...จักกล่าวลักขณะ ตัดวิหารข่ือหวายก่อนแลห้ือหวายเป็นนาย มาหักเป็น 4 ส่วนห้ือไว้หัว
สะตวง ส่วนเป็นกลางใจ๋ 2 ส่วน คู่ทป่องท่ีหมาย 2 แห่งนั้น ห้ือเป็นท่ีตั้งต่ินเสาตั้งห้ันแล เสาอ้ายนั้น
ลวงยาวแต่หัวขึ้นไปถึงเสาตั้งบนห้ันแล เสาอ้ายนั้นลวงยาวขึ้นไปถึงตีนเสาหน้ากลางในแกน
นอกนั้น ข่ือหลวงบนนั้นแถกแต่รูตีนขึน้ลุ่มนั้นมาเป็นข่ืออ้ายหัวนอรูแล้วข่ือนั้นมา หักเป็น 4 ส่วน 
เอา 3 ส่วนเป็นข่ือย่ี ข่ือย่ีเป็นข่ือ 3 เสีย 2 ส่วน เป็นท่ีพิจารณาดั้งยาวเท่าข่ือ 3 แถมนอกนั้นแล ตั้งใหม่
ลุ่มนั้นท่าวหัวข่ือ ลูกเป็นต้ังใหม่ห้ือตัดเสียลามไม้ 1 นั้นตั้งใหม่บนนั้น ยาวเท่าข่ือแกมในนั้น เสาดั้ง
หลวงนั้นมาหักเป็น 3 ส่วน เป็นคอ 2 ส่วน ย่าข่ือแกมในนั้น 1 ม้าย่ีนั้น แถกหัวข่ือหลวงมาหมายเป็น
ดั้งใหม่ หันข่ือยามเท่าอันม้า 3 นั้นก็แถกหัวม้ายีเสาเข้ามาเป็นตั้งใหม่ 3 ห้ือเอาม้า 3 ยามเท่ากัน
ตามล าดับลงมาชุแห่งแลฯ... 

...ตั้งใหม่นั้นกต็ามตั้งบนนั้นลงมาดังเก่า แป๋หลังซดนั้นมาเข้าหลังหลวงนั้น ห้ือเอาคอคืบ
หลังหลวงนั้น มาหัก 3 ไว้บน 2 ส่วน  แล้วย า่รูแป๋อ้าย ซดเข้าคอตีบ แทกมานหมายแต่นั้นลงมาเข้า
ห้ัน ยางนั้นกเ็อาอันนั้นหัก แต่กีน้ั้นไว้บน 1 ลุ่ม 2 ย  า้แกมขึน้บนเตม็ระเบียงกสั็นดายนั้น หลังซดกด็ัง
คันเล่ียงแล พิจารณาดีดีเทอะถ้วนเตม็ทีแลเจ้าท้ังหลายเหยฯ...” 

 
ข.2  เอกสารลักษณะการแป๋งวิหาร ปัจจุบนัเก็บรักษาอยู่ท่ีสถาบนัวิจยัสังคม หาวิทยาลยั

เชียงใหม่  ไมโครฟิลมร์หสั 80.052.06.003-003 1/23  
“...ลักษณะการแป๋งวิหารตัดเอาไม้มาแป๋งข่ือหลวงก่อน เอาเชือกมาแทกข่ือหลวงริมออง

ทางนอกข่ือหลวง มาหักเป็น 4 ส่วนเอา 2 ส่วนก่ึงเป็นดั้งแล้ว เอาเชือกมาแทกข่ือหลวงเอามาหักเป็น 
6 ส่วนเอาคว้าง 2 ส่วนเอา 4 ส่วนมาเป็นข่ืออ้าย เอาเชือกมาแทกข่ืออ้านเป็น 4 ส่วนคว้าง 1 เอา 3 
ส่วนเป็นข่ือย่ี เอาเช่ือมาแทกข่ือย่ีมาหัก 2 เป็นกลางใจต้ังดั้งมาหัก 3 คว้าง 1 เป็นม้าตั่งไหม เอาข่ือม้า
มาหัก 6 คว้าง 2 เป็นสาสะโก๋นเอาเชือกมาแทกเสาสะโก๋นท่าข่ือม้ามาหัก 3 คว้างส่วน 1 เป็นคอกีบ
แลฯ...” 
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ข.3  เ อกสารลักขณะวิห ารวัดลั งก า ริม ปิง  ปั จ จุ บัน เ ก็ บ รั ก ษ า อ ยู่ ท่ี วิ จ ัย สั ง ค ม
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ไมโครฟิลมร์หสั 118.09.003-003 1/43  

“...ลักขณะวิหารห้ือเอาข่ือหลวงริมอองทางนอกทัง 2 มาหัก 6 ส่วนเอา 5 ส่วนเก่ิงเป็นดั้ง 
ตั้งหลังข่ือขึน้ตัดปด เด่ียวตีนนอกนั้น ช ้าเอาข่ือหลวงมาหัก 5 คว้าง 2 ส่วนเอา 3 ส่วนมาเป็นข่ือม้า 
เอาข่ือม้ามาหัก 6 คว้างส่วน 1 เอา 5 ส่วนเป็นเสาร์สะโก๋นตั้งหลังข่ือม้าเถิงแป๋ลิน้หาน เอาเสาร์สะ
โก่นมาหัก 3 คว้าง 2 เอาส่วน 1 เป็นคอกีบ เอาคอกีบมาหัก 5 คว้าง 3 เอา 2 ส่วนตั้งแป๋ลิน้หานขึน้
เป็นกลางใจยางคอกีบแล ต าราวิหารวดัการิมปิงแล...” 

 
ข.4  เ อ ก ส า ร ลั ก ขณะ วิ ห า ร วั ด ป่ า ล า น  ปั จ จุ บั น เ ก็ บ รั ก ษ า อ ยู่ ท่ี วิ จ ั ย สั ง ค ม

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไมโครฟิลมร์หสั 118.09.003-003 1/43  
“ลกัขณะวดัป่าลานมีดัง่น้ี เสาร์หลวงตั้งบนดินข้ึนเถิงทอ้งข่ือมา้มี 8 ศอก ปลาย 2 น้ิวมือ 

ตั้งหลงัข่ือมา้ข้ึนเถิงทอ้งข่ือหลวงมี 5 ศอคืบปลายแม่มือแทก ข่ือหลวงทั้ง 2 ริมอองแป๋ทางนอกมี 8 
ศอกปลาย 8 น้ิวมือขวาง ข่ือมา้ทางริมอองแป๋ทางนอกหาเสาร์หลวงมี 5 ศอกถว้น เสาสะโก่นตั้ง
หลงัขือมา้ข้ึนเถิงกลางใจแป๋ล้ินหานมี 4 ศอกยอ่มน้ิวมือพสด ตั้งกลางใจแป๋ล้ินหานข้ึนเถิงคอกีบมี
ศอกคืบและเสาร์ระเบงยาว 9 ศอก หอ้งยาว 8 ศอกคืบ หวัแป๋ยาว 2 ศอกปลายน้ิวมือขวางแล...” 

 
ข.5  เอกสารตัดไม้วิหาร  ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ ท่ีวิจ ัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ไมโครฟิลม์รหัส 78.022.09.018-018 เอกสารฉบบัน้ีมีรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น การเลือกไม้หรือ
พิธีกรรมต่างๆ อยูด่ว้ย แต่ในท่ีน้ีจะคดัมาเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัดส่วนไมเ้ท่านั้น 

“...สิทธิการิยะ คันจักตัดไม้วิหารห้ือตั้งขันหลวง เบีย้หม่ืน หมากหม่ืนจักสมฤทธีห้ือตัด
ข่ือหลวงก่อน แทกข่ือหลวงมาหัก 10 ทุม 1 เป็นดั้ง ข่ือหลวงหักเก่ิงเป็นข่ือหน้อย ข่ือหลวงหัก 13 
ทุม 3 เป็นข่ือม้าตัวลุ่มเน่อ แทกข่ือม้าตัวลุ่มมาหัก 10 ทุม 4 เป็นข่ือม้าตัวบน ข่ือม้าตัวบนทังมวลเป็ฯ
เสาสะโก๋นและข่ือม้าตัวบนหัก 4 เป็นหว่างยางแทกข่ือหน้อยหักเก่ิงตัดปุดเป็นผงแล ปากแลใหญ่
เท่าแป๋ชด  ข่ือหน้อยหัก 3 ทุม 2 เป็นยาง ยางหัก 10 ทุม 2 เป็นยาง ยางหัก 10 ทุมเป็นนาคทันแล...” 

 



259 
 

 
 

 

ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ – สกุล  นายพนัธ์ศกัด์ิ  ภกัดี 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  27  มกราคม  2521  
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2544  
 

 


