ศิลปกรรมนครน่าน
พลพยุหะ ไชยรส
ศิ ล ปกรรมเมื อ งน่ า นสามารถแบ่ ง ยุ ค สมั ย ออกได้ เ ป� น ๕ สมั ย ตามพั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและมีหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะที่โดดเด่นอันเป�น
ตัวแทนของงานศิลปกรรมในยุคนั้นๆ ได้ดังนี้
สมัยที่ ๑ ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ (ก่อนพุทธศักราช ๑๙๐๐) เป�นงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้น
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยราชวงศ์พูคาปกครองรัฐน่านในช่วงต้นโดยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่
เมืองป�วหรือวรนครบริเวณแอ่งที่ราบน่านตอนบน (แอ่งป�ว) โดยเรื่องราวสมัยแรกเริ่มราชวงศ์พูคานี้
ปรากฏในลั กษณะตำนานมุ ขปาฐะยังไม่ป รากฏหลักฐานประเภทจารึกที่ร ่วมสมัย หรือหลักฐาน
ทางด้านศิลปกรรม สามารถแบ่งเป�นสมัยย่อยตามพัฒนาการทางสังคม1 ได้ดังนี้
๑.๑ สมัยชุมชนหาของป่าล่าสัตว์ (Hunting-Gathering Society Period)
คลอบคุลมระยะเสลาระหว่าง ๕๐๐,๐๐๐ – ๔,๕๐๐ ป�มาแล้ว พบเครื่องมือหินกะเทาะแบบ ที่แหล่ง
โบราณคดีเสาดินนาน้อย ภายในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยพบเครื่องมือ
หินกะเทาะแบบสับตัด (chopper chopping tool) จากหินกรวดแม่น้ำ แทรกตัวอยู่ในชั้นดินของผนัง
หน้าตัดชั้นดินบริเวณที่ตั้งของเสาหิน เป�นที่น่าสังเกตว่าเครื่องมือหินที่พบมีความคล้ายคลึงกันมากกับ
เครื่องมือหินกะเทาะทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งนักโบราณคดีชาวจีนได้กำหนดอายุเครื่องมือหินไว้
ราว ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ ป�มาแล้ว 2 อาจกล่าวได้ว่าเป�นหลักฐานทางศิลปกรรมที่เก่าแก่ที่สุด
ของแอ่งที่ราบน่าน

1

ดูการแบ่งยุคสมัยทางโบราณคดีเพิ่มเติมใน สุรพล นาถะพินธุ, รากเหง้า บรรพชนคนไทย : พัฒนาการ
ทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๐), ๑๖-๑๙.
2
สุภาพร นาคบัลลังก์, สินีนาฎ สมบูรณ์อเนก, ชินณวุฒิ วิลยาลัย และคณะ, จากยุคน้ำแข็งไพลสโตซีนสู่
สมัยล้านนา (เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๐), ๔๓.
๒๙๓

แหล่งโบราณคดีเสาดินนาน้อย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ที่มา : ระบบสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

เครื่องมือหินกะเทาะจากแหล่งโบราณคดีเสาดินนาน้อย
๒๙๔

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๑.๒ สมัยชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรม (Agricultural Society Period) ช่วง
ระเวลาประมาณ ๔,๕๐๐ – ๒,๕๐๐ ป�มาแล้ว ในช่วงนี้ปรากฏการตั้งถิ่นฐานบริเวณพื้นที่ราบเป�น
สังคมระดับหมู่บ้านที่มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากไม้ หิน และสำริด โดยเฉพาะบริเวณแอ่งน่าน
ตอนกลาง พบร่องรอยของเครื่องมือหินขัดที่ทำจากหินแอนดีไซต์ (Andesite)และหินโคลนกึ่งแปร
(Metamorphosed Mudstone) บริเวณเขาภูซาง ในเขตตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 3 โดย
พบเครื่องมือหินขัดที่มีบ่าและไม่มีบ่า มีความประณีตมากกว่าเครื่องมือหินกะเทาะที่พบในยุคก่อน
หน้าซึ่งไม่มีการขัดฝนหรือขัดเพียงหยาบๆ เท่านั้น จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีภูซางของกรม
ศิลปากรในป� พ.ศ.๒๕๔๒ พบว่ามีการผลิตเครื่องมือหินขัดยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ประมาณ ๓,๗๐๐ - ๓๕๐๐ ป�มาแล้ว 4

โกลนขวานหินขัดแบบมีบ่าและไม่มีบ่าจากแหล่งโบราณคดีดอยภูซาง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

3

ชวนันท์ จันทร์ประเสริฐ, การศึกษาแหล่งหินและชนิดหินของแหล่งผลิตเครื่องมือหินดอยภูซาง ตำบลนา
ซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สารนิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๐) ๙๘.
4
จตุรพร เทียมทินกฤต, การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องมือหิน : กรณีศึกษาหลุมขุดค้น N - Hill ป�พ.ศ.
๒๕๔๘ แหล่งโบราณคดีภูชาง ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒) ๒๑.
๒๙๕

เครื่องมือหินขัดแบบไม่มีบ่าและมีบ่าที่ถูกใช้งานแล้วของแหล่งโบราณคดีดอยภูซาง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (ภาพขวา) กรมศิลปากร

๒๙๖

ภาพถ่ายทางดาวเทียมแหล่งโบราณคดีดอยภูซาง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : โปรแกรมประยุกต์ Google Earth Pro, ๒๐๑๙.

ด้านแอ่งตอนเหนือพบกลองมะโหระทึกในแหล่งโบราณคดีบ้านบ่อหลวง
อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน ๒ ใบ มีการตกแต่งลวดลายแบบเฮเกอร์ ๓ (Heger III) โดยเป�น
กลองมะโหระทึกที่มีการตกแต่งลวดลายด้วยลายเฉพาะถิ่นเข้ามาผสมผสานกับต้นฉบับเดิมมากกว่า
แบบเฮเกอร์ ๑ และ ๒ โดยยั ง คงลวดลายเฉพาะของวั ฒ นธรรมดองซอนเอาไว้ เ ช่ น บุ ค คลสม
เครื่องประดับศรีษะคล้ายขนนก ลายนกกระสาบินทวนเข้มนา�ิกา หรือประติมากรรมลอยตัวรูปกบ
ประดับหน้ากลอง 5 นอกจากจะเป�นหลักฐานแสดงถึงการมียุคสมัยสำริดของแอ่งที่ราบน่านแล้วยัง
แสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์ของกลุ่มชนภายนอกอีกด้วย เนื่องจากแหล่งผลิตกล่องมโหระทึกอยู่ ใน
ชุมชนโบราณในเขตวัฒ นธรรมดองซอน มีศูนย์ กลางการผลิตบริ เวณทางตอนเหนือของประเทศ
เวียดนามและมณฑลกวางสี ในประเทศจีนตอนใต้ กำหนดอายุราว ๒,๕๐๐ – ๒,๐๐๐ ป�มาแล้ว 6 โดย
กลองมะโหระทึกเป�นที่นิยมของกลุ่มชนเผ่าบนที่สูงเพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชุมชน
นั้นๆ

5

เมธินี จิระวัฒนา, กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรม
ศิลปากร, ๒๕๔๖), ๓๒-๓๖.
6
Higham, Charles, Early cultures of mainland Southeast Asia (Bangkok : River Books,
๒๐๐๒) ๑๗๔ – ๑๗๖. And Dong Son drums in Viet Nam (Viet Nam : Social Science Publishing
House, ๑๙๙๐), ๒๖๒.
๒๙๗

กลองมะโหระทึกในแหล่งโบราณคดีบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน กรมศิลปากร (ภาพซ้าย) และ เมธินี จิระวัฒนา, กลองมโหระทึกในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๖), ๓๖. (ภาพขวา)

ในช่ ว งสมั ยนี้ ย ังปรากฏงานจิตกรรมแรกของแอ่งที่ร าบน่านโดยพบภาพเขียนสี
บริเวณเพิงผาถ้ำผาหน่อในเขตอุทยานแห่งชาติผาหนอ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยภาพเด่นคือ
เป�นรูปสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สีแดง นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าอาจเป�นการวาดรูปหมีหรือรูปคนใส่ชุด
หนังหมีเพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่าง โดยภาพเขียนสีภาพนี้มีเทคนิคการเขียนภาพจากของจริง
(Realistic) ด้วยวิธีการใช้พู่กันที่มีเส้นเล็กและปลายพู่กันมีการมัดรวมกันอย่างดี เช่น พู่กันขนสัตว์
โดยสีที่ใช้มักเป�นหิน ดิน หรือแร่ ที่ส่วนผสมของออกไซต์ของแร่เหล็กที่ให้สีแดง เช่น ดินแดง (Red
Soil) ดินแลง (Laterite) ดินเทศ (Red Ochre) แร่ฮีมาไทด์ (Hematite) ผงสนิมเหล็ก (Iron Oxide
Powder) หรือน้ำแช่เหล็ก (Iron Oxide Solution) นำมาบดผสมกับของเหลวที่สารเหนียวสำหรับยิด
ติดสีกับผนังเพิงผาเช่น เลือด ไขมันสัตว์ ยางไม้ เป�นต้น 7 ภาพเขียนสีผาหนอถือเป�นงานจิตรกรรมที่
เก่าแก่ที่สุดของนครน่าน กำหนดอายุด้วยการเปรียบเทียบกับภาพเขียนสีแหล่งอื่นๆในภาคเหนือของ
ประเทศจะมีอายุสมัยประมาณ ๓,๒๐๐ – ๒,๙๐๐ ป�มาแล้ว 8

7

กรมศิลปากร,.ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๒๒),

๒๔-๒๕.
8

วิวรรณ แสงจันทร์ และคณะ, รายงานเบื้องต้นการขุดค้นศึกษาและคัดลอกภาพเขียนสี แหล่ง
โบราณคดีประตูผา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (เชียงใหม่ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๖
เชียงใหม่,๒๕๔๑), ๓๕.
๒๙๘

ภาพเขียนสีรูปหมี บนผนังเพิงผาถ้ำ แหล่งโบราณคดีผาหน่อ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

อย่างไรก็ตามจากข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแอ่งที่ราบน่านมีกลุ่มคนที่เขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัย
สำริดเป�นอย่างน้อย สอดคล้องกับตำนานมุขปาฐะพื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด กล่าวว่า บริเวณห้วย
ใคร้หรือแม่น้ำน่านก่อนการนับถือพุทธศาสนามีชุมชนบ้านเมืองที่มีผู้นำปกครองอยู่ก่อนแล้ว ดัง
ปรากฏความว่า“รอดถึงห้วยไคร้...ยังมีท้าวตนหนึ่งมาจากเมืองม่าน เสวยเมืองแล ราชเทวีผู้ชื่อว่า
สัณฐมิตบำเรินมัลลราช ตนเป�นเจ้าในนันทปุรีนั้นแล....” 9 แต่ยังไม่เคยมีการค้นพบแหล่งที่อยู่อาศัย
และแหล่งฝ� � ง ศพของกลุ ่ ม คนสมั ย ก่ อนประวั ติ ศ าสตร์ ที ่ อาจเป� น เจ้ า ของวัฒ นธรรมดั ง กล่ า วเลย
จนกระทั่งในพ.ศ.๒๕๖๐ สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน (ขณะนั้น) กรมศิลปากรสำรวจและขุดค้นทาง
โบราณคดีแหล่งโบราณคดีบ้านสันติภาพ ๒ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จากการขุดค้นทาง
โบราณคดีพบการใช้พื้นที่ทั้งในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ (สมัยล้านนา) โดยในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์พบการใช้พื้นที่เป�นแหล่งฝ�งศพ (ใต้ชั้นเตาเผาสมัยล้านนา) โดยพบโครงกระดูก
มนุษย์จำนวน ๒ โครง ฝ�งรวมกับสิ่งของอุทิศจำนวนหนึ่ง เช่น ลูกป�ดเปลือกหอย เครื่องมือหินขัด หอย
เบี้ย เปลือกหอย และขวานสำริด ซึ่งมีความคลายคลึง เป�นต้น เบื้องต้นจากการนำชิ้นส่วนเปลือกหอย
ที่ขุดค้นพบไปกำหนดค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธี “AMS” ปรากฏค่าอายุประมาณ ๔,๕๐๐ ป�
มาแล้ว ส่วนยุคประวัติศาสตร์ขุดค้นพบเตาตะกรับ ๑ เตาและเตาขนาดเล็กอีกจำนวน ๒ เตา โดย

9

สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๔.
๒๙๙

สันนิษฐานว่าเป�นเตาตะกรับใช้สำหรับเผากระเบื้องมุงหลังคา ส่วนเตาขนาดเล็กยังไม่ทราบหน้าที่แน่
ชัด มีการใช้งานหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 10

หลุมฝ�งศพภายในแหล่งโบราณคดีบ้านสันติภาพ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

เครื่องมือสำริดพบในหลุมฝ�งศพภายในแหล่งโบราณคดีบ้านสันติภาพ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ (ภาพซ้าย) และ (ภาพขวา)
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กรมศิลปากร, ๑๐๕ ป�แห่งการสถาปนากรมศิลปากร (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งพับบลิชชิ่ง, ๒๕๕๙), .
๓๐๐

เครื่องมือหินขัดพบในหลุมฝ�งศพภายในแหล่งโบราณคดีบ้านสันติภาพ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

สมัยที่ ๒ พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึง พุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป�นงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในสมัย
ราชวงศ์พูคาปกครองรัฐน่านโดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่บริเวณแอ่งที่ราบน่านตอนกลาง (เมืองพู
เพียงแช่แห้งและเมื องน่าน) ในระยะนี้มีหลักฐานประเภทจารึกกล่าวถึงเรื่ องราวของราชวงศ์ ทั้ง
ทางด้ า นการเมื อ งการปกครอง การศาสนา เป� น ต้ น ปรากฏงานศิ ล ปกรรมเมื อ งน่ า นทั ้ ง ด้ า น
ประติมากรรม สถาป�ตยกรรมและงานหัตถกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะจาก
วัฒนธรรมสุโขทั ยเป� น ต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที ่ ๒๐ ศิลปะล้านนาเริ่ มเข้ามามีอิทธิ พล
ทางด้านศิลปกรรมหลังจากที่พระเจ้าติโลกราชสามารถผนวกรัฐน่านเป�นส่วนหนึ่งของอาณาจักรได้ใน
ป�พุทธศักราช ๑๙๙๓ รัชสมัยของเจ้าอินต๊ะแก่นท้าว (ครองราชย์สมัยที่ ๒) 11 มีตัวอย่างงานศิลป
สถาป�ตยกรรมที่สำคัญดังนี้
๒.๑ ประติมากรรม
11

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียและเดวิด เค.วัยอาจ, ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุคส์,
๒๕๔๗), ๘๔.
๓๐๑

๒.๑.๑ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัด
น่าน
อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป�นพระพุทธรูปที่ช่างน่าน หล่อขึ้นได้
เกือบจะถูกต้องตามคติสความงามของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หมวดที่ ๑ หรือหมวดใหญ่ ระยะที่ ๒
โดยปรากฏพุทธศิลป์ที่มีความคล้ายคลึงกับพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร วัดไตรมิตรวิทยาราม และ
พระพุทธรูปทองคำ ปางมารวิชัย วัดหงส์รัตนาราม กล่าวคือ พระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาปาน
กลาง พระเกตุมาลาทรงสูง พระรัศมีเป�นเปลว พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ นิ้วพระหัตถ์เรียว
ปลายตวัดขึ้นเล็กน้อย พระนาสิกโด่ง ทรงแย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย ริมพระโอษฐ์หยักคล้ายลูกคลื่น พระ
วรกายเพรียวบาง พระพาหาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก สังฆาฏิเป�นเส้นเล็ก ปลายแยกออกเป�นสองชาย
และม้วนเข้าหากันเป�นเขี้ยวตะขาบ หากแต่มีลักษณะแตกต่างเล็กน้อยเช่นเส้นขอบปลายจีวรที่คาด
พระชงฆ์เอาไว้ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ปรากฏในพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดเจดีย์ หรือลักษณะ
ความสมจริงของของสรีระร่างกายเช่นลักษณะการประทับขัดสมาธิของพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย
วัดเจดีย์ ที่พระบาทข้างซ้ายจะกดทับหลังพระชงฆ์ จนเห็นเป�นลักษณะปูดพองตามธรรมชาติ
สำหรับการกำหนดอายุเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพระพุทธรูปทองคำ ปาง
มารวิชัย วัดหงส์รัตนาราม ที่มีจารึกระบุใต้ฐานพระพุทธรูปว่าพญาศรียศราชเป�นผู้หล่อขึ้นในป� พ.ศ.
๑๙๖๗ “...ศาสนาพระเจ้าได้ ๑๙๖๗ ป�เถาะ เดือน ๓ ออก ๗ ค่ำ เสด็จท่านพระญาสรียสราช (เจ้า
เมืองศรีสัชนาลัย?)...” 12 จึงกำหนดอายุพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดเจดีย์ ไว้ราวกลางพุ ทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ หรือปลายราชวงศ์พูคาแล้วไว้เป�นเบื้องต้นก่อน อย่างไรก็ตามเป�นที่น่าสังเกตรูปแบบ
พุทธศิลป์ที่มีอิทธิพลต่อพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดเจดีย์ นั้นอาจแพร่มาจากช่างศรีสัชนาลัย
หรือเชลียงในช่วงสงครามแย่งชิงราชสมบัติระหว่างท้าวแพง (ผู้น้อง) และพญาอินทะแกนท้าว (ผู้พี่)
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นราวป� พ.ศ. ๑๙๘๗ มีราชสำนักเชียงใหม่หนุนหลังท้าวแพงและราชสำนัก
อยุธยาหนุนหลังพญาอินทะแก่นท้าว โดยราชสำนักอยุธยาได้เข้าทำการปราบกบฏท้าวแพง โดยให้
พญาแช่เลียง (พญาเชลียง) ส่งแม่ทัพไปปรากบฏดังกล่าว ดังปรากฏในตำนานพื้นเมืองน่าน ฉบับวัด
พระเกิด ความว่า “...พระญาแช่เลียงมีคำกรุณา ขับโยธาเมืองใต้ได้ขวบปลาย ๓ เดือนได้พลหลวง
หลายขึ้นมา ลวงหนเหนือมี ขุนสรียก (พระญาศรียศราช) ถือพลรอดเมืองน่าน ตั้งทัพอยู่ทางวันตกวัน
ออกไว้แม่น้ำน่านเป�นคือ เชยะกุมม์ตก หั้นแล ให้ราชสารไปบอกน้องเจ้าเมืองนันทะ (ท้าวแพง) แล...”
13 จากความดังกล่าวสุรศักดิ์ ศรีสำอาง สันนิษฐานว่า “พระญาแช่เลียง” เป�นคนเดียวกันกับ “เสด็จ

12
13

ประชุมพงศวดารภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย (กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,๒๕๔๗), ๒๒๕.
สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๑๓.
๓๐๒

ท่านม พระญาสรียสราช” ที่ปรากฏในจารึกฐานพระพุทธรูปทองคำ ปางมารวิชัย วัดหงส์รัตนาราม
ดังนั้นการสร้างพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดเจดีย์14 อาจสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ.๑๙๖๗ – ๑๙๘๗

พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๒ พระพุ ทธรู ป สำริ ด ปางมารวิ ชั ย วั ด พญาภู พระอารามหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ที่มีลักษณะพุทธศิลป์เหมือนพระพุทธรูปสำริด ปาง
มารวิชัย วัดเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความแตกต่างในลายละเอียดเพียงเล็กน้อย กล่าวคือพระ
พักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศาปานกลาง พระเกตุมาลาทรงสูง พระรัศมีเป�นเปลว พระขนงโก่ง พระเนตร
เหลือบต่ำ นิ้วพระหัตถ์เรียวปลายตวัดขึ้นเล็กน้อย พระนาสิกโด่ง ทรงแย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย ริมพระ
โอษฐ์หยักคล้ายลูกคลื่น พระวรกายเพรียวบาง พระพาหาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก สังฆาฏิเป�นเส้นเล็ก
ปลายแยกออกเป�นสองชายและม้วนเข้าหากันเป�นเขี้ยวตะขาบ ปรากฏเส้นขอบปลายจีวรที่คาดพระ
ชงฆ์เอาไว้ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ปรากฏในพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดเจดีย์ กำหนดอายุราวกลาง
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐
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สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, ล้านนา-สุโขไท : จารึก : สารัตถะทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ :
รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๓), ๗๐-๗๔.
๓๐๓

พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดพญาภูพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร
๒.๑.๓ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย วัดกอก อำเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน
เป� น พระพุทธรูป สำริดที่ได้ร ับ อิทธิพลพุทธศิล ป์จ ากพระพุทธรูป ศิลปะ
สุโขทัยหมวดใหญ่ หรือหมวดที่ ๑ ระยะที่ ๒ โดยมีพระพักตร์เป�นรูปไข่ พระขนงโก่ง แย้มพระโอษฐ์
เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลวเพลิง พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก
ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิมีลักษณะซ้อนทับกันหลายชั้นโดยปลายสังฆาฏิเสมอพระนาภี ประทับ
ขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานเขียง ที่ฐานพระพุทธรูปปรากฏจารึกภาษาไทย อักษรไทย
สมัยสุโขทัย ข้อความขาดตอนว่า “พระ....นายเรือง....” ความพิเศษของพระพุทธรูปสำริดองค์นี้คือ
ชายสังฆาฏิที่มีลักษณะซ้อนทับกันหลายชั้นเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งพบได้น้อยในสมัยนั้น ลักษณะ
ดังกล่าวอาจเทียบเคียงได้กับพระพุทธรูปปางลีลานูนสูง ภายในสกัดหลังของวิหารวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุเมืองเชลียงและพระพุทธรูปปูนป��นนูนสูงปางมารวิชัยในซุ้มจระนำเจดีย์วัดเจดีย์ช้างล้อมเมื อง
สุโขทัย สันนิษฐานว่าช่างสุโขทัยเลียนแบบการทับซ้อนของชายสังฆาฏิจากพระพุทธรูปนาคปรก
เมืองครหิ ที่ค้นพบในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอิทธิพลศิลปกรรมดังกล่าวเผยแพร่เข้ามาพร้อมกับ
ศาสนาพุทธลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราช ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 15 ส่วนพระพุทธรูปสำริดวัด
15

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๑๘๖-๑๘๗.
๓๐๔

กอกนั้น ช่างน่านอาจหล่อขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จากการกำหนดอายุจากจารึกที่ปรากฏบริเวณ
ฐานพระพุทธรูปซึ่งปรากฏคำว่า “พระ” กำหนดอายุอักขรวิธีดังกล่าวไว้ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑
16

พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย วัดกอก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๔ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ
พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลว พระ
อังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิมีลักษณะซ้อนทับหลายชั้นตกลงเสมอพระ
นาภีคล้ายกับพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย วัดกอก อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประทับขัดสมาธิราบ
แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานเขียง กำหนดอายุอักขรวิธีดังกล่าวไว้ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐

16

____________, “จารึกที่แหล่งตัดหินกับการกำหนดอายุศลิ ปะสกุลช่างพะเยา,” ศิลปวัฒนธรรม ๙,
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๓๑), ๔๖-๔๘.
๓๐๕

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๕ พระพุทธรูปปางมารวิ ชั ยสำริด วัดศรีบุญเรือง อำเภอภูเพี ยง
จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ปางมาวิชัย ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปสุโขทัย
หมวดที่ ๒ โดยมีลักษณะพุทธศิลป์คือ พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระนาสิกโด่ง พระหนุเป�นปม
แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย ขมวดพระเกศาค่อนข้างใหญ่ พระรัศมีเป�นเปลว พระวรกายอวบ พระอุระนูน
ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกแยกออกเป�นเขี้ยวตะขาบ ประทับ
นั ่ ง ขั ด สมาธิ ร าบ แสดงปางมารวิ ช ั ย บนฐานเขี ย ง ลั ก ษณะทางพุ ท ธศิ ล ป์ ม ี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ
พระพุทธรูปปางมารวิชัยจากเมืองสวรรคโลก มีลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อยในส่วนของแนวขอบ
สบงทางด้านล่างพระนาภีและเส้นขอบจีวรที ่คาดพระชงฆ์ ไว้ จากลักษณะทางพุทธศิลป์ดั งกล่ าว
สามารถกำหนดอายุไว้ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐

๓๐๖

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด วัดศรีบุญเรือง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร
๒.๑.๗ พระพุทธรู ปสำริ ด ปางมารวิ ชัย วัดบุปผาราม อำเภอภูเ พีย ง
จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ
พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระรัศมีเป�นเปลว พระวรกายอวบ พระอุระนูน ครองจีวรห่ม
เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกแยกออกเป�นเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ
แสดงปางมารวิชัยบนฐานเขียง กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐

พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดบุปผาราม อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร
๓๐๗

๒.๑.๘ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดนาป�ง อำเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ
พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลว (ทำขึ้น
ใหม่ ) พระอั งสาใหญ่ บั ้ น พระองค์ เล็ก ครองจีว รห่มเฉีย ง ชายสังฆาฏิต กลงเสมอพระนาภีปลาย
แตกแยกออกเป�นเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัยบนฐานเขียง พระพุทธรูป
องค์นี้มีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน และพระพุทธรูป
สำริด ปางมารวิชัย วัดเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐

พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย วัดนาป�ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๙ กลุ่มพระพุทธรูปสำริด ๕ องค์ของสมเด็จเจ้าพระญางั่วสารผาสุม
เป�นกลุ่มพระพุทธรูปที่ส มเด็จเจ้าพระญางั่วสารผาสุ มหรืองั่วสารผาสุม
กษัตริย์นครน่านแห่งราชวงศ์พูคาพระองค์ที่ ๑๓ ขึ้นครองราชย์ในราวป� พ.ศ. ๑๙๖๙ พระองค์ทรงให้
หล่อขึ้นประกอบด้วยพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยทั้งสองพระหัตถ์ (ห้ามสมุทร) จำนวน ๑ องค์
และพระพุ ทธรู ป ปางลี ล าจำนวน ๔ พระองค์ โดยส่ว นใหญ่แ ล้ว มี ล ั ก ษณะพุ ทธศิล ป์ เหมื อ นกั บ
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่ หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการเช่น การแสดงออกของ
สี ห น้ า พระพั กตร์ พระวรกายที ่ อวบอ้ว นมากยิ ่ง ขึ ้น หรือชายขอบจีว รซ้ อ นกัน สองเส้ น เป�น ต้ น
นอกจากนี้ที่ฐานของพระพุทธรูปทั้ง ๕ องค์ มีจารึกที่มีเนื้อความเดียวกันเกี่ยวการสร้างพระพุทธรูป
ของพระญางั่วสารผาสุม หากแต่ข้อความมีความสมบูรณ์เพียงหนึ่งองค์ ความว่า “สมเด็จพระยาสาร
๓๐๘

ผาสุมเสวยราชย์ในนันทปุระ สถาบกสมเด็จพระเป�นเจ้า ๕ พระองค์ โพระจะให้คงในศาสนา ๕ พันป�นี้
ตั้งเป�นพระเจ้าในป�มะเมีย เพื่อบุญจุลศักราช ๗๘๘ มหาศักราช ๑๙๗๐ เดือน ๖ วันพุธ เดือน ๗ ยาม
ปราถนาทันพระศรีอาริยไมตรีเจ้า” 17 จากข้อความในจารึกข้างต้นสามารถกำหนดอายุสัมบูรณ์ของ
พระพุทธรูปทั้ง ๕ องค์ ไว้ที่ พ.ศ. ๑๙๗๐ หรือปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ สำหรับพุทธศิลป์ของแต่ล่ะ
องค์มีดังนี้
๒.๑.๙.๑ พระพุทธรูปสำริด ประทับยืน ปางประทานอภัยทั้ ง
สองพระหัตถ์ (ปางห้ามสมุทร) ภายในพระวิหาร วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัด
น่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริดประทับยืน พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง
พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโค้ง งุ่มลงเล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�น
เปลว พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มคลุม มีผ้าจีบหน้านาง ประทับยืนตรง แสดงปาง
ประทานอภัยสองพระหัตถ์ เป�นที่น่าสังเกตว่าการแสดงปางประทานอภัยทั้งสองพระหัตถ์และการมีผ้า
จีบหน้านางประดับ มักพบในศิลปะอยุธยา18 อาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
อยุธยาด้วยอีกทางหนึ่ง
ลักษณะพระพุทธรูป างห้ามสมุทร เป�น การแสดงอิร ิย าบถตาม
เรื่องราวในพุทธประวัติ ๒ เรื่อง คือเรื่องแรกเป�นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์เพื่อทำลาย
มิจฉาทิฏฐิของเหล่าพี่น้องตระกูลชฎิล เมืองพาราณสี โดนพระองค์แสดงปาฏิหาริย์หยุดน้ำฝนมิให้ตก
หนักในบริเวณริมแม่น้ำเนรัญชรา แขวงอรุเวลา เมื่อเหล่าพี่น้องตระกูลชฎิลเห็นจึงเกิดความเลื่อมใสใน
พระพุทธเจ้า ขอเข้าบรรพชาอุปสมบทพร้อมกับบริวารจำนวน ๑,๐๐๐ คน และพระพุทธองค์ ทรง
แสดงอาทิตตปริยายสูตรแก่หมู่พี่น้องตระกูลชฎิลทั้งสามและบริวารจนบรรลุพระอรหันต์ ส่วนเรื่องที่
สองคือพระพุทธองค์ทรงห้ามพระประยูรญาติแห่งราชวงศ์ศากยะที่กำลังวิวาทแย่งน้ำแม่น้ำโรหิณีใกล้
กรุงกบิลพัสดุ์ ขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ ณ นิโครธาราม19

17

ประเสริฐ ณ นคร, จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน,
๒๕๓๔), ๘๗.
18
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา (กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ,๒๕๔๒), ๑๔๓.
19
วิสันธนี โพธิสุนทรและเมธินี จิระวัฒนา, พระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๒), ๔๔.
๓๐๙

พระพุทธรูปสำริด ประทับยืน ปางประทานอภัยทั้งสองพระหัตถ์ (ปางห้ามสมุทร) ภายในพระวิหาร วัดพระธาตุ
ช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๙.๒ พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา ภายในพระวิหาร วัดพระ
ธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับยืน พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง
พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง งุ้มลงเล็กน้อย แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขวดพระ
เกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลว พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา
ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางลีลา โดย
พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ ใต้พระกรจีวรมีลักษณะเป�นริ้วพลิ้วไหวตามธรรมชาติ พระหัตถ์ขวา
ทิ้งลงข้างพระวรกาย พระบาทซ้ายดำเนินเยื้องไปข้างหน้า ส่วนพระบาทขวาอยู่ข้างหลังยกขึ้นเล็กน้อย
แสดงออกถึงลักษณะทรงดำเนิน
สำหรับพระพุทธรูปลีลาของนครน่านนั้นได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
สุโขทัยหมวดใหญ่ หากแต่มีลายละเอียดแตกต่างออกไปบ้างเช่นการแสดงออกของสีพระพักตร์ พระ
วรกายที่อวบอ้วนมากยิ่งขึ้น ชายผ้าจีวรบางองค์ทำเป�นลายเส้นสองเส้นทับซ้อนกันและเว้า ที่สำคัญคือ
ชายจีวรส่วนล่ างที่ ตกลงและตั ดเป�นเส้น ทแยงมุมซึ่งไม่ปรากฏในศิลปะสุโ ขทัย 20 ทั้งนี้การสร้ าง
20

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๑๙๕.
๓๑๐

พระพุทธรูปลีลาช่างสุโขทัยมิได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากศิลปะพม่าหรือลังกาในพุทธประวัติ
ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดางดึงส์อีกทอดหนึ่ง และยังมีแรงบันดาลใจจากงานศิลปะภายในดินแดน
ประเทศไทยโดยเฉพาะศิลปะทวารวดีที่ปรากฏลักษณะของจีวรที่ตกจากพระหัตถ์ที่ยกขึ้น เห็นเป�นริ้ว
คลื่น เป�นต้น 21 ส่วนเมืองน่านนั้นได้รับการถ่ายทอดลักษะทางศิลปกรรมดังกล่าวจากราชสำนักสุโขทัย
ผ่านทางความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา ภายในพระวิหาร วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๙.๓ พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา ในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุช้าง
ค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ปางลีลาที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ มีลักษณะ
พุทธศิลป์เหมือนพระพุทธรูปสำริดปางลีลา ภายในพระวิหาร วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน โดยมีพระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง งุ้มลงเล็กน้อย
แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลว พระอังสาใหญ่ บั้น
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พรชัย พฤติกุล, ประติมานวิทยาของพระพุทธรูปลีลาในศิลปะสุโขทัย (วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศลิ ปะ, ๒๕๔๙), ๒๖-๒๘.
๓๑๑

พระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอพระ
นาภี ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางลีลา โดยพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ ใต้พระกร จีวร
มีลักษณะเป�นริ้วพลิ้วไหวตามธรรมชาติ พระหัตถ์ขวาทิ้งลงข้างพระวรกาย พระบาทซ้ายดำเนินเยื้อง
ไปข้างหน้า ส่วนพระบาทขวาอยู่ข้างหลังยกขึ้นเล็กน้อย แสดงออกถึงลักษณะทรงดำเนิน

พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา ในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๙.๔ พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา องค์ที่ ๑ ในพระวิหาร วัดพญาภู
พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ปางลีลา ประดิษฐานอยู่บริเวณเบื้องซ้ายของพระ
ประธาน ลักษณะพุทธศิลป์เหมือนพระพุทธรูปสำริดปางลีลา ภายในพระวิหาร วัดพระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีพระพักตร์รูปไข่ พระพักตร์และพระศอเอียงซ้ายเล็กน้อย พระ
ขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง งุ่มลงเล็กน้อย แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม
ขวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลว พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสา
ขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางลีลา
โดยพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ ใต้พระกรจีวรมีลักษณะเป�นริ้วพลิ้วไหวตามธรรมชาติ พระหัตถ์
๓๑๒

ขวาทิ้งลงข้างพระวรกาย พระบาทซ้ายดำเนินเยื้องไปข้างหน้า ส่วนพระบาทขวาอยู่ข้างหลังยกขึ้น
เล็กน้อย แสดงออกถึงลักษณะทรงดำเนิน

พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา องค์ที่ ๑ ในพระวิหาร วัดพญาภูพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๙.๔ พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา องค์ที่ ๒ ในพระวิหาร วัดพญาภู
พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ปางลีลา ประดิษฐานอยู่บริเวณเบื้องซ้ายของพระ
ประธาน ลักษณะพุทธศิลป์เหมือนพระพุทธรูปสำริดปางลีลา ภายในพระวิหาร วัดพระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีพระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิก
โด่ง งุ่มลงเล็กน้อย แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลว พระ
อังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสาซ้าย
ตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางลีลา โดยพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ
ใต้พระกรจีวรมีลักษณะเป�นริ้วพลิ้วไหวตามธรรมชาติ พระหัตถ์ขวาทิ้งลงข้างพระวรกาย พระบาทซ้าย
ดำเนินเยื้องไปข้างหน้า ส่วนพระบาทขวาอยู่ข้างหลังยกขึ้นเล็กน้อย แสดงออกถึงลักษณะทรงดำเนิน

๓๑๓

พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา องค์ที่ ๒ ในพระวิหาร วัดพญาภูพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๑๐ พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา วัดนาป�ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับยืน พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร
เหลือต่ำ พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลว
พระอังส่ใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสา
ซ้ายตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นชายผ้าสองแฉก แสดงปางลีลาเหนือฐานเขียงซ้อนลดหลั่นกัน
สองชั้น กำหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐

๓๑๔

พระพุทธรูปสำริด ปางลีลา วัดนาป�ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๒.๑.๑๑ ประติมากรรมดินเผาขนาดเล็ก: พระยอดขุนพลบ่อสวก แหล่งเตาเผา
บ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นประติมากรรมขนาดเล็กที่เรียกว่า “พระบ่อสวก” ขุดค้นพบบริเวณแหล่งเตาเผา
โบราณบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีลักษณะพุทธศิลป์ ที่โด่ ดเด่นคือพระพิ มพ์ปางลีลาที ่ มี
ลักษณะเค้าโครงพุทธศิลป์คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปางลีลาของนคนน่านในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ 22
เช่น พระพุทธรูปปางลีลาของสมเด็จเจ้าพระยางั่วฬารผาสุม เป�นต้น กำหนดอายุพระพิมพ์ราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐
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สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ :
โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๔๖.
๓๑๕

พระยอดขุนพลบ่อสวก แหล่งเตาเผาบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : โครงการ
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๔๖.

๒.๒ สถาป�ตยกรรม
๒.๒.๑ เจดีย์ทรงระฆังช้างล้อม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน
ในตำนานพื้นเมืองน่านเรียกชื่อวัดพระธาตุช้างค้ำในอีกชื่อหนึ่งว่า
“วัดหลวงกลางเวียง” และในตำนานพระธาตุแช่แห้งระบุว่าพญาผากองสร้างขึ้นภายหลังจากสร้าง
เวียงน่าน การที่นำช้างมาประดับรอบองค์เจดีย์เช่นนี้อาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ในพุทธประวัติว่า
ช้างเป�นสัตว์มงคลที่ช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนาไว้ และอาจแสดงความหมายถึงช้างที่ช่วยค้ำยันเขาพระ
สุเมรุซึ่งเป�นศูนย์กลางของจักรวาลอันเปรียบได้กับเจดีย์ประธาน และการประดิษฐานเจดีย์ช้างล้อม
กลางเวียงน่านที่พญาผากองสร้างขึ้นใหม่ 23 ย่อมเป�นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เมืองของพระองค์ที่
เป�นศูนย์กลางใหม่ของรัฐน่านแทนเมืองป�วและเมืองพูเพียงแช่แห้งลักษณะของพระธาตุช้างค้ำองค์
เดิมเมื่อแรกสร้างอาจมีลักษณะเป�นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณช้างล้อม ซึ่งเป�นศิลปะ
สุโขทัยที่เมืองน่านรับเข้ามาพร้อมกับศาสนาพุทธลังกาวงศ์ของรัฐสุโขทัย
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ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปกรรมโบราณในอาณาจักรสุโขทัย (นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, ๒๕๖๑), ๑๔๑.
๓๑๖

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๐๗๔ พญาพลเทพลื อไชย ขุนนางที่ร าชสำนั ก
เชียงใหม่ส่งมาปกครองเมืองน่าน ในช่วงที่น่านเป�นเมืองขึ้นของรัฐล้านนาได้บูรณะเจดีย์ช้างค้ำขึ้นใหม่
โดยเจดีย์ที่บูรณะอาจมีลักษณะคล้ายเจดีย์ทรงปราสาทยอดเจดีย์ที่มีฐานช้างล้อม ศิลปะล้านาซึ่งเป�นที่
นิยมในสมัยพระเจ้าติโลกราชอาทิเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ เป�นต้น เจดีย์ช้างล้อมองค์ป�จจุบัน
ประกอบด้วย ฐานสี่เหลี่ยม ส่วนล่างสุดทำเป�นฐานป�ทม์ ถัดขึ้นไปเป�นชั้น ช้างล้อมโผล่ออกมาครึ่งตัว
ด้านละ ๕ เชือก และที่มุมทั้งสี่อีก ๔ เชือก ปลายงวงจรดแท่นดอกบัวที่รองรับอยู่ทางด้านล่าง เหนือ
ชั้นช้างล้อมทำเป�นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมซ้อมกันสามชั้น รับฐานบัวและลูกแก้ว และ หน้ากระดาน
กลมที่อยู่ทางตอนบน ชั้นมาลัยเถา ทำเป�นหน้ากระดานบัวคว่ำซ้อนกันสามชั้น รองรับบัวปากระฆัง
และองค์ระฆังทรงกลม ส่วนยอดเป�นบัลลังก์สี่เหลี่ยม ปล้องไฉนและปลียอด โดยยังคงมีส่วนศิลปะ
สุโขทัยให้เห็นอยู่บ้าง อาทิ ชั้นช้างล้อม ชั้นหน้ากระดานสี่เหลี่ยมและชั้นมาลัยเถา (บัวคว่ำซ้อนกันสาม
ชั้น) เป�นต้น กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ 24

เจดีย์ทรงระฆังช้างล้อม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
24

สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, ล้านช้างล้านนา (จัดพิมพ์เป�นอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสม
ศรีสำอาง ณ เมรุวดั พระศรีรตั นมหาธาตุวรวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร,๒๕๕๖), ๑๒๒-๑๒๓
๓๑๗

๒.๒.๒ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (องค์เดิม) วัดสวนตาล อำเภอ
เมือง จังหวัดน่าน
ป�จจุบันถูกสร้างทับแล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ราว
ป� พ.ศ.๒๔๕๗ 25 อย่างไรก็ตามสามารถศึกษาลักษณะทางศิลปะสถาป�ตยกรรมจากภาพถ่ายเก่าได้ โดย
เป� น เจดี ย ์ ท รงพุ ่ ม ข้ าวบิ ณ ฑ์ ร ู ป แบบทั ่ ว ไปที่ไ ด้ ร ั บ อิ ท ธิ พ ลจากสกุ ล ช่ า งสุ โ ขทั ย โดยมี ล ั ก ษะทาง
สถาป�ตยกรรมดังนี้ส่วนฐานประกอบด้วยฐานเขียงหรือฐานหน้ากระดานในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการ
ยกเก็จ โดยชุดฐานสูง ๔ – ๕ ชั้น รองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังสี่เหลี่ยมจัตตุรัส ๑ ฐาน ส่วนกลาง
เป�นชุดฐานบัวลูกฟ�กซ้อนกัน ๒ ฐาน อยู่ในผังเพิ่มมุมไม้สิบสอง หรือเรียกว่า “ฐานแว่นฟ้า” ถัดไป
เป�นส่วนของเรือนธาตุอยู่ในผังเพิ่มมุมเช่นเดียวกันกับฐานแว่นฟ้า ไม่มีซุ่มจระนำสำหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูป ส่วนยอด เป�นส่วนที่เชื่อมต่อเหนือเรือนธาตุมีชั้นซ้อน ๑ ชัน้ ประดับบรรพแถลงและกลีบ
ขนุน ถัดไปเป�นส่วนขององค์ระฆังทรงพุ่มคล้ายดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบิณฑ์ เหนือองค์ระฆังทรงดอก
บัวตูมทำเป�นวงแหวนซ้อนกันหลายชั้น มีปลีประดับอยู่ส่วนยอด26 กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (องค์เดิม) วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

25

สงวน โชติสุขรัตน์, ตำนานเมืองเหนือ (กรุงเทพฯ : ศรีป�ญญา, ๒๕๕๒), ๓๖๕.
26
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา (นนทบุรี : เมืองโบราณ,
๒๕๖๐), ๒๙๗-๒๙๘.
๓๑๘

๒.๓ หัตถศิลป์
เมืองน่านปรากฏงานหัตถศิลป์ที่สำคัญคือการผลิตเครื่องป��นดินเผาที่ “บ้านเตาไหแช่
เลียง” ในบริเวณป�จจุบันเป�นแหล่งโบราณคดีที่ชื่อว่าแหล่งเตาบ่อสวก โดย “บ้านไหแช่เลียง” ปรากฏ
ในเอกสารพื้นเมืองน่านหลายฉบับ เช่น ฉบับวัดพระเกิด กล่าวถึงเหตุการณ์การแย่งราชสมบัติระหว่าง
ท้าวแพงกับพญาอินต๊ะแก่นท้าวในป� พ.ศ. โดยพญาอินต๊ะแก่นท้าวซึ่งในขณะนั้นเป�นเจ้าผู้ครองนคร
น่านถูกท้าวแพงผู้เป�นน้องแย่งชิงราชสมบัติ โดยพญาอินต๊ะแก่นท้าวต้องลี้ภัยไปกรุงศรีอยุธยาผ่านทาง
หมู่บ้านที่ชื่อว่า “บ้านเตาไหแช่เลียง” ความว่า “…ตกกลางคืนอินทแก่นท้าว หลอนออกจากคอกค้อง
สอกแล่นหนี้ไปลี้อยู่บ้านเตาไหแช่เลียงหั้น…”27
ในป� พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๘ สายั น ต์ ไพรชาญจิ ต ต์ แห่ ง ภาควิ ช าโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งเตาบ่อสวกอย่างต่อเนื่องสามารถทราบ
เรื่องราวการผลิตของแหล่งเตาแห่งนี้28ได้นี้
๒.๓.๑ โครงสร้างเตาและอายุสมัย
เตาบ้านบ่อสวกเป�นเตาแบบล้านนา ซึ่งภายในเตามีการแบ่งห้องเตาเพียง
ห้องเดียว ก่อผนังด้วยดินเหนียว ระบายความร้อยแบบเฉียงจากปากเตาไปยังปล่องเตา โครงสร้าง
ส่วนล่างของเตาฝ�งจมลงในเนินดิน โครงสร้างส่วนหลังคาและปล่องโผล่พ้นผิวดิน นอกจากนี้ยังพบเตา
ชื ่ น ซึ ่ งโครงสร้ า งเตามี ล ั กษณะคล้ ายกั บ เตาของเมื องศรีส ัช นาลัย ในช่ว งพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ซึ่ง
สอดคล้องกับค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ของเตาจ่ามนัสและเตาสุนัน โดยเตาสุนันได้ค่าอายุการใช้งาน
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึง กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ส่วนเตาจ่ามนัสได้ค่าอายุการใช้งาน
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ จากข้างต้น นำไปสู่ข้อสันนิษฐานได้ว่า
ตลอดสมัยของราชวงศ์พูคาปกครองเมืองน่านมีการผลิตเครื่องป��นดินเผาที่หมู่บ้านเตาไหแช่เลียงมา
โดยตลอดตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑
๒.๓.๒ ผลิตภัณฑ์
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๐ หมู่บ้านเตาไหแช่เลียงมีการผลิตเครื่องป��น
ดินเปาทั้งจาน ชาม ไห ทั้งแบบไม่เคลือบและเคลือบมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญดังนี้
๒.๓.๒.๑ ไหไม่เคลือบ มีทั้งไหปากชั้นเดียว ไหปากสองชั้น (ไหกับหรือไห
ปลาร้า) โดยในไหปากชั้นเดียวที่ไหล่ของภาชนะมีการตกแต่งลวดลายด้วยลายขูดขีดเป�นคลื่นน้ำสลับ
กับแถบเส้นคู่ ขนาน และมีการป��น แปะหูภาชนะจำนวน ๔ จุดถัดจากไหล่ลงไปฐานไม่ มีลวดลาย
27

สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๑๓.
28
สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ :
โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๔๑-๙๕.
๓๑๙

สายันตร์ ไพรชาญจิตต์ สันนิษฐานว่าการตกแต่งลวดลายดังกล่าวเป�นการจำลองภูมิจักรวาลในศาสนา
พุทธลงบนภาชนะดินเผากล่าวคือ ลวดลายของคลื่นน้ำหมายถึงมหาสมุทร ส่วนเส้นคู่ขนานหมายถึง
ทวีป หูภาชนะหมายถึงทวีปทั้งสี่อันประกอบด้วย บุพพวิเทหทวีป (ทวีปฝากตะวันออก) ชมพูทวีป
(ทวีปฝากทิศใต้) อมรโคยานทวีป (ทวีปฝากทิศตะวันตก) และอุตรกุรุทวีป (ทวีปฝากทิศเหนือ) ส่วน
ไหปากสองชั้นจะมีลวดลายและความหมายที่ละเอียดกว่าไหปากชั้นเดียวกล่าวคือ ปากชั้นนอกเป�น
ตัวแทนของทวีปหรือแผ่นดิน ปากชั้นในคือแกนกลางเขาพระสุเมรุ ซึ่งไหนประเภทหลังนี้มักนำไปใส่
เถ้ากระดูกโดนนำเอาภาชนะอีกใบที่เขากันได้กับช่องว่างระหว่างปากไหชั้นที่หนึ่งและสองมาป�ดปาก
ไหเอาไว้

ไหปากชั้นเดียวแหล่งเตาไหแช่เลียง (บ่อสวก) ตกแต่งด้วยลวดลายขูนขีดและป�น� แปะ
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓๒๐

การตีความลวดลายภาชนะดินเผาเตาไหแช่เลียงแบบไหปากชั้นเดียวในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๑
ที่มา : สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : โครงการ
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๙๔.

๓๒๑

ไหกับหรือไหของปากสองชั้นเดียวแหล่งเตาไหแช่เลียง (บ่อสวก) ตกแต่งด้วยลวดลายขูนขีด
ที่มา : สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : โครงการ
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๗๔.

๓๒๒

การตีความลวดลายภาชนะดินเผาเตาไหแช่เลียงแบบไหขอบปากสองชั้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๑
ที่มา : สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : โครงการ
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๙๕.

๒.๓.๒.๒ ไหที่ตกแต่งด้วยชุดแถบลายผสม ส่วนใหญ่ใช้ตกแต่งภาชนะประเภทสัน
ปากบานออก ไหกับหรือไหปากสองชั้น โดยการตกแต่งลวดลายจะใช้วิธีการกดประทับรูปต่อเนื่องกัน
เป�นแถบลายมีทั้งลายขนมเป�ยกป�น ลายกากบาท ลายเส้นหยักคล้ายลายน้ำ เป�นต้น โดยระหว่างลาย
๓๒๓

แถบแต่ละเส้นจะมีแถบเส้นบางๆ คั้นเอาไว้ และที่ปากไหจะการป��นแปะดินรูปวงกลมไว้รอบปาก หรือ
ป��นหูไว้บริเวณไหลเป�นต้น

การตกแต่งลวดลายแถบเครื่องถ้วยบ่อสวกในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ -๒๑
ที่มา : สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : โครงการ
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๗๒.

๒.๓.๒.๓ เครื่องเคลือบยุคแรก เป�นภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งประเภทจาน ชาม และ
ไห ส่วนใหญ่เป�นเครื่องเคลือบสีเขียว เคลือบมีลักษณะแตกลาน ไม่ประณีตนัก

เครื่องถ้วยบ่อสวกแบบเคลือบเขียวในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ -๒๑
ที่มา : สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : โครงการ
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๘๘ และ ๙๐.

สมัยที่ ๓ ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ – ๒๒ เป�นงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเมื่อเมืองน่านตกอยู่
ภายใต้การปกครองของรัฐล้านนาหลังจากที่พระเจ้าติโลกราชพิชิตเมืองน่านได้ในป� พ.ศ. ๑๙๙๓ ในรัช
สมัยของท้านอินทะแก่นเจ้าผู้ครองนครน่าน งานศิลปกรรมเมืองน่านได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา
๓๒๔

อย่างเต็มที่ทั้งด้านสถาป�ตยกรรมและประติมากรรม ประติมากรรมหลายชิ้นยังคงมีต้นแบบมาจาก
ศิลปะสุโขทัยในสมัยที่ ๒ แต่ผสมผสานเข้ากับศิลปะล้านนา รวมทั้งลักษณะพื้นถิ่นที่ปรากฏในงาน
ศิลปกรรมมากกว่าสมัยที่ ๒ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาโดยเฉพาะในงานประติมากรรม
เข้ามาอีกด้วย ศิลปะลาวเข้ามามีอิทธิพลบางในส่วนงานสถาป�ตยกรรม ส่วนงานหัตถศิลป์ถือเป�นยุค
ทองของการผลิตเครื่องถ้วยบ้านเตาไหแช่เลียง (บ้านบ่อสวก) ที่มีการพัฒนาเทคนิคการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นจากสมัยที่ ๒ สมัยนี้สิ้นสุดลงเมื่อรัฐล้านนาถูกผนวกเข้าเป�นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรพม่าในรัชสมัยของพญาหลวงพลเทพลือไชยเจ้าผู้ครองนครน่านราวป� พ.ศ. ๒๑๐๑29
๓.๑ ประติมากรรม
๓.๑.๑ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพระวิหารวัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัด
น่าน
อาจกล่าวได้ว่าพระเจ้าทองทิพย์เป�นลักษณะตัวอย่างที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยน
ผ่านงานศิลปกรรมจากสมัยที่ ๒ เป�นสมัยที่ ๓ สร้างขึ้นเมื่อครั้งที่พระเจ้าติโลกราชเข้าตีเมื่อน่านในป�
พ.ศ.๑๙๙๒ – ๑๙๙๓ ลักษณะพุทธศิลป์นั้นโดยทั่วไปยังคงลักษณะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย หมวด
ใหญ่ ระยะที่ ๒ ได้แก่ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์
เล็กน้อย พระหนุเป�นปมค่อนข้างหนา ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลว พระอังสาใหญ่ บั้น
พระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ปลายสังฆาฏิตกลงเสมอพระนาภี ปลายแยกออกเป�นเขี้ยวตะขาบ
ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัย หากแต่มีลักษณะของพุทธศิลป์ล้านนาผสมผสานด้วยเช่น
พระวรกายอวบอ้วน ไม่สูงเพรียว พระนาสิกใหญ่ สันพระนาสิกหนา สังฆาฏิมีสันตรงกลาง ซึ่งเป�น
ลักษณะเด่นของพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช 30 นอกจากนี้ยังพบว่าลักษณะพุทธ
ศิลป์ของพระเจ้าทองทิพย์มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระประธานในวัดมโนรมย์ เมืองหลวงพระบาง
ประเทศลาว 31 โดยการถ่ายทอดลักษณะศิลปะนั้นอาจเกิดจากการติดต่อทางการค้า การเมืองหรือการ
สงคราม โดยเมืองน่านเป�นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางการค้าของอาณาจักรสุโขทัยกับอาณาจักรล้าน
ช้างด้วย 32
29

สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๑๙.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๒๓๘.
31
____________, เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน (นนทบุรี : มิวเซียมเพรส,
๒๕๕๕),๑๖๗-๑๖๙.
32
พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ธีระวัฒน์ แสนคำ และคณะ, สุโขทัยกับอาเซียน : มองป�จจุบันผ่านอดีตจาก
มิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี (ปทุมธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘), ๕๗-๕๙.
30

๓๒๕

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพระวิหาร วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๒ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย เก็บรักษาไว้ในวัดพระธาตุช้างค้ำ
วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์กลม พระขนง
โก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาใหญ่ พระรัศมี
เป�นดอกบัวตูม พระวรกายอวบอ้วน พระอุระนูน ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิสั้น
เหนือพระถัน ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานหน้ากระดานที่สุดในนครน่าน
ลักษณะพุทธศิลป์คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระเจ้าเม็งราย อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ที่ใต้ฐานพระพุทธรูประบุป�สร้างไว้ที่ พ.ศ.๒๐๑๒ 33 จึงกำหนดอายุพระพุทธรูปปางมรวิชัย
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ไว้ที่ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อาจกล่าวได้ว่า
พระพุทธรูปองค์นี้เป�นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่ง34 ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในนครน่านก็ว่า
ได้

33

ฮันท์ เพนธ์, คำจารึกบนฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพ,๒๕๑๙), รูปที่ ๒ ก.
34
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับหลักฐานทางโบราณคดี
และเอกสารทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑) ๑๕๖ -๑๕๗.
๓๒๖

พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย เก็บรักษาไว้ในวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๓ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์กลม พระขน่งโก่ง พระ
เยตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระหนุเป�นปม ขมวเพระเกศาใหญ่ พระรัศมีเป�นดอก
บัวตูม พระวรกาบ อวบอ้วน พระอุระนูน ครองจีวร่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระ
ถัน ปลายตัดตรง แสดงปางมารวิชัยพระหัตถ์ขวาและฐานแตกหัก ลักษณะพุทธศิลป์แบบ “เชียงแสน
สิงห์หนึ่ง” กำหนดอายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑

พระพุทธรูปปางมารวิชัย เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
๓๒๗

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๔ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดหัวข่วง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระ
เนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา พระหนุเป�นปม ขมวเพระเกศาใหญ่ พระรัศมีเป�นดอก
บัวตูม พระวรกาย อวบอ้วน พระอุระนูน ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิสั้นเหนือ
พระถัน ปลายตัดตรง แสดงปางมารวิชัยพระหัตถ์ขวาบนฐานหน้ากระดาน โดยภาพรวมแล้วมีลักษณะ
พุทธศิลป์คล้ายพระเจ้าทองทิพย์ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดหัวข่วง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๕ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เป�นพระพุทธรูปปางประทับนั่งสมาธิเพชร แสดงปางมารวิขัย พระพักตร์ค่อนข้าง
ยาว พระขนงโก่ง พระนาสิกค่อนข้างใหญ่ พระเนตรเหลือบต่ำ พระโอษฐ์เม้มเหล็กน้อย ขอบพระ
โอษฐ์ล่างใหญ่กว่าบน พระหนุเป�นต่อมกลม ขมวดพระเกศาเล็ก ครองจีวรห่มเฉียงเป�ดพระอังสาขวา
ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน เส้นขอบชายจีวรวางพาดผ่านพระอุระเห็นเป�นเส้นขอบสองเส้น นิ้วพระ
หัตทั้งสี่ยาวเท่ากัน ฐานหน้ากระดาน เจาะเป�นช่องคล้ายลูกฟ�ก พระพุทธรูปองค์นี้แสดงลักษณะของ
พุทธศิลป์ผสมผสานของพระพุทธรูปศิลปะล้านนาแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่งและพระพุทธรูปในกลุ่มช่วง
ต้นพุทธศตวรรษฺที่ ๒๑ (ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยโดยมักเจาะฐานเป�นช่องคล้ายลูกฟ�ก 35 อย่างไรก็
ตามยังปรากฏลักษณะสกุลช่างพื้นบ้านโดยเฉพาะลักษณะของพระพักตร์ ปลายนิ้วพระหัตถ์ที่เรียวยาว
35

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับหลักฐานทางโบราณคดี
และเอกสารทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๕๑) ๑๗๗.
๓๒๘

เท่ากัน และความไม่สมส่วนของพระพุทธรูป สำหรับการกำหนดอายุสามารถกำหนดได้จากจารึกคาถา
อริยสัจกลบท ซึ่งนิยมจารึกลงบนฐานพระพุทธรูปศิลปะล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๖ พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระ
เนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ทรงการัณฑมกุฏ พระวารกาย
เพรียวบางสมส่วน ทรงสังวาลไขว้กันบริเวณพระอุระมีทับทรวงเป�นรูปดอกไม้สี่กลีบ พระพาหาสวม
พาหุรัด แสดงปางมารวิชัย เหนือฐานเขียงที่ฐานปรากฏจารึกอักษรธรรมล้านนา ระบุชื่อ พ่อแก้วเป�นผุ้
สร้าง และศักราช ๘๗๑ หรือพุทธศักราช ๒๐๕๒ แม้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะแสดงลักษณะพุทธศิลป์
พระพุทธรูปทรงเครื่องในล้านนาซึ่งถือว่าเป�นพระพุทธรูปที่มีความงดงามและถือเป�นยุคทองของศิลปะ
ล้ า นนา 36 หากแต่ เ ครื ่ อ งประดั บ ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะของช่ า งพื ้ น ที ่ ถ ิ ่ น ไม่ ป ระณี ต เหมื อ น
พระพุทธรูปทรงเครื่องอื่นโดยสร้อยสังวาลย์มีลายละเอียดแต่เพียงการมำจุดไข่ปลาเท่านั้นและทับ
ทรวงที่เป�นดอกไม้มีความประณีตน้อยกว่าทับทรวงของพระพุทธรูปทรงเครื่องสกุลช่างเชียงใหม่
กำหนดอายุราวมพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ตามศักราชที่ปรากฏที่ฐานพระพุทธรูป

36

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๒๓๐.
๓๒๙

สำหรับการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องในล้านนามีคติในการสร้าง
จากพุทธประวัติตอน “ชมพูปติ” ซึ่งเป�นเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์มีพระราชประสงค์จะเทศนาโปรด
พระยามหาชมพูซึ่งถือตนเองว่าเป�นพระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเหนือกว่าตน พระพุทธองค์ได้
เนรมิตพระองค์ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่า ทำให้พระยามหาชมพูต้องยอมรับฟ�งพระธรรม
และเป�นสาวกของพระพุทธเจ้าในกาลต่อมา37

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๗ พระพุทธรูป ปางลีลา วัดนาป�ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด คงได้รับอิทธิพลทางรูปแบบจากพระพุทธรูปปางลีลา ในสมัย
ที่ ๒ มีพระพักตร์แข็งกระด้าง พระโอษฐ์ใหญ่ ป��นนูนออกมาทางด้านนอก มีแนวเส้นไรพระศก ปลาย
ชายจีวรตัดเป�นเส้นตรง บริเวณบั้นพระองค์ทำเป�นแนวเส้นรัดประคดขนาดใหญ่เซาะเป�นร่องเว้าเข้า
ทางด้านใน และมีแนวชายพับขอบสบงทางด้านหน้า ส่วนฐานทำเป�นบัวหงายกลีบซ้อนกันสองชั้น มี
หัวช้างเข้ามาประกอบทั้งสี่ด้าน อาจกล่าวได้ว่าเป�นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความพยายามสืบต่อและ
พัฒนาพุทธรูปปางลีลาของสกุลช่างน่าน ที่มีการผสมผสานลักษณะพื้นถิ่นและการเพิ่มลายละเอียด
ให้กับพระพุทธรูป

37

วิสันธนี โพธิสนุ ทรและเมธินี จิระวัฒนา, พระพุทธรูปปางต่างๆ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม, ๒๕๕๒), ๗๘-๗๙.
๓๓๐

พระพุทธรูป ปางลีลา วัดนาป�ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๘ พระพุทธรูปสำริด ประทับยืน วัดไผ่เหลือง
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับยืน พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ
พระนาสิกปลายเป�นหยดน้ำงองุ้มลง พระโอษฐ์เป�นรูปคลื่น แย้มพระสรวลเล็กน้อย พระหนุเป�นปม
ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นเปลว พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มคลุม แสดงปาง
ลีลาเหนือฐานบัวคว่ำบัวหงาย ลักษณพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปองค์น ี้ช่างพื้นเมืองได้ผสมผสาน
ระหว่างพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ ระยะที่ ๒ โดยเฉพาะพระพักตร์ ส่วนอื่นๆ มีความ
คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปประทับยืนปางประทานอภัยศิลปะอยุธยา โดยเฉพาะองค์ที่เก็บรักษาไว้ใน

๓๓๑

พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 38 โดยเฉพาะลักษณะจีวรหุ้มคลุมที่ปลายจีวรมี
ลักษณะแผ่ที่มุมปลายจีวรงอแหลม ปรากฏชายสบงซ้อนอยู่ใต้จีวรห่มคลุมในช่วงก่อนถึงขอพระบาท
นอกจากพระพักตร์แล้วยังต่างที่ฐานรองรับพระพุทธรูปโดยองค์ที่นำมาเปรียบเทียบนั้นประทับบนฐาน
หน้ากระดานสี่เหลี่ยม กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑

พระพุทธรูปสำริด ประทับยืน วัดไผ่เหลือง
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๙ พระพุทธรูปปางมารวิชัย เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรพระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระ
เนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกสั้น แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี
เป�นดอกบัวตูม พระวรกายอวบอ้วน พระอุระนูน ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิสั้น
เหนือพระถัน ปลายแตกเป�นสองแฉก แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานเขียง บริเวณฐานมีจารึกอักษณ
ธรรมล้านนาและอักษรฟ�กขาม ระบุชื่อผู้สร้างและคาถาอริยสัจบทกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑
38

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๔๐๘.
๓๓๒

ลักษณะพุทธศิลป์ต้นแบบคือพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หากแต่มีแสดงออกถึงการวิวัฒนาเป�น
แบบพื้นถิ่นโดยเฉพาะพระพักตร์

พระพุทธรูปปางมารวิชัย เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๑๐ พระพุทธรูปสำริด ประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับยืน พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ
พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นดอกบัวตูมยืด
สูง พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระ
อังสาซ้ายตกลงพระนาภี ปลายตัดตรงเหนือฐานบัวในผังแปดเหลี่ยม พระหัตถ์ทิ้งลงด้านข้างพระ
วรกาย ด้านมีจารึกอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย ระบุว่า จุลศักราช ๘๘๙ ป�เมิงไถ้ ลักษณะพุทธศิลป์
แสดงถึงความสับสนในการลอกเลียนแบบและฝ�มือของช่างที่เริ่มพัฒนางานพื้นถิ่นในระยะหลังแต่
ต้นฉบับของพุทธศิลป์ยังเป�นแบบพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง กำหนดอายุป� พ.ศ.๒๐๗๐ 39 จาก

39

สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
๒๕๓๗), ๘๔.
๓๓๓

จารึกใต้ฐานพระพุทธรูป ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพญาพลเทพ�ชัย เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุด ท้ าย
ภายใต้การปกครองของราชวงศ์มังราย

พระพุทธรูปสำริด ประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๑๑ พระพุทธรูปสำริด ประทับยืน เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิก
โด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัซมีเป�นเปลว พระอังสาใหญ่
พระวรการยืดสูง ชายสังฆาฏิตกลงใต่พระนาภีปลายตัดตรง ประทับยืนตรงเหนือฐานบัวหงายมีเกสร
รองรับพระบาทซึ่งอยู่บนฐานเขียงเจาะช่องกระจกและมีขาร่องรับทั้งสี่มุม ลักษณะพุทธศิลป์มีพระ
พักตร์ค่อนไปทางพื้นถิ่น ลักษณะกายวิภาคไม่ได้สัดส่วน อย่างไรก็ตามในส่วนฐานทำตามแบบนิยมใน
ศิลปะล้านนาในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๑ กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑

๓๓๔

พระพุทธรูปสำริด ประทับยืน เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๑๒ พระพุทธรูสำริด ปางมารวิชัย องค์ที่ ๑ วัดพระธาตุเบ็งสกัด อำเภอป�ว จังหวัด
น่าน
พระพุทธรูปสำริด พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง
แต่สั้น พระหนุเป�นปม พระเกศาเป�นเม็ดกลมเล็ก พระรัศมีเป�นดอกบัวตูม พระวรกายอวบ ครองจีวร
ห่มเฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเหนือพระถัน ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร แสดง
ปางมารวิชัยเหนือฐานบัวคว่ำบัวหงาย ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเขียงในผังหกเหลี่ยมเจาะช่องกระจก มีขา
รองรับจำนวนสามขา ลักษณะพุทธศิลป์ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งหากแต่ มี
ความเป�นพื้นถิ่นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการหล่อติดไว้กับฐานบัวคว่ำบัวหงายที่มีเกสรรองรับ ใต้ฐาน
บัวมีการเจาะช่องกระจกซึ่งอาจมีที่มาจากเมฆในศิลปะจีน ส่วนมากจะมีจารึกที่ฐาน และยังมีความ
นิยมใหม่เกิดขึ้นคือการทำขา ๓ ขารองรับส่วนฐาน ซึ่งส่วนของขานี้มาจากสายท่อ (ชนวน) สำหรับ
หล่อพระพุทธรูป เมื่อเสร็จแล้วจึงตัดทิ้ง 40 แต่ในระยะนี้กลับหลงเหลือทิ้งไว้ ซึ่งเป�นที่นิยมตั้งแต่สมัย
40

สุรพล ดำริห์กลุ , ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา (นนทบุรี : เมืองโบราณ, ๒๕๖๑), ๒๑๒-๒๑๓.
๓๓๕

พระเมืองแก้วแห่งราชสำนักเชียงใหม่หรือราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป�นต้นมา 41 จึง
กำหนดอายุพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ราวพพุทธศตวรรษที่ ๒๑

พระพุทธรูสำริด ปางมารวิชัย องค์ที่ ๑ วัดพระธาตุเบ็งสกัด อำเภอป�ว จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๑๓ พระพุทธรูสำริด ปางมารวิชัย องค์ที่ ๒ วัดพระธาตุเบ็งสกัด อำเภอป�ว จังหวัด
น่าน
พระพุทธรูปสำริด พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง
แต่สั้น พระหนุเป�นปม พระเกศาเป�นเม็ดกลมเล็ก พระรัศมีเป�นดอกบัวตูม พระวรกายอวบ ครองจีวร
ห่มเฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเหนือพระถัน ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร แสดง
ปางมารวิชัยเหนือฐานบัวคว่ำบัวหงาย ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเขียงในผังหกเหลี่ยมเจาะช่องกระจก มีขา
รองรับจำนวนสามขา บริเวณฐานมีจารึกอักษรธรรมล้านนา ระบุเลข ๘๗๓ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป�นป�จุล
ศักราชที่สร้าง ตรงกับพุทธศักราช ๒๐๕๔ ลักษณะพุทธศิลป์ยังคงมีต้นแบบจากพระพุทธรูปศิลปะ
สุโขทัยหากแต่วิวัฒนาการเป�นพื้นเมือง นอกจากนี้บริเวณฐานบัวคว่ำบัวหงายมีปลายที่งอนขึ้นแต่ไม่
มากอาจกล่าวได้ว่าเป�นพระพุทธรูปที่จะวิวัฒนาการเป�นพระพุทธรูปที่มีฐานบังงอน หรือฐานเรือ
สำเภาในระยะต่อมา ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป�นที่นิยมตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ส่วนศักราชที่ระบุ
41

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๓๑๔.
๓๓๖

ในพระพุทธรูปองค์นี้ตรงกับรัชสมัยของเจ้าเมืองแพร่สร้อยซึ่งปกครองเมืองน่านราวป� พ.ศ.๒๐๕๓ –
๒๐๕๖ 42

พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย องค์ที่ ๒ วัดพระธาตุเบ็งสกัด อำเภอป�ว จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๑๔ พระพุ ท ธรู ป ประทั บ ยื น อุ ้ ม บาตร เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นพิ พ ิธ ภั ณ ฑสถาน
แห่งชาติน่าน
เป� น พระพุ ทธรู ป แกะสลั กจากไม้ ได้จ ากโบสถ์ว ั ดท่า ปลา ตำบลท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีพุทธศิลป์ดังนี้ พระพุทธรูปประทับยืนยื่นพระหัตถ์ทั้งสองประครองบาตรไว้ทางด้านหน้า
พระพักตร์เป�นรูปไข่ พระขน่งโก่งเป�นสัน พระเนตรเหลือบต่ำลง พระนาสิกโด่งปลายงุ้ม ขวดพระเกศา
เป�นเม็ดเล็ก พระรัศมีเป�นเปลวสูง พระอังสาผายออก บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มคลุม ปรากฏแนว
เส้นรัดประคดและชายพับของสบงขนาดใหญ่ทางด้านหน้า ได้รับอิทธิพลศิลปะอยุธยา 43กำหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑
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สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๑๘.
43
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยางานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, ๒๕๔๒),
๑๔๕.
๓๓๗

พระพุทธรูป ประทับยืนอุ้มบาตร เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๑๕ พระพุทธรูป ประทับยืน ในซุ้มจระนำเจดีย์ทรงปราสาทวัดพญาวัด อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปปูนป��น ประทับยืน พระพักตร์กลมรีรูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ
พระนาสิกโด่งใหญ่ พระหนุเป�นปม พระเกศาเป�นเม็ดกลมเล็ก พระรัศมีเป�นเปลวเพลิง พระอุระพ่าย
บั้นพระองค์เรียว ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเหนือพระถัน มีสันตรงกลาง ปลายแตกเป�นเขี้ยว
ตะขาบ มี ร ั ดประคดและผ้ า จี บ หน้านาง จากลักษณะพุทธศิล ป์ดังกล่าวมีล ั กษณะคล้ายคลึ ง กั บ
พระพุทธรูปปางประทานอภัยที่วัดไผ่เหลืองซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะอยุธยาโดยเฉพาะการนุ่งผ้าสบง
ลักษณะรัดประคด การจีบหน้านาง และลักษณะปลายจีวรทีแผ่ออก มุมปลายจีวรงอแหลม นอกจากนี้
ยังแสดงลักษณะของพุทธศิลป์ศิลปะล้านนาอีกด้วยเช่น พระอุระที่ผ่ายออกและการทำสันตรงกลาง
ของสังฆาฏิ เป�นต้น กำหนดอายุพระพุทธรูปไว้ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑

๓๓๘

พระพุทธรูป ประทับยืน ในซุ้มจระนำเจดีย์ทรงปราสาทวัดพญาวัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓.๑.๑๖ พระพุ ท ธรู ป สำริ ด ประทั บ นั ่ ง ขั ด สมาธิ เ พชร เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
พระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง
พระเนตรเหลือบตา พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก มี
กรอบไรพระศก พระวรกายค่อนข้างสมส่วน ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิสั้น
เหนือพระถัน ปลายแตกเป�นสองแฉก ทำลวดลายที่ส่วนปลาย แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานบัวคว่ำ-บัว
หงายซึ่งตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดานหกเหลี่ยมเจาะช่องเป�นลวดลายพันธุ์พฤกษา บริเวณฐานปรากฏ
จารึกอักษรธรรมล้านนาและอักษรฝ�กขาม ระบุชื่อ ลาพันทมะ คนของสีกุน สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้
เมื่อป� รวายสัน เดือน ๖ (ไม่ระบุเลขศักราช แต่มีการสันนิษฐานว่าคือป� พ.ศ. ๒๐๘๐) และคาถาปฐมัง
(คาถาพระพุทธสิหิงค์) หากจารึกระบุป� พ.ศ.๒๐๘๐ สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้หล่อขึ้นในรัชสมัย
ของพญายอดคำฟ้าเป�นเจ้าเมืองน่าน44
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สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๑๙.
๓๓๙

พระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓.๑.๑๗ พระพุทธรูปปางมารวิชัยในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอ
เมือง จังหวัดน่าน
ตำนานพื้นเมืองน่านระบุว่าป� พ.ศ.๒๐๙๑ พญาพลเทพลือไชยสร้างวัดหลวงกลางเวียงน่าน
ความว่า“…พระญาหลวงพลเทพลือไชยแล กินเมืองได้ ๑๐ ป� สกราชได้ ๙๑๐ ตัว (พ.ศ.๒๐๙๑) ป�เป�ก
สัน ท่านก็ส้างวัดหลวงกลางเวียงน่าน” 45 ซึ่งเป�นการบูรณปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ช้างล้อมและพระวิหาร
หลวง รวมทั้งพระประธานของพระวิหารด้วย โดยพระประธานมีลักษณะพุทธศิลป์ดังนี้ พระพุทธรูป
ปูนป��น ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิก
โด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก มีกรอบไรพระศก พระรัศมีเป�นเปลว
พระวรกายอวบอ้วน ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นสองแฉกมีการ
ประดับลวดลายพันธุ์พฤกษา (สันนิษฐานว่าซ่อมสร้างขึ้นใหม่) แสดงปางมารวิชัย เหนือฐานบัวคว่ำ-บัว
หงาย ลักษณะพุทธศิลป์มีการสืบทอดลักษณะของพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ระยะที่ ๒
หากแต่มีการผสมผสานลักษณะพุทธศิลป์ในสมัยล้านนาด้วยเช่น พระวรกายที่อวบอ้วนโดยเฉพาะที่
พระอุระหรือลักษณะสันพระนาสิกที่ค่อนข้างใหญ่กว่าศิลปะสุโขทัยเป�นต้น กำหนดอายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๑
45

สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๑๙.
๓๔๐

พระพุทธรูปปางมารวิชัยในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓.๑.๑๘ พระเจ้าล้านทอง ในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอาราม
หลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ตำนานพื้นเมืองน่านระบุว่าพระเจ้าล้านทองสร้างขึ้นเมื่อป� พ.ศ. ๒๐๖๕ ในรัชสมัย
พญายอดคำฟ้า ความว่า “….ในป�เต่าสง้านั้น สักกพทได้ ๘๘๔ ตัว (พ.ศ.๒๐๖๕) เจ้าวัดแช่แห้งชื่อธัมม
เสนาแล เถรปาสุรสีลแล มหาสังฆราชาสุรสีลาสรีบุญเรืองแลสังฆะชปะสีลประหยาแล พระญายอดคำ
ฟ้า หมื่นซ้ายธัมมประหยา ส้างพระเจ้าล้านทองแล…”46 พระเจ้าล้านทองมีลักษณะทางพุทธศิลป์ที่
ยังคงสืบเนื่องจากพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ ระยะที่ ๒ หากแต่มีความเป�นพื้นถิ่น
มากยิ่งขึ้น โดยมีพระประธานขนาดใหญ่ภายในพระวิหาร เป�นพระพุทธรูปปูนป��น พระพักตร์กลม พระ
ขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก มีกรอบไรพระศก
พระรัศมีเป�นเปลว พระวรกายอวบอ้วน ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตก
เป�นเขี้ยวตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานบัวคว่ำ-บัวหงาย กำหนดอายุ
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑

46

สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๑๘ - ๑๙.
๓๔๑

พระเจ้าล้านทอง ในพระวิหารหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓.๑.๑๙ พระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับยืนบนฐานบัว พระพักตร์ค่อนข้างยาว พระขนงโก่ง
เป�นสันจรดกันเหนือพระนาสิก พระโอษฐ์เม้ม แย้มพระสรวลเล็กน้อย พระหนุเป�นต่อมกลมมีแนว
เส้นขอบทรงกรัณฑมงกุฏลายดอกไม้ มีกรรเจียกและยอดเล็กๆ ประดับอยู่ทั้งสองข้างของยอดปล้อง
มงกุฏ ทรงกุณฑล กรองศอ ทับทรวง พาหุรัดและทองพระกร พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นแสดงปาง
ประทานอภั ย ครองจี ว รห่มคลุม แลเห็น แนวรัดพระคดขนาดใหญ่คาดทับ แนวชายพับ ของสบง
ลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานอภัยที่เก็บรักษาไว้ในวัดเบญจมบพิตรดุสิต
วนาราม กรุงเทพมหานคร อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ 47

47

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), ๔๑๗.
๓๔๒

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานอภัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓.๒ สถาป�ตยกรรม
๓.๒.๑ อูบมุงในวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 48
ลักษณะเป�นอาคารคล้ายวิหารจำลอง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาจั่ว ก่ออิฐถือปูน
ตลอดทั้งหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ส่วนฐานทำเป�นชั้นหน้ากระดานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกัน
สองชั้นรับฐานบัว ผนังด้านนอกของคูหามีแนวลูกแก้วอกไก่คาดสองเส้นขนานกันประดับตกแต่งด้วย
ลายปูนป��นที่ สันหลังคาคูหา และหน้าบันด้านทิศตะวันออก เป�นลวดลายรูปบุคคลขนาดเล็กจำนวน
มากเหาะขึ้นไปในอากาศ ส่วนด้านตะวันตกเป�นลวดลายพันธุ์พฤกษา ที่กรอบหน้าบันทั้งสองด้ าน
ตกแต่งด้วยใบระกา ตอนปลายสุดป��นเป�นรูปมกรคายนาค ลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งโดยเฉพาะกลุ่ม
ลวดลายพันธุ์พฤกษา และลายดอกไม้ที่มุมคูหา เป�นลายฉลุโปร่ง ประกอบด้วยลายที่มีกรอบหยักโค้ง
เป�นอย่างมากและหลายหยัก สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากลาดลายที่ปรากฏอยู่บนบรรดาเจดีย์ที่

48

ธัชพงศ์ พงษ์คณรัชต์, อาคารทรงอูบมุงในจังหวัดน่าน : วิเคราะห์รปู แบบศิลปกรรมและแนวความคิด
(สารนิพนธ์ ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศลิ ปะ, ๒๕๖๒), ๖-๗.
๓๔๓

สร้างขึ้นในเมืองเชียงใหม่ ระหว่างรัชกาล พระเจ้าติโลกราช ถึงพระเมืองแก้ว เช่น เจดีย์วัดเจ็ดยอด
เจดีย์หลวง และกู่พระแก่นจันทร์แดงซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑

อูบมุงในวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

๓.๒.๒ พระธาตุ แ ช่ แ ห้ ง วั ด พระธาตุ แ ช่ แ ห้ งพระอารามหลวง อำเภอภู เ พี ยง
จังหวัดน่าน
พระธาตุแช่แห้งถือเป�นพระธาตุที่มีความสำคัญมากที่สุดของนครน่านโดยเป�นพระ
ธาตุที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่ทำให้เป�นเขตศักดิ์สิทธิ์โดยการขุดคูนำ้ คันดินล้อมรอบหรือที่เรียกว่า “เวียงพระ
ธาตุ” โดยใช้คูน้ำเป�นอุทกเสมาแสดงขอบเขตของพื้นที่49 ในตำนานพื้นเมืองน่านระบุว่าพญากานเมือง
ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากกษัตริย์สุโขทัยหลังที่พระองค์เสด็จไปช่วยสร้างวัดหลวง
อภัยและได้นำพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในพระธาตุที่สร้างขึ้นบนเนินดินพูเพียงแช่แห้งในป� พ.ศ.
๑๘๙๙ ตามชัยภูมิที่พระธัมมปาลเถระได้แนะนำ ความว่า “…พระญาครานเมืองนิมนต์มาเมตตาอยู่
เมืองพัวแล เมื่อนั้นพระญาร่ำเพิงดูที่ควรจุธาตุ จิ่งไหว่เจ้าไทยว่า ข้าแห่งมหาราชคุรุเจ้า จักควรจุธาตุไว้
ที่ใดดีชา ขอเจ้ากูจุ่งพิจารณาดูที่ควรจุไว้เทอะ มหาเถรเจ้า (ธัมมปาลเถระ) พิจารรณาที่ ดูที่ทุกถ้วนถี่
เมืองกาวก็หันพูเพียงที่ควรจุธาตุ…” 50 ทั้งนี้ยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ใดใน
49
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ศรีศักร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๕), ๑๑๓.
สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๑๐.
๓๔๔

ป�จจุบันที่ช่วงทำให้ทราบลักษณะทางศิลปสถาป�ตยกรรมพระธาตุแช่แห้งในสมัยราชวงศ์พูคาได้ (พุทธ
ศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๑)
ต่ อ มาหลั ง จากที ่ ท ้ าวผาแสงเจ้ า ผู ้ ค รองนครน่ า นองค์ ส ุ ด ท้ า ยแห่ ง ราชวงศ์ พ ู คา
สิ้นพระชนม์ลงในป� พ.ศ.๒๐๐๓ พระเจ้าติโลกราชได้ส่งท้าวขาก่านมาครองเมืองน่าน ท้าวขาก่านได้
บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุแช่แห้งขึ้น ใหม่โดยอาจได้รับ แรงบั นดาลใจจากพระธาตุหริภุญชั ย เป� น
ต้นแบบ 51 มีระเบียบการก่อสร้างพระธาตุดังนี้ฐานล่างสุดเป�นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ้ อน
ลดหลั่นกันสองชั้น โดยชั้นที่สองมีการประดับสถูป�กะที่มุมทั้งสี่ เหนือขึ้นไปเป�นฐานบัวคว่ำบัวหงายที่มี
การคาดลูกแก้วอกไก่สองเส้นบริเวณท้องไม้ นอกจากนี้แต่ละด้านของฐานชั้นนี้ ยังมีการประดับสถูป�
กะที่ด้านทั้งสี่ (สร้างขึ้นยุคหลัง) เหนือขึ้นไปเป�นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส แปดเหลี่ยม และสิบสอง
เหลี่ยม ตามลาดับ คั่นด้วยฐานประดับกลีบบัวรองรับชุดฐานบัวในผังกลมซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น
เหนือขึ้นไปเป�นบัวปากระฆังซึ่งรอบรับองค์ระฆังขนาดเล็ก ประดับด้วยรัดอกและดอกไม้สี่กลีบ ส่วน
ยอดเป�นบัลลังก์มีที่ลักษณะเป�นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ แกนปล้องไฉน ปล้องไฉน และ
ปลียอด ตามลาดับ
แม้ จ ะได้ ร ั บ แรงบัน ดาลใจจากพระธาตุห ริภ ุ ญ ไชย หาแต่ช ่างพื้น เมือ งยั ง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนระเบียบการก่อสร้างให้แตกต่างออกไปเช่นการลดทอนลวดบัวบางส่วนออกไปและให้
ความสำคัญกับฐานเขียงที่คั่นระหว่างชั้นบัวคว่ำบัวหงายในผังยกเก็จกับชุดฐานบัวรองรับองค์ระฆัง
โดยมีการเพิ่มความสูงและจำนวนชั้นของฐานเขียงทำให้เจดีย์มีลักษณะที่สูงเพรียว นอกจากนี้ยังมีข้อ
แตกต่ า งของชั ้ น ฐานบั ว รองรั บ องค์ ร ะฆั ง อี ก ด้ ว ย โดยการเปลี ่ ย นแปลงดั ง กล่ า วอาจเกิ ด จาก
สุนทรียศาสตร์ของช่างพื้นเมือง 52 สำหรับการกำหนดอายุนั้นสามารถกำหนดได้จากลักษณะฐานบัว
คว่ำบัวหงายที่มีลวดบัวลูกแก้วอกไก่สองเส้นคาดไว้ซึ่งเป�นที่นิยมแพร่หลายในล้านนาช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑ 53
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ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะล้านนา (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๖), ๑๒๘.
ศศิธร ปรุดรัมย์, พระธาตุแช่แห้ง : ที่มาและรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่เมืองน่าน
(กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑), ๒๙-๓๐.
53
เชษฐ์ ติงสัญชลี, บทบาทของฐานสี่เหลี่ยมเพิม่ มุมของเจดีย์แบบล้านนา ในศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑-๒๒ (กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑), ๓ - ๑๕.
52

๓๔๕

พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓.๒.๓ เจดีย์วัดพญาวัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
จัดเป�นเจดีย์แบบพิเศษ เป�นเจดีย์ที่อยู่ในผังสี่เหลี่ยม ส่วนฐานทำเป�นหน้ากระดาน
สี่เหลี่ยมซ้อนกันสี่ชั้น ถัดขึ้นไปเป�นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ถัดไปเป�นชั้นสี่เหลี่ยมเรียงซ้อนลดหลั่นกันห้า
ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มจระนำก่อยอดเป�นรูปวงโค้ง ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป��นประทับยืน สันนิษฐานว่า
จำลองแบบจากเจดีย์กู่กุด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘) มาสร้างขึ้น
ภายหลัง ทั้งนี้เพราะส่วนฐานขยายสูงขึ้นโดยเพิ่มหน้ากระดานสี่เหลี่ยม และฐานบัวลูกแก้วอกไก่มา
รองรับซุ้มจระนำ ส่วนการก่อวงโค้งของยอดซุ้มจระนำคงจะได้รับอิทธิพลมาจากเรือนธาตุในศิลปะ
ล้านนาที่สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เช่นที่กู่พระเจ้าติโลกราช วัดเจ็ดยอด และเจดีย์วัดโลก
โมลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากหลักฐานที่พบสันนิษฐานช่วงเวลาในการสร้างเจดียว์ ัดพญาวัด
ได้ว่าคงไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑

๓๔๖

เจดีย์วัดพญาวัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓.๒.๔ เจดีย์ทรงปราสาทยอด วัดหัวข่วง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นเจดีย์ทรงปราสาทยอดส่วนฐานล่างสุดเป�นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมทั้งสี่
ตวัดขึ้นเล็กน้อย เหนือขึ้นมาเป�นฐานบัวคว่ำบัวหงาย คาดด้วยลูกแก้วอกไก่สองเส้น ถัดขึ้นไปเป�นฐาน
บัวลูกแก้วอกไก่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบแปดรองรับเรือนธาตุ เรือนธาตุอยู่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ โดยที่มุม
ประธานทั ้ งสองด้ า น จานวนสี ่ มุ ม ประดับ เทวดาทรงเครื่อ งยืน พนมมื อ แต่ล ะด้านมีซุ้มจระนำ
ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย เหนือขึ้นไปเป�นชั้นหลังคาลาดในผังย่อมุมไม้ยี่สิบซ้อน
ลดหลั่นกันสามชั้น รองรับองค์ระฆังหลายเหลี่ยม เหนือขึ้นไปเป�นบัลลังก์หลายเหลีย่ ม ปล้องไฉน ปลี
ยอด และฉัตร ตามลำดับ
เจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวถือเป�นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนาระยะหลังมีช่วง
พัฒนาการอยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับเจดีย์ทรงปราสาทยอด
วัดหัวข่วงนั้นมีความคล้ายกับเจดีย์วัดโลกโม�ี โดยเฉพาะชั้นหลังคาลาด ๓ ชั้น ทั้งนี้วัดโลกโม�ีสร้าง

๓๔๗

ในรัชสมัยพระเกษเมืองเกล้า พ.ศ.๒๐๗๔ 54 จึงกำหนดอายุเจดีย์ทรงปราสาทยอด วัดหัวข่วง อำเภอ
เมือง จังหวัดน่าน ไว้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๑

เจดีย์ทรงปราสาทยอด วัดหัวข่วง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓.๓ งานหัตถศิลป์
การผลิตเครื่องป��นดินเผามีการคิดค้นเทคนิคการเผาใหม่โดยการใช้กล่องดินหรือจ๊อ
โดยเป�นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุภาชนะตั้งเรียงในเตาเผา เป�นหลักฐานทางโบราณคดีที่โดดเด่นของ
โบราณคดีเครื่องถ้วยไทยโดยเป�นเทคนิคที่ช่วยควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต ยังไม่
พบแหล่งเตาใดในประเทศไทยที่ใช้เทคนิควิธีนี้55 ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์ของเตาบ่อ
สวกมีหลายหลายชนิดทั้งจาน ชาม ไห ตุ้กตา ฯลฯ และการทำเคลือบมีความสวยงามและหลายหลาย
มากกว่าสมัยที่ ๒ อย่างมากเช่นเคลือบสีขาวนวลและสีเขียวนวลเป�นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นเด่น
ที่สุดของเตาบ่อสวกในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑- ๒๒ คือไหเนื้อแกร่งเคลือบสีเขียวนวลที่ประดับไหล่

54

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา (นนทบุรี : เมืองโบราณ,
๒๕๖๐), ๒๔๓-๒๔๘.
55
สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ :
โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๙๘-๙๙.
๓๔๘

ภาชนะด้วยการป��นแปะ “ลายนกเมืองน่าน” ซึ่งถือเป�นลวดลายที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของเมืองน่าน โดย
เป�นกรอบลายคล้ายกลีบบัวหรืออินทธนู ภายในกรอบลายรูปนกฮูกหรือนกเค้าแมว 56

เศษไหเนื้อแกร่งเคลือบสีเขียวนวลที่ประดับไหล่ภาชนะด้วยการป��นแปะ “ลายนกเมืองน่าน”
ที่มา : สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ : โครงการ
ศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔), ๑๑๕.

สมัยที่ ๔ พุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๔
เป�นสมัยที่เมืองน่านตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า ในช่วงระยะเวลานี้มาสงราม
รบพุ่ง ปล้นสด้ม ปล้นไพร่ฟ้าข้าเมือง และฟ��นม่านหรือต่อต้านอำนานราชสำนักพม่าอยู่บ่อยครั้ง เช่น
สงครามฟ��นม่านในรัชสมัยของเจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ ป� พ.ศ.๒๑๓๘ หรือในสมัยของพระเมืองราชา
หรือเจ้าลาที่มีการต่อต้านพม่าในป� พ.ศ.๒๒๔๖ ครั้งนั้นทัพพม่ามีการเผาเวียงวัดวาอารามเสียหาย
อย่างมาก ชาวเมืองต่างพากันอพยพหนีภัยสงครามไปอยู่ตามป่าเขา ต่อมาจึงมีการเก็บผักใส่ซ่าเก็บข้า
ใส่เมืองในรัชสมัยของ จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อาจกล่าวกล่าวได้ว่าเป�น “ยุคมืด” ทางด้าน
ศิลปกรรมเมืองน่านที่หยุดชะงักหรือพัฒนาไปในรูปแบบท้องถิ่น อย่างไรก็ตามยังมีพระพุทธรูปบาง
56

เรื่องเดียวกัน, ๑๐๙.
๓๔๙

องค์ที่ยังสืบต่อลักษณะพุทธศิลป์มาจากสมัยที่ ๓ และบางส่วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา ส่วน
งานสถาป�ตยกรรมได้อิทธิพลจากศิลปะลาวและศิลปะล้านนา เป�นที่น่าสังเกตว่าตลอดระยะเวลา
๒๐๐ ป� ที่ราชสำนักพม่าปกครองเมืองน่าน ส่งอิทธิพลทางด้านศิลปกรรมน้อยมาก
๔.๑ ประติมากรรม
๔.๑.๑ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
พระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร
เหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง งุ้มลงเล็กน้อย แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก
พระรัศมีเป�นเปลว พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิ
พาดผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน
บัวคว่ำ-บัวหงายซึ่งตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดานอีกทอดหนึ่ง ด้านหน้าฐานมีจารึกอักษรธรรมล้านนา
ภาษาไทย กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ โดยเอาตนแลกกับป�จจัยเป�นเงินจานวนหนึ่งมาสร้าง
ในจุลศักราช ๙๕๑ (พ.ศ. ๒๑๓๒) รวมถึงการสร้างคัมภีร์ และอุโบสถ ตอนท้ายระบุนามผู้อุปฐาก คือ
นางคำใส ตรงกับรัชสมัยพญาหน่อเสถียรไชยสงคราม57
อาจกล่าวได้ว่าเป�นพระพุทธรูปฝ�มือช่างน่านที่ป�นและหล่ออย่างประณีตเพียงองค์
เดียวในสมัยที่ ๔ นี้ โดยพระพักตร์เป�นรูปไข่ เฉพาะเค้าพระพักตร์อาจได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูป
ศิลปะอยุธยาในยุคกลาง 58 แต่รายละเอียดของพระวรกาย เปลวรัศมี ชายจีวร และฐาน เป�น
ลักษณะของฝ�มือช่างพื้นเมืองน่าน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
57
58

สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๒๐.
สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๓๓-๓๔.
๓๕๐

๔.๑.๓ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
พระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร
เหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง งุ้มลงเล็กน้อย แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก
พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก นิ้วพระหัตถ์ที่แสดงปางมารวิชัยเรียวยาวเรียวเป�นแนวเส้น ทแยง
ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอพระนาภี ปลาย
แตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานเขียงหน้ากระดาน พระพุทธรูปในกลุ่มนี้ ฝ�มือในการ
ป��นและหล่อเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด พระวรกายเทอะทะไม่ได้สัดส่วน อาจเป�นเพราะความขาดแคลน
ช่างฝ�มือ หลังจากที่เมืองน่านถูกกองทัพพม่าเข้าโจมตีเผาตัวเมืองเสียหายอย่างหนัก พระพุทธรูปทั้ง
สามองค์นี้คงสร้างขึ้นเมื่อมีการรวบรวมผู้คนตั้งเมืองน่านขึ้นใหม่ระหว่างครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่
๒๓ สันนิษฐานว่าช่างคงใช้วิธีลอกเลียนแบบจากพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยที่ ๓59

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๔.๑.๔ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
พระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ
พระนาสิกโด่ง งุ้มลงเล็กน้อย แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี
เป�นดอกบัวตูม พระอังสาใหญ่ พระอุระหนา บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา
ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางมารวิชัย
เหนือฐานเขียงหน้ากระดานกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓
59

สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
๒๕๓๗), ๘๗.
๓๕๑

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๔.๑.๕ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
พระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร
เหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง งุ้มลงเล็กน้อย แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก
พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสา
ซ้ายตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานเขียงหน้ากระดาน
กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
๓๕๒

๔.๑.๖ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพญาภู พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัด
น่าน
พระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร
เหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง งุ้มลงเล็กน้อย แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก
พระรัศมีเป�นเปลว พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิ
พาดผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน
บัวปูนป��นประดับกระจกสี
ลักษณะพระเศียร พระพักตร์ และพระวรกายไม่ได้สัดส่วน เฉพาะแนวขอบสบง
บริเวณบั้นพระองค์ และเส้นขอบจีวรที่พาดผ่านข้อพระกรซ้ายไปยังพระเพลาคงได้รับอิทธิพลมาจาก
พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพญาวัด ส่วนปลายชายจีวรที่มีการตกแต่งรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นด้วย
ลายดอกไม้คล้ายคลึงกับกรอบลายก้ามปู ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในระยะแรก คงเป�นลักษณะพิเศษ
ของช่างพื้นเมืองที่ทำขึ้นระยะหลัง ระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓60

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
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สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
๒๕๓๗), ๘๗.
๓๕๓

๔.๑.๗ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พระพุทธรูปสาริด ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่า
พระนาสิกสั้น แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�นดอกบัวตูมมี
กลีบ พระวรกายอวบอ้วน พระอุระนูน ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระ
อังสาซ้ายตกลงเสมอพระนาภี ปลายแตกเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานบัวคว่า-บัว
หงาย ลักษณะพุทธศิลปะเป�นการผสมผสานกันระหว่างต้นแบบพระพุทธรูปศิลปะล้านนาแบบเชียง
แสนสิงห์หนึ่งซึ่งเป�นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของพระพุทธรูปและพระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่ได้ รับ
อิทธิพลศิลปะสุโขทัย หมวดใหญ่ ระยะที่ ๒ เช่น ชายสังฆาฏิที่มีสันและแตกเป�นเขี้ยวตะขาบที่บริเวณ
พระนาภี เป�นต้น อาจเป�นการพยายามหล่อขึ้นเลี่ยนแบบพระพุทธรูปในยุคทองของศิลปะล้านนา
หากแต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้มีลักษณะเป�นพื้นที่ถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้พุทธศิลป์ยังมีความ
คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัยที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน อีกด้วย
จึงกำหนดอายุไว้ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓๕๔

๔.๑.๘ พระไสยาสน์ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัด
น่าน
เป�นพระนอนปูนป��นขนาดใหญ่ เพียงองค์เดียวที่ปรากฏในเมืองน่าน ลักษณะพุทธ
ศิลป์อาจได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาโดยเฉพาะพระพักตร์และชายจีวรที่แหลมงองุ้มลง ที่พระเขนย
มีจารึกกล่าวถึงนางแสนพลัวสร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ พ.ศ.๒๑๒๙ ความว่า “…จุลศกราชได้ ๙๔๘
ตัว (พ.ศ.๒๑๒๙) อุยาสิกานาวแสนพลัวประกอบด้วยสัทธา สร้างพระพุทธปฏิมาองค์นี้ไว้….” 61 หาก
เมื่อนำไปเทียบกับรัชสมัยแล้วเจ้าผู้ครองนครน่านแล้วจะตรงกับรัชสมัยของพญาหน่อคำเสถียรไชย
สงคราม

พระไสยาสน์ในวิหารพระเจ้านอน วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๔.๒ สถาป�ตยกรรม
๔.๒.๑ เจดีย์วัดปรางค์อำเภอป�ว จังหวัดน่าน62
เป�นเจดีย์ทรงระฆังแบบพิเศษ ส่วนฐานเป�นชั้นหน้ากระดานขนาดใหญ่ รองรับชั้น
หน้ากระดานเล็กๆ เรียงซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น ถัดขึ้นไปเป�นฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จ รับองค์ระฆังซึ่งมี
ลักษณะคล้ายรูปพุ่ม ตอนบนสุดทำเป�นปล้องไฉนและปลียอด ซึ่งน่าจะซ่อมใหม่ในภายหลัง สัดส่วน
ของฐานและรูปทรงอาจได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์ธาตุหมากดม วัดวิชุล เมืองหลวงพระบาง ศิลปะ

61

จารึกล้านนา ภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช
ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, ๒๕๓๔), ๖๒-๖๓.
62
สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
๒๕๓๗), ๘๘.
๓๕๕

ลาว อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ 63 แต่ได้ดัดแปลงรูปแบบโดยเพิ่มชั้นหน้ากระดานสี่เหลี่ยมเตี้ยๆ
ซ้อนกันสามชั้น แทนบัวถลาย่อเก็จบนฐานบัวลูกแก้ว ตามแบบเจดีย์ศิลปะล้านนา และเพิ่มปล้องไฉน
กับปลียอดขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง แสดงถึงพัฒนาการทางรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะหลัง เจดีย์องค์
นี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแน่ชัด จากรูปแบบดังกล่าว สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นระหว่างปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๒ – พุทธศตวรรษที่ ๒๓ โดยประมาณ

เจดีย์วัดปรางค์ อำเภอป�ว จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๔.๓ จิตรกรรม
ตำนานพื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด กล่าวถึง การวาดภาพจิตรกรรมเสมือนบุคคล
ของเจ้าฟ้าเมียวซา ที่ปางเอกพระวิหารวัดภูก๋อง ราวป� พ.ศ.๒๒๕๗ ความว่า “…จุลศักราช ๑๐๗๖
(พ.ศ.๒๒๕๗) พระเจ้าอังวะก็ส่งเจ้าฟ้าเมียวซามาเป�นเจ้าเมืองน่าน เจ้าฟ้าเมียวซาเมื่อได้ครองเมือง
น่าน มีใจศรัทธาร่วมกับพระนาซ้ายและสงฆ์เจ้าทั้งหลาย สร้างแปงแกนธาตุเจ้าติดต่อแกนธาตุ แลแปง
เกิ้งขึ้นใส่ ๗ ใบ สร้างแปงวิหารวัดภูก๋อง ซึ่งพระนาขวาให้ช่างแต้มมาแต้มรูปท่านไว้ที่ฝาปางเอกวิหาร
นั้น เพื่อปรากฏแก่คนทั้งหลายไปในภายภาคหน้า…” 64 ทั้งนี้เจ้าฟ้าเมียวซาเข้าปกครองเมืองน่าน

63

Jean Boisselier, South-east Asia, Oriental Art ; A Handbook of style and forms
(Switzerland : ๑๙๗๙), ๒๑๑.
64
กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นภูมิหลังเมืองน่าน โครงการสืบค้นแหล่งวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำน่านแม่
น้ำว้าโดยประชาชนมีส่วนร่วม(น่าน : สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๓๐-๓๑.
๓๕๖

ระหว่างป� พ.ศ.๒๒๕๗ - ๒๒๕๙ ป�จจุบันยังสำรวจทางโบราณคดีไม่พบวัดภูก๋องและภาพเขีย นสี
ดังกล่าว
สมัยที่ ๕ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕
หลังจากเจ้าอัทธวรป�ญโญได้ขึ้นครองเมืองน่าน และลงมาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ
พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกฯ ขอเป� น ข้ า ขอบขั ณ ฑสี ม าแห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ เมื ่ อ พ.ศ. ๒๓๓๔
สภาวะการณ์บ้านเมืองเริ่มกลับเข้าสู่สันติสุข เจ้าผู้ครองนครน่านต่างเอาใจใส่ทำนุบำรุงบ้านเมืองและ
กิจการพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่น เจ้าอัทธวรป�ญโญ เจ้าสุมนเทวราช เจ้าอนันตวรฤทธิเดช
และพระเจ้ า สุ ร ิ ย พงศ์ ภริ ตเดชฯ เป�น ต้น มีการสร้างสรรค์งานศิล ปกรรมเกือบทุกแขนงด้วยการ
ลอกเลียนแบบศิลปกรรมในสมัยที่ ๒ และ ๓ และรับเอาอิทธิพลศิลปะรูปแบบอื่นจากภายนอกมา
ดัดแปลงให้เข้ากับความนิยมของช่างพื้นเมือง เช่น ศิลปะรัตนโกสินทร์ ศิลปะลาว ศิลปะพม่า ศิลปะ
ไทลื้อสิบสองป�นนา เป�นต้น และในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ปรากฏอิทธิพลศิลปะตะวันตกอีกด้วย งาน
ศิลปกรรมในช่วงระยะเวลานี้โดยเด่นทุกแขนงโดยเฉพาะงานสถาป�ตยกรรม งานจิตรกรรม และงาน
หัตถศิลป์ อาจกล่าวได้ว่าเป�นยุคทองทางด้านศิลปกรรมล้านนายุคที่ ๓ ต่อจากสมัยทางศิลปกรรมนคร
น่านที่ ๒ และ ๓ ก็ว่าได้ ซึ่งเว้นช่วงระยะเวลาการพัฒนางานศิลปากรต่อจากสมัยที่ ๓ มายาวนานกว่า
๒๐๐ ป� ในช่วงราชสำนักพม่าเข้าปกครองเมืองน่าน โดยมีงานศิลปกรรมที่โด่ดเด่นดังนี้
๕.๑ ประติมากรรม
๕.๑.๑ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดศรีบุญเรือง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่งหนา
เชื่อมกับสันพระนาสิก พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม
แหลม ขมวดพระเกศาใหญ่และมีปมพระหนุแหลม พระรัศมีเป�นเปลวยาวสูง พระอังสาใหญ่ บั้น
พระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอพระ
นาภี ปลายแตกออกสองแฉกมีลายกนดและลายตาบประดับระหว่างแฉก แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน
บัวปูนป��นลายกระจัง ที่ฐานมีจารึกกล่าวถึงเจ้า อัทธวรป�ญโญ ผู้ครองนครน่านให้สร้างพระพุทธรูปองค์
นี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๖ ใจความว่า
“…สักระพท ๑๑๕๕ ตัว (พ.ศ.๒๓๓๖) ในป�สลู สุกกรเพ็ง...ศรัทธาพระยาหลวงเจ้า
เมืองน่านตนชื่อว่าอัทธวรวงศาและขัติยราชวงศา วรวงศ์ทั้งเสนาอำมาตย์ ราษฎร ชู่คน ได้มีศรัทธา
รวมทองสร้างพุทธรูปปติมากรเจ้าองค์นี้ไว้…”65
65

สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
๒๕๓๗), ๒๖๒-๒๖๓.
๓๕๗

ใต้จารึกเป�นฐานที่ทำเป�นรูปเทวกา ยักษ์และมารแบกแสดงให้เห็นถึงความสืบเนื่องระหว่าง
อิทธิพลศิลปะอยุธยาตอนปลาย ส่วนพุทธศิลป์นั้นมีความคล้ายคลึงกับศิลปะรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏข้น
ในระยะต้นเช่นพระพุทธป่าเลไลย์ วัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม 66 เป�นต้น กำหนดอายุไว้ราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดศรีบุญเรือง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๕.๑.๒ พระพุทธรูปประทับยืน วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปปูนป��นประทับยืน ภายในพระวิหารวัดบุญยืน มีลักษณะพุทธศิลป์
ดังนี้ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกใหญ่ แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระ
หนุ เ ป� น ปมแหลม ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป�น เปลวยาว พระอังสาใหญ่ พระอุร ะหนา บั้น
พระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง มีลักษณะเป�นริ้ว เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิขนาดใหญ่พาดผ่าน
พระอังสาซ้ายตกลงพระนาภี พระหัตถ์ทิ้งลงด้านข้างพระวรกาย ข้างหนึ่งทรงจับชายจีวรยกขึ้น
ประทับยืนบนฐานชุกชีมีพระสาวกขนาบทั้งสองข้าง ลักษณะพระพักตร์ค่อนไปทางศิลปะพื้นถิ่น
ตำนานพื้นเมืองน่าน ระบุว่า เจ้าอัทธวรป�ญโญทรงมีบัญชาให้สร้างขึ้นเมื่อป� พ.ศ.
๒๓๔๓ ใจความว่า “….ในป�จุลศักราช ๑๑๖๓ (พ.ศ.๒๓๔๓) เจ้าหลวงอัทธวรป�ญโญก็มีบัญชาให้สร้าง
พระพุทธรูปเจ้าองค์ยืน ที่วัดบุญยืนนั้น ถึงเดือน ๗ ขั้น ๕ ค่ำ เม็งวันพุธ ไทยเต้าจะ ฤกษ์ได้ ๒๔ ตัว ชื่อ
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ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๕๖), ๒๖๙.
๓๕๘

มหาธนฤกษ์ ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์สิ้นทองคำป�ด ๔๙๕๐ ใบ…” 67 จึงกำหนดพระพุทธรูปองค์นี้ไว้ราว
พุทธศตวรรษที่ ๒๔

พระพุทธรูปประทับยืน วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๕.๑.๓ พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน วัดมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปประทับยืนเหนือฐานบัวลูกแก้วมีเกษร บัวหกเหลี่ยม ทอดพระกรทั้งสองข้าง
ขนานกับพระวรกาย ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ ครองจีวรห่มเฉียงเป�ดพระอังสาขวา สบงทำเป�นผ้านุ่ง
ซ้อนลดหลั่นกันสามชั้น มีชายไหวและชายแครงประดับ รูปทรงขององค์พระพุทธรูปได้รับอิทธิพลจาก
พระพุทธรูปประทับยืนศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นในเมืองน่าน ระยะที่ ๒ ส่วนเครื่องทรงได้รับอิทธิพล
ทางรู ป แบบจากพระพุ ท ธรู ป ทรงเครื ่ อ งประทั บ ยื น ปางประทานอภั ย หรื อ ห้ า มสมุ ท ร ศิ ล ปะ
รัตนโกสินทร์ อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ เช่น พระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
พระพุทธรูปพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม68
พระพุทธรูป กลุ่ มนี ้ พบว่ านิย มสร้างกัน มากทั้งในเมืองน่าน และอำเภอรอบนอก จัดเป� น
เอกลักษณ์ของฝ�มือช่างเมืองน่านโดยเฉพาะ เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานในพื้นที่อื่นๆ ทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย และอาจให้อิทธิพลกับพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน ศิลปะลาว ที่สร้างขึ้นแถบ

67

กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นภูมิหลังเมืองน่าน โครงการสืบค้นแหล่งวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำน่านแม่
น้ำว้าโดยประชาชนมีส่วนร่วม(น่าน : สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๕๕.
68
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, ๒๕๕๖), ๒๘๓-๒๘๕.
๓๕๙

เมืองหลวงพระบางระยะเดียวกัน เช่น พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนที่วัดวิชุล เมืองหลวงพระบาง
69 กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔

พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน วัดมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน

๕.๑.๔ พระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้สร้างขึ้นตามคตินิยมของศิลปะล้านนาที่สืบเนื่องลงมาในชั้นหลัง
โดยฝ�มือช่างพื้นเมือง ลักษณะพระพักตร์เคร่ง ขมวดพระเกศาทำเป�นเม็ดเล็กเรียงติดกันแน่น พระ
รัศมีเป�นเปลวสูง นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวไล่เลี่ยกัน ครองจีวรห่มเฉียงเป�ดพระอังสาขวา ชายจีวรเป�นแผ่น
ใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี แลเห็นแนวขอบสบงด้านบนบริเวณบั้นพระองค์ ขอบจีวรเป�นแผ่นแบน
ปลายม้วนคลี่ออกทางด้านนอก ส่วนฐานเป�นฐานบัวหกเหลี่ยมมีลูกแก้วคั่น ตอนบนสุดทำเป�นรูปกลีบ
บัวเรียงซ้อนกัน กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔
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สงวน รอดบุญ, พุทธศิลป์ลาว (กรุงเทพฯ : สายธาร,๒๕๔๕) , รูปที่ ๔๔.
๓๖๐

พระพุทธรูปประทับยืน วัดพญาวัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๕.๑.๕ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
เป�นพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัย พระพักตร์ค่อนข้างสั้น พระ
ขนงโก่งเป�นสัน พระนาสิกโด่ง พระเนตรเรียวเหลือบลงต่ำ พระโอษฐ์บาง มีแนวไรพระศก ขมวดพระ
เกศาเป�นเม็ดเล็ก พระรัศมีเป�นเปลวสูงมีฐานรองรับด้านล่าง ครองจีวรห่มเฉียงเป�ดพระอังสาขวา ชาย
จีวรทำเป�นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภีปลายตัดเกือบตรง นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวไรเรี่ยกัน ส่วนฐาน
เป�นฐานป�ทม์ย่อเก็จ มีลูกแก้วคั่นตรงกลาง ส่วนฐานอาจได้รับอิทธิพลศิลปะลาวซึ่งสร้างขึ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๓ - ๒๔ 70

70 สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์

และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,

๒๕๓๗), ๒๑๙.
๓๖๑

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๕.๑.๖ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดชนะไพรี อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย พระพักตร์กลม พระขนงทำเป�น
รูปป�กกา พระเนตรเรียวปลายตวัดขึ้นทางด้านบน พระนาสิกและพระโอษฐ์เล็ก พระกรรณใหญ่กัน
ออกทางด้านหน้า มีแนวเส้นไรพระศก ขมวดพระเกศาสลักขึ้นอย่างคราวๆ คล้ายตาราง ไม่มีเกตุมาลา
พระรัศมีเป�นเปลวสูง ด้านล่างเป�นปล้องมีกลีบดอกไม้สามเหลี่ยมรองรับส่วนปลายคล้ายรูปบาตร
ครองจีวรห่มเฉียงเป�ดพระอังสาขวา ชายจีวรทำเป�นแผ่นใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายนิ้วพระ
หัตถ์ทั้งสี่ยาวเท่ากัน ฐานเป�นฐานบัวยกสูง มีจารึกอักษรธรรมล้านนาปรากฏอยู่บนชั้นหน้ากระดาน
บนสุด ทั้งสี่ด้านระบุว่าสร้างขึ้นเมื่อ ป� พ.ศ.๒๓๘๕ ลักษณะเด่นของพุทธศิลป์นี่คือการแสดงลักษณะ
ของฝ�มือช่างพื้นเมืองท่าวังผาหรือเมืองไชยพรหมซึ่งเป�นเมืองในเขตปกครองของนครน่าน71

71

เรื่องเดียวกัน, ๒๒๐.
๓๖๒

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดชนะไพรี อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๕.๑.๗ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ
เป�นพระพุทธรูปสำริด ประทับนั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่งหนา
เชื่อมกับสันพระนาสิก พระเนตรเหลือบต่ำมาก พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุเป�นปม
แหลม ขมวดพระเกศาใหญ่และมีปมพระหนุแหลม พระรัศมีเป�นเปลวยาวสูง พระอังสาใหญ่ บั้น
พระองค์เล็ก ครองจีวรห่มเฉียง เป�ดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิพาดผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอพระ
นาภี ปลายแตกออกสองเป�นเขี้ยวตะขาบ แสดงปางมารวิชัยเหนือฐานบัวปูนป��นลายกระจัง ใต้ ฐานบัว
กระจังเป็ นหน้ ากระดานรัดด้ วยลูกแก้ วอกไก่ ด้ านหน้ าฐานพระมีผ้าทิพย์ที่ภายในกรอบผ้ าแสดง
พระแม่ธรณีบีบมวยผม พระพุทธรูปองค์นี ้เจ้ าสุมนเทวราชสัง่ ให้ หล่อขึ ้นในปี พ.ศ.๒๓๖๖ เมื่อครัง้ ที่
ย้ า ยเมื อ งน่ า นไปอยู่ เ วี ย งเหนื อ หรื อ บริ เ วณที่ เ รี ย กว่ า ดงพระเนตร ดั ง ปรากฏในจารึ ก ที่ ฐ าน
พระพุทธรูปใจความว่า
“…จุลสกระทะ ๑๑๘๕ (พ.ศ.๒๓๓๖)..สมเด็จบรมบพิตร องค์สรถิต ในชยนันทบุรีวงศ์ทรง
พระนามว่า สุมนเทวราชเจ้าเป�นประธาน....ได้สร้างแปงพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้”72
72 สุรศักดิ์ ศรีสำอาง, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์

และศิลปะ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,

๒๕๓๗), ๒๘๒.
๓๖๓

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสถารศ
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๕.๑.๘ พระพุทธรูปปางลีลา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
เป�นพระพุทธรูปที่แสดงให้เห็นถึงความนิยมอีกประการหนึ่งของช่าง ระหว่างปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ -๒๕ โดยการย้อนกลับไปเลียนแบบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในระยะแรกๆ

พระพุทธรูปปางลีลา ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร
๓๖๔

๕.๑.๙ พระพุทธรูปประทับยืน และปางมารวิชัย ศิลปะพม่า ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ น่าน
พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์นี้ คงได้รับอิทธิพลหรือลอกเลียนแบบมาจากพรพพุทธรูป
ศิลปะพม่า แบบมัณฑเลย์ และคงสร้างขึ้นโดยชาวพม่า หรือไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองน่าน ระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ พุทธลักษณะของพระพุทธรูปสององค์แรก มีรูปแบบมัณฑเลย์อย่างเด่น ชั ด
หากแต่มีอิทธิพลของช่างพื้นเมืองแทรกเข้ามา จึงทำให้แลดูไม่ได้สัดส่วนและฝ�มือหยาบกว่าที่ควร ส่วน
องค์หลัง จีวรที่พับเป�นริ้วซ้อนกันเปลี่ยนเป�นเรียบ คงเหลือเฉพาะที่ชายจีวร นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม
พระรัศมีเข้ามาอีกส่วนหนึ่งด้วย

พระพุทธรูปประทับยืน และปางมารวิชัย ศิลปะพม่า ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๕.๑.๑๐ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดต้นแหลง
แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางรูปแบบระหว่างศิลปะพม่า ศิลปะรัตนโกสินทร์
และอิทธิพลพื้นเมือง เป�นต้นว่า ลักษณะปางทำตาแบบที่นิยมกันในท้องถิ่น ส่วนจีวรที่เล่นริ้วพับซ้อน
กันรับมาจากศิลปะพม่าแบบมัณฑเลย์ เค้าพระพักตร์ และการประกอบรูปแม่พระธรณีบีบมวยผม
ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์
๓๖๕

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดต้นแหลง
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๕.๑.๑๑ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดหนองบัว
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕ 73 ยังคงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของฝ�มือช่างพื้นเมืองเขต
อำเภอท่าวังผา ซึ่งสืบเนื่องมาจากกลุ่มพระพุทธรูปวัดชนะไพรี ในพื้นที่เดียวกัน มีอายุระหว่างครึ่ง
แรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ก่อนจะก้าวเข้าสู่ยุคป�จจุบัน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดหนองบัว
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
73

สน สีมาตรัง , จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว (กรุงเทพฯ : ล้านนาไทย,๒๕๒๑),๒๐๕.
๓๖๖

๕.๑.๑๒ พระพุทธรูปวัดหัวเวียงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
เป�นพระพุทธรูปปูนป��นที่ได้รับแรงบัดดาลใจจากศิลปะพม่าแบบมัณฑะเลย์ โดยเป�น
พระพุทธรูปที่ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัย พระพักตร์กลมมน เม็ดพระศกเล็ก มีกรอบ
พระพักตร์ ห่มจีวรห่มเฉียงตามแบบปาละ-พุกาม โดยจีวรมีลักษณะเป้นริ้วตามธรรมชาติ ขอบจีวรมัก
ประดับลวดลาย กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕

พระพุทธรูปวัดหัวเวียงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๕.๒ สถาป�ตยกรรม
๕.๒.๑ พระวิหาร วัดพระธาตแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
ตั้งอยู่ภายในเขตพุทธาวาสสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระยาหน่อเสถียร
ไชยสงคราม ราวป� พ.ศ.๒๑๓๘ 74 ส่วนพระวิหารที่ปรากฏในป�จจุบันนั้นสร้างขั้นในสมัยเจ้าสุ มน
เทวราชเป�นเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ในป� พ.ศ.๒๓๖๓ พระวิหารหลวงมีแผนผังเป�นรูปสี่เหลี่ยมผื นผ้า
หลังคาสร้างด้วยไม้ลดหลั่นกันไป ๓ ชั้น หรือเรียกว่า “ซด” ด้านหน้าพระวิหารเป�นผนังเรียบ ปรากฏ
ลวดลายปูนป��นรูปพญานาคประดับทางเข้าพระวิหาร โดยเป�นพญานาคเกี้ยวกระหวัดหางขึ้นพันกัน ๓
ชั้น เป�นสัญลักษณ์แทนไตรลักษณ์ ประกอบด้วย การเกิด การตั้งอยู่ และการดับสลาย 75 ที่บริเวณสัน
หลังคาของพระวิหารปรากฏลวดลายปูนป��นเป�นรูปพญานาคด้วยเช่นกัน ส่วนโครงสร้างภายในพระ
74

สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองน่าน : ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๙), ๒๐.
75
สมพงษ์ ชีวสันต์, สถาป�ตยกรรมพะเยาและน่าน (เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยศิลปสถาป�ตยกรรม
ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๒), ๘๓.
๓๖๗

วิหารนั้นประกอบด้วย ตอนบนเป�นโครงไม้ ไม่มีฝ้าเพดาน เสารับน้ำหนักของชั้นหลังคาเป�นเสาเหลี่ยม
มีบัวหัวเสาเป�นปูนป��นรูปดอกบัวตูม ภายประดิษฐานพระเจ้าล้านนทอง กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๔

พระวิหาร วัดพระธาตแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๕.๒.๒ วิหารจัตุรมุข วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในรัชสมัยของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ในป� พ.ศ.
๒๔๑๐ - ๒๔๑๗76 เป�นวิหารทรงจัตุรมุข มีหลังคาซ้อนกัน ๓ ชั้น ๒ ตับ หลังคาป�กฉัตร ๕ ชั้น ประดับ
หลังคาที่มุงกระเบื้องดินเผาแบบไม่เคลือบด้วย ช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์ อาคารเจาะประตูแต่ละมุข ที่มี
ซุ้มปูนป��นประดับกระจกรวม ๔ ประตู มุขทั้งสี่ด้านเป�ดตรงเข้าสู่พระพุทธรูปสี่องค์ที่ประดิษฐานกลาง
วิหาร ประตูทางเข้าทั้งสี่ด้านเป�นซุ้มเลียนแบบซุ้มเรือยยอดทรงมณฑปประตูโบสถ์วัดราชบพิตรสถิต
มหาเสมาราม 77 ด้านทิศเหนือมีการตกแต่งที่พิเศษมากกว่าด้านอื่นๆ คือมีการใช้ราวบันไดพญานาคที่
มีส่วนหางอยู่ทางด้านทิศใต้ ในขณะที่ปลายราวบันไดทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป�นรูปตัวเหงา
ลายประดับหน้าบรรทุกด้านเป�นลายพันธุ์พฤกษา ผนังเสาในสกัดแต่ล่ะด้านตกแต่งด้วยปูนป��นและ
กระจกสีเป�นรูปตุง

76 กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นภูมิหลังเมืองน่าน โครงการสืบค้นแหล่งวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำน่านแม่

น้ำว้าโดยประชาชนมีส่วนร่วม (น่าน : สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๙๔.
77
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิรริ าชสมบัติครอบรอบ ๕๐ ป�, ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ ๑
– ๘ (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,๒๕๔๑), ๑๙๓-๑๙๕.
๓๖๘

กึ่งกลางภายในพระวิหารมีเสาแกนกลาง ทำหน้าที่รับน้ำหนักของหลังคา
ประกอบด้วยฐานป�ทม์ลูกแก้วอกไก่รับแท่งสี่เหลี่ยมยกเก็จ ถัดขึ้นไปเป�นทรงคลุ่มคล้ายองค์ระฆัง ที่
ด้านทั้งสี่ของแท่งสี่เหลี่ยมประดิษฐานพระปรานขนาดใหญ่ ๔ องค์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ หันพระ
พักตร์ออกสู่ทิศทั้ง ๔ และหันพระปฤษฎางค์ชนกัน มีเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเป�นตัวเชื่อมฐาน
ชุกชีจึงเป�นฐานร่วมขององค์เจดีย์ไปด้วยลักษณะการทำแผนผังที่มีแกนกลางรับน้ำหนักหลังเช่นนี้ เป�น
โครงสร้างที่นิยมกันมากในศิลปะพุกามที่เรียกว่า “กู่พญา (Gu hpaya)” ในส่วนของเพดานไม้เป�นไม้
สลักแซมด้วยโลหะป�ดทองประดับกระจกและฉลุลายป�ดทองรองรับด้วยเสา จำนวน ๑๒ ต้น ที่มีการ
ตกแต่งลวดลายแต่ต่างกันไป 78 ส่วนใหญ่เป�นลายผ้าพื้นถิ่น นอกจากนี้สกัดด้านต่างๆ ของพระวิหาร
ยังมีการเขียนจิตรกรรมไว้จนเต็มพื้นที่สกัดโดนเป�นงานจิตรกรรมที่วัดขึ้นโดยหนานบัวผันในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๕

วิหารจัตุรมุข วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
78

ฉัตรสุรางค์ แก้วเป�น, การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์กับจิตรกรรมฝาผนังวัด
หนองบัว จังหวัดน่าน (วิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,๒๕๕๖), ๓๖-๔๒.
๓๖๙

๕.๒.๓ กลุ่มวิหารไทลื้อในอำเภอป�วและอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 79
เป�นงานศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะไทลื้อ โดยเผยแพร่เข้ามาใน
เมืองน่านผ่านทางกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่ในเมืองน่าน ๒ ระลอกคือ ไทลื้อจากเมือง
เชียงแข็ง เมืองหลวง เมืองพูคาถูกกวาดต้อมาในสมัยเจ้าสุมนเทวราช (พ.ศ.๒๓๕๕) 80 และไทลื้อจาก
เมืองในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ (พ.ศ.๒๓๙๙) โดยให้ชาวไทลื้อตั้งถิ่นฐานในเมืองป�ว เมืองไชย
พรหม (อำเภอท่าวังผา) เมืองเชียงคำ เมืองเชียงม่วน เป�นต้น วิหารไทลื้อในนครน่านส่วนใหญ่ยังคง
เอกลักษณ์ดังเดิมอยู่ สามารถจำแนกออกได้เป�น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๕.๒.๓.๑ วิหารไทลื้อแบบหางหงส์ ผังมีสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐานวิหาร
สูง ไม่มีระเบียงหรือมุขด้านหน้าวิหาร แนวผนังมีระดับความสูงเท่ากันตลอดแนว หลังคาป�นกคลุมทั้งสี่
ด้าน ชั้นหลังคาประดับด้วยสัตว์สวรรค์ในตำแหน่งช่อฟ้าเรียกว่านาคหรือโหง่ว และหางหงส์แสดง
เอกลักษณ์ชัดเจนที่กลางสันหลังคาประดับเครื่องหมายจักรวาล ด้วยฉัตรป�กครอบหางนาคแบบ
เดียวกันกับวิหารไทลื้อในเมืองหลวงพระบางอาจกล่าวได้ว่าเป�นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของเมืองน่าน วิหาร
ในกลุ่มนี้ได้แก่ วิหารวัดดอนมูล วิหารวัดต้นแหลงและวิหารวัดหนองแดง

วิหารไทลื้อวัดดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ที่มา : ระบบสารสนเทศมรดกทางศิลปวัฒนธรรม (GIS) กรมศิลปากร

79

ชัยวุฒิ บุญอเนก, วิหารไทลื้อเมืองน่าน : รูปแบบและคติความเชื่อ (วิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๔๘), ๘๕-๘๖.
80
กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นภูมิหลังเมืองน่าน โครงการสืบค้นแหล่งวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำน่านแม่
น้ำว้าโดยประชาชนมีส่วนร่วม (น่าน : สำนักศิลปากรที่ ๗ น่าน กรมศิลปากร, ๒๕๔๙), ๗๙.
๓๗๐

วิหารไทลื้อวัดหนองแดง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

วิหารไทลื้อวัดต้นแหลง อำเภอป�ว จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๕.๒.๓.๒ วิหารไทลื้อทรงโรง ถือเป�นวิหารไทลื้อทรงโรงที่ปลูกสร้าง
แต่ในชุมชนไทลื้อเมืองน่านเท่านั้น ไม่นิยมในสิบสองป�นนา วิหารก่อฐานสูงแบบฐานลูกแก้วอกไก่แบบ
พิเศษในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังวิหารเตี้ยหลังคาคลุ่มต่ำ ซ้อนหลังคาลดหน้าและหลังเพียง ๑ ซด ซ้อน
กัน ๒ ตับ ใช้ระบบโครงสร้างโกมที่ใกล้เคียงกับขื่อม้าต่างไหมของล้านนา การสร้างหลังคาเพิ่มเติมใน
ระยะหลังนิยมลดหลังคาคลุมทางขึ้นอย่างวิหารในเมืองเชียงใหม่ วิหารในเมืองหลวงพระบาง และ

๓๗๑

วิหารในเมืองลื้อ เป�นต้น วิหารไทลื้อในกลุ่มนี้แก่ วิหารวัดร้องแง วิหารวัดเบ็งสกัด และวิหารวัดหนอง
บัว

วิหารไทลื้อวัดร้องแง อำเภอป�ว จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

วิหารไทลื้อวัดเบ็งสกัด อำเภอป�ว จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓๗๒

วิหารไทลื้อวัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๕.๒.๓ เจดีย์ ลักษณะมักแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของศิลปะที่ให้อิทธิ พล
อาจจำแนกออกได้เป�น ๓ กลุ่มด้วยกัน คือ
กลุ่มที่ ๑ แบบล้านนา ระยะนี้ยังคงมีการสืบทอดรูปแบบของเจดีย์ศิลปะ
ล้านนามาดัดแปลงสร้างขึ้นทั้งเจดีย์ทรงระฆัง และทรงเรือนธาตุ เช่น วัดบุญยืน สร้างโดยเจ้าอัทธ
วรป�ญโญในป� พ.ศ.๒๓๔๓ เจดีย์วัดสถารศ เจ้ามหาวงษ์ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๑ เจดีย์วัดพญาภู
เจดีย์หนองบัว เจดีย์วัดเบงสกัด ซึ่งเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ และเจดีย์
บรรจุอัฐิเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ในบริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖

วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
๓๗๓

เจดีย์วัดสถารส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

เจดีย์วัดพญาภู อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓๗๔

เจดีย์วัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

เจดีย์วัดเบ็งสกัด อำเภอป�ว จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

กลุ่มที่ ๒ แบบรัตนโกสินทร์ เท่าที่พบมีอยู่ ๒ องค์ด้วยกันคือ เจดีย์น้อยหลังอุโบสถ วัดพระ
ธาตุแช่แห้ง ลักษณะเป�นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ โปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๕ และเจดีย์วัดสวนตาล องค์ป�จจุบัน ซึ่งบูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ส่วนยอดทำเป�นทรง
ปรางค์

๓๗๕

เจดีย์แช่แห้งน้อย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

เจดีย์วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓๗๖

กลุ่มที่ ๓ แบบพม่า เป�นเจดีย์ทรงระฆังฐานย่อเก็จ องค์ระฆังเตี้ย ไม่มีบัลลังก์ ที่สำคัญ ได้แก่
เจดีย์ตะโก้ง พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ โปรดฯให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ เจดีย์วัดวังคีรี สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๕๒ และเจดีย์เขาน้อย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗

เจดีย์ตะโก้ง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

เจดีย์วัดวังคีรี อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓๗๗

เจดีย์วัดพระธาตุเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

กลุ่มที่ ๔ เป�นสถาป�ตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ที่โดดเด่นที่สุดคือคุ้มหลวงหอคำ
พระเจ้าน่านหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน สร้างขึ้นเมื่อป� พ.ศ.๒๔๔๖ โดยบัญชาของพระเจ้าสุริย
พงษ์ผริตเดชฯ โดยรื้อคุ้มเจ้าหลวงสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ลงและสร้างขึ้นใหม่ ลักษณะหอคำเป�น
อาคารทางไทยผสมตะวันตกแบบตรีมุขสองชั้น มุขหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก ตัวอาคารก่ออิฐ
ฉาบปูน หลังคามุงกระเบื้องด้วยแป้นเกล็ด มีชั้นลด ๒ ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกาหน้าบันทั้ง ๓ ด้าน
สลักลวดลายเป�นรูปพญานาค ๒ ตัวเกี่ยวกระหวัด โดยส่วนห่างขดเป�นวงกลมและโคอยู่ตรงกลางอัน
เป้นสัญลักษณ์ตราแผ่นดินเมืองน่านและสัญลักษณ์แทนเจ้าหลวง มีบันไดทางขึ้นด้านข้าง ๒ ด้าน
ล้อมรอบด้วยกำแพงอิฐทึบ ๔ ด้าน มีศาลารายยาวตลอดแนวกำแพง ปะตูทางเข้าเป�นซุ้มเรือนยอด81
ต่อมาเมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงแก่พิราลัยเมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๔ เจ้านายบุตรหลานของเจ้าผู้ครองนครน่าน ได้มอบอาคารหลังนี้และที่ดินโดยรอบทั้งหมดให้แก่
รัฐบาลไทยเพื่อใช้เป�นศาลากลางจังหวัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ตามลำดับ
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กรมศิลปากร, ปกิณกวัฒนธรรม จังหวัดน่าน (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,๒๕๕๕), ๙๐.
๓๗๘

คุ้มหลวงหอคำพระเจ้าน่านจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ
ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

คุ้มหลวงหอคำพระเจ้าน่านจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓๗๙

คุ้มหลวงหอคำพระเจ้าน่านในป�จจุบัน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๕.๓ จิตกรรม
งานจิตรกรรมของนครน่านในสมัยนี้ถือว่าโดดเด่นมากที่สุดมีลักษณะเป�นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวอาจกล่าวได้ว่าเป�นสกุลช่างน่านก็ว่าได้ โดยปรากฏงานจิตรกรรมภายในวิหาร ๒ แห่งที่
สำคัญคือ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ และจิตรกรรมวัดหนองบัว โดยจิตรกรคนเดีย วกัน คือ “หนานบัว
ผัน” ศิลป�นชาวไทพวน โดยวาดภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวเมื่อป� พ.ศ. ๒๔๑๐ – ๒๔๓๑ ในรัชสมัย
ของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเป�นเจ้าผู้ครองนครน่าน และวาดภาพจิตรกรรมวัดภูมินทร์ เมื่อป� พ.ศ.
๒๔๔๓ – ๒๔๔๖ ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชเป�นเจ้าผู้ครองนครน่าน82
สำหรับเทคนิคแล้วจิตรกรใช้วิธีการเขียนภาพแบบไทยประเพณีผสมผสานกับแบบ
ล้านนาจังหวัดน่าน โดยเขียนภาพแบบสองมิติ สร้างรูปทรงจากทัศนธาตุ ประกอบด้วยด้วยเส้น สี
น้ำหนัก และที่ว่าง พื้นผิว มารวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ จิตรกรใช้สีฝุ่นผสมกาวรองพื้นด้วยสีขาว โดยมี
โครงสร้ า งสี เ ดี ย วกั น เนื ่ อ งจากคุ ณ สมบั ต ิ ข องสี ฦ นเป้ น สี ่ ท ี ่ เ บาบาง สี ่ ท ี ่ ใ ช้ เ ป� น สี ห ลั ก คื อ แม่ สี
ประกอบด้วย สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน การระบายพื้นหลังใช้สีพิเศษที่เรียกว่า สีอุลตรามารีนและสีฟ้า
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วินัย ปราบริปู,จิตรกรรมฝาผนังเมืองน่าน (น่าน : หอศิลป์ริมน่าน, ๒๕๕๒), ๑๒๔.
๓๘๐

ครามโคร์บอลบลู นอกจากนี้ยังมีการระบายสีแดงเป�นสีพื้นในบางตอนอีกด้วยไม่ปรากฏภาพแสงเงาใน
ภาพชัดเจนนัก83
๕.๓.๑ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ภาพจิตรกรรมประกอบด้วยเรื่องราว ๒ เรื่อง คือ พุทธประวัติและป�ญญา
ชาดก โดยชาดกที่ช่างได้วาดขึ้นนั้นคือ “คัทธกุมารชาดก” นอกจานี้ในงานจิตรกรรมยังสอดแทรกภาพ
วิธีชีวิต ชาติพันธุ์ สภาพสังคมเศรษฐกิจของเมืองน่านในสมัยรัชกาลที่ ๕ นอกจากนี้ที่สกัดด้านทิศ
ตะวันออกของวิหารบริเวณเสาในผนังสกัดทั้สองทีการวาดภาพเสมอยจริงของบุคคลที่มีตัวตนใน
ประวัติศาสตร์โดยเสาด้านหนึ่งวาดภาพเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ในเครื่องทรงชนชั้นสูงของล้านนา เสา
อีกด้านวาดภาพเหมือนพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ในวัยชราภาพ การวาดภาพบุคคลเสมือนนั้นพบไม่
บ่อยในงสานจิตรกรรมไทยและพบมาในสกุลช่างน่าน กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมภายในวิหารวัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร
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ฉัตรสุรางค์ แก้วเป�นทอง, การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์กับจิตรกรรมฝาผนัง
วัดหนองบัว จังหวัดน่าน (วิทยานิพนธ์ ศ.ม สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๕๖)
๑๗๕-๑๗๖.
๓๘๑

๕.๓.๒ จิตรกรรมวัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ภาพจิตรกรรมประกอบด้วยเรื่องราว ๒ เรื่อง คือ พุทธประวัติและจันทคาธ
ชาดก ยังสอดแทรกภาพวิธีชีวิต ชาติพันธุ์ สภาพสังคมเศรษฐกิจของเมืองน่านในสมัยนั้นอีกด้วย

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมภายในวิหารวัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ที่มา : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

๓๘๒

๕.๔ งานหัตถศิลป์
๕.๔.๑ เครื่องใช้เนื่องในพระพุทธศาสนา
มักสร้างป�นพุทธบูชาตามวัดวาอารามต่างๆ โดยทำจากไม้แกะสลักลาย หรือเขียน
ลายรดน้ำ บางชิ้นอาจมีการประดับกระจกสี เช่น ธรรมาสน์ หีบพระธรรม สัตภัณฑ์ วิหารจำลอง สถูป
จำลอง และเครื่องสูงจำลอง เป�นต้น

ธรรมาสน์ในพระวิหารวัดพญาวัด
ที่มา : กรมศิลปากร

ธรรมาสน์ในพระวิหารวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
ที่มา : กรมศิลปากร

๓๘๓

หีบพระธรรม
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

สัตภัณฑ์วัดหนองบัว
ที่มา : กรมศิลปากร

๓๘๔

สถูปจำลอง
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

วิหารจำลอง
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร

๓๘๕

เครื่องสูงจำลอง
ที่มา : กรมศิลปากร

๕.๔.๒ เรือยาวเมืองน่าน
เรื่อเมืองน่านมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และถือเป�นงานหัตถศิลป์ที่มี
เอกลักษณ์ของเมืองน่าน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเชื่อเรื่องของ “พญานาค”ซึ่งเป�นความเชื่อ
ดั้งเดิมของชาวน่าน สะท้อนออกมาในรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวลำเรือที่เป�นการจำลองลักษณะ
ร่างกายของพญานาค ซึ่งความเชื่อเรืองนาคมีมาตั้งแต่สมัยตำนานที่กล่าวว่าชาวน่านสืบเชื้อสายมา
จากขุนนุ่นขุนฟองลูกพญาภูคาอันเกิดแต่ไข่ของพญานาค ในอดีตเรือน่านยังมีความสำคัญในระดับรัฐ
โดยกฎหมายเมืองน่านหรืออาณาจักรหลักคำได้บัญญัติเรื่องเกี่ยวเรือเอาไว้โดยเฉพาะเช่นหากใครลัก
ขโมยเรือต้องถูกปรับเป�นเบี้ยปรับ ๑๑๐ น้ำผ่า และถ้าหากเรือชำรุดด้วยแล้วต้องเสียเงินตามราคาของ
เรือและเสียเบี้ยปรับ ๑๑๐ น้ำผ่าด้วย84

84

ชฎาพร จีนชาวนา, การวิเคราะห์สังคมเมืองน่านจากกฎหมายอาณาจักรหลักคำ (พ.ศ.๒๓๙๕-๒๔๕๑)
(ปริญญานิพนธ์ หลักสูตร ศศ.ม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,๒๕๕๖), ๔๖.
๓๘๖

หัวเรือเสือเฒ่าท่าล้อ
ที่มา : ยุทธพร นาคสุข, ประวัติเรือแข่งเมืองน่านจากเอกสาร ตำนานและเรื่องเล่า (น่าน : โครงการจัดพิมพ์
หนังสือและปริวรรตเอกสารล้านนา วัดน้ำลัด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,๒๕๕๗) ๒๑.

สำหรับหลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวเรือน่านคือตัวเรือเสือเฒ่าท่าล้อซึ่งมีอายุมาก
ถึง ๑๙๗ ป� โดยเป�นเรือที่ขุดขึ้นในป� พ.ศ.๒๓๕๙ ในรัชสมัยของเจ้าอัทธวรป�ญโญ ป�จจุบันเก็บรักษาไว้
ที่วัดท่าล้อ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 85 นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานที่เกี่ยวกับเรือเมืองน่านใน
ภาพถ่ายเก่าที่เป�นรูปเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ ตอนที่เป�นเจ้าอุปราชฟ้อนบนเรือแสดงการต้ อนรับ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตที่เสด็จมาตรวจราชการเมืองน่านในป� พ.ศ. ๒๔๖๐ และที่หอ
ไตรวัดหัวข่วงก็ปรากฏหัวนาคบริเวณขอบประตูด้านทิศใต้ โดยหอไตรนี้เจ้ามหาพรหมสุรธาดาให้สร้าง
ขึ้นในป� พ.ศ.๒๔๗๓ 86 อีกด้วย

85

สักก์สีห์ พลสันติกลุ , การจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาการจัดประเพณีแข่งเรือ
เมืองน่าน (วิทยานิพนธ์ ศศ.ม สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา),๒๕๕๖), ๕๑.
86
ยุทธพร นาคสุข, ประวัติเรือแข่งเมืองน่านจากเอกสาร ตำนานและเรื่องเล่า (น่าน : โครงการจัดพิมพ์
หนังสือและปริวรรตเอกสารล้านนา วัดน้ำลัด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,๒๕๕๗) ๒๐.
๓๘๗

เจ้ามหาพรหมสุรธาดาฟ้อนบนเรือแสดงการต้อนรับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตที่เสด็จมาตรวจ
ราชการเมืองน่านในป� พ.ศ. ๒๔๖๐
ที่มา : สักก์สีห์ พลสันติกุล, การจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาการจัดประเพณีแข่งเรือเมือง
น่าน (วิทยานิพนธ์ ศศ.ม สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา),๒๕๕๖), ๕๗.

เรือน่านในจิตรกรรมวัดเวียงต้า
ที่มา : พลพยุหะ ไชยรส

เรื่อน่านมีองค์ประกอบสำคัญ 87ดังนี้ ตัวเรือหรือลำเรือ หัวเรือหรือหัวโอ้
หางวัน กันยาหัว (โงนหัว,แก๋นคอ) และกันยาท้าย ( โงนท้าย, แก๋นท้าย)

87 เข้ าถึงได้ ใน เว็ปไซต์ “NanLongBoat - เรื อยาวเมืองน่าน “ URL :
https://sites.google.com/a/srisawat.ac.th/nan-longboat/home/xeklaksn-reux-meuxng-nan

๓๘๘

เรือน่านจำลอง
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กรมศิลปากร
๑. ส่วนหัวเรือหรือหัวโอ้ เป�นรูปร่างลักษณะ คล้ายหัวพญานาค ทำจากไม้และ แกะสลัก
ลวดลาย ทาสีให้สวยงาม โดยมีส่วนประกอบดังนี้
๑. เขี้ยวฟอง จะมีสองแบบ คือ เป�นเขี้ยวสิบซี่ และ เขี้ยวสิบสี่ซี่ โค้งงอเหมือนปาก
นกแล (นกแก้ว) ก้มกินน้ำ
๒. เขี้ยวแต คือเขี้ยวซี่เล็กที่เรียงติดกัน อยู่ระหว่างเขี้ยวฟอง ต้องหึก(หนา) บ่งบอก
ความแข็งแรง ใหญ่
๓. เขี้ยวหนาย เป�นเขี้ยวฟองซี่ในสุดจะโค้งงอ ขึ้นหรือลง ก็ได้
๔. แก้ม จะต้องมีลักษณะอวบอูม เหมาะสมกับหัวเรือ ให้มีเกล็ดเป�นร่อง หรือซ้อน
กันเหมือนเกล็ดปลา
๕. หมกขี้หมา(จมูก) ขนาดใหญ่สูง มีร่องวนเป�นก้นหอย ปุ้มมน มีรูเสียบดอกไม้
พื้นเมือง รูปทรงมองจากด้านหน้าแบะออกเล็กน้อย
๖. หงอน อยู่ระหว่างหมกขี้หมา มีความสูงเสมอกับหมกขี้หมา ต้องแกะสลักจากไม้
และต้องถอดประกอบได้
๓๘๙

๗. กาบรอง กาบจว้า หรือ หางแมงดา จะอยู่บริเวณใต้หงอนเพื่อล๊อคหัวเรือไม่ให้
สั่นคลอน
๘. เดียกาง (เดือยคาง) จะอยู่ด้านล่างตรงข้ามกับ กาบจว้า ทำหน้าที่ล๊อคหัวเรื อ
ไม่ให้สั่นคลอน
๙. มะเดง (กระดิ่ง) แขวนไว้ในปาก หรือ ติดแขวนไว้ใต้คาง
๑๐. กระจกคาง มีลักษณะกลมหรือเหลี่ยมพร้อมพู่ ติดแขวนไว้ใต้คาง
๑๑. มะต๋า (ดวงตา) จะเป�นกระจกติด หรือแต้มสีเป�นดวงตาดำ
๑๒. หมกต๋า (ขอบต๋า) จะมีลักษณะคว่ำหรือหงายก็ได้
๒. หางวัน คือหางของเรือที่มีลักษณะคล้ายหางพญานาค เพื่อต่อกับกันยาท้าย จะต้องสูง
กว่าหัวเรือโดยแกะสลักหรือฉลุลวดลาย ทาสีให้สวยงาม มีมะเดง(กระดิ่ง) , กระจก และ สายสนุก
(หรือพู่หาง) ห้อย มีความยาวพอสมควร
๓. กันยาหัว (โงนหัว , แก๋นคอ) (โขนเรือ) คือส่วนที่ต่อจากลำเรือไปหาหัวเรือและหางวัน
ประกอบด้วย กันยาหัว (คอต่อหัว , โงนหัว) มีลักษณะโค้งงอ สมส่วนกับตัวเรือ ไม่มีผ้าแพรสี และ ผ้า
สีอื่นผูกมัก ยกเว้นด้ายหมายขวัญ และกระสวยดอกไม้ ธูปเทียน คันจ้อ (คันธงประจำเรือ) มีความ
ยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ต้องมีก๋วยสลากผูกติดคันจ้อ แซ่ หรือ ต่อนต้อ (สลักคอต่อเรือ) สำหรับ
เสียบยึดกันยา กับ ตัวเรือให้แน่น มีลักษณะเป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแต่ละหมู่บ้าน ( รูปสัตว์ ใน
วรรณคดี เช่น ลิง, ไก่, สิงห์ ฯลฯ ) , ป�จจุบันเนื่องจากเรือเปลี่ยนรูปทรงลักษณะ จะมีให้เห็นน้อยมาก
ซึ่งเป�นต้นตอหลัก เช่น เจ้าแม่พิกุลทอง, หงษ์ทอง, หงษ์เงิน เป�นต้น
๔. กันยาท้าย ( โงนท้าย , แก๋นท้าย ) ทำให้มีความโค้งงานงามสมส่วนกับลำเรือ ไม่มีผ้าสี
ผูกยกเว้นด้ายหมายขวัญ ดอกไม้ธูปเทียน กระสวยเสียบ

๓๙๐
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