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  ฉตัรสุรางค ์  แกว้เป็นทอง: การวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ 
กบัจิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั จงัหวดัน่าน.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.ดร.สุธา  ลีนะวตั.   
197 หนา้. 
 
 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหา สัญลกัษณ์และทศันธาตุ 
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริบททางศิลปะ วฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถ่ิน   เพ่ือน ามาเปรียบเทียบความ
แตกต่างและความคลา้ยคลึง เพ่ือหาเอกลกัษณ์ของจิตรกรรมฝาผนงัสกุลช่างน่านของวดัภูมินทร์ อ าเภอ
เมือง และวดัหนองบวั อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบงานจิตรกรรมฝาผนัง ตามหลกัวิชาประวติัศาสตร์
ศิลปะและทศันศิลป์ รวมไปถึงบริบทของพ้ืนท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ในการเขียนภาพจิตรกรรม       
ฝาผนงัวิหารของพุทธสถาปัตยกรรมลา้นนา ท่ีมีโครงสร้างแบบประเพณีนิยมเขียนเป็นภาพเล่าเร่ืองชาดก
ลา้นนา แสดงถึงวิถีชีวิตผูค้นตามยุคสมยั มีการเขียนตวัอกัษรอกัษรลา้นนาอธิบายภาพ ใชโ้ครงสร้างสี
เดียวกนั สีท่ีใชเ้ป็นสีหลกัคือแม่สี ใชสี้ครามอมม่วง ท่ีเรียกว่า สีอุลตรามารีน( Ultra marine ) และสีฟ้า
คราม โคบอลตบ์ลู (Cobalt Blue) ในการเขียนภาพทอ้งฟ้าและภาพภูเขา นอกจากสีท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้
แลว้ยงัมีสีด า สีน ้ าตาล สีแดงท่ีใชใ้นการเขียนสีพ้ืน สีขาวใชก้บัสีผิวตวับุคคลและสีทองส าหรับบุคคลท่ี
สวมเคร่ืองทรงแบบกษตัริย ์ลดความสดของสีลงด้วยการผสมสีคู่ตรงขา้มและสีด า ใช้สีด าตดัเส้นและ
ระบายในบางพ้ืนท่ี  มีการระบายไล่น ้าหนกัอ่อนแก่ ไม่ปรากฏแสงเงาและเวลาบนภาพ องคป์ระกอบของ
ภาพถูกจดัวางต าแหน่งแบบเวน้ระยะแบบต่อเน่ืองดว้ยเส้นโคง้เป็นฉากหลงัแบบธรรมชาติและใชภ้าพ
สถาปัตยกรรมเป็นตวัเช่ืองโยงภาพทั้งหมดเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีการเขียนภาพแสดงอารมณ์ผ่านทาง
ใบหนา้ชดัเจนอย่างตรงไปตรงมา นอกจากน้ี ในภาพจิตรกรรมยงัปรากฏกิจกรรมวิถีชีวิตของชุมชนและ
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยูข่องคนน่านในสมยันั้นไดอ้ยา่งงดงาม 

แต่ความแตกต่างของรูปแบบทั้งสองคือวดัภูมินทร์เป็นวดัหลวงท่ีสร้างแบบจตุัรมุขจึงมีพ้ืนท่ี
การเขียนภาพมากกว่า มีการเขียนภาพบุคคลขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริงในฝาผนงับางส่วน ในขณะท่ีวดั
หนองบวัเป็นวดัราษฎร์มีลกัษณะเป็นอาคารส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภาพจิตรกรรมมีขนาดเลก็ใกลเ้คียงกนัทั้งหมด 
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The purposes of this research are: 1) to study the history of Wat Phumin in Muang District and       
Wat Nongbua in Thawangpha District, Nan Province 2) to study and analyze the style, content, symbol, and visual 
elements, which related to the context of art, local culture and tradition and then 3) to compare the similarities and 
differences of the the mural paintings of Wat Phumin in Muang District and Wat Nongbua in Thawangpha District, Nan 
Province in order to find out the art identity of mural paintings under the Nan artist. The combined research conjoining 
of documentary study, field trip study and interview was used in order to get the information. Then the comparative 
analysis of the similarities and differences of the mural paintings of Wat Phumin in Muang District and Wat Nongbua in 
Thawangpha District, Nan Province were carried out through the conception of art history, visual art and landscape 
context related to mural painting.  

 The findings of the analysis and comparative of the mural paintings are as follows: 
 Mural paintings of both Wat Phumin and Wat Nongbua are in the Budhist-Lanna architecture style, 

which the structure of the mural painting is based on the traditional approach showing the story of Lanna Jataka tales.  
The structure of using color of mural paintings of both Wat Phumin and Wat Nongbua are the same. The 

primary colors were used as the main color in the mural painting. The purplish-blue color called “Utra marine” and the 
blue color called “Cobalt blue” were used as the background colors for sky and mountains. Besides,  black color,  
brown color,  and red color were used as the background colors  for  paintings. White  color  was  used  for painting 
people skin tone  while  gold  color was used for  painting the Prince and Princess or royal persons. The 
complementary colors and black color were used to lower the brightness. Moreover, the black color was used to draw 
the visual line and the gradient with different tones was used. There was no shadow and time in the mural paintings. 
Pictorial composition of the mural painting was set with the continuous pause between  the pictures by using natural 
curve line. While the architecture buildings were used to link the events to be a story. The faces of figures in paintings 
expressed obvious emotions. Furthermore, people's way of  life, traditional culture of Nan people duri ng that time 
reflected through paintings. 

 However, there is the different in format of the mural paintings. Wat Phumin is the royal temple, which 
was built in the four-porches pavilion style so there was greater area for painting. As a result, there were paintings of 
human figure size in some parts of the walls. Whereas, Wat Nongbua, a community temple, which was built in the 
simple design with a rectangle shape so the painting size on the walls are the consistency the same size.  
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 จังหวดัน่านเป็นเมืองเก่ามีท่ีตั้ งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าน่านบริเวณหุบเขาทาง
ตะวนัออกของภาคเหนือ เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัเมืองหน่ึงของลา้นนา มีประวติันบัยอ้นหลงัไปถึง
สมยัสุโขทยัตามหลักฐานท่ีปรากฏในศิลาจารึกสุโขทยั จงัหวดัน่านมีช่ือเรียกในพงศาวดารว่า     
นันทบุรี1 เน่ืองด้วยมีประวติัความเป็นมาท่ีเก่าแก่ยาวนานจงัหวดัน่านจึงเต็มเป่ียมไปด้วยความ
งดงามทาง ศิลปะและวฒันธรรม 

 วดัภูมินทร์ สร้างข้ึนโดยเจา้เจตบุตรพรหมมินทร์ เม่ือ พ.ศ. 2139 หลงัจากข้ึนครอง
นครน่าน เป็นวัดท่ี มี ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันระดับประเทศ  ความโดดเด่นและมีคุณค่าของ
สถาปัตยกรรมของวดัภูมินทร์  คือเป็นอาคารท่ีมีแผนผงัแบบจตุัรมุขท่ีพบเพียงไม่ก่ีแห่งในลา้นนา  
นอกจากน้ีแลว้ยงัมีผลงานศิลปกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของจงัหวดัน่านท่ีมกัจะถูกหยิบยก
ไปน าเสนอจนเปรียบเสมือนเป็นรูปลกัษณ์  ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของลา้นนา  คือจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดั
ภูมินทร์ซ่ึงมีการสันนิษฐานวา่เป็นฝีมือของ ศิลปินพื้นถ่ินของจงัหวดัน่าน 

จิตรกรรมฝาผนงัในวหิารวดัภูมินทร์เขียนบนผนงัทุกดา้น ตั้งแต่ส่วนบนของผนงัจนถึง
ระดบัเสมอขอบหนา้ต่างล่าง เขียนภาพบุคคลขนาดใหญ่อยูส่่วนบนของผนงัทุกดา้น และเขียนเป็น
ภาพเล่าเร่ือง  ขนาดเล็กอยู่ด้านล่าง เน้ือเร่ืองของภาพจิตรกรรมเป็นเร่ืองคนัทนกุมาร สาเหตุท่ี
จิตรกรรมฝาผนังท่ี  วดัภูมินทร์มีช่ือเสียงได้รับการกล่าวถึง เน่ืองมาจากรูปแบบศิลปกรรมมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่าง ไปจากรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนงัทัว่ไปท่ีมกัจะเขียนภาพสัดส่วน
ของคน สัตว ์ส่ิงของขนาดเล็กตามความจ ากดัของพื้นท่ี  แต่ด้วยรูปแบบการเขียนภาพท่ีแสดงถึง
รสนิยมเฉพาะตวัของศิลปินท่ีแตกต่าง  ดว้ยการเขียนภาพบุคคลท่ีมีขนาดเท่ากบัสัดส่วนของคนจริง 
วิธีการเขียนภาพรูปหน้า  กายวิภาค การแต่งกายท่ีถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกตลอดจน
รายละเอียดต่างๆ ออกมาไดอ้ยา่งมีชีวิตชีวา จากลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ินของคนพื้นเมืองท่ีผสมผสานกนักบัวฒันธรรมความหลากหลายของแต่ละชาติพนัธ์ุ 

                                                 
 1 สรัสวดี อ๋องสกุล,พืน้เมืองน่ำน ฉบับวดัพระเกดิ (เชียงใหม่: ภาควชิาประวติัศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2538), 1. 
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รวมถึงภาพสัตวท่ี์ศิลปินมกัจะเขียนสอดแทรกอยูท่ ัว่ไป ผลงานท่ีมีความส าคญั และไดก้ลายมาเป็น
สัญลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียงของวดัภูมินทร์ ก็คือภาพ “กระซิบ”  หรือ “ภาพปู่ ม่าน ยา่ม่าน” นัน่เอง 

 ส่วนวดัหนองบวัเป็นวดัเก่าแก่ประจ าหมู่บา้นหนองบวัซ่ึงเป็นหมู่บา้นชาวไทล้ือ อ าเภอ    
ท่าวงัผา จงัหวดัน่าน จากทะเบียนของกองพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ระบุว่าสร้างเม่ือ พ.ศ.2315 โดยครูบาหลวงสุนนัต๊ะ เป็นเจา้อาวาสรูปแรก ต่อมาหน่วยศิลปากรได้
ซ่อมแซมวิหารใน  ปี พ.ศ.2523,พ.ศ.2539 และ พ.ศ.2549 ตามล าดบั  ในปี 2539 มีการขุดคน้ทาง
โบราณคดี ไดพ้บเศษเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ชิงตอนปลาย ท่ีผลิตจากเตาเผาในมณฑลกวางตุง้
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 25    

 วิหารวดัหนองบวัเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบไทล้ือท่ีมีความงดงามสมบูรณ์ ลกัษณะ
เด่นของโบสถ์ วิหารในสถาปัตยกรรมไทล้ือ คือ วิหารมีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  หนัหนา้ไป
ทางทิศตะวนัออก  พระพุทธรูปประดิษฐานอยูบ่นแท่นแกว้ดา้นในสุดของวิหาร  โครงสร้างวิหาร
จะตั้งข่ือไวบ้นหัวเสาเรียงกนั 2 ชั้น  เรียกว่าโครงสร้างแบบมา้ต่างไหม  โดยเสาช่วงกลางจะยก
หลงัคาสูงกว่าเสาช่วงขา้งท่ีเป็นโครงสร้างหลงัคาชั้นสองท่ีลาดต ่าลงมาก  วิธีวางหน้าจัว่เน้นทิศ
ตะวนัออก และทิศตะวนัตก ส่วนการวางรูปทรงวิหาร ให้เต้ียแจ ้ เจาะหนา้ต่างเล็กๆ แคบๆ เป็น
ลกัษณะของ วิหารทรงโรง การเปิดประตูกวา้งด้านทิศตะวนัออก แบบประตูเล็กทิศเหนือ ใต้ 
ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมท่ีแสดงเร่ืองราวทางพุทธชาดกของทางลา้นนา ความพิเศษของภาพ
จิตรกรรมวดัหนองบวันั้น จะเห็นไดจ้ากกระบวนการสร้างสรรคง์านมกัจะเป็นในรูปของกลุ่มช่าง
กลุ่มเล็กๆ หรือเฉพาะบุคคลในพื้นถ่ินมากกว่าจะเป็นงานของช่างกลุ่มใหญ่หรือท่ีเรียกว่า     สกุล
ช่าง  กล่าวคือล้านนาในช่วงเวลานั้ นย ังไม่มีสกุลช่างจิตรกรรมท่ีมีรูปแบบของตนเองและ
กระบวนการสร้างงานท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับใชท้ัว่ไปอีกทั้งยงัไม่มีการเรียนรู้สืบทอดแบบอย่าง
วิชาช่างอย่างเป็นกระบวนการตามแบบอย่างสกุลช่างของภาคกลาง ท าให้ช่างเขียนหรือศิลปินมี
โอกาสท่ีจะแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบเฉพาะตวัอยา่งอิสระไดค้่อนขา้งมาก  

 จิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์และวดัหนองบวันั้น   มีความคลา้ยกนัทั้งดา้นรูปแบบ
ศิลปะ แนวคิดในการจดัภาพและคติเร่ืองราวท่ีเป็นเน้ือหาในภาพ ท่ีมีรูปแบบศิลปะท่ีเป็นแบบแผน
เฉพาะตวัของศิลปินลา้นนาพื้นถ่ินท่ีชดัเจนลงตวัจนเป็นเอกลกัษณ์และมีลกัษณะแสดงให้เห็นความ
เป็นปัจเจกบุคคลค่อนขา้งสูงท่ีพบไม่มากในงานจิตรกรรมฝาผนงัพื้นบา้นลา้นนาภาพท่ีเป็นเร่ืองราว 
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หลกันั้นเป็นภาพเล่าเร่ืองชาดกพื้นบา้นของลา้นนา ท่ีเรียกวา่ปัญญาสชาดก2 หรือชาวลา้นนาเรียกวา่
ค่าวธรรมแลว้ยงัมีการเขียนภาพอีกกลุ่มหน่ึงท่ีนอกเหนือไปจากภาพเร่ืองราวหลกั ซ่ึงเป็นการน า
ภาพเร่ืองราวท่ีพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวนัมาถ่ายทอดเป็นภาพเขียน โดยจะสอดแทรกเขา้ไปใน
ภาพเร่ืองราวหลกั  ภาพชีวิตประจ าวนัน้ีในหมู่ช่างไทยภาคกลางมกัเรียกกนัว่าภาพกาก3  ซ่ึงนิยม
เขียนแทรกอยูต่ามส่วนล่างของผนงั ในปริมาณ   10 – 20  % ในขณะท่ีจิตรกรรมฝาผนงัลา้นนากลบั
พบวา่มีภาพชีวติประจ าวนัหรือภาพกากอยูถึ่ง 40 – 50  % ของพื้นท่ีภาพทั้งหมด4 แมจ้ะเป็นเพียงแค่
ภาพประกอบไม่ใช่ภาพหลกัก็ตาม ศิลปินก็สามารถท าให้ภาพทั้งหมดกลมกลืนอยู่รวมกนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและแยบยล ดว้ยการผสมผสานขนาดของรูปทรงของภาพท่ีมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกนั  
นบัตั้งแต่การวางต าแหน่งของแต่ละภาพ การสร้างพื้นท่ีให้ต่อเน่ืองกนัดว้ยฉากของธรรมชาติโดย
โครงสีหลกัคือสีแดงและสีน ้ าเงินท่ีเป็นพื้นหลงัเพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงกนัของภาพทั้งหมดจนเป็น
เอกภาพอนัหน่ึงอนัเดียวกนั กล่าวได้ว่า   ส่ิงเหล่าน้ีก็คือคุณค่าท่ีโดดเด่นประการหน่ึง นอกจาก
ลกัษณะท่ีกล่าวมาแล้วนั้นมีอีกลกัษณะหน่ึงท่ีส าคญัก็คือเพื่อให้ผูช้มเขา้ใจเร่ืองราวในจิตรกรรม  
ศิลปินไดเ้ขียนอกัษรฝักขาม เล่าเร่ืองราวติดไวข้า้งภาพเป็นตอนๆ ไปดว้ย อกัษรไทยฝักขามหรือ
อกัษรฝักขาม เป็นอกัษรท่ีเคยใชใ้นลา้นนาและภาคอีสานของไทย มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัอกัษรไทย
นอ้ยหรืออกัษรลาวในปัจจุบนั คาดวา่พฒันาไปจากอกัษรไทยสมยัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช และ
แพร่หลายเขา้สู่ลา้นนาในสมยัพญาลิไท พบจารึกภาษาไทยเขียนดว้ยอกัษรฝักขามในลา้นนาช้ินแรก
คือจารึกวดัพระยืน อายุราว พ.ศ. 1954 และคาดว่าใชม้าจนถึงประมาณ พ.ศ. 2124  จึงเปล่ียนมาใช้
อกัษรธรรมหรืออกัษรลา้นนาแทน   อกัษรชนิดน้ีเป็นตน้แบบของอกัษร เง่อนัในประเทศเวียดนาม

                                                 
 2สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงประทานอรรถาธิบายในหนงัสือปัญญาสชาดก

ฉบบัหอสมุดแห่งชาติภาคท่ี  27  หนา้ก.ข.ของกรมศิลปากร ถึงปัญญาสชาดกไวใ้นค าน าวา่ ปัญญาส
ชาดกเป็นประชุมนิทานธรรมเก่าแก่เล่ากนัในเมืองไทยแต่โบราณ 50 เร่ือง  พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่
รวบรวมแต่งเป็นชาดกไวใ้นภาษามคธ  เม่ือพระพุทธศกัราช ประมาณราว 2000 -2200 ปี หนงัสือ   
ปัญญาสชาดกท่ีพบ มี 2  ภาค คือ ปฐมภาคมี 50 เร่ือง และปัจฉิมภาคมี 14  เร่ือง ปัญญาสชาดก   
ปฐมภาคเป็นนิทานเก่าแก่  ส่วนปัจฉิมภาคสันนิษฐานวา่แต่งข้ึนในชั้นหลงั 

 3ภาพกาก หมายถึง ภาพส่วนท่ีไม่ส าคญั ไม่ใช่ตวัละครหลกัของทอ้งเร่ืองเป็นเศษภาพ
ท่ีจะมีหรือไม่มีก็ได ้ซ่ึงมกัมุ่งหมายถึงภาพชาวบา้นหรือประชาชนทัว่ไปโดยตรง  

 4สน สีมาตรัง, “ขอ้คิดเห็นการศึกษาประวติัศาสตร์สังคมลานนาจากจิตรกรรมฝาผนงั,” 
เมืองโบรำณ 11, 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2528): 40. 

   ส
ำนกัหอ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ดว้ย ในทางศาสนา อกัษรฝักขามเป็นอกัษรท่ีใชใ้นหมู่พระภิกษุนิกายลงักาวงศเ์ก่า ส่วนอกัษรธรรม
ใชใ้นหมู่พระภิกษุนิกายลงักาวงศใ์หม่ ในสมยัพระเจา้ติโลกราชข้ึนเสวยราชยเ์ม่ือ พ.ศ. 1984  
ทรงสนบัสนุนนิกายลงักาวงศใ์หม่ และน่าจะเร่ิมมีจารึกดว้ยอกัษรธรรมในรัชกาลน้ี เม่ือส้ินรัชกาล 
กษตัริยเ์ชียงใหม่องค์ต่อมาให้ประชาชนนบัถือศาสนาตามใจชอบ ท าให้ฟ้ืนฟูนิกายลงักาวงศ์เก่า
ข้ึนมาอีกและใชอ้กัษรฝักขามอีกคร้ัง จนกระทัง่หลงั พ.ศ. 2000 นิกายลงักาวงศใ์หม่ฟ้ืนฟูการเขียน
คมัภีร์ทางศาสนาดว้ยอกัษรธรรมประกอบกบัเป็นช่วงท่ีลา้นนาตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า ลา้นนาจึง
ใชอ้กัษรธรรมเป็นหลกัเร่ือยมา ในสมยัพระเจา้กาวลิะพยายามฟ้ืนฟูอกัษรฝักขามข้ึนอีกแต่ไม่ส าเร็จ5  
วิธีการเขียนอกัษรก ากบัภาพไปด้วยจึงแตกต่างจากการเขียนภาพในภาคกลาง นบัเป็น คุณค่าทาง
ศิลปะท่ีเด่นอีกอยา่งหน่ึง 

 จิตรกรรมฝาผนังเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสะท้อนคุณค่าหลายด้าน  ทั้ งในด้าน
เร่ืองราวสามารถบ่งบอกถึงคติความเช่ือของชุมชนนั้นๆ  รูปแบบเละเทคนิคก็แสดงให้เห็นถึงระดบั
พฒันาการทางการช่าง  ส่วนการแสดงออกทางศิลปะนั้นก็แฝงไวด้ว้ยพลงั อารมณ์ ความคิดและ  
ภูมิปัญญา นอกจากน้ีจิตรกรรมฝาผนังยงัมีความส าคญัในทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีด้วย  
คุณค่าท่ีแสดงถึงอตัลักษณ์เฉพาะตวัและคุณค่าทางประวติัศาสตร์วฒันธรรมและประเพณีของ      
แต่ละทอ้งถ่ิน   ท่ีส าคญันั้นยงัไม่เคยมีการน ามาเปรียบเทียบมาก่อน จึงมีความสนใจน ามาศึกษา    
ในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงความคล้ายคลึง หรือความแตกต่าง รวมถึงความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์เป็น กลุ่มงานช่างกลุ่มเดียวกนัซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะพื้นถ่ินของจงัหวดัน่าน ท่ีมีการสืบต่อ
หรือการถ่ายทอดรูปแบบให้แก่กนัและกนัจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบเฉพาะ
ของสกุลช่าง  
 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของวดัภูมินทร์ อ าเภอเมือง และวดัหนองบวั อ าเภอ  
ท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

 2.เพื่อวเิคราะห์รูปแบบ เน้ือหา สัญลกัษณ์และทศันธาตุ ท่ีสัมพนัธ์กบับริบททางศิลปะ  
 3.เพื่อวเิคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบความคลา้ยคลึง และความแตกต่าง เพื่อหาเอกลกัษณ์

ของจิตรกรรมฝาผนงัสกุลช่างน่าน 
 

                                                 
 5 สรัสวดี อ๋องสกุล,ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 

246-247. 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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ข้อสมมติฐำนของกำรศึกษำ   

 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถวดัภูมินทร์ อ าเภอเมือง และวดัหนองบวั อ าเภอท่า
วงัผา จงัหวดัน่าน มีท่ีตั้งห่างกนัประมาณ 44 กิโลเมตร มีรูปแบบลกัษณะของความเป็นจิตรกรรม
พื้นบา้นลา้นนาท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงลกัษณะดงัท่ีกล่าวมานั้นแตกต่างไปจากแบบแผนของจิตรกรรมท่ี
ปรากฏในภาคกลาง ดงันั้นจึงเป็นไปไดว้า่ผลงานจิตรกรรมเป็นฝีมือของศิลปินหรือสล่า ซ่ึงเป็นช่าง
พื้นถ่ินคนเดียวกนัเป็นผูเ้ขียนภาพและน่าจะถือวา่เป็นศิลปินคนส าคญัของเมืองน่าน สามารถเรียก
ไดว้่าเป็นสกุลช่างน่าน สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยอาศยัรูปแบบทางศิลปะและเน้ือหาของ
จิตรกรรม มาเป็นตวัเปรียบเทียบและท าการศึกษา 

 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 1.ศึกษาประวติัรูปแบบและเน้ือหาจิตรกรรมฝาผนังของวดัภูมินทร์ อ าเภอเมือง และ
จิตรกรรมฝาผนงัของวดัหนองบวั อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน  

 2.ศึกษาภาพผลงานจิตรกรรมอ่ืนๆ เช่นภาพจิตรกรรมกระดาษสา (ปับสา) ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัทั้งสอง 

 3.เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์รูปแบบ เน้ือหาและทศันธาตุภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดั
ภูมินทร์และวดัหนองบวั เพื่อแสดงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัทางรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
จิตรกรรมท่ีเป็นสกุลช่างน่าน 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

 1. ส ารวจขอ้มูลจากเอกสารทั้งดา้นประวติัศาสตร์ศิลป์  ประวติัศาสตร์  แลว้น าเอกสาร
เหล่าน้ีมาประเมินคุณค่าก่อนใชใ้นการวจิยัและอา้งอิง 

 2. ส ารวจขอ้มูลภาคสนามในสถานท่ีจริง ถ่ายภาพ จดบนัทึกน ามาจดัระเบียบเพื่อใชใ้น
การศึกษาวจิยั 

 3. ด าเนินการวจิยัแบบอธิบายและบรรยาย 
        4. สรุปผลและเสนอผลงานการศึกษา 
 
วธีิกำรศึกษำ 
 วธีิการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงเปรียบเทียบในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา 
โดยมีวธีิการศึกษาตามขั้นตอนดงัน้ี 

   ส
ำนกัหอ
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1. ศึกษาเอกสารทางประวติัศาสตร์  
2. ศึกษาจิตรกรรมในแหล่งขอ้มูลโดยการศึกษาภาคสนาม 
3. รวบรวมขอ้มูลทางดา้นเอกสารทางประวติัศาสตร์  และภาพถ่ายออกเป็นหมวดหมู่   
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีคน้ควา้ไดจ้ากจิตรกรรมทั้งสองวดั ถึงความแตกต่าง

ดา้นท่ีตั้ง รูปแบบ เน้ือหาและทศันธาตุ 
5. สรุปรายงานผลการศึกษาเป็นผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 

 
แหล่งของข้อมูล 

 1. เอกสาร  
  คน้ควา้จากเอกสาร พงศาวดาร หนงัสือพระราชนิพนธ์ หนงัสือทางวชิาการ      

วารสาร   บทความบนัทึก จดหมายเหตุ  
     วทิยานิพนธ์ ภาพถ่าย สไลด ์ จากหอสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ   
     หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจงัหวดัน่าน 
                            หอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เมืองโบราณ(ภาพถ่าย)  
  หนงัสือของส านกัพิมพเ์มืองโบราณ อินเทอร์เน็ต 

 2. ภาคสนาม  
ท าการบนัทึกภาพวดัภูมินทร์และวดัหนองบวั 

  สัมภาษณ์   
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

 1. เป็นแหล่งคน้ควา้ทางวชิาการขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวกบั ภาพจิตรกรรมไทยแบบสกุลช่าง
น่าน      

 2. เป็นขอ้มูลท่ีแสดงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์และวดั
หนองบวั จงัหวดัน่าน ดา้นท่ีตั้ง รูปแบบ เน้ือหาและทศันธาตุ ของจิตรกรรมฝาผนงั ให้เห็นลกัษณะ
การแสดงแนวคิดในการน าเสนองานศิลปกรรมทอ้งถ่ิน 

 3. เป็นการส่งเสริมให้ตระหนักในคุณค่าและภูมิปัญญา ให้นักศึกษาและผูส้นใจ 
ตระหนักในคุณค่า ภูมิปัญญาและความงามของจิตรกรรมฝาผนังท่ีเป็นสมบติักลางของแผ่นดิน        
ซ่ึงถือวา่มีคุณค่า  ทางประวติัศาสตร์ศิลปะของสมยัรัตนโกสินทร์เป็นผลงานท่ีส าคญัของชาติ 

 4. เป็นองค์ความรู้ทางวฒันธรรมดา้นภูมิปัญญาและประวติัศาสตร์ในงานจิตรกรรม  
ฝาผนงัเพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป 

   ส
ำนกัหอ
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เอกสำรและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังของวดัภูมินทร์ อ าเภอเมือง และจิตรกรรมฝาผนังของวดั

หนองบวั อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน อยา่งเป็นวิชาการ และไดรั้บยอมรับอยา่งกวา้งขวางเร่ิมตน้ใน
งานเขียนเร่ืองจิตรกรรมฝาผนงัของวดัหนองบวั ของ รองศาสตราจารยส์น สีมาตรัง ท่ีเขียนเป็น
บทความในหนงัสือ ศิลปลำนนำไทย ท่ีจดัพิมพเ์ป็นท่ีระลึกในงานฌาปนกิจ นายจงรัก พงศพ์ิพฒัน์ 
และนางทิพย์ พงศ์พิพฒัน์  ณ วดัเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ เม่ือปี พ .ศ. 2521 และได้ศึกษา
จิตรกรรมดงักล่าวเป็นขอ้มูลในงานวิจยั สาขาประวติัศาสตร์ไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ .ศ. 
2522-2525 วา่จิตรกรรมฝาผนงัของวดัหนองบวัเป็นจิตรกรรมฝาผนงัท่ีคน้พบใหม่เม่ือประมาณ  2 
ปี มาน้ี แต่ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัดว้ยยงัไม่มีผูใ้ดน าไปเขียนเผยแพร่ จิตรกรรมฝาผนงัของวดัหนองบวัมี
แบบอยา่งศิลปะ คุณค่าทางศิลปะและมีความสมบูรณ์ของภาพใกลเ้คียงกบัจิตรกรรมฝาผนงัของวดั
ภูมินทร์ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน คุณค่าศิลปะในจิตรกรรมฝาผนังของวดัภูมินทร์เป็นท่ีรู้จกั
แพร่หลายมาแลว้ จิตรกรรมฝาผนงัของวดัหนองบวัแห่งใหม่น้ีมีแบบอยา่งศิลปะท่ีเหมือนกนัมาก
ท่ีสุด มีลกัษณะหลายอย่างท่ีชวนให้เช่ือว่าช่างเขียนทั้งสองแห่งน้ีมีความเก่ียวขอ้งกนั   และไดน้ า
ขอ้มูลมาพิมพ ์หนังสือโครงสร้ำงจิตรกรรมฝำผนังล้ำนนำ ท่ีจดัพิมพใ์นปี พ.ศ.2526 จากหนงัสือเล่ม
น้ีท่ีมีการกล่าวถึงช่ือของ “ทิดบวัผนั” ช่างเขียนชาวลาวพวนเป็นผูรั้งสรรค์ผลงานจิตรกรรมอนั
สวยงามตามแบบฉบบัของเมืองน่านเป็นคร้ังแรก โดยมีผูช่้วยเขียนเป็นพระภิกษุนามว่าแสนพิจิตร
และนายเทพ เทพเสน หนงัสือทั้งสองเล่มน้ีมีเน้ือหาเป็นประวติัวดัหนองบวั ประวติัจิตรกรรมฝา
ผนัง รูปแบบและลักษณะของจิตรกรรมท่ีปรากฏบนฝาผนังรวมถึงการสืบค้นข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ พระครูมานิตบุญยการมีถ่ินก าเนิดท่ีหมู่บา้นหนองบวัและเป็นเจา้อาวาสวดัหนองบวัใน
ขณะนั้น รองศาสตราจารยส์น สีมาตรัง น าขอ้มูลท่ีไดม้าเทียบเคียงกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 
รวมถึงรายละเอียดท่ีปรากฏในภาพ เช่น ภาพเรือกลไฟ ภาพการแต่งกายของทหารตามแบบยุโรป 
ท าใหป้ระมาณอายขุองภาพจิตรกรรมประมาณ 91-111 ปีเศษ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2529 น. ณ ปากน ้ า หรือ ประยูร อุลุชาฎะ ไดเ้สนอเน้ือหาจิตรกรรม    
ฝาผนังของวัดภูมินทร์ และจิตรกรรมฝาผนังของวัดหนองบัว ในหนังสือ  วัดภูมินทร์และ                  
วดัหนองบัว โดยส่วนแรกมีเน้ือหาเก่ียวกบัวดัภูมินทร์ ส่วนท่ีสองมีเน้ือหาเก่ียวกบัวดัหนองบวั และ
ไดก้ล่าวถึงส่ิงสะทอ้นจากภาพเขียนท่ีเหมือนกนัของทั้งสองวดั คือ การแต่งกายตามแบบของผูช้าย
และผูห้ญิงเมืองน่าน ของใช้พื้นบา้น เช่น ครุ ก่ีทอผา้ ร้านน ้ า ย่ามสะพาย น ้ าเตา้ นอกจากน้ียงั
กล่าวถึงลกัษณะพิเศษของจิตรกรรมวดัวดัภูมินทร์และวดัหนองบวั ว่าเป็นงานจิตรกรรมสกุลช่าง
ลา้นนา ด้วยความคล้ายกนักบัจิตกรรมวดัพระสิงห์ และวดับวกครกหลวงซ่ึงเป็นจิตรกรรมของ
เชียงใหม่ โดยกล่าวถึงความเป็นจิตรกรรมจงัหวดัน่าน ท่ีมีความเด่นชดัในการระบายสีพื้นดว้ยสีดิน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 

 
 

แดง หรือสีเทาอมเขียว เขียนภาพววิแทนสีพื้น เขียนร้ัวบา้นสีแดงและสีน ้ าตาล เขียนตวัอาคารดว้ยสี
อ่อนจึงดูสีสันสดใส การเขียนสีท่ีมีน ้าหนกัอ่อนแก่ตดักนัรุนแรงท าให้ดูคึกคกัสนุกแปลกตา การปิด
ทองท่ีเคร่ืองประดบัคลา้ยกบัภาคกลาง แต่ส่ิงท่ีแปลกกวา่คือการเขียนเส้นดว้ยสีทองเขียนตดัเส้นท่ี
เส้ือและชายแครงในเคร่ืองแต่งกายของคทัธนกุมาร ท่ีส าคญัคือการเขียนอกัษรฝักขามเล่าเร่ืองเป็น
ตอนๆ การเขียนภาพผูค้นตามสมยันิยมการไวท้รงผม การแต่งกายท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาคกลาง เช่น
การใส่หมวกปีกกวา้ง การไวผ้มทรงหลกัแจวของผูช้าย  
 จากนั้นได้มีผูศึ้กษาค้นคว้าจิตรกรรมฝาผนังของวดัภูมินทร์ เพิ่มเติม คือ จิรศักด์ิ        
เดชวงคญ์า เร่ือง จิตรกรรมฝำผนังของวัดภูมินทร์ จังหวัดน่ำน: กำรศึกษำคร้ังล่ำสุด เป็นบทความ
ในวารสารเมืองโบราณ เป็นการศึกษาคน้ควา้ทางดา้นประวติัศาสตร์ สถาปัตกรรมกรรม เน้ือเร่ือง
ของภาพจิตรกรรม องค์ประกอบทางศิลปกรรม ในส่วนท่ีเพิ่มเติมคือ เร่ืองช่างเขียนซ่ึงแต่เดิมได้
กล่าวถึงช่างเขียนว่าเป็นช่างชาวไทล้ือ จากการศึกษาคร้ังน้ีจิรศกัด์ิ ไดก้ล่าวว่าน่าจะเป็นฝีมือช่าง   
ชาวไทล้ือมากกว่าและจากหลกัฐานฝีมือช่างอาจจะมีช่างสองคน คนแรกเขียนเร่ืองคทัธนกุมาร    
คนท่ีสองเขียนเฉพาะเร่ืองเนมิราชดา้นทิศตะวนัตก และบางส่วนของคทัธนกุมารทางด้านทิศใต ้
เพราะภาพนรกในเร่ืองเนมิราชฝีมือของช่างอ่อนกวา่ดา้นอ่ืนอย่างชดัเจนในเร่ืองสี การใชเ้ส้น และ
ลายมือการสะกดพยญัชนะก็แตกต่างกัน ส่วนการก าหนดอายุของจิตรกรรมวดัภูมินทร์จาก
การศึกษาสมมุติฐานพงศาวดารเมืองน่านจิรศกัด์ิไดส้รุปวา่เขียนข้ึนราวปี พ.ศ. 2437 ในสมยัพระเจา้
สุริยพงษผ์ริตเดช 

เดวิด เค วตัต ์(David K. Wyatt) ไดเ้ขียนบทความในหนงัสือ Reading Thai  Murals 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้ปลในบางตอนท่ีมีส่วนไดก้ล่าวถึงกบัจิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์ และวดัหนอง
บวั ซ่ึงในส่วนของค าน าไดเ้ล่าถึงการมาถ่ายภาพจิตรกรรมวดัหนองบวัคร้ังแรกในปี ค.ศ.1988 เดวิด
กล่าวถึงทิดบวัผนั (Thit Buaphan)และจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์และวดัหนองบวั จงัหวดัน่าน วา่ 
พระเจา้อนนัตะ (พระเจา้อนนัตวรฤทธิเดช) เจา้ผูค้รองเมืองน่านในปี พ.ศ 2400 (ค.ศ.1857) ไดโ้ปรด
ให้สร้างวดั และส่ิงส าคญัทางศาสนาทัว่อาณาจกัร (ซ่ึงในตอนนั้นราชอาณาจกัรแผ่ไปถึงท่ีเรารู้จกั
กนัว่าเป็นทางเหนือของประเทศลาวในปัจจุบนั) หน่ึงในสิบของส่ิงส าคญัทางศาสนาท่ีพระเจา้
อนันตวรฤทธิเดชโปรดให้สร้างก็ คือ ว ัดภู มินทร์ พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชได้เสด็จไปท่ี
กรุงเทพมหานครเพื่อรับพระราชทานโปรดเกล้าเป็นเจ้าครองนครน่าน ซ่ึงตรงกับรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในปี พ.ศ. 2430 กงสุลองักฤษประจ าเชียงใหม่ไดเ้ดินทาง
ไปน่านและไดร้ะบุว่าวดัภูมินทร์เป็นวดัท่ีสวยงามและพิเศษ ถึงแมจ้ะมีวดัเก่าแก่รายลอ้มอยู่รอบๆ 
ส่ิงท่ีท าใหว้ดัภูมินทร์พิเศษก็คือ สถาปัตยกรรมการในก่อสร้างเป็นพระอุโบสถทรงจตุัรมุขสามารถ 
เขา้ออกผ่านประตูได้ทั้งส่ีทิศ  ภายในมีพระประธานจตุรพกัตร์ เบ้ืองพระปฤษฎางค์ชนกัน                
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หนัพระพกัตร์ออกดา้นประตู ภายในพระอุโบสถแสงสวา่งค่อนขา้งนอ้ยแต่ถา้เปิดประตูทั้งส่ีทิศและ
เปิดหนา้ต่างก็จะมีแสงสวา่งเขา้มาซ่ึงแสงสวา่งน้ีท าให้กงสุลองักฤษประจ าเชียงใหม่ช่ือ C. E. W. 
Stringer  สามารถศึกษาภายในพระอุโบสถได ้ ซ่ึง Stringer กล่าววา่  “วดัท่ีส าคญัในเมืองไดแ้ก่ วดั
ภูมินทราชา ท่ีมีพระพุทธรูปส่ีองคอ์ยูต่รงกลาง ท่ีน่ีเราไดพ้บกบัพระแก่ๆ องคห์น่ึงซ่ึงเคยเดินทางไป
องักฤษเม่ือ 3 - 4 ปีท่ีแลว้พร้อมกบั ชาวพม่า ท่ีไปขายอญัมณีซ่ึงมีประสบการณ์ในการเดินทางมาก”  
เดวดิเนน้วา่  Stringer ไม่ไดก้ล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนงัในวดัภูมินทร์เลย ทั้งๆท่ีจิตรกรรมฝาผนงั เป็น
ส่ิงท่ีพิเศษส าคญัในวดัภูมินทร์ เลยตั้งขอ้สังเกตวา่ในปี พ.ศ. 2430 (ค.ศ.  1887) ยงัไม่มี การวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถในวดัภูมินทร์ พระเจา้อนนัตวรฤทธิเดชถึงแก่พิราลยัในวนัท่ี 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2434 ดว้ยพระชนมายุ 86 ชนัษา และจนกระทัง่  พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2436 ไดมี้พิธี
พระราชทานเพลิงศพ ซ่ึงกษัตริย์คนต่อไปคือเจ้าสุริยพงษ์ซ่ึงเป็นพระราชบุตรของพระเจ้า
อนนัตวรฤทธิเดชซ่ึงจะไดรั้บการสถาปนาเป็นเจา้ผูค้รองเมืองน่านคนต่อไปหลงัจากด าเนินการพิธี
พระศพพระราชบิดาเรียบร้อยแลว้ เจา้สุริยพงษไ์ดไ้ปเขา้เฝ้าสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั แลว้
ทรงแต่งตั้งให้เป็นเจา้ครองเมืองน่านแทนพระราชบิดา ในขณะนั้นไดมี้การแบ่งดินแดนบางส่วน
ของน่านให้กับอาณานิคมฝร่ังเศสในรัชสมยัของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกษตัริย์ของ
ราชอาณาจกัรสยามในขณะนั้น เราได้ทราบว่าน่านไม่ได้รับการถามความเห็นต่อการต้องแบ่ง
ดินแดนบางส่วนน้ีเลย มีบางอยา่งแสดงใหเ้ห็นถึงความเสียใจของเจา้สุริยพงษ ์ในปี พ.ศ.  2437  

เจา้สุริยพงษ์ได ้สั่งการให้ แสนหลวงราชสมภารเขียนบนัทึกประวติัศาสตร์ของน่าน
เน่ืองจากเหตุการณ์สูญเสียดินแดนบางส่วนของน่านใน ปี พ.ศ. 2436 ไม่ไดมี้การกล่าวถึงเลย จากจุด
น้ีท าให้น่านรู้สึกเหมือนถูกทอดท้ิงจากอาณาจักรแม่ท่ีปกครองน่าน เช่นตั้ งแต่ปกครองโดย
อาณาจกัรสุโขทยั เชียงใหม่ อยุธยา และปกปกครองโดยเชียงใหม่อีกคร้ังจนมาถึงปกครองโดย
กรุงเทพฯ ผูป้กครองน่านก็มิไดบ้่นร้องเรียนแต่อยา่งใด ไดแ้ต่อยู่อยา่งสงบเงียบแต่ก็เจ็บปวดในใจ  
แต่เจา้สุริยพงษก์็ไดใ้ชโ้อกาสท่ีมีดว้ยการแสดงออกแบบเงียบๆท่ีไม่ไดใ้ชค้  าพูด โดยโปรดให้มีการ
วาดภาพฝาผนงัแสดงเร่ืองราวท่ีวดัภูมินทร์ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอาจจะเป็นการสะทอ้นสภาพ
การเมืองการปกครองท่ีเหมือนกบัถูกทอดทิ้งจากอาณาจกัรกรุงเทพในสมยันั้นโดยไม่ตอ้งแสดง
ออกมาเป็นค าพูด ในการน้ีเจา้สุริยพงษอ์าจจะไดรั้บการเสนอแนะจากบุคคลท่ีใกลชิ้ดในการเลือก
เร่ืองราวท่ีจะใหว้าดในฝาผนงัวดัภูมินทร์ซ่ึงมีเร่ืองคนัธกุมารจากวรรณกรรมชาดก เก่ียวกบัการกลบั
ชาติมาเกิดของพระพุทธเจา้ ซ่ึงไม่เป็นหน่ึงในนิทานชาดก 550 เร่ือง  (มีจริงเพียง  547 เร่ือง 
เน่ืองจากมีเร่ืองซ ้ ากนั 3 เร่ือง) แต่เร่ืองคนัธกุมารน้ีเรียกวา่ชาดกนอกนิบาตซ่ึงพบไดใ้น  ภาคเหนือ
ของประเทศไทยและในประเทศลาวซ่ึงเร่ืองคนัธกุมารน้ีไม่พบเห็นในจิตรกรรมฝาผนงัในวดั ใดใน
โลกน้ี  ปมเร่ืองของเร่ืองคนัธกุมารเป็นเร่ืองของเจา้ชายท่ีก าพร้าตามหาพ่อ  ควรกล่าวถึงในสมยัการ
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ปกครองโดยเจา้สุริยพงษ์   เน่ืองจากเป็นองค์อุปถมัภ์ในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงั และเป็นผู ้
เลือกเร่ืองราวน าเสนอในฝาผนงั  ช่างท่ีท าหนา้ท่ีในการวาดภาพถ่ายทอดเร่ืองราวนิทานชาดกมาเป็น
ภาพตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถอย่างสูงในการตั้งใจท างานให้ส าเร็จลุล่วง เพราะว่าการวาดภาพ     
ฝาผนังนั้นถูกรบกวนโดยลมและ แสงท่ีผ่านเขา้มาทางประตูและหน้าต่าง  ส่ิงเหล่าน้ีหากไม่มีผู ้
อุปถมัภใ์นการด าเนินการ  งานก็ยอ่มส าเร็จยาก  

จากหนงัสือของรองศาสตราจารยส์น สีมาตรัง บอกวา่ช่างเขียนวดัหนองบวัน่าจะเป็น
ชาวไทล้ือ มากกว่าชาวลาวพวน แต่ David K. Wyatt ไดก้ล่าวถึงทิดบวัผนั ไวใ้นหน้า 12 ว่า          
ทิดบวัผนั หรือหนานบวัผนั มาจากเชียงขวาง ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวนัออกของลาว เหตุผลท่ีหนานบวั
ผนัเดินทางมาน่านไม่มีผูใ้ดทราบ  สันนิษฐานวา่หนานบวัผนั อาจจะไดรั้บการคดัเลือกให้อพยพมา
อยู่น่านตอนท่ีชาวน่านเดินทางไปหลวงพระบาง เหมือนเช่นท่ีเคยปฏิบติัมา คือ เจา้ครองนครน่าน
มกัจะส่งคนไปลาวเพื่อท่ีจะลอกเลียนแบบความเช่ือทางศาสนาและค าสอนลงในป๊ัปสา (พบัสา)
ในช่วงระหว่าง     ปีพ.ศ. 2403- 2413 ทิดบวัผนัถึงแมจ้ะมีความสามารถทางศิลปะ แต่ไม่ได ้ถูก
คดัเลือกมาเพื่อท่ีจะท างานดา้นศิลปะ เน่ืองจากหลงัจากถูกคดัเลือกมาเขาก็มาอาศยัอยู่ท่ีกระท่อม 
เล็กๆท่ีหนองบวั เขาได้ชักชวนเจา้อาวาสวดัและผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนหนองบวัให้เขาได้วาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัส าหรับ วดัท่ีเพิ่งสร้างข้ึนใหม่ ดูเหมือนวา่ทิดบวัผนัไดมี้การร่างลายเส้นภาพวาด
แบบง่ายใหค้นในชุมชนดู และภาพวาดน้ีในปัจจุบนัภาพร่างลายเส้นปับสาเป็นสมบติัของเจา้อาวาส
วดัหนองบวั วดัหนองบวัสร้างในปี พ.ศ. 2405 และฝาผนงัภายในวดัไม่มีการการตกแต่งวาดภาพแต่
อยา่งใด ห้าปีต่อมาทิดบวัผนัจึงเร่ิมงานเขียนภาพฝาผนงัวดัหนองบวัซ่ึงใชเ้วลาถึงยี่สิบเอ็ดปีในการ
เขียนภาพส าเร็จใน  ปี  พ.ศ. 2431   

David K. Wyatt เนน้วา่วนัเวลาส าคญัมากเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีท าให้ สันนิษฐานวา่ทิดบวั
ผนัยงัไม่ได้เร่ิมวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีอ่ืนๆจนกว่างานของเขาท่ีวดัหนองบวัส าเร็จ ซ่ึงวดั
ภูมินทร์นั้นน่าจะมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงั ในเวลาต่อมา  คือหลงัจากปี พ.ศ. 2431) และจาก
การท่ีใชเ้วลาในการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ี วดัหนองบวันานถึง 21 ปีจึง สันนิษฐานวา่ทิดบวัผนั
วาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัเพียงผูเ้ดียว  จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาท่ีใชเ้วลา นานมากเพราะเป็นผูว้าด
เพียงผูเ้ดียว ท่ีวดัหนองบวั  เม่ือคร้ันไดรั้บการขอให้วาดภาพ จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภูมินทร์จึงมีการ
จดัเตรียมกลุ่มช่างวาดภาพมาช่วยในการท างาน  จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัหนองบวัเป็นการเล่าเร่ืองราว
ชาดกท่ีเรียกว่า จนัทคาธชาดก การเล่าเร่ืองราวท่ีค่อนขา้งซับซ้อนบนฝาผนงัท่ีวดัภูมินทร์ซ่ึงมีแค่    
ส่ีผนงั ทิดบวัผนัไดใ้ชก้ารเล่าเร่ือง แบ่งเหตุการณ์ในหน่ึงฝาผนงัเป็นหลายๆเร่ืองราว โดยใชร้ั้ว ภูเขา
หรือธรรมชาติอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั เหตุการณ์นั้นๆ หรือแมแ้ต่การเล่าเร่ืองราวหลายๆเหตุการณ์จาก
ตวัละครในชาดกตวัละครเดียวกนั  ส่ิงท่ีท าให้จิตรกรรมฝาผนงัของจงัหวดัน่าน น่าสนใจมากก็คือ 
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การท่ีศิลปินวาดภาพคนท่ีค่อนขา้งยาก ท่ีจะ ท าใหเ้หมือนกนัทุกคน ภาพคนมกัจะอยูใ่นท่าเดิน หรือ
นัง่ สายตาและท่าทางแสดงการ เคล่ือนไหวและแสดงออกทางอารมณ์ ศิลปินแสดงออกเล่าเร่ืองราว
ไดดี้ ในเน้ือท่ีท่ีจ  ากดัในการแสดง ภาพ เร่ืองราวท่ีค่อนขา้งซบัซ้อน โดยเฉพาะการแบ่งเน้ือเร่ืองของ
เร่ืองราวเหตุการณ์ ต่างๆ ดว้ย การน าภูเขา ก าแพงเมืองมาเป็นการแบ่งเน้ือหาของแต่ละเร่ืองราว ทิด
บวัผนัควรได้รับการยกย่อง ช่ือเสียงในเร่ืองน้ี จากการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัหนองบวั 
เช่นเดียวกบัท่ีท่ีเขาไดว้าดภาพ จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัภูมินทร์ แต่กลบัไม่มีการกล่าวถึงยกยอ่งเขาเลย
ทั้งท่ีเป็นท่ี ยอมรับวา่เป็นการ วาดภาพของศิลปินคนเดียวกนั วดัหนองบวัและวดัภูมินทร์มีภาพวาด
หลายภาพหลายฉากท่ีมีความคลา้ยกนัและดูเหมือนว่าวาดภาพเล่าเร่ืองราวโดยส่ือภาพท่ีคลา้ยกนั
หรือเลียนแบบกนั   ซ่ึงภาพวาดฝาผนงัของวดัทั้งสองแห่งน้ี เป็นการ เล่าเร่ืองชาดก ยกตวัอยา่งเช่นท่ี
ภาพวาดท่ีวดัหนองบวั (ภาพตอนก าลงัท าอาหาร) และท่ีวดัภูมินทร์ (ภาพตอนก าลงัทอผา้)  มีส่ิงท่ี
เหมือนกนัคือ ภาพวาดของชายท่ีใชผ้า้คลุมศีรษะ  ภาพวาดท่ี วดัหนองบวัภาพตอนก าลงัท าอาหาร
ผูห้ญิงท่ีอยู่ทางขวามือของภาพไม่เป็นท่ีแปลกประหลาดใจเพราะเป็นรูปผูห้ญิงใส่ผา้ถุง ส่วน
ทางซา้ยมืออาจท าให้คนดูสงสัยดูคร้ังแรกอาจคิดวา่เป็นผูห้ญิง  เพราะวา่ส่วนใหญ่ผูห้ญิงจะเป็นคน
จดัเตรียมท าอาหาร และใส่ผา้คลุมผม แต่ถา้มองภาพคนน้ีอีกคร้ัง คือคนท่ีมีผา้คลุมศีรษะ ทางซ้ายมือ
ของภาพน้ีจะท าให้เห็นว่าการแต่งกายของคนน้ี ไม่สวมใส่เส้ือ แต่เปลือยตั้งแต่ไหล่ลงมาถึงก่อน
สะโพก และไม่มีรูปลกัษณะให้เห็นว่ามีหน้าอกตามปกติของผูห้ญิง  พอมองไปท่ีผา้ท่ีสวมใส่แค่
สะโพก และท่ีน่องมีรอยสักซ่ึงเห็นชัดเจนว่าเป็นการแต่งกายของผูช้ายไทย ในสมยันั้น  ส่วน
ภาพวาดชายท่ีมีผา้คลุมศีรษะท่ีวดัภูมินทร์ในฉากก าลงัทอผา้นั้น ไม่แน่ใจว่าผูช้ม คนอ่ืนๆสังเกต 
เห็นหรือไม่ว่ามีภาพแสดงให้เห็นถึงชายท่ีแต่งกายเป็นหญิงและใช้ผา้คุมศีรษะ อีกเช่นกนั ท่ีวดั
ภูมินทร์น้ีผา้คลุมผมมีสีฟ้า และส่ิงท่ีเห็นเหมือนกนัคือรอยสักท่ีน่อง ภาพทั้งสองภาพท่ีแสดงถึงการ
แสดงออกของชายท่ีแต่งเป็นหญิงหรือกะเทยน้ีไดท้  าหน้าท่ีๆคนส่วน ใหญ่เขา้ใจว่าการท าอาหาร
และการทอผา้เป็นงานของผูห้ญิงในสมยันั้น (ซ่ึงอาจจะแตกต่างจาก ภตัตาคารในสมยัปัจจุบนัท่ี
ผูช้ายก็ท างานเป็นคนท าอาหารได)้ ท าใหเ้กิดค าถามวา่ภาพชายท่ีแต่ง  เป็นหญิงหรือกะเทยน้ี  ท าไป
ท างานท่ีคนส่วนใหญ่ในสมยันั้นคิดว่าเป็นงานส าหรับผูห้ญิง  และ  เกิดค าถามวา่หรือศิลปินท่ีวาด
ภาพไดว้าดภาพจากส่ิงท่ีเขาเห็นจากส่ิงรอบๆตวั  และเขาไดต้ั้งใจท่ีจะให้ผูช้มสังเกตเห็นวา่เป็นภาพ
กะเทย ไม่ใช่ภาพผูห้ญิง  

ภาพอีกภาพหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นการวาดภาพของศิลปินคนเดียวกนัคือทิดบวัผนั 
ท่ีไดว้าดภาพ จิตรกรรมฝาผนงัทั้งท่ีวดัหนองบวั และวดัภูมินทร์ คือภาพผูห้ญิงร้องไห้ ซ่ึงทั้งสอง
ภาพแสดง  อากปักิริยาร้องไห้เหมือนกนัคือ แขนขา้งหน่ึงยกข้ึนไปท่ีหนา้ผากหรือท่ีตา ภาพร้องไห้
น้ีเป็นภาพท่ีควรกล่าวถึงเน่ืองจากเป็นภาพท่ีไม่ค่อยพบเห็นมากนกัในจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวาดภาพ
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คนร้องไห ้และหากสังเกตดีๆ จะพบวา่ ไม่เห็นหยดน ้ าตาท่ีแกม้ของผูห้ญิงทั้งสองภาพ ภาพอีกภาพ
ท่ีควรกล่าวถึงท่ีวดัภูมินทร์คือ ภาพชายคนหน่ึงหลบัอยูท่ี่ประตู โดยมี ผา้ห่มคลุมตวั ภาพน้ีท าให้นึก
ถึงภาพวาดศิลปินในศตวรรษท่ียีสิ่บ ชาวแมกซิกนัช่ือ Diego Rivera ภาพท่ีวดัภูมินทร์ท่ีวา่เป็นภาพท่ี
ดูแปลกคือภาพชายคนหน่ึงหลบัอยูท่ี่ประตู โดยมี ผา้ห่มคลุมตวั ขณะท่ีภาพขา้งหนา้ชายหนุ่มหญิง
สาวท่ีสวมใส่เส้ือผา้ตรงกนัขา้ม  และมีเคร่ืองดนตรีวางอยูบ่นพื้น ดูเหมือนวา่ชายท่ีมีผา้ห่มคลุมตวั
จะเตรียมตวัส าหรับอากาศท่ีหนาวเยน็ของน่านดีกวา่คู่ชายหนุ่ม หญิงสาว  ประเด็นคือ ศิลปินท่ีวาด
ภาพน้ีมีความฉลาดในการแสดงภาพท่ีท าใหค้นดูเกิด ค าถามและ ทิ้งภาพเป็นปริศนาใหคิ้ด  

 ในปีพ.ศ. 2541 ภาณุพงษ์ เลาหสม ไดเ้ขียนหนงัสือ จิตรกรรมฝำผนังล้ำนนำ โดยมี
เขียนจิตรกรรมฝาผนังลา้นนาในพุทธศตวรรษท่ี 25 ของเมืองน่านและเมืองแพร่ จากการส ารวจ
พบวา่ มีงานส าคญัและสภาพดีเพียงสองแห่งคือวดัภูมินทร์ อ าเภอเมือง และวดัหนองบวั อ าเภอ  ท่า
วงัผา จงัหวดัน่าน และจิตรกรรมฝาผนงัวดัเวียงตา้ม่อน จงัหวดัแพร่ วา่ทั้ง 3 วดั นั้นมีรูปแบบศิลปะ
ท่ีสามารถจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงอยูใ่นขอบข่ายท่ีรูปแบบศิลปะถ่ายทอดถึงกนั นกัวิชาการไดจ้ดั
ให้ เป็นงานสกุลช่างเมืองน่าน โดยการกล่าวอ้างจากโครงสร้างจิตรกรรมฝาผนังลานนา 
“สาระสังเขป” ของรองศาสตราจารยส์น สีมาตรัง 
 นอกจากน้ี วินัย ปราบริปู ได้เขียนบทความ “ภาพหนุ่มกระซิบบันลือโลก ณ วดั
ภูมินทร์ จงัหวดัน่าน เป็นภาพของศิลปินจริงหรือ?”  ในวารสาร ART & CULTURE  และบทความ 
“ใครคือศิลปินผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวัและวดัภูมินทร์?” บทความภาพปริศนาจาก
จิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ เจา้เมืองน่านองคไ์หน? และบทความ “อตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างของศิลปิน
นิรนาม และภาพประวติัศาสตร์ท่ีท าใจล าบาก ในจิตรกรรมฝาผนังวดัภูมินทร์ น่าน ในวารสาร
ศิลปวฒันธรรม ท่ีไดค้น้ควา้หาหลกัฐานและเหตุผลมาอา้งอิงวา่ “หนานบวัผนั” เป็นศิลปินชาวไท
ล้ือผูเ้ขียนจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ อ าเภอเมือง และวดัหนองบวั อ าเภอ  ท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
นอกจากน้ีแลว้ยงัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนเพิ่มเติมว่า ภาพปริศนาท่ีส าคญัท่ีปรากฏ
บนฝาผนังวดัภูมินทร์ ศิลปินท่ีเขียนมีนามและมีตวัตนท่ีแทจ้ริงไม่ใช่ศิลปินนิรนามท่ีเรียกว่าช่าง
เขียนสกุลเมืองน่าน รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตรกรรมฝาผนังเมืองน่านน ามาเรียบเรียงเป็น
หนังสือจิตรกรรมฝำผนังเมืองน่ำน ในปี พ.ศ. 2552 
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บทที ่2 

 
ลกัษณะทัว่ไปของวิหารและจิตรกรรมล้านนาในจังหวดัน่าน 

 
ประวตัิศาสตร์เมืองน่าน  

 จังหวดัน่านเป็นจังหวดัท่ีมีหลักฐานพัฒนาการทางประวติัศาสตร์ หลายอ าเภอ            
มีร่องรอยการตั้งชุมชนแหล่งท่ีอยู ่จากการคน้พบหลกัฐานทางโบราณคดีในบริเวณดอยภูซาง ดอยปู่
แกว้ ดอยหินแกว้ ภูทอง ภูสงึด สันนิษฐานวา่บริเวณน้ีเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน จากการพบเคร่ืองมือ
ยคุหินเก่า(Paleolithic period) เคร่ืองมือยคุหินใหม่(Neolithic period) เคร่ืองมือส าริด และแหล่งผลิต
เคร่ืองถว้ยชามเคลือบ สมยัพุทธศตวรรษท่ี 18-22 ท าให้เมืองน่าน มีประวติัศาสตร์พฒันาการของ
การตั้งถ่ินฐาน ท่ีมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ถึง  200,000 ปี ปัจจุบนัเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติน่าน1 

  ในช่วงสมยัประวติัศาสตร์ บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าน่านและแม่น ้ าสาขาในหุบเขาทาง
ตะวนัออกของภาคเหนือ ไดก่้อก าเนิดเมืองเล็กๆ มีการเขียนต านานเมืองลงในคมัภีร์ใบลานและพบั
สาจ านวนหลายฉบบั เรียกวา่ “พื้นเมืองน่าน” นอกจากน้ีแลว้ยงัมีต านานพระธาตุแช่แห้ง หลกัฐาน
จารึกบนแผน่ศิลาปู่ กบัหลานสบถกนัระหวา่งน่านและสุโขทยั และหลกัฐานจากหลกัศิลาจารึกหลกั
ท่ี 45 และ หลกัท่ี 64  แสดงถึงการร่วมรบกนัของราชวงศก์าวและราชวงศพ์ระร่วง  ท่ีเป็นต านาน
หลกัฐานส าคญักล่าวถึงประวติัศาสตร์เมืองน่าน พระพุทธศาสนา และการปกครองบา้นเมือง เร่ิม
ปรากฏข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 18  ต่อกบัตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 2  ในท่ีราบตอนบนของลุ่มน ้ า
น่านมีร่องรอยหลกัฐานการเป็นเมืองโบราณบริเวณอ าเภอปัวและอ าเภอท่าวงัผา นครรัฐเล็กๆ ท่ีก่อ
ตวัข้ึน ท่ีเมืองปัว หรือวรนคร มีพญาภูคาเป็นปฐมเจา้ผูค้รองนครแห่งราชวงศก์าวหรือภูคา    

 เมืองน่าน ตั้ งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าน่านตอนบนเป็นท่ีราบขนาดเล็กเป็นตอนๆ     
อยู่ระหว่างเทือกเขาผีปันน ้ าตะวนัออกและเทือกเขา้หลวงพระบางซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอ าเภอทุ่งช้าง 
อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอปัว และอ าเภอท่าวงัผา ในบริเวณท่ีราบลุ่มน ้ าน่านตอนบนน้ีมีหลกัฐานการ

                                                 
 1คณะท างานเอกลกัษณ์น่าน, เอกลกัษณ์น่าน  (เชียงใหม่: ส านกัพิมพ ์MaxxPrint (ดาว
คอมพิวกราฟิก), 2549), 15-30. 
 2สรัสวดี อ๋องสกุล,ประวตัิศาสตร์ล้านนา, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 
103. 
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เป็นเมืองเก่าอยูท่ี่อ  าเภอปัว และอ าเภอท่าวงัผา ซ่ึงมีร่องรอยกลุ่มเมืองโบราณท่ียงัไม่ไดส้ ารวจศึกษา
อยู ่ 4  แหล่ง  ในส่วนท่ีราบตอนล่าง เป็นท่ีตั้งของอ าเภอเมืองน่านและอ าเภอเวียงสา เป็นท่ีราบลุ่ม
น ้าน่านท่ีมีการขยายตวัลงมาสร้างเมืองข้ึนในภายหลงัแต่มีความอุดมสมบูรณ์มากกวา่ท่ีราบตอนบน 
จึงมีความสะดวกในการติดต่อกบัเมืองต่างๆ ในเขตท่ีราบภาคกลาง ดว้ยความท่ีเป็นเมืองโอบลอ้ม
ไปดว้ยเทือกเขา จึงมีขอ้เสียเปรียบในการติดต่อกบัเมืองอ่ืนไดย้าก จึงมีลกัษณะเป็นเมืองโดดเด่ียว 
แต่อยา่งไรก็ตามเมืองน่านก็มีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นปราการให้กบัอาณาจกัรลา้นนาในเส้นทาง
การติดต่อกบัเมืองหลวงพระบางของลาว3 ท่ีราบน่านมีลกัษณะเป็นแนวยาวตามน ้ าน่านทิศเหนือ
และทิศใต ้ พื้นท่ีส่วนใหญ่นั้นเป็นภูเขา จึงมีบริเวณท่ีเป็นท่ีราบนอ้ย แบ่งท่ีราบไดเ้ป็นสองตอน คือ 
ท่ีราบตอนบนเป็นพื้นท่ีขนาดเล็ก เป็นแหล่งก าเนิดของตน้น ้าน่าน  
 พญาภูคาปฐมกษตัริยร์าชวงศภ์ูคา หรือราชวงศ์กาว สร้างบา้นเมืองในท่ีราบลุ่มน ้ ายา่ง 
ซ่ึงเป็นลุ่มน ้ าสาขาของแม่น ้ าน่าน ช่ือวา่เมืองยา่งซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นเขตอ าเภอท่าวงัผา ต่อมาไดข้ยาย
อาณาเขตปกครองของตนออกไป โดยการส่งราชบุตร 2 คนไปสร้างเมืองใหม่ โดยขุนนุ่นผูพ้ี่ไป
สร้างเมืองจนัทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองผูน้้องสร้างเมืองวรนครหรือเมืองปัว ในพื้นเมือง
น่านฉบบัวดัพระเกิดนั้นเรียกเมืองปัวว่าเมืองกาว และเรียกชาวเมืองว่าชาวกาว4  จากหลักฐาน
ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ไดส้อดคลอ้งกนักบัศิลาจารึกสุโขทยัหลกัท่ี 45 ซ่ึงจารข้ึนในปีพุทธศกัราช 
1935 เรียกบรรพบุรุษของราชวงศน่์านวา่ “ด ้าพงศก์าว” หมายถึงบรรพบุรุษของกษตัริยน่์านวา่เป็น
ชนชาติกาว5 ภายหลงัขนุฟองถึงแก่พิราลยั เจา้เกา้เถ่ือนราชบุตรจึงไดข้ึ้นครองเมืองปัว ดา้นพญาภูคา
ครองเมืองยา่งมานานและมีอายุมากข้ึน มีความประสงคจ์ะให้เจา้เกา้เถ่ือนผูห้ลานมาครองเมืองยา่ง
แทน เม่ือพญาภูคาถึงแก่พิราลยัจึงให้เสนาอ ามาตยไ์ปเชิญเจา้เกา้เถ่ือนครองเมืองย่างแทน และให้
ชายาคือนางพญาแม่ทา้วค าปินดูแลรักษาเมืองปัว ในช่วงท่ีเมืองปัววา่งจากผูน้ า เน่ืองจากเจา้เกา้เถ่ือน
ไปครองเมืองยา่ง  พญาง าเมืองเจา้ผูค้รองเมืองพะเยา จึงไดข้ยายอิทธิพลเขา้มารุกราน นางพญาแม่
เทา้ค าปินพร้อมดว้ยบุตรในครรภไ์ดห้ลบหนีไปจนคลอดไดบุ้ตรชายช่ือวา่เจา้ขุนใส เม่ือเติบใหญ่ได้
มีก าลงัพลมากข้ึนจึงยกทพัมาต่อสู้จนหลุดพน้จากอ านาจเมืองพะเยา และไดรั้บการสถาปนาเป็น

                                                 
 3เร่ืองเดียวกนั, 106. 

 4สรัสวดี อ๋องสกุล, พืน้เมืองน่าน ฉบับวดัพระเกดิ (เชียงใหม่: ภาควชิาประวติัศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2538), 11. 

 5ส านกันายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัสาสตร์ วฒันธรรม 
และโบราณคดี, ประชุมศิลาจารึก ภาคที ่3, (กรุงเทพฯ: 2508), 62. 
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พญาผานอง ข้ึนครองเมืองปัว ดว้ยความไม่มัน่คงทางการเมืองพญาผานองจึงสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีกบัสุโขทยั 
 ในสมยัของพญาครานเมือง โอรสของพญาผานอง เมืองปัวไดมี้การขยายตวัมากข้ึนแต่
ดว้ยความเป็นเมืองเล็กๆ ไม่มีความมัน่คงท าให้น่านสร้างความสัมพนัธ์กบัเมืองสุโขทยัในฐานะ
พนัธมิตรท่ีดีต่อกนั  พงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึง พญาครานเมืองวา่ ไดรั้บเชิญจากเจา้เมืองสุโขทยั 
พญาลิไท ไปร่วมสร้างวดัหลวงอภยั (วดัอมัพวนาราม) เจา้เมืองสุโขทยั ไดพ้ระราชทานพระธาตุ 
พระพิมพ ์ใหก้บัพญาครานเมืองมาบูชา ณ เมืองปัว ดว้ยพญาครานเมืองไดป้รึกษาพระมหาเถรธรรม
บาลจึงไดก่้อสร้างพระธาตุแช่แห้งข้ึนท่ีบนภูเพียงแช่แห้ง จึงมีการขยายตวัลงสู่ท่ีราบลุ่มน ้ าน่านทาง
ใตท่ี้มีความอุดมสมบูรณ์กวา่ เน่ืองจากแม่น ้าสาขาต่างๆ ไหลสู่น ้าน่านมากกวา่ทางตอนบนพร้อมทั้ง
ไดอ้พยพผูค้นจากเมืองปัวลงมาสร้างเมืองใหม่ท่ีบริเวณพระธาตุแช่แห้ง เรียกวา่ ภูเพียงแช่แห้งในปี 
พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแช่แหง้เป็นศูนยก์ลางเมือง  หลงัจากพญาครานเมืองถึงแก่พิราลยั โอรสคือ
พญาผากองข้ึนครองแทน อยู่มาเกิดปัญหาความแห้งแลง้กนัดารน ้ า  จึงยา้ยเมืองมาสร้างใหม่ท่ีริม
แม่น ้ าน่านดา้นตะวนัตก การตั้งเมืองอยูริ่มน ้ าน่านจึงมีการเรียกช่ือเมืองตามช่ือของแม่น ้ า เวียงน่าน 
คือ เม่ือปี พ.ศ.19116  

 ในสมยัเจา้ปู่ เข่งครองเมืองระหวา่งปี พ.ศ. 1950-1960 ไดส้ร้างวดัพระธาตุชา้งค ้า
วรวหิาร วดัพระธาตุเขานอ้ย วดัพญาภู แต่สร้างไม่ทนัเสร็จก็ถึงแก่พิราลยัเสียก่อน พญางัว่ฬารผาสุม
ผูเ้ป็นหลานไดส้ร้างต่อจนแลว้เสร็จและไดส้ร้างพระพุทธรูปทองค าปางลีลา ปัจจุบนัคือ พระพุทธ
นนัทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยูใ่นวิหารวดัพระธาตุชา้งค ้าวรวหิาร 
 เม่ือสุโขทยัพ่ายแพต่้อกรุงศรีอยุธยา พื้นเมืองน่านไดก้ล่าวถึงพระเจา้ติโลกราชแห่ง
ลา้นนาไดย้กทพัเขา้ครอบครองเมืองน่าน นครรัฐน่านจึงไดส้ลายตวัลงรวมเขา้กบัอาณาจกัรลา้นนา 
ไดแ้ต่งตั้งทา้วผาแสงเช้ือสายราชวงศ์กาวองค์สุดทา้ยครองเมืองน่าน หลงัจากนั้นจึงส่งขุนนางมา
ครองในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี207  เมืองน่านจึงถูกผนวกเขา้ไวใ้นอาณาจกัรลา้นนาเป็นเวลา
เกือบ 100 ปี ในระหวา่งปี พ.ศ. 2103-2328 ในช่วงท่ีสมยัอาณาจกัรลา้นนารุ่งเรืองมีความเจริญสูงสุด 
ซ่ึงถือวา่เป็นยุคทองของลา้นนานั้นอยูใ่นสมยัของพระเจา้ติโลกราช เมืองน่านจึงไดรั้บอิทธิพลทาง
พระพุทธศาสนาท่ีมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง ผลจากความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาส่งผลให้

                                                 
 6สรัสวดี อ๋องสกุล,ประวตัิศาสตร์ล้านนา, 111. 
  7เร่ืองเดียวกนั, 112. 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1902
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1950
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1960
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2103
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2328
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พระภิกษุชาวลา้นนามีความรู้ความสามารถสูง เห็นไดจ้ากการท าสังคายนาพระไตรปิฎกและผลงาน
วรรณกรรมทางศาสนาในปี พ.ศ.20208   
 ในช่วงท่ีเมืองน่านถูกรวมเขา้กบัอาณาจกัรลา้นนาน้ี สังคมเมืองต่างๆ ในลา้นนาจึงมี
ลกัษณะเป็นแหล่งการคา้  เมืองขนาดเล็กในลา้นนาต่างก็ท าการคา้ภายในระหวา่งเมืองต่างๆ  และ
คา้ขายภายนอกกบัพ่อคา้ต่างชาติ  จึงมีพ่อคา้ชาติพนัธ์ุต่างๆ เช่น ม่าน เง้ียว ฮ่อ ไทย เขา้มาติดต่อ
คา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้ เมืองท่ีพ่อคา้ชาวฮ่อจากยูนนานน ากองคาราวานมาคา้ขาย คือ เมืองน่าน 
พะเยา เชียงใหม่ เวียดนามตอนเหนือ หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ และเมืองในเขตลุ่มน ้ าอิรวดี 
เส้นทางการคา้จากยูนนานลงมามีหลายเส้นทาง เมืองน่าน เมืองแพร่ และพะเยา สามารถส่งผ่าน
สินคา้ลงมาไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นเชียงใหม่ ท่ีส าคญัเมืองน่านมีแหล่งเกลือสินเธาวข์นาดใหญ่จึงเป็นท่ี
ตอ้งการเขา้ครอบครองของเมืองอ่ืน 
 เมืองน่านไดต้กเป็นเมืองข้ึนของพม่าอยู่หลายคร้ังและตอ้งเป็นเมืองร้างไร้ผูค้นถึง 2 
คร้ัง คือ คร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2247-2249  คร้ังท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2321-2344 จนกระทัง่พระเจา้ตากสิน
มหาราช สามารถโจมตีขบัไล่พม่าออกจากเชียงใหม่เป็นผลส าเร็จเม่ือปี พ.ศ. 2317 แต่เมืองน่านยงั
ตกอยูใ่นฝ่ายพม่า เจา้นอ้ยวิฑูรเจา้เมืองน่านถูกจบัและถูกคุมตวัส่งไปยงักรุงธนบุรีเมืองน่านจึงขาด
ผูน้ า พม่าไดย้กทพักวาดตอ้นผูค้นไปอยูท่ี่เชียงแสน ท าให้เมืองน่านถูกทิ้งร้างวา่งเปล่า จนกระทัง่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงแต่งตั้งให้เจา้มงคลวรยศ ปกครองเมืองน่าน 
นบัตั้งแต่นั้นน่านจึงรวมเขา้อยูใ่นอาณาจกัรสยาม  
 ในสมยัรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2331 เจา้อตัถวรปัญโญไดล้งมาเขา้เฝ้าพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อขอเป็นขา้ขอบขณัฑสีมา หลงัจาก ไดข้อพระบรมราชานุญาต
แลว้ จึงกลบัเขา้มาอยูใ่นเมืองน่านในปี พ.ศ. 2344 เมืองน่านจึงมีฐานะเป็นหวัเมืองประเทศราชของ
สยามประเทศ 
 ประมาณในปีพ.ศ.2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงมีพระกรุณา
โปรดเกลา้ใหส้ถาปนาใหเ้จา้สุริยพงษผ์ลิตเดชฯ เล่ือนยศฐานนัดรศกัด์ิข้ึนเป็น "พระเจา้นครน่าน" มี
พระนามปรากฏตามสุพรรณปัฏวา่ "พระเจา้สุริยพงษผ์ลิตเดช กุลเชษฐมหนัต ์ไชยนนัทบุรมหาราช
วงศาธิบดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ ์วบิูลยศกัด์ิกิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย ์ณ นนัทราชวงษ"์ เป็น

                                                 
 8เร่ืองเดียวกนั, 149-153. 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2247
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2249
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2321
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2331
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2344
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2446
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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พระเจา้นครน่านองคแ์รก และองคเ์ดียวในประวติัศาสตร์น่าน จากนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2325 เป็นตน้มา 
เมืองน่านมีเจา้ผูค้รองนคร 9 องค ์มีรายพระนามดงัต่อไปน้ี9 
 1. พระยามงคลวรยศ ครองราชย ์พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2329 (4 ปี) 

 2. พระยาอตัถวรปัญโญ(ทรงสถาปนาเป็นเจา้ฟ้าอตัถวรปัญโญ เม่ือ พ.ศ. 2347) 
(พระราชนดัดาในพระยามงคลวรยศ) ครองราชย ์พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2353 (24 ปี) 

3. พระยาสุมนเทวราช (พระมาตุลาในเจา้ฟ้าอตัถวรปัญโญ) ครองราชย ์พ.ศ.2353 – 
พ.ศ. 2368 (15 ปี) 

 4. พระมหามหายศ (โอรสในเจา้ฟ้าอตัถวรปัญโญ) ครองราชย ์พ.ศ. 2368 - พ.ศ. 2378 
(10 ปี) 
 5. พระยาอชิตวงศ ์(โอรสในพระยาสุมนเทวราช) ครองราชย ์พ.ศ. 2379 (7 เดือน) 

6. พระยามหาวงศ ์(ญาติฝ่ายพระชนนีในพระยาอชิตวงศ)์ ครองราชย ์พ.ศ. 2381 - พ.ศ.  
2394 (13 ปี) 

 7. พระยาอนนัตยศ (ทรงสถาปนาเป็นเจา้อนนัตวรฤทธิเดช เม่ือ พ.ศ. 2399) (โอรสใน 
เจา้ฟ้าอตัถวรปัญโญ) ครองราชย ์พ.ศ. 2395 - พ.ศ. 2435 (40 ปี) 
 8. พระเจา้สุริยพงษผ์ริตเดช (ทรงสถาปนาเป็นพระเจา้สุริยพงษผ์ริตเดช เม่ือ พ.ศ.  
2446) (โอรสในพระยาอนนัตยศ) ครองราชย ์พ.ศ. 2436 - พ.ศ. 2461 (25 ปี) 
 9. เจา้มหาพรหมสุรธาดา (โอรสในพระยาอนนัตยศ) ครองราชย ์พ.ศ. 2461 - พ.ศ.  
2474 (13 ปี) เป็นเจา้ผูค้รองนครน่านองคสุ์ดทา้ย  
 จากนั้นไดมี้ค าสั่งให้ยกเลิกต าแหน่งเจา้ผูค้รองนครนบัแต่นั้นมา และผนวกให้เขา้มา
เป็นส่วนหน่ึงของสยาม 
 ปัจจุบนัจงัหวดัน่าน มีพื้นท่ี 11,472.076 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีพื้นท่ีติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยาวถึง 

277 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 668 กิโลเมตร น่านเป็นจงัหวดัชายแดนมี
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีระดบัความสูงสุด 2,112 เมตร จากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง10 
เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น ้ าสายส าคญัคือแม่น ้ าน่านท่ีไหลลงไปบรรจบกับแม่น ้ าปิงท่ีจังหวดั

                                                 
 9ประชุมพงศาวดารฉบบัหอสมุดแห่งชาติ เล่ม 4 ภาคท่ี 10, พงศาวดารเมืองน่าน, 

(กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพก์า้วหนา้, 2507), 106.  
 10คณะท างานเอกลกัษณ์น่าน, เอกลกัษณ์น่าน, 4. 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
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นครสวรรค์เป็นแม่น ้ าเจา้พระยา นอกจากน้ียงัมีล าน ้ าสาขาต่าง ๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ล าน ้ าสา ล าน ้ าวา้ 
ล าน ้าสมุน ล าน ้าปัว ล าน ้ายา่ง  
 

สถาปัตยกรรมวิหารแบบล้านนา 
 “วหิาร” มีท่ีมาจากภาษาบาลี หมายความถึง การเป็นอยูห่รือการด ารงชีวิต ความเป็นไป 
การเปล่ียนอิริยาบถ แต่ในความหมายท่ีคุน้ของคนไทยนั้น วิหาร หมายถึง อาคารท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปคู่กบัอุโบสถ บ่อยคร้ังมกัสร้างให้มีขนาดใหญ่กวา่อุโบสถ ดว้ยมีวตัถุประสงคใ์ห้เป็นท่ี
ประชุมของคนจ านวนมากเพื่อท าพิธีกรรมไดส้ะดวก ความเช่ือในการสร้างวิหารลา้นนานั้นเป็นการ
สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นท่ีประดิษฐานพระรัตนตรัย และนอกจากน้ียงัมีความเช่ือ
วา่การสร้างวิหารมีอานิสงส์มากท าให้พน้จากอบายภูมิทั้งส่ีและพน้จากการเป็นเปรต จากความเช่ือ
ดงักล่าวนั้นจึงก่อใหเ้กิดการสร้างและปฏิสังขรณ์วหิารข้ึนในสังคมลา้นนา11  

 วดัในล้านนามีการวางองค์พระธาตุเจดีย์อยู่ในต าแหน่งท่ีส าคญัท่ีสุด ให้ต าแหน่ง
รองลงมาเป็นวิหารท่ีมีการจดัวางสัมพนัธ์กบัพระธาตุเจดีย ์โดยให้วิหารหันหน้าทางทิศตะวนัออก
ตามคติของพุทธศาสนา จากนั้นจึงใหค้วามส าคญัต่อโบสถ์และหอไตรตามล าดบั ในลา้นนาไม่นิยม
สร้างโบสถ์ไวก้บัวดัทุกแห่ง ดงันั้นวิหารลา้นนาจึงมีความส าคญัในองค์ประกอบแผนผงัของวดั
ลา้นนา 

 
รูปแบบของวหิารล้านนา 
 วิหารท่ีพบในล้านนามีรูปแบบหลากหลายเน่ืองมาจากช่วงเวลาและความนิยมใน
ทอ้งถ่ินนั้น ๆ แต่โดยทัว่ไปวหิารท่ีปรากฏในวฒันธรรมลา้นนาสามารถ แบ่งรูปแบบออกเป็น   
2 ลกัษณะ คือ 

1. วหิารโถง วหิารป๋วย และวหิารไม่มีป๋างเอก 
  รูปแบบของวหิารมีลกัษณะเฉพาะของลา้นนา ไดแ้ก่ การสร้างวิหารขนาดเล็ก ดว้ย

เคร่ืองไมท้ั้งหลงั มีโครงหลงัคาเรียกว่า “ข่ือมา้ต่างไหม”  การท าผงัพื้นในลกัษณะการยกเก็จ (ซด) 
ออกมาจากหอ้งประธาน ท่ีประดิษฐานพระประธาน ห้องยกเก็จจะมีขนาดเล็กกวา่ห้องประธาน มกั
มีการยกเก็จออกทางดา้นหน้าสองห้อง หรือสองซด ดา้นหลงัหน่ึงห้องหรือหน่ึงซด การยกเก็จจะ
สัมพนัธ์กบัการลดขนาดและการลดชั้นของหลงัคา วิหารมีลกัษณะเด่น คือ ไม่นิยมสร้างผนงัหรือท่ี
ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “ป๋างเอก”  จากเพดานจรดพื้นอาคาร แต่จะปรากฏผนังท่ีห้องทา้ยวิหารท่ี
                                                 

 11วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 15-23. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ประดิษฐานพระประธานทั้ง 3 ดา้น หรือโดยรอบตวัวหิารท่ีสร้างเพียงผนงัลอยระหวา่งช่วงเสาลงมา
เพียงคร่ึงเสา และมีชายคาต ่ากวา่วิหารทัว่ไป เพื่อป้องกนัแสงแดดและฝนสาดเขา้สู่ตวัอาคาร เช่น 
วหิารหลวง วหิารจามเทว ี  วดัปงยางคก จงัหวดัล าปาง (ภาพลายเส้นท่ี 1)   
 
 
 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 1  ภาพลายเส้นวหิารลา้นนาแบบเปิด แสดงลกัษณะการซอ้นชั้นหลงัคาท่ีเรียกวา่ ซด  
                           ของวหิารหลวง วดัพระธาตุล าปางหลวง จ.ล าปาง 
ท่ีมา: วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์. วหิารล้านนา, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 3. 
 

2. วหิารแบบปิด หรือวหิารปราการ 

  รูปแบบวหิารอีกประเภทหน่ึงท่ีนิยมสร้างทัว่ไปในลา้นนา ไดแ้ก่ วหิารแบบปิด    
ท่ีมีการท าฝาผนงั (ป๋างเอก) จากฐานวหิารข้ึนจรดโครงหลงัคา ปัจจุบนัสล่า (ช่าง) ในหลายทอ้งท่ี
นิยมเรียกช่ือวิหารน้ีวา่ วหิารป๋างเอก  ลกัษณะของผนงัสร้างดว้ยไมแ้ละอิฐฉาบปูน  วหิารใน
รูปแบบน้ียงัพฒันาใหมี้การสร้างแตกต่างกนัออกไป เช่น วหิารทรงโรง เป็นวหิารท่ีไดรั้บอิทธิพล
ทางภาคกลางเป็นวหิารท่ีมีแผนผงัเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ และไม่มีการยกเก็จ หรือวหิารทรงปราสาทท่ี
ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะสุโขทยัและศิลปะพกุาม ท่ีใหค้วามส าคญักบัพระประธาน โดยจะสร้าง
วหิารไวท้างดา้นหนา้ของมณฑปปราสาทท่ีเป็นลกัษณะอาคารซอ้นชั้น (ภาพลายเส้นท่ี 2) 
  
 
 

ซดท่ี 5 

ซดท่ี 3 ซดท่ี 4 

ซดท่ี 1 
ซดท่ี 2 หลงัคาตบัท่ี  1 

หลงัคาตบัท่ี  2 



20 
 

 
 

 

 
  
ภาพลายเส้นท่ี 2  ภาพลายเส้นวหิารลา้นนา แบบปิด วหิารพระพุทธ วดัพระธาตุล าปางหลวง  

              จ.ล าปาง 
ท่ีมา: วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์. วหิารล้านนา, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 3. 
 
องค์ประกอบทัว่ไปทางโครงสร้างของวิหารล้านนา  
 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมลา้นนามีเอกลกัษณ์แตกต่างไปจากสถาปัตยกรรมใน
ภาคอ่ืนๆโดยมีการเรียกช่ือเป็นภาษาถ่ินลา้นนาซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นองคป์ระกอบทางโครงสร้างและ
องคป์ระกอบทางศิลปกรรม ดงัน้ี 

   หลังคา โครงสร้างส่วนหลงัคาของวิหารลา้นนา นิยมสร้างดว้ยเคร่ืองไมใ้ช้ระบบเสา
และคานในการรับน ้ าหนกั โครงสร้างท่ีถ่ายทอดน ้ าหนกัน้ีเรียกวา่ ระบบข่ือมา้ต่างไหม ซ่ึงปรากฏ
ช่ือน้ีในเอกสารตั้งแต่สมยัพญามงัรายคราวสร้างวิหารวดักานโถม เวียงกุมกาม การเรียกช่ือข่ือมา้
ต่างไหมได้ช่ือมาจากลกัษณะการบรรทุกของบนหลงัมา้ไปขายบน เส้นทางของพ่อคา้มา้ต่างใน
ลา้นนา ต าราการก่อสร้างวหิารลา้นนาเคร่ืองไมท่ี้ใชใ้นระบบข่ือมา้ต่างไหมน้ีมีน ้ าหนกัมากอีกทั้งยงั
มีการลดชั้นเก็จท่ีเรียกว่า ซด ซ่ึงมีส่วนประกอบต่างๆ อีกมาก คือ ข่ือหลวง ข่ือยี่ ข่ือสาม แปอา้ย     
เสาสะโก๋น กล๋อนลาด  เป็นตน้ 

 ผนัง ผนงัของอาคารมีช่ือเรียกภาษาถ่ินวา่ ป๋างเอก วสัดุท่ีใชส้ร้างมีทั้งก่ออิฐถือปูนหรือ
เป็นฝาผนงัไม ้ผนงัวหิารมกัเจาะช่องหนา้ต่างซ่ึงมีทั้งแบบบานเปิดธรรมดา แบบฝาไหล หรือแบบซ่ี
ลูกมะหวด แต่ถา้เป็นช่องรูปกากบาทดา้นทา้ยวหิารจะเรียกวา่ ช่องตีนกา หรือ ปล่องจงกล 
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 เสา   เสาของอาคารท าหนา้ท่ีรองรับน ้าหนกัหลงัคา มี 2 แบบ คือ 
 เสาหลวง เป็นเสาแถวกลางหรือเสาร่วม นิยมประดบัลวดลายรดน ้าปิดทอง หรือขดูลาย
ดา้นบนมีการสร้างบวัหัวเสา ถา้อยู่ในวิหารจะมีลกัษณะกลม ถา้เป็นเสาคู่แรกอยู่ดา้นหน้าทางทิศ
ตะวนัออกมีลกัษณะเป็นเสาแปดเหล่ียม 

 เสาระเบียง เป็นเสาแถวนอก หรือเสาร่วมนอกท่ีสร้างติดกบัผนงัวหิาร ท าหนา้ท่ีรับ
น ้าหนกัโครงสร้างปีกนกทั้งสองขา้ง และแบ่งหอ้งวหิาร 

 ฐาน     ฐานเป็นส่วนท่ีส าคญัมากในการสร้างวหิาร  เน่ืองจากวหิารต่างๆในลา้นนาไม่
นิยมสร้างติดพื้นดิน จึงมีการสร้างฐานท่ีมีความสูง ประมาณ 1 เมตร โดยท าเป็นลกัษณะฐานเขียง 3 
ชั้น รองรับชุดฐานปัทม1์2  

 วิหารล้านนามกัปรากฏส่ิงประดบัตกแต่งอาคารท่ี มีทั้งส่วนท่ีใช้ประดบัเชิงคติทาง
ศาสนา ส่วนท่ีประดบัเพื่อความงาม และบางส่วนก็ผูกพนัอยู่กบัโครงสร้าง ส่ิงประดับเหล่านั้น
ไดแ้ก่ (ภาพลายเส้นท่ี 3) 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 3 องคป์ระกอบท่ีใชป้ระดบัอาคาร 
ท่ีมา: วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์. วหิารล้านนา, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 3. 

                                                 
 12 เร่ืองเดียวกนั, 35 
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 ช่อฟ้า หรือ จอ้ฟ้า คือ องค์ประกอบส่วนบนสุดเหนือจัว่ของวิหาร นิยมแกะสลกัหรือ
ท าปูนป้ันเป็นรูปพญานาค 
  ป้านลม หรือพานลม เป็นแผ่นไมแ้บบเรียบวางตามแนวลาดเอียงของหลงัคา นิยมใช้
ในการปิดหวัแป 

  หางหงส์ คือ เคร่ืองไมท่ี้อยู่ปลายสุดของป้านลม นิยมสร้างรูปพญานาค ทางล้านนา
นิยมสร้างเป็นรูปตวัเหงา เรียกวา่หางวนั 

  เชิงชาย หรือแป้นน ้ ายอ้ย เป็นแผน่ไมย้าวติดบริเวณดา้นล่างของโครงหลงัคา มกัมีการ
แกะสลกัอยา่งสวยงาม 

  แผงแล  คือ ข่ือท่ีอยูร่ะหวา่งแป รับกลอนหลงัคากบัคอสอง รับปีกนกดา้นขา้ง  
  ปากแล อยู่ในต าแหน่งส่วนหน้าของแผงแล หรือ ช่วงของแผงแลคอสองท่ียื่นพน้ตวั

อาคารออกมารับผนืไขราหลงัคา เป็นส่วนโคง้ท่ียืน่ออกมาคลา้ยปากนกแกว้ 
  หน้าบัน หรือ หน้าแหนบ คือรูปสามเหล่ียมดา้นหน้าและด้านหลังของโครงหลงัคา

วหิาร ช่องวา่งของข่ือและเสาตุก๊ตากรุปิดดว้ยแผน่ไมเ้รียกวา่ ดอกคอหนา้แหนบ ในส่วนของหลงัคา
ปีกนกมีช่องสามเหล่ียมก็เรียกวา่ แหนบปีกนก  
 โก่งคิว้ เป็นแผงไมอ้ยูใ่ตห้นา้แหนบมีลกัษณะเป็นแผงวงโคง้ ถา้อยูท่ี่ใตแ้หนบปีกนกก็
เรียกวา่ โก่งคิ้วปีกนก มกัมีลวดลายประดบัอยูเ่สมอ 

 นาคขะตัน นาคทณัฑ์ หรือหูชา้ง หรือคนัทวย คือไมค้  ้ายนัรูปสามเหล่ียมท่ีรับน ้ าหนกั
ของชายคาลงมาท่ีเสาดา้นขา้งวหิาร ส่วนใหญ่นิยมสร้างเป็นรูปนาค 

 ปราสาทเฟ้ือง ช่อฟ้ายองปลี (จอ้ฟ้าญองป๋ี) คือ รูปจ าลองปราสาทขนาดเล็ก ท่ีวางอยู่
กลางสันหลงัคาวหิารมีความหมายเก่ียวกบัเขาพระสุเมรุ 

 ประตูโขง หรือซุม้ประตูโขง สร้างติดกบัผนงัดา้นหนา้ของวหิาร นิยมประดบัดว้ย
ลวดลายปูนป้ันแบบลา้นนา13  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 13 เร่ืองเดียวกนั, 36-37. 
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 แผนผงัของวิหาร 
 แผนผงัแบบส่ีเหลีย่มผืนผ้ายกเกจ็   
  แผนผงัของวิหารแบบน้ีได้รับความนิยมในการสร้างมากท่ีสุด  เร่ิมจากแผนผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้ายกเก็จออกทั้ งด้านหน้าและ ด้านหลัง จ  านวนการยกเก็จของแผนผังนั้ นมี
ความสัมพนัธ์กบัการลดหลัน่ของชั้นหลงัคาดว้ย ตามปกติแลว้การยกเก็จออกทางด้านหน้าจะยก
มากกว่าด้านหลัง 1 เสมอ ยกเก็จด้านหลงัสุดใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระประธานบนฐานชุกชี 
ดา้นหน้าสุดใชเ้ป็นมุขโถง ดา้นหนา้ท่ีเป็นบนัใดทางข้ึนนั้นในวิหารรุ่นเก่ามกัจะมีหลงัคาคลุม แต่
การซ่อมแซมในระยะหลงัไดร้ื้อทิ้งเสียส่วนใหญ่ วิหารบางแห่งทางดา้นขา้งอาจมีมุขต่อออกไปเป็น
ทางข้ึนลงของพระสงฆด์ว้ย วหิารท่ีมีการยกเก็จทั้งดา้นหนา้ดา้นหลงัในจ านวนท่ีเท่ากนันั้นพบนอ้ย
มาก ตวัอย่างท่ีเด่นชัดได้แก่ วิหารพระพุทธ วดัพระธาตุล าปางหลวง ท่ียกเก็จเพียงคร้ังเดียวทั้ง
ดา้นหน้าและดา้นหลงั ยงัมีวิหารท่ีมีแผนผงัของคูหาท่ีต่อเน่ืองจากทา้ยวิหาร ซ่ึงมีความหมายเป็น 
คนัธกุฎี คือท่ีพกัผ่อนอิริยาบถของพระพุทธเจา้ วิหารแบบน้ีพบจ านวนนอ้ยเช่นกนั ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
วหิารลายค า วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร จ.เชียงใหม่ (ภาพลายเส้นท่ี 4)  
 
 

 

 
 
 

ภาพลายเส้นท่ี 4  แผนผงัแบบส่ีเหล่ียมผนืผา้ยกเก็จ  ผงัวิหารพระพุทธ วดัพระธาตุล าปางหลวง  
ท่ีมา: วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์. วหิารล้านนา, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 3. 
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 แผนผงัแบบส่ีเหลีย่มผืนผ้าไม่ยกเกจ็ 

 แผนผงัแบบส่ีเหล่ียมผืนผา้ไม่ยกเก็จบางคร้ังเรียกวา่ วิหารทรงโรง เน่ืองจากมีแผนผงั
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท าให้มีลกัษณะเป็นกล่องทรงส่ีเหล่ียม พื้นท่ีของวิหารมกัแคบและความสูง
ของผนงัมีมากกว่าวิหารแบบพื้นเมือง ทั้งน้ีเพราะเป็นการไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะภาคกลางของ
ประเทศไทย แต่ไดน้ ามาผสมผสานกบัองคป์ระกอบทางศิลปกรรมและลวดลายแบบพื้นเมืองจึงเกิด 
เป็นรูปแบบท่ีนิยมในยุคหลงั แต่ส าหรับโครงสร้างหลงัคานั้นยงัมีการซ้อนชั้นของหลงัคาดา้นหนา้
และดา้นหลงั และบางหลงัมีการลดชั้นหลงัคาดา้นขา้งดว้ย ทั้งๆ ท่ีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ การ
ลดชั้นนั้นเกิดจากการลดชั้นบนโครงสร้างของหลงัคาไม่เก่ียวกบัการยกเก็จ ของผงัพื้นแต่อย่างใด 
ตวัอยา่งวหิารทรงน้ีขนาดใหญ่ไดแ้ก่ วหิารวดัเจดียห์ลวง จ.เชียงใหม่ เป็นตน้ (ภาพลายเส้นท่ี 5)   
 
 

 
 

 
ภาพลายเส้นท่ี 5  แผนผงัแบบส่ีเหล่ียมผนืผา้ไม่ยกเก็จ ผงัวหิารวดัตน้แหลง อ.ปัว จ.น่าน  
ท่ีมา: ชยัวฒิุ บุญเอนก, “วหิารไทยล้ือเมืองน่าน : รูปแบบและคติความเช่ือ”, (ระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2548), 35. 
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 แผนผงัแบบจัตุรมุข 

 แผนผงัของวิหารแบบน้ีเร่ิมตน้จากผงัรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส จากนั้นขยายออกทั้งส่ีด้าน 
พื้นท่ีของมุขท่ีขยายออกนั้นลดขนาดลงไปจากผงัใหญ่ จึงมีรูปคลา้ยเคร่ืองหมายบวก วิหารแบบ
จตุัรมุขในลา้นนามีจ านวนน้อย  ดงัเช่น วิหารวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน แผนผงัวิหารวดัภูมินทร์
ตน้แบบน่าจะมาจากศิลปกรรมพม่า เพราะตรงกลางวิหารมีแท่งส่ีเหล่ียมรองรับน ้ าหนักจากยอด
หลังคา โดยรอบของแท่งส่ีเหล่ียมมีพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ทุกด้าน ซ่ึงเป็นโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมพม่าตั้งแต่เมืองพุกามแลว้ อยา่งไรก็ตาม องคป์ระกอบของโครงสร้างหลงัคาและซุ้ม
ประตู ยงัมีอิทธิพลจากศิลปะกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีผสมผสานกบัแบบศิลปะพื้นเมือง (ภาพลายเส้น      
ท่ี 6)  
 
 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 6  ผงัของอาคารวหิารวดัภูมินทร์  
ท่ีมา: กรรณิการ์ ลกัษณะจินดา, “วหิาร(โบสถ)์วดัภูมินทร์พุทธสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน,”  
อาร์ค แอนด์ ไอเดีย  5, 51 (พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2540): 36-45.  
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 นอกจากน้ีรูปแบบวหิารในลา้นนายงัสามารถจ าแนกไดต้ามลกัษณะของเช้ือชาติหรือ
กลุ่มชนท่ีตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นเขตภาคเหนือของไทย นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงรูปแบบของวหิารตาม
ลกัษณะเด่น ไดแ้ก่ 
 วหิารแบบพม่า 

 วิหารประเภทน้ีจดัเป็นอาคารเอนกประสงค์ เพราะเป็นสถานท่ีท่ีเป็นทั้ง กุฏิ ศาลา หอ
ฉนั โรงครัว และเป็นสถานท่ีสอนและฟังธรรมส าหรับประชาชน ดงันั้นพื้นท่ีภายในของอาคารจึง
เปิดโล่ง จะมีการกั้นบริเวณเฉพาะท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีส่วนตวั เช่น กุฏิ เท่านั้น พื้นท่ีอ่ืนๆจะถูกแยกออก
จากกนัด้วยระดบัของพื้นท่ีต่างกนั บริเวณท่ีสูงท่ีสุดคือบริเวณท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปซ่ึงจะมี
ลวดลายตกแต่งมาก มาย บริเวณน้ีเรียกวา่ ข่าปาน ระดบัต่อมาจะเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมของสงฆ ์
ระดบัต ่าท่ีสุดคือบริเวณท่ีฟังธรรมของฆราวาส เน่ืองจากการมีพื้นท่ีใชส้อยหลายประเภทอยูร่่วมกนั 
จึงท าใหข้นาดของวหิารประเภทน้ีมีความใหญ่โตมากกวา่วิหารแบบพื้นเมืองลา้นนา เอกลกัษณ์ของ
วิหารประเภทน้ีคือทรงของหลงัคาท่ีซ้อนลดกนัหลายชั้น หลงัคาท่ียกคอสองสองชั้นและทิ้งชายคา
ลงมาสามตบั ชาวไทใหญ่เรียกวา่ เจตบุน ถา้ยกคอสองสามชั้นทิ้งชายลงส่ีตบัเรียกวา่ ยอนแซก หาก
ตอ้งการซ้อนชั้นท่ีสูงกว่าน้ีก็จะท าซ้อนกนัแบบเรือนยอดทรงปราสาท ซ่ึงแต่ละดา้นของแต่ละชั้น
มกัจะท าเป็นซุ้มประดบัลวดลายดว้ย ท่ีหลงัคาของวิหารมกัมีลวดลายตกแต่งแต่เดิมเป็นแผน่ไมฉ้ลุ
ลาย ต่อมาได้เปล่ียนเป็นโลหะประเภทสังกะสีผสมดีบุกฉลุลายแทน แผ่นท่ีตกแต่งเป็นเชิงชาย
เรียกว่า ปานซอย แผ่นตกแต่งท่ีอยู่เหนือเชิงชายเรียกว่า ปานต่อง และส่วนท่ีประดบัมุมเรียกว่า 
กะหลุงต่อง  
 วหิารแบบไทลือ้ 

 วิหารแบบน้ีมกัจะมีผงัพื้นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ เป็นวิหารแบบปิดท่ีผนงัทั้งส่ีดา้นก่อดว้ย
อิฐฉาบปูนตั้งแต่พื้นจรดหลงัคา ผนงัของอาคารใชเ้ป็นโครงสร้างรับน ้ าหนกัของหลงัคาไปพร้อมๆ
กนัจึงมีขนาดค่อนขา้งหนา เน่ืองจากการใช้ผนังเป็นโครงสร้างรับน ้ าหนักท าให้โครงสร้างท่ีรับ
น ้าหนกัของ หลงัคาภายในวิหารมีเสาคู่กลางเพียงคู่เดียว การถ่ายเทของน ้ าหนกัหลงัคาใชร้ะบบข่ือ
และคานอย่างง่ายๆ ผนังด้านขา้งของวิหารจะเจาะเป็นช่องหน้าต่างขนาดเล็ก สัดส่วนของวิหาร
ค่อนขา้งเต้ีย ทั้งน้ีเพราะชายหลงัคาของวหิารจะปิดคลุมทั้งส่ีดา้น การท่ีท าชายคาค่อนขา้งเต้ียนั้นอาจ
เน่ืองมาจากภูมิอากาศท่ีหนาวเยน็ของ พื้นท่ีเดิมของกลุ่มชนไทล้ือ ท่ีมีตน้ก าเนิดในสิบสองปันนา  

หลงัคาของวิหารอาจจะท าได้มากกว่าสองชั้นก็ได ้โดยชั้นบนสุดจะเป็นโครงสร้างแบบ
หนา้จัว่ มีสองแบบคือ วหิารไทยล้ือทรงจัว่หลงัคากนัสาดปีกนก (ภาพลายเส้นท่ี 8) กบั วิหารไทล้ือ
ทรงโรง(ภาพลายเส้นท่ี 9) 

 



27 
 

 
 

 
 

ภาพลายท่ี 8 วหิารไทยล้ือทรงจัว่หลงัคากนัสาดปีกนก  วดัดอนมูล อ.ท่าวงัผา  จ.น่าน  
ท่ีมา: ชยัวฒิุ บุญเอนก, “วหิารไทยล้ือเมืองน่าน : รูปแบบและคติความเช่ือ”, (ระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปกร, 2548), 37. 
 
 

 
 

ภาพลายท่ี 9 วหิารไทยล้ือทรงโรง  วดัหนองบวั  อ.ท่าวงัผา  จ.น่าน  
ท่ีมา: ชยัวฒิุ บุญเอนก, “วหิารไทยล้ือเมืองน่าน : รูปแบบและคติความเช่ือ”, (ระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปกร, 2548), 43. 
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จิตรกรรมล้านนา 
 จิตรกรรมฝาผนงัมกัท าหนา้ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวหลกัธรรมทางพุทธศาสนาให้ประชาชน

ทัว่ไปเขา้ใจ และยงัท าหน้าท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในอดีตตามท่ี
ปรากฏเป็นจริงในช่วงเวลานั้นดว้ย  จิตรกรรม ฝาผนงัจึงเปรียบเหมือนบนัทึกทางประวติัศาสตร์ ท่ี
ใช้ศึกษาถึงสภาพวิถีชีวิตของผูค้นในอดีตไดอี้กวิธีหน่ึง  จิตรกรรมฝาผนงัลา้นนามกัหมายถึงงาน
จิตรกรรมฝาผนังท่ีพบอยู่ในบริเวณภาคเหนือของไทย  ท่ีมีความแตกต่างจากจิตรกรรมไทยภาค
กลาง คือ ไม่มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเฉกเช่นภาคกลาง อาจเป็นดว้ยสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขา
สูงสลบัซบัซอ้นแบ่งแยกเมืองแต่ละเมืองให้เป็นเอกเทศส่งผลให้การคมนาคมยากล าบากท่ีจะไปมา
หาสู่กนั แหล่งท่ีตั้งของชุมชนจึงเป็นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าต่างๆ ท าให้เกิดลกัษณะเฉพาะของสังคม
และวฒันธรรมของแต่ละลุ่มน ้ านั้นๆ การใชภ้าษาทอ้งถ่ินท่ีมีส าเนียงและค าศพัทบ์างค าแตกต่างกนั 
ก ากบัภายในภาพ และท่ีส าคญั จิตรกรรมฝาผนงัของลา้นนาส่วนใหญ่มกัเขียนไวใ้นวิหารมากกว่า
โบสถ ์ในวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางของหมู่บา้นหรือชุมชนนั้นๆ   

  ลกัษณะส าคญัของจิตรกรรมฝาผนังล้านนา คือ เป็นศิลปะแบบอุดมคติ  ภาพมีการ
ระบายสีแบนเรียบ ดว้ยสีค่อนขา้งสดใส  และมีการตดัเส้นเป็นภาพ 2 มิติ ดว้ยสีด าหรือสีน ้ าตาลเขม้ 
ภาพมีมิติเพียงดา้นกวา้งและยาว ไม่มีการใชแ้สงและเงามาประกอบ ลกัษณะในการจดัวางภาพ มกั
เล่าเร่ืองเป็นตอน ๆ โดยวาดไวต้ามผนงัช่องหนา้ต่างโดยรอบโบสถ์  วิหารและผนงัดา้นหน้าและ
หลงัพระประธาน  รูปแบบมกัแสดงออกทางความคิดให้สัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ืองและความส าคญัของ
ภาพ  เช่น  รูปเทวดา  นางฟ้า  กษตัริย ์ นางพญา  นางร า  มีลกัษณะเด่นงามสง่า  ลีลาอ่อนช้อย  
แสดงอารมณ์ดว้ยอากปักิริยาท่าทาง  ถา้เป็น รูปยกัษ์  มาร  แสดงออกดว้ยท่าทางท่ีบึกบึน  แข็งขนั  
ส่วนวานรแสดงความลิงโลด  คล่องแคล่วว่องไวด้วยลีลาท่วงท่าและหน้าตา  ชาวบา้นธรรมดา
สามญัเนน้ความตลกขบขนั  สนุกสนานร่าเริงหรือเศร้าเสียใจออกทางใบหนา้  ส่วนสัตวท์ั้งหลายมี
รูปแบบแสดงชีวิตเป็นธรรมชาติ   จิตรกรรมล้านนามีลักษณะเฉพาะถ่ินท่ีสืบเน่ืองกันมาเป็น
เวลานานโดยเฉพาะอิทธิพลของศิลปะแบบพม่า  เพราะลา้นนาเคยตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าถึง 193  
ปี   (พ.ศ. 2122-2315)  
 นอกจากจะพบภาพเขียนบนผนงัวิหารแลว้ ยงัมีการเขียนบนผืนผา้ซ่ึงเรียกว่าพระบฏ  
ท่ีคน้พบในกรุเจดียร่์วมกบัเคร่ืองถว้ยจีนในราชวงศห์มิงมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21  เป็นภาพเขียน
บนแผ่นผา้หรือพระบฏส าหรับเคารพบูชา ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ภาพ
พุทธประวติั และนิทานพื้นบา้น14 ในส่วนการเขียนลวดลายประดบัมกัจะเป็นลายดอกไมส้วรรค์ 

                                                 
 14 วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ, ศิลปะไทยทีน่่ารู้, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 187-208. 
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ลวดลายพรรณพฤกษาท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะของจีน15โดยเขียนสีฝุ่ นบนผืนผา้ดว้ยสีแดง ส้ม 
เขียว ด า ขาว น ้าตาล น ้าเงินและม่วง  
 จากหนงัสือ READING THAI MURALS ของ David K. Wyatt ท าให้มองเห็นภาพเร่ืองราว
ของผูค้นเมืองน่านในยคุสมยันั้นมีความหลากหลายอาชีพของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
  เม่ือพิจารณาดูการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดัต่างๆ มีการวาดแสดงกลุ่มชาติพนัธ์ 

ต่างๆ เพียงไม่ ก่ีกลุ่ม(ยกเวน้กลุ่มชาวจีนและชาวอินเดีย)   ขณะท่ีภาพ จิตรกรรมฝาผนังท่ี    
วดัภูมินทร์ มีวาดภาพ  กลุ่มชาติพนัธ์ุ  ต่างๆ หลากหลาย ส่ิงท่ีท าให้เกิดค าถามคือ ท าไมจึง
เป็นเช่นน้ี หรือทิดบวัผนัไดรั้บ ค าสั่งจากเจา้สุริยพงษฯ์ เจา้ผูค้รองน่านในขณะนั้น ให้วาด
แสดงภาพแสดงความหลากหลายของ กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ เช่นน้ี เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าน่านใน
ยคุสมยันั้นเป็นเช่นใด หรือเป็นเพราะตวั ทิดบวัผนัเองวาดภาพตามท่ีตนเองไดเ้ห็นและสังเกต
จากรอบๆตวั แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะ เหตุผลใดก็ตาม ส่ิงท่ีศิลปินทิดบวัผนัไดว้าดโดยท่ีไม่ได้
เล่าเร่ืองตามเร่ืองราวชาดกนั้น มีจุดท่ีสังเกตไดส้องฉากเก่ียวกบักลุ่มชาติพนัธ์อ่ืนๆ  คือเป็น
ภาพของชาวเขาสามคน ผูช้ายสองคนและผูห้ญิงหน่ึงคน ทั้งสามคนแบกสัมภาระหนกั  โดย
ถ่วงน ้ าหนกัของท่ีแบกไวบ้นบ่าและคอ ผูช้ายชาวเขามีรอยสักท่ีขาไปถึงน่อง ขณะท่ีผูห้ญิง
ชาวเขาใส่ ผา้ถุงซ่ึงมีลายผา้ไม่เหมือนท่ีเคยเห็นในภาพวาดอ่ืนๆ ทั้งสามคนดูไม่สนใจสุนขัท่ี
เห่าอยู่ใกล้ๆ  ผูช้ายชาวเขาคนกลางดูเหมือนเป็นคอพอกซ่ึงเป็นปกติของคนท่ีอยู่อาศยัในเขต
พ้ืนท่ีๆไม่มีค่อยมีเกลือหรือไม่ก็เกลือมีราคาแพง คอพอกเกิดจากการขาดสารไอโอดิน ซ่ึง
สามารถหาไอโอดินไดง่้ายจากเกลือ ทะเล  ส่วนภาพท่ี 48 นั้นสามารถเห็นไดช้ดัเจนว่าเป็น
ชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง จากชุดท่ีสวมใส่ซ่ึง เหมือนกบัชุดในปัจจุบนัท่ีชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง
ยงัคงใส่อยู่ ตัวอกัษรเหนือภาพของชาวเขาเผ่า กระเหร่ียงน้ีมีตวัอกัษร “Yâng” ยาง ซ่ึง
หมายถึงชาวเขาเผา่กระเหร่ียง จากภาพน้ีไม่สามารถบอกเพศไดช้ดัเจน ภาพคนทางขวามือชุด
ท่ีใส่มีผา้คาดเอวเหมือนเข็มขดั และมีมีดพร้าเหน็บอยู่ท่ีเอว ส่วนคนทางซ้ายมือไม่สามารถ
บอกไดจ้ากเคร่ืองแต่งกาย ชุดท่ีใส่ดูเหมือน เป็นผูห้ญิง ชาวตะวนัตกหรือฝร่ังในปัจจุบนัก็
สามารถบอกไดว้่าภาพท่ีเห็นน้ีเป็นชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง  ท าไมจึงตอ้งมีค าอธิบายภาพน้ีว่า
เป็น  ยางหรือ       กระเหร่ียง  หรือว่าชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง ในช่วง ปลาย ศตวรรษท่ีสิบเกา้
เม่ือมีอุตสาหกรรมป่าไมเ้กิดข้ึนชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงเร่ิมอพยพเขา้มาท่ีน่านจาก ประเทศพม่า
ในขณะนั้นเขา้มาทางตอนเหนือของประเทศไทย ถึงแมไ้ม่มีภาพใดแสดงให้เห็นชดัเจนถึง

                                                 
 15 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะล้านนา,  (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์ติชน, 2556), 123-125. 
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การท าอุตสาหกรรมป่าไมใ้นช่วงเวลาขณะนั้น น่านในช่วงจาก ศตวรรษท่ีสิบเก้าเข้าสู่
ศตวรรษท่ียี่สิบมีความมัง่คัง่จากการใหบ้ริษทับอร์เนียวท าสมัปทานป่าไม้16 

 
  จากบทความของศาตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ซ่ึง ม.จ. สุภทัรดิศ ดิศกุล ทรงแปล 
"บทความววิฒันาการแห่งจิตรกรรมฝาผนงัของไทย" ไดก้ล่าวถึงจิตรกรรมลา้นนา และจิตรกรรม
ของเมืองน่านไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

  
 ...สกลุช่างรัตนโกสินทร์ไดร้วบรวมเอาสกุลช่างไทยอ่ืนๆไวด้ว้ย และดว้ยเหตุน้ีเราจึงอาจกล่าว

ไดว้า่สมยัน้ีเป็นสมยัคลาสสิคส าหรับจิตรกรรม จากจิตรกรรมฝาผนงั ณ พระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์
ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ในวดัสุทศัน์เทพวราราม และในวดัสุวรรณาราม จงัหวดัธนบุรี 
สกุลช่างเขียนสมยัรัตนโกสินทร์น้ีไดค้รอบคลุมไปถึงจิตรกรรมฝาผนังของวดัหลายวดัทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยดว้ย จิตรกรรมเหล่าน้ีแสดงลกัษณะแตกต่างไปจากภาพเขียนในภาค
กลางของประเทศไทย จิตรกรทางภาคเหนือนิยมเขียนภาพชีวิตประจ าวนั ในขณะท่ีทางภาค
กลางของประเทศไทยนิยมเขียนภาพเร่ืองศาสนาหรือเร่ืองนิยายต่างๆตามแบบคลาสสิค แมจ้ะ
เป็นความจริงท่ีวา่ ช่างเขียนทางภาคเหนือจะวาดภาพตามแบบคลาสสิคดว้ย เป็นตน้ว่า ภาพพระ
พุทธองค ์พระโพธิสตัว ์และเจา้นาย แต่ลกัษณะก็คงเป็นภาพเหมือนชีวิตจริง ถา้เรามองดูภาพท่ี
งดงามเร่ืองสังขท์องในวิหารลายค า วดัพระสิงห์ จงัหวดัเชียงใหม่ เราจะรู้สึกคลา้ยกบัว่าเราเขา้
ไปอยู่ในสภาพการณ์ท่ีเป็นจริงตามความเป็นอยู่เม่ือ 100 ปีก่อน ลวดลายทุกส่วน แมจ้นกระทัง่
ร่างกายไดว้าดข้ึนไวอ้ย่างถูกตอ้งตรงความจริง และดว้ยการสังเกตอย่างเฉียบแหลม เพราะเหตุ
ว่า ช่างทางภาคเหนือไม่จ าตอ้งท างานตามกฎเกณฑอ์ย่างเขม้งวด เหตุนั้นจึงเป็นการง่ายท่ีจะ
สงัเกตรู้ความสามารถของช่างเหล่าน้ี ในวดัเดียวกนั เราอาจเห็นมีทั้งองคป์ระกอบภาพท่ีงดงาม
มากกบัท่ีไม่น่าดูปนกนัอยู่ เป็นตน้ว่า ท่ีวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน เราจะเห็นว่าบางส่วนของ
ภาพเขียน เช่น ภาพบุคคลสามคนก าลงัข้ึนสวรรค ์จะวาดข้ึนโดยช่างท่ีไม่มีความช านาญ แต่ใน
ขณะเดียวกนัภาพชายหนุ่มก าลงัเก้ียวหญิงสาวนั้น ประดิษฐข้ึ์นโดยช่างฝีมือชั้นครูจริง ๆ ถา้ภาพ
ทั้งหมดน้ีท าข้ึนตามแบบคลาสสิกก็คงจะเป็นการยากอย่างยิ่งท่ีจะสังเกตเห็นความแตกต่างกนั
เป็นอนัมากของภาพทั้งสองนั้นได้17  

                                                 
 16 David K. Wyatt, READING THAI MURALS (China: Silkworm Books,2004), 
59-60. 

 17 ศิลป์ พีระศรี,บทความ ข้อเขียน และงานศิลปกรรมของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2545), 118-119. 
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  …ท่ีวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน ก็เช่นกนั มีจิตรกรรมฝาผนงัซ่ึงวาดข้ึนในราวตน้พุทธ

ศตวรรษท่ี 25 ภาพน้ีเขียนข้ึนในแบบชีวิตตามความเป็นจริง ซ่ึงดูทั้งน่ารักและน่าสนุก เป็น
ศิลปะซ่ึงแสดงให้เห็นความสุขของชนชาติไทยท่ีอาศยัอยู่ในดินแดนท่ีเต็มไปดว้ยความสุข
ส าราญ ภาพกลุ่มหญิงสาวก าลงัเดินไปตลาด แลว้ก็มีบรรดาชายหนุ่มคะนองพากนัตามเก้ียว 
พาราสีนั้น เป็นภาพชีวิตประจ าวนัซ่ึงช่างเขียนคงจะไดเ้คยเห็นมาหรืออาจจะไดมี้ส่วนร่วม
ดว้ยกไ็ด ้ภาพน้ีวาดข้ึนอยา่งมีเสน่ห์น่ารัก เป็นลกัษณะของศิลปะแบบเรียบ ๆ ง่าย ๆ ถา้จะพูด
ถึงความส าคญัของเร่ืองแลว้ ภาพเขียนเร่ือง   คนัธนะกุมารมีความส าคญัยิ่งกว่าภาพหญิงสาว
ไปจ่ายตลาดเป็นอนัมาก แต่ส าหรับในดา้นศิลปะ ภาพคนัธนะกุมารก็มีความส าคญันอ้ยกว่า 
ความจริงเวลาเรามองดูภาพเร่ืองคันธนะกุมารน้ี เราจะรู้สึกขดันยัน์ตา เน่ืองจากการวาดรูป
ไม่ไดส้ัดส่วน และแบบวาดก็ไม่เป็นทั้งแบบคลาสสิก หรือแบบตามชีวิตจริง หรือแบบสมยั
แรกเร่ิมในการวาดภาพเร่ืองน้ีดูคลา้ยกบัวา่ช่างตอ้งการจะแสดงความสามารถอย่างดีท่ีสุดของ
เขา แต่กไ็ม่ส าเร็จตามมุ่งหมาย ตรงกนัขา้มจิตรกรรมฝาผนงัท่ีแสดงเป็นสุภาพบุรุษก าลงัเก้ียว
หญิงสาวอยูอี่กแห่งหน่ึงนั้น น่าชมเสียจริง ๆ ทั้งการใหสี้และการวาด…18 

 
 
เนือ้เร่ืองทีป่รากฏในจิตรกรรมล้านนา  
 เน้ือเร่ืองท่ีใช้ในการเขียนภาพจิตรกรรมลา้นนามกัเป็นเร่ืองราวในพุทธประวติัและ
ชาดก ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพระไตรปิฎก ชาดกหมายถึงเร่ืองของพระพุทธองคท่ี์เกิดข้ึนแลว้ในอดีต
ท่าไดบ้  าเพญ็บารมีในชาติต่างๆ ก่อนท่ีจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ สามารถจดัเป็นสองกลุ่ม คือนิบาต
ชาดก และพาหิรชาดก   
 นิบาตชาดก หมายถึงชาดกท่ีเป็นส่วนหน่ึงของพระไตรปิฎก มีทั้งหมด 547 เร่ือง แต่ละ
เร่ืองจะกล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจา้ก่อนตรัสรู้ นิบาตท่ีส าคญัและท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัคือนิบาตท่ี 
22  เรียกวา่มหานิบาตชาดก หรือ ทศชาติชาดก  
 พาหิรชาดกเป็นชาดกท่ีมีเน้ือเร่ืองนอกเหนือจากนิบาตชาดก 547 เร่ือง  บางทีเรียกว่า
ชาดกนอกสันนิบาต19 

                                                 
 18 เร่ืองเดียวกนั, 122. 
 19 อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

วจิยั, 2546), 220. 
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 ในอาณาจกัรล้านนา ปัญญาสชาดก20 นับเป็นวรรณกรรมส าคญัทางพุทธศาสนาท่ี
ส าคญัอย่างยิ่งของลา้นนา พระเถระนกัปราชญ์ชาวเชียงใหม่ไดร้วบรวมชาดกนอกสันนิบาต และ
เร่ืองราวปรัมปราท่ีเป็นนิทานพื้นถ่ินแพร่หลายในยุคนั้น  แลว้น ามาเรียบเรียงเป็นภาษาบาลี เพื่อใช้
ในการศึกษาของสงฆ์  มีทั้งค  าประพนัธ์ท่ีเป็นร้อยแก้วและบทคาถาหรือบทร้อยกรองทั้งส้ิน 50 
ชาดก และสันนิษฐานวา่น่าจะเขียนข้ึนในระหวา่งปีพ.ศ. 2000 – 2200 โครงสร้างของปัญญาสชาดก
มีลักษณะเลียนแบบนิบาตชาดกหรืออรรถกถาชาดกท่ีพระสงฆ์ชาวลังกาประพันธ์ไว้ อัน
ประกอบดว้ย ปัจจุบนัวตัถุ อดีตนิทาน บทคาถาภาษิต และสโมธานหรือประชุมชาดก และปัญญาส
ชาดกเป็นตน้ก าเนิดของวรรณคดีไทยหลายเร่ือง เช่น สมุทโฆษชาดก สุวรรณสังขชาดก สุธนชาดก  
 ในปัญญาสชาดกฉบบัหอสมุดแห่งชาติภาคท่ี  27  ของกรมศิลปากร  สมเด็จพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงประทานอรรถาธิบายถึง ปัญญาสชาดกไวใ้นค าน า วา่ 
  
      ... ปัญญาสชาดกเป็นประชุมนิทานธรรมเก่าแก่เล่ากนัในเมืองไทยแต่โบราณ 50 เร่ือง  พระสงฆ์

ชาว เชียงใหม่รวบรวมแต่งเป็นชาดกไวใ้นภาษามคธ  เม่ือพระพุทธศกัราช ประมาณราว 2000-
2200 ปี โดยมีเจตนาจะเอาอย่างนิบาตชาดก และเจตนาจะบ ารุงพระศาสนาให้มัน่คงถาวร   
หนังสือปัญญาสชาดกท่ีพบมี 2 ภาคคือ ปฐมภาคมี 50 เร่ือง และปัจฉิมภาคมี 14 เร่ือง ปัญญา
สาดกปฐมภาคเป็นนิทานเก่าแก่สวนปัจฉิมภาคสนันิษฐานวา่ แต่งข้ึนในชั้นหลงั...21  

 
 เ น้ือหาของปัญญาสชาดกเป็นการพรรณนาถึงเ ร่ืองราวพระพุทธเจ้า เ ม่ือค ร้ัง
เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว ์ ซ่ึงไดมี้ปณิธานมุ่งมัน่ในการบ าเพญ็บารมีในชาติต่างๆอยา่งมัน่คง  
ไม่ย่อทอ้ต่อความยากเข็ญและอุปสรรคนานาชนิด  โดยปรารถนาสูงสุดเพียงไดบ้รรลุพระสัมมา
สัมโพธิญาณเท่านั้น  ซ่ึงทา้ยท่ีสุดของแต่ละชาติ พระโพธิสัตวจ์ะสามารถลุถึงสัมมาสัมโพธิญาณ
ดว้ยบารมีท่ีถึงพร้อมตามแต่ละชาติ  
 
 

                                                 
 20 อุดม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา, (กรุงเทพฯ: ตรัสวนิ, 2540), 51-

60. 
 21 กรมศิลปากร, ปัญญาสชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติภาค ภาคสอง,.( พระนคร: ศิล

ปาบรรณาคาร, 2499), . 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
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ช่ือชาดกของปัญญาสชาดก   
 ปฐมภาค มี 50 ชาดก 

 สมุททโฆสชาดก สุธนชาดก สุธนุชาดก รัตนปโชตชาดก สิริวบุิลกิตติชาดก 

วบุิลราชชาดก สิริจุฑามณชาดก จนัทราชชาดก สุภมิตตชาดก สิริธรชาดก ทุลกบณัฑิตชาดก 
อาทิตชาดก ทุกมัมานิกชาดก มหาสุรเสนชาดก สุวรรณกุมารชาดก กนกวรรณราชชาดก 
วริิยบณัฑิตชาดก ธรรมโสณฑกชาดก สุทสันชาดก วฏัฏงัคุลีราชชาดก โปราณกบิลราชชาดก 
ธรรมิกบณัฑิตราชชาดก จาคทานชาดก ธรรมราชชาดก นรชีวชาดก สุรูปชาดก มหาปทุมชาดก 
ภณัฑาคารชาดก พหลาคาวีชาดก เสตบณัฑิตชาดก ปุปผชาดก พาราณสิราชชาดก พรหมโฆสราช
ชาดก เทวรุกขกุมารชาดก สลภชาดก สิทธิสารชาดก นรชีวกฐินทานชาดก อติเทวราชชาดก 
ปาจิตตกุมารชาดก สรรพสิทธิชาดก สังขปัตตชาดก จนัทเสนชาดก สุวรรณกจัฉปชาดก 
สิโสรชาดก รวงสชาดก อรินทมชาดก รถเสนชาดก สุวรรณสิรสาชาดก วนาวนชาดก 
พากุลชาดก 
 ปัจฉิมภาค มี 11 ชาดก 

 โสนนัทชาดก สีหนาทชาดก สุวรรณสังขชาดก สุรัพภชาดก สุวรรณกจัฉปชาดก 
เทวนัธชาดก สุบินชาดก สุวรรณวงศชาดก วรนุชชาดก สิรสาชาดก จนัทคาธชาดก 

  ชาดกแทรกมี 3 ชาดก 
 ปัญจพุทธพยากรณ์ ปัญจพุทธศกัราชวรรณนา อานิสงส์ผา้บงัสุกุล 
 

 ปัญญาสชาดกน้ี นกัปราชญช์าวลา้นนาไดแ้ต่งเป็นภาษาพื้นเมือง(เชียงใหม่) เป็นคมัภีร์
เทศน์แบบ     ร้อยกรองเป็นค าเรียงธรรมดาปรากฏอยู่ตามหอธรรม (หอพระไตรปิฏก) ของ
ภาคเหนือมากมาย  ชาวบา้นในภาคเหนือเรียกคมัภีร์ชาดกเหล่าน้ีวา่ “ค่าวธรรม” เป็นนิทานธรรมท่ี
นิยมแพร่หลายทั้ง     ลา้นนาและล้านช้างใช้สอนกุลบุตรและกุลธิดาให้รับแบบอย่างจริยธรรมท่ีดี
งามประพฤติปฎิบติั    ในชีวิตประจ าวนั อาทิเช่น การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ความเป็นผู ้
มีกตญัญูกตเวที  เป็นผูมี้ความซ่ือสัตยแ์ละความเมตตกรุณา กุศโลบายท่ีดีเด่นของโบราณนั้นก็คือ
การสร้างบุคลิกภาพของบุคคลในเน้ือเร่ืองให้คนไดน้บัถือแบบอย่างทางด้านดีละเวน้ความชัว่และ
ถือประพฤติปฏิบติัในชีวติประจ าวนั22 

 

 
                                                 

 22 มณี  พยอมยงค,์ ประวตัิและวรรณคดีลานนาไทย, (เชียงใหม่: คนเมืองการพิมพ,์ 
2513), 45. 
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บทที ่3 

 
จิตรกรรมฝาผนังวดัภูมินทร์  อ าเภภอเภมือง จังหวดัน่าน 

 
ประวตัิวดั  
 วดัภูมินทร์เป็นวดัท่ีไม่ทราบประวติัของการก่อสร้างท่ีแน่นอนแต่มีหลกัฐานปรากฏ
เป็นเอกสารประมาณพ.ศ.2146โดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวเน่ืองในสมยัเม่ือคร้ังเจา้เจตบุตรพรหมมินทร์
(พ.ศ.2137-2146) รบกบัม ังนรธาช่อ จากเชียงใหม่ เอกสารกล่าววา่ทพัพม่าจากเชียงใหม่สามารถเขา้
ตีเมืองน่านไดแ้ละจบัเอาเจา้เจตบุตรพรหมมินทร์ไปเชียงใหม่ ส่วนเจา้น ้าบ่ออนุชาถูกพม่าทรมาน 
จนตาย พม่าจึงไดน้ าศพเจา้น ้าบ่อไปทิ้งในบ่อน ้ าวดัภูมินทร์1 ท าให้สันนิษฐานไดว้า่วดัภูมินทร์สร้าง
ข้ึนในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 ในสมยัท่ีพุกามหรือพม่าปกครองเมืองน่านแต่จะสร้างในช่วง
สมยัของพระยาหน่อค าเสถียรไชยสงครามผูเ้ป็นบิดาหรือสมยัของเจา้เจตบุตรพรหมมินทร์ผูเ้ป็น
บุตรนั้นยงัไม่ปรากฎหลกัฐานแน่ชดัจึงหาขอ้ยติุไม่ได ้
  ในสมยัพระเจา้อนนัตวรฤทธิเดชวดัภูมินทร์ปรากฏช่ืออีกคร้ังหน่ึงเม่ือ พ.ศ.2410 จาก
ขอ้ความในเอกสารระบุว่าพระเจา้อนันตวรฤทธิเดชให้ช่างหลวงด าเนินการก่อสร้างสร้างวิหาร
หลวงวดัภูมินทร์ ใช้เวลา 8 ปี จึงแลว้เสร็จ (พ.ศ.2410 - 2418) การก่อสร้างในคร้ังนั้นไม่สามารถ
บนัทึกรูปแบบการบูรณะได ้เม่ือมีการศึกษาโครงสร้างและฐานรากต่างๆ ของตวัอาคารตามรายงาน
การบูรณะเม่ือปีพ.ศ.2547 – 2549 ปรากฏว่า วิหารวดัภูมินทร์น่าจะเป็นตน้แบบของวิหารทรง
จตุัรมุขในประเทศไทยดว้ยอายุกว่า 400 ปี และฉลองวดัเม่ือเดือนหกเพ็ญ มีการให้รายละเอียด
ค่าใชจ่้ายวา่   
 
   ...เหลก็เส้ียงสามหม่ืน ทองเส้ียงหกพนัปายหน่ึงร้อย แกว้เส้ียงสามแสนสามหม่ืนสอง

พนั ค าปิวเส้ียงหา้หม่ืนส่ีพนัเจ็ดร้อย รักเส้ียง 35  ไหปาย 16 กระบอก หางเส้ียง 18 ห่อ น ้ามนัสม
สะทายเส้ียง 20 ไห น ้าออ้ยเส้ียงต้ือหกแสนหา้หม่ืน ปูนเส้ียง 2 ต้ือส่ีลา้นสามแสนหา้หม่ืน จา้ง
ช่างเล่ือยไมเ้งินตราเส้ียง 5 ชัง่ เงินแถบเส้ียง 300 แถบแล…2 

                                                 
 1ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 10 ราชวงษปกรณ์ พงศาวดารเภมืองน่าน พิมพใ์นงานปลงศพ

พระเจา้สุริยพงษผ์ริตเดชฯ(กรุงเทพฯ: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2461), 99.  
 2สรัสวดี อ๋องสกุล, พืน้เภมืองน่านฉบับวดัพระเภกดิ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์วชิาการ, 2539), 

25. 
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 ในส่วนต้นของหนังสือนิราศเมืองหลวงพระบางและรายงานปราบเง้ียวของหลวง   
ทวยหาญรักษา ได้กล่าวถึงประวติัเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรีเม่ือคร้ังยงัด ารงต าแหน่งเป็นหม่ืน             
ไวยวรนารถ ว่าไดย้กกองทพัออกจากกรุงเทพฯ โดยทางเรือ ไปปราบฮ่อคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัอนัคาร 
เดือน 11 แรม 11 ค ่า ปีระกา พ.ศ.2428  เน้ือความกล่าวถึง กองทพัไดไ้ปถึงเมืองน่านวา่ 
 

...คร้ันวนัพุธ เดือนยี่ แรม 1  ปีระกา ฯ กองทพัไดย้กไปถึงสบสมุนใกลก้บัเมืองน่าน 
ระยะทางราว 200 เสน้เศษ พกัจดักองทพัอยูใ่กลเ้มือง เจา้อนนัตวรฤทธิเดช เจา้ผูค้รองนคร
น่านแต่งใหพ้ระยาวงัซา้ยและเจา้นายบุตรหลานแสนทา้วพระยา คุมชา้งพลายสุงหกศอก ผกู
เคร่ืองจ าลองเขียนทอง 3 เชือก กบัดอกไม ้ ธูปเทียนออกมารับ แม่ทพัจึงใหร้อกองทพัพกัอยู่
นอกเมืองคืน 13 

 
 และในบทประพนัธ์ค ากลอนหนังสือดังกล่าว หลวงทวยหาญรักษาได้กล่าวถึงวดั

ภูมินทร์และภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวหิารของวดัภูมินทร์ไวด้ว้ยดงัน้ี 
 
 ...เห็นวดัหน่ึงจ่ึงพินิจพิศวง  ดูมัน่คงขอบโขดโบถวิหาร 
 ก าแพงแกว้แถวกั้นเปนชั้นชาน  แลละลานเอกส าอางกลางนครฯ 
 บนัไดนาคหลากล ้าท าสดุง้  เปนคนัคุง้คดคูเ้ชิดชูหงอน 
 เกลด็ระบายลายขนดดูชดชอน  ดงันาคนอนแนบทางขา้งบนัได 
 เขา้ในโบถบงพระพุทธวิสิทธ์ิศรี  อญัชลีลานจิตตพิ์สมยั 
 ยลรูปเขียนเพ้ียนภาพใหป้ลาบใจ    ยกัษอ์ะไรนุ่งส้ินจินตะนา 
 จ่ึงแจง้จิตตคิ์ดเห็นเปนก าหนด  ภาพทั้งหมดหมายงามตามภาษา 
 ภาพจีนจามพราหมณ์ฝร่ังแขกลงักา ลายเลขาคงเป็นเช่นตระกลู4 
  
 
 
 
 

                                                 
 3หลวงทวยหาญรักษา, นิราศเภมืองหลวงพระบางและรายงานปราบเภงีย้ว, พิมพค์ร้ังท่ี 4 

(กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร, 2548), 25. 
 4เร่ืองเดียวกนั, 127. 
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สถาปัตยกรรมวดัภูมินทร์ 
 วิหารวดัภูมินทร์เป็นโบราณสถานท่ีส าคัญของชาติด้วย มีความโดดเด่นด้วยการ
ออกแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี 33 บา้นภูมินทร์ ถนนผากอง ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัน่าน มีพื้นท่ีเฉพาะตวัอาคารประมาณ 219 ตารางเมตร(รวมพื้นท่ีอาคารจรดก าแพงแก้ว
ประมาณ 976 ตารางเมตร) ส่ิงส าคญัท่ีข้ึนทะเบียน คือ อาคารพระวิหาร 1 หลงั ประกาศข้ึนทะเบียน
และก าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 97 ตอนท่ี 10 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 25235 

 สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัคือ มีแผนผงัอาคารเป็นทรงจตุัรมุข ท่ีมีมุขทั้งส่ีมีความยาวไม่
เท่ากนั คือแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก สั้ นกว่าแกนทิศเหนือ - ใต ้ ตวัอาคารใช้เป็นทั้งพระวิหาร
และพระอุโบสถอยู่ในอาคารเดียวกัน  โดยท่ีส่วนท่ีเป็นพระอุโบสถใช้มุขทิศเหนือและทิศใต ้
เน่ืองจากพบแนวเสมา 8 จุด ปักไวใ้นแนวดงักล่าว และเสมาแต่ละหลกันั้นมีลกัษณะเกือบจะจมมิด
ลงไปโดยเขา้ใจวา่ก่อนการปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ไดมี้การถมพื้นสูงท าใหพ้ื้นมีระดบัเกือบถึงยอดเสมา
ของเดิม  ส่วนพระวิหารได้ใช้มุขตามแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก โดยไม่ปรากฏใบเสมา ท าให้
ทราบวา่สมยัลา้นนาโบราณมกัใหค้วามส าคญัต่อพระวหิารมากกวา่พระอุโบสถ6(ภาพท่ี 1)  
 

 
 
ภาพท่ี 1  ลกัษณะตวัอาคารวดัภูมินทร์ อ าเภอเมือง จงัหวดัน่าน 

                                                 
 5สมเจตน์ วมิลเกษม, ถอดรหัสวดัภูมินทร์, (น่าน: อิงคเ์บอร่ี น่าน, 2554), 3-6. 
 6กรรณิการ์ ลกัษณะจินดา, “วิหาร(โบสถ)์วดัภูมินทร์พุทธสถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสาน,” อาร์ค แอนด์ ไอเภดีย  5, 51 (พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2540): 36-45.  
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 พระวิหารทรงจตุัรมุข มีหลงัคาซ้อนกนั 3 ชั้น 2 ตบั หลงัคาปักฉตัร 5 ชั้น ประดบั
หลงัคาท่ีมุงกระเบ้ืองดินเผาไม่เคลือบดว้ย ช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ อาคารเจาะประตูแต่ละมุข ท่ี
มีซุม้ป้ันปูนประดบักระจกรวม 4  ประตู  ประตมีูบานไมส้ักสลกัลายไม่ซ ้ าแบบกนั  มุขทั้งส่ีดา้นเปิด
ตรงเขา้สู่พระพุทธรูปส่ีองคท่ี์ประดิษฐานอยูก่ลางโบสถ ์(ภาพลายเส้นท่ี 9)   

 
 

 
 

 
ภาพลายเส้นท่ี 9  ผงัของอาคารวหิารวดัภูมินทร์  
ท่ีมา: กรรณิการ์ ลกัษณะจินดา, “วหิาร(โบสถ)์วดัภูมินทร์พุทธสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน,”  
อาร์ค แอนด์ ไอเภดีย  5, 51 (พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2540): 36-45.  
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 ประตูทางเข้าทั้ งส่ีด้านเป็นซุ้มท่ีเลียนแบบซุ้มเรือนยอดทรงมณฑปคล้ายกันกับซุ้ม
ประตูโบสถ์วดัราชบพิธสถิตยมหาสีมาราม กรุงเทพมหานครซ่ึงท าเป็นมณฑปทรงเรือนยอด
ประดบักระเบ้ืองเคลือบ7 แต่ในรายละเอียดไดส้อดแทรกความเป็นทอ้งถ่ินไวคื้อ ลกัษณะตวัโขงท่ีมี
การยอ่มุม และการประดบัดว้ยโคง้ปากแล ส่วนยอดท่ีเป็นชั้นลดซ่ึงเลียนแบบจากตวัประตูดา้นล่าง 
แต่ท าช่องว่างระหว่างชั้นสั้ นมาก เพราะตอ้งการให้คลา้ยชั้นลดของภาคกลาง ตลอดจนยอดรูป
บวัตูมซ่ึงแตกต่างจากเรือนยอดซุ้มประตูภาคกลางอย่างชัดเจน ลายปูนป้ันประดบักระจกยงัคง
ลกัษณะลายพื้นเมืองเกือบทั้งหมดท่ีเสาไมข้นาบขา้งซุ้มโขงทุกดา้นมีลายปูนป้ันประดบักระจกเป็น
ลายประเภทแผงทรงพุ่มใบเทศ ดา้นล่างสุดมีลายกรุยเชิง เป็นรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์  ส่วน
บนัไดทางข้ึนสู่วิหารมีทั้งส่ีดา้นนั้น ดา้นทิศเหนือจะตกแต่งแตกต่างไปจากทิศอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ การใช้
ราวบนัไดรูปพญานาคท่ีมีส่วนหางอยูท่างดา้นทิศใต ้ในขณะท่ีปลายราวบนัไดทางทิศตะวนัตกและ
ตะวนัออกเป็นรูปตวัเหงา (ภาพท่ี 2)   
 
 

 
 
ภาพท่ี 2  ดา้นหนา้วดัภูมินทร์ และ บนัไดทางข้ึน 

                                                 
7คณะกรรมการอ านวยการจดังานฉลองสิริราชสมบติัครบรอบ 50 ปี, ศิลปะ

รัตนโกสินทร์รัชกาลที ่1 – 8 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2541), 193 -195. 
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 ลายประดบัหนา้บรรทุกดา้นเป็นลายพนัธ์ุพฤกษา ประกอบดว้ยดอกไมก้ลมท่ีบริเวณ
กลีบดอกประดบักระจกสีต่างๆ  ดอกไมเ้หล่าน้ีวางเล้ือยไปตามจงัหวะและพื้นท่ีของทรงสามเหล่ียม 
พื้นหลงัของหนา้บนัทั้งหมดประดบักระจกสีเงิน ถึงแมว้า่ลายดอกต่างๆ นั้นจะมีอิทธิพลภาคกลาง
อยูม่าก แต่เทคนิคการประดบักระจกสีคาดว่าอาจเก่ียวเน่ืองกบัการประดบักระจกท่ีเร่ิมนิยมกนัใน
ศิลปะลาวท่ีหลวงพระบางอยูบ่า้ง 
  นอกจากน้ี โดยรอบกรอบหน้าบนัยงัมีปูนป้ันประดบักระจกรูปตวัเหงาประดบัเรียง
กนั การประดบัลายดว้ยกระจกน้ีคงเป็นหลกัฐานยนืยนัไดถึ้งจ านวนกระจกสี ซ่ึงระบุไวใ้นเอกสารท่ี
กล่าวมาแลว้วา่  "แกว้เส้ียงสามแสนสามหม่ืนสองพนั"8 ตรงยอดกลางหลงัคาวิหารมีหางนาคของ
สันหลงัคาทุกดา้นไปรวมกนัและประดบัฉัตรดา้นบน นบัว่าเป็นเอกลกัษณ์ของการประดบัยอด
สถาปัตยกรรมเมืองน่านในระยะนั้น  (ภาพท่ี 3) 
 

 
 
ภาพท่ี 3   ดา้นหนา้วหิาร หนา้บนัและซุม้ประตู งานป้ันปูนประดบักระจก 

                                                 
8จิรศกัด์ิ เดชวงคญ์า, จิตรกรรมฝาผนังวดัภูมินทร์ จังหวดัน่าน การศึกษาคร้ังล่าสุด 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์วชิาการ, 2539), 25. 
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 ก่ึงกลางภายในวิหารมีเสาแกนกลาง ท าหน้าท่ีรับน ้ าหนกัหลงัคา  ประกอบดว้ยฐาน
ปัทมลู์กแกว้อกไก่รับแท่งส่ีเหล่ียมยกเก็จ ถดัข้ึนไปเป็นทรงคลุ่มคลา้ยองคร์ะฆงั ท่ีดา้นทั้งส่ีของแท่ง
ส่ีเหล่ียมนั้นประดิษฐานพระประธานซ่ึงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค ์ประทบันัง่ปางมารวิชยั
ขดัสมาธิราบ หนัพระพกัตร์ออกสู่ทั้งส่ีทิศและหนัพระปฤษฎางคช์นกนั มีพระเจดียส่ี์เหล่ียมยอ่มุม
ไมสิ้บสองเป็นตวัเช่ือมฐานชุกชีจึงเป็นฐานร่วมขององค์เจดียซ่ึ์งนบัว่าเป็นลกัษณะเด่นเพียงแห่ง
เดียวในลา้นนา  ลกัษณะแผนผงัท่ีมีแกนกลางรับน ้ าหนกัหลงัคาแบบน้ี เป็นโครงสร้างอาคารท่ีนิยม
สร้างกนัมากในศิลปะพม่าท่ีเมืองพุกามท่ีเรียกว่ากู่พญา (Gu hpaya)9 ดงันั้นอาจเป็นไปได้ว่า
โครงสร้างของวหิารวดัภูมินทร์เดิมนั้นสร้างมาก่อนสมยัพระเจา้อนนัตวรฤทธิเดชแลว้ แต่หลกัฐาน
ท่ีเหลืออยูไ่ม่สามารถก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนได ้อยา่งไรก็ตามลกัษณะพระพุทธรูปในปัจจุบนั
นั้นไม่สามารถน ามาศึกษาประกอบการก าหนดอายุสมยัการสร้างได ้ เน่ืองจากไดรั้บการซ่อมแซม
หลายคร้ัง (ภาพท่ี 4) 
 

 
 
ภาพท่ี 4 พระประธาน มี 4 องคห์นัพระพกัตร์ออกสู่ช่องประตุทั้งส่ีทิศและหนัพระปฤษฎางคชิ์ดกบั 

เสาท่ีอยูต่รงกลางของตวัอาคาร 
   
                                                 

 9เกรียงไกร เกิดศิริ,สถาปัตยกรรมในเภมืองพุกาม(เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ
การยอ้นรอยโบราณวจิิตรศิลป์ 3:บรรทึกพุทธศิลป์พุกาม,2554), 47. 
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 ในส่วนของเพดานเป็นไมส้ลกัแซมโลหะปิดทองประดบักระจกและฉลุลายปิดทอง 
รองรับดว้ยเสา เสาภายในอาคารมีจ านวนทั้งหมด 12 ตน้ วางเป็นคู่ๆ โดยอยูร่อบใน 4 คู่ และรอบ
นอก 2 คู่ เสาแต่ละตน้มีลวดลายปิดทองประดบักระจกมีความแตกต่างกนัตรงลายเหนือกรวยเชิง 
เสารอบนอกเป็นลายช้าง เสารอบในเป็นลายเทพพนม นอกจากน้ีภายในอาคารปรากฏภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัหรือท่ีทางภาคเหนือเรียกว่า “น ้ าแตม้แซมลายค า” เร่ืองราวของคนัธกุมารชาดก
และเนมิราชชาดก ซ่ึงวาดข้ึนในคราวปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่เม่ือปี พ.ศ.2410 ในการบูรณปฏิสังขรณ์
เม่ือปี พ.ศ.2532  เม่ือสถาปัตยกรรมเกิดความเส่ือมโทรมตามกาลเวลาทางกรมศิลปากรไดเ้ขา้ไป
ดูแลบูรณะให้คงสภาพท่ีสมบูรณ์10ลกัษณะของสถาปัตยกรรมแห่งน้ีนอกจากจะมีความเป็นลา้นนา
แลว้ยงัไดรั้บอิทธิพลจากภาคกลาง เน่ืองจากจากคนัทวยท่ีไม่ท าเป็นรูปหูช้างแบบนาคขะตนั และ
ลวดลายแกะสลกัท่ีบานประตูท่ีไม่ท าเป็นลายเซ่ียวกางตามแบบอยา่งของลา้นนา  
 กรมศิลปากรไดท้  าการบูรณะดว้ยวิธีสงวนรักษาสภาพเดิมไวท้ั้งหมดไม่เปล่ียนแปลง
สภาพใดๆ  เพียงท าความสะอาดหรือป้องกนัไม่ให้ช ารุดมาไปกวา่เดิม เน่ืองจากสภาพเสาภายในได้
ผกุร่อนไปหลายตน้ ในการซ่อมแซมจึงท าการถอดภาพจิตรกรรมตรงส่วนของเสาท่ีผุออกก่อนจึงน า
แกนเสาท่ีผอุอกใส่คอนกรีตเสริมเหล็กเขา้ไปแทน  จากนั้นจึงก่ออิฐฉาบปูนปิดลงไปแลว้จึงน าภาพ
ท่ีถอดออกติดลงไปตามต าแหน่งภาพเดิม11  
 
จิตรกรรมฝาผนังวดัภูมินทร์ 
 จิตรกรรมฝาผนังในวิหารว ัดภู มินทร์ เ ขียนภาพพุทธประวัติและชาดกเ ร่ือง                 
คทัธนกุมาร12 โดยปรากฏต้นเร่ืองเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัย มีพระสาวกนั่ง 
ประนมมืออยู่ด้านข้าง  เข้าใจว่าคงเป็นตอนท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเล่าเ ร่ือง                  
คทัธนกุมารชาดก   

 เร่ืองคทัธนกุมารท่ีเขียนข้ึนในจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์นั้นสันนิษฐานว่าจะน าเอา
เคา้เร่ืองจากชาดกเร่ืองคทัธนกุมาร ฉบบัเมืองน่าน เน่ืองจากว่าไดพ้บชาดกเร่ืองคทัธนกุมาร สอง
ฉบบั คือฉบบัของวดัพญาภู ต าบลเวียงใต ้อ าเภอเมืองน่าน จารเม่ือ พ.ศ.2435 อีกฉบบัหน่ึงเป็นของ
วดัอรัญญวาส ต าบลเวียงใต ้อ าเภอเมืองน่าน จารไวเ้ม่ือ พ.ศ.2440 มีรายช่ือผูจ้ารหลายท่านตาม    
                                                 

 10กรรณิการ์ ลกัษณะจินดา, “วิหาร(โบสถ)์วดัภูมินทร์พุทธสถาปัตยกรรมแบบ
ผสมผสาน,” อาร์ค แอนด์ ไอเภดีย  5, 51 (พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2540): 36-45.   

 11เร่ืองเดียวกนั, 38. 
12ในท่ีน้ีใชค้  าวา่ คทัธณะกุมาร ตามการปริวรรตอกัษรลา้นนาของ สมเจตน์ วมิลเกษม 

ในหนงัสือถอดรหสัวดัภูมินทร์ 
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แต่ละผูก ได้แก่อนัทะปัญญาภิกขุ ธัมมะรังษีภิกขุ อินทะวงศ์ภิกขุ พรหมเทพภิกขุ และคนัธรส
ภิกขุ คทัธนกุมารหรือคนัทนจิกุ่งดีด ฉบบัท่ีพบจากเมืองน่านอาจจะมีความสัมพนัธ์กบัลาวอยู่บา้ง 
เพราะการใชค้  าวา่จินายโม ้ก็คือค าวา่จิกุ่งของลา้นนา ซ่ึงช่ือเมืองชวาวดี ท่ีคลา้ยกบัเมืองชวา ช่ือเดิม
ของเมืองหลวงพระบาง และช่ือเมืองขวางทะบุรี คลา้ยเมืองเชียงขวางของลาว    

 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์วาดข้ึนตามลกัษณะอาคารท่ีมีลกัษณะเป็นวิหาร
จตุัรมุข ซ่ึงท าให้มีผนงัเพิ่มข้ึนดา้นละ 3 ผนงั คือผนงัดา้นซ้ายอยูต่รงกนัขา้มกบัผนงัดา้นขวา และมี
ผนงัดา้นสกดั13 ดงันั้นจึงมีการจดัวางผงัองคป์ระกอบจิตรกรรมฝาผนงัให้เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธ
ประวติัอยูเ่ป็นภาพขนาดใหญ่อยู่ดา้นบนสุดของฝาผนงัสกดัทั้งส่ีดา้น ผงัภาพจิตรกรรมเร่ิมตน้จาก
ดา้นทิศเหนือ (ภาพลายเส้นท่ี 10) ทิศตะวนัออก (ภาพลายเส้นท่ี 11)  และต่อเน่ืองไปทางดา้นทิศใต ้
(ภาพลายเส้นท่ี 12)  จนส้ินสุดของภาพท่ีผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก  (ภาพลายเส้นท่ี 13) เขียนเป็น
ภาพพระพุทธเจา้ประทบันัง่ปางมารวชิยั มีพระสาวกนัง่ประนมมืออยูด่า้นขา้ง    ภาพจิตรกรรมส่วน
ดา้นล่างถดัลงมาเขียนเล่าความตามชาดกเร่ือง  “คทัธณะกุมาร”  ในลกัษณะเป็นภาพเล่าเหตุการณ์ไป
จนจบ  นอกจากความงดงามของจิตรกรรมแลว้  ศิลปินยงัไดเ้ขียนภาษาลา้นนาท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
วิถีชีวิตของคนเมืองน่านรวมทั้ งเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ในช่วงปลายสมัยของพระเจ้า
อนนัตวรฤทธิเดชเจา้ผูค้รองนครน่าน 

 บนผนงัดา้นทิศตะวนัตกปรากฏตวัเลขเขียนวา่ 1262 หรือ 1265  คือ พ.ศ.2443 หรือ 
พ.ศ.2446  ซ่ึงอาจจะเป็นการระบุศกัราชท่ีเขียนภาพก็ได ้แต่ท่ีไม่อาจตดัสินไดแ้น่นอนเพราะตวัเลข
นั้นเขียนด้วยดินสอ มิได้เขียนด้วยสีเหมือนตวัอกัษรอธิบายภาพ จึงอาจโตแ้ยง้ได้ว่าเขียนข้ึน
ภายหลงั แต่ก็มีขอ้สังเกตวา่ ลายมือท่ีเขียนนั้นเป็นลายมือเดียวกบัท่ีใชเ้ขียนอธิบายภาพทั้งหมดของ
ดา้นนั้น หากเขียนโดยคนๆ เดียวกนัจริง ก็อาจเป็นไปไดว้า่เน่ืองจากช่องท่ีเขียนมีขนาดค่อนขา้งเล็ก 
จึงจ าเป็นตอ้งเขียนร่างไวก่้อนจะลงสีภายหลงั แต่ก็ไม่ไดล้งสีตามท่ีตั้งใจไว ้ การศึกษาจิตรกรรม    
ฝาผนงัในวดัภูมินทร์ในคร้ังน้ีท าใหเ้ขา้ใจวา่ ช่างเขียนน่าจะเป็นกลุ่มช่างชาวไทล้ือท่ีมีเอกลกัษณ์ใน
การเขียนภาพพอจนอาจจดัเป็นสกุลช่างทอ้งถ่ินได ้ส่วนเร่ืองคนัทนชาดกท่ีเขียนนั้นใชเ้น้ือเร่ืองของ
ทอ้งถ่ินเมืองน่านเอง และยงัไดส้อดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนเมืองน่านในระยะเวลานั้นไว้
ดว้ย  

 
 

                                                 
 13น. ณ ปากน ้า, วดัภูมินทร์และวดัหนองบัว, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529) 9. 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์ฝาผนงัทิศเหนือ  
   

 
บนฝาผนังด้านทิศเหนือท่ีเป็นประตูทางเขา้ปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองพุทธ

ประวติัอยู่ดา้นบนสุด ถดัลงมาดา้นล่างเป็นชาดกเร่ืองคทัธณะกุมาร (ภาพท่ี 5) อาจารยส์มเจตน์            
วิมลเกษม ได้ศึกษาและท าการแปลอกัษรธรรมลา้นนาท่ีศิลปินไดเ้ขียนขอ้ความบรรยายภาพแต่ละ
ภาพท่ีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนงัเป็นภาษาพูดของทางลา้นนาและแปลเป็นภาษาไทยกลาง เพื่อให้
ง่ายต่อความเขา้ใจในการศึกษาภาพจิตรกรรมไวใ้นหนงัสือเร่ืองถอดรหัสวดัภูมินทร์และผูว้ิจยัได้
อธิบายในส่วนรายละเอียดภาพเพิ่มเติมความดงัน้ี  

 
 ภาพวถิีชีวติชาวเภมืองสีสักเภกด  
 เร่ิมต้นท่ีภาพแรกเป็นภาพหญิงหม้ายอาศัยอยู่เมืองสีสักเกด อกัษรล้านนาเขียนว่า            

.สีสักฯเกดฯ) นางเป็นผูส้อนให้ผูห้ญิงชาวเมืองเย็บปักถกัร้อยและทอผา้เป็นดงัค าบรรยายวา่  “แม่ฯยิงฯ
ชาวฯบ้านฯมารยฯรทํอฯหูกก็บฯ ฯแม่เจั้าคัทธฯณแลฯ”  แม่ยิงชาวบา้นมาเรียนทอหูกกบัแม่เจา้คทัธณะแล  
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หญิงหมา้ยสอนหญิงสาวท่ีเรียนทอผา้ให้ใส่ลวดลายให้สวยงาม อกัษรลา้นนาวา่  “ตาเหิฯฯลฯ ฯงนั้น ฯหื้
เติมฯเสยฯหอฯนฯยฯรายฯ”  (ตาเหลิงนั้นห้ีเติมเสียหนอยราย) ค าวา่ เหลือง ออกเสียงเป็นส าเนียงไทล้ือ วา่เหลิง  
หมายถึง  ใหเ้พิ่มตรงลายสีเหลืองเพราะลายเล็กเกินไป ค าวา่ หนอยราย  แปลวา่เล็กเกินไป   
 ตอนล่างของภาพจะเห็นชายหนุ่มสองคนก าลงัแอบดูผูห้ญิงทอผา้ ชายหนุ่มท่ีมีผา้โพก
หวัช้ีใหช้ายหนุ่มท่ีสูบบุหร่ีดู  ให้ชายมีอกัษรบรรยายวา่  “ ฯคอฯยฯญ่านั้นฯทํอฯหูกฑีไบ้นํอฯ”  (คอยญ่านั้นทอ
หูกดีไบน้อ)  หมายถึงดูผูห้ญิงนั้นทอผา้ดีเหลือเกิน14   

 ในภาพน้ีมีผูช้าย  2 คน ก าลงัแสดงกิริยาแอบมองหญิงสาวนุ่งผา้ซ่ินไม่สวมเส้ือ ท่ีก าลงั
ทอผา้อยู่ท่ีลานบ้านท่ีมีใตถุ้นยกสูง มีชายหนุ่มสองคนสักน ้ าหมึกด าตั้งแต่หัวเข่าจนถึงพุง ผูช้าย
ลา้นนาในยคุสมยันั้นตอ้งสักน ้าหมึกเพื่อแสดงถึงความเป็นชายชาตรี ไวผ้มทรงหลกัแจว มีภาพหญิง
สาวและชายหนุ่มนัง่อยูบ่นชานบา้น นอกชานมีร้านน ้าตั้งหมอ้น ้าดินเผา ถดัไปดา้นบนเป็นภาพหญิง
สาวนุ่มผา้ซ่ินก าลงัใชไ้มค้านหาบของ ถดัไปเป็นภาพกลุ่มเด็กก าลงัเล่นสะบา้กนั เด็กๆ บางคนไวผ้ม
ทรงหลกัแจว บางคนไวผ้มจุก (ภาพท่ี 6)  

 

 
 
ภาพท่ี 6   ภาพแสดงวถีิชีวติชาวเมืองสีสักเกด  

                                                 
 14สมเจตน์ วมิลเกษม, ถอดรหัสวดัภูมินทร์, 19-21. 
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 ภาพพญาช้างเภผอืกเภหยียบข้าวกล้าในนาของหญิงหม้าย  
 ภาพต่อมาเป็นภาพของพระอินทร์ท่ีแปลงกายเป็นพญาช้างเผือกตระกูลฉทัทนัตล์งมา
เหยยีบขา้วกลา้ในนาของหญิงหมา้ยแห่งเมิงสีสักเกด  ส าเนียงไทล้ือเขาออกเสียงเมืองเป็นเมิง  ดงัตวั
ลา้นนาวา่  “พรฯ…อินฯล฿งฯมา…ลมิดฯเปนฯช้างฯไพกินฯนาฯญ่าแม่ห้มฯายฯนั้น ฯแลฯ” (พระ..(เลือนหายไป)…อินลง
มา….(ตวัอกัษรเลือนหายไป)….ละมิดเป็นชา้งไปกินนาญ่าแม่หมา้ยนั้นแล)  หมายถึงพระอินทร์ลง
มาเนรมิตเป็นชา้งไปกินขา้วในนาของหญิงแม่หมา้ย ส่วนนาของชาวบา้นท่ีอยู่รอบขา้งกลบัไม่โดน
เหยยีบย  ่า  นางจึงเกิดความเสียใจร้องไห้  มีค  าลา้นนาเขียนบรรยายวา่  “…แลฯแม่ห้มฯายฯ…หันฯช้างฯกินฯนาฯ
แลฯ…ไจแลฯ…ไห้”  (..แลแม่หมา้ย…หนัชา้งกินนาแล…ใจแล…ไห)้15 
 ในภาพส่วนประกอบตอนบนเป็นภาพลานหน้าบา้นมีร้ัวไม ้มีหญิงสาวยืนเช็ดน ้ าตา
แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจ หญิงสาวแต่งกายด้วยผา้ถุงลายตามแบบท้องถ่ินมีผา้คาดหน้าอก 
ส่วนล่างก าหนดเป็นภาพชา้งสีเทาก าลงัใชเ้ทา้เหยียบย  ่าพื้น โครงสร้างสีของภาพน้ีส่วนใหญ่เป็นสี
แดงเป็นสีพื้น ใชแ้นวร้ัวเป็นส่วนแบ่งภาพ  (ภาพท่ี 7) 
 

 
 
ภาพท่ี 7 ภาพพระอินทร์แปลงกายเป็นชา้งมาเหยยีบท่ีนาหญิงหมา้ย 
                                                 

 15เร่ืองเดียวกนั, 22. 
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 ภาพหญงิหม้ายวกัน า้ในรอยเภท้าช้างขึน้มาดื่ม 
 นางจึงเดินตามรอยเทา้ชา้งดู  และไปเห็นรอยเทา้ชา้งใหญ่รอยหน่ึงมีน ้ าใสสะอาดขงัอยู่
เต็ม  ดว้ยความกระหาย  นางจึงวกัน ้ าในรอยเทา้ช้างข้ึนมาด่ืมจนอ่ิมแลว้เดินทางกลบัไปบา้นพร้อม
กบัเล่าเร่ืองประหลาดน้ีให้ชาวบา้นฟัง  ต่อมานางตั้งครรภพ์อครบก าหนดคลอดก็เกิดเป็นทารกชาย  
ซ่ึงมีผวิพรรณเปล่งปลัง่งดงาม  สมกบัผูมี้บุญญาธิการมาเกิด  และขณะท่ีเกิดนั้นก็มีดาบศรีกญัไชย16   
ซ่ึงเป็นดาบวเิศษตกลงมาอยูข่า้งๆดว้ย  และแม่หมา้ยไดต้ั้งช่ือใหว้า่  “คทัธณะ”  
  
 

  
 
ภาพท่ี 8  หญิงหมา้ยวกัน ้าในรอยเทา้ชา้งข้ึนมาด่ืม 
  
 ในภาพดา้นขา้งบนเป็นภาพพระอินทร์แปลงกายเป็นชา้งมาเหยียบท่ีนาหญิงหมา้ย เป็น
ภาพขณะท่ีพระอินทร์ก าลงัแปลงร่าง  ส่วนดา้นล่างเป็นภาพหญิงหมา้ยปล่อยผมยาว สวมผา้ถุงลาย
ขวางสีด าแดงก าลงักม้ลงใชมื้อวกัน ้าข้ึนมาด่ืม (ภาพท่ี 8) 
 

                                                 
 16ค าเมืองอ่านวา่ ดาบ-สะ-หรี-กัน๋-ไจ  
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 ภาพคัทธณะกุมารเภล่นสะบ้ากบัเภพือ่นๆ 
 ต่อจากภาพพระอินทร์กลบัวนไปดา้นบนทางขวามือ โดยวาดเป็นบา้นของหญิงหมา้ย  

ตวัลา้นนาเขียนวา่  “อันฯนีเปนฯบ้านฯเจั้าคทธฯณแลฯ”(อนัน้ีเป็นบา้นเจา้คทัธณะและ) ซ่ึงนางก็ไดเ้ล้ียงดูลูก
ท่ีบา้นน้ีจนคทัธณะกุมาร  โตข้ึนเล่นกบัเพื่อนๆ มกัถูกเพื่อนๆลอ้ว่า  อา้ยลูกช้าง  มีค  าลา้นนาเขียน
บรรยายว่า  “เจั้าคทธฯณมาเห้ลฯรกับฯฯลูออฯรชาวฯบ้านฯ  ลู้ออฯรชาวฯบ้าฯนฯว่าฯหื้เจั้าคทธฯณว่าอ้ายฯลู้
ช้างฯว่าฯอั้น ฯแม่นฯหี้ น ฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะมาเหลน้กบัลูกอ่อนชาวบา้น  ลูกอ่อนชาวบา้นวา่ห้ือเจา้คทัธณะวา่

อา้ยลูกชา้งวา่อั้นแม่นหน้ีแล)  และภาพเด็กท่ีเล่นดว้ยกนัเขียนวา่  “อูฯาแท้อายฯลู้ช้างฯ”  (เอาแทอ้า้ย
ลูกชา้ง)  หมายความวา่เอาจริงๆนะอา้ยลูกชา้ง17  

 ในภาพส่วนบนเป็นภาพกลุ่มเด็กก าลงัเล่นสะบา้กนั เด็กๆ บางคนไวผ้มทรงหลกัแจว 
บางคนไวผ้มจุก ส่วนล่างซ้ายเป็นภาพหญิงหมา้ยให้นมเจา้คทัธณะกุมารมีหญิงสาวนัง่บนชานบา้น 
ดา้นขวาเป็นภาพแม่ลูกก าลงัหาบไมค้าน (ภาพท่ี 9)   
 
 

 
 
ภาพท่ี 9  คทัธณะกุมารเล่นสะบา้กบัเพื่อนๆ 

  
                                                 

 17สมเจตน์ วมิลเกษม, ถอดรหัสวดัภูมินทร์, 23. 
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 ภาพแม่คัทธณะกุมารช้ีให้ลูกดูรอยเภท้าช้างผู้เภป็นพ่อ  
 เม่ือคทัธณะกุมารอายไุดเ้จด็ขวบก็รบเร้าใหแ้ม่พาไปตามหาพอ่  แม่ก็พาไปดูรอยเทา้ชา้ง

ท่ีพอ่เหยยีบไวน้างช้ีใหดู้วา่  “แม่เจั้าคัทธฯณชี้รอฯยฯช้างฯหื้เจั้าหันฯว่าฯคอฯยฯดูเจั้าแม่”  (แม่เจา้คทัธณะ
ช้ีรอยชา้งห้ือเจา้หนัวา่  คอยดูเจา้แม่)  หมายความวา่  แม่เจา้คทัธณะช้ีรอยเทา้ชา้งให้เจา้คทัธณะดู 
แลว้กล่าววา่  มองดูเจา้แม่  แลว้พดูวา่  “หลฯงวฯแท้นํ”  (หลวงแทน้อ)  แปลวา่ใหญ่เหลือเกิน  จะเห็น
วา่ค าวา่หลวงจะใช ้ ง.สะกดอยูบ่น ว. ซ่ึงเป็นท่ีนิยมเขียนในหมู่ไทล้ือและไทเขิน18 
 ในภาพน้ี เป็นภาพผูห้ญิงเกลา้ผมมวยสูง สวมเส้ือแขนยาวปล่อยชายไม่ติดกระดุมเผย
ให้เห็นหนา้อกเปลือย นุ่งผา้ซ่ินลายพื้นเมือง ใชไ้มค้านหาบกระบุง ดา้นหลงัเป็นเด็กผูช้ายก าลงัเดิน
ตามไวผ้มทรงหลกัแจว สวมเส้ือแขนยาวมีผา้พนัไหล่ นุ่งผา้คลา้ยกบัการนุ่งโจงกระเบนสูงแต่ร้ังให้
สูงเหนือเข่า ยกมือซา้ยคลา้ยท่าป้องแสงแดดเพื่อมองใหเ้ห็นชดัเจน (ภาพท่ี 10)  
 
 

 
 
ภาพท่ี 10 แม่คทัธณะกุมารช้ีใหลู้กดูรอยเทา้ชา้งผูเ้ป็นพ่อ 

                                                 
 18เร่ืองเดียวกนั, 24. 
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 ภาพเภจ้าคัทธณะกุมารช่วยแม่จากนางยกัษ์  
 ต่อมาทั้งสองแม่ลูกก็พากนัเดินทางเขา้ไปในป่า  ในภาพจะเห็นคทัธณะกุมารขดุหวัมนั
เขียนวา่  “ล฿งฯขุดมันฯ”  (ลงขดุมนั)  จนตวัเองตอ้งลงไปอยูใ่นหลุม  เพราะหวัมนัมีขนาดใหญ่มาก  ใน
ขณะเดียวกนัก็มีนางยกัษม์าจบัแม่เพื่อจะกินเป็นอาหาร  นางยกัษต์นน้ี ก าลงัดึงผมของแม่คทัธณะ
กุมารอยา่งเตม็ก าลงั  จนนางร้องออกมาดว้ยความกลวัวา่  “มาเวิยฯเจ้าแม่”  (มาเวยเจา้แม่)  นาง
ร้องตะโกนใหลู้กคือเจา้คทัธณะกุมารใหม้าช่วย คทัธณะกุมารก็แสดงใหเ้ห็นถึงความกลา้หาญและ
ความมีก าลงัแขง็แรงยิง่พญาชา้งสาร  โดยกระโดดข้ึนไปเหยยีบคอนางยกัษไ์วพ้ร้อมกบัเง้ือดาบจะ
ฟัน  ซ่ึงเขียนบรรยายวา่  “ญักฯมาหากินฯแม่เจั้าคทธฯณ  เจั้าคทธฯณยํ่าฆํอฯไว้หี้นฯแลฯ”  (ญกัมาหา
กินแม่เจา้คทัธณะ  เจา้คทัธณะญ ่าฆอไวห้น้ีแล :ใช ้ญ. แทน ย.) 19   
 ในภาพดา้นซา้ยเป็นเจา้คทัธณะกุมารอยูใ่นหลุมท่ีขดุลงไปหาหวัมนัก าลงัมองดูผูห้ญิงท่ี
เป็นแม่ของตนเองนางถูกนางยกัษ์จบัและดึงผม นางเอามือกอดเก่ียวกบัตน้ไม ้ภาพด้านขวาเป็น
เด็กผูช้ายเหยยีบบนตวัของนางยกัษไ์วพ้ร้อมท าท่าดึงผมและเง้ือดาบจะฟัน (ภาพท่ี 11) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 11 เจา้คทัธณะกุมารช่วยแม่จากนางยกัษ ์
  

                                                 
 19เร่ืองเดียวกนั, 24-25. 
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 ภาพนางยกัษ์มอบคณโฑทพิย์ให้เภจ้าคัทธณะ 
 นางยกัษมี์ความหวาดกลวัฤทธานุภาพของพระโพธิสัตวม์ากถึงแมจ้ะเป็นเด็กนอ้ยอยูก่็

ตาม  จึงร้องขอชีวติและช้ีบอกขมุทรัพยท่ี์เป็นทองค าให ้ “ญักฯชี้ขุมฅ าหื้อเจั้าคัทธฯณ”  (ญกัช้ีขมุ
ค าห้ือเจา้คทัธณะ)  อีกทั้งไดม้อบคณโฑทิพยใ์หซ่ึ้งใครไดด่ื้มน ้าในคณโฑก็สามารถกลบัคืนเป็น
หนุ่มสาวไดอี้ก  และปรารถนาใหมี้ขา้วปลาอาหารก็สามารถมีใหอ้ยา่งบริบูรณ์ “ญักฯอูฯานํ้าต้นฯทิบฯฯมา
หื้เจั้าคทธฯฯณ”  (ญกัเอาน ้าตน้ทิพมาห้ือเจา้คทัธณะ)  ความหมายคือยกัษเ์อาคนโททิพยม์าให้

เจา้คทัธณะหลงัจากนั้นคทัธณะกุมารกบัแม่ก็หาบทองค ากลบัไปบา้น  “เจั้าคทธฯณหาบฯฯฅ ามาบ้าฯนฯ
แลฯ”  (เจา้คทัธณะหาบค ามาบา้นแล)  ตอนน้ีภาพจะยอ้นกลบัไปดา้นซา้ยมือชั้นบนเม่ือเดินผา่นป่าท่ีมี

พุม่ไมห้นาจะเห็นเฉพาะศีรษะของคนทั้งสอง  เขียนบรรยายวา่  “คทธฯณมาบ้านฯ”  (คทัธณะมาบา้น)  
เม่ือกลบัถึงบา้นก็น าทองค าไปแจกจ่ายใหก้บัชาวเมืองอยา่งทัว่ถึง20  

 ในภาพมีรูปนางยกัษ์เกลา้มวยผมแบบสาวชาวน่านก าลงัท าท่ายกมือไหวเ้จา้คทัธณะท่ี
นัง่อยูเ่หนือกวา่ ตรงกลางเป็นภาพคนโทสีขาววางอยู ่(ภาพท่ี 12) 
 
 

 
  

 
ภาพท่ี 12 นางยกัษม์อบคนโททิพยใ์หเ้จา้คทัธณะ 

                                                 
 20 เร่ืองเดียวกนั, 25. 
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 ภาพแสดงแม่ของคัทธณะกุมารก าลงัน่ังบนรถม้าเภดินทางเภข้าเภมืองสีสักเภกด 
 เม่ือเจา้คทัธณะอายไุด ้16 ปี  กิตติศพัทแ์ละบุญญาภินิหารต่างๆ  เล่ืองลือไปถึงเจา้เมือง 

สีสักเกด  พระองคมี์พระประสงคจ์ะทอดพระเนตร  จึงใหข้นุทหารไปเชิญเจา้คทัธณะไดแ้สดงฤทธ์ิ
ใหพ้ระองคไ์ดป้ระจกัษ ์  ภาพเขียนเร่ืองตอนน้ีจะอยูฝ่าผนงัดา้นซา้ยสุดของทิศเหนือ  เป็นตอนท่ี
เจา้คทัธณะเหาะข้ึนไปบนทอ้งฟ้า  ในมือถือตน้ตาลขา้งละตน้  ฟ้อนร าใหเ้จา้เมืองสีสักเกดและ
ชาวบา้นชาวเมืองไดเ้ห็น  ต่างก็มีความช่ืนชมยนิดี  ในส่วนน้ีภาพลบเลือนไปมาก  รวมทั้งตวัอกัษร
ซ่ึงพอจะอ่านจบัใจความไดบ้า้งดงัน้ี  “พรฯยฯาสีสักฯเกดฯ…”  (พระยาสีสักเกด)  แลว้อีกขอ้ความเขียนวา่  

“เจั้าคทธฯณ………หื้พรฯยฯาหั้นฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะ………ห้ือพระยาหนัแล)  ขอ้ความท่ีปรากฏอยูก่บั
กลุ่มคนท่ีแหงนหนา้มองไปบนทอ้งฟ้า  ใบหนา้แสดงความต่ืนเตน้ท่ีไดเ้ห็นบุญญาธิการของคทัธณะ
กุมาร  อ่านไดว้า่  “พุทัธฯาสูง”  (พุทโธสูง)  จากนั้นเจา้เมืองไดแ้ต่งตั้งใหเ้จา้คทัธณะเป็นอุปราชแสง
เมือง  และสร้างปราสาทเจด็หลงัใหอ้ยูอ่ยา่งสุขส าราญ  เจา้คทัธณะจึงรับแม่มาอยูด่ว้ย  และเอาน ้าใน
คนโททิพยป์ระพรมใหม้ารดาของตน  นางก็กลบักลายเป็นหญิงสาวท่ีสวยงามและไดอ้ภิเษกกบัเจา้
เมืองสีสักเกดเป็นอคัรมเหสีเทว ี 

 ภาพท่ีผนงัดา้นเหนือ  หญิงหมา้ยนัง่อยูใ่นรถมา้แวดลอ้มดว้ยหญิงรับใช ้  มีขอ้ความ
เขียนไวว้า่  “แม่เจั้าคทธฯณ”  (แม่เจา้คทัธณะ)  และขอ้ความดา้นบนหญิงรับใชเ้ขียนวา่  “แม่ญิงฯ
ชาวฯบ้าฯนฯเมอฯส่฿งฯ.แม่เจั้าคัทธฯณแลฯ  สาวฯเหิยฯ”  (แม่ญิงชาวบา้นเมอส่งแม่เจา้คทัธณะแลสาวเหย)  คือ
ผูห้ญิงชาวบา้นกลบัไปส่งแม่เจา้คทัธณะแลว้  ค  าวา่  เมอ  ภาษาไทยล้ือแปลวา่  กลบั  ตรงกบัภาษา
ลา้นนาวา่  เมือ21 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

21เร่ืองเดียวกนั, 25-26. 
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ภาพท่ี 13  ภาพแสดงแม่ของคทัธณะกุมารก าลงันัง่บนรถมา้เดินทางเขา้เมืองสีสักเกด  

 
  ในภาพเป็นภาพชายหนุ่มก าลงับงัคบัมา้สองตวัตกแต่งอยา่งสวยงาม ขบัพาหญิง
สาวซ่ึงเป็นแม่ของคทัธณะกุมารก าลงันัง่อยูบ่นรถมา้ดว้ยเดินทางเขา้เมือง ขา้งหลงัมีผูห้ญิงรับใชค้อย
ถือร่มบงัแดดให ้(ภาพท่ี 13)   

 ภาพคัทธณะกุมารออกเภดินทางตามหาพ่อ 
 ภาพต่อมาเจา้คทัธณะขออนุญาตเดินทางออกตามหาพอ่  เจา้เมืองสีสักเกดไดม้อบผา้ท่ีมี

ค่าแสนค า ใหเ้จา้คทัธณะนุ่งไป  ในภาพดา้นบนจะเห็นเจา้คทัธณะฉลองพระองคเ์ป็นชุดกษตัริย ์ 
ออกเดินทางตามหาพอ่  โดยคอนถุงยา่มและน ้าตน้ทิพย ์ (คนโททิพย)์  กบัดาบศรีกญัไชยไวบ้นไหล่  
ท่าทางองอาจ  สง่างาม  เขียนบรรยายวา่  “เจั้าคทธฯณไพทวฯยฯหาพํ”  (เจา้คทัธณะไปทวยหาพอ่)  
แปลวา่เจา้คทัธณะไปตามหาพอ่  เจา้คทัธณะหรือพระโพธิสัตวไ์ดอ้อกผจญภยั  เพื่อสั่งสมบุญบารมี22 

 ในภาพคทัธณะกุมารออกเดินทางตามหาพอ่ แสดงภาพชายหนุ่มคือเจา้คทัธณะขอ
อนุญาตมารดาเดินออกเดินทางตามหาพอ่  โดยใชด้าบคอนถุงยา่มและน ้าตน้(คณโฑ) แทนไมค้าน 
(ภาพท่ี 14) 

 
 

                                                 
 22เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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ภาพท่ี 14 คทัธณะกุมารออกเดินทางตามหาพ่อ  
ท่ีมา: น. ณ ปากน ้า, วดัภูมินทร์และวดัหนองบัว, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529) 43. 
 
 ภาพคัทธณะกุมารลองพละก าลงักบันายไม้ร้อยกอ  
 การเดินทางคร้ังน้ีคทัธณะกุมารไดส้หายคู่บารมี ซ่ึงมีพละก าลงัมหาศาลช่ือ  “ไมร้้อย
กอ”  กบั  “เกวยีนร้อยเล่ม”          ภาพปรากฏดา้นบนประตูทางเขา้ทิศเหนือ  เขียนวา่  “เจั้าคทธฯณ
มาจวฯบไม้ร้อฯยฯกํอฯหีนฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะมาจวบไมร้้อยกอหนีแล)  หมายถึงเจา้คทัธณะมาเจอไมร้้อยกอ
ตรงน้ี  ในขณะท่ีไมร้้อยกอก าลงัลากไมไ้ผ่อยู ่ พระองค์ไดป้ระลองก าลงักบัไมร้้อยกอ  โดยใชพ้ระ
บาทเหยียบปลายกอไมไ้ว ้ ท าให้ไมร้้อยกอไม่สามารถดึงไมต่้อไปได ้   มีค  าบรรยายเขียนวา่  “กํา
มันฯเปนฯไผนีหา”  (ก ๋ามนัเป็นไผน้ีหา)  แปลวา่ก็มนัเป็นใครน้ีหา  และแสดงความโมโหต่อวา่  “ฆิงฯจะ
ดีปานฯใดบ่า”  (ฆิงจะดีปานใดบ่า)  เปรียบได้ว่า  มึงจะแน่สักแค่ไหนวะ  และจะเขา้ไปท าร้าย
เจา้คทัธณะ  จึงโดนพระโพธิสัตวจ์บักระแทกกดลงพื้นดินจนถึงหวัไหล่  มีค  าบรรยายภาพวา่  “เจั้า
คัทธฯณอูฯาไมรอฯยฯกํอฯทังฯห฿ลฯมฯล฿งฯพยฯงห฿วฯแหลฯ”  (เจา้คทัธณะเอาไมร้้อยกอทัง่หล่มลงเพียงหวัแหล่)  และไม้
ร้อยกอไดย้กมือไหวร้้องขอวา่  “ขํอฯเทิอฯะเจั้า”  (ขอเทอะเจา้)  เจา้คทัธณะจึงดึงไมร้้อยกอข้ึนมาจาก
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พื้น  ไมร้้อยกอส านึกในพระคุณจึงยอมเป็นขา้รับใชอ้อกเดินทางไปกบัเจา้คทัธณะ ดงัค าบรรยายภาพ
วา่  “เจั้าคัทธฯนได้ไม้ร้อฯยฯกํมาหินฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะไดไ้มร้้อยกอมาหน้ีแล)23  

 

 
 
ภาพท่ี 15 คทัธณะกุมารลองพละก าลงักบันายไมร้้อยกอ 

  
 ในภาพเป็นผูช้ายสองคน คนหน่ึงสวมชุดแบบกษตัริยคื์อเจา้คทัธณะกุมารก าลงัต่อสู้

ประลองก าลงักนัฝ่ายหน่ึงคือไมร้้อยกอส่วนอีกฝ่ายสวมชุดแขนยาวนุ่งโจงกระเบนตรงขามีรอยสัก
(ภาพท่ี 15)   
 ภาพเภจ้าคัทธณะเภดินทางกบันายไม้ร้อยกอ 
 ในภาพดา้นขวาเป็นชายหนุ่มสองคนคนหน่ึงแต่งกายแบบกษตัริย ์ส่วนอีกคนหน่ึงอยู่
ดา้นซ้ายแต่งกายเส้ือแขนยาวคอปิด นุ่งโจงกระเบน สวมหมวกปีกแคบ ตรงขามีรอยสัก ไม่สวม
รองเทา้ หาบคานหอ้ยถุงยา่มก าลงัท าท่าเดินตาม (ภาพท่ี 16) 
 
 

                                                 
 23เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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ภาพท่ี 16 เจา้คทัธณะเดินทางกบันายไมร้้อยกอ  
 
 เภจ้าคัทธณะกไ็ด้ประลองก าลงักบัเภกวยีนร้อยเภล่ม 
 เม่ือเดินทางมาระยะหน่ึงก็มาเจอกบัชายหนุ่มผูห้น่ึงก าลงัลากเกวียนจ านวนร้อยเล่ม  
เจา้คทัธณะจึงบอกให้ไมร้้อยกอดูและพูดวา่  “คอฯยฯหํมฯ อ ฯนั้น ฯดู”  (กอยหมอนั้นดู)  หมายถึงมองดูเจา้หมอ
นั้น  เจา้คทัธณะก็ไดป้ระลองก าลงักบัเกวียนร้อยเล่มท านองเดียวกบัไมร้้อยกอ  โดยดึงเกวียนไวจ้น
สายเชือกขาด  “เชือ ฯกกยฯรปุด”  (เชือกเกียรปุด)  ท าให้นายเกวียนร้อยเล่มต้องหน้าขม าล้มลง
กระแทกพื้น  ถึงกบัสบถว่า  “ก าบ่าน้ี”  (ก าบ่าน้ี)  ความหมายวา่  ก็ไอน่ี้  เจา้คทัธณะจึงจบักระแทก
ลงดินถึงหวัไหล่เช่นเดียวกนั  ดงัค าบรรยายวา่  “เจั้าคทธฯนอูฯากยฯรร้อฯยฯฯเหลฯม ฯทั่ง ฯล฿ง ฯขี้ดินฯฯฯฯพยฯงห฿วฯ
แหลฯหีนฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะเอาเกวยีนร้อยเหลม้ทัง่ลงข้ีดินเพียงหวัแหล่)  จากนั้นก็ไดเ้กวียนร้อยเล่มเป็น

ลูกน้องอีกคน  ดงัค าบรรยายว่า  “เจั้าคัทธฯณไดไมรอฯย ฯกํอ ฯกยฯรรอฯย ฯเหลฯ ม ฯมาเปนฯลูน้อ ฯงมาหีน ฯแลฯ”  
(เจา้คทัธณะไดไ้มร้้อยกอเกวยีนร้อยเหลม้เป็นลูกนอ้งมาหน้ีแล) 24  

                                                 
 24เร่ืองเดียวกนั, 28-29. 
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ในภาพเป็นชายหนุ่มสองคนคนหน่ึงแต่งกายแบบกษตัริยก์  าลงัมองไปท่ีชายหนุ่มท่ีแต่งกาย
แบบชุดแขนยาวนุ่งโจงกระเบนตรงขามีรอยสัก ไวผ้มทรงหลกัแจว ไม่สวมรองเทา้ ภาพดา้นบนเป็น
ภาพชายหนุ่มแสดงอาการโกรธโดยการก าหมดัและเมม้ปาก  และทั้งคู่ประะลองก าลงักนั ดา้นหลงั
ชายหนุ่มเป็นภาพควายสองตวัก าลงัยนืหน่ึงตวั นอนอยูห่น่ึงตวั ดา้นล่างขวาเป็นภาพชายหนุ่มลม้หวั
คะม า(ภาพท่ี 17) 

 
 

 
  
ภาพท่ี 17 เจา้คทัธณะก็ไดป้ระลองก าลงักบัเกวยีนร้อยเล่ม 
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 ภาพกลุ่มชาวต่างชาติ  
 จากนั้นทั้งสามก็เดินทางไปเมืองอินทปัฏฐนคร  ภาพตรงประตูทางเขา้ทิศเหนือดา้น

ขวามือ  เขียนวา่  “อันฯนี้เปนฯหู่มฯผาหั่ลฯง”  อนัน้ีเป็นหมู่ผาหลัง่25 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ภาพกลุ่มชาวต่างชาติ 

 
 ในภาพเป็นกลุ่มชาวต่างชาติเดินทางมากบัเรือเพื่อมาข้ึนท่าน ้ าอยูด่า้นบนถดัข้ึนมา ส่วน
ทางดา้นบนซ้ายเป็นกลุ่มชาวต่างชาติทั้งชายหญิงยืนกนัเป็นกลุ่มใกลก้บัตน้ไมแ้ละก าแพงเมืองท่ี
ทาสีแดง หลงัก าแพงเมืองเป็นภาพบา้นเรือน (ภาพท่ี 18) 
 
 
 
 
                                                 
 25เร่ืองเดียวกนั, 30. 



62 
 

 

 ภาพผู้หญงิไปตลาด    

 ภาพถดัไปจะเป็นภาพ “แม่ยิงฯไพกาดฯ” (แม่ยิงไพกาด) ในภาพจิตรกรรมมีตวัอกัษร
ลา้นนาเขียนบรรยายกลุ่มหนุ่มสาวน้ีวา่ “ใสใจหาว” (ใสใจหาว)  และเขียนต่ออีกบรรทดัวา่  “แนกา”  
(แนกา)  ประโยคแรกถา้ออกส าเนียงไทล้ือจะอ่านวา่ใส่ใจ๋ห่าว  ค  าวา่  “ห่าว”  หมายถึง  “เรา”  หรือ  
“เฮา” แต่ในท่ีน้ีใชเ้ป็นบุรุษสรรพนามท่ีสองหมายถึงตวัเธอหรือตวัหญิงสาวท่ีชายหนุ่มสนทนาอยู่
ดว้ย  โดยมีความหมายวา่สนใจตวัเธอผูห้ญิงจึงถามย  ้ากลบัไปดว้ยส าเนียงไทล้ือเช่นเดียวกนัวา่  “แน่
ก๋า”  หมายถึง  จริงหรือ  การเขียนตวัอกัษรตามเสียงอ่านเป็นส่วนใหญ่  อกัษรสีขาวในภาพน้ีเขียนวา่  
“อันฯนี้เปนฯเมิงฯอินฯทบฏฐณคอฯรแลฯ”  (อนัน้ีเป็นเมิงอินทปัฏฐนครแล)  บอกวา่อนัน้ีเป็นเมืองอินทปัฏฐ
นครแล26 (ภาพท่ี 19) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 19 กลุ่มผูห้ญิงไปตลาด   
 

 ในภาพแม่ยิงไปกาด  คือผูห้ญิงไปตลาด  จะเห็นภาพหญิงสาวยืนจบักลุ่มในอิริยาบถท่ี
แตกต่างกนัเจ็ดคนโดยมีผูห้ญิงอีกคนหน่ึงก าลงัหาบซ้าตีบ (กระบุง) ลงบนัไดมาอีกชั้นหน่ึง กลุ่ม
                                                 
 26เร่ืองเดียวกนั, 30. 
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ผูห้ญิงท่าทางเหมือนจะพูดหยอกลอ้กนัโดยมีหนุ่มส่ีคนเขา้มาพูดคุยและมีหนุ่มสาวคู่หน่ึงสูบบุหร่ี   
ข้ีโย  (บุหร่ีพื้นเมืองพนัดว้ยใบตองแห้ง)  พ่นควนัโขมงออกมา ดา้นหลงัเป็นภาพก าแพงเมืองทาสี
แดงประตูทางเข้าเป็นรูปตัวเหงาและสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเป็นรูปทรงคล้ายตึก มีหน้าจั่ว
สามเหล่ียม การจดัองคป์ระกอบของภาพเป็นแบบสมดุลแบบไม่เท่ากนั การให้ภาพหญิงสาวหาบน ้ า
อยูค่นเดียวแต่ท าใหค้วามสมดุลของภาพกลุ่มของหญิงสาวและชายหนุ่มให้ภาพพอเหมาะพอดีท าให้
ภาพเกิดความน่าสนใจ   

 เภจ้าคัทธณะ ไม้ร้อยกอ และเภกวยีนร้อยเภล่มเภดินทางออกจากเภมืองอนิทปัฏฐนคร   
 ภาพถดัไปอยู่ริมหน้าต่างจะเห็นเจา้คทัธณะพาไมร้้อยกอกบัเกวียนร้อยเล่มออกจาก

เมือง  ดงัขอ้ความวา่  “เจ้าคัทธฯณพาไมรอฯยฯกํกยฯรรอฯยฯเหลฯมฯ…เมิอินฯทบฐณคอฯรมา”  (เจา้คทัธณะ
พาไมร้้อยกอเกวยีนร้อยเหลม้…เมิงอินทปัฏฐนครมา)27   

 ในภาพน้ีเจา้คทัธณะเดินน าหนา้พาไมร้้อยกอกบัเกวียนร้อยเล่ม ท่ีก าลงัใช้ไมค้านหาบ
ถุงย่ามผา้สีแดงและสีขาวออกจากเมืองเดินไปบนสะพานไมสี้น ้ าตาลมีลกัษณะการเขียนภาพแบบ 
perspective ทั้งสามสวมหมวก เจา้คทัธณะสวมหมวกสีแดงมีปลายแหลมตรงกลาง ส่วนอีกสองคน
สวมหมวกปีกแคบสีเทา ฉากดา้นบนซ้ายปรากฏภาพสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนคลา้ยตึกแต่มี
หน้าจัว่สามเหล่ียมทั้งตึกถูกระบายไวด้้วยสีขาวตดัเส้นด้วยสีด า ในส่วนพื้นภาพระบายด้วยสีฟ้า
คราม (ภาพท่ี 20) 

 

 
  

ภาพท่ี 20 เจา้คทัธณะเดินน าหนา้พาไมร้้อยกอกบัเกวยีนร้อยเล่มเดินทางออกจากเมืองอินทปัฏฐ 
                                                 

 27เร่ืองเดียวกนั, 31. 
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 เภจ้าคัทธณะมาหยุดพกัใต้ร่มไม้กบับ่าวทั้งสอง  
 ส าหรับภาพท่ีฝาผนังด้านขวามือของประตูทางเขา้ด้านทิศเหนือ  ภาพเลอะเลือนไป

บางส่วน ในเน้ือเร่ืองกล่าวว่าเจา้คทัธณะเดินทางมาสิบห้าวนัถึงกลางป่าหิมพานต์ได้เจอจ้ีกุ่งยกัษ ์ 
หรือจ้ิงโกร่งยกัษ ์ ในภาพทั้งสามนายบ่าว  มาหยุดพกัใตร่้มไม ้ ตวัหนงัสือบรรยายวา่  “เจั้าคัทธฯณ
มายั้งฯหีนฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะมาย ั้งหน้ีแล) คือเจา้คทัธณะมาหยดุพกัตรงท่ีแล   

 
 

 
  

ภาพท่ี 21 เจา้คทัธณะมาหยดุพกัใตร่้มไมก้บับ่าวทั้งสอง 
  

 ในภาพน้ีเจ้าคทัธณะ นายไผ่ร้อยกอและนายเกวียนร้อยเล่มเดินทางมาถึงกลางป่า       
หิมพานตแ์ละไดห้ยุดพกัระหว่างใตร่้มไมส้องตน้ท่ีระบายดว้ยสีน ้ าตาลเขม้เกือบด า ส่วนใบระบาย
แบบแตะแตม้ โครงสีส่วนใหญ่ของภาพน้ีใชสี้น ้าตาลแดง ใชสี้ด าเขียนเส้นโคง้เป็นคล่ืนคลา้ยกบัการ
เขียนเนินดิน แต่งแตม้ดอกไมใ้นส่วนดา้นหนา้ดว้ยสีขาว(ภาพท่ี 21) 
 จากนั้นเจา้คทัธณะไดส้ั่งให้บ่าวทั้งสองไปขุดจิกุ่ง  ซ่ึงเขียนว่า  “ไพขุดอูฯาชีคุงหั้น ฯ
มากินฯกับฯ ฯเขั้าดู”  (ไปขุดเอาจิกุ่งหั้นมากินกบัขา้วดู)  บอกให้ไปขุดจิกุ่งตวันั้นมาทานกบัขา้ว  ไม้
ร้อยกอก็พูดกบัเกวียนร้อยเล่มว่า  “ไพเทิอฯะใฅย้าเขั้ามาพรฯอฯงเลัา”  (ไปเทอะใค่อยากขา้วมา
พร่องเล่า)  บอกวา่ ไปเถิดหิวขา้วมาบา้งแลว้  ไมร้้อยกอจึงไปขุดก่อน  เพื่อหกัเอาขาจิกุ่ง  จึงถูกจิกุ่ง 



65 
 

 

ดีดกระเด็นไปไกลถึงกบัสลบไสล  เม่ือไปเป็นเวลานานแลว้ไม่กลบัมาเจา้คทัธณะก็ใช้นายเกวียน
ร้อยเล่มให้ไปขุดบา้ง  ซ่ึงเขียนบรรยายวา่  “กยฯรร้อฯยฯเห้ลฯฯมกําขาชีคุง”  (เกวียนร้อยเหลม้ก าขา
จิกุ่ง)  ในภาพเกวียนร้อยเล่มก าลงัเอ้ือมมือไปจบัขาจิกุ่ง  ก็คงจะสู้แรงจิกุ่งยกัษไ์ม่ไหวถึงกบัสบถว่า  
“กําณํ”  (ก าณอ)  ออกเสียงพื้นบา้นวา่  ก ๋าน่อเช่นเดียวกบัไมร้้อยกอคือถูกจิกุ่งดีด  กระเด็นไปไกล
ถึงร้อยวาตกลงท่ีเดียวกนั  ผลคือสลบตามไปอีกคน  เจา้คทัธณะจึงลงมือเองโดยไปหกัเอาขาจิกุ่งตวั
นั้นไดม้าขา้งหน่ึงอยา่งง่ายได ้ ตรงน้ีฉบบัของอีสาน  และฉบบัลา้นชา้ง  ซ่ึงเรียกจิกุ่งวา่  “จ่ีนายโม”  
บรรยายว่า  “แต่นั้นโพธิสัตวเ์จา้ก็เขา้ไปบายเอายงัขาจ่ีนายแลว้  ก็หกัตามสบายก็เป็นเหมือนดงัคน
หกัเอายงัหวับวันัน่แล”  จากนั้นเจา้คทัธณะก็ออกตามหาบ่าวทั้งสอง  ก็ไปเจอทั้งคู่นอนหลบัสลบอยู ่ 
จึงใช้น ้ าในคนโฑวิเศษรดบ่าวทั้งสองจึงได้สติฟ้ืนคืนมา  ท่านผูอ่้านคงจะทราบแล้วว่า  จ้ิงโกร่ง  
หรือจิกุ่ง  หรือจ่ีนายโม  ซ่ึงเป็นแมลงชนิดหน่ึงท่ีร้องเสียงดงัยามค ่าคืนนั้น  เป็นอาหารประเภทแมลง
ของคนไทล้ือ  คนลา้นนา  ลา้นชา้ง  และคนแดนดินถ่ินอีสาน  น ามาคัว่  ทอด  ต าน ้าพริก28  
 ภาพนางยกัษ์ให้ของวิเภศษคือไม้เภท้าต้นช้ีตายปลายช้ีเภป็นและพณิสามสาย  
 ภาพต่อมาเป็นภาพนางยกัษต์นเดิมท่ีคอยตามจองเวร เจา้คทัธณะ  นางยกัษ์ไดแ้ปลงกาย
เป็นฤาษีหลอกนายไมร้้อยกอกบันายเกวียนร้อยเล่มไปขงัไว ้ เจา้คทัธณะตามไปช่วยอีก  ปราบนาง
ยกัษไ์ดร้้องขอชีวิตโดยมีของวิเศษแลกเปล่ียนคือไมเ้ทา้ตน้ช้ีตายปลายช้ีเป็นและพิณสามสาย สายท่ี
หน่ึงเม่ือดีดแลว้ท าใหข้า้ศึกศตัรูแตกพา่ยไป  สายท่ีสองเม่ือดีดแลว้ก็จะเกิดเป็นโภชนาหารให้บริโภค
อย่างบริบูรณ์  สายท่ีสามเม่ือดีดแล้วก็จะท าให้ท้าวพระยาทั้ งร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองมาอ่อนน้อม 
นอกจากนั้นนางยกัษก์็น าจิกุ่งทั้งตวัไปประกอบเป็นอาหารมาถวายดว้ย  เม่ืออบรมสั่งสอนนางยกัษ์
ใหอ้ยูใ่นศีลธรรมอนัดีแลว้  พระองคก์็น าบริวารออกเดินทางต่อไปจนถึงเมืองขวางทะบุรี 
 ในภาพนางยกัษ์ให้ของวิเศษคือไมเ้ทา้ตน้ช้ีตายปลายช้ีเป็นและพิณสามสาย เป็นภาพ
ชายหนุ่ม คือ เจา้คทัธนกุมารแต่งชุดกษตัริยก์  าลงันัง่ดีดพิณเป็นรูปวงกลมสีแดง ในส่วนพื้นภาพ
ระบายดว้ยสีฟ้าครามผสมกบัสีขาวคลา้ยกบัการเขียนไล่น ้ าหนกัจากเขา้ไปหาอ่อน สร้างบรรยากาศ
นุ่มนวลชวนฝัน ท าให้ภาพเจา้เจา้คทัธนกุมารดูโดดเด่นดว้ยการใช้สีทองระบายในส่วนของเคร่ือง
แต่งกายตดัเส้นดว้ยสีด าอยา่งสวยงาม และพระมาลาสีแดงตดัดว้ยเส้นสีทอง(ภาพท่ี 22)   

                                                 
 28 เร่ืองเดียวกนั, 34. 
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ภาพท่ี 22 คทัธณะกุมารแสดงการใชพ้ิณสามสายท่ีไดรั้บมอบจากยกัษ ์
    

ภาพจิตรกรรมบนผนงัดา้นทิศตะวนัออกเร่ิมท่ีผนงัดา้นซ้ายเป็นภาพธิดาเจา้เมืองขวาง
ทะบุรีถูกช่วยเหลือออกมาจากกลองใบใหญ่  สาเหตุมาจากเมืองน้ีถูกอาเพศ  มีงูใหญ่เท่าตน้ตาลและ
บริวารอีกนับหม่ืนตวัลงมากินผูค้นจนหมด  เหลือแต่พระธิดาท่ีซ่อนเอาไวใ้นกลองจึงรอดชีวิต  
เจา้คทัธณะถามนางวา่เมืองน้ีผูค้นหายไปไหนจนหมดส้ิน  นางตอบวา่  งูมากินเสียหมดแลว้  “เจั้า
คัทธฯณถามฯนาฯง ฯว่า ฯ  เมิง ฯอั น ฯนี ้เปน ฯสั ง ฯจาวาฯอั ้ น ฯ  นาฯง ฯขาน ฯตอ ฯบวาฯงูมากิเสัย ฯสยฯงขาบาทฯแลวฯ ”  
(เจา้คทัธณะถามนางวา่เมิงอนัน้ีเป็นสังจาวา่อั้นนางขานตอบวา่งูมากินเสียเส้ียงขาบาทแลว้)  
 จากนั้นพระองคก์็ใหบ้ริวารทั้งสองก่อกองไฟ  เพื่อใหงู้ยกัษท์ั้งหลายออกมาในภาพใกล้
กบักองไฟไมร้้อยกอช้ีให้ดูฝงูยกัษว์่า  “งูล฿งฯมาหั้นฯหลฯายไบ้หลายง่าวคอยดู”  (งูลงมาหั้น
หลายไบห้ลายง่าวคอยดู)  บอกวา่งูลงมามากมายเหลือเกิน  มองดูสิ  ภาพถดัไปเป็นภาพท่ีเจา้คทัธณะ
เอาไมเ้ทา้ช้ีใหงู้ยกัษท์ั้งหลายตกลงมาตายจนหมดเป็นภาพท่ียกไมเ้ทา้ข้ึนเล็งตรงไปยงัฝงูงูยกัษด์ว้ย29

                                                 
 29 เร่ืองเดียวกนั, 35. 
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ท่วงทีสง่างามยิง่  “เจั้าคัทธฯณชีหื้งูตายฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะช้ีห้ืองูตายแล)  ภาพกลบัไปท่ีบริวารทั้ง

สองช้ีใหดู้ฝงูงูยกัษท่ี์ตกลงมาตายวา่  “เถาตายฯล฿งฯหั้นฯผ่อฯดุ”  (โถตายลงหั้นผอ่ดู) 30  (ภาพท่ี 23)    
 
 

 
 
ภาพท่ี 23 เจา้คทัธณะยกไมเ้ทา้ข้ึนเล็งตรงไปยงัฝงูงูยกัษ ์
 
 ในภาพน้ีเจ้าคัทธณะได้ใช้ไม้เท้าช้ีข้ึนตรงไปยงัฝูงงูยกัษ์กินคนท่ีอยู่ข้างบน งูยกัษ์
ทั้งหลายตกลงมาตายจนหมด ภาพดา้นบนมีสีพื้นสีแดงท าให้ภาพงูยกัษน่์ากลวัมากยิ่งข้ึนใชสี้ด าตดั
เส้นแสดงเกล็ดและลายละเอียดของตวังู ใช้เส้นโค้งในการแบ่งส่วนล่างของภาพและส่วนบน 
ดา้นล่างใช้สีพื้นเป็นสีฟ้าคราม ในส่วนโคง้คล่ืนเนินดินใช้สีด าทาเป็นเส้นขนาดใหญ่เล็กสลบักนั
(ภาพท่ี 23) 
 
 

                                                 
 30เร่ืองเดียวกนั, 36 
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 ภาพคัทธณะกุมารใช้ไม้เภท้าวเิภศษช้ีให้คนและสัตว์ฟ้ืนคืนชีวติดังเภดิม 
 จากนั้นพระองคก์็น าพิณวิเศษมาดีด  เพื่อเอากระดูกคนและสัตวท่ี์ตายทั้งหลายมากอง
รวมกัน  “เจั้ าคัทธ ฯณดี ด ฯพิ น ฯอูฯาดูกฅนฯออ ฯกมาแล”  (เจ้าคัทธณะดีดพิณเอาดูกคนออกมาแล)  
ต่อจากนั้นก็เอาไมเ้ทา้วิเศษช้ีให้คนและสัตวฟ้ื์นคืนชีวิตดงัเดิมในภาพใช้ไมเ้ทา้ช้ีท่ีกองกระดูกว่า 
“ดูกฅ฿นฯตายฯ”  ดูกคนตาย  ภาพขา้งบนเขียนว่า  “เจ้าคัทธฯณชี้อูฯาฅ฿นฯช้างฯม้าง฿วฯฅวฯายฯฅืน ฯสยฯงแลฯ”  
(เจา้คทัธณะช้ีเอาคนชา้งมา้งวัควายคืนเส้ียงแล)31  
 ในภาพแสดงภาพเจา้คทัธณะกุมารใชไ้มเ้ทา้วเิศษช้ีเล็งลงไปยงัดา้นล่าง และภาพเหล่า
บรรดาสัตวท์ั้งหลาย เช่น สุนขั เป็ด ไก่ สุกร ท่ีเจา้คทัธนกุมารไดใ้ชไ้มเ้ทา้ช้ีชุบชีวิตฟ้ืนคืนมา ใชสี้
พื้นเป็นสีฟ้าคราม และสีเทา ในส่วนโคง้คล่ืนเนินดินใชสี้ด าทาเป็นเส้นขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 24) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 24 คทัธณะกุมารใชไ้มเ้ทา้วเิศษช้ีใหค้นและสัตวฟ้ื์นคืนชีวติดงัเดิม 
  
                                                 

 
31

 เร่ืองเดียวกนั, 36 
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 ภาพนายไม้ร้อยกอได้แต่งงานกบัธิดาเภจ้าเภมืองขวางบุรี 
 ภาพนายไมร้้อยกอไดแ้ต่งงานกบัธิดาเจา้เมืองขวางบุรีมีเน่ือความบรรยายในบรรทดั
แรกเขียนวา่  “เจ้าคัทธฯณมา……ฅ฿นฯเมิงฯณีได้สยฯงแลฯ”  (เจา้คทัธณะมา……คนเมิงน้ีไดเ้ส้ียงแลว้)  

และบรรทดัท่ีสองเขียนวา่  “ลวฯดหื้ไม้รอฯยฯกํอฯ…เมิงฯเสยฯหีนฯแลฯ”  (ลวดห้ือไมร้้อยกอ…เมิงเสียหน้ีแล) ซ่ึง
หมายความวา่ เจา้คทัธณะมาช่วยคนเมืองน้ีไดห้มดแลว้ก็เลยยกเมืองใหไ้มร้้อยกอปกครอง มี
ขอ้ความท่ีเขียนต่อในบรรทดัเดียวกนัเขียนวา่  “อูฯาเทิอฯะธิดฯณ้อฯยฯขนฯานฯเหิยฯ”  เอาเทอะธิดนอ้ยหนานเหย  
แปลวา่  เอาเถิดทิดหนุ่มนอ้ย 
 ขอ้ความท่ีอยูใ่ตภ้าพเจา้คทัธณะยนือยูด่า้นหลงัธิดาเจา้เมืองท่ีนัง่หมอบอยู ่  ความวา่  
“พรฯยฯาเมิงฯขวฯางฯทปุลี  ถามฯลูกสาวฯว่าฯ  ชายฯห่นฯมผู้นั้นฯฯ  ลุกไหนฯมาอยฯไก้เจั้านั้นฯฯจาว่าฯ  นาฯงฯบอฯ
กวา่ฯห้าเปนฯจั้าผู้มีบุร  ขาอูฯาสีวิดฯพํอฯแม่ทังฯ 2 ฅืนฯมาแลฯ”  (พระยาเมิงขวางทะปูลี  ถามลูกสาว
วา่ชายหนุ่มผูน้ั้น  ลุกไหนมาอยูไ่กเ้จา้นัน่จาวา่  นางบอกวา่หากเป็นเจา้ผูมี้บุร  ขาเอาสีวดิพอ่แม่ทั้ง
สองคืนมาแล) แปลความไดว้า่พระยาเมืองขวางทะบุรีถามลูกสาววา่ชายหนุ่มท่ีอยูใ่กลก้บัเจา้นั้นมา
จากไหน นางไดต้อบไปวา่หากเป็นเจา้ผูมี้บุญ  เขาเอาชีวติพอ่กบัแม่ทั้งสองคืนมาและมีขอ้ความท่ี
เกวยีนร้อยเล่มสนทนากบัไมก้อวา่  “เขัามาหั้นฯหลฯายฯไบหลฯายฯง่าวฯ”  เขามาหั้นหลายไบห้ลายง่าว  
หมายถึง  พวกเขามานั้นมากมายเหลือเกิน  ไมร้้อยกอกระซิบวา่อยา่ไปปาก  คอยสาวดู  หมายถึง  
อยา่พดูมากใหม้องดูสาว32  (ภาพท่ี 25) 
 

 
 

ภาพท่ี 25 นายไมร้้อยกอไดแ้ต่งงานกบัธิดาเจา้เมืองขวางบุรี 

                                                 
 32เร่ืองเดียวกนั, 35-37 
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 ในภาพดา้นบนซา้ยเจา้คทัธณะยนือยูด่า้นหลงัธิดาเจา้เมืองท่ีนัง่หมอบอยู ่ และดา้นบน
ขวานายไมร้้อยกอไดก้ระซิบกระซาบกบันายเกวยีนร้อยเล่ม ดา้นล่างเป็นภาพชาวเมืองขวางบุรี เป็น
การเขียนเล่าหลายตอนเพื่อใหอ้ยูภ่าพเดียวกนัโดยการใชเ้ส้นตรงสีด าเขียนกรอบแบ่งภาพ โครงสี
ส่วนใหญ่เป็นสีน ้าตาล 
 ภาพต้นกล้วยและต้นสับประรด 

 นอกจากน้ีมีการเขียนบอกช่ือพนัธ์ุไม ้  เช่น  “หัมฯาฆหันฯด”  หมากฆหนดั  คือสับประ
รด33  “ต้นฯควฯยฯ”  “กัวฯยฯ”  ตน้กลว้ย  
 

 
 
ภาพท่ี 26 ตน้กลว้ยและสับประรด  
 
 นอกจากจะเขียนภาพเมืองแลว้ ในภาพเป็นภาพตน้ไมแ้ทรกอยูด่ว้ย เช่น ตน้กลว้ย บาง
ตน้มีกลว้ย บางตน้มีหวัปลี มีกอสับประรดข้ึนอยู ่ ขา้งๆ โดยมีฉากของพื้นดินเป็นสีครามผสมกบัสี
ขาว แลว้ใชเ้ส้นสีด าเขียนเส้นโคง้ขนาดใหญ่เพื่อใหเ้ป็นภาพเนินดินลดหลัน่กนั (ภาพท่ี 26) 
 ภาพดา้นล่างท่ีงูตกลงมาตายกเูขียนวา่  “งูตายฯ”  งูตาย  ถดัไปอีกช่องหน่ึงเขียนวา่  
“เจั้าคัทธฯณอูฯางูตายฯต฿กฯลงฯมากอฯงเปนฯดอฯยฯ อยฯหีนฯแลฯ”  เจา้คทัธณะเอางูตายตกลงมา  กองเป็นดอยอยู่

                                                 
 33หมากฆหนดั ภาษาเหนือ อ่านวา่ หมาก – ขะ – หนดั คือสับประรด   
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หน้ีแล  หมายถึง เจา้คทัธณะท าใหงู้ตายตกลงมากองเป็นภูเขาอยูต่รงน้ี  จะเห็นภาพท่ีงูตายกอง
รวมกนัอยูด่า้นล่างสุด  
 ภาพเภขียนของสัตว์ สุนัข  เภขียนว่า  หมา  หมู  เภป็ด  ไก่   
 จากนั้นก็เป็นภาพเขียนของสัตวท่ี์ไดรั้บการชุบชีวิตจากเจา้คทัธณะ เช่น  สุนขั  เขียนวา่  
“หมฯา”  หมา  หมู  “หูมฯ”  เป็ด  “เปดฯ”  เปด  ไก่  “ไก่” 34  
 ในภาพน้ีดา้นบนซา้ยเป็นภาพสุนขัสองตวั สีแดงและสีน ้ าตาล ดา้นบนขวาเป็นภาพเป็ด
หา้ตวั สีน ้าเงินและสีขาว ส่วนทางดา้นล่างซา้ยเป็นภาพสุกรสองตวั สีด าและสีเทา ดา้นล่างขวาเป็น
ภาพไก่สองตวั ส่วนหวัระบายดว้ยสีแดง สีขาวและสีน ้าเงินใชสี้ด าตดัเส้นสัตวทุ์กตวัมีลกัษณะ
เหมือนจริง โดยมีฉากของพื้นดินเป็นสีครามผสมกบัสีขาว แลว้ใชเ้ส้นสีด าเขียนเส้นโคง้ขนาดใหญ่
เพื่อแบ่งภาพอ่ืน(ภาพท่ี 27) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 27 สัตว ์สุนขั  เขียนวา่  หมา  หมู  เป็ด  ไก่   
 
  
  
 
                                                 

 34เร่ืองเดียวกนั, 38. 
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 ภาพนางสีไว 

 ภาพจิตรกรรมดา้นทิศตะวนัออกน้ีมีภาพนางสีไว  “นงฯสีไว”35 ลูกสาวเศรษฐีเมืองจ าปา
นคร  
 ในภาพนางสีไวหนา้ตารูปร่างสวยงาม ไม่สวมเส้ือมีผา้พาดคอท้ิงชายผา้เป็นร้ิวของจีบ
ผา้ นุ่งผา้ซ่ินลายขวางก าลงัใชส้องมือยกข้ึนเกลา้มวยผมซ่ึงแซมดว้ยดอกไมด้อกใหญ่  ใส่ตุม้หูทอง
อนัใหญ่ สวมก าไลทอง เป็นการเขียนภาพบุคคลขนาดใหญ่ การเขียนกายวภิาคสัดส่วนของผูห้ญิงใน
ภาพเป็นสัดส่วนของสตรีในอุดมคติท่ีงดงาม ดว้ยดวงหนา้รูปไข่ เส้นคิ้วสีด าโก่งโคง้ จมูกและ
ดวงตารับพอดีกบัใบหนา้ท่ีแยม้ยิม้เล็กนอ้ย พื้นหลงัของภาพใชสี้ฟ้าครามเจือจางดว้ยสีขาวท าให้
ภาพดูนุ่มนวล  ส่วนการเขียนร้ิวผา้ทิ้งชายผา้ท่ีดูเหมือนจริง เป็นภาพเขียนท่ีสร้างจินตนาการชวนฝัน
มาก (ภาพท่ี 28)   
 

 
 
ภาพท่ี 28 นางสีไว 
 
                                                 

 35เร่ืองเดียวกนั, 38. 
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 ภาพเภจ้าคัทธณะช่วยนางค าสิงออกเภสาท้องพระโรง 

จากนั้นเจา้คทัธณะก็พาเกวยีนร้อยเล่มออกเดินทางต่อไป  มีค าบรรยายวา่  “กยฯรรอฯยฯ
เหลฯฯม”  (เกวยีนร้อยเหลม้)  และ  “เจั้าคัทธฯณออฯกเสยฯเมิงฯขวฯางฯทปูลีมาหีนฯแล”  (เจา้คทัธณะ
ออกเสียเมิงขวางทะปูลีมาหน้ีแล)  แปลความคือเจา้คทัธณะพาเกวยีนร้อยเล่มเดินทางออกจากเมือง
ขวางทบุรี  เพื่อตามหาพ่อต่อไป   เม่ือเดินทางไดเ้ดือนหน่ึงก็มาถึงเมืองชวาทวดีซ่ึงมีสภาพเป็นเมือง
ร้างเช่นเดียวกบัเมืองขวางทะบุรีและพระองคไ์ดช่้วยเอานางค าสิงท่ีถูกเจา้เมืองซ่อนไวใ้นเสาทอ้ง
พระโรงออกมาได้36  

ในภาพน้ีเป็นภาพชายหนุ่มคือเจา้คทัธณะแสดงอาการโอบกอดหญิงสาวสวมผา้ซ่ิน ห่ม
ผา้สไบ เกลา้ผมเป็นมวยสูงมีป่ินปักผม สวมเคร่ืองประดบัทอง ใส่ตุม้หูทองขนาดใหญ่ ทั้งคู่มีอาการ
ชมา้ยชายตามองกนั ออกจากเสา โครงสีส่วนใหญ่ใชสี้แดงและสีน ้าตาล (ภาพท่ี 29) 

 

 
 
ภาพท่ี 29 ธิดาเจา้เมืองขวางทะบุรีก าลงัออกมาจากเสา 

                                                 
 

36 เร่ืองเดียวกนั, 37. 
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 ภาพนางค าสิงหมอบกราบเภจ้าคัทธณะ 
 ภาพนางค าสิงหมอบกราบเจา้คทัธณะเป็นภาพท่ีนางค าสิงเล่าเร่ืองราวใหเ้จา้คทัธณะฟัง
ถึงสาเหตุท่ีเมืองตอ้งร้างวา่  “เจั้าคัทธฯณถามฯนาฯงฯคําสิว่าฯ  ฅ฿นฯเมิงฯนี้ไพไหนฯสยฯงจาว่าฯอั้นฯ  นาฯงฯขานฯ
ตอฯบว่าฯรุ้งมากินฯเสยฯสยฯงขาบาดฯแลฯ” (เจา้คทัธณะถามนางค าสิงวา่  คนเมิงน้ีไปไหนเส้ียงจาวา่อั้น  
นางขานตอบวา่รุ้งมากินเสียเส้ียงขาบาดแลว้37 

 
 

 
 

ภาพท่ี 30 นางค าสิงหมอบกราบเจา้คทัธณะ 
 

ในภาพจะเห็นนางค าสิงหมอบกราบเจา้คทัธณะก าลงันัง่ทา้วแขนและเล่าเร่ืองราวใหฟั้ง
ถึงสาเหตุท่ีเขา้ไปซ่อนตวัอยูใ่นเสา ฉากดา้นหลงัใชเ้ส้นสีด าเขียนเป็นก าแพงมีลกัษณะแบบ 
perspective ใชสี้แดงระบายแต่งแตม้คล่ายเสาเล็กเรียงกนัเป็นแนวยาวหนา้กระดาน พื้นหลงัระบาย
ดว้ยสีเขียวอมเทา ดา้นล่างขวาเขียนลายไทยเป็นรูปกนกเปลว 
 
 
 

                                                 
 37 เร่ืองเดียวกนั, 38. 
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 ภาพเภจ้าคัทธณะใช้ไม้เภท้าต้นช้ีตายปลายช้ีเภป็นช้ีใส่ฝูงนกยักษ์ 

 ภาพฝูงนกยกัษบิ์นโฉบกินคน  “ห฿งฯ  ห่านฯ  รุ้งลงฯมากินฯฅ฿น ฯ”  (หง  ห่าน  รุ้งลงมากิน
คน)  “รุ้งอูฯูาฅ฿นฯไพกินฯ”  (รุ้งเอาคนไปกิน)  เจา้คทัธณะจึงใชไ้มเ้ทา้ตน้ช้ีตายปลายช้ีเป็นและพิณสาม
สายช่วยชีวิตคนให้กลบัฟ้ืนคืนมา ภาพเจา้คทัธณะใชไ้มเ้ทา้ช้ีฝูงนกตกลงมาตายว่า  “เจั้าคัทธฯณ
ชี้หื้รุ้งตายฯ”  (เจา้คทัธณะช้ีห้ือรุ้งตาย) ถดัไปเป็นภาพตน้โพธ์ิเขียนวา่  “ไมสรฯ” 38  ไมส้ลี39   
 ในภาพน้ีจะเห็นภาพสัตวป่์าหิมพานตคื์อฝงูนกยกัษบิ์นโฉบกินคน เจา้คทัธณะจึงใชไ้ม้
เทา้ตน้ช้ีตายปลายช้ีเป็นช้ีใส่ฝงูนกยกัษต์กลงมาตาย  มีตน้โพธ์ิอยูข่า้งๆ ภาพสัตวเ์ขียนอยา่งอ่อนชอ้ย
สวยตดัเส้นดว้ยสีด า ภาพตน้ไมเ้ป็นภาพแบบแตะแตม้ มีการใชสี้ทองระบายเส้ือผา้และมงกุฏของ
เจา้คทัธณะให้เห็นวา่เป็นเคร่ืองทรงของกษตัริยห์รือผูมี้บุญญาธิการ มีโครงสีของพื้นส่วนใหญ่เป็น
สีน ้าตาลดินแดง และสีเทาผสมสีคราม (ภาพท่ี 31)   
 
 

 
 
ภาพท่ี 31 ภาพซา้ยฝงูนกยกัษบิ์นโฉบกินคน ภาพขวาเจา้คทัธณะจึงใชไ้มเ้ทา้ตน้ช้ีตายปลายช้ีใส่ฝงู
นกยกัษ ์   
                                                 

38เร่ืองเดียวกนั, 39. 
39ไมส้ลี อ่านวา่ ไม ้– สะ – หลี หมายถึงตน้โพธ์ิ 
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  ภาพเภจ้าคัทธณะดีดพณิและใช้ไม้เภท้าวเิภศษชุบชีวติให้คน ภาพหมู่คนก าลงักลบัเภข้าเภมือง  

 ภาพดีดพิณ มีเน้ือความกล่าวว่า “เจั้าคัทธฯณดีดฯพีน ฯอูฯูาดูกฅ฿นฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะดีดพีน

เอาดูกคนแล)  ภาพเจา้คทัธณะใชไ้มเ้ทา้วิเศษชุบชีวิตให้คนฟ้ืนคืนมา  “เจั้าคัทธฯณชี้อูฯูาฅ฿นฯฅืนฯแลฯ”  

(เจา้คทัธณะช้ีเอาคนคืนแล)  ภาพด้าน ล่างลงมาเป็นหมู่คนก าลงักลบัเขา้เมืองเขียนว่า  “ฅ฿น ฯเขา
เวยฯง”  ( ง.ตวัสะกด)  อ่านวา่คนเขา้เวียง40 ขอ้ความเขียนบรรยายหนา้ก าแพงเวียงบางส่วนหายไป

อ่านไดบ้างส่วนดงัน้ี  เร่ิมบรรทดัท่ีสามวา่  “ร้อฯยฯเหลฯม ฯเสวฯยฯ”  (ร้อยเหลม้เสวย)  น่าจะหมายถึงให้นาย
เกวียนร้อยเล่ม  ไดข้ึ้นเสวยเมืองชวาทะวดี  บรรทดัท่ีส่ีเขียนวา่  “…ผํอฯอูฯูาเทิอฯะผํอฯแลฯวฯอยฯาไพ”  (ผ่อ

เอาเทอะผอ่แลว้อยา่ไป)  แปลความวา่  มองเอาเถอะมองแลว้อยา่ไป   บรรทดัท่ีห้าเขียนวา่  “…ว่าฯ
แลฯวฯบ่ฟังฯหื้มันฯตายฯเปนฯข้าวัดฯหีนฯ”  (วา่แลว้บ่ฟังห้ือมนัตายเป็นขา้วดัหน้ี)  หมายถึงบอกแลว้ถา้ยงัไม่เช่ือ
ฟังใหม้นัตายเป็นขา้วดัอยูต่รงน้ี  
 ในภาพเจา้คทัธณะก าลงัดีดพิณ ถดัมาเป็นภาพก าลงัใชไ้มเ้ทา้วเิศษชุบชีวิตให้คนฟ้ืนคืน
มา  ส่วนภาพดา้นล่างลงมาเป็นหมู่คนก าลงัเดินกลบัเขา้ประตูเมืองเมือง (ภาพท่ี 32) 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 32 เจา้คทัธณะดีดพิณและใชไ้มเ้ทา้วเิศษชุบชีวติให้คน ภาพหมู่คนก าลงักลบัเขา้เมือง 

                                                 
 40เร่ืองเดียวกนั, 39. 
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 ภาพกองทพัของไม้ร้อยกอและเภกวยีนร้อยเภล่ม   
 กองทพัของไมร้้อยกอและเกวยีนร้อยเล่ม  เป็นภาพท่ีนายไมร้้อยกอยกทพัไปโจมตีเมือง
จ าปานคร  เพื่อชิงเอานางสีดาพระธิดาของเจา้เมืองเพื่อจะน าไปถวายใหเ้จา้คทัธณะ  ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ท่ียอ้นกลบัมาจากผนงัดา้นทิศใต ้  มีภาพของไมร้้อยกอ  นัง่อยูบ่นหลงัชา้งศึก  ขอ้ความ
เขียนวา่  “พรฯยฯาไมร้อฯยฯกํอฯญ฿กฯทับฯฯไพร฿บฯฯ  เ  มิงฯจําปาณคอฯรแลฯ”  (พระยาไมร้้อยกอญกทพัไปรบเมือง
จ าปาณครแล)  ถอดความคือ  พระยาไมร้้อยกอยกทพัไปรบเมืองจ าปานคร41 
 

 
 

ภาพท่ี 33 กองทพัของไมร้้อยกอและเกวยีนร้อยเล่ม   
 
 ในภาพเป็นกองทพัของไมร้้อยกอและเกวียนร้อยเล่ม  ท่ีจะยกทพัไปโจมตีเมืองจ าปา
นคร  มีภาพของไมร้้อยกอ  นัง่อยูบ่นหลงัชา้งศึก (ภาพท่ี 33) 
 ภาพเขียนสีฝาผนงัทางดา้นขวามือ  เลอะเลือนและเสียหายค่อนขา้งมาก  เป็นภาพการ
จดักระบวนทพัเพื่อไปรบ  คงสามารถอ่านขอ้ความไดเ้พียงสองแห่ง  คือภาพท่ีเจา้คทัธณะกุมารเหาะ

                                                 
41เร่ืองเดียวกนั, 40. 
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อยูบ่นอากาศอ่านไดค้วามวา่  “…เจั้าคัทธฯณซานฯหีนฯแล”  (เจา้คทัธณะซานหน้ีแล)  แปลวา่  
เจา้คทัธ ณะเหาะมาตรงน้ีแล  อีกขอ้ความหน่ึงซ่ึงมองเห็นรางเลือนเขียนดว้ยตวัอกัษรดว้ยสีขาววา่  
“ไม้ร้อฯยฯกํอฯ  กยฯรร้อฯยฯเห้ลฯฯมไพร฿บฯฯ”  (ไมร้้อยกอเกวยีนร้อยเหลม้ไปรบ)  
 ภาพการสู้รบในสงคราม 
 ภาพการสู้รบในสงครามเป็นภาพกองทพัของพระยาไมร้้อยกอแห่งเมืองขวางทะบุรี  กบั
พระยาเกวยีนรอยเล่มแห่งเมืองชวาทวดี  ยกทพัเขา้โจมตีเมืองจ าปานคร  เช่นทหารถูกอาวธุจน
ร่างกายขาดเป็นท่อนๆ  มีภาพหน่ึงท่ีมีขอ้ความบรรยายใหเ้ห็นทหารนายหน่ึงท่ีแสดงกิริยาฮึกเหิม  
กลา้หาญ  ไม่สวมเส้ือ  ใชผ้า่เคด็ม่าน  สักยนัตล์ายพร้อยทั้งสองขา  มือขวาชูดาบ  สะพายปืนคาบศิลา
ไวท่ี้ไหล่เขียนไวส้ามบรรทดัดงั  “…ห  ย  รู  จ  ส   มิ  ห..”  คงจะเป็นคาถาเพราะเขียนเวน้ระยะกนั
อ่านวา่  หะ ยะ รู จะ ส  มิ หะ  แถวท่ีสองพอจบัใจความไดว้า่  “รางฯเมิงฯขวฯางฯ….เหิยฯ….”  (รางเมิง

ขวาง….เหย….)  บรรทดัท่ีสามตวัอกัษรรางเลือนเขียนวา่  “…บ่านั้นฯฯอูฯูามึงฯอูฯูา”  (บ่านั้นเอามึงเอา)42   
 ในภาพเป็นการแสดงความสูญเสียจากสงคราม  ก าแพงเมืองถูกท าลายหกัพงั ผูค้นลม้

ตาย( ภาพท่ี 34) 
 

 
 

ภาพท่ี 34 สภาพแตกหกัของการสู้รบในสงคราม 

                                                 
 42เร่ืองเดียวกนั, 41. 
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 ภาพนางสีดาและเภจ้าคัทธจันเภล่นกบัพีเ่ภลีย้ง 
 ภาพนางสีดาและเจา้คทัธจนัเล่นกบัพี่เล้ียงเป็นภาพเขียนดา้นทิศใต ้  เร่ิมจากฝาผนงัดา้น
ซา้ยมือ กล่าวถึงหลงัจากท่ีเจา้คทัธณะจดัการปกครองเมืองชวาทวดีเรียบร้อยแลว้  เจา้คทัธณะก็
เดินทางต่อไปยงัเมืองจ าปานคร  เจา้คทัธณะไดอ้ภิเษกสมรสกบันางสีไวและนางสีดาธิดาของทา้ว
จ าปานคร  ภาพต่อมาเป็นภาพในวงัเขียนถึงนางสนม  “นัสสฯหนฯม”  (นสัสหนม)  อ่านวา่  นดั-สะ-
หนม  ภาพเจา้คทัธจนัเล่นกบัพี่เล้ียงโดยมีนางสีดาอยูใ่กล้ๆ   มีตวัอกัษรเขียนบอกให้รู้วา่เด็กนอ้ยใน
รูปคือเจา้คทัธจนั  “เจั้าคัทธฯจันฯ”  และนางสีดาพดูวา่  “เจั้าแม่นาฯยฯแม่อูฯูา”  (เจา้แม่นายแม่เอา)  
เป็นการปรามลูกไม่ใหเ้ล่นกบัพี่เล้ียงมากเกินไป43   
 ในภาพน้ีแสดงภาพเจา้คทัธจนัก าลงัเล่นกบัพี่เล้ียง ขา้งๆ มีนางสีดายนือยูใ่กล้ๆ  นางสีดา
แต่งกายตามแบบผูห้ญิงเมืองน่าน เกลา้ผมมวยสูง ห่มผา้สไบสีเขียวทิ้งชายใหเ้ห็นเป็นรอยจีบพล้ิว
ไหวของผา้ นุ่งผา้ซ่ินตีนจกลายพื้นเมืองน่าน สวมเคร่ืองประดบัทอง พื้นดา้นหลงัเป็นภาพปราสาท
ระบายสีแดง ในส่วนรายละเอียดใชสี้ด าตดัเส้น (ภาพท่ี 35) 
 

  
 
ภาพท่ี 35 เจา้คทัธจนัเล่นกบัพี่เล้ียงโดยมีนางสีดาอยูใ่กล้ๆ  
                                                 

 43เร่ืองเดียวกนั, 41-42. 
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  ภาพเภสนามาแจ้งข่าวศึก   
 ภาพต่อมาเป็นภาพเสนามาแจง้ข่าวศึกมีตวัอกัษรไทยกลางเขียนวา่  “พระนาแจ้งเภสิก”  
หมายถึง  ขนุวงัแจง้ข่าวศึก  เขียนค าวา่  “เสิก”  ตามเสียงอ่านและความเขา้ใจของคนลา้นนาซ่ึง
หมายถึง  “ศึก”  ต่อดว้ยอกัษรลา้นนาวา่  “เข้าไห้วฯเจั้าคัทธฯณว่า  ขาเสิกฯมาจ฿นฯวยฯงแลฯวฯพรฯบาดฯ”  
(เขาไหวเ้จา้คทัธจนัวา่  ขา้เสิกมาจนเวยีงแลว้พระบาท  บอกวา่ขา้ศึกเขา้ประชิดพระนครแลว้พระ
บาท)44 

 

   
 
ภาพท่ี 36 เสนามาแจง้ข่าวศึก  มีตวัอกัษรไทยกลางเขียนวา่  “พระนาแจง้เสิก” 
 

 ในภาพน้ีดา้นบนเป็นภาพเจา้คทัธณะประทบัอยูใ่นปราสาท สดบัการแจง้ข่าวศึก  ดา้น
ซา้ยมือเป็นนางสีไว  ดา้นขวามือเป็นนางสีดา และดา้นหนา้มีเหล่าเสนาและอ ามาตยห์มอบเฝ้าอยู ่  มี
การใชเ้ส้นสีด าเขียนลายละเอียดเส้นสถาปัตยกรรม(ภาพท่ี 36) 

 

                                                 
 44เร่ืองเดียวกนั, 42. 
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ภาพวงป่ีพาทย์ 

ดา้นล่างเป็นวงป่ีพาทยเ์ขียนว่า  “พวฯกปี่พาดฯขุรรคอฯรทัง ฯมวฯร”  (พวกป่ีพาดขุนรคอนทงั
มวล)45   

 
 

 

 
 
ภาพท่ี 37 วงดนตรีวงป่ีพาทย ์
 
 ในภาพเป็นคนก าลงัเล่นดนตรี ดา้นบนซา้ยเป็นภาพคนเป่าป่ีและดีดพิณ ดา้นบนขวา 
เป็นภาพคนก าลงัตีฆอ้งวงกบัตีฉ่ิง ดา้นล่างเป็นภาพสองคนก าลงัตีกลอง ใชภ้าพก าแพงระบายสี
น ้าตาลตดัเส้นดว้ยสีด า ในการแบ่งส่วนของภาพ (ภาพท่ี 37) 
 
 

                                                 
 45เร่ืองเดียวกนั, 42. 
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 ภาพเภจ้าคัทธณะน าผ้าค่าแสนค ามาต่อเภชิงผ้าตรงกนักบัของนางสีดา  
 ภาพท่ีวาดตรงเสาเป็นตอนท่ีเจา้คทัธณะน าผา้ค่าแสนค ามาต่อเชิงผา้ทรงของนางสีดา   

เจา้เมืองจ าปานครจึงยกธิดาพร้อมกบับา้นเมืองให ้ เพราะเจา้คทัธณะไดช่้วยชีวติของนางใหร้อดพน้
จากการถูกนางยกัษจ์บักินเป็นอาหารและใหช้ายผา้ค่าแสนค าไวใ้ห ้ ดงัความวา่  “เจั้าคัทธฯณมา
เทะเซิงฯผ้าแลฯ”  (เจา้คทัธณะมาเทะ๊ (อ่าน เตะ๊ แปลวา่  เทียบดู)เชิงผา้แล) 46  

 
 

 
 
ภาพท่ี 38 เจา้คทัธณะน าผา้ค่าแสนค ามาต่อเชิงผา้ตรงกนักบัของนางสีดา 
  
 ในภาพท่ีวาดตรงเสาเป็นตอนท่ีเจา้คทัธณะน าผา้ค่าแสนค ามาวางเทียบต่อกบัเชิงผา้ ซ่ึง
ตรงกนักบัผา้ผืนท่ีเป็นของนางสีดา (ภาพท่ี 38) 
 

                                                 
 46เร่ืองเดียวกนั, 42. 
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 ภาพดา้นบนเป็นการสู้รบของเจา้คทัธจนัเขียนบรรยายวา่  “เจั้าคัทธฯจันฯไล่ฟันฯล฿มฯกดึงฯ
หลฯวฯงแตกฯไพหี้นฯแลฯ”  (เจา้คทัธจนัไล่ฟันลมกะดึงหลวงแตกไปหน้ีแล)  ส่วนภาพท่ีอยูด่า้นบนข้ึนไป

เขียนวา่  “พรฯยฯาอินฯใชวิสุกมมฯล฿งฯมาอูฯูาคัทธฯจันฯเมือฯชั้นฯตาวติงฯสาแลฯ”  (พระยาอินใชว้สุิกมัมล์งมา
เอาคทัธจนัเมือชั้นตาวติงสาแล)  หมายความวา่พระอินทร์ใชใ้ห้วสิสุกรรมลงมาเอาเจา้คทัธจนั
กลบัไปสวรรคช์ั้นดาวดึงส์  
 ภาพเภจ้าเภมืองจ าปานครทีต่ามล่ากวางทอง   

 ภาพท่ีอยู่ด้านล่างเป็นเหล่าเสนาท่ีพลัดหลงกบัเจา้เมืองจ าปานครท่ีตามล่ากวางทอง  
และออกตามหา  ความวา่  “ห่มฯรีพ฿ลฯพรฯยฯาเมิงฯจําปานคอฯร  พัดฯพรฯยฯาเสยฯแลฯวฯลวฯดหาหั้นฯแลฯ”  (หมู่ร้ีพล
พระยาเมิงจ าปานครพดัพระยาเสียแลว้  ลวดหาหั้นแล)  เม่ือตามหาไม่เจอก็ชวนกนักลบัเมืองเขียนวา่  
“ฅืนฯเมือฯเทะ…”  (คืนเมือเทอะ…)47   

 ในภาพน้ีเป็นภาพเจา้เมืองจ าปานครก าลงัตามล่ากวางทองในป่า ในมือถอหอกนัง่บน
หลงัมา้ มีการวาดตน้ไมล้กัษณะแบบแตะแตม้ ใช้เส้นสีด าเขียนเป็นเส้นโคง้ล่ืนไหลเพื่อแบ่งส่วน
ของภาพ (ภาพท่ี 39) 
 

 
 

ภาพท่ี 39 เจา้เมืองจ าปานครตามล่ากวางทอง   

                                                 
 47เร่ืองเดียวกนั, 43. 
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 เภจ้าเภมืองจ าปานครขอชีวติจากนางยกัษ์ 
 ภาพตอนเจา้เมืองจ าปานครถูกนางยกัษจ์บัไปและขอชีวติตนเองโดยจะส่งคนมาใหกิ้น
ทุกวนั  และพระองคก์็ส่งนกัโทษประหารมาใหย้กัษกิ์นตามสัญญา  จนกระทัง่คนโทษประหารใน
เมืองหา้ร้อยคนหมด เจา้เมืองจะใชชี้วติตวัเองแทน นางสีดาอาสามาใหย้กัษกิ์นแทนเจา้เมือง  
จนกระทัง่ เจา้คทัธณะมาช่วยไวไ้ด ้ ดงัมีค าบรรยายดงัน้ี  “พรฯยฯกามฯมธาเมิงฯจําปานคอฯร  
ไล่กวฯางฯฅ ามาหีนฯแลฯ”  (พระยากามมธาเมิงจ าปานคร  ไล่กวางค ามาหน้ีแล)  ภาพต่อไป  กวางทอง

กลายเป็นนางยกัษเ์ขียนวา่  “กวฯางฯฅ ากายฯเปนฯยักฯว่าฯจักินฯพรฯยฯาเมิงฯจําปาแลฯ”  (กวางค ากลายเป็นยกัวา่

จกักิน  พระยาเมิงจ าปานครแล)  และภาพพระยาจ าปานครข่ีมา้ไหวน้างยกัษเ์ขียนวา่  “พรฯยฯาขํอฯชีวิดฯ  
กับฯฯยักฯว่าฯขํอฯหื้กินฯฅ฿นฯเมิงฯวันฯลฅ฿นฯเทิะ”  (พระยาขอชีวติกบัยกัษว์า่ขอห้ือกินคนเมิงวนัละคนเทอะ)48   และ

ภาพท่ีอยูถ่ดัลงมาจะกล่าวถึงเจา้คทัธณะมาขออาศยัอยูก่บันางจ่าสวน  “เจั้าคัทธฯณมาอาไส
กับฯฯญ่าจา่สวฯรหินฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะมาอาไสอยูก่บัญ่าจ่าสวนหน้ีแล) 
 

 
 
ภาพท่ี 40 เจา้เมืองจ าปานครขอชีวติจากนางยกัษ ์
 
 ในภาพเจา้เมืองจ าปานครนัง่บนกลงัมา้ ยกมือไหวข้อชีวิตจากนางยกัษท่ี์ก าลงัเง้ือขวาน
หมายจะฆ่า พื้นหลงัของภาพมีโครงสีส่วนใหญ่เป็นสีคราม ใชเ้ส้นสีด าเป็นเส้นโคง้ล่ืนไหลในการ
แบ่งสัดส่วนของภาพ (ภาพท่ี 40) 
                                                 
 48 เร่ืองเดียวกนั, 43 
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 ภาพเภจ้าคัทธณะมาเภทีย่วหานางสีไว 

 ภาพเจา้คทัธณะมาเท่ียวหานางสีไวมีขอ้ความเขียนวา่  “เจั้าคัทธฯณมาแอ่วฯหานาฯงฯสี
ไวลูกเสตฯฐีนันฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะมาแอ่วหานางสีไวลูกเสตฐีนนัแล)  บอกใหท้ราบวา่เจา้คทัธณะมา
เท่ียวหานางสีไวลูกสาวเศรษฐีท่ีน้ี 49  
 ในภาพน้ีเป็นภาพหญิงสาวคือนางสีไวนุ่งผา้ซ่ินลายขวางไม่มีตีนจก ไม่สวมเส้ือมีผา้สี
เขียวพาดไหล่ เกลา้ผมมวยสูงสวมประดบัทอง ก าลงันัง่ป่ันฝ้ายใหเ้ป็นเส้นดา้ย ขา้งหลงัเป็นชายหนุ่ม
ท่ีแต่งกายแบบกษตัริยก์  าลงัท าท่ากอดกระหวดัทางดา้นหลงั ขา้งๆ มีพิณวางอยู่ขา้งๆ ฉากดา้นหลงั
เขียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบตึกมีหน้าต่างเขียนดว้ยเส้นสีด า ใช้สีด าระบายในส่วนของพื้น(ภาพท่ี 
41) 
 

 

 
  
ภาพท่ี 41 นางสีไวป่ันฝ้าย 
 

                                                 
 

49 เร่ืองเดียวกนั, 44. 
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 ภาพนางยกัษ์ก าลงัจับนางสีดา 
 นางยกัษ์ก าลังจบันางสีดาเป็นภาพเจ้าคทัธณะก าลังปลอบขวญั อยุ่ในศาลา มุมบน

ซา้ยมือเขียนวา่  “พรฯยฯาเมิงฯจําปาอูฯูาลูสาวฯมาหื้ยักฯกินฯ  เจั้าคัทธฯณมาโผดฯอูฯูาแม่นฯหีนฯแลฯ”  (พระยา
เมิงจ าปาเอาลูกสาวมาห้ือยกักินเจา้คทัธณะมาโผดเอาแม่นหน้ีแล)  แปลความว่าพระยาเมืองจ าปา
นครเอาลูกสาวมาให้ยกัษ์กิน  เจา้คทัธณะมาโปรดเอาท่ีน่ีแล  และมีขอ้ความขา้งล่างเขียนว่า  “ยักฯ
กินฯฅ฿นฯแลฯวฯอูฯูากดูกมาข้วฯางฯหีนฯแลฯ”  (ยกัษกิ์นคนแลว้เอากระดูกมาขวา้งหน้ีแล)   

 ในภาพน้ีปรากฏ ภาพนางยกัษก์ าลงัจบันางสีดา และถดัมาเป็นภาพเจา้คทัธณะนัง่ปลอบ
นางสีดา ในเรือนท่ีเขียนดว้ยสีครามและสีน ้าตาลตดัเส้นดว้ยสีด า (ภาพท่ี 42)    
 

 
 
 ภาพท่ี 42 ภาพท่ีนางยกัษก์ าลงัจบันางสีดา   
    

 เม่ือเจา้คทัธณะปราบนางยกัษไ์ดแ้ละเทศนาสั่งสอนจนนางยกัษเ์กิดความละอายใจ
ส านึกบาป  จึงเอาหวัโขกพื้นจนตายภาพเขียนอยูด่า้นล่างสุดขวามือ   ภาพต่อไปยงัภาพฝาผนงัดา้น
ขวามือ  จะกล่าวถึงตอนพระโพธิสัตวเ์ทศนาแสดงธรรมใหฤ้าษี  ยกัษแ์ละปิศาจต่างๆไดรั้บฟัง  ภาพ
บนสุดมีการจุดพลุ    ถดัไปนั้นจะเขียนบอกช่ือยกัษเ์วสสุวรรณ  ผเีส้ือบก  ผีเส้ือน ้า  ตามคติความเช่ือ
ดงัน้ี  “พรฯยฯาเวดฯสวันฯ”  (พระยาเวดสุวนั)  “ผีเสิอฯบ฿กฯ”  (ผเีสิอบก)  “ผีเสิอฯนาฯ”  (ผีเสิอน ้า)  และภาพ
ถดัไปดา้นขวามือจะเป็นตอนเจา้เมืองตกัศิลาใหพ้วกทหารมาทูลเชิญเจา้คทัธณะวา่  “เจั้าเมิงฯตักฯกสิ
ราใช้ฅ฿นฯมาเชิญฯเจั้าคัทธฯณขึ้นฯไพแลฯ”  (เจา้เมืองตกักสิราใชค้นมาเชิญเจา้คทัธณะข้ึนไปแล) 50   
                                                 

 50เร่ืองเดียวกนั, 45. 
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  พระอนิทร์แปลงกายเภป็นช้างมาถอดงาให้เภจ้าคัทธณะ และพระยาตักสิลาตาย 
 ภาพจิตรกรรมบนฝาผนงัดา้นตะวนัตก  ภาพดา้นซา้ยมือซ่ึงลบเลือนไป  เป็นตอนท่ี
เจา้คทัธณะมาพบพอ่  คือ พระอินทร์แปลงกายเป็นชา้ง  และถอดงาใหเ้จา้คทัธณะ  ซ่ึงเป็นงาวเิศษ
สามารถใชเ้ป็นพาหนะเหาะไปในท่ีต่างๆได ้  ซ่ึงมีค าบรรยายตรงริมหนา้ต่างดา้นล่างขวามือวา่  
“เจั้าคัทธฯณมาทวฯยฯหาพ่อฯ  ลวฯดถอฯดอูฯูางาขี่เมือฯทางฯอากาสฯหีนฯแลฯ”  (เจา้คทัธณะมาทวยหาพอ่  
ลวดถอดเอางาข่ีเมือทางอากาศหนีแล)  เม่ือข่ีงาชา้งเหาะไปถึงเมืองตกัสิลา  ก็ถูกเจา้เมืองตกัสิลาใช้
เล่ห์อุบายหลอกเอาไมเ้ทา้ตน้ช้ีตายปลายช้ีเป็น  ช้ีใหเ้จา้คทัธณะส้ินพระชนมก์ลายเป็นแท่งทองค า  
เร่ืองจึงสืบต่อไปถึงลูก  เจา้คทัธจนัตามมาช่วยพอ่  และสามารถฆ่าเจา้เมืองตกัสิลาตายตกแม่น ้าของ  
มีอกัษรเขียนบรรยายวา่  “เจั้าคัทธฯจันฯฟันฯพรฯยฯาตักฯกสิราตายฯต฿กฯแม่นํ้าขอฯงไพหีนฯแลฯ”  (เจา้คทัธจนั
พระยาตกัสิราตาย  ตกแม่น ้าของไปหน้ีแล)  ในภาพจะเห็นพระยาตกัสิลาถูกฟันขาดเป็นท่อนๆ  ลอย
อยูก่ลางแม่น ้าของ    จบเร่ืองคทัธณกุมารจิกุ่งดีด 51 
 

 
 
ภาพ 43 พระอินทร์แปลงกายเป็นชา้งมาถอดงาให้เจา้คทัธณะ และพระยาตกัสิลาตาย 
 
 ในภาพดา้นล่างพระอินทร์แปลงกายเป็นชา้งมาถอดงาให้เจา้คทัธณะ  ภาพดา้นล่างเจา้
เมืองตกัสิลาตายแลว้ถูกฟันเป็นท่อนๆ ตกลงไปแม่น ้า (ภาพ 43)  

                                                 
 51เร่ืองเดียวกนั, 45. 
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 ภาพเภร่ืองพระยาเภนมิราช   
 ภาพเขียนบนผนงัดา้นทิศตะวนัตกไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคทัธณะกุมารชาดก  แต่เป็นเร่ือง
ของพระยาเนมิราช  ซ่ึงเป็นหน่ึงในทศชาติชาดก  ตามเร่ืองพระอินทร์โปรดให้วสิสุกรรมเทพบุตร
ไปรับเอาพระยาเนมิราช  เพื่อใหเ้สด็จข้ึนไปเทศนาโปรดเหล่าเทพยดาในสวรรค ์  เม่ือน าพระยา      
เนมิราชมาส่งเมืองมิถิลาระหวา่งทางไดท้อดพระเนตรเห็นนรกภูมิมองเห็นคนท่ีประกอบกรรมชัว่
ต่างๆ  และไดรั้บผลกรรมท่ีตนเองไดก้ระท า  ภาพดา้นล่างจะเป็นเมืองมิถิลานครของพระยาเนมิราช  
จะเห็นนางเทวีอยูก่บัขา้ราชบริพารชายหญิง  อกัษรลา้นนาเขียนวา่  “เทว”ี  (เทวี)   
 ภาพของชาวพืน้ถิ่นเภมืองน่าน   
 ดา้นบนจะเป็นรูปของชนเผา่ต่างๆ  ซ่ึงเช่ือวา่อาศยัอยูใ่นเมืองน่านขณะนั้น  ดา้นบนเป็น
รูปของ  “ยางฯ”  (ยาง)  ชนเผา่ยางสองคน  ท่ีน่าจะเป็นยางแดงเพราะนุ่งห่มผา้สีแดง  นอกนั้นก็จะ
ปรากฏภาพของชาวถ่ินเมืองน่าน  สามคน  ชายสองหญิงหน่ึง  หน่ึงในนั้นจะเป็นโรคคอพอก  ซ่ึง
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสมยันั้น52   
 

 
 
ภาพท่ี 44 ภาพของชาวพื้นถ่ินเมืองน่าน   
 

 ในภาพดา้นซ้ายนุ่งห่มผา้สีขาวลายสีแดง  ดา้นขวาเป็นภาพผูช้ายสองคนนุ่งผา้เต่ียวไม่
สวมเส้ือ ผูห้ญิงหน่ึงคนผา้นุ่งซ่ินสวมเส้ือแขนยาวสีน ้ าเงิน  หน่ึงในนั้นเป็นโรคคอพอกคือในภาพมี

                                                 
 52เร่ืองเดียวกนั, 46. 
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กอ้นกลมอยู่ท่ีคอ ใช้เชือกคลอ้งศีรษะเทินตระกร้า (กระบุง)ใบใหญ่ ขา้งๆ มีสุนขัสีด า โครงสีของ
ภาพน้ีส่วนใหญ่เป็นสีแดง (ภาพท่ี 44)  

 ภาพคนเภลีย้งช้าง 
 การเล้ียงชา้ง บนัทึกของชาวต่างชาติมกักล่าวว่า ในเมืองน่านขณะนั้นมีอาชีพเล้ียงชา้ง

กนัมาก ดงัท่ีกล่าววา่  “บา้นเรือนตั้งอยูก่ลางดงมะพร้าวมีชา้งยืนกวดัแกวง่งวงอยูท่่ามกลางฝงูไก่…”  
และคนเล้ียงชา้งสองคนคุยกนัวา่  “บึดฯนึ่งฯไพแอ่วฯ…”  (บึดน่ึงไปแอ่ว…)  ชายคนแรกชวนวา่  เยน็น้ีไป

เท่ียวไหม  คนเล้ียงชา้งอีกคนตอบดว้ยความรับผดิชอบวา่  “บ่มีไผผ่อฯช้างฯ”  (บ่มีไผผอ่ชา้ง)  คือไม่มี
ใครดูแลชา้ง53 ภาพคนเล้ียงชา้งน้ีเป็นภาพชายสองคนก าลงัแบกออ้ยเป็นมดั นุ่งผา้เต่ียวร้ังสูงมีรอยสัก
ท่ีขา (ภาพท่ี 45) 
 

 
 
ภาพท่ี 45 คนเล้ียงชา้ง  

                                                 
 

53
 เร่ืองเดียวกนั, 46. 
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 ภาพปู่ม่านญ่าม่าน  
ภาพปู่ ม่านญ่าม่านเป็นภาพขนาดใหญ่ขา้งประตู  ดา้นบนจะเขียนอกัษรลา้นนาดว้ยสี

ขาววา่  “ปู่ม่านฯญ่าม่านฯ”  (ปู่ ม่านญ่าม่าน)54   
ในภาพน้ีวาดเเป็นภาพหนุ่มสาว  ก าลงัยืนคุยกระซิบกระซาบกนั เป็นการเขียนภาพ

บุคคลแบบอุดมคติท่ีมีขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริง ระบายพื้นหลงัดว้ยสีแดง ท าให้ภาพโดดเด่น ซ่ึง
ภาพน้ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ผา่นใบหนา้ไดอ้ยา่งสวยงาม (ภาพท่ี 46)   
 

 
 
ภาพท่ี 46  ปู่ ม่าน-ยา่ม่าน 
 

                                                 
 54เร่ืองเดียวกนั, 47. 
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ภาพการประพาสสวรรต์ 
ภาพพระวสิสุกรรมทรงน าราชรถมารับพระยาเนมิราช  ซ่ึงมีขอ้เขียนบรรยายความวา่  

“พรฯยฯาอินฯใช้วิสูกํามาอูฯาพรฯยฯาเนมินฯราดฯเมืชั้นฯตาวติงสาแลฯ”  (พระยาอินใชว้ิสูก าเอาพระยา
เนมิราตเมือชั้นตาวติงสาแล)  หมายถึงพระอินทร์ใชใ้ห้วสูิก าเทวบุตรมารับเอาพระยาเนมิราชกลบั
สวรรคช์ั้นดาวดึงส์  ภาพถดัมาจะเป็นวมิานของพระอินทร์  มีตวัเขียนบอกใหท้ราบวา่  ประทบันัง่
ตรงกลางเป็นพระอินทร์  “พรฯยฯาอินฯ”  (พระยาอิน)  ถดัไปเป็นพระยาเนมิราต  “พรฯยฯาเนมิราตฯ”  (พระ
ยาเนมิราต)  และวสูิก าเทวบุตร  “วิสูกํา”  (วสูิก า)  ตรงประตูวมิานเขียนวา่  “เมิงฯตาวติงฯสา
แล”  (เมิงตาวติงสาแล)55   

 

 
 
ภาพท่ี 47  พระอินทร์ก็ใหว้สูิก าน าพระยาเนมิราชมาเท่ียวเมืองนรกก่อนน าไปส่งยงัเมืองมิถิลา 

 
 ในภาพวสิสุกรรมเทวบุตรข่ีราชรถมา้มารับเอาพระยาเนมิราชเหาะไปในอากาศกลบั

จากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ เพื่อน าไปส่งเมืองมิถิลา (ภาพท่ี 47)  

                                                 
 55เร่ืองเดียวกนั, 49. 
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 ภาพต้นปาริชาติ   

 บนสวรรคช์ั้นดาวดึงส์เป็นภาพตน้ไมป้าริชาติ  เขียนวา่  “อันฯนี้เปนฯไม้ปาลึกฯกซาตฯ”  
(อนัน้ีเปนไมป้าลึกชาต)56  
 ในภาพเป็นปาริชาติซ่ึงเป็นตน้ไมใ้นสวรรคน้ี์กล่าวกนัวา่ หากเทวดา  นางฟ้า  อยากได้
อะไรก็ไปขออธิษฐานเอาท่ีใตต้น้ไมน้ี้ก็จะไดด้งัปรารถนา (ภาพท่ี 48) 

 

 
  
ภาพท่ี 48 ตน้ปาริชาติ   
  
 ภาพเจดียท่ี์อยูถ่ดัมานั้นเป็นเจดียป์ระจ าสวรรคช์ั้นดาวดึงส์  เรียกวา่  พระธาตุเกศแกว้
จุฬามณี  “อันฯนี้เปนฯธาตฯกัดฯแก้วฯจุฬามณีแลฯ”  (อนัน้ีเป็นธาตเกดแกว้จุนลามณีแล)  เม่ือเทศนาโปรด
เหล่าเทพดาแลว้พระอินทร์ก็ใหว้สูิก าน าพระยาเนมิราชมาเท่ียวเมืองนรกก่อนน าไปส่งยงัเมืองมิถิลา  
ดงัขอ้ความวา่  “พรฯยฯาอินฯใช้วิสุกําเทวบุดอูฯูาพรฯยฯาเนมิราตฯมาผํอฯนร฿กฯแลฯ”  (พระยาอินใชว้สูิก า
เทวบุดเอาพระยาเนมิราตมาผอ่นารกแล)  ภาพเขียนให้ราชรถลอยอยูเ่หนือนรกภูมิ ภาพของนรกภูมิ
ท่ีอยูด่า้นล่างมีภาพเปรตแลบล้ินยาวออกมาและมีอีกาปากเหล็กคอยจิกล้ินอยูโ่ทษของเปรตน้ีคือกิน
ขา้วก่อนสามี  บรรทดับนเขียนวา่  “เผดฯนี้กินฯเขั้าก่อฯรผ฿วฯ”  (เผดน้ีกินขา้วก่อนผวั)  มีเขียนอีกบรรทดั
วา่  “กินฯเขั้าก่อฯรผ฿วฯ”  ซ่ึงเขียนไวใ้ตล้ิ้นของเปรต   
                                                 

 56เร่ืองเดียวกนั, 49. 
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 ภาพประพาสนรกของพระยาเภนมริาช 
 ส่วนภาพท่ีอยูด่า้นล่างลงมาเป็นภาพของยมบาลสามตน  ก าลงัจดบนัทึกและตรวจบญัชี

ของมนุษยท่ี์ไดท้  าบุญหรือท าบาปเพื่อบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน  ใตภ้าพมีรูปเปรตอยู ่  2  ตน  ก าลงัรับ
โทษ  อมท่อนเหล็กร้อนแดงเป็นไฟอยู ่  ภาพต่อมาท่ีเขียนตรงเสา  ดา้นบนเป็นกลุ่มคนส่ีคนชายสาม
หญิงหน่ึง  มีร่มแบบฝร่ังกางอยูด่ว้ยเขียนวา่  “ห่มฯนี้เปนฯฅ฿นฯบุรจขึ้นฯเมือฯชั้นฯฟ้าแลฯ”  (หมู่น้ีเป็นคนบุรจะ
เมือข้ึนชั้นฟ้าแล)  แปลเอาความวา่  พวกน้ีเป็นคนบุญจะไดก้ลบัข้ึนสวรรค์57  

 
 

  
 
ภาพท่ี 49   สองสามีภรรยาผูท้  าบุญมามากก าลงัเล่ือนลอยอยูส่วรรค ์

   
 ในภาพน้ีเป็นภาพหนุ่มสาวสองคู่ คู่หน่ึงกางร่มผูช้ายสวมเส้ือแขนยาวคอปิด ส่วน

ผูห้ญิงมีผา้พาดไวท่ี้คอ (ภาพท่ี 49) 
  

                                                 
 57เร่ืองเดียวกนั, 51. 
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ภาพยมบาล 

 ภาพเขียนถดัลงมาสุวานบอกใหย้มบาลวา่  “3  ฅ฿นฯนี้หือูฯาไพข่ยฯรเสยฯฅ฿นฯร้อฯยฯ5”  (สาม
คนน้ีห้ือเอาไปเข้ียนเสียคนรอยหา้)  หมายความวา่  สามคนโทษน้ีให้น าไปเฆ่ียนเสียคนละร้อยหา้ที 
ภาพขา้งบนเป็นภาพเปรตนอนหงายไฟลุกไหมท่้วมตวั  โทษเพราะลกัของพระ  “รักฯขอฯงพรฯเจั้า”  
ค  าวา่รัก เขียน  “รัก”  อ่านวา่  “ลกั”58   

 

 

 
  
ภาพท่ี 50  ยมบาล  
 

 ในภาพน้ีดา้นบนเป็นภาพชายสามคนใส่ชุดสีแดงแต่งกายคลา้ยมิชชนันารีก าลงัถือสมุด
เป็นเล่ม ดา้นล่างภาพชายหน่ึงใส่ชุดสีแดงก าลงัอ่านขอ้ความในสมุดสีด า ใกลก้นัมีชายอีกคนนัง่    
พบัเพียบท่ีบนัได (ภาพท่ี 50)  
 
                                                 

 58เร่ืองเดียวกนั, 51-52.  
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ภาพเภปรต 

ภาพเปรตแสดงรูปเปรตสองตน  กินอาจมเป็นอาหาร  เขียนวา่  “ตาวันฯชายฯไพกินฯเขั้า
ยั้งฯบ้านฯ  ลุกินฯขี้พํอฯ  พํอฯกินฯขี้ลูกแลฯ”  (ตาวนัชายไปกินเขา้ยงับา้นลูกกินข้ีพอ่  พอ่กินข้ีลูกแล)  แปล
ความคือตะวนับ่ายคลอ้ยแอบไปกินขา้วท่ีบา้นลูกตอ้งกินข้ีพอ่  พอ่ตอ้งกินข้ีลูก  บวชเป็นพระแลว้ท า
ผดิวนิยัแอบไปทานขา้วท่ีบา้นตอ้งตกนรก  ภาพถดัไปเป็นเปรตนัง่ทบัลูกอณัฑะตวัเอง  โทษเพราะ
เป็นผูรั้กษากฎหมายแลว้ตดัสินคดีความไม่เท่ียงธรรมเขียนวา่  “ขุรกวฯานฯตัดฯคําฯบ่แม่นฯ”  (ขนุกวานตดั
ค าบ่แม่น)  ขนุกวาน  หรือขนุกวา๊น  หมายถึงฝ่ายตุลาการท่ีอยูเ่คา้สนามหลวงคือฝ่ายศาลซ่ึงยงัใช้
กฎหมายอาณาจกัรหลกัค าอยู ่  ก่อนการเปล่ียนใชก้ฎหมายจากส่วนกลางท่ีปรับปรุงสมยัรัชกาลท่ี 5  
ภาพถดัไปเป็นเปรตก าลงักินถ่านไฟลุกแดงอยู ่  “ป฿ดฯไหเขั้าล฿งฯเม่ือฯเชั้าบํทันฯแบ่งฯเขั้าไพวัดฯลวฯดปันฯหื
ลูกกินฯเสยฯก่อฯรตายฯได้มากินฯถ่านฯไฟยู่หีนฯแลฯ”  (ปดไหเขา้ลงเม่ือเชา้บ่ทนัเขา้ไปวดัลวดปันห้ือลูกกิน
เสียก่อนตายไดม้ากินถ่านไฟอยูห่น้ีแล)  โทษเพราะน่ึงขา้วตอนเชา้ไม่แบ่งขา้วไปวดัเสียก่อนกลบัเอา
ใหลู้กกินตายไปตอ้งไปกินถ่านไฟในนรก  จะเห็นวา่การทานขา้วก่อนสามีหรือตอ้งแบ่งขา้วไปวดั
ก่อน59  

ในภาพดา้นบนเป็นภาพพระเนมิราชก าลงันัง่บนรถมา้เหาะดูนรก ดา้นล่างเป็นภาพ
เปรตท่ีท าความชัว่ต่างๆ (ภาพท่ี 51) 
 

 
 
ภาพท่ี 51 ภาพเปรต  

                                                 
 59 เร่ืองเดียวกนั, 53-54. 
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 ภาพถดัลงมาเปรตก าลงัถูกกงจกัรหมุนป่ันอยูก่ลางศีรษะ  เพราะท าร้ายพอ่แม่  “ตีพ่อฯตี
แม”่  (ตีพ่อตีแม่)  ภาพถดัไปยมบาลก าลงัเอาน ้าทองแดงกรอกปากเปรตจ าพวกท่ีชอบปลอมเงินไว้
ใชจ่้ายหรือเขาจา้งท าเงินท าทองรูปพรรณแลว้ยกัยอกเป็นของตนเอง  “จ่ายฯเงินฯแดงฯแปงฯเงินฯอั่วฯเปนฯ
ช่างฯเฅิงฯช่างฯติดฯรักฯกินฯขอฯงท่านฯ”  (จ่ายเงินแดงแปงเงินอัว่เป็นช่างเคิงช่างติดรักกินของท่าน)  ภาพถดัไป
ยมบาลก าลงัใชข้วานฟันหวัใจเปรต  เพราะเป็นคนคดโกงจิตใจไม่สัตยซ่ื์อ  “ใจบ่ซื่”  (ใจบ่ซ่ือ)  
ภาพถดัลงมาท าผดิศีลขอ้กาเม  เขียนวา่  “เหลฯรชู้จาฯผ฿วฯ”  (เหลน้ชูจ้าผวั)   
  

 ภาพพุทธประวตัิ 
 ส่วนภาพเขียนท่ีอยูบ่นสุดในผนงัแต่ละดา้นเป็นภาพเก่ียวกบัพุทธประวติั  เร่ิมจากทิศ
เหนือ ภาพซา้ยมือบนผนงัแสดงภาพ ขะโยมหรือศิษยว์ดัก าลงัหมอบเขียนตวัอกัษรบนกระดาน
ชนวนอยา่งตั้งใจ เขียนวา่  “เญสนาฯตฯ  สนตฯ  จิตตฯา  ติสลณสลนา”  (เญสันตา  สันต  จิตตา  
ติสลณสลนา)  บทสวดเยสันตาข้ึนวา่  เยสันตา  สันตะ  จิตตา  ติสะระณะสะระณา  ส่วนภาพขา้งบน
เป็นภาพพระสงฆ ์  ซ่ึงเป็นอาจารยก์  าลงัสอนหนงัสือ  เขียนค าลา้นนาวา่ “เญสนาฯตฯหีแม่มึงฯ”  เยสัน
ตา  ห. สระ  อี  แม่มึง60 ทางซา้ยมือของภาพบนผนงัศิษยว์ดัก าลงัหมอบเขียนตวัอกัษรบนกระดาน
ชนวนโดยมีพระนัง่สอนอยูใ่กล้ๆ  (ภาพท่ี 52)     
 

 
 
ภาพท่ี 52 ลูกศิษยแ์ละอาจารยผ์นงัทิศเหนือดา้นซา้ยมื 

                                                 
 60เร่ืองเดียวกนั, 49  
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 พระพุทธเภจ้ากบัอคัรสาวกทั้งส่ี   
 ภาพผนงัใหญ่ดา้นบนสุดเป็นรูปพระพุทธเจา้กบัอคัรสาวกทั้งส่ี  ไม่มีตวัอกัษรบรรยาย 
(ภาพท่ี 53) 
 

 
 

ภาพท่ี 53 พระพุทธเจา้กบัอคัรสาวกทั้งส่ี   
 

  ภาพเขียนผนงัดา้นขวามือบนสุดเป็นภาพลูกศิษยส์องคนใหเ้ขียนบทสวดกรณีเมตตา
สูตร  ซ่ึงเขียนวา่  “กรณียมฐ”  (กรณียมฐ)  บทสวดน้ีข้ึนตน้วา่  “กรณียมัตถ”  ซ่ึงตรง
ปลายตอ้งสะกดวา่  “มัตถะ”  ต. สะกด  ถ.ตาม  แต่ลูกศิษยก์ลบัเขียนผดิเป็น  ฐ. เขียนค าลา้นนาวา่  

“กําปายฯหีแม่สู”  (ก าปาน ห. สระอี แม่สู)61 ในภาพลูกศิษยส์องคนนุ่งผา้เต่ียว ไม่สวมเส้ือ มีผา้
พาดไหล่ คนซา้ยก าลงัฝึกเขียนค าบนกระดานชนวนท่ีวางอยูบ่นตกัคนท่ีนัง่ดา้นขวา (ภาพท่ี 54) 
 

 
 
ภาพท่ี 54 ภาพลูกศิษยส์องคนผนงัทิศเหนือดา้นขวามือ 
                                                 

 61เร่ืองเดียวกนั,49. 



98 
 

 

 ภาพพระพุทธเภจ้าและพระสาวก 
 ภาพฝาผนงัดา้นทิศตะวนัออกท่ีเป็นพุทธประวติั ท่ีเขียนช่ือพระสาวกท่ีนัง่อยูท่ ั้งหกคน

เรียงตามล าดบัจากซา้ยไปขวา  เขียนวา่  “ลาหุรถันฯ”  (ราหุรเถน)  “สินฯพรฯลี”  (สินพระลี)  “สาลิ
บุด”  (สาลิบุด)  “อาณน”  (อานนัทะ)  และอยูซ่า้ยมือพระพุทธเจา้อีกสองรูปไดแ้ก่  “โมกฯขลา”  
(โมกขลา)  ก าลงัพนมมือไหวพ้ระพุทธเจา้ดว้ยดอกบวัส่ีดอก  และสาวกท่ีเทา้คางหลบัตาอยูไ่ดแ้ก่  
“กัจจฯาญนาฯเถนฯ”  (กจัจญาเถน)62 (ภาพท่ี 42)   

 
 

 
 
ภาพท่ี 55 ภาพพุทธเจา้และพระสาวกหกคน  
 

ในภาพมีพระพุทธเจา้นัง่อยุ่ตรงกลาง มีพระสาวกนั่งอยู่รอบๆจากซ้ายไปขวา มีพระ
ราหุล พระสิวลี)  พระสาริบุตร พระอานนท์  พระโมกคัลลา  พระกัจจนะก าลังพนมมือไหว้
พระพุทธเจา้ดว้ยดอกบวั (ภาพท่ี 55)   

 
 
 
 

                                                 
 62เร่ืองเดียวกนั, 57.   
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 ภาพพุทธประวติัท่ีฝาผนงัดา้นทิศใตจ้ะมีตวัเขียนบรรยายชดัเจนเพียงแห่งเดียว  คือภาพ
ดา้นขวามือบนสุด แสดงภาพลูกศิษยท์ั้งสองท่ีก าลงัเล่นกนัอยู ่  ถดัมาเขียนวา่  “ห่ายอฯก  ตายฯ
พันฯเห้ลฯฯร  ยู่หั้นฯเทิอฯะหิแม่สู”  (ห่ายอกตายพนัเหลน้อยูห่ั้นเทอะ  ห. สระอี  แม่สู)  ขอ้ความเขียนวา่  

“บติสํขาเยานิเสาจิวลบติ….บวา”  (ปติส ขาโยนิโสจิวลปติ….ปวา)  ภาพอยูบ่ริเวณ
ซา้ยมือบนสุด63

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 56 ลูกศิษยท์ั้งสองท่ีก าลงัเล่นกนัฝาผนงัดา้นทิศใต ้
 
 ในภาพลูกศิษยท์ั้งสองโกนศีรษะนุ่งผา้เต่ียวก าลงัเล่นหยอกกนั คนซา้ยนัง่เหยยีดขา คน
ขวานัง่ยองๆ แลว้เอาศีรษะมาใกลก้นั ลกัษณะการเล่นคลา้ยกบัการเล่นหวัลา้นชนกนั (ภาพท่ี 56) 
 
 
 
 
 

                                                 
 63 เร่ืองเดียวกนั, 57. 
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 ภาพพุทธประวตัิด้านทศิตะวันตกเภป็นภาพปรินิพพาน 
 ภาพพุทธประวติัดา้นทิศตะวนัตกเป็นภาพปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้  

เหล่าสาวกทั้งหลายก าลังอยู่ในอาการเศร้าโศก  เขียนบรรยายว่า  “พรฯพุทธฯเจั้าลําบัาอรหัน ฯ
ตาทัลฯฯาน้อฯยฯใจลวฯดพากันฯไห้แลฯ”  (พระพุทธเจา้ล าบากอรหันตาทงัหลายน้อยใจพากนัร้องไห้แล)  
แปลวา่พระพุทธเจา้ปรินิพพานพระอรหนัตท์ั้งหลายพากนัร้องไห้64     

 ในภาพดา้นซา้ยเป็นพระพุทธเจา้ปรินิพพานมีเหล่าสาวกทั้งหลายก าลงัอยูใ่นอาการเศร้า
โศกและร้องไหอ้ยูด่า้นขวา ส่วนฉากดา้นหลงัเขียนเป็นภาพธรรมชาติ เขียนเส้นโคง้สีด าเป็นเส้นล่ืน
ไหล ระบายดว้ยสีฟ้าคราม ส่งให้ภาพพระพุทธเจา้และเหล่าสาวกโดดเด่นดว้ยการระบายจีวรเป็นสี
แดงส้ม(ภาพท่ี 57) 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 57  พระพุทธเจา้ปรินิพพาน 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 64เร่ืองเดียวกนั, 57.   
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 ภาพหมอชีวกมารภัจจ์ 

 ภาพถัดไปตรงเสาข้างบนสุดเป็นรูปผูช้ายเขียนบรรยายว่า  “หํม ฯ อ ฯกุมานลเพก
มาทวฯยฯหาพรฯพุทธฯเจั้าแลฯ”  (หมอกุมานลเพกมาทวยหาพระพุทธเจา้แล)  คือหมอกุมารภตัท่ีถวาย
การรักษาพระพุทธเจา้ลา้นนาเรียกวา่  กุ๊-มาน-ละ-เป๊ก  ตามหาพระพุทธเจา้65   
 ในภาพเป็นการเขียนภาพบุคคลตามแบบอุดมคติท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นภาพของหมอชีวก
หมอชีวกมารภจัจเ์ป็นภาพท่ีมีใบหนา้คลา้ยกบัชาวต่างชาติท่ีเขา้มาสู่สยามประเทศ ใส่เส้ือแดงคลา้ย
กบัมิชชนันารี สวมหมวกสีด า ไวห้นวดเครา สะพายยา่มแบบพื้นเมืองสีขาว (ภาพท่ี 58) 

 

 
 
ภาพท่ี 58  ภาพหมอชีวกมารภจัจ ์
 

                                                 
 65เร่ืองเดียวกนั, 59.   
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 ส่วนภาพประกอบอ่ืนๆ  ก็จะเป็นรูปนกหสัดีลิงค ์ นกกรวกิ  ซ่ึงลา้นนาเรียกวา่  
 “น฿กฯการวิกฯ”  (นกการวกิ) (ภาพท่ี 59)   

 
 

 
 
ภาพท่ี 59  รูปนกหสัดีลิงค ์ และนกกรวกิ   
 

 ส าหรับตวัอกัษรลา้นนาท่ีปรากฏบนภาพเขียนฝาผนงัวดัภูมินทร์ เป็นการเขียนบรรยาย
ภาพชาดกเร่ืองคทัธณะกุมาร ลกัษณะของการเขียนตวัอกัษรใกลเ้คียงกบัการใชภ้าษาของกลุ่มไทล้ือ  
ซ่ึงใช้หลกัการเขียนตวัอกัษรท่ีเขียนตามเสียงพูดซ่ึงเป็นภาษาท่ีนิยมใชส่ื้อสารติดต่อกนัในสมยันั้น  
มากกว่าท่ีจะยึดความถูกตอ้งของค าศพัท์ ท าให้ผูช้มภาพจิตรกรรมฝาผนังเขา้ใจได้ง่าย  สามารถ
เช่ือมโยงเร่ืองราวไดต้ั้งแต่ตน้จนจบและท าให้เห็นถึงการพฒันาการใช้ตวัอกัษรลา้นนาหรืออกัษร
ธรรมของจงัหวดัน่าน  ในช่วงสมยัร้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  การศึกษาของสถาบนัสงฆ์ท่ียงัคงใช้ภาษา
ลา้นนากนัอยา่งแพร่หลายในจงัหวดัน่านก่อนท่ีจอมพลป.พิบูลสงคราม  จะประกาศไม่ให้พระสงฆ์
จดัการเรียนการสอนภาษาล้านนา  เม่ือปี  พ .ศ. 2483  เร่ืองการประกาศรัฐนิยม  ว่าด้วยภาษากับ
หนงัสือและหนา้ท่ีพลเมือง66   

                                                 
 66 เร่ืองเดียวกนั, 60. 
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บทที ่4 

 
วดัหนองบัว อ ำเภอท่ำวงัผำ จังหวดัน่ำน 

 
ประวตัิวดั  

 วดัหนองบวัเป็นศาสนสถานหลกัของบ้านหนองบวั ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีของต าบลป่าคา 
อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน จากค าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และพบัสาในหมู่บา้นยืนยนัตรงกนัว่า 
บรรพบุรุษของหมู่บา้นนอพยพหนีภยัสงครามมาจากเมืองลา้ แควน้สิบสองปันนา ของมลฑลยนูาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมยัของเจา้อชิตวงศเ์จา้ผูค้รองนครน่าน ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของ
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว กล่าวคือ ในปีจุลศกัราช 1184 ( พ.ศ.2365)  แควน้สิบสอง   
ปันนาเร่ิมเกิดสงครามสู้รบแย่งชิงอ านาจกนัระหวา่งเจา้มหาวงัและเจา้หม่อมนอ้ย ท าให้แควน้สิบ
สองปันนาไดแ้ตกแยกเป็นสองฝ่าย เมืองทางฟากตะวนัออกของแม่น ้ าโขงประกอบดว้ยเมืองล้า 
เมืองอูไต ้เมืองอูเหนือ เมืองเชียงของ เมืองบาง และเมืองลึง เป็นก าลงัของฝ่ายเจา้หม่อมนอ้ย ซ่ึงเจา้
หม่อมนอ้ยหวัน่เกรงวา่จะพา่ยแพจึ้งขอรับการสนบัสนุนก าลงัทหารจากพระเจา้ลา้นชา้งร่มขาวแห่ง
เมืองลา้นชา้งและเมืองน่าน พระเจา้อชิตวงศไ์ดน้ าก าลงัทหารเขา้ช่วยเหลือกองก าลงัเจา้หม่อมนอ้ย 
ซ่ึงขณะนั้นไดต้ั้งหลกัอยูท่ี่ปากแงน เจา้หม่อมนอ้ยไดม้อบหมายให้พระยาอรินทร์และราชาไชยวงศ ์
น าเงินจ านวนหน่ึงหม่ืน เพื่อจะไปซ้ือชา้งจากพระเจา้ลา้นชา้งร่มขาว ปรากฏวา่ระหวา่งเดินทางนั้น
ไดม้าพบกบั พระเจา้อชิตวงศ์ (ขณะนั้นเป็นพระเจา้ราชบุตรเมืองน่าน)และเจา้ค ามนเสียก่อน ท่าน
ทั้งสองจึงอาสาเป็นธุระจดัซ้ือชา้งให ้ในการช่วยเหลือคร้ังน้ีซ้ือชา้งไดถึ้ง 6 เชือก  

 จากนั้นกองก าลงัชาวล้ือ ชาวลาวและชาวน่านไดร้วมก าลงักนับุกเขา้โจมตีกองก าลงั
ฝ่ายเจา้มหาวงั แต่กองก าลงัฝ่ายเจา้มหาวงัไดเ้ปรียบเชิงยุทธ จึงท าให้ฝ่ายเจา้หม่อมนอ้ยกลบัพ่ายแพ้
แตกกระจดักระจายไปคนละทิศละทาง กองก าลงัฝ่ายเจา้มหาวงัไดไ้ล่ติดตามมาถึงปากน ้ าแรม ฝ่าย
เจา้ราชบุตรและพวกเมืองลา้จ าเป็นตอ้งถอยร่นมาถึงบ่อหลวง เม่ือถึงบ่อหลวงแลว้ให้นึกเสียดายชา้ง 
จึงขอใหเ้จา้เมืองลา้ช่วยติดตามไปเอาชา้งคืนมา เจา้เมืองลา้ไดใ้หท้า้วนนัต๊ะ เสนาและหม่ืนเทพ และ
กองก าลงั 200 นาย ไปติดตามเอาชา้งจนไดคื้นมา 2  เชือก และเกิดการปะทะกนัอยา่งรุนแรงกบัฝ่าย
กองก าลงัของเจา้มหาวงัท่ีตามมาประชิด เจา้ราชบุตรและพวกเมืองลา้จึงไดถ้อยร่นลงมาเร่ือยๆ จน
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เม่ือถึงบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของเมืองน่านในปัจจุบนัจึงไดต้ั้งหลกัปักฐานท ามาหากินท่ีบา้นหนองบวั 
บา้นตน้ฮ่าง และบา้นดอนมูลปัจจุบนั1  

วดัหนองบวัเป็นวดัเก่าแก่ประจ าหมู่บา้นหนองบวั   เน้ือท่ีภายในเขตก าแพงวดัเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้   ดา้นตะวนัออกและตะวนัตกกวา้งดา้นละ 28 วา ดา้นเหนือและใตย้าวดา้นละ 34 วา 
วดัหนัหนา้สู่ทิศตะวนัออก  มีถนนและแม่น ้าน่านผา่นหนา้วดั ทิตตะวนัตก ทิศเหนือ และทิศใตจ้รด
บา้นเรือนชาวบา้น หนองบวั  
               เน่ืองจากไม่ปรากฏหลกัฐานเอกสารสร้างวดั  ประวติัความเป็นมาของวดัจึงตอ้งอาศยั
การสอบถามจากค าบอกเล่าของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในหมู่บา้น  ไดแ้ก่ พระครูมานิตบุญยการ ท่ีเป็นชาวบา้น
หนองบวัโดยก าเนิดและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูท้ราบเร่ืองประวติัวดัหนองบวัมากท่ีสุด  ซ่ึงท่าน
ไดข้อ้มูลน้ีจากค าบอกเล่าของบิดา ช่ือ นายเทพ (สกุลเทพเสน)   

กล่าวกันว่า แต่เดิมนั้นบา้นหนองบวัมีช่ือว่า “หนองหยิบ” ตั้งอยู่ทิศตะวนัตกของ
หมู่บา้น ท่ีกน้หนองน ้ามีเรือส าเภาทองค าอบัปางอยูแ่ละมีผูพ้ยายามด าน ้าลงไปเพื่อหาสมบติั แต่ก็ไม่
สามารถน าสมบติัข้ึนมาได ้จนวนัหน่ึงมีนางผมเขียว ซ่ึงไม่มีใครทราบวา่นางเป็นใครไดม้าด าน ้ าน า
สมบติัแกว้แหวนเงินทองพร้อมกบัเรือส าเภาทองค า จากนั้นก็เดินหายไปในป่าโดยไม่มีใครเคยพบ
นางอีกเลย ชาวบ้านจึงเรียกหนองน ้ าน้ีว่า “หนองหยิบ”2  ต่อมามีผูน้ าดอกบวัหลวงมาปลูกใน     
หนองหยิบ ดอกบวัไดข้ยายพนัธ์ุเต็มหนอง ชาวบา้นจึงเรียกช่ือใหม่วา่ “หนองบวั” จนเป็นช่ือของ
หมู่บา้นตราบปัจจุบนั วดัหนองบวัมีท่ีตั้งเดิมอยูห่่างจากท่ีตั้งวดัในปัจจุบนัไปทางทิศตะวนัตกเป็น
ระยะทางประมาณ 500 เมตร สันนิษฐานว่าวิหารเหล่านั้นสร้างดว้ยไมจึ้งไดผุ้พงัไปหมดแลว้  แต่
ส่วนท่ียงัมีคือองคพ์ระธาตุหนองบวัตั้งอยูบ่นเนินดินสูง  องคพ์ระธาตุน้ีไดถู้กบูรณะซ่อมแซมหลาย
คร้ัง จนปัจจุบนัน้ีมีลกัษณะเป็นรูปเจดียแ์ปดเหล่ียม   ก่ออิฐถือปูน ปีศกัราชท่ีท าการยา้ยวดัคือ ปี 
พ.ศ.2437  บา้นหนองบวัมีการจดังานนมสัการพระธาตุเป็นประจ าทุกปี  

 
 
 

                                                 
 1รัตนาพร เศรษฐกุล, ชำวไทลือ้ในจังหวดัน่ำน (เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัพายพั,2538),8. 

2หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวฒิุเจริญ, การขดุคน้ทางโบราณคดีท่ีวดัหนองบวั บา้นหนองบวั หมู่
ท่ี 5 ต าบลป่าคา อ าเภอ   ท่าวงัผา จงัหวดัน่าน, รายงานประกอบสัญญาจา้งเลขท่ี 3/2539 (เอกสารอดั
ส าเนา),  12. 
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สถำปัตยกรรมวดัหนองบัว 
 วดัหนองบวัสร้างข้ึนจากแรงศรัทธาของชาวบา้นหนองบวั ตามทะเบียนวดัของกอง
พุทธศาสนสถาน  กรมศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ ไดร้ะบุไวว้่าการก่อสร้างวดัหนองบวันั้นได้
สร้างข้ึนประมาณ พ.ศ.2315 ให้เป็นวดัประจ าหมู่บ้านวดัหนองบวั  ต าบลป่าคา  อ าเภอท่าวงัผา 
จงัหวดัน่าน ปัจจุบนั ตั้งอยู่เลขท่ี 106  บา้นหนองบวั ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน
ประกาศข้ึนทะเบียนวดัหนองบัวเป็นโบราณสถาน และก าหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา      
เล่ม 97 ตอนท่ี 159 ลงวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 25233  
 ผงัอาคารมีการวางผงัวิหารตามแนวแกนทิศ ด้านหน้าของวิหารอยู่ทางด้านทิศ
ตะวนัออก ดา้นหนา้วิหารเป็นผงัอาคารมุขโถงคลุมบนัได ในแนวแกนตะวนัออกและตะวนัตก ผงั
มุขโถงคลุมบนัได 2  หอ้ง ผงัอาคารอาคารมีขนาด 7 ห้อง รวมทั้งหมดเป็น 9 ห้อง  ทิศเหนือเป็นมุข
บนัไดข้ึนสู่วหิารดา้นหนา้  หอ้งสุดทา้ยเป็นแท่นประดิษฐานพระประธาน (ภาพลายเส้นท่ี 14) 

 
ภาพลายเส้นท่ี 14 ผงัวดัหนองบวั 
ท่ีมา: ชยัวฒิุ บุญเอนก, “วหิำรไทยลือ้เมืองน่ำน : รูปแบบและคติควำมเช่ือ”, (ระดบัปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปกร, 2548), 43. 
                                                 

3รายช่ือโบราณสถานท่ีข้ึนทะเบียนโดยกรมศิลปากร, ช่ือโบรำณสถำนในจังหวดัน่ำน
ขึน้ทะเบียนโบรำณสถำนตำมประกำศรำชกจิจำนุเบกษำ, เขา้ถึงเม่ือ 4 พฤษภาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก http://www.gis. finearts.go.th/ fad50/fad/display_data. aspx?id 003816 
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 รูปทรงของวหิารของวดัหนองบวั เป็นวหิารแบบทรงโรงปิด หลงัคามุงกระเบ้ืองดินเผา
ท่ีเรียกว่า ดินขอ4 ซ้อนกนัหลายชั้นคลุมต ่า วิหารวดัหนองบวัมีขนาดเล็กรูปทรงเต้ีย มีแผนผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้  ขนาดกวา้ง 10.60 เมตร  ยาว 23.50  เมตร   มุขทางเขา้ดา้นหนา้เป็นมุขโถงก่ออิฐถือ
ปูนใชเ้ป็นประตทูางเขา้ ท่ีบริเวณผนงัดา้นหนา้ติดกบัตวัมุขโถงมีการเจาะช่องหนา้ต่างขนาดเล็กขา้ง
ละหน่ึงช่อง  เพื่อช่วยใหแ้สงสาดเขา้ภายในไดม้ากส่วนผนงัวหิารดา้นขา้งทิศเหนือเจาะช่องหนา้ต่าง 
จ านวน 6 ช่องและดา้นทิศใตจ้  านวน 7  ช่อง  ระดบัหนา้ต่างสูงจากพื้นประมาณ 1  เมตร(ภาพท่ี 60)      
 

 
 
ภาพท่ี 60  วหิารวดัหนองบวัดา้นหนา้ 
 

โครงสร้างวหิารเป็นระบบผนงัรับน ้ าหนกัหลงัคาท่ีเป็นกระเบ้ืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ยาว
ปลายแหลม ขนาดกวา้ง 10  เซนติเมตร  ยาว 20  เซนติเมตร  ท าดว้ยดินเผาเน้ือแข็งแกร่งแต่แผน่บาง
ประมาณ 1  เซนติเมตร  ไม่ไดเ้คลือบสี  ลกัษณะของเคร่ืองบนอาคารเป็นโครงไมใ้ชเ้สาตุ๊กตาตั้งบน
ข่ือรับน ้ าหนกัหลงัคาทั้งหมด  ผืนหลงัคาส่วนท่ีคลุมอาคารใหญ่เป็นหลงัคา 2 ชั้นลดทั้งหน้าและ
หลงั แต่ละชั้นลดแบ่งซอยเป็น 2  ตบั  หลงัคาส่วนท่ีคลุมมุขโถงมี 2  ชั้นลด  ระดบัหลงัคาของมุข
โถงและหลงัคาอาคารกลางลดชั้นต ่ากวา่กนัมาก  ผืนหลงัคาทั้งสองส่วนคลุมยาวลงมาต ่ามาก   โดย
มีความสูงจากพื้นดินเพียงแค่  2  เมตร  ส่วนปลายหลงัคาอาคารกลางสูงจากพื้น 3 เมตร (ภาพท่ี 61)
  
                                                 

4 กระเบ้ืองดินขอ เป็นช่ือเรียกกระเบ้ืองดินเผาของชาวลา้นนาท่ีปลายตดัตรง 
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ภาพท่ี 61  วหิารวดัหนองบวัดา้นขา้ง  
  
หน้าบนัหรือท่ีภาษาช่างลา้นนาเรียกว่า หน้าแหนบ ของวิหารเป็นลายแกะไมแ้กมกระจก 

เป็นช่องรูปกระดานลูกฟัก และลายเครือเถา ตกแต่งกรอบหนา้บนัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์  
แต่ใชต้วัมงักรแทนช่อฟ้า และใบระกาก็ใชค้ลีบของนาคแทน อาคารมีทางเขา้ดา้นหนา้มีบนัไดสิงห์
ปูนป้ันประดบัอยูข่า้งประตู ขา้งละ 1 ตวั เพื่อเขา้สู่ตวัวหิาร (ภาพท่ี 62)   

 

 

    
 
ภาพท่ี 62 หนา้บนัและเคร่ืองประดบัหลงัคาใชน้าคและคลีบนาค   
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ส่วนประตูขา้งไม่มีความส าคญัมาก   เพราะสร้างลึกไปทางดา้นหลงั   แมจ้ะมีมุขขา้งคลุมประตู แต่
ขนาดของมุขเล็กมาก  ฝีมือช่างไม่กลมกลืนกบัอาคารทั้งหมด  สันนิษฐานว่าอาจจะมีการต่อเติม
ข้ึนมาภายหลัง   เน่ืองจากต้องการประโยชน์ใช้สอยเดินเช่ือมกับกุฏิท่ีตั้ งอยู่ด้านทิศเหนือของ      
พระวหิาร (ภาพท่ี 63) 

 

 
 
ภาพท่ี 63  ประตวูหิารวดัหนองบวัดา้นขา้ง 
 

เน้ือท่ีภายในวหิารแบ่งเป็นแนวยาวแบ่งได ้3  ตอน  โดยมีแนวเสาพาไล 2  แนวเป็นแนว
แบ่งกั้น   บริเวณแนวกลางมีเน้ือท่ีมากเป็นคร่ึงหน่ึงของทั้งหมด  แนวขา้งเป็นแนวทางเดินกวา้ง
ประมาณ 2 เมตร (ภาพท่ี 64) 

 

 
 

ภาพท่ี 64 ภายในพระวหิารวดัหนองบวั  
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สุดอาคารดา้นหลงัเป็นท่ีประดิษฐานพระประธานบนฐานชุกชี   ผนงัวหิารภาย ในเขียน
ภาพจิตรกรรมยกเวน้ส่วนของมุขโถง  สวนผนงัอาคารภายนอกทาสีขาว (ภาพท่ี 65)   

 

 
 

ภาพท่ี 65  พระประธาน 
  

พระอุโบสถตั้งอยูด่า้นขา้งของวหิาร มีขนาดเล็กมาก แผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มี
ระบบโครงสร้างตวัอาคารเป็นผนงัรับน ้าหนกั ทาสีอาคารดว้ยสีขาว หนา้บนัตกแต่งดว้ยลวดลาย
เครือเถาเช่นเดียวกบัพระวิหาร ส าหรับใชท้  าพิธีของสงฆ ์(ภาพท่ี 66) 

 

 
 
       ภาพท่ี 66 ภาพอุโบสถวดัหนองบวั 
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เรือนจ าลองไทล้ือน ามาจากเรือนท่ีใชง้านจริงอายรุ้อยกวา่ปี น ามาสร้างใหม่ในพื้นท่ี
บริเวณหลงัพระวหิาร เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมสัมผสักบัของจริง ใตถุ้นบา้นมีการทอผา้ของ
กลุ่มชาวบา้น (ภาพท่ี 67) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 67 เรือนจ าลองไทล้ือ 
    
 การบูรณะวดั ในปี พ.ศ.2479 พระจนัสุริโยซ่อมแซมวิหารโดยการดดัแปลงประตูใหม่ 
และในปี พ.ศ.2538 กรมศิลปากรท าการร้ือซ่อมแซมหลงัคาวหิาร 
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จิตรกรรมฝำผนังวดัหนองบัว 

ประวติัการวาดจิตรกรรมฝาผนงัอาศยัการสืบคน้ขอ้มูลจากค าบอกเล่าเป็นหลกั ค าบอก
เล่าน้ี รองศาสตราจารยส์น สีมาตรัง ไดร้วบรวมจากการสัมภาษณ์พระครูมานิตบุญยการ เพื่อเป็น
ขอ้มูลในงานวิจยั สาขาประวติัศาสตร์ไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร ในปีพ.ศ. 2522- 2525 5 พระครู
มานิตบุญยการมีถ่ินก าเนิดท่ีหมู่บา้นหนองบวัและเป็นเจา้อาวาสวดัหนองบวัในขณะนั้น จากนั้นจึง
ไดน้ าขอ้มูลมาพิมพ ์“หนงัสือโครงสร้างจิตรกรรมฝาผนงัลา้นนา” ท่ีจดัพิมพใ์นปี พ.ศ.2526 จาก
หนงัสือเล่มน้ีท่ีมีการกล่าวถึงช่ือของ “ทิดบวัผนั” เป็นผูรั้งสรรคผ์ลงานจิตรกรรมอนัสวยงามตาม
แบบฉบบัของเมืองน่านเป็นคร้ังแรก6 ดงัท่ีไดป้รากฏช่ือ หนานบวัผนัในหนงัสือ Reading Thai  
Murals ของ David K. Wyatt กล่าววา่  

 
 ...ทิดบวัผนั (Thit Buaphan) เป็นศิลปินชาวลาวพวน จากเมืองเชียงขวาง ดินแดนทุ่ง   

ไหหิน ซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกของลาวตอนกลาง ไม่ทราบสาเหตุชดัเจนว่าไดเ้ดินทางเขา้มาเมือง
น่านอย่างไร เพียงสันนิษฐานว่าน่าจะไดรั้บค าชกัชวนกบัชาวเมืองน่านท่ีรู้จกัคบคา้กบัชาวเมือง
หลวงพระบาง...7 

 
สภำพโดยทัว่ไปของจิตรกรรม 
 ฝาผนงัภายในอาคารวิหารทั้งส่ีดา้นใช้เป็นท่ีเขียนภาพจิตรกรรมเร่ิมตั้งแต่ระดบัความ
สูง 1.50  เมตรข้ึนไปจนจรดหลงัคา  ภาพเขียนบริเวณดงักล่าวลบเลือนเป็นส่วนมาก แต่ยงัสามารถ
เห็นเป็นลายเส้นลางๆท่ียากแก่การสันนิษฐานเร่ืองราวภาพ   ถดัข้ึนไปยงัเป็นภาพจิตรกรรมท่ีค่อน  
ขา้งสมบูรณ์และสามารถรู้เร่ืองราวของภาพได ้  ภาพจิตรกรรมบนผนงัดา้นทิศเหนือยงัคงปรากฏ
ความสมบูรณ์ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์  ผนงัดา้นทิศใตมี้ความสมบูรณ์ประมาณ 60-70  เปอร์เซ็นต์  
ส่วนผนงัดา้นหลงัและดา้นหนา้พระประธานมีความสมบูรณ์ประมาณ 70-80  เปอร์เซ็นต ์   ทั้ ง น้ี   

                                                 
5 พระครูมานิตบุญการ ไดบ้วชเณรอยู่ท่ีวดัหนองบวัเม่ืออายุได้ 12 ปี ในปี พ.ศ.2449  

ตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ให้สัมภาษณ์ขณะด ารงต าแหน่งเจา้อาวาส
วดัส้อประดิษฐ์  ต. เปือ  อ.เชียงกลาง จงัหวดัน่าน เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2521 ในขณะท่ีอาย ุ 
84 พรรษา ท่านไดม้รณภาพเม่ือ วนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2523  สิริอายุได ้86 พรรษา มีพรรษาบวช 66 
พรรษา 

6 น. ณ ปากน ้า, วดัภูมินทร์และวดัหนองบัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 122. 
 7 David K. Wyatt, Reading Thai  Murals (China: Silkworm Books,2004), 12. 
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ถา้ค านวณพื้นท่ีท่ีใชเ้ขียนภาพผนงัทั้งหมดแลว้   นบัไดว้า่จิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวัมีขนาดใหญ่
มากช้ินหน่ึง และช่างพยายามบรรจุเร่ืองราวมากมายหลายตอนเข้าไวใ้นผนังเดียวกัน โดยการ
แก้ปัญหาให้สามารถเขียนเล่าเร่ืองได้มากท่ีสุด กล่าวคือ การเขียนภาพให้มีขนาดเล็กลง (ภาพ
ลายเส้นท่ี 15) (ภาพลายเส้นท่ี 16) (ภาพลายเส้นท่ี 17) (ภาพลายเส้นท่ี 18) 
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เนือ้เร่ืองของจิตรกรรม 

 จิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหารวดัหนองบวั แสดงภาพจนัทคาธชาดก   ท่ีมีความเป็นมา
จากเร่ืองราวในพุทธประวติั ท่ีกล่าวว่า วนัหน่ึงในสมยัพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายประชุม
สนทนากันถึงเ ร่ืองไม่ มีผู ้ใดสามารถท าอันตรายแก่พระพุทธเจ้าได้โดยล าดับเ ร่ืองตั้ งแต่             
นายครหทินน์คิดปลงพระชนมพ์ระพุทธเจา้  ให้คนท ากระดานยนตไ์วบ้นหลุมถ่านเพลิง  เพื่อหมาย
ใจให้พระองค์ตกลงในหลุมนั้น  ก็ไม่อาจให้พระองค์ตกลงไดส้มใจหมาย  พระเทวทตัใช้ให้พวก
นายขมงัธนูไปยิงพระองคก์็ไม่ส าเร็จ   ต่อมาไดป้ล่อยช้างนาฬาคีรีเพื่อให้ท าร้ายพระพุทธเจา้ก็ไม่
เป็นผล  และกล้ิงศิลากอ้นใหญ่ลงจากเขาคิชฌกูฏ เพื่อให้ทบัพระองคก์็ไม่สมประสงค ์นบัเป็นท่ีน่า
อศัจรรยย์ิง่  คร้ังนั้นพระพุทธเจา้ประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนั  ทรงสดบัไดด้ว้ยทิพยโสต จึงมีพระ
ประสงคจ์ะแสดงบุรพจรรยาของพระองค์ให้แก่ท่ีประชุมสงฆ์  จึงทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นอดีต
นิทานเร่ืองจนัทคาธ ข้ึน 

ชาดกจนัทคาธเป็นชาดกท่ีมีเน้ือเร่ืองค่อนขา้งยาว เร่ิมตั้งแต่พ่อแม่ของสุริยคาธและ
จนัทคาธ จากนั้นก็เป็นเร่ืองราวของสุริยคาธและจนัทคาธ จนถึงรุ่นหลาน เน้ือเร่ืองทั้งหมดเป็น
เร่ืองราวการผจญภยัจนจบเร่ือง8 ศาสตราจารยด์ร.อุดม รุ่งเรืองศรี ปราชญ์แห่งล้านนา ได้ศึกษา
วรรณกรรมล้านนา รวมทั้ งเ ร่ืองจันทคาธชาดก (จันทฆาตกชาดก) รวมไว้ในหนังสือช่ือ 
"วรรณกรรมลา้นนา"9   มีเน้ือเร่ืองโดยยอ่ดงัน้ี  

 
 ครอบครัวเข็ญใจครอบครัวหน่ึงอาศัยอยู่ในเมืองจัมปากนครมีบุตรชาย 2 คน              

ช่ือสุริยคาธและจนัทคาธ  คร้ังหน่ึงเกิดแห้งแลง้กนัดารอาหารทัว่ไป บุตรทั้งสอง   ยงัเล็กอยู ่     
จบัปูมาได ้4  ตวั มาจ่ีไฟกิน แต่จนัทคาธร้องขอกินปูทั้งหมด สองคนพ่ีนอ้งจึงถูกไล่ออกจากบา้น 
และไดผ้จญภยัต่างๆ มากมาย สุริยคาธและจนัทคาธไดย้าวิเศษท่ีชุบชีวิตคนได้  จึงเป็นเหตุให้
สองพ่ีน้องไดธิ้ดาของเจา้เมืองหลายเมืองเป็นภรรยา  ภายหลงัทั้งสองไดน้ าทองค าบรรจุใน
กระบอกไมไ้ผ่ไปแลกกบัแตงของพ่อแม่ และไดม้อบทองค าให้กบัชาวบา้นท่ีเคยใหท่ี้พกัและ
อาหารแก่ตน ต่อมา         สุริยคาธไดเ้ป็นเจา้เมืองกาสี และจนัทคาธก็ไดผ้จญภยัอีกมากไดภ้รรยา
อีกหลายนาง จนทา้ยท่ีสุดไดอ้ยูค่รองเมืองอนุมตัตินคร โดยมีราชบุตรนามว่าทุคคตขติัยวงสา ผูมี้

                                                 
 8 สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, วรรณกรรมพุทธศำสนำในล้ำนนำ, 

(เชียงใหม่: หจก.ส านกัพิมพต์รัสวนิ, 2540), 54. 
 9 อุดม  รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้ำนนำ, (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

วจิยั, 2528), 35. 
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รูปงาม มีปัญญา และมีก าลงัมากกวา่จนัทคาธ มเหสีของทุคคตขติัยวงสาช่ือนางแกว้วุวณัณพิมพา
แห่งเมืองมิถิลา เม่ืออายมุากแลว้ จนัทคาธกไ็ดม้อบเมืองใหทุ้คคตขติัยวงสาปกครองสืบมา 

 
  จิตรกรรมฝำผนังภำพพระพุทธประวตัิ 

 จิตรกรรมฝาผนงัเร่ิมจาก ภาพพระพุทธประวติัท่ีวาดอยูผ่นงัดา้นหลงัพระประธานกบั
ผนังส่วนบนบางส่วนบนผนังด้านตรงข้ามพระประธาน  แสดงเร่ืองราวในพระพุทธประวติั 
ภาพเขียนส่วนน้ีจึงมีขนาดภาพใหญ่เกือบเท่าคนจริง  สันนิษฐานว่าเหตุท่ีนิยมเขียนภาพใหญ่น้ี  
อาจจะเป็นเพราะ ส่วนของผนงัด้านหน้าและหลงัพระประธานเป็นผนงัสูงใหญ่ท่ีท าให้ผูช้มภาพ
สามารถมองห่างจากภาพผนังได้มาก  โดยเฉพาะบริเวณผนังด้านหลังของพระประธานน้ีไม่
สามารถจะเดินดูไดส้ะดวกเพราะเป็นบริเวณท่ีประกอบพิธีกรรม   มุมมองของคนดูมกัจะนัง่ดู  ณ  
จุดใดจุดหน่ึงในบริเวณกลางอาคาร ภาพเขียนจึงจ าเป็นตอ้งมีขนาดใหญ่  ภาพเขียนท่ีบรรจุลงใน
ผนงัท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือ เร่ืองพระพุทธประวติัตอนท่ีส าคญัและมีความสัมพนัธ์กบัพระประธาน   

 ส่วนผนงัขา้งมีขนาดกวา้งและยาว จึงลวงตาให้ดูมีขนาดไม่สูงมาก โดยทัว่ไปจะมีแนว
เสาภายในอาคารเป็นเคร่ืองแบ่งกั้นและยงัมีผืนหลงัคาคลุมต ่ามาก   สภาพเช่นน้ีท าให้คนสามารถดู
ภาพไดไ้ม่ไกล และมีระยะมุมมองค่อนขา้งประชิด  ภาพจิตรกรรมฝาผนงัจึงควรอยูใ่นระดบัสายตา
ท่ีมองไดพ้อดี  ดงันั้นจิตรกรรมบนฝาผนงัดา้นขา้งจึงมีขนาดเล็กลง อนัท าให้เหมาะแก่การเขียนภาพ
เล่าเร่ืองยาว (ภาพท่ี 68)     

 

 
 
ภาพท่ี 68 จิตรกรรมฝาวดัหนองบวัผนงัดา้นหลงัพระประธาน 
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 ภำพพระอนิทร์เสด็จลงมำดีดพณิสำมสำยถวำยพระพุทธเจ้ำ 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวิหารวดัหนองบวั เร่ิมตน้เขียนภาพเล่าเร่ืองจากตอนบนผนัง
แสดงภาพพระอินทร์เสด็จลงมาดีดพิณสามสายถวายพระพุทธเจา้ท่ีก าลงัทรงพกัผ่อนพระวรกาย  
พิณสามสายน้ีสายท่ี 1 ตึงเกินไปจึงขาด สายท่ี 2 หยอ่นเกินไปจึงไม่เกิดเสียง สายท่ี 3 ขึงตึงพอดีท า
ให้เกิดเสียงไพเราะ เม่ือพระพุทธเจา้ทรงไดส้ติ จึงยึดถือเป็นแนวปฏิบติับ าเพญ็เพียรจนบรรลุพระ
โพธิญาณเป็นพระสัมมาพุทธเจา้ (ภาพท่ี 69) 
 

   

 
  
ภาพท่ี 69 ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาวดัหนองบวัผนงัดา้นหนา้พระประธาน 
 
 ดา้นล่างของฝาผนงั เร่ืองจนัทคาธชาดกค่อนขา้งเป็นระเบียบโดยเร่ิมตน้จากจากกณัฑ์ท่ี 
1 คือ ทุพภิกขภณัฑ์ท่ีมุมผนงัดา้นทิศใตไ้ปทิศตะวนัออก และวาดต่อมาทางทิศเหนือไปสู่ตะวนัตก 
หรือผนงัเบ้ืองหลงัพระประธาน ซ่ึงอาจมีการลกัลัน่อยูบ่า้ง ผนงัทิศเหนือเดินเร่ืองไม่ต่อกบัผนงัดา้น
ทิศตะวนัออก  กล่าวคือแทนท่ีจะเร่ิมทางผนงัมุมทิศทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาพกลบัเร่ิมท่ีมุมทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ  
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กณัฑ์ที ่ 1 ทุพภิกขกณัฑ์ 
ภำพเมืองจัมปำกนคร  
กล่าวถึงเมืองจมัปากนครของพระเจา้พนัธุมวดี  พระองคท์รงตั้งอยูใ่นทศพิธราชธรรม 

ต่อมาบา้นเมืองเกิดทุพภิกขภยั  เหตุดว้ยชาวเมืองมิไดต้ั้งอยูใ่นศีลในธรรม  พระเจา้พนัธุมวดีทรงให้
ตั้งพิธีบวงสรวงเทพารักษ์ประจ าเมือง  จึงทราบว่าชาวเมืองไม่ประพฤติธรรม (สภาพจิตรกรรม
ค่อนขา้งลบเลือน)  

ในภาพน้ีเป็นเมืองจมัปากนคร ภาพดา้นล่างซ้ายเป็นภาพหญิงสาวอยูใ่นท่านัง่มีขนาด
ใหญ่ เกลา้ผมมวยสูงไวก้ลางศรีษะ ไม่สวมเส้ือแต่มีผา้สีแดงพาดท่ีไหล่ ในมือขวาท าท่าคีบมวนยา 
หนา้ตาแยม้ยิ้ม ถดัข้ึนมามีภาพปราสาทราชวงัอยูต่รงกลางของภาพ มีผูค้นอาศยัอยูใ่นเมือง บริเวณ
รอบปราสาทมีก าแพงสีแดงสร้างไวโ้ดยรอบ ส่วนดา้นขวาบนสภาพจิตรกรรมลบเลือน มีการใชเ้ส้น
สีด าเขียนเป็นเส้นโคง้แบ่งภาพในส่วนท่ีเป็นภาพทิวทศัน์บริเวณนอกเมือง ส่วนในเมืองใชเ้ส้นเขียน
เป็นภาพสถาปัตยกรรมเช่น ภาพก าแพง ภาพปราสาท แบ่งสัดส่วนของภาพ ภาพพระราชวงัเขียน
ยอดปราสาทลกัษณะคลา้ยกบัสถาปัตยกรรมของพม่า โครงสีท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นสีครามเป็นสีพื้น
ภาพทิวทศัน์และสีแดงเป็นพื้นภาพของเมือง(ภาพท่ี 70) 

 

 
 
ภาพท่ี 70 ภาพเมืองจมัปากนคร 
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กณัฑ์ที ่2  ยำจนกณัฑ์ 
ภำพบ้ำนสุริยคำธกบัจันทคำธ 
ในเมืองจมัปากนครมีเด็กชาย ๒ คน  สุริยคาธ กบัจนัทคาธ  เกิดในครองครัวยากจน

ดว้ยเหตุน้ีเม่ือเกิดทุพภิกขภยัคราวนั้น  เด็กน้อยทั้งสองเห็น  สุริยคาธ  กบัจนัทคาธจึงตอ้งเท่ียวลกั
เขาเกินไปทัว่  จนลุกพอ่แม่ไล่ตี  หนีมายงัสถานท่ีแห่งหน่ึง (สภาพจิตรกรรมค่อนขา้งลบเลือน)  

ในภาพแป็นภาพบา้นหลงัเล็กมีหน้าจัว่ของครอบครัวสุริยคาธ กบัจนัทคาธ อาศยักบั
พอ่และแม่ท่ีมีฐานะยากจน อยูใ่นป่าใกลก้บัก าแพงเมือง ในภาพน้ีจิตรกรรมค่อนขา้งลบเลือนแต่ยงั
พอเห็นเป็นเด็กสองคนข่ีคอกนัในภาพดา้นล่าง มีภาพผูช้ายซ่ึงอาจจะเป็นพ่อท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นโพก
ศีรษะดว้ยผา้สีแดง ถดัไปดา้นบน เป็นภาพชายคนเดียวกนัก าลงัท าท่าออกเดินทาง มีการใชเ้ส้นสีด า
เขียนเป็นเส้นโคง้แบ่งภาพในส่วนท่ีเป็นภาพทิวทศัน์บริเวณนอกเมือง ส่วนในเมืองใชเ้ส้นเขียนเป็น
ภาพสถาปัตยกรรมเช่น ภาพก าแพงท่ีก่อดว้ยอิฐไม่ฉาบปูน โครงสีท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นสีครามเป็นสี
พื้นภาพทิวทศัน์และสีแดงเป็นพื้นภาพของเมือง ในส่วนน้ีสภาพจิตรกรรมค่อนขา้งลบเลือนเป็น
อยา่งมากจนแทบไม่เห็นรายละเอียด (ภาพท่ี 71) 
 

 
 
ภาพท่ี 71  ภาพบา้นสุริยคาธกบัจนัทคาธ 
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กณัฑ์ที ่3  วนจรณกัณฑ์ 
พระอินทร์ทรงเล็งดว้ยทิพยเนตรวา่  เด็กทั้งสองไดรั้บทุกขเวทนา จึงเสด็จลงมายงัโลก

มนุษยพ์ร้อมวิษณุกรรมเทพบุตร มุ่งสู่ท่ีท่ีเด็กนอ้ยพกัอยู่นั้น  พระอินทร์แปลงเป็นงู และพระวิษณุ
แปลงเป็นพงัพอน  เขา้ต่อสู้กนัต่อหน้า 2 พี่น้อง  เม่ือฝ่ายหน่ึงตาย อีกฝ่ายก็เค้ียวยาพ่นใส่ปากให ้ 
ฝ่ายนั้นก็ฟ้ืนข้ึนมาต่อสู้กนัอีก  กระท าสลบักนัเช่นน้ีอยูน่านพอสมควรแลว้ก็หายไป  สุริยคาธผูพ้ี่รู้
นยัดงันั้น  จึงเก็บยาวเิศษไว ้(สภาพจิตรกรรมลบเลือน) 

กณัฑ์ที ่4  ภริยำสภนกณัฑ์ 
 ภำพพระธิดำสุชำตดึงสำถูกงูกดัตำย    
 กษตัริยธ์รรมสุชาตครองเมืองกาสี  มีมเหสีคือนางสุวรรณา มีราชธิดาคือ สุชาตดึงสา  
ต่อมาพระธิดาสุชาตดึงสาถูกงูกดัตาย   บงัเอิญสุริยคาธกบัจนัทคาธเดินทางท่องเท่ียวไปถึง พกัท่ี
เรือนอุกษัฐเศรษฐี   สุริยคาธรับอาสาแกไ้ขพระธิดาจนฟ้ืนชีพ  เจา้เมืองกาสีจึงยกพระธิดาให้อภิเษก
กบัสุริยคาธ ส่วนจนัทคาธนั้นยงัคงพ านกัอยูก่บัอุกษัฐเศรษฐี  

ภาพน้ีนางสุชาตดึงสาส้ินพระชนมเ์พราะถูกงูพิษกดั รอบๆ ขา้งเป็นภาพหญิงสาวนาง
สนมก านลัท าท่าทางเศร้าโศกเสียใจ สังเกตไดจ้ากเส้นมุมปากโคง้คว  ่าลง บางคนใช้มือปิดดวงตา
แสดงท่าทางร ่ าไห้เสียใจ ผูห้ญิงนุ่งผา้ซ่ินและห่มผา้สไบ นางสุชาตดึงสาสวมรองเทา้แตะแบบคีบ 
(ภาษาเหนือเรียกรองเทา้แตะว่าแข๊บ) ส่วนนางสนมก านลัไม่สวมรองเทา้โครงสีส่วนใหญ่เป็นสี
น ้าตาลและสีแดง ใชสี้ด าเขียนเส้นแสดงรายละเอียดของร้ิวผา้และเส้นโคง้แบ่งส่วนของภาพ การจดั
องคป์ระกอบมีลกัณะเป็นกลุ่ม(ภาพท่ี72) 

 

 
 
ภาพท่ี 72  ภาพพระธิดาสุชาตดึงสาถูกงูกดัตาย 
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กณัฑ์ที ่5  เทวธิสังภำภนวิโยคกณัฑ์ 
ภำพกรุงอนิทปัตถ์   
การท่ีจนัทคาธสามารถช่วยชุบชีวิตผูต้ายให้ฟ้ืนไดน้ั้นไดก้ลายเป็นกิตติศพัท์เล่ืองลือ

ทัว่ไป  ขณะนั้นพระเจา้พรหมจกัรพรรด์ิครองกรุงอินทปัตถ์  มีพระราชธิดาคือ นางเทวธิสังกา  ซ่ึง
เกิดส้ินพระชนมล์ง  ไดมี้ผูม้าตามพระจนัทคาธใหไ้ปรักษานางเทวธิสังกา    และเม่ือนางฟ้ืนข้ึนแลว้
พระเจา้พรหมจกัรพรรดิ  จึงให้พระจนัทคาธอภิเษกกบัธิดาและครองสุขในกรุงอินทปัตถ์  (ภาพท่ี 
71)   

ในภาพเป็นปราสาทของกรุงอินทปัตถ์  ท่ีมีการซ้อนหลงัคาหลายชั้น ส่วนตรงกลางเป็นมุข
สามเหล่ียมหนา้จัว่ ดา้นซ้ายล่างของภาพเป็นภาพนางเทวธิสังกาส้ินพระชนม ์ ถดัมาเป็นภาพนาง
เทวธิสังกาฟ้ืนคืนมาและไดอ้ภิเษกกบัพระจนัทคาธ มีภาพหญิงสาวสามคนนัง่พบัเพียบหมอบอยูใ่น
ปราสาท ภาพดา้นขวาบนและล่างเป็นภาพการใชชี้วติของทั้งคู่ (ภาพท่ี73) 

 
 

 
 
ภาพท่ี 73  ภาพกรุงอินทปัตถ์   
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 ภำพพระจันทคำธและนำงเทวธิสังกำประทบัเรือส ำเภำ 
  คร้ันวนัหน่ึงพระจนัทคาธมีความคิดถึงบิดามารดา  จึงเสด็จออกจากเมืองพร้อมพระ

ชายา    ประทบัเรือส าเภาเพื่อเดินทางไปยงัเมืองกาสี  ระหว่างทางเรือส าเภาได้ถูกพายุพดัโหม
รุนแรง  นางเทวธิสังกาถูกคล่ืนซดัตกเรือ ท าให้ตอ้งพลดัพรากจากพระสวามี  ต่อมาคล่ืนน ้ าไดพ้ดั
นางเทวธิสังกา เขา้ฝ่ัง และนางทรงด าเนินพลางกนัแสงพลางถึงพระสวามีจนบรรลุบา้นป่าแห่งหน่ึง  
และขอพ านกัอยูก่บัหญิงชราคนหน่ึงช่ือ นางปริสุทธิ  

 
 

 
 
ภาพท่ี 74 ภาพพระจนัทคาธและนางเทวธิสังกาประทบัเรือส าเภา 
 

ในภาพน้ีพระจนัทคาธมีและนางเทวธิสังกา ประทบัเรือส าเภาคลา้ยกบัส าเภาจีนมีใบ
เรือกางเพื่อบงัคบัทิศทางลม  โดยมีผูร่้วมเดินทางเป็นชายหนุ่มสามคนอยูใ่นเรือส าเภาดว้ย มีการใช้
สีครามเขียนเส้นน ้ าลกัษณะเป็นเส้นตรงแนวนอนท าให้น ้ าดูสงบน่ิง ไม่ไดเ้ขียนเป็นเส้นโคง้แบบ
จิตรกรรมของภาคกลางท่ีดูเป็นโคง้คล่ืนแสดงความเคล่ือนไหว แต่กลบัใชเ้ส้นโคง้เขียนภาพเนินดิน 
เนินเขา ทิวเขาแทน  (ภาพท่ี 74) 
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 กณัฑ์ที ่6  พรหมจำริกกัณฑ์ 
 ภำพนำงเทวธิสังกำออกบวช 

ภาพน้ีกล่าวถึง เมืองนามอนูปมานคร  ท่ีมีพระเจา้นนัทกิตติทรงครองเมือง  ทรงมีพระ
ราชโอรสนามวา่สุทสัสนจกัร  เม่ือถึงวยัมีคู่ครอง  พระบิดาจึงใหแ้ต่งทูตไปทูลขอนางพรหมจารีธิดา
ของพระเจา้ธัมมขนัตี  แห่งเมืองอนุราธะ มาเป็นพระชายา   สุทสัสนจกัรซ่ึงเป็นคนพาลก็หาเหตุ
ววิาทดว้ยนางพรหมจารี  แลว้สั่งให้ลอยแพนางสู่มหาสมุทร   แต่นางพรหมจารีเป็นขตัติยะนารี  จึง
เจริญพระเมตตาอยูใ่นแพล่องลอยไป  ฝ่ายพระเจา้สุทสัสนจกัรไดท้ราบกิตติศพัทค์วามงามของนาง
เทวธิสังกาท่ีพกัอยู่ในป่า  จึงสั่งให้อ ามาตยม์าขอกับยายปริสุทธี  แต่นางเทวธิสังกาได้บวชเป็น
นกับวชเสียแลว้  จึงทรงรับสั่งวา่  หากนางสึกวนัใด  จะมารับและจะตั้งเป็นอคัรมเหสีต่อไป  

 

 
 

ภาพท่ี 73   นางเทวธิสังกาออกบวช 
 
ในภาพน้ีนางเทวธิสังกาออกบวชโดยการโกนผมแต่งกายดว้ยชุดสีขาวมีการตดัเส้นดว้ยสี

น ้าตาลเขม้มองเห็นชายผา้ทิ้งตวัเป็นร้ิวผา้อยา่งสวยงาม ใชสี้ครามสีพื้นดา้นหนา้ส่วนดา้นหลงั เป็น
ภาพการก่ออิฐสีน ้าตาลเป็นก าแพงโดยไม่มีการฉาบปูน (ภาพท่ี 75)    
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กณัฑ์ที ่ 7  ติรตนลภนกณัฑ์ 
 ฝ่ายพระจนัทคาธท่ีประสบภยัเรือแตก  เม่ือเสด็จข้ึนฝ่ังไดก้็เท่ียวเสาะหานางเทวธิสังกา   
พระมเหสี  จนเสด็จมายงัท่ีแห่งหน่ึงและทรงพบของวิเศษคู่กายช้ินแรก เน่ืองจากได้ทรงชุบชีวิต
พญานาคตนหน่ึง   พญานาคจึงส านึกในบุญคุณและมอบดวงแก้ววิเศษให้  เม่ือต้องการทราบ
เหตุการณ์ใดๆทั้งในมนุษยโลก  เทวโลก  ดาวดึงส์  หรือนาคภพก็ให้อมดวงแกว้ไวใ้นปาก  จากนั้น
จนัทคาธทรงไดข้องวิเศษอีก ๒ ส่ิงจากวิทยาธรตนหน่ึงคือ  พระขรรค์แกว้ซ่ึงสามารถตดัวตัถุทุก
อยา่งได ้ และกวดัแกวง่ให้ภูตผีหนีหาย  ทั้งแกหิ้วไดด้ว้ย  ของวิเศษอยา่งท่ี 2 คือ  เกือกแกว้ซ่ึงเม่ือ
สวมแล้วจะเดินบนผิวน ้ า  หรืออากาศก็ได้  แต่วิทยาธรได้สั่งเสียว่า  ไม่ควรส้องเสพกามคุณ  
มิฉะนั้นฤทธ์ิจะเส่ือม  

ภำพพระจันทคำธช่วยชุบชีวติพญำนำค 
ในภาพพระจนัทคาธช่วยชุบชีวิตพญานาค จิตรกรรมเขียนเป็นรูปงูตวัใหญ่ต่อสู้กบั

พญาครุฑจนตาย  พระจนัทคาธน าเปลือกไมใ้ส่ในปากของพญานาค  พญานาคจึงฟ้ืนแลว้กลายร่าง
เป็นคนแลว้น าดวงแกว้วิเศษมอบให้ มีการใชเ้ส้นสีด าเขียนเป็นเส้นโคง้แบ่งภาพโดยเขียนเป็นภาพ
เนินดิน เนินเขา ทิวเขาลดหลัน่กนั โครงสีท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นสีครามและสีแดงเป็นสีพื้นของภาพ 
(ภาพท่ี 76) 

 
 

 
 
ภาพท่ี 76  พระจนัทคาธช่วยชุบชีวติพญานาค 
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กณัฑ์ที ่8  วนวสนกณัฑ์ 
ภำพ พระจันทคำธ นำงทพิโสภำ  นำงปทุมบุปผำ และ นำงสุคันธเกศีเดินทำงกลบับ้ำน  

 ภาพกณัฑน้ี์กล่าวถึง เมืองสังกสัสนครท่ีมีหญิงรูปงาม  3 นางซ่ึงเป็นบุตรีของท่าน
เศรษฐี  คือ  นางทิพโสภา  ปทุมบุปผา และนางสุคนัธเกศี  และทั้งสามต่างเป็นเพื่อนสนิทกนั  วนั
หน่ึงนางทั้งสามประสบอนัตรายพลดัไปไกลบา้น  แต่พระจนัทคาธทรงช่วยไวไ้ดท้นัและพานาง
เดินทางรอนแรมจนมาถึงฝ่ังเมืองสังกสัสนคร   โดยระหวา่งทางทั้งส่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกนัฉนัทชู์ส้าวแต่
อยา่งใด  ดว้ยพระจนัทคาธเกรงจะผดิค าท่ีใหไ้วก้บัวทิยาธร  

ในภาพน้ีด้านซ้ายเป็นภาพภาพพระจันทคาธน าลูกสาวเศรษฐีสามคนมาคืน  ภาพ
ดา้นขวาเป็นภาพพระจนัทคาธทรงแต่งกายดว้ยเส้ือแขนยาว นุ่งโจงกระเบน มีผา้คาดเอวยกมือขวา
ข้ึนสูง ไวผ้มทรงหลกัแจว เหน็บดาบไวท่ี้สีขา้งก าลงัถามทางกบั นายพรานท่ีสวมเส้ือแขนยาว 
กางเกงสีแดง โพกหัวด้วยผา้  มีปืนตั้งอยู่ข้างกาย  ด้านหลงัชายหนุ่มเป็นหญิงสาวสามคน เดิน
ตามหลงัไดแ้ก่ นางทิพโสภา  ปทุมบุปผา  สุคนัธเกศี ท่ีทรงแต่งกายดว้ยผา้สไบและนุ่งผา้ซ่ิน เกลา้
มวยผมสูงมี ป่ินปักผมประดบั  คลา้ยลกัษณะสาวไทล้ือ มีการใชเ้ส้นสถาปัตยกรรมเขียนเป็นก าแพง
เมืองแบ่งส่วนของภาพเป็นนอกเมืองและในเมือง (ภาพท่ี 77) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 77 พระจนัทคาธ นางทิพโสภา  นางปทุมบุปผา และ นางสุคนัธเกศี เดินทางกลบับา้น 
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กณัฑ์ที ่9 ตโยเสฏฐีชิตำเปสนกณัฑ์   
ภำพพระจันทคำธได้แต่งงำนและอยู่กนิกบัลูกสำวเศรษฐีสำมคน 
พระจนัทคาสไดเ้ผชิญภนชยนัตรายต่างๆในระหวา่งเดินทาง แต่ก็ใช้ปัญญา และของ

วิเศษทั้งสาม เขา้แกไ้ขเหตุการณ์นั้นๆทุกคร้ังไป จนมาบรรลุถึงเขตเมืองสังกสัสนครและมอบนาง
ทั้งสามให้ครอบครัวเศรษฐีไว ้เศรษฐีทั้ง 3 คน ต่างก็จดัการมงคลให้ และสร้างปราสาท 3 หลงัให้
ครอบครอง พระจนัทคาธอยูด่ว้ยนางแห่งละ 7 วนั คร้ันวนัท่ี 22 ก็ลาไปตามหานางเทวธิสังกาต่อไป 
โดยฝากนางเหล่านั้นไวก้บับิดามารดาและสัญญาวา่ หากพบนางเทวธิสังกาและสุริยคาธผูพ้ี่ชายแลว้ 
จึงจะยอ้นกลบัมาอีก  

 
 

 
 
 
ภาพท่ี 78  พระจนัทคาธไดแ้ต่งงานและอยูกิ่นกบัลูกสาวเศรษฐีสามคน 
 

ภาพพระจนัทคาธไดน้ านางทิพโสภา  นางปทุมบุปผา และนางสุคนัธเกศีลมาคืน
ครอบครัวเศรษฐี จากนั้นไดแ้ต่งงานและอยูกิ่นในปราสาทสามหลงักบันางทั้งสาม (ภาพท่ี 78) 
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ภำพกณัฑ์ที ่10   พรหมจำริยำอภิสัญจนกณัฑ์ 
ภำพพระจันทคำธช่วยเหลอืนำงพรหมจำรี 

 พระจนัทคาธทรงเดินทางรอนแรมมาพบนางพรหมจารีท่ีถูกลอยแพมาก็ทราบด้วย
ญาณวา่  นางถูกทอดทิ้งเพราะสุทสัสนจกัรมาฝักใฝ่อยู่กบันางเทวธิสังกาท่ีเป็นมเหสีของพระองค์
เอง  พระจนัทคาธจึงทรงพานางพรหมจารีมาท่ีเมืองปัญจาล  อนัเป็นเมืองของนางสุริยโยธามารดา
เล้ียงของนางพรหมจารี  เพื่อให้เรียนรู้ไตรเพท และวิชาการต่อสู้จากนางสุริยโยธา   ส าหรับไปแก้
แคน้สุทสัสนจกัร 
 ในเวลาเดียวกนันั้น  พระมเหสีของพระเจา้กาวินทะแห่งนครเวสาลี  ส้ินพระชนม์ลง
พระองคใ์คร่จะไดน้างพรหมจารีมาเป็นพระมเหสีใหม่  จึงทรงส่งทูตมาสู่ขอนางพรหมจารี  แด่พระ
เจา้ธมัมขนัตีทรงปฏิเสธอา้งวา่ไดย้กให้กบัสุทสัสนจกัรแลว้   ในเวลาเดียวกนันั้นพระจนัทคาธและ
นางพรหมจารี ซ่ึงเล่าเรียนวิทยาความรู้จากนางสุริยโยธา ส าเร็จแลว้   ไดท้รงเสด็จมาเยี่ยมพระเจา้
ธมัมขนัตี  นางพรหมจารีจึงทรงเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกบัพระนางให้ฟังพระบิดาฟังโดยตลอด  พระ
เจา้ธัมมขนัตีจึงรับสั่งให้จกัการอภิเษกพระจนัทคาธกบันางพรหมจารี  แลว้มอบเมืองอนุราธะให้
ครอง  

ในภาพเป็นภาพพระพระจนัทคาธกระโดดลงน ้าเพื่อช่วยนางพรหมจารี  พอช่วยนาง
ข้ึนมาไดก้็น านางข้ึนมานัง่บนฝ่ังแลว้ถามไถ่เร่ืองราว จากนั้นจึงพานางพรหมจารีไปส่งท่ีเมืองปัญ 
เพื่อใหเ้รียนรู้ไตรเพท และวิชาการต่อสู้จากนางสุริยโยธาของนางพรหมจารี  (ภาพท่ี 79) 
 

 
 
ภาพท่ี 79  ภาพพระจนัทคาธทรงช่วยนางพรหมจารี 
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ภำพกณัฑ์ที ่ 11  กำวนิทรำชยุทธกัณฑ์ 
ภำพกองทพัของนำงพรหมจำรี 

 ฝ่ายทูตจากเมืองเวสาลีท่ีมาขอนางพรหมจารี  เม่ือเดินทางกลบัไปถึงบา้นเมืองตน ได้
ทูลพระเจา้กาวนิทะวา่ ขณะน้ีนางพรหมจารีอยูด่ว้ยมาณพหน่ึงคือ  จนัทคาธ   และยลโฉมความงาม
ของพระนางให้ฟัง  ท าให้พระเจา้กาวินทะทรงพิศสวาทนางมากข้ึน  โปรดให้แต่งทูตไปเจรจาอีก
คร้ังหน่ึง  นางพรหมจารีเห็นวา่พระเจา้กาวินทะทรงใชอ้ านาจมากเกินไป  ก็ตรัสบริภาษไปโดยแรง   
คร้ันเม่ือพระเจา้กาวินทะทรงทราบ พระองค์ทรงกร้ิวหนกั  รับสั่งให้เกณฑ์ก าลงัพลจากนครต่างๆ  
มารบกบัเมืองอนุราธะ   นางพรหมจารีไดน้ าทพัหญิงบริวารทั้งปวงร่วมกบัพระจนัทคาธ เขา้สู่รบ
กบักองทพัของพระเจา้กาวินทะและสามารถเอาชนะขา้ศึกได ้ บรรดากษตัริยท่ี์แพส้งครามได้ยอม
เป็นตนเป็นขา้โดยจดัส่งเคร่ืองบรรณาการมาถวาย  และยนิยอมร่วมออกรบกบัสุทสัสนจกัรต่อไป  

ในภาพน้ีเป็นภาพวาดนางพรหมจารีออกน าขบวนทพัช้างพร้อมกบัหญิงบริวาร เขา้
ต่อสู้กบัพระเจา้กาวนิทะ โดยการวาดภาพหญิงสาวนัง่บนแหยง่ไมมี้หลงัคาท่ีอยูบ่นหลงัชา้งทรงศึก
สีเทาท่ีประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม มีหญิงสาวอีกนางเป็นผูบ้งัคบัชา้งดา้นเป็นหญิงบริวาร เขา้สู้รบ
กบัทหารผูช้าย (ภาพท่ี 80)   
 

 
 
ภาพท่ี 80  ภาพกองทพัของนางพรหมจารี 
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ภำพกณัฑ์ที ่ 12  เทวธิสังกำปริเยสนกณัฑ์ 
ภำพพระจันทคำธได้พบนำงเทวธิสังกำ 

 ฝ่ายพระจนัทคาธ เม่ือทรงช่วยศึกนางพรหมจารีแลว้ ไดท้รงอ าลาไปตามหานางเทวธิ
สังกาต่อไป  คราวน้ีพระจนัทคาธไดพ้บพระชายาสมหวงั  ต่างปริเทวนาร าพนัแก่กนันางเทวธิสังกา
พบพระสวามีแลว้จึงลาเพศจากนกับวช  เม่ือพระสุทสัสนจกัรทรงทราบเร่ืองราวทั้งหมดไดท้รงส่ง
คนมาสู่ขอ นางเทวธิสังกาจากยายปริสุทธีอีกคร้ังหน่ึง   ซ่ึงยายปริสุทธีได้ช้ีแจ้งให้ฟังว่า นาง          
เทวธิสังกามีสามีแล้ว   แต่พระสุทัสสนจักรก็ยงัหาเหตุพาลอีก  โดยรับสั่งให้ยายปริสุทธีหา
ทรัพยสิ์นมาตอบแทนให ้มิฉะนั้นจะลงอาญา แต่พระจนัทคาธ ก็ทรงจดัการเร่ืองเหล่าน้ีไปได ้ 
(ภาพท่ี 63)  

ในภาพพระจนัทคาธไดพ้บนางเทวธิสังกา ต่างก็สวมกอดและแสดงอาการดีใจจนร ่ าไห้
เป็นภาพท่ีวาดแสดงออกใหเ้ห็นทางสีหนา้อยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 81) 
 

 
 
ภาพท่ี 81 ภาพพระจนัทคาธไดพ้บนางเทวธิสังกา 
 



133 
 

กณัฑ์ที ่13 ยุชฌกณัฑ์   
ภำพสุทสัสนจักรตักน ำ้ล้ำงเท้ำนำงพรหมจำรี 
ฝ่ายเมืองอนุราธะ นางพรหมจารีพร้อมพระบิดาคือ พระเจา้ธมัมขนัตี คุมทพัต่างเมืองท่ี

ไดม้าเป็นบริวารคราวสู้ศึกกบักาวนิทราชออกไปท าศึกท่ีเมืองอนูปมานครของพระเจา้นนัทกิตติราช 
พระบิดาของสุทสัสนจกัร ในระหวา่งเดินทพันางไดพ้บพระจนัทคาธ พระเจา้ธมัมขนัตีจึงขอให้พระ
จนัทคาธช่วยการศึกคร้ังน้ีดว้ย กองทพัเมืองอนุราธะแยกไปหลายสาย  นางพรหมจารีคุมเหล่าทพั
นางกษตัริย ์ กองทพัเมืองอนุราธะไดช้ยัชนะ สามารถจบัตวัสุทสัสนจกัรได ้นางพรหมจารีให้ตกัน ้ า
ลา้งเทา้นางกษตัริย ์กบัขนอุจจาระ ปัสสาวะนางเทวธิสังกา และให้กราบเทา้นางพรหมจารีทุกๆวนั 
สุทสัสนจกัรฝืนพระทยัท าได ้2-3 วนั ก็ส้ินพระชนม ์พระเจา้ธมัมขนัตีรับสั่งให้อภิเษกพระจนัทคาธ
กบันาง เทวธิสังกา แลว้ใหค้รองอนูปมานครสืบไป 

ในภาพสุทสัสนจกัรถูกบงัคบัใหต้กัน ้าลา้งเทา้นางพรหมจารี เห็นไดจ้ากภาพซา้ยเป็น
ภาพหญิงสาวถือกระบองอนัใหญ่ ทุกคนในภาพมองไปท่ีสุทสัสนจกัรก าลงัลา้งเทา้นางพรหมจารี 
ภาพผูช้ายส่วนใหญ่ไวผ้มเหมือนกนัคือทรงหลกัแจว มีภาพผูช้ายท่ีอยูด่า้นบนพนัศีรษะดว้ยผา้ ส่วน
ผูห้ญิงเกลา้ผมมวยสูงไวก้ลางกระหม่อม (ภาพท่ี 82) 

 

 
 
ภาพท่ี 82 สุทสัสนจกัรตกัน ้าลา้งเทา้นางพรหมจารี 
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กณัฑ์ที ่14 อุตตมธำนีกณัฑ์   
ภำพนำงอุตตมธำนีเสด็จสู่เมืองอนูปมำนคร 
ก่อนหนา้ท่ีสุทสัสนจกัรจะท าศึกแพน้างพรหมจารีนั้น พระเจา้นนัทกิตติราช พระบิดา

ของสุทสัสนจกัรไดทู้ลขอนางอุตตมธานี ธิดาของพระเจา้พุทธโฆษะแห่งเมืองคนัธาระ และทาง
เมืองคนัธาระก็ไดส่้งขบวนพระธิดามาสู่อนูปมานคร โดยยงัไม่รู้วา่พระจนัทคาธมาครองเมืองแทน 
พระจนัทคาธจึงออกอุบายให้ถามนางพรหมจารีดู ซ่ึงนางก็จดัการตอ้นรับอย่างใหญ่โต แลว้ถวาย
นางอุตตมธานีแด่ จนัทคาธ ทั้ง 3 พระนางครองสุขจนล่วงได ้3 ปี นางอุตตมธานีก็ตั้งครรภแ์ละพระ
จนัทคาธทรงตั้งอยูใ่นทศพิธราชธรรม ครองเมืองอนูปมานครโดยผาสุกสืบมา 

 

 
 
ภาพท่ี 83 นางอุตตมธานีเสด็จสู่เมืองอนูปมานคร 
 

ในภาพนางอุตตมธานีเสด็จสู่เมืองอนูปมานครโดยการนัง่มาบนราชรถท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยรถลากท่ีคนจีนใชใ้นสมยันั้นตกแต่งอยา่งงดงาม มีทหารแต่งตวัดว้ยเส้ือแขนยาวทรงกระบอก 
นุ่งผา้โจงกระเบน ไวผ้มทรงหลกัแจว เป็นผูล้ากรถ โดยมีนางก านลัห่มผา้สไบ นุ่งผา้ซ่ิน เกลา้ผม
มวยสูงกลางศีรษะ เดินตามหลงัเป็นแถวหนัหนา้ไปทางเดียวกนั ดา้นขา้งมีนางก านลัคอยถือร่มใหญ่
มีคนัถือยาวบงัแดดให ้ใชเ้ส้นสถาปัตยกรรมแบ่งภาพเขียนภาพก าแพงเมืองท่ีก่อดว้ยอิฐไม่ฉาบปูน
ดา้นบนก าแพงเขียนลกัษณะก าแพงเป็นแบบ perspective เป็น 3 มิติ มองเห็นเป็นลูกบาศก ์ (ภาพท่ี 
83) 
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กณัฑ์ที ่15 จันทคำธรำชกณัฑ์ (ไม่ไดเ้ขียนภาพจิตรกรรมไว)้  
พระเจา้เตชุคตสิปปราช ครองเมืองพนัธุมวดี มีธิดาช่ือ สมุททชา มีอ ามาตยค์นส าคญั

ช่ือ อสขยวจุิล ซ่ึงเป็นผูมี้ฤทธานุภาพมาก ท าใหพ้ระเจา้เตชุคตสิปปราชมีนิสัยพาลไม่เกรงกลวัผูใ้ด  
คร้ังหน่ึงพระเจา้เตชุคตสิปปราช ไม่ทราบว่านางนางอุตตมธานีมีพระสวามีแล้วทั้ง

ก าลงัทรงครรภ์ จึงแต่งทูตไปขอนางกบัพระเจา้พุทธโฆษะแห่งคนัธาระ พระเจา้พุทธโฆษะทรง
ปฏิเสธ พระเจา้เตชุคตสิปปราช จึงยกพลไปรุกรานบา้นเมืองอ่ืนๆ ก่อน เพื่อสะสมก าลงัไปเร่ือยๆ 
เม่ือเป็นทพัใหญ่จึงไปตีเมืองคนัธาระ ฝ่ายเมืองคนัธาระตอ้งขอความช่วยเหลือไปยงัพระสวามีนาง
อุตตมธานี ซ่ึงพระเจา้พุทธโฆษะก็ยงัเขา้ใจอยูว่า่คือ สุทสัสนจกัรแต่ในท่ีสุดก็ท าความเขา้ใจอนัดีต่อ
กนั และพระจนัทคาธไดช่้วยพระพุทธโฆษะรบจนชนะ ฝ่ายพระเจา้เตชุคตสิปปราชไดพ้นัธมิตร ซ่ึง
พอพระทยันางสมุททชามาช่วยดว้ยอีก 2 นคร แต่ก็ยงัพ่ายแพแ้ก่พระจนัทคาธ จึงลากลบัอนูปมา
นครพร้อมนางพรหมจารีซ่ึงยกทพัมาช่วยดว้ย เพื่อดูแลนางอุตตมธานีต่อไป 
 พระมเหสีทั้ งสามคือ นางเทวธิสังกา นางพรหมจารี และนางอุตตมธานี ต่างก็อยู่
ปรนนิบติัพระจนัทคาธ ส่วนพระโอรสอนัเกิดแต่พระนางอุตตมธานี ไดน้ามวา่ ทุคคตขตัติยวงศ ์
 

กณัฑ์ที ่16  จันทคำธกณัฑ์ 
ภำพพระจันทคำธครองเมืองอนิทปัตถ์ 

 ต่อมาพระเจา้พรหมจกัรพรรดิราช  แห่งเมืองอินทปัตถน์ครของพระนางเทวธิสังกา
ประชวรหนกัและสวรรคตลง อ ามาตยจึ์งอญัเชิญพระราชบุตรเขย  คือ  พระจนัทคาธมาครองราชย์
แทน  สรุปแลว้พระจนัทคาธประทบัอยู ่4 เมืองน้ีอยูเ่นืองๆ  คือ  เมืองอินทปัตถน์คร เมืองอนุราธะ
ของนางพรหมจารี  เมืองกสัสนครอนัเป็นถ่ินบุตรี 3 คนของเศรษฐี และเมืองสุดทา้ยคือ  อนูปทา
นคร ซ่ึงพระองคท์รงครองเมืองแทนสุทสัสนจกัร  
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ภาพท่ี 84 พระจนัทคาธมาครองเมืองอินทปัตถ ์
 
 ในภาพพระจนัทคาธมาครองเมืองอินทปัตถ์กับนางเทวธิสังกา ภาพของพระพระ    
จนัทคาธนัง่ในพระท่ีนัง่รอบๆ เป็นเหล่าบรรดาเสนาอ ามาตยเ์ขา้เฝ้านัง่พบัเพียบบริเวณดา้นนอก 
(ภาพท่ี 84) 

ต่อมาพระราชโอรสคือ  พระทุคคตขตัติยวงศ ์ ทรงอภิเษกกบัพระนางสุวรรณพิมพา
แห่งนครมิกิลา   มีโอรสต่อมาอีก ๔ พระองค ์  ซ่ึงทรงส่งไปยงัเมืองเครือญาติต่างๆ  คือ อนุราธะ  
คนัธาระ เป็นตน้ ตวัละครเหล่าน้ีต่อมาไดก้ลบัชาติมาเกิด  ท่ีส าคญัๆควรกล่าวมี  พระจนัทคาธ  คือ
พระสมณโคดม  นางเทวธิสังกา  คือนางยโสธราพิมพา  พระสุริยคาธคือ พระสารีบุตร  นางพรหม
วดีเทว ี คือพระนางสิริมหามายา  อุกษัฐเศรษฐีคือพระเจา้สุทโธทนะและสุทสัสนจกัรคือพระ
เทวทตัต์10 

 
    

                                                                        
 

 
 

                                                 
 10 น. ณ ปากน ้า, วดัภูมินทร์และวดัหนองบัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 23-28. 
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บทที ่5 

 
การเปรียบเทยีบจิตรกรรมฝาผนังของวดัภูมินทร์กบัวดัหนองบัว 

 
 วดัภูมินทร์และวดัหนองบวันับเป็นวดัท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นศูนย์รวมในการประกอบ 
ศาสนพิธีของชุมชนในหมู่บา้นและปรากฏความเป็นเอกลกัษณ์ทางศิลปะของชุมชนไวอ้ยา่งเด่นชดั 
ท าให้วดัทั้ งสองน่าจะกลายเป็นสถานท่ีอันทรงคุณค่าของทั้ งผู ้ชนภายในชุมชน หรือแม้แต่
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางผา่น  ดงัไดป้รากฏการกล่าวถึงวดัภูมินทร์ไวใ้นบนัทึกของ C.E.W. Stringer 
กงสุลองักฤษประจ าเชียงใหม่ท่ีไดเ้ดินทางไปน่านในปี พ.ศ.2429  วา่ วดัภูมินทร์ เป็นวดัท่ีส าคญัใน
เมือง มีพระพุทธรูปส่ีองคอ์ยูต่รงกลาง และไดพ้บกบัพระแก่ๆ รูปหน่ึงซ่ึงเคยเดินทางไปองักฤษเม่ือ 
3 – 4 ปี ท่ีแลว้พร้อมกบัชาวพม่าท่ีไปขายอญัมณี ท่ีน่ี1  
 จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัลกัษณะทางศิลปกรรมตามท่ีไดก้ล่าวถึงในบทก่อนๆ ได้
พบข้อมูลท่ีน่าสนใจเก่ียวกับความคล้ายคลึงทางรูปแบบทางศิลปะระหว่างว ัดภูมินทร์และ             
วดัหนองบวัท่ีอาจจะเรียกไดว้า่ เป็นลกัษณะเฉพาะของศิลปกรรมสกุลช่างน่านลกัษณะเฉพาะเช่นน้ี
ไดแ้ก่รูปแบบและแผนผงัของวหิารลกัษณะของภาพจิตรกรรมและดา้นองคป์ระกอบศิลปะ 
 
รูปแบบและแผนผงัของวิหาร   

วิหารของวดัภูมินทร์และวดัหนองบวัมีรูปแบบเป็นวิหารล้านนาเป็นวิหารแบบปิด 
(ภาพท่ี 85) โดยท่ีวิหารของวดัภูมินทร์มีโครงสร้างและฐานรากต่างๆ ของตวัอาคารตามแบบของ
วหิารทรงจตุัรมุขท่ีท าหนา้ท่ีเป็นทั้งพระวิหารและพระอุโบสถอยูใ่นอาคารเดียวกนั แผนผงัวิหารใช้
แกนกลางรับน ้ าหนกัหลงัคาตวัอาคาร หลงัคามุงกระเบ้ืองดินเผาไม่เคลือบลดหลัน่ซ้อนกนั 3 ชั้น
ตกแต่งดว้ยเคร่ืองตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย ลกัษณะทั้งหมดแสดงถึงอิทธิพลของสถาปัตยกรรม
ไทยท่ีแพร่หลายในเขตกรุงเทพในสมยันั้น 

ส่วนวิหารของวดัหนองบัว มีโครงสร้างหลักตามแบบของวิหารของชาวไทยล้ือ 
เรียกว่าวิหารไทยล้ือทรงโรง เป็นวิหารแบบปิดท่ีมีขนาดค่อนข้างเล็กและเต้ีย  แผนผงัเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีมุขลดใช้เป็นทางเขา้อยู่ทางด้านหน้า   ผนังวิหารทั้งส่ีด้านก่อด้วยอิฐฉาบปูน     
ตั้งแต่พื้นจรดหลงัคาและมีความหนาเพื่อใชเ้ป็นโครงสร้างรับน ้ าหนกัของหลงัคา  ผนงัดา้นขา้งของ

                                                 
 1David K. Wyatt, Reading Thai  Murals (China: Silkworm Books,2004), 4. 

137 

 



138 
 

 

วิหารเจาะเป็นช่องหน้าต่างขนาดเล็ก  ผนงักลองดา้นหนา้และดา้นหลงัทึบตนั  ใช้ชายคาค่อนขา้ง
เต้ียคลา้ยคลึงกบัวิหารของวดัในเขตกลุ่มชนไทล้ือ ในบริเวณสิบสองปันนา  เน้ือท่ีภายในแบ่งเป็น
แนวยาวแบ่งได ้3  ตอน  โดยมีแนวเสา 2  แนวเป็นแนวแบ่งกั้น   บริเวณแนวกลางมีเน้ือท่ีมากเป็น
ก่ึงหน่ึงของทั้งหมด (ภาพลายเส้นท่ี 20 ) 

 

 
               (ก) 

 

 
                                   (ข) 

ภาพท่ี 85 ภาพเปรียบเทียบโครงสร้างตวัอาคาร 
                (ก) ภาพโครงสร้างตวัอาคารวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                (ข) ภาพโครงสร้างตวัอาคารวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
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  (ก)                                                                        (ข) 

ภาพลายเส้นท่ี 20 ภาพเปรียบเทียบผงัอาคาร  
                            (ก) ภาพผงัอาคารวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                            (ข) ภาพผงัอาคารวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 
 นอกจากน้ีโครงสร้างของตวัวิหารของวดัทั้งสองยงัส่งผลต่อรูปแบบของจิตรกรรมฝา
ผนงัท่ีอยูภ่ายใน  เน่ืองจากปรากฏพื้นท่ีในการวาดภาพจิตรกรรมจ านวนไม่เท่ากนั กล่าวคือ  วิหาร
ของวดัภูมินทร์มีลกัษณะเป็นทรงจตุัรมุข ซ่ึงจะมีผนังเพิ่มข้ึนด้านละ 3 ผนัง คือผนังดา้นซ้ายอยู่
ตรงกนัขา้มกบัผนงัดา้นขวา และมีผนงัดา้นสกดั ในขณะท่ีวดัหนองบวัมีผนงัเขียนภาพน้อยกว่า
เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีมีโครงสร้างตามแบบลา้นนาทัว่ไปท่ีมีเฉพาะดา้นแป 2 ดา้นและดา้นสกดั 2 
ดา้น เท่านั้น  
 
ลกัษณะของภาพจิตรกรรม 

 โครงสร้างส่วนใหญ่ของภาพจิตรกรรมฝาผนังของวดัภูมินทร์และวดัหนองบัวมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ มีการจดัวางเร่ืองราวเก่ียวกบัพุทธประวติัท่ีเป็นภาพขนาดใหญ่เกือบ
เท่าคนจริงอยู่ดา้นบนสุดของฝาผนงั ส่วนดา้นล่างของผนงัถดัลงมาจะเขียนภาพเล่าเร่ืองชาดกท่ีมี
ขนาดเล็กไม่เกิน 30 เซนติเมตร   

ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวดัภูมินทร์มีการจดัวางเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธประวติัอยู่ด้าน
บนสุดของฝาผนงัทั้งส่ีดา้น (ภาพท่ี 86) ส่วนดา้นล่างถดัลงมาจะเขียนเล่าความตามชาดกเร่ือง
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“คนัธณะกุมารชาดก” และเนมิราชชาดกท่ีมีขนาดเล็กไม่เกิน 30 เซนติเมตร (ภาพท่ี 87)  บางจุดของ
ผนงัเขียนภาพบุคคลมีขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริง บริเวณภาพจิตรกรรมดา้นบน และบริเวณภาพ
จิตรกรรมท่ีติดกบัประตูเกือบทุกดา้น (ภาพท่ี 88) 

 

      
(ก)                                                                          (ข) 

      
                                  (ค)                                                                            (ง) 
 
 

ภาพท่ี 86 พุทธประวติัอยูด่า้นบนสุดของฝาผนงัทั้งส่ีดา้น วดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
               (ก) ภาพพุทธประวติัผนงัตอนบนดา้นทิศเหนือ 
               (ข) ภาพพุทธประวติัผนงัตอนบนดา้นทิศตะวนัออก 
               (ค) ภาพพุทธประวติัผนงัตอนบนดา้นทิศใต ้
               (ง) ภาพพุทธประวติัผนงัตอนบนดา้นทิศตะวนัตก 
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(ก)                                                                      (ข) 

ภาพท่ี 87 ชาดกอยูด่า้นล่างของพุทธประวติั วดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
               (ก) ภาพพุทธประวติัผนงัตอนบนดา้นทิศตะวนัออก 
               (ข) ภาพพุทธประวติัผนงัตอนบนดา้นทิศใต ้
 

 

      
          (ก)                                               (ข)                                              (ค) 

ภาพท่ี 88 ภาพเขียนบุคคลขนาดใหญ่ วดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
               (ก) ภาพเขียนหญิงสาวหลงัประตูดา้นทิศใต ้
               (ข) ภาพเขียนหญิงสาวหลงัประตูดา้นตะวนัออก 
               (ข) ภาพเขียนหญิงสาวหลงัประตูดา้นตะวนัตก 

 
ส าหรับภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั มีโครงสร้างการเขียนภาพ คือ  ปรากฏภาพ

พระพุทธประวติัท่ีอยูผ่นงัดา้นหลงัพระประธานกบัผนงัส่วนบนบางส่วนบนผนงัดา้นตรงขา้มพระ
ประธาน  แสดงเร่ืองราวในพระพุทธประวติัเป็นเพียงบางตอน  ภาพเขียนส่วนน้ีจึงมีขนาดภาพใหญ่
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เกือบเท่าคนจริง (ภาพท่ี 89) ส่วนดา้นล่างถดัลงมาจะเขียนเล่าความตามชาดกเร่ือง  “จนัทคาธชาดก”  
ท่ีมีขนาดเล็กไม่เกิน 30 เซนติเมตร (ภาพท่ี 90) มีการเขียนภาพบุคคลมีขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริง
ขา้งประตูทางเขา้ 1 ภาพ (ภาพท่ี 91) 

 
 

   
(ก)                                                                           (ข) 

ภาพท่ี 89 พุทธประวติั วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
               (ก) ภาพพุทธประวติัผนงัหลงัพระประธานทิศตะวนัตก 
               (ข) ภาพพุทธประวติัผนงัตอนบนดา้นทิศตะวนัออก 
 

 

  
(ก)                                                                         (ข) 

ภาพท่ี 90 ชาดก วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
               (ก) ภาพนางพรหมจารีท าสงครามกบัพระเจา้กาวนิทราชดา้นทิศเหนือ 
               (ข) ภาพนางพรหมจารีบญัชาการกองทพัดา้นทิศเหนือ 
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ภาพท่ี 91 ภาพบุคคลขนาดใหญ่ดา้นทิศตะวนัออก  วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 

ภาพพระพุทธเจา้เขียนเป็นภาพพุทธประวติัท่ีผนงัดา้นทิศตะวนัออกวดัภูมินทร์มีความ
คลา้ยกบัภาพพระพุทธเจา้ท่ีเขียนบนผนงัดา้นหลงัพระประธานวดัหนองบวั ทั้งสองภาพเป็นภาพ
พระพุทธเจา้ประทบันัง่บนฐานดอกบวับานสีชมพูและมีสีแดงในส่วนปลายของกลีบดอก  จีวรท่ี
ทรงสวมเป็นสีส้มและเขียนให้เห็นลายละเอียดร้ิวผา้ ฉากหลงัมีการออกแบบเป็นแนวภูเขาและ
ตน้ไมท่ี้จดัวางลงในต าแหน่งท่ีเหมือนกนั ท่ีส าคญัก็คือ การจดัวางภาพให้กลมกลืนต่อเน่ืองดว้ยเส้น
โคง้ท่ีให้ความรู้สึกล่ืนไหลเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จะแตกต่างกนัท่ีสีพื้นหลงัท่ีวดัภูมินทร์ ใช้สี
ครามกบัสีด าท่ีระบายแบบเจือจางดว้ยสีขาวท าให้ภาพพื้นหลงัดูนุ่มนวลอ่อนหวานกวา่วดัหนองบวั
ท่ีระบายสีพื้นหลงัดว้ยสีแดงอมส้มและสีด า ส่วนลายไทยท่ีเป็นรูปซุ้มดา้นหลงันั้นวดัภูมินทร์เขียน
แบบตวัเหงา หรือตวักระหนกตวัเดียว ในขณะท่ีวดัหนองบวันั้นเขียนเป็นลายกระหนกเปลวท่ีให้
ความรู้สึกอ่อนชอ้ยงดงาม (ภาพท่ี 92)  
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                (ก)                                                (ข) 
 
ภาพท่ี 92 ภาพเปรียบเทียบการเขียนภาพพระพุทธเจา้ของวดัภูมินทร์กบัวดัหนองบวั  
               (ก) ภาพพระพุทธเจา้บนผนงัดา้นทิศตะวนัออกของวดัภมิูนทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
               (ข) ภาพพระพุทธเจา้บนผนงัดา้นหลงัพระประธานวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 

นอกจากน้ีท่ีผนงัดา้นหนา้ภายในพระวหิารของวดัภูมินทร์ยงัปรากฏภาพพระพุทธเจา้ท่ี
มีความคลา้ยกบัภาพพระพุทธเจา้ท่ีผนงัดา้นหนา้พระประธานวดัหนองบวั จิตรกรรมภาพน้ีของวดั
ภูมินทร์เป็นภาพพระพุทธเจา้เสด็จปรินิพานและเหล่าบรรดาสาวกแสดงอาการร ่ าไห ้พระพุทธองค์
ประทบัไสยาสน์บนฐานดอกบวับานขนาดใหญ่ สีของดอกบวัมีสีชมพ ู 

ในขณะท่ีภาพจิตรกรรมท่ีวหิารวดัหนองบวั เป็นภาพประทบัไสยาสน์ และพระอินทร์
เสด็จลงมาดีดพิณสามสายถวายพระพุทธเจา้ หลงัจากท่ีไดท้รงสดบัการดีดสายท่ี 3 ซ่ึงขึงตึงพอดีท า
ใหเ้กิดเสียงไพเราะ พระพุทธเจา้ทรงไดพ้ระสติและทรงยึดถือเป็นแนวปฏิบติับ าเพญ็เพียรจนบรรลุ
พระโพธิญาณเป็นพระสัมมาพุทธเจา้  (ภาพท่ี 93)  
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(ก) 

 

 
(ข) 

 
ภาพท่ี 93 ภาพเปรียบเทียบภาพประทบัไสยาสน์ของวดัภูมินทร์กบัวดัหนองบวั  
               (ก) ภาพพระพุทธเจา้ปรินิพพานบนผนงัดา้นทิศตะวนัตกของวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
               (ข) ภาพพระพุทธเจา้ประทบัไสยาสน์บนผนงัดา้นทิศตะวนัออกวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา  
                     จ.น่าน 
 
ด้านองค์ประกอบของศิลปะ 
 รูปทรง คือส่ิงท่ีมองเห็นไดใ้นงานทศันศิลป์ ศิลปินสร้างรูปทรงจากทศันธาตุ รูปทรง 
มีองคป์ระกอบส าคญั คือโครงสร้างทางรูป ซ่ีงประกอบดว้ย เส้น สี น ้ าหนกั ท่ีวา่ง พื้นผิวมารวมตวั
กนัอยา่งมีเอกภาพ และโครงสร้างทางวตัถุ หรือวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างรูป เช่น สี ดินเหนียว กระดาษ 
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ผา้ โลหะ ฯลฯ และเทคนิคท่ีใช้กบัวสัดุเหล่านั้น เช่น การระบาย การป้ัน การแกะ การทอ การ
เช่ือมต่อ  ท่ีก่อใหเ้กิดความคงทนถาวรของผลงาน 

ในงานจิตรกรรมฝาผนงัใช้รูปทรงเป็นส่วนส าคญัและใช้เส้นท่ีเป็นทศันธาตุเบ้ืองตน้
อย่างมาก และเม่ือน าเส้นมาประกอบกนัก็จะเกิดรูปทรง และขอบเขต ดงัเช่น ขอบเขตของท่ีว่าง 
ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของสี  ฯลฯ และเม่ือรวมเขา้กบัจินตนาการของศิลปิน  รูปทรงท่ีเกิด
จากเส้นและขอบเขตสามารถเห็นไดจ้ากภาพท่านัง่ของหญิงสาวจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวิหารวดั
หนองบวั ซ่ึงก าลงัแสดงภาพลายเส้นรูปทรงของภาพหญิงสาวอยูใ่นท่านัง่พบัเพียบและทา้วแขนลง
กบัพื้นในจิตรกรรมฝาผนังวดัหนองบวั มีความคลา้ยคลึงกบัภาพท่ีปรากฏเป็นภาพลายเส้นส่วน
วิเคราะห์เร่ืองรูปทรงในหนงัสือองคป์ระกอบของศิลปะของศาสตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ 
(ภาพท่ี 94) หรือ ภาพแสดงรูปทรงท่ีรวมกันกันอยู่เป็นกลุ่ม หรือรูปทรงท่ีรวมอยู่เป็นกลุ่ม              
ดงัสามารถเห็นได้จากภาพท่านั่งของหญิงสาวจากภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวิหารวดัหนองบวั ซ่ึง
ก าลงัแสดงท่านัง่พบัเพียบรวมกนัเป็นกลุ่มในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัภาพวาดลายเส้นดา้นล่าง (ภาพ
ท่ี 95) 

 

                
(ก)                                                                (ข) 

ภาพท่ี 94 ภาพเส้นเม่ือน ามาประกอบกนัท าใหเ้กิดขอบเขตของรูปทรง 
(ก) ภาพท่านัง่ของหญิงสาวจากจิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 

ถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 10 มกราคม 2552 
               (ข) ภาพลายเส้นรูปทรง 
                     ท่ีมา: ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2554), 49. 
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(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 95 ภาพเส้นแสดงขอบเขตของกลุ่ม หรือรูปทรงท่ีรวมกนักนัอยูเ่ป็นกลุ่มในงานจิตรกรรม 
                ฝาผนงั 

(ก) ภาพกลุ่มของหญิงสาวจากจิตรกรรมฝาผนงัวิหารวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
ถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 10 มกราคม 2552 

               (ข) ภาพลายเส้นรูปทรงท่ีรวมอยูเ่ป็นกลุ่ม 
                     ท่ีมา: ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2554), 50. 
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นอกจากน้ีรูปทรงในภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีวิหารวดัหนองบวั ยงัสามารถแสดงถึง
ท่าทางและอารมณ์ ดงัสามารถเห็นจากภาพท่าทีการฟันดาบของนางพรหมจารี ในจิตรกรรมวดั
หนองบวั รูปภาพน้ีแสดงอารมณ์ของผูห้ญิงจากอาการเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการใช้เส้น ผสมผสาน
กบัความเขม้แข็งและความอ่อนโยนซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีแสดงรูปลกัษณ์ของผูห้ญิงมีความคลา้ยคลึง
กบัภาพท่ีปรากฏเป็นภาพลายเส้นส่วนดา้นขวามือ    วิเคราะห์เร่ืองรูปทรงในหนงัสือองคป์ระกอบ
ของศิลปะของศาสตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ (ภาพท่ี 96) 
  

      
(ก)                                            (ข) 

ภาพท่ี 96 ภาพเส้นท่ีสร้างรูปทรงท่ีเคล่ือนไหว  
 

(ก) ภาพของหญิงสาวจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
ถ่ายโดยผูว้จิยั เม่ือ 10 มกราคม 2552 

               (ข) ภาพลายเส้นรูปทรง 
 ท่ีมา: ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2554), 59. 
 

เส้น (Line)  
ในการงานจิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์และวดัหนองบวัพบส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ ใช้

ทศันธาตุ ; เส้น เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรคง์านจิตรกรรมฝาผนงั เส้นท่ีใชม้ากไดแ้ก่ เส้นตรง กบั
เส้นโคง้ ท่ีก่อให้เกิดขอบเขต ท่ีว่าง ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของน ้ าหนกั และขอบเขตของสี 
แลว้จึงกลายเป็นเส้นโครงสร้างท่ีศิลปินถ่ายทอดความคิดและจินตนาการออกมาเป็นงานจิตรกรรม 
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การใชเ้ส้น ปรากฏอยา่งชดัเจนในการเขียนภาพใบหนา้ของชายและหญิง ท่ีเขียนเป็น
รูปกลมแป้น เขียนคิ้วโคง้เป็นวงจนัทร์ โดยเขียนหัวคิ้วขา้งใดขา้งหน่ึงแลว้ต่อเน่ืองเป็นสันจมูก     
ริมฝีปากบางรับเส้นร่องแกม้และร่องจมูกท่ีเขียนชดัเจน ทั้งชายและหญิงจะมีลกัษณะเคล่ือนไหว
ก าลงัเยื้องยา่ง การเขียนเส้ือผา้จะเขียนในลกัษณะเห็นลายร้ิวของผา้ท่ีมีการจบัจีบ ยบัยน่ หรือทิ้งชาย
พล้ิว 

ภาพคน 
ในการเขียนภาพผูห้ญิง จะปรากฏทรงผมผูห้ญิงท่ีนิยมมวยไวก้ลางกระหม่อมบา้ง และ

เลยมาทา้ยทอยบา้ง มีการขมวดปอยผมส่วนหน่ึง เสียบมวย ผม นิยมเจาะต่ิงหูและสอดดว้ยแผน่
ทองมว้นประดบัเสริมความงาม รัดมวยผมดว้ยเคร่ืองประดบัทองและป่ินปักผม ซ่ึงเป็นทรงผมของ
ผูห้ญิงชาวไทล้ือ ผูช้ายเจาะต่ิงหูประดบัดอกไมแ้ละนิยมทดับุหร่ี ก าหนดดวงตาด าไวป้ลายตาขา้ง ท่ี
วงหนา้หนัไปลกัษณะคลา้ยการ ชายตามอง ผูห้ญิงนั้นนุ่งผา้ซ่ินลายพื้นถ่ินจงัหวดัน่าน คลุมอก ไหล่ 
ดว้ยผา้แถบและสไบ (ภาพลายเส้นท่ี 20)  
 

             
  

(ก) (ข) 
 

ภาพลายเส้นท่ี 21 ภาพเปรียบเทียบโครงหนา้ของหญิงสาว 
                             (ก) ภาพเปรียบเทียบโครงหนา้ของหญิงสาววดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                             (ข) ภาพเปรียบเทียบโครงหนา้ของหญิงสาววดัหนองบวั 
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ภาพจิตรกรรมวดัภูมินทร์มีความคลา้ยกบัภาพจิตรกรรมของวดัหนองบวั ดงัเห็นไดจ้าก
การเขียนภาพคนเป็นกลุ่มมีความคลา้ยคลึงกนัในการจดัวางองคป์ระกอบถึงแมศิ้ลปินไดจ้ดัให้แต่
ละคนยืนหันหน้าไปทางเดียวกนับา้ง หันหน้าไปคนละขา้งบา้ง แต่ส่ิงท่ีเห็นไดช้ัดคือทุกคนจะมี
ใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงกันกันไปหมด การแต่งกายนุ่งผา้ซ่ินห่มผา้สไบ รวมไปถึงไวผ้มทรง
เดียวกนัหมด (ภาพท่ี 97) 
 

      
(ก)                                                                    (ข) 

 
ภาพท่ี 97 ภาพเปรียบเทียบลกัษณะใบหนา้กลุ่มหญิงสาวของวดัภูมินทร์มีความคลา้ยกบัภาพใบหนา้ 
                กลุ่มหญิงสาวของวดัหนองบวั 
                (ก) ภาพโครงหนา้ของหญิงสาววดัภูมินทร์อ.เมือง จ.น่าน 
                (ข) ภาพโครงหนา้ของหญิงสาววดัหนองบวั 
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 จากบทประพนัธ์ค ากลอน นิราศเมืองหลวงพระบาง จากหนงัสือนิราศเมืองหลวงพระ
บางและรายงานปราบเง้ียว ของหลวงทวยหาญรักษา ท่ีแต่งข้ึนเม่ือคราวยกทพัจากกรุงเทพฯไป
ปราบฮ่อเมืองหลวงพระบาง คร้ังท่ี 1 เม่ือ ร.ศ. 104 หรือ พ.ศ. 2428 ท่านไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมการ
แต่งกายของผูห้ญิงชาวเมืองน่านไวด้งัน้ี (ภาพท่ี 98) 
 

...หญิงผมยาวเกลา้มวยสวยสะอาด ลกัษณ์วิลาสแลประไพวิไลศรี 
ลานทองค าท าตุม้หูดูกดี็  นุ่งซ่ินสีแดงประดบัสลบัแล 
เป็นร้ิวรายลายขวางท่ีนางนุ่ง  เฝ้ามองมุ่งพินิจนางไม่ห่างแห 
ห่มผา้จอ้งคลอ้งคอเดินคลอแคล  เวน้เสียแต่เตา้ไม่ปิดใหมิ้ดเลย 
หรือจะอวดประกวดถนัยคุนัคู่  เปิดใหชู้ช่อดอกไวอ้อกเฉย 
บา้งยานยอ้ยคลอ้ยเคล่ือนไม่เชือนเชย บางคนเผยผายกางเหมือนชา้งงา 
บา้งเป็นปุ่มตุ่มติดอยูนิ่ดหน่ึง  ไม่งอกผึ่งผายลน้พน้ภูษา 
ศีรษะใหญ่ยาวเท่าฟองเต่านา  จะร ่ าวา่ไปกก็ลแต่มลทิน...2  

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 22 แสดงลกัษณะการแต่งกายของหญิงสาวภาพจิตรกรรมวดัภูมินทร์ 
                                                 

2 หลวงทวยหาญรักษา, นิราศเมืองหลวงพระบางและรายงานปราบเงีย้ว, พิมพค์ร้ังท่ี 4 
(กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร, 2548), 128. 
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ส่วนการเขียนภาพผูช้ายจะเขียนลกัษณะเด่นของชายในยคุนั้นโดย เขียนภาพผูช้ายไว ้
ทรงผมหลกัแจวและทรงผมมหาดไทย บางคนสวมหมวกมีปีกไม่กวา้งนกั สวมเส้ือแขนกระบอกคอ
ปิด บางภาพไม่สวมเส้ือ และนุ่งผา้โจงกระเบนคลุมลายสักด าท่ีสัก คาดผา้ทิ้งชายท่ีเอว  (ภาพ
ลายเส้นท่ี 21)  

  
 
ภาพลายเส้นท่ี 23 ลกัษณะของชายหนุ่มในสมยันั้นดา้นซา้ยนิยมไวผ้มทรงหลกัแจวและดา้นขวา 
                             นิยมใส่หมวก 
 



153 
 

 

      
(ก)                                                     (ข) 

ภาพท่ี 98 ภาพชายหนุ่ม           
                (ก) ภาพเขียนลกัษณะชายหนุ่มจิตกรรมวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                (ข) ภาพเขียนลกัษณะชายหนุ่มจิตรกรรมวดัหนองบวั 
 

ภาพชายหนุ่มในจิตรกรรมของทั้งสองวดัมีความคลา้ยกนัในการแต่งกายคือสวมเส้ือ
แขนกระบอก และนุ่งผา้โจงกระเบนคลุมลายสักด าท่ีสัก คาดผา้ทิ้งชายท่ีเอว  ไวท้รงผมคือทรงผม
หลกัแจวและทรงผมมหาดไทย นิยมเจาะต่ิงหูและสอดดว้ยแผน่ทองมว้น (ภาพท่ี 98) 
 จากบทประพนัธ์ค ากลอน นิราศเมืองหลวงพระบาง จากหนงัสือนิราศเมืองหลวงพระ
บางและรายงานปราบเง้ียว ของหลวงทวยหาญรักษา ท่ีแต่งข้ึนเม่ือคราวยกทพัจากกรุงเทพฯไป
ปราบฮ่อเมืองหลวงพระบาง คร้ังท่ี 1 เม่ือ ร.ศ. 104 หรือ พ.ศ. 2428 ท่านไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมการ
แต่งกายและการสักของชาวเมืองน่านไวด้งัน้ี  
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 ...คร้ันรุ่งเชา้เขา้ในเวียงเสียงออกแซ่  เท่ียวดูแม่คา้ลาวนางสาวศรี 
 เรียกวา่กาดตลาดใหญ่ในบุรี  เสียงอึงม่ีหมู่ลาวชาวพารา 
 พวกเจา้ชูดู้เชิงเท่ียวเบ่ิงสาว  เห็นข าขาวเคียงคลอเขา้รอหนา้ 
 เดินแทรกแซงแสร้งเสพดูเฮฮา  เวา้ภาษาลาวลอ้ในขอ้ค า 
 เห็นหญิงชายซ้ือขายกนัอนนัตเ์นก  ไม่แกลง้เสกสรรใส่พิไรร ่ า 
 ลาวผูช้ายรายราสกัขาด า  ลว้นแต่น ้าหมึกมวัจนทัว่พุง 
 ช่างเจาะหูรูโตดูโร่ร่า   เอามวนยายดัใส่เหมือนไถถุ้ง 
 นุ่งตาโถงโจงกระสนัพนัออกนุง  ห่มเพลาะกรุ้งกร่ิงกรอเดินรอรี…3 
 

 นอกจากปรากฏการตกแต่งร่างกายตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ภาพผูช้ายในภาพจิตรกรรม
ยงัปรากฏการสักตามร่างกาย   ภาพจิตรกรรมท่ีปรากฏบนฝาผนงัแทบทุกภาพแมแ้ต่ภาพเด็กชายบาง
ภาพแสดงถึงความนิยมสักตามร่างกายเพื่อแสดงถึงความเขม้แข็งสมเป็นลูกผูช้าย โดยมกัจะสักตาม
ร่างกายดว้ยน ้าหมึกด าตั้งแต่หวัเข่าจนถึงพุง (ภาพท่ี 99) 
 

   
 
ภาพท่ี 99 ภาพจิตรกรรมรอยสักน ้าหมึกด าตั้งแต่หวัเข่าจนถึงพุงของผูช้ายลา้นนาในจิตรกรรม 
                  วดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
 
 ความเช่ือในการสักดว้ยน ้ าหมึกสีด าตามร่างกายนั้น เป็นการสักเพื่อแสดงถึงความเป็น
ชายชาตรี การท่ีผูช้ายในสมยันั้นยอมทนกบัความเจบ็ปวดแสนสาหสัดว้ยเหตุผลส าคญัคือกลวัไม่ได้
เมีย หรือภรรยานัน่เอง การผา่นความเจบ็ปวดท าใหผู้ช้ายรู้จกัความอดทนอดกลั้นเป็นผูน้ าครอบครัว
                                                 

3เร่ืองเดียวกนั, , 128. 
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ท่ีดี  ในปัจจุบนัยงัพบผูสู้งอายสุักตามร่างกายคลา้ยกบัในภาพจิตรกรรมวดัภูมินทร์ และวดัหนองบวั 
ในจงัหวดัน่าน ( ภาพท่ี 100) 

 

        
                                           (ก)                                                                           (ข) 
ภาพท่ี 100 ภาพรอยสักน ้าหมึกด าตั้งแต่หวัเข่าจนถึงพุงของผูช้ายลา้นนา 
                  (ก) ภาพรอยสักน ้าหมึกด าดา้นหลงั 
                  (ข) ภาพรอยสักน ้ าหมึกด าตน้ขา 
 
 สี (colour) 

สี เป็นหน่ึงในทศันธาตุท่ีมีความส าคญัและมีบทบาทมากท่ีสุดในงานจิตรกรรม และยงั
มีหนา้ท่ีเพิ่มเติม คือให้อารมณ์และความรู้สึกดว้ยตวัเอง  สีมีคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 

1.ความเป็นแม่สี (Hue) หมายถึง เป็นสีตามวงสีธรรมชาติ เช่น สีแดง สีเหลือง สีน ้ าเงิน 
และสีเขียว ในงานจิตรกรรมทั้งวดัหนองบวั และวดัภูมินทร์  ศิลปินใชโ้ครงสร้างสีเดียวกนั คือการ
ใช้แม่สีทั้ ง 3 คือ สีแดง  สีน ้ าเงิน และสีเหลืองเป็นหลัก นอกจากนั้นเป็นสีท่ีใช้โดยการผสมสี   
ระหวา่งแม่สี เช่นสีเขียว แต่มีสีพิเศษท่ีไม่ใช่แม่สีคือ  สีครามอมม่วง  ท่ีเรียกวา่สีอุลตรามารีน( Ultra 
marine ) และ สีฟ้าคราม โคบอลตบ์ลู (Cobalt Blue)  ในการเขียนภาพทอ้งฟ้าและภาพภูเขานอกจาก
สีท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้แลว้ยงัมีสีด า สีน ้ าตาลดินแดง สีขาวใช้กบัสีผิวตวับุคคลและสีทองส าหรับ
บุคคลท่ีสวมเคร่ืองทรงแบบกษตัริย ์(ภาพท่ี 101)  
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(ก)                                                                          (ข) 

ภาพท่ี 101 การใชสี้ในจิตรกรรม  
                  (ก) วดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                  (ข) วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 

2.น ้าหนกัของสี (Value) หมายถึง ความสวา่งหรือความมืดของสี กล่าวคือ ถา้เราผสมสี
ขาวเข้าไปในสีสีหน่ึงสีนั้นจะสว่างข้ึน หรือมีน ้ าหนักอ่อนลง ถ้าเราเพิ่มสีขาวเข้าไปทีละน้อย
ตามล าดบั เราจะไดค้่าของสีท่ีเรียงล าดบัจากแก่ท่ีสุดไปอ่อนท่ีสุด   

ในภาพจิตรกรรมท่ีวดัภูมินทร์ และวดัหนองบวัมีการระบายสีในบางพื้นท่ีโดยใชก้าร
ระบายไล่น ้ าหนักอ่อน-แก่ของสี สีของจิตรกรรมจึงมีสีสันค่อนขา้งสดใส การไล่น ้ าหนักน้ีใช้น ้ า     
เป็นส่วนผสมแทนสีขาว  ใชว้าดพื้นท่ีท่ีเป็นทอ้งฟ้า  บรรยากาศท่ีแสดงถึงความบางเบา (ภาพท่ี 102) 
 

  
(ก)                                                                     (ข) 

ภาพท่ี 102 ภาพจิตรกรรมแสดงน ้าหนกัของสี  
                  (ก) วดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                  (ข) วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
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3.ความจดัของสี (Intensity) หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสี  หมายความวา่
เม่ือ สีท่ีถูกผสมดว้ยสีด าจะหม่นลง ความจดัหรือความบริสุทธ์ิของสีจะลดลง หรือถา้เราเพิ่มปริมาณ
ของสีด าท่ีผสมลงไปท่ีละนอ้ย ล าดบัของสีท่ีมีความจดันอ้ยสุดคือเกือบด า 
 ในภาพจิตรกรรมวดัภูมินทร์มีภาพชายหญิงมีอกัษรลา้นนาเขียนก ากบัวา่ ปู่ ม่านยา่ม่าน
เป็นภาพเขียนบุคคลมีขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริงอยู่บริเวณประตูทิศตะวนัตก มีการระบายสีภาพ
ดว้ยความสดหรือความบริสุทธ์ิของสี ท าใหภ้าพมีความโดดเด่นสะดุดตา  
 ส่วนภาพนางพรหมจารีบญัชาการทพั ซ่ึงเป็นภาพจิตรกรรมวดัหนองบวันั้นช่างเขียน
ไดร้ะบายสีแดงเป็นพื้นภายในกบูชา้งท่ีนางพรหมจารีนัง่อยูข่า้งในเพื่อน าทพัเขา้ต่อสู้กบัอริราชศตัรู 
ความบริสุทธ์ิของสีแดงแสดงอารมณ์ท าให้ภาพโดดเด่น ท าให้รู้สึกถึงพลงัอ านาจของผูห้ญิงท่ีมี
ความหา้วหาญออกสู้รบท าการศึก ไม่แพผู้ช้าย (ภาพท่ี 103) 
 
 

    
       (ก)                                                                           (ข) 

 
                                                                      
ภาพท่ี 103 ความจดัของสี  
                  (ก) วดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                  (ข) วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
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ภาพประกอบอิน่ๆ  
ภาพสัตว ์ ภาพสัตวน์ั้นปรากฏเป็นภาพส่วนประกอบของเน้ือหาเพื่อใหไ้ดค้วามหมายท่ี

สมบูรณ์ตามแนวคิดของช่าง ภาพสัตวท่ี์พบเป็นภาพสัตวใ์นเทพนิยายหรือจินตนาการ (ภาพท่ี 104) 
อนัไดแ้ก่ กรินทร์ปักษา ครุฑ นกหสัดีลิงค ์นกกรวกิ มา้ปีก และภาพสัตวท่ี์พบเห็นไดใ้นส่ิงแวดลอ้ม
ตามธรรมชาติ อนัไดแ้ก่   งู ไก่ แมว ลิง กวาง ควาย เสือและมา้ (ภาพท่ี 105) 
 

 

 
(ก)                                                                        (ข) 

 
(ค)                                                                       (ง) 

 
ภาพท่ี 104 การเขียนสัตวท่ี์มีอยูใ่นเทพนิยายหรือสัตวป่์าหิมพานต ์
                 (ก) มา้ปีกและกรินทร์ปักษา 
                 (ข) ครุฑยดุนาค 
                 (ค) นกรุ้ง 
                 (ง) นกกรวกิ 
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(ก)                                  (ข)     

ภาพท่ี 105 การเขียนสัตวท่ี์มีในชีวติจริง  
          (ก) ภาพนกของวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
          (ข) ภาพนกวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 

 

ทั้งสองวดัวาดภาพนกแบบเหมือนจริงและมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัมาก โดยเฉพาะโครงสี
บรรยากาศท่ีใชสี้ฟ้าครามผสมสีเทา สร้างบรรยากาศท่ีนุ่มนวลชวนฝัน ส่วนสีท่ีใชร้ะบายตวันกก็ใช้
สีเทาและสีขาวเหมือนกนั 

 

ภาพธรรมชาติ 
ภาพจิตรกรรมท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ มกัเป็นภาพท่ีวาดประกอบฉากเร่ืองราวต่างๆ  ภาพ

ธรรมชาติส่วนมากท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์และะวดัหนองบวั ไดแ้ก่ ภาพตน้ไม้
ภาพแม่น ้ า  ภาพหนองน ้ า  ภาพหลุมท่ีขุดข้ึน  ภาพทิวเขาและภาพพื้นดิน (ภาพท่ี 108) ภาพเหล่าน้ี
มกัวาดข้ึนในลกัษณะตามความเป็นจริงในธรรมชาติโดยลดทอนรายละเอียดลง แลว้ดดัแปลงให้
เหมาะสมกบัฉากเร่ืองราวตามจิตนาการของช่าง ภาพธรรมชาติทั้งหมดมีลกัษณะเด่น ดงัน้ี 
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ภาพต้นไม้    ภาพตน้ไมมี้ปรากฏให้เห็น 2 ลกัษณะ คือ การเขียนภาพตน้ไมล้กัษณะ

แตม้ใบไม ้(ภาพท่ี 106)  และการเขียนตน้ไมเ้หมือนจริง (ภาพท่ี 107) 
 

          
(ก)                                                  (ข) 

ภาพท่ี 106 การเขียนภาพตน้ไมล้กัษณะแตม้ใบไม ้จิตรกรรมวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
          (ก) ภาพตน้ไมข้องวดัภูมินทร์ 
          (ข) ภาพตน้ไมว้ดัหนองบวั 
 
 

 
 

 
 ภาพท่ี 107 การเขียนตน้ไมเ้หมือนจริงจิตรกรรมวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
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(ก) 

 
                  (ข) 
     
ภาพท่ี 108  ภาพทิวเขา  
          (ก) ภาพทิวเขาของวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
          (ข) ภาพทิวเขาวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 

ในการวาดภาพแม่น ้ า (ภาพท่ี 109) แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของแม่น ้ าท่ีมีต่อคน
เมืองน่าน โดยเฉพาะแม่น ้ าสายส าคญัคือแม่น ้ าน่านท่ีไหลผ่านเกือบทุกอ าเภอ ศิลปินมกัจะแทรก
ภาพคน สัตว ์ท่ีใช้ชีวิตริมน ้ าลงไปดว้ย David K. Wyatt ได้กล่าวถึงการวาดภาพของศิลปินใน
หนงัสือ Reading Thai  Murals ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่  

 
...การวาดภาพเป็ดท่ีแสดงการเคล่ือนไหวทุกระดบัขณะท่ีเป็ดบินลง เป็นฉากภาพท่ี

แปลกไปจากภาพอ่ืน ภาพน้ีเป็นเทคนิคท่ีไม่สามารถหาดูไดจ้ากท่ีไหนอีก เป็นวิธีการท่ีศิลปินใช้
วิธีการแสดงภาพการเคล่ือนไหวทุกวินาทีของเป็ดท่ีบิน ลงน ้า ดงันั้นผูช้มจะเห็นทุกระดบัของ
การบินจนถึงแตะผิวน ้ากระจาย และลงน ้า จนถึงวา่ยน ้า ภาพแสดงส่ีในหา้ของแฟรมท่ีวาดแสดง
การขยบัปีกของเป็ดในอากาศ เหมือนว่าค่อยๆบินช้าๆก่อนลงน ้ าส่วนภาพเรือข้างล่างดู
เหมือนว่าจะเป็นลกัษณะเรือกอนโดล่าของอิตาลีมากกว่า จึงเกิดความสงสัยว่าศิลปินอาจจะ
ทดลองวาดอะไรในภาพน้ี..4. 

                                                 
4 David K. Wyatt, Reading Thai  Murals (China: Silkworm Books,2004), 30. 
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จากค ากล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความละเอียดอ่อนและความช่างสังเกตของศิลปินในการ
ใส่ใจในการเขียนภาพประกอบอ่ืนๆ ใหดู้มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่การเขียนภาพพุทธประวติั
หรือภาพชาดก  
 

 
(ก) 

 
             (ข) 

ภาพท่ี 109  แม่น ้า  
           (ก)วดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
           (ข)วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 
ด้านวถิีชีวติและสังคมของล้านนา 
 นอกจากศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัในดา้นรูปแบบและลกัษณะแผนผงัโครงสร้างของ
วิหาร รวมถึงดา้นองค์ประกอบของศิลปะแลว้ จะเห็นไดว้่าศิลปินไดแ้สดงภาพวิถีชีวิตและสังคม
ของคนน่านในยคุสมยันั้นผา่นภาพจิตรกรรมฝาผนงัอีกดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากประเด็นดงัต่อไปน้ี 
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 ผู้หญิงหาบน า้ 
ภาพวิถีชีวิตประจ าวนัของผูห้ญิงในยุคนั้นสามารถเห็นไดจ้ากภาพผูห้ญิงหาบน ้ า ใน

สมยันั้นยงัไม่มีระบบน ้ าประปา การใช้น ้ าจึงใช้จากแหล่งน ้ าท่ีอยู่ใกลห้มู่บา้นเช่น แม่น ้ า ล าคลอง 
ห้วย บ่อน ้ า ผูห้ญิงมีหนา้ท่ีตกัน ้ าเพื่อน ามาใชใ้นการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน นอกจากน้ีในสมยั
นั้นยงัมีอาชีพรับจา้งหาบน ้าดว้ย (ภาพท่ี 110) 

 
 

   
(ก)                                                                (ข) 

 
ภาพท่ี 110 ภาพวถีิชีวติประจ าวนัของผูห้ญิงเมืองน่านหาบน ้า  
                 (ก)ภาพจิตรกรรมวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                 (ข)ภาพจิตรกรรมวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
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ผู้หญิงท าอาหาร 
 จากภาพจิตรกรรมของวดัหนองบวัท าให้ผูเ้ขียนร าลึกเม่ือคร้ังยงัเด็กจนกระทัง่จบชั้น
มธัยมไดเ้ห็นวธีิการน่ึงขา้วแบบน้ีทุกวนัโดยอุย้หม่อน(ทวด) จะใชใ้ห้ผูเ้ขียนหม่าขา้วก่อนนอนและ
อุย้หม่อนจะต่ืนมาน่ึงขา้วทุกเชา้ หนา้ท่ีของผูเ้ขียนคือเทขา้วลงไหขา้วแลว้ยกข้ึนวางบนหมอ้น ้ าและ
น าเต่ียวหมอ้น่ึงวางรอบหมอ้ผู ้หญิงเมืองน่านมีหนา้ท่ีท าอาหาร คือ การน่ึงขา้ว จะเห็นวา่ในสมยันั้น
ใชก้อ้นหินสามกอ้นวางไวเ้ป็นสามเส้าส าหรับใชก่้อไฟ  (ภาพท่ี 111) 
 

 
 
ภาพท่ี 111 ผูห้ญิงท าอาหาร วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 
 ในสมยัก่อนการน่ึงจะมีขั้นตอนท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวลา้นนา ก่อนน าขา้วเหนียวไปน่ึง
นั้น จะตอ้งน าขา้วสารเหนียวแช่ไวใ้นหมอ้ขา้วแช่  เรียกว่า "หม่าข้าว" คือการน าขา้วไปลา้งแลว้
น าไปแช่น ้ าให้ท่วมขา้วแช่ไวต้ลอดทั้งคืน ตอนเช้าทุกบา้นก่อไฟเพื่อท่ีจะน่ึงขา้วเพื่อน าขา้วส่วน
หน่ึงไวใ้ส่บาตรพระท่ีจะเดินบิณฑบาตในตอนเชา้ วิธีน่ึงขา้ว น าหมอ้น่ึงใส่น ้ าตั้งไฟรอให้เดือด น า
ตาดไหวางลงไปในกน้ไห แลว้จึงใส่ขา้วลงในไห ห้ามกดแน่นเพราะถา้แน่นไอน ้ าจะไม่ข้ึนมาทัว่
ขา้วและขา้วจะไม่สุกทัว่กนั พอน ้ าเดือดแลว้ก็ยกไหขา้วท่ีใส่ขา้วไวข้ึ้นว่างบนปากหมอ้น่ึงและเอา
เต่ียวหมอ้น่ึง ท าจากผา้ฝ้ายท่ีมีความยาวรอบหมอ้มาชุบน ้าใหชุ่้มพนัรอบบริเวณรอยต่อระหวา่งหมอ้
น่ึงกบัไหน่ึงขา้วแลว้จึงใช้น้ิวกดผา้ติดกบัปากหมอ้ให้แน่นเพื่อป้องกนัไอน ้ าออกขา้งไหและปาก
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หมอ้น่ึง จากนั้นจึงปิดฝาไหขา้วหลงัจากท่ีเห็นควนัขา้วหรือไอน ้ าข้ึนมาบนปากไหขา้วแลว้ เม่ือขา้ว
สุกน ามาเทคว  ่าลงกวัะขา้ว (ถาดท าดว้ยไมขุ้ดลงไปเป็นร่องส าหรับไวค้นขา้ว)และไมพ้ายท่ีพรมน ้ า 
เพื่อกนัไม่ใหข้า้วติด เรียกวา่ปลดไหขา้ว ใชไ้มพ้ายคนขา้วในกวัะขา้วเพื่อระบายความร้อนระอุของ
ขา้วจะท าใหข้า้วไม่แฉะ (ภาพท่ี 112) 
  
 

 
(ก) 

 
                                                                   (ข) 
ภาพท่ี 112 อุปกรณ์การน่ึงขา้ว  
                 (ก) ภาพไหขา้ว ผา้เต่ียว หมอ้น่ึง 
                 (ข) ภาพตาดขา้ว 
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ผู้หญิงทอผ้าและป่ันฝ้าย 
การทอผา้เป็นในสมยันั้นผูเ้ขียนได้รับการบอกเล่าจากแม่อุย้ (ยาย)ว่า การเรียนของ

ผูห้ญิงคือการเรียนทอผา้ ค่านิยมของผูห้ญิงในสมยันั้น คือ กุลสตรีจะตอ้งทอผา้เป็น ซ่ึงจะเห็นได้
จากภาพวดัภูมินทร์ ภาพหญิงหมา้ยสอนวชิาทอผา้ และภาพนางสีไวก าลงัป่ันฝ้าย ฝ่ายผูช้ายก็จะมาดู
วา่ผูห้ญิงบา้นไหนทอผา้เก่งก็จะมาดีดพิณเก้ียวสาว (ภาพท่ี 113) 

ผู้หญิงทอผ้า  
 

  
(ก) 

 
                (ข) 

ภาพท่ี 113 ผูห้ญิงทอผา้  
                 (ก)ภาพจิตรกรรมวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                 (ข)ภาพการทอผา้ของชาวไทล้ือบา้นหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
 

การทอผา้ บา้นหนองบวั ซ่ึงเป็นหมู่บา้นของชาวไทล้ือท่ีมีเช้ือสายเมืองมาจากเมืองลา้ 
การทอผา้เป็นวฒันธรรมท่ีควบคู่มากบัชีวิตความเป็นอยูข่องชาวไทล้ือซ่ึงไดสื้บทอดวฒันธรรมมา
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จากบรรพบุรุษเม่ือคร้ังยงัอยูท่ี่ดินแดนสิบสองปันนา มณฑลยนูนาน ประเทศจีนหลงัจากอพยพเขา้
มาอยูใ่นจงัหวดัน่าน ไดน้ าเอาวฒันธรรมการทอผา้มาดว้ยตามธรรมเนียมประเพณีของชาวไทล้ือใน
อดีตนั้นบา้นท่ีมีลูกผูห้ญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไปจะไดรั้บการถ่ายทอดวิธีการทอผา้จากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อใหท้อผา้ 

ผู้หญิงป่ันฝ้าย 
 

 
(ก) 

 
                                                                             (ข) 
ภาพท่ี 114  ผูห้ญิงป่ันฝ้าย  
                 (ก) ภาพนางสีไวป่ันฝ้าย จิตรกรรมวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                 (ข) ภาพแม่อุย้ก าลงัป่ันฝ้าย 
ท่ีมา: คลงัเอกสารสาธารณะ, เขา้ถึงเม่ือ 22 พฤษภาคม 2557.เขา้ถึงไดจ้าก http://www. openbase.  
in.th/ node/5621 
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การป่ันฝ้ายให้เป็นเส้นใยฝ้ายจะใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่  กงป่ันฝ้าย  หรือ  หลาป่ันฝ้าย 
วิธีการป่ันฝ้าย เอาปลายมว้นฝ้ายจ่อไวท่ี้ไน ส่วนมืออีกขา้งจบัท่ีหมุนให้วงลอ้หมุน  ส่วนไนก็จะ
หมุนตาม  ท าให้แรงเหวี่ยงตีเกลียวมว้นฝ้ายท่ีจ่อไว ้ เม่ือดึงมือท่ีถือมว้นฝ้ายออกมาก็จะเป็นเส้น
ฝ้าย  เม่ือผอ่นมือยอ้นกลบัเส้นฝ้ายก็จะมว้นอยูก่บัเหล็กไน  เม่ือไกลจ้ะหมดมว้นฝ้ายก็เอามว้นฝ้าย
อนัใหม่ท าต่อเน่ืองกบัมว้นฝ้ายอนัเดิมให้เป็นเส้นฝ้ายเดียวกนั  จนเส้นฝ้ายเต็มเหล็กไน  จึงค่อยๆ 
คลายเส้นใยฝ้ายจากเหล็กในใส่ไมเ้ปียฝ้ายหรือไมเ้ป็นฝ้าย (ภาพท่ี 114)  

คนเลีย้งช้าง 
ภาพวิถีชีวิตท่ีแสดงให้เห็นในยุคสมยันั้นนิยมเล้ียงช้างเพื่อใช้เป็นพาหนะและลากซุง 

ซ่ึงชาวต่างชาติเขา้มาเป็นผูส้ัมปทานป่าไม ้ จากหนงัสือ Reading Thai  Murals ของ David K. 
Wyatt ไดก้ล่าวถึงเม่ือศตวรรษท่ีสิบเกา้มีอุตสาหกรรมป่าไมเ้กิดข้ึนชาวเขาเผา่กระเหร่ียงเร่ิมอพยพ
จากประเทศพม่าเขา้มาท่ีน่านในขณะนั้นเขา้มาทางตอนเหนือของประเทศไทย ถึงแมไ้ม่มีภาพใด
แสดงใหเ้ห็นชดัเจนถึงการท าอุตสาหกรรมป่าไม้ในช่วงเวลาขณะนั้น น่านในช่วงศตวรรษท่ีสิบเกา้
เขา้สู่ศตวรรษท่ียีสิ่บมีความมัง่คัง่จากการใหบ้ริษทับอร์เนียวท าสัมปทานป่าไม้5  

ดังนั้นผูท่ี้ได้รับผลพลอยได้จากความมัง่คั่งทางด้านการท าอุตสาหกรรมป่าไม้ใน
ช่วงเวลานั้นคือชนชาติตะวนัตกท่ีมาทางพม่าซ่ึงเป็นอาณานิคมขององักฤษ (ภาพท่ี 115) 

 

 
 
ภาพท่ี 115 คนเล้ียงชา้ง 
                                                 
 5 David K. Wyatt, Reading Thai  Murals, 59-60. 
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การท าเกลอืสินเธาว์ 
ในอ าเภอบ่อเกลือ มีแหล่งเกลือสินเธาวอ์ยูบ่นภูเขา เป็นแหล่งเกลือท่ีมีความส าคญัมา

แต่โบราณ ดว้ยเมืองน่านเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ จึงเป็นท่ีตอ้งการเขา้ยดึครองแหล่งเกลือน้ี  
บ่อเกลือสินเธาว ์อยูห่่างจากตวัเมืองน่านประมาณ 80 กิโลเมตร ปัจจุบนัชาวบา้นยงัคง

ตม้แกลือดว้ยวธีิแบบดั้งเดิม จะตกัน ้าเกลือจากบ่อส่งผา่นมาตามล าไมไ้ผสู่่บ่อพกั ก่อนจะน าน ้ าเกลือ
มาตม้ในกะทะใบบวัขนาดใหญ่เค่ียวจนน ้ างวดแห้ง ใส่ถุงวางขายกนัหนา้บา้น เกลือของเมืองน่าน
ไม่มีไอโอดีนเหมือนเกลือทะเลจึงตอ้งมีการเติมสารไอโอดีนก่อน ส่งขายเป็นสินคา้ในภาคเหนือ
(ภาพท่ี 116)  

 
 

ภาพท่ี 117 ภาพชาวเขาเป็นโรคคอพอก ภาพจิตรกรรมวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
 

  
  
ภาพท่ี 118 บ่อเกลือสินเธาว ์อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 
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 ในภาพจิตรกรรมวดัภูมินทร์ไดเ้ขียนภาพชายคนหน่ึงมีกอ้นล าคอท่ีใหญ่มาก (ภาพท่ี 
117)  ซ่ึงสาเหตุมาจากในช่วงหน่ึงคนน่านไดป่้วยเป็นโรคน้ีกนัมาก โรคดงักล่าวคือโรคขาดสาร

ไอโอดีน หรือ โรคคอพอก (simple goiter) ผูเ้ขียนเคยเห็นหมู่บ้านท่ีอยู่ตรงทางข้ึนดอยภูคา
เส้นทางท่ีจะข้ึนไปบ่อเกลือ หมู่บา้นน้ีมีคนป่วยเป็นโรคคอพอก และโรคครีตินิสม(Cretinism) 
หรือ เอ๋อ กนัเกือบทั้งหมู่บา้น สาเหตุจากเกลือของเมืองน่านไม่มีสารไอโอดีน ในช่วงหน่ึงจึงมีการ
รณรงคใ์หบ้ริโภคเกลือท่ีมีไอโอดีนเพื่อจะเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้ป็นโรคน้ี  

 
กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์มีความหลากหลายชาติพนัธ์ุ ซ่ึง
ไดแ้ก่ ชาวไทยวน หรือ คนเมือง  ชาวไทล้ือ  ชาวไทพวน หรือ ลาวพวน ชาวไทเขิน หรือ ชาวขึน 
ชาวไทใหญ่ หรือ เง้ียว หรือ ไตโหลง ชาวเขา ไดแ้ก่ ชาวมง้ เม่ียน ลวัะหรือถ่ิน ขมุ กะเหร่ียงและ
ชาวต่างชาติกลุ่มชาติพนัธ์ุเหลา้น้ีสามารถสังเกตไดจ้าก การแต่งกายตามประเพณีของแต่ละกลุ่มชาติ
พนัธ์ุและตามสภาพความความเป็นอยูข่องแต่ละพื้นท่ี (ภาพท่ี 118)  นอกจากน้ีแลว้ยงัปรากฏภาพ
ของชาวต่างชาติท่ีเป็นชาวตะวนัตกในภาพจิตรกรรมดว้ย (ภาพท่ี 119) 

 

 
(ก)                                      (ข)                                         (ค) 

ภาพท่ี 118 กลุ่มชาติพนัธ์ุพื้นถ่ิน ท่ีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
                    (ก )ชาวพม่า       
                    (ข )คนเมือง  
                    (ค) ชาวยาง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
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ภาพท่ี 119 ภาพชาวตะวนัตกไม่ทราบสัญชาติท่ีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ 
 
 ส่วนกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังวดัหนองบวัส่วนใหญ่ คือกลุ่มชาติ
พนัธ์ุไทล้ือ  ซ่ึงมีประเพณี วฒันธรรม  ภาษา และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน   จากการอพยพ
เคล่ือนยา้ยถ่ินฐานหลายคร้ังเป็นเหตุใหมี้การรับเอาวฒันธรรมอ่ืนๆมาผสมกบัวฒันธรรมของตน ใน
บางตอนของภาพจิตรกรรมแสดงภาพวิถีชีวิตของชาวไทล้ือเอาไวอ้ยา่งเด่นชดั โดยเฉพาะการแต่ง
กายของผูห้ญิงท่ีจะนุ่งซ่ินลายน ้าไหลหรือซ่ินตีนจก ส่วนผูช้ายจะนิยมใส่กางเกงสะดอและ สักหมึก
ด าตามขาจนถึงหลงั (ภาพท่ี 120)   นอกจากชาวไทยล้ือแลว้ในภาพจิตรกรรม ปรากฏภาพกลุ่มชาติ
พนัธ์ุอ่ืน ได้แก่ คนเมือง ไทยใหญ่ ชาวจีนและชาวตะวนัตก (ภาพท่ี 121)   ซ่ึงแสดงให้เห็น
วฒันธรรมการแต่งกายและการด ารงชีวติของผูค้นสมยัก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

 
 

ภาพท่ี 120  ภาพชายหญิงชาวไทล้ือ จิตรกรรมวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 
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(ก)                                            (ข) 

      
                                                 (ค)                                                   (ง) 

 
 
ภาพท่ี 121 กลุ่มชาติพนัธ์ุพื้นถ่ิน จิตรกรรมวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน 

(ก) คนเมือง 
                    (ข )ไทยใหญ่ 
                    (ค) ชาวจีน 

(ง) ชาวตะวนัตก 
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จากการศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์กบัวดัหนองบวัสามารถได้
องค์ความรู้ เก่ียวกับสกุลช่างน่านท่ีปรากฏในจิตรกรรมว่า เป็นภาพจิตรกรรมท่ีมีความโดดเด่น
เฉพาะตน คือ  การน าทศันธาตุเร่ืองเส้นและ สี มาใชใ้นการเขียนภาพ ภาพจิตรกรรมถูกวาดให้ส่วน
องคป์ระกอบหลกัคือเร่ืองพุทธประวติัอยูด่า้นบนของผนงั  ส่วนดา้นล่างของผนงัเป็นเร่ืองราวของ
ชาดกโดยการวาดเป็นภาพเล่าเร่ืองต่างๆในขนาดท่ีเล็กลงและเขียนภาพต่อเน่ืองกนัโดยไม่ใช้เส้น
สินเทาแบ่งภาพ  แต่จะใชภ้าพทิวทศัน์ ทิวเขา แม่น ้ า และล าคลอง ท่ีวาดดว้ยเส้นโคง้คล่ืนเล่ือนไหล
ใหก้ลายเป็นตวัแบ่งภาพไดอ้ยา่งกลมกลืน  

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของเมืองน่านแสดงลกัษณะโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั คือ 
การใชสี้ คู่สีท่ีใชเ้ป็นคู่สีหลกัคือสีแดงชาดและสีคราม ในการระบายเป็นสีพื้นหลงันั้นในบางภาพใช้
สีแดง บางภาพระบายดว้ยสีน ้ าตาล และสีเหลือง การเขียนกอ้นเมฆเป็นทางยาวดว้ยสีเทาแลว้ใช้สี
ขาวท าให้เจือจาง ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนจากภาพจิตรกรรมของวดัหนองบวั ท าให้ภาพนุ่มนวลเป็นการ
ระบายภาพดว้ยโครงสีท่ีแตกต่างไปจากภาคกลางอยา่งส้ินเชิง 

ในดา้นองคป์ระกอบเขียนภาพนั้น เป็นลกัษณะของภาพท่ีเป็นองค์ประกอบใหญ่ท่ีถูก
ประกอบข้ึนจากภาพยอ่ยๆ จ านวนมาก บางส่วนมีการการเขียนรูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่อยา่งเรียบง่าย
และเป็นธรรมชาติ ในภาพยอ่ยนั้นแสดงเร่ืองราวพุทธประวติั เหตุการณ์ และมีภาพบุคคลแทรกอยู่
ท  าใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของขนาด รูปทรง และเน้ือหา ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ช่างเขียนก็มีความ
แยบยลท่ีจะผสมผสานให้ภาพทั้งหมดอยู่รวมกนัไดอ้ย่างกลมกลืนกนัดว้ยเส้นโคง้ท่ีเล่ือนไหลกนั
อยา่งต่อเน่ืองแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกท่ีเคล่ือนไหวอยา่งอิสระกลมกลืนกบัฉากหลงัของภาพ
ท่ีเป็นภาพธรรมชาติ และเป็นท่ีน่าสังเกตวา่การเขียนภาพแม่น ้ าไม่ไดเ้ขียนสายน ้ าโคง้เป็นลูกคล่ืน
แบบจิตรกรรมของภาคกลาง แต่มีการเขียนภาพน ้ าให้ดูเหมือนธรรมชาติ ส่วนการเขียนตน้ไมใ้ช้
เทคนิคแตะแตม้ใหเ้ป็นพุม่และเขียนตน้ไมเ้หมือนจริงเป็นบางแห่งซ่ึงจะเห็นไดช้ดัจากภาพกอกลว้ย
และกอสับปะรด 

นอกจากน้ีภาพแต่ละภาพมีการแสดงถึงรายละเอียดของตวัภาพท่ีโดดเด่นคือการเขียน
โครงรูปหน้ากลมแป้น เขียนค้ิวเป็นรูปโคง้คลา้ยวงพระจนัทร์ ริมฝีปากเล็กคลา้ยรูปกระจบั และ
แสดงอารมณ์และอากปักิริยาของผูค้นท่ีเน้น ความสวยงาม ยิม้แยม้ กรุ้มกร่ิม เอียงอาย หรือชายตา
มอง แมน้ว่ายามเศร้าเสียใจก็มีการเขียนภาพแสดงอารมณ์ความโศกเศร้าผ่านทางใบหน้าชดัเจน
อยา่งตรงไปตรงมา ถึงแมว้า่ในภาพจิตรกรรมเร่ืองราวหลกัเป็นชาดก แต่ภาพท่ีปรากฏในจิตรกรรม
นั้นเป็นภาพกิจกรรมวิถีชีวิตของชุมชน การแต่งกายและขนบธรรมเนียมวฒันธรรม ตลอดจนชีวิต
ความเป็นอยูข่องคนน่านในสมยันั้นไดอ้ยา่งงดงาม 
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บทที ่6 

 
บทสรุป 

  
 จิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์ อ าเภอเมือง และวดัหนองบวั อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดั
น่านมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์กบับริบททางวฒันธรรมและ
ประเพณีของทอ้งถ่ิน   การท่ีจงัหวดัน่านมีภูมิประเทศท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาอนัท าให้มีการ
ติดต่อกบัโลกภายนอกล าบาก ส่งผลให้งานศิลปกรรมของจงัหวดัน่าน มีความเป็นงานศิลปะแบบ
พื้นถ่ินมากกวา่การรับรูปแบบจากภายนอก แต่กระนั้นก็ตามศิลปกรรมบางอย่างไดรั้บอิทธิพลจาก
การผสมผสานของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีหลากหลายเขา้กบัศิลปกรรมพื้นถ่ินก่อเกิดความเป็น เอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของรูปแบบศิลปกรรมเมืองน่าน 
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของทั้งสองวดัมีรูปแบบส าคญัของวิหารเหมือนกนัคือ วิหาร
แบบปิดของวฒันธรรมล้านนา โดยท่ีวิหารของวดัภูมินทร์ มีลกัษณะแผนผงัอาคารจตุัรมุขท่ีมี
แกนกลางรับน ้ าหนกัหลงัคาเป็นโครงสร้างอาคารท่ีนิยมสร้างกนัมากในศิลปะพม่าท่ีพุกาม ส่วน     
ว ิหารของวดัหนองบวัมีลกัษณะแผนผงัเป็นอาคารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีมุขทางเขา้ทางดา้นหนา้  
และใชก้ าแพงหนารับน ้าหนกั โครงสร้างของหลงัคา 
 ลกัษณะจิตรกรรมฝาผนงัทั้งสองวดัจดัอยู่ในสกุลช่างรัตนโกสินทร์แบบลา้นนาท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะของจงัหวดัน่าน สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของช่างท้องถ่ินช่ือหนานบวัผนั1 ซ่ึง
จิตรกรรมฝาผนังดงักล่าวอายุประมาณช่วงรัชสมยัรัชกาลท่ี 4 ถึง รัชกาลท่ี 5 แมจ้ะไม่ปรากฏ
หลกัฐานชดัเจนวา่ผูใ้ดเป็นผูส้ร้างงานจิตรกรรมทั้งหมดของทั้งสองวดั แต่เม่ือดูจากลกัษณะรูปแบบ
ของจิตรกรรมแล้ว กล่าวได้ว่าอาจเป็นฝีมือของหนานบวัผนัและฝีมือของช่างท่ีเป็นผูช่้วยเขียน 
เน่ืองจากบางภาพดูมีฝีมือทางเชิงช่างอ่อนดอ้ยกวา่ภาพท่ีสันนิษฐานวา่เป็นฝีมือของหนานบวัผนั แต่
อยา่งไรก็ตามการจดัสกุลช่างตามรูปแบบศิลปะแลว้สามารถจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงอยูใ่นขอบข่าย
ท่ีรูปแบบศิลปะถ่ายทอดถึงกนั นกัวชิาการไดจ้ดัใหเ้ป็นงานสกุลช่างเมืองน่าน 
 จะเห็นไดว้า่จิตรกรรมฝาผนงัของวดัหลายวดัทางภาคเหนือของประเทศไทยมีลกัษณะ
แตกต่างไปจากภาพเขียนในภาคกลางของประเทศไทย จิตรกรรมทางภาคเหนือนิยมเขียนภาพ
ชีวิตประจ าวนั ในขณะท่ีทางภาคกลางของประเทศไทยนิยมเขียนภาพเร่ืองศาสนาหรือเร่ืองนิยาย

                                                 
 1 David K. Wyatt, Reading Thai  Murals, (China: Silkworm Books,2004), 12. 
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ต่างๆ ตามแบบแผน หรือท่ีเรียกวา่ ตามแบบคลาสสิค ถึงแมว้า่ ช่างเขียนทางภาคเหนือจะวาดภาพ
ตามแบบคลาสสิคดว้ย เป็นตน้ว่า ภาพพระพุทธองค ์พระโพธิสัตว ์และเจา้นาย แต่ก็ยงัมีลกัษณะ
เป็นภาพเหมือนชีวติจริง 

 เทคนิคของจิตรกรรม 

 เป็นสีฝุ่ นผสมกาว รูปแบบจิตรกรรมฝาผนงัของวดัภูมินทร์และวดัหนองบวัเขียนดว้ยสี
ฝุ่ นผสมกาวมีรองพื้นดว้ยสีขาว มีการเขียนภาพหลงัจากการขดัผนงัเสร็จ บางส่วนของผนงัจึงมีการ
ขัดเรียบกว่า บางส่วนของผนังมีพื้นผิวขรุขระสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการขัดสีของผนัง            
ไม่ประณีต 

 เนือ้เร่ืองของจิตรกรรมฝาผนัง 
 เน้ือเร่ืองท่ีปรากฏนั้นภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัทั้งสองเนน้เร่ืองราวดา้นพุทธศาสนา
ท่ีเล่ากนัเป็นมุขปาฐะสืบต่อกนัมาคือ 
 1.จิตรกรรมฝาผนงัตอนบน เร่ืองหลกัเขียนเร่ืองอดีตพระพุทธเจา้ พุทธประวติั  
 2.จิตรกรรมฝาผนงัตอนล่าง เขียนเร่ืองชาดกท่ีผูสู้งอายมุกัจะเล่าใหลู้กหลานฟังมีเน้ือหา
เก่ียวกบัการผจญภยัอยา่งสนุกสนาน แฝงกุศโลบายดว้ยคติธรรมในเร่ืองบาปบุญคุณโทษ จิตรกรรม
ฝาผนงัท่ีวดัภูมินทร์นั้นเป็นเร่ือง คทัธกุมารชาดก และเนมิราชชาดก ส่วนจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดั
หนองบวั เป็นเร่ืองจนัทคาธชาดก 
 ความเหมือนกนัของวดัภูมินทร์ และวดัหนองบวั มีลกัษณะการเขียนภาพเป็นภาพเขียน
ไทยประเพณีแบบลา้นนา การเขียนภาพชาดกเป็นภาพเล่าเร่ืองราวชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น
สภาพสังคม วิถีชีวิต วฒันธรรมโดยเฉพาะการแต่งกายท่ีเป็นอตัลกัษณ์แบบพื้นเมืองลา้นนาของ
จงัหวดัน่านในยุคสมยันั้นไดอ้ย่างชดัเจน ในขณะเดียวกนัไดส้อดแทรกภาพบุคคลชาติต่างๆ เช่น 
ชาวตะวนัตก ชาวจีน ลงไปในภาพเขียน แสดงถึงการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างชาวน่านกับชาว
กรุงเทพฯ และชาวต่างชาติในช่วงสมยันั้น  
 วธีิการเขียนภาพ 
 ช่างใช้วิธีการเขียนภาพแบบไทยประเพณีผสมผสานกบัแบบล้านนาจงัหวดัน่าน ซ่ึง
ยงัคงใช้วิธีการเขียนแบบดั้งเดิมคือการเขียนภาพแบบ 2 มิติ ภาพเขียนจึงมีลกัษณะแบนราบ ภาพ
จิตรกรรมไดรั้บการเขียนข้ึนตามคตินิยมหรืออุดมคติ  โดยจินตนาการให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาของ
ชาดก  ไม่ได้เน้นการเขียนภาพเหมือนจริง ( Realistic) แต่อย่างไรก็ตามศิลปินได้เขียนภาพ
ผสมผสานความสมจริงของสภาพธรรมชาติแวดล้อมและวฒันธรรมในยุคสมยันั้น  นอกจากน้ีใน
ภาพจิตรกรรมยงัปรากฏภาพ  กิจกรรมและวิถีชีวิตของผูค้น อนัส่งผลให้จ  านวนฉากและ เหตุการณ์
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ตามทอ้งเร่ืองปรากฏรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน ศิลปินจึงก าหนดใหข้นาดสัดส่วนของภาพท่ีวาดเหล่าน้ี
มีขนาดเล็กลงกวา่ภาพวาดท่ีเก่ียวกบัพุทธประวติัท่ีเขียนภาพท่ีมีขนาดใหญ่ 
  การเขียนภาพคนจะเขียนโดยการน าลกัษณะเด่นท่ีส าคญัของคนในยุคนั้น เช่น เขียน
ภาพผูช้ายไวท้รงผมหลักแจวและมหาดไทย  การสวมเส้ือแขนกระบอกคอปิดหรือไม่สวมเส้ือ
เปลือยอก  มีผา้พาดไหล่การนุ่งผา้โจงกระเบนคลุมลายสักด าท่ีสักคลา้ยสวมกางเกงรัดรูป    การคาด
ผา้ทิ้งชายท่ีเอว    เขียนภาพผูห้ญิงนั้นไวผ้มยาวเกลา้เป็นมวยไวก้ลางกระหม่อม  มีการขมวดปอย
ผมสวนหน่ึงเสียบมวยผม   การสวมเส้ือแขนกระบอก บางภาพสวมเส้ือแบบไทยล้ือเรียกวา่เส้ือป้ัด
หรือไม่สวมเส้ือเปลือยอก  มีผา้พาดไหล่ นิยมนุ่งผา้ซ่ินลายไทล้ือ  หรือลายของพื้นถ่ิน เช่น ซ่ินม่าน 
ซ่ินจก ซ่ินก่านคอควาย ผา้ซ่ินเหล่าน้ีจะมีลายขวาง คลุมอก ไหล่ ดว้ยผา้แถบและสไบ     
 ศิลปินเขียนภาพตามเน้ือเร่ืองชาดก ในแต่ละภาพมีการเขียนตวัอกัษรก ากบัเพื่ออธิบาย
เน้ือหา จึงปรากฏตวัอกัษรล้านนาอยูใ่นภาพดว้ย   ศิลปินเขียนภาพสัตว ์  ตน้ไม ้  ทอ้งฟ้า  พี้นดิน 
และพื้นน ้ าเป็นส่วนประกอบอ่ืนๆ ของภาพ   นอกจากน้ีพบการเขียนภาพร่างดว้ยหมึกบนกระดาษ
สาพบัไวเ้ป็นเล่ม (ปัปสา) ปัจจุบนัเจา้อาวาสวดัหนองบวัเป็นผูเ้ก็บรักษาสืบทอดต่อกนัมา นบัเป็น
หลกัฐานดา้นขอ้มูลส าคญัในการต่อยอดเพื่อศึกษาคน้ควา้จิตรกรรมฝาผนงัวดัหนองบวั  ซ่ึงอาจจะ
เขียนข้ึนมาก่อนท่ีวดัหนองบัวก่อนท่ีจะเขียนภาพจิตรกรรมท่ีว ัดภูมินทร์หรือไม่นั้ นยงัต้อง
ท าการศึกษาคน้ควา้ต่อไปเน่ืองจากความน่าสนใจวา่ภาพร่างนั้นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนักบัภาพเขียน
ท่ีวดัภูมินทร์  
 ศิลปินสร้างรูปทรงจากทศันธาตุ ซ่ีงประกอบด้วย เส้น สี น ้ าหนัก ท่ีว่าง พื้นผิวมา
รวมตวักนัอยา่งมีเอกภาพ และใชเ้ส้นเป็นทศันธาตุเบ้ืองตน้ในการเขียนภาพจิตรกรรม 
 การเขียนภาพจิตรกรรมใชสี้ฝุ่ นท่ีมีโครงสร้างสีเดียวกนั เน่ืองจากสีฝุ่ นมีคุณสมบติัของสี
ท่ีบางเบา สีท่ีใชเ้ป็นสีหลกัคือแม่สี การระบายสีพื้นหลงัมีสีพิเศษ สีครามอมม่วง ท่ีเรียกวา่ สีอุลตรา
มารีน( Ultra marine ) และสีฟ้าคราม โคบอลตบ์ลู (Cobalt Blue) นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการระบายสี
แดงเป็นสีพื้นในบางตอนดว้ย การลดความสดของสีลงดว้ยการผสมสีคู่ตรงขา้ม สีด า และสีขาว ใช้
สีด าตดัเส้นและระบายในบางพื้นท่ี มีการระบายไล่น ้ าหนกัอ่อนแก่ แต่ไม่ปรากฏแสงเงาบนภาพ
อยา่งชดัเจน  
 การจดัองคป์ระกอบของภาพถูกจดัวางต าแหน่งแบบเวน้ระยะล่ืนไหลแบบต่อเน่ืองดว้ย
เส้นสีด าเขียนเส้นโคง้เขา้ไปเป็นเส้นประสานเพื่อลดการขดัแยง้ของสีท่ีตดักนัอย่างรุนแรงสร้าง
ความนุ่มนวลของภาพ ส่วนบริเวณฉากหลงัใชแ้บบธรรมชาติ เช่น ภาพตน้ไม ้ทอ้งฟ้า ภูเขา เนินเขา 
แม่น ้ า และใชภ้าพสถาปัตยกรรมเป็นตวัเช่ืองโยงภาพทั้งหมดเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั วิธีการเขียน
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ภาพคลา้ยกบัการเล่าเร่ือง วิธีการเขียนภาพเหมือนกบัการเขียนหนงัสือโดยเรียงภาพจากซ้ายไปขวา
ไม่ใชว้ธีิแบ่งภาพเป็นตอน ๆ  เพื่อก าหนดกรอบหรือขอบเขตนั้นทั้งสองวดัก็มีความคลา้ยคลึงกนั 
 แต่ความแตกต่างของรูปแบบทั้งสองคือวดัภูมินทร์เป็นวดัหลวงท่ีสร้างแบบจตุัรมุขจึงมี
พื้นท่ีการเขียนภาพมากกว่า มีการเขียนภาพบุคคลขนาดใหญ่เกือบเท่าคนจริงในฝาผนังบางส่วน 
ในขณะท่ีวดัหนองบวัเป็นวดัราษฎร์มีลกัษณะเป็นอาคารส่ีเหล่ียมผืนผา้ ภาพจิตรกรรมมีขนาดเล็ก
กวา่และมีขนาดใกลเ้คียงกนัทั้งหมด 
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จิตรกรรมกระดาษสา 
ภาพร่างลายเส้นของศิลปินเขียนลงหมึกบนกระดาษข่อย ลา้นนาเรียกสมุดข่อยวา่ป๊ับ

สา หรือพบัสา รองศาสตราจารยส์น สีมาตรัง ไดส้ัมภาษณ์พระครูมานิตบุญยการ ซ่ึงมีถ่ินก าเนิดท่ี
หมู่บา้นหนองบวัและเป็นเจา้อาวาสวดัหนองบวัในขณะนั้น พระครูมานิตบุญการ ไดบ้วชเณรอยู่ท่ี
วดัหนองบวัเม่ืออายุได้ 12 ปี ในปี พ.ศ.2449  ตรงกับรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า          
เจา้อยูห่วั ใหส้ัมภาษณ์ขณะด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสวดัส้อประดิษฐ์ ต.เปือ อ.เชียงกลาง จงัหวดัน่าน 
เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2521 ในขณะท่ีอายุ  84 พรรษา ท่านไดม้รณภาพเม่ือ วนัท่ี 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2523  สิริอายไุด ้86 พรรษา มีพรรษาบวช 66 พรรษา จาก “หนงัสือโครงสร้างจิตรกรรมฝาผนงั
ลา้นนา” ท่ีจดัพิมพใ์นปี พ.ศ.2526 มีการกล่าวถึงช่ือของ “ทิดบวัผนั” เป็นผูรั้งสรรคผ์ลงานจิตรกรรม
อนัสวยงามตามแบบฉบบัของเมืองน่านเป็นคร้ังแรก1 และเป็นผูเ้ขียนพบัสาฉบบัน้ี ซ่ึงหนานบวัผนั
ไดป้รากฏช่ือ ในหนงัสือ Reading Thai  Murals ของ David K. Wyatt กล่าวถึงทิดบวัผนั (Thit 
Buaphan) เป็นศิลปินชาวลาวพวน จากเมืองเชียงขวาง ซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกของลาวตอนกลาง ไม่
ทราบสาเหตุชดัเจนวา่ไดเ้ดินทางเขา้มาเมืองน่านอยา่งไร เพียงสันนิษฐานว่าน่าจะไดรั้บค าชกัชวน
กบัชาวเมืองน่านท่ีรู้จกัคบคา้กบัชาวเมืองหลวงพระบาง2 

พบัสามีขนาด 238 × 37 เซนติเมตร ส่วนท่ีพบัเป็นหนา้เล็ก มีขนาด 14× 37 เซนติเมตร
มีทั้งหมด 22 พบั เขียนดว้ยหมึกสีด า (ภาพลายเส้นท่ี 16) (ภาพลายเส้นท่ี 17) 
 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 16 ภาพพบัสาทั้งหมด  ดา้นหนา้ 
 

 
 
 

ภาพลายเส้นท่ี 17 ภาพพบัสาทั้งหมด  ดา้นหลงั 

                                                 
1 น. ณ ปากน ้า, วดัภูมินทร์และวดัหนองบัว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2529), 122. 

 2 David K. Wyatt, READING THAI  MURALS (China: Silkworm Books,2004), 
12. 
 



182 
 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี18 ภาพดา้นหนา้พบัสา  ภาพท่ี 1 
 

ภาพลายเส้นชายหนุ่มไม่ทราบกลุ่มชาติพนัธ์ุ สันนิษฐานวา่น่าจะเป็นไทใหญ่ หรือพม่า
เน่ืองจากแต่งกายนุ่งโสร่งและคลุมตวัดว้ยผา้ลุนตยา เกลา้มวยผมไวต้รงกลางโพกศีรษะดว้ยผา้  
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ภาพลายเส้นท่ี 19 ภาพดา้นหนา้พบัสา  ภาพท่ี  2  
 

ภาพลายเส้นพบัสาเป็นผูห้ญิงนัง่บนตัง่ไม่สูงมากนกั ทา้วแขนหน่ึงขา้ง ส่วนแขนอีก
ขา้งเทา้คางท าท่าครุ่นคิด ไม่สวมเส้ือมีผา้คลุมไหล่หอ้ยไปเบ้ืองหลงั นุ่งผา้ซ่ินชายดา้นล่างเป็นตีนจก
ไวผ้มทรงเกลา้สูง  
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ภาพลายเส้นท่ี 20 ภาพดา้นหนา้พบัสา  ภาพท่ี  3 
 

ภาพร่างลายเส้นตวัพระถือพดัและตวันางสวมชฎาก าลงัท าท่าร่ายร า  
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ภาพลายเส้นท่ี 21 ภาพดา้นหนา้พบัสา ภาพท่ี 4 
 

ภาพร่างลายเส้นดา้นบนเป็นภาพสัตวเ์ป็นตวัลิงสองตวั ดา้นล่างเป็นภาพถุงยา่ม 
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ภาพลายเส้นท่ี 22 ภาพดา้นหนา้พบัสา  ภาพท่ี  5 
 

ภาพร่างลายเส้นเป็นภาพฤาษี ชายแก่ และเด็กสองคน สันนิษฐานวา่จะเป็นเร่ืองทศชาติ
ชาดก เร่ืองพระเวสสันดร เน่ืองจากฤาษีน่าจะเป็นพระเวสสันดร ชายแก่คือชูชก และเด็กสองคนคือ 
กญัหาและชาลี  
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ภาพลายเส้นท่ี 23 ภาพดา้นหนา้  ภาพท่ี  6 
 

ภาพร่างลายเส้นเป็นภาพร่างลายเส้นเป็นภาพหญิงสาว สันนิษฐานวา่จะเป็นเร่ืองทศ
ชาติชาดก เร่ืองพระเวสสันดร เน่ืองจากฤาษีน่าจะเป็นพระนางมทัรีก าลงัเก็บผลไม ้ต่อเน่ืองมาจาก
ภาพลายเส้นท่ี 22  
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ภาพลายเส้นท่ี 23 ภาพดา้นหนา้พบัสา  ภาพท่ี  7 

 
ภาพร่างลายเส้นตวัพระสวมมงกุฏและตวันางก าลงันัง่อยูบ่นหลงัมา้  
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ภาพลายเส้นท่ี 24 ภาพดา้นหนา้พบัสา  ภาพท่ี  8 
 

ภาพร่างลายเส้นตวักาก 
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ภาพลายเส้นท่ี 25 ภาพดา้นหนา้พบัสา  ภาพท่ี  9 
 

ภาพร่างลายเส้นตวัยกัษ ์

 
ภาพลายเส้นท่ี 26 ภาพดา้นหนา้พบัสา  ภาพท่ี  10 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสา ตวัพระและตวัลิง  
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ภาพลายเส้นท่ี 27 ภาพดา้นหนา้พบัสา  ภาพท่ี 1 
  

ภาพร่างลายเส้นพบัสาเป็นชา้ง  
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ภาพลายเส้นท่ี 28 ภาพดา้นหลงัพบัสา  ภาพท่ี  2 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสาคน กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ  

 
ภาพลายเส้นท่ี 29 ภาพดา้นหลงัพบัสา ภาพท่ี  3 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสารูปเรือส าเภา  
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ภาพลายเส้นท่ี 30 ภาพดา้นหลงัพบัสา ภาพท่ี  4 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสารูปเรือราชรถ  

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 31 ภาพดา้นหลงัพบัสา ภาพท่ี  5 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสารูปนางกินรี 
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ภาพลายเส้นท่ี 32 ภาพดา้นหลงัพบัสา ภาพท่ี 6 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสารูปนายพรานถือบ่วงบาศ และถือปืน ดา้นขา้งเป็นรูปกระต่าย 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 33 ภาพดา้นหลงัพบัสา ภาพท่ี  7 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสารูปพระนารายณ์ 
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ภาพลายเส้นท่ี 34 ภาพดา้นหลงัพบัสา ภาพท่ี  8 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสารูปตวัพระนัง่ขดัสมาธิใตต้น้ไม ้ 
 

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 35 ภาพดา้นหลงัพบัสา ภาพท่ี  9 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสาภาพชา้งและควานชา้ง 
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ภาพลายเส้นท่ี 36 ภาพดา้นหลงัพบัสา ภาพท่ี  10 
 
 ภาพร่างลายเส้นพบัสาภาพยกัษแ์ละลิงก าลงัต่อสู้กนั  
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