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  พระเจ้าไม้หรือองค์พระปฏิมา ท่ีส ร้างด้วยไม้ ได้ถูกนํามา เ ช่ือมโยง เ ก่ียวกับ เ ร่ืองของ                            
“ อานิสงส์ ” ซ่ึงหมายถึงผลแห่งกุศลกรรม หรือประโยชน์อนัจะไดรั้บจากการไดท้าํบุญหรือไดส้ร้างประโยชน์ไว ้
ชาวลา้นนามีความเช่ือวา่การทาํบุญทาํกุศลอนัมีเจตนาบริสุทธ์ิ ยอ่มจะไดรั้บผลแห่งบุญนั้นตอบแทน แมส่ิ้งท่ีทาํจะ
มีมูลค่าเลก็นอ้ยกต็าม เก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองอานิสงส์ต่าง ๆ นั้น ความเช่ือเหล่าน้ีเกิดข้ึนมาตั้งแต่สมยัราชวงศม์งั
ราย กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปดว้ยไมแ้ก่นจนัทน์ของพญาเมืองแกว้  แต่หลกัฐานท่ีเก่าท่ีสุดเท่าท่ีพบในขณะน้ี
อยูใ่นช่วง ปี พ.ศ. 2247 ท่ีเมืองน่านมีการสร้างอยา่งต่อเน่ืองจนถึงช่วงท่ีลา้นนาไดข้บัไล่พม่าออกจากลา้นนา  ไดมี้
การกวาดตอ้งกลุ่มชาติพนัธ์ไท เช่น ไทล้ือ ไทเขิน ไทยอง มาตั้งถ่ินฐานทัว่ไปในลา้นนา ซ่ึงถือไดว้่าเป็นช่วงท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ัดในการสร้างพระพุทธรูป ไดมี้สร้างพระเจา้ไมใ้ห้ให้กบัพระพุทธศาสนา เป็น
รูปแบบสกุลช่างพ้ืนถ่ิน ดว้ยความศรัทธาในศาสนามนุษยไ์ดน้าํส่ิงท่ีอยู่รอบตวัมาสร้างแทน พระเจา้ไมใ้นยุคน้ี
ค่อนขา้งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีหลากหลาย ส่วนคติการสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนา จะมีกรอบแนวคิดเดียวกนั
ทั้งหมด คือ คํ้าชูศาสนาตราบ 5000 ปี เป็นท่ีไหวบู้ชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหแ้ก่ญาติ
หรือสัตวท่ี์ล่วงลบั เพ่ือแตค้าํบนบานสานกล่าวและสร้างเป็นพระเจ้าชะตา เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ตวัผูส้ร้างเอง 
ต่อทา้ยดว้ยคาํปรารถนาอานิสงส์ท่ีไดจ้ากการถวาย คือ สุข 3 ประการ สุขบนโลกมนุษย ์โลกสวรรค์ โลกพระนิ
พาน  ปรารถนาไปเกิดเป็นพระอรหนัตใ์นยคุพระศรีอาริย ์ปรารถนาไปเกิดบนสวรรคช์ั้นฟ้า ปรารถนาให้หายจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ และปรารถนามีปัญญาดุจแม่นํ้าทั้ง 5 สาย 
   กล่าวไดว้่า พระเจา้ไมล้า้นนา เป็นรูปแบบสกุลช่างใหม่ท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีผสมผสานความเช่ือเร่ือง
ของอานิสงส์มากมายนานปัการ ท่ีพุทธศาสนิกชนเช่ือวา่ถา้ไดส้ร้างถวายใหก้บัพระพุทธศาสนาแลว้ กุศลผลบุญท่ี
ไดก้ระทาํไวใ้นชาติน้ีจกันอ้มนาํผูค้นเหล่าน้ีมีความสุขทั้งชาติน้ี ชาติหนา้ และชาติต่อๆไป ดงัจารึกฐานพระเจา้ไม้
ไดก้ล่าววา่ “ สุขท่ีเมืองมนุษย ์สุขท่ีเมืองสวรรค ์และสุขแห่งพระนิพาน” เทอญ 
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Pra-Chao-Mai is an image of Buddha made of wood. It is concerned with belief of “A-Ni-
Song”, which is meant to a consequence of virtue that will be gained by making favorable sacrifices for 
Buddhism. Lanna People (Natives who live in the area formerly comprising the old Kingdom of 
Lanna) have been believing that their sincere devotion will let them obtain good result of merit, even 
though the good things they’ve done are less worthy. According to Lanna history, beliefs of A-Ni-Song 
have been occurred since the dynasty of Mang Rai. It referred to a building of Buddha statue made of 
sandalwood by Phaya Muang Kaew However, the oldest evidence which have recently found is in 
duration of 1704. It mentioned to the building of Buddha images which were frequently built at that 
time. Until the period of the end of Burmese rule, the Kingdom of Lanna captured and herded many 
Tai ethnic groups, including Tai Lue, Tai Kuen, and Tai Yong. Then, they settled down in the 
kingdom. It concerned with their influence on the form of Buddha images which had been obviously 
changed. Due to people’s faith in Buddhism, those of Pra-Chao-Mai were built for worshiping the 
Buddha. Their form depended on traditional form of each native expert sculptor group and available 
local materials for building as well. Therefore, those of Pra-Chao-Mai in this era rather had various 
identities. Nevertheless, there were the same purposes which are to support Buddhism until B.E. 5000 
henceforth to building sacred statues for worshiping by all Buddhists and other gods in natives’ faiths, 
to be the point for praying for ancestors and any deceased creatures, to redeem a vow to the Buddha, 
and to be an honor and virtue for all contributors as well. People attend Buddha image’s building with 
hope for attaining A-Ni-Song as three of happiness: happiness on the earth, happiness on heaven, and 
happiness of nirvana. They also wish to reincarnate as Buddhist saint in the next era of Maitreya (in 
B.E. 5000) to ascend to heaven, to have faith healing, and /or to get sage. 
 The new form of Pra-Chao-Mai was created by new era sculptor group The rationale for 
building still involved with Buddhists’ belief that they will gain lot of A-Ni-Song by building Buddha 
images for their religion. These will let them found delight in recent life, next life, and life after next 
life, as the inscription on base of Pra-Chao-Mai that “Happiness on the Earth, Happiness on Heaven, 
and Happiness of Nirvana, Amen” 
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ในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ไดรั้บความช่วยเหลือจากครู อาจารย ์เพื่อนพอ้งน้องพี่
จากบุคคลหลายภาคส่วนไดเ้ป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา แนะแนวทางอนันาํสู่กระบวนการท่ีทาํอย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงประการแรกสุด ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ม.ร.ว สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ี
เสียสละเวลาอนัมีค่า ไดต้รวจทานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ฉบบัแรกจนถึงฉบบัสุดทา้ย  โดยให้
ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองของขั้นตอนในการทาํวิจยั และจุดประกายความคิดในเร่ืองของการ
จาํแนกรูปแบบสกุลช่างพระพุทธรูปไมล้า้นนาอนัเป็นประโยชน์ต่อการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบบั
น้ี  
 ขอบขอบพระคุณ  ศ.ดร.ผาสุก อินทราวุธ  อ.ดร. จิรัสสา คชาชีวะ และผ.ศ. มยุรี วีระ
ประเสริฐ    ศ. สุรพล ดาํหริกุล  อ.วิถี พานิชพนัธ์  ร.ศ. ดร. วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์ อ.ดร.สืบศกัด์ิ  
แสนยาเกียรติคุณ อ.สราวุธ รูปิน อ.ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ  กลุ่มชุมชนบา้นปงสนุก อาจารย์
อนุกลู  ศิริพนัธ์ จากวิทยาลยัอินเตอร์เทค จงัหวดัลาํปาง พระนอ้ย นรุตโม รักษาการเจา้อาวาสวดัปง
สนุก  เจา้อาวาสวดัพญาวดั วดัสวนหอม วดัควัะ วดับา้นหลุก วดัประตูป่า วดัพระหลวง ท่ีเสียสละ
เวลาอนัมีค่าในการอาสาในการพาไปเก็บขอ้มูลตามวดัต่างๆ อยา่งบ่อยคร้ัง จนไดข้อ้มูลจาํนวนมาก
และมีความหลากหลาย 
 อ. ภูเดช แสนสา  อ. อนุสรณ์ บุญเรือง นายฐาปกรณ์ นางฐาปณีย ์ เครือระยา นายเนติ 
พิเคราะห์ขอขอบพระคุณ ศูนยโ์บราณคดี ภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใน
การอนุเคราะห์ขอ้มูลพระพทุธรูปไมใ้นเขตอาํเภอแม่ทะจงัหวดัลาํปาง 
 สล่าหรือช่างผูส้ร้างพระพุทธรูปไมท้ั้งหลายในลา้นนาท่ีล่วงลบัไปแลว้          ในการ
สร้างสรรคพ์ทุธปฏิมา ท่ีปัจจุบนัยงัคงหลงเหลือไวใ้หศึ้กษาจนการวิจยัช้ินน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  
 สุดทา้ยน้ี วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะสาํเร็จไปมิได ้ถา้ขาดผูมี้พระคุณ ดงั พ่อ แม่ คือ พ่ออุ๊ด 
แม่จาํเนียร และนอ้งทวีทรัพย ์ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีทาํงานลาํบากตรากตรํา ตากแดดตากฝนเพื่อหาเงินส่งลูก
ให้เรียนในตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา จนในท่ีสุดวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดส้ําเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี และถา้ความดีของการศึกษา คติการการสร้างพระพุทธรูปไมล้า้นนาในคร้ังน้ี เป็นองคค์วามรู้
ใหม่ท่ีจะจุดประกายความคิดให้บุคคลรุ่นต่อๆไป ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาองคค์วามรู้ และคํ้าชู
พระพุทธศาสนาพระสมณะโคดมไปนานตราบ 5000 ปี ขอให้อานิสงส์จากหนงัสือเล่มน้ี ไดแ้ผไ่ป
ถึงบุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีทั้งท่ียงัมีชีวิตอยูห่รือผูล่้วงลบัไปแลว้ ขอใหทุ้กมีอายุ
วรรณะ สุขขะ พละ ตลอดจน มีสุข 3 ประการ คือ “ สุขบนโลกมนุษย ์สุขบนโลกสวรรค ์และสุข
แห่งพระนิพาน”  ดว้ยเทอญ 
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