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This research is aim 1) to study the forms, classification and periods 
formulate of Fang school bronze Buddha images, 2) to study the relationships 
between the Fang school bronze Buddha images with other school bronze Buddha 
images and 3) to study relationships between the Fang school bronze Buddha images 
with Fang history.  

1. The forms of Fang school bronze Buddha images have 2 groups; the 
first, the Buddha images had taken influences from Luang school, it has the age 
between early-mid 21 Buddhist Era. The second, the Buddha is local style. It has the 
age between end 21-end 22 Buddhist Era. 

2. Fang school Buddha images had taken the arts from the influences of 
Luang schools (ChiangMai) Chiangsaen school and Chiangrai  school, their forms 
become specific Fang school. They are the big eyelid, the components of face are 
always made the groove, the long neck. The outer rope is the large sheet, a straight 
line and decorated with motif. The five fingers are almost equal. The Bronze Buddha 
images are stayed on the high lotus pedestal and moulding under of the Buddha 
images. 

The artistic influences of the Buddha images had taken the political, 
economic, social relation with near cities. Even in the period of Lanna was become 
the colony of Myanmar, it has the evidences show that there are constructions the 
Buddha images and development the specific forms of Fang school continuous. So It 
points that Fang is development in 22 Buddhist Era as well as.  
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บทที่ 1  
 

บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
พระพุทธรูป คือ วัตถุสัญลักษณ์แทนพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่เคารพบูชาและเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา ชาวล้านนาเรียกพระพุทธรูปว่า 
“พระเจ้า” ซึ่งมีนัยหมายถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูป ในล้านนาพระพุทธรูปถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตและสิ่งสร้างคุณค่าในแง่เอกลักษณ์ให้กับภูมิภาคนี้มาช้านาน ซึ่งไม่เพียงจะแสดงออกใน
เชิญรูปลักษณ์กายภาพเท่านั้น หากแต่พระเจ้าในโลกทัศน์ของชาวล้านนามีความหมายที่เชื่ อมโยงกับ
มิติของจิตวิญญาณ เชื่อว่าพระพุทธรูปเป็นเสมือนพระพุทธเจ้าที่ด ารงอยู่1 การสร้างพระพุทธรูปได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลักฐานการสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทยสมัย
ระยะแรกเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่  12 เป็นต้นมา และในส่วนของ
ดินแดนล้านนาพบหลักฐานการสร้างพระพุทธรูปมาตั้งแต่สมัยหริภุญชัย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 132 
และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรล้านนามีความเจริญอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากหลักฐาน พระพุทธรูปส าริดที่พบในเมืองเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก3 การสร้าง
พระพุทธรูปไม่ได้สร้างเฉพาะในตัวเมืองเชียงใหม่เท่านั้น ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ส่งผล
ให้เกิดความเชื่อและความศรัทธาอย่างแพร่หลายไปยังเมืองส าคัญต่าง ๆ ของอาณาจักรล้านนา ท าให้
เกิดการสร้างพระพุทธรูปอย่างแพร่หลาย และมีรูปแบบหลากหลายและลักษณะเฉพาะแต่ละท้องถิ่น

                                                           
1ปฐม  หงส์สุวรรณ์, ต ำนำนพระพุทธรูปล้ำนนำ พลังทำงควำมเชื่อและควำมสัมพันธ์

กับท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554), 3. 
2สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภำคเหนือ : หริภุญชัย – ล้ำนนำ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ,  2555), 27. 
3ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนำกำร และควำมเชื่อ

ของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 

313. 
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พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจต่อการศึกษา ซึ่ง
พระพุทธรูปมีรูปแบบที่มีความเฉพาะของท้องถิ่น อันเป็นส่วนส าคัญในการช่วยก าหนดอายุสมัย 
ความสัมพันธ์ทางศิลปะระหว่างสกุลช่าง และท าให้ทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฝางได้ 

เมืองฝาง เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของอ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ปัจจุบัน ปรากฏแนวคูน้ าก าแพงเมืองล้อมรอบหลายชั้น ก าแพงเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่
ทางทิศใต้ และมีเมืองขยายต่อขึ้นไปในทางทิศเหนือเรียกว่าเมืองมะลิกา ซึ่งเมืองโบราณทั้งหมดนี้ถูก
เรียกรวมว่า เมืองฝาง4 ส าหรับความเป็นมาของเมืองฝางเท่าที่มีการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีความ
ชัดเจน เนื่องจากไม่มีเอกสารหรือบันทึกใดที่กล่าวถึงเรื่องราวเมืองฝางไว้อย่างละเอียด มี บันทึกถูก
กล่าวโยงถึงเมืองฝางเป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้น ดังในต านานหิรัญนครหรือต านานเชียงแสนได้
กล่าวถึงประวัติการสร้างเมืองฝางว่า พญาลาวจังกาเรือนค าแก้วผู้ครองนครเชียงแสน เป็นผู้สร้างเมือง
ฝางให้ลาวครัวกาวราชบุตรไปครองเมืองเมื่อศักราช 1423 เหตุด้วยสัณฐานเมืองเหมือนรูปฝักฝางจึง
ได้เรียกว่า เมืองฝาง ตั้งแต่นั้นมา5 จนกระทั้งในสมัยพญามังราย ในต านานโยนกกล่าวถึงพญามังราย
อยู่ที่เมืองฝาง ใน พ.ศ. 18216 นับต้ังแต่นั้นมา เมืองฝางกลายเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันออก 
มีฐานก าลังทหารและเป็นแหล่งเสบียงอาหารของล้านนา โดยมีเจ้าเมืองปกครองมาโดยตลอดซึ่งยศ
เป็นหมื่น7  ในปี พ.ศ. 2174 สมัยพระเจ้าสุทโธธรรมราชาได้เข้ามามีอ านาจในล้านนา เมืองฝางได้แข็ง
เมือง พระเจ้าสุทโธธรรมราชาได้ล้อมเมืองฝางนานถึง 3 ปีก่อนที่ตีเมืองฝางแตก และได้มีการตั้งค่าย
หลวงไว้ที่เมืองฝางบริเวณนี้ถูกเรียกว่า “เวียงสุทโธ” จนถึงปัจจุบัน8 

นอกจากหลักฐานทางเอกสารและต านานต่าง ๆ ที่กล่าวถึงเมืองฝางแล้ว ด้านโบราณคดี
ได้มีการค้นพบร่องรอยของเมืองโบราณหลายแห่งในพ้ืนที่เขตอ าเภอฝางและพ้ืนที่ใกล้เคียง เท่าที่มี
การค้นพบในปัจจุบันมีทั้งหมด 12 เมือง ได้แก่ เวียงฝาง เวียงฮ่อ เวียงแข่ เวียงหวาย เวียง

                                                           
4คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , เมืองและแหล่ง

โบรำณในล้ำนนำ (กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, 2539), 127. 
5พระยาประชากิจกรจักร, พงศำวดำรโยนก, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 

2516), 72-73. 
6เรื่องเดียวกัน, 242. 
7คณะกรรมการช าระประวัตศาสตร์ไทย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , เมืองและแหล่ง

ชุมชนโบรำณในล้ำนนำ, 127. 
8สงวน โชติสุขรัตน์, ต ำนำนเมืองเหนือ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2552), 73 – 

74. 
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ไชย เวียงมะลิกา เวียงสุทโธ เวียงสันทราย เวียงด้ง เวียงป่าป้าง เวียงรัก (เวียงฮัก) และเวียงป่าโยง9 
เมืองโบราณเหล่านี้ยังปรากฏแนวคูน้ าคันดิน และบางแหล่งพบซากเจดีย์ และสิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่ เช่น 
เวียงสุทโธ พบร่องรอยของคูน้ าคันดิน ด้านทิศใต้ของเมืองประกอบด้วยเจดีย์และวิหาร 1 แห่ง 
สันนิษฐานอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-2110เป็นต้น ซ่ึงจากหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ท าให้เชื่อว่า เมือง
ฝางในอดีตมีความส าคัญตั้งแต่ก่อนการสร้างอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งเข้าสู่สมัยอาณาจักรล้านนา
เมืองฝางเป็นเมืองส าคัญทางด้านยุทธศาสตร์ การเมือง การค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความ เจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคม วัฒนธรรม และศาสนาของฝางได้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากแนว
คันน้ าคูดิน แนวก าแพงเมือง การสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ในเมือง และการค้นพบพระพุทธรูปเป็น
จ านวนมาก 

แม้จะมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายแหล่งในพ้ืนที่อ าเภอฝาง และอ าเภอ
ใกล้เคียง ที่สามารถก าหนดอายุของบ้านเมืองในสมัยนั้นผ่านหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ได้ แต่
หลักฐานทางโบราณคดีเหล่านั้นกลับมีจ านวนจ ากัด และอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากหลักฐาน
บางส่วนถูกท าลายจากการขยายตัวของชุมชนที่เข้ามาจับจองพ้ืนที่ปลูกบ้านและประกอบอาชีพ ท าให้
การศึกษาประวัติศาสตร์เมืองฝางมีข้อจ ากัด ดังนั้นการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืน ๆ จึง
ส าคัญในการตอบค าถามหรือประเด็นประวัติศาสตร์ของเมืองฝางได้ พระพุทธรูปส าริด จึงเป็น
หลักฐานส าคัญเนื่องจากเป็นหลักฐานเพียงหนึ่งเดียวที่ถือว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุด และมีจ านวน
มากที่ยังถูกเก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน พระพุทธรูปเหล่านี้ส่วนมากถูกเก็บไว้ตามวัดต่าง ๆ จากค าบอก
เล่าของเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ และชาวบ้านกล่าวว่า พระพุทธรูปเหล่านี้บางส่วนถูกขนย้ายมาจากวัดร้าง 
บางส่วนถูกฝังอยู่ใต้ดิน บางส่วนได้มาจากแม่น้ า และปัจจุบันถูกเก็บรวบรวมอยู่ตามวัดต่าง ๆ ในพ้ืนที่
อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย ดังปรากฏในหนังสือราชกิจานุเบกษา11 ที่ประกาศขึ้นทะเบียน
โบราณวัตถุศิลปวัตถุพระพุทธรูปส าริดในพ้ืนที่อ าเภอฝาง และอ าเภอแม่อาย ซึ่งจากภาพถ่าย
พระพุทธรูปหลายองค์ท าให้เห็นลักษณะพระพุทธรูปทีม่ีรูปแบบใกล้เคียงกัน และแตกต่างจากสกุลช่าง
อ่ืน ซึ่งแต่ละองค์ล้วนอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ บางองค์มีจารึกที่ฐาน ซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้เป็น
หลักฐานที่ส าคัญต่อการศึกษางานประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างมาก จากการลงพ้ืนที่ ส ารวจวัดในเมือง
ฝางจ านวน 44 วัด พบพระพุทธรูปส าริดจ านวนกว่า 83 องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทีม่ีรูปแบบผสมผสาน
อิทธิพลจากหลายสกุลช่าง เช่น กลุ่มสกุลช่างหลวง (เชียงใหม่  - ล าพูน) สกุลช่างเชียงราย สกุลช่าง

                                                           
9เรื่องเดียวกัน, 80. 
10พาสุข ดิษยเดช และคณะ, รำยงำนกำรส ำรวจ เมืองโบรำณ เวียงสุทโธ อ.ฝำง  

จ.เชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2527), 7. 
11รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 104, ตอนที่ 235, (18 พฤศจิกายน 2530). 
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เชียงแสน เป็นต้น และมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งอาจก าหนดเรียกพุทธรูปกลุ่มนี้ว่า 
พระพุทธรูปสกุลช่างฝางได้  

การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปในปัจจุบันมีจ านวนหลากหลาย ส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษา
เรื่องคติความเชื่อ พระพุทธรูปองค์ส าคัญ เป็นต้น แต่การศึกษาด้านงานศิลปกรรมหรือประวัติศาสตร์
ศิลปะของพระพุทธรูปกลับพบว่ามีจ านวนไม่มากนัก เช่น พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา12 
พระพุทธรูปสกุลช่างล าปาง13 พระพุทธรูปสกุลช่างเชียงแสน14 พระพุทธรูปสกุลช่างน่าน สกุลช่าง
แพร่15 พระพุทธรูปสกุลช่างต่าง ๆ ในเขตลุ่มน้ าอิง 16 พระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช 
พระพุทธรูปสกุลช่างไชยา เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
สกุลช่างท้องถิ่นที่มีความส าคัญต่อชุมชนเมืองฝาง หากมีการวิจัยอย่างจริงจังและเก็บข้อมูลเชิงลึกย่อม
สามารถน ามาวิเคราะห์รูปแบบทางศิลปกรรม ก าหนดอายุและจ าแนกกลุ่มพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง
ได้ ที่ส าคัญจะท าให้ทราบถึงลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางที่สะท้อนฝีมือช่าง 
ท้องถิ่นในแต่ละสมัยและอิทธิพลทางศิลปกรรมที่ส่งผลต่องานพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง รวมถึงท า
ให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบ้านเมืองและการติดต่อสัมพันธ์ของเมืองฝางกับเมืองต่าง ๆ 
ในอดีต ที่ไม่มีการจดบันทึกไว้ในหนังสือ ต านาน หรือพงศาวดาร แต่อาจศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้น
ผ่านงานศิลปกรรมพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางได้ เพราะฉะนั้น มีประเด็นปัญหาว่าพระพุทธรูปส าริด
สกุลช่างฝางมีรูปแบบศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะและมีความสัมพันธ์กับพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างอ่ืน ๆ 
อย่างไร สามารถก าหนดอายุสมัยและจัดจ าแนกกลุ่มได้หรือไม่ และพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง

                                                           
12ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532). 
13ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนำกำร และควำมเชื่อ

ของคนไทย, 334. 
14ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2551). 
15สุรศักดิ์ ศรีส าอาง , เรื่องของพ่อและบทควำมทำงวิชำกำรล้ำนช้ำง ล้ำนนำ 

(กรุงเทพฯ:  ม.ป.ท., 2546), 131. 
16อัญชลี สินธุสอน, “ศิลปะล้านนาในลุ่มน้ าแม่อิง : ลักษณะเฉพาะสกุลช่าง”, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2552). 
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สามารถตอบค าถามเรื่องประวัติศาสตร์เมืองฝางได้ชัดเจนเพียงใด จากประเด็นข้อสงสัยเหล่านี้จึงน าไปสู่
การท าวิจัยครั้งนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษารูปแบบ จ าแนกกลุ่มและก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง 
2.2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางกับพระพุทธรูปส าริดกับ

สกุลช่างอ่ืน ๆ 
2.3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางกับประวัติศาสตร์เมืองฝาง 

 
3. สมมติฐำนของกำรวิจัย 

3.1  พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากพระพุทธรูปสกุลช่าง
อ่ืน ๆ ในล้านนา สามารถจัดให้เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างหนึ่งได้ และสามารถก าหนดอายุอยู่ในช่วงต้น
พุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 22 

3.2  พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางมีความเกี่ยวข้องทางศิลปกรรมของพระพุทธรูป
ล้านนา กลุ่มสกุลช่างหลวง (เชียงใหม่-ล าพูน) และมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปเชียงแสน เชียงราย 

3.3 พระพุทธรูปส าริดฝางที่มีหลักฐานในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ท าให้ทราบถึงการมีบ้านเมืองฝางที่มีความรุ่งเรืองในพ้ืนที่บริเวณนี้ โดยรูปแบบ
ศิลปกรรมพระพุทธรูปท าให้ทราบว่ามีการติดต่อสัมพันธ์กับเมืองเชียงใหม่ และเชียงราย 
 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ และจ าแนกกลุ่มพระพุทธรูปส าริดสกุล
ช่างฝาง ศึกษาความสัมพันธ์ทางรูปแบบกับสกุลช่างอ่ืนๆ และศึกษาความเชื่อมโยงของพระพุทธรูป
ส าริดสกุลช่างฝางกับประวัติศาสตร์เมืองฝาง 

4.2 ขอบเขตด้านสถานที่ศึกษาพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางในเขตพ้ืนที่อ าเภอฝางและ
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปส าริดสกุล
ช่างฝาง 

4.3 ขอบเขตด้านประชากร พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิเพชร และ
ขัดสมาธิราบ หน้าตักกว้าง 30 เซนติเมตรขึ้นไป และพระพุทธรูปประทับยืน ปางเปิดโลกและปางอุ้ม
บาตร สูง 1 เมตรขึ้นไป จ านวนทั้งหมด 83 องค ์
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5. ขั้นตอนกำรวิจัย 
5.1 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปส าริดฝาง รวมถึงรวบรวมผลการ 

ศึกษาท่ีผ่านมาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ  
5.2 ส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนามพระพุทธรูปส าริดฝางในพ้ืนที่อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย 

และอ าเภอใกล้เคียง รวมถึงศิลปกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
5.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า และการส ารวจ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.4 น าเสนอผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา 

 
6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

6.1  พระพุทธรูปส าริด หมายถึง พระพุทธรูปท าจากวัสดุส าริด (มีส่วนผสมของทองแดง
และดีบุกเป็นหลัก) ประกอบด้วยพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ขัดสมาธิราบ แสดงปางมาร
วิชัย และพระพุทธรูปยืนแสดงปางเปิดโลก และปางอุ้มบาตร มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 -22  

6.2  สกุลช่าง หมายถึง ประเภทช่างประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือกลุ่มช่างกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ที่มีระเบียบ แบบแผน การสร้างสรรค์งาน ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง  

6.3  สกุลช่างหลวง หมายถึง กลุ่มช่างของเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร
ล้านนา คือ เมืองเชียงใหม่ 

6.4  เมืองฝาง หมายถึง อาณาเขตพ้ืนที่ของอ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง และอ าเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน 

6.3  เวียง หมายถึง พ้ืนที่ของชุมชนที่มีคันน้ าคูดิน หรือก าแพงเมืองล้อมรอบ มีรูปแบบผัง
เวียงที่มีความหลากหลาย ในเมืองฝางมีจ านวนเวียงหลายเวียง และมีเวียงฝางเป็นศูนย์กลาง 

 
7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1  ได้ทราบรูปแบบ การก าหนดอายุสมัย และลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปส าริดสกุล
ช่างฝาง 

7.2  ได้ทราบความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางและพระพุทธรูป
ส าริดสกุลช่างอ่ืน ๆ ในล้านนา 

7.3  ได้ทราบประวัติศาสตร์ของเมืองฝาง ผ่านงานศิลปกรรมพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง 
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บทที่ 2 
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เมืองฝาง 
 

1. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ 
1.1 ที่ตั้ง 

      ในปัจจุบันเมืองฝางเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทิศตะวันตกติดกับ
ประเทศพม่า ทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออกติดกับ
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และทิศใต้ติดกับอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 อ าเภอฝางได้
จัดตั้งเป็นอ าเภอขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2434 (ร.ศ. 103) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ได้ปรับปรุงการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาคขึ้นใหม่ โดยได้ยกเมืองฝางขึ้นเป็นอ าเภอ
โดยขึ้นตรงกับจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้มีการแยกก่ิงอ าเภอออก คือ กิ่งอ าเภอแม่อายในปี พ.ศ. 2510 
ก่อนที่จะยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอแม่อายในปี พ.ศ. 2516 ต่อมาได้แยกกิ่งอ าเภอไชยปราการ ในปี พ.ศ. 
2531 และได้ยกฐานะเป็นอ าเภอไชยปราการ ในปี พ.ศ. 2537 

 ในอดีตเมืองฝางพ้ืนที่ครอบคลุมกว้างขวางในปัจจุบันมาก โดยทิศเหนือติดแม่น้ ากก 
ซึ่งเป็นชายแดนระหว่างเมืองฝางกับพม่า ทิศตะวันตกติดกับพม่า ทิศตะวันออกติดกับเมืองเชียงราย 
และทิศใต้ติดกับเมืองเชียงดาวและเมืองพร้าว หากพิจารณาที่ตั้งของเมืองฝางจะพบว่าอยู่ระหว่าง
เมืองส าคัญ 2 เมือง คือ เมืองเชียงรายและเมืองเชียงใหม่ ท าให้เมืองฝางเป็นเมืองที่มีการติดต่อ
คมนาคมกับเมืองต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างสะดวก มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ า ซึ่งการ
ติดต่อเมืองทางด้านเหนือ กลุ่มเมืองเชียงราย เชียงแสน โดยการอาศัยการล่องแม่น้ ากก ซึ่งเป็นแม่น้ า
สายส าคัญของหัวเมืองทางเหนือของล้านนา ส่วนเส้นทางการติดต่อกับเมืองเชียงใหม่ ล าพูน อาศัย
การเดินเท้าเลียบแม่น้ าปิง2 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ส าคัญมาตั้งแต่อดีตในการติดต่อกับกลุ่มเมืองทาง
ตอนใต้ ดังในต านานได้กล่าวถึง การติดต่อค้าขายในสมัยพญามังรายปกครองเมืองฝางว่า มีการติดต่อ
จากพ่อค้า 

                                                           
1ราชบัณฑิตยสถาน, อักรขศรนุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (พระนคร:  

ราชบัณฑิตยสถาน, ม.ป.ป.). 
2สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (เชียงใหม่: โครงการข้อสนเทศล้านนาคดีศึกษา, 

โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529), 20. 
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 ทางใต้เดินทางผ่านขึ้นมาทางเหนือเพ่ือมาค้าขายกับชาวเมืองฝางเป็นจ านวนมาก
หนึ่งในนั้นคือพ่อค้าจากเมืองหริภุณไชย  

 
...เมื่อนั้น ชาวพ่อค้าเมืองหริภุญชัยไปค้าขายถึงเมืองฝางหลายหมู่นักเจ้ามังราย

จึงหาพ่อค้ามาถามดูว่าเมืองหริภุญชัยที่อยู่อยู่โพ้นสมฤทธีหรือบ่สมฤทธีเป็นฉันใด พ่อค้าทัง
หลายไหว้ว่าเมืองหริภุญชัยที่ตูข้าอยู่โพ้นมีสมฤทธีด้วยเข้าของมากนัก พ่อค้าทางบกทางน้ า
เทียวมาค้าชุเมือง ทางน้ าก็ถึงเมืองโยธิยามาค้าถึง ยุท่างค้าขาย ชาวเมืองก็สมฤทธีเป็นดี  
นักแล…3 

 
 นอกจากเมืองฝางมีที่ตั้งที่เหมาะสมกับชุมชนค้าขายแล้ว ยังเป็นเมืองที่เหมาะสม

ทางด้านยุทธศาสตร์ โดยเมืองฝางเป็นที่รวบรวมก าลังพลเพ่ือสร้างกองทัพไปตีเมืองส าคัญต่าง ๆ เช่น 
ในสมัยพญามังรายประทับอยู่เมืองฝางได้ไปตีเมืองผาแดงเชียงของ และเมืองเซิง4 และที่ตั้งของเมือง
ฝางยังสะดวกท่ีจะใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับเมืองหริภุญชัย จึงใช้เป็นที่มั่นส าคัญส าหรับวางแผนยึดเมือง
หริภุญชัย5 โดยในช่วงการเข้ายืดเมืองหริภุญชัยนั้นพญามังรายได้ให้เหล่าทหารสอดส่องดูท่ีเมืองฝางถึง 
3 วัน 3 คืน เมื่อได้ฤกษ์ดีแล้ว พญามังรายจึงได้ยกพลออกจากเมืองฝาง มาทางเมืองแช่สัก ห้วยหก 
เมืองพร้าว และเมืองหริภุญชัย6 นอกจากนี้ที่ตั้งของเมืองฝางยังเป็นเส้นทางเดินทัพในสงครามที่ส าคัญ 
เช่น ในช่วงที่พระเจ้าหงสาวดีตัวเมืองเชียงใหม่ได้ส าเร็จก็ได้เสด็จเลิกยกพลพยุหโยธาทัพจากเมืองนคร
เชียงใหม่ไป โดยใช้เส้นทางเมืองฝาง เพ่ือเสด็จไปเมืองเชียงแสนแล้วกลับไปกรุงหงสาวดี7 เป็นต้น 

1.2 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 ลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์ของเมืองฝาง เป็นภูเขาล้อมรอบลาดเอียงลงสู่พ้ืนราบ 

จึงมีลักษณะเป็นอ่าง หรือแอ่งที่ราบยาวในแนวเหนือ – ใต้ ไปตามแนวภูเขาที่ทอดยาว ภูเขาที่ส าคัญ
คือภูเขาแดนลาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก และทิวเขาผีปันน้ าส่วนตะวันตกอยู่ทางทิศตะวันออก รูปร่าง
ของเมืองฝางที่มีลักษณะเป็นที่ราบยาวอาจเป็นที่มาของชื่อ “เมืองฝาง” ก็เป็นได้ ดังต านานสิงหนวัติ
ได้กล่าวว่า 

                                                           
3ส านักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์, ต านานพื้นเมือง

เชียงใหม่ จากต้นฉบับใบลานอักษรไทยยวน (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2514), 10. 
4พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 

2516), 242. 
5สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 20. 
6สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่

ฉบับ เชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2538), 24. 
7พระยาประชากิจรจักร, พงศาวดารโยนก, 399. 
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...ได้สร้างเวียงแถมลูกหนึ่งมีหนหรดีไกลสี่คืนทาง สร้างกวมแม่น้ าอันไหลมาแต่
หนตะวันตก มีสัณฐานเป็นดั่งฝักฝางนั้น จึ่งเรียกชื่อว่าเวียงฝางแต่นั้นมาแล ตามเหตุนิมิตต์
แห่งพระพุทธเจ้ามาท านายไว้ว่า ภายหน้าจักได้ชื่อว่าเมืองฝางนั้น เหตุดั่งนั้นพญาลวะ
จังกราชเจ้าสร้างเวียงยาวเป็นดั่งฝักฝางนั้น...8 

 
 เมืองฝางยังมีแม่น้ าฝางซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญท่ีสุด ที่หล่อเลี้ยงชุมชนเมืองฝาง ซึ่งมี

ต้นก าเนิดมาจากขุนห้วยฝางและดอยหัวโท9 ซึ่งอยู่ทิศใต้ของอ าเภอไชยปราการ ไหลขึ้นทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง และอ าเภอแม่อาย ก่อนไปบรรจบกับแม่น้ า
กก ซึ่งมีต้นน้ าไหลมาจากทางใต้ของเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า แม่น้ าฝางที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ ากก 
เรียกว่า “สบฝาง” บริเวณใกล้เคียงมีดอยสบฝางเป็นที่ตั้งวัดพระธาตุสบฝาง ซึ่งมีต านานกล่าวถึงการ
สร้างวัดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพรหมมหาราช เจดีย์ประธานของวัดบรรจุพระบรมธาตุส่วนพระนลาฏ
ของพุทธเจ้า นอกจากนี้เมืองฝางยังมีแม่น้ าอีกจ านวนหลายสายที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตในชุมชนเมืองฝาง 
เช่น แม่น้ ามาว แม่น้ าใจ แม่น้ าห้วยงู แม่น้ าห้วยไคร้ แม่น้ าแม่สูน แม่น้ าแม่ข่า แม่น้ าแม่นาวาง แม่น้ า
แม่สาว แม่น้ าแหลงหลวง และแม่น้ าทะลบ เป็นต้น ซึ่งแต่ละสายไหลมาบรรจบกับแม่น้ าฝาง (ภาพที่ 
1) เกิดเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าฝางมีลักษณะรูปร่างเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว10 (ภาพที่ 2) ที่มีความอุดม
สมบูรณ์มีความส าคัญต่อประชาชนเมืองฝางอย่างยิ่ง  

 แม่น้ าที่ส าคัญอีกเส้นหนึ่ง ได้แก่ แม่น้ ากก ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ทางใต้ของเมืองเชียงตุงใน
เขตพม่า และไหลลงมาทางใต้เข้าเมืองเชียงรายทางตะวันตกเฉียงเหนือของท่าตอน ในเขตอ าเภอแม่
อายปัจจุบัน วกผ่านทางตะวันตกของทิวเขาผีปันน้ าออกสู่ที่ราบเชียงราย และวกขึ้นไปบรรจบกับ
แม่น้ าโขงทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอ าเภอเชียงแสน  เส้นทางแม่น้ าส าคัญทั้งสองสาย
เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิต ใช้สัญจร ของผู้คนในเมืองฝางและเมืองมะลิกามาตั้งสมัย
โบราณ 

 
 
 

                                                           
8ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2516 พิมพ์

เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี เจ้าราชบุตร (วงศ์ตะวัน ณ เชียงใหม่) 12 มกราคม 
2516), 98. 

9สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, สภาพภูมิประเทศลุ่มแม่น้ ากก, เข้าถึง
เมื่อ 8 สิงหาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.haii.or.th/wiki/index.php. 

10นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้านนา (เชียงใหม่: ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.), 44. 

http://www.haii.or.th/wiki/index.php
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ภาพที่ 1 แผนที่แม่น้ าฝางและแม่น้ าสาขาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าฝาง 

ที่มา: ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1, แผนที่แสดงลุ่มน้ าสาขาน้ าแม่ฝาง,  เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 

2557, เข้าถึงได้จาก http://kokkong13.com/fang.html 

 

http://kokkong13.com/fang.html
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ภาพที่ 2 แผนที่พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าฝาง รูปพระจันทร์เสี้ยว 
ที่มา: นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้านนา (เชียงใหม่: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ม.ป.ป.), 45. 

 
สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองฝางที่เป็นแอ่งใหญ่และมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ทั้ง

ทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ าที่สามารถท าการเพราะปลูกพืชได้ เช่น กระเทียม มันฝรั่ง ผักต่าง ๆ 
รวมทั้งการท านา ซึ่งในสมัยล้านนาสันนิษฐานว่าชุมชนในเมืองฝางมีการปลูกข้าวเป็นจ านวนมาก ดัง
จะเห็นได้จากบันทึกในต านานว่า พระเจ้าฟ้าลุ่มเมืองแสหลวงได้เรียกบรรณาการข้าว จ านวน 2 หมื่น
คาน พญาสามฝั่งแกนจึงตอบว่าบรรณนาการข้าวที่เคยส่งนั้นส่ง 9 พันคาน และได้ยกเลิกการส่งตั้งแต่
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สมัยพญากือนาเป็นต้น11 จะเห็นได้ว่าอย่างน้อยมีการเพราะปลูกข้าวในล้านนาและมีการส่งข้าวเป็น
บรรณาการให้กับจีนอย่างน้อยมีมาแล้วตั้งแต่สมัยพญากือนา พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง
ของล้านนา อาจรวมถึงที่ราบของเมืองฝางด้วย นอกจากนี้เมืองฝางยังมีทรัพยากรป่าไม้ แร่ธาตุ และ
สัตว์ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย 
 
2. ประวัติศาสตร์เมืองฝาง 

2.1 ประวัติศาสตร์เมืองฝางก่อนอาณาจักรล้านนา 
ประวัติศาสตร์เมืองฝางก่อนอาณาจักรล้านนา หมายถึง ยุคก่อนการสถาปนา

อาณาจักรล้านนาใน พ.ศ. 1839 ข้อมูลของเมืองฝางในช่วงนี้ค่อนข้างมีจ ากัด ข้อมูลที่ได้จากการ
ทบทวนเอกสารต านาน และพงศาวดาร ท าให้สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของเมืองฝาง ได้ดังนี้ 

2.1.1 ที่ตั้งของเมืองฝางในต านาน 
 เมืองฝาง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า

ฝางและแม่น้ ากก ที่ตั้งของเมืองฝางในปัจจุบันมีการสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งเมืองโบราณเก่าแก่มาตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งมีเมืองส าคัญที่ถูกบันทึกเป็นต านานที่มีความเกี่ยวข้องกับเมืองฝาง ได้แก่ เมือง
อุโมงคเสลา และเมืองไชยปราการ  

 เมืองอุโมงคเสลา ชื่อเมืองโบราณที่นักวิชาการให้ความสนใจว่าเป็นเมืองที่ตั้ง
ที่เดียวกับเมืองฝางหรือไม่ นักวิชาการบางท่านมีแนวคิดว่าที่ตั้งของเมืองอุโมงคเสลา คือที่ตั้งของเมือง
ฝางในปัจจุบัน จากต านานสุวรรณโคมค าได้กล่าวถึงเมืองอุโมงคเสลาว่าตั้งอยู่ข้างเหนือแม่น้ ากุกะนที 
ทิศปจิม ระยะทางไกลจากเมืองสุวรรณโคมค า 3 เดือน ทางภูมิสถานเป็นเนินยาวราบเสมอดี และมีถ้ า
ผาตูบอยู่หนปัจสิม จึงเรียกชื่อเมืองว่า เมืองอุโมงคเสลากรอมเขต12 ส่วนในต านานสิงหนวติ กล่าวว่า 

 
  ...ยังมีเมืองอันอยู่หนหรดี ไกลประมาณ 4 คืนทาง มีข้างหัวน้ ากุกกุฏ
นที ที่นั้นมีชื่อว่าเมืองอุโมงค์เสลานครว่าอ้ัน เมืองนั้นเป็นที่อยู่แห่งชาวขอมทั้งหลาย
แล ส่วนว่าเวียงขอมก็เป็นเมืองพร้อมกันกับเมืองสุวรรณโคมค า...13  
 

 จากต านานทั้งสองสามารถสรุปที่ตั้งของเมืองอุโมงคเสลาค าได้ว่า เมืองตั้งอยู่

ต้นแม่น้ ากก อยู่ทิศตะวันตกของเมืองสุวรรณโคมค าระยะทางไกล 3 เดือน และอยู่ทางทิศตะวันตก

ของสิงหนวตินครมีระยะทางไกล 4 คืน 

                                                           
11พระยาประชากิจรจักร, พงศาวดารโยนก, 316. 
12จิตร ภูมิศักดิ์, ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2525), 33. 
13ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61, 56. 
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 นักวิชาการหลายท่านต่างมีแนวคิดเกี่ยวกับเมืองอุโมงคเสลาที่หลากหลาย 
เช่น เมืองอุโมงคเสลา ตั้งอยู่ที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย14 
บางท่านมีข้อสันนิษฐานว่า เมืองอุโมงคเสลาอยู่บริเวณอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 15 และข้อ
สันนิษฐานว่า เมืองอุโมงคเสลาอยู่ที่เมืองตุม เขตเชียงตุง และเมืองตูมในเขตประเทศลาว16 เป็นต้น 
จากการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ตั้งเมืองอุโมงค์เสลา ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันและยังไม่มีข้อยุติที่
ชัดเจน 

 อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนเอกสารท าให้ทราบว่า เมือง อุโมงคเสลา
สัมพันธ์กับเมืองฝาง และมีความส าคัญต่อการศึกษาเมืองฝาง เนื่องจากจากการศึกษาข้อมูลจาก
ต านาน สันนิษฐานว่าเมืองอุโมงคเสลา คือ ที่ตั้งของเมืองฝาง ซึ่งเมืองฝางเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ภาย
หลังจากที่เมืองอุโมงคเสลาถูกทิ้งให้รกร้างไป ต านานสุวรรณโคมค ากล่าวว่า เมืองอุโมงคเสลาตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของเมืองสุวรรณโคมค า17 ซึ่งเมืองสุวรรณโคมค า จิตร ภูมิศักดิ์ได้ชี้ให้เห็นว่า ตั้งอยู่บน
เกาะใหญ่ริมแม่น้ าโขงฝั่งลาว ตรงดอนมูลเยื้องปากแม่น้ าลงไปทางใต้เล็กน้อย โดยอยู่ตรงข้ามบ้าน
สวนดอก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย18 และจากการศึกษาของสรัสวดี อ๋องสกุล โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบกับภาพถ่ายทางอากาศเพ่ือยืนยันสถานที่อาศัยอยู่ของชุมชนดังเดิม พบดอนมูลขนาดใหญ่

                                                           
14จิตร ภูมิศักดิ์, ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม, 35. 
15เมืองอุโมงคเสลาตั้งอยู่บริเวณแถบลุ่มน้ าอิง ในเขตอ าเภอเทิง ต่อเนื่องเข้าไปในเขตของ

จังหวัดพะเยามากกว่าที่เมืองฝาง ด้วยเหตุผลที่ว่า การพายเรือทวนน้ าขึ้นมา ที่ราบแห่งแรกที่พบคือที่
ราบบริเวณเขตอ าเภอเชียงของที่ต่อเข้าไปยังลุ่มน้ าอิงในเขตอ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สภาพภูมิ
ประเทศของเมืองฝาง จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีลักษณะเป็นเขา มีที่ราบเพียงเล็กน้อย ไม่มีลักษณะยาว
ดังที่ระบุไว้ในต านานว่า ที่ตั้งเมืองเมืองอุมงคเสลาเป็นที่ราบยาวดี แต่พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าอิงเป็นที่
ราบเรียบเพียงงาม คือเป็นที่ราบเรียบสวยงามเหมาะกับการตั้งถิ่นฐาน มีลักษณะแคบและยาวไปตาม
ลุ่มแม่น้ า ขนาดกว้างขวางสามารถตั้งเป็นเมืองขนาดย่อมได้พอเหมาะ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน 
บดินทร์ กินาวงศ์ และคณะ, ประวัติเมืองเชียงราย-เชียงแสน (เชียงใหม:่ โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2546), 41. 

16ที่ตั้งของเมืองอุโมงคเสลา พระยากิจกรจักรชี้ว่าอยู่ที่เมืองตุม ริมแม่น้ าสาย ในเขตเชียง
ตุง และประภาศิริ วิเคราะห์เรื่องเมืองไทยเดิม ภาค 3 กล่าวว่า “ในแคว้นหลวงพระบางนั้นก็มีน้ าอู 
และในลุ่มน้ าอูมีเมืองอุโมงคเสลา ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม จิตร ภูมิศักดิ์, ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติ
ขอม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2525), 41. 

17ต านานสุวรรณโคมค ากล่าวถึงเมืองสุวรรณโคมค าว่า เมืองอยู่บนเกาะเนินทราย ชาย
แม่น้ าขลนนที ถัดปากแม่น้ าราม คือกุกะนที ที่มาผุดต่อทิศตะวันตก ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม จิตร ภูมิศักดิ์, 
ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2525), 30. 

18จิตร ภูมิศักดิ์, ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม, 30. 
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และร่องรอยของเมืองในประเทศลาวเช่นกัน19 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า เมืองสุวรรณโคมค าตั้งอยู่บริเวณ
อยู่บริเวณดอนมูลในประเทศลาว ซึ่งเมืองสุวรรณโคมค ามีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่กับเมืองอุโมงคเสลา 
เมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองสุวรรณโคมค าคือเมืองอุโมงคเสลาหรือเมืองฝางนั้นเอง ซึ่งอยู่ห่าง
กันเพียง 3 เดือน โดยระยะการเดินทางด้วยเท้า หรืออยู่ห่างจากเมืองนาคพันธุสิงหนวตินครเพียง 4 
คืน ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ ากก ส าหรับค าว่า “เหนือ” ในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงทิศเหนือของ
แม่น้ ากก แต่อาจหมายถึงต้นแม่น้ ากกก็เป็นได้ ซึ่งอาจหมายถึงต้นน้ ากกที่เริ่มจากเมืองฝาง เพราะต้น
แม่น้ ากกไหลมาจากภูเขาของประเทศพม่า และไหลมาทางช่องแม่น้ ากกออกที่อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งเมืองแม่อายก็คือเมืองฝางเดิมนั่นเอง ข้อมูลยังสอดคล้องกับต านานสิงหนวัติกล่าวว่ามี
เมืองอยู่ “ข้างหัว” กุกกุฏนทีซึ่งให้ความหมายไปในทางเดียวกัน ประกอบสัณฐานของเมืองฝางมี
ลักษณะเป็นที่ราบยาวไปตามการวางตัวของภูเขาซึ่งสอดคล้องกับต านานที่ได้กล่าวไว้ นอกจากนี้อาจ
สนับสนุนข้อมูลจากต านานที่พระเจ้าพรหมไปสร้างเมืองไชยปราการ (ปงเวียงชัย) ต าบลเวียงชัย ใน
จังหวัดเชียงราย เพ่ือป้องกันเมืองโยนกนครจากการรุกรานของขอมเมืองอุโมงคเสลา (เมืองฝาง) ซึ่ง
อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมากกว่าที่จะไปสร้างเมืองป้องกันที่เวียงไชยปราการ อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถัดจากเมืองฝางลงไปทางใต้และอยู่ระยะทางอยู่ไกลจากเมืองโยนกนครพอสมควร 

 นอกจากเมืองอุโมงคเสลาแล้ว ยังมีเมืองไชยปราการ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความ
น่าสนใจเมืองหนึ่ง และอาจมีความเก่ียวข้องกับเมืองฝางในปัจจุบัน ในต านานสิงหนวัติได้กล่าวถึงพระ
เจ้าพรหมมหาราชทรงปราบขอมและได้สร้างเมืองไชยปราการขึ้น เพ่ือให้เมืองไชยปราการเป็นเมือง
ป้องกันการรุกรานจากขอม ไม่ให้ขอมกลับมาโจมตีเมืองโยนกนครอีกครั้ง ในต านานกล่าวว่า ในสมัย
กษัตริย์พังคราช พระองค์ได้เสียเมืองให้แก่พวกขอมเมื่อ จ.ศ. 279 หรือใน พ.ศ. 1460 ต่อจากนั้นพระ
เจ้าพรหม ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าพังคราชยกทัพมาตีเอาเมืองโยนกนครคืนมาได้ และได้ขับไล่
พวกขอมไปถึงเมืองละโว้ และในที่นั้นเองพระอินทร์ได้ทรงเนรมิตก าแพงศิลากั้นพวกขอมไว้จึงท าให้
สงบศึกลง พระพรหมจึงทรงยกทัพกลับคืนเมืองโยนก แต่ว่าพระพรหมกลัวว่าขอมจะเข้ามาตีเมือง
โยนกนครอีกครั้ง จึงได้อพยพบริวารทั้งหลายไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นซึ่งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ ากกใต้โยนก
นคร เมืองที่สร้างใหม่นี้เรียกว่า “เวียงไชยปราการ” อยู่ห่างจากเวียงโยนกนครโดยใช้เวลาเดินทางด้วย
เท้า 1 คืน20 หรือประมาณ 30 - 40 กิโลเมตร21 

 เวียงไชยปราการที่กล่าวในต านานสิงหนวัติ  เป็นประเด็นที่ท าให้นัก
ประวัติศาสตร์เกิดความสนใจว่าเมืองไชยปราการที่ปรากฏในต านานนั้นคือที่ไหน เมืองไชยปราการ

                                                           
19สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 6. 
20มานิต วัลลิโภดม, ต านานสิงหนวติกุมาร ฉบับสอบค้น (กรุงเทพฯ: คณะกรรมาร

จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2516), 81-85. 
21เรื่องเดียวกัน, 85. 
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และเมืองฝางเป็นเมืองเดียวกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ พระยาประชากิจกรจักรได้วินิจฉัยไว้
ว่า เวียงไชยปราการ คือเมืองฝาง พร้อมกับอธิบายลักษณะที่ตั้งไว้ว่า เวียงไชยปราการหรือเมืองฝา ง 
ตั้งอยู่ทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งบริเวณดังกล่าว มีแม่น้ าแม่ไชยไหลผ่านไปบรรจบกับแม่น้ าฝาง 
เหตุที่น้ าแม่ไชยไหลผ่านกลางเมืองจึงได้เรียกเมืองแห่งนี้ว่า “เวียงไชยปราการ” และสัณฐานเมืองเป็น
งวงยาวคดไปตามรูปของภูเขา จึงเห็นเป็นน้ าเต้างวงยาว จึงเปรียบว่าเหมือนฝักฝาง22 แต่ต่อมาใน 
พ.ศ. 2494 โปรเฟสเซอร์แคมแมน ได้มีการเข้ามาส ารวจบริเวณเมืองฝางและเวียงไชยปราการ โป
รเฟสเซอร์แคมแมน ได้ให้ความเห็นว่าเมืองฝางและเวียงไชยปราการเป็นคนละเมืองกัน และเวียงไชย
ปราการอาจอยู่ในพ้ืนที่ต าบลปงต า อ าเภอฝาง23  ซึ่งหมายถึงเวียงไชยปราการ ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ความเห็นเกี่ยวกับเมืองฝางของทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้นมีนักวิชาการ
จ านวนมากมีความเห็นต่าง เช่น มานิต วัลลิโภดม ซึ่งให้ความเห็นว่า เมืองฝางและเวียงไชยปราการ
ไม่ใช่เมืองเดียวกัน และเวียงไชยปราการท่ีปรากฏในต านานก็ไม่ใช่เวียงไชยปราการที่อยู่ในต าบลแม่ข่า 
อ าเภอฝาง แต่เวียงไชยปราการที่ปรากฏในต านานน่าจะอยู่ที่บริเวณ ต าบลเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
โดยสันนิษฐานที่ตั้งเมืองไชยปราการ จากการอาศัยข้อมูลจากต านานสิงหนวติกุมาร เทียบกับระยะ
การเดินทางระหว่างเมืองโยนกนครกับเวียงไชยปราการ ซึ่งต านานสิงหนวัติระบุระยะห่างกัน 1 คืน 
คือระยะทางประมาณ 30-40 กิโลเมตร เมื่อยึดแม่น้ ากกเป็นจุดส าคัญ เวียงไชยปราการจึงน่าจะอยู่ใน
เขตเชียงราย จากการตรวจสอบของมานิต วัลลิโภดม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเมืองร้าง ซึ่งปัจจุบัน
เรียกว่า ปงเวียงชัย อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 15-
16 กิโลเมตร24 

 ข้อมูลของเมืองไชยปราการที่ได้จากการศึกษาต านานที่มีอย่างจ ากัด ท าให้ได้
ข้อมูลที่จ ากัดเช่นกัน เมืองไชยปราการคือเมืองฝาง เมืองไชยปราการคือเมืองไชยปราการ ที่ต าบลแม่
ข่า อ าเภอฝาง หรือเมืองไชยปราการคือปงเวียงชัย จังหวัดเชียงรายหรือไม่ ประเด็นเรื่องนี้ยังไม่มีข้อ
ยุติทางการศึกษา แต่ความคิดเห็นข้อมูลสนับสนุนของนักวิชาการที่หลากหลายนับเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาเรื่องเวียงไชยปราการมากขึ้น และในอนาคตอาจมีหลักฐานใหม่ที่สามารถตอบประเด็นข้ อ
สงสัยเหล่านี้ใช้เกิดความชัดเจนต่อไป  

 

 

                                                           
22พระยาประชากิจรจักร, พงศาวดารโยนก, 72-73. 
23กระทรวงการคลัง, กรมธนารักษ์, การก าหนดขอบเขตที่ดินก าแพงเมือง – คูเมือง 

เวียงไชยปราการ เลขที่ทะเบียน 13-4, 5, บ้านเวียงไชย ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ม.ป.ท, ม.ป.ป,), 5. 

24มานิต วัลลิโภดม, ต านานสิงหนวติกุมาร ฉบับสอบค้น, 85. 
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2.1.2 ประวัติศาสตร์เมืองฝางก่อนอาณาจักรล้านนา 
 พงศาวดารโยนก ได้กล่าวถึง พญาลาวจักราชาธิราชได้สร้างเมืองฝางนี้ไว้ที่

แม่น้ าใหญ่ที่ไหลมาจากทิศตะวันตก เมืองนั้นยาวไปตามแม่น้ าทรงสัณฐานเหมือนดั่งฝักฝาง จึงได้ชื่อ
ว่า “เมืองฝาง” ขอบเขตที่พญาลาวจักราธิราชในสมัยนั้น ประกอบด้วยเมืองนครเงินยังมี 32 พันนา 
เมืองฝาง 3 พันนา เมืองสาด 500 นา เมืองหางหรือรังรุ้ง 500 นา เมืองจวาดน้อย 500 นา รวมเป็น 
36,500 นา25 

 ต านานสิงหนวัติได้กล่าวถึงการสร้างเมืองฝางไว้ว่า พญาลวจังกราชได้เสด็จไป
เมืองอีกเมืองหนึ่งอยู่ทิศตะวันตกไกล 4 คืน ได้สร้างกวมแม่น้ าที่ไหลมาจากทิศตะวันตก รูปร่างเมือง
เหมือนกับฝักฝาง จึงเรียกชื่อว่า “เมืองฝาง” ตามฝันที่พระพุทธเจ้าได้ท านายไว้ว่าภายหน้าเมืองนี้จะ
ได้ชื่อเมืองฝาง ดังนั้นพญาลวจังการาชจึงสร้างเมืองให้ยาวเหมือนกับฝักฝาง26 

 ในต านานหิรัญนครเงินยางยังได้กล่าวถึงเมืองฝางไว้ว่า พระเจ้าลาวจังกา
เรือนค าแก้วผู้ครองหิรัญนครเชียงแสนล าดับที่ 2 ครั้งแต่พญาลาวเคียงผู้สร้างหิรัญนครมา และเป็น
ล าดับที่ 11 แห่งราชวงศ์ลาวจักราช เป็นผู้สร้างเมืองฝาง และให้ลาวครักวาวราชบุตรไปครอง เมื่อ  
จ.ศ. ได้ 342 หรือ พ.ศ. 1523 เหตุด้วยรูปร่างของเมืองเหมือนรูปฝักฝางจึงได้เรียกว่า “เมืองฝาง” 
พระยาประชากิจกรจักรให้ความเห็นว่าลาวครักวาวและพรหมราชอาจเป็นคนเดียวกัน27 

 จากต านานและพงศาวดาร ท าให้ทราบถึงชื่อของเมืองฝาง  ซึ่งตั้งมาจาก
ลักษณะพ้ืนที่ตั้งของเมืองมีรูปร่างคล้ายกับฝักฝาง จึงเรียกว่า เมืองฝาง มาจนถึงทุกวันนี้ บุคคลส าคัญ
ที่เป็นผู้สร้างเมืองฝางขึ้นคือ พญาจักราชาธิราช หรือพญาลาวจังกราช หรือพระเจ้าลาวจังกาเรือนแก้ว 
ซึ่งทั้ง 3 ชื่อนี้สันนิษฐานว่าคือบุคคลเดียวกัน ซึ่งเมืองนี้สร้างข้ึนมาแล้วอย่างน้อยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
16 อย่างไรก็ตามหลักฐานของเมืองฝางได้ขาดหายไปช่วงหนึ่งระยะเวลายาวนานกว่า 300 ปี 

 จนในพุทธศตวรรษที่ 19  ก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้านนา หลังจากที่
พญามังรายสร้างเมืองเชียงรายได้ 6 ปี ได้ย้ายจากเมืองเชียงรายมาประทับที่เมืองฝาง ประมาณ พ.ศ. 
1821 ประทับทีเ่มืองฝางได้ 1 ปี ได้ยกพลไปตีเมืองผาแดงเชียงของ แล้วจึงกลับมาอยู่ที่เมืองฝาง และ
ต่อจากนั้นมาอีก 6 ปี พระองค์ก็ได้ไปตีเมืองเซิง หลังจากตีเมืองเซิงเสร็จแล้ว พระองค์ก็ยกทัพกลับมา
ประทับอยู่เมืองฝางเช่นเดิม28 

 อย่างไรก็ตามในต านานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงพญามังรายเข้ามาประทับที่
เมืองฝางในปีพ.ศ. 1811 ซึ่งมาประทับก่อนพงศาวดารโยนกถึง 10 ปี แต่เนื้อหาเกี่ยวกับการออกรบ

                                                           
25พระยาประชากิจรจักร, พงศาวดารโยนก, 225. 
26ประชุมพงศาวดารภาคที่ 61, 98-99. 
27พระยาประชากิจรจักร, พงศาวดารโยนก, 73. 
28เรื่องเดียวกัน, 242-243. 
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กับเมืองเชียงของและเมืองเซิงเช่นเดียวกัน  ซึ่งในการรบแต่ละครั้งพญามังรายจะเลี้ยงหมู่ทหารเสนา
อ ามาตย์ ถึง 3 วัน 3 คืน แล้วก็อยู่เสวยราชสมบัติด้วยความสุขส าราญในเมืองฝาง บรรดาเหล่าไพร่อยู่
ค้า เหล่าข้าอยู่ขาย29 แสดงถึงพระราชอ านาจและความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี 

 ในต านานสิงหน ได้กล่าวถึงเมืองฝางไว้ว่า พญามังรายได้สั่งให้ขุนอ้ายค าลก 
โอรสองค์โตไปครองเมืองฝาง แต่ครองได้เพียง 2 ปีเท่านั้น เนื่องจากอ้ายค าลกคิดกบฏ พญามังรายจึง
ให้ผู้แม่นธนูยิงเสียในกราวเมืองขวาง และได้ชื่อว่ากราวเมืองยิงแต่นั้นมา30 แต่ในต านานโยนกกล่าวว่า 
พญามังรายสั่งให้ขุนเครื่อง ซึ่งเป็นราชบุตรคนโตไปครองเมืองเชียงราย ส่วนพระองค์ครองเมืองฝาง 
เมื่อทรงทราบว่าขุนเครือคิดกบฏพระองค์ จึงได้สั่งให้ราชบุตรคนโตให้เดินทางมาเฝ้าพระองค์ที่เมือง
ฝาง แล้วพระองค์ทรงสั่งให้นายเผียนนักแม่นธนูดักยิ่งราชบุตรคนโตด้วยธนูอาบยาพิษ ราชบุตรคนโต
จึงสิ้นพระชนม์ที่เมืองยิง31 

 ถึงแม้ว่าในต านานแต่ละฉบับมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
เมืองฝางแตกต่างกัน แต่จากต านานสามารถสรุปได้ว่า เมืองฝางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาที่ยาวนานมาก เป็นเมืองที่อยู่ในการปกครองของเมืองนครเงินยาง ประมาณ พ.ศ. 1523 พระ
เจ้าลาวจังกาเรือนค าแก้วได้สร้างเมืองฝางขึ้น และได้ให้พระราชโอรสชื่อลาวครักวาวไปครองเมืองฝาง 
สันนิษฐานว่าการสร้างเมืองฝางอีกครั้งเมืองฝางอาจถูกทิ้งร้างไปหลายร้อยไป จนกระทั่งในพุทธ
ศตวรรษที่ 19 พญามังรายได้มาปกครองเมืองฝางท าให้บ้านเมืองฝางมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อย ๆ 
และกลายเป็นเมืองที่มีความส าคัญต่ออาณาจักรล้านนาในสมัยต่อมา อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จึงเป็นเพียง
ข้อมูลสันนิษฐาน แต่อย่างน้อยต านานเหล่านี้ท าให้ทราบว่าเมืองฝางก่อนการสร้างอาณาจักรล้านนาได้ 

2.2 ประวัติศาสตร์เมืองฝางสมัยอาณาจักรล้านนา 
 ประวัติศาสตร์เมืองฝางในช่วงสมัยอาณาจักรล้านนาถูกบันทึกไว้ไม่มากนัก หลังจาก

พญามังรายได้สถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้น โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางราชธานี ท าให้จากเดิม
พ้ืนที่บริเวณลุ่มแม่น้ ากกท่ีเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรือง ได้เปลี่ยนเป็นบริเวณลุ่มแม่น้ าปิงแทน
จนเจริญรุ่งเรืองและอ านาจครอบคลุมดินแดนทางเหนือทั้งหมด ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์เมือง
ฝางในสมัยล้านนา ผู้วิจัยศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 สมัย ได้แก่ 

 1. ประวัติศาสตร์เมืองฝางสมัยเริ่มต้นของอาณาจักรล้านนา  
2. ประวัติศาสตร์เมืองฝางสมัยอาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรือง  
3. ประวัติศาสตร์เมืองฝางสมัยปลายของอาณาจักรล้านนา 
 

                                                           
29ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่

ฉบับ เชียงใหม่ 700 ปี,14. 
30ประชุมพงศาวดารภาคที่ 61, 133. 
31พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, 242 - 244. 
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2.2.1 ประวัติศาสตร์เมืองฝางสมัยเริ่มต้นของอาณาจักรล้านนา 
 สมัยเริ่มต้นของอาณาจักรล้านนา โดยการสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานี 

โดยปฐมกษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรล้านนา คือ พญามังรายมหาราช ครองราชย์ในปี พ.ศ.
1839 และนับเป็นต้นราชวงศ์มังราย จนกระท่ังถึงสมัยพญาผายู ใน พ.ศ. 1898 

 1.  สมัยพญามังราย (พ.ศ. 1839 – พ.ศ. 1855) ประวัติศาสตร์ของเมือง
ฝางในสมัยพญามังราย ยังไม่มีหลักฐานระบุอย่างชัดเจนว่ามีผู้ปกครองคนใดเป็นผู้ครองเมืองฝาง แต่มี
การกล่าวถึง เจ้าเมืองฝางได้มาช่วยขุนครามในการสู้รบกับเมืองเขลางนคร ในการรบครั้งนั้นเจ้าเมือง
ฝางได้ถือก าลังทหารจ านวน 5000 คนออกรบ ร่วมกับขุนครามจากการรบและความช่วยเหลือของเจ้า
เมืองฝางในครั้งนั้น ท าให้ขุนครามได้รับชัยชนะ พญามังรายจึงได้ทรงแต่งตั้งขุนครามเป็นอุปราชไป
ครองเมืองเชียงรายและได้พระราชทานนามว่า พญาไชยสงครามพร้อมกับยกเมืองเชียงดาวให้เป็น
บ าเหน็จ32  

  ผู้ครองเมืองฝางในสมัยนี้สันนิษฐานว่าอาจจะไม่ได้สืบเชื้อสายมาจาก
พญามังรายโดยตรง เนื่องจากรัชทายาทของพญามังรายโดยตรงนั้นมี 3 พระองค์ คือขุนเครื่องซึ่งถูก
พญามังรายรับสั่งให้ลอบสังหารข้อหาคิดกบฏ ส่วนขุนครามได้ครองเมืองเชียงราย และขุนเครือยังทรง
พระเยาว์ ดังนั้นผู้ครองเมืองฝางอาจเป็นขุนนางในท้องถิ่นหรือที่ทรงไว้วางใจเป็นผู้ปกครองเมื่อครั้ง
พระองค์เคยดูแลเมืองฝางในอดีต ส่วนสถานะของเมืองฝางในขณะนั้นสันนิษฐานว่ายังอยู่ในการ
ปกครองโดยตรงจากเชียงรายเช่นเดิม จะเห็นว่าการบริหารจัดการด้านการปกครองในช่วงนี้อาจยังไม่
เรียบร้อย เพราะเป็นการเริ่มต้นของการสร้างอาณาจักรใหม่ จนกระทั่งอาณาจักรล้านนาได้เป็น
ปึกแผ่นการบริหารการปกครองเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น โดยให้ขุนคราม ราชโอรสคนรอง หลังจากที่
ได้รับชัยชนะจากเมืองเขลางค์นครพญามังรายก็ส่งให้ไปปกครองเมืองเชียงราย ซึ่งถือเป็นการจัดการ
ปกครองให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองลูกหลวงรองจากเมืองเชียงใหม่ราชธานี รวมถึงดูและเมืองฝางด้วย 

 2.  สมัยพญาไชยสงคราม (พ.ศ. 1855 - พ.ศ.1855) หลังจากการสวรรคต
ของพญามังราย พญาไชยสงครามผู้เป็นโอรสในฐานะอุปราชได้ครองราชสมบัติแทนพระราชบิดา 
พระองค์ได้ครองเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา 4 เดือน และได้อภิเษกให้โอรสองค์โตชื่อ ท้าวแสนภู ขึ้นครอง
เมืองเชียงใหม่ ให้โอรสองค์รอง ชื่อพ่อท้าวน้ าท่วมครองเมืองฝาง และให้โอรสองค์สุดท้อง ชื่อ พ่อท้าวงั่ว
ครองเมืองเชียงของ ส่วนพญาไชยสงครามกลับไปครองเมืองเชียงรายดังเดิม33  

 3.  สมัยพญาแสนพู (พ.ศ. 1855 – พ.ศ.1877) พญาแสนพูได้ขึ้นครองราชย์
ต่อจากพญาไชยสงคราม ในสมัยนี้มีเหตุการณ์เจ้าขุนเครือพระปิตุลาของแสนภูเข้ายึดเมืองเชียงใหม่  
ท าให้พญาไชยสงครามสั่งให้ท้าวน้ าท่วมผู้ครองเมืองฝางแต่งกองทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ หลังจากชนะ

                                                           
32เรื่องเดียวกัน,  273-276. 
33พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, 273-279. 
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สงครามพญาไชยสงครามได้ปราบดาภิเษกเจ้าพ่อท้าวน้ าท่วมเป็นพระยาครองเมืองนครพิงค์เชียงใหม่ 
ใน พ.ศ. 1865 แต่ปกครองได้เพียง 2 ปีก็ถูกส่งตัวไปครองเมืองเชียงตุงแทน และพญาแสนพูปกครอง
เมืองเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 234 เมื่อพ่อท้าวน้ าท่วมไปครองเมืองเชียงตุงท าให้เมืองฝางไม่มีผู้ปกครอง 
สันนิษฐานว่าพญาแสนพูได้ให้โอรสองค์ท่ีสอง ชื่อเจ็ดคนตู ไปปกครองเมืองฝาง และให้ให้โอรสองค์โต
ไปปกครองเมืองเชียงใหม่35 และพระองค์ก็ไปประทับอยู่พระนครใหม่ที่เมืองเชียงแสน จะเห็นว่าใน
สมัยพญาแสนพูมีการแย่งชิงอ านาจกันระหว่างราชวงศ์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกษัตริย์ปกครองอยู่
บ่อยครั้ง ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในสมัยนี้คือพญาไชยสงคราม ส่วนเมืองฝางในสมัยนับว่าเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญและมีบทบาททางการเมืองการปกครอง โดยกษัตริย์ต้องส่งพระราชโอรสของพระองค์มา
ปกครองตั้งแต่สมัยพญาไชยสงคราม และในสมัยพญาแสนพู 

 4.  สมัยพญาค าฟู (พ.ศ.1877 – พ.ศ.1879) ราชธานีของล้านนาในช่วงสมัย
นี้อยู่ที่เมืองเชียงแสน ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพญาแสนพูเป็นต้นมา พญาค าฟูครองเมืองเชียงแสนต่อ
จากพญาแสนพ ูในสมัยนี้เมืองฝางยังไม่มีบทบาทอะไรมากนัก มีต านานที่กล่าวถึงเมืองฝางว่า กล่าวถึง
พญาค าฟูที่มาช่วยขับไล่ศัตรูที่มารุกรานเมืองฝาง ในเหตุการณ์ที่พญาค าฟูขอความร่วมมือกับพญากาว
เมืองน่านเพ่ือไปรบกับพญาง าเมือง เมืองพะเยา เมืองสามารถตีขับไล่พญาง าเมืองได้ส าเร็จ พญาค าฟู
ก็ได้แก้วแหวนเงินทองเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ได้แบ่งให้กับพญากาวเมืองน่าน ท าให้สร้างความไม่พอใจ
ให้กับกลุ่มเมืองน่าน ขุนงัวจึงชักชวนให้พญากาวรบกับพญาค าฟู พญากาวเมืองน่านได้ยกทัพไปถึง
เชียงแสนและได้ถอยทัพไปปล้นเมืองฝาง พญาค าฟูจึงได้ออกรบและสามารถขับไล่พระยากาวออก
จากเมืองฝางหนีไปทางเมืองซะลาว36 ช่วงนี้เมืองฝางอาจจะอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเชียงแสน 
แต่ไม่ได้กล่าวถึงว่าใครเป็นผู้ปกครอง ส าหรับการยกทัพมาปล้นเมืองฝางของพญากาวเมืองน่าน แสดง
ให้เห็นว่าว่าเมืองฝางมีความส าคัญด้านยุทธศาสตร์ต่อเมืองเชียงแสนไม่มากก็น้อย จนท าให้พญาค าฟู
ต้องยกทัพรักษาเมืองฝางไว้โดยเข้าตีเมืองน่านจนส าเร็จในที่สุด 

 5.  สมัยพญาผายู (พ.ศ.1879 – พ.ศ.1898) พญาผายูครองเมืองเชียงแสน
ได้ 14 ปี หลังจากนั้นเสนาอ ามาตย์ท้ังหลายได้อภิเษกพญาผายูขึ้นเป็นกษัตริย์เมืองเชียงใหม่ พญาผายู
ไม่เสด็จไปประทับที่เมืองเชียงแสนดังเช่นสมัยก่อนหน้า ท าให้เมืองเชียงใหม่กลับมาเป็นเมืองหลวงที่
ส าคัญของอาณาจักรล้านนาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเมืองฝางพระองค์ได้ให้พระอนุชา คือ เจ้าพญาเจ็ดพลตู
ปกครอง37 ในสมัยนี้เมืองฝางยังมผีู้ปกครองเป็นเชื้อสายราชวงศ์มังรายปกครองเรื่อยมา 

                                                           
34เรื่องเดียวกัน, 280-283. 
35ประชุมพงศาวดารภาคที่ 61, 158. 
36ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่

ฉบับ เชียงใหม่ 700 ปี, 48 - 49. 
37ประชุมพงศาวดารภาคที่ 61, 163. 
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ในสมัยล้านนาตอนต้นเมืองฝางถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีบทบาทส าคัญเมืองหนึ่งของ
อาณาจักรล้านนา ดังจะเห็นได้จากกษัตริย์ล้านนาส่งราชโอรสและเชื้อสายของพระองค์ไปปกครอง
อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นเมืองที่เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญเมืองหนึ่งท าให้ศัตรูเข้ามาโจมตี ท าให้กษัตริย์
ต้องเข้ามาปราบปราม ในสมัยล้านนาตอนต้นนี้เมืองฝางน่าจะขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองของเมือง
เชียงราย และเมืองเชียงแสนที่เป็นราชธานีเก่าสมัยโยนกนครมากกว่าเมืองเชียงใหม่ 

2.2.2 ประวัติศาสตร์เมืองฝางสมัยอาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรือง 
 อาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่ งเรืองเด่นชัดเริ่มในสมัยพญากือนา คือ 

นับตั้งแต่พ.ศ.1898 สืบต่อมาจนถึงสมัยพระเมืองแก้วในปี พ.ศ. 2068 ซึ่งยุคที่รุ่งเรืองสูงสุดจนเรียกได้
ว่าเป็นยุคทอง อยู่ในสมัยของพระเจ้าติโลกราช โดยเฉพาะความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาและการเมือง
การปกครองที่เข้มเข็ง มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สมัยพญากือนา (พ.ศ.1898 – พ.ศ.1828) ในสมัยพญากือนาเมือง
เชียงใหม่มีฐานะเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนา พระองค์ทรงแต่งตั้งให้เจ้ามหาพรหมพระอนุชา
เป็นผู้ปกครองเมืองเชียงรายเพ่ือปกครองเมืองเชียงแสนและเมืองฝางไปพร้อมกัน 38 ซึ่งเมืองทั้งสาม
เป็นหัวเมืองของอาณาจักรล้านนา และเมืองฝางขึ้นตรงกับอ านาจการปกครองของเมืองเชียงราย ซึ่งมี
ฐานะเป็นเมืองลูกหลวงที่ท้าวมหาพรหมได้ปกครอง ตามราชประเพณีแล้วเมื่อพญากือนาสวรรคต
ต าแหน่งกษัตริย์จะเป็นของท้าวมหาพรหมซึ่งมีฐานะเป็นอุปราช แต่ขุนนางได้สนับสนุนให้เจ้าแสน
เมืองมาโอรสของพญากือนาเป็นกษัตริย์แทน ท าให้ท้าวมหาพรหมไม่พอพระทัยจึงยกทัพจากเชียงราย
มาตีเมืองเชียงใหม่ แต่ไม่สามารถรบชนะเมืองเชียงใหม่ได้ จึงได้ขอความช่วยเหลือจากกองทัพอยุธยา
แต่ก็พ่ายแพ้อีกครั้ง ท าให้ต าแหน่งกษัตริย์ล้านนาตกเป็นของเจ้าแสนเมืองมาผู้ เป็นโอรสของ
พญากือนาในที่สุด 

 2.  สมัยพญาแสนเมืองมา (พ.ศ.1829 – พ.ศ.1944) พญาแสนเมืองมาขึ้น
ครองราชย์ที่เชียงใหม่ได้ และได้ให้เจ้ายี่กุมกามโอรสองค์โตปกครองเมืองเชียงรายแทนท้าวมหาพรหม 
เมื่อพญาแสนเมืองมาสวรรคตต าแหน่งกษัตริย์ล้านนาที่ควรจะเป็นของท้าวยี่กุมกามแต่พระองค์กลับ
ไม่ได้ครองราชย์สมบัติ เนื่องจากขุนนางเชียงใหม่กลับอภิเษกให้เจ้าสามฝั่งแกนขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจาก
จากพญาแสนเมืองมา ด้วยเหตุนี้ท าให้ท้าวยี่กุมกามไม่พอพระทัยจึงยกทัพจากเมืองเชียงรายมาตี
เชียงใหม่ แต่พระองค์ตีเมืองเชียงใหม่ไม่ส าเร็จจึงถอยทัพหนี และได้ขอความช่วยเหลือจากพญาไสลือ
ไท เมืองสุโขทัย กองทัพของพญาไสลือไทจึงช่วยเข้าประชิดเมืองพะเยาแต่ถูกโจมตีจากปืนใหญ่เมือง
พะเยาโจมตีอย่างนัก พญาไสลือไทจึงให้กองทัพท้าวยี่กุมกามยกทัพมาทางเมืองฝางเข้าสู่เชียงใหม่แทน 

                                                           
38พระยาประชากิจกรจักร,  พงศาวดารโยนก, 291. 



21 
 

 
 

แต่สุดท้ายท้าวยี่กุมกามก็ต้องพ่ายแพ้กองทัพของเชียงใหม่ พระยาไสลือไทจึงกวาดครัวอพยพ
ชาวเมืองเชียงรายและท้าวยี่กุมกามลี้ภัยไปอยู่เป็นเจ้าเมืองซาก39 

  สมัยนี้สถานะของเมืองฝางยังอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองเชียงราย ซึ่ง
มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงแต่ความส าคัญของเมืองลูกหลวงเริ่มลดบทบาทลง ผู้ปกครองเมืองลูกหลวงมี
ฐานะเป็นอุปราชแต่เมื่อถึงเวลาในการขึ้นครองราชย์ตามจารีตราชประเพณี กลับถูกอ านาจขุนนางที่มี
บทบาทในด้านการจัดการการปกครองแทน ดังเช่นกรณีของท้าวยี่กุมกามและกรณีของท้าวมหาพรหม
สมัยพญากือนา บทบาทของกลุ่มขุนนางมีอ านาจในการก าหนดสถานะของผู้สืบทอดเป็นกษัตริย์ท าให้
เกิดสงครามความขัดแย้งภายในระหว่างราชวงศ์อยู่เรื่อยมา หลังจากก าจัดท้าวยี่กุมกามจาก เมือง
เชียงรายออกไปได้ อ านาจทางเชียงใหม่จึงเข้ามามีบทบาทกับเมืองฝางแทนกลุ่มผู้น าเดิมที่ขึ้นกับทาง
เชียงราย ดังในเหตุการณ์ต่อสู้ในศึกฮ่อที่เข้าประชิดเมืองเชียงแสน พญาแสนเมืองมาได้ส่งการให้เจ้า
แสนค าเรืองเป็นผู้น าทัพ โดยในการรบครั้งนี้ เมืองฝางจึงได้เข้าร่วมเป็นกองทัพปีกซ้ายกับเมือง
เชียงรายในการสงครามกับฮ่อและได้รับชัยชนะ40 

 3.  สมัยพญาสามฝั่งแกน (พ.ศ.1945 – พ.ศ.1984) ในสมัยพญาสามฝั่ง
แกนได้ด าเนินนโยบายทางการเมืองเพ่ือขจัดความขัดแย้งให้การแย่งชิงอ านาจภายในราชวงศ์ จึงได้ท า
การลดบทบาทของเมืองเชียงราย จากเดิมที่มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงให้กลายเป็นหัวเมืองธรรมดา มี
ฐานะเท่าเทียมกับเมืองเชียงแสนและเมืองฝาง41 พระองค์ได้ให้ราชบุตรไปปกครองแต่ละเมืองเพ่ือ
ถ่วงดุลอ านาจทางการเมืองระหว่างกัน ส าหรับเมืองฝางพระองค์ได้ให้โอรสองค์สุดท้ายชื่อท้าวสิบหรือ
เรียกกันว่าท้าวซ้อย เป็นผู้ปกครองเมืองฝางความส าคัญของเมืองฝางในสมัยนี้จึงมีฐานะเท่าเทียมกับ
เมืองเชียงราย และเมืองเชียงแสน ในฐานะหัวเมืองหนึ่งที่ขึ้นตรงกับราชธานีเมืองเชียงใหม่ 

 4.  สมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.1984  – พ.ศ. 2030) พระเจ้าติโลกราชขึ้น
ครองราชย์จากการชิงราชสมบัติจากพญาสามฝั่งแกนพระราชบิดา และส่งพระราชบิดาไปไว้ยังเมือง
สาด ฝ่ายเจ้าซ้อยผู้ครองเมืองฝาง รู้ข่าวการแย่งชิงราชสมบัติของพระเชษฐา จึงได้รับพระบิดาจาก
เมืองสาดเข้ามาอยู่ที่เมืองฝาง และได้น ากองทัพโจมตีเมืองเชียงใหม่ หมื่นหาญแต่ท้องมาตั้งรับกองทัพ
ของเจ้าซ้อยแต่ต้องพ่ายแพ้ไป พระเจ้าติโลกราชจึงให้หมื่นโลกสามล้านไปตีเมืองฝาง และจับตัวพญา
สามฝั่งแกน ส่วนเจ้าซ้อยหนีไปเมืองเทิง หมื่นโลกสามล้านจึงตามไปโจมตีและได้ต่อสู้กันจนเจ้าซ้อย
สิ้นพระชนม์ในที่รบ42 

                                                           
39เรื่องเดียวกัน, 313-315. 
40พระยาประชากิจกรจักร,  พงศาวดารโยนก, 317-318. 
41บดินทร์ กินาวงศ์ และคณะ, ประวัติเมืองเชียงราย-เชียงแสน (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่ง

เมือง, 2546),133. 
42พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, 322-323. 
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  เมืองฝางในสมัยนี้ถือได้ว่ามีผู้ปกครองเมืองที่เข้มแข็ง และมีอ านาจทาง
การทหารมากที่จะสามารถต่อกลอนกับเชียงใหม่ได้ ท าให้ในช่วงแรกสามารถเอาชนะหมื่นหาญแต่
ท้องที่พระเจ้าติโลกราชคาดการณ์ว่าจะสามารถตีฝางได้อย่างง่ายดายแต่กลับต้องพ่ายแพ้ อย่างไรก็
ตามสุดท้ายกองทัพฝางของเจ้าซ้อยก็ต้องพ่ายให้กับกองทัพใหญ่ของเชียงใหม่ที่เข้าประชิดเมืองฝางใน
ระลอกที่สอง หลังจากที่การเข้าตีเมืองฝางได้ส าเร็จ เมืองฝางก็อยู่ภายใต้การปกครองของเมือง
เชียงใหม่เช่นเดิม ต่อมาไม่นานมีศึกจากอยุธยาจะเข้ามาประชิดเมืองเชียงใหม่ เมืองฝางก็เป็นหนึ่งใน
หัวเมืองส าคัญในการป้องกันทัพจากอยุธยาในครั้งนี้ โดยหมื่นโลกสามล้านเป็นผู้น าทัพรับค าสั่งจาก
พระเจ้าติโลกราชได้ตั้งทัพหัวเมืองห้ากองรออยู่ที่ล าพูน หัวเมืองประกอบด้วย เมืองพร้าว เมือง
เชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองเขลางค์ และเมืองฝางซึ่งมีหมื่นยี่หลอดูแล43 

 5.  สมัยพระเมืองแก้ว (พ.ศ. 2038 – พ.ศ. 2069) ในสมัยพระเมืองแก้ว
เมืองเชียงใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศาสนาอย่างมาก ท าให้บ้านเมืองเชียงใหม่ในช่วงนี้มีความ
สงบสุข แม้จะมีปัญหากับอยุธยาเป็นระยะก็ตาม ความเจริญของเมืองเชียงใหม่ท าให้มีกลุ่มเจ้าเมือง
จากหัวเมืองต่าง ๆ มาพ่ึงพระบารมี ได้แก่ กลุ่มเจ้าเมืองจากเชียงทอง เจ้าเมืองนาย และเมืองกาย 
กลุ่มเจ้าเมืองเหล่านั้นอพยพครัวเรือนมาพ่ึงพระบารมีพระเมืองแก้วแห่งเมืองเชียงใหม่ พระองค์จึงให้
เจ้าเมืองนายไปครองเมืองฝางได้ชื่อว่าเจ้าแสนฝาง โดยให้เจ้าเมืองกายน าครัวเรือนมาอยู่ในเมืองฝาง
กับเจ้าแสนฝางจ านวน 1,200 คน ส่วนคนที่เหลือได้กระจายไปยังเมืองพันนาทะการ เมืองเก้าช่อง 
และเมืองพร้าว44 ในช่วงก่อนหน้านี้เมืองฝางอาจมีผู้ปกครองที่เป็นคนในท้องถิ่นนั่นเอง เนื่องจาก
หลังจากที่เจ้าซ้อยปกครอง เชียงใหม่ก็มีแต่ความวุ่นวายจากสงครามอยุธยาอยู่บ่อยครั้ง ท าให้
ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองฝางอย่างเต็มที่ จนกระทั่งถึงสมัย
พระเมืองแก้วสงครามกับอยุธยาได้สงบลงทั้งสองฝ่าย และได้มีการส่งทูตท าสัญญาไมตรีต่อกันในพ.ศ. 
2068 ซึ่งอยู่ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 245 ท าให้กษัตริย์มีเวลาในการท านุบ ารุงศาสนา บ้านเมือง 
ตลอดจนจัดการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ในอาณาจักร ซึ่งเมืองฝางในช่วงสมัยนี้บ้านเมืองมีความ
เจริญรุ่งเรืองเช่นกัน เห็นได้จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีพบในเมืองฝาง 

ในช่วงสมัยอาณาจักรล้านนารุ่งเรือง เมืองฝางนับว่าเป็นเมืองที่มีความส าคัญอย่าง
มากซึ่งจะเห็นได้จากที่เมืองฝางเป็นเมืองหัวเมืองทางทิศเหนือ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของหัวเมืองที่ส าคัญ
ของอาณาจักรล้านนา ซึ่งประกอบด้วย เมืองฝาง เมืองเชียงแสน และเมืองเชียงรายเป็นเมืองลูกหลวง 
แต่ด้วยอ านาจของเหล่าขุนนางท าให้ต าแหน่งกษัตริย์ต้องอยู่ในการตัดสินของขุนนางเมืองเชียงใหม่ 

                                                           
43เรื่องเดียวกัน, 324. 
44เรื่องเดียวกัน, 366. 
45สรัสวดี อ๋องสุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 37, อ้างจาก ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่, 

(คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ส านักนายกรัฐมนตรี, 2524), 71. 
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ท าให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงอ านาจกันบ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นในสมัยพญาสามฝั่งแกนจึงได้ลดฐานะ
ของเมืองเชียงราย ให้มีฐานะเท่าเทียมกับเมืองเชียงแสน และเมืองฝางความส าคัญของเมืองลูกหลวง
จึงสิ้นสุดลงและพระองค์ได้ให้พระราชโอรสไปปกครองเมืองฝาง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายสมัยนี้
ศูนย์กลางเชียงใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เมืองฝางจึงได้รับอิทธิพลความรุ่งเรืองเหล่านี้ 
โดยเฉพาะด้านศาสนา 

2.2.3 ประวัติศาสตร์เมืองฝางในยุคปลายของอาณาจักรล้านนา 
 อาณาจักรล้านนาเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมตั้งแต่สมัยพระเจ้าเกษเกล้าเป็นต้นมา 

จนกระทั่งเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าใน พ.ศ. 2101 สมัยนี้ต านานไม่ได้ปรากฏบันทึกเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์เมืองฝาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความวุ่นวายทางการเมืองของเชียงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้ปกครองหลายสมัยจากกลุ่มขุนนางที่มีอ านาจเข้ามามีบทบาทบ้านเมือง ความวุ่นวายอย่างนักตลอด
ระยะเวลา 30 กว่าปี ท าให้ในที่สุดราชวงศ์มังรายต้องสิ้นสุดลง เมื่อเชียงใหม่อ่อนแอความการจัดการ
ปกครองระหว่างเชียงใหม่และหัวเมืองต่าง ๆ จึงไม่เข้มแข็งมากนัก ท าให้หัวเมืองมีความเป็นอิสระมาก
ขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เกิดการพัฒนางานด้านศิลปกรรม เช่นงานพระพุทธรูปจากหัวเมืองต่าง ๆ 
ทั้งในเมืองเชียงราย เมืองเชียงของ เมืองแพร่ เมืองน่าน และเมืองฝาง เป็นต้น ซึ่งในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา สกุลช่างท้องถิ่นมีการพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมมากยิ่งขึ้น จนเกิด
ลักษณะเฉพาะของแต่ละสกุลช่างเกิดขึ้น46 ในขณะที่เมืองศูนย์กลางงานศิลปกรรมเริ่มน้อยลง 

2.3 ประวัติศาสตร์เมืองฝางในสมัยพม่าปกครอง 
 หลังจากที่เชียงใหม่ถูกพม่ายกทัพมาตีได้ส าเร็จ หัวเมืองต่าง ๆ ในล้านนารวมถึง

เมืองฝางก็เกิดความแตกแยกวุ่นวาย ใน พ.ศ. 2169 สมัยพระเจ้าสุทโธธรรมราชากษัตริย์พม่าได้ให้
พระยาหลวงทิพยเนตรมาปกครองเมืองฝาง ต่อมาใน พ.ศ. 2174 พระยาหลวงทิพยเนตรได้เป็นเจ้า
เมืองเชียงใหม่ เพราะเจ้าเมืองเชียงใหม่เดิมนั้นไม่ยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของพม่า ท าให้พระเจ้าสุท
โธธรรมราชคุมตัวพระเจ้าเชียงใหม่ไปหงสาวดี ช่วงนี้เมืองฝางสันนิษฐานว่าขาดผู้ปกครองไประยะหนึ่ง 
หรือถ้ามีอาจเป็นอีกกลุ่มผู้น าท้องถิ่นที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับหลวงทิพยเนตรและพม่า ท าให้ช่วงนี้
ประชาชนชาวเมืองฝางจึงรวมกันกระด้างกระเดื่องและแข็งเมืองต่อพม่า จนกระทั่งในปี  พ.ศ.  2175 
พระเจ้าสุทโธธรรมราชาจึงได้ยกทัพไปโจมตี แต่ชาวฝางสามารถต่อสู้กับพม่าได้อย่างกล้ าหาญ ท าให้
พม่าไม่สามารถตีเมืองฝางส าเร็จได้ แต่อย่างไรก็ตามพม่าได้ตั้งทัพหลวงล้อมเมืองฝางนานถึง 3 ปีจน
สามารถตีเมืองฝางได้ส าเร็จ ซึ่งค่ายหลวงของพม่ายังเหลือหลักฐานให้เห็นจนถึงปัจจุบัน เรียกว่า 
“เวียงสุทโธ”47 ในสมัยนี้จะเห็นว่าพม่ายังคงมีอ านาจในการปกครองเมืองฝาง แต่ด้วยเมืองฝางเป็น

                                                           
46ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อ

ของคนไทย, 346. 
47พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก, 407-409. 
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เมืองที่อยู่ในการปกครองของเมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลานานท าให้มีความต้องการเป็นอิสระจากพม่า 
จึงได้ท าการแข็งเมืองต่อพม่า การป้องกันเมืองของชาวฝางถือได้ว่าเข้มแข็งมาก ทั้งนี้คงไม่มีแต่เพียง
ชาวฝางเท่านั้นที่ตั้งรับพม่าเท่านั้น แต่น่าจะมีกลุ่มทหารจากเมืองอ่ืน ๆ หรือกลุ่มอ่ืนที่กระจายอยู่ตาม
ป่าที่เข้ามาช่วยในการป้องกันเมืองฝาง แต่สุดท้ายต้องพ่ายแพ้ให้กับกองทัพพม่าในที่สุด 

2.4 ประวัติศาสตร์เมืองฝางสมัยรัตนโกสินทร์ 
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้น าคนส าคัญของหัวเมืองเหนือคือ เจ้าพระยาวชิรปราการ 

หรือพระยากาวิละ ซึ่งเป็นผู้ครองเมืองนครเชียงใหม่ หลังจากสามารถตีเอาเมืองเชียงใหม่จากพม่าได้
ใน พ.ศ. 2317 แต่บรรดาหัวเมืองเล็กเมืองน้อย ในล้านนายังอยู่ในการปกครองของพม่าเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งเมืองฝางก็ตกอยู่ในการควบคุมของพม่าเช่นกัน เจ้าเมืองผู้ปกครองเมืองฝางในขณะนั้น คือ พระยา
สุรินทร์ เพ่ือให้เป็นอิสระจากการปกครองของพม่า พระองค์ได้ร่วมกับเจ้าเมืองพร้าว เจ้าเมือง
เชียงราย พระยาเมืองสาด พ่อเมืองปุ ท้าวหาวท่าแสน เพ่ือต่อต้านอ านาจของพม่า แต่ยัง ไม่ทันได้ยก
ทัพต่อสู้ก็ถูกกองทัพของพม่าน าโดยอะแซวุ่นกี้เป็นแม่ทัพจากกรุงอังวะเข้าโจมตี ในพ.ศ. 2330 
กองทัพหลวงของอะแซวุ่นกี้ได้ยกทัพมาตีหัวเมืองทางเหนือท าให้เจ้าเมืองต่าง ๆ หนีอพยพครัวเรือน
ไปเมืองล าปาง48 ซึ่งเมืองฝางได้อพยพผู้คนไปเมืองล าปางเช่นกัน เมื่ออพยพครัวเรือนออกจากเมือง
ฝางสันนิษฐานว่าเมืองฝางจะมีเจ้านายพม่ามาปกครอง เพราะในปี พ.ศ. 2331 พม่าได้ตั้งกองทัพอยู่ที่
บ้านลอ เมืองฝาง ท าให้พระยาเชียงใหม่และพระยานครล าปางต้องยกทัพไปตี  ซึ่งครั้งนี้สามารถเข้าตี
เมืองฝางได้49 แต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกว่าใครเป็นผู้ครองดูแลเมืองฝางต่อจากนี้ 

 หลังจากที่เมืองฝางเป็นอิสระจากพม่า เมืองฝางจึ งอยู่ภายใต้การปกครองของ
เชียงใหม่ แต่การปกครองคงไม่ได้เข้มงวดและทั่วถึงมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากเมืองเชียงใหม่ก็ยังไม่มีความ
มั่นคง ท าให้เมืองฝางตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของพม่าอีกครั้ง ดังจะเห็นได้ว่าในปี  พ.ศ. 2334 แม่
ทัพพม่าชื่อสุระแทงโป่ได้ยกทัพมา 3,000 นายมาตั้งทัพอยู่ที่เมืองฝาง ท าให้พระยาเชียงใหม่และพระ
ยาบุรีรัตน์เตรียมก าลังได้ 2,500 นาย ยกทัพไปตีกองทัพของพม่าสุระจอแทงโป่ และในปี พ.ศ.  2335 
พระเจ้าสุระจอแทงโป่จึงได้เตรียมการตั้งรับกองทัพเชียงใหม่อยู่ด้านนอกของเมืองฝาง เมื่อกองทัพ
เชียงใหม่ตีแตกจึงได้ถอยทัพเข้าเมืองฝาง ฝ่ายกองทัพเชียงใหม่ได้ตั้งค่ายประชิดเมืองสู้รบกันได้ 1 
เดือน 4 วัน เชียงใหม่ปล้นเอาเมืองฝางไม่ได้จึงถอยทัพกลับ50หลังจากนั้นสันนิษฐานว่าเมืองฝางคงถูก
ปล่อยให้ตกอยู่ในสภาพที่รกร้างมาเป็นเวลานาน  

 จนกระทั่งใน พ.ศ. 2416 ในสมัยของเจ้าหลวงอินทรวิชัยยานนท์เจ้านครเชียงใหม่ 
ได้ส่งพระยาสุริโยยศและผู้ช่วยพระยาน้อยไปปกครองเมืองฝาง แต่การปกครองในระยะเริ่มต้นสร้าง

                                                           
48เรื่องเดียวกัน, 456. 
49เรื่องเดียวกัน, 458. 
50เรื่องเดียวกัน, 460. 
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บ้านเมืองนั้นเป็นไปด้วยความล าบากเพราะเมืองฝางยังอยู่ในสภาพที่มีป่ารกมากเพราะอยู่ในสภาพร้าง
ขาดผู้คนดูแลมาตลอดหลายปี ท าให้มีสัตว์ป่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเสมอ ส าหรับการ
สร้างเมืองฝางในช่วงแรกมีเพียงไม่กี่ครอบครัวที่อยู่ในเมือง ส่วนผู้คนจากเมืองอ่ืนยังไม่มีการเดินทาง
มาอยู่เมืองฝางมากนัก ต่อมาเจ้าหลวงมหาวงษ์แม่ริมได้มาปกครองเมืองฝางต่อจากพระยาสุริโยยศ ได้
มีการอพยพครอบครัวและข้าทาสบริวารรวมถึงพระสงฆ์ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองฝาง ท าให้เมืองฝาง
เริ่มมีผู้คนมากยิ่งขึ้น ในสมัยนี้ได้มีการแบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 7 แคว้น ได้แก่ แคว้นในเวียง 
แคว้นม่อนปิ่น แคว้นแม่นาวาง แคว้นแม่สาว แคว้นแม่สูน แคว้นแม่งอน แคว้นแม่ทะลบ 

 ผู้คนเริ่มมาตั้งถิ่นฐานในเมืองฝางช่วงสมัยนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดการ
ด้านการรักษาความปลอดภัยจากกลุ่มโจรเงี้ยวและฮ่อ รวมถึงสัตว์ป่าดุร้ายต่าง ๆ มีการเปิดให้มีการ
เล่นพนันอย่างเสรี มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็นให้กับชุมชน รวมถึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์
วัดหลายแห่ง รวมจ านวนพลเมืองฝางประมาณ 8,000 คน ต่อมาใน พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าให้มีการจัดการหัวเมืองพายัพขึ้น เมืองฝางเป็นหนึ่งใน 5 หัวเมือง
ล้านนาประจ าพายัพเหนือ ประกอบด้วย เมืองพะเยา เมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ 
และเมืองฝาง ต่อมาใน พ.ศ. 2453 ได้มีการจัดการปกครองมณฑลพายัพขึ้น ได้ยกเมืองเชียงรายเป็น
เมืองจัตวา และได้แบ่งการปกครองเป็น 10 อ าเภอ โดยมีเมืองฝางเป็นอ าเภอหนึ่งของเมืองเชียงราย 
โดยมีพระยามหิวงศาราชบดี เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองฝาง องค์ที่ 1 และเป็นนายอ าเภอฝางคน
แรก51 และใน พ.ศ. 2468 เมืองฝางถูกโอนเข้ามาอยู่ในสังกัดของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 

3. หลักฐานทางด้านโบราณคดีที่พบในเมืองฝาง 

เมืองฝางเป็นเมืองที่ความส าคัญและมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากมีการ
ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ได้แก่ แหล่งโบราณคดีกว่า 10 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มเมือง
โบราณ ซึ่งหลักฐานส่วนใหญ่ปรากฏแนวก าแพงดินและคูน้ าล้อมรอบ และซากของโบราณสถานที่ยก
พบเห็นได้บ้าง แม้ว่าหลักฐานจะถูกท าลายจนเหลือเพียงซากปรักหักพัง จนยากต่อการศึกษารูปแบบ
ศิลปกรรม แต่อย่างน้อยร่องรอยที่พบเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฝางใน
อดีตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วยังพบหลักฐานโบราณวัตถุจ านวนมาก โดยเฉพาะพระพุทธรูปส าริด 
ซึ่งพบกระจายอยู่ตามวัดต่าง ๆ อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอฝาง และอ าเภอแม่อาย ซึ่งล้วนเป็นหลักฐานสภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์และมีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างยิ่ง 

 
 

                                                           
51ชนะ รัตนนิติกุล, ประวัติศาสตร์เมืองฝาง – เมืองไชยปราการ (ม.ป.ท., 2537 พิมพ์ใน

งานฉลองพระอุโบสถ วัดเทพอ านวย ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, 2537), 30 - 32. 
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3.1 แหล่งโบราณคดีในเมืองฝาง 
 เมืองฝางมีแหล่งโบราณคดีหลายแหล่ง สันนิษฐานว่าในอดีตเมืองฝางเป็นเมืองที่มี

ขนาดใหญ่เมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ดังจะเห็นได้จากหลักฐานซากโบราณคดีของกลุ่มเวียง
ส าคัญต่าง ๆ หลายเวียง  โดยมีเวียงฝางเป็นศูนย์กลางของเมือง และมีกลุ่มเวียงอ่ืน ๆ ล้อมรอบ ซึ่ง
เวียงเหล่านี้มักมีคันน้ าคูดินล้อมรอบ เช่น เวียงมะลิกา เวียงไชย เวียงป่าฮัก เป็นต้น ซึ่ง มีลักษณะ
เช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่ ที่มีเวียงเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง และมีเวียงเจ็ดลิน เวียงสอนดอก และเวียง
กุมกามเป็นเวียงบริวารล้อมรอบ แหล่งโบราณคดีของเมืองฝางมีดังต่อไปนี้ 

 3.1.1 เวียงฝาง 
  เวียงฝาง พบหลักฐานแสดงร่องรอยของขอบเขตเมืองของการตั้งถิ่นฐานของ

กลุ่มคน สันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองฝางในอดีต บริเวณ บ้านฝาง ต าบลเวียง อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ จากการส ารวจพบลักษณะขอบเขตเมืองโบราณมีคูเมืองก าแพงเมืองล้อมรอบหลาย
แห่ง พบขอบเขตของเมืองขนาดใหญ่ที่สุดทางใต้ของชุมชนบ้านฝาง และมีเมืองขยายต่อขึ้นไปทางทิศ
เหนือ ส าหรับเมืองฝางแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นผังเมืองเป็นรูปไข่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าส่วน
อ่ืน ๆ โดยมีก าแพงและคูเมืองล้อมรอบชั้นเดียว ก าแพงเมืองเดิมเป็นก าแพงดินก่ออิฐทับสันก าแพง
โดยรอบ แต่ปัจจุบันก าแพงเมืองและคูเมืองถูกท าลายไปเกือบหมดแล้วเหลืออยู่บางส่วนเท่านั้น  ส่วน
ที่สองผังเมืองรูปวงรีเส้นรอบไม่สม่ าเสมอ อยู่บนเนินถัดจากเมืองส่วนแรกขึ้นไปทางทิศเหนือภายใน
เมืองมีร่องรอยของคูคันดินรูปวงกลมขนาดเล็กซ้อนอยู่อีก 1 แห่ง ปัจจุบันเมืองส่วนถูกท าลายปรับ
พ้ืนที่ท าสนามกีฬา และเป็นพ้ืนที่ปลูกสร้างบ้านเรือนของประชาชน ส่วนที่สามผังเมืองรูปวงรีคล้าย
สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน อยู่บนเนินทางทิศเหนือของเมืองส่วนที่สอง คูเมืองก าแพงเมืองเสียหายอย่าง
มาก เนื่องจากเมืองฝางเดิมตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของเมืองที่ขยายอาคารและ
บ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง ท าให้การหาหลักฐานทางโบราณคดีค่อนข้างมีอย่างจ ากัด 

 3.1.2  เวียงสุทโธ 
  เมืองโบราณเวียงสุทโธ เป็นเวียงโบราณที่สันนิษฐานว่าเคยเป็นค่ายหลวงตั้ง

ทัพของพระเจ้าสุทโธธรรมผู้น ากองทัพของพม่า ครั้งที่มาล้อมเมืองฝางในปีพ.ศ. 2175 ซึ่งกองทัพพม่า
ต้องตั้งค่ายล้อมเมืองฝางนานกว่า 3 ปี จึงสามารถตีเมืองฝางแตกได้ในที่สุด สภาพเวียงสุทโธปัจจุบัน
เหลือหลักฐานให้ได้ศึกษา เป็นคูน้ า คันดิน ซึ่งมีลักษณะเป็นเขตรูปเกือบกลมหรือรูปไข่ ตั้งอยู่บนเนิน
เขาลาดลงสู่ที่ราบล าน้ าฝางทางทิศใต้ ซึ่งทางด้านนี้มีร่องคูน้ าและคันดินต่อออกมาจากขอบเขตคูเมือง 
ก าแพงก าแพงเมือง ลงไปสู่ล าน้ าฝาง ขนาดของเมืองสุทโธวัดตามแนวเหนือ ใต้ มีความยาวประมาณ 
500 เมตร วัดตามด้านทิศตะวันออกและตะวันตกมีความยาวประมาณ 350 เมตร พ้ืนที่ภายใน
ขอบเขตคูน้ าคันดิน ประมาณ 92 ไร่52 

                                                           
52กรมศิลปากร, ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โครงการขุดแต่งโบราณคดี และบูรณะ

โบราณสถาน วัดเวียงสุทโธ ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 2. 
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  ภายในขอบเขตคันดินก าแพงเมืองไม่พบซากสิ่งก่อสร้างใด ๆ แต่ที่ด้านนอก
ของก าแพงเมืองด้านทิศใต้ตรงเนินสูงสุดของเมือง มีซากโบราณสถานก่อสร้างด้วยอิฐ ประกอบด้วย 
เจดีย์และฐานวิหารขนาดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

  1.  เจดีย์ ส่วนที่ยังเหลือให้ศึกษาได้ คือส่วนฐาน ประกอบด้วย ฐานเขียง 1 
ฐานต่อขึ้นไปเป็นฐานบัวประกอบด้วย บัวคว่ า ท้องไม้สูงและบัวหงาย รองรับส่วนที่สันนิษฐานว่าจะ
เป็นฐานเขียงชั้นลดซึ่งอยู่ในสภาพที่พังทลาย ถัดขึ้นไปเป็นฐานในผังย่อมุมไม้สิบสอง ท้องไม้ประดับ
เส้นลวดแบน 2 เส้นส่วนถัดข้ึนเป็นพังทลายและต่อด้วยฐานทรงกลมประดับลูกแก้วอกไก่บนท้องไม้ 2 
เส้น แต่บางส่วนพังทลายสันนิษฐานว่าจะมี 3 ชั้น ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดพังทลายไปหมดแล้ว 

  2. วิหาร ตั้งอยู่ด้านหน้าของเจดีย์ทางด้านทิศตะวันออก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
เหลือเพียงแต่ส่วนของฐานล่าง มีลักษณะเป็นฐานบัว ประกอบด้วยบัวคว่ า บัวหงาย ตรงกลางท้องไม้ประดับ
ลูกแก้ว 1 เส้น สันนิษฐานว่าส่วนหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง เพราะบริเวณโดยรอบฐานวิหารพบเศษ
กระเบื้องตกบางส่วน53 

  ลักษณะของเจดีย์ที่พบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเหลือเพียงส่วนฐาน
สามารถที่จะวิเคราะห์รูปแบบและก าหนดอายุของเจดีย์องค์นี้ว่าอาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี  21 ทั้งนี้รูปแบบฐานของเจดีย์เป็นแบบฐานที่นิยมในเจดีย์ล้านนา ที่สร้างขึ้นในช่วงราวต้น
พุทธศตวรรษที่ 2154 เจดีย์ที่มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ พระธาตุหริภุญชัย ล าพูน และเจดีย์วัดกิตติ 
เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งนิยมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชความส าคัญของเจดีย์วัดเวียงสุทโธฯ นี้อาจ
สร้างข้ึนในช่วงเวลาหลังจากนั้นเล็กน้อย อาจมีความเกี่ยวข้องกับสมัยของพญากือนา ทั้งนี้ในสมัยของ
พระองค์มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์เป็นอย่างมาก โดยได้ทรงอาราธนาพระสุมน
เถระจากสุโขทัยและให้จ าพรรษาอยู่ที่วัดบุปผาราม เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกาย
ลังกาวงศ์55 และพระองค์ได้ส่งพระอนุชา คือเจ้ายี่กุมกามไปปกครองเมืองเชียงราย เชียงแสน และ
เมืองฝาง ประเด็นดังกล่าวมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าที่เจดีย์ของวัดพระบวชและวัดเวียงสุทโธอาจรับ
ต้นแบบจากพระธาตุหริภุญชัย หรือวัดกิตติ ซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ที่นิยมในสมัยนั้นไปสร้างในเมืองเชียง
แสนและเมืองฝาง ซึ่งรูปแบบเจดีย์เช่นนี้ยังสามารถพบได้ที่เมืองสารภี และเมืองน่าน ซึ่งอาจเป็นการ
รับรูปแบบจากเมืองเชียงใหม่และล าพูนไปเช่นเดียวกัน แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบ
ท้องถิ่นบ้าง 

 
 

                                                           
53เรื่องเดียวกัน, 4. 
54สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุณไชย-ล้านนา, 107. 
55สรัสวดี อ๋องสุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 30. 
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 3.1.3 เวียงมะลิกา 
  เวียงมะลิกาเป็นเวียงโบราณขนาดเล็ก  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต าบลแม่อาย อ าเภอ

แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมเรียกว่า เวียงสนธยา ส่วนชื่อ เวียงมะลิกาถูกเรียกกันในภายหลัง ซึ่ง
เป็นชื่อที่เรียกตามพระนามของพระยางมะลิกาผู้ครองเมืองประมาณ พ.ศ. 2150 – 2191 เป็นราชธิดา
ของพระเจ้าฝางอุดมสินและพระนางสามผิวผู้ครองเมืองฝาง56ปัจจุบันสภาพเป็นเวียงร้างพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ถูกรุกรานในการท าการเกษตร  

  หลักฐานทางโบราณคดีพบก าแพงและคูเมืองคดเคี้ยวไม่เป็นรูปเลขาคณิต 
แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งด้านทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นรูปวงรี ก าแพงเมืองมีความสูงและมีคู
เมืองที่กว้างและลึกกว่าส่วนอื่น ๆ มีเนื้อท่ีประมาณ 52 ไร่ ส่วนที่สองส่วนมุมตะวันออก มีพ้ืนที่ที่สูงขึ้น 
มีก าแพงและคูเมืองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งเป็นรูปวงกลม ภายในก าแพงชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์
เจ้าแม่มะลิกา ส่วนนี้ต่อเนื่องไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นส่วนกลางมีพ้ืนที่เฉลี่ยสูงกว่าส่วน
อ่ืน ๆ ของเมืองมีก าแพงเมืองและคูเมืองคดเคี้ยวไปตามลักษณะเนินดิน ส่วนที่สามอยู่ทางตะวันออก
ของเมืองมีก าแพงเมืองทางด้านตะวันออกสุดเป็นแนวไปตามสันเนิน57  

 3.1.4  เวียงไชย 
  เวียงไชย หรือเวียงไชยปราการ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านเวียงไชย ต าบลแม่ข่า 

อ าเภอฝาง ด้านตะวันออกของแม่น้ าฝางประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะของเมืองตั้งอยู่บนพ้ืนที่เนินสูง
จากที่ราบ ตัวเมืองตั้งอยู่ในแนวทิศเหนือ - ใต้ พบก าแพงเมือง - คูเมืองล้อมรอบพ้ืนที่เป็น 2 บริเวณ 
คูเมืองขุดลึกชันใช้ในหารป้องกันและการระบายน้ า คันดินก าแพงชั้นในสูง คันดินก าแพงชั้นนอกชัน 
เป็นรูปแบบของเมืองป้อมภูเขา วงที่ 1ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ แนวคูเมืองเป็นรูปคล้ายใบบัว กว้างยาว
ประมาณ 584x1343 เมตร วงที่ 2 ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือ ลักษณะของแนวคูเมืองเป็นรูปคล้ายครึ่งวงรี 
กว้างยาวประมาณ 490x672 เมตร58ภายในเมืองวงหนึ่ง พบหลักฐานทางเป็นโบราณสถานที่มีสภาพ
ทรุดโทรมอย่างหนักไม่มีการบูรณะซ่อมแซม ประกอบด้วยเจดีย์ และส่วนฐานอาคารสันนิษฐานว่าเป็น
ฐานของวิหารตั้งอยู่หน้าทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ ลักษณะเป็นฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
กองอิฐเกลื่อนอยู่ทั่วบริเวณไม่สามารถศึกษารูปแบบที่ชัดเจนได้เช่นกัน ส่วนเวียงวงที่สอง พบเศษอิฐ
ลักษณะเดียวกันกระจัดกระจายอยู่บริเวณกึ่งกลางของเมือง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของ
โบราณสถานชนิดใด โบราณสถานเหล่านี้ถูกก าหนดอายุไว้ในราวพุทธศตวรรษที่ 2159 

 

                                                           
56นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ชุมชนโบราณในเขตล้านนา, 43. 
57เรื่องเดียวกัน, 47. 
58กระทรวงการคลัง, กรมธนารักษ์, การก าหนดขอบเขตที่ดินก าแพงเมือง – คูเมือง เวียง

ไชยปราการ เลขที่ทะเบียน 13-4,5, บ้านเวียงไชย ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 3.  
59เรื่องเดียวกัน, 5. 
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 3.1.5 โบราณสถานวัดส้มสุก 
  วัดส้มสุก ตั้งอยู่ที่ต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย ปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตัววัดสร้าง

ขึ้นบนพ้ืนที่ราบกว้างใหญ่บริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ าฝางออกไปทาง
ตะวันตกประมาณ 300 - 400 เมตร จากการตรวจสอบของกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าวัดส้มสุกมีการ
ก่อสร้างมาประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 หลักฐานส าคัญท่ีพบในบริเวณวัด มีดังนี้ 

  1.  เจดีย์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่
พังทลายทั้งหมด หรือให้เห็นพอศึกษาแต่เพียงส่วนฐานซึ่งเป็นฐานเขียงสูง 1 ชั้น มีการฉาบปูนทับ 
บริเวณองค์เจดีย์พบโพรงที่เกิดจากการลักลอบขุดเจดีย์ ส่วนบริเวณรอบ ๆ เจดีย์พบชิ้นส่วนของกลีบ
บัวหงายปูนปั้นโดยติดเรียงกันเป็นแถวกับโครงสร้างอิฐฉาบปูนที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมส่วนประกอบนี้
อาจเป็นส่วนบัวหงายที่ติดกับปากองค์ระฆังแปดเหลี่ยมขององค์เจดีย์ และยังพบส่วนของปูนปั้น
ลูกแก้วอกไก่ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นส่วนประดับของท้องไม้ฐานบัว 

  2. วิหาร วิหารตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์  มีแผนผั ง เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าเป็นวิหารโถงมีการก่อผนังบางส่วน (ส่วนด้านหลังเป็นทับหลังส าหรับพระ
ประธาน) มีการก่ออิฐเป็นเสากลม อิฐเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานมน อิฐบางก้อนพบว่ามีการจารึกอักษร 

  จากหลักฐานที่พบบริเวณวัดส้มสุกแม้จะเป็นหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ต่อ
การศึกษา แต่อย่างน้อยชิ้นส่วนต่าง ๆ อาจช่วยในการสันนิษฐานอายุสมัยของวัดส้มสุกได้ไม่มากก็
น้อย ชิ้นส่วนของกลีบดอกบัวที่ติดกับส่วนที่เป็นทรงแปดเหลี่ยมสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์ประธานของวัด
เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ที่ได้รับความนิยมในล้านนาประมาณครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
มา60 ซึ่งอาจมีวิวัฒนาการต่อจากเจดีย์วัดเวียงสุทโธ และมีความเป็นไปได้ว่าวัดส้มสุกอาจสร้างขึ้นใน
สมัยนี้เช่นเดียวกัน หรืออาจสร้างขึ้นก่อนเจดีย์เล็กน้อย สอดคล้องกับชิ้นส่วนของอิฐรูปสามเหลี่ยม
ฐานกลมที่มีจารึกอักษรไว้ แม้ว่าจะไม่สามารถหาความหมายเกี่ยวกับตัวอักษรดังกล่าว แต่ตัวอักษร
แบบนี้ปรากฏครั้งแรกในศิลาจารึก ชม. 21 ใน พ.ศ. 203161 

 3.1.6  โบราณสถานวัดสันป่าฮัก 
  โบราณสถานวัดสันป่าฮัก (ร้าง) ตั้งอยู่ภายในวัดสันป่าฮัก ต าบลแม่สูน อ าเภอ

ฝาง ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ได้ท าการขุดค้น - ขุดแต่งเมืองโบราณแห่งนี้ พบโบราณสถานดังนี้ 
  1. เจดีย์ พบซากอาคารก่ออิฐรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะเป็นฐานหน้า

กระดาน สันนิษฐานว่าน่าจะมีชั้นบัวหงายอยู่เหนือฐานหน้ากระดาน แต่ระบุได้ไม่แน่ชัด ซึ่งแนวอิฐที่
เหลือให้ศึกษามีเพียงด้านทิศใต้และด้านทิศตะวันออกเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้พบร่องรอยของ

                                                           
60จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, พระเจดีย์เมืองเชียงแสน (เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539), 33. 
61ประทีป เพ็งตะโก, รายงานการส ารวจโบราณสถานร้าง “วัดส้มสุก” อ าเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่ (ม.ป.ท., 2527), 11. 
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สิ่งก่อสร้างที่มีการสร้างทับซ้อนกันสองสมัย ซึ่งสังเกตได้จากแนวการฉาบปูนของผนังที่พบกึ่งกลาง
แนวอิฐบริเวณมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโบราณสถาน ซึ่งเห็นเป็นมุมลักษณะเป็นมุมแบบยกเก็จคือมี
มุมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง ส่วนบริเวณส่วนบนของโบราณสถานพบเป็นชั้นบัวคว่ าและเส้นลวดหน้า
กระดาน จากร่องรอยที่พบท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานส่วนที่ 1 เป็นเจดีย์ ซึ่งมีการสร้าง
ซ้อนทับกันสองสมัย ในสมัยแรกน่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา เพราะพบร่องรอยของฐานหน้า
กระดาน ยกเก็จซ้อนกันประมาณ 2-3 ชั้น รองรับฐานบัวซึ่งเหลือแต่เพียงส่วนของบัวคว่ าเล็กน้อย ใน
ระยะที่สองได้มีการก่อเจดีย์ขนาดใหญ่กว่าทับเจดีย์สมัยแรก เพราะเหลือฐานหน้ากระดานขนาดใหญ่
ครอบทับอยู่ แต่ไม่สามารถสรุปรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ชัดเจน และมีการสร้างฐานประทักษิณ 
นอกจากนี้ยังด้านทิศตะวันออกของเจดีย์น่าจะมีการสร้างการสร้างอาคารเครื่องไม้อีกด้วย 

  2. เจดีย์หรือมณฑปขนาดเล็ก  โบราณสถานแห่งนี้ เหลือร่องรอยทาง
สถาปัตยกรรมค่อนข้างน้อย ซึ่งมีเพียงฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยม และมีลานประทักษิณล้อมรอบ
เท่านั้น ซึ่งสันนิษฐานเบื้องต้นได้แค่ว่าเป็นเจดีย์หรือมณฑปขนาดเล็ก 

  3.  เขตสังฆาวาส เป็นโบราณสถานลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านทิศเหนือ
พบร่องรอยของอิฐผนังล้ม จากการสังเกตแนวอิฐท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานนี้มีการสร้าง
ซ้อนทับกันสองสมัย โดยในสมัยแรกมีการสร้างอาคารหลักและมุขด้านทิศตะวันออก และบันไดด้าน
ทิศเหนือและใต้ และในสมัยที่สองมีการขยายขอบเขตของอาคารและสร้างทับแนวบันไดเดิม แต่ไม่
สามารถก าหนดขอบเขตการขยายที่ชัดเจนได้ 

  โบราณสถานของวัดสันป่าฮักจากการส ารวจทางโบราณคดี ท าให้ทราบว่าวัด
ได้มีการสร้างต่อเนื่องมาถึง 2 สมัย และได้มีการก าหนดอายุของวัดโดยอาศัยร่องรอยโบราณสถาน 
และโบราณวัตถุคือเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์จีน สามารถก าหนดอายุได้อยู่ช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 
22-23 และสมัยการสร้างวัดในช่วงแรกหน้าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-2162 

  โบราณสถานที่เป็นเวียงโบราณในพ้ืนที่เมืองฝางยังมีอีกหลายแห่ง แต่ทว่ายัง
ไม่มีการส ารวจและเก็บข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ท าให้โบราณสถานเหล่านั้นถูกทิ้งร้าง และทรุดโทรมไปตาม
เวลา อาทิเช่น 

  1.  เวียงป่ารวก พบบริเวณบ้านป่ารวก ในต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง ลักษณะ
เป็นเวียงโบราณที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมมน ระหว่างล าห้วยเล็กๆ สองสาย แนวคูน้ าคันดินทางด้านทิศ
เหนือและทิศตะวันตกไม่ปรากฏร่องรอยชัดเจนนัก เพราะถูกปรับเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ขนาดของ
เวียงประมาณ 400x530 เมตร 

                                                           
62ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไตรภิวัฒน์, รายงานการขุดค้น-ขุดแต่งทางโบราณคดี โบราณสถาน

วัดสันป่าฮัก (ร้าง) ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ม.ป.ท., 2556), 113-115. 
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  2.  เวียงม่อนปิ่น พบอยู่ที่ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง ลักษณะเป็ฯเวียงโบราณ
ขนาดเล็ก กว้างประมาณ 200 x 250 เมตร สร้างบนพ้ืนที่ที่เป็นเนินเตี้ยๆ ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยที่
ชัดเจนนัก เพราะถูกปรับเป็นพื้นที่ท าการเกษตร 

     3.  เวียงหวาย  ตั้งอยู่ที่บ้านเวียงหลาย ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง ลักษณะ
เป็นเวียงที่มีคูน้ าคันดิน มีรูปร่างค่อนข้างเหลี่ยมมน ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบระหว่างเนินเขาทิศใต้และล า
ห้วยทางด้านทิศเหนือ ขนาดของเวียงกว้างประมาณ 400 x 420 เมตร ปัจจุบันถูกรบกวนจากการ
ขยายตัวของชุมชน 

     4.  เวียงสันต้นดู่  ตั้งอยู่ที่บ้านสันต้นดู่ ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง โดยอาจ
แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ เวียงรูปวงกลม เป็นเวียงขนาดเล็ก กว้างประมาณ 160 เมตร อยู่ด้านทิศ
เหนือถัดไปทางใต้ประมาณ 150 เมตร มีแนวคูน้ าคันดินรูปสี่เหลี่ยมมน ขนาดประมาณ 200 x 400 
เมตร ปัจจุบันเริ่มหลถูกรบกวนจากการขยายตัวของหมู่บ้าน 

     5.  เวียงแม่สูนหลวง พบบริเวณบ้านแม่สูนหลวง ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง 
ลักษณะเป็นเวียงที่มีคูน้ าคันดินที่มีรูปร่างซับซ้อน ประกอบด้วยคูน้ าคันดินรูปวงกลมและวงรี จ านวน
หลายวง อีกทั้งยังมีแนวคูน้ าคันดินที่เชื่อมวงคูน้ าคันดินเหล่านั้น  สภาพที่ตั้งของเวียงอยู่บนพ้ืนที่
ค่อนข้างราบ ขนาดของเวียงโดยรวมกว้างประมาณ 800 x 1000 เมตร 

     6.  เวียงป่าแดง ตั้งอยู่บริเวณบ้านป่าแดง ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ  
ลักษณะเป็นเวียงขนาดเล็ก รูปร่างกลมรี มีขนาดความกว้างประมาณ 200 x 300 เมตร ตั้งอยู่บน
พ้ืนที่ราบแวดล้อมด้วยห้วยและล าเหมืองสายเล็ก ๆ ปัจจุบันถูกปรับเป็นพื้นที่สวนส้ม63 

     จะเห็นได้ว่าเมืองโบราณเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณแอ่งที่ราบเมืองฝาง 
โดยมีเมืองฝางเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางหลักของเมืองโบราณอ่ืน ๆ ซึ่งแต่ละเมืองจะสร้างเรียงราย
ยาวไปตามภูมิประเทศที่เป็นแอ่งยาวไปตามแม่น้ าฝาง จะสังเกตเห็นว่ามีการสร้างเมืองจะสร้างทั้ง 2 
ฝั่งแม่น้ าฝาง แต่เมืองโบราณส่วนใหญ่จะตั้งเมืองอยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ าฝาง เช่น เวียงฝาง 
เวียงสุทโธ เวียงมะลิกา เวียงป่าฮัก เวียงม่อนปิ่น เวียงหวาย เวียงสันต้นดู เวียงแม่สูนหลวง ทั้งนี้อาจ
ค านึงถึงปัจจัยภูมิประเทศเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่อย่างไรก็ตามก็พบเมื องที่อยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออกของแม่น้ าฝางเช่นกัน เช่น เมืองเวียงไชย เมืองป่าแดง เป็นต้น 

3.2 โบราณวัตถุในเมืองฝาง 
 นอกจากแหล่งโบราณคดีโบราณสถานในเบื้องต้นแล้ว ในเมืองฝางยังมีการค้นพบ

โบราณวัตถุอีกเป็นจ านวนมาก ในจ านวนนี้ที่น่าสนใจคือพระพุทธรูปส าริด ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส าคัญ
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรมของเมืองฝางได้เป็นอย่างดี โดยโครงการส ารวจของ

                                                           
63เรื่องเดียวกัน, 14. 
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โบราณคดีภาคเหนือได้ท าการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุในเมืองฝาง ได้มีการส ารวจพบพระพุทธรูปส าริด
กลุ่มเมืองฝางซึ่งพระพุทธรูปส่วนใหญ่มีจารึกที่ฐานบอกศักราชการสร้าง 

 กลุ่มพระพุทธรูปส าริดส่วนใหญ่ที่พบเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย มี
ลักษณะที่ส าคัญคือ พระเศียรมีขมวดพระเกศาขนาดเล็กมากเชื่อมต่อขึ้นเป็นเป็นอุษณีษะที่ยืดสูง รัศมี
เป็นเปลว  พระพักตร์แป้น พระนลาฎแคบ พระขนงโก่งเชื่อต่อกับส่วนเปลือกพระเนตรที่มีขนาดใหญ่ 
พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกเล็ก พระโอษฐ์แย้มเล็ก พระหนุเป็นปมลักษณะของส่วนประกอบพระ
พักตร์มีการเซาะให้เป็นร่อง และพระศอยาว ส่วนพระวรกายมีพระวรกายเล็ก ครองจีวรห่มเฉียง ชาย
สังฆาฏินิยมทั้งแบบเขี้ยวตะขาบและแบบปลายตัดตรง พระอังสาแคบ พระหัตถ์ใหญ่และเรียวยาว 
ปลายนิ้วพระหัตถ์เท่ากัน และส่วนฐานส่วนใหญ่นิยมประทับอยู่บนฐานบัวปาละที่มีเกสรสูงรองรับต่อ
ด้วยฐานรองรับด้วยฐานเหลี่ยม และฐานเขียงเรียบหรือเจาะช่องกระจก ซึ่งพระพุทธรูปส าริดที่พบใน
เมืองฝางกลุ่มนี้จัดได้ว่าเป็นอีกสกุลช่างท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะ64 จากการส ารวจของกรม
ศิลปากร65พบกลุ่มพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางที่มีจารึกท่ีฐานมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดรัตนาวาส (วัดหนองเต็ง) ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ ระบุศักราชการสร้างในปี ร้อย 85… สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในพ.ศ. 2066 (ภาพที ่3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อ

ของคนไทย, 338. 
65ประทีป เพ็งตะโก, รายงานการส ารวจโบราณสถานร้าง “วัดส้มสุก” อ าเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่, 8 - 10. 
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ภาพที่ 3 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดรัตนาวาส ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่             
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดรัตนวาส ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,  27 
มิถุนายน 2556) 

 
 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดศรีดอนแก้ว ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัด

เชียงใหม่ พลพระพุทธรูปส าริดที่ฐานมีจารึกบอกศักราชการสร้าง 3 องค์ ได้แก่ ศักราช 844 คือ พ.ศ. 
2025 ศักราช 877 ตรงกับ พ.ศ. 2058 และศักราช 875 คือ พ.ศ. 2055 (ภาพที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดศรีดอนแก้ว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดวัดศรีดอนแก้ว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, 27 มิถุนายน  
2556) 
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 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดพระบาทอุดม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ บอกศักราชการสร้างที่ฐานได้ 870 ตรงกับ พ.ศ. 2051 (ภาพที่ 5) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดพระบาทอุดม อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดยพัชราวรรณ บวัอ่วม, วดัพระบาทอุดม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม,่   
27 มิถุนายน 2556) 
 

 พระพุทธรูปส าริดประทับยืนปางอุ้มบาตร วัดทรายทอง ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอ 
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ บอกศักราชที่ฐานได้ 895 คือ พ.ศ. 2076 (ภาพที่ 6) 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 พระพุทธรูปส าริดปางอุ้มบาตร วัดทรายแดง ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดรัตนวาส ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,   
27 มิถุนายน 2556) 
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 และพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดเจดีย์งาม ต าบลเวียง อ าเภอฝางจังหวัด
เชียงใหม่ มีจารึกระบุศักราชได้ 873 ตรงกับพ.ศ. 2054 

 นอกจากการส ารวจจากกรมศิลปากรแล้ว ยังมีชาวต่างชาติ ชื่อ คาร์ล บ็อก (Carl 
bock)นักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ เข้ามาส ารวจภูมิศาสตร์ของไทย ในพ.ศ. 2424 ได้กล่าวถึงการ
พบซากปรักหักพังของโบราณสถาน และชิ้นส่วนของพระพุทธรูปส าริดเจือเงินจ านวนมากที่เมืองฝาง 
ในการส ารวจครั้งนี้ได้กล่าวถึงพระพุทธรูปทีม่ีจารึก 2 องค์  

 องค์แรกเป็นพระพุทธรูปส าริดปางประทานพร สร้างเมื่อวันอังคาร ตรงกับวันเพ็ญ
เดือน 4 จุลศักราช 902 ปี (พ.ศ. 2081) เดือน 8 นางเฮียง อยู่ที่หมู่บ้านป่ามะหวด ได้สร้างรูปพระ
สิกขีหุ้มทอง ถวายให้วัดป่าโห้ ด้วยมีจิตศรัทธาที่จะได้บุญกุศลอันสูงส่ง... 66 และองค์ที่สองเป็น
พระพุทธรูปส าริดประทับนั่ง ปางมารวิชัยจารึกที่ฐานความว่า ในปีปักษีหรืองูใหญ่ (ปีมะโรง) จุล
ศักราช 930 (พ.ศ. 2111) ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 5 วันพุธ บุคคลทั้ง 8 นี้เป็นสามี ภรรยา บุตรและ
มารดากันและกัน... ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยมุ่งจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงที่สุด67 (ภาพที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  ภาพสเก็ตพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัยเมืองฝาง  
ที่มา: Carl Bock, Temples and Elephants, The Narative of a Journey of Exploration 
through Upper Siam and Lao (Bangkok: White Lotus, 1988).  

                                                           
66คาร์ล บ๊อค, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2550), 255. 
67เรื่องเดียวกัน,  253. 
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 จากการศึกษาจะได้เห็นได้ว่า พระพุทธรูปส่วนใหญ่ที่พบมีจารึกที่ระบุการสร้าง
ในช่วงสมัยใกล้เคียงกัน ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 – ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 โดยเฉพาะในช่วง
กลาง - ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ที่สร้างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่า เมืองฝางเป็นเมืองที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาอย่างมากในช่วงนี้ ซึ่งหากพิจารณาลักษณะของพระพุทธรูปก็
จะพบว่ามีลักษณะที่มีความใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจเป็นลักษณะที่นิยมเฉพาะในพ้ืนที่ หรือเรียกว่าเป็น
งานสกุลช่างเมืองฝางนั้นเอง ซึ่งข้อมูลการวิเคราะห์รูปแบบของสกุลช่างจะได้กล่าวในบทต่อไป 

 โบราณวัตถุที่พบในเมืองฝางนอกจากพระพุทธรูปแล้ว ยังมีการค้นพบเครื่องมือ
เครื่องใช้ ต่าง ๆ ของคนเมืองฝางในอดีต เช่น เครื่องมือหินขัด ถ้วย ชาม ไห ชิ้นส่วนโบราณสถาน 
เครื่องมือก่อสร้าง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่พบยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งที่ผลิต
ได้อย่างแน่ชัด ท าให้ยากต่อการก าหนดอายุของชิ้นส่วนโบราณวัตถุเหล่านี้ได้ชัดเจน 

 โบราณวัตถุที่พบในเมืองฝาง ที่มีอายุเก่าแก่สันนิษฐานว่าน่าอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์
ตอนปลาย - ต้นสมัยล้านนา68 คือการพบเครื่องมือหินขัดที่พบที่วัดสันป่าฮัก ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง 
รวมถึงเครื่องมือขวานหินขัด พบบริเวณที่บ้านสันต้นหมื้อ ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย 69 แต่
เครื่องมือโบราณวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถยืนยันอายุสมัยได้แน่ชัด เพราะการศึกษาทางโบราณคดี
ภาคเหนือ พบว่ามีชุมชนหลายแห่งที่มีการใช้เครื่องมือหินขัดต่อเนื่องมาจนถึงช่วงต้นสมัยล้านนา  

 โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือหินพบในจ านวนที่ไม่มาก แต่ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็น
ชิ้นส่วนของเครื่องถ้วย หม้อ ไห เป็นต้น ซึ่งเศษภาชนะดินเผาเหล่านี้พบทั้งที่เป็นภาชนะดินเผาไม่
เคลือบ และภาชนะดินเผาแบบเคลือบ เศษภาชนะดินเผาที่ไม่เคลือบสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมาจากเตา
ในท้องถิ่น ส่วนเศษดินเผาที่มีการเคลือบสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากแหล่งเตาล้านนาในหลายพ้ืนที่ เช่น 
เศษภาชนะดินเผาที่ได้จากการขุดแต่งทางโบราณคดี วัดส้มสุก พบภาชนะดินเผาเคลือบประเภทไห 
สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากแหล่งเตาสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวัดเดียวกันยังพบภาชนะดินเผา
เคลือบเขียว ซึ่งน่าจะมาจากแหล่งเตาพาน จังหวัดเชียงราย รวมถึงเศษภาชนะดินเผาที่มีการเขียน
ลายด้วยสีด า คาดว่าน่าจะมาจากแหล่งตาเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย 70 จึงอาจกล่าวได้ว่า
โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 นอกจากนี้ยังมีการ

                                                           
68ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไตรภิวัฒน์, รายงานการขุดค้นจุดแต่งทางโบราณคดี โบราณสถาน

วัดส้นป่าฮัก (ร้าง) ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 116. 
69กรมศิลปากร, ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่, รายงาน

การส ารวจเรือ โบราณบ้านสันต้นหม้ือ หมู่ที่ 4 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, 
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 2. 

70ประทีป เพ็งตะโก, รายงานการส ารวจโบราณสถานร้าง “วัดส้มสุก” อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่. 



37 
 

 
 

ค้นพบเศษเครื่องถ้วยจีนซึ่งสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 2271 อีกด้วย หลักฐานเหล่านี้
นับว่าเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการมีอยู่ของชุมชนเมืองฝางและวัดส้มสุกได้เป็นอย่างดี 

 หลักฐานในการค้นพบภาชนะดินเผ่าที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง ได้จากขุดค้น ขุดแต่งทาง
โบราณคดี วัดสันป่าฮัก ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง และได้มีการส ารวจพบโบราณวัตถุเป็นภาชนะดินเผา
ประเภทเนื้อแกร่ง เนื้อดินมีสีน้ าตาลและด า มีการตกแต่งด้วยการเคลือบ ทั้งการเคลือบเขียว เคลือบ
เขียวอมเทา เคลือบน้ าตาล เคลือบน้ าตาลด า ลักษณะส่วนใหญ่เป็นทรงไห ชาม ในเบื้องต้นไม่สามารถ
ก าหนดแหล่งที่ผลิตได้แน่ชัด แต่จากลักษณะเศษดินเผาเป็นกลุ่มภาชนะดินเผาในเตาล้านนา72 
ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 รวมถึงการพบภาชนะดินเผาแบบเนื้อกระเบื้องลักษณะเป็น
เครื่องถ้วยลายคราม เขียนลายสีน้ าเงินใต้เคลือบใส ที่เป็นลักษณะของเครื่องถ้วยลายครามจีน ในช่วง
ต้นราชวงศ์ชิง ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-2373 ซึ่งหลักฐานเศษภาชนะดินเผาในแหล่งนี้มี
ความสอดคล้องกับกลุ่มที่พบในวัดส้มสุก โดยสันนิษฐานช่วงอายุของภาชนะดินเผาในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มหนึ่งมาจากแหล่งเตาล้านนา มีอายุในช่วง พุทธศตวรรษที่ 21-22 ส่วนเครื่อง
ถ้วยจีนก็ล้วนแต่เป็นเครื่องถ้วยในสมัยราชวงศ์ชิง 

 เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีจะเห็นได้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อ
การศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองฝาง นอกเหนือจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ประเภทต านาน 
หรือพงศาวดาร จากหลักฐานทั้งหมดท าให้ทราบถึงการมีของเมืองฝาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานเครื่องมือหินและ
ขวานหันขัด และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และพระพุทธศาสนา 
ความเจริญสูงสุดของเมืองฝาง สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 ซึ่งมีการพบ
หลักฐานคูน้ า คันดินของเมืองส าคัญต่าง ๆ ในหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วไปในเมืองฝาง นอกจากนี้ยังมี
การพบโบราณวัตถุเป็นเครื่องถ้วยประเภทต่าง ๆ จากแหล่งเตาในล้านนา กระจัดกระจายอยู่ทั่วเมือง 
แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับเมืองอ่ืน ๆ ในล้านนาทั้งเมืองเชียงใหม่ และเมืองเชียงรายได้เป็น
อย่างดี และช่วงสมัยนี้ยังเรียกได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทางด้านศาสนาอีกด้วย โดยได้มีการขุด
ค้น ขุดแต่ง โบราณสถานพบกลุ่มเจดีย์และศาสนสถานในหลายพ้ืนที่ตลอดจนการค้นพบพระพุทธรูป
ส าริดที่มีจารึกบอกศักราชที่ชัดเจน โดยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่ างเมืองฝาง อันหมายถึง
ความเลื่อมใส ศรัทธาของกลุ่มช่างเมืองฝางที่มีต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  

 

                                                           
71เรื่องเดียวกัน, 10. 
72ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไตรภิวัฒน์, รายงานการขุดค้นจุดแต่งทางโบราณคดี โบราณสถาน

วัดส้นป่าฮัก (ร้าง) ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 101. 
73เรื่องเดียวกัน, 107. 
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 จะเห็นได้ว่าเมืองฝางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีความ
เจริญรุ่งเรือง และเป็นเมืองที่มีความส าคัญของอาณาจักรล้านนาเมืองหนึ่ง การสร้างเมืองฝางของผู้คน
ในอดีตในพ้ืนที่แถบนี้ เพราะเมืองฝางมีชัยภูมิที่ดีในการตั้งถิ่นฐาน ด้านการติดต่อคมนาคมกับเมือง
ภายนอก ทั้งจากเมืองเชียงราย เมืองเชียงใหม่ และเมืองอ่ืนๆ ตลอดจนเป็นชัยภูมิในการป้องกัน
ประเทศและรวบรวมไพร่พล จะเห็นได้จากในต านานและพงศาวดารที่ได้ถึงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเมือง
ฝางไว้ เช่น ต านานสิงหนวัติกุมาร ได้กล่าวถึงเมืองอุโมงคเสลาท าให้นักวิชาการบางท่านให้ความ
คิดเห็นว่าเมืองอุโมงคเสลาและเมืองฝางเป็นเมืองเดียวกันในต านานหิรัญนครเงินยางได้กล่าวถึงพญา
ลวจังกราชมาสร้างเมืองฝาง และในพงศาวดารหลายฉบับยังได้กล่าวถึงพญามังรายมาประทับอยู่ที่
เมืองฝางหลายปีก่อนการสถาปนาล้านนาเมื่อเข้าสู่สมัยล้านนาเมืองฝางก็มีเจ้าเมืองในต าแหน่งที่ส าคัญ
เข้ามาปกครองอย่างต่อเนื่อง เมืองฝางมีรุ่งเรืองมาควบคู่กับความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา
จนกระทั่งเมืองฝางถูกพม่าเข้ารุกราน ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ท าให้ต่อมาเมืองฝางต้อง
กลายเป็นเมืองร้างยาวนาน เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองฝางเริ่มฟ้ืนฟูบ้านเมืองใหม่อีกครั้งจน
เจริญเติบโตมาถึงปัจจุบัน ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฝางในอดีตท าให้หลงเหลือเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาและทราบที่มาที่ไปของเมืองนี้ แต่
กาลเวลา และการพัฒนาความเจริญของเมืองฝางในปัจจุบันกลับเป็นเครื่องมือท าลายสิ่งที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองฝางที่บรรพบุรุษสร้างสมมาแต่อดีตอย่างค่อยเป็นค่อยไป การศึกษาเรื่อง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีจึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์และรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เหล่านี้ให้คงอยู่กับคนในชุมชนและประเทศชาติให้ได้มากท่ีสุด ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 3 
 

รูปแบบงานศิลปกรรมพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง 

 
1. กล่าวน า 

การสร้างพระพุทธรูปในอาณาจักรล้านนาแพร่หลายอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 21 พระพุทธศาสนาในล้านนาเจริญอย่างสูงสุด งานพุทธศิลป์จึงแพร่หลายไปยังหัวเมือง
ต่าง ๆ ในล้านนาอย่างกว้างขวาง รวมถึงอาณาจักรใกล้เคียง เมืองฝางเปรียบเสมือนเมืองปะทะของ
อิทธิพลทางศิลปะของกลุ่มเมืองส าคัญที่อยู่ใกล้เคียง อันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และเชียงแสน  ท า
ให้อิทธิพลรูปแบบทางศิลปกรรมส่งผลต่องานศิลปกรรมของเมืองฝางทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น
งานพระพุทธรูปส าริดที่พบในเมืองฝางจึงมีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากเมืองต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเห็นได้
ชัด และได้พัฒนาเป็นรูปแบบจนมีเอกลักษณ์เฉพาะของสกุลช่าง จึงเรียกว่าพระพุทธรูปกลุ่มนี้ 
“พระพุทธรูปสกุลช่างฝาง” ในการศึกษาพบพระพุทธรูปส าริดในเขตอ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 83 องค์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิเพชร 
พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิราบ และพระพุทธรูปส าริดประทับยืน บทนี้ได้ท าการจัดหมวดหมู่ศึกษา
และวิเคราะห์รูปแบบ เปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม และศึกษาแนวทางในการก าหนดอายุของ
พระพุทธรูปส าริด เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ พัฒนาการ ความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบ 
และอายุสมัยของของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง  

 
2. การจ าแนกกลุ่มพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง 

การน าเสนอการจ าแนกกลุ่มพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็น
หลัก คือ 1) พระพุทธรูปล้านนาพบที่เมืองฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 2) พระพุทธรูปสกุลช่างฝาง 
แบบท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 พระพุทธรูปล้านนาพบที่เมืองฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 
 ในพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงที่นิยมสร้างพระพุทธรูปอย่างแพร่หลายในอาณาจักร

ล้านนา ทั้งพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรหรือแบบขัดสมาธิเพชร และพระพุทธรูปขัดสมาธิราบหรือแบบ
เชียงแสนสิงห์สอง หรือกลุ่มได้ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย เหตุการณ์ส าคัญที่น าไปสู่ความนิยมในการ
สร้างพระพุทธรูปอย่างแพร่หลายในช่วงนี้ สันนิษฐานว่าเกิดจากการเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาวาระ
ครบรอบ 2000 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยพระเจ้าติโลกราช 1 กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาองค์ที่ 9
                                                           

1พระรัตนะปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 4, แปลโดย แสงมนวิทูร, (ม.ป.ท., 
2517, กรมศิลปากรจัดในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจโท แสง มนวิทูร, 2517, 
120 – 122. 
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ซึ่งอาจเป็นเหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดการสร้างพระพุทธรูปอย่างแพร่หลายในอาณาจักร
ล้านนาในช่วงสมัยนี้ นอกจากนี้คติการสร้างพระพุทธรูป หมายถึงการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับ
ผู้สร้าง ดังในคัมภีร์ชื่อ อนิสงส์สร้างพุทธพิมพา2 ดังนั้นผู้ที่มีความศรัทธาทั้งกลุ่มพระสงฆ์ เจ้าเมือง 
เจ้านาย และประชาชน จึงนิยมสร้างพระพุทธรูปและสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ในดินแดนล้านนา
ตลอดไป 

 2.1.1 ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 
 พระพุทธรูปต้นพุทธศตวรรษที่ 21 สามารถแบ่งกลุ่มได้ 2 กล่าวคือ กลุ่มที่ 1 

พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิเพชร กลุ่มท่ี 2 พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิเพชร  
 การนิยมสร้างพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรของอาณาจักรล้านนาสืบเนื่องมา

ตั้งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 20 และนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 แต่มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบ
กับพระพุทธรูปขัดสมาธิราบในช่วงสมัยเดียวกัน จากการศึกษาและกับข้อมูลพบพระพุทธรูปในกลุ่มนี้
จ านวน 2 องค์ จากวัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า (ภาพที่ 8) และวัดแม่งอน ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชรของสกุล
ช่างหลวงล้านนา โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) รูปแบบทางศิลปกรรม 2) การ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 3) สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 4) 
ตัวอย่างพระพุทธรูป มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. รูปแบบทางศิลปกรรม 
  พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิเพชรที่พบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 กลุ่มนี้มี

ลักษณะร่วมที่ส าคัญยังคงรักษาลักษณะของพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชรไว้ กล่าวคือ พระพุทธรูป
แสดงปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัว พระพักตร์กลม ยอดอุษณีษะเป็นตุ่มกลมคล้าย
ดอกบัวตูม ประทับอยู่บนฐานบัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย ประทับอยู่บนฐานซึ่งความแตกต่างกันอยู่
เล็กน้อย กล่าวคือ พระพุทธรูปส าริดวัดอุดมมงคล ประทับอยู่บนฐานบัวคว่ าบัวหงายในผังหกเหลี่ยม 
โดยส่วนบัวหงายประดับเป็นกลีบบัวแหลมซ้อนกัน 2 ชั้นภายในกลีบบัวมีลวดลายโค้งรูปครึ่งวงกลม 
รองรับด้วยฐานหน้ากระดานหกเหลี่ยมเตี้ย ๆ ส่วนฐานติดกับองค์พระพุทธรูป ส่วนพระพุทธรูปส าริด
วัดแม่งอนเป็นฐานหน้ากระดานชั้นเดียวมีการตกแต่งเป็นลวดลายพรรณพฤกษาแบบโปร่งโดยรอบ
ฐาน แต่ฝีมือช่างยังไม่ประณีตนัก 

 
 
 

                                                           
2อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปในล้านนา (เชียงใหม่: โรงพิมพ์ตะวันเหนือ, 2554). 
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ภาพที่ 8 พระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร วัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า อ าเภอแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่,   
27 มิถุนายน 2556) 

  
  พระพุทธรูปมีส่วนพระเศียรและพระพักตร์ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมี

ขมวดพระเกศาใหญ่ อุษณีษะสูงส่วนยอดมีตุ่มกลมคล้ายดอกบัวตูม พระพักตร์กลม พระขนงโก่งเป็น
เชื่อมต่อกัน พระเนตรโปนเปิดกว้างมองตรง พระนาสิกขนาดเล็กและสั้น พระโอษฐ์แย้มริมพระโอษฐ์
บาง ส่วนเชื่อมนูนระหว่างพระนาสิกและพระโอษฐ์พบส่วนของพระพุทธรูปวัดอุดมมงคลมีลักษณะจีบ
เป็นสันชัดเจน พระหนุเป็นปมกลม และส่วนพระศอสั้น 

  พระพุทธรูปส าริดมีลักษณะร่วมที่ใกล้เคียงกัน คือ พระวรกายค่อนข้าง
บอบบาง สังฆาฏิสั้นเหนือพระถันด้านซ้ายขนาดเล็กและประดับลวดลายเป็นเส้นอย่างเรียบง่าย พระ
หัตถ์ขวาวางบนพระชานุ ส่วนพระพุทธรูปส าริดวัดแม่งอนวางพระหัตถ์ไว้ระหว่างพระชานุและพระ
ชงฆ์ นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวไม่เสมอกัน ชายจีวรที่พาดผ่านข้อพระกรตกอยู่เหนือพระชานุ (บนพระ
เพลา) ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรหงายผ่าพระบาททั้งสองข้างขึ้น ที่ข้อพระบาทปรากฏแนวขอบสบง
และขอบจีวรพาดลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม 2 ข้างพาดลงมาบนฐานดอกบัว 

 2.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม  
  จากการศึกษารูปแบบของพระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิราบในกลุ่มนี้ พบว่า

รูปแบบโดยรวมยังคงรูปแบบมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดแบบขัดสมาธิเพชรของสกุลช่าง
ล้านนา ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ขมวดพระเกศามีขนาดใหญ่ พระพักตร์ป้อมกลม พระ
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ขนงเป็นสันเชื่อมต่อกัน พระเนตรเปิดมองตรง มีส่วนนูนเชื่อมระหว่างพระนาสิกและพระโอษฐ์
ชัดเจน พระหนุเป็นปม เป็นต้น (ภาพที่ 9) เปรียบเทียบรูปแบบมีความใกล้เคียงกับ พระพุทธรูป
ส าริดขัดสมาธิเพชร วัดพวกแต้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 10) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 พระขนงของพระพุทธรูปส าริดแบบขัดสมาธิเพชร วัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า อ าเภอแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่,   
27 มิถุนายน 2556) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 10 พระพักตร์พระพุทธรูป วัดพวกแต้ม ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ที่มา: ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะล้านนา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 225. 
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  อย่างไรก็ตามลักษณะบางประการของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีความ
แตกต่างจากพระพุทธรูปสกุลช่างล้านนาบางส่วน เช่น ส่วนขมวดพระเกศามีขนาดเล็กกว่าสกุลช่าง
ล้านนาเล็กน้อย พระเนตรที่มีลักษณะโปน ในส่วนเชื่อมระหว่างพระโอษฐ์และพระนาสิกมีลักษณะจีบ 
ไม่เป็นธรรมชาติ มีรูปแบบมีความคล้ายกับพระพุทธรูปสกุลช่างพะเยา เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
วัดต๋อมใต้ศรีมณฑล เมืองพะเยา3 เป็นต้น อย่างไรก็ตามสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้อาจมีการ
เคลื่อนย้ายมาจากเมืองหลวงมากกว่าจะสร้างขึ้นในพ้ืนที่เขตเมืองฝาง เนื่องจากพบจ านวนน้อยเพียง 2 
องค์ พระพุทธรูปมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป และรูปแบบสัดส่วนโดยรวมแล้วมีความใกล้เคียงกับ
พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรสกุลช่างเชียงใหม่อย่างที่ได้ยกตัวอย่างในเบื้องต้น ทั้งนี้อาจมีการเคลื่อนย้าย
โดยผู้ปกครองหรือพระสงฆ์ท่ีเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เมืองฝางในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21  

  ในส่วนของพระวรกาย พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีพระวรกายดูบอบบางได้
สัดส่วนเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งในช่วงต้นของอาณาจักรล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ที่มี
สัดส่วนค่อนข้างอวบอ้วนซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร พระ
วรกายที่บอบบางอาจสัมพันธ์กับรูปแบบของพระพุทธรูปศิลปะล้านนาทั่วไปในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 
เป็นต้นมา ซึ่งนิยมการท าพระวรกายที่ค่อนข้างบอบบางและยึดสูง ซึ่งความนิยมนี้ส่งผ่านให้กับสกุล
ช่างฝางด้วยเช่นกัน การท าสังฆาฏิของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้พบว่าส่วนปลายเขี้ยวตะขาบหรือแยกเป็น 
2 ชาย มีการตกแต่งให้เกิดลวดลายเล็กน้อยมีรูปแบบอย่างเรียบง่ายคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
(ภาพที่ 11) จากลวดลายที่พบสามารถเทียบได้กับลวดลายที่ปรากฏในพระพุทธรูปขัดสมาธิราบศิลปะ
ล้านนากลุ่มขัดสมาธิราบที่ เช่น พระพุทธรูปส าริดวัดป่าเป้า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างใน 
พ.ศ. 20304 และพระพุทธรูปส าริด วัดพวกหงส์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2036 เป็นต้น5 
สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบที่นิยมสร้างกันอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 จึงได้ส่งอิทธิพลทาง
รูปแบบให้กับกลุ่มช่างในเมืองฝาง อย่างไรก็ตามพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ศิลปะสกุลช่างหลวงนิยม
ตกแต่งลวดลายชายสังฆาฏิเป็นลวดลายเขี้ยวตะขาบเส้นเล็กเป็นส่วนใหญ่ รูปแบบที่เกิดขึ้นจึงเป็นการ
น ารูปแบบของพระพุทธรูปกลุ่มขัดสมาธิราบสกุลช่างล้านนามาสร้างสรรค์ในพระพุทธรูปกลุ่มขัดสมาธิ
เพชรของกลุ่มสกุลช่างฝาง 

 
                                                           

3อัญชลี สินธุสอน, “พระพุทธรูปล้านนาในลุ่มน้ าแม่อิง : ลักษณะเฉพาะสกุลช่าง” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2552), 88. 
4ฮันส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ

การจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2519), 68. 
5เรื่องเดียวกัน, 72. 
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ภาพที่ 11 ชายสังฆาฎิคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน พระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร วัดอุดมมงคล 

ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
    (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า อ าเภอแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่,   
    27 มิถุนายน 2556) 

 
  ในส่วนของพระหัตถ์มีนิ้วที่ยาวไม่เสมอกัน วางอยู่ทั้งเหนือบริเวณพระชานุ

และวางอยู่ระหว่างพระชานุและพระชงฆ์ ลักษณะการวางพระหัตถ์อยู่เหนือชานุเป็นรูปแบบที่นิยมใน
พระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร ซึ่งเป็นอิทธิพลทางศิลปกรรมจากปาละ ซึ่งแสดงให้เห็นช่างฝางยัง
เข้าใจในรูปแบบการวางพระหัตถ์ของพระพุทธรูปแบบสิงห์หนึ่ง อย่างไรก็ตามยังพบว่าบางองค์มีการ
วางพระหัตถ์บริเวณระหว่างพระชงฆ์และพระชานุ ซึ่งรูปแบบการวางพระหัตถ์นี้เป็นรูปแบบที่รับแบบ
ที่รับอิทธิพลศิลปะจากพุกาม6 นิยมพบในพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิ เพชรในระยะหลัง เช่น 
พระพุทธรูปส าริด วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ มีจารึก 2027 และวัดบ้านโป่ง อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย เป็นต้น 

  พระพุทธรูปในกลุ่มนี้พบทั้งที่เป็นฐานบัวคว่ า - บัวหงาย และฐานหน้า
กระดานประดับลวดลายพรรณพฤกษา ลักษณะที่น่าสนใจคือพบการท าฐานบัวอยู่ในผังหกเหลี่ยม 
(ภาพที่ 12) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่พบจ านวนน้อยมาก อย่างไรก็ตามพบฐานพระพุทธรูปในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เป็นพระพุทธรูปสมบัติส่วนบุคคล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจารึกบอกศักราชการสร้างในปี 

                                                           
6ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 71 - 72. 
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พ.ศ. 20457 รูปแบบฐานดังกล่าวอาจไม่ได้รับหรือสร้างเลียนแบบกันโดยตรง สันนิษฐานว่าเป็น
รูปแบบที่ช่างปรับเปลี่ยนรูปแบบจากฐานบัวซึ่งปกติจะอยู่ในผังกลมรีให้มีรูปทรงเหลี่ยมรับกับส่วน
รองรับฐานหน้ากระดานที่เป็นหกเหลี่ยม สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ กลีบบัวปลายแหลม ซึ่ง
เป็นรูปแบบกลีบบัวที่มีปลายแหลมกว่ากลีบบัวของฐานพระพุทธรูปในล้านนาโดยทั่วไป หากเป็น
รูปแบบที่สร้างขึ้นโดยช่างฝางอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบกลีบบัวนี้เป็นรูปแบบเฉพาะในสกุลช่างฝางได้ 
อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้พบกับพระพุทธรูปองค์เพียงองค์เดียว ไม่ได้รับความนิยมในสมัยหลัง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 12 ฐานของพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร วัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ 
    (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า อ าเภอแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่,   
    27 มิถุนายน 2556) 
 

 3.  สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 
  พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิเพชรสกุลช่างฝางกลุ่มนี้มีรูปแบบใกล้เคียงกับ

พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรสกุลช่างล้านนา ซึ่งอาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายจากเมืองเชียงใหม่มายังเมือง
ฝาง จึงพบจ านวนที่น้อยมาก สันนิษฐานอายุสมัยของพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
21 รูปแบบที่ส าคัญในการก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปในช่วงนี้คือ การท าพระเนตรใหญ่และเปิด
กว้าง ซึ่งเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปทีน่ิยมสร้างในช่วงสมัยของพระเจ้าติโลกราช8 และนิ้วพระหัตถ์ที่

                                                           
7ชนิสา นาคน้อย, “พระพุทธรูปล้านนาที่มีจารึกกับการแปลความทางประวัติศาสตร์ 

และความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 244. 
8ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของ

คนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 301. 
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ยาวไม่เสมอกัน จากรูปแบบโดยรวมมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรที่วัด
พระเจ้าเม็งราย จารึกที่ฐาน ระบุปี พ.ศ. 20139 แต่พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีรูปแบบที่คลี่คลายมากขึ้น 
ดังนั้นอายุสมัยจึงอยู่สมัยหลังกว่าเล็กน้อย จากรูปแบบของพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรนี้ ท าให้เห็นอิทธิ
ของพระพุทธรูปสกุลช่างล้านนาที่มีต่อพระพุทธรูปสกุลช่างฝางอย่างชัดเจน โดยเฉพาะรูปแบบของ
พระพักตร์ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างเมืองเชียงใหม่และเมืองฝาง ที่มี
ความแน่นแฟ้นกันเป็นอย่างดี 

 4.  ตัวอย่างพระพุทธรูป 
  พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิเพชร สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 

มีจ านวนหลักฐานหลงเหลืออยู่ไม่มาก ตัวอย่างที่ส าคัญได้แก่ พระพุทธรูปส าริด วัดอุดมมงคล ต าบล
แม่ข่า อ าเภอฝาง (ภาพที่ 8) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีรูปแบบส าคัญได้แก่ 
พระพักตร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพระพุทธรูปศิลปะสกุลช่างล้านนา แต่มีส่วนพระเนตรโปนเล็กน้อย
และมีส่วนเชื่อมระหว่างพระโอษฐ์และพระนาสิกที่เป็นสันชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการท าฐานบัว
ปลายกลีบแหลมในผังแปดเหลี่ยม รูปแบบนี้ไม่พบมากนักในพระพุทธรูปศิลปะสกุลช่างอ่ืน อาจกล่าว
ได้ว่าพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลพระพุทธรูปศิลปะล้านนาอย่างชัดเจน และพระพุทธรูปส าริด
ขัดสมาธิเพชร วัดแม่งอน ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 13) รูปแบบงานมีความ
ประณีตน้อยลง แต่ยังคงรักษาลักษณะของพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชรอย่างล้านนาได้เป็นอย่างดี 
ก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 แต่ไม่เก่าไปกว่าองค์แรก  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

9Alexander B. Griswold, Dated Buddha image of Northern Siam 

(Switzerland: Artibus Asiae, 1967), 79. 
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ภาพที่ 13 พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิเพชร วัดแม่งอน อ าเภอแม่งอน จังหวัดเชียงใหม่ 
    (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดแม่งอน อ าเภอแม่งอน จังหวัดเชียงใหม่,   
    27 มิถุนายน 2556) 
 

 กลุ่มที่ 2 พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ 
 พระพุทธรูปที่ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยหรือที่รับรู้ โดยทั่วไป คือ 

พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า พระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุ่นหลัง10 หมายถึง พระพุทธรูป
ที่มีลักษณะอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย โดยเฉพาะพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเป็น
เอกลักษณ์อย่างแท้จริง พระพุทธรูปกลุ่มนี้นิยมสร้างอย่างแพร่หลายและได้ให้ อิทธิพลไปยัง
พระพุทธรูปสกุลช่างต่าง ๆ11 รูปแบบของพระพุทธรูปสุโขทัย หมวดใหญ่ คือ พระพุทธรูปประทับ
ขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรหรี่เรียวยาวและปลายตวัดขึ้น พระนาสิกงุ้ม 
แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย ริมพระโอษฐ์หยักโค้งเป็นคลื่น ขมวดพระเกศามีขนาดปานกลาง พระรัศมีเป็น
เปลว พระวรกายสมส่วนสูงเพรียว ไม่อวบอ้วน พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ชายสังฆาฏิยาวจรด

                                                           
10หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย (ม.ป.ท., 2494 พิมพ์

ในงานศพ นายฮันส ไกเยอร์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2494), 22. 
11ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อ

ของคนไทย, 177. 
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พระนาภี12 อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางที่ได้แรงบันดาลใจผ่านพระพุทธรูปศิลปะ
ล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย ซึ่งในงานวิจัยนี้เรียกว่าพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิราบ และได้
พัฒนารูปแบบมีความเฉพาะสกุลช่างของตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะส่วนพระพักตร์และฐาน
พระพุทธรูป แต่รูปแบบส าคัญบางประการยังคงอิทธิพลพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ คือ ประทับ
นั่งขัดสมาธิราบและพระรัศมีเป็นเปลว เป็นต้น รูปแบบดังกล่าวมีความแตกต่างจากพระพุทธรูปแบบ
ขัดสมาธิเพชรค่อนข้างมาก 

 ความนิยมสร้างพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง แบบขัดสมาธิราบได้รับความ
นิยมอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา แม้ในช่วงนี้อ านาจของอาณาจักรสุโขทัยจะลดลง
และเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแล้วก็ตาม แต่ยังมีพระพุทธรูปที่รับอิทธิพลศิลปะจากสุโขทัย 
ซึ่งเป็นการส่งผ่านศิลปะจากล้านนาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งในล้านนาเองได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนา
และศิลปะสุโขทัยเข้ามาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ในรัชกาลของพญากือนา13 ความส าคัญของ
พระพุทธรูปสกุลช่างฝางกลุ่มนี้เกิดขึ้นจากรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างพระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่
ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยกับศิลปะท้องถิ่นได้อย่างลงตัว จนท าให้เกิดพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางที่
มีลักษณะเฉพาะอย่างชัดเจน 

 จากการศึกษาพบพระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิราบสกุลช่างฝาง ในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 จ านวน 3 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปจากวัดปัณณาราม อ าเภอฝางจ านวน 1 องค์ (ภาพที่ 
14) พระพุทธรูป วัดศรีดอนแก้ว จ านวน 1 องค์ และวัดศรีบุญเรือง อ าเภอแม่อายจ านวน 1 องค์ 
พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์มีรูปแบบเฉพาะ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) รูปแบบทาง
ศิลปกรรม 2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 3) สรุปผลการวิเคราะห์และการ
ก าหนดอายุสมัย 4) ตัวอย่างพระพุทธรูป มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12เรื่องเดียวกัน, 184. 
13สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 

150 – 153. 



49 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 พระพุทธรูปส าริด วัดปัณณาราม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา:  สุรศักดิ์ ศรีส าอาง. “หลักฐานใหม่ทางประวัติศาสตร์ : พระพุทธรูปปางมารวิชัย ส าริด “พระ
มหาเถรนาคเสน”,” ใน พิพิธวิทยาการ, สุรศักดิ์ ศรีส าอาง, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การ
พิมพ์ (1977), 2553), 25. 

 
 1.  รูปแบบทางศิลปกรรม 
  พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบบนฐานหน้ากระดาน

เกลี้ยง พระพุทธรูปในกลุ่มนี้พบทั้งหมด 3 องค์ ซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน 
แต่มีลักษณะร่วมที่เหมือนกัน คือ ส่วนฐานซึ่งเป็นฐานหน้ากระดานหรือฐานเขียงไม่ยกสู งมาก แต่
ลักษณะรูปแบบของส่วนพระพักตร์และพระวรกายมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ พระพุทธรูป 
วัดปัณณาราม มีพระพักตร์ลักษณะกลมและบอบบาง ในขณะที่พระพุทธรูปศรีดอนแก้ว พระพักตร์
เรียวยาวมีกรอบพระพักตร์ และพระพุทธรูป วัดศรีบุญเรือง มีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยมเล็กน้อยและมี
กรอบพระพักตร์ ในส่วนของพระนาสิกมีรูปแบบแตกต่างเช่นกัน พระพุทธรูปวัดศรีดอนแก้วมีลักษณะ
เป็นสันธรรมชาติ ส่วนพระพุทธรูปวัดปัณณารามและวัดศรีบุญเรืองมีสันไม่เป็นธรรมชาติและมีการ
เน้นร่องบริเวณปีกพระนาสิก นอกจากนี้ส่วนของพระหนุยังต่างกันโดยพระพุทธรูปวัดปัณณารามมี
พระหนุเป็นปมทรงกลม ในขณะที่พระพุทธรูปอีกสองวัดเป็นปมไม่ชัดเจนและนูนอย่างเป็นธรรมชาติ 
อย่างไรก็ตามพบลักษณะที่ร่วมกันของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้คือ มีขมวดพระเกศาขนาดปานกลาง พระ
ขนงเป็นสันโค้งอย่างเป็นธรรมชาติ พระเนตรเหลือบต่ า มีส่วนเชื่อมระหว่างพระนาสิกและพระโอษฐ์ 
พระศอมีขนาดปานกลาง เป็นต้น 
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  พระวรกายครองจีวรห่มเฉียงเผยพระอังสะด้านขวา สังฆาฏิขนาดปาน
กลางยาวจรดพระนาภี ส่วนปลายสังฆาฏิแยกเป็น 2 แฉก ไม่มีลวดลายประดับ ยกเว้นพระพุทธรูปวัด
ศรีบุญเรืองที่มีการประดับลวดลายบริเวณส่วนปลายสังฆาฏิเล็กน้อย ปรากฏขอบสบงมีลักษณะโค้งเว้า
เล็กน้อยและมีส่วนกลางจบกันเป็นปลายแหลม ส่วนนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเท่ากัน อย่างไรก็ตามพบ
ความแตกต่างบางประการ คือ พระพุทธรูปวัดศรีดอนแก้วและวัดศรีบุญเรืองมีนิ้วพระหัตถ์ลักษณะ
เป็นคลื่น ส่วนพระพุทธรูปวัดปัณณารามมีนิ้วพระหัตถ์ตรง และมีนิ้วพระอังคุฐสั้น (ข้อพระหัตถ์
ด้านซ้ายมีการโก่งโค้งผิดรูปแบบ สันนิษฐานว่าอาจมีการซ่อมแซม หรือต่อเติมในสมัยหลัง ซึ่งเป็น
รูปแบบที่ไม่พบในพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางจ านวนทั้งหมด ส่วนข้อพระบาทของพระพุทธรูปวัด
ศรีดอนแก้ว และวัดศรีบุญเรือง ปรากฏขอบจีวรและสบงเป็นสองเส้น ส่วนพระพุทธรูปวัดปัณณาราม
พบขอบที่ข้อพระบาทเพียงเส้นเดียว  

 2.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 
  จากลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรมที่ปรากฏของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ จะ

เห็นได้ว่า ลักษณะส่วนประกอบส่วนพระเศียรและพระพักตร์มีรายละเอียดที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะรูปทรงพระพักตร์ท าให้พระพุทธรูปแต่ละองค์ดูแตกต่างกัน แต่หลักฐานจากจารึกที่
ฐานของพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ท าให้ทราบว่าพระพุทธรูปมีอายุการสร้างอยู่ในสมัยใกล้เคียงกัน จะ
เห็นว่าในช่วงสมัยเดียวกันมีการสร้างพระพุทธรูปในรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลาย ความหลากหลาย
ของพระพุทธรูปสกุลช่างฝางในช่วงสมัยนี้ สันนิษฐานได้ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกพระพุทธรูปบาง
องค์มีการเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่นในหลายพื้นท่ี ท าให้รูปแบบของพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน หรือแนวทางท่ีสองอาจได้แรงบันดาลใจจากการสร้างพระพุทธรูปมาจากเมือง
ส าคัญต่าง ๆ ในล้านนา เช่น กลุ่มสกุลช่างหลวงเมืองเชียงใหม่ กลุ่มสกุลช่างเชียงราย เชียงแสน และ
พะเยา เป็นต้น จากลักษณะพระเศียรของพระพุทธรูปวัดปัญณารามมีศิลปะใกล้เคียงกับสกุลช่างเชียง
แสน รูปแบบที่ส าคัญคือส่วนพระพักตร์ที่มีลักษณะป้อมกลม มีขอบพระนาสิกที่ชัดเจน และมีพระหนุ
เป็นปม มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปทันใจ วัดผ้าขาวป้าน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  พระ
เศียรของพระพุทธรูปวัดศรีดอนแก้วมีรูปแบบใกล้เคียงศิลปะสกุลช่างหลวง และพระพุทธรูปวัดศรีบุญ
เรืองมีความรูปแบบที่ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปสกุลช่างพะเยา รูปแบบที่เห็นอย่างชัดเจนคือพระพักตร์
ที่มีลักษณะเหลี่ยม มีส่วนนูนเชื่อมระหว่างพระนาสิกและพระเนตรอย่างเห็นได้ชัดเจน 

  ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 นี้สันนิษฐานว่าเป็นระยะเริ่มของการนิยม
สร้างพระพุทธรูปในเมืองฝาง เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนระบุถึงอายุสมัยพระพุทธรูปในเมือง
ฝางที่มีอายุเก่าแก่มากไปกว่ากลุ่มนี้ สันนิษฐานว่าเริ่มนิยมสร้างพระพุทธรูปขึ้นในครั้งแรก  ท าให้
พระพุทธรูปยังมีลักษณะที่ไม่เป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากช่างฝีมือยังไม่มีการสั่งสมประสบการณ์สร้าง
พระพุทธรูปให้เป็นรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะได้การท าพระเศียรของพระพุทธรูปจึงอาจอาศัยจากที่
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เคยพบเห็นและจินตนาการสร้างสรรค์รูปแบบ หรืออาจมีการท าช่างจากเมืองอ่ืน ๆ รูปแบบที่พบจึงไม่
เป็นเอกลักษณ์ท าให้พระพักตร์ของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีความหลากหลายอย่างเห็นได้ชัด 

  พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีลักษณะของพระวรกายที่มีลักษณะร่วมกันคือ นิยม
ท าขอบสบงบริเวณใต้พระนาภี รูปแบบนี้สันนิษฐานว่ารับมาจากศิลปะสกุลช่างล้านนา ซึ่งนิยมการท า
ขอบสบงเป็นคลื่นพบปรากฏในพระพุทธรูปเมืองเชียงใหม่หลายองค์ เช่น พระพุทธรูปส าริดปางสมาธิ 
วัดป่าเป้า พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดทุงยู เป็นต้น อย่างไรก็ตามรูปแบบขอบสบงของ
พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางได้มีลักษณะเป็นคลื่นโดยท าให้เว้าให้เกิดปลายแหลมเท่านั้น ต่างจาก
ของสกุลช่างล้านนาที่เป็นคลื่นชัดเจน รูปแบบนี้สะท้อนให้เห็นฝีมือช่างที่ต้องการให้ส่วนขอบสบงมี
ความเรียบง่าย รูปแบบนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างฝาง นอกจากนี้พบ
การท านิ้วพระหัตถ์ที่มีลักษณะเป็นโค้งอย่างเป็นธรรมชาติ ลักษณะใกล้เคียงกับพระพุทธรูปของสกุล
ช่างเชียงราย สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ การตกแต่งลวดลายบริเวณปลายสังฆาฎิในช่วงนี้ท าลวดลาย
แบบเรียบง่ายเป็นรูปไข่ปลาในกรอบ 2 แถว ลวดลายที่ปรากฏนี้สันนิษฐานว่าลวดลายบนสังฆาฏิที่
สร้างสรรค์ข้ึนในระยะเริ่มต้น ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของกลุ่มช่างเมืองฝางที่พัฒนารูปแบบลวดลาย
ขึ้นเป็นลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างฝางในสมัยหลัง ซึ่งแตกต่างจากการท า
ลวดลายปลายสังฆาฏิของสกุลช่างหลวง ที่นิยมการท าลวดลายมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

  พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางในช่วงสมัยนี้มีลักษณะเป็นฐานหน้ากระดาน
เกลี้ยงเรียบง่ายไม่มีการประดับตกแต่งลวดลาย รูปแบบนิยมพบในสกุลช่างล้านนา เชียงราย ซึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็นการท าตามรูปแบบที่เคยนิยมในพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย อิทธิพลนี้จึงส่งให้กับงาน
ของสกุลช่างฝางโดยเฉพาะพระพุทธรูปในช่วงต้น – กลางพุทธศตวรรษที่ 21 แต่ส่วนฐานมีปรับสูงขึ้น
เล็กน้อยตามความนิยมของแต่ละสกุลช่าง 

 3.  สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 
  พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีรูปแบบที่ค่อนข้างมีความหลากหลายอย่างเห็นได้

ชัด ท าให้สันนิษฐานได้ว่าถูกเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอ่ืน หรือพระพุทธรูปรับรูปแบบทางศิลปะมาจาก
กลุ่มสกุลช่างอ่ืนค่อนข้างมาก จึงท าให้พระพุทธรูปมีรูปแบบที่ไม่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน กลุ่มสกุล
ช่างที่มีความส าคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบที่การสร้างพระพุทธรูปสกุลช่างฝาง คือ สกุลช่างหลวง 
(เชียงใหม่) ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา และแพร่หลาย
ไปยังพ้ืนที่กลุ่มหัวเมืองที่ส าคัญ อย่างไรก็ตามกลุ่มสกุลช่างใกล้เคียงก็มีความส าคัญต่อรูปแบบ
พระพุทธรูปในเมืองฝางเช่นกัน เช่น สกุลช่างเชียงราย เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปในช่วงนี้
เกิดการรับและการแลกเปลี่ยนทางศิลปะ ท าให้พระพุทธรูปส าริดในเมืองฝางยังมีรูปแบบที่ไม่ลงตัว 
อย่างไรก็ตามรูปแบบในของพระพุทธรูปในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 จะเป็นต้นแบบในการพัฒนา
รูปแบบพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางในระยะหลังต่อไป 
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  พระพุทธรูปมีรูปแบบทางค่อนข้างมีความหลากหลายท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปกลุ่มนี้ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นหลักฐานจากจารึกจึงมีส่วนส าคัญ
ในการ ก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ได้ หลักฐานจารึกที่ฐานของพระพุทธรูปมีจารึกบอก
ศักราชการสร้างที่ชัดเจน กล่าวคือ พระพุทธรูปส าริดวัดปัณณาราม มีจารึกสร้างในพ.ศ. 202214 
พระพุทธรูปส าริดวัดศรีบุญเรือง มีจารึกระบุปีสร้าง พ.ศ. 202415 (ภาพที่ 15) และพระพุทธรูปส าริด
วัดศรีดอนแก้ว จารึกระบุสร้างใน พ.ศ. 202516 (ภาพที่ 16) จากหลักฐานที่พบท าให้ยืนยันอายุสมัย
ของพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ได้เป็นอย่างด ี

 4.  ตัวอย่างพระพุทธรูป 
  พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง วัดปัณณาราม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 9) เป็นตัวอย่างของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ ลักษณะโดยทั่วไปมีความใกล้เคียง
กับพระพุทธรูปกลุ่มสกุลช่างเชียงรายและเชียงแสน ลักษณะรูปแบบที่โดดเด่นคือพระพักตร์ที่มี
ลักษณะบอบบาง เปลือกพระเนตรมีขนาดใหญ่ พระนาสิกและพระโอษฐ์มีการท าให้เกิดร่อง มีพระ
หัตถ์ขนาดใหญ่ ยังขาดความละเอียดอ่อนในงานศิลปะ ซึ่งรูปแบบที่ปรากฏสันนิษฐานได้ว่าเป็นฝีมือ
ช่างฝาง ซึ่งยังไม่มีความช านาญในการหล่อพระพุทธรูปมากเท่าใดนัก 

  พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธรูปรายการนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อ่ืนที่ร่วมสมัย
เดียวกัน ลักษณะที่โดดเด่นคือ พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม มีไรพระศก รูปแบบนี้อาจเป็นอิทธิพลทาง
ศิลปะจากสกุลช่างพะเยา นอกจากนี้ยังปรากฏขอบสบงและขอบจีวรอย่างชัดเจน สันนิษฐานว่า
พระพุทธรูปองค์นี้อาจมีการเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในครอบครองของวัดและเอกชน พ.ศ. 

2521-2539, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ์, 2542), 215. 
15Alexander B. Griswold, Dated Buddha image of Northern Siam, 80. 
16เรื่องเดียวกัน, 80. 
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ภาพที่ 15 พระพุทธรูปส าริด วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
    (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า อ าเภอแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่,   
    27 มิถุนายน 2556) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 16 พระพุทธรูปส าริด วัดศรีดอนแก้ว ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา:  Alexander B. Griswold, Dated Buddha image of Northern Siam 

(Switzerland:  Artibus Asiae, 1957), VII. 
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 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง วัดศรีดอนแก้ว ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพระพุทธรูปรูปกลุ่ม รูปแบบมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูป
ส าริดวัดปัณณาราม แต่มีส่วนพระพักตร์ที่ค่อนข้างยาวรี และมีสังฆาฏิแผ่นแคบยาว พิจารณาจาก
รูปแบบใกล้เคียงกับพระพุทธรูปกลุ่มสกุลช่างหลวงที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัย การสร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้อาจได้รับแนวคิดจากพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยไม่มากก็น้อย เนื่องจากช่างพยายาม
ท าให้พระพักตร์ของพระพุทธรูปมีความเรียวยาว พระพาหากว้าง พระเพลากว้าง และมีส่วนสังฆาฏิที่
ค่อนข้างเล็กกว่าที่พบในสกุลช่างล้านนาโดยทั่วไป สันนิษฐานว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายมาจากเมือง
เชียงใหม่ 

 2.1.2 กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าพระพุทธรูปส าริดในกลุ่มนี้พบจ านวนมากที่สุด 

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิราบทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์รูปแบบทางศิลปะพบว่าค่อนข้างมีความ
หลากหลาย อย่างไรก็ตามยังพบลักษณะร่วมที่ส าคัญ โดยเฉพาะส่วนพระพักตร์เริ่มมีลักษณะเฉพาะที่
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ที่ช่วยในการก าหนดรูปแบบของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางในยุคสมัยนี้ได้  

  พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ  
  พระพุทธรูปขัดสมาธิราบในกลุ่มนี้พบจ านวนทั้งหมด 22 องค์ คือ 1) พระพุทธรูป

ส าริดอ าเภอฝาง จ านวนทั้งหมด 6 องค์ ประกอบด้วย จากวัดเจดีย์งาม 3 องค์ และวัดพระบาทอุดม 3 องค์ 
และ 2) พระพุทธรูปส าริดอ าเภอแม่อายจ านวนรวม 16 องค์ ประกอบด้วย วัดวัฒนาราม 2 องค์ วัดมงคล
สถาน 2 องค์ วัดธัมมิกาวาส2 องค์ จากวัดศรีบุญเรือง 2 องค์ วัดสีลาอาสน์ 2 องค์ วัดศรีเวียง 1 องค์ 
วัดปัญจคนนุสรณ์ 1 องค์ วัดรัตนวาส 1 องค์ วัดนิวาสถาน 1 องค์ วัดชัยสถาน 1 องค์ และวัดสันติวัน  
1 องค์ พระพุทธรูปเหล่านี้สามารถน ามาจ าแนกรูปแบบ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
1) รูปแบบทางศิลปกรรม 2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 3) สรุปผลการวิเคราะห์และ
การก าหนดอายุสมัย 4) ตัวอย่างพระพุทธรูป มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  รูปแบบทางศิลปกรรม 
   พระพุทธรูปส าริดในกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปอิทธิพลจาก

สกุลช่างหลวง ลักษณะที่ส าคัญได้แก่ แสดงปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ ประทับอยู่บนฐานหน้า
กระดานที่มีการเจาะช่องกระจก มีพระวรกายที่ค่อนข้างบอบบาง ปลายสังฆาฏิตัดตรงและเริ่มปรากฏ
การตกแต่งลวดลายสวยงาม มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 17  พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดธัมมิกาวาส ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 (ถ่ายภาพโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดธัมมิกาวาส ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย 
  จังหวัดเชียงใหม่, 13 มกราคม 2557) 

 
   พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ บนฐานของพระพุทธรูป

ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นฐานหน้ากระดานชั้นเดียว และฐานหน้ากระดานชั้นเดียวที่มีการยกขอบขึ้น
เล็กน้อย ได้พบฐานผังไม่มีเหลี่ยมคือเป็นทรงรับกับส่วนพระเพลาของพระพุทธรูป และฐานหน้ากระดาน
แบบเหลี่ยมทั้งหกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยม มีการเจาะช่องกระจก 4 ช่องหรือมากกว่านี้ 

   พระพุทธรูปในกลุ่มนี้พบทั้งที่มีพระขนงเป็นสันนูนอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่สืบเนื่องมากจากพระพุทธรูปในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 และมีลักษณะเดียวกับ
พระพุทธรูปกลางพุทธศตวรรษที่ 21 กลุ่ม 2 ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มมีพัฒนาการพระขนงท าเป็นสันคม 
ซึ่งเกิดจากการป้ายให้เกิดสันเชื่อมกับเปลือกพระเนตร ท าให้มีเบ้าพระเนตรที่ชัดเจน ขมวดพระเกศามี
ขนาดเล็กและแหลม อุษณีษะยืดสูง ปรากฏแนวกรอบพระพักตร์เป็นเส้นเล็ก ๆ พระพักตร์เล็กบอบ
บาง พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกมีขนาดเล็กงุ้มเป็นธรรมชาติ บางองค์มีการท าร่องที่ปีกพระเนตร
ทั้งสองข้าง พระโอษฐ์มีขนาดเล็ก ริมพระโอษฐ์บาง ระหว่างพระนาสิกและริมพระโอษฐ์ส่วนบนนูน
เล็กน้อยเชื่อมต่อกัน พระหนุมีลักษณะเป็นปมและท าร่องเป็นรูปวงกลม พระศอพบทั้งขนาดปานกลาง
และเริ่มมีขนาดเล็กลง ลักษณะเด่นบางประการพบว่าพระพุทธรูปบางองค์มีการท าร่องบริเวณพระ
เนตร พระนาสิก และพระโอษฐ์ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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   รูปแบบที่ส าคัญที่พบในพระพุทธรูปกลุ่มนี้คือ แผ่นสังฆาฏิขนาดปานกลาง 
ส่วนใหญ่พบว่าส่วนปลายตัดเป็นแนวตรงและมีการตกแต่งลวดลาย ซึ่งรูปแบบปลายตัดตรงเริ่ม
ปรากฏชัดเจนในกลุ่มนี้ มีการตกแต่งลวดลายส่วนปลายสังฆาฏิและมีการท าลวดลายขอบสังฆาฏิให้ดูมี
ลักษณะคล้ายมี 2 ชั้น มีเพียง 2 องค์ คือ พระพุทธรูปวัดวัฒนาราม และวัดปัญจคนานุสรณ์ 
อ าเภอแม่อาย ที่เป็นส่วนปลายแยกเป็น 2 แฉก สัดส่วนของบั้นพระเอวค่อนข้างขนาดเล็ก ในส่วน
รูปแบบอ่ืน ๆ พบว่ามีนิ้วพระหัตถ์เรียวยาว นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเท่ากัน พบทั้งนิ้วหัตถ์วางเป็นคลื่น
และนิ้วพระหัตถ์วางตรง พระอังคุฐสั้นกว่านิ้วทั้งสี่แต่บางองค์นิ้วพระอังคุฐยาวเกือบเท่ากันทั้งหมด 
ปลายนิ้วพระหัตถ์เลยลงมาถึงฐาน ส่วนพระเพลาค่อนข้างแคบ ไม่ปรากฏแนวขอบสบงที่บั้นพระเอง 
ส่วนขอบจีวรที่พาดผ่านพระกรปล่อยลงมาอยู่ระดับตั้งแต่เหนือพระชานุเป็นส่วนใหญ่  

  2.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 
   พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีขมวดพระเกศาที่มีขนาดเล็กลงกว่าพระพุทธรูปช่วง

ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งสัมพันธ์กับพระพุทธรูปศิลปะสกุลช่างหลวงจ านวนหลายองค์ ที่ช่วงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21 ที่มีขมวดพระเกศาขนาดเล็ก พระพักตร์มีรูปแบบใกล้เคียงกันอย่างมาก อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นรูปแบบที่นิยมสร้างในช่วงเวลานี้ ในช่วงสมัยนี้เริ่มปรากฏพระขนงที่ท าการสันเป็นแผ่นเป็น
ครั้งแรก เชื่อมกับส่วนพระนาสิกท าให้เกิดสันที่คมชัดเจน ไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งพบเป็นจ านวนส่วนใหญ่
จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นความนิยมที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยนี้ อย่างไรก็ตามพบพระพุทธรูปบางองค์ที่มีส่วน
พระขนงยังมีการท าสันนูนแบบธรรมชาติ ท าให้พระนาสิกมีสันเป็นธรรมชาติ เช่น เดียวกับ
พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ กลางพุทธศตวรรษที่ 21 กลุ่มที่ 2 เช่น พระพุทธรูปส าริดจากวัดเจดีย์งาม 
วัดศรีบุญเรือง วัดสุคันธวารี เป็นต้น สันนิษฐานว่ารูปแบบการท าพระขนงในช่วงเวลานี้ช่างนิยมท าใน
หลายรูปแบบ การท าพระขนงแบบสันนูนเป็นธรรมชาติเป็นรูปแบบที่น่าจะเกิดขึ้นก่อนการท าพระ
ขนงที่มีรูปแบบเป็นแผ่นอันเป็นรูปแบบที่ประดิษฐ์ไม่เป็นธรรมชาติให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ในระยะหลังได้รับความนิยมการท าพระขนงแบบประดิษฐ์เป็นอย่างมาก สันนิษฐานได้ว่ารูปแบบพระ
ขนงเช่นนี้ได้รับอิทธิทางศิลปะจากอยุธยา ผ่านอิทธิพลของสกุลช่างหลวงล้านนา นอกจากนี้แล้วยัง
พบว่าพระพักตร์ของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ มีการการท าร่องบริเวณพระเนตร พระนาสิก และพระ
โอษฐ์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบที่พิเศษที่เริ่มปรากฏขึ้นขึ้นในช่วงสมัยนี้ 

   พระพุทธรูปมีพระวรกายที่ตั้งตรงลักษณะคล้ายทรงกระบอก ซึ่งมีรูปแบบ
เดียวกันทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปส าริดช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 และพระพุทธส าริดช่วง
กลางพุทธศตวรรษที่ 21 กลุ่ม 2 ที่มีพระวรกายที่บอบบางมากกว่า พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีแผ่นสังฆาฏิ
ที่เป็นปลายตัด สันนิษฐานได้ว่าเป็นการรับอิทธิพลของสกุลช่างหลวง (เชียงใหม่) ที่นิยมสร้างในช่วงรัช
สมัยพระเมืองแก้ว ซึ่งรับอิทธิพลมาจากศิลปะอยุธยา ตัวอย่างส าคัญคือ พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น การท าสังฆาฏิของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีรูปแบบที่พิเศษ คือ การตกแต่ง
ลวดลายบริเวณส่วนปลายของสังฆาฏิ มีลวดลายกากบาท จุดไข่ปลา และลายคลื่น ในกรอบสี่เหลี่ยม 
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(ภาพที่ 18) ซึ่งการท าลวดลายพัฒนาให้เกิดลวดลายที่มากยิ่งขึ้นกว่าพระพุทธรูปช่วงต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 21 และพระพุทธรูปสมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 21 กลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นลวดลายที่แตกต่างจากสกุลช่าง
หลวงและอาจกล่าวได้ว่าเป็นลวดลายเฉพาะที่เกิดขึ้นของสกุลช่างฝาง ในส่วนของนิ้วพระหัตถ์พบว่า
พระพุทธรูปกลุ่มนี้ พบทั้งนิ้วพระหัตถ์ที่ลักษณะเป็นคลื่น เป็นรูปแบบที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 21 สันนิษฐานว่ารูปแบบนี้ได้รับความนิยมในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 – กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
เท่านั้น ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นนิ้วพระหัตถ์ลักษณะวางตรงอย่างเรียบง่าย ไม่เป็นธรรมชาติเนื่องจากฝีมือ
ช่างลดรายละเอียดทางสุนทรียภาพลง รูปแบบนี้เริ่มปรากฏในสมัยนี้และจะมีต่อเนื่องไปมาถึงยุค
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 ลวดลายประดับปลายสังฆาฏิ พระพุทธรูปส าริด วัดธัมมิกาวาส ต าบลแม่นาวาง อ าเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดธัมมิกาวาส ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 13 มกราคม 2557 ) 

 
   ฐานของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ มีลักษณะที่เด่นชัดคือ การท าฐานในผัง

เหลี่ยม พบว่ามีทั้ง 6 และ 8 เหลี่ยม และมีการท าฐานช่องกระจก ซึ่งมีที่มาจากลายเมฆอิทธิพลศิลปะ
จีน ซึ่งมักปรากฏในเครื่องถ้วยของจีน และมีการปรับแต่งกับส่วนฐานของพระพุทธรูป 17 เป็นช่อง
กระจก พบทั้งลักษณะการเจาะช่องโปร่ง และท าลวดลายเป็นร่องตื้น ๆ ไม่เจาะให้โปร่ง ซึ่งสันนิษฐาน
ว่าลวดลายช่องกระจกท าขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมความสวยงามในกับพระพุทธรูป โดยส่วนฐานที่เป็นหน้า
กระดานที่มีลักษณะที่ทึบตัน เมื่อมีการตกแต่งลวดลายช่องกระจกจะท าให้ฐานดูสวยงาม และโปร่ ง
โล่งไม่ดูหนักแน่นหรือทึบตันจนเกินไป นอกจากนี้ส่วนฐานช่องกระจกที่มีการเจาะโปร่งอาจมี

                                                           
17ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปส าคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2554), 313-314. 
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ประโยชน์เพ่ือความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายได้ รูปแบบนี้สันนิษฐานว่ารับมาจากฐาน
พระพุทธรูปศิลปะล้านนา ดังพบได้ในพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นรูปแบบมีมาแล้วอย่างน้อย ในปี พ.ศ. 202518 ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมสร้างอย่างมากในช่วง
สมัยพระเมืองแก้ว ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 – ปลายพุทธศตวรรษที่ 2119 นอกจากนี้รูปแบบฐาน
ดังกล่าวยังพบในเมืองเชียงแสนเช่นกัน เช่น พระเจ้าทันใจ วัดผ้าขาวป้าน อ าเภอเชียงแสน จัง หวัด
เชียงราย  

   การท าฐานเหลี่ยมและประดับช่องกระจกเป็นรูปแบบการท าฐานที่พบมาก
ที่สุดในเมืองฝาง สันนิษฐานได้ว่าอิทธิพลศิลปะสกุลช่างหลวงมีอิทธิพลอย่างมากต่องานศิลปะสกุลช่าง
ฝางในช่วงสมัยนี้ อย่างไรก็ตามกลับพบว่าฐานลักษณะหน้ากระดานและเจาะช่องกระจกในเมือง
เชียงใหม่ ล าพูน ส่วนใหญ่นิยมท าฐานหน้ากระดานเจาะช่องกระจกและส่วนบนของฐานหน้ากระดาน
จะท าเป็นดอกบัวซึ่งเป็นกลีบบัวหงายขนาดใหญ่รองรับ สันนิษฐานว่าช่างฝางรับรูปแบบบางส่วนมา
ปรับใช้ในการพุทธศิลป์ของตนเอง โดยปรับเปลี่ยนจากรูปแบบฐานหน้ากระดานที่นิยมในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ที่นิยมฐานหน้ากระดานทึบ และในช่วงกลางศตวรรษได้เพ่ิมเติมในส่วนของช่องกระจก 
โดยการท าฐานบัวยังไม่เป็นที่นิยมในช่วงศตวรรษนี้ อาจมีเหตุผลในเรื่องของความช านาญของช่าง จึง
ท าให้เกิดฐานหน้ากระดานเจาะช่องกระจกแบบเรียบง่ายอย่างแพร่หลาย และเป็นเอกลักษณ์ของ
พระพุทธรูปสกุลช่างฝางในช่วงสมัยนี้  

  3.  สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 
   การก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปส าริดในกลุ่มนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น

ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งพระพุทธรูปส าริดที่มีพระพักตร์เล็ก พระวรกายค่อนข้างบอบบาง 
นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเท่ากัน ชายสังฆาฏิแยกเป็น 2 ชายและบางส่วนมีการประดับตกแต่งลวดลาย 
และการท าฐานที่มีการเจาะลายช่องกระจก ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยม
ในช่วงสมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ในสมัยพระเมืองแก้ว รูปแบบพระพักตร์และส่วนฐานของ
พระพุทธรูปในกลุ่มนี้ สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากสกุลช่างล้านนาอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับรูปแบบของพระพุทธรูปศิลปะล้านนาหลายองค์ที่นิยมสร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 21 เป็นช่วงที่อาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด อย่างไรก็
ตามพบว่ารูปแบบบางส่วนเริ่มปรากฏเทคนิคของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน เช่นการตกแต่งลวดลายแผ่นสังฆาฏิที่
มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ จากรูปแบบสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปส าริดกลุ่มนี้สร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ตัวอย่างพระพุทธรูปส าริดส าคัญจ านวนหลายองค์ พบหลักฐานจากจารึก 

                                                           
18ฮันส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่, 65. 
19ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปส าคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย, 290. 
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เช่น พระพุทธรูปส าริดวัดธัมมิกาวาสอ าเภอแม่อาย ระบุปีที่สร้างใน พ.ศ. 203420 (ภาพที่ 17) 
พระพุทธรูปส าริดวัดพระบาทอุดม จารึกระบุปีการสร้าง พ.ศ. 205121 (ภาพที่ 19) และพุทธรูปส าริด
จากวัดรัตนวาส อ าเภอแม่อาย มีหลักฐานจากจารึกว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2066 22 เป็นเวลาตอน
ปลายของช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 หลักฐานมีความชัดเจนในการก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูป
ในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี  

  4.  ตัวอย่างพระพุทธรูป 
   พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ปางมารวิชัย วัดธัมมิกาวาส ต าบลแม่นา

วาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 12) มีพระพักตร์แป้นรูปแบบโดยรวมมีความใกล้เคียงกับ
พระพุทธรูปวัดพระบาทอุดม แต่มีส่วนพระขนงเป็นสันธรรมชาติ มีการพัฒนาในส่วนของแผ่นสังฆาฏิ
ให้เกิดลวดลายสวยงามมากยิ่งขึ้น และส่วนฐานมีการเพ่ิมขอบของฐานหน้ากระดาน ชุดฐานเป็น หก
เหลี่ยมและประดับช่องกระจกโปร่ง ลักษณะเช่นนี้พบในพระพุทธรูปสกุลช่างฝางจ านวนหลายองค์ 
เช่น พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดวัฒนาราม ต าบลบ้านหลวง วัดศรีเวียง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่
อาย เป็นต้น พระพุทธรูปองค์นีม้ีหลักฐานจารึกบอกปีที่สร้างใน พ.ศ. 2034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดพระบาทอุดม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
    (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดพระบาทอุดม ต าบลเวียง อ าเภอแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่,   
    27 มิถุนายน 2556) 

                                                           
20ชนิสา นาคน้อย, “พระพุทธรูปที่มีจารึก กับการแปลความทางด้านประวัติศาสตร์ และ

ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม,” 198. 
21ประทีป เพ็งตะโก, รายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดี “วัดส้มสุก” อ าเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่, 9. 
22เรื่องเดียวกัน, 8. 
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   พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ปางมารวิชัย วัดพระบาทอุดม ต าบลเวียง 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีขมวดพระเกศาขนาดเล็ก พระพักตร์แป้น พระขนงลักษณะไม่เป็น
ธรรมชาติเพราะเกิดจากการเซาะร่อง ส่วนประกอบบนพระพักตร์มีการเซาะร่องให้เกิดความชัดเจน 
สิ่งที่ส าคัญที่เริ่มปรากฏอย่างชัดเจนในพระพุทธรูปสมัยนี้คือ แผ่นสังฆาฏิเริ่มปรากฏลวดลายบริเวณ
ชายมากขึ้นกว่าสมัยช่วงต้นของพุทธศตวรรษ ส่วนฐานยังพบว่ายังมีการสร้างฐานหน้ากระดานเตี้ยยัง
มีการสร้างเช่นกัน ซึ่งเป็นรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากต้นพุทธศตวรรษที่ 21 แม้ว่าในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 จะนิยมฐานเหลี่ยมและการกระประดับช่องกระจกแล้วก็ตาม พระพุทธรูปองค์นี้มีจารึก
บอกปีที่สร้าง พ.ศ. 2051 ท าให้เป็นตัวอย่างส าคัญในการก าหนดรูปแบบและอายุของพระพุทธรูปองค์
อ่ืน ๆ ในกลุ่มนี้ได ้
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 พระพุทธรูปวัดวัฒนาราม ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย, 13 มีนาคม 2557)  
 

   พระพุทธรูปส าริดวัดวัฒนาราม ต าบลล้านหลวง อ าเภอแม่อาย (ภาพที่ 
20) มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 กลุ่มที่ 1 อย่างมาก สัดส่วนของ
พระพุทธรูปมีขนาดบอบบาง แต่ส่วนพระพักตร์มีลักษณะแป้นกว่าซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับพระพุทธรูป
ในกลุ่มที่ 2 ส่วนฐานพบว่ามีการท าฐานหน้ากระดานเตี้ยทรงหกเหลี่ยมแบบทึบซึ่งเป็นรูปแบบที่พบ
จ านวนน้อย ส่วนฐานมีจารึกแต่ตัวอักษรลบเลือน สันนิษฐานอายุสมัยควรอยู่ช่วงกลางพุทธศตวรรษ 
ที่ 21  
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ภาพที่ 21 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดปัญจคณานุสรณ์  ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัด

เชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย, 13 มีนาคม 2557) 

 
   พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดปัญจคณานุสรณ์ ต าบลแม่สาว อ าเภอ

แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 21) เป็นตัวอย่างส าคัญรายการหนึ่งซึ่งมีรูปแบบทางศิลปกรรม
ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ พบว่าส่วนฐานเป็นฐานหน้ากระดานหกเหลี่ยม มีการยกขอบขึ้น
เล็กน้อย และประดับตกแต่งด้วยลวดลายช่องกระจก แต่ไม่ท าให้โปร่ง แนวคิดช่างในการท าเจาะช่อง
กระจกไม่ให้โปร่งนี้จึงท าขึ้นเพ่ือเป็นลวดลายประดับตกแต่งเท่านั้น ไม่ได้ต้องการให้ส่วนช่องกระจกนี้
เพ่ือประโยชน์ในการโยกย้ายองค์พระพุทธรูป หรือเพ่ืออากาศถ่ายเท ตรงส่วนฐาน ลักษณะการ
ตกแต่งช่องกระจกบนฐานพระพุทธรูปองค์นี้ท าให้นึกถึงช่องกระจกที่ตกแต่งบนท้องไม้ของเจดีย์ 

2.2 พระพุทธรูปสกุลช่างฝาง แบบท้องถิ่น 
 พระพุทธรูปสกุลช่างฝางแบบท้องถิ่น คือกลุ่มพระพุทธรูปที่มีรูปแบบแตกต่างจาก

ฝีมือของกลุ่มสกุลช่างหลวงหรือกลุ่มสกุลช่างเชียงใหม่ ฝีมือมีความประณีตน้อยกว่ากลุ่มช่างหลวง แต่
รูปแบบของพระพุทธรูปมีลักษณะที่เฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฝาง ซึ่งมีความแตกต่างจาก
สกุลช่างอ่ืน สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) พระพุทธรูปกลางพุทธศตวรรษที่ 21 2) 
พระพุทธรูปปลายพุทธศตวรรษที่ 21 3) พระพุทธรูปพุทธศตวรรษท่ี 22 มีรายละเอียดดังนี้ 

 2.2.1 กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
  การจ าแนกกลุ่มพระพุทธรูปกลางพุทธศตวรรษที่ 21 สามารถจ าแนกได้เพียงมี 

1 กลุ่ม คือ กลุ่มพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ มีรายละเอียดดังนี้ 
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  กลุ่มพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ 
  พระพุทธรูปส าริดในกลุ่มนี้พบจ านวน 9 องค์ จากอ าเภอฝาง 2 องค์ ได้แก่ 

วัดพระบาทอุดม 1 องค์ และวัดพรหมจริยาวาส 1 องค์ และอ าเภอแม่อาย จ านวน 7 องค์ ได้แก่ วัด
แม่สาว 2 องค์ วัดมาตุการาม 1 องค์ วัดศรีดอนแก้ว 2 องค์ วัดสีลาอาสน์ 1 องค์ และวัดห้วยม่วง 1 
องค์ซึ่งรูปแบบโดยทั่วไปของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดสกุลช่าง
ฝางขัดสมาธิราบในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 และรูปแบบของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางในกลุ่มนี้
จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบท้องถิ่นมากข้ึน พระพุทธรูปขัดสมาธิราบสามารถพิจารณารายละเอียด
จากองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) รูปแบบทางศิลปกรรม 2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบ
ศิลปกรรม 3) สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 4) ตัวอย่างพระพุทธรูป มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22  พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดศรีดอนแก้ว ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัด   
เชียงใหม่ 

     (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย, 13 มีนาคม 2557)  
 

  1.  รูปแบบทางศิลปกรรม 
   พระพุทธรูปส าริดกลุ่มนี้ มีรูปแบบที่พัฒนาเป็นรูปแบบท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

มีรูปแบบที่ส าคัญคือ พระพุทธรูปแสดงปางวิชัย ประทับขัดสมาธิราบบนฐานหน้ากระดานที่ยกสูง
เล็กน้อย พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีพระพักตร์ที่ค่อนข้างเล็ก เรียวยาว พระวรกายบอบบางอย่างมาก มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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   พระพุทธรูปส าริดแสดงปางมารวิชัย ประทับอยู่บนฐานหน้ากระดาน
เรียบยกสูงในผังกลมรี ยกเว้นพระพุทธรูปวัดมาตุการาม อ าเภอแม่อาย ฐานช ารุดหักหายไปแต่
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฐานหน้ากระดานสูงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูป 1 องค์ ที่มีฐาน
ต่างจากพระพุทธรูปองค์อ่ืนในกลุ่มนี้ คือ พระพุทธรูปส าริดจากวัดห้วยม่วง อ าเภอแม่อาย มีการท าชุด
ฐานบัวแต่ไม่มีการประดับลวดลายกลีบบัว และที่มีท้องไม้ยืดสูง ในส่วนของรูปแบบพระพักตร์และ
พระวรกายมีรูปแบบโดยรวมใกล้เคียงกันทั้งหมด 

   พระพุทธรูปกลุ่มนี้มีขมวดพระเกศามีขนาดปานกลาง ส่วนอุษณีษะมี
ลักษณะยืดขึ้นสูงคล้ายทรงกรวยคว่ าซึ่งนิยมตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่  21 เป็นต้นมา พระพักตร์มี
ลักษณะเป็นรูปไข่ค่อนข้างเล็กและไม่อวบอ้วน ส่วนขอบพระพักตร์เป็นเส้นเล็กโค้งเว้าเพียงเล็กน้อย 
พระขนงเป็นสันมีทั้งที่เป็นสันแบบธรรมชาติและป้ายเป็นแผ่น พระเนตรเหลือบต่ า ส่วนพระนาสิกมี
ขนาดเล็กลักษณะปลายตัด ส่วนที่เหลือเป็นแบบปลายงุ้มเป็นธรรมชาติ พบพระพุทธรูปที่มีปลายพระ
นาสิกตัวตรง 2 องค์ จากวัดมาตุการามและวัดศรีบุญเรือง อ าเภอแม่อาย พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย ริม
พระโอษฐ์ค่อนข้างบางทั้งบนและล่าง และริมพระโอษฐ์หยักเป็นคลื่นรับกับส่วนล่างที่เป็นแนวตรง ไม่
เน้นส่วนร่องพระหนุเพียงเป็นลักษณะนูนแบบธรรมชาติ พบบางองค์ที่ปรากฏร่องเล็กน้อย ส่วนพระ
กรรณเริ่มเรียวยาวขึ้นเล็กน้อย และส่วนพระศอมีขนาดปานกลาง  

   พระวรกายค่อนข้างบอบบางและยืดสูง ทรงจีวรห่มเฉียงไม่เป็นธรรมชาติ 
สังฆาฏิมีทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเหมาะสมกับพระวรกาย พบทั้งการวางพาดห่มเฉียง
เช่นเดียวกับที่พบในพระพุทธรูปส าริดในสมัยต้นพุทธศตวรรษที่ 21 และบางองค์ตกลงมาอย่างเป็น
ธรรมชาติ น่าสังเกตว่าปลายสังฆาฏิมีทั้งเป็นปลายตัดและปลายท าเป็นแฉกสองแฉก พระหัตถ์มีขนาด
เล็กและนิ้วพระหัตถ์ยาว นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเท่ากัน และส่วนนิ้วพระหัตถ์มีลักษณะวางเป็นคลื่น
ธรรมชาติ พระพุทธรูปในกลุ่มนี้ยังปรากฏแนวขอบสบงที่ใต้พระนาภีเป็นเส้นโค้งเข้าหากัน ส่วนกลาง
เป็นปลายแหลมขึ้นด้านบน มีการท าขอบจีวรอยู่เหนือส่วนพระชานุขึ้นไป และขอบจีวรอยู่เหนือพระ
ชานุและมีเส้นจีวร 2 เส้นที่ข้อพระบาท ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นขอบสบงและจีวรที่ปรากฏบน
พระพุทธรูปกลุ่มนี้ เกือบองค์ยกเว้นวัดพรหมจริยาวาส ลักษณะโดยทั่วไปมีความใกล้เคียงกับ
พระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะล้านนาแบบฐานบัวไม่ยกสูงในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 

  2.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 
   พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีการท าสัดส่วนของพระพักตร์และองค์ประกอบบน

พระพักตร์ที่มีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปส าริดช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 คือ 
พระพักตร์มีขนาดค่อนข้างเล็กและบอบบาง พระขนงโค้งเชื่อมกับส่วนพระนาสิก พระเนตรเหลือบต่ า 
และมีพระโอษฐ์ขนาดเล็ก รูปแบบที่มีความใกล้เคียงกันท าให้เข้าใจว่าช่างฝีมือเมืองฝางต้องการสร้าง
รูปแบบให้มีความใกล้เคียงกันมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของพระพุทธรูปในช่วงต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 21 ที่รูปแบบยังพบว่ามีความหลากหลายและไม่ลงตัว 
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   พระพุทธรูปมีพระวรกายที่ค่อนข้างบอบบางเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปใน
สมัยช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 มีขนาดที่เล็กมากกว่า พบว่ามีการสืบทอดรูปแบบการท าขอบสบง
ปรากฏในพระพุทธรูปกลุ่มนี้ทุกองค์ ซึ่งปรากฏในพระพุทธรูปช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการ
ท านิ้วพระหัตถ์ที่เรียวยาวและเป็นสันโค้งอย่างเป็นธรรมชาติ พบว่าสังฆาฏิมีการประดับลวดลาย
เล็กน้อยซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตามในช่วงสมัยนี้ไม่ได้พบ
เพียงการท าปลายสังฆาฏิสองแฉกเท่านั้น แต่พบว่ามีการท าสังฆาฏิปลายตัดสันนิษฐานว่าเริ่มปรากฏ
ในช่วงนี้เป็นช่วงแรก มีการปรับส่วนปลายสังฆาฏิให้มีความเรียบง่ายมากขึ้น แต่ขนาดของแผ่นสังฆาฏิ
ยังมีขนาดเล็กเช่นเดิม รูปแบบนี้สันนิษฐานว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสังฆาฏิแบบเดิมที่นิยม
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 คือ แผ่นสังฆาฏิมีขนาดเล็กและมีการท าปลายสองแฉกและปรับให้เป็น
ปลายตัดแบบเรียบง่าย มากกว่าที่จะได้การได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา 

   ส่วนฐานเป็นฐานหน้ากระดาน รูปแบบมีความเรียบง่าย พัฒนาจากสมัย
ต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 แต่มีความแตกต่างจากสมัยก่อนหน้าเล็กน้อย คือฐานยืดสูงขึ้น พระพุทธรูปที่มี
หน้าตักแคบอยู่บนฐานที่สูงท าให้พระพุทธรูปดูสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังพบว่ามีการท าฐาน
บัวแบบแต่ไม่มีการประดับลวดลายกลีบบัว และมีฐานหน้ากระดานที่ยืดสูงสันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบ
ได้รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างเชียงราย เชียงแสน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่นิยม
มากนักในพระพุทธรูปสกุลช่างหลวงมากนักที่ส่วนใหญ่จะเน้นฐานหน้ากระดานหรือฐานบัวที่ประดับ
กลีบดอกบัว 

  3.  สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 
   พระพุทธรูปส าริดในกลุ่มนี้มีรูปแบบเป็นสกุลแบบสกุลช่างท้องถิ่นมาก

ยิ่งขึน้ เทคนิคเชิงช่างยังไม่มีความประณีตมากนัก มีพัฒนาการทางรูปแบบที่มีความเฉพาะอย่างเห็นได้
ชัดเจน แตกต่างจากพระพุทธรูปกลุ่มอิทธิพลสกุลช่างหลวงช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21ซ่ึ งมีรูปแบบ
ใกล้เคียงกับสกุลช่างหลวง แนวทางในการก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ ศึกษาจาก
รูปแบบที่มีลักษณะร่วมกัน คือ พระพุทธรูปมีพระพักตร์ขนาดเล็กใกล้เคียงกัน พระวรกายบอบบาง 
และมีฐานเรียบในลักษณะเดียวกัน และก าหนดอายุจากหลักฐานจารึกบอกศักราชการสร้าง จาก
พระพุทธรูป 2 องค์ คือ พระพุทธรูปส าริดจากวัดพรหมจริยาวาส อ าเภอฝาง (ภาพที่ 23) มีจารึกระบุ
ปี พ.ศ. 204423 และพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย จากวัดศรีดอนแก้ว อ าเภอแม่อาย (ภาพที่ 22) 
จารึกระบุศักราชสร้างใน พ.ศ. 204724 ซึ่งจารึกทั้ง 2 องค์ ยืนยันถึงการสร้างพระพุทธรูปที่มีรูปแบบ
ดังกล่าวได้ชัดเจนในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปองค์หนึ่ ง วัดห้วยม่วง 

                                                           
23ราชกิจนานุเบกษา, เล่ม 104, ตอนที่ 235 (18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2530): ไม่

ปรากฏหน้า.. 
24อัญชลี สินธุสอน, “พระพุทธรูปล้านนาในลุ่มน้ าแม่อิง: ลักษณะเฉพาะสกุลช่าง”, 184. 
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ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 24) ซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกับพระพุทธรูปใน
กลุ่มนี้มาก คือ ส่วนประกอบของพระเศียรและพระพักตร์และส่วนพระวรกาย แต่มีเพียงฐานเท่านั้นที่
แตกต่าง จากรูปแบบที่มีความใกล้เคียงกันท าให้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า พระพุทธรูปอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันได้ และส่วนที่ส าคัญคือ พระพุทธรูปองค์นี้มีจารึกที่ฐาน ซึ่งบ่งชี้ปีสร้างไว้อย่างชัดเจนว่า สร้าง
ในปี พ.ศ. 2035 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า พระพุทธรูปในกลุ่มนี้สร้างในช่วงกลางศตวรรษที่ 21 

  4.  ตัวอย่างพระพุทธรูป 
   พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ปางมารวิชัย วัดศรีดอนแก้ว ต าบลแม่สาว 

อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 22) เป็นพระพุทธรูปขนาดย่อม มีอุษณีษะที่ยืดสูงพระพักตร์
เรียวยาว พระวรกายบอบบาง ปรากฏแนวขอบสบง นิ้วพระหัตถ์เรียวยาวและวางตัวอย่างเป็น
ธรรมชาติ ประทับอยู่บนฐานหน้ากระดานสูง 

  พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ปางมารวิชัย วัดพรหมจริยาวาส ต าบลแม่
งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 23) พระพุทธรูปมีลักษณะที่บอบบาง รูปแบบใกล้เคียงกับ
พระพุทธรูปส าริดวัดศรีดอนแก้ว เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นร่วมสมัยเดียวกัน มีจารึกบอกปีที่สร้างอย่ าง
ชัดเจน ใน พ.ศ. 2044 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23  พระพุทธรูปส าริด ปางมารวิชัยวัดพรหมจริยาวาส ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่ 
ที่มา:  กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในครอบครองของวัดและเอกชน พ.ศ. 2521-        
2539, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ์, 2542), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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ภาพที่ 24 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดห้วยม่วง ต าบลสันต้นหมื้อ  อ าเภอแม่อาย จังหวัด    

เชียงใหม่ 
     (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย, 13 มีนาคม 2557)  

 
   พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ปางสารวิชัย วัดห้วยม่วง ต าบลสันต้น

หมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 24) สัดส่วนมีลักษณะใกล้เคียงกับพระพุทธรูปวัดศรีดอน
แก้ว พระพักตร์มีรูปแบบใกล้เคียงกับศิลปะสกุลช่างหลวง งานฝีมือค่อนข้างมีความประณีต ลักษณะ
เด่นที่เกิดข้ึนของพระพุทธรูปรายการนี้คือมีส่วนฐานบัวที่ยกสูง ซึ่งไม่เป็นที่นิยมมากนักในพระพุทธรูป
สกุลช่างฝาง 

 2.2.2 ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
  ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ในเมืองฝางยังมีการสร้างพระพุทธรูปอย่าง

ต่อเนื่อง และมีรูปแบบที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของสกุลช่างฝางมากยิ่งขึ้น สามารถจ าแนก
พระพุทธรูปในในช่วงนี้ได้ 1 กลุ่ม คือ กลุ่มพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ มีรายละเอียดดังนี้ 

  กลุ่มพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ  
  พระพุทธรูปส าริดในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 พระพุทธรูปส าริดจะมี

รูปแบบใกล้เคียงกันมากขึ้น และมีพุทธลักษณะที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของสกุลช่างฝางมาก
ยิ่งขึ้น ลักษณะร่วมกันที่ชัดเจนคือ พระศอยาว นิ้วพระหัตถ์ยาว การท าฐานบัวคว่ าบัวหงายที่มีเกสร
บัวและรองรับด้วยส่วนฐานหน้ากระดาน ซึ่งรูปแบบการท าฐานพระพุทธรูปเช่นนี้จะปรากฏเป็น
ลักษณะเด่นตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา และมีรูปแบบแตกต่างจากพระพุทธรูปในสกุล
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ช่างอ่ืน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบพระพุธรูปส าริดในกลุ่มนี้ 21 องค์ ใน อ าเภอฝางจ านวน 4 องค์ 
ได้แก่ วัดพระบาทอุดม 2 องค์ วัดม่อนปิ่น 1 องค์ และวัดศรีบัวเงิน 1 องค์ ในอ าเภอแม่อาย จ านวน 17 
องค์ วัดท่าตอนจ านวน 5 องค์ วัดวัฒนาราม 2 องค์ วัดแม่สาว 1 องค์ วัดศรีเวียง 1องค์ วัดสุคันธ
วารี 1 องค์ วัดศรีดอนแก้ว 1 องค์ วัดชัยชนาราม 1 องค์ วัดสว่างไพบูลย์ 1 องค์ วัดดอยแก้ว 1 
องค์ วัดมงคลนิมิต 1 องค์ วัดมาตุการาม 1 องค์ และวัดธัมมิกาวาส1 องค์ โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) รูปแบบทางศิลปกรรม 2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบ
ศิลปกรรม 3) สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 4) ตัวอย่างพระพุทธรูป มีรายละเอียด
ดังนี้ 

  1.  รูปแบบทางศิลปกรรม 
   พระพุทธรูปส าริดแสดงปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ ประทับอยู่บน

ฐานบัวยืดสูงซึ่งเป็นรูปแบบที่พัฒนาฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างฝาง รูปแบบโดยรวมของ
พระพุทธรูปเริ่มพัฒนารูปแบบเป็นของตนเองมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีอิทธิพลผสมผสานทาง
ศิลปะของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างหลวงบ้าง โดยเฉพาะส่วนพระพักตร์ และส่วนหนึ่ งได้พัฒนาเป็น
รูปแบบของตนเองมากยิ่งขึ้น พระวรกายบอบบาง แผ่นสังฆาฏิเป็นแผ่นปลายตัด และส่วนปลายเริ่มมี
การตกแต่งลวดลายที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รูปแบบที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 25 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,  
    13 มกราคม 2557) 
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   พระพุทธรูปกลุ่มนี้มีฐานบัวยกสูงแบบมีเกสรบัวยืดสูงและมีกลีบบัวหงาย
ที่มีขนาดใหญ่ ส่วนบัวคว่ าไม่มีการตกแต่งลวดลายให้เห็นเป็นกลีบดอกบัว แต่ท าส่วนปลายให้งอนซึ่งมี
นัยยะหมายถึงกลีบของดอกบัวเช่นเดียวกัน ไม่ปรากฏส่วนท้องไม้พบเพียงเส้นลวดบัวเล็ก ๆ รองรับ
ด้านล่างด้วยฐานหน้ากระดานในผัง 6 – 8 เหลี่ยมยกสูง (ภาพที่ 26) มีการเจาะช่องกระจก ยกเว้น
พระพุทธรูปส าริดวัดศรีบัวเงินที่ส่วนฐานหักหายไป สันนิษฐานว่าน่าจะมีรูปแบบฐานเช่นเดียวกับ
พระพุทธรูปส าริดในกลุ่มนี้ รูปแบบฐานลักษณะนี้พบในเมืองเชียงรายบางส่วน แต่มีจ านวนน้อย 
สันนิษฐานว่ามีการถ่ายถอดรูปแบบให้กัน นอกจากนี้ฐานของพระพุทธรูปวัดท่าตอน อ าเภอแม่
อาย 1 องค์ มีฐานบัวหงายบนฐานหน้ากระดานมีฐาน 3 ขารองรับ ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบไม่มากนักใน
พระพุทธรูปสกุลช่างฝาง 

   พระพุทธรูปกลุ่มนี้มีขมวดพระเกศาซึ่งยังคงมีขนาดเล็กเรียงกันอย่างเป็น
ระเบียบต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงอุษณีษะ มีกรอบพระพักตร์เป็นเส้นขนาดเล็ก พระนลาฏแคบ พระพักตร์
มี 2 รูปแบบ ได้แก่ พระพุทธรูปพระพักตร์ขนาดใหญ่และพระพักตร์ขนาดเล็ก ส าหรับพระพุทธรูปที่มี
พระพักตร์ขนาดใหญ่ มีลักษณะ พระโอษฐ์ขนาดใหญ่เป็นแนวตรง พระนาสิกเป็นสันคม ปลายพระ
นาสิกตัดเป็นเส้นตรง ส่วนพระพุทธรูปที่มีพักตร์ขนาดเล็ก มีลักษณะ พระโอษฐ์จะมีขนาดเล็ก มีส่วน
เชื่อมระหว่างพระโอษฐ์และพระนาสิกนูนค่อนข้างชัดเจน พระนาสิกเป็นสันธรรมชาติ และส าหรับ
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ บนพระพักตร์มีความใกล้เคียงกัน คือ ส่วนระหว่างเปลือกพระเนตรและสันพระ
ขนงเป็นแผ่นขนาดใหญ่เชื่อมต่อกัน เปลือกพระเนตรมีขนาดใหญ่ พระเนตรเหลือบต่ า มีร่องบนปีก
พระนาสิกทั้งสองข้าง พระหนุมีร่องท าเป็นรูปวงกลมไม่เน้นให้เกิดนูน และบางส่วนพระหนุมีความเป็น
ธรรมชาติ พระกรรณมีปลายแหลมและกางออกมาด้านข้าง และพระศอมีขนาดเล็ก 

   พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีลักษณะแตกต่างกันที่พระพักตร์เท่านั้น แต่ส่วนอ่ืน
มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ พระวรกายยังคง
ลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปส าริดในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ คือ ส่วนบั้น
พระองค์บอบบาง สังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดปานกลาง – ขนาดใหญ่ ส่วนที่พิเศษคือแผ่นสังฆาฏิอยู่
ระหว่างกลางพระถัน มีส่วนปลายตัดตรงเป็นส่วนใหญ่ ปรากฏการตกแต่งลวดลายบนชายสังฆาฏิ 
ลักษณะของลวดลายเป็นส่วนปลายตกแต่งให้เป็นลวดลายสวยงาม ประกอบด้วย ลายเส้นเล็ก ๆ ถัด
ขึ้นมาเป็นลายคลื่น ต่อด้วยเป็นแถบสี่เหลี่ยมภายในขีดเป็นเส้นแนวเฉียง และมีจุดไข่ปลาประดับบน
และล่างซึ่งสังฆาฏิยาวจรดถึงพระนาภีและบางองค์ยาวจรดลงมาถึงพระเพลา นอกจากนี้ยังพบว่า
ปลายสังฆาฏิ แยกเป็น 2 ชาย พระพุทธรูปกลุ่มนี้ปรากฏแนวขอบสบงที่บั้นพระองค์ลักษณะเว้าและ
แหลมขึ้นใต้พระนาภี ส่วนประกอบอ่ืน ๆ พบว่าชายจีวรอยู่ระดับพระชานุหรือใต้พระชานุลงมา
เล็กน้อย ข้อพระบาทพบมีทั้งขอบจีวรและสบงที่มีเส้น 2 เส้นที่เว้นระยะห่างกัน และแนวจีวรเส้นเดียว 
ส่วนพระหัตถ์เรียวยาว นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่เรียวยาวเท่ากัน พบทั้งที่นิ้วพระอังคุฐสั้นและนิ้วอังคุฐยาว
เกือบเท่านิ้วทั้งสี่ 
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ภาพที่ 26  ฐานพระพุทธรูป วัดพระแก้ว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
              (ถ่ายโดย พัชราวรรณ  บัวอ่วม, วัดพระแก้ว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย,  
              14 มกราคม 2557) 
 

  2. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 
   ส่วนพระพักตร์มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับพระพักตร์ของพระพุทธรูปช่วง

กลางพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังพบว่าพระพุทธรูปบางองค์มีพระพักตร์ที่กว้างและมีพระโอษฐ์
ขนาดใหญ่เป็นเส้นตรง เช่น พระพุทธรูปวัดท่าตอน อ าเภอแม่อาย (ภาพที่ 27) มีลักษณะใกล้เคียงกับ
พระพุทธรูปในศิลปะสกุลช่างหลวงล้านนา เช่น พระพุทธรูปส าริดวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ สร้างในปี 
พ.ศ. 203625 (ภาพที่ 28) และพระพุทธรูปส าริดวัดพระธาตุดอยสุเทพ26 ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 อาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะล้านนากลุ่มสกุลช่างหลวง
เชียงใหม่ก็เป็นได้ ส่วนพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์ขนาดเล็ก มีส่วนประกอบต่างๆ บนพระพักตร์ที่
ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ เช่น ส่วนพระนาสิก และมีส่วนเชื่อมระหว่างพระนาสิกและพระโอษฐ์ที่
ค่อนข้างชัดเจน รูปแบบมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดอิทธิพลสกุลช่างหลวงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งรูปแบบที่ปรากฏนี้มีความใกล้เคียงกับศิลปะสกุลช่างเชียงราย 

 
 
 

 

                                                           
25ฮันส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่, 80. 
26ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อ

ของคนไทย, 313. 
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ภาพที่ 27  พระพักตร์พระพุทธรูปส าริด ปางมารวิชัย วัดท่าตอน อ าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด    
เชียงใหม่, 13 มกราคม 2557 ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28  พระพักตร์พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดดวงดี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา:  ฮันส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการ
จัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2519), 80. 
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   แผ่นสังฆาฏิอยู่ระหว่างก่ึงกลางพระอุระ รูปแบบนี้จะเริ่มปรากฏช่วงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21 เป็นครั้งแรก ซึ่งพระพุทธรูปสมัยช่วงต้นนิยมการท าสังฆาฏิพาดเยื้องไปทาง
ด้านซ้ายพระวรกายในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ปรากฏสังฆาฏิทั้งที่อยู่เยื้องและอยู่กลางพระอุระ 
และช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 พบแผ่นสังฆาฏิอยู่บริเวณพระอุระเป็นส่วนใหญ่ การท านิ้วพระหัตถ์
ทั้งสี่ยาวเสมอกันแต่มีส่วนนิ้วพระอังคุฐที่แตกต่างกัน ส่วนนิ้วพระอังคุฐสั้นพบว่าพระพุทธรูปจะมีชาย
จีวรอยู่บริเวณพระชานุ ส่วนพระพุทธรูปที่มีนิ้วพระอังคุฐยาวพบว่าขอบจีวรนิยมยาวเลยลงมาใต้พระ
ชานุ การท าสังฆาฏิพบว่ามีการปลายตัด และการท าปลายสังฆาฏิที่เป็น 2 ชาย มีการตกแต่งขอบสบง
ที่บั้นพระเอว ซึ่งรูปแบบที่มีมาแล้วในพระพุทธรูปสกุลช่างท้องถิ่นช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 และ
การท าส่วนขอบจีวรและสบงในส่วนข้อพระบาทที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในกลุ่ม
นี้คือ การตกแต่งลวดลายในส่วนปลายสังฆาฏิ 2 ชาย (ภาพที่ 29) มีลวดลายเกิดขึ้น ในสมัยกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งกลุ่มเดิมปลายสังฆาฏิจะมีรูปแบบปลาย 2 แฉกที่เรียบง่ายมีการตกแต่งลวดลาย
เล็กน้อยเท่านั้น ลวดลายสังฆาฏิที่พบในพระพุทธรูปกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกับลวดลายสังฆาฏิของ
พระพุทธรูปวัดธัมมิกาวาสในกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ที่มีการตกแต่งลวดลายบนสังฆาฏิปลายตัด ซึ่ง
ส่งต่อรูปแบบเป็นที่นิยมในช่วงสมัยนี้ และมีลักษณะคล้ายกันอย่างเห็นได้ชัดทุกองค์ จนอาจกล่าวได้
ว่าลวดลายบนสังฆาฏิของพระพุทธรปูทีพ่บลวดลายเฉพาะที่พัฒนาขึ้นตามแบบสกุลช่างฝาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
ภาพที่ 29  ลวดลายบนสังฆาฏิ พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดพระบาทอุดม ต าบลเวียง อ าเภอ    

ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดพระบาทอุดม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่,    
 27 มิถุนายน 2556) 
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   ฐานเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด การท าฐานบัวที่มีเกสรบัวเกิดขึ้นเป็น
สมัยแรก ซึ่งรูปแบบของฐานบัวมีความแตกต่างจากศิลปะในล้านนาอย่างชัดเจน ในส่วนของฐานบัว
พระพุทธรูปสกุลช่างฝาง จะเป็นฐานบัวคว่ าบัวหงายที่ยกสูง ส่วนบัวหงายจะมีการตกแต่งลวดลายเป็น
กลีบบัวขนาดใหญ่และบัวคว่ าไม่มีลวดลายไม่มีท้องไม้พบเพียงเส้นลวดเล็ก ๆ ระหว่างบัวคว่ าบัวหงาย
เท่านั้น มีฐานหน้ากระดานเหลี่ยมยกสูง (ภาพที่ 30) ความนิยมฐานลักษณะดังกล่าวพบเป็นจ านวน
มากในช่วงสมัยนี้ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าฐานลักษณะนี้เป็นรูปแบบเฉพาะที่มีในพระพุทธรูปส าริดสกุล
ช่างฝาง อย่างไรก็ตามฐานลักษณะนี้ไม่ได้พบแต่เพียงพ้ืนที่เมืองฝางอย่างเท่านั้น พบฐานลักษณะ
ใกล้เคียงกันกระจายในเมืองอ่ืน ๆ เช่น เมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงของ พะเยา (ภาพที่ 31 - 32) 
เป็นต้น ซึ่งลักษณะของฐานมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก กล่าวคือ ฐานมีเกสรบัว กลีบบัวหงายมี
ขนาดใหญ่ บัวคว่ าไม่ตกแต่งลวดลายกลีบบัว มีเส้นลวดคั้นระหว่างบัวคว่ าบัวหงาย และมีส่วนฐาน
เหลี่ยมรองรับ แต่พบว่าพระพุทธรูปในเมืองฝางพบฐานลักษณะนี้มากที่สุด จนกลายเป็น
ลักษณะเฉพาะของฐานพระพุทธรูปสกุลช่างฝาง พบในกลุ่มเมืองจ านวนน้อย และในเมืองอ่ืนได้มีการ
ปรับเปลี่ยนบ้างรูปแบบให้เป็นไปตามรูปแบบของแต่ละเมืองของตน ตัวอย่างฐานพระพุทธรูปที่วัด
พระแก้ว เมืองเชียงราย ลักษณะขนาดใหญ่ รูปแบบใกล้เคียงกันอย่างมากกับฐานพระพุทธรูปสกุลช่าง
ฝาง อาจสร้างขึ้นในเมืองเชียงราย หรือเกิดจากการเคลื่อนย้ายจากเมืองฝางไปยังเมืองเชียงราย 

   ฐานลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางรูปแบบของเมือง
ฝาง กับหัวเมืองเหนือ เช่น เมืองเชียงราย เชียงของ และกลุ่มเมืองพะเยา ความสัมพันธ์นี้เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อระหว่างเมือง ความสัมพันธ์ด้านการเมือง ซึ่งในช่วงเวลานี้เชียงใหม่เมืองหลวงของล้านนา
เริ่มมีความอ่อนแออย่างมาก ทั้งปัญหาการเมืองภายในอาณาจักร และปัญหาการรุกรานของพม่า ท า
ให้ในช่วงนี้ความสัมพันธ์ของเมืองฝางและหัวเมืองอ่ืนมีอิสระในการปกครองตนเอง และมีการ
ติดต่อกันระหว่างกลุ่มหัวเมืองด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนเมืองเชียงใหม่ความสัมพันธ์ลดน้อยลง 
โดยเฉพาะการปกครองจากส่วนกลางสู่หัวเมืองรอบนอก 
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ภาพที่ 30  ฐานพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด  

เชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,  
13 มกราคม 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดภูมินทร์ ต าบลแม่ต  า อ าเภอเวียง จังหวัดพะเยา 
ที่มา: กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในครอบครองของวัดและเอกชน พ.ศ. 2521-
2539, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สมาพันธ์), 2542. ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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ภาพที่ 32  พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดเทพวัน ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ที่มา:  กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในครอบครองของวัดและเอกชน พ.ศ. 2521 – 
2539, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์สมาพันธ์, 2542), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

 
   นอกจากนี้ยังพบกลุ่มฐานพระพุทธรูปที่มีบัวกลีบหงายขนาดใหญ่ มีเกสร

บัวสูง (ไม่มีบัวคว่ า) และรองรับด้วยส่วนฐานหน้ากระดานฐานเหลี่ยม มีส่วนขาที่เหลือจากการเททอง
ส าริดไว้ส าหรับท าขาตั้งฐาน ฐานลักษณะนี้พบทั่วไปในล้านนา ทั้งเมืองเชียงใหม่ เชียงราย และเมือง
อ่ืน ๆ แต่รูปแบบนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมแพร่หลายในเมืองฝางมากนัก พระพุทธรูปที่มีฐานลักษณะนี้อาจมี
การเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอ่ืน โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ หรือช่างฝีมือฝางอาจมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบให้เป็นแบบฐานของพระพุทธรูปสกุลช่างหลวงก็เป็นได้ สะท้อนให้เห็นถึงในช่วงนี้ความสัมพันธ์
ของเมืองฝางกับหัวเมืองอ่ืน ๆ มีค่อนข้างมาก ท าให้รูปแบบศิลปะถ่ายทอดถึงกันและกันได้ (ภาพที่ 
33) 
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ภาพที่ 33 ฐานมีขาสามขา พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย    

จังหวัดเชียงใหม่ 
 (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,  
 13 มกราคม 2557) 
 

  3.  สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 
   จากรูปแบบของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้จะพบว่าส่วนหนึ่งยังมีการสืบทอด

รูปแบบมาจากสมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 21 รูปแบบมีการผสมผสานระหว่างสกุลช่างหลวงและสกุล
ช่างท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนพระพักตร์ของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้บางส่วนพบว่ามีรูปแบบใกล้เคียง
กับพระพุทธรูปสกุลช่างหลวง ซึ่งมีส่วนพระโอษฐ์เป็นเส้นตรงกว้าง และกลุ่มที่มีพระพักตร์ขนาดเล็ก 
พระโอษฐ์เล็กแสดงออกถึงฝีมือช่างท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สังฆาฏิที่ตกแต่งลวดลายเป็นรูปแบบ
เฉพาะของเมืองฝางอย่างชัดเจน ส่วนฐานมีวิวัฒนาการเป็นรูปแบบเฉพาะของสกลุช่างฝางมากยิ่งขึ้น 
และอาจมีความสัมพันธ์ในเชิงรูปแบบกับหัวเมืองรอบนอก เช่น สกุลช่างเชียงราย เชียงแสน มากกว่า
เมืองเชียงใหม่ จึงอาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลานี้ช่างเมืองฝางไม่ได้รับรูปแบบทางศิลปะจากกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งมาโดยตรง แต่เลือกที่จะรับรูปแบบบางประการมาปรับสร้างให้เกิดพระพุทธรูปสกุลช่างฝางขึ้น 

  การก าหนดอายุสมัย สันนิษฐานก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ได้
ว่า อยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังพบตัวอย่างที่ส าคัญคือ หลักฐานจากจารึกที่ฐาน
ของพระพุทธรูปส าริดวัดท่าตอนที่ระบุปีที่สร้างใน พ.ศ. 209127 ซึ่งอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แล้ว กอปรกับรูปแบบของพระพุทธรูปมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปที่พบในสกุลช่างเชียงใหม่ช่วง

                                                           
27ชนิสา นาคน้อย, “พระพุทธรูปล้านนาที่มีจารึกกับการแปลความทางประวัติศาสตร์ 

และความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม”, 264. 
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กลางพุทธศตวรรษที่ 21 อาจเป็นการรับรูปแบบมาปรับใช้ในกลุ่มช่างเมืองฝาง ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงสมัย
หลังกว่าเล็กน้อย 

  4.  ตัวอย่างพระพุทธรูป 
   พระพุทธรูปส าริด ปางมารวิชัย แบบขัดสมาธิราบ ตัวอย่างจากวัดท่าตอน 

อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 25) ลักษณะเด่นที่ปรากกฎของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ คือ มีพระ
พักตร์ค่อนข้างกว้าง พระขนง พระนาสิก และพระโอษฐ์มีการเน้นขอบที่ชัดเจน พระโอษฐ์ที่ค่อนข้างมี
ขนาดใหญ่และเป็นแนวเส้นตรงท าให้นึกถึงพระพุทธรูปศิลปะสกุลช่างหลวง เช่น พระพุทธรูปส าริดปาง
มารวิชัย วัดดวงดี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ตัวอย่างของพระพุทธรูปที่มีความใกล้เคียงกัน 
พบในวัดท่าตอนถึง 3 องค์สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มช่างเดียวกัน ลักษณะเด่นของพระพุทธรูปในกลุ่ม
นี้อีกประการหนึ่งคือส่วนฐาน ซึ่งเป็นฐานบัวที่มีลักษณะยืดสูง รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 34 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดแม่สาว ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดแม่สาว ต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย จังหวัด   
เชียงใหม่, 13 มกราคม 2557) 

 
   พระพุทธรูปวัดแม่สาว ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย (ภาพที่ 34) เป็น

ตัวอย่างของพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์ขนาดเล็ก พระโอษฐ์ขนาดเล็ก มีส่วนเชื่อมต่อระหว่างระหว่าง
พระนาสิกและพระโอษฐ์ค่อนข้างชัดเจน งานศิลปะในกลุ่มนี้อาจมีความเกี่ยวกับศิลปะสกุลหลวง แต่
รูปแบบมีความเป็นท้องถิ่นอย่างมาก พระพุทธรูปส าริดที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน เช่น พระพุทธรูปส าริด 
วัดชัยชนาราม ต าบลสันต้นหมื้อ วัดศรีดอนแก้ว ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภาพที่ 35 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดศรีบัวเงิน ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดศรีบัวเงิน ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 
13 มกราคม 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 36 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุหริภุณชัย จังหวัดล าพูน 
 (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุหริภุณชัย จังหวัดล าพูน,  

12 กุมภาพันธ์ 2558) 
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   ในกลุ่มนี้พบพระพุทธรูป 1 องค์ จากวัดศรีบัวเงิน ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง 
(ภาพที่ 35) เป็นพระพุทธรูปทีม่ีความน่าสนใจมาก เนื่องจากพระพุทธรูปมีพระพักตร์เหลี่ยมและเคร่ง
ขรึม มีพระขนงป้ายให้เป็นสัน พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกมีขนาดใหญ่และปลายตัด พระโอษฐ์มี
ขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมระหว่างพระโอษฐ์และพระนาสิกที่ชัดเจน รูปแบบนี้มีความใกล้เคียงกับ
พระพุทธรูปล้านนาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะอยุธยา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทีม่ีรูปแบบพิเศษพบจ านวนไม่มาก
นักเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปรูปแบบอ่ืน เช่น พระเจ้าแข้งคม (พระป่าตาลน้อย) วัดศรีเกิด จังหวัด
เชียงใหม่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าแข้งคมพิพิธภัณฑ์วัดพระ
ธาตุหริภุณชัย จังหวัดล าพูน (ภาพที่ 36) พระเจ้าแข้งคม วัดศรีอุโมงค์ค า จังหวัดพะเยาเป็นต้น 
อย่างไรก็ตามพระพุทธรูปองค์นี้มีการผสมผสานทางด้านรูปแบบของสกุลช่างท้องถิ่น โดยพระพุทธรูป
องค์นี้มีพระพักตร์ที่เคร่งขรึมลักษณะเดียวกับพระเจ้าแข้งคม แต่ส่วนพระชงฆ์หรือแข้งไม่เป็นสันคม 
นิ้วพระหัตถเ์รียวยาว พระอังคุฐยาว และไม่แยกจากนิ้วทั้งสี่ ซึ่งพระอังคุฐแยกออกจากนิ้วพระหัตถ์ทั้ง
สี่เป็นลักษณะเด่นของพระเจ้าแข้งคม28 การสร้างพระพุทธรูปกลุ่มนี้มีหลักฐานระบุว่าสร้างทั้งจาก
พงศาวดาร และจารึกฐานพระพุทธรูปในช่วงต้นพุทธศักราช 21 ในสมัยพระเจ้าติโลกราช แต่ส าหรับ
พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัยของวัดศรีบัวเงินนี้อาจมีอายุไม่เก่าไปกว่านั้น สันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้น
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21– ต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 เนื่องจากพระพักตร์พระพุทธรูปมีนิ้วพระหัตถ์
ที่เรียวยาว และมีส่วนฐานบัวยืดสูงที่มีเกสรบัวรองรับ สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นด้วยช่าง
เมืองฝาง โดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากพระเจ้าแข้งคมจากกลุ่มเมืองส าคัญต่าง ๆ น ามาสร้างขึ้นใน
เมืองฝาง และผสมผสานรูปแบบของช่างท้องถิ่นเมืองฝางเข้าด้วยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อ

ของคนไทย, 343. 
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ภาพที่ 37 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดดอยแก้ว ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
     (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย, 13 มีนาคม 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 38 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดมาตุการาม ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัด

เชียงใหม่ 
 (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดมาตุการาม ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัด

เชียงใหม่, 13 มกราคม 2557) 
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   พระพุทธรูปส าริด ปางมารวิชัย วัดดอยแก้ว ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย 
(ภาพที่ 37) เป็นพระพุทธรูปทีม่ีรูปแบบศิลปะใกล้เคียงกับพระพุทธรูปสกุลช่างเวียงจุน ซึ่งมีรูปแบบที่
เด่นชัดคือ ส่วนปลายพระเนตรที่ชี้ขึ้นเล็กน้อย และส่วนพระโอษฐ์บาง มีส่วนเชื่อมระหว่างพระนาสิก
และพระโอษฐ์กว้างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งไม่พบทั่วไป
ในพระพุทธรูปเมืองฝาง พบที่วัดมาตุการาม ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย (ภาพที่ 38) พระพักตร์มี
ลักษณะกลมเป็นรูปไข่ พระเนตรเล็กมีปลายตวัดชี้ขึ้นเล็กน้อย พระโอษฐ์มีลักษณะบอบบาง มีส่วน
เชื่อมระหว่างพระนาสิกและพระโอษฐ์เป็นแผ่น สันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบที่รับมาจากสกุลช่างเวียงจุน 
หรือมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปกลุ่มนี้เข้ามาในเมืองฝาง เพราะพบในจ านวนเพียง 3 องค์เท่านั้น 

 2.2.3 พุทธศตวรรษที่ 22  
  พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางในตลอดช่วงพระพุทธศตวรรษที่ 22 เป็น

พระพุทธรูปมีรูปแบบศิลปกรรมที่เกิดจากการสั่งสมความช านาญในเชิงช่างจนสามารถพัฒนา
พระพุทธรูปแบบท้องถิ่นของตนเองขึ้น แสดงถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มสกุลช่างฝางอย่าง
แท้จริง จากการศึกษาพบพระพุทธรูป 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร 2) พระพุทธรูป
ขัดสมาธิราบ และ 3) พระพุทธรูปยืน มีรายละเอียดดังนี้ 

  กลุ่มที่ 1 พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร 
  พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในช่วงเวลานี้พบจ านวนน้อยเช่นเดียวกับ

พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 21 พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรที่พบในพุทธศตวรรษที่ 
22 จ านวน 2 องค์ จากวัดวัฒนาราม อ าเภอแม่อาย และจัดแสดงที่ Ethnographical Museum กรุง
ออสโล ประเทศนอรเวย์29 จากการศึกษาพบว่าพระพุทธรูปขัดสมาธิราบทั้งสององค์มีรูปแบบที่
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) รูปแบบทางศิลปกรรม 2) 
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 3) สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 4) 
ตัวอย่างพระพุทธรูป มีรายละเอียดดังนี้ ดังต่อไปนี้ 

  1.  รูปแบบศิลปกรรม 
   พระพุทธรูปส าริด วัดวัฒนาราม ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร แสดงปางมารวิชัย ประทับอยู่บนฐานบัวคว่ าบัวหงาย ซึ่ง
ประดับด้วยกลีบดอกบัวขนาดใหญ่อย่างเรียบง่ายมีตกแต่งลวดลาย รองรับด้วยฐานหน้ากระดานหก
เหลี่ยม และส่วนฐานปรากฏจารึก 3 บรรทัด มีขมวดพระเกศาขนาดเล็ก อุษณีษะยืดสูง ส่วนพระเกตุ
มาลาเป็นทรงดอกบัวตูม พระพักตร์มีลักษณะป้อมกลม เปลือกพระเนตรมีขนาดใหญ่ พระเนตรมอง

                                                           
29หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, นิกายพุทธศาสนาในล้านนา ระหว่างรัชสมัยพระเจ้า

ติโลกราช – พญาแก้ว (พ.ศ. 1984 – 2068 / A.D. 1441-1525): ศึกษาจากพระพุทธรูปสัมฤทธิ์

ที่มีจารึกในจังหวัดเชียงใหม่. (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่). 
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ตรง พระนาสิกเป็นสันอย่างเป็นธรรมชาติ ริมพระโอษฐ์บาง มีส่วนเชื่อมระหว่างพระนาสิกและพระ
โอษฐ์ พระหนุนูนเล็กน้อย พระศอสั้น ลักษณะพระวรกายค่อนข้างบอบบาง พระหัตถ์มีลักษณะป้อม
กลม พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาบางอยู่บนพระชานุ สัดส่วนพระเพลาแคบเมื่อ
เทียบกับส่วนพระวรกายและพระเศียร สังฆาฏิสั้นอยู่เหนือพระถัน ชายสังฆาฏิแยกเป็นสองแฉก ชาย
จีวรพาดพระอังสาซ้ายเป็นแนวเฉียง พาดผ่านข้อพระกรซ้ายและปล่อยลงบนพระเพลาด้านขวาใน
ระดับเหนือพระชานุ ส่วนข้อพระบาทปรากฏแนวจีวรและพาดวางบนฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม 

   พระพุทธรูปส าริดที่ Ethnographical Museum กรุงออสโล ประเทศ
นอรเวย์ ตัวอย่างพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางที่ได้จากการการค้นพบของคาล บ็อค ครั้งเมื่อเดินทาง
มาเยือนเมืองฝางในช่วงสมัยรัชกาลที่ 530 ตัวอย่างพระพุทธรูปส าคัญในการศึกษารูปแบบของ
พระพุทธรูปในยุคสมัยนี้ พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิราบ แสดงปางมารวิชัย ประทับอยู่บนฐานบัวยก
สูง มีขมวดพระเกศาขนาดเล็ก อุษณีษะยืดสูง รัศมีเป็นทรงดอกบัวตูม พระพักตร์มีขนาดเล็กรูปทรงไข่ 
พระขนงมีลักษณะป้ายเป็นแผ่น พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกขนาดเล็กสันงุ้มเป็นธรรมชาติ พระ
โอษฐ์เล็ก พระกรรณยาว และมีพระศอเล็กยาว พระวรกายบอบบาง สังฆาฏิสั้นพาดอยู่ในแนวเฉียงอยู่
ระดับพระถัน ส่วนปลายแยกเป็น 2 แฉกและมีการประดับลวดลาย จีวรที่พาดผ่านพระอุร ะเป็น
เส้นตรงเฉียงไม่เป็นธรรมชาติ นิ้วพระหัตถ์เรียวยาวปลายนิ้วเกือบเท่ากันทั้งหมด ส่วนชายจีวรพาด
ผ่านข้อพระบาททั้งสองข้างตกลงมาบนฐาน พระพุทธรูปประทับอยู่บนฐานบัวคว่ าบัวหงายที่มีเกสรบัว
ยกสูง ด้านบนของเกสรมีฐานหน้ากระดานเตี้ยๆ 1 ชั้นลักษณะของกลีบบัวมีลักษณะพิเศษที่ไม่พบที่ใด 
คือ เป็นบัวกลีบใหญ่ที่มีหลายแฉก ประดับทั้งส่วนบัวคว่ าและบัวหงาย ฐานล่างสุดเป็นฐานหน้า
กระดานหกเหลี่ยมยกสูง มีฐานหน้ากระดานเตี้ย ๆ ด้านล่าง 2 ชั้น ส่วนด้านหน้าของฐานมีจารึกและ
ดวงตราปฏิทิน 

  2.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม  
   ในพุทธศตวรรษที่ 22 พบว่าพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรหรือแบบขัดสมาธิ

เพชรยังมีการสร้างอย่างต่อเนื่องจากช่วงพุธศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นถึงความนิยมในพระพุทธรูป
กลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามพบว่ามีพระพุทธรูปจ านวนไม่มากเช่นเดียวกับกลุ่มช่วงแรก ในกลุ่มนี้พบเพียง 2 
องค์และรูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปวัดวัฒนารามมีรูปแบบพระ
พักตร์ป้อมกลม ซึ่งเป็นลักษณะที่นิยมในพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร แม้ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
22 พระพุทธรูปส าริดแบบขัดสมาธิเพชรจะเริ่มปรากฏพระพักตร์เรียวรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจาก
ศิลปะล้านนาที่ได้รับอิทธิพลสุโขทัยในระยะหลังหรือกลุ่มพระพุทธรูปขัดสมาธิราบก็ตาม แต่
พระพุทธรูปรายการนี้สะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ยังมีแนวคิดช่างที่ยังคงรูป

                                                           
30บ็อค คาร์ล อัลเฟรด, ท้องถิ่นสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง, พิมพ์ครั้งที่ 5, แปลโดย

เสถียร พันธรังสี และอัมพร ทีขะระ (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2550). 



82 
 

แบบเดิมของพระพักตร์พระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชรไว้ ซึ่งเป็นคติความงามของพระพุทธรูปแบบ
ขัดสมาธิเพชร แต่รูปแบบถูกแต่งเติมให้งามตามแบบของช่างท้องถิ่นได้อย่างลงตัว ลักษณะเด่นที่พบ
อีกประการหนึ่งคือ ส่วนเชื่อมระหว่างพระนาสิกและพระโอษฐ์มีขนาดใหญ่ จากรูปแบบนี้มีความใกล้
กับกลุ่มศิลปะของพระพุทธรูปสกุลช่างเวียงจุน ที่เน้นส่วนเชื่อมมีความชัดเจนลักษณะนูนและมีพ้ืนที่
ค่อนข้างมาก ส่วนอีกองค์หนึ่ง พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ที่พิพิธภัณฑ์ Ethnographical จะเห็นว่ามี
วิวัฒนาการอย่างมาก เมื่อเทียบกับพระพุทธรูปส าริดแบบขัดสมาธิเพชรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่ง 
มีรูปแบบพระพักตร์เช่นเดียวกับพระพุทธรูปขัดสมาธิราบสกุลช่างฝาง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 อย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ พระพักตร์มีลักษณะที่เล็กบอบบาง และเรียวยาวอย่างเห็นได้ชัด เปลือกพระเนตรที่
มีขนาดใหญ่ และมีพระศอยาว ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากศิลปะสกุลช่างล้านนาและสกุลช่างอ่ืน 
รูปแบบที่เกิดข้ึนมีลักษณะท้องถิ่นอย่างเห็นได้ชัด 

   ในส่วนของพระวรกายของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีรูปแบบโดยรวมมีฝีมือ
ในเชิงช่างลดลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากฝีมือของกลุ่มช่างท้องถิ่นเป็นส าคัญ พระพุทธรูป
มีพระวรกายที่ค่อนข้างบอบบาง ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในพระพุทธรูปล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่  
21 เป็นต้นมา พระพุทธรูป ที่พิพิธภัณฑ์ Ethnographical แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่น่าสนใจของ
พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในช่วงระยะนี้ คือ นิ้วพระหัตถ์เรียวยาวและมีนิ้วยาวเกือบเท่ากันทั้งหมด 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่โดดเด่นของพระพุทธรูปสกุลช่างฝางที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 อย่างมาก 
รูปแบบนิ้วพระหัตถ์เท่ากันทั้งสี่นิ้ว พบในกลุ่มพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชรจ านวนไม่มากนัก เช่น 
พระพุทธรูปวัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ ระบุจารึกปี พ.ศ. 207931 ซึ่งรูปแบบที่พบในสกุลช่างฝาง
อาจเกิดขึ้นในระยะหลัง รูปแบบนี้ไม่เพียงแต่พบในสกุลช่างฝางเท่านั้นยังพบนิ้วพระหัตถ์รูปแบบ
ใกล้เคียงกันในพระพุทธรูปขัดสมาธิราบสกุลช่างล้านนา เช่น สกุลช่างเชียงราย สกุลช่างเวียงเทิง สกุล
ช่างเชียงของ เป็นต้น แต่รูปแบบมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ในส่วนของช่างเวียงเทิงและเชียงของ 
นิยมการท านิ้วพระหัตถ์ที่มีลักษณะเป็นอ่อนโค้งดูอ่อนช้อย ส่วนนิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธรูปสกุลช่าง
ฝางมีลักษณะเรียวยาวตรงไม่อ่อนโค้ง สันนิษฐานว่ารูปแบบนิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธรูปสกุลช่างฝางมี
รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปศิลปะเชียงราย แต่ได้ปรับปรุงรูปแบบให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์
ของตนเองขึ้น รูปแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในพระพุทธรูปขัดสมาธิราบสกุลช่างฝางในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 

   ส่วนฐานของพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในกลุ่มนี้พบว่า พระพุทธรูปที่มี
รูปแบบแบบขัดสมาธิเพชรเดิมยังคงท าฐานบัวที่มีลักษณะเป็นบัวคว่ าบัวหงายอย่างเรียบง่าย แต่ฝีมือ
นั้นค่อนข้างมีความหยาบกระด้าง มีการท ากลีบบัวมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเรียกอีกชื่อว่า บัวฟันยักษ์ ซึ่ง
                                                           

31Damrong Rajanubhab, Monument of The Buddha in Siam (Bangkok: 

The Siam Society, 1973), n.pag.  
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เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา แต่รูปแบบของ
ฐานกลับมีความเรียบง่ายไม่มีการท าลวดลายของกลีบบัว ปลายกลีบบัวไม่ได้ท าให้งอน แสดงออกถึง
ความเรียบง่ายจากฝีมือช่างท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การที่ฐานบัวยังปรากฏอยู่ในช่วงสมัยนี้สะท้อนให้
เห็นถึงแนวคิดของช่าง ที่พยามยามน ารูปแบบของฐานบัวเป็นฐานของพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร 
มากกว่าการน าฐานบัวที่มีเกสรและมีฐานสูงมาใช้ในพระพุทธรูปองค์นี้ ซึ่งฐานบัวยืดสูงจะได้รับความ
นิยมในกลุ่มพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิราบ ในส่วนของพระพุทธรูปจากพิพิธภัณฑ์ Ethnographical มี
ส่วนฐานที่เป็นลักษณะแบบท้องถิ่นเมืองฝางอย่างเห็นได้ชัด คือการท าฐานบัวที่ยืดสูง ซึ่งเป็นรูปแบบที่
มีการสร้างต่อเนื่องมาในพระพุทธรูปขัดสมาธิราบช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21เป็นต้นมา แสดงให้เห็น
ถึงความนิยมฐานบัวยืดสูงอย่างมาก จึงน ารูปแบบมาใช้กับพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชรได้ สิ่งที่
น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือการท ากลีบบัวขนาดใหญ่ที่มีกลีบหลายแฉก (ภาพที่ 39) ซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษ
ไม่พบในพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างล้านนาและพระพุทธรูปศิลปะอ่ืนใกล้เคียง สันนิษฐานว่าเป็น
รูปแบบที่ช่างเมืองฝางสร้างสรรค์ลวดลายกลีบบัวขึ้นเพ่ือให้เกิดความสวยงาม แต่ยังคงฐานบัวที่มีบัว
ค่ า – บัวหงายรองรับพระพุทธรูปเช่นเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 39 ส่วนฐานพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิราบ Ethnographical Museum กรุงออสโล ประเทศ

นอรเวย์ 
ที่มา:  หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบ
ตันตระนิกายวัชรยาน (เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558).  
 

  3.  สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 
   พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในกลุ่มนี้พบตัวอย่างน้อยเพียง 2 องค์เท่านั้น 

ซึ่งจากลักษณะรูปแบบที่พบล้วนแต่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่ในความแตกต่างที่เกิดขึ้นมิใช่
รูปแบบที่เป็นเกณฑ์ในตัดสินอายุสมัยในการสร้างของพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์นี้เสมอไป จะเห็นได้จาก
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หลักฐานส าคัญที่ได้จากจารึกของพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความชัดเจนของอายุสมัย
พระพุทธรูปกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี พระพุทธรูปวัดวัฒนารามมีจารึกที่ส่วนฐานระบุปีที่สร้าง พ.ศ. 2143 
สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการสร้างพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชรขัดสมาธิราบไว้คงเดิม แต่ฝีมือเชิง
ช่างมีความช านาญน้อย สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือในการสร้างของช่างพ้ืนบ้านอย่างเห็นได้ชัด ส่วน
พระพุทธรูปจาก Ethnographical Museum กรุงออสโล ประเทศนอรเวย์ บนฐานของพระพุทธรูป
ตัวอย่างในกลุ่มนี้ จารึกระบุปีที่สร้าง พ.ศ. 211232 รูปแบบเป็นการผสมผสานพระพักตร์แบบ
พระพุทธรูปขัดสมาธิราบในช่วงสมัยเดียวกัน แต่ยังคงรูปแบบที่แสดงถึงพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิ
เพชรไว้ 

  4.  ตัวอย่างพระพุทธรูป 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 40   พระพุทธรูปส าริดขัดสมาธิราบ วัดวัฒนาราม ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัด  
               เชียงใหม่ 
      (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย, 13 มกราคม 2557) 
 

                                                           
32หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์,  นิกายพุทธศาสนาในล้านนา ระหว่างรัชสมัยพระเจ้า

ติโลกราช – พญาแก้ว (พ.ศ. 1984 – 2068 / A.D. 1441-1525) : ศึกษาจากพระพุทธรูปสัมฤทธิ์

ที่มีจารึกในจังหวัดเชียงใหม่. (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่). 
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   พระพุทธรูปส าริดแบบขัดสมาธิเพชร หรือชาวบ้านเรียก “หลวงพ่อ
เพชร” (ภาพที่ 40) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน ปัจจุบันอยู่ที่วัดวัฒนา
ราม ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะโดยรวมของพระพุทธรูปค่อนข้างแข็ง
กระด้าง ฝีมือช่างลดความละเอียดอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแสดงออกถึงฝีมือช่างพ้ืนบ้านอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 41  พระพุทธรูปแบบขัดสมาธิราบ Ethnographical Museum  กรุงออสโล ประเทศนอรเวย์ 
ที่มา:  หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายานแบบ
ตันตระนิกายวัชรยาน (เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558).  

 
   พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย แบบขัดสมาธิเพชร จาก Ethnographical 

Museum กรุงออสโล ประเทศนอรเวย์ (ภาพที่ 41) พระพุทธรูปรายการเดียวกันในช่วงสมัยนี้รายการ
เดียวกันในช่วงสมัยนี้มีลักษณะค่อนข้างแตกต่างจากพระพุทธรูปแบบเชียงแสนสิงห์ที่พบโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะส่วนฐาน ซึ่งเป็นฐานที่ยกสูง และมีการประดับกลีบบัวคว่ าบัวหงายรูปแบบพิเศษ เป็น
ลักษณะกลีบบัวที่มีหลายกลีบ 

  กลุ่มที่ 2 พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบพระพุทธรูปส าร ิดสกุลช่างฝางพุทธ

ศตวรรษที่ 22 จ านวน 16 องค์ จากวัดใน อ าเภอฝางจ านวน 8 องค์ ได้แก่ วัดปัณณาราม (วัดต้น
หนุน) 2 องค์ วัดพระบาทอุดม 1 องค์ วัดทุ่งจ าลอง 1 องค์ วัดเจดีย์งาม 2 องค์ วัดม่อนปิ่น 1 องค์ 
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และวัดสุคันธวารี 1 องค์ และจากวัดใน อ าเภอแม่อายจ านวน 8 องค์ พบที่วัดศรีบุญเรือง 5 องค์ วัด
ชัยมงคล 1 องค์ วัดป่าแดง 1 องค์ และวัดมาตุการาม 1 องค์ พระพุทธรูปในกลุ่มนี้อาจกล่าวได้ว่ามี
รูปแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นพระพุทธรูปสกุลช่างฝางมีความเฉพาะแตกต่างจากพระพุทธรูป
สกุลช่างอ่ืนอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) รูปแบบทางศิลปกรรม 2) การ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 3) สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 4) 
ตัวอย่างพระพุทธรูป มีรายละเอียดดังนี้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42  พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดปัณณาราม (วัดต้นหนุน) ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา:  ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ใน ชนิสา นาคน้อย. “พระพุทธรูปล้านนาที่มีจารึกกับการแปลความทาง
ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม”. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 131. 
 

1. รูปแบบทางศิลปกรรม 
   พระพุทธรูปส าริดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 มีรูปแบบที่มีความใกล้เคียง

กันทั้งหมด มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ความสามารถในเชิงช่างท้องถิ่นของเมืองฝางพัฒนา
และมีรูปแบบที่เฉพาะตัวที่สุด รูปแบบที่ส าคัญยังคงรูปแบบโดยรวมเช่นเดียวกับพระพุทธรูปกลุ่มอ่ืน 
กล่าวคือ พระพุทธรูปแสดงปางมารวิชัย ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ประทับอยู่บนฐานบัวที่ยกสูงอันเป็น
ลักษณะที่สืบเนื่องมาแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ลักษณะเด่นที่ส าคัญของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้
คือมีส่วนพระพักตร์ การตกแต่ง และฐานที่เป็นเอกลักษณ์ มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
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   พระพุทธรูปกลุ่มนี้ประทับอยู่บนฐานยืดสูง มีลักษณะคล้ายเส้นลวดบัว 1 
เส้น ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่พบอยู่ในพระพุทธรูปกลุ่มนี้ ยกเว้นฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์งามไม่ปรากฏ 
มีฐานบัวที่มีเกสรยืดสูงรองรับ บัวหงายเป็นกลีบดอกบัวมีขนาดใหญ่ มีเส้นลวดเล็ก ๆ คั่นกลาง ส่วน
บัวคว่ าเป็นเพียงฐานที่มีปลายงอนไม่ตกแต่งลวดลายกลีบดอกบัว รองรับด้วยส่วนฐานหกเหลี่ยม 2 ชั้น 
โดยชั้นบนเป็นชั้นเตี้ยหรือขอบฐาน ชั้นล่างยกสูงและนิยมการเจาะช่องกระจก  นอกจากการท าช่อง
กระจกแล้วยังพบการท าส่วนฐานล่างสุดประดับด้วยลวดลายสัตว์ ได้แก่ รูปช้างและคชสีห์ เป็นการ
ประดับลวดลายที่พบไม่มากในพระพุทธรูปส าริดที่พบในเมืองฝางแสดงถึงฝีมือและความละเอียดอ่อน
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ฐานอีกรูปแบบหนึ่งที่พบเพ่ิมเติมคือ ส่วนฐานพระพุทธรูปบางองค์สูงขึ้นมาก 
ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ ฐานพระพุทธรูปส าริดวัด ม่อนปิ่น อ าเภอฝาง ส่วนฐานเป็นฐานบัวซ้อนกัน
ถึง 2 ชั้น และระหว่างชั้นมีท้องไม้ประดับลวดลายช่องกระจก และรองรับฐานเขียงยกสูงไว้ด้านล่างสุด 

   พระพุทธรูปมีขมวดพระเกศาขนาดเล็กและแหลมเรียงกันอย่างเป็น
ระเบียบจนถึงอุษณีษะ ซึ่งส่วนอุษณีษะมีฐานที่ค่อนข้างกว้างสูงขึ้นไปลักษณะคล้ายทรงกรวยคว่ า พระ
พักตร์มีขนาดเล็กแป้น บางองค์พบว่ามีการท าขอบไรพระศกเป็นเส้นบางๆ พระขนงเป็นแผ่นลักษณะ
สันโค้งและตวัดปลายเล็กน้อย เชื่อมกับเปลือกพระเนตรที่มีขนาดใหญ่ ส่วนปลายขนงและปลายพระ
เนตรบรรจบกัน พระเนตรเหลือบต่ าลักษณะเรียวยาวจนถึงปลายพระขนง พระนาสิกมีขนาดเล็กและ
งุ้มเป็นธรรมชาติ มีการเซาะร่องของปีกพระนาสิกทั้งสองข้าง พระโอษฐ์มีขนาดเล็ก ริมพระโอษฐ์
ด้านบนมีการท าหยักท าให้เกิดขึ้นส่วนริมพระโอษฐ์ด้านล่างโค้งแบบเรียบง่ายรับกับส่วนบน บางองค์
พระโอษฐ์มีการเซาะร่อง มีส่วนนูนเล็กน้อยเชื่อมระหว่างพระโอษฐ์และปลายพระนาสิก ส่วนพระหนุ
ท าให้เป็นปมรูปวงกลมหรือวงรีและมีการเซาะร่อง ส่วนพระกรรณมีปลายด้านบนที่แหลม เริ่มปรากฎ
การตกแต่งเซาะร่องลักษณะโค้งตวัดด้านบนและล่างเข้าหากันบนขอบพระกรรณ พระศอมีขนาดที่
เล็กจนท าให้ดูพระศอยาว (ภาพที่ 43) 

   พระวรกายค่อนข้างบอบบาง ลักษณะเด่นที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ คือ แผ่น
สังฆาฏิที่มีขนาดใหญ่วางพาดอยู่กลางพระวรกาย ส่วนปลายเป็นปลายตัดและมีการตกแต่งลวดลาย
สวยงาม ยาวลงมาจรดถึงพระเพลา ส่วนชายจีวรยาวถึงใต้พระชานุ และมีการท าขอบเล็กๆ บริเวณข้อ
พระบาท ซึ่งเหลือเพียงขอบเดียว ไม่เหมือนกับสมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ที่มักนิยมการท าเส้นที่ข้อ
พระบาท 2 เส้น ส่วนพระหัตถ์ยังมีขนาดที่ใหญ่เช่นเดิม โดยนิ้วทั้งสี่เรียวยาวมีความยาวเท่ากัน ส่วน
นิ้วพระอังคุฐก็ยาวเกือบเท่านิ้วทั้งสี่ทุกองค์  

  2.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 
   พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีส่วนพระพักตร์ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะ

พบพระพักตร์ของพระพุทธรูปในแบบเดียวกันนี้ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมาแล้ว แต่ยัง
พบว่าในช่วงกลาง – ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 พระพักตร์ยังมีมีความหลากหลายอยู่บ้าง ซึ่งในช่วงนี้
เป็นการรับอิทธิพลทางศิลปะมาแหล่งอ่ืนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงราย และ
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เมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นเมืองส าคัญและมีบทบาทต่ออาณาจักรล้านนาและหัวเมืองใกล้เคียง จนกระทั่ง
เข้าสู่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 พระพักตร์แบบดังกล่าวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดจากกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกันสร้าง หรือเป็นความนิยมกันโดยทั่วไปในเมืองฝาง ท าให้
พระพักตร์รูปทรงดังกล่าวเป็นแบบเฉพาะของพระพุทธรูปฝาง ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าในช่วงสมัยนี้
อาณาจักรล้านนาถูกพม่ายืดครองศูนย์กลางอ านาจมีความอ่อนแอ และพม่าเมื่อเข้ าปกครองล้านนา
แล้วก็ไม่สามารถปกครองได้อย่างทั่วถึง ท าให้หัวเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลมีอิสระมากขึ้น 33 ได้
พัฒนาฝีมือช่างเป็นของตัวเองมากยิ่งข้ึน จนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของท้องถิ่นเกิดขึ้น  

   ความสัมพันธ์ทางรูปแบบของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้สันนิษฐานว่าอาจมี
ความเกี่ยวข้องกับศิลปะล้านช้าง ซึ่งในทางประวัติศาสตร์อาจสัมพันธ์กันในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 
21 รัชกาลสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชซึ่งเคยมาปกครองเชียงใหม่และได้กลับไปปกครองอาณาจักร
ล้านช้าง34 ความสัมพันธ์ระหว่างล้านช้างและล้านนายังมีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังพบได้ใน
พระพุทธรูปลาวที่สืบทอดรูปแบบจากพระพุทธรูปล้านนา รูปแบบบางประการมีความใกล้เคียงกัน 
เช่น ส่วนพระกรรณที่มีปลายแหลม พระศอที่มีขนาดเล็ก และแผ่นสังฆาฏิที่มีขนาดใหญ่ปลายตัดตรง 
เป็นต้น มีลักษณะใกล้เคียงกับ เมืองฝาง รวมถึงเมืองใกล้เคียง เช่น เชียงแสน เชียงราย เชียงของ แพร่ 
และน่าน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
33สรัสวดี อ๋องสกุล,ประวัติศาสตร์ล้านนา, 256. 
34อนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ 

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2538), 91. 
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ภาพที่  43 พระเศียรของพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดทุ่งจ าลอง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดทุ่งจ าลอง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 
27 มิถุนายน 2556) 

 
   พระพุทธรูปในกลุ่มนี้ท าแผ่นสังฆาฏิยังมีขนาดใหญ่มากขึ้นเมื่อเทียบกับ

สมัยก่อนหน้าซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในพระพุทธรูปสกุลช่างฝาง และยังคงท าปลายตัด
ทั้งหมด ส่วนปลายของสังฆาฏิมีการตกแต่งลวดลายที่สวยงาม และยาวลงมาถึงพระเพลา ปรากฏชาย
จีวรที่ใต้พระเพลาและข้อพระบาทเพียงเส้นเดียวเหมือนกันในทุกองค์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการสืบ
รูปแบบของพระพุทธรูปจากช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้พระหัตถ์มีรูปแบบที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น คือ มีพระหัตถ์ขนาดใหญ่ นิ้วพระหัตถ์เรียวยาว และมีนิ้วพระอังคุฐยาว ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอีก
ประการหนึ่งของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ (ภาพที่ 44) รูปแบบนี้จะยังคงมีในช่วงสมัยหลัง 

 
 
 
 
 

  



90 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44 พระวรกายของพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่วาง อ าเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่วาง อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 27 มิถุนายน 2556) 

 
   ลักษณะโดยเด่นอีกอย่างหนึ่งของพระพุทธรูปกลุ่มนี้คือส่วนฐานมีลักษณะ

ที่พิเศษ คือ มีลวดบัวหรือเส้นลวดรองรับส่วนพระพุทธรูปส าริดที่ นับว่าเป็นฐานที่มีความน่าสนใจมาก 
ซึ่งไม่พบในฐานพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างอ่ืน กล่าวคือ การมีเส้นลวดขนาดเล็กรองรับส่วนองค์
พระพุทธรูปซึ่งวางอยู่บนฐานบัวที่มีเกสรบัวและรองรับด้วยส่วนฐานที่เป็นหน้ากระดานเหลี่ยมอีก
ชั้นหนึ่ง (ภาพที่ 45) ลักษณะของฐานที่มีลักษณะเฉพาะนี้ สันนิษฐานว่าพัฒนามาจากส่วนที่เป็นฐาน
เขียงเตี้ยๆ ซึ่งเป็นส่วนขอบบนฐานบัวที่มีเกสรบัว สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
เช่น พระพุทธรูปส าริด วัดท่าตอน อ าเภอแม่อาย (ภาพที่ 46) รูปแบบที่เกิดขึ้นดังกล่าวเชื่อว่าเพ่ือให้
องค์พระพุทธรูปและฐานพระพุทธรูปมองแล้วมีสัดส่วนที่สอดคล้องกันสวยงาม พัฒนาการนี้ไม่
เพียงแต่เกิดขึ้นกับลวดบัวที่อยู่บนฐานบัวที่มีเกสรเท่านั้น แต่พัฒนาการของการท าลวดบัวนี้สันนิษฐาน
ว่าเกิดขึ้นกับฐานบัวที่เป็นฐานหน้ากระดานด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างพระพุทธรูปส าริด วัดรัตนวาส 
อ าเภอแม่อาย (ภาพที่ 47) ซึ่งสร้างในปี พ.ศ. 2066 และพัฒนามาจากฐานหน้ากระดาน 2 ชั้นของ
พระพุทธรูปช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เช่น พระพุทธรูปส าริดวัดธัมมิกาวาส (ภาพที่ 48) สร้างใน 
พ.ศ. 2034 เป็นต้น รูปแบบดังกล่าวจึงเป็นรูปแบบฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะและเป็นเอกลักษณ์ของ
พระพุทธรูปสกุลช่างฝางได้ และน่าสังเกตว่าพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางระยะหลังจากนี้ เส้นลวดที่
รองรับพระพุทธรูปก็ไม่ได้รับความนิยมอีก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระพุทธรูปส าริดฝางในช่วงสมัยหลังมี
ขนาดเล็กมีสัดส่วนที่สูง ซึ่งมีจ านวนมากขึ้น ซึ่งหากท าส่วนฐานลวดบัวเพ่ิมอาจท าให้พระพุทธรูปมี
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ลักษณะสูงมากเกินไป ดังนั้นช่างจึงต้องลดส่วนประกอบของฐานส่วนนี้ออก เพ่ิมฐานบัว เพ่ิมความ
กว้างของหน้าไม้ให้ยืดสูงขึ้น แต่ยังคงองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญแบบสกุลช่างฝางไว้ดังเดิม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45  ฐานมีลวดบัวของพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดพระบาทอุดม ต าบลแม่งอน   
              อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดพระบาทอุดม ต าบลแม่งอน  อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 27 มิถุนายน 2556) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 46   ฐานบัวของพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย  
     จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดพระบาทอุดม ต าบลแม่งอน  อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 13 มกราคม 2557) 
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ภาพที่ 47  ฐานมีลวดบัวของพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดรัตนวาส ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย  
              จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดรัตนวาส ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, 
27 มิถุนายน 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 48   ฐานของพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดธัมมิกาวาส ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย      
              จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดธัมมิกาวาส ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย     จังหวัด
เชียงใหม่, 13 มกราคม 2557) 

 
   ฐานพระพุทธรูปส าริดวัดม่อนปิ่น (ภาพที่ 56) มีรูปแบบฐานแปดเหลี่ยมที่

สูงอย่างมาก โดยเป็นฐานบัวซ้อนกันสองชั้น ชั้นที่ 1 ฐานด้านล่างเป็นฐานหน้ากระดานยกสูง และ
ขอบหน้ากระดานเตี้ย 2 ชั้น ลวดบัวขนาดใหญ่หรือบัวลูกแก้ว บัวคว่ าปลายงอน ท้องไม้ที่ประดับด้วย
ช่องกระจกเป็นร่องตื้น ๆ บัวหงายปลายงอน และส่วนหน้ากระดาน ชั้นที่ 2 มีส่วนหน้ากระดาน บัว
คว่ ากลีบปลายงอน และบัวหงายซึ่งมีกลีบบัวขนาดใหญ่ มีเกสรบัวยืดสูง รองรับส่วนพระพุทธรูป ฐาน
ของพระพุทธรูปองค์นี้มีรูปแบบที่น่าสนใจ เนื่องจากปรากฏบัวลูกแก้วรองรับฐานบัวคว่ า จากรูปแบบ
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ท าให้นึกถึงฐานของเจดีย์ที่มี “ฐานบัวเข่าพรหม”35 ซึ่งเป็นฐานที่พบในเจดีย์ล้านนาและล้านช้าง เช่น 
เจดีย์วัดร้อยข้อ เมืองเชียงแสน ก าหนดอายุประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 2236 จึงสันนิษฐานว่าฐาน
พระพุทธรูปองค์นี้น่าจะมีแรงบันดาลใจจากการท าฐานของเจดีย์มาปรับใช้กับฐานของพระพุทธรูป 

   พระพุทธรูปส าริดกลุ่มนี้ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างฝางมาก
ที่สุด ดังจะเห็นได้จากพบหลักฐานเป็นจ านวนมากและมีรูปแบบส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันทั้งหมด ลักษณะ
ที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นรูปแบบที่ไม่พบในกลุ่มสกุลช่างใด อย่าไรก็ตามพบว่ายังมีพระพุทธรูปส าริดปาง
มารวิชัย วัดปางหมอปวง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ภาพที่ 49) ซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกันกับ
พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางเกือบทุกประการ โดยเฉพาะส่วนฐานบัวที่มีกลีบบัวหงายเป็นบัวฟันยักษ์
ขนาดใหญ่ มีเกสรบัวสูง มีขอบสูงเล็กน้อยรองรับพระพุทธรูป บัวคว่ าไม่ท าเป็นกลีบ มีส่วนฐานหน้า
กระดานแปดเหลี่ยม 3 ชั้น รองรับส่วนล่างสุดหลักฐานที่พบนี้ สันนิษฐานอาจมีการเคลื่อนย้ายกลุ่ม
พระพุทธรูปจากเมืองฝางมายังเมืองเชียงแสน หรือช่างฝีมือจากเมืองฝางได้ร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์
นี้ขึ้นในเมืองเชียงแสนได้ ท าให้รูปแบบมีการผสมผสานระหว่างกลุ่มสกุลช่างเมืองฝางและเชียงแสน
เกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองฝางและเมืองเชียงแสนได้เป็นอย่างดี สิ่งที่น่าสนใจอีก
ประการหนึ่งคือ พระพุทธรูปองค์นี้มีจารึกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 215537 จึงเป็นสนับสนุนรูปแบบของ
พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีการสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ได้อย่างชัดเจน พระพุทธรูปองค์นี้แสดง
ถึงความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบหลายประการกับพระพุทธรูปที่พบในเมืองฝาง 

   พระพุทธรูปส าริดในช่วงสมัยนี้ไม่พบหลักฐานที่จะสามารถยืนยันรูปแบบ
ของสกุลช่างฝางได้ ดังนั้นจึงต้องศึกษาจากหลักฐานพระพุทธรูปจากเมืองใกล้เคียง ที่มีความสัมพันธ์
ทางรูปแบบระหว่างกัน ในช่วงสมัยเดียวกันเพ่ือเป็นหลักฐานสนับสนุน ตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ 
                                                           

35เกศินี ศร ีวงค์ษา, “ฐานเข่าพรหม” เอกลักษณ์ของศิลปะล้านช้าง ความสัมพันธ์โยง

ใยล้านช้าง ล้านนา และอุทธยา, อ้างจาก แรกเริ่ม เชษฐ์ ติงสัญชลี เป็นผู้น า เอาค าว่า “เข่าพม” ที่

ใช้เรียกลูกแก้วหรือขาสิงห์ ในต าแหน่งดังกล่าว มาจากศัพท์ช่างทางสถาปัตยกรรมในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาปรับใช้ให้เป็นที่รู้จักกันในนาม “ฐานบัวเข่าพรหม” ดูใน เชษฐ์ ติงสัญ

ชลี, “บทบาทของ ฐาน บัว สี่เหลี่ยม เพ่ิม มุม ของ เจดีย์ แบบ ล้าน นา ใน ศิลปะ ล้าน ช้าง พุทธ 

ศตวรรษ ที่ 21-22”, (รายงานประกอบวิชาการศึกษา โดยเสรี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 

2541), 51-54. 
36จีรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, เจดีย์เมืองเชียงแสน (เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539), 42. 
37ฮันส์ เพนธ์, ศรีเลา เกษพรหม และอภิรดี เตชะศิริวรรณ, เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึก

ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เชียงใหม่: คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 277-287. 
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พระพุทธรูปพระพักตร์เป็นศิลปะสกุลช่างเชียงแสน แต่ส่วนฐานมีรูปแบบที่เป็นที่นิยมในสกุลช่างเมือง
ฝางอย่างมาก และที่ส าคัญส่วนฐานมีจารึกบอกปีที่สร้าง ใน รูปแบบของฐานมีความใกล้เคียงกับ
พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดปัณณาราม อ าเภอแม่อาย อย่างมาก จากตัวอย่างพระพุทธรูปวัด
ปางหมอปวงจึงเป็นหลักฐานส าคัญ ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ยังคงมีการ
สร้างพระพุทธรูปอย่างต่อเนื่องในเมืองฝางและมีรูปแบบที่มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดช่วง
ต้นพุทธศตวรรษที่ 22 และอาจมีวิวัฒนาการเล็กน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 49  พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดปางหมอปวง ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัด                 
เชียงราย 

ที่มา:  ฮันส์ เพนธ์ และคณะ, ประชุมจารึกล้านนาเล่มที่ 13 จารึกในจังหวัดเชียงราย (เชียงใหม่:
คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 287. 
 

  3.  สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 
   พระพุทธรูปในกลุ่มนี้มีรูปแบบลักษณะใกล้เคียงกันเกือบทั้งหมด จึง

ก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปกลุ่มนี้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 การก าหนดอายุสมัยจากรูปแบบ
ที่เหมือนกันสอดคล้องกับหลักฐานของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ซึ่งพบจ านวนหลายองค์ ซึ่งมีพัฒนาการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยต้น – ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ได้แก่พระพุทธรูปวัดปัณณาราม อ าเภอฝาง ที่มี
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จารึกที่ฐาน ระบุปีที่สร้างใน พ.ศ. 212038 (ภาพที่ 42) พระพุทธรูปวัดพระบาทอุดมที่มีจารึกสร้างใน 
พ.ศ. 213139 (ภาพที่ 50) บันทึกค าบอกเล่าของท่านพระครูธรรมทิน อดีตเจ้าคณะอ าเภอฝางกล่าวถึง
พระพุทธรูปส าริดประทับนั่ง และประทับยืน ที่ได้มาจากวัดศรีกลางเมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่
บริเวณที่ว่าการอ าเภอฝางและสถานีต ารวจหลังเก่า ที่ฐานของพระพุทธรูปทั้งสอง มีจารึกที่ฐานสร้าง
ในปี พ.ศ. 213840 (แต่ปัจจุบันไม่ทราบว่าพระพุทธรูปถูกเคลื่อนย้ายหรือเก็บรักษาไว้ที่ ใด) 
พระพุทธรูปส าริด วัดศรีบุญเรือง อ าเภอแม่อาย ที่บอกปีในการสร้าง คือ พ.ศ. 2171 41 (ภาพที่ 51) 
พระพุทธรูปวัดเจดีย์งาม อ าเภอฝาง ส่วนฐานมีจารึกสร้างในปี พ.ศ. 217542 (ภาพที่ 52) น่าสังเกตว่า
อายุสมัยที่ทราบจารึกบนฐานของพระพุทธรูป ท าให้เห็นพัฒนาการของพระพุทธรูปสกุลช่างฝาง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงต้นรูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปมีความ
สวยงาม ตามแบบอย่างของสกุลช่ างท้องถิ่นเมืองฝาง และในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่  22 
พระพุทธรูปมีรูปแบบด้อยลงอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงเทคนิคและฝีมือของกลุ่มช่วงด้อยลงอย่างเห็น
ได้ชัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบจากจุดที่เจริญสูงสุดสู่รูปแบบที่ด้อยลงอาจมีปัจจัยมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ของเมืองฝางในช่วงสมัยนั้น 

  4.  ตัวอย่างพระพุทธรูป 
   พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดปัณณาราม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวอย่างพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นต้นแบบที่ส าคัญของ
รูปแบบพระพุทธรูปกลุ่มนี้ได้ มีหลักฐานการสร้าง ใน พ.ศ. 212043 ลักษณะที่เด่นชัดในพระพุทธรูป

                                                           
38กรมศิลปากร, วัดเบญจมบพิตรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร 

พระพุทธรูปส าคัญ ณ วัดเบญจมบพิตรสุสิตวนาราม (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองการพิมพ์, 2551), 37. 
39ชนิสา นาคน้อย, “พระพุทธรูปล้านนาที่มีจารึกกับการแปลความทางประวัติศาสตร์ 

และความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม”, 268. 
40พระพุทธรูปประทับนั่งมีจารึกกล่าวว่า “...เมื่อ จ.ศ. 957 ปีดับเม็ดเดือน 6 ออก 4 ค่ า

เม็ง วัน 7 ไทล้วงเป้า สมเด็จพระแก้วนันทปัญโญ ค้ าพายใน พญาฝางและเจ้าแม่รุ้งแสง กางเมืองฝาง 
และหมื่นหลวงล่ามฝาง ค้ าพายนอก ส้างพระแก้วมงคลเป็นปัจจัยการะณะ พระพุทธเจ้าตนนี้ แสนสี่
หมื่นทอง ไว้สักการะปูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย...” และส่วนพระพุทธรูปประทับยืนจารึกที่ฐานว่า
สร้างในวันเดียวกัน แต่สร้างโดยลูกสาวคนหัวฟ้อน ดูใน อินทร์ศวร แย้มแสง, ประวัติเมืองฝาง อ าเภอ
ฝาง – แม่อาย – ไชยปราการ (ฝาง: บริสุทธิ์, 2555), 97-98. 

41Alexander B. Griswold, Dated Buddha image of Northern Siam, 95. 
42เรื่องเดียวกัน, 95. 
43ชนิสา นาคน้อย, “พระพุทธรูปล้านนาที่มีจารึกกับการแปลความทางประวัติศาสตร์ 

และความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม”, 131. 
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กลุ่มนี้คือมีพระพักตร์ที่แป้นกลมเป็นรูปแบบเดียวกัน ส่วนประกอบบนพระพักตร์มีการท าร่องให้เห็น
แต่ละส่วนมีความชัดเจน และมีส่วนฐานบัวมีเกสรสูง ด้านบนมีเส้นลวดรองรับพระพุทธรูป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 
ภาพที่ 50  พระพุทธรูปส าริด ปางมารวิชัย วัดพระบาทอุดม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดธัมมิกาวาส ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 27 มิถุนายน 2556) 

 
   พระพุทธรูปส าริด ปางมารวิชัย วัดพระบาทอุดม รูปแบบมีความใกล้เคียง

กับพระพุทธรูปวัดปัณณาราม แต่สัดส่วนมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยเล็กน้อย มีจารึกบอกศักราชที่ฐาน 
บอกปีที่สร้าง 213144 ส่วนปลายสังฆาฏิมีการตกแต่งลวดลายจุดไข่ปลา ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้ตั้งแต่
ช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 มาแล้ว ลักษณะของฐานยังคงฐานบัวยกสูง และมีเส้นลวดรองรับระหว่าง
พระพุทธรูปและฐานบัว 
 
 
 
                                                           

44เรื่องเดียวกัน, 268 
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ภาพที่ 51 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 27 มิถุนายน 2556) 

 
   พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่วาง อ าเภอแม่

อาย เป็นตัวอย่างพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ที่มีหลักฐานชัดเจน จากส่วนฐานที่จารึกบอกมีที่สร้าง พ.ศ. 
2171 สัดส่วนพระพักตร์และพระวรกายมีขนาดเล็ก รายละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นรูปแบบ
ที่มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 แต่สัดส่วนเล็กลง และมีความประณีต
น้อยลง 
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ภาพที่ 52 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดเจดีย์งาม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดเจดีย์งาม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่,  
27 มิถุนายน 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ภาพที่ 53 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดวังเค็มใหม่ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

ที่มา:  อัญชลี สินธุสอน, “พระพุทธรูปล้านนาในลุ่มแม่น้ าอิง: ลักษณะเฉพาะสกุลช่าง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 100.  
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   พระพุทธรูปมีรูปแบบใกล้เคียงกับกลุ่มที่พบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 มี
รูปแบบที่พิเศษคือ การท าส่วนรัศมีหรือพระเกตุมาลาเป็นรูปดอกบัวตูม ซึ่งปกติแล้วพระพุทธรูปแบบ
ขัดสมาธิราบจะนิยมท ารัศมีเป็นทรงเปลว มีส่วนสังฆาฏิขนาดใหญ่และสั้นเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปขัด
สมาราบที่ยาวจรดพระนาภี นอกจากนี้ส่วนฐานของพระพุทธรูปมีความแตกต่างจากพระพุทธรูปสกุล
ช่างองค์อ่ืน ๆ ทั่วไปที่พบในสกุลช่างฝาง ซึ่งมีลักษณะคล้ายลวดบัวขนาดใหญ่รองรับพระพุทธรูป 
รูปแบบดังกล่าวสันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์กับสกุลช่างเวียงจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งพบพระพุทธรูป
ส าริดที่มีฐานในลักษณะใกล้เคียงกันกับ พระพุทธรูปส าริด วัดวังเค็มใหม่ อ าเภอเชียงค า (ภาพที่ 53)
และพระพุทธรูปส าริด วัดเชียงยืน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา45 สันนิษฐานรูปแบบการสร้างน่าจะสร้าง
ขึ้นโดยช่างเมืองฝางมากกว่าการเคลื่อนย้ายมากจากแหล่งอ่ืน เนื่องจากมีรูปแบบโดยเฉพาะพระพักตร์
ที่แสดงออกถึงรูปแบบเฉพาะของสกุลช่างฝางอย่างชัดเจน แต่ฝีมือด้านการออกแบบ เทคนิค เป็น
แบบช่างพ้ืนบ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 54 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดทุ่งจ าลอง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดทุ่งจ าลอง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 
27 มิถุนายน 2556) 

 

                                                           
45อัญชลี สินธุสอน, “พระพุทธรูปล้านนาในลุ่มน้ าแม่อิง : ลักษณะเฉพาะสกุลช่าง”, 99-

100. 
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   พระพุทธรูปวัดทุ่งจ าลอง อ าเภอฝาง (ภาพที่ 54) รูปแบบพระพุทธรูปมี
ความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปวัดปัณณารามและวัดพระบาทอย่างมาก สันนิษฐานอายุการสร้างในช่วง
ใกล้เคียงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 55 พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดมงคลนิมิต อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย, 13 มีนาคม 2557) 
 

   พระพุทธรูปส าริด วัดมงคลนิมิต (สันป่าเหียว) ต าบลแม่อาย  (ภาพที่ 55) 
เป็นกลุ่มตัวอย่างของพระพุทธรูปมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มพระพุทธรูปสกุลช่างเชียงแสน โดยเฉพาะ
พระพักตร์มีขนาดเล็กเรียวยาว ส่วนพระเนตรมีขนาดเล็ก และพระโอษฐ์ขนาดเล็กลง 
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ภาพที่ 56  พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดม่อนปิ่น ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดม่อนปิ่น ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่,  
14 มีนาคม 2557) 

 
   พระพุทธรูปวัดม่อนปิ่น ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง เป็นตัวอย่างของ

พระพุทธรูปในกลุ่มนี้ ซึ่งลักษณะเด่น คือ พระพุทธรูปมีขนาดเล็ก ฝีมือช่างมีความประณีตน้อยลง แต่
นับว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีความประณีตกว่าทุกองค์ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนฐานเป็นฐานบัวสองชั้นที่ยกสูง 
สัดส่วนของมุมมองโดยรวมของพระพุทธรูปมีความสูงอย่างเห็นได้ชัด 

  กลุ่มที่ 3 พระพุทธรูปประทับยืน 
  ในอาณาจักรล้านนาไม่เพียงแต่มีความนิยมสร้างพระพุทธรูปประทับนั่ง

เท่านั้น ยังนิยมการท าพระพุทธรูปประทับยืน ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมอย่างแพร่หลายสืบเนื่องมาตั้งแต่
อดีต ครั้งแต่สมัยหริภุณชัยที่พระพุทธศาสนาเริ่มเกิดขึ้นในดินแดนล้านนา ดังเห็นได้จากพระพุทธรูป
ประทับยืน เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี ซึ่ง สันนิษฐานอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1746 เป็นต้นมา  
พระพุทธรูปประทับยืนถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย ควบคู่กับการมีอยู่ของบ้านเมืองโดย มี
พุทธศาสนาเป็นเครื่องหล่อหลอมยืดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น พระพุทธรูปประทับยืนส าริด
ปางอุ้มบาตรที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในล้านนา ได้แก่ พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร วัดเชียงมั่น จังหวัด

                                                           
46ศักดิ์ชัย สายสิงห์,พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของ

คนไทย, 154. 
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เชียงใหม่ จารึกสร้างในปี พ.ศ. 200847 ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นส าคัญท่ีได้จากจารึกบนส่วนฐาน บ่งบอกถึง
เริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปยืนส าริดอย่างน้อยตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 มาแล้ว การสร้าง
พระพุทธรูปยืนในล้านนาได้รับความนิยมจนถึงสมัยปัจจุบัน พบว่ามีการสร้างพระพุทธรูปยืนที่มี
ลักษณะหลากหลาย เช่น ปางประทานพร ปางลีลา ปางอุ้มบาตร ปางเปิดโลก เป็นต้น จึงเป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างพระพุทธรูปยืนส าริดในกลุ่มเมืองฝางและหัวเมืองใกล้เคียง ซึ่งพระพุทธรูปแต่ละ
ปางสร้างขึ้น ไม่เพียงสะท้อนฝีมือช่างในการสร้างพระพุทธรูปจากเหตุการณ์พุทธประวัติของ
พระพุทธเจ้าตอนใดตอนหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนคติ ความเชื่อ ความศรัทธาของผู้คนในเมือง
ฝางผ่านงานพุทธศิลป์เหล่านี้ 

  จากการลงพ้ืนที่ส ารวจในอ าเภอฝางและอ าเภอแม่อายพบกลุ่มพระพุทธรูป
ส าริดที่ประทับยืนจ านวนหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจเนื่องจากพระพุทธรูปดังกล่าวค่อนข้างมีขนาดใหญ่ 
พบเพียงปางเปิดโลก และปางอุ้มบาตรเท่านั้น เหตุผลที่ปรากฏพระพุทธรูปยืนส าริดปางนี้เป็นส่วน
ใหญ่ เพราะในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีความนิยมสร้างอย่างแพร่หลายในกลุ่มเมืองเชียงใหม่ เชียงราย 
เชียงแสนและล้านช้าง พระพุทธรูปส าริด ประทับยืนที่พบในเมืองฝางมี 2 ลักษณะที่ส าคัญ คือ 1) 
พระพุทธรูปปางเปิดโลก 2) พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีรายระละเอียดดังนี้   

  1.  พระพุทธรูปปางเปิดโลก 
   พระพุทธรูปส าริดประทับยืน แสดงปางเปิดโลก เป็นพระพุทธรูปที่นิยมใน

ล้านนา โดยเฉพาะหัวเมืองทางตอนเหนือ เช่น เชียงแสน เชียงราย เชียงของ รวมถึงอาณาจักรล้าน
ช้าง ในล้านนาพบหลักฐานพระพุทธรูปปางเปิดโลกมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูน
ปั้นปางเปิดโลกระยะแรกของล้านนา ประดับเจดีย์วัดป่าสัก เมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย48 แสดง
ให้เห็นถึงแนวคิดและความนิยมสร้างมาตั้งแต่อดีต ในเขต อ าเภอฝางและ อ าเภอแม่อาย พบจ านวน
หลายองค์ พระพุทธรูปปางดังกล่าวสันนิษฐานว่า มีคติการสร้างตามพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า 
ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่เจ็ดของพระองค์หลังจากที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระ
ธรรมเทศนา ในโอกาสนั้น ทรงส าแดงฉัพพรรณรังสี ท าให้โลกมนุษย์ สวรรค์ และนรกต่างเห็นกัน 
ทั้งหมด ความนิยมสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลก อาจมีแรงบันดาลใจจากการนิยมสร้างพระพุทธรูป
ปางเดียวกันในกลุ่มเมืองล้านนา เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เชียงของ เชียงตุง รวมไปถึงล้านช้าง เป็นต้น 
ซึ่งมีอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา 

   จากการศึกษาพบพระพุทธรูปส าริดปางเปิดโลกทั้งหมด 6 องค์ ในอ าเภอ
ฝางจ านวน 4 องค์ จากวัดเจดีย์งาม จ านวน 3 องค์ และพระพุทธวัดพระบาทอุดม จ านวน 1 องค์ 
และ จากวัดท่าตอน อ าเภอแม่อาย จ านวน 2 องค์  

                                                           
47ฮันส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่, 55-56. 
48ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของ

คนไทย, 271-272. 
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ภาพที่ 57 พระพุทธรูปส าริดปางเปิดโลก วัดเจดีย์งาม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดเจดีย์งาม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่,  27 
มิถุนายน 2556) 

 
   1.  รูปแบบทางศิลปกรรม 
    พระพุทธรูปส าริดประทับยืนปางเปิดโลก ประทับอยู่บนฐานบัวที่มี

เกสรยืดสูง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประมาณที่พบกระจายอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอฝางและอ าเภอแม่
อาย สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นโดยกลุ่มช่างเดียวกัน ส่วนพระพักตร์มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูป
ส าริดขัดสมาธิราบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 มีรูปแบบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

    พระพุทธรูปแสดงปางเปิดโลก โดยประทับยืนบนฐานบัวอยู่ในผังวงกลม
กลีบบัวมีลักษณะเรียบง่าย และมีเกสรสูง ส่วนฐานรองรับดอกบัวอยู่ในผังแปดเหลี่ยม ซึ่งพบทั้งลักษณะผัง
แปดเหลี่ยมฐานบัวคว่ าบัวหงาย และฐานแปดเหลี่ยมที่ท าเป็นฐานหน้ากระดานยกขอบขึ้นหลายชั้น 

    พระพักตร์มีลักษณะเรียวและแป้น ขมวดพระเกศามีขนาดเล็กมาก
เรียงกันอย่างเป็นระเบียบ อุษณีษะมีฐานกว้าง พระขนงมีลักษณะเป็นร่องขนาดใหญ่เพ่ือให้เกิดสัน
พระขนงที่คม เปลือกพระเนตรมีขนาดใหญ่ เหลือบพระเนตรเปิดเหลือบต่ า ส่วนปลายของพระขนง
และพระเนตรบรรจบกัน ส่วนพระนาสิกมีลักษณะเป็นสันคม ส่วนปลายพระนาสิกทั้งสองข้างมีการ
เซาะให้เกิดร่อง ส่วนพระโอษฐ์มีลักษณะแนวตรง ริมพระโอษฐ์บนและล่างค่อนข้างบางได้สัดส่วน มี
ส่วนนูนเชื่อมระหว่างพระนาสิกและพระโอษฐ์เล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาติ พระชานุมีการเซาะร่องให้
เป็นลักษณะวงกลมหรือวงรี ส่วนพระกรรณมีขนาดใหญ่ มีส่วนปลายด้านบนแหลม นิยมการท า
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ลวดลายเป็นพระกรรณ 2 ชั้น ซึ่งเกิดจากการท าลวดลายให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และมีพระ
ศอขนาดเล็กและยาว (ภาพที่ 58) 

    พระวรกายบอบบาง พระพาหาปล่อยข้างพระวรกาย ยาวอยู่ในระดับ
พระชานุ ประทับยืนพระบาททั้งสองข้างวางแนบสนิทกับส่วนฐานบัว ครองจีวรเฉียงเปิดพระอังสาขวา
ยาวจรดพระชง ชายจีวรกางออกด้านข้างพระวรกายทั้งสองข้าง ปรากฏขอบสบงเล็กน้อยลักษณะที่
เรียบง่าย แต่พบพระพุทธรูปวัดพระบาทอุดมองค์หนึ่ง ปรากฏขอบหน้านางบริเวณสบงอย่างเห็นได้ชัด 
ส่วนสังฆาฏิแผ่นใหญ่พาดผ่านกลางพระวรกายยาวจรดส่วนกลางพระวรกาย ส่วนปลายสังฆาฏิพบทั้ง
แบบสองชายและปลายตัด มีลวดลายตกแต่งเล็กน้อย เช่น ลายจุดไข่ปลา ลายตารางสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน ลายกลีบบัว และลายคลื่น เป็นต้น สัดส่วนพระอังสากว้างยกขึ้นในแนวตั้งฉากกับพระวรกาย 
มีลักษณะที่เรียวบางทอดยาวเว้าตามพระวรกาย พระหัตถ์มีขนาดใหญ่ปล่อยทิ้งตัวลงอย่างเป็น
ธรรมชาติ นิ้วพระหัตถ์เรียวยาว นิ้วพระหัตถ์ท้ังสี่ยาวเสมอกัน ยกเว้นพระอังคุฐ ส่วนพระบาทประทับ
อยู่บนฐานบัวมีลักษณะอยู่ในลักษณะสี่เหลี่ยม แบน นิ้วพระบาทเรียวยาวเสมอกัน 

   2.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 
    รูปแบบพระพักตร์โดยรวมมีความใกล้เคียงพระพุทธรูปช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 22 รูปแบบที่ส าคัญคือ พระพักตร์บอบบาง ขมวดพระเกศามีขนาดเล็กมาก อุษณีษะมีฐาน
กว้างและยืดสูงเล็กน้อย มีการท าเปลือกพระเนตรที่มีขนาดใหญ่ พระขนงถูกป้ายให้เป็นแผ่นอย่างเห็น
ได้ชัดเจน รูปแบบโดยรวมมีความชัดเจน และแสดงรูปแบบพระพักตร์ของพระพุทธรูปที่ใกล้เคียงกัน
อย่างมาก อย่างไรก็ตามสัดส่วนของพระเศียรมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับพระวรกาย  

    หากพิจารณาจากสัดส่วนการสร้างพระพุทธรูปยืนในล้านนา จากพับ
สาล้านนาได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปไม้ ได้มีการก าหนดสัดส่วนของแต่ละส่วนจากพระบาทเป็น
เกณฑ์ โดยส่วนสูงจากพระบาทถึงพระชานุ สูง 2 พระบาท พระชานุถึงพระนาภี 2 พระบาท พระนาภี
ถึงพระถัน 1 พระบาท พระถันถึงพระหนุ 1 พระบาท พระพักตร์ยาว 1 พระบาท โคนพระเกศาถึง
พระเกตุมาลาหรือรัศมียาว 1 พระบาท พระเกตุมาลายาว 1 พระบาท ส่วนพระบาทแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ประกอบด้วยส้นพระบาท 1 ส่วน กลางพระบาท 1 ส่วน และปลายพระบาท 2 ส่วน49  

                                                           
49สิริไชยยะวุฒิ สวัสสดีจักกล่าวยังพุทธลักขณะพระเจ้ายืน มีดังนี้แล หื้อเลงดูไม้อันใหย่

อันน้อยแลนั้นแล้ว หื้อเถกเอาปาทะอันควรค่าไม้นั้นเปนพระหมาน แล้วม้าวเอาปาทะนั้นทังที่ย่ านั้น
เมือเถิงหัวเข่าทั้ง 2 นั้น 2 ปาทะ แลทังหัวเข่าขึ้นเถิงสะดือ 2 ปาทะ แล้วทังสะดือเถิงนม ปาทะ 1 แล
ทังนมขึ้นเถิงคาง ปาทะ 1 แลใบหน้ายาว ปาทะ 1 แลทังตีนผมเถิงบรถึก ปาทะ 1 และเมาชียาว ปา
ทะ 1 แลเอาปาทะนั้นมาหักเป็น 4 ส่วน เปนส้นตีนส่วน 1 แฅ่งตันส่วน 1 เปนปายปาทะเสีย 2 ส่วน 
แล้วล านั้นก็หากเหมือนพุทธพิมพารูปเจ้าอันสฐินตนอันอยู่ส ารานนั้นแล ลักขณะพระเจ้านอนเล่าสะนี้
ทังมวนนั้นก็หากเหมือนดั่งพระยืนนั้นแล เท่าว่านอนสีหะไสยยนะคือว่า นอนก่ าขวา แลปาทะเบื้อง
ซ้ายเตินบนปาทะก่ าขวา แลแขนขวาพ้อขึ้นเลียนหัวแล แขนซ้ายเหยียดตามบนสะเพาะต่างกันมีเท่านี้
แล ล านั้นก็หากเหมือนกันเสี้ยงชุอัน ดูในรายละเอียดเพิ่มเติม วีรศักดิ์ ของเดิม, ปริวรรต) 
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    ซึ่งรูปแบบนี้สันนิษฐานว่าสามารถน ามาเป็นสัดส่วนในการสร้าง
พระพุทธรูปไม้และเป็นสัดส่วนที่สามารถเทียบกับพระพุทธรูปส าริดได้ นอกจากนี้สัดส่วนนี้ยังสามารถ
น ามาใช้เป็นสัดส่วนในการสร้างพระพุทธรูปนอนได้ด้วยเช่นกัน หลักเกณฑ์ที่ใช้สร้างพระพุทธรูปนี้จึง
ท าให้พระพุทธรูปประทับยืนล้านนาส่วนใหญ่มีพระพักตร์มีขนาดค่อนข้างใหญ่และส่วนพระวรกาย
ค่อนข้างสั้น โดยเฉพาะส่วนพระเพลาและพระชงฆ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 58 เศียรพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด  
     เชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,  
13 มกราคม 2557) 

 
    พระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางเปิดโลก สัดส่วนของพระวรกายมี

ขนาดเล็ก บอบบาง ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาด้านขวา สังฆาฏิมีขนาดใหญ่ พาดผ่านส่วนกลาง
พระวรกาย ซึ่งนิยมสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา ชายจีวรแผ่ออกด้านข้างเล็กน้อย
รูปแบบมีความใกล้เคียงกับกลุ่มสกุลช่างเชียงแสน ซึ่งมีลักษณะแผ่ปลายที่ค่อนข้างแข็งกระด้าง ไม่ท า
ให้เป็นปลายสะบัด หรือม้วน เช่นเดียวกับสกุลช่างเชียงใหม่ เชียงตุง หรือลาว ปลายสังฆาฏิพบมี 2 
รูปแบบ คือ ปลายแยกเป็นสองแฉกและปลายตัด และประดับตกแต่งลวดลายส่วนใหญ่มีลายจุดไข่
ปลา ลายตารางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดเล็ก ลายคลื่น และลายกลีบบัว สังเกตเห็นได้ว่า
พระพุทธรูปรูปส าริดที่มีปลายสังฆาฏิแบ่งเป็น 2 แฉกมีการท าลวดลายที่มีลายละเอียดมาก ลักษณะ
ดังกล่าวนี้พบในกลุ่มพระพุทธรูปวัดท่าตอน (ภาพที่ 59) ซึ่งมีลวดลายเหมือนกับปลายสังฆาฏิของ
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พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระบาทอุดม (ภาพที่ 60) จึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยเดียวกันโดย
กลุ่มช่างเดียวกันหรือสมัยใกล้เคียงกัน 

    นอกจากนี้ยังพบปลายสังฆาฏิลักษณะเขี้ยวตะขาบลักษณะลวดลาย
คล้ายกับปลายสังฆาฏิพระพุทธรูปกลุ่มสกุลช่างหลวงเชียงใหม่ เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพวก
หงส์ เชียงใหม่ ซึ่งมีจารึก พ.ศ. 203650 พระพุทธรูปในกลุ่มนี้อาจมีอายุสมัยในช่วงเดียวกันหรือมีอายุ
หลังกว่าเล็กน้อย ส่วนปลายสังฆาฏิยาวถึงพระนาภี โดยมีขอบสบงเป็นส่วนพระวรกายอย่างชัดเจน 
ส่วนของพระพุทธรูปที่มีปลายสังฆาฏิเป็นแผ่นตัดตรงมีการตกแต่งลวดลายเล็กน้อย แผ่นสังฆาฏิยาว
ลงมาถึงกลางพระวรกายโดยไม่ปรากฏขอบสบงแบ่งส่วนพระวรกายท่อนบนและท่อนล่างที่ชัดเจน ท า
ให้แผ่นสังฆาฏิยาวถึงกึ่งกลางของพระวรกาย ซึ่งท าให้ดูยาวผิดปกติ นอกจากพระพุทธรูปส าริดครอง
จีวรแบบเรียบง่ายแล้ว ปรากฏแนวรัดประคดและจีบหน้านาง สันนิษฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธรูปประทับยืนสกุลช่างลาวและอยุธยาซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกัน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 59 ลวดลายชายสังฆาฏิ พระพุทธรูปส าริดปางเปิดโลก วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน  
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด  
เชียงใหม่, 13 มกราคม 2557) 

 
 
 
 
 

                                                           
50ฮันส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่, 71. 
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ภาพที่ 60 ลวดลายชายสังฆาฏิ พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดประบาทอุดม ต าบลเวียง อ าเภอ

ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดประบาทอุดม ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่,  
27 มิถุนายน 2556) 

 
    ฐานรองรับองค์พระพุทธรูปเป็นฐานบัวในผังวงกลม ขนาดเท่ากับส่วน

พระบาตร ลักษณะเป็นฐานมีเกสรบัวยืดสูง รองรับด้วยส่วนฐานบัวคว่ าบัวหงายหรือฐานเขียงในผัง
แปดเหลี่ยม มีความสูงขึ้นเล็กน้อย การท าฐานลักษณะดังกล่าวเป็นรูปแบบที่นิยมสร้างเสมอในกลุ่ม
พระพุทธรูปประทับยืน อย่างไรก็ตามพบว่าฐานของพระพุทธรูปบางองค์เป็นการรับรูปแบบมาจาก
ฐานพระพุทธรูปส าริดประทับนั่งสกุลช่างฝาง เนื่องจากลักษณะของฐานผังแปดเหลี่ยมที่รองรับฐานบัว 
มีการท าฐานบัวคว่ าบัวหงายและท าให้ฐานยกสูงขึ้น ซึ่งเป็นฐานที่นิยมและเป็นเอกลักษณ์ของ
พระพุทธรูปส าริดประทับนั่งสกุลช่างฝางในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา 

   3.  สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 
    พระพุทธรูปส าริดปางเปิดโลกในกลุ่มนี้มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน 

โดยเฉพาะส่วนพระพักตร์ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันทั้งหมด ซึ่งรูปแบบที่ปรากฏอาจกล่าวได้ว่าเป็น
รูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปฝางได้ มีความเป็นสกุลช่างท้องถิ่น โดยเฉพาะส่วนเปลือกพระเนตรที่มี
ขนาดใหญ่ พระกรรณยาวและมีปลายชี้แหลม เป็นต้น มีเพียงรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกัน
เล็กน้อย เช่น ปลายสังฆาฏิที่มีขนาดสั้นยาวแตกต่างกันเล็กน้อย และส่วนจีวรของพระพุทธรูปวัดพระ
บาทอุดม ที่ปรากฏส่วนหน้านางอย่างชัดเจน ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นหลังสุดในพระพุทธรูปกลุ่ม
นี้ การก าหนดอายุสมัยใช้หลักฐานส าคัญที่เป็นตัวยืนยันอายุสมัยของพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ได้แก่ 
ตัวอย่าง พระพุทธรูปส าริดปางเปิดโลก วัดเจดีย์งาม (ภาพที่ 57) ที่มีหลักฐานจารึกกล่าวถึงปีสร้างในปี 
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กาบสง้า เดือน 10 แรม 11 ค่ า 51 จากจารึกสามารถสันนิษฐานปีการสร้างได้ในช่วง จ.ศ.1136, จ.ศ.
1076, จ.ศ.1016, จ.ศ.956, จ.ศ.896,จ.ศ.856 ตรงกับปี พ.ศ.2317, พ.ศ. 2257, พ.ศ.2137, พ.ศ. 
2077, พ.ศ. 2037 ตามล าดับ จากจารึกท าให้ไม่สามารถก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปองค์นี้ได้
ชัดเจน แต่สามารถตีกรอบอายุสมัยการสร้างให้แคบลงได้ หากพิจารณารูปแบบส่วนพระพักตร์พบว่ า
พระพุทธรูปในองค์นี้มีความใกล้เคียงพระพักตร์ของกลุ่มพระพุทธรูปในช่วง ปลายพุทธศตวรรษที่ 21- 
22 เป็นต้นมา ท าให้สันนิษฐานอายุสมัยว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 2077 หรือ 2137 ดังนั้น
พระพุทธรูปในกลุ่มนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุสมัยอยู่ในช่วง ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 - 22  

   4.  ตัวอย่างพระพุทธรูป 
    พระพุทธรูปส าริด ประทับยืนปางเปิดโลก วัดเจดีย์งาม ต าบลเวียง 

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  มีจารึกที่ฐานแต่ตัวอักษรค่อนข้างลบเลือน ก าหนดอายุในการสร้างช่วง
พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 เนื่องจากรูปแบบพระพักตร์มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดสกุลช่าง
ฝาง ปางมารวิชัย ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 กลางพุทธศตวรรษที่ 22 นอกจากนี้แล้วรูปแบบนี้
สามารถพบได้เช่นกันในกลุ่มสกุลช่างเชียงแสน เชียงราย ล้านช้าง เป็นต้น โดยเฉพาะส่วนพระกรรณที่
ยาวและมีปลายแหลมด้านบน สันนิษฐานถึงความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างเมืองเหล่านี้ได้ใน
ระดับหนึ่ง ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายถอดรูปแบบงานพุทธศิลป์แก่กันและกัน อย่างไรก็ตามในส่วน
ของสัดส่วนของพระพุทธรูปยังไม่สมส่วนเท่าใดนัก โดยส่วนพระเศียรมีขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบ
กับสัดส่วนของพระวรกายซึ่งแสดงออกถึงสกุลช่างท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51ชนิสา นาคน้อย, “พระพุทธรูปล้านนาที่มีจารึกกับการแปลความทางประวัติศาสตร์ 

และความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม”, 276. 
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ภาพที่ 61 พระพุทธรูปส าริดปางเปิดโลก วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัด  
เชียงใหม่, 13 มกราคม 2557) 

 
    พระพุทธรูปส าริดประทับยืนปางเปิดโลก วัดท่าตอน (ภาพที่ 61) 

รูปแบบมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปวัดเจดีย์งาม สันนิษฐานว่ามีอายุหลังกล่าว เนื่องจาก
พระพุทธรูปรูปมีพัฒนาการพระวรกายที่ค่อนข้างบอบบาง มีส่วนฐานที่ค่อนข้างยืดสูง อาจสัมพันธ์กับ
พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย ที่ในช่วงหลังพระพุทธรูปเริ่มมีความบอบบาง และนิยมการท าฐานบัวที่
สูง ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความเป็นพ้ืนบ้านมากขึ้นจากรูปแบบสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 
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ภาพที่ 62  พระพุทธรูปส าริดปางเปิดโลก วัดเจดีย์งาม  ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดเจดีย์งาม  ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, 27   

    มิถุนายน, 2557) 
 

    พระพุทธรูปส าริดประทับยืนปางเปิดโลกวัดเจดีย์งาม (ภาพที่ 62) อีก
หนึ่งองค์ จากรูปแบบของพระพักตร์ที่ปรากฏมีรูปแบบใกล้เคียงกันกับพระพุทธรูปตัวอย่างแรก 
สัดส่วนมีความใกล้เคียงกัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน หรือกลุ่มช่างกลุ่มเดียวกันกับ
พระพุทธรูปตัวอย่างจากวัดเจดีย์งาม รูปแบบแสดงออกถึงฝีมือช่างพ้ืนเมือง 

  2.  พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 
   การสร้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรสันนิษฐานว่ามีคติความเชื่อจากพุทธ

ประวัติ เมื่อพระองค์เสด็จมาประทับ ณ พระนครของพุทธบิดา พระพุทธองค์จึงเสด็จออกบิณฑบาตตาม
พุทธประเพณี และมีความปิติยินดีของชาวเมืองกบิลพัสดุ์ที่ได้เห็นพระพุทธองค์ นอกจากนี้ยังมีคติการ
สร้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรจากลังกาที่เกี่ยวข้องกับการขจัดโรคภัยไข้เจ็บ ดังปรากฏในคัมภีร์มหาวงศ์
ครั้งพระเจ้าอุปติสสะทรงประกอบพิธีคังคาโรหณะขึ้นเพื่อขจัดทุพภิกขภัยและโรคระบาด โปรดให้หล่อ
พระพุทธรูปทองค าอุ้มบาตรและน าบาตรศิลาที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าซึ่งพระมหินเถระน ามาจากอินเดีย
บรรจุน้ าร่วมในขบวนแห่ ได้สวดรัตนสูตรและประพรมน้ าพระพุทธมนต์พระปริตต์ตามแบบที่ 
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พระพุทธเจ้าทรงกระท าเมื่อครั้งขจัดภัย 3 ประการในกรุงเวสาลี52 ต่อมาจึงมีการสร้างพระพุทธรูปปาง
อุ้มบาตรขึ้นในล้านนา ซึ่งลักษณะที่ส าคัญของพระพุทธรูปปางนี้ พระพุทธรูปประทับยืนบนฐานบัวหรือ
ฐานเหลี่ยม พระหัตถ์ทั้งสองข้างถือบาตร พระพุทธรูปส าริดประทับยืน ปางอุ้มบาตร วัดเชียงมั่น (ภาพที ่
63) ถือเป็นพระพุทธรูปส าริดที่มีอายุสมัยการสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในล้านนา สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 200853 
แสดงให้เห็นถึงเริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นปางอุ้มบาตรมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
พระพุทธรูปส าริดปางอุ้มบาตรที่พบในเขตอ าเภอฝางและแม่อาย พบเพียงจ านวน 2 องค์ จากวัดทราย
แดง (ภาพที่ 62) และวัดท่าตอน อ าเภอแม่อาย (ภาพที่ 67) ถือเป็นตัวอย่างที่ส าคัญที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
เกี่ยวกับพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรในพ้ืนที่เมืองฝาง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) 
รูปแบบทางศิลปกรรม 2) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 3) สรุปผลการวิเคราะห์และ
การก าหนดอายุสมัย 4) ตัวอย่างพระพุทธรูป มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 63 พระพุทธรูปส าริดปางอุ้มบาตร วัดเชียงมั่น อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย วีระศักดิ์ ของเดิม, วัดเชียงมั่น อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,  9 กุมภาพันธ์, 
2558) 

 

                                                           
52หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทธศาสนามหายาน

แบบตันตระนิกายวัชรยาน (เชียงใหม่: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558), 54–55.  
53ฮ นส์ เพนธ์, ค าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2519), 55-56. 
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ภาพที่ 64 พระพุทธรูปส าริดปางอุ้มบาตร วัดทรายแดง ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัด

เชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดทรายแดง ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 12 มีนาคม, 2557) 

 
   1.  รูปแบบทางศิลปกรรม 
    พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยมอีกปาง

หนึ่งในอ าเภอฝาง รูปแบบโดยรวมมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปปางเปิดโลก เพียงแต่เปลี่ยนแปลง
ในการสแดงปางเท่านั้น ประทับอยู่บนฐานบัวที่มีเกสรยึดสูงในผังกลม พระพักตร์แป้น เปลือกพระ
เนตรใหญ่ พระวรกายค่อนข้างบอบบาง มีรูปแบบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

    พระพุทธรูป ปางอุ้มบาตร ประทับยืน อยู่บนฐานบัวหงายมีการท า
เป็นกลีบบัวและตกแต่งลวดลายด้วยเส้นคู่ขนานบริเวณของกลีบบัวอยู่ในผังกลม คั้นด้วยบัวอกไก่ และ
บัวคว่ าที่ไม่ท าเป็นกลีบ รองรับด้วยฐานเขียงในผังแปลดเหลี่ยม 

    ขมวดพระเกศามีขนาดเล็กแหลม อุษณีษะเป็นครึ่งทรงกลมไม่มีขมวด
พระเกศา มีไรพระศก พระพักตร์มีขนาดเล็ก พระขนงเป็นสันเกิดจากการป้ายให้เป็นร่อง เปลือกพระ
เนตรกว้าง พระเนตรเหลือบต่ า ส่วนปลายพระขนงและพระเนตรจรดเข้าหากัน พระนาสิกโด่งสันเป็น
คม พระโอษฐ์บอบบางท้ังส่วนบนและส่วนล่างมีขนาดเท่ากันและมีส่วนเชื่อมกันระหว่างพระโอษฐ์และ
ส่วนพระนาสิก พระกรรณมีส่วนปลายแหลมด้านบน พระหนุเป็นปมรูปทรงกลมเล็กน้อย มีการท า
ลวดลายบริเวณขอบเล็กน้อย และส่วนพระศอมีขนาดเล็ก 
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    ประทับยืน ครองจีวรห่มคลุม จีวรแนบพระวรกายไม่มีการท าริ้วจีวร 
ชายจีวรยาวถึงพระชงฆ์แผ่ออกด้านข้างในลักษณะรูปสามเหลี่ยมไม่เป็นธรรมชาติ ปรากฏแนวขอบ
สบงบริเวณบั้นพระองค์ และมีชายสบงยาวเลยจากขอบจีวรเล็กน้อย สบงมีลวดลายหน้านางปรากฏ
ตรงกลาง ส่วนพระหัตถ์ทั้ง 2 ข้างวางในลักษณะตั้งฉากหงายพระหัตถ์ขึ้นรับบาตร นิ้วพระหัตถ์เรียว
ยาวปลายนิ้วทั้ง 4 นิ้วยาวเสมอกัน ส่วนพระบาทมีนิ้วทั้ง 5 ยาวเสมอกัน วางตัวในเป็นรูปร่าง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนส้นพระบาทกลมมน  

   2.  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม 
    รูปแบบพระพักตร์และส่วนพระเศียรของพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์ มี

ความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปประทับยืนปางเปิดโลกสกุลช่างฝาง กล่าวคือ ขมวดพระเกศามีขนาด
เล็ก มีส่วนพระขนงที่เซาะร่องเป็นแผ่นขนาดใหญ่ เปลือกพระเนตรมีขนาดใหญ่ พระเนตรเหลือบต่ า 
เป็นต้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใกล้เคียงกัน และเป็นรูปแบบที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของ
พระพุทธรูปส าริดฝาง จากรูปแบบทางศิลปกรรมเทียบกับพระพุทธรูปสกุลเชียงแสน ตัวอย่าง 
พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน มีรูปแบบพระพักตร์แสดงออกถึงสกุล
ช่างเชียงแสนที่ชัดเจน คือ พระพักตร์มีขนาดเล็ก พระเนตรมีขนาดเล็ก เหลือบต่ า พระโอษฐ์เล็กและมี
ริมพระโอษฐ์บาง เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรสกุลช่างฝาง ซึ่งแสดงถึง
ลักษณะเฉพาะของสกุลช่างอย่างชัดเจน 

    ลักษณะพระวรกายครองจีวรแบบห่มคลุมซึ่งเป็นรูปแบบส่วนใหญ่ที่
พบในพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรในล้านนา ลักษณะเด่นของจีวรพระพุทธรูปส าริดปางอุ้มบาตรของสกุล
ช่างฝาง มีการห่มคลุมลักษณะที่เรียบง่ายไม่มีการท าลวดลายลงบนเนื้อผ้า ห่มคลุมทั้งองค์พระยาวลง
มาจรดพระชงและแสดงขอบจีวรแผ่ออกมาด้านข้างพระวรกายทั้งสองข้างเล็กน้อย จีวรไม่แนบเนื้อ
เพราะไม่ปรากฏสัดส่วนพระวรกายหรือช่างต้องการให้สร้างในแบบที่เรียบง่าย รูปแบบนี้มีความ
ใกล้เคียงกับการครองจีวรของพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรสกุลช่างเชียงแสน ซึ่งแตกต่างจากจีวรขอ ง
พระพุทธรูปสกุลช่างเชียงใหม่ จีวรลักษณะของจีวรแนบเนื้อจนท าให้มองเห็นพระอุระที่แสดงออกถึง
กล้ามเนื้อ พระชานุ ขอบและแนวหน้านางของสบง นิยมท าริ้วจีวรเป็นแนวขนานบริเวณข้อพระกร
และยาวตกลงมาเป็นชายจีวรทั้งสองข้าง และมีจีวรที่ยาวอยู่เหนือพระชานุ ในส่วนของการถือบาตร
พบว่ารูปแบบการถือบาตรและการวางพระหัตถ์ของพระพุทธรูปสกุลช่างฝางมีความแตกต่างจากสกุล
ช่างเชียงแสน แต่มีความใกล้เคียงกับสกุลช่างเชียงใหม่ กล่าวคือ การวางพระหัตถ์ของพระพุทธรูป
สกุลช่างฝางมีลักษณะหงายคือขึ้นรับบาตร แต่พระพุทธรูปสกุลช่างเชียงแสนวางพระหัตถ์ทั้งสองข้ าง
ในลักษณะการประคองบาตรไว้ด้านหน้า เช่น พระพุทธรูปประทับยืนปางอุ้มบาตร พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเชียงแสน (ภาพที่ 65) 
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ภาพที่ 65 พระพุทธรูปส าริดปางอุ้มบาตร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดทรายแดง ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 8 กรกฎาคม, 2557) 

 
    ฐานของพระพุทธรูปมีความใกล้เคียงกับฐานของพระพุทธรูปปางเปิด

โลกคือมีฐานกลีบบัวหงายและเกสรบัวในผังกลมและฐานบัวคว่ าในผังแปดเหลี่ยม น่าสังเกตว่าเส้น
ลวดบัวอกไก่คั้นระหว่างบัวคว่ าบัวหงายของพระพุทธรูปทั้งสององค์ ส่วนฐานล่างสุดเป็นหน้าหน้า
กระดานเรียนอยู่ในผังแปดเหลี่ยมเช่นกัน (ภาพที่ 66) 
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ภาพที่ 66 ฐานพระพุทธรูปส าริดปางอุ้มบาตร วัดทรายแดง ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย  
     จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดทรายแดง ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 12 มีนาคม, 2557) 

 
   3.  สรุปผลการวิเคราะห์และการก าหนดอายุสมัย 
    การก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรรสกุลช่างฝาง 

สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา หลักฐานพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรจาก
วัดทรายแดง อ าเภอแม่อาย จารึกศักราชปีสร้างใน พ.ศ. 211654 หรือช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 การ
สร้างพระพุทธรูปปางนี้สันนิษฐานว่าน่าจะมีการสร้างต่อเนื่องช่วงศตวรรษต่อมา ความนิยมในการ
สร้างพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ไม่เพียงพบในเมืองฝางเท่านั้น ยังพบในสกุลช่างเชียงใหม่ ซึ่งพระพุทธรูปที่มี
อายุเก่าแก่ท่ีสุด พบที่วัดเชียงหมั้น สร้างข้ึนใน พ.ศ. 200855 สามารถก าหนดอายุได้ว่าอย่างน้อยมีการ
สร้างพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรมาแล้วตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ในเมืองเชียงแสนยังพบ
การสร้างพระพุทธรูปปางนี้เช่นกัน ก าหนดอายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 2256 ดังนั้นอิทธิพลหรือ
ความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปปางนี้น่าจะสัมพันธ์กับกลุ่มเมืองที่อยู่ใกล้เคียงเมืองฝาง โดยเฉพาะ 
 
                                                           

54ชนิสา นาคน้อย, “พระพุทธรูปล้านนาที่มีจารึกกับการแปลความทางประวัติศาสตร์ 
และความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม”, 136. 

55ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อ
ของคนไทย, 302. 

56เรื่องเดียวกัน, 349. 
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เมืองหลวงเชียงใหม่และเมืองเชียงแสน การก าหนดอาสมัยในการสร้างจึงน่าจะอยู่ในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 – กลางพุทธศตวรรษที่ 22 มีความใกล้เคียงกันหรืออยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่แตกต่างกัน
มากนัก 

   4.  ตัวอย่างพระพุทธรูป 
    พระพุทธรูปส าริดประทับยืนปางอุ้มบาตร วัดทรายแดง อ าเภอแม่

อาย หลักฐานที่ระบุถึงการสร้างพระพุทธรูปส าริดปางอุ้มบาตรในเมืองฝาง ซึ่งระบุปีสร้างอย่างชัดเจน 
ใน พ.ศ. 2116 ลักษณะของพระพักตร์มีรูปแบบใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางองค์อ่ืน ๆ 
โดยเน้นเปลือกพระเนตรที่มีขนาดใหญ่ มีร่องขอบที่ค่อนข้างชัดเจน ส่วนพระวรกายมีรูปแบบใกล้เคียง
กับพระพุทธรูปสกุลช่างเชียงแสน แต่ส่วนพระหัตถ์มีรูปแบบการถือบาตรที่แตกต่างกันเล็กน้อยดังที่
กล่าวไว้ในข้างต้น รูปแบบโดยรวมแสดงออกถึงรูปแบบของสกุลช่างท้องถิ่นฝางอย่างชัดเจน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 67 พระพุทธรูปส าริดปางอุ้มบาตร วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดท่าตอน ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, 
13 มกราคม 2557) 

 
    พระพุทธรูปส าริดประทับยืน ปางอุ้มบาตร วัดท่าตอน เป็นพระพุทธรูป

ส าริดยืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พบในเมืองฝาง มีรูปแบบเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่วัดทราย
แดง ส่วนฐานมีจารึกแต่ตัวอักษรลบเลือนไม่สามารถอ่านได้ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างข้ึนในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 21 – กลางพุทธศตวรรษที่ 22  
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3. สรุป 
พระพุทธรูปสกุลช่างฝางส่วนใหญ่ยังคงนิยมการสร้างพระพุทธรูปที่มีรูปแบบโดยทั่วไป

เช่นเดียวกับเมืองอ่ืน ๆ ในอาณาจักรล้านนา คือ พระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร พระพุทธรูปแบบ
ขัดสมาธิราบ และพระพุทธรูปยืน ส่วนใหญ่นิยมสร้างพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ซึ่งเป็น
รูปแบบอิทธิพลจากศิลปะสกุลช่างสุโขทัย ก่อนที่จะส่งทอดให้กับสกุลช่างเชียงใหม่ และแพร่ขยาย
อิทธิพลสู่เมืองฝาง รวมถึงแพร่ขยายไปยังเมืองอ่ืน ๆ ใกล้เคียง รูปแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
พระพุทธรูปสกุลช่างฝางมีความใกล้เคียงกับสกุลช่างเชียงใหม่ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสกุลช่างหลวงที่ส่ง
อิทธิพลทางรูปแบบให้กับเมืองอ่ืน ๆ โดยตรง อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่สกุลช่างหลวงเท่านั้นยังพบว่ามี
ความใกล้เคียงกับศิลปะสกุลช่างเชียงรายและเชียงแสน ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงเส้นทางที่ติดต่อกันระหว่างเมืองเชียงใหม่ เมืองฝาง 
เมืองเชียงราย และเมืองเชียงแสน อาจมีส่วนท าให้เกิดการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนรูปแบบทางศิลปกรรม
ระหว่างกันได้ อิทธิพลทางรูปแบบส่งผลให้เกิดรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของสกุลช่างฝางเกิดขึ้น 
โดยเฉพาะลักษณะเด่นของส่วนพระพักตร์ ที่นิยมการท าเปลือกพระเนตรที่มีขนาดใหญ่ท าให้ดวงพระ
เนตรมีขนาดใหญ่ มีการท าชายสังฆาฏิแผ่นใหญ่ที่มีการท าลวดลายส่วนปลายที่มีลักษณะเฉพาะ และมี
นิ้วพระหัตถ์ท้ัง 5 นิ้วเรียวยาวเกือบเท่ากันทั้งหมด ตลอดจนฐานบัวที่มีเกสรบัวที่ยืดสูง และกลีบบัวที่
มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานเหลี่ยมยกสูง เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวของสกุลช่างเมืองฝาง
เท่านั้น ไม่พบพระพุทธรูปที่มีลักษณะเด่นดังกล่าวในเมืองอ่ืน ๆ จึงสรุปได้ว่า เป็นรูปแบบที่เป็นของ
สกุลช่างฝางอย่างแท้จริง จากการศึกษารูปแบบสามารถก าหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปส าริดสกุล
ช่างฝางได้ว่ามีอายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 – ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 โดยการศึกษาจาก
รูปแบบพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง หลักฐานจากจารึก และศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของ
พระพุทธรูปส าริดจากสกุลช่างอ่ืนเพื่อใช้ในการก าหนดอายุสมัย  

น่าสนใจว่าพระพุทธรูปทั้ง 3 แบบมีการสร้างอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 – 
22 ไม่ได้นิยมสร้างเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่ง และพระพุทธรูปมีรูปแบบพัฒนาการไป
ในทิศทางเดียวกัน คือจากเดิมที่มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับสกุลช่างเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบ
เฉพาะและมีความเป็นท้องถิ่นแบบสกุลช่างฝางมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 – ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ซึ่งพัฒนารูปแบบฝีมือช่างมีความสวยงามมากที่สุด อย่างไรช่วงปลายพุทธศตวรรษที่  
22 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางเริ่มมีรูปแบบพ้ืนบ้านมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมของ
ฝีมือช่างในช่วงปลายศตวรรษนี้ ดังจะเห็นได้จากกลุ่มพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กและมีรายละเอียดที่
สวยงามน้อยลง และในศตวรรษต่อมาจึงเกิดความนิยมการสร้างพระพุทธรูปที่ท าจากวัสดุอ่ืน ๆ เช่น 
ไม้ หินมีค่า เป็นต้น นอกจากนี้ความนิยมสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ได้เปลี่ยนวัสดุจากส าริดเป็นการ 
ก่ออิฐถือปูนแทน  
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บทที่ 4 
 

พระพุทธรูปส ำริดสกุลช่ำงฝำงกับกำรเชื่อมโยงทำงประวัติศำสตร์เมืองฝำง 
  

เมืองฝางเป็นเมืองที่มีความส าคัญมาแต่ครั้งอดีตและมีความเป็นมาที่ยาวนาน ดังจะเห็นได้
จากหลักฐานจากต านานและพงศาวดารได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองฝาง มีความ
เป็นมายาวนานก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้านนา โดยพระยาลาวจักราชาธิราช ได้สร้างเมืองฝางขึ้น 
ซึ่งเมืองยาวไปตามแม่น้ าสัณฐานเหมือนกับฝักฝาง จึงได้ชื่อว่า เมืองฝาง ซึ่งมีพ้ืนที่ปกครอง 3 พันนา1 
และเป็นเมืองที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เรื่อยมาควบคู่กับการเจริญเติบโตของอาณาจักรล้านนา 
อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองฝางเท่าที่มีการศึกษายังมีข้อมูลที่ค่อนข้างจ ากัด 
เนื่องจากข้อมูลถูกบันทึกควบคู่กับประวัติศาสตร์ของเมืองส าคัญเช่นเมืองเชียงใหม่ เชียงแสน เท่านั้น 
การศึกษาเพ่ือให้ทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองฝางจึงต้องอาศัยข้อมูลด้านโบราณคดี 
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของเมืองฝางที่มีมาอย่าง
ยาวนานได้  

หลักฐานด้านโบราณวัตถุ ประเภท พระพุทธรูปส าริด เป็นหลักฐานส าคัญที่สามารถน ามา
ศึกษาเพ่ือทราบถึงประวัติศาสตร์ของเมืองฝางได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากหลักฐานเหล่านี้พบเป็น
จ านวนมาก และกระจายอยู่ในพ้ืนที่ของเมืองฝางมาแต่อดีต และด้วยวัสดุประเภทส าริดที่ใช้ในการ
หล่อพระพุทธรูปท าให้หลักฐานยังคงสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือ 
พระพุทธรูปจ านวนหลายองค์มีการจารึกซึ่งมีความส าคัญท าให้ทราบถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของเมืองฝางแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี 

ในบทนี้เป็นการศึกษาพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางเพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ทางด้าน
ประวัติศาสตร์เมืองฝาง โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบศิลปะของพระพุทธรูป
สกุลช่างฝางในแต่ละยุควิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์เมืองฝาง เพ่ือท าให้ทราบถึงสภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง ตลอดจนนโยบายทางการ
เมืองของเมืองหลวงที่มีบทบาทส าคัญต่องานศิลปะสกุลช่างเมืองฝาง ดังนั้นผู้วิจัยได้แบ่งช่วง
ประวัติศาสตร์ของเมืองฝางออกเป็น 4 สมัย เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบของพระพุทธรูปของแต่ละสมัยถึง
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับเมืองฝางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

                                                           
1พระยาประชากิจกรจักร, พงศำวดำรโยนก, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 

2516), 225. 
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1.  สมัยท่ี 1 เมืองฝำงก่อนกำรสถำปนำอำณำจักร และยุคต้นของล้ำนนำ 
 ประวัติศาสตร์เมืองฝางมีความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนการสถาปนาอาณาจักร

ล้านนา อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพระพุทธรูปสกุลช่างฝางในช่วงยุคก่อนการสถาปนาอาณาจักร
ล้านนายังไม่พบหลักฐานที่บ่งบอกถึงการสร้างพระพุทธรูปในสมัยนี้ สันนิษฐานได้ว่าสังคมเมืองฝางใน
ยุคนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นโดยการรวมกลุ่มของผู้คนท าให้เกิดเป็นสังคมที่มีหลากหลายทางชาติพันธุ์ 
ทั้งกลุ่มไทยยวน และกลุ่มลัวะ ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมยังไม่มีความซับซ้อนมากนัก ในด้านความเชื่อ
สังคมในยุคเริ่มต้นมีการนับถือผีทั้งในระดับครอบครัว หมู่บ้าน และเมือง  ต่อมาได้มีการนับถือ
พระพุทธศาสนาซึ่งในช่วงแรกสันนิษฐานว่ามีความเชื่อพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน คือ นับถือพุทธ
ศาสนาปะปนกับความเชื่อดั้งเดิม ลักษณะการนับถือพระพุทธศาสนาดังกล่าวสืบเนื่องมาถึงสมัย
พญามังราย ในพุทธศตวรรษที่ 192  ด้วยความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการนับถือผีและพุทธศาสนาแบบ
ชาวบ้านควบคู่กัน ท าให้ไม่มีการสร้างพระพุทธรูปในเมืองฝางช่วงก่อนการสร้างอาณาจักรล้านนา 
หรือหากมีการสร้างในอาจเป็นวัสดุที่ไม่คงทน จึงไม่เหลือหลักฐานให้ศึกษา อย่างไรก็ตามในล้านนา 
เช่น เมืองเชียงแสน ได้มีการพบหลักฐานพระพุทธรูปในล้านนาในช่วงแรกให้ศึกษาอยู่บ้างแต่พบ
จ านวนน้อย คือ พระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร ก าหนดอายุสันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
19 หรือเก่ากว่านั้น3 แม้ยังไม่มีการค้นพบพระพุทธรูปในเมืองฝางก็ตาม แต่สันนิษฐานว่าสังคมเมือง
ฝางมีการนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์การรับวัฒนธรรมความเชื่อจากกลุ่ม
เมืองใกล้เคียง โดยเฉพาะเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นเมืองส าคัญในช่วงต้นของอาณาจักรล้านนา 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2553), 

56 – 60. 
3ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนำกำร และควำมเชื่อของ

คนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 

268. 
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 จากบันทึกประวัติศาสตร์ เมืองฝางในยุคก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้านนา พญามัง
รายได้มาปกครองเมืองฝางใน พ.ศ. 18114 - ประมาณ พ.ศ. 18355 เข้ายึดเมืองหริภุณชัย โดยเมืองฝาง
ในระยะนี้มีฐานะเป็นเมืองฐานอ านาจส าคัญในการขยายอ านาจของพญามังราย ดังจะเห็นได้จากช่วงนี้มี
การท าสงครามกับเมืองเชียงของ เมืองเทิง และเป็นที่วางแผนการส าหรับการยึดเมืองหริภุณไชย  เมือง
ฝางในช่วงเวลานี้จึงเน้นด้านการขยายอาณาเขตการปกครองของกษัตริย์เป็นส าคัญ ดังนั้นผู้ปกครองเมือง
ฝางในช่วงนี้จึงไม่เน้นด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเท่าใดนัก บทบาทของผู้ปกครองเมืองย่อมส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ชาวเมือง กลุ่มชายฉกรรจ์จึงถูกเกณฑ์ไปเป็นก าลังส าคัญทางการทหารในการท าสงคราม ซึ่ง
กลุ่มผู้ชายฉกรรจ์บางส่วนอาจรวมถึงกลุ่มช่างเป็นก าลังพลร่วมด้วย รวมถึงพระสงฆ์ผู้มีบทบาทส าคัญใน
การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงบ้านเมืองมีการท าสงครามนอกจากการสั่งสอนประชาชนตาม
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  พระสงฆ์บางรูปท าหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ด้าน
ศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัว ส่วนหนึ่งอาจท าเครื่องรางของขลัง เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เหล่า
ทหารในยามออกศึกสงคราม ดังนั้นด้วยสภาวะบ้านเมืองอยู่ในช่วงการท าสงครามจึงไม่มีการสร้าง
พระพุทธรูปเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้  

2.  สมัยท่ี 2 พระพุทธรูปสกุลช่ำงฝำงในพุทธศตวรรษที่ 21 
 จากการศึกษาพบหลักฐานพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ปรากฏหลักฐานอย่าง

ชัดเจนในช่วงยุคต้นพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ระยะนี้จึงมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นจ านวนมากใน
เมืองเชียงใหม่ ซึ่งพบพระพุทธรูปทั้งท่ีมีจารึกที่ฐานและไม่มีจารึกที่ฐาน พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ไป
ยังหัวเมืองต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และส่งผลต่อความนิยมสร้างพระพุทธรูป รวมถึงรูปแบบทางศิลปะ
เกิดข้ึนในหัวเมืองใกล้เคียง ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 พบหลักฐานพระพุทธรูปในเมืองฝาง จ านวน
ไม่มากนัก มีหลักฐานการสร้างที่ค่อนข้างชัดเจน ระบุสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 แต่พบว่า

                                                           
4... เถิงปีดับเป้า 627 ตัว เจ้าค็บังเกิดได้ลูกชายแถมผู้ 1 ชื่อว่า เจ้าขุนคราม อยู่ลูนนั้นได้ 

2 ปลี เถิงปลี เบิกสี เจ้ามังรายไพอยู่เมืองฝางได้ปลี 1 ในปีกัดไส้ เจ้ามังรายเอาริพลไพปล่นเอาเมืองผา
แดงเชียงของอันลูกหลายลาวครอบส้างนั้นผู้กินเมืองเชียงของชื่อว่าค ารอง ได้เมืองเชียงของล้วแ ต่ง
ลูกขุนผู้ 1 กินเมือง แล้วคืนมาอยู่เมืองฝาง เลี้ยงดูเสนาอามาจจ์แก้วหานมากนัก ท้าวได้ลูกชายแถมผู้ 
1 ใส่ชื่อว่า เจ้าขุนเครือ ในปลีกัดไส้ สกราชได้ 631 ตัวนั้น ลูนนั้นเจ้าขุนเครืออายุได้ 6 ปลี เถิงปลีกาบ
เส็ดอายุเจ้ามังรายได้ 36 เอาริพลไพปล่นเอา เมืองเชริง ผู้กินเมืองเชริงชื่อขุนรอง ได้เมืองแล้วแต่ง
ลูกขุนกินเมืองแล้วเอาริพลมาอยู่เมืองฝาง เลี้ยงดูเสนาอามาจน์ 3 วัน 3 คืน แล้วก็อยู่เสวิยราชสมบัติ
ด้วยสวัสสดีสนุกสุขส าราญ ไพร่ยุค้า ข้ายุขายชุอัน มีแล... ดูใน อนุกรรมการตรวจสอบและช าระ
ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่, ต ำนำนพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่ง
เมือง, 2538), 14. 

5สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ, 120. 
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รูปแบบของพระพุทธรูปทั้งหมดที่พบมีรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลาย พระพุทธรูปส่วนหนึ่งอาจสร้าง
ขึ้นในเมืองฝางและส่วนหนึ่งอาจมีการเคลื่อนย้ายมาจากเมืองเชียงใหม่ ท าให้พระพุทธรูปในช่วงนี้ไม่มี
รูปแบบที่เฉพาะและมีความเด่นชัดเท่าใดนักพระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ วัดศรีดอน
แก้ว ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีจารึกปีสร้างใน พ.ศ. 2025 (ภาพที่ 68) เป็น
ตัวอย่างที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากพระพุทธรูปมีรูปแบบใกล้เคียงกับพระพุทธรูปศิลปะสกุลช่างหลวง
ช่วงสมัยพระเจ้าติโลกราช กล่าวคือ มีพระพักตร์รูปไข่ ขมวดพระเกศามีขนาดปานกลาง สังฆาฏิเป็น
เส้นเล็กยาวจรดพระนาภีส่วนปลายแยกเป็นเขี้ยวตะขาบสองแฉก ส่วนฐานเป็นฐานหน้ากระดาน ซึ่ง
เป็นรูปแบบของพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะล้านนาสืบมาจากพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย นอกจากนี้พบ
พระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชร จ านวน 1 องค์ จากวัดอุดมมงคล ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ จากรูปแบบมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปแบบขัดสมาธิเพชรของสกุลช่างเชียงใหม่ วัด
พวกแต้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คือขมวดพระเกศามีขนาดใหญ่ พระพักตร์ป้อมกลม พระขนง
เป็นสันเชื่อมต่อกัน พระเนตรเปิดมองตรง มีส่วนนูนเชื่อมระหว่างพระนาสิกและพระโอษฐ์ชัดเจน 
และพระหนุเป็นปม สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากเมืองหลวงหรือกลุ่ม ช่าง
หลวงสร้างขึ้นที่เมืองฝาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 68  พระพุทธรูปส าริด วัดศรีดอนแก้ว ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา: Alexander B. Griswold, Dated Buddha image of Northern Siam (Switzerland: 
Artibus Asiae, 1957), VII. 
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  ในสมัยของพระเจ้าติโลกราช ที่พระพุทธศาสนาในล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด 
เนื่องจากกษัตริย์มีความเลื่อมใสและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานิกายสีหล 
พระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรม มีการท าสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก
และการฉลองพระพุทธศาสนาครบ 2000 ปี พระราชอ านาจของพระเจ้าติโลกราชในด้านการ
ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนาภายในอาณาจักรเชียงใหม่ที่เห็นเด่นชัดอีกประการหนึ่ง คือ การสร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ คือ พระแสนแซว่ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปส าริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในล้านนา แต่พบหลักฐานเพียงพระพักตร์ ก าหนดอายุสมัยได้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 216 สมัย
พระเจ้าติโลกราช แสดงให้เห็นถึงพระราชอ านาจในการปกครองบ้านเมืองในยุคสมัยนี้ว่ามีความ
เจริญรุ่งเรืองสูงสุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองของล้านนา อย่างไรก็ตามความ
เจริญที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงอาจไม่ได้รวมถึงความเจริญของกลุ่มหัวเมืองในล้านนาเสมอไป ในด้าน
ศาสนาหากพิจารณาประวัติศาสตร์เมืองฝางในช่วงสมัยนี้พบว่า เป็นช่วงระยะเริ ่มต้นของการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่เป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ผู้ที่มีบทบาทส าคัญกลุ่มในการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาคือกลุ ่มพระสงฆ์และผู ้มีอ านาจทางการปกครอง ดังจะเห็นได้จากจารึกฐาน
พระพุทธรูปส าริดปางมารวิชัย วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่วาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
กล่าวถึงพระสงฆ์ร่วมกับกลุ่มผู้ปกครองเมืองฝางสร้างพระพุทธรูปขึ้นในเมืองฝาง 7 (ภาพที่ 69) ซึ่ง
จากจารึกที่พบนี้เป็นหลักฐานส าคัญได้เป็นอย่างดีที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้ถูกสร้างขึ้นใน
เมืองฝาง และไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปส ำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2555), 390. 
7พะเจ้านิพพานได้ 2024 ปี ในปีกดไจ้ยังมีเจ้าภิกษุตนหนึ่งชื่อสุมังคะละเมธาวีชวนบาสิกา 

ผู้หนึ่งชื่อนา(ง) 1 . .วหลานหมื่นยูพวกหา (ญ) แปลงพระเจ้าตนนี้ไว้กับพระพันตนเมิงฝาง ดูใน ประเสริฐ 

ณ นคร, จำรึกล้ำนนำภำค 2, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน), 158. 
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ภาพที่ 69  พระพุทธรูปส าริด วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย  จังหวัด
เชียงใหม่, 27 มิถุนายน 2556) 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองฝางและเมืองเชียงใหม่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 – ต้น

พุทธศตวรรษที่ 21 ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในสมัยพญาสามฝั่งแกนให้ได้
เจ้าซ้อยราชบุตรองค์เล็กปกครองเมืองฝาง เมื่อพระเจ้าติโลกราชชิงราชสมบัติจากพระราชบิดา เจ้าซ้อย
จึงได้รับพระราชบิดามาอยู่เมืองฝาง ในช่วงระยะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสองเมืองเกิดความขัดแย้งกัน 
พระเจ้าติโลกราชทรงเกรงว่าเมืองฝางจะเป็นเมืองซ่องสุมก าลังจึงให้หมื่นสามล้านเข้าโจมตีเมืองฝาง และ
แต่งตั้งให้หมื่นยีลอครองเมืองฝาง8 เมืองฝางในช่วงนี้จึงถูกลดบทบาทลงอย่างเห็นได้ชัด จากเมืองที่เคยมี
เชื้อราชวงศ์ปกครองมาโดยตลอดนับตั้งแต่สมัยพญามังราย ในสมัยพระเจ้าติโลกได้ปรับเปลี่ยนให้ขุนนาง
ต าแหน่งหมื่นปกครองแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปกครองเพ่ือดึงอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางโดยตรง
ในสมัยนี้ ดังนั้นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่อาจเผยแพร่สู่หัวเมืองต่าง ๆ 
โดยตรงเช่นกัน การส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธรูปจากเมืองเชียงใหม่อัญเชิญมายังเมือง
ฝางอาจสัญลักษณ์แสดงถึงนัยยะแฝงการปกครองของเมืองหลวงที่มีต่อหัวเมืองฝาง ลักษณะเช่นเดียวกับ
การสร้างพระพุทธรูป พระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล จังหวัดน่าน ซึ่งพระเจ้าติโลกราชโปรดสร้างขึ้นเพ่ือ

                                                           
8สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ต ำนำนสิบห้ำรำชวงศ์ภำคปริวรรต เล่มที่ 2 

(เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525), 26-29. 
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แสดงถึงชัยชนะของพระองค์ที่มีต่อเมืองน่าน ใน พ.ศ. 1992-19939  นโยบายการดึงอ านาจเข้าสู่
ศูนย์กลางของพระเจ้าติโลกราช เป็นสาเหตุหนึ่งที ่ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเมือง
เชียงใหม่กับกลุ่มหัวเมือง น ามาซึ่งการก่อกบฏของกลุ่มขุนนางหัวเมืองต่าง ๆ จะพบว่าใน พ.ศ. 
2030 กลุ่มขุนนางเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน เมืองฝาง  เมืองพร้าว และเขลางค์นคร ไม่พอใจ
กับการปกครองในการดึงอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ต้องส่งส่วยให้กับเมืองหลวงที่มากขึ้นจากเดิม และ
การขาดอิสระทางการค้า จึงได้ก่อการกบฏขึ้น10 

 ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เมืองฝางและเมืองเชียงใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ในด้านการเมืองการปกครองและการส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากการพบ
หลักฐานพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางจ านวนมากกว่า 30 องค์ ที่พบได้โดยทั่วไปในเขตอ าเภอฝาง
และอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในเมืองฝาง 
พระพุทธรูปส่วนใหญ่ที่พบในเมืองฝางมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างหลวง
เชียงใหม่อย่างมาก กล่าวคือ พระพุทธรูปมีพระพักตร์เล็กและ ขมวดพระเกศาขนาดเล็ก พระเนตร
เหลือบต่ า พระวรกายค่อนข้างบอบบาง สังฆาฏิแผ่นใหญ่ยาวถึงพระนาภี ส่วนปลายพบทั้งปลาย
เป็น 2 ชายและปลายตัด ฐานหน้ากระดานมีการเจาะช่องกระจก ซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะของ
พระพุทธรูปส าริดในสมัยพระเมืองแก้ว ตัวอย่างส าคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปส าริดวัดศรีบุญเรือง 
ต าบลแม่สาว (ภาพที่ 70) วัดวัฒนาราม ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 
71) เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองฝางกับเมืองเชียงใหม่ผ่านงานพุทธศิลป์
เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9ศักดิ์ชัย สายสิงห์,พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนำกำร และควำมเชื่อของ

คนไทย, 309. 
10สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ, 163. 
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ภาพที่ 70 พระพุทธรูปส าริด วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 27 มิถุนายน 2556) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 71  พระพุทธรูปส าริด วัดวัฒนาราม ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัฒนธรรมอ าเภอแม่อาย, 13 มีนาคม 2557) 
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 ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 สมัยพระเมืองแก้วมีความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนา 
เนื่องจากในสมัยนี้กษัตริย์มีแนวคิดการปกครองแบบธรรมราชา โดยเน้นกษัตริย์เป็นผู้ทรงธรรม 
ตามคติพระพุทธศาสนา กษัตริย ์เป ็นผู ้ที ่ปฏิบัต ิตนอยู ่ในความดีงาม และส่งเสริมท านุบ าร ุง
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาที่ส าคัญที่สุดของอาณาจักร เห็นได้จากมีการ
สร้างและซ่อมแซมวัดเป็นจ านวนมาก เช่น สร้างวัดบุพพาราม (วัดเม็ง) พ.ศ. 2036 สร้างวัดศรี
สุพรรณ พ.ศ. 2043 สร้างพระอุโบสถและหอไตรที่วัดมหาโพธาราม และทรงฟ้ืนฟูวัดป่าแดง11 เป็น
ต้น  และทรงสร้างพระพุทธรูปในเมืองเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก เช่น พระพุทธรูปที่มีความส าคัญ 
คือ พระเจ้าเก้าตื้อ วัดบุปผาราม จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 72) สร้างในปีพ.ศ. 2047 แล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. 205312 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปส าริดที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในล้านนา การสร้าง
พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข ตลอดจนแสดงถึง
บารมีของกษัตริย์ในการส่งเสริมงานด้านศาสนาและการปกครองบ้านเมืองของอาณาจักรล้านนา 
โดยเฉพาะในช่วงของพระเจ้าติโลกราชและพระเมืองแก้วที่ล้านนามีความรุ่งเรืองอย่างเต็มที่  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 72  พระเจ้าเก้าตื้อ วัดบุบผาราม หรือวัดสวนดอก ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
  (ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดบุบผาราม ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่, 

23 มีนาคม 2557) 
 

                                                           
11เรื่องเดียวกัน, 170. 
12ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนำกำร และควำมเชื่อ

ของคนไทย, 316.  
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 นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างเมืองฝางและเมืองเชียงใหม่ในด้านการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ที่แสดงด้วยผ่านงานพุทธศิลป์แล้ว พระเมืองแก้วยังให้ความส าคัญในด้านการเมือง
การปกครองเมืองฝางเช่นกัน ดังเห็นได้ว่า ใน พ.ศ. 2060  พระเมืองแก้วให้เจ้าเมืองนายครองเมือง
ฝาง มีนามว่าแสนฝาง และให้คนจากเมืองกายเงี้ยว รวม 1,200 คน อยู่เมืองฝาง13 แสดงให้เห็นว่า
เมืองฝางเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความอุดมสมบูรณ์และมีกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
ชาติพันธุ์ ความหลากหลายของกลุ่มคนนี้น ามาซึ่งการความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็นส่วน
หนึ่งในการหล่อหลอมให้เกิดงานศิลปกรรมของสกุลช่างฝางได้ 

 ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางในยุคนี้มีรูปแบบอยู่ในช่วง
เปลี่ยนผ่านระหว่างรูปแบบที่เป็นอิทธิพลแบบสกุลช่างหลวงเชียงใหม่ที่มีมาสืบเนื่องตั้งแต่ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 21 กับรูปแบบสกุลช่างท้องถิ่นที่เริ่มปรากฏงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้พบพระพุทธรูปกลุ่มหนึ่งมีพระพักตร์คงลักษณะใกล้เคียงกับพระพุทธรูปส าริดสกุลช่าง
เชียงใหม่ เช่น เปลือกพระเนตรป้ายเป็นแผ่นใหญ่ พระโอษฐ์เป็นเส้นตรง นิ้วพระหัตถ์ท่ังสี่ยาวเสมอกัน 
ประทับอยู่บนฐานบัวที่ยกฐานสูงและฐานบัวที่มีขารองรับซึ่งเป็นส่วนที่เกิดจากการหล่อส าริด ส่วน
หนึ่งมีรูปแบบที่พัฒนาเป็นของตนเองมากยิ่งขึ้น เช่น พระพักตร์มีขนาดเล็ก พระโอษฐ์เล็ก สังฆาฏิเป็น
แผ่นใหญ่ส่วนปลายเป็นปลายตัดและมีการตกแต่งลวดลาย ประทับอยู่บนฐานบัวยกสูง ลักษณะฐาน
บัวคว่ า-บัวหงายที่ยกสูงเป็นรูปแบบฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธรูปสกุลช่างฝางที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง
แรกในระยะนี้ และจะมีการพัฒนาสืบเนื่องจนถึงพระพุทธรูปในยุคหลัง น่าสังเกตว่าพระพุทธรูปที่มี
รูปแบบพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองในระยะนี้มีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปกลุ่มหัวเมือง
เชียงราย และเชียงแสนมากกว่ากลุ่มพระพุทธรูปสกุลช่างหลวง สันนิษฐานเมืองฝางในระยะนี้น่าจะมี
การติดต่อสัมพันธ์กับเมืองเชียงรายและเชียงแสนมากกว่าเมืองเชียงใหม่ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
แนวคิด และรูปแบบทางเชิงช่างของกลุ่มช่างระหว่างเมือง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ก่อนการสถาปนาอาณาจักรล้านนา ส่วนในเมืองเชียงใหม่เนื่องจากเกิดปัญหาภายในท าให้การ
ปกครองบริหารจัดการกลุ่มหัวเมืองต่าง ๆ มีความเข้มงวดน้อยลง ท าให้หัวเมืองเหล่านี้มีอิสระในการ
ปกครองตนเองและพัฒนางานศิลปกรรมท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

                                                           
13วันศุกร์ เดือน 11 ขึ้น 7 ค่ า ปีฉลู นพศกเจ้าเมืองเชียงทอง เจ้ามองนาย พระยาเมือง

กาย พากันอพยพไพร่ไทย ช้างม้า มาพ่ึงโพธิสมภารขอเป็นข้าพระเจ้านครเชียงใหม่ จ านวนคนครัว
หญิงชายใหญ่น้อย 23,220 คน ช้าง 28 เชือก ม้า 250 ม้า พระเป็นเจ้าจึงให้หมื่นพิงยี กับหมื่นด่างเต่า
ค าไปรับครัวเมืองนาย เมืองเชียงทอง เมืองกาย เข้าสู่นครเชียงใหม่ แล้วพระเป็นเจ้าให้เจ้าเมืองนาย
ไปกินเมืองฝาง ชื่อแสนฝาง ให้พระยาเมืองกายเงี้ยวอยู่กับแสนฝาง ไว้ครัว 1,200 คน เหลือนั้นแจกไป
ไว้พันนาทะกานบ้าง เก้าช่องบ้าง เมืองพร้าวบ้าง เจ้าเมืองเชียงทองนั้นให้ไปกินเมืองคอง  ดูใน
รายละเอียดเพิ่มเติม พระยาประชากิจกรจักร, พงศำวดำรโยนก, 366. 
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 สมัยพระเมืองเกษเกล้าครองราชย์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2068-2081 บ้านเมืองในสมัยนี้ยังมี
ความมั่นคง กษัตริย์ได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สืบทอดแนวทางเดียวกับพระราชบิดา โดยส่งเสริม
พระภิกษุฝ่ายสีหลหรือฝ่ายป่าแดง เนื่องจากพระองค์เคยผนวชในส านักสีหลที่วัดมหาโพธิญาณ (วัด
เจ็ดยอด) ต านานชินกาลมาลีปกรณ์ ได้เขียนสรรเสริญพระเมืองเกษเกล้าว่า  

 “...เป็นพระเจ้าธรรมิกราชโดยแท้”14  
 สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาของกษัตริย์ อย่างไรก็ตามช่วง

สมัยนี้อาณาจักรล้านนาเริ่มเกิดปัญหาขึ้นในหลายด้านทั้งปัญหาภายในจากการเพ่ิมพูนอ านาจของ
กลุ่มขุนนาง และเศรษฐกิจ และปัญหาภายนอกจากการคุกคามจากอยุธยาและพม่า ปัญหาที่เกิดขึ้น
ท าให้งานศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่พบลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามพบว่างาน
พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางยังมีปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาฝีมือช่างให้มีรูปแบบที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  

3.  สมัยท่ี 3 พระพุทธรูปสกุลช่ำงฝำงอย่ำงแท้จริงในยุคพุทธศตวรรษที่ 22 
 ในศตวรรษนี้การสร้างพระพุทธรูปในล้านนาลดน้อยลงกว่าช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 

อย่างไรก็ตามยังพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยนี้ เช่น พระพุทธรูปวัดชัยพระเกียรติสร้างขึ้นใน 
พ.ศ. 2108 โดยแม่ทัพสังรามจ่าบ้าน ข้าหลวงพม่าสร้างขึ้นโดยการรวบรวมพระพุทธรูปทีช่ ารุดแตกหัก
แล้วมาหล่อเป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่15 เป็นต้น เนื่องจากอาณาจักรล้านนาเริ่มมีความอ่อนแออย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีปัญหาจากกลุ่มขุนนางที่มีบทบาทอ านาจในการปกครอง
อาณาจักร ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างขุนนางกับกษัตริย์ และระหว่างขุนนางด้วยกันเอง ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นท าให้อาณาจักรล้านนาอ่อนแอจนในที่สุดต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าใน พ.ศ. 210116  
ความอ่อนแอของศูนย์กลางจึงไม่สามารถปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ได้อิสระ เนื่องจากอ านาจในการ
บังคับบัญชาสูงสุดเป็นของกษัตริย์พม่า การส่งเสริมพระพุทธศาสนาของกษัตริย์เริ่มลดบทบาทลง 
เนื่องจากปัญหาทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก เมื่อพม่าเข้ามาปกครองอาณาจักรล้านนาก็ไม่
สามารถที่จะดูแลควบคุมศูนย์กลางและหัวเมืองต่าง ๆได้อย่างทั่วถึง ท าให้ในช่วงสมัยนี้หัวเมืองต่าง ๆ 
รวมทั้งเมืองฝาง มีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้น17 ซึ่งนโยบายการปกครองของพม่าในอาณาจักร
ล้านนาช่วงต้น ให้การยอมรับในการปกครองแบบจารีต ประเพณี ความเชื่อ และความศรัทธาของคน

                                                           
14สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ, 174. 
15ฮันส์ เพนธ์, ค ำจำรึกที่ฐำนพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ

การจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2519), 101. 
16อนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่, ต ำนำนพื้นเมืองเชียงใหม่ 

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2538), 93. 
17สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ, 256. 
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ในพ้ืนที่ที่มีมาแต่เดิม ด้วยเหตุนี้ท าให้เมืองฝางพระพุทธศาสนายังคงมีการสืบทอด ท าให้เกิดการ
สร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ให้ระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากพระพุทธรูปซึ่งรูปแบบ
ที่มีความชัดเจน แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของสกุลช่างฝาง กล่าวคือ พระพุทธรูปประทับอยู่บนฐาน
บัวสูง ซึ่งฐานบัวมีเกสรบัวและส่วนลวดบัวรองรับส่วนพระพุทธรูป พระพักตร์เล็ก ส่วนประกอบบน
พระพักตร์มีขอบที่ค่อนข้างชัดเจน พระวรกายบอบบาง สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ ส่วนปลายสังฆาฏิมีการ
ตกแต่งลวดลาย และมีนิ้วพระหัตถ์ทั้งห้าเรียวยาวเกือบเสมอกันทุกนิ้ว นอกจากนี้แล้วในหัวเมืองอ่ืน ๆ 
ยังมีการสร้างพระพุทธรูปทีม่ีเอกลักษณ์ของตนเองเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเช่นกัน  

 พระพุทธรูปสกุลช่างฝางมีรูปแบบที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสกุลช่างล้านช้าง สันนิษฐานว่ามี
สัมพันธ์กันในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 สมัยรัชกาลสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชซึ่งเคยมาปกครอง
เชียงใหม่และได้กลับไปปกครองอาณาจักรล้านช้าง18 ความสัมพันธ์ระหว่างล้านช้างและล้านนายังมี
ความสัมพันธ์กันอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังพบได้ในพระพุทธรูปสกุลช่างล้านช้างที่สืบทอดรูปแบบจาก
พระพุทธรูปล้านนา รูปแบบบางประการมีความใกล้เคียงกับพระพุทธรูปสกุลช่างฝาง เช่น ส่วนพระ
กรรณที่มีปลายแหลม พระศอที่มีขนาดเล็ก และแผ่นสังฆาฏิที่มีขนาดใหญ่ปลายตัดตรง เป็นต้น มี
ลักษณะใกล้เคียงกับ เมืองฝาง รวมถึงเมืองใกล้เคียง เชียงแสน เชียงของ แพร่ และน่าน  

 สภาพสังคมของอาณาจักรล้านนาในช่วงแรกที่พม่าปกครอง แม้ว่าจะมีสงคราม
เกิดขึ้นในบางช่วง แต่ผู้คนยังคงวิถีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความ
เป็นอยู่ที่ปกติสุข ดังเช่นในเมืองเชียงแสนมีการท านุบ ารุงบ้านเมือง มีการละเล่น มีงานมหรสพ มีการ
ท าบุญสร้างวัด19 เป็นต้น ดังนั้นช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 สภาพเมืองเมืองฝางค่อนข้างสงบสุขและวิถี
ชีวิตของผู้คนเป็นเช่นเดิม ซึ่งเป็นหัวเมืองที่พม่าไม่ได้เข้าปกครองอย่างเคร่งครัดท าให้ยังคงมีการสร้าง
พระพุทธรูปอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาความสามารถเชิงช่างฝางไปถึงสูงสุดท าให้พระพุทธรูปในยุคต้นมี
สภาพที่สวยงามและสมบูรณ์อย่างมาก แตกต่างจากสภาพสังคมในช่วงหลัง ซึ่งพม่าปกครองเข้มงวด
มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 – พุทธศตวรรษที่ 23 พม่าที่รักษาการในหัวเมือง
ต่าง ๆ ของล้านนากระท าการข่มเหงรังแกประชาชนได้รับความเดือดร้อนไปทุกพ้ืนที่ บ้างก็อพยพหลบ
ไปอยู่ในป่า บ้างก็ตั้งตัวซ่องสุมกันเป็นกองโจรหลายกลุ่ม ต่างก็รบราฆ่าฟันกันเองเพราะไม่มีผู้น า20 หัว
เมืองต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือนร้อนนี้ หัวเมืองต่าง ๆ ในล้านนารวมถึงเมืองฝางก็เกิดความแตกแยก
วุ่นวาย ในพุทธศักราช 2169 สมัยพระเจ้าสุทโธธรรมราชาได้ให้พระยาหลวงทิพยเนตรมาปกครอง
เมืองเชียงแสน ต่อมาในพุทธศักราช 2174 พระยาหลวงทิพยเนตรได้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ เพราะเจ้า

                                                           
18อนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่, ต ำนำนพื้นเมืองเชียงใหม่ 

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 91. 
19สรัสวดี อ๋องสกุล, ต ำนำนพื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2546) 15. 
20พระยาประชากิจกรจักร, พงศำวดำรโยนก, 586. 



130 
 

เมืองเชียงใหม่เดิมนั้นไม่ยอมอยู่ภายใต้การควบคุมของพม่า ท าให้พระเจ้าสุทโธธรรมราชาคุมตัวพระ
เจ้าเชียงใหม่ไปหงสาวดี ช่วงนี้สันนิษฐานว่าเมืองฝางขาดผู้ปกครองไประยะหนึ่ง ท าให้ประชาชน
ชาวเมืองฝางจึงรวมกันกระด้างกระเดื่องและแข็งเมืองต่อพม่า จนกระทั่งในปีในปีพุทธศักราช  2175 
พระเจ้าสุทโธธรรมราชาจึงได้ยกทัพไปโจมตี แต่ชาวฝางสามารถต่อสู้กับพม่าได้อย่างกล้าหาญ ท าให้
พม่าไม่สามารถตีเมืองฝางส าเร็จได้ แต่อย่างไรก็ตามพม่าได้ตั้งทัพหลวงล้อมเมืองฝางนานถึง 3 ปี21 
จนในที่สุดสามารถตีเมืองฝางได้ ซึ่งค่ายหลวงของพม่ายังเหลือหลักฐานให้เห็นจนถึงปัจจุบัน เรียกว่า 
“เวียงสุทโธ” แสดงให้เห็นถึงก าลังคนและความเข้มแข็งของเมืองฝางในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้นตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับเมืองฝางท าให้มีการ
สร้างพระพุทธรูปน้อยลง อย่างไรก็ตามยังพบหลักฐานพระพุทธรูปที่สร้างในช่วงเวลานี้อยู่บ้าง แต่แต่
รูปแบบเริ่มแสดงถึงฝีมือช่างที่เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว เช่น พระพุทธรูปวัดศรีบุญเรือง อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพที่ 73)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 73  พระพุทธรูปส าริดวัดวัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชยีงใหม่ 

(ถ่ายโดย พัชราวรรณ บัวอ่วม, วัดศรีบุญเรือง ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่, 27 มิถุนายน 2556) 

 
 
 

                                                           
21สรัสวดี อ๋องสกุล, พื้นเมืองเชียงแสน, 114-115. 



131 
 

 ด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าอาณาจักรล้านนาจะถูกปกครองโดยพม่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
22 แต่เศรษฐกิจการค้าในเมืองเชียงใหม่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีนโยบายในการส่งเสริมการค้า
ต่างชาติในเชียงใหม่ และยังคงให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าต่อไป ดังเช่น ราล์ฟ ฟิตช พ่อค้าชาว
ลอนดอน เดินทางจากหงสาวดีมาเชียงใหม่ พ.ศ. 2129 ซึ่งระหว่างเดินทางเขาได้พบพ่อค้าฮ่อจ านวน
มากนอกจากนี้ยังมีกลุ่มพ่อค้าชาวฮอลันดาจากกรุงศรีอยุธยา ได้ติดต่อการค้ากับเชียงใหม่ โดยส่งคน
ขึ้นมาหาตลาดสินค้าที่เชียงใหม่ (พ.ศ. 2155-2156)22 สันนิษฐานว่าช่วงสมัยนี้เศรษฐกิจของเมืองฝาง
ย่อมเจริญเติบโตเช่นเดียวกัน เพราะเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะของป่า 
ซึ่งเป็นสินค้าที่ส าคัญของเมืองฝาง นอกจากนี้เมืองฝางยังมีข้อได้เปรียบท าเลที่ตั้งสามารถติดต่อทาง
การค้าและการคมนาคมกับเมืองใหญ่ได้หลายเมือง โดยใช้เส้นทางส าคัญ เช่น แม่น้ ากกในการติดต่อ
กลุ่มหัวเมืองตอนบน เช่นเมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงของ และล้านช้าง เป็นต้น และติดต่อกับเมือง
หลวงเชียงใหม่ เมืองพร้าว ด้วยตามเส้นทางเลาะตามแม่น้ าปิงหรือล่องเรือ นอกจากนี้พ้ืนที่ของเมือง
ฝางยังมีเขตติดต่อกับพม่าด้วย การคมนาคมติดต่อค้าขายที่ค่อนข้างมีความอิสระระหว่างภายใจ
อาณาจักรล้านนา และจากเมืองภายนอก ท าให้สภาพเศรษฐกิจของเมืองต่าง ๆ เติมโตอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีย่อมท าให้ผู้คนมีก าลังทรัพย์ในการท านุบ ารุงศาสนา เกิดการสร้างวัด สร้าง
พระพุทธรูปขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเลื่อมใสศรัทธาของผู้น าและชุมชนในท้องถิ่น 

4.  สมัยท่ี 4 พระพุทธรูปสกุลช่ำงฝำงในยุคหลังพุทธศตวรรษที่ 22 
 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 24 สถานการณ์ในอาณาจักรล้านนา

เกิดความวุ่นวายไปทั่วทุกหัวเมืองเนื่องจากการกดขี่ข่มเหงจากการปกครองของพม่า ปัญหาสงคราม
ภายในและสงครามกับจีนของพม่าท าให้การดูแลหัวเมืองล้านนาในบางช่วงไม่เข้มงวด จึงท าให้หัว
เมืองล้านนาพยามยามตั้งตนเป็นอิสระ และบางครั้งมีการรบราฆ่าฟันกันเองเพ่ือแย่งชิงอ านาจทาง
การเมือง ดังปรากฏในต านาน มีข้อความว่า  

 
... ในกาละยามนั้นบ้านเมืองทังมวลข้ าเขือกเยือกไหวบ้านใผเมืองมัน ชิงกัน

เป็นเจ้าเป็นนายเกิดเป็นโกลาหลชุแห่ง ภายทางหละพูน เชียงใหม่ บ้านสัน วังพร้าว  
ทะกาน หนองหล้อง ห้องลี่ จอมทอง ซะปุง ป่าซาง บ้านเหนือรบบ้านใต้ บ้านใต้รบบ้าน
เหนือ เป็นเสิก็ชุแห่ง เป็นโจรชุแห่ง ฆ่าฟันกัน...23  

 

                                                           
22สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ, 286 -287. 
23สมหมาย  เปรมจิตต์, ต ำนำนสิบห้ำรำชวงศ์ ฉบับสอบช ำระ (เชียงใหม่: สถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540), 120. 
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จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองในช่วงนั้นไม่มีความสงบสุขมีแต่การศึกสงคราม 
ซึ่งสถานการณ์ในเมืองฝางคงไม่ต่างกับหัวเมืองอ่ืนๆ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนต้องคอยระวังภัยหัว
เมืองใกล้เคียง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการกดขี่ข่มเหงจากขุนนางที่พม่าส่งมาดูแลในเมืองต่างๆ 
ซึ่งสร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนทุกหัวเมือง 

จนเข้าสู่ยุคฟ้ืนม่านประมาณปี พ.ศ. 2329 เจ้าบ้านนายเมืองเริ่มรวมกลุ่มกันเพ่ือปลด
แอกการเป็นเมืองขึ้นของพม่า โดยมีเจ้ากาวิละ เจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นผู้น าคนส าคัญ ได้ชักชวนเจ้า
เมืองต่างๆ ให้ร่วมมือกันกอบกู้เอกราชจากพม่า โดยเจ้าเมืองฝางก็ได้รับสารการเชิญชวนเช่นกัน 
นอกจากนี้เจ้าเมืองฝางยังมีหนังสือไปถึงเจ้าอ่ืนๆ ให้กอบกู้บ้านเมืองพร้อมๆ กัน ดังมีข้อความว่า 
“ฝ่ายทางพระยาสุรินทร์เมืองพร้าว เมืองฝาง มีหนังสือสัญญาไปเถิงพระยาเชียงราย พระยาสาด พ่อ
เมืองปู่ท้าวห้าว พระยาแสนยอด ว่า ใผอยู่ไหนหื้อฟ้ืนม่านหั้น แทงม่านทุกหัวเมือง” ต่อมาในปี พ.ศ. 
2330 พม่าได้ส่งทัพเข้ามาในหัวเมืองล้านนาเพ่ือปราบปรามการแข็งเมือง จึงท าให้หัวเมืองน้อยรวมทั้ง
เมืองฝางน าโดยพระยาสุรินทร์ต้องอพยพผู้คนไปสมทบกับหัวเมืองใหญ่เพ่ือรับศึกพม่า ดังปรากฏความ
ว่า “ในศักราช 1149 ตัว ปลีเมืองเม็ด ม่านอะแสหวุ่นมีพล 3 หมื่น ยกทัพติดตามพระยาสุรินทร์ พระ
ยาพร้าว พระยาสาด พระยาเชียงราย พ่อเมืองปู่ท้าวห้าว ลงมาเถิงเมืองละคร ม่านอะแสหวุ่นลวดเข้า
ล้อมแวดวังขังเมืองละคร”24 

ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายมีศึกสงคราม ส่งผลให้ผู้คนในเมืองฝางชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ระส่ าระสาย ซึ่งมีผลต่อสภาพสภาพเศรษฐกิจที่ท าให้การค้าขายไม่สามารถ
ท าได้โดยสะดวกเหมือนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ตลอดจนถึงเจ้านาย ขุนนางต้องให้
ความส าคัญต่อการปกป้องบ้านเมือง ด้วยสภาวะดังกล่าวจึงมีผลต่อการสร้างสรรค์งานพระพุทธรูปท า
ให้มีรูปแบบและจ านวนน้อยลง กล่าวคือ พระพุทธรูปมีขนาดเล็กลง สร้างขึ้นจากวัสดุที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น เช่น ไม้ หิน แก้ว เป็นต้น รูปแบบศิลปะมีความประณีตน้อยลงแสดงออกเป็นลักษณะสกุลช่าง
พ้ืนบ้านอย่างแท้จริง 
 
5. สรุป  

งานศิลปกรรมพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของเมือง
ฝางอย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่าช่วงก่อนการสร้างอาณาจักรล้านนาและสมัยล้านนาในยุคต้น สภาพทาง
สังคมท่ีมีการนับถือความเชื่อดั้งเดิมคือผีควบคู่กับการนักถือศาสนาพุทธ และบ้านเมืองในช่วงเวลานี้มี
การท าสงครามขยายอาณาจักรตลอดเวลา สันนิษฐานว่าอาจมีการสร้างพระพุทธรูปจ านวนไม่มากนัก 
แต่ใช้วัสดุที่ไม่คงทนจึงไม่เหลือหลักฐานปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่ยุคต้นของอาณาจักรล้านนา 
เมืองฝางยังไม่มีปรากฏหลักฐานการสร้างพระพุทธรูปในสมัยนี้ที่ชัดเจน ในขณะที่ เมืองหลวงปรากฏ

                                                           
24เรื่องเดียวกัน, 136. 
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พระพุทธรูปในช่วงระยะนี้จ านวนน้อยมาก เนื่องจากในช่วงนี้ล้านนาพยายามรวบรวมอาณาจักรให้
เป็นหนึ่งเดียว เมื่อถึงยุคต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 21 เริ่มปรากฏพระพุทธรูปส าริดและมีพัฒนาฝีมือ
เชิงช่างสร้างพระพุทธรูปฝางซึ่งรูปแบบทางศิลปกรรมที่ใกล้เคียงกับพระพุทธรูปสกุลช่างหลวง แสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองฝางในระยะนี้และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเมืองฝางและเมืองเชียงใหม่ 
และสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ที่ช่วงต้น -กลางพุทธศตวรรษพระพุทธศาสนามี
ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก จนกระทั่งหลังจากพุทธศตวรรษที่ 21 – กลางพุทธศตวรรษที่ 22  เป็น
ต้นไป เมืองหลวงล้านนามีความอ่อนแออย่างมากจนในที่สุดต้องเป็นเมืองขึ้นของพม่า อย่างไรก็ตาม
พบว่างานพุทธรูปสกุลช่างฝางกลับมีการสร้างอย่างสืบเนื่องและลักษณะทางรูปแบบที่มีความเฉพาะ
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นช่วงที่พระพุทธรูปสกุลช่างฝางมีรูปแบบเฉพาะของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
และเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ฝีมือทางเชิงช่างการหล่อพระพุทธรูปส าริดเมืองฝางได้
เสื่อมลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากความวุ่นวายของกลุ่มหัวเมืองต่าง ๆ ที่ต้องการเป็นอิสระจาก
พม่าปกครอง ในพุทธศตวรรษที่ 24  เมืองฝางถูกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของล้านนาและ
สยาม พระพุทธรูปทีพ่บในช่วงหลังนี้ส่วนใหญ่สร้างจากไม้ หิน แก้ว แทนการใช้ส าริด ซึ่งแสดงออกถึง
ฝีมือช่างพ้ืนบ้านอย่างชัดเจน 
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บทที่ 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุป 

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งแสดงออกถึงความ
ศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนาและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงมีการ
สร้างพระพุทธรูปอย่างแพร่หลายควบคู่การด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน อาณาจักรล้านนาเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีการสร้างพระพุทธรูปอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 พระพุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก จนถูก
เรียกว่าเป็น “ยุคทองของอาณาจักรล้านนา” ดังปรากฏหลักฐานทางศาสนา ทั้งศาสนสถาน ศาสน
วัตถุ และบันทึกด้านพระพุทธศาสนาจ านวนมากที่ยังหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพระพุทธรูป 
เนื่องจากเป็นหลักฐานทีจ านวนมากและมีความสมบูรณ์มากที่สุดและที่ส าคัญพระพุทธรูปมีรูปแบบ
และสามารถก าหนดอายุสมัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นพระพุทธรูปจึงเป็นหลักฐานที่ส าคัญต่อการศึกษา
อย่างยิ่ง อย่างเช่น พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ย่อมเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและ
ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์เมืองฝางได้เป็นอย่างดี การศึกษา
พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางจึงมีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างยิ่ง 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบ จ าแนกกลุ่มและก าหนด
อายุสมัยของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของพระพุทธรูปส าริดสกุลช่าง
ฝางกับพระพุทธรูปส าริดกับสกุลช่างอ่ืน ๆ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างของพระพุทธรูปส าริด
สกุลช่างฝางกับประวัติศาสตร์เมืองฝาง การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยการส ารวจพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในเขตอ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 44 วัด พบพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางจ านวน 83 องค์  

ผลการศึกษา พบว่า พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 
คือ พระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสกุลช่างหลวงเชียงใหม่ ซึ่งพบทั้งพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร
และขัดสมาธิราบ พระพุทธรูปในกลุ่มนี้สันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งมีการสร้างขึ้นในเมืองฝาง และส่วนหนึ่ง
มีการเคลื่อนย้ายโดยตรงมาจากเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากรูปแบบมีความใกล้เคียงกับกลุ่มสกุลช่าง
เชียงใหม่ซึ่งมีจ านวนไม่มาก รวมทั้งรูปแบบนี้ยังไม่มีลักษณะเด่นเฉพาะร่วมกันเกิดขึ้น พระพุทธรู ป
กลุ่มนี้ ก าหนดอายุสมัยในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังพบ พระพุทธรูปซึ่งเป็นกลุ่มที่พบ
จ านวนมากที่สุด มีรูปแบบของสกุลช่างล้านนาผสมกับสกุลช่างท้องถิ่น แต่รูปแบบโดยรวมยังมีความ
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ใกล้เคียงกับสกุลช่างหลวงอยู่มาก ซึ่งสามารถก าหนดอายุสมัยได้ในช่วงกลาง – ปลายพุทธศตวรรษที่ 
21 กลุ่มที่ 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะรูปแบบที่เกิดขึ้นเกิดจากการผสมผสาน
กันระหว่างกลุ่มสกุลช่างฝางและสกุลช่างอ่ืนของเมืองใกล้เคียง เช่น สกุลช่างล้านนา เชียงราย เชียง
แสน เป็นต้น จนท าให้เกิดรูปแบบความเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างฝางอย่างแท้จริง กล่าวคือ 
พระพุทธรูปมีเปลือกพระเนตรขนาดใหญ่ท าให้ดวงพระเนตรมีขนาดใหญ่ ชายสังฆาฏิแผ่นใหญ่ มีท า
ลวดลาย ส่วนปลายของสังฆาฏิมีลักษณะเฉพาะ เช่น ลายกากบาท จุดไข่ปลา ลายเส้นคลื่น เป็นต้น 
นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 นิ้วเรียวยาวเท่ากันและมีพระอังคุฐยาวเกือบเท่ากับนิ้วทั้ง 4 นิ้ว ส่วนฐานบัวมีเกสร
บัวยืดสูง และกลีบบัวมีขนาดใหญ่ เหนือเกสรมีลวดบัวรองรับ ส่วนองค์พระพุทธรูป ตั้งอยู่บนฐาน
เหลี่ยมยกสูง มีความโดดเด่นแตกต่างจากพระพุทธรูปสกุลช่างอ่ืน จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธรูปกลุ่มนี้มี
รูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปสกุลช่างฝางได้ ซึ่งสามารถสันนิษฐานอายุสมัยของพระพุทธรูปกลุ่มนี้
ว่า อยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 – พุทธศตวรรษที่ 22 อย่างไรก็ตาม พบว่า ในช่วงหลังพุทธ
ศตวรรษนี้เป็นต้นไป พระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ได้รับความนิยมน้อยลง แต่พบหลักฐานพระพุทธรูป
มีขนาดเล็กลง และสร้างจากวัสดุอ่ืนแทนการใช้ส าริด  

การศึกษาพระพุทธรูปส าริดในเมืองฝาง นอกจากท าให้ทราบถึงฝีมือการสร้างสรรค์งาน
พุทธศิลป์ของกลุ่มช่างเมืองฝางที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้ว พระพุทธรูปกลุ่มนี้เป็นหลักฐานส าคัญที่
สะท้อนภาพประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปของเมืองฝางในช่วง พุทธศตวรรษที่ 21-22 ได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากเป็นช่วงที่เมืองฝางมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาและมีการสร้างพระพุทธรูป
มากที่สุด กล่าวคือ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 อาณาจักรล้านนาความเจริญรุ่งเรืองด้านพระพุทธ 
ศาสนาถึงขีดสุด ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของหัวเมืองต่าง ๆ รวมถึงเมืองฝางด้วย ในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษเริ่มปรากฏพระพุทธรูปส าริดเกิดขึ้นในเมืองฝาง แต่พบในจ านวนไม่มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นช่วง
เริ่มต้นการสร้างและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากเมืองหลวงสู่หัวเมืองที่อยู่ห่างไกล ท าให้พระพุทธรูป
มีรูปแบบที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งอาจมาจากการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปจากเมืองหลวง โดยกษัตริย์
หรือกลุ่มขุนนางที่ส าคัญได้น ามาเผยแพร่ อันเป็นเครื่องสะท้อนถึงอ านาจของเมืองหลวงที่มีอิทธิพลต่อ
เมืองฝาง ดังนั้น พระพุทธรูปที่มีในช่วงนี้จึงไม่มีรูปแบบที่เฉพาะตัว แต่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับเมือง
เชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลาง-ปลาย พุทธศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในสมัยพระเมืองแก้ว ซึ่ง
เป็นกษัตริย์ที่ทรงเน้นด้านการส่งเสริม ท านุบ ารุงด้าน ศาสนาอย่างมาก ท าให้พบพระพุทธรูปในเมือง
ฝางจ านวนกว่า 30 องค์ แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาของเมืองฝางในยุคเดียวกับ
เมืองเชียงใหม่ที่มีความรุ่งเรืองด้านศาสนาเช่นกัน แต่ในพุทธศตวรรษที่ 22 พบว่า ความนิยมสร้าง
พระพุทธรูปในเมืองเชียงใหม่ลดน้อยลง เหตุผลส าคัญมาจากปัญหาการเมืองภายในและปัญหาการ
รุกรานของพม่า อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าในเมืองฝางยังคงนิยมสร้างพระพุทธรูปอย่างต่อเนื่อง ท าให้
พระพุทธรูปของของเมืองฝางมีความเฉพาะท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์เมืองฝางว่า 
ถึงแม้ว่าพม่าได้เข้ามาปกครองเมืองเชียงใหม่ แต่การปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ยังคงให้อิสระเช่นเ ดิม  
ท าให้งานศิลปกรรมของเมืองฝางมีความเป็นเอกลักษณ์มากข้ึน ตลอดถึงความสัมพันธ์ของเมืองฝางกับ
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หัวเมืองต่าง ๆ ดังนั้นเมืองฝางจึงมีการติดต่อแลกเปลี่ยนทางสังคมวัฒนธรรมกับเมืองต่าง ๆ ท าให้พระ
พุทธเมืองฝางรูปบางองค์มีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเมืองใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 พม่าได้เข้ามาปกครองเมืองฝางอย่างเข้มงวดและเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบ 
โดยเฉพาะในช่วงสมัยพระเจ้าสุทโธธรรมราชา ท าให้งานพระพุทธรูปสกุลช่างฝางมีฝีมือที่ด้อยลง
กว่าเดิม พระพุทธรูปเมืองฝางจึงมีจ านวนลดลงและมีขนาดเล็ก และในช่วงพุทธศตวรรษต่อมาได้มีการ
สร้างพระพุทธรูปจากวัสดุอ่ืนเพิ่มมากขึ้น เช่น พระพุทธรูปไม้ พระพุทธรูปหิน และพระพุทธรูปปูนปั้น 
เป็นต้น 

 
2. ข้อเสนอแนะ 

พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมาก 
ดังนั้นการศึกษาเฉพาะเรื่องพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางในมิติเดียวอาจให้ข้อมูลได้เพียงด้านเดียว 
ควรมีการศึกษาพระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝางในหลายมิติที่กว้างขึ้น  

ในส่วนการส่งเสริมและอนุรักษ์พระพุทธรูปส าริดในวัดเขตอ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย 
ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ในด้านการให้องค์ความรู้ด้านการดูแล วิธีการรักษา และ
การจัดเก็บโบราณวัตถุพระพุทธรูปในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนควรสร้างความร่วมมือระหว่าง
วัด ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่
โบราณวัตถุที่มีคุณค่าของชุมชน ให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้ที่มี ความสนใจ ฯลฯ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของโบราณวัตถุของท้องถิ่นและของ
ประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป  
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วัดพระบาทอุดม 
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 1 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
41  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดม่อนปิ่น 
ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอแมฝ่าง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

42  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดศรีบัวเงิน 
ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนฐานสร้างขึ้นใหม่ในสมัยหลัง 



ตารางท่ี 1 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
43  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
พ.ศ. 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
2083 
วัดศรีเวียง 
ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

44  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดสุคันธวารี (วัดหนองขวาง) 
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 1 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
45  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดศรีดอนแก้ว 
ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

46  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
 
 
ที่มา 

: 
 
 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดชัยชนาราม 
ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
วัฒนธรรม อ าเภอแม่อาย 
 

 



ตารางท่ี 1 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
47  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
 
 
ที่มา 

: 
 
 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดสว่างไพบูลย์ 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
วัฒนธรรม อ าเภอแม่อาย 

 

48  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
 
 
ที่มา 

: 
 
 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดวัฒนาราม 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
วัฒนธรรม อ าเภอแม่อาย 

ส่วนฐานช ารุด 



ตารางท่ี 1 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
49  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
 
 
ที่มา 

: 
 
 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดวัฒนาราม 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
วัฒนธรรม อ าเภอแม่อาย 

ส่วนฐานช ารุด 

50  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
 
 
ที่มา 

: 
 
 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดแม่สาว 
ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
วัฒนธรรม อ าเภอแม่อาย 

 



ตารางท่ี 1 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
51  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดท่าตอน 
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

52  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดท่าตอน 
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 1 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
53  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดท่าตอน 
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

54  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
พ.ศ. 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
2091 
วัดท่าตอน 
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 1 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
55  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดมาตุการาม (วัดบ้านเด่น) 
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนฐานช ารุด 

56  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
 
 
ที่มา 

: 
 
 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดมงคลนิมิต (วัดสันป่าเหี้ยว) 
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
วัฒนธรรม อ าเภอแม่อาย 
 

ส่วนฐานช ารุด 



ตารางท่ี 1 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
57  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
 
 
ที่มา 

: 
 
 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดดอยแก้ว 
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
วัฒนธรรม อ าเภอแม่อาย 
 

 

58  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
 
 
ที่มา 

: 
 
 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดศรีสองเมือง 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
วัฒนธรรม อ าเภอแม่อาย 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
59  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
พ.ศ. 
ที่มา 

: 
: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิเพชร 
2112 
Ethnographical Museum 
กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ 
 

 

60  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
พ.ศ. 
ที่มา 

: 
: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิเพชร 
2143 
วัดวัฒนาราม 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
61  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดทุ่งจ าลอง 
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

62  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดสุคันธวารี 
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
63  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดศรีบุญเรือง (วัดแม่ฮ่างหลวง) 
ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนฐานช ารุด 

64  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดศรีบุญเรือง (วัดแม่ฮ่างหลวง) 
ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนฐานช ารุด 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
65  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดศรีบุญเรือง (วัดแม่ฮ่างหลวง) 
ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

66  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
พ.ศ. 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
2120 
วัดปัณณาราม (วัดต้นหนุน) 
ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
67  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดชัยมงคล 
ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

68  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
พ.ศ. 
ที่มา 

: 
: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
2131 
วัดพระบาทอุดม 
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
69  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดมงคลนิมิต 
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

70  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดเจดีย์งาม 
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
71  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดป่าแดง 
ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

72  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดศรีบุญเรือง 
ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สวนฐานช ารุด 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
73  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
พ.ศ. 
ที่มา 

: 
: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
2171 
วัดศรีบุญเรือง 
ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

74  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
วัดมาตุการาม (วัดบ้านเด่น) 
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
75  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
พ.ศ. 
ที่มา 

: 
: 
: 

มารวิชัย/ขัดสมาธิราบ 
2175 
วัดเจดีย์งาม 
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

76  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

เปิดโลก 
วัดเจดีย์งาม 
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
77  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

เปิดโลก 
วัดเจดีย์งาม 
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

78  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

เปิดโลก 
วัดเจดีย์งาม 
ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
79  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

เปิดโลก 
วัดท่าตอน 
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

80  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

เปิดโลก 
วัดท่าตอน 
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
81  

 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

เปิดโลก 
วัดพระบาทอุดม 
ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

 

82  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
พ.ศ. 
ที่มา 

: 
: 
: 

อุ้มบาตร 
2076 
วัดทรายแดง 
ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



ตารางท่ี 2 พระพุทธรูปส าริดสกุลช่างฝาง ในพุทธศตวรรษที่ 22 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รูปภาพ ข้อมูล หมายเหตุ 
83  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาง 
ที่มา 

: 
: 

อุ้มบาตร 
วัดท่าตอน 
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

มีจารึกที่ฐาน ไม่บอกปีท่ีสร้าง 

 
 
 
 
 



185 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นางสาวพัชราวรรณ บัวอ่วม 

ที่อยู่  151 หมู่ที่ 5 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320 
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