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บทคัดย่อ 

 
ชื่อผู้ค้นคว้า : นายชิษณุพงศ์  รุจิโรจน์วรางกูร 
ชื่อเรื่อง  :  กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ : งานศิลปกรรมและบทบาททางสังคมของเมืองเชียงใหม่                                   

ในสมัยราชวงศ์มังราย 
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์  ชูวิเชียร 
(80) หน้า. 
 
 การศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบ
อายุสมัยและลักษณะการใช้งานพื้นที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อีกทั้งสะท้อนบทบาททางด้านศาสนา       
ต่อการเมืองในสมัยราชวงศ์มังราย โดยศึกษาผ่านการส ารวจหลักฐานงานศิลปกรรมภายในพื้นที่กลุ่ม
วัดป่าเชิงดอยสุเทพ ได้แก่ วัดอุโมงค์ วัดป่าแดงหลวง วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดฤๅษีชีวกะ วัดพระนอน 
กู่ผีบ้า โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ วัดฝายหิน และวัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) น ามาวิเคราะห์
ร่วมกันกับหลักฐานโบราณคดี และหลักฐานเอกสารประเภทต่างๆ เพื่อก าหนดอายุสมัยและแปลความ
หน้าที่การใช้งานหรือคติแฝงที่เกิดจากการสร้างงานศิลปกรรม 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพมีอายุการใช้งานตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20           
ในฐานะของกลุ่มวัดฝ่ายอรัญวาสีของพุทธศาสนาในล้านนา ซึ่งเชื่อมโยงวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์กับ             
สภาพภูมิศาสตร์ที่ เป็นพื้นที่ป่า จนกลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา นิกายป่าแดงในช่วง           
พุทธศตวรรษที่ 21 และมีบทบาทเป็นฐานอ านาจทางการเมืองในสมัยพระเจ้าติโลกราช อีกทั้งยังมี
หน้าที่เป็นศาสนสถานดูแลพื้นที่ต้นน้ า และจัดการทรัพยากรบริเวณพื้นที่ภูเขาทางด้านทิศตะวันตก
ของเมืองเชียงใหม่ โดยผนวกความเชื่อเรื่องภูเขา ผีบรรพบุรุษ และพุทธศาสนา เพื่อควบคุมผู้คน            
ให้ช่วยกันดูแลรักษาและป้องกันการท าลายทรัพยากร การใช้งานพื้นที่เชิงดอยสุเทพมีนัยส าคัญ            
ทางการเมืองบางประการต่อชาวลัวะ กลุ่มคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่              
เพื่อต้องการผนวกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ผ่านการผสมผสานความเชื่อพื้นเมือง
และพุทธศาสนา กิจกรรมการใช้งานพื้นที่เชิงดอยสุเทพน่าจะถูกทิ้งร้างลงไปในช่วงที่พม่าเข้ามา
ปกครองเมืองเชียงใหม่ ราวพุทธศตวรรษที่ 22 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ เรื่องกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ :                   
งานศิลปกรรมและบทบาททางสังคมของเมืองเชียงใหม่ในสมัยราชวงศ์มังราย  ส าเร็จได้ด้วย         
ความอนุเคราะห์จากบุคคลต่างๆจ านวนมาก จึงได้กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ได้แก ่

บิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวที่มีส่วนในการสนับสนุนการศึกษา  การดูแลเรื่อง               
การเดินทางในการเก็บข้อมูลมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ 

คณาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอน ให้ความรู้และ
มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และมานุษยวิทยาตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคล 
คอยตรวจสอบแก้ไข ตอบข้อสงสัย และเสริมสร้างแนวความคิดที่เป็นประโยชน์กับการศึกษาค้นคว้า 

ศาสตราจารย์ ดร .ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่รับเป็นประธานกรรมการตรวจสอบการศึกษา              
เฉพาะบุคคล ซึ่งช่วยแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาให้รายงานการศึกษาค้นคว้ามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์สุรชัย               
จงจิตงาม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณธิตินัดดา จินาจันทร์ และคุณชนินทร์ เขียวสนุก 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ค าปรึกษา  มุมมอง วิธีการศึกษา แหล่งข้อมูล                  
และสื่อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยเป็นอย่างมาก 
 คุณสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดี และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในส านักโบราณคดีที่ 8 เชียงใหม่ 
ที่ให้ความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อข้อมูลการขุดค้นทางโบราณคดีที่เป็นข้อมูลส าคัญในการศึกษา 
 คุณฐานิดา ขันติ คุณธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์ และคุณนันท์พิฒน์ ช ามะลี ที่คอยเดินทางเป็นเพื่อน 
ในการเก็บข้อมูลการส ารวจโบราณสถานโดยไม่เคยปริปากบ่นเลยซักครั้ง 
 ผู้เขียนหนังสือ ผู้ท าการวิจัยเกี่ยวกับศิลปะล้านนา และศิลปะสุโขทัยทุกท่านที่ได้เขียนข้อมูล
อันเป็นประโยชน์และสามารถน ามาต่อยอดในการศึกษาครั้งน้ี 

เพื่อนๆสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ และเพื่อนๆโบราณคดีรุ่น 58 คณะโบราณคดีทุกคน          
ที่คอยช่วยเหลือทุกๆอย่าง และให้ก าลังใจกันตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา 
 เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนในชีวิตที่มีส่วนช่วยในการค้นคว้าข้อมูล และให้ความอนุเคราะห์
ด้านต่างๆ รวมถึงการสอบถามความเป็นห่วงเป็นใยตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษาครั้งนี้ 
 และ ตนเองที่อดทนและต่อสู้ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตลอดจนถึงการวิเคราะ ห์
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี  
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ ประกอบไปด้วยวัดอุโมงค์ วัดป่าแดงหลวง วัดพระธาตุแสงจันทร์                         
วัดฤๅษีชีวกะ วัดพระนอน กู่ผีบ้า โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ วัดฝายหิน และวัดตโปทาราม              
(ร ่าเปิง) สร้างขึ้นบริเวณพื้นที ลาดเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ในสมัยราชวงศ์         
มังราย ตั้งแต่ช่วงกลางพุทธศตวรรษที  19 – พุทธศตวรรษที  22 โดยเชื อกันว่าเป็นศาสนสถานในกลุ่ม
วัดป่าหรือวัดฝ่ายอรัญวาสีของเมืองเชียงใหม่  เนื องจากพื้นที ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองนั้น           
ถือเป็นเขตป่าส่าคัญประจ่าเมืองเชียงใหม่ ซึ งเป็นพื้นที ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื อของคนพื้นเมือง            
เพราะก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ มีชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ ง (ชาวลัวะ) อาศัยอยู่บริเวณพื้นที เชิงดอย          
สุเทพ และเชื อกันว่าพื้นที ดังกล่าวนั้นเป็นพ้ืนที สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษ1  

หลังจากพญามังรายได้สถาปนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา          
ในปีพุทธศักราช 1839 พื้นที บริเวณเชิงดอยสุเทพได้ถูกใช้งานมาอย่างต่อเนื องตลอดราชวงศ์มังราย 
ดังพบหลักฐานงานศิลปกรรม และหลักฐานเอกสาร ต่านาน เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ ต่านานพื้นเมือง
เชียงใหม่ ต่านานมูลศาสนา พงศาวดารโยนก เช่น การสร้างวัดไผ่ 11 กอทางด้านทิศตะวันตก        
ของเมืองเชียงใหม่ ในสมัยพญามังราย เพื อเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี2 ต่อมาพญากือนาได้สร้างเจดีย์         
ทรงระฆังและอุโมงค์เพิ มเติมภายในวัดไผ่ 11 กอ และเปลี ยนชื อเป็น “วัดเวฬุกัฏฐาราม” เพื อให้เป็น   
ที วิปัสสนาและจ่าพรรษาของพระมหาเถรจันทร์ ซึ งเป็นพระเถระองค์ส่าคัญที พญากือนาทรงเลื อมใส 
เนื องจากมีความสามารถในการตอบปัญหา และมีความเชี ยวชาญในหลักธรรม3  

ในสมัยพญาสามฝั่งแกนได้อาราธนาพระสงฆ์กลุ่มที เดินทางไปศึกษาพระธรรมจากลังกา          
ให้พ่านักอยู่บริเวณวัดป่าแดง เรียกว่า นิกายสีหลหรือลังกาวงศ์สายใหม่ และเกิดข้อขัดแย้งกับ
พระสงฆ์ในนิกายสวนดอก จึงขับไล่พระสงฆ์นิกายสีหลออกจากเมืองเชียงใหม่ เมื อพระเจ้าติโลกราช 
สามารถยึดอ่านาจจากพญาสามฝั่งแกน ไดส้นับสนุนพระสงฆ์นิกายสีหล เนื องจากขุนนางและราชวงศ์
                                                            
1 สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ. พิมพ์ครั้งที  11, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์            
พับลิชชิ ง จ่ากัด, 2558,) 140. 

2 พุทธนิคมเชียงใหม่. ประวัติวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม). พิมพ์ครั้งที  6, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์กลางเวียง, 2541,)    
7-9. 
3 สงวน โชติสุขรัตน์. ต ำนำนเมืองเหนือ. พิมพ์ครั้งที  4, (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2552,) 383-385. 
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ที สนับสนุนให้พระเจ้าติโลกราชให้เป็นกษัตริย์ต่างนับถือพระสงฆ์นิกายสีหล อีกทั้งยังโปรดให้                    
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สร้างสถูปบรรจุพระอัฐิธาตุพญาสามฝั่งแกนและพระราชชนนี              
พร้อมกับก่าหนดเขตสีมา สร้างโรงอุโบสถ และเสด็จออกผนวชที วัดป่าแดง โดยมีพระมหาญาณมงคล             
พระสงฆ์นิกายสีหลเป็นพระอุปัชฌาย์4 อีกทั้งสร้างวัดฝายหิน ในฐานะวัดบริวารของวัดป่าแดงหลวง 
หลังจากนั้นสมัยพระยอดเชียงราย ได้สร้างวัดตโปทาราม (ร ่าเปิง) ตามความประสงค์ของพระมเหสี 
(พระนางอะตะปาเทวี) โดยสอดคล้องกับคติการสร้างวัดตามทักษาของเมืองเชียงใหม่ ในต่าแหน่ง
กาลกิณี เมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5 ซึ งพบหลักฐานจารึกอักษรฝักขามระบุชื อผู้สร้าง                        
และปีพุทธศักราชที สร้างวัดอย่างชัดเจน 

จากลักษณะการใช้งานพื้นที เชิงดอยสุเทพอย่างต่อเนื องและความส่าคัญของกลุ่มวัดป่า              
เชิงดอยสุเทพในสมัยราชวงศ์มังราย จึงท่าให้ผู้วิจัยสนใจน่ามาเป็นประเด็นในการศึกษารูปแบบ              
งานศิลปกรรมและหลักฐานเอกสารที กล่าวถึงกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ เพื อตรวจสอบหน้าที การใช้งาน
หรือความหมายแฝงที เกิดจากการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที เชิงดอยสุเทพ เนื องจากยังไม่เคยมี
การศึกษาภาพรวมของความสัมพันธ์และบทบาทของกลุ่มวัดดังกล่าว โดยมุ่งเน้นสะท้อนแนวคิด           
การสร้างงาน ต่าแหน่งที ตั้ง ที มา รูปแบบงานศิลปกรรม และบทบาทด้านศาสนาที มีอิทธิพลต่อ
การเมืองการปกครองของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์มังราย เพื อน่าไปสู่การอธิบายมุมมองทาง
ประวัติศาสตร์ล้านนาในด้านศาสนา การเมืองการปกครอง สังคม และเพิ มเติมองค์ความรู้เกี ยวกับ   
งานศิลปกรรมล้านนาให้มีความชัดเจนมากยิ งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกำลมำลีปกรณ์. พิมพ์ครั้งที  8, เนื องในงานท่าบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุวัตถิ์ปัญญา
โสภิต (ครูบาปัญญาวชิระ) วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) จังหวัดเชียงใหม่, (2552,) 243-245. 
5 สมโชติ อ๋องสกุล. วัดในทักษำเมือง. พิมพ์ครั้งที  7, (2552,) 21. 
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วัตถุประสงคใ์นกำรศึกษำ 
1. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงกายภาพระหว่างต่าแหน่งที ตั้งของวัด แนวความคิดการสร้างงาน ที มา               

และรูปแบบงานศิลปกรรมของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ  เพื อท่าความเข้าใจผู้สร้าง                    
งานศิลปกรรม และแสดงข้อมูลการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรล้านนากับพื้นที ใกล้เคียง 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปกรรมกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ กับบทบาททางด้าน
การเมืองของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์มังราย เพื อเพิ มเติมองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์
ล้านนาให้สมบูรณ์มากยิ งขึ้น        

 
ขอบเขตกำรศกึษำ 

1. ศึกษางานศิลปกรรมเฉพาะพื้นที กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ โดยประกอบไปด้วยวัดอุโมงค์                    
วัดป่าแดงหลวง วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดฤๅษีชีวกะ วัดพระนอน กู่ผีบ้า โบราณสถานร้าง
ด้านหน้าวัดอุโมงค์ วัดฝายหิน และวัดตโปทาราม (ร ่าเปิง) เพื อสร้างภาพรวมของการใช้งาน
พื้นที เชิงดอยสุเทพในสมัยราชวงศ์มังราย 

2. ศึกษาเปรียบเทียบกับงานศิลปกรรมในพื้นที ใกล้เคียงที มีระยะเวลาร่วมสมัยกัน เช่น            
เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย เมืองพุกาม เป็นต้น เพื ออธิบายความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบ
และการแลกเปลี ยนแนวความคิดในการสร้างงานศิลปกรรม 

 
สมมติฐำนกำรศึกษำ 

1. กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพมีบทบาททางด้านศาสนาตั้งแต่สมัยพญามังราย และรุ่งเรืองสูงสุด        
ในสมัยพระเจ้าติโลกราช โดยเป็นพื้นที ตั้งมั นในการเผยแผ่พุทธศาสนานิกายป่าแดง                
ที มีบทบาทเหนือพุทธศาสนานิกายสวนดอก ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที  21 

2. รูปแบบงานศิลปกรรมในพื้นที ใกล้เคียงต่างๆ เช่น เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย เมืองพุกาม                
ล้วนส่งแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปกรรมให้กับล้านนา แต่ล้านนาได้ปรับเปลี ยน
รูปแบบ และแนวความคิดให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง 

 
วิธีกำรศึกษำ 

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลงานศิลปกรรมจากเอกสารเบื้องต้นเกี ยวกับการศึกษาที ผ่านมา           
และตรวจสอบข้อมูลหลักฐานประเภทต่านาน หรือเอกสารที เกี ยวข้อง เพื อคัดเลือกข้อมูล        
ที มีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที สุด โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล เช่น 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่านักศิลปากรที  8 เชียงใหม่ 
เป็นต้น 
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2. ส่ารวจและเก็บข้อมูลโบราณสถานที ยังคงเหลือหลักฐาน เพื อน่ามาวิเคราะห์ข้อมูลที มา                        
รูปแบบของงานศิลปกรรม โดยใช้หลักฐานประเภทเอกสารร่วมในการวิเคราะห ์

3. สังเคราะห์ข้อมูลที ได้จากการค้นคว้าเอกสาร และการส่ารวจงานศิลปกรรมในประเด็นต่างๆ     
ที ก่าหนด เช่น แนวความคิด ต่าแหน่งที ตั้ง ที มา รูปแบบ และแปลความหน้าที การใช้งาน 
หรือคติแฝงจากการสร้างงานศิลปกรรม 

4. สรุปผลการศึกษา 
 
แหล่งข้อมลู 

1. หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. หน่วยงานทางโบราณคดีที เกี ยวข้อง ได้แก่ ส่านักโบราณคดี ส่านักศิลปากรที  8 เชียงใหม่                   

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
3. โบราณสถานที เกี ยวข้องกับการศึกษา เช่น วัดอุโมงค์ วัดป่าแดงหลวง วัดพระธาตุแสงจันทร์ 

วัดฤๅษีชีวกะ วัดพระนอน กู่ผีบ้า โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์  วัดฝายหิน               
วัดตโปทาราม (ร ่าเปิง) และกลุ่มวัดเขตอรัญวาสีทางด้านทิศตะวันตก เมืองสุโขทัย           
เมืองศรีสัชนาลัย 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ทราบถึงลักษณะการใช้งานพื้นที เชิงดอยสุเทพ รวมไปถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างพื้นที                 
อันเป็นแรงบันดาลใจที ท่าให้เกิดการแลกเปลี ยนที มาและรูปแบบงานศิลปกรรม 

2. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปกรรมในพุทธศาสนากับแนวคิดการเมืองการปกครอง
ของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์มังราย โดยกษัตริย์มี เป้าหมายที ต้องการควบคุมอ่านาจ               
เพื อให้ง่ายต่อการปกครอง และสังคมมีความสงบสุข 

3. ฝึกฝนกระบวนการท่างานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี เพื อสร้างองค์ความรู้
เพิ มเติมให้กับประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ 
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บทที่ 2 

ข้อมูลเบื้องต้นและการศึกษาที่ผ่านมาเก่ียวกับกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ 

 

การวางผังเมืองและคติในการสร้างเมืองเชียงใหม่ 

สภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ท่ีมีลักษณะเป็นพื้นท่ีลาดเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตก
ไปยังทิศตะวันออก โดยตัวเมืองเชียงใหม่ต้ังอยู่กึ่งกลางของแนวภูเขาและแม่น้้า มีภูเขาส้าคัญต้ังอยู่
ทางทิศตะวันตก หรือท่ีรู้จักกันในนามของ “ดอยสุเทพ” ซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรต้นก้าเนิดพืชพันธุ์
หรือแหล่งน้้าต่างๆ และเคยเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของชาวลัวะ กลุ่มคนพื้นเมืองเดิมท่ีเคยปกครองพื้นท่ี
ในบริเวณนี้มาก่อน ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองมีแม่น้้าปิง ซึ่งถือเป็นแม่น้้าสายส้าคัญท่ีใช้ในการ
ติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนทางตอนใต้อื่นๆ เช่น สุโขทัย ก้าแพงเพชร ลพบุรี อยุธยา เป็นต้น ด้วยลักษณะ
ภูมิศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมดังกล่าว จึงท้าให้พญามังรายเลือกสร้างเมืองเชียงใหม่ในพื้นท่ีบริเวณนี้ 
สอดคล้องกันกับข้อมูลในต้านานพื้นเมืองเชียงใหม่ท่ีกล่าวถึงชัยภูมิ 7 ประการของเมืองเชียงใหม่          
ท่ีเหมาะสมต่อการต้ังเมือง1 ซึ่งเน้นย้้าเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้าภายในพื้นท่ีเมืองเชียงใหม่
เป็นอย่างมาก และยังสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการจัดการทรัพยากรน้้าของเมืองได้เป็นอย่างดี เช่น               
ระบบการถ่ายเทน้้าจากพื้นท่ีสูงลงสู่พื้นท่ีต้่า การเก็บรักษาน้้าไว้ใช้ในดดูกาลต่างๆ หรือระบบ            
เหมืองฝาย เป็นต้น การให้ความส้าคัญกับการจัดการทรัพยากรน้้าเช่นนี้ อาจแสดงให้เห็นถึงการน้า
ปัญหาและข้อผิดพลาดจากการสร้างเวียงกุมกามของพญามังราย น้ามาซึ่งการวางผังและออกแบบ
เมืองเชียงใหม่ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น 

                                                             
1 ชัยภูมิ 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ที่ปรากฏในต้านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ 

1. กวางเผือกแม่ลูก 2 ตัวมาจากป่าใหญ่ทางทิศเหนือมาอยู่ที่ชัยภูมิที่น้ี 
2. ฟาน (เก้ง) เผือก 2 ตัวแม่ลูกมาอยู่ชัยภูมิที่น้ีสู้กับหมา หมาพ่ายหนี 
3. มีหนูเผือกกับบริวาร 4 ตัวออกมาแต่ชัยภูมิที่น้ี 
4. ภูมิประเทศตะวันตกลาดเทมาตะวันออก น้้าจากดอยสุเทพไหลลงมาเลี้ยงตัวเมือง 
5. น้้าแม่ข่าไหลมาโอบตัวเมืองเชียงใหม่แล้วไหลไปเวียงกุมกาม 
6. มีหนองน้้าใหญ่อยู่ทางทิศอีสานไว้ให้สัตว์กิน 
7. แม่น้้าปิงไหลผ่านด้านตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ ใน อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค วัยอาจ .                      

ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2, (เชียงใหม่ : บริษัท ชิลค์เวอร์มบุคส์, 2547,) 45.  
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หลักฐานส้าคัญท่ีกล่าวถึงวันและเวลาในการสร้างเมืองเชียงใหม่ คือ ศิลาจารึกวัดเชียงมั่น 
ตรงกับวันพดหัสบดีท่ี 12 เมษายน พ.ศ.1839 โดยได้กล่าวถึงพญาร่วง (พ่อขุนรามค้าแหงมหาราช) 
และพญาง้าเมือง ได้เสด็จมาปรึกษาหารือเรื่องการวางผังเมืองเชียงใหม่ ในฐานะพระสหายของ   
พญามังราย2 ต้านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงขนาดของเมืองเชียงใหม่ท่ีพญามังรายต้องการ                            
ให้สร้าง มีขนาดกว้างด้านละ 2,000 วา (4,000 เมตร) เพื่อต้องการให้เป็นเมืองหลวงถาวร                                         
แต่ถูกคัดค้านจากพญาร่วง และพญาง้าเมือง เนื่องจากเกรงว่าจะไม่สามารถดูแลได้ ท่ัวถึง                     
หากเกิดสงคราม พญามังรายจึงลดขนาดก้าแพงเมืองเชียงใหม่ เหลือเพียงด้านกว้าง 900 วา                   
(1,800 เมตร) และด้านยาว 1,000 วา (2,000 เมตร)3 ซึ่งน่าจะเป็นก้าแพงเมืองช้ันใน และพบแนว               
คันดินรูปพระจันทร์เส้ียวก่อโอบล้อมก้าแพงช้ันในเฉพาะด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ซึ่งน่าจะเป็น
ก้าแพงเมืองช้ันนอก โดยรูปแบบของก้าแพงเมืองในรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส และต้าแหน่งเมืองเชียงใหม่
ท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างภูเขาทางด้านทิศตะวันตกและแม่น้้าส้าคัญทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งสันนิษฐาน
ว่าได้รับอิทธิพลจากเมืองสุโขทัย ส่วนประตูของก้าแพงเมืองช้ันในของเมืองเชียงใหม่ มีท้ังหมด                 
5 ประตู ได้แก่ ประตูช้างเผือก ทางด้านทิศเหนือ, ประตูท่าแพ ทางด้านทิศตะวันออก, ประตูเชียงใหม่ 
และประตูสวนปรุง ทางด้านทิศใต้, ประตูสวนดอก ทางด้านทิศตะวันตก โดยประตูเมืองแต่ละทิศ     
จะมีหน้าท่ีการใช้งานอย่างชัดเจน เช่น ประตูช้างเผือก ด้านทิศเหนือ จะใช้ส้าหรับพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระมหากษัตริย์ และประตูสวนปรุง ด้านทิศใต้ จะใช้ในการน้าศพออกจากเมือง4 เป็นต้น 

 

แผนผังที่ 1 เมืองเชียงใหม่ และที่ต้ังกลุ่มวัดเชิงดอยสุเทพที่กล่าวถึงในการศึกษาคร้ังน้ี 
ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559. 

                                                             
2 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค วัยอาจ. ต านานพื้นเมืองเชียงใหม.่ 43. 
3 เรื่องเดียวกัน, 43-44. 
4 สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. 137-138. 

เวียงเจ็ดลิน 

เวียงสวนดอก 

หนองบัวเจ็ดกอ 

ล าน้ าแม่ข่า 

แม่น้ าปิง 
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การวางผังเมืองแต่ละส่วนของเมืองเชียงใหม่น่าจะมีปัจจัยส้าคัญมาจากสภาพภูมิศาสตร์ของ
พื้นท่ีในแต่ละทิศ5 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการพื้นท่ีและทรัพยากรต่างๆท่ีมีได้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด ดังนี้ ภายในเขตก้าแพงเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นท่ีประทับของกษัตริย์ 
ราชวงศ์ ขุนนาง อีกท้ังยังเป็นท่ีต้ังของวัดและสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส้าคัญของเมือง เช่น         
วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นต้น และใช้เป็นตลาดกลางเมืองในการค้าขาย
แลกเปล่ียนสินค้าต่างๆ หรือเป็นสถานท่ีส้าหรับประชุมกองทัพเมื่อคราวศึกสงคราม 

ทิศเหนือ นอกจากใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ก่อนเสด็จฯ             
เข้าสู่เมืองแล้ว ยังเป็นท่ีต้ังของแหล่งน้้าขนาดใหญ่ท่ีใช้ส้าหรับการอุปโภคและบริโภคของประชากร         
ในเมือง เช่น หนองฮ่อ หนองบัวเจ็ดกอ เป็นต้น หรือเส้นทางน้้าส้าคัญ เช่น ห้วยช่างเค่ียน                
ห้วยแม่หยวก เป็นต้น จะเห็นได้ว่า แหล่งน้้าส้าคัญของเมืองเชียงใหม่ ล้วนอยู่ทางทิศเหนือท้ังหมด 
และเป็นพื้นท่ีลาดสูง ส่งผลให้น้้าไหลลงสู่พื้นท่ีลาดต้่าได้ง่าย จึงมีระบบชลประทานและการจัดการน้้า
เป็นอย่างดี 

ทิศตะวันออก เป็นท่ีต้ังของแม่น้้าปิง ซึ่งใช้เป็นเส้นทางคมนาคมส้าคัญทางน้้าในการติดต่อ
ค้าขายหรือสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองการติดต่อระหว่างเมืองเชียงใหม่กับเมืองทางตอนใต้ 
เช่น สุโขทัย ก้าแพงเพชร อยุธยา ลพบุรี ล้าพูน เป็นต้น และใช้เป็นย่านการค้ากับชนชาติต่างๆ เช่น 
จีน พม่า(ม่าน) ไทใหญ่ ฝรั่ง แขก เป็นต้น จึงท้าให้เกิดชุมชนชาวต่างชาติในพื้นท่ีบริเวณนี้ ส่งผลให้เกิด
การสร้างงานศิลปกรรมในรูปแบบเฉพาะของกลุ่มตนเอง เช่น วัดเกตการาม วัดแสนฝาง เป็นต้น 

ทิศใต้ เป็นพื้นท่ีลาดต้่าลงมา น่าจะใช้เป็นพื้นท่ีรองรับน้้าจากทางด้านทิศเหนือ ซึ่งเคยเป็น
ท่ีต้ังของเวียงกุมกาม ซึ่งเป็นเวียงก่อนหน้าเมืองเชียงใหม่ท่ีพญามังรายโปรดให้สร้างขึ้น แต่จากสภาพ
ภูมิศาสตร์ของเวียงกุมกามเป็นท่ีลาดลุ่มต้่า จึงท้าให้เกิดภัยพิบัติน้้าท่วมบ่อยครั้ง และการเปล่ียน
เส้นทางของแม่น้้าปิง จึงจ้าเป็นท่ีจะต้องย้ายเมืองไปสร้างเมืองเชียงใหม่ นอกจากนั้น ยังเป็นท่ีต้ังของ
กลุ่มช่างฝีมือต่างๆ เช่น ชุมชนชาวเชียงตุงท่ีผลิตเครื่องเงินและเครื่องเขิน เป็นต้น จึงเป็นไปได้ว่า 
ในช่วงสมัยราชวงศ์มังราย กลุ่มช่างฝีมือต่างๆน่าจะอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีบริเวณด้านทิศใต้ของเมือง 

ทิศตะวันตก ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็นแนวเทือกเขาและพื้นท่ีป่าไม้ขนาดใหญ่ของเมือง
เชียงใหม่ จึงท้าให้ทิศตะวันตกกลายเป็นพื้นท่ีป่าศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา ในสมัยพญากือนา ได้ถวาย
พื้นท่ีสวนดอกไม้ของพระองค์สร้างเวียงสวนดอก ซึ่งถือเป็นเวียงทางศาสนาขนาดใหญ่ และอัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปประดิษฐานบนดอยสุเทพ ต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราชได้พบหลักฐาน  
การสร้างวัดจ้านวนมากบริเวณพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พื้นท่ีทางด้าน         

                                                             
5 วิยะดา ทองมิตร. “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หัวแหวนแหล่งล้านนา” เมืองโบราณ. 41 (3) : 17-25. 
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ทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่นี้ ล้วนเป็นพื้นท่ีส้าคัญทางศาสนา และหากวิเคราะห์ต้าแหน่งของ            
กลุ่มวัดเชิงดอยสุเทพตามต้าแหน่งของคติทักษาเมืองเชียงใหม่ พบว่า ตรงกันกับต้าแหน่งกาลกิณีเมือง 
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึง ส่ิงท่ีไม่ดี ความเส่ือม ศัตรู อุปสรรคท้ังปวง 6 จึงเป็นไปได้          
หรือไม่ว่า การจัดแบ่งพื้นท่ีบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ไม่เหมาะสมต่อ                   
การอยู่อาศัยของบุคคลท่ัวไป แต่ควรเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยของพระสงฆ์มากกว่า และสอดคล้องกับข้อมูล
สภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นพื้นท่ีป่าขนาดใหญ่ท่ีมีความเงียบสงบและเป็นพื้นท่ีปิด เหมาะแก่การศึกษา
หลักธรรมทางพุทธศาสนา และสอดคล้องกันกับวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีท่ีต้องการ          
ความสงบ เพื่อใช้เป็นท่ีพ้านักและเป็นท่ีปฏิบัติกิจทางศาสนา 

 จะเห็นได้ว่า พื้นท่ีในแต่ละส่วนของเมืองเชียงใหม่ ล้วนมีการจัดสรรให้สอดคล้องกันกับหน้าท่ี                
การใช้งานและสภาพภูมิศาสตร์เป็นอย่างดี คงจะเป็นการยากท่ีจะสืบค้นข้อมูลการวางผังเมือง              
ท่ีแท้จริง ต้ังแต่สมัยพญามังรายหรือในสมัยอื่นๆ เนื่องจาก เมืองเชียงใหม่ได้มีการใช้งานตลอด
ระยะเวลา ดังนั้น จึงท้าได้เพียงการต้ังข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานพื้นท่ีส่วนต่างๆของเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งน่าจะน้ามาใช้เป็นข้อมูลส้าคัญในการศึกษากลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพซึ่งต้ังอยู่ทางด้าน         
ทิศตะวันตกนี้ เพื่อเข้าใจสภาพทางภูมิศาสตร์และความเช่ือของกลุ่มคนท่ีส่งผลต่อการเลือกสร้าง          
กลุ่มวัดต่างๆในพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 ความเชื่อเรื่องทักษาเมืองเชียงใหม่ในคัมภีร์มหาทักษาของวัดศรีภูมิ ตามความเห็นของศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สรัสวดี อ๋องสกุล ที่เชื่อกันว่า การสร้างเมืองเชียงใหม่ของสมัยพญามังรายได้น้าความเชื่อเรื่องความมีตัวตนของเมือง 
โดยก้าหนดให้ เดชเมือง อยู่ทางทิศเหนือ มูลเมือง อยู่ทางทิศตะวันออก บริวารเมือง อยู่ทางทิศตะวันตก              
มนตรีเมือง อยู่ทางทิศใต้ ศรีเมือง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อุตสาหะเมือง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
กาลกิณีเมือง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  อายุเมือง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ใน สมโชติ อ๋องสกุล .                                     
วัดในทักษาเมือง. 6-7. 
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พุทธศาสนาล้านนาในสมัยราชวงศ์มังราย – ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ 

พัฒนาการของพุทธศาสนาล้านนาในสมัยราชวงศ์มังราย สามารถแบ่งออกเป็น 3 นิกาย            
โดยเรียงตามระยะเวลา ดังนี้ นิกายพื้นเมืองเดิม สันนิษฐานว่า น่าจะสืบทอดมาจากพุทธศาสนาของ
หริภุญชัย นิกายสวนดอก (รามัญวงศ์) เริ่มขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 ตามพระราชนิยมของ
พญากือนา ในการเปล่ียนไปนับถือพระสงฆ์ท่ีมีวัตรปฏิบัติท่ีเคร่งครัด และนิกายป่าแดง (ลังกาวงศ์) 
ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ในสมัยของพญาสามฝ่ังแกนและพระเจ้าติโลกราช โดยมีพระสงฆ์         
กลุ่มหนึ่งท่ีเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาท่ีลังกาโดยตรง ซึ่งความหลากหลายของนิกายในพุทธศาสนา
ล้านนานั้น สะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาความบริสุทธิ์  และความต้องการในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามหลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  ท้าให้ล้านนากลายเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนา เนื่องจาก                                    
มีพระสงฆ์ท่ีมีความเช่ียวชาญในพระไตรปิฎกและภาษาต่างๆเป็นจ้านวนมาก  

หากกล่าวถึงนิกายพื้นเมืองเดิม สันนิษฐานว่า  น่าจะสัมพันธ์กันกับพระนางจามเทวี            
พระราชธิดาของกษัตริย์กรุงละโว้ ท่ีได้เสด็จขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัย และน้าเอาพระสงฆ์ บัณฑิต              
กลุ่มช่างฝีมือประเภทละ 500 คน เช่น ช่างสัก ช่างแก้วแหวน ช่างเงิน ช่างทอง ช่างเหล็ก ช่างเขียน7 
เป็นต้น ส่งผลให้อาณาจักรหริภุญชัยมีความเจริญรุ่งเรือง ดังพบหลักฐานงานศิลปกรรมต่างๆ เช่น          
กู่กุด รัตนเจดีย์ วัดพระยืน พระธาตุหริภุญชัย เป็นต้น และสืบต่อมาจนถึงสมัยท่ีพญามังราย            
สามารถยึดครองเมืองหริภุญชัยในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยพบหลักฐานการสืบทอดและ            
การให้ความส้าคัญกับพุทธศาสนาของหริภุญชัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างสุวรรณเจดีย์ภายใน           
เวียงกุมกาม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกู่กุด ศิลปะหริภุญชัย และการปฏิสังขรณ์พระธาตุหริภุญชัยให้เป็น
เจดีย์ทรงระฆังของพญามังราย8 เป็นต้น โดยพระองค์อาจต้องการใช้ศาสนาเป็นส่ือกลางในการ
ควบคุมผู้คนจากพื้นท่ีต่างๆให้เข้ามาอยู่ภายใต้อ้านาจของพระองค์ในช่วงการเริ่มก่อต้ังอาณาจักร 
ศูนย์กลางของนิกายพื้นเมืองเดิม อยู่ท่ีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  

จนกระท่ังช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 ในสมัยของพญากือนา พระองค์มีความเล่ือมใสในวัตร
ปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีท่ีมีความเช่ียวชาญในพระไตรปิฎก เคร่งครัดพระวินัย และต้องการให้
มีพระสงฆ์ท่ีสามารถประกอบสังฆกรรมได้ท้ังหมด9 จึงได้ส่งสมณทูตไปยังเมืองสุโขทัย และนิมนต์            
พระสุมนเถระมาเผยแผ่พุทธศาสนาในล้านนา โดยพระสุมนเถระได้เคยเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนา           
ท่ีเมืองเมาะตะมะในส้านักของพระอุทุมพรบุปผามหาสวามี จึงท้าให้พญากือนามีความเล่ือมใส             
เป็นอย่างมาก จึงได้ถวายสวนดอกไม้ของพระองค์ และโปรดให้สร้างวัดสวนดอก เพื่อเป็นท่ีพ้านัก
                                                             
7 พระพุทธญาณ และพระพุทธพุกาม. มูลสาสนา ส านวนล้านนา. เน่ืองในงานท้าบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสุวัตถ์ิ
ปัญญาโสภิต (ครูบาปัญญาวชิระ) วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) จังหวัดเชียงใหม่, (2553,) 264-265. 
8 เรื่องเดียวกัน, 333. 
9 พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์. 215. 
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ให้กับพระสุมนเถระ ซึ่งหลังจากนั้น วัดสวนดอกได้กลายเป็นศูนย์กลางในการศึกษาพระไตรปิฎก        
และพุทธศาสนา หัวเมืองต่างๆของล้านนา เช่น เชียงแสน เชียงราย ล้าปาง เชียงตุง ได้มีการสร้าง          
วัดสวนดอกขึ้น เพื่อสืบทอดแบบแผนและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์นิกายสวนดอกจากเมืองเชียงใหม่10 
ท้าให้พุทธศาสนานิกายสวนดอกได้รับการอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นอย่างมาก 

ความเจริญรุ่งเรืองของการนับถือพุทธศาสนา ส่งผลให้มีพระสงฆ์จ้านวนมากเดินทางไปศึกษา
หลักธรรมค้าสอนทางพุทธศาสนาท่ีประเทศศรีลังกา แต่กลับถูกต้าหนิจากพระสงฆ์ลังกาถึงวัตรปฏิบัติ
ต่างๆ จึงท้าให้เกิดความสงสัยต่อความถูกต้องในพระธรรมวินัยต่างๆท่ีพระสงฆ์ล้านนาถือปฏิบัติกันอยู่ 
ส่งผลให้มีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ 25 รูป ได้แก่ พระมหาธัมมคัมภีร์ พระมหาเมธังกร        
พระมหาญาณมงคล พระมหาสีลวงศ์ พระมหาสารีบุตร พระมหารตนากร พระมหาพุทธสาคร        
เป็นต้น พร้อมด้วยพระสงฆ์ในแคว้นกัมโพช (ลพบุรี) 8 รูป เดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาและ             
อุปสมบทใหม่ท่ีลังกา แต่เนื่องจากเกิดทุพภิกขภัย ในลังกา จึงท้าให้ต้องเดินทางกลับ และเผยแผ่         
พุทธศาสนาตามหัวเมืองต่างๆ เช่น อยุธยา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย แล้วเดินทางกลับถึงเมืองเชียงใหม่          
ในปีพุทธศักราช 1974 พ้านักอยู่ ท่ีวัดป่าแดง11 ถือเป็นกลุ่มพระสงฆ์ลังกาวงศ์กลุ่มใหม่ ท่ีได้รับ          
วัตรปฏิบัติมาจากลังกาโดยตรง เรียก นิกายป่าแดง หรือสีหลนิกาย 

ความแตกต่างของวัตรปฏิบัติและหลักธรรมในแต่ละนิกาย ท้าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน        
โดยพระสงฆ์นิกายป่าแดง ได้กล่าวหาพระสงฆ์นิกายสวนดอกว่า ไม่เป็นภิกษุอย่างสมบูรณ์ เนื่องจาก              
พระอุทุมพรบุปผามหาสวามีได้น้าพระพุทธรูปมาต้ังแทนพระภิกษุท่ีมรณภาพไปในการอุปสมบท      
เมื่อคราวกลับจากลังกา จึงท้าให้พระมหาสุมนเถระซึ่งไปศึกษามาจากส้านักพระอุทุมพรบุปผา     
มหาสวามีไม่เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ หรือแม้กระท่ังวัตรปฏิบัติท่ีผิดแปลกไป เช่น การใช้ไม้เท้า      
การใช้อักษรแบบสันสกดต ส้าเนียงการสวด เป็นต้น ส่วนข้อโต้แย้งของพระสงฆ์นิกายสวนดอก คือ 
พระสงฆ์นิกายป่าแดงด้ือรั้นและไม่นับถือพระภิกษุท่ีมีจ้านวนพรรษามากกว่า12 ท้าให้เกิดความขัดแย้ง
อย่างจนถึงขั้นทุบตีกัน ส่งผลให้พญาสามฝ่ังแกน เนรเทศพระสงฆ์นิกายป่าแดงออกจากเมืองเชียงใหม่ 
แต่ได้เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาท่ีเมืองล้าปาง เมืองเชียงราย เมืองเชียงแสน  

เมื่อพระเจ้าติโลกราช สามารถยึดอ้านาจจากพญาสามฝ่ังแกนได้ พระองค์ทรงโปรดให้สร้าง
สถูปบรรจุพระอัฐิธาตุของพญาสามฝ่ังแกนและพระราชมารดาของพระองค์  อีกท้ังทรงผนวชท่ี            

                                                             
10 ยุพิน เข็มมุกต์. รายงานการวิจัย เรื่อง พุทธศาสนาในล้านนาไทยสมัยราชวงศ์มังราย พ .ศ.1839-2101. 
(2527,) 59. 
11 พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์. 234-237. 
12 ประเสริฐ ณ นคร และปวงค้า ตุ้ยเขียว. ต านานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง. (กรุงเทพมหานคร : ศักด์ิโสภา
การพิมพ์, 2537,) 3-5. 
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วัดป่าแดง โดยมีพระมหาญาณมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์13 นัยยะประการหนึ่งในการสนับสนุน            
นิกายป่าแดง เนื่องจาก ต้องการรักษาฐานอ้านาจของพระองค์ไว้ เนื่องจากขุนนางต่างๆท่ีมีส่วนในการ
ขึ้นครองราชย์ของพระองค์ล้วนสนับสนุนนิกายป่าแดง และการท้านุบ้ารุงพุทธศาสนา ถือเป็นกลไก
ส้าคัญในการควบคุมประชาชนของพระองค์ให้ยอมรับในอ้านาจการปกครองท่ีเกิดจากการยึดอ้านาจ
อีกด้วย และจากความขัดแย้งของกลุ่มพระสงฆ์ในนิกายต่างๆ ท้าให้พระองค์โปรดให้มีการสังคายนา
พระไตรปิฎกท่ีวัดมหาโพธาราม เพื่อให้พระสงฆ์ยอมรับและน้าพระไตรปิฎกท่ีผ่านการสังคายนาแล้ว
มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติร่วมกัน และลดความขัดแย้งของพระสงฆ์นิกายต่างๆ ท้าให้พุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองและส่งอิทธิพลไปยังหัวเมืองต่างๆ เช่น เชียงแสน เชียงราย เชียงตุง ล้าปาง เป็นต้น               
และในสมัยพระเมืองแก้ว ยังมีการสนับสนุนให้พระสงฆ์ท้ัง 3 นิกายปฏิบัติสังฆกรรมร่วมกัน                    
ท่ีเมืองเชียงแสน เพื่อลดความขัดแย้งและแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธศาสนาในล้านนา                     
ท้าให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง โดยมีการท้านุบ้ารุงและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆในเมือง
เชียงใหม่และเมืองเชียงแสนเป็นจ้านวนมาก14 จนกระท่ังเมืองเชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
พม่าในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 พระรัตนปัญญาเถระ. เรื่องเดียวกัน. 243. 
14 ยุพิน เข็มมุกต์. รายงานการวิจัย เรื่อง พุทธศาสนาในล้านนาไทยสมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ.1839-2101. 98. 
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การศึกษาที่ผ่านมาด้านศิลปกรรมเก่ียวกับกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ 

จากการศึกษาข้อมูลด้านศิลปกรรมเกี่ยวกับกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพนั้น พบว่า การศึกษา
รูปแบบอิทธิพล การก้าหนดอายุ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบงานศิลปกรรมมีเพียงจ้านวนไม่กี่วัด 
โดยส่วนมากมักจะเป็นวัดท่ีมีการใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงในสมัยปัจจุบัน อีกท้ังข้อจ้ากัดของหลักฐาน
งานศิลปกรรมท่ีหลงเหลืออยู่จ้านวนไม่มากนัก จึงท้าให้นักวิชาการเลือกศึกษาเพียงบางประเด็น          
ในแต่ละวัด เช่น  

1. วัดอุโมงค์ มีการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเจดีย์ การได้รับอิทธิพลจากเจดีย์ฉปัฎ ประเทศพม่า               
และการเป็นเจดีย์ระยะเริ่มต้นของเมืองเชียงใหม่ อีกท้ังการศึกษาภาพจิตรกรรมภายใน     
กรุเจดีย์ เพื่อก้าหนดอายุการสร้างได้ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 1915 และการศึกษารูปแบบ
ลวดลาย อิทธิพล การสร้างภาพสันนิษฐานของจิตรกรรมในอุโมงค์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
กับเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ก้าหนดอายุการใช้งานได้ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 2016  

2. วัดป่าแดง มีเพียงการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์ช้างล้อม สะท้อนให้เห็นถึง
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับสุโขทัย และการศึกษาโบราณสถานโดยรอบพื้นท่ี         
วัดป่าแดง บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการศึกษาและท้าความเข้าใจ
เกี่ยวกับพื้นท่ีวัดป่าแดงในสมัยราชวงศ์มังราย17 และมีการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างวัดป่าแดง เมืองเชียงใหม่ เมืองสุโขทัย เมืองเชียงแสน และเมืองพะเยา เพื่อแสดง
ความเกี่ยวข้องทางด้านพื้นท่ี แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม18  

3. วัดตโปทาราม (ร่้าเปิง) มีการศึกษาหลักฐานประเภทจารึกและรูปแบบเจดีย์ท่ีมีลักษณะ
แตกต่างไปจากเจดีย์ทรงระฆังท่ัวไป ซึ่งน่าจะมีการพัฒนามาจากเจดีย์ทรงระฆังในสมัย           
ก่อนหน้า หรือได้รับอิทธิพลมาจากถะ ในศิลปะจีน19  

 

                                                             
15 จิรศักด์ิ เดชวงศ์ญา. พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่. (เชียงใหม่ : กลางเวียงการพิมพ์, 2541,) 16-18. 
16 สุรชัย จงจิตงาม. “หน้าประวัติศาสตร์ที่หายไปของงานจิตรกรรมล้านนาที่วัดอุโมงค์” เมืองโบราณ. 24 (4) :           
67-92. 
17 สมโชติ อ๋องสกุล และคณะ. วัดป่าแดงมหาวิหาร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต. (เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554). 
18 ศิริพร รัตนพานิช. “วัดป่าแดงศูนย์กลางพระพุทธศาสนานิกายสีหฬภิกขุในอาณาจักรล้านนาพุทธศตวรรษที่ 20 - 
21.”วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
(2553). 
19 จิรศักด์ิ เดชวงศ์ญา. เรื่องเดียวกัน. 135-138. 
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จนกระท่ังในปีพุทธศักราช 2552- 2555 ส้านักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ ได้ริเริ่มโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ โดยมีการขุดค้นและการขุดแต่งกลุ่มวัดอรัญญิก ได้แก่ 
วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดพระนอน วัดดๅษีชีวกะ กู่ผีบ้า และโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์         
ซึ่งผลจากการขุดแต่งและขุดค้นในครั้งนั้น แสดงให้เห็นถึงหลักฐานงานศิลปกรรมจ้านวนมากและ
ความส้าคัญบางประการของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพซึ่งน่าจะมีบทบาทมากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง           
โดยสามารถก้าหนดอายุได้จากหลักฐานงานศิลปกรรมและโบราณวัตถุเบื้องต้นได้ราวต้นพุทธศตวรรษ
ท่ี 21 เป็นต้นมา จึงท้าให้มีการต้ังแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง “พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ในป่าวิเศษ20” โดยเช่ือว่า   
กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพท้ังหมดนั้นน่าจะมีความสัมพันธ์กันกับพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งถือเป็นพื้นท่ีป่า
ศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่  

จะเห็นได้ว่า การศึกษาท่ีผ่านมาด้านศิลปกรรมเกี่ยวกับกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพนั้น ยังไม่มี
การศึกษาภาพรวมของการใช้พื้นท่ีกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพท้ังหมด โดยมีการศึกษาเพียงบางประเด็น
และบางพื้นท่ีตามความสนใจของนักวิชาการเท่านั้น ซึ่งสามารถก้าหนดอายุการใช้พื้นท่ีได้ในช่วงเวลา
ส้ันๆไม่ต่อเนื่องกัน เช่น ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 และข้ามไปในช่วง
กลางพุทธศตวรรษท่ี 21 

ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเลือกใช้หลักฐานทางศิลปกรรมของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ จ้านวน          
9 วัด ได้แก่ วัดอุโมงค์ วัดป่าแดงหลวง วัดร่้าเปิง วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดพระนอน วัดดๅษีชีวกะ          
กู่ผีบ้า โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ และวัดฝายหิน เป็นหลักฐานในการสร้างภาพรวมของการ
ใช้พื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ เพื่อแสดงความส้าคัญของบางประการของต้าแหน่งท่ีต้ัง  และวิเคราะห์               
ความเกี่ยวข้องทางรูปแบบศิลปกรรม คติ หน้าท่ีการใช้งานกับกลุ่มวัดบนพื้นท่ีลาดเชิงเขาในอาณาจักร
ใกล้เคียงท่ีอยู่ ในช่วงร่วมระยะเวลาเดียวกัน ไ ด้แก่  เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย เป็นต้น                  
โดยน้าข้อมูลการใช้พื้นท่ีเชิงดอยสุเทพมาวิ เคราะห์การขยายตัวของชุมชนเมืองเชียงใหม่                     
ความเกี่ยวข้องระหว่างพุทธศาสนากับราชส้านัก และความสัมพันธ์ระหว่างชาวลัวะและชาวล้านนา 
เพื่อท้าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม และศาสนาในสมัยราชวงศ์มังราย                           
อีกท้ังเพิ่มเติมข้อมูลทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมในช่วงเวลาหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ให้สมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

                                                             
20 สมโชติ อ๋องสกุล. ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สัมภาษณ์ 6 มกราคม 2559. 
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  บทที่ 3 

งานศิลปกรรมในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ 

 
การเลือกพื้นท่ีศึกษางานศิลปกรรมในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพท่ีผู้วิจัยท าการศึกษาในครั้งนี้                        

ใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ท่ีเป็นต าแหน่งท่ีต้ังของกลุ่มวัดเป็นหลักในการศึกษา เนื่องจากผู้วิ จัย                  
มีข้อสันนิษฐานว่า ความใกล้เคียงกันของพื้นท่ีวัดน่าจะแสดงถึงความสัมพันธ์บางประการระหว่าง          
วัดต่างๆ และน่าจะแสดงถึงการใช้งานในระยะเวลาใกล้เคียงกันด้วย อีกท้ังสภาพโดยรวมของวัด               
และหลักฐานงานศิลปกรรมต่างๆยังมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก เนื่องจากวัดบางแห่งยังมีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากการขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะวัดในช่วง              
ปีพุทธศักราช 2552 - 2555 ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ของ                
ส านักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ จึงท าให้มีหลักฐานงานศิลปกรรมและหลักฐานทางโบราณคดีจ านวนมาก
เพียงพอต่อการศึกษา ซึ่งจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักในการศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมการใช้งาน
ของพื้นท่ีกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ เพื่อให้เข้าใจถึงความส าคัญและคติความหมายแฝงของการสร้าง
งานศิลปกรรมภายในพื้นท่ีกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นท่ีวัดต่างๆ ดังนี้ 

1. วัดอุโมงค์ 
2. วัดป่าแดงหลวง 
3. วัดพระธาตุแสงจันทร์ 
4. วัดฤๅษีชีวกะ 
5. วัดพระนอน 
6. กู่ผีบ้า 
7. โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ 
8. วัดฝายหิน 
9. วัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) 
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1. วัดอุโมงค์ 
วัดอุโมงค์ ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลาดเชิงดอยสุเทพ มีต าแหน่งท่ีต้ังตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ี UTM  

47Q 494865 ตะวันออก 2076834 เหนือ ต้ังอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 351 เมตร โดยวัด
จากต าแหน่งเจดีย์ประธาน 
 

 
แผนที่ 1 ต าแหน่งที่ต้ังวัดอุโมงค์ 

ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559. 
 
ประวัติ 
ตามต านานกล่าวว่า พญามังรายโปรดให้สร้างวัดแห่งหนึ่งในเขตป่า ช่ือว่า วัดเวฬุกัฏฐาราม 

หรือวัดไผ่สิบเอ็ดกอ เพื่อเป็นท่ีพ านักของพระสงฆ์ลังกาฝ่ายอรัญวาสี จ านวน 5 รูป ท่ีแต่เดิม           
พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้นิมนต์มาจากเมืองนครศรีธรรมราช1 ต่อมาในสมัยพญากือนาสร้างอุโมงค์
ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นท่ีพ านักถาวรของพระเถรจันทร์ พระเถระผู้มีความเช่ียวชาญในด้านคัมภีร์               
แต่มีสติไม่สมประกอบ ชอบเดินทางเข้าไปในป่า ยากแก่การตามหา พญากือนาจึงสร้างท่ีพ านัก                 
ในพื้นท่ีป่าของเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตรปฏิบัติของพระเถรจันทร์ จ ากัดพื้นท่ีให้สามารถ
ตามหาพระเถรจันทร์ได้ง่าย เนื่องจากพญากือนานิยมมาฟังการเทศนาและสนทนาธรรมกับ                 
พระเถรจันทร์2 ซึ่งจากการสร้างอุโมงค์ให้กับพระเถรจันทร์ดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “วัดอุโมงค์” 

                                                             
1 พุทธนิคมเชียงใหม่. ประวัติวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม). 7-11. 
2 ชัปนะ ปิ่นเงิน. “โอวาทโวหารเถรจันท์” ใน พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ในบริเวณวัดอุโมค์สวนพุทธธรรม : ประวัติศาสตร์ 
ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ และงานปริวรรต. (2554,) 4-8. 
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แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม 
แผนผังการวางตัวของส่ิงก่อสร้างภายในวัดอุโมงค์นั้น (ภาพท่ี 1) เกิดจากการปรับพื้นท่ี           

แต่ละส่วนท่ีมีความสูงแตกต่างกัน โดยมีการก่อเสริมแนวฐานอิฐเพื่อให้กลายเป็นพื้นท่ีราบ เพื่อใช้ใน
การสร้างอาคารต่างๆ ภายในวัดอุโมงค์ประกอบไปด้วยส่ิงก่อสร้างต่างๆท่ีวางตัวในแนวขนานกัน 
ได้แก่ เจดีย์ประธาน และอุโมงค์ ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เจดีย์ประธานมีการยกพื้นสูงขึ้นไป 
และมีการท าบันไดนาคบริเวณทางขึ้นด้านหน้า ส่วนอุโมงค์นั้นเป็นงานก่อโครงสร้างจากพื้นดิน และ
ก่อชนกันกับพื้นของเจดีย์ประธาน ซึ่งจากรูปแบบแผนผังของวัดอุโมงค์สอดคล้องกันกับประวัติ          
การก่อสร้างวัดท่ีกล่าวถึงการสร้างอุโมงค์ในสมัยหลังกว่า โดยรูปแบบงานศิลปกรรมของส่ิงก่อสร้าง
ภายในวัดอุโมงค์ มีลักษณะดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 การวางตัวของอาคารสิ่งก่อสร้างภายในวัดอุโมงค์ 

 
1. เจดีย์ประธาน 

เจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 2) ส่วนฐานประกอบด้วยฐานเขียงท่ีมีการประดับกลีบบัว 
ถัดขึ้นไปเป็นชุดฐานเขียงในผังกลมซ้อนกัน 3 ช้ัน โดยชุดฐานบัวในแต่ละช้ัน ประดับด้วยลูกแก้ว        
2 เส้น มีท้องไม้ค่ันอยู่ตรงกลาง ประดับด้วยแถวช่องส่ีเหล่ียม ส่วนองค์ระฆังมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก           
มีรัดอกคาดท่ีองค์ระฆัง ถัดขึ้นไปเป็นส่วนยอด ประกอบด้วยบัลลังก์ในผังส่ีเหล่ียม ประดับด้วยลูกแก้ว 
2 เส้น และสันนิษฐานว่าประดับรูปป้ันหน้ากาลบริเวณมุมท้ังส่ีของบัลลังก์ ถัดขึ้นไปประดับก้านฉัตร
ด้วยรูปเทวดาประนมหัตถ์ประทับยืนโดยรอบ ต่อด้วยปล้องไฉน ปัทมบาท และปลียอด ตามล าดับ  
ซึ่งจากการวิเคราะห์รูปแบบของเจดีย์ประธานวัดอุโมงค์ พบว่า ระเบียบของชุดฐานบัวในผังกลมท่ีมี
การเจาะช่องส่ีเหล่ียมบริเวณท้องไม้ น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเมืองพุกาม ซึ่งเมืองเชียงใหม่กับ             
เมืองพุกามมีความสัมพันธ์มาต้ังแต่ในสมัยพญามังรายแล้ว ดังท่ีอ้างถึงเจดีย์สะปะดะ (ภาพท่ี 3)         



17 

 
 

ซึ่งพระภิกษุฉปัฏได้สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 18 ผสมผสานกันกับรูปแบบการเพิ่มจ านวนชุดฐานบัว
ให้กลายเป็น 3 ฐาน ของเจดีย์กัตตะปะถู่ปาจี ท่ีสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 193 

 

 
ภาพที่ 2 เจดีย์ประธานวัดอุโมงค ์

 

                                                             
3 จิรศักด์ิ เดชวงศ์ญา. พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่. 16. 
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ภาพที่ 3 เจดีย์ฉปัฎ ประเทศพม่า 

ที่มาภาพ : http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/wp-
content/uploads/2012/04/club20042555-002.jpg, เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559. 

 
หลักฐานภายในกรุเจดีย์ประธาน พบภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปอดีตพุทธเจ้า (ลายเส้นท่ี 1) 

จ านวน 28 องค์ แบ่งออกเป็น 4 แถว แถวละ 7 องค์ โดยมีพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ       
บนฐานลวดลายดอกไม้กลมสลับลายประจ ายามก้ามปู  แสดงปางมารวิชัย ครองจีวรห่มเฉียง          
ชายสังฆาฏิยาวปลายตัดตรงจรดพระนาภี พระพักตร์เหล่ียม ขมวดพระเกศาใหญ่ รัศมีเป็นรูป              
ดอกบัวตูม มีประภามณฑลล้อมรอบ ซึ่งลักษณะการท าชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี เป็นลักษณะของ
การท าชายสังฆาฏิพระพุทธรูปในสุโขทัย ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา และจะต้องมี          
ปลายสังฆาฏิเป็นริ้วซ้อนกันแบบเขี้ยวตะขาบ แต่ภาพจิตรกรรมในกรุเจดีย์ประธาน กลับพบเป็น      
ปลายสังฆาฏิตัดตรง สันนิษฐานว่า การท าปลายสังฆาฏิตัดตรง น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธรูป
แบบอู่ทองรุ่นท่ี 2 ศิลปะอยุธยา ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 – กลางพุทธศตวรรษท่ี 20 มากกว่า 
(ภาพท่ี 4) ซึ่งสอดคล้องกันกับข้อมูลการท าฐานลวดลายดอกไม้กลมสลับลายประจ ายามก้ามปู                
ท่ีคุ้นเคยในศิลปะอยุธยา 

จึงอาจเป็นไปได้ว่า เมืองเชียงใหม่น่าจะมีความสัมพันธ์กับอยุธยาในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 
ซึ่งพบหลักฐานกล่าวถึงพญากือนาได้ส่งพระยาอ้ายออนลงมาช่วยการศึกและถูกจับเป็นเชลยท่ีอยุธยา 
หลังจากนั้น จึงได้บวชเป็นพระภิกษุและกลับมายังเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช 1916 และข้อมูลใน
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ต านานพระพุทธสิหิงค์ ก่อนท่ีท้าวมหาพรหมจะน าพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานท่ีเมืองเชียงใหม่         
ได้เคยประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองอยุธยามาก่อนแล้ว4 และเทคนิคในการเขียนภาพจิตรกรรมท่ีใช้สีแดงชาด
เพียงสีเดียวเขียนบนพื้นสีทอง แสดงความพิถีพิถันในการเตรียมบรรจุพระธาตุตามคัมภีร์โลกทีปกสาร 
ซึ่งเป็นคัมภีร์ท่ีพระสังฆราชเมธังกร ครูของสมเด็จพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไท) รจนาขึ้นท่ีเมือง               
เมาะตะมะ จึงน่าจะน าคัมภีร์ดังกล่าวมาเป็นแบบแผนในการบรรจุพระธาตุของ เมืองเชียงใหม่ด้วย5 
สะท้อนความสัมพันธ์อันดีทางพุทธศาสนาระหว่างเมืองเชียงใหม่และสุโขทัย จนน าไปสู่การนิมนต์      
พระสุมนเถระมายังเมืองเชียงใหม่เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา นิกายรามัญวงศ์อีกด้วย 

 

   

 

อาจกล่าวได้ว่า เจดีย์ประธานวัดอุโมงค์ น่าจะสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20                    
สมัยของพญากือนา ซึ่งได้รับอิทธิพลรูปแบบและเทคนิคในการสร้างงานศิลปกรรมจากพื้นท่ีใกล้เคียง 
เช่น พุกาม สุโขทัย และอยุธยา เป็นต้น โดยน ามาผสมผสานปรับใช้ในรูปแบบงานศิลปกรรม                  
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งรูปแบบของการสร้างเจดีย์ทรงระฆังเช่นนี้ จะกลายเป็นต้นแบบส าคัญให้กับ
การสร้างเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะล้านนาต่อไป 

                                                             
4 จิรศักด์ิ เดชวงศ์ญา. พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่. 16. 
5 ภาณุพงษ์ เลาหสม. จิตรกรรมฝาผนังล้านนา. (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2524,) 17-18. 

ลายเส้นที่ 1 จิตรกรรมภายในกรุเจดีย์ประธาน
วัดอุโมงค์ เมืองเชียงใหม ่

 

ทีม่าภาพ : สุรชัย จงจิตงาม 2541, หน้า 69. 

ภาพที่ 4 พระพุทธรูปแบบอู่ทอง รุ่นที่ 2 ศิลปะอยุธยา 
พบในกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ อยุธยา 

ที่มาภาพ : ศักด์ิชัย สายสิงห ์2556ก, หน้า 370. 
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2. อุโมงค์ 
อุโมงค์ต้ังอยู่ขนานกันทางด้านทิศเหนือของเจดีย์ประธาน ความสูงของอุโมงค์นั้นสูงเท่ากันกับ

พื้นของเจดีย์ประธาน โดยมีลักษณะของการก่อผนังอุโมงค์ให้ชนกับฐานเจดีย์ประธาน แผนผังภายใน
อุโมงค์มีทางเข้าด้านหน้า 3 ช่องทาง แต่ละช่องทางสามารถเดินทะลุถึงกันได้ตลอด ปลายอุโมงค์
หมายเลข 3 จะมีช่องทางเช่ือมไปยังด้านหลัง สามารถเดินทะลุขึ้นไปยังเจดีย์ประธานด้านบนได้  
(แผนผังท่ี 2) ซึ่งในแต่ละอุโมงค์จะมีการท าช่องและซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ด้านใน 

 

 
แผนผังที่ 2  อุโมงค์ ภายในวัดอุโมงค์ เมืองเชียงใหม ่

ที่มาภาพ : สุรชัย จงจิตงาม 2541, หน้า 68. 
 

โครงสร้างของอุโมงค์มีลักษณะเป็นการก่ออิฐถือปูนขึ้นมาใหม่ เพดานก่ออิฐเป็นซุ้มโค้ง 
(Arch) โดยใช้ด้านสันของอิฐเรียงเข้าหากัน (ภาพท่ี 5) ซึ่งเป็นรูปแบบการก่อซุ้มโค้งท่ีได้รับความนิยม
ในศิลปะล้านนา สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากพุกาม6 โดยในเมืองพุกามนิยมสร้าง “อุ้หมิ่ง เจาง์” 
(กุฏิถ้ าขุด) บริเวณเนินหินทรายริมแม่น้ าอิรวดี ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลการสร้างกุฏิถ้ ามาจาก                  
แถบอินเดียตะวันตก โดยมีการขุดเจาะเข้าไปในถ้ า ใช้อิฐก่อเสริมเพิ่มเติมในบางส่วน และแบ่งพื้นท่ี       
ใช้สอยออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น พื้นท่ีประกอบศาสนากิจระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส พื้นท่ีประกอบ    
กิจของพระสงฆ์ และพื้นท่ีกุฏิ เป็นต้น7 ซึ่งมีความแตกต่างกันกับลักษณะของอุโมงค์ของเมืองเชียงใหม่
ท่ีก่อโครงสร้างอุโมงค์ขึ้นมาใหม่จากพื้นท่ีราบ และสันนิษฐานว่า น่าจะมีการจัดพื้นท่ีไว้เฉพาะ             
การปฏิบัติบ าเพ็ญเพียรภาวนาส าหรับพระสงฆ์  (ภาพท่ี 6)  ไม่ได้ใช้ส าหรับการอยู่อาศัยหรือ                    
การประกอบศาสนกิจร่วมกันระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส ซึ่งเป็นไปได้ว่ารูปแบบการใช้งานพื้นท่ี    
และเทคนิคในการก่อสร้าง น่าจะมีการปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพภูมิศาสตร์และหน้าท่ีการใช้งาน     
ตามท่ีช่างเมืองเชียงใหม่เป็นผู้ก าหนดเอง 
                                                             
6 สุรชัย จงจิตงาม. “หน้าประวัติศาสตร์ที่หายไปของงานจิตรกรรมล้านนาท่ีวัดอุโมงค์” เมืองโบราณ. 69. 
7 เกรียงไกร เกิดศิริ. พุกาม : การก่อรูปของสถาปัตยกรรมจากก้อนอิฐแห่งความศรัทธา . (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์อุษาคเนย์, 2551,) 163-165. 
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ภาพที่ 5 โครงสร้าง Arch แบบโค้งภายในอุโมงค ์

 

 
ภาพที่ 6 โครงสร้างภายในอุโมงค์ที่ก่อให้เป็นซุ้มจระน าเข้าไปใช้ในการบ าเพ็ญเพียรภาวนาของพระสงฆ ์

 
ภายในอุโมงค์มีการเขียนภาพจิตรกรรมลวดลายพันธุ์พฤกษาและสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น ดอกบัว               

ดอกโบต๋ัน หงส์ นกยูง นกกระสา นกกระเรียน นกแก้ว เป็นต้น (ภาพท่ี 7) อีกท้ังยังวาดลวดลายเมฆ 
ลายใบไม้ ลายประจ ายาม และลายบัว การท าลวดลายพันธุ์พฤกษาดังกล่าวนี้ จะเป็นต้นแบบของ          
ลายเครือล้านนา ซึ่งจะเป็นท่ีนิยมในการประดับงานสถาปัตยกรรมสมัยต่อมา ซึ่งรูปแบบลวดลาย               
ดอกโบต๋ันท่ีปรากฎภายในอุโมงค์มีลักษณะคล้ายกันกับลวดลายพันธุ์พฤกษาท่ีปรากฎในเครื่องถ้วยจีน 
สมัยราชวงศ์หยวน หมิง และชิง 

โครงสร้างการวาดภาพจิตรกรรมท่ีมักเน้นพื้นท่ีว่าง ยังคล้ายคลึงกับการจัดองค์ประกอบภาพ
ในงานจิตรกรรมของจีนด้วย แต่นอกเหนือจากอิทธิพลจีนแล้วนั้น ยังปรากฏอิทธิพลจากงานจิตรกรรม
ของพุกาม เช่น ลายบัว และลายเมฆท่ีมีขนาดใหญ่กว่าลายเมฆแบบจีน เป็นต้น และโครงสร้าง                
การจัดวางองค์ประกอบลวดลายให้มีลักษณะส่ีเหล่ียมสลับวงกลม แสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลใจส าคัญ
ในการสร้างงานจิตรกรรมภายในอุโมงค์น่าจะมีอิทธิพลมาจากท้ังจีนและพุกาม น ามาปรับใช้และ
ผสมผสานในการออกแบบลวดลายให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น  ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบลวดลาย
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ภายในอุโมงค์กับเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น สามารถก าหนดอายุเบื้องต้นได้ราวกลาง      
พุทธศตวรรษท่ี 20 

 

 
ภาพที่ 7 จิตรกรรมลายพันธ์ุพฤกษาและสัตว์ชนิดต่างๆ ภายในอุโมงค ์

 
ข้อมูลสนับสนุนอีกประการจากงานประติมากรรมปูนปั้นบริเวณหน้าบันของซุ้มประดับฐาน                     

เจดีย์ช้างล้อม วัดป่าแดงหลวง ท่ีมีโครงสร้างการวางลวดลายท่ีเกี่ยวเนื่องกัน (ภาพท่ี 8 และ 9)            
น่าจะเป็นการส่งอิทธิพลจากงานจิตรกรรมไปสู่งานประติมากรรมดังกล่าว ซึ่งก าหนดอายุได้ราว             
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 208 และเทคนิคการใช้สีในการวาดภาพจิตรกรรม จะนิยมใช้สีน้ าตาลแดง           
เป็นสีพื้นหลักในการวาดภาพ และตกแต่งด้วยสีเขียว สีน้ าตาล สีขาว สีด า สีแดง เป็นต้น อีกท้ังเทคนิค
ในการตัดเส้นด้วยพู่กันให้มีรายละเอียดท่ีชัดเจน ส่งผลให้ภาพมีความแม่นย าและมีชีวิตชีวา แสดงถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของงานศิลปกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นไปได้ว่า การวาดภาพจิตรกรรม
ภายในอุโมงค์น่าจะเริ่มต้นต้ังแต่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา โดยน่าจะมีการซ่อมแซม
และใช้งานต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคสมัยท่ีมีความเจริญรุ่งเรือง       
ทางงานศิลปกรรมอย่างมากเช่นเดียวกัน และการเลือกใช้พื้นท่ีเชิงดอยสุเทพในการสร้างศาสนสถาน
กลุ่มใหม่ของพุทธศาสนา นิกายป่าแดงตามท่ีเคยต้ังข้อสันนิษฐานไว้ ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 
น่าจะส่งผลให้มีการเลือกซ่อมแซมศาสนสถานเดิมท่ีอยู่ในพื้นท่ี เพื่อแสดงถึงการท านุบ ารุงพุทธศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองด้วย 

 

                                                             
8 สุรชัย จงจิตงาม. “หน้าประวัติศาสตร์ที่หายไปของงานจิตรกรรมล้านนาท่ีวัดอุโมงค์” เมืองโบราณ. 81-82. 
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ภาพที่ 8 โครงสร้างและการวางแนวจิตรกรรมลายพันธ์ุพฤกษาภายในอุโมงค์ 

ที่มาภาพ : สุรชัย จงจิตงาม 2554, หน้า 244. 
 

 
ภาพที่ 9 หน้าบันของซุ้มประดับฐานเจดีย์ช้างล้อม วัดป่าแดงหลวง เมืองเชียงใหม ่

 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การใช้งานพื้นท่ีวัดอุโมงค์ ตามหลักฐานงานศิลปกรรมท่ีปรากฏนั้น

น่าจะเริ่มมีการใช้งานพื้นท่ีต้ังแต่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 จากหลักฐานภาพจิตรกรรมภายใน       
กรุเจดีย์ประธาน และมีการใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งตรงกันกับ         
ยุคทองของงานศิลปกรรมภายในเมืองเชียงใหม่ ดังสะท้อนผ่านหลักฐานงานศิลปกรรมท่ีมี                     
ความประณีต และร่องรอยการใช้งานพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ ส่วนข้อสันนิษฐานท่ีกล่าวย้อนไปถึง          
การก าหนดอายุการใช้งานพื้นท่ีวัดอุโมงค์ท่ีน่าจะเริ่มต้ังแต่ในสมัยพญามังรายตามท่ีมีการกล่าวถึง         
ในต านานนั้น คงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการตรวจสอบด้วยวิธีการขุดค้นทางโบราณคดีและหลักฐาน          
ทางเอกสารต่อไป เนื่องจากยังไม่พบหลักฐานงานศิลปกรรมเพียงพอท่ีจะสนับสนุนแนวความคิด
ดังกล่าว  
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2. วัดป่าแดงหลวง 
วัดป่าแดงภายในพื้นท่ีบริเวณเชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน มีจ านวนท้ังหมด 2 วัด 

ได้แก่ วัดป่าแดงหลวง ซึ่งมีเจดีย์ช้างล้อมเป็นส่ิงก่อสร้างส าคัญของวัด และวัดป่าแดงมหาวิหาร          
ต้ังอยู่ห่างจากวัดป่าแดงหลวง ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีเจดีย์ทรงระฆังและวิหารเป็นประธาน
ของวัด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ข้อมูลจากวัดป่าแดงหลวงเท่านั้น เนื่องจากมีการก าหนดอายุ          
งานศิลปกรรมได้ในช่วงสมัยราชวงศ์มังราย ส่วนวัดป่าแดงมหาวิหารนั้น มีการก าหนดอายุได้ราว           
พุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา จากหลักฐานงานศิลปกรรมประเภทลวดลายประดับงานสถาปัตยกรรม9 
ซึ่งจัดเป็นช่วงหลังสมัยราชวงศ์มังราย นอกเหนือจากขอบเขตในการวิจัยครั้งนี้ท่ีก าหนดระยะเวลา
ภายในสมัยราชวงศ์มังรายเท่านั้น 

วัดป่าแดงหลวง ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลาดเชิงดอยสุเทพ มีต าแหน่งท่ีต้ังตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ี 
UTM 47Q 495135 ตะวันออก 2077481 เหนือ ต้ังอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 346 เมตร 
โดยวัดจากต าแหน่งเจดีย์ช้างล้อม 

 

 
แผนที่ 2 ต าแหน่งที่ต้ังวัดป่าแดงหลวงและวัดป่าแดงมหาวิหาร 
ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559. 

 
 
 
 

                                                             
9 สมโชติ อ๋องสกุล และคณะ. วัดป่าแดงมหาวิหาร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต. 94-96. 
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ประวัติ 
วัดป่าแดง มีการกล่าวถึงในหลักฐานเอกสารอย่างชัดเจน เมื่อครั้งท่ีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งในเมือง

เชียงใหม่ 25 รูป ได้แก่ พระมหาธัมมคัมภีร์ พระมหาเมธังกร พระมหาญาณมงคล พระมหาสีลวงศ์ 
พระมหาสารีบุตร พระมหารตนากร พระมหาพุทธสาคร เป็นต้น พร้อมด้วยพระสงฆ์ในแคว้นกัมโพช 
(ลพบุรี) 8 รูป ได้เดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาและอุปสมบทใหม่ ท่ีลังกา แต่เนื่องจากเกิดทุพภิกขภัย   
ในลังกา จึงท าให้ต้องเดินทางกลับ และเผยแผ่พุทธศาสนาตามหัวเมืองต่างๆ เช่น อยุธยา ศรีสัชนาลัย 
สุโขทัย แล้วเดินทางกลับถึงเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช 1974 พ านักอยู่ท่ีวัดป่าแดง10 

ในสมัยพระเจ้าติโลกราช พระองค์มีพระราชศรัทธาและสนับสนุนวัดป่าแดงเป็นอย่างมาก 
โดยมีหลักฐานเอกสารท่ีกล่าวถึงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆท่ีเกิดขึ้นท่ีวัดป่าแดงท้ังหมด
เช่น โปรดให้ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สร้างสถูปบรรจุพระอัฐิธาตุพญาสามฝ่ังแกนและ                
พระราชชนนี พร้อมกับก าหนดเขตสีมา สร้างโรงอุโบสถ ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเสด็จออกผนวช
ท่ีวัดป่าแดง โดยมีพระมหาญาณมงคล พระสงฆ์นิกายสีหลเป็นพระอุปัชฌาย์11 แสดงให้เห็นว่า           
วัดป่าแดง ถือเป็นศูนย์กลางส าคัญของพุทธศาสนา นิกายป่าแดงในช่วงเวลานั้น อีกท้ังในสมัย                   
พระเมืองแก้ว ยังมีการปฏิสังขรณ์อุโบสถและหอมณเฑียรธรรมของวัดป่าแดง12 แสดงถึงความส าคัญ
และการใช้งานวัดป่าแดงอย่างต่อเนื่องจนมาถึงสมัยหลัง 
 

แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม 
 การศึกษาแผนผังวัดป่าแดงหลวงในปัจจุบันไม่มีหลักฐานเพียงพอท่ีจะทราบถึงองค์ประกอบ             
การวางผังและส่ิงก่อสร้างต่างๆภายในวัด เนื่องจากพื้นท่ีส่วนมากได้ถูกชาวบ้านบุกรุกไปจ านวนมาก               
คงเหลือเพียงแต่การศึกษาข้อมูลจากหลักฐานประเภทเอกสาร เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ท่ีกล่าวถึง         
การสร้างโรงอุโบสถของวัดป่าแดง และหลักฐานงานศิลปกรรมท่ียังคงหลงเหลือในปัจจุบัน คือ            
เจดีย์ช้างล้อม ซึ่งน่าจะเป็นเจดีย์ท่ีใช้ในการบรรจุพระอัฐิธาตุพญาสามฝ่ังแกนและพระราชชนนี        
ของพระเจ้าติโลกราช  

เจดีย์ช้างล้อม วัดป่าแดงหลวง (ภาพท่ี 10 และลายเส้นท่ี 2)  มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง
ขนาดใหญ่ ส่วนฐานประกอบด้วยฐานเขียงในผังส่ีเหล่ียมซ้อนกัน 2 ช้ัน โดยฐานช้ันแรกท าหน้าท่ี
รองรับช้างท่ีโผล่ออกมาจากฐานเพียงครึ่งตัว ถัดขึ้นไปเป็นฐานท่ี เจาะช่องประดับซุ้มจระน า                      
ด้านละ 5 ซุ้ม รวมเป็น 20 ซุ้ม และฐานหน้ากระดานในผังแปดเหล่ียม รองรับฐานหน้ากระดานในผัง
ส่ีเหล่ียมจ านวน 3 ช้ัน ถัดขึ้นไปเป็นชุดบัวถลา บัวปากระฆัง องค์ระฆังมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก          

                                                             
10 พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์. 234-237. 
11 เรื่องเดียวกัน, 243-245. 
12 ยุพิน เข็มมุกต์. รายงานการวิจัย เรื่อง พุทธศาสนาในลา้นนาไทยสมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ.1839-2101. 99. 
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บัลลังก์ในผังส่ีเหล่ียม ก้านฉัตร บัวฝาละมี และปล้องไฉน ซึ่งจากระเบียบการสร้างเจดีย์ช้างล้อม            
วัดป่าแดงหลวง สันนิษฐานว่ามีระเบียบท่ีคล้ายคลึงกันกับเจดีย์ช้างล้อม เมืองศรีสัชนาลัย 13                
(ภาพท่ี 11) จึงเป็นไปได้หรือไม่ว่า รูปแบบการท าเจดีย์ทรงระฆังดังกล่าวนี้ น่าจะได้รับอิทธิพลมาจาก
เมืองศรีสัชนาลัย เมื่อครั้งท่ีพระมหาเถระกลุ่มท่ีเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาและอุปสมบทใหม่ท่ีลังกา 
และเผยแผ่ พุทธศาสนาตามหัวเมืองต่างๆ เช่น อยุธยา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย เป็นต้น อีกท้ังน ารูปแบบ
เจดีย์ ช้างล้อมขึ้นมาสร้าง ท่ีเมืองเชียงใหม่  ซึ่ งก าหนดอายุ ไ ด้ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 20                   
ตามระยะเวลาท่ีกล่าวไว้ในชินกาลมาลีปกรณ์ 

 

    

 

 
ภาพที่ 11 เจดีย์ประธานวัดช้างล้อม เมืองศรีสชันาลัย 

                                                             
13 จิรศักด์ิ เดชวงศ์ญา. พระเจดีย์เมืองเชียงใหม.่ 47. 

ภาพที่ 10 เจดีย์ช้างล้อม วัดป่าแดงหลวง ลายเส้นที่ 2 เจดีย์ช้างล้อม วัดป่าแดงหลวง 
ที่มาภาพ : กรมศิลปากร 2525, หน้า 28. 
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รูปแบบการประดับตกแต่งซุ้มจระน า (ภาพท่ี 12) น่าจะมีส่วนช่วยในการก าหนดอายุ                   
เจดีย์ช้างล้อม วัดป่าแดงหลวง เช่น ลักษณะกรอบซุ้มเป็นวงโค้งซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกรอบซุ้ม
หน้านางในศิลปะสุโขทัย ส่วนลวดลายประดับกรอบซุ้มด้วยตัวเหงา และลายพันธ์พฤกษาท่ีมี
โครงสร้างเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับลวดลายท่ีพบในเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน              
ถึงต้นราชวงศ์หมิง ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 20  เทคนิคการใช้ปูนปั้นเป็นลวดลายและโกลนลงบน     
เส้นลวดท่ีรองรับลายอีกช้ันหนึ่ง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในการสร้างงานศิลปกรรม ท าให้ลวดลาย
เกิดมิติของแสงและเงา ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น14 จึงอาจกล่าวได้ว่า ซุ้มจระน าของวัดป่าแดงหลวงท่ีมีการ
ประดับด้วยลวดลายพันธ์พฤกษา หรือท่ีรู้จักกันในภายหลังว่า ลายเครือล้านนา น่าจะเกิดขึ้นต้ังแต่
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21  ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของการท างานศิลปกรรม 
โดยสามารถเทียบเคียงได้กับภาพจิตรกรรมท่ีวัดอุโมงค์ท่ีก าหนดอายุใกล้เคียงกัน 

 

 
ภาพที่ 12 ซุ้มจระน าประดับเจดีย์ช้างล้อม วัดป่าแดงหลวง 

 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เจดีย์ช้างล้อม วัดป่าแดงหลวง แสดงให้เห็นถึงการใช้งานพื้นท่ี               
เชิงดอยสุเทพต้ังแต่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 สอดคล้องกันกับหลักฐานเอกสารท่ีมีการกล่าวถึง
การเข้ามาของพระสงฆ์กลุ่มใหม่ท่ีมาพ านักอยู่บริเวณวัดป่าแดง และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21  ในฐานะของศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายป่าแดง และเป็นวัดท่ี
พระมหากษัตริย์ให้การสนับสนุน จึงแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของงานศิลปกรรมและ          
ความนิยมในการใช้พื้นท่ีในเขตเชิงดอยสุเทพในช่วงเวลานี้ สอดคล้องกันกับความเจริญรุ่งเรืองของ
พุทธศาสนานิกายป่าแดง (สีหลนิกาย) เป็นอย่างดี 
                                                             
14 สมโชติ อ๋องสกุล และคณะ. วัดป่าแดงมหาวิหาร : อดีต ปัจจุบัน อนาคต. 88-93. 
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3. วัดพระธาตุแสงจันทร์ 
วัดพระธาตุแสงจันทร์ ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลาดเชิงดอยสุเทพ ภายในสถานีพัฒนาและส่งเสริม

การอนุรักษ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  มีต าแหน่งท่ีต้ังตามพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ท่ี UTM 47Q 494437 ตะวันออก 2076715 เหนือ ต้ังอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
357 เมตร โดยวัดจากต าแหน่งเจดีย์ประธาน 

 

 
แผนที่ 3 ต าแหน่งที่ต้ังวัดพระธาตุแสงจันทร์ 

ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559. 

 
ประวัติ 
ไม่มีหลักฐานกล่าวถึงประวัติการก่อสร้าง 
 
แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม 
แผนผังการวางตัวของส่ิงก่อสร้างภายในวัดพระธาตุแสงจันทร์ มีสภาพเป็นเนินเขาท่ีมีการ

ปรับพื้นท่ีให้มีความสูงในระดับเดียวกัน (ภาพท่ี 13) โดยมีการเสริมความมั่นคงของฐานแต่ละด้าน       
ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะด้านทิศเหนือของเนินดินนั้น มีการก่อฐานอิฐขนาดใหญ่  และมีการเสริมแนว
ก าแพงหลายช้ัน เพื่อช่วยรองรับน้ าหนักและเสริมความมั่นคงไม่ให้เกิดดินพังทลาย ส่ิงก่อสร้าง
ประธานของวัดพระธาตุแสงจันทร์ คือ เจดีย์ประธาน (โบราณสถานหมายเลข 1) และวิหาร
(โบราณสถานหมายเลข 2)  วางตัวในแนวขนานกัน โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อีกท้ังยังมี   
อาคารขนาดเล็ก สันนิษฐานว่าจะเป็นคันธกุฎี  (โบราณสถานหมายเลข 3 และ 4) และศาลาบาตร
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(โบราณสถานหมายเลข 5) ต้ังอยู่ภายนอกของเขตก าแพงแก้วของวัดพระธาตุแสงจันทร์                      
โดยลักษณะของการวางแผนผังวัด สันนิษฐานว่าน่าจะมีข้อจ ากัดของพื้นท่ีเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้
อาคารต่างๆกระจายตัวในแนวขนานกัน อีกท้ังยังมีการแบ่งพื้นท่ีหลักของวัดด้วยการใช้ก าแพงแก้ว
ล้อมรอบอาคารประธานอีกด้วย และมีการท าบันไดทางขึ้นวัดด้านหน้าตรงกันกับต าแหน่งของวิหาร
และเจดีย์ประธานท่ีเป็นส่ิงก่อสร้างประธาน 
 

 
ภาพที่ 13 สภาพที่ต้ังที่เป็นเนินเขาของวัดพระธาตุแสงจันทร์ 

 

 
ภาพที่ 14 ภาพรวมของสิ่งก่อสร้างภายในวัดพระธาตุแสงจันทร์ 

 
ส่ิงก่อสร้างภายในวัดพระธาตุแสงจันทร์ท่ีสามารถน ามาก าหนดอายุทางศิลปกรรม ได้แก่                     

เจดีย์ประธาน (ภาพท่ี 15) สันนิษฐานว่ามีการสร้าง 2 สมัย โดยในสมัยแรกมีลักษณะฐานเป็น         
ฐานหน้ากระดานในผังแปดเหล่ียม 1 ช้ัน รองรับฐานบัวคว่ าขนาดเล็ก และหน้ากระดานท้องไม้          
โดยมีการก่อกระเปาะเพื่อปิดมุมของท้องไม้แต่ละมุม ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆัง          
และในสมัยท่ีสอง การขุดแต่งเจดีย์ประธานพบช้ินส่วนของปล้องไฉน ปลียอด และปัทมบาท          
(ภาพท่ี 16)  สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นส่วนประดับตกแต่งของเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมท่ีมีการ
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ซ่อมแซมในสมัยหลังลงมาราวพุทธศตวรรษท่ี 22-2415 ในขณะท่ีพม่ามีอ านาจทางการปกครองเหนือ
เมืองเชียงใหม่อยู่ 
 

 
ภาพที่ 15 เจดีย์ประธาน วัดพระธาตุแสงจันทร์ 

 
รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมของวัดพระธาตุแสงจันทร์ มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับ

เจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมของเมืองแพร่ เนื่องจากไม่มีการท าฐานบัวในผังยกเก็จรองรับ
เช่นเดียวกันกับเจดีย์ประธานวัดพระธาตุแสงจันทร์ สอดคล้องกันกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองแพร่
และเมืองเชียงใหม่ท่ีปรากฎอย่างชัดเจนในสมัยพระเจ้าติโลกราชท่ีสามารถตีเมืองแพร่และเมืองน่าน
ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรล้านนาราวปีพุทธศักราช 1991-199216 

จึงเป็นไปได้หรือไม่ว่า รูปแบบการท าเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมของเมืองเชียงใหม่     
น่าจะเกิดขึ้นต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีแนวความคิดท่ีกล่าวถึง
อิทธิพลการท าเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมของเมืองเชียงใหม่ท่ีได้รับรูปแบบมาจากเจดีย์บริวาร
ของพระปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งมีการก าหนดอายุการก่อสร้างราวพุทธศักราช 1967 และส่งอิทธิพล
ให้กับล้านนาช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 ในระหว่างท่ีอยุธยามีการท าสงครามและติดต่อสัมพันธ์กับ
ล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช17 หรืออีกประการหนึ่ง ท่ีเช่ือว่า เป็นพัฒนาการการท าเจดีย์            
ทรงปราสาทยอดในผังแปดเหล่ียมของล้านนา ต้ังแต่รัตนเจดีย์ในสมัยหริภุญชัย เรื่อยมาจนถึง             
เจดีย์ทรงปราสาทยอด วัดอินทขีล ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 และอนิมิสเจดีย์ วัดมหาโพธาราม                
ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 แล้วส่งอิทธิพลการท าผังแปดเหล่ียมมายังส่วนรองรับองค์ระฆังของ              
                                                             
15 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่อฟ้าก่อสร้าง. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ การขุดค้น/ขุดแต่ง
ทางโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์กลุ่มโบราณสถานวัดร้างในเขตอรัญญิกเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 วัดพระธาตุ             
แสงจันทร์ (ร้าง) ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่. (2552,) 47-102. 
16 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค วัยอาจ. ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่. 82-84. 
17 บริษัท ปรียะธุรกิจ จ ากัด. รายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดพระนอน (ร้าง) ต าบลสุเทพ               
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่. (2554,) 162. 
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เจดีย์ในช่วงกลาง–ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง เป็นท่ีนิยมมากในช่วงสมัยหลังของล้านนา 18                      
แต่อย่างไรก็ตามในการท าการวิจัยในครั้งนี้คงไม่มีการวิเคราะห์ถึงรูปแบบท่ีมาของเจดีย์ทรงระฆังในผัง
แปดเหล่ียม แต่จะใช้ข้อมูลการก าหนดอายุของท้ัง 2 แนวคิดท่ีกล่าวถึงระยะเวลาในการเกิดขึ้นร่วมกัน 
คือ ช่วงหลังต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 เท่านั้น 

อีกท้ังภายในปลียอด ยังพบสถูปจ าลองท่ีประดิษฐานเม็ดพระบรมธาตุ (เม็ดไข่มุกถ้ าท่ีมี         
คุณสมบัติเป็นแร่แคลไซต์หรืออะราโกไนต์) (ภาพท่ี 17 และ 18) และช้ินส่วนของพระพุทธรูปส าริด             
ท่ีมีลักษณะฐาน 3 ขา ซึ่งเป็นสายชนวนเทน้ าทองขณะหล่อพระพุทธรูป แต่ไม่นิยมตัดท้ิง และมีการ
เจาะช่องกระจกบริเวณฐานพระพุทธรูป19 การผสมผสานรูปแบบของการท าพระพุทธรูปท่ีมีอิทธิพล
สุโขทัยและอยุธยา เช่น การท าปลายชายสังฆาฏิท่ีมีลักษณะเป็นเขี้ยวตะขาบและปลายตัดตรง              
ปะปนกันไป (ภาพท่ี 19 และ 20) โดยไม่มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน แสดงถึงลักษณะของพระพุทธรูป
ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา20 และการพบก้อนอิฐท่ีมีจารึกตัวเลข 1 อักษรฝักขาม            
แบบท่ีมีปลายตวัดในจารึกล้านนาบริเวณวิหาร 21 (ภาพท่ี 21) สามารถน ารูปแบบตัวเลขดังกล่าว          
ไปก าหนดอายุได้ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกัน สอดคล้องกันกับข้อมูลทางศิลปกรรม
ของเจดีย์ประธานท่ีมีการก าหนดอายุต้ังแต่ช่วงหลังต้น – กลางพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา 

 

 
ภาพที่ 16 ชิ้นส่วนปัทมบาทของยอดเจดีย์ประธาน วัดพระธาตุแสงจันทร์ 

                                                             
18 ศักด์ิชัย สายสิงห์. รายงานการวิจัย เรื่อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้าง พัฒนาการทางรูปแบบ                       
และการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์. (2558,) 581. 
19 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่อฟ้าก่อสร้าง. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ การขุดค้น/ขุดแต่ง
ทางโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์กลุ่มโบราณสถานวัดร้างในเขตอรัญญิกเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 วัดพระธาตุ            
แสงจันทร์ (ร้าง) ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่. 94. 
20 ศักด์ิชัย สายสิงห.์ ศิลปะล้านนา. (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2556,) 243-244. 
21 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่อฟ้าก่อสร้าง. เรื่องเดียวกัน. 69. 
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ภาพที่ 17 และ 18 สถูปจ าลองส าริดและเม็ดพระบรมธาตุจากกรุยอดเจดีย์ประธาน วัดพระธาตุแสงจันทร ์

ที่มาภาพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่อฟ้าก่อสร้าง 2552, หน้า 98-99. 
 

 
ภาพที่ 19 พระพุทธรูปส าริดที่มีชายสังฆาฏิปลายตัดตรงในกรุยอดเจดีย์ประธาน วัดพระธาตุแสงจันทร์ 

ที่มาภาพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่อฟ้าก่อสร้าง 2552, หน้า 93. 

 

 
ภาพที่ 20 พระพุทธรูปส าริดที่มีฐานเจาะช่องกระจกในกรุยอดเจดีย์ประธาน วัดพระธาตุแสงจันทร์ 

ที่มาภาพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่อฟ้าก่อสร้าง 2552, หน้า 94. 
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ภาพที่ 21 ก้อนอิฐที่มีจารึกตัวเลข 1 อักษรฝักขาม พบบริเวณวิหาร 

ที่มาภาพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่อฟ้าก่อสร้าง 2552, หน้า 69. 

 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า วัดพระธาตุแสงจันทร์มีการใช้งานพื้น ท่ี ต้ังแต่ในช่วงหลัง               

ต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา จากหลักฐานเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียม ถึงแม้ว่าจะไม่มีการ
ระบุท่ีมาของรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังดังกล่าว แต่ข้อมูลการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเมืองเชียงใหม่และ             
หัวเมืองต่างๆในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 น่าจะแสดงถึงช่วงเวลา                  
ท่ีมีการรับส่งรูปแบบ หรือเกิดพัฒนาการของตนเองในการท าเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมก็เป็นได้ 
และข้อมูลรูปแบบพระพุทธรูปท่ีพบภายในสถูปจ าลอง ก้อนอิฐท่ีมีจารึกตัวอักษร และเครื่องถ้วยจีน
สมัยราชวงศ์หมิงท่ีสามารถก าหนดอายุได้อยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา จึงเป็นไปได้ว่า
อย่างน้อยท่ีสุดในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 อาจจะมีการใช้งานพื้นท่ีวัดพระธาตุแสงจันทร์แล้ว   
และยังมีการใช้งานต่อเนื่องจนถึงในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 22-24 ตามหลักฐานการซ่อมแซมและบูรณะ
ด้วยส่วนปลียอดและปัทมบาทของเจดีย์ทรงระฆังแบบพม่า-มอญ ซึ่งแสดงให้เห็นความส าคัญ            
บางประการของพื้นท่ีวัดพระธาตุแสงจันทร์ และพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพท่ีมีการใช้งานต่อเนื่องลงมา            
หลายสมัยในฐานะของศาสนสถานส าคัญ 
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4. วัดฤๅษีชีวกะ 
วัดฤๅษีชีวกะ ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลาดเชิงดอยสุเทพ มีต าแหน่งท่ีต้ังตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ี 

UTM  47Q  494702 ตะวันออก 2076984 เหนือ ต้ังอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 362 เมตร 
โดยวัดจากต าแหน่งเจดีย์ประธาน 

 

 
แผนที่ 4 ต าแหน่งที่ต้ังวัดฤๅษีชีวกะ 

ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559. 

 
ประวัติ 
ไม่มีหลักฐานกล่าวถึงประวัติการก่อสร้าง 
 
แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม 
แผนผังการวางตัวของส่ิงก่อสร้างภายในวัดฤๅษีชีวกะ สอดคล้องกับการปรับพื้นท่ีเนินสูง         

ให้เรียบ โดยการใช้เศษอิฐ เศษกระเบื้องในการถมพื้นท่ี และใช้หินภูเขาก่อเป็นแนวคันป้องกัน         
ดินพังทลาย (โบราณสถานหมายเลข 6)  โดยส่ิงก่อสร้างประธานของวัดฤๅษีชีวกะ คือ วิหาร 
(โบราณสถานหมายเลข 3) และเจดีย์ประธาน (โบราณสถานหมายเลข 2)  วางตัวในแนวแกนทิศ           
เรียงกันทางด้านทิศตะวันออก-ตะวันตก อีกท้ังยังมีวิหารย่อย (โบราณสถานหมายเลข 1) และ              
เจดีย์ราย (โบราณสถานหมายเลข 5) กระจายอยู่ภายในบริเวณพื้นท่ีวัด โดยอาคารทุกหลังหันหน้า           
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ท้ังหมด สันนิษฐานว่าเป็นเพราะข้อจ ากัดของพื้นท่ีท่ีไม่สามารถหันหน้าไป
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ทางทิศตะวันออกโดยตรงได้ และมีการท าบันไดทางขึ้นวัดด้านหน้าตรงกันกับต าแหน่งของวิหารท่ีเป็น
ส่ิงก่อสร้างประธาน 

 
แผนผังที่ 3 วัดฤๅษีชีวกะ 

ที่มาภาพ : บริษัท ปรียะธุรกิจ จ ากัด 2553, หน้า 68. 

 

 
ภาพที่ 22 ภาพรวมสิ่งก่อสร้างภายในวัดฤๅษีชีวกะ 
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ส่ิงก่อสร้างภายในวัดฤๅษีชีวกะท่ีสามารถน ามาก าหนดอายุทางศิลปกรรม ได้แก่ เจดีย์ ราย                       
(ภาพท่ี 23) ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานของเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียม คล้ายกันกับเจดีย์ประธานของ             
วัดพระธาตุแสงจันทร์ ก าหนดอายุเบ้ืองต้นไว้ราวหลังต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา ซึ่งลักษณะของ
การท ารูปแบบเจดีย์รายคล้ายกันกับเจดีย์ประธาน น่าจะแสดงถึงอายุของเจดีย์รายท่ีอาจสร้าง            
สมัยหลังลงมามากกว่า เนื่องจากมีพัฒนาการการปรับเปล่ียนแผนผังการวางตัวของอาคารจากแผนผัง
วัดพระธาตุแสงจันทร์แล้ว และมีการเพิ่มมุขทางเข้าหรือฐานชุกชีด้านหน้าอีกด้วย น่าจะอยู่ในช่วง
กลาง-ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 คงมีอายุไม่เกินไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 22 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว             
เมืองเชียงใหม่อยู่ภายใต้อ านาจของพม่า สันนิษฐานว่าน่าจะไม่มีการสร้างงานศิลปกรรมเพิ่มเติม                         
อีกท้ังการค้นพบเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง บริเวณวิหาร (โบราณสถานหมายเลข 1) (ภาพท่ี 24) 
ท่ีมีการเขียนตัวอักษรด้านนอกบริเวณก้นภาชนะ แสดงถึงการเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องถ้วย          
สมัยราชวงศ์หมิง ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-2222 สอดคล้องกันกับข้อมูลการใช้งานวัดฤๅษีชีวกะ ซึ่งน่าจะ
อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา 

 

 
ภาพที่ 23 เจดีย์รายในผังแปดเหลี่ยม 

 

 
ภาพที่ 24 เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงที่มีการเขียนตัวอักษรด้านนอกบริเวณก้นภาชนะ 

ที่มาภาพ : บริษัท ปรียะธุรกิจ จ ากัด 2553, หน้า 147. 

                                                             
22 บริษัท ปรียะธุรกิจ จ ากัด. รายงานการขุดแต่งโบราณสถานในเขตอรัญญิกเมืองเชียงใหม่ วัดฤๅษีชีวกะ(ร้าง) 
ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. (2553,) 109-156. 
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อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า วัดฤๅษีชีวกะ มีการใช้งานพื้นท่ีต้ังแต่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21             
จากหลักฐานเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียม และตัวอักษรบริเวณส่วนก้นของเครื่องถ้วย                           
สมัยราชวงศ์หมิง น่าจะแสดงถึงการใช้งานพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพได้อย่างชัดเจน และการพบโบราณวัตถุ                        
ซึ่งประกอบไปด้วยภาชนะดินเผาและตะคันจ านวนมากท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา             
อย่างหนาแน่น เป็นไปได้หรือไม่ว่า ต าแหน่งของวัดฤๅษีชีวกะ วัดอุโมงค์ และวัดพระนอนท่ีต้ังอยู่              
ในต าแหน่งใกล้เคียงกัน น่าจะมีความสัมพันธ์กันบางประการ โดยอาจมีการใช้งานร่วมกันของวัดต่างๆ
ในพื้นท่ีบริเวณนี้ อีกท้ังเทคนิคการปรับพื้นท่ีเนินสูงให้ราบเรียบ และใช้เศษอิฐ  เศษกระเบื้อง                  
วัสดุธรรมชาติในการถมปรับพื้นท่ีให้เรียบนั้น แสดงถึงเทคนิคร่วมกันในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ                    
ในการปรับสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นเนินเขาให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นศาสนสถานอีกด้วย 
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5. วัดพระนอน 
วัดพระนอน ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลาดเชิงดอยสุเทพ มีต าแหน่งท่ีต้ังตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ี 

UTM  47Q  494605 ตะวันออก 2077033 เหนือ ต้ังอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 370 เมตร 
โดยวัดจากต าแหน่งเจดีย์ประธาน 

 

 
แผนที ่5 ต าแหน่งที่ต้ังวัดพระนอน 

ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559. 

 
ประวัติ 
ไม่มีหลักฐานกล่าวถึงประวัติการก่อสร้าง 
 
แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม 
แผนผังการวางตัวของส่ิงก่อสร้างภายในวัดพระนอนเกี่ยวข้องกันกับการปรับพื้นท่ีเนินสูง        

ให้เรียบ โดยการใช้เศษอิฐ เศษกระเบื้อง และใช้หินภูเขาในการถมพื้นท่ี โดยส่ิงก่อสร้างประธานของ
วัดพระนอน คือ อุโบสถ (โบราณสถานหมายเลข 2) วางตัวในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก          
พบหลักฐานการประดับตกแต่งลวดลายกลีบบัว และลายกระจังบริเวณอุโบสถด้วย และมีวิหาร           
ขนาดเล็ก (โบราณสถานหมายเลข 3) ฐานอาคาร (โบราณสถานหมายเลข 1 และ 1.1)  และเจดีย์ราย 
(โบราณสถานหมายเลข 4) กระจายอยู่ภายในบริเวณพื้นท่ีวัด โดยอาคารทุกหลังหันหน้าไปทาง              
ทิศตะวันออกโดยตรง และมีการท าบันไดทางขึ้นวัดด้านหน้าตรงกันกับต าแหน่งของ วิหาร                  
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการเน้นย้ าส่ิงก่อสร้างประธาน 
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แผนผังที่ 4 วัดพระนอน 

ที่มาภาพ : บริษัท ปรียะธุรกิจ จ ากัด 2553, หน้า 55. 

 

 
ภาพที่ 25 ภาพรวมสิ่งก่อสร้างภายในวัดพระนอน 
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ส่ิงก่อสร้างภายในวัดพระนอนท่ีสามารถน ามาก าหนดอายุทางศิลปกรรม ได้แก่ เจดีย์ราย    
ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียม (ภาพท่ี 26)  โดยรูปแบบการท าเจดีย์ในผังแปดเหล่ียมนั้นเป็นลักษณะของ
เจดีย์ต้ังแต่ช่วงหลังต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีเคยมีการต้ังข้อสังเกตเบื้องต้นไว้ และลักษณะของ   
การท ารูปแบบเจดีย์รายคล้ายกันกับเจดีย์ประธาน น่าจะแสดงถึงอายุของเจดีย์รายท่ีอาจสร้างหลัง          
ลงมามากกว่า เนื่องจากได้มีพัฒนาการการเปล่ียนแผนผังการวางตัวของอาคารแล้ว ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วง
กลาง-ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 คงมีอายุไม่เกินไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 22 แล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการ           
ต้ังข้อสังเกตว่าในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ ล้วนมีการท าเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมในทุกๆวัด             
จึงเป็นไปได้ว่า น่าจะมีความสัมพันธ์กันบางประการ โดยอาจในฐานะของผู้สร้างคนเดียวกัน กลุ่มช่าง
กลุ่มเดียวกัน และอยู่ร่วมระยะเวลาเดียวกันก็เป็นได้ 

การค้นพบเศษภาชนะท่ีประดับตกแต่งด้วยการเขียนสีน้ าเงินใต้เคลือบใส ลายรูปนก         
รูปบุคคล และรูปดอกไม้ สมัยราชวงศ์หมิงบริเวณวิหาร (โบราณสถานหมายเลข 2) (ภาพท่ี 27              
และ 28) ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22  และความหนาแน่นของการใช้งานพื้นท่ีจากหลักฐานโบราณวัตถุ     
น่าจะแสดงถึงความเจริญของพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพได้เป็นอย่างดี  เช่น ตะคัน ภาชนะดินเผาจาก             
แหล่งเตาพื้นเมือง พระหัตถ์พระพุทธรูป วัสดุ และโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรม (ตะปู เหล็กยึด
โครงสร้าง แท่งหินบดยา) เป็นต้น23 

 

 
ภาพที่ 26 เจดีย์รายในผังแปดเหลี่ยม 

 

                                                             
23 บริษัท ปรียะธุรกิจ จ ากัด. รายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดพระนอน (ร้าง) ต าบลสุเทพ              
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่. 61-157. 
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ภาพที่ 27 และ 28 ภาชนะที่ประดับตกแต่งด้วยการเขียนสีน้ าเงินใต้เคลือบใส ลายรูปนก และรูปบุคคล           

สมัยราชวงศ์หมงิ 
ที่มาภาพ : บริษัท ปรียะธุรกิจ จ ากัด 2553, หน้า 143 และ 146. 

 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า วัดพระนอน มีการใช้งานพื้นท่ีต้ังแต่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21             

จากหลักฐานเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียม และลวดลายการเขียนสีน้ าเงินใต้เคลือบใสแบบ             
เครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หมิง และนอกเหนือไปจากนั้นยังมีการพบเศษปูนผสมกับเถ้ากระดูกท่ี                  
วัดพระนอน สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นประเพณีการบรรจุอัฐิของบุคคลส าคัญหรือผู้ก่อสร้างก็เป็นได้     
และช้ินส่วนของโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม เช่น ตะปู เหล็กยึดโครงสร้างอาคาร น่าจะแสดงถึง
ความส าคัญของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการสร้างส่ิงก่อสร้างจ านวนมากในพื้นท่ีวัด           
แห่งนี้ด้วย ต าแหน่งของวัดฤๅษีชีวกะ วัดอุโมงค์ และวัดพระนอนท่ีต้ังอยู่ในต าแหน่งใกล้เคียงกัน      
น่าจะมีความสัมพันธ์ร่วมกันในเรื่องของการใช้งานบางประการ เช่น การใช้งานอุโบสถร่วมกัน เป็นต้น 
อีกท้ังเทคนิคการปรับพื้นท่ีเนินสูงให้ราบเรียบ และใช้เศษอิฐ เศษกระเบื้อง วัสดุธรรมชาติในการ              
ถมปรับพื้นท่ีให้เรียบ และการปรับแนวคันดินด้านทิศตะวันตกของวิหารให้กลายเป็นแนวก าแพงแก้ว
กั้นเขตพื้นท่ี แทนท่ีจะมีการก่อก่อแนวก าแพงแก้วอิฐขึ้นมาใหม่ แสดงถึงการปรับสภาพภูมิประเทศท่ี
เป็นเนินเขาให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นศาสนสถาน 
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6. กู่ผีบ้า 
กู่ผีบ้า ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ ภายในสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า             

และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  มีต าแหน่งท่ีต้ังตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ี UTM  
47Q  494362 ตะวันออก 2076479 เหนือ ต้ังอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 373 เมตร โดยวัด
จากต าแหน่งท่ีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ประธาน  

 

 
แผนที่ 6 ต าแหน่งที่ต้ังกู่ผีบ้า 

ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559. 
 

ประวัติ 
ไม่มีหลักฐานกล่าวถึงประวัติการก่อสร้าง 
 
แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม 
สภาพโบราณสถานของกู่ผีบ้าคงเหลือเพียงฐานเจดีย์จ านวน 2 ฐาน ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ี              

ท่ีต่างระดับกันตามพื้นท่ีลาดเอียงของสภาพภูมิประเทศในแนวแกนทิศตะวันออก -ตะวันตก                        
มีระยะห่างกันประมาณ 20 เมตร (ภาพท่ี 29) โดยแบ่งเป็นโบราณสถานหมายเลข 1 และหมายเลข 2 
ซึ่งจากการส ารวจและการศึกษารายงานการขุดค้นทางโบราณคดีไม่พบอาคารหรือส่ิงก่อสร้างใกล้เคียง 
สันนิษฐานว่า อาจเคยเป็นวัดมาก่อน แต่ถูกท าลายไปในขณะท่ีมีการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าท่ี                
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่  หรือมีลักษณะเป็นโบราณสถานท่ีมีเพียงเจดีย์                   
เป็นประธานใช้ในการบรรจุอัฐิของบุคคลส าคัญเท่านั้น เช่น พระมหากษัตริย์ หรือขุนนาง เป็นต้น  
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ภาพที่ 29 ภาพรวมสิ่งก่อสร้างภายในโบราณสถานกู่ผีบ้า 

 
การศึกษาหลักฐานทางศิลปกรรมของกู่ผีบ้า สามารถศึกษาได้เพียงจากโบราณสถาน

หมายเลข 1 เนื่องจากโบราณสถานหมายเลข 2 เหลือหลักฐานเพียงก้อนอิฐท่ีกระจัดกระจาย           
ในผังส่ีเหล่ียม ซึ่งสภาพปัจจุบันของโบราณสถานหมายเลข 1 สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ทรงระฆังในผัง
แปดเหล่ียม (ภาพท่ี 30) ส่วนฐานประกอบด้วยชุดฐานหน้ากระดานในผังส่ีเหล่ียมซ้อนกัน 2 ช้ัน 
รองรับชุดฐานหน้ากระดานในผังแปดเหล่ียม ซ้อนกันจ านวน 3 ช้ัน โดยรูปแบบการท าเจดีย์ทรงระฆัง
ในผังแปดเหล่ียมสามารถก าหนดอายุได้เบื้องต้นราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 เทคนิคในการก่อสร้าง
เจดีย์ใช้การน าเศษกระเบื้อง หินธรรมชาติ อิฐ และดินลูกรังอัดกันด้านใต้ฐาน เพื่อเสริมโครงสร้างฐาน
ให้แข็งแรง ส่งผลให้การเรียงอิฐของฐานแต่ละด้านมีจ านวนช้ันอิฐไม่เท่ากัน เนื่องจากบางช้ันถูกแทนท่ี
ด้วยวัสดุท่ีน าอัดฐานราก ส่วนโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดค้นทางโบราณคดีของโบราณสถานกู่ผีบ้า 
พบกระเบื้องมุงหลังคา ตะปูท่ีใช้ในการยึดโครงสร้าง ช้ินส่วนสถาปัตยกรรมดินเผาคล้ายปล้องไฉน 
(ภาพท่ี 31) แผ่นทองจังโกท่ีใช้ส าหรับประดับตกแต่งงานสถาปัตยกรรม ภาชนะดินเผาจาก                    
แหล่งเตาพื้นเมือง และเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-2224  

 

 

                                                             
24 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่างรุ่งคอนสตรัคชั่น. รายงานการด าเนินงานทางโบราณคดี การขุดค้นและขุดแต่ง วัดกู่ผีบ้า
(ร้าง) ต าบลสุเทพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่. (2554,) 32-69. 
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ภาพที่ 30 เจดีย์ในผังแปดเหลี่ยม 

 

 
ภาพที่ 31 ชิ้นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมท าจากดินเผา สันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนปล้องไฉน                                              

พบบริเวณโบราณสถานหมายเลข 1 
ที่มาภาพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่างรุ่งคอนสตรัคชั่น 2554, หน้า 47. 

 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักฐานงานศิลปกรรมท่ีปรากฏในโบราณสถานกู่ผีบ้า สามารถ

ก าหนดอายุการสร้างได้ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นไป จากหลักฐานงานศิลปกรรมของ              
เจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียม และเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงท่ีสามารถช่วยยืนยันอายุ              
การใช้งานของพื้นท่ีนี้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกัน ซึ่งด้วยต าแหน่งของพื้นท่ีโบราณสถาน      
กู่ผีบ้าท่ีต้ังอยู่ สูงสุดในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ น่าจะมีความส าคัญด้านความหมายของพื้นท่ี                    
บางประการในฐานะของพื้นท่ีศักด์ิสิทธิ์ในการบรรจุส่ิงของท่ีผู้สร้างเช่ือว่ามีความส าคัญและศักด์ิสิทธิ์  
เช่น พระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลส าคัญ เป็นต้น อีกท้ังยังแสดงความเจริญรุ่งเรืองของ
พุทธศาสนาในช่วงเวลานี้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการสร้างศาสนสถานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น  
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7. โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ 
โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลาดเชิงดอยสุเทพ มีต าแหน่งท่ีต้ังตาม

พิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ี UTM  47Q  495128 ตะวันออก 2076869 เหนือ ต้ังอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง 343 เมตร โดยวัดจากต าแหน่งเจดีย์ประธาน 

 

 
แผนที่ 7 ต าแหน่งที่ต้ังโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ 

ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559. 

 
ประวัติ 
ไม่มีหลักฐานกล่าวถึงประวัติการก่อสร้าง 
 
แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม 
โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ ต้ังอยู่บนท่ีราบบนเนินเขาก่อนถึงวัดอุโมงค์ ซึ่งลักษณะ

ของพื้นท่ีราบท่ีมีความกว้างนี้ ส่งผลให้มีการวางแผนผังอาคารให้อยู่ในแนวแกนทิศเรียงกันตาม             
ความนิยมในการสร้างวัดล้านนาท่ีมักมีวิหารหรืออุโบสถอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน ซึ่งส่ิงก่อสร้าง
ประธานของโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์คือ อุโบสถและเจดีย์ประธาน (กลุ่มโบราณสถาน
หมายเลข 1) วางตัวในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก มีบันไดทางขึ้นด้านหน้าอุโบสถ ซึ่งเดิมในสมัย
แรกสร้างนั้น อาคารหลังนี้ เคยเป็นวิหารและถูกก าหนดเขตพัทธสีมาใหม่ปรับเปล่ียนหน้าท่ี                      
ให้กลายเป็นอุโบสถภายหลัง และมีวิหารหรือศาลาทางด้านทิศใต้ สันนิษฐานว่าอาจมีหน้าท่ีเป็น              
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ศาลาบาตร (โบราณสถานหมายเลข 2) ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นเพื่อทดแทนวิหารเดิมท่ีถูกปรับเปล่ียนหน้าท่ี
ให้กลายเป็นอุโบสถ 

 

 
ภาพที่ 32 ภาพรวมของสิ่งก่อสร้างภายในโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ 

 

ส่ิงก่อสร้างภายในโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ท่ีสามารถน ามาก าหนดอายุทาง
ศิลปกรรม ได้แก่ ลักษณะส่วนฐานล่างสุดของเจดีย์ประธานท่ีมีการซ้อนช้ันฐานเขียงในผังส่ีเหล่ียม 
จ านวน 3 ช้ัน (ภาพท่ี 33)  ถัดขึ้นไปเป็นฐานเขียงรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหล่ียม ลักษณะการ           
ซ้อนช้ันฐานเขียงด้านล่างสุดในผังส่ีเหล่ียมของเจดีย์ประธานมีความคล้ายคลึงกันกับฐานเจดีย์ช้างล้อม
วัดป่าแดงหลวง อาจเป็นไปได้ว่าระยะแรกของการสร้างเจดีย์ประธานอาจร่วมสมัยกันในช่วง           
ประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี 2025 และการใช้ฐานรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหล่ียม เป็นไปได้
หรือไม่ว่า อาจแสดงถึงลักษณะของเจดีย์ในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพท่ีนิยมท าฐานเจดีย์ในผังแปด
เหล่ียม ซึ่งก าหนดอายุได้เบื้องต้นราวช่วงหลังต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังยังมีการท าฐานของ                   
กู่พระเจ้าในผังแปดเหล่ียมภายในวิหาร (ภาพท่ี 34) จึงอาจกล่าวได้ว่า ความนิยมในการสร้างเจดีย์          
ในผังแปดเหล่ียม อาจส่งผลต่อการสร้างฐานส่ิงก่อสร้างต่างๆในผังแปดเหล่ียมด้วยก็เป็นได้                 
และการค้นพบเศษเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์หมิงในบริเวณอุโบสถและเจดีย์ประธาน  น่าจะช่วย           
ในการก าหนดอายุการใช้งานพื้นท่ีวัดให้อยู่ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 20-22 อีกด้วย 

 

                                                             
25 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโบราณนุรักษ์. โครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ รายงานการขุดค้น
ขุดแต่งเนินโบราณสถานหน้าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่. (2555,) 146-148. 
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ภาพที่ 33 เจดีย์ประธาน โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค ์

 

 
ภาพที่ 34 ส่วนฐานชุกชีในผังแปดเหลี่ยมภายในอุโบสถ โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ 

 
การขุดค้นทางโบราณคดีภายในโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์บริเวณแนวระเบียง       

ของอุโบสถ ยังพบอิฐท่ีมีการสลักลวดลายรูปสัตว์ต่างๆ เช่น หงส์ ช้าง เป็นต้น26 (ภาพท่ี 35) 
เช่นเดียวกันกับการพบเหรียญเงินลวดลายพันธุ์พฤกษาและรูป สัตว์ต่างๆภายใต้ฐานกองอิฐ           
ภายในโบราณสถานหมายเลข 227 (ภาพท่ี 36 และ 37) สันนิษฐานว่าอิฐท่ีมีลวดลายสัตว์มงคลต่างๆ 
น่าจะหมายถึงอิฐฤกษ์ ซึ่งแสดงถึงความเป็นสิริมงคลในการเริ่มสร้างส่ิงก่อสร้าง และเหรียญเงิน            
ท่ีพบนั้น น่าจะเป็นส่ิงของท่ีพระมหากษัตริย์ ขุนนาง หรือผู้สร้างน ามาฝังภายใต้กองอิฐ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในการสร้างศาสนสถาน 

 

                                                             
26 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโบราณนุรักษ์. โครงการอนุรักษ์และพฒันาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ รายงานการขุดค้น
ขุดแต่งเนินโบราณสถานหน้าวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่. 94-96. 
27 เรื่องเดียวกัน, 165-166. 
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ภาพที่ 35 อิฐที่มีการสลักลวดลายรูปหงส์และช้างภายในบริเวณอุโบสถ 

ที่มาภาพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโบราณนุรักษ์ 2555, หน้า 95. 

 

    
ภาพที่ 36 และ 37 เหรียญเงินลวดลายรูปหงส์และพันธ์ุพฤกษา บริเวณโบราณสถานหมายเลข 2 

ที่มาภาพ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโบราณนุรักษ์ 2555, หน้า 165. 

 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักฐานงานศิลปกรรมท่ีปรากฏในพื้นท่ีโบราณสถานร้างด้านหน้า 

วัดอุโมงค์ แสดงถึงการใช้งานพื้นท่ีต่อเนื่องหลากหลายสมัย โดยมีการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร     
ในช่วงเวลาต่างๆ สะท้อนถึงความส าคัญของพื้นท่ีบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี โดยในระยะแรก อาจก าหนด
อายุการใช้งานได้จนถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ตามรูปแบบการซ้อนช้ันฐานเขียงในผังส่ีเหล่ียม          
ท่ีสามารถน าไปเปรียบเทียบได้กับเจดีย์ช้างล้อม วัดป่าแดงหลวง และหลังจากนั้นในช่วงพุทธศตวรรษ
ท่ี 21 เป็นต้นมา แสดงถึงการใช้งานพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง ดังพบหลักฐานการปรับเปล่ียนผังแปดเหล่ียม
รองรับเจดีย์ทรงระฆัง และการพบเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งด้วยต าแหน่งท่ีต้ังของ
โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์นั้น อาจมีความเกี่ยวข้องกันกับวัดอุโมงค์ เนื่องจากต้ังอยู่                     
ไม่ห่างไกลกันมากนัก โดยอาจเป็นกลุ่มวัดท่ีเป็นวัดเดียวกัน เพราะ ไม่มีการค้นพบวิหารและอุโบสถ
ของวัดอุโมงค์เลย อาจเป็นไปได้ว่า วัดอุโมงค์อาจมีการใช้งานวิหารและอุโบสถร่วมกันกับ                        
กลุ่มโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์นี้ และหลักฐานการใช้งานพื้นท่ีวัดอุโมงค์ ต้ังแต่ในช่วง              
กลาง-ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ลงมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 21 ล้วนสนับสนุนความเกี่ยวข้องของพื้นท่ี
ท้ัง 2 วัดได้เป็นอย่างดี 
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8. วัดฝายหิน 
วัดฝายหิน ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลาดเชิงดอยสุเทพ มีต าแหน่งท่ีต้ังตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ท่ี 

UTM  47Q 494360 ตะวันออก 2078496 เหนือ ต้ังอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 370 เมตร 
โดยวัดจากต าแหน่งเจดีย์ประธาน 

 

 
แผนที่ 8 ต าแหน่งที่ต้ังวัดฝายหิน 

ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559. 

 
ประวัติ 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติวัดฝายหินท่ีผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลนั้น พบเพียงว่า           

วัดฝายหิน เคยเป็นส านักสงฆ์ในสมัยพระเจ้าติโลกราช ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 โดยมีการกล่าวถึง
บริวารฝ่ายอรัญวาสีของรัตตวนมหาวิหาร (วัดป่าแดงหลวง) ได้แก่ วัดฝายหิน วัดช่างเค่ียน วัดโป่งน้อย 
วัดตโปทาราม วัดเจ็ดฐาน วัดป่ากล้วย วัดโพธิ์สุทธิ์ วัดหมู่บุ่น ซึ่งแต่ละวัดมีฐานะเป็นเพียงส านักสงฆ์ 
ไม่มีการก าหนดเขตพัทธสีมา มีหน้าท่ีเป็นเพียงศูนย์กลางในการศึกษาภาษาบาลีและพระไตรปิฎก 
ของพุทธศาสนานิกายป่าแดง จนกระท่ังช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 จึงมีการเข้ามาใช้งานพื้นท่ี                     
วัดฝายหินต่อมาโดยครูบาหลวงมารวิชัย สมัยรัชกาลท่ี 428 

 
 

 
                                                             
28 พระสัพพัญญูพุทธธรรมกาย. อนุสรณ์ฉลองนาคบันได วัดฝายหิน. (เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, 2530,) 1-3. 
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แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม 
 รูปแบบแผนผังของวัดฝายหินในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยวิหารและอุโบสถต้ังอยู่ในแนว           
ขนานกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหลังวิหารเป็นท่ีต้ังของเจดีย์ประธาน (ภาพท่ี 38)                     
ซึ่งรูปแบบงานศิลปกรรมท่ีปรากฎนั้นล้วนก าหนดอายุได้หลังสมัยราชวงศ์มังราย ราวพุทธศตวรรษท่ี 
24-25 โดยเป็นงานสร้างใหม่และซ่อมแซมต้ังแต่สมัยครูบาหลวงมารวิชัย และสมัยพระอภัยสารทะ 
พุทธศักราช 2398 – 245729 
 

 
ภาพที่ 38 ภาพรวมสิ่งก่อสร้างภายในวัดฝายหิน 

 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า คงเป็นการยากท่ีจะศึกษาหลักฐานงานศิลปกรรมในวัดฝายหิน 

เนื่องจากในสมัยพระเจ้าติโลกราช วัดฝายหินมีหน้าท่ีเป็นเพียงส านักสงฆ์หรือโรงเรียนท่ีใช้ใน
การศึกษาพุทธศาสนา สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างเป็นอาคารไม้ช่ัวคราวไว้ใช้ส าหรับการศึกษาเท่านั้น 
อาจจะไม่มีวิหาร อุโบสถ หรือเจดีย์ เนื่องจากหน้าท่ีของพื้นท่ีดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา แต่อย่างไรก็ตาม การใช้งานพื้นท่ีวัดฝายหินต่อเนื่องในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 
ดังท่ีปรากฏหลักฐานในเอกสารนั้น อาจมีนัยส าคัญบางประการของพื้นท่ีท่ีส่งผลให้มีการเลือกใช้งาน
ต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลท่ีน่าสนใจประการหนึ่ง ท่ีกล่าวถึง ท่ีมาของช่ือวัดฝายหิน สันนิษฐานว่า                      
น่าจะมาจากการมีฝายหินอยู่ทางด้านหลังของวัด30 ซึ่งน่าจะแสดงถึงหน้าท่ีการควบคุมการใช้น้ าหรือ
พื้นท่ีเชิงดอยสุเทพบางประการ ดังจะมีการศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนถัดไป  

 
 
 

                                                             
29 ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่. ประวัติวัดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์
นันทพันธ์, 2548,) 60-62. 
30 วิยะดา ทองมิตร. “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หัวแหวนแหล่งล้านนา” เมืองโบราณ. 24. 
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9. วัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) 
วัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีลาดเชิงดอยสุเทพ มีต าแหน่งท่ีต้ังตามพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ท่ี UTM 47Q 494561 ตะวันออก 2075895 เหนือ ต้ังอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 
337 เมตร โดยวัดจากต าแหน่งเจดีย์ประธาน 

 

 
 แผนที่ 9  ต าแหน่งที่ต้ังวัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) 

ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559. 
 

ประวัติ 
วัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) มีหลักฐานการก่อสร้างขึ้นอย่างชัดเจนจากศิลาจารึกวัดตโปทาราม 

เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2035 เวลา 10.00 น. โดยพระนางอะตะปาเทวี พระมเหสีของพระยอดเชียงราย 
ได้ขอพระราชานุญาตเป็นผู้ด าเนินการสร้างวัด ซึ่งได้อัญเชิญพระมหาเถระจากวัดป่าแดง และขุนนาง
ช้ันผู้ใหญ่เป็นประธานในการด าเนินการ ศิลาจารึกวัดตโปทารามยังได้กล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณ 
ทรัพยากรต่างๆท่ีใช้ในการด าเนินการ และการกัลปนาข้าพระให้แก่วัด แสดงถึงวิธีการและแบบแผน
ในการสร้างวัดในสมัยราชวงศ์มังรายได้เป็นอย่างดี ส่วนช่ือวัดร่ าเปิงนั้น สันนิษฐานว่า  มีการอ้างถึง         
ค าปรารภของพระยอดเชียงรายว่า  ในขณะท่ีสร้างวัด พระองค์ได้ร าพึงถึงพระราชบิดาและ                     
พระราชมารดา โดยอยากให้ท้ังสองมีพระชนม์ชีพอยู่จะได้ร่วมท าบุญในครั้งนี้ด้วย31 

 
 

                                                             
31 ประวัติวัดร่ าเปิง. (2542,) 6-15. 
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แผนผังและรูปแบบงานศิลปกรรม 
 แผนผังวัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) ในปัจจุบัน คงเหลือหลักฐานเพียงเจดีย์ประธาน และวิหาร   
ทางด้านหน้า ซึ่งถูกซ่อมแซมไปจ านวนมาก จนไม่เหลือเค้าโครงของอาคารเดิมแล้ว แต่สันนิษฐานว่า 
น่าจะมีแผนผังคล้ายกันกับผังวัดในสมัยล้านนาท่ีนิยมสร้างวิหารด้านหน้าเจดีย์  การศึกษาหลักฐาน  
ทางศิลปกรรม จึงเหลือเพียงแต่เจดีย์ประธาน (ภาพท่ี 39) ซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแบบพิเศษในเมือง
เชียงใหม่ ส่วนฐานประกอบด้วยฐานเขียงในผังแปดเหล่ียมซ้อนกันกับชุดฐานเขียงในผังกลม               
รองรับช้ันเรือนธาตุในผังกลมท่ีซ้อนกันจ านวน 7 ช้ัน แต่ละช้ันของเรือนธาตุมีซุ้มจระน าประดิษฐาน
พระพุทธรูปโดยรอบ ซึ่งลักษณะของกรอบซุ้มจระน าเป็นซุ้มวงโค้งหน้านาง ปลายกรอบซุ้มเป็น              
กลุ่มกระหนก เหนือวงโค้งเป็นแถวกระหนกเรียงต่อเข้าหากึ่งกลางกรอบด้านบน  (ภาพท่ี 40)    
ลักษณะของกระหนกแบบบางเพรียว นิยมสร้างในพุทธศตวรรษท่ี 21 ถัดขึ้นไปเป็นองค์ระฆัง     
ขนาดเล็ก บัลลังก์ และปลียอด ตามล าดับ สามารถก าหนดอายุเจดีย์วัดร่ าเปิงได้จากศิลาจารึก         
ตโปทารามท่ีระบุเวลาในการสร้างวัดอย่างชัดเจนในปีพุทธศักราช 2035 (ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21)             
 

 
ภาพที่ 39  เจดีย์ประธานวัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) 
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ภาพที่ 40  ซุ้มจระน า เจดีย์ประธานวัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) 

 

ส่วนการสันนิษฐานรูปแบบท่ีมาของเจดีย์วัดร่ าเปิงนั้น มีข้อถกเถียงกันอย่างเป็นวงกว้าง 
แนวความคิดแรกเช่ือว่า ได้รับอิทธิพลมาจาก ถะ ในศิลปะจีน เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง              
ในสมัยของพระยอดเชียงราย โดยพระองค์ได้มีความสัมพันธ์กับจีนหรือกรมการเมืองยูนนาน                    
มากเกินไปจนไม่สนใจความต้องการของท้องถิ่น จึงท าให้ถูกปลดจากต าแหน่งกษัตริย์32 จึงเป็นไปได้ว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเชียงใหม่กับจีนในช่วงเวลานี้ ส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนรูปแบบ                 
และอิทธิพลของงานศิลปกรรมก็เป็นได้ หรือแนวความคิดอีกประการหนึ่ง เช่ือว่า รูปแบบเจดีย์            
วัดร่ าเปิงนั้น เกิดจากการปรับเปล่ียนชุดฐานบัวของเจดีย์ทรงระฆัง โดยยืดให้สูงขึ้น และน าซุ้มจระน า
มาประดิษฐานโดยรอบ ซึ่งใช้แนวความคิดเดียวกันกับการประดับซุ้มจระน าของกู่กุด เมืองหริภุญชัย33 

 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ตามหลักฐานงานศิลปกรรมและจารึกท่ีปรากฏในวัดตโปทาราม           
(ร่ าเปิง) ท่ีมีการใช้งานในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 น่าจะแสดงถึงการขยายพื้นท่ีกลุ่มวัดป่า                   
เชิงดอยสุเทพในฐานะของศาสนสถานพุทธศาสนานิกายป่าแดง ออกมาใช้งานพื้นท่ีบริเวณอื่น                   
แต่ยังมีความใกล้เคียงกันกับพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพเดิม ซึ่งหลักฐานศิลาจารึกวัดตะโปทารามท่ีกล่าวถึง
การกัลปนา ถวายข้าพระให้กับวัด น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการขยายพื้นท่ีของชุมชนเมืองให้เพิ่มเติม
ออกมามากยิ่ งขึ้น ถึงแม้ว่าพระยอดเชียงรายจะไม่สามารถด าร งต าแหน่งพระมหากษัตริย์                         
ได้ไม่นานมากนัก แต่ความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ สังคม และพุทธศาสนาต้ังแต่ในสมัยก่อนหน้า               
และในสมัยหลัง คือ สมัยพระเมืองแก้ว น่าจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพื้นท่ีบริเวณ                  
เชิงดอยสุเทพได้เป็นอย่างดี 

                                                             
32 จิรศักด์ิ เดชวงศ์ญา. พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่. 135-138. 
33 สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา. พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2549,) 
118-119. 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปลักษณะพื้นที่ แผนผัง องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างภายในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ 
 

                   หัวขอ้ 
 

รายชื่อ 

ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 

(เมตร) 

 
ลักษณะของพื้นที่ 

 
แผนผัง 

องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างภายในวัด  
หมายเหตุ วิหาร อุโบสถ เจดีย์

ประธาน 
เจดีย์
ราย 

อื่นๆ… 

 

วัดอุโมงค์ 
 

351 
การปรับพ้ืนที่เนินและเสริมฐาน 
ให้มีความสูงในระดับเดียวกัน 

อาคารวางตัวใน
แนวขนานกัน 

   

 
  

อุโมงค ์
 

 

วัดป่าแดงหลวง 
 

346 
 

พ้ืนที่บนเนิน 
 

คงเหลือหลักฐาน       
ไม่เพียงพอ 

  
(กล่าวถึงใน       

ชินกาลมาลีปกรณ์) 

 

 
 
 

  

 

วัดพระธาตุแสงจันทร์ 
 

357 
การปรับพ้ืนที่เนินและเสริมฐาน 
ให้มีความสูงในระดับเดียวกัน 

อาคารวางตัวใน
แนวขนานกัน 

 

 
  

 
 ศาลาและ 

คันธกุฎี 
 

 

วัดฤๅษีชีวกะ 
 

362 
การปรับพ้ืนที่เนินและเสริมฐาน 
ให้มีความสูงในระดับเดียวกัน 

อาคารวางตัวใน
แนวขนานกัน 

 

 
  

 
 

 
  

 

วัดพระนอน 
 

370 
การปรับพ้ืนที่เนินและเสริมฐาน 
ให้มีความสูงในระดับเดียวกัน 

อาคารวางตัวใน
แนวขนานกัน 

 

 
 

 
  

 
  

 

กู่ผีบ้า 
 

373 
 

พ้ืนที่ต่างระดับกัน 
คงเหลือหลักฐาน         

ไม่เพียงพอ 
   

 
   

โบราณสถานร้าง
ด้านหน้าวัดอุโมงค ์

 

343 
 

พ้ืนที่เนินด้านหน้าวัดอุโมงค์ 
อาคารวางตัวใน

แนวแกนทิศเรียงกัน 

 

 
 

 
 

 
   

 

วัดฝายหิน 
 

370 
 

พ้ืนที่บนเนินเขา 
อาคารวางตัวใน
แนวขนานกัน 

 

 
 

 
 

 
  สร้างเมื่อพุทธ

ศตวรรษที่ 24-25 

วัดตโปทาราม               
(ร่ าเปิง) 

 

337 
 

พ้ืนที่ราบเชิงดอยสุเทพ 
อาคารวางตัวใน

แนวแกนทิศเรียงกัน 
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ภาพรวมการใช้พื้นที่เชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ในสมัยราชวงศ์มังราย 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลหลักฐานงานศิลปกรรมในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ 

จ านวน 9 วัด ได้แก่ วัดอุโมงค์ วัดป่าแดงหลวง วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดฤๅษีชีวกะ วัดพระนอน กู่ผีบ้า 
โบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ วัดฝายหิน และวัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) สามารถท าให้เราทราบถึง
อายุการใช้งานพื้นท่ีแต่ละช่วงสมัยได้เบื้องต้น โดยก าหนดอายุจากหลักฐานงานศิลปกรรมเป็นหลัก 
และใช้ข้อมูลท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีสนับสนุนให้การก าหนดอายุการใช้พื้นท่ีดังกล่าว          
มีความรัดกุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งระยะเวลาการใช้งานได้ท้ังหมด 3 ระยะ ดังนี้ 

 
ระยะที่ 1 (    ) :  ช่วงต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 20  
ระยะที่ 2 (     ) :  ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20  
ระยะที่ 3 (     ) :  ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา 
 

 
แผนที่ 10 พัฒนาการการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ 
ที่มาภาพ : Google Earth, เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559. 
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 ระยะที่ 1 (     ) :  ช่วงต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 20  
การใช้พื้นท่ีในระยะแรกของกลุ่มพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพจากหลักฐานศิลปกรรมท่ีสามารถ     

ก าหนดอายุ น่าจะเริ่มขึ้นในสมัยของพญากือนา ในช่วงต้น-กลางพุทธศตวรรษท่ี 20 โดยมีการสร้าง
เจดีย์ประธานและอุโมงค์ขนาดใหญ่ภายในวัดอุโมงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจทางศาสนาของ                 
พระเถรจันทร์ ซึ่งเป็นพระภิกษุส าคัญท่ีพญากือนาทรงนับถือ แต่หากมองอีกนัยหนึ่ง การสร้างวัด           
ในพื้นท่ีป่าเชิงดอยสุเทพนี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความนิยมในการนับถือพุทธศาสนานิกายสวนดอก  
ฝ่ายอรัญวาสีท่ีพระสุมนเถระได้น ามาเผยแผ่ยังเมืองเชียงใหม่นั้น ส่งผลให้เกิดความนิยมในการสร้างวัด
ภายในพื้นท่ีป่า ซึ่งถ้าหากลองศึกษาและวิเคราะห์ต าแหน่งของวัดสวนดอก ซึ่งเป็นพื้นท่ีศูนย์กลาง
นิกายสวนดอกของพระสุมนเถระ ยังต้ังอยู่ใกล้กับเมืองเป็นอย่างมาก อาจแสดงถึงความเป็นพระสงฆ์
ฝ่ายอรัญวาสีไม่มากนัก เพราะจากหลักฐานท่ีมีการกล่าวถึงการสร้างวัดพระยืนในพื้นท่ีป่าทางด้าน        
ทิศตะวันออกของเมืองล าพูน ซึ่งห่างจากประตูเมืองระยะทาง 500 ช่วงขาธนู ให้กับพระสุมนเถระ 
ในขณะท่ีเดินทางมาถึงเมืองล าพูน จนกระท่ังการอุทิศสวนดอกไม้ของพระองค์สร้างวัดสวนดอก 
ในขณะท่ีจ าพรรษาอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่34 ซึ่งท้ัง 2 วัดยังมีต าแหน่งท่ีใกล้เคียงกับความเป็นเมืองอยู่มาก 

จากลักษณะของการใช้พื้นท่ีบริเวณป่า แสดงถึงความนิยมในการอยู่อาศัยในพื้นท่ีป่า                
ตามแนวความคิดของฝ่ายอรัญวาสี ส่งผลให้มีประชาชนจ านวนมากให้ความเล่ือมใสและนับถือใน       
พุทธศาสนานิกายสวนดอกมากขึ้น จากข้อมูลดังกล่าว อาจน ามาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์             
แนวทางการใช้พื้น ท่ีเชิงดอยสุเทพได้ว่า  หากการเข้าไปใช้งานในพื้นท่ีป่าท่ีมีความสงบและ            
ความศักด์ิสิทธิ์ของพื้นท่ีตามความเช่ือของคนพื้นเมือง การสร้างศาสนสถานภายในป่า และการใช้
พื้นท่ีบนภูเขาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส าคัญของเมือง น่าจะสนับสนุนความศักด์ิสิทธิ์ของ           
พุทธศาสนานิกายสวนดอกด้วย อีกท้ังลักษณะของอุโมงค์ท่ีถูกสร้างขึ้นนั้น น่าจะมีหน้าท่ีในการใช้งาน
เกี่ยวกับการนั่งบ าเพ็ญเพียรภาวนาและวิปัสสนามากกว่าการให้ผู้คนท่ัวไปเข้าไปประกอบศาสนกิจ   
ซึ่งการสร้างงานศิลปกรรมเหล่านี้  อาจแฝงไปด้วยแนวความคิดการใช้พื้นท่ีป่าให้กลายเป็น                   
พื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาด้วย 

ตัวอย่างหลักฐานงานศิลปกรรมท่ีแสดงถึงการใช้งานพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพในช่วง ต้น-กลาง          
พุทธศตวรรษท่ี 20 ได้แก่ เจดีย์ประธานและอุโมงค์ภายในวัดอุโมงค์ ซึ่ง ได้รับอิทธิพลรูปแบบ            
และเทคนิคจากพื้นท่ีต่างๆ เช่น เมืองพุกาม เมืองสุโขทัย เมืองอยุธยา เป็นต้น และน ามาเป็น               
แรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปกรรม โดยผสมผสานรูปแบบ คติความเช่ือ และหน้าท่ีการใช้งาน          
ใหส้อดคล้องกับวิถีชีวิตของคนล้านนาเอง  

 
 

                                                             
34 พระพุทธญาณ และพระพุทธพุกาม. มูลสาสนา ส านวนล้านนา. 358-359. 
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 ระยะที่ 2 (     ) :  ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
การใช้พื้นท่ีในระยะท่ี 2 ของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพนั้น อาจมีการเริ่มใช้งานพร้อมกันกับ                 

พระสงฆ์กลุ่มใหม่ท่ีได้เดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาจากลังกามาโดยตรง ซึ่งมีแนวความคิดท่ีขัดแย้งกัน
กับพระสงฆ์กลุ่มนิกายสวนดอก พระสงฆ์กลุ่มใหม่นี้ได้เผยแผ่พุทธศาสนาตามหัวเมืองต่างๆ เช่น 
อยุธยา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย แล้วเดินทางกลับถึงเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช 1974 โดยพ านักอยู่ท่ี
วัดป่าแดง แต่ในภายหลังเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างสงฆ์ท้ังสองนิกาย จึงส่งผลให้มีการขับไล่พระสงฆ์          
ท่ีกลับมาจากลังกาออกจากเมืองเชียงใหม่ และไปเผยแผ่ศาสนาท่ีเมืองล าปางและเมืองเชียงตุง 

จนกระท่ังพระเจ้าติโลกราชขึ้นครองเมืองเชียงใหม่และสนับสนุนพระสงฆ์นิกายป่าแดง          
จึงโปรดให้พระสงฆ์นิกายป่าแดงเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท้ังหมดในช่วงเวลานั้น            
เช่น การสร้างสถูปบรรจุพระอัฐิธาตุพญาสามฝ่ังแกนและพระราชชนนี  การก าหนดเขตสีมา                   
สร้างโรงอุโบสถ ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเสด็จออกผนวชท่ีวัดป่าแดง แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของวัดป่าแดงในช่วงเวลานี้ ส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณเชิงดอยสุเทพนั้น เริ่มมีการใช้งานอย่างหนาแน่น  
มากขึ้น 

หากลองต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องความไม่บริสุทธิ์ในวัตรปฏิบัติของนิกายสวนดอก       
ท าให้นิกายป่าแดงพยายามสร้างวัตรปฏิบัติท่ีเข้มงวดมากกว่า โดยแสวงหาพื้นท่ีบริเวณเชิงดอยสุเทพ
ในการต้ังฐานอ านาจของนิกายป่าแดง ซึ่งมีความเป็นเขตอรัญวาสีมากกว่านิกายสวนดอก เนื่องจาก
ห่างไกลจากชุมชนมากกว่า น่าจะส่งผลให้นิกายป่าแดงเริ่มได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น          
และหลักฐานการซ่อมแซมภาพจิตรกรรมภายในอุโมงค์ของวัดอุโมงค์ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20  
เป็นต้นมา อาจแสดงให้เห็นถึงการซ่อมแซมศาสนสถานในพื้นท่ีท่ีนิกายป่าแดงก าลังมีอ านาจอยู่        
โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับศาสนาเป็นหลักส าคัญ ไม่ค านึงถึงความขัดแย้งระหว่างนิกาย จึงท าให้
ล้านนากลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพุทธศาสนาและงานศิลปกรรมในช่วงเวลานี้ 

ตัวอย่างหลักฐานงานศิลปกรรมท่ีแสดงถึงการใช้งานพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพในช่วงปลาย           
พุทธศตวรรษท่ี 20 ได้แก่ รูปแบบการท าฐานเจดีย์ช้างล้อมของวัดป่าแดงหลวง และร่องรอยการท า   
ชุดฐานเจดีย์ประธานของโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ท่ี มีลักษณะคล้ายกันกับเจดีย์ช้างล้อม
แบบเมืองศรีสัชนาลัย ล้วนแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลงานศิลปกรรมจากเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย
ท่ีมีต่องานศิลปกรรมบริเวณพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพในช่วงเวลานี้ ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กันกับการเดินทางของ
พระสงฆ์กลุ่มใหม่  (นิกายป่าแดง) ท่ี เผยแผ่พุทธศาสนาตามหัวเมืองต่างๆ เช่น เมืองอยุธยา           
เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย และน ารูปแบบงานศิลปกรรมจากเมืองต่างๆขึ้นมายังเมืองเชียงใหม่ด้วย 
ดังปรากฏให้เห็นผ่านหลักฐานงานศิลปกรรมของวัดป่าแดงหลวง และโบราณสถานร้างด้านหน้า            
วัดอุโมงค์ 
 



58 

 
 

 ระยะที่ 3 (     ) :  ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา 
การใช้พื้นท่ีในระยะท่ี 3 ของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 น่าจะมีการ   

ใช้งานต่อเนื่องสืบต่อมาจากในสมัยก่อนหน้า ซึ่ง เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา              
นิกายป่าแดง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ ขุนนาง และประชาชนท่ัวไป                  
สะท้อนผ่านหลักฐานการสร้างวัดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในบริเวณพื้ นท่ีนี้ เช่น วัดพระธาตุแสงจันทร์              
วัดฤๅษีชีวกะ วัดพระนอน กู่ผีบ้า เป็นต้น และมีการปรับเปล่ียนหน้าท่ีวิหารให้กลายเป็นอุโบสถ          
ในพื้นท่ีโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ เพื่อรองรับการขยายตัวและความเจริญรุ่งเรืองของ                
นิกายป่าแดง  

การศึกษาพุทธศาสนาในช่วงเวลานี้  ถือเป็น ส่ิงส าคัญในการช่วยเผยแผ่พุทธศาสนา                     
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น ดังพบหลักฐานข้อมูลส านักสงฆ์ท่ีใช้ในการศึกษาพุทธศาสนา              
นิกายป่าแดง ในฐานะบริวารฝ่ายอรัญวาสีของรัตตวนมหาวิหาร (วัดป่าแดง) ได้แก่ วัดฝายหิน            
วัดช่างเค่ียน วัดโป่งน้อย วัดตโปทาราม วัดเจ็ดฐาน วัดป่ากล้วย วัดโพธิ์สุทธิ์ และวัดหมู่บุ่น ซึ่งกระจาย
อยู่บริเวณโดยรอบวัดป่าแดง โดยน่าจะมีหน้าท่ีคล้ายกันกับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยหลัก                      
ท่ีด าเนินการสอนพุทธศาสนาในประเด็นต่างๆ และการสร้างวัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) ในสมัยของ            
พระยอดเชียงราย อาจแสดงให้เห็นถึงการขยายพื้นท่ีศาสนสถานในกลุ่มวัดอรัญวาสีไปยังส่วนอื่นๆ
ของพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ และข้อมูลภายในศิลาจารึกวัดตโปทารามท่ีมีการกล่าวถึงการกัลปนาข้าวัด
และชุมชนโดยรอบของวัดนั้น น่าจะแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของชุมชนท่ีเกิดขึ้นใหม่บริเวณพื้นท่ี
เชิงดอยสุเทพ  

ตัวอย่างหลักฐานงานศิลปกรรมท่ีแสดงถึงการใช้งานพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพในช่วงพุทธศตวรรษ  
ท่ี 21 เป็นต้นมา ได้แก่ ความนิยมในการสร้างเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมบริเวณพื้นท่ีวัด           
ภายในเขตเชิงดอยสุเทพ เช่น วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดฤๅษีชีวกะ วัดพระนอน กู่ผีบ้า โบราณสถาน
ร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการสร้างเจดีย์รูปแบบพิเศษต่างๆ เช่น เจดีย์ประธาน
วัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการการสร้างงานศิลปกรรมท่ีมีการพัฒนารูปแบบ         
และแรงบันดาลใจจากพื้นท่ีต่างๆมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาล้านนา  
ในช่วงเวลาดังกล่าว จนกระท่ังเมืองเชียงใหม่ถูกปกครองโดยพม่าต้ังแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22   
เป็นต้นมา ยังคงมีการใช้งานต่อเนื่องไม่มากนัก เช่น การปรับเปล่ียนส่วนยอด (ปัทมบาท) ของเจดีย์ 
วัดพระธาตุแสงจันทร์ อาจแสดงให้เห็นถึงการหยุดใช้งานพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ ส่งผลให้กลุ่มวัดป่า           
เชิงดอยสุเทพถูกท้ิงร้างลงไปในสมัยหลัง 
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จากการศึกษาหลักฐานทางศิลปกรรมและหลักฐานประเภทอื่นๆภายในเขตพื้นท่ีเชิงดอย       
สุเทพ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการรูปแบบงานศิลปกรรม และระยะเวลาการใช้งานของพื้นท่ีบริเวณนี้          
ท่ีมีความต่อเนื่องกันต้ังแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 22 โดยเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา เป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งในการส่งผลต่อการเลือกใช้งานพื้นท่ีเชิงดอย
สุเทพอย่างเหมาะสม อีกท้ังเทคนิคและแนวความคิดในการปรับเปล่ียนภูมิประเทศท่ีเป็นเนินเขา          
ให้กลายเป็นศาสนสถานท่ีแฝงไปด้วยความเช่ือต่างๆเกี่ยวกับป่าและภูเขานั้น ล้วนส่งผลให้              
งานศิลปกรรมท่ีเกิดขึ้นแฝงไปด้วยคติและความเช่ือบางประการ อันจะน าไปสู่การศึกษาในประเด็น
หน้าท่ีการใช้งานของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพท่ีมีผลต่อการเมืองการปกครองและสังคมของ          
เมืองเชียงใหม่ต่อไป 
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บทที่ 4 

กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพในบทบาททางศาสนาและการเมือง 

 

ความเป็นอรญัวาสีและการเป็นศูนย์กลางนิกายปา่แดงของกลุ่มวัดปา่เชิงดอยสุเทพ 

 หากกล่าวถึงพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นเขตป่า และกลุ่มวัดที่ตั้งอยู่
บริเวณเขตพื้นที่เชิงดอยสุเทพดังที่ได้ท าการศึกษาไปแล้วนั้น น่าจะแสดงถึงความเป็นเขตอรัญญิกของ
เมืองเชียงใหม่ตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี ไม่มีหลักฐานประการใดที่แสดงถึง            
ความเป็นอรัญวาสีของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพแม้แต่น้อย จึงมีการตั้งข้อสังเกตบางประการ                     
ในการวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวกับงานศิลปกรรมของกลุ่มวัดป่าในพื้นที่เชิงดอยสุเทพว่ามีลักษณะสัมพันธ์กัน
กับกลุ่มพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีอย่างไร 

ตามความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี หมายถึง กลุ่มสงฆ์ซึ่ง
สมาทานวิปัสสนาธุระ ชอบบ าเพ็ญภาวนาหาความวิมุติ มักอยู่ในเขตวัดอรัญญิกกลมกลืนกับธรรมชาติ 
แตกต่างกันกับพระสงฆ์ฝ่ายคามวาสี คือ กลุ่มสงฆ์ซึ่งสมาทานคันถธุระ  เล่าเรียนภาษามคธ               
เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก มักอยู่ในวัดภายในเมืองที่เป็นส านักแหล่งเล่าเรียน1 พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี
จะอาศัยอยู่ภายในเสนาสนะป่านอกเมือง มีระยะไกล 500 ชั่วธนูเป็นอย่างน้อย (ราว 1,000 เมตร)2 
ซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับฝ่ายอรัญวาสี ปรากฏตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช (พ .ศ.1822-1841)             
ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ที่กล่าวถึง “…เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญญิก พ่อขุนรามค าแหง
กระท าโอยทานแก่มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคน ลุกแต่
เมืองนครศรีธรรมราชมา ในกลางอรัญญิกมีพิหารอันหนึ่ง ลุกยืนใหญ่สูงงามแก่กม มีพระอัฎฐารศ
อันหนึ่งลุกยืน…” ซึ่งจากศิลาจารึกดังกล่าว ได้แสดงถึงการเกิดขึ้นและเป็นที่รู้จักของพระสงฆ์                     
ฝ่ายอรัญวาสีตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว และน่าจะสัมพันธ์กันกับแนวความคิดของส านักอุทุมพรบุปผา    
มหาสวาม3ี  

                                                            
1 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา . ต านานพระพุทธเจดีย์. (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 
2545,) 181. 
2 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา . วินัยมุข (เล่ม 1). (พิมพ์ครั้งที่ 39, กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541,) 114. 
3 ธนธร กิตติกานต์. “อุทุมพรคีรีและความเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมสุโขทัย.” ด ารงวิชาการ. 11 (2) : 172-194. 
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ดังนั้น กลุ่มวัดในอรัญญิกของเมืองสุโขทัย น่าจะหมายถึงกลุ่มโบราณสถานบริเวณเชิงเขา
ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัย (ภาพที่ 41) ตั้งอยู่ห่างจากก าแพงเมืองระยะทางประมาณ              
2-3 กิโลเมตร ได้แก่ วัดสะพานหิน วัดเจดีย์งาม วัดอรัญญิก วัดถ้ าหีบบน วัดถ้ าหีบล่าง เป็นต้น              
ซึ่งก าหนดอายุได้ร่วมกันกับสมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 กลุ่มวัดเหล่าน้ีมีที่ตั้งที่กระจายตัว
ตามพื้นที่เชิงเขาต่างๆ และแผนผังของวัดเกือบทุกแห่งมีอาณาเขตไม่กว้างขวาง มีลักษณะที่เรียบง่าย
ทั้งในด้านรูปแบบและงานศิลปกรรม เช่น แผนผังที่มีวิหาร–เจดีย์ และมณฑปขนาดเล็ก หรือกุฏิที่มี
ขนาดพอดีกับบุคคลเดียว (ภาพที่ 42 และ 43) ซึ่งน่าจะสอดคล้องกันกับวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์             
ฝ่ายอรัญวาสีที่เน้นการวิปัสสนา ห่างไกลจากผู้คน และอยู่ใกล้ธรรมชาติ4 จึงน่าจะสร้างงานศิลปกรรม
ที่มีความเรียบง่าย ขนาดเล็ก และไม่ซับซ้อน ดังที่ปรากฏในหลักฐานงานศิลปกรรมของกลุ่มวัด
อรัญญิกของเมืองสุโขทัย 

 

 

ภาพที่ 41 ภูมิทัศน์ภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัย 

 

      

                                                            
4 ประภัสสร์ ชูวิเชียร. “ว่าด้วยเขต อรัญญิก ของเมืองก าแพงเพชร.” ศิลปากร. 45 (5) : 28-30. 

ภาพที่ 42 วิหารขนาดเล็ก วัดเขาพระบาทน้อย   
เขตอรัญญิก เมืองสุโขทัย 

ภาพที่ 43 กุฏิพระภิกษุฝ่ายอรัญวาสี               
วัดอรัญญิก เมืองสุโขทัย 
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เมื่อท าการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นอรัญวาสีของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพแล้วนั้น พบว่า 
มีข้อมูลที่คล้ายคลึงและขัดแย้งกันกับความเป็นวัดอรัญญิกของเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งน่าจะ    
มีเหตุผลบางประการที่แสดงถึงความแตกต่างของแนวคิดในความเป็นอรัญวาสี โดยอาจสรุปเป็น
ประเด็นได้ดังนี ้

1. ระยะทางระหว่างประตูสวนดอก (ประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตก) มายังกลุ่มวัดป่า           
เชิงดอยสุเทพ (ก าหนดระยะทางที่วัดป่าแดงผ่านโปรแกรม Google Earth) มีระยะทาง
ราว 2.5 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นพื้นที่เชิงเขาของเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกันกับวัดอรัญญิก
ของเมืองสุโขทัย (ภาพที่ 44) การเข้าถึงพื้นที่บางวัดของกลุ่มป่าเชิงดอยสุเทพค่อนข้าง 
ท าได้ยาก เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่เนินเขา จ าเป็นที่จะต้องใช้การเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่             
ไม่มีการตัดถนนหรือเส้นทางเดินเข้าไปอย่างชัดเจน เป็นไปได้หรือไม่ว่า อาจสอดคล้อง
กับวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีที่ต้องการความสงบมาก และกลุ่มวัดต่างๆ           
ยังมีระยะห่างจ านวนมาก โดยกลุ่มวัดที่ตั้งบนพื้นที่เชิงเขา จะใช้เนินเขาเป็นตัวแบ่งพื้นที่
วัดต่างๆออกจากกัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกเทศของวัดแต่ละวัด อย่างไรก็ตาม 
อาจมีการใช้งานอาคารต่างๆร่วมกันในแต่ละวัด เนื่องจากพบหลักฐานการสร้างอุโบสถ
เพียง 3 แห่งภายในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ ได้แก่ วัดป่าแดงหลวง วัดพระนอน         
และโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์ 

 

ภาพที่ 44 ภูมิทัศน์ภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ 

2. แผนผังของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพมีความซับซ้อนไม่มากนัก มีวิหารและเจดีย์                   
เป็นประธานของวัด ในบางวัดมีการพบวิหารขนาดเล็ก และศาลากระจายโดยรอบพื้นที่  
สันนิษฐานว่า สิ่งก่อสร้างภายในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ น่าจะสร้างขึ้นเฉพาะสิ่งก่อสร้าง
ที่จ าเป็นต้องใช้งานเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบวัดฝ่ายอรัญวาสี แต่กลับพบว่า
สัดส่วนขนาดของอาคารบางอาคารมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เช่น อุโบสถของวัดพระนอน           
มีขนาดกว้าง 8.5 เมตร ยาว 33 เมตร หรือวิหารของวัดฤๅษีชีวกะ ขนาดกว้าง 8 เมตร 
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ยาว 25 เมตร ซึ่ งถือว่ามีขนาดใหญ่มาก เมื่อเทียบกับอาคารที่ เป็นวัดอรัญญิก                   
ในเมืองสุโขทัย 
 

3. การออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่เป็นคูหาและอุโมงค์ (ภาพที่ 45)  สะท้อนให้เห็นถึง
หน้ าที่ การใช้ งานส าหรับการวิปัสสนามากกว่าการเข้ า ไป ประกอบพิธีกรรม                             
เพียงอย่างเดียว รูปแบบการท าอุโมงค์ที่ล้านนาได้รับมาจากพุกามนั้น ในเมืองพุกามเอง 
ก็นิยมใช้อุโมงค์ส าหรับการวิปัสสนาและกุฏิพระสงฆ์เช่นเดียวกัน ดังเช่น โบราณสถาน
หมายเลข 1025 เมืองพุกาม และโบราณสถานหมายเลข 201 Tek-the-umin           
เมืองพุกาม (ภาพที่ 46) ซึ่งมีอายุการสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18-195 และมีการกล่าวถึง
การสร้างวิหารหลังหนึ่งในวัดป่าแดงไว้ใช้ส าหรับการเดินจงกรมในเวลากลางคืน 6                  
จึงอาจกล่าวได้ว่า งานสถาปัตยกรรมที่พบในพื้นที่เชิงดอยสุเทพนั้น  ล้วนสนับสนุน      
การใช้งานในฐานะของสถานที่วิปัสสนาตามวัตรปฏิบัติแบบพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี 

 

        

   

 

 

 

 

                                                            
5 สุรชัย จงจิตงาม. “หน้าประวัติศาสตร์ที่หายไปของงานจิตรกรรมล้านนาที่วัดอุโมงค์” เมืองโบราณ. 69. 
6 ประเสริฐ ณ นคร . “ต านานมูลศาสนาฝ่ายวัดป่าแดง เชียงตุง ปริวัตรจากใบลานวัดบุพพาราม บ้านเอื้อม               
จังหวัดล าปาง” ใน ต านานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง. 182. 

ภาพที่ 45 วัดอุโมงค์ เมืองเชียงใหม่ ภาพที่ 46 โบราณสถานหมายเลข 1025 เมืองพุกาม                
ที่มาของภาพ : Pierre Pichard 1992 : page 255. 

http://myanmartravelinformation.com/%20where-to-visit-bagan/thamewhet-umin-a-hmya-tha-umin.html,%20เข้าถึง
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4. หลักฐานเอกสารชนิดเดียวที่กล่าวถึงการเป็นพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีของนิกายป่าแดง 
ปรากฏในต านานมูลศาสนา ฝ่ายวัดยางควง เชียงตุง กล่าวถึง พระมหาธัมมคัมภีร์          
ได้เดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาในลังกา และท าให้พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีแตกแยก           
เป็น 2 ฝ่าย7 สอดคล้องกันกับเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างนิกายสวนดอกและ            
นิกายป่าแดงในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นไปได้ว่า พระสงฆ์นิกายสวนดอกได้นับพระสงฆ์
นิกายป่าแดงเป็นพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีเช่นเดียวกัน เพราะหลักฐานการแสดงความเป็น
พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีของนิกายสวนดอก มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในหลักฐานเอกสาร
ต่างๆ เช่น ต านานมูลศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การไม่กล่าวถึง
ความเป็นอรัญวาสีของนิกายป่าแดงเลยนั้น อาจแสดงว่า พระสงฆ์นิกายป่าแดง             
มีวัตรปฏิบัติแบบอรัญวาสีอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นที่จะต้องกล่าวซ้ า เพื่อแสดงความส าคัญอีก 

 
หากน าข้อมูลที่ได้จากการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพมาวิเคราะห์ พบว่า                

มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มวัดดังกล่าวจะเป็นกลุ่มวัดอรัญวาสีของเมืองเชียงใหม่ ถึงแม้จะมีข้อถกเถียง
เรื่องอาคารขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะแสดงถึงการใช้งานพื้นที่โดยบุคคลจ านวนมาก ไม่น่าสอดคล้องกับ          
วัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ต้องการความสงบ ซึ่ งในประเด็นดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า                  
ถึงแม้ว่าล้านนาจะได้รับอิทธิพลการวางผังเมืองและการสร้างงานศิลปกรรมจากเมืองสุโขทัยและ    
ศรีสัชนาลัยก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่คนล้านนาน่าจะค านึงถึงในการสร้างวัดฝ่ายอรัญวาสี คือ ฐานะ          
และความส าคัญของผู้สร้าง โดยพบหลักฐานเมื่อครั้งการสร้างวัดสวนดอก (ภาพที่ 47) เพื่อถวายแด่
พระสุมนเถระ โดยพญากือนาได้โปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อุโบสถ และขุดเวียง  
สวนดอก ความกว้าง 311 วา (622 เมตร) ความยาว 331 วา (662 เมตร) และโปรดให้กัลปนา          
ข้าพระแก่วัดสวนดอกเป็นจ านวนมาก8 ซึ่งจากขนาดของเวียงสวนดอก จ านวนผู้คนที่ถูกกัลปนา           
และแผนผังที่มีเจดีย์บริวารอันซับซ้อน ล้วนขัดแย้งกันกับวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี           
ที่ต้องการความสงบ ห่างไกลผู้คน และนิยมสร้างสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็นเท่าน้ัน 

จึงอาจแสดงให้เห็นว่า คงไม่แปลกนักที่พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีของล้านนาจะอาศัยอยู่ภายใน             
วัดที่มีขนาดใหญ่มากเทียบเท่ากันกับวัดภายในเมือง เนื่องจาก กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเป็นผู้สร้างให้ 
อีกทั้งปัจจัยทางด้านการเมืองน่าจะมีส่วนส าคัญที่ท าให้พญากือนาทรงสถาปนาสวนดอกไม้นอกเมือง
เชียงใหม่ของพระองค์ ให้กลายเป็นเวียงทางศาสนาของพระสุมนเถระ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็น
ฐานอ านาจใหม่ของพระองค์ หรือนัยส าคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อแสดงถึงบารมีของพญากือนาในฐานะ
                                                            
7 ประเสริฐ ณ นคร. “ต านานมูลศาสนาฝ่ายวัดยางควง เชียงตุง ปริวัตรจากใบลานวัดบ้านเอื้อม จังหวัดล าปาง”                           
ใน ต านานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง. 120. 
8 เรื่องเดียวกัน, 101-102. 
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ผู้มีความสามารถอัญเชิญพระเถระและพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานที่ เมืองเชียงใหม่                   
โดยพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับพระสงฆ์นิกายพื้นเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร  

 

ภาพที่ 47 วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม่ 

 
หากจะน ารูปแบบแนวความคิดในการสร้างวัดอรัญวาสีของนิกายวัดสวนดอกมาวิเคราะห์ถึง

การใช้พื้นที่ของนิกายป่าแดง เป็นไปได้หรือไม่ว่า การย้ายไปใช้พื้นที่ เชิงดอยสุเทพในสมัย                   
พระเจ้าติโลกราช อาจแสดงให้เห็นถึงการสร้างฐานอ านาจของพระองค์ในพื้นที่ใหม่คล้ายกันกับ             
ในสมัยของพญากือนา ซึ่งโดยเฉพาะการขึ้นมาครองต าแหน่งกษัตริย์ของพระเจ้าติโลกราชที่เกิดจาก
การล้มล้างพระราชบิดานั้นเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้การปกครองบ้านเมือง ในช่วงต้นมีปัญหา                       
จากการก่อกบฎจากกลุ่มบุคคลต่างๆ การสนับสนุนพุทธศาสนานิกายป่าแดงของพระเจ้าติโลกราช           
จึงถูกน ามาเป็นกลไกส าคัญในการควบคุมประชาชนให้อยู่ภายใต้อ านาจ อีกทั้งอาจสัมพันธ์กันกับ     
หมื่นโลกนคร เจ้าเมืองล าปางที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนพระเจ้าติโลกราชนั้น นับถือพระสงฆ์              
นิกายป่าแดง เมื่อครัง้ที่ถูกเนรเทศจากพญาสามฝั่งแกนไปยังเมืองล าปาง จึงอาจเป็นการถ่วงดุลอ านาจ
และตอบแทนผลประโยชน์ระหว่างกันตามวิธีการปกครองบ้านเมือง และความเข้ากันดีของวัตรปฏิบัติ
ของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีกับพื้นที่ป่า ซึ่งไกลกว่าป่าของนิกายสวนดอก อาจเป็นสิ่งที่เน้นย้ าถึง            
ความศักด์ิสิทธิ์ของพุทธศาสนานิกายป่าแดงที่มีเหนือกว่านิกายสวนดอกก็เป็นได ้

การเป็นศูนย์กลางของวัดป่าแดงในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนานิกายป่าแดง ดังมีการอุปสมบทกุลบุตรจ านวนมากในนิกายป่าแดง                 
และสร้างสิ่งก่อสร้างจ านวนมากในช่วงเวลานี้ จนอาจกล่าวได้ว่า พื้นที่ป่าเชิงดอยสุเทพได้กลายเป็น
ชุมชนของพระสงฆ์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศึกษาพุทธศาสนานิกายป่าแดง ซึ่งเป็นพุทธศาสนาที่
ได้รับจากลังกาอย่างแท้จริง และยังได้มีการส่งอิทธิพลพุทธศาสนานิกายป่าแดงไปยังเมืองเชียงแสน
และเมืองเชียงตุง จนเกิดส านักสงฆ์ที่มีหน้าที่ส าหรับศึกษาเล่าเรียนพุทธศาสนาโดยรอบวัดป่าแดง  
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ยิ่งไปกว่านั้น พระสงฆ์นิกายป่าแดงยังได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบการปกครองบ้านเมือง                  
ดังมีการขอชีวิตหมื่นจ่าค าน้อยโดยพระมหาเถรฝ่ายป่าแดง ในฐานะที่คิดเป็นกบฏร่วมสนับสนุนให้
หมื่นเวียงดินขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ในสมัยของพระเจ้าติโลกราช 9 แสดงให้เห็นถึงอ านาจ    
การต่อรองระหว่างพระสงฆ์กับกษัตริย์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่พระสงฆ์จะมีบทบาทอย่างมาก                 
ต่อการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าติโลกราช เนื่องจากพุทธศาสนาถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของ
กษัตริย์ ขุนนาง และประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งพุทธศาสนายังได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของ
รากฐานกฎหมายและจารีตผู้ปกครองเมืองตลอดราชวงศ์มังราย เช่น ทศพิศราชธรรม อปริหานิยธรรม 
เป็นต้น หรือการอ้างนิทานชาดก นิทานพระสูตร หรือสิกขาบทของวินัยสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาคดีความที่เกิดขึ้น10 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ น่าจะเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีของเมืองเชียงใหม่
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 สอดคล้องกับเหตุการณ์การน าพุทธศาสนานิกายป่าแดง เข้ามายัง
เมืองเชียงใหม่ ส่วนระยะเวลาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 สมัยพญากือนา วัดสวนดอกคงเป็น          
วัดฝ่ายอรัญวาสีเช่นเดียวกัน ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เมืองสุโขทัยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหลักในการ
สร้างงานศิลปกรรมและแนวความคิดของฝ่ายอรัญวาสีมายังเมืองเชียงใหม่ แต่ด้วยปัจจัยเรื่องฐานะ
และความส าคัญของผู้สร้าง และปัจจัยทางการเมืองของล้านนา จึงท าให้แนวความคิดต่างๆเกี่ยวกับ
อรัญวาสีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะเฉพาะของล้านนา และความเป็นศูนย์กลางทางอ านาจ
ของพุทธศาสนา นิกายป่าแดง และศูนย์การทางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าติโลกราช             
ยังแสดงผ่านการใช้พ้ืนที่เชิงดอยสุเทพอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก. (นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2557,) 349. 
10 พัชรี โชติถาวรรัตน์ . “แนวความคิดทางการเมืองของลานนาไทยสมัยราชวงศ์มังราย (พ .ศ.1839 - 2101) : 
วิเคราะห์จากเอกสารคัมภีร์ใบลานภาคเหนือ .” วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528, 155-156. 
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กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพในฐานะของศาสนสถานที่มหีน้าทีดู่แลพื้นที่ต้นน้ า 

 ความส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของเมืองเชียงใหม่ สอดคล้องกับสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาทางด้านทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก 
ส่งผลให้มีการถ่ายเทน้ าจากพื้นที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ าอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การบริหารจัดการน้ าหรือ              
ระบบเหมืองฝายถือเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อท าให้เมืองเชียงใหม่สามารถรักษาน้ าไว้ใช้ในฤดูกาลต่างๆ             
ตลอดทั้งปี แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาพื้นที่ต้นน้ าของเมืองถือเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยด ารงรักษา
ให้ในเมืองมีน้ าใช้ตลอดไป 

พื้นที่ต้นน้ าของเมืองเชียงใหม่นั้นอยู่บริเวณดอยสุเทพ ซึ่งเดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวลัวะ
มาก่อน ความเชื่อเรื่องภูเขาของชาวลัวะในฐานะที่อยู่อาศัยของผีบรรพบุรุษ คอยปกป้องดูแลรักษา
ทรัพยากร และผู้คนในเมืองให้ปลอดภัยนั้น หากมีผู้ใดเข้าไปรุกล้ าพื้นที่ป่าและภูเขาอาจจะไม่ได้กลับ
ออกมา11 ซึ่งต่อมาเมื่อพญามังรายสามารถสร้างเมืองเชียงใหม่ และน าพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่                 
จึงท าให้เกิดการผสมผสานความเชื่อเรื่องผีและพุทธศาสนาให้อยู่ร่วมกัน โดยความเชื่อเรื่องภูเขาก็เป็น
ส่วนหนึ่งในการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ผนวกกันกับหน้าที่ของภูเขาที่ให้
ก าเนิดทรัพยากรและแหล่งต้นน้ า ภูเขาจึงน่าจะกลายเป็นสิ่งส าคัญในฐานะของผู้ให้ก าเนิดชีวิต             
ตามระบบความคิดของคนในสมัยน้ัน 

 หน้าที่การดูรักษาภูเขาและป่าต้นน้ าจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ทรัพยากรสามารถคงอยู่ได้
ต่อไป ยกตัวอย่างกรณีของชาวลัวะที่มีความเชื่อในการนับถือภูเขาและป่าเป็นอย่างมาก จึงไม่มีใคร
กล้าเข้าใกล้พื้นที่ป่า เพราะเกรงกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ใช้ในการ
ควบคุมและจัดการทรัพยากร เป็นไปได้หรือไม่ว่า กลุ่มคนไท ในฐานะของคนเมืองที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่                      
เมืองเชียงใหม่นี้ อาจจะใช้กุศโลบายในลักษณะที่คล้ายกันกับชาวลัวะ เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร       
ต้นน้ า โดยใช้พุทธศาสนาซึ่งถือเป็นระบบความเชื่อหลักร่วมกันของคนในสมัยนั้นเป็นตัวก าหนดให้           
ทุกคนปฏิบัติตาม 

  ผู้วิจัยจึงต้ังประเด็นการศึกษาจากต าแหน่งของพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าปัจจุบัน และต าแหน่งที่ตั้งของ
วัดในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ (แผนที่ 11) โดยน่าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนี ้

1. ห้วยฝายหิน สัมพันธ์กันกับที่ตั้งวัดฝายหิน ซึ่งด้านหลังวัดฝายหินมีลักษณะเป็นฝายขนาดใหญ่
ที่ใช้ในการปล่อยน้ าลงสู่ห้วยฝายหิน (ภาพที่ 48) 

2. ห้วยโป่งน้อย และอ่างเก็บน้ าโป่งน้อย  (ภาพที่  49)  สัมพันธ์กันกับที่ตั้ งวัดโป่งน้อย                 
และวัดตโปทาราม (ร่ าเปิง) 

3. ห้วยอุโมงค์ และคลองอุโมงค์ (ภาพที่ 50) สัมพันธ์กันกับที่ตั้งวัดอุโมงค์ 

                                                            
11 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์. “ลัวะ ในหน้าประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนา” (ออนไลน์.) เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่          
2 พฤษภาคม 2559, 14-15. 
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แผนที่ 11 ต าแหน่งแนวล าน้ าและอ่างเก็บน้ าภายในเขตพื้นที่เชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ 

วัดร่ าเปิง และวัดโป่งน้อย 
- อ่างเก็บน้ าโป่งนอ้ย 

วัดอุโมงค์ – หนองอุโมงค์ 

วัดฝายหิน – ห้วยฝายหิน 
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ภาพที่ 50 ภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงให้เห็นมุมมองของวัดอุโมงค์ และหนองอุโมงค์ 

ที่มาภาพ : สุรขัย จงจิตงาม 2554 : หน้า 129. 
 

 

 

 

ภาพที่ 48 แนวห้วยฝายหิน ด้านหลังวัดฝายหิน ภาพที่ 49 อ่างเก็บน้ าโป่งน้อย 
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ลักษณะของเส้นทางน้ าและวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันนั้น อาจแสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษา             
ล าน้ าให้ปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ความหมายแฝงอีกประการหนึ่งเมื่อให้วัดเป็นผู้ดูแลรักษาล าน้ านั้น 
อาจแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของน้ าที่ไหลลงมาจากภูเขาผ่านวัดหรือศาสนสถานก่อนที่จะถูกส่งเข้า             
ในเมือง น้ าดังกล่าวเป็นน้ าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ใดท าลายหรือท าให้แหล่งน้ าสกปรกก็อาจจะสื่อถึง
การลบหลู่หรือท าผิดต่อศาสนาอีกด้วย แสดงถึงกลไกการจัดการทรัพยากรน้ าที่ใช้ความเชื่อเรื่อง            
พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมผู้คนให้ปฏิบัติตาม  

การขุดอ่างเก็บน้ าจ านวนมากบริเวณพื้นที่เชิงดอยสุเทพ แสดงถึงระบบการจัดการเหมืองฝาย
และสามารถกักเก็บน้ าไว้ได้จ านวนมาก เพื่อน าไปใช้งานเพียงพอตลอดทั้งปี ตรงกันกับข้อมูล              
ชัยภูมิ 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ที่เน้นย้ าเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าภายในพื้นที่           
เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยรูปแบบและวิธีการจัดการน้ าของเมืองเชียงใหม่นั้น อาจจะได้รับ
อิทธิพลมาจากรูปแบบการจัดการน้ าของเมืองสุโขทัยที่มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทางด้านทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออก และมีวิธีการจัดการน้ าหลากหลายรูปแบบ เช่น สรีดภงส์ ท านบพระร่วง 
ตระพัง คูน้ า และฝายกั้นน้ าต่างๆ เป็นต้น12 ซึ่งแนวความเชื่อเรื่องน้ าศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสุโขทัยนั้น 
อาจพบได้เช่นเดียวกันกับเมืองเชียงใหม่ เพราะมีการท าแนวท านบกั้นน้ าบริเวณภายในเขตวัดอรัญญิก 
เช่น วัดเขาพระบาทน้อย เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า การจัดการทรัพยากรน้ าของเมืองเชียงใหม่นั้น นอกจากจะใช้กลวิธีในการสร้าง
ระบบเหมืองฝาย และการกักเก็บน้ าในวิธีการต่างๆแล้ว การก าหนดผู้ดูแลรักษาทรัพยากร                   
ถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยในการรักษาทรัพยากรต่างๆให้คงอยู่ต่อไป การใช้กุศโลบายต่างๆทางด้าน
ปรัมปราคติ และพุทธศาสนาในการช่วยดูแลรักษาและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับทรัพยากรนั้น               
น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลกับการควบคุมให้ผู้คนปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 อเนก สีหามาตย์ และคณะ. ระบบชลประทานเมืองสุโขทัย . พิมพ์ครั้งที่ 2, (สมุทรสาคร : บริษัท บางกอก       
อินเฮ้าส์ จ ากัด, 2558,) 63-77. 
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การผนวกกลุม่คนดั้งเดิมบริเวณพืน้ที่วัดป่าเชิงดอยสุเทพ 

การใช้พื้นที่บริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของชาวลัวะ กลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่เคย  
อาศัยอยู่ แสดงให้เห็นถึงการใช้งานพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมีนัยส าคัญที่คาดหวังให้มีการ
ผนวกกลุ่มคนดั้งเดิมในพื้นที่ให้เข้ามาอยู่ภายในอ านาจของราชส านักในราชวงศ์มังราย และพยายาม
สร้างความชอบธรรมในการปกครองโดยใช้ความเชื่อในพุทธศาสนากลืนความเชื่อพื้นเมืองของชาวลัวะ 
และปรับเปลี่ยนให้ชาวลัวะกลายเป็นคนเมืองอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งพยายามผสานความเชื่อเรื่องผี   
บรรพบุรุษ และการนับถือธรรมชาติให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในพุทธศาสนา ดังเช่น ความเชื่อเรื่องภูเขา
ศักดิ์สิทธิ ์หรือการบูชาเสาอินทขีล เป็นต้น  

แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของแนวความคิดดังกล่าวนั้น ยังไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน
พอที่จะกล่าวถึงการผนวกรวมกันเป็นกลุ่มคนเดียวกันได้ โดยส่วนมากแล้วจะเป็นไปแนวทางของการ
ยอมรับและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังค าส านวนที่ปรากฏว่า “ลัวะเยียะไร่ ไตเยียะนา”13 ซึ่งแสดงถึง
การท าหน้าที่ที่มีความแตกต่างกันในการดูแลพืชไร่ พืชสวน และทุ่งนา แต่มีจุดร่วมกันในการผลิต
ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชนในเมือง และรูปแบบการผสมผสาน
ความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อเรื่องพุทธศาสนา เช่น เรื่องการบูชาปู่แสะ -ย่าแสะ ที่มีการกล่าวถึง     
ยักษ์ตนหนึ่งที่ออกอาละวาด แต่ในท้ายที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปราบยักษ์ตนนั้นได้ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์     
จะแสดงถึงความพ่ายแพ้ของกลุ่มที่นับถือยักษ์หรือผี หากมองในทางกลับกันความพ่ายแพ้ดังกล่าวนั้น
ไม่ได้ถูกเพิกเฉย แต่ยังแสดงถึงการอยู่ร่วมกันและยอมรับได้เป็นอย่างดี ดังสะท้อนผ่านหลักฐานจารึก             
ตาหลาบเงินในสมัยพระนางวิสุทธิเทวี พุทธศักราช 2110 ที่ยกเว้นการเกณฑ์แรงงานของชาวลัวะ            
ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านฮากฮาน กองกุน ป่าฮอก อมกูด และบ้านแปะ แต่กลับให้อยู่เฝ้า      
ดูแลท านุบ ารุงวัดวิสุทธาราม (วัดบ้านแปะ) เป็นการตอบแทน 14 ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นถึง                     
ความเท่าเทียมกันของชาวลัวะและชาวไทในฐานะของพลเมืองล้านนา โดยมีหน้าที่เป็นแรงงานและ
คอยท านุบ ารุงศาสนาให้แก่บ้านเมือง  

อาจกล่าวได้ว่า แนวความคิดของการผนวกกลุ่มคนดั้งเดิมบริเวณพื้นที่วัดป่าเชิงดอยสุเทพนั้น          
อาจมีส่วนที่เกิดขึ้นจริงตามความต้องการของชนชั้นปกครองที่ต้องการหลอมรวมและสลายชาติพันธุ์
ต่างๆให้กลายเป็นกลุ่มคนเดียวกัน โดยผสมผสานการเมืองและวัฒนธรรมเพื่อกลืนกลายชาวลัวะ        
สู่ความเป็นไท15 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าแนวความคิดดังกล่าวสามารถน ามาใช้เพียงบางส่วนได้เท่านั้น 
และลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างชาวลัวะและคนไทมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือ            
ซึ่งกันและกันมากกว่าการบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ภายใต้อ านาจ 

                                                            
13 กฤษณา เจริญวงศ์. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนลัวะกับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่. (2531-2532,) 64. 
14 เรื่องเดียวกัน, 23. 
15 อาสา ค าภา. “ปู่แสะย่าแสะ กับประเพณีเลี้ยงผีเมืองเชียงใหม่” วารสารเทคโนโลยีสุรนารี. 6 (2) 102-104. 
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บทบาททางศาสนาของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนา นิกายป่าแดง 
ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา สะท้อนผ่านหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองทางด้านงาน
ศิลปกรรม และการสนับสนุนจากราชวงศ์มังราย ซึ่งมีปัจจัยทางด้านการเมืองในฐานะฐานอ านาจของ
กษัตริย์มาเป็นส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่พิเศษในการดูแลและจัดการพื้นที่ต้นน้ า                 
โดยใช้แนวความคิดทางศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมทรัพยากรให้กลายเป็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์  
ป้องกันการบุกรุกท าลาย และการผนวกกลุ่มคนดั้งเดิมโดยผ่านการเข้าไปใช้พื้นที่เชิงดอยสุเทพนั้น 
สะท้อนให้เห็นถึงสถานะความเป็นพลเมืองอย่างเท่าเทียมกัน และผสานความเชื่อของกลุ่มคนต่างๆ          
ให้สามารถด าเนินไปด้วยกันอย่างสงบสุข และร่วมกันผลิตทรัพยากรอันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง 

 

ความส าคัญของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพในฐานะของศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา                 
นิกายป่าแดง และฐานอ านาจทางการเมืองของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์มังราย น่าจะมีการใช้งานจนถึง
ในช่วงที่อาณาจักรพม่าได้เข้ามาปกครองเมืองเชียงใหม่ ราวพุทธศตวรรษที่ 22 สอดคล้องกันกับ               
การก าหนดอายุของหลักฐานงานศิลปกรรมภายในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพในสมัยหลังสุดได้ราว           
พุทธศตวรรษที่ 22 เช่นเดียวกัน ความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมขณะที่อยู่ภายใต้
อ านาจของพม่านั้น น่าจะส่งผลให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้ง ประชาชนจ าเป็นต้องท างานรับใช้ชนชั้น
ปกครองกลุ่มใหม่ จึงไม่มีเวลามาสนใจเรื่องการท านุบ ารุงพุทธศาสนาและสร้างงานศิลปกรรม 

 

กลุ่มพระสงฆ์นิกายต่างๆที่มีฐานอ านาจเดิมมาก่อนในสมัยราชวงศ์มังรายล้วนแตกแยกเป็น
กลุ่มย่อยต่างๆ ดังพบหลักฐานการรวบรวมข้อมูลนิกายสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่ สมัยรัชกาลที่ 5               
มีจ านวนมากถึง 18 นิกาย กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพเป็นส่วนหนึ่งในหมวดอุโบสถวัดเก้าตื้อขึ้นอยู่กับ
แขวงสวนดอก ประกอบไปด้วย วัดเจ็ดยอด วัดฝายหิน วัดช่างเคี่ยน วัดเกล้าตื้อ วัดป่ากล้วย               
วัดป่าแดง วัดสวนดอก วัดโป่งน้อยไจย วัดล าเพิง (ร่ าเปิง) วัดโลก วัดป่องแยง วัดกองแหะ และ         
วัดป่องแยงใน16 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นนัยส าคัญแสดงถึงการล่มสลายของพุทธศาสนานิกายป่าแดง  
จนท าให้กลุ่มวัดในเขตพื้นที่เชิงดอยสุเทพกลับไปขึ้นอยู่ภายใต้อ านาจของนิกายสวนดอกในฐานะ
ศูนย์กลางอ านาจเดิมที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เชิงดอยสุเทพ โดยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายชื่อวัดภายใน
หมวดอุโบสถวัดเก้าตื้อที่ไม่ปรากฎในปัจจุบันแล้ว พบว่า มีวัดจ านวน 4 วัด ได้แก่ วัดโลก วัดป่องแยง 
วัดกองแหะ และวัดป่องแยงใน มีความเป็นไปได้ที่จะหมายถึงกลุ่มวัดบริเวณพื้นที่เชิงดอยสุเทพ           
อันได้แก่ วัดพระธาตุแสงจันทร์ วัดฤๅษีชีวกะ วัดพระนอน และโบราณสถานร้างด้านหน้าวัดอุโมงค์17 

                                                            
16 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . รายชื่อวัดและนิกายสงฆ์
โบราณในเชียงใหม่ ภาคปริวรรต ล าดับที่ 7. (2518,) 12-13. 
17 สมโชติ อ๋องสกุล. “ศิลปกรรมภายในวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ใน 
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดอุโมค์สวนพุทธธรรม : ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ และงานปริวรรต .   
43-44. 



73 
 

บทที่ 5 

บทสรุป 

 
การศึกษากลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ จากหลักฐานงานศิลปกรรม หลักฐานทางโบราณคดี              

และหลักฐานประเภทเอกสารต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิศาสตร์              
ในการเลือกพื้น ท่ีกับความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีถูกน ามาผนวกและเช่ือมโยงระหว่างกัน                    
เพื่อสร้างแนวความคิดหรือความเช่ือบางประการ และหวังผลให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ตาม            
ความต้องการของผู้สร้าง ดังเห็นได้จากการปรับพื้นท่ีภูเขาและป่าท่ีเงียบสงบทางทิศตะวันตกของ 
เมืองเชียงใหม่ให้กลายเป็นพื้นท่ีประกอบพิธีกรรมส าหรับกลุ่มพระสงฆ์ และยังเข้ากันได้ดีกับ
แนวความคิดฝ่ายอรัญวาสีท่ีพระสงฆ์นิยมอาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่าท่ีอยู่ห่างไกลจากชุมชน และมีวัตรปฏิบัติ
ท่ีเคร่งครัด  

การใช้พื้นท่ีป่าเชิงดอยสุเทพของคนล้านนา อาจเป็นไปในฐานะของพื้นท่ีรอยต่อระหว่าง  
เมืองเชียงใหม่กับภูเขาศักด์ิสิทธิ์ (ดอยสุเทพ)  กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ อาจท าหน้าท่ีเสมือนเป็น              
พื้นท่ีป่าหิมพานต์ท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นท่ีรู้กันดีว่า พระธาตุดอยสุเทพเป็นสถานท่ีบรรจุ             
พระบรมสารีริกธาตุ เปรียบเสมือนกับเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ท่ีต้ังบนยอดเขาพระสุเมรุ
ตามความเช่ือของคนล้านนา1 

ลักษณะแผนผังอาคารภายในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพท่ีไม่ซับซ้อน มีส่ิงก่อสร้างจ านวน           
ไม่มากนักตามความจ าเป็นในการใช้งาน น่าจะสอดคล้องกันกับลักษณะของรูปแบบวัดฝ่ายอรัญวาสี            
ท่ีไม่เน้นความฟุ่มเฟือยและใหญ่โตของส่ิงก่อสร้างเท่ากันกับวัดภายในเมือง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการ
พบส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ภายในพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ โดยน่าจะมีปัจจัยมาจากเรื่อง ฐานะและ
ความส าคัญของผู้สร้าง จึงอาจท าให้แนวความคิดต่างๆเกี่ยวกับความเป็นอรัญวาสีได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามลักษณะเฉพาะของล้านนา 

 

 

                                                             
1 ศักด์ิชัย สายสิงห์ . ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, กล่าวกับผู้ วิจัย                    
24 พฤษภาคม 2559. 
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แหล่งแรงบันดาลใจส าคัญและแนวความคิดในการสร้างงานศิลปกรรมภายในกลุ่มวัดป่า             
เชิงดอยสุเทพตลอดราชวงศ์มังรายนั้น น่าจะเกิดจากการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างล้านนากับ            
หัวเมือง ต่างๆ หรือเป็นรูปแบบงานช่างท้องถิ่น ท่ีเป็นพัฒนาการของตนเอง จนกลายเป็น
ลักษณะเฉพาะ ดังเช่นการสร้างเจดีย์ทรงระฆังในผังแปดเหล่ียมท่ีไ ด้รับความนิยมภายใน                                                    
กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ จากการวิเคราะห์หลักฐานงานศิลปกรรม สามารถแสดงถึงระยะเวลา             
การใช้งานพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพได้ต้ังแต่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 22                  
แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 : ช่วงต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 20  

การเริ่มใช้พื้นท่ีบริเวณป่าเชิงดอยสุเทพของพระสงฆ์นิกายสวนดอก อาจเพื่อต้องการ                    
แฝงแนวความคิดความเป็นอรัญวาสีท่ีมากยิ่งขึ้น ผ่านการเลือกใช้ภูมิประเทศท่ีสอดคล้องกับคติ             
ความเช่ือ และเพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของนิกายสวนดอก เนื่องจาก ศูนย์กลางอ านาจ
ของนิกายสวนดอกยังอยู่ห่างจากเมืองไม่มากนัก ส่ิงก่อสร้างท่ีพบภายในพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพยังมี
จ านวนน้อยมาก ได้แก่ เจดีย์และอุโมงค์ภายในวัดอุโมงค์ ส าหรับใช้ในการนั่งบ าเพ็ญเพียรภาวนาและ
วิปัสสนาของพระสงฆ์เท่านั้น 

ระยะที่ 2 : ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20  

การใช้พื้นท่ีป่าเชิงดอยสุเทพในฐานะของศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายป่าแดง ซึ่งเป็นพระสงฆ์
กลุ่มใหม่ท่ีมีความขัดแย้งกันกับนิกายสวนดอก พระสงฆ์นิกายป่าแดงพยายามสร้างวัตรปฏิบัติ                  
ท่ีเข้มงวดมากกว่า และแสวงหาพื้นท่ีท่ีห่างไกลจากชุมชนมากกว่า เพื่อแสดงความเคร่งครัดทางการ
ปฏิบัติธรรมให้เหนือกว่านิกายสวนดอก อีกท้ังการสนับสนุนของพระเจ้าติโลกราชต่อพระสงฆ์นิกาย 
ป่าแดง ส่งผลให้พื้นท่ีบริเวณเชิงดอยสุเทพได้รับความนิยมและมีการใช้งานพื้นท่ีอย่างหนาแน่นมากขึ้น 
ดังพบหลักฐานการสร้างงานศิลปกรรมใหม่ๆจ านวนมากในช่วงเวลานี้ ผนวกกันกับปัจจัยทางการเมือง
ท่ีพระเจ้าติโลกราชใช้พื้นท่ีเชิงดอยสุเทพเป็นฐานอ านาจในการสร้างความชอบธรรมในการปกครอง
ของตนเอง 

ระยะที ่3 : ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา  

การใช้งานพื้นท่ีต่อเนื่องมาจากในสมัยก่อนหน้า ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของ            
พุทธศาสนานิกายป่าแดงท่ีได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์ ขุนนาง และประชาชนท่ัวไป         
ผ่านหลักฐานการสร้างวัดเพิ่มเติม และการปรับเปล่ียนหน้าท่ีการใช้งานอาคารต่างๆในบริเวณวัด
ภายในพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวและความเจริญรุ่งเรืองของนิกายป่าแดง 
จนกระท่ังมีการขยายพื้นท่ีไปยังส่วนอื่นๆของพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ 
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จะเห็นได้ว่า พุทธศาสนาในล้านนาไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะกลุ่มของพระสงฆ์เท่านั้น                 
แต่ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองการปกครองของกษัตริย์ โดยพุทธศาสนาได้กลายเป็นศูนย์รวม
ความเช่ือของผู้คนในอาณาจักร มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างฐานอ านาจและความชอบธรรม      
ท่ีจะปกครอง เพื่อควบคุมผู้คนให้อยู่ภายใต้อ านาจ ดังเห็นได้จากการใช้พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่ง           
ของการปกครองต้ังแต่สมัยพญากือนาและสมัยพระเจ้าติโลกราช ความส าคัญของกลุ่มวัดป่าเชิงดอย 
สุเทพในฐานะของศูนย์กลางพุทธศาสนา นิกายป่าแดง และการเป็นพื้นท่ีฐานอ านาจทางการเมือง           
น่าจะด าเนินมาจนถึงช่วงท่ีพม่าได้เข้ามาปกครองเมืองเชียงใหม่ ราวพุทธศตวรรษท่ี 22 ท าให้พื้นท่ี  
เชิงดอยสุเทพถูกท้ิงร้าง ส่งผลให้กลุ่มวัดต่างๆในพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพในสมัยหลังลงมากลายเป็น             
ส่วนหนึ่งของกลุ่มวัดในนิกายสวนดอก ศูนย์กลางอ านาจเดิมท่ีใกล้เคียงกับพื้นท่ีเชิงดอยสุเทพ 

นอกจากนั้น กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพยังมีบทบาทส าคัญในฐานะของศาสนสถานท่ีดูแล          
พื้นท่ีต้นน้ าของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากการใช้กุศโลบายต่างๆตามความเช่ือเรื่องผีบรรพบุรุษของ        
คนพื้นเมือง ผนวกกับความเช่ือในพุทธศาสนา เพื่อสร้างความศักด์ิสิทธิ์ให้กับพื้นท่ีภูเขาและป่า           
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดทรัพยากร ส่งผลให้ผู้คนช่วยกันดูแลรักษา และป้องกันการท าลายทรัพยากร 

การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่เข้าไปใช้พื้นท่ีเชิงดอยสุเทพของชนช้ันปกครอง ซึ่งถือเป็น
พื้นท่ีเดิมของชาวลัวะ ชนพื้นเมืองกลุ่มส าคัญท่ีเคยอยู่ในพื้นท่ีมาก่อน อาจแสดงถึงความต้องการ 
หลอมรวมความเช่ือและสลายชาติพันธุ์ต่างๆให้กลายเป็นกลุ่มคนเดียวกัน เพื่อให้กลายเป็นฐานอ านาจ
และก าลังพลส าคัญของบ้านเมือง แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างชาวลัวะ            
และคนเมืองมีลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าการบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ภายใต้อ านาจ 
โดยมีการยึดถือเป้าหมายเดียวกันในการผลิตทรัพยากร เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตและเป็นสินค้า         
สร้างมูลค่าและความมั่นคงให้กับอาณาจักร  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษางานศิลปกรรมภายในกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพนั้น นอกจาก
จะมีบทบาทส าคัญในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญในด้านการเมืองการปกครอง
และสังคม ท าให้เราเข้าใจแนวความคิดของคนล้านนาในสมัยราชวงศ์มังรายท่ีพยายามเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา การเมือง และสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างและขับเคล่ือนวิถีชีวิต          
ของคนในสังคมให้สามารถด ารงอยู่ต่อไปตามรูปแบบท่ีต้องการ 
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