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“นาคทัณฑ์” เป็นส่วนประกอบทางโครงสร้างหลังคาในอาคารแบบประเพณี มีลักษณะเป็น

ไม้สลักรูปพญานาคหรือตัวลวงห้อยหัวลงมาภายในโครงสร้างรูปสามเหล่ียม ซึ่งมีหน้าท่ีรองรับน้ำหนัก
ของปลายชายคาลงมาสู่เสาหรือผนัง ทำหน้าท่ีคล้ายกับเท้าแขนหรือคันทวยในภาคกลาง อีกท้ังยังเป็น
ส่วนหนึ่งของศิลปกรรมประดับวิหาร โดยลวดลายท่ีปรากฏสามารถเช่ือมโยงไปยังสกุลช่างต่างๆในแต่
ละช่วงสมัย และยังรวมไปถึงสามารถแสดงช่วงเวลาของการสร้างและการบูรณะวิหารได้อีกด้วย 

ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะมุ่นเน้นไปยังกลุ่มวิหารล้านนาท่ีพบในจังหวัดลำปาง ท่ีมีอายุไม่เกินราว
ช่วงพ.ศ.2500 ท้ังหมด 

ผลการศึกษาพบว่าความนิยมและอิทธิพลด้านการประดับลวดลายท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์รุ่น
เก่าสัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะจีน ศิลปะสุโขทัย และศิลปะล้านนาด้ังเดิม แต่พอเมื่อเข้าสู่ช่วงการ
ปกครองจากสยามทำให้อิทธิพลศิลปะจีนในช่วงเวลานี้เป็นกลุ่มท่ีช่างล้านนาได้รับแรงบันดาลใจมา
จากสยามแทน  มีการประดับลวดลายในศิลปะรัตนโกสินทร์ปะปนอยู่กับศิลปะล้านนาด้ังเดิม 
จนกระท่ังเข้าสู่ราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ท่ีอิทธิพลรัตน์โกสินทร์
ได้รับความนิยมอย่างมาก จนทำให้อิทธิพลและแบบแผนการประดับลวดลายด้ังเดิมในศิลปะล้านนา
จะถูกลดความสำคัญลง ก่อนกลับมาเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 
25 อันเป็นกลุ่มลวดลายท่ีสร้างขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะจีน ศิลปะพม่า ศิลปะรัตนโกสินทร์ 
และศิลปะล้านนาด้ังเดิม ผสมผสานกับแนวแบบใหม่จากกลุ่มช่างท้องถิ่น ท่ีไม่อิงตามคติและแบบแผน
นิยมด้ังเดิมอย่างลวงเล่นฝนหรือลวงเหล้นฝ้า สัตว์ช้ันสูงท่ีมีจุดเด่น 7 ลักษณะ และสัตว์ในอุดมคติ
ด้ังเดิมท่ีแทนสวรรค์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

61107212 : Major (ART HISTORY) 
Keyword : NAGA THAN, LANNA ART, LAMPANG PROVINCE 

MISS SUPARAT ROTCHAPORT : NAGATAN: THE DECORATIVE PATTERNS IN 
VIHARA IN LAMPHANG BETWEEN 19TH - 20TH CENTURY THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR PRABHASSARA CHUVICHEAN, Ph.D. 

“Nagatan” is an component of the roofs of traditional buildings. It is a 
carving with the shape of Naga or the upside down serpent inside the triangular 
structure. Its duty is to bear the load of eaves on a pillar or wall similarly to an 
armrest or crutch used in the central part of Thailand. It is also a decoration of 
temples. Its patterns can represent the craftsmanships in different periods. It can also 
indicate construction and renovation times. 

This research study focuses on the Lanna temples found in Lampang 
Province that were built by 26th Buddhist Era. 

It was found that the popularity and influences of the patterns of the old 
version of Nagatan were relevant to the influences of the Chinese arts, the Sukhothai 
arts and the original Lanna arts. After the Kingdom of Siam was found, the Chinese 
influences on the Lanna craftsmen were replaced by the Siamese influences since 
there were the patterns of both Rattanakosin arts and original Lanna arts. During the 
late 24th Buddhist Era – the mid 25th Buddhist Era, the Rattanakosin influences were 
very obvious. Consequently, the importance of the original influences and patterns 
of the Lanna arts was reduced. Then, the unique patterns were created in the late 
25th Buddhist Era under the influences of the Chinese arts, Burmese arts, 
Rattanakosin arts and original Lanna arts. The patterns were mixed with the new 
styles of the local craftsmen without refering to the original concepts and customs. 
For example, Luang Len Fon or Luang Lhen Fah were the top animal with the seven 
unique characteristics and the ideal animal at the heaven. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

อาคารประเภทวิหารพื้นเมืองล้านนา จังหวัดลำปาง ปรากฏท้ังหมด 2 กลุ่มคือกลุ่มวิหารโถง

ท่ีไม่มีการก่อผนัง และกลุ่มแบบวิหารปิดท่ีมีการก่อผนังท้ังส่ีด้าน โดยกลุ่มวิหารล้านนาด้ังเดิมจัดอยู่ใน

กลุ่มวิหารแบบโถงหรือไม่มีป๋างเอก1 มักสร้างด้วยเครื่องไม้ท้ังหลัง ส่วนโครงสร้างหลังคาหรือท่ี

ภาคเหนือเรียกว่า “ม้าต่างไหม” โดยตัววิหารจะมีขนาดเล็ก มีการทำผังพื้นในลักษณะการยกเก็จหรือ

ออกมุข ออกมาจากห้องประธาน คือด้านหน้า  2 ห้อง ด้านหลัง 1 ห้อง ท้ังนี้ยังมีการซ้อนช้ันหลังคา

ด้วย(ตับ)2 องค์ประกอบท่ีใช้ในการประดับอาคารประกอบด้วย หน้าแหนบ ช่อฟ้า หางหงส์ และคัน

ทวย(นาคทัณฑ์)3 เป็นต้น ซึ่งเช่ือว่าเป็นลักษณะวิหารพื้นบ้านล้านนารุ่นเก่า และน่าจะมีมาแล้วต้ังแต่

ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 โดยผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์ตามแบบอย่างเดิมมาจนถึงปัจจุบัน4 ส่วนวิหาร

แบบปิดหรือวิหารแบบมีป๋างเอก คือ วิหารท่ีมีแผนผังและโครงสร้างของอาคารแบบเดียวกับกลุ่มแรก 

แต่มีส่วนท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน ได้แก่ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบกรุงเทพฯ และมีการก่ออิฐถือ

ปูนท้ัง 4 ด้าน ซึ่งเป็นรูปแบบอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ีน่าจะมีบทบาทต้ังแต่อาณาจักรล้านนาขึ้น

ต่อกรุงเทพฯ และปรากฏชัดเจนราวสมัยรัชกาลท่ี 5 ในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 255 ท้ังนี้

รูปแบบวิหารและศิลปกรรมท่ีพบในปัจจุบันล้วนผ่านการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมา มีการปรับเปล่ียน

โครงสร้างเพื่อความแข็งแรง บางครั้งมีการปรับเปล่ียนศิลปกรรมเพื่อคงความสมบูรณ์อยู่เสมอ ทำให้

งานศิลปกรรมท่ีหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นงานบูรณะในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 25 แล้วเป็นส่วนใหญ่ 

คันทวย หรือท่ีภาคเหนือเรียกว่า “นาคคะตัน”(นาคทัณฑ์) หรือบางครั้งเรียกว่า “หูช้าง” 

เป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมในวิหารล้านนา เพื่อรองรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนชายคาลงมาท่ี

 
1 ป๋างเอก เป็นภาษาพ้ืนเมืองภาคเหนือ หมายถึง ผนัง 
2 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา (กรงุเทพฯ เมืองโบราณ, 2544), 28. 
3 อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ การพิมพ์สตรีสาร, 2521), 30. 
4 ศักด์ิชัย สายสิงห์, ศิลปะล้านนา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 172. 
5 เรื่องเดียวกัน, 173-174. 
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ด้ามเสาของวิหาร6 เป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการประดับอาคาร เป็นส่วนหนึ่งทางด้านโครงสร้างทาง

สุนทรียภาพของวิหารในศิลปะล้านนา ซึ่งรูปแบบส่วนใหญ่ทำตามคติความเช่ือทางศาสนา มีการแบ่ง

องค์ประกอบของนาคทัณฑ์เป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนบน มักทำเป็นลายแถวหน้ากระดานแนวนอน 

เช่นลายดอกประจำยามหรือกระหนก ,ส่วนกลาง เป็นส่วนท่ีมีการตกแต่งด้วยลวดลาย เช่น ลวง

ประกอบกับลายพันธุ์พฤกษาลวดลายท่ีนำมาประดับบนนาคทัณฑ์ และส่วนล่าง เป็นส่วนท่ีมีพื้นท่ีน้อย

ท่ีสุดสำหรับประดับลายกระจังหรือกระหนกหัวม้วน โดยส่วนมาก7เป็นรูปสัตว์ในจินตนาการ เช่น มกร 

นาค ลวง 

จากการศึกษาท่ีผ่านมาเกี่ยวกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนาถูกกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยว่า

เป็นส่วนหนึ่งในการประดับวิหาร และเน้นศึกษาเพียงกลุ่มนาคทัณฑ์ประดับวิหารพื้นบ้าน ด้ังเดิม ท่ี

ประดับด้วยตัวลวงเท่านั้น ไม่ครอบคลุมไปยังกลุ่มวิหารและนาคทัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ดังนั้นนอกจาก

การศึกษาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบ และท่ีมาของนาคทัณฑ์แล้ว จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของ

ประเด็นอิทธิพลศิลปะภายนอกท่ีเข้ามาผสมร่วมอยู่ด้วย รวมไปถึงนาคทัณฑ์บนกลุ่มวิหารหลังอื่นๆท่ี

ไม่ใช่แบบแผนวิหารพื้นเมืองล้านนา เพื่อการจัดลำดับพัฒนาการ สู่การกำหนดอายุอย่างแท้จริง  

ประเด็นการวิจัย เรื่องรูปแบบนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี24-25 ในครั้งนี้ คือการศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลทางด้านรูปแบบ ท่ีมา เพื่อการจัดลำดับ

พัฒนาการของนาคทัณฑ์ท่ีประดับวิหารรูปแบบต่างๆในเมืองลำปาง รวมไปถึงประเด็นด้านการ

ประดับลวดลายในนาคทัณฑ์ ท่ีสังเกตได้ว่าองค์ประกอบการประดับของนาคทัณฑ์ประดับวิหาร

ล้านนาจังหวัดลำปาง สามารถจำแนกกลุ่มลวดลายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มท่ีสันนิษฐานว่าสืบทอดมาจากนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ีแบ่งองค์ประกอบเป็น 3 ส่วน 

มักจะปรากฏลวดลายตัวลวง นาคพัน และตัวละครในวรรณคดี ตามลำดับ  

2. กลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีมีองค์ประกอบ 2 ส่วน จะปรากฏลวดลายท่ีสืบทอดมาจากกลุ่มแรก แต่

จะเพิ่มความหลากหลายมายิ่งขึ้น รวมถึงการนำลวดลายจีน ลวดลายอย่างศิลปะ

รัตนโกสินทร์ท่ีปรากฏเพิ่มขึ้นกับนาคทัณฑ์ในกลุ่มนี้  
 

6 อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, 2534), 
1010. 

7 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา, 37. 
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3. กลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีมีการประดับจนเต็มพื้นท่ี มักพบการประดับด้วยลายจีน เช่น ลายเมฆ

ไหล ลายประแจจีน เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาจเช่ือมโยงไปถึงอิทธิพลศิลปะต่างๆท่ีเข้ามามี

บทบาทกับศิลปะล้านนาในช่วงเวลานั้น  

ท้ังนี้ประเด็นสำคัญเพื่อใช้กำหนดอายุนาคทัณฑ์ คือลวดลายประดับบนนาคทัณฑ์ท่ีพบใน

จังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่มักแสดงถึงการปะปนทางด้านรูปแบบภายนอกท่ีมีผลกับงานศิลปกรรม

ล้านนา เช่น อิทธิพลจีน พม่า รัตนโกสินทร์ เป็นต้น ซึ่งการปรากฏของอิทธิพลเหล่านี้ยังแสดงถึง

ช่วงเวลาของการติดต่อและการเข้าของวัฒนธรรมอื่นๆในล้านนา และหากนำลวดลายของนาคทัณฑ์

หรือศิลปกรรมท่ีปรากฏภายในและภายนอก มาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาการรับอิทธิพล อาจแสดงถึง

ลำดับช่วงพัฒนาการการเปล่ียนแปลงของการประดับลวดลายบนนาคทัณฑ์ของวิหารล้านนาจังหวัด

ลำปาง อย่างไรก็ดีนาคทัณฑ์เป็นส่วนโครงสร้างท่ีสามารถซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ได้เสมอ 

 ดังนั้นการศึกษานาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษท่ี  24-25 

เพื่อการกำหนดอายุและจัดลำดับพัฒนาการนั้นเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการวิเคราะห์

รูปแบบของนาคทัณฑ์ จะทำให้สามารถเข้าใจถึงท่ีมา แรงบันดาลใจ หรือแม้แต่ความนิยมจากศิลปะ

ภายนอกท่ีเข้ามามีบทบาทกับศิลปกรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ท้ังยังแสดงให้เห็นถึง

ช่วงเวลาของการสร้างวิหาร จากพัฒนาการนาคทัณฑ์ประดับวิหารได้อีกด้วย ดังนั้นการศึกษาในแต่ละ

ขั้นจึงถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีแสดงท่ีมา และวิวัฒนาการของนาคทัณฑ์ในศิลปะล้านนา อีกท้ังยังอาจ

เช่ือมโยงกับศิลปกรรมแขนงอื่นๆร่วมกันได้ 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษารูปแบบทางศิลปกรรม ตลอดจนแนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับนาคทัณฑ์ท่ี

ประดับในวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษท่ี24-25 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลศิลปะพม่า จีน รัตนโกสินทร์ หรือศิลปะพื้นถิ่น ท่ีเข้ามามี

บทบาทในนาคทัณฑ์บนวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษท่ี24-25 

3. ศึกษาพัฒนาการของนาคทัณฑ์ในศิลปะล้านนา จังหวัดลำปาง ท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 24-25 
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สมมติฐานของการศึกษา 

นาคทัณฑ์ประดับวิหารเมืองลำปางกลุ่มท่ีเก่าท่ีสุดมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี24 มักจะมีการนำ

รูปแบบของตัวลวงหรือมังกรแบบจีนมาประกอบร่วมกับลายพันธ์พฤกษา ภายในกรอบสามเหล่ียม 

โดยนาคทัณฑ์จะมีขนาดทึบตัน ไม่ฉลุโปร่ง ต่อมาได้นำรูปแบบของพญานาคดัดแปลงเป็นรูปแบบ

ต่างๆ เช่น ลายพญานาคและลายพันธ์พฤกษา ลายนาคพัน เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นใน

ช่วงเวลาไล่เล่ียกันราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 เมื่อเข้าสู่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 ได้นำรูปแบบของตัว

ละครในวรรณคดี อาทิเช่น ลิง ยักษ์ เทวดา เป็นต้น มาประกอบลงบนนาคทัณฑ์ โดยท้ังนี้นาคทัณฑ์ท่ี

มีอายุช่วงพุทธศักราช 2500 เป็นต้นมา มีการนำคติเรื่องนักษัตรเข้ามาประกอบซึ่งเป็นคติอย่างใหม่ 

ท้ังนี้แม้ว่าจะมีการทำเลียนแบบของเดิม แต่นาคทัณฑ์ท่ีทำขึ้นในช่วงนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นท่ีบางลง 

ไม่ใช้รับน้ำหนักจริงอย่างช่วงแรก และมีการใช้รูปแบบเดิมซ้ำๆกับวิหารท้ังหลัง โดยสามารถแบ่งกลุ่ม

ลวดลายท่ีประดับบนนาคทัณฑ์ ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มรูปแบบตัวลวง หรือพญาลวงท่ีเช่ือว่าเป็นรูปแบบด้ังเดิมท่ีปรากฏบนนาคทัณฑ์ของ

วิหารล้านนา กลุ่มนี้มักปรากฏรวมกับลายพันธ์พฤกษา โดยตัวลวงนั้นปรากฏท้ังมีปีกและ

ไม่มีปีก 

2. กลุ่มรูปแบบนาคพัน กลุ่มนี้มักนำรูปแบบของนาคหลายตัวมาเกี่ยวพันกันจนเต็มพื้นท่ี 

3. กลุ่มรูปแบบตัวละครในวรรณคดี อาทิเช่น ลิง ยักษ์ เทวดา และยังรวมไปถึงรูปแบบครึ่ง

คนครึ่งสัตว์ เป็นต้น 

4. กลุ่มรูปแบบสัตว์ เช่น ช้าง ม้า กระต่าย สิงห์ นกหัสดีลิงค์ หงส์ และสัตว์ผสม เป็นต้น 

5. กลุ่มรูปแบบลายพันธุ์พฤกษา 

6. กลุ่มรูปแบบลวดลายจีน  

ดังนั้นเป็นไปได้ว่านาคทัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิมของล้านนามักจะประดับลวดลายท่ีแสดงอิทธิพล

จีน และอิทธิพลล้านนา คือตัวลวงหรือพญาลวง(มังกร)ร่วมกับลายเครือล้านนา ก่อนท่ีอิทธิพลอย่าง

รัตนโกสินทร์จะเข้ามามีบทบาทกับนาคทัณฑ์จนมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้นอย่างการใช่ลวดลายตัว

ละครในวรรณคดี หรือลวดลายในศิลปะรัตนโกสินทร์ ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ว่านาคทัณฑ์ประดับวิหาร

ล้านนาท่ีเก่าท่ีสุดในจังหวัดลำปางมีอายุราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 24 ประดับอยู่ท่ีวิหารน้ำแต้ม 

วัดพระธาตุลำปางหลวง 
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ขอบเขตการศึกษา  

1. ศึกษาและวิเคราะห์นาคทัณฑ์ ประดับวิหาร รวมไปถึงศิลปกรรมท่ีปรากฏภายในวัดเป็น

หลัก เพื่อเช่ือมโยงไปถึงประเด็นอื่นๆ ท่ีสามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลการจัดลำดับ

พัฒนาการและช่วงเวลาการสร้างนาคทัณฑ์ 

2. ใช้ข้อมูลด้านงานช่าง หรืออิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม อย่างเช่น วัด หรือศิลปกรรมต่างๆ

ท้ังในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียงท่ีมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน 

3. ใช้ข้อมูลด้านเอกสาร พงศาวดาร หรือจารึก ท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. เก็บข้อมูลเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการ

วิจัย เช่น พงศาวดาร,จารึกและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสำรวจและถ่ายภาพศิลปกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

3. นำภาพถ่าย และเอกสารต่างๆมาจัดกลุ่มจำแนกหมวดหมู่ 

4. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังด้านรูปแบบ คติความเช่ือ ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการ

พิจารณาถึงรูปแบบศิลปกรรมอื่นๆ ท่ีอาจมีความเกี่ยวข้องและส่งอิทธิพลต่อรูปแบบและ

คติความเช่ือ 

5. สรุปผลการศึกษา เพื่ออธิบายประเด็นทางด้านรูปแบบศิลปะ โดยเช่ือมโยงจากหลักฐาน

ท่ีปรากฏ 

6. นำเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาท้ังด้านเอกสารและการสัมมนา 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาและทบทวนงานวิจัยและหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับนาคทัณฑ์ในศิลปะล้านนา ท้ังด้าน

ความเป็นมา และด้านรูปแบบ 

2. ศึกษาลายละเอียดและรูปแบบ โดยวิเคราะห์ถึงอิทธิพลด้านลวดลายท่ีปรากฏ คติความ

เช่ือ รวมไปถึงอิทธิพลศิลปะอื่นๆท่ีส่งผลต่อนาคทัณฑ์ของวิหารเมืองลำปาง 

3. ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ามาของศิลปะพม่า จีน และรัตนโกสินทร์ ท่ีปรากฏในเมือง

ลำปาง ต้ังแต่ช่วงพุทธศักราช2300-2500 

4. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
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บทที่ 2 
ข้อมูลเบื้องต้นและการค้นคว้าที่เก่ียวข้องกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง 

 

ที่ต้ังและลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

จังหวัดลำปางต้ังอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ต้ังอยู่ระหว่างละติจูดท่ี 17 

องศา ถึง 30 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดท่ี 98 องศา 45 ลิปดา ถึง 100 องศา 15 ลิปดา ตะวันออกสูง

จากระดับน้ำทะเลประมาน 268.80 เมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 12,533.921 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 7,833,726 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงถึง 7 จังหวัด ได้แก่ 

 ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา 

 ทิศใต้   ติดกับจังหวัดตาก 

 ทิศตะวันออก  ติดกับจังหวัดแพร่ และสุโขทัย 

 ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดลำพูน 

พื้นท่ีสวนใหญ่ของจังหวัดลำปางล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแอ่ง

กระทะ หรือท่ีเรียกกันว่า “แอ่งลำปาง” โดยมีแม่น้ำสำคัญอย่างแม่น้ำวังท่ีมีต้นน้ำอยู่ท่ีตอนเหนือสุด

ของจังหวัดลำปาง บริเวณอำเภอวังเหนือและอำเภอแจ้ห่ม ท่ีไหลลงจากเหนือสู่ตอนใต้ของจังหวัด

ลำปางผ่านอำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก พื้นท่ีราบลุ่ม

ท่ีกว้างใหญ่ท่ีสุดอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัดลำปางคือ บริเวณอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา 

และอำเภอห้างฉัตร8 และแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำวังอีก 4 สาย9 คือ  

แม่น้ำตุ๋ย มีต้นน้ำในเขตอำเภอเมือง ไหลผ่านอำเภอเมืองปาน บรรจบแม่น้ำวังท่ีอำเภอเมือง  

แม่น้ำยาว มีต้นน้ำในเขตตำบลเมืองยาว ไหลผ่านอำเภอห้างฉัตร ไปบรรจบแม่น้ำวังท่ีอำเภอ

เกาะคา  

แม่น้ำจาง มีต้นน้ำในเขตอำเภองาว ไหลผ่านอำเภองาว ไปบรรจบแม่น้ำวังท่ีอำเภอแม่เมาะ  

แม่น้ำงาว มีต้นน้ำอยู่ในอำเภองาว ไปบรรจบท่ีแม่น้ำยมจังหวัดแพร่ 

 
8 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังวัดลำปาง, "บรรยายสรุปจังหวัดลำปาง,"  

(ลำปาง: เมืองลำปาง, 2555), 4. 
9 สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน. เทศบาลนครลำปาง, "รายงานการขุดแต่งและศึกษาชั้นวัฒนธรรมทาง

โบราณคดีเขลางค์นคร " (เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มรดกล้านนา, 2551), 10. 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง อำเภอ จังหวัดอื่นๆท่ีเช่ือมต่อกับจังหวัดลำปาง รวมไปถึงเส้นทางของแม่น้ำ

สายสำคัญอย่างแม่น้ำวังท่ีไหลผ่านอำเภอวัง ลงมาสู่ตอนใต้อย่างอำเภอแม่พริก เข้าสู่จังหวัดตาก 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณีวิทยา, “การจำแนกเขตและแนวทางการบริหารจัดการ” ใน ธรณีวิทยา

และทรัพยากรธรณีวิทยา(กรุงเทพฯ:สำนักธรณีวิทยา,2551), 6. 
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ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่จังหวัดลำปาง 

ประวัติศาสตร์โบราณคดีของจังหวัดลำปางมีอายุเก่าแก่ถึงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีมีการอยู่

อาศัยในพื้นท่ีราบตอนกลางของจังหวัดลำปาง มีด้วยกันถึง 8 แหล่ง10 และยังมีรากฐานทางวัฒนธรรม

ยาวนานถึงสมัยประวัติศาสตร์ โดยจากหลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถาน และการต้ังถิ่นฐานพบว่า

กลุ่มวัฒนธรรมด้ังเดิมต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีราบตอนกลางของจังหวัดลำปางท่ีสามารถจำแนกเมืองสำคัญ

ออกเป็น 3 เมืองใหญ่ คือเมืองเขลางค์นคร เมืองเวียงพระธาตุลำปางหลวง และเมืองเวียงตาล ท่ีมี

บทบาทสำคัญมาต้ังแต่สมัยหริภุญชัยตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีลายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เมืองเขลางค์นคร ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยมาต้ังแต่สมัยหริภุญชัย ราวช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 1311 เป็นเมืองท่ีมีการขยายตัวออกมาเป็น 3 ช่วง คือช่วงแรก เมอืงเขลางค์นครเป็นเมืองท่ี

สร้างขึ้นในสมัยหริภุญชัย แต่ท้ังนี้จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าในเขตพื้นท่ีเมืองเขลางค์นครมี

ร่องรอยการอยู่อาศัยมาแล้วก่อนหน้าคือสมัยทวารวดีและอยู่อาศัยมาตลอดจนถึงสมัยล้านนา มีแหล่ง

โบราณสถานและโบราณคดีท่ีสำคัญท้ังหมด 16 แห่ง ท่ีประกอบไปด้วย วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดา

ราม, วัดปงสนุกเหนือ, วัดพินไชย(ร้าง), วัดหัวข่วง, วัดกากแก้ว(กู่เจ้าย่าสุตา), บ้านพัก ออป., วัดหมื่น

ล้าน(ร้าง), วัดอุโมงค์(ร้าง), วัดพันเชิง, วัดกู่ขาว, วัดผาบ่อง, กำแพงเมือง(ประตูม้า), วัดป่าพร้าว และ

แหล่งเตาเผาทุ่งไห เป็นต้น โดยมีศูนย์กลางเมืองท่ีสำคัญอยู่ท่ีวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม12  

ต่อมาในช่วงท่ีสอง คือเมืองเวียงละกอนพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นช่วง

วัฒนธรรมสมัยล้านนา มีแหล่งโบราณสถานท่ีสำคัญท้ังหมด 3 แห่ง ท่ีประกอบไปด้วย วัดปงสนุก,วัด

ปลายนา(ร้าง) และวัดประตูป่อง เป็นต้น โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ท่ีวัดปงสนุกเหนือ13  

และช่วงท่ีสาม คือเมืองลำปางจากหลักฐานทางเอกสารกล่าวว่าเป็นยุคของการฟื้นฟู

บ้านเมืองหลังการปกครองพม่าท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีแหล่งโบราณสถานท่ี

 
10 กรมศิลปากร. กองโบราณคดี, โบราณคดีภาคเหนือ เหมืองแม่เมาะ ออบหลวง บ้านยางทองใต้ 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 7-24. 
11 ประชากิจกรจักร . พระยา, พงศาวดารโยนก (พระนคร: คลังวิทยา, 2507), 81-83. 
12 วรวิทย์ สุมาลัย, การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ราบตอนกลาง

ของจังหวัดลำปาง ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 24-28. 

13 เรื่องเดียวกัน, 89-97. 
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สำคัญท้ังหมด 3 แห่ง ประกอบไปด้วยวัดบุญวาทย์ วัดคะตึกเชียงมั่น และวัดม่อนจำศีล มีศูนย์กลาง

การปกครองอยู่ท่ีวัดบุญวาทย์14 

2. เมืองเวียงพระธาตุลำปางหลวง ต้ังอยู่ในเขตอำเภอเกาะคา จากหลักฐานทางโบราณคดี

พบว่าพื้นท่ีเขตเมืองโบราณเวียงพระธาตุลำปางหลวงมีการต้ังถิ่นฐานท่ีอยู่อาศัยมาแล้วต้ังแต่สมัยหริ

ภุญชัย ตลอดจนถึงสมัยล้านนาและสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งจากหลักฐานทางเอกสารระบุว่าอยู่ร่วมสมัย

เดียวกับเมืองเขลางค์นคร โดยมีแหล่งโบราณคดีท่ีสำคัญท้ังหมด 8 แห่ง ท่ีประกอบไปด้วย วัดพระธาตุ

ลำปางหลวง, แหล่งโบราณคดี กู่เจ้าบ้านจามเทวี, แหล่งโบราณคดี บ้านล้อมศรีป้อม, แหล่งโบราณคดี 

กาดเก๊าศรีนาลอย, แหล่งโบราณคดีคอกหมู, วักไหล่หินหลวง, วัดนาบัว และวัดนาแส่ง เป็นต้น โดยมี

ศูนย์กลางการปกครองอยู่ท่ีวัดพระธาตุลำปางหลวง 

3. เมืองเวียงตาล ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีอย่างช้าว่ามีการต้ังถิ่นฐานเกิดขึ้นในสมัย

ล้านนาโดยสันนิษฐานว่ามีการอยู่อาศัยเพียงช่วงเวลาส้ันๆเพียงสมัยเดียว นั้นเนื่องมาจากเป็นพื้นท่ี

ราบสูงไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย โดยมีแหล่งโบราณคดีท่ีสำคัญท้ังหมด 5 แห่ง ประกอบไปด้วย วัด

ปางม่วง, วัดดอยน้อย, วัดปงยางคก, วัดม่อนไก่แจ้ และวัดดอยกู่แก้ว เป็นต้น15 

จากตำนานการสร้างเมืองลำปางกล่าวว่าเมืองลำปางมีมาแล้วต้ังแต่สมัยหริภุญชัยราวช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 17-19  กล่าวว่าพระจามเทวีให้โอรสฝาแฝดสองพระองค์ปกครองเมืองสำคัญ คือพระ

เจ้ามหันตยศ ปกครองเมืองหริภุญชัย และพระเจ้าอนันตยศปกครองเมืองเขลางค์นคร โดยมีสุพรหม

ฤๅษีเป็นผู้ช่วย16 ดังจะเห็นได้ว่าเมืองเขลางค์นครท่ีสันนิษฐานว่าเป็นเมืองแรกของจังหวัดลำปางต้ังอยู่

ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองในปัจจุบัน ท้ังนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากเมืองเขลางค์นคร

(เมืองลำปาง)แล้วยังปรากฏเมืองเวียงพระธาตุลำปางหลวงท่ีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเช่นกัน โดยในช่วง

เวลานั้นเมืองท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีราบตอนกลางของจังหวัดลำปางมีสถานะเป็นเมืองลูกหลวงของเมืองหริ

ภุญชัยในความสัมพันธ์แบบเครือญาติ17  

 
14 เรื่องเดียวกัน, 98-106. 
15 เรื่องเดียวกัน, 131-137. 
16 พระโพธิรังสี, เรื่องจามเทววีงศ์ พงศาวดารเมืองหริภญุไชย : ทั้งภาษาบาลีและคำแปล (กรงุเทพฯ: 

ศรีปัญญา, 2554), 196-98. 
17 วรวิทย์ สุมาลัย, การศึกษาพัฒนาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ราบตอนกลาง

ของจังหวัดลำปาง ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24, 215. 
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ต่อมามีตำนานกล่าวถึงขุนไชยเสนานายทัพของเจ้าขุนครามโอรสของพญามังราย ได้ร่วมพล

สร้างเมืองลำปางขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.184418 ท่ีขยายพื้นท่ีลงมาด้านทิศใต้มีโบราณสถานท่ีสำคัญคือวัด

ปลายนา(ร้าง) และวัดเชียงภูมิ(วัดปงสนุก) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเมืองท่ีสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้คือ

เมืองละกอน(เมืองลำปาง)โดยท่ีต้ังเมืองละกอนปัจจุบันต้ังอยู่ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง เมื่อ

เข้าสู่ช่วงรัชกาลของพระเจ้าติโลกราช(พ.ศ.1985-2030)พระองค์ได้ผนวกเมืองแพร่และเมืองน่านไว้

เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา รวมถึงยึดเมืองศรีสัชนาลัยไว้ได้ และได้ทำสงครามกับกรุงศรี

อยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งในช่วงเวลานี้เมืองลำปางเริ่มมี

ความสำคัญแทนเมืองเชียงแสน19 ท้ังนี้จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-22 

เมืองโบราณลำปางมีการย้ายท่ีต้ังเมืองมายังฝ่ังตะวันตกของแม่น้ำวัง โดยในช่วงเวลานี้มีฐานะเป็น

เมืองบริวารโดยมีศูนย์กลางการปกครองอบู่ท่ีเองเชียงใหม่ นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีกลุ่ม

วัฒนธรรมภายนอกท่ีเข้ามายังบริเวณพื้นท่ีราบตอนกลางของจังหวัดลำปาง เช่น วัฒนธรรมอยุธยา 

สุโขทัย และพม่า โดยการทำสงคราม การทูต ศาสนา และวัฒนธรรมการค้าขาย ท่ีมีท้ังพ่อค้าเงี้ยว 

พ่อค้าหลวงพระบาง พ่อค้าจากน่าน พ่อค้าเมืองใต้(มอญ,อยุธยา) และกลุ่มพ่อค้าไทล้ือ ไทเขิน ไทยอง 

จึงทำให้ช่วงนี้มักเกิดสงครามอยู่บ่อยครั้ง จนกระท่ังสูญเสียการปกครองให้กับพม่า20  

ยุคเส่ือมของอาณาจักรล้านนาเริ่มขึ้นนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี21 ในสมัยพระเมืองเกษเกล้า 

อันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งภายใน เมื่อขุนนางต่างแย่งชิงอำนาจกันเองและมีบทบาทมากกว่า

กษัตริย์ จนพระองค์ถูกลอบปลงพระชนม์ในท่ีสุด ต่อมาได้อัญเชิญพระมหาเทวีจิระประภามาปกครอง

ล้านนาช่ัวคราว ก่อนท่ีจะมีการอัญเชิญพระเจ้าไชยเชษฐาพระมหาอุปราชแห่งอาณาจักรล้านช้างมา

ปกครองแทน ราวช่วงพ.ศ2089-2090 พระองค์ปกครองล้านนาได้เพียงสองปีเท่านั้นก่อนจะเสด็จ

กลับไปปกครองล้านนาช้างแทนพระบิดาท่ีสวรรคต ราวช่วงพ.ศ.2094-2107 ท้าวเมกุเป็นกษัตริย์องค์

 
18 รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์,พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 8. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 105. 
19 ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก,  (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 

2542), 16. 
20 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ตำนานพื้นบ้านเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 

700 ปี (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2538), 95. 
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สุดท้ายท่ีปกครองล้านนาก่อนท่ีพระเจ้าบุเรงนองจะยกทัพเข้าเข้ามาตีอาณาจักรล้านนาได้สำเร็จในปี

พ.ศ.2101 ทำให้ล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา21 

ล้านนาในยุคการปกครองของพม่า ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-23 หลังจากพระเจ้าบุเรงนอง

ยึดล้านนาได้แล้ว ได้แต่งต้ังพระนางวิสุทธิเทวีขึ้นเป็นเจ้าเมือง ตลอดระยะเวลา 200ปี ท่ีล้านนาอยู่

ภายใต้การปกครองพม่า มีบางช่วงท่ีเปล่ียนมาขึ้นต่ออยุธยาเช่นกัน คือในสมัยของสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช แต่เป็นเพียงช่วงเวลาส้ันๆเท่านั้น  

การปกครองล้านนานั้นพม่าจะส่งขุนนางพม่าหรือเจ้านายล้านนาขึ้นปกครองแทน โดยมี

นโยบายท่ีสำคัญคือการสนับสนุนให้ชาวล้านนาปกครองกันเองแต่ยังขึ้นตรงต่อพม่าอยู่ เช่นเดียวกับหัว

เมืองลำปางท่ีเลือกเจ้าเมืองปกครองเอง แต่หลังจากเจ้าเมืองลำปางถึงแก่กรรมและยังไม่มีการแต่งต้ัง

เจ้าเมืองคนใหม่ข้ึน ท้าวมหายศ เจ้าเมืองลำพูนได้เข้ามายึดครองเมืองลำปางแต่ถูกชาวบ้านร่วมมือกัน

ต่อต้านโดยมี “หนานทิพย์ช้าง” เป็นผู้นำจนสามารถสังหารท้าวมหายศได้ จนรับนามว่าหรือ “พญาสุ

วะลือไชย” ต่อมาพระเจ้ากรุงอังวะพระราชทานนามว่า “พระยาไชยสงคราม” แต่งต้ังขึ้นเป็นเจ้าเมือง

ลำปาง(พ.ศ.2275-2302)โดยอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า เมื่อพระไชยสงครามถึงแก่กรรม 

“เจ้าชายแก้ว” หรือ “เจ้าฟ้าสิงหราชธานี” บุตรพระยาไชยสงครามข้ึนปกครองเมืองลำปางแทน(พ.ศ.

2307)โดยมีบุตร 7 คน ท่ีต่อมาเป็นเจ้าเมืองท้ังเจ็ดในล้านนา เป็นท่ีมาของ “เจ้าเจ็ดตน” มีพระยากาวิ

ละเป็นพี่คนโตปกครองเมืองลำปาง ซึ่งในช่วงเวลานั้นเมืองลำปางเป็นศูนย์กลางการรวบรวมผู้คนจาก

หัวเมืองต่างๆ เพื่อต่อต้านพม่า22 

ราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ชาวล้านนาได้รวมตัวกันต่อต้านพม่า โดยการขอกำลังจากสยามมา

ช่วยจนสามารถรบชนะพม่าได้สำเร็จ ซึ่งมีช่วงเวลาตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทำให้

นับต้ังแต่นั้นมาล้านนาได้มาอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรไทย โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี1 โปรดเกล้าฯสถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำ

โสมมาปกครองเมืองลำปาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคฟื้นฟูของอาณาจักรล้านนา จนเมืองเชียงใหม่กลับมา

เป็นศูนย์กลางของล้านนาอีกครั้งในฐานนะเมืองประเทศราชของอาณาจักรไทย ต่อมาเมื่อราวช่วงพุทธ

 
21 ศักด์ิชัย สายสิงห์, คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา (นนทบุรี: เมืองโบราณ, 2563), 95. 
22 เรื่องเดียวกัน, 200-201. 
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ศตวรรษท่ี25 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการเปล่ียนแปลงระบบการ

ปกครองใหม่โดยแบ่งเป็นมณฑล แต่ยังคงมีเจ้าเมืองปกครองอยู่23 และเป็นช่วงเวลาท่ีอิทธิพลศิลปะ

จากกรุงเทพฯท่ีเคยปรากฏมาแล้วต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี24 มาปรากฏชัดเจนมากขึ้นในศิลปกรรม

ล้านนาในช่วงเวลานี้ แต่ท้ังนี้ในขณะเดียวกันก็ปรากฏศิลปะแบบพม่าร่วมอยู่ด้วย จากการทำสัมปทาน

ป่าไม่ให้กับชาวอังกฤษ และพม่า ท้ังนี้กล่าวได้ว่าศิลปกรรมล้านนาท่ีเกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-

25 มีท้ังอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลศิลปะพม่า เข้ามาผสมผสานกับศิลปะล้านนา 

ท้ังนี้จากหลักฐานทางโบราณคดี เอกสาร และตำนาน พบว่าเขตพื้นท่ีราบตอนกลางจังหวัด

ลำปาง แถบลุ่มแม่น้ำวังท่ีเป็นท่ีต้ังของเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้แก่เมืองลำปาง เมืองเวียง และ

เมืองตาลร่วมสมัยเดียวกับหริภุญชัย ต่อมาในช่วงสมัยล้านนามีการขยายเขตเมืองไปด้านทิศใต้ มี

แม่น้ำวังเป็นกำแพงเมือง และมีเมืองตาลท่ีขยายเข้ามาในเขตการปกครองเมืองเวียงพระธาตุลำปางท่ี

มีการอยู่อาศัยมาก่อนแล้ว เมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ภายหลังการปกครองโดยพม่าได้มีการกวาดต้อน

ผู้คนตามหัวเมืองต่างๆให้มาอาศัยในเขตพื้นท่ีราบตอนกลางของจังหวัดลำปาง แต่ท้ังนี้จะเห็นได้ว่า

เมืองเวียงพระธาตุลำปางเป็นเขตพื้นท่ีมีการอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

จากข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์สามารถสรุปได้ว่า พื้นท่ีจังหวัดลำปางใน

อดีตมีการก่อต้ังเมืองสำคัญท้ังหมด 3 เมืองคือเมืองเขลางค์นคร เมืองเวียงพระธาตุลำปางหลวง และ

เมืองเวียงตาล โดยพื้นท่ีเมืองเมืองเขลางค์นครถูกแบ่งออกเป็นสามช่วง คือช่วงต้นมีหลักฐานทาง

วัฒนธรรมต้ังแต่สมัยหริภุญชัยจนถึงสมัยล้านนามีศูนย์กลางการปกครองอยู่ท่ีวัดพระแก้วดอนเต้า ช่วง

ท่ีสองมีหลักฐานเริ่มต้นในช่วงสมัยล้านนามีศูนย์กลางอยู่ท่ีวัดปงสนุกเหนือ และช่วงท่ีสามเริ่มต้นขึ้น

ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์มีศูนย์กลางอยู่ท่ีวัดบุญวาทย์ ส่วนเมืองเวียงพระธาตุลำปางหลวงเป็นเมืองท่ีมี

รากฐานทางวัฒนธรรมท่ียาวนานท่ีสุดต้ังแต่สมัยหริภุญชัยตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยมี

ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวคือวัดพระธาตุลำปางลำปางหลวง และเมืองเวียงตาลเป็นเมืองท่ีมีการอยู่

อาศัยเพียงช่วงเวลาส้ันคือสมัยล้านนา 

ดังนั้นจากข้อมูลทั้งหมดบ่งชี้ว่าวัฒนธรรมสมัยหริภุญชัยที่ปรากฏในเมืองลำปางหลงเหลือ

หลักฐานทางศิลปกรรมเพียงเป็นส่วนน้อย คือพระพิมพ์หริภุญชัย ส่วนโบราณสถานนั้นไม่ปรากฏ

 
23 ศักด์ิชัย สายสิงห์, ศิลปะล้านนา, 18-19. 
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หลงเหลืออยู่เลยทั้งในเขตเมืองขลางค์นครและเมืองเวียงพระธาตุลำปางหลวง แต่เม่ือเข้าสู่ช่วง

สมัยล้านนากลับมีศูนย์กลางด้านศิลปกรรมล้านนามากที่สุดที่เมืองเวียงพระธาตุลำปางหลวง ซ่ึง

เป็นต้นแบบงานช่างให้กลับวัดและวิหารหลายแห่งในราวช่วงหลังราวพุทธศตวรรษที่24 เป็นต้น

มา ต่างจากจุดศูนย์กลางของเมืองขลางค์นครทั้งสามช่วงที่ล้วนจัดว่าเป็นศิลปกรรมหลังยุคการ

ปกครองของพม่าแล้วทั้งสิ้น โดยจะปรากฏอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์และอิทธิพลศิลปะพม่าเป็น

ส่วนใหญ่ 

 

 

ภาพท่ี 2 ชุมชนโบราณท่ีสำคัญบริเวณแอ่งลำปาง 
ท่ีมา : วรวิทย์ สุมาลัย, การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ราบ

ตอนกลางของจังหวัดลำปาง ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2556), 53. 
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รูปแบบและโครงสร้างทั่วไปของวิหารล้านนา 

แผนผังวัดในศิลปะล้านนามักให้ความสำคัญกับแนวเส้นแกนหลักสำคัญของวัดคือตะวันออก-

ตะวันตก โดยมีเจดีย์ต้ังในตำแหน่งกึ่งกลางของวัดเป็นประธานซึ่งมีความสำคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ

วิหารท่ีต้ังอยู่ด้านหน้าของเจดีย์เป็นอาคารท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ตัววิหารมักจะหันหน้า

ไปด้านทิศตะวันออกตามคติของพุทธศาสนา และใช้สำหรับทำพิธีกรรมระหว่างพระภิกษุและชาวบ้าน 

ได้แก่ ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เป็นต้น ส่วนอุโบสถเป็นท่ีทำสังฆกรรมของพระภิกษุ โดยศิลปะ

ล้านนาต้ังแต่โบราณพบว่าไม่มีอาคารท่ีเรียกว่าพระอุโบสถ และตำแหน่งไม่ได้อยู่ในแนวแกนหลัก ซึ่ง

ล้านนาไม่ได้นิยมสร้างอุโบสถกันวัดทุกวัด แต่เมื่อมีการทำสังฆกรรมก็จะไปรวมกันหลายๆวัดในอุโบสถ

ของวัดใดวัดหนึ่ง24  

โดยอาคารหลังคาคลุมประเภทเครื่องไม้มุงกระเบ้ืองในศิลปะล้านนายุคโบราณนั้นย่อมพุพัง

ไปตามกาลเวลา ทำให้เหลือให้ศึกษาเพียงส่วนฐานเท่านั้น ส่วนอาคารวิหารท่ีถือว่าเป็นอาคารรุ่นเก่าท่ี

หลงเหลืออยู่นั้นน่าจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วท้ังส้ิน เพียงแต่มีการบูรณะตามแบบแผนเดิม ซึ่ง

นักวิชาการสวนใหญ่ท่ีศึกษาอาคารประเภทวิหารได้แบ่งกลุ่มวิหารล้านนาออกเป็น 2 กลุ่มหลักตาม

อิทธิพล และรูปแบบศิลปกรรม คือ วิหารล้านนาด้ังเดิม และวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ 

1. วิหารล้านนาด้ังเดิม 

ตัวอาคารท่ีมีการลดช้ันหลังคาแบบหน้า 3 หลัง 2 (ซด25) มีลักษณะเป็นอาคารโถง ไม่ก่อผนัง

ปิดแต่นิยมทำเป็นผนังไม้ปิดระหว่างช่วงเสาลงมาครึ่งเสาเท่านั้น โครงสร้างหลังคาก่อด้วยไม้รับ

น้ำหนักท่ีเรียกว่า “ม้าต่างไหม” โครงสร้างหลังคาประกอบไปด้วย หน้าจ่ัว และป้านลม(ตัวรวย)แนว

ตรงไม่ทำยักโค้งแบบนาคสะดุ้งอย่างท่ีนิยมในภาคกลาง ช่อฟ้าท่ีมักทำด้วยปูนปั้นหรือเครื่องเคลือบ 

มักทำเป็นรูปเทวดายืนพนมมือ26 ใบระกา และหางหงส์ ท้ังยังมีองค์ประกอบท่ีสำคัญได้แก่ หน้าบัน 

ภาคเหนือเรียกว่า “หน้าแหนบ” รวงผ้ึง หรือ “โก่งค้ิว” คือแผงประดับด้ายหน้าระหว่างเสา และคัน

 
24 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา, 25. 
25 “ซด” หมายถึง “ลด” ในภาษาล้านนา ซึ่งในที่น้ีหมายถึงการลดชั้นหลงัคา และสัมพันธ์กับการกระเปาะ

ของผังอาคาร 
26 ศักด์ิชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 44. 
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ทวย ท่ีภาคเหนือเรียกว่า “นาคคะตัน”(นาคทัณฑ์)หรือหูช้าง ท่ีใช้สำหรับรับน้ำหนักปลายชายคาลง

มาท่ีเสาของวิหาร 

2. วิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ 

วิหารชนิดนี้มีโครงสร้างและผังของของอาคารคล้ายคลึงกับวิหารล้านนาท่ีสืบทอดมาแต่

โบราณ แต่มีการก่อฝาผนัง โดยก่ออิฐจากฐานวิหารจดโครงสร้างหลังคา ซึ่งช่างพื้นบ้านจะเรียกวิหาร

ชนิดนี้ว่า “วิหารป๋างเอก”27 หรือบางครั้งนิยมทำผนังแบบครึ่งอิฐครึ่งไม้ เช่นโบสถ์วัดพระสิงห์ จังหวัด

เชียงใหม่ และวิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ เป็นต้น28 นอกจากนี้ส่วนประดับหลังคา ได้แก่ ช่อฟ้า 

ใบระกา และหางหงส์ ท่ีแสดงอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจน คือ ช่อฟ้าเป็นหัวนาคงอนสะบัด

อ่อนโค้ง ส่วนหางนาคเป็นนาค 5 เศียรหรือ 7 เคียร ซึ่งวิหารในกลุ่มนี้น่าจะมีบทบาทต้ังแต่อาณาจักร

ล้านนาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ และปรากฏชัดเจนราวสมัยรัชกาลท่ี 5 ช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 

2529 

ท้ังนี้นอกจากกลุ่มวิหารท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบกลุ่มวิหารท่ีแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ

ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดลำปาง ดังต่อไปนี้ 

1. ผังวิหารยกเก็จด้านหน้า 1 ห้อง ด้านหลัง 1 ห้อง เป็นโครงสร้างท่ีนิยมสร้างกับอาคาร

ประเภทโบสถ์ ซึ่งเป็นอาคารขนาดเล็ก พบราวช่วงพ.ศ.2339-242630  

2. ผังวิหารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ไม่ยกเก็จ เป็นผังอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เป็นความนิยมท่ี

เกิดขึ้นช่วงเข้าสู่การปกครองส่วนกลางแล้ว(พ.ศ.2427-2481) และเป็นความนิยมท้ังใน

อาคารประเภทโบสถ์และวิหาร ซึ่งผังอาคารส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีมีการต่อมุขโถงด้านหน้า 

ปรากฏในกลุ่มสกุลช่างเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และเชียงราย หากอาคารบางหลังไม่พบ

 
27 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา, 29. 
28 เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539), 20. 
29 ศักด์ิชัย สายสิงห์, ศิลปะล้านนา, 173-74. 
30 พีระนันท์ นันทขว้าง, การศึกษารูปแบบโบสถ์และวิหารล้านนาในเขตภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ยุค
ฟื้นฟูอาณาจักรล้านนาถึงยุคครูบาศรีวิชัย พ.ศ. 2339-2481 (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544), 390. 
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การทำโถง จะปรากฏในกลุ่มสกุลช่างพะเยา และผังอาคารท่ีทำมุขท้ังด้านหน้าและ

ด้านหลัง จะปรากฏขึ้นในช่วงพ.ศ.2463-2481 ช่วงครูบาศรีวิชัยได้เริ่มบูรณปฏิสังขรณ์

วัดวาอาราม31 

3. ผังวิหารยกเก็จด้านหน้า 1 ห้อง ผังอาคารลักษณะนี้ปรากฏในกลุ่มช่างไทล้ือเมืองน่าน 

และกลุ่มช่างเชียงแสนท่ีถูกกวาดต้อนมาเมืองลำปางราวปี พ.ศ.2325-2352 ท่ีมีท้ังการ

ทำยกเก็จด้านหน้า 2 ห้อง และผังท่ียกเก็จด้านหน้า 1 ห้อง หรือผังแบบมุขโถงด้านหน้า

ออกมา 2 ช่วงเสา ปรากฏกับวิหารวัดหนองบัว จังหวัดน่าน สร้างโดยช่างไทล้ือ และ

วิหารวัดแสนเมืองมา จังหวัดพะเยา สร้างโดยช่างไทใหญ่32 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 เรื่องเดียวกัน, 405. 
32 เรื่องเดียวกัน, 406-407. 
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ภาพท่ี 3 ตัวอย่างแผนผังวัดพระธาตุลำปางหลวง แสดงระบบแผนผังการวางแนวเส้นแกนหลักทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ของวัดในวฒันธรรมล้านนา โดยให้เจดีย์เป็นประธานสำคัญ รองลงมาคือวิหารท่ี

อยู่ด้านหน้าเจดีย์หันหน้าสู่ทิศตะวันออก 
ท่ีมา : ศักดิ์ชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง (กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร,2555), 11. 

 

ภาพท่ี 4 โครงสร้างวิหารล้านนา หรือท่ีเรียกว่าโครงสร้าง “ม้าต่างไหม” 
ท่ีมา : วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์,2544),  34. 
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ภาพท่ี 5 ตัวอย่างโครงสร้างวิหารล้านนาท่ีสืบทอดมาแต่โบราณ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 
ท่ีมา : วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, แบบแผนทางศิลปกรรมของวิหารพื้นบ้านเมืองลำปาง ในพุทธ

ศตวรรษที่ 20-24 (ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2539 คณะวิจิตร

ศิลป์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่,2543), 103. 
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ภาพท่ี 6 ตัวอย่างโครงสร้างวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ตัวผนังอิฐปิดรอบตัววิหาร หรือ
ท่ีเรียกว่า “วิหารป๋างเอก” วิหารวัดสบลี จังหวัดลำปาง ท่ีใช้โครงสร้างแบบม้าต่างไหม 

ท่ีมา : วรรณา คำปวนบุตร, การศึกษาวิหารและอุโบสถในจังหวัดลำปาง ต้ังแต่ พ.ศ. 2442 – 

ปัจจุบัน (วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปะ

สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 611. 
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ที่มาและความสำคัญของนาคทัณฑ์ประดับวิหาร 

ส่วนประกอบรับน้ำหนักชายหลังคาหรือกันสาดในสถาปัตยกรรมกรรมไทยมักมีช่ือเรียก

ด้วยกันหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันตามการใช้งาน และวัฒนธรรมของ

แต่ละท้องถิ่น อาทิเช่นอาคารเครื่องไม้ประเภทเรือนไทยมักจะเรียกส่วนประกอบนี้ว่า “ไม้ค้ำยัน” 

หรือ “เท้าแขน” หรือ “แขนนาง” มีลักษณะเป็นท่อนไม้เรียบๆไม่สลักลวดลายใดๆ โดยในคำอธิบาย

ของเสฐียรโกเศศ ได้ให้ความหมายท่ีคล้ายคลึงกันว่า “...การทำกันสาดท่ียืนออกมามาก จะต้องมีไม้ค้ำ

ถ่ายน้ำหนักลงมาสู่ตัวเสา ถ้าไม้ค้ำมีขนาดยาวเฉียงขึ้นไปรับปลายชายคา ให้เรียกว่าแขนนาง…33” ซึ่ง

อาจหมายถึงไม้ค้ำท่ีมีลักษณะเรียว บาง คล้ายคลึงกับแขนของผู้หญิงท่ีดูเรียวเล็ก34  

 แต่การเรียก“ทวย” หรือ “คันทวย” มักจะนิยมเรียกเมื่อส่วนรับน้ำหนักชายคาติดอยู่กับ

อาคารประเภทโบสถ์ วิหาร หรืออาคารพระท่ีนั่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้แกะสลักประดับลวดลายต่างๆ 

เช่นหงส์ หรือนาค35 โดยเสฐียรโกเศศ ได้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่า “ทวย” น่าจะมาจากคำว่า “ระทวย”เป็น

กริยาอาการ ท่ีหมายถึง อ่อน หรือ งอน อีกท้ังยังให้ความหมายไว้ว่า “ไม้เท้าแขนนี้ถ้าไม่ยื่นออกไปรับ

ชายคาอย่างท่ือ แต่มีลักษณะอ่อนละทวยก็เรียกว่าทวย...36”  ซึ่งการใช้คำว่าทวยก็เคยปรากฏมาก่อน

ในหมายรับส่ังก่อสร้างพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ ท่ีพระยาราชสงครามกราบบังคมทูลต่อพระเจ้า

หลวงว่า “...สลักทวยปลายเต้า กำลังทำอยู่ตามตัวอย่างท่ีเอามาจากวัดหันตรา...37” แต่ท้ังนี้ใน

ปัจจุบันจะนิยมเรียกว่า “คันทวย” มากกว่า ซึ่งคำว่าคันมีความหมายว่าส่ิงของท่ีมีรูปลักษณะเรียวยาว 

เช่น คันไถ คันชัก หรือคันธง เพื่อให้เห็นว่ารูปทรงนี้มีลักษณะเรียวยาว อีกท้ังยังมีความโค้งงอนและ

 
33 พระยา อนุมานราชธน, ประเพณีเก่าของไทย : 5 ประเพณีเน่ืองในการตาย (พระนคร: กรมศลิปากร, 

2505), 64. 
34 สมคิด จิระทัศนกุล, อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 60-63. 
35 พีรศักด์ิ พิศลยบุตร, เคร่ืองประกอบตกแต่ง เคร่ืองบนหลังคาสถาปัตยกรรมไทย (วิทยานิพนธ์

ประกอบการศึกษา ตามระเบียบปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2514), 45. 
36 อนุมานราชธน, ประเพณีเก่าของไทย : 5 ประเพณีเน่ืองในการตาย, 66. 
37 สมคิด จิระทัศนกุล, อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย, 63-64. 
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อ่อนช้อย38 ดังนั้นการเรียวว่า “ทวย” หรือ “คันทวย” ล้วนหมายถึงส่วนคำยันชายคาท่ีมีลักษณะอ่อน

โค้ง ไม่ว่าจะเป็นไม้ เหล็ก หรือปูน 

นอกจากนี้ยังปรากฏส่วนคำยันท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นไม้หนารูปสามเหล่ียมมุมฉากท่ีคล้ายคลึง

กับหูของช้าง จึงเรียกว่า “ทวยหูช้าง”  และด้วยลักษณะท่ีเป็นแผ่นไม้หนาขนาดใหญ่จึงมีการแกะสลัก

ลายลายลงไป ทำให้ทวยหูช้างนี้เป็นท้ังส่วนประกอบโครงสร้างและส่วนประดับอาคารในเวลาเดียวกัน 

ซึ่งมีท้ังแบบโปร่งและแบบทึบตัน ท้ังนี้การใช้คำเรียก “ทวยหูช้าง” เคยปรากฏในสำเนาของขุน

อุปถัมภ์หัตถสาร ท่ีกล่าวถึงงบประมาณการจัดทำกระโจมสำหรับถวายพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อครั้ง

เสด็จประพาส ณ พระราชวังบางประอินว่า“...กระโจมแตร 8 เหล่ียม...หลังคากรุกระดานไม้สักตีแปด

เกร็ด เชิงกลอนแลหูช้างไม้สักลายทอง..39”  

แต่ทวยหูช้างไม่ได้รับความนิยมมากนักในเขตภาคกลาง แต่จะนิยมมากกับอาคารในพื้นท่ี

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยช่างหรือสล่าท้องถิ่นภาคเหนือจะเรียกทวยหูช้าง

ว่า “นาคคะตัน”(นาค-กะ-ตัน) หรือ “นาคทัณฑ์”40 โดยคำว่า “ทัณฑ์” มีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า

ไม้, ไม้เท้า, พลอง, เสา หรือด้าม41 ดังนั้นคำว่านาคทัณฑ์อาจหมายถึงไม้เท้ารูปพญานาค ซึ่งพบมาก

กับอาคารเครื่องไม้มุงกระเบ้ือง ประเภทวิหารพื้นบ้านล้านนาประดับลายนาคพัน และลายตัวลวงเป็น

ต้น 

จากช่ือเรียกท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นช่ือเรียกส่วนประกอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ท่ี

แม้จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป แต่มีหน้าท่ีสำหรับรับน้ำหนักปลายชายคาเหมือนกัน โดยส่วน

โคนจะอยู่ติดกับข้างเสาหรือผนังอาคาร ส่วนปลายรับกับปลายของชายคา หรือ เต้าของตับชายคา ซึ่ง

ทำหน้าท่ีเทน้ำหนักจากปลายหลังคามาลงท่ีสู่เสาหรือผนัง  

 
38 เรื่องเดียวกัน, 65-67. 
39 หจช.ก.ร.5ยธ/19,สำเนาของขุนอุปถัมภ์หัตถสาร ท่ีรายงานต่อพระสถิยนิมานการ เจ้ากรมโยธา 

เก่ียวกับงบประมานในการจักทำกระโจมแตร สำหรับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับ ณ 
พระราชวังบางประอิน อ้างโดยสมคิด จิระทศันกุล, อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย, 67. 

40 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย (นนทบุรี: เมืองโบราณ, 2535), 287. 
41 เปลื้อง ณ นคร, พจนะ-สารานุกรม ฉบับทันสมัย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2516), 389. 
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การติดต้ังนาคทัณฑ์จะอยู่ในส่วนโครงสร้างท่ีเรียกว่า “เต้า” เป็นส่วนประกอบทางโครงสร้าง

หลังคา มีหน้าตัดรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายืนออกมาจากส่วนปลายของผนัง หรือเสา เพื่อรับ “แปปลายเต้า” 

ทำหน้าท่ีรับน้ำหนักจากปีกหลังคา หากปลายชายคายื่นออกมามากมักจะใช้ทวยเพื่อรอรับน้ำหนังของ

ปลายหลังคาลงมาสู่เสาหรือผนัง โดยจะทำเดือยสำหรับสวมทวยตรงส่วน “เต้าราย”(ยาง) และ “ไม้

รับคอสอง” (ตีนฝาหยาบ) วัสดุในการทำทวยมีท้ังท่ีทำจากไม้และปูน แต่ท่ีนิยมมากสุดคงเป็นไม้

แกะสลักเพราะมีน้ำหลักท่ีเบากว่าปูน 

       

ภาพท่ี 7 ไม้ค้ำหรือแขนนาง มีลักษณะเรียวบางคล้ายแขนของผู้หญิง(ซ้าย) 
ภาพท่ี 8 ทวยหรือคันทวย มีลักษณะเป็นไม้แกะสลักประดับลวดลายให้มีความอ่อนโค้ง(กลาง) 

ท่ีมา : แน่งน้อย ปัญจพรรค์, ศิลปะไม้แกะสลัก สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์(กรุงเทพฯ:

เริงรมย์,2535), 63. 

ภาพท่ี 9 หูช้าง มีลักษณะเป็นไม้แกะสลัก มีท้ังแบบทึบตันและฉลุโปร่ง ช่างท้องถิ่นภาคเหนือเรียกว่า 
“นาคคะตัน” หรือ “นาคทัณฑ์” (ขวา) 

การศึกษาที่ผ่านเก่ียวกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนาจังหวัดลำปาง 

การศึกษาวิหารและการประดับนาคทัณฑ์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2544 วรลัณจก์ บุณยสุรัตน์ จัดทำ

หนังสือเรื่อง “วิหารล้านนา” เป็นหนังสือท่ีย่อเนื้อหามาจากงานวิจัย เรื่องแบบแผนทางศิลปกรรม

พื้นเมืองล้านนา ในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี20-24 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิหารล้านนา และศิลปกรรม

ประดับวิหาร กล่าวไว้ว่านาคทัณฑ์ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-23 มีการแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 

ส่วน คือ 

ส่วนบน นิยมลายหน้ากระดานแนวนอน เช่นลายกระจัง กระหนกหัวขมวด ลายกลีบบัว ฯลฯ 

ส่วนกลาง มักประดับลายตัวลวง ลายพรรณพฤกษา ลายตัวละครในวรรณคดี ฯลฯ 

ส่วนล่าง ฐานล่างสุดในกรอบสามเหล่ียม ปรากฏลายกระหนก ลายก้านขด ฯลฯ 
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รูปตัวลวงท่ีนำมาประดับนั้นมีลักษณะคล้ายพญานาค มีเขา มีปีกคล้ายมังกร หรือท่ีเรียกว่า

เล้ง ในภาษาจีน เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์และความเป็นสิริมงคล ตัวลวงนี้จะนำมาผสมผสานกัน

ลวดลายพรรณพฤกษาเป็นส่วนมาก บางครั้งนำลวดลายของดอกไม้อย่างดอกโบต๋ัน หรือป๊อเซียงฮวย

มาประกอบ การประดับนาคทัณฑ์ท่ีลวดลายท้ังสองข้างจะไม่เหมือนกัน มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี22-23 เช่นท่ีวิหารหลวง วิหารน้ำแต้ม เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มวิหารท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 23 จะมีการเพิ่มรูปแบบท่ีหลากหลายขึ้น เช่น ลายพญานาค หรือตัวเหงามาประกอบ เช่น 

วิหารวัดปงยางคก และนำรูปนกหัสดีลิงค์หรือหงส์มาแทนตัวลวง เช่นวิหารวัดเวียง ส่วนนาคทัณฑ์ของ

วิหารท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธสตวรรษท่ี24 จะมีการทำลายลายท่ีเหมือนกันท้ังสองด้าน และไม่พบรูปตัว

ลวงในการประดับอีก แต่จะปรากฏรูปกินนรี ครุฑยุดนาค นาคเกี้ยว นอกจากนี้ยักพบกลุ่มท่ีลำ

เลียนแบบนาคทัณฑ์รุ่นพุทธศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นตัวลวงประกอบลายพรรณพฤกษาแต่เปล่ียนตัวลวง

เป็นพญานาค ซึ่งเป็นการประดับท่ีแสดงถึงเรื่องป่าหิมพานต์ พละกำลัง และความสมบูรณ์42 

ในปี พ.ศ.2548 เกศวิตา รอตพันธุ์ ได้ศึกษา“ตัวลวงประดับคันทวยวิหารในจังหวัดลำปาง:

รูปแบบและความหมาย”เป็นรายงานการศึกษาโดยเสรีในแขนงวิชาประวัติศาสตร์ โดยศึกษาเฉพาะใน

กลุ่มของตัวลวงท่ีปรากฏบนนาคทัณฑ์ในวิหาร 6 หลังในเขตจังหวัดลำปาง พร้อมท้ังกำหนดอายุไว้ 

ดังต่อไปนี้ 

วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง มีอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 หรือ หลังลงมา

เล็กน้อย โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับลายกระหนกและลายช่อในวิหารน้ำแต้ม 

วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง กำหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษท่ี24 ลงมา จากลวดลาย

ประกอบตัวลวง ได้แก่ รูปสัตว์ และลายแผงกุดั่น 

วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง กำหนดอายุในช่วง พ.ศ.2466 จากประวัติการซ่อมสร้าง

ท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงใช้วิหารหลวงเป็นตัวกำหนดอายุวิหารพระพุทธที่มีลักษณะตัวลวงคล้ายคลึงกัน จึง

ควรได้รับการบูรณะในคราวเดียวกัน 

 
42 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา, 305-09. 
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วิหารจามเทวี วัดปงยางคก กำหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 จากลักษณะตัวลวงท่ีมีความ

เป็นพื้นถิ่นมากขึ้น และมีปีกท่ีชัดเจนนับจากช่วงนี้เป็นต้นไป รวมถึงลวดลายใบไม้ ท่ีเทียบได้กับโรง

ธรรมวัดไหล่หิน ซึ่งอยู่ในแถบพื้นท่ีเดียวกัน และมีประวัติการสร้างท่ีชัดเจน คือพุทธศตวรรษท่ี25 

วิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ ตัวลวงประกอบกับลายพุ่มข้าวบิณฑ์ อิทธิพลจากรัตนโกสินทร์

ซึ่งเป็นลวดลายท่ีอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ลงมา และประวัติการซ่อมในปีพ.ศ.2500 

วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น จากประวัติพบว่านาคทัณฑ์ถูกเปล่ียนใหม่ในปีพ.ศ. 2512 ตัวลวงได้

คล่ีคลายลงไปมาแล้วโดยเฉพาะส่วนเท้าไม่มีขาเหมือนนก และหางท่ีดูคล้ายช่อหางไหลในศิลปะ

รัตนโกสินทร์43 

ในปีพ.ศ.2555 ศักด์ิชัย สายสิงห์ ได้กล่าวถึงรูปแบบนาคทัณฑ์ประดับวิหารน้ำแต้ม วิหาร

หลวง วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง  ไว้ว่านาคทัณฑ์ประดับวิหารท้ัง 3 หลังนี้มีรูปแบบ

แตกต่างกันอยู่ 3 แบบหลักๆ คือ แบบท่ี 1 เป็นมังกรหรือปัญจรูป ส่วนในศิลปะล้านนาเรียกตัวลวง

หรือพญาลวง ซึ่งแบบท่ี 1 หน้าจะเป็นแบบหลักท่ีพบเกือบท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าน่าจะเป็นแบบ

ด้ังเดิม แบบท่ี2 เป็นนาคตัวเดียว เป็นแบบท่ีเห็นโดยท่ัวไป น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง และ

แบบท่ี 3 เป็นแบบนาคหลายตัวพันกัน ตัวของนาคเป็นเหมือนงูจริงในธรรมชาติ ส่วนเศียรนาคเป็น

งานแบบประดิษฐ์ รูปแบบนี้นิยมอยู่มากในล้านนา ท้ังท่ีเป็นนาคทัณฑ์และสัตตภัณฑ์(ราวเทียน) โดยมี

การประดับตกแต่งลวดลายบนนาคทัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ท่ีเป็นตัวนาคหรือมังกร 

ส่วนท่ี 2 เป็นงานประดับตกแต่งด้านข้างของนาคหรือมังกร ส่วนใหญ่เป็นลวดลาย ส่วนท่ี 3 เป็น

ส่วนล่างหรือส่วนฐานนาคทำเป็นลวดลายกระหนก 

แบบแผนเดียวกับนาคทัณฑ์ท่ีพบได้โดยท่ัวไปในอาคารแบบศิลปะล้านนา และมีการในนาค

ทัณฑ์อยู่ 2 แบบหลักๆคือ แบบท่ี 1 เป็นมังกร หรือปัญจรูป ซึ่งเป็นสัตว์ผสม 5 ชนิด ประกอบด้วย 

ส่วนหัวเป็นมังกร มีเขาแบบกวาง มีปีกแบบนก ขาท้ังส่ีข้างเหมือนเหยี่ยว มีตัวเป็นเกล็ดเหมือนงู ซึ่ง

งานศิลปกรรมท่ีนิยมทำแบบนี้พบอยู่ในศิลปะพม่าซึ่งเรียกว่าปัญจรูป น่าจะอยู่ในศิลปะมัณฑเลย์ ท่ี

 
43 เกศวิตา รอตพันธ์ุ, ตัวลวงประดับคันทวยวิหารในจังหวัดลำปาง : รูปแบบและความหมาย 

(การศึกษาโดยเสรีในแขนงวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548), 44-45. 
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นิยมนำมาประดับอาคาร ใช้ประกอบสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอื่นๆ ซึ่งเช่ือว่านาคทัณฑ์แบบท่ี 1 

ของวิหารน้ำแต้มเป็นแบบด้ังเดิมและน่าจะเป็นต้นแบบให้กับนาคทัณฑ์ประดับวิหารหลวง และวิหาร

พระพุทธ เพราะเท่าท่ีพบหลักฐานอยู่เป็นงานรุ่นเก่าท่ีน่าจะสร้างมาแล้วตั้งแต่สร้างวิหาร ส่วนแบบท่ี 

2 ทำเป็นนาคหลายตัวพันกัน เป็นรูปแบบนี้นิยมมากในล้านนา 

วิหารหลวง ท่ีมีการใช้นาคทัณฑ์แบบท่ี 1 น่าจะเป็นนาคทัณฑ์ด้ังเดิมของอาคารและน่าจะมี

มาแล้วตั้งแต่ก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์ในปี 2466 เพราะมีรูปแบบเหมือนกับนาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้ม  

วิหารพระพุทธ ทำเป็นตัวปัญจรูป คือ มังกรท่ีมีส่ีขา มีเขา มีปีก และมีเกล็ด และประดับด้วย

ลายดอกไม้(ลายเครือล้านนา) เต็มพื้นท่ี ลักษณะดังกล่าวมีรูปแบบเดียวกับวิหารน้ำแต้ม 

ทำให้นาคทัณฑ์ประดับวิหารน้ำแต้ม วิหารหลวง และวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง 

ท่ีมีการประดับแบบท่ี 1 มังกร หรือปัญจรูป คือกลุ่มด้ังเดิม ส่วนแบบท่ี 2 สลักรูปนาคตัวเดียว และ

แบบท่ี 3 รูปนาคพันกันหลายตัวคือรุ่นหลังถัดมาตามลำดับ และกำหนดอายุจัดอยู่ในช่วงราวปลาย

พุทธศตวรรษท่ี23-2444 

จากการรวบรวมการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปางท่ีผ่าน

มาสามารถสรุปแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาเท่าท่ีมีในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดหลักๆ ได้แก่ 

แนวคิดท่ี 1 กลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีประดับวิหารล้านนาท่ีสืบทอดมาแต่โบราณจัดว่าเป็นนาคทัณฑ์

รุ่นเก่าท่ีสืบทอดรูปแบบด้ังเดิม และมีอายุมากกว่ากลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีประดับวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพล

รัตนโกสินทร์ 

แนวคิดท่ี 2 นาคทัณฑ์รุ่นเก่าจะมีขนาดทึบตันไม่ฉลุโปร่ง ลวดลายท้ังสองด้านไม่เหมือนกัน 

ก่อนท่ีจะเริ่มฉลุโปร่ง ลวดลายท้ังสองด้านเหมือนกัน คือช่วงพุทธศตวรรษท่ี23-24 มาแล้ว  

แนวคิดท่ี 3 การใช้ลวดลายในกลุ่มตัวลวงประกอบลายเครือล้านนา เป็นนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ี

สืบทอดมา และแม้ว่าจะถูกทำเลียนแบบในช่วงหลัง แต่ตัวลวงนั้นถูกแทนด้วยพญานาค ซึ่งท้ังนี้การ

 
44 ศักด์ิชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง, 90. 
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ทำลวดลายนาคพัน ตัวละครในวรรณคดี สัตว์หิมพานต์ ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาไล่เลียกันกับกลุ่มตัวลวง

เพียงไม่นาน ตามลำดับพัฒนาการ 

ท้ังนี้ประเด็นความขัดแย้งด้านการเห็นต่างเรื่องการกำหนดอายุนาคทัณฑ์ประดับวิหาร ท่ีผู้

ศึกษาได้ทำการกำหนดอายุไว้แตกต่างกัน โดยใช้การเปรียบเทียบรูปแบบจากวิหารท่ีเช่ือว่าเก่าท่ีสุด 

คือวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง และน่าจะส่งอิทธิพลไปยังนาคทัณฑ์ในกลุ่ม

วิหารหลังอื่นๆ จึงควรศึกษาอย่างละเอียดถึงข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดอายุและจัดลำดับพัฒนาการท่ี

สมบูรณ์ 

หลากหลายแนวคิดที่ผ่านมาของการศึกษาวิหารล้านนาทั้งจากนักวิชาการ หรือผู้สนใจ 

ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับกลุ่มวัดหรือวิหารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และ

มีศิลปกรรมที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แต่ไม่ได้ศึกษาครอบคลุมไปยังกลุ่มวัดหรือวิหารอื่นๆ

ที่อาจอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะในพื้นที่ของตน จึง

ส่งผลให้ความรู้หรือความเข้าใจมันถึงความเป็นมาเก่ียวกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนายังคงไม่

ชัดเจนเพียงพอ 

ดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ช่วงพุทธ

ศตวรรษที่24-25 ในคร้ังนี้จะต้องครอบคลุมไปยังกลุ่มนาคทัณฑ์ประดับวิหารพื้นบ้านล้านนา 

จังหวัดลำปาง ประเภทอื่นๆ โดยมีขอบเขตการศึกษาจากกลุ่มวิหารที่มีอายุไม่เกินราวช่วงพ.ศ.

2500 นอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังเร่ืองการใช้ข้อมูลทางด้านโบราณคดี จารึก หรือรูปแบบ

ศิลปกรรมที่ปรากฏ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นเสริมข้อสันนิษฐานและข้อสังเกตในการสนับสนุนผล

ศึกษาในคร้ังนี้ เพื่อได้ข้อสรุปด้านแนวคิด อิทธิพล และพัฒนาการนาคทัณฑ์ประดับ อีกทั้งเพื่อ

การกำหนดอายุที่แท้จริงกับวิหารท่ีไม่มีประวัติการสร้างหรือการบูรณะ  
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บทที่ 3  
การศึกษารูปแบบนาคทัณฑ์และลวดลายประดับบนนาคทัณฑ์ 

 

จากการสำรวจนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ในกลุ่มวิหารท่ีมีอายุไม่เกินราว

ช่วงพ.ศ.2500 ลงมา จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนวัดโดยกรมการศาสนา หรือประวัติการสร้างวิหารใหม่

แต่ใช้นาคทัณฑ์เดิม มีท้ังส้ิน 58 วิหาร จำนวน 53 วัด 

การศึกษานั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากวิหารล้านนาในอดีตมักสร้างจากไม้ย่อมพุพังไป

ตามกาลเวลาทำให้ต้องมีการบูรณะอยู่บ่อยครั้ง อย่างน้อยประมาณ 40-50 ปีต่อการบูรณะซ่อมแซม 

1 ครั้ง รวมถึงบางวัดปรากฏหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา หรือหลักฐานการบูรณะ

ซ่อมแซม ทำให้ข้อมูลในการกำหนดอายุต้องเปรียบเทียบจากรูปแบบและศิลปกรรมท่ีปรากฏแทน 

เกณฑ์ในการจำแนกกลุ่มนาคทัณฑ์ 

 ในการจัดกลุ่มรูปแบบในครั้งนี้ ใช้การแบ่งประเภทของลวดลายประดับบนนาคทัณฑ์ซึ่งดูจาก 

องค์ประกอบ และลวดลาย เป็นต้น การจัดกลุ่มและการแบ่งตามลักษณะของอิทธิพลท่ีเข้ามาปรากฏ

ในศิลปกรรมล้านนาประกอบกับข้อสันนิษฐานจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทาง

โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะและจารึก โดยจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถจำแนกการจัด

องค์ประกอบบนนาคทัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม และการประดับลวดลายออกเป็น 8 กลุ่มหลักๆ 

นอกจากนี้บางกลุ่มยังมีกลุ่มย่อยอีกตามความแตกต่างและระยะการเปล่ียนแปลงรูปแบบ ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลักษณะโครงสร้างสร้างนาคทัณฑ์ 

การศึกษาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์ประกอบของนาคทัณฑ์ไม่เคยปรากฏมาก่อนจาก

การศึกษาก่อนหน้านี้ ด้วยผู้ศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปเฉพาะกลุ่มท่ีประดับวิหารท่ีมีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ท้ังนี้หากนำรูปแบบการจัดองค์ประกอบมาแบ่งกลุ่ม พร้อมท้ังนำลวดลายท่ี

ปรากฏมาศึกษาเพิ่มอาจทำให้ทราบถึงรูปแบบองค์ประกอบด้ังเดิมของนาคทัณฑ์ล้านนา สามารถ

จำแนกการจัดองค์ประกอบบนนาคทัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ 
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นาคทัณฑ์ประดับลวดลายแบบสามส่วน  

 

 นาคทัณฑ์กลุ่มนี้มีโครงสร้างการประดับลวดลายท่ีแบ่งออกเป็นสามส่วนคือส่วนบนประดับ

แถวลายหน้ากระดาน เช่นลายกระจัง ลายดอกซีดดอกซ้อน ลายกลีบบัว และลายกระหนกหัวขมวด 

ส่วนกลางหรือส่วนพื้นท่ีกว้างปรากฏลายหลักอย่างลายตัวลวง ลายสัตว์ ลายเทวดา -อมนุษย์ และ

ส่วนล่างปรากฏแถวลายหน้ากระดาษ ลายกลีบบัวและกระจัง ต่อด้วยส่วนปลายเป็นลายกระหนกหัว

ขมวด 

นาคทัณฑ์ในกลุ่มนี้มีท้ังแบบฉลุโปร่ง และทึบตัน ลวดลายท้ังสองด้านเหมือนกัน พบในการ

ประดับวิหารจำนวน 20 หลัง ในกลุ่มวิหารล้านนาท่ีสืบทอดมาแต่โบราณจำนวน 8 หลัง วิหารล้านนา

ท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์จำนวน 7 หลัง และวิหารเฉพาะท้องถิ่นจำนวน 5 หลัง มักจะประดับลาย

ตัวลวง นาคพัน และตัวละครในวรรณคดี ร่วมกับลายพันธ์พฤกษา หรือลายสัตว์ ท้ังนี้แถวลายประดับ

ส่วนบนของนาคทัณฑ์มักเป็นลายกระจัง หรือลายประจำยาม  
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นาคทัณฑ์ประดับลวดลายแบบสองสวน 

 

นาคทัณฑ์ในกลุ่มนี้มีการจัดโครงสร้างการประดับลวดลายออกเป็นสองส่วน คือส่วนบนหรือ

ส่วนพื้นท่ีกว้าง มักจะประดับด้วยลายหลักด้วยลายตัวลวง ลายเทวดา-อมนุษย์ ลายสัตว์ และนาค

ทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนก ส่วนลายประดับร่วมมักจะพบมากในกลุ่มลายพันธ์พฤกษา ลายสัตว์

กึ่งอุดมคติ และลายแผงอย่างจีนหรือลายแผงอย่างรัตนโกสินทร์ และส่วนล่างปรากฏแถวลายหน้า

กระดานประดับลายดอกซีกดอกซ้อน กลีบบัว และลายกระจังตาอ้อย ต่อด้วยส่วนปลายในกรอบ

สามเหล่ียมปรากฏลายกระหนกหัวขมวด เป็นต้น 

กลุ่มนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วนในกลุ่มนี้มักจะพบร่วมกับนาคทัณฑ์ท่ีมีองค์ประกอบแบบ

สามส่วน ภายในวิหารหลังเดียวกัน ซึ่งมีท้ังขนาดทึบตัน และฉลุโปร่ง โดยนาคทัณฑ์บางช้ินประดับ

ลวดลายท้ังสองด้านไม่เหมือนกัน พบในการประดับวิหารจำนวน 26 หลัง ในกลุ่มวิหารล้านนาท่ีสืบ

ทอดมาแต่โบราณจำนวน 7 หลัง กลุ่มวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์จำนวน 4 หลัง และ

วิหารเฉพาะท้องถิ่นจำนวน 15 หลัง 
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นาคทัณฑ์ประดับลวดลายแบบเต็มพื้นท่ี 

 

 นาคทัณฑ์กลุ่มนี้มีลักษณะท่ีเรียวบาง และฉลุโปร่ง ประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ี อาทิเช่นลาย

พันธ์พฤกษา ลายสัตว์ในธรรมชาติ ลายประดิษฐ์ต่อเนื่อง(ลายไส้หมูและลายเส้นเมฆ) เป็นต้นพบใน

การประดับวิหารจำนวน 12 หลัง ในกลุ่มวิหารล้านนาท่ีสืบทอดมาแต่โบราณจำนวน 1 หลัง วิหาร

ล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์จำนวน 4 หลัง และวิหารเฉพาะท้องถิ่นจำนวน 7 หลัง ลวดลายท่ี

ปรากฏมักเป็นลายจีน หรือลายพันธ์พฤกษา  

ในการประดับนาคทัณฑ์กับวิหารล้านนาพบว่าวิหารบางหลังมีแผนการประดับลวดลายต้ังแต่

แบบเดียวจนถึงสามแบบภายในวิหารหลังเดียวกัน โดยส่วนมากมักจะพบนาคทัณฑ์ที่มีองค์ประกอบ

แบบสองส่วนและสามส่วนในกลุ่มวิหารล้านนาที่สืบทอดมาแต่โบราณ และวิหารล้านนาที่ได้รับ

อิทธิพลรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับนาคทัณฑ์ที่มีองค์ประกอบแบบสองส่วนและกลุ่มที่ประดับจน

เต็มพื้นที่ ที่จะพบการประดับร่วนกันในล้านนาที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และวิหารเฉพาะ

ท้องถ่ิน ท้ังนี้การวิเคราะห์โครงสร้างนาคทัณฑ์ประดับวิหารจะต้องใช้ข้อมูลและผลท่ีได้จากการ

วิเคราะห์ลวดลายประกอบร่วม เพื่อนำผลท่ีได้มาระบุช่วงเวลาของโครงสร้างนาคทัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม 

ซึ่งลายละเอียดจะอยู่ในหัวข้อท่ี 3 เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างและการประดับลวดลายบนนาคทัณฑ์ 

ภายหลังการวิเคราะห์ลวดลายท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ 
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การวิเคราะห์ลวดลายที่ปรากฏในนาคทัณฑ์ 

วิหารล้านนาปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 21 จากส่วนฐาน

ของวิหารท่ีมีระบบแผนผังอย่างวิหารล้านนา แต่ด้วยลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นอาคาร

เครื่องไม้มุงกระเบ้ืองจึงทำให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนในช่วงเวลาท่ีอาณาล้านนาอยู่ภายใต้การ

ปกครองของพม่า ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 การสร้างวัดวาอารามลดลง ศิลปกรรมไม่ได้ถูกพัฒนา

รูปแบบใหม่ขึ้นมากนักในช่วงเวลาดังกล่าว รวมไปถึงการบูรณะหรือสร้างวัดวาอารามก็พบเพียงส่วน

น้อยท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ภายหลังการขับไล่พม่าอกมาจากล้านนาได้

สำเร็จ ศิลปกรรมล้านนาก็ถูกฟื้นฟูขึ้นอีกครั้ง รวมไปถึงการบูรณะวัดท่ีเคยถูกท้ิงร้างขึ้นมาใหม่ ดังนั้น

วิหารและศิลปกรรมประดับวิหารล้านนาท่ียังคงปรากฏหลักฐาน และสามารถศึกษารูปแบบจึงเป็น

ศิลปกรรมในระยะหลังท่ีผ่านการบูรณะซ่อมแซม หรือต่อเติมขึ้น ในช่วงปลายการปกครองพม่าและ

ช่วงการปกครองของสยามแล้วทั้งส้ิน 

จากการสำรวจและศึกษานาคทัณฑ์ประดับวิหารลำปางช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 สามารถ

แบ่งกลุ่มการประดับลวดลายท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ออกเป็น 8 กลุ่มหลักคือ กลุ่มลายตัวลวง กลุ่มลาย

นาคพัน กลุ่มลายเทวดา-อมนุษย์ กลุ่มลายสัตว์ กลุ่มลายพันธ์พฤกษา กลุ่มลายอย่างจีน ลายอย่าง

รัตนโกสินทร์ และนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนก ซึ่งมีรายละเอียดด้านรูปแบบ อิทธิพล และ

แนวทางการกำหนดอายุดังต่อไปนี้ 

กลุ่มลวดลายตัวลวงหรือมังกรแบบจีน 

พญาลวงหรือมังกรในศิลปกรรมล้านนาเป็นสัตว์ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับมังกรในวัฒนธรรม

จีน ซึ่งมักจะประดับตามสันหลังคาของหรือกรอบซุ้มประตูโขง หรือกู่พระเจ้า รวมไปถึงคันทวย

ประดับวิหารเครื่องไม้มุมกระเบ้ือง ซึ่งอาจถือได้ว่าลวงหรือมังกรนี้เป็นเอกลักษณ์ทางด้านงานช่างและ

ศิลปกรรมท่ีมีความโดดเด่นอย่างมากในศิลปะล้านนา โดย “ตัวลวง”หรือ “พญาลวง”ท่ีปรากฏใน

ศิลปกรรมล้านนาจะมีลักษณะเป็นสัตว์ผสม 5 ชนิด ท่ีประกอบด้วยส่วนหัวเป็นมังกร มีเขาแบบกวาง 

มีส่วนขาและปีกท่ีเหมือนนก มีเกล็ดเหมือนปลา และลำตัวยาวคล้ายงู45 ท้ังนี้คำว่า “ลวง” อาจเพี้ยน

มาจากคำว่า “หลง” หรือ “เล้ง”ในภาษาจีน ท่ีแปลว่า “มังกร” 

 
45 ศักด์ิชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง, 56. 
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ชาวล้านนาเช่ือว่าลวงหรือมังกร เป็นตัวแทนของธาตุไฟมีอำนาจเหนือธรรมชาติ และเป็น

สัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่46 แต่อีกแนวคิดกลับเช่ือว่าเป็นในความเช่ือเรื่องฝนคล้ายคลึงกับพญานาค

ท่ีเป็นสัตว์ในความเช่ือท้องถิ่น ดังจะปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนาว่า“ลวงเหล้นฝ้า”เป็นคำพูด

ของชาวพื้นเมืองล้านนาท่ีใช้เรียกปรากฏการณ์ฟ้าแลบอยู่ในหมู่เมฆโดยไม่มีเสียงฟ้าร้อง หากแปลตรง

ตัวนั้นจะหมายความว่า“มังกรคะนองเมฆ” ซึ่งใกล้เคียงกับกับคำว่า “เมขลาล่อแก้ว” ในวัฒนธรรม

ภาคกลาง หมายถึงปรากฏการณ์ฟ้าแลบอยู่ไกลๆเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกว่าอีกไม่นานฝนก็จะตกลง

มาแล้ว นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมล้านนาท่ีกล่าวถึงปราสาทศพของนางมัทรีในเวชสันตรราชชาดก 

ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง กล่าวว่า “...น้ำแต้มอยาดลายฅำ พี่จักหื้อแต้มรูปต๋ัวดำต๋ัวแดงอยายอยาด  รูป

นาคบ้วงบาทเกี้ยวตีนลวง ใส่ดอกพวงมอมม่าย รูปคะต่ายเต้นเพื่อนมังกอร...” หรือแม้แต่นิทานเรื่อง

เส่ียวง่าว เส่ียวหล๊วก ของจังหวัดน่านก็มีการกล่าวถึงลวงว่า “...ลวง มีลักษณะเหมือนท่อนไม้ ท่ีตัด

จากต้นบ่าลิดไม้(เพกา)ท่ีวางกั้นคันดินตรงฮ่องหล่อเมื่อถึงเวลา(ร่องรับน้ำฝนท่ีตกจากชายคา) ท่อนไม้

จะกลายเป็นลวง เล้ือยผยองขึ้นบนอากาศ มุ่งตรงไปยังเขาสัตตบริภัณฑ์เพื่อไปกินหน่อเงินหน่อคำท่ี

นั่น จวบจนใกล้สว่างจึงกลับมาเป็นขอนไม้ดังเดิม...”47 ซึ่งจากวรรณกรรมและนิทานพื้นบ้านล้านนาท่ี

กล่าวมาล้วนส่ือว่าลวงเป็นสัตว์ในความเช่ือเรื่องของฝนฟ้าท้ังส้ิน โดยในเชิงสัญลักษณ์ของการประดับ

ตัวลวงในนาคทัณฑ์อาจหมายถึงลวงท่ีกำลังเล่นฝนท่ีไหลตกลงมาจากชายหลังคา อีกท้ังการประดับตัว

ลวงกับสถาปัตยกรรมอาจมีท่ีมาจากคติความเช่ือเรื่องการนำสัตว์มงคลมาประดับอาคารทางศาสนา

เพื่อให้ผู้ท่ีผ่านเข้ามาได้รับความเป็นสิริมงคลเหมือนอย่างศาสนสถานอื่นๆ  

ตัวลวงในศิลปกรรมล้านนาท่ีปรากฏมาจนถึงปัจจุบันอย่างท่ีสุด คือลวงประดับซุ้มโขงและกู่

พระเจ้าล้านทองวัดพระธาตุลำปางหลวง มีอายุราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี2148 โดยมีลักษณะลำตัวเอน

ลาดตามสันหลังคาของกู่และโขง มีหงอน 3 หงอน มีเขาเหมือนกวาง มีเครา มีเกล็ดท่ีเหมือนปลา มี

กรงเล็บเหมือนนก แต่ท้ังนี้ด้วยตำแหน่งปีกของตัวลวงประดับซุ้มโขงจัดอยู่ในตำแหน่งหลังขาหน้าท้ัง

 
46 ปรัชญา เหลืองแดง, มังกรจีนในงานประดับหลังคาพุทธสถานไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 19 - 24 

(ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 64. 
47 ชมรมฮักต๋ัวเมือง สำนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, "ล้านนาคำเมือง," มติชนสุด

สัปดาห์  (2561): [Online], Accessed 3 Octoder ,2020, Availble from, 
https://www.matichonweekly.com/column/article_102481. 
           48 ศักด์ิชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง, 14-17.  
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สองข้าง(คล้ายคลึงกลับว่าปีกอยู่ใต้ขาหน้าท้ังสองข้าง) ส่วนตัวลวงจากกู่พระเจ้าล้านทองนั้นมีตำแหน่ง

ปีกอยู่ด้านนอกทับขาหน้าท้ังสองข้าง ซึ่งเป็นลักษณะปีกท่ีเหมือนกับปีกนกอย่างชัดเจน ท้ังนี้จาก

หลักฐานทางโบราณคดี และจารึก บ่งช้ีว่ากู่พระเจ้าล้านทองและซุ้มโขงวัดพระธาตุลำปางหลวงสร้าง

ขึ้นราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี21 ในช่วงท่ีเจ้าเมืองหาญสีทัตถ์มหาสุรมนตรีมาครองเมืองลำปาง และได้ทำ

การบูรณะวัดพระธาตุลำปางหลวง พร้อมท้ังสร้างพระธาตุแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2041 และได้สร้างพระ

วิหารขึ้นในปี พ.ศ.2044 (วิหารหลวง)และหล่อเจ้าล้านทองเป็นพระพุทธรูปประธานในปี พ.ศ.204649 

แต่ท้ังนี้จากรูปแบบลวดลายปูนปั้นของซุ้มโขงและกู่พระเจ้าท่ีปรากฏในปัจจุบันน่าจะผ่านการซ่อม

มาแล้วหลายยุคสมัย โดยการซ่อมครั้งใหญ่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.210650 ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจ

ซ่อมแซมโดยการรักษาระเบียบแบบแผนและเทคนิคการปั้นลวดลายแบบเดิม51  

ลักษณะลวงหรือมังกรท่ีปรากฏในศิลปกรรมล้านนาสามารถต้ังข้อสันนิษฐานการรับอิทธิพล

ทางด้านรูปแบบมาได้ 2 แนวคิดคือ 

แนวคิดท่ี 1 ล้านนาอาจรับรูปแบบมาจากศิลปะจีนโดยตรง อันเนื่องมาจากหลักฐานทาง

โบราณคดีค้นพบว่าการเข้ามาของเครื่องถ้วยจีนในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏ

หลักฐานอย่างช้าสุดเป็นเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ถังท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-15 และพบมากขึ้น

ในสมัยราชวงศ์หยวน52 แต่การเข้ามาของเครื่องถ้วยในอิทธิพลจีนเริ่มมีบทบาทในสังคมและศิลปกรรม

สมัยต่างๆในดินแดนไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา โดยกระจายตัวตามเมืองสำคัญต่างๆ 

เช่นเดียวกับในวัฒนธรรมล้านนาท่ีในเขตพื้นท่ีภาคเหนือของไทยก็มีการค้นพบเครื่องถ้วยจีนจากแหล่ง

โบราณคดีต่างๆ ท่ีสามารถยืนยันหลักฐานว่ามีการรับอิทธิพลศิลปกรรมจีนผ่านทางเครื่องถ้วยหรือ

 
49 ศักด์ิชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง, 66. 
50 เกษม เกาะปินะ, ตำนานพระบรมธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัด

ลำปาง และตำนานพระแก้วมรกต ตำนานเจ้าเจ็ดตน (ลำปาง: โรงพิมพ์ศลิปการพิมพ์, 2528), 17-20. 
51 ศักด์ิชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง, 18. 
52 กฤษฎา พิณศรี, เคร่ืองถ้วยสุโขทัย : พัฒนาการของเครื่องถ้วยไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นต้ิง 

กรุ๊ฟ, 2535), 211. 
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เครื่องเคลือบจีน เช่น การค้นพบหม้อน้ำลายคราม สมัยราชวงศ์หยวนท่ีพบเหลืออยู่ในเขตจังหวัด

เชียงใหม่ และลำพูน และกลุ่มเครื่องลายครามจีนสมัยราชวงศ์หมิงท่ีพบโดยท่ัวไป53  

แนวคิดท่ี 2 ตัวลวงท่ีปรากฏในศิลปกรรมล้านนาอาจได้รับอิทธิพลมังกรผ่านทางเครื่องสังค

โลกสุโขทัยอันเนื่องมาจากรูปแบบตัวลวงในศิลปะล้านนามีลักษณะค่อนข้างคล้ายคลึงกับมังกรสุโขทัย

อยู่มาก โดยเฉพาะส่วนหงอน เขา และเครา แต่มีเพียงส่วนปีกเท่านั้นท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของตัวลวง

ในศิลปกรรมล้านนาท่ีไม่ปรากฏกับมังกรในเครื่องสังคโลกสุโขทัย และการเข้ามาของศิลปกรรมสุโขทัย

ในล้านนาอาจมาจากการกวาดต้อนผู้คน ช่างปั้น และช่างฝีมือจากเมืองสวรรคโลกขึ้นมายังล้านนา 

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี2154  

จากรูปแบบมังกรในศิลปะจีนจะมีลักษณะส่วนหัวแบบมังกร มีเขาแบบกวาง ลำตัวยาว มี

เกล็ดและหางเหมือนปลา มีเท้าและกรงเล็บเหมือนเหยี่ยว ไม่ปรากฏการทำปีก แตกต่างจากศิลปะ

สุโขทัยท่ีแม้จะได้รับอิทธิพลศิลปะจีนโดยตรงแต่กลับนำรูปแบบของมังกรมาผสมผสานกับพญานาคท่ี

เป็นสัตว์ในความเช่ือท้องถิ่นจนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะท่ีแตกต่างจากมังกรจีนคือการทำลายแผงคอ 

และส่วนหงอนท่ีเป็นลายกระหนก เช่น เครื่องสังคโลกท่ีใช้ในงานประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม เป็น

ต้น โดยส่วนท่ียังคงเค้าโครงความเป็นมังกรจีนคือส่วนหัวแบบมังกรท่ีมีเขาแบบกวาง และส่วนเท้าท่ี

เหมือนเหยี่ยวเท่านั้น 

  

ภาพท่ี 10 ลวงปูนปั้นประดับช้ันหลังคาลาด โขง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

ภาพท่ี 11 ลวงปูนปั้นประดับช้ันหลังคาลาด กู่พระ เจ้าวัดพระธาตุลำปางหลวง 

 
53 ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน, เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย (ปริญญาศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 211. 
54 ปรัชญา เหลืองแดง, มังกรจีนในงานประดับหลังคาพุทธสถานไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 19 - 24, 63. 
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ภาพท่ี 12 เครื่องถ้วยลายคราม สมัยราชวงศ์หมิงค.ศ.1464-1487 

ท่ี ม า  : Scott, Rosemary, Flawless porcelains : imperial ceramics from the 

reign of the chenghua emperor(London: Percival David Foundation of chinese Art, 

1995), 29. 

 

ภาพท่ี 13 รูปมังกรบนเครื่องสังคโลก พบท่ีแหล่งเตาเกาะน้อย ศรีสัชนาลัย 

ท่ีมา : Guerin, Nicol, Thai cermic art: the three religions(Singapore : Suntree Media, 

c2005), 95. 

  

ภาพท่ี 14 เครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หมิง พุทธศตวรรษท่ี22-23  พบท่ีบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย 

ท่ีมา: ณัฏฐภัทร จันทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร

, 2537),  261,  303,  308,  312. 
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การประดับตัวลวงในนาคทัณฑ์นั้น มักประดับจะจัดอยู่ในส่วนพื้นท่ีกว้างตรงกลางของการจัด

องค์ประกอบ โดยตัวลวงจะมีรูปแบบโค้งอ่อนลงมาด้านล่าง ส่วนหางโค้งตวัดกลับข้ึนขอบด้านบน ซึ่ง

จัดว่าเป็นลวดลายประดับหลักของนาคทัณฑ์ อันมีลายประดับร่วมอย่างลายพันธุ์พฤกษา ลายสัตว์ 

ลายอย่างจีน ลายอย่างรัตนโกสินทร์ ฯลฯ ท้ังนี้จากการสำรวจและการตรวจสอบลวดลายตัวลวงใน

นาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง สามารถแบ่งลักษณะและอิทธิพลท่ีปรากฏออกเป็น 4 

ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวลวงในนาคทัณฑ์รูปแบบท่ี 1 (กลุ่มอิทธิพลศิลปะล้านนา) 

มีลักษณะส่วนหัวแบบมังกร มีเขาแบบกวาง ปรากฏหงอนเพียงหงอนเดียว 

ท้ังขาหน้าและขาหลังเหมือนนก มีกรงเล็บเหมือนเหยี่ยว มีเกล็ดเหมือนปลา ไม่พบ

การประดับปีก และส่วนหางของตัวลวงตวัดเข้าหาด้านใน โค้งออกเป็นลายกระหนก

หัวขมวดหรือลายก้านขด พบท่ีวิหารน้ำแต้ม วิหารแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่ง

สามารถต้ังข้อสังเกตได้ดังต่อไป 

จุดท่ี1 ส่วนหางลวงท่ีโค้งตวัดกลับเข้าไปด้านใน เป็นรูปแบบพิเศษท่ีพบกับนาคทัณฑ์

ประดับวิหารน้ำแต้ม และวิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวงเพียงเท่านั้น 

จุดท่ี2 การไม่ประดับปีกของตัวลวงในกลุ่มนี้เป็นรูปแบบท่ีพบท่ีสัมพันธ์กับมังกรใน

ศิลปะจีน และมังกรในศิลปะสุโขทัย  

จุดท่ี3 การปรากฏหงอนลวงเพียงหงอนเดียว ท้ังยังมีการกรีดเส้นให้คล้ายกับเส้นขน 

เป็นรูปแบบแบบท่ีสัมพันธ์กับมังกรจีนท่ีปรากฏบนเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หยวน 

อีกท้ังยังใกล้เคียงกับลวงประดับสันหลังคาซุ้มโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง 
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ภาพท่ี 15 ลวงประดับวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

    

ภาพท่ี 16 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง 

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะมังกรจีนกับลวงในศิลปะล้านนากลับมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกัน

มากกว่าศิลปะสุโขทัย คือส่วนหัวท่ีปรากฏหงอนสามหงอนใช้เทคนิคการกรีดเส้นให้เหมือนกับเส้นขน

ของมังกร ส่วนขาท่ีเรียวยาวเล็กแบบขานก กรงเล็บท่ีเหมือนเหยี่ยว และลำตัวยาวมีเกล็ดเหมือนปลา 

ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับตัวลวงด้ังเดิมในศิลปะล้านนาและลวงในกลุ่มท่ี 1 ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์  

ท้ังนี้เมื่อวิเคราะห์จากรูปแบบตัวลวงในศิลปกรรมด้ังเดิมจากซุ้มโขงวัดพระธาตุลำปางหลวง 

กับตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 1 พบว่ามีจุดท่ีแตกต่างกันอยู่ 2 ประการคือส่วนปีก และส่วนหงอนซึ่งมี

ลายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประการท่ี 1 ตัวลวงด้ังเดิมประกับซุ้มโขง(ภาพท่ี10)ปรากฏส่วนแผงหลังขาท่ีคล้ายคลึงกับปีก 

แต่ยังคงมีการตัดเส้นแบ่งเส้นกรอบขาชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากลวงประดับกรอบซุ้มกู่พระเจ้าล้านทอง

(ภาพท่ี11)ท่ีส่วนปีกจะทับบนขาหน้าท้ังสองข้าง ทำให้เห็นเพียงส่วนเท้าท่ีโพล่พ้นกรอบปีกออกมา ท่ี

อาจสันนิษฐานได้ว่าส่วนแผงหลังขาเปรียบเหมือนขนหรือพู่หลังขาท่ีปรากฏกับมังกรบนเครื่องเคลือบ
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จีนมากกว่าจะเป็นปีกของลวง และอาจต้ังข้อสังเกตได้ว่าตัวลวงท่ีปรากฏบนซุ้มโขงเป็นตัวลวงรุ่นเก่าท่ี

แม้จะผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์มาก่อนแต่เป็นการบูรณะท่ียังคงระเบียบแบบแผนเดิม และอาจเป็นตัว

ลวงท่ีจัดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับตัวลวงกลุ่มท่ี 1 ท่ีปรากฏบนนาคทัณฑ์หรือหลังกว่าเล็กน้อย ซึ่งเป็น

รูปแบบท่ีสัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะจีนท่ีสืบทอดมายังศิลปะล้านนา 

แต่ลวงในกลุ่มท่ี 1 ไม่ปรากฏประดับปีกหรือเส้นพู่หลังขาแบบลวงประดับซุ้มโขง แต่ปรากฏ

การทำเส้นกรอบขาแทน ซึ่งเป็นรูปแบบพบกับลวงในนาคทัณฑ์ประดับวิหารต้นแก้ว และวิหารหลวง 

วัดพระธาตุลำปางหลวง โดยจัดว่าเป็นงานช่างท่ีทำเลียนแบบขึ้นในระยะหลังช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 

24-25 อีกท้ังการทำเส้นกรอบขากับตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 1 เป็นรูปแบบท่ีไม่ปรากฏท้ังในศิลปะ

จีนหรือศิลปะล้านนาด้ังเดิม ซึ่งผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าอาจเป็นต้นเค้าการประดับปีกลวงในระยะหลัง 

ประการท่ี 2 ส่วนหงอนลวงประดับซุ้มโขงท่ีปรากฏมีสามหงอนซึ่งเป็นรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับ

หงอนลวงระยะหลังช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี24 เป็นต้นมา กับกลุ่มลวงในกลุ่มท่ี4 และสอดคล้องกับ

ตัวจองหรือกวงในศิลปะพม่าและมังกรในศิลปะจีนช่วงกลาง-ปลายสมัยราชวงศ์ชิงท่ีปรากฏใน

ศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ แต่ตัวลวงในกลุ่มท่ี 1 ปรากฏเพียงหงอนเดียว ซึ่งสัมพันธ์กับมังกรในเครื่อง

ถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนท้ังท่ีพบในดินแดนไทยและในศิลปกรรมจีน 

ดังนั้นนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี1 ตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี1เป็นกลุ่มท่ีสัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะจีน

และอิทธิพลศิลปะล้านนาด้ังเดิม ซึ่งอาจเป็นไปได้ท่ีตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มนี้จะมีรูปแบบท่ีเก่ากว่า

ลวงปูนปั้นประดับซุ้มโขงท่ีคาดว่ามีการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้ง 

 

ภาพท่ี 17 เครื่องเคลือบลายมังกร สมัยราชวงศ์หยวน 

ท่ีมา : [Online], Accessed 2 Octoder , 2020, Availble from  

:https://wantubizhi.com/image.aspx 
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ภาพท่ี 18 มังกรเครื่องสังคโลกสุโขทัย พุทธศตวรรษท่ี20 - 22 

ท่ีมา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กําแพงเพชร [Online], Accessed 2 Octoder , 2020, Availble 

from  : http://www.virtualmuseum.finearts.go.th 

 

ภาพท่ี 19 มกรเครื่องสังคโลกสุโขทัย พุทธศตวรรษท่ี19 – 20 ปัจจุบันจัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติพระนคร 

http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/
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ภาพท่ี 20 การเปรียบเทียบพู่ขนหลังขาของมังกรในเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนกับตัวลวงปูนปั้น

ประดับซุ้มโขงวัดพระธาตุลำปางหลวง 

 

 

ภาพท่ี 21 การเปรียบเทียบปีกลวงประดับสันหลังคาและกรอบซุ้มตัวลวงจากกู่พระเจ้าล้านทองกับตัว

ลวงปูนปั้นประดับซุ้มโขงวัดพระธาตุลำปางหลวง 
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ภาพท่ี 22 การเปรียบเทียบหงอนมังกรบนเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์หยวนกับหงอนตัวลวงในกลุ่ม

ท่ี1 ประดับนาคทัณฑ์ และหงอนตัวลวงปูนปั้นประดับซุ้มโขงวัดพระธาตุลำปางหลวง 
 

 

ภาพท่ี 23 การเปรียบเทียบส่วนหงอนตัวลวง วิหารน้ำแต้ม(ซ้าย)วิหารพระเจ้าศิลา(กลาง)และวิหาร

หลวง(ขวา) วัดพระธาตุลำปางหลวง 
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2. ตัวลวงในนาคทัณฑ์รูปแบบท่ี 2 (กลุ่มอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์) 

ตัวลวงมีลักษณะส่วนหัวเป็นมังกร ส่วนหงอนท่ีปรากฏจะมีท้ังแบบหงอน

เดียวและแบบสามหงอน มีเขาแบบกวาง ขาหน้าและขาหลังเหมือนนกหรือเหยี่ยว มี

เกล็ดเหมือนปลา และปีกท่ีเหมือนนก ส่วนหางของตัวลวงจะตวัดออกมาด้านนอก 

ปลายหางเป็นลายกระหนกหัวขมวด พบท่ีวิหารพระพุทธ, วิหารหลวง และวิหาร

พระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง โดยมีจุดสังเกตดังต่อไป 

จุดท่ี1 การปรับรูปแบบส่วนหางของตัวลวงให้ตวัดออกมาด้านนอก ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี

พบได้อย่างแพร่หลายกับตัวลวงในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 24-25 

จุดท่ี2 ประดับลายเมฆไหลร่วมกับตัวลวง เป็นลักษณะท่ีสัมพันธ์กับประดับลวดลาย

จีนบนเครื่องถ้วยหรือขวดยาทองเหลือง สมัยราชวงศ์หมิง (ราวช่วงค.ศ.1464-1487) 

และศิลปะรัตนโกสินทร์ ปรากฏกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปาง

หลวง 

จุดท่ี3 การประดับปีกในตำแหน่งทับขาหน้าท้ังสองข้าง สัมพันธ์กับตัวลวงปูนปั้น

ประดับกู่พระเจ้าล้านทอง ซึ่งการยกขอบปีกบางๆของตัวลวงกลุ่มนี้อาจเป็นตัวลวง

ประดับปีกรุ่นแรกท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ 

จุดท่ี4 ส่วนหงอนยังคงปรากฏหงอนเดียวเหมือนกับลวงในกลุ่มท่ี 1 ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี

สัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะจีนด้ังเดิมในล้านนา 

    

ภาพท่ี 24 ลวงประดับวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 
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ภาพท่ี 25 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง 

 
ภาพท่ี 26 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง 

ตัวลวงจากกลุ่มท่ี 2 ในนาคทัณฑ์ประดับวิหารมีลักษณะใกล้เคียงกับตัวลวงในศิลปกรรม

ล้านนาด้ังเดิมและตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 1 คือส่วนหัวแบบมังกร ขาเหมือนนก มีเท้าเหมือน

เหยี่ยว ลำตัวยาวมีเกล็ดเหมือนปลา แต่ตัวลวงกลุ่มนี้จะปรากฏส่วนปีกท่ีคล้ายกับปีกนก ร่วมไปถึง

ส่วนขาท่ีปรากฏพร้อมกับลายเมฆไหล ซึ่งรูปแบบลวงท่ีปรากฏในกลุ่มท่ี 2 นี้มีลักษณะใกล้เคียงกับลวง

ปูนปั้นประดับกู่พระเจ้าล้านทองและยังสัมพันธ์กับมังกรในศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ีสืบทอดมาจากศิลปะ

จีนสมัยราชวงศ์ชิง 

การปรากฏศิลปกรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นรูปแบบท่ีเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ด้าน

ระบบบรรณาการ การค้าขาย และการทูต เพื่อความมั่งคงของประเทศ และความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ 

เริ่มขึ้นต้ังแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ราว

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 จนกระท่ังบ้านเมืองมีความมั่นคงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 355 ท่ีถือได้ว่าเป็นยุคของการเปล่ียนแปลงรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

 
55 ศักด์ิชัย สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรงุเทพฯ: มติชน, 2551), 8. 
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ดังจะปรากฏศิลปกรรมแบบประเพณีนิยม และแบบพระราชนิยม56 ซึ่งแบบอย่างศิลปะในพระราช

นิยมสมัยรัชกาลท่ี 3 ล้วนสัมพันธ์กับอิทธิพลจีน เช่น อาคารทรงเก๋งจีนท่ีลวดลายประดับหน้าบัน 

มักจะปรากฏเครื่องมงคลหรือเครื่องบูชาตามแบบจีน57 นอกจากนี้ยังจะเห็นได้ว่าการประดับลาย

มังกรบนทวารบาลประตูหน้า กรอบบานแผละ หน้าบัน และหลังคา เป็นรูปแบบท่ีช่างรัตนโกสินทร์รับ

อิทธิพลมังกรมาจากศิลปะจีนโดยตรงภายใต้แนวคิดและคติเดียวกัน คือการประดับลายมังกรในหมู่

เมฆท่ีสามารถส่ือได้ว่ามังกรเป็นสัตว์ช้ันสูง ลอยได้ในอากาศ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพบมากในศิลปะจีน

เช่นเดียวกับศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่น ลายมังกรประดับมุกบานประตูวัดราชโอรส และบานประตูกลาง 

ของพระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย ในพระท่ีนั่งบวรสถานมงคลหรือวังหน้า เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 27 เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษท่ีราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 

ปัจจุบันจัดเก็บอยู่ท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จังหวัดกรุงเทพฯ 

 
56 ศักด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2563), 114. 
57 เรื่องเดียวกัน, 164. 
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ภาพท่ี 28 ลายมังกรประดับบานประตูด้านท้ายอุโบสถ วัดราชโอรส 

 

ภาพท่ี 29 ลายมังกรประดับบานประตู พระท่ีนั่งอศิราวินิจฉัย ในพระท่ีนั่งบวรสถานมงคลหรือวังหนา้ 
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จากรูปแบบของมังกรท่ีปรากฏบนเครื่องเคลือบจีนสมัยปลายราชวงศ์ชิงและมังกรจากงาน

ช่างในสมัยรัตนโกสินทร์(ภาพท่ี27)นั้นมีลักษณะท่ีเหมือนกันอย่างชัดเจน คือส่วนหัวที่ประดับขนทรง

พุ่มมีหลายแฉก และมักจะปรากฏพร้อมกับลายเมฆไหลและลายหัวเมฆเสมอ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบท่ี

สร้างขึ้นตามแนวคิดและคติเดียวกัน คือมังกรช้ันสูงลอยได้ในอากาศ จึงอาจเป็นไปได้ท่ีแบบแผนความ

นิยมนี้จะส่งมายังศิลปะล้านนานช่วงการปกครองของสยามราวพุทธศตวรรษท่ี 24  

จากรูปแบบตัวลวงท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 2 สามารถต้ังข้อสังเกตด้านแรงบันดาลใจ

ท่ีมาด้านอิทธิพลทางศิลปะได้ 2 ประการคือการประดับปีกและการประดับลายเมฆ ซึ่งจะมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประการท่ี1 การแบ่งกรอบปีกลวงของวิหารหลวง(ภาพท่ี24)และวิหารพระพุทธ(ภาพท่ี26)มี

การยกขอบให้เด่นชัดมากกว่าลวงในนาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา(ภาพท่ี25)จึงอาจเป็นไปได้ท่ีลวงใน

นาคทัณฑ์จากวิหารพระเจ้าศิลาอาจเป็นต้นแบบให้กับลวงจากวิหารหลวงและวิหารพระพุทธ และอาจ

เป็นลวงท่ีประดับปีกรุ่นเก่าท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารและศิลปกรรมล้านนาท่ียังคงหลงเหลือ

มาจนถึงปัจจุบัน 

แต่ท้ังนี้มังกรในศิลปะจีนและศิลปะรัตนโกสินทร์ไม่ปรากฏการทำปีก จึงอาจเป็นไปได้ท่ีการ

ประดับปีกของตัวลวงในศิลปะล้านนานี้ ช่างอาจจะได้รับได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปกรรมล้านนา

ด้ังเดิมท่ียังคงตกค้างอยู่ อย่างเช่นสัตว์หิมพานต์และอมนุษย์อย่างกินรี หรือครุฑ เป็นต้น ท่ีมักจะ

สร้างสรรค์ปีกให้มีสัดส่วนแบบ 1:2 โดยส่วนท่ี 1 คือหัวของปีท่ีมักจะทำให้คล้ายลายเกล็ดปลาหรือ

ส่วนขนนกส้ันเรียงซ้อนสลับกันเป็นช้ันๆ และส่วนท่ี 2 คือส่วนขนนก ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีใช้โดยท่ัวไป

ท้ังในอดีจนถึงปัจจุบัน อันเกิดจากแรงบันดาลใจของปีกนกในธรรมชาติ 

ประการท่ี2 การประดับลายเมฆไหลร่วมกับตัวลวงจัดว่าเป็นลายประดับอย่างจีนท่ีปรากฏใน

ศิลปกรรมล้านนาต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 จากอิทธิพลศิลปะจีนด้ังเดิมสมัยราชวงศ์หยวน

และหมิง อันเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมมากในศิลปะล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา ซึ่ง

ลายเมฆอย่างจีนท่ีปรากฏในศิลปกรรมล้านนาระยะหลังนี้มาจากอิทธิพลจีนภายในแรงบันดาลใจจาก
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ศิลปะรัตนโกสินทร์58 อีกท้ังการประดับลายมังกรหรือตัวลวงร่วมกับลายเมฆเป็นรูปแบบท่ีมักจะพบ

มากในศิลปะรัตนโกสินทร์  

นอกจากนี้ลายดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติท่ีปรากฏร่วมยังจัดว่าเป็นลายอย่างจีนท่ีเข้ามามี

บทบาทอีกครั้งในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 2459 ท้ังนี้จึงอาจต้ังข้อสันนิษฐานได้ว่าลวงประดับวิหารหลังนี้

เป็นกลุ่มท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 จากอิทธิพลจีนท่ีล้านนารับรูปแบบผ่านมาจากศิลปะ

รัตนโกสินทร์ 

ดังนั้นลายตัวลวงในนาคทัณฑ์จากกลุ่มท่ี 2 จะต้องเป็นงานสร้างสรรค์ระยะหลังของกลุ่มท่ี 1 

ซึ่งน่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ถึงพุทธศตวรรษท่ี24 อีกท้ังยังสามารถต้ัง

ข้อสังเกตได้ว่าโครงสร้างการตวัดหางลวงออกมาด้านนอก รวมไปถึงการประดับปีกของตัวลวงในกลุ่ม

นี้ อาจจัดว่าเป็นรูปแบบแรกเริ่มท่ีนิยมมาก จนกลายเป็นระเบียบการประดับลวดลายตลอดช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 - 25 

     

ภาพท่ี 30 การเปรียบเทียบปีกของตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี2 วิหารหลวง(ซ้าย) วิหารพระพุทธ 
(กลาง) วิหารพระเจ้าศิลา(ขวา) วัดพระธาตุลำปางหลวง 

 
58 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลายจีนในนาคทัณฑ์ประดับวิหารในลำดับหัวข้อถัดไป 
59 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลายพันธ์พฤกษาในนาคทัณฑ์ประดับวิหารในลำดับ

หัวข้อถัดไป 
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ภาพท่ี 31 ลายเมฆไหลท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์พร้อมกับลายตัวลวง วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

3. ตัวลวงในนาคทัณฑ์รูปแบบท่ี 3 (กลุ่มอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์และศิลปะพม่า) 

ตัวลวงมีลักษณะส่วนหัวเป็นมังกร ส่วนหงอนจะมีท้ังแบบหงอนเดียวจนถึง

หกหงอน มีเขาแบบกวาง ท้ังขาหน้าและขาหลังเหมือนนกหรือเหยี่ยว มีเกล็ดเหมือน

ปลา และปรากฏท้ังกลุ่มท่ีมีปีกและไม่มีปีก ส่วนหางตวัดออกมาด้านนอก  

พบท่ีวิหารวัดคะตึกเชียงมั่น, วิหารวัดนาคตหลวง, วิหารโคมคำ วัดพระธาตุ

เสด็จ และวิหารจามเทวี วัดปงยางคก เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นพบในนาคทัณฑ์บาง

ช้ินเมื่อครั้งบูรณะวิหารอย่างเช่น วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น โดยมี

จุดสังเกตดังต่อไป 

จุดท่ี1 ตัวลวงในกลุ่มนี้ปรากฏหงอน  2 รูปแบบ คือแบบกรีดเส้นคล้ายเส้นขน 

เหมือนกับกลุ่มตัวลวงท่ี 1-2 แต่ลวงในกลุ่มท่ีสามนี้จะมีจำนวนหงอนท่ีมากกว่าคือ 

2-3 หงอนขึ้นไป และอีกกลุ่มคือลวงท่ีมีส่วนหงอนลวงท่ีคล้ายคลึงกับหงอนของ

พญานาคในศิลปะภาคกลาง (หงอนกระหนก) ซึ่งขอบนอกกระหนกจะถูกบากเส้น

กรอบ ท่ีมีเทคนิคการตกแต่งลวดลายแบบศิลปะภาคกลาง 
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จุดท่ี2 ปีกลวงมีขนาดใหญ่ขึ้นจนทำให้ส่วนขาตัวลวงส้ันลง ซึ่งคล้ายคลึงกับขาของ

จองหรือกวงในศิลปะพม่า อีกท้ังยังมีการประดับครีบหลังขาคล้ายครีบสิงห์

เหมือนกัน 

จุดท่ี3 ปีกลวงในกลุ่มนี้เมื่อมีขนาดท่ีใหญ่ขึ้น มักจะมีการประดับลวดลายในตำแหน่ง

หัวของปีก ด้วยลายลายกระจัง หรือลายพุ่มข้าวบิณฑ์ คล้ายคลึงกับการประดับปีก

ของสัตว์หิมพานต์ในศิลปะรัตนโกสินทร์  

จุดท่ี4 ตัวลวงในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีการตวัดหางออกเป็นลายใบเทศ ซึ่งสัมพันธ์กับ

รูปแบบตัวจองหรือกวงในศิลปะพม่า เช่น ลวงในนาคทัณฑ์ประดับวิหารวิหารวัดคะ

ตึกเชียงมั่น, วิหารวัดนาคตหลวง และวิหารวัดพระแก้วตอนเต้าฯ เป็นต้น 

จุดท่ี6 ตัวลวงในนาคทัณฑ์บางช้ินมีลักษณะการทำเส้นขอบปากแบบหยักโค้ง

คล้ายคลึงกับปากของพญานาคจากศิลปะภาคกลาง ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีไม่ปรากฏกับ

ตัวลวงในกลุ่มท่ี1-2 หรือในศิลปะล้านนารุ่นเก่าและกลุ่มอิทธิพลจีนด้ังเดิม 

  

ภาพท่ี 32 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดคะตึกเชียงมั่น 

  

ภาพท่ี 33 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดนาคตหลวง 
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ภาพท่ี 34 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดม้าเหนือ 

  

ภาพท่ี 35 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ 

  

ภาพท่ี 36 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารจามเทวี วัดปงยางคก 
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ภาพท่ี 37 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารลายคำ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

    

ภาพท่ี 38 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

“จอง”หรือ “กวง” มีลักษณะส่วนหัวเหมือนมังกร มีเขาเหมือนกวาง มีเกล็ดและหางเหมือน

ปลา ขาและเท้าเหมือนสิงห์ และไม่ปรากฏปีก เป็นสัตว์ท่ีได้รับความนิยมมากในการประดับ

สถาปัตยกรรม ช่วงสมัยมัณฑะเลย์ ราวพุทธศตวรรษท่ี 25 ซึ่งพบมากบนงานประดับวิหารไม้สักทอง 

วัดชเวนันดอร์ ประเทศพม่า ท่ีแต่เดิมเป็นพระตำหนักพระเจ้ามินดงท่ีถือได้ว่าเป็นกลุ่มงานช่างหลวง

ช้ินสุดท้ายในสมัยราชวงศ์คองบอง60 

แต่อิทธิพลศิลปะพม่าท่ีปรากฏกับลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 3 นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนในช่วงท่ีล้านนาอยู่

ภายใต้การปกครองของพม่า(พุทธศตวรรษท่ี 22-23) แต่เกิดจากการเข้ามาของชาวพม่าอีกครั้งในช่วง

ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ในฐานะคู่ค้าสัมปทานป่าไม้ระหว่างชาวอังกฤษ

และชาวล้านนา โดยมีชาวพม่าเป็นผู้ดูแลติดต่อภายใต้บังคับการของชาวอังกฤษ จนกระท่ังมีฐานะ

 
60 ศักด์ิชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 241. 
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ร่ำรวยและสร้างวัดแบบพม่าขึ้นในล้านนาเป็นจำนวนมาก61 เช่น วัดพระแก้วดอนเต้า วัดศรีชุม 

จังหวัดลำปาง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวถือได้ว่า เป็นช่วงท่ีศิลปกรรมพม่าเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในศิลปะ

ล้านนา โดยจะมีท้ังกลุ่มท่ีเกิดจากช่างล้านนาสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบ และจากกลุ่มช่างพม่าท่ี

สร้างสรรค์ขึ้นเอง 

    

ภาพท่ี 39 ปัญจรูปประดับหัวเสา มณฑปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามฯ จังหวัดลำปาง(ซ้าย) 

ภาพท่ี 40 ลวงหรือพญาลวง มณฑปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามฯ จังหวัดลำปาง(ขวา) 

    

ภาพท่ี 41 ลวง “จองหรือกวง” ในศิลปกรรมพม่า วิหารไม้สักทอง วัดชเวนันดอร์ ประเทศพม่า 

ท่ีมา: [Online], Accessed 16 Octoder , 2020, Availble from 

https://www.tripadvisor.com/Attraction 

 
61 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา:ฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2561), 287. 

https://www.tripadvisor.com/Attraction
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เมื่อเปรียบเทียบด้านรูปแบบจองหรือกวงในศิลปะพม่ากับมังกรในศิลปะรัตนโกสินทร์จะ

พบว่ามีเพียง 2 ส่วนท่ีคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจนคือส่วนหงอนและส่วนหาง ท่ีช่างยังคงเข้าใจลักษณะ

ของมังกรแบบจีนเป็นอย่างดี จึงมีการแสดงลายละเอียดให้เห็นเป็นเส้นขนอย่างชัดเจนท้ังในศิลปะ

พม่าและศิลปะรัตนโกสินทร์ แต่ท้ังนี้ส่วนขาของมังกรในศิลปะรัตนโกสินทร์มีขาและเท้าแบบนก อัน

เลียนแบบมาจากเครื่องเคลือบจีนและตามคติจีนด้ังเดิม แต่ส่วนขาและเท้าของจองกลับมีลักษณะท่ี

คล้ายขาของสิงห์มากกว่าจะเป็นขานก รวมไปถึงการประดับลายแผงคออันเป็นเอกลักษณ์ท่ีสามารถ

แยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นมังกรในศิลปะพม่า 

 จากรูปแบบตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 3 สามารถต้ังข้อสังเกตด้านรูปแบบและอิทธิพลศิลปะ

ท่ีปรากฏกับตัวลวงได้ 2 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ประการท่ี1 รูปแบบตัวลวงกลุ่มท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจีนจากศิลปะรัตนโกสินทร์อย่าง

ชัดเจนคือส่วนหงอนของตัวลวงท่ีแม้จะมีการกรีดเส้นให้เหมือนกับกลับกลุ่มอื่นๆ แต่กลับมีมากกว่า

สองหงอน ซึ่งเป็นลักษณะท่ีแตกต่างจากลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 1-2 ท่ีจะมีเพียงหงอนเดียว แต่การทำ

หงอนหลายหงอนกับตัวลวงในกลุ่ม ท่ี 3 นี้กลับเป็นรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับมังกรจีนบนในศิลปะ

รัตนโกสินทร์และจองในศิลปะพม่าจากอิทธิพลจีนระยะหลังราวช่วงปลายราชวงศ์ชิงมาแล้ว 

 ประการท่ี2 หงอนตัวลวงแบบนาคในศิลปะภาคกลางหรือหงอนกระหนก เป็นรูปแบบพิเศษท่ี

พบเพียงส่วนน้อยกับวิหารวัดม้าเหนือ และวิหารลายคำ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งเป็น

ลักษณะท่ีส่ือให้เห็นว่าตัวลวงกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจนและน่าจะมีอายุไม่

กว่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 

 ดังนั้นตัวลวงในกลุ่มท่ี3 น่าจะเป็นรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นในช่วงหลังของตัวลวงในกลุ่มท่ี 1 และ 

2 ซึ่งจัดว่าเป็นช่วงท่ีอิทธิพลศิลปะพม่า สมัยมัณฑะเลย์ และศิลปะรัตนโกสินทร์เริ่มมีบทบาทมาก

ขึ้นกับศิลปกรรมล้านนา อีกท้ังยังเป็นรูปแบบท่ีนิยมมากตลอดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา กับ

กลุ่มงานช่างพื้นบ้านระยะหลังและกลุ่มนาคทัณฑ์เมื่อครั้งบูรณะวิหาร 
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ภาพท่ี 42 การเปรียบเทียบส่วนขนประดับหัวมังกรบนเครื่องเคลือบจีนกับมังกรในศิลปะรัตนโกสินทร์ 
และส่วนหงอนของตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี2 ท่ีสันนิษฐานว่าเป็นงานช่างระยะหลังจากการบูรณะ

วิหาร 

 

ภาพท่ี 43 การเปรียบเทียบจองหรือกวงในศิลปะพม่า(ซ้าย) กับตัวลวงในกลุ่มท่ี4 จากนาคทัณฑ์
ประดับวิหารวัดคะตึกเชียงมั่น(ขวา) 

 

ภาพท่ี 44 ลักษณะปีกตัวลวงในกลุ่มท่ี4 นาคทัณฑ์วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น(ซ้าย) วิหารโคมคำ วัดพระ
ธาตุเสด็จ(กลาง) วิหารวัดนาคตหลวง(ขวา) 
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ภาพท่ี 45 ลักษณะหงอนแบบกระหนกในตัวลวงกลุ่มท่ี 4 นาคทัณฑ์วัดม้าเหนือ(ซ้าย) วิหารลายคำ 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม(กลาง-ขวา) 

4. ตัวลวงในนาคทัณฑ์รูปแบบท่ี 4 (กลุ่มพิเศษ อิทธิพลศิลปะล้านนาและศิลปะ

รัตนโกสินทร์) 

ตัวลวงมีลักษณะส่วนหัวเป็นมังกร ส่วนหงอนจะมีต้ังแต่ 1-5 หงอน มีเขา

แบบกวาง มีแผงคอ 2-3 ช้ัน ท้ังขาหน้าและขาหลังเหมือนนกหรือเหยี่ยว มีเกล็ด

เหมือนปลา มีท้ังกลุ่มท่ีปรากฏปีกและไม่มีปรากฏปีก และส่วนหางตวัดโค้งออกมา

ด้านนอก ปลายหางเป็นลายใบไม้หรือใบอะแคนตัส  พบท่ีวิหารหลวง วัดพระธาตุ

ลำปางหลวง และโรงธรรม วัดไหล่หิน โดยมีจุดสังเกตดังต่อไป 

จุดท่ี1 ตัวลวงในกลุ่มนี้มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับลวงในกลุ่มท่ี1-2 แต่มีการประดับ

ส่วนลายแผงคอซึ่งสัมพันธ์กับจองหรือกวงในศิลปะพม่า  

จุดท่ี2 ส่วนปลายหางตัวลวงปรากฏลายใบไม้(ลายใบอะแคนตัส) ซึ่งจัดว่าเป็นลาย

ใบไม้ฝรั่ ง ท่ี สัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะตะวันตก ท่ี เข้ามามีบทบาทในศิลปะ

รัตนโกสินทร์ช่วงต้น 

จุดท่ี3 การประดับหงอนลวงท่ีมีมากกว่าหนึ่งหงอนเป็นลักษณะท่ีปรากฏมาแล้วใน

ตัวลวงกลุ่มท่ี 3 และยังคงการกรีดเส้นให้เหมือนกับพู่ขน 
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ภาพท่ี 46 ลวงประดับนาคทัณฑ์ โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง 

  

ภาพท่ี 47 ลวงประดับนาคทัณฑ์ วิหารหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวง 

ลักษณะตัวลวงกลุ่มท่ี 4 ในนาคทัณฑ์ประดับวิหารเป็นรูปแบบพิเศษท่ีพบกับอาคารเฉพาะ

อย่างโรงธรรมวัดไหล่หิน(ภาพท่ี46) และกับบางช้ินท่ีประดับร่วมในวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปาง

หลวง(ภาพท่ี47) โดยตัวลวงกลุ่มท่ี4 ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง

ผู้ศึกษาได้ต้ังข้อสันนิษฐานว่าเป็นงานช่างระยะหลังท่ีเกิดจากการบูรณะเปล่ียนแปลงนาคทัณฑ์ใหม่ ดัง

จะเห็นได้จากส่วนขาท่ีประดับครีบคล้ายลวงในกลุ่มท่ี 3 แต่กลับมีสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กลับลวงกลุ่มท่ี 2 

จึงอาจเป็นไปได้ท่ีนาคทัณฑ์ลายตัวลวงกลุ่มนี้จะเลียนแบบมาจากนาคทัณฑ์ดั้งเดิมท่ีเคยประดับวิหาร

มาก่อน แต่ช่างก็ยังคงลักษณะเฉพาะแบบลวงในระยะหลัง นั่นคือลวงในหลุ่มท่ี 3 อยู่ ซึ่งลวงกลุ่มนี้ท่ี

พบกับวิหารหลวง อาจมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  

ส่วนลวงลวงท่ีปรากฏกับโรงธรรมวัดไหล่หินหลวง เป็นลักษณะของตัวลวงในกลุ่มท่ี 2 อย่าง

ชัดเจน คือสัดส่วนตัวลวงท่ีจัดว่าเป็นลักษณะงานช่างรุ่นเก่า รวมไปถึงส่วนขาท่ีเรียวยาวแบบขานก

และไม่ปรากฏครีบหลังขา แต่ส่วนหงอนนั้นจัดว่าเป็นรูปแบบลวงในกลุ่มท่ี  3 อีกท้ังยังปรากฏการ

ทำลายแผงคอแบบจองในศิลปะพม่าอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลวงกลุ่มนี้เป็นงานช่างระยะหลังท่ี
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มีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 นอกจากนี้ส่วนหางท่ีตวัดออกเป็นลายใบไม้ฝรั่ง(ลายใบอะ

แคนตัส) จัดว่าเป็นลักษณะใบท่ีพบในศิลปะรัตนโกสินทร์ อันเนื่องมาจากอิทธิพลศิลปะตะวันตกท่ีเข้า

มาในสยามระยะหลัง62 และจากหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติ พบว่าโรงธรรมวัดไหล่หินถูก

สร้างขึ้นเมื่อ จ.ศ. 1281 (พ.ศ. 2069) แต่เดิมเป็นอาคารไม้ท้ังหลัง ต่อมาพระอุตตะมะอารามะธิบดี 

พร้อมด้วยหนานมณีวรรณ หนานวงศ์ พญาศรีวิเลิศ และพญาแสนเต้าร่วมกันบูรณะใหม่ในปี พ.ศ. 

2462 แต่เดิมเป็นกุฏิพระสงฆ์ ก่อนท่ีจะใช้เป็นท่ีเก็บคัมภีร์จนถึงปัจจุบัน63 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านาคทัณฑ์

โรงธรรมวัดไหล่หินหลวงต้องเป็นนาคทัณฑ์ท่ีทำขึ้นในช่วงการบูรณะสร้างอาคารใหม่ราวกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 มาแล้ว โดยนาคทัณฑ์ประดับนั้นอาจมีต้นแบบและแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มนาคทัณฑ์

ด้ังเดิมในศิลปะล้านนา 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 4 เป็นรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะพม่า

สมัยมัณฑะเลย์ และลวงด้ังเดิมในศิลปะล้านนา ดังจะเห็นได้จากการประดับลายแผงคอ และสัดส่วน

ตัวลวง ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มตัวลวงท่ีปรากฏในช่วงเวลาท่ีอาณาล้านนาทำสัมปทานป่าไม้ให้แก่ชาวอังกฤษ

และพม่า และช่วงการปกครองของสยาม ซึ่งมีอายุไม่เก่าไปว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 

 

ภาพท่ี 48 ลายแผงคอท่ีปรากฏกับตัวลวงในกลุ่มท่ี2 จากวิหารหลวง(ซ้าย)กับ วัดพระธาตุลำปางหลวง 
โรงธรรม วัดไหล่หิน(ขวา) 

 
62 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลวดลายพันธ์พฤกษาท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ในลำดับ

หัวข้อถัดไป 
63 ข้อมูลจากป้ายประวัติการสร้างและบูรณะ วัดไหล่หิน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563. 
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5. ตัวลวงในนาคทัณฑ์รูปแบบท่ี 5 (กลุ่มอิทธิพลศิลปะล้านนาระยะหลัง) 

มีลักษณะส่วนหัวแบบมังกร มีเขาแบบกวาง มีเกล็ดเหมือนปลา มีปีก

เหมือนนก โดยตัวลวงกลุ่มนี้จะนิยมและพบมากกับกลุ่มนาคทัณฑ์จากการบูรณะ

วิหารและกลุ่มวิหารพื้นบ้าน ดังจะพบท่ีวิหารจามเทวี วัดปงยางคก และวิหารวัดหัว

ข่วง เป้นต้น โดยมีจุดสังเกตดังต่อไปนี้ 

จุดท่ี1 ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิมในของตัวลวงท่ีเป็นสัตว์ผสม 5 ชนิด ถูกลด

ความสำคัญลงจนเหลือปรากฏเพียงไม่กี่อย่าง เช่น ไม่ปรากฏขาหน้าหรือขาหลัง ไม่

ปรากฏปีก ไม่ปรากฏเขาแบบกวาง เป็นต้น 

จุดท่ี2 ส่วนหงอนปรากฏต้ังแต่ 4-7 หงอน อันเป็นรูปแบบท่ีพัฒนามากกว่าลวงใน

กลุ่มท่ี 3 อีกท้ังเทคนิคการสะบัดปลายหงอยคล้ายลายเปลวไฟ ท่ีจัดว่าเป็นลักษณะ

ท่ีพบมากกับหงอนพญานาคในศิลปะภาคกลาง 

จุดท่ี3 ไม่มีสัดส่วนและการออกแบบท่ีตายตัว โดยวิหารหนึ่งหลังสามารถพบรูปแบบ

ตัวลวงในนาคทัณฑ์มากกว่าหนึ่งแบบ อีกท้ังขาหลังท่ีมักจะปรากฏเสมอกลับหายไป

เหลือเพียงส่วนของขาหน้าเท่านั้น 

จุดท่ี4 นาคทัณฑ์ประดับวิหารกลุ่มนี้มีขนาดท่ีบางลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงให้เห็น

ได้ชัดว่านาคทัณฑ์ท่ีเคยเป็นท้ังส่วนรองรับน้ำหนักชายคา อีกท้ังยังเป็นส่วนประดับ

วิหาร ได้กลายเป็นงานช่างประดับวิหารอย่างแท้จริง 

  

ภาพท่ี 49 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารจามเทวี วัดปงยางคก 
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ภาพท่ี 50 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดหัวข่วง 

 จากรูปแบบตัวลวงและข้อสังเกตท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตัวลวงในกลุ่มนี้ จัดว่าเป็น

นาคทัณฑ์ท่ีสร้างขึ้นจากกลุ่มช่างระยะหลัง ซึ่งจะมีท้ังกลุ่มท่ีสร้างขึ้นพร้อมกับวิหารและกลุ่มท่ีสร้างขึ้น

ใหม่(บูรณะ) โดยส่วนใหญ่มักจะพบมากกับวิหารเฉพาะท้องถิ่น และวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพล

รัตนโกสินทร์ และจัดว่าเป็นลักษณะตัวลวงท่ีพัฒนาขึ้นหลังจากกลุ่มท่ี1-4 มีอายุราวช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 25 มาแล้ว 

6. ตัวลวงในนาคทัณฑ์รูปแบบท่ี 6 (กลุ่มอิทธิพลงานช่างท้องถิ่น) 

ลวงกลุ่มนี้มีรูปแบบท่ีคล้ายกับลวงในกลุ่มท่ี 5 คือมีการลดรูปแบบอันเป็น

ลักษณะด้ังเดิมลงไป รวมไปถึงสัดส่วนตัวลวงท่ีปรากฏนั้นจัดว่าเป็นงานช่างท้องถิ่น

ล้านนาระยะหลัง ท่ีสร้างสรรค์โดยกลุ่มช่างพื้นบ้าน อันจะพบมากกับวิหารเฉพาะ

ท้องถิ่นล้านนา ท้ังกลุ่มท่ีเป็นนาคทัณฑ์ด้ังเดิมและกลุ่มท่ีเป็นทัณฑ์ท่ีสร้างเสริมรับ

ชายหลังคาปีกนก เช่น วิหารวัดนาแส่ง วิหารวัดเวียง และวิหารวัดนางอย เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 51 ลายตัวลวงประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดนาแส่ง 
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ภาพท่ี 52 นาคทัณฑ์ประดับวิหาร(นาคทัณฑ์ประดับชายหลังคาปีกนก) วัดนางอย 

จากรูปแบบลายตัวลวงในกลุ่มท่ี 6 แสดงให้เห็นว่าลักษณะตัวลวงในกลุ่มนี้อาจได้รับแรง

บันดาลใจมาจากลายนาคพันหรือนาคเกี้ยวในศิลปะล้านนา ซึ่งการสร้างสรรค์ลายนาคพันนั้นจัดว่า

เป็นงานช่างท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี2464 ท่ีปรากฏในศิลปกรรมล้านนา แต่ลักษณะลวง

หางพันท่ีปรากฏในกลุ่มนี้มีการลดรูปแบบลงไปมาก อีกท้ังยังเป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นในกลุ่มช่างท้องถิ่น 

จึงอาจเป็นไปได้ท่ีลายตัวลวงหางพันกลุ่มนี้จะมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 25 เช่นกัน และอาจ

สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับลายนาคหางพันจากกลุ่มช่างท้องถิ่น 

7. ตัวลวงในนาคทัณฑ์รูปแบบท่ี 7 (กลุ่มอิทธิพลตัวลวงประดิษฐ์จากช่างท้องถิ่น) 

ตัวลวงกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นตัวลวงแบบประดิษฐ์ผสมผสานกับลวดลาย

ต่อเนื่อง โดยมีส่วนหัวเป็นมังกรปรากฏปีกและขา ส่วนลำตัวและหางกลายเป็น

ลายเส้นคดโค้งคล้ายคลึงกับลายเมฆไหล หรือบางครั้งนิยมเรียกว่าลายไส้หมู หรือ

ลายเส้นแบบจีน อย่างเช่นลายหัวเมฆ เป็นต้น ดังจะพบท่ีวิหารจามเทวี วัดปงยางคก 

และวิหารวิหารวัดทุ่งกล้วย  

 
64 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลวดลายนาคพันที่ปรากฏในนาคทัณฑ์ในลำดับหัวข้อ

ถัดไป 
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ภาพท่ี 53 ลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารจามเทวี วัดปงยางคก(ซ้าย) 

ภาพท่ี 54 ลวงประดับวิหาร วัดทุ่งกล้วย(ขวา) 

 จากรูปแบบลายตัวลวงประดับนาคทัณฑ์ในกลุ่มท่ี 7 จัดว่าเป็นงานช่างแบบสร้างสรรค์

ระหว่างตัวลวงและลวดลายประดับ65 ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับตัวลวงกลุ่มท่ี 5 แต่มีการลดรูปแบบลง

ไปมาก ซึ่งจะคงเหลือเพียงบางส่วนท่ียังเห็นได้ชัดว่าเป็นตัวลวง คือส่วนเขาแบบกวางและส่วนปีกเพียง

เท่านั้น โดยตัวลวงในกลุ่มนี้มักพบมากกับวิหารเฉพาะท้องถิ่นท่ีมีอายุราวช่วงกลางถึงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 มาแล้ว ดังนั้นจัดอาจกล่าวได้ว่านาคทัณฑ์ประดับลายตัวลวงกลุ่มนี้น่าจะมีอายุไม่เก่าไป

กว่าช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 

สรุป จากการศึกษารูปแบบตัวลวงในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร จังหวัดลำปาง สามารถสรุปผล

การวิเคราะห์เพื่อการลำดับพัฒนาการด้านรูปแบบตัวลวงได้ดังนี้ 

ตัวลวงในกลุ่มท่ี 1 ท่ีมีส่วนหัวเป็นมังกร มีหงอนเดียว มีเขาแบบกวาง ท้ังขาหน้าและขาหลัง

เหมือนนกหรือเยี่ยว มีเกร็ดเหมือนปลา ไม่ปรากฏการประดับปีกลวงแต่ปรากฏเส้นกรอบขอบขา ส่วน

หางของตัวลวงตวัดเข้าสู่ภายใน ปลายหางเป็นลายกระหนกหัวขมวด หรือ ลายก้านขด  อาจเป็น

รูปแบบตัวลวงรุ่นเก่าท่ียังคงปรากฏกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ท่ีน่าจะมีอายุไม่

เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 และอาจเป็นลักษณะด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาจากตัวลวงประดับนาค

ทัณฑ์ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ก็เป็นได้ 

 
65 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลายจีนในนาคทัณฑ์ในลำดับหัวข้อถัดไป 
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ตัวลวงในกลุ่มท่ี 2 มีลักษณะและรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับกลุ่มท่ี 1 แต่มีการประดับปีกเพิ่ม

ขึ้นมา อีกท้ังวางโครงสร้างให้ส่วนหางตวัดออกมาด้านนอก ซึ่งเป็นรูปแบบตัวลวงท่ีนิยมมาตลอดช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 24-25 โดยการประดับปีกของตัวลวงแบบยกขอบบางของตัวลวงในกลุ่มนี้ อาจเป็น

รูปแบบตัวลวงรุ่นเก่าประดับนาคทัณฑ์จังหวัดลำปาง ซึ่งน่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 

23 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 24  

ตัวลวงในกลุ่ม 3-4 จัดว่าแสดงลักษณะและอิทธิพลด้านรูปแบบอยู่ 2 กลุ่มด้วยกัน คือกลุ่มตัว

ลวงท่ีได้รับอิทธิพลมังกรในศิลปะรัตนโกสินทร์อันผสมผสานกับรูปแบบของจองหรือกวงในศิลปะพม่า 

และกลุ่มลวงท่ีสัมพันธ์พญานาคจากภาคกลาง โดยตัวลวงในกลุ่มนี้ เป็นลักษณะท่ีปรากฏพร้อมกับ

การเข้าของชาวพม่าเมื่อครั้งทำสัมปทานป่าไม้  และเป็นช่วงท่ีสยามเริ่มมีบทบาทด้านการปกครอง

ล้านนามากขึ้น ซึ่งน่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 

ตัวลวงในกลุ่มท่ี 5-7 เป็นรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นในช่วงหลังโดยมีเค้าโครงท่ีสืบทอดมากจากตัว

ลวงในกลุ่มท่ี 4 และเป็นรูปแบบพัฒนาขึ้นในกลุ่มช่างพื้นบ้าน ท่ีมักจะนำรูปแบบลายลายด้ังเดิมมา

ผสมผสานกับอิทธิพลภายนอก โดยตัวลวงในนาคทัณฑ์บางช้ินเริ่มละท้ิงรูปแบบด้ังเดิมจนกลายมาเป็น

รูปแบบเฉพาะตามการสร้างสรรค์ของช่างมากกว่าคตินิยมด้ังเดิม ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มตัวลวงท่ีมีอายุไม่

เก่าไปกว่ากลางพุทธศตวรรษท่ี 25  

กลุ่มลวดลายนาคพัน 

นาค หรือ พญานาค เป็นสัตว์ที่ปรากฏรวมกับโบราณสถาน หรืองานศิลปกรรมต่างๆมาอย่าง

ยาวนานต้ังแต่ สมัยทวารวดี เขมร เช่ือว่าเป็นสัตว์ที่แทนความอุดมสมบูรณ์ โดยรูปแบบนาคเกี้ยวเริ่ม

ปรากฏในศิลปกรรมล้านนาต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 คือนาคเกี้ยวประดับกรอบซุ้มโขง หรือกู่ เช่น 

ซุ้มบรรพแถลงของกู่พระเจ้าล้านทอง และซุ้มโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง มีลักษณะเป็นนาคสองตัว 

ท่ีมีส่วนหัวอยู่ในตำแหน่งปลายกรอบล่างท้ังสองข้าง หันหน้าออก ส่วนลำตัวและหางตวัดโค้งขึ้น

ด้านบนแล้วเกี้ยวพันกันเป็นยอดแหลม  

ท้ังนี้รูปแบบนาคเกี้ยวท่ีปรากฏในช่วงพุทธศตวรรษท่ี21-22 นั้นจัดว่าเป็นรูปแบบนาคเกี้ยว

ธรรมดาหรือนาคเกี้ยวเด่ียวๆในศิลปะล้านนาระยะแรก ต่างจากนาคเกี้ยวท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์และ

งานช่างประดับวิหารท่ีถือว่าเป็นรูปแบบของการเกี้ยวพันท่ีเรียกว่านาคแผง ซึ่งมักจะพบมากในกลุ่ม
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เครื่องสัตตภัณฑ์ล้านนาหรือราวเทียน และตุงกระด้าง ท่ีมีท้ังลักษณะการเกี้ยวพันอย่างอิสระ 

คล้ายคลึงกับงูในธรรมชาติ และแบบสมมาตรท่ีท้ังสองด้านเท่ากันหรือเชิงสัญลักษณ์ เป็นต้น จึงอาจ

เป็นไปได้ท่ีช่างล้านนาระยะหลังจะได้รับแรงบันดาลใจการเกี้ยวพันของนาคท่ีประดับจากกรอบซุ้มโขง

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 ก็เป็นได้ 

รูปแบบนาคเกี้ยวในวัฒนธรรมล้านนาระยะหลังท่ีปรากฏกับศิลปกรรมประดับวิหารล้วนจัด

ว่าเป็นกลุ่มงานช่างท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 ดังจะเห็นได้จากลักษณะเคียรนาคเป็น

เศียรแบบประดิษฐ์ท่ีคล้ายคลึงกับนาคจากศิลปะในภาคกลาง ซึ่งเป็นลักษณะท่ีแตกต่างจากนาคใน

ศิลปะล้านนาด้ังเดิมท่ีส่วนเศียรจะเป็นนาคแบบหัวโล้นคล้ายคลึงกับงูในธรรมชาติ และมักจะประดับ

ด้วยแถบกระบังขนาดใหญ่ประดับลวดลายเป็นช้ันๆ ซึ่งเป็นรูปแบบนาคในวัฒนธรรมเขมรท่ีล้านนารับ

อิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัย  

    

ภาพท่ี 55 กรอบซุ้มกู่พระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง(ซ้าย) 

ภาพท่ี 56 กรอบซุ้มโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง(ขวา) 

   

ภาพท่ี 57 นาคพันประดับหน้าแหนบวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง 
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ภาพท่ี 58 เครื่องสัตตภัณฑ์(ราวเทียน) 

ท่ีมา: [Online], Accessed 20 Octoder , 2020, Availble from 

http://www.konlannanews.com/archives/10639 

นอกจากนี้นาคเกี้ยวแบบแผงเป็นรูปแบบท่ีปรากฏในศิลปกรรมพม่าเช่นกัน ซึ่งมักจะปรากฏ

ความนิยมบนศิลปกรรมประเภทเครื่องเขินพม่า งานช่างประดับวิหาร และเครื่องบูชาต่างๆ โดยมี

ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับนาคเกี้ยวในวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งในพม่าจะเรียกลายนาคเกี้ยวว่าNaga-Lein66 

โดยจะปรากฏท้ังกลุ่มท่ีเกี้ยวพันกันแบบธรรมชาติและแบบสมมาตร โดยส่วนมากจะพบในกับวิหารใน

เขตรัฐฉานตะวันออกอย่างเมืองงตุงของประเทศพม่า(ภาพท่ี60)  

จากการเปรียบเทียบรูปแบบจะเห็นได้ว่านาคเกี้ยวในศิลปะพม่าแบบสมมาตรมีการออกแบบ

ลายคดโค้งให้คล้ายคลึงกับลายมงคลในศิลปะจีน เช่น สวัสดิกะ ลายหลังเต่า ลายประแจจีน เป็นต้น 

อีกท้ังส่วนเศียรยังคล้ายคลึงกับจองหรือกวง นอกจากนี้ยังมีการประดับลายแผงคอนาคอันเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะงานแบบช่างพม่า ซึ่งการสร้าสรรค์ลายนาคเกี้ยวในศิลปะพม่านี้ล้วนจัดว่าเป็นงาน

ช่างระยะหลังท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24  

ท้ังนี้อาจเป็นไปได้ท่ีการทำลายนาคเกี้ยวแบบแผงในศิลปกรรมพม่าจะได้รับแรงบันดาลใจมา

จากศิลปะล้านนา เนื่องด้วยช่วงเวลาดังกล่าวในสมัยพระยากาวิละปกครองเมืองลำปางได้มีการเกณฑ์

ผู้คนจากเมืองยอง และเมืองเชียงแสนลงมาฟื้นฟูล้านนาในช่วงเวลานั้น 67 ดังจะเห็นได้จากรูปแบบ

ศิลปกรรมประเภทวิหาร ซุ้มประตู และระเบียบการประดับลวดลายส่วนใหญ่ล้วนเป็นแบบแผนงาน

ช่างในศิลปะล้านนาท้ังส้ิน  

 
66 Sylvia Fraser-Lu, Burmese lacquerware (Bangkok: Tamarind Press, 1985), 40. 
67 ศักด์ิ รัตนชัย, เกล็ดตำนานโยนกเชียงแสน (ลำปาง: ลำปางการพิมพ์, 2537), ไม่มีเลขหน้า. 
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ภาพท่ี 59 A beat box decorted in the naga-lein pattern with the Burmese of the week 

on the cover and the singns of the zodiac around the side. Mind 19th C. 

ท่ีมา: Sylvia Fraser-Lu, Burmese lacquerware(Bangkok : Tamarind Press, 1985), 41. 

   

ภาพท่ี 60 ลายนาคเกี้ยวประดับวิหารในศิลปะพม่า จากวัดในเขตรัฐฉาน เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า 
ท่ีมา: kyawyemyint Aung [Online], Accessed 22 Octoder , 2020, Availble from 

https://www.facebook.com/kyawyemyint.aung.9 

การประดับนาคเกี้ยวหรือนาคพันในนาคทัณฑ์นั้น มักจะจัดอยู่ในส่วนท่ีมีพื้นท่ีกว้างของการ

จัดองค์ประกอบ โดยมีการนำรูปแบบของนาค 2-5 ตัวมาเกี้ยวพันกันจนเต็มพื้นท่ี ซึ่งลักษณะการเกี้ยว

พันท่ีปรากฏสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ แบบท่ีเกี้ยวพันอย่างธรรมชาติ และแบบท่ีแสดงการ

เกี้ยวพันกันอย่างสมมาตรหรือมีระเบียบแบบแผน โดยลวดลายนาคเกี้ยวหรือนาคพันท่ีปรากฏในนาค

ทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง สามารถจัดกลุ่มรูปแบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนาคเกี้ยว 

และ กลุ่มนาคหางพัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. กลุ่มนาคเกี้ยว 

ลายนาคเกี้ยวหรือลายนาคหลายตัวเกี้ยวพันกัน โดยนำนาค 2-3 ตัว มาจัด

วางในส่วนพื้นท่ีกว้าง ส่วนลำตัวตวัดเกี้ยวพันกัน และส่วนเศียรนาคเป็นเศียรแบบ

ประดิษฐ์ ซึ่งจะปรากฏหงอน 2 รูปแบบคือ หงอนแบบประดิษฐ์(หงอนกระหนก) 

และหงอนท่ีคล้ายคลึงกับหงอนของตัวลวง(มีหงอน 3-5 หงอน) มีการกรีดเส้นให้

คล้ายกับพู่ขน โดยนาคเกี้ยวในกลุ่มนี้จะปรากฏท้ังแบบท่ีเกี้ยวพันกันอย่างอิสระ 

และเกี้ยวพันแบบสมมาตร  

   

ภาพท่ี 61 นาคพันในนาคทัณฑ์ประดับวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

 

ภาพท่ี 62 นาคพันประดับนาคทัณฑ์ วิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง(ซ้าย) 
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ภาพท่ี 63 นาคพัน(ลวง)ระยะหลังประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดหัวข่วง(กลาง-ขวา) 

ลายนาคเกี้ยวแบบแผงท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา สามารถแบ่งออกเป็นสอง

กลุ่ม คือกลุ่มเกี้ยวพันแบบอิสระ(ภาพท่ี61-62) และกลุ่มเกี้ยวแบบสมมาตร(ภาพท่ี63) และจาก

การศึกษาและเปรียบเทียบพบว่ากลุ่มนาคเกี้ยวแบบอิสระท่ีพบกับวิหารรุ่นเก่าจังหวัดลำปาง พบว่า

วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง จัดว่าเป็นนาคเศียรประดิษฐ์ท่ีคล้ายคลึงกับเศียรของนาคใน

ศิลปะภาคกลาง คือส่วนหงอนท่ีปรากฏเป็นลายกระหนกประดิษฐ์ ซึ่งแสดงนาคท่ีปรากฏนี้สัมพันธ์กับ

อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจน จึงเป็นไปได้ว่านาคเกี้ยวกลุ่มนี้อาจมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 

ส่วนนาคเกี้ยวแบบสมมาตรเป็นรูปแบบท่ีพบกับวิหารวัดหัวข่วงเพียงแห่งเดียว ท่ีผู้ศึกษาจัดไว้

ว่าเป็นงานช่างระยะหลังในกลุ่มพิเศษท่ีมีการนำรูปแบบของนาคผสมกับตัวลวง กล่าวคือลำตัวและ

ส่วนหัวเหมือนนาค แต่ปรากฏเขาแบบกวางเหมือนกับตัวลวง นอกจากส่วนเขาท่ีเหมือนกวางแล้วก็ไม่

ปรากฏส่วนอื่นท่ีเป็นตัวลวง และด้วยเทคนิคและรูปแบบยังจัดว่าเป็นกลุ่มงานช่างท่ีมีการลด

รายละเอียดลงไปมาก ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สร้างและสมโภช ท่ีปรากฏบนจารใบลานเจ้า

อาวาทวัดแสนเมืองมาพบว่าวัดหัวข่วงหรือวัดหัวข่วงโคมคำมีอายุไม่เก่าไปกว่าพ.ศ.235768 แต่ด้วย

ลวดลายท่ีพบในนาคทัณฑ์ประดับวิหารส่วนใหญ่จัดว่าเป็นอิทธิพลรัตนโกสินทร์ระยะหลัง69 อีกท้ังลาย

 
68 ศักด์ิ รัตนชัย, เกร็ดตำนานโยนกเชียงแสน-นาแส่ง อ้างอิงโดย สุรพล ดำริห์กุล, ข่วงเมืองและวัดหัว

ข่วง : องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2549), 177. 

69 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลวดลายในอิทธิพลรัตนโกสินทร์ที่ปรากฏในนาคทัณฑ์
ในลำดับหัวข้อถัดไป 
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ตัวลวง(กลุ่มท่ี 5)ท่ีปรากฏกับนาคทัณฑ์ยังจัดว่ามีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตตวรรษท่ี25 ดังนั้นลายนาค

เกี้ยวแบบสมมาตรจากวิหารวัดห่วงข่วงจะต้องไม่อายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 25 เช่นกัน 

ท้ังนี้จากการตรวจสอบลายนาคเกี้ยวประดับหน้าแหนบวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปาง

หลวง(ภาพท่ี57) พบว่าปรากฏท้ังกลุ่มเกี้ยวพันแบบธรรมชาติและเกี้ยวแบบสมมาตร ส่วนเศียรนาคมี

ลักษณะการทำหงอนท่ีคล้ายคลึงกับหงอนของตัวลวงประมาน 2-3 หงอน และมีการกรีดเส้นให้คล้าย

กับเส้นขน แต่เมื่อตรวจสอบจากหลักฐานทางศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี พบว่ารูปแบบ

วิหารพระพุทธที่ปรากฏในปัจจุบันนั้น จัดว่าเป็นลักษณะอาคารเฉพาะท้องถิ่นล้านนาท่ีได้รับอิทธิพล

มาจากภาคกลาง อาทิเช่น ช่อฟ้าทำเป็นหัวนาค ตัวรวยมีใบระกา และหางหงส์ ทำเป็นหัวนาค ซึ่ง

สันนิษฐานว่าเป็นงานช่างเมื่อครั้งมีการบูรณะวิหารในปีพ.ศ.2345 ตรงกับช่วงสมัยพระยากาวิละ 

ปกครองเมืองเชียงใหม่70  

อีกท้ังหน้าแหนบวิหารพระพุทธยังเป็นงานสลักไม้ประดับกระจกด้วยเทคนิคการตัดกระจก

เป็นลวดลายแล้วนำมาติดกับไม้ด้วยยางรักนี้ เป็นงานช่างท่ีพบมากกับวิหารล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

24-25 จากอิทธิพลการประดับลวดลายในศิลปะรัตนโกสินทร์71 นั่นแสดงให้เห็นว่านาคทัณฑ์ลายนาค

เกี้ยวท่ีปรากฏในศิลปกรรมล้านนารุ่นเก่าประดับวิหาร มีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 และ

อาจจัดว่าเป็นงานช่างล้านนาท่ีสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจรัตนโกสินทร์ 

ดังนั้นลายนาคเกี้ยวในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร จัดว่าเป็นงานช่างท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 โดยผู้ศึกษาสันนิษฐานว่านาคเกี้ยวท่ีมีลักษณะเกี้ยวพันกันแบบธรรมชาติและแบบมี

ระเบียบ เป็นรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน และการประดับส่วนหงอนแบบกรีดเส้นคล้าย

เส้นขนเหมือนตัวลวง จึงอาจเป็นรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ขึ้นพร้อมกลุ่มหงอนแบบกระหนกหรือหลังกว่า

เล็กน้อย แต่ลวดลายกลุ่มนี้จัดว่าเป็นลวดลายท่ีพัฒนาขึ้นในช่วงการปกครองของสยามแล้วทั้งหมด 

 
70 ศิริศักด์ิ อภิศักด์ิมนตรี, วัดพระธาตุลำปางหลวง : การบูรณะองค์พระเจดีย์ (น่าน: สำนักศิลปากรที่ 7 

น่าน, 2553), 41. 
71 กิริยา ชยะกุล สิทธิวัง, กระจกตะกั่ว : ศิลปะในสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือกรณีศึกษาวิหารขนาด

เล็กในจังหวัดลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ (กรงุเทพฯ: กรมศิลปากร, 2559), 10-14. 
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ภาพท่ี 64 ลักษณะหงอนแบบกระหนกท่ีปรากฏกบันาคเกี้ยวในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี1 วิหารน้ำแต้ม วัด
พระธาตุลำปางหลวง 

2. กลุ่มนาคหางพัน 

รูปแบบนาคหางพัน จัดว่าเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะการเกี้ยวพันท่ีคล้ายคลึงกับ

กลุ่มนาคเกี้ยวเด่ียวๆด้ังเดิมของล้านนาท่ีประดับตามกรอบซุ้มโขงหรือกู่ แต่นาคหาง

พันท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์เกิดจากการนำนาค 1 ตัว มาจัดวางในนาคทัณฑ์แล้วตวัด

ส่วนหางให้เกี้ยวพันกันเองแบบธรรมชาติ จนเต็มกรอบพื้นท่ีกว้าง โดยลักษณะนาค

หางพันนี้มักจะปรากฏร่วมกับลายสัตว์ในธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบกับนาคทัณฑ์

แบบประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ี จากกลุ่มวิหารเฉพาะท้องถิ่น 

       

ภาพท่ี 83-85 นาคพันประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดบ้านก่อ 
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 การประดับลายนาคในนาคทัณฑ์กลุ่มนี้เป็นรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นในกลุ่มงานช่างพื้นบ้านล้านนา 

ท่ีมักจะปรากฏกับวิหารเฉพาะท้องถิ่นรุ่นหลังท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 อีกท้ัง

การประดับลายนาคหางพันกลุ่มนี้มักจะพบร่วมกับลายสัตว์ในธรรมชาติ เช่น ลิง ม้า เสือ เป็นต้น ซึ่ง

เป็นกลุ่มลวดลายท่ีเริ่มปรากฏในศิลปกรรมล้านนาช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี25 เช่นกัน72 ดังนั้นลาย

นาคหางพันหรือลายตัวลวงหางพันในนาคทัณฑ์ประดับวิหารจะต้องมีอายุไม่เก่าไปกว่ากลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 25  

สรุป จากการศึกษาลายนาคพันท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง 

พบว่าการสร้างสรรค์ลายนาคพันในศิลปะล้านนานั้น เกิดขึ้นในช่วงหลังการปกครองจากพม่า และอยู่

ในช่วงการพื้นฟูล้านนาภายใต้การปกครองสยาม อันเป็นรูปแบบท่ีช่างได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

ศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยความนิยมในสร้างสรรค์ลวดลายนาคเกี้ยวในนาคทัณฑ์นั้น  ปรากฏเพียง

ช่วงเวลาส้ันๆราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 และจัดว่าเป็นกลุ่มท่ีนิยมประดับวิหารเพียงส่วนน้อย ไม่ได้

นิยมอย่างแพร่หลายมากนัก ต่างจากกลุ่มนาคหางพันอันเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมอย่างมากกับ

นาคทัณฑ์ระยะหลังราวช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา ซึ่งการประดับลายนาคเกี้ยวแบบแผง

จะเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มเครื่องสัตภัณฑ์ ประเภทราวเทียนล้านนามากกว่ านาคทัณฑ์

ประดับวิหาร 

กลุ่มลวดลายเทวดาและอมนุษย์ 

การประดับรูปบุคคลหรือลายเทวดาและอมนุษย์ในนาคทัณฑ์นั้น มักจะประดับอยู่ในส่วนท่ีมี

พื้นท่ีกว้างของการจัดองค์ประกอบ ซึ่งจะพบท้ังกลุ่มท่ีประดับเด่ียวและกลุ่มท่ีประดับร่วมกับลายอื่นๆ 

เช่น ลายพันธุ์พฤกษา และลายสัตว์ โดยสามารถแบ่งกลุ่มการประดับจากประเภทตัวละครออกเป็น 3 

กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มตัวลายละคร 

รูปแบบลายตัวละครในวรรณคดีท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร

ประกอบไปด้วย กินรี ครุฑ และเทวดาหรือคนธรรพ์ เป็นต้น โดยตัวละครท่ีพบใน

กลุ่มนี้จะมีลักษณะการแต่งกายต้ังแต่แบบต้ังเดิมในศิลปะล้านนาตลอดจนถึงการ

 
72 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลวดลายสัตว์ที่ปรากฏในนาคทัณฑ์ในลำดับหัวข้อถัดไป 
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แต่งกายอย่างรัตนโกสินทร์ ซึ่งระเบียบการแต่งกายอย่างรัตนโกสินทร์จะพบมากกับ

วิหารระยะหลังประเภทวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์และวิหารเฉพาะ

ท้องถิ่น 

   

ภาพท่ี 65 ลายกินรีประดับนาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา(ซ้าย) 

ภาพท่ี 66 วัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารวัดนาแส่ง(ขวา) 

       

ภาพท่ี 67 ลายคนธรรพ์ประนาคทัณฑ์วิหาร วัดหัวข่วง 

     

ภาพท่ี 68 ลายครุฑประดับวิหาร วัดนาคตหลวง 



  72 

2. กลุ่มลายอมนุษย์ 

รูปแบบลายอมนุษย์ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์จะประกอบไปด้วย อสูร และ

มนุษย์สิงห์ เป็นต้น โดยลวดลายกลุ่มนี้มักจะปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารเพียง

ส่วนน้อย ซึ่งมีลักษณะการแต่งการและเอกลักษณ์ทางด้านรูปแบบเฉพาะท่ีส่วนใหญ่

ล้วนจัดว่าเป็นงานช่างระยะหลังราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 มาแล้วท้ังส้ิน อันจะพบ

ได้จากในกลุ่มช่างพื้นบ้าน จากกลุ่มวิหารเฉพาะท้องถิ่นและวิหารล้านนาท่ีได้รับ

อิทธิพลรัตนโกสินทร์ 

   

ภาพท่ี 69 ลายอมนุษย์ประดับนาคทัณฑ์วิหารพะเจ้าศิลา(ซ้าย) 

ภาพท่ี 70 วัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารวัดท่าผา(ขวา) 

   

ภาพท่ี 71 ลายอมนุษย์ประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน 
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ภาพท่ี 72 ลายอมนุษย์ประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดทับหมาก 

3. กลุ่มลายตัวละครในรามเกียรติ์ 

ลายตัวละครกลุ่มนี้แพร่หลายอย่างมากกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา 

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มลายท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะ

รัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง โดยจะพบท้ังในกลุ่มท่ีสืบทอดรูปแบบมาท้ังหมด และกลุ่ม

ท่ีดัดแปลงขึ้นโดยกลุ่มช่างพื้นบ้าน 

รามเกียรต์ิจัดเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีไทยท่ีได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลาย ท้ังในวัฒนธรรมภาคกลางและวัฒนธรรมล้านนา โดยลายตัวละครใน

รามเกียรต์ิท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์เป็นกลุ่มท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก อีกท้ังยังมี

พัฒนาท่ีหลากหลาย ผู้ศึกษาจึงแยกลายตัวละครในรามเกียรต์ิออกจากกลุ่มลายตัว

ละครในวรรณคดีเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบโดยเฉพาะ 

  

ภาพท่ี 73 ลายตัวละครในรามเกียรติ์ประดับนาคทัณฑ์วิหาร วิหารวัดนาคตหลวง 
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ภาพท่ี 74 ลายตัวละครในรามเกียรติ์ประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดเมืองมาย 

     

ภาพท่ี 75 ลายตัวละครในรามเกียรติ์ประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดสบลี 

   

ภาพท่ี 76 ลายตัวละครในรามเกียรติ์ประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดศรีลังกา 

ลายเทวดาและอมนุษย์ปรากฏในศิลปะล้านนามีมาแล้วต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 จากปูนปั้น

ประดับเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย ท่ีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนภูปกครองเมืองเชียงแสน โดย

ศิลปะล้านนาในช่วงเวลานั้นได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากท้ังหริภุญชัย และศิลปะพุกามโดยตรง ส่วน
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อิทธิพลศิลปะเขมร และศิลปะลังกานั้นล้านนาได้รับผ่านมาจากศิลปะสุโขทัยหรือหริภุญชัย ต่อมา

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 การประดับลายตัวละครในวรรณคดีเริ่มแพร่หลายและได้รับความนิยมมาก

มากยิ่งขึ้นกับงานประดับสถาปัตยกรรมประเภทเจดีย์ กู่ และซุ้มโขง73 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏ

ลวดลายตัวละครหลากหลายประเภท ท่ีจะมี ท้ังกลุ่มท่ีสร้างขึ้นตามคติ และกลุ่มท่ีสร้างขึ้นจาก

วรรณกรรม ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ล้านนาด้ังเดิม และแบบท่ีสัมพันธ์กับศิลปะลังกาท่ีล้านนาสืบทอดมา

จากศิลปะสุโขทัย  

จากรูปแบบลายตัวละคร ลายอมนุษย์ และลายตัวละครในรามเกียรต์ิท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์

ประดับวิหารล้านนาท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆตามลักษณะและรูปแบบ

การแต่งกายท่ีพบคือ กลุ่มศิลปะล้านนาด้ังเดิม กลุ่มอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์และกลุ่มงานช่าง

พื้นบ้าน ซึ่งมีลายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กลุ่มอิทธิพลศิลปะล้านนาด้ังเดิม จะพบในนาคทัณฑ์ประดับวิหารเพียงแห่งเดียวคือวิหารพระ

เจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มลายตัวละครในวรรณคดี(ภาพท่ี65) และลาย

อมนุษย์(ภาพท่ี69) โดยลายอมนุษย์(อสูร)มีลักษณะการแต่งกายแบบการนุ่งโจงท้ิงชายพกยาว ซึ่งเป็น

ลักษณะการนุ่งผ้าอย่างบุรุษ ส่วนลายกินรีจะอยู่อิริยาบถร่ายรำ มีลำตัวเป็นมนุษย์ แต่มีปีกเหมือนนก 

สวมกรองศอ กำไล พาหุรัด นุ่งผ้าท้ิงชายพกยาวเช่นเดียวกัน แต่เมื่อสังเกตจะพบว่าท้ังลายอสูรและ

กินนรีจะสวมมงกุฎลักษณะเดียวกัน ซึ่งท่ีเรียกว่ากรัณฑมงกุฎ อันเป็นลักษณะมงกุฎด้ังเดิมในศิลปะ

ล้านนาท่ีมีมาแล้วต้ังแต่ก่อนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 

กรัณฑมงกุฎ คือ มงกุฎท่ีประกอบด้วยกระบังหน้าและรัดเกล้า ซึ่งรัดเกล้าทรงกรวยรูปวง

แหวนเรียงช้อยช้ันประมาณ 2-3 ช้ัน ซึ่งนักวิชาการได้ต้ังข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากการเกล้าผมให้เป็น

มวยสูงแล้วรัดด้วยห่วงวงแหวนเป็นช้ันๆ อันเกิดขึ้นกับยุคแรกเริ่ม ก่อนจะพัฒนามาเป็นมงกุฎในช่วง

หลัง ส่วนกระบังหน้าของมงกุฎนั้นจะประกอบไปด้วยแถบหรือตาบขนาดใหญ่คล้ายแผ่นโลหะ ติดอยู่

ในตำแหน่งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างท้ังสองฝ่ังเหนือพระกรรณซ้าย-ขวา โดยการทำกรัณฑ

มงกุฎนี้ปรากฏครั้งแรกในศิลปะอินเดีย และมีการใช่อย่างแพร่หลายท้ังในศิลปะลังกา พม่า สุโขทัย 

 
73 ศักด์ิชัย สายสิงห์, คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา, 111-20. 
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อยุธยาและเรื่อยมาจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์74 ซึ่งในศิลปกรรมล้านนาเริ่มปรากฏการทำกรัณฑมงกุฎ

ชัดเจนราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 โดยมีต้นแบบมาจากกรัณฑมงกุฎในศิลปะสุโขทัย(ช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 20) โดยมีลักษณะเป็นแถบกระบังหน้าขนาดใหญ่ ประดับลวดลายเป็นชั้นๆจนเต็มพื้นท่ี ในตำแหน่ง

กึ่งกลางแถบจะประดับด้วยลายดอกกลมหรือดอกส่ีกลีบ ส่วนตาบจะประดับอยู่ระนาบหลังของแถบ

กระบังหน้าไม่รวมเป็นช้ินเดียวกัน ส่วนรัดเกล้ามีลักษณะเป็นทรงกรวยประดับลายเป็นชั้นๆ ประมาณ 

4-5 ช้ัน ท้ังนี้บางองค์มีการประดับรัดเกล้าด้วยลายดอกกลมหรือลายกระจัง เช่น กรัณฑมงกุฎของ

เทวดา วัดมหาโพธาราม(วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบลายตัวละครและลายอมนุษย์ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารพระ

เจ้าศิลา กับกลุ่มลายเทวดาและอมนุษย์ในศิลปกรรมด้ังเดิมล้านนา พบว่าลักษณะการทำกรัณฑมงกุฎ

ลายตัวละคร(กินรี)และอมนุษย์(อสูร)ในกลุ่มนี้มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับกรัณฑ์มงกุฎด้ังเดิมช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 21 คือมีรัดเกล้าทรงกรวย และกระบังหน้าท่ีประดับทับตาบสามเหล่ียม แต่ท้ังนี้เมื่อสังเกต

จะพบว่าลายตัวละคร(กินรี)ปรากฏการทำกรรเจียกผ้าแบบศิลปะอยุธยาตอนกลาง(ภาพท่ี78) ซึ่งใน

ศิลปะล้านนาด้ังเดิมและศิลปะสุโขทัยมักจะไม่นิยมการทำกรรเจียกผ้า อีกท้ังลักษณะการนุ่งผ้าของ

อสูรและกินนรีนั้นไม่ใช่รูปแบบการแต่งกายด้ังเดิมของศิลปกรรมล้านนา กล่าวคือลายกินนรีและอสูร

ในนาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา ไม่ปรากฏผ้าปฏิสูตร และไม่ปรากฏการนุ่งผ้าประดับลายเป็นช้ันๆ จึง

อาจเป็นไปได้ท่ีลายตัวละครและลายอมนุษย์ในกลุ่มนี้จะเป็นงานสร้างสรรค์ระยะหลังท่ีเลียนแบบมา

จากศิลปะล้านนาด้ังเดิม โดยช่างได้นำมาผสมผสานกับรูปแบบตัวละครท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะภาค

กลางแล้ว 

นอกจากนี้เทคนิคทางด้านเชิงช่างของนาคทัณฑ์สองช้ินนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นนาคทัณฑ์ท่ี

สร้างขึ้นคนละช่วงเวลา โดยนาคทัณฑ์ลายอมนุษย์(อสูร)(ภาพท่ี69)จะมีลักษณะท่ีบางและฉลุโปรง

มากกว่านาคทัณฑ์ลายตัวละคร(กินรี)(ภาพท่ี65) จึงอาจเป็นไปได้ท่ีนาคทัณฑ์ลายอมนุษย์(อสูร)จะ

สร้างขึ้นภายหลัง จากการบูรณะวิหารแล้ว รวมไปถึงการประดับลายร่วมอย่างลายหัวเมฆที่พบกับนาค

ทัณฑ์ท้ังสองกลุ่มนี้จัดว่าเป็นลวดลายท่ีเข้ามามีบทบาทในล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี  24 แล้ว จาก

 
74 กรรณรส ศรสีุทธิวงศ์, กรัณฑมงกุฏเทวดาศิลปะสุโขทัยและพระพทุธรูปทรงเคร่ืองศิลปะอยุธยา

ตอนกลาง (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 4. 
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อิทธิพลจีนระยะหลังท่ีล้านนาสืบทอดมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์75 ดังนั้นนาคทัณฑ์กลุ่มนี้น่าจะมีอายุ

ไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 เช่นกัน 

 

ภาพท่ี 77 ลักษณะกรัณฑมงกุฎจากลุ่มอิทธิพลศิลปะล้านนาด้ังเดิมท่ีปรากฏกับลายตัวละครในวรรคดี

และลายอมนุษย์ในนาคทัณฑ์ประดับวิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง 

 

ภาพท่ี 78 กรรเจียกผ้าท่ีปรากฏกับลายตัวละครในวรรณคดีในนคทัณฑ์ประดับวิหารพระเจ้าศิลา วัด

พระธาตุลำปางหลวง 

กลุ่มอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ จะเป็นกลุ่มท่ีพบได้อย่างแพร่หลายกับงานศิลปกรรมประดับ

วิหารล้านนาท่ีมีอายุราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา ซึ่งจะพบท้ังกลุ่มลายตัวละครใน

วรรณคดี(ภาพท่ี66-68) ลายอมนุษย์(ภาพท ึ่70-71) และลายตัวละครในรามเกียรต์ิ(ภาพท่ี73-76) โดย

มีลักษณะการแต่งกายท่ีมักจะสวมสังวาลไขว้ ทับทรวง กรองศอ พาหุรัด นุ่งโจงทับสนับเพลา และ

 
75 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลวดลายจีนที่ปรากฏในนาคทัณฑ์ในลำดับหัวข้อถัดไป 
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สวมมงกุฎยอดหรือชฎามงกุฎ นอกจากนี้ลักษณะลายตัวละครท่ีปรากฏยังเป็นรูปแบบท่ีสืบมาจาก

ศิลปะรัตนโกสินทร์โดยตรง อย่างเช่น ครุฑ และหนุมาน เป็นต้น 

ลักษณะการทำมงกุฎยอดหรือพระมหาพิชัยมงกุฎในศิลปะรัตนโกสินทร์เป็นรูปแบบท่ีสืบทอด

มาจากศิลปะอยุธยาตอนปลาย ดังตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปภายในอุโบสถหรือพระพุทธนิมิตวิชิตมาร

โมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ภาพท่ี79) ท่ีจัดว่าเป็น

งานช่างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง(พุทธศตวรรษท่ี22) แต่ท้ังนี้แม้ในศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายจะ

ปรากฏมงกุฎยอดแล้ว แต่การทำกรรเจียกประดับเครื่องมงกุฎกลับเป็นรูปแบบท่ีเริ่มต้นขึ้นสมัย

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง(ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23)(ภาพท่ี80) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้พัฒนารูปแบบ

กรรเจียกผ้าแบบด้ังเดิมแปรเปล่ียนเป็นกรรเจียกปลายแหลมคล้ายแผ่นโลหะ ประดับด้วยลาย

กระหนกขนาดเล็กประกอบกันจนเต็มพื้นท่ี โดยติดอยู่ในตำแหน่งหลังพระกรรณท้ังสองข้าง โดย

ลักษณะมงกุฎในศิลปะอยุธยาตอนปลายนี้เป็นรูปแบบท่ีสืบทอดมาในศิลปะรัตนโกสินทร์และใช้มา

ตลอดช่วงจนถึงปัจจุบัน 

เมื่อตรวจสอบรูปแบบเทวดาในศิลปกรรมล้านนาประเภทต่างๆ เช่นกู่พระเจ้า ซุ้มโขง หรือซุ้ม

ประตู ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา พบว่ามีลักษณะมงกุฎท่ีแตกต่างจากศิลปะล้านนา

ด้ังเดิม คือ รัดเกล้ายอด คล้ายคลึงกับลักษณะของชฎามงกุฎในศิลปะอยุธยาตอนปลาย และศิลปะ

รัตนโกสินทร์ ส่วนยอดมงกุฎสูงแหลม ประดับลายเป็นชั้นๆแต่ละช้ันประด้วยลายกระจังขนาดเล็ก ไม่

ปรากฏการทำตาบ แต่ทรงกรรเจียกจอน สวมสังวาล กรองศอ พาหุรัด และธำมรงค์ ดังตัวอย่างเช่น

ลายเทวดาปูนปั้นประดับกู่ พระอุโบสถ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่(ภาพท่ี82) อันมีประวัติกล่าวว่า

พระเจ้ากาวิละได้นิมนต์พระสังฆราชวัดพระสิงห์ สร้างอุโบสถมณฑปปราสาทภายในอุโบสถ และหอ

ธรรม เมื่อพ.ศ.235476 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามแล้ว ดังนั้นในช่วงท่ี

ล้านนาเปล่ียนแปลงการปกครองมาอยู่ภายใต้สยาม อาจทำให้อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ในช่วงเวลา

นั้นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นกับศิลปะล้านนา โดยหนึ่งในนั้นคืออิทธิพลเรื่องเครื่องแต่งกายท่ีเข้ามาแทรก

ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและในศิลปกรรม ซึ่งในทางศิลปะนี้อาจเกิดจากช่างท้องถิ่นล้านนาเลียนแบบขึ้น

หรือช่างสยามสร้างขึ้นในล้านนาเอง 

 
76 ชุ่ม ณ บางช้าง, นำชมโบราณวัตถุสถานในจังหวัดเชียงใหม่ (พระนคร: กรมศิลปากร, 2516), 36. 
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จากรูปแบบลายเทวดาและอมนุษย์ในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนาท่ีพบท้ังสามกลุ่ม

สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มลายตัวละครในวรรณคดี อาทิเช่นลายครุฑ กินรี และคนธรรพ์ จากนาคทัณฑ์

ประดับวิหารวัดหัวข่วง และวิหารวัดนาคตหลวง ท่ีแสดงการสวมมงกุฎยอด สวมสังวาลไขว้ ทับทรวง 

กรองศอ พาหุรัด และนุ่ ง โจงทับสนับเพลา จัดว่าเป็นกลุ่มลวดลายและรูปแบบมาจากศิลปะ

รัตนโกสินทร์ 

ส่วนลายลิงหรือหนุมานนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภาคกลาง

ท้ังรูปแบบศิลปกรรมและวรรณกรรม ซึ่งอาณาจักรล้านนาในช่วงการปกครองสยาม กไ็ด้นำโครงเรื่อง

ของรามเกียรต์ิและตัวละครอย่างหนุมานมาดัดแปลงเป็นวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตหลายเรื่อง เช่น

พรหมจักรชาดก ปรัมเหียร รามเกียรต์ิ ลังกาสิบโห อุสาบารส และหอรมานชาดก โดยแต่ละเรื่องล้วน

จารขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงพุทธศตวรรษท่ี2577 มาแล้ว  

และเมื่อสังเกตลักษณะลายตัวลิง(หนุมาน)ในนาคทัณฑ์ มักจะสวมเครื่องประดับท่ีประกอบไป

ด้วยมงกุฎหรือกระบังหน้า กรองศอ สังวาล พาหุรัด กำไรข้อมือข้อเท้า นุ่งโจงทับสนับเพลา แสดง

สถานะว่าเป็นลิงช้ันสูงซึ่งเป็นรูปแบบลิงในอุดมคติท่ีรัตนโกสินทร์สืบทอดมาจากศิลปะอยุธยาตอน

ปลาย และจากรูปแบบลายลิงหรือหนุมานท่ีปรากฏในศิลปกรรมล้านนา ถือได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีนิยม

มากในการประดับนาคทัณฑ์ ท่ีช่างได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง ซึ่งเริ่มปรากฏมาแล้วตั้งแต่

ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 พร้อมกับลายตัวละครในวรรณคดี และความนิยมการประดับลายหลักจน

เต็มพื้นท่ีส่วนกลางนาคทัณฑ์78 

 
77 พัชลินจ์ จีนนุ่น, การวิเคราะห์หนุมานในรามเกียรต์ิฉบับต่างๆ (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 36-49. 
78 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดภายใต้หัวข้อการวิเคราะห์โครงสร้างและการประดับลวดลายบนนาคทัณฑ์

ในลำดับถัดไป 
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ภาพท่ี 79 มงกุฎพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ 

 

ภาพท่ี 80 มงกุฎพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ สมัยอยุธยาตอนปลาย 

ท่ีมา : [Online], Accessed 5 Octoder , 2020, Availble from 

http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums 

 

ภาพท่ี 81 ลายคำเทวดาสวมมงกุฎยอดประดับวิหาร วัดคะตึกเชียงมั่น 
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ภาพท่ี 82 เทวดาปูนปั้นประดับกู่(ซ้าย) และซุ้มประตู(ขวา) อุโบสถ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 

     

ภาพท่ี 83 ภาพลิงในบานประตูประดับมุกมณฑปพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

 

ภาพท่ี 84 ภาพศิลาจำหลักรูปลิงหรือหนุมาน ศิลปะรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลท่ี 3 

ท่ีมา : นิยะดา เหล่าสุนทร, ศิลาจำหลักเร่ืองรามเกียรต์ิ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (กรุงเทพฯ 

: มูลนิธิทุนพระพุทธยอดฟ้า, 2539), 60. 
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กลุ่มอิทธิพลงานช่างพื้นบ้าน จะพบมากกับวิหารเฉพาะท้องถิ่นล้านนา และวิหารล้านนาท่ี

ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ซึ่งอิทธิพลกลุ่มนี้จะปรากฏท้ัง 3 กลุ่มลวดลาย คือ ลายตัวละครในวรรคดี

(ภาพท่ี66) กลุ่มลายอมนุษย์(ภาพท่ี71,72) และกลุ่มตัวละครในรามเกียรต์ิ(ภาพท ี่75,76) โดยลักษณะ

ท่ีปรากฏในกลุ่มเหล่านี้จะแตกต่างจากกลุ่มอิทธิพลล้านนาด้ังเดิม และอิทธิพลรัตนโกสินทร์อย่าง

ชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่ามีการลดรูปแบบและลายละเอียดลงไปมาก อาทิเช่นกลุ่มลายลิง(หนุมาน)ลด

รายละเอียดการประดับเครื่องทรงลงไปมากจนคล้ายคลึงกับลิงในธรรมชาติ แต่จุดท่ียังแสดงว่าเป็นตัว

ละครอยู่คือการนุ่งผ้าโจงทับสนับเพลา นอกจากนี้ยังพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายมากขึ้น ท้ัง

การแสดงออกด้านท่าทาง และการแสดงใบหน้าอย่างเช่นล้ินยาว หน้าดุ ตาโปน เป็นต้น  

และการสร้างสรรค์ลายอมนุษย์ในกลุ่มช่างพื้นบ้านนี้ มักจะใช้เครื่องแต่งกายแบบธรรมดา

ท่ัวไป คือ การไม่ปรากฏเครื่องประดับ สวมเพียงโจงกระแบนผ้าไม่มีการสลักลวดลาย บางช้ินมีลำตัว

เหมือนมนุษย์แต่มีหน้าเป็นลิงผสมอสูร หรือมีตัวเป็นลิงมีหัวแบบมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งการสร้างสรรค์

ลวดลายประดับในกลุ่มนี้เป็นรูปแบบท่ีไม่อิงตามตำราคติและแนวคิดด้ังเดิม โดยจะพบมากกับวิหารท่ี

มีอายุราวช่วงกลายถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา  

   

ภาพท่ี 85 ลายตัวละครในรามเกียรติ์กลุ่มงานช่างพื้นบ้านประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน 

สรุป จากการศึกษาลายเทวดาและอมนุษย์ในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง 

พบว่ากลุ่มลายตัวละครในวรรคดีและกลุ่มลายอมนุษย์ท่ีแสดงลักษณะรูปแบบศิลปะล้านนาด้ังเดิมนั้น 

เป็นรูปแบบท่ีช่างได้สร้างสรรค์ขึ้นระยะหลัง ในช่วงยุคฟื้นฟูล้านนาแล้ว โดยได้รับแรงบันดาลใจมา
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จากรูปแบบด้ังเดิมช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ซึ่งนาคทัณฑ์กลุ่มนี้จัดว่ามีอายุไม่เก่าไปว่าพุทธศตวรรษ

ท่ี 24  

ส่วนกลุ่มลวดลายท่ีแสดงเอกลักษณ์อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ มักจะพบท้ังในกลุ่มลายตัว

ละครในวรรณคดีและกลุ่มตัวละครในรามเกียรต์ิ โดยกลุ่มนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในนาคทัณฑ์ประดับ

วิหาร ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 แล้ว พร้อมกับความนิยมเรื่องการประดับลายหลักจนเต็มพื้นท่ีกว้าง 

ไม่ปรากฏลายร่วม ซึ่งจะพบมากกับกลุ่มวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และกลุ่มวิหาร

เฉพาะท้องถิ่น  

นอกจากนี้กลุ่มงานสร้างสรรค์ภายใต้งานช่างพื้นบ้าน ยังเป็นรูปแบบท่ีเกิดขึ้นภายใต้แรง

บันดาลใจจากอิทธิพลศิลปะภายนอก อย่างศิลปะพม่า ศิลปะรัตนโกสินทร์ และศิลปะล้านนาด้ังเดิม 

แต่ไม่ได้สร้างขั้นเพื่อเลียนแบบลักษณะด้ังเดิม เนื่องด้วยรูปแบบท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มนี้ ช่างมักจะคล่ีคลาย

แนวคิดด้ังเดิมออก แล้วนำมาผสมผสานกับรูปแบบใหม่ จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะท่ีไม่มีรูปแบบถาวร 

จัดว่าเป็นกลุ่มงานช่างท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่ากลางพุทธศตวรรษท่ี 25 

กลุ่มลวดลายสัตว์ 

การประดับลายสัตว์ในนาคทัณฑ์นั้นมักจะประดับอยู่ในส่วนท่ีมีพื้นท่ีกว้างของการจัด

องค์ประกอบ ซึ่งจะปรากฏท้ังกลุ่มท่ีประดับลายจนเต็มพื้นท่ี และกลุ่มท่ีประดับร่วมกับลายหลัก เช่น

ลายพันธ์พฤกษา และลายตัวลวง จากการสำรวจและเก็บข้อมูล สามารถแบ่งกลุ่มการประดับลายสัตว์

ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร จังหวัดลำปาง ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือกลุ่มสัตว์หิมพานต์ สัตว์

กึ่งอุดมคติ และกลุ่มสัตว์ในธรรมชาติ ซึ่งมีลายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ 

จัดว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความหลากหลายและพบมากกับนาคทัณฑ์ประดับวิหาร 

ท่ีจะประกอบไปด้วย สิงห์ นก กิเลน และมกร เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดกลุ่มตาม

รูปแบบท่ีปรากฏได้ดังต่อไปนี้ 

-สิงห์ รูปแบบสิงห์ท่ีปรากฏแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือราชสีห์ และ สิงห์ผสม มี

ลักษณะท่ัวไป คือลำตัวเป็นสิงห์ ส่วนหัวและเท้าท้ังส่ีปรากฏลักษณะตามประเภท
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และการผสมของสัตว์ชนิดอื่นๆ ซึ่งในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร จังหวัดลำปาง ปรากฏ 

2 ชนิด คือ คชสิงห์ และไกรสรราชสีห์  

โดยคชสิงห์(ภาพท่ี86,88) ตามตำรากล่าวเป็นสัตว์หิมพานต์ท่ีมีพลังเทียบเท่าช้าง

และสิงห์รวมกัน มีลักษณะท่ัวเหมือนไกรสรราชสีห์ แต่มีส่วนหัวเป็นช้าง พบท่ีวิหาร

ต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน และวิหารวัดเวียง  

ส่วนไกรสรราชสีห์ เป็น ๑ ใน ๔ ราชสีห์แห่งป่าหิมพานต์ ในตำนานกล่าวว่าไกรสร

ราชสีห์เป็นสัตว์ท่ีมีพละกำลังแรงกล้า เป็นนักล่าช้ันเย่ียมและกินสัตว์ใหญ่น้อยเป็น

อาหาร มีลักษณะท่ีจัดอยู่ในประเภทสัตว์ส่ีเท้าคล้ายสิงโต แต่นำมาปรับให้เป็นสัตว์

ในอุดมคติในแบบอย่างศิลปะไทย ซึ่งจะพบท่ีวิหารวัดเวียง วิหารวัดหัวข่วง วิหารวัด

ศรีหลวงแจ้ซ้อน โรงธรรมวัดไหล่หินหลวง และวิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปาง

หลวง เป็นต้น 

-นก มีลักษณะท่ัวไปท่ีเหมือนนกในธรรมชาติ แต่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่ให้

เป็นนกในอุดมคติ เช่นส่วนหัวและลำตัวเปล่ียนตามชนิดของสัตว์ที่นำมาผสม ซึ่งใน

นาคทัณฑ์ประดับวิหารปรากฏ 2 ชนิด คือ นกหัสดีลิงค์หรือนกหัสดิน(ภาพท่ี92,94) 

มีลักษณะท่ัวไปเหมือนนกในธรรมชาติ แต่มีส่วนหัวเป็นช้าง พบท่ีวิหารวัดเวียง และ

ปักษาวายุภักษ์ หรือนกการเวก(ภาพท่ี93)มีจุดเด่นของนกชนิดนี้จะมีส่วนขนหางท่ี

ยาวและสวยงามอันกล่าวไว้ในศิลปะไทย นกการเวกนี้ถูกนำมาปรับเปล่ียนในเป็นนก

ประดิษฐ์มากขึ้นจนมีลักษณะเป็นนกในอุดมคติ พบท่ีวิหารวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน 

-กิเลน(ภาพท่ี95) ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร มีลักษณะส่วนหัวคล้ายมังกร 

มีเขาแบบกวาง มีลำตัว ขา และกีบเท้าเหมือนม้า มีเกล็ดเหมือนปลา เป็นสัตว์มงคล

ในวัฒนธรรมจีนท่ีเรียกว่า “กิหลิน” ลายกิเลนท่ีพบนี้จัดอยู่ในตำแหน่งลายประดับ

ร่วม ซึ่งมีลายหลักคือตัวลวงในกลุ่มท่ี 1 พบท่ีวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

-มกร หรือ เหรา (ภาพท่ี96-98)เป็นสัตว์หิมพานต์ ท่ีมีหน้าท่ีเฝ้าศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์

อาทิเช่นโบสถ์ พระธาตุ และวิหาร ตามคติความเช่ือเพื่อจำลองว่าท่ีแห่งนั้นคือเขา
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พระสุเมรุ ตามคติจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ79 โดยมกรในนาคทัณฑ์มีลักษณะส่วน

หัวคล้ายคลึงมังกร ลำตัวยาว มีเกล็ด ปลายหางตวัดออกด้านนอก คล้ายรูปแบบตัว

ลวง ซึ่งจะปรากฏท้ังรูปแบบคายตัวลวง และแบบคายกระหนก โดยลายมกรกลุ่มนี้

จะมีการทำแขนคล้ายหน้ากาลดังเดิมในศิลปะล้านนา พบท่ีวิหารวัดต้นแก้ว วิหาร

พระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง และวิหารลายคำ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

 

ภาพท่ี 86 สิงหป์ระดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารวัดเวียง(คชสิงห์) 

 

ภาพท่ี 87 สิงห์ประดับนาคทัณฑ์ กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารวัดเวียง 

 
79 โชติกา นุ่นชู, "มกรคายนาค พุทธศิลป์แห่งดินแดนล้านนาไทย," ศลิปวัฒนธรรม  (2564): [Online], 

Accessed 3 Octoder , 2020, Availble from, https://www.silpa-mag.com/culture/article_35141. 
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ภาพท่ี 88 สิงห์ประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง 

       

ภาพท่ี 89 สิงห์ประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง(ซ้าย) 

ภาพท่ี 90 สิงห์ประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารวัดหัวข่วง(กลาง) 

ภาพท่ี 91 สิงห์ประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหาร วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน(ขวา) 

     

ภาพท่ี 92 นกหัสดีลิงค์หรือนกหัสดินประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารวัดเวียง(ซ้าย) 

ภาพท่ี 93 นกการเวกประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหาร วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน(กลาง) 

ภาพท่ี 94 นกหัสดีลิงค์หรือนกหัสดินประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารวัดทับหมาก(ซ้าย) 
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ภาพท่ี 95 กิเลนประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

     

ภาพท่ี 96 มกรประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง(ซ้าย) 

ภาพท่ี 97 มกรประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง(ขวา) 

       

ภาพท่ี 98 มกรคายตัวลวงประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ วิหารลายคำ วัดพระแก้วดอนเต้า

สุชาดาราม 

รูปแบบสัตว์หิมพานต์ในนาคทัณฑ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นกลุ่มงานช่างท่ีพบกับวิหารท้ัง

สามรูปแบบคือวิหารล้านนาด้ังเดิม วิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และวิหารเฉพาะท้องถิ่น 

ซึ่งจากรูปแบบและลักษณะท่ีปรากฏสามารถจัดแผนการวิเคราะห์ออกเป็น  2 กลุ่ม คือกลุ่มอิทธิพล

ล้านนาด้ังเดิม และกลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีลายละเอียดด้ังต่อไปนี้ 
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กลุ่มอิทธิพลล้านนาด้ังเดิม ในกลุ่มนี้ปรากฏเพียงลายกิเลน ซึ่งมีตำแหน่งคือลายประดับร่วม

ของลายตัวลวง ท่ีแทรกรวมอยู่กับลายพันธุ์พฤกษา พบท่ีวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวงเพียง

แห่งเดียว  

ลายกิเลนนี้เป็นหนึ่งในสัตว์มงคลของจีนท่ีเข้ามามีบทบาทในศิลปะล้านนาต้ังแต่ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 19-21 ซึ่งจะพบมากในงานปูนปั้นประดับปลายกรอบซุ้ม เช่น เจดีย์วัดเกาะกลาง เจดีย์

อินทขีลสะดือเมือง และกู่พระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น และจัดว่าเป็นสัตว์ท่ีได้รับ

ความนิยมมาจนถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ในการประดับซุ่มกู่หรือโขง เช่นกู่พระเจ้า วัดพระสิงห์  

โดยกิเลนท่ีปรากฏในศิลปะล้านนาตลอดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-25 นี้ มักจะไม่เปล่ียนแปลงลักษณะ

ด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาจากศิลปะจีนนัก มีเพียงแค่งานช่างระยะหลังราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี24 เป็นต้นมา

เท่านั้น ท่ีมีการเพิ่มท่าทางการแสดงออกให้มีความหลากลายมากยิ่งขึ้น และส่วนหางท่ีเรียวยาวปลาย

ปรากฏเป็นพู่ขนคล้ายหางสิงห์(ภาพท่ี100) มากกว่าจะเป็นหางปลาเช่นในศิลปะดั้งเดิม(ภาพท่ี99) 

 และจากลักษณะตัวกิเลนท่ีพบในนาคทัณฑ์จัดว่าเป็นกิเลนด้ังเดิม อันสัมพันธ์กับรูปแบบกิเลน

ในศิลปะจีน และศิลปะล้านนาด้ังเดิม อีกท้ังลายกิเลนท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์กลุ่มนี้ เป็นลายประดับ

ร่วมกับลายหลักอย่างลายตัวลวง ท่ีจัดได้ว่าเป็นตัวลวงในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี  1 ซึ่งเป็นลวงรุ่นเก่าท่ีมี

มาแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ดังนั้นลายสัตว์หิมพานต์ประเภทลายกิเลนท่ีพบในนาคทัณฑ์

กลุ่มนี้จัดว่าเป็นลายสัตว์หิมพานต์ท่ีมีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 เช่นกัน 

 

ภาพท่ี 99 ลายกิเลนปูนปั้นประดับกรอบซุ้มเจดีย์วัดเกาะกลาง จังหวัดลำพูน 

ท่ีมา : คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย, แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 290. 
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ภาพท่ี 100 ลายกิเลยปูนปั้นประดับกู่พระเจ้าวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่ีมา : คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย, แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 292. 

 

ภาพท่ี 101 ลายกิเลนปูป้ันประดับกู่พระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

ท่ีมา : คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย, แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 291. 

กลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์  เป็นสัตว์ ท่ี ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากในศิลปะ

รัตนโกสินทร์ ซึ่งจะปรากฏตามวรรณกรรม วรรณคดีเรื่องต่างๆ เช่น รามเกียรต์ิ ชาดก พุทธประวัติ 

หรือแม้แต่ในศิลปกรรม เช่น ส่วนประดับหัวเรือพยุหยาตราทางชลมารคในพิธีสำคัญ งาน

ประติมากรรมประดับวัดและวัง และจิตรกรรมประดับฝาผนัง เป็นต้น ซึ่งลักษณะสัตว์หิมพานต์ใน

ศิลปะรัตนโกสินทร์ได้สืบทอดรูปแบบมาจากศิลปะอยุธยาตอนปลาย ดังจะเห็นได้ว่าลักษณะสัตว์หิม

พาต์ในศิลปะรัตนโกสินทร์และศิลปะอยุธยาตอนปลายเป็นรูปแบบท่ีช่างสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตาม

จินตนาการ เพื่อให้เข้ากับวรรณกรรมหรือวรรณคดี สถานท่ีท่ีบุคคลธรรมดาไม่สามารถพบเห็นได้ โดย

นำรูปแบบสัตว์มี่มีลักษณะต่างชนิดหรือชนิดเดียวกันมาผสมผสานไว้ในตัวเดียว และไม่อิงความเหมือน

จริงในธรรมชาติ  
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เมื่อเปรียบเทียบลายสัตว์หิมพานต์ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารจะเห็นได้ว่าสัดส่วน

โครงร่างของสัตว์ และเอกลักษณ์การประดับลาย สัมพันธ์กับสัตว์หิมพานต์ในศิลปะรัตนโกสินทร์อย่าง

ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากสัตว์หิมพานต์ประเภทสิงห์ท่ีจะมีส่วนหัวจะเรียวยาวพอดี จมูกยื่นออกมา

เล็กน้อย ประดับลวดลายกระหนกท่ีส่วนหงอนเหนือหัว และประดับลายรักร้อยบนกึ่งกลางหลัง อัน

เป็นรูปแบบท่ีแตกต่างจากศิลปะล้านนาด้ังเดิม ท่ีแม้ว่าสิงห์จะจัดว่าเป็นสัตว์ประดิษฐ์แล้วเหมือนกัน 

แต่ก็ยังคงอิงความเหมือนจริงในธรรมชาติอยู่ จึงจัดว่าเป็นสัตว์กึ่งอุดมคติมากกว่าจะเป็นสัตว์หิมพานต์ 

โดยสิงห์ในศิลปะล้านนาจะมีลักษณะหัวโต จมูกสิงห์ส้ัน และปรากฏแผงคอ ถือว่ารูปแบบสิงห์ท่ี

สัมพันธ์กับศิลปะลังกา ท่ีล้านนาสืบทอดมาจากศิลปะสุโขทัย ดังนั้นลายสัตว์หิมพานต์ประเภทสิงห์ท่ี

ปรากฏในนาคทัณฑ์จัดว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ซึ่งน่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24  

นอกจากนี้ลายสัตว์หิมพานต์ประเภทสิงห์และนกในนาคทัณฑ์ระยะหลัง(ภาพท่ี88-91,93-94) 

มีการลดรูปแบบและรายละเอียดด้ังเดิมของสัตว์หิมพานต์ในศิลปะรัตนโกสินทร์ลงไปมาก เช่น ไม่มี

การประดับลายประดิษฐ์กึ่งกลางหลัง และไม่มีปรากฏหงอนกระหนกประดับลาย ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี

เกิดขึ้นในกลุ่มช่างท้องถิ่น โดยลักษณะเหล่านี้จะพบกับนาคทัณฑ์วิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปาง

หลวง วิหารวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน วิหารวัดห่วงข่วง และโรงธรรมวัดไหล่หินหลวง   

ท้ังนี้หากเป็นกลุ่มงานช่างพื้นบ้านระยะหลังราวช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี  25 จะมี

การลดรูปแบบลงมากขึ้นอีก เช่นสัตว์หิมพานต์ไม่ปรากฏลายประดิษฐ์ จนมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ

ลายสัตว์กึ่งอุดมคติและสัตว์ในธรรมชาติมากกว่า เช่นวิหารวัดทับหมาก และวิหารวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน 

เป็นต้น 
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ภาพท่ี 102 สิงห์จากจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลาย วัดช่องนนทรี จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 
ท่ีมา : น. ณ ปากน้ำ, ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย:วัดช่องนนทรี (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2545), 83,85. 

 

ภาพท่ี 103 สิงห์จากสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบรุี 
ท่ีมา : [Online], Accessed 5 January , 2021, Availble from https://www.silpa-

mag.com/history 

 นอกจากนี้กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์อย่างมกรในนาคทัณฑ์ วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปาง

หลวง(ภาพท่ี96) แทนตำแหน่งลายตัวลวงนี้ มีลักษณะใกล้เคียงกับมกรประดับกรอบซุ้มกู่และโขง ช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา จากการศึกษาพบว่ามกรเป็นสัตว์ท่ีสร้างขึ้นภายใต้คติความเช่ือทาง

ศาสนาท่ีปรากฏในวัฒนธรรมล้านนาต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบหริภุญชัย โดยมกรใน

ยุคแรกมักจะประดับอยู่ในตำแหน่งปลายกรอบซุ้มคายอุบะ ก่อนจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในศิลปะ

ล้านนาช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 จากมกรคายนาคประดับกรอบซุ้มหน้านางท่ีส่วนหางของนาค

ตวัดเกี้ยวพันกัน เช่น กรอบซุ้มกู้พระเจ้าล้านทอง และกรอบซุ้มโขงวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น 
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และเมื่อสังเกตลักษณะมกรประดับกรอบซุ้มกลุ่มนี้ มักจะปรากฏพร้อมกับแขนเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกับมกรท่ีพบในนาคทัณฑ์  

แต่ท้ังนี้ลักษณะของมกรในนาคทัณฑ์กลับมีส่วนแขนท่ีคล้ายคลึงกับแขนและมือมนุษย์

มากกว่าจะเป็นขาและเท้าของสัตว์ อีกท้ังยังประดับด้วยกำไลอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะนี้ไม่เคยปรากฏ

มาก่อนกับมกรประดับกรอบซุ้ม จึงอาจเป็นไปได้ว่ามกรท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์จะเป็นงานช่างระยะ

หลังท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 และจากรูปแบบนาคทัณฑ์และเทคนิคงานช่างบ่งช้ีว่า 

นาคทัณฑ์ประดับลายมกรนี้เป็นงานช่างท่ีอาจสร้างขึ้นเมื่อครั้งบูรณะวิหารหรือเปล่ียนนาคทัณฑ์ท่ี

ชำรุดลง แล้วอาจแทนท่ีด้วยนาคทัณฑ์ใหม่ท่ีเลียนแบบมาจากนาคทัณฑ์เดิม 

 

ภาพท่ี 104 มกรคายนาคประดับกรอบซุ้มบนกู้พระเจ้าล้านทอง(ซ้าย) กับซุ้มโขง(ขวา)วัดพระธาตุ
ลำปางหลวง 

 

ภาพที่ 105 การเพรียบเทียบส่วนแขนมกรท่ีปรากฏบนนาคทัณฑ์ วิหารพระพุทธ(ซ้าย) ซุ้มโขง(ขวา)วัด

พระธาตุลำปางหลวง 
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2. กลุ่มลายสัตว์กึ่งอุดมคติ 

คือ สัตว์ท่ีกึ่งเสมือนจริง กึ่งจิตนาการ แต่ไม่จัดว่าเป็นสัตว์หิมพานต์ หรือ

สัตว์ในธรรมชาติ ดังจะเห็นว่าสัตว์ในกลุ่มนี้มีการใช้ลายประดิษฐ์เป็นส่วนประกอบ

ร่วม เช่น ลายหงส์ ลายสิงโต และลายกิ้งก่า เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

-หงส์ มีลักษณะโดยท่ัวไปคล้ายคลึงกับหงส์ในธรรมชาติ ส่วนปากคาบก้านลายเครือ

เถา แต่ส่วนหงอนและหางประดับด้วยลายกระหนกหัวขมวด เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความแตกต่างว่าเป็นสัตว์พิเศษมากกว่าหงส์ท่ัวไป โดยลายหงส์ท่ีปรากฏในนาค

ทัณฑ์นี้จัดว่าเป็นลายประดับร่วมกับลายหลักอย่างตัวลวง พบท่ีวิหารน้ำแต้ม วัดพระ

ธาตุลำปางหลวง เพียงแห่งเดียว 

-สิงโต หรือสิงห์จีน โดยท่ัวไปชาวพื้นเมืองภาคเหนือจะเรียกว่า “โต” มีลักษณะ

คล้ายคลึงกับสัตว์หิมพานต์ประเภทสิงห์ แต่มีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับสัตว์จริงใน

ธรรมชาติมากกว่า ท้ังนี้โตหรือสิงห์เป็นสัตว์เนื่องในอิทธิพลศิลปะจีนท่ีปรากฏใน

ล้านนา มีลักษณะลำตัวล่ำสัน หน้าส้ัน ตาโต หางเป็นพู่หรือเป็นทรงพุ่ม ปรากฏลาย

แผงคอ มีท้ังแบบคาบลูกแก้วและไม่คาบ นอกจากนี้ยังปรากฏแถบแผงขนท่ีกึ่งกลาง

หลัง แตกต่างจากสิงห์ในกลุ่มสัตว์หิมพานต์ท่ีมักจะนิยมประดับด้วยแถวลายรักร้อย 

ดังจะพบจากโรงธรรม วัดไหล่หินหลวง 

-กิ้งก่า ในนาคทัณฑ์มีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับกิ้งก่าในธรรมชาติ โดยเฉพาะส่วนลำตัว 

ส่วนเท้า แต่ท้ังนี้ส่วนหัวและหางเป็นรูปแบบท่ีดัดแปลงใหม่ไม่ได้อิงรูปแบบจริง คือ

ส่วนหัวปรากฏการใช้ลายประดิษฐ์ทำเป็นลายแผงคอ และส่วนหางปรากฏการกรีด

เส้นคล้ายพู่ขน อยู่ในลักษณะคาบใบไม้ หรือใบอะแคนตัส พบท่ีโรงธรรมวัดไหล่หิน

หลวง 
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ภาพท่ี 106 หงส์ประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์กึ่งอุดมคติ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

   

ภาพท่ี 107 สิงห์หรือโตประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์กึ่งอุดมคติ โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง 

    

ภาพท่ี 108 กิ้งก่าประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์กึ่งอุดมคติ โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง 

สัตว์กึ่งอุดมคติท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารมีท้ังส้ิน 3 ประเภท คือหงส์ สิงโต(โต) และ

กิ้งก่า ซึ่งเป็นกลุ่มลวดลายท่ีได้รับความนิยมเป็นส่วนน้อยในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร ซึ่งจะพบเพียง 2 

แห่ง คือวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง และโรงธรรม วัดไหล่หิน  

โดยหงส์เป็นสัตว์กึ่งอุดมคติด้ังเดิมท่ีปรากฏมาแล้วต้ังแต่ยุคแรกของศิลปะล้านนา ราวช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 19 จากเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย มีลักษณะท่ัวไปท่ีคล้ายคลึงกับหงส์ใน
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ธรรมชาติ แต่มีส่วนหงอนและหางเป็นลายกระหนกหัวขมวด จึงจัดว่าเป็นสัตว์กึ่งอุดมคติในศิลปะ

ล้านนายุคแรกเริ่ม ต่อมาการประดับลวดลายหงส์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 

จากลวดลายประดับกรอบซุ้มบรรพแถลง ซุ้มจระนำเจดีย์ ซุ้มโขง และซุ้มกู่ ซึ่งลักษณะหงส์ด้ังเดิม

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-22 นี้ล้วนสัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย ศิลปะลังกา และศิลปะพุกาม

ท้ังส้ิน 

การประดับลายหงส์มีบทบาทอย่างมากในศิลปะล้านนาต้ังแต่ยุคแรกราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

19 และเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบของสัตว์กึ่งอุดมคติอย่างหงส์ต้ังแต่

ยุคแรกเริ่ม มาจนถึงปัจจุบันมักจะไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบไปจากเดิมจากนัก ซึ่งสัมพันธ์กับกลุ่มหงส์ใน

นาคทัณฑ์ท่ียังมีระเบียบแบบแผนด้ังเดิมคือส่วนหงอนและหางปรากฏลายกระหนกหัวขมวด ท่ีจัดว่า

เป็นลักษณะลายในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-2280 ท้ังนี้ลายหงส์ท่ีพบในนาคทัณฑ์จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ลายประดับร่วม อันมีลายหลักเป็นลายตัวลวง(ลวงกลุ่มท่ี1) อันมีมาแล้วต้ังแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 

ดังนั้นลายหงส์ในกลุ่มนี้ก็น่าจะจัดว่ามีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 เช่นกัน 

นอกจากนี้สัตว์กึ่งอุดมคติท่ีนิยมอย่างแพร่หลายในศิลปกรรมล้านนาเช่นกัน คือสิงห์หรือท่ีชน

พื้นเมืองภาคเหนือเรียกว่า “โต” มีลักษณะคล้ายคลึงกับสิงห์จีน คือหน้าส้ัน หัวโต หางเป็นพู่หรือเป็น

ทรงพุ่ม มีแผงคอ ลำตัวส่ำสัน จัดว่าเป็นรูปแบบสัตว์ที่นิยมมากบนงานปูนปั้นประดับซุ้มโขง กู่ และปูน

ปั้นประดับฐานพระพุทธรูป ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23-24 ซึ่งการประดับสิงห์หรือโตพบในงาน

สถาปัตยกรรมล้านนามาแล้วต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 19-20 จากปูนปั้นประดับเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัด

เชียงราย แต่ท้ังนี้ลักษณะโตในยุคแรกของศิลปะล้านนาเป็นรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับสิงห์ในศิลปะสุโขทัย 

และศิลปะลังกา คือจะปรากฏลายแผงคอแบบกรีดเส้นคล้ายเส้นขน แต่สิงห์หรือโตช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

23-24 เป็นสิงห์ท่ีสัมพันธ์กับอิทธิพลจีนมากกว่า โดยจะพบว่าบางตัวนั้นปรากฏการคาบลูกแก้วไว้ใน

ปาก และแผงลายกึ่งกลางหลังมักจะประดับด้วยเกล็ดและเส้นขน อีกท้ังส่วนหางยังแสดงพู่ขนอย่าง

ชัดเจน  

 
80 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลวดลายพันธ์พฤกษาท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ในลำดับ

หัวข้อถัดไป 
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ท้ังนี้ลายสิงห์หรือโตท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์(ภาพท่ี107)มีลักษณะท่ีสัมพันธ์กับโตช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 23-24 อย่างชัดเจนคือ ส่วนหางท่ีเป็นพู่ขน และการประดับเส้นกึ่งกลางหลัง ซึ่งส่วนหาง

และแผงคอปรากฏการกรีดเส้นให้คล้ายคลึงกับพู่ขน ท่ีจัดว่าเป็นลักษณะของสิงห์ในศิลปะจีน  

ส่วนลายกิ้งก่านั้นเป็นสัตว์ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในศิลปะล้านนา ดังจะเห็นได้ว่าลายกิ้งก่าท่ี

พบในนาคทัณฑ์มีลักษณะของการทำพู่ขนแผงคอ อีกท้ังยังคาบลายใบไม้ฝรั่งจากอิทธิพลรัตนโกสินทร์

ในล้านนา จึงอาจเป็นไปได้ท่ีลายบนนาคทัณฑ์นี้จะจัดว่าเป็นลายประดับในระยะหลังท่ีมีอายุไม่เก่าไป

กว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 อีกท้ังลายกิ้งก่ายังประดับในตำแหน่งลายร่วมท่ีมีลายตัวลวงเป็นลายหลัก

(กลุ่มท่ี4) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวลวงท่ีสัมพันธ์กับจองหรือกวงในศิลปะพม่า ดังนั้นจึงอาจเป็นไปท่ีลายกิ้งก่าใน

นาคทัณฑ์โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง จะมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 เช่นกัน 

     

ภาพท่ี 109 หงส์ประดับกรอบซุ้มโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง(ซ้าย) 

ภาพท่ี 110 หงส์ประดับกรอบซุ้มโขง วัดไหล่หินหลวง จังหวัดลำปาง(ขวา) 

    

ภาพท่ี 111 สิงห์หรือโต ประดับกู่ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่(ซ้าย) 

ภาพท่ี 112 สิงห์หรือโต ประดับซุ้มโขง วัดไหล่หินหลวง จังหวัดลำปาง(ขวา) 

ท่ีมา : คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย, แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 294,298. 
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3. กลุ่มลายสัตว์ในธรรมชาติ 

นาคทัณฑ์ลายสัตว์ประดับวิหารกลุ่มนี้ปรากฏลักษณะของสัตว์ที่เหมือนจริง

ในธรรมชาติ เช่น ลิง วัว กระต่าย ช้าง หนู ไก่ เสือ และม้า เป็นต้น โดยส่วนมากจะ

ปรากฏในกลุ่มนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วน และกลุ่มท่ีประดับลวดลายจน

เต็มพื้นท่ี อันจะพบได้กับวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และวิหารเฉพาะ

ท้องถิ่น เช่นนาคทัณฑ์วัดบ้านก่อ วัดสบลี วัดสัณฐาน วัดดอยเงิน วัดทับหมาก และ

วัดทุ่งกล้วย เป็นต้น 

    

ภาพท่ี 113 ลายสัตว์ธรรมชาติ (วัว-ม้า-ช้าง-กระต่าย) นาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์ในธรรมชาติ วัดสบลี 

    

ภาพท่ี 114 ลายสัตว์ธรรมชาติ(ไก่-หนู)ประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์ในธรรมชาติ วัดสัณฐาน 

     

ภาพท่ี 115 ลายสัตว์ธรรมชาติ(เสือ-ม้า-ช้าง)ประดับนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์ในธรรมชาติ วัดบ้านก่อ 
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สัตว์ธรรมชาติในศิลปะล้านนาปรากฏมาแล้วต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งล้วนเป็นลายปูน

ปั้นประดับสถาปัตยกรรม อย่างเจดีย์ กู่พระเจ้า และซุ้มโขง โดยลายสัตว์ในช่วงเวลานั้นประกอบไป

ด้วย นกแก้ว นกฮูก ปลา กระต่าย กวาง ลิง ช้าง และตุ๊กแก เป็นต้น และยังคงเป็นรูปแบบสืบมา

จนถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 กับลายประดับหน้าแหนบวิหาร ลายคำ และฐานชุกชีพระพุทธรูป 

 นอกจากนี้การสร้างสรรค์ลายสัตว์ในธรรมชาติยังปรากฏเช่นกันกับงานจิตรกรรม และ

ประติมากรรมในศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ภายใต้แนวคิดและคติความเช่ือเรื่องพละกำลังท่ีสามารถ

ป้องกันส่ิงช่ัวร้าย และยังรวมไปถึงแนวคิดการประดับเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ81 

และการประดับลายสัตว์ในนาคทัณฑ์มักจะพบท้ังท่ีกลุ่มท่ีเป็นลายหลักและลายร่วม ซึ่งลาย

ประดับร่วมที่ปรากฏล้วนจัดว่าเป็นลวดลายท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 25 อาทิเช่นลายเครือ

เถาก้านขด และลายประดิษฐ์(ไส้หมู) โดยลวดลายในกลุ่มนี้จัดว่าเป็นงานช่างระยะหลัง จากกลุ่มช่าง

ท้องถิ่นล้านนา และเริ่มปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารราวช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา

ท้ังส้ิน  

ท้ังนี้ลายสัตว์ในธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดของกลุ่มช่างพื้นบ้าน มีการต้ังข้อสันนิษฐาน

ว่า “ลายสัตว์ในธรรมชาติ อาจเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดเรื่องปีเป้ิง หรือปีเกิดสิบสองราศีหรือไม่...” ซึ่งผู้

ศึกษาเห็นว่าคตินิยมเรื่องปีเปิ้งหรือนักษัตรในนาคทัณฑ์ ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 และหลังพุทธศตวรรษ

ท่ี 25 ใช้คตินิยมต่างกัน โดยผู้ศึกษาต้ังข้อสันนิษฐานว่า สัตว์ธรรมชาติในนาคทัณฑ์ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

25 ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘นาคทัณฑ์สิบสองนักษัตร’ แต่อาจจะเกิดจากความนิยมหรือความ

ต้องการของผู้สนับสนุนให้สร้าง ด้วยนาคทัณฑ์ท่ีอยู่ในช่วงเวลานั้นไม่ปรากฏนักษัตรครบทุกประเภท 

ต่างจากนาคทัณฑ์สิบสองนักษัตรช่วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 25 ท่ีจะเน้นและจำกัดท่ีสิบสองช้ินเป็น

เกณฑ์หลัก หากเกินมักจะเสริมด้วยลายตัวลวงท่ีประดับร่วมกับลายพันธุ์พฤกษา ท่ีเลียนแบบมาจาก

รูปแบบด้ังเดิม เช่น วัดแจ้งหัวริน และวัดศรีดอนมูล เป็นต้น 

สรุป จากการศึกษาลายสัตว์ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง พบว่า

กลุ่มลายสัตว์หิมพานต์ ประเภทลายกิเลน เป็นสัตว์ท่ีสัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะจีนและอิทธิพลศิลปะ

ล้านนาด้ังเดิม ท่ีถือได้ว่าเป็นสัตว์ประดับนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ีมีมาแล้วต้ังแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 

 
81 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้านนา, 330. 
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ต่อมาลายสัตว์หิมพานต์ประเภทลายสิงห์และนกเป็นรูปแบบท่ีล้านนารับแนวคิดและรูปแบบมาจาก

ศิลปะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มลวดลายท่ีจัดว่ามีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี24 และจากระเบียบ

การประดับลวดลายและการจัดองค์ประกอบบนนาคทัณฑ์พบว่า ลวดลายกลุ่มนี้นิยมจัดในตำแหน่ง

กึ่งกลางพื้นท่ีกว้าง ซึ่งเป็นความนิยมในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา พร้อมกับความนิยมการ

ประดับลายตัวละครในรามเกียรติ์ในนาคทัณฑ์ 

ส่วนกลุ่มสัตว์กึ่งอุดมคติเป็นรูปแบบท่ีไม่ได้รับความนิยมมานักหากเทียบกับกลุ่มสัตว์หิม

พานต์และกลุ่มสัตว์ในธรรมชาติ โดยจะพบในนาคทัณฑ์ประดับวิหารเพียงสองแห่งคือวิหารน้ำแต้ม 

และโรงธรรมวัดไหล่หินหลวงเพียงเท่านั้น อีกท้ังยังปรากฏเพียงส่วนน้อย และประดับในตำแหน่งลาย

ประดับร่วมเพียง ซึ่งจากการศึกษาและเปรียบเทียบพบว่าสัตว์กึ่ งอุดมคติประเภทลายหงส์และลาย

กิเลน จัดว่าเป็นลายสัตว์ประดับนาคทัณฑ์ท่ีมีมาแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่งลายประเภท

นี้สัมพันธ์กับศิลปะล้านนาด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาจากศิลปะสุโขทัยและศิลปะจีน ส่วนลายโตและลาย

กิ้งก่าท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ยังจัดว่าเป็นงานสร้างสรรค์ระยะหลังท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 

และกลุ่มลายสัตว์ธรรมชาติท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร เป็นกลุ่มท่ีสร้างสรรค์ขึ้นจาก

ช่างท้องถิ่น และจัดว่ามีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 และอาจเป็นต้นแบบให้กับนาค

ทัณฑ์ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 26 ท่ีนิยมลวดลายสัตว์ธรรมชาติตามคติ 12 นักษัตร ท่ีอาจมาพร้อมกับ

แนวคิดเรื่องตัวเป้ิงท่ีปรากฏในตุงเป้ิง ซึ่งเป็นตุงประจำปีเกิดเพื่อถวายแด่พระธาตุประจำปีเกิด เช่นปี

เปล้า(ปีฉลู) ไหว้พระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น 

กลุ่มลายพันธุ์พฤกษา 

การประดับลายพันธ์พฤกษาในนาคทัณฑ์นั้น มักจะประดับอยู่ในส่วนพื้นท่ีกว้าง และส่วนล่าง

ปลายมุมแหลมของนาคทัณฑ์ ซึ่งจะพบท้ังกลุ่มท่ีประดับเป็นลายหลักจนเต็มพื้นท่ี และกลุ่มท่ีประดับ

ร่วมกับลายหลัก อย่างลายตัวลวง และลายสัตว์ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มการประดับลวดลายท่ี

พบในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร จังหวัดลำปาง ออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆตามลักษณะและรูปแบบท่ีปรากฏ 

คือ ลายเครือเถา ลายใบอะแคนตัส ลายกระหนกหัวขมวด และลายดอกโบต๋ัน ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
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1. ลายเครือเถาก้านขด 

ลายเครือเถาในนาคทัณฑ์มีลักษณะคล้ายกับใบไม้ในธรรมชาติ โดยแต่ละ

เครือเถาจะแตกกิ่ง ก้าน ใบ และช่อดอกตามอิสระ ซึ่งลักษณะใบท่ีพบสามารถ

จำแนกได้ 2 รูปแบบหลักๆ คือ กลุ่มขอบใบหยักสามส่วน และกลุ่มขอบหยักโค้งโคน

ขมวดเข้า  

    

ภาพท่ี 116 ลายเครือเถาประดับนาคทัณฑ์ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

    

ภาพท่ี 117 ลายเครือเถาประดับนาคทัณฑ์ วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

ลายใบไม้ หรือลายเครือเถา เป็นลวดลายท่ีพบได้อย่างแพร่หลายในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 

จากกลุ่มลวดลายประดับสถาปัตยกรรมล้านนา เช่น ลายกาบบน-กาบล่าง ลายกรอบซุ้มจระนำเจดีย์-

บรรพแถลง เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็นก้านเถาไม้เล้ือย แตกกิ่งก้านและใบออกไปตามแนวก้านเถา 

ส่วนปลายก้านเถา หรือกลางเถาลายมักจะออกเป็นลายช่อดอกไม้ ซึ่งลายพันธุ์พฤกษาประเภทนี้เป็น

รูปแบบลวดลายท่ีเคยปรากฏมาแล้วบนเครื่องเคลือบจีน สมัยราชวงศ์หยวน และราชวงศ์หมิง ราวช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 19-22 แล้วนำมาปรับเปล่ียนโดยกลุ่มช่างท้องถิ่นจนทำให้ลายเครือเถาเป็นลวดลายท่ี
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นิยมมากในงานศิลปกรรมล้านนา หรือท่ีเรียกว่า “ลายเครือล้านนา”82 เช่น ลวดลายประดับซุ้มโขง

และเจดีย์ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่, เจดีย์ทรงปราสาท วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ และซุ้มโขง

หรือกู่พระเจ้า วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น  

จากรูปแบบลายเครือเถาในนาคทัณฑ์มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันกับลายท่ีพบในเครื่องถ้วยจีน

ในล้านนา โดยลักษณะลายใบไม้ท่ีปรากฏท้ังในนาคทัณฑ์และศิลปะล้านนาด้ังเดิมจะพบ 2 รูปแบบ

หลักๆคือ กลุ่มแฉกโคนใบปลายตวัดโค้งเข้าหาก้านลาย(ภาพท่ี120) ส่วนปลายใบทำขอบหยักโค้งข้าง

ละ 1-2 หยัก ก่อนท่ีส่วนปลายสุดจะสะบัดให้เป็นปลายแหลม ซึ่งลักษณะใบเช่นนี้เป็นรูปแบบท่ีนิยม

มากในเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์หยวน และยังเป็นรูปแบบท่ีปรากฏอยู่บ้างในสมัยราชวงศ์หมิงตอน

ต้นคือราวรัชสมัยของจักรพรรดิหย่งเล่อ83  

และแบบท่ีสองจะมีลักษณะใบแฉกปลายแหลมข้างละสองถึงสามแฉก(ภาพท่ี118) และส่วน

ปลายใบก็เป็นปลายแหลมเช่นกันโดยลายใบไม้เหล่านี้จะมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับใบไม้ในธรรมชาติ 

ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีปรากฏในเครื่องเคลือบศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง นอกจากนี้ยัง

สามารถจำแนกได้ว่าลายใบไม้ท่ีมีขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นกลุ่มลายเครือสมัยราชวงศ์หยวนอย่างแท้จริง 

ส่วนอีกกลุ่มท่ีขนาดใบท่ีเล็กและเรียวลงจัดว่าเป็นลายเครือสมัยราชวงศ์หมิงแล้ว84  

ท้ังนี้รูปแบบลายใบไม้ ในศิลปกรรมล้านนาต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 - 24 มักจะไม่

เปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิมนัก ดังจะเห็นได้ว่าลักษณะลายใบไม้ในนาคทัณฑ์และ ในศิลปกรรม

ล้านนาระยะหลัง มีรูปแบบใบท่ีเหมือนกับลายใบไม้ในเครื่องเคลือบจีน และลายปูนปั้นประดับ

สถาปัตยกรรมล้านนาด้ังเดิมอย่างชัดเจน แต่ลักษณะการประดับลวดลายเครือเถาและลายใบไม้ท่ีพบ

ในศิลปกรรมล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 (ภาพท่ี122)มักจะให้ความสำคัญในเรื่องพื้นท่ีว่างท่ี

สามารถมองเห็นก้านลายและส่วนใบได้อย่างชัดเจน แต่ต่อมาราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 การ

ประดับลายเครือเถาจะมีลักษณะขนาดท่ีเล็กลงและแน่นมากขึ้น เช่นซุ้มจระนำเจดีย์วัดปันสาท 

 
82 ศักด์ิชัย สายสิงห์, ศิลปะล้านนา, 301. 
83 อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, "ลวดลายกับการกำหนดอายุไหลายครามสมัยราชวงศ์หยวนที่พบใน

ประเทศไทย " ดำรงวิชาการ  (2553): [Online], Accessed 3 January , 2021, Availble from, 
http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/485. 

84 เรื่องเดียวกัน. 



  102 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยระเบียบการประดับลายเครือนี้จะสืบมาจนถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 - 24 (ภาพ

ท่ี123-124) เช่นซุ้มจระนำกู่พระเจ้าล้านทองวัดพระธาตุลำปางหลวง และกู่พระเจ้า วัดพระสิงห์ 

จังหวัดเชียงใหม่ อีกท้ังการประดับลวดลายเครือท่ีมีขนาดเล็กและอัดแน่นจนเต็มพื้นท่ียังเป็นรูปแบบท่ี

ปรากฏมาจนถึงนาคทัณฑ์ประดับวิหารเช่นกัน 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลายเครือเถาในศิลปะล้านนาเป็นลวดลายท่ีสืบทอดมาจากศิลปะจีน

สมัยราชวงศ์หยวนและสมัยราชวงศ์หมิง ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 - 22 โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทกับ

ศิลปะล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา โดยผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าการประดับลายเครือเถาท่ีมี

ขนาดใบเล็ก อีกท้ังยังประดับแน่นจนเต็มพื้นท่ี เป็นรูปแบบท่ีเริ่มขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 

เป็นต้นมา ซึ่งระเบียบแบบแผนดังกล่าวตกค้างมาจนถึงการประดับลวดลายเครือเถาในนาคทัณฑ์  

แต่ลายเครือเถาในนาคทัณฑ์จัดว่าอยู่ในตำแหน่งลายประดับร่วม ท่ีมีลายหลักเป็นลายตัวลวง 

ซึ่งมักจะพบมากในกลุ่มลวงรุ่นเก่า(กลุ่มท่ี 1-2) จัดว่ามีอายุราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 - 24 อย่าง

วิหารน้ำแต้ม วิหารพระเจ้าศิลา วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษา

เปรียบเทียบพบว่าลายเครืองเถาท่ีประดับแน่นในนาคทัณฑ์ของวิหารน้ำแต้ม และวิหารหลวง มี

ระเบียบท่ีใกล้เคียงกับลายเครือด้ังเดิมช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-23 แต่อย่างไรก็ตามลายประดับ

ร่วมกลุ่มอื่นท่ีปรากฏในช้ินเดียวกันกลับบ่งช้ีว่านาคทัณฑ์ลายเครือเถากลุ่มนี้มีอายุไม่เก่าไปกว่าปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 23 อาทิเช่น ลายดอกโบต๋ัน ลายเมฆอย่างจีน85 เป็นต้น 

 

 

 
85 ผู้ศึกษาจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมภายใต้กลุ่มลวดลายในอิทธิพลรัตนโกสินทร์และลายอย่างจีนที่

ปรากฏในนาคทัณฑ์ในลำดับหัวข้อถัดไป 
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ภาพท่ี 118 ไหลายครามทรงกลม สมัยราชวงศ์หยวน จากวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน 

ท่ีมา: S.J. Vainker, Chainese Pottery and Porcelain,(Milan: The Trustees of the British 

Museum, 1991), 135. 

 

ภาพท่ี 119 ไหลายครามทรงกลม สมัยราชวงศ์หยวน จากเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ภาพท่ี 120 ลายใบไม้ ไหลายครามทรงกลม สมัยราชวงศ์หยวนจากเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ 

 



  104 

       

    

    

ภาพท่ี 121 ใบไม้ ลวดลายปูนปั้นในศิลปะล้านนาช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 

แถวบน  ซุ้มโขง วัดกากแก้ว(กู่เจ้าย่าสุดา)(ซ้าย), เจดีย์เจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่

(กลาง), ซุ้มโขง  วัดพระ ธาตุลำปางหลวง(ขวา) 

แถวกลาง  ซุ้มโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง(ซ้าย), เจดีย์เจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่(ขวา) 

แถวล่าง  ซุ้มโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง(ซ้าย), ซุ้มโขง วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่(ขวา) 

ท่ีมา: คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ,แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 148-149. 
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ภาพท่ี 122 ลายเครือเถากาบบนประดับซุ้มโขง วัดเจ็ดยอด(วัดโพธาราม) จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่ีมา: คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย,แบบอยา่งลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 218. 

 

ภาพท่ี 123 ลายเครือประดับหน้าบันจระนำซุ้มกู่พระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัด

ลำปาง 

 

ภาพท่ี 124 ลายเครือประดับหน้าบันจระนำซุ้มกู่พระเจ้า วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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2. ลายใบไม้ม้วนหรือกระหนกหัวขมวด 

ลายกระหนกหัวขมวดในนาคทัณฑ์ มีลักษณะก้านใบเรียวยาว ปลายใบตวัด

ม้วนเข้าคล้ายก้นหอย ขอบใบหยักโค้ง ซึ่งจะพบท้ัง 2 รูปแบบ คือกลุ่มประกอบเป็น

ลายกระหนก และกลุ่มเกี้ยวพันกันอย่างไม่มีระเบียบแบบแผน โดยกลุ่มคล้ายลาย

กระหนกจะพบเฉพาะนาคทัณฑ์ประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ี จากวิหารต้นแก้ว วัด

พระธาตุลำปางหลวง และกลุ่มใบไม้ม้วนจะพบในตำแหน่งลายประดับร่วม จาก

วิหารหลวง วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง 

    

ภาพท่ี 125 กระหนกหัวขมวดประดับนาคทัณฑ์ วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

    

ภาพท่ี 126 กระหนกหัวขมวดประดับนาคทัณฑ์ วิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง 

การประดับลายกระหนกหัวขมวดหรือลายใบไม้ม้วนเป็นรูปแบบท่ีไม่ปรากฏความนิยมนักใน

นาคทัณฑ์ประดับวิหาร  แต่จะเป็นรูปแบบท่ีพบมากกับงานปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรมล้านนาด้ังเดิม

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระเจ้าแสนภูก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีแห่งแรกของ
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อาณาจักรล้านนา โดยศิลปกรรมท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นสัมพันธ์กับศิลปะสุโขทัย เช่นเดียวกับลาย

ก้านขดในล้านนาระยะแรกท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับลายก้านขดของสุโขทัย ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพัฒนามา

จากลายประดับในศิลปะจีนท่ีนิยมลายวงโค้ง86  

ลายกระหนกหัวขมวดในระยะแรกราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 (ภาพท่ี128)มีลักษณะการทำ

เส้นลายก้านวงโค้งแคบ ส่วนหัวของวงโค้งบากเส้นให้เหมือนลายกระหนกหัวขมวดเล็ก ส่วนกลางของ

ตัวลายกรีดเส้นตลอดแนววงโค้ง เช่น ลายปูนปั้นประดับเจดีย์ป่าสัก วัดป่าสัก จ.เชียงราย ก่อนท่ีลาย

กระหนกหัวขมวดจะเริ่มให้ความสำคัญกับวงโค้งของตัวลายมากขึ้น โดยมีลักษณะส่วนปลายม้วนเข้า

หาก้าน คล้ายลายก้นหอย แล้วกรีดเส้นภายในวงโค้งเช่นเดิม แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ลาย

กระหนกหัวขมวดท่ีต่อยอดจากหัวของวงโค้งในช่วงก่อนหน้า ได้เปล่ียนเป็นลายคล้ายใบไม้ปลาย

สะบัดแทน(ภาพท่ี130-133) ก่อนท่ีลายก้านขดส่วนยอดจะมีขนาดท่ีใหญ่ขึ้น ก้านกระหนกประกอบ

ถูกลดลงความสำคัญลงจนเหลือเพียงกาบใบห่อก้านลาย จนกระท่ังรวมเป็นส่วนเดียวกันหรือชุด

กระหนกหนึ่งตัวในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22(ภาพท่ี133) เช่นลายปูนปั้นซุ้มโขง วัดกากแก้ว(กู่เจ้าย่าสุตา) 

จ.ลำปาง เป็นต้น 

 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบลายกระหนกหัวขมวดในนาคทัณฑ์วิหารต้นแก้วกับลายกระหนก

ด้ังเดิมในศิลปะล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 แสดงให้เห็นว่ามีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน คือส่วน

ก้านลายให้ความสำคัญกับวงโค้ง ส่วนหัวขมวดเข้าคล้ายก้นหอย และอยู่ในโครงสร้างของกระหนก

สามตัว แต่ท้ังนี้จากประวัติและการศึกษาท่ีผ่านมากล่าวว่าวิหารต้นแก้ว เป็นวิหารท่ีสร้างขึ้นเพื่อ

เลียนแบบวิหารน้ำแต้ม อีกท้ังยังไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างท่ีแน่ชัด แต่ด้วยลักษณะนาคทัณฑ์แบบ

ประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ีท่ีปรากฏในวิหารนี้  จัดว่าเป็นรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นในช่วงกลางพุท ธ

ศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา อีกท้ังการประดับลวดลายและเทคนิคช่างยังบ่งช้ีว่านาคทัณฑ์ประดับวิหาร

ต้นแก้ม เลียนแบบมากจากนาคทัณฑ์ประดับวิหารหลังอื่นๆ เช่นลายมกร จากวิหารพระพุทธ ลายตัว

ลวงหางตวัดเข้าจากวิหารน้ำแต้ม เป็นต้น ซึ่งเป็นไปได้ท่ีนาคทัณฑ์ประดับวิหารหลังนี้อายุไม่เก่าไปกว่า

พุทธศตวรรษท่ี 24 

 
86 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย,พิมพ์ครั้งที่ 3. (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 30. 
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ส่วนลายกระหนกท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง มีลักษณะการ

ลวดลายอย่างไม่เป็นระเบียบแบบแผนคล้ายใบไม้ม้วนเกี้ยวพันกัน ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีไม่เคยพบมาก่อน

ในศิลปะล้านนาด้ังเดิม อีกท้ังลายใบไม้ม้วนนี้ยังจัดอยู่ในตำแหน่งลายประดับร่วมท่ีมีลายตัวลวงเป็น

ลายหลัก(กลุ่มท่ี3) และยังปรากฏลายอย่างจีนและลายอย่างรัตนโกสินทร์ ท่ีล้วนจัดว่ามีอายุไม่เก่าไป

กว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  

 

ภาพท่ี 127 ลายกระหนกหัวขมวด เจดีย์เจ็ดแถว จังหวัดสุโขทัย 
ท่ีมา: คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย, แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยสุโขทัย(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2560), 129. 

  

ภาพท่ี 128 ลายกระหนกหัวขมวด เจดีย์ป่าสัก วัดป่าสัก ราวพุทธศตวรรษท่ี19 จังหวัดเชียงราย 
ท่ีมา: คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย,แบบอยา่งลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 85,226. 
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ภาพท่ี 129 ลายเส้นกระหนกวิหารวัดเจ็ดยอด (วัดมหาโพธาราม) ราวพุทธศตวรรษท่ี 21(ซ้าย) 
ภาพท่ี 130 กระหนกหัวขมวด เจดีย์วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 (กลางซ้าย) 
ภาพท่ี 131 กระหนกหัวขมวดซุ้มโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 (กลางขวา) 

ภาพท่ี 132 ลายเส้นกระหนก วัดปันสาท(ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่ ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 (ขวา) 
ท่ีมา: สุรพล ดำริห์กุล,ลายคำล้านนา(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 297. และ คณะกรรมการ

จัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย,แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลปแ์ห่งสยาม ตอน 

ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 86. 

   

ภาพท่ี 133 กระหนกหัวขมวดซุ้มโขง วัดกากแก้ว(กู่เจ้าย่าสุตา) ราวพุทธศตวรรษท่ี 22 จังหวัดลำปาง 
ท่ีมา: คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย,แบบอยา่งลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 86,88. 
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การประดับลายกระหนกหัวขมวดในตำแหน่งปลายส่วนล่างของนาคทัณฑ์(ภาพท่ี134-136)

มักจะเป็นแบบแผ่นท่ีนิยมตลอดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23-24 ซึ่งลวดลายกระหนกหัวขมวดท่ีพบกับนาค

ทัณฑ์รุ่นเก่าจนถึงปัจจุบันล้วนให้ความสำคัญกับส่วนก้านลายและวงโค้งท้ังส้ิน อันประกอบไปด้วย

กระหนกหัว กาบลาย และกระหนกยอด ซึ่งเป็นลักษณะของกระหนกในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็น

ต้นมา 

แต่เมื่อสังเกตการวางลายและกรอบส่วนปลายนาคทัณฑ์จากวิหารน้ำแต้ม พบว่ามีแบบแผน

คล้ายคลึงกับลายประดับมุม แต่ถูกวางในระนาบฉาก โดยตัวลายกระหนกสองตัวเช่ือมหางเข้าหากัน 

แล้วค้ันกลางด้วยลายกลีบบัวหรือลายลายยู่อี่ จัดว่าเป็นลวดลายท่ีล้านนาสืบทอดรูปแบบมาจากศิลปะ

จีน ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี1987 อีกท้ังลายดังกล่าวยังปรากฏกับวิหารน้ำแต้มเพียงแห่งเดียว ท่ี

ส่วนกลางนาคทัณฑ์ปรากฏลายตัวลวง(กลุ่มท่ี1)ท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 23 ดังนั้นการ

ประดับลายส่วนปลายลักษณะนี้อาจเป็นแม่แบบลายด้ังเดิมในศิลปะล้านนาท่ีสืบทอดมาจากนาคทัณฑ์

รุ่นเก่า ก่อนท่ีการประดับลายส่วนปลายจะเหลือกระหนกหัวขมวดเพียงหนึ่งตัว(ภาพท่ี135-136) 

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา88  

    

ภาพท่ี 134 ลายกระหนกหัวขมวด ประดับส่วนปลายนาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 
(ซ้าย-กลางซ้าย) 

 
87 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 138-39. 
88 รายละเอียดการพัฒนาการการประดับลวดลายจะกล่าวในหัวข้อถัดไป เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างการ

ปรับลวดลายบนนาคทัณฑ์ ในหัวข้องที่สาม. 
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ภาพท่ี 135 ลายกระหนกหัวขมวด ส่วนปลายนาคทัณฑ์วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง(ซ้าย) 
ภาพท่ี 136 ลายกระหนกหัวขมวด ส่วนปลายนาคทัณฑ์ วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น(ขวา) 

3. ลายดอกโบต๋ัน 

ลายดอกโบต๋ันในนาคทัณฑ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีลายละเอียด

ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มดอกโบต๋ันท่ีคล้ายคลึงกับดอกจริงในธรรมชาติ มีกลีบซ้อนกันหลาย

กลีบ แต่ละกลีบทำขอบหยักโค้ง ออกช่อดอกจากก้านลายเครือเถา 

2. กลุ่มลายดอกโบต๋ันอย่างเทศ หรือลายดอกพุดตาน ท่ีปรากฏในนาค

ทัณฑ์เป็นลายดอกไม้ท่ีแสดงให้เห็นในมุมบนเสมอ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 

ส่วนกลีบช้ันนอกท่ีบานออก และส่วนกลีบช้ันในท่ียังคงเป็นตูมกลม ซึ่งจัดว่าเป็นดอง

ดอกโบต๋ันอย่างเทศกึ่งประดิษฐ์ท่ีนิยมมากในศิลปะรัตนโกสินทร์ ปราฏกับวิหาร

ล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ใน จังหวัดลำปาง 

3. กลุ่มดอกโบต๋ันประดิษฐ์ มีลักษณะดอกเป็นทรงพุ่มคล้ายดอกบัว ส่วน

กลีบซ้อนกันเป็น ช้ันๆ แต่ละกลีบทำขอบหยักโค้ง ออกช่อจากลายเครือเถา 

นอกจากนี้มีการทำลวดลายวงกลมตรงกลางท่ีคล้ายคลึงกับเกสรดอก 
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ภาพท่ี 137 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

  

ภาพท่ี 138 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์ วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง 

  

ภาพท่ี 139 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

  

ภาพท่ี 140 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดเวียง 
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ภาพท่ี 141 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดนาคตหลวง(ซ้าย) 

ภาพท่ี 142 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์วิหาร วัดนางอย(ขวา) 

     

ภาพท่ี 143 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามฯ (ซ้าย) 

ภาพท่ี 144 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดปงสนุกเหนือ (กลาง) 

ภาพท่ี 145 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง(ขวา) 

       

ภาพท่ี 146 ลายดอกโบต๋ันประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดอุมลอง 
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รูปแบบลายดอกโบต๋ันในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร มีท้ังส้ิน 3 รูปแบบ คือกลุ่มท่ีเหมือนดอก

จริงในธรรมชาติ กลุ่มลายดอกโบต๋ันอย่างเทศ(ลายดอกพุดตาน) และกลุ่มท่ีเป็นดอกโบต๋ันประดิษฐ์ 

ซึ่งผู้ศึกษาได้ต้ังข้อสังเกตด้านรูปแบบและอิทธิพลศิลปะจากลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ได้

ดังต่อไปนี้ 

ลายดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติ ในนาคทัณฑ์มีลักษณะสัมพันธ์กับลายดอกโบต๋ันด้ังเดิม เช่น 

ลายดอกโบต๋ันปูนปั้นประดับกรอบซุ้มจระนำเจดีย์วัดสองพี่น้อง และเจดีย์ห้ายอด วัดป่าสัก เชียงแสน 

ซึ่งเป็นตัวอย่างลายดอกโบต๋ันช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 ในศิลปะล้านนา89 และเป็นรูปแบบท่ีนิยม

เรื่อยมาจนถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 เช่น ปูนปั้นประดับเจดีย์วัดอุ้มโอ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนท่ีจะ

กลายเป็นลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21  

ลายดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมท้ังในศิลปะล้านนาด้ังเดิมและใน

ศิลปะรัตนโกสินทร์รุ่นแรก ราวช่วงสมัยรัชกาลท่ี 2 โดยลายดอกโบต๋ันจากท้ังสองศิลปะนี้ล้วนสืบทอด

รูปแบบมาจากลายดอกโบต๋ันในศิลปะจีนโดยตรงท้ังส้ิน และท้ังสองศิลปะนี้ล้วนมีบทบาทอย่างมาก

กับศิลปกรรมล้านนา ดังจะเห็นได้ว่าลักษณะลายดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติ พบมากในนาคทัณฑ์วิหาร

หลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง(ภาพท่ี139) และบางช้ินในวิหารน้ำแต้ม โดยมีลักษณะเป็นกลีบดอก

ซ้อนกันหลายกลีบ แต่ละกลีบทำขอบหยักโค้งแบบกลีบดอกจริง โดยลายดอกโบต๋ันเหมือนจริงนี้ อาจ

เป็นกลุ่มแรงบันดาลใจท่ีเข้ามาในสยามและล้านนาช่วงหลังแล้ว โดยช่างล้านนาอาจได้รับอิทธิพลมา

จากศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื่องด้วยตลอด ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-23 ลายดอกโบต๋ันด้ังเดิมถูก

เปล่ียนเป็นลายประดิษฐ์แล้ว อีกท้ังลายดอกโบต๋ันนี้ยังจัดว่าเป็นลายประดับร่วม ท่ีมีลายตัวลวงเป็น

ลายหลัก(กลุ่มท่ี2และ3) ซึ่งผู้ศึกษาได้ต้ังข้อสันนิฐานไว้ว่าลายตัวลวงท่ีปรากฏกับลายดอกโบต๋ันใน

กลุ่มนี้เป็นงานช่างเมื่อครั้งบูรณะวิหารในช่วงหลังซึ่งมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ดังนั้น

ลายดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติในนาคทัณฑ์ วิหารหลวงน่าจะมีอายุราวช่างพุทธศตวรรษท่ี 24 เช่นกัน 

และลายโบต๋ันแบบธรรมชาติในวิหารน้ำแต้ม(บางช้ิน) น่าจะเป็นนาคทัณฑ์เมื่อครั้งมีการบูรณะเปล่ียน

ใหม่ในช่วงหลัง อาจร่วมช่วงเวลาเดียวกับวิหารหลวงหรือหลังกว่าเล็กน้อย  

 
89 อาสา ทองธรรมชาติ, ที่มาและพฒันาการของลายดอกโบต๋ันในงานศิลปกรรมไทย (ปริญญาศิลป

ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 79. 
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ภาพท่ี 147 ลายหน้าดอกโบต๋ันช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 จากเจดีย์วัดป่าสัก จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติเชียงแสน(ซ้าย) และท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่(ขวา) 

ท่ีมา: อาสา ทองธรรมชาติ, ที่มาและพัฒนาการลายดอกโบต๋ันในงานศิลปกรรมไทย (ปริญญาศิลป

ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557), 85. 

    

ภาพท่ี 148 ลายดอกโบต๋ันจากวิหารเจดีย์เจ็ดยอด วัดมหาโพธาราม พุทธศตวรรษท่ี 21 

 

ภาพท่ี 149 ลายเส้นดอกโบต๋ัน วิหารเจดีย์เจ็ดยอด วัดมหาโพธาราม(ซ้อม)ต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 

ท่ีมา: สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย(กรุงเทพฯ:มติชน,2539), 45. 
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ภาพท่ี 150 ลายดอกโบต๋ัน เจดีย์วัดกู่ป่าลาน จ.ลำพูน พุทธศตวรรษท่ี 21 

 

ภาพท่ี 151 ลายดอกโบต๋ัน เจดีย์วัดปันสาท จ.เชียงใหม่ อายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ลงมา 

  

ภาพท่ี 152 ลายดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติ วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

ลายดอกโบต๋ันอย่างเทศ เป็นกลุ่มลวดลายท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลรัตนโกสินทร์ท่ีปรากฏใน

นาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนาอย่างอย่างแท้จริง โดยช่างสยามมักจะเรียกลายชนิดนี้ว่า “ลายดอก

พุดตาน” ซึ่งเป็นคำเรียกท่ีชาวสยามได้มาจากชาวจีนฝ่ังทะเลด้านใต้และด้านตะวันออกท่ีมักจะเรียก

ดอกโบต๋ันว่า“พุดตาน หรือ “ฝูหยง” เป็นสัญลักษณ์มงคลตามคติจีนเช่นเดียวกับดอกโบต๋ันชนิด

อื่นๆ90  

ท้ังนี้ในศิลปะรัตนโกสินทร์มักจะนิยมนำลายดอกโบต๋ันมาประดับศิลปกรรมหลากหลาย

ประเภท ท่ีมีท้ังกลุ่มท่ีนำเข้าจากจีน และกลุ่มท่ีสร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างชาวไทย แต่ในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 

3 ลายดอกโบต๋ันมีลักษณะคล้ายดอกไม้ประดิษฐ์มากขึ้น ซึ่งมีท่ีมาจากอิทธิพลตะวันตกท่ีปรากฏใน

กลุ่มช่างสยาม โดยอิทธิพลศิลปะดังกล่าวนี้ช่างจะเรียกว่า “ลายอย่างเทศ” หรือ “ลายเทศ” มีท่ีมา

 
90 อาสา ทองธรรมชาติ, ที่มาและพฒันาการของลายดอกโบต๋ันในงานศิลปกรรมไทย, 389. 
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จากลายใบไม้ฝรั่งอย่างใบอะแคนตัส ซึ่งช่างได้นำมาประดิษฐ์ให้เข้ากับลายดอกโบต๋ันในศิลปะจีน จน

เกิดเป็น “ลายเทศพุดตาน”91 ขึ้น ตัวอย่างเช่น บานประตูวิหารวัดสุทัศเทพวราราม เป็นต้น ท้ังนี้อาจ

กล่าวได้ว่าลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏในศิลปกรรมรัตนโกสินทร์จัดว่ามีท้ังกลุ่มท่ีเหมือนจริงในธรรมชาติ 

ซึ่งสัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะจีนโดยตรง และกลุ่มดอกโบต๋ันกึ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับท้ังอิทธิพลจีนและ

อิทธิพลตะวันตก 

ดังนั้นลายพุดตานหรือลายดอกโบต๋ันกึ่งประดิษฐ์ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ จังหวัดลำปาง จัดว่า

เป็นงานช่างล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมักจะพบกับนาคทัณฑ์ประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ี 

และนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสามส่วน เช่นนาคทัณฑ์ประดับวิหาร วัดอุมลอง และนาคทัณฑ์วัดหัว

ข่วง เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ท้ังส้ิน โดยลายเทศพุดตานใน

ศิลปกรรมล้านนาและนาคทัณฑ์ประดับวิหาร เริ่มปรากฏอย่างช้าราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้น

มา พร้อมกลุ่มลายตัวละครในวรรณคดี และลายสัตว์หิมพานต์จากอิทธิพลสยามท่ีได้รับความนิยม

สูงสุดในล้านนาช่วงเวลาดังกล่าว 

    

ภาพท่ี 153 ลายดอกโบต๋ันหรือดอกพุดตาน บานประตูวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

 
91 อาสา ทองธรรมชาติ, ที่มาและพฒันาการของลายดอกโบต๋ันในงานศิลปกรรมไทย, 150-52. 
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ภาพท่ี 154 ลายดอกโบต๋ันหรือดอกพุดตาน บานประตูพระอุโบสถ วัดนางนอง(ซ้าย) 
ภาพท่ี 155 ลายดอกโบต๋ันหรือดอกพุดตานจากจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถ วัดนางนอง(ขวา) 

 

ภาพท่ี 156 ลายดอกโบต๋ันอย่างเทศ(ลายดอกพุดตาน) วิหารวัดอุมลอง 

ลายดอกโบต๋ันแบบประดิษฐ์ เป็นรูปแบบท่ีปรากฏท้ังในศิลปะล้านนาด้ังเดิมต้ังแต่ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 21-22 เช่น ปูนปั้นประดับซุ้มโขง และเจดีย์ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่, เจดีย์วัดกู่ป่า

ลาน จังหวัดลำพูน, เจดีย์ วัดปันสาท จังหวัดเชียงใหม่ และจิตรกรรมวัดอุโมงค์เถรจันทร์ จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งจะพบมากในการประดับลายกรอบซุ้ม หน้าบันซุ้ม จระนำซุ้ม ลายกาบบน-กาบ

ล่าง ลายประจำยามอก และเป็นรูปแบบท่ีปรากฏเช่นกันกับศิลปะรัตนโกสินทร์อันสืบเนื่องมาจาก

ศิลปะอยุธยา 

เมื่อสังเกตลายดอกโบต๋ันในนาคทัณฑ์จะพบว่าส่วนดอกและกลีบ มีลักษณะเป็นทรงพุ่มคล้าย

ดอกบัว มีกลีบซ้อนกันหลายช้ัน ส่วนกลีบและส่วนดอก ล้วนจัดว่าเป็นลายแบบประดิษฐ์มากแล้ว อีก

ท้ังการทำรูปวงกลมอยู่ในตำแหน่งกลางดอก เป็นลักษณะท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนกับลายดอกโบต๋ันใน

ศิลปะล้านนาด้ังเดิม และศิลปะรัตนโกสินทร์ แต่เป็นลักษณะท่ีใกล้เคียงกับลายดอกโบต๋ันในภาพ



  119 

จิตรกรรมประดับฝาย้อยวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง โดยจากศึกษาท่ีผ่านมาบ่งช้ีว่า

จิตรกรรมมีอายุราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 แล้ว ซึ่งอาจต้ังข้อสังเกตได้ว่า ลักษณะลาย

ดอกโบต๋ันทรงพุ่ม กลีบประดิษฐ์ และส่วนกลางดอกมีลายวงกลมคล้ายเกสรดอก อาจเป็นตัวอย่าง

ลายดอโบต๋ันช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 ท่ีพัฒนามาจากดอกโบต๋ันประดิษฐ์ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 ซึ่งการ

ทำรูปวงกลมตรงกลางอาจพัฒนามาจากส่วนกลีบท่ียังไม่บานเต็มท่ี หรืออาจแทนลักษณะของเกสร

ดอกก็เป็นได้  

จากลักษณะลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์ในนาคทัณฑ์และในจิตรกรรมประดับฝาย้อย อาจต้ังข้อ

สันนิษฐานได้ว่า ลายดอกโบต๋ันแบบประดิษฐ์(ภาพท่ี137)จากนาคทัณฑ์ประดับวิหารน้ำแต้มและลาย

ดอกโบต๋ันในจิตรกรรมประดับฝาย้อย(ภาพท่ี157)จากวิหารหลังเดียวกัน อาจสร้างขึ้นในช่วงเวลา

เดียวกันหรือหลังกว่าเล็กน้อย ซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบลายตัวลวง(กลุ่มท่ี1)รุ่นเก่า และจัดว่าเป็นตัวอย่าง

นาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ก่อนช่วงการปกครองสยาม  

 

ภาพท่ี 157 ลายดอกโบต๋ันจากจิตรกรรมประดับฝาย้อย วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

 

ภาพท่ี 158 ลายวงกลมท่ีปรากฏบนนาคทัณฑ์อาจมาจากส่วนดอกตูมจากกลุ่มดอกโบต๋ันประดิษฐ์ 
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นอกจากนี้ปรากฏลายดอกโบต๋ันแบบประดิษฐ์ท่ีคล้ายคลึงกับลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏบนฝา

หยาบ แต่รูปทรงของดอกโบต๋ันนั้นไม่ได้อยู่ในทรงพุ่มคล้ายดอกบัวตูมเหมือนรูปแบบก่อนหน้า ดังจะ

เห็นได้ว่าลักษณะกลีบดอกคล้ายคลึงกับกลีบดอกจริงในธรรมชาติ แต่ยังคงมีลายวงกลมกลางดอก

แทนเกสร ซึ่งจัดได้ว่าเป็น “ลายดอกโบต๋ันกึ่งประดิษฐ์” ท่ีอาจเกิดจากการผสมผสานระหว่างลายดอก

โบต๋ันแบบธรรมชาติจากอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์และลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์จากศิลปะล้านนา

ด้ังเดิมช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 ยังพบในนาคทัณฑ์(บางช้ิน)ประดับวิหารรุ่นเก่า เช่น วิหารน้ำแต้ม 

วิหารหลวง วิหารพระพุทธ วิหารพระเจ้าศิลา เป็นต้น และพบมากในกลุ่มลายคำประดับวิหารช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 25 เช่น ลายคำวิหารวัดไหล่หินหลวง และลายคำวิหารจามเทวี วัดปงยางคก เป็นต้น 

ดังนั้นลายดอกโบต๋ันกึ่งประดิษฐ์ในนาคทัณฑ์น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 อันจัดว่าเป็น

นาคทัณฑ์ท่ีน่าจะเปล่ียนถ่ายในช่วงหลัง เมื่อครั้งบูรณะวิหารแล้ว 

   
ภาพท่ี 159 ลายดอกโบต๋ัน ลายคำประดับวิหารจามเทวี วัดปงยางคก(ซ้าย) 

ภาพท่ี 160 ลายคำประดับเพดาน วิหารวัดไหล่หินหลวง(ขวา) 

จากรูปแบบลายดอกโบต๋ันแบบประดิษฐ์ในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร สามารถต้ังข้อสันนิษฐาน

ได้สองประเด็นสำคัญ คือ  

ประเด็นท่ี 1 ลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์ เป็นรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์

ด้ังเดิมในศิลปะล้านนา ท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 โดยลายดอกโบต๋ันในนาคทัณฑ์

ประดับวิหารรุ่นเก่าอย่างวิหารน้ำแต้ม จัดอยู่ในตำแหน่งลายประดับร่วม ซึ่งมีลายตัวลวงเป็นหลัก

(กลุ่มท่ี 1) ซึ่งจากการศึกษาบ่งช้ีว่าเป็นลายลวงด้ังเดิมท่ีมีมาแล้วต้ังแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 และ

จากลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏบ่งช้ีว่านาคทัณฑ์กลุ่มนี้มีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 จัดว่า

เป็นตัวอย่างนาคทัณฑ์รุ่นเก่าจังหวัดลำปาง ท่ียังหลงเหลือหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน 
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ประเด็นท่ี 2 ลายดอกโบต๋ันกึ่งประดิษฐ์จากนาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดเวียง, วิหารโคมคำ วัด

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม, วิหารวัดปงสนุกเหนือ, วิหารพระพุทธ และวิหารพระเจ้าศิลา วัดพระ

ธาตุลำปางหลวง จัดว่าเป็นลายดอกโบต๋ันระยะหลังท่ีสัมพันธ์กับดอกโบต๋ันประดิษฐ์ด้ังเดิมช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 23 และลายดอกโบต๋ันเหมือนจริงในธรรมชาติจากอิทธิพลศิลปะจีนระยะหลัง โดยลวดลาย

ดอกโบต๋ันในกลุ่มนี้จะมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าลายดอกโบต๋ันในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร ท้ังหมด 3 แบบ แสดง

อิทธิพลศิลปะภายใต้แรงบันดาลใจท่ีแตกต่างกัน คือ ดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติ มีอิทธิพลมาจากศิลปะ

จีนระยะหลังท่ีช่างชาวล้านนาสืบทอดมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวลายดอกโบต๋ันอย่างเทศท่ี

จัดได้ว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงท่ีปรากฏในล้านนา ซึ่งลายดอกโบต๋ันท้ังสองกลุ่มนี้

เริ่มมีบทบาทกับศิลปะล้านนาช่วงยุคการปกครองแบบสยามแล้ว 

ส่วนลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์ เป็นลวดลายท่ีพัฒนามาจากดอกโบต๋ันในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 

ซึ่งเทียบได้กับลายจิตรกรรมประดับฝาหยาบราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 โดยจัดว่าเป็นลายดอกโบต๋ัน

ด้ังเดิมในศิลปะล้านนา ช่วงยุคการปกครองพม่า ก่อนท่ีจะพัฒนาเป็นลายดอกโบต๋ันกึ่งประดิษฐ์ ท่ีเกิด

จากการผสมผสานดอกโบต๋ันแบบประดิษฐ์และดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติ จากอิทธิพลจีนระยะหลัง 

และลายดอกโบต๋ันในกลุ่มนี้น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24  

4. ลายใบไม้ฝรั่งหรือใบอะแคนตัส 

ลายใบอะแคนตัส หรือใบผักกาดเทศ ในนาคทัณฑ์มีท้ังกลุ่มท่ีเหมือนกับ

ใบไม้ในธรรมชาติ และกลุ่มท่ีเป็นใบแบบประดิษฐ์ โดยกลุ่มใบธรรมชาติจะมีลักษณะ

ใบท่ีเรียวยาวขอบหยักโค้ง ส่วนกลุ่มใบประดิษฐ์จะมีส่วนก้านใบตวัดม้วนเข้าคล้าย

ลายเครือเถาก้านขด 
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ภาพท่ี 161 ลายใบผักกาดเทศ(ใบอะแคนตัส) ประดับนาคทัณฑ์ โรงธรรมวัดไหล่หิน(ซ้าย) 
ภาพท่ี 162 ลายใบผักกาดเทศ(ใบอะแคนตัส) ประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดนาแส่ง(ขวา) 

   
ภาพท่ี 163 ลายใบผักกาดเทศ(ใบอะแคนตัส) ประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดทุ่งทอง 

จากรูปแบบลายผัดกาดเทศ หรือลายใบอะแคนตัสในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะ รูปแบบ และอิทธิพลท่ีปรากฏ คือ กลุ่มท่ีคล้ายคลึงกับใบไม้ในธรรมชาติ 

และกลุ่มท่ีเป็นใบไม้ประดิษฐ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กลุ่มท่ี1 ลายใบอะแคนตสท่ีคล้ายคลึงกับใบไม้ในธรรมชาติ(ภาพท่ี161) ท่ีพบจากโรงธรรมวัด

ไหล่หินเป็นรูปแบบท่ีเคยปรากฏมาแล้วในหน้าบันจระนำซุ้มประตูและลายคำวิหารพระพุทธ(ภาพ

ท่ี167-168) โดยใบอะแคนตัสลักษณะนี้เป็นกลุ่มท่ีสัมพันธ์กับลายใบอะแคนตัสในศิลปะรัตนโกสินทร์ 
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ซึ่งเริ่มปรากฏมาแล้วต้ังแต่ช่วงสมัยรัชกาลท่ี 3 คือมีลักษณะใบเรียวยาว ขอบใบหยักโค้ง คล้ายใบจริง

ในธรรมชาติ มักจะประดับอยู่ตามอาคารขนาดเล็ก เช่น ซุ้มประตูพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวนาราม, 

ซุ้มสีมา กรอบซุ้มประตู หน้าต่าง ของพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร และวัดราชโอรสารามราช

วรวิหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังปรากฏกับบัวหัวเสาอุโบสถมุขลดด้านหน้า วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็น

งานต่อเติมข้ึนในภายหลังราวช่วงต้นรัชกาลท่ี 492 อีกด้วย 

แม้ว่าในศิลปะภาคกลางจะปรากฏลายใบอะแคนตัสมาแล้วต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย แต่

กลับมีลักษณะท่ีแตกต่างจากศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจน กล่าวคือลายใบอะแคนตัสในศิลปะ

อยุธยามีลักษณะเป็นลายใบไม้อย่างประดิษฐ์แล้ว ตัวใบม้วนเข้าคล้ายลายก้านขด และเป็นอิทธิพลท่ี

ปรากฏเพียงช่วงเดียว คือสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199-2231) แต่อย่างไรก็ตามลาย

ใบอะแคนตัสในสมัยรัตนโกสินทร์น่าจะรับรูปแบบมาจากศิลปกรรมตะวันตกโดยตรง อันเนื่องด้วย

ลักษณะใบท่ีเหมือนกับใบในธรรมชาติสัมพันธ์กับศิลปะตะวันตกมากกว่า และอาจเผยแพร่มายัง

ล้านนาในช่วงการปกครองจากสยามเช่นกัน 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าลายใบอะแคนตัสท่ีปรากฏในศิลปกรรมล้านนา จัด

ว่าเป็นลวดลายอย่างศิลปะตะวันตกท่ีล้านนาอาจสืบทอดมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์ และยังเคย

ปรากฏมาแล้วกับศิลปกรรมประดับวิหารอื่นๆ เช่น ลายปูนปั้นหน้าบันประดับซุ้มประตู และลายคำ

บริเวณหน้ามุข วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง ท่ีล้วนเป็นงานช่างระยะหลังเมื่อครั้งมีการ

บูรณะและสร้างเสริมในปีพ.ศ.234593 ตรงกับสมัยท่ีพระยากาวิละปกครองเมืองเชียงใหม่ จึงอาจกล่าว

ได้ว่าลายใบอะแคนตัสแบบธรรมชาติในนาคทัณฑ์ประดับโรงธรรมวัดไหล่หินหลวง จะต้องมีอายุไม่เก่า

ไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบลวงและลายสัตว์ในนาคทัณฑ์เช่นกัน 

 
92 ศักด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 

192-93. 
93 ศิริศักด์ิ อภิศักด์ิมนตรี, วัดพระธาตุลำปางหลวง : การบูรณะองค์พระเจดีย์, 41. 
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ภาพท่ี 164 ลายใบอะแคนตัส ประดับซุ้มประตูของพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

 

ภาพท่ี 165 ลายใบอะแคนตัส ประดับหัวเสาอุโบสถมุขลดด้านหน้า วัดบวรนิเวศวิหาร 

 

ภาพท่ี 166 ลายใบอะแคนตัส ประดับซุ้มประตูอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

 

ภาพท่ี 167 ลายใบผักกาดเทศหรือใบอะแคนตัส ปูนปั้นประดับหน้าบันซุ้มประตูวิหารพระพุทธ วัด

พระธาตุลำปางหลวง 
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ภาพท่ี 168 ลายใบผักกาดเทศหรือใบอะแคนตัส ลายคำประดับวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปาง

หลวง  

กลุ่มท่ี2 ใบอะแคนตัสท่ีคล้ายคลึงกับใบไม้ประดิษฐ์(ภาพท่ี162-163)เป็นลวดลายท่ีแสดงถึง

อิทธิพลตะวันตกท่ีเข้ามามีบทบาทกับวัฒนธรรมพม่าอย่างชัดเจน คือมีลักษณะเป็นลายใบไม้แบบ

ประดิษฐ์ท่ีส่วนปลายใบตวัดโค้งเข้าหาก้านลาย  

การประดับลายใบไม้หรือใบอะแคนตัสในศิลปะพม่ายุคแรกเริ่มน่าจะมีแรงบันดาลใจมาต้ังแต่

ชาติตะวันตกท่ีเริ่มเข้ามาติดต่อ และต่อมาเมื่ออังกฤษยึดครองดินแดนทางตอนใต้ของพม่าแล้วก็มีการ

สร้างบ้านแบบตะวันตกขึ้น จึงทำให้ลวดลายอย่างตะวันตกเข้ามาผสมผสานในศิลปกรรมพม่าใน

ช่วงเวลานั้น ต่อมาในภายหลังเมื่ออังกฤษยึดอำนาจได้สำเร็จ ยิ่งทำให้ศิลปะตะวันตกมีบทบาทมากขึ้น 

แต่ท้ังนี้ลวดลายแบบตะวันตกในศิลปกรรมพม่าส่วนใหญ่ล้วนเป็นกลุ่มลวดลายประดับตกแต่งท้ังส้ิน94 

ดังจะพบว่าลักษณะของลายใบอะแคนตัสในศิลปะพม่ามีส่วนใบท่ีคล้ายคลึงกับใบไม้ในธรรมชาติ

เช่นกัน แต่ส่วนก้านใบจะเรียวยาวตวัดโค้งคล้ายลายก้านขด(ภาพท่ี246-248) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีช่าง

พม่าผสมผสานเข้ากับลายกระหนกแบบพม่า จนกระท่ังเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะขึ้น95 อีกท้ังเป็นรูปแบบ

ท่ีนิยมอย่างมากในงานประดับสถาปัตยกรรม เช่นเจดีย์ ซุ้มประตูทางเข้า ซุ้มจระนำ และนิยมมาจนถึง

กลุ่มงานช่างสลักไม้ เช่น เครื่องไม้ประกอบอาคารทรงปยาธาตุ อย่าง ปางซอย กรอบซุ้มสีหาสน

บัลลังก์ กรอบซุ้มประตู หน้าต่าง เป็นตัน อันถือได้ว่าเป็นลวดลายท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายท้ัง

ในกลุ่มศิลปกรรมภายในประเทศพม่า และกลุ่มศิลปกรรมพม่าในล้านนา 

ท้ังนี้ลวดลายอย่างตะวันตกท่ีเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยปรากฏพร้อมกับชาวอังกฤษท่ี

เข้ามาทำสัมปทานป่าไม้ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือราวช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยมีชาวพม่าเป็นผู้ดูแลกิจการ 
 

94 ศักด์ิชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 201-02. 
95 ศักด์ิชัย สายสิงห์, ศิลปะพม่า, 201-03. 
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และชาวพม่าเหล่านี้เมื่อมีฐานะร่ำรวยก็มักจะสร้างวัด รวมไปถึงบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามหลายแห่ง 

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการประดับตกแต่งลวดลายแบบพม่าผสมตะวันตกท้ังส้ิน96 

ลายใบอะแคนตัสแบบประดิษฐ์เคยปรากฏมาแล้วในลายคำประดับวิหารจามเทวี วัดปง

ยางคก มีลักษณะใบแบบประดิษฐ์ คือส่วนก้านจะเรียวยาว ปลายตะวัดออกเป็นใบไม้ เป็นรูปแบบท่ี

ล้านนารับมาจากศิลปะพม่าชัดเจน ซึ่งนักวิชาการให้ความเห็นไว้ว่าลายคำและศิลปกรรมประดับวิหาร

จามเทวี วัดปงยางคกนี้ ล้วนจัดว่าเป็นงานช่างระยะหลังท่ีผ่านการบูรณะเรื่อยมา และน่าจะมีอายุราว

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 มาแล้ว97  

ท้ังนี้ลายใบอะแคนตัสท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มงานช่างท้องถิ่นที่

มักจะพบมากกับวิหารเฉพาะท้องถิ่น และนิยมมากกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารแบบประดับลายจนเต็ม

พื้นท่ี ซึ่งเป็นกลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่ากลางพุทธศตวรรษท่ี 25 อีกท้ังยังมีลักษณะท่ีเป็นลาย

ประดิษฐ์มากกว่าลายใบไม้ในศิลปกรรมพม่า ดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ท่ีลายใบไม้ในนาคทัณฑ์ประดับ

วิหารจังหวัดลำปาง จะมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เช่นกัน และจัดว่าเป็นความ

นิยมในช่วงเวลาเดียวกับลายนาคและลวงหางพันท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์แล้ว 

 

ภาพท่ี 169 ประตูสลักไม้ วิหารไม้ทองคำ วัดชเวนันดอจอง ประเทศพม่า 

ท่ีมา : Accessed  January , 2021, Availble from http://www.thapra.lib.su.ac.th/supatlib 

 
96 เรื่องเดียวกัน. 
97 ศักด์ิชัย สายสิงห์, คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา, 269-70. 
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ภาพท่ี 170 ลายใบอะแคนตัสประดับเสาวิหาร วัดไชยมงคล (จองคา) จังหวัดลำปาง(ซ้าย) 

ภาพท่ี 171 ลายใบอะแคนตัสประดับกรอบซุ้มจระนำ วัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่(ขวา) 

สรุป จากการศึกษาลายพันธุ์พฤกษาท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัด

ลำปาง พบว่าลายเครือเถาล้านนาและลายกระหนกหัวขมวด เป็นกลุ่มลวดลายด้ังเดิมท่ียังคงทำสืบ

ทอดมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 โดยลวดลายในนาคทัณฑ์ประดับวิหารท้ัง 2 กลุ่มนี้ช่างล้านนา

สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจด้ังเดิม 

ส่วนลายใบไม้ฝรั่งหรือใบอะแคนตัสท่ีพบในนาคทัณฑ์เป็นลวดลายภายใต้แรงบันดาลใจใน

ศิลปะตะวันตก ท่ีแสดงอิทธิพลทางด้านรูปแบบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์ และ

กลุ่มอิทธิพลศิลปะพม่า ซึ่งท้ังสองกลุ่มนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทกับศิลปกรรมล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

24 ส่วนลายใบไม้ฝรั่งแบบประดิษฐ์ในนาคทัณฑ์เป็นรูปแบบลวดลายระยะหลังท่ีพัฒนามาจากลาย

ใบไม้ประดิษฐ์ในศิลปะพม่า ซึ่งเริ่มปรากฏชัดเจนในศิลปะล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา 

และมักจะพบมากกับนาคทัณฑ์ท่ีประดับลวดลายจนเต็มพื้นเป็นส่วนใหญ่  

และลายดอกโบต๋ันในนาคทัณฑ์ปรากฏท้ังส้ิน 4 ประเภท คือแบบประดิษฐ์ แบบธรรมชาติ 

แบบกึ่งประดิษฐ์ และแบบอย่างเทศ โดยแบบประดิษฐ์ จัดเป็นลายด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาในศิลปะล้านนา 

มีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา นาคทัณฑ์

ปรากฏลายดอกโบต๋ัน 3 รูปแบบ แบบแรกคือแบบธรรมชาติ จากอิทธิพลจีนภายใต้แรงบันดาลใจจาก

ศิลปะรัตนโกสินทร์ แบบท่ีสองคือแบบกึ่งประดิษฐ์ ท่ีผสมผสานระหว่างลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์ด้ังเดิม

กับลายแบบธรรมชาติจากศิลปะรัตนโกสินทร์ ซึ่งท้ังสองกลุ่มนี้จะมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 
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24 และแบบท่ีสามคือดอกโบต๋ันอย่างเทศหรือลายเทศพุดตานจากอิทธิพลรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง 

ท่ีเริ่มปรากฏในนาคทัณฑ์ช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 มาแล้ว พร้อมกับความนิยมนาคทัณฑ์กลุ่มแบบ

ประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ี  

กลุ่มลวดลายอย่างจีน 

1. ลายเมฆ 

ลายเมฆท่ีในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆคือ 

กลุ่มลายหัวเมฆมีลักษณะขอบหยักโค้ง หัวม้วนเข้าคล้ายลายก้นหอยหรือลายหยรู อี้ 

และกลุ่มลายเมฆไหล มีลักษณะลายเป็นคดโค้งปลายตวัดเรียวแหลม ซึ่งลายเมฆท้ัง 

2 กลุ่ม จะพบท้ังในกลุ่มลายประดับร่วมท่ีมีลายหลักคือลายตัวลวง จากนาคทัณฑ์

ประดับวิหารวัดหลวง และวิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง และกลุ่ม

ประดับเป็นลายหลัก จากกลุ่มวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ 

       

ภาพท่ี 172 ลายเมฆประดับนาคทัณฑ์ วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

    

ภาพท่ี 173 ลายเมฆประดับนาคทัณฑ์ วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง 
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ลวดลายเมฆอย่างจีนเป็นรูปแบบท่ีไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากนัก หากเทียบกับ

ลายพันธ์พฤกษาจากอิทธิพลจีนแล้ว กลุ่มลายพันธุ์พฤกษากลับได้รับความนิยมมากกว่าในงาน

ศิลปกรรมล้านนาด้ังเดิม ซึ่งการประดับลายเมฆจีนในศิลปะล้านนามักจะประดับตามเจดีย์ กู่ หรือโขง 

โดยจะพบร่วมกับลายดอกไม้หรือลายดอกโบต๋ันเป็นส่วนใหญ่ ปรากฏมาแล้วตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

21 มีลักษณะเป็นเส้นแบนไม่มีมิติ ลายเส้นยาวคดโค้งปลายแหลม และกรีดเส้นขนานภายใน  มีท้ัง

แบบเส้นขอบเรียบเสมอ และเส้นขอบหยักโค้ง เช่น ลายปูนปั้นประดับเจดีย์ วัดเจ็ดยอด จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังปรากฏลายเมฆท่ีมีการตวัดขอบให้มีความอ่อนโค้ง มีมีติมากขึ้น ซึ่งพบได้จาก

เจดีย์ วัดเจ็ดยอด และประดับกู่ วัดกู่ป่าลาน อรัญญวาสี จังหวัดลำพูน  อันอาจเป็นรูปแบบท่ีทำขึ้น

ในช่วงหลังมาแล้วราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ท้ังนี้จากลักษณะลายเมฆท่ีพบในศิลปะล้านนา

ด้ังเดิมต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 จะพบเพียงลายเมฆไหลประเภทเดียว และเป็นรูปแบบท่ี

สัมพันธ์กับลายเมฆไหลท่ีปรากฏในเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์หยวนและหมิงท่ีพบในพื้นท่ีภาคเหนือ

ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-21 

   

ภาพท่ี 174 ลายเมฆ ปูนปั้นประดับเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่(ซ้าย-กลาง) 
ภาพท่ี 175 ลายเมฆ ปูนปั้นประดับกู่ วัดกู่ป่าลานอรัญญวาสี จังหวัดลำพูน(ขวา) 

ท่ีมา: คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย,แบบอยา่งลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 155. 
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ภาพท่ี 176 ลายเมฆ ไหลายครามทรงแปดเหล่ียม สมัยราชวงศ์หยวน จากวัดพระธาตุหริภุญชัย 

จังหวัดลำพูน(ซ้าย) 
ท่ีมา : [Online], Accessed 3 January , 2021, Availble from 

http://www.sure.su.ac.th/xmlui 

ภาพท่ี 177 ลายเมฆ เครื่องลายคราม สมัยราชวงศ์ชิง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร(ขวา) 
ท่ีมา: ณัฏฐภัทร จันทวิช,  เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย(กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2537), 332. 

ส่วนการประดับลวดลายหัวเมฆ หรือลาย “หยวิน โถว” หรือลาย “หยรู อี้” 98 ท่ีมีลักษณะ

ลายเส้นขอบหยักโค้ง หัวขมวดเข้าคล้ายก้นหอย เป็นรูปแบบลายเมฆท่ีแพร่หลายอย่างมากในงาน

ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ จัดอยู่ในกลุ่มงานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมท่ีปรากฏขึ้นต้ังแต่สมัย

รัชกาลท่ี 2 และได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีจีนเข้ามาติดต่อค้าขาย

กับดินแดนไทยอีกครั้ง อันตรงกับรัชสมัยราชวงศ์ชิงของจีน โดยลายหัวเมฆนี้จะพบมากกับจิตรกรรม

ประดับโบสถ์และวิหารสมัยรัตนโกสินทร์ ท่ีใช้แทนสัญลักษณ์ท้องฟ้า หรือกลุ่มควัน และจะพบกับ

ศิลปกรรมประดับวิหารล้านนาระยะหลังราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา ท้ังในกลุ่มลายคำ 

จิตรกรรม และนาคทัณฑ์ประดับวิหาร ดังจะเห็นได้ชัดในลายคำประดับวิหารช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 

เช่น ลายคำประดับวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ โดยลายคำประดับวิหารแห่งนี้น่าจะเกิดขึ้น

 
98 อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3 (ปริญญา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547), 63. 
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ราวช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5 (ต้นพุทธศตวรรษท่ี 25) พร้อมกับจิตรกรรมประดับวิหาร และอาจได้รับการ

บูรณะในปีพ.ศ.2406 โดยพระยากาวิโรรสสุริยวงศ์ เจ้าเมืองเชียงใหม่99  

     

ภาพท่ี 178 ลายเมฆบานประตูประดับมุกอุโบสถ วัดราชโอรส(ซ้าย) 

ภาพท่ี 179 ลายเมฆบานประตูสวนขวา(ขวา) 

ท่ีมา : หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์(กรุงเทพฯ: สำนักราช

เลขาธิการ, 2537), เล่ม1, 94 

 

ภาพท่ี 180 ลายเมฆไหลและลายหัวเมฆจากเครื่องลายครามจีนสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย ราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 ปัจจุบันจัดเก็บท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จังหวัดกรุงเทพฯ 

 
99 ศักด์ิชัย สายสิงห์, คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา, 73-74. 
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ภาพท่ี 181 ลายเมฆ ลายกำมะลอประดับบานประตู พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย ในพระท่ีนั่งบวรสถาน
มงคลหรือวังหน้า ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 

 

ภาพท่ี 182 ลายหัวเมฆ จากภาพสลักไม้ สมัยราชวงศชิง 
ท่ีมา : Jian – Hua Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji (Beijing : Jing Miei Ca Se 

Yinshun Youxian Gongsi Yinshua Chang, 1999), 75. 

 

ภาพท่ี 183 ลายหัวเมฆประดับบนเครื่องถ้วย สมัยราชวงศ์ชิง (พ.ศ.226-2278) 
ท่ีมา : Kangxi Yongzheng, Qianlong : Qing  Porcelain from the Palace Museum 

Collection (Hong Kong : Tai Yip company, 1989), 238. 
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ภาพท่ี 184 ลายเมฆไหล ลายคำประดับวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ 

จากข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าลายเมฆไหลเป็นรูปแบบท่ีปรากฏขึ้นในศิลปะล้านนาด้ังเดิม

ต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสัมพันธ์กับอิทธิพลจีนในล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-22 ส่วนลายหัว

เมฆเป็นรูปแบบลายท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทในศิลปะล้านนาระยะหลังจากอิทธิพลศิลปะจีนท่ีล้านนารับ

รูปแบบมาจากสยามในช่วงการปกครอง ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 มาแล้ว 

จากรูปแบบลายเมฆไหลและลายหัวเมฆในนาคทัณฑ์แสดงให้เห็นว่าเป็นลายประดับ

แบบอย่างจีนท่ีเข้ามามีอิทธิพลในศิลปะล้านนาระยะหลังมาแล้ว โดยลายเมฆไหล(ภาพท่ี172)ท่ีพบกับ

วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อาจเกิดขึ้นจากแนวคิดเดียวกับมังกรจีนในศิลปะรัตนโกสินทร์

และศิลปะจีน ท่ีว่าด้วยลวงหรือมังกรเป็นสัตว์ช้ันสูงลอยได้ในอากาศ ซึ่งแนวคิดและคติดังกล่าว

ปรากฏในเครื่องถ้วยต้ังแต่สมัยราชวงศ์หยวน และหมิง ท่ีพบในล้านนา และในจีน100 ฉะนั้นลายเมฆ

ไหลในตำแหน่งขาของลวงนี้อาจส่ือว่าลวงกำลังลอยอยู่บนท้องฟ้าก็เป็นได้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับมังกรจีนในศิลปะรัตนโกสินทร์จะพบว่าลายมังกรมักจะปรากฏคู่กับลาย

เมฆเสมอเช่นเดียวกับศิลปะจีน ดังนั้นลายเมฆท่ีปรากฏพร้อมกับตัวลวงกลุ่มนี้น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่า

พุทธศตวรรษท่ี 24 อันสัมพันธ์กับกลุ่มลวดลายแผง(ลายดอกลอย)อย่างรัตนโกสินทร์ท่ีปรากฏในนาค

ทัณฑ์ช้ินเดียวกัน ท่ีแสดงให้เห็นว่าลายเมฆไหลในนาคทัณฑ์เป็นกลุ่มลายเนื่องในอิทธิพลจีนท่ีเข้ามาใน

สยามช่วงหลังแล้ว โดยช่างได้สร้างสรรค์ขึ้นในยุคฟื้นฟูล้านนาช่วงการปกครองจากสยาม 

 
100 หากเป็นกลุ่มมังกรที่มีปีกชัดเจนจะเรียกว่า หยิงหลง(應龍) ปรากฏในตำนานสามราชาห้าจักรพรรดิ

ซึ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่มีการจดบันทึกในภายหลังมาแล้ว (Scott W. Morton, c2005 : 14). 
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ส่วนลายหัวเมฆในนาคทัณฑ์ วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง(ภาพท่ี173) จัดว่า

เป็นลายประดับร่วมของลายพันธ์พฤกษาและลายตัวลวง โดยการประดับลายหัวเมฆท้ัง 2 รูปแบบ

พร้อมกันเช่นนี้เคยปรากฏมาแล้วในศิลปะจีนบนเครื่องถ้วยราวปลายราชวงศ์ชิง(ภาพท่ี180)ในสยาม 

และปรากฏเช่นกันในศิลปะแบบอย่างรัตนโกสินทร์ เช่นลายหัวเมฆและลายเมฆไหลประดับบานประตู 

พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย ในพระท่ีนั่งบวรสถานมงคลหรือวังหน้า(ภาพท่ี181) นั่นอาจแสดงให้เห็นว่าลาย

หัวเมฆและลายเมฆไหลในศิลปะรัตนโกสินทร์เป็นลวดลายท่ีช่างสืบทอดมาจากศิลปะจีนสมัยราชวงศ์

ชิงท่ีเข้ามาในสยามระยะหลังอย่างชัดเจน  

ดังนั้นรูปแบบและลักษณะการประดับลายเมฆท้ังแบบลายหัวเมฆและแบบลายเมฆไหล จัดได้

ว่าเป็นรูปแบบลายอย่างจีนท่ีกลับมาปรากฏอีกครั้งในศิลปะล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 จาก

อิทธิพลจีนท่ีล้านนารับรูปแบบมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์ 

2. ลายคล่ืนน้ำ 

มีลักษณะเป็นลายเส้นวงโค้ง ครึ่งวงกลม หรือสามในส่ีส่วนของวงกลม 

คล้ายลายเกล็ดปลา เรียงซ้อนกันเป็นช้ันๆจนเต็มพื้นท่ี ภายในวงกลมแบ่งลายเป็น

ช้ัน ตรงกลายเป็นลายขดก้นหอย จำลองรูปแบบคล้ายคล่ืนน้ำ 

 

ภาพท่ี 185 ลายน้ำประดับนาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

ลายคล่ืนน้ำเป็นลวดลายอย่างจีนท่ีไม่ปรากฏเคยมาก่อนในศิลปะล้านนาด้ังเดิม แต่เป็น

รูปแบบท่ีนิยมมากในศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิงราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23-25 และเป็นแบบแผน

ลวดลายท่ีสืบทอดมาในศิลปะรัตนโกสินทร์ ดังจะเห็นได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่อง ท่ีมักจะมี
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การเขียนลายน้ำประกอบฉากแบบลายน้ำอย่างจีน เช่น จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ และวิหาร วัดสุทัศน

เทพวรารามราชวรมหาวิหาร จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร เป็นต้น  

 และจากรูปแบบลายคล่ืนน้ำในนาคทัณฑ์แสดงให้เป็นว่าเป็นกลุ่มลวดลายท่ีได้รับอิทธิพล

รัตนโกสินทร์แล้ว ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มงานช่างท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ท้ังนี้นาคทัณฑ์

ประดับวิหารท่ีปรากฏลายคล่ืนน้ำจนเต็มพื้นท่ีว่างร่วมกับลายตัวลวงรุ่นเก่าจากวิหารน้ำแต้ม วัดพระ

ธาตุลำปางหลวง แสดงให้เห็นว่าเป็นนาคทัณฑ์เมื่อครั้งบูรณะ ซ่อมแซมวิหารในช่วงท่ีล้านนาอยู่ภายใต้

การปกครองของสยามแล้ว ซึ่งอาจเป็นไปได้ท่ีช่างจะสร้างสรรค์นาคทัณฑ์ช้ินใหม่ท่ีเลียนแบบมากจาก

ลวดลายด้ังเดิมคือตัวลวง(กลุ่มท่ี1) ผสมผสานกับลวดลายประดับแบบใหม่จากอิทธิพลภายนอก เพื่อ

ทดแทนนาคทัณฑ์ช้ินเดิมท่ีชำรุดทรุดโทรมลง แล้วแทนท่ีด้วยของใหม่เพื่อคงความสมบูรณ์อยู่เสมอ  

 

ภาพท่ี 186 ลายคล่ืนน้ำบนเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ชิง(พ.ศ.2268-2278) 
ท่ีมา: Pei-Lang Ye, Geme of the Duocai(Taiwan: Art Book Co., 1993), 145. 

   

ภาพท่ี 187 ลายน้ำจากจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ(ซ้าย) และวิหาร(ขวา) วัดสุทัศนเทพวรารามราช
วรมหาวิหาร  
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3. ลายแผง และลายประแจจีน 

ในนาคทัณฑ์จัดออกเป็น 2 รูปแบบคือ กลุ่มท่ีเป็นลายแผงประดับเต็มพื้นท่ี 

กับกลุ่มท่ีประดับส่วนแถวลายหน้ากระดาน ประกอบไปด้วย ลายสวัสติกะ และลาย

หลังเต่า โดยมีลักษณะรูปทรงเรขาคณิต สลับรูปทรงตามอิสระ ซึ่งหากปรากฏลาย

ตรงกลางตัดไขว้กันจะเรียกว่า “ลายสวัสติกะ” แต่หากเป็นลายช่องกระจกห้า

เหล่ียมเรียงต่อกัน จะเรียกว่า “ลายหลังเต่า” นอกจากนี้การประดับแถวลายหน้า

กระดานท่ีมีลายเส้นต่อเนื่องคดโค้ง จะเรียกว่า “ลายประแจจีนสายฟ้า101” 

     

ภาพท่ี 188 ลายหลังเต่าประดับนาคทัณฑ์ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 

    

ภาพท่ี 189 ลายสวัสติกะประดับนาคทัณฑ์ วัดบ้านผ้ึง 

 
101 ธวัชไชย ปานดำรง, "การศึกษาลวดลายศิลปกรรมจีน," อารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  (2553): 

[Online], Accessed 3 January , 2021, Availble from, https://so04.tci-
thaijo.org/index.php/jnuks/issue/view/5168. 
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ภาพท่ี 190 ลายประแจจีนประดับนาคทัณฑ์ วิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ 

ลายแผงเป็นลวดลายท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในศิลปะไทยด้ังเดิม แต่เป็นลวดลายท่ีนิยมมาก

ในศิลปะจีน และสืบทอดมาในศิลปะรัตนโกสินทร์ราวช่วงสมัยรัชกาลท่ี 2-3 ซึ่งลายแผงท่ีปรากฏใน

ศิลปะรัตนโกสินทร์จะมีท้ังหมด 5 ประเภท คือลายสวัสติกะ ลายเงินโบราณ ลายหลังเต่า ลายช่อง

ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน และลายช่องตารางส่ีเหล่ียม 102 ใช้สำหรับประดับพื้นท่ีว่าง มี ท้ังกลุ่มท่ี

เหมือนกับลายสาน และกลุ่มท่ีคล้ายลายกรอบช่องซ้ำๆจนเต็มพื้นท่ี โดยการประดับลายแผงในศิลปะ

จีนยังเป็นต้นแบบให้กับลายราชวัตรในศิลปะไทยอีกด้วย 

รูปแบบลายแผง และลายประแจจีนในนาคทัณฑ์ประดับวิหารเป็นรูปแบบท่ีช่างล้านนารับ

อิทธิพลจีนมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจน โดยการประดับลายประแจจีน ในตำแหน่งลายหน้า

กระดานส่วนบนของนาคทัณฑ์ จัดว่าเป็นงานสร้างสรรค์ท่ีปรากฏขึ้นระยะหลัง ราวช่วงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้ว่าการประดับลายส่วนบน(หน้ากระดานบน)ของนาคทัณฑ์แบบ

สามส่วนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 มักจะนิยมประดับลายกระจัง ลายกระหนกหัวขมวด ลายกระหนก 

และลายดอกซีกดอกซ้อน เป็นส่วนใหญ่ แต่การประดับลายประแจจีนในแถวหน้ากระดานวิหารโคมคำ 

วัดพระธาตุเสด็จ(ภาพท่ี190) กลับเป็นรูปแบบงานช่างระยะหลังท่ีลวดลายประดับส่วนใหญ่ล้วนมีอายุ

ไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 นอกจากนี้การประดับลายแผงประเภทลายสวัสติกะจนเต็มแผง

ในนาคทัณฑ์ ยังจัดได้ว่าเป็นงานช่างเฉพาะอันจะพบแค่ในกลุ่มงานช่างพื้นบ้านประดับกับวิหารเฉพาะ

ท้องถิ่นล้านนาท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่ากลางพุทธศตวรรษท่ี 25(ภาพท่ี189) 

 
102 อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3, 64. 
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ภาพท่ี 191 ลายสวัสติกะ จากจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดนาคปรก(ซ้าย) 

ภาพท่ี 192 ลายสวัสติกะ จากบานแผละหน้าต่าง อุโบสถ วัดราชโอรสฯ(กลาง) 

ภาพท่ี 193 ลายสวัสติกะ จากจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร(ขวา) 

 
ภาพท่ี 194 ลายประแจจีนบานแผละหน้าต่าง และขื่อ อุโบสถ วัดราชโอรสฯ 

4. ลายมังกรประดิษฐ์หรือลายนาคประดิษฐ์ 

ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบตัวลวงผสมลายเส้น

แบบจีน และแบบลายเส้นแบบจีน ลวดลายในกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นเส้นยาวต่อเนื่อง 

ตวัดคดโค้งตามกรอบรูปทรง เส้นลายไม่ซ้อนทับกัน จุดส้ินสุดหรือจุดเริ่มของลายจะ

ตวัดม้วนเข้าคล้ายลายก้นหอย หรือบางเห็นปรากฏเป็นลายหัวสัตว์ เช่นลวงหรือ

นาค เป็นต้น  
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ภาพท่ี 195 ลายมังกรประดับนาคทัณฑ์ วัดบ้านผ้ึง 

ลายมังกรประดิษฐ์หรือลายไกว่ จือ หลง เป็นลายท่ีมักจะประดับตามมุมหรือกรอบของภาพ 

โดยการเรียกลายมังกรนั้นเกิดจากการนำตัวมังกรมาขดให้เป็นรูปทรงต่างๆ ตามพื้นท่ีท่ีจะประดับลาย

ลงไป ด้วยลักษณะการคดโค้งของเส้นแบบมิติเดียว ไม่สลับทับซ้อนกัน ทำให้ลายชนิดนี้คล้ายลาย

ประดิษฐ์มากกว่า และจัดว่าเป็นลายท่ีนิยมมากในศิลปะจีนและศิลปะรัตนโกสินทร์103 ซึ่งมีแบบแผน

และหน้าท่ีการใช้งานคล้ายคลึงกันกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา คือจัดว่าเป็นลายฉลุตกแต่ง

เหมือนกัน แต่ช่างล้านนาได้นำมาปรับเปล่ียนใหม่ ให้อยู่ในกรอบสามเหล่ียม และใช้เศียรลวงหรือ

เศียรนาคเป็นจุดต้นกำเนิด แล้วตวัดลายคดโค้งไปตามกรอบ 

ดังนั้นลายมังกรประดิษฐ์หรือลายเส้นประดิษฐ์ น่าจะอายุไม่เก่าไปกว่ากลางพุทธศตวรรษท่ี 

25 โดยจะนิยมมากในกลุ่มงานช่างท้องถิ่นระยะหลัง จากกลุ่มวิหารเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น 

 

ภาพท่ี 196 ลายมังกรประดิษฐ์ จากแผ่นฉลุไม้ในงานจิตรกรรมสมัยราชวงศ์ชิง ราวช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 

 
103 อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลที่ 3, 65. 
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ท่ีมา : อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลท่ี3 (ศิลป

ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 136. อ้างจาก James Cahill, The Three Zhangs, Yangzhou 

Beauties and the Manchu Court 

    

ภาพท่ี 197 ลายมังกรบานแผละประตู อุโบสถ วัดราชโอรสฯ(ซ้าย) 

ภาพท่ี 198 ลายมังกรบานแผละหน้าต่าง อุโบสถ วัดราชโอรสฯ(ขวา) 

5. ลายประดิษฐ์ 

มีลักษณะเป็นลายเส้นคดโค้งต่อเนื่องท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารมี

ท้ังส้ิน 2 รูปแบบ คือแบบเส้นเรียบคดโค้งต่อเนื่อง ซึ่งในศิลปะล้านนาเรียกว่าลายไส้

หมู และแบบท่ีคล้ายกับลายเมฆไหลหรือลายหัวเมฆ เช่ืองยาวต่อเนื่อง 

 

ภาพท่ี 199 ลายเมฆประดับนาคทัณฑ์ วิหารจามเทวี วิหารจามเทวี วัดปงยางคก 
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ภาพท่ี 200 ลายเมฆประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดบ้านผ้ึง 

    

ภาพท่ี 201 ลายเมฆประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดปงแสงทอง 
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ภาพท่ี 202 ลายเมฆประดับนาคทัณฑ์ วิหารวัดเหล่าหลวง 

การประดับลายประดิษฐ์ในนาคทัณฑ์กลุ่มนี้ มักจะพบมากกับวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพล

รัตนโกสินทร์ และวิหารเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มนาคทัณฑ์เมื่อแรกสร้างวิหารและกลุ่มนาค

ทัณฑ์ท่ีเกิดจาการสร้างเสริม(ต่อเติมชายหลังคาปีกนก) โดยการประดับลายเส้นเรียบหรือลายไส้หมู

เป็นรูปแบบท่ีมักจะพบกับศิลปกรรมประดับวิหารสกุลช่างลำปางและพะเยา ตัวอย่างเช่นโก่งค้ิวสลัก

ไม้ประดับวิหารวัดประตูป่อง รวมไปถึงเครื่องสัตภัณฑ์ล้านนา(เชิงเทียน) ตุงกระด้าง ฯลฯ ซึ่งลวดลาย

ประดิษฐ์ต่อเนื่องนี้ จัดว่าเป็นกลุ่มลวดลายท่ีพัฒนาขึ้นจากกลุ่มช่างท้องถิ่น ท่ีน่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่า

พุทธศตวรรษท่ี 25  

ส่วนลายคดโค้งต่อเนื่องคล้ายลายเมฆ เป็นกลุ่มท่ีพบมากกับนาคทัณฑ์ท่ีประดับลวดลายจน

เต็มพื้นท่ี ปรากฏ 2 แบบ แบบแรกคือคล้ายลายหัวเมฆ ท่ีมีส่วนปลายขมวดเข้าคล้ายลายก้นหอย 

และแบบท่ีสองคล้ายกับลายเมฆไหลท่ีส่วนปลายยาวเรียว ซึ่งลายท้ังสองแบบนี้เป็นลวดลายต่อเนื่อง

ยาวคดโค้งประดับจนเต็มพื้นท่ี ทิศทางเส้นเคล่ือนไหวอิสระ ไม่มีระเบียบแบบแผน และเป็นลวดลาย

ประดับท่ีมักจะพบมากกับหน้าบัน โก่งค้ิว ในกลุ่มวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ช่วงกลาง

พุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา เช่นลายประดับโก่งค้ิว วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ และหน้าแหนบ

ประดับวิหารวัดเหล่าหลวง ซึ่งลวดลายดังกล่าวผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าช่างอาจได้รับแรงบันดาลใจมา

จากลายไส้หมูท่ีเป็นลายพื้นบ้าน และลวดลายในศิลปะจีน อย่างลายเมฆและลายมังกรประดิษฐ์ โดย
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ลายต่อเนื่องนี้อาจมีต้นแบบมาจากตุงไล้หมูหรือตุงดอกบ้องหรือตุงพญายอล้านนา เกิดจากการตัดแต่ง

กระดาษสา หนึ่งในของพุทธบูชาตามประเพณีล้านนา อีกท้ังการประดับลายประดิษฐ์ในกลุ่มนี้มักจะ

พบกับนาคทัณฑ์ประดับลายจนเต็มพื้นท่ี ท่ีมีลักษณะเรียวบาง และฉลุโปร่งมากขึ้น ซึ่งจัดว่าเป็นนาค

ทัณฑ์ประดับวิหารอย่างแท้จริง 

 

ภาพท่ี 203 ลายหัวเมฆประดิษฐ์ ประดับโก่งค้ิว วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ 

 

ภาพท่ี 204 ลายประดิษฐ์ประดับหน้าบันวิหาร วัดเหล่าหลวง 

สรุป จากการศึกษาลายอย่างจีนท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง 

พบว่าลวดลายท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารท้ัง 5 กลุ่ม ล้วนจัดว่าเป็นงานช่างระยะหลังท่ีมีอายุ

ไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่งกลุ่มลายเมฆ ลายคล่ืนน้ำ และลายแผง เป็นกลุ่มลายจีนจาก

อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ีผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าเป็นลวดลายประดับแรกที่เข้ามามีบทบาทในศิลปะ

ล้านนาในช่วงการปกครองของสยาม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มลวดลายท่ีช่างนำมาผสมผสานกับลวดลายจาก

ศิลปกรรมล้านนาด้ังเดิมในยุคฟื้นฟูบ้านเมือง  

ส่วนลายมังกรประดิษฐ์และลายประดิษฐ์ เป็นรูปแบบท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร

ระยะหลัง อันเกิดจากกลุ่มช่างท้องถิ่นสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะจีน ซึ่งลายประดับ

กลุ่มนี้น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่ากลางพุทธศตวรรษท่ี 25 
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กลุ่มลวดลายศิลปะรัตนโกสินทร์ 

การประดับลวดลายรัตนโกสินทร์ในนาคทัณฑ์นั้น มักจะประดับจะอยู่ในส่วนพื้นท่ีกว้าง ใน

ตำแหน่งลายประดับร่วม ท่ีมีลายหลักคือลายตัวลวง โดยสามารถแบ่งกลุ่มการประดับลวดลายท่ี

ปรากฏบนนาคทัณฑ์ประดับวิหาร จังหวัดลำปาง ออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะและรูปแบบท่ีปรากฏ 

คือ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์หรือลายช่อ และลายแผงหรือลายราชวัตร ซึ่งมีลายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือลายช่อ 

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ในนาคทัณฑ์ สามารถแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบ

ลายช่อประดิษฐ์ และแบบช่อใบไม้ในธรรมชาติ โดยแบบลายประดิษฐ์ออกช่อจาก

ก้านลาย ส่วนเครือเถาปรากฏลายใบไม้ ส่วนดอกมีลักษณะเป็นทรงพุ่มคล้ายดอก

บัวตูม ขอบกรอบนอกบากเส้นตัดรอบตามแนวลายทรงพุ่ม ภายในกรอบลายปรากฏ

ลายพุ่มซ้อนทับกันเป็นช้ันๆ พบจากวิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ(ภาพท่ี205) 

ส่วนลายช่อทรงพุ่มแบบธรรมชาติ มีลักษณะเถาลายคล้ายต้นไม้ ปลายก้าน

ออกช่อเหมือนใบไม้สามแฉก แต่ละใบแบ่งแฉกด้านละหนึ่งแฉก ซึ่งลายช่อกลุ่มนี้

ปรากฏร่วมกับกับลายสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กระรอก และนก พบจากวิหาร วัดคะตึก

เชียงมั่น(ภาพท่ี206) 

     

ภาพท่ี 205 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ประดับนาคทัณฑ์ วิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ 
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ภาพท่ี 206 ลายช่อ วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น 

ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือลายช่อ มีเค้าโครงมาจากลายดอกไม้หรือลายดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น 

ดอกโบต๋ัน หรือดอกบัว ในศิลปะจีน เป็นรูปแบบลวดลายท่ีแพร่หลายอยู่ในพื้นท่ีภาคกลาง และ

ภาคเหนือของไทยต้ังแต่ต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 อย่างเช่นลายช่อดอกโบต๋ันประดับปรางค์ประธานวัด

พระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี และลายช่อดอกโบต๋ันช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 อย่างลายปูนปั้น

ประดับเจดีย์วัดป่าสัก จ.เชียงราย104 ก่อนท่ีลายช่อดอกไม้จะกลายเป็นลายประดิษฐ์มากขึ้นราวช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 21-22 ท่ีเรียกว่า “ลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์” ซึ่งในศิลปะไทยหมายถึงลายท่ีมีลักษณะ

เป็นทรงพุ่มคล้ายดอกบัวตูม ส่วนลายช่อ หมายถึงลายท่ีออกช่อจากก้านลายอันมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม 

เมื่อเข้าสู่สมัยอยุธยาตอนปลายลวดลายกลุ่มนี้จะกลายเป็นลายประดิษฐ์มากขึ้น ซึ่งจะเรียกว่าลาย 

“ช่อหางโต” เช่นลายช่อสลักไม้บานประตูศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี อัน

เป็นแบบงานช่างสมัยพระเจ้าเสือ(พ.ศ.2245) ท่ีลักษณะลายยังเป็นทรงพุ่มซ้อนกลีบลายเป็นช้ัน 

ก่อนท่ีจะลดรูปแบบและลายละเอียดลงไปมากในงานสลักไม้วัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ช่วงรัชสมัย

ของพระเจ้าท้ายสระ(พ.ศ.2271)  

ลวดลายประดับในสมัยรัตนโกสินทร์ มีพื้นฐานและแรงบันดาลใจท่ีสืบทอดมาจากศิลปะ

อยุธยาตอนปลาย โดยจะเห็นได้ว่าศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลท่ี 1-2 อันถือได้ว่าเป็นยุค

ของการสร้างบ้านแปงเมือง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการสร้างงานศิลปกรรมจากพื้นฐานรูปแบบด้ังเดิม 

ไม่ปรากฏศิลปกรรมรูปแบบใหม่มากนัก แต่พอเข้าสู่สมัยรัชกาลท่ี 3 ศิลปกรรมได้ถูกปรับเปล่ียน

รูปแบบใหม่ ท้ังยังเริ่มปรากฏอิทธิพลศิลปะภายนอกมากขึ้น เช่นศิลปะจีน และศิลปะตะวันตก ท่ีเข้า

มามีบทบาทจนเกิดเป็นรูปแบบศิลปะ 2 สาย คือ แบบประเพณีนิยม และแบบพระราชนิยม ต่อมาใน

 
104 สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปั้นแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส์ 

ทอมป์สัน, 2532), 45-46. 
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สมัยรัชกาลท่ี 4 อิทธิพลตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ศิลปกรรมกลับเป็นแบบประเพณีนิยม 

ยกเว้นงานจิตรกรรมท่ีมีการใช้เทคนิคแบบตะวันตก105 ส่วนสมัยรัชกาลท่ี 5 จะมุ่งเน้นไปยังเรื่อง

สาธารณูปโภคมากกว่า ทำใหก้ารสร้างงานพุทธศิลป์ในช่วงนี้เป็นแบบด้ังเดิมท่ีทำสืบทอดต่อๆกันมา  

การประดับลายช่อพัฒนามากขึ้นในศิลปะรัตนโกสินทร์ ดังจะเห็นได้ว่างานช่างอย่าง

รัตนโกสินทร์มักจะนิยมลายช่อท่ีมีส่วนปลายสะบัดพล้ิวไหว คล้ายเปลวไฟ จึงเรียกว่าลาย “ช่อ

เปลว”106 ซึ่งเป็นลวดลายท่ีผสมผสานระหว่างลายช่อหางโต และลายกระหนกเปลว ในศิลปะอยุธยา 

นอกจากนี้ยังปรากฏรูปแบบลายช่อประเภทต่างๆ เช่น ลายช่อหางไหล ลายช่อหางโตใบเทศ และช่อ

ผักกูด เป็นต้น107  

จากรูปแบบลายช่อท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์จัดว่าเป็นกลุ่มงานช่างในช่วงการปกครองของสยาม

อย่างชัดเจน โดยการประดับลายช่อในศิลปะรัตนโกสินทร์แบบประดิษฐ์และช่อแบบธรรมชาติจาก

วิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ และวิหารวัดคะตึกเชียงมั่น เป็นลายประดับร่วมที่มีลายตัวลวง(กลุ่มท่ี3)

เป็นลายหลัก นั่นแสดงให้เห็นว่าลายช่อทรงพุ่มกลุ่มนี้มีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  

ท้ังนี้การประดับลายช่อแบบธรรมชาติจากวิหารวัดคะตึกเชียงมั่น ในส่วนของก้านลาย

คล้ายคลึงกับต้นไม้มากกว่าจะเป็นเครือเถา อีกท้ังยังปรากฏลายกระรอกและนกประดับก้านลาย ซึ่ง

เป็นรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับแนวคิดในงานช่างสมัยรัชกาลท่ี 2-3 ท่ีมักจะจำลองลายต้นไม้แบบเหมือน

จริงในธรรมชาติบนงานจิตรกรรมและประติมากรรม อีกท้ังการประดับลายสัตว์เล็กๆร่วมด้วยเช่นนี้ 

จัดว่าเป็นแนวคิด คติ และความนิยมจากจีนและตะวันตกในศิลปะรัตนโกสินทร์ 

 
105 ศักด์ิชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 

557. 
106 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 49. 
107 ดูตัวอย่างเพ่ิมเติมได้ใน เทวาภินิมมิตร. พระ, สมุดตำราลายไทย (กรุงเทพฯ: นครเขษมบุ๊คสโตร์, 

2546). 
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ภาพท่ี 207 ลายช่อหางโต สมัยอยุธยาตอนปลาย ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัด
เพชรบุรี(ซ้าย) 

ภาพท่ี 208 ลายเส้นลายช่อหางโต สมัยอยุธยาตอนปลาย งานจำหลักไม้วัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
(กลาง) 

ภาพท่ี 209 ลายเส้นพุ่มข้าวบิณฑ์ สมัยอยุธยาตอนปลาย วัดป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ขวา) 
ท่ีมา: สันติ เล็กสุขุม,ลวดลายปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ.2172-2310)(กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ 

ทอมป์สัน, 2532), 67,68. 

 

ภาพท่ี 210 การประดับลายสัตว์ร่วมกับลายช่อ วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น 

2. ลายแผง 

ลายแผงในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร มีลักษณะเป็นลวดลายซ้ำๆเรียงซ้อนกัน

เป็นช้ัน จนเต็มพื้นท่ี จุดเช่ือมหรือจุดตัดจะประดับด้วยลายดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น 

ลายดอกกลม หรือลายดอกส่ีกลีบ เป็นต้น พบกับวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปาง

หลวง 
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ภาพท่ี 211 ลายลายแผง(ดอกลอย)ประดับนาคทัณฑ์ วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 

ลายแผงหรือลายดอกลอยในศิลปะไทย มักใช้ในการประดับพื้นท่ีว่างขนาดใหญ่ มีลักษณะ

เป็นลายช่องกระจกช้ำๆ ท่ีพบท้ังแบบส่ีเหล่ียม แบบวงกลม และแบบตารางเฉียง ส่วนตรงกลางภายใน

พื้นท่ีว่างและจุดตัดเส้นกรอบมักจะประดับด้วยลายดอกส่ีกลีบหรือลายดอกกลม  

ลายราชวัตร คือ ลายท่ีมีลักษณะเป็นตารางแบบเฉียง และประดับลายดอกส่ีกลีบบนจุดตัด

ของเส้นเฉียง ไม่ประดับลายดอกไม้ภายในกรอบช่อง ซึ่งลายราชวัติมีท่ีมาจากรั้วสานกั้นปริมณฑลของ

พิธีกรรม108 พบมากในงานศิลปกรรมประเภทงานปิดทองประดับเสาวิหาร และเสาอุโบสถ ลายดอก

ลอยพบอย่างช้าสุดในสมัยอยุธยา ตัวอย่างเช่นลวดลายประดับผ้าทิพย์ ของฐานชุกชีในเมรุวัดชัย

วัฒนาราม สมัยรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22109 

การประดับลวดลายราชวัตรในศิลปะรัตนโกสินทร์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท้ังในการ

ประดับวัดวาอาราม หรือประดับผนังปราสาทพระราชวัง ซึ่งมักจะนิยมใช้แทนการเขียนภาพเล่าเรื่อง

พุทธประวัติหรือชาดก ท้ังนี้ในศิลปะรัตนโกสินทร์จะปรากฏกลุ่มลายดอกลอย 2 รูปแบบ คือลายดอก

ลอยในกรอบช่องกระจก และลายดอกลอยท่ีไม่ปรากฏกรอบช่องกระจก แต่ระหว่างดอกจะมีก้านลาย

เช่ือมโยงกัน มักจะเรียกว่าลายชนิดนี้ว่า “ดอกลอยก้านแย่ง110” นอกจากนี้ยังปรากฏการนำลายช่อ

ทรงพุ่มมาประดับแทนลายดอกส่ีกลีบและลายดอกกลม เช่น กระพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายดอกลอยหน้าสิงห์ 

ลายดอกลอยพุ่มหางไหล ลายดอกลอยพุ่มใบเทศ111 เป็นต้น 

 
108 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 54. 
109 เรื่องเดียวกัน. 
110 เรื่องเดียวกัน, 51-55. 
111 ดูตัวอย่างเพ่ิมเติมได้ในเทวาภินิมมิตร. พระ, สมุดตำราลายไทย, 40-45. 
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ล้านนาในช่วงการปกครองของสยาม มักนิยมลายแผงในศิลปกรรมประเภทลายคำประดับเสา 

เช่น ลายดอกลอยก้านแยกประดับเสา โดยมีลายหลักคือลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์และลายดอกส่ีกลีบ ซึ่ง

ลายประเภทนี้มักจะพบมากกับลายคำประดับวิหารช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา เช่น ลายคำ

ประดับเสาวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง ลายคำประดับวิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ 

วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น และลายคำประดับเสาวิหารจามเทวี วัดปงยางคก เป็นต้น 

จากรูปแบบลายแผงในนาคทัณฑ์(ภาพท่ี211)จัดว่าเป็นงานช่างในช่วงการปกครองของสยาม 

ซึ่งมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 ชัดเจน ท้ังนี้ลายแผงอย่างรัตนโกสินทร์ในนาคทัณฑ์เป็น

รูปแบบท่ีพบกับวิหารเพียงแห่งเดียว นั่นคือวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ในตำแหน่งลาย

ประดับร่วม ท่ีมีลายตัวลวง(กลุ่มท่ี2)เป็นลายหลัก ซึ่งผู้ศึกษาสันนิษฐานว่านาคทัณฑ์กลุ่มนี้เป็น

ตัวอย่างนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ีปรากฏกับวิหารหลวง และอาจเป็นกลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีสร้างขึ้นในช่วงเวลา

เดียวกันกับนาคทัณฑ์ประดับลายแผงอย่างจีนท่ีพบกับในวิหารน้ำแต้ม  

    

ภาพท่ี 212 ลายเส้น ลายดอกลอยทรงพุ่มหางไหล ศิลปะรัตนโกสินทร์(พระเทวาภินิมมิต) พ.ศ.2486 
(ซ้าย) 

ภาพท่ี 213 ลายเส้น ดอกลอยก้านแยก ศิลปะรัตนโกสินทร์(พระเทวาภินิมมิต) พ.ศ.2486 (ขวา) 
ท่ีมา : ฉาย เทียมศิลป์ชัย, สมุดตำราลายไทย : พระเทวาภินิมมิต (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว, 2530), 41. 
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ภาพท่ี 214 ลายเส้น ลายดอกลอยรูปประจำยามประดับในช่องตารางแนวทแยง จุดท่ีตัดกันของแนว

ปิดประดับด้วยดอกขนาดเล็ก ลายประดับผ้าทิพย์ฐานชุกชี เมรุวัดชัยวัฒนาราม(ซ้าย) 

ภาพท่ี 215 ลายเส้น ลายดอกลอย มีลายดอกกลมเป็นดอกลอย ล้อมด้วยวงกลม ประดับอยู่ในช่อง

ตารางส่ีเหล่ียม จุดตัดของเส้นตารางปิดด้วยดอกประจำยาม ลายประดับผ้าทิพย์ฐานชุกชี เมรุวัดชัย

วัฒนาราม(กลาง) 

ภาพท่ี 216 ลายเส้น ลายแผงกุดั่นดอกลอย ดอกลอยคือดอกจอกปลายกลีบแหลม ประดับภายใน

วงกลม จุดชิดกันของวงกลมปิดด้วยดอกประจำยาม ลายประดับผ้าทิพย์ฐานชุกชี เมรุวัดชัยวัฒนาราม

(ขวา) 

ท่ีมา: สันติ เล็กสุขุม,ลวดลายปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ.2172-2310) )(กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

เจมส์ ทอมป์สัน, 2532), 40. 

          

ภาพท่ี 217 ลายดอกลอยก้านแยกประดับเสา วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น จังหวัดลำปาง(ซ้าย-กลาง) 

ภาพท่ี 218 ลายดอกลอยก้านแยกประดับเสา วิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลำปาง(ขวา) 
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สรุป จากการศึกษาลวดลายอย่างรัตนโกสินทร์ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา 

จังหวัดลำปาง พบว่ากลุ่มลวดลายประดับประเภทลายช่อหรือลายพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นลวดลายท่ีเริ่ม

ปรากฏในนาคทัณฑ์ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา อันเป็นลวดลายประดับนาคทัณฑ์ท่ี

สร้างพร้อมกับวิหาร ส่วนลายแผงหรือลายดอกลอยนั้นอาจปรากฏพร้อมกับลายแผงอย่างจีน ซึ่งจัดว่า

เป็นงานช่างสร้างเสริมกับวิหารรุ่นเก่าเมื่อครั้งบูรณะวิหาร อันเป็นกลุ่มลวดลายท่ีปรากฏเพียงช่วงเวลา

ส้ันๆและไม่ได้รับความนิยมมากนัก โดยจัดว่าเป็นกลุ่มลายท่ีปรากฏก่อนลายช่อและลายพุ่มข้าวบิณฑ์

รัตนโกสินทร์ อันมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 เช่นกัน 

กลุ่มนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขน 

รูปแบบนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนกประดับวิหาร จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับรูปตัว

ลวง โดยนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนกจัดเป็นส่วนหลัก อันมีลายประดับร่วมที่ประกอบไปด้วย

เช่นลายพันธ์พฤกษา ลายกระหนกหัวขมวด และลายสัตว์ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งกลุ่มรูปแบบนาค

ทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนกประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ออกเป็น 3 รูปแบบ ตาม

ลักษณะและการประดับลวดลาย ซึ่งมีลายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มท่ี 1 (ทรงเท้าแขนปลายตัวเหงาขนาดใหญ่) 

นาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนกกลุ่มนี้ มีลักษณะเป็นเส้นหนาโค้งเว้า

เข้าหาภายใน ปรากฏ 2 รูปแบบ คือ แบบโครงสร้างตัวเหงา ส่วนหัวลายจะวางอยู่

ในตำแหน่งล่าง ส่วนหางตวัดขึ้นโค้งด้านบนท้ิงปลายตกลงมาเล็กน้อย โดยกรอบ

ส่วนหัวลายอยู่ในโครงสร้างเหงาขนาดใหญ่(กระหนกแบบเลข ๑ ไทย) ซึ่งจะมีท้ัง

แบบท่ีประดับลายภายในและแบบท่ีไม่ประดับลวดลาย ดังจะพบได้จากวิหารพระ

เจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารจามเทวี วัดปงยางคก และวิหารวัดนางอย

(ภาพท่ี219-221) 

และแบบท่ีสองกระหนกหัวท้าย คือท้ังส่วนหัวและส่วนปรากฏทำเป็นลาย

กระหนกเหมือนกัน โดยกลุ่มนี้จะไม่จัดวางอยู่ในโครงสร้างตัวเหงาเหมือนแบบแรก 

พบจากวิหารวัดเวียง และวิหารวัดปันง้าว(ภาพท่ี222-223) 
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ภาพท่ี 219 นาคทัณฑ์กระหนก วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง 

     

ภาพท่ี 220 นาคทัณฑ์กระหนก วิหารวัดนางอย 

    

ภาพท่ี 221 นาคทัณฑ์กระหนก วิหารจามเทวี วัดปงยางคก 

       

ภาพท่ี 222 นาคทัณฑ์กระหนก วิหารวัดปันง้าว (ซ้าย) 

ภาพท่ี 223 นาคทัณฑ์กระหนก วิหารวัดเวียง (ขวา) 
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จากรูปนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนก สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลท่ี 2 ประเภท คือ

วิเคราะห์จากกลุ่มลายประดับท่ีอยู่ในตำแหน่งส่วนปลายกระหนกหรือส่วนหัว และวิเคราะห์จาก

ลวดลายประดับร่วมที่ปรากฏในนาคทัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์จากลายหัวกระหนก จากรูปแบบนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนกกลุ่มท่ี 1 

ปรากฏลายกระหนกประดับ 2 ประเภท คือลายกระหนกหัวขมวด และลายกระหนกประดิษฐ์ เมื่อ

นำมาวิเคราะห์ด้านรูปแบบ ลักษณะ และท่ีมา สามารถต้ังสมมุติฐานได้ 2 ประการตามกลุ่มรูปแบบท่ี

ปรากฏ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประการท่ี 1 ลายกระหนกหัวขมวดในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 1 แบบท่ี 1 (ภาพท่ี219-220)จัดว่า

เป็นลักษณะลวดลายท่ีสัมพันธ์กับลายกระหนกในศิลปะล้านนาด้ังเดิมท่ีมีมาแล้วต้ังแต่ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 21-22 ซึ่งเป็นช่วงท่ีลายกระหนกเริ่มพัฒนามากขึ้น และให้ความสำคัญกับวงโค้ง อันมี

ลักษณะท่ีประกอบไปด้วยส่วนหัวขมวดโค้งเข้าคล้ายลายก้นหอย ประกอบเข้ากับกระหนกกาบหรือ

กระหนกประกบ และบนสุดเป็นกระหนกยอด ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการกดเส้นขอบลายกระหนกรอบวง

โค้งให้เกิดเป็นเส้นหยักโค้ง เพื่อให้เกิดมิติและจังหวะในกระหนก และเป็นรูปแบบท่ีปรากฏเรื่อยมา

ตลอดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 คล้ายกับการบากลายเส้นกรีดลายในศิลปะอยุธยาและรัตนโกสินทร์ 

นอกจากนี้ลักษณะนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนส่วนปลายปรากฏลายตัวเหงาขนาดใหญ่ เป็น

รูปแบบท่ีคล้ายกับลายหางวันประดับราวบันไดจากโบราณสถานวัดกู่ป้าด้อม จังหวัดเชียงใหม่ และ

เป็นรูปแบบเดียวกับปลายกรอบป้านลม(ตัวรวย)แบบด้ังเดิม ท่ีนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นรูปแบบ

ป้านลมด้ังเดิมประดับวิหารล้านนา112 ซึ่งรูปแบบโครงสร้างตัวเหงาท้ังสองแบบนี้ปรากฏมาแล้วตั้งแต่

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-21 และอาจเป็นไปได้ท่ีช่างจะได้รับแรงบันดาลใจมา แล้วปรับเปล่ียนรูปแบบ

ใหม่ให้เป็นลายประดับนาคทัณฑ์แทน 

 
112 ศักด์ิชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง, 86. 
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ภาพท่ี 224 กระหนกหัวขมวดซุ้มโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 

ภาพท่ี 225 กระหนกหัวขมวดซุ้มโขง วัดกากแก้ว(กู่เจ้าย่าสุตา) ราวพุทธศตวรรษท่ี 22 จังหวัดลำปาง 

ท่ีมา: คณะกรรมการจัดการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย,แบบอยา่งลวดลายในพุทธศิลป์

แห่งสยาม ตอน ลวดลายสมัยหริภุญชัย-ล้านนา(กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเพาะช่าง, 2561), 88,86. 

 

ภาพท่ี 226 ลายเส้น กระหนกปูนปั้นประดับกู่ย่าสุดตา(วัดกาบแก้ว) 
ท่ีมา : สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 33. 

   

ภาพท่ี 227 กระหนกประดับปลายนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขน วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง 

ภาพท่ี 228 ลายกระหนกประดับปลายนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขน วิหารวัดนางอย 
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ภาพท่ี 229 หางวันราวบันไดวัดกู่ป้าด้อม จังหวัดเชียงใหม่(ซ้าย) 

ท่ีมา : ศิลปวัฒนธรรม วารสารออนไลน์ [Online], Accessed 20 Octoder , 2020, Availble from 

https://www.silpa-mag.com/history 

ภาพท่ี 230 กระหนกป้านลม(ตัวรวย) วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง(ขวา) 

ประการท่ี 2 ลายกระหนกประดิษฐ์ท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์กลุ่มท่ี 1 แบบท่ีสอง (ภาพท่ี222-

223) ไม่จัดอยู่ในกรอบตัวเหงา เป็นลักษณะท่ีสัมพันธ์กับกระหนกประดิษฐ์ในศิลปะภาคกลาง ซึ่ง

กระหนกประดิษฐ์เริ่มปรากฏรูปแบบชัดเจนในสมัยอยุธยาตอนปลาย ราวช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 23 

ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสือ โดยลายกระหนก 1 ตัว จะประกอบไปด้วย ลายตัวเหงา(กระหนก

หัว) ลายกาบหรือลายประกบ กระหนกประกอบ และลายกระหนกยอด อันมีโครงสร้างลวดลายท่ี

เรียกว่า “กระหนกสามตัว113” และพัฒนาสูงสุดราวช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 23 ท่ีลายกระหนกจะ

สะบัดปลายพล้ิวคล้ายเปลวไฟ หรือท่ีเรียกว่า “กระหนกเปลว”  

ท้ังนี้รูปแบบลายกระหนกประดิษฐ์เป็นรูปแบบท่ีนิยมมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และได้

พัฒนาให้มีหลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น กระหนกสามตัวหางหงส์ กระหนกสามตัวนาค กระหนกสาม

ตัวใบเทศ114 เป็นต้น  

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่านาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนในกลุ่มท่ี 1 แบบท่ี 2 จัดว่าเป็นลายกระหนก

ประดิษฐ์ในศิลปะภาคกลางอย่างแท้จริง ซึ่งจัดว่าเป็นงานช่างท่ีสร้างสรรค์ขึ้นในระยะหลัง และไม่เก่า

ไปกว่ากลุ่มกรอบตัวเหงา(แบบท่ี1)  

 
113 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 86. 
114 ดูตัวอย่างเพ่ิมเติมได้ในเทวาภินิมมิตร. พระ, สมุดตำราลายไทย. 
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วิเคราะห์จากลวดลายประดับร่วม นาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนกลุ่มท่ี1 แบบท่ี1 จากวิหารพระเจ้า

ศิลา(ภาพท่ี219) พบว่าลายหัวเมฆและลายใบไม้ฝรั่ง(ใบอะแคนตัส) ในตำแหน่งลายประดับร่วม จัดว่า

เป็นลวดลายอย่างจีนและลวดลายตะวันตก ท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทในศิลปะล้านนาราวช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 อันเป็นรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์ ดังนั้นนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนจาก

วิหารแห่งนี้จะต้องมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24  

นาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนจากวิหารจามเทวี วัดปงยางคก(ภาพท่ี221) เป็นกลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีผู้

ศึกษาได้ต้ังข้อสันนิษฐานว่าเป็นนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ียังคงประดับร่วมกับวิหารอยู่ โดยนาคทัณฑ์ทรงเท้า

แขนนี้ปรากฏลายประดับร่วมอย่างกระหนกหัวขมวด และลายเครือเถา ท่ีส่วนของก้านลายปรากฏ

ลายวงแหวนผูกก้านลายเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งลายวงแหวนนี้มักจะพบมากในงานช่างพม่าจากอิทธิพล

ศิลปะตะวันตกท้ังท่ีในกลุ่มท่ีพบในล้านนาและกลุ่มท่ีพบในพม่าเอง นั่นแสดงให้เห็นว่านาคทัณฑ์ทรง

เท้าแขนจากวิหารจามเทวี น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ี

พม่าเริ่มเข้ามาในล้านนาอีกครั้ง ซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบตัวลวง(กลุ่มท่ี 3) ท่ีจัดว่ามีอายุอยู่ในช่วงเวลา

เดียวกัน 

 

ภาพท่ี 231 วงแหวนผูกก้านลาย วิหารจามเทวี วัดปงยางคก(ซ้าย) วิหารวัดไชยมงคล(วัดจองคา)(ขวา) 

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญด้านการประดับลายร่วมที่มีการวางโครงสร้างลวดลายออกมาจากกลีบ

บัวหรือดอกไม้ในตำแหน่งมุมฉากบนของนาคทัณฑ์ หรือในศิลปะภาคเรียกว่าลายประดับมุม ซึ่งเป็น

รูปแบบท่ีมักจะพบมากกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา ในช่วงท่ีลาย

เด่นชัดจนเกือบเต็มพื้นท่ี นาคทัณฑ์เรียวยาวมากขึ้น ทำให้พื้นท่ีการประดับลายร่วมลดน้อยลง โดย

การประดับลายมุมนี้พบท้ังในกลุ่มนาคทัณฑ์ด้ังเดิมท่ีสร้างพร้อมกับวิหารและนาคทัณฑ์ท่ีสร้างเสริมใน
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ภายหลัง(บูรณะ) เช่น นาคทัณฑ์ประดับวิหารต้นแก้ว วัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารวัดเวียง วิหาร

จามเทวี วัดปงยางคก วิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ และวิหารวัดนางอย เป็นต้น ซึ่งนั่นแสดงให้เห็น

ว่านาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนจากวิหารวัดเวียง(ตำแหน่งนาคทัณฑ์ประดับชายหลังคาปีก นก)(ภาพท่ี223)

และวิหารวัดนางอย(ภาพท่ี220) น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 

 

ภาพท่ี 232 ลายประดับร่วม การประดับลายกระหนกหัวขมวดท่ีมีโรงสร้างลายออกมาจากส่วนมุมบน

ของนาคทัณฑ์ วิหารวัดนางอย(ซ้าย) วิหารวัดเวียง(ขวา) 

 

ภาพท่ี 233 ลายส่วนปลายของนาคทัณฑ์ประดับวิหารช่วงพุทธศตวรรษท่ี23 วิหารน้ำแต้ม(ซ้าย-กลาง

ซ้าย) วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น(กลาง-กลางขวา) และวิหารหลวง(ขวา) 

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่ารูปแบบนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนในแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 ท่ีปรากฏกับ

วิหารล้านนา จัดว่าเป็นรูปแบบการประดับลวดลายท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่ง

แบบท่ี 1 อาจจัดได้ว่าเป็นนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนรุ่นเก่า ท่ีช่างได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายหางวัน

หรือรูปแบบป้านลมตัวเหงาในศิลปะล้านนาด้ังเดิม ส่วนแบบท่ี 2 นั้นปรากฏอิทธิพลศิลปะ

รัตนโกสินทร์อย่างชัดเจน ท้ังลายประดับร่วม ลายหลัก และลักษณะนาคทัณฑ์ จัดว่าเป็นงานช่าง

ระยะหลังท่ีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 25 
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2. กลุ่มท่ี 2 (ทรงเท้าแขนปลายกระหนกประดิษฐ์) 

ในกลุ่มนี้ปรากฏกระหนกท้ังส่วนหัวและส่วนท้ายเหมือนกับกลุ่มท่ี 1 ใน

แบบท่ี 2 แต่เส้นท่ีเคยโค้งเว้ากลับตวัดอ่อนโค้งคล้ายกับลำตัวของลวง พบจากวิหาร

วัดหัวข่วง ลักษณะนาคทัณฑ์ประดับวิหารมีขนาดท่ีบางลงกว่ากลุ่มท่ี 1 และมีการ

ฉลุโปร่งแล้ว  

 

ภาพท่ี 336 นาคทัณฑ์กระหนก วิหารวัดหัวข่วง 

 จากลักษณะนาคทัณฑ์ท่ีปรากฏ เป็นรูปแบบพิเศษท่ีพบเพียงแห่งเดียว คือวิหารวัดหัวข่วง ซึ่ง

การทำเส้นลายให้ตวัดอ่อนโค้ง ส่วนปลายและส่วนหัวปรากฏลายกระหนกหัวขมวด ส่วนลายประดับ

ร่วมล้วนสัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจน เช่นกับลายสัตว์หิมพานต์ และลายเทวดา-

อมนุษย์ ซึ่งจัดว่าเป็นอิทธิพลท่ีเข้ามาในล้านนาช่วงการปกครองของสยาม อีกท้ังยังปรากฏลายตัวลวง

(กลุ่มท่ี 3และ4) อันสัมพันธ์กับมังกรจีนในศิลปะรัตนโกสินทร์และจองหรือกวงในศิลปะพม่า รวมไปถึง

ลักษณะนาคทัณฑ์ท่ีมีขนาดเรียวบางลง แถบหน้ากระดานบน -ล่างปรากฏช้ันกลีบบัว จัดว่าเป็น

รูปแบบกลุ่มนาคทัณฑ์ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี24 เป็นต้นมา  

3. กลุ่มท่ี 3 (ทรงเท้าแขนปลายขมวดก้นหอย) 

นาคทัณฑ์กลุ่มนี้ปรากฏส่วนหัวและส่วนปลายตวัดโค้งขมวดคล้ายก้นหอย 

แทนการประดับลายตัวเหงาหรือกระหนกอย่างเช่นกลุ่ม 1-2 ส่วนกลางเส้นปรากฏ

เป็นลายคดโค้งเหมือนกลุ่มท่ี 2 อีกท้ังยังไม่ประดับลวดลายภายในกรอบเส้น พบจาก

โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง 
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ภาพท่ี 234 นาคทัณฑ์กระหนก โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง 

 จากลักษณะนาคทัณฑ์ท่ีปรากฏ จัดว่าเป็นรูปแบบพิเศษท่ีพบเพียงแห่งเดียวเช่นกันกับกลุ่มท่ี 

2 โดยลวดลายประดับร่วมส่วนใหญ่จัดว่ามีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษที 24 เช่นลายตัวลวง 

ลายใบไม้ฝรั่ง(ลายใบอะแคนตัส) และลายสัตว์ ซึ่งล้วนสัมพันธ์กับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะ

ตะวันตก อิทธิพลศิลปะพม่า และอิทธิพลศิลปะล้านนาด้ังเดิม ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นนาคทัณฑ์เมื่อครั้ง

บูรณะสร้างอาคารใหม่ในปีพ.ศ. 2462 โดยพระอุตตะมะอารามะธิบดี หนานมณีวรรณ หนานวงศ์ 

พญาศรีวิเลิศ และพญาแสนเต้า ดังนั้นนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนนี้น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่ากลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 ท่ีช่างอาจได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะล้านนาด้ังเดิม 

 สรุป จากการศึกษานาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนท่ีปรากฏกับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง พบว่า

นาคทัณฑ์ทรงเท้ากลุ่มท่ี 1 แบบท่ี 1 อันมีลักษณะภายในกรอบตัวเหงาประดับลายกระหนกหัวขมวด 

หางตวัดโค้งท้ิงปลายลงมาเล็กน้อย ขนาดทึบตัน ไม่ฉลุโปร่ง เป็นนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนรุ่นเก่า ซึ่งมี

อายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 แต่ไม่ได้รับความนิยมนักกับวิหารแบบประเพณีล้านนาในยุค

ฟื้นฟู ก่อนจะกลับมาปรากฏอีกในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 แล้ว ซึ่งรูปแบบกรอบตัวเหงา

หนาขนาดใหญ่หายไปกลายลายกระหนกประดิษฐ์แบบศิลปะภาคกลางแทน 

 ส่วนนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขน(กลุ่มท่ี2) จากวิหารวัดหัวข่วง และนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลาย

ขมวดก้นหอย(กลุ่มท่ี3) จากโรงธรรมวัดไหล่หินเป็นรูปแบบท่ีพบกับวิหารหลังเดียว โดยจัดได้ว่าเป็น

รูปแบบพิเศษท่ีช่างอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากการคดโค้งของตัวลวง ซึ่งมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธ

ศตวรรษท่ี 25  
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 จากการศึกษาและวิเคราะห์ลวดลายที่ปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหารช่วงพุทธศตวรรษ

ที่ 24-25 พบว่าการประดับลวดลายด้ังเดิมในศิลปะล้านนามักจะพบมากกับนาคทัณฑ์รุ่นเก่ากับ

กลุ่มวิหารที่มีแล้วต้ังแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ซ่ึงล้วนเป็นลวดลายที่สัมพันธ์กับศิลปะล้านนา

ด้ังเดิม ศิลปะจีน และศิลปะสุโขทัย ท่ีส่วนใหญ่จัดว่าเป็นกลุ่มลายพันธ์พฤกษา อาทิเช่นลายเครือ

เถาล้านนา ลายดอกโบต๋ัน ลายกระหนกหัวขมวด และลวดลายเหล่านี้จะยังสืบเนื่องมาจนถึงยุค

ฟื้นฟูศิลปะล้านนา  

เม่ือเข้าสู่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 เกิดงานช่าง 2 สาย คือกลุ่มสืบทอดและสร้างสรรค์ลาย

ด้ังเดิม และกลุ่มผสมผสานลวดลายอย่างใหม่ทั้งจากอิทธิพลจีนในศิลปะรัตนโกสินทร์และอิทธิพล

ศิลปะรัตนโกสินทร์ ที่ปรากฏในช่วงแรกคือกลุ่มลายแผงอย่างจีนและลายแผงอย่างรัตนโกสินทร์  

ต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์เร่ิมมีบทบาทมากขึ้นใน

นาคทัณฑ์ประดับวิหาร ทำให้ลายเครือเถาออกช่อดอกโบต๋ันถูกลดความสำคัญลง แล้วแทนที่

ความนิยมด้วยลายเครือเถาออกช่อดอกประดิษฐ์ ซ่ึงลายตัวลวงในช่วงเวลานี้สัมพันธ์กับมังกรจีน

ในศิลปะรัตนโกสินทร์และจองหรือกวงในศิลปะพม่า ทั้งนี้ระเบียบการประดับลวดลายตัวลวง

ร่วมกับลายพันธุ์พฤกษายังเป็นแบบแผนที่นิยมมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 จนทำให้ลายอย่าง

ใหม่ เช่น ลายเทวดา-อมนุษย์ และนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนไม่ได้รับความนิยมนัก  

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 อิทธิพลและแบบแผนการประดับลวดลายด้ังเดิมในศิลปะ

ล้านนาถูกลดความสำคัญลง แล้วแทนที่ความนิยมด้วยกลุ่มลายเทวดา-อมนุษย์ ลายสัตว์หิม

พานต์ จากศิลปะรัตนโกสินทร์ ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้ปรากฏอิทธิพลรัตนโกสินทร์ในศิลปะ

ล้านนาอย่างแท้จริง ก่อนที่ช่างจะกลับมาสร้างสรรค์เอกลักษณ์เฉพาะตนในช่วงกลางถึงปลาย

พุทธศตวรรษที่ 24 จากกลุ่มช่างท้องถ่ินล้านนา อันเกิดขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจจากอิทธิพล

ล้านนาด้ังเดิม อิทธิพลจีน อิทธิพลรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลพม่า  เช่นลายนาคหางพัน ลายมังกร

ประดิษฐ์ ลายประดิษฐ์(ลายไส้หมู/ลายเมฆ) เป็นต้น 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการประดับลวดลายในนาคทัณฑ์ 

นาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนามีระเบียบโครงสร้างการประดับลวดลายท่ีสามารถแบ่งกลุ่ม

รูปแบบออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสามส่วน สองส่วน และประดับ

ลวดลายจนเต็มพื้นท่ี ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ลวดลายท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ สามารถนำผลท่ีได้

จากการวิเคราะห์ลวดลายมาวิเคราะห์การจัดองค์ประกอบได้ต่อไปนี้ดังนี้ 

นาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสามส่วน 

นาคทัณฑ์กลุ่มนี้มีระเบียบการประดับลวดลายท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนบนสุดประดับ

ด้วยแถวลายหน้ากระดาน 2-3 แถว ส่วนกลางหรือส่วนพื้นท่ีกว้างท่ีสุดสำหรับประดับลายหลักและ

ลายร่วม และส่วนล่างคือส่วนปลายของนาคทัณฑ์ท่ีจะประกอบไปด้วยลายหน้าหน้ากระดาน และลาย

ประดับส่วนปลาย ซึ่งมีสัดส่วนพื้นท่ีบนนาคทัณฑ์ 1:2:1 ส่วน โดยการประดับนาคทัณฑ์แบบ

องค์ประกอบสามส่วนมักจะพบมากกับวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ วิหารแบบประเพณี

ล้านนา และวิหารเฉพาะท้องถิ่นตามลำดับ 

จากการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล และจากการศึกษาลวดลายในนาคทัณฑ์พบว่านาคทัณฑ์แบบ

องค์ประกอบสามส่วนรุ่นเก่าท่ีมีอายุไม่เกินช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี  24 กับวิหารล้านนา จังหวัด

ลำปาง นิยมประดับลายตัวลวงลวงเป็นลายหลัก โดยมีลายพันธ์พฤกษาเป็นลายประดับร่วมใน

ตำแหน่งพื้นท่ีกว้างส่วนกลางนาคทัณฑ์ ซึ่งลวดลายเหล่านี้จัดว่าเป็นลายด้ังเดิมจากอิทธิพลจีน สุโขทัย 

และล้านนาด้ังเดิมในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22  เช่นลายเครือเถา ลายดอกโบต๋ัน เป็นต้น โดยส่วนบน

หรือและส่วนล่างของนาคทัณฑ์มักจะปรากฏลายหน้ากระดานประดับด้วยลายกระหนกหัวขมวด ลาย

กระจัง ลายดอกซีกดอกซ้อน อีกท้ังนาคทัณฑ์แบบสามส่วนด้ังเดิมจะมีขนาดใหญ่ หนา ปรากฏท้ัง

แบบทึบตัน และแบบฉลุโปร่ง ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีปรากฏตลอดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23-24 

และจากการศึกษาลวดลายประดับนาคทัณฑ์พบว่าลายตัวลวงด้ังเดิมท่ีปรากฏกับนาคทัณฑ์

แบบองค์ประกอบสามส่วน จากวิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง มีลักษณะการวาง

โครงสร้างลำตัวให้ส่วนหางตวัดออกมาด้านนอก อีกท้ังยังปรากฏการประดับปีกท่ีคล้ายคลึงกับปีกนก 

ซึ่งอาจเป็นรูปแบบลายตัวลวงแบบมีปีกรุ่นเก่าท่ีพบในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร ซึ่งตัวลวงในกลุ่มนี้ถือได้

ว่าเป็นรูปแบบท่ีนิยมและแพร่หลายมากกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25  
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ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 อิทธิพลภายนอกเริ่มเข้ามามีบทบาทกับศิลปกรรมล้านนาอีกครั้ง 

ดังจะปรากฏลายร่วมประดับส่วนกลาง เช่นกลุ่มลายแผง และกลุ่มลายเมฆ ซึ่งลวดลายเหล่านี้เข้ามามี

บทบาทพร้อมกับแนวคิดและคติเรื่องมังกรในศิลปะจีนและศิลปะรัตนโกสินทร์ทำให้มังกรในศิลปะ

ล้านนาปรากฏร่วมกับลายเมฆไหล แต่แนวคิดและคตินี้ปรากฏเพียงช่วงเวลาส้ันๆท่ีพบกับนาคทัณฑ์

เพียงแห่งเดียว คือ วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ท้ังนี้ลักษณะตัวลวงท่ีพบในช่วงเวลานี้ยังมี

การยกขอบปีกขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการประดับปีกลวงเป็นแบบอย่าง

นิยมท่ีได้รับการยอมรับมากขึ้นกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 และนอกจาก

ลายเมฆ และลายแผงแล้ว ยังปรากฏลายเทวดา-อมนุษย์ ลายสัตว์ และนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลาย

กระหนกท่ีจัดว่าเป็นกลุ่มลวดลายท่ีพัฒนาขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ลวดลายนิยมส่วนใหญ่ยังคง

ความเป็นเอกลักษณ์ในศิลปะล้านนาด้ังเดิมอยู่ ส่วนลายหน้ากระดานประดับนาคทัณฑ์ท้ังส่วนบนและ

ส่วนล่างก็เริ่มปรากฏความนิยมลายดอกซีกดอกซ้อน และกระจังตาอ้อยมากขึ้น ในช่วงกลางถึงปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 24 นั่นจึงส่งผลให้การประดับลายกระหนกหัวขมวดถูกลดความสำคัญลง 

ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 นาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสามส่วนได้รับความนิยม

มากกว่านาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วน โดยลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษายังคงได้รับความ

นิยมเรื่อยมาจนถึงช่วงเวลานี้ ซึ่งอิทธิพลศิลปะท่ีเด่นชัดในช่วงเวลานี้คืออิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์

และอิทธิพลศิลปะพม่า ทำให้ศิลปะล้านนาด้ังเดิมถูกลดความสำคัญลงมา แม้จะมีระเบียบการประดับ

ลวดลายเดิมคือลายตัวลวงร่วมกับลายพันธุ์พฤกษา แต่ลายพันธ์พฤกษาท่ีปรากฏในช่วงเวลานี้กลับ

สัมพันธ์กับอิทธิพลรัตนโกสินทร์เป็นส่วนใหญ่ โดยลายหน้ากระดานบน-ล่างท่ีมักจะปรากฏลายดอก

ซีกดอกซ้อนและลายกระจังถูกปรับเปล่ียนใหม่ ให้ส่วนบนประดับลายกลีบบัวหงาย คาดทับด้วยเส้น

ลูกแก้วหรือลูกแก้วอกไก่หนึ่งหรือสองเส้น และส่วนล่างประดับแถวลายกลีบบัวคว่ำ-บัวหงาย ท่ีมีท้ัง

แบบเรียบและแบบประดับลวดลาย ซึ่งแถวลายกลีบบัวนี้จะสืบไปจนถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 

นอกจากนี้ลักษณะนาคทัณฑ์ประดับวิหารในช่วงนี้ยังมีขนาดท่ีเรียวยาวมากขึ้นทำให้พื้นท่ีการประดับ

ลายร่วมน้อยลง 

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมาความนิยมเรื่องการประดับลวดลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์

พฤกษาถูกลดความสำคัญลง แล้วแทนท่ีด้วยลายเทวดา-อมนุษย์ และลายสัตว์(สัตว์หิมพานต์) ซึ่ง

อิทธิพลศิลปะท่ีเด่นชัดในช่วงนี้คือ ศิลปะอย่างรัตนโกสินทร์ โดยกลุ่มลายจากอิทธิพลรัตนโกสินทร์
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ในช่วงนี้ช่างยังคงสร้างสรรค์ตามแบบแผนท่ีสืบทอดมา ก่อนท่ีจะเริ่มปรับเปล่ียนให้เป็นรูปแบบเฉพาะ

ในกลุ่มงานช่างท้องถิ่นราวช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา ซึ่งจะมีการลดรูปแบบและ

รายละเอียดลงไปมาก ท้ังนี้นาคทัณฑ์ในช่วงครึ่งหลังปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมามักมีการฉลุ

โปร่งและมีขนาดบางมากขึ้น จนนาคทัณฑ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการประดับวิหารมากกว่ารับน้ำหนัก

ชายคาจริง 

นาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วน 

นาคทัณฑ์กลุ่มนี้มีระเบียบการประดับลวดลายท่ีแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือส่วนบนเป็นพื้นท่ี

กว้างท่ีสุด และส่วนล่างคือส่วนปลายของนาคทัณฑ์ท่ีจะประกอบไปด้วยลายหน้ากระดาน 1-2 ช้ัน 

และต่อลายประดับส่วนปลายเป็นลายกระหนก ซึ่งมีสัดส่วนพื้นท่ีบนนาคทัณฑ์ 3:2 ส่วน โดยการ

ประดับนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วนมักจะพบมากกับวิหารแบบเพณีล้านนา วิหารเฉพาะ

ท้องถิ่น และวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ตามลำดับ 

จากการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล และจากการศึกษาลวดลายในทัณฑ์พบว่านาคทัณฑ์แบบ

องค์ประกอบสองท่ีปรากฏลายตัวลวง(กลุ่มท่ี1)ในตำแหน่งลายหลัก อันสัมพันธ์กับมังกรในศิลปะจีน

ด้ังเดิม ท่ีพบในเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนและหมิง  ร่วมกับลายพันธ์พฤกษาและลายสัตว์(หิ

มหานต์และกึ่งอุดมคติ)ท่ีปรากฏกับวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง จัดว่าเป็นลวดลายประดับท่ี

มีมาแล้วต้ังแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 และจากลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์แสดงให้เห็นว่า

เป็นลวดลายท่ีพัฒนามาจากลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 ในศิลปะล้านนาด้ังเดิม แต่

ท้ังนี้จากรูปแบบลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์เป็นรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏ

ในจิตรกรรมประดับฝาหยาบวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งจากรูปแบบจิตรกรรมประดับ

ฝาย้อยท่ีปรากฏ จัดว่ามีอายุราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 23 จากเทคนิค

วิธีการเขียน การจัดภาพ องค์ประกอบต่างๆและเครื่องแต่งกาย รวมถึงจารึกบอกเรื่องราวเป็นอักษร

ธรรมล้านนา แสดงให้เห็นว่าเป็นงานช่างพม่าท่ีน่าจะได้รับการว่าจ้างมาเขียนโดยชาวล้านนา โดย

รูปแบบและเทคนิคการเขียนเทียบได้กับจิตกรรมพม่าสมัยราชวงศ์นยองยาน นั่ นแสดงให้เห็นว่า
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จิตรกรรมภายในวิหารอาจเขียนขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหลังกว่าเล็กน้อย(ราวต้นพุทธศตวรรษ

ท่ี23)115  

ดังนั้นลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์สามารถระบุได้ว่านาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสอง

ส่วน จากวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง จัดว่าเป็นลวดลายในศิลปะล้านนาด้ังเดิมท่ีมีมาแล้ว

ต้ังแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 จากอิทธิพลศิลปะล้านนาด้ังเดิม อันสัมพันธ์กับอิทธิพลจีน และอิทธิพล

สุโขทัย โดยลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์แสดงใหเ้ห็นว่านาคทัณฑ์ในกลุ่มนี้มีอายุไม่เก่าไปกว่า

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 ซึ่งถือว่าเป็นนาคทัณฑ์ประดับวิหารรุ่นเก่าของจังหวัดลำปางท่ียังคงปรากฏ

หลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน 

กลุ่มนาคทัณฑ์แบบสองส่วนระยะหลังเริ่มปรากฏอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์มากขึ้น ร่วมกับ

อิทธิพลศิลปะล้านนาด้ังเดิม ในกลุ่มท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 โดยลวดลายท่ีปรากฏ

ในระยะแรกคือลวดลายอย่างจีน เช่นลายคล่ืนน้ำ และลายหลังเต่า ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งลายประดับ

ร่วม ท่ีมีลายตัวลวงเป็นลายหลัก ดังจะพบได้จากนาคทัณฑ์ประดับวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปาง

หลวง ท่ีผู้ศึกษาต้ังข้อสันนิษฐานว่านาคทัณฑ์แบบสองส่วนประดับลายอย่างจีนระยะหลังกลุ่มนี้ เป็น

กลุ่มงานท่ีช่างสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อทดแทนนาคทัณฑ์เดิมท่ีชำรุดทรุดโทรมลง โดยนาคทัณฑ์กลุ่มดังกล่าว

ช่างได้สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบจากโครงสร้างลวดลายด้ังเดิม คือลายตัวลวง แต่ลวดลายประดับร่วม

กลับเป็นลายอย่างจีนในระยะหลังท่ีเข้ามาในสยามราวช่วงสมัยรัชกาลท่ี 3-4 ซึ่งช่างล้านนาอาจรับ

รูปแบบและแรงบันดาลใจมาจากงานช่างในศิลปะรัตนโกสินทร์ในช่วงนี้  

นอกจากนี้กลุ่มลายนาคพันยังเป็นลายประดับนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ีเริ่มปรากฏในนาคทัณฑ์กลุ่ม

สองส่วนกับวิหารล้านนารุ่นเก่า อย่างวิหารน้ำแต้ม ท่ีแสดงการเกี้ยวพันกันอย่างธรรมชาติ โดยจัดว่า

เป็นลายนาคพันระยะแรกในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร ท่ีอาจสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับลาย

อย่างจีนหรืออาจก่อนหน้าเล็กน้อย โดยลายนาคพันนี้สร้างสรรค์ขึ้นในช่วงการปกครองของสยามแล้ว 

โดยรูปแบบนาคจัดว่าเป็นนาคเศียรประดิษฐ์ท่ีนิยมมากในศิลปะภาคกลาง  

ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ความนิยมนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วนหายไปก่อนจะ

กลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้ง และนิยมสูงสุดในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ซึ่งจะปรากฏกับวิหารล้านนาท่ี

 
115 ศักด์ิชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง, 94. 
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ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ โดยนาคทัณฑ์จะมีลักษณะเรียวบาง ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้เริ่มปรากฏ

มาแล้วกับนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสามส่วนต้ังแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 โดยลักษณะการ

ประดับลวดลายในช่วงเวลานี้มักจะให้ความสำคัญกับลายหลัก จัดอยู่ในตำแหน่งพื้นกว้าง วาง

โครงสร้างลายหลักจนเต็มพื้นท่ีหรือกึ่งกลางนาคทัณฑ์ ทำให้ลวดลายประดับร่วมถูกลดความสำคัญลง

หรือไม่ปรากฏเลยกับนาคทัณฑ์บางช้ิน นอกจากนี้การประดับลายตัวลวงร่วมกับลายพันธุ์พฤกษาแบบ

ด้ังเดิมถูกลดความสำคัญลงด้วยเช่นกัน ก่อนจะถูกแทนท่ีด้วยลายสัตว์ และลายเทวดา-อมนุษย์ขนาด

ใหญ่ โดยการประดับลายหลักขนาดใหญ่ในนาคทัณฑ์ระยะนี้อาจเกิดจากลักษณะนาคทัณฑ์ท่ีมีขนาด

เรียวลง จนทำให้พื้นกว้างนั้นคงเหลือพื้นท่ีในการประดับน้อย  

ช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ลวดลายประดับรูปแบบใหม่ในช่วงเวลานี้ล้วนเป็นงาน

สร้างสรรค์ขึ้นจากกลุ่มช่างพื้นบ้านท่ีพบมากกับวิหารเฉพาะท้องถิ่นและวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพล

รัตนโกสินทร์ อาทิเช่นลายนาคหรือลายลวงหางพัน ลายสัตว์ในธรรมชาติ ลายเทวดา-อมนุษย์ เป็นต้น 

ดังจะเห็นได้ว่าลวดลายประดับในช่วงเวลานี้ถูกลดรูปแบบลงไปมาก  อาทิเช่น ลายตัวละครใน

รามเกียรต์ิ(หนุมาน) ซึ่งลักษณะเฉพาะท่ีเป็นลิงช้ันสูงตามแบบแผนด้ังเดิมถูกลดรายละเอียดลงไปมาก 

จนคล้ายกับลิงในธรรมชาติ โดยจุดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นลิงช้ันสูงจะเหลือเพียงท่าทางการแสดงออก

และเครื่องแต่งกายอย่างเรียบเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น นอกจากนี้ลายตัวลวงและลายตัวลวงหางพันท่ี

ปรากฏในช่วงเวลานี้ก็มีการลดรูปจากคติด้ังเดิมจนหลงเหลือเพียงเอกลักษณ์สำคัญบางอย่างเท่านั้น

เช่นปีกและเขา เป็นต้น  

นาคทัณฑ์ประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ี 

นาคทัณฑ์ในกลุ่มนี้เริ่มปรากฏกับวิหารล้านนาช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา โดย

ลวดลายประดับส่วนใหญ่สัมพันธ์กับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ อิทธิพลจีน และอิทธิพลล้านนาด้ังเดิม อัน

ประกอบไปด้วยลายเทวดา-อมนุษย์ และลายสัตว์ในธรรมชาติ ดังจะพบมากกับวิหารเฉพาะท้องถิ่น 

และวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ โดยนาคทัณฑ์ประดับวิหารในกลุ่มนี้มักจะมี

ลักษณะท่ีเรียวบางลงอย่างเห็นได้ชัด อีกท้ังลวดลายเทวดา-มนุษย์ยังลดรูปลงไปมากจนกลายเป็นนาค

ทัณฑ์ประดับวิหารอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีเกิดขึ้นในกลุ่มช่างท้องถิ่น นอกจากนี้กลุ่มลาย

ประดิษฐ์อันสัมพันธ์กลับอิทธิพลจีน อย่างลายมังกรประดิษฐ์และลายประดิษฐ์ต่อเนื่อง(ลายไส้หมู)ยัง

เป็นกลุ่มท่ีได้รับความนิยมมากกลับนาคทัณฑ์กลุ่มนี้ 
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นาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสามส่วน 

 

พุทธศตวรรษท่ี 23  
- 24 

      

พุทธศตวรรษท่ี 24 

     
ปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 24 – ต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 

     

      

    

กลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 
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นาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วน 

   

พุทธศตวรรษท่ี 23 

    

พุทธศตวรรษท่ี 24 

     

ต้นพุทธศตวรรษ   
ท่ี 25 

       กลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 25 
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นาคทัณฑ์แบบประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ี 

    

กลางพุทธศตวรรษ 
ท่ี 25 

   

ปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 25 
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สรุป จากการวิเคราะห์การประดับลวดลายและการจัดองค์ประกอบในนาคทัณฑ์แสดงให้เห็น

ว่านาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วน เป็นรูปแบบนาคทัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมมากกับวิหารแบบ

ประเพณีล้านนาและวิหารเฉพาะท้องถิ่น แต่เมื่อเข้าสู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  24 นาคทัณฑ์แบบ

องค์ประกอบสองส่วนกลับไม่ปรากฏความนิยมนักในช่วงระยะนี้ ก่อนจะกลับมานิยมอีกครั้งในช่วงต้น

ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 กับนาคทัณฑ์ประดับวิหารเฉพาะท้องถิ่นในกลุ่มช่างพื้นบ้านและวิหาร

ล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ซึ่งต่างจากนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสามส่วนท่ีจะได้รับ

ความนิยมตลอดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ท้ั งนี้ อาจต้ังข้อสันนิษฐานได้ว่า นาคทัณฑ์แบบ

องค์ประกอบสามส่วนอาจเป็นนาคทัณฑ์ท่ีสร้างขึ้นในภายหลังกลุ่มนาคทัณฑ์สองส่วน ซึ่งสัมพันธ์กับ

ลวดลายประดับส่วนให้ล้วนเกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลรัตนโกสินทร์และอิทธิพลจีนระยะหลัง และยังเป็น

กลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมมากการปกครองของสยาม หรือยุคฟื้นพูล้านนา ดังจะเห็นได้ชัดจาก

การประดับลายแถวหน้าดานบน-ล่างด้วยลายดอกซีกดอกซ้อนและลายกระจังอันเป็นระเบียบลายท่ีไม่

ค่อยปรากฏกับกลุ่มนาคทัณฑ์รุ่นเก่า ส่วนนาคทัณฑ์แบบประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ีจัดว่าเป็นกลุ่ม

นาคทัณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 มาแล้ว ซึ่งลวดลายท่ีปรากฏล้วนแสดงอิทธิพล

รัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาในช่วงหลังนาคทัณฑ์กลุ่มนี้จะนิยมมากในกลุ่มงานช่างท้องถิ่นท่ี

มักจะปรากฏลวดลายประดิษฐ์ท่ีสร้างสรรค์โดยช่างพื้นบ้าน 

จากการศึกษารูปแบบและลวดลายประดับนาคทัณฑ์ของวิหารล้านนาจังหวัดลำปาง 

สามารถสรุปได้ว่า นาคทัณฑ์รุ่นเก่าที่ยังปรากฏหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน เป็นนาคทัณฑ์แบบ

องค์ประกอบสองส่วน ที่นิยมประดับลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษา ซ่ึงลวดลายดังกล่าวล้วน

สัมพันธ์กับศิลปะจีน ศิลปะสุโขทัย และศิลปะล้านนาด้ังเดิม ซ่ึงนาคทัณฑ์กลุ่มนี้คงเหลือเพียงที่

วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง โดยจัดว่าเป็นนาคทัณฑ์ที่มีมาแล้วต้ังแต่ก่อนพุทธศตวรรษ

ท่ี 24 ก่อนที่นาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนาจังหวัดลำปางจะเร่ิมปรากฏความนิยมจากศิลปะจีน

ระยะหลัง ที่ช่างล้านนาได้รับแรงบันดาลใจมาจากสยาม ดังจะปรากฏชัดเจนคือลายดอกโบต๋ัน

อย่างธรรมชาติ และลายแผงอย่างจีน  

และต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ความนิยมอย่าง

ศิลปะรัตนโกสินทร์จะปรากฏชัดเจนมากขึ้น พร้อมกับอิทธิพลศิลปะพม่าที่เร่ิมเข้ามามีบทบาทกับ

ศิลปะล้านนาเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากตัวลวงที่ปรากฏในนาคทัณฑ์จะมีทั้งกลุ่มที่สัมพันธ์กลับจอง
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หรือกวงในศิลปะมัณฑะเลย์ และกลุ่มที่คล้ายคลึงกับพญานาคในศิลปะภาคกลาง เช่นเดียวกับลาย

สัตว์และลายตัวละครเทวดาและอมนุษย์จากศิลปะรัตนโกสินทร์จะได้รับความนิยมมากกว่าสัตว์

สัตว์ก่ึงอุดมคติด้ังเดิมในศิลปะล้านนา ซ่ึงในช่วงเวลานี้ศิลปะล้านนาด้ังเดิมถูกแทนที่ด้วยความ

นิยมจากอิทธิพลภายนอก ก่อนที่ช่างจะหันมาสร้างสรรค์รูปแบบของตนในช่วงกลางพุทธศตวรรษ

ที่ 25 เป็นต้นมา โดยนาคทัณฑ์แบบใหม่ที่ปรากฏในช่วงเวลานี้มักจะเกิดขึ้นกับวิหารเฉพาะ

ท้องถ่ิน อันเกิดจากการสร้างสรรค์โดยกลุ่มช่างพื้นบ้าน 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับพัฒนาการนาคทัณฑ์ประดับวิหาร จังหวัดลำปาง 

 

ลำดับวิวัฒนาการรูปแบบนาคทัณฑ์ประดับวิหารในจังหวัดลำปาง 

การจัดลำดับพัฒนาการประดับลวดลายนาคทัณฑ์กับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ในครั้งนี้

ประกอบไปด้วยหลักฐานทางโบราณคดี เอกสารทางประวัติศาสตร์ ประวัติการสร้างวิหาร ประวัติการ

บูรณปฏิสังขรณ์ รูปแบบศิลปกรรมเกี่ยวข้องภายในวัด รวมไปถึงรูปแบบลวดลายท่ีปรากฏบนนาค

ทัณฑ์ เพื่อการจัดลำดับช่วงเวลาพัฒนาการนาคทัณฑ์ประดับวิหารท่ีถูกต้อง 

ระยะท่ี 1 (พุทธศตวรรษท่ี23) 

จากหลักฐานทางด้านศิลปกรรม ด้านโบราณคดี ตำนาน และจารึกท่ีปรากฏ แสดงให้เห็นว่า

นาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง กลุ่มท่ีคาดว่ามีอายุเก่าแก่ท่ีสุด คือวิหารน้ำแต้ม วัดพระ

ธาตุลำปางหลวง ท่ีมีมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 21 แต่ด้วยวิหารเป็นอาคารเครื่องไม้จึงมีการบูรณะ

ซ่อมแซมเรื่อยมา ดังจะพบว่ารูปแบบและลวดลายท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร จัดว่าอายุไม่เก่า

ไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 และเป็นแบบวิหารและนาคทัณฑ์รุ่นเก่าในประเพณีล้านนา ท่ียังคง

หลงเหลือหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน  

นาคทัณฑ์ประดับวิหารจังหวัดลำปางในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 เป็นนาคทัณฑ์แบบ

องค์ประกอบสองส่วน ขนาดทึบตัน แผ่นหนา โครงฉากสามเหล่ียมขนาดใหญ่ ไม่ฉลุ โปร่ง ลวดลาย

ประดับท้ังสองด้านไม่เหมือนกัน ประดับลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษา โดยลวดลายประดับส่วน

ใหญ่สัมพันธ์กับลายในศิลปะล้านนาด้ังเดิมช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 – 22 อาทิ ลายเครือเถาล้านนา 

ลายดอกโบต๋ัน ลายหงส์ ลายกิเลน และลายกระหนกหัวขมวด เป็นต้น ดังจะสามารถสังเกตได้ว่า

ลักษณะตัวลวงรุ่นเก่าเป็นรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับลวดลายท่ีปรากฏบนเครื่องเคลือบจีน ท่ีพบในล้านนา

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะเป็นหงอนเด่ียว กรีดเส้นแบบพู่ขน และไม่ปรากฏปีก รวมไปถึงส่วน

หางของตัวลวงท่ีตวัดเข้าภายใน โดยจัดได้ว่านาคทัณฑ์ลักษณะนี้เป็นรูปแบบนาคทัณฑ์ประดับวิหาร

กลุ่มท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบในจังหวัดลำปาง และอาจเป็นรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากนาคทัณฑ์ประดับวิหาร

ด้ังเดิมในอดีต 



  172 

 

ภาพท่ี 235 ตัวอย่างลักษณะนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ระยะท่ี1 อายุราวช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 23 

ระยะท่ี 2 (ต้น-กลางพุทธศตวรรษท่ี 24) 

 นาคทัณฑ์ในระยะนี้มีความหลายทางด้านรูปแบบเพิ่มข้ึน คือ เริ่มปรากฏความนิยมนาคทัณฑ์

แบบองค์ประกอบสามส่วน ลักษณะนาคทัณฑ์ในช่วงนี้จะมีท้ังแบบขนาดทึบตัน และแบบฉลุโปร่ง โดย

ลักษณะตัวลวงประดับนาคทัณฑ์ยังคงปรากฏรูปแบบเดิมคือส่วนหัวแบบมังกร มีเขาแบบกวาง มีเท้า

เหมือนเหยี่ยว ลำตัวยาวคล้ายงูและมีเกล็ดเหมือนปลา และลักษณะทางด้านงานช่างท่ียังคงปรากฏว่า

เป็นตัวลวงด้ังเดิมคือมีหงอนเด่ียว กรีดเส้นแบบพู่ขน แต่ท้ังนี้การวางโครงสร้างลำตัวของตัวลวงใน

ระยะนี้จะมีการตวัดส่วนหางออกมาด้านนอก ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพบได้อย่างแพร่หลายในนาคทัณฑ์

ประดับวิหารล้านนา ตลอดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 และนิยมมาจนถึงปัจจุบัน  

ท้ังนี้กลุ่มลวดลายประดับร่วมในนาคทัณฑ์ประเภทลายพันธุ์พฤกษา เช่น ลายเครือเถา ลาย

ดอกโบต๋ันและลายกระหนกหัวขมวด ยังคงเป็นลวดลายท่ีช่างสร้างสรรค์ขึ้นตามแบบแผนด้ังเดิมใน

ศิลปะล้านนา นอกจากนี้การประดับลวดลายจากอิทธิพลศิลปะภายนอกก็เริ่มเข้ามามีบทบาทขึ้ น

เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการประดับลายแผงอย่างจีน ลายหลังเต่า และลายคล่ืนน้ำ อีกท้ังยังปรากฏ

ลายแผงอย่างรัตนโกสินทร์ เช่น ลายดอกลอย เป็นต้น ซึ่งกลุ่มลวดลายเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์กับอิทธิพล

ศิลปะจีนในศิลปะรัตน์โกสินทร์ ท่ีช่างล้านนาสืบทอดรูปแบบมาจากสยามในช่วงการปกครอง 
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และในช่วงเวลานี้ยังพบกลุ่มนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนก(กรอบลายตัวเหงา) กลุ่ม

ลายนาคเกี้ยว และกลุ่มลายเทวดา-อมนุษย์ อันเป็นรูปแบบท่ีช่างล้านนาพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 

ซึ่งสัมพันธ์กับศิลปะภาคกลางและศิลปะล้านนาด้ังเดิม ดังจะเห็นได้ว่านาคทัณฑ์ลายกินรียังคงปรากฏ

การใช้มงกุฎแบบกรัณฑมงกุฎ ซึ่งเป็นแบบเครื่องแต่งกายท่ีพบกับเทวดาและอมนุษย์ในศิลปะล้านนา

ด้ังเดิมต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 แล้ว แต่การนุ่งผ้ากลับสัมพันธ์กับศิลปะภาคกลาง จึงอาจกล่าวได้

ว่าในช่วงแรกหลังการขับไล่พม่าและเข้าสู่การปกครองของสยาม แนวคิดและการสร้างสรรค์งาน

ศิลปกรรมของช่างล้านนาในช่วงเวลานั้น ยังคงรักษาแบบแผนด้ังเดิมเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีการแทรก

ศิลปะภายนอกเข้ามาในศิลปะล้านนาด้ังเดิมเช่นกัน 

 

ภาพท่ี 236 ตัวอย่างลักษณะนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ระยะท่ี2 อายุราวช่วงต้น
ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 24 

ระยะท่ี 3 (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24) 

 นาคทัณฑ์ประดับวิหารในระยะนี้มีขนาดท่ีเรียวยาวมากขึ้น แต่ยังคงความหนาเพื่อรับน้ำหนัก

ชายหลังคาอยู่ โดยจะเริ่มปรากฏความนิยมการประดับลวดลายในอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์มากขึ้น 

จนลวดลายด้ังเดิมในศิลปะล้านนาช่วงก่อนหน้าถูกลดความสำคัญลง ดังจะเห็นได้จากกลุ่มลวดลาย

พันธ์พฤกษาประเภทลายดอกโบต๋ันท่ีปรากฏกับนาคทัณฑ์ในกลุ่มนี้  มีท้ังแบบดอกเหมือนจริงใน

ธรรมชาติ และกลุ่มดอกกึ่งประดิษฐ์(รูปแบบท่ีผสมผสานระหว่างลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 23 กับลายดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติจากอิทธิพลจีนระยะหลังท่ีเข้ามาในสยาม) นอกจากนี้

ยังปรากฏลายช่อทรงพุ่ม ลายช่อกระหนกประดิษฐ์ อย่างศิลปะรัตนโกสินทร์ประดับร่วมกับลายหลัก

ในนาคทัณฑ์ด้วย  
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 ลักษณะลายหลักอย่างตัวลวงในช่วงเวลานี้สัมพันธ์กับมังกรจีนในศิลปะรัตนโกสินทร์และจอง

หรือกวงในศิลปะพม่า คือปรากฏหงอน 2-3 หงอน กรีดเส้นให้คล้ายกับพู่ขน ส่วนปีกลวงจะมีขนาดท่ี

ใหญ่ขึ้นและประดับหัวปีกด้วยลายประดิษฐ์ ส่วนขาของตัวลวงส้ันพร้อมกับปรากฏครีบหลังขาคล้าย

ครีบสิงห์ และส่วนหางตวัดออกคล้ายส่วนปลายหางปรากฏลายใบเทศหรือใบโพธิ์ นอกจากนี้ตัวลวง

บางกลุ่มยังสัมพันธ์รูปแบบของนาคในศิลปะภาคกลาง คือส่วนหงอนและส่วนปลายหางเป็นลาย

กระหนกแบบประดิษฐ์ แต่รูปแบบลวงผสมนาคนี้ปรากฏความนิยมเพียงช่วงเวลาส้ันซึ่งจะพบเพียง 2 

แห่ง คือวิหารลายคำ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และนาคทัณฑ์ประดับวิหารช่วงต้นพุทธศตวรรษ

ท่ี 25 จากวิหารวัดเหนือเท่านั้น 

 

ภาพท่ี 237 ตัวอย่างลักษณะนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ระยะท่ี 3 อายุราวช่วง

ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 

ระยะท่ี 4 (ต้นพุทธศตวรรษท่ี25) 

นาคทัณฑ์ประดับวิหารในระยะท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิมมากนัก อิทธิพลศิลปะ

ท่ีปรากฏบนนาคทัณฑ์ประดับวิหารในช่วงนี้ยังคงสืบเนื่องมาจากช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 อัน

เกี่ยวเนื่องกับศิลปะรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลศิลปะพม่า โดยลักษณะนาคทัณฑ์ในระยะนี้จะมีขนาดท่ี

เรียวและส้ันลงกว่าช่วงก่อนหน้าเล็กน้อย แต่ยังคงความหนาเพื่อรับน้ำหนักของชายคาเช่นเดิม ซึ่งลาย

ประดับในช่วงเวลานี้มักให้ความสำคัญกับลายหลัก โดยจะประดับลายหลักจะอยู่ในตำแหน่งตรงกลาง

พื้น ท่ีกว้างของนาคทัณฑ์  แล้วจัดวางองค์ประกอบจนเต็มพื้น ท่ี ทำให้ลายประดับร่วมถูกลด

ความสำคัญลงหรือบางช้ินไม่ปรากฏลายร่วมเลย และในช่วงเวลานี้การประดับลายตัวลวงร่วมกับลาย
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พันธ์ถูกลดความสำคัญลงมาก แล้วแทนท่ีความนิยมด้วยลายเทวดา-อมนุษย์ ประเภทลายตัวละครใน

วรรณคดี ลายตัวละครในรามเกียรต์ิ(หนุมาน) และกลุ่มลายสัตว์ประเภทสัตว์หิมพานต์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ลายตัวลวงท่ีปรากฏในช่วงนี้มักจะประดับเป็นลายเด่ียว(ไม่ปรากฏลายร่วม) ซึ่งสัดส่วนและ

รายละเอียดก็ถูกลดลงไปมาก เช่น ส่วนขาหลังท่ีเล็กลงจนกระท่ังหายไป ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 

25 

ท้ังนี้ระเบียบการประดับลวดลายอย่างศิลปะรัตนโกสินทร์ในช่วงนี้ ช่างยังคงสร้างสรรค์ตาม

รูปแบบและแนวคติด้ังเดิมท่ีได้รับสืบทอดมา ท้ังสัดส่วนและลายละเอียดการแต่งกาย ซึ่งงานช่างท่ี

เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ถือได้ว่าเป็นนาคทัณฑ์อิทธิพลรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง 

 

ภาพท่ี 238 ตัวอย่างลักษณะนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ระยะท่ี 4 อายุราวช่วงต้น
พุทธศตวรรษท่ี 25 

ระยะท่ี 5 (กลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25) 

 นาคทัณฑ์ประดับวิหารในระยะนี้ปรากฏนาคทัณฑ์รูปแบบใหม่ท่ีไม่แบ่งองค์ประกอบการ

ประดับลวดลาย หรือท่ีเรียกว่านาคทัณฑ์กลุ่มประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ี ซึ่งนาคทัณฑ์ในกลุ่มนี้จะ

พบมากกับวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์และวิหารเฉพาะท้องถิ่น นาคทัณฑ์มีลักษณะเรียว

ยาว และขนาดท่ีบางลง ซึ่งลักษณะนาคทัณฑ์ท่ีเปล่ียนไปในช่วงนี้ถือว่าเป็นนาคทัณฑ์ประดับวิหาร

อย่างแท้จริง โดยลายประดับท่ีพบจะเริ่มมีความหลายหลายมากขึ้น ท้ังจากกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะ

รัตนโกสินทร์ และกลุ่มลวดลายประดิษฐ์จากช่างล้านนาระยะหลัง  
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ลายประดิษฐ์จากกลุ่มช่างล้านนาระยะหลังในช่วงเวลานี้มักเกิดขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจจาก

ศิลปะล้านนาด้ังเดิม คือลายแผงอย่างจีน ลายต่อเนื่องประดิษฐ์(ลายไส้หมู) และลายมังกรประดิษฐ์ 

เป็นต้น ส่วนลวดลายในอิทธิพลรัตนโกสินทร์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงนี้คือกลุ่มลายพันธ์พฤกษา ประเภทลาย

ดอกโบต๋ัน(ลายเทศพุดตาน) และลายใบไม้ฝรั่ง(ใบแคนตัส)จากอิทธิพลศิลปะพม่า เป็นต้น และ

นอกจากนี้ยังปรากฏลายสัตว์ผสม สัตว์ในธรรมชาติ ลายลวงหรือลายนาคหางพัน(ซับซ้อนขึ้น) ซึ่ง

ลวดลายเหล่านี้พัฒนาขึ้นจากกลุ่มช่างท้องถิ่น รวมไปถึงกลุ่มลายตัวลวงประดับนาคทัณฑ์ในช่วงหลัง

มักจะมีการดัดแปลงหรือลดรูปแบบคติด้ังเดิมลงไปมาก เช่น ปรากฏการทำขาหน้าสองขาไม่ปรากฏขา

หลัง หรือปรากฏเพียงปีกลวงไม่มีขา ซึ่งกล่าวได้ว่าลักษณะเด่นของตัวลวงท่ีเคยเป็นสัตว์ผสม 5  ชนิด

ในช่วงเวลานี้ไม่ปรากฏรูปแบบครบถ้วนสมบูรณ์ จึงอาจต้ังข้อสันนิษฐานว่าลักษณะการประดับลายใน

นาคทัณฑ์ช่วงระยะหลังนี้ ช่างได้ละท้ิงคตินิยมเก่าจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างใหมแ่ล้ว 

 

 

ภาพท่ี 239 ตัวอย่างลักษณะนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ระยะท่ี 5 อายุราวช่วง
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 
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ผลการศึกษาลวดลายและโครงสร้างในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง

ประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดี และข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เอกลักษณ์ ด้าน

สถาปัตยกรรมประเภทวิหารแบบประเพณีล้านนาระยะแรกเร่ิมต้นขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 

จากส่วนฐานวิหารท่ีตัวอาคารผุพังลงตามกาลเวลา แต่รูปแบบวิหารพื้นบ้านล้านนารุ่นเก่าที่ยังคง

สมบูรณ์ และยังคงหลงเหลือหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันในจังหวัดลำปางมีหลักฐานทางด้าน

ศิลปกรรม ที่มีอายุราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 แล้ว ซ่ึงจัดว่าเป็นวิหารเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง

และอาณาจักรล้านนา คือ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง  

 

เอกลักษณ์ทางด้านลวดลายของนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง 

เอกลักษณ์การประดับลวดลายในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา ปรากฏด้วยกัน 2 ช่วง คือ

ช่วงแรกในกลุ่มท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 และหลังยุคพื้นฟูล้านนาตลอดจนถึงช่วง

หลังการอิ่มตัวจากวัฒนธรรมภายนอก  

ในช่วงแรกชาวล้านนาเริ่มทำการบูรณะต่อเติมวัดวาอาราม ซึ่งงานศิลปกรรมท่ีสร้างขึ้นใน

ช่วงเวลานี้ ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบหรือลวดลายท่ีกลุ่มช่างนำเอาเอกลักษณ์ท่ีเคยทำในอดีตกลับมาทำ

อีกครั้ง เพื่อทดแทนส่วนท่ีชำรุดทรุดโทรม หรือคงความสมบูรณ์อยู่เสมอกับวัดท่ียังมีการใช้งานอยู่ ท่ี

จะพบท้ังในกลุ่มนาคทัณฑ์รุ่นเก่าและกลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีสร้างเสริมในระยะหลัง โดยลวดลายท่ีจัดว่าเป็น

ลวดลายล้านนาด้ังเดิมจะประกอบไปด้วยกลุ่มลายตัวลวง กลุ่มลายเครือเถาออกช่อดอกโบต๋ัน และ

กลุ่มลายตัวนาคพัน เป็นต้น 

1. ลายตัวลวง ในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา มักจะปรากฏในตำแหน่งลายหลักของ

การประดับลวดลายเสมอ อีกท้ังยังจัดเป็นลวดลายท่ีพบอย่างแพร่หลายกับศิลปกรรม

ประดับวิหารล้านนาและศิลปกรรมอื่นๆ อันเป็นเอกลักษณ์ทางสกุลช่างล้านนโดยเฉพาะ 

เช่น กู่พระเจ้า โขง และนาคทัณฑ์ ถือได้ว่าเป็นลวดลายท่ีปรากฏมาแล้วต้ังแต่ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 21 อันเป็นรูปแบบท่ีล้านนาสืบทอดมาจากลักษณะมังกรจีนท่ีปรากฏในเครื่อง

เคลือบจีนสมัยราชวงศ์หยวนและหมิงต้ังแต่ยุคเริ่มแรก และเป็นรูปแบบท่ีล้านนานิยม

มาถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 จนถึงปัจจุบัน  
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2. ลายพันธุ์พฤกษา ประเภทลายเครือเถาและลายดอกโบต๋ัน จัดว่าเป็นลวดลายท่ีได้รับ

ความนิยมอย่างมากในศิลปะล้านนาต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 จนถึงปัจจุบัน และ

มักจะพบมากกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนารุ่นเก่า โดยลวดลายเครือเถานี้เป็น

ลวดลายท่ีสืบทอดมาจากศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวนและหมิง อันเริ่มเข้ามามีบทบาทกับ

ศิลปกรรมล้านนาพร้อมกับลายมังกรจีนราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมักจะประดับตาม

เจดีย์ กู่พระเจ้า และซุ้มโขง เป็นต้น ส่วนลายดอกโบต๋ันยังคงปรากฏกับนาคทัณฑ์รุ่นเก่า

จังหวัดลำปาง และจัดว่าเป็นรูปแบบท่ีสืบเนื่องมาจากลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 22 ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 จะปรากฏพร้อมกับลายดอกโบต๋ันแบบ

ธรรมชาติจากอิทธิพลศิลปะจีนระยะหลังปรากฏในศิลปะรัตนโกสินทร์ และผ่านเข้า

ศิลปกรรมล้านนาในช่วงยุคการปกครองของสยาม 

3. ลายนาคพัน เป็นลวดลายท่ีพบในนนาคทัณฑ์ประดับวิหารต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

24 เป็นรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ขึ้นเองจากกลุ่มช่างล้านนา อันมีแรงบันดาลใจมาจากนาคใน

ศิลปะภาคกลาง โดยการนำพญานาค 2-3 ตัวมาเกี้ยวพันกันคล้ายงูในธรรมชาติ เศียร

พญานาคท่ีปรากฏเป็นเศียรแบบประดิษฐ์ท่ีนิยมมากในศิลปะจากภาคกลาง ซึ่งมีต้นแบบ

มาจากศิลปะอยุธยาตอนปลายสืบมาจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ ท้ังนี้การประดับลายนาค

พันกับนาคทัณฑ์วิหารล้านนาไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากนัก อีกท้ังยังปรากฏ

เพียงส่วนน้อยในการประดับวิหารหนึ่งหลัง แต่ลายนาคพันจะได้รับความนิยมอย่างมาก

ในกลุ่มเครื่องสัตตภัณฑ์ (ราวเทียน) ของล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 

ส่วนช่วงท่ีสองคือหลังการฟื้นฟูล้านนาและหลังการอิ่มตัวจากวัฒนธรรมภายนอก คือราวช่วง

กลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ท่ีช่างได้ริเริ่มสร้างสรรค์หรือพัฒนารูปแบบลวดลายต่างๆจนเกิดเป็น

รูปแบบใหม่ ซึ่งไม่อิงความเป็นจริงหรือตำราคติท่ีสืบทอดมา แต่ลวดลายรูปแบบใหม่เหล่านั้นยังคงอยู่

ภายใต้แรงบันดาลใจในศิลปะล้านนาด้ังเดิม ศิลปะจีน ศิลปะพม่า และศิลปะล้านนาด้ังเดิม เช่นเดิม 

1. ลายนาคหรือลวงหางพัน เป็นรูปแบบท่ีเริ่มปรากฏเค้าโครงต้ังแต่ต้นช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 25 แต่กลับพัฒนาให้มีความซับซ้อมมากขึ้นในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 

โดยฝีมือช่างท้องถิ่นล้านนาสร้างสรรค์ขึ้นเอง มีท้ังกลุ่มท่ีปรากฏแบบ 2-3 ตัว และแบบ
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ตัวเดียวตวัดหางเกี้ยวพันกัน ซึ่งลายตัวลวงหรือลายนาคหางพันนี้ถูกลดรายละเอียดอัน

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะลงไปมาก ไม่ว่าจะสัดส่วนหรือคติสัตว์ผสมด้ังเดิม โดยส่วนสำคัญ

ต่างถูกถอดออกไปมากกว่า 3:5 ส่วน และการประดับลายนาคหรือลายลวงหางพันนี้ จัด

ว่าเป็นลุ่มลวดลายท่ีสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจด้ังเดิมผสมกับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ 

ท่ีจะมีท้ังแบบสมมาตรเชิงสัญลักษณ์และกลุ่มเกี้ยวพันกันอย่างธรรมชาติ 

2. ลายตัวลวงหรือนาคประดิษฐ์ เป็นรูปแบบเฉพาะท่ีจะพบมากในนาคทัณฑ์ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 กับกลุ่มวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และกลุ่มวิหารเฉพาะ

ท้องถิ่น โดยจะมีลักษณะส่วนหัวเป็นรูปลวงหรือนาค ส่วนลำตัวกลายเป็นลายเส้นคดโค้ง

ต่อเนื่อง คล้ายลายไกว่ จือ หลงหรือลายมังกรประดิษฐ์ในศิลปะจีน ซึ่งจะมีท้ังกลุ่มคด

โค้งอย่างมีระเบียบแบบแผน และกลุ่มท่ีคดโค้งอิสระ นอกจากนี้รูปแบบลายเส้นต่อเนื่อง

ยังปรากฏท้ังแบบท่ีคล้ายกับลายเมฆไหล ลายหัวเมฆ ลายไส้หมู และลายเส้นแถบขอบ

หยักโค้ง รวมไปถึงส่วนหัวต้นลายก็ปรับเปล่ียนรูปแบบไปเรื่อยๆ ไม่แบบแผนสำเร็จ

ตายตัว เช่นนาค นก ลิง(หนุมาน) ยักษ์ หรือตัวลวง เป็นต้น  

3. ลายอมนุษย์หรือสัตว์ผสม เป็นรูปแบบท่ีช่างพื้นบ้านพัฒนาขึ้นในช่วงหลัง ภายใต้แรง

บันดาลใจจากศิลปะรัตนโกสินทร์ ศิลปะพม่า และแนวคิดใหม่จากช่างท้องถิ่น โดยมีการ

นำรูปแบบของสัตว์มาผสมกับมนุษย์ หรือ นำรูปแบบของสัตว์ในวรรณคดีหลากหลาย

ชนิดมาผสมกันเอง ซึ่งจัดว่าเป็นรูปแบบท่ีไม่อิงตำราคติ หรือ ศิลปกรรมด้ังเดิม  

4. ลายสัตว์ในธรรมชาติ การประดับลายสัตว์ในธรรมชาติในนาคทัณฑ์อาจมีท่ีมาจาก

แนวคิด 3 รูปแบบ คือ เลียนแบบธรรมชาติ คตินักษัตร และตัวเปิ้ง เพื่อความเป็นสิริ

มงคลหรือปกป้องส่ิงช่ัวร้ายตามคติความเช่ือท้องถิ่นล้านนา ซึ่งการประดับลายสัตว์ใน

ธรรมชาติจะพบมากกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารเฉพาะท้องถิ่นล้านนา อันเกิดจากการ

สร้างสรรค์ในกลุ่มช่างท้องถิ่น โดยการประดับลายสัตว์ในธรรมชาตินี้เป็นรูปแบบท่ีได้รับ

ความนิยมมากกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารช่วงพุทธศตวรรษท่ี 26 ซึ่งเป็นคตินาคทัณฑ์ 12 

นักษัตรอย่างแท้จริง 



  180 

การตรวจสอบอายุสมัยของวิหารจากการศึกษาลวดลายประดับนาคทัณฑ์ จังหวัดลำปาง 

วิหารแบบประเพณีล้านนา 

วิหารล้านนากลุ่มนี้มีผังโครงสร้างวิหารท่ีส่วนฐานและผนังยกเก็จออกมาด้านหน้า 2 ห้อง 

ด้านหลัง 1 ห้อง หลังคาลดช้ันออกมาด้านหน้า 2 ซด ด้านหนัง 1 ซด ผนังวิหารเป็นฝาหยาบ(ฝาย้อย)

กั้นลงมาครึ่งเสาเพื่อกันแดดและฝน ลักษณะวิหารรูปแบบนี้จัดว่าเป็นวิหารโถงแบบล้านนาด้ังเดิม เช่น

วิหารน้ำแต้ม, วิหารหลวง, วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง, วิหารจามเทวี วัดปงยางคก, 

วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น, วิหารลายคำ วัดพระแก้วดอนเต้าฯ, วิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ, วิหารวัด

เวียง และวิหารวัดนางอย เป็นต้น ท้ังนี้กลุ่มวิหารเหล่านี้ยังคงปรากฏผังส่วนฐานและผนังยกเก็จตาม

การลดช้ันหลังคา 

จากการสำรวจวิหารและนาคทัณฑ์ประดับวิหาร จังหวัดลำปาง พบว่าวิหารน้ำแต้ม วัดพระ

ธาตุลำปางหลวงเป็นวิหารโถงล้านนารุ่นเก่าท่ีมีอายุเก่ าแก่ท่ีสุดในจังหวัดลำปาง และภาคเหนือ

ตอนบน นาคทัณฑ์ประดับวิหารล้วนเป็นลายตัวลวงประดับร่วมกับลายพันธุ์พฤกษา อาทิเช่น ลาย

เครือเถา และลายดอกโบต๋ัน รวมไปถึงการประดับลายสัตว์กึ่งอุดมคติอย่างลายหงส์ และลายสัตว์หิม

พานต์อย่างลายกิเลน ซึ่งลวดลายเหล่านี้ จัดว่าเป็นกลุ่มลวดลายท่ีเคยปรากฏมาแล้วต้ังแต่พุทธ

ศตวรรษท่ี 21 ในอิทธิพลศิลปะจีน ศิลปะสุโขทัย และศิลปะล้านนาด้ังเดิม  

จากการศึกษาลวดลายในบทท่ี 2 พบว่าลายหลักอย่างลายตัวลวง มีลักษณะส่วนหัวแบบ

มังกร มีเขาแบบกวาง ปรากฏหงอนเพียงหงอนเดียว ท้ังขาหน้าและขาหลังเหมือนนก มีกรงเล็บ

เหมือนเหยี่ยว มีเกล็ดเหมือนปลา ไม่พบการประดับปีก และส่วนหางของตัวลวงตวัดเข้าด้านใน โ ค้ง

ออกเป็นลายกระหนกหัวขมวด ดังจะพบว่าการตวัดหางลวงเข้าสู่ภายใน เป็นรูปแบบท่ีปรากฏกับ

วิหารล้านนารุ่นเก่าเพียงแห่งเดียว จึงอาจเป็นไปได้ท่ีลักษณะดังกล่าวเป็นแบบแผนการประดับ

ลวดลายรุ่นเก่าท่ีสืบทอดมาจากนาคทัณฑ์ประดับวิหารด้ังเดิมช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 และการ

ประดับลายดอกโบต๋ันแบบประดิษฐ์ ทรงพุ่มในตำแหน่งลายประดับร่วม ท่ีผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าเป็น

ตัวอย่างลายดอกโบต๋ันล้านในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 อันเป็นรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับลายดอกโบต๋ันใน

จิตรกรรมฝาหยาบประดับภายในวิหาร จึงประเด็นบ่งช้ีได้ว่านาคทัณฑ์รุ่นเก่าของวิหารน้ำแต้มอาจมี

อายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 และตัวนาคทัณฑ์อาจได้รับการเปล่ียนใหม่ในช่วงท่ีมีการ

เขียนลายจิตรกรรมหรือหลังกว่าเล็กน้อย 
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แต่นอกจากนี้นาคทัณฑ์บางช้ินยังปรากฏการประดับลายแผงอย่างศิลปะจีน เช่น ลายคล่ืนน้ำ 

และลายหลังเต่าท่ีคล้ายคลึงกับลายราชวัติในศิลปะรัตนโกสินทร์ อันเป็นลวดลายในอิทธิพลจีนท่ีเข้า

มาในสยามระยะหลัง รวมไปถึงลายนาคเกี้ยวแบบศิลปะภาคกลาง ซึ่งรูปแบบท่ีกล่าวมานี้ล้วนจัดว่า

เป็นกลุ่มลวดลายท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทในศิลปกรรมล้านนาราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 จากอิทธิพล

ศิลปะรัตนโกสินทร์ภายใต้แรงบันดาลใจในศิลปะจีน และจากการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ของช่างล้านนา

เอง 

และจากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งช้ีว่าวิหารน้ำแต้มปรากฏมาแล้วตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

21 โดยนางเมืองหาญสีทัตถ์(ชายาเจ้าเมืองหาญสีทัตถ์) ได้หล่อพระพุทธรูป 30,000 ทองประดิษฐาน

ไว้ภายในวิหารน้ำแต้ม  ซึ่งตรงกับจารึกหลักหนึ่งท่ีกล่าวว่า “มีการหล่อพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง 

น้ำหนักได้สามหมื่นทอง นำไปประดิษฐานไว้ในวิหารด้านทิศเหนือ” 116 อีกท้ังหลักฐานทางด้าน

ศิลปกรรมยังระบุว่าลักษณะวิหารน้ำแต้มเป็นวิหารท่ีมีแผนผังแบบวิหารรุ่นเก่าคือส่วนฐานและผนังมี

การยกเก็จตามการลดช้ันของหลังคา จึงอาจเป็นไปได้ท่ีตัววิหารจะสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 

แต่ด้วยลักษณะวิหารล้านนาด้ังเดิมเป็นอาคารเครื่องไม้มุงกระเบื้องจึงมีการบูรณะต่อเติมเรื่อยมา 

อย่างน้อย 40-50 ปีต่อการบูรณะหนึ่งครั้ง ซึ่งนาคทัณฑ์ท่ีปรากฏในปัจจุบันจะต้องได้รับการเปล่ียน

ใหม่มาแล้วหลายครั้งตลอดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-25 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบนาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้มท่ีปรากฏในปัจจุบัน สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 23 และมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 แต่ตามลักษณะการประดับลวดลาย และโครงสร้างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลักๆ คือ 

กลุ่มแรก จัดเป็นนาคทัณฑ์รุ่นเก่า ได้แก่ น-น-1, น-น-3, น-ต-5 ลาย(ก) จะมีลักษณะทึบตัน 

ไม่ฉลุโปร่ง ประดับลายตัวลวงร่วมกับลายพันธุ์พฤกษาและลายสัตว์ ลวดลายท้ังสองด้านไม่เหมือนกัน 

ปรากฏลายดอกโบต๋ันแบบประดิษฐ์ด้ังเดิมของล้านนา ลายตัวลวงในตำแหน่งลายหลักสัมพันธ์กับ

มังกรในศิลปะจีนบนเครื่องถ้วยอย่างชัดเจน ซึ่งนาคทัณฑ์กลุ่มนี้น่าจะเป็นนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ีมีอายุไม่

เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23  

 
116 เกษม เกาะปินะ, ตำนานพระบรมธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัด

ลำปาง และตำนานพระแก้วมรกต ตำนานเจ้าเจ็ดตน, 18-21. 
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กลุ่มที่สอง คือนาคทัณฑ์เปล่ียนใหม่ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบของเดิม ได้แก่ น-น-5, น-ต-1, 

น-ต-3, น-ต-6 ลาย(ก) ใช้แบบแผนลายประดับเหมือนเดิม แต่มีการใช้ลายดอกโบต๋ันท้ังแบบธรรมชาติ 

กลีบซับซ้อน และแบบกึ่งประดิษฐ์ อีกท้ังลายเครือเถามีลักษณะใบเล็ก วางลายออกช่อแน่น การ

ประดับลวดลายดังกล่าวเทียบได้กับนาคทัณฑ์วิหารหลวง ซึ่งเป็นได้ท่ีนาคทัณฑ์กลุ่มนี้จะเปล่ียนใหม่ใน

ช่วงเวลาไล่เล่ียกัน และจัดว่าเป็นงานช่างท่ีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24  

กลุ่มที่สาม คือนาคทัณฑ์บูรณะระยะหลัง ได้แก่ น-น-2(ข), น-น-4(ค), น-น-6(ค), น-ต-4(ค), 

น-ต-2(ข) มีลักษณะฉลุโปร่ง ประดับลายนาคพัน ลายหลังเต่า และลายคล่ืนน้ำ โดยลายตัวลวงท่ี

ปรากฏเลียนแบบมาจากนาคทัณฑ์เดิมท่ีเคยประดับวิหาร แต่ส่วนหงอนจะมีการสะบัดปลายเล็กน้อย 

ต่างจากกลุ่มด้ังเดิมท่ีจะตรงไม่ตวัดปลาย ส่วนลายประดับร่วมเป็นจัดว่าเป็นกลุ่มอิทธิพลจีนระยะหลัง

ในล้านนา โดยมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 (ราวช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 24) 

 

ภาพท่ี 240 การเปรียบเทียบข้อสันนิษฐานนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ีปรากฏกับวิหารและนาคทัณฑ์รุ่นหลัง

เมื่อจากการบูรณะ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง 
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ภาพท่ี 241 ผังการประดับลวดลายและตำแหน่งนาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้ม 
ท่ีมา : พรรณิภา ปิณฑวณิช, การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัด

ลำปาง (วิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 168. 

การประดับลวดลายตัวลวงแบบมีปีกท่ีคล้ายคลึงกับปีกนก และส่วนหางท่ีตวัดโค้งออกมาด้าน

นอกเป็นรูปแบบท่ีพบกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารพระเจ้าศิลา ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นนาค

ทัณฑ์และศิลปกรรมด้ังเดิมประดับวิหาร ท่ีอาจสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับวิหารน้ำแต้มหรือหลัง

กว่าเล็กน้อย แต่ท้ังนี้ ด้วยลักษณะวิหารพระเจ้าศิลาท่ีปรากฏในปัจจุบันเป็นวิหารท่ีไ ด้รับการ

บูรณปฏิสังขรณ์มาแล้ว การเปล่ียนนาคทัณฑ์ท่ีชำรุดทรุดโทรดแล้วสร้างสรรค์นาคทัณฑ์ช้ินใหม่ขึ้นจึง

เป็นส่ิงจำเป็นอย่างมากเพื่อคงความสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอกับวัดท่ียังคงมีการใช้งานอยู่  

จากการศึกษานาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา พบว่ารูปแบบ การประดับลาดลาย โครงสร้าง 

และลักษณะนาคทัณฑ์ท่ีปรากฏ สามารถแบ่งประเด็นและผลท่ีได้ออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ดังต่อไปนี้  

กลุ่มแรก ศ-ต-3, ศ-น-6 ลาย(ก)อาจเป็นนาคทัณฑ์เดิมท่ีสร้างขึ้นพร้อมกับวิหาร คือตัวลวงไม่

แสดงการแบ่งกรอบปีกท่ีเด่นชัดนักหากเทียบกับกลุ่มตัวลวงจากวิหารพระพุทธ และวิหารหลวง รวม

ไปถึงลวดลายประดับร่วมสัมพันธ์กับลวดลายในศิลปะล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ท้ังนี้เป็นไป

ได้ท่ีการไม่แบ่งกรอบปีกให้ชัดเจนของตัวลวงประดับวิหารกลุ่มนี้ เป็นลักษณะของตัวลวงแบบมีปีก

*นาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้ม 

ก=ลายตัวลวงประดับร่วมกับลายพันธ์พฤกษา 

ข=ลายนาคพัน 

ค=ลายตัวลวงประดับร่วมกับลายแผง 

ค*=ลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษา อีกด้าน

ปรากฏลายแผง(ลายคล่ืนน้ำ) 

*น-น/ต-ตัวเลข =วิหารน้ำแต้ม-เหนือ/ใต้-ช้ินท่ี 
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ระยะแรกในนาคทัณฑ์ และอาจเป็นต้นแบบให้กับตัวลวงมีปีกในระยะหลังในนาคทัณฑ์ช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา  

กลุ่มที่สอง ศ-ต-2และศ-น-2 ลาย(ง) ใช้กรัฑมงกุฎในศิลปะล้านนาด้ังเดิม แต่ด้านหลังของ

นาคทัณฑ์ปรากฏลายเครือเถาร่วมกับลายหัวเมฆ และเป็นลวดลายประดับตำแหน่งเสริมเช่นเดียวกับ

นาคทัณฑ์ศ-ต-5และศ-น-5ลาย(จ) ซึ่งการประดับลายหัวเมฆจัดว่าเป็นรูปแบบลวดลายในศิลปะจีน

ระยะหลังจากอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ท่ีเริ่มปรากฏในศิลปกรรมล้านนาช่วงการปกครองของสยาม จึง

อาจกล่าวได้ว่านาคทัณฑ์กลุ่มนี้น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 

กลุ่มที่สาม ศ-ต-6 ลาย(ฉ) ตัวลวงไม่มีปีก อีกท้ังไม่แสดงเส้นกรอบขาเหมือนลวงวิหารน้ำแต้ม 

แต่พบหงอนสามหงอน เป็นรูปแบบตัวลาวท่ีนิยมมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  และยังเป็น

ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับตัวลวง(บางช้ิน)ประดับนาคทัณฑ์วิหารหลวง จึงอาจเป็นไปได้ท่ีนาคทัณฑ์ช้ินนี้

จะทำขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับกลุ่มวิหารหลวงหรือหลังกว่าเล็กน้อย และจัดว่านาคทัณฑ์เมื่อครั้ง

บูรณะวิหารเช่นกัน 

กลุ่มที่สี่ ศ-ต-1, ศ-น-1 ลาย(ง)และศ-ต-4,ศ-น-3 ลาย(ช) เห็นได้ชัดว่านาคทัณฑ์มีขนาดท่ีบาง

ลง อีกท้ังยังฉลุโปร่งมากขึ้น จึงอาจเป็นไปได้ท่ีนาคทัณฑ์กลุ่มนี้น่าจะเป็นงานบูรณะในช่วงหลังจาก

กลุ่มท่ีสาม คือราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ท่ีช่างได้สร้างสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลในอิทธิพล

ศิลปะภายนอก และอาจเลียนแบบนาคทัณฑ์เดิมท่ีชำรุดทรุดโทรมลง  

จากรูปแบบตัวลวงในตำแหน่งลายหลัก ประดับวิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง 

สามารถต้ังข้อสันนิษฐานได้ 2 ประการ คือ  

ประการแรก การปรับรูปแบบตัวลวงให้ส่วนหางตวัดออกมาด้านนอก แสดงการคดโค้ง ท่ี

คล้ายคลึงกับการคดโค้งของคันทวยในศิลปะภาคกลางนี้ อาจเป็นไปได้ท่ีช่างจะได้แรงบันดาลใจ

ทางด้านรูปแบบมา แต่หากเป็นเช่นนั้นจริง นาคทัณฑ์ศ-ต-3(ก)ท่ีคาดว่าเป็นกลุ่มด้ังเดิมจะมีอายุไม่เก่า

ไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบนาคทัณฑ์ช้ินเดิม แต่ลายหลักถูกปรับเปล่ียน

รูปแบบใหม่ แต่ยังอยู่ภายใต้แรงบันดาลใจด้ังเดิมผสมผสานกับอิทธิพลภายนอก 
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 ประการท่ีสอง กลุ่มศ-ต-3, ศ-น-6(ก)เป็นนาคทัณฑ์ด้ังเดิมท่ีสร้างพร้อมกับวิหารมีอายุไม่เก่า

ไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 23 แต่ด้วยอาคารท่ีมีการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาจึงมีการเปล่ียนนาคทัณฑ์ท่ี

ชำรุดทรุดโทรมลง แล้วสร้างนาคทัณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยกลุ่มศ-ต-2, ศ-น-2 ลาย(ง) และศ-ต-5, ศ-น-5 

ลาย(จ) มีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 ส่วนกลุ่มศ-ต-6(จ) อาจเป็นนาคทัณฑ์ท่ีเปล่ียนใหม่ใน

ช่วงเวลาเดียวกับวิหารหลวงหรือหลังกว่าเล็กน้อย มีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 และ

กลุ่มสุดท้ายคือศ-ต-4, ศ-น-4 ลาย(ช) และศ-ต-1, ศ-น-1 ลาย(ง) อาจเป็นนาคทัณฑ์ท่ีสร้างทดแทน

เมื่อครั้งบูรณะวิหารครั้งสำคัญ คือราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 แล้ว 

จึงกล่าวอย่างสรุปได้ว่านาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากกว่าวิหารน้ำ

แต้ม โดยลวดลายบางประเภทมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 ตลอดจนถึงกลุ่มท่ีมีอายุราวช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 25 นั่นแสดงให้เห็นว่าวิหารพระเจ้าศิลามีการบูรณะสร้างเสริมมาตลอดต้ังแต่อดีต

จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 25 และจากประเด็นข้อสันนิษฐานท่ีนักวิชาการต้ังเอาไว้ว่า “นาคทัณฑ์ประดับ

วิหารพระเจ้าศิลาคือนาคทัณฑ์รุ่นเก่าอันเป็นศิลปกรรมด้ังเดิมและและน่าจะร่วมสมัยกับนาคทัณฑ์

วิหารน้ำแต้ม ซึ่งมีมาแล้วต้ังแต่ก่อนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24...” กับข้อสันนิษฐานในประการสองของผู้

ศึกษาท่ีกล่าวว่า “นาคทัณฑ์กลุ่มลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษาท่ีอาจเป็นนาคทัณฑ์ด้ังเดิม

ประดับวิหาร อาจมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 23...” ซึ่งท้ังสองข้อสันนิษฐานนี้บ่งช้ีว่านาคทัณฑ์

ประดับวิหารพระเจ้าศิลากลุ่มรุ่นเก่ามีมาแล้วต้ังแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 จริง แต่เมื่อเปรียบเทียบ

รูปแบบด้านเทคนิคการประดับลวดลาย และกรรมวิธีทางเชิงช่างจะเห็นได้ว่านาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้มมี

ความละเอียดและซับซ้อนมากกว่านาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา แต่นาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลาจะมี

เทคนิคการสลักลวดลายและการจัดองค์ประกอบท่ีใกล้เคียงกับนาคทัณฑ์วิหารหลวงและวิหารพระ

พุทธ จึงเป็นไปได้ท่ีนาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลาจะทำขึ้นหลังจากนาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้มมาแล้ว แต่

อาจจะสร้างก่อนวิหารหลวงและวิหารพระพุทธในช่วงเวลาไล่เล่ียกัน ดังจะพบว่าส่วนปีกของตัวลวงใน

นาคทัณฑ์ไม่มีการยกขอบปีกขึ้นให้เห็นเด่นชัดนั่นเอง 
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ภาพท่ี 242 การเปรียบเทียบข้อสันนิษฐานประการแรก วัดสุวรรณดารารามวรวิหาร(ซ้าย) วัดใหญ่
สุวรรณาราม(กลาง) วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุลำปางหลวง(ขวา) 

 

 

ภาพท่ี 243 การเปรียบเทียบข้อสันนิษฐานประการท่ีสอง นาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา วัดพระธาตุ
ลำปางหลวง 
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ภาพท่ี 244 ผังการประดับลวดลายในนาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา 
ท่ีมา : พรรณิภา ปิณฑวณิช, การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัด

ลำปาง (วิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 218. 

 

ภาพท่ี 245 ลักษณะกรอบปีกตัวลวง วิหารพระเจ้าศิลา(ซ้าย) วิหารหลวง(ขวา) วัดพระธาตุลำปาง
หลวง 

*นาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา 

ก=ลายตัวลวงประดับร่วมกับลายพันธุ์พฤกษา 

ง=ลายตัวละคร 

จ=นาคทัณฑ์กระหนก 

ฉ=ลายตัวลวงประดับร่วมกับลายก้านขด 

ช=ลายตัวลวงประดับร่วมกับลายจีน 

*ศ-น/ต-ตัวเลข 
วิหารพระเจ้าศิลา-เหนือ/ใต้-ช้ินท่ี 
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ภาพท่ี 246 นาคทัณฑ์ประดับวิหารพระเจ้าศิลาเมื่อครั้งบูรณะวิหารแสดงลายหัวเมฆ 

นอกจากนี้วิหารโถงล้านนารุ่นเก่าท่ีเริ่มแสดงการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบและการประดับ

ลวดลายจากอิทธิพลภายนอกคือวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ปรากฏลายตัวลวงร่วมกับลาย

พันธุ์พฤกษา และลายแผงหรือลายดอกลอย โดยลักษณะตัวลวงในนาคทัณฑ์ประดับวิหารมีท้ังส้ิน 3 

รูปแบบ คือกลุ่มตัวลวงในนาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้มแบบไม่มีปีก(กลุ่มท่ี1) ลวงแบบวิหารพระเจ้าศิลา

แบบมีปีก(กลุ่มท่ี2) และลวงในอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์และพม่า(กลุ่มท่ี3) 

จากลักษณะลายตัวลวงแบบมีปีกในนาคทัณฑ์ พบว่าการยกเส้นกรอบหรือขอบปีกให้เด่นชัด 

มากขึ้นกว่าลวงประดับนาคทัณฑ์วิหารพระเจ้าศิลา อาจแสดงให้เห็นว่าลวงกลุ่มนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใน

ภายหลัง ส่วนลายประดับร่วมท่ีปรากฏยังประกอบไปด้วยลายเครือเถา และลายดอกโบต๋ัน โดยลาย

ดอกโบต๋ันจัดว่ามีลักษณะดอกและกลีบเหมือนดอกจริงในธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะของดอกโบต๋ันจาก

อิทธิพลจีนระยะหลัง ท่ีล้านนาสืบทอดมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ตัวลวงในกลุ่มนี้ยังปรากฏ

ลายร่วมอย่างลายแผง(ลายแก้วชิงดวง)ในศิลปะรัตนโกสินทร์ด้วย ดังนั้นนาคทัณฑ์กลุ่มนี้น่าจะมีอายุ

ไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 

ส่วนกลุ่มลายตัวลวงปีกยกขอบนูนหนา มีหงอน 2-3 หงอน ปรากฏครีบหลังขาคล้ายครีบสิงห์

เป็นรูปแบบของตัวลวงในปลายช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่งสัมพันธ์มังกรจีนในศิลปะรัตนโกสินทร์และ

จองหรือกวงในศิลปะพม่า ท้ังยังปรากฏลายประดับร่วมอย่างลายเครือเถา และลายดอกโบต๋ันแบบ
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เหมือนจริงในธรรมชาติ จากอิทธิพลรัตนโกสินทร์ จึงอาจกล่าวได้ว่านาคทัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นงานช่าง

เมื่อครั้งบูรณะวิหารในช่วงหลังแล้ว 

จากหลักฐานทางโบราณคดีและจารึกบ่งช้ีว่าเจ้าเมืองหาญสีทัตถ์มหาสุรมนตรี เจ้าเมือง

ลำปางบูรณะวัดพระธาตุลำปางหลวง โดยสร้างพระวิหาร(วิหารหลวง)ในปี พ.ศ.2044 ได้หล่อเจ้าล้าน

ทองเป็นพระพุทธรูปประธานในปี พ.ศ.2046 รวมไปถึงหลักฐานทางศิลปกรรมภายในวิหารอย่าง

พระพุทธรูปและกู่พระเจ้าล้านทองนั่นแสดงให้เห็นว่า วิหารหลวงมีมาแล้วต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

21 ต่อมามีการบูรณะครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2466 ท่ีระบุไว้ในหน้าบันด้านทิศตะวันออกโดยพระธรรม

จินดาเจ้าคณะจังหวัด แม้การบูรณะครั้งนั้นจะไม่ได้ระบุว่านาคทัณฑ์ถูกเปล่ียนหรือไม่ แต่ด้วยวิหารท่ี

เป็นอาคารเครื่องไม้ขนาดใหญ่ อีกท้ังยังเป็นวิหารสำคัญท่ีอยู่ในแนวแกนหลัก และยังคงมีการใช้งาน

มาโดยตลอดต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย่อมมีการซ่อมแซมเรื่อยมาเสมอ 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวอย่างสรุปได้ว่าวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวิหารท่ีมีมาแล้ว

ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสร้างขึ้นโดยเจ้าเมืองหาญสีทัตถ์มหาสุรมนตรี และจัดว่าเป็นวิหารรุ่น

เก่าในประเพณีล้านนาท่ีมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่านาคทัณฑ์ประดับวิหารท่ีพบใน

ปัจจุบันแสดงรูปแบบการประดับลวดลายออกเป็น 3 ช่วงเวลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 24 มีท้ังแบบทึบตัน ลายท้ัง

สองด้านไม่เหมือนกันและแบบฉลุโปร่ง ได้แก่ ห-น-1, ห-น-2, ห-ต-20 เป็นต้นประดับลายตัวเป็นลาย

หลัก มีลักษณะส่วนหัวเป็นมังกร มีเขาแบบกวาง มีปีเหมือนนก ลำตัวยาว มีเกล็ดและหางเหมือนปลา

ตวัดออกมาด้านนอก ส่วนหงอนเป็นหงอนเดียวกรีดเส้นคล้ายพู่ขน ขาเรียวยาวคล้ายนก มีกรงเล็บ

เหมือนเหยี่ยว ประดับร่วมกับลายแผง(ลายแก้วชิงดวง)อย่างศิลปะรัตนโกสินทร์ ลายดอกโบต๋ันใน

ธรรมชาติ และลายเมฆไหล ซึ่งลวดลายส่วนใหญ่สัมพันธ์กับอิทธิพลจีนและรัตนโกสินทร์ ท่ีเข้ามามี

บทบาทกับศิลปะล้านนาในช่วงการปกครองของสยาม ซึ่งนาคทัณฑ์กลุ่มนี้มีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธ

ศตวรรษท่ี 24  

กลุ่มที่สอง กลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีมีอายุไม่เก่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 มีท้ังแบบทึบตันและฉลุ

โปร่ง ได้แก่ ห-น-6, ห-น-8, ห-น-9, ห-น-10, ห-ต-12, ห-ต-15, ห-ต-19 เป็นต้น ประดับลายตัวลวง

อย่างกลุ่มท่ี 3 คือ มีหงอน 2-3 หงอน ปลายหงอนสะบัดปลาย ขาส้ันลง แต่ไม่ปรากฏการประดับครีบ
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หลังขา ท้ังนี้ในนาคทัณฑ์บางช้ินมีการทำเส้นกรอบขา คล้ายลวงในกลุ่มท่ี 1 จากวิหารน้ำแต้ม ประดับ

ร่วมกับลายพันธ์พฤกษา โดยลายดอกเครือวางแน่นจนเต็มพื้นท่ี ออกช่อดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติ ซึ่ง

เป็นไปได้ท่ีนาคทัณฑ์กลุ่มนี้จะเปล่ียนใหม่ เมื่อครั้งมีการบูรณะวิหารอีกครั้ง หลังกลุ่มท่ีหนึ่ง เพื่อ

เลียนแบบนาคทัณฑ์ดั้งเดิม แต่อายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  

กลุ่มที่สาม กลุ่มนาคทัณฑ์ท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 25 ได้แก่ ห-น-3, ห-น-4, ห-

น-5, ห-น-7, ห-ต-11, ห-ต-13, ห-ต-14, ห-ต-16, ห-ต-17, ห-ต-18 เป็นต้น มีท้ังขนาดทึบตันและฉลุ

โปร่ง สัดส่วนไม่เป็นมุมฉากพอดีอย่างกลุ่มท่ีหนึ่งและสอง เมื่อเปรียบเทียบจากลายประดับพบว่า ตัว

ลวงมีลักษณะคล้ายคลึงกับลวงในกลุ่มท่ี 4 และ 5 ส่วนหงอนมีต้ังแต่2-4 หงอน ปรากฏการทำลาย

แผงคอ ส่วนขาส้ันลง แต่ยังคงความเรียวแบบขานกอยู่ มีครีบหลังขา ไม่ปรากฏปีก สัดส่วนของตัวลวง

บ่งช้ีว่าอาจเป็นงานช่างพื้นบ้านช่วงหลัง ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเลียบแบบของเดิม ส่วนลายประดับร่วม

ประกอบไปด้วย ลายเครือ ลายดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติและกึ่งประดิษฐ์ ลายใบไม้ฝรั่ง และลายใบไม้

ม้วน ซึ่งล้วนเป็นลายท่ีนิยมในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 จากอิทธิพลรัตนโกสินทร์ อิทธิพลจีนในสยาม 

และอิทธิพลล้านนาด้ังเดิม และน่าจะสร้างขึ้นหลังกลุ่มท่ีสองมาแล้ว 

 

ภาพท่ี 247 การเปรียบเทียบข้อสันนิษฐานนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ีปรากฏกับวิหารและนาคทัณฑ์รุ่นหลัง

เมื่อจากการบูรณะ วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง 
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ภาพท่ี 248 ผังการประดับลวดลายในนาคทัณฑ์วิหารหลวง 

ท่ีมา : พรรณิภา ปิณฑวณิช, การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัด

ลำปาง (วิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 136. 

 

 

*นาคทัณฑ์วิหารหลวง 

ก=ลายตัวลวงประดับร่วมกับลายพันธุ์พฤกษา 

ฉ=ลายตัวลวงประดับร่วมกับลายก้านขด 

*ห-น/ต-ตัวเลข 
วิหารหลวง-เหนือ/ใต้-ช้ินท่ี 
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วิหารแบบประเพณีล้านนาระยะหลัง อย่างวิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ แต่เดิมเช่ือว่าเป็น

วิหารโถงก่อนจะมีการบูรณะก่อผนงัปิดในปีพ.ศ.2500 ซึ่งนาคทัณฑ์ท่ีปรากฏกับวิหารสามารถ

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนาคทัณฑ์แบบสองส่วน และนาคทัณฑ์แบบสามส่วน อันมีลายละเอียด

ดังต่อไปนี ้

กลุ่มที่หนึ่ง นาคทัณฑ์แบบสองส่วน ปรากฏเพียงสองช้ินประดับส่วนท้ายวิหารด้านทิศ

ตะวันตก ในตำแหน่งฝ่ังเหนือ-ใต้ มีลักษณะเรียวยาว แต่ยังคงความหนาสำหรับรับน้ำหนักชายหลังคา

อยู่ ไม่ฉลุโปร่ง ลายท้ังสองด้านไม่เหมือนกัน ประดับลวดลายตัวลวงเป็นลายหลัก ปรากฏการทำปีก

ยกขอบบางคล้ายกลุ่มตัวลวงรุ่นเก่าจากวิหารหลวง ส่วนขาส้ันลงและปรากฏครีบหลังขาคล้ายตัวลวง

ในกลุ่มท่ี 3 ส่วนลายประดับร่วมนี้ปรากฏลายสัตว์กึ่งอุดมคติอย่างสิงห์(โต) ลายหัวเมฆ และลายมุม

กระกระหนกหัวขมวด ท้ังนี้ส่วนล่างของโครงสร้างการประดับลวดลายในนาคทัณฑ์ไม่ปรากฏการสลัก

ลวดลาย แต่กรอบท่ีนอกก็แสดงให้เห็นว่าปรากฏแถวกลีบบัวซึ่งเป็นส่วนปลายท่ีนิยมมากในช่วงปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 24 และการประดับลวดลายร่วมอย่างลายหัวเมฆยังแสดงให้เห็นว่านาคทัณฑ์กลุ่มนี้

น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 เช่นกัน 

กลุ่มที่สอง นาคทัณฑ์แบบสามส่วน ปรากฏลายตัวลวงซึ่งเป็นลายหลัก โดยมีลักษณะส่วนขา

ท่ีส้ัน มีครีบหลังขาขาคล้ายครีบสิงห์ ส่วนปีกมีขนาดใหญ่ประดับลายประดิษฐ์ในตำแหน่งหัวปีก อัน

เป็นลักษณะตัวลวงในกลุ่มท่ี 3 ส่วนลายประดับเป็นรูปแบบลวดลายเนื่องในอิทธิพลรัตนโกสินทร์อย่าง

ชัดเจน คือ เครือเถาออกช่อลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และลายดอกโบต๋ันแบบธรรมชาติ เป็นต้น แต่ท้ังนี้ลาย

ประดับร่วมท่ีปรากฏในนาคทัณฑ์ไม่ได้เกิดจากการสลักลวดลายลงในแผ่นไม้ แต่เกิดจากการสร้างขึ้น

ต่างหาก แล้วยึดเข้ากันด้วยตะปู และจากลักษณะตัวลวงท่ีประดับเป็นลายหลัก แถบลายประดับ

ส่วนบนท่ีปรากฏลายประแจจีน และส่วนล่างช้ันแถวหน้ากระดานประดับกลีบบัว ก็แสดงให้เห็นว่า

นาคทัณฑ์กลุ่มนี้มีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  

ตามประวัติกล่าวว่าวิหารโคมคำสร้างขึ้นโดยเจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์ เจ้าผู้ครองนครลำปาง

และราชเทวีชายาสร้างขึ้นในปี 2366 พร้อมท้ังสร้างพระพุทธรูปประธานพร้อมกับถวายนามว่า 
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“พระพุทธรูปพระธาตุเสด็จ”117 และต่อมาในปีพ.ศ.2500 วิหารโคมคำได้รับการอุปถัมภ์บูรณะวิหาร

ใหม่ โดยแม่เล้ียงเต่า จันทรวิโรจน์ ซึ่งการบูรณะครั้งนั้นได้ก่อผนังปิดวิหาร118 โดยรูปแบบศิลปกรรมท่ี

ปรากฏกับวิหารจัดว่าเป็นงานช่างพื้นบ้านท้องถิ่น อีกท้ังลักษณะพระพุทธรูปยังใกล้เคียงกับ

พระพุทธรูปประธานในวิหารประพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งจากตำแหน่งท่ีต้ังและตำนานท่ี

เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าวัดพระธาตุเสด็จกับพระธาตุลำปางหลวงอาจมีความสัมพันธ์กัน และ

นักวิชาการก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าช่างอาจจะถ่ายแบบมาจากวิหารพระพุทธมาสร้างก็เป็นได้ 

ท้ังนี้ตัวลวงท้ังสองกลุ่มท่ีปรากฏในวิหารโคมคำมีส่วนท่ีคล้ายคลึงกับลวงรุ่นเก่าก่อนช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี24 คือส่วนปีกท่ียกขอบบางๆและส่วนหงอนท่ีเป็นหงอนเด่ียว และส่วนท่ีคล้ายคลึงกับตัว

ลวงในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 คือส่วนหัวปีกประดับลายประดิษฐ์ ส่วนขาท่ีส้ันลงอีกท้ังยังปรากฏ

ครีบหลังขาคล้ายครีบสิงห์ โดยจากรูปแบบท่ีปรากฏอาจต้ังข้อสันนิษฐานได้สองประการ คือ 

ประการแรก ลักษณะตัวลวงกลุ่มท่ี 1 จากวิหารนี้อาจเป็นตัวลวงรุ่นเก่าท่ีสร้างก่อนตัวลวงใน

กลุ่มท่ี 3 เล็กน้อย แต่จัดว่าเป็นรูปแบบท่ีสร้างขึ้นหลังจากตัวลวงในกลุ่มท่ี 2 อย่างชัดเจน ซึ่งการ

ประดับปีกของตัวลวงด้วยลายประดิษฐ์อาจเป็นรูปแบบท่ีล้านนาสืบเนื่องมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์ 

ซึ่งน่าจะมีอายุราวช่วงครึ่งหลังตอนกลางจนถึงต้นตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  

และประการท่ีสอง ตัวลวงกลุ่มท่ี 2 จากวิหารนี้จัดว่าเป็นตัวลวงในกลุ่มท่ี 3 (พิเศษ)ท่ีได้รับ

อิทธิพลด้านรูปแบบและแรงบันดาลใจมาจากตัวลวงด้ังเดิม และจากข้อสันนิษฐานของนักวิชาการ

เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวิหารพระพุทธ และวิหารโคมคำ จึงอาจเป็นไปได้ท่ีช่างจะถอดแบบ

ศิลปกรรมมาจากวิหารพระพุทธมาสร้างขึ้นก็เป็นได้ ซึ่งจัดว่ามีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 

24 เช่นกัน 

จากรูปแบบนาคทัณฑ์ประดับลวดลายท้ังสองกลุ่มแสดงให้เห็นว่านาคทัณฑ์ท่ีปรากฏกับวิหาร

โคมคำจัดว่าอยู่ในช่วงการปกครองของสยามราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 แล้ว ซึ่งผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า

นาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสามส่วนในกลุ่มท่ี 2 อาจเป็นนาคทัณฑ์ดั้งเดิมเม่ือแรกสร้างวิหารในปีพ.ศ.

 
117 ศักด์ิ รัตนชัย, พงศาวดารสุวรรณหอคำนครลำปาง ฉบับสอบทานเอกสารต้น สวสว. (ลำปาง: 

ลำปางการพิมพ์, 2530), 68. 
118 สุรพล ดำริห์กุล, ลายคำลา้นนา (กรุงเทพฯ เมืองโบราณ, 2559), 84. 
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2366 และอาจได้รับการดัดแปลงหรือบูรณะในช่วงหลัง ดังจะเห็นได้จากส่วนลายประดับร่วมท่ีแม้

ไม่ได้เกิดจากการสลักลวดลายลงไปในนาคทัณฑ์ แต่ลายแถบบน-ล่าง และตัวลวง เป็นส่วนหนึ่งของ

นาคทัณฑ์อันเกิดจากการสลักไม้ประดับลวดลาย  

ส่วนนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วนในกลุ่มท่ี 1 อาจสร้างขึ้นในช่วงหลังมาแล้ว ดังจะ

เห็นได้จากสัดส่วนนาคทัณฑ์ท่ีเรียวยาวกว่ากลุ่มท่ี 2 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีพบมากกับนาคทัณฑ์ช่วงปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 อีกท้ังรูปแบบตัวลวงยังมีสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กับลวงในกลุ่ม

ท่ี3 การวางโครงสร้างแผนลาย และการประดับลายมุมในตำแหน่งลายประดับร่วมเป็นรูปแบบท่ีมักจะ

ปรากฏกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารระยะหลัง ดังนั้นนาคทัณฑ์สองช้ินนี้น่าจะมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธ

ศตวรรษท่ี 25  

 

ภาพท่ี 249 นาคทัณฑ์ประดับวิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ 

การประดับลายตัวลวงกับวิหารล้านนาระยะหลังราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 จะสามารถ

สังเกตได้ว่าตัวลวงจะมีขนาดส่วนขาท่ีส้ันลงประดับครีบหลังขาคล้ายครีบของสิงห์ ส่วนปีกขยายใหญ่

ขึ้นแล้วประดับด้วยลายประดิษฐ์ท่ีหัวปีก ส่วนปลายหางปรากฏลายใบเทศหรือลายกระหนก(กระหนก

สามตัว) นอกจากนี้ลวดลายท่ีประดับร่วมมักจะเป็นลายเนื่องในอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ผสมผสาน

กับศิลปะล้านนาด้ังเดิม เช่น ลายเครือเถาออกช่อดอกพุ่มข้าวบินฑ์ หรือ ลายดอกโบต๋ัน ท่ีจะมีท้ังดอก

แบบประดิษฐ์และดอกกึ่งประดิษฐ์ เป็นต้น ต่อมาในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 25 การประดับนาคทัณฑ์

รูปกระหนกกลับมานิยมขึ้นอีกครั้งในกลุ่มวิหารโถงล้านนา เช่น วิหารจามเทวี วัดปงยางคก และวิหาร

วัดนางอย รวมไปถึงในกลุ่มสร้างเสริมประดับชายหลังคาปีกนก จากวิหารวัดเวียง เป็นต้น 
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 ดังนั้นนาคทัณฑ์ประดับวิหารโถงล้านนามักจะนิยมลายตัวลวงร่วมกับลายพันธุ์พฤกษา 

โดยลายตัวลวงประดับนาคทัณฑ์ที่พบกับวิหารรุ่นเก่าไม่ปรากฏการทำปีก ซ่ึงเป็นรูปแบบที่

สัมพันธ์กับลายมังกรจีนในศิลปกรรมล้านนาระยะแรก ก่อนที่การทำปีกของตัวลวงจะได้รับความ

นิยมอย่างมากกับวิหารล้านนาช่วงยุคการปกครองสยาม โดยลักษณะตัวลวงที่ปรากฏในคร่ึงหลัง

พุทธศตวรรษที่ 24 นี้มักจะสัมพันธ์กับมังกรในศิลปะจีนและจองหรือกวงในศิลปะพม่า รวมไปถึง

ระเบียบการประดับลวดลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษา อย่างเช่น ลายเครือเถา และลายดอก

โบต๋ัน ก็เป็นรูปแบบที่นิยมมาตลอดช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 เช่นกัน  

นอกจากนี้การประดับลวดลายประเภทลายเทวดาหรืออมนุษย์ ลายแผงอย่างจีน ลายแผง

อย่างรัตนโกสินทร์ และกลุ่มนาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนก ยังเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใน

กลุ่มวิหารโถงล้านนาที่ปรากฏมาแล้วต้ังแต่ต้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 

 

ภาพท่ี 250 ลักษณะตัวลวงระยะหลังบนนาคทัณฑ์ประดับวิหารโถงล้านนา ราวช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 
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วิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ 

วิหารกลุ่มนี้มีผังโครงสร้างวิหารเป็นผังยาว ส่วนฐานและผังไม่ยกเก็จ หลังคาลดช้ันออกมา

ด้านหน้า 2 ซด ด้านหลัง 1 ซด ผนังวิหารก่อปูนจากส่วนฐานวิหารจรดเพดาน หรือในล้านนาเรียกว่า

วิหารแบบมี “ป๋างเอก” เช่น วิหารวัดเหล่าหลวง, วิหารวัดอุมลอง, วิหารวัดหัวข่วง, วิหารวัดสัณฐาน, 

วิหารวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน, วิหารวัดนาคตหลวง,วิหารลายคำ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และวิหาร

ปงแสงทอง เป็นต้น  

วิหารลายคำวัดประแก้วดอนเต้าจัดว่าเป็นวิหารล้านนาขนาดใหญ่ ผนังวิหารปิดก่ออิฐถือปูน

จรดโครงสร้างหลังคา นาคทัณฑ์ประดับวิหาร เป็นนาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสามส่วน ประดับลาย

ตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษา ส่วนลายหน้ากระดานบน -ล่างประดับลายกระจัง และลายกลีบบัว 

และส่วนปลายล่างประดับลายกระหนกหัวขมวด  

จากรูปแบบลายตัวลวงในนาคทัณฑ์วิหารลายคำ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สามารถ

จำแนนรูปแบบตัวลวงออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับพญานาคในศิลปะภาคกลาง 

ดังจะเห็นได้จากส่วนหงอนและส่วนหางปรากฏลายกระหนกประดิษฐ์ และกลุ่มท่ีมีลักษณะแบบตัว

ลวงในกลุ่มท่ี 3 ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 คือ ส่วนขาท่ีส้ันลง มีครีบหลังขาคล้ายครีบสิงห์ และ

ส่วนหางท่ีตวัดออกเป็นใบเทศหรือใบโพธิ์ และกรีดเส้นให้คล้ายกับเส้นขน เป็นต้น  

แต่เมื่อสังเกตและเปรียบเทียบจะพบว่ามีรูปแบบท่ีแตกต่างจากวิหารหลังอื่นๆ คือปรากฏมกร

คายลวง ซึ่งพบกับนาคทัณฑ์วิหารลายคำเพียงแห่งเดียว นอกจากนี้ลวดลายประดับร่วมส่วนใหญ่ยัง

สัมพันธ์กับลายอย่างศิลปะรัตนโกสินทร์ท้ังส้ิน เช่น ลายก้านขดออกช่อกระหนกประดิษฐ์ ลายช่อดอก

โบต๋ันกึ่งประดิษฐ์ ช่อพุ่มข้าวบิณฑ์ และช่อดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น โดยลวดลายเหล่านี้เริ่มปรากฏ

ความนิยมต้ังแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 พร้อมกับลายมังกรจีนในศิลปะรัตนโกสินทร์และจองหรือ-

กวงในศิลปะพม่าท่ีเริ่มแพร่หลายในนาคทัณฑ์ 

จากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมประดับวิหารระบุว่าเจ้าวรญาณรังษีเจ้าผู้ครองนคร

ลำปางองค์ท่ี 9 ได้สร้างวิหารขึ้น  (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ต้นพุทธศตวรรษท่ี 25)119 และมีการ

บูรณะครั้งสำคัญในปีพ.ศ.2463 จากแผ่นป้ายหน้าวิหารระบุว่า “…วันท่ี15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2463จ.ศ.

 
119 ศักด์ิชัย สายสิงห์, คู่มือนำชมศิลปกรรมโบราณในล้านนา, 241. 
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1282 โดยศรัทธาส่างอะริยะแม่คำสุข แม่บัวคำและบุตร ได้ร่วมบุตรทุกคนได้สละทรัพย์สร้างพระ

วิหาร โบสถ์ กำแพง กุฏิ ได้ยกถวายเป็นทานเมื่อพ.ศ.2465…” ซึ่งตรงกับสมัยเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต

ท่ีมีการบูรณะวัดพระแก้วดอนเต้า โดยรูปแบบจิตรกรรมประดับวิหารจัดว่าเป็นงานช่างเมื่อครั้งบูรณะ

ในปีพ.ศ.2465 โดยช่างปวน สุวรรณสิงห์ ท่ีเขียนขึ้นตามแบบอย่างจิตรกรรมอย่างช่างกรุงเทพฯ 

 แต่จากรูปแบบนาคทัณฑ์ จึงเป็นไปได้ท่ีนาคทัณฑ์กลุ่มนี้จะสร้างขึ้นพร้อมกับวิหารในสมัย

เจ้าวรญาณรัวสี ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี25 เนื่องด้วยการประดับลวดลาย

ร่วมส่วนใหญ่สัมพันธ์กับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ และลายหลักอย่างตัวลวงท่ียังคงแสดงลาย

ละเอียดอย่างชัดเจนตามแนวคิดด้ังเดิม(ด้วยรายละเอียดและความนิยมการประดับลายตัวลวงร่วมกับ

ลายพันธ์พฤกษาจะลดความสำคัญลงในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25) 

    

ภาพท่ี 251 นาคทัณฑ์ประดับวิหารลายคำ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

วิหารวัดนาคตหลวงเป็นวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์รุ่นเก่าและจัดว่าเป็นแบบ

แผนงานช่างในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ท่ีพบในจังหวัดลำปาง ลักษณะนาคทัณฑ์ประดับวิหารเป็น

นาคทัณฑ์แบบองค์ประกอบสองส่วน ส่วนบนหรือส่วนพื้นท่ีกว้างประดับลวดลายหลักอย่างลายตัวลวง 

ลายเทวดา-อมนุษย์ เช่น ลายตัวละครในรามเกียรต์ิ และลายตัวละครในวรรณคดี เป็นต้น ซึ่งลวดลาย

หลักท่ีพบในกลุ่มนี้จะวางในตำแหน่งตรงกลางพื้นท่ีกว้างจนเต็มพื้นท่ี ซึ่งเป็นระเบียบความนิยมในช่วง

ต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา อีกท้ังส่วนล่างของนาคทัณฑ์ปรากฏช้ันประดับลายกลีบบัว ท่ีถือได้

ว่าเป็นรูปแบบนาคทัณฑ์ท่ีนิยมมาต้ังแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 
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จากข้อมูล และหลักฐานทางศิลปกรรมระบุว่าวัดนาคตหลวงก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2359 โดยครู

บาทนันชัย ซึ่งวิหารสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2401 และขึ้นทะเบียนเป็นแห่ง

โบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 97 ตอนท่ี 163 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2523 ลักษณะ

ตัวอาคารวิหารสร้างขึ้นบนฐานเต้ียๆ ผนังยาวไม่ยกเก็จ ส่วนหลังคาเป็นโครงสร้างแบบม้าต่างไหม มี

การลดช้ันออกมาด้านหน้า 2 ซด ด้านหลัง 1 ซด ผนังวิหารเป็นถึงฝาหยาบถึงปูน โดยแผ่นฝาหยาบ

ปิดระหว่างช่วงเสาลงมาเพียงครึ่ง แล้วก่ออิฐจากส่วนฐานวิหารขึ้นชิดกับฝาหยาบ ด้านหน้าวิหาร

ปรากฏปูนปั้นสิงห์และมนุษย์สิงห์ประดับหน้าบันไดทางเข้า ส่วนภายในปรากฏลายคำประดับเสา

วิหารด้วยราชวัติ ลายดอกลอยด้านแยก และลายพุ่มข้าวบิณฑ์หน้าสิงห์ ซึ่งศิลปกรรมท่ีปรากฏล้วนจัด

ว่าเป็นงานช่างจากอิทธิพลรัตนโกสินทร์ และอาจได้รับการอุปถัมภ์จากคหบดีชาวพม่าท่ีเข้ามาใน

ล้านนาเช่นกัน  

ดังนั้นนาคทัณฑ์วิหารวัดนาคตหลวงถือเป็นนาคทัณฑ์ท่ีรุ่นเก่าของช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 

ในกลุ่มวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประดับลายตัว

ละครในรามเกียรต์ิและลายตัวละครในวรรณคดีจากอิทธิพลรัตนโกสินทร์ท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทกับนาค

ทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวการประดับลวดลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษา

แบบด้ังเดิมถูกลดความสำคัญลงมาก อาจเนื่องมาจากนาคทัณฑ์ท่ีมีขนาดเรียวลงจนเหลือพื้นท่ีประดับ

เล็กน้อยการประดับลายร่วมจึงไม่จำเป็น และในช่วงเวลานั้นวรรณกรรมและศิลปกรรมแบบภาคกลาง

อย่างรามเกียรติ์ได้รับความนิยมมากในล้านนา ทำให้แนวคิดด้ังเดิมถูกปรับเปล่ียนใหม่ 

   

ภาพท่ี 252 นาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดนาคตหลวง 
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วิหารวัดหัวข่วง เป็นอีกหนึ่งวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์อันประวัติกล่าวว่าสร้าง

และสมโภชเมื่อปีพ.ศ. 2357 ปรากฏบนจารใบลานฎีกามาลัยผูกถ้วย 6 ท่ีพระอุตมวงศาเจ้าอาวาทวัด

แสนเมืองมาได้จารขึ้น120 โดยมีข้อความระบุว่า “...ศรีสวัสดิไชยยะมังคละกถา จุลศักราช 1176(พ.ศ.

2357) ตัวปีกาบเส็ดเสด็จเจ้ามา เดือน11แรม15ค่ำ พร่ำว่าได้วันอาทิตย์ ไตรวงใจ้ ก็ปริปุรณยามแถรสู่

ค่ำ แก่ข้า และสวาตุ๊ เจ้าอุตมะวงศาภิกขุลิกขิตะปางเมื่ออยู่วัดแสงเมื่อมามานกอรเวียงดินแก้วกว้างใต้

คุ้ม ก้ำจูสวาตุ๊เจ้าอินตาต๋นเป็นอธิปติ วัดหัวข่วงโคมคำ น้ำล้อมอ้อมตีนโรงชัยวันนั้นแล...121” ท้ังนี้ใน

เอกสารไม่ได้ระบุชัดเจนว่าวิหารท่ีปรากฏในปัจจุบันคือวิหารท่ีระบุไว้บนจารใบลานหรือไม่ และจาก

การสำรวจพบว่าลักษณะวิหารท่ีปรากฏในปัจจุบันเป็นรูปแบบวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพล

รัตนโกสินทร์ อีกท้ังนาคทัณฑ์ประดับวิหารมีขนาดเรียวบาง และฉลุโปร่งมากแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม

นาคทัณฑ์ระยะหลังท่ีไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  

โดยลวดลายประดับหลักในนาคทัณฑ์ จะประกอบไปด้วยลายตัวลวง ลายเทวดา ลายสัตว์หิม

พานต์ นาคทัณฑ์ทรงเท้าแขนปลายกระหนก(กลุ่มท่ี2) และลวงเกี้ยวท่ีคล้ายคลึงกับนาคเกี้ยว ส่วน

กลุ่มลายประดับร่วมเช่น ลายพันธ์พฤกษาประประเภทลายเครือใบไม้ประดิษฐ์ ลายช่อดอกโบต๋ันและ

ลายช่อพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ส่วนลายหน้ากระดานบน-ล่างยังพบลายกลีบบัวและกระจังตา

อ้อย และส่วนปลายประดับลายกระหนกหัวขมวด ท้ังนี้จากลวดลายท่ีปรากฏสามารถวิเคราะห์และต้ัง

ข้อสันนิษฐานได้ดังต่อไปนี้  

ประการท่ี 1 ลายตัวลวงในนาคทัณฑ์ จัดว่าเป็นกลุ่มลายตัวลวงระยะหลังในกลุ่มท่ี 5 ท่ีมีอายุ

ไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนและรายละเอียดถูกลดความสำคัญลงไป

มาก อาทิเช่น ไม่ปรากฏขาหลัง และไม่ปรากฏเขา เป็นต้น ซึ่งการลดรูปนี้ปรากฏต้ังแต่ช่วงต้นพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา 

ประการท่ี 2 การสร้างสรรค์ลายลวงเกี้ยวหรือลวงหาพันถูกลดลายละเอียดจนเหลือเพียงส่วน

เขาท่ีแสดงให้เป็นว่าเป็นตัวลวง จัดว่าเป็นรูปแบบท่ีปรากฏกับวิหารวัดหัวข่วงเพียงแห่งเดียว ซึ่งการ

เกี้ยวพันของลวงในกลุ่มนี้มีการจัดวางตัวลวงให้คล้ายคลึงกับนาคเกี้ยวในวิหารน้ำแต้ม คือลวงสามตัว
 

120  ศักด์ิ รัตนชัย, เกล็ดตำนานโยนกเชียงแสน-นาแส่ง อ้างอิงโดยสุรพล ดำริห์กลุ, ข่วงเมืองและวัดหวั
ข่วง : องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา, 177. 

121 สุรพล ดำริห์กุล, ข่วงเมืองและวัดหวัข่วง : องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา. 
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เรียงซ้อนกันขึ้นไป ส่วนหางตวัดเกี้ยวพันกัน แต่แสดงการเกี้ยวพันแบบสมมาตร จึงอาจต้ังข้อ

สันนิษฐานได้ว่าลายลวงเกี้ยวในกลุ่มนี้อาจได้รับแรงบันดาลใจจากการเกี้ยวพันแบบด้ังเดิม  

ประการท่ี 3 การประดับลวดลายในนาคทัณฑ์กลุ่มลายสัตว์ในหิมพานต์ ลายเทวดา-อมนุษย์ 

จากวิหารแห่งนี้ ถูกจัดวางในตำแหน่งตรงกลางพื้นท่ีว่าง  อีกท้ังยังคงเอกลักษณ์ด้านรูปแบบจาก

อิทธิพลรัตนโกสินทร์อย่างชัดเจน เช่น การนุ่งผ้า เครื่องประดับอย่างกรองศอ และมงกุฎยอด เป็นต้น 

จากรูปแบบวิหารท่ีปรากฏในปัจจุบันมีส่วนโครงสร้างแบบวิหารผังยาวไม่ยกเก็จ หลังคาลด

ช้ันออกมาด้านหน้า 2 ซด ด้านหลังหนึ่งซด ผนังก่อปูนจากส่วนฐานขึ้นไปจรดโครงหลังคา ผนัง

ด้านข้างวิหารท้ังสองฝ่ังเจาะช่องประตูทำเป็นมุขยืนและต่อหลังคาออกมา ช่องประตูและหน้าต่างก่อ

ปูนทำเป็นซุ้มประดับลายปูนปั้น โดยรูปแบบในปัจจุบันล้วนเป็นงานช่างเมื่อครั้งบูรณะวิหารในปีพ.ศ.

2508122 แต่เมื่อสังเกตโครงสร้างแผนผังด้ังเดิมจะพบว่าลักษณะวิหารนี้เป็นอาคารผังยาว ไม่ยกเก็จ 

หรือท่ีเรียกว่าวิหารทางโรง เป็นแบบแผนวิหารล้านนาระยะหลังท่ีเริ่มปรากฏในวัฒนธรรมล้านนาช่วง

พุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับอิทธิพลโบสถ์วิหารจากกรุงเทพฯแล้ว123  

ท้ังนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าวิหารวัดหัวข่วงเป็นวิหารท่ีมีอายุเก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 จาก

แบบผังโครงสร้างท่ีเป็นอาคารผังยาว ท่ีจัดว่าเป็นกลุ่มวิหารท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับ

วิหารวัดนาคตหลวง และจากรูปแบบนาคทัณฑ์ประดับวิหารแสดงให้เห็นว่าอาจถูกสร้างขึ้น ใน

ช่วงเวลาเดียวกันกับตัววิหาร ราวช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี  25 และจัดว่าเป็นกลุ่มลวดลาย

ประดับนาคทัณฑ์ท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริง 

 

 
122 สุรพล ดำริห์กุล, ข่วงเมอืงและวัดหวัข่วง : องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา, 177-78. 
123 เรื่องเดียวกัน, 186. 
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ภาพท่ี 253 การเกี้ยวพันของนาคประดับนาคทัณฑ์ดั้งเดิม วิหารน้ำแต้ม(ซ้าย) และการลวงเกี้ยวระยะ

หลัง วิหารวัดหัวข่วง(ขวา) ท่ีอาจได้แรงบันดานใจมาจากระเบียบต้ังเดิม 

     
ภาพท่ี 254 นาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดหัวข่วง 

วิหารวัดเหล่าหลวง จัดว่าเป็นกลุ่มวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ในช่วงกลางพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 ตัวอาคารสร้างขึ้นบนฐานสูงประตูเจาะช่องทางเข้าสามด้าน คือด้านหน้า 1 ช่อง ด้าน

ท้ายวิหารฝ่ังเหนือและใต้ด้านละ 1 ช่อง ตัวผนังวิหารสูงก่อปูนจากส่วนฐานชิดโครงสร้างหลังคา 

ศิลปกรรมประดับวิหารส่วนใหญ่สัมพันธ์กับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ รูปแบบนาคทัณฑ์ประดับวิหารเป็น

นาคทัณฑ์แบบประดับลวดลายจนเต็มพื้นท่ี มีลักษณะเรียวยาว และบางลงไปมาก ซึ่งเป็นนาคทัณฑ์

ประดับวิหารอย่างแท้จริง ลวดลายประดับนาคทัณฑ์ประกอบไปด้วยลายตัวละครในรามเกียรต์ิ ลาย

ประดิษฐ์หรือลายต่อเนื่อง(ลายไส้หมูและลายเมฆประดิษฐ์) และลายประดิษฐ์ผสมลายหัวสัตว์ เป็นต้น 

ซึ่งลวดลายประดับนาคทัณฑ์เหล่านี้สัมพันธ์กับลายประดับหน้าแหนบวิหาร ท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นนาค

ทัณฑ์เมื่อแรกสร้างในปีพ.ศ.2462124  

 
124 ข้อมูลจากป้ายประวัติการสร้างและการบูรณะ วัดเหล่าหลวง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
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จึงอาจกล่าวได้ว่าการประดับลายประดิษฐ์แบบลายไส้หมูเป็นรูปแบบท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาท

กับนาคทัณฑ์วิหารล้านนาช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา อีกท้ังยังเป็นช่วงท่ีอิทธิพลศิลปะ

รัตนโกสินทร์ยังคงแพร่หลายในล้านนาด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากนาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดอุมลอง 

ท่ีสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2436125 ยังปรากฏการใช้ลายเทศพุดตาน(ดอกโบต๋ัน)จากศิลปะรัตนโกสินทร์อีก

ด้วย  

    

ภาพท่ี 255 นาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดเหล่าหลวง 

    

ภาพท่ี 256 นาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดอุมลอง 
 

 

 
125 ข้อความจารึกจากข่ือวิหาร สร้างข้ึนเมื่อปีพ.ศ.2434 สำรวจเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
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กลุ่มวิหารล้านนาที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์รุ่นเก่าในจังหวัดลำปาง มีอายุราวช่วงปลาย

พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นมา ซ่ึงนาคทัณฑ์ประดับวิหารในช่วงเวลานั้น ยังคงปรากฏความนิยม

ลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษา อันเป็นระเบียบการประดับลวดลายที่นิยมมาตลอดช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 24 โดยลวดลายประดับในนาคทัณฑ์ช่วงเวลานั้นล้วนสัมพันธ์กับลวดลายอย่างศิลปะ

รัตนโกสินทร์และอิทธิพลศิลปะพม่า 

ทั้งนี้การประดับลวดลายบนนาคทัณฑ์ กลุ่มลวดลายเทวดา-อมนุษย์ ประเภทลายตัวละคร

ในวรรณคดี และลายตัวละครในรามเกียรต์ิ(หนุมาน) ประเภทลายอย่างจีนประดิษฐ์(ลายต่อเนื่อง) 

และประเภทลายดอกโบต๋ัน(พุดตานเทศ) ล้วนจัดว่าเป็นกลุ่มลวดลายที่พัฒนาและสร้างสรรค์

ขึ้นกับนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนาที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 

ทั้งสิ้น 

วิหารแบบเฉพาะท้องถิ่น 

วิหารเฉพาะท้องถิ่นหรืออาคารท่ีมีแผนผังเฉพาะท่ีไม่จัดว่าอยู่ในระบบวิหารล้านนา จากการ

สำรวจและเก็บข้อมูลวิหารเฉพาะในล้านนา จังหวัดลำปาง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. อาคารท่ีมีผังยาวไม่ยกเก็จ หลังคาลดช้ันออกมาด้านหน้า 1 ห้อง ด้านหลัง 1 ห้อง 

พบท่ีวิหารวัดบ้านก่อ, วิหารวัดหล่ินก้าน, วิหารวัดสบลี, วิหารวัดหลวงเมืองปาน และวิหาร

วัดทุ่งกล้วย 

2. อาคารท่ีมีผังยาวไม่ยกเก็จ หลังคาลดช้ันออกมาด้านหน้า 1 ห้อง พบท่ีวิหารวัด

บ้านผ้ึง, วิหารวัดนาแส่ง, วิหารวัดแสนเมืองมา, โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง และวิหารวัดดอย

เงิน 

3. อาคารท่ีมีผังยาวไม่ยกเก็จ หลังคาไม่ลดช้ัน พบท่ีวิหารวัดผาแดงหลวง, วิหารวัด

ทุ่งทอง, วิหารวัดศรีหลวง, วิหารวัดเมืองมาย และวิหารวัดอักโขชัยคีรี 

 จากการสำรวจพบว่าวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นอาคารท่ีไม่อยู่ในระบบ

แผนผังวิหารแบบล้านนา กล่าวคือส่วนผังวิหารมีมุขยืนออกมาด้านหน้า 1 มุข ด้านหลัง 1 มุข หลังคา

ลดช้ันไปตามแผนผังวิหาร ผนังอาคารเป็นแบบปิด ครึ่งส่วนล่างเป็นปูนครึ่งส่วนบนเป็นฝาไม้(ฝา
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หยาบ) จัดว่าเป็นรูปแบบวิหารท่ีได้รับอิทธิพลจากภาคกลาง ท้ังนี้จากการสำรวจและศึกษารูปแบบ

อาคารอาจต้ังข้อสันนิษฐานได้ว่าวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง อาจเป็นอาคารเฉพาะรุ่นเก่า

ท่ีมีอายุเก่าแก่ ท่ีสุดในจังหวัดลำปาง โดยมีรูปแบบนาคทัณฑ์ประดับวิหารเป็นนาคทัณฑ์แบบ

องค์ประกอบสามส่วน ลวดลายประดับหลักประกอบไปด้วยลายตัวลวง และลายมกรคายกระหนกหัว

ขมวด ส่วนประดับร่วมกับลายพันธ์พฤกษาประเภทลายเครือเถาและลายดอกโบต๋ัน  

จากรูปแบบลายในนาคทัณฑ์ประดับวิหารพระพุทธ สามารถต้ังข้อสังเกตด้านรูปแบบและ

ลักษณะการประดับลวดลายออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มที่หนึ่ง ลายตัวลวงแบบมีปีก มีลักษณะสัมพันธ์กับตัวลวงในนาคทัณฑ์วิหารหลวงและ

วิหารพระเจ้าศิลา คือไม่ปรากฏครีบหลังขา ยกขอบปีบาง จัดว่าเป็นลักษณะตัวลวงรุ่นเก่าท่ีมีมาแล้ว

ต้ังแต่ก่อนปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 รวมไปถึงลายประดับร่วมในนาคทัณฑ์อย่างลายเครือเถา และลาย

ดอกโบต๋ันแบบประดิษฐ์ทรงพุ่ม ท่ีจัดว่าเป็นลวดลายในศิลปะล้านนาด้ังเดิมช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-23  

 กลุ่มที่สอง ตัวลวงแบบไม่ประดับปีก แต่มีเส้นกรอบขาคล้ายคลึงกับตัวลวงประดับนาคทัณฑ์

วิหารน้ำแต้ม แต่เมื่อสังเกตส่วนขาของตัวลวงในกลุ่มนี้จะพบว่ามีลักษณะเรียวยาวแบบตัวลวงรุ่นเก่า 

แต่กลับปรากฏครีบหลังขาซึ่งเป็นลักษณะตัวลวงในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 นอกจากนี้ยังปรากฏ

ลายประดับร่วมอย่างลายดอกโบต๋ันกึ่งประดิษฐ์ ท่ีนิยมมากในศิลปกรรมล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

25 เป็นต้นมา 

 จากหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมประดับวิหารบ่งช้ีว่าวิหารพระพุทธมีมาแล้วต้ังแต่

ก่อนท่ีเจ้า เจ้าเมืองหาญสีทัตถ์มหาสุรมนตรี(พ.ศ.2039) จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุลำปางหลวง 

โดยในข้อความจารึกระบุว่า“พระเจ้าตนหลวงอันอยู่ด้านทิศใต้ก็มีมาแต่ก่อนแล...”126 นั่นแสดงให้เห็น

ว่าวิหารพระพุทธและพระพุทธรูปประธานมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว และอาจจะมีมาแล้วต้ังแต่ก่อนวิหาร

น้ำแต้ม ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าวิหารอาจสร้างขึ้นสมัยเจ้าหมื่นคำเพชร เมื่อปี พ.ศ.2019 ซึ่ง

สัมพันธ์กับพระพุทธรูปประธานท่ีมีอายุราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 จากอิทธิพลศิลปะสุโขทัย127 ต่อมา

ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2345 สมัยพระยากาวิละ ปกครองเมืองเชียงใหม่ ดังปรากฏจารึกท่ี

 
126 ศิริศักด์ิ อภิศักด์ิมนตรี, วัดพระธาตุลำปางหลวง : การบูรณะองค์พระเจดีย์, 41. 
127 ศักด์ิชัย สายสิงห์, วัดพระธาตุลำปางหลวง, 73-74. 
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เสาวิหาร กล่าวถึง “พระสาธุเจ้านารทและสาธุเจ้ามโน เป็นประธานในการประดับลายคำท่ีเสาวิหาร

และซ่อมแซมลายคำใหม่”128  

แต่ท้ังนี้รูปแบบวิหารท่ีปรากฏในปัจจุบันได้รับอิทธิพลศิลปะภาคกลางแล้ว ดังจะเห็นได้จาก

ช่อฟ้าทำเป็นหัวนาคแบบตรง ตัวรวยมีใบระกา และหางหงส์ทำเป็นหัวนาค และลักษณะป้านลมทำ

เป็นใบระกาไม่ทำนาคสะดุ้งจัดว่าเป็นรูปแบบเดียวกับสกุลช่างวังหน้า และเป็นลักษณะท่ีเหมือนกับ

ป้านลมวิหารลายคำวัดพระสิงห์ ท่ีสร้างขึ้นราวช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25129  

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวิหารพระพุทธอาจมีมาแล้วต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 

และได้รับการบูรณะเรื่อยมาดังจะพบศิลปกรรมหลักๆ 2 ช่วง คือช่วงท่ีพระยากาวิละบูรณปฏิสังขรณ์

ในปีพ.ศ.2345 และช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 จากลักษณะเครื่องประกอบหลังคาแบบใบระกาไม่ทำนาค

สะดุ้ง 

 ดังนั้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่านาคทัณฑ์ท่ีปรากฏกับวิหารในปัจจุบัน ไม่ใช่นาคทัณฑ์เมื่อแรก

สร้างวิหารในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 แต่น่าจะเป็นนาคทัณฑ์ท่ีเกิดจากการบูรณะวิหารในช่วงหลัง

เช่นเดียวกับวิหารน้ำแต้ม วิหารหลวง และวิหารพระเจ้าศิลา ซึ่งผู้ศึกษาได้ต้ังข้อสันนิษฐานว่ากลุ่มนาค

ทัณฑ์ลายตัวลวงแบบมีปีกในกลุ่มท่ี 1 อาจเป็นนาคทัณฑ์รุ่นเก่าท่ีสัมพันธ์กับนาคทัณฑ์ตัวลวงจาก

วิหารหลวง ด้วยส่วนปีกท่ีมีการยกขอบนี้ อาจสร้างขึ้นหลังจากลวงวิหารพระเจ้าศิลา และอาจเป็นไป

ได้ท่ีนาคทัณฑ์กลุ่มนี้น่าจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับวิหารหลวง หรือก่อนหน้าเล็กน้อย ซึ่งมีอายุไม่เก่าไป

กว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ส่วนนาคทัณฑ์ตัวลวงในกลุ่มท่ี 2 น่าจะเป็นงานบูรณะช่วงหลังแล้ว ท่ีช่าง

อาจได้แรงบันดาลใจมาจากนาคทัณฑ์วิหารน้ำแต้ม ดังจะเห็นชัดเจนจากการทำเส้นกรอบขา แต่ลาย

ประดับร่วมกลับใช้ดอกโบต๋ันกึ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นลวดลายท่ีพัฒนาขึ้นในการปกครองสยาม และนิยม

มากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 และท่ีน่าสังเกตคือนาคทัณฑ์วิหารพระพุทธ เป็นมุมฉากเกือบด้านเท่า 

ซึ่งเป็นลักษณะท่ีแตกต่างจากวิหารหลังอื่นๆ และขนาดลายประดับท่ีใหญ่และเน้นพื้นท่ีว่างระหว่าง

ลายชัดเจน อาจเนื่องมากจากติดอยู่ในมุมสูง ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ท่ีนาคทัณฑ์นี้จะเป็นงานช่างเมื่อครั้ง

บูรณะโครงสร้างวิหารใหม่ในสมัยเจ้าเจ็ดตน  

 
128 เรื่องเดียวกัน, 74. 
129 เรื่องเดียวกัน, 73. 
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ภาพท่ี 257 รูปแบบนาคทัณฑ์(กลุ่มท่ี1) วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปาหลวง 

   
ภาพท่ี 258 รูปแบบนาคทัณฑ์(กลุ่มท่ี2) วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง 

 การประดับลายลายในนาคทัณฑ์วิหารเฉพาะระยะหลังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากกลุ่มช่างพื้นบ้าน และกลุ่มอิทธิพลศิลปะภายนอกในนาคทัณฑ์ประดับวิหาร 

โดยกลุ่มอิทธิพลภายนอกจะประกอบไปด้วยอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะพม่า และ

อิทธิพลศิลปะตะวันตก ซึ่งท้ัง 2 กลุ่มนี้ล้วนเป็นงานสร้างสรรค์ช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เป็นต้นมา 

ท่ีมักจะพบกับกลุ่มวิหารเฉพาะ โดยฝีมืองานช่างพื้นบ้าน  

ท้ังนี้ระเบียบการประดับลวดลายในช่วงครึ่งหลังล้วนให้ความสำคัญกับลายหลักเป็นส่วนใหญ่ 

โดยจะจัดวางอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของพื้นท่ีว่าง อันเป็นแบบแผนท่ีสืบเนื่องมาจากนาคทัณฑ์ช่วง

ต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มลายด้ังเดิมท่ีช่างพื้นบ้านดัดแปลงรูปแบบข้ึนมาใหม่อย่างลายตัวลวงหางพัน 

ท่ีปรากฏกับวิหารหรืออาคารเฉพาะรุ่นเก่าในเขตพื้นท่ีจังหวัดลำปาง คือนาคทัณฑ์วิหารวัดนา

แส่ง โดยเป็นนาคทัณฑ์เมื่อครั้งสร้างวิหารในปีพ.ศ.2443-2451 มีลักษณะส่วนหางตวัดโค้ง

เกี้ยวพันกันซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มวิหาร
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เฉพาะตลอดช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 และยังนิยมไปถึงกลุ่มนาคทัณฑ์สร้างเสริม

ประดับชายหลังคาปีกนกประดับวิหารแบบประเพณีล้านนา อย่าง วิหารวัดนางอย และกลุ่ม

นาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 อย่างเช่น 

วิหารวัดปงแสงทอง วิหารวัดแสนเมืองมา วิหารวัดดอยเงิน เป็นต้น  

นอกจากนี้ลายลวงประดิษฐ์ท่ีส่วนหางกลายเป็นต่อเนื่องคดโค้ง(ลายไส้หมูและลาย

เมฆ) มีลักษณะการวางลายท่ีแตกต่างจากกลุ่มลายหัวเมฆผสมลายหัวสัตว์จากกลุ่มวิหาร

ล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ คือ แถบเส้นต่อเนื่องจะไม่เน้นความสลับซับซ้อน ส่วน

ขอบเรียบเสมอไม่ประดับลวดลาย เป็นต้น ดังจะพบตัวอย่างได้จาก นาคทัณฑ์ประดับวิหาร

วัดทุ่งกล้วย และนาคทัณฑ์จากการบูรณะวิหารจามเทวี วัดปงยางคก(นาคทัณฑ์บางกว่า ส่วน

สี และเนื้อไม้ก็แตกต่างกันจากกลุ่มนาคทัณฑ์ดั้งเดิมอย่างชัดเจน) 

  

ภาพท่ี 259 นาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดนาแส่ง(ซ้าย-กลาง) วิหารวัดนางอย(ขวา) 

   

ภาพท่ี 260 นาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดบ้านผ้ึง(ซ้าย-กลางซ้าย) วิหารวัดทุ่งกล้วย(กลางขวา-ขวา) 
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2. กลุ่มลวดลายจากอิทธิพลศิลปะภายนอกอย่างเช่นลายใบไม้ฝรั่ง(อะแคนตัส) แบบ

ประดิษฐ์ ราวช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 เช่นนาคทัณฑ์วิหารวัดนาแส่ง โดยลักษณะใบอะ

แคนตัสท่ีปรากฏในช่วงนี้มีรูปแบบท่ีสัมพันธ์กับใบอะแคนตัสแบบศิลปะพม่า และด้วย

ลักษณะก้านใบท่ีมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มลายใบอะแคนตัสท่ัวไป สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจน

ว่าเกิดจากช่างท้องถิ่นล้านนาสร้างสรรค์ขึ้น ก่อนจะกลายเป็นลายใบไม้ประดิษฐ์ชัดเจนตาม

แบบกลุ่มช่างพื้นบ้าน ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 เช่น วิหารวัดบ้านก่อ วิหารวัดสบลี วิหาร

วัดทุ่งทอง เป็นต้น ซึ่งลายใบไม้ประดิษฐ์ช่วงหลังนี้ มักจะปรากฏร่วมกับลายสัตว์ในธรรมชาติ  

นอกจากนี้ลายใบไม้ฝรั่ง(ใบอะแคนตัส)จากอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ก็เคยปรากฏ

แล้วเช่นกันกับอาคารเฉพาะในจังหวัดลำปาง คือนาคทัณฑ์โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง ซึ่งจัด

ว่าเป็นงานช่างท่ีมีอายุไม่เก่าไปกว่าปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25  

   
ภาพท่ี 261 นาคทัณฑ์วิหารวัดนาแส่ง(ซ้าย) วิหารวัดบ้านก่อ(กลาง) โรงธรรม วัดไหล่หินหลวง(ขวา) 

3. กลุ่มลวดลายท่ีพัฒนาขึ้นเองโดยช่างพื้นบ้าน คือลายสัตว์เหมือนจริงในธรรมชาติ 

พบมากในการประดับวิหารเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจจากอิทธิพล

รัตนโกสินทร์ อันเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการจำลองธรรมชาติ แนวคตินักษัตร หรือแม้แต่คติ

เรื่องตัวเป้ิงของล้านนา ท่ีมักจะพบมากกับลายคำประดับวิหารช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25  

โดยนาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดสบลี จัดว่าเป็นนาคทัณฑ์ด้ังเดิมท่ีปรากฏลายสัตว์ใน

ธรรมชาติ ซึ่งเป็นนาคทัณฑ์ท่ีสร้างขึ้นพร้อมกับวิหารในปีพ.ศ.2436130 เช่นเดียวกับนาคทัณฑ์

 
130 ข้อมูลจากป้ายประวัติการสร้างและการบูรณะ วัดสบลี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 
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ประดับวิหารวัดสัณฐาน ท่ีวิหารสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2489131 ตลอดจนถึงวิหารวัดดอยเงิน และ

วิหารบ้านผ้ึง เป็นต้น โดยนาคทัณฑ์ประดับลายสัตว์เหล่านี้ มีการจัดองค์ประกอบลวดลาย

ตามแบบแผนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25  คือจัดวางในตำแหน่งกลางจนเต็มพื้นท่ี หรือ 3:5 ส่วน 

ซึ่งการประดับนาคทัณฑ์ลายสัตว์ในธรรมชาตินี้ อาจเป็นต้นแบบให้กับนาคทัณฑ์ 12 นักษัตร

ในปัจจุบันอีกด้วย 

    

ภาพท่ี 262 นาคทัณฑ์ประดับวิหารวัดสัณฐาน(ซ้าย-กลางซ้าย) วิหารวัดสบลี(กลางขวา-ขวา) 

 ดังนั้นการประดับลายตัวลวงหรือนาคหางพัน ลายตัวลวงผสมลายจีน และลายสัตว์ใน

ธรรมชาติ เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาในกลุ่มวิหารหรืออาคารเฉพาะ ราวช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 

25 เป็นต้นมา และมักจะปรากฏกับนาคทัณฑ์สร้างเสริมประดับชายหลังคาปีกนกกับวิหารแบบ

ประเพณีล้านนาและวิหารล้านนาที่ได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ ที่ล้วนเกิดจากกลุ่มช่างพื้นบ้าน

สร้างสรรค์ข้ึนทั้งสิ้น นอกจากนี้กลุ่มการประดับลวดลายภายใต้แรงบันดาลใจจากอิทธิพลภายนอก

เช่น อิทธิพลศิลปะจีนจากรัตนโกสินทร์ อิทธิพลศิลปะตะวันตกจากศิลปะพม่า และรัตนโกสินทร์ ที่

ช่างพื้นบ้านได้นำรูปแบบมาปรับเปลี่ยนใหม่ จนกลายมาเป็นรูปแบบเฉพาะ ดังจะเห็นได้ว่านาค

ทัณฑ์หลายชิ้นประดับวิหาร มีรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน แม้จะมีการประดับลวดลายกลุ่มเดียวกันก็ตาม 

ทั้งนี้การประดับนาคทัณฑ์ในกลุ่มลายเทวดา-มนุษย์ประเภทลายตัวละครในวรรณคดี ลาย

ตัวละครในรามเกียรต์ิ ที่เกิดในกลุ่มช่างท้องถ่ินมักจะมีการลดรูปแบบและคลี่คลายรายละเอียดลง

ไปมาก เช่นเดียวกับลายสัตว์ในธรรมชาติที่ปรากฏความนิยมมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
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 การศึกษานาคทัณฑ์เพื่อการกำหนดอายุวิหารแบบประเพณีล้านนาท่ีพบในจังหวัดลำปางครั้ง

นี้ ไม่สามารถใช้นาคทัณฑ์ระบุช่วงเวลาการสร้างวิหารท่ีมีมาแล้วต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี  21-22 

อย่างแท้จริงได้ เนื่องด้วยนาคทัณฑ์ท่ีปรากฏกับวิหารแบบประเพณีล้านนาด้ังเดิมส่วนใหญ่ ท่ียังมีการ

ใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน มีระเบียบแบบแผนการประดับลวดลายท่ีผูกติดกับนาคทัณฑ์ประดับวิหาร

ด้ังเดิม ดังจะพบว่าวิหารน้ำแต้ม วิหารพระเจ้าศิลา วิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ตามเอกสาร

และตำนานบ่งช้ีว่าเป็นวิหารรุ่นเก่าท่ีมีมาแล้วตั้งแต่ก่อนการปกครองของพม่า แต่ลวดลายในนาคทัณฑ์

กลับแสดงให้เห็นว่ามีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 ซึ่งล้วนเป็นนาคทัณฑ์เมื่อครั้งบูรณะ

วิหารในภายหลังแล้ว แต่ผลการศึกษาและเปรียบเทียบลวดลายกลับสามารถแสดงให้เห็นว่าศิลปกรรม

ท่ีปรากฏในปัจจุบันเป็นงานช่างระยะไหน และการเปล่ียนแปลงแต่ละครั้งเกี่ยวข้องกับค่านิยมหรือ

สังคมในช่วงเวลานั้นเช่นไร 

การศึกษานาคทัณฑ์ประดับวิหารมีความสำคัญอย่างมากกับกลุ่มวิหารล้านนาระยะหลังท่ีมี

อายุต้ังแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา ท้ังในกลุ่มวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลรัตนโกสินทร์ 

และกลุ่มวิหารเฉพาะท้องถิ่น ท้ังนี้ด้วยวิหารในช่วงหลังมักจะเกิดขึ้นจากกำลังศรัทธาของบุคคลท่ัวไป

ท่ีมีฐานะ หรือความต้องการของชุมชนท่ีต้องการท่ียึดเหยี่ยวจิตใจ ท่ีมักจะไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง

ท่ีแน่ชัด ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการศึกษานาคทัณฑ์ท้ังส่วนองค์ประกอบ ลักษณะ และลวดลายสามารถบ่ง

บอกได้ถึงพัฒนาการ ความนิยม ตลอดจนถึงช่วงอายุได้อย่างชัดเจน 

สรุป จากการสำรวจและศึกษาวิหารล้านนาในพื้นท่ีจังหวัดลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 

พบว่าวิหารและศิลปกรรมประดับวิหารท่ีปรากฏในปัจจุบันยังคงเป็นศิลปกรรมด้ังเดิมท่ีสร้างขึ้นพร้อม

กับวิหาร ซึ่งวิหารเหล่านั้นล้วนจัดว่าเป็นกลุ่มวิหารท่ีมีอายุราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา 

โดยนาคทัณฑ์เก่าจะยังคงแนวคิดและแผนการประดับลวดลายเหมือนๆกันท้ังหมดในหนึ่งหลัง ซึ่งกลุ่ม

ท่ีนิยมมากคือ ลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษาอันเป็นแบบแผนท่ีสืบทอดมาจากนาคทัณฑ์ประดับ

วิหารรุ่นเก่า แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 จะปรากฏความหลากหลายมากขึ้น คือนาคทัณฑ์

ประดับวิหารหนึ่งหลัง พบลายประดับมากกว่า 3 กลุ่ม เป็นต้น ส่วนกลุ่มวิหารล้านนารุ่นเก่าท่ีมีมาแล้ว

ต้ังแต่ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 และยังคงมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันล้วนได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์

เรื่อยมาแล้วท้ังส้ิน ดังจะพบว่ารูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏในปัจจุบันแสดงช่วงเวลาหลักในการบูรณะ

คือช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 และช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25  
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 ท้ังนี้จากการศึกษาและตรวจสอบอายุวิหารจากนาคทัณฑ์พบว่าความนิยมเรื่องการประดับ

ลวดลายตัวลวงร่วมกับลายพันธ์พฤกษาในศิลปะล้านนาด้ังเดิม มักจะปรากฏกับวิหารรุ่นเก่า แม้จะมี

การบูรณะช่วงหลังแต่ช่างก็ยังคงรูปแบบและการประดับลวดลายแบบด้ังเดิมไว้ ส่วนนาคทัณฑ์

ทดแทนช้ินเดิมในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 จะนิยมนำลวดลายจากภายนอกเข้ามา

ผสมผสานกับศิลปะด้ังเดิม โดยลวดลายเหล่านั้นล้วนปรากฏความนิยมในช่วงเวลาส้ันๆ เช่น ลายหลัง

เต่า ลายราชวัตร ลายดอกลอย และลายนาคเกี้ยว เป็นต้น  

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 อิทธิพลรัตนโกสินทร์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นทำให้ลาย

เครือเถาล้านนาด้ังเดิมถูกลดความสำคัญลง แล้วแทนท่ีด้วยลายเครือเถาออกช่อพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือ

ลายช่อประดิษฐ์จากอิทธิพลสยามในล้านนา  

ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 25 อิทธิพลวิหารจากภาคกลางเริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้น พร้อม

กับความนิยมเรื่องการประดับลายตัวละครและลายสัตว์ก็เริ่มมีบทบาทมากเช่นกัน ซึ่งอิทธิพลท่ี

ปรากฏในช่วงเวลานี้ถือได้ว่าเป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ในล้านนาอย่างแท้จริง ก่อนท่ีช่างล้านนาจะ

กลับมาสร้างสรรค์ลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 แล้ว 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษานาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา จังหวัดลำปาง ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 พบว่า

วิหารล้านนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 เป็นนาคทัณฑ์ด้ังเดิมท่ีสร้างขึ้นพร้อมกับวิหาร ส่วนวิหาร

ล้านนารุ่นเก่า ท่ียังหลงปรากฏหลักฐานให้ศึกษาในปัจจุบัน ล้วนเป็นกลุ่มวิหารท่ีมีมาแล้วต้ังแต่ก่อน

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24 ซึ่งผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วทั้งส้ิน ดังจะพบว่านาคทัณฑ์ประดับวิหารรุ่น

เก่าเหล่านี้ล้วนมีอายุไม่เก่าไปกว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 เช่น วิหารน้ำแต้ม วิหารพระเจ้าศิลา วิหาร

พระพุทธและวิหารหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น 

 รูปแบบนาคทัณฑ์ประดับวิหารแบบประเพณีล้านนารุ่นเก่า จังหวัดลำปาง ท่ียังคงมีการใช้

งานมาจนถึงปัจจุบัน มักมีระเบียบการประดับลวดลายท่ีสัมพันธ์กับลายในศิลปะจีน และศิลปะล้านนา

ด้ังเดิม ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 เช่นลายเครือเถา ลายดอกโบต๋ันประดิษฐ์และลายตัวลวง ซึ่ง

รูปแบบนี้ยังคงปรากฏมาจนถึงยุคฟื้นฟูล้านนาภายหลังการปกครองของพม่า โดยในช่วงเวลาดังกล่าว

มีการการบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามหลายแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบนาคทัณฑ์ 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีสร้าง

ขึ้นเพื่อเลียนแบบนาคทัณฑ์ดั้งเดิมประดับวิหาร และกลุ่มท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาด้ังเดิมหรือ

รูปแบบนาคทัณฑ์เดิมกับอิทธิพลศิลปะภายนอกท่ีเข้ามาในล้านนาช่วงแรก แต่ท้ังนี้การประดับ

ลวดลายเนื่องในอิทธิพลศิลปะภายนอกช่วงเริ่มการปกครองของสยามจัดว่าเป็นกลุ่มลวดลายท่ีไม่ได้รับ

ความนิยมนัก ดังจะเห็นได้ว่าลายประดับร่วมประเภทลายแผงท้ังในศิลปะจีนและในศิลปะ

รัตนโกสินทร์ต่างไม่ได้รับความนิยมท้ังคู่ และเป็นกลุ่มลวดลายท่ีปรากฏเพียงช่วงเวลาส้ันๆ คือต้นถึง

กลางพุทธศตวรรษท่ี 24 เท่านั้น  

 ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์เริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทำให้

กลุ่มลายประดับร่วมอย่างลายเครือเถาล้านนาอันเป็นลวดลายด้ังเดิมถูกลดความสำคัญลง แล้วแทนท่ี

ด้วยลายเครือเถาออกช่อลายประดิษฐ์ ช่อดอกโบต๋ันธรรมชาติ และลายช่อพุ่มข้าวบิณฑ์ อีกท้ังลายตัว

ลวงท่ีพบกับนาคทัณฑ์ในช่วงเวลานี้ยังเป็นกลุ่มท่ีสัมพันธ์กับมังกรจีนในศิลปะรัตนโกสินทร์และจอง-

หรือกวงในศิลปะพม่า ก่อนท่ีแบบแผนการประดับลวดลายด้ังเดิมจะหายไปในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 

25 เป็นต้นมา ด้วยแบบนิยมอย่างใหม่เข้ามาแทนท่ีอย่างการประดับลายเทวดา-อมนุษย์ และลายสัตว์
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หิมพานต์ ซึ่งในช่วงเวลานี้จัดได้ว่าเป็นอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ในนาคทัณฑ์ประดับวิหารล้านนา

อย่างแท้จริง 

 รูปแบบการประดับลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ด้านสกุลช่างล้านนาจะกลับมาเริ่มต้นขึ้นอีก

ครั้งในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ซึ่งจะเห็นได้จากการประดับลายประดิษฐ์ อาทิเช่นลาย

ประดิษฐ์ต่อเนื่อง(ลายไส้หมูหรือเส้นลายเมฆ) ลายตัวลวงประดิษฐ์ส่วนหางตวัดออกเป็นลายจีน ลาย

ลวงหรือนาคหางพัน และลายสัตว์ในธรรมชาติ โดยลวดลายเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจใน

ศิลปะล้านนาด้ังเดิม ศิลปะรัตนโกสินทร์ ศิลปะพม่า และศิลปะจีนระยะหลังท่ีเข้ามาในสยาม อันเกิด

จากการสร้างสรรค์ขึ้นในกลุ่มช่างท้องถิ่ น ท้ังส้ิน ดังจะพบได้กับวิหารล้านนาท่ีได้รับอิทธิพล

รัตนโกสินทร์และวิหารเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งล้วนพบในกลุ่มวิหารมีอายุราวช่วงกลางถึงปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี 25 มาแล้ว อีกท้ังรูปแบบงานช่างท้องถิ่นท่ีแพร่หลายในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษท่ี 25 

อาจเป็นผลอันเนื่องมาจากการปฏิรูปการปกครองในปีพ.ศ.2442 ว่าด้วยวัดท่ีมีความพร้อม 3 ประการ

สามารถสร้างโบสถ์หรือวิหารได้โดยไม่ต้องเป็นวัดท่ีมีครูบาอาวุโสอยู่ อีกท้ังสามัญชนท่ัวไปท่ีมีจิต

ศรัทธาสามารถสร้างวิหารหรือโบสถ์ได้โดยไม่ต้องรอครูบาผู้ใหญ่หรือเจ้าผู้ครองเมือง ทำให้วัดหลาย

แห่งในจังหวัดลำปางมีการสร้างโบสถ์และวิหารมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องรูปแบบและท่ีมาของนาคทัณฑ์ในช่วงกลางถึงปลาย

พุทธศตวรรษท่ี 25 ในนาคทัณฑ์จากกลุ่มช่างท้องถิ่นระยะหลังประดับวิหารในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง 

และตามเส้นทางเช่ือมต่อกับจังหวัดท่ีใกล้ชิด เพื่อสามารถตอบข้อสรุปด้านแนวคิดการสร้างสรรค์และ

อิทธิพลท่ีได้รับอย่างแท้จริงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 

การค้นคว้าในคร้ังนี้ได้สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์หลักฐานการสร้างวิหาร วิเคราะห์หลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างละเอียด รวมไปถึงการวิเคราะห์รูปแบบ ที่มา และแรงบันดาล-

ใจ ทั้งยังเชื่อมโดยสู่ประเด็นวิชาการด้านต่างๆ ซ่ึงให้ผลการศึกษาที่สามารถตอบสนองข้อมูล

ความรู้ด้านรูปแบบศิลปกรรม และด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของอาณาล้านนามากขึ้นเพิ่มเติมจาก

นักวิชาการหลายท่านที่ได้ศึกษาค้นคว้ากันมาแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
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