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อาจารย์เนติ พิเคราะห์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



ครวัวดั

ครวัวดัในทีน่ี้จะกลา่วถงึภาพรวมกวา้งๆของวสัดุอปุกรณ์เครื่องใช ้เครื่องประกอบ

พธิีต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชใ้นชีวติประจ าวนัของพระภกิษุสงฆ ์และพุทธศาสนิกชน ส่วน

ใหญ่ก็จะจดัเก็บไวใ้นพระวหิาร พระอโุบสถ ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งกบัพธิีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ 

และวฒันธรรมประเพณีในทอ้งถิน่



วดัหนองบวั จงัหวดัน่าน



สตัตภณัฑห์รอืเชิงเทียน

สตัตภณัฑ ์หรอืเชงิเทยีนส าหรบัต ัง้ไวห้นา้พระประธานในวหิารของลา้นนาท ัว่ไป เป็น

เครื่องประกอบพธิี ทางศาสนาของลา้นนา นิยมสรา้งเป็นรูปสามเหลีย่มหรือรูปโคง้คล า้ยหวัเตียง มี

ขนาดใหญ่ถงึใหญ่มาก บนยอดสุด มทีี่ส  าหรบัปกัเทยีน ๗ เลม่ สนันิษฐานว่าเลข ๗ น่าจะหมายถงึ

ภเูขา ๗ ลูกทีร่ายลอ้มเขาพระสุเมรุหรอืองค ์พระธาตเุจดยี ์เชงิรูปสามเหลีย่มหรือรูปโคง้แบบลา้นนา

โดยท ัว่ไปสรา้งขึ้นจากไมแ้กะสลกัเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่าง หนาแน่นเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นลาย

นาคเกี้ยวหรอืพญานาคพนักนัหลายตวั ความเชื่ออย่างหนึ่งของคนลา้นนาสมยัโบราณที่มกัใชเ้ครื่อง

ไมใ้นการประกอบพธิีกรรมทางสงฆ ์ท ัง้นี้ก็เพือ่เป็นการแสดงความเคารพศรทัธาต่อพระศาสนา อีก

ท ัง้ยงัเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษไดย้ึดถอืปฏิบตัิสืบทอดต่อ ๆ กนัมาอย่างยาวนาน เมื่อไปท าบุญที่วดัจะ

สงัเกตเหน็ว่าในวหิารจะมเีครื่องใชท้างพทุธศิลป์ ต ัง้ประกอบอยู่เบื้องหนา้พระพทุธรูปประธาน อนั

เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อทางศาสนาพุทธ เครื่องสตัตภณัฑท์ี่สวยงามและเป็นของเก่าแก่จริง ๆ 

ปจัจุบนัดูเหมอืนจะหาชมไดย้าก เพราะส่วนใหญ่จะถูกเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑ ์กลายเ ป็นของเก่าที่

อนุรกัษไ์วใ้หลู้กหลานไดศึ้กษาคน้ควา้ ความส าคญัของสตัตภณัฑใ์นพธิีกรรมทางสงฆ ์คือ เป็นเชิง

เทยีนส าหรบับูชาพระประธานในอุโบสถหรือพระธาตุเจดยี ์เป็นเครื่องสกัการะที่ส  าคญัอย่างหนึ่งใน

คติทางศาสนาของลา้นนา จดัเป็นเครื่องสกัการะพระรตันตรยั สตัตภณัฑส่์วนมากจะท าดว้ยไม ้

สลกัลวดลายเป็นรูปสตัว ์พนัธุพ์ฤกษา ที่นิยมมากที่สุดเหน็จะเป็นรูปนาค นอกจากช่างจะแกะสลกั

ไมแ้ลว้บางครัง้ยงัมกีารลงรกัปิดทองประดบักระจกส ีดา้นบนมกัจะสลกัเป็นเชิงเทียนรวม ๗ อนั 

สตัตภณัฑแ์ละเชิงเทยีนท ัง้ ๗ อนั มผูีใ้หค้วามหมายดา้นรูปลกัษณ์ว่าอาจจะหมายถึง ภูเขาท ัง้ ๗ 

ทีต่ ัง้รายลอ้มภเูขาพระสุเมรุ อนัหมายถงึสวรรคท์ีป่ระทบัของพระเจา้และเหลา่บรรดาเทวดาท ัง้หลาย 

ประกอบดว้ย ภเูขาลูกที ่๑ (นบัจากปลายยอดวนซา้ย) ชื่อยุคนัทร ภเูขาลูกที่ ๒ ชื่ออสินิธร ภูเขาลูก

ที่ ๓ ชื่อสุทสันะ ภูเขาลูกที่ ๔ ชื่อวนินัตกะ ภูเขาลูกที่ ๕ ชื่ออศักณันะ ภูเขาลูกที่ ๖ ชื่อเนมินทร

ภเูขาลูกที ่๗ ชื่อกรวกิ สตัตภณัฑใ์นวหิารพระเจา้ศิลา วดัพระธาตลุ  าปางหลวง

ทีม่า : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/571500

ทีม่า : http://culturelampang-chit130512.blogspot.com/2009/12/blog-post_4670.html

























วดัพระธาตลุ  าปางหลวง

ดร.วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ ได้กล่าวถึงวิหารในเชิงสัญลักษณ์ทางพุทธ
ศาสนาว่าเป็นอุบายเพื่อให้ผู้พบเห็นได้ตีความหมาย และปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาเพื่อ
จุดมุ่งหมายสูงสุดคือนิพพาน โดยสัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบของวิหารล้านนาสร้างขึ้นมา
จากวรรณกรรมทางศาสนา คือ ไตรภูมิจักรวาล จักรวาลทีปนี โดยวิหารมักแสดงเรื่องราว
ของภูมิจักรวาล มีส่วนของเขาพระสุเมรุ เขาสัตตบริภัณฑ์ ผ่านโขงพระพุทธรูปในวิหาร 
ปราสาทเฟื้องบนหลังคาวิหาร การจ าลองเขาสัตตบริภัณฑ์ผ่านสัตตภัณฑ์ที่จุดเทียนด้านหน้า
พระพุทธรูป เรื่องราวของป่าหิมพานต์ถ่ายทอดผ่านลวดลายประดับตกแต่งวิหาร เช่น หน้า
บัน เสา แผงแล เป็นต้น

วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์. “สัญลักษณ์แห่งองค์ประกอบศิลปกรรมวิหารล้านนา .” รวม
บทความประชุมนานาชาติ เรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 6. (เอกสารประกอบการประชุม, 2539), 
20 หน้า.



ซุม้ประตูโขง วดัพระธาตลุ  าปางหลวง

ซุม้โขงพระเจา้ ในวหิารหลวง วดัพระธาตลุ  าปางหลวง



ปราสาทเฟ้ืองบนหลังคาวิหาร 

ปราสาทเฟ้ืองบนอโุบสถวดัวชินุราช หลวงพระบาง ปราสาทเฟ้ืองบนวหิารวดัเชยีงทอง หลวงพระบาง



สตัตภณัฑ์





สตัตภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ มคีวามสวยงามและหาชมไดย้ากจดัแสดงอยู่ในพพิธิภณัฑห์รภิญุชยั 

ซึง่เป็นของเก่าท าดว้ยไมส้กัสลกัปิดทองประดบักระจกส ีกึ่งกลางดา้นบนสลกัเป็นรูปหนา้

กาลหรอืราหูคายนาค ซึง่นาคนี้ ต่างก็คายนาคตวัต่อๆ ไปและเกี้ยวกระหวดักนั มรูีปแบบ

สวยงามจดัเป็นศิลปกรรมชิ้นส าคญัทีส่วยงามชิ้นหนึ่ง



สตัภณัฑ ์ใตห้อค าหลวง ไร่แมฟ้่าหลวง จ.เชยีงราย



สตัภณัฑ ์วดัทรายมลูเมอืง จ.เชยีงใหม่



สตัตภณัฑอ์ีกแบบหน่ึงเป็นแบบขัน้บนัได รูปร่างเหมือนชื่อ กวา้ง

ประมาณ 1 เมตร เป็นฝีมอืช่างเมอืงแพร่และน่าน สนันิษฐานว่าเป็นศิลปะของชาวไทลื้อ 

ประดบัเชงิเทยีนตามรมิบนัไดท ัง้สองขา้ง ขา้งละ 3 เลม่และทีก่ลางบนัไดดา้นหลงัอกีหนึ่ง

เล่ม สตัตภณัฑแ์บบนี้ ไม่มกีารตกแต่งมากเท่าแบบแรกและเป็นสตัตภณัฑท์ี่หาชมยาก 

ปจัจบุนัเหลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่ง เช่น ทีพ่พิธิภณัฑว์ดัหลวง จงัหวดัแพร่ วดัหนองแดง อ.

เชยีงกลาง จงัหวดัน่าน วดัรอ้งแง อ.ปวั จงัหวดัน่าน วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน

วดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา จ.น่าน

วดัรอ้งแง อ.ปวั จงัหวดัน่าน



ขนัแกว้ตงัสาม (ขนัแกว้ท ัง้สาม) 

ขนัแกว้ท ัง้สาม ถา้ออกเสยีงภาษาลา้นนาจะเป็น "แกว้ตงัสาม" หมายถงึ 

พระรตันตรยั ส่วน "ขนั" หมายถงึ พานขนาดใหญ่ โดยท ัว่ไปจะเป็นทรงสามเหลีย่ม 

จดัไวส้  าหรบัใส่ธูปเทยีนดอกไมบู้ชาพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ ์เป็นที่รองรบั

ดอกไมซ้ึ่งพทุธศาสนิกชนลา้นนาไดน้ ามาถวายวดัในวนัพระ วนัเขา้พรรษา ฯลฯ โดย

ขนัแกว้ท ัง้สามจะถูกวางไวห้นา้พระอุโบสถหรือวิหาร มุมท ัง้สามดา้นของภาชนะ

เปรยีบเหมอืนสญัลกัษณข์องพระรตันตรยั คือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ดงันัน้

เมือ่พทุธศาสนิกชนวางดอกไมล้งบนภาชนะดงักลา่ว ก็เท่ากบัว่าไดน้มสัการ พระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ์

ทุกคนที่ไปวดัหลงัจากกราบและบูชาพระประธานแลว้ จะตอ้งใส่ขนัแกว้

ทัง้สามก่อนและโดยธรรมเนียมปฏิบตัิ คนแรกที่ใส่จะตอ้งเป็นผูช้าย ซึ่ งจะแบ่งธูป

เทยีนดอกไม ้เป็น ๓ ชุด ใส่ชุดละ ๑ มมุ ก่อนใส่จะตอ้งกล่าวค าอธิษฐานชุดที่หนึ่ง 

วา่ "พทุโธ อะระหงั" ชดุทีส่องวา่ "ธมัโม ปจัจตัตงั" และชดุทีส่ามวา่ "สงัโฆ ยะททิงั"







พพิธิภณัฑพ์ระพทุธรูปไม ้ตงุค่าว จ.ล  าปาง



วดัพระเจดยีซ์าวหลงั จ.ล  าปาง
พพิธิภณัฑว์ดัปงสนุก จ.ล  าปาง



หบีธรรม หรอื หดีธรรม

ในภาษาลา้นนาคือตูพ้ระธรรม หรือตูพ้ระไตรปิฏกในภาคกลาง แต่

ความแตกต่างทีเ่ป็นขอ้สงัเกตคอื ตูพ้ระธรรมจะเปิดทางดา้นหนา้ ในขณะทีห่บีธรรม

จะเปิดทางดา้นบน มลีกัษณะเป็นทรงสี่เหลีย่มคางหมูสรา้งขึ้นจากไม ้ปากหบีผาย

ออก มฝีาปิดบนดว้ยวธิีการสวมเขา้เดอืย นิยมลงรกัปิดทอง ล่องชาด ตกแต่งดว้ย

ลวดลายต่าง ๆ หรือประดบักระจกส ีและนิยมหบีธรรมทรงนี้ ว่า “ทรงลุง้”หีบพระ

ธรรมมีลกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก ์ดา้นล่างท าฐานสอบ มีหูท าดว้ยโลหะ

ส าหรบัยก หดีธรรมมกัอยู่ในหอธรรม อาคารหลงัเลก็เกบ็คมุภรีใ์บลาน

ลกัษณะเด่นของหีบพระธรรมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท

ดว้ยกนั คือ ประเภทแรกไดแ้ก่หีบพระธรรมฝาตดั ฝาของหบีพระธรรมประเภทนี้

ตดัเรยีบแบบราบไมนู่นคุ่มขึ้นมาเหมอืนหบีพระธรรมฝาคุ่ม ซึ่งจดัอยู่ในประเภทที ่2 

ส่วนประเภทที่ 3 เป็นหีบลายจ าหลกัไมจ้ึงไดช้ื่อว่าหีบจ าหลกั ท าขึ้นในสมยั

รตันโกสนิทรเ์ท่านัน้ ในสมยัอยุธยานิยมท าหบีพระธรรมฝาตดัและฝาคุ่ม ส่วนใน

สมยักรุงธนบรุอีาจจะมกีารสรา้งหบีพระธรรมขึ้นแต่ยงัไม่มปีรากฏใหเ้ราไดศึ้กษากนั

เลย ในสมยัรตันโกสนิทรน์ิยมสรา้งตูไ้ทยโบราณมากกวา่หบีพระธรรม

ทีม่า : https://www.facebook.com/Lannalanguage/photos



กับ๊ธรรม ของลา้นนาทีเ่ก่าแก่รอ้ยกวา่ปีถงึเกือบสองรอ้ยปีจะมกีารประดบัปกประกบัหนา้

หลงัดว้ยลายรกัปัน้ ติดกระจกจืนหรือกระจกหลงัตะกัว่ มคีวามสวยงามคลาสสคิ ชุดที่

เหน็นี้จะมอีายุต า่กว่ารอ้ยปี น่าจะราวๆ 80ปีขึ้นไปลงรกัปิดทองแท ้ที่ปิดทองเป็นลายนัน้

ใชเ้ทคนิคปิดแบบสเตนซลิค์ โดยเจาะกระดาษสาหนาๆเป็นตน้แบบ

วธิกีารเก็บรกัษาก็ต่างกนั จะเยบ็ถงุผา้ไวใ้สธ่รรมแต่ละผูก บางทีเป็นเสื่อทอผืนเลก็ๆ

ห่อก ับ๊พระธรรมเสร็จแลว้ผูกมดัดว้ยเชือกอีกที เวลาเก็บก็วางตัง้ลงไปใน"หีดธรรม" 

หรือหีบพระธรรมทรงส่วนล่างสอบส่วนบนผายออก เรียงทางตัง้ลงไปจนเต็มคลา้ยกบั

กระบอกใส่ตะเกยีบ

ในรูปจะเห็นไมส้องอนัมีรายละเอียด ปลายเรียว ล  าตวัแอ่นโคง้ ไมช้ิ้ นเล็กๆนี้

เรียกว่า"บานจ ัก๊" คือไมป้ระกบัที่จารบอกรายละเอยีดว่าธรรมแต่ละผูกนั้นคือธรรมบท

ไหน เรื่องอะไร จะวางปะกบันอกเสือ่ทีห่่อกับ๊ธรรมแลว้ผูกเชอืกคาดทบัจนแน่น ทีท่  าใหไ้ม ้

มคีวามแอ่นโคง้ก็เพื่อหลงัจากผูกมดัแลว้ไมจ้ะเดง้สปริงดีดตวัคืน พลอยดึงเชือกมดัให ้

แน่นตึงไม่หลวมคลายออก ผูม้าหยิบคนในหีบจะหยิบขึ้นมาอ่านเลือกเอาธรรมผูกที่

ตอ้งการไปใชโ้ดยไม่ตอ้งแกะดู "บานจ ัก๊"สองอนันี้ เก่ากว่าก ับ๊ธรรมชดุนี้มาก อายุเกินกว่า 

120ปี มฝีร ัง่เก็บสะสมเฉพาะบานจ ัก๊นี้มานานแลว้ ของท าเทยีมขึ้นมาขายใหม่ก็มมีานาน

แลว้ดว้ยเช่นกนั

ทีม่า http://www.pralanna.com/shoppage.php?shopid=548007



“จารใบลาน” เหลก็จารรว่มสมยั 

โดย รศ.ลปิิกร มาแกว้ 

ศึกษาเรยีนรูฝึ้ก

ปฏบิตั ิการท าเหลก็จารและจาร

ใบลาน เพือ่น าไปประยุกตใ์ชต่้อ

ยอดภมูปิญัญาลา้นนากบัการ

สรา้งสรา้งสรรคง์านศิลปะ....

นกัศึกษาศิลปะไทย ราชมงคล

ลา้นนา ปี ๒ วนัศุกรท์ี่ ๒๒ 

กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒



กระบวนการ “จารใบลาน”เหลก็จารรว่มสมยั โดย รศ.ลปิิกร มาแกว้ 



ตูพ้ระธรรม วดัเชิงหวาย 

ศิลปะอยธุยา

ณ พพิธิภณัฑสถาน

แหง่ชาต ิพระนคร



หบีพระธรรม ลายรดน า้ สมยัอยุธยาตอนปลาย พทุธศตวรรษที ่23



หดีธรรมทีใ่ชแ้ผ่นไมป้ระกบตบแต่งเป็นหดีทรงสูง มฝีาครอบดา้นนอกประดบัลวดลายต่างๆ เช่น

ลวดลายพระเวสสนัดรถวายชา้งเผอืก เป็นลายทองรดน า้ ตรงฐานจะมวีงเหลก็ตดิตัง้ไว ้ เวลาเดนิ

ทางไกลจะน าเชอืกสอดท ัง้ 4 ดา้น แลว้หามไปจนถงึทีห่มาย



หีดธมัมป์ระกอบดว้ย ๓ ส่วนหลกั 

คือ ต ัวหีบ ส่วนฐาน และฝาปิด

นิยมใชไ้มส้กัเป็นวสัดุเนื่องจากเนื้อ

ไมไ้ม่เสียรูปทรงเมื่อน ามาแกะสลกั 

และมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้า

อากาศ เป็นงานห ัตถศิลป์ที่ เน ้น

ความแขง็แรงเพือ่เก็บรกัษาคมัภรีใ์บ

ลานใหอ้ยู่รอดปลอดภยัในสภาพที่

สมบูรณม์ากทีสุ่ด



เนื่องจากหีดธมัมถ์ูกสรา้งขึ้นโดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อเก็บรกัษาคัมภีรใ์บ

ล า นที่ บ ัน ทึ ก ค า ส อ น ข อ งพ ร ะ

ส ัมมาส ัมพุทธเจา้  ผู ส้ร า้งหรือผู ้

บริจาคทรพัยต่์างปรารถนาอานิสงส์

ผลบุญจากการถวายหีบเก็บคมัภีร์

ใบลานไวเ้ป็นสมบตัพิระศาสนา หวงั

ใหต้นประสบแต่ความสุข ความ

เจริญ และเป็นปัจจยัส่งผลใหต้น

ไปสู่สุคติโลกสวรรคแ์ละเขา้ถึงพระ

นิพพาน จึงพบว่าหลายหีบตกแต่ง

ลวดลายบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นคติ

ทางพระพุทธศาสนาอย่างประณีต

บรรจง มีการจารึกชื่อผูถ้วายและ

ขอ้ความไวบ้นฝาของหดีธมัมด์ว้ย

โครงสรา้งลวดลายเป็นภาพเล่าเรื่อง มกัเป็น

เรื่องราวเกี่ยวกบัพระพทุธศาสนา เนน้ภาพที่จุด

ศูนยก์ลางแผ่น แลว้จงึคลี่คลายออกไปดา้นขา้ง 

โดยน ้ าหนักองคป์ระกอบภาพ ๒ ขา้งสมดุลกนั



โครงสรา้งลวดลายพรรณ

พฤกษา ลกัษณะเป็นรูปดอกไม ้

ดอกใหญ่ดอกเดยีวอยู่กลางแผ่น 

และม ี ลายประดบัอยู่ในรูปกรอบ

สามเหลีย่มทีเ่รยีกวา่ลายปีกคา้งคาว

อยู่ท ัง้ ๔ ดา้น



จากหลกัฐานงานศิลปกรรมประเภทหีบธรรมหลาย ๆ 

ชิ้นทีพ่บในจงัหวดัล  าปาง สะทอ้นใหเ้หน็ปณิธานและความศรทัธาอนั

แรงกลา้ของชาวล  าปางที่มต่ีอพระพทุธศาสนา ดงัเห็นไดจ้ากความ

พถิีพิถนัในการสรา้งหีบธรรมที่มีการประดบัตกแต่งอย่างสวยงาม

วจิติรบรรจง อนัเป็นการแสดงถงึจติวญิญาณและความเชื่อของช่าง

อย่างแทจ้รงิ ส่งผลใหเ้กดิความศรทัธาในพระธรรมค าส ัง่สอนมากขึ้น

นอกเหนือไปจากเนื้อหาสาระของพระธรรม 

รูปแบบของหบีธรรมที่พบในวดัปงสนุกเหนือและวดัปง

สนุกใต ้ มลีกัษณะเป็นกลอ่งการสวมเขา้เดอืย มโีครงสรา้งไม่ซบัซอ้น

มากนกั เพื่อเนน้เรืองความแขง็แรง และประโยชนใ์ชส้อยเป็นหลกั 

การตกแต่งดว้ยลวดลายหรือภาพต่าง ๆ หรอืบางหบีประดบัตกแต่ง

ดว้ยกระจกส ีซึ่งลกัษณะหบีดงักล่าวเป็นที่นิยมประดบัตกแต่งดว้ย

ลวดลายที่สวยงานอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของหบีธรรมที่พบในเมอืง

ล าปาง ส าหรบัเทคนิคทีใ่ชใ้นการประดบัตกแต่งอาจใชเ้ทคนิคการลง

รกัปิดทองลอ่งชาด เป็นตน้

ทีม่า : 

https://www.facebook.com/baankumon/photos/a.1196277
68414201/158046494572328/?type=3&theater





เป็นหบีพระธรรมขนาดกะทดัรดั หนา้

กวา้ง 84ซม. หนา(ลกึ) 42ซม. สูง 100

ซม.รูปทรงสวยงามมาก รกั ชาด ทอง

ของเดมิท ัง้หมด พจิารณาจากลวดลาย 

ฝีมอืงานไมเ้ป็นงานมอืแต่แต่งไมไ้ดบ้าง

เบา รูปทรงบง่บอกถงึงานช่างช ัน้สูงอายุ

ประมาณ 160-200ปี ค่อนขา้งสมบูรณ์

ทองและชาดทีห่ลดุเลอืนไปเกดิจากการ

เชด็ถทู  าความสะอาดบอ่ยๆเผยใหเ้หน็

ช ัน้ของรกัทีเ่นียนละเอยีด ความเงาที่

เหน็เป็นเงาของวสัดุธรรมชาตเิดมิๆ



วดัรอ้งแง อ.ปวั จ.น่าน



เครื่องหลวง

หมายถงึ เครื่องสกัการะสูงสุดในพระพทุธศาสนา 

ชาวลา้นนาใหค้วามส าคญักบัเครื่องใชใ้นพิธีกรรม และมีชื่อ

เรียกที่หลากหลาย เช่น เตียงพระเจา้, อาสนา ,จองคา , แท่น

คาเหลือง หรือ สงัเค็จ มกัปรากฏคู่กบัเครื่องสูง (เครื่องเทียม

ยศ) หรือศาสตราวุธ มชีื่อเรียกว่า ”ปดัป้าว จามร” เป็นเครื่อง

ประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย ์ รวมถึง 

พระพุทธรูป ,พระธาตุ (พระเจดีย)์ ,พระพุทธบาท,พระนอน

(พระพทุธไสยาสตร)์ ตลอดจนถงึ พระบรมสารรีกิธาต ุ

ซึ่ งถือไดว้่ า เ ป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพร ะ

สมัมาสมัพทุธเจา้ในฐานะเดมิของพระองค ์คือ เจา้ชายสทิธตัถะ 

เครื่องหลวงทีส่รา้งขึ้นตามอดุมคตขิองชาวลา้นนามกัจะแสดงถงึ

สถานะอนัสูงส่งของพระองค ์ซึ่งอาจจะแสดงถงึนยัยะแห่งการ

เสยีซึ่งกิเลส และสละสิ่งอนัมค่ีา ที่แสดงถงึ พระเกียรติยศของ

วรรณะกษตัรยิ ์ความเชื่อการยกย่องพระศาสนา

ที่ ม า :http://www.inter.cmru.ac.th/2012/index.php?ge=
view&gen_lang=110413105150&lang=



เครื่องหลวงประกอบดว้ย

1.  เตียงพระเจ ้า  หรือที่มีชื่ อ

เรียกว่า อาสนา ,จองคา, แท่นคา

เหลอืง หรือ สงัเค็จ สรา้งเป็นเตียงมี

เสา และมีหลงัคา ที่เรียกว่า “ทรง

ปากบาน” มพีนกัพงิ ดา้นหลงั และมี

พนกัขนาดเล็ก ท ัง้สอง (ไม่ท  าพนกั

ตลอดแนว) ไม่นิยมที่จะสรา้งเป็น

ทรงปราสาทยอดแหลม หรือเรียกว่า

“เตียงพระเจา้ ปากบานหลงัก๋าย” 

บางวดัสรา้งเป็นหลงัค่าทรงจ ัว่



2. ปดั ป้าว จามร (เครื่องสูง) หรือ เครื่องเทียมยศ มกัจะท าเป็นชุดอยู่ในราว

เดียวกนั 1 ชุด อาจจะม ี5,6 หรือ 7 ชิ้น และนิยมที่จะสรา้ง 2 ชุดตัง้อยู่ดา้นซา้ย และ 

ดา้นขวาของเตยีงพระเจา้ ซึง่ ชาวลา้นนามกัเรยีกวา่ ”เครื่องสตัตะ 7 ประการ”



2.1. ปดัป้าว หรือ พดัโบก มกัจะแกะสลกัเป็นรูปหวั

พญานาคคาบพดั อาจจะทาจากไมห้รือสานเสื่อกก 

ตกแต่งดว้ยการลงรกัปิดทอง เป็นเครื่องที่ใชโ้บก

เพือ่ใหค้วามเยน็ถวายแพระมหากษตัรยิ ์



2.2 จามร มกัจะแกะสลกัไม ้เป็นรูปใบโพธิ์

หรือรูปทรงพุ่มขา้วบณิฑ์ ยอดแหลม มีดา้ม

ยาว ใชป้ระกอบราชรถ ในการเดินทางของ

พระมหากษตัรยิ ์



2.3. ละแอ หรือที่เรียกว่า”กุบจิ” ภาษา ลา้นนาเรียกว่า “กุบละแอ” เป็นหมวกทรงยอด

แหลมใชส้าหรบัพระมหากษตัรยิ ์หรอื ขนุนางใส่ในการออกรบ หรอืเทยีบ ไดก้ ับ พระมหา

พชิยัมงกุฎ (ชฎา) ของพระมหากษตัรยิ ์หรอือกีนยัยะหนึ่ง เปรยีบไดก้บั ร่ม หรอื” สปัทน” 

ใชส้าหรบักางบงัแดด และบงัฝน ในการเดนิทางของพระมหากษตัรยิ ์



2.4. บงัวนั หรือ บงัศูนย ์มกัจะแกะไม ้มีขนาด

ใหญ่กวา่จามร เป็นรูปใบโพธิ์ขนาดใหญ่ ใชท้าหนา้ที่

บงัไม่ใหแ้สงจากดวงตะวนั(พระอาทติย)์ สาดส่อง 

พระมหากษตัรยิ ์ในการเดนิทาง



2.5.บงัแทรก มกัจะแกะหรอืสานตอก เป็นทรงกลมใชท้าหนา้ที่

บงัไม่ใหแ้สงจากดวง จนัทร์ (พระจนัทร์)สาดส่องตอ้งองค ์

พระมหากษตัรยิ ์



2.6. ไมเ้ทา้ ไมว้า มกัจะแกะไมก้ลงึคลา้ยกระบอง ไวใ้ชส้าหรบัการ

ป้องกนัตวั และการเดนิทางของพระมหากษตัริย ์หรือการ เดินทาง

ของพระมหากษตัรยิท์ีช่ราภาพ



7. แซ่จามรี มกัจะแกะเป็นรูปหวัพญานาค ปากคาบ ขนจามร ีเพื่อใชใ้น

การปดัไมใ่ห ้ยุงหรอื แมลงมากดัต่อย องคพ์ระมหากษตัรยิ ์



ธรรมาสน์ 

คือ อาสนะที่จดัไวใ้หพ้ระภกิษุนัง่แสดงธรรม มกัจะยกระดบัขึ้นสูงกว่า

ระดบัสายตาของผูน้ ัง่ฟงั ลกัษณะของธรรมาสนจ์ะแตกต่างกนัไปตามทอ้งถิ่น แต่

โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นทรงปราสาทมากกวา่ทรงอืน่ วสัดุทีใ่ชท้  าส่วนใหญ่สรา้งดว้ย

ไม ้ประดบัประดาดว้ยลวดลายและเทคนิคการประดบัต่างๆ กนั ธรรมาสนจ์ะตัง้อยู่

ในวิหารทางดา้นขวาของพระประธาน และอยู่ทางดา้นซา้ยของอาสนสงฆ์

การสรา้งธรรมาสน์ นอกจากมีจุดประสงคเ์พื่อตอ้งการใหเ้ป็นที่แสดงธรรมของ

พระสงฆแ์ลว้ ในความเชื่อของชาวลา้นนายงัเชื่อว่า การสรา้งธรรมาสนถ์วายยงัเป็น

การท าบุญใหส้  าหรบัตนเองในภายภาคหนา้ เป็นการถวายทานใหก้บัผูท้ี่ล่วงลบัไป

แลว้ เป็นการค า้จนุพทุธศาสนา และเป็นการสรา้งตามปีเกิด โดยเชื่อว่ า คนที่เกิดปี

ขาลใหส้รา้งธรรมาสนจ์ะไดก้ศุลมาก

ทีม่า
http://www.lanna-arch.net/art/handicraft_buddhist_art/art-5



ธรรมาสนแ์บ่งเป็น 3 สว่นใหญ่ คอื

สว่นฐาน โดยมากแลว้ฐานของธรรมาสนจ์ะยกสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร ลกัษณะเป็นฐาน

ปทัมลู์กแกว้อกไก่ บางแห่งอาจมีการยกเก็จที่มุมดว้ยจ านวนของการยกเก็จนัน้แลว้แต่ขนาดของ

ธรรมาสนเ์ป็นส าคญั ธรรมาสนร์ุ่นเก่า ถา้มกีารติดตัง้อยู่กบัที่โดยไม่มกีารเคลื่อนยา้ย ส่วนฐานมกัสรา้ง

ดว้ยการก่ออฐิถอืปูน ประดบัดว้ยลวดลายปูนปัน้

สว่นกลาง คอืบรเิวณหอ้งสีเ่หลีย่มซึง่ใชเ้ป็นทีน่ ัง่เทศนข์องพระสงฆ ์มีขนาดพอเหมาะส าหรบั

ใหพ้ระภกิษุรูปหนึ่งนัง่แสดงธรรมไดส้ะดวก หอ้งเทศนน์ี้อาจมแีผนผงัยกเก็จหรอืมแีผนผงัสีเ่หลีย่มจตัรุสั

ก็ได ้ขึ้นอยู่กบัส่วนฐานวา่มแีผนผงัแบบใด ผนงัของหอ้งมที ัง้แบบทีเ่ปิดโลง่ท ัง้สีด่า้นและแบบปิดสามดา้น 

โดยเปิดเฉพาะดา้นที่เป็นที่ขึ้นลงจากธรรมาสนข์องพระภกิษุ ธรรมาสนแ์บบปิดนัน้ไม่ ไดปิ้ดทบึท ัง้หมด 

เป็นการปิดบงัระดบัสายตาของผูน้ ัง่ฟงัเทศน์ดา้นล่างเท่านัน้ การสรา้งธรรมาสน์แบบปิดนี้ เขา้ใจว่า 

ตอ้งการปิดบงัอริิยาบถของพระที่เทศน ์เพราะการเทศนน์ัน้ใชเ้วลานาน บางรูปอาจจะออกกิริยาอาการ

ประกอบการเทศนซ์ึง่เป็นไปตามเนื้อเรื่องของธรรม ซึ่งบางคร ัง้ไม่งามต่อการมองของผูฟ้งั ธรรมาสนแ์บบ

ปิดในสกุลช่างล  าปางมรูีปแบบเฉพาะตวัคือ มทีรงผายขึ้นดา้นบนและไม่มสี่วนยอด เช่น ธรรมาสนใ์น

วหิารวดัปงยางคก อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล  าปาง เป็นตน้

ส่วนยอด หรือหลงัคาของธรรมาสน ์นัน้ มหีลายรูปแบบ มที ัง้แบบง่ายๆ คือ หล ังคาราบ 

และหลงัคาทีม่กีารลดชัน้ในทรงปราสาท ซึ่งการลดหล ัน่ของช ัน้หลงัคานัน้ จะมตี ัง้แต่หลงัคาซอ้นชัน้เดยีว

ไปจนถงึหลายชัน้ แต่ยอดสุดก็คอืกลบีบวัรบัปล ีในท านองเดยีวกบัยอดของเจดยีน์ ัน่เอง
วดัภูมนิทร ์จ.น่าน
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วดัรอ้งแง อ.ปวั จ.น่าน



รายละเอยีด การประดบัตกแต่ง ธรรมาสน์
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