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Abstract

พระพิมพ์ถือเป็ นสัญลักษณ์ ท่แี สดงถึงพุทธศาสนา
ในคัมภีรแ์ ละพระสูตรต่างๆ ได้กล่าวถึงพระพิมพ์ ทีเ่ กีย่ วเนื่อง
และสัมพันธ์กบั คติเรือ่ งเจดีย์ จัดอยูใ่ นประเภทอุเทสิกเจดีย์ ใน
ล้านนาพบว่ามีการประดับพระพิมพ์ลงบนแผงไม้ และประดับ
ภายในอาคารศาสนสถาน การประดับพระพิมพ์ในลักษณะเช่น
นี้ สันนิษฐานว่าน่าจะได้รบั อิทธิพลจากศิลปะพุกาม ในประเทศ
เมียนมา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-19 โดยคติการสร้างพระ
พิมพ์แผงไม้นนั ้ น่าจะมาจากความเชือ่ เรือ่ ง “อดีตพุทธ” ทัง้
นิกายเถรวาทและมหายาน ทีเ่ ชือ่ ว่าพระพุทธเจ้ามีมากมายนับ
ไม่ถว้ นทัง้ ในอดีตและทีจ่ ะตรัสรูใ้ นอนาคต โดยจังหวัดล�ำปาง
เป็ นจังหวัดหนึ่งทีพ่ บพระพิมพ์แผงไม้มากทีส่ ดุ และนิยมสร้าง
พระพิมพ์ดว้ ยวัสดุเนื้อชิน พระพิมพ์สว่ นมากมีรปู แบบทีค่ ล้าย
กันคือ พระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา (ปางมารวิชยั ) ในซุม้
เรือนแก้ว และน�ำพระพิมพ์เหล่านี้ประดับลงบนแผงไม้ในรูป
แบบต่างๆ ซึง่ สันนิษฐานได้วา่ น่าจะนิยมสร้างขึน้ ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 24-25 โดยการสร้างพระพิมพ์แผงไม้ น่าจะเกีย่ ว
เนื่องกับการสืบทอดอายุพทุ ธศาสนาให้ครบ 5,000 ปีตาม
ความเชือ่ ปญั จอันตรธาน และยังเป็ นการท�ำบุญปรารถนาใน
อานิสงค์ของผูส้ ร้าง

A votive tablet is a symbol of Buddhism. The relation of votive tablets and the attitude towards pagoda,
which mentioned in scriptures and Sutta Pitaka, shows
that the votive tablets can be categorized as an Object
Stupa. In Lanna era, there are abundance of evidences to
show that votive tablets were used as ornaments for decorating temples and wooden frames. It is believed that the
tablets were influenced from Pagan art, Myanmar, around
16th – 19th B.E. The making of votive tablets maybe derived from the belief of “The Past Buddhas” of both Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism. It is believed
that there are many Buddha from past to future. Lampang
province is one of the provinces in which the most of votive tablets in wooden frame were found. Also, most of
the votive tablets were made from iron and lead. The
similar pattern of the votive tablets was a sitting Buddha
image in a glass arch. These votive tablets were used as
wooden frame ornamentals around the 24th – 25th B.E. It
was assumed that the purpose of making of votive tablets
was to make the Buddhism to last for at least 5,000 years,
according to the belief of the five declines, and it was also
for the holy purposes of the makers.

ค�ำส�ำคัญ: พระพิมพ์, พระพิมพ์แผงไม้ลำ� ปาง
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บทน�ำ
การสร้างพระพิมพ์ ถือได้วา่ เป็ นการสร้างพระพุทธ
รูปหนึ่งองค์ซง่ึ อานิสงค์เทียบเท่ากัน เหตุความเชือ่ นี้จากหลัก
ฐานการบันทึกการเดินทางของพระภิกษุชาวจีนคือ
อีจ้ งิ
(I-Tshing) พ.ศ. 1214-1238 ได้เดินทางไปศึกษาที่
มหาวิทยาลัยนาลันทา
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
อินเดียกล่าวว่า ในประเทศอินเดียมีการนิยมสร้างเจดียข์ นาด
เล็กและพระพิมพ์ โดยมีการบรรจุสรีระ 2 อย่างเข้าไปด้วยกัน
คือ พระบรมสารีรกิ ธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคาถา
“เย ธมฺมา” (คาถาหัวใจอริยสัจ) ผลานิสงค์ของการท�ำเจดีย์
ขนาดเล็กและพระพิมพ์เหล่านี้มอี นั มาก อาจท�ำให้ผสู้ ร้างได้
ไปเกิดในชีวติ ทีส่ ขุ สบายถึง 4 ชาติ (I-Tshing,1982 : 151)
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของการสร้างพระพิมพ์เพื่อเป็ นการ
ท�ำบุญ และยังมีสว่ นท�ำให้เกิดคติการสร้างพระพิมพ์อย่างแพร่
หลาย เช่นในสมัยพุกาม มีการสร้างพระพิมพ์จำ� นวนมาก
พบพระพิมพ์จำ� นวนหนึ่งทีม่ จี ารึกระบุถงึ ค�ำอธิฐานผลบุญของ
ผูส้ ร้างว่า “ขอให้บรรลุวมิ ตุ ธิ รรม” หรือ “ขอให้ได้ตรัสรูเ้ ป็ น
พระพุทธเจ้า” เป็ นต้น (Gordon Luce, 1969 : 68)
การสร้างพระพิมพ์นอกจากสร้างเพื่อเป็ นการท�ำบุญ
และความปรารถนาของผูส้ ร้างแล้ว ยังมีการสร้างพระพิมพ์
อุทศิ ส่วนบุญกุศลให้กบั ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้ว เช่นการสร้างพระ
พิมพ์ดนิ ดิบในคาบสมุทรมลายู
บริเวณอาณาจักรศรีวชิ ยั
พบพระพิมพ์อยูต่ ามถ�้ำและในแหล่งโบราณคดีต่างๆ นอกจาก
นัน้ ยังสร้างพระพิมพ์เพื่อเป็ นการฝึ กกรรมฐานเช่นในประเทศ
ธิเบต พบว่ากลุม่ ลามะนิยมสร้างพระพิมพ์ ซึง่ ธิเบตเรียกพระ
พิมพ์วา่ Tsha-Tsha ตามคติมหายานอีกด้วย (Peter Skilling,
2009: 8)
การสร้า งพระพิม พ์ต ามความเชื่อ ของเถรวาทนั น้
เป็ นการสร้างเพือ่ สืบทอดอายุพระศาสนา มีความเชือ่ ว่าพระ
พิมพ์เหล่านี้เสมือนเครือ่ งสืบต่ออายุ ซึง่ มีความเชือ่ ว่าพุทธ
ศาสนาจะมีอายุยาวนานถึง 5,000 ปี เป็ นเครือ่ งหมายให้ผทู้ ่ี
นั บ ถือ เกิด ความเลื่อ มใสถึง แม้ว่ า พุ ท ธศาสนาจะสูญ สิ้น ไป
ก็ตาม ในประเทศอินเดียและในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พบว่าการสร้างพระพิมพ์มกั มีคำ� จารึกเป็ นอักษรเล็กๆ โดย
ส่วนมากจารึกข้อความ “คาถา เย ธฺมมา” ซึง่ เป็ นคาถาหัวใจ
อริยสัจ สามารถแปลโดยรวมว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระ
ตถาคตทรงแสดงเหตุของธรรมเหล่านัน้
และความดับของ
ธรรมเหล่านัน้ พระมหาสมณมีวาทะอย่างนี้” (หลวงบริบาลบุร ี
ภัณฑ์,2531 : 261) โดยพระพิมพ์เป็ นวัตถุขนาดเล็กเมือ่ จารึก
คาถา เย ธฺมมา ลงไปแล้วเสมือนเป็ นการประกาศศาสนาจาก
พุทธวัจนะสัน้ ๆ ด้วย
คติความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วกับอายุของพุทธศาสนา 5,000 ปี
ในล้านนานัน้ เกิดจากความเชือ่ ทีเ่ ป็ นต�ำนาน
โดยการกล่า
วอ้า งถึง พระพุ ท ธเจ้า ที่ท รงพยากรณ์ ก่ อ นจะเสด็จ ดับ ขัน ธ
ปรินิพพาน ดังปรากฏในต�ำนานสิหงิ คนิทานกล่าวว่า
“
พระองค์จงึ ประดิษฐานศาสนาไว้เอาอนุ เคราะห์สทิ ธิโลกโดย
ทรงมอบศาสนาอันประเสริฐไว้กบั พระพุทธรูป 5,000 ปีแล้วจึง
ปรินิพพาน ” (พระโพธิรงั สี แปลโดยแสง มนวิทรู ,2502 : 34)
ความเชื่อ เหล่ า นี้ ไ ด้ ป รากฏในต� ำ นานคัม ภีร์ ท าง
ศาสนา โดยพระสงฆ์ชาวล้านนาแต่งขึน้ เช่น ต�ำนานมูลศาสนา

กล่าวถึงเรือ่ งอันตรธาน 5 ประการ จะเกิดขึน้ ตามล�ำดับทุกๆ
พันปีจนครบ 5,000 ของอายุพทุ ธศาสนา ได้แก่ 1. อธิค
ยอันตรธาน ความเสือ่ สูญแห่งการตรัสรูม้ รรคและผล 2. ปฏิบตั ิ
อันตรธาน ความเสือ่ มสูญแห่งการปฏิบตั ิ 3. ปริยตั ติ อิ นั ตรธาน
ความเสือ่ มสูญแห่งการปฏิบตั ธิ รรม 4. ลิงคอันตรธาน ความ
เสือ่ มสูญแห่งสมรเพศ 5. ธาตุอนั ตรธาน ความเสือมสูญแห่ง
พระบรมธาตุ (พระพุทธพุกาม,2519 : 223)
ดังนัน้ การทีพ่ ทุ ธศาสนาจะหมดสิน้ ไปตามค�ำท�ำนาย
จึงต้องเร่งสร้างบุญกุศล พุทธศาสนิกชนจึงต้องช่วยกันท�ำนุ
บ�ำรุงศาสนา อุทศิ ถวายของบูชาต่างๆ คติความเชือ่ นี้ยงั
ปรากฏในวรรณกรรม ปญั ญาสชาดก ซึง่ สันนิษฐานว่าแต่งขึน้
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-22 โดยแต่งเลียนแบบชาตกัฏฐ
กถา (อรรกถาชาดก) เพือ่ ให้ผปู้ กครอง พระสงฆ์ ไพร่ ในล้าน
นาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและขวนขวายท�ำหน้ าที่สบื ทอด
อายุพทุ ธศาสนา โดยการกัลปนาทรัพย์สงิ่ ของ ข้าทาส ต่างๆ
ถวายไว้ในพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาพระพิมพ์แผงไม้ในล้านนา ให้ทราบถึง
รูปแบบลักษณะและความแพร่หลายในจังหวัดล�ำปาง
2. เพือ่ ศึกษาคติการสร้างพระพิมพ์แผงไม้ในจังหวัด
ล�ำปาง

อุปกรณ์และวิธีดำ� เนินการวิจยั
อุปกรณ์ในการศึกษาส�ำหรับการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา
พระพิมพ์แผงไม้จาก 6 วัด คือ 1.วัดปงสนุกด้านเหนือ อ�ำเภอ
เมือง จ�ำนวน 2 แผง 2.วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ�ำเภอ
เมือง จ�ำนวน 1 แผง 3.วัดเขาแก้ว อ�ำเภอเถิน จ�ำนวน 2 แผง
4.วัดพระธาตุลำ� ปางหลวง อ�ำเภอเกาะคา จ�ำนวน 1 แผง

วิธีดำ� เนินการวิจ ั ย
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารต่างๆ
ที่
เกีย่ วข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ณ พืน้ ทีว่ จิ ยั และรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูล
พระพิ มพ์แผงไม้ที่พบในจังหวัดล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง ตัง้ อยูบ่ นทีร่ าบลุม่ แม่น้�ำวัง แรกเริม่ ใน
สมัยนครรัฐเขลางค์ ในช่วงราวพุทธศตวรรษที1่ 4
และสิน้
สลายนครรัฐ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 (สรัสวดี อ๋องสกุล,
2557 : 85) ต่อมาพญามังรายรวบรวมเมืองต่างๆ ในเขตทีร่ าบ
ลุม่ แม่น้�ำปิงตอนบน ลุม่ น�้ำแม่กก และลุม่ น�้ำวัง เกิดเป็ น
อาณาจักรใหม่ คืออาณาจักรล้านนา โดยสร้างเชียงใหม่เป็ น
ศูนย์กลาง (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2557 : 119) และถูกพระเจ้า
บุเรงนองยึดครอง ในปีพ.ศ. 2101
เป็ นระยะเวลาสอง
ร้อยกว่าปี ต่อมาในช่วงของการฟื้นฟูลา้ นนาในปี พ.ศ. 2317
ผูน้ �ำล้านนาเข้าสวามิภกั ดิ ์ต่อพระเจ้ากรุงธนบุร ี จนถึงราว พ.ศ.
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2442 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มี
การจัดตัง้ การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล “มณฑลพายัพ”
ขึน้ (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2557 : 312) ช่วงนี้เกิดการสัมปทานปา่
ไม้โดยชาวอังกฤษทีร่ ฐั บาลไทยว่าจ้างคือนาย เอช.สเลด ได้น�ำ
ลูก น้ อ งชาวพม่า ที่ม ีค วามช�ำ นาญเข้า มาท�ำ ป่า ไม้แ ละค้า ไม้
ชาวพม่าเดินทางเข้ามาท�ำไม้เป็ นจ�ำนวนมาก จนท�ำให้เกิด
ความร�่ำรวย ชาวพม่าเหล่านี้สว่ นใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ จึง
สร้างวัด และบูรณะวัด ขึน้ ใหม่หลายวัด จนเกิดงานศิลปกรรม
พม่ามากมาย เช่น วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดศรีชมุ
เป็ นต้น ( กรมวิชาการ, 2541 : 76)
จากการศึก ษาพบว่ า พระพิม พ์ แ ผงไม้ใ นจัง หวัด
ล�ำปาง มีความนิยมและแพร่หลายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23
เป็ นต้นมา ซึง่ พบมากทีส่ ดุ ในเขตอ�ำเภอเมืองล�ำปาง พบว่ามี
การท�ำขึน้ ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ในทีน่ ้ีจะขอยกตัวอย่างพระ
พิมพ์แผงไม้ 6 ชิน้ จากวัดต่างๆ ดังนี้

ภาพที่ 2 ภาพลายเส้นพระพิมพ์
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

แผงที่ 2 พระพิ มพ์แผงไม้จากวัดปงสนุกด้าน
เหนื
อ
อ�
ำ
เภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
แผงที่ 1 พระพิ มพ์แผงไม้จากวัดปงสนุกด้าน
เหนื อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
ลักษณะแผงไม้สลักเป็ นซุม้ ปราสาทซ้อนชัน้ ลงรักปิด
ลักษณะแผงไม้สลักเป็ นรูปกรอบซุม้ หน้านาง ลงรัก ทอง ประดับกระจกจืน ขนาดกว้าง 0.58 เซนติเมตร สูง 1.15
ปิดทอง ฐานสลักรูปลายพันธุพ์ ฤกษา ขนาดกว้าง 0.47 เซนติเมตร (ภาพที่ 3) ลักษณะพระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา
่ ดสมาธิราบ
เซนติเมตร สูง 0.80 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) ลักษณะพระพิมพ์ ในซุม้ เรือนแก้ว เป็ นรูปพระพุทธเจ้าประทับนังขั
บนฐานบั
ว
คว�
่
ำ
บั
ว
หงาย
พระหั
ต
ถ์
ซ
า
้
ยวางหงายอยู
ท่ พ่ี ระเพลา
แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา (ปางมารวิชยั ) ในซุม้ เรือนแก้ว เป็ นรูป
พระพุทธเจ้าประทับนังขั
่ ดสมาธิราบ บนฐานบัวคว�่ำบัวหงาย พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ขา้ งขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ชล้ี ง
พระหัตถ์ซา้ ยวางหงายอยูท่ พ่ี ระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาด เบือ้ งล่าง พระรัศมีรปู ดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง
พระชงฆ์ขา้ งขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ชล้ี งเบือ้ งล่าง พระรัศมีรปู องค์พระประทับอยูภ่ ายในซุม้ เรือนแก้ว ปลายกรอบซุม้ เป็ น
ดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระประทับอยู่ รูปหางวัน (ภาพที่ 4) จ�ำนวนพระพิมพ์ 30 องค์ ขนาดพระ
ภายในซุม้ เรือนแก้ว ปลายกรอบซุม้ เป็ นรูปหางวัน (ภาพที่ 2) พิมพ์ กว้าง 4 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร วัสดุเนื้อชิน ไม่พบ
จ�ำนวนพระพิมพ์ 28 องค์ ขนาด พระพิมพ์ กว้าง 4 เซนติเมตร จารึก/อายุสมัย
สูง 7 เซนติเมตร วัสดุเนื้อชิน ไม่พบจารึก/อายุสมัย

ภาพที่ 1 ภาพพระพิมพ์แผงไม้
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

ภาพที่ 3 ภาพพระพิมพ์แผงไม้
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่
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ภาพที่ 4 ภาพลายเส้นพระพิมพ์
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

ภาพที่ 6 ภาพลายเส้นพระพิมพ์
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

แผงที่ 4 พระพิ มพ์แผงไม้จากวัดเขาแก้ว อ�ำเภอ
แผงที่ 3 พระพิ มพ์แผงไม้จากวัดพระแก้วดอน เถิ น จังหวัดล�ำปาง
เต้าสุชาดาราม อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
ลักษณะแผงไม้สลักเป็ นกรอบสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ลงชาด
ลักษณะแผงไม้ สลักเป็ นรูปกรอบซุม้ หน้านาง ด้าน ประดับลวดลายทอง ขนาดกว้าง 0.62 เซนติเมตร สูง 1.10
บนเป็ นรูปปราสาทซ้อนชัน้ ลงชาดปิดทอง ขนาดกว้าง 0.50 เซนติเมตร (ภาพที่ 7) ลักษณะพระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา
เซนติเมตร สูง 0.82 เซนติเมตร (ภาพที่ 5) ลักษณะพระพิมพ์ ในซุม้ เรือนแก้ว เป็ นรูปพระพุทธเจ้าประทับนังขั
่ ดสมาธิราบ
แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา เป็ นรูปพระพุทธเจ้าประทับนังขั
่ ดสมาธิ บนฐานบัวคว�่ำบัวหงาย พระหัตถ์ซา้ ยวางหงายอยูท่ พ่ี ระเพลา
ราบ บนฐานรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ พระหัตถ์ซา้ ยวางหงายอยูท่ ่ี พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ขา้ งขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ชล้ี ง
พระเพลา พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ขา้ งขวาโดยให้น้ิว เบือ้ งล่าง พระรัศมีรปู ดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง
พระหัตถ์ชล้ี งเบือ้ งล่าง พระรัศมีรปู ดอกบัวตูม พระกรรณคล้าย องค์พระประทับอยูภ่ ายในซุม้ เรือนแก้ว ปลายกรอบซุม้ เป็ นรูป
กลีบดอก พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง มีชายผ้าคล้ายจีบ หางวัน (ภาพที่ 8) จ�ำนวนพระพิมพ์ 72 องค์ ขนาดพระพิมพ์
และด้านหน้าพระเพลามีร้วิ ซ้อนกันคล้ายจีบด้านหน้าของผ้า กว้าง 4 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร วัสดุเนื้อชิน ไม่พบ
นุ่ง รอบพระวรกายมีประภามณฑล แผ่เป็ นรูปดอกไม้โดย จารึก/อายุสมัย
รอบ (ภาพที่ 6) จ�ำนวนพระพิมพ์ 28 องค์ ขนาดพระพิมพ์
กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร วัสดุแผ่นเงิน (ดุนลาย)
ไม่พบจารึก/อายุสมัย

ภาพที่ 7 ภาพพระพิมพ์แผงไม้
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่
ภาพที่ 5 ภาพพระพิมพ์แผงไม้
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่
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ภาพที่ 8 ภาพลายเส้นพระพิมพ์
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

ภาพที่ 10 ภาพลายเส้นพระพิมพ์
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

แผงที่ 5 พระพิ มพ์แผงไม้จากวัดเขาแก้ว อ�ำเภอ
แผงที่ 6 พระพิ มพ์แผงไม้จากวัดพระธาตุลำ� ปาง
เถิ น จังหวัดล�ำปาง
หลวง อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
ลักษณะแผงไม้ สลักเป็ นกรอบวงโค้ง ลงรักประดับ
ลวดลายทอง ขนาดกว้าง 0.82 เซนติเมตร สูง 1.50 เซนติเมตร
(ภาพที่ 9) ลักษณะพระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทราในซุม้
เรือนแก้ว เป็ นรูปพระพุทธเจ้าประทับนังขั
่ ดสมาธิราบ บนฐาน
บัวคว�่ำบัวหงาย
พระหัตถ์ซา้ ยวางหงายอยูท่ พ่ี ระเพลา
พระหัตถ์ขวาวางพาดพระชงฆ์ขา้ งขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ชล้ี ง
เบือ้ งล่าง พระรัศมีรปู ดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง
องค์พระประทับอยูภ่ ายในซุม้ เรือนแก้ว (ภาพที่ 10) จ�ำนวน
พระพิมพ์ 17 องค์ ขนาดพระพิมพ์ กว้าง 4 เซนติเมตร สูง 7
เซนติเมตร วัสดุเนื้อชิไม่พบจารึก/อายุสมัย

ภาพที่ 9 ภาพพระพิมพ์แผงไม้
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

ลักษณะแผงไม้ สลักเป็ นทรงกลมยอดแหลม ฐาน
สลักเป็ นรุปบัวคว�่ำบัวหงาย ประดับพระพิมพ์เรียงแถว
1
แถว ส่วนยอดท�ำเป็ นยอดแหลมลง รักปิดทองประดับกระ
จกจืน ความสูงจากฐานถึงยอด 29 เซนติเมตร (ภาพที่ 11)
ลักษณะพระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทราในซุม้ เรือนแก้ว เป็ น
รูปพระพุทธเจ้าประทับนังขั
่ ดสมาธิราบ
บนฐานบัวคว�่ำบัว
หงาย พระหัตถ์ซา้ ยวางหงายอยูท่ พ่ี ระเพลา พระหัตถ์ขวาวาง
พาดพระชงฆ์ขา้ งขวาโดยให้น้ิวพระหัตถ์ชล้ี งเบือ้ งล่าง พระ
รัศมีรปู ดอกบัวตูม พระวรกายครองจีวรห่มเฉียง องค์พระ
ประทับอยูภ่ ายในซุม้ เรือนแก้ว จ�ำนวนพระพิมพ์ 12 องค์
ขนาดพระพิมพ์ กว้าง 4 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร วัสดุเนื้อ
ชิน ไม่พบจารึก/อายุสมัย

ภาพที่ 11 ภาพพระพิมพ์แผงไม้
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่
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ภาพที่ 12 ภาพลายเส้นพระพิมพ์
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

วิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบของแผงไม้
พระพิมพ์แผงไม้ ถือเป็ นงานพุทธศิลป์ ทีร่ วบรวมงาน
ประติมากรรม จิตรกรรม และหัตถกรรมเข้าด้วยกัน
ใน
อดีตสันนิษฐานว่าการสร้างพระพิมพ์แผงไม้มกั จ�ำกัดเฉพาะ
เจ้านายชัน้ สูงหรือคหบดี ผูม้ หี น้าตาทางสังคม ทัง้ นี้มคี วามเชือ่
ว่า การสร้างรูปพระพุทธเจ้าจ�ำนวนมากถือเป็ นการสร้างบุญที่
ยิง่ ใหญ่ ชาวบ้านสามัญชนจะสร้างขึน้ เองไม่ได้ แผงพระพิมพ์
ส่วนใหญ่นนั ้ จึงต้องมีความวิจติ รบรรจงเพือ่ เป็ นการบ่งบอก
ฐานะของผูถ้ วาย เพือ่ หวังผลแห่งนิพพาน หรือการเกิดในยุค
พระศรีอาริย์ ดังจารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดียห์ ลวง จังหวัด
เชียงใหม่ “ พระแสนทองนี้...นายธันบี ปราถนาว่าขอเป็ นสาวก
พระอรยเมตเตย ในปีเต่ายี(จุล)ศักราช 844” (ฮันส์ เพนธ์,2517
: 65) จากการศึกษาแผงพระพิมพ์ในจังหวัดล�ำปางพบว่า
ลักษณะแผงพระพิมพ์สว่ นมากท�ำด้วยไม้เนื้อแข็ง โดยเฉพาะ
ไม้สกั และยังนิยมใช้ไม้สะหรี๋ (ไม้โพธิ ์), ไม้หนุน (ไม้ขนุน) ซึง่
ถือว่าเป็ นไม้มงคล
ทีช่ าวล้านนาเชือ่ ในเรือ่ งของการค�ำ้ ชู
พระพุทธศาสนาให้อยูต่ ราบ 5,000 ปี แผงพระพิมพ์แบ่งได้
เป็ น 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนฐาน ส่วนกลาง และส่วนยอด
ส่วนฐานของแผงพระพิมพ์ ส่วนมากนิยมแกะสลัก
เป็ นรูปบัวคว�่ำ-บัวหงาย
หมายถึงปทั มาสน์เพือ่ รองรับ
พระพุทธรูป บางพืน้ ทีท่ ำ� เป็ นฐานเขียงสีเ่ หลีย่ มเรียบไม่มกี าร
ตกแต่ง ส่วนทีส่ องคือ ส่วนกลางของแผงพระพิมพ์จะมีขนาด
พืน้ ทีเ่ ท่ากับการประดับจ�ำนวนพระพิมพ์ เช่น 5 แถว 8 แถว
ตามขนาด แล้วเจาะเป็ นช่องเพือ่ ประคองพระพิมพ์ให้คงทน
บริเวณกรอบด้านข้างมักแกะสลักเป็ นรูปเสาทรงขอม,
รูป
มะหวด, รูปนาคเกีย้ ว, กรอบตรง และใช้เทคนิคปิดทองหรือ
ประดับด้วยกระจกจืน ส�ำหรับส่วนยอดจากการศึกษา พบว่า
ส่วนใหญ่นิยมท�ำเป็ นกรอบซุม้ หน้านางเพียงอย่างเดียว คล้าย
กับซุม้ เรือนแก้ว ปรากฏองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ กรอบ
ซุม้ กนกตรงช่วงโค้งกรอบซุม้ และแถวครีบเหนือกรอบซุม้
ในบางพื้น ที่พ บว่ า ส่ว นยอดท�ำ เป็ น ลัก ษณะพิเ ศษ
เป็ นรูปทรงปราสาทซ้อนชัน้ แกะสลักเป็ นลายเครือเถา ลาย
กนก, รูปหงส์, ลายดอกไม้สก่ี ลีบ, ลายพันธุพ์ ฤกษา จากการ

ศึกษาพบว่าแผงพระพิมพ์รปู ทรงปราสาทซ้อนชัน้ เป็ นการใช้
เทคนิคทีว่ จิ ติ รบรรจง ซึง่ พบในวัดส�ำคัญๆทีม่ เี จ้านายหรือ
คหบดีอุปถัมภ์อยู่ ได้แก่วดั ปงสนุกด้านเหนือ อ�ำเภอเมือง
ล�ำปาง (ภาพที่ 3), วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ�ำเภอ
เมืองล�ำปาง (ภาพที่ 5) ส่วนพระพิมพ์แผงไม้ของวัดพระธาตุ
ล�ำปางหลวง อ�ำเภอเกาะคา ท�ำในลักษณะคล้ายซุม้ ทรงกลม
แปดเหลีย่ มมียอดแหลม ฐานด้านล่างมีบวั คว�่ำบัวหงายรองรับ
(ภาพที่ 11) นอกจากภายในจังหวัดล�ำปางแล้วยังพบแผงพระ
พิมพ์ทำ� เป็ นรูปปราสาทซ้อนชัน้
ทีว่ ดั บ้านเกว๋น รัฐฉาน
ประเทศเมียนมา (ภาพที่ 13) การท�ำพระพิมพ์แผงไม้รปู ทรง
ปราสาทซ้อนชัน้ นี้ ยังปรากฏในเขตจังหวัดล�ำพูน และจังหวัด
เชียงใหม่ พบทีว่ ดั พระธาตุหริภุญไชย จังหวัดล�ำพูน (ภาพที่
14) และพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ด้วยเช่นกัน
ส่วนลักษณะพืน้ ถิน่ ทีพ่ บในจังหวัดล�ำปาง จากการ
ศึกษาพบว่าแผงพระพิมพ์มลี กั ษณะเรียบง่าย มักเรียงรูปพระ
พิมพ์ลงในกรอบไม้สเ่ี หลีย่ มไม่มฐี าน ไม่มสี ว่ นยอด ลักษณะ
แบบนี้มกั นิยมใช้แขวนหรือประดับตามผนังอาคารศาสนสถาน
พบทีว่ ดั เขาแก้ว อ�ำเภอเถิน (ภาพที่ 5) ลักษณะแผงพระพิมพ์
แบบนี้แตกต่างกับแผงพระพิมพ์ท่มี ฐี านที่ใช้ส�ำหรับตัง้ ด้าน
ข้างพระประธาน
อนึ่งเทคนิคการประดับตกแต่งแผงพระพิมพ์ดว้ ยเทคนิค
พิเศษทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดล�ำปาง ได้แก่ การประดับ
ลวดลายทอง และการประดับกระจกจืน การประดับลวดลาย
ทอง (ลายค�ำ) คือการฉลุลวดลายเป็ นแบบพิมพ์ ใช้แผ่นหนัง
สัตว์ฉลุดว้ ยสิว่ (ปจั จุบนั ใช้กระดาษหรือแผ่นพลาสติกใสแทน
หนังสัตว์) ลงพืน้ ด้วยสีแดง(ชาด) หรือสีดำ� (รัก) ก่อนปิด
ทองค�ำเปลวลงในแบบทีฉ่ ลุ วิธกี ารฉลุแบบลายอาจแตกต่าง
กันตามสกุลช่างในแต่ละพืน้ ที่ ได้แก่ แผงพระพิมพ์วดั ปงสนุก
เหนือ อ�ำเภอเมือง (ภาพที่ 1), แผงพระพิมพ์วดั เขาแก้ว อ�ำเภอ
เถิน (ภาพที่ 7,9) ส่วนการประดับกระจกจืนนัน้ นิยมใช้ประดับ
ตกแต่งงานพุทธศิลป์และศาสนสถาน มีความนิยมในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 24-25 ลักษณะเป็ นแผ่นตะกัวฉาบแก้
่
วบางๆ
สามารถใช้กรรไกรตัดงอตามส่วนโค้งเว้าของโครงสร้าง ใน
อดีตการประดับกระจกจืนมัก
ใช้ยางรักเป็ นตัวประสาน
ระหว่างชิน้ งานกับแผ่นกระจกจืน เทคนิคนี้มกั เป็ นทีน่ ิยมใน
แถบอ�ำเภอเมืองล�ำปาง ตัวอย่างการใช้เทคนิคประดับกระ
จกจืน ได้แก่ แผงพระพิมพ์จากวัดปงสนุก อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
(ภาพที่ 3), แผงพระพิมพ์จากวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง อ�ำเภอ
เกาะคา (ภาพที่ 11)
ส�ำหรับการก�ำหนดอายุสมัยพระพิมพ์แผงไม้ โดย
การเปรียบเทียบแผงไม้กบั งานศิลปกรรมต่างๆ
โดย
สันนิษฐานจากการประดับกระจกจืน ซึง่ เป็ นทีน่ ิยมในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 24-25 และเมือ่ เทียบกับจารึกของพระพิมพ์แผงไม้
ทีจ่ ดั แสดงภายในพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ซึง่ มีรปู
แบบของแผงไม้คล้ายกับแผงไม้ทพ่ี บในจังหวัดล�ำปาง ระบุ
ศักราชทีส่ ร้างในปี จ.ศ. 1216 ซึง่ ตรงกับปี พ.ศ. 2397 จากข้อ
สันนิษฐานนี้อาจเป็ นไปได้ว่าพระพิมพ์แผงไม้อาจมีอายุอยู่ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25
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ภาพที่ 13 ภาพพระพิมพ์แผงไม้ วัดบ้านเกว๋น
ประเทศเมียนมา
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

ภาพที่ 14 พระพิมพ์แผงไม้วดั พระธาตุหริภุญไชย
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

คติ การสร้างพระพิ มพ์แผงไม้ในจังหวัดล�ำปาง
พระพิมพ์แผงไม้ ถือเป็ นอุเทสิกเจดีย์ ทีส่ ร้างตาม
ความเชือ่ ทางพุทธศาสนา การท�ำพระพิมพ์มกั ท�ำจากวัสดุท่ี
หาง่ายคงทน และสามารถท�ำได้ครัง้ ละมากๆ เช่น ดิน (ดินเผา)
รักสมุก ดีบุก ตะกัว่ เพราะมีความเชือ่ ว่าการสร้างพระพุทธรูป
หรือพระพิมพ์ จะได้รบั บุญกุศลมหาศาล และไม่ตอ้ งใช้ทนุ
ทรัพย์ในการสร้างมากมาย ส�ำหรับเจ้านาย เจ้าผูค้ รองนคร
หรือคหบดี มักนิยมท�ำพระพิมพ์จากวัสดุแผ่นเงิน และแผ่น
ทอง ด้วยเทคนิคการดุนลาย นอกจากนี้ในธรรมใบลานพืน้
เมืองเหนือเรือ่ ง อานิสงค์ตานพระเจ้า (ปจั จุบนั ใช้เทศน์พร้อม
กับการถวายพระพุทธรูป เรียกว่า “ธรรมอานิสงค์ถวาย
พระพุทธรูป”)2 กล่าวถึงอานิสงค์การสร้างพระพุทธรูปด้วยวัสดุ
ต่างๆ คือ 1. เขียนด้วยใบไม้,กระดาษ มีอานิสงค์ 5 กัปป์ 2.
เขียนด้วยผ้า (พระบฏ) มีอานิสงค์ 10 กัปป์ 3. สร้างด้วยดินกี่
ดินเหนียว (มติกมยํง) มีอานิสงค์ 15 กัปป์ 5. สร้างด้วยครัง่ (ช
ตุกาย) มีอานิสงค์ 20 กัปป์ 6. สร้างด้วยกระดูก, เขา, นอ และ
งา (ทันตมยํง) มีอานิสงค์ 30 กัปป์ 7. สร้างด้วยปูนสทาย (ส
ทายมยํ) มีอานิสงค์ 35 กัปป์ 8. สร้างด้วยหิน (สิลมยํ) มีอานิ
สงค์ 40 กัปป์ 9. สร้างด้วยชิน (ติปกุ มยํ) มีอานิสงค์ 45 กัปป์
10. สร้างด้วยทอง (กํสมยํง) มีอานิสงค์ 50 กัปป์ 11. สร้างด้วย
เงิน (รัชฎามยํ) มี
อานิสงค์ 55 กัปป์ 12. สร้างด้วยแก้ว
(รัตนมยํ) มีอานิสงค์ 60 กัปป์ 13. สร้างด้วยค�ำ (สุวณฺณมยํ) มี
อานิสงค์ 65 กัปป์ 14. สร้างด้วยการผสมวัสดุหลายๆอย่าง มี
อานิสงค์ 70 กัป เห็นได้วา่ อานิสงค์ของการสร้างพระพุทธรูป
หรือพระพิมพ์จากวัสดุต่างๆ อานิสงค์ลว้ นต่างกัน ขึน้ อยูต่ าม
ความปรารถนาผูส้ ร้าง
จากการศึก ษาพบว่า มีก ารประดับ พระพิม พ์ล งบน
แผงไม้ในจ�ำนวนทีต่ ่างกันได้แก่ วัดปงสนุกด้านเหนือ แผง
ที่ 1 ประดับพระพิมพ์จำ� นวน 28 องค์, แผงที่ 2 ประดับพระ
พิมพ์จำ� นวน 30 องค์ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ประดับ
พระพิมพ์จำ� นวน 28 องค์ วัดเขาแก้ว อ�ำเภอเถิน แผงที่ 1
ประดับพระพิมพ์จำ� นวน 72 องค์ แผงที่ 2 ประดับพระพิมพ์
จ�ำนวน 17 องค์ และวัดพระธาตุลำ� ปางหลวง ประดับพระพิมพ์
จ�ำนวน 12 องค์ ดังตารางที่ 1

______________________________________________________________________________________________________________
2
พระจินดารัตนาภรณ์,รองเจ้าคณะจังหวัดล�ำปาง,เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงสัมภาษณ์วนั ที่ 7 มกราคม 2558.
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พระพิ มพ์แผงไม้จากวัด
1. วัดปงสนุกด้านเหนือ
อ�ำเภอเมือง

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนพระพิมพ์ทป่ี ระดับบนแผงไม้
จ�ำนวนพระ
ตัวอย่างพระพิ มพ์แผงไม้
พิ มพ์ภายใน
แผงไม้

ลักษณะพระพิ มพ์

พระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา
จ�ำนวน 28 องค์ ในซุม้ เรือนแก้ว

พระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา
จ�ำนวน 30 องค์ ในซุม้ เรือนแก้ว

2. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
อ�ำเภอเมือง

3. วัดเขาแก้ว
อ�ำเภอเถิน

พระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา
จ�ำนวน 28 องค์ รอบพระวรกายมีประภามณฑล
แผ่เป็ นรูปดอกไม้โดยรอบ
พระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา
จ�ำนวน 72 องค์ ในซุม้ เรือนแก้ว

พระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา
จ�ำนวน 17 องค์ ในซุม้ เรือนแก้ว

4. วัดพระธาตุลำ� ปางหลวง
อ�ำเภอเกาะคา

พระพิมพ์แสดงภูมสิ ปรรศมุทรา
จ�ำนวน 12 องค์ ในซุม้ เรือนแก้ว

111

การประดับ พระพิม พ์ ใ นจ� ำ นวนที่ แ ตกต่ า งกัน นี้
สันนิษฐานว่าคงได้รบั แนวคิดเกีย่ วกับ “อดีตพุทธ” ของนิกาย
เถรวาท ปรากฏในคัมภีรภ์ าษาบาลีหลายฉบับ ได้แก่ พุทธวงศ์
นิทานกถา โสตัตตถกี ชินกาลมาลีปกรณ์ และมธุรตั ถวิลาสินี
ซึง่ แต่ละคัมภีรม์ เี นื้อหาทีค่ ล้ายกัน กล่าวถึงอดีตพุทธเจ้า 28
พระองค์ พระพุทธเจ้าองค์แรกๆ ทีม่ าตรัสรูใ้ นโลก จะท�ำนาย
ถึงการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆ ไป จนถึงโคตมพุทธเจ้า
ซึง่ พระองค์กท็ รงท�ำนายการมาถึงของศรีอริเมไตรยะ อดีต
พุทธเจ้า 28 พระองค์ประกอบด้วย
1. พระพุทธตัณหังกร 2.พระพุทธเมธังกร 3.พระ
พุทธสรณังกร
4.พระพุทธทีปงั กร
5.พระพุทธมังคละ
6.พระพุทธสุมนะ 7.พระพุทธเรวตะ 8.พระพุทธโสภิตะ 9.พระ
พุทธโกณฑัญญะ 10.พระพุทธปทุมตุ ตระ 11.พระพุทธสิทธั
ตถะ 12.พระพุทธวิปสั สี 13.พระพุทธสุเมธ 14.พระพุทธสุชา
ตะ 15.พระพุทธดิสสะ 16.พระพุทธผุสสะ 17.พระพุทธสิข ี
18.พระพุทธเวสสภู 19.พระพุทธอโนมทัสสิ 20.พระพุทธปทุม
21.พระพุทธนรทะ 22.พระพุทธปิยทัสสี 23.พระพุทธอัตถทัสสี
24.พระพุทธธัมมทัสสี 25.พระพุทธกกุสนั ธะ 26.พระพุทธโก
นาคม 27.พระพุทธกัสสปะ 28.พระพุทธโคตรมะ
การปรากฏพระพิมพ์ประเภทแผงนี้ ยังพบหลักฐาน
จากพระพิมพ์ประเภทแผงศิลปะพุกาม ในประเทศเมียนมา
(ภาพที่ 15) ซึง่ รับผ่านจากศิลปะปาละ ทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ปรากฏรูปพระพุทธรูปหลาย
องค์นัง่ เป็ นแถวเรียงรายอยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมปลายมน
และยังนิยมประดับศาสนสถานทีถ่ ูกสร้างขึน้ จ�ำนวนมากด้วย
จิตรกรรมพระพุทธเจ้า ซึง่ ชุดของพระอดีตพุทธทีป่ รากฏทัวไป
่
และมีความส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื ชุด 28 พระองค์ (Pierre
Pichard,1991 : 95) นอกจากนี้ยงั พบจารึกบางหลักได้กล่าว
ถึงจ�ำนวนพระอดีตพุทธเจ้า 28 พระองค์ดว้ ย (Toru One,1978
: 216) และมีวรรณกรรมท้องถิน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญทางศาสนาคือ
Kyak trai ba Coh Dcam หรือ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ซึง่
อาจเขียนขึน้ ราวปี พ.ศ. 2203 (Halliday Robert, 2000 : 146)
ในส่วน “อดีตพุทธ” ของนิกายมหายาน มีความเชือ่
ว่ามีอดีตพุทธลงมาตรัสรูบ้ นโลกมนุษย์จำ� นวนมาก มหายาน
เรียกพระอดีตพุทธเหล่านี้วา่
มานุษพิ ทุ ธ (Benoytosh
Bhattacharyya, 1985 : 12) วรรณกรรมทีส่ ำ� คัญของมหายาน
ในคัมภีรภ์ าษาสันสกฤตผสมภาษาปรากฤต กล่าวถึงอดีตพุทธ
มี 2 ฉบับด้วยกันคือ มหาวัสดุ และลลิตวิสตระ ได้กล่าวถึง
พระพุทธเจ้า 56 องค์ แต่เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีคอื พระทีปงั กร พระ
ประภูตรัตนะ และอดีตพุทธ 7 องค์สดุ ท้ายคือ 1.พระวิปสั ยี(วิ
ปสั สี) 2.พระศิข(ี สิข)ี 3.วิศวภู(เวสสภู) 4.พระกระกุจฉันทะ(กกุ
สันนทะ) 5.พระกนกมุนี(โกนาคม) 6.พระกาศยป(กัสสป)
7.พระศากยสิงหะ(โคตมะ) (ผาสุข อินทราวุธ, 2543 : 56)
จากการศึกษาและวิเคราะห์ สามารถสันนิษฐานได้วา่
พระพิมพ์แผงไม้ได้ถกู สร้างขึน้ ตามคติความเชือ่ ในเรือ่ ง “อดีต
พุทธ” ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นพุทธศาสนาทัง้ 2 นิกาย คือ นิกาย
เถรวาท และนิกายมหายาน คติของมหายานยัง “ถือว่า
พระพุทธเจ้ามีจำ� นวนมากมายนับไม่ถว้ น ได้มพี ระพุทธเจ้ามา
ก่อนหน้าพระโคตมพุทธแล้ว และจะมีต่อไปอีกภายหน้าจวบ

จนกัลปาวสาน” (ผาสุข อินทราวุธ, 2543 : 34) จากอปริมติ
ธารณีของนิกายมหายาน ยังกล่าวอีกว่า “พระพุทธเจ้าผูซ้ ง่ึ ได้
บังเกิดมาแล้ว และก�ำลังจะเกิดมาอีก มีจำ� นวนมากมายยิง่ กว่า
ั ่ น้�ำคงคา” (Alice Getty, 1962 : 16) ในคัมภีร์
เม็ดทรายริมฝงแม่
ลลิตวิสตระและสัทธรรมปุณฑริกสูตร ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้า
ว่า พระพุทธเจ้าทัง้ ปวงมิได้สถิตอยูใ่ นโลกนี้ แต่สถิตบนสรวง
สวรรค์ ทีส่ ถิตพระพุทธเจ้าทัง้ ปวงเรียกว่า “พุทธเกษตร” หรือ
“แดนแห่งพุทธเจ้า” และมีชอ่ื ต่างกันไป คัมภีรไ์ ด้ระบุชอ่ื ของ
พระพุทธเจ้าเหล่านี้ โดยเรียกว่า ธยานิพทุ ธ (ผาสุข อินทราวุธ,
2543 : 34)
ในคัมภีรฝ์ า่ ยเถรวาท พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
ได้กล่าวในคัมภีรว์ สิ ทุ ธชนวิลาสินี (อรรถกถาอปทาน ในพระ
สุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ) ความว่า “ คงฺคาวาลุกปู มานํ อเน
เกสํ พุทฺธานํ ทานปารมิตาทิสมตึสปารมิตา การณานิ (บารมี
30 ประการมีทานบารมีเป็ นต้น เป็ นเหตุแห่งพุทธทัง้ หลาย
จ�ำนวนมาก ซึง่ เปรียบดังเม็ดทรายในคงคา )” (บ�ำเพ็ญ ระวิน,
2540 : 201) คัมภีรโ์ สตัตถกีมหานิทาน เชือ่ กันว่าพระจูฬพุทธ
โฆส รจนาขึน้ ในลังกาทวีป ได้กล่าวถึงอดีตพุทธเจ้าทีม่ จี ำ� นวน
มากกว่า 28 พระองค์ กล่าวถึงการบ�ำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
ของพระโคตมะพุทธเจ้า เมือ่ ครัง้ ยังเสวยชาติเป็ นโพธิสตั ว์ท่ี
ปรารถนาพุทธภูม ิ ได้ตงั ้ ปณิธานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้า
จ�ำนวน 125,000 พระองค์ ดังนัน้ การประดับพระพิมพ์ลงบน
แผงไม้อาจเป็ นไปได้วา่ การปรากฏพระพิมพ์รปู พระพุทธรูป
จ�ำนวน 28 องค์ หรือมากกว่า 28 องค์ในแผงไม้นนั ้ น่าจะได้รบั
อิทธิพลจากคติเรือ่ ง “อดีตพุทธ” ทีม่ มี ากมายนับไม่ถว้ นจาก
คติในพุทธศาสนาทัง้ สองนิกาย หรือพระพิมพ์ทงั ้ หมดทีถ่ กู
ประดับบนแผงไม้ในจ�ำนวนทีแ่ ตกต่างกัน สันนิษฐานได้วา่ ผู้
สร้างคงไม่สร้างเพียงแต่อดีตพุทธทีผ่ า่ นมาเท่านัน้
แต่อาจ
หมายถึงพระพุทธเจ้าทัง้ หมด ทัง้ ทีต่ รัสรูแ้ ล้ว และจะตรัสรูต้ ่อ
ไปในอนาคตก็เป็ นได้
สิง่ ทีน่ ่าสังเกตคือการแสดงมุทราของพระพิมพ์ จาก
การศึกษาพบว่าพระพิมพ์ภายในแผงไม้ทงั ้ หมดแสดงปางภู
มิสปรรศมุทรา หรือปางมารวิชยั (ภาพที่ 16) ทัง้ นี้น่าจะสือ่ ถึง
เหตุการณ์พทุ ธประวัตใิ นช่วงก่อนตรัสรู้
กล่าวถึงตอนที่
พระพุทธเจ้าประทับบ�ำเพ็ญสมาธิอยู่ พระอิรยิ าบถประทับนัง่
ขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ซา้ ยวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์
ขวาวางคว�่ำทีพ่ ระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชพ้ี ระธรณี ครัง้ ทีพ่ ระยาวัส
วดีมาร ทรงช้างคีรเี มขล์ พร้อมพลพรรค รุมเร้าขัดขวางพระ
โพธิญาณ พระโพธิสตั ว์มไิ ด้ทรงหวันไหวพระทั
่
ย ทรงชีด้ ชั นีลง
ทีพ่ น้ื ดินเพือ่ เรียกพระแม่ธรณีเป็ นพยานว่า
ในอดีตชาติ
พระองค์ได้สงสมบ�
ั ่ ำเพ็ญบารมีมากพอ
ทีจ่ ะตรัสรูเ้ ป็ น
พระพุทธเจ้าในชาติปจั จุบนั แม่พระธรณีจงึ ส�ำแดงร่างบีบมวย
ผม หลังน�
่ ้ ำทีพ่ ระโพธิสตั ว์เคยทรงบ�ำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ
กลายเป็ นกระแสน�้ำไหลท่วมเหล่ามารและไพร่พลปลาสนาการ
ไป (ไขศรี ศรีอรุณ, 2555 : 21) ทัง้ นี้การแสดงปางมารวิชยั เป็ น
รูปแบบทีน่ ิยมมากสุดในล้านนา จากการส�ำรวจพระพิมพ์แผง
ไม้ในล้านนา ผูว้ จิ ยั ยังพบการแสดงปางรูปแบบอืน่ เช่น พระ
พิมพ์ปางนาคปรก ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่และพระพิมพ์ปางลีลา ที่
จังหวัดน่าน อีกด้วย
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ศาสนาให้ครบ 5,000 ปี อีกทัง้ ยังสร้างเพือ่ ปรารถนาในผลบุญ
ด้วย
งานศิลปกรรมทีพ่ บบนแผงไม้ถอื เป็ นงานพุทธศิลป์
ทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น แสดงถึงความศรัทธาในพุทธศาสนา
ซึ่งถือว่าพระพิมพ์เป็ นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า บทความพระพิมพ์แผงไม้ในจังหวัดล�ำปางนี้นบั เป็ นเพียง
จุดเริม่ ต้นทีย่ งั รอคอยให้ผทู้ ส่ี นใจศึกษาเพิม่ เติม อาจจะมีพระ
พิมพ์แผงไม้มากกว่านี้เพือ่ ให้ขอ้ มูลหรือประเด็นทีข่ าดหายไป
เพิม่ เติมสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ รวมถึงการเปรียบเทียบกับศิลปะ
ล้านช้าง ศิลปะอยุธยา
ศิลปะรัตนโกสินทร์ ทีม่ อี ายุรว่ ม
อายุสมัยกันด้วย
ภาพที่ 15 พระพิมพ์แผงศิลปะพุกาม
ทีม่ า : Gordon H. Luce, Old Burma Early Pagan Volume3
(New York : J.J.Augustin Pubuisher,1970),65

ภาพที่ 16 พระพิมพ์แสดงปางมารวิชยั วัดปงสนุกด้านเหนือ
ทีม่ า : ยุทธภูม ิ มันตรง
่

สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิเคราะห์พระพิมพ์แผงไม้ในจังหวัดล�ำปาง
สามารถก�ำหนดอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่
24-25
สันนิ ษฐานว่ารับแนวคิดนี้ มาจากการสร้างพระพิมพ์แผงใน
ศิลปะพุกาม ซึง่ แพร่หลายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-19 และ
แพร่กระจายเข้ามายังชุมชนโบราณทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ ต่อกับเมียนมา
และยังได้รบั คติในเรือ่ ง “อดีตพุทธ” จากพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทและมหายาน ทีม่ คี วามเชือ่ ว่าพระพุทธเจ้ามีมากมาย
ทัง้ ในอดีตและทีจะตรัสรูใ้ นอนาคต จากตัวอย่างทีพ่ บพระพิมพ์
แผงไม้ในจังหวัดล�ำปาง พบว่ามีความสมบูรณ์ทงั ้ รูปแบบพระ
พิมพ์และแผงไม้ โดยวัดทีเ่ จ้านายหรือคหบดีอุปถัมภ์ มัก
พบพระพิมพ์แผงไม้ทม่ี ลี กั ษณะพิเศษ เช่น พระพิมพ์แผงไม้
ทรงปราสาทซ้อนชัน้ เป็ นต้น
จากความแพร่หลายของพระพิมพ์แผงไม้ในจังหวัด
ล�ำปางนัน้ พบว่ามีการสร้างพระพิมพ์ดว้ ยวัสดุเนื้อชินเป็ นส่วน
มาก และพระพิมพ์เหล่านี้ถกู ประดับบนแผงไม้ ตามจ�ำนวนคติ
ในเรือ่ งอดีตพุทธ โดยนิยมประดับพระพิมพ์จำ� นวน 28 องค์
มากกว่ารูปแบบจ�ำนวนอืน่ ๆ ซึง่ อาจเป็ นหลักฐานทีบ่ ง่ บอกถึง
พุทธศาสนานิกายเถรวาทเป็ นนิกายหลัก นอกจากนี้การสร้าง
พระพิมพ์แผงไม้น้ีน่าจะเกี่ยวเนื่องกับการสืบทอดอายุพุทธ
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