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บทคัดย่อ 
  

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ก าเนิด คติความเช่ือ 
รูปแบบ ลวดลาย พฒันาการ และอปุสรรคของการอนุรักษ์และฟืน้ฟูสตัตภัณฑ์
ล้านนาในปัจจุบนั เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เอกสาร และเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ผู้ วิจยัท าการสืบค้นและจดัเก็บข้อมูลสตัตภัณฑ์ จ านวน 128 
ชิน้ ในจงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพนู แพร่ และนา่น เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนือ้หาแล้วเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจยัพบว่า สตัตภณัฑ์เป็นงานพทุธศิลป์ของล้านนา
ท่ีงดงาม เป็นเอกลกัษณ์ ใช้ส าหรับปักเทียนโดยตัง้อยู่บริเวณหน้าพระประธาน
ในวิหารของชาวล้านนา สร้างขึน้โดยแฝงสัญลักษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหว่างจกัรวาลกับโลก และคติธรรมทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือมุ่งหมายเป็นเคร่ืองสักการะท่ีประณีตถวายไว้ในพระพุทธศาสนา รูปแบบ
ของสตัตภัณฑ์ท่ีค้นพบในปัจจุบนัมี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบสามเหล่ียม 2) 
รูปแบบวงโค้ง 3) รูปแบบขัน้บนัได 4) รูปแบบห้าเหล่ียม 5) รูปแบบเสา ลวดลาย
ท่ีสร้างขึน้เกิดจากความเช่ือเร่ืองมงคลของผู้สร้างมี 11 ชนิด คือ 1) นาค 2) เหรา 
3) ครุฑ 4) ราห ู5) กมุภณัฑ์และยกัษ์ 6) รุกขเทวดาและนางฟ้า 7) สตัว์หิมพานต์ 
8) ลายเครือเถาพรรณพฤกษา 9) สตัว์ประจ าปีเกิด 10) ช้างแก้ว ม้าแก้ว 11) ลาย
เมฆหรือลายเมฆไหล อุปสรรคของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตตภัณฑ์ล้านนาใน
ปัจจบุนัเกิดจากสาเหต ุ4 ประการ ได้แก่ 1) สตัตภณัฑ์ถกูแทนท่ีด้วยโต๊ะหมู่บูชา 
2) สตัตภณัฑ์เป็นท่ีต้องการของนกัสะสมของเก่า 3) สตัตภณัฑ์ท่ียงัมีอยู่ขาดการ
ดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ท าให้ผุพังและช ารุดเสียหาย 4) ช่างฝีมือท่ียังคงรักษา
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เอกลกัษณ์ ความประณีตในการสร้างสรรค์มีน้อย และองค์ความรู้ยงัไม่มีผู้ สืบ
ทอดในวงกว้าง 
 
ค าส าคัญ:  สตัตภณัฑ์,  พทุธศลิป์,  ล้านนา 
 
Abstract 
 

 This qualitative research aims to study and analyze the origin, 
beliefs, design patterns, development, and obstacles of conservation and 
restoration of present Sattapans. To collect the data, documentary analysis 
and assembling 128 pieces of Sattapans from seven provinces in the North 
of Thailand like Chiang Mai, Chiang Rai, Phayao, Lampang, Lamphun, 
Phrae, and Nan were employed. Survey forms and interviewing through a 
questionnaire were used as research instruments. Data acquired were 
analyzed and revealed through descriptive analysis.   
 The results showed that Sattapans are a beautiful unique Lanna 
Buddhist art work. They are a tribute with seven candle holders and usually 
located in front of principle Buddha images in Lanna temples. Creation of 
Sattapans are arisen as a latent symbol reflecting the close relationship 
between the universe and the world. Also, it shows Buddhist moralities as an 
elaborate devotional object dedicated to Buddhism. Results of Sattapans’ 
characteristics revealed that the present Sattapans are divided into five 
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shapes like triangle, semicircle, step, pentagon, and pillar. Besides, their 
created patterns were originated from creators’ belief in 11 auspicious stories 
which were Naga, Ehra, Garuda, Rahu, ogres, angels, Himmapan mythical 
creatures, floral tracery, zodiac signs, Himmapan mythical elephants and 
horses, and cloud tracery. Four obstacles affecting Sattapans on restoration 
and conservation in nowadays are: 1) Sattapans are replaced by altar tables, 
2) Sattapans are a demand of antique collectors, 3) the remaining Sattapans 
in nowadays are so deficient in proper care that they become decayed and 
damaged, and 4) craftsmen creating unique Sattapans are rare, and 
knowledge of this creation is without successors. 
 
Keywords:  Sattapans, Buddhist Art,  Lanna 
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1. บทน า 
 
 สตัตภัณฑ์ คือ งานพุทธศิลป์ถ่ินล้านนา ท่ีมีจุดก าเนิดจากวัฒนธรรม
และประเพณีของท้องถ่ินอนัเป็นเสมือนสายใยท่ีถกัทอสายสมัพนัธ์ระหว่างพุทธ
ศาสนา ความเช่ือดัง้เดิม และคนล้านนาให้แน่นแฟ้น เป็นเกราะคุ้มกนัครอบครัว
และชมุชน เป็นเสมือนยาท่ีดแูลและหล่อเลีย้งจิตวิญญาณของคนในล้านนาอัน
เป็นรากฐานของความเข้มแข็งส าหรับท้องถ่ินและสืบสานเป็นมรดกให้แก่คนรุ่น
ต่อ ๆ ไป นอกจากนัน้ นยัส าคญัท่ีถูกแฝงไว้ในสตัตภัณฑ์ตัง้แต่โบราณกาล คือ 
เป็นอปุกรณ์ประกอบพิธีกรรมท่ีสร้างความรู้สึกเท่าเทียมกนัของคนในชมุชน ตา่ง
ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันท่ีจะได้จุดเทียนบนสัตตภัณฑ์หน้าพระประธาน โดยไม่มี
ความรู้สึกว่าเป็นของท่ีถูกสงวนไว้ส าหรับใครคนใดคนหนึ่งเหมือนโต๊ะหมู่บูชา1 
(พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร, 2548) สตัตภัณฑ์ถือเป็นงานพุทธศิลป์ท่ีถูกสร้างไว้
เพ่ือถวายแก่วัดในพระพุทธศาสนา มีช่ือเรียกแตกต่างกันไปแต่ละพืน้ท่ี แต่
โดยรวมก็ใช้ในลกัษณะเป็นเชิงเทียนเช่นเดียวกัน เชิงเทียนในลกัษณะเช่นนีท้าง
ภาคอีสานก็นิยมด้วยเชน่เดียวกนั แตเ่รียกวา่ “ฮาวไต้เทียน” ซึง่หมายถึง เชิงเทียน
เช่นเดียวกับทางล้านนา แต่มักจะตัง้อยู่บนฐานอีกชัน้หนึ่ง ส่วนทางภาคกลาง
เรียกว่า “จงกลราวเทียน” ซึ่งเป็นเชิงเทียนหล่อด้วยโลหะ เหนือขึน้ไปจะมีจาน 
เล็ก ๆ เพ่ือเอาไว้รองเทียน และจะตัง้ประดบัไว้หน้าเคร่ืองบชูาหรือเคร่ืองตัง้ เช่น 
หน้าฐานชุกชี หน้าเจดีย์ เป็นต้น ส่วนในภาคเหนือ ชุมชนไทยวนหรือวัด  

                                                   
1 ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช 2445 เป็นต้นมา อิทธิพลของการน าโต๊ะหมูบ่ชูาจากวฒันธรรมภาคกลางมาใช้ ท าให้
สตัตภณัฑ์ล้านนาถกูใช้ให้กลมกลืนกบัวฒันธรรมการใช้โต๊ะหมูบ่ชูาของภาคกลางเช่นกนั โดยผู้มีโอกาส
จดุเทียนบนสตัตภณัฑ์ คือ ประธานในพิธีเท่านัน้ 
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คนพืน้เมืองเหนือ ในจงัหวดัเชียงใหม ่ล าพนู ล าปาง พะเยา และเชียงราย เรียกวา่ 
“สตัตภณัฑ์” ส าหรับจงัหวดัแพร่ นา่น เรียกวา่ “บนัไดแก้ว” นอกจากนัน้ในจงัหวดั
อ่ืน ๆ ในภาคเหนือท่ีเป็นวดัไทลือ้ หรือชมุชนไทลือ้บางแห่งในจงัหวดัพะเยา และ
เชียงราย ก็จะเรียกว่า “บนัไดแก้ว” เช่นกนั ทัง้นี ้งานพทุธศิลป์ดงักล่าวเป็นฝีมือ
เชิงชา่งดัง้เดมิของล้านนาบ้าง ดดัแปลง ปรับแตง่ ลอกเลียนจากศลิปะจากท่ีอ่ืน ๆ 
บ้าง จนเกิดเป็น “พทุธศิลป์ถ่ินล้านนา” ท่ีประณีต งดงาม มีคณุคา่ หายากและ
เกือบจะสญูหายไปจากดินแดนล้านนาแล้ว 
 การปฏิรูปคณะสงฆ์ในล้านนาโดยยึดถือกฎระเบียบและข้อปฏิบตัิตาม
คณะสงฆ์ส่วนกลาง จากการออกพระราชบญัญัติลกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ใน
ปี พ.ศ. 2445 เพ่ือให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นเอกภาพและแบบแผนเดียวกัน 
โดยยกเลิกจารีตสงฆ์ดัง้เดิมของท้องถ่ิน (สรัสวดี อ๋องสกลุ, 2552) เม่ือคณะสงฆ์
ในล้านนาต้องปฏิบตัิตาม ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายประการในการจัด
พืน้ท่ีใช้สอยและวตัถใุนวิหารล้านนา เชน่ มีห้องพระในบ้าน อญัเชิญพระพทุธรูป
ไปไว้ยังท่ีท างาน น าเอาโต๊ะหมู่บูชาเข้ามาตัง้ในวิหารหน้าพระประธานแทนท่ี
สตัตภณัฑ์ เป็นต้น โดยเฉพาะสตัตภณัฑ์ ซึง่เป็นพทุธศิลป์ของล้านนาก็ถกูเบียด
ขับไปจากวิหาร องค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงความเข้าใจเก่ียวกับสัตตภัณฑ์ใน
ล้านนาก็เร่ิมเลือนลางหายไป เม่ือไม่รู้ ก็ไม่เห็นคุณค่า เม่ือไม่ได้ใช้ประโยชน์  
ก็ถูกโยกย้ายออกไป ในเร่ืองนีธ้เนศวร์ เจริญเมือง (2551) กล่าวว่า ระหว่างปี 
2490 - 2500 เป็นต้นมา สตัตภณัฑ์จ านวนมากได้ถกูน าออกขายตามร้านค้าของ
เก่า มีคนเข้าไปขโมยสัตตภัณฑ์และน าไปขายให้ร้านค้าของเก่า โรงแรม และ 
รีสอร์ท โต๊ะหมูบ่ชูาจากวฒันธรรมส่วนกลางได้เข้ามาแทนท่ีสตัตภณัฑ์ในล้านนา 
คนล้านนาในปัจจบุนัจงึเห็นสตัตภณัฑ์เป็นของแปลกไป ไมเ่ข้าใจ ขาดความรู้ ไม่
ทราบนัยส าคญัท่ีแฝงอยู่ สัตตภัณฑ์ของล้านนาแตกต่างจากโต๊ะหมู่บูชาของ
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ภาคกลาง เพราะสัตตภัณฑ์เป็นของท่ีพุทธศาสนิกชนทุกคนสามารถจุดเทียน
สกัการะพระประธานในวิหารท่ียอดใดก็ได้ ส่วนโต๊ะหมู่บูชานัน้ ในบางสังคมท่ี
นิยมชนชัน้ มีการเมืองการปกครองเข้าแทรกแซง ก าหนดให้ผู้ ท่ีสามารถจุดธูป
เทียนท่ีโต๊ะหมูบ่ชูาหน้าพระประธานได้ จะต้องเป็นประธานในพิธีหรือผู้ ใหญ่ของ
ชมุชนเทา่นัน้ 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย  
 
 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ก าเนิด คติความเช่ือ 
รูปแบบ ลวดลาย พฒันาการ และอปุสรรคของการอนุรักษ์และฟืน้ฟูสตัตภัณฑ์
ล้านนาในปัจจุบนั เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เอกสาร และเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ผู้ วิจยัท าการสืบค้นและจดัเก็บข้อมูลสตัตภัณฑ์ จ านวน 128 
ชิน้ ในจงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพนู แพร่ และนา่น เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจ และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์เนือ้หาแล้วเขียน
บรรยายเชิงพรรณนา โครงการสืบค้นและจดัเก็บข้อมลูสตัตภณัฑ์ล้านนานี ้ไมไ่ด้
เน้นสัตตภัณฑ์ท่ีมีอายุเก่าแก่เท่านัน้ แต่ยังสืบค้นของใหม่ท่ีถูกสร้างและน า
กลบัมาใช้ คณะผู้ เก็บข้อมลูไม่ได้รู้ว่าวดัใดมี หรือวดัใดไม่มีสตัตภณัฑ์ เป็นการ
สุม่เก็บข้อมลู เจอแล้วก็เก็บ หรือเก็บเพิ่มเติมจากข้อมลูเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ท าให้พบ 
สตัตภัณฑ์เพียง 128 ชิน้ จากวดัท่ีท าการส ารวจ 500 แห่ง นอกจากนัน้ ผู้ รู้เร่ือง
สตัตภัณฑ์ในท้องถ่ินก็เหลืออยู่ไม่มากนกั ท าให้องค์ความรู้เชิงลึกพร่องไปบ้าง 
อีกสาเหตหุนึ่งท่ีเป็นข้อจ ากัดในการสืบค้นและจดัเก็บข้อมลู คือ สตัตภณัฑ์เป็น
ของเก่าและมีมลูค่ามาก บางวดั บางชมุชนไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
เพราะเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นลายแทงส าคญัให้นกัสะสมของเก่าทราบ 
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หรือขโมยได้ช่องทางในการลกัลอบขโมย การเก็บข้อมูลจึงถูกต่อต้านจากคนใน
พืน้ท่ีอยู่บ้าง ถึงกระนัน้ก็ตาม ผลจากโครงการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลครัง้นี ้
สตัตภณัฑ์ล้านนาได้ถกูขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ 
ในสาขางานช่างฝีมือดัง้เดิม ประเภทงานศิลปกรรมพืน้บ้าน โดยส านักมรดก 
ภมูิปัญญาทางวฒันธรรม กรมสง่เสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ในปี พ.ศ. 
2555 บทความวิจัยนี ้น าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ก าเนิด คติความเช่ือ 
รูปแบบ ลวดลาย พฒันาการ และอปุสรรคของการอนุรักษ์และฟืน้ฟูสตัตภัณฑ์
ล้านนาในปัจจุบนั พร้อมกับข้อมูลหลกัฐานสตัตภัณฑ์ท่ียงัคงมีอยู่ในล้านนา 7 
จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าปาง ล าพูน แพร่ และน่าน เพ่ือให้
มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติท่ีก าลงัหมดลมหายใจไปกับกาลเวลา 
ได้ฟืน้คืนกลบัมาสู่ชุมชน วดั และประชาชนเพ่ือประโยชน์ต่อการฟืน้ฟู อนุรักษ์
และสงวนรักษาสตัตภณัฑ์ล้านนาให้กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ 
 
3. ก าเนิดสัตตภัณฑ์ 
 
 ผลการศึกษาความหมายและก าเนิดสัตตภัณฑ์ของนักวิชาการหลาย
ทา่น สามารถแบง่ขอบเขตความหมายของสตัตภณัฑ์ได้ 3 ประเภท ดงันี ้
 
 3.1 ความหมายตามศัพท์-ภาษา  

ค าวา่ “สตัตภณัฑ์” มาจากค าภาษาบาลี 2 ค า สตฺต แปลวา่ เจ็ด จ านวน
เจ็ด และ ภณฺฑ แปลว่า เคร่ืองใช้ สิ่งของ ดงันัน้ สตัตภณัฑ์ แปลความหมายตรง
ตวัว่า “สิ่งของเคร่ืองใช้เจ็ดประการ หรือสิ่งของเคร่ืองใช้จ านวนเจ็ดอย่าง” (พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ, 2537) สอดคล้องกับอุดม รุ่งเรืองศรี 
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(2547) ท่ีเขียนไว้ในพจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบบัแม่ฟ้าหลวงว่า สตัตภัณฑ์ 
(น.) เขา 7 ทิว ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ หรือเชิงเทียนท่ีท าเป็นเจ็ดยอด มกัตัง้อยู่
หน้าพระประธานในวิหาร ส่วนพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้
ความหมายว่า เป็นช่ือของเชิงเทียน ท าเป็นแผงรูปสามเหล่ียมหน้าจัว่ติดไม้กลึง
เป็นเชิงเทียน 7 เชิง กรอบมกัท าเป็นรูปพญานาคเลือ้ยลงมาคล้ายกรอบหน้าบนั  

 
 3.2 ความหมายตามหน้าที่การใช้สอย  

ในเร่ืองนี ้แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และคณะ (2538) กล่าวว่าหมายถึง 
เชิงเทียนท่ีถวายเป็นพุทธบูชาใช้ส าหรับเป็นท่ีจุดเทียนบูชาองค์พระประธานใน
พระวิหารหรือพระอุโบสถ หรือองค์พระเจดีย์ ตรงกบั มาณพ มานะแซม (2542)  
ท่ีได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สตัตภณัฑ์ในบริบททางวฒันธรรมล้านนา หมายถึง เชิง
เทียนท่ีใช้ในการบชูาพระประธานในวิหาร ในประเดน็นี ้โชต ิกลัยาณมิตร (2521) 
ได้ให้ความหมายว่า เป็นเชิงเทียนถวายบูชาหน้า พระประธานในวิหารหรือ
อุโบสถทางภาคเหนือ แบบเชิงเทียน เลียนแบบเขาสัตตภัณฑ์ 7 ลูก หรือ เป็น
เคร่ืองตัง้ส าหรับตัง้หรือรองเคร่ืองธูป เทียน ดอกไม้ เพ่ือสกัการะพระรัตนตรัย คือ 
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ สว่นการท าหน้าท่ีของสตัตภณัฑ์ สิทธิศกัดิ ์เสือแฝง 
(2539) ได้สนันิษฐานว่า สตัตภัณฑ์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นชิงเทียนแต่เดิม คงไม่มีการ
จุดประทีป หรือจุดเทียนตามเสาของสัตตภัณฑ์ โดยสังเกตจากส่วนยอดของ
ปลายเสาท่ีลดหลั่นกันไป ซึ่งคงจะใช้ถวายเป็นพุทธบูชาแทนเขาบริสัตตภัณฑ์
มากกว่า จนภายหลังจึงมีการประยุกต์ในการใช้สอยเป็นแท่นเชิงเทียน เชิง
ประทีปในเวลาตอ่มา 
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 3.3 ความหมายตามช่ือที่เรียก 
สัตตภัณฑ์ถูกเรียกแตกต่างกันในหลายพืน้ท่ี โดยมีความหมายและ

ลักษณะการท าหน้าท่ีใช้สอยคล้ายกัน ภาคอีสาน เรียกว่า “ฮาวไต้เทียน” 
หมายถึงเชิงเทียนเช่นเดียวกับล้านนา แต่มักจะตัง้อยู่บนฐานอีกชัน้หนึ่ง ส่วน
ทางภาคกลางเรียกว่า “จงกลราวเทียน” ซึ่งเป็นเชิงเทียนหล่อด้วยโลหะ เหนือขึน้
ไปจะมีจานเล็ก ๆ เพ่ือเอาไว้รองเทียน และจะตัง้ประดบัไว้หน้าเคร่ืองบูชาหรือ
เคร่ืองตัง้ เช่น หน้าฐานชุกชี หน้าเจดีย์ เป็นต้น ส่วนในภาคเหนือบางส่วน เช่น 
จงัหวดัน่าน แพร่ พะเยาท่ีเป็นชาวไทลือ้ จะนิยมเรียกว่า “บนัไดแก้ว” เพราะมี
ลกัษณะเป็นขัน้บนัได แตใ่ช้จดุเทียนบชูาเช่นกนั 
 สรุปได้ว่า “สตัตภณัฑ์” หมายถึง เชิงเทียน ท่ีเรียกตามบริบททางสังคม
ล้านนา หรือเรียกตามรูปแบบท่ีปรากฏ กล่าวคือ เหมือนกบัสณัฐานของจกัรวาล
ในแนวตัง้ ซึ่งมีระเบียบเช่นเดียวกับภาพจิตรกรรมเขาพระสุเมรุ ซึ่งทางล้านนา
เรียกว่า สิเนรุท่ีล้อมรอบด้วยเขาบริวารทัง้ 7 ล้อมรอบเป็นวงกลมลดหลัน่กันลง
มา ประกอบด้วย ยคุนัธร อิสินธร กรวิก สทุศัน์ เนมินธร วินนัตกะ และอสัสกณัณ์ 
เป็นงานพทุธศิลป์ท่ีช่างหรือผู้สร้างได้ท าขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาไว้ใช้ส าหรับ
เป็นท่ีจุดเทียนบูชาองค์พระประธานในพระวิหารหรือพระอุโบสถ หรือองค์  
พระเจดีย์ในวฒันธรรมล้านนา 
 
4. คตคิวามเช่ือเก่ียวกับสัตตภัณฑ์ 
 
 พทุธศาสนิกชนในล้านนาส่วนมากเช่ือกนัว่า หากน าสิ่งท่ีดีท่ีสดุไปถวาย
เป็นพุทธบูชา ย่อมจะส่งผลให้ประสพโชคดี มัง่มีในอคัรทรัพย์ศฤงคาร จึงมีการ
สร้างสิ่งสกัการบชูาอย่างสดุฝีมือ ดีเย่ียม จนเกิดเป็นพทุธศิลป์ล้านนาสืบต่อกัน
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อย่างมากมายตราบถึงทกุวนันี ้ดงันัน้ สิ่งก่อสร้างภายในวดัของชาวพทุธล้านนา 
เชน่ พระพทุธรูป โบสถ์ วิหาร เจดีย์ เป็นต้น จะถกูสร้างสรรค์ขึน้อยา่งอลงัการด้วย
ความเล่ือมใส ศรัทธา และมีนยัความหมายทางพทุธศาสนาแฝงอยู่ในสิ่งท่ีสร้าง
อยา่งแยบยลและกลมกลืน สตัตภณัฑ์ คือ เคร่ืองสกัการบชูาท่ีงดงามอยา่งหนึง่ใน
ล้านนา (มณี พยอมยงค์, 2535) ก าเนิดสตัตภณัฑ์นัน้ มาจากคต ิ2 ประการ ดงันี ้
 
 4.1 คตพิราหมณ์เก่ียวกับจักรวาลวิทยา 
 อิทธิพลของคติความเช่ือเร่ืองจักรวาลในล้านนานัน้ อาจจะไม่ได้รับ
ความนิยมมากเท่ากับทางภาคกลาง แต่ก็มกัจะพบการจ าลองจักรวาลในงาน
ศิลปกรรมอยู่เสมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรม สมุดภาพไตรภูมิฉบบัล้านนา 
ยอดประดบัสันหลังคา พระบฏ รวมไปถึงสัตตภัณฑ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานพุทธ
ศิลปกรรมท่ีได้รับอิทธิพลด้านคติความเช่ือเร่ืองจักรวาลวิทยา แสดงออกอย่าง
ชัดเจนและสอดคล้องกับช่ือของภูเขาทัง้เจ็ดทิวท่ีเรียกว่า “สัตตภัณฑ์หรือ
สัตบริภัณฑ์” แนวคิดเร่ืองไตรภูมิในล้านนามีลักษณะเฉพาะ เนือ้หาสาระ
บางส่วนมีความแตกต่างจากแนวคิดท่ีปรากฏในไตรภูมิพระร่วงของพระยาลิไท 
โดยเฉพาะแนวคิดเก่ียวกับสณัฐานจกัรวาลท่ีสมัพนัธ์กับแนวคิดของสตัตภัณฑ์ 
ในคมัภีร์ไตรภูมิฉบบัล้านนานัน้ แสดงให้เห็นว่าเขาสัตตภัณฑ์เป็นแนวภูเขาท่ี
ล้อมรอบเขาพระสเุมรุ (สิเนรุ) ซึ่งเป็นเขาแกนกลางของจกัรวาล ซึ่งมีความสงูย่ืน
ขึน้ในอากาศ 84,000 โยชน์ และจมลงในน า้ 84,000 โยชน์ บนยอดเขาพระสุเมรุ
จะมีสวรรค์หลายชัน้ มีภูเขาสัตตบริภัณฑ์ล้อมรอบ ลักษณะเป็นเขาทรงกลม 
วงแหวนมีความสูงลดหลัน่ลงคร่ึงหนึ่งจากความสูงของภูเขาพระสุเมรุ แล้วลด
ความสูงลงคร่ึงหนึ่งต่อ ๆ กันจนครบ 7 ลูก โดยระหว่างเขาแต่ละลูกนัน้ มีทะเล
สีทนัดรเช่ือมอยู่จ านวนเท่ากัน ความสงูของภูเขาแต่ละลูกนัน้ ได้แก่ เขายุคนัธร 
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สูง 42,000 โยชน์ เขาอิสินธร สูง 21,000 โยชน์ เขากรวิก สูง 10,500 โยชน์ เขา
สุทัสนะ สูง 5,250 โยชน์ เขาเนมินธร สูง 2,625 โยชน์ เขาวินันตกะ สูง 1,312 
โยชน์ และเขาอสักณัณะ สงู 656 โยชน์ พ้นจากทิวเขาและมหาสมทุรทัง้เจ็ด เป็น
มหาสมุทรขนาดใหญ่มีทวีปใหญ่เป็นเกาะอยู่ 4 เกาะ ประจ าอยู่ 4 ทิศ คือ ทิศ
ตะวันออกเป็นปุพพวิเทหทวีป ทิศตะวันตกเป็นอปรโคยานทวีป ทิศเหนือเป็น
อตุตรกรุุทวีป และทิศใต้เป็นชมพทูวีปซึง่เป็นดินแดนของมนษุย์ (ภาพท่ี 1-2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)                                                                      (2) 
ภาพที่ 1-2 เปรียบเทียบสตัตภณัฑ์กบัภเูขาที่ล้อมรอบเขาพระสเุมรุ 

 
 4.2 คตพิุทธเก่ียวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 การอธิบายเชิงพุทธปรัชญาท่ีเก่ียวข้องกับเลข 7 เพราะสัตตภัณฑ์  
มีความหมายตรงตวัว่าวตัถสุิ่งของ 7 อย่าง และหน้าท่ีของสตัตภณัฑ์ก็รองรับใน
ฐานะเคร่ืองสักการบูชาทางพระพุทธศาสนาของคนล้านนา เม่ือพิจาณา
หลกัธรรมในพระพทุธศาสนาท่ีสมัพนัธ์กบั เลข 7 หรือหมวด 7 ท่ีพระพรหมคณุา
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ภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2559) ได้รวบรวมไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบั
ประมวลธรรม มีจ านวน 16 หัวข้อ คือ 1) กัลยาณมิตตธรรม 2) โพชฌงค์ 3) 
ภรรยา 4) เมถนุสงัโยค 5) วิญญาณฐิต ิ6) วิสทุธิ 7) สปัปายะ 8) สปัปริุสธรรม 9) 
สมบตัิของอุบาสก 10) องค์คณุของกัลยาณมิตร 11) อนสุยั 12) อริยบุคคล 13) 
อปริหานิยธรรม (ส าหรับบรรพชิต) 14) อปริหานิยธรรม (ส าหรับคฤหัสถ์) 15) 
อริยทรัพย์ 16) อุบาสกธรรม 7 ในหัวข้อธรรมข้างต้นนัน้ หลักธรรมท่ีถูกอ้าง
เก่ียวกบัสตัตภณัฑ์ คือ หลกัโพชฌงค์ 7 ได้แก่ 1) สต ิความระลึกได้ ส านกึพร้อม
อยู่ ใจอยู่กันกับกิต จิตอยู่กับเร่ือง 2) ธัมมวิจยะ ความเฟ้นเลือกธรรม ความ
สอดส่องสืบค้นธรรม 3) วิริยะ ความเพียร 4) ปีติ ความอ่ิมใจในธรรม 5) ปัสสทัธิ 
ความสงบกาย สงบใจ 6) สมาธิ ความมีใจตัง้มั่น จิตแน่วแน่ในอารมณ์ 7) 
อุเบกขา ความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นความเป็นจริง โพชฌงค์เป็นองค์แห่ง
ความตรัสรู้ เรียกอีกอย่างว่า “รัตนสมัโพฌงค์” คือ แก้ว 7 ประการ ได้แก่ จกัรแก้ว 
ช้างแก้ว ม้าแก้ว มณีแก้ว นางแก้ว ขุนคลังแก้ว และขุนพลแก้ว เกิดขึน้เป็น
คู่บารมีของพระเจ้าจกัรพรรดิ ฉันใด แก้ว 7 ประการคือ สติแก้ว ธัมมวิจยะแก้ว 
วิริยะแก้ว ปีติแก้ว ปัสสทัธิแก้ว สมาธิแก้ว และอุเบกขาแก้ว ก็เกิดเป็นคู่บารมี
ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า ฉันนัน้ พระเจ้าจกัรพรรดิทรงใช้แก้ว 7 ประการ เป็น
เคร่ืองรักษาพระองค์ และอ านวยความเกือ้กลูความสุขแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของ
พระองค์ ฉันใด สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้รัตนสัมโพชฌงค์ 7 ประการนี ้เป็น
เคร่ืองรักษาพระองค์ และอ านวยความเกือ้กลูความสขุแก่เหล่าเวไนยสตัว์ ฉนันัน้ 
ดงัท่ีมณี พยอมยงค์ (2535) และมานพ มานะแซม (2542) ได้เสนอไว้ว่า สัตต-
ภัณฑ์ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือเป็นตวัแทนของหลักธรรม ซึ่งจะท าให้สถานท่ีแห่งนัน้
ครบองค์แห่งพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพทุธ คือ พระพทุธรูปประธานในโบสถ์หรือ
วิหาร พระธรรม คือ สตัตภณัฑ์ท่ีวางอยู่ด้านหน้าพระประธาน และพระสงฆ์ คือ 
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พระภิกษุสงฆ์ท่ีอยู่ในศาสนพิธี โดยในพุทธศาสนาถือว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ีจะสามารถค า้ชูและให้ศาสนาด ารงอยู่ได้ จะขาดองค์ใดองค์หนึ่ง
ไม่ได้ หรืออาจจะเป็นการน าหลักธรรมทางศาสนาเข้ามาตีความและพยายาม
อธิบายลักษณะร่วมกับศิลปกรรมเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงกันในภายหลังก็
เป็นได้ การน าเอาสัตตภัณฑ์มาใช้ในฐานะเคร่ืองบูชาจึงเป็นการแฝงแนวคิด
ปรัชญาเชิงพุทธ เพ่ือให้ผู้ คนในล้านนาได้น าไปไตร่ตรองและปฏิบัติ ตาม
หลักธรรมท่ีเป็นเคร่ืองตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นหลักธรรมท่ีส าคัญของ
พระพุทธศาสนา ดังจารึกอักษรธรรมล้านนาท่ีปรากฏท่ีพนักเชิงเทียนแบบ
สามเหล่ียมบริเวณตอนกลางด้านล่างมีทัง้หมด 7 ยอด ปัจจุบนัรักษาไว้ท่ีวัด 
พระธาตศุรีจอมทองวรวิหาร ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 
ในจารึกนีป้รากฏการเรียกช่ือเชิงเทียนนีว้่า “สตัตภณัฑ์” ซึง่เป็นค าเรียกโดยทัว่ไป
ของเชิงเทียนท่ีประดับด้านหน้าพระประธานของวัดทางล้านนาในปัจจุบัน 
หลกัฐานจากจารึกบนสตัตภณัฑ์วดัพระธาตศุรีจอมทองวรวิหาร อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหมท่ี่ค้นพบและมีอายรุ้อยกว่าปี บนัทกึไว้วา่  
 “สุทิ นฺน  วต เม ทาน  สตฺตภณฺฑานิ  โชตกสาสน  มหาชิน ธาตุ? 
ยาวปญฺจสหสฺส นิพฺพานปจฺจโย โหต ุโน … สมณศรัทธาพระครูญาณรังสี (อยู่) 
วดัไชยชนะมงคล (บ้าน) ป่ากล้วย ใต้ท่าวงัตาล นพบุรีเชียงใหม่ เป็นเค้าพร้อม 
(ด้วย) ศิษยานุศิษย์และศรัทธาอัฏฐทิศ ชุคน ได้สร้างสัตตภัณฑ์มาถวายเป็น
ทานไว้โชตกธ่ี? พระบรมธาตเุจ้าจอมทอง ณ วนั เดือน 10 ปฐมดบั ศกัราช 1274 
ตวั ปีเตา่ไจ้ วนันัน้ แลนิพฺพานปจฺจโย โหต ุโน นิจฺจ  … ค าแปลจารึกสตัตภัณฑ์
วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ความว่า “ทานของข้าพเจ้า คือ สตัตภัณฑ์ ให้
ด้วยดีแล้วหนอเพ่ือความรุ่งเรืองของศาสนา (และ) มหาชินธาตุตราบ (ต่อเท่า) 
5,000 (พระวรรษา) ขอให้ (ผลบุญท่ีสร้างสัตตภัณฑ์) เป็นเคร่ืองน า (ข้าพเจ้า) 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

80 

ไปสู่นิพพาน อย่างแน่นอน โดยมีคณะศรัทธา พระครูญาณรังสี วัดป่ากล้วย 
ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพร้อมทัง้ลูกศิษย์
และผู้ศรัทธาทุกคน ได้สร้างสตัตภัณฑ์มาถวายไว้ท่ีวดัพระธาตุศรีจอมทอง วนั
อาทิตย์ท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2455 ขอให้ (ผลบญุท่ีสร้างสตัตภณัฑ์) เป็นเคร่ือง
น า (ข้าพเจ้า) ไปสูน่ิพพานอยา่งแน่นอนตลอดไป (ฮนัส์ เพนธ์ และคณะ, 2547) 

นอกจากนัน้ยังปรากฏจารึกบริเวณฐานของสัตตภัณฑ์ท่ีพบในวัด 
พระธาตหุริภุญชยัวรมหาวิหาร จงัหวดัล าพนู ซึ่งเป็นรูปคร่ึงวงกลมแกะสลกัจาก
ไม้ ตรงกลางเป็นรูปหน้ากาลคายนาคต่อเน่ืองเก่ียวพนักันไปทัง้แผ่น มีทัง้สิน้ 7 
ยอด ปัจจุบนัจัดแสดงอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญไชย ซึ่งปรากฏค า
เรียกเชิงเทียนนีว้่า “สตัตภณัฑ์” เช่นเดียวกนั จารึกสตัตภณัฑ์วดัพระธาตหุริภุญ
ชยัราชมหาวิหาร “เมืองไส้ มหามลูศรัทธา หมายมี แมเ่จ้าเฮือนแก้วเป็นเก้าพร้อม
ด้วยบตุรา บตุรี จกุคนก็สร้างยงัสตัตภัณฑ์ถวายพระเจ้าแก้วเจ้า มหาจินะตุ๊ เจ้า 
เม่ือเดือนวิสาขเม็ง วนั 7 ไต เมืองไส้ พ.ศ. 2460” ค าแปลจารึกสตัตภณัฑ์วดัพระ
ธาตุหริภุญไชย เจ้าแม่รถแก้วมารดาเจ้าจักรค าขจรศักดิ์พร้อมด้วยบุตร ธิดา
สร้างสตัตภัณฑ์ถวาย พระพทุธรูปประธานวดัพระธาตหุริภุญไชย เพ่ือเป็นพุทธ
บชูาเม่ือวนัเพ็ญ เดือนวิสาข จ.ศ. 1279 (พ.ศ. 2460)  
 
5. รูปแบบของสัตตภัณฑ์ล้านนา 
 
 รูปแบบของสตัตภณัฑ์ในแตล่ะท้องถ่ินมีทัง้ท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกัน
ออกไปตามความเช่ือจินตนาการของผู้ สร้างและช่างผู้ รังสรรค์ และความ
สอดคล้องกบัการใช้งานท่ีเหมาะสมของแตล่ะพืน้ท่ี แตล่ะพิธีกรรม ผลการศึกษา
ท่ีผ่านมาของสรุพล ด าริห์กลุ (2540) พบว่ารูปแบบของสตัตภณัฑ์ในล้านนามี 3 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

81 สัตตภัณฑ์: พุทธศิลป์ถิ่นล้านนา 

รูปแบบ คือ สัตตภัณฑ์รูปสามเหล่ียม รูปวงโค้งหรือคร่ึงวงกลม และแบบ
ขัน้บนัได แตผ่ลการเก็บข้อมลูของคณะผู้วิจยั (2555) ได้พบรูปแบบเพิ่มเติมอีก 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบห้าเหล่ียม และรูปแบบเสา รวมเป็น 5 รูปแบบ ดงันี ้(ประทีป 
พืชทองหลาง และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง, 2560) 
 
 5.1 สัตตภัณฑ์รูปสามเหล่ียม 

ขนาดของสตัตภัณฑ์ส่วนใหญ่ค่อนข้างใหญ่ เป็นรูปสามเหล่ียมมียอด
เสา 7 เสาสูงลดหลั่นกันลงมา ท าด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่าง
หนาแน่นเต็มทัง้พืน้ท่ี ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษา ส่วนกรอบด้านนอก
มักจะเป็นลวดลายตัวนาคทอดตัวลงมา การตกแต่งเป็นการเขียนสีและการ
ประดบักระจก สตัตภณัฑ์ในรูปแบบนี ้ถือวา่เป็นเอกลกัษณ์และลกัษณะเด่นของ
ช่างเมืองเชียงใหม่ ลกัษณะท่ีลดหลัน่กนัเช่นนีห้ลายวฒันธรรม มกันิยมน ามาใช้
เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม อาจเพราะว่าความสมดลุกันของรูปทรงท่ี
ตรงกลางสูงสุดและลดหลั่นกันไปอีก 3 ยอด เป็นความงามท่ีน่าจะน ามาใช้ใน
งานศิลปะได้ง่ายและเป็นสิ่งท่ีมีความหมายแฝงอยู่แล้ว เป็นรูปแบบท่ีพบมาก
ท่ีสุด ดังตัวอย่างสัตตภัณฑ์ของวัดพระเจ้ามังราย จังหวัดเชียงใหม่ (3) วัด 
พระแก้ว จงัหวดัเชียงราย (4) และวดัเหมืองง่า จงัหวดัล าพนู (5) (ภาพท่ี 3-5)  

 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  (3)                                                                      (4)                              
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 
ภาพที่ 3-5 สตัตภณัฑ์แบบสามเหลีย่ม 

 
 5.2 สัตตภัณฑ์รูปโค้งหรือคร่ึงวงกลม 

ลกัษณะคล้ายสัตตภัณฑ์รูปสามเหล่ียม แต่ส่วนยอดจะมนเป็นวงโค้ง
คล้ายตวัเตียงดเูป็นรูปวงกลม มียอดเสา 7 ยอด กรอบด้านข้างไม่นิยมลวดลาย
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ตวันาค แตจ่ะตกแตง่ด้วยตวันาคไว้ภายใน เป็นลายนาคเกีย้วหรือนาคขดพนักัน
แนน่ หรือลายเครือเถาพรรณพฤกษา ราหอูมจนัทร์ เป็นต้น สตัตภณัฑ์ในรูปแบบ
นีพ้บมากในจังหวัดล าพูนและล าปาง ดงัตวัอย่างสัตตภัณฑ์ของวัดช่างฆ้อง 
จงัหวดัล าพนู (6) วดัน า้โจ้ จงัหวดัล าปาง (7) (ภาพท่ี 6-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            (6)                                                                               (7) 
ภาพที่ 6-7 สตัตภณัฑ์แบบวงโค้ง 

 
 5.3 สัตตภัณฑ์แบบขัน้บันได  

ลกัษณะเป็นแบบขัน้บนัได หรือเรียกว่าบนัไดแก้ว ขนาดกว้างประมาณ
หนึง่เมตร สตัตภณัฑ์แบบนีม้กัจะไมมี่การแกะสลกัมากนกั แตจ่ะตกแตง่ด้วยการ
ปิดทองหรือทาสีโดยใช้กระดาษฉล ุพบไม่มากนกั โดยเป็นฝีมือของช่างพืน้เมือง
ชาวแพร่และน่าน สตัตภณัฑ์แบบขัน้บนัไดท่ีพบมกัจะมียอดเสาประดบัจ านวน
ไมแ่นน่อนบางแหง่จะมี 7 ยอด บางแหง่จะมี 5 ยอด และบางแหง่อาจจะมีมากถึง 
9 ยอด สตัตภัณฑ์รูปแบบขัน้บนัไดอาจจะเป็นฝีมือของชาวไทลือ้ เน่ืองจากพบ
เฉพาะวัดท่ีตัง้อยู่ในชุมชนชาวไทลือ้เท่านัน้ ชาวไทลือ้จะเรียกว่า “บนัไดแก้ว” 
เท่านัน้ แต่คนภายนอกท่ีไม่ใช่ไทลือ้จะเรียกรวมว่า สตัตภัณฑ์ สตัตภัณฑ์กลุ่ม 
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ไทลือ้มีลกัษณะเฉพาะเช่นเดียวกบักลุ่มไทลือ้ในท้องถ่ินอ่ืน ๆ คือ มีลกัษณะเป็น
แบบขัน้บนัได มกัจะไม่มีลวดลายประดบัตกแต่งมากนัก มีลกัษณะท่ีเรียบง่าย
ลักษณะเช่นนีถื้อว่ามีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจากสัตตภัณฑ์ของคนไทยวน  
(คนเมือง) เม่ือพิจารณาถึงช่ือท่ีใช้เรียกขานวตัถไุทยทานในพิธีกรรมทางศาสนา
สิ่งนีข้องชาวไทลือ้ว่า “สตัตภณัฑ์” ท่ีแปลว่า สิ่งของทัง้เจ็ด ภเูขาทัง้เจ็ด ก็ดจูะไม่
สอดคล้องกับรูปแบบท่ีปรากฏ ทัง้นี เ้พราะลักษณะด้านรูปทรงท่ีเป็นแบบ
ขัน้บนัไดและมีเสาจ านวนไม่แน่นอน และลกัษณะของเสาไม่ได้เรียงกนัในรูปทรง
ท่ีบง่บอกถึงแนวภเูขาสตับริภณัฑ์ท่ีล้อมรอบภูเขาพระสเุมรุ แตเ่ม่ือพิจารณาจาก
ค าจารึกอทุิศถวายท่ีพนกัด้านหลงัสตัตภณัฑ์ของวดัร้องแง ต าบลวรนคร อ าเภอ
ปัว จังหวัดน่าน ซึ่งจารึกด้วยอักษรไทลือ้ผสมกับอักษรธรรมล้านนา ปรากฏ
ข้อความท่ีน่าสนใจ คือ ชาวไทลือ้ไม่ได้เรียกวตัถไุทยทานในพิธีกรรมทางศาสนา
สิ่งนีว้่า “สตัตภณัฑ์” ดงัเช่นทัว่ไปท่ีมกัเรียกรวมกัน หมายความถึงเชิงเทียนของ
ล้านนา แต่กลับเรียกว่า “บันไดแก้ว” ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะและรูปทรง
มากกว่าดงัข้อความจารึกสตัตภัณฑ์วดัร่องแง (ด้านซ้าย) ความว่า (จลุศกัราช) 
ได้ 1241 ตวั ปี ร่วงไส้ ปฐมสทัธา มีตุ๊ เสียรและตุ๊อริย แลสิกโยมจุตน แลสัทธา
ปายนอกมีหนานยะ แลน้อยกายิน แลพ่ออินเกียง แลแสนปญา แลสทัธาในบ้าน
ร้องแง จุผู้ จุคน ... แลลูกเต้าทังหลาย ทังมวลแล ค าแปลจารึกสัตตภัณฑ์วัด 
ร้องแง (ด้านซ้าย) (จลุศกัราช) 1241 (พ.ศ. 2422) ปีมะเส็ง ผู้ มีจิตศรัทธาน าโดย
พระเสียร (ไชยเสียร) และพระอริยะ รวมทัง้ลูกศิษย์ทุกคน คณะศรัทธา 
ประกอบด้วย ทิดยะ ทิดกายิน พ่ออินเกียง นายแสนปัญญา และคณะศรัทธา
บ้านร้องแงทกุผู้ทกุคน ตลอดจนลกูหลานทัง้หลาย (ภทัรีพนัธุ์ พนัธุ, 2551) 

ค าอ่านจารึกสตัตภัณฑ์วดัดร้องแง (ด้านขวา) ปคุคลสานสร้างแปงจ่ือ
ไชยเสียรภิกขุ แลพร้อมกับญาติพ่ีน้องจุผู้ จุคน สร้างแปงบันไดแก้วอันนีก้ับ
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สาสนา 5000 วสา ค าแปลจารึกสตัตภณัฑ์วดัร้องแง (ด้านขวา) ผู้ ท่ีสร้าง (ชา่ง) มี
นามว่า พระภิกษุไชยเสียร พร้อมกบัญาติพ่ีน้องทกุผู้ทกุคน ได้พร้อมกนัจดัสร้าง
บนัไดแก้วนี ้เพ่ือถวายไว้ในพระศาสนา จวบจน 5,000 ปี จากข้อความในค าจารึก
อุทิศถวายท่ีพนักสัตตภัณฑ์วัดร้องแงนี ้ปรากฏช่ือเรียกว่า “บนัไดแก้ว” อย่าง
ชดัเจน จึงถือได้ว่า เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดงให้เห็นว่า ชาวไทลือ้ไม่ได้เรียกว่า 
“สัตตภัณฑ์” เช่นเดียวกับกลุ่มชาวไทยวน การเรียกว่าสัตตภัณฑ์จึงเป็นเพียง
กลุม่บคุคลภายนอก ชาตพินัธุ์ไทลือ้เรียกเท่านัน้ ทัง้นีอ้าจเพราะต้องการแสดงถึง
หน้าท่ี การใช้งานเช่นเดียวกบัสตัตภณัฑ์ของกลุ่มไทยวน (ภทัรีพนัธุ์ พนัธุ, 2551) 
ดังตัวอย่างของสัตตภัณฑ์วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ (8) และวัดร้องแง 
จงัหวดันา่น (9) และวดัต้นแหลง จงัหวดันา่น (10) (ภาพท่ี 8-10) 
 
 
 
 
 

 
 

 
                   (8)                                              (9)                                              (10)  

ภาพที่ 8-10 สตัตภณัฑ์แบบขัน้บนัได 
 

 ในการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตภาคเหนือตอนบน 7 
จงัหวดั จากวดั 500 แห่ง จ านวน 128 ชิน้ ส่วนมากจะมีรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทดงัท่ีน าเสนอไว้ข้างต้น คือ รูปแบบสามเล่ียม รูปแบบวงโค้งหรือคร่ึง
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วงกลม และแบบขัน้บนัไดตามล าดบั แตค่ณะผู้วิจยัได้ค้นพบสตัตภณัฑ์บางชิน้
ท่ีมีลกัษณะไม่ตรงกับรูปแบบข้างต้น จึงน าเสนอรูปแบบท่ีค้นพบเพิ่มเติมอีก 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบห้าเหล่ียม และรูปแบบเสา ดังนี  ้(ประทีป พืชทองหลาง 
และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง, 2555, 2560) 
 
 5.4 สัตตภัณฑ์แบบห้าเหล่ียม 

เป็นแบบห้าเหล่ียม วางบนฐานคล้ายเรือพบท่ีวดัชยัศรีภูมิ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ท าจากไม้เนือ้แข็ง ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างชัดเจน แต่มีมาก่อนปี 
2518 ไมป่รากฏชา่งผู้สร้าง สตัตภณัฑ์ชิน้นีมี้ขนาด กว้าง 130 เซนตเิมตร สงู 110 
เซนติเมตร ใช้ไม้สกัเป็นวสัดหุลกัในการสร้าง น ามาแกะสลกัเป็นรูปตา่ง ๆ มีเสา 
5 เสา เป็นลายพรรณพฤกษา วางบนเรือ ส่วนหวัและหางของเรือมีข้างละ 1 เสา 
ตรงกลางเป็นช่อง ส่ีเหล่ียมผืนผ้า 4 ช่อง จตัรัุส 2 ช่อง และสามเหล่ียม 4 ช่อง 
ตรงกลางเป็นลายกนก และพรรณพฤกษา ส าหรับส่วนฐานจะมีลกัษณะเป็นไม้
รองพืน้ นอกจากนัน้ยังพบสัตตภัณฑ์ ห้าเหล่ียมท่ีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าจากไม้เนือ้แข็ง ลวดลายเป็นหงส์ ไม่ปรากฏปีท่ี
สร้างและช่างผู้สร้าง มีขนาด กว้าง 168 เซนติเมตร สงู 168 เซนติเมตร ใช้ไม้สกั
เป็นวสัดหุลกัในการสร้าง น ามาแกะสลกัเป็นรูปต่าง ๆ และท าตวัโครงสร้าง โดย
จะมีแผงรูปห้าเหล่ียมปิดทบัโครงสร้างไว้ เสาของสตัตภัณฑ์ถูกปิดซ่อนอยู่ทาง
ด้านหลงัให้ส่วนปลายโผล่พ้นขึน้มาด้านหน้า มีการประดบัตกแตง่ลวดลายด้วย
สีทอง ลงรักปิดทอง ตรงกลางเป็นรูปหงส์ 4 ตวั ส าหรับส่วนฐานจะมีลักษณะ
คล้ายโต๊ะยกพืน้สงูและปิดทอง ชิน้ท่ี 3 สตัตภณัฑ์วดันางเหลียว อ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง ท าจากไม้ ลวดลายเป็นรูปพรรณพฤกษา สร้างเม่ือปี 2467 ครูบา
อินต๊ะยศเป็นผู้สร้าง มีขนาด กว้าง 194 เซนติเมตร สงู 194 เซนติเมตร ใช้ไม้สกั
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เป็นวัสดุหลักในการสร้าง ตัวโครงสร้างโดยจะมีแผงรูปห้าเหล่ียมปิดทับ
โครงสร้างไว้ เสาของสัตตภัณฑ์อยู่ตรงกลางเป็นชิน้เดียวกับสัตตภัณฑ์ ดัง
ตวัอย่างสตัตภัณฑ์ห้าเหล่ียมท่ีพบท่ีวดัชยัศรีภูมิ จงัหวดัเชียงใหม่ (11) วดัพระ
สิงห์วรมหาวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ (12) และวดันางเหลียว จงัหวดัล าปาง (13) 
(ภาพท่ี 11-13) 
 
 
 
 
 
 
 
                    (11)                                            (12)                                           (13) 

ภาพที่ 11-13 สตัตภณัฑ์แบบห้าเหลีย่ม 
 
 5.5 สัตตภัณฑ์แบบเสา 

สตัตภัณฑ์แบบนีจ้ะมีเสาทัง้หมด 7 เสาตัง้ขึน้รองรับเทียนท่ีใช้จดุเทียน 
ไม่มีแผงสามเหล่ียม หรือห้าเหล่ียมปิดด้านหน้า มีลวดลายน้อย เน้นการใช้งาน
เป็นหลัก เช่น สัตตภัณฑ์วัดผาลาด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท าจากไม้ 
ลวดลายเป็นรูปเทวดา ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างและช่างผู้ สร้าง มีขนาด กว้าง 134 
เซนติเมตร สูง 76 เซนติเมตร ใช้ไม้สกัเป็นวสัดหุลกัในการสร้าง น ามาแกะสลกั
เป็นรูปเทวดาบนหวัเสา จ านวน 7 องค์ ยืนอยู่ในท่าพนมมือ ใช้เทคนิคทาสีทาง
วิทยาศาสตร์ สีแดง วางบนฐานไม้ท่ีท าคล้ายรูปเรือ นอกจากนัน้ยงัพบสตัตภณัฑ์
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แบบเสาท่ีวดัอินทราวาส จงัหวดัเชียงใหม่ ท าจากไม้ ลวดลายเป็นรูปนาค ไม่มี
ลวดลายใด ๆ ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างและช่างผู้สร้าง มีขนาด กว้าง 90 เซนติเมตร สงู 
110 เซนติเมตร ใช้ไม้สกัเป็นวสัดหุลกัในการสร้างเป็นเสา ทาสีแดง ส าหรับส่วน
ฐานจะมีลกัษณะคล้ายโต๊ะยกพืน้สงูทาสีแดง สว่นสตัตภณัฑ์แบบเสาท่ีวดัวงัทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ท าจากไม้ ไม่มีลวดลาย ไม่ปรากฏปีท่ีสร้างและช่าง
ผู้สร้าง มีขนาด กว้าง 151 เซนตเิมตร สงู 140 เซนตเิมตร ใช้ไม้สกัเป็นวสัดหุลกัใน
การสร้างเป็นเสา จ านวน 7 เสา สงูลดหลัน่กนัลงมา มีการประดบัตกแตง่ลวดลาย
ด้วยเทคนิคทาสีวิทยาศาสตร์ คือ สีพลาสตกิสีทอง ลงรักปิดทอง ส าหรับสว่นฐาน
จะมีลกัษณะคล้ายฐานรอง สองชัน้ และปิดทอง ปัจจบุนัยงัอยูใ่นสภาพคอ่นข้างดี 
ลวดลายยังชัดเจน ปัจจุบันเก็บไว้ในวิหารของวัด ใช้จุดธูปเทียนบูชาทั่วไป 
ตวัอย่าง สตัตภัณฑ์วดัผาลาด จงัหวดัเชียงใหม่ (14) สตัตภัณฑ์วดัอินทราวาส 
จงัหวดัเชียงใหม ่(15) และสตัตภณัฑ์วดัวงัทอง จงัหวดัล าพนู (16) (ภาพท่ี 14-16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (14)                                           (15)                                         (16) 

ภาพที่ 14-16 สตัตภณัฑ์แบบเสา 
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 สรุปได้ว่า ประเภทของสัตตภัณฑ์ท่ีค้นพบในปัจจุบันมีอยู่ทัง้หมด 5 
รูปแบบ ได้แก่ 1) สตัตภัณฑ์รูปสามเหล่ียม เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นท่ี
ค้นพบมากในจงัหวดัเชียงใหม่ 2) สตัตภัณฑ์รูปวงโค้ง (คร่ึงวงกลม) พบมากใน
จังหวัดล าพูนและล าปาง 3) สัตตภัณฑ์แบบขัน้บนัได หรือเรียกว่า บนัไดแก้ว 
รูปแบบนีเ้ป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลือ้ในจงัหวัดแพร่และน่าน 
ปัจจุบนัพบได้ในวัดของชาวไทลือ้ 4) สัตตภัณฑ์แบบห้าเหล่ียม พบในจังหวัด
เชียงใหม ่5) สตัตภณัฑ์แบบเสา พบในจงัหวดัเชียงใหม ่ล าพนู และล าปาง  
 
6. ลวดลายของสัตตภัณฑ์ 
 
 ในการสร้างงานพุทธศิลป์ในล้านนา ช่างผู้ รังสรรค์มักจะท าตาม
แบบอยา่งท่ีเนือ้หาบรรยายหรือปรากฏในคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา พระไตรปิฎก 
พุทธประวัติ รวมถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจ้าเม่ือครัง้ท่ีเป็นพระโพธิสัตว์ใน
อดีตชาติ ผนวกรวมกับความเช่ือดัง้เดิมในท้องถ่ิน อันเป็นข้อมูลส าคญัในการ
สร้างงานพทุธศิลป์ทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ส าหรับ
ลวดลายของสตัตภณัฑ์ท่ีค้นพบ ส่วนมากจะมีความเก่ียวข้องกบัความเช่ือท่ีเป็น
มงคลหรือมีความเก่ียวข้องผู้ สร้างและช่างผู้ รังสรรค์ (ประทีป พืชทองหลาง 
และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง, 2560) ผลจากการศกึษาลวดลายของสตัตภณัฑ์ 
จ านวนทัง้หมด 128 ชิน้ พบลวดลายท่ีส าคญัและพบจ านวนมาก จ านวน 11 ชนิด 
ได้แก่ 1) นาค 2) เหรา 3) ครุฑ 4) ราหู 5) กุมภัณฑ์และยักษ์ 6) รุกขเทวดาและ
นางฟ้า 7) สตัว์ หิมพานต์ 8) ลายเครือเถาพรรณพฤกษา 9) สตัว์ประจ าปีเกิด 10) 
ช้างแก้ว ม้าแก้ว 11) ลายเมฆหรือลายเมฆไหลตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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 6.1 พญานาค  
พญานาคจะถือเป็นลวดลายท่ีนิยมประดบัลงไปบนสัตตภัณฑ์ซึ่งจะมี

ลีลาแบบต่าง ๆ หลากหลาย นาคมีบทบาททางพระพุทธศาสนา ด ารงชีวิตใน
ธรรมะและเทิดทูนพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ ส าหรับการตกแต่งลวดลายนาคใน
สตัตภัณฑ์ จะมีลกัษณะท่ีนิยม 4 แบบ คือ 1) นาคเป็นกรอบข้าง เป็นลักษณะ
ของนาคทอดตวัลงมา โดยส่วนหางอยู่ด้านบน ส่วนหวัอยู่ด้านล่างจะพบเฉพาะ
สตัตภัณฑ์รูปทรงสามเหล่ียมและคร่ึงวงกลม โดยพญานาคจะขนานเป็นกรอบ
ด้านข้างทัง้สองของสัตตภัณฑ์ 2) นาคเป็นฐาน เป็นลักษณะทอดตัวตาม
แนวนอนเป็นฐานรองรับตัวสัตตภัณฑ์แบบรูปทรงสามเหล่ียม โดยมากมี 2 
ลกัษณะ คือ เป็นแบบนาคตวัเดียวหรือนาคพนักนั 2 ตวั โดยแตล่ะตวัจะหนัหน้า
ไปด้านข้าง 3) นาคราวบนัได จะพบในสตัตภณัฑ์แบบขัน้บนัไดในสกลุช่างไทลือ้
เมืองแพร่ น่าน และพะเยา โดยมีนาคทอดตวัลงมาข้างละตวัตามแนวราวบนัได
ของสตัตภัณฑ์ 4) นาคส่วนลวดลาย สตัตภัณฑ์ทรงสามเหล่ียมและคร่ึงวงกลม
นัน้ นาคจะปรากฏเป็นลวดลายอยู่ในตัวสัตตภัณฑ์เต็มไปหมด มีลักษณะ
ลวดลาย เช่น ลวดลายนาคเกีย้ว นาคขดกันแน่นเหมือนเชือกถัก ส่วนความเช่ือ
เก่ียวกบันาคนัน้ คนล้านนามีความเช่ือว่า นาคเป็นสตัว์ท่ีทรงพลงั มีหน้าท่ีให้ลม
ให้ฝนและเป็นผู้ก าหนดความอุดมสมบูรณ์ ดงันัน้ การน านาคมาประดบัสัตต-
ภณัฑ์จึงเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ผู้สร้างและเสริมศาสนสถานให้มีนยัยะถึงการ
น าความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ตนเอง ชมุชน และศาสนสถานนัน้ ๆ ตวัอย่างดงั
สัตตภัณฑ์ท่ีวัดสันดอนรอม จังหวัดล าพูน (17) และสัตตภัณฑ์วัดหม่ืนล้าน 
จงัหวดัเชียงใหม ่(18) (ภาพท่ี 17-18) 
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                             (17)                                                                       (18) 

ภาพที่ 17-18 สตัตภณัฑ์ลวดลายพญานาค 
 

 6.2 เหรา 
เหรานีเ้ช่ือว่าเป็นสตัว์ลกูผสมระหว่างนาคและมงักรของจีน นิยมท าเป็น

ตวัเหราแล้ว อ้าปากคายนาคออกมาอีกที เหราจะปรากฏอยู่ตามป้านลม บนัได
นาค ตวัสัตตภัณฑ์ หรือส่วนตกแต่งอาคารอ่ืน ๆ เหตุผลท่ีเหราท าไมคายนาค
ออกจากปากนัน้ อาจจะเป็นเร่ืองของวิธีการท าหรือการมองรูปแบบของการผูก
ลวดลายออกมาคือ เหรามกัจะคายนาคให้โผล่พ้นจากปากประมาณอกซึ่งเป็น
ช่วงจังหวะท่ีตวันาคจะโค้งตวัขึน้ไปพอดี จากรูปแบบนีอ้าจเป็นการแก้ปัญหา
ของช่างในการท่ีจะคิดตกแตง่ลายขึน้มาเพราะช่วงบริเวณท่ีนาคหกัมุมโค้งเศียร
ยกขึน้ไปนัน้เป็นลักษณะช่วงรอยต่อ ช่างจึงน่าจะผูกลวดลายให้เป็นตัวเหรา
ขึน้มาคายนาคออกจากปากอีกที หรือหากปล่อยเป็นตวันาคธรรมดาแล้ว รูปท่ี
ออกมาก็อาจจะเป็นลวดลายท่ีธรรมดาไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร ส าหรับความเช่ือ
ของชาวพมา่และล้านนาเช่ือว่า มกร จะเป็นตวัแทนของความไม่รู้ หรือ อวิชชา ท่ี
คายนาคออกมา เพ่ือจะก้าวเข้าสูว่ิชา แตห่ากเรามองไปในแง่มมุของการเมืองแล้ว 
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พญานาคอนัเป็นสตัว์ท่ีชาวล้านนาให้ความเคารพและสกัการะนัน้ ถกูกลืนไปโดย
มกร ซึง่เป็นสตัว์ในความเช่ือของพมา่ราวกบัวา่เป็นการสร้างเพ่ือขม่กนั เพราะเคย
ตกเป็นเมืองขึน้ของพม่า (อุดม ปรีชา, 2537) ดังตัวอย่างสัตตภัณฑ์วัดดวงดี 
จงัหวดัเชียงใหม ่(ภาพท่ี 19) 

 
 
 
ภาพที่ 19 สตัตภณัฑ์ลวดลายเหรา 

 
 
 

 

 6.3 ครุฑ 
ตามคติโบราณ เช่ือว่าครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพ เป็นพญาแห่งนกท่ีเป็น

พาหนะของพระนารายณ์ มีรูปเป็นคร่ึงคนคร่ึงนกอินทรีท่ีได้รับพรให้เป็นอมตะไม่
มีอาวธุใดท าลายลงได้ แม้กระทัง่สายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้แตเ่พียงท าให้ขนของ
ครุฑหลุดล่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านัน้ ลวดลายของพญาครุฑท่ีปรากฏบน 
สตัตภัณฑ์นัน้จะมีไม่มาก หรือแทบจะไม่มีเลยเม่ือเทียบกับลายชนิดอ่ืน ลายท่ี
ปรากฏจะเป็นการแกะไม้เป็นตวัครุฑธรรมดาซึ่งไม่ได้จบันาคแต่ประการใด เป็น
ครุฑแบบกางปีก น่าจะมาจากครุฑตราแผ่นดินท่ีช่างผู้สร้างหยิบยืมแนวคิดมา
จากวฒันธรรมสยาม ส่วนความเช่ือของคนล้านนานัน้ เช่ือว่า ครุฑเป็นสตัว์ท่ีมี
อานภุาพและพละก าลงัมหาศาล แข็งแรง สามารถบินได้รวดเร็ว และมีสติปัญญา
เฉียบแหลม เฉลียวฉลาด อ่อนน้อมถ่อมตน และมีสัมมาคารวะน่าสรรเสริญ 
ตวัอยา่งสตัตภณัฑ์วดัหนองเรือ จงัหวดัล าพนู (ภาพท่ี 20)  
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ภาพที่ 20 สตัตภณัฑ์ลวดลายครุฑ 

 
 
 
 6.4 ราหู 

มักจะเป็นลายแกะท่ีปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของของสัตตภัณฑ์และจะ
คายนาคหรือไม่ก็เครือเถาพนัธุ์พฤกษาออกจากปาก หรือเรียกว่าลายหน้ากาล 
คนล้านนามีความเช่ือเก่ียวกับราหูเก่ียวกับดาวนพเคราะห์ และราหูเป็นสัตว์ท่ี
กลืนกินความชัว่ราย ตวัอยา่งดงัสตัตภณัฑ์วดับ้านหลกุ จงัหวดัล าปาง (21) และ
สตัตภณัฑ์วดัศรีอ้วน จงัหวดัล าปาง (22) (ภาพท่ี 21-22) 
 
 
 

 
 
 
 
                                (21)                                                                  (22) 

ภาพที่ 21-22 สตัตภณัฑ์ลวดลายราห ู
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 6.5 กุมภัณฑ์และยักษ์  
กุมภัณฑ์จะเป็นเทพชัน้ต ่า ซึ่งเป็นบริวารของเท้าวิรุฬผู้ ท่ีเป็นโลกบาล

ประจ าทิศใต้ กมุภณัฑ์มีนิสยัดรุ้าย และยงัเป็นเทพท่ีคอยส ารวจพฤติกรรมหรือ
การกระท าของมนุษย์ ส่วนยกัษ์นัน้จะเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ ยกัษ์นี ้จะมีอ านาจ
เหนือมนุษย์ และเหนือธรรมชาติ อีกทัง้ยังมีทัง้ยักษ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
และเป็นอนัตรายต่อมนุษย์ ลวดลายยกัษ์กมุภัณฑ์ท่ีปรากฏอยู่บนสตัภัณฑ์ก็มี
บ้างเช่นกัน แตส่่วนมากจะเป็นลวดลายท่ีปะปนกันกับลายอ่ืน ๆ เช่น นาค ลาย
เครือเถา และดอกไม้ตา่ง ๆ ดงัตวัอยา่งสตัตภณัฑ์วดัพระแก้วดอนเต้าสชุาดาราม 
จงัหวดัล าปาง (23) และวดัสวนดอก จงัหวดัล าพนู (24) (ภาพท่ี 23-24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (23)                                                                    (24) 

ภาพที่ 23-24 สตัตภณัฑ์ลวดลายกมุภณัฑ์และยกัษ์ 
 
 6.6 รุกขเทวดาและนางฟ้า  

เป็นเทวดาท่ีสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้ หรือในสถานท่ีท่ีมนุษย์เช่ือว่า
ศกัดิ์สิทธ์ิ รุกขเทวดาท่ีอิทธิฤทธ์ิซึ่งสามารถให้ได้ทัง้คณุและโทษแก่เหล่ามนุษย์ 
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ในทางพระพุทธศาสนา รุกขเทวดาก็มีส่วนช่วยค า้จุนช่วยเหลือพระพุทธศาสนา 
ลวดลายของรุกขเทวดาท่ีปรากฏลงบนสตัตภณัฑ์มกัจะเป็นลายรุกขเทวดาท่ีอยู่
ท่ามกลางลายเครือเถาพันธุ์พฤกษา ซึ่งก็มีอยู่มากพอสมควร และการผูก
ลวดลายมักจะปรากฏออกมาในรูปของเทพพนม ดงัตวัอย่างสัตตภัณฑ์วัดศรี
สุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ (25) และสัตตภัณฑ์วัดล าปางกลาง จังหวัดล าปาง 
(26) (ภาพท่ี 25-26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                (25)                                                                     (26) 

ภาพที่ 25-26 สตัตภณัฑ์ลวดลายรุกขเทวดา และนางฟา้ 
 
 6.7 สัตว์หมิพานต์ 

นกชนิดนีใ้นไตรภมูิพระร่วงได้กล่าวไว้วา่ เป็นนกขนาดใหญ่โตมาก มีหวั
เป็นช้างหรือราชสีห์มีงวง จากค าแปลท่ีว่านกหัสดีลิงค์ คือ นกท่ีมีท่ีหมาย คือ 
ช้าง เห็นจะตรงกับหัสดินซึ่งแปลว่า นกช้าง เป็นจ าพวกเดียวกับนกร๊อก ซึ่ง 
นกร๊อกนีส้ามารถเฉ่ียวเอาช้างไปได้คราวละหลาย ๆ ตวั ในนิทานอาหรับราตรี
เข้าใจว่า นกร๊อก นกหสัดิน นกหสัดีลิงค์ ก็เป็นนกตวัเดียวกัน เดิมตัง้ใจว่าเป็น 
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นกใหญ่ ซึ่งสามารถกินช้างได้ ท่ีไทยท ารูปนกนี ้คือ ท าหวัเป็นราชสีห์มีงวงมีงา
นัน้ คือ ตัง้ใจจะท าหวัเป็นคชสีห์เพ่ือให้มีลกัษณะเป็นช้างสมช่ือ นกหสัดีลิงค์จะ
ปรากฏส่วนมากบริเวณฐานของสตัตภณัฑ์โดยท่ีแกะสลกัขาท่ีรองรับน า้หนกัเป็น
รูปนกหัสดีลิงค์ซึ่งอาจแทนความหมายว่านกหัสดีลิงค์ท่ีท าหน้าท่ีแทนปลา
อานนท์ท่ีหนุนอยู่ใต้เขาพระสุเมรุก็ได้ ดงัตวัอย่างสัตตภัณฑ์วัดพระสิงห์ราช
วรวิหาร จงัหวดัเชียงใหม่ (27) และวดัพวกแต้ม จงัหวดัเชียงใหม่ (28) (ภาพท่ี 
27-28) 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                (27)                                                                      (28) 

ภาพที่ 27-28 สตัตภณัฑ์ลวดลายสตัว์หิมพานต์ 
 
 6.8 เครือเถาพรรณพฤกษา  

เป็นลวดลายท่ีมีปรากฏอยู่มากในสตัตภณัฑ์และจะถกูล้อมรอบไปด้วย
นาคเป็นส่วนมาก ลายเครือเถาพรรณพฤกษานีอ้าจจะแทนความหมายของป่าไม้
ท่ีขึน้อยู่บริเวณเขาพระสุเมรุ หรือไม่ก็ทวีปทัง้ส่ีท่ีอยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ หรือ
อาจจะเป็นต้นไม้ท่ีขึน้ในสวรรค์ชัน้ต่าง ๆ ก็ได้ ดอกไม้ท่ีปรากฏออกมาเป็น
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ลวดลายของสัตตภัณฑ์ท่ีนิยมมีดังนี  ้1) ลายดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ทาง
พระพทุธศาสนา หมายถึง ความบริสุทธ์ิ ความเจริญ 2) ลายดอกจอก (ลายกาก
อก) หมายถึง ความมีช่ือเสียง เกียรติยศ โชค ลาภ เงิน ทอง 3) ลายดาวชิงดวง 
(ลายดาวเด่นฟ้า) หมายถึง ความมีอ านาจ วาสนา เกียรติ ช่ือเสียง 4) ลายดอก
จนัทร์แปดกลีบ หมายถึง ทิศทัง้แปด ได้แก่ บรูพา อาคเนย์ ทกัษิณ หรดี ประจิม 
พายพั อดุร และอีสาน 5) ลายประจ ายาม หมายถึง ท้าวจตโุลกบาลทัง้ส่ี 6) ลาย
ใบโพธ์ิ (ลายใบสะหลี) หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสุข 7) ลายดอกแก้ว (ลายดอก
พดุตาน) หมายถึง ทรัพย์ แก้ว แหวน เงิน ทอง 8) ลายสร้อยดอกหมาก หมายถึง 
ความเจริญรุ่งเรือง อ านาจ วาสนา 9) ลายหม้อบูรณฆฏะ (ลายหม้อดอก) 
หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ (มาณพ มานะแซม, 2547) ดงัตวัอย่างสตัตภัณฑ์
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย (29) และสัตตภัณฑ์วัดสังฆาราม จังหวัดล าพูน 
(30) (ภาพท่ี 29-30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (29)                                                                     (30)  

ภาพที่ 29-30 สตัว์ภณัฑ์ลวดลายเครือเถาพรรณพฤกษา 
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 6.9 สัตว์ประจ าราศีปีเกิด  
การท าลวดลายของสตัว์จ าพวกนีล้งไปบนสตัตภัณฑ์นัน้จะเป็นไปตาม

ความต้องการของช่างหรือผู้ ท่ี ต้องการท าสัตตภัณฑ์ขึน้มาเพ่ือท่ีจะอุทิศ 
กับตนเองภายภาคหน้าหรือให้กับผู้ ท่ีล่วงลับไปแล้ว หรือเป็นสตัว์ประจ าปีเกิด
ของตนเอง สตัว์ท่ีจะพบได้ก็คือ ช้าง ม้า กระตา่ย หน ูเสือ ลิง เป็นต้น ดงัตวัอย่าง
สตัตภณัฑ์วดัสนัดอนรอม จงัหวดัล าพนู (31) และสตัตภณัฑ์วดัพระสิงห์ จงัหวดั
เชียงราย (32) (ภาพท่ี 31-32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               (31)                                                                      (32) 

ภาพที่ 31-32 สตัตภณัฑ์ลวดลายสตัว์ประจ าราศีปีเกิด 
 
 6.10 ช้างแก้ว ม้าแก้ว  

เป็นพาหนะของพระยาจกัรพรรดิราช ช้างแก้วเป็นช้างจ าพวกฉันททนัต์ 
และอุโบสถตระกูลเป็นช้างสารสีขาวงาม ตีนและงวงจะแดงงามหะได้ ม้าแก้ว
เป็นม้าจ าพวกวลาหกในตระกูลสินธร มีขนงามดั่งสีเมฆหมอก กีบเท้าและ
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หน้าผากแดงดัง่น า้คร่ัง และสามารถเหาะได้ ช้างแก้วม้าแก้วเกิดขึน้มาเพราะ 
พระยาจกัรพรรดิราชนึกคะนึงเอา ลายช้างแก้ว ม้าแก้ว หมายถึง บุญบารมี ดงั
พระมหากษัตริย์ ดงัตวัอย่างสัตตภัณฑ์วัดมิ่งเมือง จังหวัดเชียงราย (33) และ
สตัตภณัฑ์วดัสวนดอก จงัหวดัเชียงใหม ่(34) (ภาพท่ี 33-34) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                (33)                                                                      (34) 

ภาพที่ 33-34 สตัตภณัฑ์ลวดลายช้างแก้ว ม้าแก้ว 
 
 6.11 ลายเมฆไหล  

เป็นลายไม้แกะสลักเฉพาะล้านนาท่ีได้รับอิทธิพลจากจีนมีในการ
ตกแต่งปูนปัน้บ้าง แต่น้อยมาก มีความหมายคือ การอยู่เย็นเป็นสุข ฝนฟ้าตก
ต้องตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ ลายเมฆไหลในสมัยก่อนจะไม่มี  
ลายกนกปะปน แต่ในสมัยหลัง ๆ มีการปะปนกับลวดลายอ่ืน ๆ แทบทุกลาย  
ดังสัตตภัณฑ์วัดแสนฝา จังหวัดเชียงใหม่ (35) และสัตตภัณฑ์วัดโลกโมฬี 
จงัหวดัเชียงใหม ่(36) (ภาพท่ี 35-36) 
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                               (35)                                                                    (36) 

ภาพที่ 35-36 สตัตภณัฑ์ลวดลายเมฆไหล 
 
7. พัฒนาการของสัตตภัณฑ์ล้านนา 
 
 การศึกษาพัฒนาการของสัตตภัณฑ์ล้านนาตัง้แต่ยุคดัง้เดิม และ
พัฒนาการเข้ากับการใช้โต๊ะหมู่บูชาจากวัฒนธรรมภาคกลาง อันเป็นอิทธิพล
จากพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2455 ท่ีมุ่งหวังให้ 
คณะสงฆ์เป็นเอกภาพและแบบแผนเดียวกัน ท าให้เกิดร่องรอยพฒันาการของ
สัตตภัณฑ์ล้านนา ดังการศึกษาของ มาณพ มาละแซม (2542) และประทีป  
พืชทองหลาง และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง (2555, 2560) มีรายละเอียดดงันี ้
 
 7.1 ผู้สร้างสัตตภัณฑ์ 
 เจ้าศรัทธาหรือเจ้าภาพ เช่น เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ตระกูลเจ้าทางเหนือ 
คฤหบดี เป็นต้น เป็นผู้ออกความคิดหรือการคิดแบบร่างแบบขึน้มา แล้วน าไปให้
ช่างฝีมือท่ีมีความช านาญในการท าสตัตภัณฑ์อีกที โดยท่ีคนเหล่านีจ้ะออกเงิน
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จ้างชา่งให้ท าสตัตภณัฑ์ขึน้มา หรือหากเป็นเจ้าอาวาสวดัท่ีมีคนนบัถือมีช่ือเสียง 
อาจจะวานให้ช่างท่ีมีความนบัถือในตวัท่าน ท าขึน้มาโดยไม่คิดค่าแรง โดยช่าง
เป็นเจ้าของความคิดเองหรือร่วมกนัออกความคิดก็ได้  

ผู้สร้างสตัตภณัฑ์แบง่เป็น 2 ประเภทดงันี ้(1) ชา่งฝีมือรับจ้าง คือ ชา่งท่ี
มีความช านาญและมีฝีมือในการท างานศิลปกรรมต่าง ๆ โดยช่างเหล่านีจ้ะมี
อาชีพเก่ียวข้องกบัทางนีโ้ดยเฉพาะ ในท่ีนีร้วมไปถึงเหล่าพระสงฆ์ท่ีมีฝีมือในการ
ศิลปกรรมด้วย เม่ือตวัช่างเองมีความศรัทธาในการท่ีจะสร้างสัตตภัณฑ์ขึน้มา
เพ่ือจะท าบญุหรือถวายทานให้วดั ช่างก็จะเป็นเจ้าของความคิดในการออกแบบ 
ร่างแบบลวดลายขึน้มาตามท่ีตนเองคิดว่าสวยและเหมาะสม เสร็จแล้วช่างก็จะ
สร้างสัตตภัณฑ์นัน้ขึน้มาด้วยตัวของช่างเอง รวมไปถึงการตกแต่งต่าง ๆ 
ลกัษณะของสตัตภณัฑ์นีม้กัจะมีความงาม ประณีต และถกูสดัส่วนตามรูปแบบ
ดัง้เดมิ งานท่ีออกมาจึงดมีูคณุคา่ สวยงาม และประณีต (2) ไมใ่ชช่า่งฝีมือ แตท่ า
ขึน้มาด้วยความศรัทธา อาจจะเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาท่ีพอจะมีฝีมือ หรือมี
ความรู้ในการเข้าไม้ ต่อไม้  เม่ือชาวบ้านเหล่านีมี้ความศรัทธาในการท่ีจะสร้าง
สตัตภณัฑ์ขึน้มา อาจรวมเป็นคณะศรัทธา หรือครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
ขึน้มา ดงันัน้ สัตตภัณฑ์ท่ีสร้างขึน้มา จะมีหลายรูปแบบ สร้างตามราศีปีเกิด 
หรือความประทับใจจากสิ่งท่ีพวกเขาพบเห็นในท่ีอ่ืนแล้วมาสอดแทรกเข้าไป 
อาจจะเป็นรูปแบบ ลวดลายท่ีแปลก ๆ การใช้สีสนัมกัจะตรงไปตรงมา ใช้สีจดั ๆ 
และฝีมือการท าอาจจะไม่ประณีตงดงามเหมือนช่างฝีมือโดยตรง ส่วนมาก
รูปแบบจะออกมาเรียบง่าย  
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 7.2 ผู้ใช้สัตตภัณฑ์ 
 แตเ่ดิมนัน้ สตัตภณัฑ์จะถกูใช้ในการปักเทียนบชูาก่อนท่ีจะท าพิธีกรรม
ทางศาสนา ซึ่งการจุดเทียนบนสตัตภัณฑ์นีอ้าจจะไปช่วยเสริมความเช่ือท่ีมีอยู่
เดิมของคนในล้านนา เช่น ความเช่ือเร่ืองเขาพระสเุมรุ การได้ไปจุดเทียนบนเขา
สตัตบริภณัฑ์นัน้ จะท าให้แสงนัน้ส่องสว่างไปยงัทวีปทัง้ส่ีทวีปท่ีอยู่ล้อมรอบเขา
พระสเุมรุ คือ อตุตรกรุุทวีป บรุพวิเทหทวีป ชมพทูวีป และอมรโคยานทวีป ท าให้
ทวีปเหล่านีส้ว่างไสวไปด้วยพลงัแสงแหง่ธรรมะในพระพทุธศาสนา จนกลายเป็น
ค่านิยมและความเช่ือของสงัคม การจุดเทียนแล้วท าพิธีทางศาสนานีทุ้กคนจะ
อยู่ในความสงบและท าจิตใจให้ว่างสบาย โดยเฉพาะคนจุดเทียนบนสตัตภัณฑ์
จ าเป็นจะต้องใช้สมาธิในการจุดเทียนให้สว่างขึน้ทัง้เจ็ดดอก จากจดุนีอ้าจจะมี
ผลทางการมองแก่ผู้คนหรือชาวบ้านท่ีเข้ามาท าพิธีกรรม คือ แสงเทียนจากสตัต-
ภัณฑ์เม่ือไปต้องกับกระจกสี หรือทองท่ีตกแต่งงานศิลปกรรมในโบสถ์ วิหาร 
รวมถึงตัวสัตตภัณฑ์เอง ท าให้เกิดประกายระยิบระยับ เป็นสิ่งท่ีช่วยสร้าง
บรรยากาศให้เหมือนสวรรค์ หรือสถานท่ีอนัศกัดิ์สิทธ์ิ ท าให้ผู้คนท่ีเข้ามาภายใน
โบสถ์ หรือวิหารเกิดความศรัทธา และส ารวมตวัเองให้มีสมาธิ มีความสงบอยู่
ตลอดเวลา ด้วยเหตนีุ ้ในสมยัก่อนนัน้จึงมีประเพณีการน าเอาสตัตภัณฑ์มาใช้
กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในบางวัดอาจจะมีใช้มากกว่า 1 อัน อาจจะมาจากการ
น ามาถวายทานของเหลา่ศรัทธาของวดันัน้ ๆ  หรือเจ้าศรัทธาถวายทานเพ่ือท่ีจะสง่
อานิสงค์ผลบญุไปสู่ญาติพ่ีน้องท่ีล่วงลบัไปแล้ว หรือบางทีจะถวายทานเพ่ือเป็น
ผลบุญให้กับตวัเองไปใช้ในภายภาคหน้า ตัง้แต่มีการประกาศพระราชบญัญัติ
การปกครองคณะสงฆ์ พุทธศกัราช 2455 เป็นต้นมา อิทธิพลของการน าโต๊ะหมู่
บชูาจากวฒันธรรมภาคกลางมาใช้ ท าให้สตัตภณัฑ์ล้านนาถกูใช้ให้กลมกลืนกบั
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วัฒนธรรมการใช้โต๊ะหมู่บูชาของภาคกลางเช่นกัน โดยผู้ มีโอกาสจุดเทียนบน 
สตัตภณัฑ์ คือ ประธานในพิธีเทา่นัน้ (นิธิพชัร์ ใจเอือ้, 2554)  

ในเร่ืองนี ้สนัน่ ธรรมธิ (2557: สมัภาษณ์) ได้อธิบายว่า “สตัตภณัฑ์ จะ
จุดเฉพาะเม่ือวดัมีงานหรือวนัพระ โดยให้ประธานในพิธีเป็นคนจุด แต่จะมีราว
อีกอนัหนึ่งไว้ส าหรับจุดเทียนวางด้านหน้าสตัตภัณฑ์หรือข้างซ้ายขวา ใครมาก็
สามารถจดุเทียนบูชาได้ เม่ือก่อนหน้านัน้ก็จะจุดเทียนและวางกบัพืน้นัน้แหละ” 
ส่วนศรีเลา เกษพรหม (2557: สมัภาษณ์) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “เม่ือก่อนนีก็้ให้
ตวัแทนอาจารย์วดัเป็นผู้จุด บางทีจุดเจ็ด บางทีจุดสองก็มี แต่ถ้าเป็นงานใหญ่ 
เชน่ ปอยหลวง งานบวช เป็นต้น เจ้าอาวาสจะเป็นผู้จดุทัง้เจ็ดจดุ ไมใ่ช่ใครอยาก
จดุก็จดุได้ เขาไมน่ิยมกนั เพราะศรัทธาชาวบ้านเขามีเทียนน้อยของเขาเอามาเอง 
ก็จะจุดกันเอง เวลาจะรับศีลฟังธรรมเสร็จก็จะแปะไว้ท่ีฐานเสาวิหารนัน้เอง 
ฉะนัน้ ฐานเสาวิหารเก่า ๆ จะมีขีเ้ทียนควนัเทียนติดเต็มไปหมด แตก็่ไม่ใช่ทกุคน
จะท าเหมือนกนับางคนก็เอาดอกไม้ไหว้แทนก็มี บางคนบางกลุ่มจดุตอนรับศีลก็
มี บางคนจะจดุตอนเทศธรรม ไมมี่ระเบียบว่าจะต้องท าพร้อมกนั สมยัโบราณจึง
มีค าเมืองว่า “จิ๊ เจ๊าะ แหม๊ะ” “จิ๊” แปลว่า จุดไฟจุดเทียน “เจ๊าะ” แปลว่ายกมือ
ไหว้จ่อท่ีหน้าผาก “แหม๊ะ” แปลว่าแปะตามฐานเสาวิหาร บางวดับางแห่ง ก็เอา
ไปแปะท่ีฐานพระหรือแท่นแก้วก็มีมาก เรียกว่า “แปะ” ไม่ใช้ “ปัก” เพราะเทียน
เม่ือก่อนนัน้เป็นขีผ้ึง้อ่อน ๆ ไม่ใช่อย่างเทียนปัจจบุนั คนท่ีเข้าไปแปะท่ีแท่นแก้ว
ได้จะมีแต่ผู้ ชายเท่านัน้ ผู้ หญิงไม่มีสิทธ์ิจึงแปะท่ีฐานเสาแทน ผู้ หญิงจะนั่ง
บริเวณหลงัทัง้นัน้” 
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7.3 ความนิยมใช้ในปัจจุบัน 
 ปัจจบุนัประเพณีการใช้สตัตภณัฑ์ในพิธีกรรมส าคญัและวนัพระ ได้เร่ิม
จางหายไปเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะวดัในชนบท วดัขนาดเล็ก หรือสร้างขึน้ใหม่ 
แทบจะไม่มีการใช้สตัตภัณฑ์เลย ส่วนในวดัใหญ่ ๆ วดัในเมือง หรือวดัท่ีเก่าแก่ 
อาจจะมีการใช้อยู่บ้าง ต าแหน่งเดิมท่ีใช้ตัง้สัตตภัณฑ์ จะถูกแทนด้วยโต๊ะหมู่
บชูา ส่วนสตัตภณัฑ์อาจจะถกูเก็บไว้อยู่ด้านข้าง ด้านหลงั หรือไม่ก็อยู่มมุใดมมุ
หนึ่งของวิหาร บางวดัจะเก็บไว้ในห้องเก็บของ ใต้ศาลา โดยจะปล่อยเกะกะไม่
ดแูลเอาใจใส่ปล่อยให้ฝุ่ นจบั มอด ปลวก แมลงเข้าไปท ารัง หรือกดักินกลายเป็น
สิ่งท่ีไร้คุณค่าและหมดหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมไป ในบางวัดอาจน ามาตัง้เพ่ือเป็นสิ่ง
ประดบัโดยท่ีไม่ได้ท าหน้าท่ีเดิม คือ ปักเทียนบูชา จึงท าให้คนในยุคหลังหรือ
แม้แตพ่ระ สามเณรในวดัเองก็ไมรู้่จกัว่าสตัตภณัฑ์คืออะไร ถูกสร้างขึน้มาใช้เพ่ือ
อะไร ผู้ รู้เทา่ไมถ่ึงการณ์อาจจะท าในสิ่งท่ีไม่ควร เชน่ น าสีวิทยาศาสตร์ไประบาย
ทบัสีท่ีมีอยู่เดิม เช่น สีรัก สีชาด กระจกสี เป็นต้น รวมไปถึงการปิดทองสมยัใหม่
ทบัลงไป บางวดัท่ีมีการอนรัุกษ์ก็จะเก็บเป็นของเก่าเอาไว้ ซึ่งก็นบัว่าเป็นสิ่งท่ีดี 
แต่ว่าสัตตภัณฑ์ก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร เม่ือความคิดความเช่ือ
เก่ียวกับสตัตภัณฑ์ภายในวดัได้จางหายไป ท าให้ของบางอย่างก็หมดหน้าท่ีใช้
สอยตามไป แล้วมีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาแทนท่ี เช่น สตัตภณัฑ์ก็แทนด้วยโต๊ะหมู่บูชา 
ตู้พระธรรมก็จะเป็นตู้แบบติดกระจกธรรมดา ขนัแก้วทัง้สามอาจจะมีกะละมงัมา
ใช้แทน เป็นต้น (นิธิพชัร์ ใจเอือ้, 2554) ปัจจบุนัสตัตภณัฑ์ได้กลายเป็นของท่ีโชว์
อยู่ด้านข้างโต๊ะหมู่บูชา วัดบางแห่งได้ถูกน ากลับมาตัง้ไว้ ท่ีหน้าพระประธาน
เช่นเดิม โดยน าวัตถุต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูป กระถางธูป บาตรขนาดเล็ก หรือ
คมัภีร์ใบลานเป็นต้น มาวางไว้ท่ีชัน้ของบนัได หรือกระบะด้านบนของสตัตภัณฑ์ 
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การจัดวางเช่นนี ้ดูเหมือนจะไม่ใช่จุดมุ่งหมายของสัตตภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับเป็น  
เชิงเทียนเทา่นัน้  
 
8. อุปสรรคของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสัตตภัณฑ์ล้านนาในปัจจุบัน 
 
 ผลการเก็บข้อจากเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ไปท่ีบุคคลท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ด้านศาสนพิธี จารีต
ประเพณีล้านนา และวิธีการ Snowball Sampling หรือการค้นหาผู้ รู้แบบสืบต่อ
กันไปจนได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ จนเกิดภาวะอ่ิมตัวของข้อมูล (Saturation) สรุป
อปุสรรคของการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูสตัตภณัฑ์ล้านนาในปัจจบุนัได้ 4 ประการคือ 
1) การแทนท่ีของโต๊ะหมู่บูชาจากวัฒนธรรมส่วนกลาง 2) ความนิยมของนัก
สะสมของเก่า 3) การดูแลรักษาท่ีไม่เหมาะสม 4) ช่างฝีมือท่ีสร้างสรรค์ 
มีจ านวนน้อยและองค์ความรู้ยงัไม่มีผู้ สืบทอด โดยมีรายละเอียดดงันี ้(ประทีป 
พืชทองหลาง และญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง, 2560) 
 
 8.1 การแทนท่ีของโต๊ะหมู่บูชาจากวัฒนธรรมส่วนกลาง  
 จุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ในระหว่างท่ีล้านนายังเป็น
ประเทศราชระยะต้นของสยาม (พ.ศ. 2317-2416) โดยเร่ิมต้นเปล่ียนแปลงการใช้
โต๊ะหมู่บูชาแทนการใช้สัตตภัณฑ์ เร่ิมชัดเจนมากขึน้ในช่วงปี พ.ศ. 2445 
พระราชบญัญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์เพ่ือให้เป็นเอกภาพและแบบแผน
เดียวกัน ถือว่าพระราชบัญญัติได้ใช้เป็นกฎหมายท่ีฝ่ายสงฆ์ต้องปฏิบัติตาม 
(สรัสวดี อ๋องสกุล, 2552) โดยยกเลิกจารีตสงฆ์ดัง้เดิมของท้องถ่ินบางประการ 
คณะสงฆ์เมืองเชียงใหม่ได้เร่ิมรับเอาจารีตวฒันธรรม น าหลกัสูตรนกัธรรมจาก
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คณะสงฆ์ส่วนกลางมาสอน ซึง่จะมีการสอนเร่ืองศาสนพิธีตา่ง ๆ เชน่ การจดัโต๊ะ
หมู่บูชา หมู่ห้า เจ็ด เก้า เป็นต้น เจ้าอาวาสแต่ละวัดท่ีรับนโยบายมา ก็เร่ิมเอา
สตัตภัณฑ์ออกไป เอาโต๊ะหมู่บูชามาแทนท่ี เง่ือนไขภาวะวิกฤติของสัตตภัณฑ์
ล้านนาเร่ิมเกิดขึน้ เม่ือความเข้าใจเก่ียวกับธรรมาสน์ สัตตภัณฑ์ แต้นสังฆ์  
ขนัดอกในล้านนาหายไป เม่ือไม่รู้ ก็ไม่เห็นคณุค่า เม่ือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็ถูก
โยกย้ายออกไป สตัตภณัฑ์ไม่เพียงแตถ่กูแทนท่ีด้วยโต๊ะหมู่บชูา หากสตัตภัณฑ์
ได้ถกูเคล่ือนย้ายออกจากท่ีตัง้หน้าพระประธานไปอยู่ด้านข้าง ตอ่จากนัน้ ก็ถูก
น าไปตัง้พิงข้างผนงัวิหาร หรือน าไปไว้หลงัวิหาร และนาน ๆ เข้า จากข้าง ๆ ผนงั
วิหารหรือหลังวิหารสัตตภัณฑ์ก็ค่อย ๆ ถูกล าเลียงไปไว้ท่ีห้องเก็บของหรือท่ี
ศาลาวดั หรือข้างก าแพงวดั  
 
 8.2 ความนิยมของนักสะสมของเก่า 
 ตัง้แต่ทศวรรษท่ี 2490 - 2500 เป็นต้นมา มีคนสนใจ “ของเก่า” มีการ
สะสมและค้าของเก่ามากขึน้ เร่ิมมีกรรมการวดั มีร้านรับซือ้และขายของเก่า และ
แนวคดิ “พฒันาวดัให้ทนัสมยั” ด้วยสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมแบบส่วนกลาง
ตามระเบียบของมหาเถรสมาคม สตัตภณัฑ์จ านวนมากก็ได้ถูกน าออกขายตาม
ร้านค้าของเก่า สตัตภณัฑ์บางชิน้ แผน่ราคาตัง้แต ่2 - 3 หม่ืนไปจนถึง 1 - 2 แสน
บาทขึน้อยู่กับสภาพ ความสวยงาม และความเก่าแก่ของสตัตภัณฑ์แต่ละชิน้ มี
ทัง้ของเก่าท่ีมีอายหุลายร้อยปีและมีทัง้ของใหม่ท่ีท าเลียนแบบของเก่า บางชิน้ท่ี
มีความสวยงาม เก่า ทรงคุณค่า ก็ถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศให้แก่
พิพิธภณัฑ์ หรือนกัสะสมของเก่า บางชิน้ถูกซือ้ไปประดบัโรงแรมหรู รีสอร์ท ท า
เป็นหัวเตียงในโรงแรม บางแห่งได้น าเอาสัตตภัณฑ์มาปรับปรุงด้วยการท า 
ท่ีนั่งด้านหน้าเพ่ือให้แขกโรงแรมได้นั่ง โดยใช้สัตตภัณฑ์เป็นพนัก (ธเนศวร์  
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เจริญเมือง, 2551) สอดคล้องกับพระครูสิริบุญญากร (2557: สมัภาษณ์) กล่าว
ว่า ความเช่ือของคนในปัจจบุนัเก่ียวกบัการใช้สตัตภณัฑ์ภายในวดันัน้ได้จืดจาง
หายไป คติตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในตวัสตัตภณัฑ์ก็ได้หายไปด้วย ส่วนมากแล้วคนจะซือ้
ไปเพ่ือเป็นของประดบัตกแต่งบ้าน และอาคารต่าง ๆ มีบางท่ีจะพบว่าจะมีการ
น าสตัตภณัฑ์มาใช้อย่างผิดหน้าท่ี เช่น เอามาท าเป็นพนกัพิงของเก้าอี ้น ามาท า
เป็นหัวเตียง ฯลฯ สิ่งเหล่านีล้้วนแต่เป็นเพียงข้อมูลท่ีพบในประเทศไทย ไม่
สามารถทราบได้เลยว่าสัตตภัณฑ์ท่ีถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศจะถูก
น าไปใช้ในลกัษณะใดบ้าง  
 
 8.3 การดูแลรักษาท่ีไม่เหมาะสม 
 ในปัจจบุนันีก้ารใช้สตัตภณัฑ์นัน้มีอยู่น้อยมากในเร่ืองของพิธีกรรมการ
จุดเทียนลงไปเพ่ือมีผลในทางคติความเช่ือและช่วยสร้างบรรยากาศในระหว่าง
การประกอบพิธีกรรม พระครูจิรวฒันโสภณ (2557: สมัภาษณ์) กล่าวว่า สตัต-
ภณัฑ์เม่ือไม่ได้ถกูขายหรือจ าหน่ายออกไป บางวดัท่ีรู้คณุค่าของสตัตภณัฑ์ก็จะ
เก็บไว้ในห้องเก็บของอย่างดี ปิดประตู ไม่ได้ดูแลดีนัก จนเกิดมอดกัดกิน 
หยากไย่ปกคลุม หรือไม่ก็วางไว้เป็นของประดบัตกแต่งภายในวัด คนท่ีเข้ามา
ท าบญุเม่ือพบเห็นสตัตภัณฑ์ก็จะเห็นเพียงว่าเป็นงานศิลปกรรมท่ีสวยงามเป็น
ของเก่าท่ีมีราคาและมีลวดลายท่ีแปลกดี บางคนอาจนึกอยากได้เพ่ือน าไป
ประดบับารมีของตนเอง เพราะยคุนีเ้ป็นยคุการเก็บสะสมของเก่าไว้ในบ้าน ผู้ ท่ีมี
ฐานะเท่านัน้ท่ีจะมีของเก่าไว้ในครอบครองของตนเอง จะเห็นได้ว่าคติความเช่ือ
ตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่สตัตภณัฑ์ได้เร่ิมจางหายไป จึงท าให้คนกล้าท่ีจะน าสตัตภัณฑ์มา
ประยกุต์ใช้กบัสิ่งตา่ง ๆ โดยไมห่วัน่เกรงตอ่ความเช่ืออะไร การค้นคว้าหาข้อมูลก็
จะมีแต่นกัวิชาการและผู้ ท่ีสนใจเท่านัน้ ซึ่งก็ยงัมีอยู่น้อยมาก ดงันัน้ จึงไม่เป็น



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

108 

การแปลกแต่อย่างใดท่ีสตัตภัณฑ์และเคร่ืองใช้ภายในวดัอ่ืน ๆ จะคอ่ย ๆ เลือน
หายไปจากวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของชาวล้านนา 
 
 8.4 ช่างฝีมือท่ีสร้างสรรค์มีจ านวนน้อยและองค์ความรู้ยังไม่มีผู้
สืบทอด 
 ผู้ ท่ีจะออกความคิดในการสร้างสตัตภัณฑ์ท่ีอาจรวมไปถึงการคิดแบบ
ร่างแบบขึน้มา แล้วน าไปให้ชา่งฝีมือท่ีมีความช านาญในการท าสตัตภณัฑ์ขึน้มา
อีกที โดยผู้ ท่ีเป็นต้นแบบความคิดในการท าสตัตภณัฑ์นีอ้าจอยู่ในฐานะเจ้าภาพ
ท่ีมีฐานะหรือมีเกียรติอยู่ในวงสงัคม เช่น เจ้าอาวาสวดั พระสงฆ์ หรือตระกลูเจ้า
ทางเหนือ โดยท่ีคนเหล่านีจ้ะออกเงินจ้างช่างให้ท าสตัตภณัฑ์ขึน้มาโดยท่ีตนเอง
เป็นเจ้าของความคิด หรือหากเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่ีมีคนนบัถือช่ือเสียง อาจจะ
วานให้ช่างท่ีมีความนับถือในตวัท่านนัน้ท าขึน้มาโดยไม่คิดค่าแรงก็ได้ พระครู
ปลดัสวุฒันจริยคณุ (2557: สมัภาษณ์) กว่าวว่า ช่างเป็นเจ้าของความคิด และ
ผู้สร้างสตัตภณัฑ์ ช่างคือผู้ ท่ีมีฝีมือในการสร้างงานศิลปกรรมแบบตา่ง ๆ ขึน้มา 
ช่างฝีมือรับจ้าง ช่างท่ีมีความช านาญฝีมือในการท างานศิลปกรรมขึน้มา 
โดยทัว่ไปแล้ว ชา่งเหลา่นีจ้ะมีอาชีพเก่ียวข้องกบัทางนีโ้ดยเฉพาะในท่ีนีร้วมไปถึง
เหลา่พระสงฆ์ท่ีมีฝีมือในการศิลปกรรมด้วย จากหวัข้อนีก็้คือว่า เม่ือตวัชา่งเองมี
ความศรัทธาในการท่ีจะสร้างสตัตภณัฑ์ขึน้มาเพ่ือจะท าบญุหรือถวายทานให้วดั 
ช่างก็จะเป็นเจ้าของความคิดในการออกแบบ ร่างแบบลวดลายขึน้มาตามท่ี
ตนเองคิดว่าสวยและเหมาะสม เสร็จแล้วช่างก็จะสร้างสตัตภณัฑ์นัน้ขึน้มาด้วย
ตัวของช่างเอง รวมไปถึงการตกแต่งต่าง ๆ ลักษณะของสัตตภัณฑ์นีม้ักจะ 
มีความงามท่ีประณีต และส่วนมากจะถกูสดัส่วนตามหลกัไวยากรณ์ต่าง ๆ งาน
ท่ีออกมาจึงดูมีคุณค่าและมักจะถูกเรียกว่าท าขึน้มาโดยช่างจริง ๆ หรือไม่ก็ 
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ช่างหลวง เม่ือช่างฝีมือเหลือน้อย องค์ความรู้บางอย่างไม่ถูกถ่ายทอด หรือ
ถ่ายทอดเฉพาะบางกลุ่ม องค์ความรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรค์สตัตภณัฑ์ล้านนาก็
เลือนหายไป 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 
 โครงการสืบค้นและจดัเก็บข้อมลูสตัตภณัฑ์ล้านนาครัง้นี ้ยงัไมส่ามารถ
สืบค้นและรวบรวมข้อมูลสัตตภัณฑ์ได้ทุกวัด จากข้อจ ากัดด้านเอกสาร 
แหล่งข้อมูลในวดั พืน้ท่ีอนักว้างใหญ่ การสมัภาษณ์ผู้ รู้ในท้องถ่ินท่ีเหลืออยู่ไม่
มากนกั การสืบค้นครัง้นี ้ไม่ได้เน้นสตัตภณัฑ์ท่ีมีอายเุก่าแก่เท่านัน้ แตย่งัสืบค้น
ของใหมท่ี่ถกูสร้างและน ากลบัมาใช้ คณะผู้ เก็บข้อมลูไมไ่ด้รู้ว่าวดัใดมีหรือวดัใด
ไม่มีสตัตภณัฑ์ เป็นการสุ่มเก็บข้อมลู เจอแล้วก็เก็บ หรือเก็บเพิ่มเติมจากข้อมูล
เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ดงันัน้ แหล่งข้อมูลวัด พืน้ท่ีอนักว้างใหญ่ การสมัภาษณ์ผู้ รู้ใน
ท้องถ่ินท่ีเหลืออยู่ไม่มากนกั ท าให้เกิดความล่าช้ามาก บางครัง้ส ารวจ 20 วดัใน
หนึง่วนั ไมเ่จอสตัตภณัฑ์เลยก็มี บางครัง้นดัสมัภาษณ์ เจ้าอาวาสติดกิจนิมนต์ก็
มี ท าให้องค์ความรู้บางอย่างพร่องไปบ้าง เน่ืองจากสตัตภณัฑ์เป็นของเก่าและมี
มูลค่ามาก บางวดับางชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เพราะเห็นว่า
การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นลายแทงส าคัญให้นักสะสมของเก่า หรือขโมยได้
ช่องทางในการลักลอบขโมยสัตตภัณฑ์ การเก็บข้อมูลจึงถูกต่อต้านจากคนใน
พืน้ท่ีอยู่บ้าง นอกจากนัน้ พระสงฆ์และชมุชนผู้ เป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรม ยงัไม่เข้าใจค าว่า “ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ” ดีพอ และเข้าใจว่าเม่ือขึน้ทะเบียนแล้ว ทางราชการจะยึดสตัตภัณฑ์ท่ี
เป็นของวดัของชุมชนไปเป็นของทางราชการ วดัและชุมชนบางส่วนจึงไม่ได้ให้
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ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลมากนัก อาจท าให้องค์ความรู้บางอย่างพร่องไป
บ้าง คณะผู้ด าเนินโครงการจึงยินดีท่ีจะได้รับข้อเสนอแนะ การวิพากษ์ วิจารณ์
ตอ่ผลงานชิน้นี ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาและการศกึษาเพ่ือต่อยอดขยาย
ความรู้สูส่งัคมตอ่ไป 
 
10. บทสรุป 
 
 สตัตภัณฑ์ เป็นมรดกทางด้านศิลปกรรมของช่างล้านนาท่ีถูกแปลและ
กลัน่กรองออกมาเป็นงานฝีมือท่ีสวยงามเต็มไปด้วยภูมิปัญญาอันชาญฉลาด 
ผสมกลมกลืนกับหลักปรัชญาของพระพุทธศาสนาและพราหมณ์ให้เข้ากันได้
อย่างแยบยลและไม่ขัดเขิน สัตตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของเคร่ืองใช้ 7 ประการ  
หรือสิ่งของเคร่ืองใช้หนึ่งในจ านวนเจ็ดอย่าง ในบริบททางวัฒนธรรมล้านนา  
สตัตภณัฑ์ หมายถึง เคร่ืองสกัการะท่ีมีท่ีส าหรับปักเทียนอยู่เจ็ดท่ี ตัง้อยู่บริเวณ
หน้าพระประธานในวิหารหรือโบสถ์ของชาวล้านนา สตัตภณัฑ์เป็นงานช่างผีมือ
ดัง้เดิมท่ีงดงาม สร้างขึน้เพ่ือมุ่งหมายเป็นไทยธรรมท่ีประณีตถวายไว้ใน
พระพุทธศาสนาผ่านหัตถศิลป์เชิงช่างของชาวล้านนา โดยมีแนวคิดและความ
เช่ือท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 1) แนวคิดเก่ียวกับจักรวาลวิทยา สร้างขึน้โดยแฝง
ด้วยสญัลกัษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหว่างจกัรวาลกับโลก 
2) แนวคิดเก่ียวกับพระพุทธศาสนา สร้างขึน้โดยสอดแทรกหลักธรรมหรือหลัก
ปฏิบตัิทางพทุธศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับเลข 7 ได้แก่ โพชฌงค์ วิสทุธิ สปัปริุสธรรม 
เป็นต้น เพ่ือให้ชาวพทุธล้านนาน าไปเป็นแนวปฏิบตัิในชีวิต สตัตภณัฑ์ท่ีค้นพบ
ในปัจจุบนัมีอยู่ทัง้หมด 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบสามเหล่ียม เป็นเอกลกัษณ์
และลกัษณะเดน่ของจงัหวดัเชียงใหม่ 2) รูปแบบวงโค้ง (คร่ึงวงกลม) พบมากใน
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จงัหวดัล าพูนและล าปาง 3) รูปแบบขัน้บนัได หรือเรียกว่า บนัไดแก้ว รูปแบบนี ้
เป็นงานศิลปกรรมของช่างฝีมือของชาวไทลือ้ในจงัหวดัแพร่และน่าน 4) รูปแบบ
ห้าเหล่ียม พบในจงัหวดัเชียงใหม่ 5) รูปแบบเสา พบในจงัหวดัเชียงใหม่ ล าพูน
และล าปาง ส่วนอปุสรรคของการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูสตัตภณัฑ์ล้านนาในปัจจุบนั 
มีสาเหตสุ าคญั 4 ประการ ได้แก่ 1) บทบาทหน้าท่ีของสตัตภัณฑ์ถูกแทนท่ีด้วย
กลุ่มโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งแพร่กระจายมาจากวัฒนธรรมส่วนกลาง 2) ความงามของ
งานศิลปกรรมท่ีปรากฏเป็นสตัตภัณฑ์ เป็นท่ีต้องการของนกัสะสมของเก่า ร้าน
ขายงานศิลปกรรมโบราณ หรือกลายเป็นเคร่ืองตกแต่งตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น 3) สัตตภัณฑ์ท่ียังมีอยู่ตามวัดต่าง ๆ ยังขาดการดูแล
รักษาท่ีเหมาะสม ท าให้ผุพัง และช ารุดเสียหาย 4) ช่างฝีมือท่ียังคงรักษา
เอกลกัษณ์ ความประณีตในการสร้างสรรค์สตัตภณัฑ์ล้านนา มีจ านวนน้อย และ
องค์ความรู้ยังไม่มีผู้ สืบทอดในวงกว้าง ส าหรับข้อเสนอแนะในการสงวนรักษา
สตัตภัณฑ์ล้านนาให้กลับมามีชีวิตชีวาดงัอดีตนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีวัด ชุมชน 
และคณะสงฆ์จะต้องประสานความร่วมมือในการกระตุ้นเตือนจิตวิญญาณของ
ความเป็นล้านนา เช่น การน าสัตตภัณฑ์ล้านนากลับมาใช้ การสร้างถวายวัด 
การจดัประกวด และส่งเสริมให้มีการสืบทอดงานช่างการสร้างสตัตภัณฑ์ให้แก่
คนรุ่นหลงั เป็นต้น 
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