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๓ 

คํานํา 

 

  จากท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดมีการจัดทํารูปแบบของราชรถบุษบกของมหาวิทยาลัยลานนาในนามของ “ราชรถบุษบกปราสาทราช

มงคลลานนา” เพ่ือใชในงานของมหาวิทยาลัยนั้นฯ เพ่ือเปนการสรางองคความรูของราชรถบุษบก จึงไดมีการจัดทําหนังสือรายงานการศึกษารูปแบบราชรถบุษบกทรง

ลานนา คันท่ี ๑ (เล็ก) เพ่ือใหทราบถึงท่ีมาของราชรถบุษบกในลานนา ตลอดถึงปจจุบัน และรูปแบบตลอดถึงความหมายในราชรถบุษบกของราชมงคลลานนา  

  ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางองคความรูใหเปนท่ีประจักษ ถือเปนการสืบทอดเอกลักษณอันถูกตองและดีงามของลานนาใหคงอยูสืบไปและสืบทอดภูมิปญญาเชิง

ชางของลานนาตอไป 

 

คณะผูจัดทํา 
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สารบัญ 

            หนา 

       คํานํา      ๓ 

       สารบัญ      ๔ 

       ราชรถบุษบกลานนา    ๕ 

        ราชรถศิลปะแพร    ๑๕  

        ราชรถศิลปะเชียงใหม  ๑๖   

        ราชรถศิลปะเชียงราย  ๑๗    

        ราชรถศิลปะลําพูน  ๑๘    

        ราชรถศิลปะนาน    ๑๙  

        ราชรถศิลปะแมฮองสอน  ๒๐    

        ราชรถศิลปะลําปาง  ๒๑      

        ราชรถศิลปะพะเยา  ๒๒ 

        ราชรถศิลปะเชียงแสน   ๒๓  

       ราชรถบุษบกปราสาทราชมงคลลานนา ๒๔ 

        ความหมาย   ๒๔ 

        แบบราง    ๓๖ 

        แบบลายเสน   ๓๗ 

        แบบสามมิติ   ๔๐ 

       บรรณานุกรม    ๔๔ 
       ภาคผนวก    ๔๕ 
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        ราชรถบุษบกลานนา 

เรียบเรียงโดย ศักดิ์นรินทร ชาวง้ิว 

 ราชรถบุษบก ประกอบดวยสองสวนดวยกัน คือ ราชรถ และบุษบก ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของท้ังสองคําไววา ราชรถ หมายถึง 

“ยานพาหนะชนิดลอเลื่อน มีเรือนยอดทรงบุษบก ใชประดิษฐานพระบรมโกศและพระโกศ เชน พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ” สวนคําวาบุษบก หมายถึง “เรือน

ยอดแบบหนึ่งมีขนาดตางๆ กัน เปนอยางเรือนโกง เปนท่ีประทับของพระมหากษัตริยในพระราชพิธี หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุ เชนพระพุทธรูปเปนตน” 

 ในลานนา การประดิษฐานพระศพแตเดิมจะใชการลาก “ไมแมนอนเรือ” ไมไดใชราชรถอยางเจานายในราชวงศจักรี ในลานนาท่ีเห็นไดชัดเจน จะเปนการ

พระราชทานเพลิงศพพระราชชายา เจาดารารัศมี ซ่ึงเปนเจานายในราชวงศจักรี ตอมามีการใชราชรถกับงานพระราชทานเพลิงศพเจานายฝายเหนืออีกหลายองค เชนเจา

ราชบุตร (วงษตะวัน ณ เชียงใหม) เปนตน และยึดเปนตนแบบของราชรถท่ีใชกับปูชนียวัตถุตอมา โดยมีการเลื่อนไหลของความหมายไปมากกวาราชรถท่ีใชประดิษฐานพระ

บรมโกศและพระโกศแบบสยาม 

 

      

   ภาพท่ี ๑ ราชรถนอยอัญเชิญพระโกศของพระราชชายาเจาดารารัศมี              ภาพท่ี ๒  ราชรถอัญเชิญโกศของเจาราชบุตร(วงศตะวัน ณ เชียงใหม) เมื่อวันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

 ท่ีมา: http://www.huglanna.com/index.php?topic=148.0    ท่ีมา: ภาพลานนาในอดีต. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



 
๖ 

 สวนคําวาราชรถในภาษาไทยนั้นจะมีความหมายท่ีจําเพาะท่ีหมายถึงยานพาหนะท่ีใชประดิษฐานพระบรมโกศและพระโกศเทานั้น แตจะมีคําศัพทอีกคําหนึ่งท่ีมาใช

สําหรับโดยสารหรือประดิษฐานวัตถุตางๆ คือคําวา “ราชยาน” โดยใหความหมายวา “ยานของหลวงใชโดยสาร หรือเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปท่ีสําคัญ พระ

บรมอัฐิ พระบรมราชสรีรังคาร เปนตัน มีหลายชนิดตางกัน ใชหิ้ว หาม แบก เชนเสลี่ยง คานหาม คันหาม วอ สีวิกา เชนพระราชยานกง พระราชยานถม พระราชยานสาม

ลําคาน” 

 สวนในลานนา ไดใหความหมายของคําวา “ราชรถ” ไววา “พาหนะของพระราชา” (บุปผา คุณยศยิ่ง, ๒๕๔๒: 5689) อันมีความหมายท่ีกวางกวาของไทยมาก 

ดวยถือวาเปน “รถ” ประเภทหนึ่ง อันเปนของ “พระราชา” โดยจะใชประดิษฐาน โดยสารเปนแบบราชยานก็ได หรือจะใชประดิษฐานปูชนียวัตถุก็ได โดยแรกเริ่มคาดวา

นาจะมีการพัฒนามาจากเกวียน แลวมีการตกแตงใหดูสวยงามและวิจิตรตามแตฐานะของเจาของ (งานบริการและเผยแพรวิชาการฯ, ๒๕๕๗: ๑๑) ดังการบรรยายเกวียนท่ี

มีการตกแตงของชาวลานนา ในโคลงนิราศหริภุญชัย (ประเสริฐ ณ นคร. ๒๕๔๗: ๓๔ – ๓๖).  ไววา  
 

 ในบทท่ี ๓๔ กลาววา 

   รถทองเทียมแทกเอ้ือม  อุสุภา 

  มิอาจจักคณนา    เนงได 

  หางยูงยื่นวาดา    พายเพิก งามเอ 

  กลางชอปกหื้อให    กอมเก้ียวเวฬี  

 รถ/เกวียน ท่ีเทียมดวยวัวนั้น ไมอาจจักนับจํานวนดูได ตกแตงดวยหางนกยูงท่ียื่นข้ึนไป ถูกลมพัดลอลม กลางธงปกหางนกยูงใหรัดรอบไมไผ 

 ในบทท่ี ๓๕ กลาววา 

   พลิพัทโคลนคูหอย   เดงดัง 

  พัดใหมไหมทอทัง   แอกออม 

  หงสทองทอดคานคัง   กับโทก เทียมเอ 

  เรือนระวังแวดลอม   แสวเสนสาณี 

 โคตัวผูท่ีเทียมเกวียนท้ังคู มีกระดึงผูกท่ีคอ เชือกแอกผูกคอวัวทําดวยไหม ทูบแกะเปนรูปหงสทอดอยูบนแอก เรือนเกวียนมีลูกกรงสลักเปนซ่ีๆ ลอมรอบเปนฉากท่ี

ปกดวยไหมบังอยู 
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 ในบทท่ี ๓๕ ก. กลาววา 

   ชาวเกวียนกวนเครื่องหยอง หลายจะบับ 

  มีทังผะตืนฝาหับ    แถบปอง 

  โคลนคานคูประดับ   หงสรูป งามเอ 

  โทกสงสูงหนาหยอง   หอหุมหางยูง 

 ชาวเกวียนสรรหาเครื่องประดับหลายประการ ไมวาจะเปนสวนของประทุนท่ีปดได ดานแอกคูนั้นประดับดวยรูปหงส สวนทูบนั้นประดับดวยหางนกยูง 

 ฉะนั้นเกวียนหรือรถท่ีเดินทางระหวางเมืองเชียงใหมกับลําพูนในอดีตนั้น ท่ีไดกลาวถึงในโคลงนิราศหริภุญชัย มีการตกแตงคานแอกดวยรูปหงส และใชหางนกยูง

ในการประดับตกแตง ท้ังติดธงในตัวรถดวย ในสวนตัวเรือนรถ ก็ประดับดวยผาปกดวยเสนไหม 

 

ภาพท่ี ๓ เกวียนท่ีมีการประดับดวยธง ภาพเขียนลายทองวัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม 



 
๘ 

 นอกจากนี้ยังกลาวถึง “รถ” แบบตางๆ ในวรรณกรรมลานนาอีกหลายเรื่อง  

 ในเรื่องสมภมิตชาดก กลาวถึง รถ ท่ีเรียกวา “ปุสสรถ” อันประดิษฐานไวดวยเครื่องราชกกุธภัณฑเพ่ือทําการเสี่ยงมาอุปการหาเจาเมืองคนใหม ไววา  

 “ปุโรหิโต อันวาปโรหิตอาจารย อาห กลาวา มยํ อันวาเราทังหลาย วฏฏาม ค็ควร วิสฺสชฺเชตุ เพ่ือปลอยไพ ปุสฺสรถํ ยังปุสสรถ คหาเปตุ เพ่ือวาจักถือเอา อคฺครา

ชานํ ยังพระราชาตนประเสิฏนั้นแทดีหลี เต อมจฺจา อันวาเสนาอามาตยทังหลายฝูงนั้น วตฺวา กลาวา สาธุ อิติ วาดีแล สามิ ขาไหวเจาคู วจนํ อันวาถอยคําอันเจากลาววา 

นั้นดีแล ปุโรหิโต อันวาปโรหิตอาจารย อาโรเปตฺวา ยกใส ปฺจราชกกุธภณฺฑานิ ยังเครื่องราชกกุธภัณฑ ๕ ประการ ปุสฺสรเถ ในปุสสรถ เอวํ ดั่งนี้แลว ยุชฺชนฺติ ค็หางค็

เทียมยังปุสสรถ กุมุทวณฺณอสฺเส ยังมาทังหลายอันมีวัณณะดั่งดอกกระมุทนั้นแล ปโรหิตอาจารย ยุชฺชนฺโต อันจักตกแตงหางดา รชฺชํ ยังเครื่องราชสัมมปตติ อาห ค็จิ่งกลาว 

อิมานิ ปฺจภณฺฑานิ อันวาเครื่องทาว ๕ ประการทังหลายฝูงนี้ ฉตฺตจามรอุณฺหิสขคฺคสุวณฺณปาทุกํ คือเสตฉัตตแลจาวมอรและกระโจมหัว แลดาบสรีกัญชัยและเกิบตีนฅํา 

อภิเสกภณฺฑํ ยังเครื่องอภิเสกหดสรง ราชานํ ยังพระญานั้นแล” (โครงการปริวรรตวรรณกรรมลานนาไทย,๒๕๔๑:171)  

 ในสํานวนคราวซอเรื่องสมภมิต ก็ไดบรรยายฉากนี้ไวเชนกัน วา 

  “... ๒๐๘  เอาเครื่องรถยาน ออกมาใสมา   เจือลวาดผาผืนดี 

   ครัวเครื่องทาว เอามา(ห)ลายสี    น้ําตนคันที ขันจาน้ําเตา 

   แลวตีนนตรี เภรีแหรเขา     แวดวงเวียนรถไว 

   ๒๐๙  มาแตงแปลงขัน ใสยังดอกไม   ยอยื่นไหววันทา 

   ขอครุฑนาคน้ํา มเหสิกขา     ทังเทวดา อินทพรหมอยูหอง 

   แมธอรณี รักสาปานปอง     ทังจตุรงคทาวไธ 

   ๒๑๐  ขอหื้อนํายาน รถขาแตงไว   ไพหาทานผูราชา 

   ขอนํารถมา ไพแสวงหา     ยังหนอโพธา วิชาแกกลา 

   มาเปนพระญา แทนเมืองตูขา    ตักกสิลาท่ีนี้ ...” (ปน บุญเรือง, ๒๔๗๙: ๒๔) 

 สวนมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา ฉบับกุฎีคํา ในกัณฑมหาราช ไดอธิบายถึง “รถ” คันตางๆ ท่ีตกแตงเพ่ือออกไปรับพระเวสสันดรท่ีเขาวงกฎไววา 

 “ถัดนั้นราชรถชัยชุมแตงหาง รถเหลมกวางเทาพิมาน โทกทุมพานเพ็กพาด ขมขางคาดหวายทรง ดุมกํากงเหล็กแขบ ตีเหล็กแคบไชยชุม ถายเพลาดุมไมใหม 

เครื่องรถใสเหลือหลาย หนังสือลายหุมนอก หนังราชสีหพอกอีสาน เหลมปูนปานทิพวาส ตั้งปราสาทโขงไข กางตุงไชยวะวาด ชอใหญกวาดลงสน เครื่องเศ้ิกขนข้ึนใส หนา



 
๙ 

ไมใหมและธนูสิงห ปนพิษยิงและสินาด อะม็อกอาจผาลา ชุมดาบขวาชูชัยโชค เครื่องบริโภคสัพพัตถะดูดี รถทังหลายมีมาก ลางเหลมชอนดวยอุสุภราชตัวใหญ ลางเหลมก็

มาใสกวางคํา ลางลําก็มาใสแพะผู ลากไปอยูซุยซาย รถทังหลายสัพพเรดควรสังเกตไวใหเปนตรา  

 เหลม ๑ ชื่อวา สุริยาทัณฑราช 

 เหลม ๑ ชื่อวา จันทมาสมณฑล 

 เหลม ๑ ชื่อวา อังคารพลวิเศษ 

 เหลม ๑ ชื่อวา พุธเพศเพลาสรี 

 เหลม ๑ ชื่อวา ผัสสวดีครูโลก 

 เหลม ๑ ชื่อวา สุกรโชคเพลาพิมาน 

 เหลม ๑ ชื่อวา โสรีสถานสูงโสด 

 เหลม ๑ ชื่อวา ราหูโคตรผิวเขียว 

 เหลม ๑ ชื่อวา เปลวปลองฟา 

 เหลม ๑ ชื่อวา อัสวดีมาหางหอน 

 เหลม ๑ ชื่อวา ภารณีวอนใจโลก 

 เหลม ๑ ชื่อวา กิตติกาโชคชุมเสรี 

 เหลม ๑ ชื่อวา โรหินีแดงเพริศ 

 เหลม ๑ ชื่อวา มิคสิรเลิศฤๅชัย 

 เหลม ๑ ชื่อวา อารทราสีใสสักสวาด 

 เหลม ๑ ชื่อวา ปุณณพสุปุสยราชกอยพิมาน 

 เหลม ๑ ชื่อวา อาศเรษาบัวบานอุมตุมราชรถหุมกรกัฏ 

 เหลม ๑ ชื่อวา หัสเลศมาฆเพิเศษลายลุม 

 เหลม ๑ ชื่อวา บุพพผลคุณาคามยศยิ่ง ภาพท่ี ๔ รถท่ีสรางไวกับหอเจาหลวงภูคา บนดอยภูคา 
จังหวัดนาน 



 
๑๐ 

 เหลม ๑ ชื่อวา อุตรพระทรงคุณสิ่งใสสี 

 เหลม ๑ ชื่อวา หัสสตวดีชมชื่น 

 เหลม ๑ ชื่อวา จิตรหื่นหอสาร 

 เหลม ๑ ชื่อวา สวาตีทมานในดูวิลาศ 

 เหลม ๑ ชื่อวา วิสาขาสุขชนาตาวิฆาต 

 เหลม ๑ ชื่อวา อนุราธราชา 

 เหลม ๑ ชื่อวา เชฏฐาวดีแถวถ่ัง 

 เหลม ๑ ชื่อวา ธนิษฐสัพพคับค่ังถวายเถิง 

 เหลม ๑ ชื่อวา สัตตพิศกะเพิงควรคาด 

 เหลม ๑ ชื่อวา บูรพาภัทรปทอาจเพิงพอ 

 เหลม ๑ ชื่อวา อุตรภัทรปททรงยอยศยิ่ง 

 เหลม ๑ ชื่อวา เรวติข่ิงใสสี 

 เหลม ๑ ชื่อวา มาตุลีไขโลกหลาข้ึนข่ีฟาเสวยผล 

 เหลม ๑ ชื่อวา เวไชยยนตยศซราบ พระยาอินทรข่ีปราบไอศวร 

 รถทังมวลยกเยิ่ง เยียะบิดเบิ่งผายชูชัย ชิงกันไปเยียะซะซวาดซะซาว เยียะอะอาจอะอาวอืดอือทือ เสียงนันลือเยียะตะตุมตะตาม เสียงดังยะคะคุมคะคามเคงควน 

เสียงเรารวนลือลั่น เสียงเนืองนันกองอากาศ หกหองฟาสวาดเถิงพรหม” (พระครูอดุลสีลกิตติ์, ๒๕๕๗ :310 – 311) 

 สวนในเนมิราชชาดก ฉบับวัดบานหลุก อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง (รหัสไมโครฟลม ของสํานักสิ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ลป060701302) ไดกลาวถึงเวเช

ยันตทิพรถ หรือเวไชยันตทิพยรถอันเปนรถของพระอินทรตอนท่ีพระอินทรใหมาตลีสารถีขับรถออกไปรับพระเนมิราชท่ีเมืองมิถิลา กลาววารถคันนั้นมีความสวางเจิดจาเปน

ประกาย ประหนึ่งจันทรมณฑล หรือมีความสวางไสวดุจพระจันทรอีกดวงหนึ่ง ท่ีวา 

ภาพท่ี ๕ รถท่ีใชในการศึกสงคราม 
ท่ีมา : Zinme Yazawin 



 
๑๑ 

 “...สวนวาหมูเทวดาไดยินกถาเจียนจาอันพระญาอินทกลาวคุณเนมิราช กระสัตตนนั้นมักใฝใครหันยังพระญาเนมิราช ค็กลาววา มหาราชะเจา สวนวาเมนิราชมหา

กระสัตหากเปนอาจารยแหงผูขาทังหลายแล ทิพพสัมปตติอันนี้ ผูขาทังหลายอาไสรเซ่ิงมหากระษัตตนนั้น อยูในโอวาสแลวแล ไดแลผูขาทังหลายค็หากใครหันยังมหา

กระษัตเจาตนนั้น มหาราชะเจาจุมเรียกหามายังมหากระษัตเจาตนนั้นเทิอะ  

 

 
ภาพท่ี ๖  พระเนมิราช ประทับบนเวชยันตรถ โดยมีนายมาตลีเปนสารถี ภาพจากจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร 



 
๑๒ 

 พระญาอินทรับเอาคําเทพดาทังหลายสาธุวาดีแลวเรียก (45) หามายังเทพ

สารถี แลวกลาววา ผมฺมมาตาลี ดูกรา สหายมาตลี หรางดาสอดชอนยังเวเชฺยันตรถ

แลว ไพสูเวียงมิถิลาแลวหื้อเนมิราชกระษัตข้ึนทรงทิพพรถแลวจุงนํามาเทิอะ   มาตลี

เทพพะสารถี รับเอาคําพระญาอินท สาธุ วาดี แลวหรางดาสอดชอนยังเวเชยันตรถ 

แลวค็ไพแล ปนะ ดวยมีแท เม่ืออินทเทวราช แลเจียนจากับดวยเทวดาทังหลาย แล

อาณัตบังคับยังมาตลีเทพะสารถี เม่ือมาตลีหรางดาสอดชอนยังทิพพรถ สวนวาเดือน

นึ่ง ดวยอันนับเปนเดือนในเมืองฅน ค็ขามลองไพแล สวนวาเวชยันตทิพพรถ เหลม

นั้นค็ปรากฏกับดวยมัณฑลจันท อันสระเด็จข้ึนมาในปาจินะโลกธาตุกล้ําวันออกแก

เนมิราชมหากระษัตอันจําอุโป (๔๖) สถะสีลในวันเดือนเพง อันไขสีหเบงชอร ปลอง

ลมกล้ําวันออก แลวสถิตนั่งอยูในโรงหลวงแลว อันมีหมูอามาตยหากแวดลอมเปนปริ

วาร และร่ําเพิงดูสีลดวยประการดั่งนี้แล 

 สวนวาฅนทังหลาย กินเขาแลงแลนั่งแทบอยูปะตูเรือน พ่ันเจียนจายัง

ถอยคําอันเปนสุข ค็กลาววามัณฑลจันทสองดวงค็ข้ึนมาในวันนี้แล อถ ในกาละนั้น

ทิพพรถปรากฏแกลฅนทังหลายฝูงนั้น อันผงเจียนจา กันซ่ึงดวยค็มีแล มหาชโน ฅน

อันมากค็กลาววา อันนี้ค็ใชมณฑลจันท หากเปนทิพพรถแล เม่ือเวชยันตรถอันสอดชอนดวยมาสินธุวะพันตัวกะดี อันมาตลีเปนสารถีขับกะดีแล เกิดปรากฏหมูฅนอันมาก

คระนิงวาทิพพรถเหลมนี้ค็มาเถิงแกปุคละผูใดนั้นชา แลวกลาววา ทิพพ (๔๗) รถ  เหลมนี้ ค็บมาเถิงแกปุคคละผูใดผูอ่ืนแล สวนวาพระญาแหงเราทังหลาย อันประกอบ

ชอบธัมมนัก สวนวาเวเชยันตทิพพรถ อันอินทาราชะเจา หากใชมาแกพระญาเจาตนนั้นสิ่งเดียวค็จักมีชะแล วาอ้ันแล ค็มีใจอภิรมยชมชื่นยินดี ค็กลาวคาถาวา ‘อฺญโต วต

โลกสมิ  ํ อุปชฺชิ โลกสฺมิ  ํ มหํสโน ทิพฺพยารโชปาตุ รหุเวเทหสฺส ยสสฺสิโน’ โภ ดูกรา ชาวเราสวนวาอัสสจัรยอันนี้บหอนเกิดมีเม่ือกอนในโลกแทแล มหํ สโน ภยะ อันพฤสส

เพิงกลัวพอสยองเสนขนฅิงลุกค็เกิดมีในโลกแล สวนวาเวเชยันตรถค็มาปรากฏแกเนมิราชมหากระษัตตนเปนพระญาแกชาววิเทหะทังมวล อันประกอบดวยยัสสะปริวารแล 

(๔๘) เม่ือฅนอันมากแลผงเจียนจากันสิ่งเดียว สวนวามาตลีเทวบุตร มาดวยอันดวนพลันหื้อทิพพรถกลับอวาย แลวตั้งไวเทบแมทอดปลองลมพายใตแลว กะทํายังท่ีอันควร

ข้ึนนั่งแลว ค็ราธนานิมันตยังเนมิราชกระษัตเพ่ือหื้อข้ึนทรงแล” 

ภาพท่ี ๗ เวชยันตรถ ในเนมริาชชาดก จิตรกรรมฝาผนังวัดรองแง อ.ปว จ.นาน 



 
๑๓ 

 ในปฐมสมโพธิสํานวนลานนา ท่ีปริวรรตโดย บําเพ็ญ ระวิน ไดบรรยายถึงรถ ของเจาชายสิทธัตถะ ตอนท่ีเสด็จประพาสอุทยาน แลวพบเห็นเทวทูต วารถของ

เจาชายสิตธัตถะทรงนั้นมีสีทองเรื่อ ประดับดวยหนังเสือและราชสีห และอัญมณี ๗ ประการ  

 “ยังมีไนวันนึ่ง พระโพธิสัตวเจา มักไครเหลนในสวนอุยยานนั้นค็มีแล พระโพธิสัตวเจาค็จากับดวยนายสารถีวาดั่งนี้ ดูราทานจุงจัดหางรถเทอะ นายสารถีค็รับเอา

อาชญาดวยคําวา สาธุ ดีแลวาอ้ันแลว ค็ไพหางรถเหลมอันประเสริฐมีคามากนัก มีวัณณะเปนดั่งสายพระอาทิตยอันจิ่งจักออกยังหนุมนั้น อันแวดดวยหนังราชสีห เสือโครง 

เสือเหลือง อันประจิตรดวยแกว ๗ ประการ ค็ประดับหื้อแลวดวยเครื่องประดับอันมากกวานั้นคือวา เครื่องลาด เครื่องปู อันประจิตรตางๆ มีตนวาโกเชาว อันแลวดวยไหม

เงิน ไหมคํา ไนมังคลสินธุ มีมาสี่ตัวอันประเสริฐ มีวัณณะอันขาวเปนดั่งกลีบดอกบัวอ่ืนชื่อวาโกกนุทะ ค็บอกแกมหาสัตตเจาดวยคําวาดั่งนี้ โยชิโต เทวราชา อิทานิ เทโว 

กาลํ มฺญตุ อุยฺยานภูมิ  ํ คมนาย ดังนี้ ขาแหงเทวเปนเจา ผูขาหางแลวดีหลีแล เชิญมหาราชะเจาจุงจักรูกาละเพ่ือจักไพสวนอุยยานไนกาละบัดนี้ท้ืน” (บําเพ็ญ ระวิน, 

2535: 37) 

 
ภาพท่ี ๘ เจาชายสิทธัตถะน่ังรถชมอุทยานพบกับเทวทูตท้ัง ๔ จิตรกรรมฝาผนังวัดบวกครกหลวง 

ท่ีมา: น. ณ ปากนํ้า. ๒๕๕๔. วัดบวกครกหลวง. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ 



 
๑๔ 

 ซ่ึงรถตางๆ เหลานี้ทางลานนามักจะหมายถึงราชรถท้ังสิ้น ในระยะหลังมีการสราง

รถท่ีมีลักษณะคลายราชรถของไทย แตใชประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชนรถบุษบกของทาง

เทศบาลนครเชียงใหม ท่ีใชอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญของเมืองเชียงใหม เชน พระพุทธสิหิงค 

(พระสิงห) ในงานสงกรานตเมืองเชียงใหม และพระเจาฝนแสนหา ในงานประเพณีเขา

อินทขีล ของเมืองเชียงใหม ในบางโอกาสสําคัญก็ใชอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุดวย เชน

พระทักขิณโมฬีธาตุ หรือพระธาตุศรีจอมทอง เขามายังเมืองเชียงใหม ในคราวสมโภช

เชียงใหม ๗๐๐ ปดวย 

 ปจจุบันในเมืองเชียงใหมเองก็มีการสรางราชรถบุษบก หรือรถบุษบก เพ่ือใชในพิธี

ทางศาสนาและพิธีสําคัญอ่ืนๆ โดยไมไดประดิษฐานพระโกศ หรือโกศอยางราชสํานักแต

อยางใด 

 ท่ีมีการสรางรถท่ีเรียกวา “ราชรถบุษบก” อยางยิ่งใหญ คือทางเทศบาลนคร

เชียงราย มีการสรางราชรถบุษบกจํานวน ๙ คัน โดยสะทอนถึงศิลปะของหัวเมืองตางๆ ใน

ลานนาออกมา ซ่ึงแนวคิดนี้ดวยเหตุวา เมืองเชียงรายเปนเมืองท่ีเกาแก เปนตนกําเนิดของ

อาณาจักรลานนา มีวัฒนธรรมท่ีงานงาม คนเชียงรายมีแนวคิดท่ีจะอัญเชิญพระพุทธรูป

สําคัญคูบานคูเมืองใหเปนท่ีสักการะบูชา จึงนําไปสูการสรางราชรถบุษบก เพ่ือเขารวม

ประเพณีแหพระพุทธรูปแวดเวียงเชียงราย เพ่ือใหผูคนเห็นวา เมืองเชียงราย เปนเมืองศิลปน

และเปนเมืองวัฒนธรรม (งานบริการและเผยแพรวิชาการฯ, ๒๕๕๗: ๗ – ๘)  
 

 

 

 ภาพท่ี ๙  รถบุษบก อัญเชิญพระธาตุศรีจอมทองเขาเมืองเชียงใหม ในคราวฉลอง
เมืองเชียงใหมครบ ๗๐๐ ป 
ท่ีมา: พิเชษฐ์ ตนัตินามชยั 



 
๑๕ 

 ราชรถบุษบก ท่ีทางเทศบาลนครเชียงรายไดสรางไว มีหลายรูปแบบท่ีสะทอนถึงศิลปะของแตละเมืองในลานนา ดังนี้ (งานบริการและเผยแพรวิชาการฯ, ๒๕๕๗: 

๒๐ – ๕๕) 

๑. ราชรถศิลปะแพร 

 เปนราชรถบุษบกท่ีสลาบุญมา บุญประเสริฐ ชางแกะสลักจังหวัดแพรเปนผูออกแบบ โดยออกแบบจากความอุดมสมบูรณของไมสักของเมืองแพร ใหเห็น

ถึงความงามของเนื้อไมสักทองของเมืองแพรท่ีสลักลวดลายเปนรูปสัตวชั้นสูงในคติความเชื่อของชาวลานนาตางๆ เชน พญานาค เหรา หงส และสิงห 

 
ภาพท่ี ๑๐ ราชรถศิลปะแพร 

ท่ีมา: ราชรถบุษบก หน่ึงเดียวในลานนา 



 
๑๖ 

๒. ราชรถศิลปะเชียงใหม 

 เปนราชรถบุษบกท่ีออกแบบโดย อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ไดรับอิทธิพลมาจากรูปเทวดาปูนปนจากวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม และมีเสนสายท่ี

ออนหวาน ตลอดถึงมีการลงรักปดทองอยางลานนา 

 
ภาพท่ี ๑๑ ราชรถศิลปะเชียงใหม 

ท่ีมา: ราชรถบุษบก หน่ึงเดียวในลานนา 



 
๑๗ 

๓. ราชรถศิลปะเชียงราย 

 เปนราชรถบุษบกท่ีออกแบบโดย สลาพรหมา อินยาศรี จังหวัดเชียงราย ไดแรงบันดาลใจมาจากพุทธประวัติตอนเสด็จลงมาจากดาวดึงส เปดโลกท้ังสาม

ใหถึงกัน ผสมผสานศิลปะจากพมา ไทยใหญ ไทยลื้อ และไทยขืน ใชเทคนิคการดุนโลหะ โดยใชอะลูมิเนียมเปนวัสดุในการทํา 

 
ภาพท่ี ๑๒ ราชรถศิลปะเชียงราย 

ท่ีมา: ราชรถบุษบก หน่ึงเดียวในลานนา 



 
๑๘ 

๔. ราชรถศิลปะลําพูน 

 เปนราชรถบุษบกท่ีออกแบบโดย สลาโชติวัฒน วรศิลปะสุวรรณ ไดนําลักษณะอันโดดเดนของศิลปะในวัดพระธาตุหริภุญชัยเปนตนแบบ ประกอบไปดวย

นาค ๕ ตัวท่ีมีลักษณะครึ่งนาคครึ่งนก มีความผสมผสานของศิลปะเขมรผสมอยูตามแบบหริภุญชัย 

 
ภาพท่ี ๑๓ ราชรถศิลปะลําพูน 

ท่ีมา: ราชรถบุษบก หน่ึงเดียวในลานนา 



 
๑๙ 

๕. ราชรถศิลปะนาน 

 เปนราชรถบุษบกท่ีออกแบบโดย สลาโชติวัฒน วรศิลปะสุวรรณ ไดรับแรงบันดาลใจจากปราสาทในพิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน มีการตกแตงลวดลาย

ดวยครุฑแบกงาชางดําอันเปนสัญลักษณหนึ่งของเมืองนานมาประดับรถ มีการประดับดวยการลงรักปดทองแบบลานนา แตมีกลิ่นอายของศิลปะสุโขทัยผสม

ตามแบบศิลปะนานท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับสุโขทัยมาแตเดิม 

 
ภาพท่ี ๑๔ ราชรถศิลปะนาน 

ท่ีมา: ราชรถบุษบก หน่ึงเดียวในลานนา 



 
๒๐ 

๖. ราชรถศิลปะแมฮองสอน 

 เปนราชรถบุษบกท่ีออกแบบโดย สลาโชติวัฒน วรศิลปะสุวรรณ ไดอิทธิพลมาจากศิลปะของชาวไทยใหญท่ีอยูในจังหวัดแมฮองสอน มีการประดับดวย

หงสและเสาหงสแบบมอญ การสรางแทนซอนชั้นอันหมายถึงสวรรคชั้นตางๆ และสัตวท่ีเกิดจากจินตนาการของชางท่ีเปนสัตวผสมระหวางนาค ชาง มา กวาง 

หงส  

 
ภาพท่ี ๑๕ ราชรถศิลปะแมฮองสอน 

ท่ีมา: ราชรถบุษบก หน่ึงเดียวในลานนา 



 
๒๑ 

๗. ราชรถศิลปะลําปาง 

 เปนราชรถบุษบกท่ีออกแบบโดย สลาโชติวัฒน วรศิลปะสุวรรณ นํารูปแบบลักษณะประตูโขงของวัดพระธาตุลําปางหลวงมาเปนจุดเดนของรถ พรอม

ประดับลวดลายดอกไมประดับกระจกสี โดยรวบรวมลวดลายจากศิลปวัตถุตางๆ เชนสังเค็ด ธรรมาสน คานหาบ ตูพระไตรปฎกมาตกแตง 

 
ภาพท่ี ๑๖ ราชรถศิลปะลําปาง 

ท่ีมา: ราชรถบุษบก หน่ึงเดียวในลานนา 



 
๒๒ 

๘. ราชรถศิลปะพะเยา 

 เปนราชรถบุษบกท่ีออกแบบโดย สลาโชติวัฒน วรศิลปะสุวรรณ โดยนําศิลปะสกุลชางพะเยาท่ีโดดเดนในประติมากรรมหินทราย ประดับตกแตงดวย

กระจกสี กระจกจืน ในเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา 

 
ภาพท่ี ๑๗ ราชรถศิลปะพะเยา 

ท่ีมา: ราชรถบุษบก หน่ึงเดียวในลานนา 



 
๒๓ 

๙. ราชรถศิลปะเชียงแสน 

 เปนราชรถบุษบกท่ีออกแบบโดย สลาโชติวัฒน วรศิลปะสุวรรณ โดยจําลองแบบมาจากพระธาตุวัดปาสัก เชียงแสน มาเกือบท้ังหมด เนนใหเห็นถึง

ลวดลายไมสัก มีการประดับตกแตงดวยกระจกจืนในบางสวน เพ่ือไมใหงานโบราณไมสะทอนแสงมากเกินไป 

 
ภาพท่ี ๑๘ ราชรถศิลปะเชียงแสน 

ท่ีมา: ราชรถบุษบก หน่ึงเดียวในลานนา 



 
๒๔ 

 สวนราชรถบุษบก ของทางราชมงคลลานนา ออกแบบโดย ผศ.ลิปกร มาแกว จากคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา และเขียนแบบโดยสลาโชติวัฒน วรศิลปะสุวรรณ  

 แนวคิดของราชรถบุษบกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา คือ “ราชรถบุษบกปราสาทราชมงคลลานนา” 

 ประกอบดวย 

๑. ไมมงคลท้ัง ๙ ซ่ึงจะทําในสวนของบุษบกปราสาท ๘ เหลี่ยม โดยใชไมมงคลท้ัง ๙ นี้วางไวประจําทิศตางๆของตัวบุษบก โดยไมแตละชนิดวางไว ณ ตําแหนง

และมีความหมาย ดังนี้ (มหาหมอดูดอทคอม.๒๕๕๘: http://www.mahamodo.com/tamnai/tamnai_miscellaneous/tree9_good.aspx ) 

 ไมไผสีสุก อยูทางทิศเหนือ   หมายถึง มีความสุขกายสบายใจ ไรทุกขโศกโรคภัย 

 ไมพะยูง  อยูทางทิศใต   หมายถึง การพยุงฐานะใหดีข้ึน 

 ไมสัก   อยูทางทิศตะวันออก  หมายถึง ความมีศักดิ์ศรี ความมีเกียรติ อํานาจบารมี คนเคารพนับถือและยําเกรง 

 ไมชัยพฤกษ อยูทางทิศตะวันตก  หมายถึง การมีโชคชัย ชัยชนะ ชนะศัตรู ชนะอุปสรรคตางๆ 

 ไมราชพฤกษ อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมายถึง ความเปนใหญและมีอํานาจวาสนา 

 ไมทรงบาดาล อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง ความม่ันคง หรือทําใหบานม่ันคงแข็งแรง 

 ไมทองหลาง อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต หมายถึง การมีทรัพยสินเงิน มีเงินทองใชไมขัดสน  

 ไมกันเกรา อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต หมายถึง ปองกันภัยอันตรายตางๆ หรืออีกชื่อหนึ่งวา ตําเสา ซ่ึงอาจหมายถึงทําใหเสาเรือนม่ันคง 

 ไมขนุน  อยูตรงกลาง   หมายถึง หนุนใหดีข้ึนร่ํารวยข้ึน ทําอะไรจะมีผูใหการเก้ือหนุน 

๒. พระญาลวง 

 ลวงเปนสัตวในนิยายอยางหนึ่ง มีลักษณะท่ัวไปเหมือนนาค แนท่ีศีรษะมีเขาอยางกวาง และบริเวณแกม มีเคราหุม (อุดม รุงเรืองศรี, ๒๕๔๒: ๕๘๓๔) บาง

แหงจะมีขา และมีปก เพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงนักวิชาการหลายทานกลาววา คําวาลวงนั้น ก็คือมังกร โดยมาจากคําวาเลง หรือหลง ในภาษาจีน ท่ีแปลวามังกร เปนผูท่ี

ใหน้ําฟาสายฝนความอุดมสมบูรณเชนเดียวกับพญานาค ความสงางามของลวง เปนท่ีเลื่องลือ ดวยการเยื้องยาง กรีดกรายของตัว ‘ลวง’ ท่ีทะยานแหวกดั้น

เมฆนั้น คงซ่ึงความสงางามและสวยงามเปนยิ่งนัก กอปรกับเกิดฟาแลบแปลบปลาย ยิ่งขับชวยเสริมใหออนไหวสวยงามข้ึนเทานั้น และการนี้ ไดนํามา

เปรียบเทียบกับการเดินเหินของผูหญิงท่ีสงาและสวยงาม ดังบทท่ีบาวกลาวชมเชยหญิงสาววา 



 
๒๕ 

  “งามเลิศล้ํา เหมือนแวนเงาใส ยกตีนไป เหมือน ‘ลวงเหลนฝา’” 

 หรืออีกบทหนึ่งวา 

  “รางก็แฅว แอวก็ไหว  ยกตีนไป เหมือน ‘ลวงเหลนฝา’” 

๓. ปลาอานนท 

 ปลาอานนท เปนหนึ่งในปลาใหญ ๔ ชนิด คือ ปลาอานนท ปลาติมินันทะ ปลาอัชโฌโรหะ และปลามหาติมทิ ซ่ึงแตละตัวมีลําตัวยาวประมาณ หนึ่งพัน

โยชน (มาลา คําจันทร, ๒๕๔๘: ๑๒๒) เปนปลาท่ีอาศัยอยูในเมืองคน 

 
ภาพท่ี ๑๙ ภาพตัดโดยยาวของจักรวาล ช้ีใหเห็นถึงปลาใหญท่ีอาศัยอยูใตทะเล 

ท่ีมา: e-วัณณกัมมลานนา 

 



 
๒๖ 

๔. นทีสีทันดร 

 เปนแมน้ํามหาสมุทรใหญท่ีลอมรอบเขาพระสุเมรุและอยูระหวางเขาสัตตปริภัณฑเอาไว ไมรวมกับโลณสาคร ท่ีเปนน้ําเค็มอันก้ันระหวางทวีปท้ัง ๔ (มาลา 

คําจันทร, ๒๕๔๘: ๗๐) 

 นทีสีทันดรนั้นเปนแมน้ําท่ีมีความใสและละเอียดมาก ไมมีสิ่งใดท่ีจะลอยเหนือผิวน้ําได แมวาปกนกยูงหากหลนตกลงไปก็จะจมลงไปถึงพ้ืน (มาลา คํา

จันทร, ๒๕๔๘: ๕๘) 

 
ภาพท่ี ๒๐  ทะเลสีทันดรท่ีก้ันเขาสัตบรภิัณฑแตละลูก 

ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรธรรมลานนาและอักษรขอม 
 



 
๒๗ 

๕. เขาสัตปริภัณฑ 

 เปนกลุมภูเขาท่ีลอมรอบเขาพระสุเมรุเปนชั้นๆ จากดานในออกสูดานนอก ดังนี้ ยุคันธร อิสินทร การวิก สุทัสนะ เนมินทร วินันตกะ และอัสกรรณ สวน

เยายุคันธรในสุดใกลกับเขาพระสุเมรุนั้นเปนท่ีอยูแหงทาวจตุโลกบาลท้ัง ๔ ในธรรมอรุณวดีสูตรกลาวไววา “อันวาเขาใหญท้ังหลาย๗อันนั้น เขา ๑ ชื่อวายุคันธร 

เขา ๑ ชื่อวาอิสินทร เขา ๑ ชื่อวาการวิก เขาหนึ่งชื่อวาสุทัสนะ เขา ๑ ชื่อวาเนมินทร  อัน ๑ ชื่อวาวินันตกะ อัน ๑ ชื่อวาอัสกรรณ เปนเขาใหญนัก ตั้งอยูแวดรอด

ทุกเบื้องทุกภายแหงเขาสิเนรุราชนั้น อันวาชั้นฟาจาตุมหาราชิกาเปนท่ีอยูแหงทาวจตุโลกบาลท้ัง๔ก็มีเหนือปลายเขายุคันธร เปนท่ีอยูแหงทาวจตุโลกบาลท้ังหลาย 

เปนท่ีเสพอยูแหงเทวดาท้ังหลายแลยักขะกุมภัณฑท้ังหลายนั้นแล” (มาลา คําจันทร, ๒๕๔๘: ๕๗) 
 

 

ภาพท่ี ๒๑  เขาสัตปริภณัฑท่ีอยูลอมรอบเขาพระสุเมร ุ
ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรธรรมลานนาและอักษรขอม 



 
๒๘ 

๖. ลอ ๘ ซ่ี 

 ลอ ๘ ซ่ีนั้นหมายถึง มรรค หรือหนทางแหงการดับทุกขท้ัง ๘ ขอ ไดแก 

๑. สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นท่ีถูกตอง หมายถึง ความรู-ปญญา หรือมุมมอง ท่ีถูกตองตรงกับความจริง ตามคําสอนของพระพุทธเจา คือการรูแจงใน

อริยสัจ 4 

๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดท่ีถูกตอง หมายถึง ความคิดท่ีตองละเวนจากความพอใจ ความพยาบาทและการเบียดเบียน 

๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาท่ีถูกตอง หมายถึง การพูดท่ีตองละเวนจากการพูดเท็จ หยาบคาย สอเสียดและเพอเจอ 

๔. สัมมากัมมันตะ คือ การปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายถึง การกระทําท่ีตองละเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพยและประพฤติผิดในกาม 

๕. สัมมาอาชีวะ คือ การหาเลี้ยงชีพท่ีถูกตอง หมายถึง การทํามาหากินอยางซ่ือสัตยสุจริต ไมมีการทุจริตและเอาเปรียบผูอ่ืน 

๖. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรท่ีถูกตอง หมายถึง ความอุตสาหะหรือความพยายามท่ีอยูในวิถีทางท่ีดีงาม คือการละบาปอกุศลทางใจ และเจริญกุศล

ใหยิ่งๆข้ึนไป 

๗. สัมมาสติ คือ การมีสติท่ีถูกตอง หมายถึง การระลึกรูตัวอยูตลอดเวลา โดยกําจัดความฟุงซาน รําคาญ หดหู งวงซึม สงสัย และลังเล คือการพิจารณา 

กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เชนการเจริญอานาปานสติสมาธิ มีสติรูลมหายใจ 

๘. สัมมาสมาธิ คือ การมีสมาธิท่ีถูกตอง หมายถึง การฝกกายและอารมณใหสงบ โดยกําจัดความคิด,ความจําและอารมณออกไปชั่วขณะหนึ่ง คือการ

เจริญฌานท้ังสี่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๙ 

๗. หมอปูรณฆฏะ 

 หมอปูรณฆฏะ เปนรูปของหมอดอกหรือแจกันดอกไม อันหมายถึงความเต็มอ่ิม ความอุดมสมบูรณ มักพบเห็นเปนลวดลายในการประดับศาสนสถาน 

หรือศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุตางๆ ของทางลานนา เปนลวดลายท่ีสืบทอดมาจากทางอินเดียโบราณ  

 
ภาพท่ี ๒๒ หมอปูรณฆฏะ ลายทองประดับอาคาร วัดพระธาตุลาํปางหลวง 

 

๘. บันไดนาค 

 หมายถึงเสนทางเชื่อมระหวางสวรรค อันหมายถึงดาวดึงสบนยอดเขาพระสุเมรุ ลงมาสูท้ัง ๔ ทิศ นั้นคือทวีปท้ัง ๔ โดยผานทางสัตวมงคลท่ีมีอานุภาพดวย

พญานาค 

 

 

 



 
๓๐ 

๙. เทวดา ๘ ทิศ 

 ในคติพราหมณ-ฮินดู มีการนับถือเทวดาท้ัง ๘ ทิศ ประกอบไปดวย (เทวดาประจําทิศท้ังแปด, ๒๕๕๘ : http://arts-108.blogspot.com/2014/01/blog-

post.html ) 

  พระไพศรพณ  ประจําทิศเหนือ 

  พระยม   ประจําทิศใต 

  พระอินทร  ประจําทิศตะวันออก 

  พระวรุณ(พระพิรุณ) ประจําทิศตะวันตก 

  พระอิศาณ  ประจําทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พระอัคนี  ประจําทิศตะวันออกเฉียงใต 

  พระไนรฤติ(พระนิรฤติ) ประจําทิศตะวันตกเฉียงใต 

  พระพายุ  ประจําทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

 ในคติพุทธศาสนามีการผูกพระอรหันตกับทิศท้ังแปด ดังเชนการฝงลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ในทิศท้ังแปดของอุโบสถ  โดยพระอรหันตประจําทิศท้ังแปดนี้

ปรากฏอยูในบทสวดนะมัสการพระอรหันตแปดทิศ ดังท่ีวา 

   “หันทะ มะยัง สะระภัญเญนะ พุทธะมังคะละคาถาโย ภะณามะ เส ฯ                                                 

  สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ         นิสินโน เจวะ มัชฌิเม                                                            

  โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ              อาคะเณยเย จะ กัสสะโป                                                              

  สารีปุตโต จะ ทักขิเณ                        หะระติเย อุปาลี จะ                                                                 

  ปจฉิเมป จะ อานันโท                        พายัพเพ จะ คะวัมปะติ                                                              

  โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร                   อิสาเณป จะ ราหุโล                                                                    

  อิเม โข มังคะลา พุทธา                      สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา                                                                 

  วันทิตา เต จะ อัมเหหิ                         สักกาเรหิ จะ ปูชิตา                                                                  

  เอเตสัง อานุภาเวนะ                           สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน ฯ                                                           



 
๓๑ 

  อิจเจวะมัจจัน  ตะนะมัสสะเนยยัง       นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง                                                    

  ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง            ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ” 

ซ่ึงพระอรหันตท้ัง แปดทิศดังกลาวนั้นไดแก 

 พระอัญญาโกญฑัญญะ   อยูทางทิศบูรพา (ตะวันออก)  

 พระมหากัสสปะ    อยูทางทิศอาคเนย (ตะวันออกเฉียงใต)  

 พระสารีบุตร    อยูทางทิศทักษิณ (ใต)  

 พระอุบาลี    อยูทางทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต)  

 พระอานนท    อยูทางทิศปจฉิม (ตะวันตก)  

 พระภควัมปติ    อยูทางทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ)  

 พระโมคคัลลานะ   อยูทางทิศอุดร (เหนือ)  

 พระราหุล    อยูทางทิศอิศาณ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

๑๐. บุษบกปราสาท ๔ ทวีป 

 ทวีปท้ัง ๔ ในความชื่อจักรวาลวิทยาทางพุทธศาสนา ไดกลาวถึงทวีปท้ัง ๔ ท่ีอยูนอกเขาสัตบริภัณฑ อยูรอบเขาพระสุเมรุท้ัง ๔ ทิศ ไดแก 

 ชมพูทวีป กวาง ๑๐,๐๐๐ โยชน เปนทวีปท่ีมนุษยเราอยูทุกวันนี้ อยูทางดานทิศใตของเขาพระสุเมรุ ผูคนมีใบหนาเปนรูปไข มีอายุยืนได ๑๐๐ ป  

 ปุพพวิเทหทวีป  กวาง ๙,๐๐๐ โยชน สัณฐานเหมือนเดือนเสี้ยวอยูทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ ผูคนมีใบหนาคลายพระจันทรครึ่งเสี้ยว มีรูปรางสูง

ใหญ มีเกณฑอายุ ๒๕๐ ป 

 อุตรกุรุทวีป กวาง ๘,๐๐๐ โยชน อยูทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ เปนทวีปในอุดมคติคนในทวีปมีคุณธรรมสูง ประพฤติสุจริต ผูคนมีผิวขาวงาม ของ

ใชลวนเปนของทิพย ไมตองทําไรทํานา มีตนกัลปพฤกษเกิดข้ึนท่ัวไป ผูหญิงผิวขาวเนียนนุมนวล ไมมีโรคภัยเบียดเบียน ไมมีความโลภโกรธหลง คนไมจําเปนตอง

สรางบานเรือนเปนท่ีอยู อายุยืนไดถึง ๒,๐๐๐ ป ใบหนาดังพระจันทรเต็มดวง  

 อมรโคยานทวีป อยูทางทิศตะวันตกของเขาสิเนโร เมืองมีสัณฐานดังเดือนเพ็ญ คนมีใบหนาสี่เหลี่ยม ไมมีบานเรือนแตอยูแบบงาย ๆ ตามพ้ืนดิน อายุยืน

ได ๕๐๐ ป  
 



 
๓๒ 

 

ภาพท่ี ๒๓ ทวีปท้ัง ๔ 

ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรธรรมลานนาและอักษรขอม 



 
๓๓ 

 

๑๑. ปราสาทยอด ๕ ช้ัน 

 ปราสาทยอดหาชั้น หมายถึง ศีล ๕ ท่ีพุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติ ศีล ๕ ขอนั้นบางครั้งในตํานานลานนามักเรียกวา “ประทัด ๕ เสน” ไดแก 

1. ปาณาติบาต   เวนจากการเบียดเบียนชีวิต 

2. อทินนาทาน   เวนจากการเอาสิ่งของท่ีเจาของมิไดให 

3. กาเมสุมิจฉาจาร  เวนจากการประพฤติไมเหมาะสมทางเพศ 

4. มุสาวาท   เวนจากการกลาวเท็จ 

5. สุราเมรยมัชปมาทัฏฐาน เวนจากการบริโภคสุรายาเมาอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท  

๑๒.  ปลียอด ๑๖ ช้ัน 

 ท้ัง ๑๖ ชั้นนั้นเปนสื่อท่ีหมายถึงรูปพรหมท้ัง ๑๖ ชั้น หรือ โสฬสพรหม ประกอบไปดวย 

 1. พรหมปาริสัชชาภูมิ 

 2. พรหมปุโรหิตาภูมิ 

 3. มหาพรหมาภูมิ 

 4. ปริตตาภาภูมิ 

 5. อัปปมาณาภาภูมิ 

 6. อาภัสราภูมิ 

 7. ปริตตสุภาภูมิ 

 8. อัปปมาณสุภาภูมิ 

 9. สุภกิณหาภูมิ 

 10. เวหัปผลาภูมิ 

 11. อสัญญีสัตตาภูมิ 

 12. อวิหาสุทธาวาสพรหมภูมิ 



 
๓๔ 

 13. อตัปปาสุทธาวาสพรหมภูมิ 

 14. สุทัสสาสุทธาวาสพรหมภูมิ 

 15. สุทัสสีสุทธาวาสพรหมภูมิ 

 16. อกนิฏฐสุทธาวาสพรหมภูมิ 

 

 

ภาพท่ี ๒๔ อกนิฏฐสุทธาวาสพรหมภูม ิ

ท่ีมา: สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรธรรมลานนาและอักษรขอม 



 
๓๕ 

๑๓. ปลายยอดเปนรูปดอกบัว 

 ดอกบัว เปนดอกไมมงคลท่ีทางอินเดียใชบูชาพระเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนิ่นนาน และเปนดอกไมท่ีคูกับศาสนามาจวบจนถึงปจจุบัน ดวยดอกบัวเปน

ดอกไมท่ีกอกําเนิดจากโคลนตมแลวโผลพนน้ํารับแสงอาทิตย ซ่ึงมีความหมายอันดี ใชบูชาสิ่งท่ีควรบูชาตางๆ ในประติมานวิทยามักพบการสรางรูปดอกบัวไว

กับรูปเคารพตางๆ เปน ปทมบัลลังก หรือบัลลังกท่ีเปนรูปดอกบัว ไวรองรับพระพุทธรูป ภาพท่ีมีพระพุทธเจา หรือเทพเจาในศาสนาฮินดูก็ตาม ในลานนา

นอกจากจะมีปทมบัลลังกแลวยังมีการสรางโมฬีของพระพุทธรูปแบบดอกบัวตูม ในพระพุทธรูปแบบพระสิงหอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๖ 

 

“ราชรถบุษบกปราสาทราชมงคลลานนา” 

 

 

 
ภาพท่ี ๒๕ แบบราง“ราชรถบุษบกปราสาทราชมงคลลานนา” 
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๔๗ 

แบบ ง.8 

แบบฟอรมการเขียนโครงการดานแผนงานพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

หนวยงาน ศูนยวัฒนธรรมศึกษา 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการศึกษาและจัดทํารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในการอัญเชิญสิ่งสําคัญในลานนา ไมวาจะเปนพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป และสิ่งอันเนื่องดวยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ จะตองสม

พระเกียรติแหงองคท่ีอัญเชิญมานั้นดวย โดยปกติจะใชราชรถในการอัญเชิญ เชน ราชรถอัญเชิญพระพุทธสิหิงคในประเพณีสงกรานตของเชียงใหม, ราชรถและบุษบก

อัญเชิญน้ําสรงพระราชทานในการสรงน้ําพระธาตุดอยสุเทพประจํา เปนตน  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จึงเล็งเห็นความสําคัญของขอนี้ จึงไดมีดําริในการสรางราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) คันเพ่ือในในโอกาสตางๆ 

ท้ังของมหาวิทยาลัยฯ และชุมชน ในการสรางนั้นจําเปนจะตองมีการจัดทํารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) และจะทําการจัดทําในโอกาสตอไป ดังนั้นจึงได

จัดโครงการศึกษาและจัดทํารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) ข้ึนมาในครั้งนี้ โดยมีการศึกษาถึงประวัติท่ีมาของราชรถและรูปแบบท่ีปรากฏในลานนา เพ่ือให

เปนฐานขอมูลทางวัฒนธรรม ใหกับคณาจารย นักศึกษา และผูสนใจไดศึกษาเรียนรูตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาและจัดทํารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) 
 

4. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

 4.1 ความสอดคลองกับผลผลิต  

 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร   

 ผลงานการใหบริการวิชาการ 
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  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี   

 ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 4.2 สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561)  

 กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

 กลยุทธท่ี2 : สรางความเปนเลิศทางดานวิชาการวิจัยและนวัตกรรม 

 กลยุทธท่ี3 : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตและบุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง  

 กลยุทธท่ี4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

 กลยุทธท่ี5 : สรางเครือขายและพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 

 กลยุทธท่ี6 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 
4.3 สอดคลองกับกลยุทธ 11โครงการหลัก 

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร ตัวชี้วัดท่ี 50 
4.4 สอดคลองกับการประกันคุณภาพสกอ. / สมศ. / กพร.  

 สกอ.  

 สมศ. ดาน การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 กพร. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
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6. กลุมเปาหมาย 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 4 คณะ, 1 วิทยาลัยฯ 
 

7. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ กันยายน 2558 

กิจกรรมในโครงการ 
งบประมาณ

รายกิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ ปงบประมาณ 2558 

ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

วางแผนกําดําเนินงาน              

ดําเนินโครงการ 99,500.00             

ประเมินโครงการ              

สรุปผลโครงการ              

8.  จํานวนเงินงบประมาณรวม 99,500.00บาท (เกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) มีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดงบประมาณ จํานวนเงิน 

8.1 คาตอบแทน  

8.2 คาใชสอย  

คาศึกษาและจัดทํารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) 99,500.00 

8.3 คาวัสดุ  

 รวมท้ังส้ิน (เกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 99,500.00 
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9.  การประเมินผลโครงการ 

 1. รายงานการศึกษารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

10.1  ผลผลิต (output) 

ประเภท จํานวน/รายละเอียด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ :  - แบบรายงานการศึกษารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) 

- แบบรายงานการศึกษารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) 3 D 

- รายงานการศึกษารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1  

ชุด 

ชุด 

ชุด 

เชิงคุณภาพ : ความสมบูรณถูกตองครบถวน รอยละ 

เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 เดือน เดือน 

เชิงตนทุน : งบประมาณ 99,500.00บาท บาท 

 

10.2  ผลลัพธ (outcome) 

รูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) และรายงานการศึกษารูปแบบราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 และเปนฐานขอมูลใหกับนักศึกษา 

คณาจารยท่ีสนใจไดศึกษาความรู 

10.3  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (impact)  

  มีการจัดสรางราชรถบุษบกทรงลานนา คันท่ี 1 (เล็ก) ในการใชในงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท้ังยังเปนการสืบทอดเอกลักษณอัน

ถูกตองและดีงามของลานนาใหคงอยูสืบไปและสืบทอดภูมิปญญาเชิงชางของลานนาตอไป 
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11. การบริหารความเส่ียงโครงการ 

กิจกรรมในโครงการ ความเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง ระดับ

ความ

เสี่ยง 

การควบคุมความเสี่ยง 
กําหนดเสร็จและ

ผูรับผิดชอบ 
ภายใน ภายนอก โอกาส ผลกระทบ 

วางแผนกําดําเนินงาน การวางแผนไมได

ครอบคลมุ 

ขาดการ

ประสานงานกับ

ทางคณะ 

ขาดการประสาน

หนวยงานภายนอก 

3 3 สูง ประสานงานทุกหนวยงานท่ีมีสวน

ไดสวนเสีย ปรึกษาวางแผนการ

ดําเนินงาน 

ฝายวิชาการ 

ดําเนินโครงการ การดําเนินการลาชา มีการแยกการ

ดําเนินงานหลาย

สวน 

ราคาตลาดมีการ

คลาดเคลื่อน 

3 3 สูง ใหมีผูประสานงานกับทุกสวนงาน ฝายวิชาการ 

ประเมินโครงการ การประเมินผลลาชา เอกาสารมีหลาย

สวนงาน 

- 2 2 ปานกลาง ใหมีการ ประเมินผลทุกชวงของ

กิจกรรม 

ฝายวิชาการ 

สรุปผลโครงการ เอาสารไดไมครบถวน การเก็บเอกสาร

ไมครบถวน 

- 2 2 ปานกลาง ใหผูประสานงานเปนผูเก็บ

เอกสารท้ังท่ีเปนตนฉบับ และ 

ไฟลดิจิทัล 

ฝายวิชาการ 

 

ผูรับผิดชอบกิจกรรม.............................................    /........../........../........ 

                          (นางสาววันทนา  มาลา) 

เบอรติดตอ : ……1600……………………….. 

หัวหนาหนวยงาน.............................................    /........../........../........ 

                         (นายชัยปฐมพร  ธนพัฒนปวงวัน) 

 


