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ขณะท่ีโลกกําลงัเป็นสากลด้วยระบบขา่วสาร ในสว่นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาของ 
สงัคมไทย มีการประยกุต์ให้เกิดกิจกรรมและช่องทางท่ีหลากหลายในการเข้าถึงหลกัธรรมคําสอน 
จงึเลือกนําโครงการ “หอธรรมศลิป์ล้านนา” มาเป็นกรณีศกึษา เพ่ือเป็นสถานท่ีสง่เสริมกิจกรรม 
และช่องทางท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว ในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือของไทย ซึง่เคยเป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัรล้านนา 
ในอดีต ด้วยมีลกัษณะของโครงการเป็นหอศลิป์ร่วมสมยั ท่ีมีเนือ้หาเชิงธรรมะ ผู้ศกึษาวิจยัจงึได้ 
ตระหนกัถึง “การจดัแสง” วา่มีความสําคญัอยา่งยิ่ง ตอ่ลกัษณะและเนือ้หาของโครงการ ตลอดจน 
การก่อรูปของงานสถาปัตยกรรม 

จากการสงัเกตสภาวะ “แสงธรรมชาต”ิ ในอาคาร “วิหารโถงล้านนา” พบวา่มีสภาวะ 
แสงท่ีนุ่มนวลและสงบน่ิง ซึง่เกิดขึน้จาก “แบบการให้ความสวา่งโดยวิธีใช้แสงสะท้อน” ลอดผ่าน 
องค์ประกอบ “ช่องเปิด” ของอาคารท่ีมีรูปแบบแตกตา่งกนั จงึได้ตัง้ข้อสงัเกตตอ่ไปถึง “คต”ิ ท่ีสง่ 
อิทธิพลแก่ “แนวคดิในการออกแบบ” วิหารโถง วิหารเอกลกัษณ์แบบแรกของล้านนาให้มีลกัษณะ 
อาคารเป็นแบบ “เปิดโลง่ หรือ โถง” และมีรูปแบบช่องเปิดรับแสงท่ีแตกตา่งกนั ด้วยเลง็เห็นวา่ 
แบบสถาปัตยกรรมและช่องเปิด ในสว่นซึง่ “ก่อรูปจากการกําหนดขอบเขตด้วยแสงธรรมชาต”ิ อนั 
นํามาซึง่ การทําให้เกิดสภาวะแสงดงักลา่วขึน้นัน้ เป็นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทยล้านนา 
อยา่งหนึง่ 

วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมไทยฉบบันี ้ จงึมีเป้าหมายเพ่ือศกึษารูปแบบ และสดัสว่น 
องค์ประกอบ “ช่องเปิด” และ “ฝาย้อย” ของตวัแบบสถาปัตยกรรม “วิหารโถงล้านนา” ตอ่หน้าท่ีใน 
การกําหนดให้แสงธรรมชาตผิา่นเข้ามาภายในอาคาร เน่ืองด้วยมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ในแตล่ะ 
“ชัน้ซดหลงัคา” และ “การยกเก็จ” ผงัอาคารตามแบบแผนอยา่งน่าสนใจ ตลอดจนเพ่ือศกึษา “คต ิ
จกัรวาลพทุธศาสนาลงักาวงศ์” ท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวคดิในการสรรสร้างพทุธภมูิแบบล้านนา ในสว่น 
ซึง่เก่ียวข้องกบัแสงธรรมชาต ิ เพ่ือส่ือความหมายถึง “โพธิมณฑลแหง่การตรัสรู้” ด้วยเป็นแนวทาง 
ในการออกแบบหอธรรมศลิป์ล้านนาให้เป็น “พืน้ท่ีแหง่การรู้แจ้งทางปัญญา” ท่ีสอดคล้องกบัโจทย์ 
แห่งยคุสมยั ในบริบทของสงัคมไทยล้านนาปัจจบุนัตอ่ไป 
 
 
 
 
ภาควิชาศลิปสถาปัตยกรรม                                            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ลายมือช่ือนกัศกึษา ..................................................                                    ปีการศกึษา 2556 
ลายมือช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ........................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

จ 
 

52053201: MAJOR: THAI ARCHITECTURE 
KEY WORD: VIHARN THONG / LANNA / VOID / FHA YOI / LIGHTING / NATURAL LIGHT   

/ INDIRECT LIGHT 
JEDSADA SUPASRI: LANNA DHAMMA AND CONTEMPORARY ART 

LEARNING CENTER. THESIS ADVISOR: PRATIMA NIMSAMER, Ph.D. 380 pp. 
 

While the world be connected by the information system. In terms of Thai 
Buddhism and Dhamma propagation. Activities and choices caused by application 
make easily access Dhamma information. Thus the project "Lanna Dhamma and 
Comtemporary Art Learning Center" had been selected as an architectural design case 
study. Being the place for supporting such case in the Northern Thailand, which had 
been the site of Lanna kingdom. As the program museum of contemporary art with 
content-oriented Dhamma. So the "Lighting" is related with the program, content of the 
project, and the formation of space in architecture. 

The natural light conditions in “Viharn thong (the early Lanna’s Viharn)” being 
soft and calm. Creating by “indirect lighting” and characteristic of “void”. Observation to 
reach the “myth” which  influence on Viharn thong’s “concept design” in characteristic 
as “hall”. Recognizing the natural light conditions in architecture, which  defines space 
by natural light, represents a unique “Lanna style architecture”. 

The goal of this thesis is to study Figure, Form and Proportion of “void” and 
“Fha yoi” (architectural elements) also with “Viharn thong”. To study “the cosmos’s 
Sinhalese sect of Theravadin Buddhism”, in terms of natural light. This is influence for 
creating Lanna Buddhism sacred space “Mahabodhi of Enlightenment”. Guiding for the 
project’s  concept and design process, “the enlightened space”. Consistent with the 
problems of Lanna context in present day. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

การศกึษาจดัทําวิทยานิพนธ์ เร่ืองหอธรรมศลิป์ล้านนาฉบบันี ้ สามารถสําเร็จลลุว่งไป 
ได้ด้วยความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจากทา่นอาจารย์ ดร.ประตมิา น่ิมเสมอ และท่านอาจารย์ ปองพล 
ยาศรี ซึง่เป็นอาจารย์ผู้ควบคมุวิทยานิพนธ์ จงึขอกราบขอบพระคณุทา่นทัง้สองเป็นอยา่งสงู ท่ีได้ 
ให้คําปรึกษาและคําแนะนําอนัเป็นประโยชน์ตอ่การทํางานมาโดยตลอด   

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.โชตมิา จตรุวงค์ และรองศาสตราจารย์ 
ดร.วีระ อินพนัทงั ท่ีกรุณาเป็นกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ ซึง่ทา่นได้ชีแ้นะมมุมอง และข้อคดิเห็น 
อนัเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง กระบวนการทํางานและการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

สดุท้ายนีใ้คร่ขอกราบ พอ่และแม ่ครู อาจารย์ ตลอดจนขอบพระคณุ ญาต ิพ่ีน้องและ 
เพ่ือนกลัยาณมิตรทกุทา่น ท่ีไมไ่ด้กลา่วไว้ ณ ท่ีนี ้ท่ีคอยเป็นกําลงัใจให้โดยตลอด จนมีความสําเร็จ 
ได้ในวนันี ้
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