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เจษฎา สภุาศรี: หอธรรมศลิป์ล้านนา อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.ดร.ประตมิา 
น่ิมเสมอ. 380 หน้า. 
 

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

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.โชตมิา จตรุวงค์ และรองศาสตราจารย์ 
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สดุท้ายนีใ้คร่ขอกราบ พอ่และแม ่ครู อาจารย์ ตลอดจนขอบพระคณุ ญาต ิพ่ีน้องและ 
เพ่ือนกลัยาณมิตรทกุทา่น ท่ีไมไ่ด้กลา่วไว้ ณ ท่ีนี ้ท่ีคอยเป็นกําลงัใจให้โดยตลอด จนมีความสําเร็จ 
ได้ในวนันี ้
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49 ผงัพืน้อาคาร มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 88.35 ตร.ม. ………….…….…………........... 180 
50 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก, (ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 1 ช่วงหลงัคา 

ซดท่ีหนึง่ ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั.....................................………...……........... 181 
51 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 2 ช่วงหลงัคาซดท่ีสอง ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั,  

(ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 3 ช่วงหลงัคาซดท่ีสาม ผืนหลงัคาซ้อน 
2 ตบั โดยฝาย้อยห้องท่ี 3 และ 4 มีลกัษณะเป็นหน้าตา่งบานเปิดคู ่ 
ด้านลา่งเป็นผนงัก่อทบึ………………………….…………………….............. 182 

52 (บน) รูปด้านทิศใต้ ลกัษณะของการซ้อนซดหลงัคาหน้า 3 ซดหลงั 2 ซด ซึง่สอด   
คล้องกบัการยกเก็จของผงัพืน้อาคาร, (ลา่ง) รูปตามยาว โดยฝาย้อยห้อง 
ท่ี 3 และ 4 มีลกัษณะเป็นหน้าตา่งบานเปิดคู ่ด้านลา่งเป็นผนงัก่อทบึ….......... 183 

53 การเปรียบเทียบขนาดของวิหารโถงแตล่ะหลงัท่ีทําการเก็บข้อมลูตามลําดบั (ซ้าย)  
รูปด้านข้างทิศใต้ของอาคาร (ขวา) รูปด้านหน้าทิศตะวนัออกของอาคาร.......... 184 

54 ลกัษณะช่องเปิดและฝาย้อยของอาคารวหิารโถงด้านทิศตา่งๆ………...…................ 185 
55 ลกัษณะร่วม แบบหน้าแหนบวิหารโถงล้านนาจากการเก็บข้อมลูของผู้ศกึษาวจิยั  

โดย (01) คือ ช่วงจัว่หน้าแหนบหรือหน้าแหนบ (02) คือ ช่วงคอกีดหน้า 
แหนบ (03) คือโก่งคิว้หน้าแหนบ (04) คือ หน้าแหนบปีกนก (05) คือ  
ช่วงคอกีดปีกนกและ (06) คือโก่งคิว้ปีกนก.................................................... 186 

56 ลกัษณะร่วมแบบฝาย้อยด้านทิศเหนือ-ใต้ (ด้านข้าง) ของวหิารโถงล้านนาจาก 
การเก็บข้อมลูของผู้ศกึษาวจิยั โดยองค์ประกอบ (01) คือแปหวัเสาระเบียง 
(02) คือลกูฟักฝาตาผ้า (03) คือ สว่นโครงสร้างฝาย้อย ประกอบด้วยข่ือ 
และเสาตุ๊กตา (04) คือข่ือซ้อนหรือสะพานรองข่ือ........................................... 187 

57 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารพระพทุธ…….............…................ 188 
58 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารหลวง………...…..…….................. 189 
59 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารนํา้แต้ม……...…..……..…............. 190 
60 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบวิหารวดัเวียงเถิน………...………............ 191 
61 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารวดัไหลหิ่น………...………….......... 192 
62 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารจามเทวี………...…….……............ 193 
63 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารวดัคะตกึเชียงมัน่………................. 194 
64 ลกัษณะฝาย้อยบริเวณช่วงยกเก็จผงัของอาคาร ซึง่มีการวางตําแหน่ง 

เสาระเบียงชิดกนัโดยฝาย้อยซึง่ปิดระหวา่งช่องเสาดงักลา่วมี 
ลกัษณะเดียวกนักบัด้านข้าง........................................................................ 195 
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65 ฝาย้อยและช่องเปิดด้านทิศตะวนัออก (ทางเข้าอาคาร) ซึง่มีลกัษณะแตกตา่ง 

จากทางด้านข้างโดยมีการทําให้สวยงามด้วยการแกะสลกัประดบัประดา 
ด้วยวิธีตา่งๆ เช่น ปิดด้วยกระจกสี (กระจกจืน ,แก้วองัวะ) ปัน้ปนูประดบั......... 196 

66  (01) มมุมองภายนอกอาคาร การประกอบฝาลกูฟักไม้ (ฝาตาผ้า) ลกัษณะ 
กรอบบานลกูฟักประกอบเข้ามมุ 45 องศา ด้วยเดือยเจาะเสียบแบบ 
สวมลงเซาะรางไว้เตรียมประกอบกบับานลกูฟัก ซึง่เป็นฝาไม้ทําลิน้ไว้ 
ประกอบสวมรางตวัแผน่ตอ่เช่ือมกนัแบบบงัใบตามตัง้ (02) ลกัษณะ 
ฝาย้อยชว่งมขุซดหลงัคาท่ี 1 และ 2 ท่ีระยะของตวัอาคารไมส่งูมากนกั…......... 197 

67 (01) มมุมองภายในอาคาร การประกอบฝาลกูฟักไม้ (ฝาตาผ้า) โดยลกัษณะ 
กรอบบานลกูฟักภายในไมนิ่ยมทําเส้นบวัหนัออกภายนอกของอาคาร 
แตเ่ป็นลกัษณะท่ีมีระนาบผิวของกรอบและบานลกูฟักเสมอกนั (02)  
ลกัษณะฝาย้อยท่ีโดยมากจะพบในมขุซดอาคารหลงั หลวงหรือหลงัคา 
ซดท่ี 3 (และซดท่ี 2 ในวหิารโถงบาง หลงัท่ีทําการเก็บข้อมลู) ซึง่มีระยะ  
ของตวัอาคารท่ีสงูทําให้ต้องเพิ่มข่ือและเสาตุ๊กตา...............…………............. 198 

68 แผนผงัการวิเคราะห์ข้อมลู (ดกูารก่อรูปขึน้ทรงวหิารแบบโถงและปิดประกอบ).......... 203 
69 ลกัษณะทิศแกนของพืน้ท่ีแตล่ะซดและแผนผงัภาพรวม (แกนตะวนัออก-ตก)  

ของวิหารโถงโดยสว่นใหญ่ท่ีทําการเก็บข้อมลู…..……………….……..…....... 204 
70 การวิเคราะห์องค์ประกอบ “ช่องเปิดและฝาย้อย” ด้านทิศตะวนัออก (หน้าแหนบ)  

และด้านข้างทิศเหนือและทิศใต้ (ซึง่มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัทัง้สองด้าน)............ 204 
71 การวิเคราะห์สดัสว่น “ช่องเปิดตอ่ฝาย้อย” ของอาคารวหิารโถงซึง่ระดบัตีนฝาย้อย  

จะสงูกวา่ระดบักึ่งกลางเสาระเบียงขึน้มาเพียงเลก็น้อยทัง้ 3 มขุซดอาคาร....... 206 
72 การวิเคราะห์สดัสว่นอาคารวิหารโถงโดยพิจารณาจากลําดบัการถ่ายสดัสว่นท่ีเร่ิม   

จากอาคารหลงัหลวง (01) หลงัหลวง (02) มขุซดท่ีสอง (03) มขุซดท่ีหนึง่........ 207 
73 แนวคดิ ตอ่องค์ประกอบ “ฝาย้อย” ท่ีผู้ศกึษาวิจยัคาดวา่น่าจะมีพฒันาการมา 

จากองค์ประกอบ “ไม้ร้อยเสา” หรือ “ไม้รัดตีนเสา” ด้วยสว่นหนึง่…................. 208 
74 ตวัอยา่งผงัพืน้อาคาร (01) วหิารหลวง (02) วิหารนํา้แต้มวดัพระธาตลํุาปางหลวง  

(03) วหิารกึง่โถงวดัคะตกึเชียงมัน่, โดยแสดงเส้น แนอนัเกิดจากการวาง  
ตําแหนง่เสาวหิาร ทัง้เสาหลวงและเสาระเบียง............................................... 215 

75 เส้นแนวท่ีเกิดจากการคล่ีคลาย ยกัเยือ้งแนวเสาและยกเก็จแผนผงัอาคาร โดย 
เส้นแนวดงักลา่วเสมือนมีทิศพุง่ออกจากแนวศนูย์กลางอาคารตรงจดุ ณ  
ซึง่เป็นท่ีตัง้ขององค์พระประธานภายในวหิารนัน่เอง………….……....…......... 217 

76 การรับรู้ตอ่องค์ประกอบเสาวิหาร ณ ตําแหนง่ซึง่ตา่งกนั (01) คือเสาระเบียง   
ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม (02) คือเสาหลวงท่ีมีลกัษณะเป็นเสากลม…….….......... 219 

77 ลกัษณะบวัหวัเสาผายออกเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของวหิารล้านนา...…............ 220 
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78 เส้นสายท่ีเกิดจากองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีก่อรูปขึน้เป็นอาคารวิหารโถง………...….….. 221 
79 แสดง (01) หลงัคาทรงยวนเซาง์, (02) หลงัคาทรงสนยุวนเซาง์, (03) หลงัคา 

ทรงยวนทดังาซนิ และ (04) รูปแบบหลงัคาวหิารของไทยวน.........………........ 222 
80 เส้นแนวจบชายคา ในแตล่ะซดและตบัท่ีคล่ีคลายออกจากเส้นแนวศนูย์กลาง 

ของอาคารวหิารโถงท่ีทําการเก็บข้อมลูแตล่ะหลงั………………..………........ 224 
81 แสดงผงัพืน้ชัน้ B2 พืน้ท่ีจอดรถชัน้ใต้ดนิและพืน้ท่ีสําหรับงานระบบอาคาร เชน่  

ห้องผลติไฟฟ้าสํารอง ห้องควบคมุเปลี่ยนความดนัไฟฟ้า ห้องควบคมุระบบ 
นํา้ใช้ ระบบปัม้นํา้ดบัเพลงิและห้องเก็บถงับําบดันํา้ทิง้โครงการ เป็นต้น…..….. 232 

82 แสดงผงัพืน้ชัน้ B1 พืน้ท่ีจอดรถชัน้ใต้ดนิ ท่ีจอดรถให้บริการ รวม 2 ชัน้ 108 คนั..…... 232 
83 แสดงผงัพืน้ชัน้ L ประกอบด้วยห้องสมดุศลิปะเพลดิเพลนิไปกบัโลกแห่งความรู้  

ด้านศลิปะบนพืน้ท่ีประมาณ 500 ตร.ม. แหลง่รวมหนงัสือและส่ือความรู้  
ด้านศลิปะ 6,000 รายการ บริการอินเตอร์เน็ตและมมุศลิปะสําหรับเดก็…....... 233 

84 ผงัพืน้ชัน้ 1 มีห้องเอนกประสงค์พืน้ท่ีขนาด 350 ตร.ม. สําหรับงานจดัเลีย้งแถลง 
ขา่วการประชมุ บรรยาย ฯลฯ จคุนประมาณ 250-300 คน.......………......….. 233 

85 ผงัพืน้ชัน้ 2 มีสตดูโิอซึง่เป็นพืน้ท่ีอิสระสําหรับกิจกรรมหลากหลายเช่น งานละคร  
ดนตรีหรือกิจกรรมแนวทดลองทางศิลปะ การแสดง ตลอดจนกิจกรรม 
สร้างสรรค์อ่ืนๆ โดยมีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 350 ตร.ม. รองรับจํานวนคน 
ได้ 150-200 คน…………………………….…....………..…..……...........….. 234 

86 ผงัพืน้ชัน้ 3 สว่น Art HUB @ bacc สว่นร้านค้าของโครงการ โดยผู้ศกึษาวิจยั 
คาดวา่ในอนาคตอาจเป็นพืน้ท่ีให้เช่า เพ่ือนํารายได้เข้าสูโ่ครงการ…….......….. 234 

87 ผงัพืน้ชัน้ 4 มีสว่นห้องประชมุ (ชัน้ 4 และ 5) ขนาด 5X8 ตร.ม.จํานวน 2 ห้อง 
และมีขนาด 8X10 ตร.ม. อีก 2 ห้องสําหรับการประชมุสมัมนา บรรยาย  
workshop ซึง่จคุนได้ตัง้แต ่10-40 คน………………………....................….. 235 

88 ผงัพืน้ชัน้ 5 มีห้องออดทิอเรียมขนาด 270 ตร.ม. มีเวทีขนาด 5X8 ตร.ม. ใช้ 
เพ่ือในการบรรยาย แสดงละคร ดนตรี ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ………...…..…….. 235 

89 แสดงผงัพืน้ห้องออดทิอเรียมขนาด 270 ตร.ม. 222 ท่ีนัง่ เพ่ือกิจกรรมการ  
ประชมุ บรรยาย สมัมนา แสดงละคร ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์….....….. 236 

90 ผงัพืน้ชัน้ 6 เป็นสว่นสํานกังาน ประชาสมัพนัธ์ บริการในสว่นจดัแสดงและ 
พืน้ท่ีนัง่พกัผอ่น นัง่รอ สําหรับผู้ เข้าชมนิทรรศการ……………..……..........….. 237 

91 ผงัพืน้ชัน้ 7 สว่นจดันิทรรศการใช้ผนงัโค้งให้ความรู้สกึตอ่เน่ืองล่ืนไหลไร้ซึง่ 
ขอบเขตจดุเร่ิมและสิน้สดุโดยกําหนดผู้ใช้อาคารให้วนดนิูทรรศการ……..….... 237 

92 ผงัพืน้ชัน้ 8 คือสว่นจดัแสดงนิทรรศการ ซึง่มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีโลง่.……….……........ 238 
93 ผงัพืน้ชัน้ 9 เป็นสว่นแสดงนิทรรศการ รวมพืน้ท่ีจดัแสดงงานทศันศลิป์ท่ีชัน้ 7-9  

ซึง่มีพืน้ท่ี 3,000 ตร.ม. และ 1,000 ตร.ม. ในพืน้ท่ีของชัน้ L ถึงชัน้ 5................ 238 
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95 รูปด้านทิศเหนือของอาคารหอศลิป์…………………..………………..…….........….. 240 
96 รูปด้านทิศใต้ของอาคารหอศลิป์ซึง่เป็นด้านทางเข้าหลกัของโครงการ ผู้ใช้อาคาร  
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เข้ารองบริเวณทางเช่ือมชัน้สามเม่ือผู้ใช้โครงการมาด้วยรถไฟฟ้า BTS............. 240 

97 รูปด้านทิศตะวนัออกของอาคารหอศลิป์ ซึง่ผู้ออกแบบเปิดช่องแสงด้านทิศนีม้าก  
เพ่ือรับแสงในยามเช้าแตก็่ไมม่ากจนรบกวนการชมงานท่ีจดัแสดงภายใน......... 241 
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99 ทศันียภาพจากส่ีแยกปทมุวนัมองเข้าสูโ่ครงการ...............................….……......….. 242 
100 ทศันียภาพจากส่ีแยกปทมุวนัมองเข้าสูโ่ครงการ....................................….........….. 242 
101 ทศันียภาพจากส่ีแยกปทมุวนัมองเข้าสูโ่ครงการ............................…...…….......….. 243 
102 แสดงตําแหนง่หลงัคาท่ีมีช่องแสง (sky light) ท่ีนําแสงด้านทิศเหนือเข้ามา 

ภายในอาคาร ดรููปตดัของอาคารประกอบ...................………...….…......….. 245 
103 section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมกบัใช้  

แสงธรรมชาตเิพ่ืออํานวยประโยชน์กิจกรรมการจดันิทรรศการทางศลิปะ.......... 246 
104  (แถวบน) พืน้ท่ี section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทาง 

สถาปัตยกรรม กบัใช้ แสงธรรมชาตเิพ่ืออํานวยประโยชน์กิจกรรมการจดั 
นิทรรศการทางศลิปะ………………………………………….…………….....  247 

105 section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม กบัใช้  
แสงธรรมชาตเิพ่ืออํานวยประโยชน์กิจกรรมการจดันิทรรศการทางศลิปะ.…..... 248 

106 section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม กบัใช้  
แสงธรรมชาตเิพ่ืออํานวยประโยชน์กิจกรรมการจดันิทรรศการทางศลิปะ…...... 249 

107 section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม กบัใช้  
แสงธรรมชาตเิพ่ืออํานวยประโยชน์กิจกรรมการจดันิทรรศการทางศลิปะ.......... 250 

108 ลายเส้นแสดงผงัพืน้ชัน้ตา่งๆ โดยสงัเขป.................…..…………….……….......….. 255 
109 ผงัพืน้ห้องนิทรรศการนิพพานชิมลอง ชัน้ 2 สําหรับกิจกรรมในการทําสมาธิ……….... 264 
110 ตวัอยา่งลกัษณะของการชกันําผู้คน ในการชมการจดัแสดงนิทรรศการ เพ่ือไป 

สูจ่ดุมุง่หมายในแบบตา่งๆ.....................................................…….........….. 268 
111 (01) จดัห้องตอ่เน่ืองกนั Room to Room (02) จดัห้องตอ่เน่ืองกนั Corridor to 

Room (03) การจดัห้องท่ีมีโถงรวมอยูต่รงกลาง Hall to.................................. 270 
112 ขนาดพืน้ท่ีทํางานผู้ อํานวนการ เลขานกุาร พืน้ท่ีรับรองและห้องประชมุตามลําดบั..... 287 
113 ขนาดพืน้ท่ีทํางาน ธุรการ การเงินและบญัชี พสัดแุละทะเบียนรวมกนัใน 

โถงเดียว (พืน้ท่ีสว่นธุรการ+ประชาสมัพนัธ์) พืน้ท่ีทํางานฝ่ายอาคาร 
สถานท่ีและพืน้ท่ีห้องเก็บของตามลําดบั..................................................….. 288 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ม 
 

ลายเส้นท่ี                                                                                                                         หน้า 
114 ขนาดพืน้ท่ีรับรองผู้มาตดิตอ่ / เป็นท่ีพกัผอ่นไปในตวั พืน้ท่ีตรียมอาหาร (Pantry)  

พืน้ท่ีห้องนํา้สว่นสํานกังาน x 2 ห้อง และพืน้ท่ีบนัได ตามลําดบั................….. 288 
115 พืน้ท่ีห้องนํา้และพืน้ท่ี Event gallery ตามลําดบั................................................….. 290 
116 พิจารณาแผนผงัวหิารโถง ร่วมกบั การจดักลุม่ห้องจดัแสดง................................….. 290 
117 พืน้ท่ี PEOPLE-EXHIBITION พืน้ท่ีจดันิทรรศการกลางแจ้ง พืน้ท่ีทางเข้าและ 

พืน้ท่ีสว่นห้องนํา้ ตามลําดบั...................................................................….. 291 
118 (บน) พืน้ท่ี Multi-function room พืน้ท่ี Open space (ลา่ง) พืน้ท่ี Auditorium  

150-200 ท่ีนัง่และพืน้ท่ี Activity Hall (Pre-function) ตามลําดบั...............….. 292 
119 พืน้ท่ีสว่นซอ่ม-สร้างวสัดเุพ่ือการจดัแสดง และพืน้ท่ีคลงัพิพิธภณัฑ์ตามลําดบั........... 292 
120 (แถวบน) ศาลาทางเข้า พืน้ท่ีอา่นหนงัสือ บนัไดทางขึน้ และพืน้ท่ีชัน้วางหนงัสือ  

ตามลําดบั (แถวลา่ง) ห้องบรรยายสมันาขนาดใหญ่และขนาดเลก็พืน้ท่ี 
ต้อนรับ / พกัผอ่นและพืน้ท่ีทํางาน ฝ่ายการศกึษา ถ่ายเอกสารตามลําดบั…..... 293 

121 Reception โถงต้อนรับตดิตอ่สอบถามประชาสมัพนัธ์ และ พืน้ท่ี  
Pre-function (แถวลา่ง) พืน้ท่ี souvenirs & Café....................................….. 294 

122 พืน้ท่ีจอดรถยนต์สว่นตวั (ผู้ใช้โครงการ เจ้าหน้าท่ีพนกังาน และผู้มาตดิตอ่ธุระ)   
พืน้ท่ีจอดรถบริการสาธารณะและพืน้ท่ีจอดรถสว่นบริการ (Service)..........….. 294 

123 แบบร่างความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบหน้าท่ี + พืน้ท่ีใช้สอยโครงการ...........…....... 300 
124 ทําเล Zone 3 และท่ีตัง้โครงการ (Site) ท่ีมีศกัยภาพในการเกิดโครงการ..............….. 307 
125 ท่ีตัง้โครงการ 1 (Site 1)...............................................……….........................….. 309 
126 ท่ีตัง้โครงการ 2 (Site 2)..........................................................………..…........….. 309 
127 ท่ีตัง้โครงการ 3 (Site 3).................................................…….........…............…… 310 
128 ท่ีตัง้โครงการ 4 (Site 4).................................................………..….................….. 311 
129 สภาพแวดล้อมท่ีตัง้โครงการ...........................................................…………........ 315 
130 มมุมองเข้าไปยงัโครงการ............................................................…….............….. 315 
131 ทิศทางแดด - ลม - ฝน ของท่ีตัง้โครงการ..............................................….........….. 318 
132 ความเป็นไปได้ของ ทางเข้าหลกั - และทางเข้ารองของพืน้ท่ี กบัรอบบริเวณ.......….... 318 
133 เส้นทางสําคญัและการเข้าถึงโครงการ แนวเส้นประบางสว่นเป็นถนนคนเดนิ 

ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีมีสว่นช่วยในการสง่เสริมโครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา 
ในการจะชกันําและดงึคนเข้าสูโ่ครงการได้เป็นอยา่งดี...............................….. 319 

134 แผนภาพแนวคดิ (ซ้าย) สําเภาคําบนสีทนัดรสมทุรในผงัจกัรวาลไตรภมูิแบบ  
ล้านนา เป็นแนวคดิการออกแบบผงัโครงการ (ขวา) โพธิมณฑลแหง่การ 
ตรัสรู้เป็นแนวคดิในการออกแบบอาคาร..........................….……….….…….. 328 

135 พิจารณาร่วมกบัการวเิคราะห์ท่ีตัง้โครงการ (จากบทท่ี 5) ……..….………...…...….. 329 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ย 
 

ลายเส้นท่ี                                                                                                                         หน้า 
136  (ซ้าย) แบบร่างความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีใช้สอยโครงการ พิจารณาร่วมกบั (ขวา)  

การให้ความสําคญักบัทิศในระดบัท่ีตัง้โครงการ ................….…..……….….. 329 
137 การนําความสมัพนัธ์ข้างต้นมาพิจารณาลงบนท่ีตัง้โครงการ (Site) ด้วยการกํา 

หนดบริเวณพืน้ท่ีใช้สอย (Zoning) โดยสงัเขป……..…………..……..……….. 330 
138 บริเวณพืน้ท่ีใช้สอย (Zoning) ตา่งๆ นัน้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย…….....……….….... 330 
139 บริเวณ (Zoning) ตา่งๆ นัน้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย………………..……………..….. 331 
140 (ซ้าย) กลุม่พืน้ท่ีใช้สอยหลกัของโครงการ จะพจิารณาร่วมกบัแกนทิศ สําคญั 

ตา่งๆ เพ่ือวางกรอบแนวคิดการก่อขึน้รูปตวัอาคาร (ขวา) พืน้ท่ีซึง่มีขนาด 
ใหญ่และแผข่ยายในทางแนวราบจะถกูปรับขึน้ในทางตัง้เพ่ือให้ได้ท่ีวา่ง 
ซึง่เป็นลานโลง่มากขึน้สว่นซึง่ทําเคร่ืองหมายเอาไว้ คาดคะเนให้เป็น 
กลุม่อาคาร 2 ชัน้ และเป็นประธานของโครงสร้างผงั………………...…….….. 331 

141 แผนภาพ (diagram) แสดงแนวคดิในการออกแบบ….…………….….……..…...….. 336 
142 จากการศกึษาตวัแบบอาคารวิหารโถง พบวา่ให้ความสําคญักบั “ช่องเปิด” เพ่ือ 

รับแสงจากทิศตะวนัออก (แสงทางตรง - ช่วงเวลาสัน้) และจากทิศเหนือ  
(แสงทางอ้อม - ทิศจากลา่ง ขึน้บน - ตลอดช่วงวนั - เป็นแสงสีฟ้าท่ีมี 
ความเหมาะสมกบังานจิตรกรรม) และจากทิศใต้ เป็นต้น….………..…….….. 337 

143 แผนภาพ (diagram) แสดงแนวคดิในการออกแบบ….……………….….……….….. 338 
144 แผนภาพ (diagram) แสดงแนวคดิในการออกแบบ….…………………...……....….. 339 
145 โครงสร้างท่ีวา่งในระดบักลุม่อาคารท่ีใช้โครงสร้างของจกัรวาลไตรภมูิ (แบบ 

แผนผงัเขตพทุธาวาสของวดัในล้านนา) ในการวางผงัโครงการ........................ 367 
146 รูปแบบอาคาร Activity hall การใช้แสงธรรมชาตทิางอ้อม สดัสว่น และ 

ช่องเปิดโดยมีหน้าท่ีใช้สอยสําหรับกิจกรรมตา่งๆ เก่ียวกบัการ 
บรรยายและปฏิบตัธิรรม.............................................................................. 368 

147 (บน) รูปด้านหน้าทิศตะวนัออกอาคาร Main และ Event Gallery (ลา่ง) สดัสว่น 
ช่องเปิดและสดัสว่นตวัอาคาร (แสดงเป็นรูปตดัระยะเทียบคียงกบัฝาย้อย)....... 369 

148 แผนผงัอาคาร รูปเรือสําเภา ถายในควบคมุการจดัแสง โดยใช้แสงประดษิฐ์.……...... 370 
149 อาคาร Main & Event gallery ท่ีช่องเปิดของอาคารเอือ้ตอ่การนําแสงธรรมชาต ิ

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม มาใช้อํานวยประโยชน์อยา่งเหมาะสมตามช่วง 
เวลาตา่งๆ (โดยเน้นแสงจากช่องเปิดทางด้านทิศเหนือ)............................…... 371 

150 (บน) กลุม่อาคาร People gallery (ลา่ง) แสดงการนําระยะสดัสว่นช่องเปิด 
และแบบอาคารวิหารโถงมาใช้ในการออกแบบสว่นจดันิทรรศการ 
สําหรับบคุคลทัว่ไป..................................................................................... 372 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 
บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาของโครงการ 

ขณะท่ีโลกกําลงัเป็นสากลด้วยระบบขา่วสาร (Information system) ทําให้สงัคมไทย 
ปัจจบุนัเกิดการเปิดรับ และแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมจากสงัคมภายนอกมากขึน้ ตลอดจนมีมิติ 
ทางสงัคมท่ีซบัซ้อน สง่ผลตอ่รูปแบบการเผยแผ่1 พทุธศาสนาท่ีมีการประยกุต์ให้เกิดกิจกรรม และ 
ช่องทางท่ีหลากหลายในการเข้าถึงหลกัธรรมคําสอน เชน่สามารถท่ีจะเรียนกรรมฐานจากพระสงฆ์ 
ผา่นทางระบบเครือขา่ยสากล (Internet) สามารถดรูายการท่ีเก่ียวกบัพระศาสนาผา่นทางโทรทศัน์ 
(TV Program) สามารถฟังพระเทศนาสอนธรรมะผา่นรายการวทิย ุ(Radio Program) สามารถหา 
อา่นหนงัสือธรรมะ (Book) ได้ตามห้องสมดุได้โดยง่าย เป็นต้น โดยเป้าหมายของการประยกุต์การ 
เผยแผพ่ทุธศาสนา เพ่ือนําหลกัธรรมมาอธิบายและตอบปัญหาของสงัคมไทยในปัจจบุนั ตลอดจน 
เพ่ือให้แพร่หลายเข้าถึงคนได้ทกุกลุม่ สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมการใช้ท่ีวา่งท่ีเปล่ียนไป 

 

 
ภาพท่ี1 การประยกุต์การเผยแผพ่ทุธศาสนาให้มีช่องทางท่ีหลากหลายในการเข้าถงึหลกัธรรมะ 

ทางระบบ INTERNET โดยมีการใช้สญัลกัษณ์ในการสือ่ความหมายท่ีมีรูปแบบร่วมสมยั 
ท่ีมา:      itallnews, Dhamma On Mobile ฟังธรรมออนไลน์กับพระมหาวุฒชัิย วชิรเมธี,  
เข้าถึงเม่ือ 16 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.itallnews.com/all/dhamma-on-mobile 
-ฟังธรรม-ออนไลน์-กบัพระมหาวฒุิชยั-วชิรเมธี-ว-วชิร-ดาวน์โหลดฟรี/ 

                                                 
1  เผยแผ ่ คือ ทําให้ขยายออกไป เชน่ เผยแผพ่ระศาสนา เป็นต้น ซึง่เป็นการทําให้ 

ขยายออกไปโดยไมทิ่ง้หลกัการเดมิ ของเดมิเป็นอยา่งไรก็ขยายออกไปตามนัน้ทกุประการ กลา่ว 
คือ พระพทุธองค์ทรงสัง่สอนมาอยา่งไร ผู้ ท่ีเผยแผก็่นําคําท่ีทรงสอนนัน้ ไปเผยแผใ่ห้ขยายออกไป 
โดยไมทิ่ง้หลกัเดมิและไมนํ่าความคดิเห็นของตนสอดแทรกเข้าไปด้วย. 
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ด้วยเลง็เห็นถงึ ความสําคญัของแนวทางการเผยแผพ่ทุธศาสนาดงักลา่ว จงึได้เลือก 
โครงการ “หอธรรมศลิป์ล้านนา” มาเป็นกรณีศกึษา เพ่ือเป็นสถานท่ีสง่เสริมกิจกรรมและช่องทาง 
ท่ีเกิดขึน้ในเขตพืน้ท่ีทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึง่เคยเป็นท่ีตัง้ของ อาณาจกัรล้านนาในอดีต 
ด้วยมีลกัษณะของโครงการเป็นหอศลิป์ร่วมสมยั (museum of contemporary art) ท่ีมีเนือ้หาของ 
สิง่ท่ีมอบประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้โครงการในเชิงธรรมะ ผู้ศกึษาวจิยัจงึได้ตระหนกัถงึ “การจดัแสง” 
(Lighting) เฉพาะอยา่งยิง่กบั “แสงธรรมชาต”ิ (Natural Light) วา่มีความสําคญัเป็นอยา่งยิ่งตอ่ 
ลกัษณะและเนือ้หาของโครงการ ตลอดจนการก่อรูป ของงานสถาปัตยกรรม 
 
แนวความคดิทางสถาปัตยกรรมไทยล้านนา 

จากประเดน็ดงักลา่วข้างต้น ผู้ศกึษาวิจยัจงึขอตวัอยา่ง บทบรรยาย2 ท่ีมีการกลา่วถงึ 
ฉากซึง่เก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์แห่งแสงธรรมชาต ิภายในอาคารวิหารโถงล้านนา ดงันี ้

 
“พระพทุธรูปภายในวิหารโถงนํา้แต้ม วดัพระธาตลํุาปางหลวง จงัหวดัลําปางซึง่ 

ประดษิฐานอยู ่ณ ห้องท้ายวหิาร ด้านหลงัมีผนงัปนูประดบัลายคํารูปต้นโพธ์ิ มีลาย แทรกรูป 
พระอาทติย์ พระจันทร์ เทพเทวดา ปักษา รวมทัง้ช่อพฤกษาทิพย์ เม่ือนําภาพ ดงักลา่วมา 
ประกอบเข้ากบัองค์พระประธานปางมารวิชยั3 ท่ีอยูด้่านหน้าก็จะเกิดความ สมบรูณ์ของภาพ 
ฉากเหตกุารณ์ในพทุธประวตั ิ ตอนท่ีพระพทุธองค์นัน้ ทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ซึง่ช่วง 
สภาวะการณ์นีต้ามคมัภีร์พทุธประวตัไิด้เลา่ไว้วา่เกิดขึน้ ณ เวลาใกล้รุ่งสาง ทา่มกลางความ 
คลมุเครือจากแสงแหง่ตะวนั เป็นช่วงยามท่ีความสวา่งยงัขบัความมืดภายใต้แสงจนัทร์ ยาม 
ราตรีออกไปได้ไม่กระจ่างชดันกัโดยพระอาทิตย์และพระจนัทร์ท่ีปรากฏขึน้นัน้ นอกจากท่ีอาจ 
เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงตําแหน่งความเป็นดัง่ศนูย์ กลางจกัรวาลของพระองค์แล้ว จงึยงัอาจ 
เป็น ภาพเหตกุารณ์ท่ีบง่บอกถึง ห้วงเวลา ในช่วงยาม แห่งการตรัสรู้ ตลอดจนแสดงถึง 
พทุธะ ผู้ตรัสรู้ ท่ีทรงประทบัอยูท่า่มกลางต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ต้นไม้แหง่การตรัสรู้นัน้ด้วย”  

 

 
ภาพท่ี 2 สภาวะของแสงธรรมชาตใินอาคารวิหารโถงนํา้แต้ม วดัพระธาตลํุาปางหลวง จ.ลําปาง 

                                                 
2 นคร สําเภาทิพย์,”บทนํา,” เมืองโบราณ 23, 2 (เมษายน-มิถนุายน 2540): 4. 
3 อยูใ่นพระอิริยาบถนัง่ขดัสมาธิ พระหตัถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหตัถ์ขวา 

วางคว่ําลงท่ีพระชาน ุนิว้พระหตัถ์ชีล้งท่ีพืน้ธรณีในคราวท่ีพระองค์ทรงเอาชนะมารได้.  
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(ผู้ศกึษาวิจยั) 
ซึง่จากฉากแหง่ปรากฏการณ์แสง ท่ีสร้างความหมายให้กบั ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 

ให้เกิดมีบรรยากาศตามพทุธประวตัดิงักลา่วนี ้มีองค์ประกอบของเนือ้หาท่ีสําคญั ได้แก่ 
1. มีเหตกุารณ์ท่ีสําคญัเกิดขึน้คือ “การตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า” 
2. มีสถานท่ีเกิดเหตกุารณ์ คือ “ใต้ต้นโพธ์ิ” 
3. มีการระบถุงึชว่งเวลาคือ “ณ ใกล้รุ่งสาง” 
4. มีองค์ประกอบท่ีเป็นแหลง่กําเนิดแสงธรรมชาตคืิอ “พระอาทิตย์ และ พระจนัทร์” 

ซึง่อีกนยัหนึง่คือ มีการกําหนดวา่ เป็นมลฑลจกัรวาล (cosmos) หนึง่ๆ เป็นต้น 
จากการสงัเกตสภาวะแสงธรรมชาตภิายในอาคารวิหารโถง พบวา่มีสภาวะท่ี นุ่มนวล 

และสงบน่ิง อนัเกิดขึน้จาก “แบบการให้ความสวา่งโดยวิธีใช้แสงสะท้อน”4 (Indirect lighting) ซึง่ 
ลอดผา่นองค์ประกอบ “ช่องเปิด” (Void) ท่ีมีรูปแบบแตกตา่งกนั จงึได้ตัง้ข้อสงัเกตตอ่ไปถึง “คต”ิ 
ท่ีสง่อิทธิพลแก่ “แนวคดิในการออกแบบ” วหิารโถง วหิารเอกลกัษณ์แบบแรกของล้านนา3 ให้มี 
ลกัษณะเป็นอาคารแบบ “เปิดโลง่ หรือ โถง” และมีรูปแบบช่องเปิดท่ีแตกตา่งกนั ด้วยเลง็เห็นวา่ 
แบบสถาปัตยกรรมและช่องเปิด ในสว่นซึง่ “ก่อรูปจากการกําหนดขอบเขตด้วยแสงธรรมชาต”ิ อนั 
นํามาซึง่ การทําให้เกิดสภาวะแสงดงักลา่วขึน้นัน้ เป็นเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทยล้านนา 
(Lanna Style) อยา่งหนึง่ 

ดงันัน้ วทิยานิพนธ์สถาปัตยกรรมไทยฉบบันี ้ จงึมีเป้าหมายเพ่ือศกึษาองค์ประกอบ 
“ช่องเปิด” ซึง่สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบ “ฝาย้อย” ตอ่หน้าท่ีในการกําหนดให้แสงธรรมชาตผิา่นเข้า 
มาในอาคารวิหารโถง ด้วยมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ “ชัน้ซดหลงัคา” และ “การยกเก็จ” ผงั 
ของอาคาร ตามแบบแผนทางสถาปัตยกรรมอยา่งน่าสนใจ ตลอดจนเพ่ือท่ีจะศกึษา “คตจิกัรวาล 
พทุธศาสนาลงักาวงศ์” และคตอ่ืินๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวคดิในการสรรสร้างพทุธภมูแิบบล้านนาใน 
สว่นซึง่เก่ียวข้องกบัแสงธรรมชาต ิ เพ่ือส่ือความหมายถงึ โพธิมณฑลแห่งการตรัสรู้ ผา่น “ตวัแบบ 
สถาปัตยกรรมวิหารโถงล้านนา” เพ่ือนําองค์ความรู้ ท่ีได้จากการศกึษามาเป็นแนวทาง และ 
ประยกุต์ใช้ในการออกแบบโครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา ให้เป็นเสมือนดัง่ “พืน้ท่ีแห่งการรู้แจ้ง 
ทางปัญญา” (Enlightenment Space) ท่ีสอดคล้องกบัโจกษ์แหง่ยคุสมยั ในบริบทของสงัคมไทย 
ล้านนาปัจจบุนัตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 ซึง่อาจกลา่วได้อีกนยัหนึง่คือ “การใช้แสงสวา่งทางอ้อม.” 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเป็นสถานท่ี สง่เสริมและเผยแผพ่ทุธศาสนาของสงัคมไทยท่ีมีความเจริญด้าน 

ระบบขา่วสาร โดยเปิดเป็นพืน้ท่ีให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ 
2. เพ่ือเป็นสถานท่ี ให้ประชาชนได้ศกึษาเรียนรู้ประวตัคิวามเป็นมาของพทุธศาสนา 

ในล้านนา ตลอดจนหลกัคําสอน (ธรรมะ) ในลกัษณะพิพธิภณัฑ์การเรียนรู้ ประเภทหอศลิป์ร่วม 
สมยัท่ีมีเนือ้หาเชิงธรรมะ 

3. เพ่ือเป็นสถานท่ี ค้นคว้าข้อมลูด้านพทุธศาสนาสําหรับประชาชนทัว่ไป 
4. เพ่ือเป็นสถานท่ี จดักิจกรรมด้านพทุธศาสนา เช่น เทศนา ประชมุ สมัมนา เป็นต้น 
5. เพ่ือเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวเชิงศลิปะวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม ่

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพ่ือศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของพทุธศาสนาในล้านนาโดยสงัเขปตลอดจนเพ่ือ 
ศกึษารูปแบบการเผยแผพ่ทุธศาสนาในสงัคมไทยปัจจบุนั ท่ีมีการประยกุต์ให้เกิดกิจกรรมและช่อง 
ทางท่ีหลากหลายในการเข้าถึงหลกัธรรมคําสอน อนัเป็นผลจากพฒันาการของระบบขา่วสาร และ 
การรับวฒันธรรมจากภายนอกมากขึน้ 

2. เพ่ือศกึษาคตจิกัรวาลพทุธศาสนาลงักาวงศ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวคดิในการออกแบบ 
พทุธภมูิแบบล้านนา ในสว่นซึง่ก่อรูปขึน้จากการกําหนดขอบเขตด้วยแสงธรรมชาต ิ

3. เพ่ือศกึษาแบบสถาปัตยกรรมอาคาร “วหิารโถงล้านนา” 
4. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบสถาปัตยกรรม “ช่องเปิด” ของอาคารวหิารโถงล้านนา ถึง 

รูปลกัษณะ ตําแหนง่ ขนาดสดัสว่น เป็นต้น  
5. เพ่ือศกึษา ทฤษฏีและหลกัการออกแบบพพิิธภณัฑ์ประเภทหอศลิป์ร่วมสมยั 
6. เพ่ือทดลองออกแบบพิพธิภณัฑ์ประเภทหอศลิป์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการเผยแผ ่

พทุธศาสนา โดยนําความรู้ท่ีได้จากการศกึษา คต ิแนวคดิ ตลอดจนตวัแบบสถาปัตยกรรมมาปรับ 
ใช้ในการออกแบบ 
 
ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ 

โดยขอบเขตและเกณฑ์การเลือกตวัแบบสถาปัตยกรรมวหิารโถงล้านนา เพ่ือทําการ 
ศกึษาและเก็บข้อมลูนัน้ ผู้ศกึษาวิจยัมีความสนใจตอ่สถานภาพการศกึษาวจิยั กลุม่วิหารพืน้เมือง 
ล้านนาโดย วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์ ซึง่มีขอบเขตของการศกึษาศกึษาใน 3 ประเดน็สําคญัคือ 

1. ขอบเขตช่วงเวลา ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 20-24 (ล้านนายคุทอง) 
2. ขอบเขตแบบแผนทางศลิปกรรม เฉพาะสว่นท่ีมีความสําคญัในภาพรวมเป็นหลกั 
3. ขอบเขตของพืน้ท่ี วฒันธรรมล้านนา คือ 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน5 

                                                 
5 ได้แก่จงัหวดั เชียงใหม ่เชียงราย ลําปาง ลําพนู พะเยา แพร่ นา่น และแมฮ่่องสอน. 
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ด้วยมีลายละเอียดและเนือ้หาท่ีสมบรูณ์ครบถ้วนแล้ว ผู้ศกึษาวจิยัจงึเพียงแตห่ยิบยก 
และกลา่วอ้างถึงบางสว่นของเนือ้หามาเพ่ือใช้ประกอบการศกึษา ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือนํา 
ไปสูก่ารออกแบบเท่านัน้ โดยมีจํานวนวหิารทัง้สิน้ 10 หลงัจาก 8 วดั ซึง่ในจํานวน 10 หลงันี ้ มี 
วิหารโถงอยู ่7 หลงัและวหิารกึ่งโถง 1 หลงั รวมเป็น 8 หลงั 

ทัง้นี ้วหิารโถงทัง้ 7 หลงันัน้ แบง่เป็นวิหารท่ียงัคงสภาพเป็นวหิารโถงเดมิ 5 หลงั และ 
วิหารท่ีเดมิเป็นวหิารโถงแตปั่จจบุนัถกูเปลี่ยนเป็นวหิารปิดผนงัทบึ 2 หลงั ซึง่ในจํานวนนีมี้ 1 หลงั 
ท่ีไมห่ลงเหลือเค้าโครงของชอ่งเปิดและฝาย้อยไว้ โดยไมส่ามารถทําการเก็บข้อมลูได้ ฉนัน้แล้วจงึ 
สามารถจําแนกแบบวิหารดงักลา่วโดยเรียงตามลําดบัการสร้างดงันี ้

วิหารที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 21 มี 3 หลงัได้แก่ 
1. วิหารพระพทุธ วดัพระธาตลํุาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง (เดมิเป็นวิหารโถงแต ่

ปัจจบุนัเป็นวหิารแบบปิด6 ท่ียงัคงไว้ซึง่องค์ประกอบฝาย้อย) / พ.ศ.2029 
2. วิหารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง / พ.ศ.2039 
3. วิหารนํา้แต้ม วดัพระธาตลํุาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง / พ.ศ.2044 
วิหารที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 22 มี 1 หลงัได้แก่ 
4. วิหารหลวง วดัเวียง อ.เถิน จ.ลําปาง / พ.ศ.2192 
วิหารที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 23 มี 2 หลงัได้แก่ 
5. วิหารหลวง วดัไหลหิ่น (แก้วช้างยืน) อ.เกาะคา จ.ลําปาง / พ.ศ.2226 
6. วิหารจามเทวี วดัปงยางคก อ.เกาะคา จ.ลําปาง / พ.ศ.2275 
วิหารที่สร้างในพุทธศตวรรษที่ 24 มี 2 หลงัได้แก่ 
7. วิหารโคมคํา วดัพระธาตเุสดจ็ ลําปาง (ซึง่ไมส่ามารถทําการเก็บข้อมลูได้เน่ืองจาก 

เดมิเป็นวิหารโถงแต ่ปัจจบุนัเป็นวหิารแบบปิดท่ีไมมี่ร่องรอยขององค์ประกอบช่องเปิดและฝาย้อย 
หลงเหลือพอให้ศกึษาได้) / พ.ศ.2366 

8. วิหารหลวง วดัคะตกึเชียงมัน่ อ.เมือง จ.ลําปาง (วหิารกึง่โถง) / พ.ศ.2375 
ทัง้นี ้การศกึษาเก็บข้อมลู องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม “ช่องเปิด” นัน้ จําเป็นต้อง 

ศกึษาควบคูไ่ปกบัองค์ประกอบ “ฝาย้อย” ดงักลา่วไว้ข้างต้น จากนัน้จงึเปรียบเทียบ วิเคราะห์ ร่วม 
ด้วยกบั “ระยะ สดัสว่นความสงูและความกว้างของตวัอาคารวหิารโถง” ในแตล่ะหลงัท่ีทําการเก็บ 
ข้อมลู และเน่ืองเพราะวหิารโถงแตล่ะหลงัมีขนาดของตวัอาคารท่ีไมเ่ท่ากนั การศกึษาเปรียบเทียบ 
นัน้จงึทําโดย ใช้วิธีการเปรียบเทียบด้วยคา่สดัสว่น เป็นต้น 
 
 
 
 
 

                                                 
6 วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์ ,วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 97. 
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วิธีดาํเนินงาน  
1. ภาคข้อมูล 

1.1 รวบรวม ศกึษา ทฤษฎีและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตอ่การออกแบบสถาปัตยกรรม 
(การจดัองค์ประกอบ การกําหนดขอบเขต และการก่อรูปของท่ีวา่ง) 

1.2 วิเคราะห์ทฤษฎีและข้อมลูเพ่ือจดัทํารายละเอียดโครงการสําหรับการออกแบบ 
2. ภาควิจยั 

2.1 เก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
2.2 เก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม สํารวจรังวดั ถ่ายภาพ สมัภาษณ์ ฯลฯ 
2.3 วิเคราะห์ข้อมลู 
2.4 สรุปผล เพ่ือนําผลท่ีได้จากการศกึษาไปใช้ประกอบการออกแบบ 

3. ภาคออกแบบ 
3.1 วิเคราะห์ทําเล-ท่ีตัง้โครงการ 
3.2 กําหนดแนวคดิในการออกแบบ (Concept design)  
3.3 ออกแบบเบือ้งต้น (ร่างแบบและพฒันาแบบ) 

3.3.1 กําหนดพืน้ท่ี (Area) ตามแนวคดิในการออกแบบโครงการ (Concept) 
3.3.2 ออกแบบท่ีวา่ง (Form & Shape) ตามแบบแผน (Pattern)7 
3.3.3 ออกแบบอาคาร (Building) เพ่ือครอบครองพืน้ท่ี (Define space) ตาม 

หน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย (function of “physical and symbolic”) 
3.4 ออกแบบขัน้สดุท้ายและนําเสนองาน 
3.5 จดัทําเอกสารวิทยานิพนธ์ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. ได้ทราบถึงประวตัพิทุธศาสนาในล้านนาโดยสงัเขป ตลอดจนกิจกรรมและช่องทาง 
การเผยแผพ่ทุธศาสนาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยปัจจบุนั อนัเน่ืองมาจากพฒันาการของระบบขา่วสาร 
และการรับวฒันธรรมจากภายนอกมากขึน้  

2. ได้ทราบถึงคตจิกัรวาลพทุธศาสนาลงักาวงศ์ ท่ีมีอิทธิพลตอ่แนวคดิในการออกแบบ 
พทุธภมูิแบบล้านนา ในสว่นซึง่ก่อรูปขึน้จากการกําหนดขอบเขตด้วย “แสงธรรมชาต”ิ  

3. ได้ทราบถึงรูปแบบและความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ “ช่องเปิด” และ “ฝาย้อย” 
ของตวัแบบอาคารวหิารโถงล้านนา 

4. ได้ทราบถึงทฤษฏีและหลกัออกแบบพิพธิภณัฑ์ประเภทหอศลิป์ 
 

                                                 
7แบบแผน ในท่ีนีคื้อ แบบแผนวฒันธรรมการใช้ท่ีวา่ง ดเูพิ่มใน อนวุิทย์ เจริญศภุกลุ, 

“การอนรัุกษ์คา่นิยมทางประเพณีในอาคาร,” อาษา, 15 (2533): 70. 
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บทที่ 2 

 
เนือ้หาของโครงการ 

 
เน่ืองด้วยลกัษณะโครงการ หอธรรมศลิปะล้านนานัน้ เป็นพพิิธภณัฑ์ประเภทหอศลิป์ 

ร่วมสมยัแบบเฉพาะเร่ือง คือมีเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนาในดินแดนล้านนา ท่ีจดัแสดงหรือนํา 
เสนอด้วยส่ือเทคโนโลยีด้านระบบขา่วสาร และส่ือศลิปะร่วมสมยั เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ ท่ี 
สนใจ ตลอดจนเพ่ือสง่เสริมการเผยแผพ่ทุธศาสนา ในรูปแบบท่ีเป็นการประยกุต์ ให้สอดคล้องกบั 
สภาพสงัคมวฒันธรรมไทยปัจจบุนั ท่ีเทคโนโลยีระบบขา่วสารสง่ผลตอ่วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ประกอบกบัช่ือโครงการ “หอธรรมศลิป์ล้านนา” เกิดจากการประกอบขึน้ของคําหลาย 
คําได้แก่ คําวา่ “หอ” คําวา่ “ธรรม” คําวา่ “ศลิป์ หรือ ศลิปะ” และคําวา่ “ล้านนา” ซึง่คําแตล่ะคํา 
ล้วนมีความหมายในตวัเอง ได้แก่  

คําวา่ “หอ” มีความหมายวา่  
1. หอ [น.] เรือนหรืออาคารซึง่ใช้เฉพาะกิจการอยา่งใดอยา่งหนึง่ เช่น หอพระ เป็นต้น 
2. หอ [น.] อาคารท่ีไมส่ร้างตดิพืน้ดนิ (รุ่ง จนัตาบญุ : 2550) 
คําวา่ “ธรรม” (ราชบณัฑิตยสถาน : 2542, 553) มีความหมายวา่  
1. ธรรม [น.] คณุความดี เช่น เป็นคนมีธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม 
2. ธรรม [น.] คําสัง่สอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม 
3. ธรรม [น.] หลกัประพฤตปิฏิบตัใินศาสนา เช่น ปฏิบตัธิรรม ประพฤตธิรรม 
4. ธรรม [น.] ความจริง เช่น ได้ดวงตาเห็นธรรม 
5. ธรรม [น.] ความยตุธิรรม, ความถกูต้อง, เช่น เป็นธรรมในสงัคม 
คําวา่ “ศิลปะ” มีความหมายวา่  
1. ศลิปะ [น.] การแสดงออกซึง่อารมณ์สะเทือนใจให้ประจกัษ์ด้วยส่ือตา่งๆ เชน่ เสียง 

เส้น สี ผิว รูปทรง เป็นต้น เช่น ศลิปะการดนตรี การวาดภาพ การละคร วิจิตรศลิป์ 
2. ศลิปะ [น.] งานอนัเป็นความพากเพียรของมนษุย์ ซึง่ต้องใช้ความพยายามด้วยมือ 

และ ความคดิ เช่น ตดัเสือ้ สร้างคร่ืองเรือน ปลกูต้นไม้1 
คําวา่ “ล้านนา” มีความหมายวา่ ดนิแดนท่ีมีนามากมาย ประมาณนบัได้เป็นจํานวน 

ล้าน เป็นคําคูก่บัล้านช้าง คือ ดนิแดนท่ีมีช้างนบัล้านตวั2  
หรืออาจพิจารณาเป็นคําผสมท่ีนําคําตา่งๆ มาประกอบกนั ให้เกิดความหมายขึน้มา 

ใหมแ่ละมีความหมายเฉพาะเจาะจงมากขึน้ เชน่ 

                                                 
1 ศลิป์ พีระศรี, ศิลปะวิชาการ: ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี (กรุงเทพฯ: มลูนิธิ 

ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี อนสุรณ์, 2546), 19. 
2 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, ประวัตศิาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2552), 25. 
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คําวา่ “หอธรรม”3 หรือ หอไตร เป็นอาคารท่ีสร้างขึน้เพ่ือเก็บรักษาพระไตรปิฎก หรือ 
คมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนา โดยอาจใช้คําเรียกวา่หอไตร หอธรรม พระมนเทียร ปิฎกฆระ 
หรือ พระธรรมมนเทียร ได้ทัง้สิน้ 

คําวา่ “หอศิลป์” หรือ พิพธิภณัฑ์ศลิปะ เป็นบริเวณ หรือเป็นอาคารท่ีใช้ในการแสดง 
นิทรรศการทางด้านศลิปะ จดังานสงัสรรค์ การประชมุสมัมนาและกิจกรรมเก่ียวเน่ือง 

คําวา่ “ธรรมศิลป์” เป็นคําผสมซึง่ไมมี่ความหมายบญัญตัไิว้ในพจนานกุรม โดยคําท่ี 
มีความใกล้เคียงและคล้ายคลงึกนัก็คือคําวา่ “พทุธศลิป์”4 ซึง่มีความหมายถงึ ศลิปกรรมท่ีสร้างขึน้ 
รับใช้พระศาสนาโดยตรง ทัง้ในด้านจิตรกรรมประตมิากรรมและสถาปัตยกรรม ในลทัธิมหายาน 
และเถรวาท ดงันัน้อาจกลา่วเชิงเปรียบเทียบได้วา่ “ธรรมศลิป์” คือ ศลิปะท่ีสร้างขึน้รับใช้ธรรมะ 
หรือ ศลิปะเชิงธรรมะ หรือศลิปะท่ีมีการวาดแสดงออกให้เห็นภาพสญัลกัษณ์ในทางธรรมะคําสอน 
และหลกัปฏิบตัทิางศาสนา เป็นต้น 

คําวา่ “ศิลปะล้านนา” คือ 
1. ศลิปะท่ีมีรูปแบบและการแสดงออกซึง่อิทธิพลของวฒันธรรมล้านนา 
2. ศลิปะท่ีเดมิเรียกศลิปะเชียงแสนเกิดขึน้จากการค้นพบพระพทุธรูปแบบเชียงแสน 

เป็นครัง้แรกท่ีอําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย นกัโบราณคดีจงึได้กําหนดเรียกพระพทุธรูปแบบนี ้
ตามช่ืออําเภอท่ีพบ และใช้เป็นช่ือเรียกศลิปกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําขึน้ ตามเมืองตา่งๆ ของภาคเหนือวา่ 
“ศลิปะเชียงแสน” เร่ือยมาภายหลงัจงึเปลี่ยนมาเรียก ศลิปะล้านนา ด้วยเหตผุลวา่ศลิปกรรมเหลา่ 
นัน้หาได้สร้างขึน้เฉพาะท่ีเมืองเชียงแสนเพียงแห่งเดียว แตส่ร้างขึน้ตามแมืองตา่งๆ ในสมยัแคว้น 
ล้านนาด้วย5 

ดัง้นัน้ด้วยลกัษณะของโครงการ (Program) เม่ือพจิารณาร่วมกบั ช่ือของโครงการ 
“หอธรรมศลิปะล้านนา” ซึง่สามารถแบง่วรรคในการอา่น ได้ทัง้ “หอ - ธรรมศลิป์ - ล้านนา” หรือ 
“หอธรรมะ - ศลิปะล้านนา” นัน้ ก็สามารถแสดงหน้าท่ี (function) หรือวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
ตอ่การรับรู้ของผู้ใช้โครงการหรือตอ่สงัคมจากความหมายช่ือโครงการอยา่งตรงไปตรงมา โดยภาพ 
รวมวา่ เป็นโครงการซึง่มีพืน้ท่ีสําหรับรองรับกิจกรรมท่ีมีเนือ้หาเก่ียวเน่ืองกบั หลกัธรรมคําสอนของ 
พทุธศาสนาด้วยรูปแบบการนําเสนอ และแสดงออกทางศิลปะในบริบทของสงัคมวฒันธรรมไทย 
ล้านนา ปัจจบุนัเป็นต้น  

 

                                                 
3 จิรศกัดิ ์เดชวงศ์ญา, วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์ และ ยวุนาฎ วรมิศร์, หอไตรวัด 

พระสิงห์ ประวัต ิลักษณะศิลปกรรมและแนวทางการอนุรักษ์ (เชียงใหม:่ ธนบรรณการพิมพ์, 
2539), 3. 

4 สงวน รอดบญุ, ศลิปกรรมไทย (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2529), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
5 สนัต ิเลก็สขุมุ, ศลิปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2549), 47. 
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โดยบทนีเ้ป็นการศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนาในล้านนา การประยกุต์การ 
เผยแผพ่ทุธศาสนา และศลิปกรรมล้านนา เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษามาเป็นสว่นประกอบใน 
การจดัทํารายละเอียดโครงการตอ่ไป ทัง้นีข้้อมลูท่ีทําการศกึษาดงักลา่วจดัอยูใ่นสว่นเนือ้หาของสิง่ 
ท่ีโครงการหอธรรมศลิป์ล้านนานําเสนอหรือจดัแสดง ซึง่ได้กําหนดเป้าหมายและวิธีการให้ผู้ เย่ียม 
ชมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจพทุธศาสนาในดนิแดน ล้านนาด้วยวธีิการแสดงออกแห่งคลิป์ ท่ีมี 
การประยกุต์ให้สอดคล้องกบับริบทตลอดจนสถานการณ์ของสงัคมไทยปัจจบุนั จงึแบง่การศกึษา 
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

1. พุทธศาสนาในล้านนา โดยเป็นการบอกเลา่เร่ืองราวประวตัศิาสตร์ความเป็นมา 
ของพทุธศาสนาในดินแดนล้านนาแบบภาพรวมวา่ เกิดขึน้ ตัง้อยู ่ ดําเนินไปอยา่งไร เม่ือไร เพราะ 
อะไร ตามช่วงเวลาสําคญัๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง เกิดขึน้กบัพทุธศาสนาในล้านนาโดยสงัเขป ตาม 
ลําดบัช่วงเวลาโดยแบง่เป็น  

1.1 ความเช่ือดัง้เดมิก่อนการนบัถือพทุธศาสนาในล้านนา 
1.2 การนบัถือพทุธศาสนาในล้านนา6 แบง่เป็น 

1.2.1 การนบัถือพทุธศาสนาตอนต้นราชวงศ์มงัราย 
1.2.2 พทุธศาสนาในล้านนาตัง้แต ่พ.ศ.1912-2101 
1.2.3 พทุธศาสนาในล้านนาตัง้แต ่พ.ศ.2101-ปัจจบุนั 

1.3 บคุคลผู้ มีบทบาทตอ่พทุธศาสนาในล้านนา เช่น กษัตริย์ พระสงฆ์ เป็นต้น  
2. การประยุกต์การเผยแผ่พุทธศาสนา การศกึษาในสว่นนีเ้พ่ือทําความเข้าใจ 

เก่ียวกบัการเผยแผพ่ทุธศาสนาท่ีเกิดขึน้เละดําเนินอยูใ่นสงัคมไทยปัจจบุนั อนัเป็นผลเน่ืองมาจาก 
การท่ีโลกกําลงัเป็นสากลด้วยระบบขา่วสาร ซึง่สามารมแบง่ได้เป็น 

2.1 ช่องทางการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูด้านพทุธศาสนาและหลกัธรรม 
2.2 กิจกรรมการเผยแผพ่ทุธศาสนาและหลกัธรรม 
เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาดงักลา่ว ไปพิจารณาร่วมกบัการส่ือเนือ้หา สิง่ท่ี 

จดัแสดง หรือนําเสนอ ตลอดจนกําหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในโครงการตอ่ไป 
3. ศิลปกรรมล้านนา เป็นการศกึษาเก่ียวกบัศลิปกรรมของล้านนาโดยสงัเขป เน่ือง 

เพราะลกัษณะของโครงการเป็นพพิิธภณัฑ์ประเภทหอศลิป์ ตลอดจน บริบทท่ีตัง้โครงการอยูบ่น 
ดนิแดนศลิปะวฒัธรรมล้านนา โดยแบง่การศกึษาตามประเภทของการแสดงออกแห่งศลิป์ แบบ 
วิจิตรศลิป์ (Fine Art) ได้แก่ วรรณกรรม (Literature), คีตกรรม (Music), จิตรกรรม (Painting), 
ประตมิากรรม (Sculpture) และสถาปัตยกรรม (Architecture) เป็นต้น7 

                                                 
6 โดยใช้เกณฑ์การแบง่ชว่งเวลาของการศกึษา ดใูน ปริญญา กายสทิธ์ิ, 

ประวัตศิาสตร์พุทธศาสนาในล้านนาไทยตัง้แต่ พ.ศ.1912 ถงึ พ.ศ.2101 (ปริญญานิพนธ์ 
มหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528).  

7 ดคูวามหมายเพ่ิมใน, ศลิป์ พีระศรี, ศิลปะวิชาการ: ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
(กรุงเทพฯ: มลูนิธิ ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี อนสุรณ์, 2546), 19. 
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ตอนที่ 1 พุทธศาสนาในล้านนา 
 

พืน้ฐานทางสงัคมวฒันธรรมล้านนาแตกตา่งจากวฒันธรรมสากลโดยทัว่ไปท่ีนิยมการ 
นบัสายพอ่ (Patriarchal Society) เช่น อินเดีย จีนหรือตะวนัตกชาวล้านนามีโครงสร้างพืน้ฐานเป็น 
สงัคมสายแม ่ (Matriarchal Society) ท่ีให้ความสําคญักบัเพศหญิงเน่ืองจากผู้หญิงทําหน้าท่ีหลกั 
เร่ืองดแูลการกินอยูแ่ละความอยูร่อดของครอบครัว ผู้หญิงโดยสว่นมาก ไมค่อ่ยย้ายถ่ินฐานดงันัน้ 
จงึเป็นผู้ มีความรู้และความทรงจําท่ีเก่ียวกบัชมุชนตลอดจนความเป็นมาของตนเองได้ดี ผู้หญิงมกั 
จะมีเร่ืองเลา่สืบสานภมูิปัญญาสูล่กูหลานในสมยัท่ียงัไมมี่นามสกลุยายหรือแมจ่ะเป็นผู้สัง่สอนให้ 
ลกูหลานรู้จกัเร่ืองราวและเครือญาตขิองตนเองโดยการลําดบัญาตไิลเ่รียงเชือ้สายข้างแมก่่อนและ 
แนะนําข้างพอ่ให้รู้จกัภายหลงั ดงันัน้ประเพณีตา่งๆ จงึถกูถ่ายทอดจากผู้ เป็นแม ่อาทิการแตง่งาน 
ท่ีเรียกวา่ “กินดอง” หรือ “กินแขก” ตามประเพณี ผู้ชายจะต้องย้ายไปอยูบ้่านผู้หญิงและผู้หญิงจะ 
เป็นฝ่ายดแูลบ้านเรือนทกุอยา่งรวมทัง้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบตัท่ีิมีอยู ่ดงันัน้ผู้หญิงจงึเป็นผู้ กําหนด 
รูปแบบการดํารงชีวิต การกิน การอยู ่จารีตประเพณีความเช่ือและพิธีกรรมตา่งๆ ในบ้านเรือนและ 
ครอบครัว8  

ชาวล้านนานิยมกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลกั บางครัง้นกัวิชาการเรียกสงัคมล้านนา 
วา่เป็นสงัคม วฒันธรรมข้าวเหนียว ซึง่นีใ้นปัจจบุนัก็ยงัพบอยา่งกว้างขวาง ในแถบรัฐฉานของพมา่ 
สบิสองปันนา เชียงรุ่ง เชียงตงุ สบิสองจไุท ประเทศลาว ตลอดจน ล้านนาและภาคอีสานตอนบน 
ของไทย โดยเป็นอาหารหลกัของชีวิตคนในกลุม่ตระกลู ไท-ลาว มาเป็นเวลานาน ถงึแม้วา่ปัจจบุนั 
ถึงบางสว่นจะหนัไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าแบบภาคกลางแตส่ว่นใหญ่ก็ยงัปลกูและกินข้าวเหนียวอยู ่
ข้าวเหนียวมีลกัษณะเม็ดกลมป้อมกวา่ข้าวจ้าว มียางข้าวมาก กวา่จงึทําให้เม็ดข้าวเกาะตดิกนั แต ่
คณุสมบตัท่ีิสําคญัก็คือ เม่ือสกุแล้วสามารถเก็บไว้ได้นานกวา่ข้าวสวย การทําข้าวเหนียวให้สกุนัน้ 
เรียกวา่ การนึง่ข้าว ซึง่กระบวนการตัง้แตเ่ตรียมการจนถงึการ บรรจขุ้าวท่ีผา่นการนึง่หรือทําให้สกุ 
ล้วนอาศยั “งานหตัถกรรม” ท่ีทําจากไม้และ “เคร่ืองจกัสาน” ท่ีทําจากไม้ไผซ่ึง่ช่วยให้เก็บข้าวไว้ได้ 
นานรับประทานได้หลายมือ้ 

โดยนอกเหนือจากความเหนียวแนน่ของวฒันธรรมข้าวเหนียวแล้ว สิง่ท่ีชาวล้านนาคง 
ยดึถือตอ่เน่ืองมาจนถึงทกุวนันีคื้อ การนบัถือ ผีบรรพบรุุษ บางทีเรียก วา่ ผีปู่ ยา่ หรือ เทวดาเฮือน 
เป็นผู้ช่วยปกป้องรักษาความอยูดี่กินดีของลกู หลานและญาตพ่ีิน้อง ทําให้รอดพ้นจากการเจ็บไข้ 
ได้ป่วยและความอปัมงคลตา่งๆ โดยผีปู่ ยา่จะลงโทษลกูหลาน ท่ีกระทําผิดจารีตประเพณีหรือออก 
นอกลูน่อกทาง ผิดข้อปฏิบตัขิองสงัคมท่ีเรียกวา่ ผิดผี และจําต้องแก้ไขด้วยพิธีกรรมให้ถกูต้องด้วย 
การขอขมา เสียผี แก้ผี หรือ เลีย้งผี 
 
 
 

                                                 
8 วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ติง้เฮ้าส์, 2548), 11-12.  



 11 

ความเช่ือดัง้เดมิก่อนการนับถือพุทธศาสนาในล้านนา 
ก่อนท่ีชาวไทยจะรับนบัถือพระพทุธศาสนา สนันิษฐานวา่เดมิทีนัน้คงจะนบัถือผี9 หรือ 

วิญญาณ คนในล้านนาก็นา่จะมีลกัษณะคล้านคลงึกนั ความเช่ือเร่ืองผีมีมาก่อน10 ฝังแนน่มานาน 
จนแม้เม่ือพทุธเข้ามา ความเช่ือแบบพทุธก็ไมอ่าจกลบเกลื่อนความเช่ือเร่ืองผีได้โดยสิน้เชิง ถึงจะ 
เป็นศาสนาพทุธก็ไมใ่ช่พทุธสายปัญญาแบบท่ีพระพทุธเจ้าตัง้ใจสอน แตเ่ป็นพทุธท่ีปะปนด้วยผีท่ี 
มีมาแตเ่ดมิ เกิดการผสมผสาน เกิดการเลือกใช้เลือกทํา เลือกหยิบเอามาแตส่ิง่ท่ีเป็นประโยชน์ 
เฉพาะหน้าตอ่ตนมาใช้ เลยกลายเป็นรูปแบบหนึง่ ของการใช้ชีวิตท่ีเรียกกนัวา่ “วิถีล้านนา” ท่ีเกิด 
จากการผสมผสานของความเช่ือจากแหลง่ความเช่ือใหญ่ๆ สองแหลง่คือ ความเช่ือเร่ืองผี แบบ 
ดัง้เดมิของชนเผา่ไท กบัความเช่ือเร่ืองบญุกรรมของพระพทุธศาสนา 

 

 
ภาพท่ี 3 ประเพณีการฟ้อนผีมด ผีเม็งของชาวล้านนา โดยจะประกอบพิธีกรรมใน “ผาม” ซึง่เป็น 
             อาคารท่ีปลกูขึน้ชัว่คราว  
ท่ีมา:      jaidieo, ประเพณีการฟ้อนผีมดผีเม็ง, เข้าถงึเม่ือ 26 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.baanbaimai.com/forum/index.php?topic=13245.0 
 

สารานกุรมวฒันธรรมไทยภาคเหนือให้ความหมายวา่ ”ผี” หมายถงึ สภาพหลงัความ 
ตายซึง่โดยรวมแล้วจะดํารงสภาพเป็นวิญญาณ ท่ีไมมี่ตวัตนแตอ่าจแสดงฤทธ์ิให้เห็น เป็นคนหรือ 
สตัว์ตา่งๆ ได้ตามต้องการมีฤทธ์ิอํานาจมากกวา่คน ไมใ่ห้คณุหรือโทษแก่ผู้ใดแตจ่ะให้คณุ เม่ือได้ 
รับการขอร้องให้ช่วยเหลือและผีจะให้โทษเม่ือถกูทําให้โกรธ 

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายไว้วา่ สิง่ท่ีมนษุย์เช่ือวา่ 
เป็นสภาพลกึลบั มองไมเ่ห็นตวั แตอ่าจปรากฏเหมือนมีตวัตนได้ อาจให้คณุหรือให้โทษได้ มีทัง้ดี 
และร้ายเช่น ผีปู่ ยา่ตายาย ผีเรือน ผีหา่ เรียกคนท่ีตายไปแล้ววา่ผี 

                                                 
9 ปริญญา กายสทิธ์ิ ,ประวัตศิาสตร์พุทธศาสนาในล้านนาไทยตัง้แต่ พ.ศ.1912 

ถงึ พ.ศ.2101 (ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2528), 70. 

10 มาลา คําจนัทร์, ผีในล้านนา วิญญาณ ความเช่ือ พธีิกรรม ที่แนบแน่นกับ 
วิถีชีวิตของคนล้านนา (กรุงเทพฯ: บุ๊คเวร์ิม, 2551), 18. 
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การกราบไหว้บชูาวงิวอนขอสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาต ิ มาช่วยแก้ปัญหา 
หรือผอ่นคลายสถานการณ์ตา่งๆ ให้ดีขึน้ซึง่ตามด้วยการตอบแทน หรือสนองตอบโดยการเซน่ไหว้ 
บชูานัน้เป็นลกัษณะปกตขิองมนษุยชาต ิ เฉพาะอยา่งยิ่งท่ีเป็นสงัคมกสกิรรมแบบดัง้เดมิ การถือผี 
เป็นความเช่ือของคนพืน้เมืองท่ีมีมาก่อนการนบัถือพทุธศาสนา สว่นใหญ่เป็นการยดึมัน่ในสิง่ท่ีคดิ 
วา่ดีหรือศกัดิส์ทิธ์ิเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่สบายใจให้แก่คนทัว่ไปเม่ือสงัคมคนพืน้เมืองขยายตวัและ 
มีความเช่ือเร่ืองผีซบัซ้อนมากขึน้ จงึมีการจําแนกประเภทและการปฏิบตัติอ่ผีในหลายรูปแบบ โดย 
ทัว่ไป ผีของชาวล้านนาสามารถจําแนกออกได้เป็น 2 แบบคือ ผีดี และผีร้าย สว่นแบบแผนในการ 
ปฏิบตัพิิธีกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการนบัถือผี ก็ได้กลายเป็นประเพณีสําคญัในท้องถ่ิน11  

ผีด ี(Spirits) 
เป็นผีท่ีต้องนบัถือเซน่ไหว้ หากละเลยการปฏิบตัติามประเพณี ผีดีก็อาจจะเป็นผีร้าย 

ซึง่สร้างความเดือดร้อนแก่ชมุชนได้ผีดีของชาวล้านนานัน้มีหลายระดบัแบง่ตามความ เช่ือหรือการ 
ให้ความนบัถือของแตละชมุชน โดยทัว่ไปสามารถจําแนกผีดีได้อีกดงันี ้

1. ผีแถน เป็นผีท่ีมีฐานนัดรสงูสดุเทียบเทา่เทพเจ้าไมมี่รูปร่างตวัตนเช่ือกนัวา่ผีแถน 
นัน้เป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ประทานธรรมชาตแิละกมุชะตามนษุย์ ในบางโอกาศ (ไมส่ามารถกําหนด 
ระยะเวลาได้) ผีแถนอาจมาเย่ียมมนษุย์โลกหากมีเร่ืองเดือดร้อนหรือเร่ืองท่ีแก้ไขไมไ่ด้ชาวล้านนา 
มกัจะพึง่ผีแถน เชน่ ด้านการรักษาโรค โดยผู้ ท่ีเดือดร้อนจะทําสะตวงใสอ่าหารคาว หวานธูปเทียน 
ดอกไม้บชูาไปบวงสรวงในการทํานาเม่ือขาดแคลนนํา้หรือต้องการให้ฝนตก ก็จะทําบัง้หรือบอกไฟ 
จดุสง่ขึน้ไปร้องขอนํา้กบัผีแถน 

2. ผีปู่ย่า 12  หรือผีบรรพบรุุษของครอบครัวหมายถึงใครก็ได้ท่ีเม่ือมีชีวิตอยูน่ัน้เคยอยู ่
ได้สร้างคณุประโยชน์แก่ลกูหลาน จนเป็นท่ีนบัถือเม่ือตายไปแล้ว จงึได้รับการยกยอ่งให้เป็นผู้ 
คุ้มครองดแูลลกูหลานในวงศ์ตระกลู สว่นใหญ่เป็นบรรพบรุุษของฝ่ายหญิงบางครัง้ผีเรือนก็ถือวา่ 
เป็นผีปู่ ยา่ได้ การกราบไหว้ต้องทําโดยสม่ําเสมอทกุปีหรือทกุสามปี หากมีการละเลย เช่ือกนัวา่จะ 
เกิดความอปัมงคลแก่ตนเองและญาตพ่ีิน้อง พฤตกิรรมเชิงชู้สาวของเดก็หญิงก่อนแตง่งานจะนํา 
ไปสูก่ารผิด ผีซึง่ต้องแก้ไขด้วยการเสียผี การขอขมาผีปู่ ยา่ เทวดาเรือน ด้วยพฤตกิรรมมากมาย 
สําหรับ ผีปู่ ยา่นีย้งัจําแนกออกเป็นสองประเภทคือ “ผีมด” ซึง่แตเ่ดมิเป็นบรรพบรุุษของสามญัชน 
หรือไพร่ของชาวไทยวนหรือล้านนาโดยทัว่ไป “ผีเม็ง” เดมิเป็น นกัรบ นกัปกครองท่ีสร้างคณุงาม 
ความดีให้เแก่บ้านเมือง เช่ือวา่สว่นใหญ่เป็นกลุม่ชนท่ีมีเชือ้สายมอญหรือชาวไตจากรัฐฉาน โดย 
สญันิษฐานวา่ ความเช่ือเร่ืองผีมดและผีเมง็นี ้ ชาวล้านนาได้สืบทอดมาจากวฒันธรรมมอญ ด้วย 
ยงัคงเคร่ืองพธีิในหลาย อยา่งตามแบบมอญ เช่น เคร่ืองดนตรีท่ีเป็นฆ้องวง การใช้กองตะโพนสอง 

                                                 
11 วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอเอสพริน้ติง้เฮ้าส์, 2548), 17. 
12 การเรียกขานของชาวล้านนาท่ีเรียก ปู่  หรือ ยา่ ไมจํ่าเป็นวา่ต้องเป็นญาตใินตระกลู 

แตม่กัจะเรียกคนผู้ชายวา่ ปู่  คนผู้หญิงวา่ ยา่ คล้ายกบัท่ีภาคกลางถนดัเรียกวา่ตาหรือยาย ผีปู่ ยา่ 
(ญ่า) ในท่ีนีจ้งึหมายถึงใครก็ได้ท่ีเม่ือมีชีวตินัน้ทําประโยชน์ให้กบัชมุชนจนเป็นท่ีนบัถือ เม่ือตายไป 
แล้วก็ยงัให้ความนบัถืออยูไ่ด้รับการยกยอ่งให้เป็นผีดี เช่ือวา่จะช่วยดแูลรักษาลกูหลานหรือชมุชน 
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หน้า ตลอดจนเคร่ืองแตง่กายแบบมอญ และขัน้ตอนในการประทบัทรง การฟ้อนรําในพิธีฟ้อนผี 
เพียงแตช่าวล้านนาเชือ้สาย ไทลือ้ไหว้ผีปู่ ยา่ด้วยอาหารเท่านัน้ ไมนิ่ยมฟ้อนผี 

3. ผีอารักษ์ ผีเจ้านาย ผีเสือ้บ้าน13มกัเรียกสัน้ๆ วา่ “เสือ้บ้าน" เม่ือครัง้มีชีวิตอาจ 
เป็นใครก็ได้ทัง้จากในตระกลูหรือนอกสายตระกลูแตเ่ป็นคนดีท่ีได้รับการยกยอ่งจากสงัคมอาจเคย 
เป็นวีรบรุุษ หรือผู้ นําและเม่ือตายไปแล้ว ก็ได้รับการบชูาในฐานะผู้ปกครองชมุชน มีการเซน่ไหว้ 
ด้วยพธีิกรรมคล้ายๆ กบัการไหว้ผีปู่ ยา่ งานสว่นรวมเชน่นีถื้อเป็นหน้าท่ีของทกุๆ คนในชมุชนท่ีต้อง 
ช่วย เหลือกนั ทัง้นี ้ผีขนุนํา้ ผีดง ผีฝาย ก็สามารถจดัอยูใ่นกลุม่นีไ้ด้ 

4. เสือ้เมือง คือผีอารักษ์ปกป้องบ้านเมือง ในอดีตเคยเป็นเจ้านายหรือเป็นกษัตริย์ 
มีขอบเขตการปกครองมากกวา่เสือ้บ้านสว่นใหญ่เป็นเขตพืน้ท่ีของชมุชนท่ีอาศยัอยูต่ามลุม่นํา้สาย 
เดียวกนัเช่น เมืองฝาง เมืองฮอด เมืองเถิน ในอดีตการบวงสรวงจําต้องให้เจ้าเมืองเป็นผู้ประกอบ 
พิธี เม่ือมีการบวงสรวงครัง้หนึง่ ก็จะต้องมีคา่ใช้จ่าย ซึง่ได้จากการเร่ียไรชาวบ้านหรือการเก็บภาษี 
เฉพาะกิจ ในปัจจบุนัเชียงใหมย่งัมีพิธีเลีย้งเสือ้เมืองอยูท่กุปี เชน่ พธีิบชูาเสาอินทขีล วดัเจดีย์หลวง 
หรือพิธีเลีย้งดง หรือ ปู่ แสะยา่แสะ เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 4 (ซ้าย) เสาใจบ้าน บ้านห้วยบอนของชาวไทใหญ่ ต.เวียง อ.ฝาง (กลาง) หอเสือ้บ้านชมุชน 
              เมืองคอง อ.เชียงดาว (ขวา) หิง้และพืน้ท่ีวางเคร่ืองเซน่ในการประกอบพธีิเลีย้ง ผีปู่ ยา่ ซึง่ 
              จากตวัอยา่งได้แสดงถึงความต้องการใช้ท่ีวา่งและงานสถาปัตยกรรมท่ีตา่งกนั 
ท่ีมา:      ข้อมลูภาพจาก รังสรรค์ จนัต๊ะ 
 

ผีร้าย (ghosts)14 
เป็นผีให้โทษในแบบตา่งๆ จําแนกได้สองลกัษณะคือ 
1. ผีร้ายที่ตายผิดธรรมชาต ิตายไมดี่เช่นประสบอบุตัเิหตหุรือเป็นโรคร้ายรักษาไม ่

หายหรือเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร พิธีศพของคนท่ีตายแบบนีม้กัจะไมค่อ่ยพิถีพิถนันกัการเสียศพนัน้ 
มกัจะกระทําอยา่งเร่งดว่น เช่ือกนัวา่วิญญาณของผีร้าย มกัจะวนเวียนกลบัมาทําร้าย คนในชมุชน 
ทัง้ท่ีเป็นชมุชนเดมิของตนหรืออาจเป็นชมุชนอ่ืนก็ได้ การรบกวนเป็นลกัษณะการเข้าสงิร่างคนเป็น 
ท่ีออ่นแอสขุภาพไมดี่แล้วร้องขออาหารหรือแสดงกิริยาก้าวร้าวอยา่งท่ีเรียกวา่ “ผีเข้า” จงึต้องมีพิธี 
                                                 

13 ผีเสือ้บ้านคือผีท่ีคอยดแูลบ้านเรือนและชมุชนตาม (เสือ้ คือการ ปกป้อง)  
14 วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอเอสพริน้ติง้เฮ้าส์, 2548), 21. 
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ขบัไลโ่ดยหมอบ้านท่ีมีคาถาอาคม ปัจจบุนัมกักลา่ววา่เป็นเร่ืองของไศยศาสตร์ หากพบคนท่ีผีเข้า 
แล้ววิธีแก้ไขนัน้มกัพาไปให้พระรดนํา้มนต์ “ผีพาย” (พราย) และ “ผีเงือก” ท่ีอยูริ่มนํา้หรือคุ้งนํา้ 
เช่ือกนัวา่มกัชอบท่ีจะทําให้คนจมนํา้ตายก็เป็น ผีร้ายเช่นกนั 

2. ผีที่ลูกหลานปรนนิบัตดิแูลไม่ด ีก็จะเปล่ียนเป็นผีร้ายซึง่อาจเป็นเพราะไมมี่การ 
เซน่ไหว้หรือเลีย้งดไูมพ่อทําให้หิวโหยจงึต้องหาอาหารกินเอง เป็นผลทําให้ชมุชนใกล้เคียงนัน้เดือด 
ร้อนเรียกวา่ “ผีกะ” หรือ “ผีปอบ” บ้างก็เรียก “ผีกระสือ” ผีร้ายแบบนีใ้ช้วิธีสงิร่างคนเป็นท่ีออ่นแอ 
คนท่ีใกล้จะตายบางครัง้ก็สงิร่างคนเป็นท่ีเพิ่งหายป่วยใหม่ๆ  มีพฤตกิรรมผิดปกตท่ีิตา่งจากเจ้าของ 
ร่างเดมิ เช่น กินอาหารมมูมาม ชอบกินของสดและคาวหรือกินอาจม เม่ือถกูจบัได้ หมอผีหรือพระ 
สงฆ์ก็จะทําลายวิญญาณหรือไลเ่ข้าป่าไป ผีร้ายบางตนมีท่ีมาจากเสือ้เมืองท่ีพิโรธโกรธแค้น สร้าง 
ความวิบตักิบัให้ชมุชนเช่น ให้หา่ลงหรือเป็นโรคระบาททัง้หมูบ้่าน ชาวบ้านจงึต้องเร่งหาวิธีป้องกนั 
และขอขมา ผีร้ายท่ีเคยเป็นรุกขเทวดานัน้อาจมีวธีิไถ่โทษได้ดีกวา่หากคนท่ีประพฤตผิิดและลบหลู ่
ผีป่าแก้ไขด้วยการนําสํารับอาหารไปขอขมา โทษหรือแก้บน ผีป่ารุกขเทวดาก็จะให้อภยั 

นอกเหนือจากผี ท่ีเป็นเร่ืองของความเช่ือเชิงนามธรรมแล้ว บางครัง้ชาวล้านนามกัจะ 
เรียก “ผีกะ” กบัคนท่ีผิดธรรมชาตผิิดวฒันธรรมของตนในเชิงเหยียดหยนั เชน่ในสมยัท่ีมีมชิชนันารี 
มาเผยแผศ่าสนาคริสต์ในล้านนาก็เรียกชาวตะวนัตกวา่ผีกะ คนท่ีเปล่ียนศาสนาหรือความเช่ือจาก 
เดมิก็จะถกูเรียกวา่พวกผีกะเช่นกนัรวมถงึคนท่ีเป็นโรคเรือ้นหรือโรคท่ีรักษาไมห่ายก็จะเรียกวา่ผีกะ 
หรือถกูผีกะกิน นอกจากนีฐ้านะความชอบธรรม และความมัน่คงของชมุชนยงัขึน้อยูก่บัอํานาจท่ี 
เหนือธรรมชาตจิะสงัเกตได้จากการกําเนิดเมืองตา่งๆ เช่น หริภญุชยั เชียงแสน เชียงราย เชียงใหม่ 
ท่ีอ้างถึงการสร้างของฤาษีและพญานาค มีการประกอบพิธีกรรมบชูาฤาษีในฐานะเป็นผีบรรพบรุุษ 
ของเมืองเชียงแสน การกลา่วอ้างถึงฤาษีสเุทพท่ีเช่ือวา่เป็นบรรพบรุุษและเป็นผู้ นําชมุชนลวัะ ซึง่ใน 
ตํานาน ฤาษีเป็นผู้ มีบทบาทอยา่งมากในการสร้างชมุชนดัง้เดมิในดนิแดนแถบลุม่แมนํ่า้ปิง โดยใน 
ตํานานยงัได้กลา่วถงึ พญานาคท่ีมีสว่นสําคญัในการสร้างและทําลายเมือง ดงัเชน่ เวียงล้านนา 
เวียงโยนกนาคพนัธ์ ท่ีลม่และจมลงกลายเป็นหนองนํา้ใหญ่ เป็นต้น ดัง้นัน้ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
สทิธิธรรมในการปกครองของผู้ นํา กบัการทําพธีิบชูาผีบรรพบรุุษและผีประจําเมือง อํานาจเหนือ 
ธรรมชาตทิัง้หลายจะเป็นการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองและความมัน่คงของชมุชนจงึทํา 
ให้ความเช่ือดัง้เดมิเหลา่นีก้ระจายอยูท่ัว่ไปในสงัคมล้านนา 

อาจกลา่วโดยสรุปได้คือสงัคมล้านนาในอดีตเป็นสงัคมเกษตรกรรม ซึง่ไมมี่ความสลบั 
ซบัซ้อนทางสงัคมมากนกัโดย นบัถือศาสนาผี ซึง่ในมิตทิางสงัคมคือมีหน้าท่ีรักษากฎระเบียบทาง 
สงัคมนบัตัง้แตคุ่้มครองพฤตกิรรมทางเพศของลกูหลานโดยเฉพาะท่ีเป็นผู้หญิง ตลอดไปจนถึงการ 
รักษาสาธารณสมบตัติา่งๆ15เช่น บอ่นํา้ ป่า ธรณีประตวูดั ฯลฯ และความสมัพนัธ์ในทางสงัคมและ 
เศรษฐกิจ เชน่ ลกูหลานทะเลาะกนั ทําให้ผีบรรพบรุุษโกรธและมกัทําร้ายผู้ใหญ่ในตระกลูหรือการ 
ขอปันผลติผลของไร่นาสวนคนอ่ืน เป็นต้น ก่อนท่ีจะรับเอา ศาสนาพทุธ เข้ามาในภายหลงัและได้ 

                                                 
15นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศาสนาผี, เข้าถึงเม่ือ 1 มถินุายน 2556, เข้าถงึได้จาก http://www 

.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1319351694&grpid=no&catid =&subcatid= 



 15 

ช่วยขยายระเบียบวิธีคดิทางศีลธรรม ของชาวบ้านให้กว้างขึน้ไปอีก โดยท่ีมิได้ขดัขวางหรือทําลาย 
ความเช่ือเดมิของสงัคมและได้ผสมผสานเข้ากบัการนบัถือผี ซึง่อิทธิพลความเช่ือทัง้พทุธและผีได้ 
สง่ผลตอ่วฒันธรรมของชาวล้านนาในอดีต ตอ่เน่ืองมาจนเป็นสงัคมไทยในปัจจบุนั คตคิวามเช่ือ 
เร่ือง “ผี” อยูคู่ก่บัสงัคมไทยมานาน และจะอยูคู่ก่บัสงัคมไทยตลอดไป ตา่งแตบ่ทบาทอาจลดลง 
บ้างเพราะมีความเช่ืออ่ืนๆ เข้ามาทําหน้าท่ีแทน เชน่ ความเช่ือทางวทิยาศาสตร์ เป็นต้น16 
 
การนับถือพุทธศาสนาในล้านนา 

ในช่วงพฒันาการของวฒันธรรมล้านนา ในสมยัปรัมปราคต ิหรือสมยันิยายนัน้จะเห็น 
ได้ชดัเจนวา่วฒันธรรมล้านนาได้ก่อตวัขึน้ในท้องท่ีตา่งๆ กนั ตอ่มาจงึได้หลอ่หลอมเป็นอนัหนึง่อนั 
เดียวกนัในสมยัประวตัศิาสตร์ ประมาณตัง้แตก่่อนสมยัพอ่ขนุเม็งรายสร้างเมืองเชียงใหม ่ขึน้ไปใน 
ยา่นทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของภมูิภาคท่ีตดิกบัแมนํ่า้โขง ในลุม่แมนํ่า้กกของจงัหวดัเชียงราย 
จนลงมาถงึเขตจงัหวดัพะเยา ท่ีเรียกกนัวา่แคว้น “โยนก” และอีกภมูิภาคหนึง่ในลุม่แมนํ่า้ปิงและ 
วงัท่ีเรียกวา่แคว้น “หริภญุชยั” ซึง่การพฒันาการทางสงัคมวฒันธรรมในช่วงสมยันิยายของแคว้น 
โยนกเป็นการผสมผสานของกลุม่ท่ี มาจากจีนตอนใต้แถบยนูาน ท่ีเรียกวา่วงศ์สงิหนวตักมุารกบั 
ชนพืน้เมืองท่ีเรียกวา่ วงศ์ลาวจก ได้ก่อร่างสร้างตวั พฒันาระบบสงัคมและเขตการปกครองลงมา 
จนถงึพะเยา ในพทุธศตวรรษท่ี 18-19 แตพ่อ่ขนุเม็งรายกษัตริย์องค์สําคญัของแคว้นนีไ้ด้ตัง้มัน่อยู ่
ในจงัหวดัเชียงรายในช่วงสดุท้ายของพฒันาการ17  
 

 
ภาพท่ี 5 วดัโพธารามมหาวหิาร (วดัเจ็ดยอดในปัจจบุนั) ซึง่เป็นสถานท่ีสงัคายนาพระไตรปิฎก 

ครัง้ท่ี 8 ของโลกบนดนิแดนล้านนา และถือเป็นครัง้แรกของไทย 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
                                                 

16มาลา คําจนัทร์, ผีในล้านนา วิญญาณ ความเช่ือ พธีิกรรมที่แนบแน่นกับวิถี 
ชีวิตของคนล้านนา (กรุงเทพฯ: บุ๊คเวิร์ม, 2551), 18. 

17ดสูรุปช่วงพฒันาการของวฒันธรรมลานนาไทยซึส่ามารถแบง่ได้เป็น 3 ระยะเพิ่มใน 
อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, “เอกลกัษณ์ของงานสถาปัตยกรรมลานนาไทย การศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์ 
: วดัพระธาตลํุาปางหลวงและวดัภมูินทร์,” เมืองโบราณ 11, 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2528): 31. 
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ทางด้านแคว้นหริภญุชยันัน้เป็นบริเวณท่ีตัง้อยูข่องเผา่ชนหลายกลุม่ ตอ่มาเม่ือฤาษี 
วาสเุทพได้สมรสกบักลุม่ชนผู้ ถือเนือ้เป็นสญัลกัษณ์ กลุม่ชนนีจ้งึได้พฒันาขึน้เป็นชนชัน้ปกครอง 
และตอ่มาในต้นพทุธศตวรรษท่ี 13 จงึได้ไปอญัเชิญพระนางจามเทวี จากเมืองลพบรีุในลุม่แมนํ่า้ 
เจ้าพระยาขึน้มาเป็นกษัตริย์ปกครอง แบบวฒันธรรมท่ีรับวฒันธรรมจากอนิเดีย (indianized) ท่ี 
ลําพนู แคว้นนีจ้งึเจริญด้วยศลิปวฒันธรรมและเทคนิควทิยาการในระดบัสงูไมย่ิ่งหยอ่นกวา่นครรัฐ 
ภาคกลางและเจริญรุ่งเรืองจนมาถึงสมยัพทุธศตวรรษท่ี 19 ในสมยัพญาญีบา 

ครัน้ในช่วงวฒันธรรมล้านนาไทยในสมยัประวตัศิาสตร์ พ.ศ.1936 พอ่ขนุเม็งรายซึง่ 
ได้ทําอบุายเตรียมแผนมาอยา่งดีจากเชียงรายยกกองทพัเข้าตีเมืองลาํพนูได้ พอ่ขนุเม็งรายจงึได้ 
เป็นใหญ่ในแคว้นทัง้สอง และทําสมัพนัธไมตรีกบัพอ่ขนุรามกําแหงเมืองสโุขทยัและพอ่ขนุงําเมือง 
เจ้าเมืองพะเยา หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ.1939 จงึได้สร้างเมืองเชียงใหมข่ึน้เป็นศนูย์กลางทางการ 
เมืองและวฒันธรรมของอาณาจกัรท่ีได้สถาปนาขึน้ใหม ่ วฒันธรรมในแคว้นทัง้สองจงึได้รวมกนัขึน้ 
อยา่งมีเอกภาพและเรียกวฒันธรรมล้านนาไทยตามนามของอาณาจกัรนัน่เอง 

ไมป่รากฏหลกัฐานท่ีชดัเจนวา่ ประชาชนในอาณาจกัรล้านนา เร่ิมนบัถือพทุธศาสนา 
ตัง้แตเ่ม่ือใด แตเ่ช่ือวา่ในราวพทุธศตวรรษท่ี 13 พทุธศาสนานิกายหินยานจากอาณาจกัรทวารวดี 
ได้เผยแผม่ายงับริเวณลุม่แมนํ่า้ปิงพร้อมกบัการขึน้มาปกครองเมืองหริภญุชยัของพระนางจามเทวี 
ซึง่ตอ่มากลายเป็นศนูย์กลางของศาสนาและวฒันธรรม โดยอิทธิพลทางวฒันธรรมแบบหริภญุชยั 
มีผลกระทบตอ่ดนิแดนทัง้ในลุม่แมนํ่า้ปิงและในเขตจงัหวดัเชียงราย อนัเป็นท่ีมาของแคว้นล้านนา 

ตามคมัภีร์มหาวงศ์พงศาวดารลงักา การสงัคายนาครัง้ท่ี 3 ได้ทําขึน้ท่ีเมืองปาฏลีบตุร 
ด้วยการอปุถมัภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช จากผลการสงัคายนาคราวนัน้ ได้มีการสง่ศาสนฑตูไป 
ประกาศพทุธศาสนาในดินแดนตา่งๆ หลายคณะ พระเถระสององค์คือ พระโสณะและพระอตุตระ 
ได้มาสูด่นิแดนสวุรรณภมูิ (คือดนิแดนสว่นท่ีเป็นพมา่และไทยในปัจจบุนั) ในตอนแรกพระเถระทัง้ 
สองได้เผยแผพ่ทุธศาสนาในระหวา่งชาวอินเดีย ซึง่อพยพมาตัง้ถ่ินฐานอยูก่่อนแล้ว ตอ่มาจากนัน้ 
จงึเผยแผใ่ห้แก่พวกมอญและละว้าโดยอาศยัลา่มชาวอินเดีย ซึง่ก่อนท่ีพระเถระทัง้สองจะมา ชาว 
อินเดียเหลา่นัน้คงจะนบัถือศาสนาฮินดแูบบใดแบบหนึง่อยูก่่อนแล้ว สว่นพวกมอญและละว้าก็คง 
จะนบัถือผีและวิญญาณตา่งๆ ตอ่มาจงึได้หนัมานบัถือพทุธศาสนาเถรวาทด้วยการชกัชวนแนะนํา 
ของพระเถระทัง้สองและศานศุษิย์ของท่านแตก็่ยงัยดึถือความเช่ือและการปฏิบตัใินแบบฮินดแูละ 
แบบวิญญาณนิยมไว้ ซึง่ในสมยันัน้พวกมอญมีวฒันธรรมและอารยธรรมสงูกวา่พวกละว้าอยูแ่ล้ว 
อาจเพราะ วา่อาศยัอยูใ่นเมืองหรือชมุชนใหญ่ๆ ท่ีพอ่ค้าชาวอินเดียชอบตัง้หลกัแหลง่ ดงันัน้พวก 
มอญจงึได้รับทัง้พทุธศานาเถรวาทและศิลปะวิทยาการอ่ืนจากชาวอินเดีย อารยธรรมและอิทธิพล 
ของมอญนัน้จงึได้รุ่งเรืองอยูใ่นลุม่นํา้เจ้าพระยาและแมปิ่งมาจนกระทัง่พทุธศตวรรษท่ี 19 

ในช่วงสมยัอาณาจกัรหริภญุชยั ก่อนท่ีศาสนาพทุธลงักาวงศ์นัน้จะเข้ามามีบทบาทใน 
เขตนีพ้บวา่มีความเจริญของแนวความเช่ืออ่ืนๆ อยูก่่อนแล้วคือ แนวความเช่ือพืน้เมืองซึง่เป็นแนว 
ความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองผีและปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ แนวความเช่ือใน ศาสนาฮินด ู และพทุธ 
มหายาน ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ มีศนูย์กลางความเจริญอยูท่ี่เขมร  
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โดยแนวคดิท่ีน่าสนใจ เก่ียวกบัพทุธศาสนาฝ่ายมหายานในดนิแดนล้านนา ก่อนการ 
เข้ามาของพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท อนัหนึง่คือ การสนันิษฐานวา่  

 
“คนกลุม่หนึง่ท่ีกลายมาเป็นคนล้านนาในปัจจบุนันัน้ ในอดีตได้อพยพ มาจาก 

บริเวณทางตอนใต้ ของประเทศจีนในปัจจบุนั ซึง่พทุธศาสนาได้เข้าไปอยูใ่นจีน ประมาณ 
พ.ศ.700 ด้วยการอพยพย้ายถ่ินฐานดงักลา่วนัน้ ก็ได้นําคตคิวามเช่ือแบบตา่งๆ มาด้วย ซึง่ 
ก็คือ พทุธศาสนาฝ่ายมหายาน ตวัอยา่งท่ีปรากฏเห็นได้ใน ปัจจบุนั เช่น ในการย้ายบ้านหรือ 
หมู่บ้านไป ตัง้ถ่ินฐานใหม่ของชาวล้านนาไปอยูใ่นท่ีตา่งๆ นัน้ ก็จะนําพระสงฆ์ ซึง่ก็คือลกู 
หลานของคนในหมู่ บ้าน ตลอดจน นําช่ือของหมู่บ้านเดมิไปใช้กบัหมู่บ้านท่ีตัง้ขึน้ใหม่ด้วย 
ดงัข้อสงัเกตเช่น เม่ือมีงาน เทศกาลปอยหลวงวดั เมืองฝาง มาถึงวดัใน อ.สารพี แตก็่ได้ข้าม 
ไม่เอาวดัสกัแหง่ใน อ.แม่แตงมาได้อยา่งไร เป็นต้น ลกัษณะเช่นนีแ้สดงถึงความสมัพนัธ์ของ 
ผู้คนอนัมีท่ีมาจากการย้ายถ่ินฐานของ คนล้านนาท่ีมกันําคตคิวามเช่ือไปด้วยดงักลา่ว และ 
พอมีงานเทศกาลท่ีวดัก็มกัจะช่วยเหลือกนัโดย เรียกวา่ “เอาหวัวดัไปเตงิกัน๋” ดงัจะสะท้อน 
โยงถึงคราวเม่ือครัง้ พทุธศาสนาแบบมหายานท่ีมาจาก ทางตอนใต้ของจีนในอดีตนัน้ ก็มา 
พร้อมกบัการย้ายถ่ินฐานของผู้คนจากบริเวณดงักลา่ว หรือแม้กระทัง่ ในสมยัของพระนาง 
จามเทวีเองก็ได้นําพระสงฆ์ 500 รูป ซึง่เป็นพทุธแบบเถรวาท มายงั อาณาจกัรหริภญุชยั” 
เป็นต้น (วิโรจน์ อินทนนท์, บรรยาย: 2554) 

 
สอดคล้องกบัการสอบถามโยมชาวลวัะ ณ บ้านแสน (หมูบ้่านลวัะ) เมืองม้า เชียงตงุ 

ในประเทศพมา่ปัจจบุนั (ซึง่ในอดีตเป็นดนิแดนสว่น หนึง่ของอาณาจกัรล้านนา) วา่  
 

“ทําไมตรงนีถ้ึงเรียกวา่วดัแสน? มนัเป็นวดัท่ีมาจาก เมืองเชียงแสน ท่ีมาจาก 
ประเทศไทยใชไ่หม?” โยมชาวลวัะตอบวา่ “ไม่ใช ่ เดมิตรงนีช่ื้อวา่ ดอยสามพญา สามพญานี ้
หนีมาจากจีน ซึง่จีนในตอนนัน้มีมณฑลเลก็ๆ อยูช่ื่อวา่เชียงแสน สามพญานัน้ถกูตีแล้วอพยพ 
มาอยูท่ี่น่ีสองพญาได้สร้างวดัคนละวดัคือ วัดแงก กบั วัดแสน อีกหนึง่พญาไปสร้างเมือง 
เชียงแสน อยูท่ี่ประเทศไทยในปัจจบุนั ซึง่ก็คือ หิรัญนครเงินยางค์” และก็ได้สนันิษฐาน จาก 
คําพดูของลงุชาวลวัะ คนนีว้า่ ลวัจงักราชก็คือผู้ ท่ี อพยพมาจากจีน และก็ได้นําพทุธศาสนา 
แบบมหายานเข้ามาในยคุนัน้ (พระมหาสงา่ ธีรสงัวโร, บรรยาย: 2554) 

 
เม่ือพทุธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ์ ซึง่เข้ามาเจริญท่ามกลางแนวคดิตา่งๆ เหลา่นีแ้ละ 

ถกูนําเข้ามาเป็นศาสนาหลกัและกลายเป็นแนวคดิท่ีเข้ามามีบทบาทในการเกือ้กลูสนบัสนนุระบบ 
การเมืองและการปกครองของรัฐ ซึง่อาณาจกัรหริภญุชยัได้ใช้พทุธศาสนาเป็นพลงัทางวฒันธรรม 
โดยการทําให้ความแตกตา่งทางวฒันธรรมท้องถ่ินลดความสาํคญัลงไป ดงัปรากฏเป็นการแปรรูป 
ความเช่ือท้องถ่ินให้เข้ามาอยูใ่นกรอบโครงความคดิทางศาสนา อยา่งเช่น การแปลงความคดิเร่ือง 
“ผีปู่ แสะยา่แสะ” ให้หนัเข้ามานบัถือศาสนาพทุธ หรือตํานานท้องถ่ินทกุฉบบัก็เช่ือมโยงเข้ากบัพระ 
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พทุธเจ้าทําให้ลกัษณะเฉพาะของความคดิ ความเช่ือและพิธีกรรมท้องถ่ิน ท่ีเคยเป็นเคร่ืองกีดขวาง 
ไมเ่อือ้ตอ่ความสมัพนัธ์ ใกล้ชิดกนัของรัฐขนาดเลก็นัน้หายไป 

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการขยายตวัของพทุธศาสนาลงักาวงศ์ในเขตพืน้ท่ีราบลุม่แม่
นํา้เจ้าพระยาก่อนพทุธศตวรรษท่ี 17 มีเพียงหลกัฐานคือ ตํานานมลูศาสนาฉบบัวดัป่าแดงท่ีกลา่ว 
ถึงการเดนิทางไปศกึษาพทุธศาสนาท่ีลงักาของพระสงฆ์จาก “โยธิกา” ก่อนท่ีพระนางจามเทวีจะ 
เดนิทางขึน้มาปกครองหริภญุชยั และเม่ือพระนางขึน้มาปกครองหริภญุชยั พระนางได้นําพระสงฆ์ 
ขึน้มาเผยแผศ่าสนาในเขตทางตอนบนด้วย ถดัแตน่ัน้มาเถรเจ้าตนช่ือ สธมัมสงักาจริยะ อยูโ่ยธิยา 
ไปลงักาแล้วบวชเรียนธมัมปิฏกทัง้ 3 แล้ว ก็พอคืนมาแตล่งักาสูโ่ยธิยาแผศ่าสนารุ่งเรืองงามทัว่ไป 
ในทวารวดีถดัแตน่ัน้มานางจามเทวี มาแตเ่มืองละโว้เอาศาสนาและคนทัง้หลายขึน้มาด้วย 

อาณาจกัรหริภญุชยั ตัง้อยูร่ะหวา่งอาณาจกัรเงินยางของชนเผา่ไททางเหนือ และ 
อาณาจกัรสโุขทยัทางใต้ โดยตัง้อยูใ่นท่ีราบลุม่แมนํ่า้ปิง กบัแมนํ่า้วงั มีเมืองลําพนูเป็นศนูย์กลาง 
ซึง่ตาม คมัภีร์จามเทวีวงศ์ นครหริภญุชยัสร้างขึน้ในปี พ.ศ.1204 โดยฤาษีนามวา่ “วาสเุทวะ” ใน 
ปีตอ่มาพระฤาษีไมเ่ห็นมองไมเ่ห็นวา่ใครเหมาะสมท่ีจะปกครองนครใหม ่จงึสง่คนไปเชิญ พระนาง 
จามเทวี แหง่ปรุะซึง่ซึง่เป็นอาณาจกัรมอญอีกแห่งหนึง่ ซึง่ตัง้อยูใ่นภาคกลางของไทย ในปัจจบุนั 
โดยการอนญุาตของพระบดิา พระนางจามเทวีนัน้ก็มีพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎก 500 รูปด้วย 

พระนางจามเทวีและผู้ สืบสนัตวิงศ์ของพระนาง ล้วนเป็นพทุธศาสนิกผู้ มีศรัทธาอนัแก่ 
กล้าทัง้สิน้ ภายใต้การปกครองโดยธรรมของกษัตริย์เหลา่นัน้ นครหริภญุชยัก็เจริญรุ่งเรืองขึน้ โดย 
มีข้อความท่ีเขียนไว้วา่ นครหริภญุชยัมีหมูบ้่าน 500 ตําบล มีวดั 2000 วดั มีพระสงฆ์ 5000 รูป 
ประมาณ 500 รูปในจํานวนนีเ้ป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก 

ในพทุธศตวรรษท่ี 19 พญามงัรายแห่งอาณาจกัรเงินยางมีอํานาจมากขึน้ พระองค์ได้ 
เร่ิมขยายอาณาเขตไปทางใต้โดยการสร้างเชียงรายเป็นนครหลวงใหมใ่น พ.ศ.1806 ตอ่จากนัน้มา 
11 ปีพระองค์ก็ได้เสดจ็ไปทางตะวนัตก และได้ตัง้เมืองฝางขึน้เป็นจดุเร่ิมต้นแห่งการขยายดนิแดน 
ลงทางใต้ในปี พ.ศ.1825 พระองค์ก็สามารถยดึหริภญุชยัไว้ได้และได้ทรงตัง้อาณาจกัรล้านนาขึน้ 
พระองค์ได้สร้างนครเชียงใหมข่ึน้ในปี พ.ศ.1843 และได้ประกาศเป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรใหม ่
พระองค์ ประทบัอยูท่ี่เชียงใหมจ่นกระทัง่สิน้พระชนม์ใน พ.ศ.1854 ศาสนาท่ีนบัถือกนัอยูใ่นสมยั 
เร่ิมแรกแห่งอาณาจกัรล้านนานัน้ เป็นศาสนาพทุธทัง้สองนิกาย คือ เถรวาท (จากหริภญุชยั) กบั 
มหายาน (เดมิ) 

 
การนับถือพุทธศาสนาในล้านนาตอนต้นราชวงศ์มังราย 
การรับนบัถือพทุธศาสนาแบบเถรวาทในล้านนานัน้ได้เร่ิมปรากฎชดัเจนขึน้ในตอนต้น 

ราชวงศ์มงัราย ภายหลงัการสถาปนาอาณาจกัรล้านนาในพทุธศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การท่ีพญามงัรายนัน้สามารถยดึอาณาจกัรหริภญุชยัซึง่เป็นศนูย์กลางความเจริญ ทางศาสนาและ 
วฒันธรรมเข้ามาไว้ในอํานาจได้ จงึเป็นเหตใุห้อาณาจกัรล้านนารับเอาวฒันธรรมและ พทุธศาสนา 
มาจากหริภญุชยั ตํานานมลูศาสนากลา่วไว้เก่ียวกบั เร่ืองราวพญามงัรายเม่ือพิชิตเมืองหริภญุชยั 
แล้วได้โปรดให้มีการซอ่มเปล่ียนรูปทรงของพระธาตหุริภญุชยัเดมิ ซึง่เป็นเจดีย์เหล่ียมให้เป็นแบบ 
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รูปทรงกลมดงันี ้ “…..ชมุชนพร้อมกนัแปลงท่ีรักษาธาตเุจ้าให้มัน่คง จงึให้คนทัง้หลายไปเอาหินมา 
แล้ว จงึพร้อมกนัก่อครอบให้กลม มิให้เป็นดัง่คหูาเหมือนดงัเม่ือก่อนนัน้.....” 

 

 
 
แผนภมูิท่ี 1 แผนภมูิราชวงศ์มงัราย (เพ่ือประกอบความเข้าใจ) 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

ในระยะต้นราชวงศ์มงัราย ถึงแม้วา่พญามงัรายจะสถาปนาเมืองเชียงใหมใ่ห้เป็นศนูย์ 
กลางทางการเมืองการปกครอง แตห่ริภญุชยัยงัมีความสําคญัในฐานะศนูย์กลางทางศาสนา โดย 
สงัฆราชจะมาจากเมืองหริภญุชยัเทา่นัน้ ตลอดจนกษัตริย์ล้านนาหลายพระองค์ ได้ทรงให้ความ 
สําคญัและเคารพบชูาพระธาตหุริภญุชยั ทัง้นีพ้ญามงัรายได้พยายามผสานแนความเช่ือดัง้เดมิท่ี 
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เก่ียวกบัสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิกบัความเช่ือทางพทุธสานาดงัเชน่ ความเช่ือเร่ืองรุกขเทวดาศกัดิส์ทิธ์ิอยูรั่กษา 
ไม้เด่ือ เทวดานัน้มกัให้คณุแก่คนทัง้หลายและพญามงัรายได้สร้างพระพทุธรูป เจดีย์บริเวณไม้เด่ือ 
ท่ีถือวา่มีสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิอยู ่ ลกัษณะท่ีมีการผสมผสานแนวความคดิทัง้สองนีป้รากฏชดัยิ่งขึน้จากการ  
การสัง่ให้สร้างพระพทุธรูป 5 พระองค์ และได้อธิฐานขอให้ผลบญุแหง่การ ได้สร้างพระพทุธรูปนี ้
บนัดาลให้พระองค์มีอํานาจเหนืออาณาจกัมอญ เป็นต้น การสร้างศาสนาวตัถ ุ ปชูนียสถานตา่งๆ 
ทางพทุธศาสนาถวาย เพ่ือบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิในลกัษณะเช่นนีแ้สดงให้เห็นวา่ พทุธศานาได้ถกูนํามา 
แทนการบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ อํานาจเหนือธรรมชาตซิึง่ไมแ่ตกตา่งไปจาก การเซน่สรวงบชูาวิญญาณ 
ของบรรพบรุุษและผีประจําเมือง 

การนบัถือพทุธศานาในระยะต้นราชวงศ์มงัราย นอกจากจะแสดงถงึ ความผสมผสาน 
กลมกลืนระหวา่งความเช่ือดัง้เดมิกบัพทุธศาสนาแล้ว ในระยะแหง่การก่อตัง้ อาณาจกัรล้านนา 
นัน้พทุธศาสนายงัมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัการเสริมสร้างสทิธิธรรม ทงการเมือง และการถือ 
สทิธ์ิการถือครองท่ีดนิและยงัเป็นการสร้างระเบียบทางศาสนาให้เป็นหนึง่เดียวกนัท่ี จะเอือ้ตอ่การ 
รวมกลุม่เมืองตา่งๆ เข้าเป็นระบบปกครองเดียวกนั มีอดุมการณ์อยา่งเดียวกนั เป็นต้น นอกจากนี ้
การจกัระเบียบทางศาสนาเพ่ือให้เกิดเอกภาพทางการเมืองพบวา่ มีการบชูาพระบรมธาต ุ โดย 
ได้มีการสถาปนาธาต ุสถาปนาหลกัประจําเมือง ผสมผสานกลมกลืนกบัลทัธิบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ และ 
อํานาจผีวิญญาณ พระบรมธาตมุกัจะประดษิฐาน ณ ตําแหน่ง  หรือแหลง่ท่ีถือกนัวา่ศกัดิส์ทิธ์ิมา 
ก่อน และมกัเก่ียวข้องกบัผีบรรพบรุุษของเมืองนัน้ๆ การเคารพบชูาพระธาตอุนัศกัดิส์ทิธ์ิ จงึมีสว่น 
สนบัสนนุการสืบทอดสทิธิธรรมทางการเมืองเหนือแผน่ดนิอนัเกิดจากการเคารพบชูาผีประจําเมือง 
ดงัปรากฏหลกัฐานวา่ ในสมยัพญามงัรายทรงได้พระธาตมุาจากเมืองลงักาและพระธาตไุด้สําแดง 
ปาฏิหาริย์ พญามงัรายทรงเล่ือมใสนกัจงึนําพระธาตมุาบรรจไุว้ในองค์พระพทุธรูป และยงัได้กลา่ว 
ถึงการนําเอาต้นพระศรีมหาโพธ์ิจากลงักามาปลกูแทนท่ี ไม้เด่ือศกัดิส์ทิธ์ิท่ีวดัการโถม และสภาพ 
ทัว่ไปของพทุธศาสนาในล้านนา ภายหลงัสมยัพญามงัราย คงจะมีลกัษณะท่ีไมแ่ตกตา่งไปจาก 
เดมิมากนกั จนกระทัง่ถึงสมยัพญากือนา 

1. การรับนับถือพุทธเถรวาทลังกาวงศ์ในล้านนา  
ช่วงสมยัพญามงัราย ล้านนายงัคงนบัถือพทุธศาสนาท่ีสืบทอดมาจากหริภญุชยั 

และยงัได้รับอิทธิพลของพทุธศาสนาจากหงสาวดีและองัวะผสานกบัความกบัเช่ือดัง้เดมิจนกระทัง่ 
ตอ่มาในตอนต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 พทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ได้เร่ิมเผยแผเ่ข้าสูล้่านนา โดยมี 
การเผยแผเ่ข้ามา 2 ระยะด้วยกนัคือ18 

1.1 การรับเอาพุทธศาสนานิกายรามัญจากสุโขทยั ในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 
20 พทุธศาสนาลงักาวงศ์ ได้แพร่หลายในล้านนาตัง้แตใ่นสมยัของพญากือนา พ.ศ.1899-1929 
โดยมีพระประสงค์จะให้พระภิกษุอรัญญวาสีมาอยูใ่นนครเชียงใหม ่ และสามารถทําสงัฆกรรมได้ 

                                                 
18 ปริญญา กายสทิธ์ิ ,ประวัตศิาสตร์ พุทธศาสนาในล้านนาไทยตัง้แต่ พ.ศ.1912 

ถงึ พ.ศ.2101 (ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2528), 82-86. 
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ทัง้หมด จงึสง่ฑตูไปยงัสํานกัพระมหาสวามีอทุมุพรในรัมมนะประเทศซึง่ทา่นมหาสวามีได้อนญุาติ 
ให้พระอานนท์เถรศษิย์มายงัล้านนา แตก็่ยงัไมไ่ด้รับอนญุาตในการทําสงัฆกรรม เน่ืองจากบคุคล 
ท่ีได้รับอนญุาตให้ทําสงัฆกรรมได้ทกุอยา่งคือพระสมุนเถระแห่งอาณาจกัรสโุขทยั 

พญากือนาทรงสง่ฑตูไปสโุขทยัในรัชมยัของพญาลไิทถงึ 2 ครัง้เพ่ืออาราธนา 
พระสมุนเถระให้มายงัล้านนา จนกระทัง่ในปี พ.ศ.1912 พระสมุนเถระจงึได้ เดนิทางมายงัล้านนา 
พร้อมทัง้ได้นําเอาพระบรมสารีริกธาตแุละธมัมปิฎกทัง้ 3 มาด้วย 

พระสมุนเถระมีบทบาทสําคญัในการวางรากฐานพระพทุธศาสนาลงักาวงศ์ 
ในอาณาจกัรล้านนา ช่วงระยะแรกได้ประดษิฐานอยูท่ี่วดัพระยืนในเมืองหริภญุชยั 

พญากือนาทรงอาราธนาให้พระสงฆ์นิกายเดมิตัง้แตส่มยัหริภญุชยันัน้บวช 
ใหมใ่นลทัธิลงักาวงศ์ เหตเุพราะไมเ่ช่ือพระเก่าอนัตา่งคนตา่งวา่อกัขระไมเ่สมอกนั (ไมเ่หมือนกนั) 
โดย พระท่ีบวชใหมใ่ห้มีการออกเสียงให้ถกูต้องตามอกัขระวิธีอยา่งเดียวกนั 

1.2 การรับเอาพุทธศาสนานิกายสีหลจากลังกา ภายหลงัรับพทุธศาสนาลทัธิ 
เถรวาทลงักาวงศ์ ทําให้เกิดความต่ืนตวัในการศกึษาพระธรรมวินยัในหมูพ่ระภิกษุสงฆ์ในล้านนา  
ได้ปรากฏหลกัฐานในตํานานตา่งๆ ท่ีกลา่วถึงพระภิกษุสงฆ์ในล้านนาได้ออกเดนิทางเพ่ือไปศกึษา 
พทุธศาสนาในลงักา ตํานานมลูศาสนาฉบบัวดัป่าแดงได้กลา่วถึง พระสทิธนัตะ พร้อมกบัลกูศษิย์ 
3 คนเดนิทางไปบชูาพระธาตใุนลงักาและจําพรรษาในลงักา 2 พรรษา ปรากฏวา่พระสงฆ์ในลงักา 
ได้ตําหนิเก่ียวกบัการออกเสียงอกัขระภาษาบาลี 

ด้วยเหตนีุ ้ ทําให้เกิดความสงสยัในหมูพ่ระสงฆ์ล้านนา เก่ียวกบัความถกูต้อง 
ของพระธรรมวินยัท่ีถือปฏิบตักินัอยูใ่นเวลานัน้ จงึได้ออกเดนิทางไปยงัลงักา ดงัปรากฏหลกัฐาน 
ในเอกสารของล้านนาท่ีแตง่ขึน้ในยคุนัน้ เช่น ตํานานมลูศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ ท่ีกลา่วถึงพระ 
ภิกษุสงฆ์ล้านนากลุม่หนึง่ อาทิเชน่ พระมหาธรรมคมัภีร์ พระมหามนิกร พระมหาญาณมงคล ฯลฯ 
พร้อมด้วยพระภิกษุชาวมอญและพระในแคว้นกมัโพช (ลพบรีุ) อีกจํานวนหนึง่ได้เดนิทางไปลงักา 
ในปี พ.ศ.1967 พระมหาเถระเหลา่นัน้ได้เลา่เรียนอกัษรศาสตร์ การอา่นออกเสียงท่ีใช้อยูใ่นลงักา 
ทวีปและขออปุสมบทใหมท่ัง้หมดโดยมีพระธรรมาจารย์เป็นพระอปัุชฌา พระมหาสวามีวนรัต เป็น 
พระกรรมวาจาจารย์ บวชกนัในเรือขนานท่ีทา่เรือยาปา แมนํ่า้กลัยาณี คณะสงฆ์กลุม่นีอ้ยูใ่นลงักา 
ไมน่านนกัเพราะในลงักาเกิดทพุภิกขภยั จงึต้องเดนิทางกลบั และได้พาพระเถระชาวลงักา มาด้วย 
2 รูปคือ พระอตุตมปัญญาสงฆ์ และพระวกิรมพาหสุวามี เพ่ือจะมาเป็นพระอปัุชฌาย์ เม่ือเดนิทาง 
กลบัมาจากลงักาก็ได้เผยแผพ่ทุธศาสนานิกายสีหลตามเมืองตา่งๆ เช่น อยธุยา (จําอยู ่ 4 พรรษา) 
ตอ่มาเมืองสโุขทยั (จําอยู ่1 พรรษา) แล้วเดนิทางกลบัถงึเชียงใหม ่พ.ศ.1974 

สืบเน่ืองจากคณะสงฆ์นิกายสีหล หรือ ลงักาวงศ์ใหม ่ นัน้ได้ประพฤตปิฏิบตัิ 
ตามพระธรรมวินยัอยา่งเคร่งครัด ซึง่แตกตา่งจากภิกษุสงฆ์นิกายรามญั หรือนิกายลงักาวงศ์เก่าจงึ 
ทําให้ได้รับความ เล่ือมใสศรัทธาจากประชาชน 
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ภาพท่ี 6 (ซ้าย) อทุกกุเขปสีมา หรือแพโบสถ์นํา้ ใช้เป็นสถานท่ีอปุสมบท บริเวณหน้าวดักลัยาณี  
              นครโคลมัโบ ประเทศศรีลงักา (ขวา) โบสถ์นํา้ วดัพทุธเอ้น อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่
ท่ีมา:      noiwanwannoi, เที่ยวเหนือ 9 วันแห่งความสุข, เข้าถึงเม่ือ 18 มิถนุายน 2527,  
เข้าถึงได้จาก http://pantip.com/topic/31564955 
 

2. สาเหตุการรับพุทธศาสนานิกายต่างๆ เข้ามาในล้านนา โดยตัง้แต ่ ช่วงต้น 
พทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 อาณาจกัรล้านนา รับเอาพทุธศาสนานิกายหินยาน 
(พทุธเถรวาท) จากดนิแดนตา่งๆ เช่น ในช่วงต้นราชวงศ์มงัราย ได้รับพทุธศาสนาจากอาณาจกัร 
หริภญุชยั หงสาวดี และพกุาม ตอ่มาในช่วงสมยัของพญากือนา ได้รับพทุธศาสนาเถรวาทนิกาย 
ลงักาวงศ์แบบมอญ โดยผา่นทางสโุขทยั และในรัชสมยัของเจ้าพระยาสามฝ่ังแกน ก็ได้รับเอา 
พทุธศาสนาจากลงักาโดยตรง ซึง่การรับเอาพทุธศาสนาเข้าสูล้่านนา มีสาเหตสํุาคญัจากหลาย 
ปัจจยั ดงันี ้19 

2.1 ปัจจัยภายใน 
การสร้างระเบียบทางศาสนา  
เพ่ือเช่ือมโยงชมุชนตา่งๆ เข้าไว้ด้วยกนัให้ เป็นรัฐหรือวา่อาณาจกัรอยา่งมี 

เอกภาพได้ โดยพยายามนําเอาพทุธศาสนามาผสมกบัความเช่ือดัง้เดมิ กบัการบชูาบรรพบรุุษและ 
สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิประจําเมือง ลกัษณะท่ีปรกกฏเดน่ชดัคือ ประเพณีการนบั ถือต้นโพธ์ิ การสร้าเจดีย์ 
เพ่ือบรรจอุฐิั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การบชูาพระธาตไุด้แทนท่ีความเช่ือเดมิ ซึง่การท่ีพระบรมธาต ุ
ของพระพทุธเจ้า ได้ประดษิฐานอยูต่ามเมืองตา่งๆ ท่ีเคยเป็นแห่งศกัดิส์ทิธ์ิ เดมินัน้แสดงถึงการมี 
อํานาจเหนือ ผี วิญญาณ เสริมสร้างอํานาจและการอ้างสทิธิธรรมในทางการ เมืองแก่กษัตริย์ 
ผู้ปกครองรวบรวมอาณาจกัรอีกด้วย เหตนีุเ้องบรรดากษัตริย์ทัง้หลายในราชวงศ์มงัรายจงึอปุถมัภ์ 
พทุธศาสนาและมีการสถาปณาพระบรมธาตตุามเมืองสําคญัตา่งๆ ทําให้เกิด ระเบียบทางศาสนา 
ท่ีจะเช่ือมโยงเมืองให้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

การเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา 
 โดยแนวคดินีไ้ด้สะท้อนออกมา ในการเขียนตํานานของพระสงฆ์ในล้านนา 

ท่ีมีความเช่ือถือในหลกัแห่งความเป็นเอกภาพของพทุธศาสนจกัรซึง่อาณาจกัรล้านนานัน้มีความ
สําคญัเพราะเป็นสว่นของศาสนจกัรท่ีเรียกวา่ “ชมพทูวีป” ถือวา่เป็นดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธ์ิของพทุธ 

                                                 
19เร่ืองเดียวกนั, 87-115. 
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ศาสนาและการกลา่วถงึความสําคญัของเมืองตา่งๆ โดยการอ้างพทุธทํานาย วา่เป็นเมืองใหญ่ 
ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพทุธศาสนา อาทิเช่น เมือง หริภญุชยั เป็นต้น ดงันัน้แนวความคดิ 
เก่ียวกบัการเป็นศนูย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางพทุธ ศาสนาจงึเป็นอดุมการณ์ท่ีสําคญัของ 
ชนชัน้ปกครอง พระภิกษุ และประชาชนชาวล้านนา ทัง้นี ้ อาจศกึษาได้ จากการดําเนินนโยบาย 
ตา่งๆ ทางศาสนาในล้านนา โดยในระยะเร่ิมแรกแห่งการสถาปนาเมืองเชียงใหมใ่ห้เป็นศนูย์กลาง 
ของอาณาจกัรล้านนานัน้ บทบาทของการเป็นศนูย์กลาง ทางศาสนายงั คงเป็นหริถญุชยัอยูด้่วย 
เพราะเป็นท่ีประทบัของพทุธศาสนาเถรวาทจามเทวีวงศ์ โดยมีพระธาตหุริภญุชยัเป็นศาสนสถาน 
สําคญัท่ีกษัตริย์ทรงทะนบุํารุง และเสดจ็ไปนมสัการในทกุปี 

รัชสมยัพญาผาย ู ทรงเร่ิมสร้างเมืองเชียงใหม ่ เป็นศนูย์กลางศาสนาแทนท่ี 
หริภญุชยัโดยลดบทบาททางศาสนาของหริภญุชยัลง สงัเกตได้จากการสร้างเจดีย์หลวงกลางเมือง 
เชียงใหม ่(เป็นท่ีตัง้เสาหลกัเมืองด้วย) เพ่ือเป็นปชูนียสถานท่ีสําคญัเช่นเดียวกบัพระธาตหุริภญุชยั 

รัชการของพญากือนา ทรงอาราธนาพระสมุนเถระมาเผยแผพ่ทุธศาสนาใน 
ล้านนา ระยะแรกทรงให้จําพรรษาอยูท่ี่หริภญุชยั และโปรดให้พระสงฆ์นิกายเก่าตัง้แตใ่นสมยั ของ 
พระนาง จามเทวีในเมืองหริภญุชยับวชใหมเ่ป็จํานวนมาก 

ตอ่มาได้ทรงสร้างวดับปุพาราม หรือ วดัสวนดอกไม้ ณ เมืองเชียงใหมเ่พ่ือให้ 
เป็นท่ีพํานกัของพระสมุนเถระ นบัเป็นการรับแนวคดิพทุธศาสนาลงักาวงศ์ ระลอกใหมจ่ากสโุขทยั 
ตลอดจนลดความสําคญัของพทุธศาสนาท่ีสืบทอดมาจากหริภญุชยั 

มีการสถาปนาพระบรมสาริกธาตสุถาน การบชูาต้นมหาโพธิและการอญัเชิญ 
พระพทุธรูปสําคญั เชน่ พระพทุธสหิิงค์ มาประดษิฐานท่ีเชียงใหม ่ในสมยัพญาแสนเมืองมา 

พบพระแก้วมรกตในสมยัพญาสามฝ่ังแกน และได้อญัเชิญมาประดษิฐาน 
ในเมือง เชียงใหมใ่นสมยัพญาตโิลกราช 

สิง่ท่ีน่าสงัเกตคือ อิทธิพลการรับนบัถือเอาพทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ นัน้ 
อาจเป็นผลมาจากความเช่ือท่ีวา่พทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ มีศนูย์กลางอยูท่ี่วดัมหาวหิาร ซึง่เป็น 
พทุธศาสนาท่ีสืบทอดมาจากพระมหินทร ซึง่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช พระเถระ 
ผู้ นีนํ้าแนว คดิพทุธศาสนาท่ีพระเจ้าอโศกได้ทําการสงัคายนาไว้ลงมาเผยแผท่ี่ลงักา 

อทิธิพลความเช่ือเก่ียวกับพุทธศาสนาที่บริสุทธ์ิ  
ด้วยความต่ืนตวัเก่ียวกบัการศกึษา พทุธศาสนา และการได้รับแนวคดิเร่ือง 

ความบริสทุธ์ิของศาสนา จากการศกึษาวา่มีการชําระพทุธศาสนาหลายครัง้ โดยการสงัคายนานี ้
เน่ืองจากพทุธศาสนาไมบ่ริสทุธ์ิ มีพวกอธรรมวาทีปลอมปน คตคิวามเช่ือดงักลา่วทําให้ พระชาว 
ล้านนาเช่ือวา่ หากพทุธศาสนาไมบ่ริสทุธ์ิ ยอ่ม ก่อให้เกิดความวิบตั ิจงึต้องบํารุงรักษาพทุธศาสนา 
ให้บริสทุธ์ิอยูเ่สมอ ประกอบกบัเช่ือวา่ลงักา เป็น ดนิแทนท่ีสืบทอดพทุธศาสนาท่ีบริสทุธ์ิ ทําให้พระ 
ภิกษุชาวล้านนาได้เดนิทางไปศกึษาศาสนาท่ีลงักา 

แม้เป็นนิกายลงักาวงศ์ แตก็่ได้รับสืบทอดมาจากอาณาจกัรตา่งๆ โดยเฉพาะ 
อยา่งยิ่งท่ีพระสมุนเถระนํามาจากสโุขทยันัน้ ทา่นเองก็เคยศกึษามาจากอยธุยา และตอ่มาถงึได้ 
ศกึษาจากสํานกัพระอทุมุพรมหาสวามีในเมืองพนั (เมาะตะมะ) ซึง่แตกตา่งจากพทุธศาสนาใน 
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ลงักาจนกระทัง่พระสงฆ์ลงักาได้ตําหนิเร่ืองการออกเสียงอกัขระภาษาบาลีท่ีไมถ่กูต้องและไมย่อม 
ร่วมสงัฆกรรมด้วย 

พระภิกษุชาวล้านนา ได้ศกึษาภาษาบาลีและพระวนิยั พร้อมทัง้บวชแปลง 
เพศใหมใ่นลงักา โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะสงฆ์กลุม่ของ พระมหาญาณคมัภีร์ และพระเมธงักร ซึง่ 
ตอ่มาได้ นําเอาพทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ใหม ่หรือนิกายสีหล เข้ามาเผยแผใ่นเชียงใหม ่ ในช่วง 
รัชสมยัของพญาสามฝ่ังแกน 

ได้เกิดความขดัแย้งรุนแรงระหวา่งคณะสงฆ์นิกายลงักาวงศ์ใหม ่ หรือ นิกาย 
สีหลกบัคณะสงฆ์นิกายลงักาวงศ์เก่า หรือ นิกายรามญั 

ช่วงในสมยัพญาตโิลกราชในปี พ.ศ.1999-2000 ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ 
เจ็ดยอดในวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) โดยจําลองมาจากมหาโพธิเจดีย์ท่ีพทุธคยาในอินเดีย 
แตย่อ่สว่นลง และพระองค์ทรงเป็นองค์อปุถมัภ์ การทําสงัคายนาพระไตรปิฏกท่ีวดัเดียวกนัในปี 
พ.ศ.2020 โดยมี พระทินมหาเถระ เจ้าอาวาสวดัป่าตาลน้อย เป็นประธานของท่ีประชมุสงฆ์ โดย 
มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือรวบรวมชําระพระไตรปิฏกบาลีให้ถกูต้องบริสทุธ์ิ นบัเป็นครัง้ท่ี 6 ของโลก และ 
เป็นครัง้แรกในดนิ แดนแหลมทอง และทรงอญัเชิญพระแก้วมรกตจากลําปางมาประดษิฐาน ณ 
วดัเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม ่พ.ศ.2025 

ทัง้หมดข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นวา่ความบริสทุธ์ิแหง่พระพทุธศาสนาซึง่มี 
พระไตรปิฏก อนับริสทุธ์ิเป็นสญัลกัษณ์ และความรุ่งเรืองศกัดิส์ทิธ์ิของพระพทุธศาสนา ซึง่มีพระ 
แก้วมรกตเป็นสญัลกัษณ์ ได้มารวมกนัในเมืองเชียงใหม ่ ล้านนาจงึเป็นผู้ รับนบัถือตลอดจนรักษา 
พทุธศาสนา ท่ีศกัดิส์ทิธ์ิและบริสทุธ์ิ  

คตคิวามเช่ือเก่ียวกับพุทธศาสนา 5,000 ปี 
โดยชาวล้านนามีความเช่ือวา่พระพทุธ ศาสนาจะดํารงอยูไ่ด้เพียง 5,000 ปี 

หลงัจากนัน้จะเส่ือมสญูหรืออนัตรธานไป ความเช่ือเช่นนีไ้มป่รากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่ พระพทุธเจ้า 
นัน้ได้ทรงทํานายไว้ สนันิษฐานวา่คงจะเป็นการตีความ ใหมใ่นสมยัหลงัโดยพระอรรถกถาจารย์ 
ตา่งๆ ซึง่กลา่วกนัวา่ไทยนบัถือตามคตลิงักาและคตคิวามเช่ือเร่ืองนี ้ ได้เร่ิมปรากฏหลกัฐานชดัใน 
ล้านนาตามตํานานตา่งๆ โดยม่ีท่ีพระสงฆ์ล้านนาได้แตง่ขึน้ เชน่ ตํานานมลูศาสนา ท่ีได้กลา่วถึง 
เร่ืองอนัตรธาน 5 ประการ ท่ีจะเกิดขึน้ตามลําดบัในทกุๆ พนัปีจนครบ 5,000 ปี แห่งการสถาปนา 
ของพระพทุธศาสนา ซึง่ได้แก่ “อธิคมอนัตรธาน” คือความเส่ือมสญูแห่งการตรัสรู้มรรคและผล 
“ปฏิบตัตอินัตรธาน” คือความเส่ือมแหง่ การปฏิบตั ิ “ปริยตัตอินัตรธาน” คือความเส่ือมสญูแหง่ 
การปริยตัธิรรม “ลงิคอนัตรธาน” คือความเส่ือมสญูแหง่สมณเพศ และ “ธาตอุนัตรธาน” คือความ 
เส่ือมสญูแห่งพระบรมธาต ุ

ทัง้นีค้ตคิวามเช่ือดงักลา่วเป็นสาเหตอุยา่งหนึง่หนึง่ท่ีสง่เสริมให้มีการกลัปนา
ในล้านนา มีการสร้างศาสนาสถาน เช่น วดั เจดีย์ พระบรมธาต ุศาสนวตัถ ุพระพทุธรูปและมีการ 
อทิุศถวาย ท่ีดนิ แรงงาน และสิง่ของตา่งๆ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การบํารุงพทุธศาสนาสืบไปจนถึง 
5,000 ปี 
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2.2 ปัจจัยภายนอก 
2.2.1 อิทธิพลของการขยายตวัของพทุธศาสนาลงักาวงศ์ในเอเชียตะวนัออก 

เฉียงใต้พทุธศาสนาลงักาวงศ์ เป็นพทุธศาสนานิการหินยาน ท่ีสืบเน่ืองมาจากคณะสงฆ์ สํานกั 
มหาวิหารในลงักา ในพทุธศตวรรษท่ี 17 คณะสงฆ์สํานกัมหาวหิารได้รับ การอปุถมัภ์จากกษัตริย์ 
ลงักาตลอดจนมีการปรับปรุงพทุธศาสนาตามแนวคดิแบบมหาวหิาร นอกจากนีแ้ล้วการสงัคายนา 
พทุธศาสนา ในสมยัพระเจ้าปรักกรมพาห ุตอนปลายพทุธศตวรรษท่ี 17 ทําให้คณะสงฆ์สํานกัมหา 
วิหารได้รับความเช่ือถืออยา่งมาก ในฐานะผู้ สืบศาสนาจากพระมหินทรเถระและเป็นผู้ปกป้องพระ 
วินยัของพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาท ซึง่ถือเป็น พระวินยัท่ีถกูต้องและได้รับความเช่ือถือมาตัง้แต ่
พทุธศตวรรษท่ี 3 ทัง้นีใ้ช้ภาษาบาลีเป็นภาษาในการเขียนคมัภีร์อรรถกถาและเผยแผศ่าสนา ตอน 
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 18 ได้เผยแผเ่ข้าไปยงัดนิแดนตา่งๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เฉพาะอยา่ง 
ยิ่งในอาณาจกัรมอญท่ีเมืองพนั (เมาะตามะ) และอาณาจกัร พกุาม กระทัง่เป็นศนูย์กลางสําคญั 
ในการศกึษาและเผยแผพ่ทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ มีพระ ภิกษุสงฆ์ จากอาณาจกัรใกล้เคียง เดนิ 
ทางมาศกึษา เช่น อาณาจกัรสโุขทยั ล้านนา และแม้แต ่อาณาจกัรตามพรลงิค์ 

2.2.2 การแขง่ขนัอํานาจ ในทางการเมืองและความเจริญทางศาสนา ของ 
อาณาจกัรตา่งๆ โดยการรับนบัถือพทุธศาสนาของล้านนา มีความสมัพนัธ์กบัความเช่ือดัง้เดมิของ 
ชมุชนและพทุธ ศาสนาเป็นปัจจยัตอ่การเช่ือมโยงชมุชนตา่งๆ เข้ามารวมกนัไว้เป็นอาณาจกัร โดย 
พทุธศาสนามีบทบาทสําคญัตอ่การยํา้ถงึอํานาจ และความชอบธรรมในทางการเมือง ของชนชัน้ 
ปกครอง ซึง่ความเจริญ รุ่งเรืองของพทุธสาสนาได้กลายเป็นสญัลกัษณ์แห่งความเจริญการเป็น 
ศนูย์กลางแห่งอํานาจทาง ในการเมือง ดงัสงัเกตได้จากการเสดจ็ไปยงัเมืองพกุามของพญามงัราย 
ตามตํานานพืน้เมืองของเชียงใหม ่ อธิบายถึงจดุประสงค์ประการหนึง่ของพญามงัรายวา่ “… เรารู้ 
วา่ศาสนาพระพทุธเจ้ารุ่งเรืองมากนัน้เราจงึแสร้งมาแอว่ดปูระเทศบ้านเมืองพกุาม ...” เป็นต้น ทํา 
ให้การสนบัสนนุพระพทุธศาสนาเป็นหน้าท่ีสําคญัของพระมหากษัตริย์ ประกอบกบั แนวคดิการ 
เป็นจกัรพรรดแิละการเป็นราชาท่ีดี ซึง่เป็นแนวคดิจากคมัภีร์พทุธศาสนาและอรรถกถาตา่งๆ เข้า 
มามีบทบาทตอ่สถาบนั การปกครอง ดงันัน้กษัตริย์จงึต้องอปุถมัภ์พทุธศาสนาในทกุๆ ด้าน ไมว่า่ 
จะเป็นการสร้าง บรูณะ ปฏิสงัขรณ์ วดัวาอารามตา่งๆ ตลอดจนแตง่คมัภีร์ศาสนาและสนบัสนนุ 
การเผยแผศ่าสนาด้วย และใน ตอนกลางพทุธศตวรรษท่ี 19 อาณาจกัรตา่งๆ ได้แขง่ขนักนั ในการ 
แสดงบทบาท การ เป็นศนูย์กลางทางศาสนา โดยมีกษัตริย์ของแตล่ะอาณาจกัรเป็นผู้อปุถมัภ์ เช่น 
อาณาจกัรสโุขทยั พอ่ขนุรามคําแหงทรงมีความสมัพนัธ์ทางศาสนากบันครศรีธรรมราช โดยการนํา 
พทุธศาสนาลงักาวงศ์จากนครศรีธรรมราชมาประดษิฐานไว้ในกรุงสโุขทยั พระเถระท่ีเข้ามาล้วนมี 
ความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก เป็นต้น นอกจากนีแ้ล้วแนวคดิเก่ียวกบั จกัรพรรดริาช ธรรมราชา 
และการสร้างสมบญุบารมีให้สถาบนักษัตริย์ยงัเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึง่ ท่ีทําให้กษัตริย์ของ 
อาณาจกัรตา่งๆ แขง่ขนักนัใน การอปุถมัภ์พทุธศาสนา ดงัเห็นได้จากการยกยอ่ง พระนามกษัตริย์ 
เช่น ทรงยกยอ่ง พญากือนาเป็นธรรมมิกราช และพระมหาธรรมราชาลไิทของ สโุขทยั เป็นต้น โดย 
ยดึเอาพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นแบบในการทะนบุาํรุงและเผยแผพ่ทุธศาสนาไปยงั ดินแดน อ่ืนๆ 
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พุทธศาสนาในล้านนาตัง้แต่ พ.ศ.1912-2101 
สภาพของพทุธศาสนาในล้านนาภายหลงัปี พ.ศ.1912 นบัตัง้แตพ่ญากือนาได้ทรง 

นิมนต์ พระสมุนเถระ พระภิกษุในลทัธิลงัการวงศ์จากสโุขทยัเข้ามาเผยแผพ่ทุธศาสนาในล้านนา 
ซึง่พญา กือนาทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสมุนเถระมาก เน่ืองจากมีความเช่ือวา่ พระภิกษุ 
อรัญวาสี เป็นผู้ มีความรู้ซึง้ในพระพทุธศาสนา และเช่ือถือกนัวา่พระพทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ 
เป็นพระพทุธศาสนาท่ีบริสทุธ์ิ เพราะทําสงัฆกรรมถกูต้องมาตัง้แตส่มยัโบราณ เห็นได้จากตํานาน 
มลูศาสนาวดัป่าแดง ท่ีมีการกลา่วถงึการประดษิฐานพทุธศาสานานิกายลงักาวงศ์ เป็นต้น 

พญากือนาทรงอาราธนาพระนิกายเดมิอนันบัถือสืบเน่ืองมาจากสมยัพระนางจามเทวี 
ให้บวชใหมท่ัง้หมด โดยมีจํานวนพระภิกษุท่ีบวชแปลงใหมถ่งึ 8,400 รูป ตอ่มาในปี พ.ศ.1914 
พญากือนาทรงสร้างอทุยาน ของพระองค์ถวายเป็นพระอารามขนานนามวา่ “วดับพุพาราม” หรือ 
“วดัสวนดอกไม้” เพ่ือให้เป็นท่ีพํานกัของพระสมุนเถระ และเป็นศนูย์กลางการศกึษาพทุธศาสนา 
ซึง่มีพระภิกษุจากเมืองตา่งๆ เช่น เชียงตงุ เชียงแสน มาเรียนพระธรรมวินยัพร้อมบวชแปลงใหม ่
เป็นอนัมาก ประกอบร่วมกบัสภาพการณ์ทางการเมืองการปกครองของอาณาจกัรตา่งๆ ณ เวลา 
นัน้ พทุธศาสนาในสโุขทยัเจริญสงุสดุในสมยัพระมหาธรรมราชาลไิทยหลงัจากนัน้ก็คอ่ยๆ เส่ือมลง 
เน่ืองจากตกอยูใ่ต้อํานาจอยธุยาในปี พ.ศ.1921 และผนวกดนิแดนของสโุขทยั เข้าเป็นสว่นหนึง่ 
ของอยธุยา ในปี พ.ศ.1981 ในรัชสมยัของสมเดจ็พระบรมราชาท่ี 2 (เจ้าสามพระยา) ทรงโปรดให้ 
พระราเมศวร (สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ) เป็นพระมหาอปุราช และไปปกครองเมืองพิษณโุลก 
ตลอดจน อยธุยาพยายามท่ีจะแผอํ่านาจทางการเมืองเข้าไปในล้านนา ในขณะท่ีล้านนาก็ยกทพั 
มารุกรานหวั เมืองทางตอนเหนือของอยธุยาอยูเ่สมอ เช่น พญาตโิลกราชทรงยกกองทพัไปตีเมือง 
แพร่ เมืองน่าน  เป็นต้น ด้วยเหตนีุทํ้าให้ล้านนากบัอยทุธยาทําสงครามกนัหลายครัง้ ขณะเดียวกนั 
ก็แขง่ขนักนัในทางศาสนาด้วย 

การเผยแผพ่ทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ของพระสมุนเถระทําให้ชาวล้านนามีความสน 
ใจตอ่พระพทุธศาสนาท่ีบริสทุธ์ิมากย่ิงขึน้ และในขนะเดียวกนัก็คงจะทราบความเคล่ือนไหว เก่ียว 
กบัการเผยแผพ่ทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ในดนิแดนอ่ืนๆ เช่น อยธุยา เมาะตามะ และในเกาะ 
ลงักา ทําให้เกิดความต่ืนตวัมากขึน้ นอกจากนีเ้ร่ิมมองเห็นวา่พทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ ท่ีพระ 
สมุนเถระนํามาเผยแผน่ัน้มิได้มาจากลงักาโดยตรง แตสื่บทอดมาจากสํานกัสงฆ์พระอทุมุพร แหง่ 
นครพนั หรือ เมาะตามะ ดงันัน้จงึมีคณะสงฆ์กลุม่หนึง่ เช่ือวา่การศกึษาพทุธศาสนานัน้จะต้องทํา 
การศกึษาจากลงักาโดยตรง มิใช่เป็นเพียงแตก่ารศกึษาจาก เมืองเมาะตามะอยา่งท่ีพระสมุนเคย 
ไป กลุม่ของ พระสงฆ์ดงักลา่วซึง่ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ชาวล้านนา ชาวรามญั ชาวลพบรีุ 
เป็นต้น โดยท่ีมีพระมหาธรรมคมัภีร์ หรือ ญานคมัภีร์ เป็นหวัหน้าได้เดนิทางไปบวชแปลงใหมท่ี่ 
ลงักา พร้อมทัง้ได้ ศกึษาภาษาบาลีและพระธรรมวินยั ในปี พ.ศ.1974 ได้นําเอาพทุธศาสนานิกาย 
ลงักาวงศ์ใหม ่หรือ นิกายสีหลเข้ามาเผยแผใ่นเมืองเชียงใหมโ่ดยมีศนูย์กลางอยูท่ี่ วดัป่าแดง และ 
ปรากฏวา่มีพระภิกษุสงฆ์และคฤหสัถ์สนใจเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากคณะสีหล หรือลงักาวงศ์ใหม่ 
นัน้ ประพฤตปิฏิบตัตินตามพระวนิยัอยา่งเคร่งครัด ทําให้ประชาชนมีความศรัทธาเล่ือมใสมากขึน้ 
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ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่ ในตอนกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 ในรัชสมยัพระเจ้าสามฝ่ังแกน 
พ.ศ.1942-1985 พทุธศาสนาในล้านนา มีคณะสงฆท่ีสําคญัถึง 3 คณะ คือ 

1. คณะสงฆ์นิกายพืน้เมือง เป็นคณะสงฆ์ดัง้เดมิในสมยัล้านนา นบัตัง้แตต่อนต้น 
ราชวงศ์มงัราย ท่ีสืบทอดพทุธศาสนามาจากอาณาจกัรหริภญุชยั มีความเช่ือและประพฤตปิฏิบตั ิ
ในแบบมอญ โดยเช่ือวา่พระภิกษุมอญนัน้ได้สืบศาสนามาจาก พระโสณเถระ และ พระอตุตรเถระ 
ซึง่เป็นพระธรรมฑตูท่ีพระเจ้าอโศกสง่มาเผยแผศ่าสนาในดนิแดนสวุรรณภมูิ คณะสงฆ์พืน้เมืองนี ้
สนันิษฐานวา่คง จะเป็นคณะสงฆ์สว่นใหญ่ของอาณาจกัรล้านนาและเป็นท่ีนบัถือ ของประชาชน 
สว่นใหญ่ ประกอบกบัลทัธิความเช่ือของคณะสงฆ์นี ้ เป็นการนําเอาพทุธศาสนามาผสมผสานเข้า 
กบัความเช่ือดัง้เดมิ เก่ียวกบัไสยศาสตร์และภตูผีวิญญาณ โดยมกัเข้าใจวา่พทุธศาสนา นัน้คือ 
ไสยศาสตร์อยา่งหนึง่ การทํานบุํารุงพทุธศาสนาในความเช่ือตามนิกายนี ้ ก็เพ่ือหวงัอํานาจความ 
เป็นใหญ่ ชยัชนะหรือเคร่ืองตอบแทนในชีวิต ตวัอยา่งเช่น บวงสรวง ภตูผีปปีศาจ ต้นไม้ สถานท่ี 
ศกัดิส์ทิธ์ิ ภเูขา ป่าไม้ เป็นต้น 

2. คณะสงฆ์รามัญ หรือ บุปผวาสีคณะ เป็นนิกายท่ีสืบเน่ืองมาจากพระสมุนเถระ 
ชาวสโุขทยัท่ีบวชแปลงใหมใ่นสํานกัของพระอทุมุพรมหาสวามีชาวรามญั โดยมีสํานกัสงฆ์คือ วดั 
สวนดอกและเป็นฝ่ายอรัญวาสี มีวตัรปฏิบตัท่ีิแตกตา่งไปจากคณะสงฆ์พืน้เมือง โดยเฉพาะอยา่ง 
ยิ่งการมุง่ท่ีจะศกึษาศาสนาให้ลกึซึง้เพ่ือบรรลถุึงโสดาปัตตผิล ซึง่เป็นหลกัสําคญัของพทุธศาสนา 
ฝ่ายหินยาน โดยเน้นปริยตัตธิรรม ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ ท่ีจะเป็นทางแห่งความหลดุพ้นสําเร็จเป็น 
พระอริยบคุคล หรือ บรรลนิุพพาน ทัง้นีถ้ึงแม้วา่คณะสงฆ์นิกายนี ้ จะยดึมัน่ในการศกึษาอกัขรวิธี 
ในภาษาบาลีให้แตกฉาน และเน้นความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ในปรัชญาศาสนา แตก็่ยงัไมส่ามารถ 
เปล่ียนแนวความเช่ือท่ีเคยปฏิบตักินัมาในอดีตได้ เช่น ความเช่ือท่ีปะปนกบัลทัธิวิญญาณนิยม 
ดงัปรากฏเป็นการบชูาผีตา่งๆ ตลอดจนการบชูาอํานาจเหนือธรรมชาต ิ ในลกัษณะของการบชูา 
พระธาต ุหรือสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทัง้หลาย เป็นต้น 

3. คณะสีหล หรือ ลังกาวงศ์ใหม่ โดยคณะสงฆ์นิกายนี ้มีหลกัความเช่ือคล้ายคลงึ 
กบัคณะสงฆ์นิกายรามญั เพราะทัง้สองนิกายนีไ้ด้รับอิทธิพลมาจากลทัธิลงักาวงศ์เช่นเดียวกนั แต ่
มีการสืบทอดมาจากดนิแดนท่ีแตกตา่งกนั อยา่งไรก็ตามผู้ นําสงฆ์กลุม่นีคื้อ พระมหาญาณคมัภีร์ 
ซึง่ก็เคยบวชเรียนอยูใ่นคณะสงฆ์นิกายรามญัมาก่อน กระทัง่ได้เดนิทางไปลงักาเน่ืองจากต้องการ 
ทราบความจริงเก่ียวกบัพระธรรมวินยั และการสวดตามอกัขระภาษาบาลีท่ีปกิบตักินัโดยทัว่ไปใน 
ล้านนาขณะนัน้วา่ถกูต้องหรือไม ่ เม่ือคณะสงฆ์กลุม่นีไ้ด้เดนิทางมาเชียงใหม ่ ในปี พ.ศ.1974 ได้ 
นําเอาแนวคดิในลกัษณะของการปฏิรูปศาสนาเข้ามาสูล้่านนาไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัการ 
ประพฤตปิฏิบตัติามพระธรรมวินยัของสงฆ์ และสวดให้ถกูต้องตามอกัขระวิธีภาษาบาลี บทบาท 
ของคณะสงฆ์นิกายสีหล ก็มีสภาพท่ีคล้ายคลงึกบัคณะสงฆ์นิกายรามญั ท่ีได้กระทํามาคือ การ 
อาราธนาพระเชือ้เก่าบวชใหม ่ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากคําตําหนิของของพระสงฆ์ชาวลงักา ด้วยเหตนีุ ้
คณะสงฆ์นิกายสีหล จงึได้เผยแผห่ลกัการและแนวทางปฏิบตัขิองตนเองออกไป อยา่งกว้างขวาง 
โดยมุง่ท่ีจะทําการปฏิรูปพทุธศาสนาในล้านนา แตเ่น่ืองด้วยบทบาทของคณะสงฆ์นิกายนีไ้ด้สง่ผล 
ตอ่คณะสงฆ์กลุม่อ่ืนๆ จงึก่อให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งคณะสงฆ์ขึน้ 
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ในระยะตอนปลายพทุธศตวรรษท่ี 20-21 มีความเคล่ือนไหวทางศาสนาในล้านนา 
เป็นอยา่งมากจนกระทัง่เข้าสู ่ยุคทองแห่งพุทธศาสนา โดยในตอนกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 เป็น 
ช่วงของระยะเวลาแหง่การแขง่ขนัทางศาสนา ระหวา่งอาณาจกัรล้านนากบัอยธุยา ดงัจะสงัเกต 
เห็นได้จากพระนามของกษัตริย์ทัง้สองอาณาจกัรท่ีมีความหมายอยา่งเดียวกนัคือ “ผู้ เป็นใหญ่ใน 
สามโลก” ซึง่ขณะท่ีสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถแหง่อาณาจกัรอยธุยานัน้ ทรงมีพระราโชบายท่ีจะ 
สร้างรากฐาน ทางการเมืองโดยศาสนา ขณะเดียวกนั พระเจ้าตโิลกราชแหง่ล้านนาก็ทรงอปุถมัภ์ 
พทุธศาสนาทัง้ ในด้านการสร้าง บรูณะ และปฏิสงัขรณ์วดั และปชูนียวตัถมุากมาย โดยในปี 
พ.ศ.1990 พระองค์ ทรงสละราชสมบตัเิป็นการชัว่คราวให้แก่พระราชชนนี แล้วได้ออกผนวช ณ 
วดัป่าแดงหลวง 

ระหวา่ง พ.ศ.1999-2000 พระเจ้าตโิลกราชทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์เจ็ดยอด ในวดั 
มหาโพธาราม พระเจดีย์เจ็ดยอดเป็นงานสถาปัตยกรรมชิน้เอกของล้านนาท่ียิง่ใหญ่ท่ีสดุ สร้างขึน้ 
เพ่ือฉลองครบรอบ 2000 ปี ในพทุธศาสนา พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้การสร้างพระเจดีย์นี ้
เป็นกศุลกรรมอนัยิ่งใหญ่ สําหรับรักษาพระศาสนามิให้เส่ือมโทรมจนกระทัง่ถึงพทธศกัราช 5000 

ในปี พ.ศ.2020 พระองค์ทรงอปุถมัภ์ การสงัฆายนาพระไตรปิฎกท่ีวดั มหาโพธาราม 
โดยมีพระธรรมทินมหาเถระ เจ้าอาวาสวดัป่าตาลน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทําการชําระ รวบรวม 
พระไตรปิฎกบาลีให้ถกูต้องบริสทุธ์ิ นบัเป็นครัง้แรกในสวุรรณภมูิ 

นอกจากนีพ้ระองค์ทรงสง่อํามาตย์พร้อมด้วยคณะ ไปประเทศลงักาเพ่ือไปศกึษา งาน 
สถาปัตยกรรมหลอ่หุน่จําลองโลนปราสาทและรัตนมาลีสถปู โปรดให้สร้างเสริมเจดีย์หลวง ตาม 
แบบรัตนมาลี เจดีย์ท่ีเกาะลงักาผสมกบัแบบเจดีย์พทุธคยาประเทศอินเดียและโปรดให้สร้างโลหะ 
ปราสาทหลงัเลก็ท่ีซุ้มบนองค์เจดีย์ด้านตะวนัออก เพ่ือประดษิฐานพระแก้วมรกตในปี พ.ศ.2025 
ซึง่พทุธศาสนาในรัชสมยัของพระเจ้าตโิลกราชนัน้ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก และมีการเผยแผไ่ปยงั 
อาณาจกัรใกล้เคียงด้วย ทัง้นีก้ารแขง่ขนัทางศาสนาก็มิได้เกิดขึน้ ระหวา่งอาณาจกัรอยธุยา กบั 
ล้านนา เท่านัน้ อาณาจกัรขนาดเลก็ก็ยงัมีการแขง่ขนัด้านศาสนาด้วย เช่นกนั 

ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่ ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-21 การแขง่ขนัทางการเมืองและการ 
แขง่ขนัความเจริญในทางศาสนา ได้สง่ผลกระทบตอ่การเคล่ือนไหวเก่ียวกบัเร่ืองศาสนาขึน้ภายใน 
อาณาจกัรตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในล้านนา การรับเอาพทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์แบบตา่งๆ 
เข้ามาในอาณาจกัร ล้วนแตเ่กิดขึน้ในระยะท่ีมีการแขง่ขนัอํานาจทางการเมืองและความเจริญทาง 
ด้านศาสนาแทบทัง้สิน้ โดยมีมิตท่ีิสําคญัสําคญัดงันี ้

1. ปัญหาความขัดแย้งของคณะสงฆ์ในล้านนา 
โดยช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 การท่ีพทุธศาสนาในล้านนา ประกอบด้วยคณะ 

สงฆ์ หลายนิกาย จงึก่อให้เกิดความขดัแย้งกนัขึน้ระหวา่งคณะสงฆ์ จนกระทัง่ถึงขัน้มีการถกเถียง 
ทะเลาะววิาททบุตีกนั ซึง่ความแตกแยกของคณะสงฆ์นัน้มีความเก่ียวข้องกบัความขดัแย้งระหวา่ง 
พระมหากษัตริย์และเชือ้พระวงศ์ โดยเชือ้พระวงศ์และขนุนางทัง้หลาย สนบัสนนุคณะสงฆ์นิกาย 
สีหล แตพ่ญาสามฝ่ังแกนทรงสนบัสนนุคณะสงฆ์นิกายรามญั ดงัปรากฏอยูใ่นตํานานมลูศาสนาท่ี 
กลา่ววา่ “… ครัง้นัน้คนทัง้หลายมีลกูท้าวพระยาเสนาอํามาตย์เก่าทัง้หลาย เขาก็บย่ินดีกบัชาวเจ้า 
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ตนเก่าสกัคน เท่าเว้นไว้แตท้่าวแสน เมืองมา คนเดียว เท่านัน้ท่ียนิดีด้วย.....” พญาสามฝ่ังแกนจงึ 
ได้ขบั ไลค่ณะสงฆ์นิกายสีหล ออกจากเมืองเชียงใหม ่ดงัปรากฏในตํานานมลูศาสนาอีกวา่ “….เอ 
เขาทา่นหมูนี่ ้จกัไปลงักาแล เขานีบ้ดี่จงขบัให้หนีจาก เมืองกเูถิด...” ดงันัน้ ราว ปี พ.ศ.1976 ใน 
ชินกาลมาลีปกรณ์กลา่ววา่ พระมหาเถรเหลา่นัน้ไปนครเขลางค์ คณะสงฆ์นิกายสีหล ได้เดนิทาง 
ออกไปเผยแผพ่ทุธศาสนานิกายนี ้ จนถงึเมืองเชียงราย เชียงแสน และได้อปุสมบทกลุบตุรล้านนา 
เป็นอนัมาก  

จนกระทัง่ในปี 1985 ได้มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง โดยพญาสามฝ่ังแกนถกู 
ปลดจากตําแหนง่กษัตริย์ และบรรดาเหลา่ขนุนางได้สนบัสนนุให้ เจ้าลก บตุรองค์ท่ี 6 ของพญา 
สามฝ่ังแกน ขึน้เป็นกษัตริย์ ทรงพระนามวา่ พระมหาศรีสธุรรมตโิลกราช โดยพระองค์ทรงดําเนิน 
นโยบายในการ แก้ไขปัญหาความขดัแย้งของคณะสงฆ์ จนทําให้ความขดัแย้งผอ่นคลายลง ทัง้นี ้
ปัญหาดงักลา่ว เป็นปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนเน่ืองมาจากสาเหตหุลายประการดงัตอ่ไปนี ้

1.1 สาเหตจุากความขดัแย้งในแนวความคดิ ของการปฏิรูปศาสนา ตวัอยา่งเช่น 
ปัญหาความถกูต้องในการอปุสมบท ปัญหาความขดัแย้งเก่ียวกบัความถกูต้องของอกัขรวิธีภาษา 
บาลี และการประพฤติปฏิบตัติามพระธรรมวินยั เป็นต้น 

1.2 สาเหตจุากความขดัแย้งในผลประโยชน์ เฉพาะอยา่งยิง่ ผลประโยน์ท่ีได้รับ 
จากการกลัปนา ท่ีดนิ ทรัพย์สนิเงินทอง ข้าทาสให้แก่วดั เป็นต้น 

1.3 สาเหตจุากความขดัแย้งทางการเมือง สืบเน่ืองมาจาก ขนุนางเป็นกลุม่ท่ีมี 
อิทธิพลมาก นบัแตรั่ชสมยัพระเจ้าผายเูป็ยต้นมา (ในเมืองเชียงใหม ่ มีบทบาทถึงขัน้กําหนดผู้ ท่ีจะ 
ขึน้ครองราชย์) อีกทัง้คณะสงฆ์เร่ิมแตกแยกกนั จากการนําเอาพทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ แบบ 
ตา่งๆ เข้ามา ความขดัแย้งของคณะสงฆ์จงึเข้ามาเก่ียวข้องกบัปัญหาทางการเมือง เน่ืองจากกลุม่ 
ขนุนางนัน้สนบัสนนุนิกายสงฆ์ท่ีตา่งกนั 

1.4 ผลกระทบของความขดัแย้งระหวา่งคณะสงฆ์ ท่ีมีตอ่พทุธศาสนาในล้านนา 
สง่ผลทําให้การศกึษาพทุธศาสนาขยายตวัมากขึน้ เกิดการสงัคายนาพระไตรปิฎกและความต่ืนตวั 
ในการ อปุถมัภ์พระศาสนา เป็นต้น 

2. บทบาทของพุทธศาสนาในล้านนา 
เร่ืองราวของพทุธศาสนาในล้านนาช่วงตอนต้นนัน้ อาจกลา่วได้วา่มีความสมัพนัธ์ 

กบัพฒันาการทางประวตัศิาสตร์ของอาณาจกัรมาโดยตลอด ซึง่ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 20-21 นัน้ 
ถือเป็นยคุทองของล้านนา และเป็นยคุท่ีพทุธศาสนาเจริญท่ีสดุตลอดจนมีบทบาทสําคญัตอ่  

2.1 ต่อสถาบันกษัตริย์  
โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนัพทุธศาสนากบัสถาบนักษัตริย์ นัน้มีมาตัง้ 

แตค่รัง้สมยัพทุธกาล ความเจริญรุ่งเรือง มัน่คงของพทุธศาสนา ตลอดจนความสงบเรียบร้อยของ 
สงัคมยอ่มขึน้อยูก่บัความช่วยเหลือเกือ้กลูกนัระหวา่งสถาบนัทัง้สอง โดยการท่ีกษัตริย์และชนชัน้ 
ปกครองจะให้ความอปุถมัภ์ทํานบุํารุงศาสนา เป็นต้น นอกจากนีห้ลกัคําสอนของพทุธศาสนา ยงั 
ได้ระบถุึง หลกัปฏิบตัซิึง่กษัตริย์พงึยดึถือปฏิบตั ิ กษัตริย์ท่ีจะได้รับการยกยอ่งจะต้องเป็นผู้ ท่ีตัง้อยู ่
ใน ธรรม ดงัจะเห็นได้จากคํากลา่วในพระไตรปิฏกวา่ “… ราชา มขุo มนสฺุสานo รฏฐo โหต ิราชา เจ 
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โหต ิธมฺมโิก ...” พระราชาเป็นประมขุของมนษุย์ทัง้หลาย ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรก็เป็น 
สขุ ทัง้นีแ้นวคดิตาม คตขิองกษัตริย์พทุธ คือความเป็นกษัตริย์จะต้องปกครองบ้านเมืองโดยธรรม 
และได้รับสมญานามวา่ “ธรรมราชา” หรือ “ธรรมิราช” ดงันัน้แนวคดิในทางพทุธศาสนาจงึมีความ 
สําคญั ตอ่การกําหนดบทบาทของกษัตริย์ ท่ีต้องยดึถือหลกัปฏิบตัไิด้แก่ หลกัทศพธิราชธรรม หลกั 
อปริยธรรม 7 ประการ คตคิวามเช่ือเก่ียวกบับารมี และประเพณีธรรม เป็นต้น20 

2.2 ต่อสังคมล้านนา  
ความเคล่ือนไหวของพทุธาสนาในล้านนานัน้มีความสมัพนัธ์อยา่ง ใกล้ชิดกบั 

การพฒันาทางประวตัศิาสตร์ จะเห็นได้วา่ พทุธศาสนามีอิทธิพลอยา่งสงูตอ่วิถีชีวติของบคุคลใน 
สงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การมีสถาบนัสงฆ์ท่ีเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดแนว ความคดิ ปรัชญา 
คา่นิยม ตลอดจนโลกทศัน์ไปสูส่งัคมล้านนาในสมยันัน้ด้วย ดงันัน้บทบาทของสถาบนัพทุธศาสนา 
ยอ่มมีความสําคญัตอ่สงัคมล้านนาในด้านตา่งๆ เช่น บทบาทในการสง่เสริมจริยธรรมในสงัคม 
บทบาทในการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่คนในสงัคม บทบาทในการสง่เสริมพฤตกิรรมการ 
กลัปนาท่ีมีตอ่การขยายตวัของชมุชน ตลอดจนบทบาทการสง่เสริมในด้านการศกึษา  

2.3 ต่อวัฒนธรรมประเพณี โดยพทุธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสงูสดุ และได้ 
เข้ามามีบทบาทตอ่คนทกุๆ กลุม่ในสงัคมล้านนาตัง้แตร่ะดบัลา่งสดุ จนถงึสงูสดุ จงึเก่ียวข้องกบั 
วฒันธรรมประเพณี อนัหมายถงึ วธีิการดําเนินชีวิตของคนในสงัคมล้านนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
พทุธศาสนาท่ีผสมผสานคตคิวามเช่ือดัง้เดมิตา่งๆ เข้าไว้ด้วยกนั จงึได้ปรากฏออกมาในรูปแบบ 
ของวฒันธรรมประเพณีท่ีสงัคมยอมรับวา่เป็นสิง่ดีงาม และถ่ายทอดแนวทาง การประพฤตปิฏิบตัิ 
ให้แก่คนรุ่นตอ่ ไปทัง้แบบจารีตประเพณีและแบบขนบธรรมเนียมประเพณี  

2.4 ต่อวรรณกรรม 
โดยวรรณกรรมนัน้ ถือเป็นผลผลติทางปัญญาท่ีสะท้อนให้เห็นถึงกรอบและ 

โครงสร้างของความคดิซึง่เป็นนามธรรม ท่ีได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม โดยกวีจะเป็นผู้ 
รวบผสมผสานจากประสบการณ์ แนวความคดิความเช่ือ ความคาดหวงัและจินตนาการประกอบ 
กนัขึน้เป็นวรรณกรรม ทัง้นี ้การท่ีพทุธศาสนามีบทบาทอยา่งมากตอ่ล้านนาในด้านตา่งๆ เชน่ การ 
เมือง สงัคม วฒันธรรม ฯลฯ ซึง่บทบาทเหลา่นีไ้ด้ปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจน ในลกัษณะของงาน  
วรรณกรรม ทัง้ในแง่ของ การสร้างสรรค์กวี เนือ้หาสาระของวรรณกรรม การอนรัุกษ์ การถ่ายทอด 
และการเผยแพร่วรรณกรรม เป็นต้น โดยวรรณกรรมท่ีปรากฏในยคุทองของล้านนานัน้ สว่นใหญ่ 
เป็นวรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนาโดยตรง นอกเหนือจากนัน้ก็มกัจะ มีเนือ้เร่ืองท่ีเก่ียวโยงกบั 
พทุธศาสนาแทบทัง้สิน้ สว่นใหญ่จะแตง่เป็นภาษาบาลี ซึง่มกัจะกลา่วถงึ พทุธประวตัแิละการ 
อรรถาธิบายคมัภีร์ทางศาสนา เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ เวสสนัดรทีปนี เป็นต้น วรรณกรรมชาดก 
สําหรับวรรณกรรมคําสอนจะมีเนือ้หา ท่ีมุง่สอนจริยธรรมแก่สมาชิกในสงัคมระดบัตา่งๆ ซึง่โดย 
เนือ้หาสาระเหลา่นัน้ ผกูพนักบัคําสอนของพทุธศาสนาทัง้สิน้ 

 

                                                 
20เร่ืองเดียวกนั, 201-213. 
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3. ความเคล่ือนไหวและลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาในล้านนา 
พทุธศาสนา นบัตัง้แตเ่ร่ิมสถาปนาอาณาจกัรในตอนต้นของพทุธศตวรรษท่ี 19 

จนกระทัง่สญูเสียเอกราชแก่พมา่ในตอนต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 ปรากฏวา่ ตลอด 2 ศตวรรษนีไ้ด้มี 
ความเคล่ือนไหวของพทุธศาสนาอยา่งตอ่เน่ือง โดยแบง่ออกเป็น 4 ระยะ กลา่วคือ21 

ระยะแรก คือ ระยะวางรากฐานทางการเมืองและทางศาสนาซึง่นบัตัง้แตรั่ชสมยั 
พญามงัรายจนถงึพญากือนา ล้านนาได้สืบทอดพทุธศาสนาจากอาณาจกัรหริภญุชยั โดยนําเข้า 
มาผสมผสานเข้ากบัความเช่ือดัง้เดมิ ท่ีเก่ียวกบัการนบัถือผีบรรพบรุุษ และการบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 
ประจําเมือง นอกจากนีย้งัผสมผสานกบัคตคิวามเช่ือของพราหมณ์และพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน 
อาจกลา่วได้ วา่พทุธศาสนาในระยะนีเ้ป็น “พทุธศาสนาแบบดัง้เดมิของล้านนา” 

ระยะที่สอง คือระยะของการแสวงหาพทุธศาสนาท่ีบริสทุธ์ิ นบัตัง้แตรั่ชสมยัของ 
พญากือนาจนถึงสมยัพญาตโิลกราช ระยะนีมี้ความเคล่ือนไหวของการนําเอาพทุธศาสนานิกาย 
ลงักาวงศ์แบบตา่งๆ เข้าสูล้่านนา เช่น พระสมุนเถระนําเอาพทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์แบบรามญั 
เข้ามาเผยแผใ่นตอนต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 ปรากฏวา่ชาวล้านนาได้ให้ความสนใจตอ่พทุธศาสนา 
ท่ีบริสทุธ์ิมากขึน้ จนกระทัง่ได้มีพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสในล้านนาเดนิทางไปยงัลงักาเพ่ือศกึษา 
พทุธศาสนาแบบดัง้เดมิของลงักาท่ีเช่ือวา่บริสทุธ์ิ ตลอดจนนําเข้ามาเผยแผท่ัว่ล้านนา จงึได้เกิด 
ปัญหาความขดั แย้งระหวา่งคณะสงฆ์อยา่งรุนแรงและได้สงบลงในเวลาตอ่มา ทัง้นี ้ พทุธศาสนา 
แบบดัง้เดมิของ ลงักาท่ีเช่ือกนัวา่บริสทุธ์ินี ้ก็ได้มีบทบาทอยา่งมากมาย อาจกลา่วได้วา่ระยะนีเ้ป็น 
“ระยะแหง่การ ปฏิรูปพทุธศาสนาในล้านา” 

ระยะที่สาม คือ ระยะแหง่ความเจริญรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในล้านนา โดยนบั 
ตัง้แตรั่ชสมยัของพญาตโิลกราชถึงพญาเมืองแก้ว ปรากฏวา่พทุธศาสนามีความเจริญในทกุๆ ด้าน 
ทัง้ในด้านศาสนสถาน ศาสนบคุคล และศาสนธรรม โดยมีการสร้างบรูณะปฏิสงัขรณ์วดัและการ 
กลัปนาอยา่งมากมาย นอกจากนีย้งัปรากฏความเจริญรุ่งเรืองสงูสดุด้านการศกึษาพระปริยตัธิรรม 
ทําให้พระสงฆ์ในล้านนามีความเช่ียวชาญในภาษาบาลีเป็นอยา่งยิง่ จนสามารถท่ีจะ ตรวจสอบ 
ชําระพระไตรปิฏกบาลีได้ ตลอดจนสามารถประพนัธ์ วรรณกรรมศาสนา ด้วยภาษาบาลีไว้เป็น 
จํานวนมาก นอกไปจากนีพ้ทุธศาสนาในล้านนายงัได้ถกูเผยแผอ่อกไปสูอ่าณาจกัรใกล้เคียง เชน่ 
ล้านช้าง เชียงตงุ จนถึงสบิสองพนันา ดงันัน้ระยะนีจ้งึเป็น “ยคุทองแหง่พทุธศาสนาในล้านนา” 

ระยะที่ส่ี คือ “ระยะแหง่ความเส่ือมของพทุธศาสนาในล้านนา” โดยนบัตัง้แต ่
ภายหลงัรัชสมยัของพระเมืองแก้ว จนกระทัง่ล้านนาเสียเอกราชให้แก่พมา่ อาณาจกัรล้านนาได้ 
เกิดปัญหาความมัน่คงทางการเมืองจากการแยง่ชิงอํานาจ การเกิดสงครามกลางเมือง ความเส่ือม 
โทรมทางเศรษฐกิจ และการรุกรานจากภายนอกอาณาจกัร ทําให้อาณาจกัรล้านนา ได้เส่ือมลง 
อยา่งรวดเร็ว จนในท่ีสดุก็ไมอ่าจรักษาเอกราชเอาไว้ได้ พทุธศาสนาในล้านนาจงึเส่ือมโทรมลงไป 
พร้อมกบัความเส่ือมของอาณาจกัร 

                                                 
21เร่ืองเดียวกนั, 178-179. 
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โดยความเคล่ือนไหวทัง้ส่ีระยะดงักลา่ว แสดงออกถึงพฒันาการท่ีตอ่เน่ืองในแต ่
ละยคุสมยัท่ีในตอนต้นนัน้ พทุธศาสนาฝ่ายหินยานนิกายเถรวาทลงักาวงศ์ มีบทบาทอยา่งมาก 
หยัง่ลกึลงไปในสงัคม ดงัปรากฏอยา่งชดัเจนทัง้แนวความคดิและพฤตกิรรมวา่ล้านนายดึคตคิวาม 
เช่ือของลงักาเป็นแบบอยา่ง ทัง้ยงัยกยอ่งลงักาให้เปรียบเสมือน ดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธ์ิของศาสนา 
อยา่งไรก็ตาม พทุธศาสนาในล้านนาก็มิได้เป็นแบบดัง้เดมิของลงักา แตก่ลบัเป็นการผสมผสาน 
แนวคดิ คตคิวาม เช่ือเข้ากบัความเช่ือดัง้เดมิของพืน้ถ่ิน อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของแตล่ะชมุชน  
ซึง่ได้สะท้อนให้เห็น ถึงลกัษณะและโครงสร้างของพทุธศาสนาในล้านนา ได้แก่22  

3.1 ลักษณะที่ได้รับแบบอย่างจากลังกา 
กรอบและโครงสร้างของความคดิแบบลงักา โดยได้สะท้อนออกมาให้เห็นได้ 

ชดัเจนในงานวรรณกรรมบาลี ท่ีมาจากแนวคดิของพระภิกษุสงฆ์ล้านนาเก่ียวกบั ประวตัศิาสตร์ 
พทุธศาสนาท่ีเป็นวฏัจกัรหมนุ เวียนวา่ยตายเกิดซํา้แล้วซํา้อีกไมมี่สิน้สดุ เร่ิมจากมหายคุ (ยคุทอง) 
จนถงึกลียคุ  และด้วยกาลเวลามีลกัษณะหมนุเวียน จงึกําหนดให้พฒันาการของโลกอยูเ่ฉพาะใน 
โลกของพทุธศาสนา ดําเนินไปอยา่งไมส่ิน้สดุ 5,000 ปี จนมีพระศรีอารยเมไตรย มาอบุตัขิึน้ใน 
อนาคต นอกจากนีย้งัมีความเช่ือวา่พระพทุธเจ้านัน้มิได้มีเพียงองค์เดียว แตมี่มากมายนบัไมถ้่วน 
ทัง้ในอดีตและในอนาคต ถ้าหากบําเพ็ญบญุบารมีมาอยา่งสมบรูณ์แล้ว ยอ่มมีโอกาศตรัสรู้เป็น 
พระพทุธเจ้าได้ ตลอดจนเห็นวา่ลงักาเป็นดนิแดนท่ีถ่ายทอดแบบอยา่งท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้ กรอบและ 
โครงสร้างของความคดิดงักลา่ว เช่ือวา่เป็นความจริงท่ีไมต้่องพิสจูน์และสะท้อนมาจากความเจริญ 
สงูสดุซึง่หมายถึงการแสวงบญุเพ่ือบรรลถุึงนิพพาน สง่ผลตอ่แนวความคดิของผู้คนในล้านนาจน 
กระทัง่มีความเช่ือวา่ล้านนาเป็นสว่นหนึง่ของพทุธจกัรและมีความสําคญัในฐานะท่ีจะต้องสืบทอด 
รักษาพทุธศาสนาให้มัน่คงตกทอดไปถึง 5,000 ปี และโครงสร้างของความคดิสะท้อนความจริงอนั 
สงูสดุคือ “การสะสมบญุบารมีเพ่ือจะได้เกิดในยคุพระศรีอารย์และการมุง่สูพ่ระนิพพาน” และแนว 
ความคดิเช่นนีไ้ด้ถ่ายทอดไปสูช่นชัน้ตา่งๆ ของสงัคม ทัง้กษัตริย์ ขนุนาง ไพร่เมืองข้าทาส โดยผา่น 
ทางสถาบนัสงฆ์และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึง่คนทกุชนชัน้ได้ มีโอกาศกระทําร่วมกนั 

ลกัษณะพฤตกิรรมท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจนวา่ได้รับแบบอยา่งมาจากลงักา 
เช่น การ นบัถือต้นศรีมหาโพธ์ิ การบชูาพระธาต ุ การสงัคายนาพระไตรปิฏก การอปุถมัภ์ศาสนา 
และการ ประดษิฐานพระพทุธรูปสําคญั โดยอ้างถงึความสมัพนัธ์กบัลงักา เป็นต้น  

3.2 ลักษณะที่ผสมผสานกับความเช่ือดัง้เดมิและศาสตร์อ่ืนๆ  
เน่ืองจากความเช่ือพืน้ฐานของล้านนา เป็นความเช่ือเก่ียวกบัการบชูาผีตา่งๆ 

วิญญาณ การนบัถือบรรพบรุุษ การบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิประจําเมือง ตลอดจนได้รับอิทธิพล ความเช่ือ 
ของศาสนาพราหมณ์ และพทุธมหายานท่ี เน้นพิธีกรรมความศกัดิส์ทิธ์ิ จนเม่ือล้านนาได้รับเอา 
พทุธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ์ จงึได้ผสมผสานเข้า กบัพืน้ฐานความเช่ือเดมิตา่งๆ เหลา่นัน้อยา่ง 
เลือกสรรสอดคล้อง จนทําให้มีลกัษณะท่ีเฉพาะของ ตนเองขึน้มา 

                                                 
22เร่ืองเดียวกนั, 189-194. 
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3.2.1 ลกัษณะท่ีผสมผสานกบัการนบัถือผีวิญญาณและสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ ซึง่โดย 
แท้จริงแล้วหลกัคําสอนของพทุธศาสนาเน้นเร่ืองเหตแุละผล คือเหตแุห่งทกุข์และการดบัทกุข์ การ 
ปฏิบตัติามหลกั ศาสนาเป็นการปฏิบตัเิพ่ือให้ (จิต) รู้สิง่ทัง้ปวงตามความเป็นจริง แตคํ่าอธิบาย 
เหลา่นีย้ากแก่ความเข้าใจของคนโดยทัว่ไป การถ่ายทอดหลกัคําสอนของพทุธศาสนา จงึจําเป็น 
ต้องใช้สิง่ท่ีผู้คนโดยทัว่ไปเข้าใจได้ ดงันัน้ คําสอนจงึออกมาในลกัษณะชาดก และการประกอบ 
พิธีกรรมตา่งๆ ความเช่ือใน เร่ืองบญุ-กรรม อานิสง์ผลบญุ เป็นต้น จนพทุธศาสนาในความเข้าใจ 
ของคนทัว่ไปเป็นเร่ืองของการ ไปวดั การประกอบพิธีกรรม การสะสมบญุบารมีเพ่ือจะได้ไปเกิดภพ 
ท่ีดีกวา่และการอทิุศสว่นกศุลให้แก่บรรพบรุุษ ความรู้หลกัธรรมทางศาสนาเป็นความรู้แบบผิวเผนิ 
ไมห่ยัง่ลกึถงึความเข้าใจใน แก่นแท้และการปฏิบตั ิ ดงันัน้จงึปรากฏวา่พทุธศาสนาในล้านนามี 
ความเก่ียวข้องกบัอํานาจเร้นลบั และความศกัดิส์ทิธ์ิ ดงัจะเห็นได้จากตํานานและคมัถีร์ศาสนาท่ี 
แตง่ในล้านนาปรากฏเร่ืองราวเก่ียว กบัพทุธศาสนาจนแยกกนัได้ยาก   

3.2.2 ลกัษณะท่ีผสมผสานกบัความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ โดยมกัปรากฏ 
ในลกัษณะของพิธีกรรมทางศาสนา ตัง้แตพ่ิธีกรรมในระดบัชาวบ้านไปจนถงึพระราชพิธี ซึง่ก็ล้วน 
แตป่ะปนกบัพธีิพราหมณ์แทบทัง้สิน้ พธีิกรรมเหลา่นีม้กัเก่ียวข้องกบัไสยศาสตร์ อํานาจเร้นลบั ท่ี 
เหนือธรรมชาต ิ ประกอบด้วยเวทมนต์คาถาและอํานาจจิต ซึง่ปรากฏคมัภีร์อรรพเวทของศาสนา 
พราหม์ ซึง่ความเช่ือถือและปฏิบตัติามแบบ เช่น พธีิสมโพชพระพทุธรูปหรือพทุธาภิเศก การถือ 
ฤกษ์ยาม ตามหลกัโหราศาสตร์ การสืบชะตาบ้าน ชะตาเมือง ชะตาบคุคล การะสะเดาะเคราะห์ 
การทําพิธีกรรมบวงสรวง สงัเวยเทพยดา เป็นต้น ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่คตคิวามเช่ือของศาสนา 
พราหมณ์ ได้ผสมผสานเข้ากบัพทุธศาสนาในล้านนา แล้วก็ถือปฏิบตัสืิบเน่ืองกนัมาจนถึงปัจจบุนั 
ในลกัษณะท่ีชาวล้านนาเช่ือกนัวา่ ความสําคญัของการนบัถือศาสนา นัน้คือการประกอบพธีิกรรม 
และการทํานบุํารุง ศาสนาเป็นการสะสมบญุบารมี และเผ่ือแผอ่านิสงส์ให้แก่ บรรพบรุุษ สรรสตัว์ 
และสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 
 

พุทธศาสนาในล้านนาตัง้แต่ พ.ศ.2101-ปัจจุบัน 
ความเส่ือมของอาณาจกัรล้านนา เกิดขึน้ในช่วงปลายสมยัราชวงศ์มงัราย นบัตัง้แต ่

พญาเกศเชษฐาราชขึน้ครองราชย์ในปี พ.ศ.2068 จนกระทัง่ตกเป็นเมืองขึน้ของพมา่ใน พ.ศ.2101 
(33 ปี) โดยวา่งเว้นไมมี่กษัตริย์ปกครองถงึ 4 ปี (พ.ศ.2091-2094) เพราะขนุนางขดัแย้งกนั ตกลง 
กนัไมไ่ด้วา่จะให้ใครเป็นกษัตริย์ กษัตริย์สมยัเส่ือมจะปกครองเมืองระยะสัน้ๆ การสิน้รัชสมยัของ 
กษัตริย์ เกิดจากขนุนางจดัการปลงพระชนม์ หรือขนุนางปลดกษัตริย์ หรือกษัตริย์สละราชสมบตั ิ

ปัจจยัความเส่ือมสลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐในหบุเขา ท่ีทําให้เมืองตา่งๆ 
ในอาณาจกัร มีโอกาสแยกตวัเป็นอิสระ เมืองราชธานีจงึพยายามสร้างเสถียรภาพให้ศนูย์กลางมี 
ความเข้มแข็งตลอดมา โดยกษัตริย์อาศยัการสร้างสายสมัพนัธ์กบัเจ้าเมืองตา่งๆ ในระบบแบบ 
เครือญาต ิ ซึง่ระบบนีใ้ช้ได้ในระยะแรก แตเ่ม่ือรัฐขยายขึน้จําเป็นต้องสร้างระบบแบบราชการท่ีมี 
ประสทิธิภาพ แทนท่ีระบบเครือญาต ิ อาณาจกัรล้านนาสถาปนาระบบราชการไมไ่ด้ รัฐจงึออ่นแอ 
และเส่ือมสลายลง ในชว่งนีส้ถาบนักษัตริย์ออ่นแอลง ขนุนางมีอํานาจเพิ่มพนู นอกจากนัน้ขนุนาง 
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ยงัขดัแย้งกนั โดยแบง่เป็นสองกลุม่คือ ขนุนางเมืองราชธานีและขนุนางหวัเมือง แยง่ชิงความเป็น 
ใหญ่ ตา่งสนบัสนนุคน ของตนเป็นกษัตริย์ ปัญหาการเมืองภายในล้านนาท่ีแตกแยกออ่นแอ มีผล 
ตอ่เศรษฐกิจท่ีตกต่ําลง และมีปัจจยัภายนอกคือ การขยายอํานาจของราชวงศ์ตองอ ู เป็นตวัเร่งให้ 
อาณาจกัรล้านนาได้ลม่ สลายลงใน พ.ศ.2101 

1. สมัยภายใต้การปกครองของพม่า 
นบัตัง้แต ่พ.ศ.2101 ถึง พ.ศ.2317 (200 กวา่ปี) เมืองเชียงใหมซ่ึง่เป็นศนูย์กลาง 

ของ อาณาจกัรล้านนาในขณะนัน้ ได้ถกูกองทพัพมา่บกุยดึเมืองเอาไว้ได้ และพระเจ้าบเุรงนอง 
กษัตริย์พมา่ได้สง่คนมาปกครองเชียงใหม ่ โดยมีทัง้ท่ีมาจากเมืองพมา่และจากหวัเมืองของไทย ท่ี 
อยูภ่ายใต้อํานาจการปกครองของพมา่เอง ทัง้นีก้ารยดึล้านนาของพมา่ไมไ่ด้มีเป้าหมายเพ่ือการ 
ขยายอํานาจทางการเมือง แตพ่มา่ต้องการยดึล้านนา ซึง่มีความอดุมสมบรูณ์คอยป้อนเสบียงให้ 
พมา่เม่ือทําสงครามและต้องการใช้เป็นเส้นทางผา่นไปยงัล้านช้างและอยธุยา โดยช่วงแรกยงัให้ 
เชือ้สายราชวงศ์มงัรายปกครองกนัเอง แตต่อ่มาเม่ือเกิดปัญหาการรวมกลุม่ตอ่ต้าน จงึต้องสง่ 
ผู้ สําเร็จราชการพมา่มาปกครอง 

การปกครองของพมา่ในล้านนา มีลกัษณะเพียงการควบคมุ โดยไมไ่ด้ยุง่เก่ียวกบั 
กฏหมาย เดมิหรือจารีตประเพณีและศลิปวฒันธรรมรวม อีกทัง้ยงัเคารพกฏของล้านนาบางอยา่ง 
เช่น การยกเว้นข้าวดัไมต้่องถกูกวาดต้อนไปพมา่ และบางช่วงล้านนาก็ตกอยูใ่นการควบคมุของ 
อยธุยาสลบักบัพมา่จากภาวะสงครามและการเศรษฐกิจท่ีเส่ือมถอย ก็เป็นผลให้ศลิปกรรมล้านนา 
ในช่วงนีซ้บเซาร่วงโรยตามไปด้วย23 

นบัจากพมา่เข้ามายดึครองเชียงใหมเ่ม่ือ พ.ศ.2101 เป็นต้นมา พระพทุธศาสนา 
และลทัธิธรรมเนียมแบบพมา่ก็แผเ่ข้ามามีอิทธิพลในล้านนา แตช่าวล้านนาและชาวพมา่นัน้ตา่งก็ 
นบัถือศาสนาพทุธด้วยกนั จงึทําให้เกิดความผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมได้ พระเจ้าบเุรงนองถงึ 
กบัตรัสห้ามมใิห้จบัเอาพวกไทยวนเป็นเชลย ด้วยเหตผุลท่ีวา่นบัถือศาสนาเดียวกนั สิง่นีก็้อาจเป็น 
สาเหตหุนึง่ท่ีทําให้ชาวล้านนาพอจะทนอยูใ่ต้การปกครองของพมา่ได้ โดยมีเหตกุารณ์รุนแรงทาง 
การเมือง เกิดขึน้ไมม่ากนกั สําหรับอิทธิพลของพมา่ท่ีมีตอ่พทุธศาสนาในล้านนาด้านตา่งๆ ท่ีพอ 
จะยกขึน้มากลา่วได้นัน้มีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 พิธีบวชลกูแก้วหรือบวชเป็นสามเณร ถือเป็นเร่ืองสําคญักวา่การบวชเป็นพระ 
และมีการจดังานบวชอยา่งมโหฬาร นาคก็แตง่ตวัแบบเจ้าชายพมา่ทวา่สามเณรนิยมลาสกิขาก่อน 
ท่ีจะบวชเป็นพระ ทําให้ขาดแคลนพระภิกษุท่ีมีความรู้ในพระธรรมวินยัซึง่จะจรรโลงพระศาสนาไว้ 
ขาดพระท่ีทําพิธีกรรมนบัแตเ่สียเอกราชไปในปี พ.ศ.2101 

1.2 นบัถือพระอปุคตุแบบพมา่ ในเวลามีพธีิท่ีสําคญัก็จะมีการแห่พระอปุคตุ โดย 
สมมตุก้ิอนหินจากแมนํ่า้มาประดษิฐานไว้ในประรําพธีิเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอปุสรรค 
ใดขึน้แก่งาน นอกจากนัน้ยงัเช่ือวา่ถ้าวนัไหนเดือนเพ็ญโคจรมาตรงกบัพธุ (เป็งปุ๊ ด) พระอปุคตุจะ 
ขึน้มาจากมหาสมทุร มารับบณิฑบาตแตเ่ช้ามืด โดยเดนิปนเปไปกลบักลุม่พระเณรทัว่ไปนัน่เอง 

                                                 
23 วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ติง้เฮ้าส์, 2548), 76-77. 
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เวลาใสบ่าตรหากบงัเอิญไปพบพระอปุคตุเข้าจะถือวา่เป็นโชคมหาศาล ดงันัน้ ชาวพทุธล้านนาจงึ 
นิยมต่ืนใสบ่าตรในวนันีต้ัง้แตเ่วลาตีส่ีตีห้าหรือเช้ากวา่นัน้มากเป็นพิเศษกวา่วนัอ่ืนๆ 

1.3 การสร้างสงิห์ท่ีประตวูดั โดยรูปสงิห์ขนาดใหญ่บนเสาประตทูัง้สองข้างนี ้ ได้ 
สะท้อนถึงอิทธิพลของพมา่อยา่งชดัเจน นอกจากนี ้ ยงัมีสถาปัตยกรรมทางศาสนาหลายอยา่งใน 
ล้านนาท่ีบง่ชีถ้ึงอิทธิพลพมา่ เชน่ เจดีย์ กฏิุ วิหาร โบสถ์ (มีอยูใ่นวดัท่ีเจ้าอาวาสเป็นชาวพมา่ และ 
วดัพมา่ในล้านนาเป็นสว่นใหญ่) และการตดิประดบัสว่นตา่งๆ ของโบสถ์ วหิารด้วย “แก้วองัวะ” 
“แก้วพก่ํุา” หรือ “กระจกเกรียบ” เป็นต้น 

1.4 หุ้มเจดีย์ด้วยแผน่ทอง (จงัโก) การสร้างบนัไดขึน้องค์พระเจดีย์ทัง้ 4 ทิศ หรือ 
ใช้แผน่ โลหะแทนใบลาน หรือสมดุขอ่ยจารึกพระธรรม คําสอนด้วยสวุรรณอกัษร อนัแสดงถึงวา่มี 
ศรัทธาอยา่งแรงกล้าท่ีมีตอ่พระศาสนา 

1.5 ไมถื่อเคร่งเร่ืองสตรีเพศ เชน่ การจบัต้องเดก็หญิง การรับของจากผู้หญิงโดย 
ไมใ่ช้ผ้าทอด หรือส่ือกลางซึง่ถือปฏิบตัอิยูใ่นสหภาพพมา่และศรีลงักา เป็นต้น 

1.6 เช่ือในโชคลางและเคราะห์ ตามคําทํานายของหมอโหร ซึง่เป็นเร่ืองท่ีโหรชาว 
พมา่ มีความชํานาญในการคํานวณและชีแ้นะในการประกอบพิธีกรรมเม่ือหมอโหรทํานายวา่ จะมี 
ภยัพิบตัเิกิดขึน้เพราะอิทธิพลของดาวดาวบนท้องฟ้า หรือถกูพลงัอํานาจของผีกระทํา ต้องทําบญุ 
สะเดาะเคราะห์และสืบชะตา โดยมีทัง้การสืบชะตาคนและบ้านเมืองก็ เช่น มีการสืบชะตาเมือง 
เชียงใหม ่สมยัพระเมืองแก้ว เป็นต้น 

ในปี พ.ศ.2310 กรุงศรีอยธุยาก็เสียให้แก่พมา่เช่นกนั ในช่วงนัน้ บ้านเมืองได้เกิด 
สบัสนอลหมา่น พระยาวชิรปราการ (พระเจ้าตากสนิ) จงึได้นําทหารจํานวนหนึง่ตี ฝ่าวงล้อมของ 
พมา่หนีออกจากกรุงศรีอยธุยาได้ และสามารถรวบรวมกําลงั กลบัมากู้ อิสรภาพคืนได้จากพมา่อีก 
ครัง้หนึง่ 

2. สมัยเชือ้เจด็ตนหรือเจ้าเจด็ตน24 
เร่ิมจากปี พ.ศ.2317-2370 ช่วงประมาณพทุธศตวรรษท่ี 23 อํานาจการปกครอง 

ของพมา่เร่ิมออ่นลงแม้แตข้่าหลวงท่ีมารักษาการในล้านนายงัมีปัญหากนัเอง มีการแยง่ชิงอํานาจ 
เพ่ือขึน้เป็นเจ้าเมือง ทางพมา่จงึต้องสง่กองทพัมาระงบัเป็นประจํา ล้านนาแยกเป็นกลุม่เลก็กลุม่ 
น้อยแก่งแยกอํานาจกนั เหตกุารณ์ท่ีนัน้สําคญัเกิดขึน้เม่ือ เมืองลคอรลําปางอยูร่ะหวา่งการแตง่ตัง้ 
เจ้าเมืองคนใหม ่ ท้าวมหายศแมท่พัจากลําพนูต้องการจะยดึอํานาจ จงึยกทพัมาตี ชาวเมืองลคอร 
ลําปางท่ีมีผู้ นําคือ หนานทิพย์ช้าง และตนบญุ (พระสงฆ์) กลุม่หนึง่ร่วมกนัตอ่ต้านจนประสบความ 
สําเร็จ ชาวนาจงึสถาปนาหนาน ให้นามวา่พญาสวุลวฤาไชยสงครามหรือหนานทิพย์ช้าง จากบ้าน 
ปงยางคก หนานทิพย์ช้างสร้างเชือ้วงศ์ของตนแล้วพยายามรวบรวมเมืองตา่งๆ ในล้านนาเข้าด้วย 
กนัแตก็่ยงัสง่สว่ยให้องัวะอยู ่ จนถงึสมยัของเจ้ากาวิละ (รุ่นหลาน) เข้าปกครองเมืองเชียงใหม ่ ได้ 
สถาปนาเป็น พระยาวชิรปราการ แหง่ เชือ้เจ็ดตน ปกครอง เชียงใหม ่ลําพนู ลําปาง แพร่ เชียงราย 
ด้วยระบบเครือญาต ิสามารถเรียงตามลําดบัได้ดงันี ้

                                                 
24 เร่ืองเดียวกนั, 77-82. 
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ภาพท่ี 7 เชือ้เจ็ดตน เรียงตามลําดบัการปกครองนครเชียงใหม ่ลําปาง ลําพนู 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

ลําดบัท่ี 1 เจ้ากาวิละ (พ.ศ.2325-2356) เป็นราชโอรสของเจ้าชายแก้ว 
ลําดบัท่ี 2 เจ้าน้อยธรรมลงักา หรือเจ้าช้างเผือก (พ.ศ.2358-2364) โดยเป็นโอรส 

ของ เจ้าชายแก้วองค์ท่ี 3 และเป็นอนชุาเจ้ากาวิละ 
ลําดบัท่ี 3 เจ้าคําฝัน้ หรือเจ้าหลวงเศรษฐี (พ.ศ.2366-2368) โดยเป็นโอรสองค์ท่ี 

8 ของ เจ้าชายแก้ว และเป็นอนชุาของเจ้ากาวิละอีกคน 
ลําดบัท่ี 4 เจ้าหลวงวงศา หรือเจ้าหลวงแผน่ดนิเย็น (พ.ศ.2369-2389) 
ลําดบัท่ี 5 พระเจ้ามโหตรประเทศ หรือพระยามหาวงศ์ (พ.ศ.2399-2413) 
ลําดบัท่ี 6 พระเจ้ากาวโิรรสสริุยวงศ์ หรือ เจ้าชีวิตอ้าว (พ.ศ.2399-2413) 

โดยเป็นโอรส องค์ท่ี 2 ของเจ้ากาวิละ 
ลําดบัท่ี 7 พระเจ้าอินทวิชานนท์ (พ.ศ.2416-2439) เป็นพระบดิาแหง่พระราช- 

ชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลท่ี 5 
ลําดบัท่ี 8 พระเจ้าอินทวโรรสสริุยวงศ์ (พ.ศ.2444-2452) 

โดยเป็นเจ้าโอรสของเจ้า อินทวิยานนท์ และเป็นพระเชษฐาของพระราชชายา พระเจ้าดารารัศมี  
ลําดบัท่ี 9 เจ้าแก้วนวรัฐ (พ.ศ.2454-2482) เป็นโอรสของเจ้าอินทวิชยานนท์ และ 

เป็นอนชุาของเจ้าอินทวโรรสสริุยวงศ์ (ซึง่เจ้าแก้วนวรัฐเป็นองค์สดุท้ายก่อน จะมีการเปล่ียนแปลง 
การปกครอง ตลอดจนมีการยกเลกิตําแหนง่เจ้าผู้ครองนครตัง้แตบ่ดันัน้ โดยเปลี่ยนแปลงมาเป็น 
ผู้วา่ราชการ จงัหวดัแทนจนในปัจจบุนั) 

เจ้ากาวิละได้ รวมชาวเมืองตา่งๆ เข้าตอ่สู้กบัพมา่ โดยความร่วมมือของทพัธนบรีุ 
จนได้รับชยัชนะ จากนัน้จงึได้นํากองทพัไปกวาดต้อนและเกณฑ์ผู้คนให้เข้ามาอยูใ่นเมืองเชียงใหม่ 
จากเชียงแสน เชียงตงุ เชียงรุ่ง สบิสองปันนา เมืองยอง และเมืองไตหลายแวน่แคว้น ยคุนีเ้รียกวา่ 
“เก็บผกัใสซ้่าเก็บข้าใสเ่มือง” เวียงเชียงใหมท่ี่รกร้างจากการ สงครามมานานกวา่ย่ีสบิปีกลายเป็น 
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ป่าพงรกชฎั ก็ได้เร่ิมฟืน้ฟกูลบัสูส่ภาพเดมิ แตเ่จ้ากาวิละยงัต้องขึน้อยูก่บัการปกครองของธนบรีุ 
กรุงเทพฯ (พ.ศ.2339) และมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาตกิบักรมพระราชวงับวรฯ ในต้นรัชกาลท่ี 1 
โดยเจ้านางศรีโนจา 

การกะเกณ์คนตา่งเมืองเข้ามาโดยคดัเลือกเฉพาะช่างฝีมือ และคนมีความรู้ตา่งๆ 
ทําให้ล้านนาในเวลานัน้ (เชียงใหมแ่ละหวัเมืองสําคญั เช่น ลําปาง แพร่ น่าน) มีรูปแบบของงาน 
ศลิปกรรมตา่งไป จากยคุสมยัก่อนๆ เร่ิมเกิดสกลุช่างเชียงแสน (สถาปัตยกรรม) สกลุช่างไทลือ้ 
(งานศลิปกรรมตกแตง่) รวมทัง้การซอ่มบํารุงวดับางแห่ ก็มีผู้อปุถมัภ์เป็นพอ่ค้าชาวพมา่บ้าง ใน 
ช่วงอาณานิคมองักฤษ หรือเป็นงานช่างแบบชาวบ้านช่วยกนัเองบ้าง งานศลิปกรรมยคุนีจ้งึยงัหา 
เอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนไมไ่ด้ ลกัษณะงานจงึจดัอยูใ่นประเภทงานพืน้บ้าน (Folk style) ท่ีมีกลิน่อาย 
ของศลิปะไทใหญ่ และศลิปะจากกรุงเทพฯ ผสมผสานกบัของล้านนาเดมิ 

กลุม่เจ้าเจ็ดตนกลายเป็นพลงัใหมท่ี่มีอํานาจมากขึน้จนสว่นกลางต้องสง่ผู้ สําเร็จ- 
ราชการมาแทรกแซงและเร่ิมปรากฏชดัเจนขึน้ในสมยัของเจ้าคําฝัน้ (พ.ศ.2366-2368) มีการแยง่ 
ชิงอํานาจกนัเองภายในเมืองเชียงใหม ่ รัชกาลท่ี 5 จงึปรับเปล่ียนรูปแบบการปกครองใหม ่ โดยให้ 
ล้านนาเป็นมณฑลเทศาภิบาลลาวเฉียง หรือมณฑลพายพั และจดัสง่ผู้ สําเร็จราชกาลมาควบคมุ 
การปกครองภายในช่วงนัน้มีปฏิกริยามากมายในรูปแบบของกบฏ เชน่ กบฏพญาผาบ กบฏเงีย้ว 
เมืองแพร่ เป็นต้น ตอ่เน่ืองมาถงึยคุตนบญุครูบาศรีวิชยั แตท่ัง้หมดก็ถกูสว่นกลางจดัการกําจดัจน 
สงบเรียบร้อย ตอ่มาเม่ือเจ้าแก้วนวรัฐถึงแก่พิราลยั (พ.ศ.2482) จงึยกเลกิการปกครองโดยเจ้านาย 
ฝ่ายเหนือแล้วให้ข้าหลวงจากสว่นกลางมีอํานาจปกครองเบด็เสร็จ ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ได้เปล่ียน 
ระบบมณฑลเทศาพิบาลมาเป็นจงัหวดัจวบจนปัจจบุนั การแทรกแซงระบบการปกครองของสว่น 
กลางเป็นไปแบบคอ่ยๆ เป็นคอ่ยๆ ไปและใช้วิธีงา่ยๆ เชน่การแตง่งานกบัพระธิดาของเจ้าเมือง คือ 
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ท่ีเป็นผลตอ่เน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงในล้านนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
สงัคมของชาวเมืองเชียงใหม ่ ท่ีมีการตัง้โรงเรียนท่ีสอนสตรีโดยเฉพาะขึน้ ทําให้ผู้หญิงเร่ิมมีความรู้ 
มากกวา่อดีต มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินอยู ่ การแตง่กาย ฯลฯ เป็นผลทําให้ความสมัพนัธ์ 
ระหวา่งชมุชนคนพืน้เมืองกบัเจ้านายเปล่ียนไปด้วย เจ้านายไมมี่หน้าท่ีทางการปกครอง ทําให้เกิด 
ช่องวา่งระหวา่งกนั “ชาวบ้านท่ีเคยใกล้ชิดเจ้านายแบบโบราณ เม่ือไมมี่เจ้านายเป็นท่ีผึง่ ก็รู้สกึ 
ขาดผู้ นําจงึแสดงออกด้วยพธีิกรรมไหว้ผีเจ้านายมากขึน้ หรือหนัมานบัถือผู้ นําทางศาสนา เชน่ 
ครูบาศรีวิชยั หรือครูบาอ่ืนๆ ซึง่มีผู้ เคารพนบัถือมากมายแทน  ซึง่การเส่ือมสลายของเจ้านายผู้ 
ปกครองแบบเดมิกลายมาเป็นหลกั ท่ีก่อให้เกิดศรัทธามากมายในผู้ นําศาสนา” จนเป็นท่ีหวัน่เกรง 
ของผู้ปกครองในสว่นกลาง ขณะเดียวกนัก็เกิดกลุม่คนท่ีมีอํานาจขึน้มา ซึง่เป็นอํานาจท่ีมากบัการ 
เงิน ธุรกิจการค้าไม้และอ่ืนๆ คนกลุม่นีเ้ข้ามามีบทบาทแทนเจ้านายเดมิและมี ความสมัพนัธ์ใกล้ 
ชิดกบัชาวบ้าน มากกวา่ระบบเดมิ โดยชาวล้านนามกัเรียกคนกลุม่นีว้า่ “พอ่เลีย้ง แมเ่ลีย้ง” ซึง่มีทัง้ 
คนพืน้เมืองในท้องถ่ิน คนจีนโพ้นทะเล และคนจากภมูภิาคอ่ืนๆ ท่ีเคยเป็นลกูจ้างของฝร่ังและเป็น 
ข้าราชการ ซึง่เป็นกลุม่ คนรุ่นใหมท่ี่สร้างฐานขึน้มาอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน โดยมกัมีอาชีพหลกัสอง 
อยา่งคือ การค้าไม้และการค้าฝ่ิน ในสว่นการค้าไม้นัน้ เดมิพอ่เลีย้งค้าไม้ไมใ่ช่คนในล้านนา แต ่
เป็นลกูน้องของคนองักฤษ ท่ีมาทําสมัปทานป่าไม้ในประมาณปี พ.ศ.2369 ปกตคินรับใช้ชาวตา่ง 
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ชาตจิะมีฐานะดีกวา่ชาวบ้านอยูแ่ล้ว ทัง้ยงัได้เรียนรู้การทํางานจากนายด้วย เม่ือคนองักฤษกลบั 
ประเทศตนเองก็จะทิง้กิจการค้าไม้ไว้ ลกูน้องเหลา่นีจ้งึเข้าดําเนินกิจการแทน และมีคนรับใช้เป็น 
ชาวล้านนา การต้องมีลกูน้องมาก เพ่ือช่วยดแูลงานบ้านและกิจการ คนล้านนาจงึเรียกคนเหลา่นี ้
วา่พอ่เลีย้ง ทัง้นีก็้อาจเน่ืองมาจากความมีศกัยภาพในการเลีย้งดคูนได้จํานวนมาก ถ้าเป็นภรรยา 
พอ่เลีย้งก็เรียกวา่แมเ่ลีย้ง การสร้างบารมีของพอ่เลีย้งมกัจะอาศยัการบํารุง สาธารณปูโภคหรือ 
สร้างวดัเป็นหลกัเพ่ือให้คนเห็นได้ศรัทธาสร้างความชอบธรรมและยกยอ่งในภายหลงั โดยพอ่เลีย้ง 
มกัจะแสดงตวัเป็นผู้ มีอํานาจใน ท้องถ่ิน เม่ือมีเหตกุารณ์ผิดปกตหิรือเกิดความเดือดร้อนชาวบ้าน 
จะมาขอความช่วยเหลือ นอกจาก นีค้วามท่ีมีฐานะดีทางด้านการเงิน พอ่เลีย้งจงึมีอํานาจในการ 
ตอ่รองกบัสว่นกลาง หรือข้าราชการในท้องถ่ิน 

3. สถานะของพุทธศาสนายุคใหม่ 
เม่ือปฏิรูปการปกครองในล้านนา ให้รวมเป็นหนึง่เดียวกบัราชอาณาจกัรสยาม ใน 

สมยัรัชการท่ี 5 แล้ว การศาสนาก็ได้ปรับปรุงขึน้ใหมต่ามแนวนโยบายปกครองสงฆ์ของไทย โดย 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ ทรงนิมนต์ปราชญ์ของล้านนาท่ีเป็นสงฆ์ในพทุธศาสนาให้ลงมา 
ศกึษาวชิาการปกครองสงฆ์ท่ีกรุงเทพฯ ในเวลานัน้พระภิกษุชาวไทยเขินช่ือ ”ควาย” (เกิดเม่ือ พ.ศ. 
2375) ได้รับการศกึษาบวชเรียนโดยมีพระมหาเถรสวามีสริิวงัโส วดัป่าแดงเป็นพระอปัุชฌา มีพระ 
สาธุเถรอินทะ วดัป่าแพง่ และพระสาธุเถรมารวิชยั วดัฝายหินเป็นอนสุาวาจารย์ บวชแล้วได้ฉายา 
วา่ “โสภาภิกข”ุ โดยท่านได้รับการศกึษาตามแบบของพระภิกษุสงฆ์ของล้านนาในสมยันัน้คือ 
เรียนบาลีมลูกจัจายน์จนจบช่ําชองและเจริญวิปัสสนาจนเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนทัว่ไป 
พระเจ้า อินทรวิชยานาท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม ่ จงึได้ถวายตําแหน่ง “ปฐมสงัฆนายก” ให้เป็น 
ใหญ่แก่สงฆ์ทัว่ไปในเชียงใหมเ่ม่ือ พ.ศ.2438 เม่ือได้รับการอบรมตามแนวนโยบายการปกครอง 
สงฆ์ไทยท่ีกรุงเทพฯ เสร็จแล้วทา่นโสภาภิกขจุงึได้เดนิทางกลบัเชียงใหม ่ โดยได้รับพระราชทาน 
สมณศกัดิเ์ป็น พระอภยัสารทะสงัฆปาโมกข์ เจ้าคณะจงัหวดัเชียงใหมเ่ม่ือ พ.ศ.2449 ในขณะ 
เดียวกนัก็ได้ทรงตัง้ให้ท่านคนัธา วดัเชตพุล เชียงใหม ่ เป็นพระครูโพธิรังสีเป็นรองเจ้าคณะจงัหวดั 
ในปัจจบุนัชาวบ้านยงัคงเรียกเจ้าคณะจงัหวดัเชียงใหมอ่งค์แรกวา่ “ครูบาฝายหิน” ท่านมรณภาพ 
ไปเม่ือ พ.ศ.2457 แล้วทา่นพระครูโพธิรังสี วดัเชตพุล ก็ได้เล่ือนขัน้เป็นเจ้าคณะจงัหวดัเชียงใหม ่
แทน เรียกกนัวา่ เจ้าคณุโพธิรังสี เป็นอนัวา่อาณาจกัรและ ศาสนจกัรของล้านนาในอดีต ก็ได้ถกู 
รวบรวมเข้าไปในอาณาจกัรไทย และคณะสงฆ์ไทยภายใต้สมเดจ็พระสงัฆราชและมหาเถรสมาคม 
ท่ีกรุงเทพฯ ซึง่คณะสงฆ์ในล้านนาก็ได้เข้ามาอยูภ่ายใต้ระบบการปกครองและระบบการศกึษาอนั 
เดียวกนั ผลก็ คือวา่พทุธศาสนาเถรวาทแหง่ล้านนากําลงัอยูใ่นขัน้รวมตวัเป็นหนึง่ในระบบใหญ่ 
ลกัษณะเฉพาะตา่งๆ กําลงัเลือนหายไป จนยากท่ีจะแยกแยะให้เห็นความแตกตา่งกนั ระหวา่ง 
พระพทุธศาสนาในล้านนา กบัพทุธศาสนาสว่นใหญ่ของประเทศ25 

                                                 
25 วรินทร์ รวมสําราญ, วัดตโิลกอารามพสุิทธิภมู ิ(วิทยานิพนธ์ 

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555), 
31. 
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บุคคลผู้มีบทบาทต่อพุทธศาสนาในล้านนา 
จากประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของพทุธศาสนาในล้านนาโดยภาพรวมจะสงัเกตได้วา่ 

ในเหตกุารณ์ความเคล่ือนไหวท่ีสําคญัตา่งๆ ของพทุธศาสนา ล้วนมีเหต ุ เก่ียวข้อง สมัพนัธ์กบัตวั 
บคุคลแทบทัง้สิน้ ทัง้นีก้ลุม่บคุคลท่ีมีบทบาทอยา่งสงูตอ่สงัคมล้านนาในอดีต มกัเป็นกลุม่บคุคล 
ในชนชัน้ปกครองหรือกษัตริย์และพระสงฆ์26 

กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครในล้านนา 
ราชวงศ์มังราย เป็นราชวงศ์ท่ีปกครองอาณาจกัรล้านนาตัง้แต ่รัชสมยัพญามงัราย 

จนถงึพระเจ้าเมกฎิุสทุธิวงศ์ (ท้าวแมก่)ุ เป็นเวลายาวนานกวา่ 260 ปี ซึง่ตลอดช่วงของราชวงศ์ 
กษัตริย์ในรัชกาล ได้มีบทบาทตอ่พทุธศาสนา ได้แก่  

 

 
ภาพท่ี 8 พระบรมราชานเุสาวรีย์สามกษัตริย์ ท่ีประกอบด้วย พอ่ขนุรามคําแหง พญางําเมือง  

และพญามงัราย ซึง่เป็นปฐมกษัตริย์แหง่อาณาจกัรล้านนา 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
1. พญามังราย  

ประสตูเิม่ือ พ.ศ.1782 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ.1854 (พระชนม์ 73 ปี) ครองราชย์ 
เม่ือ พ.ศ.1804 (ครองราชย์นาน 50 ปี) โดยทรงเป็นต้นราชวงศ์มงัราย เป็นโอรสของพญาลาวเม็ง 
กษัตริย์ เมืองเงินยาง แคว้นโยนก กบันางอัว่มิง่จอมเมือง หรือนางเทพคําขา่ย หรือคําขยาย ธิดา 
ของเท้ารุ่ง แก่นชาย เมืองเชียงตงุ ขึน้ครองราชท่ีเมืองเงินยาง พ.ศ.1805 และครองเมืองเชียงใหม ่
พ.ศ.1839 จนสิน้รัชกาล ผลงานสําคญั ได้แก่ ทรงรวบรวมหวัเมืองตา่งๆ เข้ามาอยูภ่ายใต้พระราช 
อํานาจ และสร้างเมืองเชียงราย พ.ศ.1807 ทรงเจริญสมัพนัธไมตรีกบัแคว้นพะเยา และแคว้น 
สโุขทยั พ.ศ.1832 

                                                 
26สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, หอประวัตศิาสตร์ล้านนา (วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), 91-100. 
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ทรงทําสงครามชนะพญายีบา แหง่เมืองหริภญุชยั พ.ศ.1824 และพญาเบกิเมือง 
เขลางค์ พ.ศ.1839 เป็นการรวมแคว้น โยนกซึง่มีพืน้ท่ีอยูต่อนบนและแคว้นหริภญุชยั ซึง่มีพืน้ท่ี 
อยูท่างตอนลา่งเข้าไว้ด้วยกนั 

ทรงสร้างเวียงกมุกาม พ.ศ.1837 และสร้างเมืองเชียงใหม ่พ.ศ.1839 ตลอดจน 
ทรงตรากฏหมาย “มงัรายศาสตร์” ซึง่ใช้กนัตลอดราชวงศ์มงัราย ตลอดจนทรงทนบุํารุงพระศาสนา 
สร้างวดั พระเจดีย์และพระพทุธรูปจํานวนมาก เชน่วดั กู่คํา วดัเชียงมัน่ เป็นต้น 

2. พญาแสนภ ู
ประสตูเิม่ือ พ.ศ.1829 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ.1877 (พระชนม์ 48 ปี) ครองราชย์ 

เม่ือ พ.ศ.1868 (ครองราชย์นาน 9 ปี) โดยเป็นโอรสของพญาไชยสงคราม ถกูแตง่ตัง้ให้เป็นอปุราช 
ครองเมืองเชียงใหมใ่นฐานะเมืองลกูหลวงแตเ่สียเมืองให้ขนุเคลือผู้ เป็นอาจงึหนีไปอยูก่บัพระบดิา
ท่ีเมืองเชียงราย ภายหลงัได้ครองเมืองเชียงใหมอี่กครัง้แตอ่ยูไ่ด้ไมน่านทรงแตง่ตัง้โอรสคือเจ้าคําฟ ู
ครองเมืองเชียงใหม ่ แล้วพระองค์ทรงกลบัไปปรนนิบตัพิระบดิาท่ีเมืองเชียงราย จนสิน้รัชกาลของ 
พญาไชยสงคราม พระองค์จงึขึน้ครองราชเป็นพญาแสนภ ู ไมน่านก็ทรงสร้างเมืองเชียงแสนและ 
ทรงย้าย ไปประทบัท่ีเชียงแสน เมืองเชียงแสนจงึมีบทบาทเป็นเมืองหลวงของล้านนาแตน่ัน้มาโดย 
ผลงานสําคญั ได้แก่ ทรงสร้างเมืองเชียงแสน พ.ศ.1870 สร้างวดัพระหลวง (เจดีย์หลวง) และวดั 
ป่าสกั 

3. พญาผาย ู(โอรสพญาคําฟ)ู 
ประสตูเิม่ือ พ.ศ.1868 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ. 1898 (พระชนม์ 30 ปี) ครองราชย์ 

เม่ือ พ.ศ.1888 (ครองราชย์นาน 10 ปี) ผลงานสําคญัได้แก่ ทรงย้ายเมืองหลวงจากเชียงแสนไปอยู ่
เมืองเชียงใหม ่ทรงสร้างวดัลีเชียงพระ (วดัพระสงิห์) 

อาราธนาพระสงัฆราชจากเมืองหริภญุชยั มาจําพรรษาท่ีเชียงใหม ่ เป็นการย้าย 
ศนูย์กลางศาสนามาท่ีเชียงใหม ่ จากท่ีศนูย์กลางศาสนายงัคงอยูท่ี่หริภญุชยัตลอดมา ตลอดจน 
สง่เสริมพทุธศาสนาในเชียงใหมใ่ห่เจริญรุ่งเรืองตลอดมา 

4. ผญากือนา (โอรสพญาผาย)ู 
ประสตูเิม่ือ พ.ศ.1882 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ.1928 (พระชนม์ 46 ปี) ครองราชย์ 

เม่ือ พ.ศ.1898 (ครองราชย์นาน 31 ปี) มีผลงานสําคญั ได้แก่ ทรงสร้างและบรูณะวดัวาอาราม 
เจดีย์ วหิารเป็นจํานวนมาก จากนัน้ทรงนําพระพทุธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ์เข้ามาสูล้่านนาด้วย 
การอาราธนาพระสมุนเถระ จากสโุขทยัเข้ามาเผยแผใ่นล้านนา ทรงสร้างเจดีย์สําหรับประดษิฐาน 
พระบรมสารีริกธาต ุ 2 องค์ คือพระธาตดุอยสเุทพ และ พระธาตเุจดีย์วดับปุผาราม (สวนดอก) 
ทรงเพิ่มบทบาทพระสงฆ์ในสงัคมล้านนามากขึน้ ทัง้การศกึษาการปกครองและความ เป็นอยูข่อง 
ประชาชน ทรงเลกิสง่สว่ยให้ฮ่อหลงัจากท่ีล้านนาสง่สว่ยให้ฮ้อมาหลายรัชกาลถึงแม้ จะก่อให้เกิด 
สงครามกบัฮ่อในเวลาตอ่มา แตก็่เอาชนะศกึฮ่อได้  

5. พญาแสนเมืองมา (โอรสพญากือนา) 
ประสตูเิม่ือ พ.ศ.1905 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ.1944 (พระชนม์ 39 ปี) ครองราชย์ 

เม่ือ พ.ศ.1928 (ครองราชย์นาน 16 ปี) มีผลงานสําคญั ได้แก่ ทรงทําสงครามกบัพระบรมราชาท่ี 1 
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ของอยธุยา ป้องกนัเมืองจนอยธุยาเลกิทพักบัไป ทรงสร้างวิหารลายคําท่ีว้ดลีเชียงพระ ( หรือวา่วดั 
พระสงิห์)เพ่ือประดษิฐานพระพทุธสหิิงค์ท่ีอนัเชิญมาจากสโุขทยั จากนัน้ทรงเร่ิมสร้างเจดีย์หลวง 
พ.ศ.1934 (ไมเ่สร็จในรัชกาลนี)้ และทรงหุ้มพระธาตหุริภญุชยัด้วยแผน่ทองคําหนกั 252 กิโลกรัม 
เป็นต้น 

6. พญาสามฝ่ังแกน หรือ พญาสามประหญาฝ่ังแกน (โอรสพญาแสนเมืองมากบั 
พระนางตโิลกจฑุาเทวี) 

ประสตูเิม่ือ พ.ศ.1932 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ.1989 (พระชนม์ 57 ปี) ครองราชย์ 
เม่ือ พ.ศ.1944 (ครองราชย์นาน 40 ปี) และสละราชสมบตัเิม่ือ พ.ศ.1984 มีผลงานสําคญัได้แก่ 
ทรงทําสงครามครัง้ใหญ่กบัทพัฮ่อท่ียกมาตีเมืองเชียงแสนได้รับชยัชนะ และยกทพัตดิตามทพัฮ่อ 
จนถงึแคว้นสบิสองปันนา ตีได้เมืองยองมาขึน้กบัล้านนา ทรงสร้างพระเจดีย์หลวงตอ่จนเสร็จและ 
ทรงนํา พระพทุธศาสนานิกายเถรวาทลงักาวงศ์สายสงิหล มาเผยแผใ่นล้านนา เม่ือพระมหาเถระ 
ชาวเชียงใหมเ่ดนิทางกลบัจากการศกึษาอกัษรศาสตร์และศาสนาท่ีลงัการ่วมกบัพระละโว้และพระ
มอญ ได้มาตัง้นิกายใหมท่ี่วดัป่าแดง 

7. พญาตโิลกราช หรือ พญาพลิกชาชาธิราช (โอรสพญาสามฝ่ังแกน) 
ประสตูเิม่ือ พ.ศ.1952 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ.2030 (พระชนม์ 78 ปี) ครองราชย์ 

เม่ือ พ.ศ.1984 (ครองราชย์นาน 46 ปี) เป็นพระราชบตุรองค์ท่ี 6 ของพญาสามฝ่ังแกน (ในสมยั 
ของพระองค์นัน้ พระสถปูเก่าแก่องค์หนึง่ท่ีเมืองเชียงรายต้องอสนีบาตลงจนได้พบพระแก้วมรกต) 
พระองค์ ได้ทําสงครามกบักรุงศรีอยธุยา ในแผน่ดนิของพญาบรมไตรโลกนาถ ชิงหวัเมืองปลาย 
แดนตอ่แดนกนั ผลดักนัแพ้ผลดักนัชนะหลายคราว ซึง่ในรัชสมยัของพระองค์ อาณาจกัรล้านนามี 
เขตแดนกว้างใหญ่กวา่ทกุสมยั ทางด้านพระพทุธศาสนาในรัชกาลของพญาตโิลกราช พระสงฆ์ 
คณะหนึง่ ได้รับพระบรมราชปูถมัภ์ไปศกึษาพระพทุธศาสนาท่ีลงักา เม่ือเดนิทางกลบัมาได้นําต้น 
พระศรีมหาโพธ์ิ มาด้วยจงึโปรดให้สร้างอารามถวายช่ือวา่ วดัโพธาราม หรือ วดัเจดีย์เจ็ดยอด ครัน้ 
ถึง พ.ศ.2020 โปรดอปุถมัภ์จดัการสงัคายนาครัง้ท่ี 8 ขึน้ โดยกระทําท่ีวดัโพธารามหรือวดัเจดีย์ 
เจ็ดยอดนัน่เอง ถือเป็น การทําสงัคายนาในประเทศไทยเป็นครัง้แรกอีกด้วย โดยรัชสมยันีมี้ผลงาน 
สําคญัได้แก่ ขยายขอบเขตของอาณาจกัรล้านนา ให้กว้างขวางออกไปได้มากท่ีสดุ โดยทางด้าน 
ตะวนัออก ครอบคลมุถึงแคว้นน่านและเมืองแพร่ ทางด้านตะวนัตกครอบคลมุแคว้นไทใหญ่ เมือง 
ไลคา เมืองนาย เมืองสีป้อ เมืองยองห้วย ฯลฯ ทางด้านเหนือครอบคลมุเมืองเชียงรุ่ง ด้านใต้ครอบ 
คลมุถึงเมืองเชลียง ทรงสร้างเสริมพระเจดีย์หลวงจนมีสว่นสงู 40 วา ฐานกว้างด้านละ 28 วา และ 
สร้างเจดีย์วดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) ตามแบบเจดีย์มหาโพธิ เมืองพกุามท่ีทรงโปรดให้ช่างไป 
ถ่ายแบบมา ทรงอนัเชิญพระแก้วมรกตจากเมืองลําปางมาประดษิฐานท่ีเจดีย์หลวง พระองค์ทรง 
เจริญสมัพนัธไมตรีกบักรุงศรีอยธุยา หลงัจากทําสงครามกนัมายาวนาน และทรงแตง่พระเถระไป 
เผยแผศ่าสนาและถวายอปัุชฌาย์แดพ่ระบรมไตรโลกนาถ ตามคําขอจากกรุง ศรีอยธุยา 
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ภาพท่ี 9 (ซ้าย) หุ่นจําลองพญาตโิลกราช ซึง่ในรัชสมยัของพระองค์นัน้พระพทุธศาสนาในล้านนา  

มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก (ขวา) องค์พระสถปูบรรจพุระอฐิัธาตขุองพญา  
ตโิลกราช ณ วดั มหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
8. พญายอดเชียงราย (โอรสท้าวบญุเรือง) 

ประสตูเิม่ือ พ.ศ.1999 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ.2049 (พระชนม์ 50 ปี) ครองราชย์ 
เม่ือ พ.ศ.2030-2039 (ครองราชย์นาน 9 ปี) และมอบราชสมบตัแิก่พระโอรส มีผลงานสําคญัได้แก่ 
สร้างสถปูบรรจพุระอฐิัพญาตโิลกราชท่ีวดัมหาโพธาราม สร้างวดัตโปทาราม (วดัร่ําเปิง) และชําระ 
ขณัฑสีมาท่ีพระญาณมงคลสมมตุไิว้ท่ีเกาะดอนแทน่ เมืองเชียงแสน 

9. พญาแก้ว ,พระเมืองแก้ว ,พระภตูาธิปตริาช หรือพญาพิลกปนดัดาธิราช (โอรส 
ของ พญายอดเชียงรายและนางโป่งน้อย) 

ประสตูเิม่ือ พ.ศ.2025 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ.2068 (พระชนม์ 43 ปี) ครองราชย์ 
เม่ือ พ.ศ.2039 (ครองราชย์นาน 30 ปี) กษัตริย์พระองค์นีมี้ความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนาเป็น 
อยา่งมาก ตลอดรัชสมยัของพระองค์มีแตเ่ร่ืองบวชพระสร้างวดั เป็นราชกิจประจําทกุปี ในรัชสมยั 
ของพระองค์นบัเป็นยคุท่ีวรรณคดีบาลีทางพระพทุธศาสนาเจริญท่ีสดุ มีภิกษุชาวล้านนา ท่ีแตก 
ฉานในการแตง่ ปกรณ์บาลีตา่งๆ มากมาย เชน่ พระสริิมงัคลาจารย์ แตง่ มงคลทีปนี จกัรวาฬทีปนี 
และ เวสสนัตรทีปนี พระญาณกิตต ิแตง่โยชนาอภิธรรม 7 คมัภีร์ พระรัตนปัญญา แตง่ชินกาลมาลี 
และ ปัญญาสชาดก ซึง่เข้าใจกนัวา่แตง่ขึน้ในยคุนีเ้หมือนกนั โดยภิกษุชาวล้านนาได้รวบรวมเอา 
นิทาน พืน้บ้านพืน้เมืองมาแตง่เป็นสํานวนโวหาร ไมแ่พ้ปกรณ์บาลีของชาวลงักา โดยในรัชสมยันี ้
มีผลงาน สําคญัได้แก่ สร้างวดัปพุพารามบริเวณท่ีเคยเป็นหมูบ้่านซึง่พญาปัยกา (พญาตโิลกราช) 
และพระบดิา (พญายอดเชียงราย) เคยประทบั ทรงสร้างพระเจ้าเก้าตือ้ประดษิฐานท่ีวดับปุผาราม 
(วดัสวนดอก) เป็นพระพทุธรูปขนาดใหญ่ โดยใช้ทองแดงหนกั 12,000 กิโลกรัม ทรงเสริมทองคํา 
หุ้มยอดพระเจดีย์หลวงด้วยทองคําหนกั 30 กิโลกรัม ทรงสร้างพระอโุบสถท่ีวดัมหาโพธาราม พระ 
วิหารใหญ่ท่ีวพัระธาตหุริภญุชยั ทรงสร้างพระราชมณเฑียรท่ีบ้านศรีบญุยืน เหนือเมืองหริภญุชยั 
ทรงสร้างศาลามหาวินิจฉยัสว่นพระองค์ท่ีเมืองเชียงใหม ่ ทรงซอ่มกําแพงเมืองเชียงใหมแ่ละเมือง 
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หริภญุชยัครัง้ใหญ่ เป็นกําแพงก่ออิฐเพ่ือไว้ป้องกนัปืนใหญ่จากทพัอยธุยา 
เสดจ็เมืองเชียงแสนพร้อมพระสงฆ์ทัง้ 3 คณะ สร้างพระเจดีย์ใหญ่วดัอาทิต้นแก้ว 

ท่ีกลางเมืองเชียงแสน แล้วจดัพิธีอปุสมบทใหญ่ให้กลุบตุรชาวเชียงแสน เป็นคณะสงฆ์สีหล 235 
คน คณะพืน้เมือง 370 คน และบปุผวาสีคณะหรือนิกายรามญั 1,011 คน และถวายพลบัพลาท่ี 
ประทบัของพระองค์เป็นหอไตรวดัป่าแดงหลวง และทรงบริจากเงิน พร้อมด้วยปัจจยัจ◌ํานวนมาก 

บรูณปฏิสงัขรณ์วดัป่าแดง ให่เจริญรุ่งเรือง โปรดให้รือ้ปราสาทท่ีประทบัของพญา 
ตโิลกราชท่ีบ้านศรีภมูิมาสร้างในวดัและอาราธนาพระมหาเถระช่ือสทัธมัมสณัฐิะ วดัมหาโพธาราม 
มาจําพรรษาท่ีวดันี ้ เป็นการยกยอ่งพระศาสนานิกายสีหล ตลอดจนสง่เสริมและบริจากราชทรัพย์ 
ให้แก่วดัสธุรรมารามท่ีพระราชมารดาทรงสร้าง และอาราธนาพระมหาเถระนิกายรามญัช่ือ พทุธ 
สาครมาจําพรรษาท่ีวดันี ้

10. พญาเมืองเกษเกล้า หรือ พญาเกศเชษฐราช (โอรสพญายอดเชียงราย) 
ประสตูเิม่ือ พ.ศ.2040 สิน้พระชนม์เม่ือ พ.ศ.2088 (พระชนม์ 48 ปี) ครองราชย์ 

เม่ือครัง้แรก พ.ศ.2068-2081(ถกูชิงราชบลัลงัก์) ครัง้ท่ีสอง พ.ศ.2087-2088 (ถกูปลงพระชนม์) 
มีผล งานสําคญัได้แก่ การสร้างวดัโลกโมฬีและวดับญุเกียร (วดัชยัพระกียรติ)์ 

ราชวงศ์เจ้าเจด็ตน โดยบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัการทําบญุ ของตระกลูเจ้าเจ็ดตนท่ี 
พบในจารึก 27  แสดงให้เห็นถึง การปฏิบตัตินตามแบบชาวพทุธในล้านนาท่ีมีวดัเป็นศนูย์กลางของ 
วฒันธรรมเป็นท่ียดึเหน่ียวของ จิตใจและแสดงถึงวิถีชีวิต ความสมัพนัธ์ในกลุม่เครือญาตติระกลู 
เจ้าเจ็ดตน การร่วมกนัสร้างและปฏิสงัขรณ์ศาสนวตัถ ุเช่น ข้อความในจารึกวดัพระสงิห์ พ.ศ.2337 
ท่ีได้กลา่วถึง พระเจ้ากาวิละ เจ้าธรรมลงักา และเจ้าคําฝัน้ พร้อมด้วยราชวงศ์ เป็นประทานในการ 
ปฏิสงัขรณ์ศาสนวตัถ ุความในจารึกวดัพระธาตลํุาปางหลวง พ.ศ.2339 ท่ีเนือ้ความกลา่วถึงพ่ีน้อง 
ทัง้ 7 คนในตระกลูเจ้าเจ็ดตน ร่วมกนับชูาพระเจดีย์พระธาตลํุาปางหลวงท่ีเมืองลําปาง  เป็นต้น 

ในสมยัเจ้าคําฝัน้ (พ.ศ.2366-2368) ปรากฏหลกัฐานของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้พบใน 
ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม ่ ระหวา่งเจ้าคําฝัน้กบัพระยาราชวงศ์สวุรรณ์คํามลูบตุรของพอ่เรือน ซึง่มี 
ความเก่ียวพนัเป็นลกูพ่ีลกูน้องกนั ในลกัษณะแขง่ขนักนัสร้างบารมีทางพทุธศาสนา โดยเจ้าคําฝัน้ 
เม่ือได้รับการแตง่ตัง้เป็นพระยาเชียงใหมแ่ล้ว ก็ทําบญุให้ทานทํานบุํารุงพระพทุธศาสนามากมาย 
หลายประการ ขณะเดียวกนัพระยาราชวงค์สวุรรณ์คํามลู ก็ทําบญุให้ทานเป็นอนัมากเช่นกนั ซึง่ไม ่
เคยมีผู้ใดทําบญุมากมายเทา่เทียมกบัเจ้าเมืองความขดัแย้งนีถ้ึงขัน้เกือบจะรบพุง่กนั เป็นต้น 

จากตวัอยา่งท่ียกมาข้างต้นแสดงถึง ความเคล่ือนไหวทางพทุธศาสนาในล้านนา สมยั 
เจ้าเจ็ดตน โดยตระกลูเจ้าเจ็ดตนมีอํานาจทางการเมืองท่ีเข้มแข็งในการปกครองเมือง เชียงใหม่ 
ลําพนู และลําปาง ตลอดจนกระทัง่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการปกครองของรัฐบาล สว่น กลาง 
ตระกลูเจ้าเจ็ดตนจงึสลายตวัลง 

 

                                                 
27 ชปันะ ป่ินเงิน, เจ้าเจด็ตน, เข้าถึงเม่ือ 12 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna51/hist/hist1-07.html 
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ภาพท่ี 10 (01) จากรึกวดัพระสงิห์ พ.ศ.2337 (02) จารึกวดัพระธาตลํุาปางหลวง พ.ศ.2339 
ท่ีมา:        ชปันะ ป่ินเงิน, เจ้าเจด็ตน, เข้าถึงเม่ือ 12 มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www. 
sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna51/hist/hist1-07.html 
 

พระสงฆ์รูปสาํคัญ28 ได้แก่ 
1. พระสุมนเถระ  

ท่านเป็นพระภิกษุชาวสโุขทยั ท่ีบวชเรียนจากสํานกัพระมหาสวามีอทุมุพร เมือง 
เมาะตะมะ ประเทศรามญั เม่ือพญากือนาทรงศรัทธาในพระพทุธศาสนาลงักาวงศ์ มีพระประสงค์ 
ต้องการให้มี การเผยแผพ่ระศาสนาในดนิแดนของพระองค์ จงึได้ทรงสง่ฑตูไปอาราธนาพระสมุน 
เถระจากเมืองสโุขทยั พระสมุนเถระเดนิทางสูล้่านนาพร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตเุม่ือ พ.ศ.1912 
ท่านได้เป็น ผู้ มีบทบาทสําคญัในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ์ นิกายรามญั มีศนูย์ 
กลางอยูท่ี่วดัพระยืน เมืองหริภญุชยัในระยะแรก และท่ีวดับปุผารามในระยะตอ่มา ท่านได้เป็น 
พระอปัุชฌาย์ทําการอปุสมบทให้แก่กลุบตุรตลอดจนพระท่ีบวชในนิกายเดมิเป็นจํานวนมาก ทัง้นี ้
พระสมุนเถระได้ จําพรรษา และเทศนาสัง่สอน เผยแผพ่ระศาสนาอยูท่ี่วดัสวนดอกมาโดยตลอด 
จนกระทัง่ท่านได้ มรณะภาพเม่ือปี พ.ศ.1932 

2. ครูบาศรีวิชัย  
เดมิช่ือ เฟือน หรือ อินเพือน โดยเป็นบตุรนายควาย นางอสุา เกิดวนัองัคารท่ี 11 

มิถนุายน พ.ศ.2421 ท่ีบ้านปาง ตําบลแมต่ื่น อําเภอลี ้จงัหวดัลําพนู เม่ืออายไุด้ 17 ปี ครูบาขตัยิะ 
ได้ธุดงค์ผา่นมาท่ีหมูบ้่าน ชาวนาจงึช่วยกนัสร้างกฏิุชัว่คราวให้ท่านจําพรรษา นายอินเฟือนจงึได้ 
ขอฝากตวั เป็นศษิย์และได้บรรพชาเม่ืออาย ุ 18 ปี มีครูบาขตัยิะเป็นพระอปัุชฌาย์ ทา่นได้ฉายา 
สริิวิชโยภิกข ุ นาม บญัญตัวิา่ พระศรีวิชยั โดยยดึแนวทางพระนิกายเชียงใหมผ่สมนิกายยอง ซึง่ 
มีแนวทางตา่งจากท่ี นิกายอ่ืนๆ คือนุง่หม่แบบรัดอก สวมหมวก แขวนลกูประคําถือพดัและ ไม้เท้า 
โดยทา่นเป็นพระท่ีมี จริยวตัรงาม ประพฤตปิฎิบตัชิอบ และเคร่งครัด ฉนัมือ้เดียว ไมฉ่นั เนือ้สตัว์ 
หมาก เม่ียง บหุร่ี และปรารถนาอยา่งแรงกล้าท่ีจะบรรลธุรรมสงูสดุ ทา่นมีศรัทธา เล่ือมใสเป็น 
จํานวนมาก เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ดนิแดนล้านนา  
                                                 

28สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, หอประวัตศิาสตร์ล้านนา (วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), 117. 
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ท่านขดัแย้งกบักรุงเทพฯ เพราะไมย่อมรับพระราชบญัญตักิารปกครอง คณะสงฆ์ 
ท่ีตราขึน้ใน พ.ศ.2446 ซึง่กําหนดวา่พระอปัุชฌาย์ต้องได้รับการแตง่ตัง้จากกรุงเทพฯ ทา่นยงัคงทํา 
หน้าท่ีพระอปัุชฌาย์ตามเดมิ โดยทําการบวชให้กลุบตุรท่ีเล่ือมใสตามจารีตประเพณีท่ีสืบตอ่กนัมา 
เจ้าคณะแขวงและนายอําเภอเห็นวา่ท่านกระทําความผิด เป็นพระอปัุชฌาย์เถ่ือน ท่ีไมไ่ด้รับการ 
แตง่ตัง้และถกูจบักมุหลายครัง้ แตเ่ม่ือจบักมุกกับริเวณ ก็ยงัมีประชาชนทัว่ไปเดนิทางไปกราบไหว้ 
ท่านเป็นจํานวนมาก รวมทัง้ผู้ มีช่ือเสียงในสงัคม เช่น หลวงอนสุารสนุทร และพญาคําบ้านประต ู
ท่าแพ ไปนมสัการและขอเป็นผู้อปุถมัภ์ทา่นถงึท่ีกกับริเวณฝ่ายบ้านเมืองเกรงวา่เร่ืองจะลกุลามจน 
ควบคมุไมไ่ด้ จงึสง่ตวัครูบาศรีวิชยัไปสอบสวนท่ีกรุ่งเทพฯ แตก่ารสอบสวนก็ไมส่ามารถเอาผิดกบั 
ท่านได้ เม่ือครูบาศรีวิชยัเดนิทางกลบัจากกรุงเทพฯ ตวัท่านก็เป็นหวัแรงใหญ่ในการเรียกศรัทธา 
ประชาชนทัว่ภาคเหนือช่วยกนัทัง้แรงกายแรงทรัพย์บรูณะวดัวาอาราม ศาสนสถานและสาธารณ- 
ประโยชน์ตา่งๆเป็นจํานวนมากทัว่ภาคเหนือรวมได้ประมาณ 200 แห่ง เช่น เป็นผู้ นําการสร้างถนน 
ขึน้ดอยสเุทพสําเร็จในเวลาเพียง 4 เดือนเศษโดยไมใ่ช้งบประมาณแผน่ดนิ ใน พ.ศ.2477 สร้าง 
พระเจดีย์ และพระวหิารวดัพระธาตหุริภญุชยั วดัศรีโคมดําหรือวดัพระเจ้าตนหลวง รวมทัง้สร้าง 
วดับ้านปางท่ีบ้านเกิดของทา่นขึน้มาใหม ่ เป็นต้น โดยเม่ือรับนิมนต์จะไปบรูณะวดัหรือ สาธารณ 
สถานท่ีไหนแล้วทา่นจะไปพกัอยูท่ี่นัน่ เจ้าภาพจะสร้างท่ีพกัให้ทา่นและคณะศษิย์ตลอดจนประรํา 
สําหรับผู้มา ทําบญุกบัทา่นจะมีประชาชนทยอยกนัมาทําบญุกบัทา่นเป็นจํานวนมาก มีคณะกรรม 
การตรวจรับเงินทําบญุเพ่ือสมทบทนุในการก่อสร้าง เม่ือสร้างเสร็จก็จะมีการฉลอง แล้วท่านและ 
คณะศษิย์ ก็จะเดนิทางตอ่ไปยงัท่ีอ่ืนท่ีมีผู้ นิมนต์ไว้ โดยไมนํ่าทรัพย์สนิเงินทางไปด้วยเลย 

ครูบาศรีวิชยัอาพาธด้วยโรคริดสีดวงทวารเน่ืองจากการต้องนัง่คอยรับการทําบญุ 
เพ่ือบรูณะ วดัวาอารามเป็นเวลานาน อาการอาพาธสะสมมาเร่ือยๆ ตัง้แตเ่ร่ิมการบรูณะจนอาการ 
กําเริบขึน้เม่ืองานก่อสร้างสะพานข้ามแมนํ่า้ปิงและมรณะภาพเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ.2481 ท่ี 
วดับ้านปาง อายไุด้ 61 ปี ได้รับพระราชทานเพลงิศพ อฐิัของท่านถกูแบง่ไปบรรจไุว้ตามวดัตา่งๆ 
ใน หลายแห่งทัว่ภาคเหนือและท่ีวดับ้านปาง จงัหวดัลําพนู ซึง่เป็นวดัดัง้เดมิของทา่น 

3. หลวงปู่ แหวน สุจณิโณ 
หลวงปู่ แหวน ช่ือเดมิ ญาน เกิดเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2430 ท่ีจงัหวดัเลย 

เป็นบตุรของนายใส กบันางแก้ว รามศริิ บรรพชาเป็นสามเณร เม่ืออายไุด้ 12 ขวบ ตามค◌ําขอร้อง 
ของแมแ่ละยาย เปล่ียนช่ือเป็นแหวน ตอ่มาถกูสง่ไปเรียนมลูกจัจายน์ท่ีวดัสร้างก่อ อ.หวัสะพาน 
จ.อบุลราชธานี จนอายไุด้ 22 ปี จงึได้อปุสมบท ณ วดันี ้เม่ือ พ.ศ.2452 

หลงัอปุสมบท ได้ออกธุดงค์แสวงหาสจัธรรมตามป่าเขาตา่งๆ หลายแห่ง และเข้า 
กราบพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต ท่ี อ.บ้านผือ จ.อดุรธานี พระอาจารย์มัน่ได้กลา่วคําสอนแก่หลวงปู่  
วา่ “ตอ่นีไ้ปให้ภาวนา ความรู้ท่ีเรียนมาเอาใสตู่้ไว้ก่อน” เพียงคําพดูเดียวนีเ้อง หลวงปู่ เกิดเล่ือมใส 
ศรัทธาในพระอาจารย์มัน่ ตอ่มาหลวงปู่ แหวนได้เปล่ียนญตัตเิป็นธรรมยตุท่ีิวดัเจดีย์หลวง จงัหวดั 
เชียงใหมแ่ละออกธุดงค์ไปตามจงัหวดัตา่งๆ ในประเทศไทย จนไปถึงหลวงพระบาง เชียงตงุและ 
เชียงรุ้ง โดยมี หลวงปู่ ขาว อนาลโยและหลวงปู่ ตือ้ อจลธมัโมเป็นเพ่ือนจาริกแสวงธรรม 
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ใน พ.ศ.2489 หลวงปู่ แหวนจําพรรษาท่ีวดัป่าบ้านปง อําเภอแมแ่ตง และย้ายไป 
จําพรรษาท่ีวดัดอยแมป๋ั่ง อ.พร้าว ตามคําชกัชวนของอาจารย์หน ู และจําพรรษาท่ีน่ีจนมรณภาพ 
เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ.2528 รวมอายไุด้ 98 ปี 

4. หลวงพ่อเกษมเขมโก 
หลวงพอ่เกษม เขมโก เกิดในเชือ้สายของเจ้านายฝ่ายเหนือโดยเป็นบตุรของเจ้า 

หนนู้อย ณ ลําปาง (ภายหลงัเปลี่ยนเป็น มณีอรุณ) รับราชการเป็นปลดัอําเภอ กบัเจ้าแม ่บวัจ้อน 
ณ ลําปาง ซึง่ทัง้สองทา่น เป็นหลานของเจ้าพอ่บญุวาทย์ วงศ์มานิตย์ เจ้าผู้ครองนครลําปางองค์ 
สดุท้าย เกิดเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2455 ท่ีบ้านทา่เก๊ามว่ง ริมแมนํ่า้วงั อ.เมือง จ.ลําปาง 
เป็นลกูคนแรกของครอบครัว ชาวบ้านเรียกท่านวา่เจ้าเกษม ณ ลําปาง เพราะเป็นเชือ้เจ้า โดยเจ้า 
เกษม ณ ลําปาง เข้าเรียนหนงัสือท่ีโรงเรียนบญุทวงศ์อนกุลู ซึง่เป็นโรงเรียนประจําอําเภอเมือง 
จงัหวดัลําปาง จนจบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ซึง่เป็นชัน้สงูสดุของของโรงเรียนขณะอายไุด้ 11 ปี 

ท่านบรรพชาเป็นสามเณรครัง้แรกเม่ืออายไุด้ 13 ปี เป็นการบวชหน้าศพ บวชได้ 
7 วนัก็ ลาสกิขา และบรรพชาเป็นสามเณรอีกครัง้เม่ืออายทุา่นได้ 15 ปี ท่ีวดับญุยืนและได้ศกึษา 
พระธรรมวินยัจนสามารถสอบเป็นนกัธรรมโทได้เม่ือ พ.ศ.2474 สามเณรเจ้าเกษมได้อปุสมบทเป็น 
พระภิกษุเม่ืออายคุรบ 21 ปี (พ.ศ.2475) โดยมีเจ้าคณุพระธรรมจินดานายก (ฝ่าย) เจ้าอาวาสวดั 
บญุวาทย์วหิารเป็นพระอปัุชฌาย์ได้ฉายาวา่ เขมโก 

พระเกษม เขมโก ได้ศกึษาพระธรรมวนิยัตอ่จนสอบได้นกัธรรมเอกเม่ือ พ.ศ.2479 
และศกึษาบาลีจนสามารถแปลและเขียนได้เป็นอยา่งดี จากนัน้ได้เข้าสูค่วามเป็น พระอญัญวาสี 
โดยขอฝากตวัเป็นศษิย์กบัครูบาแก่น สมุโน ซึง่เป็นพระวิปัสสนาและได้ออกธุดงค์กบั ครูบา แก่น 
เพ่ือแสวงหาความวิเวกตามป่าลกึเพ่ือบําเพ็ญเพียร ฉนัเอกามือ้เดียว (ฉนัอาหารคาวหวานกนัใน 
บาตร) ช่วงเข้าพรรษาพระเกษมเขมโกจะกลบัมาจําพรรษาท่ีวดับญุยืน ออกพรรษาแล้วก็จะธุดงค์ 
กบัครูบาแก่นอีก ตอ่มาทา่นจําเป็นต้องรับแตง่ตัง้ให้เป็นเจ้าอาวาสวดับญุยืน ทําให้ไมไ่ด้ออกธุดงค์ 
ตามความประสงค์ จนถงึ พ.ศ.2492 ท่านจงึขอลาออกจากตําแหนง่เจ้าอาวาสแตไ่มไ่ด้รับอนญุาต 
ตอ่มาทา่นขอลาออกอีกหลายครัง้เพราะอยากออกธุดงค์จนกระทัง้ท่ีสดุหลวงพอ่เกษม เขมโกจงึได้ 
หนีออกจากวดัโดยไมมี่ผู้ใดทราบ ทิง้จดหมายแจ้งความประสงค์ท่ีต้องการความวิเวก 

ชาวบ้านตามไปพบวา่ หลวงพอ่เกษมไปบําเพ็ญวิปัสสนาอยูท่ี่ป่าช้าศาลาวงัทาน 
จงึพากนัไปขอร้องให้ทา่นกลบัวดับญุยืนแตท่่านก็น่ิงเสียจนท่ีสดุชาวบ้านจงึไปบอกโยมแมบ่วัจ้อน 
โยม แมจ่งึให้คนพามาหาพระลกูชาย เพราะทา่นเป็นลกูชายคนเดียว ขอร้องอยา่งไรท่านก็ไมย่อม 
กลบัวดั รุ่งขึน้หลวงพอ่เกษมก็ออกเดนิเท้าจากศาลาวงัทานไปบ้านแมอ่าง เพ่ือจําพรรษาบําเพญ็ 
ภาวนาในป่าช้าบ้านแมอ่าง โยมแมบ่วัจ้อนจงึได้ขายทรัพย์สนิ ทิง้บ้านไปอาศยัอยูใ่นกระต๊อบตีน 
ดอยท่ีชาวบ้าน ชว่ยกนัสร้างให้เพราะคดิถึง และเป็นห่วงพระลกูชาย ไมน่านก็ล้มป่วยด้วยไข้ป่า 
และถึงแก่กรรมในท่ีสดุโดยมีหลวงพอ่เกษมนัง่สวดมนต์อยูใ่กล้ๆ หลวงพอ่เกษม เขมโก จําพรรษา 
อยูท่ี่ป่าช้าแมอ่าง ไมน่านก็กลบัมาจําพรรษาท่ีศาลาวงัทานหนึง่พรรษา แล้วย้ายมาจําพรรษาท่ี 
ป่าช้าประตมู้า ซึง่หลวงพอ่ตัง้ช่ือให้วา่ สสุานไตรลกัษณ์ จนมรณภาพ 
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หลวงพอ่เกษม เขมโก เป็นพระท่ีประพฤตดีิปฏิบตัชิอบ เคร่งครัดในวตัรปฏิบตั ิ
บําเพ็ญ เพียรปฏิบตัธิรรมจนเป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนทัว่ประเทศ ทา่นละสงัขารมรณภาพ 
ไปเม่ือวนั ท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2539 ท่ีโรงพยาบาลศนูย์ภาคเหนือ จงัหวดัลําปาง รวมอายไุด้ 84 ปี 

5. พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี 
ว. วชิรเมธี เป็นนามปากกาของ พระมหาวฒุิชยั วชิรเมธี ภมูิลําเนาของท่านอยูท่ี่ 

บ้านคร่ึงใต้ ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทา่นเป็นคนท่ีรักการอา่นมาตัง้แตเ่ดก็ อา่นทกุอยา่งท่ี 
ขวางหน้า จงึทําให้ทา่นซมึซบัความรู้ทกุรูปแบบ เม่ือยงัเดก็มารดาได้พาทา่นไปทําบญุท่ีวดับอ่ยๆ 
ทกุวนั พระซึง่ผลจากการตดิตามมารดาไปทําบญุบอ่ยๆ นีเ้อง ตอ่มาได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจให้ 
ท่านสนใจหลกัธรรมคําสอนในพระพทุธศาสนาและหนงัสือธรรมะ หลงัจากจบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
6 ทา่นก็ได้ขออนญุาตมารดาบวชเป็นสามเณรท่ีวดัคร่ึงใต้ ซึง่แตกตา่งจากเพ่ือนๆ ในวยัเดียวกนัท่ี 
มุง่เรียนตอ่ในชัน้มธัยมศกึษา เม่ือบวชเป็นสามเณรแล้วจงึเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกนกัธรรมจน 
จบนกัธรรมชัน้เอกแล้วย้ายมาพํานกัอยูท่ี่วดัพระสงิห์ จ.เชียงราย เพ่ือศกึษาพระปริยตัธิรรม แผนก 
บาลีจนสําเร็จเปรียญธรรม 6 ประโยค ตอ่มาเม่ืออายคุรบ 21 ปี จงึอปุสมบทเป็นพระภิกษุ ท่ีวดัใน 
บ้านเกิดและย้ายมาพํานกัท่ีวดัเบญจมบพติรในกรุงเทพฯ เพ่ือศกึษาพระปริยตัธิรรม แผนกบาลีตอ่ 
จนสําเร็จเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึง่ถือเป็นการศกึษาขัน้สงูสดุของคณะสงฆ์ไทย ในสว่นการ 
ศกึษาทางโลกนัน้ ท่านสําเร็จการศกึษาเป็น “ศกึษาศาสตรบณัฑิต” จากม.สโุขทยัธรรมาธิราช และ 
“พทุธศาสตรมหาบณัฑิต” จากมหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ปัจจบุนัท่านได้รับเชิญ 
ให้เป็นอาจารย์สอนนกัศกึษา ในระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยั ดงักลา่วและ ม.เกษตรศาสตร์ 
นอกจากนัน้ก็ยงัรับเชิญให้เป็น วทิยากรบรรยายวิชาการทางพระพทุธศาสนาให้กบัหนว่ยงานตา่งๆ 
อีกมากมาย ในแง่จริยวตัรโดย สว่นตวันัน้นอกจากทา่นจะเป็นพระนกัวิชาการ พระนกัคดินกัเขียน 
แล้วท่านก็ยงัสนใจฝึกสมาธิ ภาวนาอยา่งตอ่เน่ืองมาเป็นเวลากวา่สบิปี ผลงานหนงัสือของท่าน 
มีเกือบ 20 เลม่ ผลงานซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปอยา่งเช่น ธรรมะตดิปีก, ธรรมะหลบัสบาย, DNA 
ทางวิญญาณ, ธรรมะดบัร้อน, ธรรมะบนัดาล, ธรรมะรับอรุณ ,ธรรมะราตรี, ปรัชญาหน้ากฏิุ, ตาย 
แล้วเกิดใหม ่ ตามนยัพระพทุธศาสนา, ปรัชญาหน้าบ้าน เป็นต้น ทัง้นีท้า่นยงัได้เขียนบทความลง 
ในนิตยสารหลายฉบบั อาทิเช่น เนชัน่สดุสปัดาห์, ชีวจิต, หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฯลฯ 

 

 
ภาพท่ี 11 ครูบาศรีวิชยั, หลวงปู่ แหวน สจิุณโณ, หลวงพอ่เกษม เขมโก และพระมหาวฒุิชยั หรือ  

ท่าน ว. วชิรเมธี ตามลําดบั 
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(ผู้ศกึษาวิจยั) 
สรุปตอนที่ 1 
ชาวล้านนานบัถือผีก็เพ่ือต้องการท่ีพึง่ท่ียดึเหน่ียว ประเพณีเก่ียวกบัผีตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ก็ 

เน่ืองมาจากการจินตนาการและความกลวัวา่ผีจะลงโทษ มีการกําหนดผีในรูปแบบตา่งๆ ขึน้เผ่ือ 
ให้เป็นเคร่ืองมือในการสืบทอดจารีตประเพณีและสัง่สอนลกูหลาน ให้อยูใ่นกรอบปฏิบตัขิองสงัคม 
จนเม่ือมีการแพร่เข้ามาของพระพทุธศาสนาท่ีมีรูปแบบท่ีชดัเจนกวา่ ชาวล้านนาจงึเร่ิมผสมผสาน 
ความเช่ือดัง้เดมิให้เข้ากบัสิง่ใหม ่ อาจกลา่วได้วา่การเข้ามาของพระพทุธศาสนาทําให้วฒันธรรม 
สายแม ่ เร่ิมเปล่ียนไปชาวล้านนามีโลกทศัน์กว้างขึน้เร่ิมให้ความสําคญัตอ่ผู้ชาย นกัปกครอง เจ้า 
นายและพระสงฆ์ จนผู้ชายมีบทบาทมากขึน้ทางด้านความเช่ือและพธีิกรรม ในขณะท่ีบทบาทของ 
ผู้หญิงท่ี เก่ียวข้องกบัการนบัถือผีก็ยงัดําเนินอยู ่ แตน่กัปกครองท่ีสว่นใหญ่ท่ีเป็นชายพยายามให้ 
การนบัถือผี ลดน้อยลง โดยอ้างวา่เป็นความงมงาย พธีิกรรมท่ีเก่ียวกบัผี หลายอยา่งได้มีการแทรก 
เร่ืองราวทาง พทุธศาสนาเข้าไป เชน่ พธีิเลีย้งดงหรือปู่ แสะยา่แสะ หรือ พิธีกรรมใดๆ ท่ีต้องการ 
ความศกัดิส์ทิธ์ิ ก็พยายามให้พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธี ถึงอยา่งไรก็ตามแม้วา่การยดึมัน่ของชาว 
ล้านนาได้คล่ีคลายและเปล่ียนแปลงไปจากเดมิแตช่าวล้านนาก็ยนิดีตอ่การเข้ามาของพทุธศาสนา
ด้วยเห็นพ้องวา่เป็น สิง่ท่ีดีท่ีนา่ยอมรับและปฏิบตัติาม มีการสง่เสริมให้คนทัว่ไปเข้าวดัทําบญุ 
เลกิอบายมขุ มีการศกึษา พระธรรมคําสอน ปรัชญาศาสนาและปฏิบตัธิรรมในระดบัตา่งๆ เกิดขึน้ 

พทุธศาสนาในล้านนาตัง้แตอ่ดีตจนปัจจบุนัสว่นใหญ่ มีกลิน่อายความเช่ือพืน้เมือง 
ปะปนอยูม่ากดงัปรากฏในพธีิกรรมตา่งๆ ผู้ชายท่ีบวชเรียนแล้วท่ีเรียกวา่ “ขนาน” หรือ “หนาน” มกั 
จะเป็นผู้ นําทางฝ่ายเถรวาส โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพิธีทางพทุธในเขตวดั ผู้ชายจะมีบทบาทและอยู ่
ในปริมลฑณสําคญัเสมอ ในขณะท่ีผู้หญิงจะถอยห่างออกมาหรือเป็นสว่นประกอบท่ีไมค่อ่ยสําคญั 
มีบทบาทเพียงแตเ่ป็นผู้ให้การสนบัสนนุ หรือเป็นผู้ รับรู้เท่านัน้ กิจกรรมตา่งๆ ของวดัมกัเป็นหน้าท่ี 
ของผู้ชายทกุวยั ทกุระดบั งานศลิปกรรมแขนงตา่งๆ  มกัเกิดขึน้ในวดัเช่นกนัถงึแม้จะไมเ่ป็นอยา่ง 
พทุธปรัชญาอยา่งเตม็ท่ี แตพ่ทุธศาสนาแบบพืน้เมืองก็ช่วยขดัเกลา และเสริมสร้างบคุลกิภาพของ 
ชาวล้านนาให้เป็นผู้ มีสขุนุม่นวลไมผ่ลีผลามโวยวาย อาฆาต โหดร้าย บคุลกิท่ีมีแตค่วามออ่นโยน 
การถ้อยท่ีถ้อยอาศยักลายเป็นทรัพย์อนัประเสริฐ เป็นมรดกตกทอดถงึชาวล้านนาในปัจจบุนั29  

อิทธิพลจากคตคิวามเช่ือเร่ือง ผี สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิและพทุธศาสนา ท่ีผสานกนันัน้สง่ผลตอ่ 
กิจกรรมและพิธีกรรมของชาวล้านนา ให้มีมากมายหลากหลายอยูต่ลอดปี หากจําแนกตามเดือน 
ปฏิทินล้านนาในรอบปีแล้วบางอยา่งนัน้ มีการกําหนดวนัเวลาอยา่งชดัเจน บางอยา่งกําหนดอยา่ง 
คร่าวๆ ไมต่ายตวั แตก็่สามารถจดัเป็นปฏิทินได้โดยสงัเขปตามระบบการนบัเดือนของในท้องถ่ิน 
ซึง่อาจตา่งจากภมูิภาคอ่ืนไว้ดงันี ้30 

เดอืนห้า (กมุภาพนัธ์) งานศพพระสงฆ์ (ตุ๊ เจ้า) เจ้านาย ขนุนางชัน้ผู้ใหญ่ ปอยหลวง 
งานตานตงุ ประเพณีไหว้พระธาตดุอยตงุ 

                                                 
29 วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ติง้เฮ้าส์, 2548), 30-31. 
30 เร่ืองเดียวกนั, 7. 
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เดอืนหก (มีนาคม) งานปอยหลวง สมโภชน์วดัวาอารามปอยข้างสงัฆ์ ประเพณีฟ้อน 
ผีมด ผีเม็ง ประเพณีไหว้พระธาตหุกเป็ง (พระธาตชุ่อแฮและพระธาตแุช่แห้ง) 

เดอืนเจด็ (เมษายน) สงกรานต์ปีใหม ่การสรงนํา้พระพทุธรูป ดําหวัพระสงฆ์ ดําหวั 
ผู้ เฒา่ผู้แก่พอ่แมแ่ละญาตผิู้ ใหญ่ ดําหวักู่กระดกูบรรพบรุุษ ก่อเจดีย์ทรายตานขนัข้าว สืบชะตา 
บ้านเรือน สะเดาะเคราะห์ 

เดอืนแปด (พฤษภาคม) สร้างบ้านเรือน งานบวชลกูแก้ว แตง่งาน ขึน้บ้านใหม ่งาน 
แขง่ขนับอกไฟหม่ืนบอกไฟแสน และ ประเพณีไหว้พระธาตแุปดเป็ง (พระธาตดุอยสเุทพ พระธาต ุ
หริภญุชยั พระธาตศุรีจอมทอง) 

เดอืนเก้า (มถินุายน) ประเพณีเลีย้งผีเมือง เลีย้งผีเจ้านาย เลีย้งผีขนุนํา้ งานไหว้ครู 
การหวา่นกล้า ซอ่มฝาย เลีย้งผีฝาย 

เดอืนสิบ และ เดอืนสิบเอด็ (กรกฎาคม-สงิหาคม) ประเพณีเข้าพรรษา แฮกนา 
และ การดํานาปลกูข้าว 

เดอืนสิบสอง (กนัยายน) ตานก๋วยสลาก ประเพณีแขง่เรือ 
เดอืนเก๋ียง (ตลุาคม) ออกพรรษา ประเพณีตานก๋วยสลาก ตานธรรม ตัง้ธรรมหลวง 

ตานโคม ลอยสะเปาและเก่ียวข้าวดอ 
เดอืนยี่ (พฤศจิกายน) ลอยสะเปา ตัง้ธรรมหลวง งานบชูาพระธาตลํุาปางหลวง ย่ีเป็ง 
เดอืนสาม (ธนัวาคม) เก่ียวข้าวปี ประเพณีสูข่วญัควาย สูข่วญัข้าว การเก็บข้าวใสยุ่้ง 
เดอืนส่ี (มกราคม) กวนข้าวทิพย์ ตานข้าวใหม ่ตานหลวัหิงไฟพระเจ้า 
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ตอนที่ 2 การประยุกต์การเผยแผ่พุทธศาสนา 
 

“การเผยแผ”่ หมายถึงการนําความรู้ความจริงท่ีเป็นคําสอนของพระพทุธศาสนา ออก 
มาแสดงให้กบัประชาชนทัว่ไปหรือผู้ อ่ืนได้รู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้องตามหลกัธรรม 
โดยไมมี่การอธิบายแบบขยายความนอกกรอบของพระไตรปิฎก และอรรถกถาท่ีเป็นท่ียอมรับจาก 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบทางพทุธศาสนา (มหาเถรสมาคม) เพราะการอธิบายแบบขยายความอยา่ง 
เสรีโดยใช้ฐานความรู้และความเห็นของแตล่ะบคุคลนัน้ อาจนําไปสูค่วามเข้าใจผิด บดิเบือนทัง้ท่ี 
เจตนาและไมเ่จตนา ซึง่นําไปสูก่ารเกิดนิกายหรือลทัธิใหม่ๆ  ขึน้ การเผยแผจ่งึใช้กบัพทุธศาสนาท่ี 
ต้องการให้คงความถกูต้องตามหลกัธรรมอยา่งเคร่งครัด ซึง่หลกัการนีใ้ช้กบัทกุศาสนาเชน่กนั31 

 “การเผยแพร่” หมายถงึโฆษณาให้แพร่หลาย เชน่ เผยแพร่ความรู้ ซึง่เป็นการทําให้ 
ขยายออกไปเหมือนกนั แตต้่องทิง้ของเดมิไป ตดัขาดจากของเดมิไป32หรือหมายถงึ กระบวนการ 
ทําให้เกิดการยอมรับในสิง่ใดสิง่หนึง่หรือเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ซึง่สว่นมากจะเป็นของใหม ่ จงึถกูนําไป 
ถ่ายทอดผา่นช่องทางของการสื่อสาร (Communication Channels) ในช่วง เวลาหนึง่กบัสมาชิก 
ในระบบสงัคมหนึง่ให้เกิดการยอมรับ การเผยแพร่จงึไมเ่น้นความสําคญัของ การรักษาต้นแบบ 
แตก็่ยงัให้ความสําคญักบัการปรับเปล่ียน หรือประยกุต์ให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้ รับ ในแตล่ะชว่ง 
เวลาและสถานท่ีอีกด้วย  

ฉนัน้การ “เผยแพร่ กบั เผยแผ”่ จงึมีสาระสําคญัท่ีแตกตา่งกนั และหนว่ยงานท่ีเก่ียว 
ข้องกบัพระพทุธศาสนาจงึมกัใช้คําวา่ เผยแผ ่ ซึง่ในปัจจบุนันีพ้บวา่มีการอธิบายคําสอนของพระ 
ศาสนาแบบขยายความและนําออก “เผยแพร่” ในรูปของ “ส่ือ”และ กิจกรรม ตา่งๆ ท่ีอิงคําสอน 
ทางพทุธศาสนาแบบขยายความตามความรู้ ความเข้าใจ รวมทัง้ความคดิเห็นของแตล่ะบคุคลอีก 
จํานวนมาก โดยสามารถจําแนกและยกตวัอยา่งได้ดงันี ้
 
ช่องทางการเข้าถงึแหล่งข้อมูลด้านพุทธศาสนา 

ดงัท่ีได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ข้างต้น ในสว่นนีจ้งึขอยกตวัอยา่งชอ่งทาง และกิจกรรมจากการ 
ประยกุต์การเผยแผพ่ระศาสนา ท่ีน่าสนใจดงัตอ่ไปนี ้

1. อนิเตอร์เนต (Internet) คือ การเช่ือมโยงเครือขา่ยของคอมพิวเตอร์จํานวนมาก 
โดย จะเช่ือมตอ่เข้าด้วยกนัทัว่โลก ภายใต้มาตรฐานการเช่ือมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกนั จนเกิด 
เป็นสงัคมเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ เพ่ือให้คอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองนัน้สามารถส่ือสารกนัได้ 
โดยการสื่อสาร ในรูปแบบตา่งๆ การสืบหาข้อมลู การสง่ภาพ หรือตวัอกัษร ตา่งก็ต้องมีการเช่ือม 
ตอ่กบัอินเตอร์เนต ก่อนเสมอ จงึทําให้อินเตอร์เนตมีความสําคญัมากในยคุสมยันี ้ ทัง้นีไ้มไ่ด้แค ่

                                                 
31 กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์, การจัดตัง้สถาบันพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ เข้าถึงเม่ือ 3 

มกราคม 2557, เข้าถงึได้จาก http://www.thairath.co.th/content /121446 
32 สํารวย นกัการเรียน, ความต่าง "เผยแผ่" กับ "เผยแพร่", เข้าถึงเม่ือ 3 กรกฏาคม 

2556, เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=2388 
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ช่วยให้การทํางาน การ หาข้อมลูได้สะดวกสบายขึน้ แตย่งัช่วยเพิม่ความบนัเทิงอีกด้วย โดยท่ีเรา 
สามารถเข้าเวบ็ไซต์เพ่ืออา่นขา่วสาร ดหูนงั ฟังเพลง ฯลฯ จดัเป็นเทคโนโลยีใหมใ่นปัจจบุนัด้าน 
การสื่อสาร เปรียบเสมือน ชมุชนแหง่ใหมข่องโลก ซึง่รวมคนทัว่ทกุมมุโลกเข้าไว้ด้วยกนั ทําให้มี 
บริการตา่งๆ เกิดขึน้ใหมต่ลอดเวลาซึง่มีทัง้ข้อดีท่ีเป็นประโยชน์และข้อจํากดั  

ทัง้นี ้ อินเตอร์เน็ตอาจจดัอยูใ่นประเภท ส่ือออนไลน์ (Online Media) ซึง่เป็นส่ือท่ี 
เป็นทางเลือก เข้าถึงได้ตลอดเวลา โต้ตอบกบัผู้ รับสารได้ทนัที จดัเก็บสารสนเทศได้ง่าย เชน่ เครือ 
ขา่ยอินทราเน็ต (Intranet) เอ็กทราเน็ต (Extranet) บริการสง่ข้อความสัน้ (SMS) สง่ข้อความสื่อ 
ผสม (MMS) เน้นความสดใหมข่องขา่ว เน้นขา่วเชิงลกึ เน้นสว่นร่วมผู้อา่นผา่นกระดานขา่ว (web 
board) เน้นสว่นร่วมโดยสร้างพืน้ท่ีสว่นตวัหรือ Blog เปิดโอกาสให้บคุคลทัว่ไปเข้ามามีสว่นร่วม 
ในการรายงาน ขา่วเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ เป็นต้น  

 

 
ภาพท่ี 12 คลปิวีดีโอเสียงเทศนาธรรมของหลวงพอ่ชา สภุทัโท แห่งวดัหนองป่าพง 
ท่ีมา:        hiphoplanla, สองหน้าของสัจธรรม, เข้าถึงเม่ือ 9 กรกฏาคม 2556, เข้าถึงได้จาก  
youtube http://www.youtube.com/watch?v=nosubyg_Nqk 
 

2. ส่ือวิทยุ (Radio) เป็นส่ือท่ีเข้าถึงกลุม่ผู้ ฟังได้อยา่งกว้างขวาง เพราะผู้ ฟังสามารถ 
รับฟังขา่วสารตา่งๆ ได้ทกุสถานท่ี ทกุโอกาส ไมว่า่จะเป็นท่ีบ้านท่ีทํางานหรือในรถ ดงันัน้โอกาสท่ี 
ผู้ รับส่ือจะได้รับข้อมลูขา่วสาร จงึมีโอกาสสงูกวา่ส่ือชนิดอ่ืนๆ สถานีวิทยกุระจายเสียงในประเทศ 
ไทยมีอยูโ่ดยทัว่ไป ทัง้สถานีท่ีสง่กระจายเสียงครอบคลมุทัว่ประเทศและสถานีเฉพาะท้องถ่ิน บาง 
สถานียงัสง่กระจายเสียงตลอด 24 ชัว่โมง จงึทําให้การรับฟังวทิยกุระจายเสียงเป็นเร่ืองประจําวนั 
ของประชาชนทัว่ไป จงึนบัเป็นโอกาสท่ีขา่วสารสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อยา่งทัว่ถงึ 
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ภาพท่ี 13 การเทศนาธรรม ผา่นการจดัรายการวทิยกุระจายเสียง  
ท่ีมา:        oscarcuriel, dharma radio, เข้าถึงเม่ือ 9 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://logopond.com/gallery/detail/158496 
 

3. ส่ือโทรทศัน์ (Television media) เป็นสื่อท่ีเจริญรุดหน้ามาก สามารถถ่ายทอด 
ขา่วสารได้ทัง้เสียง และรูปภาพ ทัง้ภาพสี ขาวดํา ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น มีความรวดเร็ว 
และสง่ ภาพได้ในระยะไกล รายการทางโทรทศัน์จะคล้ายกบัรายการวทิยท่ีุมีความหลากหลาย 
โทรทศัน์จงึ เป็นส่ือท่ีมีบทบาทและมีผู้ นิยมมาก โดยสง่ส่ือออกอากาศเพ่ือการศกึษาอยา่งกว้างๆ 
ให้คนทกุเพศทกุวยัทกุระดบัความรู้ความสามารถชมได้ เช่น รายการความรู้ ขา่วสารตา่งๆ สง่เสริม 
ประสบการณ์ ความรู้รอบตวัท่ีน่าสนใจ โทรทศัน์เป็นสื่อในการสอนชนิดหนึง่ ทําให้บทเรียนและ 
การสอนมีคณุคา่ และมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ แตเ่ป็นการส่ือความหมายทางเดียว (One - Way 
Communication) ซึง่ตวัผู้ เรียนไมมี่โอกาสได้ตอบกลบั ในขณะท่ีผู้สอนใช้โทรทศัน์เป็นส่ือในการ 
ส่ือความหมาย เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 14 แสดงตวัอยา่งการประยกุต์การสอนหลกัธรรมให้เดก็ ด้วยส่ือการ์ตนู อิคควิซงั  
ท่ีมา:       “อิก๊ควิซัง” ฉบับคนแสดง, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www  
2.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx? NewsID=9550000 061535 
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ภาพท่ี 15 แสดงตวัอยา่ง สญัลกัษณ์ของรายการโทรทศัน์ 
ท่ีมา:        รูปแบบรายการระเบียงบุญ, เข้าถึงเม่ือ 12 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก  
http://www.thaitv3.com/รายการ/108/ระเบียงบญุ.html 
 

4. ส่ือส่ิงพมิพ์ (print media) หมายถงึ แผน่กระดาษหรือวตัถใุดๆ ด้วยวธีิตา่งๆ อนั 
เกิดเป็นชิน้งานท่ีมีลกัษณะเหมือนต้นฉบบัขึน้หลายสําเนา ในปริมาณมากเพ่ือ เป็นสิง่ท่ีทําการตดิ 
ตอ่หรือชกันําให้บคุคลอ่ืนให้เห็นหรือทราบข้อมลูตา่งๆ ในปัจจบุนันัน้สามารถแบง่ประเภทของส่ือ 
สิง่พิมพ์ได้มากมายหลายประเภท โดยมีทัง้สิง่พมิพ์ 2 และ 3 มิต ิ สิง่พิมพ์ 2 มติคืิอ สิง่พิมพ์ท่ีมี 
ลกัษณะเป็นแผน่เรียบ ใช้วสัดจํุาพวกกระดาษและมีเป้าหมายเพ่ือ น◌ําเสนอเนือ้หาขา่วสารตา่งๆ 
เช่น หนงัสือ นิตยสาร จลุสาร หนงัสือพิมพ์ แผน่พบั โบชวัร์ ใบปลวิ นามบตัร แมกกาซีน เป็นต้น 
สว่นสิง่พิมพ์ 3 มิต ิ คือ สิง่พิมพ์ท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีต้องอาศยัระบบการพิมพ์แบบพเิศษ และสว่น 
ใหญ่จะเป็นการพิมพ์โดยตรงลงบนผลติภณัฑ์ท่ีสร้างรูปทรงมาแล้ว สําหรับตวัอยา่งการพิมพ์แบบ 
3 มิต ิ ได้แก่ การพิมพ์สกีนบนภาชนะตา่งๆ เชน่ แก้ว กระป๋อง พลาสตกิ การพิมพ์ระบบแพดบน 
ภาชนะท่ีมีผิวตา่งระดบั เชน่ เคร่ืองปัน้ดนิเผา เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 16 แสดงการเผยแผธ่รรมในรูปแบบหนงัสือธรรมะ 
ท่ีมา:        Pro. Trainer, น่ีคือ..หนังสือการ์ตนูที่เดก็ไทยควรอ่าน, เข้าถึงเม่ือ 7 มถินุายน 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/chaiyospun/2009/06/01/entry-1 
 
กิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนา 

ในสว่นนีผู้้ศกึษาวิจยัจะยกตวัอยา่ง กิจกรรมการเผยแผพ่ระศาสนา หรือการเผยแผ ่
ธรรมะท่ีเกิดขึน้และนา่สนใจในสงัคมไทยปัจจบุนั ทัง้นีกิ้จกรรมตา่งๆ เกิดจากการ “ประยกุต์” การ 
เผยแผธ่รรมให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของผู้คนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต โดยคําวา่ “ประยกุต์” นัน้ 
มีความหมายวา่ ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ สว่น “ธรรมะ” นัน้คือ คณุความดี คําสัง่สอนในศาสนา 
หลกั ประพฤตปิฏิบตัใินศาสนา หรือความจริง ดงักลา่วไว้แล้วข้างต้น 
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ดงันัน้แล้วความหมายของ “ธรรมประยกุต์” ก็คือ การนําหลกัศีลธรรมมาปรับใช้ใน 
ชีวิตประจําวนัให้เหมาะสมกบัสถานะและกาลเทศะ เป็นต้น33เหตดุงันัน้แล้ว กิจกรรมหรือพิธีกรรม 
ทางศาสนาอนัเกิดจากการปรับใช้ดงักลา่ว บางอยา่งอาจไมส่มัพนัธ์กบัเวลาและสถานท่ี ตลอดจน 
ถึงงานสถาปัตยกรรมอนัมีท่ีมาแนวคดิในการออกแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากคตทิางพทุธศาสนา เช่น 
กิจกรรมบางอยา่ง ไมไ่ด้กระทําให้เกิดขึน้บนพืน้ท่ี ซึง่ถกูกําหนดให้เป็นและเช่ือถือกนัวา่ ศกัดิส์ทิธ์ิ 
บริสทุธ์ิ หรืออาจเกิดขึน้ ณ ช่วงเวลาท่ีไมถื่อกนัวา่เป็นมงคล (เช่นในวนัศีล เป็นต้น) และช่วงเวลาท่ี 
ไมส่มัพนัธ์สอดคล้องกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ ฤดกูาล ตา่งๆ เป็นต้น และด้วยวถีิชีวิตของผู้  
คนท่ีเปล่ียนแปลง อาจสง่อิทธิพลถึงวฒันธรรมการใช้ท่ีวา่งท่ีแปรเปล่ียนไป 

ด้วยเหตปัุจจยัดงักลา่วข้างต้น ยอ่มสง่ผลตอ่แนวทางในการออกแบบ และก่อรูปงาน 
สถาปัตยกรรมเพ่ือสนองประโยชน์แหง่กิจกรรมท่ีประยกุต์เพ่ือการเผยแผพ่ระศาสนาท่ีกําลงัดําเนิน 
อยูใ่นสงัคมไทยปัจจบุนั ทัง้นี ้ในแง่ของความเหมาะสม ถกูต้อง34นัน้อาจต้องอาศยักระบวนการแก้ 
ปัญหา เชิงนโยบายร่วมด้วยกบัการแก้ปัญหาทางกายภาพ (การออกแบบงานสถาปัตยกรรม) เพ่ือ 
ตอบคําถามดงักลา่ว เช่นในมิตขิอง คตสิญัลกัษณ์และการตีความท่ีเหมาะสมถกูต้อง เป็นต้น  

  

 
ภาพท่ี 17 แสดงการเผยแผธ่รรมในรูปแบบกิจกรรมการเทศน์ในลกัษณะ Talk show (ทอล์คโชว์  

ธรรมะเดลเิวอร่ี 4 ภาค ท่ี จ.เชียงใหม ่กบัพระมหาสมปอง ตาลปตฺุโต) 
ท่ีมา:        พระมหาสมปอง, แกลอล่ีภาพ, เข้าถึงเม่ือ 7 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก  
http://www.dhammadelivery.com/gallery-detail.php?gal_id=1707 

 

                                                 
33 พระมหาฉลอง ชยธมฺโม, ธรรมประยุกต์, เข้าถึงเม่ือ 13 ตลุาคม 2556, เข้าถงึได้ 

จาก http://chalong2001.blogspot.com/2011/09/blog-post_393.html 
34 ดเูพิ่มใน ระเบียบมหาเถรสมาคมวา่ด้วยการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา พ.ศ.2550 
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ภาพท่ี 18 แสดงการเผยแผธ่รรมในรูปแบบกิจกรรม การจดันิทรรศการศลิปะ 
ท่ีมา:        ภาพจาก หอศลิป์แห่งกรุงเทพมหานคร  
 

 
ภาพท่ี 19 กิจกรรมการดหูนงัหาแก่นธรรม 
ท่ีมา:        กิจกรรม สวนโมกข์ กรุงเทพฯ, เข้าถึงเม่ือ 7 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://register.bia.or.th/ 
 

 
ภาพท่ี 20 กิจกรรมกายาวิปัสนาสตปิฐาน ในรูปแบบโยคะภาวนา 
ท่ีมา:        กิจกรรม สวนโมกข์ กรุงเทพฯ, เข้าถึงเม่ือ 7 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://register.bia.or.th/ 
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ภาพท่ี 21 กิจกรรมการฟังเทศน์ และปฏิบตัสิมาธิภาวนา แบบอานาปานสต ิ
ท่ีมา:        กิจกรรม สวนโมกข์ กรุงเทพฯ, เข้าถึงเม่ือ 7 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://register.bia.or.th/ 
 

 
ภาพท่ี 22 กิจกรรมการเจริญสตแิบบเคลื่อนไหว  
ท่ีมา:        กิจกรรม สวนโมกข์ กรุงเทพฯ, เข้าถึงเม่ือ 7 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://register.bia.or.th/ 
 

สรุปตอนที่ 2 
จากตวัอยา่งช่องทางและกิจกรรม การเข้าถึงแหลง่ข้อมลูด้านพทุธศาสนาท่ี ได้ทําการ 

ศกึษาข้างต้น สะท้อนให้เห็นวา่ระบบขา่วสารท่ีมาพร้อมกบัพฒันาการทางด้านเทคโนโลยีด้านการ 
ส่ือสารตา่งๆ ในปัจจบุนั ได้เช่ือมโลกให้แคบลง สง่ผลกระทบตอ่วถีิชีวิต ตลอดจนแบบแผนของ 
กิจกรรม หรือพิธีกรรมทางพทุธศาสนาท่ีดําเนินมาแตใ่นอดีต เช่น การไปวดัของชาวล้านนาในวนั 
ศีลช่วงเช้ามืด ฟังพระสงฆ์เทศน์ในวหิาร ถวายทานปัจจยัตา่งๆ รับศีลรับพรจากพระ บชูาพระธาต ุ
และพระพทุธรูปซึง่เป็นตวัแทนของพระพทุธองค์ ปฏิบตัธิรรมถือศีลนอนท่ีวดั ฯลฯ ไมม่ากก็น้อย 
หรือ แม้กระทัง่มีการเกิดขึน้ของกิจกรรมใหม่ๆ  ด้วย  

โดยในมิตทิางสถาปัตยกรรม (การจดัองค์ประกอบของท่ีวา่ง) นัน้อาจกลา่วได้วา่ เม่ือ 
แบบแผน หรือวฒันธรรมการใช้ท่ีวา่งของผู้คนท่ีเปล่ียน แปลงไปเน่ืองจากเหตปัุจจยัดงักลา่ว ทัง้นี ้
ยอ่มแสดงออกทัง้ในมิตทิางกายภาพ (Physical) และคตสิญัลกัษณ์ (Symbolic) ตลอดจนรูปแบบ 
สถาปัตยกรรม (Style) เพ่ือสนองประโยชน์แหง่กิจกรรมทางพระศาสนาของสงัคมไทยปัจบุนัด้วย  
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ตอนที่ 3 ศิลปกรรมล้านนา 
 

ภมูิประเทศท่ีแวดล้อมด้วยภเูขา ต้นนํา้ลําธารอดุมสมบรูณ์ด้วยป่าไม้ภมูิอากาศหนาว 
เย็นคือแหลง่กําเนิดศลิปวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม มีนิทานตํานานพืน้ถ่ิน ท่ีสะท้อนความเช่ือ 
ความผกูพนักบัธรรมชาตแิวดล้อมและมีแนวคําสัง่สอนในพทุธเถรวาทเป็นหลกัสําคญั 

ศลิปวฒันธรรมของแคว้นล้านนามีความสมัพนัธ์กบัแวน่แคว้นใกล้เคียง ทัง้ท่ีเจริญขึน้ 
ก่อนและท่ีเตบิโตร่วมสมยักนัมา ทางตะวนัตกคือ หริภญุชยั มอญ-พมา่ ทางเหนือคือ จีน ทางตอน 
ใต้คือสโุขทยั สว่นล้านช้างอยูท่างตะวนัออก การรับอิทธิพลด้านศลิปกรรมของล้านนาในระยะแรก 
นัน้เก่ียวข้องกบัเมืองท่ีเจริญขึน้ก่อนทางทิศตะวนัตกเป็นสําคญั โดยมีการแลกเปล่ียนสงัสรรค์ ใน 
ระยะตอ่มากบัศลิปะสโุขทยั ซึง่มีความตอ่เน่ืองมาจนถงึ “ยคุทองของศลิปกรรมล้านนา” ในชว่งต้น 
พทุธศตวรรษท่ี 2135  
 
ลักษณะของชาวล้านนา 

เช่นเดียวกบัคนในตระกลูไท-ลาวทัว่ไป ไทยวนเป็นคนท่ีมีบคุลกิภาพคลอ่งแคลว่ร่าเริง 
สนกุสนานไมเ่คร่งเครียด ถ้อยทีถ้อยอาศยั หน้าตายิม้แย้ม พดูเก่ง ชอบตัง้ชมุชนและบ้านเรือนใกล้ 
แหลง่นํา้ชาวล้านนาเชือ้สายไทยวนในภาคเหนือเป็นกลุม่คนท่ีมีระบบการจดัการปกครองคอ่นข้าง 
ดี รวมทัง้ยงัมีการพฒันาตนเองให้เข้ากบัวฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ดมิและรับสิง่ใหมไ่ด้เสมอ ทําให้อยูร่อด 
ผา่นวิกฤตการณ์ตา่งๆ มาได้โดยตลอด แม้วา่จะมีการผสมผสานและรับวฒันธรรมหลายอยา่งจาก 
แหลง่อ่ืนเข้ามาแตก็่ยงัยดึถือแบบแผนวฒันธรรมข้างแมเ่ป็นหลกั ยงัคงให้ความสําคญักบับทบาท 
ของผู้หญิงและนิยมดําเนินชีวิตแบบสงัคมชนบทมากกวา่สงัคมเมือง  

ลกัษณะจารีตประเพณีดงักลา่ว แสดงออกด้วยบทบาทของสตรีล้านนา ท่ีต้องทํางาน 
หนกัตลอดชีวติ ทกุเร่ืองภายในครอบครัวล้วนแตเ่ป็นหน้าท่ีของผู้หญิง เป็นผู้ รู้ผู้ เห็นในครอบครัว 
หรือแม้แตใ่นชมุชน เป็นผู้ควบคมุคา่ใช้จ่ายภายในบ้าน เม่ือมีลกูก็จะสอนลกูทัง้หญิงและชาย แต ่
จะเข้มงวดเป็นพิเศษกบัลกูสาว ทัง้นีเ้พราะ ลกูผู้หญิงไมค่อ่ยมีโอกาศได้เรียนหนงัสืออยา่งเดก็ชาย 
การเรียนรู้ทกุอยา่งจงึต้องอาศยัแมแ่ละยายเป็นผู้สอน สว่นเดก็ชายนัน้ก็แทบจะไมมี่หน้าท่ีอะไรใน 
บ้าน ตามปกตเิดก็ผู้ชายจะทํางานนอกบ้าน เชน่ ช่วยทําไร่ไถนา ยามวา่งจะเลน่หรือ เส่ียงภยัตา่งๆ 
และจะเข้าใจหน้าท่ีบทบาทของตนเองโดยการเรียนรู้จากรุ่นพ่ีและญาตจินกระทัง่ถงึเวลาบวชเรียน 
เป็นสามเณร อยูว่ดัเพ่ือศกึษาอกัขระและคําสอนของพระศาสนารวมถึงศาสตร์และศลิป์อ่ืนๆ อีก 
หลายแขนงท่ีภิกษุอาวโุสจะถ่ายทอดให้ พทุธศาสนาจงึช่วยขดัเกลาให้ผู้ชายล้านนาเป็นคนใจเย็น 
และออ่นน้อม จนเม่ือสกึออกมาแล้วก็หาเพ่ือนหรือกลุม่เดนิทางแสวงหาอาชีพทํางานตอ่ไป ทําให้ 
ผู้ชายล้านนามีโลกทศัน์กว้าง ซึง่เป้าหมายท่ีแท้จริงแล้วคื็อการแสวงหาคูน่ัน่เอง 

                                                 
35 สนัต ิเลก็สขุมุ, ศลิปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2549), 46. 
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ผู้ชายล้านนาไมนิ่ยมแอว่สาวบ้านเดียวกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้านบัถือผีบรรพบรุุษ 
ในสายเดียวกนั ประเพณีแอว่สาวได้นําไปสูก่ารพฒันาการฝีปากทัง้ชายและหญิง ไมว่า่จะเป็นการ 
พดู การขบัซอ กาพย์กลอนโต้ตอบตา่งๆ ทําให้ชาวล้านนามีความสามารถทางวฒันธรรมมขุปาฐะ 
มากเป็นพิเศษ ตลอดจน ผลจากการเดนิทางไปยงัท่ีตา่งๆ ของผู้ชายล้านนาทําให้ได้เห็นศลิปะและ 
วฒันธรรมตา่งถ่ิน รู้จกัซมึซบัเอกลกัษณ์ของแตล่ะท่ีไว้และพร้อมท่ีจะนํามาปรับใช้กบัตนเอง ชอบ 
จินตนาการและเพ้อฝัน สนใจเร่ืองนามธรรมมากกวา่รูปธรรม นิยมฝึกหดัเลน่เคร่ืองดนตรีตัง้แตย่งั 
เยาว์วยัเพ่ือใช้สําหรับการแอว่สาว ใช้ซงึและขลุย่สําหรับเดก็หนุ่มรุ่นกระทงสะล้อสําหรับหนุ่มใหญ่ 
พิณเป๊ียะสําหรับบา่วเชือ้และผู้ มีฐานะดี ความสามารถทางดนตรีจงึเป็นบคุลกิการเข้าสงัคม เป็น 
การเชิดหน้าชตูาให้แก่เดก็หนุ่ม และแสดงความพร้อมด้านศลิปะ  

เม่ือชายชาวล้านนาแตง่งานมีลกูแล้ว จงึจะอยูต่ดิบ้าน และมีหน้าท่ีในบ้านเพิ่มขึน้คือ 
ช่วยทํางานสวนและทํานา เวลาทํางานสว่นใหญ่เป็นช่วงเช้าตรู่ถงึยามสายเท่านัน้ ดงันัน้เวลาวา่งท่ี 
เหลือจงึเปิดโอกาศให้มีกิจกรรมของตวัเอง ซึง่สว่นใหญ่ก็จะไปชมุนมุท่ีวดัหรือขว่งบ้านเพ่ือเลน่การ 
พนนั และเม่ือถึงเวลาเย็นก็ด่ืมเหล้าหรือจะตัง้วงเลน่ดนตรี ผู้ชายล้านนาจะมีบทบาทสงูมากเม่ือมี 
ฐานะเป็นนกัปกครอง โดยจะเป็นผู้บกุเบกิเพ่ือปกป้องและคุ้มครองชมุชน ซึง่เป็นอีกบคุลกิหนึง่ท่ี 
อยูน่อกเหนือวฒันธรรมสายแมท่ี่เคยเช่ือถือตอ่กนัมา ทัง้นีเ้ป็นแบบวฒันธรรมสายพอ่จากจีนซึง่สง่ 
อิทธิพลตอ่ชาวล้านนายคุหลงัเป็นอยา่งมาก 36  โดยการศกึษาศลิปกรรมล้านนา ในสว่นนีส้ามารถ 
แบง่ออกได้เป็น  
 
วรรณกรรม (Literature) 

วรรณกรรมลายลกัษณ์ล้านนานัน้จะเห็นได้วา่ มีประวตักิารใช้อกัษรในล้านนาเป็นมา 
หลายขัน้ตอน สญันิษฐานกนัวา่อกัษรท่ีเรียก ”ตวัเมือง อกัษรธรรม อกัษรไทยยวน หรือ อกัษรธรรม 
ล้านนา” นัน้มีความคลี่คลายมาจากอกัษรเฟนิเชียนซึง่กลายไปสูอ่กัษรพราหมี ในประมาณ พ.ศ. 
300 ปรับตวัเป็นอกัษรปัลลวะประมาณ พ.ศ.1100 และอกัษรปัลลวะนี ้นา่จะเป็นต้นเค้าของอกัษร 
ขอมและมอญโบราณ ดงัจะพบอกัษรมอญท่ีใช้กนัแพร่หลายในอาณาจกัรหริภญุชยั เม่ือประมาณ 
พ.ศ.1600 และอกัษรชนิดนี ้ คงจะเป็นท่ียอมรับและนํามาใช้ในเชียงใหมต่ัง้แตใ่นสมยัพญามงัราย 
(พ.ศ.1839-1860) เม่ือเร่ิมตัง้อาณาจกัรล้านนาของชาวไทยวน บนท่ีราบลุม่แมนํ่า้ปิงนี ้ โดยอกัษร 
ล้านนาดงักลา่วเท่าท่ีค้นพบวา่มีอายมุากท่ีสดุนัน้ ปรากฏอยูใ่นรูปจารึกบนแผน่ทองพบท่ีฐานพระ 
ประธานวดัมหาธาตสุโุขทยัเขียนขึน้เม่ือ พ.ศ.1919 โดยเขียนเป็นอกัษรสโุขทยัแบบจารึกวดัศรีชมุ 
3 บรรทดัและอกัษรธรรมล้านนา 1 บรรทดั 

เม่ือพระสมุนเถระได้นําเอาพทุธศาสนาแบบลงักาวงศ์มาสูล้่านนา ท่านก็ได้นําอกัษร 
สโุขทยัแบบพอ่ขนุรามคําแหงและธรรมเนียมการทําศลิาจารึกมาด้วย โดยท่ีพระสมุนเถระได้สร้าง 
ศลิาจารึกด้วยอกัษรสโุขทยัและภาษาสโุขทยัเป็นหลกัแรกในล้านนาท่ีวดัพระยืนจงัหวดัลําพนู เม่ือ 
พ.ศ.1913 หลงัจากนัน้อกัษรสโุขทยัก็ได้รับการพฒันาขึน้เป็นอกัษรอีกชนิดหนึง่ท่ีใช้ในเขตล้านนา 

                                                 
36 วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ติง้เฮ้าส์, 2548), 34-42. 
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ซึง่เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ ”อกัษรฝักขาม” และมกัใช้ในการจารึกเก่ียวกบัพทุธศาสนา อกัษรฝักขาม 
ดงักลา่วนีมี้อายกุารใช้งานถึง 416 ปี นบัตัง้แตศ่ลิาจารึกท่ีเก่าท่ีสดุท่ีใช้อกัษรชนิดนีเ้ม่ือ พ.ศ.1955 
จนถงึจารึกใหมท่ี่สดุเม่ือ พ.ศ.2370 และอกัษรชนิดนีเ้ป็นท่ีมาของ “อกัษรไทยนิเทศ” หรือ “อกัษร 
ขอมเมือง” อีกด้วย ทําให้อกัษรท่ีใช้ในล้านนามีด้วยกนัถงึสามแบบคือ 

1. อกัษรธรรมล้านนา หรือตวัเมือง ใช้ในคมัภีร์ทางพทุธศาสนาและงานเขียนทัว่ไป 
2. อกัษรฝักขาม ท่ีมกัใช้จารศลิาจารึก 
3. อกัษรไทยนิเทศ หรือ อกัษรขอมเมือง นิยมใช้ในการบนัทกึวรรณกรรมทางคดีโลก 

เช่น โคลงนิราศหริภญุชยั โคลงมงัทรารบเชียงใหม ่และโคลงนางอมรา เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 23 ตวัอยา่งเอกสารโบราณล้านนา ท่ีมีการบนัทกึด้วย อกัษรธรรม หรือ ตวัเมือง 
ท่ีมา:        มาลา คําจนัทร์, เรียกขวัญ 1, เข้าถงึเม่ือ 3 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://www.lannawisdoms.com/blog/?page_id=1368 
 

ประเภทและฉันทลักษณ์ ของวรรณกรรมล้านนาสามารถจําแนกเป็น  
1. วรรณกรรมล้านนา ซึง่แบง่ได้เป็น 

1.1 วรรณกรรมมขุปาฐะ ได้แก่ เพลงเดก็ (เพลงกลอ่มเดก็, ปลอบเดก็, เพลงท่ีใช้ 
ประกอบการเลน่ของเดก็), เพลงชาวบ้าน, โวหารรักของหนุ่มสาว, นิทานชาวบ้าน, ปริศนาคําทาย 
และ ภาษิต (สภุาษิต, คําพร, คํากลา่วโอกาสตา่งๆ) 

1.2 วรรณกรรมลายลกัษณ์ ได้แก่ วรรณกรรมบาลี, ชาดก, ตํานาน หรือประวตั,ิ 
กฏหมาย, ปริศนาคําทาย, กวีนิพนธ์ (คร่าว ,โคลง ,กาพย์ ,คําร่ํา ,ร่าย) 

2. ฉนัทลกัษณ์คําประพนัธ์ล้านนา ได้แก่ คําร่ํา, คําร่าย, กาบหรือกาพย์, คร่าวหรือ 
ฅา่ว และ โคลง เป็นต้น 

โดยประวตัคิวามเป็นมาของพทุธศาสนาของล้านนา ท่ีสืบเน่ืองจากพระสงฆ์ในนิกาย 
รามญัและนิกายสงิหล เกิดขดัแย้งกนัในการตีความพระธรรมวินยัหลายอยา่ แตก็่เป็นแรงผลกัดนั 
นําไปสูก่ารศกึษาค้นคว้า โดยเฉพาะพระสงฆ์ในนิกายสงิหลเน้นการศกึษาภาษาบาลี ทําให้ศกึษา 
พระธรรมได้ลกึซึง้ ดงันัน้หลงัจากมีการสถาปนานิกายใหมแ่ล้ว พทุธศาสนาในล้านนาก็ได้เจริญ 
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เตบิโตอยา่งมาก โดยเฉพาะในสมยัพระเจ้าตโิลกราชถงึสมยัพญาแก้ว ดงัปรากฏถึงการสร้างวดั 
วาอาราม ทัว่ไปในล้านนาและผลจากการท่ีภิกษุล้านนานัน้มีความรู้ความสามารถสงู จงึเกิดการ 
ทําสงัคายนาพระไตรปิฎกท่ีวดัเจ็ดยอด จงัหวดัเชียงใหมเ่ม่ือ พ.ศ.2020 สิง่ท่ีสําคญัในระยะนีคื้อ 
การเขียนคมัภีร์ ตา่งๆ ทางพทุธศาสนาและได้แพร่หลายไปสูด่นิแดนใกล้เคียง เชน่ ล้านช้าง พมา่ 
อยธุยา งานเขียน ประวตัศิาสตร์นิพนธ์ในล้านนาประเภทตํานาน ได้แพร่หลายตามท้องถ่ิน ตา่งๆ 
โดยอาศยัสํานกึจาก ประวตัศิาสตร์ท่ีเป็นจารีตเดมิ ประกอบกบั ได้รับอิทธิพลจากงานเขียนจาก 
สํานกัลงักาท่ีพระสงฆ์นําเข้ามา งานเขียนประวตัศิาสตร์สกลุตํานานในยคุนี ้ มีมากมาย อทิเช่น 
ตํานานมลูสาสนา ตํานานพืน้เมืองเชียงใหม ่ พืน้เมืองน่าน ตํานานพระธาตลํุาปางหลวง ตํานาน 
จามเทวีวงศ์และชินกาลมีปกรณ์ เป็นต้น 

ผลงานวรรณกรรมพทุธศาสนาของพระสงฆ์ล้านนา ท่ีสําคญัได้แก่ พระโพธิรังสี แตง่ 
จามเทวีวงศ์และสหิิงคนิทาน รัตนปัญญาเถระแตง่ชินกาลมาลีปกรณ์ ซึง่เป็นงานเขียนท่ีมีคณุคา่ 
ตอ่การศกึษาทางด้านประวตัศิาสตร์ล้านนา พระสริิมงัคลาจารย์แตง่ เวสสนัดรทีปนี จกัรวาลทีปนี 
สงัขยาปกาสกฎีการ และมงัคลตัถทีปนี พระพทุธเจ้าและพระพทุธพกุาม ได้แตง่ตํานานมลูสาสนา 
นอกจากนัน้ยงัมีปัญญาสชาดก (ชากด 50 เร่ือง) ซึง่ไมป่รากฏนามผู้แตง่ โดยเป็นงานวรรณกรรม 
พทุธศาสนา ท่ีแตง่ทํานองเลียนแบบชาดกในพระไตรปิฎก แตมี่เนือ้เร่ืองไมเ่หมือนกนั เพราะเป็น 
ชาดกนอกไตรปิฎก ปัญญาสชาดกเป็นต้นกําเนิดวรรณคดีไทยหลายเร่ือง เชน่ สมทุทโฆสชาดก 
(นํามาแตง่เป็นสมทุรโฆษคําฉนัท์) สธุนชาดํา (นํามาแตง่เป็นบทละครมโนราห์) ปัญญาสชาดกได้ 
แพร่หลายไปถงึพมา่โดยเรียกวา่ ซมิแมปั่ณณาสชาดก  
 
คีตกรรม (Music) 

ดนตรีพืน้บ้านภาคเหนือหรือดนตรีล้านนามีลกัษณะการบรรเลงเป็น 2 ลกัษณะคือ 
1. การบรรเลงเป็นวง ต้องมีความสามคัคีกนั รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตน ซึง่สามารถ 

แยกได้อีก 2 แบบคือ วงท่ีบรรเลงล้วนได้แก่ วงดนตรีพืน้เมือง สะล้อ ซงึ ขลุย่ วงป่ีพาทย์พืน้เมือง 
วงป่ีจุ่มและวงกลองล้านนา กบัวงท่ีประกอบการรับขาน ได้แก่ วงป่ีจุ่มและวงดนตรีสะล้อ ซงึ ขลุย่ 

2. การบรรเลงเด่ียว ต้องใช้ปัญญาและความสามารถในการคดิกลเม็ดตา่งๆ ทําให้ 
เคร่ืองดนตรีโดดเดน่ ใช้อารมณ์ดงึพลงัของเพลงทัง้หมดออกมา 

ลักษณะทาํนองที่ใช้ในการบรรเลง สามารถแบง่เป็น 2 แบบ คือ 
1. ทํานองในเพลงท่ีกําหนดประกอบด้วย หนึง่การสอดแทรกหรือผนัแปรตามจงัหวะ 

ท่ีสม่ําเสมอ (การจําจากโน้ตและการคดิขึน้เอง) สอง การแปรทํานองจากเสียงเดมิหรือการเปล่ียน 
เสียง (เชน่ เพลงปราสาทไหว) และ สาม การยอ่ขยายทํานองขอบเขตของลกูตกเป็นการเลน่ตาม 
ใจผู้ เลน่ เรียกวา่ การเขิง พบในจ้อย คา่วฮ่ํา เป็นต้น 

2. ทํานองท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากเพลงท่ีกําหนดมี 2 ลกัษณะคือ หนึง่ ทํานองท่ีมีการ 
แตง่ขึน้ใหมต่ามลกัษณะการใช้งาน โดยอาจแตง่ตามหลกัการทางทฤษฎีดนตรีไทย หรือ แตง่ตาม 
อารมณ์และเป้าหมายของอารมณ์ก็ได้และ สอง การยอ่ขยายทํานองจากเพลงเดมิ 
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ทางเพลงและขีดจาํกัดของเคร่ืองดนตรี กลา่วคือ ทางเพลง เปรียบเหมือนทางเดนิ 
ท่ีมีทัง้ทาง ตรง ทางลดั ทางอ้อม โดยขึน้อยูก่บั ตวัผู้ เลน่ประกอบกบัขีดจํากดัและหน้าท่ีของเคร่ือง 
ดนตรีนัน้ๆ ซึง่สามารถจดัแบง่ได้ 3 หมวด คือ 

1. เคร่ืองดนตรีท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ นํา โดยจะเป็นหลกัในวง คนเลน่ต้องมีความจําท่ีดี 
ทําเพลงได้ตลอดรอดฝ่ัง แมน่เพลง เคร่ืองดนตรีประเภทนีมี้เสียงสงูและดงัจะโดดเดน่ท่ีสดุ 

2. เคร่ืองดนตรีทําหน้าท่ีเป็นผู้ตาม โดยจะเป็นตวัสอดแทรกหลบไปมา มกัเป็นเคร่ือง 
ดนตรีท่ีมีเสียงคอ่นข้างต่ํา 

3. เคร่ืองดนตรีเป็นตวักําหนดจงัหวะ โดยจะทําหน้าท่ีควบคมุวง บงัคบั จงัหวะเร็วช้า 
เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีไมมี่เสียงท่ีเป็นเพลง เชน่ ฉ่ิง กรับหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีและบทบาทในวง 

เคร่ืองดนตรีในวงเคร่ืองสายพืน้เมือง เปรียบเหมือนกบัคน 3 วยัมารวมกนัคือ วยัผู้ใหญ่ 
ได้แก่ ซงึลกู 4 ใหญ่และสะล้อลกู 4 ใหญ่ จะมีลกัษณะคอ่นข้างช้า เนิบ แตเ่ป็นหลกัในเวลา คบัขนั 
วยักลางคน ได้แก่ ซงึลกู 3 และสะล้อลกู 3 มีลกัษณะหนกัแนน่ มัน่คง เป็นผู้ นํา และ วยัเดก็ ได้แก่ 
ซงึลกู 4 เลก็และสะล้อลกู 4 เลก็ มีลกัษณะชอบสนกุ ซกุชน ชอบออกนอกกรอบ จงึต้องมี ผู้ใหญ่ 
ทัง้ 2 วยัมาควบคมุ 

 

 
ภาพท่ี 24 ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีล้านนา (ซ้าย) สะล้อหรือซอ (กลาง) ซงึ (ขวา) พนิเป๊ียะ 
ท่ีมา:        แนะนําเคร่ืองดนตรีไทย, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก  
http://dontrithaitoday.net/?cat=3 
 

ลักษณะเทคนิคที่เหมาะสม ในการเลน่เคร่ืองดนตรีแตล่ะชิน้นัน้ ตวัโน๊ตทางดนตรี 
ของล้านนาเรียกวา่ “เม็ด” โดยมี 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ หนึง่ “เม็ดกระด้าง” เป็นกลุม่โน้ตท่ีไมซ่บั 
ซ้อน เหมาะสําหรับฝึกหดัเพราะยงัขาดอารมณ์ ไมมี่ความออ่นไหวและจิตวิญญาณของผู้ เลน่ แต ่
ก็ถือวา่เป็นแผนท่ีนําไปสูจ่ดุหมายของดนตรีตอ่ไป และสอง “เม็ดเอกลกัษณ์ หรือวา่ เม็ดพิสดาร” 
เป็นกลุม่โน้ตท่ีซบัซ้อนเข้าใจยาก แฝงไปด้วยอารมณ์ความรู้สกึ บง่บอกลกัษณะของผู้ เลน่ ซึง่ต้อง 
ใช้เวลา ประสบการณ์การฟังและการฝึก เป็นต้น ในเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงแหลมและสงู เช่น สะล้อ 
เลก็จะต้องใช้วิธีการเลน่ให้เสียงสงูมากๆ สว่นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะ เสียงกลาง เช่น สะล้อลกู 3 
จะต้องใช้วิธีการเลน่ท่ีมีการเดนิทํานอง ให้ชดัเจน ตลอดจนเคร่ืองดนตรีท่ีมีลกัษณะ เสียงต่ํา เชน่ 
สะล้อลกู 4 ใหญ่ต้องใช้วธีิการเลน่ท่ีไมต้่องเน้นลกูเลน่มากนกั เน้นเร่ืองจงัหวะทีละโน้ตและจงัหวะ 
ตกของโน้ตแตล่ะ ห้องให้ชดัเจน 
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ทัง้นีเ้ทคนิคในการดําเนินเพลงด้วยเคร่ืองดนตรีประเภท “เคร่ืองดีด” เช่น ซงึ นัน้ต้อง 
ใช้เทคนิคการรัวซํา้โน้ต การสะบดั การดีด เป็นต้น โดยการดีดซงึมี 2 ลกัษณะคือ การดีดไม้เด่ียว 
เป็นการดีด 1 ครัง้ตอ่โน้ต 1 ตวั ทําให้สามารถฟังทํานองได้ชดัเจนและง่ายตอ่การจดจําแตม่กัควบ 
คมุจงัหวะไมไ่ด้และการดีดไม้คู ่ ซึง่เป็นการดีดขึน้ลงตอ่ 1 ตวัโน้ต ทําให้สามารถสร้างโน้ตเพิ่มได้ 
อีก 1 เทา่และพฒันาเป็นเทคนิคตา่งๆ ได้ง่าย สามารถควบคมุจงัหวะได้ สว่น “เคร่ืองสี” เชน่ ซอ 
หรือ สะล้อ ต้องใช้เทคนิคการพรมนิว้ การสะบดันิว้ รูดสายและการกระตกุคนัชกั เป็นต้น โดยการ 
สีสะล้อ มีลกัษณะเหมือนซงึทกุอยา่งเพียงแตเ่ปล่ียนจากการดีดมาใช้คนัชกัแทน สว่น “เคร่ืองเป่า” 
เช่น ขลุย่ นัน้ต้องดําเนินทํานองโดยการรวม เสียงแตล่ะเสียงให้กลมกลืนกนั ซึง่นอกจากขลุย่แล้ว 
ยงัมี แน และ ป่ีจุ่ม ท่ีเป็นเคร่ืองเป่าท่ีสําคญั  

สําหรับลกัษณะการผสมวงของดนตรีล้านนาในปัจจบุนัอาจแบง่ตามความนิยม ได้แก่ 
วงสะล้อซงึ, วงพาทย์ฆ้อง (ป้าดก๊อง), วงพิณเป๊ียะ, วงป่ีจมุ, วงกลองตึง่โนง, วงกลองมองเซงิ, วง 
กลองก้นยาว (ปู่ เจ่), วงกลองท่ิงบ้อม, วงกลองสะบดัชยั, วงกลองหลวง วงดนตรีพืน้เมืองประยกุต์ 
เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 25 หุ่นจําลอง แสดงการซอ (การร้อง หรือการขบัลํานําอยา่งหนึง่) บนผาม37  

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 
จติรกรรม (Painting) 

งานจิตรกรรมเป็นงานตกแตง่สถาปัตยกรรมท่ีมีจดุประสงค์นอกจากความงามแล้วยงั 
เป็นงานเขียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัคตคิวามเช่ือทางศาสนาอีกด้วย จิตรกรรมใน ศลิปะล้านนาพบ 
งานเขียนบนผืนผ้า (พระบฎ) เพ่ือแขวนไว้ในอาคาร พระบฏท่ีเก่าแก่ท่ีสดุพบจากกรุ วดัเจดีย์สงู 
อ.ฮอด เชียงใหม ่ จิตรกรรมบนผนงัอาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในล้านนาคือ ภาพอดีตพทุธท่ี วดัอโุมงค์ 
เชียงใหม ่ เน่ืองจากสีท่ีใช้ในงานจิตรกรรมเตรียมจากวตัถธุรรมชาตคืิอ สีฝุ่ นผสมกบักาวยางไม้หรือ 
หนงัสตัว์ จงึไมค่งทนเม่ือถกูความชืน้เพราะสีจะหลดุร่อนเสียหาย ยิง่เป็นงานท่ีเขียนบนฝาผนงั 
อาคารเม่ือ หลงัคามีรอยร่ัวนํา้ฝนท่ีไหลสูง่านจิตรกรรมยอ่มทําให้เกิดความเสียหายเร็วขึน้ ดงันัน้ 
งานจิตรกรรมรุ่นเก่า จงึเหลืออยูน้่อยมาก จิตรกรรมท่ีพบในปัจจบุนัจงึเป็นงานเขียนท่ีมีอาย ุ ร้อย 
กวา่ปีท่ีผา่นมานีเ้อง 

                                                 
37 “ผาม” (ศพัท์เฉพาะภาษาล้านนา) คือ เวทีหรือปะรําเลก็ๆ นัน้เอง ขนาด 4x4 เมตร 

สงู 1.5-2 เมตร โดยประมาณ 
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ชมุชนท่ีกระจายอยูต่ามพืน้ท่ีลุม่นํา้ตา่งๆ มีความหลากหลายทางกลุม่ชาตพินัธ์ มีการ 
ผสมผสานกนัระหวา่งกลุม่ชน ตลอดจนการอพยพย้ายถ่ิน ทําให้งานจิตรกรรมท่ีผลติจากช่างฝีมือ 
มีความแตกตา่งกนัไปด้วย จนทําให้นกัประวตัศิาสตร์ศลิป์จําแนกงานจิตรกรรม ตามลกัษณะของ 
งาน เป็นสกลุช่าง หลายสกลุ เช่น สกลุช่างเชียงใหมส่กลุช่างไทใหญ่ และสกลุช่างไทลือ้ เป็นต้น 
เร่ืองราวท่ีนิยมเขียนยงัคงเป็นพทุธประวตั ิ ทศชาตชิาดก เป็นหลกั แตช่าดกพืน้บ้านก็พบเขียนอยู่ 
หลายเร่ืองเช่นกนังานลายคําถึงแม้วา่ไมค่อ่ยปรากฏเป็นงานเลา่เร่ืองแตน่บัวา่เป็นงานจิตรกรรม 
อีกประเภทหนึง่ สว่นงานลายคํารุ่นเก่ากระจดักระจายในแถบเมืองลาํปางคอ่นข้างมากจากนัน้ถงึ 
แพร่หลายออกไป กลายเป็นลายประดบัตกแตง่อาคารในท่ีสดุ ซึง่โดยมากจะเป็นจิตรกรรมฝาผนงั 

จิตรกรรมฝาผนงัสกลุช่างไทยล้านนา 38 เท่าท่ีพบเขียนตกแตง่ไว้ในวหิารและโบสถ์มีข้อ 
สงัเกตวา่เขียนตกแตง่ไว้ในวหิารและโบสถ์ในเร่ืองนีมี้สาเหตพุอสณันิษฐานได้คือ ชาวไทยล้านนา 
นัน้ให้ความสําคญัแก่วิหารมากกวา่โบสถ์ ดงัปรากฏเห็นทัว่ไปวา่ วดัในภาคเหนือจํานวนมากจะมี 
วิหารเทา่นัน้ไมมี่โบสถ์โบสถ์มกัสร้างขึน้ไว้ในวดัท่ีเป็นศนูย์กลางของวดัอ่ืนๆ ในชมุชนนัน้ อาจเน่ือง 
มาจากวดัหนึง่ๆ มีพระสงฆ์น้อยองค์ แตล่ะวดัจงึไมมี่ความจําเป็นต้องสร้างโบสถ์ขึน้ประจําวดั โดย 
พระสงฆ์จากหลายๆ วดัจะเดนิทางมาร่วมทําพิธีกรรมทางศาสนาอนัเป็นกิจของสงฆ์ในโบสถ์ แห่ง 
หนึง่ก็เพียงพอแล้ว นอกจากนีช้าวล้านนายงัมีคตนิิยมท่ีปฏิบตักินัเคร่งครัดวา่ โบสถ์เป็นสถานท่ี 
สมมตุแิห่งความบริสทุธ์ิและศกัดิส์ทิธ์ิ เป็นสถานท่ีเฉพาะของพระสงฆ์เทา่นัน้ ยิง่เป็นผู้หญิงก็จะ 
ห้ามเข้าไปในอาคารนัน้อยา่งเดด็ขาด โดยมีคตนิิยมวา่ จะไมเ่ป็นศริิมงคลแก่หญิงผู้นัน้ ในขณะ 
เดียวกนัจะทําให้สถานสมมตุแิห่งความบริสทุธ์ิและศกัดิส์ทิธ์ินัน้มวัหมอง สว่นอาคารวิหาร นัน้เป็น 
อาคารท่ีชาวล้านนาทกุคนสามารถเข้าไปใช้สอยได้เช่น ทําบญุเลีย้งพระสงฆ์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม 
และทําพิธีทางศาสนาอ่ืนๆ ฯลฯ  

ภายในวิหารมีพระพทุธรูปองค์ขนาดใหญ่โต ตัง้ตระหง่านอยูต่รงกลาง ทําหน้าท่ีเป็น 
พระประธาน มีพระสงฆ์ทําหน้าท่ีเก่ียวกบั พธีิกรรมทางศาสนาชาวไทยล้านนาท่ีปฏิบตัตินอยูใ่นศีล 
และธรรมอยา่งเคร่งครัด นิยมอยูรั่กษาศีลตลอดวนัธรรมะสวนะ ท่ีมีศรัทธาแก่กล้าจะอยูน่อนท่ีวดั 
โดยนอนกนัในวหิารนัน้เอง เพราะฉะนัน้วิหารในภาคเหนือจงึเป็นสถานท่ีพบกนัระหวา่ง พระสงฆ์ 
กบัฆราวาส จงึจดัเป็นศาลาประชาคมทางธรรมอยา่งหนึง่ จิตรกรรมฝาผนงัท่ีประดบัตกแตง่ไว้บน 
ผนงัภายในวิหารจงึดเูหมาะสมเป็นท่ีสดุ เร่ืองราวท่ีพระสงฆ์เทศนาสัง่สอนให้แก่ พทุธศาสนิกชน 
ยดึถือนําไปปฏิบตั ิเช่น พระจริยาวตัรของพระพทุธเจ้า ทศชาตชิาดก (นิยายธรรมเก่ียวกบัพระอดตี 
ชาตพิระพทุธเจ้าบําเพ็ญบารมี 10 ประการ) และชาดกตา่งๆ (นิยายธรรมอนัเก่ียวกบัพระอดีตชาต ิ
ของพระพทุธเจ้า) เร่ืองเหลา่นีม้ิใช่มีเพียงแต ่ คําเทศนาของพระสงฆ์เทา่นัน้ยงั ปรากฏเป็นภาพเลา่ 
เร่ืองบนผนงัอาคารภายในวิหารด้วย ฉะนัน้เม่ือพระสงฆ์เทศนาให้ฟัง หยูอ่มได้ยินและตาก็ได้เห็น 
ภาพท่ีปรากฏบนผนงัทําให้สามารถทําความเข้าใจและซาบซึง้ทัง้ก่อนฟังเทศน์ ขณะฟังเทศน์ และ 

                                                 
38 สน สีมาตรัง, “จิตรกรรมฝาผนงัสกลุช่างไทยล้านนาในฐานะเป็นเพชรนํา้หนึง่ของ 

วงการจิตรกรรมฝาผนงัไทยท่ีถกูลืม,” วารสารมหาลัยศลิปากร 3, 1 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2522): 
44-45.  
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หลงัจากฟังเทศน์จบแล้ว ความอนัใดท่ีได้ฟังมาจากพระเทศน์ ยงัขดัข้องใจก็สามารถ ทบทว กบั 
ภาพเขียนจนเข้าใจตลอดจนซาบซึง้ได้ ในกรณีท่ีไมรู้่หนงัสือ ซึง่เข้าใจวา่ในสมยัโบราณมีมาก ผู้ รู้ 
หนงัสือมกัเป็นพระสงฆ์และข้าราชการ ผู้ไมรู้่หนงัสือเหลา่นัน้ มีโอกาศจะรู้เร่ืองราวศาสนาและ 
พระธรรมคําสอนจากภาพเขียน ได้เหมือนได้อา่นจากพระคมัภีร์ เป็นต้น ทัง้นีอ้าจจําแนกการ 
ศกึษา งานจิตรกรรมได้เป็น 

1. จติรกรรมเขียนสี 
จิตรกรรมเขียนสีท่ีเก่าท่ีสดุ คือ จิตรกรรมภาพอดีตพทุธจํานวน 28 พระองค์ ในกรุ 

เจดีย์ของวดัอโุมงค์เถรจนัทร์ เชียงใหม ่ โดยเป็นภาพอดีตพทุธประทบันัง่ขดัสมาธิราบ แสดงปาง 
มารวิชยั พระพกัตร์คอ่นข้างใหญ่ เม็ดพระศกใหญ่ รัศมีรูปดอกบวัตมู ซึง่เป็นลกัษณะพระพทุธรูป 
แบบล้านนาราวพทุธศตวรรษท่ี 20 ท่ีฐานมีลายประจํายามก้ามปซูึง่เข้าใจวา่อาจเป็นอิทธิพลจาก 
ศลิปะอยธุยา จิตรกรรมราวพทุธศตวรรษท่ี 21 ท่ีอโุมงค์ด้านทิศเหนือของเจดีย์ ภาพท่ีเหลืออยูเ่ป็น 
ภาพดอกไม้ ใบไม้ ท่ีเขียนตอ่เน่ืองกนัไป ดอกไม้ท่ีเป็นแมล่ายได้แก่ ช่อดอกโบตัน๋ ซึง่มีลกัษณะ 
เดียวกนักบัดอกโบตัน๋ท่ีนิยมเขียนในเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงค์หมงิ ภายในช่องวา่งระหวา่งดอกไม้ 
และใบไม้นัน้ เขียนรูปสตัว์มงคลตามคตจีินได้แก่ หงส์ นกยงู นกกระยาง หา่น เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 26 ภาพพระบฏ กรุวดัเจดีย์สงู (ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่พพิิธภณัฑสถานแหง่ชาตเิชียงใหม)่ 
ท่ีมา:        ทศพร นนัต๊ะ, วาดเล่นๆ กับ จดิ-ตระ-ธานี, เข้าถึงเม่ือ 1 มิถนุายน 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://www.jitdrathanee.com/Learning/learner/10wishes_022.htm#. 
U6ALuCh7nbk 
 

2. จติรกรรมบนผ้า  
(พระบฎ)39พระบฏท่ีเก่าแก่ท่ีสดุคือ ท่ีพบจากกรุ พระเจดีย์ของ วดัดอกเงิน อ.ฮอด 

จ.เชียงใหม ่ขนาดสงู 3.40 ม. กว้าง 1.80 ม. อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 21 คือ สมยัอยธุยาตอนกลาง 
เป็นภาพพระพทุธเจ้าปางลลีาขนาดใหญ่ กึ่งกลางผ้า ด้านข้างเป็นแถวของเทพชมุนมุ ด้านบนเป็น 
                                                 

39  พระบฏ ตามความหมายในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถงึ ผืนผ้า 
ท่ีมีรูปของพระพทุธเจ้า เป็นต้น และแขวนไว้เพ่ือบชูา คําวา่ บฏ นัน้มาจากคําในภาษาบาลีวา่ ปฏ 
(อา่นวา่ ปะ-ตะ) ซึง่แปลวา่ ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า 
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พระเจดีย์ทอง สว่นด้านลา่งเป็นแถวของภิกษุ กษัตริย์และชาวเมือง ซึง่เป็น เร่ืองราวในพทุธประวตั ิ
ตอนเสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ทัง้ยงัพบในกรุของวดัเจดีย์สงู อ.ฮอด เช่นกนั เขียนเป็นภาพ 
พระพทุธองค์ยืนแสดงปางเปิดโลก มีพระอคัรสาวกขนาบข้าง ด้าน หลงัมีภาพดอกไม้สวรรค์โปรย 
ปราย ซึง่ดอกไม้สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัศลิปะจีน 

3. จติรกรรมบนฝาย้อย 
ท่ีวหิารนํา้แต้ม วดัพระธาตลํุาปางหลวง เข้าใจวา่เป็นงานราว พทุธศตวรรษท่ี 23 

ทางด้านทิศเหนือเลา่เร่ืองประวตัพิระอินทร์ (มาฆะมานพ) ทิศใต้เลา่เร่ืองนางสามาวดี ทัง้สองเร่ือง 
เป็นนิทานในอรรถกถา หมวดอปัปมาทวรรค โดยมีอกัษรธรรมล้านนา กํากบัภาพอยูท่ัว่ไปการแบง่ 
ภาพของเร่ืองตอนตา่งๆ ถกูแบง่แยกออกจากกนัด้วยเส้นสนิเทาท่ีมีลกัษณะ โค้งเป็นลอน สีหลกัท่ี 
ใช้มี 3 สีคือ ขาว ดําและแดง นอกนัน้มีสีเขียว นํา้ตาล ชมพแูทรกเลก็น้อยและ สีดําท่ีใช้ตดัเส้น 
สว่นภาพเลา่เร่ืองในวิหารมีภาพประกอบท่ีช่างได้ใช้การสงัเกตจากสภาพแวดล้อม ในขณะนัน้มา 
เขียนไว้ จงึทําให้สามารถเข้าใจถึงความเป็นอยูข่องคนในสมยันัน้ได้เป็นอยา่งดี เชน่ ภาพวงั เรือน 
ชาวบ้าน การแตง่กายของผู้คนท่ีมีสถานภาพตา่งกนั เป็นต้น 

4. จติรกรรมลายคาํ 
 ลายคํา หรือ ปิดทองลอ่งชาด ในศลิปะล้านนาท่ีเหลืออยูเ่ก่าท่ีสดุอาจมีอายกุาร 

สร้างราวพทุธศตวรรษท่ี 23 เทา่นัน้และพบมากแถบเมืองลําปาง โดยภาพท่ีนิยมทํา ได้แก่ภาพ 
ของต้นพระศรีมหาโพธ์ิด้านหลงัพระประธาน ภาพอดีตพทุธ ภาพหม้อปรูณฆฎะ (เป็นสญัลกัษณ์ 
แห่งความอดุมสมบรูณ์) และการสร้างสรรค์ อยา่งไรก็ตาม พบวา่งานลายคําบางในแห่งมีการใช้ 
เทคนิคของงานเคร่ืองเขินเข้ามาประกอบด้วย เชน่ ลายคําท่ีเสาวิหารพระพทุธ (ลําปางหลวง) ตาม 
จารึก ระบวุา่สร้างเม่ือ พ.ศ.2345 ลายคําราวพทุธศตวรรษท่ี 25 พบวา่เทคนิคการฉลกุระดาษเร่ิม 
เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ดงัจะพบได้จากลายคําท่ีมีลกัษณะลายซํา้ๆ กนั ความสําคญัของลายคํา 
เข้าใจวา่จะถกูแทนท่ีด้วยจิตรกรรมเขียนสีมากขึน้ ลายคําจงึจํากดัตําแหนง่ของการประดบัท่ีเสา 
หรือ ด้าน หลงัพระประธานเทา่นัน้ อีกทัง้รูปแบบก็เปล่ียนไป เช่น ลายคําด้านหลงัพระประธาน 
วิหารลายคํา ได้มีรูปปราสาทและลวดลายแบบจีนขึน้มาแทนท่ี กลายเป็นงานท่ีประดบัฉากหลงั 
มากกวา่จะเป็น ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ และท่ีวหิารวดัปราสาทพบวา่มีการใช้ลายคํามาเลา่ 
เร่ืองพทุธประวตั ิซึง่นบัวา่แปลกออกไปอีกแห่งหนึง่ 

จติรกรรมล้านนาสกุลช่างต่างๆ 
ในช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 25 นัน้ งานกลุม่ใหญ่ท่ีสืบทอดงานประเพณีดัง้เดมิ 

เท่าท่ีพบมีหลายสกลุและฝีมือช่าง อาทิ สกลุช่างเชียงใหม ่สกลุช่างนา่น ฝีมือช่างไทใหญ่ ฝีมือช่าง 
เลียนแบบศลิปะกรุงเทพฯ ตลอดจนงานพืน้บ้านท่ีแตกตา่งกนัไป งานเหลา่นีพ้บกระจายทัว่ไปใน 
เขตภาคเหนือตอนบน งานจิตรกรรมของสกลุช่างและฝีมือช่างท่ีเดน่ๆ ได้แก่ 

1. จติรกรรมสกุลช่างเชียงใหม่ จิตรกรรมฝาผนงัภายในวหิารลายคําท่ีวดัพระสงิห์ 
เชียงใหม ่ผนงัด้านทิศเหนือเขียนเร่ืองสงัข์ทอง เข้าใจวา่ผู้ เขียนคือ เจ๊กเสง็ จิตรกรรมเร่ืองสงัข์ทอง 
จดัวา่ เป็นฝีมือของแบบอยา่งสกลุ ชา่งเชียงใหมท่ี่ถึงแม้วา่จะเหลืออยูเ่พียงแหง่เดียว ผนงัทางด้าน 
ทิศใต้นัน้เขียนเร่ืองสวุรรณหงส์ เป็น ผลงานของช่างพืน้เมืองท่ีเช่ือ วา่คือ หนานโพธาโดยเป็นงาน 
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เขียนตามแบบศลิปะกรุงเทพฯ จิตรกรรมเร่ืองสงัข์ทอง เป็นผลงานท่ีได้รับการยกยอ่งในด้านความ 
งามเน่ืองจากความปราณีตทัง้ในด้านการออกแบบและฝีมือช่าง ภาพทัง้หมดมีขนาดและสดัสว่น 
ท่ีประสานกนัตลอดทัง้ผนงั ภาพของกลุม่บคุคลตา่งๆถกูถ่ายทอดชีวติความเป็นอยู ่ เคร่ืองแตง่กาย 
การละเลน่ท่ีคอ่นข้างใกล้เคียงกบัความเป็นจริงในขณะนัน้มาก การใช้สียดึถือความเป็นจริงตาม 
ธรรมชาตแิละสามารถแสดงระยะใกล้ไกล เป็นลําดบัจากลา่งขึน้บน อนัเป็นแบบแผนของภาพเลา่ 
เร่ืองในงานจิตรกรรมไทยประเพณีทัว่ไปด้วย สําหรับจิตรกรรมเร่ืองสวุรรณหงส์นัน้พบวา่มีฝีมือช่าง 
ท่ีแตกตา่งกนัสองแนวทางคือ ฝีมือแรกเป็นการสร้างองค์ประกอบท่ีหนกัแนน่ ตวัภาพสม่ําเสมอ 
นิยมใช้สีเข้มทบึตดักบัรูปทรงท่ีออ่นและเน้นด้วยสีสดเป็นจดุๆ ใกล้เคียงกบังานแบบกรุงเทพฯ ใน 
ขณะท่ีอีกฝีมือหนึง่นัน้อาศยัพืน้ภาพสีออ่นทําให้ภาพดโูปร่งเบากวา่มีการตดัเส้นท่ีหนาแล้วใช้สีสด 
ระบายให้สดใส การจดัวางภาพคอ่นข้างจะอิสระกวา่ 

2. จติรกรรมสกุลช่างไทใหญ่ เป็นงานท่ีมีแบบอยา่งเป็นของตนเองโดยมกักําหนด 
ตําแหนง่ของภาพให้อยูส่ว่นบนของผนงั กรอบของภาพเป็นแถบลายเชิงผ้า คล้ายผ้าปักของพมา่ 
ในรายละเอียดของภาพ ใช้รูปแบบของศลิปะพมา่ในสว่นของภาพบคุคลชัน้สงู (ตวัละครเอก) เช่น 
กษัตริย์ หรือ พระพทุธเจ้า ปราสาทราชวงั เป็นต้น ขณะท่ีภาพบคุคลชัน้รองและชาวบ้านก็จะเป็น 
แบบของล้านนาโดยทัว่ไป เร่ืองท่ีถกูนํามาเขียนมาก ได้แก่ พทุธประวตัแิละทศชาตชิาดก ซึง่มกัจะ 
ไมเ่ขียนครบทัง้สบิชาตแิละมีเร่ืองราวของท้องถ่ินแทรกอยูบ้่าง เชน่ จิตรกรรมท่ีวดับวกครกหลวง 
อ.เมือง เชียงใหม ่ โดยภาพท่ีเดน่ๆ นัน้กลุม่ภาพจะถกูจดัวาง อยา่งหนาแนน่เตม็พืน้ท่ี จิตรกรรมท่ี 
วดัท่าข้าม อ.แมแ่ตง แสดงถึงแนวโน้มของศลิปะท่ีคอ่ยๆ ผสมเข้ากบัความเป็นท้องถ่ินล้านนา โดย 
มีสภาพแวดล้อมและฐานะของผู้อปุถมัภ์ เป็นเง่ือนไขสําคญั โดยได้แทรกเร่ืองราวท้องถ่ินเข้าไป 
เช่น การเขียนเร่ืองแสงเมืองหลงถํา้ในปัญญาสชาดก แม้การวางตําแหนง่ของภาพจะเป็นไปตาม 
แบบแผน แตจ่ดุท่ีน่าสนใจคือการวางภาพในแนวนอนท่ีกําหนดด้วยแถบสี ทําให้มีลกัษณะเป็น 
แถวซ้อนๆ กนั การใช้พูก่นัตดัเส้นขนาดใหญ่ ) ก็แสดงออกถึงความเป็นพืน้บ้านท่ีแตกตา่งไปด้วย 

3. จติรกรรมสกุลช่างน่าน เชน่ จิตรกรรมฝาผนงัวหิารวดัภมูินทร์ เข้าใจวา่เขียนขึน้ 
ในสมยัเจ้าอนนัตวรฤิทธิเดช ระหวา่ง พ.ศ.2395-2424 ด้านบนของฝาผนงัด้านทิศเหนือ ด้านทิศ 
ตะวนัออกและทิศใต้เขียนภาพพระพทุธเจ้าและพระสาวกโดยมีภาพเลา่เร่ืองอยูด้่านลา่ง จิตรกรรม 
ท่ีวดันีมี้เอกลกัษณ์คือ รูปภาพจะมีขนาดใหญ่ มีเส้นโครงรอบนอกท่ีโค้งมน รายละเอียดของภาพ 
สะท้อนถึงชาวน่านในยคุนัน้ ลกัษณะใบหน้ากลมแป้น คิว้เป็นวง การแสดงอารมณ์ท่ีแสดงออก 
ทางสีหน้าอยา่งชดัเจน ซึง่แตกตา่งไปจากการเขียนของภาคกลาง ภาพท่ีเป็นจดุเดน่คือภาพของรูป 
หนุ่มสาวท่ีกําลงัสนทนากนั เข้าใจวา่อาจเป็นภาพเหมือนของจิตรกรกบัสาวคนรัก อีกภาพหนึง่อาจ 
เป็นรูปของเจ้าอนนัตวรฤิทธิเดช สีหลกัท่ีใช้ท่ีน่ีคือสีแดงชาดและสีดํา แนวคดิของจิตรกรรม ณ วดั 
ภมูินทร์สง่อิทธิพลให้กบัจิตรกรรมอีกแห่งหนึง่ท่ีวิหารวดัหนองบวั อ.ท่าวงัผา ทัง้ในเร่ืองระเบียบ 
การจดัวางภาพคตเิร่ืองราว รูปแบบศลิปะ ช่างท่ีเขียนเป็นช่างชาวเมืองพวน ซึง่เป็นเมือง ภายใต้ 
การปกครองของหลวงพระบาง ช่ือทิดบวัผนั กบัช่างท้องถ่ินชาวไทลือ้ อยา่งไรก็ตามช่างท่ีมี ความ 
เป็นท้องถ่ินมากกวา่ จงึทําให้มีความคดิอา่นของตวัเองในระดบัหนึง่ด้วยงานเขียนท่ีออกมา จงึมี 
โครงสีท่ีคอ่นข้างออ่นหวานนุ่มนวลกวา่ 
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4. จติรกรรมที่ลาํปาง มีความสมัพนัธ์กบัศลิปะพมา่เป็นอยา่งมาก สืบเน่ืองจาก 
ผู้อปุถมัภ์ท่ีเป็นชาวพมา่ จิตรกรรมวดัมอ่นปู่ ยกัษ์มีงานจิตรกรรมบนผ้าซึง่อาจเป็นงานท่ีนํามาจาก 
พมา่โดยตรง เป็นงานสมยัราชวงศ์คองบองตอนกลางสกลุช่างอมรปรุะ จิตรกรรมอีกแห่งหนึง่อยูใ่น 
วิหารวดัเดียวกนั เป็นงานแบบสกลุช่างมณัฑเลย์ ซึง่พฒันาให้มีความนิยมท่ีเขียนเหมือนจริงมาก 
ขึน้เพราะเป็นการรับอิทธิพลจากตะวนัตก เชน่ ในเร่ืองของการเขียนท่ีมีทศันียวิทยาท่ีมีมิตคิวามลกึ 
สมจริงมากขึน้ซึง่นบัวา่เป็นสิง่ท่ีทนัสมยัในระยะนัน้ แตค่วามเข้าใจของช่างยงัขดัแย้งกบัโครงสร้าง 
เดมิอยูบ้่าง ภาพท่ีน่าสนใจคือภาพปราสาทราชวงั เพราะเป็นการจําลองแบบมาจากพระราชวงั 
เมืองมณัฑเลย์โดยตรง ความเป็นมาตรฐานของช่างฝีมือแบบพมา่ในระยะตอ่มาได้ลดน้อยลงไป 
ความไมป่ราณีตขององค์ประกอบภาพ โครงสีหลายตําแหน่งท่ีไมส่มัพนัธ์กนั จงึเกิดขึน้ท่ีจิตรกรรม 
วิหาร หลวงวดัพระธาตลํุาปางหลวง ซึง่น่าจะเขียนขึน้พร้อมกบัคราวบรูณะคือ ราว พ.ศ.2470  

นอกจากงานจากศลิปะพมา่แล้ว อิทธิพลศลิปะกรุงเทพฯ ท่ีได้รับอิทธิพลตะวนัตก 
ก็แพร่หลายขึน้มาในล้านนาเช่นกนั งานจิตรกรรมท่ีอโุบสถวดับญุวาทย์วหิารเป็นงานเขียนของช่าง 
จากภาคกลางเม่ือ พ.ศ.2458 ซึง่โดยพืน้ฐานแล้วคือภาพแบบประเพณีนิยมในศลิปะรัตนโกสนิทร์  
รัชกาลท่ี 5-6 นัน่เอง การเขียนภาพนัน้คํานงึถึงข้อเท็จจริงตามท่ีตาเห็นมากกวา่การใช้จินตนาการ 
งานจิตรกรรมฝาผนงัล้านนาตอนปลายราว พ.ศ.2480-2500 พระสงฆ์และศรัทธามกันิยมจ้างช่าง 
ให้เขียนงานแบบเหมือนจริง ซึง่อาจแยกได้ 2 กลุม่คือ ในกลุม่แรกเป็นงาน เขียนของช่างพืน้เมืองท่ี 
ประยกุต์เข้ากบัแบบอยา่งศลิปะตะวนัตก เช่น ภาพเขียนท่ีระเบียงคตวดัพระธาตดุอยสเุทพ กลุม่ท่ี 
สองเป็นการนิยมเขียนเลียนแบบ ภาพพมิพ์ชดุพทุธประวตัแิละทศชาต ิ ชาดกของพระเทวาภินิมติ 
มกัเป็นการเขียนด้วยเทคนิคสีนํา้มนั ซึง่ไมเ่คยใช้มาก่อนในงานจิตรกรรม ฝาผนงัของไทย 
 
ประตมิากรรม (Sculpture)  

งานประตมิากรรมล้านนานัน้มีพฒันาการมาอยา่งยาวนาน จนมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
โดยสามารถจําแนกประเภทของงานศลิปกรรมล้านนา เพ่ือการศกึษาได้เป็น 

1. ประตมิากรรมพระพุทธรูป  
การศกึษาเร่ือง พระพทุธรูปของล้านนานัน้ เกิดจากการพบพระพทุธรูปชิน้สําคญั 

หลายองค์จากเมืองเชียงแสน จงึทําให้นกัโบราณคดีตัง้ช่ือวา่พระพทุธรูปแบบเชียงแสน หรือแบบ 
ท่ีเรียกกนัวา่สงิห์หนึง่และเช่ือกนัวา่สร้างตัง้แตร่าว พ.ศ.1600 เป็นต้นมา โดยพระพทธรูปในศลิปะ 
ล้านนาท่ีเก่าท่ีสดุพบท่ีลําพนู เป็นเศียรพระพทุธรูปท่ีสลกัจากหินทราย ท่ีอาจได้รับอิทธิพลจาก 
ศลิปะแบบทวารวดี อาจสร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 13 ซึง่อาจเป็นข้อมลูยืนยนัถงึการขึน้มาของ 
พระนางจามเทวีตามตํานานก็เป็นได้ พระพทุธรูปท่ีประดบัเจดีย์วดักู่กดุ ครองจีวรห่มคลมุชายจีวร 
ด้านลา่งหยกัเป็นริว้ ซึง่อาจเก่ียวข้องกบัศลิปะแบบปาละท่ีแพร่หลายในศลิปะพกุาม ด้วยลกัษณะ 
ของพระพกัตร์รูปส่ีเหล่ียม มีขอบไร พระศก พระขนงเป็น รูปปีกกา เม็ดพระศกแหลม มีไรพระมสัส ุ
พระพทุธรูปแบบนีค้งสร้างในราวพทุธศตวรรษท่ี 17 สว่นพระกรนัน้ เดมิควรย่ืนออกมาในแบบปาง 
ประทานอภยัไมใ่ช่รูปแบบท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั นอกจากมีท่ีทําด้วยปนูปัน้ แล้วยงัมีการสร้างด้วย 
ดนิเผา เช่น พระพทุธรูปท่ีประทบัในซุ้มเจดีย์แปดเหล่ียมวดักู่กดุด้วย 
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หลงัจากเชียงใหมเ่สียอํานาจการปกครองให้แก่พมา่ตัง้แต ่ พ.ศ.2101 เป็นต้นมา 
ถึงแม้วา่อิทธิพลทางศลิปกรรมพมา่ จะไมมี่ผลตอ่ศลิปกรรมล้านนามากนกัแตค่วามเจริญทางด้าน 
ศลิปกรรมน่าจะหยดุชะงกัลงไป การสร้างพระพทุธรูปก็เป็นการสร้างโดยช่างฝีมือในแตล่ะท้องถ่ิน 
ท่ีมีรูปแบบแตกตา่งกนัไป ตามความนิยมของท้องถ่ินเป็นหลกั จนถงึราพทุธศตวรรษท่ี 24 อิทธิพล 
จากศลิปะรัตนโกสนิทร์ โดยเฉพาะกลุม่พระพทุธรูปทรงเคร่ืองก็มีอิทธิพลมากขึน้ในล้านนา เช่น 
พระพทุธรูปทรงเคร่ืองจากวดับญุยืน จ.นา่น นอกจากนี ้ การเข้ามาตัง้ถ่ินฐานของชาวพมา่ หรือ 
ไทใหญ่ ก็ได้มีการนิยมพระพทุธรูปศลิปพมา่แบบมณัฑเลย์ โดยมีทัง้ท่ีนําเข้ามาจากประเทศพมา่ 
แล้วประดษิฐานไว้ในวดัท่ีสร้างขึน้ หรือไมก็่เป็นฝีมือช่างท่ีสร้างขึน้เองท่ีน่ี ซึง่ยอ่มมีลกัษณะท่ี 
เปล่ียนแปลงไป พระพทุธรูปท่ีมีช่ือเสียงคือ พาละแขง่ในจองวดัหวัเวียง อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน ซึง่ 
เป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ือง ปางมารวิชยัท่ีจําลองแบบมาจากพาละแขง่เมืองมณัฑเลย์ เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 27 ตวัอยา่งพระพทุธรูปท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ศลิปะล้านนา  
ท่ีมา:       สรุปคาํบรรยายศิลปล้านนา, เข้าถงึเม่ือ 3 มิถนุายน 2557, เข้าถึงได้จาก  
http://elearning.su.ac.th/elearning-uploads/libs/document/15-jan_a7a1.ppt 
 

จากภาพข้างต้น แสดงตวัอยา่งงานประตมิากรรมพระพทุธรูปท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ 
ศลิปะล้านนา โดยจะมีพทุธลกัษณะคือ (ซ้าย) พระพกัตร์กลม อมยิม้ พระหนเุป็นปม ขมวดพระ 
เกศาใหญ่ รัศมีรูปดอกบวัตมู ครองจีวรหม่เฉียง สงัฆาฏิสัน้ ชายเป็นเขีย้วตะขาบเหนือพระถนั หาก 
เป็นพระพทุธรูปนัง่มกัประทบับนฐานบวัคว่ําบวัหงาย ขดัสมาธิเพชร ทําปางมารวิชยั มีอายตุัง้แต ่
ราวพทุธศตวรรษท่ี19-21 (กลาง) ตอ่มาเม่ือรับพทุธศาสนาแบบลงักาวงศ์ จากสโุขทยั พระพทุธรูป 
ศลิปะล้านนาจงึได้รับอิทธิพลจากพระพทุธรูปสโุขทยั ทําให้พทุธลกัษณะเปล่ียนไป เช่น พระพกัตร์ 
เป็นวงรูปไข ่รัศมีรูปเปลวไฟ สงัฆาฏิยาวจรดพระนาภี นัง่ขดัสมาธิราบ สว่นฐานมกัสงูขึน้ มีอายตุัง้ 
แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 20-21 (ขวา) ในสมยัพญาตโิลกราช มี การรบพุง่กบัอาณาจกัรอยธุยา เพ่ือแยง่ 
ชิงดนิแดนท่ีเคยเป็นอาณาจกัรสโุขทยั ทําให้ศลิปะอยธุยาแพร่ขึน้มายงัล้านนา พระพทุธรูปในช่วง 
เวลานีจ้งึปรากฏอิทธิพลศลิปะอยธุยาด้วย เช่น พระพกัตร์รูปส่ีเหล่ียม สงัฆาฏิใหญ่ พระชงคมเป็น 
สนั เป็นต้น 
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2. ประตมิากรรมเทวดา  
โดยประตมิากรรมเทวดาท่ีหลอ่ด้วยโลหะหลงเหลืออยูไ่มม่ากนกัในล้านนา สว่น 

ประตมิากรรมท่ีสร้างจากปนูปัน้ นา่จะมีตวัอยา่งเหลืออยูม่ากกวา่ ประตมิากรรมเทวดาท่ีซุ้มฐาน 
เจดีย์วดัป่าสกั เชียงแสน จากลกัษณะท่ีเหลืออยูค่งมีการซอ่มหลงัจากงานสร้างพร้อมกบัองค์เจดีย์ 
ราวช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 เทวดาเหลือแตเ่พียงพระวรกายและผ้าทรงท่ีปลอ่ยชายซ้อนทบั 
กนั ในขณะท่ีเทวดาประดบัผนงัของเจดีย์ วดัเจ็ดยอด ท่ีสร้างขึน้คราวเดียวกบัมหาวิหาร ในสมยั 
พญาตโิลกราช มีเค้าพระพกัตร์รูปไข ่ ซึง่ยงัแสดงถึงอิทธิพลจากศลิปะสโุขทยัร่วมอยู ่ แตจ่งัหวะ 
ของการประดบัองค์เทวดาด้วยลายดอกไม้ประดบัพืน้หลงั ตลอดจนเคร่ืองแตง่องค์นัน้มีความซบั 
ซ้อนมากกวา่เป็น ลกัษณะผสมผสานกนัของศลิปะพมา่ท่ีพกุาม ศลิปะสโุขทยั ศลิปะลงักาและ 
ศลิปะจีนในช่วงสมยัราชวงค์หมิง จนก่อเกิดเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปะล้านนาในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 
21 นี ้ ซึง่ในช่วงปลายนัน้ความนิยมสร้างประตมิากรรมท่ีเลียนแบบจากเทวดาวดัเจ็ดยอด มีอยู่ 
ทัว่ไป เทวดาท่ีประดบัมมุเรือนธาตขุองเจดีย์วดัโลกโมฬีสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2071 ก็มีการถ่ายแบบ 
มาเชน่กนั แตเ่ค้าของพระพกัตร์และผ้านุ่งได้เปล่ียนไปเลก็น้อย เทวดาท่ีประดบัผนงัหอไตรวดั 
พระสงิห์ฯ เชียงใหม ่ สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2355 ถึงแม้วา่ต้นแบบจะเป็นเทวดาท่ีวดัเจ็ดยอดเช่นกนั 
แตรู่ปแบบของเคร่ือง แตง่องค์นัน้มีการเปล่ียนแปลงไปมากแล้วรวมทัง้ลวดลายของผ้านุ่ง ทา่ทาง 
ของเทวดาเหาะก็เป็น แบบท่ีตา่งออกไปด้วย 

 

 
ภาพท่ี 28 (ซ้าย และ กลาง) เทวดาปนูปัน้ประดบัองค์พระเจดีย์เจ็ดยอด วดัเจ็ดยอด เชียงใหม ่ 

(ขวา) เทวดาปนูปัน้ หอไตรวดั พระสงิห์ เชียงใหม ่
(ผู้ศกึษาวิจยั)  

 
3. ประตมิากรรมรูปสัตว์ 

โดยทัว่ไปแล้วประตมิากรรมรูปสตัว์ มกัจะเป็นสตัวท่ีประดษิฐ์ขึน้จากจินตนาการ 
หรืออดุมคตคืิอ “สตัว์หิมพานต์” หรือสตัว์ในวรรณคดีตา่งๆ ในนิทานชาดก มกัเลา่ถึง โลกบาดาล 
โลกมนษุยและสวรรค์ โดยละเอียด เป็นเหตใุห้ศลิปินคดิค้นตวัลวดลายตา่งๆ เป็นสรรพชีวิตท่ีมีรูป 
ร่างลกัษณะแปลกไปจากสภาพในตามธรรมชาต ิ โดยได้อิทธิพลประตมิาณวทิยามาจากทัง้ศาสนา 
พรามหณ์และพทุธปะปนกนั บรรดาสตัว์เหลา่นีร้วมเรียกวา่ “สตัว์หิมพานต์” ซึง่มีความหมายเชิง 
สญัลกัษณ์และคตคิวามเช่ือดงันี ้
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3.1 นาค มีความเก่ียวพนักบัพทุธศาสนามาตัง้แตค่รัง้พทุธกาล ตามพทุธประวตั ิ
นัน้ถือเป็นผู้ปกป้องพระพทุธเจ้า ในทางศลิปกรรมนัน้พบการสร้างนาคมาตัง้แตส่มยัอมราวดี และ 
มกัพบอยูเ่สมอในศลิปกรรมแหลง่อ่ืน ท่ีรับอิทธิพลจากศลิปะอินเดีย หลกัฐานในทางศลิปกรรม 
ของล้านนานัน้รูปนาคท่ีเก่าท่ีสดุนา่จะได้แก่ นาคปลายกรอบซุ้มจระนําเจดีย์ วดัป่าสกั เชียงแสน 
ซึง่อาจเก่ียวข้องกบัศลิปะเขมรท่ีผา่นมาทางศลิปะสโุขทยั ประตมิากรรมรูปนาคท่ีนิยม สร้างราว 
พทุธศตวรรษท่ี 21 ของล้านนา สร้างในรูปของนาคราวบนัได ซึง่มีความหมายท่ีเก่ียวกบัสะพาน 
ทางเดนิขึน้สูส่วรรค์ หรือเขาพระสเุมรุตามคตจิกัรวาลล้านนา รูปนาคท่ียงัคงรูปร่างสมบรูณ์ ในช่วง 
พทุธศตวรรษท่ี 21 นีมี้ตวัอยา่งท่ี นาคราวบนัไดเจดีย์วดัสวนดอก เชียงใหม ่ซึง่รายละเอียดของรูป 
นาคและลายประดบั ยงัคงไมมี่การเปล่ียนแปลงไปจากของเดมินกั ความนิยมสร้าง รูปนาคใน 
ลกัษณะของราวบนัได ยงัมีอยา่งตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั แตใ่นรายละเอียดก็แตกตา่งกนัไปตาม 
จินตนาการของช่างเทคนิคการปัน้และวสัด ุ

3.2 สิงห์ ไมใ่ช่สตัว์พืน้เมืองของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แตก่ลบัปรากฏในงาน 
ศลิปกรรมทัว่ไป ซึง่คงสืบเน่ืองจากศากยวงค์ซึง่เป็นวงค์ของพระพทุธเจ้าและรูปสงิห์ก็เป็นท่ีนิยม 
แพร่หลายในศลิปะอินเดียและชาวภารตะก็ถือวา่ สงิห์เป็นสญัลกัษณ์แห่งอํานาจ และความกล้า 
หาญ ทกุวนันีช้าวอินเดียก็ใช้หวัสงิห์ท่ียอดเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นสญัลกัษณ์ของ 
ทางราชการและการ รับอิทธิพลจากศลิปะอินเดียคงได้รับรูปแบบของสงิห์เข้ามาด้วยเช่นกนั สงิห์ 
เป็นสตัว์ท่ีมีอยูจ่ริงตามธรรมชาต ิ แตต่อ่มามีความคดิเร่ืองสตัว์หิมพานต์ เข้ามาในความเช่ือเร่ือง 
จกัรวาลของไทย ทําให้ชา่ง ได้นําเอาสงิห์ไปผสมกบัสตัว์อีกหลายชนิดกลายเป็นกลุม่สตัว์ท่ีเข้าใจ 
วา่อาศยัในป่าหิมพานต์ไป 

 

 
ภาพท่ี 29 (ซ้าย) นาคปากนกแล หรือ นาคปากนกแก้ว ท่ีวหิารวดับวกครกหลวง จ.เชียงใหม ่ 

(ซ้าย) สงิห์วดัพระธาตหุริภญุชยั จ.ลําพนู 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
3.3 มอม เช่ือกนัวา่เป็นสตัว์คูบ่ารมีของพระพระพทุธเจ้าอภพัพสตัว์เหลา่นี ้ได้ขอ 

พรจากพระพทุธเจ้าโดยตัง้จิตอธิษฐานไว้วา่ ขอให้เอารูปพวกเขาตดิไว้ในถาวรวตัถ ุ ของพระพทุธ 
ศาสนาเพ่ือท่ีชาตติอ่ไปจะได้เกิดในภพภมูขิองมนษุย์ และสามารถบวชในพระพทุธศาสนาได้ โดย 
ความเช่ือนีก็้เหมือนกบัประเพณีทอดกฐิน ซึง่มกัจะมีธงรูปสตัว์ เชน่ จระเข้ ตะขาบ พญานาค 
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การท่ีได้ตดิรูป เหลา่นีล้งไปในธง ก็เพราะวา่สตัว์เหลา่นีเ้ป็นท่ีเล่ือมใสในพระศาสนา จงึต้องสร้าง 
กศุลผลบญุ เอาไว้เพ่ือท่ีชาตหิน้าจะได้เกิดในภพภมูิของมนษุย์ และบวชในพระพทุธศาสนาได้ 
การสร้างตวัมอม นอกจากจะสร้างเป็นตวัเดียวแล้วยงันิยมสร้างเป็นกลุม่ ซึง่มกัมี 6 ตวั เลน่หาง 
กนัเป็นวงกลม ซึง่มี ลกัษณะความเช่ือคล้ายกบัทางทิเบต จากบทความของ ดอกเตอร์ วอลเดมาร์ 
ซี ไซเลอร์ ได้กลา่วไว้ วา่ตวัมอมท่ีเลน่หางเป็นวงกลมนีห้มายถึงหลกัอายตนะ 6 หลกัอายตนะ 6 
นัน้ทําไว้ท่ีทางเข้าองค์ พระเจดีย์ สําหรับประดษิฐ์พระพทุธรูปท่ีเชียงใหม ่ทางเข้าลกัษณะนีมี้เหลือ 
อยูน้่อยและนบัวา่มีความยอดเย่ียมชิน้หนึง่ของล้านนา เก่ียวกบัอายตนะ 6 นัน้ เป็นซุ้มประตวูหิาร 
ของวดัปราสาทซึง่งานชิน้นีมี้อายยุ้อนขึน้ไปถึง พ.ศ.2352 โดยถือเอาจารึกท่ีผนงัและพทุธศลิปะ 
ชิน้นีว้า่สร้างขึน้พร้อม กนั ซึง่วงกลมขนาดใหญ่นีห้มายถึงรูปพระอาทิตย์และเช่ือวา่ตวัมอมเหลา่นี ้
คือสงิโต ซึง่ตามความเป็นจริงก็คือ สนุขัพนัธ์ุปักก่ิงซึง่มีกําเนิดท่ีเมืองซาล ประเทศธิเบต 

3.4 นกหสัดลิิงค์ ชาวล้านนาเรียกวา่ “นกหตั” นกหสัดีลงิค์เป็นสตัว์หิมพานต์ 
ชนิดหนึง่ท่ีมีลําตวั ปีกและหางอยา่งนก แตมี่หวัเป็นช้าง เอกสารของล้านนากลา่วถึงนกหสัดีลงิค์ 
หลายครัง้ ในตํานานจามเทวีกลา่ววา่ พระฤาษีสชัชนาไลยใช้ให้นกหสัดีลงิค์ไปเอาเปลือกหอยสงัข์ 
ใหญ่ในทะเลมาเพ่ือใช้เป็นรูปทรงสร้างเมืองหริภญุชยั ไมป่รากฏหลกัฐานวา่ขนาดของนกหสัดีลงิค์ 
นัน้ใหญ่โตเทา่ใด ในเชิงศลิปกรรมแล้วได้พบวา่มีการสร้างนกหสัดีลงิค์หลายแห่ง เช่น บนเสาตงุ 
กระด้างในวดัพระธาตลํุาปางหลวง นกหสัดีลงิค์เท่าท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในล้านนา มกัจะเก่ียวกบั 
พิธีงานศพของ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษามากโดยจะทําเป็นปราสาทศพรูปนกหสัดีลงิค์ เพราะมีความเช่ือ 
วา่นกหสัดีลงิค์ สามารถนําดวงวิญญาณของผู้ตายไปสูส่วรรค์ได้ 

 

 
ภาพท่ี 30 เมรุปราสาทพญานกหสัดีลงิค์ ในงานของหลวงปู่ จนัทร์ วดัเจดีย์หลวงวรวิหาร และ  

มอมปนูปัน้ วดับพุพาราม อ.เมือง เชียงใหม ่
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
สถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมศาสตร์นัน้ จดัอยูใ่นสาขาวิชาวิจิตรศลิป์ (Fine Arts) ตลอดจนมีความ 
หมายคือ “ศลิปและวิทยาการของการก่อสร้าง หรือ ศลิปะของการจดัท่ีวา่ง (Organizing Space) 
ตามความต้องการของมนษุย์” ดงันัน้ความแตกตา่งระหวา่งงานสถาปัตยกรรม กบังานศลิปกรรม 
ประเภทอ่ืนๆ อยูท่ี่วา่ งานสถาปัตยกรรมนัน้เป็นการครอบครอง และสร้างสรรค์ท่ีวา่ง ในสว่นงาน 
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ศลิปกรรมอาทิเชน่ งานประตมิากรรมร่วมสมยัและงานติดตัง้นัน้ ฯลฯ เป็นการใช้องค์ประกอบท่ี 
เป็นท่ีวา่งหรือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีวา่ง เป็นต้น อนึง่ท่ีวา่งท่ีสร้างสรรค์ขึน้ มานัน้ไมมี่เจตนาท่ีจะ 
สนองประโยชน์ใช้สอย ในด้านกายภาพแตเ่พียงลําพงัเท่านัน้ แตจ่ะต้องคํานงึถงึสิง่ท่ีพงึได้แก่ จิต 
วิญญาณของมนษุย์ ทัง้ท่ีเป็นเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ประกอบกนัไปด้วย40 

ฉนัน้หากพิจารณาถึงลกัษณะของโครงการท่ีเป็นหอศลิป์ซึง่จดัแสดงและนําเสนอสิง่ท่ี
มีเนือ้หาเก่ียวกบัหลกัธรรม หลกัปฏิบตัแิละประวตัคิวามเป็นมาของพทุธศาสนาในล้านนา เพ่ือสง่ 
เสริมการเผยแผพ่ทุธศาสนาในสงัคมไทยปัจจบุนั ดงันัน้แล้ว นอกจากงานสถาปัตยกรรมเป็น หนึง่ 
ในการแสดงออกแห่งศลิป์แบบวิจิตรศลิป์ ดงักลา่วไว้ข้างต้นแล้ว การสร้างงานสถาปัตยกรรมของ 
โครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา ต้องสะท้อนและแสดงออกถึง คตหิรือแนวคดิทางพทุธศาสนาใน 
ล้านนา ตามท่ีได้ทําการศกึษาไว้ก่อนหน้านีด้้วย เป็นต้น  

1. เรือนพักอาศัยและส่ิงปลูกสร้าง 
ซึง่นอกเหนือจากงานสถาปัตยกรรมประเภทศาสนสถาน หรือ วดัในวฒันธรรม 

ล้านนาท่ีจะทําการศกึษาวิเคราะห์ ในบทถดัไปแล้ว สถาปัตยกรรมประเภทเรือนพกัอาศยั และสิง่ 
ปลกูสร้างก็เป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทหลกัๆ ท่ีผู้ศกึษาวจิยัให้ความสนใจ ทัง้นีเ้พราะเห็นวา่ 
วฒันธรรมการใช้ท่ีวา่งบนเรือนพกัอาศยัสามารถอธิบายภาพ แบบวิถีชีวิตชาวล้านนาท่ีสมัพนัธ์กบั 
บริบททางกายภาพและทางคตคิวามเช่ือทางศาสนาตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี ฉนัน้ในสว่นนีจ้ะทําการ 
ศกึษา เฉพาะงานสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องในสว่นของเรือนพกัอาศยัและสิง่ปลกูสร้าง เป็นต้น 

ล้านนาเป็นสงัคมกสกิรรม ดงันัน้การเลือกพืน้ท่ีสําหรับการตัง้ถ่ินฐาน สว่นใหญ่ 
จะเป็นพืน้ท่ีราบ ท่ีมีธารนํา้หรือลําห้วยไหลผา่น สามารถเพาะปลกูเข้าและพืชไร่ได้ดี ไกลออกไป 
จากท่ีนา ท่ีสวน เป็นป่าแพะเชิงดอยท่ีเป็นแหลง่ไม้แหลง่พนัธ์ไม้ตา่งๆ และวสัดหุรืออาหารเสริม 
ในการดํารง ชีวิตให้สะดวกสบายย่ิงขึน้ เช่น ไม้สําหรับสร้างบ้าน หน่อไม้และผกัตา่งๆ ท่ีใช้เป็น 
อาหารและยา รักษาโรค ยางรัก (ยางไม้จากต้นรัก) สําหรับงานหตัถกรรมและอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ป่าทบึบนดอยสงู ท่ีไกลออกไปเป็นท่ีมาของเคร่ืองเทศ สมนุไพร นํา้ผึง้ สีย้อมผ้าและของป่าท่ีสร้าง 
รายได้โดยการ แลกเปล่ียนซือ้ขาย ในสว่นของการจดัวางผงัหมูบ้่าน มีการกําหนดเรือนพกัอาศยั 
ในอาณาเขตท่ีเป็นแบบแผน กลา่วคือ นิยมมีแกนเส้นทางสนัจรแนวตะวนัออก-ตะวนัตก ตวัเรือน 
มีสนัหลงัคาแนวเหนือ-ใต้ มีลานกว้างเรียกวา่ ขว่งหลวง ซึง่มกัเป็นท่ีตัง้ของหอเสือ้บ้าน ต้นไม้ใหญ่ 
บอ่นํา้เลีย้ง วดัและตลาดขายของ เป็นท่ีสาธารณะรองรับกิจกรรมสําคญัๆ ของชมุชน ปัจจบุนั 
เปล่ียนเป็นโรงเรียน หรือสนามเดก็เลน่ของหมูบ้่าน เป็นต้น41 

                                                 
40 อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, ปราสาทเมืองตํ่า การศึกษาทางประวัตศิาสตร์ 

สถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 2. 
41 วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ. เอส.พริน้ติง้เฮ้าส์, 2548), 48-49. 
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ภาพท่ี 31 ความสมัพนัธ์ระหวา่งท่ีวา่งในระดบัตา่งๆ โดยรอบบริเวณของเฮือน (เรือน) ล้านนา 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ภาพท่ี 32 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขว่งเฮือน (เรือน) กบัขว่งวดั  

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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2. แบบแผนบ้านเรือนล้านนา42 
บ้านเรือนของชาวล้านนานิยมสร้างเป็นเรือนหลงัคาสองหลงัตดิกนั มีหลงัใหญ่อยู ่

ด้านทิศตะวนัออกหลงัเลก็อยูทิ่ศตะวนัตก หลงัคามีป้านลมไขว้เรียกวา่กาแล ตามแบบวฒันธรรม 
ชาวลวัะ จัว่หลงัคาแสดงถึงขนาดสดัสว่นของห้องท่ีใช้สอย ห้องใหญ่เป็นห้องนอนของครอบครัวท่ี 
สมาชิกทัง้หมดนอนร่วมห้องเดียวกนัแตแ่ยกมุ้ง สว่นห้องของเรือนเลก็ด้านทิศตะวนัตก ทําท่ีเก็บ 
ของหรือเป็นห้องเขยเม่ือลกูสาวคนแรกแตง่งาน ด้านหน้าห้องใหญ่เป็นเติน๋ท่ียกพืน้สงูขึน้ประมาณ 
30 เซนตเิมตร จากระดบัชาน ใช้เป็นท่ีรับแขกหรือท่ีพกัผอ่นของครอบครัว สําหรับการพดูคยุกนั 
บอ่ย ครัง้มีมมุพืน้ท่ีของตา (อุ๊ย) กบัหลานชายในบริเวณนี ้ นอกชายคาหน้าเรือนเป็นชานโลง่รับ 
แดดและฝน บางทีมีร้านหม้อนํา้กินอยูข่องชาน เหนือประตหู้องใหญ่มีแผน่ไมแ่กะสลกัเรียกวา่ 
หํายนต์ ใช้เป็นสิง่กําหนดพืน้ท่ีสว่นตวั และแสดงถึงสายตระกลูของครอบครัว หากเป็นคนนอก 
ตระกลูจะไมมี่สทิธ์ิลอดผา่นหํายนต์เข้าไปในห้องโดยเดด็ขาดเพราะเป็นการผิดผีเรือนอยา่งรุนแรง 

เรือนล้านนาในอดีต พฒันามาจากเรือนเคร่ืองผกู ซึง่สามารถรือ้ถอนหรือตอ่เตมิ 
ได้ง่าย สว่นท่ีเป็นไม้จริงมกัเป็นเสาเรือน และข่ือคานโครงสร้างหลกัๆ ท่ีเหลือจะใช้ไม้ไฝ่เช่น กลอน 
หลงัคา พืน้ และฝาเรือน จนกระทัง่มีการรับแนวคดิอิทธิพลจากจีน และตะวนัตกในช่วงปลาย 
พทุธศตวรรษท่ี 23-24 จงึเร่ิมนิยมสร้างบ้านด้วยไม้เนือ้แข็ง มงุกระเบือ้งดนิเผา แตแ่บบแผนการ 
สร้างบ้านและการวางผงัพืน้ท่ีใช้สอย ยงัคงรักษาไว้อยา่งเดมิ ชาวล้านนาไมมี่วฒันธรรมการใช้ 
เคร่ืองเรือน อยา่งจีนหรือยโุรป บ้านล้านนาจงึแทบจะไมมี่เคร่ืองเรือนเลย สาเหตคุงเกิดจากการ 
เคยอยูเ่รือนเคร่ือง ผกูมาก่อน เว้นแตข่องจําเป็นบางอยา่ง เช่น สาด (เส่ือ) หมอน ท่ีนอน ขนัหมาก 
นํา้ต้นและหีบผ้าเลก็ๆ ท่ีมกัจะมีไว้ในห้องนอน เป็นต้น ไม ่ นิยมสร้างหิง้พระไว้ในบ้านเรือน เพราะ 
เช่ือวา่พระควรอยู ่ ท่ีวดัเทา่นัน้และอาจเห็นวา่ห้องนอนเป็นท่ี สว่นตวั ซึง่อาจมีภาพท่ีไมง่าม อาทิ 
ไมส่วา่งสกปรกและรก หากต้องทําหิง้พระก็จะทําไว้นอกห้องนอน สว่นใหญ่นิยมตัง้ไว้ ด้านทิศ 
ตะวนัออกของเติน๋ แตสํ่าหรับหิง้ผีบรรพบรุุษ จะจดัไว้ในห้องนอนของครอบครัวบริเวณมมุฝาด้าน 
ตะวนัออก 

ห้องครัวแยกเป็นเรือนเลก็ๆ ตา่งหาก อยูต่ดิชานหลงับ้าน มีกระบะดนิเป็นเตาไฟ 
พร้อมอปุกรณ์ประกอบอาหาร สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองปัน้ดนิเผาขนาดเลก็ เคร่ืองไม้ เคร่ืองจกัรสาน 
ชานหลงับ้านนิยมใช้หม้อนํา้ดนิเผาขนาดเลก็สําหรับใสนํ่า้ด่ืมนํา้ใช้ ซึง่มีการเตมิทกุเช้าเย็นจากบอ่ 
นํา้ในบ้าน ใต้ถนุมกัทําให้โลง่หรือใช้เป็นท่ีทํากิจกรรม เช่น ทอผ้า เป็นท่ีเก็บของประกอบอาชีพ 
หรือพกัผอ่นตอนทอผ้า ไมนิ่ยมเลีย้งสตัว์ไว้ใต้ถนุบ้าน หากจําเป็นอาจมีเพียงสนุขั มดัไว้ท่ีเสาเชิง 
บนัไดบ้าน ท่ีเรียกวา่ เสาแลง่หมา เชิงบนัไดบ้านมีการปลกูดอกไม้ หรือต้นไม้ประดบัตา่งๆ รอบๆ 
บ้านเป็นท่ี โลง่ หรือขว่งตอ่เน่ืองมาจากใต้ถนุ โดยทําให้สะอาดก็เพ่ือป้องกนัสตัว์ร้าย เชน่ ง ู หรือ 
ตะขาบ ด้านหน้าบ้านมีบอ่นํา้มีบอ่นํา้ใช้ด่ืมกิน หลงับ้านมีอีกบอ่สําหรับซกัล้าง รอบๆ บอ่มีความ 
ชุ่มชืน้จงึใช้เป็นท่ีปลกูผกัสวนครัว และพืชสมนุไพร บางทีใกล้ๆ บอ่ซกัล้างมีห้องนํา้ไมมี่หลงัคา 
เรียกวา่ ต๊อมนํา้ บอ่ นํา้กินนิยมให้อยูค่อ่นมาทางด้านหน้า ของตวัเรือน ในขณะเดียวกนั หน้าบ้าน 

                                                 
42 วิถี พานิชพนัธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ติง้เฮ้าส์, 2548), 49-53. 
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จะเป็นท่ีตัง้ของยุ้งข้าว หรือ หลองข้าว สําหรับเก็บข้าวเปลือกของครอบครัว ยุ้งข้าว (บางทีเรียก 
ถขุ้าว เยข้่าว เล้าข้าว) เป็น อาคารขนาดเลก็มีหลงัคาเดียว ไมใ่สไ่ม้กาแล โดยทัว่ไปมีเสาหกต้น 
ด้านบนสอบเข้าฝายุ้งกลบัด้าน ในออกมามองเห็นคลา่วฝา บางแห่งอาจทําระเบียงรอบเพ่ือใช้ 
เก็บอปุกรณ์ทํานา แตบ่างยุ้งท่ีไมมี่ ระเบียงก็จะเก็บอปุกรณ์ไว้บริเวณใต้ถนุ เพ่ือป้องกนัสตัว์เลีย้ง 
ขึน้ไปบนยุ้งข้าว การนอนบนยุ้งข้าว ถือวา่ ขดึ หรือเป็นอปัมงคลตอ่ครอบครัว ทัว่ๆ ไปชาวล้านนา 
อาจสร้างเรือนพกัอาศยัใหมท่กุ 20 ปี แตไ่มนิ่ยมรือ้ถอนยุ้งข้าว ซึง่หมายถึงการสิน้เนือ้ประดาตวั 
เป็นท่ีตฉิินนินทาของชาวบ้าน หลงับ้าน คือ สวนท่ีอยูถ่ดัจากเรือนและยุ้งไป มกัเป็นสวนท่ี ทัง้ใช้ 
สําหรับเก็บกินและขาย 

3. พืน้ที่ใช้สอยในบ้านเรือน 
 

 
ภาพท่ี 33 ผงับริเวณโดยรอบเฮือน (เรือน) ล้านนา 

(ผู้ศกึษาวิจยั)  
 

ตามแบบแผนของวฒันธรรมข้าวเหนียว ชาวล้านนาให้ความสําคญักบัลกูสาว 
มากกวา่ลกูชาย ลกูสาวคนโตมีหน้าท่ีสืบทอดผีบรรพบรุุษ ถ้าเป็นลกูสาวคนเลก็จะได้รับมรดกของ 
พอ่แมท่ัง้หมด สว่นลกูชายนัน้มกัจะไมค่อ่ยจะได้รับการดแูลนกัเว้นแตเ่ม่ือถึงวยับวชเณร ถ้ามีลกู 
ชายท่ีมี อายถุึงวยัก่อนวยัรุ่นหรือเข้าวยัรุ่น พอ่แมก็่จะให้ลกูชายนัน้ออกมานอนท่ีบริเวณเติน๋เรือน 
และบางครัง้ตา (อุ๊ย) ก็ออกมานอนด้วย เน่ืองจากเม่ือถงึวยัแตกเนือ้หนุ่มลกูชายมกัจะชอบไปแอว่ 
สาวตอนกลางคืนแล้วกลบัก่อนรุ่งสาง จงึต้องพกัผอ่นท่ีเติน๋ เพ่ือจะได้ไมร่บกวนปิด-เปิดประตหู้อง 
นอนใหญ่ ขณะเดียวกนัเติน๋ก็ใช้รับรองแขกด้วย ถ้าบ้านนัน้มีลกูสาววยัรุ่น ก็จะมานัง่ป่ันฝ้ายหรือ 
ทํางานฝีมือ หรือเลือก (ไซ้) หอม กระเทียม เปิดโอกาศให้ได้พดูคยุกบัเดก็หนุ่มผู้ชายท่ีมาตดิพนัใน 
ยามค่ําคืน ห้องนอนทางด้านตะวนัตกท่ีสําหรับเก็บของ จะถกูเปลี่ยนหน้าท่ี เม่ือลกูสาวออกเรือน 
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ด้วยการ ปรับให้เป็นห้องหอของลกูสาวและเขย เน่ืองจากลกูเขยเป็นคนนอกสายตระกลูซึง่จะผา่น 
หํายนต์ของห้องใหญ่ไมไ่ด้เพราะเป็นข้อห้ามตามจารีต จนเม่ือลกูสาวตัง้ครรภ์ หรือคลอดลกูคน 
แรกแล้วจงึสร้างบ้านหลงัใหมใ่ห้แยกออกไปซึง่มกัจะอยูใ่กล้กบับ้านเดมิของพอ่แม ่เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 34 แสดงระดบัความเป็นสว่นตวัของเรือนล้านนา กบับริเวณโดยรอบ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ภาพท่ี 35 (ซ้าย) เฮือนกาแลล้านนา (ขวา) หลองข้าว  
ท่ีมา:        iDoi, บ้าน : ล้านนากาแล,  เข้าถึงเม่ือ 5 มิถนุายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://coffee- 
m.exteen.com/20100906/entry 
 

และจากความเช่ือในผีบรรพบรุุษ ของชาวล้านนา จงึทําให้เกิดสิง่ก่อสร้างเพ่ือการ 
ดงักลา่ว ซึง่สถานท่ีสําหรับการเซน่ไหว้ผี มีลกัษณะเป็นอาคารท่ีสร้างขึน้อยา่งง่ายๆ อาคารขนาด 
เลก็ท่ีสร้างเพ่ือเป็นท่ีอยูข่องผี เรียกวา่ “หอ” เช่นหอผีบ้าน หอผีปู่ ยา่ โดยสร้างไว้ ณ มมุสงบภายใน 
เขตบ้านพกัอาศยั ลกัษณะเป็นอาคารคล้ายบ้านหลงัเลก็ๆ มีหลงัคาเดียว เม่ือถงึกาลเซน่ไหว้ก็จะ 
สร้างอาคารชัว่คราวขึน้ตา่งหาก สําหรับใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมเรียกวา่ “ผาม” มีลกัษณะตา่งกนั 
ตามแบบแผนของผีท่ีนบัถือ (ดภูาพท่ี 3) 
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งานหตัถกรรม 
นอกเหนือจากการแบง่ประเภทงานศลิปะล้านนาตามลกัษณะการแสดงออกแห่งศลิป์ 

แบบวิจิตรศลิป์ (Fine Art) เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะของโครงการแล้ว ยงัสามารถจําแนกชิน้ 
งานศลิปะล้านนาออกเป็นงานหตัถกรรมประเภทตา่งๆ ดงันี ้ 

1. งานตกแต่งสถาปัตยกรรม ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
1.1 พุทธสถาน ตวัอยา่งเช่น 

หน้าแหนบ คือรูปสามเหล่ียมด้านหน้าและด้านหลงัของโครงหลงัคาวหิาร 
ช่องท่ีปิด ด้วยไม้ตามโครงสร้างม้าตัง่ไหมนัน้เรียกวา่ ดอกคอหน้าแหนบ ในสว่นของหลงัคาปีกนก 
มีช่องสามเหล่ียมก็เรียกวา่แหนบปีกนก นาคขะตนั คือไม้คํา้ยนัรูปสามเหล่ียมท่ีรับนํา้หนกัชายคา 
ลงมาท่ีเสาด้านข้างวิหาร สว่นใหญ่นิยมสร้างเป็นรูปนาค 

โก่งคิว้ เป็นแผงไม้อยูใ่ต้หน้าแหนบมีลกัษณะเป็นแผงวงโค้ง ถ้าอยูท่ี่ใต้หน้า 
แหนบปีกนกก็เรียกวา่ โก่งคิว้ปีกนก มกัมีลวดลายประดบัอยูเ่สมอ 

แผงแล เป็นแผน่ไม้อยูร่ะหวา่งแปรับกลอนหลงัคากบัคอสองรับปีกนก 
ปากแล อยูห่น้าแผงแล ท่ีเรียกวา่ปากแลเพราะมกัทําเป็นรูปปากนกแก้ว 
ช่อฟ้า คือ สว่นบนสดุเหนือจัว่ของวหิารนิยมทําเป็นรูปพญานาค 
หางหงส์ คือเคร่ืองไม้ท่ีอยูป่ลายสดุของป้านลม นิยมสร้างรูปพญานาค และ 

ในบางแห่งก็เป็นรูปกระหนก (กระหนกแบบล้านนาเรียกวา่ “หางวนั” ) 
ปราสาทเฟ้ือง คือรูปจําลองของปราสาทท่ีวางอยูก่ลางสนัหลงัคาวิหาร ทัง้นี ้

มีความหมายเก่ียวข้องกบัเขาพระสเุมรุ 
1.2 ที่อยู่อาศัย ตวัอยา่งเช่น 

กาแล คือ สว่นประดบัอยูบ่นหลงัคาเรือน มีลกัษณะเป็น ไม้แบนแกะสลกั 
ให้มีลวดลายเป็นสว่นท่ีตอ่จากปลายบนของป้านลม เหนือจัว่และอกไก่ โดยตดิในลกัษณะไขว้กนั 
เน่ืองจากกาแลมีการแกะสลกัลวดลายอยา่งสวย งาม เป็นการตกแตง่ให้เรือนกาแลมีความงดงาม 
ยิ่งขึน้ ดงันัน้จงึมีการยดึเอากาแลเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ และเป็นสญัลกัษณ์ประจําถ่ินล้านนา การ 
ท่ีกาแลอยูส่งูเดน่มองเห็นได้แตไ่กล นีเ้ช่ือกนัวา่มีท่ีมาจากการนํา หวักระบือท่ีฆา่ใช้เนือ้เป็นอาหาร 
หลงัการทําพธีิเซน่สงัเวยแล้ว สว่นหวัมิได้ใช้ทําประโยชน์อนัใดก็ นํามาแขวนไว้ เป็นการให้ทานแก่ 
นกกาท่ีมาเกาะจิกกินเศษเนือ้ท่ีพอตดิอยูก่บัสว่นหวัเป็นอาหาร การท่ีจะให้นกกาเห็นได้ถนดัและ 
กล้ามาเกาะจิกกินได้สะดวกก็ต้องแขวนไว้ในท่ีสงูๆ เช่น บนยอดจัว่เรือน เป็นต้น เม่ือนกกา บนิมา 
จะได้แลเห็นได้ง่าย ซึง่ตอ่มาคงจะเห็นวา่หวักระบือ (เขา) ท่ีแขวนไว้มองดสูวยงามดี จงึได้มีการ 
แกะสลกัไม้ไขว้เลียนแบบเขากระบือไปแขวนไว้แทนก็ดสูวยงามยิง่ ขึน้จงึเกิดเป็นความนิยมสืบตอ่ 
กนัมา นอกจากความนิยมของชาวลานนาท่ีนิยมสร้างบ้านแบบมี กาแลแล้วในชนบางกลุม่ เชน่ 
ชาวลวัะหรือละว้า ท่ีเป็นกลุม่ชนพืน้เมืองดัง้เดมิก็นิยมการปลกูเรือน มีกาแล หรือแม้แตช่าวเขา 
บางเผา่ก็เชน่กนั ซึง่บางบ้านยงันิยมแขวนหวักระบือไว้หน้าเรือน 

หาํยนต์ เป็นแผน่ไม้แกะสลกัลวดลายโบราณ ท่ีตดิตัง้เหนือประตหู้องนอน 
เจ้าของบ้านในเรือนล้านนาสว่นใหญ่เป็นแผน่ไม้รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า โดยมกัเก่ียวข้องกบัความเช่ือ 
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ลีล้บัท่ีสามารถดลบนัดาลความเป็นไปตา่งๆ ให้เจ้าของบ้าน ในบางพืน้ท่ีนัน้หํายนต์มกัจะทําขึน้ 
พร้อมๆ กบัการปลกูเรือนใหม ่ คําวา่ "หํา" วา่เป็นภาษาล้านนาหมายถึง "อณัฑะ" อนัเป็นสิง่ท่ีรวม 
พลงัของเพศชาย สว่นคําวา่ "ยน" นัน้คงมาจาก "ยนตร์" แปลวา่ สิง่ป้องกนัรักษาท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ ดงันัน้ 
หํายนต์จงึเป็นสว่นตกแตง่เรือน ตลอดจนทําหน้าท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ ของเจ้าของเรือน 
และตระกลู โดยใช้กําหนดเขตทางเข้าพืน้ท่ีหวงห้ามสว่นตวั และเก่ียวพนักบัความเช่ือเร่ืองพลงั 
อํานาจเร้นลบัท่ีปกป้องสิง่ชัว่ร้ายและดลบนัดาลความเป็นศริิมงคลแก่เจ้าของและคนในเรือน 

 

 
ภาพท่ี 36 (ซ้าย) กาแล (กลาง) หํายนต์ท่ีตดิตัง้เหนือบานประต ู(ขวา) องค์ประกอบหํายนต์ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

2. งานพุทธศลิป์ ตวัอยา่งเช่น 
ขันแก้วทัง้สาม หมายถึง พานท่ีใช้ใสด่อกไมธู่ปเทียนบชูาสกัการะพระรัตนตรัย 

ซึง่ทางล้านนาเรียกวา่ขนัแก้วทัง้สามนัน้หมายเอาพระพทุธ พระธรรมและพระสงฆ์ การทําขนัแก้ว 
ทัง้สาม ขึน้มาสําหรับวดัตา่งๆ นัน้ ชมุชนสมยัโบราณต้องการให้ประชาชนนําเอาดอกไม้ ธูปเทียน 
มารวมกนัเป็นจดุเดียว เป็นคร่ืองเตือนใจให้เห็นวา่เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ขนัแก้วทัง้สามบางแห่ง 
ทําเป็นพานกลมทรงสงู มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 18-20 นิว้ สงูจากพืน้ประมาณ 30 นิว้ 
นิยมทาด้วยรักและชาด ปิดทอง เขียนลวดลายรดนํา้อยา่งสวยงาม โดยเม่ือถงึเวลาประกอบพิธี 
ไหว้พระรับศีล หรือสวดมนต์ถวายทานนัน้ ผู้แทนของทายิกาจะยกขนัแก้วทัง้สามไปไว้หน้าพระ 
พทุธรูปประธานโดยการประเคน คือเอาขนัแก้วแตะกบัฐานชกุชีหรือแท่นแก้วเบาๆ ถือวา่เป็นการ 
ประเคน และวางไว้ตรงนัน้ กราบ 3 หน เป็นเสร็จพิธีประเคนขนัแก้วทัง้สาม 

สัตตภณัฑ์ โดยคําวา่ “สตัต” หมายถงึ เจ็ด “ภณัฑ์” นัน้มาจากคําวา่ “บริภณัฑ์” 
หมายถงึ สิง่ของ รวมกนัคือ “สตัตภณัฑ์” หรือ “สตัตบริภณัฑ์” หมายถึง สิง่ของทัง้เจ็ด ในท่ีนีก็้คือ 
เชิงเทียนซึง่ มีท่ีสําหรับปักเทียนอยูเ่จ็ดท่ี ตัง้อยูบ่ริเวณหน้าพระประธานในวิหาร หรือโบสถ์ของชาว 
ล้านนา สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาให้แก่วดั โดยมีแนวคดิและความเช่ือท่ีสําคญั 2 ประการ 
คือ หนึง่ แนวคดิเก่ียวกบัจกัรวาลวิทยา โดยแฝงด้วยสญัลกัษณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถงึความสมัพนัธ์ 
ใกล้ชิดระหวา่งจกัรวาลกบัโลก โดยจําลองสณัฐานของจกัรวาลในแนวตัง้ ซึง่มีระเบียบเชน่เดียว 
กบัภาพจิตรกรรมเขาพระสเุมรุ (ล้านนาเรียกวา่ สเินรุ) ท่ีล้อมรอบด้วยเขาบริวารทัง้ 7 เป็นวงกลม 
ลดหลัน่กนัลงมา ประกอบด้วย ยคุนัธร อิสนิธร กรวิก สทุสันะ เนมินธร วนินัตกะและอสัสกณัณ์ 
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สอง คือแนวคดิเก่ียว กบัพระพทุธศาสนาสตัตภณัฑ์สร้างขึน้ โดยสอดแทรกหลกัธรรม หรือหลกั 
ปฏิบตัทิางพทุธศาสนาท่ี เก่ียวข้องกบัเลข 7 ได้แก่ หลกัโพชฌงค์ 7 สทัธมัมะ 7 สปัปริุสธมัมะ 7 
เป็นต้น เพ่ือให้ชาวพทุธล้านนานัน้ได้นําไปเป็นแนวปฏิบตัใินชีวิต สตัตภณัฑ์จงึเป็นงานชา่งท่ีสอด 
ประสานกนัระหวา่งภมูิปัญญา ด้านงานช่างกบัความเช่ือและศรัทธาในพทุธศาสนา 

 

 
ภาพท่ี 37 (ซ้าย) วฒันธรรมการนําดอกไม้ ธูปเทียนบชูาพระ ใสใ่นขดัแก้วทัง้สาม (กลาง) ขนัแก้ว 

ทัง้สามในรูปแบบขนัเหล่ียม (ขวา) สตัตถณัฑ์ภายในวิหารนํา้แต้ม ลําปางหลวง ลําปาง 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ตุง ในภาคเหนือของไทยมีการใช้ ตงุ (ธง) เป็นเคร่ืองบชูากนัมาก ซึง่จดุมุง่หมาย 

ของการบชูานัน้แตกตา่งกนัไป โดยมีคตคิวามเช่ือเก่ียวกบัอานิสงค์การทานตงุอยูม่าก ซึง่เลา่สืบ 
ตอ่กนัมาวา่ ”มีกาเผือกคูห่นึง่ออกไขม่าห้าฟองอยูบ่นต้นไม้ เม่ือเกิดลมพาย ุ ไขท่ัง้หมดได้พลดัตก 
ลงมา ครัน้พอ่แมก่าเผือกกลบัมาไมเ่ห็นไขข่องพวกตน ก็เกิดความโศกเศร้าจนตรอมใจตายแล้ว 
ได้ขึน้ไปอยูบ่นสวรรค์ ไขท่ัง้ห้าใบตา่งถกูไก่ เตา่ พญานาค โค และคนซกัผ้า นําไปเลีย้งจนเตมิโต 
เป็นชายหนุ่มทัง้ห้าคนตา่งก็มีจิตใจอยากบวช จงึบวชจนสําเร็จญาณและมาพบกนั โดยบงัเอิญทัง้ 
ห้าองค์มีความกตญัญตูอ่ผู้ ท่ีให้กําเนิด จงึได้สร้างตงุถวายอทิุศให้กะกสุนัทะซึง่ ไก่เป็นผู้ เลีย้งสร้าง 
รูปไก่ โกนาคมนะรูปนาค กสัปะรูปเตา่ โคตมะรูปววั และอริยะเมตรัยรูปค้อนทบุผ้า เม่ือสร้างตงุ 
เสร็จแล้วก็ทําถวายอทิุศแตไ่ปไมถ่ึงผู้ให้กําเนิด กาเผือกจงึต้องมาบอกให้ทําเป็นประทีปรูปตีนกา 
จดุไปจงึจะอทิุศไปถึง” ตงุจงึสมัพนัธ์กบัพระพทุธเจ้าทัง้ห้าองค์ การทําตงุถวาย จงึเปรียบเสมือน 
ตวัแทนสกัการะของการแผก่ศุล กตญัญกูตเวทีไปถงึผู้ มีพระคณุท่ีลว่งลบัไปแล้ว เราอาจเห็นตงุ 
ท่ีมีรูปไก่ยืนบนหวัตงุหมายถึงไก่ สว่นลําตวัและใบของตงุแทนรูปนาค ลวดลายตา่งๆ เป็นตาราง 
เกลด็หรือ ส่ีเหลี่ยมขนมเปียกปนูแทนเตา่ และสว่นประดษิฐ์เป็นรูปกลมแทนตาววัหรือววั ทัง้นี ้
หากแบง่ตงุตามลกัษณะการใช้งานสามารถแบง่ได้ 2 ประเภท ได้แก่ ตงุท่ีใช้ ในงานมงคล จะใช้ 
สําหรับงานมงคลตา่งๆ เชน่ ทําบญุ งานปอย หรือ งานเฉลมิฉลองตา่งๆ ได้แก่ ตงุไชย ตงุพญายอ 
ตงุกฐิน ตงุเจดีย์ทราย เป็นต้น และตงุท่ีใช้ในงานอวมงคล เชน่ ตงุแดง โดยมีความเช่ือวา่ สําหรับ 
ผู้ ท่ีตายโหงหรือตายด้วยอบุตัเิหตนุัน้ การนําตงุแดงไปปักไว้บริเวณท่ีเกิดเหตจุะเป็นการอทิุศสว่น 
กศุลให้ผู้ตายได้เกาะหางตงุขึน้สูส่รวงสวรรค์ สําหรับตงุสามหางจะใช้นําศพผู้ เสียชีวิตก่อนทําพธีิ 
ฌาปนกิจเป็นปริศนาธรรม คือ ความไมเ่ท่ียง อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นต้น 
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ธรรมาสน์ คือ อาสนะท่ีจดัไว้ให้พระภิกษุนัง่แสดงธรรม มกัยกระดบัขึน้สงูกวา่ 
ระดบัสายตาของผู้นัง่ฟัง ลกัษณะของธรรมาสน์จะแตกตา่งกนัไปตามท้องถ่ิน แตโ่ดยสว่นใหญ่ 
แล้วจะเป็นทรงปราสาทมากกวา่ทรงอ่ืน วสัดท่ีุใช้ทําสร้างด้วยไม้ ประดบัประดาด้วยลวดลายและ 
เทคนิคการประดบัตา่งๆ กนั ธรรมาสน์จะตัง้อยูใ่นวิหารทางด้านขวาของพระประธาน และอยูท่าง 
ด้านซ้ายของอาสนสงฆ์ การสร้างธรรมาสน์นอกจากมีจดุประสงค์เพ่ือต้องการให้เป็นท่ีแสดงธรรม 
ของพระสงฆ์แล้ว ในความเช่ือของชาวล้านนายงัเช่ือวา่การสร้างธรรมาสน์ถวาย ยงัเป็นการทําบญุ 
ให้สําหรับตนเองในภายภาคหน้า เป็นการถวายทานให้กบัผู้ ท่ีลว่งลบั เป็นการคํา้จนุพทุธศาสนา 
และเป็นการสร้างตามปีเกิด โดยเช่ือวา่คนท่ีเกิดในปีขาลให้สร้างธรรมาสน์จะได้กศุลมาก ในชว่ง 
เวลาตอ่มาเม่ือล้านนาได้รับอิทธิพลจากภาคกลางมากขึน้ก็ได้รับเอาความนิยมของธรรมาสน์แบบ
ภาคกลาง ซึง่เป็นธรรมาสน์แบบเก้าอีมี้พนกั ประดบัด้วยลวดลายปิดทอง ประดบักระจกมาใช้ 
ทําให้ความนิยมเทศน์ในธรรมาสน์แบบล้านนาเส่ือมความนิยมไป 

บุษบก เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป หรือ องค์พระธาต ุในจารึกบ้านดอน (จารึก 
ลําพนู) พ.ศ.2270 เรียกบษุบกวา่ “ปราสาทพระ” โดยทัว่ไปมีลกัษณะ คล้ายบษุบกภาคกลาง ยอด 
แหลมขนาดไมใ่หญ่นกั โดยให้คนหามได้ สว่นใหญ่สร้างด้วยไม้แกะสลกัลงรักปิดทองหรือ ประดบั 
กระจก จะพบการสร้างบษุบกในวดัท่ีมีพระพทุธรูปสําคญัท่ีต้องนําออกแห่ในพิธี สําหรับบษุบกท่ี 
ใช้แห่พระธาต ุมีพบเพียงวดัเดียวคือ บษุบกท่ีวดัพระธาตศุรีจอมทอง ซึง่เป็นวดัท่ีมีประเพณีการนํา 
พระธาตอุอกแห่ให้ประชาชนสรงนํา้ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม ่ เคยอาราธนาพระธาตศุรีจอมทอง 
โดยเฉพาะปัจจบุนัเก็บไว้ท่ีพพิิภณัฑ์วดัพระธาตศุรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่

 

 
ภาพท่ี 38 (ซ้าย) วฒันธรรมการปักตงุถวายทานบชูา (กลาง) ธรรมาสน์แบบล้านนา วดัท้าวคําวงั   

อ.หางดง จ.เชียงใหม ่(ขวา) การแห่ปราสาทพระ  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
3. งานเคร่ืองใช้ทั่วไป ตวัอยา่งเช่น 

เคร่ืองเงนิ คืองานหตัถกรรมท่ีนบัวา่เป็นเอกลกัษณ์สําคญัของชาวล้านนา ตัง้แต ่
อดีต ชาวล้านนาได้ทําเคร่ืองเงินเป็นทัง้เคร่ืองประดบัและเคร่ืองใช้ โดยเฉพาะภาชนะเคร่ืองใช้นัน้ 
แทบทกุบ้านท่ีมีฐานะพอกินพอใช้จะต้องมีภาชนะท่ีทําด้วยเงินไว้ใช้ในโอกาสตา่งๆ เพ่ือแสดงออก 
ถึงความมีฐานะและหน้าตาทางสงัคม สิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยเงินมกัจะได้แก่ ขนัหรือสลงุ พาน 
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หรือ ขนัดอก ตลบัเคร่ืองเช่ียน หีบหมาก และเคร่ืองประดบัเงิน เช่น ป่ินปักผม กําไลข้อมือ เข็มขดั 
แหวน เป็นต้น ปัจจบุนัความนิยมเคร่ืองเงินลดลงเป็นอยา่งมาก เพราะเน่ืองจากเคร่ืองเงินนัน้มี 
ราคาคอ่นข้างสงู ประกอบกบัปัจจบุนัได้มีสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีทําจากวสัดอ่ืุนท่ีมีราคาถกูเข้ามา  

เคร่ืองเขิน เป็นงานหตัถกรรมประเภทหนึง่ ในอดีตมีสถานภาพเป็นทัง้สิง่ของ 
เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เป็นเคร่ืองใช้ในพิธีกรรม เป็นรูปเคารพและเป็นงานศลิปะ เคร่ืองเขินนัน้มี 
โครงสร้างท่ีทําจากไม้และท่ีนิยมมากคือท่ีมาจากไม้ไผส่าน ซึง่ช่วยให้ของใช้นัน้มีนํา้หนกัเบา ไม ่
แตกหกังา่ย หลกั การของเคร่ืองเขินคือ การนําเคร่ืองจกัสานเคลือบด้วยยางไม้ชนิดหนึง่ เรียกวา่ 
“ยางรัก” ซึง่ได้จาก ต้นรัก (The Black-Varnish Tree) การเคลือบยางรักทําให้มีความคงทน กนันํา้ 
กนัความชืน้ และ ทําให้ผิวงดงาม วธีิการทารักมกัทาหลายๆ ชัน้ จากนัน้จงึตกแตง่ให้สวยงาม เช่น 
การเขียนลวดลาย การปิดทอง การขดูผิวให้เป็นร่องลกึแล้วฝังรักสีท่ีแตกตา่งกนั โดยนิยมใช้รักสี 
ดําและสีแดงตกแตง่มีการปัน้รัก กด หรือพิมพ์ให้เป็นลวดลาย 

 

 
ภาพท่ี 39 (ซ้าย) เคร่ืองเงิน (กลาง และ ขวา) เคร่ืองเขิน 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

ในยคุการฟืน้ฟบู้านเมืองล้านนา (สมยัพระเจ้ากาวิละ) มีการอพยพชาวไทหลาย 
เผา่ให้เข้ามารวมกนัในเขตเมืองเชียงใหม ่ ซึง่ในเวลานัน้แทบจะกลายเป็นเมืองร้าง คนไทกลุม่หนึง่ 
นัน้ก็คือ ชาวไทเขิน เป็นกลุม่ชนตระกลูไทลือ้ อาศยัอยูใ่นเขตเมืองเชียงตงุและตัง้ชมุชนหนาแน่น 
บริเวณลุม่แมนํ่า้ขนึ ท่ีเรียกในปัจจบุนัวา่ แมนํ่า้เขินกลุม่ไทลือ้ลุม่นํา้เขินจงึถกูเรียกวา่ชาวไทเขิน 
โดยในกลุม่ท่ีอพยพมาอยูเ่มืองเชียงใหม ่ ล้วนแตเ่ป็นช่างฝีมือทัง้สิน้ มีความชํานาญในการทําชิน้ 
งานหตัถกรรมดงักลา่ว ซึง่เป็นท่ีมาของคําวา่ “เคร่ืองเขิน” ตลอดจน เคร่ืองโลหะ งานทอผ้า งาน 
กระดาษ จกัสาน และการลงรัก ทัง้นีถ้กูจดัให้อยูร่วมกนัทางด้านทิศใต้ของกําแพงเมืองเชียงใหม ่
ซึง่ปัจจบุนัคือบ้าน ชา่งหลอ่ ถนนววัลายบ้านนนัทาราม ชมุชนระแกง งานเคร่ืองรักและปิดทอง 
ลอ่งชาด ปรากฎทัว่ไปในวฒันธรรมล้านนา โดยเฉพาะในงานประดบัตกแตง่สถาปัตยกรรม งาน 
ประตมิากรรม จิตรกรรมและสิง่ของเคร่ืองใช้ในพทุธศาสนา สําหรับ ครัวฮกัครัวหาง หรือสิง่ของ 
เคร่ืองใช้ท่ีเป็นเคร่ืองเขินในชีวตประจําวนั ตลอดจนเคร่ืองใช้ในพิธีกรรม ของชาวล้านนานัน้ก็ยงัมี 
อีกมากมายหลายชนิด 
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สรุปตอนที่ 3 
ศลิปะเชิงพทุธศาสนา (แฝงด้วยปริศนาธรรม) เป็นการแสดงออกอีกอยา่งหนึง่ท่ีอาจ 

จดัได้วา่เป็นสิง่สงูสดุของศลิปะทัง้ปวง เพราะสาระของการรับรู้ศลิปะดงักลา่วสามารถนําไปสูก่าร 
พ้นทกุข์ได้ นอกจากนัน้การปฏิบตัธิรรมทางพทุธศาสนาเพ่ือให้พ้นทกุข์ ก็จดัวา่เป็นศลิปะขัน้สงูสดุ 
ของมนษุย์อยูใ่นตวัแล้ว อนึง่การใช้ศลิปะเป็นเคร่ืองลอ่ใจให้เห็นถงึเร่ืองราวท่ีชวนให้หวาดกลวัตอ่ 
ผลของการประกอบอกศุลกรรม หรือชวนให้ปลาบปลืม้ใจตอ่ ผลของการประกอบกศุลกรรมนัน้มี 
หลกัฐานเชิงประจกัษ์มากมาย และมีการพฒันามายาวนานจนมีรูปแบบงานศลิปะเป็นเอกลกัษณ์ 
โดดเดน่ของแตล่ะท้องถ่ิน ดงัเช่น ศลิปะล้านนา เป็นต้น 

วิถีชีวิตท่ีพึง่พงิธรรมชาตแิละโลกทศัน์ท่ีผา่นเลนส์ คตคิวามเช่ือทางพระศาสนาตา่งๆ 
เฉพาะอยา่งยิง่ คตคิวามเช่ือฝ่ายพทุธเถรวาทลงักาวงศ์สายตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลอยา่งมาก ร่วมกบัคติ 
ความเช่ือเร่ืองผี จนเม่ือผา่นกาลเวลาท่ีมีการคดัสรรและปรับใช้ จงึเป็นปัจจยัให้เกิดงานศลิปกรรม 
ล้านนาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะขึน้ ดงัท่ีได้ศกึษาและจําแนกออกเป็นแขนงตา่งๆ ข้างต้น 

โดยรูปและแบบของการแสดงออกแหง่ศลิป์ท่ีได้ทําการศกึษาดงักลา่ว ผู้ศกึษาวิจยัจะ 
นําไปพจิารณาร่วมกบัเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปสูก่ระบวนการก่อรูปและออกแบบงาน 
สถาปัตยกรรมของโครงการหอธรรมศลิป์ล้านนาตอ่ไป 

 

 
ภาพท่ี 40 ตวัอยา่งนิทานพืน้บ้านเร่ือง “ยายกะตา ปลกูถัว่งาให้หลานเฝ้า” ท่ีแผงคตธิรรมเร่ือง  

ปฏิจจสมปุบาท (the wheel of life) โดยนําเสนอในรูปแบบแผนภาพ (Diagram) ทัง้นี ้ 
แสดงถึงสิง่ ซึง่มีเนือ้หาเดียวกนั แตมี่การแสดงออกแห่งศลิป์ท่ีตา่งกนั เป็นต้น 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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บทที่ 3 

  
แบบสถาปัตยกรรมซึ่งก่อรูปจากการกาํหนดขอบเขตด้วยแสงธรรมชาต ิ

 
ลายเส้นท่ี 1 แนวคดิท่ีมีตอ่รูปแบบตา่งๆ ของช่องเปิดท่ีมีอิทธิพลตอ่การก่อรูป และแบบการใช้  

แสงธรรมชาตใินงานสถาปัตยกรรม 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ลายเส้นท่ี 1 แสดงลกัษณะองค์ประกอบ “ช่องเปิด” ของอาคาร ซึง่มีอิทธิพลตอ่การ 

กําหนดรูปแบบการใช้แสงธรรมชาต ิ ในอาคารท่ีเปิดรับแสงทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพ่ือสร้างให้ 
เกิดปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรม อนัส่ือความหมายความเข้าใจถงึผู้ใช้อาคาร ให้บรรลผุลตาม 
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ฉะนัน้แล้ว คตแิละเหตปัุจจยัท่ีสง่ผลตอ่แนวคดิใน 
การออกแบบช่องเปิดของอาคาร ซึง่มีความสําคญั ตอ่การก่อรูปของงานสถาปัตยกรรม ท่ีสนอง 
ประโยชน์แห่งกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแสงธรรมชาต ิเป็นต้น 

เพ่ือตอบข้อสงัเกตของผู้ศกึษาวิจยัท่ีมีตอ่สภาวะของ “แสงธรรมชาต”ิ จากแบบการให้ 
ความสวา่งโดยวิธีใช้ “แสงสะท้อน” สอ่งผา่นองค์ประกอบ “ช่องเปิด” ของอาคารวหิารโถงล้านนา 
ด้วยมีลกัษณะ ขนาด ตลอดจนสดัสว่นของช่องเปิด เพ่ือรับแสงสะท้อนเข้ามาในอาคารท่ีตา่งกนัใน 
แตล่ะการ “ซ้อนซดหลงัคา” และ/หรือการ “ยกเก็จ” ตามแผนแบบอาคารวิหารโถงล้านนาอยา่งน่า 
สนใจตลอดจนข้อสงัเกตท่ีมีตอ่ “คต”ิ ท่ีสง่อิทธิพลถงึ “แนวคดิ” ในการออกแบบอาคารวหิารโถง 
วิหารเอกลกัษณ์แบบแรกของล้านนาให้มีลกัษณะอาคารเป็นแบบ “เปิดโลง่” ท่ีมีแบบช่องเปิดใน 
ลกัษณะดงักลา่วตอ่ไป 
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ลายเส้นท่ี 2 ตวัแบบกระบวนการแสวงหาเอกลกัษณ์ 
ท่ีมา:           คดัลอกจาก อนวุิทย์ เจริญศภุกลุ, “การอนรัุกษ์คา่นิยมทางประเพณีในอาคาร,”  
อาษา, 15 (2533): 70. 

 
แนวทางการศกึษานัน้ ผู้ศกึษาวิจยัขอยกสว่นหนึง่ของบทความ “การอนรัุกษ์คา่นิยม 

ทางประเพณีในอาคาร”1 ซึง่ผู้ศกึษาวจิยัมีความสนใจตอ่การตัง้คําถามถึงความต้องการของมนษุย์ 
ท่ีมีตอ่งานสถาปัตยกรรม เพ่ือแสวงหาตวัแบบวิธีการ สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทย ไว้วา่ 

  
“นอกเหนือจากเพ่ือสนองประโยชน์ ในกิจกรรมของมนษุย์แล้ว สิง่ท่ีมนษุย์ยงัต้อง 

การจากงานสถาปัตยกรรมหลกัๆ มีอยูส่องประการโดยต้องประกอบร่วมกนัและไม่สามารถแยก 
ออกจากกนัได้อยา่งโดดๆ คือ 

1. เพ่ืออํานวยความสะดวกสะบายทาง กายภาพ (Physical) 
2. เพ่ือสนองความพงึพอใจทางวฒันธรรมในรูป สญัลกัษณ์ (Symbolic) 
ซึง่ความสะดวกสบายทางกายภาพนัน้ โดยทัว่ไปแล้ว สามารถแก้ปัญหาได้ตรงๆ 

ด้วยระบบการวางแผนและการออกแบบทางกายภาพโดยการแก้ปัญหาท่ีคอ่นข้างเป็นสากลแต ่
ความพงึพอใจทางวฒันธรรมนัน้เป็นความต้องการทางจิตใจในรูปสญัลกัษณ์ (Symbolic) ของ 
มนษุย์ท่ีมีชาตภิมิูตา่งกนั ดงัตวัอยา่งในประวตัศิาสตร์ ท่ีการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมเป็น 
การสร้างภาวะแวดล้อมในระดบัตา่งๆ ท่ีมีสญัลกัษณ์ของ รูปทรง (shape) และท่ีวา่ง (space) 
ตามแบบแผน (pattern) ของกลุม่วฒันธรรมนัน้ๆ และการท่ีจะได้มาซึง่ความพงึพอใจนัน้จงึ 
ต้องอาศยั กระบวนการทางวฒันธรรมในการหาคําตอบ”  

 
ดงันัน้ในบทนีจ้ะแบง่การศกึษา ภาคข้อมลูและภาคทฤษฎีในมิตทิัง้ ทางกายภาพและ  

นามธรรม โดยออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

                                                 
1 อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, “การอนรัุกษ์คา่นิยมทางประเพณีในอาคาร,” อาษา, 15 

(2533) : 66. 
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ตอนที่ 1 สภาวะและอรรถประโยชน์ของแสงในลักษณะกายภาพและนามธรรม 
 
กายภาพและประเภทของแสง 

แสง (Light) คือการแผรั่งสีแมเ่หลก็ไฟฟ้าในช่วงความยาวคล่ืนท่ีสายตามนษุย์มอง 
เห็นหรือบางครัง้อาจรวมถึงการแผรั่งสีแมเ่หลก็ไฟฟ้าในช่วงความยาวคล่ืนตัง้แตรั่งสีอินฟราเรดถงึรั
งสีอลัตราไวโอเลตด้วย สภาวะพืน้ฐานของแสง (และของการแผรั่งสีแมเ่หลก็ไฟฟ้า ทกุชว่งคลืน่) 
ได้แก่ ความเข้ม (ความสวา่งหรือแอมพลจิดูซึง่ปรากฏแก่สายตามนษุย์) ความถ่ี (ความยาวคล่ืน 
ซึง่ปรากฏแก่สายตามนษุย์ ในรูปสีของแสง) และโพลาไรเซชนั (มมุการสัน่ของคล่ืนซึง่โดยปกต ิ
มนษุย์ไมส่ามารถรับรู้ได้) โดยแสงจะแสดงคณุสมบตัทิวิภาวะทัง้ของ “คล่ืน” และของ “อนภุาค” 
ในเวลา เดียวกนั ซึง่สามารถ แบง่ตามแหลง่กําเนิดแสงได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1. แสงธรรมชาต ิ (Natural Light) เป็นแสงท่ีเกิดจากดวงอาทิตย์ ซึง่เป็นแหลง่พลงั 
งานท่ีมีประสทิธิผลมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัแหลง่กําเนิดแสงชนิดอ่ืน รวมทัง้ยัง้ให้คา่สเปคตรัมท่ีครบ 
ถ้วนไมผิ่ดเพีย้นและเป็นธรรมชาตมิากท่ีสดุ นอกจากนีก้ารนําแสงธรรมชาตเิข้ามาใช้งานในอาคาร 
ในปริมาณท่ีเหมาะสม ยงัสามารถลดคา่ใช้จ่ายด้านพลงังานให้กบัอาคารได้ ดวงอาทิตย์นัน้เป็น 
แหลง่กําเนิดแสงธรรมชาตท่ีิเคล่ือนท่ีได้ สง่ผลถึงความรู้สกึตา่งๆ ของมนษุย์ และทําให้รับรู้ถึงกาล 
เวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป แตแ่สงจากดวงอาทิตย์มีความแปรปรวนสงู ปริมาณแสงท่ีมากอาจท่ีจะ 
ก่อให้เกิดความร้อนโดยไมจํ่าเป็น ดงันัน้การออกแบบงานสถาปัตยกรรม จงึต้องคํานงึถึงแบบการ 
ใช้แสงให้เหมาะสมแก่การใช้งาน ทัง้นีแ้สงธรรมชาตแิบง่ออกได้เป็น 2 ชนิด 

1.1 แสงโดยตรงจากดวงอาทิตย์ (Sun Light) เป็นแสงท่ีสอ่งมาจากดวงอาทิตย์ 
โดยตรง มีความสวา่งสงูและอาจทําให้เกิดแสงบาดตาได้ 

1.2 แสงสะท้อนจากท้องฟ้า (Sky Light หรือ Day Light) เป็นแสงท่ีเกิดจากการ 
สะท้อนและการกระจายแสงจากก้อนเมฆและอนภุาคในอากาศ เชน่ ฝุ่ นควนั ไอนํา้ เป็นต้น ทําให้ 
แสงดวงอาทิตย์มีความแปรปรวน  

2. แสงประดษิฐ์ (Artificial Light) คือแสงจากสิง่ประดษิฐ์ของมนษุย์ โดยอาศยั 
กรรมวิธีตา่งๆ ซึง่คดิค้นขึน้มาเพ่ือใช้แทน แสงธรรมชาต ิ เพ่ืออาศยัความสวา่งในการใช้งานและ 
การดํารงชีวิตของมนษุย์ มีทัง้แสงจากหลอดไฟฟ้าทกุชนิด เชน่ เทียนไข ไฟฉาย นีออน เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 41 ตวัอยา่งการใช้แสงในงานสถาปัตยกรรม (01) แสงธรรมชาต ิ(02) แสงประดษิฐ์ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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คุณสมบัตขิองแสง 
ทัง้นีแ้สงมีคณุสมบตัใินทางกายภาพท่ีสําคญั 4 ข้อ ได้แก่ 
1. แสงเดนิทางเป็นเส้นตรง (Rectilinear propagation)  

 
ภาพท่ี  42 แสดงลกัษณะการเดนิทางของแสงเป็นเส้นตรง 
ท่ีมา:         Krueda Kaewthong, คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า, เข้าถึงเม่ือ 16 กรกฎาคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_2000_1420_science_ industry 
/wiki/76e1e/ 
 

2. การหกัเห (Refraction) คือการท่ีแสงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีเน่ืองจากอตัรา 
เร็วของแสงมีการเปล่ียนแปลง โดยจะเกิดขึน้เม่ือแสงเคลื่อนท่ีผา่นตวักลางท่ีตา่งชนิดกนั และมี 
ความหนาแนน่ตา่งกนั (มีคา่ดชันีหกัเหไมเ่ทา่กนั) ทําให้อตัราเร็วของแสงในแตล่ะตวักลางไมเ่ทา่ 
กนั โดย การหกัเหของแสงจะเกิดขึน้ท่ีผิวรอยตอ่ระหวา่งตวักลาง ซึง่มีผลตอ่ตําแหน่งของการมอง 
เห็นวตัถ ุเช่น การมองเห็นปลาท่ีอยูใ่ต้ผิวนํา้ในตําแหน่งท่ีตืน้กวา่ตําแหนง่ท่ีปลาอยูจ่ริง เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 43 การหกัเหของแสงในแบบตา่งๆ 
ท่ีมา:        ครูตุ๊กตา, การหกัเหของแสง, เข้าถงึเม่ือ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://tk.nana-gallery.com/?p=102 
 

3. การสะท้อน (Reflection) คือการท่ีแสงไปกระทบกบัตวักลางแล้วสะท้อนออกไปใน 
ทิศทางตา่งๆ โดยขึน้อยูก่บัพืน้ผิวของวสัดสุามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะคือ การสะท้อนแบบ 
ปกต ิ (Regular reflection) ซึง่จะเกิดขึน้เม่ือแสงตกกระทบกบัวตัถท่ีุมีพืน้ผิว ลกัษณะเรียบมนัวาว 
และ การสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse reflection) ท่ีจะเกิดขึน้เม่ือ แสงตกกระทบวตัถ ุท่ีมี พืน้ผิว 
ลกัษณะขรุขระ 
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ภาพท่ี 44 การสะท้อนแบบปกต ิ(ซ้าย) และการสะท้อนแบบกระจาย (ขวา) โดยการสะท้อนของ  

แสงจะต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนของแสงท่ี "มมุสะท้อนเท่ากบั มมุตกกระทบ” 
ท่ีมา:       แสงและการมองเหน็, เข้าถึงเม่ือ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74061 
 

4. การกระจายแสง (Dispersion) หมายถงึแสงขาว ท่ีประกอบด้วยแสงหลายความถ่ี 
เม่ือตกกระทบปริซมึแล้วทําให้เกิดการหกัเหของแสง 2 ครัง้ (ท่ีผิวรอยตอ่ของปริซมึทัง้ขาเข้าและ 
ขาออก) ทําให้แสงสีตา่งๆ แยกออกจากกนัอยา่งเป็นระเบียบเรียงตามความยาวคล่ืนและความถ่ีท่ี 
เราเรียกวา่สเปกตรัม (Spectrum) รุ้งกินนํา้เป็นการกระจายของแสง เกิดจากแสงขาวหกัเหผา่นผิว 
ของละอองนํา้ ทําให้แสงสีตา่งๆ กระจายออกจากกนัแล้วเกิดการสะท้อนกลบัหมดท่ีผิวด้านหลงั 
ของละอองนํา้แล้วหกัเหออกไปสูอ่ากาศ ทําให้แสงขาวกระจายออกเป็นแสงสีตา่งๆ กนั แสงจะ 
กระจายตวัออกเม่ือกระทบถกูผิวของตวักลาง  

 
ภาพท่ี 45 การกระจายแสง ของแสงขาวออกมาเป็นสีตา่งๆ 
ท่ีมา:       การกระจายแสง, เข้าถงึเม่ือ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://pirun.ku.ac.th/~fscijsw/Light&device/light/html/body4-1.htm 
 
แสงและเงา  

เม่ือแสงถกูวตัถใุดๆ บดบงัจะเกิดเงาขึน้ท่ีอีกด้านหนึง่ของวตัถนุัน้เสมอ เราสามารถ 
รับรู้ขอบเขตและรูปร่างของเงา เม่ือมนัปรากฏไปบนพืน้ผิวใดๆ การรับรู้รูปร่างของเงายงัขึน้อยูก่บั 
การเปรียบเทียบความตา่งระหวา่งพืน้ผิวและภาพความสวา่งบริเวณรอบๆ นัน้ แสงและเงานัน้ 
สามารถสร้างความตืน้ลกึให้กบัวตัถไุด้ และทําให้วตัถดุมีูมิตมิากขึน้ ซึง่สิง่สําคญัตอ่เร่ืองการนํา 
แสงและเงามาใช้ประโยชน์ เช่น สร้างบรรยากาศและความหมายให้แก่งานสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
อยูท่ี่ความเข้าใจในทิศทางของแสง (Direction of Light) และผลกระทบของแสงท่ีมีตอ่วตัถแุล้ว 
ก่อให้เกิดแสงและเงาในลกัษณะใดมากกวา่ ซึง่โดยธรรมชาตแิสงและเงา สามารถแบง่ออกเป็น 
หลายลกัษณะโดยจําแนกได้เป็น 
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1. แสงสวา่งท่ีสดุ (Highlight) คือ สว่นท่ีกระทบกบัแสงโดยตรง ทําให้ตรงบริเวณนัน้ 
มีความสวา่งมากท่ีสดุ 

2. แสงสวา่ง (Light) คือสว่นท่ีไมไ่ด้รับการกระทบของแสงโดยตรง แตก็่ยงัคงได้รับ 
อิทธิพลของแสงนัน้ โดยมีคา่นํา้หนกัแสงเป็นท่ีสองรองจาก Highlight 

3. เงา (Shadow / Attached Shadow) คือสว่นท่ีได้รับอิทธิพลของแสงน้อย เน่ือง 
จากไมใช่ด้านท่ีรับแสงโดยตรง แตเ่ป็นด้านท่ีรับแสงทางอ้อม (Indirect Light) โดยผิววตัถท่ีุมีมมุ 
เอียงไมเ่ท่ากนัในแตล่ะด้านทําให้เกิดเงาท่ีมีความเข้มไมเ่ท่ากนัปรากฏอยูใ่นวตัถซุึง่ยงัไมเ่ข้ม ท่ีสดุ 

4. เงามืด (Core of Shadow) จะอยูใ่นสว่นท่ีวตัถไุมไ่ด้รับอิทธิพลของแสงเลยและ 
เป็นสว่นท่ีมืดท่ีสดุของเงา 

5. แสงสะท้อน (Reflect Light) เป็นบริเวณของวตัถท่ีุไมไ่ด้รับแสงโดยตรง แตเ่ป็น 
การสะท้อนของแสงจากวตัถใุกล้เคียง สะท้อนย้อนแสงเข้ามาตกกระทบ เช่น ถ้าวางแจกนับนโต๊ะ 
ท่ีมีผืนผ้าสีแดงคลมุอยู ่แสงท่ีตกกระทบผ้าสีแดงก็จะสะท้อนปรากฏ เป็นสีแดงท่ีแจกนันัน้ด้วย 

6. เงาตกทอด (Cast Shadow) คือ บริเวณท่ีเงาของวตัถนุัน้ๆ จะมีขนาดและรูปทรง 
ของเงาไปตามวตัถท่ีุแสงนัน้ตกกระทบ โดยทอดไปตามพืน้หรือวตัถอ่ืุนท่ีรองรับ โดยมีนํา้หนกัเข้ม 
กวา่บริเวณแสงสะท้อน 

 

 
ภาพท่ี 46 แสดงประเภทของแสงและเงา อนัเกิดจากการท่ีแสงตกกระทบวตัถ ุ 
ท่ีมา:        พงศ์พนัธุ์ ไชยบญุเรือง, ภาพแสงและเงา, เข้าถึงเม่ือ 16 กรกฎาคม 2556, เข้าถงึได้ 
จาก http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=  readknowledge&id=633 
 
แสงกับการรับรู้ของมนุษย์ผ่านการมองเหน็ 

การมองเห็นวตัถเุกิดจาก การท่ีแสงไปตกกระทบสิง่ตา่งๆ แล้วเกิดการสะท้อนเข้าสูต่า 
ของเราและผา่นเข้ามาในลกูตาไปทําให้เกิดภาพบนจอ (Retina) ท่ีอยูด้่านหลงัของลกูตา ซึง่ข้อมลู 
ของวตัถท่ีุมองเห็นจะถกูสง่ขึน้ไปสูส่มองตามเส้นประสาท (optic nerve) แล้วสมองจะแปลข้อมลู 
เป็นภาพของวตัถนุัน้ ทัง้นีก้ารมองเห็นสีตา่งๆ บนวตัถเุกิดจากการผสมกนัของแสงสี เชน่ แสงขาว 
อาจเกิดจากการรวมกนัของแสงสี เพียง 3 สีรวมกนัได้แก่ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีนํา้เงิน 
หรือเรียกวา่สีปฐมภมูิ และถ้านําแสงท่ีเกิดจากการผสมกนัของสีปฐมภมูิ 2 สีมารวมกนัจะเกิดเป็น 
สีทตุยิภมูิ ซึง่สีทตุยภมูิแตล่ะสีจะมีความแตกตา่งกนัในระดบัความเข้มสีและความสวา่งของแสง  
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เรามองเห็นวตัถไุด้ ก็เพราะมีแสงสะท้อนจากวตัถนุัน้เข้าสูน่ยัย์ตาของเรา โดยสีของ 
วตัถก็ุขึน้อยูก่บัคณุภาพของแสงท่ีสะท้อนนัน้ด้วย เช่น วตัถสีุนํา้เงินจะสะท้อนแสงสีนํา้เงินออกไป 
มากท่ีสดุ โดยสะท้อนแสงสีข้างเคียงออกไปบ้างเลก็น้อยและดดูกลืนแสงสีอ่ืนๆ ไว้หมด สว่นวตัถ ุ
สีแดงจะสะท้อนแสงสีแดงออกไปมากท่ีสดุ มีแสงข้างเคียงสะท้อนออกไปเลก็น้อย และดดุกลืน 
แสงสีอ่ืนๆ ไว้หมด วตัถสีุดําจะดดูกลืนทกุแสงสีและจะสะท้อนแสงกลบัได้เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ 

 

 
ภาพท่ี  47 สีปฐมภมูิและสีทตุยิภมูิ 
ท่ีมา:        ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล, แสง, เข้าถึงเม่ือ 
3 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/ 
virtual3/Light/index.html 
 
ทฤษฎีความสว่างที่เก่ียวกับข้องการมองเหน็ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการสอ่งสวา่งพืน้ฐาน ได้มีการกําหนดศพัท์และนิยามท่ีสําคญัดงันี ้2 
1. ฟลกัซ์การสอ่งสวา่ง (Luminous Flux) คือรังสีและกําลงัของแสงท่ีถกูปลอ่ยออก 

มาจากแหลง่กําเนิดแสงใน 1 หน่วยเวลาเป็นการบง่บอกคา่พลงังานของแสงจากแหลง่กําเนิดแสง 
2. ความเข้มแสง (Luminous Intensity) หรือ กําลงัสอ่งสวา่ง (Candle power) คือ 

ปริมาณของแสงหรือความหนาแนน่ของแสงท่ีเปลง่ออกมา จากหลอดไฟฟ้าในทิศทางใดๆ 
3. ความสอ่งสวา่ง (Illumine) คือ ปริมาณแสงท่ีตกกระทบพืน้ท่ีหนว่ยใดๆ โดยการ 

กําหนดคา่ความสวา่งนี ้มีความเหมาะสมกบั ลกัษณะกิจกรรมและประโยชน์ใช้สอย 
4. คา่ความสวา่ง (Luminance) คือความสอ่งสวา่งท่ีสะท้อนหรือสอ่งผา่นวตัถเุข้าตา 

ทําให้สามารถมองเห็นวตัถไุด้ โดยวตัถนุัน้มีคณุสมบตัเิป็นแหลง่กําเนิดแสงทางอ้อม (Secondary 
Light source)  
                                                 

2 สาโรช พระวงค์, การศกึษาความหมายของแสงในสิมอีสาน (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551), 
11-15. 
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5. ความสวา่ง (Brightness) คือการตอบสนองด้านความคดิตอ่คา่ความสวา่งใน 
พืน้ท่ีภาพท่ีมองเห็นความสวา่งของแสงนัน้เราสามารถรับรู้ได้จากการเปรียบเทียบคณุภาพของการ 
สะท้อนของแสงบนวตัถนุัน้ๆ ตอ่สภาพรอบข้างวา่มีลกัษณะท่ี สวา่งกวา่หรือมืดกวา่ความแตกตา่ง 
นีเ้รียกวา่ความแตกตา่งของแสงสวา่ง (◌ฺBrightness - Contrast) ซึง่คา่ความตา่งนีเ้ป็นตวัอธิบาย 
อตัราความสวา่งท่ีเกิดขึน้ (Luminance Ratio) ลกัษณะความสวา่ง เช่นนี ้ เป็นวธีิการในการออก 
แบบความสมัพนัธ์ระหวา่งสี พืน้ผิวและตําแหนง่ของพืน้ผิวในพืน้ท่ีวา่ง (Space) กบัผู้ รับรู้และ 
จํานวนของแหลง่กําเนิดแสงภายในห้อง 

การรับรู้ถึงความสอ่งสวา่ง สง่อิทธิพลตอ่ การมองเห็นความลกึตืน้ของวตัถนุัน้ๆ 
ด้วยคือ เม่ือวตัถหุนึง่ท่ีสวา่งวางใกล้กบัวตัถท่ีุมืดกวา่วตัถท่ีุสวา่งกวา่จะดใูกล้และมีขนาดใหญ่กวา่ 
วตัถท่ีุมืดกวา่ นอกจากแสงจะสง่อิทธิพลตอ่การมองเห็นความลกึตืน้ของวตัถนุัน้ๆ แล้ว สีก็เป็นสิง่ 
ท่ีทําให้เกิดความลกึตืน้ของวตัถไุด้เช่นกนั นัน่คือสิง่ท่ีมีความสวา่งหรือออ่นกวา่ (มีปริมาณของสี 
ขาวผสมในอตัราสว่นท่ีมาก) จะให้ความรู้สกึท่ีดใูกล้กวา่สีท่ีมีความสวา่งน้อยหรือสีเข้ม (มีปริมาณ 
ของสีดําผสมในอตัราสว่นท่ีน้อย) 

6. ความเปรียบตา่ง (Contrast) ความสวา่งของวตัถท่ีุเราเห็น เทียบกบัความสวา่ง 
ของสภาพรอบข้าง ถ้าความสวา่งของวตัถตุา่งจากสภาพรอบข้างมาก คา่ contrast จะมีคา่สงู 

7. ความสม่ําเสมอของแสง (Uniformity) คือ ลกัษณะของแสงท่ีมีความสวา่งใกล้ 
เคียงกนั ทําให้มีการปรับของสายตาน้อยซึง่การปรับสายตาในกรณีท่ีความสวา่งเปล่ียนแปลงอยา่ง 
รวดเร็ว การเคล่ือนท่ีจากท่ีมืดไปท่ีสวา่ง สายตาจะใช้เวลาไมน่านมาก แตก่ารเคลือ่นท่ีจากท่ีสวา่ง 
ไปท่ีมืดสายตาจะใช้เวลาปรับนานกวา่ 

8. แสงบาดตา (Glare and Sparkle) เกิดจากการเข้ามาของแสง ท่ีมีความเข้มสงูสู ่
มมุมองของสานตา โดยแสงนีมี้ความสวา่งมากหรือมีความจ้ามาก เม่ือเทียบกบัความจ้าในสภาพ 
แวดล้อมทัว่ไป มีผลทําให้มีปัญหาในการมองเห็น 

9. อณุหภมูิสี (Color Temperature) อณุหภมูิสีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ซึง่มีผลตอ่ 
อารมณ์ ความรู้สกึ และบรรยากาศ ประกอบด้วยแสงสีอบอุน่ (Warm Color Light) แสงสีเย็น 
(Cool Color Light) และ แสงสีขาว (White Light) 
 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับแสงธรรมชาต ิ

แสงธรรมชาตใิห้ผลในเชิงจิตวิทยาและการมองเห็น โดยแสงทําให้รู้สกึสดช่ืนไปจนถึง 
ปลอดภยัได้ จากการท่ีแสงมีปริมาณมากและกระจายในท่ีกว้าง นอกจากนีก้ารเคลื่อนท่ี และการ 
เปล่ียนแปลงระดบัความสอ่งสวา่งอยูต่ลอดเวลาจะสามารถบง่บอกเวลา และเป็นตวักระตุ้นให้เกิด 
ความต่ืนตาต่ืนใจ และแสงธรรมชาตยิงัมีคณุสมบตัทิางสีท่ีสมบรูณ์ ทําให้เห็นวตัถท่ีุสมจริงท่ีสดุ 
ซึง่ไมมี่แสงประดษิฐ์ใดสามารถทําได้ 

1. ลกัษณะของดวงอาทิตย์ 
1.1 ซนัชาร์ท (Sun Chart) คือการท่ีโลกหมนุรอบตวัเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

เม่ือมีการอ้างอิงตําแหน่งของดวงอาทิตย์บนพืน้โลก โดยทําเสมือนวา่ดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกเป็น 
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วงแหวน ซ้อนกนัหลายวงจนทําให้เป็นเส้นทางผา่นของดวงอาทิตย์บนพืน้โลก ซึง่ภายหลงัได้มีการ 
พฒันารูปแบบการอ้างอิงตําแหนง่ดงักลา่ว ให้อยูใ่นรูปแบบซนัชาร์ท ซึง่ตําแหนง่ของดวงอาทิตย์ 
ในแตล่ะสถานท่ีจะมีรูปแบบท่ีตา่งกนัไปตาม Latitude ท่ีตา่งกนั 

 

 
ภาพท่ี 48 (ซ้าย) ตวัอยา่ง Sun chart diagram ณ ตําแหนง่ 28o N Latitude (ขวา) เส้นทางโคจร  
                ของดวงอาทิตย์ (อ้อมใต้) ในช่วงเวลาตา่งๆ เกิดเป็นฤดกูาล 
ท่ีมา:        Dr. David P. Stern, The Path of the Sun, the Ecliptic, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.phy6.org/stargaze/Sstern.htm 
 

1.2 มมุของรังสีของแสง (Angle Of Incidence) ลกัษณะความแตกตา่งของแสง 
ท่ีเกิด ขึน้แตกตา่งกนัในแตล่ะพืน้ท่ีของโลก เกิดจากลกัษณะของรังสีของแสง ท่ีกระทํากบัพืน้ผิว 
ของโลกซึง่ทํามมุท่ีแตกตา่งกนั รังสีของแสงท่ีทํามมุน้อย กบัพืน้ผิวโลกก็จะมีความสวา่งท่ีน้อยกวา่ 
รังสีของแสงท่ีสอ่งลงมาตัง้ฉากกบัพืน้ผิวโลก เชน่ รังสีของแสงท่ีทํามมุเอียง 30o กบัพืน้ผิวโลกจะมี 
ความสวา่งเพียงคร่ึงหนึง่ของ รังสีของแสงท่ีทํามมุตัง้ฉากกบัผิวโลก เป็นต้น 

2. ลกัษณะของแสงธรรมชาต ิ โดยแสงท่ีนํามาใช้กบังานสถาปัตยกรรม มีท่ีมาโดย 
ตรงจากดวงอาทิตย์ (Sun light) และแสงท่ีสะท้อนจากท้องฟ้า (Sky light) และแสงท่ีเกิดขึน้จาก 
การสะท้อนจากวตัถสุิง่แวดล้อม เชน่ พืน้ อาคารข้างเคียง เป็นต้น โดยลกัษณะความแปรปรวน 
ของแสงอาทิตย์ท่ีเกิดขึน้ ขึน้อยูก่บัสภาพท้องฟ้าเป็นหลกั เน่ืองจากสภาพท้องฟ้าสามารถทําให้ 
เกิดคา่ ความสอ่งสวา่งแตกตา่งกนัมากระหวา่งแสงท่ีได้รับโดยตรงจากดวงอาทิตย์กบัแสงท่ีได้รับ 
จากการสะท้อนท่ีกระจายจากก้อนเมฆและอนภุาคในอากาศ หรือการสะท้อน จากพืน้ผิวของสิง่ 
ตา่งๆ ในสภาพแวดล้อม ซึง่จะทําให้เกิดลกัษณะของความสวา่งท่ีแตกตา่งกนั 

2.1 สภาพท้องฟ้า ปริมาณของเมฆและอนภุาคในอากาศ เช่น ฝุ่ นควนัและไอนํา้ 
มีผลตอ่ปริมาณแสงอาทิตย์ท่ีสอ่งลงมาบนพืน้ดนิ โดยทัว่ไปแล้วจะมีการจําแนกสภาพท้องฟ้าออก 
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ท้องฟ้าท่ีมีเมฆมาก (Overcast sky) ท้องฟ้ามีเมฆบางสว่น (Partly Cloudy 
Sky) และท้องฟ้าโปร่ง (Clear sky) 

2.2 แสงสะท้อนจากพืน้ผิว ได้แก่ แสงสะท้อนท่ีเกิดจาก พืน้ท่ีภายนอกอาคาร 
หรือพืน้ผิวของสิง่ตา่งๆ ท่ีแวดล้อมอาคารอยูเ่ช่น ต้นไม้ สิง่ก่อสร้างอาคารข้างเคียง เป็นต้น โดยคา่ 
ปริมาณ การสะท้อน ขึน้อยูก่บัขนาดพืน้ท่ีของพืน้ผิว ณ สภาพแวดล้อมดงักลา่ว รวมไปถึงคา่การ 
สะท้อนแสงซึง่เป็นคณุสมบตัขิองพืน้ผิวนัน้ๆ  
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แสงธรรมชาตใินงานสถาปัตยกรรม 
ในการสร้างปรากฏการณ์แสงในงานสถาปัตยกรรม จําเป็นอยา่งยิ่งจะต้องทราบถึงวธีิ 

การนําแสงมาใช้ให้เกิดบรรยากาศ หรือเพ่ือเน้นลกัษณะตา่งๆ ในท่ีวา่ง (Space) ดงันัน้ จงึจําเป็น 
ต้องมีการศกึษาลกัษณะความสมัพนัธ์ของ แสงกบัรูปทรงและแสงกบัท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมซึง่ 
มีรูปแบบวิธีการ และลกัษณะการสอ่งผา่นของแสงท่ีสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
“การสอ่งผา่นของแสงด้านข้าง” (Lateral) เป็นลกัษณะของการสอ่งผา่นของแสงท่ีผา่นผนงัของ 
อาคารเช่น การสอ่งผา่นของแสงผา่นช่องเปิดหรือช่องแสง “การสอ่งผา่นของแสงผา่นด้านบน” 
(Zenithal) เป็นลกัษณะของการสอ่งผา่นของแสง ผา่นหลงัคาของอาคาร เช่น ลกัษณะของช่อง 
แสงบนหลงัคา (Sky Light) และ “การสอ่งผา่นของแสงรอบทิศทาง” (Global) เป็นลกัษณะของ 
การสอ่งผา่นของแสงผา่นกรอบอาคารในทกุทิศทาง เป็นต้น 3  โดยปัจจยัท่ีมีความสําคญัท่ีผู้ออก 
แบบควรคํานงึถึงในการสร้างปรากฏการณ์แสงให้เกิดขึน้ในงานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย 

1. แสงกับการสร้างรูปทรง (Light Revealing Form) เราไมส่ามารถรับรู้แสงได้ 
โดยปราศจากรูปทรง (Form) ในทางกลบักนัเราก็ไมส่ามารถรับรู้รูปทรงได้หากปราศจากแสง แสง 
คือ องค์ประกอบหนึง่ทางสถาปัตยกรรมท่ีไมส่ามารถจบัต้องได้ เชน่เดียวกบัเสียงและความร้อน 
แสงธรรมชาตท่ีิปรากฏอยูใ่นรูปทรงของอาคารจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทัง้ปริมาณและ 
คณุภาพของแสงดงันัน้เม่ือแสงท่ีมีการเปล่ียนแปลงตกกระทบลงบนรูปทรงท่ีหยดุน่ิงคงท่ี แสงและ 
เงาท่ีพาดผา่นรูปทรงนัน้ๆ จะแสดงออกถึงความเคล่ือนไหวของแสงและเงาสะท้อนเข้าสูต่าทําให้ 
รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงภาพบนรูปทรงท่ีเกิดขึน้ 

2. แสงกับการสร้างพืน้ที่ว่าง (Light Revealing Space) ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 
หมายถงึ พืน้ท่ีซึง่มีการปิดล้อม ท่ีในบางครัง้พืน้ท่ีวา่งต้องอาศยัแสงเป็นตวัสร้างพืน้ท่ีปิดล้อม โดย 
แสงจะเป็นตวัประสาน พืน้ท่ีวา่งและสิง่แวดล้อม ให้สอด คล้องกนัเพ่ือให้ผลของความสวา่งและ 
บรรยากาศของงานสถาปัตยกรรมแสดงออกมาได้อยา่งชดัเจนมากขึน้ เม่ือแสงเปล่ียนไปสภาวะ 
แวดล้อมก็จะมีความหมายท่ีเปล่ียนไปในเชิงการรับรู้ตอ่พืน้ท่ีวา่งนัน้ๆ ของคนเราจะอยูภ่ายใต้ของ 
พืน้ฐานประสบการณ์ท่ีผา่นมาและทศันคตเิร่ิมแรกของบคุคล โดยสามารถจําแนกได้ ดงันี ้ 

2.1 แสงกบัการกําหนดขอบเขต (Light as the Boundary) แสงสามารถแสดงถึง 
ความแตกตา่งระหวา่งพืน้ท่ีภายในกบัภายนอกได้ โดยใช้แสงสือความหมายของการ “เช่ือมตอ่” 
(Light connecting Inside and Outside) หรือการ “แบง่แยก” (Light Separating Inside and 
Outside) ของพืน้ท่ีระหวา่งภายในกบัภายนอก ขึน้อยูก่บัสภาพแวดล้อมและวฒันธรรมในแตล่ะ 
สถานท่ี วิธีการก่อสร้าง การใช้วสัดใุนแตล่ะท้องถ่ิน ตลอดจนลกัษณะภมูิประเทศหรือภมูิอากาศ 
จะเป็นตวักําหนดลกัษณะของการเช่ือมตอ่ เป็นต้น 

2.2 แสงกบัพืน้ท่ีวา่ง (Light and space) แสงสามารถสร้างลกัษณะตา่งๆ ของ 
พืน้ท่ีวา่งให้มีความแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะการใช้สอยและการส่ือความหมาย ดงัเช่น แสงกบั 
การสร้างความกลมกลืนของพืน้ท่ี (Light Unifying Space) แสงกบัการสร้างความแตกตา่งของ 

                                                 
3 ดเูพิ่มใน เร่ืองเดียวกนั, 15-18. 
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พืน้ท่ี (Light Differentiating Space) แสงกบัการเช่ือมตอ่พืน้ท่ีภายใน (Light Connecting Inside 
Space) และแสงกบัการแบง่พืน้ท่ีภายใน (Light Separating Inside Space) เป็นต้น 

3. แสงกับทศิทาง (Light and Direction) โดยปกตแิล้วตาของมนษุย์จะตอบสนอง 
กบัแสงท่ีมีความสวา่งมาก ดงันัน้แสงจงึเป็นสิง่ ท่ีสามารถช่วยนําทางหรือช่วยกําหนดทิศทางตา่งๆ 
ได้เช่น การใช้แสงในการ “สร้างจดุรวมสายตา” (Light Creating Focus) และการใช้แสง “กําหนด 
การเคลื่อนท่ี” (Light Creating Movement) โดยแสงสามารถนําเรา สูทิ่ศทางท่ีกําหนดได้ เป็นต้น 

4. แสงกับการสร้างความหมายในงานสถาปัตยกรรม การสร้างความหมายทาง 
สถาปัตยกรรมแสง เป็นลกัษณะบทบาทด้านลกึของแสงในเชิงการออกแบบสถาปัตยกรรม ท่ีแตก 
ตา่งกนัไปจากบทบาทของการออกแบบแสงในยคุก่อน กลา่วคือ แสงภายในท่ีอยูอ่าศยันัน้มีความ 
หมายมากกวา่ การสอ่งสวา่งให้เรามองเห็นและดําเนินชีวิต แตค่วรจะเป็นสิง่ท่ีสร้างปรากฏการณ์ 
และความหมายของการดํารงอยูข่องมนษุย์ท่ีสมัพนัธ์กบัสถานท่ี สิง่แวดล้อมนัน้ๆ ตลอดจนสอด 
คล้องกบัลกัษณะด้านจิตวิทยาของมนษุย์ด้วย  

มนษุย์ต้องการแสงเพ่ือการมอง ทัง้ในเชิงคณุถาพและเชิงปริมาณ เพ่ือตอบสนอง 
ด้านจิตใจและทําให้เกิดการเรียนรู้ การใช้แสงในการออกแบบสถาปัตยกรรม นัน้จะต้องสามารถ 
สนองความต้องการแสงของมนษุย์ได้ เชน่ เพ่ือใช้จดัระเบียบภาพท่ีมองเห็น เพ่ือชีท้างหรือนําทาง 
เพ่ือบง่บอกเวลา เพ่ือให้สามารถรับรู้รูปทรงของวสัถ ุ เพ่ือให้สามารถทํากิจกรรมรูปแบบตา่งๆ ได้ 
เพ่ือทําให้พืน้ท่ีมีความสดช่ืน เพ่ือเน้นให้สายตาเกิดความสนใจและเพ่ือความปลอดภยั เป็นต้น 

จะเห็นได้วา่ นอกจากความต้องการแสงในเชิงปริมาณคือ แสงท่ีมีปริมาณเพียง 
พอตอ่การทํากิจกรรมแล้ว มนษุย์ยงัต้องการแสงในเชิงคณุภาพ เพ่ือให้รับรู้สิง่ท่ีมองเห็นได้อยา่ง 
ชดัเจน ตรงตามความเป็นจริงโดยไมทํ่าลายความสวยงาม หรือทําให้เกิดอนัตรายแก่ผู้มองด้วย ซึง่ 
ความต้องการแสงเพ่ือการมองเห็น และความต้องการด้านความรู้สกึท่ีมีผลทางด้านจิตใจ ตา่งก็มี 
ความสําคญั โดยจะเห็นวา่ความต้องการแสงของมนษุย์ มีพืน้ฐานมาจากความเคยชินของการใช้ 
แสงธรรมชาตใิน ชีวิตประจําวนัและธรรมชาตใินการมองเห็นของสายตามนษุย์ ซึง่ในทางกลบักนั 
การให้แสงภายในอาคารก็ควรตอบสนองความต้องการรูปแบบตา่งๆ ข้างต้นเช่นเดียวกนั ทัง้นีด้้วย 
ลกัษณะของแสงธรรมชาต ิ ซึง่มีคณุสมบตัขิองการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาสามารถสร้างแนวคิด 
หรือความหมาย ในเชิงนามธรรมในสถาปัตยกรรม ได้ในหลายแนวทางเช่น 

4.1 แสงกบัภาพลกัษณ์ของธรรมชาต ิ (Light and Image of Nature) โดยแสง 
สามารถแสดงถึงจิตวิญญาณของสถานท่ี (Spirit of Place) โดยเฉพาะลกัษณะธรรมชาตแิละสิง่ 
แวดล้อมของสถานท่ีนัน้ๆ กลา่วคือ สร้างความทรงจําเก่ียวกบัสถานท่ี 

4.2 แสงและการเปล่ียนแปลงของเวลา (Light and Time) โดยแสงนัน้ เป็นสิง่ท่ี 
สร้างประสบการณ์การรับรู้เก่ียวกบัเวลามาช้านาน ลกัษณะเงาท่ีเกิดขึน้จากงานสถาปัตยกรรมท่ี 
มีการ เปล่ียนแปลง แสดงให้เห็นถงึชว่งเวลาท่ีผา่นไปในแตล่ะวนั เดือนและปี 

4.3 แสงกบัการส่ือความหมายในเชิงอปุมา (Metaphorical Light) การใช้แสงใน 
การสื่อความหมายในเชิงอปุมา คือการแสดงลกัษณะของงานสถาปัตยกรรม ท่ีมากกวา่ความเป็น 
จริงทางกายภาพ โดยใช้แสงในการส่ือความหมายเปรียบเทียบ  
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4.4 แสงกบัการสร้างสญัลกัษณ์ (Symbolic Light) หรือ การสร้างสญัลกัษณ์ด้วย 
แสงคือการใช้แสงเป็นตวัแทนของแนวความคดิท่ีเราต้องการสื่อเช่น ส่ือถึงชีวิต ความตาย พระเจ้า 
เป็นต้น ในลกัษณะท่ีเป็นสญัลกัษณ์ซึง่ทําให้เราจดจําสถานท่ี เหตกุารณ์ หรือสิง่สําคญัๆ นัน้ได้ 

4.5 แสงกบัการสร้างบรรยากาศ (Atmosphere light) เช่น การสร้างบรรยากาศท่ี 
สงบด้วยแสงสลวั (dim Light) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของแสงท่ีมีความสวา่ง ไมม่ากนกัและไมเ่กิดแสง 
จ้าหรือแสงบาดตา โดยมีลกัษณะของแสงท่ีนุ่มนวล สร้างความ ผอ่นคลายให้กบัจิตใจ เป็นต้น 
 

ตอนที่ 2 คตสัิญลักษณ์ของแสงธรรมชาตใินแบบสถาปัตยกรรมวิหารโถงล้านนา 
 

ในสว่นนีผู้้ศกึษาวิจยัขอยกตวัอยา่งบทบรรยาย ท่ีเก่ียวข้องกบัสภาวะของแสงใน 
อาคารวหิารโถง อนันา่สนใจดงันี ้

 
“วิหารหลวงวดัพระธาตลํุาปางหลวง เป็นวิหารโถงท่ีไม่มีผนงัขนาดใหญ่ เม่ือมอง 

จากภายนอกวหิารหลงันี ้ สิง่ท่ีเราจะเห็นเป็นหลกัก็คือหลงัคาท่ีใหญ่เสียจน เม่ือเรายืนอยูด้่าน 
หน้าวิหารจะไมส่ามารถมองเห็นเจดีย์ประธานด้านหลงัได้ หลงัคารูปสามเหล่ียมนีป้กคลมุด้าน 
ข้างลงมาจนกระทัง่ เม่ืออยูภ่ายในอาคารแล้ว จะก้าวออกมาด้านนอกจากทางด้านข้างนีไ้ม่ได้ 
ถ้าไม่ก้มศรีษะเสียก่อน นัน่แปลวา่ชายคาอาคารนัน้ มีความสงูไม่เกิน 2 ม. ตรงกนัข้ามกบัความ 
คาดหมายทัว่ไปท่ีวา่วิหารขนาดนี ้ น่าจะมีสภาพพืน้ท่ีภายในท่ีคอ่นข้างมืด แตพื่น้ท่ีภายในวิหาร 
นีมี้แสงสวา่งมากเพียงพอในระดบัแจม่กระจา่ง ทัง้นีเ้พราะพืน้ท่ีโดยรอบวิหาร รวมถึงพืน้วดั (ใน 
เขตพทุธาวาส) ทัง้หมดถกูโรยไว้ด้วยทรายหยาบท่ีจะทําหน้าท่ีสะท้อนแสงท่ีตกลงมาในทิศทาง 
ตา่งๆ แสงนีไ้ม่จดัจ้าเน่ืองจากไม่ใช่แสงแดดโดยตรง การโรยทรายท่ีวดัพระธาตลํุาปางหลวงนัน้ 
บง่ชีใ้ห้เห็นถึงระดบัของการ ใช้แสงภายใต้กรอบวฒันธรรมไม่วา่ทรายเหลา่นีจ้ะเป็นผลท่ีมาจาก 
ประเพณีการขนทรายเข้าวดัใน งานก่อเจดีย์ทราย หรือเป็นความตัง้ใจของช่างท่ีก่อสร้างวดัมา 
แตแ่รกก็ตามผลลพัธ์ของมนัเป็นสิง่ท่ีปฏิเสธไม่ได้ จากในกรณีนีเ้ราสามารถแยกแยะแสงท่ีเกิด 
ขึน้จากการโรยทรายนีว้า่เป็นแสงในระดบัวฒันธรรม (โดยอาศยัหลกัฐานในเชิงรูปธรรมของงาน 
สถาปัตยกรรม) และเราอาจจะอ่านวิหารหลงันีใ้นระดบัท่ีกว้างขึน้ ด้วยสะท้อนวฒันธรรมเก่ียว 
กบัแสงในสถาปัตยกรรมไทยบางด้านออกมา เราจงึเห็นวิหารสําคญัของล้านนาหลายหลงัเป็น 
วิหารโถงและมีแนวคดิเก่ียวกบัแสงในลกัษณะนี”้4 

 
จากข้อความข้างต้น อาจกลา่วโดยสรุปได้วา่ แสงธรรมชาตท่ีิให้ความสวา่งแก่พืน้ท่ี 

ภายในวิหารซึง่เป็นแสงสวา่งท่ีมากเพียงพอในระดบัแจ่มกระจ่าง ตลอดจนไมจ่ดัจ้าเน่ืองจากไมใ่ช่ 
แสง แดดโดยตรง อนัมีท่ีมาจากการสะท้อนของแสงกบั “ทรายหยาบ” ท่ีโรยไว้โดยรอบนัน้เป็นแสง 
ในระดบั “แสงสลวั” (dim light) แบบล้านนา  

                                                 
4ดเูพิ่มเตมิใน ชยัยศ อิษฏ์วรพนัธุ์, รู้สึกและนึกคดิ: เรขาคณิตของทาดาโอะ อันโด 

(กรุงเทพฯ: คอร์ปอเรชัน่ โฟร์ดี, 2551), 113. 
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ภาพท่ี 49 ลําดบัการเข้าถงึ (access) อาคารวิหารโถงล้านนาช่วงเวลาเช้าซึง่ในมติขิองสภาวะแสง  

ตอ่การรับรู้ ณ บริเวณ (02) สามารถเห็นซุ้มโขงพระประธานปรากฏรูปออกมาจากความ   
สลวัภายในห้องวหิาร สว่นบริเวณ (03 และ 04) คือภายในอาคาร และสายตาของเรา  
เร่ิมปรับให้เข้าสภาพแสง 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 

 
ภาพท่ี 50 (ซ้าย) สภาวะแสงในอาคารวหิารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง ซึง่สอ่งผา่นเข้ามาตาม  

ช่องเปิดท่ีผู้ออกแบบกําหนด โดยเป็นแสงท่ีสะท้อนจากพืน้ลานทรายโดยรอบตวัอาคาร   
และสีของแสงเป็นสีเหลืองนวลของทราย (ขวา) ขว่งลานทรายโดยรอบบริเวณอาคาร 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
แสงธรรมชาตนิัน้มีคณุสมบตัท่ีิหลากหลายและคณุสมบตัติา่งๆ เหลา่นีเ้องท่ีมีอิทธิพล 

ตอ่การรับรู้ของผู้ใช้อาคาร กบัตวังานสถาปัตยกรรม (Perception in Architecture ) ในมิตติา่งๆ 
โดยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีสําคญั ซึง่เก่ียวข้องกบัสถาวะแสงธรรมชาตดิงักลา่วโดยตรง 
ได้แก่องค์ประกอบ “ช่องเปิด” ดงักลา่วมาแล้ว ทัง้ช่องเปิดท่ีเรียกวา่ “ประต”ู และช่องเปิดท่ีเรียกวา่ 
“หน้าตา่ง” ของอาคารวหิารโถงก็ตาม  
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ลายเส้นท่ี 3 (ซ้าย) ลกัษณะช่องเปิดของอาคารวหิารโถง โดยช่องเปิดสีเขียวมีลกัษณะท่ีแตกตา่ง  

จากช่องเปิดอ่ืนๆ (ขวา) รูปตดัตามขวางท่ีแสดงแนวคดิของตวัผู้ศกึษาวิจยัท่ีมีตอ่  
แบบช่องเปิดของอาคารวหิารโถงจากตวัอยา่งการอธิบายถึงสภาวะแสง ข้างต้น 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
จากการเฝ้าสงัเกตพฤตกิรรมผู้ใช้อาคารประกอบร่วมกบัการพิจารณาถึงองค์ประกอบ 

ช่องเปิดของวหิารโถงล้านนาตามหน้าท่ีใช้งาน (Function) แล้ว ถึงแม้วา่ช่องเปิดของอาคารวหิาร 
โถงทัง้หมดจะมีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีผู้ใช้อาคารจะใช้เป็นทางสญัจรผา่นเข้า - ออกอาคารได้ในทกุ 
ตําแหนง่ แตผู่้ใช้อาคารก็รับรู้และเข้าใจร่วมกนัวา่ ตําแหนง่ช่องเปิด ด้านทิศตะวนัออก (ช่องเปิด 
ใต้โก่งคิว้) ตรงกลาง เป็นช่องเปิดสําหรับทางสญัจรผา่นเข้า - ออกหลกัของอาคาร (Main access) 
โดยอาจกําหนดเรียกเป็น ช่องเปิด “ประต”ู ทัง้นีใ้นรายละเอียดจะทําการศกึษาตอ่ไป 
 
แสงธรรมชาตแิละองค์ประกอบช่องเปิดแบบวิหารโถงล้านนา  

งานสถาปัตยกรรมมิใช่เป็นเพียงอาคารโดดๆ แตเ่ป็นศลิปะของการจดัท่ีวา่งเพื่อสนอง 
ประโยชน์ของมนษุย์ (Organizing Space) ทัง้ท่ีวา่งภายใน และภายนอกอาคาร ท่ีประกอบกนัขึน้ 
เป็นผงังานสถาปัตยกรรม หรือผงับริเวณ (Lay-Out) แตง่านสถาปัตยกรรมประเพณีนัน้ ล้วนแตต่ัง้ 
บนพืน้พิภพนี ้ การออกแบบจงึต้องคํานงึถึงทําเลท่ีตัง้ (Setting) ท่ีเหมาะสม ทัง้ทางด้านกายภาพ 
และอดุมคตท่ีิตัง้ไว้ ฉะนัน้การพิจารณางานสถาปัตยกรรม ท่ีนิยมทํากนัเป็นประเพณีโดยทัว่ไปจงึ 
มกัจะเร่ิมต้นจากการพิจารณาดกูารเลือกทําเลหรือชยัภมูิตอ่ไปยงัลกัษณะของโครงสร้างผงับริเวณ 
จนไปถึงแผนผงั และรูปทรงอาคาร องค์ประกอบท่ีเป็นงานศลิปกรรมทัง้ท่ีตดิหรือตัง้ประชิดอาคาร 
โครงสร้าง และรายละเอียดตา่งๆ เป็นต้น5 

                                                 
5 อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, ปราสาทเมืองตํ่า การศึกษาทางประวัตศิาสตร์ 

สถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 3. 
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จากขอบเขตการศกึษาและเก็บข้อมลูตวัแบบสถาปัตยกรรมวิหารโถงล้านนา สามารถ 
ระบตํุาแหนง่อาคารวหิารโถง บนแผนผงัเขตพทุธาวาสของวดัตา่งๆ ได้ดงันี ้คือ (01) วดัพระธาต ุ
ลําปางหลวง (02) วดัเวียงเถิน (03) วดัไหลหิ่น (04) วดัปงยางคก และ (05) วดัคะตกึเชียงมัน่  

 

 
ภาพท่ี 51 อาคารวิหารโถงในแผนผงัของวดัท่ีทําการศกึษาและเก็บข้อมลู โดยตําแหน่งของวดั  

ตา่งๆ บนพืน้ผิวโลกอยูใ่นช่วง 18o เหนือ 99o ตะวนัออก 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
งานสถาปัตยกรรมทกุประเภทไมว่า่จะเป็นเรือนพกัอาศยั ศาสนสถาน พระราชฐาน 

หรือราชมณเฑียรท่ีประทบัตา่งๆ ยอ่มจําเป็นต้องมีองค์ประกอบหลกัสําคญัอยา่งหนึง่เกิดขึน้ด้วย 
เสมอนัน่คือ “ช่องเปิด”6 สําหรับใช้เป็นทางเข้าออกของคนท่ีเรียกวา่ “ประต”ู และพร้อมกนันัน้ก็มกั 
จะมีช่องเปิดอีกลกัษณะหนึง่ท่ีเรียกวา่ “หน้าตา่ง” เพ่ือใช้เป็นทางเข้าออกสําหรับอากาศ แสงสวา่ง 
และ ความชืน้ รวมอยูด้่วยทัง้นีว้ตัถปุระสงค์หลกัของการทําช่องเปิดแตล่ะแห่งก็ยอ่มมุง่ตอบสนอง 
ตอ่ประโยน์ใช้สอยในเชิง “กายภาพ” เป็นสําคญัก่อน จวบจนถดัมาจงึเร่ิมเกิดเป็นแนวความคดิใน 
การสร้างสรรค์สาระท่ีมีผลตอ่การจรรโลงความรู้สกึทางด้านจิตใจของตนกบั ”ช่องเปิด” ดงักลา่ว 
ขึน้โดยก่อเกิดเป็นรูปของคตคิวามเช่ือ สญัลกัษณ์และความหมาย ในลกัษณะตา่งๆ ท่ีสมัพนัธ์กบั  
พืน้ฐานทางวฒันธรรมอนัหลากหลาย ตลอดจนคา่นิยมของแตล่ะชมุชน หรือสงัคมท่ีมีความแตก 

                                                 
6 สมคดิ จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์และความหมายของ ซุ้มประต-ูหน้าต่างของ 

ไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 1. 
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ตา่งกนัเหลา่นัน้ “ประต”ู และ “หน้าตา่ง” จงึถือเป็นองค์ประกอบสําคญัอยา่งยิ่งสําหรับอาคารท่ีจะ 
เป็นสว่นเอือ้ให้กบัการเข้าไปใช้สอยและการทํากิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ การตอบสนองตอ่ความรู้สกึ 
ทางด้านจิตใจให้บงัเกิดขึน้ได้อยา่สมบรูณ์ ดงันี ้

1. ช่องเปิดประต ู การถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ในลกัษณะ 
ตา่งๆ ภายใต้วิธีการแสดงออกด้วยบทบาทหน้าท่ีใน 2 สถานภาพคือในฐานะ “สญัญาณ” (Sign) 
ซึง่มีความหมายถงึการแสดงหรือเคร่ืองหมายท่ีบง่บอกถึงภาวะของ “ความเป็นช่องทางเข้า - ออก 
และความเป็นสว่นตวัสําหรับมนษุย์” และในฐานะ “สญัลกัษณ์” (Symbolic) นัน้คือ ภาพลกัษณ์ 
หรือบทบาทท่ีเป็น “ตวัแทน” ท่ีแสดงออกมาในเชิงความหมายอนัสมบรูณ์ของ สถานท่ีแหง่นัน้บน 
เง่ือนไขของคตคิวามเช่ือ หรือแนวคดิในการออกแบบซึง่การออกแบบในเชิงสญัลกัษณ์นี ้ ถือเป็น 
การเสริมคณุคา่ทางด้านจิตใจ ท่ีมีบทบาทนอกเหนือจากการสนองตอบทาง ด้านกายภาพ ซึง่นอก 
จากเป็นนยัะของเขตแดนอนัศกัดิส์ทิธ์ิแล้วยงัหมายถึงความหวงั อิสระภาพ โอกาศและการเปล่ียน 
สถานภาพใหมข่องชีวิต เป็นต้น ดงันัน้ความสําคญัของระบบสญัลกัษณ์ จงึเป็นเสมือนสิง่ท่ีแสดง 
ออกถึงคา่ระดบัและศกัยภาพของฐานอารมณ์และจิตใจภายในตวั  

2. ช่องเปิดหน้าต่าง ในแง่บทบาทหน้าท่ีแล้วก็คงไมแ่ตกตา่งจาก “ประต”ู มากนกั 
คือไมเ่พียงแตมี่ประโยชน์ใช้สอยเป็นแคท่างผา่นเฉพาะของแสงสวา่งและอากาศเข้าสูภ่ายในเพียง 
เท่านัน้หากแตใ่นฐานะสญัญาณ (Sign) ยงัเป็นเส้นทางเช่ือมตอ่ของมนษุย์ระหวา่ง “โลกภายใน” 
กบั “โลกภายนอก” รวมทัง้เป็น “เส้นทาง” ในการรับรู้การเปล่ียนแปลงของช่วงฤดกูาลอีกด้วยแต ่
ขณะเดียวกนัในเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic) ก็ยงัมคัวามหมายท่ีหลากหลายอีกนานาประการ แม้ 
กระนัน้เม่ือเปรียบเทียบกบับทบาทของ “ประต”ู ในทกุแง่มมุดงักลา่วแล้ว แน่นอนวา่ “หน้าตา่ง” 
ยอ่มจะมีศกัยภาพท่ีเป็นรอง “ประต”ู เสมอด้วยเพราะสว่นใหญ่นัน้มกัใช้ประกอบร่วมแตเ่ฉพาะกบั 
ตวังานสถาปัตยกรรมท่ีเป็นอาคาร ซึง่ตา่งจากประตท่ีูจะใช้กบัการแสดงออก ท่ีกว้างลกึกวา่มาก 
ด้วยเหตนีุป้ระตจูงึมีความสําคญัยิ่งตอ่การเข้าออกของมนษุย์ทัง้ทาง “กาย” และทาง “จิต” โดย 
ตรงในขณะท่ีหน้าตา่งให้ความรู้สกึถงึการเข้าออกได้แตเ่พียง “จิต” เทา่นัน้ มนษุย์จงึมกัให้คา่และ 
ความหมาย กบัประตมูากกวา่โดยปริยาย แตอ่ยา่งไรก็ตามด้วยเหตท่ีุหน้าตา่งก็เป็นช่องเปิดของ 
อาคาร ฉะนัน้การใช้ความคดิในเชิงท่ีเก่ียวกบัคตติา่งๆ จงึมกัมีลกัษณะคล้อยตามอยา่งความเช่ือ 
ของประตดู้วย 

สรุปคือในแงส่ญัญาณ (Sign) ช่องเปิดประตจูะแสดงออกถึง “ทาง หรือ การผา่นเข้า 
- ออก” และ “ความเป็นสว่นตวั” ขณะท่ีช่องเปิดหน้าตา่งจะแสดงออกถึง “การเปิดออก” ระหวา่ง 
พืน้ท่ี 2 สว่นแตใ่นแง่ของสญัลกัษณ์ (Symbolic) นัน้ “ประต”ู นอกจากจะเป็นนยัยะของ เขตแดน 
อันศักดิ์สิทธ์ิ 7แล้วยงัหมายถึง ความหวงั อิสระถาพ โอกาศ และการเปล่ียนสถานภาพใหมข่อง 
ชีวิตเช่น การเกิดหรือการตาย ฯลฯ สว่น “หน้าตา่ง” จะให้ความ หมายถึงการ ปลดเปลือ้งการรับรู้ 
ของจิตใต้สํานกึ การหลดุพ้น ซึง่บทบาทของ ประต-ูหน้าตา่ง ในลกัษณะตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็น สญัญาณ 
หรือ เคร่ืองหมาย (Sign) และสญัลกัษณ์ (Symbolic) ดงักลา่วมานีไ้ด้วา่ล้วนแล้วแตมี่จดุหมาย 

                                                 
7 เร่ืองเดียวกนั, 23-24. 
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เดียวกนัทัง้สิน้คือในฐานะท่ีเป็นช่องและเส้นทางการเปล่ียนถ่าย หรือเช่ือมโยงระหวา่งท่ีวา่งภายใน 
กบัภายนอกและระหวา่งจิตวิญญาณของโลกภายในกบัโลกภายนอกของมนษุย์อนัสมบรูณ์นัน่เอง
โดยท่ี โลกศักดิ์สิทธ์ิ (The Sacred)8 คือปริมณฑลของเหตกุารณ์พืน้ท่ีและเวลาท่ีพเิศษ แตกตา่ง 
ออกไปจากโลกของชีวิตปกตท่ีิทกุคนต้องประสบพบเจอในทกุวนัๆ ปริมณฑลนีจ้ะช่วยทําให้มนษุย์ 
ประจกัษ์ถงึนามธรรมและจิตวิญญาณท่ีสงูสง่ พ้นไกลออกไปจากผสัสะทางกายของมนษุย์ซึง่อาจ 
หมายถงึโลกหน้าหลงัความตาย ผี พระเจ้า ความดีงาม ฯลฯ สว่น โลกสาธารณ์ (The Profane) 
คือปริมณฑลของเหตกุารณ์ พืน้ท่ีและเวลาท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตประจําวนัของมนษุย์ซึง่พบเจออยูท่กุ 
วนัโลกท่ีสมัผสัจบัต้องได้ เตม็ไปด้วยกิเลส ผลประโยชน์ ความทะยายอยาก กระหาย รัก โลภ ฯลฯ  

ทัง้นีส้งัคมไทยในอดีต เคยนิยามความหมายท่ีตายตวัแน่นอน ตอ่การใช้ “รูปสญัญะ” 
ซึง่ได้แบง่และแทนคา่ โลกสาธารณ์กบัโลกศกัดิส์ทิธ์ิ ออกจากกนัเอาไว้ ซึง่การมีอยูข่องปริมณฑล 
ศกัดิส์ทิธ์ิไมว่า่จะเป็นความเช่ือ พิธีกรรม หรือรูปสญัลกัษณ์พิเศษใดๆ ล้วนคือภาพสะท้อนของโลก 
ในอดุมคตอินัสงูสง่ท่ีไมมี่อยูจ่ริงในด้านหนึง่ก็เพ่ือทําหน้าท่ียดึเหน่ียวและเยียวยาทางจิตใจแก่ผู้คน 
ในสงัคมแตอี่กด้านหนึง่ท่ีสําคญัมากคือ การทําหน้าท่ีผดงุรักษาโครงสร้างของระบบสงัคม ตอกยํา้ 
ความดีงามของระบบ อธิบายความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหวา่งคนกบัคนในสงัคมไทยให้คําตอบแก่ 
ปัญหาตา่งๆ ยามท่ีสงัคมเผชิญกบัวิกฤต การมีอยูข่องพืน้ท่ีทัง้สองแบบ คือการเตมิเตม็ธรรมชาต ิ
สองด้านของมนษุย์ พืน้ท่ีศกัดิส์ทิธ์ิช่วยให้มนษุย์ไมรู้่สกึทรุนทรุายไปกบัความเป็นจริงในโลกซึง่บาง 
ครัง้โหดร้ายจนแสนสาหสัเกินไป ตลอดจนบําบดัความต้องการในเชิง จิตวิญญาณท่ีอยูพ้่นไปจาก 
โลกปกต ิ เป็นต้น จวบจนปัจจบุนัเม่ือวิถีชีวิต และโลกทศัน์ หรือคา่นิยมของผู้คนเปล่ียนแปลงไป 
เป็นผลให้เกิดความพร่าเลือน ไมช่ดัเจน ของเส้นแบง่ระหวา่งโลกสาธารณ์กบัโลกศกัดิส์ทิธ์ิ ซึง่ได้ 
แสดงออกผา่นการรับรู้ และใช้งานรูปสญัญะ ตลอดจนแบบงานสถาปัตยกรรม ท่ีเปล่ียนไปจากใน 
อดีต เช่นกนั 

จากการศกึษาคณุลกัษณะของแสงธรรมชาต ิ ตวัอยา่งการอธิบายถึง สถาวะแสงใน 
อาคารวหิารหลวงโถง วดัพระธาตลํุาปางหลวง ข้างต้น ทําให้ทราบถึงคณุสมบตัขิองแสงและแหลง่ 
กําเนิดแสงในด้านตา่งๆ มากขึน้ เฉพาะอยา่งยิ่ง “คณุสมบตัด้ิานการให้ความสวา่ง” ในระดบัตา่งๆ 
ของแสงท่ีเรานํามาใช้ประโยชน์เพ่ือการรับรู้ด้านการมองเห็นสรรพสิง่รอบตวั เป็นต้น ซึง่ทัง้แสง 
ธรรมชาต ิ และแสงประดษิฐ์ ท่ีมีการนํามาใช้ในงานสถาปัตยกรรม ตอ่หน้าท่ีในการให้ความสวา่ง 
นัน้สามารถท่ีจะจําแนกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การให้ความสวา่งโดยตรงท่ีมาจากแหลง่กําเนิดแสง 
(Direct lighting) และการให้ความสวา่งโดยวธีิ ใช้แสงสะท้อนวสัดอีุกชนิดออกมา หรือการให้ 
ความสวา่งทางอ้อม (Indirect lighting) เป็นต้น ซึง่ในมิตขิองสภาวะแสงท่ีปรากฏ ยอ่มมีข้อแตก 
ตา่งระหวา่งการเลือกใช้สอยรูปแบบทัง้สอง เชน่ Indirect lighting นัน้จะให้ความรู้สกึถงึความ 
ผอ่นคลายได้มากกวา่ Direct lighting แต ่ Indirect lighting อาจให้ความสวา่ง (คณุภาพแสง) 
ไมม่ากนกัเม่ือเปรียบเทียบกบั Direct lighting เป็นต้น ทัง้นีห้ากพิจารณาถึงประเภทของแหลง่ 

                                                 
8 ดคูวามหมาย “โลกศกัดิส์ทิธ์ิ” และ “โลกสาธารณ์” เพิ่มใน ชาตรี ประกิตนนทการ, 

“โรงแรมศกัดิส์ทิธ์ิ,” วารสารอ่าน 2, 1 (เมษายน-กนัยายน 2552): 74. 
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กําเนิดแสง โดยในสว่นท่ีเป็นแสงประดษิฐ์ ตวัของผู้ออกแบบสามารถกําหนดรูปแบบการจดัแสง 
ได้โดยสะดวก แตใ่นสว่นท่ีเป็นแสงธรรมชาตนิัน้ ผู้ออกแบบต้องคํานงึถึงปัจจยัหลายประการ ท่ี 
เก่ียวข้องตอ่การใช้แสงธรรมชาตใินงานสถาปัตยกรรม เช่น ลกัษณะของดวงอาทิตย์ (Sun Chart) 
มมุของรังสีของแสง ลกัษณะของแสงธรรมชาต ิ ฯลฯ โดยนํามาเป็นเง่ือนไขเพ่ือการออกแบบให้ 
เหมาะสม เน่ืองเพราะวา่แสงจากแหลง่กําเนิดแสงธรรมชาต ิ ซึง่ก็คือดวงอาทิตย์นัน้เป็นปัจจยัท่ี 
ผู้ออกแบบควบคมุไมไ่ด้ แตส่ามารถท่ีจะกะเกณฑ์ลกัษณะของแสงตามช่วงเวลา ในแตล่ะวนัและ 
ฤดกูาลได้ การกําหนดแบบการใช้แสงโดยผู้ออกแบบจงึมีความสําคญั ทัง้นีเ้พ่ือเสริม “แนวคดิ” ท่ี 
มีตอ่การให้ความหมายแก่ท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมในมิตติา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมสอดคล้อง เช่น 
สามารถกําหนด (ออกแบบ) ได้วา่พืน้ท่ีสว่นใดจะใช้แสงโดยตรง หรือใช้แสงทางอ้อม หรือใช้ทัง้ 
สองรูปแบบร่วมกนัเพ่ือให้ “บรรลวุตัถปุระสงค์ของการออกแบบ” ตามเป้าหมายของโครงการ  

 
คตพุิทธศาสนาที่ส่งอทิธิพลถงึแนวคดิในการออกแบบวิหารโถงล้านนา 

จากการศกึษาพทุธศาสนาในดนิแดนล้านนา (ในบทท่ี 2) ทําให้ทราบถึงคต ิความเช่ือ 
ทางศาสนาตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิต โลกทศัน์ ศลิปวฒันธรรมของล้านนา ฯลฯ เฉพาะอย่างยิ่ง 
คตคิวามเช่ือฝ่ายพุทธเถรวาทลังกาวงศ์สายต่างๆ ท่ีมีบทบาทอยา่งมากตอ่ความเจริญรุ่งเรือง 
ของอาณาจกัร ทัง้นีใ้นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานสถาปัตยกรรม คตคิวามเช่ือดงักลา่ว ยอ่มสง่ผลตอ่ 
แนวคดิในการออกแบบ และก่อรูปงานสถาปัตยกรรมอาคารวิหารล้านนา ให้มีลกัษณะเป็นอาคาร 
แบบโถงเปิดโลง่ ตลอดจนมีรูปแบบช่องเปิด ท่ีเอือ้ให้เกิดสภาวะของแสงธรรมชาต ิ ตามท่ีผู้ศกึษา 
วิจยัตัง้ข้อสงัเกตด้วย ซึง่มีตวัอยา่งของคตพิทุธศาสนาท่ียกมาดงันี ้

1. คตจิักรวาลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ 
ในระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 17-18 บริเวณอาณาเขตประเทศไทยในปัจจบุนัได้เกิด 

นครรัฐขึน้จํานวนหนึง่ ขณะเดียวกนั พุทธเถรวาทลังกาวงศ์ จากเกาะลงักาก็เข้ามาแทนท่ีความ 
เช่ือเดมิ ซึง่อาจเป็นพทุธมหายานหรือหินยานนิกายเก่า (รวมทัง้ อิทธิพลของฮินดท่ีูยงัคงมีอยู)่ ใน 
ดนิแดนเก่า ณ ท่ีตัง้เป็นรัฐใหม ่โดยมีผลกระทบทัง้ทางวฒันธรรมและทางอารยธรรมตอ่ชมุชนใหม ่
อยา่งกว้างขวางทัง้ทางโลกทศัน์ ประเพณี ศลิปะ สถาปัตยกรรม และเมือง ฯลฯ อยา่งชดัเจน “โดย 
นําคตกิารสร้างพระธาตุเจดย์ีเข้ามาด้วย”9  (ซึง่เป็นคตท่ีิเลือนหายไปจากภมูิภาคนีม้านานแล้ว) 
เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ทางจิตวญิญาณใหมข่องชมุชน ซึง่คตกิารสร้างพระธาตเุจดีย์แบบลงักาวงศ์นัน้ 
เป็นอารยธธรรมละลอกใหม ่ ท่ีมิได้สืบเน่ือง หรือได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมเดมิภายในประเทศ 
แตอ่ยา่งใด โดยท่ีการสร้างพระธาตเุจดีย์ไว้เป็นศนูย์กลางของ เมืองนัน้ก็เน่ืองมาแต ่ “คตจิักรวาล 
และเขาพระสุเมรุของพุทธศาสนาเถรวาท” ท่ีพทุธและฮินด ู ได้มาจากต้นเค้าเดียวกนั และคติ 
นีก็้มีมาเป็นเอกเทศของพทุธเถรวาทมาแตต้่น  

                                                 
9 อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, “คติจกัรวาลพทุธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่แบบ 

เมืองและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 6, 1-2 
(มิถนุายน 2526): 322-323. 
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ภาพท่ี 52 งานจิตรกรรมภาพเขียน แสดงการบชูาพระสารีริกธาตท่ีุกสุนิาราวิหารท่ี2 ทมัพลุละ  

พ.24 ศลิปะลงักาสมยัหลงั 
ท่ีมา:       สภุทัรดศิ ดศิกลุ, ฐานข้อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภทัรดศิ ดศิกุล, เข้าถึง 
เม่ือ 16 มิถนุยน 2556, เข้าถงึได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/result.php? 
pageNum_rs=49&totalRows_rs=625&check=country&keyword=7&Submit3=Search 

 
จักรวาล ในท่ีนี ้คือ แบบแผน-แผนภาพ (Diagram) หรือโครงสร้างอนัหนึง่ท่ีสตัว์ 

โลกมาอาศยัอยูภ่าวะของสตัว์โลกหรือภมูิภาพตา่งๆ ตามคตขิองศาสนาก็คือ “ไตรภมูิ” ดงัอธิบาย 
ไว้ในบานแผนกของไตรภมูิพระร่วง ดงันัน้อิทธิพลท่ีมีตอ่รูปแบบงานสถาปัตยกรรมจงึมิใช่ไตรภมูิ 
แตเ่ป็น “โครงสร้างของจักรวาล” ดงัท่ีจารไว้ในไตรภมูิพระร่วงนัน่เอง ตามคตขิองพทุธเถรวาทท่ีมี 
มาแตด่ัง้เดมิดงัจะสรุปให้เห็นเป็นโครงสร้างโดยยอ่ดงันี ้ “จกัรวาลหนึง่ๆ จะมีเขาพระสเุมรุเป็นแกน 
จกัรวาล ตามทิศทัง้ 4 มีทวีปตัง้อยู ่4 ทวีป คือด้านทิศตะวนัออกมีบพุพวิเทพทวีปด้านทิศตะวนัตก 
มีอมรโคยารนทวีป ด้านทิศเหนือมีอตุรกรุุทวีป และทิศใต้คือชมพทูวีป เป็นเพียงทวีปเดียวอนัเป็น 
แดนเกิดของพระพทุธเจ้า และเป็นปากทางไปสูเ่ขาพระสเุมรุ นอกจากนีใ้นระหวา่งทวีปทัง้ 4 ยงัมี 
อนทุวีปแทรกอยูด้่วย โดยรอบเขาพระสเุมรุมีทิวเขาล้อมไว้ 7 ชัน้ คือทิวเขายคุณธร อิสนิทร กรวิก 
สทุสัน เนมนิทร วนนัตกะ อสัสกรรณ ทิวเขาแตล่ะชัน้จะลดมิตลิงไปกึ่งหนึง่ตามลําดบัเสมอและใน 
ระหวา่งทิวเขาแตล่ะชัน้ จะขัน้ด้วยทะเลสีทนัดร ตอ่จากเขาอสัสกรรณจงึเป็นขอบกําแพงจกัรวาล 
เขาพระสเุมรุนัน้ นอกจากจะเป็นแกนของจกัรวาลแล้ว ในระดบัท่ีอยูเ่หนือสมทุรตัง้แตเ่ป็นท่ีอยูข่อง 
พญาครุฑขึน้มาก็จะเป็นเรือนอาศยัของกามภมูิสว่นหนึง่ คือ สวรรค์ทัง้หก จาตมุหาราช ดาวดงึส์ 
มายาดสุติ นิมมานรดีและปรมิตวสวดี”10 

 

                                                 
10เร่ืองเดียวกนั, 333. 
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ลายเส้นท่ี 4 แบบแผน - แผนภาพ (Diagram) จกัรวาลหรือไตรภมูิ 
ท่ีมา:           ผู้ศกึษาวจิยั ตดัลอกจาก โชต ิกลัยาณมิตร 
 

การจําลองจกัรวาลให้ปรากฏเป็นรูปธรรมนัน้ ก็เพ่ือแสดงถึงสจัธรรมของ ภพภมู ิ
ชีวิตในโลกหน้าท่ีขึน้อยูก่บัผลกรรมตามหลกัคําสอนในพทุธศาสนาอนัเป็นประสบการณ์ท่ีอยูเ่หนือ 
การรับรู้ของมนษุย์โดยทัว่ไปด้วยการถ่ายทอดเป็น “สญัลกัษณ์” ซึง่ เอเดรียน สนอดกราส (Adrian 
Snodgrass) 11  ได้ให้ความหมายของสญัลกัษณ์ในทางพทุธศาสนา ซึง่มีรากฐานมาจากอินเดียวา่ 
“สญัลกัษณ์ ทําหน้าท่ีเป็นสะพานทางปัญญาท่ี เช่ือมสิง่ท่ีเรามองเห็นกบัสิง่ท่ีเรามองไมเ่ห็น เช่ือม 
ตวัตนกบัสิง่ท่ีไร้รูปแบบ เช่ือมสิง่ท่ีเราอธิบายได้กบัสิง่ท่ีเราอธิบายไมไ่ด้” 

                                                 
11เอเดรียน สนอดกราส, ภทัรพร สริิกาญจน และคณะ, ผู้แปล. สัญลักษณ์แห่ง 

พระสถูป (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2537), 4. 



 103

คตกิารบชูาพระธาต ุ สนันิษฐานวา่ความเช่ือในเร่ืองนี ้ สืบทอดกนัมาตัง้แตส่มยั 
ทวารวดี จนถงึสมยัอาณาจกัรหริภญุชยั ท่ีปรากฏวา่พระธาตหุริภญุชยัเป็น ศาสนสถานท่ีสําคญั 
ในดนิแดน ลุม่นํา้ปิง เป็นต้น ทัง้นีค้ตคิวามเช่ือเก่ียวกบัการบชูาพระธาตขุองพระศาสดานัน้ มใิช่ 
เป็นเพียงเพ่ือ อานิสงส์เทา่นัน้ แตเ่ป็นการกําหนดพืน้ท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ สําหรับสถาปนาพทุธศาสนาใน 
ดนิแดนใหม ่ ด้วย โดยลกัษณะความเช่ือดงักลา่ว ได้เข้าผสมผสานกบัความเช่ือดัง้เดมิในล้านนา 
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการบชูาผี วิญญาณ และสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ ดงัปรากฏหลกัฐานท่ีกลา่วไว้ในตํานาน 
พระธาตแุละตํานานเมืองตา่งๆ อนัเก่ียวกบัการสถาปนาพระบรมธาต ุ ณ แหลง่ศกัดิส์ทิธ์ิเดมิของ 
ท้องถ่ิน เชน่ พระธาตดุอยสเุทพ พระธาตดุอยตงุ พระธาตลํุาปางหลวง พระธาตจุอมกิตต ิพระธาต ุ
จอมทอง เป็นต้น เป็นท่ีน่าสงัเกต วา่ดนิแดนล้านนามีการสถาปนาพระบรมธาตไุว้มากมายยิง่กวา่ 
ดนิแดนใดในประเทศไทยปัจจบุนั 

การแพร่ของพทุธลงักาวงศ์เข้ามาสูป่ระเทศไทย น่าจะเป็นสองสายคือ สายแรก 
แพร่เข้ามาทางนครศรีธรรมราชสูส่โุขทยั และสายท่ีสองแพร่เข้ามาทางลพบลีุจากพกุามและจาก 
ลพบรีุหรือพกุามทางใดทางหนึง่สูเ่มืองลําพนู ครัน้เม่ือเภรวาทลงักาวงศ์จากสโุขทยัหรือจากลกักา 
โดยตรงได้เข้าไปตัง้มัน่ ฝังรากอยา่งมัน่คงท่ีเมืองเชียงใหม ่ (ศนูย์กลางด้านตา่งๆ ของอาณาจกัร 
ล้านนา) ในราวพทุธศตวรรษท่ี 20 แล้วคตกิารสรรเสริญพระอภินิหารของพระบรมธาต ุ จงึสง่ผล 
ตอ่อดุมการณ์ของตํานานตา่งๆ ของล้านนาท่ีจารขึน้มาในช่วงระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 20-21 

2. คตกิารสร้างพระธาตุเจดย์ีกับแบบวัดและแบบเมือง 
โดยในระยะแรก แตเ่ดมิก่อนท่ีพทุธศาสนาจะเข้ามาสูช่มุชนล้านนานัน้ เมืองใน 

ระบบความเช่ือแบบล้านนาจะมี “สะดือเมือง หรือใจเมือง” ซึง่ปรากฏรูปเป็นขว่ง (ลานโลง่) กลาง 
เมืองและมี “เสาหลกัเมือง” ก่อนสมยัสร้างเมืองเชียงราย กษัตริย์เมืองเชียงรายหมายใจเมืองด้วย 
ขว่งเมืองท่ีราบเชิงดอย ซึง่มีดอยตงุเป็นฉากหลงั สว่นเมืองเงินยางกําหนดเขตเมืองโดยเลือกต้น 
ยางเงินต้นใหญ่ไว้กลางเมืองเงินยาง และล้อมคนัคดูนิห่างออกไปโดยรอบ เมืองล้านนาท่ีปรากฏ 
เสาหลกัเมืองชดัเจนคือเมืองเชียงรายและปรากฏหลกัฐานอีกครัง้เม่ือสร้างเมืองเชียงใหมจ่ากนัน้ก็ 
นําคตนีิไ้ปสร้างเมืองป่าซาง (เชียงใหมแ่ละป่าซางเรียกวา่ “เสาอินทขิล”) รวมทัง้ได้สง่อิทธิพล ตอ่ 
เมืองประเทศราชของล้านนา คือ เมืองนา่น เป็นต้น ตลอดจนพบคตกิารสร้าง “เสาใจบ้าน” และ 
“เสือ้บ้าน” ท่ีเมืองเชียงตงุ เมืองยอง ด้วยเช่นกนั  

โดยก่อนจะมีการสร้างเมืองเชียงใหม ่ (นพบรีุศรีนครพงิค์) ขึน้จนภายหลงัได้ถกู 
สถาปนาให้เป็นศนูย์กลางแห่งอาณาจกัรล้านนานัน้พระนางจามเทวีได้มาปกครองแคว้นหริภญุชยั 
ซึง่เป็นเมืองท่ีฤาษีวาสเุทพได้สร้างขึน้ริมแมนํ่า้กวงเม่ือ พ.ศ.1204 และได้สร้างแวน่แคว้นให้เป็น 
ปึกแผน่โดยรวบรวมเอาศนูย์กลางการปกครองของอาณาจกัรลวัะโบราณ ท่ีเวียงเชษฐบรีุหรือเวียง 
เจ็ดริน ท่ีอยูเ่ชิงดอยสเุทพของเมืองเชียงใหมปั่จจบุนั เวียงเจ็ดรินมีผงัเมืองเป็นรูปวงกลม เข้าใจวา่ 
บริเวณพืน้ท่ี ตรงกลางเมืองมี “เสาหลกัเมือง” อาณาจกัรลวัะโบราณนัน้มีความสมบรูณ์ ไปด้วย 
ทรัพยากร โดยมีเวียงสวนดอกทางด้านทิศใต้เวียงเจ็ดริน และมีเวียงนพบรีุ ซึง่เป็นเมืองใหญ่ เป็น 
ศนูย์กลางของการ ปกครองอาณาจกัรอยูท่างทิศตะวนัออกของเวียงสวนดอก และใกล้แมนํ่า้ปิง 
ก่อนท่ีพญามงัรายจะเข้ามายดึครองอํานาจและสร้างเมืองเชียงใหมท่บัลงบนเวียงเดมิอาณาจกัร 
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ลวัะนัน้เป็นชาวป่ากึง่อารยะชนยงัไมมี่ศาสนา การสร้างบ้านแปงเมืองการปกครองอาณาจกัร ต้อง 
อาศยัหมอผี พระ ดาบสฤาษี ท่ีถือศีลบําเพ็ญพรตอยูต่ามป่าเขา ทําหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้ นําทางศรัทธา 
เป็นท่ีกราบไหว้เคารพบชูา และเป็นส่ือกลางตดิตอ่กบัผีสางเทวดา ท่ีลกึลบันา่กลวัท่ีให้ทัง้คณุและ 
โทษต้องเซน่ไหว้ ทําพธีิกรรม เป็นต้น12 

โดยชมุชนหมูบ้่านในล้านนา จะมีลกัษณะการวางผงัปกตคืิอ กลุม่หมูบ้่านจะถกู 
ตดัแบง่ด้วยเส้นทางเกวียนและทาง เดนิเท้า ท่ีวา่งในหมูบ้่านเช่ือมตอ่ถึงกนัหมด ด้วยการแบง่เขต 
พืน้ท่ีสว่นบคุคลด้วยต้นไม้หรือการกัน้ด้วยรัว้ไม้ไผอ่ยา่งงา่ย (รัว้ตาแสง) ตรงกลางหมูบ้่านนัน้จะ 
เป็นท่ีตัง้ของ “เสาใจบ้าน หรือ หอเสือ้บ้าน” และท่ีวา่งโดยรอบหมูบ้่านจะเป็นทุ่งนา จนกระทัง่เม่ือ 
พทุธศาสนา (ซึง่อาจเป็นพทุธมหายาน และ / หรือ หินยานนิกายเก่า) เข้ามามีบทบาทตอ่วิถีชีวิต 
และเจริญรุ่งเรืองขึน้ ทําให้วดัและหมูบ้่านมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้นจงึปรากฏรูปแบบการ 
วางผงัหมูบ้่านท่ี เช่ือมโยงกบัผงัวดั “โดยท่ีวดัจะไมส่ร้างทบัลงไปบนพืน้ท่ีความเช่ือแบบเดมิ (แบบ 
อิทธิพลคตคิวามเช่ือผีเสือ้บ้าน) ทําให้วดัถกูเลือกท่ีตัง้สร้างบนพืน้ท่ีเกาะกลางทุ่งนาหรืออยูบ่นเนิน 
ดอยรวมทัง้บนยอดดอยสงู” 13 ซึง่อยูไ่มไ่กลจากชมุชนมากนกั โดยอยูใ่นระยะทางท่ีเอือ้ตอ่การเดนิ 
บณิฑบาตรของพระสงฆ์ โดยในล้านนามีหลกัฐานเก่ียวกบัการเข้ามาของพทุธศาสนา ตัง้แตค่รัง้ 
ก่อตัง้อาณาจกัร ช่วงเวลาท่ีกําลงัก่อร่างเป็นแคว้นโยนก ซึง่จากหลกัฐานตํานานการสร้างพระธาต ุ
ดอยตงุ (สร้างเม่ือปี พ.ศ.1454) ทําให้ทราบวา่เป็นการสร้างพระธาตเุจดีย์ขึน้แหง่แรกในดนิแดน 
แถบนี ้14  ซึง่ตามประวตัตํิานานนัน้ ได้กลา่วไว้วา่ พระมหากสัสะปะเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้ 
อาราธนาอญัเชิญ พระบรมสารีริกธาตกุระดกูไหปลาร้า (พระรากขวญัเบือ้งซ้าย) ของพระพทุธเจ้า 
มามอบถวายพร้อมเลา่นิทานอนัเป็นพทุธทํานายให้รู้ 6 ประการแดพ่ระเจ้าอชุตุราชเจ้าผู้ครองนคร 
นาคพนัธ์โยนกชยับรีุ รัชกาลท่ี 3 แหง่ราชวงศ์สงิหนวุตั ิ พระองค์ได้นําเอาพระบรมสารีริกธาตนุัน้ 
ขึน้มาบรรจสุร้างขึน้ท่ีดอยดนิแดง (คือดอยตงุในปัจจบุนั) และตอ่มามีหลกัฐานการสร้างพระธาต ุ
ดอยคํา (อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหมปั่จจบุนั) 15  แสดงให้เห็นถงึคตกิารสร้างพระธาตเุจดีย์ บนดนิแดน 
อาณาจกัรล้านนาวา่มีมานานก่อนการเข้ามาของ พทุธเถรวาทลงักาวงศ์แล้ว ก่อนท่ีคตดิงักลา่วจะ 
เลือนหายไป 

                                                 
12ชวลติ สยัเจริญ, รายงานวจิัยเร่ืองอทิธิพลด้านคตคิวามเช่ือเร่ืองผีที่มีผลต่อ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม:่ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2545), 32. 

13เร่ืองเดียวกนั, 30. 
14เร่ืองเดียวกนั, 24. 
15แตจ่ากตํานานหลายฉบบักลา่วไว้วา่เทวดาได้นําพระเกศาธาต ุ ท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรง 

ประทานแก่ปู่ แสะและยา่แสะ ขึน้มาฝังและก่อสถปูไว้บนดอยแหง่นี ้ ตอ่มาในปี พ.ศ.1230 (ซึง่นา่ 
จะมีมาก่อน การสร้างพระธาตดุอยตงุ) เจ้ามหนัตยศ และเจ้าอนนัตยศ 2 พระโอรสฝาแฝดของ 
พระนางจามเทวีแหง่หริภญุชยันคร ได้ขึน้มาก่อเจดีย์ครอบพระสถปูเกศานัน้ไว้ ซึง่เดมินัน้ช่ือวดั 
สวุรรณบรรพต แตช่าวบ้านเรียกวา่ "วดัดอยคํา" 
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จนกระทัง่ในช่วงเวลาถดัมา พทุธเถรวาทลงักาวงศ์ ก็เข้ามาแทนท่ีความเช่ือเดมิ 
และนําคตกิารสร้างพระธาตเุจดีย์เข้ามาด้วย ซึง่เป็นอารยะธรรมละลอกใหม ่ และสง่ผลให้ศรัทธา 
ของชาว ล้านนาท่ีมีตอ่พระพทุธศาสนา ได้แสดงความยิ่งใหญ่เหนือคตคิวามเช่ือผีแบบดัง้เดมิ จงึ 
ปรากฏวา่ ได้มีการสร้างวดัทบัลงไปบนพืน้ท่ีสําคญักลางเมืองในตอนหลงั ท่ีศาสนาพทุธได้เจริญ 
รุ่งเรืองขึน้ แต ่ ไมไ่ด้ทําลายสะดือเมือง หรือใจเมืองเดมิ โดยเป็นลกัษณะของการประนีประนอม 
คตคิวามเช่ือสองลกัษณะเข้าด้วยกนั จะเห็นตวัอยา่งได้จากพืน้ท่ีกลางเมืองเชียงใหมซ่ึง่แตเ่ดมิเคย 
เป็นท่ีตัง้ของเสาอินทขิล (เสาหลกัเมือง) เม่ือตอนสร้างเมือง เม่ือศาสนาพทุธนัน้รุ่งเรืองขึน้จงึเสริม 
สร้างศรัทธาให้แก่เมืองโดย สร้างวดัผนวกลงไปในพืน้ท่ีสะดือเมืองนัน้ ตอ่มาในรัชกาลของกษัตริย์ 
ล้านนาสมยัหลงั  (สมยัพญาแก้วจนถงึพญากือนาและพระเจ้าตโิลกราช) คตคิวามเช่ือเก่ียวกบั 
ระบบจกัรวาลนี ้ก็ได้ก่อให้เกิดการสร้างทกัษาเมืองขึน้ เป็นต้น 

นอกจากนัน้แล้วคตกิารสร้างพระธาตเุจดีย์ละลอกใหมจ่ากลงักานี ้ ยงัได้สง่ผลตอ่ 
แบบเมืองของรัฐตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใหมใ่นประเทศไทย ณ เวลานัน้ด้วยทัง้รัฐซึง่เป็นชมุชนท่ีสร้างเมือง 
ขึน้มาใหมเ่ชน่ สโุขทยั อยธุยา เมืองนครศรีธรรมราช ฯลฯ และรัฐเกิดใหมใ่นชมุชนเก่า เช่น ไชยา 
ลพบรีุ ลําพนู ฯลฯ ซึง่เป็นไปตามลกัษณะของเมืองท่ีเน้นความสําคญัของศาสนาเป็นใหญ่ทําให้ 
“วดั” หรือพืน้ท่ีซึง่มีการสร้างพระบรมธาต ุ หรือพระมหาธาตขุึน้ จงึมกัถกูสถาปนาให้เป็นวดัหลกั 
ของเมืองเรียกวา่ “วดัพระมหาธาต ุหรือ วดัพระบรมธาต”ุ ซึง่หมายถงึ วัดที่มีเจดย์ีเป็นประธาน16  
โดยอาจเป็นวดัประจําเมืองท่ีเป็นราชธานีหรืออาจเมืองท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ทัง้นี ้
ลกัษณะดงักลา่ว นัน้ไมไ่ด้ใช้เฉพาะแตใ่นพืน้ท่ีราบลุม่แมนํ่า้เจ้าพระยาเท่านัน้ แตย่งัครอบคลมุไป 
ถึงการสถาปนา วัดพระธาตุลาํปางหลวงในเขตอาณาจักรล้านนา ด้วย หากพจิารณาสภาพ 
ปัจจบุนัร่วมกบัข้อมลูทางประวตัศิาสตร์จะพบวา่ วดัมหาธาต ุ เป็นวดัขนาดใหญ่ท่ีสดุของเมืองได้ 
รับการทํานบุาํรุงจากรัฐหรือราชสํานกัทกุยคุทกุสมยัในฐานะท่ีเป็นศนูย์กลางของพทุธศาสนาและ 
เป็นศนูย์กลางทางด้านจิตวญิญาณของรัฐไปพร้อมๆ กนั จงึสง่ผลตอ่แบบเมืองด้านการวางแผน 
ผงัเมืองท่ีต้องยดึเอาวดัพระมหาธาตนีุ ้ เป็นศนูย์หลกัอยูเ่สมอแม้ในบางครัง้จะไมไ่ด้เป็นศนูย์กลาง 
ทางกายภาพอยา่งแท้จริงก็ตามแตข่อบเขตเมืองทัง้หมดก็ต้องล้อมตวัวดัท่ีเป็นศนูย์หลกั 

2.1 การวางผังรูปจักรวาลของวัดในล้านนา  
แผนผงัของวดัไทยในปัจจบุนั นา่จะพฒันาการมาตัง้แต ่ เถรวาทลงักาวงศ์ 

เข้ามาสูด่นิแดนในภมูิภาคนีแ้ล้ว อาคารในลทัธิฮินดหูรือมหายานก็ดี ตา่งก็มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ 
นกับวชหรือ คนชัน้สงู เพียงไมก่ี่คนใช้ทําพิธีกรรมเท่านัน้ แตเ่ม่ือหนัมานิยมลทัธิหินยานลงักาวงศ์ 
แล้ววดัตา่งๆ ก็มีหน้าท่ีต้องให้บริการทางศาสนาแก่คนหมูม่าก จงึต้องสร้างพระวิหาร และโบสถ์ 
ตามประเพณีใหมใ่นกิจกรรมของศาสนา 

                                                 
16ยงัมี “วดัพระศรีรัตนมหาธาต”ุ ซึง่คือ วดัท่ีมีปรางค์เป็นประธาน ดเูพิม่ใน อนวุทิย์ 

เจริญศภุกลุ, “คตจิกัรวาลพทุธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่แบบเมืองและ 
สถาปัตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 6, 1-2 (มิถนุายน 2526): 
325-326. 
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ภาพท่ี 53 ตวัอยา่งแผนผงัเขตพทุธาวาส ของวดัพระธาตลํุาปางหลวง ซึง่อาคารตา่งๆ รวมเป็น  

องค์ประกอบในแผนผงั ตามคตจิกัรวาลไตรภมูิ ท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุในบรรดาแผนผงัเขต  
พทุธาวาสของวดัท่ีทําการเก็บข้อมลู 

ท่ีมา:        สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
การถ่ายทอดผ่านงานศิลปสถาปัตยกรรม ทางพุทธศาสนา, เข้าถงึเม่ือ 1 มิถนุายน 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/transmission_page05.html 
 

ลกัษณะเฉพาะของวดัในวฒันธรรมล้านนา และการจดัแผนผงันัน้สามารถ 
แบง่ตามแนวทางปฏิบตัขิองสงฆ์ได้เป็น 2 ฝ่ายคือ วดัฝ่ายคามวาสี และวดัฝ่ายอรัญวาสี (วดัป่า) 
โดยวดัฝ่ายคามวาสีจะมุง่เน้นการปฏิบตัแิละการศกึษาทางด้านพระธรรมคมัภีร์ บางครัง้เรียกวา่ 
ฝ่ายคนัถธุระ แปลวา่คมัภีร์ หมายถงึการมุง่เน้นศกึษาเพ่ือให้รู้ถึง พทุธพจน์ พระธรรมวินยัและพระ 
อภิธรรมตา่งๆ สว่นพระฝ่ายอรัญวาสีนัน้ จะมุง่เน้นการปฏิบตัด้ิวยการวิปัสสนาธุระหรือการทําให้ 
จิตใจสงบเพ่ือการพฒันาจิตไปสูพ่ระนิพพาน พระสงฆ์ฝ่ายนีจ้งึมกัจะ ปลีกความวุน่วายจากเมือง 
ไปสร้างวดัอยูท่ี่ไกลจากชมุชน สว่นวดัฝ่ายคามวาสีนัน้มกัอยูใ่กล้ชิดกบัชมุชน วดัท่ีมีความสําคญั 
มากมกัจะถกูเรียกวา่วดัหลวง คือวดัท่ีได้รับการอปุถมัภ์โดยตรงจากพระมหากษัตริย์ สว่นวดัท่ีไมมี่ 
ความสําคญัหรือ มีความสําคญัน้อยจะถกูเรียกวา่ วดัราษฎร์ หมายถึงวดัท่ีอปุถมัภ์โดยชาวบ้าน 
หรือสามญัชนทัว่ไป ซึง่วดัสองกลุม่นี ้การสร้างงานสถาปัตยกรรมภายในวดัมกัมีความแตกตา่งกนั 
ทางด้านฝีมือการก่อสร้างอยา่งชดัเจน ซึง่ลกัษณะเดน่ของวดัในวฒันธรรมล้านนามกัจะแบง่พืน้ท่ี 
ใช้สอยออกเป็น 3 สว่นใหญ่ๆ คือ เขตพทุธาวาส เขต สงัฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ เป็นต้น โดยเน้น 
ให้ความสําคญัไปในสว่นของนามธรรม คือเน้นในสว่นท่ีเป็น เขตพทุธาวาส (มาจากคําวา่ พทุธ + 
อาวาส หมายถึงสถานท่ีประทบัของพระพทุธเจ้า) อนัหมายถงึพืน้ท่ีสมมตุ ิใช้เพ่ือประกอบพิธีกรรม 
ทางศาสนาของพระสงฆ์ และฆราวาส เป็นท่ีตัง้ของ พระเจดย์ี วหิาร17  อโุบสถ หอไตร หอกลอง 

                                                 
17 ซึง่อาคารสองหลงันีทํ้าหน้าท่ีเสมือนเป็น ตวัแทนของพระพทุธเจ้าในฐานะประธาน 

ของพทุธศาสนา ซึง่จะรับรู้ในทกุกิจกรรมทางศาสนาท่ีเกิดขึน้ภายในวดั สอดคล้องกบัความหมาย 
ของคําวา่ “พทุธาวาส” 
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หอระฆงั ซุ้มโขงและศาลาบาตร เป็นต้นสว่นเขตสงัฆาวาสจะไมเ่น้นความสําคญัมากนกัและไม่ 
นิยมสร้างเมรุเผาศพในวดั โดยจะมีการสร้าง “ป่าเฮว่” หรือป่าช้าไว้นอกบริเวณวดั ซึง่มกัจะเป็น 
สถานท่ีสาธารณะท้ายหมูบ้่าน 

แผนผงัในเขตพทุธาวาสของวดัล้านนาท่ีสมบรูณ์ มกัจะสร้างเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
จตัตรัุส หลายแห่งมกัสร้างอยูบ่นท่ีสงูล้อมรอบด้วยกําแพงแก้วและศาลาบาตร มีประตทูางเข้า 4 
ทาง โดยประตทูางเข้าหลกัด้านทิศตะวนัออกนี ้มกัจะมีซุ้มประตโูขงท่ีประดบัลวดลายพนัธุ์พฤกษา 
และสตัว์ในป่าหิมพานต์ บางแห่งมีบนัไดทางขึน้เช่ือมตอ่ไปด้านลา่ง ราวบนัไดประดบัด้วยรูปของ 
พญานาค ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของนํา้ ผา่นจากซุ้มประตโูขงเข้า ไปจะเข้าสูเ่ขตพทุธาวาส ซึง่มีอาคาร 
วิหารและองค์ธาตเุจดีย์ วางอยูใ่นแนวเดียวกนักบัซุ้มโขงและบนัไดทางขึน้ ในแนวแกนตะวนัออก - 
ตก บริเวณโดยรอบจะประกอบไปด้วยอาคารอ่ืนๆ ท่ีสําคญั เชน่ พระอโุบสถ หอไตร วิหารเลก็ 
เป็นต้น มีพืน้ท่ีโดยรอบเป็นลานทราย การวางผงัอาคารตา่งๆ ของวดัในล้านนาจะให้ความสําคญั 
ตอ่องค์ธาตเุจดีย์ เป็นหลกัโดยมกัอยูใ่นตําแหนง่ท่ีสําคญั เช่นจดุศนูย์กลางของผงัเขตพทุธาวาส 
วิหาร คือสว่นสําคญัรองลงมาและมกัอยูใ่นตําแหนง่ท่ีสมัพนัธ์กบัพระธาตเุจดีย์หลกั โดยวิหารจะ 
อยูด้่านหน้าเจดีย์ในแนวแกนเดียวกนัและวิหารจะหนัหน้าทางทิศตะวนัออกตามคต ิ พทุธศาสนา 
หลงัจากนัน้จงึให้ความสําคญัตอ่ไปยงัโบสถ์และหอไตร (หอธรรม)18 

ซึง่ลกัษณะแผนผงัของวดัในเขตพทุธาวาส ออกแบบตามแนวคดิท่ีมาจากคต ิ
ความเช่ือในเร่ืองจกัรวาล ซึง่โดยเนือ้หาหลกัของแนวคดินี ้ เป็นคตใินการสร้างความสมดลุระหวา่ง 
โลกมนษุย์กบัจกัรวาล โดยเช่ือวา่หากจกัรวาลเลก็ซึง่หมายถึงโลกนัน้ เกิดความสมดลุย์กบัจกัรวาล 
ใหญ่แล้วจะเกิดความอดุมสมบรูณ์และความสงบสขุขึน้ในโลกมนษุย์ ดงันัน้จงึออกแบบให้ ผงัวดั 
หรือศาสนสถานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัตรัุส อนัเป็นตวัแทนของความสมดลุนัน่เองแนวคดิเร่ืองจกัรวาล 
เช่ือวา่ศนูย์กลางของจกัรวาลจะประกอบไปด้วยเขาพระสเุมรุแทนด้วยพระธาตเุจดีย์หรือพระวหิาร 
ในแนวคดิเดียวกนั แตเ่ปล่ียนเป็นท่ีประทบัของพระพทุธเจ้า ซึง่ศนูย์กลางจกัรวาลนีจ้ะเป็นเสมือน 
ตวัแทนอํานาจ ของพระมหากษัตริย์ไปด้วยในเวลาเดียวกนั โดยเปรียบกษัตริย์เป็นธรรมราชาซึง่ 
เป็นตวัแทนของพระพทุธเจ้านัน่เอง องค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นผงัล้วนสร้าง 
โดยมีแนวคดิสอดคล้องกบัคตจิกัรวาลทัง้สิน้ เช่น กําแพงส่ีเหล่ียมเปรียบเสมือนกําแพงจกัรวาล 
พืน้ทรายเปรียบเสมือนทะเลสีทนัดร ซุ้มโขงเปรียบคือทางเข้าของป่าหิมพานต์ ปราสาทเฟือ้งบนสนั 
หลงัคาของวหิารเปรียบเสมือน เขาสตัตบริภณัฑ์เจ็ดชัน้ เป็นต้น ซึง่การอปุมาอปุมยัดงักลา่ว ล้วน 
เป็นเร่ืองราวท่ีจําลองแผนผงัของจกัรวาล ตามความเช่ือทางพทุธ ศาสนาลงไว้ในโลกมนษุย์เพ่ือให้ 
เกิดความอดุมสมบรูณ์นัน่เองและแผนผงัของวดัตามคตจิกัรวาล ดงักลา่วนีถื้อเป็นสว่นสําคญัท่ีสดุ 

                                                 
18“พระเจดีย์” เป็น สญัลกัษณ์แทนองค์พระพทุธเจ้า “วหิาร” เป็นสถานท่ีประดษิฐาน 

พระพทุธรูป ปฏิบตัศิาสนพิธี โบสถ์เป็นท่ีประกอบสงัฆกรรมของสงฆ์และหอไตร เป็นท่ีประดษิฐาน 
พระธรรม ซึง่รวมเรียกวา่ “ขว่งแก้วทัง้สาม” อนัหมายถึงพืน้ท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของพระรัตนตรัย คือ 
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ 
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ท่ีได้กลายมาเป็นเสมือนสิง่ท่ีกําหนดบทบาทความเช่ือ และวิถี ชีวิตของชาวล้านนาไปด้วยในขณะ 
เดียวกนั เน่ืองจากเม่ือเขตพทุธวาสหมายถึง พทุธภมูิ หรือท่ีอยูข่องพระพทุธเจ้าผู้ ท่ีบริสทุธ์ิ หรือผู้ ท่ี 
รู้แจ้งแล้ว ดงันัน้ภายในเขตพทุธวาสจงึเสมือนหนึง่เป็นพืน้ท่ีบริสทุธ์ิ หรืออีกนยัหนึง่หมายถึงสวรรค์ 
ตามความเช่ือของโลกทศัน์ชาวล้านนา ดงันัน้ชาวล้านนาจงึให้ความเคารพตอ่ศาสนสถานและเช่ือ 
วา่การเข้าสูเ่ขตพทุธวาสเป็นการเข้าสูพื่น้ท่ีบริสทุธ์ิ ซึง่เข้า ใกล้สภาวะของการนิพาน เป็นต้น 

ทัง้นีแ้บบวดัพระมหาธาตท่ีุมีขนาดเลก็ท่ีสดุ อาจประกอบด้วยพระเจดีย์ท่ีเป็น 
ประธาน และพระวหิาร19(ท่ีตัง้อยูใ่นแนวแกนเดียวกนั) เพ่ือเป็นพืน้ท่ีประกอบพธีิกรรม ซึง่โดยสว่น 
ใหญ่แล้วจะเป็นวดัท่ีราษฏรหรือผู้ มีฐานะสร้างขึน้ แตใ่นวดัท่ีมีขนาดใหญ่ ซึง่เป็นวดัหลวงหรือวดั 
ของรัฐจะใช้ระบบแนวแกนดิง่เป็นหลกัและใช้แกนราบเข้ามาสมัพนัธ์ซึง่ ณ ตําแหนง่ท่ีแกนด่ิงและ 
แกนราบตดักนัก็จะเป็นจดุเร่ิมและเป็นศนูย์กลางของผงัคือตําแหนง่ของพระธาตเุจดีย์อนัเป็นแกน 
จกัรวาลหรือเขาพระสเุมรุของผงัจกัรวาลทัง้หมด อาคารสําคญัอ่ืนๆ เช่น วหิารหลวง และวหิารทิศ 
ก็จะตัง้อยูบ่นแกนทิศหลกั ทัง้แกนดิง่และแกนราบประสานกนั โดยวดัมหาธาตใุนล้านนา เช่น วดั 
พระธาตลํุาปางหลวงนัน้ ท่ีตัง้ของพระวิหารหลวง และพระธาตเุจดีย์จะถกูล้อมด้วยพระวหิารคต 
(หรือศาลาบาตร) ทัง้หมดในรูปจตรัุส ซึง่ก็คือสญัลกัษณ์ของกําแพงจกัรวาล ท่ีสร้างดลุยภาพขึน้ 
อยา่งสมบรูณ์ในระหวา่งแกนราบกบัแกนดิง่ท่ีนํามากําหนดแผนผงัอาคารขึน้ทัง้หมด ทัง้นีใ้นสว่นท่ี 
เป็นตําแหนง่ของพระประธาน ก็จะประดษิฐานโขงพระเจ้า ซึง่ก็เป็นสญัลกัษณ์ของชมพทูวีป หรือ 
จกัรวาลเลก็ (จลุจกัรวาล) ท่ีประดษิฐานของพระพทุธรูปเพิ่มในแนวแกนดิง่ด้วย จงึเป็นความสลบั 
ซบัซ้อนขึน้อีกระดบัหนึง่ 

2.2 สถาปัตยกรรมในวัดที่ใช้แผนภาพแบบจักรวาล 
เจดีย์ ปรางค์ พระอโุบสถ และวิหาร ตา่งก็มีความสมบรูณ์ในตวัเองในฐานะท่ี 

เป็นสญัลกัษณ์ของจกัรวาลหนึง่ๆ ทัง้รูปทรงและองค์ประกอบ ท่ีอาจแตกตา่งกนัไปตามความนิยม 
และแบบศลิปะของแตล่ะสกลุช่างตามเวลาและสถานท่ีตา่งๆ กนั แตอ่าคารเหลา่นีก็้มีสญัลกัษณ์ 
ทางแผนภาพร่วมกนัอยา่งเป็นสากลคือ การใช้แกนดิง่และแกนราบเป็นตวักําหนดศนูย์ของอาคาร 
ในลกัษณะท่ีเป็นโครงสร้าง จลุจกัรวาลของตวัอาคารเอง (Microcosm) และในขณะเดียวกนัก็เป็น 
แกนท่ีสมัพนัธ์กบัจกัรวาลใหญ่ (Macrocosm) ในระดบัตา่งๆ ตวัอยา่งเช่น 

2.2.1 พระเจดย์ี โดยเป็นเจดีย์แบบหลกัตัง้แตส่มยัเถรวาทลงักาวงศ์เข้ามาสู ่
ประเทศไทยแล้ว อาจแบง่ได้ 3 แบบใหญ่ๆ คือ เจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆงั เจดีย์ทรงมณฑป หรือ 
ทรงปราสาท และเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ เป็นต้น เจดย์ีทรงกลม หรือ ทรงระฆงั นัน้ได้รับอิทธิพล 
จากลงักาพร้อมๆ กบัการรับเอาพระศาสนา ซึง่องค์เจดีย์ประกอบด้วย 3 สว่นใหญ่ๆ คือ สว่นฐาน 
สว่นองค์ระฆงั และสว่นยอด โดยการตีความในสญัลกัษณ์ของจกัรวาลนี ้ เป็นไปอยา่งเบด็เสร็จใน 
ลกัษณะท่ีเป็นจกัรวาลสว่นยอ่ของจกัรวาลสว่นใหญ่ สว่น เจดย์ีทรงมณฑป หรือ ทรงปราสาท 

                                                 
19อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ,“คตจิกัรวาลพทุธศาสนาลงักาวงศ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่แบบเมืองและ 

สถาปัตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 6, 1-2 (มิถนุายน 2526): 
331 
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นัน้มีจํานวนไมม่ากนกั แตใ่ช้อยา่งกว้างขวางในสมยัท่ีมีรัฐไทยเกิดขึน้แล้ว องค์ประกอบเจดีย์แบง่ 
ออกเป็น 3 สว่น คือ สว่น ฐาน สว่นเรือนธาตแุละสว่นยอด สว่นฐานนัน้ก็คล้ายคลงึกบัแบบเจดีย์ 
ทัว่ไปในสว่นเรือนธาตจุะเป็นห้อง มีซุ้มจรนมัย่ืนหรือตดิผนงัประดษิฐานพระพทุธรูปทัง้ 4 ทิศซึง่คง 
จะหมายถึง พระพทุธเจ้าและอดีตพทุธอีกทัง้สามองค์ สว่นยอดนัน้นอกจากจะมียอดเจดีย์ทรงกลม 
หรือแบบอ่ืน ก็มกัจะมีเจดีย์ทรงทิศท่ีมมุทัง้ 4 หรือเจดีย์บริวารท่ีประดษิฐานอยูร่อบฐานท่ีเรียกกนั 
ทัว่ไปวา่เจดีย์ 5 ยอด ลกัษณะรูปทรงตัง้แตช่ัน้เรือนธาตขุึน้ไป มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัมณฑปาก 

2.2.2 มณฑป หรือ หอพระพุทธบาท โดยทัว่ไปแล้วมกัจะเป็นอาคารใช้ 
ประดษิฐานรอยพระพทุธบาท แผนผงัจงึลงตวัเป็นรูปจตรัุสเสมอ ฉะนัน้โครงสร้างของห้องโถง จงึ 
เป็นปริมาตรลงตวั เชน่ มณฑปประดษิฐานรอยพระพทุธบาท ภายในเขตพทุธาวาสของวดัพระธาต ุ
ลําปางหลวง ซึง่ได้ยอ่ความ ซบัซ้อนมาเป็นรูปทรงท่ีเรียบง่ายทางสถาปัตยกรรม 

2.2.3 ประตโูขง คือประตสํูาหรับเข้าวดัสําคญั ทางล้านนาไทยนัน้จะสร้าง 
เป็นประตใูหญ่ เรียกวา่ประตโูขง ลกัษณะของโครงสร้างสว่นยอดจะยอ่ถอยร่นเป็นชัน้ๆ ขึน้ไปหา 
ยอดองค์ประกอบ ในแตล่ะชัน้จะประกอบด้วย ซุ้มจรนมัวิมานของเทพ นาค กลีบขนนุประดบัลาย 
บริเวณซุ้มประตแูละซุ้มประดบัทัง้สองข้าง (ถ้ามี) จะเป็นองค์ประกอบลายของตวัภาพ สตัว์ในป่า 
หิมพานต์ เชน่ กินรี นาค หงส์ ออกแบบประดบัในตําแหน่งท่ีรูปร่างของสตัว์เหลา่นัน้อํานวยให้  

2.2.4 มณฑปพระเจ้า20/ โขงปราสาท / โขงพระเจ้า21 หรือ โขงประธาน มี 
รูปแบบคล้ายเจดีย์ เป็นท่ีประดษิฐานพระประธานในวิหาร มกัจะตัง้อยูห้่องท้ายวหิารหรือห้องก่อน 
ท้ายวหิาร เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 54 สถาปัตยกรรมท่ีใช้แผนภาพแบบจกัรวาล เชน่ เจดีย์ มณฑป ประตโูขงและโขงพระเจ้า 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 
                                                 

20  ใช้คําวา่ “มณฑปพระเจ้าล้านทอง” ดเูพิม่ใน, พรรณนิภา ปิณฑวณิช, 
“การศกึษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมวดัพระธาตลํุาปางหลวง จงัหวดัลําปาง,” วารสารหน้าจั่ว 
ฉบับประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 3, 4 (กนัยายน 2549): 112. 

21 ใช้คําวา่ “โขงพระเจ้า” ดรูายละเอียดเพิ่มใน วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วหิารล้านนา 
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 177. 
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2.3 ตาํแหน่งอาคารวิหารโถงล้านนาในแผนผังเขตพุทธาวาส 
จากการศกึษาในสว่นท่ีผา่นมา ทําให้ได้ทราบถึง มลูเหตใุนการกําหนดพืน้ท่ี 

ใช้สอย ซึง่ถกูคอบครองท่ีวา่งด้วยอาคารวหิารโถง อนัก่อรูปท่ีวา่งขึน้โดยการประสานประโยชน์ร่วม 
กนัระหวา่งมิตทิางกายภาพ และอดุมคตฝ่ิายจิตวิญญาน บนฐานพทุธศาสนา  
 

 
ลายเส้นท่ี 5 ตําแหนง่ของพระธาตลํุาปางหลวงท่ีอยูใ่จกลางของวดัเปรียบเสมือนแกนกลางของ  

จกัรวาลท่ีจําลองเป็นเขาพระสเุมรุมาจดัวางเป็นผงัวดั ทัง้นีย้งัพบระดบัของการให้  
คา่ความสําคญัในแตล่ะทิศตา่งกนัด้วย  

ท่ีมา:           สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ พุทธสัญลักษณ์ล้านนา, เข้าถึงเม่ือ 16 
มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/transmission 
_page020.html 
 

ในสว่นนีจ้ะยกตวัอยา่ง แผนผงัเขตพทุธาวาสแบบจกัรวาล ของวดัซึง่ดํารง 
สถานะเป็นวดัพระมหาธาตขุองล้านนาคือวดัพระธาตลํุาปางหลวงมาประกอบการอธิบายด้วยเป็น 
วดัท่ีมีความสําคญัทัง้ในฐานะ วัดหลวง และ วัดพระธาตุหลัก ของเมืองลําปาง แผนผงัของเขต 
ดงักลา่วนีต้ัง้อยูบ่นเนินดนิสงูภายในเวียงพระธาต ุ โดยมีความสมบรูณ์ทัง้ในแง่ของประวตัศิาสตร์ 
และสภาพสถาปัตยกรรม ตําแหนง่ท่ีตัง้แผนผงัอาคาร และศลิปกรรมรวมไปถึงความหมายในเชิง 
สญัลกัษณ์22 ท่ีแสดงให้เห็นถงึกระบวนการคดิของช่าง (สลา่) ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม 
ให้เกิดรูปศลิปะและสถาปัตยกรรมไทยท่ีมีลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์สําคญั 3 ประการคือ ความ 

                                                 
22 พรรณนิภา ปิณฑวณิช,“การศกึษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมวดัพระธาตลํุาปาง 

หลวง จงัหวดัลําปาง,”วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมและ 
สถาปัตยกรรมไทย 3, 4 (กนัยายน 2549): 101. 
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สงบน่ิง ความเบา และการลอยตวั 23  ซึง่เกิดจากการวิเคราะห์แก่นคําสอนในพทุธศาสนา และ 
แปลออกมาให้เป็นรูปวตัถตุามความมุง่หมายของพทุธศาสนาโดยบรรดาช่างผู้สร้างงานศลิปกรรม 
ทัง้หลาย ตําแหน่งของอาคารวิหารโถงในแผนผงัเขตพทุธาวาสนัน้จดัอยูใ่นกลุม่สถาปัตยกรรมบน 
แนวแกนสําคญั ท่ีเป็นแกนหลกัของเขตพทุธาวาส คือแนวแกน ทิศตะวนัออก - ตะวนัตก ประกอบ 
ด้วยวหิารหลวงและพระธาต ุ แนวแกนรองทิศเหนือ - ใต้ ประกอบด้วยวหิารทิศ ซึง่การก่อรูปเป็น 
อาคารวหิารท่ีประกอบร่วมในโครงสร้างแผนผงัใหญ่กบัอาคารซึง่มีหน้าท่ีใช้สอยตา่งๆ ตามแนวคดิ 
ข้างต้น ของสลา่ผู้สร้างงานสถาปัตยกรรม สามารถอธิบาย ตามรูปการณ์ได้ดงันี ้

 

 
ภาพท่ี 55 มมุมองจากทางด้านหน้า (ทิศตะวนัออก)  

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

รูปของความสงบน่ิงนัน้ ช่างได้ใช้รูปง่ายของปริมาตรวตัถเุป็นตวัแทน ดงันัน้ 
จะเห็นได้ จากการใช้รูปส่ีเหล่ียมจตรัุสของมณฑป เจดีย์ หรือวหิารคต รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าของโบสถ์ 
หรือวิหาร รูปทรงกลมของพระเจดีย์ เป็นต้น รูปสญัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมเหลา่นีมี้ความมัน่คง 
ไมเ่คล่ือน ไปในทิศทางใดๆ นอกจากจะเน้นความแรงในเส้นแกนกลาง และการพุง่ขึน้สูฟ้่าในทิศ 
เบือ้งสงู การเน้นแกนกลางนีทํ้าให้ความรู้สกึในแงนํ่า้หนกัของปริมาตรวตัถท่ีุมีขึน้ทางซ้ายและขวา 
เท่าๆ กนั ในรูปของความเบา คือการทําลายปริมาตรใหญ่ให้แตกออกเป็นปริมาตรเลก็ แตก็่ยงัคง 
คณุสมบตัขิองปริมาตรเดมิไว้อยา่ครบถ้วน เห็นได้จากเส้นสายแนวนอนท่ีซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ อนัเกิด 
จากบวัฐานอาคาร การเน้นความสอบล้ม เส้นแนวเอียงเข้าหาภายในนัน้ทําให้รู้สกึได้เหมือนวา่ทกุ 
เส้นแนวล้มจะพุง่ไปหาจดุเดียวกนัท่ีทิศเบือ้งสวรรค์ทกุเส้นและ การแบง่ชัน้ซ้อนของผืนหลงัคาท่ีมี 
ขนาดใหญ่เพ่ือช่วยลดความรู้สกึหนกึลงได้ ตลอดจนลดมมุของหลงัคาท่ีอยูส่ว่นหน้าและหลงั ของ 
อาคารโบสถ์และวิหารซึง่ทําเป็นหลงัคาให้ต่ํากวา่หลงัคาใหญ่ทัว่ๆ ไป ก็ยงัเป็นสว่นเสริมทําให้เกิด 

                                                 
23 ดกูารแปลปริศนา ความสงบน่ิง ความเบา และการลอยตวั ในรูปวตัถจุากการอา่น 

แนวคดิของช่างในอดีต เพิ่มใน โชต ิกลัยาณมิตร, สถาปัตยกรรมแบบไทยเดมิ (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์, 2539), 22-23. 



 112

ความรู้สกึเบาเพ่ิมมากยิง่ขึน้ไปอีก 24  ทัง้นี ้ ตําแหนง่ของอาคารวหิารโถงในโครงสร้างแผนผงัใหญ่ 
อาจมีท่ีมาหรึอถกูกําหนดจากแนวคดิและคตอ่ืินๆ ซ้อนประสานร่วมกนัอยูอ่ยา่งน่าสนใจก็เป็นได้ 

3. วิหารบบี สาํเภาปราสาท สะเปาคาํ 
ข้อสงัเกตตอ่การดํารงชีวิตแบบชาวนํา้รวมไปถึงสภาพภมูิประเทศและแนวคดิอนั 

เก่ียวกบัระบบจกัรวาล ซึง่มีผลตอ่งานสถาปัตยกรรมรวมไปถึงสญัลกัษณ์แห่งนํา้ในวฒันธรรมไทย 
เช่น พญานาค ท่ีนํามาเป็นองค์ประกอบในบ้านเรือนและศาสนสถาน ไมว่า่จะเป็น ป้านลม ช่อฟ้า 
บนัไดนาค เป็นต้น ตลอดจนความสนัทดัของคนไทยในการสร้างเรือซึง่ทําให้สามารถสร้างวิหารท่ีมี 
โครงสร้างไม้อยา่งสลบัซบัซ้อนได้อยา่งพิถีพิถนัเช่นท่ี วิหารนํา้แต้ม วัดพระธาตุลาํปางหลวง25  

ยงัมีแนวคดิวิเคราะห์เชิงสญัลกัษณ์วา่ “วิหารหกัจ๊อก” หรือ วิหารบีบ เป็นการ 
สร้างรูปสญัลกัษณ์ใน รูปทรงสาํเภา ทรงปราสาทวมิาน ตามคตวิิมานท่ีประทบัขององค์สมเดจ็ 
พระสมัมาสมัพทุธเจ้า มีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าลดสว่นหวัท้ายของผนงัซึง่เรียกวา่ หกัจ๊อก หรือ หกัมมุ26   

ซึง่โดยลกัษณะเดน่ของวิหารล้านนา ท่ีสร้างก่อน พ.ศ.2400 มีการออกแบบโครง 
สร้าง เพ่ือสร้างความรู้สกึทางสายตา หากมองมมุกลบักนั คือ มองจากภายในห้องท้ายวหิาร เม่ือ 
จะเดนิออกกลบักลายเป็นวา่วิหารมีการบีบตวัลงในทกุชว่งห้องของวหิาร ในลกัษณะการณ์เชน่นี ้
จงึเป็นเหตใุห้เรียกวหิารแบบนีว้า่ “วิหารบบี” อนัสมมตุไิด้ดงั “สาํเภาปราสาท”27อนัเปรียบเสมือน 
พระธรรมคํา สอนและเป็นท่ีประทบัขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอนัจะเป็นผู้ นําสตัว์ ออกจากภพ 
ออกจากความทกุข์ทัง้มวล เพ่ือนําพาไปยงัพระนิพพานเป็นท่ีสดุ แตก่ารบีบตวัเข้านัน้ก็มิได้สร้าง 
ความรู้สกึอดึอดั เพราะมีการใช้มมุมองท่ีเปิดโลง่ใต้ฝาย้อย จงึสามารถเปิดมมุมองทางสายตาออก 
ไปได้กว้างไกล 

สอดคล้องกบัคําให้พร (กําป๋ันปอน) พระเณรบวชใหม ่คําเมืองท่ีวา่ 
 

“ยะถา วาริวะหา ปรูา          ปะริปเูรนต ิสาคะรัง 
เอวะเมวะ อิโต ทินนงั                 เปตานงั อปุะกปัปะต ิ
อิจฉิตงั ปัตถิตงั ตมุหงั                ขิปปะเมวะ สะมิชฌะต ุ
สพัเพ ปเูรนต ุสงักปัปา               จนัโท ปัณณะระโส ยะถา 

มะณิ โชตริะโส ยะภาฯ  
เอวงั โหนต ุ ดีและอชัจ๊ะในวนันีก็้เป็นวนัดีศรีสภุะมงัคะละอนัประเสริฐลํา้เลศิ 

ยิ่งกวา่วนัตงัหลาย บดันีห้มายมีปิตามารดาพอ่แม ่ ตงัเฒ่าแก่สมัปันธะวงศาและศรัทธา ทายก 
ทายิกามวลหมูต่ี่เอากัน๋เข้ามาสูอ่าราม ตา่งมีปิตบิานจมจ่ืนได้พร้อมใจกัน๋มายกย่ืนยงัตนตวัแหง่ 

                                                 
24 เร่ืองดียวกนั, 58-60.    
25 สเุมธ ชมุสาย และคณะ, ลักษณะไทย 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันพานิช, 2525), 150.  
26 ปฐม พวัพนัธ์สกลุ, บทความประกอบสัมมนา นานาชาต ิไทยศึกษา ครัง้ที่ 3, 

14-19 ตลุาคม 2539 
27 วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 272. 
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อาตมาฮือ้ได้เถิงบรรพชากมัม์ใหม่เพ่ือจกัฝังปลกูไว้หือ้เป็นญาตกิาศาสนาทายาท ร่วมพทุธบาท 
โคดม วา่สนันีแ้ต๊ดีหลี แม่นคํามกัคําผาถนามีน้อยมาก ได้กึ๊ใจและออกปากสนัใด หือ้สมมโนมยั 
ไฝ่อ้างอยา่ได้หลงข้องค้างสกัเย่ืองสกัประการสพัพะวตัถไุทยทานมีน้อยมากแม่นจกัอทิุศฝากไป 
หาฝงูญาตกิาหลายมวลหมู่ได้เจ็ดเช่นปู่ ตา นาย มิตรเกลอ สหาย ครูบา อปัุชฌายพอ่แม่จัน้เจือ้ 
แตว่งศาผู้จตุมิรณาไปสูโ่ลกภายหน้า หลอนเขาเจ้าตงัหลายได้วางจิตใจอารมณ์อาลยัไป บ ่ซา่ง 
ได้ไปหลงข้องค้างอยูใ่นจตรุอาบายก็ขอฮือ้นาบญุตงัหลายไปอุ้มป๊กยกย้ายจากต่ียากพรากจาก 
ต่ีตุ๊กข์ หือ้ได้เถิงสขุต่ีดีคือ สะเปาคาํลาํประเสริฐ นําเมือเกดิเมืองสวรรค์ ผะละผลบญุทนัหนั 
ตอ่หน้า คือสมัปัตตอินัมีใน เมืองคนและชัน้ฟ้าดีหลี แม่นอยูไ่กล สดุวิสยัไป บ ่รอด ขอเชิญเทพ 
ไท้เจ้ามเหสกิขา ตนมีอิทธิฤทธี จุ่งมาช่วยนําเอาสว่นกศุลบญุทานตงัหลายมวลฝงูนี ้ ไปปรากฏ 
จดเจ๋ือตัด๊สอ่งหน้าสอ่งตา๋ ตุ๊กฐาน อนัอยูอ่นัไปนัน้ จุ่งจกัมีเท่ียงแต๊ดีหลี 

สพัพีตโิย วิวชัชนัต ุ           สพัพะโรโค วินสัสะต ุ
มา เต  ภะวตัตะราโย             สขีุ ทีฆายโุก ภะวะ  
อะภิวาทะนะสีลสิสะ              นิจจงั วฑุฒาปะจายิโน 
จตัตาโร ธมัม วฑัฒนัต ิ          อาย ุวณัโณ สขุงั พะลงัฯ”28 
 

                                                 
28ทวี เข่ือนแก้ว, สวดมนต์ฉบับภาคเหนือ (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาสน์การพิมพ์, 

2531), 213. 
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ลายเส้นท่ี 6 แผนภาพแสดงแนวคิดการก่อรูป “วิหารบีบ” อนัสมมตุไิด้ดงั “สําเภาปราสาท” บน  

สีทนัดรสมทุรมุง่สูเ่ขาพระสเุมรุท่ีตัง้แหง่พระนิพพาน 
ท่ีมา:           ผู้ศกึษาวจิยั ตดัลอกจาก โชต ิกลัยาณมิตร 

ตลอดจนคําหยาดนํา้ (กรวดนํา้) แบบล้านนา ในบางบทท่ีมีการกลา่ววา่ “หือ้เป็น 
สะเปาเงนิ สะเปาคาํ น้อมนําดวงจิตวิญญาณของตน๋ตัว๋ ..... ไปสูป่รโลกปายหน้า ตกไปถงึยาม 
เจ้าขอหือ้เป๋นข้าวงาย ตกไปถึงยามขวายขอหือ้เป๋นเสือ้เป๋นผ้า ตกไปลนูปุ่ นหล้า ขอฮือ้เป๋นข้าวติบ๊ 
นํา้ติบ๊สบิประก๋าน .....” เป็นต้น 

จากสว่นหนึง่ของคําให้พร และคํากรวดนํา้แบบล้านนาข้างต้น “สะเปาคํา” โดย 
ความหมายของ “สะเปา” คือ “สําเภา หรือ เรือสําเภา” และความหมายของ “คํา” คือ “ทอง หรือ 
ทองคํา” นัน่เอง ดงันัน้ “สะเปาคําลําประเสริฐ นําเมือเกิดเมืองสวรรค์” ในท่ีนีคื้อ “เรือสําเภาทองคํา 
(มีคณุคา่มาก) ซึง่ทําหน้าท่ีเป็น “ยาน” (ซึง่คล้องกบั ญาณ = ปัญญา) พาหนะนําพาดวงจิตดวง 
วิญญาณ ของผู้คนให้ไปเกิดในเมืองสวรรค์ หรือภพภมูท่ีิดี” ดงันัน้ หากแทนคา่ความหมายแหง่ 
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สญัลกัษณ์ของวหิารด้วยยานภาหนะ เรือสําเภาทองคําดงักลา่วแล้ว ก็จะเห็นถึงความสมัพนัธ์ร่วม 
กบัองค์ประกอบการวางผงัของวดัในอีกมติหินึง่29 
 

 
ลายเส้นท่ี 7 แผนภาพเทียบเคียงระหวา่ง แผนผงัจกัรวาลไตรภมูิกบัเขตผงัพทุธาวาสวดัพระธาต ุ 

ลําปางหลวงและทิศการหนัหน้าอาคารวิหารโถงในทิศกายภาพด้านตะวนัออก  
ท่ีมา:           ผู้ศกึษาวจิยั ตดัลอกจาก โชต ิกลัยาณมิตร 
 

จากภาพแสดงการเทียบเคียงระหวา่งแผนผงัโครงสร้างจกัรวาลไตรภมูิ (อดุมคต)ิ 
กบัแผนผงัเขตพทุธาวาส (กายภาพ) ท่ีสมบรูณ์ของวดัพระธาตลํุาปางหลวง และแสดงทิศทางการ 
หนัด้านหน้าอาคารวหิารไปทางทิศกายภาพ ด้านทิศตะวนัออก ซึง่จากการศกึษาอาคารวหิารโถง 
ล้านนาในมิตคิวามหมาย แห่งการเป็นยานพาหนะสําเภาอนัมีคา่ อนัมีทิศมุง่สูเ่ขาพระสเุมรุ หรือ 
พระนิพพาน สอดคล้องกบัทิศแนวแกนของมวล ปริมาตรและรูปทรงของอาคาร ท่ีวางตวัตามแนว 
แกนทิศตะวนัออก - ตก ตลอดจน ลกัษณะของการซ้อนซดและตบัผืนหลงัคาวหิาร มีลกัษณะภาพ 
โดยองค์รวมคล้ายใบเรือสําเภาท่ีสําหรับขงึรับลมลอยแลน่มาจากด้านทิศตะวนัออกด้วยเช่นกนั 

                                                 
29 ในมิตขิอง ชาวล้านนากบัการรู้จกัเรือสําเภานัน้ มีแนวคดิท่ีเก่ียวข้องในหลากหลาย 

แนวทาง ซึง่จะไมข่อกลา่วรายละเอียดในวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้
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ภาพท่ี 56 มมุสงูแสดงโครงสร้างแผนผงัอาคารตา่งๆในเขตพทุธาวาส วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
ท่ีมา:        manman, ภาพวัดพระธาตุลาํปางหลวง (ถ่ายมุมสูง), เข้าถึงเม่ือ 16 มิถนุายน 
2556, เข้าถึงได้จาก http://www.lampang108.com/wb/read.php?tid-11131.html 
 

แตก่ระนัน้ตวัแบบโครงสร้างของไตรภมูิซึง่ระบตํุาแหน่งของชมพทูวีปอนัเป็นแดน 
เกิดของมนษุย์และพระพทุธเจ้าทัง้หลายนัน้ตัง้อยูท่างทิศใต้ของเขาพระสเุมรุ และเม่ือเปรียบวหิาร 
เสมือนดงัสําเภาปราสาท ท่ีพาเวนยัสตัว์ทัง้หลายข้ามผา่น ห้วงวตัรสงสาร หรือสีทนัดรสมทุร อนั 
เดนิทางมาจากชมพทูวีปแล้วนัน้ควรท่ีจะแสดงออกซึง่การมาจากทางทิศใต้ของเขาพระสเุมรุ (องค์ 
พระธาตเุจดีย) ในทางกายภาพ เป็นต้น ซึง่อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาใน รูปของห้วงจกัรวาล 
(sphere) ก็จะเป็นการเน้นสญัลกัษณ์ของ ปากทางเข้าเขาพระสุเมรุ มากกว่าทศิทางกายภาพ 
อย่างแท้จริง (นอกจากนี ้ ถ้าย้อนหลงัไปใน ประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรมพระอโุบสถ หรือวหิาร 
ตามคตหีินยานเดมิสมยัทวารวดี ในภาค กลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตา่งก็หนัหน้าอาคาร 
ออกไปทางทิศใต้ หรือตะวนัตกเฉียงใต้ แสดงถึงการเปิดทางเข้าจากชมพทูวีปตาม คตจิกัรวาล 
พทุธศาสนาทัง้สิน้)30 ทัง้นีใ้นสว่นของ แผนผงัเม่ือสงัเกตจาก องค์ประกอบปากทางเข้า “ประตโูขง” 
น่าจะเป็น ได้ทัง้สญัลกัษณ์ของจกัรวาล หรือ ชมพทูวีป หรือทวีปทัง้ 4 ตลอดจน “วหิารโถงล้านนา” 
ก็เช่นกนั ท่ีไมไ่ด้เน้นทิศอดุมคต ิ ตามแผนผงัจกัรวาลไตรภมูิ ท่ีต้องเปิดทางเข้าจากทางชมพทูวีป 
(ทิศใต้) “แต่เน้นทศิในทาง กายภาพที่องิปรากฏการณ์จากแสงธรรมชาต”ิ 
เพ่ือสร้างสรรค์งาน สถาปัตยกรรม โดยหนัหน้าอาคารและเปิดทางเข้าจากทางทิศตะวนัออก 
(โดยทัง้วิหารหลวงและ วิหารทิศจะอยูภ่ายใต้กรอบแนวคดินีท้ัง้หมด) 

                                                 
30อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ,“คตจิกัรวาลพทุธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่แบบ 

เมืองและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 6, 1-2 
(มิถนุายน 2526): 337-338 
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ภาพท่ี 57 สภาวะของแสงท่ีได้จากการสะท้อนผิวนํา้ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

การแทนคา่สีทนัดรสมทุรด้วยลานทราย โดยเปรียบเทียบเม็ดทราย หนึง่เม็ดเท่า 
กบันํา้หนึง่หยด ฉะนัน้แล้วเม็ดทรายจํานวนมหาศาลท่ีไมอ่าจนบัประมาณได้ จงึเปรียบเป็นดงัห้วง 
มหาสมทุรนัน่เอง ทัง้นีย้งัสามารถเห็นได้จากตวัอยา่งการแทนคา่นํา้ด้วยรูปสญัลกัษณ์ตา่งๆ เชน่ 
พญานาค เป็นต้น ซึง่ในมิตทิางกายภาพ ขว่งลานทรายจะอํานวยประโยชน์ใช้สอย (function) ตอ่ 
การประกอบกิจรรมในทางศาสานาท่ีมีการชมุนมุคนจํานวนมาก ได้สะดวกกวา่ผืนนํา้อีกด้วย ทัง้ 
ยงัชว่ยป้องกนัสตัว์เลือ้ยคลานมีพษิตา่งๆ เข้าในอาคาร และในยามคบัขนัสามารถใช้ดบัไฟได้ ฯลฯ 
ทัง้นีส้ภาวะของแสงท่ีเกิดจากการตกกระทบ “ผืนนํา้” แล้วสะท้อนเข้ามาในอาคาร มีลกัษณะท่ีเกิด 
การเคลื่อนไหว ไมห่ยดุน่ิง คา่ความ สวา่งไมเ่ทา่กนั ฯลฯ สง่ผลตอ่แนวคดิในการสร้างความสงบน่ิง 
แบบของล้านนา (Lanna Style) ให้เกิดตามปรัชญาคตพิทุธศาสนาขึน้ในท่ีวา่งภายในอาคาร  

4. โพธิมณฑลแห่งการตรัสรู้ 
แท้จริงแล้วการนบัถือต้นโพธ์ นัน้เป็นธรรมเนียมความนิยมของคนอินเดียโบราณ 

ตัง้แตส่มยัธารัปปา โดยถือวา่เป็นต้นไม้ท่ีเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนาในคมัภีร์ตัง้แตส่มยัพระเวท 
ตลอดมาจนหลงัสมยัพทุธกาล โดยชาวอินเดียท่ีนบัถือศาสนาฮินดก็ูนบัถือตนโพธ์ิ ในฐานะท่ีเป็น 
สญัลกัษณ์ของพระวิษณ ุ ผู้ ทําลายต้นโพธ์ิจะเป็นบาปและยอ่มมีอนัเป็นไป สว่นคตขิองการนบัถือ 
ต้นโพธ์ิตามความเช่ือของพทุธศาสนา นัน้ได้เผยแผจ่ากอินเดียเข้าสูศ่รีลงักาในสมยัพระเจ้าอโศก 
ดงัท่ีปรากฏหลกัฐานในคมัภีร์มหาวงศ์ ท่ีกลา่วถึงพระมหินทรเถระและพระนางสงัฆมิตตะเถรีได้นํา 
หน่อศรีมหาโพธ์ิจากพทุธคยา มาปลกูไว้ท่ีเมืองอนรุาธปรุะ จนถงึทกุวนันีช้าวลงักานบัถือต้นโพธ์ิวา่ 
เป็นต้นไม้ศกึดิส์ทิธ์ิท่ีสดุ ตลอดมาและคตนีิไ้ด้เผยแผไ่ปสูด่นิแดนตา่งๆ พร้อมทัง้การขยายตวัของ 
พทุธศาสนานิกายลงักาวงศ์ 

จากการศกึษาและเก็บข้อมลูของ ลกัษณะของพระประธานท่ีประดษิฐานภายใน 
อาคาร วหิารโถงพบวา่มีทัง้ท่ีประดษิฐานอยูใ่น มณฑปพระเจ้า และตัง้อยูบ่น แทน่แก้ว ซึง่ในสว่น 
นีเ้องท่ีพบการประดบัประดาตกแตง่ฉาก (Background) ด้านหลงัพระประธานเป็นรูปต้นโพธ์ิและ 
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ด้วยลวดลายลงรักปิดทอง โดยสามารถจําแนกได้นี ้
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ภาพท่ี 58 ลกัษณะการประดษิฐานพระประธานใน (01) วิหารพระพทุธ (02) วหิารหลวง และ 

(03) วหิารนํา้แต้ม วดัพระธาตลํุาปางหลวง (04) วหิารหลวง วดัเวียงเถิน  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 

 
ภาพท่ี 59 ลกัษณะการประดษิฐานพระประธานใน (05) วิหารวดัไหลหิ่น (06 และ 06-1) วหิาร  

มณฑปพระเจ้าและฉากหลงั วหิารจามเทวี วดัปงยางคก (07) วหิารวดัคะตกึเชียงมัน่  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
คตกิารนบัถือบชูาต้นพระศรีมหาโพธ์ิ มีกลา่วไว้ในคมัภีร์อรรถกถา และหนงัสือ 

อ่ืนๆ ท่ีแตง่ในลงักา เชน่ สมุงัคลวิลาสนีิฑีฆนิกาย อรรถกถาของพระพทุธโฆษาจารย์กลา่ววา่ การ 
บชูาต้นโพธ์ิเป็นการแสดงความเคารพอยา่งสงูสดุแบบหนึง่ เหมือนดงัได้บชูาพระพทุธเจ้าผู้ประทบั 
อยูเ่บือ้งหน้าแห่งตน ซึง่ในเร่ืองของ “คตโิพธิมณฑล” ตามทศันะของพระอรรถกถาจารย์ นัน้เช่ือวา่ 
“สถานท่ีอนัเป็น โพธิมณฑล นัน้ ตัง้อยูใ่นชมพทูวีป ซึง่เป็นใจกลางเสมือนเป็นแกนของโลก ทัง้นี ้
ยงัเช่ือกนัวา่ต้นโพธ์ิ นัน้ เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้” เพราะพระพทุธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ณ ใต้ต้น 
“อสัสตถะ” หรือวา่ต้นโพธ์ิ ตามความในพระวนิยัปิฎก31 ซึง่ตามพทุธประวตัขิณะท่ีเจ้าชายสทิธตัถะ 
มีพระชนมายไุด้ 35 พรรษา ในวนัท่ีพระองค์ทรงตรัสรู้นัน้ นางสชุาดาได้ถวายข้าวมธปุายาส (ข้าว 
ท่ีหงุด้วยนม) ใต้ต้นไทรและเม่ือเสวยเสร็จแล้ว ทรงนําถาดทองท่ีนางสชุาดาใสข้่าวมธุปายาสมา 
ถวายให้นัน้ลงไปลอยในแมนํ่า้เนรัญชรา แล้วทรงอธิษฐานพระองค์ด้วยจาตรุงคมหาปทาน 4 วา่   

                                                 
31ปริญญา กายสทิธ์ิ, ประวัตศิาสตร์ พุทธศาสนาในล้านนาไทยตัง้แต่ พ.ศ.1912 

ถงึ พ.ศ.2101 (ปริญญานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร, 2528), 192. 
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“ถ้าอาตมาจะได้ตรัสรู้แก่พระปรมาภิเษกสมัโพธิญาณแล้ว ขอให้ถาดทองนีจ้งลอยทวนกระแสนํา้ 
ขึน้ไป” จากนัน้ ถาดทองก็ลอยทวนกระแสนํา้ขึน้ไปหนึง่เส้น แล้วก็จมลงตรงนาคภพพิมานแห่ง 
พญากาฬนาคราช พระองค์ทรงโสมนสัและแน่พระทยัวา่จะได้ตรัสรู้ เป็นพระสพัพญัญสูมัพทุธเจ้า 
โดยหาความสงสยัมิได้ ในเวลาเยน็โสตถิยะให้ถวายหญ้าคา 8 กํามือ “ปูลาดเป็นอาสนะ ณ โคน 
ใต้ต้นโพธ์ิ” ตําบลอรุุเวลาเสนานิคม ริมฝ่ังแมนํ่า้เนรัญชรา (ซึง่ในปัจจบุนัคือ ต.พทุธคยา ประเทศ 
อินเดีย) ทรงตัง้พระทยัแนว่แน่วา่จะบรรลโุพธิญาณ จากนัน้จงึทรง “ประทบัหนัพระพักตร์ไปทาง 
ทศิตะวันออก” แล้วทรงบรรลรูุปฌาณทัง้ 4 ชัน้ ด้วยใช้สตปัิญญาพิจารณาจนเกิดความรู้แจ้ง อนั 
สมัพนัธ์กบัช่วงยามแหง่ปรากฏการณ์แสงตา่งๆ ดงันี ้คือ 

1. เวลาปฐมยาม สว่นท่ี 1 ของกลางคืน ทรงบรรลปุพุเพนิวาสานสุสตญิาณ 
คือ ความรู้ เป็นเหตใุห้ระลกึชาตไิด้ 

2. เวลามัชฌิมยาม สว่นทา่มกลางราตรีทรงบรรลจุตุปูปาตญาณ (ทิพยจกัษุ- 
ญาณ) คือ รู้เร่ืองเกิดอยูต่ายของสตัว์ทัง้หลายวา่เป็นไปตามกรรมท่ีตนกระทําไว้ 

3. เวลาปัจฉิมยาม สว่นสดุท้ายของราตรี ทรงบรรลอุาสวกัขยญาณคือ ความรู้ 
ท่ีทําให้สิน้อาสวะหรือกิเลส หมายถงึ ตรัสรู้อริยสจั 4 (อาสวกัขยญาณท่ีทรงได้ทําให้ทรงพจิารณา 
ถึงขนัธ์ 5 และใช่แห่งความเป็นเหตท่ีุ เรียกวา่ “ปฏิจจสมปุบาท” อนัเป็นต้นทางให้เขาถึงอริยสจั 4) 

ซึง่ช่วงยามนีเ้องท่ีพญาวสัวดีมารข่ีช้างคีรีเมขล์พร้อมกองทพัมารเข้าขดัขวาง 
การตรัสรู้สมัมาสมัโพธิญาณ ซึง่พระพทุธเจ้าทรงแสดงการบําเพ็ญบญุบารมีของพระองค์มาหลาย 
อสงไขย ด้วยการเชิญแมพ่ระธรณีขึน้มาเป็นพยานในการบําเพ็ญบญุบารมีของพระองค์ แมพ่ระ 
ธรณีได้รับนํา้ท่ีพระพทุธเจ้าทรง กรวดทกุครัง้หลงัจากการบําเพ็ญบญุด้วยเศียรเกล้า และพระนาง 
บีบนํา้ท่ีมาจากการบําเพ็ญบญุบารมีของพระพทุธองค์มานานหลายอสงไขยออกจากมวยผม “เกิด 
เป็นอทุก ธาราดจุนํา้ในมหาสมทุร ทําให้กองทพัพญามารพา่ยแพ้ไป”  

4. เวลาตมัพารุณสมัย ชว่งยามเช้าพระอาทิตย์ทอแสง พระองค์จงึทรงบรรล ุ
พระสพัพญัญตุญาน เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าและได้ทรงปฐมเทศนา “ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร” 
(ซึง่แปลวา่สตูรของการ หมนุวงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไป) ซึง่มีใจความ 3 ตอน คือ 

4.1 ทรงชีท้างผิด อนัได้แก่กามสขุลัลกิานโุยค (การประกอบตนให้ชุ่มอยูด้่วย 
กาม) และ อตัตกิลมถานโุยค (การทรมานตนให้ลําบาก) วา่เป็นสว่นสดุท่ีบรรพชิตไมค่วรดําเนิน 
แตเ่ดนิทางสายกลางท่ีเรียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา คือ มรรคมีองค์แปด เป็นไปเพ่ือ พระนิพพาน 

4.2 ทรงแสดง อริยสจั 4 โดยละเอียด 
4.3 ทรงปฏิญญาวา่ ทรงตรัสรู้พระองค์เองและได้บรรลธุรรมวิเศษแล้ว 

ทัง้นีจ้ากการศกึษา เก็บข้อมลูพระประธาน ท่ีประดษิฐานในวหิารโถงแตล่ะแห่ง  
พบวา่แทบจะทัง้หมดเป็นปางมารวิชยั (มาระวิชยั) ปางชนะมาร หรือสะดุ้งมาร ซึง่เป็นพระพทุธรูป 
อยูใ่นพระอิริยาบถนัง่ขดัสมาธิ พระหตัถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหตัถ์ขวาวางคว่ําลงท่ีพระ 
ชาน ุ นิว้พระหตัถ์ชีล้งท่ีพืน้ธรณีในคราวท่ีพระองค์ทรงเอาชนะมารได้ เป็นต้น และเม่ือพิจารณา 
ประกอบ ร่วมกบัภาพของพระศรีมหาโพธ์ิท่ีอยเูบือ้งหลงั ก็จะปรากฏเป็นฉากแห่งปรากฏการณ์ท่ี 
อาจเก่ียวข้องกบัช่วงยามของพทุธประวตัติอน “ตรัสรู้” และ “เสวยวิมตุสิขุ” ก็เป็นได้ 
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ภาพท่ี 60  ฉากหลงัรูปต้นโพธ์ิในวิหารโถง (ซ้าย) วดัไหลหิ่น (กลาง) วิหารจามเทวีวดัปงยางคก  

และ (ขวา) วิหาวดัคะตงึเชียงมัน่ ตามลําดบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
5. สัตตมหาสถานและเรือนแก้ว 

ภายหลงัการตรัสรู้ เป็นช่วงท่ีพระพทุธองค์ทรงเสวยวมิตุสิขุ หรือสมาธิอนั บรมสขุ 
ท่ีเกิดขึน้จากการหลดุพ้นจากวฏัสงสาร (วมิตุ=ิหลดุพ้น) โดยการเสวยวิมตุสิขุตลอด 7 สปัดาห์นัน้ 
พระองค์ทรงทําสามธิในอิริยาบถตา่งๆ กนั ทัง้ประทบันัง่ ประทบัยืน และดําเนิน ทัง้นีตํ้าแหน่งของ 
การเสวยวิมตุสิขุทัง้เจ็ดแหง่ หรือท่ีเรียกวา่ “สตัตมหาสถาน” (สตัตะ=เจ็ด, มหา=ยิ่งใหญ่) แปลวา่ 
สถานท่ีอนัยิง่ใหญ่เจ็ดแห่ง โดบการเสวยวมิตุสิขุสปัดาห์แรกเกิดขึน้ ณ โคนต้นพระศรีมห่โพธ์ิ สว่น 
ตําแหนง่ของการเสวยวิมตุตสิขุในสปัดาห์อ่ืนๆ นัน้ จะกระจายอยูใ่นทิศทางตา่งๆ โดยรอบของต้น 
พระศรีมหาโพธ์ิ ซึง่ สามารถจําแนกได้ดงันี ้32 

1. สปัดาห์ท่ี 1 ณ โพธิบัลลังก์ (บลัลงัก์แหง่ต้นโพธ์ิ) โดยการประทบันัง่ 
2. สปัดาห์ท่ี 2 ณ อนิมิสเจดีย์ (สถานท่ีสมควรเคารพบชูา แห่งการไมก่ระพริบ 

พระเนตร) ด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือจากต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยการประทบัยืน 
3. สปัดาห์ท่ี 3 ณ รัตนจงกรมเจดีย์ (สถานท่ีสมควรเคารพบชูาแหง่ทางจงกรม 

แก้ว) อยูร่ะหวา่งต้นพระศรีมหาโพธ์ิกบัอนิมิสเจดีย์ โดยการดําเนิน 
4. สปัดาห์ท่ี 4 ณ รัตนฆรเจดีย์ (สถานท่ีสมควรเคารพบชูาแห่ง เรือนแก้ว) ทาง 

ด้านทิศตะวนัตกหรือตะวนัตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยการประทบันัง่ 
5. สปัดาห์ท่ี 5 ณ อชปาลนิโครธ (ต้นไทรของคนเลีย้งแพะ) ด้านทิศตะวนัออก 

ของต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยการประทบันัง่ 
6. สปัดาห์ท่ี 6 ณ มจุลนิท์ (ราชาของต้นมจุละ) บริเวณทางด้านทิศใต้ของต้น 

พระศรีมหาโพธ์ิ โดยการประทบันัง่ 
7. สปัดาห์ท่ี 7 ณ ราชายตนะ (ท่ีอยูข่องพระราชา) บริเวณทางด้านทิศใต้ของ 

ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยการ ประทบันัง่  

                                                 
32เชษฐ์ ตงิสญัชลี, สัตตมหาสถาน พุทธประวัตติอนเสวยวิมุตตสุิขกับศิลปกรรม 

อนิเดยีและเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 13. 
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ทัง้นี ้“มหาสถานทัง้ 7 อนัรวมทัง้มหาโพธ์ินัน้เช่ือวา่ตัง้อยูท่ี่ สายดอืชมพูทวีป”33 
ตามคตจิกัรวาล 

5.1 ช่องเปิด ซุ้มจระนําและซุ้มประต-ูหน้าต่าง 
เน่ืองด้วยซุ้มจระนํา และซุ้มประต-ูหน้าตา่ง แตเ่ดมินัน้ล้วนเป็นสญัลกัษณ์ 

ของ “เรือนแก้ว” ท่ีแทนความหมายของ “โพธิมณฑลแหง่การตรัสรู้” ด้วยการจําลองหรือด้วยการ 
ถอดรูปลกัษณ์ของอาคาร ซึง่ประดษิฐานรูปพระพทุธองค์อยูภ่ายในลงมาทัง้สิน้ ดงันัน้การตีความ 
โดยนยัท่ีสมัพนัธ์กนัแล้ว ซึง่คือ รูปลกัษณ์อาคาร ดงักลา่วก็ยอ่มมีความหมายเป็นเชิงสญัลกัษณ์ 
ของ “เรือนแก้ว” ด้วยเช่นกนั ข้อสนบัสนนุแนวความคดิดงักลา่วนี ้สะท้อนให้เห็นได้จากกรอบโครง 
รูปทรงของเคร่ืองตกแตง่หน้าบนั หรือท่ีเรียกวา่ “เคร่ืองลํายอง” ของอาคารทางศาสนาแบบทรงจัว่ 
ท่ีล้วนแตมี่ลกัษณะอนัคดโค้งอยา่งรูป “เรือนแก้ว” อยา่งชดัเจนและเม่ือ “รูปลกัษณ์” ของอาคารได้ 
มีการพฒันาไปสูก่ารสร้างสรรค์รูปแบบตา่งๆ ขึน้มาใหม ่ดงัเชน่ เป็นอาคาร ทรงมณฑป ทรงมงกฏุ  
หรือ ทรงปราสาท ฯลฯ ท่ีมีความหมายเฉพาะตวัของแตล่ะรูปแบบตามคตนิิยมอนัแตกตา่งกนัใน 
แตล่ะช่วงยคุเวลาแล้ว ก็แน่นอนวา่ยอ่มทําให้บทบาทในฐานะสญัลกัษณ์แห่ง “เรือนแก้ว” นีไ้ด้ 
สะท้อนและมีความหมายท่ีซ้อนทบัตาม “รูปลกัษณ์” ของอาคารดงักลา่วด้วยเช่นกนั ฉะนัน้แล้ว 
พทุธศาสนอาคารตา่งๆ ของไทยไมว่า่ จะมีลกัษณะเป็นเช่นใดหรือมีรูปแบบลกัษณะใดๆ ก็ตาม 
ซุ้มประต-ูหน้าตา่ง ทกุช่องทกุตําแหนง่ก็จกัยงัคงแสดงออก ถงึบทบาทหน้าท่ีของตนในฐานะเป็น 
“เรือนแก้ว” ได้อยา่งสมบรูณ์ทัง้สิน้34    

5.2 เรือนแก้วและรูปทรงของเรือนแก้ว 
“เรือนแก้ว”35 คือ เรือน (ปราสาท) ท่ีทําด้วยแก้วอนัมีคา่ยิ่ง คําวา่ “เรือนแก้ว” 

นัน้ได้ถกู กลา่ว ถึงในพทุธประวตัใินช่วงเหตกุารณ์ภายหลงัจากท่ีทรงตรัสรู้แล้วในสปัดาห์ท่ี 4 คือ 
ตัง้แตข้่าง ขึน้ 7 ค่ํา เดือน 7 โดยทรงเสดจ็จากการเดนิจงกรม ณ รัตนจงกลมเจดีย์ ไปยงัทิศพายพั 
(ทิศตะวนั ตกเฉียงเหนือ) ของต้นพระศรีมหาโพธ์ิ แล้วจงึประทบัทําสมาธิเป็นเวลาอีก 7 วนั เพ่ือ 
พิจารณาถึงพระมหาอภิธรรมปิฏกท่ีทรงได้ตรัสรู้นัน้ ซึง่ ณ โพธิมณฑลแห่งนีเ้ทวดานัน้ได้เนรมิต 
“เรือนแก้ว” หรือ “รัตนฆระ” หรือ “รัตนคฤหะ” ขึน้ให้เป็นท่ีประทบัของพระองค์ การท่ีผู้แตง่รจนา 
ให้เทวดาเนรมิตตวั เรือนแก้วขึน้มานัน้ นบัวา่มีความหมายอยา่งยิ่ง ด้วยนยัของเรือนในท่ีนีย้อ่ม 
ไมใ่ช่การเนรมติรเรือน หรือปราสาทท่ีหมายให้เป็นอาคารจริงๆ สําหรับใช้เป็นท่ีประทบัถาวรของ 
พระองค์แตอ่ยา่งใด หากแตน่่าจะเป็น “ธรรมะปราสาท” ท่ีเป็น “ปราสาททิพย์” ในการสื่อทาง 
สญัลกัษณ์เชิงธรรมาธิษฐาน อนัสําคญัเพ่ืออธิบายวา่ ณ ช่วงเวลาในขณะนัน้คือห้วงทิพยภาวะ 
ท่ีตา่งกนัในเชิงมิตขิอง เวลาและสถานท่ี (Time and Space) ทัง้นีผู้้ศกึษาวจิยัได้ยกตวัอยา่งแบบ 

                                                 
33 มาลา คําจนัทร์, มองโลกแบบล้านนาผ่านอรุณวดสูีตร (เชียงใหม:่ สนัตภิาพ, 

2548), 90.  
34สมคดิ จิระทศันกลุ, คต ิสัญลักษณ์และความหมายของ ซุ้มประต-ูหน้าต่างของ 

ไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 90. 
35 เร่ืองเดียวกนั, 78. 
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อาคารวหิารนํา้แต้ม วหิารทิศด้านเหนือ ของพระธาตเุจดีย์ วดัพระธาตลํุาปางหลวง ประกอบการ 
วิเคราะห์และอธิบายเพ่ือสร้างจินตนาการ ประกอบความเข้าใจระหวา่ง โพธิบลัลงัก์ - ซุ้มเรือนแก้ว 
- ช่องเปิด ดงัภาพแสดง   
 

 
ภาพท่ี 61 ฉากหลงัพระประธานรูปต้นพระศรีมหาโพธ์ิมีลายคําแทรกเป็นรูปพระอาทิตย์ (ซ้าย-ภาย  

ในมีรูปนกยงู) พระจนัทร์ (ขวา-ภายในมีรูปกระตา่ย) เทพเทวดา 
(ผู้ศกึษาวิจยั) / วิหารนํา้แต้ม 

 

 
ภาพท่ี 62 พระประธานปางมารวิชยั ประดษิฐานบนโพธ์ิบลัลงัก์ ซึง่ถกูครอบครองห่อหุ้มท่ีวา่งด้วย  

อาคารวหิารแบบโถง อนัมีรูปทรงของท่ีวา่งตลอดจนลกัษณะของช่องเปิดดงัภาพแสดง 
(ผู้ศกึษาวิจยั) / วิหารนํา้แต้ม 
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ภาพท่ี 63 (ซ้าย) รูปตดัแสดง เนือ้หาของสิง่ท่ีตัง้อยูภ่ายใน และตวัอาคาร (ขวา) รูปด้านหน้าทิศ  

ตะวนัออก แสดงลกัษณะรูปทรงอาคาร และ แบบช่องเปิดท่ีสมัพนัธ์ กบัพระประธาน  
ด้านใน วหิารนํา้แต้ม 
(ผู้ศกึษาวิจยั) / วิหารนํา้แต้ม 

 

 
ภาพท่ี 64 ISOMETRIC SECTION แสดงเนือ้หาของสิง่ท่ีตัง้อยูใ่นอาคารวิหารโถง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) / วิหารนํา้แต้ม 
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ฉากหลงัของพระประธานซึง่เป็นภาพลายคํา ต้นพระศรีมหาโพธ์ิ นัน้มีลาย 
แทรกเป็นรูปพระอาทิตย์ และพระจนัทร์ เทพเทวดา ตลอดจน ปักษารวมทัง้ช่อพฤกษาทิพย์ตา่งๆ 
ฯลฯ ณ ห้องภายในอาคารท้ายวหิาร แสดงถึงรูป สญัลกัษณ์ ตวัแทนของแสงหรือแหลง่กําเนิดแสง 
โดยซ้ายมือคือสญัลกัษณ์รูปนกยงู แทนพระอาทิตย์ สว่นขวามือเป็นรูปกระตา่ยแทน พระจนัทร์36 

โดยสาเหตท่ีุใช้รูปนกยงูนัน้สนันิษฐานวา่ ในศาสนาพราหมณ์นกยงูเป็นสตัว์ 
สญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัแสงสวา่ง ดงัตวัอยา่งเร่ืองพระสกนัธกมุารทรงนกยงูซึง่พระสกนัธกมุาร 
นัน้เป็นโอรส ของพระศวิะและฉากเหตกุารณ์ศวิลงิโคทภวมรูตก็ิเหมือนกบัฉากการกําเนิดพระอคันี 
ในพระเวท สว่นในพทุธศาสนาท่ีใช้ภาษาบาลีเป็นหลกั ปรากฏคตเิร่ืองนกยงู ท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 
พระอาทิตย์ ดงัตวัอยา่งอรรถกถาชาดกเร่ืองโมรชาดก ซึง่เป็นเร่ืองท่ีวา่ด้วยพญานกยงูโพธิสตัว์ 
สวดมนต์บชูาพระอาทิตย์ 37เป็นต้น 

นอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว ยงัพบสญัลกัษณ์ดงักลา่วปรากฏในบลัลงัก์สงิห์ ซึง่ 
เป็นท่ีประทบันัง่ของพระมหากษัตริย์และพระมเหสีเอกของอาณาจกัรพมา่ อนั เสมือนการรวมตวั 
ของ 2 สิง่ตรงกนัข้าม คือ “พระอาทิตย์” (พระมหากษัตริย์) กบั “พระจนัทร์” (พระมเหสีเอก) หรือ 
ระหวา่งฟ้ากบัดนิผู้สร้างชีวิตและนํามาซึง่ความอดุมสมบรูณ์สูร่าชอาณาจกัร ตลอดจนบลัลงัก์ของ 
พระพทุธรูปท่ีประดษิฐานไว้ ณ พืน้ท่ีสว่นตะวนัออกของอาคารหลกัของเจาง์ชัน้เอก ซึง่มีลกัษณะ 
คล้ายบลัลงัก์สงิห์ของพระมหากษัตริย์พมา่ แตบ่ลัลงัก์ของพระพทุธรูปนัน้ ออกแบบไว้สําหรับท่ี 
ประทบัไว้เพียงหนึง่ท่ีสําหรับพระพทุธเจ้า และมีรูปสลกัของ “กระตา่ย” (พระจนัทร์) และ “นกยงู” 
(พระอาทิตย์) ประดบัไว้บนเสาซุ้มประตดู้านข้างฝ่ังซ้ายและขวาสลบัข้าง กนักบัรูปประดบักระตา่ย 
และนกยงูของบลัลงัก์สงิห์38 

ทัง้นี ้ การประกอบร่วมกนัของสญัลกัษณ์ดงักลา่ว เม่ือนํามาพจิารณาร่วมกบั 
องค์ประกอบโดยรอบ ด้วยตําแหนง่เหนือต้นโพธ์ินัน้ได้ แสดงให้เห็นและเน้นยํา้วา่ ต้นโพธ์ิดงักลา่ว 
ไมใ่ช่ต้นโพธ์ิ ธรรมดาทัว่ไป แตเ่ป็นต้นโพธ์ิท่ีขึน้อยู ่ณ ใจกลาง (สะดือ) ของชมพทูวีป ซึง่ก็คือต้น 
พระศรีมหาโพธ์ิ ตามคตคิวามเช่ือแบบจกัรวาลทศัน์ของล้านนา ตลอดจน วิหารโถงในบริบทนีก็้ 
“อาจเปรียบได้ดั่ง เรือนแก้ว ณ โพธิมณฑลแห่งการตรัสรู้”  ท่ีซึง่เทพเทวดามาเนรมิตให้เป็นท่ี 
ประทบันัน้เอง 
 
 

                                                 
36  ดลูายละเอียดเก่ียวกบั ลวดลายประเภทพนัธ์พฤกษา และความหมาย เพิ่มใน  

วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 340. 
37 รุ่งโรจน์  ภิรมย์อนกุลู, พระอาทติย์ทรงรถ, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.sujitwongthes.com/2014/03/madeinsea06032557/ 
38  โชตมิา จตรุวงศ์, “ไม้สกัและสถาปัตยกรรมเจาง์ของพมา่: ภาพสะท้อนการเมืองใน 

สมยัพระเจ้ามนิดงและพระเจ้าธีบอ,” วรสารหน้าจั่ว: ฉบับประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมและ 
สถาปัตยกรรมไทย 1, 1 (มกราคม 2547): 30-31. 
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ตอนที่ 3 การศึกษาตวัแบบสถาปัตยกรรมวหิารโถงล้านนา 
 
ความหมายและมูลเหตุแห่งการสร้างวหิาร 

วิหาร39มีท่ีมาจากภาษาบาลีหมายถงึการเป็นอยู ่การดํารงชีวิต การพกัผอ่น การเท่ียว 
ความเป็นไป การเปล่ียนอิริยาบถ แตใ่นความหมายท่ีคุ้นเคยของคนไทยนัน้วิหารหมายถึงอาคารท่ี 
ประดษิฐานพระพทุธรูป บอ่ยครัง้ท่ีมกัสร้างให้มีขนาดใหญ่กวา่อโุบสถ ด้วยมีวตัถปุระสงค์ให้เป็นท่ี 
ประชมุคนจํานวนมากเพ่ือทําพิธีกรรมได้สะดวกจงึจดัเป็นศาลาประชาคมทางธรรมอยา่งหนึง่40 

 

 
ลายเส้นท่ี 8 ภาพแสดงให้เห็นถงึ พฒันาการการก่อสร้างกู่หรือพระธาตเุจดีย์ เร่ิมหลงัจากเม่ือ  

พระพทุธเจ้าได้ปรินิพพานมาเป็นสมยัทวารวดี สมยัหริภญุชยัเข้าสูย่คุต้น - ปลาย 
ท่ีมา:           ชวลติ สยัเจริญ, อทิธิพลด้านคตคิวามเช่ือเร่ืองผีที่มีผลต่อรูปแบบ 
สถาปัตยกรรม ล้านนาในอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานวิจยัคณะ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2542), 34. 

 
ในระยะแรกเร่ิมของพระพทุธศาสนานัน้ยงัไมมี่การสร้างวหิารหรือรูปเคารพเฉกเช่นใน 

ปัจจบุนั เพราะพทุธศาสนาเน้นเร่ืองของหลกัธรรมและการปฏิบตั ิตามพทุธวจันะของพระพทุธองค์ 
เท่านัน้ ในการแสดงธรรมของพระพทุธองค์ตามสถานท่ีตา่งๆ นัน้มิได้เน้นในเร่ืองการของสร้างงาน 
สถาปัตยกรรมเพ่ือประกอบพิธีกรรมแตอ่ยา่งใดแม้แตส่ถานท่ีพํานกัของพระภิกษุสงฆ์เอง หรือพระ 
ปัจเจกพระพทุธเจ้าตา่งก็อาศยัพึง่พิงโคนต้นไม้ ซอกเขา หลืบถํา้หรือแม้แตล่อมฟาง ซึง่คอ่นข้างจะ 
ลําบากในบางครัง้ต้องผจญกบัสตัว์ร้ายหรือภบัธรรมชาตติา่งๆ ตราบจนทา่นอนาถบณิฑิกะเศรษฐี 
คหบดีชาวกรุงราชคฤห์ เห็นกิจวตัรของพระภิกษุสงฆ์ ท่ีเพลาเช้าก็ออกจากท่ีพํานกัแห่งตนสํารวม 

                                                 
39 วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 15. 
40 สน สีมาตรัง, “จิตรกรรมฝาผนงัสกลุช่างล้านนาในฐานะเป็นเพชรนํา้หนึง่ของวงการ 

จิตรกรรมฝาผนงัไทยท่ีถกูลืม,” วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร 3, 1 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2522) 
: 44. 
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อิริยาบทออกบณิฑบาตจงึเกิดความเล่ือมใสศรัทธามีความปรารถนาท่ีจะสร้างสถาน
ท่ีพํานกัให้ จงึมาถามเหลา่พระภิกษุสงฆ์ หากแตไ่ด้รับคําตอบวา่ยงัไมเ่คยมีพระพทุธานญุาตไว้ จงึ 
ขอให้เหลา่ภิกษุไปกราบทลูขออนญุาตตอ่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าซึง่พระองค์ได้ทรงพระอ
นญุาตในการสร้างเสนาสนะไว้ 5 ประเภทได้แก่ วหิาร พะเพงิ ปราสาท ทิมแถวและคหูา เพ่ือให้ 
เหมาะสมกบั สภาพการณ์ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นภมูิประเทศ ภมูิอากาศ หรือปัจจยัทางด้านอ่ืนๆ โดย 
กําหนดวสัดท่ีุทรงอนญุาตให้ใช้ได้คือ อิฐ ศลิา ปนูปัน้ หญ้าและใบไม้ ผนงัอาคารไมค่วรจะทําด้วย 
ดนิโคลนและเปลือกไม้ตอ่มาเม่ือมีการสร้างพระพทุธรูปขึน้ในอินเดีย วิหารจงึกลายเป็นท่ีสําหรับ 
ประดษิฐานพระพทุธรูป และประกอบพธีิกรรมทางศาสนา อนัเป็นต้นแบบให้กบัสถาปัตยกรรม 
ประเภทเดียวกนั ในยคุหลงัตอ่มา วิหารท่ีรู้จกักนัในปัจจบุนันีมี้พฒันาการท่ีควบคูม่ากบัการสร้าง 
เจดีย์ (Chitya) ซึง่มาจากคําวา่ Chita คือ จิต (จิตใจ) หรือ จิต อนัเป็นคําเดียวกบัจิตกาธาน ซึง่ 
แปลวา่ กองฟอนท่ีเผาศพ ใช้ในพทุธศาสนาเรียกวา่ “สถปู” และมีพฒันาการเร่ือยมาซึง่รู้จกักนัใน 
ภายหลงัวา่ “เจดีย์” 

โดยความเช่ือในการสร้างวหิารมีวตัถปุระสงค์หลายประการ เชน่ เป็นการสร้างเพื่อ 
ประดษิฐานพระพทุธรูป ประดษิฐานของพระรัตนตรัยคือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  ตลอดจน 
เพ่ืออานิสงส์ของการสร้างวหิาร ซึง่การให้ทานวิหารนีจ้ดัอยูใ่นอาวาสทาน อนัประกอบไปด้วย 
อาคารพทุธสถานท่ีอยูภ่ายในวดั เช่น วหิาร โบสถ์ (อโุบสถ) ศาลาการเปรียญ กฏิุสงฆ์ เป็นต้น 
อาวาสทานนี ้ ถือเป็นอิสระกวา่ทานทัง้ปวงในฝ่ายพระสตูร ตรงกนัข้ามกบัจีวรทานอนัถือเป็นอิสระ 
กวา่ทานทัง้ปวงในฝ่ายพระวนิยั   
 
ประเภทของวิหาร  

วิหารสามารถจําแนกตามคตนิิยมในการก่อสร้าง ได้ 4 ประเภท ได้แก่ 
1. พระวหิาร หมายถงึอาคารท่ีทําหน้าท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป เป็นท่ีอยูข่องสงฆ์ 

และรองรับกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาโดยทัว่ไป โดยตัง้อยูใ่นเขตพทุธาวาส อาจมีสถานภาพเป็น 
วิหาร ประธาน (วหิารหลวง) หรือพระวิหารรองก็ได้ เช่น วิหารทิศ วิหารพระนอน เป็นต้น 

2. วิหารหลวงเป็นองค์ประกอบรองในผงัเขตพทุธาวาส โดยนิยมวางตําแหนง่อาคาร 
ให้อยูด้่านหน้า (ทิศตะวนัออก) ในแกนเดียวกนักบัพระเจดีย์ประธาน ซึง่เป็นองค์ประกอบหลกัใน 
ผงัพทุธาวาส เช่น วิหารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง ลําปาง เป็นต้น อีกนยัหนึง่ของวหิารหลวง 
คือคําวา่ “หลวง” ในภาษาล้านนาหมายถึง “ขนาดใหญ่” ดงันัน้วหิารหลวงจงึอาจมีความหมายวา่ 
วิหารท่ีมีขนาดใหญ่ด้วย เป็นต้น 

3. วิหารน้อย หมายถงึ วิหารขนาดยอ่มท่ีอาจสร้างขึน้โดดๆ และไมอ่ยูใ่นแกนหลกั 
ของผงัวหิารน้อยนีส้ร้างขึน้เพ่ือประดษิฐานพระพทุธรูปท่ีสร้างขึน้ใหมเ่ป็นพทุธบชูา เช่น วิหารน้อย 
วดับพุพารามจงัหวดัเชียงใหม ่เป็นต้น 

4. วิหารพระนอน หมายถงึกลุม่วิหารท่ีมีความสําคญัรองลงมาจากวหิารหลวง สร้าง 
ขึน้เพ่ือประดษิฐานพระพทุธรูปปางไสยาทธ์ (ประทบันอน) โดยสว่นใหญ่ไมมี่หน้าท่ีใช้สอยเพ่ือทํา 
กิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนวหิารทัว่ไป 
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บทบาทหน้าที่ของวิหารในวัฒนธรรมไทยล้านนา41 
ในสงัคมวฒันธรรมล้านนาคําวา่ “วิหาร” ยงัคงมีความหมายถงึ อาคารในพทุธศาสนา 

ซึง่มีหน้าท่ีใช้สอยทางกายภาพท่ีสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
1. เป็นท่ีอยูอ่าศยัของพระภิกษุสงฆ์ เป็นความหมายและมีหน้าท่ีสืบเน่ืองมาแตส่มยั 

พทุธกาล ตามคตท่ีิได้พบในอินเดียหรือลงักาตัง้แตส่มยัพทุธการคือ มีความหมายเช่นเดียวกบัคํา 
วา่ “วดั” หรือ “อาราม” ซึง่ปรากฏในวฒันธรรมล้านนาตัง้แตส่มยัพระนางจามเทวี โดยกลา่วถึงการ 
เสดจ็มาของพระองค์ในดนิแดนหริภญุชยั ท่ีนําพระอริยสงฆ์ทัง้หลายมาด้วยถึง 500 รูป “พระนาง 
ทรงสร้างกฎีุวหิารทัง้หลายให้เป็นท่ีอยูแ่ก่ชาวเจ้า ทัง้ 500 รูปท่ีมาด้วยพระยาแตเ่มืองละโว้” เม่ือ 
พทุธศาสนาเจริญขึน้และมีผู้ศรัทธาแพร่หลาย จํานวนพระภิกษุสงฆ์ก็เพิ่มมากขึน้ ขนาดของวดัก็ 
ขยายใหญขึน้ จงึมีการแบง่แยกหน้าท่ีใช้สอยไปตามเสนาสนะตา่งๆ 

2. เป็นท่ีประดษิฐานรูปพระพทุธปฏิมาอนัเป็นเสมือนตวัแทนของพระพทุธเจ้า ซึง่ดบั 
ขนัธ์ปรินิพพานไปแล้ว เสมือนเป็นสถานท่ีสมมตุใิห้เป็นท่ีประทบัของพระพทุธองค์ จงึมีคตใินการ 
สร้างพระพทุธรูปแทนองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าโดยประดษิฐานไว้เป็นพระประธานในอาคารท่ีใช้ 
ประชมุกิจของสงฆ์หรือพธีิกรรมทางศาสนา 

3. เป็นสถานท่ีประชมุเพ่ือกิจของสงฆ์ อนัได้แก่ การใช้งานพระวหิารเพ่ือประกอบพิธี 
รดนํา้มรูธาภิเษกยกเล่ือนสมณะศกัดิพ์ระภิกษุในล้านนา เป็นต้น 

4. เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยในสมยัท่ีพมา่ได้ปกครองล้านนาได้ส่
ง อิทธิพลตอ่สงัคมวฒันธรรมล้านนา เช่น นิยมบวชเณรมากกวา่บวชพระสงฆ์ จงึทําให้วหิารถกูใช้ 
รองรับกิจกรรมทางศาสนาโดยทัว่ไป รวมถึงการบวชเณรด้วย อโุบสถจงึลดความสําคญัลง 

5. เป็นท่ีประกอบพิธีของราชสํานกั มีเหตกุารณ์เก่ียวข้องกบัการทํานิตกิรรมสําคญั 
ทางด้านการปกครองและราชสํานกั ดงักรณีของวิหารลายคําวดัพระสงิห์ จงัหวดัเชียงใหม ่ ท่ีใช้ใน 
การพระราชทานเพลงิศพพระราชธิดาของพระเมืองแก้วเม่ือปี พ.ศ.2065 เป็นต้น 
 
ลักษณะของวิหารล้านนา  

วิหารล้านนาสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ลกัษณะคือ 
1. วิหารโถง วหิารป๋วย หรือวหิารไมมี่ป๋างเอก คือ วิหารเอกลกัษณ์แบบแรกของ 

ล้านนาทัง้นีจ้ากหลกัฐานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจะพบวา่มีการสร้างตัง้แตต้่นพทุธศตวรรษท่ี 21 เร่ือยมา 
จนถงึพทุธศตวรรษท่ี 24 เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่วหิารแบบโถงจะเป็นแบบลกัษณะเดน่ของวหิารล้านนา 
ในกลุม่ท่ีมีอายกุ่อนพทุธศตวรรษท่ี 24 ทัง้นีด้เูหมือนจะสอดคล้องกบัการศกึษาโบราณสถานร้าง 
ในเวียงกมุกามท่ีร้างไปก่อนพทุธศตวรรษท่ี 23 ซึง่ได้พบวา่ ซากโบราณสถานอาคารประเภทโบสถ์ 
และวิหารรวมทัง้ซากโบราณสถานในเชียงแสนท่ีโดยสว่นใหญ่  จะเป็นทรงเปิดแบบวิหารโถงทําให้ 
สนันิษฐานได้วา่ นา่จะเป็นลกัษณะของวหิารท่ีนิยมกนัในช่วงต้นของวฒันธรรมล้านนา 

                                                 
41วรินทร์ รวมสําราญ, วัดตโิลกอารามพสุิทธิภมูิ (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555), 35. 
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รูปแบบของวิหารชนิดนีคื้อ สร้างด้วยเคร่ืองไม้ทัง้หลงัมีโครงสร้างหลงัคาท่ีมีลกัษณะ 
เป็นเอกลกัษณ์เรียกวา่ “ข่ือม้าตา่งไหม” ซึง่นําช่ือมาจากลกัษณะการบรรทกุผ้าไหมบนหลงัม้าไป 
ขายของพอ่ค้าม้าตา่งในล้านนา วหิารแบบนีม้กัมีรูปร่างขนาดเลก็ มีการทําผงัพืน้ในลกัษณะการ 
“ยกเก็จ”42ออกมาจากห้องประธานโดยมกัมีการยกเก็จออกทางด้านหน้า 2 ช่วง ด้านหลงั 1 ช่วงซึง่ 
การยกเก็จนีจ้ะสมัพนัธ์กบัการลดขนาดและการลดชัน้หรือซดของหลงัคา ท่ีถือเป็นลกัษณะเฉพาะ 
ของล้านนา โดยภาพรวมแล้วประกอบด้วย เสา หลงัคา พืน้ สว่นประดบัตกแตง่ตวัอาคารตา่งๆ 
รูปร่างและโครงสร้างโดยทัว่ไป เป็นระบบเดียวกบัวิหารท่ีมีผนงัแตจ่ะมีการทิง้ชายคาต่ํากวา่ ทัง้นี ้
เพ่ือป้องกนัแสงแดดและฝน 

ช่ือของวิหารโถง หรือ วหิารไมมี่ป๋างเอกนีอ้าจกําหนดจากคําศพัท์ของล้านนาโบราณ 
ท่ีเรียกฝาผนงัวา่ “ป๋างเอก” จงึเรียกช่ือวิหารตามลกัษณะปรากฏ โดยลกัษณะเดน่ของวหิารรูปทรง 
นีคื้อ ไมนิ่ยมสร้างผนงัจากพืน้วหิารขึน้ไปแตจ่ะสร้างเพียง “ผนงัลอย” โดยรอบตวัวิหารเท่านัน้ เป็น 
ฝาไม้เข้าลิน้แบบ “ฝาตาผ้า” ท่ีเรียกวา่ “ฝาย้อย” หรือ “ฝาหยาบ” ห้อยปิดลงมาประมาณคร่ึงหนึง่ 
ของความสงูเสาระเบียง และมีการเว้นช่องเปิดโลง่ใต้ตีนฝาไว้เกือบทัง้หมด ยกเว้นในสว่นห้องด้าน 
ท้ายวหิารซึง่ประดษิฐานพระประธาน ท่ีจะมีการสร้างผนงัปิดทบึทัง้สามด้าน ถือเป็นลกัษณะพเิศษ 
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์  ทัง้นีค้งเพ่ือต้องการลดปริมาณของแสงสวา่ง แก่บริเวณดงักลา่วก็เป็นได้ 

 

 
ลายเส้นท่ี 9 ตวัอยา่งอาคารวิหารโถง / ผงัพืน้ รูปด้านข้างทิศใต้และรูปด้านหน้าทิศตะวนัออก  

ของวิหารนํา้แต้ม วดัพระธาตลํุาปางหลวง ลําปาง 
 (ผู้ศกึษาวิจยั) 
 
 
 

                                                 
42ยกเก็จ คือทําเก็จให้ย่ืนออกมาจากฝาผนงั กําแพง ฐาน หรือเชิงกลอน คูก่บั ยอ่เก็จ  
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2. วิหารกึ่งโถง เป็นวหิารท่ีแสดงพฒันาการเช่ือมตอ่ระหวา่งการสร้าง วิหารแบบโถง 
และวิหารแบบปิด ทัง้นีว้ิหารในรูปทรงนีจ้ะทําเป็นวหิารโถงในชว่งห้องวิหารท่ี 1-2 แตช่่วงห้องท่ี 3 
จะมีการสร้างฝาผนงัหรือป๋างเอกปิดกัน้ทัง้หมดซึง่วิหารในรูปแบบนีมี้การสร้างตัง้แตช่่วงกลางของ 
พทุธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา ได้แก่ วิหารหลวง วดัคะตกึเชียงมัน่ 

 
ลายเส้นท่ี 10 ตวัอยา่งอาคารวิหารกึง่โถง / ผงัพืน้ รูปด้านข้างทิศใต้และรูปด้านหน้าทิศตะวนัออก  

ของวิหารหลวง วดัคะตกึเชียงมัน่ ลําปาง 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
3. วิหารแบบปิด หรือ วิหารปราการ ซึง่มีการทําผนงัจากฐานขึน้ไปจรดโครงหลงัคา 

ปัจจบุนัสลา่ (ช่าง) ในหลายท้องท่ียงัคงเรียกช่ือวหิารชนิดนีว้า่ “วิหารป๋างเอก (ผนงั)” ผนงั ซึง่สร้าง 
จากปนูและไม้นัน้ทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองปิดล้อมรูปอากาศของสิง่ก่อสร้าง นอกจากนีว้ิหารในรูปแบบ 
นีย้งัมีการสร้างแตกตา่งกนัออกไป43  

3.1 วิหารทรงโรง เป็นวหิารท่ีไมมี่การยกเก็จ มีแผนผงัเป็นสี่เหล่ียมผืนผ้าซึง่เป็น 
ลกัษณะวิหารท่ีนิยมสร้างในเขตวฒันธรรมหริภญุชยั หรือในจงัหวดัลําพนู สว่นในช่วงสมยัหลงัท่ี 
ปรากฏ ทัว่ไปในดนิแดนล้านนานัน้จะเป็นวหิารท่ีได้รับอิทธิพลรูปแบบจากทางภาคกลางขึน้มาใน 
ช่วงปลายของพทุธศตวรรษท่ี 25 

3.2 วิหารทรงปราสาท เป็น วหิารท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ มีการให้ความสําคญัแก่ 
พืน้ท่ีประดษิฐานพระประธาน โดยมีการสร้างมณฑปปราสาทในลกัษณะของอาคารซ้อนชัน้ เพ่ือ 
เป็นท่ีประดษิฐานองค์พระประธานไว้ภายในและเช่ือมมณฑปปราสาทไว้ทางด้านหลงัของตวัวิหาร 
ทัง้นีค้งมีคตท่ีิตอ่เน่ืองมาจากวิหารในกลุม่สโุขทยัและพกุาม 

                                                 
43วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 29. 
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ลายเส้นท่ี 11 ตวัอยา่งอาคารวิหารแบบปิด หรือวหิารมีป๋างเอก; ผงัพืน้ รูปด้านข้างทิศใต้และรูป  

ด้านหน้าทิศตะวนัออก ของวิหารหลวงวดัปราสาท เชียงใหม ่ 
ท่ีมา:            วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์ วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 209. 
 
ลักษณะการก่อรูปขึน้ทรงของวิหารล้านนา 

อาคารวหิารล้านนามีการระบเุรียกตําแหนง่ขององค์ประกอบตา่งๆ เป็นช่ือเฉพาะซึง่ 
เป็นภาษาท้องถ่ินทางภาคเหนือ (คําเมือง) ดงันี ้

 
ลายเส้นท่ี 12 การระบตํุาแหน่งห้อง / การยกเก็จผงัอาคาร / ซดและตบัหลงัคาของอาคารวหิาร 

(ผู้ศกึษาวิจยั) / ตวัอยา่งแบบวิหารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
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1. การขึน้รูปของวิหารโถง 

 
ภาพท่ี 65 ลกัษณะการก่อรูปขึน้ทรงของอาคารวหิารโถงล้านนา 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

1.1 ขึน้ฐานอาคาร ท่ีมีความสงูเท่ากนัทัง้หลงัและสงูจากระดบัลานทรายไมม่าก 
นกัและไมมี่การตกแตง่ใดๆ (ไมใ่ห้ความสําคญักบัสว่นฐานของอาคาร) โดยมีลกัษณะผงัเกือบเป็น 
ส่ีเหล่ียมจตรัุสซึง่ท่ีวา่งในสว่นนีจ้ะถกูครอบครองด้วยห้องอาคารหลงัประธาน แล้วจงึกะขยายพืน้ท่ี 
เพิ่มออกไปตามแนวตะวนัออก-ตก โดยมีความกว้างลดลงแตย่าวออกไปกึ่งหนึง่โดยประมาณ  

1.2 พืน้ท่ีซึง่กะขยายออกไปด้านทิศตะวนัตกเป็นท่ีตัง้แทน่แก้ว หรือ โขงปราสาท 
สําหรับ ประดษิฐานพระพทุธรูปหนัพระพกัตร์ไปด้านทิศตะวนัออก ซึง่ฐานของอาคารในสว่นนีอ้าจ 
มีการประดบัตกแตง่เพ่ือเน้นความสําคญั (ทัง้นีว้หิารโถงท่ีได้ทําการศกึษา เก็บข้อมลูนัน้ ตําแหนง่ 
แท่นแก้วหรือโขงปราสาท มีทัง้แบบท่ีตัง้อยูใ่นห้องประธานและห้องท้ายวิหาร) 

1.3 ขึน้ห้องอาคารหลงัประธานท่ีมกัมีผงัเกือบเป็นส่ีเหล่ียมจตรัุส โดยกะสว่นแบง่ 
ช่วงเสาออกเป็น 3 ช่วง ให้ระยะระหวา่งเสาหลวง (ชว่งห้องโถงกลาง) กว้างกวา่ระยะช่วงเสาหลวง 
ถึงเสาระเบียง (ช่วงห้องโถงหลงัคาปีกนก) ซึง่ระยะการแบง่ช่วงเสานีจ้ะสมัพนัธ์กบัจงัหวะความ 
งามของผืนตบัหลงัคา 

1.4 ขึน้ห้องอาคารสว่นลดซดหลงัคาหน้า-หลงัท่ีมีขนาดเทา่กนั (ห้องอาคารใต้ผืน 
หลงัคาซดท่ี 2) โดยตอ่เช่ือมเข้ากบัห้องอาคารประธาน มีความยาวไมเ่กินกึ่งหนึง่และมีความกว้าง 
ลดลงจาก (ลด สดัสว่นลง) ความยาวและความกว้างของห้องอาคารประธาน ซึง่ตรงจดุนีส้ดัสว่น 
ห้องอาคารท่ีลด ซดหน้า-หลงัจะถกูกําหนดด้วย “เทคนิควิธีการฝากโครงสร้าง ช่วงซ้อนผืนหลงัคา” 
โดยโครงสร้าง หลงัคาของห้องอาคารสว่นลดซด ณ ตําแหน่ง แผงคอสอง (มี แปหวัเสาหลวง กบั 
แปสาม หลงัคาปีกนก) ซึง่วางตัง้อยูบ่นองค์ประกอบ เสาสะโก๋น นัน้จะเข้ามาแทงฝากเอาไว้กบั 
เสาหลวง (แนวศนูย์กลางเสา) ของห้องอาคารประธาน โดยกําหนดให้ระดบัหลงัแปหวัเสาหลวง 
ของห้องอาคาร สว่นลดซดหลงัคา อยูใ่นระดบัท่ีต่ํากวา่ระดบัท้องแปสามหลงัคาปีกนกของอาคาร 
ประธานเสมอ เพ่ือให้สามารถทําการมงุดนิขอและทําหลบปนูปัน้ได้ (นํา้ลาด) โดยท่ีผืนหลงัคาไม ่
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ซ้อนทบักนัในช่วงซ้อนผืนหลงัคา ตลอดจนมกัจะอิงคา่องศาของผืน หลงัคาในแตล่ะตบั ให้มีความ 
ลาดชนัใกล้เคียงกนักบัห้องอาคารหลงัประธาน จงึเป็นเหตใุห้เกิด การเยือ้งของแนวเสาหลวงและ 
ร่นแนวเสาระเบียงเข้ามา แล้วทําให้เกิดเป็นมมุห้องอาคารขึน้มาท่ีเรียกวา่ “ยกเก็จ” (สะดุ้ง หรือ 
สัน่กระเพ่ือม) เป็นต้น โดยจะใช้ระเบียบวิธีเดียวกนันีก้บัการขึน้รูปและถ่ายสดัสว่นแก่ห้องอาคาร 
ในสว่นลดซดหลงัคาถดัไป  

1.5 ขึน้ห้องอาคารมขุหน้า (ห้องอาคารใต้ผืนหลงัคาซด 1) ด้วยจะใช้ระเบียบวิธี 
เดียวกบัการขึน้รูปห้องอาคารใต้ผืนหลงัคาซดท่ี 2 ท่ีอิงสดัสว่นรูปทรงจากอาคารหลงัประธานลงมา 
โดย ห้องอาคารมขุหน้านี ้จะมีความกว้างของห้องอาคารท่ีลดลงจากห้องอาคารซดท่ี 2 แตมี่ความ 
ยาว ของห้องอาคารใกล้เคียงกนัหรือจะยาวกวา่เลก็น้อยและไมเ่ป็นสดัสว่นใดๆ ตอ่กนั อีกทัง้ยงัอิง 
ระยะยกเก็จให้เทา่กนัตลอดด้วย  

1.6 ตดิตัง้บนัไดทางขึน้หลกัด้านหน้าอาคาร (ทิศตะวนัออก) แตม่กัจะไมใ่ห้ความ 
สําคญัมากนกั (ไมมี่การประดบัตกแตง่ราวบนัได) อาจเพราะมีสว่นฐานของอาคารท่ีเตีย้ก็เป็นได้  
วิหารโถงบางหลงัมีบนัไดเลก็ๆ ทางด้านข้าง (สําหรับพระสงฆ์) 

2. การขึน้รูปของวิหารมีป๋างเอก44  

 
ภาพท่ี 66 ลกัษณะการก่อรูปขึน้ทรงของอาคารวหิารล้านนา แบบมีป๋างเอก 
ท่ีมา:        ภาพจาก สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี 
 

2.1 ขึน้ฐานท่ีมีความสงูเทา่กนัทัง้หลงั 
2.2 ขึน้ห้องอาคารหลงัหลวง45 ท่ีสว่นใหญ่มีผงัเกือบเป็นส่ีเหล่ียมจตรัุส 
2.3 ขึน้ห้องอาคารซดหน้า-หลงัท่ีมีขนาดเท่ากนั มีความกว้างลดลงจากหลงัหลวง 

แตไ่มเ่ป็นสดัสว่นใดๆ ตอ่กนัและมีความยาวเป็นกึง่หนึง่ของความยาว ห้องหลงัหลวง 

                                                 
44สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, หอประวัตศิาสตร์ล้านนา (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), 15. 
45 “อาคารหลงัหลวง” คือ อาคารหลงัประธาน. 
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2.4 ขึน้อาคารมขุหน้า เฉพาะด้านหน้าอาคารมีความกว้างลดลง จากความกว้าง 
หลงัซดแตไ่มเ่ป็นสดัสว่นใดๆ ตอ่กนั มีความยาวใกล้เคียงกบัหลงัซดหรือยาวกวา่เลก็น้อย 

2.5 ตดิตัง้บนัไดทางขึน้เฉพาะด้านหน้า บางหลงัมีบนัไดเลก็ๆ ด้านข้างแตม่กัไม ่
ให้ความสําคญัมากนกั ไมมี่การตกแตง่ราวบนัได 

ข้อสงัเกตหนึง่คือ46การก่อรูปเร่ิมจะขึน้ท่ีหลงัหลวง โดยระบบสดัสว่นเร่ิมขึน้ท่ีน่ี คือโถง 
กลางของอาคารแล้วถ่ายทอดลงมาตามสดัสว่นจนจบลงท่ีมขุหน้าแตผ่ลสําเร็จของงานจะปรากฏ 
ท่ีมขุหน้า คือเป็นมขุด้านหน้าอาคาร เป็นทางเข้าของอาคาร เป็นภาพท่ีปรากฎให้ผู้คนมองเม่ือเดนิ 
เข้าสูอ่าคารหรืออาจเรียกได้วา่ สดัสว่นรูปทรงของอาคารจะสวยหรือไมก็่ขึน้อยูก่บัมขุด้านหน้าของ 
อาคารโดยมีอาคารหลงัซดและหลงัหลวงเป็นฉากหลงัชว่ยสง่เสริมให้มขุหน้าแตส่ดัสว่นรูปทรงของ 
อาคารมขุหน้าของอาคารนี ้ กลบัเกิดขึน้เป็นอนัดบัสดุท้ายและเป็นไปตามสดัสว่นของหลงัหลวงจะ 
ถ่ายลงมาสูห่ลงัซดและถ่ายลงมาสูม่ขุหน้า ดงันัน้หากไมมี่ระบบสดัสว่นท่ีเตรียมการไว้ก่อนแล้วตัง้ 
แตก่ารก่อรูปทรงของอาคารหลงัหลวง อาคารวิหารโถงในภาพองค์รวม อาจจะไมไ่ด้สดัสว่นรูปทรง 
ท่ีสวยงามหรือ อาจกลา่วได้วา่หากช่าง (สลา่) ขึน้รูปทรงหลงัหลวง ด้วยสดัสว่นรูปทรงท่ีคดิวา่สวย 
งามลงตวัแล้ว เม่ือทําถ่ายสดัสว่นลงมาจนถงึมขุหน้า ก็อาจจะได้สดัสว่นท่ีสวยงามของมขุหน้า ซึง่  
ปรากฏเป็นภาพท่ีสําคญัท่ีสดุ เพราะเป็นทางเข้าหลกัของอาคาร ให้ผู้คนพบเห็นดงักลา่ว 

ลกัษณะท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ท่ีทําให้อาคารวหิารล้านนาแตกตา่งจากอาคารโบสถ์ 
วิหารทางภาคกลางคือ สดัสว่นของชัน้ฐานหรือตวัอาคารท่ีสมัพนัธ์กบัสดัสว่นของผู้คนชาวล้านนา  
ซึง่ไมไ่ด้สงูใหญ่เหมือนทางภาคกลาง47 โดยชายคามขุหน้าของอาคารเหลา่นีจ้ะทอดลงต่ํา ไมส่งูไป 
กวา่ความสงูของมนษุย์มากนกั ไมว่า่อาคารจะมีขนาดใหญ่หรือกว้างเพียงใด และจากรูปแบบของ 
วิหารตามลกัษณะ ลําดบัอายแุละแผนผงั ทําให้ทราบวา่วหิารแบบโถงหรือวหิารไมมี่ป๋างเอกนี ้ ใน 
ลกัษณะผงัท่ีมีการยกเก็จด้านหน้า 2 ช่วง ด้านหลงั 1 ชว่ง เป็นแบบแผนผงัท่ีนิยมใช้กนัในช่วงเร่ิม 
แรกของล้านนา จนสามารถเรียกได้วา่ “แบบมาตราฐานล้านนา”48 และน่าจะเป็นแบบแผนท่ีนิยม 
ใช้กนัมาตัง้แตเ่ร่ิมต้นของอาณาจกัร 
 
วัฒนธรรมการใช้ที่ว่างในอาคารวิหารโถง 

ชาวล้านนา (คนเมือง) นบัถือพระพทุธศาสนาเป็นสว่นใหญ่ วิถีชีวิตตัง้แตเ่กิด เป็นอยู ่
และตายเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนาแทบทัง้สิน้ “วดั” จงึเป็นสถานท่ีซึง่ทกุคนต้องไปประกอบพธีิ 
ตา่งๆ และทําบญุทําทานชําระจิตใจรวมทัง้การอบรมศกึษาศาสนาประเพณี ร่ําเรียนหนงัสือปฏิบตั ิ
ตามคําสัง่สอนของพระพทุธเจ้า วนัขึน้ 8 ค่ํา และขึน้ 15 ค่ํา คนเมืองจะเรียกวา่ “วนัออก 8 ค่ําแฮม 

                                                 
46สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, หอประวัตศิาสตร์ล้านนา (วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), 16. 
47 ปัจจยัหนึง่ของสดัสว่นตวัอาคารโบสถ์วหิารในภาคกลางท่ีมีความสงูใหญ่เน่ือง 

เพราะต้องการ “ผนังเอาไว้เขียนรูป (จิตรกรรมฝาผนงั)” (อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ: บรรยายราย)  
48 วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 268. 
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(แรม) 8 ค่ําและวนัเดือนเป็ง (ขึน้ 15 ค่ํา) วนัเดือนดบั (แรม 15 ค่ํา)” วนัดงักลา่วชาวล้านนาเรียก 
วา่ “วนัศีล” (วนัพระ) คนเมืองทกุคนตา่งไปทําบญุท่ีวดัของตนเพ่ือตกับาตรถวายอาหารและกราบ 
ไหว้บชูาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิตลอดจนสวดมนต์และรักษาศีลในตอนเช้า หากเป็นฤดกูาลเข้าพรรษาในตอน 
บา่ยจะพากนัไปฟังพระเทศนาธรรม ครอบครัวหนึง่ในสมยัก่อนเฝ้าบ้าน 1 คนนอกนัน้ไปวดัหมด 
บางทีก็ไปทัง้ครอบครัวไมมี่ใครเฝ้าบ้านทัง้ พอ่ แม ่ เดก็เลก็ท่ีรู้ภาษา เป็นประเพณีฝึกไปรู้ไปเห็นไป 
รับศีลรับพรซมึซบัรสพระธรรมคําสอนของพระพทุธศาสนา ปฏิบตัติามหลกัธรรมตลอดจนกิจกรรม 
ประเพณีเก่ียวกบัการเข้าวดัได้คนเมืองในสมยัก่อนหากยงัไปวดั “ยงับเ่ป๋นบจ้่างเตือ้” ห้ามแตง่งาน 
หรือมีครอบครัว โดยขัน้ตอนประเพณีการไปวดัปฏิบตัคิล้ายคลงึกนัหรือเหมือนกนัมากคือ ก่อนไป 
ทําบญุท่ีวดัในวนัศีลวนัพระ ต้องเตรียมเคร่ืองสกัการะบชูาเป็น 2 แห่ง “คือภายในวหิารและนอก 
วิหาร” ซึง่การบชูาภายในวหิาร จะเตรียมข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนสกัการะบชูาโดยแบง่เป็น 11 
กระสวยเพ่ือสําหรับวางบชูา 11 แห่งคือ ขนัพระเจ้า (พระพทุธ) 1 กระสวย, ขนัแก้วทัง้สาม (แก้ว 
อนัมีคา่ 3 ประการ ได้แก่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์) 3 กระสวย, ขนัห้า (ขนัธ์ 5) 5 กระสวย, 
ขนัศีล 1 กระสวยและขนัปอน (พรพระ) 1 กระสวย รวมทัง้สิน้ 11 กระสวย สําหรับการบชูานอก 
วิหารอาทิ บชูาพระธาต ุ บชูาพระสถปูครูบาท่ีตัง้อยู ่ บชูาเสือ้วดั เสือ้บ้าน มีก่ีแหง่ก็เตรียมไปเทา่ 
จํานวน เตรียมเคร่ืองทานหรือสิง่ของถวาย มีข้าวสกุสําหรับใสบ่าตรตามจํานวนบาตรของพระภิกษุ 
สามเณรในวดั เตรียมอาหารเพ่ือถวายทําบญุร่วมกบัข้าวสกุ สดุแตจ่ะถวายตามจิตศรัทธา49 

 

 
ภาพท่ี 67 บรรยากาศและวฒันธรรมการใช้ท่ีวา่งในอาคารวิหารโถง ซึง่นิยมนัง่ราบกบัพืน้ และ  

ถอดรองเท้าไว้ภายนอกอาคาร (ในวหิารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง ลําปาง) 
(ผู้ศกึษาวิจยั)  

 
การเตรียมคร่ืองสกัการะบชูาและข้าวปลาอาหารถวายพระในวนัศีลวนัธรรม หากบาง 

เดือนมีการทําบญุพิเศษเชน่ เดือน 12 เหนือขึน้ 15 ค่ําหรือ “เดือนสบิสองเป็ง” บางวดัทําบญุถวาย 
ไปหาผู้ ท่ีตายไปแล้ว ก็เตรียมพิเศษเพิ่มขึน้ตามวาระ โดยเม่ือวนัศีลวนัพระมาถึง หลงัจากท่ีนึง่ข้าว 

                                                 
49ทองทวี ยศพมิสาร, ฮีตคนเมืองฉบับสัปป๊ะเร่ืองเมืองล้านนา (ลําพนู: 

สหม.ณฐัพลการพิมพ์, 2553), 67. 
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และทําอาหารสกุตอนเช้ามืดแล้วตา่งคนก็หอบหิว้ เคร่ืองกินของทาน สกัการะบชูาและถือขนัดอก 
ไม้ไปท่ีวดัทนัที เร่ิมไปถงึประตวูดัท่ีต้องถอดรองเท้าไว้นอกกําแพงวดัแล้วขึน้บนพระวิหาร จากนัน้ 
จงึประกอบกิจกรรมตามลําดบัดงัตอ่ไปนี ้

1. เข้าไปคกุเขา่ตอ่หน้าพระพทุธรูปประธานในวหิาร หากมีคนอยูม่ากก็คกุเขา่ตรง 
ไหนก็ได้แล้วก้มลงกราบแบบเบญ็จางคประดษิฐ์ 3 ครัง้ 

2. นําข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียนท่ีเตรียมมานัน้แบง่ไว้เป็นกระสวยไปใสใ่นขนัพระเจ้า 
ขนัแก้วทัง้สาม ขนัห้า ขนัศีล และขนัปอน  

3. ใสข้่าวพระเจ้า ซึง่มีในขนัข้าว ถาดภาชนะและบาตรตัง้วางอยู ่
4. นําข้าว ปลาอาหารใสภ่าชนะถาดอาหาร ถาดขนัข้าวและบาตรท่ีทางวดัจดัไว้ให้ 
5. แบง่ข้าวสกุไว้สว่นหนึง่สําหรับใสบ่าตรพระตอ่หน้าพระภิกษุสามเณรขณะนัง่ใน 

พิธีรับบณิฑบาตหรือเดนิแถวมาบณิฑบาต สดุแตว่ดัจะปฏิบตัอิยา่งไร 
เม่ือทํากิจกรรมทัง้หมดเสร็จแล้วให้มานัง่ในวหิาร พร้อมกบัคนอ่ืนท่ีนัง่รออยูแ่ล้วขณะ 

ท่ีตุ๊ เจ้า ตุ๊หลวง เจ้าอาวาสและสามเณรยงัมิได้ลงมา ยงัอยูก่ฏิุ มคัทายก (ปู่ จ๋ารย์) จะประมาณวา่ 
ศรัทธาผู้คน เข้ามาพร้อมเพรียงกนัแล้ว ก็จะเร่ิมพิธีในสว่นของฆราวาสทนัที ซึง่ในขณะท่ีกิจกรรม 
ตา่งๆ ได้ดําเนินไปนัน้ ผู้ศกึษาวิจยัได้เฝ้าสงัเกตความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประดษิฐานองค์พระ 
ประธานภายในอาคาร กบัพืน้ประกอบพธีิกรรมหรือพืน้ท่ีใช้สอย ตลอดจนประเภทของผู้ใช้อาคาร 
กบัลกัษณะการใช้งานพืน้ท่ีในอาคารวหิารโถง ท่ีน่าสนใจดงันี ้

1. ลักษณะการประดษิฐานพระประธานไว้ภายในอาคาร 
ซึง่อาจแบง่ประเภทของ วหิารโถงออกเป็นกลุม่ยอ่ย ได้เป็น 2 กลุม่ คือ50 

1.1 วิหารโถงแบบธรรมดา เป็นวหิารท่ีมีลกัษณะตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้นแตไ่ม ่
มีการสร้างโขงปราสาทเพ่ือประดษิฐานพระพทุธรูปไว้ภายในวหิารเหลา่นีไ้ด้แก่กลุม่ วหิารพระพทุธ 
และวิหารนํา้แต้ม วดัพระธาตลํุาปางหลวง, วหิารหลวง วดัไหลหิ่น, วิหารโคมคํา วดัพระธาตเุสดจ็, 
วิหารหลวงวดัคะตกึเชียงมัน่ 

1.2 วิหารโถงแบบมีปราสาทภายใน เป็น วิหารโถงท่ีมีการสร้างตัง้แตช่่วงต้นๆ 
ของพทุธศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นมาซึง่การสร้างกู่มณฑปปราสาทเพ่ือเป็นตวัเช่ือมขยาย พระพทุธรูป 
ประธานให้กระชบัสมัพนัธกบัรูปอากาศเบือ้งบน51 ได้แก่กลุม่ วหิารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง, 
วิหารจามเทวี วดัปงยางคกและ วหิารหลวงวดัเวียง 

2. ลักษณะประเภทของผู้ใช้อาคาร โดยประกอบด้วย พระสงฆ์ ฆราวาสชายและ 
หญิง ซึง่มีสถานะภาพทางสงัคมวฒันธรรมท่ีตา่งกนั จากการสงัเกตของผู้ศกึษาวิจยั ทําให้ทราบวา่ 
ผู้ใช้อาคารท่ีเป็นพระสงฆ์ จะมีตําแหนง่การใช้งานพืน้ท่ีคอ่นข้างชดัเจนคือตําแหนง่ด้านหน้า ขวา 
มือขององค์พระประธานเป็นหลกั หาก มีพระสงฆ์หรือสามเณรจํานวนมากขึน้ก็จะนัง่ซ้อนตอ่กนัไป 

                                                 
50วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 265. 
51ปฐม พวัพนัธ์สกลุ, วิหารบบี “วิหารหกัจ๊อก,” บทความประกอบการสัมนานา 

นานา ชาตไิทยศกึษา ครัง้ที่ 3, (14-19 ตลุาคม 2539). 
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เพิ่มเป็นอีกแถวทางด้านหลงั หรือเพิ่มแถวนัง่ทางฝ่ังซายมือของพระประธาน (ดภูาพประกอบ) 
ตลอดจนการนัง่บนอาสนะท่ีเพิม่ระดบัพืน้ท่ีนัง่ให้ตา่งจากพืน้ท่ีใช้งานปกตร่ิวมกบัคนธรรมดาทัว่ไป 
ซึง่ถือเป็นสญัลกัษณ์อนัแสดงความหมายถึง สถานะภาพท่ีตา่งกนัดงักลา่ว โดยพระสงฆ์นัน้จะมี 
สถานะท่ีสงูกวา่คนธรรมดาทัว่ไป ทัง้นีย้งัมีท่ีตัง้ องค์ประกอบของธรรมาศ ซึง่จากการเก็บข้อมลู 
วิหารโถงทัง้หมดพบวา่ ตําแหนง่ท่ีตัง้ของธรรมาส จะอยบูริเวณด้านขวามือของพระประธานใน 
ห้องชายคาปีกนก “ทัง้นีอ้าจเพ่ือมิให้บงัหน้าองค์พระ ประธานอนัจะสง่ผลตอ่มมุมองและการรับรู้ 
ของผู้ใช้อาคาร” ซึง่โดยสว่นใหญ่การประกอบพิธีกรรมตา่งๆ จะเกิดขึน้ ณ บริเวณพืน้ท่ีห้องอาคาร 
หลงัหลวงนี ้ แม้ภายหลงัวหิารโถงท่ีทําการเก็บข้อมลู โดยสว่นใหญ่ จะมีการตอ่เตมิผนงัด้านทิศใต้ 
(ด้านฝ่ังท่ีนัง่ของสงฆ์) ให้เป็นผนงัทบึ แตก็่ยงัคงเว้นให้ทางด้านทิศเหนือของอาคารเป็น “ช่องเปิด” 
โลง่ไว้ตามเดมิ ซึง่สว่นนีผู้้ศกึษาวิจยัมีข้อสงัเกต วา่อาจมีความให้ความสําคญักบัแสงสะท้อนท่ีจะ 
ผา่นเข้ามาในอาคารจากทางช่องเปิดด้านทิศเหนือมากกวา่ทางทิศใต้ก็อาจเป็นได้ ทัง้นีเ้พราะการ 
เคล่ือนตวัของดวงอาทิศนัน้อ้อมทางทิศใต้ จงึทําให้แดดล้วงสอ่งเข้ามาในอาคาร แทนท่ีจะเข้ามา 
เฉพาะแสงสะท้อนเหมือนทางฝ่ังทิศเหนือเท่านัน้   

 

 
ลายเส้นท่ี 13 ภาพการแบง่กลุม่ผู้ใช้อาคาร จากการสงัเกตของ ผู้ศกึษาวิจยัในช่วงขณะท่ีมีการ  

ประกอบกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาโดย “สีส้ม” คือกลุม่ผู้ใช้อาคารท่ีเป็นพระ  
สงฆ์ (ตุ๊ เจ้า) “สีเทา” คือกลุม่ผู้ใช้อาคารท่ีเป็นฆราวาสชายและ “สีเขียว” คือกลุม่ 
ผู้ใช้อาคารท่ีเป็นฆราวาสหญิง 
(ผู้ศกึษาวิจยั) / วิหารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง 

 
อีกทัง้การใช้พืน้ท่ีของกลุม่ผู้ใช้อาคารท่ีเป็นชายและหญิงยงัมีลกัษณะท่ีนา่สนใจ ด้วย 

เหตท่ีุแม้ในอดีตสงัคมล้านนาจะเป็นวฒันธรรมสายแมแ่ตม่าภายหลงัเม่ือหนัมานบัถือพทุธศาสนา 
ทําให้มีโลกทศัน์ท่ีกว้างขึน้ เร่ิมให้ความสําคญัตอ่ผู้ชาย นกัปกครอง เจ้านาย พระสงฆ์ จนผู้ชายมี 
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บทบาทมากขึน้ทางด้านความเช่ือและพิธีกรรม ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว การแสดงออกทางด้านการใช้ 
พืน้ท่ีจะสงัเกตได้วา่กลุม่ของผู้ชายจะอยูใ่นบริเวณสําคญัในพิธีกรรม คือ อยูใ่นวงพระสงฆ์และใกล้ 
พระประธานโดยผู้หญิงจะถกูกนัออกไปและเป็นเพียงผู้สงัเกตการณ์ในวงนอกเทา่นัน้แตไ่มไ่ด้แบง่ 
แยกพืน้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน ทัง้นีส้ว่นหนึง่ ของข้อวตัรปฏิบตัขิองพระสงฆ์และสามเณรยงัมีข้อห้ามใน 
การปฏิบตั ิ (ศีล) อนัเก่ียวข้องกบัสตรีเพศอีกด้วย52ดงันัน้จงึแสดงออกผา่นการใช้พืน้ท่ีเพ่ือประกอบ 
กิจกรรมหรือพธีิกรรมตา่งๆ ภายในวิหารดงักลา่ว   
 

 
ภาพท่ี 68 (01) วฒันธรรมการใช้ท่ีวา่งภายในอาคารวิหารโถงนํา้แต้ม ซึง่เป็นวหิารทิศ ด้านเหนือ  

ขององค์พระธาตเุจดีย์โดยจะนัง่ราบกบัพืน้และอยูใ่นบริเวณห้องโถงกลางอาคาร  
(02) บรรยากาศ ภายในวิหารโถงนํา้แต้ม ขณะมีผู้ใช้อาคารในการประกอบกิจกรรม 
หรือพิธีกรรมทางศาสนา  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
 
 
 

                                                 
52 ตวัอยา่งเชน่ ในสว่น สงัฆาทิเสส ได้แก่ เคล้าคลงึ จบัมือ จบัช้องผม ลบูคลําจบัต้อง 

อวยัวะอนัใด ก็ตามของสตรีเพศ, พดูจาหยาบคาย เกาะแกะสตรีเพศ เกีย้วพาราส ีเป็นต้น ในสว่น 
อนิยตกณัฑ์ ได้แก่ การนัง่ใน ท่ีลบัตา มีอาสนะกําบงัอยูก่บัสตรีเพศและมีผู้มาเห็นเป็นผู้ ท่ีเช่ือถือได้ 
พดูขึน้ด้วยธรรม 3 ประการอนัใดอนัหนึง่กลา่วแก่ภิกษุนัน้ เป็นต้น ดลูายละเอียดเพิ่มในศีล 227 
ข้อ ของพระภิกษุ 
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แนวทางการเก็บข้อมูล แบบอาคารวิหารโถงล้านนา 
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการศกึษา ผู้ศกึษาวจิยัจงึได้กําหนดแนวทาง การสํารวจ 

เก็บข้อมลูโดยการวดัระยะและเขียนแบบ ผงัพืน้อาคาร รูปด้านอาคารทิศตะวนัออก (ด้านทางเข้า) 
และด้านทิศใต้ (ด้านท่ีแสงแดดสอ่งในชว่งวนั) รูปตดัอาคารตามขวางในแตล่ะชัน้ซดของหลงัคา 
รูปตดัอาคารตามยาวซึง่มีมมุมองเพ่ือ สงัเกตช่องเปิดและฝาย้อยท่ีเปิดรับแสงด้านทิศเหนือ อนัจะ 
สามารถนํามาช่วยประกอบการอธิบาย ถงึคตแิละแนวคดิในการก่อรูปงานสถาปัตยกรรม จากการ 
กําหนด ขอบเขตด้วยแสงธรรมชาต ิ ตลอดจนแนวคดิในการออกแบบวิหารโถง ให้มีลกัษณะเป็น 
อาคารแบบเปิดโลง่ด้วย 

 

 
 
ลายเส้นท่ี 14 แนวทางการเก็บข้อมลูตวัแบบสถาปัตยกรรมวิหารโถงเพ่ือการศกึษา 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 
แบบอาคารวหิารโถงล้านนา 
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1. วิหารพระพุทธ (วหิารทิศด้านใต้ขององค์พระธาต)ุ วดัพระธาตลํุาปาง พ.ศ.2029 

 

 
ภาพท่ี 69 ทศันียภาพ วิหารพระพทุธ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

วิหารพระพทุธ “สนันิษฐานวา่เดมิเป็นวิหารโถง ปัจจบุนัเปลี่ยนเป็นวหิารปิดผนงั 
ทบึ” ผงัพืน้วหิารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 3 ห้องยาว 5 ห้อง ยกเก็จออกทางด้านหน้าและทาง 
ด้านหลงัอยา่งละช่วงคือ ช่วงห้องท่ี 1 กบัห้องท่ี 5 โดยห้องท่ี 1 เป็นมขุโถงก่ออิฐถือปนูเตีย้ๆ มีการ 
กัน้ผนงัไม้เข้าลิน้เป็นฝากัน้ห้องวิหารท่ีปรากฏช่องหน้าตา่งขนาดเลก็สําหรับให้แสงสวา่งสอ่งให้ทัง้ 
สองข้างมีการสร้างซุ้มประต ูระหวา่งห้องท่ี 1 และห้องท่ี 2 สว่นห้องท่ี 2 และ 3 เป็นสว่นห้องโถงไว้ 
สําหรับประกอบพิธีกรรมสว่นห้องท่ี 4 เป็นท่ีตัง้ฐานชกุชีและพระประธานสว่นห้องท่ี 5 เป็นห้องโถง 
มีบาน ประตทูางด้านทิศเหนือ 1 ประต ูเสาด้านนอกเป็นเสาส่ีเหล่ียมสว่นด้านในเป็นเสากลม สว่น 
หลงัคาวหิารมีการลดซดซึง่สอดคล้องกบัการยกเก็จของผงัพืน้วหิาร โดยมีการลดซดหลงัคาทัง้ด้าน 
หน้าและด้านหลงัด้านละ 1 ช่วง (คือห้องท่ี 1 และห้องท่ี 5) สว่นผืนหลงัคามีการซ้อน ซดละ 2 ตบั 
ฐานอาคารยกสงูขึน้มาจากลานทรายประมาณ 30 เซนตเิมตร53 

ผนงัวิหารด้านบนเป็นผนงัไม้สว่นด้านลา่งเป็นปนู สนันิษฐานวา่ ผนงัไม้เป็นฝา  
เดมิแล้วจงึมีการก่อผนงัปนูขึน้มาภายหลงั ผนงัท่ีมขุโถงปรากฏช่องหน้าตา่งขนาดเลก็ สําหรับให้ 
แสงสวา่งสอ่ง เข้ามาทัง้สองข้างรวมถึงมีการประดบัลายคําอยา่งเตม็พืน้ท่ี สว่นในห้องอ่ืนๆ โดยฝา 
ผนงัไม้ แบง่ออกเป็น 3 สว่นคือ สว่นบน เป็นผนงัไม้เข้าลิน้ขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ “ฝาตาผ้า” จํานวน 
2 ฝา สว่นกลาง เป็น ฝาตาฝ้าเรียงตอ่กนัจํานวน 3 ฝา สว่นลา่ง เป็นแผน่ไม้ในลกัษณะยาว ปิดลง 
มาอีกราว 0.50-1.00 เมตร ซึง่เป็นสว่นท่ีสร้างเพ่ือเช่ือมระหวา่งผนงัไม้และผนงัปนูนัน้ ไมป่รากฏ 
การประดบัตกแตง่ใดๆ บริเวณฝาผนงัด้านข้างภายในวหิาร 

                                                 
53วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 97. 
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ลายเส้นท่ี 15 ผงัพืน้วหิารพระพทุธ มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 168 ตร.ม. 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 16 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก, (ลา่ง) รูปตดัตามขวางบริเวณห้องท่ีหนึง่ ช่วงหลงัคาซด  

ท่ีหนึง่ ผืนหลงัคาซ้อนสองตบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 17 รูปตดัตามขวางบริเวณห้องท่ีสองช่วงหลงัคาซดท่ีสอง ผืนหลงัคาซ้อนสองตบั 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ภาพท่ี 70 มมุมอง แสดงลกัษณะของฝาย้อยของวหิารพระพทุธ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 18 (บน) รูปตดัตามยาว, (ลา่ง) รูปด้านอาคารด้านทิศใต้ซึง่มีลกัษณะเดียวกบัด้านทิศ  

เหนือ โดยมีลกัษณะของการซ้อนซดหลงัคาหน้า 2 ซดหลงั 2 ซด ซึง่สอดคล้องกบั 
การยกเก็จของผงัพืน้อาคาร 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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2. วิหารหลวง วดัพระธาตลํุาปาง พ.ศ.2039 
 

 
ภาพท่ี 71 ภาพเก่าวดัพระธาตลํุาปางหลวง โดยลกัษณะของวิหารหลวง ซึง่มีหน้าบนัท่ีแสดงโครง  

สร้างม้าตา่งไหมกรอบบานลกูฟักและลกัษณะป้านลมตลอดจนช่อฟ้าเป็นแบบล้านนา  
ท่ีมา:        lampangnha, เข้าถึงเม่ือ 3 มกราคม 2557, เข้าถงึได้จาก http://www.lampangnha. 
com/album0001/album001.html 
 

เป็นวหิารโถงเคร่ืองไม้ ผงัพืน้รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 5 ห้องยาว 9 ห้อง (กว้าง 17 
เมตร ยาว 39 เมตร) โดยยกเก็จออกทางด้านหน้า 2 ช่วง คือห้องท่ี 1-4 และด้านหลงั 1 ช่วงคือห้อง 
ท่ี 8 และ 9 ทกุห้องเป็นห้องโถง ห้องท่ี 6 และห้องท่ี 7 เป็นสว่นท่ีตัง้โขงหรือกู่พระเจ้าล้านทอง สว่น 
ห้องท่ี 8 เป็นท่ีตัง้ฐานชกุชีและพระพทุธรูปตา่งๆ หลงัคาวิหารมงุด้วยกระเบือ้งเคลือบสีนํา้ตาลและ 
มีการซ้อนผืนหลงัคาถึง 3 ตบั ทัง้นีเ้พราะเป็นวหิารขนาดใหญ่ สว่นฐานอาคารยกสงูจากลานทราย 
ประมาณ 70 เซนตเิมตร54 

ผนงัวิหารเป็นผนงัไม้เข้าลิน้ขนาดใหญ่ ปิดลงเพียงคร่ึงเสาบน สว่นด้านลา่งเปิด 
โลง่สงูจากพืน้วิหารราว 2 เมตร ฝาผนงัเพียงคร่ึงเดียวนีเ้รียกวา่ ฝาย้อย หรือ ฝาหยาบ ทําหน้าท่ี 
ช่วยป้องกนัแสงแดดและฝนสาดเข้าไปในตวัวหิาร ฝาย้อยในแตล่ะห้องทําเป็นกรอบไม้เข้าลิน้กรุ 
ด้วยแผน่ไม้ภายในท่ีเรียกวา่ ฝาตาผ้า ซึง่ทําเป็น 2 สว่นตอ่กนัใน 1 ฝาโดยสว่นบนมี 2 กรอบ และ 
สว่น ลา่งมี 3 กรอบเรียงสบัหวา่งเช่ือมตอ่กนั ในสว่นท่ีตรงกบัธรรมาศน์มีการทําเป็นป่อง (ช่องเปิด 
หน้าตา่ง) สามารถเปิด-ปิดได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากต้องการช่องแสงสวา่งเม่ือมีการเทศน์ ซึง่พระภิกษุสงฆ์ 
ต้องขึน้นัง่บนธรรมาศน์การประดบัตกแตง่บริเวณฝาย้อยด้านในโดยรอบเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
ฝีมือช่างท้องถ่ิน (สลา่) เร่ืองทศชาตชิาดกพทุธประวตัแิละพรหมจกัรหรือรามเกียรติสํ์านวนล้านนา 
ทัง้นี ้ ตวังานจิตรกรรมดงักลา่ว ไมใ่ช่งานท่ีสร้างมาพร้อมตวัวหิารเพราะฝีมือและเร่ืองราวท่ีนํามา 
เสนอเป็นงานท่ีเขียนขึน้ภายหลงัในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 25 
                                                 

54เร่ืองเดียวกนั, 83. 
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ลายเส้นท่ี 19 ผงัพืน้อาคาร มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 462 ตร.ม. 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 20 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก โดยเสนอรูปแบบของหน้าแหนบเป็นกรอบลกูฟัก,  

(ลา่ง) รูปตดัขวาง บริเวณห้องท่ี 1 ช่วงหลงัคาซดท่ีหนึง่ผืนหลงัคาซ้อนสามตบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 21 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 3 ช่วงหลงัคาซดท่ีสองซ้อน 3 ตบั,  

(ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 5 ช่วงหลงัคาซดท่ีสาม ผืนหลงัคาซ้อน 3 ตบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 22 รูปตดัตามยาว โดยมีลกัษณะของการซ้อนซดหลงัคาหน้า 3 ซด หลงั 2 ซด  

ซึง่สอดคล้องกบัการ ยกเก็จของผงัพืน้อาคาร 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 23 รูปด้านยาวทิศใต้ ซึง่มีลกัษณะเดียวกบัด้านทิศเหนือโดยมีลกัษณะของการ  

ซ้อนซดหลงัคาหน้า 3 ซด หลงั 2 ซด ซึง่สอดคล้องกบัการยกเก็จของผงัพืน้อาคาร 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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3. วิหารนํา้แต้ม (วิหารทิศด้านเหนือ) วดัพระธาตลํุาปางหลวง พ.ศ.2044 
 

 
ภาพท่ี 72 ทศันียภาพ วิหารโถงนํา้แต้ม 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

คําวา่ นํา้แต้ม แปลวา่ภาพเขียน ช่ือของวหิารนํา้แต้มนีค้งหมายความถึงวิหารท่ีมี 
ภาพเขียน (จิตรกรรมฝาผนงับริเวณคอสองเสาระเบียงและฝาย้อย ) นัน่เอง วิหารนํา้แต้มเป็นวหิาร 
เป็นวหิารทิศตัง้อยูท่างทิศเหนือขององค์พระธาต ุเยือ้งมาทางด้านหลงัของวหิารหลวง เช่นเดียวกบั 
วิหารพระพทุธ และหนัหน้าออกทางด้านทิศตะวนัออก หากมองแผนผงัรวมของวดั จะพบวา่วิหาร 
หลงันีต้ัง้อยูใ่นตําแหนง่ท่ีขนานกบัวหิารพระพทุธ ซึง่เป็นวิหารทิศด้านทิศใต้ 

วิหารนํา้แต้มเป็นวหิารโถงขนาดกว้าง 3 ห้อง ยาว 5 ห้อง แผนผงัวหิารเป็นรูปส่ี 
เหล่ียมผืนผ้า กว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร มีการยกเก็จออกทางด้านหน้าสองช่วงคือ ห้องท่ี 1 และ 
ห้องท่ี 2 และด้านหลงั 1 ช่วง คือห้องท่ี 5 ซึง่สร้างเป็นฝาผนงัปนูปิดทบึ และเป็นท่ีตัง้ของฐานปนู 
ขนาดใหญ่น่าจะใช้เป็นฐานชกุชีมาก่อน หากแตฐ่านชกุชีในปัจจบุนัตัง้อยูท้่ายห้องท่ี 4 ของวหิาร55 

ผนงัวิหาร เป็นฝาย้อยลกัษณะเดียวกบัวหิารพระพทุธและวิหารหลวงตกแตง่ด้วย 
ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ด้านทิศเหนือเลา่เร่ือง มาฆมาณพ หรือประวตัพิระอินทร์ ด้านทิศใต้ นัน้เลา่ 
เร่ืองนางสามาวตี ซึง่เป็นนิทานธรรมบทในอรรถกถาบาลี หมวดอปัปมาทวรรค (หมวดท่ีกลา่วถึง 
ความไมป่ระมาท) สว่นผนงัด้านหลงัพระประธาน เป็นภาพโพธ์ิพฤกษ์ 3 ต้นท่ีแตกก่ิงก้านไปอยา่ง 
งดงาม มีรูปพระอาทิตย์พระจนัทร์อนัเป็นสญัลกัษณ์ของจกัรวาลและภาพสตัว์คือ นกและหงส์ร่อน 
ภาพเทวดาอญัชลีพร้อมช่อดอกไม้ เป็นต้น  
 

                                                 
55เร่ืองเดียวกนั, 125. 
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ลายเส้นท่ี 24 ผงัพืน้อาคาร มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 124.6 ตร.ม. 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 25 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก, (ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 1 ช่วงของหลงัคาซดท่ี 

หนึง่ ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
 (ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 26 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 2 ช่วงหลงัคาซดท่ีสอง ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั,   

(ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 3 ช่วงหลงัคาซดท่ีสาม ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 27 (บน) รูปตดัตามยาว, (ลา่ง) รูปด้านอาคารด้านทิศใต้ซึง่มีลกัษณะเดียวกบัด้านทิศ  

เหนือโดยมีลกัษณะของการซ้อนซดหลงัคาหน้า 3 ซด หลงั 2 ซด ซึง่สอดคล้องกบั 
การยกเก็จของ ผงัพืน้อาคาร 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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4. วิหารหลวง วดัเวียงเถิน พ.ศ.2192 

 
ภาพท่ี 73 ทศันียภาพ วิหารหลวง วดัเวียงเถิน 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

วิหารหลงันีเ้ป็นวหิารโถงหรือวิหารแบบเปิดท่ียงัคงมองเห็นเค้าเดมิก่อนท่ีจะมีการ 
สร้างผนงัทางด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออกได้ ปัจจบุนัมีผนงัปิดทบึเฉพาะสว่นห้องท้ายวิหาร ใน 
สว่นผนงัด้านสกดัเท่านัน้ไมมี่การสร้างผนงัปิดด้านข้างในสว่นห้องท้ายวิหาร เชน่เดียวกบัวิหารโถง 
ทัว่ๆ ไปทํากนั ทัง้นีอ้าจเป็นไปได้วา่คงมีการซอ่มแซมในภายหลงั ในห้องท้ายวหิารจะเป็นตําแหนง่ 
ท่ีตัง้ของ มณฑป หรือ โขงพระเจ้า ขนาดใหญ่ซึง่เช่ือมกบัฐานชกุชีแคบๆ อนัเป็นท่ีตัง้ พระพทุธรูป 
ขนาบข้างซุ้มโขงข้างละหนึง่องค์ ทางด้านหน้าเยือ้งมาทางด้านขวามือของซุ้มโขงมี ธรรมาสน์ ทรง 
ปราสาทตัง้อยู ่วหิารวดัเวียงเป็นวหิารท่ีมีขนาดใหญ่ ขนาดยาว 6 ห้อง กว้าง 3 ห้อง หลงัคาเดมิมี 
การ ลดชัน้หลงัคาลงด้านหน้า 2 ซด ด้านหลงั 1 ซดและซ้อนผืนหลงัคาอีกข้างละสองตบัแตใ่นการ 
ปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ในชว่งคร่ึงหลงัของพทุธศตวรรษท่ี 25 ลงมามีการตอ่เตมิขยายหลงัคาปีกนก 
ด้านข้างลง มาอีกด้านละหนึง่ตบั จงึทําให้ชายคาของวหิารด้านข้างต่ํามาก เพราะมีผืนหลงัคาถงึ 
3 ตบัทําให้พืน้ท่ีความกว้างเพิ่มเป็น 5 ห้องแม้วา่ขนาดความสงูของพืน้จะลดหลัน่กนับ้าง แผนผงั 
ของวิหารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มียกเก็จออกทางด้านหน้า 2 ช่วง ด้านหลงั 1 ชว่ง56 

ผนงัวิหารเป็นผนงัเพียงคร่ึงเดียวโดยรอบตวัวหิารยกเว้น ผนงัด้านสกดัท้ายวิหาร 
ท่ีมีการสร้างผนงัก่ออิฐถือปนูรับนํา้หนกัไว้ทางด้านหลงั และเจาะช่องตีนกา 3 ชอ่งเรียงตอ่กนัทัง้ 
ยงัมีการสร้างหน้าตา่งเลก็ๆ บริเวณผนงัท่ีสร้างขึน้ใหมด้่านขวามือของพระประธานซึง่เป็นตําแหน่ง 
ของอาสนะและธรรมาศน์ การตกแตง่ท่ีบริเวณฝาย้อยภายในของวหิาร มีการเขียนภาพจิตรกรรม 
แบบใหมท่บัจิตรกรรมแบบเดมิหมดแตย่งัเหลือผนงัปนูด้านหลงัซุ้มโขงทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ 

                                                 
56 เร่ืองเดียวกนั, 177. 
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ท่ีทําเป็นลวดลายรดนํา้ปิดทองรูปกินรีและภาพอดีตพระพทุธเจ้าประทบันัง่ปางมารวิชยัอยูบ่นฐาน 
ปัทม์ในซุ้มเรือนแก้ว เป็นต้น 

 
ลายเส้นท่ี 28 ผงัพืน้อาคาร มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 232 ตร.ม. 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 29 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก, (ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 1 ช่วงหลงัคาซดท่ีหนึง่  

ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
ท่ีมา:            ผู้ศกึษาวจิยั / ซึง่ทดลองใช้ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้านนา (แทนแบบพญานาคคอน 
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กรีตท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั) โดยใช้รูปแบบเดียวกบัธรรมมาศน์ทรงปราสาทในวิหาร 
 

 
ลายเส้นท่ี 30 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 2 ช่วงหลงัคาซดท่ีสองผืนหลงัคาซ้อน 3 ตบั,  

(ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 3 ช่วงหลงัคาซดท่ีสามผืนหลงัคาซ้อน 3 ตบั 
ท่ีมา:            ผู้ศกึษาวจิยั / ซึง่ทดลองใช้ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้านนา (แทนแบบพญานาคคอน 
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กรีตท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั) โดยใช้รูปแบบเดียวกบัธรรมมาศน์ทรงปราสาทในวิหาร 
 

 
ลายเส้นท่ี 31 (บน) รูปด้านอาคารด้านทิศใต้ซึง่มีลกัษณะเดียวกบัด้านทิศเหนือ โดยมีลกัษณะ  

ของการซ้อนซดหลงัคาหน้า 3 ซด หลงั 2 ซด, (ลา่ง) รูปตดัตามยาว  
ท่ีมา:             ผู้ศกึษาวจิยั / ซึง่ทดลองใช้ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้านนา (แทนแบบพญานาคคอน 
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กรีตท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั) โดยใช้รูปแบบเดียวกบัธรรมมาศน์ทรงปราสาทในวิหาร 
 

 
ลายเส้นท่ี 32 ผงัพืน้อาคาร มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 155.6 ตร.ม. 
ท่ีมา:             ผู้ศกึษาวจิยั / ซึง่ทดลองสนันิษฐานรูปแบบอาคาร ในลกัษณะท่ีไมมี่การตอ่เตมิตบั 
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หลงัคาปีกนกในซดสองและสาม ตลอดจนทดลองใช้ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้านนา รูปแบบเดียว 
กบั ธรรมมาศน์ทรงปราสาทด้านในวิหาร 
 

 
ลายเส้นท่ี 33 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก, (ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 1 ช่วงหลงัคาซดท่ีหนึง่  

ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
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ท่ีมา:             ผู้ศกึษาวจิยั / ซึง่ทดลองสนันิษฐานรูปแบบอาคารในลกัษณะท่ีไมมี่การตอ่เตมิตบั  
หลงัคาปีกนกในซดสองและสาม ตลอดจนทดลองใสป้่านลมและช่อฟ้าแบบล้านนา 
 

 
ลายเส้นท่ี 34 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 2 ช่วงหลงัคาซดท่ีสอง ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั,  

(ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 3 ช่วงหลงัคาซดท่ีสาม ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
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ท่ีมา:             ผู้ศกึษาวจิยั / ซึง่ทดลองสนันิษฐานรูปแบบอาคารในลกัษณะท่ีไมมี่การตอ่เตมิตบั  
หลงัคาปีกนกในซดสองและสาม ตลอดจนทดลองใสป้่านลมและช่อฟ้าแบบล้านนา 
 

 
ลายเส้นท่ี 35 (บน) รูปด้านอาคารด้านทิศใต้โดยมีลกัษณะของการซ้อนซดหลงัคาหน้า 3 ซดหลงั  

2 ซด ซึง่สอดคล้องกบัการยกเก็จของผงัพืน้อาคาร, (ลา่ง) รูปตดัตามยาว  
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ท่ีมา:             ผู้ศกึษาวจิยั / ซึง่ทดลองสนันิษฐานรูปแบบอาคารในลกัษณะท่ีไมมี่การตอ่เตมิตบั  
หลงัคาปีกนกในซดสองและสาม ตลอดจนทดลองใสป้่านลมและช่อฟ้าแบบล้านนา 
 

5. วิหารหลวง วดัไหลหิ่น พ.ศ.2226 
 

 
ภาพท่ี 74 ทศันียภาพ วิหารหลวง วดัไหลหิ่น 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

วิหารวดัไหลหิ่น เป็นวิหารโถงขนาดเลก็จํานวน 5 ห้อง มีแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
ยกเก็จออกทางด้านหน้า 1 ช่วงด้านหลงัตดัตรงมีผนงัปิดทบึเฉพาะช่วงห้องท้ายวิหารผนงัด้านหลงั 
ของวิหารเป็นผนงัปนูทบึหลงัคาทําเป็นลดชัน้ลงด้านหน้า 2 ชัน้ด้านหลงั 1ชัน้และลดปีกนกลงด้าน 
ละข้างข้างละตบัเหมือนกบัแบบแผนของวิหารล้านนาทัว่ไป แตเ่ป็นท่ีน่าสงัเกตวา่แผนผงัของวิหาร 
วดัไหลหิ่นแหง่นี ้ จะไมเ่หมือนกบัวหิารท่ีปรากฏในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหมแ่ละลําปางโดยทัว่ไป 
แตพ่บวา่จะคล้ายคลงึกบัแผนผงัของวิหารร้างท่ีพบเป็นสว่นมากในเขตเมืองเชียงแสน สอดคล้อง 
กบัเร่ืองราวการสร้างวหิารหลงันีว้า่เป็นฝีมือช่างชาวเชียงตงุ ซึง่เป็นกลุม่เดียวกนักบัเชียงแสน57 

ผนงัวิหาร ด้านหลงัเป็นผนงัปนูทบึ รวมถึงผนงัด้านทิศใต้ในช่วงห้องท่ี 3 และ 4 
สว่นผนงัด้านข้างเป็นฝาผนงัไม้เพียงคร่ึงเดียวตามแบบลกัษณะวหิารโถงล้านนา ผนงัด้านหลงัของ 
พระประธาน มีการประดบัตกแตง่ด้วยลายคําเป็นรูปต้นโพธ์ิและอดีตพทุธเจ้า ตามแบบอยา่งการ 
ตกแตง่ภาพหลงัพระประธานแบบล้านนาในยคุต้น นอกจากนีก้ารท่ีเป็นวหิารโถงขนาดเลก็ ซึง่มี 
ศาลาบาตรล้อมรอบ จงึสามารถท่ีจะใช้พืน้ท่ีทัง้หมดเพ่ือการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ได้ นอกจากนี ้
ยงัมีการแบง่พืน้ท่ีภายในวิหาร โดยทางด้านขวามือของพระประธานจะมีการตัง้ธรรมาศน์เทศน์กบั 
อาสน์สงฆ์ เพ่ือแบง่พืน้ท่ีระหวา่งฆราวาสและพระสงฆ์ 

                                                 
57 เร่ืองเดียวกนั, 165. 



 165

 
 
 

 
ลายเส้นท่ี 36 ผงัพืน้อาคาร มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 58 ตร.ม. 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 37 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก, (ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 1 ช่วงหลงัคาซดท่ีหนึง่  

ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั โดยห้องนีไ้มมี่ฝาย้อย หรือฝาตาผ้า 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 38 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 2 ช่วงหลงัคาซดท่ีสอง ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั ไมมี่ฝา  

ย้อยหรือฝาตาผ้า, (ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 3 ช่วงหลงัคาซดท่ีสามผืนหลงัคา  
ซ้อน 2 ตบั (ไมมี่เสาหลวง) มีฝาย้อยและช่องโลง่รับแสงเฉพาะทางด้านทิศเหนือ  
ขณะท่ีทางด้าน ทิศใต้ก่อเป็นผนงัทบึซึง่ระยะใต้ฝาย้อยประมาณ 175 เซนตเิมตร  
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(พ้นหวัผู้ใช้อาคาร เม่ือผา่นเข้า - ออกตวัอาคารโดยไมต้่องก้ม)  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ลายเส้นท่ี 39 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 2 ช่วงหลงัคาซดท่ีสองผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบัมีฝาย้อย  

และช่องโลง่รับแสงเฉพาะทางด้านทิศเหนือ ขณะท่ีทางด้านทิศใต้ก่อเป็น ผนงัทบึ,  
(ลา่ง) รูปด้านทิศหนือโดยมีฝาย้อยในห้องท่ีสามและส่ีของอาคาร ลกัษณะของการ  
ซ้อนซดหลงัคาหน้า 3 ซด หลงั 2 ซดซึง่ไมส่อดคล้องกบัการยกเก็จของผงัพืน้อาคาร 
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(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 40 (บน) รูปด้านทิศใต้ โดยห้องท่ีสามและสีข่องอาคารก่อผนงัทบึ แตย่งัคงเปิดโลง่ใน  

ห้องท่ีหนึง่และสอง, (ลา่ง) รูปตดัตามยาว 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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6. วิหารจามเทวี วดัปงยางคก พ.ศ.2275 
 

 
ภาพท่ี 75 ภาพเก่าวหิารจามเทวี วดัปงยางคก ซึง่ยงัปรากฏฐานอาคาร โดยมีลกัษณะท่ีเรียบง่าย  

และสงูจากพืน้ดนิ 25-30 เซนตเิมตรโดยประมาณ ตลอดจนมีการยกเก็จฐานท่ีสอด  
คล้องกบัผงั ของอาคารและชัน้ซดของหลงัคา ท่ียงัคงใช้ป้านลมแบบล้านนา 

ท่ีมา:        อนั นิมมานเหมินท์, ศลิปล้านนาไทย (กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.], 2521), 116. 
 

จากขนาดและรูปทรงจดัวา่เป็นวหิารขนาดเลก็มีขนาดกว้าง 3 ห้อง ยาว 5 ห้อง 
(กว้าง 7.5 ม. ยาว 15.20 ม.) โดยการทําผงัพืน้ยอ่เก็จตามแบบมาตราฐานล้านนา วิหารแห่งนีมี้ 
การทําฝาผนงัเพียงคร่ึงเดียว ยกเว้นสว่นห้องท้ายวหิาร ซึง่เป็นตําแหนง่ท่ีตัง้ของมณฑปหรือโขง 
พระเจ้าขนาดใหญ่และในปี พ.ศ.2508 มีการก่อฝาผนงัทิศใต้ในห้องท่ี 3 และห้องท่ี 4 เพ่ือกนัฝน 
สาดเข้ามาในวิหาร58 

ผนงัวิหารเป็น “ฝาย้อย หรือ “ฝาหยาย” รูปแบบเดียวกบั วหิารโถงท่ีกลา่วมาแล้ว 
ในสว่นการประดบัตกแตง่ มีการตกแตง่ด้วยลายคําอยา่งเตม็พืน้ท่ีจนแทบไมป่รากฏพืน้ท่ีวา่งของ 
ผนงัและโครงสร้างวหิารซึง่ลวดลายเหลา่นีม้กัเป็นภาพเชิงสญัลกัษณ์เช่น เป็นรูปหม้อนํา้ปรูณฆฏะ 
ตามคตพิทุธศาสนา แสดงความหมายของความร่มเยน็สมบรูณ์พนูสขุ แสดงสญัลกัษณ์ของชีวิต 
และการสร้างสรรค์ โดยประดษิลวดลายท่ีแตกตา่งไมซ่ํา้กนั สว่นผนงัปนูด้านหลงัซุ้มโขงปราสาท 

                                                 
58 เร่ืองเดียวกนั, 145. 
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มีลายคําโพธ์ิพฤกษ์ 3 ต้นและรูปเทวดาถือฉตัรและช่อดอกไม้สวรรค์ประดบัทัง้สองข้างรวมถึงการ 
ประดบัลายรูปหม้อปรูณฆฏะท่ีผนงัด้านข้าง เชน่ เดียวกบัวหิารนํา้แต้ม 

 
ลายเส้นท่ี 41 ผงัพืน้อาคาร มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 72.6 ตร.ม. 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 42 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก, (ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 1 ช่วงหลงัคาซดท่ีหนึง่  

ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 43 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 2 ช่วงหลงัคาซดท่ีสอง ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั,  

(ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 3 ช่วงหลงัคาซดท่ีสาม ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 44 (บน) รูปด้านทิศใต้โดยห้องท่ีสามและส่ีของอาคารก่อผนงัทบึเว้นเจาะช่องแสงเป็น  

ช่วงๆ แตย่งัคงเปิดโลง่ในห้องท่ีหนึง่และสอง, (ลา่ง) รูปตดัตามยาวท่ีมีช่องเปิดโลง่  
ระหวา่งแนวเสาใต้ฝาย้อยเพ่ือรับแสงเหนือ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 45 ผงัพืน้อาคาร พืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 72.6 ตร.ม.  
ท่ีมา:             ผู้ศกึษาวจิยั / ซึง่ทดลองสนันิษฐานรูปแบบอาคารในลกัษณะท่ี มีฐานอาคารซึง่สงู  
ขึน้มาจากระดบัพืน้ดนิ 30 เซนตเิมตรโดยประมาณ ตลอดจนทดลองใสป้่านลมแบบล้านนา 
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ลายเส้นท่ี 46 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก, (ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 1 โดยช่วงหลงัคาซดท่ี  

หนึง่ ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
ท่ีมา:              ผู้ศกึษาวิจยั / ซึง่ทดลองสนันิษฐานรูปแบบอาคารในลกัษณะท่ี มีฐานอาคารซึง่สงู  
ขึน้มาจากระดบัพืน้ดนิ 30 เซนตเิมตรโดยประมาณ ตลอดจนทดลองใสป้่านลมแบบล้านนา 
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ลายเส้นท่ี 47 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 2 ช่วงหลงัคาซดท่ีสอง ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั,  

(ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 3 ช่วงหลงัคาซดท่ีสาม ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
ท่ีมา:              ผู้ศกึษาวิจยั / ซึง่ทดลองสนันิษฐานรูปแบบอาคารในลกัษณะท่ี มีฐานอาคารซึง่สงู  
ขึน้มาจากระดบัพืน้ดนิ 30 เซนตเิมตรโดยประมาณ ตลอดจนทดลองใสป้่านลมแบบล้านนา 
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ลายเส้นท่ี 48 (บน) รูปด้านทิศใต้ ลกัษณะของการซ้อนซด หลงัคาหน้า 3 ซดหลงั 2 ซด  

(ลา่ง) รูปตดัตามยาวซึง่มีช่องเปิดโลง่ระหวา่งแนวเสาใต้ฝาย้อยเพ่ือรับแสงเหนือ 
ท่ีมา:              ผู้ศกึษาวิจยั / ซึง่ทดลองสนันิษฐานรูปแบบอาคารในลกัษณะท่ี มีฐานอาคารซึง่สงู  
ขึน้มาจากระดบัพืน้ดนิ 30 เซนตเิมตรโดยประมาณ ตลอดจนทดลองใสป้่านลมแบบล้านนา 
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7. วิหารโคมคาํ วดัพระธาตเุสดจ็ พ.ศ.2366 (ไมส่ามารถเก็บข้อมลูได้) 
 

 
ภาพท่ี 76 วิหารโคมคํา วดัพระธาตเุสดจ็ 
ท่ีมา:         touronthai, เข้าถึงเม่ือ 3 มถินุายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.touronthai.com 
/วดัพระธาตเุสดจ็-13000033.html#.UmI7oCh7nbk 
 

ตวัวิหารหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออกตัง้อยูใ่นแนวแกนรองของวดั (เป็นวหิารทิศ) 
ด้านหลงัของวหิารหลวง และทางด้านใต้ของเจดีย์ ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัการวางตําแหนง่อาคาร 
วิหารของวดัพระธาตลํุาปางหลวงแสดงถงึความนิยมสร้างวิหารตามทิศตา่งๆ นอกเหนือจากวิหาร 
หลวงของชาวล้านนา สนันิษฐานวา่วหิารหลงันีเ้คยเป็นวิหารโถงมาก่อน แล้วจงึมาสร้างผนงัเป็น 
วิหารแบบปิดในช่วงหลงั ซึง่ในลกัษณะเดมิน่าจะมีการสร้างฝาย้อยและผนงัปิดทบึเฉพาะสว่นห้อง 
ท้ายวหิาร เพราะเป็นท่ีตัง้ของพระประธานขนาดใหญ่ แตเ่ม่ือมีการบรูณะในช่วงหลงัจงึมีการสร้าง 
ผนงัด้านข้างเป็นผนงัปนู59 

วิหารมีขนาดความกว้าง 3 ห้อง ยาว 6 ห้อง ด้านหน้าเป็นมขุโถงโลง่และมีผนงัปิด 
ด้านข้างนบัตัง้แตม่ขุโถงไปตลอดผนงัด้านข้างดงักลา่วเป็นผนงัปนูเจาะเป็นช่องลมชว่งละ 4 ช่อง 
ขนาบด้วยช่องตีนการ (ฮแูมงจอน) โดยช่องลมแบบยาวนีค้ล้ายงานศลิปกรรมในสมยัสโุขทยั สว่น 
ห้องท้ายวหิารท่ีเป็นผนงัทบึมีฐานชกุชีประดษิฐานพระพทุธรูปขนาดใหญ่เป็นประธาน แผนผงัของ 
วิหารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เป็นฐานปนูแบบเรียบยกสงูจากพืน้โดยรอบประมาณ 10 เซนตเิมตร 
(เดมิฐานวิหารอาจสงูกวา่ท่ีเห็นในปัจจบุนั แตมี่การถมพืน้โดยรอบวิหารขึน้ จนทําให้ฐานวหิารไม่ 
สงูมากนกัในปัจจบุนั) มียกเก็จออกทางด้านหน้า 2 ชว่ง ท่ีสอดคล้องกบัการลดชัน้ของลงัคาท่ีลด 
ด้านหน้า 3 ซด ด้านหลงั 2 ซดและมีการซ้อนชัน้ของผืนหลงัคา 2 ตบั 

 
 

                                                 
59 เร่ืองเดียวกนั, 194. 
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8. วิหารโถง วดัคะตกึเชียงมัน่ พ.ศ.2375 (วหิารกึง่โถง) 
 

 
ภาพท่ี 77 ทศันียภาพ วิหารวดัคะตกึเชียงมัน่ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

วิหารวดัคะตกึเชียงมัน่ เป็นวิหารเคร่ืองไม้ กว้าง 3 ห้อง ยาว 5 ห้อง หนัหน้าไป 
ทางทิศตะวนัออกมีลกัษณะเป็นวิหารแบบกึ่งเปิด หรือวิหารกึ่งโถงท่ีเปิดโลง่ทางด้านหน้าและด้าน 
ข้างเฉพาะสองช่วงเสาจากด้านหน้าสว่นด้านข้างตัง้แตห้่องท่ีสามไปจนถึงท้ายวิหารจะเป็นผนงัทบึ 
เจาะช่องหน้าตา่งช่วงเสาละหนึง่ช่องสําหรับห้องท้ายวหิารซึง่เป็นผนงัก่อทบึมีฐานชกุชีประดษิฐาน 
พระพทุธรูปปนูปัน้เป็นพระประธาน แผนผงัของวิหารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มียกเก็จออกทางด้าน 
หน้า 2 ช่วงด้านหลงั 1 ช่วงซึง่สมัพนัธ์กบัการลดชัน้ของหลงัคาท่ีมีการลดทางด้านหน้า 3 ซดด้าน 
หลงั 2 ซด รวมถึงยงัมีการซ้อนผืนหลงัคา 2 ตบั อีกด้วย โครงสร้างหลงัคาเป็นข่ือม้าตา่งไหม สว่น 
ฐานอาคารเป็นพืน้ปนูแบบเรียบสงูจากพืน้ประมาณ 75 เซนตเิมตร60 

ผนงัวิหาร ปิดทบึตัง้แตช่่วงห้องท่ี 3 จนถงึท้ายวิหาร สว่นห้องท่ี 1-2 เป็นฝาย้อย 
ทําเป็นฝาผนงัไม้เข้าลิน้หรือท่ีเรียกวา่ ฝาตาฝ้า เรียงตอ่กนั 2 ฝา ด้านลา่งเปิดโลง่ สว่นห้องท่ี 3-4 ก็ 
เป็นฝาในลกัษณะเดียวกนั โดยแบง่เป็น 2 สว่น สว่นบนเป็นฝาตาผ้า 2 ฝาเรียงตอ่กนั สว่นลา่งเป็น 
3 ฝาเรียงตอ่กนั โดยฝาตาฝ้าช่วงลา่งในชอ่งท่ี 2 เปิดเป็นช่องหน้าตา่งได้ ด้านลา่งเป็นผนงัก่อ สว่น 
ในห้องสดุท้ายคือห้องท่ี 5 จะเป็นผนงัก่ออิฐฉาบปนูตลอดจนผนงัด้านหุ้มกลองด้วยเช่นกนั ฝาผนงั 
ด้านหลงัพระประธาน มีการทําลวดลายต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยมีเหลา่เทวดาตา่งๆ มาชมุนมุทาง 
ด้านข้างของต้นโพธ์ิและมีพระพรหมกางฉตัรกัน้เหนือเศียรของพระพทุธรูป มีลายพระอาทิตย์ และ 
พระจนัทร์ หงส์ ลายสายลมแบบจีน และลายอดีตพระพทุธเจ้า เป็นต้น  

                                                 
60 เร่ืองเดียวกนั, 226. 
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ลายเส้นท่ี 49 ผงัพืน้อาคาร มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 88.35 ตร.ม.  

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 50 (บน) รูปด้านทิศตะวนัออก, (ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 1 ช่วงหลงัคาซดท่ีหนึง่  

ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 51 (บน) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 2 ช่วงหลงัคาซดท่ีสอง ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั,  

(ลา่ง) รูปตดัขวางบริเวณห้องท่ี 3 ช่วงหลงัคาซดท่ีสาม ผืนหลงัคาซ้อน 2 ตบั โดย 
ฝาย้อยห้องท่ี 3 และ 4 มีลกัษณะเป็นหน้าตา่งบานเปิดคู ่ด้านลา่งเป็นผนงัก่อทบึ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 



 184

 
ลายเส้นท่ี 52 (บน) รูปด้านทิศใต้ ลกัษณะของการซ้อนซดหลงัคาหน้า 3 ซดหลงั 2 ซด ซึง่สอด   

คล้องกบัการยกเก็จของผงัพืน้อาคาร, (ลา่ง) รูปตามยาว โดยฝาย้อยห้องท่ี 3 และ 
4 มีลกัษณะเป็นหน้าตา่งบานเปิดคู ่ด้านลา่งเป็นผนงัก่อทบึ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 53 การเปรียบเทียบขนาดของวิหารโถงแตล่ะหลงัท่ีทําการเก็บข้อมลูตามลําดบั (ซ้าย)  

รูปด้านข้างทิศใต้ของอาคาร (ขวา) รูปด้านหน้าทิศตะวนัออก ของอาคาร 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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องค์ประกอบช่องเปิดและฝาย้อย 
จากการเก็บข้อมลูแบบอาคารวิหารโถงล้านนาทัง้ 7 หลงั ทําให้ทราบถึงลกัษณะร่วม 

ของ “ช่องเปิด” อาคารวหิารโถงซึง่คล้ายกนัคือ มีการให้ความสําคญักบัการกําหนดให้มี ช่องเปิด 
ทางด้านทิศตะวนัออกและด้านทิศเหนือ-ใต้ แตด้่านทิศตะวนัตกนัน้ทําเป็นผนงัปิดทบึไมมี่ช่องเปิด 
ทัง้นี ้ ช่องเปิดด้านทิศด้านทิศตะวนัออก หรือด้านหน้าของอาคารนัน้จะมีรูปแบบท่ีพิเศษและแตก 
ตา่งจากช่องเปิดด้านข้างของตวัอาคาร ตลอดจนมีหน้าท่ีเป็น ”ประต”ู ทางเข้าหลกัของอาคารด้วย 
แม้ผู้ใช้อาคารจะสามารถเข้าออกอาคารได้จากช่องเปิดอ่ืนๆ ก็ตาม 

ประตทูางเข้าอาคารเป็นแกนกลางระหวา่งโลกภายนอกกบัห้องอาคารภายในเป็นจดุ 
เช่ือมตอ่ท่ีมีความสําคญัทัง้ในด้านใช้งานและด้านจิตใจ อาคารโบราณสว่นใหญ่ ท่ีออกแบบอยูใ่น 
แกนสมมาตรก็มกัจะใช้ประตเูป็นองค์ประกอบสําคญั ท่ีช่วยให้เกิดความสมดลุขึน้ในรูปด้านหน้า 
ช่างไทยก็นิยมใช้หลกัเกณฑ์อนันีใ้นการออกแบบโบสถ์วหิาร โดยมกัออกแบบให้รูปด้านหน้ามี 3 
ช่วงเสา ให้ชว่งกลางกว้างกวา่ช่วงซ้ายขวาเป็นการเน้นความสําคญัในตวัแล้วใช้ชว่งอ่ืนเปิดเป็นซุ้ม 
หน้าตา่งถ่วงให้เกิดความสมดลุ61 

 
ลายเส้นท่ี 54 ลกัษณะช่องเปิดและฝาย้อยของอาคารวหิารโถงด้านทิศตา่งๆ 

(จากผู้ศกึษาวจิยั) / แบบตวัอยา่งวิหารนํา้แต้ม วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
 

                                                 
61อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: อกัษรสมัพนัธ์, 

2521), 19. 
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สําหรับองค์ประกอบ “ฝาย้อย” (ฝาผนงัลอย ฝาตาผ้า หรือ ฝาหยาบ) นัน้จะใช้ในสว่น 
ตลอดความยาวของวิหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวนัออกของตวัอาคารนัน้จะ 
ใช้ “คอกีดหน้าแหนบ รวมถงึ โก่งคิว้หน้าแหนบ” และ “คอกีดปีกนก รวมไปถึง โก่งคิว้ปีกนก” ทํา 
หน้าท่ีเป็นฝาย้อยของตวัอาคาร หากแตท่ัง้ 3 ด้าน (ทิศตะวนัออก ทิศเหนือและทิศใต้) นีจ้ะยงัคง 
เหลือพืน้ท่ีเปิดโลง่ (ช่องเปิด) สว่นลา่งของพืน้อาคารไว้ ทําให้สามารถเปิดมมุมองออกไปได้และมี 
การปิดฝาผนงัปนูทบึในสว่นของห้องท้ายวหิาร อนัเป็นสว่นของฐานชกุชีท่ีประดษิฐานพระประธาน 
หรือซุ้มโขงปราสาท62  

1. ฝาย้อยด้านทศิตะวันออก คือ องค์ประกอบ หน้าบนั หน้าแหนบ หรือ หน้าก้อง 
เป็นสว่นท่ีปิดโครงสร้างหลงัคาทางด้านหน้าของวิหาร โดยท่ีหน้าบนันัน้จะมีการทําเลียนแบบโครง 
สร้างหลงัคาวหิาร ในสว่นของข่ือตา่งๆ ซึง่ใช้ช่ือเรียกแบบเดียวกนั แตห่น้าบนัจะมีการกรุแผน่ไม้ 
ระหวา่งช่องวา่ง ของข่ือและเสาตุ๊กตาเอาไว้ ซึง่จะเรียกวา่ “ดอกคอหน้าแหนบ” และ ในสว่นท่ีเป็น 
ปีกนกด้านข้างของวหิารก็จะมีการทําหน้าบนัเช่นกนั เรียกวา่ “หน้าบนัปีกนก” หรืออาจจะเรียกวา่ 
“หน้าแหนบปีกนก” ซึง่จะมีองค์ประกอบเช่นเดียวกนักบัหน้าบนัวหิาร63  

 
ลายเส้นท่ี 55 ลกัษณะร่วม แบบหน้าแหนบวิหารโถงล้านนาจากการเก็บข้อมลูของผู้ศกึษาวจิยั  

โดย (01) คือ ช่วงจัว่หน้าแหนบหรือหน้าแหนบ (02) คือ ช่วงคอกีดหน้าแหนบ (03)  
คือ โก่งคิว้หน้า แหนบ (04) คือ หน้าแหนบปีกนก (05) คือ ช่วงคอกีดปีกนก และ  
(06) คือ โก่งคิว้ปีกนก 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
การวางองค์ประกอบสว่นของหน้าบนั นัน้มีเนือ้ท่ีไมจํ่าเพาะอยูท่ี่ หน้าจัว่ด้านหน้า 

ในระหวา่งเสาคูห่น้าเทา่นัน้แตกิ่นเนือ้ท่ีคลมุไปตลอดตัง้แตย่อดจัว่ลงมาจรดหน้าบนัปีกนกทัง้สอง 
ข้างมากกวา่หนึง่ในสามของเนือ้ท่ีรูปด้านหน้าทัง้หมด ลวดลายประดบัเป็นลายดอกดวงมีการเน้น 
จดุสนใจไมรุ่นแรง หน้าบนัเท่าท่ีเหลืออยูใ่ช้ปนูนํา้มนัปัน้ตดิตวัไม้ปิดทองอีกแบบหนึง่ใช้ปนูปัน้ปิด 
                                                 

62วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 273. 
63เร่ืองเดียวกนั, 37. 
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ทองผสมกระจกแพรวพราว เช่นท่ีวหิารวดับพุพารามและวดัปราสาทเชียงใหม ่ บางแห่งใช้กระจก 
ล้วน เช่น วหิารพระพทุธวดัพระธาตลํุาปางหลวง ช่างล้านนาไทยมีความสามารถพเิศษ การทําตวั 
ลายพืน้สงูมากนอกจากจะมีเทคนิดท่ีทําให้ปนูเกาะตดิเนือ้ ไม้ได้คงทนยืนนานแล้ว ยงัปัน้ตวัลาย 
ได้อยา่งฉบัไวคมบาง ประณีต สม่ําเสมอราวกบักดออกมาจากแมพ่ิมพ์เดียวกนั 64 “ดงันัน้แล้วอาจ 
สามารถเรียกช่ือ องค์ประกอบโดยภาพรวมทัง้หมดของรูปด้านหน้าอาคาร วหิารโถง (ทัง้ 01-06) 
วา่ หน้าบนั หน้าแหนบ หรือ หน้าก้อง”  

2. ฝาย้อยด้านทศิเหนือและใต้ นัน้มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัทัง้สองด้าน แบบสมดลุ 
ซ้าย-ขวา ซึง่รูปปรากฏภายนอกไมมี่การประดบัตกแตง่ใดๆ สว่นภายในพบวา่มีการประดบัตกแตง่ 
ด้วยงานศลิปกรรมในวหิารโถงบางหลงั  

 
ลายเส้นท่ี 56 ลกัษณะร่วมแบบฝาย้อยด้านทิศเหนือ-ใต้ (ด้านข้าง) ของวหิารโถงล้านนาจากการ  

เก็บข้อมลูของผู้ศกึษาวจิยั โดยองค์ประกอบ (01) คือ แปหวัเสาระเบยีง  (02) คือ  
ลกูฟักฝาตาผ้า (03) คือ สว่นโครงสร้างฝาย้อย ประกอบด้วยข่ือและเสาตุ๊กตา (04)  
คือ ข่ือซ้อนหรือสะพานรองข่ือ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
แบบช่องเปิดและฝาย้อย 

การศกึษาและเก็บข้อมลูในสว่นนีจ้ะเน้นเฉพาะเจาะจงไปท่ี ช่องเปิดและฝาย้อย ของ 
อาคารวหิารโถงด้านทิศตะวนัออกหรือหน้าแหนบ เน่ืองเพราะจากการศกึษาพบวา่ มีการให้ความ 
สําคญัตอ่องค์ประกอบ ช่องเปิดและฝาย้อย ด้านทิศนีม้ากกวา่ด้านทิศอ่ืนๆ ด้วยมีรูปแบบท่ีแตก 
ตา่งไปจากด้านทิศอ่ืนของอาคาร ทัง้ยงัมีองค์ประกอบท่ีมีช่ือเรียกเฉพาะดงัตอ่ไปนี ้

                                                 
64อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: อกัษรสมัพนัธ์ 

,2521), 18. 
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1. หน้าแหนบวหิารพระพทุธ วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
 

 
ลายเส้นท่ี 57 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารพระพทุธ 

(ผู้ศกึษาวิจยั)  
 

หน้าแหนบเป็นกรอบลกูฟักในโครงสร้างแบบม้าตา่งไหม ซึง่ล้านนาเรียกวา่ลาย 
ฝาตาผ้า ด้านหลงัเป็นรูปมอมวิ่งไลก่นั ซึง่ปรากฏอยา่งสืบเน่ืองในการประดบัตกแตง่วหิาร ในชว่ง 
พทุธศตวรรษท่ี 24 โดยตกแตง่ประดบัด้วยกระจกจืน65ตดัเป็นลวดลายแล้วนํามาตดิกบัหน้าแหนบ 
ด้วยยางรักโดยลวดลายประดบัหน้าแหนบมีท่ีนา่สนใจคือ ลายนาคไขว้กนัท่ีดอดคอหน้าแหนบนัน้ 
มีความคล้ายคลงึกบัลายนาคไขว้ในศลิปกรรมพมา่สมยัองัวะ66ท่ีเรียกวา่ Naga-lein ซึง่ปรากฏบน 
เคร่ืองเขินพมา่ บริเวณข่ือมีลายประจํายามปลอบตีนช้าง หรือ ประจํายามลกูโซ ่และลายคล้ายกบั 
ลายเกลียวใบเทศของภาคกลาง สว่นหน้าแหนบปีกนกมีการทําเทคนิคเดียวกบัหน้าแหนบวิหารใน 
รูปลวดลาย อวัน้จือ้จ่ิน ซึง่เป็นลายศริิมงคลแบบจีน สว่นตวัโก่งคิว้นัน้ประดบัด้วยกระจกจืนเป็นรูป 
ราหหูรือครุฑยดุนาคทัง้นีย้งัมีจดุท่ีนา่สนใจคือชดุข่ือซ้อน (สะพานรองข่ือหรือข่ือมา่ม67) นัน้มิได้อยู ่
ในตําแหน่งรองชดุข่ือหลวงตามแผนแบบแตจ่ะถกูผลกัลงมาให้อยูใ่นระดบัท่ีต่ํากวา่อยา่งน่าสนใจ 
                                                 

65กระจกจืน, กระจกตะกัว่ (หรือดีบกุ) บางทีเรียก แก้วองัวะ (รุ่ง จนัตาบญุ: 2550).  
66วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 116. 
67เรียกวา่ “ข่ือมา่ม” (รุ่ง จนัตาบญุ: 2550). 
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2. หน้าแหนบวหิารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
 

 
ลายเส้นท่ี 58 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบวิหารหลวง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) / สนันิษฐานจากภาพเก่าและลกัษณะโครงตา่งไหมเม่ือมองจาก  
ภายในวิหาร 
 

หน้าแหนบวหิารหลวง มีการซอ่มแซมใหม ่ ในรูปหน้าแหนบแบบกรอบจัว่ (เป็น 
หน้าแหนบท่ีนิยมตีไม้แผน่เรียบทัว่ทัง้บริเวณเพ่ือปิดโครงสร้างของหน้าแหนบทัง้หมด) ตกแตง่ด้วย 
ลายปิดทองในรูปลวดลายเคลือเถาว์ ออกลายเป็นรูปพญานาค และเทวดาและมีการแกะเป็นรูป 
เทวดาประทบัยืนเหนือตวัสตัว์รวมถงึเคร่ืองยศตา่งๆ จากรูปแบบท่ีปรากฏนี ้ สอดคล้องกบัประวตั ิ
ของการบรูณะเม่ือปี พ.ศ.2466 ซึง่เป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากภาคกลาง68 

วิหารหลวง นัน้มีขนาดใหญ่ซึง่แม้ด้านหน้าจะแบง่เป็น 3 ช่วงเสาแตผื่นหลงัคานัน้ 
ถกูแบง่เป็น 3 ตบั แสดงให้เห็นวา่รูปแบบหลงัคานัน้เป็นอิสระจากผงัพืน้ของอาคาร โดยสลา่ (ชา่ง) 
สามารถพลกิแพลงโครงสร้างหลงัคา (ระบบม้าตา่งไหม) เพ่ือให้ได้แบบหลงัคาตามแนวคดิในการ 
ออกแบบได้อยา่งนา่สนใจ 

                                                 
68วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 92. 
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3. หน้าแหนบวหิารนํา้แต้ม วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
 

 
ลายเส้นท่ี 59 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารนํา้แต้ม 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

หน้าแหนบ ทัง้ด้านหน้าและหลงั เป็นช่องลกูฟักในแบบโครงสร้างม้าตา่งไหม ท่ี 
เรียบๆ มีลวดลายสลกัไม้เป็นช่องแปดเหล่ียม เฉพาะท่ีกรอบช่องกลางเท่านัน้ โก่งคิว้ มีการตกแตง่ 
คล้ายลายเมฆท่ีขอบของโก่งคิว้ท่ีทําเป็นโค้ง 2 โค้ง มาบรรจบกนั ด้านหลงัของโก่งคิว้ปีกนกภายใน 
อาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมรูปนางเงือก 3 ตวั กําลงัร่ายรําท่ามกลางพนัธ์ุพฤกษา69 

จดุท่ีนา่สนใจคือ ชดุโครงม้าตา่งไหมชดุนีถ้้าหากนําไปเทียบกบั ชดุโครงของห้อง 
อาคารหลงัหลวง ซึง่เป็นตวักําหนดสดัสว่นแล้วถ่ายไปสูม่ขุตา่งๆ แล้ว จะเห็นวา่มีระเบียบของชดุ 
โครงสร้างท่ีตา่งออกไป ด้วยเห็นวา่หากใช้แบบแผนโครงสร้างตามแผนแบบอยา่งชดุโครงสร้างใน 
หลงัหลวง ซึง่เสาสะโก๋นจะแนบเสาหลวงไป ตลอดจนถึงหน้าจัว่นัน้จะทําให้มีช่องเปิดช่วงกลางท่ี 
แคบกวา่ช่องเปิดด้านข้าง ฉนัน้จงึมีการแก้ระยะหา่งของเสาหลวงคูห่น้าให้ถ่างออก ทําให้สง่ผลตอ่ 
ระเบียบของชดุโครงม้าตา่งไหม ท่ีปรากฏเป็นหน้าแหนบดงัภาพข้างต้น 
 

                                                 
69 เร่ืองเดียวกนั, 136. 
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4. หน้าแหนบวหิารหลวง วดัเวียงเถิน 
 

 
ลายเส้นท่ี 60 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบวิหารวดัเวียงเถิน 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

สว่นหน้าแหนบ ทัง้ด้านหน้าและหลงั เป็นฝาตาผ้าหรือช่องลกูฟักแบบโครงสร้าง 
ม้าตา่งไหมโดยทําช่องแปดเหล่ียมไว้ท่ีหน้าแหนบช่องกลาง เชน่เดียวกบัท่ีวิหารนํา้แต้ม ลวดลายท่ี 
ประดบัตกแตง่บนหน้าแหนบท่ีปรากฏในทกุวนันีเ้ป็นงานปนูปัน้ในสมยัหลงัเป็นรูปดอกประจํายาม 
ส่ีเหล่ียมและวงกลมบริเวณข่ือเป็นรูปประจํายามปลอบตีนช้างและทาสีนํา้มนัสีนํา้ตาลทบั ซึง่เข้า 
ใจวา่คงถกูซอ่ม เปล่ียนแปลงในคราวปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ แตถ้่าหากมองในลกัษณะองค์รวมของ 
หน้าแหนบจะพบวา่มีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบัหน้าแหนบวิหารวดัไหลหิ่นและวิหารนํา้แต้ม สว่นตวั 
โก่งคิว้อยูใ่นลกัษณะวงโค้ง 2 วงมาบรรจบกนั มีการตกแตง่บริเวณขอบโก่งคิว้ในลกัษณะคล้ายรูป 
ตวั “ณ” ในอกัษรพืน้เมืองล้านนา หรือลายค้างคาวในสโุขทยัและอยธุยา70 
 
                                                 

70 เร่ืองเดียวกนั, 188. 
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5. หน้าแหนบวหิารหลวง วดัไหลหิ่น 
 

 
ลายเส้นท่ี 61 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารวดัไหลหิ่น 

ผู้ศกึษาวจิยั 
 

หน้าแหนบหรือหน้าบนั ด้านหน้าเป็นฝาไม้ลายตาผ้า หรือช่องลกูฟักในโครงสร้าง 
แบบม้าตา่ไหม มีการตกแตง่ด้วยปนูปัน้สะตายจีน71เตม็พืน้ท่ีเป็นรูปสตัว์มงคล เชน่ สงิห์คู ่ กินรีคู ่
หงส์คู ่ ปัจจบุนัมีการทาสีทบัทัง้หมดทําให้ลดคณุคา่ของหน้าแหนบลงไป โก่งคิว้มีลวดลายรูปของ 
พนัธุ์พฤกษาประดบั โดยจดุท่ีนา่สนใจคือ แปลา่ง รับแผงคอสองเป็นแปซึง่วางตามนอน (แตกตา่ง 
จากวหิารโถงทัง้หมดท่ีมําการเก็บข้อมลู) ท่ีคล้ายคลงึกบัแผนแบบท่ีใช้ในอาคารของพมา่ (มอญ 
และไทใหญ่) เช่นกนั อีกทัง้ไมมี่องค์ประกอบของหชู้างหรือนาคฑณั โดยอาจเน่ืองเพราะตวัอาคาร 
เตีย้ตลอดจนตัง้อยูบ่นฐานต่ํา และมีการใช้งานพืน้ท่ีลานทรายโดยรอบ ซึง่อาจเป็นอปุสรรค์ตอ่การ 
ใช้พืน้ท่ีก็เป็นได้ ทัง้นีล้วดลายปนูปัน้ท่ีประดบัหน้าแหนบซึง่มีขนาดเลก็ นัน้ดสูมกบัขนาดของวิหาร 
ท่ีมีขนาดเลก็เช่นกนั สอดคล้องกบัการกําหนดจดุทางเข้าสูต่วัอาคาร ท่ีต้องลอดผา่นซุ้มโขงซึง่มี 
ระยะกระชัน้และสง่ผลตอ่มมุมอง ท่ีจะสามารถมองเห็นลวดลายหน้าแหนบได้ แนวคดิเร่ืองขนาด 
และสดัสว่นของวตัถท่ีุมีระยะใกล้ตา จงึเป็นสิง่ท่ีนา่สนใจเป็นอยา่งยิ่ง72 
 

                                                 
71ปนูปัน้ล้านนา หรือสะตายจีน (สะตาย=ปนู/ จีน=ประเทศจีน) คือ ปนูท่ีมาจากจีน. 
72วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 172. 



 194

6. หน้าแหนบวหิารจามเทวี วดัปงยางคก 
 

 
ลายเส้นท่ี 62 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารจามเทวี 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

หน้าแหนบ มีลกัษณะแบบฝาตาผ้าในกรอบโครงสร้างม้าตา่งไหม ไมป่รากฏการ 
ตกแตง่ลวดลายใดๆ ดอกคอหน้าแหนบ ใช้แผน่ไม้แกะสลกัเป็นรูปดอกไม้ลกัษณะตา่งๆ เช่นเดียว 
กบัโก่งคิว้ ซึง่เป็นไม้ท่ีมีการแกะสลกัตกแตง่ลวดลายดอกไม้ประดบัอยู่ 73แตจ่ดุท่ีนา่สนใจก็คือ ตวั 
องค์ประกอบเสาสะโก๋น โดยชดุโครงม้าตา่ไหมท่ีปรากฏรูปเป็นหน้าแหนบนี ้ ไมมี่องค์ประกอบของ 
เสาสะโก๋น ทัง้ท่ีชดุโครงสร้างม้าตา่งไหมของมขุซดตา่งๆ นัน้มี โดยข่ือทัง้หมดของชดุหน้าแหนบปีก 
นกจะเข้าไปฝากกบัเสาหลวง (ซึง่เป็นเสากลม) อีกทัง้ แปลา่งรับแผงคอสอง ยงัฝากไว้ในลกัษณะ 
ท่ีแทงลอดทะลกุึ่งกลางเสาหลวงไว้อีกด้วย ทัง้นีอ้าจเป็นการแก้ปัญหา เร่ืองขนาดช่องเปิดทางเข้า 
ตวัอาคาร คล้ายกรณีวหิารโถงนํา้แต้มก็เป็นได้ แตเ่ทคนิควิธีการท่ีสลา่ใช้อาจตา่งกนั โดยยงัคงให้ 
ความสําคญัตอ่เส้นตัง้ของ เสาหลวงคูห่น้ามากกวา่เส้นนอนของข่ือคดั เป็นต้น 
 
 
 
                                                 

73 เร่ืองเดียวกนั, 159. 
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7. หน้าแหนบวหิารหลวง วดัคะตกึเชียงมัน่ (วิหารกึ่งโถง) 
 

 
ลายเส้นท่ี 63 ช่ือเรียกองค์ประกอบตา่งๆ ของหน้าแหนบ วหิารวดัคะตกึเชียงมัน่ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

หน้าแหนบ หรือ หน้าบนัด้านหน้าเป็นลกูฟักในโครงสร้างม้าตา่งไหม ประดบัด้วย 
ลวดลายปนูปัน้ประดบักระจกสว่นหน้าบนัปีกนกด้านหลงันัน้เป็นฝาช่องลกูฟักแบบเรียบๆ ตกแตง่ 
ด้วยลายรดนํา้ปิดทองแตล่บเลือนมากแล้ว สว่นองค์ประกอบโก่งคิว้ ท่ีมีลวดลายแกะสลกัไม้และ 
งานลายคําประดบัแตส่ภาพลบเลือน74 

จดุน่าสนใจคือ ขนาดไม้โครงสร้างหลงัคาหรือชดุโครงสร้างม้าตา่งไหมนัน้มีขนาด 
ใหญ่มากเม่ือเทียบกบัวหิารท่ีมีขนาดพืน้ท่ีใช้สอยเทา่กนั โดยชดุข่ือหลกัอนัประกอบด้วย ข่ือหลวง 
เสาสะโก๋น ข่ือหลวงปีกนกและข่ือมา่ม (ข่ือซ้อนหรือสะพานรองข่ือ) จะมีขนาดใหญ่ท่ีสดุแล้วจงึลด 
ขนาดชิน้สว่นโครงสร้างตา่งๆ ลงไปเร่ือยๆ ตามขนาดการรับแรง ตลอดจนการใช้เสาหลวงคูห่น้า ท่ี 
มีลกัษณะเป็นเสา 8 เหล่ียม และมีการประดบัด้วยบวัหวัเสา ซึง่พบเฉพาะวหิารหลงันี ้ และวิหาร 
หลวงวดัพระธาตลํุาปางหลวงเทา่นัน้  
 
 
                                                 

74 เร่ืองเดียวกนั, 234. 
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แบบขยายการประกอบฝาย้อย 
 

 
ลายเส้นท่ี 64 ลกัษณะฝาย้อยบริเวณช่วงยกเก็จผงัของอาคาร ซึง่มีการวางตําแหน่งเสาระเบียง 

ชิดกนั โดยฝาย้อยซึง่ปิดระหวา่งช่องเสาดงักลา่ว มีลกัษณะเดียวกนักบัด้านข้าง  
(ดงัภาพอธิบาย)  
(ผู้ศกึษาวิจยั) / ตวัอยา่งแบบสถาปัตยกรรม วหิารโถงนํา้แต้ม 

 
1. ฝาย้อยและช่องเปิดด้านทิศตะวนัออก (หน้าแหนบ) 
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ลายเส้นท่ี 65 ฝาย้อยและช่องเปิดด้านทิศตะวนัออก (ด้านทางเข้าอาคาร) ซึง่มีลกัษณะแตกตา่ง  

จากทางด้านข้างโดยมีการทําให้สวยงามด้วยการแกะสลกัและประดบัประดาด้วย  
วิธีตา่งๆ เชน่ ปิดด้วยกระจกสี (กระจกจืนหรือแก้วองัวะ) ปัน้ปนูประดบั เป็นต้น   
(ผู้ศกึษาวิจยั) / ตวัอยา่งหน้าแหนบ วหิารพระพทุธ วดัพระธาตลํุาปางหลวง 

 
 

2. ฝาย้อยและช่องเปิดด้านทิศเหนือและทิศใต้ (ด้านข้าง)  
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ลายเส้นท่ี 66 (01) มมุมองภายนอกอาคาร การประกอบฝาลกูฟักไม้ (ฝาตาผ้า) ลกัษณะกรอบ  

บานลกูฟักประกอบเข้ามมุ 45 องศา ด้วยเดือยเจาะเสียบแบบสวมลง เซาะรางไว้  
เตรียมประกอบกบับานลกูฟัก ซึง่เป็นฝาไม้ทําลิน้ไว้ประกอบสวมราง ตวัแผน่ตอ่  
เช่ือมกนัแบบบงัใบตามตัง้ (02) ลกัษณะฝาย้อย ช่วงมขุซดหลงัคาท่ี 1 และ 2 ท่ี  
ระยะของตวัอาคารไมส่งูมากนกั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 67 (01) มมุมองภายในอาคาร การประกอบฝาลกูฟักไม้ (ฝาตาผ้า) โดยลกัษณะกรอบ  

บานลกูฟักภายในไมนิ่ยมทําเส้นบวัหนัออกภายนอกของอาคาร แตเ่ป็นลกัษณะท่ีมี 
 ระนาบผิวของกรอบและบานลกูฟักเสมอกนั (02) ลกัษณะฝาย้อยท่ีโดยมากจะพบ 
ในมขุซดอาคารหลงั หลวงหรือหลงัคาซดท่ี 3 (และซดท่ี 2 ในวหิารโถงบางหลงัท่ีทํา  
การเก็บข้อมลู) ซึง่มีระยะของตวั อาคารท่ีสงู ทําให้ต้องเพิ่มข่ือและเสาตุ๊กตา 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ภาพท่ี 78 (ซ้าย) ลกัษณะการเข้าประกอบลกูฟักของฝาย้อยวหิารโถงจามเทวีและ (ขวา) ฝาย้อย  

วิหารวดัไหลหิ่น ซึง่มีลกัษณะฝาท่ีไมใ่ช่กรอบลกูฟักแตเ่ป็นฝาในลกัษณะตอ่ชนตามตัง้  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 

 
ภาพท่ี 79 การประกอบลกูฟัก แบบท่ีไมใ่ช่การแบบประกอบแบบเข้าลิน้ท่ี วหิารกึง่โถงวดัอินทขิล  

(วิหารหลวงพอ่ขาว) อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 

 
ภาพท่ี 80 ฝาย้อยใต้หลงัคาซดท่ี 1 มมุมองจากภสยนอกและภายใน ของวิหารโถงจามเทวี  

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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สรุปข้อสังเกตจากการเกบ็ข้อมูลอาคารวิหารโถง 
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ข้อสังเกตจากตารางที่ 1 
1. วิหารโถงท่ีมีขนาดพืน้ท่ีใช้สอยมากท่ีสดุคือวิหารหลวงวดัพระธาตลํุาปาหลวง ท่ีมี 

ประมาณ 462 ตร.ม. และท่ีน้อยท่ีสดุคือ วหิารหลวง วดัไหลหิ่น ประมาณ 58 ตร.ม. ซึง่มีความตา่ง 
กนัถงึ 9 เท่าโดยประมาณ 

2. ระดบัพืน้ท่ีใช้สอยในอาคารวิหารทัง้หมด เป็นระดบัเดียวกนัหมดโดยวิหารหลวง 
วดัไหลหิ่นมีระดบัต่ําท่ีสดุคือ 0.15 ม. และสงูท่ีสดุคือวหิารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง 0.75 ม. 
(หากคดิร่วมกบัฐานอาคาร ท่ีจมลงในพืน้ทรายอาจมีความสงูฐานวดัได้ประมาณ 1.00-1.20 ม.) 
ตลอดจนมีการใช้ขัน้บัน้ไดตกเลขค่ีในทกุหลงั75 

3. ในจํานวนวหิารโถงทัง้หมด 8 หลงัท่ีทําการศกึษาและเก็บข้อมลู มีวิหารพระพทุธ 
วดัพระธาตลํุาปางหลวงเพียงหลงัเดียวท่ีมีการซ้อนซดผืนหลงัคาหน้า 2 ซด หลงั 2 ซด โดยวิหาร 
โถงท่ีเหลือทัง้หมดมีการซ้อนซดของผืนหลงัคาหน้า 3 ซด หลงั 2 ซด ตามแบบมาตรฐานล้านนา 

 

 
ลายเส้นท่ี 68 แผนผงัการวิเคราะห์ข้อมลู (ดกูารก่อรูปขึน้ทรงวหิารแบบ โถงและปิดประกอบ) 

(ผู้ศกึษาวิจยั) / โดยระยะ x เท่ากบัคร่ึงหนึง่ ของระยะ a ไมใ่ช่ช่วงเสา 
 

4. พืน้ท่ีอาคารหลงัหลวงจะมีขนาดพืน้ท่ีใช้สอยมากท่ีสดุ โดยขนาดของพืน้ท่ีในสว่น 
มขุเพิ่มในแตล่ะการยกเก็จ ของผงัพืน้ท่ีเพิม่ขยายออกไป จะมีพืน้ท่ีลดลงตามลําดบั แตจ่ะไม ่ เป็น 
สดัสว่นใดๆ ตอ่กนั กลา่วคือ area A > area B ≥ area C ตลอดจน ระยะ x ≤ ระยะ y ≤ ระยะ z 
อาจแบง่ได้เป็น ระยะ x ≤ ระยะ y ซึง่คือวิหารโถงโดยสว่นใหญ่ แตก็่มีวิหารโถงท่ีระยะ x > ระยะ y 
โดยพบท่ี วิหารพระพทุธ และ วหิารหลวงวดัเวียงเถิน 

                                                 
75 สอดคล้องกบัการทําบนัไดขึน้เรือน หลองข้าวและต้นไม้ ต้องทําขัน้บนัไดให้เป็น 

จํานวนค่ี เชน่ 3, 5, 7, 9, เพราะเช่ือวา่การทําบนัไดขัน้คูไ่มเ่ป็นมงคล “เป็นบนัไดผี” ผู้อยูใ่นเรือน 
จะอยูไ่มเ่ป็นสขุมกัมีเหตเุภทภยัอยูเ่สมอ ดเูพิ่มใน, ชวลติ สยัเจริญ, อทิธิพลด้านคตคิวามเช่ือ 
เร่ืองผีที่มีผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาในอาํเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ (งานวิจยั 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2542), 132. 
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“ทัง้นีเ้น่ืองจากตวัแบบวหิารโถงมีขนาด ซึง่แตกตา่งกนัในแตล่ะหลงั ผู้ศกึษาวจิยั 
จงึทําการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบคา่สดัสว่น” 

 

 
ลายเส้นท่ี 69 ลกัษณะทิศแกนของพืน้ท่ีแตล่ะซดและแผนผงัภาพรวม (แกนตะวนัออก-ตก)  

ของวิหารโถงโดยสว่นใหญ่ท่ีทําการเก็บข้อมลู  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ข้อสังเกตจากตารางที่ 2 
1. ฝาย้อยและช่องเปิดของอาคารด้านทิศตะวนัออก (หน้าแหนบ) ซึง่จากการศกึษา 

เปรียบเทียบคา่สดัสว่นระยะดิง่ช่องเปิดใต้โก่งคิว้ หน้าแหนบ ตอ่ ระยะดิง่ช่องเปิดใต้โก่งคิว้ ปีกนก 
ของอาคารวหิารโถงแตล่ะหลงั สามารถสรุปได้คือ 

 

 
ลายเส้นท่ี 70 การวิเคราะห์องค์ประกอบ “ช่องเปิดและฝาย้อย” ด้านทิศตะวนัออก (หน้าแหนบ)  

และด้านข้าง ทิศเหนือและทิศใต้ (ซึง่มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัทัง้สองด้าน) 
(ผู้ศกึษาวิจยั)  
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1.1 ระยะ A > B เสมอ โดยมีสดัสว่น A : B อยูใ่นช่วงประมาณ ~ 1.3-1.7 หรือ 
ระยะ A มากกวา่ ระยะ B ~ 1.3-1.7 เทา่ 

1.2 ระยะ c > d เสมอ โดยมีสดัสว่น c : d อยูใ่นช่วงประมาณ ~ 1.3-2.0 หรือ 
ระยะ c มากกวา่ ระยะ d ~ 1.3-2 เท่า 

1.3 การถ่ายสดัสว่นอาคารลงมาจากหลงัหลวง ในมิตขิองแผนผงัอาคาร ระยะ e 
(ยกเก็จ) จะมีขนาดเทา่กนัหรือตา่งกนัไมม่าก โดยมีชว่งระยะตัง้แต ่0.5-0.9 ม.  

โดยระยะดิง่ชอ่งเปิดใต้หน้าแหนบสงูสดุคือ 3.51 ม. ท่ี วหิารหลวงวดัพระธาต ุ
ลําปางหลวงและมีระยะต่ําสดุคือ 1.50 ม. ท่ีช่องเปิดใต้หน้าแหนบปีกนกวิหารวดัไหลหิ่น ตลอดจน 
ข้อ สงัเกตของผู้ศกึษาวิจยัท่ีมีตอ่การนิยมออกแบบรูปด้านหน้าอาคารให้มีสามช่วงเสาโดยกําหนด 
ให้ช่องเปิดตรงกลาง มีความกว้าง (ระยะ c) และความสงู (ระยะ A) ท่ีมากกวา่ระยะช่องเปิดด้าน 
ข้าง (ระยะ d และ B) เพ่ือเน้นความสําคญัของช่องเปิดทางเข้าและความสมดลุของอาคารนัน้วา่ 
มีความสําคญัเป็นอยา่งมาก ดงัปรากฏให้เห็นเป็นแบบหน้าแหนบของวิหารโถงหลายหลงั ดงัท่ีได้ 
เก็บข้อมลูและวิเคราะห์ไว้แล้วข้างต้น ทัง้นีน้ยัหนึง่ของการเน้นความสําคญัของช่องเปิดช่วงกลาง 
ท่ีกว้างและสงูกวา่ช่องเปิด ด้านข้างนัน้อาจสมัพนัธ์กบัปริมาณแสงท่ีจะสอ่งเข้ามาถึง พระประธาน 
ในอาคาร ณ ห้องโถงกลางบริเวณท้ายวหิารในปริมาณท่ีมากวา่แสงจากช่องเปิดด้านข้างเพ่ือสร้าง 
ปรากฏการณ์แห่งแสง ก็อาจเป็นได้  

2. ฝาย้อยและช่องเปิดของอาคารด้านทิศเหนือและทิศใต้ (ด้านข้าง) ซึง่หากคํานงึ 
ถึงการถ่ายสดัสว่นอาคารลงมาจากหลงัหลวงเป็นเกณฑ์แล้ว “ช่องเปิด” จะมีระดบัความสงู (ระยะ 
ดิง่จากพืน้ถึงฝาย้อย) ท่ีลดลงตามลําดบั ตามระยะความสงูห้องอาคารท่ีลดลงเชน่กนั ซึง่มีสดัสว่น 
ระยะระหวา่ง ฝาย้อย ตอ่ ช่องเปิด สามารถสรุปได้คือ 

2.1 สดัสว่น ระยะ X1 : Y1 อยูใ่นช่วงประมาณ ~ 0.85-0.95 หรือกลา่วคือ ระยะ 
ดิง่ฝาย้อย (สว่นบงัแสง) น้อยกวา่ระยะดิง่ช่องเปิด (สว่นรับแสง) ~ 0.85-0.95 เท่า 

2.2 สดัสว่น ระยะ X2 : Y2 อยูใ่นช่วงประมาณ ~ 0.70-0.75 หรือกลา่วคือ ระยะ 
ดิง่ฝาย้อย (สว่นบงัแสง) น้อยกวา่ระยะดิง่ช่องเปิด (สว่นรับแสง) ~ 0.70-0.75 เท่า 

2.3 สดัสว่น ระยะ X3 : Y3 อยูใ่นช่วงประมาณ ~ 0.56-0.65 หรือ กลา่วคือ ระยะ 
ดิง่ฝาย้อย (สว่นบงัแสง) น้อยกวา่ระยะดิง่ช่องเปิด (สว่นรับแสง) ~ 0.56-0.65 เท่า 

2.4 โดยสรุปแล้ว สดัสว่น “ช่องเปิด ตอ่ ฝาย้อย” หรือสามารถกลา่วอีกนยัหนึง่ได้ 
วา่ “ระดบัตีนฝาย้อย” ดงักลา่วทัง้ 3 มขุซดของอาคาร ซึง่ถ้าหากเปรียบเทียบกบัระดบัความสงูของ 
เสาระเบียงแล้ว “ระดบัตีนฝาย้อยจะสงูกวา่ระดบักึ่งกลางของ เสาระเบียงขึน้มาเพียงเลก็น้อยทัง้ 3 
มขุซดอาคาร” 

อาจกลา่วได้วา่ระดบัความสงูของเสาระเบียงซึง่รับองค์ประกอบฝาย้อยนัน้ นยัยะ 
หนึง่คือระดบัความสงูของตวัอาคารนัน่เอง ดงันัน้เม่ือสดัสว่นความสงูของตวัอาคารในแตล่ะมขุซด 
ลดลงตามลําดบัจากอาคารหลงัหลวงแล้วทําให้ระดบัตีนฝาย้อยลดลงตาม เช่นกนั หากพิจารณา 
จากลําดบัการเข้าถึงตวัอาคารแล้ว ผู้ใช้อาคารจะรับสามารถรู้ได้ถึง ขนาดของห้องอาคารท่ีคอ่ยๆ 
ขยายขึน้ ทัง้ทางแกนราบและแกนดิง่ พร้อมๆ กบัช่องเปิดรับแสงท่ีคอ่ยๆ ขยายขึน้ด้วย  
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ลายเส้นท่ี 71 การวิเคราะห์สดัสว่น “ช่องเปิด ตอ่ ฝาย้อย” ของอาคารวิหารโถงซึง่ระดบัตีนฝาย้อย  

จะสงูกวา่ระดบักึ่งกลาง เสาระเบียงขึน้มาเพียงเลก็น้อย ทัง้ 3 มขุซดอาคาร 
(ผู้ศกึษาวิจยั)  

 
3. วิหารโถงทัง้หมดท่ีทําการเก็บข้อมลูพบวา่ วหิารจามเทวี วดัปงยางคก วิหารหลวง 

วดัเวียงเถินและวิหารหลวง วดัไหลหิ่น มีการทําฝาผนงัทบึก่อจากพืน้ท่ีใช้งานขึน้ไปจรดตีนฝาย้อย 
ทางฝ่ัง ด้านทิศตะวนัตก ณ ตําแหน่งอาคารหลงัหลวง บริเวณท่ีนัง่พระสงฆ์เวลาประกอบพิธีกรรม 
แตย่งัคงไว้ซึง่ช่องเปิดทางด้านทิศเหนือ นยัหนึง่คือ “การให้ความสําคญักบัแสงสวา่งท่ีเข้ามาทาง 
ช่องเปิดด้านทิศเหนือมากกวา่ทางด้านทิศใต้” แตเ่น่ืองจากวฒันธรรมในการเทศน์ของพระสงฆ์ใน 
ล้านนานัน้จะขึน้เทศน์บนธรรมาสน์สงู ซึง่โดยทัว่ไปมกัจะสงูกวา่ระดบัช่องเปิดโลง่ใต้ฝาย้อย จงึมี 
ปัญหาเร่ืองความต้องการแสงสวา่งท่ีใช้ในการอา่นธรรมจากป๊ับ จงึเป็นท่ีมาของการแก้ปัญหาท่ีนา่ 
สนใจคือ การเจาะป่อง (ช่องหน้าตา่ง หรือช่องแสงขนาดเลก็) บนฝาย้อย เช่นท่ีพบในวหิารจามเทวี 
วิหารวดัเวียงเถิน ตลอดจนวหิารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวงด้วย 

 

 
ภาพท่ี 81 การทําช่องแสงเลก็ๆ บริเวณฝาตาฝ้าเหนือตําแหน่งธรรมาศน์เพ่ือนําแสงสวา่งเข้ามา  

อํานวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการอา่นธรรมบนธรรมาศน์ ในวิหารจามเทวี 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ภาพท่ี 82 การทําช่องแสงเลก็ๆ บริเวณผนงัก่อฉาบคอนกรีต ตรงตําแหนง่ธรรมาศน์เพ่ือนําแสง  

สวา่งเข้ามาอํานวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการอา่นธรรมบนธรรมาศน์วดัเวียงเถิน 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ข้อสังเกตจาก ตารางที่ 3 
 

 
ลายเส้นท่ี 72 การวิเคราะห์สดัสว่นอาคารวิหารโถง โดยพิจารณาจากลําดบัการถ่ายสดัสว่นท่ีเร่ิม   

จากอาคารหลงัหลวง (01) หลงัหลวง (02) มขุซดท่ีสอง (03) มขุซดท่ีหนึง่  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
1. ทกุมขุซดของอาคารคือ (01) (02) และ (03) นัน้ สดัสว่นของ ระยะช่วงเสาริมนอก 

(เสาระเบียง) จะมากกวา่ระยะหลงัอะเสขึน้ไปจนถึงกึง่กลางแปจ๋อง และมากกวา่ ระยะจากพืน้ท่ี 
ใช้งานถึงหลงัแปหวัเสาระเบียงตามลําดบั หรือกลา่วคือสดัสว่นระยะ A > C > B และ ระยะ B+C 
(แนวดิง่) > ระยะ A (แนวนอน) ในทกุมขุซดของวิหารโถงทกุหลงัท่ีทําการเก็บ ข้อมลู  

2. ไมมี่คา่สดัสว่นระยะ A B และ C ท่ีตายตวัแนน่อน เม่ือทําการเปรียบเทียบการ 
ถ่ายคา่สดัสว่นในแตม่ขุซดของแตล่ะหลงั ตลอดจนเปรียบเทียบกบัอาคารหลงัอ่ืนๆ หรืออาจกลา่ว 
ได้วา่ อาคารวิหารโถงแตล่ะหลงัท่ีทําการศกึษานัน้ แม้มีแบบการก่อรูปขึน้ทรงท่ีเหมือนกนัแตมี่ 
สดัสว่นตา่งกนั จงึสง่ผลตอ่ลกัษณะอาคารในแตล่ะหลงัท่ีมีความงามเฉพาะตวั (characteristic)  
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แนวคดิต่อพัฒนาการขององค์ประกอบช่องเปิดและฝาย้อย 
นอกเหนือจาก เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามแนวคดิการออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือส่ือ 

ความหมายตามคตพิทุธศาสนาแล้ว จากการศกึษาและสงัเกตของผู้ศกึษาวิจยั จงึมีข้อสนันิษฐาน 
ท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบฝาย้อยและช่องเปิดวา่ อาจเกิดขึน้ได้ด้วยการประกอบรวมกนัขึน้จาก “สว่น 
โครงสร้างในเชิงวิศวกรรม” คืออาจพฒันามาจากองค์ประกอบซึง่ทําหน้าท่ีรัดร้อยตีนเสาเข้าไว้ด้วย 
กนั (ไม้ร้อยเสา) เน่ืองจากเสาอาคารวหิารนัน้ตัง้อยูบ่นฐานอาคารในลกัษณะท่ี ตัง้วางอยูบ่นตอมอ่ 
เฉยๆ จงึต้องรัดร้อยไว้เพ่ือมใิห้หลดุเยือ้งออกจากตาํแหน่งแนวเสาเดียวกนั จนพฒันากลายมาเป็น 
“ฝาย้อย” ซึง่ทําหน้าท่ีช่วยผอ่นแรง หรือช่วยรับนํา้หนกัท่ีถ่ายลงมาจากแปหวัเสาระเบียง โดยทํา 
หน้าท่ีรัดร้อยชว่งกลางเสา ทําหน้าท่ีรองรับงานศลิปกรรม ทําหน้าท่ีบงัแสงแดด ลม ฝน ฯลฯ 

  

 
ลายเส้นท่ี 73 แนวคดิ ตอ่องค์ประกอบ “ฝาย้อย” ท่ีผู้ศกึษาวิจยัคาดวา่น่าจะมีพฒันาการมาจาก  

องค์ประกอบ “ไม้ร้อยเสา” หรือ “ไม้รัดตีนเสา” ด้วยสว่นหนึง่ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ซึง่จากภาพข้างต้น  
1. แสดงองค์ประกอบ ไม้รัดตีนเสาระเบียง ณ ตําแหนง่บริเวณโคนเสา แตเ่น่ืองจาก 

วฒันธรรมการใช้พืน้ท่ีในวิหารของชาวล้านนานัน้จะนัง่ราบกบัพืน้ ประกอบกบัตวัอาคาร วหิารโถง 
มีลกัษณะเตีย้โดยจะสมัพนัธ์กบัสดัสว่นของมนษุย์ (ชาวล้านนา) และตัง้อยูบ่นฐานตํ่าท่ีสงูจากพืน้ 
ดนิไมม่ากนกั ทําให้ไม้รัดตีนเสา เป็นอปุสรรคกีดขวางตอ่ผู้ใช้อาคาร ในการเปลีย่นผา่นการใช้งาน 
พืน้ท่ีระหวา่งภายนอกกบัภายในอาคารทัง้ในทางกายภาพและความรู้สกึ การรับรู้ซึง่อาจไมเ่ป็นไป 
ตามแนวคดิของผู้ออกแบบท่ีได้กําหนดไว้ 

2. การยกย้ายองค์ประกอบไม้รัดตีนเสา ขึน้ไปในตําแหน่งท่ีสงูกวา่ตําแหน่งเดมิ โดย 
ให้รัดร้อยช่วงกลางเสา ซึง่ยงัคงมีพลงัในการทําหน้าท่ีเดมิอยู ่ แล้วใช้เทคนิควธีิการรับและถ่ายแรง 
แบบม้าตา่งไหมคือตัง้เสาตุ๊กตา (เสาป๊อก) บริเวณช่วงกลางข่ือไม้ร้อยเสา (ซึง่นอกจากทําหน้าท่ีรัด 
ร้อยเสาแล้ว ยงัทําหน้าท่ีเป็น “ขึอ่” ท่ีช่วยผอ่นถ่ายแรงและนํา้หนกัจากผืนหลงัคาปีกนกลงมาสูแ่ป 
หวัเสาระเบียงตามลําดบั) อีกด้วย ทําให้มี “ช่องเปิด” โลง่เกิดขึน้ ทําหน้าท่ีเช่ือมระหวา่งท่ีวา่งภาย 
นอกกบัภายในไว้ด้วยกนัและองค์ประกอบไม้รัดตีนเสาไมเ่ป็นอปุสรรคกีดขวางอีกตอ่ไป 

3. บริเวณตําแหน่ง ชว่งตวัอาคารมีความสงูมากแตย่งัคงมีการรักษาสดัสว่นระหวา่ง 
ช่องเปิดโลง่และฝาย้อยไว้ แม้นมีระยะห่างระหวา่งแปหวัเสาระเบยีงปีกนกกบัข่ือรัดแนวเสาท่ีเพิ่ม 
ขึน้ สลา่ได้ทําการเพิ่มข่ือไปอีกหนึง่ตวั ตลอดจนเฉล่ียเพิ่มเสาตุ๊กตาเพ่ือรับและทอนนํา้หนกัท่ีถ่าย 
ลงมาจากแปหวัเสาระเบียง ทัง้ยงัเพิ่มองค์ประกอบสะพานรองข่ือท่ีมีการแกะสลกัลวดลายท้องข่ือ 
เพ่ือลดความแข็ง (ความรู้สกึ) ของโครงสร้างและช่วยรับแรงไปในตวัอีกด้วย  

4. ปิดช่องวา่งระหวา่งเสาตุ๊กตาด้วยฝาไม้กรอบบานลกูฟัก (ฝาตาผ้าหรือฝาประกน) 
เพ่ือทําหน้าท่ีบงัแสงและรองรับงานตกแตง่ศลิปกรรม เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 83 (01) และ (03) องค์ประกอบไม้ร้อยเสาหลวง (02) องค์ประกอบไม้รัดตีนเสา บ้านใน  

จ. ลําพนูและ (04) ไม้ร้อยเสาอาคารศาลาบาตร เมืองเชียงตงุ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ทัง้นีอ้งค์ประกอบไม้ร้อยเสานี ้ ยงัพบในสว่นของแนวเสาหลวง 76 ของอาคารวิหารด้วย 
โดยเฉพาะเสาหลวงนัน้ มีขนาดใหญ่และยาวชลดู สว่นหนึง่เพ่ือรับนํา้หนกัท่ีถ่ายลงมาปริมาณมาก 
จากโครงสร้างหลงัคาจัว้ตบับน อีกสว่นหนึง่เพ่ือสนุทรียภาพในการรับรู้ของผู้ใช้อาคารท่ีมีตอ่ขนาด 
ดงันัน้ตวัเสาของอาคารต้อง ตอ่สู้กบัแรงกดท่ีกระทําให้เกิดการโก่งตวัของเสา (Bending moment) 
แล้ว / หรือถีบตีนเสาหลวงให้หลดุจากแนวเสา 77 แม้วา่จะมีข่ือหลวงและข่ือมา่ม (สะพานรองข่ือ) 
ยดึยนัตรงบริเวณหวัเสาหลวงไว้แล้วก็ตาม การให้เสาระเบียงช่วยรับภาระในการรับแรงและช่วย 
คํา้ยนัโดยมีองค์ประกอบข่ือหลวงและข่ือมา่มปีกนก เข้าไปยดึยนับริเวณกึ่งกลางของเสาหลวงน่า 
จะช่วยลดแรงท่ีกระทําให้เกิดการโก่งตวั และถีบตวัออกด้านข้าง ของเสาหลวงไว้ได้และทําให้ชดุ 
โครงสร้างโดยภาพรวมแข็งแรง (rigid) ได้ในระดบัหนึง่  
 

 
ภาพท่ี 84 (01) และ (02) องค์ประกอบไม้ร้อยเสา (03) ไม้ร้อยเสาหลวงอาคารวหิารในเชียงตงุ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 
หน้าที่ของช่องเปิดและฝาย้อย 

เมือพิจารณาร่วมกบัวฒันธรรมการใช้พืน้ท่ีในวหิาร (นัง่ราบกบัพืน้) 
1. เป็นองค์ประกอบในทาง โครงสร้างทางวิศวกรรม เพ่ือความแข็งแรงของตวัอาคาร 

โดยอาจมีหน้าท่ี ยดึยนัเสาระเบียงของวหิาร ให้อยูใ่นแนวเสาเดียวกนั 
2. เป็นองค์ประกอบท่ีช่วยป้องกนั ”แสงแดด และ ฝนสาด” เข้าไปในตวัอาคารวหิาร 

โถงแตก็่ไมสู่้จะได้ผลนกั78โดยเว้นให้เกิด “ช่องเปิด” ไว้เพ่ือต้องการนําแสงธรรมชาตเิข้ามาเพ่ือช่วย 
สร้างปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมตามแนวคดิการออกแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากคตพิทุธศาสนา 
ตลอดจน ช่วยระบายอากาศให้ถ่ายเทสะดวกเม่ือมีผู้ใช้อาคารจํานวนมากในอาคารท่ีเตีย้แจ้ ทัง้นี ้

                                                 
76โดยมากเป็นวหิารในรัฐเชียงตงุของพมา่ซึง่อดีตเป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัรล้านนา 
77ตลอดจนแรงภายนอกท่ีมากระทํา เชน่ แรงลม และ แรงจากแผ่นดนิไหว เป็นต้น 
78เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539), 20. 
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ยงัชว่ยเปิดมมุมองของผู้ใช้อาคาร ให้ทราบตําแหน่งแห่งท่ีในผงัรวม รวมถึงเป็นทางเข้าออกรอง 
(Sub entrance) เพ่ือเข้าออกอาคารวหิาร ในยามท่ีคนมาชมุนมุกนัเป็นจํานวนมากอีกด้วย 

3. เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอาคาร วิหารโถง สําหรับประดบัตกแตง่งาน 
ศลิปกรรมเป็นเร่ืองราวตามคตพิทุธศาสนาหรือธรรมะคําสอนตา่งๆ  ทัง้นี ้อาจเป็นหน้าท่ีใช้สอยท่ีมี 
ในภายหลงัตามสมยันิยม ด้วยเพราะวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสดุจากการสํารวจเก็ขข้อมลูคือวิหารพระพทุธ 
วดัพระธาตลํุาปางหลวงนัน้ ไมมี่การประดบัตกแตง่ใดๆ 
 
การประดบัตกแต่งงานศิลปกรรมบน ฝาย้อย 

วิหารโถงท่ีมีการสร้างในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20-24 จะพบการประดบัตกแตง่ในสว่น 
ตา่งๆ มากมาย ซึง่ช่างผู้สร้างสรรค์งานศลิปะ ได้รับแรงบนัดาลใจจากเร่ืองราวในพทุธศาสนาและ 
ความเช่ือตา่งๆ โดยการประดบัตกแตง่งานศลิปกรรมประดบัวิหาร สามารถแบง่ตามลกัษณะของ 
ลวดลายท่ีปรากฏประกอบด้วยลวดลายอดีตพระพทุธเจ้า ลวดลายเทพเทวา ลวดลายประเภทสตัว์ 
ตา่งๆ ลวดลายประเภทพนัธุ์พฤกษาและลวดลายประเภทสริิมงคล79เป็นต้น ซึง่ใช้เทคนิคตา่งๆ ใน 
การสร้างสรรค์งานศลิปกรรมขึน้มา เชน่ เทคนิดการลงรักปิดทองให้เป็นลวดลายเรียกวา่ “ลายคํา” 
เทคนิคการแกะสลกัไม้ เทคนิคปนูปัน้ เทคนิคการปันดนิเผา เคลือบเซรามิค และเทคนิคเขียนภาพ 
จิตรกรรมประเภทเขียนสีท่ีรองพืน้ด้วยดนิสอพองผสมกาวตลอดจน เทอควอย์ซ์บด เขียนเป็นภาพ 
เรียกวา่ “ลายแต้ม” เป็นต้น ซึง่จากการเก็บข้อมลูวิหารโถงทัง้ 7 หลงั สามารถจําแนกการตกแตง่ 
งานศลิปกรรมลงบนองค์ประกอบ “ฝาย้อย” ได้เป็น 

1. ไมมี่การประดบัตกแตง่ใดๆ เช่นท่ีพบใน วหิารพระพทุธ วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
และวิหารหลวง วดัไหลหิ่น 

2. ตกแตง่ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนงั แบง่เป็น 
2.1 ลายแต้ม เชน่ท่ีพบใน วิหารหลวงวดัพระธาตลํุาปางหลวง, วหิารนํา้แต้ม, 

วิหารหลวงวดัเวียงเถิน (เขียนขึน้ใหม)่ 
2.2 ตกแตง่ด้วยลายคํา เช่นท่ีพบในวหิารจามเทวี วดัปงยางคก และวิหารหลวง 

วดัคะตกึเชียงมัน่  
ข้อสงัเกตของผู้ศกึษาวจิยั เก่ียวกบัการตกแตง่งานศลิปกรรมลงบนฝาย้อยซึง่ประกอบ 

ร่วมกนัขึน้จากวสัดท่ีุเป็นไม้ท่ีนา่สนใจคือชิน้งานไมไ่ด้รับปัญหาเร่ืองความชืน้อนัจะสง่ผลตอ่สภาพ 
และอายขุองงานศิลปกรรมมากนกัโดยเฉพาะความชืน้ท่ีมาจากพืน้ดนิและความชืน้จากในอากาศ 
ทัง้นีอ้าจเพราะ เป็นผนงัลอย ปิดห้อยลงมาเพียงคร่ึงเสาจงึไมมี่สว่นเช่ือมตอ่ท่ีนําพาความชืน้จาก 
พืน้ดนิขึน้มาได้ อีกทัง้สภาพภมูิอากาศทางภาคเหนือของไทยโดยสว่นใหญ่จะหนาวและแห้ง จงึมี 
ความชืน้ในอากาศไมม่ากนกั ประกอบกบัลกัษณะอาคารวิหารท่ีเป็นโถงโลง่ ทําให้มีการถ่ายเท 
อากาศท่ีดี อีกทัง้มีพืน้ท่ีโลง่วา่งโดยรอบตวัอาคาร (ขว่งลานทราย สีทนัดรสมทุร) ท่ีมีแสงแดดสอ่ง 
ตลอดวนั สง่ผลให้ความชืน้ท่ีมาจากดนิและความชืน้ในอากาศ แห้งระเหยออกจากอาคารวิหาร 

                                                 
79วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 319. 
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ท่ีสร้างด้วยไม้ได้อยา่งรวดเร็ว แม้กระนัน้เร่ืองของการเปล่ียนแปลงของอณุหภมู ิ ท่ีสง่ผลตอ่สภาวะ 
การขยายและหดตวัของวสัดไุม้ ก็ไมไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่งานศลิปกรรมบนฝาย้อนมากนกั เน่ืองจาก 
ลกัษณะภมูิประเทศของดนิแดนล้านนา (ในอดีต) มีทรัพยากรไม้เป็นจํานวนมาก ประกอบกบัการ 
เลือกใช้ไม้ ในการก่อสร้างอาคารท่ีมีอายเุหมาะสมทนตอ่การยืดและหดตวั อีกทัง้เทคนิควธีิท่ีมา 
จากการประกอบกนัของชิน้ไม้ท่ีเป็นชิน้สว่นขนาดเลก็ ซึง่มีการขยายและหดตวัไมม่ากนกัตลอดจน 
การเคลือบผิวไม้ด้วยยางรักอีกหลายชัน้ ฉนัน้แล้วชิน้งานศลิปกรรมบนฝาย้อยของวหิารโถงจงึหา่ง 
ไกลจากปัญหาเร่ืองความชืน้และอณุหภมูิ และความเสียหายจากการท่ีงานศลิปกรรมตกแตง่โดย 
แสงธรรมชาตโิดยตรง (แดดเลีย) เพียงแตอ่าศยัความสวา่งจากแบบการสะท้อนของแสงธรรมชาต ิ
เท่านัน้ (Indirect light) ด้วยเหตนีุเ้อง ชิน้งานตกแตง่ศลิปกรรมจงึคงสภาพอยูไ่ด้นานพอสมควร 
 

 
ภาพท่ี 85 การตกแตง่งานศลิปกรรมบนฝาย้อยในลกัษณะตา่งๆ (01) วิหารปงยางคก (02)  

วิหารวดัเวียง (03) และ (04) วหิารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
หากเปรียบเทียบกบัอาคารโบสถ์วหิารในภาคกลางซึง่เป็นพืน้ท่ีนํา้ทว่ม โดยเฉพาะท่ีมี 

ลกัษณะของตวัอาคารเป็นแบบมีผนงัก่อและมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัภายในอาคารจะพบการ 
แก้ปัญหาความชืน้จากดนิท่ีซมึและถกูดดูจากผนงัขึน้ไปสร้างความ เสียหายกบังานจิตรกรรมและ 
โครงสร้างหลงัคาไม้ด้านบน เน่ืองจากวสัดกุ่อผนงัมีคณุสมบตัใินการยอมให้ของเหลวซึง่คือ นํา้ซมึ 
ผา่นได้ (Water permeability) เพราะมีรูพรุน (Porosity) ท่ีสมัพนัธ์กบัแรงตงึผิวของนํา้ (Water 
Surface tension) โดยการใช้ศลิาแลงซึง่มีคณุสมบตัใิห้นํา้ซมึผา่นได้น้อย ประกอบกบัมีรูพรุนท่ีไม่ 
สมัพนัธ์กบัแรงตงึผิวของนํา้นัน้ก่อขัน้ในสว่นตีนผนงัและตีนเสาไว้ ซึง่เป็นเทคนิควธีิการท่ีนา่สนใจ 
(วนิดา พึง่สนุทร และ บญัชา ชุ่มเกษร, บรรยาย: 2554) 
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ภาพท่ี 86 การใช้วสัด ุ“ศลิาแลง” บริเวณ ตีนผนงัและตีนเสา ของพระอโุบสถวดัมหาธาตลุพบรีุ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 
คุณค่าทางสถาปัตยกรรมของฝาย้อยและช่องเปิด 

1. เป็นทางเข้าออกของผู้คน ทัง้ท่ีเป็นทางเข้าออกหลกั ด้านทิศตะวนัออกและ ทางเข้า 
ออกรอง ทิศด้านข้างตวัอาคาร เน่ืองเพราะวิหารเป็นอาคารสําหรับชมุนมุคน จงึมีความจําเป็นใน 
ช่วงยามท่ีมีผู้คนจํานวนมาก มาร่วมประกอบพิธีกรรมตา่งๆ ในอาคาร ทําให้เข้า-ออกได้หลายทาง 
ทัง้ยงัเป็นทางเข้า-ออกของ แสงและอากาศ ทําให้มีการพดั ผา่นของลมและอากาศท่ีดี เป็นผลให้ 
ผู้ใช้อาคารรู้สกึเยน็สบายมากกวา่อาคารท่ีมีการปิดฝาผนงัทัง้หมด 

2. ทําหน้าท่ี “เช่ือมท่ีวา่ง” ระหวา่ง ภายในกบัภายนอก อาคารวหิารไว้ด้วยกนั แตช่่าง 
(สลา่) ได้กําหนดความสําคญัของพืน้ท่ีซึง่ตา่งสถานะภาพกนั ด้วยระดบัฐานอาคารเตีย้ๆ (พืน้ตา่ง 
ระดบั) และฝาผนงัท่ีห้อยย้อยลงมาจากแปหวัระเบียง ซึง่อยูใ่ต้ผืนหลงัคาคลมุ  

3. ทําให้ตวัอาคารวิหารโถง ซึง่มีสดัสว่นฐานเตีย้และตวัอาคารมีความสงูไมม่ากนกั มี 
ลกัษณะเบาลอย หรือทําให้เกิดความรู้สกึวา่อาคารมีการลอยตวัขึน้จากพืน้แลดเูหมือนเป็นอาคาร 
ยกเสาสงู ท่ีลอยจากพืน้ดนิและฐานอาคารซึง่เป็นพืน้ท่ีใช้งาน ในทางกลบักนั การทําฝากัน้ทัง้หมด 
อาจทําให้อาคารแลดหูนกัทบึได้ 

4. รูปปรากฏของฝาย้อย อนัเกิดขึน้จากลกัษณะของตวัชิน้โครงสร้าง (เสาป็อกหรือเสา 
ตุ๊กตาและฝาตาผ้า) ท่ีมีการถ่ายแรงเพ่ือรับนํา้หนกัโครงสร้างหลงัคานัน้ เม่ือมองจากภายนอกตวั 
อาคาร จะปรากฏเป็นการทําลายปริมาตรทบึหนกัของฝืนฝาผนงัขนาดใหญ่ให้เบาขึน้ ในลกัษณะ 
สมมาตรในตวัเอง สง่ผลตอ่การรับรู้ของผู้ใช้อาคาร คือความรู้สกึเบาและน่ิงสงบในจิตใจ  

5. เป็นพืน้ท่ีรองรับงานพทุธศลิป์โดยเฉพาะลายคําและฮปูแต้ม เน่ืองเพราะลกัษณะ 
รูปปรากฏของฝาภายนอก (มีคิว้เลบ็บวักรอบลกูฟัก) นัน้ไมเ่หมือนกบัรูปลกัษณะท่ีแสดงออกภาย 
ใน (ซึง่เรียบเป็นระนาบเดียวกนั) ทัง้นีอ้าจเป็นความตัง้ใจของผู้ออกแบบ เพ่ือสําหรับเอาไว้รองรับ 
งานศลิปกรรมตกแตง่โดยเฉพาะ ดงัท่ีได้แสดงรายละเอียดไว้แล้วข้างต้น  
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สรุปลักษณะเด่นของวิหารล้านนา  
โดยเฉพาะวหิารท่ีมีการการสร้างก่อน พทุธศตวรรษท่ี 2480  
1. การออกแบบโครงสร้างเพื่อสร้างความรู้สึกทางสายตา 

 

 
ภาพท่ี 87 มมุมองภายในอาคารวิหารโถงนํา้แต้ม จ.ลําปาง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

1.1 แผนผังของวหิาร แผนผงัของอาคารวหิารโถงล้านนานัน้ มีมมุอนัเกิดจาก 
การขยายออกและหดเข้าของผงั หรือมีการ “ยกเก็จ” ทางด้านหน้า 2 ช่วงหลงั 1 ชว่ง ซึง่เป็นแบบ 
แผนท่ีมีความนิยมใช้กนัมาตัง้แต ่ เร่ิมต้นของอาณาจกัร จนสามารถจะเรียกได้วา่วหิารในลกัษณะ 
นีว้า่เป็น “วิหารแบบมาตรฐานล้านนา”81 (ภายหลงัได้สง่อิทธิพลถึงวิหารกึ่งโถงและวหิารมีป๋างเอก 
หรือวิหารแบบปิด ซึง่ใช้แบบแผนผงัลกัษณะเดียวกนันี)้  

การท่ีชา่ง (สลา่) ออกแบบเช่นนีเ้พ่ือทําให้ผู้ ท่ี เข้าไปในตวัอาคารไมมี่ความ 
รู้สกึอดึอดัหรือต้องถกูจํากดัด้วยขอบเขตทางสายตา เพราะสามารถเปิดมมุมองทางสายตาออกไป 
ได้จากช่องเปิดโลง่ใต้ฝาย้อย ซึง่ในขณะเดียวกนัก็สามารถพุง่จดุสนใจไปยงัองค์พระประธานท่ีตัง้ 
ประดษิฐานอยูบ่นแทน่แก้ว หรือซุ้มโขงในห้องท้ายวิหารได้ โดยจากมมุมองพบวา่วหิารมีรูปห้อง 
อาคารท่ีขยายออกใน ช่วงกลางอาคาร และบีบตวัลงในช่วงหวั - ท้ายอาคาร ด้วยลกัษณะการณ์ 
ดงักลา่วจงึเป็นเหตใุห้มีการ เรียกวหิารเชน่นีว้า่ “วิหารบีบ” อนัสมมตุไิด้ดงั “เสาเภาปราสาท” ซึง่ 
เสมือนพระธรรมคําสอนและเป็นท่ีประทบัขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า อนัจะเป็นเคร่ืองนําพา 
สตัว์ออกจากภพ ออกจากทกุข์ทัง้มวล เพ่ือนําไปยงัพระนิพพานเป็นท่ีสดุ 
 
                                                 

80วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 271. 
81อาจมีบ้างท่ีมีแผนผงัตา่งออกไป เช่น วหิารพระพทุธและวิหารวดัไหลหิ่น ทัง้นีเ้พราะ 

ได้รับอิทธิพลเน่ืองมาจากสโุขทยั ดเูพิ่มใน เร่ืองเดียวกนั, 268. 
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1.2 ตาํแหน่งการวางเสาวิหาร วิหารล้านนาโดยทัว่ไป มีความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ผงัอาคารและโครงสร้างหลงัคา (อนัเป็นการออกแบบท่ีผสานกบัขนาดโครงสร้างหลงัคาและความ 
สงูของตวัอาคาร) แตส่ิง่ท่ีน่าสนใจคือตําแหนง่การวางแนวเสาอาคารจะพบวา่มีการใช้แนวคดิใน 
เร่ือง การแก้มมุบีบทางสายตา หรือ Anti-perspective82ของแนวเสาหลวงกลา่วคือ แนวเสาหลวง 
ในแตล่ะห้องอาคาร/ หรือในแตล่ะชัน้ซดของหลงัคานัน้จะไมอ่ยูใ่นแนวเสาเดียวกนั ทัง้นีเ้ป็นผลมา 
จาก แบบแผนการก่อรูปขึน้ทรงของวิหารแบบมาตรฐานล้านนาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีการลดขนาด 
สดัสว่นของห้องอาคารอนัสง่ผลตอ่การลดชัน้ซดหลงัคา การยกเก็จผงัอาคารตลอดจนการยกัเยือ้ง 
แนวเสาอาคาร เป็นต้น (ดภูาพท่ี 66 และ 67 ลกัษณะการก่อรูปขึน้ทรงของวหิารล้านนาประกอบ)  
 

 
ลายเส้นท่ี 74 ตวัอยา่งผงัพืน้อาคาร (01) วหิารหลวงวดัพระธาตลํุาปางหลวง (02) วหิารนํา้แต้ม  

วดัพระธาต ุลําปางหลวง (03) วิหารกึ่งโถง วดัคะตกึเชียงมัน่, โดยแสดงเส้นแนวอนั  
เกิดจากการวาง ตําแหน่ง เสาวิหาร ทัง้เสาหลวงและเสาระเบียง 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
จากภาพแสดงการวางตําแหนง่เสาวหิาร ทัง้เสาหลวงและเสาระเบียง ซึง่หาก 

พิจารณา การก่อรูปงานสถาปัตยกรรมด้วยองค์ประกอบ จดุ-เส้น-ระนาบ จะสงัเกตได้วา่ “จดุ” คือ 
ตําแหนง่ ของการวางเสาหลวงและเสาระเบียง แล้วจงึขึน้รูปเป็นแทง่เสาคือ เส้นตัง้ (ซึง่สมมาตร 
ซ้าย-ขวา)  ตลอดจนการท่ีผู้ออกแบบกําหนดการเข้าถงึตวัอาคาร (access) จากช่องเปิดประตทูาง 
ด้านหน้า (ด้านทิศตะวนัออก) เป็นทางเข้า-ออกหลกั ประกอบกบัการมองเห็นแบบทศันียภาพ 
                                                 

82Perspective หรือ ทศันียภาพ (ทศัน์+ภาพ) คือภาพท่ีใช้ตามอง หรือภาพท่ีมีการนํา 
ด้วย จดุสายตา 
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(Perspective) ในระดบัสายตา (Human’s eyes view) ทําให้เกิดเป็นการรับรู้ (perception) ของ 
ผู้ใช้อาคารท่ีมีตอ่ เส้นตัง้ของเสาดงักลา่วซึง่เช่ือมตอ่กนัเป็น “ระนาบ” ขึน้มา ระนาบนีไ้ด้แบง่พืน้ท่ี 
ใช้สอยภายในตวัอาคารออกเป็นสามห้องอยา่งหลวมๆ คือ ห้องโถงกลางและห้องชายคาปีกนก 
ซ้าย - ขวา โดยระนาบดงักลา่วกนัสิง่รบกวนภายนอกอาคารแบบเปิดโลง่ออกไปจากความสนใจ 
ของผู้ใช้อาคาร ทัง้ยงัสร้างรูปอากาศท่ีหยดุน่ิง ไมไ่ปทางซ้ายและขวาเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณพืน้ท่ี 
ห้องโถงกลางอาคาร หลงัประธาน ซึง่เป็นบริเวณจดุตกสายพระเนตรของพระประธาน แม้กระนัน้ 
ท่ีวา่งดงักลา่ว ก็ถกูก่อ รูปขึน้ด้วย “เส้นสาย” ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมตา่งๆ เช่น เส้น 
สายท่ีมาจาก แป ระแนง (ไม้ก้านฝ้า) เป็นต้น ท่ีเป็นเส้นนําสายตาให้พุง่ไปสูทิ่ศเบือ้งหน้าและหยดุ 
ไว้เป็นจดุรวมสายตา 83ณ ห้องท้ายวหิาร ท่ีประดษิฐานพระประธานไว้บนแท่นแก้วและมีฉากหลงั 
(◌ฺback ground) เป็นผืนระนาบผนงัทบึด้านหุ้มกลองท่ีประดบัตกแตง่ลวดลายคํา ซึง่มีคณุสมบตัิ 
สะท้อนแสงเป็นฉากหลงั ทัง้นีฉ้ากแหง่ปรากฏการณ์ดงักลา่วมาทัง้หมดนี ้ มีลกัษณะของภาพฉาก 
เป็น ทศันมิตแิบบจดุเดียว ท่ีมีจดุสดุสายตาอยูต่รงกลางภาพ   

โดยผู้ศกึษาวิจยัเช่ือวา่ด้วยมุมมองการรับรู้ผ่านที่ว่างอันประกอบขึน้ด้วย 
ระเบียบของ “จุด-เส้น-ระนาบ” เหล่านี ้ได้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกให้เกิดแก่ผู้ใช้อาคาร 
เช่น หยุด สงบ น่ิง มีสตติื่นตวัในลักษณะที่เฉพาะแบบล้านนาขึน้มา เป็นต้น  

ทัง้นี ้ ผู้ศกึษาวิจยัสนันิษฐานวา่ การท่ีผู้ออกแบบไมต้่องการให้แนวเสาด้าน 
สกดัอยูใ่นแนวเดียวกนัสว่นหนึง่อาจเพราะเป็นภมูิปัญญาเชิงชา่งของสลา่ล้านนาในมิตขิองความแ
ข็งแรง ทางด้านโครงสร้างของอาคารชมุนมุคนขนาดใหญ่บนท่ีตัง้ซึง่มกัเป็นพืน้ท่ีโลง่ อนัเป็นโครง 
สร้างไม้ จากลกัษณะการประกอบเข้ากนัด้วยร่องลิน้ไม้หรือร่องเดือยไม้แบบ “สบุลง” (สวมลง) อดั 
ยดึด้วยแส้และสลกัไม้ให้แนน่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถรับแรงท่ีมากระทําตอ่ตวัอาคารวหิาร 
ในด้าน สกดัได้ เช่น แรงท่ีมากระทําอนัเกิดจาก “แผน่ดนิไหว” และ “แรงลม” (ลมหลวง)84 เป็นต้น 
จงึต้องยกัเยือ้งแนวเสาหลวงและซ้อนขึน้แนวเสาระเบียงใหม ่ (จงึเกิดการยกเก็จขึน้) เพ่ือไมใ่ห้เสา 
ซึง่ถกูวางไว้เป็นแถว / อยูเ่ป็นแนวเดียวกนั ล้มโย้ได้โดยง่ายตามแนวเสา เม่ือมีแรงมากระทํา 85 
(ล้มแนวระนาบ) แม้วา่ไมส่ามารถท่ีจะต้าน แรงท่ีมากระทําดงักลา่วได้อยา่งเตม็ท่ีแตก็่สามารถ 
ทานไว้ได้ ในระดบัหนึง่   

                                                 
83Vanishing point จดุลบัตา หรือ จดุอนัตธาน คือ จดุรวมของเส้นฉาย ของภาพ 
84สงัเกตได้จากการตีกลอนชิด (เรียกวา่ ก๋อนลาด) บริเวณไขราหน้าจัว่หรือหน้าแหนบ 

เพ่ือป้องกนั “ลม” ท่ีพดัมาปะทะแล้วม้วนดีดแผน่ดนิขอ (วสัดมุงุหลงัคา) ให้หลดุปลวิไปนัน่เอง 
ทัง้นีด้้วยเพราะมีพืน้ท่ีซึง่ต้านลมมากกวา่ทางด้านข้างของตวัอาคาร เป็นต้น ตลอดจนในเขตพืน้ท่ี 
ทางภาคเหนือสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีพบรอยเล่ือนและเกิดแผน่ดนิไหว ซึง่มีประวตัสิร้างความเสียหาย 
แก่อาคารศาสนาสถานอยูห่ลายครัง้ 

85ทัง้นีผู้้ศกึษาวจิยัคาดคะเนบนฐานซึง่ สลา่มีความพยายามทํา โครงสร้างตวัอาคาร 
(ชดุโครงสร้างไม้เรียกวา่ “ม้าตา่งไหม”) ให้มีลกัษณะเป็นโครงข้อแข็ง (rigid) ตลอดจนมีเสาอาคาร 
ท่ีวางอยูบ่นตอมอ่เฉยๆ โดยไมมี่การยดึ (Fixed) ไว้กบัฐานอาคาร 
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และด้วยเทคนิคการยกัเยือ้งแนวเสา และลดสดัสว่นความสงูและความกว้าง 
ของห้องอาคารท่ีลดสว่นจากห้องประธานลงไป จนมีพืน้ท่ีหน้าแหนบเลก็ลงสง่ผลให้มีพืน้ท่ีรับแรง 
ปะทะจากลมได้น้อยลง ด้วยลกัษณะดงักลา่วนีแ้สดงถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งผงัพืน้ของอาคารกบั 
รูปร่างรูปทรงและสดัสว่น ตลอดจนเนือ้หาของท่ีวา่ง และสิง่ท่ีตัง้อยูภ่ายในท่ีมีความหมายสมบรูณ์ 
ลงตวั อนัก่อรูปจากแนวคดิท่ีได้รับอิทธิพลจากคตพิทุธศาสนาแบบตา่งๆ อยา่งเบด็เสร็จ 
 

 
ลายเส้นท่ี 75 เส้นแนวท่ีเกิดจากการคล่ีคลาย ยกัเยือ้งแนวเสาและยกเก็จแผนผงัอาคาร โดยเส้น 

แนวดงักลา่ว เสมือนมีทิศพุง่ออกจากแนวศนูย์กลางอาคาร ตรงจดุ ณ ซึง่เป็นท่ีตัง้  
ขององค์พระประธานภายในวิหารนัน่เอง 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ทัง้นีข้้อสงัเกตประการหนึง่ของการใช้เสาใน 2 ลกัษณะทัง้เสากลมและเสา 

ส่ีเหล่ียม โดยเสาส่ีเหล่ียมจะเป็นสว่นของ เสาระเบียง และเสากลมจะเป็นสว่นของ เสาหลวง ท่ีอยู ่
ในอาคารและยงัมีการใช้เสาแปดเหลียมในตําแหนง่เสาหลวงคูก่ลางหน้าทางเข้าวหิารด้วย (โดย 
พบในวิหารท่ีมีการสร้างในพทุธศตวรรษท่ี 24) ซึง่การใช้เสาส่ีเหล่ียมเป็นเสาระเบยีงนัน้เพ่ือให้สอด 
รับกบัสว่นชายคา และฝาย้อย การทําเสาในลกัษณะรูปทรงนี ้ทําให้งา่ยตอ่การสร้างความเช่ือมตอ่ 
กบัหชู้าง (นาคทณัฑ์) และเส้นแนวชายคาทัง้ยงัก่อให้เกิดการผสานทางสายตา ตัง้แตช่่วงหลงัคา 
ลงมาสูพื่น้ซึง่หชู้างของสถาปัตยกรรมล้านนาไทยก็ออกแบบให้เข้ากบัตวัอาคารโดยตลอดโดยเป็น 
แผน่ไม้รูปสามเหล่ียมรับหน้าเต้า ตดิกบัเสาหรือผนงัไว้เตม็ท่ีช่างล้านนาวางตวันาค 86 ตวดัหางขึน้ 
                                                 

86งานสถาปัตยกรรมไทยนิยมทําพนกับนัไดเป็นรูป “นาค” สตัว์หิมพานต์ท่ีมีพิศร้ายไว้ 
หน้าประตเูพ่ือให้เฝ้าหรือปกป้องศาสนสถานสําคญั ในขณะเดียวกนัก็จะตดิประดบันาคท่ีเรียกวา่ 
“คนัทวย” บริเวณใต้ชายคาทัง้ 2 ข้างระหวา่งช่องเปิดของทกุช่วงเสาด้วย เพ่ือป้องกนัการผา่นเข้า 
ไปทางหน้าตา่งท่ีเป็นช่องทวารอีกอยา่งหนึง่ ดเูพิ่มใน สมคดิ จิระทศันกลุ, คตสัิญลักษณ์ และ 
ความหมายของ ซุ้มประต-ูหน้าต่างของไทย (กรุงเทพฯ:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 23. 
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อยูก่ลาง สว่นลา่งเป็นลายแน่น เนือ้ท่ีๆ เหลือไว้ใสล่ายสลกัหรือลายฉลโุดย หชู้างในอาคารหนึง่ๆ 
อาจจะมีรูปทรงคล้ายกนั มีตวันาคแบบเดียวกนั แตช่่างอาจจะพลกิแพลงเลน่ลายไปได้หลายแบบ 
ต้นฉบบั หชู้างศลิปล้านนาไทยบริสทุธ์ิก็ยงัมีเหลืออยูท่ี่วหิารนํา้แต้ม87 

สว่นองค์ประกอบเสาท่ีมีลกัษณะกลมนัน้ผู้ศกึษาวจิยัคาดวา่มีแนวคดิในการ
ออกแบบ ท่ีสมัพนัธ์ตอ่ การรับรู้เร่ืองการเปล่ียนแปลงของขนาด (Scale) และมวล (Mass) ของเสา 
หลวงกบัการเคล่ือนท่ีไปในท่ีวา่งของผู้ใช้อาคารทัง้ยงัได้แสงและเงาท่ีกลมกลืนกวา่แสงและเงาอนั 
เกิดจากการใช้เสาลกัษณะเหล่ียมท่ีมีเหล่ียมมมุ 88 ทําให้เกิดการบงัเงามืดขึน้ ทัง้นีอ้าจเพราะมีแนว 
คดิท่ีไมต้่องการให้ผู้ใช้อาคาร รับรู้การเปล่ียนแปลงสภาวะองค์ประกอบเสาหลวง อนัจะสง่ผลตอ่ 
อารมณ์ท่ีสะดดุ ไมต่อ่เน่ืองและเกิดความไมส่งบ น่ิงภายในจิตใจของผู้ใช้อาคารก็เป็นได้ 

 

 
ภาพท่ี 88 การเปรียบเทียบ แสงและเงา ท่ีตกกระทบบนเสาวหิารท่ีมีลกัษณะตา่งกนัคือ ลกัษณะ  

กลมกบัส่ีเหล่ียมโดย (01) และ (02) คือวหิารโถงจามเทวี (03) คือวิหารโถง วดัไหลหิ่น  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ลกัษณะท่ีนา่สงัเกตคือไมป่รากฏเงามืด (Core of Shadow) และเงาตกทอด 

(Cast Shadow) ขององค์ประกอบเสาท่ีทอดลงบนพืน้ท่ีใช้งานวิหารเลย (หรืออาจมีน้อยมาก) ซึง่ 
สงัเกตเห็นเพียงเงาบนผิววตัถ ุ(Shadow/ Attached Shadow) จางๆ เท่านัน้คือเงาท่ีปรากฏอยูบ่น 
เสา และพืน้แตก็่ยงัไมเ่ข้มท่ีสดุ โดยอยูใ่นสว่นท่ีได้รับอิทธิพลของแสงน้อยมาก เน่ืองจากไมใช่ด้าน 

                                                 
87ดเูพิ่มใน อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, องค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: 

การพิมพ์สตรีสาร, 2521), 24. 
88อีกทัง้การประดบัตกแตง่เสาหลวงด้วยการลงรักปิดทองยิง่ช่วยเสริมแนวคดิของแสง 

และเงาตกกระทบลงบนองค์ประกอบเสาหลวง อนัสง่ผลตอ่สถาวะของแสงท่ีสร้างบรรยากาศใน 
วิหารโถงด้วย 
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ท่ีรับแสงโดยตรง แตเ่ป็นด้านท่ีรับแสงทางอ้อม (Indirect Light) ซึง่ก็คือแสงสะท้อนจากลานทราย 
และบริบทโดยรอบบริเวณนัน่เอง โดยปรากฏการณ์ดงักลา่วจะสงัเกตได้ชดักบัเสาอาคารลกัษณะ 
กลมหรือ เสาหลวง มากกวา่เสาลกัษณะเป็นเหล่ียมหรือ เสาระบียง  

 “อาจเน่ืองเพราะเม่ือพจิารณาจากแหลง่กําเนิดแสง จะพบวา่แสงในช่วงวนั 
เป็น แสงทางอ้อม (Indirect light) จากการสะท้อนบนระนาบผืนลานทราย (Plane) ซึง่แตกตา่ง 
จากช่วงพระอาทิตย์ขึน้ในยามเช้าของวนัท่ีเป็นแสงโดยตรง (Direct light) จากดวงอาทิตย์และเม่ือ 
แสงผา่นเข้ามาจากช่องเปิด ในหลายตําแหนง่ หลายด้าน หลายรูปร่างและหลายขนาดตา่งๆ กนั 
ทําให้มีการฉายแสงและกระจายแสงไปในหลายทิศทางจากทิศเบือ้งลา่งขึน้บน กลา่วคือแสงแดด 
เม่ือตกกระทบลานทรายแล้ว เกิดการสะท้อนของแสง เข้าไปสอ่งให้ความสวา่งแก่รูปอากาศภาย 
ใน วหิารโถง โดยผา่นช่องเปิดโลง่ใต้องค์ประกอบฝาย้อยด้านทิศตา่งๆ ของอาคารนัน่เอง อีกทัง้ผิว 
ผลกึ ของเม็ดทราย วตัถซุึง่ให้แสงตกสะท้อนนัน้ มีลกัษณะเป็นเม็ดขรุขระและเลก็ละเอียด จงึทํา 
ให้แสงแดดท่ีปรากฏได้มานัน้ เป็นแบบการสะท้อนของแสงท่ีไมเ่ป็นระเบียบ (Diffuse reflection 
Indirect Light) และมีความเข้มแสง ท่ีน้อยกวา่แสงท่ีมาจากแหลง่กําเนิดแสงโดยตรง แตจ่ะได้ 
สภาวะของแสงท่ีนุ่มนวลและผอ่นคลายกวา่ เป็นต้น” 

 
ลายเส้นท่ี 76 การรับรู้ตอ่องค์ประกอบเสาวิหาร ณ ตําแหนง่ซึง่ตา่งกนั (01) คือเสาระเบียง   

ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม (02) คือเสาหลวงท่ีมีลกัษณะเป็นเสากลม    
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ทัง้นีรู้ปลกัษณะของความเป็นเสากลมนัน้ อาจเพ่ือท่ีจะส่ือถึงลําต้นของต้นไม้ 

ซึง่ก็คือ “ต้นโพธ์ิ” ท่ีสมัพนัธ์สอดคล้องและเช่ือมตอ่กบัลายจิตรกรรมปิดทองรูปต้นโพธ์ิ ซึง่เป็นฉาก 
หลงัของพระประธาน หรืออาจเป็นรูปสญัลกัษณ์ของ “ก้านของดอกบวั” ส่ือความหมายถึงนํา้ และ 
ความบริสทุธ์ิ ฯลฯ ก็อาจเป็นไปได้เน่ืองจากปลายยอดหวัเสาหลวงนัน้ มีการประดบัตกแตง่เป็นรูป 
ดอกบวับานท่ีมี กลีบบวัผายออก ซึง่สิง่ท่ีน่าสนใจคือ เส้นตัง้ของเสาหลวงเม่ือสง่ขึน้ไปเจอเส้นผาย 
ออกทําให้เกิดความรู้สกึวา่เส้นตัง้ของเสาหลวงท่ีสง่ขึน้ไปถึงหวัเสานัน้สอบเข้าหากนั ขณะเดียวกนั 
เส้นผายของกรีบบวั ได้เกิดเส้นท่ีสง่ไปในรูปอากาศ ตอ่เน่ืองไมจ่บสิน้ในการรับรู้ทางสนุทรียภาพ 
เป็นต้น 
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ลายเส้นท่ี 77 ลกัษณะบวัหวัเสาผายออกเป็นเอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของวหิารล้านนา  

(จากผู้ศกึษาวจิยั) 
 

1.3 การทาํฝาเพยีงคร่ึงเดยีว การทําฝาเพียงคร่ึงเดียวนี ้ ไมป่รากฏแตใ่นวิหาร 
แบบไมมี่ป๋างเอกหรือวหิารโถงเท่านัน้ แตห่ากสงัเกตให้ดีแล้วผนงัของวิหารท่ีมีป๋างเอกในสว่นผนงั 
ไม้ท่ี เป็นฝาตาผ้านัน้ยงัคงสืบทอดการใช้ฝาย้อย ซึง่ปิดผนงัไว้เพียงสว่นบนของตวัอาคารเท่านัน้ 
แล้วจงึ สร้างผนงัปนูขึน้มาจากตวัฐานพืน้ท่ีใช้งานจนจรดตีนฝาย้อย  

1.4 การแสดงโครงสร้างหลังคา โครงสร้างอาคารวหิารโถงล้านนาเป็น เสาและ 
คานไม้รับนํา้หนกัในระบบท่ีล้านนาเรียกวา่ “ข่ือม้าตา่งไหม” ทัง้นีเ้พราะวา่เป็นลกัษณะท่ีมีการถ่าย 
นํา้หนกัจากหลงัคา วิหารลงมาตามสว่นของข่ือม้าตา่งไหม ลงมาสูเ่สาและหลงัคาปีกนกด้านลา่ง 
2 ข้าง คล้ายลกัษณะการบรรทกุผ้าไหมบนหลงัม้าท่ีใช้ใน เส้นทางค้าสายไหมในบริเวณแถบนี ้ซึง่ 
วิหารโถงท่ีทําการศกึษาล้วนแล้วแตมี่แบบแผนดงักลา่วนีท้ัง้สิน้ ลกัษณะของข่ือม้าตา่งไหม เป็น 
การวางข่ือหลวงเหนือเสาวหิาร รองรับข่ือย่ีและข่ือม้าสามท่ีลดหลัน่กนัขึน้ไป ซึง่จะคล้ายคลงึกบั 
ระบบโครงสร้างของ วิหารแบบไตลือ้ในสบิสองปันนา ท่ีมีการตัง้ข่ือไว้บนหวัเสาท่ีวางเรียงไว้สอง 
ชัน้และตกแตง่หลงัคา วหิารด้วยกระเบือ้งเคลือบสีแดงเพลงิ  

วิหารล้านนาจะมีการแสดงโครงสร้างม้าตา่งไหมให้เห็น และไมนิ่ยมการปิด 
ฝ้าเพดาน โครงสร้างม้าตา่งไหมเองก็ไมนิ่ยมกรุช่องวา่งทัง้หมดเพ่ือทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
รูปอากาศภายในอาคารมีความล่ืนไหลตอ่เน่ืองทัง้จะนิยมประดบัลายทองบนตวัโครงสร้างทัง้หมด 
ไมว่า่จะ เป็นสว่นของโครงสร้างหลงัคาหรือเสา เพ่ือให้เกิดความเป็นสถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิและลดความ 
แข็งของโครงสร้างทัง้หมด ก่อให้เกิดการลวงตาหรือละลายโครงสร้างให้เกิดมโนภาพถึงความเบา 
ของตวัโครงสร้างทัง้หมดเม่ือเข้าไปในอาคารแล้วจะไมรู้่สกึอดึอดั ทัง้ในสว่นมมุมองของผู้ใช้อาคาร 
สามารถท่ีจะมองผา่นออกไปได้ในทกุทิศทาง ยกเว้นในทิศตะวนัตกซึง่เป็นแท่นแก้ว หรือซุ้มโขง 
ปราสาท ประดษิฐานพระประธาน ทําหน้าท่ีหยดุสายตาของการมองทัง้หมด นบัวา่เป็นความคดิท่ี 
แยบยลในการสร้างจดุสนใจในวิหาร ซึง่แตกตา่งจากการสร้างงานแบบอยธุยา หรือรัตนโกสนิทร์ 
ท่ีมีการบงัคบัมมุมองและสร้างวหิารท่ีมีการกัน้ผนงั เพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้ามาต้องนัง่พุง่ให้ความสนใจสูภ่าย 
ในเพียงเท่านัน้89 
                                                 

89วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 279. 
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ลายเส้นท่ี 78 เส้นสายท่ีเกิดจากองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีก่อรูปขึน้เป็นอาคารวิหารโถง  

(ผู้ศกึษาวิจยั) / จําลองขึน้ด้วยข้อมลูลายเส้นจาก วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์ 
 

จากภาพ “ด้วยมมุมองภาพแบบ (perspective) สามารถสงัเกตเห็น เส้นสาย 
ท่ีเกิดจากองค์ประกอบโครงสร้างหลงัคาวหิารเชน่ องค์ประกอบของแป ระแนง กลอน ฯลฯ ดงัภาพ 
ซึง่ได้ทําลายปริมาตรทบึหนงัของมวลหลงัคา ตลอดจนมีทิศทางพุง่เข้าองค์พระประธาน”  

โดยรูปแบบและรูปทรงหลงัคา ของอาคารวิหารทัง้ท่ีมีป๋างเอกและวิหารโถง 
นัน้ในพมา่มีการเรียกหลงัคาท่ีมีการซ้อนชัน้วา่หลงัคาทรงยวน คําวา่ “ยวน” อนัหมายถงึ “ไทยวน” 
ท่ีอาศยัอยู ่ ทางภาคเหนือของสยามและ “ยวน” ยงัปรากฏในคําวา่ “ยวนเท่” ท่ีแปลวา่เคร่ืองเขิน 
ตลอดจนคําวา่ “ยวนปะยินนตั” ท่ีแปลวา่นตักษัตริย์ยวนหรือกษัตริย์เชียงใหมท่ี่เป็นนตั 37 ตนของ 
พมา่ หลงัคาทรงยวนท่ีมีการซ้อนชัน้หลงัคาและเคร่ืองเขินแบบยวนคงเป็นอิทธิพลของไทยวนท่ีให้ 
แก่พมา่เน่ืองจากพมา่เคยมีอิทธิพลเหนือดนิแดนล้านนากวา่ 200 ปี และช่างฝีมีชาวไทยวนเคยถกู 
กวาดต้อนไปพมา่ โดยหลงัคายวนในภาษาพมา่ยงัแบง่ออกได้เป็นหลายประเภท90เช่น “ยวนเซาง์” 
คือหลงัคาท่ีซ้อนชัน้หนึง่ชัน้ทางด้านหน้าและหลงั รวมเป็นสามระนาบ “สนยุวนเซาง์” หลงัคาหน้า 
จัว่สองตบัซ้อนกนัหนึง่ชัน้ทัง้ด้านหน้าและหลงั “ยวนทดังาซนิ” หลงัคาท่ีซ้อนกนัสองชัน้ ทัง้ด้าน 
หน้าและด้านหลงัรวมเป็นห้าระนาบ (งาแปลวา่ห้า) โดยรูปแบบหลงัคาดงักลา่ว ได้สะท้อนให้เห็น 
ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาคเหนือของสยาม (อาณาจกัรล้านนา) และพมา่ตอนลา่ง โดยคนทัง้ 
สองพืน้ท่ีเคยไปมาหาสูก่นัมาแต ่ อดีต เช่นสมยัหริภญุชยั ตามตํานานพระนางเจ้าจามเทวีคราวท่ี 
มีโรคระบาดในหริภญุชยั ผู้คนได้ อพยพหนีโรคระบาดลงไปพํานกัท่ีเมืองสะเทิมและหงสาวดีใน 
พมา่ตอนลา่ง เป็นต้น 

“ฉนัน้อาจกลา่วได้วา่การใช้ท่ีวา่งใต้ผืนหลงัคาและรูปแบบหลงัคาวหิารท่ีมี 
ลกัษณะการซ้อนชัน้และแบง่ผืนหลงัคา (ซดและตบั) ดงักลา่ว เป็นแบบท่ีแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ 
แบบล้านนา รูปแบบหนึง่” 

                                                 
90 โชตมิา จตรุวงศ์, “วา่ท่ีวดัพมา่ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละลําปาง,” วรสารหน้าจั่ว : 

ฉบับประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 5, 5 (กนัยายน 2550): 59. 
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ลายเส้นท่ี 79 แสดง (01) หลงัคาทรงยวนเซาง์, (02) หลงัคาทรงสนยุวนเซาง์, (03) หลงัคาทรง  

ยวนทดังาซนิ และ (04) รูปแบบหลงัคาวหิารของไทยวน 
ท่ีมา:            โชตมิา จตรุวงศ์, “วา่ท่ีวดัพมา่ในจงัหวดัเชียงใหมแ่ละลําปาง,” วรสารหน้าจั่ว:  
ฉบับประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 5, 5 (กนัยายน 2550): 59-60.  
 

2. การออกแบบองค์ประกอบทางศลิปกรรมและการตกแต่ง 
วิหารท่ีสร้างท่ีสร้างในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-24 นัน้มีรูปแบบขององค์ประกอบ 

ทางศลิปกรรมและการประดบัตกแตง่ท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของวิหารล้านนา ทัง้ยงัมีพฒันาการตาม 
ช่วง เวลาเกิดขึน้อยูเ่สมอ สิง่เหลา่นีล้้วนแล้วแตแ่สดงถึงความสามารถและพทุธิปัญญาของช่าง 
ผู้สร้างสรรผลลงานออกมาโดยตกแตง่ตามตําแหน่งสําคญัตา่งๆ ซึง่ทําหน้าท่ีเสริมความหมายและ 
สร้างความสมบรูณ์ ในบรรยากาศภาพรวมของวิหาร องค์ประกอบทางศลิปกรรมและการประดบั 
ตกแตง่วิหารล้านนา91 นัน้สามารถท่ีจะสรุปรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ได้ เชน่ ช่อฟ้า ป้านลม หางวนั 
ปราสาทเฟือ้ง หรือช่อฟ้ายองปลี หน้าแหนบและโก่งคิว้ แผงแล ปากแล นาคทณัฑ์ โขงพระเจ้า 
และฐานชกุชี การประดบัตกแตง่ด้วยภาพจิตรกรรมและลายทอง เป็นต้น 

ในสว่นองค์ประกอบศลิปกรรม และการตกแตง่ ท่ีเก่ียวข้องกบัแสงธรรมชาตนิัน้ 
ภายนอกอาคาร มกัให้ความสําคญักบัรูปด้านอาคาร ”ทิศตะวนัออก”92 มากกวา่รูปด้านอาคารทิศ 
อ่ืนๆ โดยมีการประดบัตกแตง่หน้าแหนบให้สวยงาม ซึง่รูปด้านอาคารทิศอ่ืนๆ ไมมี่การตกแตง่แต่ 
อยา่งใด ทัง้นีเ้พ่ือเน้นความสําคญัของทางเข้าหลกัตลอดจนเพ่ือสร้างฉากแหง่ประกฏการณ์แสง 
ท่ีสมัพนักบัช่วงเวลาแหง่การตรัสรู้ใกล้รุ่งสางขณะพระอาทิตย์ขึน้สว่น ภายในอาคาร มีการใช้วสัด ุ
เพ่ือสร้างงานและผกูเป็นเร่ืองราว สญัลกัษณ์ท่ีมีความหมาย ประดบัตกแตง่ตามตําแหนง่ และตวั 
องค์ประกอบสําคญัตา่งๆ ซึง่มีคา่และมีคณุสมบตัเิร่ืองการ สะท้อนแสง คือ “ทองคํา”  

                                                 
91วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์, วิหารล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 280. 
92 ทิศซึง่พระพทุธองค์หนัพระพกัตร์ไป ณ ขณะช่วงยามท่ีทรงตรัสรู ตามพทุธประวตั ิ
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ภาพท่ี 89 การตกแตง่องค์ประกอบศลิปกรรม ภายนอกและภายในอาคารวิหารโถงล้านนา 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

หากพิจารณาแผนผงัของวิหาร ตําแหน่งการวางเสาวิหาร การทําฝาผนงัเพียงคร่ึง 
เดียวตลอดจนการแสดงโครงสร้างหลงัคา ซึง่เป็นการออกแบบโครงสร้างเพ่ือสร้างความรู้สกึทาง 
สายตา ร่วมกบัการออกแบบองค์ประกอบศลิปกรรมและการตกแตง่ประกอบกนัแล้ว ทําให้อาคาร 
วิหารโถงมีลกัษณะเฉพาะปรากฏรูปขึน้เป็นรูปด้านอาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ด้านทิศตะวนัออกท่ี 
มีการให้ความสําคญักวา่ทกุด้านของอาคารซึง่หากมองอาคารในลกัษณะท่ีเป็นภาพฉาย หรือมอง 
อาคารในระยะไกลจะสงัเกตเห็นเส้นแนวจบชายคาในแตล่ะซดและตบั (ตวัป้านลม ณ ตําแหน่ง 
ของ “หางวนั”) ท่ีคล่ีลายออกจากเส้นแนวศนูย์กลางของอาคารวหิารโถงอยา่งน่าสนใจ ซึง่ลกัษณะ 
ดงักลา่วนีเ้ป็นเอกลกัษณ์ของ วหิารล้านนาอนัเป็นผลท่ีมาจากการก่อรูปขึน้ทรงท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 

หากมองอาคารวิหารในแบบท่ีเป็นภาพฉาย จะสามารถสงัเกตเห็นลกัษณะท่ีซ้อน 
กนัของห้องอาคารอยา่งชดัเจน โดยปรากฏมีการยกเก็จผงั มีมมุของห้องอาคารและ เส้นแนวของ 
ชายคาแตล่ะซด-ตบั ท่ีคล่ีคลายออกจากแนวศนูย์กลางอาคาร เป็นต้น โดยวหิารแบบมาตราฐาน 
ล้านนานัน้นิยมการ “ยกเก็จ” ผงัทางด้านหน้า 2 ช่วง ทําให้เห็นเป็นการซ้อนกนัของห้องอาคารเป็น 
3 หลงัอยา่งชดัเจนอยา่งจงใจ 

และหากพิจาณาร่วมกบัคต ิ อนัเก่ียวข้องกบั ตวัแหลง่กําเนิดแสงธรรมชาต ิ หรือ 
พระอาทิตย์ ซึง่มีเส้นแนวโคจรสามเส้น อนัหนึง่ช่ือวา่อชวิถี (ทางแพะ) นาควิถี (ทางนาค) และ 
โคณวิถี (ทางววั) ทําให้เกิดฤดกูาลขึน้ 3 ฤดคืูอ ฤดรู้อน ฤดฝูน และฤดหูนาวก็อาจสามารถกลา่ว 
ได้วา่วหิารอนัเป็น ท่ีประดษิฐานของพระพทุธรูปซึง่เป็นตวัแทนของพระพทุธองค์นัน้ เป็นเปรียบ 
เสมือนดัง่ท่ีประทบั 3 ฤด ูณ ชมพทูวีป (ซึง่ซ้อนกนั 3 ซด เป็นเรือนเดียว) เป็นต้น 
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ลายเส้นท่ี 80 เส้นแนวจบชายคา ในแตล่ะซดและตบัท่ีคล่ีคลายออกจากเส้นแนวศนูย์กลาง ของ  

อาคารวหิารโถงท่ีทําการเก็บข้อมลูแตล่ะหลงั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ทัง้นีห้ากพิจารณาร่วมกบัคตสิญัลกัษณ์แห่งเรือนแก้ว แล้วอนมุานจากรูปปรากฏ 

โดยกลา่วได้วา่มีเรือนแก้วท่ีซ้อนกนัอยู ่3 หลงั ซึง่ตามคตคิวามเช่ือของชาวล้านนา ท่ีมีการสกัการะ 
บชูาขนัแก้วทัง้สามอนัหมายถึงแก้วอนั มีคา่ 3 ประการ ได้แก่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  

และหากพิจารณาร่วมกบัแผนผงัเขตพทุธาวาส ตามแบบโครสร้างจกัวาลไตรภมูิ 
แล้วลกัษณะของอาคารท่ีดเูสมือนคล้ายกบั “ดอกบวั” (มีเส้นแนวอนัเกิดจากการคล่ีคลายปริมาตร 
สดัสว่น รูปร่าง และรูปทรง) ซึง่การใช้ดอกบวัเป็นสญัลกัษณ์ ของจกัรวาลนีใ้ช้ทัว่ไปทัง้ในประเทศ 
อินเดียเองสว่นเหนือของอินเดียจนถึงประเทศจีน93ตลอดจนตัง้อยูบ่นสีทนัดรสมทุร ฉนัน้แล้วก็อาจ 
เปรียบวิหารเป็นดอกบวัท่ีลอยเหนือทนัดรสมทุร หรือลอยพ้นกระแสแห่งการเวียนวา่ยตายเกิดด้วย 
ความหมายแบบเบด็เสร็จดงันี ้เป็นต้น 
 

                                                 
93อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ,“คตจิกัรวาลพทุธศาสนาลงักาวงศ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่แบบเมืองและ 

สถาปัตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 6, 1-2 (มิถนุายน 2526): 
332. 
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สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษาในบทที่ 3 
ซึง่จากการตัง้คําถาม ตอ่งานสถาปัตยกรรม ท่ีก่อรูปจากการกําหนดขอบเขตด้วยแสง 

ธรรมชาตผิา่นการศกึษาตวัแบบสถาปัตยกรรม และคตซิึง่เก่ียวกบัการออกแบบ วิหารโถงล้านนา 
นัน้ ผู้ศกึษาวจิยัสนันิษฐานวา่ อิทธิพลจากคตพิทุธศาสนาตลอดจนพทุธประวตั ิ ได้สร้างโลกทศัน์ 
(ทศันะท่ีมีตอ่โลกทางฝ่ายจิตวิญญาณ) ตลอดจน เป็นแรงบนัดาลใจให้สลา่ล้านนา94ได้สร้างสรรค์ 
ฉากแหง่ปรากฏการณ์ทางพทุธประวตั ิ อนัเป็นงานสถาปัตยกรรม ท่ีเอือ้ให้เกิดบรรยากาศแห่งแสง 
ธรรมชาตซิึง่จําลองชัว่ยามจวบจนขณะท่ีพระพทุธองค์ตรัสรู้ เม่ือขณะแสงสอ่งผา่นช่องเปิดด้านทิศ 
ตะวนัออกเข้ามากระทบองค์พระประตมิาและฉากหลงั (ต้นโพธ์ิ เทพยดา ฯลฯ) ให้ได้แสดงตวัออก 
มาจากความมืด หากลองจิตนาการถึง ในวนัพระ (หรือวนัศีล) ชาวพทุธล้านนาท่ี สว่นหนึง่ ถือศีล 
นอนวดัในวิหาร ก็เสมือนได้เข้าเฝ้า อยูร่่วมกบัพระพทุธองค์ในโพธิมลฑล ของช่วงยามสําคญัตา่งๆ  
สว่นผู้ ท่ีเดนิทาง จากบ้านไปวดัเพ่ือทํากิจกรรมทางศาสนาตา่งๆ ในวหิาร ชว่งเวลาเช้ามืด แล้วเม่ือ 
ถึงเวลาจวบจน พระอาทิตย์ทอแสง ผู้คนก็จะเห็นฉากแหง่ปรากฏการณ์ ณ ช่วงยามท่ีพระพทุธองค์ 
ได้ทรงตรัสรู้ซึง่ช่วง “ฤกษ์” ยามนีเ้อง (auspicious) ท่ีปริมณฑลศกัดิส์ทิธ์ิ ได้เช่ือมกบั โลกสาธารณ์ 
ด้วยการ รับรู้ปรากฏการณ์แห่งแสงธรรมชาตท่ีิงานสถาปัตยกรรมเอือ้ให้เกิดขึน้ 

ทัง้นีจ้ากการศกึษา เก็บข้อมลู วิเคราะห์ผล ผู้ศกึษาวิจยัเช่ือวา่สภาวะแสงธรรมชาตท่ีิ 
ให้ความหมายแก่ท่ีวา่งอนัเกิดจากกระบวนการออกแบบท่ีสร้างสรรค์ของบรรพชนล้านนาดงักลา่ว 
ยงัคงสามารถนํามาปรับใช้ให้เข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนั เฉพาะอยา่งยิ่ง ตอ่โครงการท่ีมีลกัษณะ 
เป็น “หอศลิป์ ซึง่มีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนาและหลกัธรรมะ” เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94ซึง่สนันิษฐานวา่ช่าง (สลา่) ล้านนาอาจเป็น “พระสงฆ์” (ตุ๊ เจ้า) หรือผู้ ท่ีเคยบวชเรียน 

มาก่อน (น้อย,หนาน) จงึเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมคําสอน พทุธประวตั ิโลกทศัน์ ของ 
ชาวล้านนา ศลิปะ วิทยาการตา่งๆ ฯลฯ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวเหลา่นัน้ ออกมาเป็น 
งานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างสรรค์และ ประกอบด้วย คณุคา่ ความหมาย ดงักลา่ว 
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บทที่ 4 

 
กรณีศึกษา 

 
แนวคดิในการเลือกกรณีศกึษา 

ด้วยมลูเหตขุองวทิยานิพนธ์สถาปัตยกรรมไทยฉบบันี ้สืบเน่ืองมาจากการตัง้คําถาม 
ของผู้ศกึษาวจิยั เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาและหาคําตอบอนัมีเนือ้หาเก่ียวเน่ืองกบั 

1. สภาวะของแสงธรรมชาตกิบัการก่อรูปงานสถาปัตยกรรม 
2. การประยกุต์การเผยแผพ่ทุธศาสนา 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัเนือ้หาของการศกึษาในหวัข้อแรก ผู้ศกึษาวจิยัจงึเลือก “โครงการ 

หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok Art and Culture Centre” เป็นกรณีศกึษา 
เน่ืองจากเลง็เห็นวา่กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในโครงการหอศลิป์เป็นการจดัแสดงงานศลิปะและกิจกรรมท่ี 
เก่ียวเน่ืองกบัศลิปะเพ่ือเปิดให้ประชาชนเข้าชม ฉนัน้แสงจงึมีความสําคญัตอ่กิจกรรมดงักลา่วเป็น 
อยา่งมาก (และตอ่การรับรู้ทางสถาปัตยกรรม perception in architecture) ตลอดจนเม่ือผู้ศกึษา 
วิจยัได้มีโอกาส ใช้บริการหอศลิป์กรุงเทพฯ ก็พบวา่ผู้ออกแบบโครงการ มีแนวคดิในการออกแบบ 
สถาปัตยกรรม ท่ีคํานงึถงึการนําแสงธรรมชาตเิข้ามาใช้ในอาคารเพ่ืออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรม 
การจดัแสดงนิทรรศการศลิปะหลายประเภท โดยแสดงออกในรูปแบบตา่งๆ ซึง่สามารถสงัเกตเุห็น 
และรับรู้ได้จากปรากฏการณ์ของแสง ภายในท่ีวา่งของอาคารหอศลิป์ อีกทัง้ลกัษณะ (Program)  
ของโครงการดงักลา่วนี ้ ยงัมีลกัษณะใกล้เคียงกบัลกัษณะของโครงการหอธรรมศลิป์ล้านนาท่ีเป็น 
โจกษ์ซึง่ตัง้ขึน้มาสําหรับการศกึษาของผู้ศกึษาวิจยัอีกด้วย 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัเนือ้หาการศกึษาในหวัข้อท่ีสอง ผู้ศกึษาวิจยัจงึเลือก “โครงการ 
หอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ หรือเรียกวา่สวนโมกข์กรุงเทพฯ Buddhadasa Indapanno 
Archives” เน่ืองจากเลง็เห็นวา่โครงการนี ้ โดยเนือ้หาของโครงการเป็นสถานท่ีเก็บรวลรวมผลงาน 
และสง่เสริมกิจกรรมในด้านตา่งๆ ของท่านพทุธทาส มาไว้ท่ีกรุงเทพฯ โดยการจําลอง คดัลอกหรือ 
แบง่ปันข้อมลูมาจากสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สรุาษฎร์ธานี ซึง่เป็นการสะดวกแก่ผู้ ท่ีสนใจ 
(สว่นใหญ่อยูใ่นเมือง) ในการเข้าถงึข้อมลูดงักลา่ว ฉนัน้การออกแบบงานสถาปัตยกรรมจงึเป็น 
เสมือนการจําลองสวนโมกข์มาไว้ในเมืองนัน่เอง จนเม่ือผู้ศกึษาวจิยัได้มีโอกาสเข้าใช้บริการ หอ 
จดหมายเหตพุทุธทาสก็พบวา่พืน้ท่ีใช้งาน (facilities) ในหลายๆ สว่นของโครงการนัน้ยงัคงไว้ซึง่ 
หน้าท่ีใช้สอย (function) เหมือนกบัท่ีสวนโมกข์ท่ีไชยา ถงึแม้วา่มีการประยกุต์ การออกแบบทาง 
สถาปัตยกรรมใหม ่ แตก็่ยงัสามารถคงไว้ซึง่ รูปสญัลกัษณ์และความหมายของท่ีวา่งเดมิไว้ ฉนัน้ 
โครงการหอจดหมายเหต ุ พทุธทาส อินทปัญโญ นีจ้งึเปรียบเสมือนกบัผลลพัธ์ท่ีแสดงออกในทาง 
กายภาพ อนัเป็นผลพวงมาจากการประยกุต์การปฏิบตัแิละการเผยแผธ่รรมของท่านพทุธทาสภิกข ุ
ซึง่มีแนวคดิและแนวทางท่ีเป็นเอกลกัษณ์  

 



 227

กรณีศึกษาที่ 1: หอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
ท่ีอยู:่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
เวลาทําการ: ให้บริการวนัองัคาร-วนัอาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. (หยดุวนัจนัทร์)  
                    สว่นสํานกังานเปิดทําการตัง้แตเ่วลา 9.30-18.30 น. 
จดัตัง้ขึน้โดย: กรุงเทพมหานคร และอยูใ่นความดแูลของมลูนิธิหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพฯ  

เปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าชมกิจกรรมภายในโดยไมค่ดิคา่บริการใดๆ 
 

ความคดิในการมีหอศลิป์สําหรับประชาชนในวงกว้าง เกิดขึน้มาตลอดระยะเวลา 15 
ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากในอดีต นโยบายภาครัฐยงัไมมี่ความชดัเจนในเร่ืองของการสนบัสนนุงานทาง 
ด้านศลิปวฒันธรรม อยา่งจริงจงัและเห็นถงึความสําคญัของ การพฒันาสตปัิญญา อารมณ์ และ 
ความคดิสร้างสรรค์ซึง่เป็นสว่นสําคญัในการสนบัสนนุการพฒันาประเทศ โดยสิง่นีเ้องท่ีเป็นจดุเร่ิม 
ต้นของแนวร่วมศลิปินไทย ในการสร้างหอศลิปะร่วมสมยั เพ่ือให้มีหอศลิป์ท่ีทดัเทียมกบัสากลและ 
เป็นเกียรตศิกัดิศ์รีให้กบัประเทศรวมทัง้เพ่ือให้สงัคมมีแหลง่เรียนรู้ทางด้านศลิปวฒันธรรมเป็นทาง 
เลือกเพ่ือจรรโลงยกระดบัจิตใจควบคูไ่ปกบัความเจริญก้าวหน้าทางวตัถ ุหอศลิป์สําหรับประชาชน 
ควรเป็นการลงทนุจากภาครัฐโดยไมแ่สวงหาผลกําไรทางธุรกิจ แตเ่ป็นการลงทนุเพ่ือสนบัสนนุการ 
พฒันาเชน่เดียวกบัการสร้างสาธารณปูโภค 

การสร้างหอศลิป์เปรียบเป็นสาธารณปูโภคทางสมองหรือ software ทางปัญญาท่ี 
ต้องร่วมพฒันาควบคูไ่ปกบัการสร้าง hardware การก่อสร้างหอศลิป์ บริเวณยา่นปทมุวนัซึง่เป็น 
แหลง่ศนูย์รวมของเยาวชนวยัรุ่น จงึเป็นทางเลือกท่ีนา่สนใจ เพ่ือดงึดดูพวกเขาให้หนัมาสนใจและ 
มีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมตา่งๆ ทางศลิปวฒันธรรม ได้แสวงหาความรู้ความเข้าใจได้ 
แสดงออกและพกัผอ่นหยอ่นใจในเวลาเดียวกนั หอศลิป์แห่งนีเ้ป็นเสมือนจดุนดัพบทางปัญญา ให้ 
ศลิปะเป็นเร่ืองเข้าถงึช่ืนชมได้ง่าย ทกุคนมารวมตวักนัเพ่ือร่วมกิจกรรมด้านศลิปะท่ีหลากหลาย 
นิทรรศการหมนุเวียน ดนตรี กวี ละคร ภาพยนตร์ เสวนาและวรรณกรรม เป็นการเปิดโลกทศัน์ใหม ่
ในการเรียนรู้ นําไปสูค่วามเจริญทางปัญญา สขุภาพทางใจและการพฒันาศกัยภาพของการเรียนรู้ 
ด้านอ่ืนๆ ตอ่ไป 
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แผนที่แสดงที่ตัง้โครงการและสถานที่สาํคัญโดยรอบบริเวณ  

 
ภาพท่ี 90 แสดงตําแหน่งโครงการหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณสี่แยก  

ปทมุวนั ซึง่อยูใ่กล้กบัห้าง สรรพสนิค้าและสถานีรถไฟฟ้า BTS 
ท่ีมา:        หอศลิป์กรุงเทพฯ, ที่ตัง้และแผนที่, เข้าถงึเม่ือ 22 กมุภาพนัธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bacc.or.th/content/location-map.html 
 
วัตถุประสงค์โครงการ   

1. เป็นสถานท่ีให้การศกึษาด้านศลิปวฒันธรรมแก่ชมุชน และประชาชน 
2. เป็นพืน้ท่ีสําหรับเช่ือมโยงทนุเดมิจากมรดกทางวฒันธรรมเข้ากบัศลิปวฒันธรรมร่ว

ม สมยัให้เกิดองค์ความรู้หลากหลาย 
3. เป็นพืน้ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างเครือขา่ย ตลอดจนระดมทรัพยากรในการดําเนิน 

งานทางด้านศลิปวฒันธรรมและเป็นองค์กรสง่เสริมสร้างโอกาส ประสานการดําเนินงานของหนว่ย 
งานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสว่นท้องถ่ิน เพ่ือสร้างและพฒันาระบบการบริหารและจดัการ 
หอศลิปฯ สูร่ะดบัมาตรฐานสากล 

4. เป็นเวทีนําเสนอและบริหารจดัการแลกเปลี่ยนศลิปวฒันธรรมระหวา่งประเทศ 
5. เป็นสว่นเสริมสร้างศกัดิศ์รีให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งศลิปวฒันธรรมระดบัโลก 
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สถาปนิกผู้ออกแบบ: บริษัท โรเบร์ิต จี บยุ แอนด์ แอสโซซเิอทส์ 
แนวคดิหลกั 4 ประการท่ีนํามาใช้ในการพฒันาแนวความคดิในการออกแบบ คือ 
1. อาคารมีความยืดหยุน่สงูในการใช้สอย เอือ้ตอ่การปรับเปล่ียนพืน้ท่ี เพ่ือให้การ 

จดัแสดงผลงานศลิปะเป็นไปอยา่งอิสระภายในพืน้ท่ีวา่ง (Space) ท่ีหลากหลายซึง่มีแสง ขนาด 
ตลอดจน ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 

2. อาคารมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสมและอิงรูปลกัษณ์สถาปัตยกรรมไทยเป็นตวัแทน
อนัสําคญัของวฒันธรรมไทย มีความนา่ต่ืนเต้น เชือ้เชิญ ตอบสนองตอ่ประโยชน์ใช้สอย และจะ 
ต้องสะท้อนถงึความเคล่ือนไหวของศลิปะไทยร่วมสมยั 

3. อาคารออกแบบให้มีพืน้ท่ีวา่ง (Space) ภายในสงูเพ่ือให้เหมาะกบัการจดัแสดง 
งานศลิปะนอกจากนีพื้น้ท่ีใจกลางอาคาร แสดงถึงเอกลกัษณ์ของอาคารซึง่เป็นตวักําหนดภาพรวม 
ของงานตกแตง่ภายในทัง้หมด 

4. ภายในอาคารโดยเฉพาะห้องแสดงนิทรรศการจะใช้ประโยชน์จากแสดงธรรมชาติ
ให้ มาก ท่ีสดุแตท่ัง้นีแ้สงนัน้ต้องได้รับการควบคมุโดยชัน้บนของอาคาร ซึง่เป็นท่ีตัง้ของห้องแสดง 
งานศลิปะ ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองและพฒันาแนวความคดินีใ้ห้เป็นรูปธรรม นอกจากนี ้
ยงัมีการ รวมสว่นร้านค้าเข้าเป็นสว่นบริการเสริมของหอศลิป์และการเลือกร้านค้า ท่ีเหมาะสมให้ 
เก่ียวโยงกบัศลิปะก็จะเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนัระหวา่งสว่นศลิปะและพาณิชย์ (ค้าขาย) 
 
แนวคดิด้านภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม (Concept of Architecture characteristic) 

ตวัอาคารมีความทนัสมยัแตข่ณะเดียวกนั ก็อิงรูปทรงท่ีแสดงถึง ประวตัศิาสตร์ความ 
เป็นมาหรือเอกลกัษณ์ไทย ซึง่การออกแบบทางสถาปัตยกรรมครัง้นีส้ะท้อนให้เห็นลกัษณะ รูปร่าง 
และรูปทรงความเป็นไทยหลายประการ ได้แก่ 

1. นําการสอบเข้าของผนงั ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของสถาปัตยกรรมไทย มาใช้ประกอบการ 
ออกแบบรูปทรงของอาคารภายนอก 

2. ช่วงหน้าตา่งแคบๆ รูปทรงแบบไทยๆ ได้นํามาดดัแปลงให้เกิดเป็น องค์ประกอบ 
สมยัใหมใ่นลวดลายและรูปทรง ทัง้ยงัเป็นสว่นควบคมุแสงธรรมชาต ิ ไมใ่ห้เข้าสูอ่าคารมากจนเกิน 
ไปทางด้านทิศตะวนัตก 

3. การนํารูปแบบสว่นโค้งของหลงัคาทรงไทยและรูปทรงอ่ืนๆ ของไทย เช่น ทว่งทีท่า 
รํามาเป็นสว่นประกอบของหลงัคาและแผงกนัแดดเหนือหลงัคากระจกห้องแสดงนิทรรศการ 
 
แนวคดิด้านรูปทรงของอาคาร (Concept of Building Shape & Form) 

ถึงแม้วา่ตวัอาคารจะประกอบด้วยพืน้ท่ีใช้สอย ท่ีแยกจากกนัรวมทัง้พืน้ท่ีร้านค้า แตก็่ 
มีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัทางสถาปัตยกรรม พืน้ท่ีภายในพฒันาจากจดุศนูย์กลางคือ พืน้ท่ี 
เปิดโลง่รูปทรงกระบอกซึง่นําเสนอจดุเดน่แก่สายตาเม่ือเข้าสูอ่าคาร พืน้ท่ีเปิดโลง่สว่นกลางนีย้งันํา 
สายตาสูช่ัน้บนของอาคาร รูปทรงซึง่มีจดุศนูย์กลางเชน่นีทํ้าให้เห็นกิจกรรมในพืน้ท่ีใช้สอยท่ีหลาก 
หลาย เน่ืองจากอาคารนีเ้ป็นอาคารเพ่ือสาธารณะชน ความต่ืนเต้นเร้าใจจากการแสดงให้เห็นถงึ 
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กิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นตวัปลกุให้เกิดการตอบสนองจากชมุชน พืน้ท่ีสว่นกลางนีย้งัทําให้ 
เกิดความชดัเจนของการเข้าถึง (Access) และความยืดหยุน่ของอาคาร ซึง่อาคารนีอ้อกแบบให้ 
เป็นพืน้ท่ีตอ่เน่ืองในอนาคตอีกด้วย หากมีความต้องการท่ีจะปรับเปล่ียนสว่นร้านค้า บางสว่นให้ 
เป็นพืน้ท่ีใช้งานทางศลิปะก็สามารถทําได้ไมย่าก  
 

 
ภาพท่ี 91 แสดงลกัษณะภายนอกอาคารหอศลิป์ ซึง่แสดงการใช้ผนงัสอบทางด้านทิศตะวนัตก  

ช่องแสงแคบแตย่าวและการนําสว่นโค้งมาใช้ตามแนวความคดิของผู้ออกแบบ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
แนวความคดิในการออกแบบภายในและห้องจัดนิทรรศการ  

พืน้ท่ีศนูย์กลางได้รับการออกแบบให้เป็นเสมือนตวัเช่ือมโยงภาพรวม ของกิจกรรมทัง้ 
หลายโถงกลางชัน้ 1 ได้รับการออกแบบให้เป็นองค์ประกอบสําคญัในการเสนอภาพลกัษณ์ของตวั 
อาคารและเป็นเสมือนตวัเช่ือมโยงภาพรวม ของกิจกรรมทัง้หลาย มีบทบาทซึง่กระตุ้นระหวา่งงาน 
ศลิปะกบัประชาชนท่ีสนใจ จงึนบัเป็นพืน้ท่ีสาธารณะอยา่งแท้จริง ซึง่สามารถจดักิจกรรมได้หลาย 
หลากให้เกิดปฏิสมัพนัธ์กบัประชาชน ทําให้สามารถเห็นกิจกรรมตา่งๆ ในอาคารนีแ้ละนําไปสูง่าน 
ศลิปะภายในห้องจดัแสดงพืน้ท่ีโถงกลาง (Hall) เป็นทรงกลมในผงัพืน้และถกูคลอบด้วยช่องแสง 
(Skylight) เส้นทางสญัจรภายในสว่นหอศลิปฯ โดยทางลาด (Ramp) ได้ยดึเอารูปโค้งเวียนรอบกบั 
พืน้ท่ีโถงกลางนีทํ้า ให้สามารถเห็นกิจกรรมตา่งๆ ในอาคารนี ้ห้องจดันิทรรศการ เน้นความยืดหยุน่ 
ความหลากหลายและความน่าสนใจ ของการจดัแสดงงานศลิปะ ห้องแสดงงานศลิปะจงึเป็นสว่น 
ท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนให้เกิดความหลากหลาย ด้านพืน้ท่ีใช้สอย (Function) ตลอดจนลกัษณะ 
(Characteristic) ในการจดัแสดงผลงานด้านศลิปะ 
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ภาพท่ี 92 แสดงแนวความคดิในการออกแบบ พืน้ท่ีภายในและการจดันิทรรศการ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 
พืน้ที่ใช้สอยและตวัอาคาร Facilities  

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัๆ ดงันี ้
1. Main gallery ห้องนิทรรศการ (แสดงผลงานศลิปะ) อยูท่ี่ชัน้ 7, 8 และ 9 มีพืน้ท่ี 

แสดง ผลงานศลิปะกวา่ 3,500 ตารางเมตร 
2. People gallery พืน้ท่ีรองรับการแสดงออกทางศลิปร่วมสมยัหลากหลายสาขา 

สําหรับศลิปินท่ีอยากแสดงออกเพ่ือจดัแสดงผลงานศลิปะและอ่ืนๆ บริเวณชัน้ 2 จํานวน 3 ห้อง 
3. Auditorium ห้องออดทิอเรียมชัน้ 5 ขนาด 222 ท่ีนัง่ใช้เพ่ือสําหรับกิจกรรมประชมุ 

บรรยาย สมัมนา แสดงละคร ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์ 
4. Studio พืน้ท่ีอิสระสําหรับกิจกรรมหลากหลาย เช่น ละคร ดนตรี กิจกรรมทดลอง 

ทางศลิปะการแสดงสดตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ สามารถรองรับคนได้ 150-200 คน 
5. Meeting room ห้องประชมุชัน้ 4 กบั 5 ขนาด 5X8 ม.จํานวน 2 ห้อง และมีห้อง 

ขนาด 8X10 ม. 2 ห้อง สําหรับการประชมุ สมัมนา บรรยาย workshop จคุนได้ตัง้แต ่10-40 คน 
6. Multi-function room ห้องอเนกประสงค์ชัน้ 1 เพ่ือรองรับกิจกรรมหลากหลาย 

รูปแบบ เช่น งานจดัเลีย้ง งานแถลงขา่ว การประชมุ บรรยาย ฯลฯ จคุนประมาณ 250-300 คน 
7. Hall โถง ชัน้ 1 สําหรับจดักิจกรรมอเนกประสงค์ตา่งๆ  
8. Library พืน้ท่ีโถงหน้าห้องสมดุ ชัน้ L และห้องสมดุศลิปะ 
9. Art HUB @ back ชัน้ 1-4 ร้านค้าท่ีคดัสรรมาแล้วเพ่ือไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม ่
10. Open space ด้านหน้าอาคาร เป็นลานอเนกประสงค์สําหรับกิจกรรมกลางแจ้ง 
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แผนผังอาคารแสดงพืน้ที่ใช้สอยชัน้ต่างๆ 
 

 
ลายเส้นท่ี 81 แสดงผงัพืน้ชัน้ B2 พืน้ท่ีจอดรถชัน้ใต้ดนิและพืน้ท่ีสําหรับงานระบบของอาคาร เช่น  

ห้องผลติไฟฟ้าสํารอง ห้องควบคมุเปลี่ยนความดนัไฟฟ้า ห้องควบคมุระบบนํา้ใช้  
ระบบปัม้นํา้ดบัเพลงิและห้องเก็บถงับําบดันํา้ทิง้ โครงการ เป็นต้น 

ท่ีมา:             ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 

 
ลายเส้นท่ี 82 แสดงผงัพืน้ชัน้ B1 พืน้ท่ีจอดรถชัน้ใต้ดนิ ท่ีจอดรถให้บริการ รวม 2 ชัน้ 108 คนั 
ท่ีมา:              ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ลายเส้นท่ี 83 แสดงผงัพืน้ชัน้ L ประกอบด้วยห้องสมดุศลิปะเพลดิเพลนิไปกบัโลกแห่งความรู้ใน  

ด้านศลิปะบนพืน้ท่ีประมาณ 500 ตร.ม. แหลง่รวบรวมหนงัสือและส่ือความรู้ ด้าน  
ศลิปะกวา่ 6,000 รายการ พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตและมมุศลิปะสําหรับเดก็เลก็ 

ท่ีมา:              ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 

 
ลายเส้นท่ี 84 ผงัพืน้ชัน้ 1 มีห้องเอนกประสงค์พืน้ท่ีขนาด 350 ตร.ม. สําหรับงานจดัเลีย้งแถลงขา่ว  

การประชมุ บรรยาย ฯลฯ จคุนประมาณ 250-300 คน   
ท่ีมา:            ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ลายเส้นท่ี 85 ผงัพืน้ชัน้ 2 มีสตดูโิอซึง่เป็นพืน้ท่ีอิสระสําหรับกิจกรรมหลากหลาย เชน่ งานละคร  

ดนตรีหรือกิจกรรมแนวทดลองทางศิลปะ การแสดง ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์  
อ่ืนๆ โดยมีขนาดพืน้ท่ีประมาณ 350 ตร.ม. รองรับจํานวนคนได้ 150-200 คน 

ท่ีมา:              ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 

 
ลายเส้นท่ี 86 ผงัพืน้ชัน้ 3 สว่น Art HUB @ bacc สว่นร้านค้าของโครงการ โดยผู้ศกึษาวิจยัคาด  

วา่ในอนาคตอาจเป็นพืน้ท่ีให้เช่า เพ่ือนํารายได้เข้าสูโ่ครงการ 
ท่ีมา:              ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ลายเส้นท่ี 87 ผงัพืน้ชัน้ 4 มีสว่นห้องประชมุ (ชัน้ 4 และ 5) ขนาด 5X8 ตร.ม.จํานวน 2 ห้องและมี  

ขนาด 8X10 ตร.ม. อีก 2 ห้องสําหรับการประชมุสมัมนา บรรยาย workshop ซึง่จคุน  
ได้ตัง้แต ่10-40 คน 

ท่ีมา:             ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 

 
ลายเส้นท่ี 88 ผงัพืน้ชัน้ 5 มีห้องออดทิอเรียมขนาด 270 ตร.ม. มีเวทีขนาด 5X8 ตร.ม. ใช้เพ่ือใน  

การบรรยาย แสดงละคร ดนตรี ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ 
ท่ีมา:              ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ลายเส้นท่ี 89 แสดงผงัพืน้ห้องออดทิอเรียมขนาด 270 ตร.ม. ขนาด 222 ท่ีนัง่ใช้เพ่ือกิจกรรมการ  

ประชมุ บรรยาย สมัมนา แสดงละคร ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์ 
ท่ีมา:            ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 

 
ภาพท่ี 93 แสดงบรรยากาศ ภายในห้องออดทิอเรียม 
ท่ีมา:        ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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ลายเส้นท่ี 90 ผงัพืน้ชัน้ 6 เป็นสว่นสํานกังาน ประชาสมัพนัธ์ บริการในสว่นจดัแสดงและพืน้ท่ี  

นัง่พกัผอ่น นัง่รอ สําหรับผู้ เข้าชมนิทรรศการ 
ท่ีมา:              ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 

 
ลายเส้นท่ี 91 ผงัพืน้ชัน้ 7 สว่นจดันิทรรศการใช้ผนงัโค้งให้ความรู้สกึตอ่เน่ืองล่ืนไหลไร้ซึง่ ขอบเขต  

จดุเร่ิมและสิน้สดุ โดยกําหนดการเคล่ือนท่ีของผู้ใช้อาคารให้วนดนิูทรรศการ 
ท่ีมา:             ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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ลายเส้นท่ี 92 ผงัพืน้ชัน้ 8 คือสว่นจดัแสดงนิทรรศการ ซึง่มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีโลง่  
ท่ีมา:              ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 

 
ลายเส้นท่ี 93 ผงัพืน้ชัน้ 9 เป็นสว่นแสดงนิทรรศการ รวมพืน้ท่ีจดัแสดงงานทศันศลิป์ ท่ีชัน้ 7-9  

ซึง่มีพืน้ท่ี 3,000 ตร.ม. และอีก 1,000 ตร.ม. ในพืน้ท่ีตา่งๆ ของชัน้ L ถึงชัน้ 5 
ท่ีมา:              ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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รูปตดัอาคาร Section 
 

 
ลายเส้นท่ี 94 แสดงรูปตดัอาคารหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา:            ข้อมลูภาพจาก หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
 

ตวัอาคารสงู 9 ชัน้ (อีก 2 ชัน้ใต้ดนิ) โดยในตวัอาคารถกูออกแบบมาให้เป็นรูปทรง 
กระบอกซึง่สามารถเช่ือมตอ่ระหวา่งอาคารได้ด้วยทางเดนิวนเป็นแนวเอียงขึน้ (ทางลาด) ทัง้นีเ้พ่ือ 
ให้ผู้คนท่ีเข้ามาชมผลงาน สามารถชมได้ตอ่เน่ืองในแตล่ะชัน้ ตลอดจนเป็นเส้นทางสําหรับผู้พกิาร 
ใช้ชมงานศลิปะด้วย นอกจากนีต้วัอาคารยงัออกแบบมาให้สามารถรับแสงสวา่ง จากภายนอกได้ 
โดยท่ีแสงไมแ่รงพอจะท่ีเข้ามาถึงขนาดทําลายการรับชมผลงานศลิปะท่ีแสดงอยูข้่างในได้ 

ข้อสงัเกตหนึง่คือ พืน้ท่ีห้องจดัแสดงนิทรรศการหลกัเป็นพืน้ท่ีซึง่ผู้ใช้อาคาร สามารถ 
เข้าถึงได้ในลําดบัสดุท้ายคืออยูช่ัน้บนสดุของอาคารโดยต้องผา่นพืน้ท่ีตา่งๆ เชน่พืน้ท่ีขายของ ห้อง 
สมดุ พืน้ท่ีอเนกประสงค์ เป็นต้น ข้อดีคือ ห่างไกลจากสิง่รบกวนตา่งๆ เช่น เสียง ความจอแจของ 
ผู้คน จงึทําให้พืน้ท่ีชัน้บนมีความสงบ อีกทัง้ยงัได้แสงธรรมชาตจากช่องแสงของผนงัและหลงัคา 
ง่ายกวา่ชัน้ท่ีอยูด้่านลา่งด้วย ในแง่หนึง่อาจเป็นแนวคดิของเจ้าของอาคาร (กทม.) ในการดงึคน 
ให้ผา่นร้านค้าโครงการ เพ่ือจะได้ขายของ นําเงินเข้าโครงการในอนาคต ก็เป็นได้ 
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รูปด้านอาคาร Elevation 
 

 
ลายเส้นท่ี 95 รูปด้านทิศเหนือของอาคารหอศลิป์  

(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
 

 
ลายเส้นท่ี 96 รูปด้านทิศใต้ของอาคารหอศลิป์ซึง่เป็นด้านทางเข้าหลกัของโครงการ ผู้ใช้อาคาร  

สามารถเข้าสูอ่าคาร โดยทางเข้าหลกัท่ีอยูบ่ริเวณชัน้ 1 ของอาคารและ ทางเข้ารอง  
บริเวณทางเช่ือม ชัน้สามของอาคารเม่ือผู้ใช้โครงการมาด้วยรถไฟฟ้า BTS 
(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
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ลายเส้นท่ี 97 รูปด้านทิศตะวนัออกของอาคารหอศลิป์ ซึง่ผู้ออกแบบเปิดช่องแสงด้านทิศนีม้าก  

เพ่ือรับแสงในยามเช้าแตก็่ไมม่ากจนรบกวนการชมงานศลิปะท่ีจดัแสดงอยูภ่ายใน 
(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ

 

 
ลายเส้นท่ี  98 รูปด้านทิศตะวนัตกของอาคารหอศลิป์ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
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ทศันียภาพโครงการ Perspective 
 

 
ลายเส้นท่ี  99 ทศันียภาพจากส่ีแยกปทมุวนัมองเข้าสูโ่ครงการ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
 

 
ลายเส้นท่ี 100 ทศันียภาพจากส่ีแยกปทมุวนัมองเข้าสูโ่ครงการ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
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ลายเส้นท่ี 101 ทศันียภาพจากส่ีแยกปทมุวนัมองเข้าสูโ่ครงการ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
 
สรุปส่ืงที่ได้จากกรณีศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

1. การออกแบบสถาปัตยกรรม 
1.1 การจดัผงัพืน้หรือท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม หากพิจารณามลูคา่ท่ีดนิ ซึง่เป็น 

พืน้ท่ีในยา่นเศรษฐกิจ ท่ีมีแหลง่จบัจ่ายใช้สอยหรือห้างสรรพสนิค้ามากมาย มีสถาบนัการศกึษา 
หลายแห่งโดยรอบบริเวณและ มีระบบขนสง่มวลชลท่ีหลากหลาย ประกอบกบัขนาดของท่ีดนิ มี 
ขนาดไมใ่หญ่มากนกั เม่ือเทียบกบัความต้องการพืน้ท่ีใช้สอย ผู้ออกแบบอาคารจงึมีแนวคดิออก 
แบบอาคารให้มีพืน้ท่ีใช้สอยในแนวทางตัง้ เป็นอาคารท่ีมีหลายชัน้ซ้อนๆ กนัแล้วใช้บนัได บนัได 
เล่ือน ลฟิท์โดยสาร ลฟิท์ขนของและทางลาดเป็นตวัเช่ือมกิจกรรมแก่ผู้ใช้อาคารในระหวา่งชัน้ สิง่ 
ท่ีนา่สนใจสําหรับตวัผู้ศกึษาวิจยัคือ ท่ีวา่งโถง (Hall) ทรงกระบอกกลางอาคารท่ีมีหน้าท่ีเช่ือมท่ีวา่ง 
แตล่ะชัน้ของอาคารไว้ด้วยกนั ทําให้ผู้ใช้โครงการเห็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในโครงการได้ทัง้หมดทําให้ 
รู้สกึมีสว่นร่วม 

1.2 รูปทรงและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รูปแบบและรูปทรงของอาคาร นัน้มี 
ลกัษณะท่ีเรียบง่าย แลดเูป็นมิตรและดทูนัสมยักลมกลืนกบัอาคารโดยรอบบริเวณ (ไมแ่ปลกแยก) 
ซึง่เป็นห้างสรรพสนิค้าตกึสงูสํานกังานและอาคารพาณิชย์ตา่งๆ โดยลกัษณะท่ีเรียบง่ายดเูป็นมติร 
เกิดจากการท่ี ผู้ออกแบบใช้รูปทรงเรขาณิต มาประกอบร่วมกนัเป็นท่ีวา่ง และตวัอาคารซึง่เป็น 
ลกัษณะท่ีคุ้นเคยของคนรุ่นใหม ่ และเป็นแบบ (Style) ท่ีพบเห็นได้โดยทัว่ไปจากอาคารโดยรอบ 
บริเวณเป็นต้น แตล่กัษณะท่ีน่าสนใจสําหรับผู้ศกึษาวิจยัคือ ผู้ออกแบบมีการใช้ “เส้นโค้งหรือสว่น 
โค้ง” มากเป็น พิเศษ ซึง่จะให้ความรู้สกึและการรับรู้ ของผู้ใช้อาคารท่ีมีความตอ่เน่ืองและไมส่ะดดุ 
อีกทัง้ยงัแลดอูอ่นช้อยในลกัษณะความเป็นไทยประกอบกบัการใช้สีกบัตวัอาคารซึง่เป็นสีโทนออ่น 
(สีเทาออ่นและสีขาว) ทําให้มวลอาคารเบาขึน้ดเูรียบง่ายและสงบน่ิงในความรู้สกึ (โดยใช้สีทองใน 
บางบริเวณท่ีต้องการเน้นหรือให้ความสําคญัเป็นพิเศษ) และใช้วสัดท่ีุทนัสมยั เชน่ แผน่อลมูิเนียม 
คอมโพสติ (Aluminum composite) ตรงบริเวณหลงัคาสว่นทางเข้าอาคาร และสว่นหลงัคาของ 
ตวัอาคารตรงบริเวณสว่นโถง ใช้วสัดหุลงัคาแผน่เหลก็รีดรอน (metal Sheet) สีทอง เป็นต้น  
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1.3 โครงสร้างทางวิศวกรรมอาคารหอศลิป์ใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 
โดยโครงสร้างพืน้อาคารสว่นใหญ่ ถกูวางแนวคดิในการใช้โครงสร้าง Post tension slab ซึง่ ระบบ 
โครงสร้างดงักลา่ว มีผลตอ่การครอบครองท่ีวา่ง (space) เพ่ือใช้รองรับกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในตวั 
อาคาร หากเทียบกบัการใช้ระบบโครงสร้างพืน้ในแบบอ่ืนๆ ท่ีเป็นระบบเก่าโดยจะมีข้อได้เปรียบ 
กวา่คือ ได้ช่วงระหวา่งเสาท่ีกว้างกวา่ สง่ผลให้การจดัพืน้ท่ีใช้สอยได้คลอ่งตวัมากกวา่ ทัง้ยงัเป็น 
ระบบพืน้ท่ีมีความบาง นํา้หนกัโครงสร้างน้อย มีพืน้ท่ีใช้งานท่ีมากกวา่ในระดบัความสงูอาคารท่ี 
เท่ากนัและก่อสร้างได้รวดเร็ว เป็นต้น ขณะท่ีโครงสร้างสว่นหลงัคาบางสว่นใช้โครง Truss เหลก็ 

2. คตสัิญลักษณ์ (ท่ีเก่ียวข้องกบัแสงธรรมชาต)ิ 
เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ของวทิยานิพนธ์ฉบบันี ้ สว่นหนึง่มุง่ศกึษาเก่ียวกบัการก่อ 

รูปงานสถาปัตยกรรมจากการกําหนดขอบเขตด้วย “แสงธรรมชาต”ิ ซึง่สิง่ท่ีได้รับจากกรณีศกึษา 
โครงการหอศลิป์ เก่ียวกบัการใช้แสงคือ สถาปนิกผู้ออกแบบ มีแนวคดิในการนําแสงธรรมชาต ิมา 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่กิจกรรมจดัแสดงผลงานศลิปะ เชน่ การจดัวางท่ีวา่งโถงนิทรรศการ (Hall) 
รูปทรงกระบอก ท่ีมีปริมาตรท่ีวา่งกินพืน้ท่ีใช้สอยตัง้แตพื่น้ชัน้ 1 จรดชัน้หลงัคาทําหน้าท่ีรวมท่ีวา่ง 
ของอาคารทัง้หมดไว้ด้วยกนั ทัง้ยงัถกูออกแบบให้นําแสงธรรมชาตเิข้าสูภ่ายในอาคารโดยช่องเปิด 
(Skylight) และช่องแสง (Void) ท่ีรับแสงทางด้านทิศเหนือซึง่มีความสําคญัอยา่งมากกบักิจกรรม 
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในอาคารซึง่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการทํากิจกรรมทางศลิปะ เพราะคณุสมบตัขิอง “แสง 
จากทางทิศเหนือ” ในช่วงเวลาตา่งๆ ของวนั (โดยเฉพาะช่วงเช้า) จะมีความน่ิงและมีสีของแสงเป็น 
สีขาว ด้วยขณะตกกระทบผลงานศลิปะนัน้จะไมร่บกวนสีของตวัชิน้งาน ทําให้การรับรู้ของผู้คนท่ีด ู
ผลงานศลิปะได้รับข้อมลูและการตีความหมายท่ีไมบ่ดิเบือนไป (แตใ่นอีกแง่มมุหนึง่คือ แสงแดด 
เองท่ีเป็นตวัทําลายชิน้งานศลิปะด้วย รังสีของแสง และ ความร้อน) 

 

 
ภาพท่ี 94 มมุมองจากชัน้ท่ี 9 ลงไปยงัชัน้ลา่งของห้องโถง แสดงบรรยากาศท่ีเกิดขึน้ภายในอาคาร  

ด้วยความ สวา่งจากแสงธรรมชาต ิผา่นช่องเปิดรูปแบบตา่งๆ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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รูปแบบการใช้แสงธรรมชาตทิี่น่าสนใจของหอศลิปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ซึง่คํานงึ 

ถึงการใช้แสงธรรมชาตท่ีิน่าสนใจผา่น “ชอ่งเปิด” รูปแบบตา่งๆ ซึง่มีคณุลกัษณะของแสง อทิเชน่ 
ความสวา่งของแสง ทิศทางและตําแหนง่ของการสอ่งสวา่ง สีของแสงเป็นต้น โดยบรรยากาศแหง่ 
แสงซึง่สง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ผา่นการรับรู้และแปลความหมายในเชิงวฒันธรรม ตลอดจนสง่ผล 
กระทบตอ่อารมณ์ความรู้สกึของผู้ใช้อาคารดงักลา่ว โดยสงัเขปดงัตอ่ไปนี ้

 
ลายเส้นท่ี 102 แสดงตําแหน่งหลงัคาท่ีมีช่องแสง (sky light) ท่ีนําแสงด้านทิศเหนือเข้ามาภายใน  

อาคาร ดรููปตดัของอาคารประกอบ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ

 

 
ภาพท่ี 95 แสดงตําแหน่งช่องเปิด และบรรยากาศภายในอาคารจากการใช้แสงธรรมชาตร่ิวมกบั  

แสงประดษิฐ์จากหลอดไฟในท่ีวา่ง (space) ท่ีสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือนิทรรศการศลิปะ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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1. การนําแสงธรรมชาตเิข้ามาในอาคาร โดยออกแบบให้ช่องแสง (sky light) อยู ่
เหนือยอดผนงัของห้องจดันิทรรศการ ซึง่จะมีพืน้ท่ีใช้สอยแบง่เป็นสองชัน้ จะสงัเกตได้วา่พืน้ท่ีจดั 
นิทรรศการสว่นชัน้ลอย ต้องการความสวา่งมากกวา่สว่นพืน้ท่ีจดันิทรรศการท่ีอยูช่ัน้ลา่ง ทําให้ห้อง 
อาคารท่ีอยู ่ ด้านลา่งเหมาะท่ีจะใช้จดันิทรรศการประเภทท่ีมีความต้องการแสงธรรมชาตน้ิอย ต้อง 
การความมืด สลวั หรืออาจต้องการแสงท่ีสามารถควบคมุได้จากแสงประดษิฐ์ เชน่ นิทรรศการ ท่ี 
มีการฉายแสงจากเคร่ืองฉายภาพ เป็นต้น  

 

 
ภาพท่ี  96 แสดงตําแหน่งช่องเปิดท่ีแสงเข้า 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 103 section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม กบัใช้  

แสงธรรมชาต ิเพ่ืออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรมการจดันิทรรศการทางศลิปะ BACC  
(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
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2. การนําแสงธรรมชาตเิข้ามาในอาคาร โดยออกแบบให้ช่องแสง (Sky light) อยู่ 
เหนือยอดผนงัของห้องจดันิทรรศการ ซึง่ผนงัดงักลา่วก็มีหน้าท่ีสําหรับตดิตัง้ผลงานศลิปะรูปแบบ 
ตา่งๆ โดยผู้ออกแบบใช้สีทาผนงัเป็นสีขาวทําให้ผนงัสว่นหนึง่ทําหน้าท่ีสะท้อนแสงเพิ่มความสวา่ง 
ให้แก่ห้องจดันิทรรศการ ทัง้การประกฏการณ์ดงักลา่วยงัทําให้ผู้ใช้อาคารมีการรับรู้ (Perception) 
หรือ ความรู้สกึวา่ผนงัมีเบาขึน้ด้วยสีท่ีใช้และความสวา่งจากแสงท่ีตกกระทบ ซึง่เป็นการออกแบบ 
ท่ีนา่ สนใจแบบหนึง่ เพ่ือการแก้ปัญหาความต้องการใช้พืน้ท่ีผนงัสว่นใหญ่ในการแขวนรูป หรือตดิ 
ตัง้งานศลิปะ โดยหลีกเล่ียงการเจาะช่องแสงจากผนงัในระดบัดงักลา่ว 
 

 
ภาพท่ี 97 แสงธรรมชาตสิอ่งกระทบผนงัสีขาวของอาคารแล้วสะท้อนเข้ามาในห้องจดัแสดง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 104 section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม กบัใช้  

แสงธรรมชาต ิเพ่ืออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรมการจดันิทรรศการทางศลิปะ BACC 
(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
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3. การนําแสงธรรมชาตเิข้ามาในอาคารโดยใช้ช่องเปิดท่ีมีลกัษณะแคบแตมี่สดัสว่น 
ท่ีสงูจากระดบัพืน้จรดระดบัฝ้าเพดานตลอดพืน้ท่ีใช้งานอาคาร 4 ชัน้เพ่ือให้ความสวา่งไสวแก่พืน้ท่ี 
โถงกลาง (Hall) ของอาคาร ร่วมกบัแสงจากช่องแสงใหญ่ด้านบน (Sky light) และแสงท่ีมาจาก 
หลอดไฟประดษิฐ์ท่ีสอ่งเฉพาะจดุตรงชิน้งานศลิปะ 

 

 
ภาพท่ี 98 ตําแหนง่ช่องเปิดท่ีแสงเข้าและบรรยากาศของกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในอาคาร 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 105 section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม กบัใช้   

แสงธรรมชาต ิเพ่ืออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรมการจดันิทรรศการทางศลิปะ BACC  
(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
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4. การนําแสงธรรมชาตเิข้ามาใน อาคารโดยใช้ช่องเปิดท่ีมีลกัษณะอยู ่ ณ ตําแหนง่ 
เหนือหวับริเวณกลางห้อง ซึง่การให้ความสวา่งตอ่พืน้ท่ีวา่งดงักลา่วอาจเน่ืองเพราะวา่ลกัษณะของ 
ชิน้ผลงานศลิปะท่ีจดัแสดงในห้องดงักลา่ว สว่นใหญ่เป็นงานปตมิากรรม ท่ีผู้ชมสามารถดชิูน้งาน 
ศลิปะได้ในหลายมมุ ดงันัน้แสงสวา่งภายในห้องจงึต้องมาก และสง่ผลงานศลิปะในหลายทิศทาง 
และในกรณีต้องการความสวา่งจากแสงธรรมชาตใินปริมาณน้อย ด้วยระบบเทคโนโลยีของอาคาร 
ก็สามารถปิดช่องรับแสงดงักลา่วได้ และสามารถใช้แสงประดษิฐ์สง่เน้นชิน้งานศลิปะตามท่ีศลิปิน 
ผู้ นําเสนอผลงานนัน้ต้องการได้ 
 

 
ภาพท่ี 99 รูปแสดงห้องนิทรรศการขณะเปิดช่องแสง และองค์ประกอบช่องแสง (Sky light) และ  

ระแนงกรองแสง โดยมีมา่นกรองแสงช่วยอีกระดบัหนึง่ เพ่ือลดความแรงของแสง 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 

 
ลายเส้นท่ี 106 section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม กบัการ  

ใช้แสงธรรมชาตเิพ่ืออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรมจดันิทรรศการทางศลิปะ BACC  
(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ
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5. การนําแสงธรรมชาตเิข้ามาในอาคารโดย ออกแบบให้ช่องแสง (Void) อยูเ่หนือ 
ยอดผนงัของห้องจดันิทรรศการ แตมุ่ง่ท่ีจะใช้แสงประดษิฐ์จากหลอดไฟสอ่งชิน้งานศลิปะมากกวา่ 
แสงธรรมชาต ิ โดยลกัษณะของแสงธรรมชาตท่ีิตวัผู้ออกแบบต้องการให้เกิดภายในห้องนีเ้ป็นเพียง 
แสงสะท้อนทางอ้อม ท่ีสะท้อนผา่น ฝ้าเพดานลงมาเท่านัน้ 

 

 
ภาพท่ี 100 รูปแสดงช่องแสง โดยมีโครงสร้างผนงัชว่ยสะท้อนแสงอีกระดบัหนึง่ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 107 section perspective แสดงแนวคดิการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม กบัใช้  

แสงธรรมชาตเิพ่ืออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรม การจดันิทรรศการทางศลิปะ BACC  
(ผู้ศกึษาวิจยั) โปรแกรม 3 มิต ิ

 
จากตวัอยา่งทัง้หมดท่ียกมา ข้อสงัเกตหนึง่ท่ีผู้ศกึษาวิจยัพบคือ แสงธรรมชาตท่ีินํามา 

ใช้สง่เสริมกิจกรรมการจดันิทรรศการศลิปะทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือผา่นช่องเปิดลกัษณะตา่งๆ 
อยา่งใดก็ตาม “จะมีทิศทางของแสงท่ีสอ่งลงมาจากทิศด้านบนลงลา่งแทบทัง้สิน้ ตลอดจนมีการ 
ให้ความสําคญั กบัช่องเปิด ท่ีเปิดรับแสงทางด้านทิศเหนือมากกวา่ด้านทิศอ่ืน”  
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กรณีศึกษาที่ 2: หอจดหมายเหตุพุทธทาสอนิทปัญโญ BIA 
 

 
 

ท่ีอยู:่ สวนวชิรเบญทศั (สวนรถไฟ) ถ.นิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
เวลาทําการ: ให้บริการทกุวนั เวลา 09.00-18.00 น. 
จดัตัง้ขึน้โดย: เปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้าชมกิจกรรมภายในโดยไมค่ดิคา่บริการใดๆ 

หอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ (หรือสวนโมกข์กรุงเทพฯ) เป็นหอจดหมายเหต ุ
ศาสนธรรม (Religious Archives) เป็นท่ีเก็บรักษาอนรัุกษ์ศกึษาค้นคว้า และเผยแผผ่ลงานของ 
ท่านพทุธทาสฯ ให้แพร่หลายซึง่จะช่วย สง่เสริมให้ประชาชนทัว่ไป สามารถเข้าถงึหวัใจของศาสนา 
ตามปณิธาน 3 ประการ ของท่านพทุธทาสฯ อนัได้แก่ 

1. พยายามทําตนให้เข้าถึงหวัใจแห่งศาสนาของตน 
2. พยายามช่วยกนัถอนตวัออกจากอํานาจของวตัถนิุยม 
3. พยายามทําความเข้าใจระหวา่งศาสนา 

 
ความเป็นมาของโครงการ 

ตลอดช่วงชีวิต 87 ปี ระหวา่ง พ.ศ.2449-2536 ของทา่นพทุธทาสภิกขุ1 ท่านได้ทําการ 
ศกึษาปฏิบตัแิละเผยแผธ่รรมอยา่งสม่ําเสมอจนแพร่หลาย มีผลงานการเผยแผเ่ป็นรูปธรรมให้เห็น 
เป็นประจกัษ์พยานมากมาย ไมเ่พียงท่ีสวนโมกขพลารามและคณะธรรมทาน 2 เท่านัน้ แตย่งัทําให้ 
เกิดการคลื่อนไหวใหมใ่นสงัคมและ แวดวงศาสนาอยา่งตอ่เน่ืองกว้างขวาง สืบเน่ืองมาจนกระทัง่ 
ปัจจบุนัโดยได้รับการยอมรับนบัถือทัว่ไปทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศและระดบัสากล ซึง่ไม่ 
จําเพาะเฉพาะแตพ่ทุธศาสนาเท่านัน้ หลงัจากท่ีท่านมรณภาพ สวนโมกขพลารามคณะธรรมทาน 
และคณะศษิยานศุษิย์ ตลอดจนกลุม่ผู้ ท่ีสนใจใฝ่ศกึษาปฏิบตั ิ ได้ประมวลรวบรวมสิง่ศกึษาเรียนรู้ 
ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทัง้หลายของทา่นไว้ สิง่ศกึษาเรียนรู้ทัง้หมดนี ้ เป็นมรดกทางปัญญาอนั 
ยิ่งใหญ่ สมควรจดัเก็บอนรัุกษ์ไว้ให้เป็นระบบเพ่ือความสะดวก ในการสืบค้นเพ่ือเผยแผแ่ละเป็น 
ประโยชน์ เกิดสนัตสิขุแห่งมวลมนษุยชาต ิ

                                                 
1ซึง่มีความหมายวา่ “ทาสผู้มอบกายถวายชีวิตในการดํารงพทุธศาสนา”. 
2วดัร้างเก่ากลางป่าแหง่หนึง่ใน อ.พมุเรียง ในบริเวณพืน้ท่ีเตม็ไปด้วยต้นโมกข์และต้น 

พลา ทา่นพทุธทาสฯ จงึตัง้ช่ือสถานท่ีตามลกัษณะของป่าบริเวณนัน้วา่ “สวนโมกขพลาราม” อนั 
แฝงไว้ด้วยนยัทางธรรมวา่ “สวนป่าอนัเป็นพลงัแหง่ความหลดุพ้น” ตอ่มาเม่ือสถานท่ีคบัแคบจงึได้ 
ย้ายท่ีไปยงัวดัธารนํา้ไหล อ.ไชยา จ.สรุาษฎร์ธานี หรือท่ีเรียกกนัวา่ “สวนโมกข์” ในปัจจบุนั. 
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เบือ้งต้นจากการสํารวจเอกสารสิง่พมิพ์ ภาพ แถบเสียงโสตทศัน์และวตัถสุิง่ของตา่งๆ 
ของท่านพทุธทาสมีปริมาณมากกวา่ 27,347 รายการ ซึง่ในปัจจบุนัทกุอยา่ง คงอยูใ่นสถานภาพท่ี 
เส่ียงตอ่การชํารุดเสียหายและเส่ือมสภาพ ควรได้รับการอนรัุกษ์ รักษาอยา่งเร่งดว่น ถึงแม้วา่ทาง 
สวนโมกขพลาราม คณะธรรมทานตลอดจนคณะผู้ศกึษาและศรัทธาในท่านพทุธทาส ได้พยายาม 
ดําเนินการตา่งๆ เพ่ือจดัเก็บรักษาและอนรัุกษ์ แตก็่พบวา่ยงัไมส่ามารถท่ีจะดําเนินการให้ได้ดีและ 
สมบรูณ์สมกบัคณุคา่ของงานตา่งๆ ท่ีมีอยู ่ และพบวา่เกินกําลงัและวิสยัของวดั มลูนิธิ ตลอดจน 
อาสาสมคัร ด้วยเหตนีุเ้องคณะของผู้ศรัทธาอนัประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านงาน 
จดหมายเหต ุผู้ เช่ียวชาญงานระบบฐานข้อมลู ผู้ เช่ียวชาญงานสถาปัตยกรรมและผู้แทนฝ่ายตา่งๆ 
โดยความเห็นชอบของสวนโมกขพลาราม และคณะธรรมทานจงึร่วมกนัวางแนวทางในการจดัตัง้ 
หอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญซึง่ได้เปิดดําเนินการในปี พ.ศ.2553 
 
แผนที่แสดงที่ตัง้โครงการและสถานที่สาํคัญโดยรอบบริเวณ  
 

 
ภาพท่ี  101 แผนท่ีแสดงท่ีดัง้โครงการ หอจอหมายเหตพุทุธทาสอินทปัญโญ 
ท่ีมา:          ลกูโป่ง, แผนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อนิทปัญโญ, เข้าถงึเม่ือ 22 กรกฎาคม 
2556 เข้าถึงได้จาก http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2866 
 
การจัดตัง้และการดาํเนินการ 

โครงการหอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญถกูจดัตัง้ภายใต้มลูนิธิหอจดหมายเหต ุ
พทุธทาส อินทปัญโญซึง่ได้จดทะเบียนมลูนิธิกบักรุงเทพมหานครแล้วทะเบียนเลขท่ี กท 1598 โดย 
จะได้รับการโอนมอบซึง่หน้าท่ีในการจดัเก็บดแูลรักษาจดัระบบบริการพร้อมทัง้ร่วมดแูลและรับผิด 
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ชอบในด้านงานเขียน เอกสาร บนัทกึ รูปภาพถ่าย แผนท่ี ส่ือโสตทศันะ และผลงานตา่งๆ ของท่าน 
พทุธทาสภิกข ุ จากสวนโมกขพลารามและธรรมทานมลูนิธิ ให้มาอยูภ่ายใต้การดแูลร่วมกนัของหอ 
จดหมายเหตฯุ เพ่ือดําเนินการตามวตัถปุระสงค์และขอบเขตของโครงการ ให้เป็นธรรมทานตอ่ไป 
โดยท่ีดนิท่ีใช้เป็นท่ีก่อสร้างโครงการเป็นของกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย สหภาพ 
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  

การดําเนินโครงการมีท่ีปรึกษาและคณะทํางานอาสาสมคัรฝ่ายตา่งๆ จากสวนโมกข์ 
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควชิาการ เบือ้งต้นประกอบด้วยคณะท่ีปรึกษา ผู้ เช่ียวชาญ 
งานจดหมายเหต ุ คณะท่ีปรึกษา ผู้ เช่ียวชาญงานระบบฐานข้อมลู คณะท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญงาน 
สถาปนิกและงานออกแบบ อาสาสมคัรสนบัสนนุการประสานงานและบริหารจดัการอาสาสมคัร 
สนบัสนนุและประสานงานทางด้าน กฎหมาย อาสาสมคัรสนบัสนนุการจดัระบบ งานทางบญัชี 
อาสาสมคัรงานสวนโมกข์และกิจกรรมสนบัสนนุ เป็นต้น หอจดหมายเหตพุทุธทาสอิทปัญโญ มี 
ผู้ออกแบบและร่วมก่อสร้างอยูห่ลายกลุม่ ได้แก่กลุม่บริษัทแปลน, บริษัทอรุณชยัเสรีคอนซลัติง้ 
เอนจิเนียร์จํากดั, บริษัท SSK เอนจิเนียร่ิงคอนซลัแตนท์จํากดั, บริษัทออกสัท์ดีไซน์คอนซลัแตนท์ 
จํากดั, บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์จํากดัมหาชน อาศรมสถาปนิกชมุชนและสิง่แวดล้อม 
สถาบนัอาศรมศลิป์ เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือเป็นศนูย์การเรียนรู้ และสถานบริการด้านศาสนธรรมอนัร่ืนรมย์ อนัเป็นกําลงั 
เพ่ือการบรรลธุรรมลกัษณะ SPIRITUAL FITNESS & EDUTAINMENT CENTER 

2. สืบสานงานพระพทุธศาสนา ผา่นปณิธานและอดุมการณ์ ของพทุธทาสภิกข ุ ใน 
การนําพาความถกูต้องและสนัตสิขุทัง้ทางกายจิตใจและปัญญาให้กลบัคืนสูส่งัคมมนษุยชาตด้ิวย 
การเข้าถงึหวัใจของพระพทุธศาสนา การทําความเข้าใจกนัระหวา่งศาสนิกชนและการออกมาเสีย 
จากอํานาจวตัถนิุยม จนเป็นพทุธทาสกนัได้ทกุคน  

3. ทําหน้าท่ีรวบรวมดแูลรักษาและจดัระบบบริการสืบค้นมรดกธรรมเอกสารข้อเขีย
น ต้นฉบบัตา่งๆ ของทา่นพทุธทาสภิกข ุ ตลอดจนการให้บริการสนบัสนนุการศกึษา ค้นคว้า วิจยั 
พฒันาเผยแผแ่ละแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม การจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสตปัิญญาและ 
จิตใจ ในสว่นขอบเขตงานของโครงการคือการรวบรวมอนรัุกษ์และจดัเก็บรักษาตามมาตรฐานงาน 
ด้านหอจดหมายเหต ุ การจดัระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพ่ือเอือ้อํานวยความสะดวกในการสืบค้น 
ศกึษา เผยแผ ่ การจดั กิจกรรมบริการสง่เสริมการศกึษาค้นคว้าวิจยัพฒันาตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ 
รวมทัง้การเป็นห้องสมดุ พพิิธภณัฑ์ ศนูย์รวมหนงัสือธรรมะ โรงมหรสพทางวิญญาณ และการ 
ประชมุ เสวนาศกึษา การปฏิบตัธิรรม การจดัหาและก่อสร้างอาคารหอจดหมายเหตท่ีุเหมาะสม 
และมัน่คง ถาวรภายในเขตกรุงเทพฯ การจดัระบบ งานบริหารจดั การด้านการเงินและบญัชีการ 
อนรัุกษ์  การจดัระบบอาสาสมคัรและความ ร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนๆ 
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แนวคดิการออกแบบสถาปัตยกรรมและพืน้ที่ใช้สอย 
หอจดหมายเหตพุทุธทาสอิทปัญโญ ถกูวางแนวคดิในการออกแบบ ให้เป็นสวนโมกข์ 

ในกรุงเทพฯ แตเ่น่ืองจากข้อจํากดัของพืน้ท่ีก่อสร้างท่ีมีขนาดจํากดั จงึทําให้ลกัษณะของอาคารมี 
รูปแบบเป็นอาคารซ้อนชัน้ โดยแบง่พืน้ท่ีใช้สอยของอาคารเป็น 3 ชัน้3 ประกอบด้วย 

ชัน้ที่ 1 ทัง้หมดเรียกวา่ “ลานปริยตั”ิ คือองค์ความรู้ด้านพทุธศาสนาทัง้หมด เชน่ การ 
ศกึษาเรียนรู้ภาคทฤษฎี วิชาการ ตําราคมัภีร์ตา่งๆ พระไตรปิฎก ฯลฯ มีองค์ประกอบหลกัได้แก่  

1. Dhamma book & Media - สว่นจําหนา่ยหนงัสือและส่ือธรรมประยกุต์ 
2. Imformation - สว่นตดิตอ่สอบถาม ประชาสมัพนัธ์ 
3. Larn Hin Kong - ลานหินโค้ง (ลานเทศน์กลางแจ้ง) 
4. Bhatta Sala - พตัราศาลา (พืน้ท่ีฉนัอาหารพระภิกษุ สามเณร) 
5. Dhamma Art Hall - โถงจดัแสดงงานศลิปะเชิงธรรมะ 
6. Art Sto. - ห้องเก็บผลงานศลิปะท่ีนํามาจดัแสดง 
ชัน้ที่ 2 เป็นสว่น “ลานปฏิบตั”ิ คือ การลงมือฝึกสตสิมัปชญัญะ-สมาธิภาวนา สมถะ- 

วิสสนากรรมฐานแบบตา่งๆ เพ่ือความพ้นทกุข์โดยสิน้เชิง มีองค์ประกอบหลกัคือ 
1. Exhibition room (Teste of Nibbana) - ห้องนิทรรศการฝึกสมาธิให้ถงึนิพพาน 
2. Paticcasamuppada Garden - สวนปฏิจจสมปุบาท สําหรับฝึกเดนิจงกลม 
3. Meditation room & Conference - ห้องฝึกกรรมฐาน และประชมุ สมัมานา 
ชัน้ที่ 3 เป็น “ลานปฏิเวธ” คือ บงัเกิดผลสําเร็จสมความประสงค์ หมายถงึ มรรค-ผล- 

นิพพานตามวาสนาบารมีแห่งแตล่ะคน 
1. Office - สว่นสํานกังาน 
2. Archives Lab - ห้องค้นคว้าข้อมลูจดหมายเหต ุ
3. Archives Room - ห้องเก็บเอกสาร ข้อมลู จดหมายเหต ุ
4. Meeting Room - ห้องประชมุ 
หรืออาจกลา่วได้วา่ชัน้ท่ี 1 จะเป็นห้อง "คลงัสมอง" รวบรวมหนงัสือวา่ด้วยศาสนธรรม 

ของพทุธทาสและของท่านอ่ืนๆ จะเน้นหนงัสือทางด้านศาสนธรรมและจิตใจทัง้หมดสว่นในชัน้ท่ี 2 
นัน้เป็นห้อง "ฝึกสมาธิ" จดัไว้ฝึกปฏิบตัสิมาธิซึง่มีหลกัสตูรหลากหลายสําหรับเป็นท่ีสอนสมาธิด้วย 
และชัน้ท่ี 3 เป็นท่ีเก็บรวมรวมผลงานท่านพทุธทาส โดยจะมีเทปบนัทกึเสียงบรรยายธรรมของทา่น 
พทุธทาส ซึง่สามารถดาวน์โหลดกลบัไปฟังท่ีบ้านได้ นอกจากนีย้งัมีห้องนิทรรศการหรือท่ีเรียกวา่ 
"ห้องนิพพานชิมลอง" ซึง่ชวนให้คนได้สมัผสัถึงความรู้สกึลกึๆ ท่ีเรียกวา่นิพพาน ผา่นส่ือ ผสมตา่งๆ 
ให้คนท่ีเข้ามาชมและปฏิบตัอิยูภ่ายในแล้วรู้สกึวา่เข้ามาเดนิแล้วสบายใจ มาฝึกการออกกําลงักาย 
กําลงัใจให้เข้มแข็งแจ่มใสแตกฉานเร่ืองปัญญา ในการใช้บริการ "ธรรมสถาน" แบบครบวงจร 
 
                                                 

3ว.วชิรเมธี,Tee Nee Mo-Chit 23-Oct-2011, เข้าถงึเม่ือ 13 มิถนุายน 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://www.youtube.com/watch?v=jLrCk-Cp10c 
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แผนผังอาคารแสดงพืน้ที่ใช้สอย 
จากแนวคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรมและพืน้ท่ีใช้สอย ดงักลา่วมาแล้วข้างต้นสู ่

การออกแบบอาคาร (Building) เพ่ือครอบครองท่ีวา่งตามแนวคดิดงักลา่วซึง่ในทางกายภาพแล้ว 
จะสงัเกตได้วา่ กิจกรรมสว่นโดยใหญ่จะเกิดขึน้ท่ีบริเวณชัน้ 1 เพ่ือรองรับคนจํานวนมาก ทัง้ยงัมี 
ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นโถงโลง่และมีทางเข้าสูต่วัอาคารหลายช่องทาง  
 

 
 
ลายเส้นท่ี 108 ลายเส้นแสดงผงัพืน้ชัน้ตา่งๆ โดยสงัเขป 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ทศันียภาพของโครงการ Perspective 
 

 
ภาพท่ี 102 ทศันียภาพภายนอกโครงการ (โปรแกรม 3 มิต)ิ 
ท่ีมา:          sammer, สวนโมกข์กรุงเทพน่าไปพักผ่อน, เข้าถึงเม่ือ 23 กรกฎาคม 2556.  
เข้าถึงได้จาก http://board.postjung.com/556019.html 
 

 
ภาพท่ี 103 ทศันียภาพภายนอกโครงการ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ภาพท่ี 104 ทศันียภาพภายในสว่นตา่งๆ ของโครงการ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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สรุปส่ิงที่ได้จากกรณีศึกษา หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ  
1. การออกแบบสถาปัตยกรรม  

1.1 การจดัผงัพืน้หรือท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม จากแนวคดิในการออกแบบพืน้ท่ี 
ใช้สอยตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้น (ปริยตั ิปฏิบตั ิและปตเิวธ) ลกัษณะเดน่ของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 
ท่ีผู้ออกแบบเลือกนํามาใช้คือ “พืน้ท่ีโถงโลง่” ซึง่ปิดล้อมด้วยผืนนํา้และสวน โดยเฉพาะผงัพืน้ของ 
ตวัอาคารชัน้ท่ี 1 ซึง่ ในมิตทิางกายภาพนัน้ แสดงออกถึงพืน้ท่ีซึง่ไมถ่กูปิดล้อมทางสายตา มีการ 
เปิดมมุมองสูธ่รรมชาตโิดยรอบบริเวณ อากาศไหลเวียนได้สะดวก ผู้คนภายนอกสามารถมองเห็น 
ถึงกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในโครงการได้และในมิตทิางสงัคมวฒันธรรมนัน้แสดงออกถึงการเป็นพืน้
ท่ีกึง่สาธารณะ (semi-Public area) ท่ีทกุคนรู้สกึกึ่งร่วมกนัเป็นเจ้าของ มีการตรวจสอบพฤตกิรรม 
ซึง่กนัและกนัได้ ผา่นการมองเห็นหรืออาจกลา่วได้วา่เป็นท่ีวา่งซึง่ “เปิดสูส่ายตาชาวโลก”  

1.2 รูปทรงและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ด้วยแนวความคดิในการออกแบบ 
สถาปัตยกรรมข้างต้นสะท้อนสู ่ รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารท่ีเสมือนเป็น “อาคารใต้ถนุโลง่” ท่ีมี 
ตวัอาคารวางอยูบ่นเสาสงู (ซึง่เป็นเสากลม) อยูบ่นผืนนํา้และสวนคล้ายลกัษณะอาคารเรือนไทย 
ภาคกลางท่ีไมมี่องค์ประกอบหลงัคา และด้วยภาพลกัษณ์อาคาร (character) หอจดหมายเหตฯุ 
นัน้มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัอาคารโรงมหรสพทางวิญญาณท่ีสวนโมกข์ อ.ไชยา จงึอาจเป็นท่ีรับรู้ 
ร่วมกนัของผู้ใช้อาคารได้โดยง่ายในเชิงสญัลกัษณ์วา่เป็นสว่นหนึง่ของรูปแบบอาคารซึง่มีท่ีมาจาก 
ต้นเค้าสาขา หรือรับอิทธิพลมาจากสวนโมกขพลารามท่ีไชยา เป็นต้น รูปแบบและรูปลกัษณ์ภาย 
นอกของอาคาร มีลกัษณะท่ีร่วมสมยัในบริบทของอาคารใน เมืองใหญ่ มีสิง่อํานวยความสะดวก 
ในอาคารแก่ผู้ใช้ โครงการท่ีสว่นใหญ่เป็นผู้อาศยัอยูใ่นเมือง เชน่ ลฟิท์ ทางลาด ห้องนํา้ คนพิการ 
เป็นต้น รูปทรงของอาคารเกิดจากการใช้รูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบงา่ยประกอบขึน้จากวสัดสุมยัใหม่ 
และมีแนวคดิให้แสดงออกถึง สจัจะเนือ้แท้ของวสัด ุ ทัง้มีคณุลกัษณะของท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรม 
ท่ีสะอาด สวา่ง (เปิดรับแสงธรรมชาต)ิ สงบ ฯลฯ ตามแนวทางปฏิบตัติามแบบทา่นพทุธทาสฯ 

1.3 โครงสร้างทางวิศวกรรมอาคาร หอจดหมายเหตใุช้ระบบโครงสร้างคอนกรีต 
เสริมเหลก็แบบพืน้ไร้คาน Post tension slab - drop panel บริเวณหวัเสา ด้วยข้อได้เปรียบของ 
การท่ีผู้ออกแบบเลือกโครงสร้างดงักลา่ว ทําให้สามารถใช้ระยะช่วงเสาของอาคาร (span) ได้กว้าง  
และมีระยะความสงูจากชัน้สูช่ัน้ (Floor to Floor) ท่ีไมส่งูมากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างใน 
ระบบท่ีใช้คานคอนกรีตท่ีระยะท้องคานสมัพนัธ์กบัระยะช่วงเสา เป็นต้น ซึง่การเลือกใช้โครงสร้าง 
ทางวิศวกรรมอาคารดงักลา่วยอ่มตอกยํา้ให้เห็นถงึแนวคดิท่ีต้องการพืน้ท่ีโถงโลง่โปร่ง (โดยเฉพาะ 
แผนผงัอาคารชัน้ท่ี 1) และมีระยะความสงูของตวัอาคารท่ีไมส่งูมากนกั เน่ืองจากบริบทของท่ีตัง้ 
นัน้อยูใ่นสวนสาธารณะ  

2. ตตสัิญลักษณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์การเผยแผ่พุทธศาสนา  
นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ของโครงการท่ีโดยหลกั ทําหน้าท่ีเป็นหอจดหมายเหต ุ

แล้วกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้หอจดหมายเหต ุ ยงัมีลกัษณะใกล้เคียงกบั สวนโมกขพลาราม อําเภอ 
ไชยา จงัหวดัสรุาษฏธานี ท่ีมีเพียงพืน้ท่ีกิจกรรมสําคญัๆ 2 สว่นคือ กิจกรรมท่ีทําร่วมกนั ระหวา่ง 
ฆารวาสกบัพระสงฆ์ และกิจกรรมท่ีกระทําเฉพาะในหมูพ่ระสงฆ์ เทา่นัน้อีกด้วย  



 258

ทัง้นีพื้น้ท่ี ของทัง้สองกิจกรรมนีเ้ปรียบเทียบได้กบั พืน้ท่ีสาธารณะ (Public area) 
และพืน้ท่ีสว่นบคุคล (Private area) ตามหลกัการทางสถาปัตยกรรมทัว่ไป แตกตา่งแตเ่พียงไมไ่ด้ 
ถกูกําหนดโดยการสมมตุทิางการวางผงัแตถ่กูกําหนดโดยความต้องการทางกิจกรรมดงันัน้ในเวลา 
ปกตพืิน้ท่ีทัง้สองทัง้ฆารวาสและพระสงฆ์จะสามารถเข้าไปใช้งานได้ตลอดเวลา ยกเว้นเสียแตใ่น 
เวลาท่ีพระสงฆ์มีความจําเป็นต้องปฏิบตักิิจสําคญัๆ เทา่นัน้ท่ีฆารวาสจะไมส่ามารถก้าวลว่งลํา้เข้า 
ไปในเขตพทัธสีมาได้ โดยมีกําหนดการณ์ของกิจกรรมดงันี ้

หน่ึงวันในสวนโมกข์ (กําหนดการณ์ประจําวนั) ตีส่ีตีระฆงัสวดมนต์ทําวตัรเช้า 
จากนัน้พระสงฆ์สามเณรและผู้มาฝึกปฏิบตัธิรรมท่ีสวนโมกข์ ณ บริเวณลานหินโค้งและตอ่ด้วย 
การปฏิบตัสิมาธิภาวนา ฟังเทปธรรมบรรยายของท่านพทุธทาส 1 เร่ือง ตอ่จากนัน้พระสงฆ์จะออก 
บณิฑบาตในตอนเช้าตรู่ เวลาแปดโมงฉนัเช้าท่ีโรงฉนั บา่ยโมงถงึบา่ยสองโมงฟังธรรม ฝึกสมาธิ 
ภาวนา จากนัน้หกโมงเย็นตีระฆงัสวดมนต์ทําวตัรเย็น และหนึง่ทุ่มฟังเทปธรรมบรรยายของท่าน 
พทุธทาส ตอ่ด้วยการปฏิบตัสิมาธิภาวนาจนถึงสามทุม่  

หน่ึงเดอืนในสวนโมกข์ (ตารางงานประจําทกุเดือน) วนัท่ี 1-10 ของทกุเดือนจะ 
ฝึกอบรมธรรมะให้ชาวตา่งชาตท่ีิสวนโมกข์นานาชาต ิ วนัท่ี 19-27 ฝึกอบรมอานาปานสตใิห้แก่คน 
ไทย ซึง่เป็นวิธีการฝึกสมาธิภาวนาโดยให้กําหนดใจ (จิต) อยูท่ี่ธรรมะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ในทกุครัง้ 
ท่ีมีการกายใจเข้า - ออก ซึง่พระพทุธองค์ปฏิบตัจินตรัสรู้แล้วทรงแนะนําให้ศกึษาและปฏิบตั ิ เพ่ือ 
อานิสงส์ด้านความสงบ (สมถะ) และความรู้แจ้งตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา วนัท่ี 12-18 
สําหรับผู้ ท่ีมาขอรับการอบรมเป็นหมูค่ณะและในทกุวนัเสาร์ท้ายเดือนยงัมีกิจกรรมสวนโมกข์เสวน
าตามปณิธาน และคําสัง่เสียของทา่นพทุธทาสท่ีวา่ “ทกุวนันดัสนทนาอยา่เลกิแล้ง ทําให้แจ้งท่ีสดุ 
ได้เลกิตายกนั”4 

 จงึเข้าใจวา่กิจกรรมบางอยา่งซึง่มีขึน้ท่ีสวนโมกข์ไชยา หากต้องการนํามาให้กบั 
คนใน เมืองได้ร่วมรับรู้และปฏิบตั ิ (ตามแนวทางของทา่นพทุธทาส) นัน้จําเป็นต้องมีพืน้ท่ีรองรับ 
กิจกรรมตา่งๆ ดงักลา่วท่ีสอดคล้องใกล้เคียงกนั โดยถงึแม้ววา่ท่ีหอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ นัน้จะ 
เป็นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพขึน้มาใหมต่ามสภาพแวดล้อมบริบทของเมืองใหญ่ 
แตใ่นทางคตสิญัลกัษณ์นัน้จากการสงัเกตของผู้ศกึษาวจิยั ผู้ออกแบบโครงการหอจดหมายเหตฯุ 
มีแนวคดิในการออกแบบท่ีวา่งทางสถาปัตยกรรมและอาคาร ซึง่ยกมาจากต้นเค้าเดมิท่ีสวนโมกข์ 
ไชยา แล้วปรับให้เหมาะสมตามวฒันธรรมการใช้ท่ีวา่งของคนในชมุชนเมือง โดยมีตวัอยา่ง พืน้ท่ี 
ใช้สอยซึง่ น่าสนใจ เชน่ 

2.1 ลานหนิโค้ง เปรียบเทียบได้กบัศาลาการเปรีญนนัน่เอง มีลกัษณะเป็นลาน 
ทราย ทําหน้าท่ีรองรับฆารวาสท่ีมาทํากิจกรรมทางศาสนา ด้านหน้าใช้หินก่อเป็นขอบโค้งกัน้ทราย 
เพ่ือยก ระดบัให้มีความสงูมากกวา่สว่นอ่ืนเลก็น้อยเพ่ือใช้เป็นอาสนะสงฆ์ในการประกอบกิจตา่งๆ 

                                                 
4วีระศกัดิ ์จนัทร์สอ่งแสง, ตามรอยพุทธทาสภกิขุ เล่าใหม่หลังหลังวัยสนธยา, 

(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2549), 104. 
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กึ่งกลางของแนวหินนีใ้ช้หินก่อเพิ่มความสงูอีกหนึง่ระดบัเพ่ือประดษิฐานพระพทุธรูป ลานหินโค้งนี ้
ไมมี่เสา ผนงั หรือหลงัคา ท่ีเป็นถาวรวตัถ ุ แตก่ลบัมีเพียงต้นไม้ท่ีทําหน้าท่ีแทนองค์ประกอบทาง 
สถาปัตยกรรม ทัง้ 3 ขอบเขตของพืน้ท่ีจงึเป็นเพียงแนวป่าลางๆ สามารถยืดหยุน่ปรับเปล่ียนได้ 
ตามปริมาณคน และระยะของการรับรู้ หรือระยะของการปฏิสมัพนัธ์ทัง้หลาย ทัง้นีมี้ท่ีมาจากแนว 
คดิของท่านพทุธทาสฯ ท่ีวา่ มาสวนโมกข์ควรท่ีจะได้พดูคยุกบัก้อนหิน ต้นไม้ และได้เรียนรู้ในเร่ือง 
ธรรมท่ีปรุงแตง่และไมป่รุงแตง่ ดงัวา่ “…. แล้วความคดิเร่ืองหินโค้งก็คอ่ยๆ เข้ามา จําไมไ่ด้แล้ววา่ 
ความคดิฟักตวัขึน้มาอยา่งไร แตเ่ราชอบโค้งพระจนัทร์คร่ึงซีกมนัสวยกวา่เป็นศลิปะกวา่ท่ือๆ และ 
ก็สะดวก ประธานสงฆ์นัง่ตรงกลาง แล้ว สามารถเห็นองค์อ่ืนๆ ได้ทัง้หมด….” ในปัจจบุนันัน้ ลาน 
หินโค้งยงัเป็นลานท่ีจดักิจกรรมตา่งๆ ของ สวนโมกข์ เป็นท่ีฟังธรรม นัง่สมาธิ เป็นท่ีสวดมนต์ เป็น 
ห้องประชมุสมัมานาท่ามกลางธรรมชาต ิและเป็นลานท่ีรับแขกของสวนโมกข์ด้วย 

 

 
ภาพท่ี 105 รูปแบบลานหินโค้งท่ีสวนโมกข์ ไชยาและวฒันธรรมการใช้ท่ีวา่ง 
ท่ีมา:         วีระศกัดิ ์จนัทร์สง่แสง, ศาสนา: สวนโมกข์เสวนา (กลางกรุง): เราอยู่ในโลกอัน 
แสนวิปริตนีกั้นอย่างไร, เข้าถึงเม่ือ 13 กรกฎาคม 2556, เข้าถงึได้จาก http://www.sarakadee. 
com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=520 
 

 
ภาพท่ี 106 รูปแบบลานหินโค้ง ท่ีหอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ 
ท่ีมา:          หอจดหมายเหตุพุทธทาส, เข้าถึงเม่ือ 13 กรกฎาคม 2556, เข้าถงึได้จาก 
http://www.bia.or.th/html_th/ 
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2.2 โรงมหรสพทางวิญญาณ จากแนวคดิท่ีวา่ “…โลกนีก็้เป็นเช่นกบัภาพยนตร์ 

ชีวิตคือสนัตต ิไมมี่สิง่ใดคงเดมิ มนัเป็นเสมือนภาพเคลือ่นไหว มนัคือกระแสแห่งความนกึคดิท่ีเกิด 
ดบัอยา่งตอ่เน่ือง…” ชีวิตประจําวนัอยา่งท่ีเป็นอยูข่องคนธรรมดาสามญั จงึเป็นปรากฏการณ์ท่ี 
แทบไมแ่ตกตา่งจากในโรงภาพยนตร์ นัน่เอง โดยท่านพทุธทาสได้เร่ิมงานก่อสร้างโรงมหรสพทาง 
วิญญาณในปี พ.ศ.2505 ซึง่ใช้เวลาถึงสบิปีเตม็กวา่จะเสร็จสมบรูณ์ และมุง่หมายให้โรงมหรสพ 
แห่งนีช้่วย ทําหน้าท่ีสอนธรรมะแทนตวัทา่นท่ีนบัวนัก็ยิ่งแก่เฒา่ลงไปทกุที 
 

 
ภาพท่ี 107 ภายในโรงมหรสพทางวิญญาณ มีภาพปริศนาธรรม ทัง้ยงัสามารถใช้พืน้ท่ีโถงกลาง  

อาคารสําหรับเทศนาธรรมในบางโอกาส 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
โดยมีแนวคดิในการใช้ศลิปะ เพ่ือให้คนถึงธรรมะ และเพ่ือให้เป็นท่ีประมวล 

สตปัิญญาของมนษุย์ในทางศลิปะ โดยท่ีภาพแตล่ะภาพท่ีประดบัอยูใ่นโรงมหรสพทางวิญญาณ 
แห่งนีน้ัน้จะมุง่เน้นประโยชน์ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิตของผู้ชม ซึง่ภาพแตล่ะภาพนัน้ล้วนมี 
ความหมายลกึซึง้ชวนให้ขบคดิพิศวง สว่นใหญ่อิงมาจากประสบการณ์แบบเซนท่ีทา่นเคยมีในวยั 
ฉกรรจ์ ทา่นหวงัวา่หากผู้ชมใช้เวลาพิจารณาภาพเขียนแตล่ะภาพควบคูไ่ปกบัคําบรรยายของท่าน 
ผู้ชมก็อาจได้พบกบัความมหศัจรรย์ของชีวิต ท่ีแอบซอ่นอยูใ่นปริศนาภาพ จากวธีิการท่ีธรรมดา 
ง่ายๆ แบบสวนโมกข์ได้ อาจกลา่วได้วา่ เป็นท่ีให้ความรู้ความเพลดิเพลนิเพ่ือดวงตาเห็นธรรมดงั 
ภาพปริศนาธรรม “แจกดวงตาแหง่ธรรม” ภาพแรกของโรงมหรสพทางวิญญาณแห่งนีอ้ยูท่ี่ผนงัตกึ 
โรงหนงัทิศใต้ด้านนอก ในรูปมีคนเพียงไมก่ี่คนท่ียอมรับเอาลกูตา นอกนัน้วิง่หนีไปโดยท่ีไมมี่ลกูตา 
ตดิไป พวกเขาหนีไปและปฏิเสธอยูต่ลอดเวลาท่ีจะรับดวงตาแห่งธรรม มีสญัลกัษณ์ของเสา 5 ต้น 
อนัหมายถึงอินทรีย์ 5 พละ 5 มรรคผลนิพพาน 5 และอ่ืนๆ ท่ีเป็น 5 ในพทุธศาสนา รวมถงึนิว้มือท่ี 
มี 5 นิว้ด้วย สญัลกัษณ์นีจ้ะปรากฏอยูเ่กือบทกุอาคารสําคญัๆ ของสวนโมกข์ ภายในโรงหนงัเตม็ 
ไปด้วยภาพเขียนบนผนงั เสา ใต้บนัได ฯลฯ ทัง้ท่ีคดิขึน้ใหมแ่ละนํามาจากของเก่า ไมว่า่จะมาจาก 
จีน ทิเบต ตะวนัตก ไทย ฯลฯ โดยมีพระภิกษุคอยให้คําแนะนํา ท่านพทุธทาสเองเคยกลา่วไว้วา่ 
“...ดใูห้ออกสกัเร่ืองก็คุ้มคา่ท่ีมาท่ีน่ี...” รอบๆ โรงหนงัประดบัด้วยภาพปนูปัน้ฝีมือพระภิกษุ ซึง่ได้ 
จําลองจากหินสลกัพทุธประวตัยิคุก่อนมีพระพทุธรูปนบัเป็นชดุแรกของโลก (พ.ศ.300-700) 
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ภาพท่ี 108 เทียบเคียงรูปแบบโรงมหรสพทางวิญญาณ และหอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

ซึง่จากการสงัเกตรูปลกัษณ์ภายนอกของอาคาร หอจดหมายเหต ุ พทุธทาสฯ 
แล้วพบวา่ มีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบัอาคารโรงมหรสพทางวิญญาณ ทัง้นี ้โดยหน้าท่ี วตัถปุระสงค์ 
ตลอดจน เป้าหมายก็เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่ หอจดหมายเหต ุพทุธทาสฯ 
ก็เปรียบ เสมือนเป็นดงั โรงมหรสพทางวิญญาณ (Spiritual theatre) แห่งหนึง่นัน่เอง 

2.3 ห้องสมุดโมกขลาพลบรรณาลัย เป็นสว่นท่ีอยูใ่นอาคารเรือลําท่ี 2 โดยเรือ 
ลําแรกนัน้ถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นท่ีเก็บนํา้ฝนไว้ใช้ประโยชน์ แตท่า่นพทุธทาสต้องการให้เกิดประโยชน์ 
ในทางปริศนาธรรม ท่ีเป็นธรรมนาวานําพาสรรพสตัว์ข้ามห้วงแหง่วฏัสงสารไปสูนิ่พพาน โดยทัว่ไป 
เรือต้องอยูใ่นนํา้แตท่า่นให้นํา้มาอยูใ่นเรือ ใช้ท้องเรือเป็นท่ีเก็บนํา้ฝน ดาดฟ้าเรือทําเป็นสวนหินใน 
แบบ “เซน” เพ่ือให้แสดงเร่ืองปฏิจจสมปุบาท5 หวัเรือทําเป็นหอคอย 3 ชัน้ บนสดุเป็นท่ีตัง้ของสถปู 
จําลองยคุสาญจีของอินเดีย ถดัลงมาเป็นหอระฆงัและชัน้ลา่งสดุเป็นหอกลอง เวลาตอ่มามีการ 
สร้างเรือขึน้อีกลํา โดยแรงงานของพระเณร และมีชาวบ้านหมนุเวียนกนัมาช่วยเชน่ทกุครัง้ท่ีมีงาน 
ก่อสร้างในสวนโมกข์ ภายในเรือลําท่ีสองเป็นท่ีทําวตัรสวดมนต์ ในยามฝนตกซึง่ไมส่ามารถทําท่ี 
ลานหินโค้งและเป็นห้อง ประชมุอเนกประสงค์ ชัน้ลา่งเป็นท่ีเก็บนํา้ฝน สว่นหวัเรือเป็นห้องสมดุ 
โมกขบรรณาลยัธรรมนาวาทัง้สอง หนัหวัไปคนละทาง ส่ือความหมายวา่จะนําธรรมออกเผยแผ ่
ไปทัว่ทกุทิศ เป็นต้น 

ข้อสงัเกตตอ่ การออกแบบงานสถาปัตยกรรมในสว่นนีคื้อ การท่ีผู้ออกแบบ 
นํารูปสญัลกัษณ์ของเรือมาใช้อยา่งชดัเจนท่ีสดุ โดยไมต้่องตีความตอ่ รูปทรง รูปร่างอาคาร และ 
ความเป็นยานพาหนะ แตค่วามหมายท่ีซ้อนลกึลงไปถงึคตทิางธรรม คงยงัต้องอธิบายวา่เป็นดัง่ 
นาวาธรรม (สตปัิญญา) ท่ีนําพาข้ามห้วงแห่งวฏัสงสาร ด้วยการสื่อความหมายให้แก่ท่ีวา่ง ซึง่ถกู 
ครอบครองด้วย อาคารรูปทรงเรือดงักลา่ว มีหน้าท่ี (function) เป็นห้องสมดุเพ่ือสร้างเสริมความรู้ 
และปัญญา (ทาง โลก) อนัเป็นการประสานร่วมกนัระหวา่งมิตทิางกายภาพกบัจิตวิญญาณ ทาง 
โลกกบัทางธรรม เป็นต้น  

                                                 
5 วีระศกัดิ ์จนัทร์สอ่งแสง, ตามรอยพุทธทาสภกิขุ เล่าใหม่หลังหลังวัยสนธยา 

(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2549), 103. 
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ภาพท่ี 109 (ซ้าย) ห้องสมดุโมขลาพลบรรณาลยั (ขวา) ห้องสมดุหอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ  

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ภาพท่ี 110 รูปแบบอาคารทรงเรือทัง้ 2 หลงั ท่ีสวนโมกข์ (ซี่งเปรียบเป็นดงัเรือพาข้ามห้วงแหง่  

วฏัสงสารไปสูนิ่พพาน) 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
2.4 ศาลาธรรมโฆษณ์อนุสรณ์ สร้างเพ่ือเป็นอนสุรณ์แก่ท่านพทุธทาสในวาระ 

50 ปี สวนโมกข์ (2525) และเป็นท่ีเก็บรวบรวมผลงานของท่าน ทัง้หนงัสือ เทป รูปภาพ รวมทัง้ 
เอกสาร หนงัสือท่ีผู้ อ่ืน ได้เขียนถงึและเขียนโจมตีท่าน ปริญญาบตัรท่ีสถาบนัการศกึษาชัน้นําทัว่ 
ประเทศ มอบ ให้ทา่นและถงัซีเมนต์ใต้ฐานพระพทุธรูปภายในศาลาธรรมโฆษณ์นัน้ก็เป็นท่ีซึง่เก็บ 
อฐิัทัง้หมดของ ทา่นซึง่ท่านกลา่วไว้วา่ “คนแตง่หนงัสือกบัหนงัสือ มนัก็ควรจะอยูด้่วยกนั”6 ดงันัน้ 
หากเปรียบเทียบเนือ้หาของหน้าท่ีใช้สอย จะสอดคล้องกนักบัพืน้ท่ีบนชัน้ 3 ของหอจดหมายเหต ุ
พทุธทาสฯ นัน่เอง ท่ีจะประกอบไปด้วย ห้องค้นคว้าข้อมลูจดหมายเหต ุ (Archives Lab) ห้องเก็บ 
เอกสาร ข้อมลูจดหมาย เหต ุ(Archives Room) เป็นต้น 

 

                                                 
6วีระศกัดิ ์จนัทร์สอ่งแสง, ตามรอยพุทธทาสภกิขุ เล่าใหม่หลังหลังวัยสนธยา 

(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2549), 99. 
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ภาพท่ี 111 ศาลาธรรมโฆษณ์อนสุรณ์ ท่ีเก็บรวบรวมผลงานของท่านพทุธทาส ณ สวนโมกข์ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ภาพท่ี 112 พืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 3 หอจดหมายเหตฯุ เป็นท่ีเก็บรวบรวมผลงานของท่านพทุธทาส 
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก หอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ 
 

2.5 ห้องนิทรรศการนิพพานชิมลอง โดยอยูบ่ริเวณชัน้ 2 ของหอจดหมายเหต ุ
พทุธทาสฯ ประกอบด้วยพืน้ท่ีหลกั 2 สว่นคือ พืน้ท่ีแสดงนิทรรศการถาวร และห้องนิพพานชิมลอง 
โดยพืน้ท่ีนิทรรศการถาวร นัน้ประกอบด้วยประวตัแิละผลงานของท่านพทุธทาสฯ ท่ีนําเสนอในรูป 
มลัตมีิเดีย ภาพเคล่ือนไหวและเสียง สว่นห้องนิพพานชิมลอง เป็นห้องสําหรับผู้ ท่ีมาเย่ียมชมนัน้ 
ได้ทดลองทําสมาธิด้วยตนเอง โดยใช้เสียงระฆงั แสง ภาพ ชว่นโน้มนําให้เกิดความสงบเยน็ในใจ 
ชัว่ขณะ ตามท่ีทา่นพทุธทาสเรียกวา่ “นิพพานชิมลอง หรือ นิพพานชัว่คราว” ดงันัน้จงึมีสภาวะของ 
แสงสวา่งภายในห้องจดัแสดงท่ีคอ่นข้างมืด มีความเงียบและมีจอภาพขนาดใหญ่ นอกจากจะใช้ 
ประโยน์ในการทําสมาธิแล้ว ยงัสามารถใช้ในด้านอ่ืน เช่น ใช้ในกิจกรรมเพ่ือการฉายภาพยนต์ท่ีมี 
เนือ้หาเชิงธรรมะ อาทิ “หาแก่นธรรม” และ “ความตายออกแบบได้” เป็นต้น 
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ภาพท่ี 113 แสดงบรรยากาศสว่นตา่งๆ ของห้องนิทศัการนิพพานชิมลอง ชัน้ 2 
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก หอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ และผู้ศกึษาวิจยั 
 

ด้วยการออกแบบท่ีวา่งของห้องนิทรรศการ ซึง่กําหนดขอบเขต (Boundary) 
แผนผงัรูปห้องเป็นรูปคล้าย “ไข”่ (ไมใ่ช่รูปทรงไข)่ ซึง่ไร้จดุเร่ิมต้นและจดุสิน้สดุ และถึงแม้จะเป็น 
รูปแบบ แผนผงัท่ีมีแนวแกน แตก่ารรับรู้ทางกายภาพนัน้ก็สามารถสร้างสภาวะหยดุ สงบน่ิงให้ 
เกิดขึน้ได้ในระดบัหนึง่ ทัง้นีใ้นทางคตสิญัลกัษณ์นัน้ การนําแผนผงัห้องรูปคล้ายไข ่ มาแทนคา่ถึง 
“สถาวะของจิตท่ีเข้าสูนิ่พพานชัว่คราว” หรือ “สภาวะของจิตท่ีเข้าสูค่วามวา่ง” (จากตวักขูองก)ู นัน้ 
เป็นสิง่ท่ีน่าสนใจย่ิง 

 

 
ลายเส้นท่ี 109 ผงัพืน้ห้องนิทรรศการนิพพานชิมลองชัน้ 2 สําหรับกิจกรรมในการทําสมาธิ 
ท่ีมา:               ข้อมลูภาพจาก หอจดหมายเหตพุทุธทาสฯ 
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จากกรณีศกึษางานสถาปัตยกรรม โครงการหอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ 
(◌ฺBia) และบางสว่นของสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สรุาษฏ์ธานี ทําให้ผู้ศกึษาวิจยัได้ทราบถึง 
ตวัอยา่งงานสถาปัตยกรรม ท่ีมีแนวความคดิในการออกแบบเพ่ือสนองประโยชน์แห่งกิจกรรมการ 
เผยแผพ่ทุธศาสนาท่ีนา่สนใจโครงการหนึง่ ด้วยกิจกรรม หรือพิธีกรรมดงักลา่ นัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้บน 
สมมตุศิกัดิส์ทิธ์ิสถาน ตามความเข้าใจแบบจารีตท่ีสง่ตอ่กนัมาแตอ่ดีตอยา่งศาสนสถาน เชน่ วดั 
ท่ีเช่ือและเข้าใจร่วมกนัวา่ เป็นสถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิและบริสทุธ์ิ (บางพืน้ท่ีในเขตวดัมีการกําหนดเขต 
พทัสีมาตามพทุธบญัญตั)ิ แตก่ลบัเกิดขึน้บนพืน้ท่ีสาธารณ์ ซึง่อยูน่อกวดั เป็นต้น ทัง้นีผู้้ออกแบบ 
ได้ให้ความสําคญัตอ่มิตทิางด้านกายภาพและคตสิญัลกัษณ์ ดงัท่ีได้ทําการศกึษาวิเคราะห์ไปแล้ว 
ข้างต้น โดยประโยชน์ท่ีผู้ศกึษาวิจยัได้รับจากกรณีศกึษานีจ้ะนําไปปรับใช้ในภาคของการออกแบบ 
งานสถาปัตยกรรมของโครงการตอ่ไป 
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บทที่ 5 

 
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 

 
โครงการหอธรรมศลิป์ล้านนามีลกัษณะโครงการเป็นพพิธิภณัฑสถาน (Museum)1 ซึง่ 

หมายถงึสถานท่ีเก็บรวบรวมวตัถปุระเภทตา่งๆ เชน่ วตัถทุางธรรมชาต ิวิทยาศาสตร์ วตัถทุางด้าน 
ศลิปกรรม วตัถทุางประวตัศิาสตร์และโบราณคดี วตัถทุางประเพณี ชีวิตและความเป็นอยูซ่ึง่จดัตัง้ 
แสดงในอาคารตา่งๆ โดยเขียนคําบรรยายอยา่งสัน้และง่ายสําหรับให้ประชาชนเข้าชมเพ่ือเพิ่มพนู 
ความรู้ตามสาขาวิชานัน้ๆ 2  ซึง่หากใช้เกณฑ์ในการแบง่ประเภทของพพิิธภณัฑ์ตามเนือ้หาของสิง่ท่ี 
จดัแสดงโดยสภาการพพิิธภณัฑ์ระหวา่งชาตหิรือ Icom (International Council of Museum) ท่ีได้ 
แบง่ไว้ 9 ประเภท3นัน้โครงการหอธรรมศลิป์ล้านนาจดัอยูใ่นประเภท พิพิธภณัฑ์ศลิปะหรือหอศลิป์ 
(Art Museum) ท่ีเปิดให้บริการประชาชนในลกัษณะของ การให้ความรู้และเพ่ือการเรียนรู้ (Study 
& Learning)  

โดยวตัถจุดัแสดงในโครงการเป็นส่ือศลิปะประเภทตา่งๆ ท่ีมีเนือ้หาในเชิงสง่เสริมการ 
เผยแผพ่ทุธศาสนาและหลกัคําสอน (ธรรมะ) ทัง้นีไ้มใ่ช่ส่ือวตัถโุบราณ หรือส่ือวตัถท่ีุมีคณุคา่ใน 
ด้านอายแุละด้านประวตัศิาสตร์ แตเ่ป็นส่ือศลิปะวตัถท่ีุจดัสร้างขึน้เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ เย่ียมชมโดย 
ท่ีทางโครงการจดัทําขึน้เองสว่นหนึง่ ทัง้คดัเลือกและคดัสรรมาจากแหลง่ข้อมลู ท่ีเป็นประโยชน์ 
หรือเป็นผลงานของศลิปิน และกลุม่องค์กรตา่งๆ นํามาจดัแสดงในโครงการ ด้วยวิธีและเทคนิคท่ี 
น่าสนใจ ทัง้ในลกัษณะของนิทรรศการหมนุเวียนและถาวร เป็นต้น  

ในบทนีจ้งึเป็นการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบเพ่ือนําข้อมลู 
ท่ีได้จากการศกึษาและวิเคราะห์ดงักลา่ว ไปใช้ในสว่นของการออกแบบโครงการตอ่ไป โดยได้แบง่ 
การศกึษาออกเป็น 3 สว่น ได้แก่  

1. ทฤษฏีและหลกัการออกแบบพิพิธภณัฑสถาน 
2. การจดัทํารายละเอียดโครงการ 
3. การศกึษาวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา 

 
 

                                                 
1ดคูวามหมาย หน้าท่ี และพฒันาการของพิพิธภณัฑสถานในประเทศไทย เพิ่มใน 

จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์, 
โครงการวิจยัเร่ืองการจัดการด้านการออกแบบพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: 
กรมศลิปากร, 2547), 20. 

2จิลา จงกล, พพิธิภณัฑสถานวิทยา (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2527), 2.  
3ดรูายละเอียดพิพิธภณัฑสถานแตล่ะประเภทใน จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์, อ้างแล้ว, 31. 
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ทฤษฏีและหลักการออกแบบพพิธิภณัฑสถาน 

 
การแบ่งพืน้ที่พพิธิภณัฑสถาน 

1. THE FOUR ZONES4  คือ การจดักลุม่พืน้ท่ีใช้สอยตา่งๆ ของพิพิธภณัฑสถาน 
เป็น 4 สว่น ตามลกัษณะการใช้สอยพืน้ท่ีซึง่เก่ียวข้องกบั วตัถจุดัแสดง และ ประเภทของผู้ใช้สอย 
มีรายละเอียดดงันี ้

1.1  พืน้ท่ีสาธารณะท่ีมีวตัถจุดัแสดง (PUBLIC COLLECTION AREA) ประกอบ 
ด้วยพืน้ท่ีจดัแสดงทัง้หมดของพิพิธภณัฑสถาน ได้แก่ ห้องจดัแสดงถาวร ห้องจดัแสดงชัว่คราว 
ห้องคลงัจดัแสดงเพ่ือการศกึษา รวมทัง้พืน้ท่ีตดิตอ่ระหวา่งพืน้ท่ีเหลา่นี ้ กบัสว่นบริการสาธารณะ 
อ่ืนๆ เป็นต้น 

1.2 พืน้ท่ีมีวตัถจุดัแสดงไมใ่ห้บริการสาธารณะ (NON - PUBLIC COLLECTION 
AREA) พืน้ท่ีใช้สอยสว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีผู้ใช้บริการพพิิธภณัฑสถานไมส่ามารถเข้าถงึได้ ได้แก่ พืน้ท่ี 
สว่นทะเบียนและสว่นคลงัพพิิธภณัฑสถาน เป็นต้น 

1.3 พืน้ท่ีสาธารณะไมมี่วตัถจุดัแสดง (PUBLIC NON - COLLECTION AREA) 
นัน้เป็นพืน้ท่ีใช้สอยสําหรับผู้ใช้บริการและไมมี่วตัถจุดัแสดง ได้แก่ สว่นบริการสาธารณะ และสว่น 
กลางทางการศกึษาของพิพธิภณัฑสถาน 

1.4 พืน้ท่ีไมมี่วตัถจุดัแสดงและไมบ่ริการสาธารณะ (NON - PUBLIC NON -
COLLECTION AREA) พืน้ท่ีสว่นนีเ้ป็นพืน้ท่ีสําหรับการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบั 
วตัถท่ีุจดัแสดงและการใช้งานของผู้ใช้บริการพิพธิภณัฑสถานโดยตรง ได้แก่ พืน้ท่ีสว่นบริหาร  

2. แบ่งพืน้ที่ตามลักษณะหน้าที่ใช้สอย 
2.1 ส่วนบริการสาธารณะ (PUBLIC AREA) คือสว่นพืน้ท่ีใช้สอยของอาคารท่ี 

จดัไว้เพ่ือบริการประชาชนได้แก่ โถงทางเข้า (ENTRY OR ASSEMBLY HALL) ท่ีจําหนา่ยบตัร 
เพ่ือเข้าชมพพิธิภณัฑสภาน (Counter) ตดิตอ่สอบถาม ท่ีรับฝากของ (INFORMATION) ร้านค้า 
จําหน่ายของท่ีระลกึ (MUSEUM SHOP) ร้านอาหาร (FOOD SERVICE) และห้องนํา้ เป็นต้น 

2.2 ส่วนจัดแสดงของพพิธิภณัฑสถาน ในขณะท่ีพิพธิภณัฑสถาน มีการให้ 
บริการด้านการศกึษา ค้นคว้า และความบนัเทิงหลายอยา่ง ในขอบเขตท่ีกว้างขวางและอยา่งมี 
ประสทิธิภาพ สว่นจดัแสดงก็นบัเป็นสว่นสําคญัในการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่ง สาธารณะชนกบัตวั 
พิพิธภณัสถาน ความเข้าใจของสงัคมท่ีมีตอ่พิพิธภณัฑสถานบนพืน้ฐานของประสบการณ์ในการ 
เข้าชมการจดัแสดง ซึง่รวมทัง้วตัถจุดัแสดง เนือ้หา รูปแบบเทคนิคการจดัแสดง ลกัษณะพืน้ท่ี 
และสิง่อํานวยความสะดวกของห้องจดัแสดง โดยสามารถแบง่ประเภทของการจดัแสดง5 ได้เป็น 

                                                 
4จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์, โครงการวิจยัเร่ืองการจัดการด้านการออกแบบ 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต,ิ (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2547), 162-164. 
5ดคูวามหมายของ “การจดัแสดง” เพิ่มใน เร่ืองเดียวกนั, 165. 
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2.2.1 การจดัแสดงถาวร (PERMANENT EXHIBITION) เป็นการจดัแสดง 
ภายในห้องจดัแสดงอยา่งถาวร โดยทัว่ไปพิพิธภณัฑสถานจะคดัเฉพาะวตัถชิุน้สําคญั มีคณุคา่ใน 
การจดัแสดง อาจมีการเคล่ือนย้าย เปล่ียนแปลงชิน้วตัถจุดัแสดงบ้าง ตามความเหมาะสม โดย 
เร่ืองราวการจดัแสดงคงเดมิ การจดัแสดงประเภทนี ้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเร่ืองราวและ 
เทคนิคการจดั แสดงใหมท่กุๆ ระยะ 5 - 10 ปี ทัง้นีข้ึน้กบันโยบายของแตล่ะพิพธิภณัฑสถาน 

2.2.2 การจดัแสดงเพ่ือการศกึษา (EDUCATIONAL EXHIBITION) เป็นการ 
จดัแสดง แบบถาวรแบบประเภทท่ี 1 แตจ่ดุประสงค์ของการจดัแสดงเน้นการให้การศกึษา ค้นคว้า 
มากกวา่ ความสวยงามและความเพลดิเพลนิ วตัถท่ีุใช้จดัแสดงนัน้จะเป็นวตัถปุระเภทมีความสวย 
งามและคณุคา่น้อยกวา่วตัถท่ีุใช้จดัแสดงในประเภทท่ี 1  ลกัษณะการจดัแสดงประเภทนี ้ จะเน้น 
ประวตัคิวามเป็นมาของวตัถ ุ ประเภท จํานวน และระเบียบวิธีการจดัเก็บเหมือนการจดัเก็บวตัถ ุ
ในคลงัของพพิิธภณั- ฑสถาน แตเ่ปิดโอกาศให้เข้าชมเพ่ือศกึษา ค้นคว้าหรือทดลองสมัผสัได้ 

2.2.3 การจดัแสดงชัว่คราว (TEMPORARY EXHIBITION) เป็นการจดัแสดง 
ในห้องจดัแสดงท่ีมีการหมนุเวียน เปล่ียนแปลงเร่ืองราวท่ีจดัแสดงในระยะเวลาสัน้ๆ เร่ืองราวท่ีจดั 
แสดงจะเป็นเร่ืองราวเฉพาะและพิเศษ ระยะเวลาในการจดัแสดงแตล่ะครัง้ประมาณ 1–3 เดือน 
ทัง้นีข้ึน้กบั นโยบายของพพิธิภณัฑสถาน  

การจดัแสดงแตล่ะประเภทนีทํ้าให้ พพิิธภณัฑสถานนัน้ สามารถตดิตอ่ส่ือสารกบั 
ประชาชนกลุม่ตา่งๆ ท่ีมีความนา่สนใจ ศกึษาหาความรู้จากหวัข้อเร่ืองพิเศษตา่งๆ ท่ีหมนุเวียน จดั 
แสดงและทําให้เกิดความเคล่ือนไหวไมห่ยดุน่ิงในกิจกรรมของพพิิธภณัฑสถาน 
 
แบบการชมนิทรรศการที่น่าสนใจ 

การชกันําผู้คน ให้เดนิชมนิทรรศการในพิพิธฑภณัฑสถานนัน้ มีความสําคญัเป็นอยา่ง 
มากเพราะมีผลตอ่ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ท่ีจะได้รับจากสิง่ท่ีจดัแสดง ผู้จดัแสดง 
นิทรรศการควรคํานงึถึง การกําหนดแบบการเดนิชมนิทรรศของผู้คน ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาของ 
สิง่ท่ีจะนําเสนอซึง่อาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ลําดบัของการเข้าถึงพืน้ท่ีจดัแสดง เทคนิควธีิการ 
จดัแสดง ระยะเวลาของผู้ชมนิทรรศการในแตล่ะพืน้ท่ี เป็นต้น ทัง้นี ้แบบการเดนิชมนิทรรศการยงั 
สง่ผลตอ่ แนวทางการจดักลุม่ห้องจดัแสดงท่ีผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมควรคํานงึถึงอีกด้วย 

 

 
ลายเส้นท่ี 110 ตวัอยา่งลกัษณะของการชกันําผู้คน ในการชมการจดัแสดงนิทรรศการ เพ่ือไปสูจ่ดุ  

มุง่หมายในแบบตา่งๆ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 



 269

 
ภาพท่ี 114 ตวัอยา่งแบบการเดนิชมการจดัแสดงนิทรรศการให้สอดคล้งกบัเนือ้หาของสิง่จดัแสดง  

ท่ีนา่สนใจ (01) Single path (02) Multiple path (03) Radial pattern 
ท่ีมา:          ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
 

 
ภาพท่ี 115 ตวัอยา่ง แบบการเดนิชมการจดัแสดงนิทรรศการให้สอดคล้งกบัเนือ้หา ท่ีนา่สนใจ  

(01) “Star” exhibit (02) Areas of affinity (03) Fan pattern (04) Map orientation 
ท่ีมา:          ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
 

อาจกลา่วได้วา่ นอกเหนือจากวตัถแุละเทคนิคในการจดัแสดงแล้ว แบบการเดนิชม 
การ จดัแสดงนิทรรศการ ก็มีความสําคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่กนั โดยองค์ประกอบทัง้หมดดงักลา่ว 
ล้วนเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การออกแบบสถาปัตยกรรม (organizing space) ทัง้สิน้  
 
 



 270

การจัดกลุ่มห้องจัดแสดง 
การจดักลุม่ของพืน้ท่ีจดัแสดงของอาคารพิพิธภณัฑสถานนัน้ พิจารณาจากขนาดของ 

พืน้ท่ีจดัแสดง การกําหนดเส้นทางเดนิของผู้ เข้าชม และขนาดสดัสว่นพืน้ท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑสถาน 
โดยวตัถปุระสงค์ของการจดักลุม่ห้องจดัแสดงนัน้ เพ่ือให้พืน้ท่ีของห้องจดัแสดงสามารถเช่ือมตอ่ 
เน่ืองกนัอยา่งเหมาะสมในการเดมิชม และรักษาความปลอดภยัแก่วตัถท่ีุจดัแสดง ซึง่ตวัอยา่งของ 
การจดักลุม่ห้องจดัแสดงสามารถจดัในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้6 

1. การจดัห้องตอ่เน่ืองกนั (Room to Room) เป็นการจดัแสดงแบบห้องตอ่ห้อง หรือ 
การจดัห้องแบบอนกุรม โดยให้เข้าห้องหนึง่และออกจากห้องเดมิตอ่เข้าไปอีกห้องหนึง่เป็นลําดบั 
ไปจนกระทัง่สูท่างเดมิ ผู้ชมจะเดนิชมไปเร่ือยๆ ตามลําดบั ตัง้แตต้่นจนจบโดยไมต้่องย้อนกลบัมา 
เพ่ือจะดใูนห้องถดัไป ซึง่อาจเหมาะสมกบัเนือ้หาของการจดัแสดงท่ีต้องการให้ผู้ เข้าชมเข้าใจและ 
เกิดการรับรู้เป็นลําดบัๆ เป็นต้น 

2. การจดัห้องตอ่เน่ืองกนั โดยมีระเบียงทางเดนิเช่ือมตอ่ (Corridor to Room) เป็น 
การจดัแสดงแบบใช้ทางเดนิตรงกลางหรือข้าง แล้วแจกไปยงัห้องตา่งๆ ท่ีใช้จดัแสดง ระบบนีผู้้ชม 
อาจไมไ่ด้ชมจนทัว่ถงึทกุห้อง หรือทกุสว่นแตเ่ลือกชมได้ตามต้องการ 

3. การจดักลุม่ห้องจดัแสดงท่ีมีโถงรวมอยูต่รงกลาง (Nave to Room) ซึง่ทกุห้องมี 
ทางเข้า-ออกเช่ือมตอ่กบัโถงกลาง การจดักลุม่ห้องจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถาน นัน้อาจจดัตาม 
รูปแบบใดแบบหนึง่ หรือใช้หลายแบบผสมผสานกนั ขึน้กบัความเหมาะสมและการใช้สอยพืน้ท่ี 
จดัแสดง 

4. ระบบจดัแสดงแบบจดุเดียว เป็นการแสดงแบบใช้การบรรยาย หรือแสดงให้ผู้ชม 
ซึง่ไมเ่คล่ือนท่ีหรือเดนิ อาจจะเป็นรอบหรือหมนุวนสําหรับผู้ชมแตล่ะกลุม่เข้ามารับชมหรือรับฟัง 

 

 
ลายเส้นท่ี 111 (01) จดัห้องตอ่เน่ืองกนั Room to Room (02) จดัห้องตอ่เน่ืองกนั Corridor to  

Room (03) การจดัห้องท่ีมีโถงรวมอยูต่รงกลาง Nave to Room / Hall to Room 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

                                                 
6 จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์, โครงการวิจยัเร่ืองการจัดการด้านการออกแบบ 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2547), 168. 
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วิธีการและเทคนิคการจดัแสดง 
 

 
ภาพท่ี 116 ตวัอยา่งแผนภาพ (diagram) แสดงแบบแผนทิศทางมมุมองของผู้ชมนิทรรศการท่ี  

ควรสมัพนัธ์กบัระนาบพืน้ผิวสิง่จดัแสดงและนําเสนอ ในการจดันิทรรศการสมยัใหม ่
ท่ีมา:           ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
 

ประเภทของวธีิการจดัแสดงในอาคารพพิิธภณัฑ์ โดยทัว่ไปอาจแบง่ได้ 4 ประเภท ซึง่ 
เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีจดัแสดงตา่งๆ กนัไป ดงันี ้7 

1. ประเภทวตัถ ุ 2 มิต ิ หรือ board จดัแสดงเนือ้หาท่ีเป็นข้อความและรูปภาพโดย 
ต้องอาศยั Panel สําหรับตดิตัง้ ทัง้ท่ีเป็นแผน่แสดงข้อความ หรือภาพโดยทัว่ไปกบัตวั Electronic 
board ท่ีช่วยให้การจดัแสดงน่าสนในย่ิงขึน้ เชน่ เปล่ียนภาพ หรือขยายภาพ มีเสียงบรรยายแทน 
การอา่น มีการโต้ตอบกบัผู้ชมได้ เป็นต้น 

2. ประเภทวตัถ ุ 3 มิต ิหรือ Object หรือ Model เป็นการจดัแสดงท่ีเป็นวตัถลุอยตวั 
ซึง่ผู้ชมสามารถเปล่ียนมมุมองได้โดยรอบ ทําได้หลายขนาดมาตราสว่น ใช้ประกอบการบรรยายท่ี 
เป็น board หรือเสียงบรรยาย ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจะมีความน่าสนใจมากกวา่ การจดัแสดงประเภท 
board 2 มิต ิ

3. อนัตรทศัน์ (Diorama) เป็นการจดัแสดงคล้ายกบั ประเภทวตัถ ุ3 มิต ิแตทํ่าให้น่า 
สนใจขึน้ด้วยการนําเอาฉากซึง่เป็นภาพ 2 มิต ิ มาจดัแสดงประกอบกบัประเภท Object/ Model 
โดยมกันําเอาเหตกุารณ์ใดๆ มาเป็นหลกัของการสร้าง object และฉากหลงัเพ่ือแสดงให้เห็นถงึ 
บรรยากาศ ซึง่อาจจดัเป็นมมุหนึง่ของห้อง หรือทัง้ห้องท่ีผู้ชมสามารถเดนิเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของ 
การจดัแสดงได้ 

4. โสตทศันปูกรณ์ เป็นการจดัแสดงโดยอาศยัเคร่ืองมือไฟฟ้าเชน่ เคร่ืองฉายวีดีทศัน์ 
สไลด์ เคร่ืองฉายภาพยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เป็นลกัษณะการจดัแสดงท่ีผู้ชมจะนัง่ชมในท่ีซึง่ 
จดัให้ไว้โดยเฉพาะ   
 
                                                 

7สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, หอประวัตศิาสตร์ล้านนา (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), 167.  
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ทัง้นีป้ระเภทของการจดัแสดงแตล่ะประเภทข้างต้นนัน้ อาจประกอบด้วยเทคนิคการ 
จดัแสดงท่ีหลากหลายมาประกอบร่วมกนั ซึง่มีสว่นสําคญัอยา่ง ยิง่ตอ่การรับรู้และเข้าใจของผู้ชม 
การจดัแสดง โดยวตัถตุลอดจนเนือ้หาของสิง่จดัแสดงแตล่ะอยา่ง อาจมีความเหมาะสมตอ่เทคนิค 
การจดัแสดงท่ีตา่งกนั การคํานงึถึงเทคนิคท่ีสามารถดงึศกัยภาพของสิง่จดัแสดงออกมานําเสนอ 
ได้สงูสดุจะทําให้ การจดัแสดงมีความนา่สนใจเพิม่มากขึน้ ตวัอยา่งของเทคนิคการจดัแสดง เช่น 

1. การจดัแสดงด้วยวตัถจุริง (Antique object) คือ การนําวตัถจุริงมาจดัแสดง 
2. การจดัแสดงด้วยแบบจําลอง (Model) คือ การจดัแสดงวตัถซุึง่ไมใ่ช่วตัถจุริงแต ่

เป็นการจําลองแบบมาจากวตัถจุริง  
 

 
ภาพท่ี 117 (01) ตวัอยา่งการจดัแสดงด้วยวตัถจุริง (02) ตวัอยา่งการจดัแสดงด้วยแบบจําลอง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) หอศลิปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม ่
 

3. การจดัแสดงด้วยภาพฉาย (Projector) โดยต้องใช้อปุกรณ์ฉายภาพด้วยแสงร่วม 
กบัฉากรับภาพ ซึง่เทคนิคการจดัแสดงด้วยวธีิการนีต้้องอาศยัห้องจดัแสดงท่ีมีความสวา่งในระดบั 
ท่ีเหมาะสม คือไมส่วา่งจนเกินไป ตลอดจนระยะทางระหวา่งเคร่ืองฉายกบัฉากรับภาพ เพราะมีผล 
กบัความชดัของภาพฉาย รวมถงึระยะตําแหน่งท่ีนัง่ชมกบัฉากแสดงภาพ เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 118 สดัสว่นระยะการฉายภาพ โดยการฉายแสงเข้าสูฉ่ากนัน้ ตําแหนง่คนของผู้ชมไมค่วรท่ี  

จะเกินระยะเคร่ืองฉาย แตห่ากฉายภาพจากหลงัฉากระยะของผู้ชมกบัฉากสามารถร่น  
เข้ามาใกล้กบัฉากได้อีกเน่ืองจากผู้ชมไมบ่งัแสงจากภาพฉาย  

ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
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4. การจดัแสดงด้วยคอมพวิเตอร์ (Computer) ชึง่ข้อดีของการใช้อปุกรณ์ดงักลา่ว 
ประกอบการนําเสนอคือ การทําให้ผู้ชมนิทรรศการสามารถมีสว่นร่วมกบัสิง่จดัแสดงได้ ซึง่เป็นการ 
กระตุ้นให้เกิดความสนใจได้ เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 119 (01) การจดัแสดงด้วยวีดีทศัน์อธิบายประกอบร่วมกบัหุน่จําลองแผนท่ี  

(02) การจดัแสดง ด้วยอิเลก็ทรอนิคส์บอร์ด ท่ีผู้ชมสามารถคลิก๊เลือกชมหรือฟังได้ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) / หอศลิปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม ่

 
5. การจดัแสดงด้วยภาพ (Picture) ซึง่มีเทคนิคการจดัวางดงันี ้
 

 
ภาพท่ี 120 (01) ระยะการตดิตัง้ภาพเพื่อจดัแสดงโดยอิงจากกรอบภาพ (02)  ระยะการตดิตัง้ภาพ  

เพ่ือจดัแสดงโดยอิงจากจดุกึ่งกลางภาพ 
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
 

6. การจดัแสดงด้วยป้าย (Label panels) เพ่ือกํากบัวตัถจุดัแสดงโดยสิง่ท่ีควรคํานงึ 
ถึงคือ ตําแหนง่ ขนาด ระยะห่างของป้าย ตลอดจนระดบัองศาการมองของผู้ชม เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 121 (01) และ (02) แสดงการตดิตัง้ป้ายอธิบายวตัถจุดัแสดงท่ีเหมาะสม  
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
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7. การจดัแสดงด้วยตวัหนงัสือ (Text) โดยตวัอกัษรหรือข้อความท่ีใช้ประกอบการ 
จดัแสดง ทัง้ท่ีเป็นสว่นของหวัข้อและสว่นเนือ้หา ควรคํานงึถึง ขนาดตวัอกัษร ช่องไฟ ระดบัความ 
สวา่ง ฯลฯ เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่การอา่นทําความเข้าใจของผู้ชมการแสดง  

 

 
ภาพท่ี 122 (01) และ (02) พืน้ท่ีซึง่ผู้ชมมีการเคลื่อนท่ีและมีมมุมองในระยะไกลจะเน้นตวัอกัษรท่ี  

มีขนาดใหญ่และห่างกนั (03) พืน้ท่ีซึง่ผู้ชมมีการเคลื่อนท่ีช้ามีช่วงเวลาท่ีสามารถหยดุ  
ดหูรือหยดุอา่น ข้อความท่ีใช้ประกอบการจดัแสดงได้จะใช้ตวัอกัษรขนาดเลก็ 

ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
 

 
ภาพท่ี 123 ขนาดตวัหนงัสือและภาพท่ีจดัจดัแสดงกบัระยะความสงูท่ีควรสมัพนัธ์กบัระยะมมุมอง   

ของผู้ชมกลุม่ตา่งๆ  
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
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ขนาดและสัดส่วนของห้องจัดแสดง 
ขนาดและสดัสว่นท่ีเหมาะสมของห้องจดัแสดงนัน้ ขึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัแสดงและ 

ประเภทของวตัถจุดัแสดง ซึง่โดยทัว่ไปความกว้างของห้องจดัแสดงไมค่วรน้อยกวา่ 20 ฟตุ ความ 
ยาวของห้องประมาณ 1.5 เท่าของความกว้าง ความสงูของฝ้าเพดานภายในห้องจดัแสดง จะขึน้ 
อยูก่บัประเภทแหลง่ท่ีมาของแสงสวา่งและขนาดของวตัถจุดัแสดง8 

1. ห้องจดัแสดงท่ีต้องการแสงสวา่งจากหลงัคา ไมว่า่จะเป็นแสงธรรมชาต ิ หรือแสง 
จากหลอดไฟฟ้า ฝ้าเพดานควรสงูจากพืน้ 18 - 20 ฟตุ 

2. ห้องจดัแสดงท่ีต้องการแสงสวา่งจากด้านข้าง เพดานห้องควรสงูประมาณ 16 ฟตุ 
3. ห้องจดัแสดงท่ีใช้แตไ่ฟประดษิฐ์ ฝ้าเพดานควรสงูจากพืน้ประมาณ 12 - 14 ฟตุ 

 
ขนาดของพืน้ที่ใช้สอยต่างๆ ของพพิธิภณัฑสถาน 

ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยตา่งๆ ของแตล่ะพพิิธภณัฑสถานมีความแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บั 
โครงสร้างนโยบายการบริหารจดัการของพิพิธภณัฑสถาน ซึง่จากผลงานวิจยัเร่ือง “THE COST 
OF COLLECTING” ของ BARRY LORD, GAIL DEXTER LOAD และ JOHN NICK โดยการ 
อ้างอิงใช้ฐานข้อมลูจาก MUSEUMS ASSOCIATION DATABASE พบวา่สดัสว่นของพืน้ท่ีจดั 
แสดงและพืน้ท่ีคลงัของพิพธิภณัฑสถานประเภทตา่งๆ ในองักฤษและอเมริกา มีสดัสว่นดงันี ้

1. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ                  มีพืน้ท่ีจดัแสดง 1 : พืน้ท่ีคลงั 1 
2. พิพิธภณัฑสถานท้องถ่ิน                     มีพืน้ท่ีจดัแสดง 2 : พืน้ท่ีคลงั 1 
3. พิพิธภณัฑสถานเอกชน                      มีพืน้ท่ีจดัแสดง 4 : พืน้ท่ีคลงั 1 
จากข้อมลูดงักลา่วจะเห็นวา่คา่เฉลี่ยของพืน้ท่ีจดัแสดงพิพิธภณัฑสถานคือ 50% ของ 

พืน้ท่ีพพิิธภณัฑสถาน พืน้ท่ีคลงัของพพิิธภณัฑสถานคือ 20% ของพืน้ท่ีพพิิธภณัฑสถาน และผล 
จากการวิจยัดงักลา่วยงัชีใ้ห้เห็นวา่ พืน้ท่ีรวมท่ีเหมาะสมของสว่นจดัแสดงและสว่นคลงัเก็บวตัถจุดั 
แสดงของพิพธิภณัฑสถานคือประมาณ 70% ของพืน้ท่ีพพิิธภณัฑสถาน โดยมีพืน้ท่ี 30% ท่ีเหลือ 
สําหรับประโยชน์ใช้สอยอ่ืนๆ9 

 
แสงสว่างภายในห้องจัดแสดง 

แม้เป้าหมายของวทิยานิพนธ์สถาปัตยกรรมไทยฉบบันีจ้ะตัง้ข้อสงัเกตไปท่ีความสวา่ง 
อนัเกิดจากสภาวะของแสงธรรมชาต ิ แตก่ารอาศยัความสวา่งจากแสงธรรมชาตเิพ่ือการจดัแสดง 
เพียงอยา่งเดียวก็อาจมีข้อบกพร่องตอ่การใช้แสงในห้องจดัแสดงได้ เน่ืองเพราะจากการสงัเกตพบ 
วา่มีสภาวะของแสงท่ีไมเ่สถียร (unstable) จงึต้องทําการศกึษาร่วมกบั การให้ความสวา่งในห้อง 
จดัแสดงด้วย แสงประดษิฐ์   

                                                 
8จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์, โครงการวิจยัเร่ืองการจัดการด้านการออกแบบ 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2547), 168. 
9เร่ืองเดียวกนั, 165. 
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ซึง่แสงสวา่งท่ีใช้ในห้องจดัแสดงโดยทัว่ไป มีทัง้ระบบแสงธรรมชาตแิละแสงประดษิฐ์ 
อีกทัง้การใช้แสงสวา่งภายในห้องจดัแสดง ต้องได้รับการออกแบบระบบสอ่งสวา่งอยา่งเหมาะสม 
เน่ืองจากรังสีอลุตราไวโอเลต รังสีอินฟาเรดและรังสีของแสงตา่งๆ ท่ีมากบัแสงสวา่งนัน้ ถ้าหากมี 
ความเข้มของแสงมากเกินไป เม่ือแสงตกกระทบบนวตัถจุดัแสดงยอ่มทําให้พืน้ผิววตัถ ุ จดัแสดง 
เส่ือมสภาพและไมส่ามารถคืนสภาพได้ ทัง้นีเ้พราะอณุหภมูิท่ีพืน้ผิววตัถจุดัแสดงท่ีสงูขึน้เน่ืองจาก 
แสงสวา่งก่อให้เกิดความชืน้และปฏิกิริยาทางเคมีท่ีผิววสัด ุ อนัเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้ วตัถเุส่ือม 
สภาพ การเลือกใช้แสงสวา่งในห้องจดัแสดง จงึขึน้อยูก่บัวตัถ ุและรูปแบบของการจดัแสดงรวมทัง้ 
นโยบายของพพิิธภณัฑฑสถานท่ีเก่ียวกบัการเลือกใช้ระบบสอ่งสวา่ง เป็นต้น10 

1. แสงธรรมชาต ิ (Natural Light) คณุสมบตัขิองแสงสวา่งตามธรรมชาตนิัน้ ก่อให้ 
เกิดบรรยากาศตามธรรมชาต ิ “แสงจากทิศเหนือ” ซึง่มีสีนํา้เงินเหมาะสําหรับจดัแสดงภาพเขียน 
“แสงจากทิศใต้” ซึง่มีสีแดงและสีเหลืองนัน้ เหมาะสําหรับการจดัแสดงประตมิากรรม โดยมีข้อดี 
คือได้บรรยากาศสวยงามตามธรรมชาต ิ ประหยดัคา่ใช้จา่ยทัง้คา่ไฟฟ้าและคา่ระบบอปุกรณ์ สว่น 
ข้อด้อย คือ แสงธรรมชาตนิัน้บงัคบัไมไ่ด้ มีความเข้มและความความสวา่งของแสงไมส่ม่ําเสมอ 
เปล่ียนไปตามสภาพธรรมชาตขิองอากาศ ฤดกูาล และทิศ นอกจากนีแ้สงสวา่งตามธรรมชาต ิ ยงั 
ไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้กบัการจดัแสดงวตัถปุระเภท ผ้า กราะดาษ เน่ืองจากความเข้มของแสงท่ีน้อย 
ท่ีสดุของแสงธรรมชาต ิยงัอยูใ่นระดบัท่ีทําให้เนือ้วสัดดุงักลา่วเส่ือมสภาพได้ 

  

 
ภาพท่ี 124 แบบการให้แสงสวา่งด้วยแสงธรรมชาต ิในลกัษณะตา่งๆ 
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์ 
 
                                                 

10จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์, โครงการวิจยัเร่ืองการจัดการด้านการออกแบบ 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2547), 170. 
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2. แสงสว่างประดษิฐ์ (Artificial Light) ได้แก่ แสงสวา่งจากหลอดไฟฟ้าชนิดตา่งๆ 
เช่นหลอดไฟฟ้าประเภท Incandescent, Fluorescent และ Daylight เป็นต้น โดยหลอดไฟฟ้า แต ่
ละประเภทให้แสงสวา่งและความสวา่งท่ีแตกตา่งกนั แหลง่กําเนิดแสงสวา่งประดษิฐ์ท่ีให้คล่ืนแสง 
สีมว่งและคล่ืนแสงสีนํา้เงินท่ีมากกวา่ จะเป็นอนัตรายตอ่พืน้ผิวของวตัถ ุ ท่ีแสงตกกระทบมากกวา่ 
เน่ืองจากเป็นคล่ืนแสงท่ีให้พลงังานความร้อนมากท่ีสดุ 

แสงสวา่งจากหลอดไฟฟ้าประเภท Incandescent Fluorescent และ Daylight มี 
ระดบัปริมาณคล่ืนแสงสีมว่งและสีนํา้เงินจากน้อยไปมากตามลําดบัและในความสวา่งท่ีเท่ากนันัน้ 
แสงธรรมชาตจิะมีคล่ืนแสงทัง้สองชนิดนีม้ากกวา่แสงไฟฟ้าประดษิฐ์ ข้อดีของการให้แสงประดษิฐ์ 
ในห้องจดัแสดงคือ แสงประดษิฐ์ให้แสงสวา่งท่ีคงท่ีสม่ําเสมอทัว่ทัง้ห้อง สามารถควบคมุความเข้ม 
ของแสง เลือกออกแบบใช้ชนิดของหลอดไฟฟ้า และแสงให้เหมาะสมกบัประเภทหรือเทคนิคการ 
จดัแสดง สว่นข้อเสียคือ แสงประดษิฐ์นัน้ไมเ่หมาะกบัการจดัแสดง งานประเภทจิตรกรรมและงาน 
ประตมิากรรมซึง่ใช้แสงธรรมชาตจิะให้แสงเงาและบรรยากาศท่ีสวยงามและจะเป็นธรรมชาตมิาก 
กวา่นอกจากนี ้ นอกจากนีแ้สงสวา่งประดษิฐ์ยงัเป็นระบบท่ีมีคา่ใช้จา่ยสงู ทัง้ในด้านอปุกรณ์และ 
การดแูลรักษา ห้องจดัแสดงท่ีใช้แสงประดษิฐ์ “มกัไมต้่องการหน้าตา่ง” (Windowless Gallery) 
ซึง่การออกแบบจะซบัซ้อนน้อยกวา่ห้องจดัแสดงท่ีใช้แสงธรรมชาตท่ีิต้องคํานงึถงึความเหมาะสม 
ของทิศทางท่ีแสงสวา่ง จากแสงธรรมชาตนิัน้จะเข้ามาภายในห้องจดัแสดง ทัง้จากด้านบนหลงัคา 
(Skylight Gallery) หรือทางด้านข้าง (Sidelight Gallery) 
 
เทคนิคการให้แสงสว่างห้องจัดแสดง  

1. ชนิดของแสงสวา่ง ได้แก่การให้แสงสวา่งธรรมชาต ิการให้แสงสวา่งประดษิฐ์หรือ 
การให้แสงสวา่งทัง้สองประเภทผสมกนั 

2. การกําหนดความแรงและความเข้มของแสงสวา่ง ไมว่า่จะเป็นแสงสอ่งสวา่ง ของ 
ห้องจดัแสดง แสงสอ่งวตัถจุดัแสดง จะต้องมีความแรงของแสงสวา่งท่ีเหมาะ สมกบัประเภทของ 
วตัถท่ีุจดัแสดง เชน่ 

 

 
ตารางท่ี 4 ประเภทวสัดกุบัความเข้มแสงท่ีต้องการ 
ท่ีมา:        ข้อมลูภาพจาก จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์ 
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3. ทางเดนิของแสง ไมว่า่จะเป็นแสงสวา่งธรรมชาตหิรือแสงสวา่งประดษิฐ์ทางเดนิ 
ของแสงสวา่งจะสอ่งไปท่ีวตัถจุดัแสดงและกระจายทัว่พืน้ห้อง แสงสวา่งจะต้องไมส่อ่งหรือสะท้อน 
มาท่ีหน้าของผู้ชม 

4. การตกกระทบของแสงบนวตัถจุดัแสดงท่ีเหมาะสมคือแสงท่ีมีทิศทางจากด้านบน 
ทางด้านหลงัของผู้ชม โดยทิศทางของแสงทํามมุ 45-75 องศา เส้นระดบัสายตาท่ีจดุบนฝาผนงั ซึง่ 
สงูจากพืน้ 5 ฟตุ - 5 ฟตุ 6 นิว้ สําหรับงานประตมิากรรม มมุตกกระทบของแสงบนวตัถท่ีุเหมาะสม 
ประมาณ 45 - 75 องศา สว่นมมุตกกระทบของแสงบนงานจิตรกรรมหรือภาพเขียนท่ีเหมาะสมนัน้ 
ประมาณ 0 - 45 องศา โดยแสงท่ีมาจากด้านบนของภาพเขียนหรือเหนือศรีษะ 

 

 
ภาพท่ี 125 (ซ้าย) ระยะมมุมองตอ่ระยะตําแหนง่การตดิตัง้ผลงาน (ขวา) มมุตกกระทบของแสง  

ประดษิฐ์บนงานจิตรกรรมและประตมิากรรม 
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์ 
 

5. ตวัอยา่ง แบบของการจดัแสงประดษิฐ์ สําหรับวตัถจุดัแสดง 2 มิต ิเชน่ 
 

 
ภาพท่ี 126 (01) Spotlights ท่ีเน้นเฉพาะจดุ (02) Wall - wash ท่ีเน้นผนงัซึง่เป็นฉากหลงัด้วย 
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
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6. ตวัอยา่ง แบบการจดัแสงประดษิฐ์ สําหรับวตัถจุดัแสดง 3 มิต ิเชน่ 
 

 
ภาพท่ี 127 Modeling a Three - dimensional object (01) Spotlight - front elevation (02)  

Spotlight - side elevation (03) Spotlight - isometric (04) Spotlight - underside 
ท่ีมา:          ข้อมลูภาพจาก Philip Hughes 
 

ทัง้นีแ้สงธรรมชาตแิละแสงไฟฟ้าล้วนมีรังสีอลุตราไวโอเลตและรังสีอินฟาเรดท่ีจะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายตอ่วตัถไุด้ โดยเฉพาะกบัพวกอินทรีย์วตัถ ุ เชน่ ทําให้สีของวตัถซุีดลง เนือ้ 
วตัถนุัน้ขาดความเหนียว กรอบ เปราะและขาดง่าย ผลท่ีเกิดขึน้นีจ้ะมากหรือน้อยขึน้อยูก่บัชนิด 
ของแสง ระยะแวลาท่ีรับแสง ลกัษณะของแสงท่ีตกลงมากระทบ วตัถแุละชนิดของวตัถ ุ

6.1 วตัถท่ีุมีความไวตอ่แสง เชน่ กระดาษ ผ้า หนงัย้อมสี ฯลฯ แสงท่ีตกกระทบ 
วตัถไุมค่วรท่ีจะเกิน 50 LUX 

6.2 วตัถท่ีุไวตอ่แสงปานกลาง ประเภทอินทรีย์วตัถอ่ืุนๆ นอกเหนือจากท่ีกลา่วมา 
ข้างต้น แสงท่ีตกกระทบวตัถคุวรอยูร่ะหวา่ง 150 - 200 LUX 

6.3 วตัถท่ีุไวตอ่แสงน้อยอาทิเช่น หิน แก้ว เคร่ืองกระเบือ้งดนิเผา โลหะ ฯลฯ แสง 
ท่ีตกกระทบวตัถนุัน้ไมค่วรเกิน 300 LUX 
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การให้แสงสว่างห้องจัดแสดงและตวัแบบอาคารวิหารโถงล้านนา 
จากหวัข้อตา่งๆ ท่ีทําการศกึษาข้างต้น หากพิจารณาร่วมกบัตวัแบบอาคารวหิารโถง 

ล้านนาแล้ว มีปัจจยัท่ีบางอยา่งสง่ผลตอ่แผนผงัและการก่อรูปขึน้ทรงอาคารอยา่งนา่สนใจ  
 

 
ภาพท่ี 128 แสงจากช่องเปิดด้านข้างอาคารวิหารโถง ด้วยระยะและองศาของแสงข้างต้นสามารถ  

เทียบสดัสว่นคา่ระยะและพจิารณาร่วมกบัการออกแบบ ขึน้ทรงตลอดจนกําหนดระยะ  
ช่องเปิดอาคารในโครงการได้ตอ่ไป   
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ภาพท่ี 129 (บน) มมุตกกระทบของแสงบน งานจิตรกรรมและประตมิากรรม (ลา่ง) ระยะมมุมอง  

ตอ่ระยะตําแหน่งการตดิตัง้ผลงานซึง่ทัง้ 2 สว่นนี ้ตําแหนง่และระนาบแนว “เสาหลวง”  
ได้แบง่ท่ีวา่งภายในอาคาร และระยะมมุมองใกล้ - ไกล ออกจากกนัอยา่งนา่สนใจ  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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การจัดทาํรายละเอียดโครงการ 
 

โครงสร้างการดาํเนินงานและการบริหารจัดการโครงการ 
รูปแบบโครงสร้างการดําเนินงานและการบริหารจดัการโครงการ หอธรรมศลิปล้านนา 

ซึง่เป็นพพิิธภณัฑสถาน ประเภทหอศลิป์ร่วมสมยั ท่ีสามารถเป็นไปได้และเหมาะสมตอ่บริบทของ 
สงัคมไทยมี 3 ลกัษณะ คือ  

1. ราชการเป็นเจ้าของ โดย 
1.1 กระทรวงมหาดไทย / จงัหวดัเชียงใหม ่/ เทศบาลนครเชียงใหม ่
1.2 นายกรัฐมนตรี / กระทรวงวฒันธรรม (กรมศาสนา) สํานกัพทุธฯ / คณะสงฆ์ 

จงัหวดัเชียงใหม ่/ ศนูย์เผยแผธ่รรมะจงัหวดัเชียงใหม ่วดัพนัอ้น 
1.3 กระทรวงศกึษาธิการ / สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา / 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่/ สถาบนัวิจยัสงัคมร่วมกบัคณะวิจิตรศลิป์ 
2. องค์กรและการรวมกลุม่ของเอกชนในลกัษณะตา่งๆ เชน่ มลูนิธิ เป็นต้น 
3. ราชการร่วมกบัเอกชนเป็นเจ้าของ 
ซึง่แตล่ะรูปแบบของการดําเนินการ มีข้อดีข้อเสียท่ีแตกตา่งกนั ตอ่ความสาํคญัของ 

ช่วงเวลาในการทํางานของพนกังานตลอดจนช่วงเวลาของการเปิด-ปิดอาคารสถานท่ีเพ่ือให้บริการ 
แก่ประชาชนเป็นสําคญั ทัง้นีย้งัพบวา่โครงการพพิิธภณัฑ์โดยสว่นใหญ่นัน้จะ “ปิดบริการในวนั 
จนัทร์” อีกด้วย ดงันัน้จงึขอยกตวัอยา่งลกัษณะการดําเนินโครงการจากกรณีศกึษา (ดบูทท่ี 4) 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้ดแูลคือกรุงเทพมหานครฯ (ราชการ) 
แตบ่ริหารงานแบบกึ่งราชการ โดยวนัและเวลาในการเปิด-ปิดการให้บริการไมเ่ป็นไปตามเวลาของ 
ราชการแตเ่น้นช่วงเวลาบริการประชาชนและนกัท่องเท่ียว ตามเวลาปกตขิองผู้คนท่ีมีวถีิชีวิตอยูใ่น 
เมืองหลวงคือช่วงเวลาหลงัเลกิงานห้าโมงเย็นถึงสามทุม่ ตลอดจนให้บริการในวนัเสาร์และอาทิตย์ 
เป็นต้น แล้ววา่จ้างพนกังานอตัราจ้างแทนท่ีข้าราชการ ดงันัน้โครงการจงึมีงบประมาณสนบัสนนุ 
จากภาครัฐคือ กรุงเทพมหานครสว่นหนึง่ (เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชิวิตของคนในเมืองหลวง) และอีก 
สว่นหนึง่มาจากการให้เชา่พืน้ท่ีค้าขายในโครงการ 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อนิทปัญโญ ดําเนินการและบริหารโครงการอยูใ่นรูป 
แบบของมลูนิธิ ซึง่เป็นองค์กรจดัตัง้โดยกลุม่ เอกชน โดยวนัและเวลาเปิด - ปิดการให้บริการ ท่ีไม ่
เป็นไปตามเวลาราชการ แตจ่ะเน้น ชว่งเวลาบริการประชาชนตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบันโยบาย 
ของมลูนิธิท่ีได้วางเอาไว้ ดงันัน้พนกังานของโครงการบางสว่นจะได้รับการจดัจ้างโดยมลูนิธิ บาง 
สว่นเปิดรับเป็นอาสาสมคัรตามโอกาศท่ีสมควร เป็นต้น ทางด้านงบประมาณสนบัสนนุโครงการ 
มาจากการขอทนุสนบัสนนุ หนว่ยงานภาคตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเป็นธรรมทานและ 
สง่เสริมงานด้านพระศาสนา 
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แผนภมูิท่ี 2 แผนภมูิโครงสร้างการดําเนินโครงการ ท่ีนา่สนใจ 

(จากผู้ศกึษาวจิยั) 
 

สรุป: ผู้ศกึษาวิจยันําเสนอรูปแบบการดําเนินโครงการในลกัษณะราชการและเอกชน 
เป็นเจ้าของร่วมกนั โดยจดัตัง้คณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมกําหนดนโนบาย แผนงาน ฯลฯ โดยสิง่ท่ีตวั 
โครงการจะได้รับประโยชน์ คืองบประมาณสนบัสนนุ และความร่วมมือจากหนว่ยงานตา่งๆ ของ 
ราชการในการพฒันาโครงการทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายแผนพฒันาของภาครัฐด้วย ผนวก 
กบัมีการจดัการท่ีคลอ่งตวัแบบเอกชนเป็นผู้ดแูล เป็นต้น 
 
การศึกษาวิเคราะห์ผู้ใช้โครงการ 

1. ผู้ใช้อาคารและพฤตกิรรมผู้ใช้อาคาร เพ่ือให้ได้มาซึง่ช่วงเวลาในการ เปิด-ปิด 
การให้บริการ โดยโครงการหอธรรมศลิป์ล้านนานีผู้้ศกึษาวิจยัได้เสนอให้ สว่นราชการเป็นเจ้าของ 
ร่วมกบัองค์กรเอกชน ท่ีมีการบริหารจดัการและการดําเนินงาน ในรูปแบบกึ่งราชการ โดยท่ีอาจมี 
คณะกรรมการฯ ซึง่จดัตัง้โดยมีตวัแทนมาจากหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน ร่วมกนักําหนด 
นโยบายการให้บริการ เน่ืองเพราะกลุม่ผู้ใช้โครงการเป้าหมายหลกั โดยสว่นใหญ่ก็คือ กลุม่ผู้คนท่ี 
อาศยัในเขตเมืองซึง่มีวิถีชีวติท่ีรับผลกระทบจากระบบข้อมลูขา่วสาร และมีกิจกรรมในยามค่ําคืน 
(Night life) เป็นต้น ดงันัน้การดําเนินนโยบาย การเปิด - ปิดการให้บริการแบบราชการเตม็รูปแบบ 
อาจไมเ่หมาะสมกบัวถีิชีวิตดงักลา่ว ทัง้นีส้ามารถแบง่ผู้ใช้โครงการได้เป็นสองกลุม่ใหญ่คือ 

1.1 กลุม่ผู้ใช้ประจํา ได้แก่ผู้บริหารและพนกังาน ซึง่มีชว่งเวลาในการใช้อาคาร 
สถานท่ี ท่ีแนน่อนเป็นประจํา สามารถแบง่เป็นกลุม่ยอ่ยได้ดงันี ้ 

ผู้บริหารและฝ่ายธุรการ             เวลาทํางาน  8.00 - 17.00 น. หยดุวนัจนัทร์ 
ฝ่านจดัแสดงและเตรียมการ      เวลาทํางาน  9.30 - 21.00 น. หยดุวนัจนัทร์ 
ฝ่ายการศกึษา                          เวลาทํางาน  9.30 - 21.00 น. หยดุวนัจนัทร์ 
ฝ่ายบริการ                               เวลาทํางาน  9.30 - 21.00 น. หยดุวนัจนัทร์ 

 
 

กระทรวงมหาดไทย 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

เทศบาลฯเชียงใหม ่

ทบวงมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

คณะวิจิตรศิลป์ 

สํานกัพทุธฯ 

คณะสงฆ์เชียงใหม ่

ศนูย์เผยแผพ่ทุธศาสนา 

องค์กรเอกชนต่างๆ 

เช่น โฮงเฮียน 
สืบสานภมิูปัญญา 
ล้านนา เป็นต้น 

คณะกรรมการหอธรรมศลิป์ล้านนา 
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งานธุรการ                    งานนิทรรศการ                      งานห้องสมดุ/ โสตฯ          งานต้อนรับ 
งานการเงิน/ บญัชี         งานคลงัพิพิธภณัธ์                 งานบรรยาย/ สมัมานา      ขายของท่ีระลกึ   
งานพสัด/ุ ทะเบียน        งานกิจกรรม/ การแสดง 
งานอาคารสถานท่ี 
งานประชาสมัพนัธ์ 
 
แผนภมูิท่ี 3 แผนภมูิโครงสร้างการบริหารจดัการองค์กรของกลุม่ผู้ใช้โครงการเป็นประจํา ได้แก่  

กลุม่ผู้บริหารและพนกังานท่ีทํางานในโครงการ 
(จากผู้ศกึษาวจิยั) 

 
1.2 กลุม่ผู้ใช้ไมป่ระจํา คือกลุม่ประชาชนผู้ เข้าชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรม 

ตา่งๆ ของโครงการซึง่สามารถเข้าใช้บริการตามช่วงเวลาปกตติัง้แตเ่วลา 9.30 - 21.00 น. โดยผู้ใช้ 
อาคารกลุม่นีมี้จํานวนและเวลาในการใช้อาคารท่ีไมแ่นน่อน สามารถแบง่เป็นกลุม่ตา่งๆ ได้ดงันี ้ 

1.2.1 ประชาชนและนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ท่ีสนใจเข้ามาชมทัง้ท่ีเข้าชมเป็นการ 
ท่องเท่ียว พกัผอ่นและเข้าชม เพ่ือต้องการศกึษาเรียนรู้หาข้อมลูด้านหลกัธรรมพทุธศาสนาโดยการ 
เข้ามาใช้บริการและร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีโครงการจดัขึน้ โดยสามารถเข้าใช้โครงการได้ทกุเพศ ทกุ 
วยัซึง่อาจมาเป็นรายบคุคลหรือมาเป็นรายคณะกลุม่เลก็หรือใหญ่ 

1.2.2 นกัเรียนนกัศกึษา ซึง่สามารถใช้โครงการได้ ในทกุระดบัชัน้การศกึษา 
โดยจะ มาเป็นกลุม่ หรือหมูค่ณะในรูปแบบของการทศันศกึษา เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโครงการจดั 
ขึน้และมีอาจารย์นํามาในช่วงเปิดภาคเรียน มีกําหนดการมา - การไปท่ีชดัเจน 

1.2.3 พระสงฆ์ ครูอาจารย์ นกัวิชาการ ศลิปิน เป็นกลุม่ท่ีมีความรู้ ท่ีมาเพ่ือ 
ประชมุ สมัมานาแลกเปล่ียนทศันะ มาเพ่ือศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิด้านศลิปะและด้านธรรมะ มา 
เพ่ือให้ ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป ในการบรรยายสว่นจดัแสดงนิทรรศการหรือสว่นการประชมุหรือ 
สมัมานา 

หนว่ยงานราชการ/ องค์กรเอกชน 

ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายจดัแสดง/เตรียมการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการศกึษา ฝ่ายบริการ 

คณะกรรมการหอธรรมศลิป์ล้านนา 
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1.2.4 ผู้ใช้อ่ืนๆ ได้แก่ ผู้มาตดิตอ่และให้บริการด้านตา่งๆ เชน่ ธุระสว่นบคุคล 
ห้าง ร้าน บริษัท หรือท่ีทํางานประสานหรือเก่ียวข้องกบัโครงการ เช่น พนกังานสง่ของพนกังานทํา 
ความสะอาด พนกังานจดัและดแูลสวน ฯลฯ 

2. การวิเคราะห์หาจาํนวนผู้ใช้โครงการ  
การวิเคราะห์หาจํานวนผู้ใช้โครงการ เพ่ือท่ีผู้ออกแบบนัน้จะสามารถกําหนดหา 

ขนาดของพืน้ท่ีใช้สอยโดยประมาณได้ แบง่เป็น 
2.1 กลุ่มผู้ใช้ประจาํ ประกอบด้วย 

2.1.1 ฝ่ายบริหาร 
ผู้ อํานวยการ                                                                            1 คน 
เลขานกุาร                                                                               1 คน 
ธุรการ                                                                       1 คน 
การเงินและการบญัชี                                                            1 คน 
พสัดแุละทะเบียน                                                                   1 คน 
อาคารสภานท่ี                                                          4 คน 
ประชาสมัพนัธ์                                                             2 คน 

2.1.2 ฝ่ายจัดแสดงและเตรียมการ 
งานนิทรรศการถาวร และงานนิทรรศการชัว่คราว                       6 คน 
งานคลงัพิพิธภณัฑ์                                                                  3 คน 
งานกิจกรรมและงานแสดง                                                       4 คน 

2.1.3 ฝ่ายการศกึษา 
งานบรรณารักษ์ห้องสมดุและนิตยสาร                                      3 คน 
งานบรรยายและโสตทศันศกึษา                                                1 คน 

2.1.4 ฝ่ายบริการ 
ตดิตอ่สอบถามประชาสมัพนัธ์                                                  1 คน 
งานสว่นขายของท่ีระลกึและสจิูบตัรงานนิทรรศการ                    1 คน 
รวมทิง้สิน้                                                             30 คน 

2.2 กลุ่มผู้ใช้ไม่ประจาํ จากสถิตจํิานวนนกัเรียนนกัศกึษาท่ีเข้าชมโครงการ หอ 
ศลิปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม ่ ซึง่เป็นโครงการพิพธิภณัฑ์ท่ีให้ความรู้ในลกัษณะใกล้เคียงกนั โดย 
คดิจากจํานวนของ นกัเรียนสงูสดุท่ีเข้าชมโครงการเฉล่ียตัง้แตก่ลุม่ละ 20-200 คน / รอบ รอบละ 
ประมาณ 2 ชัว่โมง ซึง่แม้โครงการจะเปิด ทําการตัง้แต ่ 10.00-21.00 น. แตช่่วงเวลาท่ีนกัเรียน 
นกัศกึษาสามารถใช้บริการโครงการได้จะอยู ่ ในช่วงเวลาเรียนคือ ตัง้แต ่ 8.00-15.45 น. ดงันัน้จงึ 
มีเวลาประมาณ 6 ชัว่โมง ท่ีจะมีกลุม่นกัเรียน นกัศกึษามาใช้โครงการ ซึง่ในสว่นนีต้วัโครงการ 
สามารถกําหนดช่วงวนัและเวลาการให้เข้าชมกบัสถานศกึษาได้ เพ่ือการเตรียมพืน้ท่ีกิจกรรมและ 
บคุลากรไว้รองรับ “ดงันัน้ในหนึง่วนัสามารถรองรับ ผู้ใช้โครงการในกลุม่นีไ้ด้ประมาณ 3 กลุม่ หรือ 
600 คน (โดยไมมี่การแทรกระหวา่งรอบ)”   
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จากสถิตนิกัทอ่งเท่ียวในจงัหวดัเช่ียงใหม ่ ท่ีมีการจดัทําไว้ลา่สดุ พ.ศ.2553 
พบวา่มีชาวไทย 3,345,629 คนและชาวตา่งชาต ิ1,695,288 คน11รวมทัง้สิน้ 5,040,917 คน / ซึง่ 
เฉล่ียเดือนละ 420,076 คน / วนัละ 14,002 คน โดยอตัราเข้าพกัเฉลี่ย 40% หรือประมาณ 5,600 
คน “จงึคาดคะเนวา่นกัท่องเท่ียวอาจมีโอกาศจะเข้าใช้โครงการประมาณ 25% ของอตัราเข้าพกั 
เฉล่ีย หรือประมาณ 1,400 คนตอ่วนั โดยจะทยอยเข้าใช้โครงการตลอดทัง้วนัตัง้แตเ่วลา 10.00 -
21.00 น. (11ชัว่โมง) กลา่วคือ ซัว่โมงละประมาณ 130 คน” 

อีกทัง้กลุม่พระสงฆ์ ครูอาจารย์ นกัวิชาการ ศลิปินตลอดจนผู้ใช้โครงการอ่ืนๆ 
ซึง่คาดคะเนวา่อาจมีจํานวนประมาณ 250 คนตอ่วนั “ดงันัน้สามารถคาดคะเนสรุปผู้ใช้ โครงการ 
สําหรับกลุม่ผู้ใช้ไมป่ระจําสงูสดุตอ่วนัท่ี 2,250 คน หรือประมาณชัว่โมงละ 350 คน (ซึง่อาจสงูถึง 
ชัว่โมงละ 500-700 คนหรือมากเป็นสองเท่าในช่วงวนัหยดุหรือมีเทศกาล)” 
 
การกาํหนดองค์ประกอบพืน้ที่ใช้สอยโครงการ 

พืน้ท่ีใช้สอยตา่งๆ ของพิพธิภณัฑสถาน เกิดจากหน้าท่ีของพิพธิภณัฑสถาน กลา่วคือ 
การจดัแสดงเพ่ือให้การศกึษา ให้ความรู้และเก็บรักษาวตัถ ุ รวมทัง้กิจกรรมการให้บริการตา่งๆ ซึง่ 
อาจแตกตา่งกนัตามนโยบายของแตล่ะแห่ง (ทัง้นีผู้้ศกึษาวิจยัได้นําเอาสิง่ท่ีได้จากกรณีศกึษา หอ 
ศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC และหอจดหมายเหตพุทุธทาส อินทปัญโญ BiA มา 
ปรับใช้เพ่ือเป็นตวัอยา่งหรือเป็นแนวทางการกําหนดพืน้ท่ีใช้สอยเพ่ือรองรับกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะเกิด 
ขึน้ในโครงการ) ซึง่โดยทัว่ไปแล้วพิพธิภณัฑสถานมกัประกอบด้วยพืน้ท่ีใช้สอยตา่งๆ ดงันี ้12 

1. ฝ่ายบริหาร (administrative) 
1.1 ผู้บริหาร 

ห้องผู้ อํานวยการ 
เลขานกุาร 
ห้องหรือพืน้ท่ีรับรอง 
ห้องประชมุ 

1.2 ธุรการ 
ธุรการ 
การเงินและบญัชี 
พสัดแุละทะเบียน 
อาคารสถานท่ี 
เก็บเอกสาร 

                                                 
11 สถตินัิกท่องเที่ยวในเชียงใหม่, เข้าถงึเม่ือ 16 มิถนุายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://tisccm.moc.go.th/tisc/content.aspx?file_upload _id=2839&page_num= 
12 จีเ้ท้ง ปิยะกาญจน์, โครงการวิจยัเร่ืองการจัดการด้านการออกแบบ 

พพิธิภณัฑสถาน แห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2547), 163. 
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1.3 ประชาสัมพนัธ์ 
สว่นทํางาน 
สว่นรับรอง (ผู้มาตดิตอ่ธุระโครงการ) 

1.4 ส่วนรับรองผู้มาตดิต่อ (สว่นพกัผอ่น/ เตรียมอาหาร/ สขุา) 
2. ฝ่ายจัดแสดงและเตรียมการ (presentation and preparation) 

2.1 Gallery สว่นจดัแสดงผลงานศลิปะ ประกอบด้วย  
Main gallery พืน้ท่ีรองรับ นิทรรศการถาวร “พทุธศาสนาในล้านนา” ได้แก่ 

ความเช่ือดัง้เดมิก่อนนบัถือพทุธศาสนาในล้านนา / การนบัถือพทุธศาสนาในล้านนา / บคุคลผู้ มี 
บทบาทตอ่พทุธศาสนาในล้านนา 

Event gallery พืน้ท่ีรองรับนิทรรศการชัว่คราวของหน่วยงานตา่งๆ 
People gallery พืน้ท่ีรองรับนิทรรศการชัว่คราว การแสดงผลงานศลิปะของ 

ศลิปินท่ีถกูคดัสรรและบคุคลภายนอกท่ีตดิตอ่ขอแสดงผลงาน เป็นต้น 
2.2 ส่วนกิจกรรมและการแสดงทางศิลปะ ประกอบด้วย 

Auditorium สําหรับกิจกรรม บรรยาย สมัมนา แสดงละคร ดนตรี ภาพยนตร์ 
Multi-function room ห้องอเนกประสงค์ รองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
Activity Hall โถง สําหรับจดักิจกรรมตา่งๆ 
Open space ลานอเนกประสงค์ สําหรับจดักิจกรรมกลางแจ้ง 

2.3 ส่วนคลังพพิธิภณัฑ์และเตรียมการ ประกอบด้วย 
Museum archives คลงัพพิธิภณัฑ์ 
สว่นออกแบบ - สร้าง - ซอ่มวสัดเุพ่ือการจดัแสดง 
พืน้ท่ีพกัผอ่น (สว่นพกัผอ่น / เตรียมอาหาร / สขุา) 

3. ฝ่ายการศกึษา (Education Service) ประกอบด้วย 
Library ห้องสมดุและโสตทศันศกึษา ถ่ายเอกสาร  
Auditory room ห้องบรรยาย สมัมนา 
Storeroom ห้องเก็บของ 
สว่นพืน้ท่ีทํางานฝ่ายการศกึษา 
พืน้ท่ีต้อนรับ /พกัผอ่น 

4. ฝ่ายบริการ (Public Services) ประกอบด้วย 
Reception โถงต้อนรับ ตดิตอ่สอบถาม ประชาสมัพนัธ์  
พืน้ท่ีรับรองแขก / สขุา 
souvenirs & Café ร้านขายของท่ีระลกึและร้านเคร่ืองด่ืม อาหาร 
สว่นห้องเก็บของ 
สว่นเทคนิค - ซอ่มบํารุง 

5. ส่วนจอดรถ Parking Area 
พืน้ท่ีจอดรถผู้ใช้โครงการ ประเภทตา่งๆ 
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การวิเคราะห์การใช้พืน้ที่ของโครงการ Area requirement 
การวิเคราะห์หาขนาดพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการ หอธรรมศลิป์ล้านนา นีใ้ช้มาตราฐาน 

จาก Neufert architect’s data ร่วมกบัการวิเคราะห์โดยเน้นท่ีสว่นจดัแสดงตา่งๆ (Gallery) เพราะ 
เป็นองค์ประกอบสําคญัของโครงการ สว่นองค์ประกอบอ่ืนๆ ของโครงการนัน้ได้ใช้หลกัการทัว่ไป  
ในการกําหนดและหาขนาดพืน้ท่ี ซึง่พจิารณาร่วมกบัจํานวนผู้ใช้โครงการท่ีได้ทําการวิเคราะห์ไว้ 
ข้างต้น โดยสามารถพิจารณาได้ดงันี ้

1. ฝ่ายบริหาร เป็นสํานกังานหรือพืน้ท่ีทํางานของพนกังานสว่นตา่งๆ ท่ีทํางานอยู ่
ในหอศลิป์ซึง่โดยมากเป็นผู้ใช้โครงการประจํา นอกเหนือจากนัน้เป็นผู้ เก่ียวข้องและผู้ เข้ามาตดิตอ่ 
ธุระกบัโครงการ เช่น กรณีท่ีพระสงฆ์มาเทศนาธรรมพิเศษตา่งๆ นกัวชิาการมาบรรยายพิเศษ หรือ 
ศลิปินมาอธิบาย นําเสนอผลงานศลิปะ เป็นต้น ประกอบด้วย 

1.1 พืน้ที่ส่วนผู้บริหาร ประกอบด้วย  
ห้องผู้ อํานวยการ ขนาด                                                               32 ตร.ม. 
พืน้ท่ีทํางาน เลขานกุาร ขนาด                                                      16 ตร.ม. 
ห้องหรือพืน้ท่ีรับรอง ขนาด                                                           16 ตร.ม. 
ห้องประชมุ ขนาด                                                                       36 ตร.ม. 
 

 
ลายเส้นท่ี 112 ขนาดพืน้ท่ีทํางานผู้ อํานวนการ เลขานกุาร พืน้ท่ีรับรองและห้องประชมุ ตามลําดบั 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

1.2 พืน้ที่ส่วนธุรการ ประกอบด้วย 
พืน้ท่ีทํางานฝ่าย ธุรการ ขนาด                                                      16 ตร.ม. 
พืน้ท่ีทํางานฝ่าย การเงินและบญัชี ขนาด                                      16 ตร.ม. 
พืน้ท่ีทํางานฝ่าย พสัดแุละทะเบียน ขนาด                                     16 ตร.ม. 
พืน้ท่ีทํางานฝ่าย อาคารสถานท่ี ขนาด                                          16 ตร.ม. 
พืน้ท่ีพกัผอ่น ขนาด                                                                     16 ตร.ม. 
พืน้ท่ีเก็บเอกสาร                                                                           4 ตร.ม. 

1.3 พืน้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
พืน้ท่ีทํางาน ขนาด                                                                        8 ตร.ม. 
พืน้ท่ีรับรอง (ผู้มาตดิตอ่ธุระโครงการ) ขนาด                                  36 ตร.ม. 
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ลายเส้นท่ี 113 ขนาดพืน้ท่ีทํางาน ธุรการ การเงินและบญัชี พสัดแุละทะเบียนรวมกนัในโถงเดียว  

(พืน้ท่ีสว่นธุรการ + ประชาสมัพนัธ์) พืน้ท่ีทํางานฝ่ายอาคารสถานท่ีและพืน้ท่ีห้อง  
เก็บของตามลําดบั  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
1.4 พืน้ที่ส่วนรับรองผู้มาตดิต่อ (สว่นพกัผอ่น / เตรียมอาหาร / สขุา) 

พืน้ท่ี พกัผอ่น ขนาด                                                                    16 ตร.ม.    
พืน้ท่ี เตรียมอาหาร ขนาด                                                              8 ตร.ม. 
พืน้ท่ี สขุา ขนาด                                                                          24 ตร.ม. 
 

 
ลายเส้นท่ี 114 ขนาดพืน้ท่ีรับรองผู้มาตดิตอ่ / เป็นท่ีพกัผอ่นไปในตวั พืน้ท่ีตรียมอาหาร (Pantry)  

พืน้ท่ีห้องนํา้สว่นสํานกังาน x 2 ห้อง และพืน้ท่ีบนัได ตามลําดบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
2. ฝ่ายจัดแสดงและเตรียมการ เป็นพืน้ท่ีขององค์ประกอบหลกัโครงการ สามารถ 

รองรับกลุม่ผู้ชมการจดัแสดง 200 คน / รอบ / ชัว่โมง แบง่ได้เป็น 3 สว่นใหญ่ๆ คือ  
2.1 ส่วนจัดแสดงงานศิลปะ Gallery เป็นพืน้ท่ีรองรับ การจดันิทรรศการถาวร 

(Main gallery) ชดุ “พทุธศาสนาในล้านนา”  พืน้ท่ีรองรับ การจดันิทรรศการชัว่คราวของหน่วยงาน 
องค์กร ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Event gallery) และพืน้ท่ีรองรับ นิทรรศการชัว่คราว การแสดงผลงาน 
ศลิปะของศลิปินท่ีถกูคดัสรรและบคุคลภายนอกท่ีตดิตอ่ขอแสดงผลงาน  (People gallery)  

2.1.1 พืน้ท่ี Main gallery เป็นสว่นท่ีจดัแสดง เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ ความ 
เป็นมาของพทุธศาสนาในดนิแดนล้านนาตลอดจนเร่ืองราวประวตัขิองบคุคคลสําคญัท่ีเก่ียวข้อง 
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อยา่งเช่น กษัตริย์หรือพระสงฆ์รูปสําคญัตา่งๆ แบบ EDUCATIONAL EXHIBITION ซึง่เน้นไปท่ี 
เหตกุารณ์สําคญั อนัสง่ผลตอ่ความเป็นไปของพทุธศาสนาบนดนิแดนล้านนา ในอดีตถึงปัจจบุนั 
เพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ สามารถจําแนกได้เป็น 4 สว่นใหญ่ๆ ได้แก่ สว่นบรรยายเบือ้ง 
ต้น (Introduction), สว่นความเช่ือดัง้เดมิก่อนนบัถือพทุธศาสนาในล้านนา, สว่นการนบัถือพทุธ- 
ศาสนาในล้านนา (แบง่ได้เป็น 3 ช่วงได้แก่ การนบัถือพทุธศาสนาตอนต้นราชวงศ์มงัราย / พทุธ- 
ศาสนาในล้านนาตัง้แต ่พ.ศ.1912-2101 / พทุธศาสนาในล้านนาตัง้แต ่พ.ศ.2101-ปัจจบุนั) และ 
สว่นบคุคลผู้ มีบทบาทตอ่พทุธศาสนาในล้านนา 

โดยแบง่พืน้ท่ีจดัแสดงออกเป็นสว่นๆ เรียงตามลําดบัช่วงเวลา (Time 
Line) ในแตล่ะ สว่นจะใช้ส่ือรูปแบบตา่งๆ แล้วแตค่วามเหมาะสมของเนือ้หาและเหตกุารณ์ ทัง้ 2 
และ 3 มิต ิการใช้แผน่ปิดข้อความและรูปภาพ หุ่นจําลอง เสียงบรรยาย วีดีทศัน์ หรืออาจใช้หลาย 
ส่ือผสมผสานกนั ทัง้นีข้นาดพืน้ท่ีของแตล่ะสว่นนัน้ เน่ืองเพราะเป็นสว่นจดัแสดงท่ีโครงการนัน้รับ 
ผิดชอบตอ่แนวคดิการจดัแสดง ตลอดจนมีลกัษณะการจดัแสดงเป็นแบบถาวร (มีการปรับปรุง 3-4 
เดือน / ครัง้) จงึสามารถกําหนดขอบเขตพืน้ท่ีจดัแสดงได้ชดัเจน (ตามนโยบายของโครงการ) 
โดยมีเกณฑ์มาตราฐานการใช้พืน้ท่ีจากเอกสารอ้างอิงได้แก่ 13  Space for picture 3-5 Sq.m. 
hanging surface / Space for sculpture 6-10 Sq.m. ground surface / Space for 400 coins 
1 Sq.m. cabinet space ประกอบด้วยพืน้ท่ีดงันี ้

พืน้ท่ี Introduction บรรยายเบือ้งต้น                                           200 ตร.ม. 
พืน้ท่ีจดัแสดง ความเช่ือก่อนนบัถือพทุธศาสนาในล้านนา              50 ตร.ม. 
พืน้ท่ีจดัแสดง พทุธศาสนาในดนิแดนล้านนา ได้แก่ 

การนบัถือพทุธศาสนาตอนต้นราชวงศ์มงัราย                       50 ตร.ม. 
พทุธศาสนาในล้านนาตัง้แต ่พ.ศ.1912-2101                      50 ตร.ม. 
พทุธศาสนาในล้านนาตัง้แต ่พ.ศ.2101-ปัจจบุนั                   50 ตร.ม. 

พืน้ท่ีจดัแสดง ผู้ มีบทบาทตอ่พทุธศาสนาในล้านนา                        50 ตร.ม.                          
2.1.2 พืน้ท่ี Event gallery รองรับนิทรรศการชัว่คราวในรูปแบบ Temporary 

Exhibition มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีโลง่อนัประกอบด้วย 
พืน้ท่ี Indoor Exhibition                                                   200 ตร.ม. 
พืน้ท่ี ห้องนํา้                                                                      32 ตร.ม. 
จากข้อมลูขนาดพืน้ท่ีใช้สอยข้างต้นโดย หากพิจารณาร่วมกบั ตวัแบบ 

อาคารวหิารโถงล้านนาท่ีทําการเก็บข้อมลู จะพบวา่มีขนาดของพืน้ท่ีใกล้เคียงกบั วหิารโถงวดัเวียง 
เถิน อ.เถิน จ. ลําปาง อยา่งน่าสนใจ 

                                                 
13สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, หอประวัตศิาสตร์ล้านนา (วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), 155. 
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ลายเส้นท่ี 115 พืน้ท่ีห้องนํา้ และ พืน้ท่ี Event gallery ตามลําดบั 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 116 พิจารณาแผนผงัวิหารโถง ร่วมกบั การจดักลุม่ห้องจดัแสดง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

2.1.3 พืน้ท่ี People gallery เป็นพืน้ท่ีโลง่โดยสว่นใหญ่ รองรับนิทรรศการ 
ชัว่คราวของศลิปินท่ีถกูคดัสรรและบคุคลภายนอก ประกอบด้วย 

พืน้ท่ี Indoor Exhibition                                                 430 ตร.ม. 
พืน้ท่ี Outdoor Exhibition                                               300 ตร.ม. 
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พืน้ท่ี คลงัพพิธิภณัฑ์ (Archives)                                       40 ตร.ม. 
พืน้ท่ี ซุ้มทางเข้า (แยกเฉพาะจากทางเข้าหลกั)                   21 ตร.ม. 
ห้องนํา้                                                                            54 ตร.ม. 
 

 
ลายเส้นท่ี 117 พืน้ท่ี PEOPLE-EXHIBITION พืน้ท่ีจดันิทรรศการกลางแจ้ง พืน้ท่ีทางเข้า และพืน้ท่ี  

สว่นห้องนํา้ ตามลําดบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
2.2  ส่วนกิจกรรมและการแสดงทางศลิปะ ประกอบด้วย 

พืน้ท่ี Auditorium ท่ีรองรับคนได้ 150-200 ท่ีนัง่                         410 ตร.ม. 
พืน้ท่ี Multi-function room ท่ีรองรับคนได้ 50-100 คน                280 ตร.ม. 
พืน้ท่ี Activity Hall (Pre-function) ท่ีรองรับคนได้ 50-100 คน     240 ตร.ม. 
พืน้ท่ี Open space ท่ีรองรับคนได้ 100-200 คน                         240 ตร.ม. 
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ลายเส้นท่ี 118 (บน) พืน้ท่ี Multi-function room พืน้ท่ี Open space (ลา่ง)พืน้ท่ี Auditorium 150- 

200 ท่ีนัง่และพืน้ท่ี Activity Hall (Pre-function) ตามลําดบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) / สว่น Auditorium อาศยัแบบแผนจากกรณีศกึษา หอศลิป์กรุงเทพฯ  

 
2.3 ส่วนคลังพพิธิภณัฑ์และเตรียมการ ประกอบด้วย 

พืน้ท่ี คลงัพพิธิภณัฑ์ Museum archives                                      40 ตร.ม. 
พืน้ท่ี สว่นออกแบบ-สร้าง-ซอ่มวสัดเุพ่ือการจดัแสดง                      32 ตร.ม. 
พืน้ท่ี พกัผอ่น (พกัผอ่น/ เตรียมอาหาร/ สขุา) อยูใ่นพืน้ท่ีสํานกังาน  20 ตร.ม. 

 

 
 
ลายเส้นท่ี 119 พืน้ท่ีสว่นซอ่ม-สร้างวสัดเุพ่ือการจดัแสดง และ พืน้ท่ีคลงัพิพธิภณัฑ์ ตามลําดบั  

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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3. ฝ่ายการศกึษา เป็นพืน้ท่ีบริการด้านการศกึษา ในรูปแบบของหอสมดุ (Library) 
เพ่ือรองรับกิจกรรมตา่งๆ ประกอบด้วยพืน้ท่ี 

พืน้ท่ี ห้องสมดุและโสตทศันศกึษา                                                      65 ตร.ม. 
พืน้ท่ี Auditory room ห้องบรรยาย สมัมนา                                         36 ตร.ม. 
พืน้ท่ี Storeroom ห้องเก็บของ                                                              8 ตร.ม. 
พืน้ท่ี ทํางานฝ่ายการศกึษา ถ่ายเอกสาร                                              45 ตร.ม.                  
พืน้ท่ี ต้อนรับ / พกัผอ่น                                                                      16 ตร.ม. 

 

 
ลายเส้นท่ี 120 (แถวบน) ศาลาทางเข้า พืน้ท่ีอา่นหนงัสือ บนัไดทางขึน้ และพืน้ท่ีชัน้วางหนงัสือ  

ตามลําดบั (แถวลา่ง) ห้องบรรยาย สมันาขนาดใหญ่และขนาดเลก็ พืน้ท่ีต้อนรับ /  
พกัผอ่น และพืน้ท่ีทํางาน ฝ่ายการศกึษา ถ่ายเอกสารตามลําดบั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
4. ฝ่ายบริการ Public Services ประกอบด้วย 

พืน้ท่ี Reception โถงต้อนรับ ตดิตอ่สอบถาม ประชาสมัพนัธ์              145 ตร.ม. 
พืน้ท่ี รับรองแขก                                                                               90 ตร.ม. 
พืน้ท่ี สขุา                                                                                         64 ตร.ม. 
พืน้ท่ี souvenirs & Café ร้านขายของท่ีระลกึ เคร่ืองด่ืม อาหาร           120 ตร.ม. 
พืน้ท่ี ห้องเก็บของ                                                                                8 ตร.ม. 
พืน้ท่ี สว่นเทคนิค - ซอ่มบํารุง                                          * อยูใ่นพืน้ท่ีสํานกังาน 
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ลายเส้นท่ี 121 (แถวบน) พืน้ท่ี Reception โถงต้อนรับตดิตอ่สอบถามประชาสมัพนัธ์ และ พืน้ท่ี  

Pre-function (แถวลา่ง) พืน้ท่ี souvenirs & Café 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
5. พืน้ที่จอดรถ Parking Area 

พืน้ท่ีจอดรถผู้ใช้โครงการ                                                            15 ตร.ม. / คนั 
พืน้ท่ีจอดรถเจ้าหน้าท่ีพนกังานและผู้มาตดิตอ่ธุระโครงการ           15 ตร.ม. / คนั 
จอดรถสว่นบริการ service                                                         30 ตร.ม. / คนั 
พืน้ท่ีจอกรถบริการสาธารณะ                                                      30 ตร.ม. / คนั 

 

 
 
ลายเส้นท่ี 122 พืน้ท่ีจอดรถยนต์สว่นตวั (ผู้ใช้โครงการ เจ้าหน้าท่ีพนกังาน และผู้มาตดิตอ่ธุระ)   

พืน้ท่ีจอดรถบริการสาธารณะ และพืน้ท่ีจอดรถสว่นบริการ (Service) ตามลําดบั  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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จากตารางสรุปรวมพืน้ท่ีใช้สอยสว่นตา่งๆ ทัง้หมดของโครงการได้ดงันี ้
ฝ่าย บริหาร                                                                              =    218 ตร.ม. 
ฝ่าย จดัแสดงและเตรียมการ 1,460+1,202+92                          = 2,753 ตร.ม. 
ฝ่าย การศกึษา                                                                          =    281 ตร.ม. 
ฝ่าย บริการ                                                                               =    220 ตร.ม. 
สว่น จอดรถ                                                                              = 1,170 ตร.ม. 
รวม (ส่วนที่เป็นอาคาร) ทัง้สิน้ 218+2,753+281+220          = 3,472 ตร.ม. 

 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ  

จากการศกึษาทฤษฏี หลกัการออกแบบพพิิธภณัฑสถาน และการจดัทํารายละเอียด 
โครงการในด้านตา่งๆ ข้างต้นมาแล้ว สามารถสรุปผล วิเคราะห์และแสดงเป็นแบบความสมัพนัธ์ 
(◌ฺBUBBLE DIAGRAM) ได้ดงันี ้

 

 
ลายเส้นท่ี 123 แบบร่างความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ หน้าท่ี + พืน้ท่ี ใช้สอยโครงการ   

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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การศึกษาวิเคราะห์ที่ตัง้โครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา 
 

การเลือกท่ีตัง้โครงการ เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึง่ ท่ีนําความสําเร็จมาสูโ่ครงการ 
ทัง้ในแง่โครงการท่ีสามารถชัก้นําผู้ชมเข้าสูโ่ครงการและในแง่ของการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึง่ 
ท่ีตัง้โครงการท่ีดีควรตอบสนองความต้องการหรือมีสว่นช่วยในการแก้ปัญหาให้กบัโครงการได้ อีก 
ทัง้แนวคดิในการเลือกท่ีตัง้โครงการนัน้ควรจะสอดคล้องกบัแนวความคดิในการออกแบบโครงการ 
หอธรรมศลิป์ล้านนาด้วย ซึง่มีรายละเอียดของการศกึษาวิเคราะห์ดงันี ้
 
การพจิารณาเลือกที่ตัง้โครงการในระดบัภมูิภาค จังหวัด และอาํเภอ 

ภาคเหนือ เคยเป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัรล้านนามาก่อนและมีภาษาล้านนา (คําเมือง) 
เป็นภาษาท้องถ่ิน ปัจจบุนัเป็นภมูิภาคหนึง่ของไทย อยูท่างตอนเหนือของประเทศ มีเขตแดนทาง 
ทิศเหนือตดิกบัชายแดนพมา่และลาว ทิศตะวนัออกตดิชายแดนลาวและภาคอีสาน ทิศตะวนัตก 
จรดพมา่และทิศใต้ตดิกบัภาคกลาง ภมูปิระเทศของภาคเหนือเตม็ไปขนุเขาน้อยใหญ่สลบัซบัซ้อน 
และมีภมูิอากาศหนาวเยน็ จงัหวดัในภาคเหนือนัน้ ประกอบไปด้วย 9 จงัหวดั14 ได้แก่ 

1. เชียงราย (โยนกเชียงแสน) 
2. เชียงใหม ่(นพบรีุศรีนครพิงค์เชียงใหม)่ 
3. น่าน (นนัทบรีุศรีนครน่าน) 
4. พะเยา (ภกูามยาว) 
5. แพร่ (เวียงโกศยั) 
6. แมฮ่่องสอน (แมร่่องสอน, เมืองยวม) 
7. ลําปาง (เขลางค์นคร) 
8. ลําพนู (หริภญุชยั) 
9. อตุรดติถ์ (เมืองพิชยั, เมืองลบัแล) 
 

 
ภาพท่ี 130 ลกัษณะภมูิประเทศทางภาคเหนือ มีภเูขาสงูสลบัซบัซ้อนและภมูิอากาศหนาวเย็น 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 

                                                 
14 หากแบง่ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิคือ 

พืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน 
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จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ มีประชากร 
มากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ แบง่การปกครองเป็น 25 อําเภอ มีอําเภอเมืองเชียงใหมเ่ป็นศนูย์ 
กลาง มีประวตัศิาสตร์ยาวนาน เคยเป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านนามาในอดีต มีเอกลกัษณ์ 
เฉพาะตวัทางด้านประเพณีวฒันธรรม และมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสงู (โดยมีสถานกงสลุ 
ประจําจงัหวดัเชียงใหม ่ทัง้หมดถึง 15 แห่ง) เน่ืองจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ภมูิทศัน์และภมูิประเทศท่ีสวยงาม เชียงใหมมี่ภมูิประเทศท่ีประกอบด้วยเทือกเขา  
ป่าไม้สลบักบัท่ีราบลุม่หบุเขา มีแมนํ่า้และนํา้ตกหลายแห่ง นอกจากนีย้งัมีสภาพภมูิอากาศหนาว 
เย็นกวา่ภมูิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ ดงันัน้สภาพภมูิศาสตร์จงึเป็นเอกลกัษณ์ท่ีทําให้มีทรัพยากรด้าน 
การท่องเท่ียวทางธรรมชาตท่ีิสวยงามสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ

2. ความเป็นศนูย์กลางของศลิปวฒันธรรมล้านนาเน่ืองจากเชียงใหมเ่คยอยูใ่นฐานะ 
ราชธานีของอาณาจกัรล้านนา จงึเป็นแหลง่รวมของศลิปวฒันธรรมประเพณีล้านนา ในตวัเมืองมี 
โบราณสถานและสถานท่ีสําคญัทางประวตัศิาสตร์ ท่ีมีความงดงามทางด้านศลิปกรรมจํานวนมาก 
นอกจากนีย้งัมีความหลากหลายทางวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่งๆ ท่ีผสมกลมกลืนกนัจนเป็น 
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของเมืองเชียงใหม ่

3. การเป็นเอกนครของภาคเหนือและเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ี 2 ของประเทศไทยจงึมี 
ความเจริญใกล้เคียงกบักรุงเทพมหานคร ทําให้เชียงใหมมี่ความได้เปรียบในด้านโครงขา่ยของการ 
ให้บริการพืน้ฐานด้านสาธารณปูโภค โดยมีสิง่อํานวยความสะดวกครบถ้วนและมีการคมนาคมแก่ 
นกัท่องเท่ียวสามารถเดนิทางตอ่ไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคเหนือหรือประเทศใกล้เคียงได้ 

4. นโยบายสง่เสริมศลิปวฒันธรรมประเพณีของฝ่ายบริหารในปัจจบุนัของเทศบาล 
นครเชียงใหม ่ ได้ดําเนินนโยบายสง่เสริมศลิปวฒันธรรม เพ่ือสร้างจดุขายให้กบัจงัหวดัเชียงใหม ่
โดยมีจดุประสงค์เพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียว 

5. นโยบายการเปิดประตกูารค้าสูป่ระเทศเพื่อนบ้าน โดยจงัหวดัเชียงใหม ่ ได้รับการ 
วางแผนให้เป็นศนูย์กลางของการขยายฐานทางการค้าเข้าสปูระเทศพมา่ ลาว และประเทศจีน ซึง่ 
สง่ผลดีตอ่การขยายตลาดการท่องเท่ียว 

 

 
ภาพท่ี 131 ลกัษณะภมูิประเทศภาคเหนือ (แอง่เชียงใหม)่ บริเวณอําเภอเมืองเชียงใหม ่

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 



 303

 
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจและวฒันธรรมของจงัหวดั เชียงใหม ่

นบัเป็นอําเภอท่ีมีความเจริญมากแหง่หนึง่ของจงัหวดัและของภาคเหนือ โดยมีเขตนครเชียงใหม่ 
และปริมณฑลล้อมรอบ ได้แก่ จงัหวดัลําพนู อําเภอหางดง สนักําแพง สารภี  สนัทราย สนัป่าตอง 
แมริ่ม ฯลฯ มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือตดิตอ่กบัอําเภอแมริ่ม ทิศตะวนัออกตดิตอ่กบั อําเภอ 
สนัทรายและอําเภอสนักําแพง ด้านทิศใต้ตดิตอ่กบัอําเภอสารภีและอําเภอหางดง และด้านทิศ 
ตะวนัตกตดิตอ่กบัอําเภอหางดง 

 

 
ภาพท่ี 132 แนวคดิการเลือกท่ีตัง้โครงการ (01) คือบริเวณพืน้ท่ี 9 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน (02)  

คือพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่(03) คือพืน้ท่ีเขตอําเภอเมือง  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
สรุป การเลือกท่ีตัง้โครงการในระดบัภมูิภาค / จงัหวดั / อําเภอ คือในระดบัภมูิภาค 

เลือก “เขตพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน” เน่ืองจากเคยเป็นดนิแดนของอาณาจกัรล้านนาในอดีต ระดบั 
จงัหวดัเลือก “เขตพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม”่ เน่ืองจากเคยเป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านนา โดยท่ี 
ปัจจบุนัยงัคงเป็นศนูย์กลางด้านตา่งๆ ของภาคเหนือและในระดบัอําเภอเลือก “เขตพืน้ท่ีเทศบาล 
อําเภอเมืองเชียงใหม”่ (บริเวณเกาะคเูมืองและพืน้ท่ีโดยรอบ) เน่ืองจากเป็นศนูย์กลางของแหลง่ 
ประวตัศิาสตร์ ทางด้านศลิปะวฒันธรรมล้านนา เป็นต้น ซึง่จากการวิเคราะห์ข้างต้น อาจกลา่วได้ 
วา่พืน้ท่ีในระดบัตา่งๆ เม่ือพิจารณาจากวตัถปุระสงค์ของโครงการและวตัถขุองการศกึษาแล้ว มี 
ความเหมาะสมและมีศกัยภาพตอ่ความเป็นไปได้ในการเกิดโครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา และ 
จากผลสรุปของพืน้ท่ี ซึง่ได้ถกูเลือกไว้แล้วในระดบัตา่งๆ ผู้ศกึษาวิจยัจะทําการหาทําเล ท่ีตัง้ของ 
โครงการ (Zone) ท่ีมีความเหมาะสมในลําดบัตอ่ไป 
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การเลือกทาํเลที่ตัง้โครงการ (Zone) ในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่15 

การพิจารณาเลือกทําเลท่ีตัง้โครงการ (Zone) เหตดุ้วยตวัเมืองเชียงใหมมี่พืน้ท่ีคอ่น 
ข้างกว้าง เฉพาะเขตเทศบาลเมืองเชียงใหมแ่ละเทศบาลตําบลช้างเผือก ซึง่เป็นเป้าหมายของการ 
หาท่ีตัง้โครงการก็มีพืน้ท่ีรวมกนัถึง 46.5 ตารางกิโลเมตร ดงันัน้การพจิารณาจงึได้แบง่โซนของเขต 
เมืองเชียงใหมอ่อกเป็น 6 โซน เพ่ือให้ง่ายตอ่การคดัเลือกท่ีตัง้โครงการท่ีเหมาะสมตอ่ไปดงัแผนท่ี  

 

 
ภาพท่ี 133 การแบง่โซนเพ่ือการเลือกทําเลท่ีตัง้โครงการ เรียงลําดบัจากซ้ายไปขวา  

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

จากแผนท่ีแสดงการแบง่โซนโดยสงัเขปโดยพิจารณาแบง่พืน้ท่ีบริเวณเกาะคเูมืองเป็น 
หนึง่โซน คือจดุศนูย์กลาง (หมายเลข 3) และแบง่พืน้ท่ีตามทิศหลกัโดยรอบบริเวณคเูมืองออกเป็น 
4 โซนคือทิศเหนือ-ใต้ (หมายเลข 2 และ 4) ทิศตะวนัออก-ตก (หมายเลข 1 และ 5) และพืน้ท่ีฝ่ัง 
ด้านทิศตะวนัออกของแมนํ่า้ปิงอีกหนึง่โซน (หมายเลข 6) รวมทัง้สิน้เป็น 6 โซน และเพ่ือให้ง่ายตอ่ 
การพิจารณาตอ่ไป จงึได้กําหนดเกณฑ์เบือ้งต้นในการพิจารณาเลือกท่ีตัง้โครงการ หรือ Ideal Site 
โดยคํานงึถงึวตัถปุระสงค์โครงการคือ เพ่ือสง่เสริมการเผยแผพ่ทุธศาสนา ตลอดจน ลกัษณะของ 
โครงการเป็นพิพิธภณัฑ์ให้ความรู้ประเภทหอศลิป์ร่วมสมยั เป็นสําคญัร่วมด้วย 
 

                                                 
15สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, หอประวัตศิาสตร์ล้านนา (วทิยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), 171. 
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เกณฑ์เบือ้งต้นในการพจิารณาเลือกที่ตัง้โครงการ  
เกณฑ์ หรือ Ideal Site ในการพิจารณาท่ีตัง้โครงการ มีดงันี ้16 
1. ตัง้อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม ่โดยเฉพาะในเขตเมือง 
2. ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีความหมาย 
3. มีสภาพแวดล้อมสอดคล้องหรือไมข่ดักบัโครงการ 
4. ประกอบด้วยเกณฑ์ดีอ่ืนๆ ของท่ีตัง้โครงการ ประกอบด้วย 
4.1 มีขนาดและรูปร่างท่ีดนิท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
4.2 สาธารณปูโภคครบครัน 
4.3 การเข้าถงึงา่ยและสะดวก 
4.4 สภาพแวดล้อมดี ปราศจากมลพิศด้านตา่งๆ โดยรอบบริเวณ 
4.5 มีมมุมองเข้าสูโ่ครงการและออกจากโครงการท่ีดี 

เม่ือพิจารณาจากเกณฑ์หรือ Ideal Site ดงักลา่วแล้ว จงึเหลือแค ่3 โซนเท่านัน้ท่ีเลือก 
นํามาพจิารณาเป็นท่ีตัง้โครงการตอ่ไปคือ “โซน 1” บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ หน้ามหาวทิยาลยั 
เชียงใหม ่(มช.) และหน้ามหาวทิยาลยัราชมงคลวทิยาเขตล้านนา เป็นต้น “โซน 3” คือบริเวณเกาะ 
คเูมืองเชียงใหม ่และ “โซน 5” คือบริเวณพืน้ท่ีเขตท่าแพ กาดหลวง เป็นต้น 
 
ปัจจัยพจิารณาการเลือกทาํเลที่ตัง้โครงการ (Zone)  

1. ความเหมาะสมด้านผู้ใช้โครงการและสถานท่ีโดยควรตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีซึง่รองรับกลุม่ 
เป้าหมายของโครงการทัง้ยงัสามารถเข้าถงึโครงการได้ง่าย 

2. ความเหมาะสมด้าน ประเภทโครงการ โครงการควรตัง้อยูใ่นสิง่แวดล้อมอาคารท่ี 
เก่ียวข้องเหมาะสม หรืออยา่งน้อยต้องไมข่ดัแย้งซึง่กนัและกนั 

3. ความเหมาะสมด้านเอกลกัษณ์ท้องถ่ินซึง่โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคมวฒันธรรม 
ของท้องถ่ินนัน้ควรตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสง่เสริมโครงการให้เดน่ขึน้ 

4. ความเหมาะสมด้านการตลาดโดยท่ีตัง้ควรอยูใ่กล้กบัแหลง่กิจกรรม ซึง่สง่เสริมซึง่ 
กนัและกนัด้านการตลาด เพ่ือความอยูร่อดเลีย้งตวัเองได้ของโครงการ 

5. ความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อม ท่ีควรหลีกเล่ียงตอ่มลภาวะด้านตา่งๆ 
6. ความเหมาะสมด้านการเข้าถึงโครงการโดยพิจารณาการเข้าถึงด้วยระบบขนสง่ 

ด้านตา่งๆ เชน่ จากสภาพการจราจร ระยะเวลาและคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางสูโ่ครงการ เป็นต้น 
7. ความพร้อมด้านสาธารณปูโภค 
8. ความสอดคล้องกบัผงัเมืองตามกฏหมายผงัเมือง เป็นต้น 
โดยปัจจยัข้างต้นดงักลา่วนัน้มีอิทธิพลและคา่นํา้หนกัมาก - น้อยตา่งกนั ตอ่การนําไป 

ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกลําเลท่ีตัง้โครงการ ในลําดบัตอ่ไป 

                                                 
16สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี, หอประวัตศิาสตร์ล้านนา (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2549), 170. 
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ตารางท่ี 10 การพิจารณาเลือกทําเลท่ีตัง้โครงการ (Zone) 

เกณฑ์การพจิารณา นน. 
โซน 1 โซน 3 โซน 5 

นน. คะแนน นน. คะแนน นน. 
คะแน
น 

ความเหมาะสมด้านผู้ใช้โครงการ 5 5 25 3 25 5 15 
ความเหมาะสมด้านประเภทอาคาร 4 3 12 3 16 4 12 
ความเหมาะสมด้านเอกลกัษณ์ 5 4 20 3 25 5 15 
ความเหมาะสมด้านการตลาด 5 5 25 3 25 5 15 
ความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม 4 3 12 2 16 4 8 
ความสะดวกในการเข้าถึงโครงการ 4 4 16 3 16 4 12 
ความพร้อมด้านสาธารณปูโภค 3 3 9 3 9 3 9 
ความสอดคร้องกบักฏหมายผงัเมือง 3 3 9 2 9 3 6 
รวม     128   141   92 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

จากตารางทําให้ได้ข้อสรุปวา่ทําเล “Zone 3” คือพืน้ท่ีในเกาะคเูมืองเชียงใหม ่มีความ 
เหมาะสมตอ่การเกิดขึน้ของโครงการมากท่ีสดุ และสามารถหาท่ีตัง้ของโครงการ (Site) ได้จากการ 
ระบตํุาแหนง่ท่ีดนิหรือพืน้ท่ีวา่งเปลา่ ท่ีพจิารณาคดัเลือกมาแล้วขัน้ต้นได้ดงันี ้

 

 
 
ภาพท่ี 134 แสดงแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ (ผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม)่ ซึง่บริเวณสว่นใหญ่ ภาย  

ในเขตพืน้ท่ีคเูมือง เป็นท่ีดนิประเภทอนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมเอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมไทย  
ซึง่ไมข่ดักบัประเภทของโครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา ท่ีจะตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีได้ตามข้อ  
กําหนดของกฏหมาย 

ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก สํานกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเชียงใหม ่ 
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ตาํแหน่งที่ดนิว่างเปล่าภายใน Zone 3 เพื่อระบุหาที่ตัง้โครงการ (Site) 
 

 
ภาพท่ี 135 ทําเล Zone 3 และท่ีตัง้โครงการ (Site) ท่ีมีศกัยภาพในการเกิดโครงการ 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
 

 
ลายเส้นท่ี 124 ทําเล Zone 3 และท่ีตัง้โครงการ (Site) ท่ีมีศกัยภาพในการเกิดโครงการ 
ท่ีมา:               (ผู้ศกึษาวิจยั) 
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Site 1: บริเวณใกล้แจ่งหวัริน ถ.ศรีภมูิ ต.ศรีภมูิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
ทิศเหนือ: ถนนศรีภมูิและแนวกําแพงเมืองด้านทิศเหนือ 
ทิศใต้: โครงการอาคารพานิชย์เอกชน (ร้าง) 
ทิศตะวนัออก: บ้านพกัอาศยัและถนนสามล้าน 
ทิศตะวนัตก: อาคารโรงโบว์ลิง่ 
ลกัษณะพืน้ท่ี: มีเนือ้ท่ีประมาณ 7.42 ไร่ เป็นพืน้ท่ีวา่ง ซึง่เตรียมการไว้เป็นให้ท่ีจอดรถ 

สําหรับโครงการสํานกังานและสถานท่ีจําหนา่ยสนิค้าให้เช่าของเอกชน แตโ่ครงการยกเลกิไปก่อน 
ทําให้เหลือแตพื่น้ท่ีวา่งและอาคาร 3 ชัน้ 2 หลงัอยูด้่านในสดุของพืน้ท่ี บริเวณท่ีโลง่วา่งเป็นลาน 
คอนกรีต มีต้นไม้ขึน้ประปราย 

 

 
ภาพท่ี 136 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 1 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
 

 
ลายเส้นท่ี 125 ท่ีตัง้โครงการ 1 (Site 1) 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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Site 2: บริเวณโกดงัเก็บใบยาสูบเก่า ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภมูิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
ทิศเหนือ: ถนนเวียงแก้ว 
ทิศใต้: ทณัฑสถานหญิงเชียงใหมแ่ละบ้านพกักรมราชทณัฑ์ 
ทิศตะวนัออก: ถนนจ่าบ้านและบ้านพกัอาศยั 
ทิศตะวนัตก: วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม ่
ลกัษณะพืน้ท่ี: มีเนือ้ท่ีประมาณ 7.97 ไร่ เป็นพืน้ท่ีตัง้ของโรงเก็บใบยาสบูเก่าและบ้าน 

พกัอาศยัชัว่คราวของพนกังานโรงงานยาสบูซึง่ปัจจบุนัไมมี่การใช้งานเน่ืองจากโรงงานย้ายสถานท่ี 
ตัง้ไปอยูท่ี่ อ.สนัทราย โดยในพืน้ท่ีมีโกดงัขนาดใหญ่ 2 หลงั อายกุารใช้งานประมาณ 60 ปี ซึง่นอก 
จากนัน้เป็นบ้านพกัไม้ ในบริเวณพืน้ท่ีมีต้นไม้คอ่นข้างมากและมีความร่มร่ืนพอสมควร 

 

 
ภาพท่ี 137 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 2 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
 

 
ลายเส้นท่ี 126 ท่ีตัง้โครงการ 2 (Site 2) 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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Site 3: บริเวณข้างวัดเชียงม่ัน ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภมูิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
ทิศเหนือ: ถนนพระปกเกล้า ซอย 2 และวดัเชียงมัน่ 
ทิศใต้: อาคารพานิชย์เอกชน 
ทิศตะวนัออก: ถนนราชมรรคาและวดัลา่มช้าง 
ทิศตะวนัตก: อาคารเรียนโรงเรียนยพุราชวิทยาลยั 
ลกัษณะพืน้ท่ี: มีเนือ้ท่ีประมาณ 3.12 ไร่ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า คอ่นข้างจะ 

สมบรูณ์ ปัจจบุนัมีการก่อสร้างอาคารทางฝ่ังทิศตะวนัออก สว่นทางฝ่ังทิศตะวนัตกเป็นพืน้ท่ีวา่งซึง่ 
เคยมีการปลกูสร้างอาคารมาก่อน โดยในพืน้ท่ีมีต้นไม้ขึน้อยูป่ระปราย 

 

 
ภาพท่ี 138 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 3 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
 

 
ลายเส้นท่ี 127 ท่ีตัง้โครงการ 3 (Site 3) 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 



 311

Site 4: เรือนจาํจังหวัดเชียงใหม่ ถ.ราชวิถี ต.ศรีภมูิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่
ทิศเหนือ: ตดิกบัถนนซอยกว้าง 6 เมตร และบ้านพกัอาศยัข้าราชการราชทณัฑ์ 
ทิศใต้: ตดิกบัถนนราชวถีิ กว้าง 15 เมตร และท่ีวา่การอําเภอเมืองเชียงใหม ่
ทิศตะวนัออก: ตดิกบัถนนซอยกว้าง 6 เมตร และบ้านพกัอาศยัข้าราชการราชทณัฑ์ 
ทิศตะวนัตก: ตดิกบัถนนข้างเรือนจํา กว้าง 10 เมตร และบ้านพกัอาศยั ร้านค้า 
ลกัษณะพืน้ท่ี: มีเนือ้ท่ีประมาณ 10.5 ไร่ การใช้งานในอดีตเคยเป็นเวียงแก้วเจ้าหลวง 

เชียงใหมก่ารใช้งานในปัจจบุนัเป็นทณัฑสถานหญิงเก่า โดยมีแผนการใช้ท่ีดนิเพ่ือปรับปรุงให้เป็น 
ท่ีวา่งสําหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ และสง่เสริมบรรยากาศการอนรัุกษ์เมืองเก่า หรือเปล่ียนการใช้งาน 
เป็นหนว่ยงานเพ่ือบริการชมุชน เชน่ หน่วยงานสง่เสริมศลิปวฒันธรรมและการท่องเท่ียว เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 139 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 4 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 

 

 
ลายเส้นท่ี 128 ท่ีตัง้โครงการ 4 (Site 4) 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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การพจิารณาเลือกที่ตัง้โครงการ (Site) ดงันี ้
Site 1 บริเวณใกล้แจ่งหวัริน 
ข้อดีคือ: 
1. พืน้ท่ีกว้างขวางและสามารถเข้าพืน้ท่ีได้จากถนนทัง้สองด้านคือด้านทิศเหนือและ 

ด้านทิศตะวนัออก 
2. บริเวณโดยรอบคอ่นข้างโลง่เพราะไมมี่อาคารบดบงั 
ข้อด้อยคือ: 
1. อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีคอ่นข้างด้อยเน่ืองจากอยูไ่กลจากเส้นทางเดนิหลกัของนกัท่องเท่ียว

ท่ีเช่ือมโยงไปสูแ่หลง่ ท่องเท่ียวอ่ืนๆ ในเขตเมืองเก่าได้ยาก 
2. ทศันียภาพและมมุมองของโครงการท่ีจะเกิดขึน้อาจจะไมดี่เท่าท่ีควรเน่ืองจากท่ี 

ตัง้ด้านทิศเหนือมีแนวกําแพงเมืองบดบงัตลอดแนวนอกจากนัน้ด้านทิศตะวนัตกยงัตดิกบัอาคาร 
โรงโบว์ลิง่ขนาดใหญ่ จงึไมส่ง่เสริมตอ่การเกิดขึน้ของโครงการ 

3. มีซากสิง่ก่อสร้าง อาคารเก่าในพืน้ท่ี อยูจํ่านวนหนึง่  
 

 
ภาพท่ี 140 ภาพถ่ายทศันียภาพบริเวณ Site 1 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
 

Site 2 บริเวณโกดงัเก็บใบยาสูบเก่า 
ข้อดีคือ: 
1. อยูเ่กือบจะใจกลางเขตเมืองเก่าและตัง้อยูบ่นเส้นทางเดนิเท้าของนกัทอ่งเท่ียว 

โดยสามารถเข้าถึงพืน้ท่ีได้งา่ยทัง้ยงัมีแหลง่ท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยรอบ ตลอดจนมีความสําคญัทาง 
ด้าน ประวตัศิาสตร์ของการใช้พืน้ท่ีคือเป็นบริเวณท่ีตัง้ของเวียงแก้วหรือ พระราชวงัของกษัตริย์ 
ล้านนาในสมยัราชวงศ์มงัราย 

2. อยูใ่กล้กบัหอศลิปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม ่สามารถเช่ือมโยงถึงกนัได้สะดวก 
3. บริเวณพืน้ท่ีมีความร่มร่ืนพอสมควร 
4. มีสาธารณปูโภคและสาธารณปูการครบครัน 
ข้อด้อยคือ: 
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5. เป็นพืน้ท่ี มีตวัอาคารเก่าอยูก่่อนแล้วซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การก่อสร้างอาคาร 
ใหมข่องโครงการและด้านทิศตะวนัตกตดิกบัอาคารเรียนสงู 3 ชัน้ของวทิยาลยัเทคนิคเชียงใหมซ่ึง่ 
อาจสง่ผลกระทบตอ่มมุมองของโครงการ 

 

 
ภาพท่ี 141 ภาพถ่ายทศันียภาพบริเวณ Site 2 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
 

Site 3 บริเวณข้างวัดเชียงม่ัน 
ข้อดีคือ:  
1. อยูเ่กือบใจกลางเขตเมืองเก่า สามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทาง และสามารถเช่ือม 

โยงกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ ในเขตเมืองเก่าได้ง่าย ซึง่สะดวกสําหรับนกัท่องเท่ียวในการเดนิทาง 
2. มีบริเวณใกล้เคียงกบั วดัเชียงมัน่ซึง่เป็นวดัแรกท่ีสร้างขึน้พร้อมกบัเมืองเชียงใหม ่
ข้อด้อยคือ: 
1. พืน้ท่ีมีขนาดเลก็ โดยมีพืน้ท่ีประมาณ 3.12 ไร่ 
2. มีอาคารขนาบอยูส่องด้านคือ ด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้ ซึง่อาจสง่ผลตอ่มมุมอง 

 

 
ภาพท่ี 142 ภาพถ่ายทศันียภาพบริเวณ Site 3 
ท่ีมา:        Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
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Site 4 บริเวณเรือนจาํจังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อดีคือ:  
1. เพราะมีขนาดใหญ่เพียงพอ ตอ่ความต้องการใช้พืน้ท่ีของโครงการ 
2. อยูบ่ริเวณใจกลางเขตเมืองเก่า โดยสามารถเขา่ถงึได้หลายเส้นทางสามารถเช่ือม 

โยงกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ ในเขตเมืองเก่าได้ง่าย และสะดวกสําหรับนกัท่องเท่ียวในการเดนิทาง 
3. อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคญัๆ เชน่ หอประวตัศิาสตร์เมือง 

เชียงใหม ่หอศลิป์ล้านนา หอศลิปวฒันธรรมเมืองเชียงใหมแ่ละกิจกรรมถนนคนเดนิ (มีเป็นประจํา 
ทกุสปัดาห์) เป็นต้น ซึง่อยูใ่นระยะการเดนิของนกัท่องเท่ียวจากสถานท่ีตา่งๆ ดงักลา่ว 

4. เม่ือถนนโดยรอบโครงการ ไมใ่ช่ถนนสายเอก จงึทําให้โครงการได้รับประโยชน์ คือ 
ไมถ่กูรบกวนจากมลภาวะทางเสียง เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 143 บรรยากาศของกิจกรรมถนนคนเดนิ เมืองเชียงใหม ่
ท่ีมา:         ความเป็นมาของถนนคนเดนิเชียงใหม่, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2556, เข้าถงึได้จาก   
http://www.walkingstreetcm.com/history.html 
 

ข้อด้อยคือ: 
1. ถนนโดยรอบโครงการไมใ่ช่ถนนสายหลกัท่ีมีผู้คนใช้เป็นทางสญัจรกนัอยา่งคบัคัง่ 

ดงันัน้จงึไมใ่ช่ สถานท่ีซึง่สามารถพบเจอได้โดยง่าย 
2. ตดิทางสามแพร่ง คือถนนราชวิถีด้านทิศใต้ของเขตท่ีดนิโครงการซึง่เช่ือมกบัถนน 

หน้าท่ีวา่การ อําเภอเมืองเชียงใหม ่ซึง่ต้องหาวิธีแก้ไขโดยการออกแบบตอ่ไป หากมีการเลือกพืน้ท่ี 
นีเ้ป็นสถานท่ีตัง้โครงการ 
 

สรุปการเลือกที่ดัง้โครงการ (Site) ที่เหมาะสม ซึง่จากการวิเคราะห์ถงึข้อดี ข้อเสีย 
โดยสงัเขปในแตล่ะ Site ผนวกกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการแล้วเห็นได้วา่ “Site 4” เหมาะสมท่ีสดุ 
ด้วยสง่ผลดีตอ่โครงการในหลายด้าน ผู้ศกึษาวิจยัจงึเลือก “Site 4” ให้เป็นพืน้ท่ีตัง้สําหรับโครงการ 
หอธรรมศลิป์ล้านนา ตลอดจนทําการวิเคราะห์ท่ีตัง้ของโครงการเพ่ือการออกแบบ ตอ่ไป 
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การวิเคราะห์ที่ตัง้โครงการ (Site analysis) 
 

 
ลายเส้นท่ี 129 สภาพแวดล้อมท่ีตัง้โครงการ  

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 130 มมุมองเข้าไปยงัโครงการ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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แสดงมุมมองเข้าไปยังโครงการ 
 

 
ภาพท่ี 144 มมุมอง 01 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
 

 
ภาพท่ี 145 มมุมอง 02 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
 

 
ภาพท่ี 146 มมุมอง 03 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
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ภาพท่ี 147 มมุมอง 04 
ท่ีมา:         Google Map, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl 
 

 
ภาพท่ี 148 รายละเอียดท่ีตัง้ของโครงการกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งสถานท่ีสําคญัตา่งๆ โดยรอบ  

บริเวณท่ีตัง้โครงการ หอธรรมศลิป์ล้านนา 
ท่ีมา:         หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถงึได้จาก   
from http://www.cmocity.com/contact.html 
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ลายเส้นท่ี 131 ทิศทางแดด - ลม - ฝน ของท่ีตัง้โครงการ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 132 ความเป็นไปได้ของ ทางเข้าหลกั - และทางเข้ารองของพืน้ท่ี กบัรอบบริเวณ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 133 เส้นทางสําคญัและการเข้าถึงโครงการ แนวเส้นประบางสว่นเป็นถนนคนเดนิซึง่  

เป็นกิจกรรมท่ีมีสว่นช่วยในการสง่เสริม โครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา ในการจะ  
ชกันําและดงึคนเข้าสูโ่ครงการได้เป็นอยา่งดี 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ประวัตศิาสตร์การใช้ที่ดนิโดยสังเขปและแผนการใช้ที่ดนิในอนาคตของที่ตัง้โครงการ 

เม่ือพญามงัรายสร้างเมืองเชียงใหมข่ึน้ในปี พ.ศ.1839 และกําหนดเมืองเชียงใหมเ่ป็น 
ศนูย์กลางอํานาจรัฐล้านนา ในบริเวณท่ีตัง้โครงการมีความสําคญัทางประวตัศิาสตร์ ซึง่สนันิษฐาน 
วา่โดยเร่ิมแรกเคยเป็นพืน้ท่ีบริเวณเวียงแก้ว คุ้มหลวง หรือพระราชวงัของกษตริย์ล้านนาโดยตัง้อยู ่
ท่ีปัจจบุนัคือคกุกลางเมืองเชียงใหม ่ บริเวณหลงัท่ีวา่การอําเภอ ซึง่บริเวณพืน้ท่ีสว่นหน้าของเวียง 
แก้ว ตดิกบัขว่งหลวงเมืองเชียงใหม ่(ปัจจบุนัเป็นหอศลิปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม)่ 
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เชียงใหมเ่คยเป็นเมืองหลวงของรัฐท่ีเป็นอิสระ 262 ปี (พ.ศ.1839-2101) โดยตกเป็น 
เมืองขึน้ของพมา่ 216 ปี (พ.ศ.2101-2317) และตกเป็นเมืองขึน้ของธนบรีุ-รัตนโกสนิทร์รวม 125 ปี 
(พ.ศ.2317-2442) จากนัน้ใน พ.ศ.2442 ฐานะประเทศราชของล้านนาก็สิน้สดุลง ตอ่มาล้านนา 
ได้ถกูผนวกเข้าเป็นสว่นหนึง่ของรัฐสยาม (ตอนแรกเรียกวา่ มณฑลลาวเฉียงและตอ่มาได้เปล่ียน 
ช่ือเป็นมณฑลพายพั) แตแ่ม้จะผา่นมาแล้วหลายยคุ คุ้มหลวงหรือพระราชวงัของกษัตริย์ล้านนา 
ก็ยงัคงอยูท่ี่เดมิจนถึงสมยัรัชกาลท่ี 5 ชว่งสมยัเจ้าอินทวชิยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหมส่ร้างคุ้มหลวง 
ขึน้ท่ีปัจจบุนัคือพืน้ท่ีโรงเรียนยพุราชวทิยาลยั คุ้มหลวงเดมิท่ีเคยรับใช้กษัตริย์ แห่งราชวงศ์มงัราย 
และราชวงศ์กาวิละ (กระทัง่ผู้ปกครองจากพมา่) ได้ชํารุดทรุดโทรมลงเป็นลําดบั 

มีการสร้างท่ีวา่การมณฑลพายพั (ปัจจบุนัคือศนูย์ศลิปวฒันธรรมเมืองเชียงใหม ่อดีต 
คือศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม)่ ศาลแขวง บ้านพกัอยัการ บ้านพกัผู้พิพากษาในบริเวณโดยรอบ 
อนสุาวรีย์ 3 กษัตริย์ (สร้างปี พ.ศ.2525) สร้างเรือนจํากลางเชียงใหมบ่นพืน้ท่ีคุ้มหลวงท่ีรือ้ออกไป 
แล้วสร้างท่ีวา่การอําเภอเมืองเชียงใหม ่ มีการสร้างถนนจากประตชู้างเผือกตดัตรงไปจนถึง ประต ู
เชียงใหมเ่รียกวา่ถนนพระปกเกล้า เม่ืออํานาจของกษัตริย์แห่งล้านนาสิน้สดุลงในช่วงสมยัรัชกาล 
ท่ี 5 ข้าราชการของมณฑลพายพัก็ทะยอยเข้ามาสร้างสํานกังาน และท่ีพกัภายในบริเวณ เช่นเดียว 
กบัพ่ีน้องชาวจีนท่ีอพยพตามมาเพ่ือหาโอกาสใหม่ๆ  ในการเลีย้งชีพขว่งหลวงจงึหายไป 
 

 
ภาพท่ี 149 แผนท่ีสมยัรัชกาลท่ี 5 ในพืน้ท่ีกลางเวียงเชียงใหม ่
ท่ีมา:         บางอ้อ, เปล่ียนคุกให้เป็นมากกว่าสวนได้ไหม, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=338739 
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ภาพท่ี 150 ภาพการเปิดให้เข้าชมคกุก่อนมีการทบุทิง้ 
ท่ีมา:         ไทยรัฐออนไลน์, แห่ชมคุกเก่าเมืองเชียงใหม่ก่อนทุบทิง้ชมหลักประหารโบราณ,  
เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/content/region/320866 
 

จากหวัข้อขา่ว “แห่ชมคกุเก่าเมืองเชียงใหมก่่อนทบุทิง้ชมหลกัประหารโบราณ17” โดย 
มีเนือ้ขา่ววา่ วนัท่ี 17 ม.ค. (2556) ผู้ ส่ือขา่วรายงานวา่ ตลอดทัง้วนันีไ้ด้มีนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิ
รวมทัง้ประชาชนชาวเชียงใหม ่ และนกัเรียนนกัศกึษา พากนัเดนิทางมาเท่ียวชมทณัฑสถานหญิง 
จงัหวดัเชียงใหม ่ ตัง้อยูก่ลางเมืองอยา่งไมข่าดสาย ภายหลงัจากท่ีมีการเคลื่อนย้ายนกัโทษหญิง 
ออกไปคมุขงัท่ีเรือนจําแหง่ใหมแ่ล้ว โดยสถานท่ีท่ีประชาชนและนกัท่องเท่ียว ให้ความสนใจไปชม 
กนัมากคือคกุมืดหรือห้องใต้ดนิและแดนประหารโบราณท่ียงัมีเสาหลกัประหารหลงเหลืออยู ่

นายวลัลภ นามวงศ์พรหม ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม ่กลา่ววา่ เรือนจํา 
แห่งนี ้ ตามประวตัศิาสตร์เคยเป็นคุ้มหลวงของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม ่ แล้วได้ถกูเปลี่ยนการ 
ใช้งานเป็นสถานท่ีคมุขงันกัโทษในสมยันัน้ เน่ืองจากวา่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองใกล้กบัศาล และสถานี 
ตํารวจ งา่ยตอ่การดแูล นอกจากนีใ้นประวตัศิาสตร์ยงัพบอีกวา่ ด้านหลงัเรือนจําแห่งนีเ้คยใช้เป็น 
สถานท่ีประหารชีวิตนกัโทษด้วยวิธีการฟันคอ ตอ่มาเม่ือมีจํานวนนกัโทษเพิ่มมากขึน้กรมราชทณัฑ์ 
จงึแยกนกัโทษชายออกจากนกัโทษหญิง เรือนจําแหง่นีก็้เลยกลายเป็นทณัฑสถานหญิง หลงัจาก 
นัน้เรือนจํากลางก็ย้ายไปอยูใ่นพืน้ท่ีอําเภอแมแ่ตงทําให้นกัโทษหญิงย้ายเข้าไปแทนท่ีเรือนจําชาย 
ท่ีบริเวณหน้าศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม ่

จนกระทัง้รัฐบาลได้อนมุตังิบประมาณให้มาดําเนินการปรับปรุงพฒันาพืน้ท่ีเรือนจํา 
เก่าแหง่นีร้วมทัง้พืน้ท่ีโกดงัยาสบูและท่ีวา่การอําเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม ่ มีพืน้ท่ีรวม 37 ไร่เศษ 
ให้เป็นพืน้ท่ีท่ีประชาชนได้ใช้ร่วมกนั โดยแยกเป็นพืน้ท่ีสีเขียว 40% พืน้ท่ีพทุธอทุยาน 30% พืน้ท่ี 
สําหรับสว่นสาธารณปูโภค 15% และพืน้ท่ีอาคารสถานท่ี 15% ทัง้นี ้ ก่อนท่ีจะมีการทบุ กําแพง 
ของคกุและ อาคารทิง้ในเร็วๆ นี ้ นัน้ทางคณะสงฆ์จงัหวดัเชียงใหมนํ่าโดย พระเทพวรสทิธจารย์ 
                                                 

17ไทยรัฐออนไลน์, แห่ชมคุกเก่าเมืองเชียงใหม่ก่อนทุบทิง้ชมหลักประหาร 
โบราณ, เข้าถงึเม่ือ 3 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/content 
/region/320866 
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ท่านเจ้าอาวาสวดัดอยสเุทพราชวรวิหารจงึนิมนต์พระสงฆ์วนัละ 29 รูปมาทําพธีิเข้ารุกขมลูปฎิบตัิ 
ธรรมและสตูรถอนสิง่ชัว่ร้ายอปัมงคลออกจากสถานท่ีแห่งนีจํ้านวน 9 วนั ก่อนท่ีจะทบุทําลายตอ่ 
ไปทางด้านนาย เพชรวรรต วฒันพงศ์ศริิกลุ ท่ีปรึกษา รมว.การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ 
มนษุย์ ได้กลา่ววา่โครงการปรับปรุงทณัฑสถานหญิงในครัง้นี ้ รัฐบาลได้มีการอนมุตังิบประมาณ 
มาให้ดําเนินการเป็น จํานวน 1,200 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ีทัง้ทณัฑสถานหญิงและท่ีวา่การ 
อําเภอเมืองเชียงใหมใ่นพืน้ท่ี 37 ไร่เศษ เพ่ือให้เป็นสวนสาธารณะของประชาชนและเป็นท่ีพกัผอ่น 
ออกกําลงักาย นอก จากนีจ้ะมีการอญัเชิญพระพทุธรูปปางตรัสรู้ ฉลองพทุธยนัตีท่ีทางรัฐบาลจดั 
สร้างขึน้จํานวน 9 องค์ มาประดษิฐานให้ชาวเชียงใหมไ่ด้สกัการบชูาเป็นการคืนสถานภาพพืน้ท่ี 
ซึง่ในอดีตเคยเป็นวงัหลวง มาก่อน พร้อมตัง้ช่ือใหมว่า่ “ขว่งหลวงเวียงแก้ว” ทัง้นีจ้ะใช้เวลาใน 
การดําเนินการปรับปรุงภายใน 1 ปี และในวนัท่ี 26 ม.ค. นีจ้ะเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน 
ในการทบุอาคารและกําแพงเรือนจํา ดงักลา่วก่อนท่ีจะมีการปรับปรุง สถานท่ีตอ่ไป 

 

 
ภาพท่ี 151 ภาพบรรยากาศ ผา่นทศันียภาพสถานท่ีสําคญัโดยรอบพืน้ท่ีของโครงการ (ภาพเขียน) 
ท่ีมา:         หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, เข้าถึงเม่ือ 4 เมษายน 2556, เข้าถงึได้จาก   
http://www.cmocity.com/contact.html 
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บทที่ 6 

 
การออกแบบ 

 
เพ่ือให้โครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา ได้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายตามท่ีได้วาง 

ไว้โดยการออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Organizing Space) นัน้ ผู้ศกึษาวิจยัมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ข้อจํากดัในการออกแบบโครงการ 
2. การกําหนดแนวคดิในการออกแบบโครงการ (concept design)  
3. การออกแบบสถาปัตยกรรม1(ร่างแบบและพฒันาแบบ) 

3.1 กําหนดพืน้ท่ีใช้สอย (Area) ตามแนวคดิในการออกแบบ (Concept) 
3.2 ออกแบบท่ีวา่ง (form & shape) ตามหน้าท่ีใช้สอย (pattern & facility)2 
3.3 ออกแบบอาคาร (building) เพ่ือครอบครองพืน้ท่ี / ท่ีวา่ง (define space) 

ตามหน้าท่ี ประโยชน์ / พืน้ท่ีใช้สอย (function of “physical & symbolic”) 
 
ข้อจาํกัดในการออกแบบโครงการ 

การออกแบบงานสถาปัตยกรรมใดๆ หากต้องอาศยั อาคาร (Building) เพ่ือกําหนด 
ขอบเขตของท่ีวา่ง (Space) สําหรับสนองประโยชน์แห่งกิจกรรมของมนษุย์แล้ว ยอ่มจําเป็นจะต้อง 
ศกึษาทําความเข้าใจกบั พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ พระราชบญัญตัิ 
การผงัเมือง เทศบญัญตั ิ เป็นต้น ทัง้นี ้ เพ่ือให้ผู้ออกแบบได้ทราบถึงข้อจํากดัในการก่อสร้างอาคาร 
ในพืน้ท่ีเขตปกครองในท้องถ่ินตา่งๆ ตลอดจนสาระสําคญัของข้อกําหนดดงักลา่วนี ้ ก็เพ่ือความ 
ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิของผู้ใช้อาคารเป็นสําคญั “ทัง้นี ้ บางส่วนของข้อกาํหนดนัน้มี 
อทิธิพลอย่างยิ่ง ต่อการกาํหนดขอบเขตและการก่อรูปงานสถาปัตยกรรมโดยตรง” ซึง่จาก 
เหตปัุจจยัดงักลา่ว จําเป็นท่ีผู้ออกแบบต้องนํามาร่วมพจิารณาในการออกแบบโครงการตอ่ไป 

ในสว่นนีจ้งึเป็นการศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร ซึง่มี 
ผลตอ่การออกแบบโครงการโดยสงัเขป ด้วยลกัษณะของการใช้ประโยชน์อาคารภายในโครงการ 
นัน้ สว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภท อาคารสาธารณะ ท่ีมีสว่นใดสว่นหนึง่ของอาคารทํา หน้าท่ีเป็น 
โรงมหรสพ (พิพิธภณัฑสถาน ประเภทหอศลิป์) และสํานกังาน เป็นต้น ตลอดจนมีท่ีตัง้โครงการ 
อยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม ่ในพืน้ท่ีบริเวณเขตคเูมือง โดยยกสว่นท่ีเก่ียวข้องมาดงันี ้ 

                                                 
1ดคูวามหมาย “การออกแบบ” เพิ่มใน อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ, ปราสาทเมืองตํ่า การ 

ศึกษาทางประวัตศิาสตร์สถาปัตยกรรม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), 1.   
2Pattern ในท่ีนีคื้อ ระเบียบ แบบแผนทางวฒันธรรมการใช้ท่ีวา่งของผู้ใช้อาคาร (เป็น 

มิตขิองความพงึพอใจทางวฒันธรรมในรูปคตสิญัลกัษณ์) 
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1. พระราชบัญญัตกิารผังเมือง โดย ผงัเมืองรวมเมืองเชียงใหม ่พ.ศ.2555 แสดง 
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  ซึง่บริเวณโดยสว่นใหญ่ภายในเขตพืน้ท่ีคเูมือง เชียงใหมน่ัน้เป็นท่ีดนิ 
ประเภทอนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริม เอกลกัษณ์ศลิปวฒันธรรมไทย แตบ่ริเวณท่ีตัง้ โครงการ (ปัจจบุนัเป็น 
ทณัฑสถานเก่าและเดมิทีเป็นขว่งเวียงแก้ว) ถกูกําหนดให้เป็นท่ีดนิประเภทท่ีโลง่และนนัทนาการ 
และการรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม จงึไมข่ดัแย้งกบัประเภทของโครงการ หอธรรมศลิป์ล้านนาท่ี 
จะตัง้อยูบ่นพืน้ท่ี ได้ตามข้อกําหนดของกฏหมาย 

2. พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร โดยในสว่นนีมี้ กฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง กบัการ 
ออกแบบโครงการอยูห่ลายฉบบั แตใ่นรายละเอียดของ ข้อกําหนดท่ีมีการระบถุงึ “ช่องเปิด” และ 
“ระบบการจดัแสงสวา่ง” ตลอดจนอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 

2.1 กฎกระทรวงกําหนดการรับนํา้หนกั ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร 
และพืน้ดนิ ท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผน่ดนิไหว พ.ศ.2550 ซึง่ท่ีตัง้ของ 
โครงการนัน้อยูใ่น “บริเวณท่ี 2” คือ พืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีอยูใ่กล้รอยเล่ือน อาจได้ รับผลกระทบจาก 
แผน่ดนิไหว 

 

 
ภาพท่ี 152 แผนท่ีรอยเล่ือนมีผลงัซึง่อยูใ่กล้กบัท่ีตัง้โครงการท่ีสดุ คือ รอยเล่ือนแมท่า มีความยาว  

ประมาณ 55-61 กิโลเมตร3 
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก กรมทรัพยากธรณี, มีนาคม 2555 
                                                 

3จากการศกึษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ (2523) พบวา่ในชว่งระยะเวลา 6 เดือนของ 
การศกึษาในปี 2521 มีแผน่ดนิไหวขนาดเลก็เกิดในระดบัตืน้อยูม่ากมาย ณ รอยเล่ือนแห่งนี ้
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2.2 กฏกระทรวงฉบบัท่ี 39 (พ.ศ.2537) หมวด 3 ระบบการจดัแสงสวา่งและการ 
ระบายอากาศ ข้อ 13 ในกรณีท่ีจดัให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิ ห้องในอาคารทกุชนิด 
ทกุประเภท ต้องมี ประต ู หน้าตา่ง  หรือช่องระบายอากาศด้านตดิกบัอากาศภายนอก เป็นพืน้ท่ี 
รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ ของพืน้ท่ีของห้องนัน้ ทัง้นีไ้มน่บัรวมพืน้ท่ีของประต ู หน้าตา่งและ 
ช่องระบายอากาศท่ีตดิตอ่กบัห้องอ่ืนหรือช่องทางเดนิภายในอาคาร 

2.3 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ.2543) ท่ีวา่ด้วยการควบคมุการสร้างอาคารใน 
ลกัษณะตา่งๆ โดยมีข้อกําหนดเก่ียวกบัลกัษณะของอาคาร สว่นตา่งๆ ของอาคาร (วสัดขุองอาคาร 
พืน้ท่ีภายในอาคาร บนัไดของอาคารและบนัไดหนีไฟ) ท่ีวา่งภายนอกอาคาร แนวอาคารและระยะ 
ตา่งๆ ของอาคาร 

3. เทศบัญญัตขิองเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้4 
ข้อ 1 เทศบญัญตันีิเ้รียกวา่ “เทศบญัญตัขิองเทศบาลนครเชียงใหม ่ เร่ืองกําหนด 

บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน เคล่ือนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง 
ประเภทในท้องท่ีตําบลศรีภมูิ ตําบลช้างมอ่ย ตําบลพระสงิห์ ตําบลช้างคลานและตําบลหายยาใน 
เขตเทศบาล นครเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี1) พ.ศ.2533”  

ข้อ 3 “อาคารแบบล้านนาไทยหรือแบบพืน้เมืองภาคเหนือ” หมายความวา่อาคาร 
ท่ีมีรูปลกัษณะโครงหลงัคาหรือสว่นของหลงัคา เป็นหน้าจัว่ หรือมีสดัสว่นของอาคาร สว่นประกอบ 
ตกแตง่ ซึง่แสดงลกัษณะสถาปัตยกรรมล้านนาไทย เป็นต้นวา่ กาแล จ๋อง หรือลวดลายแกะสลกั 
ตกแตง่ชายคา หน้ามขุ หรือลกูกรงเฉลยีง 

“บริเวณท่ี 1” หมายความวา่ พืน้ท่ีในบริเวณท่ีวดัจากริมคเูมืองนครเชียงใหมท่ัง้ 
สองฝ่ังเป็นระยะทางข้างละ 22 เมตร ตลอดความยาวของคเูมืองเชียงใหม ่โดยรอบทัง้ส่ีด้าน 

“บริเวณท่ี 2” หมายความวา่ พืน้ท่ีในบริเวณท่ีถกูล้อมรอบ โดยบริเวณท่ี 1 ทัง้นี ้
ตามแผนท่ีท้ายเทศบญัญตันีิ ้

ข้อ 4 ในบริเวณท่ี 1 ห้ามมิให้บคุคลใดก่อสร้าง ดดัแปลงอาคารอ่ืนใด เว้นแต ่
เข่ือน สะพาน อโุมงค์ ทางหรือท่อระบายนํา้และพืน้ท่ีเพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ กลบัรถ ทางเข้าออกรถ  

ข้อ 5 ในบริเวณท่ี 2 ห้ามมิให้บคุคลใดก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารดงัตอ่ไปนี ้
(1) อาคารท่ีมีความสงูเกิน 12.00 เมตร วดัจากระดบัถนนถงึยอดฝา หรือ 

ยอดของกําแพงของพืน้ดาดฟ้า เว้นแตอ่าคารท่ีใช้ประกอบศาสนกิจสาธารณะ 
(2) อาคารท่ีมีรูปลกัษณะโครงหลงัคาหรือสว่นของหลงัคาเป็นแบบอ่ืนเว้น

แตก่่อสร้าง หรือดดัแปลงให้เป็นอาคารแบบล้านนาไทยหรือแบบพืน้เมืองภาคเหนือ หรือ อาคาร 
ท่ีใช้เพ่ือการศาสนา ซึง่มีกฏหมายควบคมุการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 

(3) อาคารท่ีมีพืน้ท่ีชัน้ใหญ่ท่ีสดุของอาคาร เกินร้อยละ 70 ของเนือ้ท่ีดนิ 
แปลงนัน้  

                                                 
4เล่ือกเฉพาะข้อกําหนดท่ีผู้ศกึษาวิจยั เลง็เห็นวา่ สง่ผลกระทบตอ่การออกแบบงาน 

สถาปัตยกรรม และอาคารในโครงการ 



 326

 
ภาพท่ี 153 แผนท่ีท้ายเทศบญัญตัเิทศบาลนครเชียงใหม ่พ.ศ.2531 โดยสาระสําคญัคือ การแสดง  

บริเวณท่ี 1 และ 2 ซึง่มีอิทธิพลตอ่การออกแบบโครงการให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
ท่ีมา:         ข้อมลูภาพจาก เทศบญัญตัขิองเทศบาลนครเชียงใหม ่พ.ศ.2531 
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 (20) อาคารทกุชนิด (ก) ในระยะ 6 เมตร จากเขตโบราณสถาน ซึง่ได้ 
ประกาศขึน้ทะเบียน ไว้แล้วตามกฏหมายวา่ด้วยโบราณสถาน โบราณวตัถ ุ ศลิปวตัถ ุ และ 
พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิ (ข) ในระยะ 3 เมตร จากศนูย์กลางของทางสาธารณะ เว้นแต ่ เข่ือน 
สะพาน อโุมงค์ ทาง หรือท่อระบายนํา้ 

ทัง้นีย้งัมีกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง กบัการควบคมุการสร้างอาคาร ซึง่ผู้ศกึษาวิจยัมิได้ 
ยกมากลา่วไว้ ณ ท่ีนี ้ ตวัอยา่งเช่น กฎกระทรวงกําหนดสิง่อํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้ 
พิการหรือทพุพลภาพและคนชรา (พ.ศ.2548), กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร 
และมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน (พ.ศ.2552) 
ฯลฯ ทัง้นี ้ ข้อกฏมายโดยสว่นใหญ่ท่ียกมา มีสําคญัตอ่การกําหนดของเขต และการก่อรูปงานของ 
สถาปัตยกรรม ไมม่ากก็น้อยแทบทัง้สิน้ ซึง่ทัง้หมดแล้วควรนําข้อกําหนดกฎหมาย ดงักลา่วมา 
พิจารณาประกอบร่วมกบัแนวคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย 
 
การกาํหนดแนวคิดในการออกแบบโครงการ 

กรณีศกึษาการออกแบบงานสถาปัตยกรรมโครงการหอธรรมศลิป์ล้านนาผู้ศกึษาวจิยั 
ได้กําหนดแนวคดิในการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Concept design) ให้เป็น “พืน้ท่ี 
แห่งการรู้แจ้งทางปัญญา” (Enlightened space) ซึง่แนวคดิดงักลา่ว มีท่ีมาจากการตัง้คําถามเผ่ือ 
นําไปสูก่ระบวนการออกแบบ (แก้ปัญหาด้วยการจดัองค์ประกอบท่ีวา่ง) ให้สอดคล้องกบัลกัษณะ 
โครงการท่ีเป็นพิพิธภณัประเภทหอศลิป์ และเนือ้หาของโครงการท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนาในล้านนา 
ดงักลา่วไว้แล้วในบทนํา (บทท่ี 1) ตลอดจนการได้ศกึษาหาข้อมลูในภาคทฤษฏีและการเก็บข้อ 
มลูภาคสนาม แล้วจงึทําการวิเคาระห์ และสรุปผล โดยนยัความหมายของคําวา่ “แจ้ง” หมายถงึ 
[ว.] กระจ่าง, สวา่ง, ชดั และ [ก.] เข้าใจ, รู้, แสดงให้รู้, บอก ให้รู้ เป็นต้นผู้ศกึษาวจิยัจงึได้นํามา 
เป็นแนวทางในการกําหนด 

1. แนวคดิในการออกแบบผงัโครงการ (กําหนดโครงสร้างท่ีวา่งในระดบักลุม่อาคาร) 
2. แนวความคดิในการออกแบบอาคาร (กําหนดโครงสร้างท่ีวา่งในระดบัตวัอาคาร 
เน่ืองด้วยลกัษณะโครงการเป็น หอศลิป์ ท่ีจดัแสดงผลงานและกิจกรรมทางศลิปะ ซึง่ 

แบง่ประเภทตามการแสดงออกแห่งศลิป์  โดยมีเนือ้หาของสิง่ท่ีจดัแสดงคือ หลกัความจริงในทาง 
พทุธศาสนา ทัง้นีต้วังาน “สถาปัตยกรรม” โครงการเองก็จดัเป็นงานศลิปะหรือการแสดงออกแห่ง 
ศลิป์ประเภทหนึง่ ท่ีต้องแสดงออกและนําเสนอในมิตซิึง่ มีท่ีมาจากหลกัความจริงดงักลา่ว (เนือ้หา 
ของงาน) หรือคตคิวามเช่ือในฝ่ายพทุธศาสนาเถรวาทลงักาวงศ์ ท่ีผสมผสานเข้ากบัความเช่ือดัง้ 
เดมิจนมีอิทธิพลตอ่ศลิปวฒันธรรมล้านนา (วฒันธรรมการใช้ท่ีวา่ง) ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ดงัท่ี 
ได้ศกึษาในตอนต้นแล้ว ดงันัน้ พืน้ที่แห่งการรู้แจ้ง ของโครงการยอ่มเป็นปริมณฑลอนัก่อรูปขึน้ 
มาจาก คตจิักรวาลไตรภมูิ ทัง้นีเ้พ่ืออาศยัโครงสร้างจกัรวาล ในการออกแบบวาง “ผงัโครงการ” 
ท่ีเสมือนเป็นแผนท่ีเคร่ืองนําทางดัง่ “ปัญญาในทางพทุธศาสนา หรือการรู้แจ้ง” และสว่นแนวคดิ 
ในการออก “แบบอาคาร” ต้องอาศยัสภาวะของแสงธรรมชาตท่ีิสร้างความหมายตามพทุธประวตั ิ
ดงัท่ีได้ทําการศกึษามาแล้ว เพ่ือนํามาใช้ประโยน์แห่งการแจ้ง สว่าง สลัว บ่งบอกเวลา ฯลฯ เพ่ือ 



 328

ประโยชน์แห่งกิจกรรมการจดัแสดงนิทรรศการศลิปะเชิงธรรมะ ซึง่จากการศกึษาและเก็บข้อมลู 
ตวัแบบสถาปัตยกรรมวิหารโถงล้านนาและองค์ประกอบช่องเปิด ทําให้ทราบวา่สภาวะของแสง 
ดงักลา่ว จําลองขึน้เพ่ือสร้างฉากสถานท่ีแห่ง โพธิมลฑล และ เรือนแก้ว อาคารซึง่ เทวดาได้มา 
เนรมิตรให้เป็นท่ีประทบั อนัเก่ียวเน่ืองกบัพทุธประวตัใินตอนตรัสรู้ และเสวยวิมตุสิขุ ณ ใต้ต้น 
พระศรีมหาต้นโพธ์ินัน่เอง 

 

 
ลายเส้นท่ี 134 แผนภาพแนวคดิ (ซ้าย) สําเภาคําบนสีทนัดรสมทุรในผงัจกัรวาลไตรภมูิแบบ  

ล้านนา เป็นแนวคดิการออกแบบผงัโครงการ (ขวา) โพธิมณฑลแหง่การตรัสรู้เป็น  
แนวคดิในการออกแบบอาคาร 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
การออกแบบสถาปัตยกรรม 

1. กําหนดพืน้ท่ีใช้สอย (Area) ตามแนวคดิในการออกแบบโครงการ 
จากการจดัทํารายละเอียดโครงการ Programing (ดเูพิ่มเตมิในบทท่ี 5) ทําให้ 

ทราบถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีใช้สอย เพ่ือการประกอบกิจกรรมตา่งๆ โดยกะประมาณขนาด 
ของพืน้ท่ี จากตารางสรุปพืน้ท่ีใช้สอยของโครงการ (ดตูารางในบทท่ี 5) แล้วนํามาพิจารณาร่วมกบั 
การวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการ และแนวคดิในการออกแบบ จะสามารถคาดคะเนความเป็นไปได้ของ 
ขอบเขตตวัอาคารได้ในระดบัหนึง่ ทัง้นีห้ากพบวา่ความสมัพนัธ์ในแนวแกนราบมีข้อจํากดั อาจจะ 
พิจารณากําหนดให้ซ้อนขึน้ในแนวแกนดิง่ เชน่ กําหนดเป็นอาคารซ้อนชัน้ เป็นต้น โดยต้องอยูใ่น 
กรอบของ ข้อจํากดัและแนวคดิในการออกแบบ ดงักลา่วไว้ข้างต้น 
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ลายเส้นท่ี 135 พิจารณาร่วมกบัการวิเคราะห์ท่ีตัง้โครงการ (จากบทท่ี 5) 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 136 (ซ้าย) แบบร่างความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ีใช้สอยโครงการ พิจารณาร่วมกบั  

(ขวา) การให้ความสําคญักบัทิศในระดบัท่ีตัง้โครงการ  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 

 
ภาพท่ี 154 แสดงกลุม่ผู้ใช้โครงการ ท่ีนํามาพิจารณาประกอบ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 137 การนําความสมัพนัธ์ข้างต้นมาพิจารณาลงบนท่ีตัง้โครงการ (Site) ด้วยการกําหนด  

บริเวณพืน้ท่ีใช้สอย (Zoning) โดยสงัเขป 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 

 
ลายเส้นท่ี 138 บริเวณพืน้ท่ีใช้สอย (Zoning) ตา่งๆ นัน้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 139 บริเวณ (Zoning) ตา่งๆ นัน้มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ลายเส้นท่ี 140 (ซ้าย) กลุม่พืน้ท่ีใช้สอยหลกัของโครงการ จะพิจารณาร่วมกบัแกนทิศ สําคญัตา่งๆ  

เพ่ือวางกรอบแนวคิดการก่อขึน้รูปตวัอาคาร (ขวา) พืน้ท่ีซึง่มีขนาดใหญ่และแผ ่ 
ขยายในทางแนวราบจะถกูปรับขึน้ในทางตัง้เพ่ือให้ได้ท่ีวา่งซึง่เป็นลานโลง่มากขึน้  
สว่นซึง่ทําเคร่ืองหมายเอาไว้ คาดคะเนให้เป็นกลุม่อาคาร 2 ชัน้ และเป็นประธาน   
ของโครงสร้างผงั 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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2. การออกแบบท่ีวา่ง (space+shape) ตามหน้าท่ีใช้สอย (pattern+facilities)  
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2.1 [01] สว่น Activity Hall คือสว่นกิจกรรมสําคญั ถกูกําหนดให้ตวัอาคารเป็น 
ประธานของผงั โดยตัง้บนจดุตดัระหวา่งแกนตัง้กบัแกนนอน (แนวแกนทิศสําคญั) มีรูปแบบและ 
รูปทรงท่ีคล่ีคลายมาจาก “องค์พระธาตเุจดีย์” และ “ดอกบวั” ซึง่การใช้ดอกบวัเป็นสญัลกัษณ์แทน 
คา่เป็น “จกัรวาล” นีใ้ช้ทัว่ไปทัง้ ในประเทศอินเดียเอง สว่นเหนือของอินเดียจนถึงประเทศจีน5  

2.2 [02] สว่น Event gallery ใช้การจดัแสงธรรมชาตเิป็นหลกั จงึกําหนดใช้ตวั 
แบบอาคารวหิารโถงท่ีลดทอนองค์ประกอบอาคารท่ีแสดง “ฐานานศุกัดิ”์ แตจ่ะคงไว้ซึง่ “แบบช่อง 
เปิด” และคา่ระยะสดัสว่นตา่งๆ ท่ีได้จากการเก็บข้อมลู มาปรับใช้ในการออกแบบอาคาร 

2.3 [03] สว่น Main gallery ใช้การจดัแสงประดษิฐ์ร่วมกบัแสงธรมชาต ิ จะถกู 
กําหนดใช้ตวัแบบอาคารทรงเรือสําเภา ตามภาพแสดง6 

2.4 [04] เน่ืองจากข้อจํากดัของท่ีตัง้ (Site) ตลอดจน ข้อกําหนดท่ีต้องจะชกันํา 
ผู้ใช้โครงการให้เข้าถงึ (access) ตวัอาคารจากด้านทิศตะวนัออกเป็นหลกั (อิงปรากฏการณ์แสง 
ธรรมชาต)ิ  จงึต้องขยบัร่นกลุม่อาคารประธานออกไปด้านทิศตะวนัตกแล้วเปิดให้พืน้ท่ีทางด้านทิศ 
ตะวนัออกให้เป็นพืน้ท่ีสว่นบริการ 

  

 
ลายเส้นท่ี 141 แผนภาพ (diagram) แสดงแนวคดิในการออกแบบ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 

                                                 
5อนวุทิย์ เจริญศภุกลุ,“คตจิกัรวาลพทุธศาสนาลงักาวงศ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่แบบเมืองและ 

สถาปัตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 6, 1-2 ( มิถนุายน 2526): 
332. 

6ดอูงค์ประกอบ ผู้ใช้ หน้าท่ี / พฤตกิรรม ชว่งเวลา รายละเอียดความต้องการของพืน้ท่ี 
ใช้สอยสว่นตา่งๆ ประกอบเพิ่มใน ตารางท่ี 2 ถึง 6 
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ลายเส้นท่ี 142 จากการศกึษาตวัแบบอาคารวิหารโถง พบวา่ให้ความสําคญักบั “ช่องเปิด” เพ่ือรับ  

แสงจากทิศตะวนัออก (แสงทางตรง - ช่วงเวลาสัน้) และจากทิศเหนือ (แสงทาง  
อ้อม - ทิศจากลา่ง ขึน้บน - ตลอดช่วงวนั - เป็นแสงสีฟ้าท่ีมีความเหมาะสมกบังาน  
จิตรกรรม) และจากทิศใต้ เป็นต้น 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
ภาพท่ี  159 เส้นแนวการเดนิทางของดวงอาทิตย์ พาดผา่นอาคารซึง่มีแนวแกนทิศตะวนัออก - ตก  

ทัง้นี ้มีข้อสงัเกตวา่สภาวะแสงในช่วงเข้าพรรษา (เดือน 8-11 ตามปฏิทินจนัทรคตขิอง  
ไทย) นัน้อาจมีอิทธิพลตอ่การกําหนดขอบเขตและก่อรูปงาน สถาปัตยกรรมมากท่ีสดุ 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
“สภาวะแสงธรรมชาต”ิ นัน้เป็นดัง่มาตรวดัของเวลาตามธรรมชาต ิ ท่ีก่อให้เกิด 

สภาวะท่ีเหมาะสมตอ่กิจกรรมตา่งๆ ของมนษุย์ การเข้ามาของแสงประดษิฐ์ ทําให้การรับรู้ของ 
มนษุย์ท่ีมีตอ่สภาวะแสงธรรมชาต ิ ในฐานะของมาตรวดัเวลาตามธรรมชาตนิัน้ พร่าเลือนหายไป 
ด้วยความ สวา่งจ้าท่ีควบคมุได้ สง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัสถานท่ีและเวลา ซึง่ไมไ่ด้ขึน้ 
กบัการหมนุ ของโลกอีกตอ่ไป  
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ภาพท่ี 160 มมุมองจากช่องเปิดระหวา่งชว่งเสาและสภาวะแสงธรรมชาตด้ิานทิศเหนือ จากวหิาร  

โถงนํา้แต้ม วหิารทิศด้านเหนือของพระธาต ุวดัพระธาตลํุาปางหลวง  
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
2.5  [05] สว่นต้อนรับและบริการนัน้ กําหนดให้เป็นอาคารเคร่ืองล้อม (เสมือน 

ศาลาบาตรในแบบแผนผงัเขตพทุธาวาสของวดัในล้านนา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แทนคา่ถึง “ขอบเขต 
กําแพงจกัรวาล” ด้วยการวางแนวตวัอาคาร ได้แบง่ท่ีวา่งในระดบัโครงสร้างผงัโครงการออกเป็น 2 
สว่นจากกนัชดัเจน ทัง้นีย้งัแบง่ท่ีวา่งด้านทิศตะวนัออกให้แยกจากกนัด้วยสว่นศาลาอเนกประสงค์ 
(สว่น Drop off) ประกอบด้วยสว่นจอดรถโครงการและลานกิจกรรม (Plaza / Walk in) 

 

 
ลายเส้นท่ี 143 แผนภาพ (diagram) แสดงแนวคดิในการออกแบบ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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2.6 [06] สว่น People gallery ถกูกําหนดให้ตัง้อยูด้่านทิศเหนือใช้รูปแบบอาคาร 
วิหารโถงและสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเคร่ืองล้อม เพิ่มเป็นแกนรองของผงั ตลอดจนทําให้เกิดการแบง่ 
พืน้ท่ีวา่งภายในขึน้ สว่นห้องสมดุอยูด้่านทิศใต้เป็นอาคารสองชัน้ ตดิกบัถนนหน้าโครงการ ซึง่ต้อง 
สะดวกในการเข้าถึง และไมจํ่าเป็นต้องผา่นสว่นต้อนรับ เพ่ือเข้าสูส่ว่นจดัแสดงนิทรรศการศลิปะ 
โดยทัง้สองสว่น เช่ือมตอ่กนัด้วยอาคารทางเดนิศาลาบาตร 

2.7 [07] ทัง้นีใ้นสว่นอาคาร People gallery และอาคารห้องสมดุ โดยตําแหนง่ 
ท่ีตัง้ในโครงสร้างผงัแล้ว เสมือนเป็นวหิารทิศในเขตพทุธาวาสของวดัในล้านนา (เป็นยานพาหนะ 
นําพาผู้คนไปสูค่วามรู้แจ้ง) ซึง่สอดคล้องตามหน้าท่ีใช้สอยในมิตทิางคตสิญัลกัษณ์ ในสว่นของ 
อาคาร Activity Hall ซึง่เป็นอาคารประธานของผงัแตเ่ม่ือพิจารณาถงึช่วงเวลาการใช้อาคารแล้ว 
ไมจํ่าเป็นต้องผา่นสว่นต้อนรับ และจดัแสดงของโครงการเช่นกนั จงึต้องมีสว่นรับรองแยกสว่นไป 
ตา่งหาก โดยต้องการดงึคนจากถนนหลกั (ด้านทิศใต้) เข้าสูโ่ครงการตลอดจนไมเ่น้นสภาวะอนั 
เกิดจากการ จดัแสงธรรมชาตมิากนกั จงึกําหนดให้วางตวัอาคารตามแนวเหนือ-ใต้ 

2.8 [08] พืน้ท่ีฝ่ังทิศใต้ของผงั กําหนดให้เช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งสว่นกิจกรรม 
พืน้ท่ีใช้ สอยตา่งๆ ด้วยอาคารศาลาบาตร โดยในขณะท่ีเป็น Walk way แล้วยงัทําหน้าท่ีเสมือน 
เป็นอาคาร เคร่ืองล้อมท่ีกนัสิง่รบกวนจากภายนอกโครงการ สร้างให้เกิดความสงบน่ิงขึน้ภายใน 
เสริมกิจกรรม การชมนิทรรศการศลิปะ ซึง่พืน้ท่ีโลง่แจ้งจะถกูกบัหนดให้เป็นลานทราย 
 

 
ลายเส้นท่ี 144 แผนภาพ (diagram) แสดงแนวคดิในการออกแบบ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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3. ออกแบบอาคาร เพ่ือครอบครองท่ีวา่ง (define space) ตามหน้าท่ีใช้สอย 
ซึง่มี ผลการออกแบบ ดงัตอ่ไปนี ้
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หุ่นจาํลอง 
 

 
ภาพท่ี 185 หุ่นจําลอง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ภาพท่ี 186 หุ่นจําลอง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ภาพท่ี 187 หุ่นจําลอง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

 
ภาพท่ี 188 หุ่นจําลอง 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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บทที่ 7 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 
ภาพท่ี 189 (ซ้าย) ช่องเปิดด้านทิศเหนือ (กลาง) แสงจากช่องเปิดด้านทิศเหนือ และลานทรายรอบ  

วิหารวดัไหลหิ่น (ขวา) แสงจากช่องเปิดด้านทิศใต้ ซึง่มองลอดผา่นไปเห็นศาลาบาตร 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
กลา่วโดยสรุปคือ วิทยานิพนธ์การออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยฉบบันีเ้กิดจาก ตวั 

ผู้ศกึษาวจิยัเลง็เห็นวา่ ช่องทางและกิจกรรมการเผยแผพ่ระศาสนา ในปัจจบุนัซึง่ผู้คนมีวถีิชีวิตท่ี 
เปล่ียนแปลงไป นัน้มีความน่าสนใจและเห็นควรแก่การสง่เสริม จงึได้นําเสนอกรณีศกึษาโครงการ 
ออกแบบสถาปัตยกรรม ประเภท “หอศิลป์” ซึง่จดัแสดงส่ือศลิปะเชิงธรรมะในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ 
ของไทย ดนิแดนศลิปวฒันธรรมล้านนาท่ีมีประวตัคิวามเป็นมาด้านพทุธศาสนาท่ียาวนาน  

จงึได้ตระหนกัถึงเร่ือง “การจัดแสง” โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบั “แสงธรรมชาต”ิ วา่อาจ 
เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึง่ ตอ่การกําหนดขอบเขต และก่อรูปงานสถาปัตยกรรมของโครงการ 
ประเภทหอศลิป์ ตลอดจน ตอ่ “เนือ้หา” ของสิง่ท่ีจดัแสดงและนําเสนอ อนัเก่ียวกบัพทุธศาสนาใน 
ดนิแดนล้านนา เป็นต้น จากนัน้จงึค้นหาภมูิปัญญาการนําแสงธรรมชาต ิมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน 
งานพทุธสถาปัตยกรรมแบบประเพณีเดมิ แล้วพบวา่ การกําหนดขอบเขตและการก่อรูปวหิารโถง 
ล้านนาในมิตอินัเก่ียวเน่ืองกบัแสงธรรมชาตนิัน้มีความน่าสนใจ โดยมีสภาวะแสงท่ีนุ่มนวลสงบนิ่ง 

โดยการสงัเกตพบวา่ สภาวะแสงท่ีเกิดขึน้ได้นัน้ สมัพนัธ์กบัแบบองค์ประกอบ “ช่อง 
เปิด” และ “ตวัแบบอาคารวิหารโถง” ซึง่ทัง้สองสว่นนี ้เก่ียวข้องเสมือนเป็นเนือ้หาเดียวกนัโดยไม ่
อาจแยกออกจากได้ การศกึษาและเก็บข้อมลูจงึต้องกระทําควบคูก่นัไปทัง้ในมิตทิาง กายภาพ ท่ี 
แสดงออกผา่นทาง พืน้ที่ประโยชน์ใช้สอย และในมิตขิอง มโนคตแิละพงึพอใจท่ีแสดงออกผา่น 
ทาง คตสัิญลักษณ์ ทัง้นี ้ ยงัต้องศกึษาเรียนรู้จากกรณีศกึษาตา่งๆ ตลอดจนจดัทํารายละเอียด 
โครงการเพ่ือการออกแบบ เป็นต้น 
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ด้วยผู้ศกึษาวจิยัได้รวบรวมข้อมลู ศกึษาวิเคราะห์ และสรุปผลท่ีได้จากการศกึษาไว้ 
ในสว่นท้ายของบทตา่งๆ แล้ว การนําผลท่ีได้จากการศกึษา มาปรับใช้ในสว่นของการออกแบบ 
งานสถาปัตยกรรม กรณีศกึษา โครงการหอธรรมศลิป์ล้านนา  นัน้อาจสามารถยกตวัอยา่งบางสว่น 
มาแสดงไว้ดงันี ้

 

 
ลายเส้นท่ี 145 โครงสร้างท่ีวา่งในระดบักลุม่อาคารท่ีใช้โครงสร้างของ จกัรวาลไตรภมูิ (แบบแผน 

ผงัเขตพทุธาวาสของวดัในล้านนา) ในการวางผงัโครงการแตนํ่ามาเฉพาะบางสว่น 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

  
ลายเส้นท่ี 145 แสดงกลุม่อาคารท่ีมีตําแหนง่ท่ีตัง้ ซึง่อิงแนวแกนทิศสําคญัตา่งๆ โดย 

อาคารท่ีตัง้อยูบ่นจดุตดัระหวา่งเส้นแกนตัง้และแกนนอนของทิศสําคญันัน้คืออาคาร Activity hall 
สําหรับกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียว ข้องกบัการบรรยายและการปฏบตัธิรรม ด้วยหยิบนํารูปลกัษณะของ 
อาคารมาจากพระธาตเุจดีย์ ในแผนผงัเขตพทุธาวาสของวดัในล้านนานัน่เอง แตค่ล่ีคลายตวัแบบ 
ให้เป็นดอกบวัตมูท่ีโปร่ง “วา่ง”  โดยมวลปริมาตรท่ีวา่งภายในตวัอาคารมีลกัษณะท่ีหยดุน่ิงและไม ่
เคล่ือนท่ีไปในทิศทางใดๆ แตรู่ปทรงของตวัอาคารมีเส้นแนวแกนอนัพุง่ขึน้สูทิ่ศเบือ้งสงู เม่ือนําไป 
เทียบเคียง กบัอาคารท่ีกํากบัพืน้ท่ีใช้สอยอ่ืนๆ โดยรอบบริเวณโครงการแล้วจะมีความสงูท่ีสดุ จงึ 
กําหนดให้เป็นประธานของผงั ซึง่แกนเส้นตัง้จากรูปทรงของอาคารหลงันี ้ ได้สง่อิทธิพล ตอ่อาคาร 
บริวารทัง้ หลายในโครงการตอ่ไป ทัง้นีก็้มีความเหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ตอ่กิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกบั 
การปฏิบตัธิรรม ท่ีอิงอาศยัอิทธิพลอนัเกิดจากมวลปริมาตรท่ีวา่งซึง่ หยดุน่ิงและไมเ่คล่ือนไหวมา 
กํากบัร่วมกบัสภาวะแสงธรรมชาตโิดยทางอ้อม ด้วยแตด่ัง้เดมิทีนัน้ ดอกบวั เป็นสญัลกัษณ์ของ 
จกัรวาล ความบริสทุธ์ิ ความดีงาม ตลอดจนปัญญาหยัง่รู้ เป็นต้น  
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ลายเส้นท่ี 146 รูปแบบอาคาร Activity hall การใช้แสงธรรมชาตทิางอ้อม สดัสว่น และช่องเปิด 

โดยมีหน้าท่ีใช้สอย สําหรับกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการบรรยายและปฏิบตัธิรรม 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 147 (บน) รูปด้านหน้าทิศตะวนัออกอาคาร Main และ Event Gallery (ลา่ง) สดัสว่น 

ช่องเปิดและสดัสว่นตวัอาคาร (แสดงเป็นรูปตดั ระยะเทียบคียงกบัฝาย้อย) 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 

 
โดยอาคารหลงันีนํ้าแบบวิหารโถงมาปรับใช้ แตต่ดัทอน องค์ประกอบอาคารท่ีแสดง 

ถึงฐานนานศุกัดิอ์อกไป แตค่งไว้ซึง่แบบช่องเปิด รูปทรงของเรือนแก้ว และสําเภาปราสาท ด้วย 
เน่ืองจากอาคารวิหารโถงล้านนาโดยทัว่ไปมีสดัสว่นตวัอาคารท่ีเตีย้แจ้ (เพ่ือประโยชน์ใช้สอย แหง่ 
การชมุนมุคนจํานวนมาก และเปล่ียนแปลงหน้าท่ีใช้สอยตามช่วงเวลา อีกทัง้ยงัต้องอิงอาศยัแสง 
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สะท้อนจากลานทรายโดยรอบบริเวณ เป็นต้น) ดงันัน้เม่ืออยูใ่นโครงสร้างของผงัรวม จงึมกัไมโ่ดด 
เดน่ แสดงตวัออกมาให้เห็นปรากฏชดั การกําหนดทิศทางการเข้าถงึ (access) ตวัอาคารตลอดจน 
ในบางแห่ง มีการสร้างเขตพทุธาวาสไว้บนเนินดนิท่ียกระดบัสงูขึน้ไปจากพืน้ท่ีราบโดยปกต ิ ซึง่ได้ 
สอดประสานเข้ากบัความเป็นพืน้ท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ จงึเป็นวิธีแก้ปัญหาของสลา่ล้านนาวิธีหนึง่ท่ีนา่สนใจ 

โดยอาคารในโครงการหลงันี ้ มีการแก้ปัญหาในประเดน็ดงักลา่ว ด้วยการยกให้เป็น 
อาคารสองชัน้ตามความต้องการพืน้ท่ีใช้สอยในปัจจบุนั แตไ่มทํ่าให้เสียรูปลกัษณะสดัสว่นอาคาร 
โดยภาพรวม ด้วยการออกออกแบบ ตวัอาคารชัน้ลา่งให้มีลกัษณะเป็นฐานอาคารชัน้บน แม้วา่มี 
ขนาดใหญ่ แตเ่รียบง่ายไมเ่น้นความสําคญั ทําลายปริมาตรทบึหนกัด้วยการ กําหนดให้มีเส้นแนว 
นอนหลอกการรับรู้ทางสายตา ด้านบนใช้สีขาวซึง่เป็นสีสวา่ง ด้านลา่งผงัขดัมนัสีทบึหนกั อาจทํา 
ให้ตวัอาคารมีลกัษณะเบา ลอยขึน้ เสมือนอาคารวิหารชัน้สองวางตัง้อยูบ่น ฐานไพธีลกัษณะของ 
ฐานเขียง ทัง้นีเ้ม่ือยกพืน้ท่ีใช้สอยอาคารให้เป็นสองชัน้ ยงัคงต้องทําพืน้ระเบียงชัน้สองโดยรอบ 
เป็นวสัด ุ ทรายล้าง ตามแบบแผนเดมิ โดยคาดหวงัผลอนัเกิดจากแสงสะท้อนเข้ามาสอ่งสวา่งใน 
อาคารตลอดช่วงวนั  

 

 
ลายเส้นท่ี 148 แผนผงัอาคาร รูปเรือสําเภา ถายในควบคมุการจดัแสง โดยใช้แสงประดษิฐ์ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) 
 

ปัญหาท่ีเกิดตามมาคือ โถงพืน้ชัน้ลา่งท่ีมีช่วงเสาห้องอาคารท่ีกว้างนัน้ มืด ตลอดจน 
การนําแสงธรรมชาตมิาใช้ประโยชน์นัน้เป็นอปุสรรค์ เพราะแสงเข้าไมถ่ึง ผู้ออกแบบจงึกนัพืน้ท่ีใน 
บริเวณตรงกาลของห้องโถงนัน้ เป็นสว่นกิจกรรมท่ีใช้แสงประดษิฐ์ ท่ีปิดลอมท่ีวา่งดงักลา่วด้วย 
ผนงัห้องรูปทรง “ตวัเรือสําเภา” ซึง่พืน้ผิวของผนงัห้องด้านภายนอกท่ี ยงัคงได้รับอิทธิพลจากแสง 
ธรรมชาตอิยูน่ัน้ ถกูกําหนดให้เป็นผิวทรายล้าง เพ่ือสะท้อนแสงท่ีผา่นช่องเปิดเข้ามาอีกทอดหนึง่ 
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และสอ่งให้ ความสวา่งแก่พืน้ท่ีจดัแสดงงาน ตามหมดหมูท่ี่แบง่ไว้ (สีตา่งๆ) ทัง้นีย้อ่มประสานเข้า 
กบั แนวคดิแห่งการสร้างสญัลกัษณ์ของ “สําเภาคําลําประเสริฐ นําเมือเกิดเมืองสวรรค์” โดยเสา 
หลวงและระนาบผืนหลงัคาวิหารด้านบนชัน้สองก็เสมือนดัง่ใบเรือนัน่เอง ทัง้นีจ้ะรับรู้ถึงความเป็น 
เรือได้ก็ตอ่เม่ือได้เข้าชนนิทรรศการในโถงชัน้ลา่งแล้ว ตลอดจนตําแหนง่ท่ีตัง้ตวัอาคาร และรูปทรง 
ของท่ีวา่งมีทิศแกนท่ีพุง่เข้าสูอ่าคารประธานของผงัรวม และทิศพุง่ขึน้เบือ้งสงูท่ีเสริมซึง่กนัและกนั 
รูปทรงท่ีวา่งนีกํ้ากบั กิจกรรมการศกึษา เรียนรู้ธรรมะด้วยตนเอง ผา่นการเดนิชมนิทรรศการท่ี 
เสมือนเป็นยานภาหนะนําไปสูปั่ญญา นัน่เอง 

 

 
ลายเส้นท่ี 149 อาคาร Main & Event gallery ท่ีช่องเปิดของอาคารเอือ้ตอ่การนําแสงธรรมชาตทิัง้  

ทางตรงและทางอ้อม มาใช้อํานวยประโยชน์อยา่งเหมาะสมตามชว่งเวลาตา่งๆ 
(โดยเน้นแสงจากช่องเปิดทางด้านทิศเหนือ) 
(ผู้ศกึษาวิจยั) 
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ลายเส้นท่ี 150 (บน) กลุม่อาคาร People gallery (ลา่ง) แสดง การนําระยะสดัสว่นช่องเปิดและ 

แบบอาคารวหิารโถงมาใช้ในการออกแบบสว่นจดันิทรรศการสําหรับบคุคลทัว่ไป 
ท่ีมา:               ผู้ศกึษาวิจยั 
 

จากภาพท่ี  เป็นกลุม่อาคาร People gallery ซึง่ใช้แนวคดิแหง่ โพธิมณฑล และ 
เรือนแก้ว ในการออกแบบ โดยอาคารในกลุม่นีต้ัง้อยูบ่นพืน้ท่ีด้านทิศตะวนัออก ของกลุม่อาคาร 
ประธานซึง่โดยนยัยะของท่ีตัง้นัน้คือตําแหนง่วหิารทิศบนแผนผงัเขตพทุธาวาส ซึง่ผู้ออกแบบจงึได้ 
กําหนดใช้แบบอาคารวหิารโถง ท่ีได้ทําการศกึษาและเก็บข้อมลู แทนสญัลกัษณ์แห่งเรือนแก้ว อนั 
อยูบ่นแกนเดียวกบัตนัโพธ์ิ (เป็นแกนรอง) สว่นอาคารบริวาร ซึง่อยูถ่ดักนัทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองล้อม 
(คล้ายกบัอาคารศาลาบาตร สญัลกัษณ์แทน กําแพงจกัรวาล) ลานทรายเอาไว้เพ่ือสร้างความสงบ 
ให้เกิดขึน้ภายใน และกนัสิง่รบกวนจากภายนอกโครงการ โดยกระบวนการออกแบบช่องเปิด และ 
ตวัอาคาร อาศยัข้อมท่ีูได้ทําการศกึษาวิเคราะห์มาปรับใช้ตามระยะสดัสว่นดงัภาพแสดง 
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นอกเหนือจากคตสิญัลกัษณ์ ในมิตทิางจิตวิญญาณ แล้วข้อสงัเกตท่ีนา่สนใจประการ 
หนึง่ในมิตทิางกายภาพ คือ ช่องเปิดโลง่ขนาดใหญ่ ได้ทําลายพืน้ท่ีความเป็นสว่นตวัให้ “เปิดสูส่าย 
ตาชาวโลก” หรืออีกนยัหนึง่คือ ช่องเปิดเอือ้ให้ผู้คนสามารถ สรวจสอบพฤตกิรรม หรือดแูลซึง่กนั 
และกนัซึง่กนัและกนัได้ คล้ายกบัแบบแผนเรือนพกัอาศยั1 ของล้านนาในอดีต ซึง่สะท้อนให้เห็นถงึ 
วิถีชีวิตและทศันคตท่ีิมีตอ่ท่ีวา่งได้เป็นอยา่งดี  

 

 
ภาพท่ี 190 (ซ้าย) พิธีกรรมของพระสงฆ์ (ขวา) กิจกรรมท่ีทําร่วมกนัระหวา่งฆราวาสกบัพระสงฆ์ 

(ผู้ศกึษาวิจยั) / ในวิหารหลวง วดัพระธาตลํุาปางหลวง 
 
จากการศกึษาและทดลองออกแบบจนเสร็จสิน้ ผู้ศกึษาวิจยัมีข้อเสนอแนะคือ แม้วา่ 

แสงธรรมชาตนิัน้มีคณุสมบตัหิลายประการ ท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การออกแบบสถาปัตยกรรม แต ่
สภาวะของแสงนัน้ ก็เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (unstable) และเป็นสภาวะท่ีไมส่ามารถ ควบคมุได้ 
อยา่งเบด็เสร็จ ดงันัน้การนําแสงธรรมชาตมิาใช้อํานวยประโชน์ ตอ่การจดัแสดงนิทรรศการศลิปะ 
และตอ่การจดักิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอนัมีช่วงเวลาหลงัพระอาทิตย์ตก (หมดแสง) 
นัน้จงึไมส่อดคล้องกบักิจกรรมบางประเภทของโครงการ ในทา่มกลางบริบท วิถีชีวิตของผู้คนและ 
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สดุท้ายนี ้ ผู้ศกึษาวิจยัพงึมุง่หวงัจะได้นําเอา สิง่ท่ีได้จากการศกึษาวเิคราะห์ ตวัแบบ 
สถาปัตยกรรมวิหารโถง และองค์ประกอบช่องเปิดในมิตติา่งๆ อนัมีต้นทางมาจากภมูิปัญญาและ 
องค์ความรู้เร่ือง “แสงธรรมชาตแิละพทุธธรรม” ของชาวล้านนาในอดีต ไปปรับใช้ในการออกแบบ 
งานสถาปัตยกรรมไทยตอ่ไป 

                                                 
1ดดูรายละเอียด “พืน้ท่ีใช้งาน” กบั “พืน้ท่ีบริการ” ใน ววิฒัน์ เตมียพนัธ์ และ อนวุทิย์ 
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14. 
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