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 การศึกษาซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงนั้น ไดรับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรง 

สัดสวนและลวดลายที่ประกอบกันเปนความยิ่งใหญและงดงามซ่ึงเปนเอกลักษณของทางลานนา 

จากการศึกษาทําใหไดขอคนพบใหม ๆ ไดแก กลวิธีในการจัดระเบียบเพื่อเขาสูพุทธสถานที่อยู

เบ้ืองหนาหลังจากกาวผานซุมประตูโขง แนวคิดในการสรางซุมประตูโขงและวิธีการแปรรูปสูการ

สรางซุมประตูโขงจากการนําธรรมชาติสภาพแวดลอมเขามาใชแปรรูปสูตัวงาน 

 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในเร่ืองของหนาที่การใชงานแนวคิดในการสราง 

และการแปรรูปสูตัวอาคารนั้น ทําใหไดมาซี่งปรัชญาและแนวคิดที่แฝงอยูในการสรางตัวอาคารที่

ถูกถายทอดผานยุคผานสมัยผานพุทธศาสนอาคาร 

  “ธรรมชาติผสานจินตนาการนอมนําสูศรัทธา” คือส่ิงที่สังเคราะหจากการศึกษาขอมูล

ตาง ๆ และนํามาสูแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดลอมภายในกอใหเกิดความสอดคลองกับ

โครงการในเร่ืองของการนอมนําและมุงไปสูเปาหมายในส่ิงที่ไดต้ังใจไว ซึ่งแนวคิดตาง ๆ ไดถูก

ถายทอดผานพื้นที่ใชสอยโดยการเชื่อมโยงความหมายใหสอดคลองกับการใชงานในแตละพื้นที่ที่ผู

เขาใชอาคารสามารถสัมผัสได เพื่อใหเกิดความเขาใจและลุมลึกในสวนของกิจกรรมและบรรยากาศ

ตาง ๆ ภายในโครงการไปในทางเดียวกันนั่นคือ การนําธรรมชาติมาผสมผสานกับจินตนาการเพื่อ

นอมนําไปสูความศรัทธาซึ่งในที่นี้หมายถึงอนาคตที่ดีที่รออยูขางหนาและผูเขารับการฟนฟู

สมรรถภาพตองกาวไปใหถึง 
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 The research of Soom Pra Too Khong at Phra Tart Lampang Luang have an 

inspiration from element proportion and detail that make the arch gate look be great and 

beautiful to be identity of Lanna style. From the research that meet new discover. So that is 

strategy of systematization to walk in to Buddha place. And concept is use some natural form 

to process in Architecture. 

 The document analyze about function of Soom Pra Too Khong. That meet the 

wisdom and idea to conceal in Buddha architecture so have some meaning link from the past. 

 “Natural merge Imagination  induce to the Faith” is the keyword from analyze and 

use to be a concept in interior design. Many idea present in many place by link meaning 

conform to function in that place for deep in activeties and atmostphere in one way. All 

meaning is the better thing in your life waiting you in front of. You just faith and step forward to 

go to the target   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ความสําเร็จที่เกิดข้ึนดวยดีในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้อันเนื่องมาจากขาพเจาไดรับ

การสนันสนุนความชวยเหลือและเอาใจใสอยางดียิ่งจากทานอาจารยผูชวยศาสตราจารย เทิดศักด์ิ 

เหล็กดี  ที่ไดคอยใหความรูคําแนะนํารวมถึงขอคิดตาง ๆ ในการทําวิจัยคร้ังนี้ซึ่งไดสงผลใหงานวจิยั

มีความสําเร็จและสมบูรณมากข้ึน 

 ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งสําหรับคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิประสาท

วิชาใหแกขาพเจา คอยอบรมสั่งสอนชี้แนวทางใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของการศึกษาใน

ทุกๆ ดาน ซึ่งไดแก ผูชวยศาสตราจารยพยูร โมสิกรัตน อาจารยเอกพงษ ตรีตรง รองศาสตราจารย

เอกชาติ จันทรอุไรรัตน ผูชวยศาสตราจารย รอยตํารวจเอก ดร. อนุชา แพงเกษร รองศาสตราจารย

ปญญา ดีเจริญโชติ และทานอาจารยรองศาสตราจารย ดร. วีระ อินพันทัง ที่ใหความเอาใจใส

อยางดียิ่งตลอดการเรียนและการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 ขาพเจาขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสําหรับ ทานอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน, อาจารย

เธียรชาย อักษรดิษฐ และคุณอุมาพร เสริฐพรรณนึก ที่ไดใหความชวยเหลือในดานขอมูลและ

แนวคิดตาง ๆ ในการศึกษาพุทธสถาปตยกรรมชิ้นนี้  

 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ คุณแมละออศศิ และคุณพอ ดร. อภิวัฒน บุญสาธร ที่ได

คอยช่ัวเหลือในทุก ๆ ดาน คอยใหกําลังใจและอยูเคียงขาง ตลอดจนทุกคนในครอบครัวที่ไดเปน

หวงเปนใยเสมอมา ผูที่เสียสละทุมเทแรงกายแรงใจในการชวยเหลือขาพเจาเพื่อทําวิทยานิพนธ

จนถึงนาทีสุดทาย  

 และสุดทายขอขอบพระคุณทุกคําติชมทุกแรงกายแรงใจที่คอยใหความชวยเหลือและ

สนับสนุนเปนอยางดีทําใหขาพเจาสามารถกาวผานอุปสรรคตาง ๆ จนประสบความสําเร็จในการ

ทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ได  
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