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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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มีความสําเร็จและสมบูรณมากข้ึน 
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อยางดียิ่งตลอดการเรียนและการทําวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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เธียรชาย อักษรดิษฐ และคุณอุมาพร เสริฐพรรณนึก ที่ไดใหความชวยเหลือในดานขอมูลและ
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 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ คุณแมละออศศิ และคุณพอ ดร. อภิวัฒน บุญสาธร ที่ได

คอยช่ัวเหลือในทุก ๆ ดาน คอยใหกําลังใจและอยูเคียงขาง ตลอดจนทุกคนในครอบครัวที่ไดเปน

หวงเปนใยเสมอมา ผูที่เสียสละทุมเทแรงกายแรงใจในการชวยเหลือขาพเจาเพื่อทําวิทยานิพนธ

จนถึงนาทีสุดทาย  

 และสุดทายขอขอบพระคุณทุกคําติชมทุกแรงกายแรงใจที่คอยใหความชวยเหลือและ

สนับสนุนเปนอยางดีทําใหขาพเจาสามารถกาวผานอุปสรรคตาง ๆ จนประสบความสําเร็จในการ

ทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ได  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สังคมไทยเปนสังคมที่มีความผูกพันอยูกับสถาบันพระพุทธศาสนามาต้ังแตโบราณ คน

ไทยรับเอาพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตอยางเปนธรรมชาติ อารยธรรมจาก

พระพุทธศาสนาไดแทรกซึมอยูในแนวคิด คานิยม และวิถีชีวิตอยางแยกไมออก ความสัมพันธ

ระหวางคนไทยกับพระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากวัฒนธรรมแบบพุทธด้ังเดิม

เรียกวาเปนวัฒนธรรมแบบพุทธไทย กลาวคือคนไทยไดรับเอาพระพุทธศาสนามาปฏิบัติบน

พื้นฐานของวัฒนธรรมไทย จึงเกิดการผสมผสานระหวางพระพุทธศาสนากับความเชื่อประเพณี

ด้ังเดิมของคนไทย0

1 

   จังหวัดลําปางเปนที่ต้ังเมืองโบราณที่มีความสําคัญของประวัติศาสตรและโบราณคดี

มาตั้งแตสมัยหริภุญไชย คือ ราวตนพุทธศตวรรษที่ 13 มีชื่อเรียกในตํานานเปนภาษาบาลีวา 

"เขลางคนคร" คําวา "ลคร" (นคร) เปนชื่อสามัญของเมืองเขลางค ซึ่งนิยมเรียกกันอยางแพรหลาย 

ปรากฏอยูในตํานานศิลาจารึกและพงศาวดารสวนภาษาพูดโดยทั่วไปเรียกวา "ละกอน" ดังนัน้เมอืง

ลคร (นคร) จึงหมายถึงบริเวณอันเปนที่ต้ังของ เขลางค ซึ่งต้ังอยูบนฝงตะวันตกของแมน้าํวงั ในเขต

ตําบลเวียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดลําปางในปจจุบันสวนคําวา "ลําปาง" ปรากฏชื่ออยูในตํานาน

วัดพระธาตุลําปางหลวงซึ่งเรียกเปนภาษาบาลีวา "ลัมภกัปปะ"1

2 

 วัดพระธาตุลําปางหลวง เปนวัดคูบานคูเมืองของเมืองลําปาง เปนศูนยกลางของเวียง

พระธาตุ (เวียงทางศาสนา) ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาสรางข้ึนเม่ือใด ประวัติความเปนมาของวัด

นี้ก็เปนเชนเดียวกับวัดสําคัญ ๆ อ่ืน ๆ ที่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาอยางแนนแฟน โดยมีการ

                                                 
 1 พระมหาบุญเพียร ปุญญวิริโย,  “แนวคิดและวิธีการขัดเกลาทางสงัคมในสถาบัน

ครอบครัวแนวพระพทุธศาสนา” ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย, 2544. 

 2 กระทรวงวัฒนธรรม, เมืองโบราณจังหวดัลําปาง, เขาถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2553,

เขาถึงไดจาก  www.m-culture.go.th 
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กลาวถึงพุทธพยากรณในครั้งพุทธกาล ดังมีขอความในตํานานพระธาตุลําปางหลวงวา หลังจากที่

พระพุทธองคตรัสรูได 25 พรรษา ไดเสด็จมาประทับ ณ ลัมภะการีวัน (บาน ลําปางหลวง) และมี

ชาวลัวะผูหนึ่งนําน้ําผึ้ง มะพราว และมะตูมมาถวาย พระพุทธองคไดทรงมอบพระเกศาเสนหนึ่งให

ไป ซึ่งเขาไดนําไปใสผอบและสรางเจดียครอบไวพระพุทธองคไดตรัสพยากรณวาตอไปภายหนาจะ

มีพระอรหันตสององคนําพระอัฐิพระนลาฏเบ้ืองขวาและพระศอมาบรรจุไว ณ เจดียแหงนี้ และจะมี

ชื่อวา “ลัมภะกัปปะเจดีย”  

 ส่ิงหนึ่งที่จะขาดเสียมิได คือ ทางเขาวัดซ่ึงถือเปนจุดแรกที่ผูคนที่จะเขามาทําการเคารพ

บูชาส่ิงศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองจะไดพบเจอ คือ “ซุมประตูโขง” ทางเขาวัด ซึ่งถือเปนขนบธรรมเนียม

การสรางอารามในอาณาจักรลานนาแตโบราณ ยอมสรางซุมประตูโขงเปนชองทางขนาดใหญ

สําหรับเขาออกไวที่ดานหนาของวัด ศิลปกรรมของซุมประตูโขงท่ีนาสนใจคือ ลวดลายปูนปน 

ประดับตกแตงกรอบวงโคงและหางซุม กับลวดลายปูนปนเปนกาบประดับเชิงเสาและปลายเสายอ

มุมประจําสองขางซุม ซึ่งซุมประตูโขงที่วัดพระธาตุลําปางหลวงนี้เอง ที่ไดรับการยอมรับจากศิลปน

ตางวามีความสวยสดงดงาม และสมบูรณแบบทั้งทางความคิด การถายทอดสัญลักษณรวมไปถึง

รูปแบบการบูรณะในยุคสมัยตาง ๆ ที่ยังคงรูปแบบเดิมโดยไมมีความผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากนัด 

จัดเปนสถาปตยกรรมที่มีความงดงามสะทอนแนวคิดและภูมิปญญาอันแยบยลในการถายทอด

พุทธสัญลักษณผานงานสถาปตยกรรม ผานยุคผานสมัยโดยมีการตีความที่แตกตางกันออกไปใน

แตละแงมุม แตส่ิงหนึ่งที่เปนแกนในการตีความก็คือเร่ืองราวเกี่ยวกับจักรวาลในไตรภูมิ ซึ่งถือเปน

ประเพณีนิยมในการสรางงานสถาปตยกรรมทางพระพุทธศาสนา ฉะนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจใน

เร่ืองของการส่ือความหมายผานงานโครงสรางและลวดลายประดับตกแตงวาผูสรางตองการที่จะ

ส่ือสารแนวคิดอะไรผานซุมประตูทางเขาแหงนี้ จึงเปนที่มาของการศึกษา “ซุมประตูโขง วัดพระ

ธาตุลําปางหลวง”2

3 

 ปญหายาเสพติดในสังคมไทย ประเทศไทยประสบกับปญหายาเสพติดทั้งในดานการ

เปนพื้นที่ผลิต การเปนพื้นที่การคาการเปนพื้นที่แพรระบาดและการเปนทางผานยาเสพติด โดยมี

ตัวยาหลักที่ประสบปญหาคือ ฝน เฮโรอีน กัญชา ยาบา สารระเหย โคเคน เอ็คซตาซี่ และสารเสพ

ติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์บางชนิด3

4 

                                                 
 3 สัมภาษณ เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน,  ศิลปนทองถิน่ลานนา, 20 สิงหาคม 2553.  

 4 กําธร  วิชิตสุวรรณ, ปญหายาเสพติดในสังคมไทย, เขาถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2555, 

เขาถึงไดจาก http://www.chetupon.ac.th/Yasebtid/Pages/Article/Art_Problem.html 
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 ผูที่ติดยาเสพติดสวนใหญมักจะอยูในกลุมของพวกวัยรุน ซึ่งเปนวัยคึกคะนองอยากรู

อยากเห็นอยากลองกลาที่จะเส่ียงส่ิงนั้น ๆ โดยที่ไมไดคํานึงถึงผลที่ตามมาวาจะดีหรือไมดี  นอกจากนี้

ปญหายาเสพติดยังมีผลเชื่อมโยงใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมายถึงเเมวาภาครัฐจะมีหนวย

งานออกมาแกปญหาและปราบปรามยาเสพตดก็ตามแตเหมือนวายิ่งปราบปรามมากข้ึนเทาไรก็

เหมือนวาจะมีมากข้ึนเทานั้นไมไดลดนอยถอยลงไปเลย 

 การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดมีดวยกันหลายข้ันตอน ต้ังแต ข้ันถอนพิษยาไปจนถงึข้ัน

ฟนฟูสมรรถภาพเพื่อกลับคืนสูสังคม โดยผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบําบัดผูติด

ยาเสพติดในข้ันฟนฟูที่ตองอาศัยความต้ังใจความอดทน และความเสียสละของผูติดยาเสพติดซ่ึง

มองเห็นอนาคตที่ดีกวาที่รออยูขางหนา โดยตองมีการเตรียมพรอมทั้งกายและใจ เพื่อกลับคืนสู

การใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขเฉก  เชน  คนทั่วไป จึงเปนที่มาของการออกแบบ “ศูนยฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด” 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ศึกษาแนวคิดรูปแบบและสัญลักษณที่ปรากฎอยูบนซุมประตูโขงของวัดพระธาตุ

ลําปางหลวง  

 2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการบําบัดผูติดยาเสพติดระยะฟนฟู 

 3. ศึกษาวิเคราะหและนําความรูที่ได เพื่อนํามาใชในการออกแบบ “ศูนยฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจังหวัดลําปาง” 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 ผูวิจัยเช่ือวาจากการศึกษาแนวคิดในการจัดสรางซุมประตูโขงของวัดพระธาตุลําปาง

หลวง จะสามารถนํามาถายทอดสูงานออกแบบ โดยการแปรรูปและ สรางความหมายใหเกิดการ

เชื่อมโยงกับพื้นที่ตาง ๆ ภายในโครงการไดอยางลึกซ้ึง และชวยใหผูเขาใชอาคารเพื่อรับการฟนฟู

สมรรถภาพจากการติดยาเสพติด  ไดประกอบกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในขอบเขตที่ทําการศึกษา แบงไดเปนสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ส่ิงที่ทําการศึกษาคือ “ซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง” จังหวัดลําปาง โดยมี

การศึกษาซุมประตูโขงที่อยูรวมสมัย หรือไดรับอิทธิพลตอกันเพื่อเปรียบเทียบหาขอแตกตาง 

   ส
ำนกัหอ
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 2. เร่ืองที่ทําการศึกษาคือ รูปแบบทางสถาปตยกรรม ความเช่ือหรือคติในการสราง 

การสื่อความหมายทางพระพุทธศาสนาผานพุทธสถาปตยกรรมที่เรียกวา “ซุมประตูโขง”  

 3. ศึกษาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดคนหาขอดีขอเสีย

ของโครงการตาง ๆ และนํามาเปนกรณีศึกษาเพื่อใชในการกําหนด Function การใชงานภายใน

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพที่จะทําการออกแบบ 

 4. ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธของสถานที่ต้ังโครงการกับสภาพแวดลอมรอบตัว

อาคาร  

 

ขั้นตอนของการศึกษา  

 1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ โดยรวบรวมขอมูลจากหนังสือตําราวิชาการ 

เอกสารงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บทความจากนิตยสาร เอกสารสัมนาวิชาการ และเอกสาร   

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

 2. เก็บรวบรวมขอมูลความรูภาคสนาม ในเร่ืองของอารมณความรูสึก แนวคิดที่ไดจาก

การสรางซุมประตูโขง จากศิลปนทองถิ่น ปราชญชาวบาน และผูชํานาญการ รวมไปถึงการศึกษา

ขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในศูนยฟนฟูสมรรถภาพ  

 3. ศึกษาขอมูลจากโครงการเปรียบเทียบ (Case Study) เพื่อเปนแนวทางในการ

นํามาใชใหเหมาะสมกับโครงการ 

 4. ศึกษาสภาพแวดลอมและงานระบบตาง ๆ ที่สงผลตอการออกแบบโครงการ 

 5. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห คัดกรอง และสังเคราะหขอมูล จัดทํา

รายละเอียดโครงการ ต้ังแตการวางผังอาคาร การสรางกิจกรรมภายในโครงการใหมีความ

สอดคลองและตอเนื่องกับโครงการที่ไดต้ังไว 

 6. ข้ันตอนการออกแบบ 

 7. ข้ันตอนสรุปผลการศึกษา 

 8. ข้ันตอนการจัดทําเอกสาร 

 9. ข้ันตอนการเสนอแนะ 

 
วิธีการศึกษา 
 1. การศึกษาขอมูลเอกสารจากตํารา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย ส่ือ

สารสนเทศตาง ๆ  

   ส
ำนกัหอ
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 2. ทางกายภาพของพื้นที่ ที่คาดวาจะเปนที่ต้ังโครงการโดยการสํารวจ ภาพถาย 

สังเกตการณ 

 3. การเรียบเรียงขอมูล จัดหมวดหมูและแบงออกเปนระบบตามความสําคัญของ

เนื้อหาที่ทําการศึกษา เพื่อความชัดเจนในการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 4. การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อสามารถนําประเด็นที่เปนสาระหลักที่สําคัญ

มาพัฒนาสูแนวความคิดในการออกแบบ 

 5. เสนอผลงานการออกแบบงานออกแบบภายใน 
 
แหลงขอมูล 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ  ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ขอมูลทางเอกสาร ตํารา 

รายงานการวิจัยและ อินเตอรเนต  

 2. ขอมูลปฐมภูมิ  ทําการศึกษาขอมูลภาคสนาม  เก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงดวย

การสํารวจ สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ จากสถานที่ และโครงการใกลเคียง เพื่อใหทราบขอมูล

เฉพาะท่ีตองการ และจัดทําเคร่ืองมือวิจัยแบบสอบถาม จากกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดขอมูลความ

ตองการที่แทจริง  

 ในการเก็บขอมูลพื้นที่ภาคสนามที่ศึกษา จะกระทําโดยการอาศัยอุปกรณ ดังนี้ 

 1. เคร่ืองอัดเสียงสัมภาษณ 

 2. กลองถายรูป 

 3. เทปวัดระยะ 

 4. แบบสอบถาม 

 5. เคร่ืองเขียนตาง ๆ  

 
อุปกรณที่ใชในการคนควา 
 1. คอมพิวเตอร 

 2. กลองถายรูป/ เคร่ืองบันทึกเสียง 

 3. อุปกรณเคร่ืองเขียนตาง ๆ  
 

   ส
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คาใชจายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 
 คาใชจายในการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ 10,000   บาท 

 คาใชจายในการคนควาภาคเอกสาร 10,000   บาท 

 คาตอบแทนในการอํานวยความสะดวกตาง ๆ 5,000   บาท 

 คาใชจายจิปาถะ 15,000   บาท 

 จัดทําเอกสาร 10,000   บาท 

   รวมทัง้ส้ิน 50,000   บาท 
 
การเสนอผลงาน 
 นําเสนอผลงานเพื่อเปนการสรุปและเสนอโครงการออกมาในลักษณะที่เรียบรอย

สมบูรณครอบคลุมกับเนื้อเร่ืองที่กําหนดไว 

 1. จัดทํารูปเลมลักษณะของโครงการที่ศึกษา (Diagram Concept) 

 2. จัดทําแบบแปลน รูปดาน รายละเอียดสวนประกอบ และ ทัศนียภาพภายใน 

ลักษณะของโครงการที่ศึกษา 

 3. จัดทําวัสดุจําลองลักษณะของโครงการที่ศึกษา (Mass Model) 

 4. รูปเลมที่ประกอบรายละเอียดเอกสารที่ครบถวน 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
ประวัติความเปนมาของวัดพระธาตุลําปางหลวง 
 อันเนื่องมาจากสังคมไทยในภาคเหนือเปนสังคมที่มีความเช่ือถือในเร่ืองราวของการ

นับถือผีซึ่งไดรับการสืบทอดมาจากปูยาตายาย ทั้งนี้เพราะระบบครอบครัวมีความผูกพันกันอยาง

แนนแฟน ส่ิงใดที่บรรพบุรุษทําไวก็จะพากันทําตามดวยเชื่อวากระทําแลวทําใหสังคมหรือบุคคลใน

ครอบครัวปกติสุข0

1 ดังนั้นการสรางศรัทธาในศาสนาใหเกิดข้ึนกับชาวเมืองจึงจําเปนที่จะตองกลาว

ยอนไปถึงสมัยพุทธกาลเพื่ออางอิงถึงอภินิหารและความศักดิสิทธิ์ที่ชาวเมืองนับถือ ตํานานมัก

กลาวถึงกําเนิดของวัดพระธาตุลําปางหลวง โดยกลาววาพระพุทธเจาและพระอรหันต 3 องค คือ

พระโสณะเถระ พระอุตรเถระ และพระรัตนเถระ รวมกับพระอานนท ไดเสด็จตามเมืองตาง ๆ 

กระทั่งมาถึงบานลัมภะการีวัน (บานลําปางหลวง) พระพุทธเจาเสด็จประทับนั่งที่เชิงมอนนอย แลว

มีชาวลัวะชื่อ “กอน” ไดถวายน้ําผ้ึงที่บรรจุภายในไมพาง (ปาง) ถวายผลมะพราวและผลมะตูม

อยางละ 4 ผล แดพระอรหันต พระพุทธเจาทรงลูบพระเศียรไดเสนพระเกศา 1 เสน มอบแกลัวะ

กอน ซึ่งเขาก็ไดนําเสนพระเกศานั้นบรรจุในผอบทอง (บอกคํา) และรวมกับชาวเมืองกอพระเจดีย

สูง 7 ศอก พรอมกันนี้ พระพุทธเจาไดทรงตรัสพยากรณวาที่นี่ตอไปจะเปนเมืองชื่อลัมภะกัปปะ

นคร (ลําปาง) และจะมีพระเถระ 2 ทาน นําพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน1

2 

 หลังจากที่พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานแลว 218 ป พระยาศรีธรรมาโศกราช (พระเจา

อโศก) มีศรัทธาจะสรางเจดียและพระวิหารอยางละ 84,000 แหง ตามทุกเมืองในชมพูทวีป ซึ่ง

รวมถึงนครลําปางนี้ดวย  โดยมีพระกุมารกัสสปะเถระและพระเมฆิยะเถระไดอันเชิญพระบรม

สารีริกธาตุของพระพุทธเจามาประดิษฐานที่พระเจดียลัมภะกัปปะนคร กิตติศัพทความนาศรัทธา

และความศักด์ิสิทธิ์ของพระบรมธาตุนี้ ทําใหเจาพระยาตางเมืองตองการนําไปบูชาที่เมืองของตน 

                                                 
 1 ประเพณีไทย,  สงัคมไทยกบัการนับถือศาสนาพทุธ, เขาถงึเมื่อ 16 พฤษภาคม 

2553, เขาถึงไดจาก http://www.prapayneethai.com/th/belief/north/view.asp?id=0329 

 2  เกษม  เกาะปนะ, ตํานานพระธาตุลําปางหลวง (เชยีงใหม : สงวนการพิมพ, 

2505), 20-25. 

   ส
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ดังเชน กษัตริยสุวรรณภูมินามพระเจาจันทรเทวราชยกทัพมายังเมืองนี้ เห็นวาเจดียทรุดโทรมจึงทํา

พิธีอันเชิญพระบรมธาตุออกมา แตไมสําเร็จจึงสรางพระเจดีย (พระสถูป) มีสัณฐานคลายปุมปวก

น้ํา (ตอมน้ํา) และกลับเมืองไป2

3 

 ตอมามีพระยาพลราช (หรือพระยาสามนตราชเมืองพลรัฐนคร หรือเมืองแพร) ยกทัพ

มาขุดเอาพระธาตุ แตก็ไมสําเร็จเชนกัน  

 พระบรมธาตุและพระธาตุลําปางหลวง รวมทั้งเวียงพระธาตุลําปางหลวงนี ้ตาม

ตํานานกลาวบรรยายใหดูเหมือนวาจะมีมากอนอาณาจักรหริภุญชัยหรือกอนที่พระเจาอนันตยศ 

พระโอรสในพระนางจามเทวีจะมาครองนครลําปาง เนื่องจากเหตุการณที่กลาวมาบันทึกไวกอนที่

จะกลาวถึงเร่ืองของพระนางจามเทวี และหลังจากเหตุการณนั้นแลวพระนางจามเทวีและพระเจา

มหันตยศจึงเสด็จมาเมืองนครลําปางและเยี่ยมพระเจาอนันตยศ จากนั้นเมื่อจะเสด็จนิวัติจึงแวะ

นมัสการพระธาตุลําปางหลวง สวนพระนางจามเทวีไดเสด็จไปนมัสการพระบรมธาตุที่วัดพระ

ธาตุเสด็จ3

4 
 ในสมัยอาณาจักรลานนา วัดพระธาตุลําปางหลวงก็ยังคงมีความสําคัญตออาณาจักร 

กษัตริย และเจาเมืองตาง ๆ ตองมานมัสการและบํารุงวัดอยูอยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ตาม ไดเคย

ปรากฎวาวัดพระธาตุลําปางหลวงนี้เคยรกรางขาดการดูแลอยูระยะหนึ่ง4

5 จนกระทั่งเมื่อส้ินอํานาจ

ของอาณาจักรหริภุญชัย แลวเขาสูอํานาจของอาณาจักรลานนาเชียงใหม จึงไดกลับมาบูรณะคร้ัง

ใหญในสมัยของพระเจาติโลกราช โดยปรากฏในศิลาจารึกที่พบในจังหวัดลําปาง รวมไปถึงงาน

บันทึกพงศาวดารหรือตํานาน อันมีสาระเกี่ยวกับพระธาตุลําปางหลวง  
 1. สถาปตยกรรมในลานนา 
  เนื่องจากซุมประตูโขงที่ต้ังอยูทางภาคเหนือเปนงานสถาปตยกรรมลานนา จึง

จําเปนที่จะตองทําความเขาใจในเร่ืองของเอกลักษณของความเปนลานนา แนวคิดและตนกําเนิด

ในการสรางสรรคงานสถาปตยกรรม โดยผุวิจัยจะไดอธิบายดังตอไปนี้  

                                                 
 3 กระทรวงมหาดไทย, ประวติัมหาดไทยจังหวัดลาํปาง  (กรุงเทพฯ : กจิเสรีการพมิพ, 

2528), 76-77. 

 4 พระยาประชากิจกรจกัร (แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 

2513), 193-195. 

 5 วิวฒัน เตมีพนัธ, “วัดพระธาตุลําปางหลวง,” อาษา, 10, 2, 4 (มิถนุายน 2553-

กรกฎาคม 2553) : 109. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

9 

  ระบบการถายทอดความรูดานพุทธสัญลักษณในลานนา มพีระสงฆเปนผูรูผูถายทอด

เร่ืองราวทางศาสนาแกพุทธศาสนิกชน โดยการถายทอดความรูนั้นผานระบบการศึกษาตามแบบ

จารีต คือ การบวชเรียน การจัดการศึกษาในลานนาต้ังแตสมัยราชวงศมังราย (พ.ศ.1839-2101) 

ถึงกอนการปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหง

ราชวงศจักรี สถาบันหลักในการศึกษาความรูตาง ๆ คือ วัด มีพระสงฆเปนตัวแทนในการจัดการ

ดานการศึกษา การประกอบพิธีกรรม โดยพระสงฆเปนผูส่ังสมเลาเรียนและถายทอดองคความรูที่

ส่ังสมกันมา อันไดแก พุทธศาสนา ภาษาและวรรณกรรม โหราศาสตร การแพทย และงานดาน

ศิลปวิทยาการทั้งที่รับใชพระศาสนาโดยตรง ทําใหพระสงฆในลานนามีสถานภาพเปนทั้งครู และ

เปนภูมิปญญาของทองถิ่น5

6 โดยวัตถุประสงคหลักของการถายทอดความรู คือ เพื่อนําหลักธรรมคํา

สอนไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันอยางเปนสุข และเพื่อประโยชนในการประกอบสัมมาอาชีพผู

เลาเรียนมาจากวัดจึงเปนผูมีความรูความสามารถและเปนที่พึ่งใหกับสังคมได การศึกษาในวัด

นอกจากจะเปนการเรียนรูภูมิปญญาของคนในทองถิ่นแลว ยังเปนการเล่ือนระดับชั้นทางสังคม 

กลาวคือ พระภิกษุสามเณรที่ผานการบวชเรียนทั้งความรูทางโลกและความรูทางธรรมนั้น เม่ือลา

สิกขาออกไปประกอบอาชีพก็ยอมที่จะนําความรูที่ไดศึกษาเลาเรียนนั้นยังประโยชนใหแกตนเอง 

ครอบครัวและสังคม และมีหนาที่ตําแหนงความรับผิดชอบงานทางราชการตามความรูความสามารถ

ของตน 

  ดวยลักษณะภูมิประเทศที่แวดลอมดวยภูเขาตนน้ําลําธาร อุดมสมบูรณไปดวยปา

ไม ภูมิอากาศที่หนาวเย็น คือแหลงกําเนิดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม มีนิทานตํานานพื้น

ถิ่นที่สะทอนความเชื่อความผูกพันกับสภาพแวดลอม และมีคําส่ังสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท

เปนหลักสําคัญ  โดยศิลปวัฒนธรรมของแควนลานนามีความสัมพันธกับแวนแควนใกลเคียงทั้งที่

เจริญข้ึนกอนและเติบโตรวมสมัยกันมา ทางตะวันตกคือหริภุญไชย มอญ-พมา ทางเหนือคือจีน

ตอนใต ทางตอนใต คือ สุโขทัยและทางตะวันออกคือลานชาง  

  การรับอิทธิพลทางดานศิลปวัฒนธรรมในระยะแรก ๆ นั้น มีความเกี่ยวของกับเร่ือง

ของการเมืองที่เจริญข้ึนกอนในทางทิศตะวันตก โดยมีการแลกเปล่ียนกันในระยะตอมากับศิลปะ

สุโขทัย ซึ่งมีความตอเนื่องมาถึงในยุคทองของศิลปะลานนา ในพุทธศตวรรษที่ 21 คร้ันเมื่อเมือง

เชียงใหมตกอยูภายใตการปกครองของพมาในพุทธศตวรรษที่ 22 เร่ือยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 24 

ซึ่งเปนยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร บทบาททางดานการบํารุงพุทธศาสนาและศิลปกรรมจึงเปลีย่น

                                                 
 6 อรุณรัตน  วเิชียรเขียวม, “การศึกษาในสังคมลานนาสมัยโบราณ,” ศึกษาศาสตร

สาร, 10, 2, 4 (ตุลาคม 2524 - กันยายน 2525) : 63-67. 
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บทบาทมาอยูที่ชนชั้นของเจานายผูปกครอง และพอคาไมผูมั่งค่ังซึ่งสวนใหญเปนชาวพมา งาน

สรางปฏิสังขรณในรุนหลัง ๆ จึงไดรับอิทธิพลจากศิลปะพมาและรวมกับศิลปกรรมแหงกรุง

รัตนโกสินทรที่เร่ิมเขามาปะปนอยูดวย 

  วัสดุที่ใชในการสรางศิลปกรรมนั้นนิยมใชไม เนื่องจากเปนวัสดุที่หาไดงายตาม

ทองถิ่น หากแตมีความคงทนนอยอยูไมถาวรอยางนอย 50 ป ชํารุดตองทําการซอมแซมใหม จึงมี

การพัฒนาโดยการนําวัสดุประเภทอิฐซึ่งใชในการกอเจดียกอฐานหรือเสาของอาคาร ศิลาแลงยังมี

ใชนอย สําหรับหินมีความทนทานกวาวัสดุประเภทอ่ืน ๆ แตก็พบไดนอยเชนกัน คงพบแตเฉพาะท่ี

เปนสวนสําคัญ เชนเปนแทนฐานรองรับพระธาตุของพระพุทธเจา โดยบรรจุไวในเจดีย 6 7 อาคาร

หลังคาคลุม เชนวิหาร โบสถ ด้ังเดิมที่ยังปรากฏรองรอยใหเห็นอยูนั้นพบไดนอยเหลืออยูก็เพียงแต

สวนฐานและรองรอยของเสาหากกอดวยอิฐ สวนที่สรางดวยไมลวนเสื่อสภาพไปตามกาลเวลาจน

ไมเหลือรองรอยใหพบเห็นอีกตอไป สวนของอาคารที่คงความสมบูรณอยูในปจจุบันลวนเกิดจาก

การบูรณะปฏิสังขรณเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

  สถาปตยกรรมศาสนสถานที่เปนวัดวาอารามของลานนานั้น มักกลมกลืนอยู

ทามกลางธรรมชาติแวดลอม แตสรางความโดดเดนโดยยึดคติที่วาใหศาสนสถานเปนศูนยกลาง

แหงจักรวาล ซึ่งเปนที่สถิตของเทพเจาอันเปนสัญลักษณแหงพระราชาผูทรงไวซึ่งอํานาจตาม

ประเพณีความเชื่อของขอม7

8 สถาปตยกรรมลานนาที่เหลืออยูถึงทุกวันนี้ไดรับการบูรณะปฏิสังขรณ

มาแลวทั้งส้ิน ตํานานของทางภาคเหนือกลาวถึงการบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอาราม มีทั้ง กอครอบ 

เพิ่มเติม เสริมขนาด หรือแมกระทั่งเปลี่ยนรูปแบบไปตามสมัยนิยม ซึ่งหลายคร้ังในเร่ืองของ 

เงื่อนไขที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ ประกอบกับการคลาดเคล่ือนของเนื้อความจากตํานานตาง ๆ ทํา

ใหเกิดปญหาในการศึกษาทางดานรูปแบบของศิลปกรรม และการกําหนดอายุของศิลปกรรมนั้น ๆ 

อยูเสมอ  

  อยางไรก็ดี ดวยรูปแบบประเพณีในการสรางวัด เปนที่แนนอนวา พระธาตุเจดีย 

ยอมเปนหลักประธานของวัดซึ่งอยูในตําแหนงที่สําคัญ เชน กึ่งกลางบริเวณของวัด โดยมี

ความสัมพันธกับตําแหนงที่ต้ังของวิหาร โดยวิหารจะนิยมสรางไวดานหนาทางทิศตะวันออกของ

เจดียประธาน เชน วัดปาสัก เมืองเชียงแสน ที่สรางข้ึนในชวงคร่ึงหลังของ พุทธศตวรรษที่ 19 วัดที่

                                                 
 7 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ หริภุญไชย-ลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ), 

69. 

 8 มาดเลน จีโต, ประวัติเมืองพระนคร (Angkor) ของขอม, พิมพคร้ังที่ 2, แปลโดย 

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 79-85.  
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สรางในระยะตอมา เชน วัดบุปผาราม (วัดสวนดอก) เมืองเชียงใหมมีแผนผังที่ผูสรางอาจหมายให

เปนศูนยกลางของเมืองเพราะการวางตําแหนงของเจดียประธานและเจดียบริวารรายรอบที่แปด

ทิศคลายคลึงกับแผนผังของพระศรีมหาธาตุเมืองสุโขทัย ซึ่งมีเจดียบริวารทั้งแปดทิศเชนเดียวกัน 

วัดพระธาตุลําปางหลวงเมืองลําปางมีระเบียงคดลอมรอบพุทธสถานอันอาจเปนความนิยมที่

แพรหลายข้ึนมาของศิลปะอยุธยา8

9 

  ประตู ซุมทางเขาวัดที่กอยอดเปนทรงปราสาทเรียกวา “โขง” เปนแบบแผนที่นิยม

กัน เหลือหลักฐานอยูหลายแหง เชน วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง  วัดมหาโพธาราม 

(วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม และวัดชมพู จังหวัดเชียงใหม เปนตน 
 2. รูปแบบทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมในวัดพระธาตุลําปางหลวง 
  กอนที่จะศึกษาเฉพาะในเร่ืองของซุมประตูโขงนั้น ผูวิจัยคิดวามีความจําเปนที่

จะตองศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมโดยรวมของวัดพระธาตุลําปางหลวงกอนเพื่อใหเห็นภาพรวม

ของการวางผัง และลักษณะการใหความหมายและลําดับความสําคัญของสวนประกอบตาง ๆ 

ภายในวัด  ทั้งนี้เพื่อเปนสวนในการนํามาวิเคราะหเร่ืองราว และจะไดเขาใจถึงตําแหนงที่ต้ังที่มีการ

เชื่อมโยงลักษณะ ความหมาย และอารมณของซุมประตูโขงกับสวนประกอบอ่ืน ๆ ภายในวัด 

  2.1 แผนผัง วัดพระธาตุลําปางหลวงมีการกําหนดแบงเขตพุทธาวาสและเขต

สังฆาวาสออกจากกันอยางชัดเจน โดยที่เขตพุทธาวาสนั้นถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ อันเปน

สัญลักษณแสดงถึงเปนที่ประทับขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 9

10  กําหนดใหเปนพื้นที่ที่มี

ความสําคัญมากกวาพื้นที่ทั่วไป สถาปตยกรรมที่เปนสวนประกอบของวัดพระธาตุลําปางหลวง ที่

ยังคงปรากฏอยูในปจจุบันแบงไดเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้ 

                                                 
 9 สันติ  เล็กสุขุม,  ศิลปะภาคเหนือ หริภญุไชย-ลานนา, 76 

 10 สมคิด  จิระทศันกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปตยกรรม  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 17. 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนผังวัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

   1.2.1 เคร่ืองลอม คือ กลุมสถาปตยกรรมที่ทําหนาที่ในการกําหนดขอบเขต 

และเปนทางเขาออกของเขตุพุทธาวาส ประกอบดวย ระเบียงคตลอมรอบเขตพุทธาวาสเปนรูป

ส่ีเหล่ียม  เปดทางเขาออกสามทาง คือ ทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต ซึ่งมีบันไดนาคและ

ซุมประตูโขง เปนสถาปตยกรรมที่กําหนดความสําคัญใหกับทางเขาหลักในดานทิศตะวันออก  

   1.2.2 กลุมอาคารที่เปนวิหาร ไดแก 0วิหารหลวง บริเวณ1ทิศเหนือขององคพระ

ธาตุ มี 2วิหารบริวารต้ังอยู คือ 3วิหารน้ําแตม และ 4วิหารตนแกว ดาน 5ตะวันตกขององคพระธาตุ

ประกอบดวย 6วิหารละโว และ7หอพระพุทธบาท ดานใตม8ีวิหารพระพุทธ 

    พระวิหาร คือ ชื่อเรียกอาคารประเภทหนึ่งในสถาปตยกรรมไทยที่ใช

ประกอบพิธีรวมกันระหวางพระภิกษุสงฆกับฆราวาส เชน งานถวายผาพระกฐิน งานทอดผาปา 

งานทําบุญพิธีตาง ๆ10

11  

   1.2.3  องค 9พระธาตุลําปางหลวง ซึ่งถือเปน 1 0ประธานหลักของวัด และอยูใน

ตําแหนงสําคัญโดยมีความสัมพันธกับตําแหนงที่ต้ังของวิหาร วิหารจะนิยมสรางไวดานหนาทางทศิ

ตะวันออกของเจดียประธาน และจะหันไปทางทิศตะวันออกเสมอ  
 

                                                 
 11 สมคิด  จิระทศันกุล,  วัด : พุทธศาสนาสถาปตยกรรมไทย, 87. 
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ภาพที่ 2 องคพระธาตุลําปางหลวง ถือเปนศูนยกลางของวัดพระธาตุลําปางหลวง 
 
ซุมประตูโขง  
 1. คติความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับประตู – หนาตาง 
  การสรางที่พักพิงอาศัยของมนุษยนั้น มีวิวัฒนาการที่สืบตอกันมาโดยชานาน 

นับต้ังแตการอาศัยรมเงาของธรรมชาติในลักษณะตาง ๆ กอนที่จะรูจักการกอสรางเปนอาคาร

สําหรับคุมกันกายข้ึนจากวัสดุธรรมชาติตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวภายใตการเรียนรูและถอดถาย

ประสบการณที่ส่ังสมจากส่ิงแวดลอมโดยรอบ จนไดมาซึ่งงานสถาปตยกรรมที่เหมาะสมตอการอยู

อาศัยอยางปลอดภัยและสุขสบาย อยางไรก็ตาม งานสถาปตยกรรมทุกประเภทหากมีการโอบลอม

พื้นที่โลงวางดวยส่ิงปดกั้นเพื่อใชประโยชนภายในแลว ยอมจําตองมีองคประกอบหลักสําคัญอยาง

หนึ่งเกิดข้ึนดวยเสมอ นั่นคือ “ชองเปด” สําหรับใชเปนชองทางเขาออกของมนุษยที่เรียกวา “ประตู” 

และพรอมกันนั้น ก็มักจะมีชองเปดอีกลักษณะหนึ่งที่เรียกวา “หนาตาง” เพื่อใชเปนทางเขาออก

สําหรับ อากาศ แสงสวาง ความชื้น รวมอยูดวย ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความสมดุลระหวาง

ธรรมชาติ กับผูใชอาคาร วัตถุประสงคหลักเบ้ืองตนของการทําชองเปดแตละแหงนั้น ก็ยอมมุง

ตอบสนองประโยชนใชสอยทางกายภาพ เปนสําคัญกอน จวบจนเมื่อเวลาผานไปจึงเกิดเปน

แนวความคิดในการสรางสรรคสาระ ที่มีผลในการจรรโลงความรูสึกทางดานจิตใจของมนุษยกับ

ชองเปดมากข้ึน โดยกอเกิดเปนรูปของคติความเชื่อ สัญลักษณ และความหมายในลักษณะตาง ๆ 
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ที่สัมพันธกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ตลอดจนคานิยมของแตละชุมชนหรือสังคมที่มี

ความแตกตางกันเหลานั้น ประตูและหนาตาง จึงถือเปนองคประกอบสําคัญยิ่งสําหรับอาคาร ที่จะ

เปนสวนเอื้อ ใหกับการเขาไปใชสอยและทํากิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งตอบสนองตอความรูสึกทางดาน

จิตใจ ใหสามารถบังเกิดข้ึนไดอยางสมบูรณ 12 

 

  
 

ภาพที่ 3 การใชงาน คติความเชื่อ ยุคสมัย กอใหเกิดรูปแบบประตูที่แตกตางกันไป  

  

  การสรางขอบเขตเพื่อเปนพรมแดนของมนุษยที่ชัดเจนสวนใหญลวนอาศัยแนวร้ัว

หรือกําแพงเปนตัวกั้นแบงพื้นที่ใหแยกออกจากกัน แมวาในบางกรณีการแบงแยกนั้นจะมี

จุดประสงคเพียงแคตองการแสดงถึงอาณาเขตของตนเทานั้น แตไมวาจะเปนกรณีใดก็ตามหาก

ยังคงมีจุดประสงคใหเกิดความสัมพันธตอกันในระหวางที่วางหรือพื้นที่ ก็ยอมตองมีชองเปดเพื่อใช

เปนเสนทางใหเชื่อมโยงถึงกันได ชองเปดของทุกแหงทุกสถานที่จึงมีความสําคัญและความหมาย

                                                 
 12 สมคิด  จิรทัศนกุล, คติ สัญลักษณะ และความหมายของซุมประตูหนาตางไทย  

(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 15-39. 
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อยางยิ่งสําหรับสังคมมนุษย ในการรับรูถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะทั้งทางกายภาพ และทาง

จิตวิญญาณ ที่จะเกิดข้ึนบนความแปลกแยกระหวาง 2 พื้นที่ เพราะดวยทันทีที่ยางผานกรอบชอง

เปดเขาไป จิตใตสํานึกภายในก็จะบงบอกโดยฉับพลันถึงคุณคาของความวางแหงชองเปดนั้น ซึ่ง

คุณคาดังกลาวนี้เองสุดทายแลวก็ถูกนําไปผูกโยงเขาดวยกันระหวางนัยยะทางความเช่ือ (Myth) 

และ พิธีกรรม (Ritual) กับบทบาทหนาที่ของประตู และหนาตาง จนเกิดเปนความสัมพันธตอกันใน

เชิงมิติของพื้นที่ ทิศทาง และความหมาย ไดอยางแนบแนน และลึกซึ้ง  

  อาจารยเธียรชาย อักษรดิษฐ ผู เชียวชาญเร่ืองสังคมและวัฒนธรรมลานนา 

มหาวิทยาลัย เชียงใหมไดใหคําจํากัดความของซุมประตูโขงไววา เปนเสมือนกําแพงก้ันระหวาง

พื้นที่ภายนอกกับเขตพุทธาวาส ผูที่เดินผานซุมประตูแหงนี้ จะเกิดความรูสึกเคารพ ศรัทธา จาก

องคประกอบของซุม และลวดลายประดับอาคารที่ศิลปนไดสรางไว และมีจิตที่นอมนําเขาสู

พระพุทธศาสนา12

13 

  อาจารยเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน ไดกลาวถึงเร่ืองของการแบงพื้นที่ของซุมประตูโขง

ไววา เปนซุมประตูที่เปนเขตแบงแดนระหวางโลกมนุษยกับเขตพุทธาวาส  ขนาด องคประกอบ 

และลวดลายตาง ๆ ใหความรูสึกถึงความนาสะพรึงกลัว นาเคารพ และแสดงถึงอํานาจแหงความดี

งาม และการทําลาย และชักชวนใหเกิดความคลอยตาม 2 ประการ คือ 

  1.  ศรัทธา และนอบนอมตอพระพุทธเจา  

  2.  เกิดความเล่ือมใส ศรัทธา ตอพระพุทธศาสนา13

14 
 2. ซุมประตูวัด  
  ซุมประตูวัดเปนองคประกอบทางศิลปสถาปตยกรรมชุดแรกที่จะตองพบกอนเขาสู

พุทธสถานใด ๆ ดวยเปนงานสถาปตยกรรมที่ทําหนาที่เปนชองทางเขาออกของพระอาราม ซุม

ประตูนี้ถือเปนจุดสําคัญยิ่งสําหรับสภาวะจิตของผูมาเยือนที่กําลังเปล่ียนความรูสึกจากแดนโลกี

ยะเมื่อเขาสูแดนธรรม เพราะในทันใดที่กาวเทาขามธรณีประตูวัดเขาไป ภาวะแหงโลกธรรม

ภายนอกอันสับสนยุงเหยิงจะสลายกลายเปนความเงียบ สงบ แหงแดนโลกุตรธรรมภายในทันที 

ซุมประตูทุกวัดจึงมีการกําหนดตําแหนงและลักษณะที่ต้ังที่เหมาะสม และดวยเหตุที่วัดวัดหนึ่งแบง

ออกเปนสองเขตหลัก คือเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส(สวนเขตธรณีสงฆอาจถูกใชเพื่อประโยชน

ในทางอ่ืนที่เปนของฆราวาส) ดังนั้นการกําหนดตําแหนงซุมประตู อาจตองมีหลายจุด สําหรับเอ้ือ

                                                 
 13 สัมภาษณ,  เธียรชาย อักษรดิษฐ, อาจารยมหาวทิยาลัยเชียงใหม, 17 พฤษภาคม 

2553. 

 14 สัมภาษณ,  เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน, ศิลปนทองถิน่ลานนา,  18 พฤษภาคม 2553.  
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ตอการเขาถึงเขตทั้งสอง เพื่อมิใหเปนการใชในลักษณะที่รวมกันโดยตรง แตทั้งนี้จะตองมีจุดใดจุด

หนึ่งที่เปนประตู-หลักในจํานวนทั้งหมด ที่เปนทางเขาสูภายในศูนยกลางประธาน  

  คําวา “โขง” เปนภาษาพื้นเมืองทางเหนือ แปลวา “เขตต” หรือ “บริเวณ” ในตํานาน

มูลศาสนา ไดใชคําวาโขงในความหมายของเขตต เชน โขงเขตตเมือง (บริเวณเมือง) ซึ่งแสดงให

เห็นถึงความหมายของคําวาโขง เปนสัญลักษณแสดงถึงการเขาสูเขตหนึ่ง ๆ 14

15 

  การสรางวัดในภาคเหนือตอนบนมีองคประกอบสําคัญคือ พระธาตุเจดียเปน

ประธานของวัดมีวิหารหลวงอยูทางดานทิศตะวันออกของพระธาตุเจดีย ลอมรอบเขตพุทธาวาสซ่ึง

เปนสวนสําคัญที่สุดของวัดที่ถูกกําหนดไวใหเปนพื้นที่สําหรับพระสงฆใชประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาดวยกําแพง  และในอดีตไดมีการจัดสรางทางเขาเขตพุทธาวาสเปนประตูทางกําแพงดาน

ทิศตะวันออกเรียกตามภาษาพื้นถิ่นวา “ประตูโขง”  

  ประตูโขงจึงเปนประตูกําแพงวัดที่สรางเพื่อเปนเปาหมายเห็นชัด ทําชองประตูเปน

รูปโคง มีสวนยอดซอนกันเปนชั้น ๆ แบบยอดปราสาท และมีการประดับตกแตงดวยงานปูนปน

ตลอดทั้งอาคารดวยลายพันธพฤกษาและสัตวในจินตนาการ 

  ถึงแมวาจะไมมีหลักฐานจากเอกสารใด ๆ ไมวาจะเปนตํานานพงศาวดาร และศิลา

จารึก ที่บงบอกถึงระยะเวลาในการสรางซุมโขงโดยตรง แตจากขอความที่ปรากฏในศิลาจารึก จ.ศ.

838 (พ.ศ.2019) ที่กลาวถึงเจาหมื่นคําเพชร หรือคําเปก ซึ่งเปนเจาเมืองลําปาง ในราว พ.ศ.2019 

ไดมาทําการบูรณปฏิสังขรณวัดพระธาตุลําปางหลวง โดยกอสราง กําแพง ศาลา วิหาร และบอน้ํา 

รวมทั้งทางเดิน สวนศิลาจารึกอีกหลักหนึ่ง จ.ศ.858 (พ.ศ.2039) กลาวถึงเจาเมืองหาญศรีทัตถะ

มหาสุรมนตรี ซึ่งปกครองลําปางอยูราว พ.ศ.2039-2042 ไดกอฐานพระธาตุ สรางวิหาร หลอพระ

เจาลานทอง ราว พ.ศ.2040 ดังนั้นหากยึดถือจากศิลาจารึกทั้ง2หลัก ก็พอสันนิษฐานไดวาซุมโขงนี้

สรางข้ึนพรอมกับส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ดังที่ปรากฏในศิลาจารึก คือในราว ตนพุทธศตวรรษที่ 21 และ

ขอสันนิษฐานอีกประการหนึ่งที่ทําใหเขาใจ ซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงสรางข้ึนในชวงเวลา

ดังกลาว ก็เนื่องมาจากโครงสรางบางประการ เชน ลวดบัวที่ ฐาน จังหวะการยอมุม ซุมดานขาง 

ตลอดจนลักษณะและระเบียบการจัดวางตําแหนงของลวดลายปูนปนที่ประดับอยูตามสวนตาง ๆ 

ซึ่งสวนใหญเปนลายพันธุพฤกษานั้น คลายกับซุมโขงวัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอดจังหวัด

เชียงใหม ซึ่งสรางข้ึนในสมัยสมเด็จพระเจาติโลกราช (พ.ศ.1984 – 2030) และลวดลายประเภทน้ี 

                                                 
 15 มหาวทิยาลัยเชียงใหม,  ตํานานมลูศาสนา ฉบับวัดปาแดง ภาคปรวิัตรลาํดับที่ 9   

(เชียงใหม : ภาควิชาสังคมและมนุษยวทิยา คณะสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2519), 

27-30. 
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ก็ไดใหอิทธพลแกลวดลายปูนปนประดับสถาปตยกรรมทั่วไปในลานนา ดังนั้น จึงมีความเปนไปได

วาซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงคงสรางข้ึนในระยะเวลารวมสมัยกัน หรืออาจหลังกวาซุมโขงวัด

มหาโพธาราม ซึ่งเปนตนแบบอยูเล็กนอย15

16  

  นอกจากนั้นแลว การขุดคนพบศิลปวัตถุโดยเฉพาะเคร่ืองกระเบ้ืองลายครามเปนโถ

มีฝา ที่วัดเวียงทากาน จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนเคร่ืองลายครามในสมัยราชวงศหงวนของจีน และยังมี

การขุดคนพบคนโท และถวยชามในหลายทองที่แถบภาคเหนือ ซึ่งส่ิงของเหลานี้เปนทั้งของสมัย

ราชวงศหงวนและราชวงศเหม็งของจีน ซึ่งลวดลายบนเครื่องถวยชามเหลานี้ไดสงอิทธิพลแกศิลปะ

ลานนาต้ังแตพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงปจจุบันและยังมีการสันนิษฐานอีกวาซุมประตูโขงวัดพระ

ธาตุลําปางหลวงนี้แสดงออกถึงอิทธิพลของทวารวดีตอนปลาย อันเปนศิลปะมอญด้ังเดิม  
 3. ลักษณะทางศิลปกรรมของประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง  
  ประตูโขงหรือซุมประตูโขงเปนส่ิงกอสรางมีสวนยอดเปนลักษณะมณฑป มีผังเปน

รูปส่ีเหล่ียมยอมุม หรือยอเก็จ ตกแตงตัวอาคารดวยงานปูนปน นิยมสรางระหวางกลางแนวกําแพง

ของวัดในเขตพุทธาวาสและนิยมสรางตรงแนวกําแพงดานทิศตะวันออกหรืออยูดานหนาพระวิหาร

หลวง ดังนั้น ประตูโขงจึงมีหนาที่คือเปนประตูเพื่อเขาสูเขตพุทธาวาส 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของซุมประตูโขง 

                                                 
 16 ปาริสุทธิ์  สารกะวณิช,  “ซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง,” อาษา, 2, 2 

(กุมภาพนัธ 2544) : 76.  
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  ประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง เปนอาคารที่ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของผังวัด 

และติดกับกําแพงวัด หรือศาลาบาตรดานเดียวกัน มีสวนหนึ่งทางดานทิศตะวันออกเช่ือมกับบันได

นาค  

  3.1 ลักษณะผังที่ต้ังของซุมประตูโขง 

 
 

  
 

ภาพที่ 5 แสดงผังของวัดพระธาตุลําปางหลวง16

17 

 

   ผังของวัดพระธาตุลําปางหลวงมีลักษณะเปน 4 เหลี่ยม ต้ังอยูบนเนินของวัด 

ในสวนที่เปนเขตของพุทธาวาส มีกําแพงแกวหรือศาลาบาตรเช่ือมตอออกจากซุมประตูโขงเพื่อ

ลอมรอบวัดพระธาตุลําปางหลวง กําแพงของทางดานทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใตมีประตู

ทางเขาออก มีอาคารหลักคือพระธาตุเจดียเปนศิลปกรรมแบบลานนา และวิหารโถงต้ังอยูทางดาน

ทิศตะวันออกของพระธาตุเจดีย และดานหนาของวิหารโถง ก็มีประตูโขงซ่ึงเปนประตูทางเขาหลัก

ของวัดเช่ือมตอมาจากบันไดนาค ซึ่งทั้งหมดนี้อยูในแกนเดียวกัน 

                                                 
 17 สุวิภา จําปาวลัย,  ผังวัดพระธาตุลําปางหลวง, เขาถึงเมื่อ 15 มิถนุายน 2555, 

เขาถึงไดจาก http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/transmission_page05.html 
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   รูปผังของประตูโขง เปนอาคารยอมุม 24 มีชองทางเดินทางดานทิศตะวันออก 

และทิศตะวันตกเปนชองโลงทะลุหากัน ดานทิศเหนือและทิศใตของประตูโขงติดกับกําแพงวัด สวน

ดานทิศตะวันออก (ดานหนา) ของซุมประตูโขงติดกับบันไดนาค 

   ในแนวตัดของผนังที่ต้ังวัดและที่ต้ังของประตูโขงซึ่งสรางอยูบนเนินจะมีความ

แตกตางกันในเร่ืองของระดับความสูง เนื่องมาจากความเชื่อในเร่ืองของสถานที่ที่ประดิษฐานพระ

บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา การสรางวัดจึงเนนใหต้ังบนพื้นที่ที่มีความสูงกวาบานเรือนทั่วไปที่

อยูบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังเพื่อผลในการมอง คือเปนจุดสังเกตระยะทางในอดีตจึงเนนที่ความสูง

ของเจดีย ซึ่งมีความสูงประมาณ 45 เมตร วิหารโถงมีความสูงโดยประมาณ 25-30 เมตร และ

ความสูงของประตูโขงโดยประมาณ 13 เมตร โดยมีบันไดนาคทอดยาวจากพื้นที่ภายนอกสูเขต

พุทธาวาสโดยมีประตูโขงเปนตัวเชื่อม        

        

 
 1. พระธาตุเจดีย  2. วิหารหลวง 

 3. กูพระเจาลานทอง 4. ประตูโขง 

 

ภาพที่ 6 ภาพตัดแสดงท่ีต้ังอาคารสําคัญบนเนินวัดพระธาตุลําปางหลวง 

  
 4. ลักษณะทางโครงสรางและวัสดุ  
  ประตูโขง เปนอาคารทรงมณฑปมียอดแหลมซอนกันหลายชั้น  โครงสรางกออิฐถือ

ปูน ภายนอกฉาบดวยปูนสีขาวแตงดวยปูนปนเกือบตลอดทั้งอาคาร โดยมีชองทางเดินในแกนทิศ

ตะวันออกกับทิศตะวันตกของตัวซุมประตู บริเวณปากชองทางเดินทําเปนซุมโคงซอนกันสองช้ัน ใน

สวนของดานขางที่ติดกําแพง (แนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต) ประดับซุมโคง 1 ชั้น โดยแบงโครงสรางเปน

สองสวนไดแก สวนตัวอาคารและสวนยอดอาคาร 
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ภาพที่ 7 แสดงลักษณะซุมโคงซอนกัน 2 ชั้น ในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก 

 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงลักษณะซุมโคงซอนกัน 2 ชั้น ในแนวทิศเหนือ – ใต 
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ภาพที่ 9 แสดงการจัดแบงโครงสรางของประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

  4.1 สวนตัวอาคาร เร่ิมจากชวงลางซ่ึงต้ังอยูบนพื้นลานวัดข้ึนมา จนถึงขอบหนา

กระดานของช้ันบัวลูกแกวอกไก ในช้ันโครงสรางสวนตัวอาคาร สามารถแยกยอยไดอีกเปน สวน

ฐาน และสวนผนัง ตามรูปที่แสดงในดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงการจัดแบงโครงสรางตัวอาคารของประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

1. สวนตัวอาคาร 

2. สวนยอด 

3. เสาประดับอาคาร 

 

1. สวนฐาน 

2. สวนผนัง 
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  4.2 สวนฐาน ฐานเปนสวนยอยของอาคาร ซึ่งเปนสวนที่รองรับน้ําหนักโครงสราง

ของอาคารทั้งหมด ฐานของประตูโขง ต้ังอยูบนเนินของลานวัด ดานทิศตะวันออกติดกับบันไดนาค 

ดานตะวันตกเชื่อมสูเขตพุทธาวาส ลักษณะฐานอาคารเปนแบบ ยอมุม 24 ลักษณะของฐาน เปน

ฐานซอนไลระดับกันสามช้ัน มีชั้นบัวลูกแกวอกไก 1 ชั้น ความสูงสวนฐานประมาณ 1 เมตร มี

ความกวางสวนฐานจากดานหนึ่ง ถึงผนังชองทางเดินประมาณ 3 เมตร 

 

 
 1. ฐานช้ันที่ 1 (ชั้นบัวลูกแกวอกไก) 

 2. ฐานช้ันที่ 2 

 3. ฐานช้ันที่ 3  

 

ภาพที่ 11 แสดงลักษณะชั้นฐานของประตูโขง 

   

  4.3 สวนผนัง ตอเนื่องข้ึนมาจากสวนฐาน จํานวนยอมุม เทากัน ตรงกลางสวนผนัง

ดานทิศตะวันออก ตะวันตก เปนชองทางเดินขนาดกวาง 2 เมตร ยาวประมาณ 6.5 เมตร สูงจาก

พื้นถึงคานใตแผนหนาบันประมาณ 3 เมตร ความสูงสวนผนังเฉพาะผนังตรง (ไมรวมชั้นบัวลูกแกว

อกไก) ประมาณ 3 เมตร ดานปากทางชองทางเดิน ทั้งทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทํา

เปนเสาประดับอาคารที่ชางพื้นเมืองเรียกวา “เสาขอมปากนกแล” ซอนกัน 2 ชั้น มีระดับความสูง

ตางกันคือเสาขอมปากนกแลหนาสูงประมาณ 2 เมตร ดานซอนสูงประมาณ 3.25 เมตรดานทิศ

เหนือและทิศใตสวนที่ติดกับกําแพงวัดยังปรากฏเสาขอมปากนกแลอีกดานละ 1 ชั้น ความสูง

ประมาณ 1.75 เมตร 
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ภาพที่ 12 แสดงลักษณะของเสาขอมปากนกแล ดานทิศตะวันออก-ตะวันตก 

 และ ดาน ทิศเหนือ-ใต ตามลําดับ 

  

   เหนือผนังในสวนชวงที่เปนเสาขอมปากนกแลนี้ เปนช้ันบัวลูกแกวอกไก 

ประกอบดวยหนากระดานทองไมบัวคว่ําและบัวหงายซอน 2 ชั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 แสดงลักษณะบัวลูกแกวอกไกเฉพาะสวนผนัง 

1. ชั้นบัวถลา 

2. บัวลูกแกวอกไก 

3. สวนผนัง  
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  4.4 สวนยอด ตอข้ึนมาจากชั้นบัวลูกแกวอกไกของสวนผนัง ซอนกัน 5 ชั้น และมี

สวนบนสุดเปนยอดบัว ลักษณะของยอดซุมประตูโขง เปนยอดทรงปราสาท หลังคามีลักษณะเปน

สวนโคงแบบบัวถลา ซอนชั้นลดหล่ันกันข้ึนไปตามลําดับ มีจํานวน 6 ชั้น แตละชั้น จะมีซุมหนานาง

ขนาดเล็กลดหลั่นกันข้ึนไปจนถึงยอดประดับอยูตรงกลางทั้ง 4 ทิศ และมียอด 5 ยอด คือยอดกลาง

ขนาดใหญและอีก 4 ยอด มีขนาดเล็กอยูบนช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 มีการสรางซุมจระนําไวชั้นที่ 2 ใน

ซุมวางเปลาไมมีลวดลายประดับตกแตง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 14 แสดงการจัดแบงโครงสรางสวนยอด 

 

   สวนยอดชั้นที่ 1 เปนชั้นบัวถลา ยอมุม  

   สวนยอดชั้นที่ 2 เปนชั้นบัวลูกแกว อกไกเพิ่มมุม 20 ประกอบดวย หนา

กระดาน ทองไม อกไก บัวคว่ํา และบัวหงาย  

   สวนยอดชั้นที่ 3 ลักษณะคลายกับการจําลองโครงสรางอาคารขนาดยอม 

เรียกวา “เรือนธาตุ” (สวนสําคัญของพระสถูปหรือพระปรางคที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระ

ธาตุไวภายใน, ครรภธาตุ หรือ ธาตุครรภก็วา. ความหมายของเรือนธาตุ จากพจนานุกรม ฉบับ

ชั้นที่ 6 
 
ชั้นที่ 5 
 

ชั้นที่ 4 
 

ชั้นที่ 3 
 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 1 
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ราชบัณฑิตยสถาน) ยอมุม 12 มีซุมจระนํายื่นออกมาจากตัวเรือนธาตุทั้ง 4 ดาน ตัวเรือนธาตุทํา

เสาขอมปากนกแลเหมือนกับสวนผนัง และทําชั้นบัวลูกแกวอกไกรวมทั้งชั้นบัวถลาอยูดานบน 

   สวนยอดชั้นที่4เปนชั้นบัวหงายเพิ่มมุม 16 ประกอบดวยทองไม บัวหงาย และ

หนากระดาน 

   สวนยอดชั้นที่5เปนชั้นบัวหงาย ยอมุม 12 ลักษณะคลายกับช้ันที่ 4  

   สวนยอกช้ันที่6ปลายสวนยอดเปนยอดบัวทรงเหล่ียมมีฐานส่ีเหล่ียมรองรับ

ลักษณะคลายสวนยอดชั้นที่ 4 และ 5  
 5. การประดับตกแตงและวัสดุ  
  ประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง ประดับอาคารดวยงานปูนปนโดยลวดลาย

ปรากฏตั้งแตสวนตัวอาคารจนถึงสวนยอด เวนแตชวงฐานซ่ึงมีเพียงปูนฉาบเทานั้น ซึ่งการตกแตง

ปูนปนสามารถแบงไดตามลักษณะดังนี้  

  5.1 การประดับลายปูนปนสวนตัวอาคาร สวนตัวอาคารนี้ ในทางโครงสรางได

แบงยอยออกเปนสองสวน คือสวนฐาน และสวนผนัง แตสําหรับในการประดับตกแตง เฉพาะที่

สวนฐานน้ัน ไมพบลวดลายประดับตกแตง โดยมีการประดับตกแตงนั้นปรากฏต้ังแตสวนผนัง

ข้ึนมา และนอกจากนี้ในสวนของผนังก็ยังมีโครงสรางซอนคือเสาขอมปากนกแล ดังนั้นจึงได

จัดแบงการตกแตงของสวนผนังเปนดังตอไปนี้ 

  5.2 การตกแตงสวนผนัง ประดับงานปูนปนในสวนเหล่ียมของเสาผนัง เปนลายใน

กรอบ ลายกาบคือกาบบนหรือบัวคอเส้ือ และกาบลางหรือบัวเชิงลาง 17

18  ลักษณะของลายกาบบน

และกาบลางมีความคลายกัน เรียกวาลายพันธุพฤกษา คือมีดอกไมหลายกลีบ 1 ดอก เปนดอก

หลักอยูชวงปลายขอบเหล่ียมของสวนผนัง โดยมีกานและใบแตกออกจากดอกกลางกิ่ง และกาน

ใบรวมทั้งดอกกลางนี้อยูในกรอบรูปกาบหรือกลีบบัวซ่ึงทําขอบหยักและเซาะรองตลอดเสน ชวงกึ่ง

เหล่ียมเสาระหวางกลางลายกาบบน – ลาง เปนลายประจํายามอก หรือประจํายามรัดอก 1 8

19 เปน

ลายพันธุพฤกษากึ่งประดิษฐอยูในกรอบหยักรูปขนมเปยกปูน โดยมีดอกไมหลายกลีบประดับอยูที่

กึ่งกลางลาย 

 

                                                 
 18 สันติ  เล็กสุขุม,  เจดีย : ความเปนมา และคําศพัทเรียกองคประกอบเจดียใน

ประเทศไทย (กรุงเทพ: มติชน, 2535), 23. 

 19 เร่ืองดียวกัน. 
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   ชวงบนเหล่ียมผนังซึ่งเปนชั้นบัวลูกแกวอกไกแตงลายดวยปูนปนเปนลาย

เลียนแบบธรรมชาติ เชนลายดอกไมส่ีกลีบ ที่อกไกลายไขปลา หรือลายเม็ดกลมหรือลายลูกหมาก

19

20  

   ชั้นบัวลูกแกวอกไกนี้ดังที่กลาวมาแลววามีชั้นบัวหงายสองชั้น ค่ันดวยหนา

กระดาน ลายปูนปนที่แตงในสวนนี้มีลักษณะตางกัน กลาวคือ ชั้นบัวหงายลาง แตงปูนปนลายบัว

หงายเปนระยะ ๆ หนากระดานแตงปูนปนลายเฟองอุบะตลอดแนว และช้ันบัวหงายบนแตงปูนปน

ลายกานขดโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ภาพที่ 15 ลักษณะของลวดลายตกแตงสวนผนัง 

 

  5.3 การตกแตงเสาขอมปากนกแล โครงสรางของเสาขอมปากนกแล คือมีชวงเสา

และหัวเสาซ่ึงทําเปนชั้นบัวลูกแกวอกไก ในสวนที่เปนเสามีการแตงกรอบใหโคง คลายลักษณะของ

จงอยปากนก20

21 มีการตกแตงดวยลายปูนปนคลายกับเหล่ียมเสาอ่ืน ๆ กลาวคือ มีกาบบน กาบลาง 

                                                 
 20 วอลเดมาร ซี ไซเลอร, “พทุธศิลปลานนา,” คิวเซประทปี,  9, 89 (กันยายน 2529) : 

78. 

 21 เร่ืองเดียวกนั. 

1. กาบบนหรือบัวคอเส้ือ 

2. ลายประจํายามอกหรือ 

 ประจํายามรัดอก 

3. กาบลางหรือบัวเชิงลาง 
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และประจํายามอก ยกเวนเฉพาะเสาขอมปากนกแลในสวนที่ติดกําแพง จะไมมีประจํายามอก       

ที่ขอบของเสาขอบปากนกแลหนาทั้งดานทิศตะวันออกและตะวันตก ประดับลายปูนปนเม็ดกลม 

ไขปลา 

   ในสวนที่เปนหัวเสาปรากฏลายปูนปนเหลืออยูไมมากนัก มีลายตาง ๆ เชน

ลายบัวหงายในช้ันบัวหงาย ลายเม็ดกลมไขปลาสลับดอกไมส่ีกลีบในสวนทองไม ลายส่ีกลีบใน

สวนหนากระดานและอกไกเปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 เปรียบเทียบลักษณะของเสาขอมปากนกแล ระหวาง ทิศตะวันออก-ตะวันตก  

 กับทิศเหนือ-ใต 

 

  5.4 การตกแตงซุมโคง ซุมโคงประดับอยูเหนือเสาขอมปากนกแล มีการประดับ

ลายปูนปนดังตอไปนี้ 

   ซุมโคงหนาดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทําวงโคงใหนูนประดับลาย

พันธุพฤกษาตลอดวงโคง ชวงกลางโคงมีลายปูนปนพันธุพฤกษากึ่งประดิษฐในกรอบขนมเปยกปูน 

ขอบวงโคงทั้งบนและลางทําหยัก 5 หยัก ประดับเม็ดกลมไขปลา ปลายวงโคงลงมาที่หัวเสาขอม

ลักษณะเปนหางวัน แตงลายกานขด หนาหางวันมีรูปปนกินรีหรือกินนรยืนฟอนรํา เหนอืวงโคงมรูีป

ปนหงสยืนเรียงหนาหันเขาหากึ่งกลางซ่ึงมีตนดอกไมประดิษฐต้ังอยู 

1. เสาขอมปากนกแลในดานทิศ

ตะวันออก –ตะวันตก 

2. เสาขอมปากนกแลดานทิศ

เหนือ-ใต (ติดกําแพง) 
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   ซุมโคงซอนดานทิศตะวันออกและตะวันตก ทําวงโคงใหสูงข้ึนเปนมกรคาย

พญานาค 3 เศียรมีเกล็ด หงอนและครีบ ลําตัวนูน มีขอบลําตัว กระดกลําตัวและหางข้ึนไป

เกี่ยวพันกัน 4 ขด ขดหางมีดอกไมประดิษฐ ครีบพญานาคเปนลายกานขด ตัวมกรที่อยูชวงอกมีขา

และเล็บมีเข้ียวแตงขางลําตัวมกรดวยปูนปนลายดอกไม ซึ่งลายนี้ปรากฏอยูเฉพาะดานทิศ

ตะวันตก 

   ซุมโคงดานทิศเหนือและใต ทําเปนโคงนาค 1 เศียร มีหงอน ครีบ และมีเครา มี

ขาหนา ยันลําตัวใหโคงข้ึน หางนาคเกี่ยวพันกัน 4 ขด กลางขดหางแทรกดวยดอกไม 

 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงลักษณะการตกแตงซุมเหนือเสาขอมปากนกแล 

 

  5.5 การประดับลายปูนปนสวนยอด มีงานประดับปูนปนดังตอไปนี้  

   5.5.1 สวนยอดชั้นที่ 1 เปนชั้นบัวถลายอมุม 12 มีการตกแตงสันเหล่ียมดวย

ปูนปนตัวลวง ลักษณะคลายกับพญานาค มีหงอน เครา เกล็ดครีบ ปก และขา 4 ขา 
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ภาพที่ 18 แสดงภาพสวนยอดชั้นที่ 1  

 

   5.5.2 สวนยอดชั้นที่ 2 ซึ่งเปนชั้นบัวลูกแกวอกไก ประกอบดวยชั้นบัวคว่ํา บัว

หงาย อกไก ทองไมและหนากระดาน แตงลายปูนปนบัวหงายที่มุมทุกมุมของช้ันบัวหงาย และหนา

กระดานบนแตงลายดอกไมหลายกลีบเรียงตอกัน 

 

 
 

ภาพที่ 19 แสดงภาพสวนยอดชั้นที่ 2  

 

   5.5.3 สวนยอดชั้นที่ 3 แตงเรือนธาตุดวยงานปูนปนลักษณะคลายกับสวน

ผนังคือ ตามเหล่ียมเรือนธาตุ แตงปูนปนลายกาบบน กาบลาง ทําเสาขอมปากนกแลดานละ 1 ชุด 

แตงเสาขอมดวยลายกาบบน กาบลาง เหนือเสาขอมปากนกแลและทําซุมจระนํา ประดับลายปูน

ปนพันธุพฤกษา เสากลางเรือนธาตุทุกดานมีรูปปนบุคคลแตงเคร่ืองทรงยืนพนมมือ 

    ชั้นที่เปนบัวลูกแกวอกไก มีการตกแตงลายปูนปนลักษณะคลายกับ

สวนผนัง และสวนยอดชั้นที่ 1  
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ภาพที่ 20 แสดงลักษณะชั้นเรือนธาตุ 

 

   5.5.4 สวนหลังคาชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 คือชั้นบัวหงาย หรือเรียกตามชาง

พื้นเมืองวา “ ขัน” มีลักษณะคลายกัน คือมีทองไมหรือเอวขัน และบัวหงาย ประดับลายปูนปนบัว

หงายตามมุมแตลายไมชัดเจน ชั้นหนากราน ประดับลายดอกไม 4 กลีบตามมุม แตมีไมครบทุกมุม  

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงลักษณะสันหลังคา ชั้นที่ 4 และ 5  
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   5.5.5 ปลายสวนยอด มีลักษณะคลายรูปบัวตูม ทรงเหล่ียมแตงกลีบบัวรอบ 

กลางกลีบบัวบางกลีบ ยังปรากฏวัสดุเคลือบสีประดับรูปทรงคลายบัวตูมทรงเหลี่ยมนี้ต้ังอยูบน

ฐานบัวหงายส่ีเหล่ียมอีกชั้นหนึ่ง 

 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงลักษณะของสวนยอด 

 

   การตกแตงปูนปนที่ประตูโขงนั้น นอกเหนือไปจากการประดับตกแตงบนโกลน

ลายแลว ยังมีการประดับตกแตงดวยงานลอยตัว ซึ่งปรากฏใน 3 ลักษณะ คือ  

   1. กาบ คือแผงปูนปนรูปสามเหล่ียมหักมุม ประดับในสวนเหล่ียมมุม ทุกช้ัน

ของสวนยอด ในตัวกาบ ประดับปูนปนลายกานขด 

   2. ซุมหนานางหรือซุมจระนํา ลักษณะเปนแผงปูนลอยตัว แตทําในกรอบของ

ซุมประดับในชวงกึ่งกลางของทุกช้ันของสวนยอด ในกรอบซุมประดับปูนปนลายกานขดบาง ลาย

เครือบาง รวมไปถึงลายดอกไมประดิษฐ 

   3. แทนบัวตูมทรงเหล่ียม ลักษณะคลายกับยอดบนสุดของประตูโขงต้ังอยู

กึ่งกลางสวนยอดและวางซอนหลังซุมหนานาง โดยปรากฏเฉพาะสวนยอดชั้นที่ 2 และ 3 ดานทิศ

เหนือและทิศใต  
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ภาพที่ 23 แสดงงานปูนปนแบบลอยตัว 

 

  5.6 การประดับตกแตงวงโคงของซุมประตูโขง 

   5.6.1 ในสวนที่อยูใตวงโคงในดานทิศตะวันออก และทิศตะวันตกน้ัน จะเห็น

ลวดลายนูนในวงโคง ซึ่งภายในทําเปนรูปธรรมจักรวงใหญ ซึ่งมีความแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

   5.6.2 ลายนูนวงโคงดานหนา มองเห็นเมื่อเดินข้ึนจากทางบันไดนาค ทําเปน

รูปธรรมจักรวงใหญ อยูตรงกลาง สองขางธรรมจักรเปนรูปหงสเล็ก ๆ บินอยูขางละ1 ตัว ดานใต

ของธรรมจักรเปนรูปวงกลม มีรัศมีคลายดวงอาทิตย 

 

 

กาบ 

 

 

 

 
 

 

 

 

ซุมหนานาง หรือซุมจระนํา 

 

 

 

 
 

แทนบัวตูมทรงเหล่ียม 
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ภาพที่ 24 แสดงลวดลายนูนวงโคงในดานหนาอาคาร 

 

   5.6.3 ลายนูนวงโคงดานใน มองเห็นเมื่อจะออกจากประตู ทําเปนรูป

ธรรมจักรอยางวิจิตร ดานซายเปนรูปนกยูงยืนอยูในวงกลมรัศมีคลายดวงอาทิตย ดานขวาของ

ธรรมจักรเปนรูปกระตายกําลังวิ่งอยูในวงกลมใหญ ลอมรอบดวยวงกลมเล็ก 9 วงดานลาง

ธรรมจักรเปนลายนูนรูปหงส 4 ตัว 

 

 
 

ภาพที่ 25 แสดงลวดลายนูนบนวงโคง ดานในอาคาร 

 

   จากองคประกอบตาง ๆ ของซุมประตูโขงท่ีไดศึกษามานั้น จะเห็นไดวาส่ิง

สําคัญที่ชวยใหลักษณะตัวซุมประตูมีความสวยงามโดดเดนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางไปจาก

ซุมประตูอ่ืน ๆ คือลวดลายปูนปนประดับอาคาร ที่อยูในสวนตาง ๆ และมีการจัดวางอยางลงตัว 

โดยอาจกลาวไดวาลวดลายปูนปนนั้นมีคตินิยมในการทําลายปูนปนโดยทั่ว ๆ ไปคือเปน

สวนประกอบในการแกปญหาบางประการทางรูปแบบภายนอกของสถาปตยกรรม เชน การแกปญหา
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ความวางเปลาของพื้นที่ ในกรณีที่พื้นผิวมีความกวางและโลงมากเกินไป และเพื่อเนนถึง

ความสําคัญขององคประกอบบางสวนของสถาปตยกรรม โดยที่จะมุงเนนถึงความงามในความเชื่อ

ตามอตินิยามในชวงเวลานั้นได ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษา ลักษณะลวดลายปูนปนที่

ประดับอยูที่ซุมประตูโขง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจ ที่มา และความหมายของลวดลายตาง ๆ โดย

จะไดอธิบายในลําดับตอไป  

   การตกแตงอาคารดวยลวดลายปูนปนตาง ๆ ทั่วทั้งอาคารนั้น นอกจากจะ

เปนไปเพื่อความสวยงามจากภายนอกแลว ลวดลายที่ใชตกแตงนั้นยังแฝงไวซึ่งความเชื่อหรือคติที่

มีความจําเปนตอการเพ่ิมความนาศรัทธาและนาเคารพตออาคารเหลานั้น อาคารที่มีความ

เกี่ยวเนื่องกับทางพระพุทธศาสนาดังเชนประตูโขงจึงตองมีการประดับตกแตงเพื่อเร่ืองดังที่ได 

กลาวมา 
 6. ลักษณะลวดลายบนซุมประตุโขง 
  จากการศึกษาและสํารวจเกี่ยวกับลวดลายปูนปนที่ซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปาง

หลวง พบวามีลายปูนปนอยูกวา 30 ลาย กระจายอยูในแตละสวนของโครงสรางของซุมประตูโขง 

ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ  

  6.1 ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ คือ ลายที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติโดยอาศัย

ธรรมชาติเปนแมแบบ เชน ลายดอกไม หรือสัตว ประเภทนก หรือหงส เปนตน 

  6.2 ลายประดิษฐ คลายกับลายเลียนแบบธรรมชาติ คืออาจไดรับแนวคิดจาก

ธรรมชาติ แตไดมีการนํามาสังเคราะหและหารูปแบบเฉพาะตัว เชน ลายกานขด ลายดอกไมชอ

ประดิษฐ ลายเฟองอุบะ เปนตน  

  6.3 ลายตามจินตนาการ เปนลายที่ชางผูสรางไดคิดคน และประดิษฐข้ึนตามคํา

บอกเลา หรือจากนิทานตํานาน รวมทั้งเปนไปตามที่ชางไดคิดคนข้ึนเอง เชน ลายมกรคาย

พญานาค ลายลวง ลายนาค หรือเทวดา เปนตน  

   ทั้งนี้ลวดลายตาง ๆ นั้น ถูกจัดวางอยูในตําแหนงที่มีความเหมาะสม ทั้งใน

เร่ืององคประกอบของความงาม และตามคติความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

  6.4 ลายประดับสวนตัวอาคารประตูโขง คือสวนที่อยูเหนือช้ันฐานข้ึนมา ทําเปน

เสาขอมปากนกแล ยอมุม 12 ข้ึนมาจนถึงช้ันบัวลูกแกวอกไก สวนใหญเปนลายประดิษฐ เชนลาย

เครือในกรอบของกาบบน กาบลาง และประจํายามอก 
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของลวดลายปูนปนในสวนผนัง 

 

ตําแหนง ลาย รายละเอียด 

1. เหล่ียมผนงัชวงลาง

เสา  ประดับ 

กาบลาง 

 

 ลายกานขดและพันธุพฤกษาในกรอบบัวเชิงหรือกาบ 

ประกอบดวย ลายกานขด ดอกไม กานดอก ใบไม 

กรอบลาย และใบเซาะรอง ใชวิธีปนปนูบนโกลนลาย 

2. เหล่ียมผนงัชวงบน

เสาประดับ 

กาบบน มีลักษณะ และวิธีการคลายกับกาบลาง 

 

3. เหล่ียมผนงักลาง ประจํายาม เปนลายพนัธุพฤกษาและลายกานขด มีดอกไมอยูตรง

กลาง โดยอยูในกรอบขนมเปยกปูน  เซาะขอบกรอบ

เปนรอง ใชวิธปีนปูนบนโกลนลาย 

4. สวนผนังชวงขอบ เม็ดกลม เปนงานปูนปนไมมีโกลนลายเปนรูปวงกลมวางเรียง

ตามแนวยาวของผนงั ขนาบดวยเม็ดกลมเสนตรง 

5. ชั้นบัวหงายตาง ๆ 

และช้ันบัวหงาย

ของเสาประดับ 

บัวคว่ํา หรือ 

บัวหงาย 

เปนลายปูนปนกานขดในกรอบบัวขอบหยัก 

6. อกไก 

 

ดอกไม 4 

กลีบ 

ปูนปนรูปดอกไม 4 กลีบ มีเกสรอยูตรงกลาง กลีบดอก

ทําขอบหยัก กลางกลีบเซาะรอง 

7. ทองไม เม็ดกลม สลับ

ดอกไม 4 กลีบ 

เปนปูนปนรูปดอกไม 4 กลีบ มีเสนตรงกัน้พรอมกบัแนว

ของลายเม็ดกลม ประดับโดยตลอดของชวงทอง 

8. หนากระดาน ดอกไม ไม 

9. หนากระดานบน ดอกไม  

เฟองอุบะ 

ใชปูนปนทําดอกไม 4 กลีบ ประดับเฉพาะที่มุม และ

กึ่งกลางของขอบหนากระดาน 

10. บัวถลา ลวง หรือ 

มังกร 

เปนลายเฟองอุบะ ลักษณะ ตอเนื่องกนัทําโดยรอบของ

หนากระดาน 

 

  6.5 ลายประดับชวงซุมโคงทั้ง 4 ดาน ซึ่งมีทั้งซุมโคงที่ซอนกัน และไมซอนกัน จํากัด

เฉพาะที่อยูอยูในตําแหนงเหนือเสาของปากนกแลเทานั้น เปนลายเลียนแบบธรรมชาติ ลายประดิษฐ

และลายตามจินตนาการ เชน มกรคายพญานาค กินนร หรือกินรี หงส ลายพันธุพฤกษา เปนตน  
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ตารางที่ 2 แสดงลักษณะลวดลายปูนปนสวนซุมโคง 

 

ทิศ – ตําแหนง ลักษณะ ลาย รายละเอียด 

ตะวันออก – 

ตะวันตก 

: ซุมหนา 

นูน 

 

พันธุพฤกษา 

 

เปนปูนปนบนโกลนลาย ลายพนัธุพฤกษา ชวง

กึ่งกลางซุมโคงมีลายดอกไมประดิษฐในกรอบขอบ

หยักขนมเปยกปูน ขอบของซุมโคงทําเปนขอบหยัก 

ตะวันออก – 

ตะวันตก  

ซุมซอน 

นูน มกรคาย

พญานาค 

 

เปนปูนปน มลํีาตัวนาคและมกรอยู ชวงอกนาค

กระดกชวงทายของลําตัว ข้ึนไปพนัเกี่ยวกนัเปนยอด

แหลม มีเกล็ดเปนปูนปนเล็ก ๆ 

เหนือ – ใต  

ซุมหนา 

นูน นาค 

 

เปนปูนปนตัวนาค มีหงอน เครา ขาหนา ขอบลําตัว

หยัก หางกระดกข้ึนไปพันเกีย่วกนัเปนยอดแหลม 

เหนือเสาขอม

ปากนกแล 

 กินนร / กนิรี 

 

เปนปูนปนลอยตัวรูปกินนร หรือกินรี เปนคนคร่ึงนก 

สวมเคร่ืองประดับทั้งตัว ยนืรายรําอยูบนเสาขอม

ปากนกแล โดยเฉพาะดานหนาหางหงสยืน่ออกมา

เปนกรอบ ภายในเปนลายกานขด 

เหนือซุมโคง

ดานหนา 

 หงส ลักษณะมีความสมบูรณครบทั้งตัว ลําตัวประดับ

เปนปกและหาง ซึ่งเปนลายกานขด ชวงอกมีปูนปน

ประดับเปนเคร่ืองประดับที่อก 

เหนือซุมโคงซอน  ครีบ เปนครีบนาคอยูในกรอบสามเหล่ียม ปลายโคง

แหลมภายในเปนลายปูนปนกานขด 

ขอบบนกึ่งกลาง

ของซุมโคงหนา 

 ดอกไม

ประดิษฐ 

เปนปูนปนดอกไมประดิษฐอยูกึ่งกลางของซุมโคง 

กั้นระหวางหงสที่ยนืเรียงหนาเขาหากัน 

 

  6.6 ลายประดับสวนยอด ซึ่งประกอบดวยช้ันหลายช้ัน สวนใหญจะมีลายประดับที่

คลายกัน นิยมใชลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ลายประดิษฐ และลายตามจินตนาการ เชน ลายตัว

ลวง เทวดา ดอกไม เปนตน  
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ตารางที่ 3 ลายปูนปนประดับสวนยอดของซุมประตูโขง 

 
ตําแหนง ลาย รายละเอียด 

ฐานบัว 

ลูกแกวอกไก 

 

 

1. บัวคว่ํา 

 บัวหงาย 

2. ทองไม 

 

3. อกไก  

1. เปนปูนปนลายกานขดในกรอบบัวคว่ํา บัวหงาย ขอบลาย

เปนขอบหยักและเซาะรอง 

2. เปนปูนปนลายดอกไม 4 กลีบ วางสลับกับเสนตรงและเม็ด

กลม ประดับตลอดทองไม 

3. เปนลายดอกไม 4 กลีบ ประดับอยูเฉพาะมุมอกไก  

ขัน  

(ฐานบัวหงาย) 

บัวหงาย 

ของเอวขัน 

 

ปูนปนรูปกานขดในกรอบบัวหงาย ทําขอบหยัก และลายปูนปน

ที่ประดับเหมือนกับชวง  ทองไม คือเปนลายดอกไม 4 กลีบ สลับ

กับไขปลาและเสนตรง 

ขอบหนา 

กระดานทุกชั้น 

หนากระดาน เปนลายปูนปนดอกไม 4 กลีบ  สลับกับเสนเฉียง 

 

   ลายประดับสวนยอดประตูโขงนั้น นอกจากจะมีลายประดับลงบนพื้นผิวของ

โครงสรางแลว ในบางสวนยังมีการตกแตงดวยงานปูนปน ทั้งแบบลอยตัวและกึ่งลอยตัวคลายกับ

บริเวณซุมโคง แตชวงซุมโคงนั้นนิยมเปนลายตามจินตนาการ เชน ปูนปนตัวกินนรหรือกินรี หรือ

ลายเลียนแบบธรรมชาติ อาทิลายหงส สําหรับสวนยอดนี้ลายดังกลาวนิยมเปนลายประดิษฐ เชน

ลายกานขด 

 

ตารางที่ 4 ลายประดับประเภทลอยตัวและกึ่งลอยตัว 

 
ลาย รายละเอียด 

กาบ เปนปูนที่กอเปนรูปสามเหล่ียมประดับอยูตรงยอมุม ในกรอบสามเหลีย่มมี

ลายปูนปนกานขด 

ซุมหนานาง เปนแผงปูนปนขนาดเล็ก ต้ังอยูกลางพื้นที่ทกุดานทุกช้ันหลังคา กรอบซุม

ประดับลายปูนปน เลียนแบบธรรมชาติ เชนดอกไม 4 กลีบ ไขปลา ลายก่ึง

ธรรมชาติ และลายดอกไมประดิษฐ 

แทงบัวทรงเหล่ียม ทําเสาปูนส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก มีความสูง แตงสวนปลายยอดเปนบัวตูม แทง

เสาบัวปูนปนเปนกลีบบัว 
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   จากตารางนั้น แสดงใหเห็นถึงรูปแบบของลวดลายการประดับตกแตงซุม

ประตูโขงดวยงานปูนปนที่ชางไดสรางสรรคเปนรูปแบบตาง ๆ การตกแตงนี้นอกเหนือจากผล

ทางดานทัศนศิลปแลว ภายในตัวลวดลายตาง ๆ ก็ยังแผงไวซึ่งคติความเชื่อ หรือมีสัญลักษณที่ถูก

ถายทอดผานออกมาทางลวดลาย ซึ่งความหมายเหลานั้นชางก็ไดนํามาเชื่อมโยงเขากับความเชื่อ

ทางศาสนา 

  6.7 กลุมลายอ่ืน ๆ และจากลวดลายที่ไดจําแนกไวใน 3 ประเภท คือ ลาย

ธรรมชาติ (หรือเลียนแบบธรรมชาติ) ลายประดิษฐ และลายตามจินตนาการนั้น ในแตละประเภท

อาจมีลักษณะที่มีความคลายคลึงกันได เชน ลายธรรมชาติตามที่ไดยกตัวอยางไวเปนตัวหงสหรือ

นกนั้น บางชวงของตัวสัตวยังไดมีการแทรกลายประเภทประดิษฐเขาไปดวย เชน หงสซึ่งมีหางเปน

ลายกานขด ดังนั้นลายทั้งสามประเภทนี้ ก็จะสามารถแบงยอยออกไดเปนกลุมตาง ๆ ดังตอไปนี้   

   1. กลุมสัตวตาง ๆ  

   2. กลุมบุคคล หรือเทพยาดา 

   3. กลุมธรรมชาติ หรือพันธุพฤกษา 

   4. กลุมเบ็ดเตล็ด  

   6.7.1 กลุมสัตวตาง ๆ โครงสรางและลักษณะของซุมประตูโขงในหลาย ๆ 

สวน เอ้ือตอการนําเอาลักษณะของสัตวบางชนิดเขามาใชในการตกแตง โดยเฉพาะชวงที่มีความ

โคง เชน ชั้นบัวถลา หรือซุมโคง ลักษณะการตกแตงจะแสดงใหเห็นรูปรางของสัตวตลอดลําตัว มี

ความอิสระ ไมมีกรอบหรือขอบโครงสรางเขามาบังคับ โดยชนิดของสัตวที่นํามาใชนี้มีทั้งสัตวที่มี

อยูจริงตามธรรมชาติ และสัตวที่ไดจากตํานานหรือเกิดจากจินตนาการของชางที่ตามภาษาชาง

เรียกวา “สัตวหิมพานต” ซึ่งสามารถจําแนกไดดังตอไปนี้   

    1. สัตว 2 ขา  หรือทวิบาท เชน สัตวประเภทนกซ่ึงมีปก หรืออาจเปน

สัตวผสม เชน กินรี หรือกินนร ที่ชวงบนเปนมนุษยแตชวงลางเปนสัตวปก สัตว 2 ขาที่พบบนซุม

ประตูโขง ไดแก  

     1.1 หงส  

     1.2 กินรี หรือกินนร  

     1.3 นกตาง ๆ  

    2. สัตว 4 ขา หรือ จตุรบาท เปนสัตวส่ีขาที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ 

และรวมไปถึงสัตวหิมพานตที่มี 4 ขาดวย 
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     2.1 กระตาย 

     2.2 สิงหหรือสิงโต 

     2.3 มอม  

     2.4 มา 

     2.5 ลิง 

    3. สัตวที่อาศัยอยูในถ้ํา หรือคร่ึงบกคร่ึงน้ําเรียกเปนมัจฉา หรือประเภท

สัตวเล้ือยคลาน มีลําตัวยาว มีเกล็ด เชน  

     3.1 นาค หรือพญานาค  

     3.2 ลวง 

     3.3 มกร 

    จากการที่ไดแบงแยกสัตวทั้งหมดออกเปนสามประเภทนั้น เพื่อใหเกิด

ความชัดเจน และเขาใจในลักษณะของสัตวประเภทตาง ๆ ที่ถูกน้ํามาใชเปนงานปูนปน และใน

ลําดับตอไปจะไดอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของสัตวตาง ๆ ทั้งลักษณะทางกายภาพ และคติธรรมที่

อยูในตัวสัตวนั้น ๆ  

    หงส  

 

 
 

ภาพที่ 26 แสดงลักษณะปูนปนรูปหงสที่ปรากฏอยูบนซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง 
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    หงสเปนสัตวปกที่มนุษยชื่นชมไดรับการยกยองและกลาวถึงอยูเสมอ 

เร่ืองราวเกี่ยวกับหงสหรือแนวคิดเกี่ยวกับหงสนั้น มนุษยไดจินตนาการจากสัตวที่มีตัวตนอยูตาม

ธรรมชาติ ทั้งนี้ความงดงามและคุณสมบัติพิเศษบางประการ เชน ลีลาทาทาง ชีวิตความเปนอยู 

ของสัตวชนิดนี้ลวนเปนส่ิงที่กอใหเกิดความประทับใจ และเปนแรงดลใจที่ทําใหมนุษยเกดิความคิด

จินตนาการอันกวางไกล ตามความปรารถนา และเนื่องจากลักษณะนิสัยโดยธรรมชาติของหงสนั้น

เปนสัตวที่มีความงามเพียบพรอมทําใหผูที่ไดพบเห็นเกิดความร่ืนรมยและประทับใจอยูเสมอ 

ดังนั้นเมื่อมนุษยสรางจินตนาการเกี่ยวกับสัตวชนิดนี้ จึงลวนแตเปนจินตนาการที่สรางหงสใหเปน

ตัวแทนของส่ิงที่สูงสงดีงามทั้งมวลไปดวย 

    ในดานรูปลักษณของเรือนกายและทาทีของหงสนัน้ ไดรับการยกยองวามี

ความงดงามอยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อยามที่หงสเยื้องกรายเคล่ือนไหวในขณะเดิน กลาวกันวามีความ

งามสงา นอกจากนี้ยังไดมีการกลาวเปรียบเทียบเสียงของหงสอีกวามีความไพเราะดุจเสียงกําไลเทา

ของสตรีที่กระทบกันเวลากาวเดิน ซึ่งแสดงใหเห็นวาหงสมีคุณภาพเสียงที่ดีมีความกองกังวาน ซึ่ง

สามารถทําใหผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน ในเร่ืองของการบินนั้น กวีไดบรรยายใหเห็นวาหงสมี

ความสามารถในการบินไดไกลและเร็วมาก ซึ่งศักยภาพดานการบินของหงสดังกลาวยอมทําใหเห็น

ถึงความมีพละกําลังและความแข็งแรงอยางมหาศาลซึ่งซอนอยูในเรือนรางอันงดงามอีกดวย 

    ความเชื่อเร่ืองหงสมีปรากฏอยูในเกือบทุกศาสนา โดยเฉพาะศาสนา

พราหมณ และพุทธ ดังปรากฏวามีพิธีกรรมหลายอยางที่มีความเก่ียวของกับหงสหรือนําหงสเขา

มาเปนสวนรวมในพิธีกรรม เชน พิธีเขาหงส(กลองหงส) ในพระราชพิธีตรียัมปวาย หรือพระราชพิธี

จองเปรียง พิธีสรงน้ําพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูนที่ตองใชหงสเปนตัวชักรอกข้ึนไปสรงน้ํา   

เปนตน 

    การที่หงสตองเขามามีสวนเกี่ยวของกับเทพหลายองค ก็คงเนื่องมาจาก

ความคิดที่เกี่ยวกับเทพเจาในแตละยุคสมัยมีความเปล่ียนแปลงไป เม่ือมีการนิยมทํารูปเคารพข้ึน

จึงไดเร่ิมมีความคิดที่จะตองใหเทพเจามีพาหนะทรง ก็จะเห็นไดวาหงสเปนความคิดที่เปน

สัญลักษณของทองฟา หรือสวรรคนั่นเอง ซึ่งเมื่อมีการผูกเร่ืองราวเลาสูกันฟงในยุคตอมา การ

ตีความเกี่ยวกับหงสจึงเปนไปในทางความคิดที่เปนปรัชญาทางศาสนามากข้ึน21

22 ลักษณะของหงส

ที่ปรากฏในศาสนอาคารทางลานนานั้น จะเปนไปในรูปลักษณะที่มีการผสมผสานระหวางรูปทรง

                                                 
 22 กัญญรัตน  เวชชศาสตร,  “การศึกษาเร่ืองหงสจากศิลปกรรมในประเทศไทย”  

(ผลงานวิจยัดีเยี่ยมประจําป 2535 จากสภาวิจัยแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร, 

2534), 13-17. 
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ตามธรรมชาติของสัตวประเภทหานหรือหงสกับรูปทรงของสัตวปกประเภทนก กลาวคือสวนที่เปน

ปาก หัว และคอ ยังมีรูปทรงแบบสัตวประเภทหงสตามธรรมชาติ  และตกแตงใหมีหงอน แตสวน

หางจะมีลักษณะคลายหางของนก ซึ่งตอซอนเชิดข้ึนไปโดยประดิษฐใหงอนโคงมนข้ึน และ

แกะสลักลวดลายแบบศิลปะลานนา  

    ในดานความเช่ือ ชางลานนาเชื่อวาหงสเปนสัตวชั้นสูงเปนสัญลักษณ

แหงผูคุมครองรักษาภาคฟา ชวยปกปองจากส่ิงอวมงคล และเช่ือวาหงสสามารถนาํพาผูตายใหพบ

สวรรคได ซึ่งเปนความเช่ือที่มีความเก่ียวพันกับชาวจีนที่วาหงสเปนสัญลักษณของสวรรคและ

ทองฟา และความเช่ือที่รับมาจากพมาคือ หงส เปนสัญลักษณของพระอาทิตยที่ใหความสวางแก

โลกมนุษย จึงมักจะพบหงสประดับตามตําแหนงตาง ๆ ของอาคารอยูเสมอ โดยเฉพาะหนาบัน  

    หงสที่ประดับซุมประตูโขง สวนใหญจะเปนประติมากรรมลอยตัวหรือ

สามมิติ ใชวัสดุปูนปน และพบตามตําแหนงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 5 แสดงตําแหนงรูปปนลอยตัวรูปหงสบนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

รูปปน ตําแหนง 

หงส 1. เหนือซุมโคงหนา ดานทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก 

2. หนาบัน ดาน ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก 

 

    กินรี หรือ กินนร  

 

   
 

ภาพที่ 27 แสดงลักษณะปูนปนกินรี และ กินนร ที่อยูบนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 
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    กินรี หรือ กินนร เปนอมนุษย รูปรางครึ่งคนคร่ึงนก เปนส่ิงมีชีวติทีอ่าศัย

อยูในปาหิมพานต รักความสะอาดความสวยงาม ชอบศิลปะและรักในดนตรี ลักษณะของกินรีหรือ

กินนรเกิดจากจินตนาการของชางที่อางเอาตํานานคัมภีรโบราณหรือนิทานคําบอกเลา ซึ่งมีการ

กลาวถึงลักษณะวามีรางทอนลางเปนนก ทอนบนเปนคน บางแหงก็วามีรางกายเปนคน แตหัวเปน

มา หรือมีหัว ใบหนาและจมูกเปนคนแตมีปากกวางจรดคอ มีขา ฝาเทาและมีนิ้วเหมือนนก มีอายุ 

1000 ป โดยกินนรเปนสัญลักษณของเพศผู และกินรีเปนสัญลักษณของเพศเมีย22

23  

    ลักษณะกินนร หรือกินรีตามจินตนาการของชางลานนา มีลักษณะ

อยางแรกคือทอนลางเปนนกทอนบนเปนคนที่ขามีเล็บและนิ้วยาว 4 นิ้ว มีหางเปนพุมและมีปก ไม

สวมเส้ือผา แตมีเคร่ืองประดับตามตัว เชน ทับทรวง สังวาล รัดแขน กําไล สรอยคอ และเคร่ืองสวม

หัว ความนิยมในสัตวประเภทนี้เกิดจากความเชื่อวาเปนเคร่ืองหมายของความอุดมสมบูรณและ

ความสงบสุขดังปาหิมพานต จึงไดนํามาประดับตามอาคาร เชนซุมประตูโขง โดยประดับไวที่เหนือ

เสาขอมปากนกแล หรือซุมโคงหนา 

 

ตารางที่ 6 แสดงตําแหนงรูปปนลอยตัวรูปกินนรและกินรีบนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

รูปปน ตําแหนง 

กินนร หรือ กินรี เหนือเสาประดับ ดานทิศตะวันออก และทิศตะวนัตก 

 

 

                                                 
 23  สมศักด์ิ  รัตนกุล,  ลวดลายตัวภาพในศิลปะ (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 

2531), 11. 
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ภาพที่ 28 แสดงตําแหนงกินนรและกินรี 

 

    นกตาง ๆ  

    นกบางชนิดก็มีบทบาทดานความเชื่อ หรือบางชนิดก็มีรูปลักษณะอัน

นาประทับใจแกชาง จึงพบวามีการนํานกมาเปนสวนประดับตกแตงในงานสถาปตยกรรมบางสวน 

โดยในบางครั้งชางอาจไมไดนํารูปลักษณะมาใชทั้งหมดแตอาจตัดเพียงบางสวนเพื่อมาประยุกตใช

เขากับพื้นที่ในสวนตาง ๆ ของงาน โดยนกที่พบวามีการนํามาใชประดับตกแตงบนซุมประตูโขงวัด

พระธาตุลําปางหลวงคือ 

    นกแกว 

    นกแกว หรือนกแล เปนสัตวที่ชางทางลานนาเห็นวามีความสวยงาม 

โดยเฉพาะชวงปากที่มีความโคงและงุมเขาหากัน  ชางจึงไดนําเอาลักษณะดังกลาวมาตกแตงบาง

ชวงของสถาปตยกรรม คือสวนที่เรียกวา “ปากนกแล”  โดยซุมประตูโขงก็ปรากฏลักษณะของจงอย

ปากนกแกว คือ  ในสวนผนังและประตูโขงชวงบนและลางที่แตงใหโคงแหลมลงมา จึงเรียกสวนนี้

วา “ปากนกแล” และสวนเสาประดับผนังอาคารตัวเสาชวงกลางแตงปลายปากนกแลสวนฐานและ

หัวเสาเปนชั้นฐานบัวเรียกรวมกันวา “เสาขอมปากนกแล”  
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    นอกจากจะนําลักษณะบางประการของนกแกวมาดัดแปลงใหเขากับ

สถาปตยกรรมแลวยังปรากฏดวยวามีการนําเอาตัวนกแกวทั้งตัวมาตกแตงดวยคือปูนปนเปนนกแกว

กําลังบินอยูทามกลางหงสและกลุมดอกไม ที่หนาบันของซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

 
 

ภาพที่ 29 แสดงลักษณะสวนประกอบที่ดัดแปลงมาจากปากนกแกว 

 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงลักษณะของนกแกวที่ปรากฏอยูหนาบัน ซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

 

 



 

 
 

45 

    กระตาย  

    กระตายเปน 1 ใน 12 ปนักษัตร คนไทยมักสรางนิทานที่เกี่ยวกับ

กระตายอยูมากมาย ในดานของความเชื่อ เชื่อกันวากระตายเปนสัตวที่ฉลาดมีปญญาและความ

เสียสละ ชาวพมาและไทยใหญมีความเชื่อวากระตายเปนสัญลักษณของพระจันทรจึงนิยมแกหรือ

ปนรูปกระตายแทนส่ิงนั้น ซึ่งเชื่อวาชางทางลานนาอาจไดรับอิทธิพลนี้มาดวยจึงสามารถพบเหน็รูป

ของกระตายที่หนาบันซุมประตูโขงของวัดพระธาตุลําปางหลวง  

 

 
 

ภาพที่ 31 แสดงลักษณะของกระตายที่พบในหนาบันดานทิศตะวันตกของซุมประตูโขง 

 วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

    นาค 

 
 

    
 

ภาพที่ 32 แสดงลักษณะของนาค ที่อยูบนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 
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    นาคหรือพญานาค เปนงูสูงศักด์ิมีสถานะเปนเทพช้ันรองจากรูปพระ

เปนเจาหรือเทพช้ันสูงนั้นจะมีลักษณะพิเศษใหดูแตกตางไปจากรูปรางของมนุษยสามัญ โดย

พยายามเนนใหเห็นลักษณะอันขึงขังทรงอํานาจและเพิ่มเติมจํานวนอวัยวะบางสวนใหมีมากข้ึน

เชน ศีรษะและแขน นาคหรืองูสูงศักด์ินี้ จึงมีจํานวนศีรษะเพิ่มมากข้ึนกวา 1 ศีรษะ มักจะเปน

จํานวนเลขคี่ เชน 3  5  7 หรือ 9  

    มหานาคหรือนาคราชที่ เปนตัวภาพมักมีอยูสามแบบ แบบแรกมี

ลักษณะอยางงูตามธรรมชาติแตมีหลายศีรษะ แบบที่สองมีรูปรางผสมกึ่งมนุษยกึ่งงูรางกาย

ตอนบนเปนมนุษยและทอนลางจากบ้ันเอวลงไปเปนลําตัวอยางงู และแบบที่สามคือพญานาคราช

ที่เหนือศีรษะมีประภามณฑลเปนงูแผแมเบ้ียหลาย ๆ ศีรษะ23

24  

    นาคสามารถอยูไดในสามโลก คือ โลกบาดาล โลกมนุษยและสวรรค 

และไดมีการแบงประเภทของนาคออกเปน 2 ประเภท24

25  

    1. พวกชลชะ คือพวกที่อาศัยอยูแตในน้ําเทานั้น 

    2. พวกถลชะ คือพวกที่อยูไดทั้งบนบกและในน้ํา  

    นอกจากนี้ยังไดจัดแบงนาคออกเปนหมวดตาง ๆ อีกคือ  

    1. กฎฐมุค คือนาคมีพิษ เมื่อกัดแลวรางกายของคนที่ถูกกัดจะแข็งไป

ทั้งตัว 

    2. ปูติมุข เปนนาคมีพิษที่กัดแลว รอบแผลจะเนา มีน้ําเหลืองไหล  

    3. อคติมุข คือนาคมีพิษที่เมื่อกัดแลว รางกายผูถูกกัดจะรอนไปทั้งตัว 

และมีรอยแผลเนา 

    4. สตถมุข คือนาคมีพิษที่เมื่อถูกกัดแลวเหมือนถูกฟาผา 

    และนาคเหลานั้นตองมีหนาที่ตาง ๆ ดังนี้ 

    1. นาคสวรรค มีหนาที่เฝาวิมานเทวดา  

    2. นาคกลางหาว มีหนาที่ใหลมฝน  

    3. นาคโอกบาล มีหนาที่รักษาแมน้ําลําธาร 

    4. นาครักษาขุมทรัพย 

                                                 
 24สมศักด์ิ  รัตนกุล,  ลวดลายตัวภาพในศิลปะ, 11. 

 25 อุดม รุงเรืองศรี,  เทวดาพุทธ (เชยีงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2523), 52-53. 
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    ชาวลังกามีความเชื่อวานาคเปนเทพแหงน้ํา และเปนผูดูแลรักษา

ทางเขา จึงปรากฏเปนงานศิลปกรรมต้ังแตสมัยอนุราธปุระเปนตนมา 25

26 และในสมัยตอมาก็มีความ

เชื่อวานาคเปนผูดูแลพระธาตุ และความเช่ือเชนนี้ ไดสงผลมายังลานนา ซึ่งชางลานนาก็นิยมนํา

นาคมาใชในการประดับอาคารในหลาย ๆ สวน โดยมีความเชื่อวา นาคเปนผูพิทักษศาสนสถาน 

เปนเสมือนรุงกินน้ํา กลาวคือเปนเสมือนสะพานทอดเช่ือมระหวางโลกมนุษยกับสวรรค วัดใน

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในลานนาที่สรางอยูบนที่สูง จึงนิยมทําบันไดนาค โดยถือเอาสวน

ศีรษะนาคซ่ึงอยูบริเวณเชิงบันไดเปนจุดเร่ิมตน และเปนสวนที่อยูในโลกมนุษย เบ้ืองบนเนินวัดซึ่งมี

พระเจดีย และวิหารเปนเสมือนสวรรค 2 6

27 นอกเหนือจากบันไดนาคแลว นาคที่ประดับบนซุมประตู

โขง นิยมทําเปนนาค 3-5 เศียร วางอยูในตําแหนงที่สําคัญ เพื่อเนนลักษณะของซุมประตูโขงให

เดนชัดมากข้ึน คือในสวนซุมโขงซอนดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและซุมโคงดานทิศเหนือ

และใต  

    ลวง  

 

 
 

ภาพที่ 33 แสดงลักษณะของ ลวง ที่ปรากฏอยูบนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง  

                                                 
 26 นภาพร  เลาสินวัฒนา, “นาค : นทีเทวดาในศิลปะลังกา,”  ศลิปากร,  38 

(พฤษภาคม-มิถุนายน 2548), 97. 

 27 สมศักด์ิ  รัตนกุล,  ลวดลายตัวภาพในศิลปะ, 23-31. 
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    ลวง เปนสัตวที่มีลักษณะคลายงู หรือนาค มีลําตัวยาว แตส้ันกวานาค 

มีหงอน เครา ครีบ มีปกและขา 4 ขา โดยชางลานนาเชื่อวาลวง คือมังกร เปนตัวแทนของธาตุไฟ มี

อํานาจเหนือธรรมชาติ2 7

28 และเปนสัญลักษณของความยิ่งใหญ ตัวลวงที่นํามาประดับซุมประตูโขง

นิยมใหอยูในชวงชั้นหลังคา คือ ชั้นบัวถลา เนื่องจากมีลักษณะที่เหมาะสม 

    มกร  

 

 
 

ภาพที่ 34 แสดงลักษณะของมกรที่อยูบนซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง  

  

    มกร เปนสัตวรูปรางประหลาดแหงหวงน้ํา คําวา มกร อาจมีความ

เกี่ยวของกับคําวา มาการซึ่งแปลวาจระเข  ภาษาฮินดูมกรเลาถึงเทพปกรณัมอินเดีย เปนสัตวซึ่งมี

รูปรางผสมปนเปหลายรูปแบบ คือ จระเข ปลาโลมา และชาง บนภาพสลัก มกรจะอยูในทายืนให

เห็นดานขาง เงยศีรษะข้ึนสูง อาปากกวาง มีฟนเรียงเปนแถว มีเข้ียวงอกออกมาที่มุมปาก ปาก

ตอนบนเปนงวงอยางชาง ลูกตาพองโต เหนือใบหูมีเขาเล็ก ๆ งอกติดอยูตอจากสวนของศีรษะ 

                                                 
 28 บรรยง  บุญฤทธ์ิ,  ศาสตรลับเกีย่วกับความเชื่อ และไสยศาสตรจนี  (กรุงเทพฯ : 

นองใหม, 2535), 18. 
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สวนหางยกชู เปนพวงสลักลวดลายใบไมแบบลายกนก มีขาอวนส้ันแบบขาของชาง สวนมากมกร

จะสลักใหลวดลายประดับตรงปลายสุดของทอนวงโคงพวงมาลัยบนทับหลังทั้งสองขาง อาจจะอยู

ในทาหันหนาหาหรือหันหนาออกจากจุดศูนยกลางขององคประกอบของภาพ28

29  

    ศิลปกรรมตัวมกรปรากฏในประเทศไทยต้ังแตสมัยทวารวดี และลานนา 

สันนิษฐานวาทั้งสองอาณาจักรอาจรับอิทธิพลสืบเนื่องกันมาจากสุโขทัย  

    ลักษณะของมกรในศิลปกรรมลานนามีลักษณะลําตัวปอม  อา

ปากกวาง มีฟนแหลมคมเรียงเปนแถวทั้งขางบน และขางลาง ปากบนย่ืนยาว ตาโต มีหูขนาดเล็ก 

มีขา 2 ขาง ยันลําตัว ที่ขามีเทาและนิ้ว 4 นิ้ว  โดยทําใหเห็นเฉพาะดานขาง ลําตัวมกรจะเรียวและ

ตกแตงลายเสมอ มกรนิยมใชกับพญานาค หรือนาค เรียกกันวา “มกรคายนาค” ซึ่งอยูเหนือเสา

ขอมปากนกแล หรือซุมโคงซอน ซึ่งประตูโขงแทบจะทุกแหงจะปรากฏลักษณะของมกรคายนาคให

เห็นอยู  

 

ตารางที่ 7 แสดงตําแหนงปูนปนรูป มกรคายนาค ที่ติดอยูบนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

รูปปน ตําแหนง ลักษณะ 

มกรคาย

นาค 

ซุมโคงซอนดานตะวันออก และ

ตะวันตก รวมทั้งที่บันไดนาค 

งานปูนปนมกรคายนาคมีเกล็ดครีบหงอน ที่ซุม

โคงเปนพระยานาค 3 เศียร สวนที่บันไดมี 5 

เศียร  

 

   6.7.2 กลุมบุคคล หรือเทพ หรือเทวดาเปนประติมากรรมปูนปนบุคคล

ทรงเครื่องแตงกาย ประดับในบางตําแหนงของซุมประตูโขง ซึ่งเรียกวา “เทวดา” มีจุดมุงหมายใน

การสรางเพื่อการรักษาศาสนอาคาร โดยมีความเชื่อวาเทวดาคือผูทรงสภาวะเหนือระดับกวา

มนุษย 2 9

30 จึงมีเคร่ืองทรงหรือเคร่ืองแตงกายคลายเคร่ืองทรงกษัตริย เชนการนุงผายาวจรดเทา มี

เคร่ืองประดับต้ังแตเคร่ืองสวมศีรษะลงมา และยังยืนประทับบนแทนดอกบัว มีความเช่ือกันวา มี

เทวดาอยูในทุกช้ันสวรรค แตชั้นที่ชางนิยมสรางคือ ชั้นจตุมหาราชิกา (คือช้ันที่ 1) ซึ่งเปนชั้นที่มี

ทาวมหาราช 4 พระองคปกครองอยู หนาที่ของทาวทั้ง 4 ยังปกครองรักษามาถึงโลกมนุษยดวยจึง

                                                 
 29 สมศักด์ิ  รัตนกุล,  ลวดลายตัวภาพในศิลปะ, 23-31. 

 30 อุดม  รุงเรืองศรี, เทวดาพุทธ, 2 
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เรียกวา “ทาวจตุโลกบาล”31 การประดับปูนปนเทวดา จึงมักจะปรากฏอยูทั้ง 4 ทิศของอาคาร ชาว

ลานนามีความเช่ือเร่ืองทาวจตุโลกบาลเชนการประกอบพิธีกรรมที่เรียกวา “ข้ึนทาวทั้ง 4” คือ การ

เชิญเทวดาทั้ง 4 มารับเคร่ืองสังเวยและขอใหชวยคุมครองบานเรือนหรืออาคารหนึ่งอาคารใด 3 1

32 

การสรางรูปปนเทวดาจึงเนื่องมาจากความเช่ือในเร่ืองดังกลาว 

 

  
 

ภาพที่ 35 ตําแหนงของเทพเทวดาบนซุมประตูโขง 

 

   6.7.3 กลุมลายธรรมชาติหรือพันธุพฤกษา ลวดลายประเภทนี้เปนลวดลายท่ี

ชางสามารถที่จะนํามาใชในการประดับตกแตงไดงายที่สุด เนื่องจากเปนส่ิงที่สามารถพบเห็นได

ทั่วไป เชน ตนไม ดอกไม และใบไม เปนตน และเกือบทั้งโครงสรางของประตูโขงก็จะพบลาย

ประเภทนี้อยูเสมอ ซึ่งนอกจะจะเปนลวดลายที่เลียนแบบธรรมชาติแลว ยังมีลายในบางสวนที่ชาง

ไดสรางสรรคข้ึนเองโดยอาศัยเคาโครงจากธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากการไดรับอิทธิพลจากตางถิ่น 

เชน พมา หริภุญชัย สุโขทัย และโดยเฉพาะจากจีน 

    ลายธรรมชาติที่มีการเลียนแบบรวมถึงการผูกลายหรือประดิษฐเปน

ลายพันธุพฤกษาตามที่พบบนซุมประตูโขงมีเปนจํานวนมาก โดยสามารถแบงไดดังตอไปนี้ 

    1. ลายเหมือนจริง หรือใกลเคียงกับที่มีอยูในธรรมชาติมากที่สุด  

     1.1 ดอกบัว 

     1.2 ใบไม 

     1.3 ดอกไม 4 กลีบ 

     1.4 ดอกไมหลายกลีบ 

                                                 
 31 วรลัญจก  บญุยสุรัตน, “การศึกษาหนาบันวหิารลานนาในจังหวัดเชียงใหม” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535), 215. 

 32 มณี  พยอมยงค, วัฒนธรรมลานนาไทย (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานชิ, 2529), 8. 
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     1.5 ดอกไมชอ  

    2. ลายประดิษฐ โดยไดเคาโครงมาจากธรรมชาติ  

     2.1 ลายผลไม  

     2.2 เฟองอุบะ 

     2.3 ลายกานขด 

     2.4 ลายเครือ 

     2.5 ลายประจํายาม 

     2.6 ดอกไมประดิษฐ  

     2.7 ลายกลีบบัว 

    ดอกบัว  

    ดอกบัวเปนดอกไมที่มีอยูหลายพันธุและมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป 

เชน บัวหลวง บัวเผื่อน หรือบัวผัน เปนตน ตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ เชื่อกันวา

ดอกบัวเปนสัญลักษณแหงความศักด์ิสิทธิ์ ความคงอยูถาวร และถือเปนดอกไมทิพยแหงจักรวาล 

รูปลักษณของดอกบัวชางสามารถนํามาประดิษฐหรือใชในการตกแตงเปนงานศิลปกรรมได 

อยางหลากหลาย โดยนําไปผนวกเขากับความเช่ือ เชน กอบัวและดอกบัวซึ่งเปนตนแบบของ      

“ปูรณฆฎะ” ซึ่งหมายถึง หมอน้ําแหงความอุดมสมบูรณ32

33 ซึ่งเปนที่นิยมอยางมากในศิลปกรรมทาง

ลานนา 

    ดอกบัวที่ชางนํามาใชในการประดับอาคารนิยมเปนบัวหลวงซ่ึงมีความ

เชื่อวาเปนดอกไมที่ใชในการบูชาพระมาแตโบราณ มีคํากลาวในไตรภูมิพระรวงวาอานิสงสแหง

การบูชาพระดวยดอกบัวหลวง ทําใหนางผูเข็ญใจ ไปเกิดเปนนางปทุมาวดี พระมเหสีของพระเจา

พรหมทัต33

34  

    การประดิษฐศิลปกรรมและสรางสถาปตยกรรมบางสวน มีการอาศัย

เคาโครงจากดอกบัวดวยสวนหนึ่ง เชน ฐานบัวคือช้ันฐานของอาคารซ่ึงมีชั้นคลายบัวคว่ําและบัว

หงาย34

35 ซุมประตูโขงบางสวนก็มีลักษณะคลายดอกบัว เชน ในช้ันฐานและสวนยอด นอกจากนี้ใน

                                                 
 33 สัมภาษณ,  เธียรชาย อักษรดิษฐ,  ผูเชียวชาญเร่ืองสังคมและวัฒนธรรมลานนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 20 สิงหาคม 2553. 

 34 วรลัญจก บญุยสุรัตน, “การศึกษาหนาบันวหิารลานนาในจังหวัดเชียงใหม,” 235. 

 35 สันติ  เล็กสุขุม,  เจดีย : ความเปนมาและคําศพัทเรยีกองคประกอบเจดียใน

ประเทศไทย, 40 
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เร่ืองของการตกแตงก็มีดอกบัวเปนงานประดับตกแตงประติมากรรมกึ่งลอยตัวแบบเหมือนจริง ทํา

เปนดอกบัวซ่ึงมีทั้งกลีบคว่ําและกลีบหงายพรอมเกสรหรือรูปดอกบัวผาคร่ึงที่หนาบันประตูโขงวัด

พระธาตุลําปางหลวง 

 

 
 

ภาพที่ 36 แสดงลักษณะของดอกบัวที่หนาบันซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 
 

ภาพที่ 37 แสดงลักษณะของยอดบัว 
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    ดอกไม 4 กลีบ  

    ดอกไม 4 กลีบ เปนดอกไมขนาดเล็ก มีเกสรตรงกลาง มีกลีบแยก

ออกเปน 4 กลีบ ลักษณะกลีบดอกบางคร้ังก็ทําใหเปนขอบหยัก บางคร้ังเปนแฉก และยังมีที่ทํา

เปนลายกลางกลีบ รูปลักษณของดอกไม 4 กลีบ จึงอาจคลายกับส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนหรือขาว

หลามตัด ที่มาของดอกไม 4 กลีบมีเคามาจากดอกไมหลายชนิดซึ่งมีชื่อเรียกตาง ๆ กันไป แตชนิดที่

ชางนํามาใชมากที่สุดคือ “ดอกจัน” บางคร้ังชางเรียกวาประจํายาม35

36 ดอกไมเชนนี้ใหความหมายที่

ดีในเร่ืองของความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะเม่ือใชคําเรียกวาประจํายามจะใหความหมายที่ลึกซ้ึง

ไดมากยิ่งข้ึน 

    ประจํายาม เปนลายที่วางจังหวะไวเปนมุม 4 มุม เปนระยะ เหมือนอยู

ยาม อยูในลายจําพวกดอกลอยเด่ียว ๆ มักจะเรียกวาประจํายามดอกลอย หากมีการนําไปผสม

หรือตอลายอ่ืน ๆ ชื่อเรียกจะเปลี่ยนไปตามลักษณะนั้น ๆ  

    การที่มีกลีบส่ีกลีบ ส่ีมุม ส่ีทิศนั้น บางคร้ังเราเรียกวาดอกส่ีกลีบ บาง

ชนิดมีมากกวาส่ีกลีบ สามารถประดิษฐไดหลายแบบอาจจะซอนกลีบกันไดหลาย ๆ ชั้น ใชเปนตัว

ค่ัน ตัวหามลาย ตัวลายสามารถวางไดทั้งแบบทแยงมุมและแบบตั้งตามแนวฉาก บางคร้ังอาจมี

การลอมกรอบกลีบนอกดวยเสนเพื่อใหจัดวางระยะเพื่อค่ันลายอ่ืน ๆ บางคร้ังมีหนาที่แทนกาบ

สําหรับรองรับหรือหุมสวนตาง ๆ หากหุมตามขอบเสา หรือ มุม ประตูหนาตาง เรียกวา ประจํายาม

รัดอก เปนที่นิยมกันมากโดยเฉพาะการใชลายประจํายามใหลายวางในชองลายหนากระดาน ใน

ชัน้ฐาน36

37 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 36 วอลเดมาร ซี ไซเลอร,  “พุทธศิลปลานนา,” คิวเซประทปี,  9, 91 (พฤศจิกายน 

2529,) 73. 

 37 เศรษฐมันตร  กาญจนกุล,  ลวดลายในงานสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : สํานกั

พิมพเศรษฐศิลป, 2543), 54. 
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ภาพที่ 38 แสดงลักษณะของลายดอกไมส่ีกลีบ 

 

    ดอกพุดตาน 

    ดอกพุดตานหรือดอกโบต๋ัน เปนดอกไมหลายกลีบซอนกัน กลีบดอก

ยวย เปนพันธุไมจากประทศจีน ชางลานนานําดอกพุดตานมาใช โดยมีความเชื่อวาแสดงถึงความ

มั่งค่ังและพรอมดวยยศศักด์ิ37

38 โดยผูกเปนชอลายมีทั้งดอกและกานใบวางเรียงตามแนวซุมโคง  

 

 
 

ภาพที่ 39 แสดงลักษณะของดอกพุดตานหรือดอกโบต๋ันที่พบบริเวณแนวซุมโคง  

 บนประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

    ลายเฟองอุบะ 

    ลายเฟองอุบะ เปนลายประดิษฐเลียนแบบพวงอุบะหรือมาลัยทีช่างลานนา

อาจรับอิทธิพลมาไดหลายทาง เนื่องจากเปนลายที่นิยมมาต้ังแตสมัยอินเดียโบราณจนถึงสมัยศิลปะ

                                                 
 38 บรรยง  บุญฤทธ์ิ, ศาสตรลบัเกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตรจนี, 85 
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ขอมพุกาม และทวารวดี38

39 มีการตัดทอนรายละเอียดอยางธรรมชาติ ทําในลักษณะรูปแบบของกานขด 

และมีพูหอย ประดับอยูในช้ันหนากระดานสวนผนังซุม เปนการแกปญหาพื้นที่วางของชางไดอยางลงตัว 

 

 
 

ภาพที่ 40 แสดงลักษณะลายเฟองอุบะ ที่ประดับในช้ันหนากระดานสวนผนังซุมประตูโขง  

 

    ลายกานขด  

    ลายกานขดเปนลายประเภทกระหนกที่พบไดในลวดลายเกือบทั่วไป

บานอาคารตาง ๆ เปนลายที่ชวยเสริมการตกแตงไดดี เนื่องจากมีคุณสมบัติในการยืดหยุนรูป   

แบบได  

 

 
 

ภาพที่ 41 แสดงลักษณะของลายกานขดในการประดับตกแตงอาคาร 

                                                 
 39 สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: พฆิเณศพร้ินทต้ิงเซ็นเตอร, 

2539), 146. 
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    ลายเครือเถาหรือลายพันธุพฤกษา  

    ลายเครือเถาหรือลายพันธุพฤกษา เปนลายที่นําเถาไมธรรมชาติมา

ประดิษฐใหมดวยการจัดวางใหอยูในกรอบ อาจเปนลายกานขดที่เกี่ยวพันกัน หรืออาจจะเปนกิง่ไม

ใบดอก เชนการนําเถาผักกูดหรือพืชในตระกูลเดียวกันมาจัดแตง อาจมีการเพิ่มลูกเลน เชนการนํา

สัตวบางชนิดเขามาอยูในกรอบลาย เชน งู หรือนก โดยความเชื่อเกี่ยวกับลายประเภทนี้ มีความ

เชื่อกันวา เปนความสมบูรณอยางตอเนื่อง  

    ลายเครือบนประตูโขง เปนลายที่สรางโดยมีอิทธิพลจากศิลปกรรมจีน 

โดยการอางลายเขียนบนภาชนะดินเผาของจีน ในสวนที่เปนกรอบลายหยักโคงคาดวามพีฒันาการ

มาจากสวนหัวของรุย หรือเหนียงของสัตว หรือเห็ดหลินจือ ซึ่งเนนในเร่ืองของความเชื่อวาเปน

อมตะ อายุยืน 3 9

40ชางลานนาไดนํามาพัฒนาจนมีลักษณะเฉพาะตัว และมีความงามมากที่สุดใน

สมัยหนึ่งคือยุคทอง จนไดรับการยกยองใหเปน “ลายเครือลานนา”41 ลายประดับประเภทนี้ใช

ประดับในสวนที่คอนขางจะมีพื้นที่เชน สวนผนัง หรือเสาขอมปากนกแล ทั้งชวงบนและชวงลาง 

เรียกวาลายบัวคอเส้ือ และบัวเชิงลาง 

 

 
 

ภาพที่ 42 แสดงลักษณะของลายเครือเถาที่ประดับอยูบนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

 

 

                                                 
 40 เผาทอง  ทองเจือ, “การศึกษาความสัมพนัธทางการคาในสมัยอยธุยา ระหวางจนีกบั

อยุธยา โดยอาศัยขอมูลจากเคร่ืองถวยจนีทีง่มไดรอบเกาะอยธุยา” (รายงานการวจิัย มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2537), 564. 

 41 ศักด์ิชัย  สายสิงห, 60 ป ชาติกาลพระเจาติโลกราช, ศิลปะสถาปตยกรรมวัด

เจ็ดยอด (มหาโพธาราม) (เชียงใหม:  ดาวคอมพวิกราฟฟค, 2552), 149. 
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    ลายประจํายามอก หรือประจํายามรัดอก  

    ลักษณะคลายกับลายเครือ แตกรอบลายเนนเปนรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยก

ปูน ภายในกรอบลายนอกจากจะมีลายตรงกลางเปนลายตาสับปะรดหรือดอกไมหลายกลีบแลว 

ตัวลายมักจะเปนลายกานขดที่แตกก่ิงออกมาจากลายตรงกลาง หรืออาจจะเปนลายเครือ  

    ลายประจํายามนี้มีลักษณะคลายกับกากบาท เปนลายที่นิยมเขียนบน

เคร่ืองภาชนะดินเผาของจีนในชวงตนราชวงศหมิง หรือประมาณ พ.ศ.1991-2030  

    ลายจากผลไม (ลายลูกหมากและลายดอกตาออย)  

    ลายผลไมทั้ง 2 นี้ นิยมแบบแยกลายและทําควบคูกัน ในลักษณะเปน

แนวต้ัง จึงเรียกวา “รักรอย” แตชางลานนาจะเรียกกันวา “ลายลูกหมาก” หรือในบางคร้ังอาจ

เรียกวา “ไขปลา” เนื่องจากมีลักษณะเปนเม็ดกลมต้ังเรียงกันโดยมีเสนทึบขนาบขาง ลายนี้เปน

ลายที่นิยมมาต้ังแตลานนายุคเร่ิมแรกจนกระทั่งสมัยรุงเรืองหรือสมัยพระเจาติโลกราชที่มีการใช

ลายนี้กันอยางกวางขวาง โดยมักใชประดับและเสริมในชวงขอบเสาเชน เสาขอมปากนกแล ซุม

หนานาง ขอบกระดานทองไม 

 

 
 

ภาพที่ 43 แสดงลักษณะลายเม็ดกลม ไขปลาที่ปรากฏอยูบนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 
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ภาพที่ 44 ภาพลายเสนแสดงลักษณะลายเม็ดกลมไขปลา 

 

    ลายดอกไมประดิษฐ 

    ลักษณะลายดอกไมประดิษฐ มีลักษณะเปนลายเลียนแบบชอดอกไม 

แตดัดแปลงเปนลายกานขดหรือกระหนกซอนกัน มีดอกไมหลักอยูที่กึ่งกลาง ทําเปนดอกทรงกลม 

มีใบและกานดอกแตกออกมา ตัวลายมีโครงสรางปูนที่ทําเปนแผงรองรับและต้ังอยูกึ่งกลางซุมโคง

ระหวางแถวหงส  

 

 
 

ภาพที่ 45 ภาพลายเสนดอกไมประดิษฐ 
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ภาพที่ 46 ลักษณะลายดอกไมประดิษฐที่พบ บนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 

    ลายกลีบบัว  

    ลายกลีบบัว อาจจะเปนลายที่เกี่ยวเนื่องกับลายดอกบัว เปนลายที่อยู

ในชั้นชวงบัวคว่ํา และบัวหงาย มีลักษณะคลายกัน คือทําเปนกลีบบัวมีขอบหยัก ภายในกลีบมี

ลายกานขดปรากฏอยู 

  

 
ภาพที่ 47 ภาพลายเสนของลายกลีบบัว 
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ภาพที่ 48 แสดงตําแหนงลายกลีบบัว บนซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

 
วัสดุที่ใชในการประดับตกแตงซุมประตูโขง 

 การใชปูนในการตกแตงแตงของทางลานนา สามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิดคือ  

 1. ปูนกอ หรือปูนสอ ใชสําหรับประสานแผนอิฐใหเรียงตอกัน สําหรับการทําหนาบัน

เปนการกอผนังหนาบัน นิยมใชกับหนาบันแบบผนังหุมกลองโดยใชปูนเปนพื้นวัสดุปูนกอ สมัย

โบราณนั้นใชปนูขาวกับดินทรายเติมน้ํากาว 

 2. ปูนฉาบ คือปูนที่ทําหนาที่ฉาบผิวใหเรียบ เรียกวา การถือปูน ฉาบปูนโดยการไลให

เรียบหลังจากการกออิฐแลว  

  สูตรในการผสมปูนมีความหลากหลาย แลวแตความถนัดของผูปนช้ินงานนั้น โดย

ในสวนผสมจะมีความแตกตางกันเล็กนอย แตโดยภาพรวม วัสดุตาง ๆ ที่นํามาใชจะเปนประเภท

เดียวกัน 

  โดยจะศึกษาเปรียบเทียบใหเห็นภาพดังตอไปนี้ 

  สูตรปูนฉาบทางลานนา จากการสํารวจและสอบถามจากนาย สิงหคํา กาวิโล มี

สวนประกอบดังนี้  

  2.1 ทรายละเอียด  

  2.2 ปนูขาว 
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  2.3 น้ําออย  

  2.4 น้ําหนังโค หรือ กระบือ ตมใหเปนยาง (ในภาคกลางจะเรียกวากาวหนัง) 

  2.5 ยางเปลือกไมไกปา 

  วิธีการทํา ใชเปลือกไกปาทุบแลวแชน้ํา นําปูนขาว ทรายละเอียด น้ําออย ยางหนัง 

ใสลงในถังที่เตรียมไว แลวผสมคนใหเขากัน กองทิ้งไวประมาณ 5-6 คืน เพื่อใหเขาเปนเนือ้เดียวกนั

กอนนําไปฉาบ คุณสมบัติของยางไมไกปา จะชวยปองกันความช้ืน ยางหนังจะทําใหปูนมีความ

เหนียว น้ําออยจะชวยใหปูนแข็งตัว   

 3. ปูนปน จะมีสวนผสมที่แตกตางกันออกไปในแตละทองถิ่น สําหรับตระกูลชาง

ลานนาจะเรียกวา “สตายจ๋ิน”  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวของทางลานนาและมีสูตรและสวนผสมที่

หลากหลาย 

  วิธีทําปูนปนลานนา 

  สูตรและสวนผสมของปูนฉาบ ของเจาบุญประเสริฐ ณ เชียงใหม  

  สูตรที่ 1 ปูนขาว 10  สวน  

    น้ํามนัละหุง 1  สวน 

    ทรายละเอียด 1  สวน 

  สูตรที่ 2  ปูนขาวละเอียด 9  สวน  

    ทรายละเอียด 1  สวน  

    น้ํามนัละหุง 1.5  สวน 

    น้ํารัก,ยางรัก พอประมาณ  

  วิธีการทํา 

  ใชปูนขาว ทราย น้ํามันละหุง คลุกเคลาจนเขากันประมาณ 15 นาที นํามาโขลกจน

เปนกอน ประมาณ 45-60 นาที นําน้ํายางรักมากรองลงในตะแกรง เวลากรองควรตากแดดใหยาง

รักละลายกอน ซัก 1-2 ชั่วโมง (ควรตากในเวลาประมาณ 11.00 ถึง 15.30) หากจะใหไดผลดี ควร

ใชผงใบตองกลวยแหงบดเปนผง โรยลงไปพอสมควรเพื่อใหน้ํายางรักแหงเร็ว สําหรับทาเปน

ประสานใหปูนติดกับไมหรือเนื้อปูนดวยกันเอง 

  สูตรผสมของนายสลาเตา สุวรรณ (อายุระหวาง พ.ศ.2499-2526)41

42 

 

 

                                                 
 42 พระครูวิจิตรการโกศล, “ปูนโขลก,” ศลิปากร, 25, 5 (พฤษภาคม 2524), 25. 
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  สูตรที่ 1 ผสมดวยน้ํามนัละหุง   

    ปูนขาว 9  หรือ 9.5  สวน 

    น้ํามนัละหุง 1  สวน 

    ผงอิฐบดละเอียด 5  สวน 

  สูตรที่ 2 ผสมดวยน้ํามันต่ังอ๊ิว 

    ปูนขาว  7  สวน 

    ทรายละเอียด 0.5  สวน 

    ปูนซีเมนตขาว 0.5  สวน 

    น้ํามนัต่ังอ๊ิว 1  สวน 

  ชนิดที่ผสมน้ํามันต่ังอ๊ิว ไมควรใสมากเกินไป จะทําใหปูนแหงชาและส้ินเปลือง 

ทรายละเอียดไมตองใสมากจะทําใหเกิดเปนเม็ดแมวาจะรอนแลวก็ตาม และจะทําใหลวดลายไม

ล่ืนเวลาปดทองแลวจะไมเกิดความมันวาว 

  
การศึกษาโครงการที่มีความเกี่ยวของกับศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายเก่ียวกับยาเสพติดตอ

รัฐสภา หลังเขารับการดํารงตําแหนง เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ไววา นโยบายเรงดวนที่

จะเร่ิมดําเนินการในปแรก คือ กําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดย

ยึดหลัก นิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับ

ใชตามกฎหมายอยางเครงครัด ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปน

คนดีของสังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลือ  อยางเปนระบบ ดําเนินการอยางจริงจังในการ

ปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นกับ

ยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหาร

จัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเส่ียงและประชาชนทั่วไป

มิใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับ

ยาเสพติด42

43 

                                                 
 43 มหาวทิยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง,  คําแถลงนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร, เขาถงึเมื่อ 20 กันยายน 2554, เขาถึงไดจาก http://www.mcru.ac.th/m1/fileUpload/ 

b55-policy-gov.pdf 
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 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการเร่ืองสถานณการณยาเสพติดและแนวโนมของ

ปญหาประกอบการพัฒนายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชวงแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) พบวา ผลการศึกษาของโครงการ Child Watch สามารถประมาณ

การไดวาในจํานวนกลุมเด็กอายุ 7-19 ปจํานวนประมาณ 12 ลานคน ซึ่งเปนกลุมที่มีโอกาสเส่ียง

ในการเปนผูเสพรายใหมสูงกวากลุมอายุอ่ืน ๆ มีถึงรอยละ 43 ที่เปนกลุมที่เส่ียงสูง ขณะเดียวกัน

ศูนยวิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ไดทําการสํารวจเมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

2553 ประมาณการวามีเด็กนักเรียน/นักศึกษาใชยาเสพติดจํานวนถึง 711,556 คน43

44 

 พื้นที่นําเขายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือยังคงเปนพื้นที่ที่มีสัดสวนการลักลอบนาํเขา

ยาเสพติดสูงที่สุดมาโดยตลอด สัดสวนดังกลาวในชวง 5 ปที่ผานมา ขึ้นลงอยูในชวงตั้งแต      

รอยละ 59.4-88.7 และลาสุดป 2553 พบการนําเขาทางภาคเหนือรอยละ 84.5 โดยการลักลอบ

ลําเลียงยาเสพติดในแตละครั้งมีปริมาณมากขึ้น มีการดําเนินการเปนขบวนการและใชกองกําลัง

ติดอาวุธคุมกัน 

 

 
 

ภาพที่ 49 แสดงสัดสวนพื้นที่นําเขายาเสพติด 

ที่มา :   สํานักนายก รัฐมนตรี, “สถานการณยาเสพติดและแนวโนมของปญหาประกอบการพัฒนา

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” แผนพัฒนาฉบับที่ 11. (กรุงเทพฯ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555-2559), 16-18. 

 

                                                 
 44 สถาบันธัญญารักษ,  สถิติยาเสพติด,  เขาถึงเมื่อ 15 กรกฏาคม 2555, เขาถงึได

จาก http://www.thanyarak.go.th 
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 จากนโยบายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดซึ่งเนนใหมีการชักจูงใหผูเสพ

ยาเสพติดในพ้ืนที่เขามาบําบัดรักษาโดยเฉพาะในชวงภายใตยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกันระยะที่ 1, 2 

และ3 แตจากขอมูลปรากฏวาสัดสวนของผูเขาบําบัดรักษาโดยสมัครใจยังคงมีสัดสวนนอย ซึ่ง

สัดสวนนี้มีการเปล่ียนแปลงข้ึนลงในชวงแคบ ๆ ประมาณรอยละ 23-27 แสดงใหเห็นวา

กระบวนการชักจูงใหผูเสพ/ผูติดเขามาสูการบําบัดรักษายังคงมีปญหาในการดําเนินการเกือบทุก

พื้นที่ โดยพื้นที่ที่มีผูเขาบําบัดรักษาโดยระบบสมัครใจในเกณฑสูง คือ กรุงเทพ สมุทรปราการ

เชียงราย เชียงใหม ปทุมธานี สุราษฎรธานี สงขลา และนราธิวาส สวนพื้นที่ที่มีสัดสวนของผูสมัคร

ใจสูงกวาระบบการรักษาแบบอ่ืน จะเปนพื้นที่ภาคใตเปนสวนใหญ ไดแก ชุมพร สุราษฎรธานี 

นราธิวาส ปตตานี ยะลา และตาก 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงสัดสวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามระบบ 

ที่มา :   สํานักนายก รัฐมนตรี, “สถานการณยาเสพติดและแนวโนมของปญหาประกอบการพัฒนา

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” แผนพัฒนาฉบับที่ 11. (กรุงเทพฯ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555-2559), 16-18. 

 

 ในดานระยะเวลาที่อดยาไดหลังการบําบัดรักษาจากการสอบถามผูเขาบําบัดรักษา

ยาเสพติดในทุกตัวยา พบวา เกินรอยละ 77 ที่รับวาไมสามารถอดยาไดเกิน 1 เดือน แมทําการศึกษา

ยอนกลับไป 5 ปคงพบวาสัดสวนที่ไดนี้คอนขางจะคงที่ ซึ่งการที่ผูเขารับการบําบัดรักษาหันกลับมา

ใชยาเสพติดอีก จากผลการศึกษาวิจัยพบวามีหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของ อาทิ การไมเปนที่ยอมรับ
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ของคนในครอบครัวหรือชุมชน ประสิทธิภาพการบําบัด สภาพแวดลอมเปนตน ดังนั้นในการแกไข

ปญหา เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจําเปนตองรูถึงปญหาของแตละคนอยางชัดเจน44

45 

 

 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงสัดสวนของผูเขารับการบําบัดตามระยะเวลาที่อดยาได 

ที่มา :   สํานักนายก รัฐมนตรี, “สถานการณยาเสพติดและแนวโนมของปญหาประกอบการพัฒนา

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” แผนพัฒนาฉบับที่ 11. (กรุงเทพฯ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555-2559), 16-18. 
 
 1. ขั้นตอนการบําบัดรักษา   
  การบําบัดรักษาสามารถแบงไดเปน 4 ข้ันตอน ดังนี4้5

46  

  1.1 ข้ันเตรียมการกอนการรักษา (Pre-admission) กอนที่จะเร่ิมตนในการบําบัด 

รักษาผูติดยาเสพติดนั้นผูปวยตองมีความพรอมที่จะเขารับการบําบัดรักษาโดยเจาหนาที่ ข้ัน

เตรียมการเปนระยะแรกของการรักษา ที่เตรียมผูปวยใหมีความพรอมความต้ังใจที่จะเขารับการ

                                                 
 45 สถาบันธัญญารักษ,  สถิติยาเสพติดในประเทศไทย, เขาถงึเมื่อ 15 กรกฏาคม 

2555, เขาถึงไดจาก http://www.thanyarak.go.th 

 46 สถาบันธัญญารักษ, กระทรวงสาธารณะสุข, การบําบัดฟนฟสูมรรถภาพเขมขน

ทางสายใหม, พมิพคร้ังที่ 3, (กรุงเทพฯ : สํานักงานกจิการโรงพิมพ, 2546), 1-55. 
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บําบัดรักษา เขาใจวิธีการรักษา ยอมรับและสมัครใจที่จะเขารับการบําบัดรักษาครบตามระยะเวลา

อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมใหกับครอบครัว เขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา

และใหกําลังใจผูปวยจะใชเวลาประมาณ 1-7 วัน 

  1.2 ข้ันถอนพิษยา (Detoxification) เปนข้ันตอนที่เนนการบําบัดรักษาอาการทาง

รางกายที่เกิดจากการใชยาเสพติดดวยการใชยาอ่ืนทดแทนอาการ เชน เมธาโดน เพื่อชวยระงับ

ความตองการยาหรือใหเลิกยาเสพติดหากผูเขารับการบําบัดยอมอยูเขารับการรักษาตามกรรมวิธี

จนครบกําหนดก็สามารถถอนยาไดทุกคน 

  1.3 ข้ันการฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) เปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุดในการ

บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดเพื่อใหผูติดยาเสพติดสามารถเลิกยาไดอยางแทจริง โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางกําลังใจใหผูติดยาเสพติดมีจิตใจที่เขมแข็ง ข้ันตอนนี้ใชระยะเวลาการรักษาตอเนื่อง

อยางนอย 4 เดือนข้ึนไปที่จะทําใหผูเลิกยาเสพติดมีความเขมแข็งพอที่จะตอสูกับสังคมที่ยังคงมี

ยาเสพติดอยู 

  1.4 ข้ันติดตามหลังการรักษา เมื่อผูติดยาเสพติดที่เขาบําบัดรักษามีสภาพจิตใจ

เขมแข็งพอจะใชชีวิตอยูในสังคมภาพนอกไดดวยตนเองแลว สถานบําบัดรักษา/สถาน พักฟนจะให

กลับไปอยูกลับครอบครัว เพื่อเร่ิมทดลองใชชีวิตโดยไมตองพึ่งยาเสพติด ผูบําบัดมีหนาที่ตอง

ติดตามผูปวย เพื่อประเมินผลการ บําบัดรักษา การดูแลติดตามหลังการรักษา เปนการชวยให

กําลังใจและแนะแนวทางปฏิบัติตนใหกับผูเลิกยาเสพติด เพื่อใหหลีกเล่ียงปญหาทางจิตใจและ

ทางกายตาง ๆ ที่กอใหเกิดเปนสาเหตุของการติดยาเสพติดระยะเวลาที่ใชในการติดตามหลังรักษา 

1-5 ป โดยอาจจะนัดผูปวย มาพบตามกําหนด หรือไปเยี่ยมที่บาน หรือคุยการโทรศัพท ทาง

ไปรษณีย หรือสงแบบสอบถามก็ได 
 วัตถุประสงคของการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  
 1. เพื่อลดอัตราการเจ็บปวยจากการติดยาเสพติด และจากโรคแทรกซอนอันตอ

เนื่องมาจากการติดยาเสพติด  

 2. เพื่อพัฒนาบุคลิกาพและพฤติกรรมของผูติดยาเสพติด หมายถึง การพัฒนาสุขภาพ

อนามัย การพัฒนาจิตใจ อารมณ และสติปญญา 

 3. เพื่อพัฒนาทางดานการปรับตัวใหเขากับบุคคลและสังคมที่แวดลอม  

 4. เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกผูติดยาเสพติด  

 5. เพื่อปองกันการกลับไปติดซ้ํา 

 6. เพื่อเปนการลดปญหสังคมดานอาชญากรรมและอ่ืน ๆ  
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  จากการศึกษาพบวา มีโครงการอยูมากมายที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยผูวิจัยไดคัดเลือกโครงการที่มีแนวทางที่เหมาะสม โดยคนหา

จุดเดนและขอดอยของโครงการตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงใชในศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

จังหวัดลําปาง โดยไดศึกษาจากโครงการ 4 โครงการ ดังตอไปนี้ 

     
การศึกษาโครงการและแนวคิดในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
  1. การบําบัดฟนฟูสมรรถาภาพเขมขนทางสายใหม (FAST MODEL) โดยสถาบัน

ธัญญารักษ กรมการแพทยกระทรวงสาธารณะสุข 

  2. คายปรับเปล่ียนพฤติกรรม หรือคายตนกลา 

  3. คลินิกใกลใจในชุมชน  

  4. คลินิกนิรนาม 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 3  แสดงขอบเขตการศึกษาแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 
  2.1 โครงการ FAST MODEL47  

   กอต้ังข้ึนโดยสถาบันยาเสพติดธัญญารักษกรมการแพทยกระทรวงสาธารณะ

สุข ซึ่งไดตระหนักถึงปญหายาเสพติดที่แพรระบาดและรุนแรงอยูในกลุมเยาวชนและเพื่อเปนการ

                                                 
 47 สถาบันธัญญารักษษ, กระทรวงสาธารณะสุข, “การบําบัดฟนฟูสมรรถภาพเขมขน

ทางสายใหม”, คร้ังที ่3/2546 
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สนองตอบนโยบายของภาครัฐ จึงไดมีการปรับปรุงการบําบัดรักษาเปนการบําบัดฟนฟูแบบเขมขน

ทางสายใหม โดยแนวความคิดนี้เนนการใชกระบวนการบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติดใหสามารถ

กลับคืนสภาพรางกายและจิตใจที่เขมแข็งและมั่นคง โดยมีครอบครัวเปนหลักสําคัญในการฟนฟู  

   นายแพทย เสรี ตูจินดา อธิบดีกรมการแพทยกลาวถึงโครงการ FAST MODEL 

วา “ผมพิจารณาแลววาเปนเคร่ืองมือการรักษาที่นาจะไดผลดีเพราะนําส่ิงที่อยูรอบตัวของผูปวย

มารวมมือในการแกไขปญหาเปนรายบุคคลโดยครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการรักษานับวา

เปนรูปแบบที่มีความสมบูรณและครบวงจร”  

   น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน ผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ กลาววา 
 

 ผูปวยท่ีติดยาเสพติด เปนผูที่ควรไดรับความเห็นใจ เน่ืองจากไมสามารถที่จะนําตนเองพน

จากยานั้นได ฉะนั้นจึงตองนําบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับผูปวยซึ่งไดแกครอบครัวและทางเลือก

ในการบําบัดรักษาใหเหมาะสมกับคนไขแตละราย รวมทั้งมุงเนนใหผูปวยสามารถชวยตนเองได

และสามารถที่จะปรับตัวอยูรวมในสังคมไดอยางปกติสุข โดยอาศัยรูปแบบของชุมชนบําบัดมา

เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาผูปวย 

 

   แนวคิดของโครงการ FAST MODEL  

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงแนวคิดของโครงการ FAST MODEL  
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   แนวความคิด FAST MODEL เนนการใชกระบวนการบําบัดฟนฟูผูเสพ

ยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพรางกาย จิตใจที่เขมแข็งและม่ันคงโดยมีครอบครัวเปนหลักสําคัญที่

นํามาใหมีสวนรวมในกระบวนการบําบัดฟนฟู  

   F = FAMILY (ครอบครัว) 

   A = Alternative treatment activity (กิจกรรมทางเลือกการบําบัดรักษา) 

   S = SELF HELP (การชวยเหลือตนเอง)  

   T = Therapeutic Community (ชุมชนบําบัด)  

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 5  แนวคิดของโครงการ FAST MODEL 

 

  
 

แผนภูมิที่ 6  แสดงระยะเวลาการเขาโครงการ 
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   2.1.1 ทฤษฎีที่นํามาใช 

      ทฤษฎีระบบ หมายถึงหนวยรวมที่เกิดจากหลายหนวยยอยมารวมกัน 

โดยแตละหนวยจะมีผลกระทบกับหนวยรวมทั้งหมดดวย 
 

 

  
 

แผนภูมิที่ 7  แสดงทฤษฎีที่นํามาใชภายในโครงการ 

 

    ปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการฟนฟูสมรรถภาพ โดยศึกษาจากโครงการ

ศูนยฟนฟูสุขภาพรัตนานุรักษ  ลําปาง  ซึ่งเปนเครือขายของศูนยบําบัดรักษายาเสพติด  เชียงใหม  

สังกัดกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหนาที่ในการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาและสารเสพติด  รูปแบบ  FAST Model เชนเดียวกับศูนยบําบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม 

เพื่อใหผูเสพและติดสารเสพติด กลับไปอยูในสังคมไดอยางปกติ 

    จากการศึกษางานวิจัยของ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม (ศูนย

ฟนฟูสุขภาพรัตนานุรักษ ลําปาง) กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อุปสรรคในการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด : กรณีศึกษาศูนยฟนฟูสุขภาพรัตนานุรักษ

ลําปาง จัดทําโดย พิทยา ผ่ึงกรรฐ  เสาวลักษณ ศรีโรย  อินทิรา ชัยมงคล และ มัจฉรีย วงคใหญ 

พบวาปญหาที่เกิดข้ึนสามารถนํามาสรุปไดดังนี้  
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    2.1.1.1 การทํางานหลายหนาที่ในเวลาเดียวกันทําใหประสิทธิภาพของ

การใหบริการรักษารูปแบบชุมชน บําบัดนอยลง 

    2.1.1.2 จํานวนบุคลากรในทีมงานมีจํานวนไม เพียงพอตอการ

ใหบริการ  

    2.1.1.3 การไมมีอํานาจในการตัดสินปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงาน  

    2.1.1.4 ขาดขวัญและกําลังใจในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

รูปแบบชุมชนบําบัด  

    2.1.1.5 ผูติดยาเสพติดไมเต็มใจรับการฟนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชน

บําบัด 

    2.1.1.6 มีความยุงยากในการใหบริการผูติดยาเสพติดที่เจ็บปวยดวย

โรคทางกาย  

    2.1.1.7 คูมือการทํากลุมบําบัดบางอยางมีเนื้อหายากตอการเขาใจ

เนื่องจากแปลมาจากภาษาตางประเทศ  

    2.1.1.8 หนวยงานไมมีผูนิเทศงานในการฟนฟูสมรรถภาพรูปแบบ

ชุมชนบําบัด และผูติดยาเสพติดไมยอมรับโปรแกรมการรักษา 

    2.1.1.9 ขาดแคลนส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  เชน  โทรศัพท 

เคร่ืองสงเอกสารเปนอุปสรรคคอนขางมาก  

    2.1.1.10 หนวยงานขาดแคลนอุปกรณในการใหบริการรูปแบบชุมชน

บําบัด  

    2.1.1.11 ขาดระบบการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพสําหรับผูติด

ยาเสพติดที่ผานการฟนฟูสมรรถภาพแลว  

    2.1.1.12 บุคลากรมีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับปริมาณของผูมารับการ

ฟนฟูสมรรถภาพ  

    2.1.1.13 ขาดการมีสวนรวมในการประชุมวางแผนในการทํางาน

รวมกัน และทีมงานปฏิบัติงานในลักษณะตางคนตางทําไมมีการปรึกษากัน 
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  2.2 กิจกรรมคายปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือคายตนกลา47

48  

   ลักษณะโปรแกรมการเรียนรู 

   คร้ังที่ 1 ตัวกระตุนและความอยากยา  

   คร้ังที่ 2 สุราและรางกาย  

   คร้ังที่ 3 ประสบการณการเลิกยาของผูรับการบําบัด  

   คร้ังที่ 4 ยาบา : จากสวรรคสูนรก  

   คร้ังที่ 5 เสนทางสูการเลิกยาเสพติด  

   คร้ังที่ 6 มันไมใชปญหาของฉัน  

   คร้ังที่ 7 การหลีกเล่ียงการจัดการกับการกลับไปเสพซํ้า  

   คร้ังที่ 8 ปฏิกิริยาของครอบครัวตอการติดยา  

   คร้ังที่ 9 บทบาทของครอบครัวในการเลิกยา  

   คร้ังที่ 10 การใชชีวิตรวมกับผูติดยา  

   2.2.1 รูปแบบการทํากิจกรรมกลุมครอบครัวศึกษา มีการจัดกิจกรรม 3 รูปแบบ 

คือ  

    2.2.1.1 การบรรยาย (Iecture) เปนลักษณะเกี่ยวกับการบรรยายเนื้อหา 

ความรูประกอบ Power Point  

    2.2.1.2 การทําใบกิจกรรมประกอบ การดูวีดีทัศน  

    2.2.1.3 การอภิปราย (Panel discussion) เปนลักษณะกิจกรรมที่เปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ และความรูเร่ืองยาเสพติด หรือผูที่เลิกยาไดสําเร็จและ

บุคคลที่เกี่ยวของมารวมกันพูดคุยและแลกเปล่ียนประสบการณ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  

  2.3 สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 48 สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณะสุข, คาย

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม คายเยาวชนตนกลา (กรุงเทพฯ :  กิจการโรงพิมพ, 2546). 
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แผนภูมิที่ 8  รูปแบบแนวคิดของโครงการสมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม 
 
กรณีศึกษาบานพิชิตใจ 
 บานพิชิตใจเปนสถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แหงเดียวในกรุงเทพมหานคร ที่

บําบัดรักษาผูปวยแบบผูปวยใน โดยใชวิถีทางชุมชนบําบัด ซึ่งเปนการจัดส่ิงแวดลอมในระหวาง

การบําบัดใหคลายคลึงกับครอบครัวหรือชุมชน และใชกระบวนการกลุมบําบัดเปนพลังใหเกิดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ ความคิดและสังคม รวมทั้งการฝกทักษะ

ทางอาชีพเบ้ืองตนเพื่อเตรียมความพรอมใหสมาชิกสามารถกลับไปดําเนินชีวิตในสังคมได

ตามปกติ โดยไมพึ่งพายาเสพติด 
 สถานที่ต้ัง 
 บานพิชิตใจ : เลขที่ 99/9 ริมคลองตาพุก ซอยออนนุช 90 ถนนสุขุวิท 77 (ออนนุช) เขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ติดตอสอบถาม : 0 2329 1353, 0 2329 1566 ในวันและเวลา

ราชการ 
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ภาพที่ 50 บุคคลากรในบานพิชิตใจ 

ที่มา : บานพชิติใจ, ภาพบุคคลากรบานพิชิตใจ, เขาถงึเมื่อ 20 สิงหาคม 2555, เขาถึงไดจาก 

http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/Web_WinHouse/indexwin.html 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 9  ผังองคกรบานพิชิตใจ 
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 1. เปาหมายของการฟนฟูสมรรถภาพ ไดแก  

  1.1 เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Behavior Shaping Development) ผูติดยาเสพติด

ใหเปนคนที่มีความขยัน มีความซื่อสัตย มีความประพฤติดี และรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่  

  1.2 พัฒนาความคิด สติปญญา (Intellectual Development) ใหเปนบุคคลที่มี

ความคิดในคุณคาแหงตน (Self-esteem) มีเปาหมาย มีแนวทางในการคิดแกไขปญหาและตัดสินใจ 

ไดอยางถูกตองเหมาะสม  

  1.3 พัฒนาดานอารมณความรูสึก (Emotional Development) ใหสามารถเรียนรู

ควบคุมอารมณ และจัดการกับอารมณ ดวยการแสดงออกของอารมณ/ความรูสึกไดอยาง

เหมาะสม ไมหุนหันพลันแลน หรือทําอะไรในส่ิงที่ตามใจตัวเอง  

  1.4 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานและการปรับตัวทางสังคม (Vocational and 

Social Skill Development) สงเสริมการเรียนรูในวิชาชีพพื้นฐานเพ่ือนําไปเปนแนวทางในการ

ประกอบอาชีพและการทํางานรวมกับผู อ่ืน  ตลอดจนสงเสริมใหสมาชิกไดมีโอกาสสราง

สัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน ครอบครัว และสังคม ซึ่งจะเปนประสบการณการเรียนรูที่มีคุณคาและ

สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตในสังคมจริงหลังการฟนฟูสมรรถภาพตอไป  

 2. กลุมเปาหมาย 

  2.1 เพศชายอายุไมตํ่ากวา 15 ป 

  2.2 ไมมีสภาวะความผิดปกติทางกายและจิตที่เกิดจากการใชยา 

  2.3 ไมเปนโรคติดตอ 

  2.4 ไมอยูในระหวางถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  

 3. กิจกรรม การเตรียมแผนการใชชีวิตประจําวัน กลุมจิตวิทยา การใหคําปรึกษา กลุม

ชวยเหลือกันเอง การทดสอบทางจิตวิทยา  
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ภาพที่ 51 แสดงกิจกรรมตาง ๆ ภายในโครงการ 

ที่มา : บานพิชิตใจ, ภาพบุคคลากรบานพิชิตใจ, เขาถึงเมื่อ 20 สิงหาคม 2555, เขาถึงไดจาก 

http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/Web_WinHouse/indexwin.html 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
กระบวนการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยซุมประตูโขงเพื่อนําไปสูการออกแบบศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดนั้น ไดดําเนินการตามข้ันตอนจากการทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาคนควาขอมูล

จากแหลงตาง ๆ ทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ทั้งที่ไดจากการสัมภาษณและงานวิจัย และจึงนํา

แนวคิดที่ไดมาเชื่อมโยงเพื่อการออกแบบโครงการ วาส่ิงที่ไดมานั้นสามารถเชื่อมโยงและยอน

นํากลับไปสูตัวแปรตนที่ทําการศึกษามาไดอยางมากนอยเพียงใด หลังจากนั้นจึงศึกษาตัวแปรตาม

ทั้งในทางขอมูลที่เกี่ยวของ และกรณีศึกษาที่มีความเกี่ยวของ เพื่อนําไปสูงานออกแบบโครงการ

เปนลําดับตอไป ทั้งนี้เพื่อใหงายตอความเขาใจ ผูวิจัยจึงไดนําเสนอเปนแผนภูมิดังตอไปนี้  

 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงระเบียบวิธีวิจัย 
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เกณฑการเลือกขอบเขตในการศึกษา  
 เนื่องจากซุมประตูโขงมีอยูมากมายในแถบลานนา การศึกษาคนหาเอกลักษณของซุม

ประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงจังหวัดลําปาง จึงจําเปนที่จะตองศึกษาในหลากหลายแงมุม 

ต้ังแตขนาดสัดสวน แนวคิดในการสรางซุมประตู ลวดลายประดับ อารมณความรูสึกที่ไดพบเห็น ที่

ไดเดินผาน และวัสดุที่ใชในการสราง ทั้งนี้เพื่อใหไดเห็นถึงเอกลักษณที่แทจริงของซุมประตูโขงแหง

นี้ดังแสดงในแผนภูมิ  

 

  
 

แผนภูมิที่ 11 แสดงภาพรวมทั้งหมดที่ไดทําการศึกษา 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงการคัดแยกแบงประเภทที่ทําการศึกษา 

 

 จากแผนภูมิดังกลาวไดแสดงใหเห็นภาพรวมของการศึกษาวิจัยวาประกอบดวยเร่ือง

อะไรบาง และมีการคัดกรองแบงแยกเปนประเภทวาศึกษาแลวสามารถนํามาคัดกรองไดอยางไร 

เปนในดานรูปธรรม นามธรรม ส่ิงที่มองเห็น และส่ิงที่มองไมเห็นที่ซอนไวภายใน เชนในเร่ืองของ

รูปธรรมก็จะรับรูไดถึงความงดงาม อลังการต้ังแตแรกเห็น และรับรูถึงรูปทรง ขนาดสัดสวน 

ตําแหนงที่ต้ังบริบทโดยรอบวาเปนอยางไร สวนในเร่ืองของนามธรรมนั้น จะตองอาศัยหลักการ

ตีความเร่ืองของพุทธสัญลักษณโดยอางอิงจากการศึกษาเร่ืองการตีความจากผูเชี่ยวชาญที่ได

อธิบายไว  โดยประเด็นสําคัญที่ผูวิจัยใหความสนใจก็คือ เร่ืองของการนําสภาพแวดลอมธรรมชาติ

ที่มีความอุดมสมบูรณไปดวยปาไม และสัตวตาง ๆ ของทองถิ่นนั้น ๆ มาแปลคาสูการออกแบบ  

 โดยเชื่อมโยงกับเร่ืองราวของคติจักรวาลซึ่งเปนการส่ือความหมายในทางพุทธ

สัญลักษณผานงานพุทสถาปตยกรรมไดอยางแยบยล ซึ่งในตําแหนงของซุมประตูโขงนั้นคือ แสดง
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ถึงเร่ืองราวของปาหิมพานตที่มีการเช่ือมตอจากบันไดนาค ซึ่งมีบันได 32 ข้ันที่แทนคาถึงความเปน

มนุษย จากลักษณะของมหาบุรุษทั้ง 32 ประการ  และผานปาหิมพานตซึ่งนัยยะคือความ

ยากลําบากและบากบ่ันในการเดินทางไปยังแดนสวรรค ที่อยูภายใน โดยไดนําแนวคิดดังกลาวมา

เชื่อโยงกับความยากลําบากในการเลิก บําบัด และฟนฟูสมรรถภาพของผูติดยา ซึ่งเมื่อสามารถ

ผานพนความยากลําบากนี้ไปไดแลว ก็จะพบกับชีวิต และอนาคตสดใสที่รอยูในภายหนา 
 
การออกแบบการศึกษา 
 จากหัวขอที่เกี่ยวของกับ ซุมประตูโขงเพื่อการออกแบบศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดนั้น ผูวิจัยไดแบงการทบทวนวรรณกรรมออกเปนหัวขอตาง ๆ ดังนี้  

 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมในสวนของ ซุมประตูโขง ในเร่ืองของ รูปลักษณะ

สถาปตยกรรม และ คติแนวคิดในการสราง   

 2. ศึกษาเกี่ยวกับการฟนฟูผูติดยาเสพติด เพื่อทราบถึงความตองการพื้นฐาน และ

กิจกรรมที่จะสงเสริมโครงการ เพื่อนํามาใชในการออกแบบ 

 3. ศึกษาโครงการตัวอยาง เพื่อหาขอดีขอดอย และนํามาปรับใชกับโครงการใหเกิด

ความสมบูรณ เหมาะสม และตอบสนองการฟนฟูผูติดยาเสพติดใหมากยิ่งข้ึน 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 13 แสดงการออกแบบวิธีการศึกษาหาขอมูล 
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ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 1. การทบทวนวรรณกรรมการเอกสารที่เกี่ยวของ 

 2. การศึกษากรณีตัวอยางและโครงการใกลเคียง 

 3. การสรางเคร่ืองมือวิจัย 

 4. การศึกษาเก็บขอมูลภาคสนาม 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 6. การวิเคราะหขอมูล 

 7. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 8. การศึกษางานระบบตาง ๆ  

 9. การออกแบบเบ้ืองตน 

 10. การพัฒนาแบบ 

 11. การออกแบบสําเร็จสมบูรณ 

 12. การจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ  
 
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ 

  ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ขอมูลทางเอกสาร ตํารา รายงานการวิจัยและ 

อินเตอรเนต  

 2. ขอมูลปฐมภูมิ 

  ทําการศึกษาขอมูลภาคสนาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงดวยการสํารวจ สัมภาษณ

บุคคลที่เกี่ยวของ จากสถานที่ และโครงการใกลเคียง เพื่อใหทราบขอมูลเฉพาะที่ตองการ และ 

จัดทําเคร่ืองมือวิจัยแบบสอบถาม จากกลุมเปาหมาย เพื่อใหไดขอมูลความตองการที่แทจริง  

 ในการเก็บขอมูลพื้นที่ภาคสนามที่ศึกษา จะกระทําโดยการอาศัยอุปกรณ ดังนี้ 

 1. เคร่ืองอัดเสียงสัมภาษณ 

 2. กลองถายรูป 

 3. เทปวัดระยะ 

 4. แบบสอบถาม 

 5. เคร่ืองเขียนตาง ๆ  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือการวิจัยในคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณ โดยสรางคําถามเพื่อตอบวัตถุประสงค

ตามที่ตองการ โดยใชวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคลเพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึกลงในเนื้อหา 

กลุมเปาหมายที่ไดทําการสัมภาษณ ไดแก ศิลปนทองถิ่นที่มีถิ่นกําเนิดและปจจุบันไดสรางผลงาน

อยูที่ถิ่นฐานบานเกิดตนเอง อีกทั้งยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการถายทอดพุทธสัญลักษณอยางลึกซ้ึง 

โดยสัมภาษณฒในประเด็นของความงามที่ปรากฏใหเห็นทางสายตา รวมไปถึงแนวคิดในการสราง

ซุมประตูโขง อาทิเชน อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน, อาจารยทรงเดช ทิพยทอง และยังมีศิลปน

อีกหลาย ๆ ทาน และไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเร่ืองสถาปตยกรรมลานนาในแงมุมของประวัติความ

เปนมาในการสราง และอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

 ในสวนของศูนยการฟนฟูผูติดยาเสพติด ไดศึกษาจากเอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่มีอยู 

รวมไปถึงการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการฟนฟูผูติดยาเสพติด  
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บทที ่4 
 

การวิเคราะหขอมูลและผลของการวิเคราะหเพื่อการออกแบบ 
 

 จากการศึกษาขอมูลทั้งทางปฐมภูมิและทุติยภูมิไปแลวนั้น สวนที่สําคัญในลําดับ

ตอมาคือ การวิเคราะหสรุปใจความสําคัญเพื่อใหไดมาซึ่งแนวคิดในการนําไปถายทอดสูงาน

ออกแบบ โดยจะนํามาวิเคราะหดังตอไปนี้  

 
สิ่งที่ไดจากการศึกษาประวัติความเปนมา  
 

 

 

 
 
แผนภูมิที่ 14 แสดงระบบการสรางความคิดในการนับถือศาสนาของชุมชน 

 

 การศึกษาถึงประวัติความเปนมาในการสรางซุมประตูโขงทําใหไดทราบถึงสาเหตุใน

การสรางศาสนอาคาร ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความเชื่อในเร่ืองของส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่ตองมีการสราง

สถานที่ เพื่อสักการะบูชาและทําใหผูพบเห็นไดกอเกิดความศรัทธาข้ึน ณ ขณะนั้น   

  
ความเชื่อมโยงในความหมายของ “การเปลี่ยนผาน”  
 ความเชื่อมโยงในความหมายของ “การเปลี่ยนผาน” ที่มีผลตอผูใชอาคาร และบริบท

แวดลอม จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่2 ผูวิจัยพบวาหนาที่การใชงานของซุมประตูโขงนั้นก็

เหมือนกับการใชงานของประตูโดยทั่วไปคือ การเปลี่ยนจากพื้นที่หนึ่งนําพาไปสูอีกพื้นที่หนึ่ง 

หากแตดวยความที่เปนศาสนสถานจึงแฝงนัยยะบางอยางเพื่อถายทอดกระบวนการคิด ถายทอด

คติเร่ืองราวเพื่อใหผูที่เดินผานไดรับรู และรูสึกถึงอะไรบางอยางที่ผูสรางนั้นตองการจะส่ือ โดยทาน

อาจารยพยูร โมสิกรัตน ไดกลาวกับผูวิจัยวา “การดูซุมประตูโขงตองดูนาน ๆ ตองดูแลวคิด จึงจะ

เกิดความงาม” ซึ่งจากการเขาไปสํารวจผูวิจัยก็เห็นดวยเปนอยางยิ่ง จากการสังเกตผูเขาใชงาน

ความเชื่อในการนับถือ 

ผีสางเทวดา 

การอางอิงเร่ืองราว 

ความศักด์ิสิทธิ์ 

การสรางศรัทธา 

ในศาสนา 
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ภายในอาคารก็ไดพบวา บางคนก็เดินมุงตรงไปยังเปาหมายโดยไมไดหยุดดูอะไรที่ซุมประตูโขงเลย 

แตบางคนก็จะหยุดชะงักเพื่อดูลวดลายประดับที่ปรากฏและมองดวยความช่ืนชมอยูเปนเวลานาน

หากแตส่ิงที่ทุกคนเหมือนกันคือ เมื่อเดินผานซุมประตูนี้แลว อากัปกิริยาของทุกคนก็จะเปล่ียนไป 

จาก พูดคุยสงเสียงดังก็จะเปนเงียบสงบ จากการเดินดวยทาทีที่รีบรอนก็ดูจะชาลง นั่นแสดงใหเหน็

วาซุมประตูโขงนี้มีนัยยะอะไรบางอยางที่แฝงอยูซึ่งผูเดินผานเองก็ยังไมรูตัว นอกจากน้ีจาก

การศึกษายังพบดวยวา ซุมประตูโขงไดรับอิทธิพลมาจาก “โคปุระ” ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดในการ

สรางโคปุระ เพื่อมาสนับสนุนแนวคิดในการสรางซุมประตูโขง โดยพบวา “โคปุระ” ส่ือความ

หมายถึงการขามจากดินแดนที่วุนวายในโลกภายนอกเขาสูดินแดนที่สงบของศาสนสถาน โดย

อาจารยสมคิด จิรทัศนกุล ไดใหคําอธิบายถึงนัยยะของโคปุระไววา ซุมประตูแบบโคปุระในศาสน

สถานเขมรที่กอเปนซุมประตูศิลาตรงก่ึงกลางแตละดานของผนังแลวชักแนวกําแพงหรือระเบียง

ลอมเปนวงรอบปรางคปราสาทประธานนั้นก็มีวัตถุประสงคเพื่อใหส่ือความหมายอันสมบูรณวา 

เปนสัญลักษณแหงประตูทางเขาและกําแพงแหงขอบจักรวาลตามระเบียบโครงสรางของแผนภูมิ

จักรวาลวิทยาในศาสนาฮินดู ซึ่งโคปะรุนี้นอกจากจะเปนสัญลักษณของประตูจักรวาลแลว บาง

แหงยังส่ือความหมายอันลึกซ้ึงในอีกแงมุมหนึ่งดวยนั้นคือ การแสดงถึงแกนสารของความเปน

ศูนยกลางแหงชีวิตที่เปนนิรันดรของศาสนสถานแหงนั้น โดยการแกะสลักบนทับหลังเหนือทางเขา

เปนภาพเหตุการณตอนที่กวนเกษียรสมุทรเพื่อสรางน้ําอมฤตดังเชนที่โคปุระชั้นที่2ของปราสาทหิน

เขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษ สําหรับบอกเปนเชิงนัยยะวา ผูใดที่เดินลอดผานซุมประตูมงคลนีเ้ขา

ไปก็จักไดผานจุดซ่ึงสรางความเปนอมตะอันพึงจะเกิดจากน้ําอมฤตใหแกชีวิตของผูนั้นแลวอยาง

สมบูรณ0 1 

  

 

 

 

  

 

 

                                                 
 1 วรรณวิภา สุเนตตา, “สถาปตยกรรมเขมรในดินแดนไทย ชวงพุทธศตวรรษที่16-17: 

ลําดับการสืบเนื่อง” (ดุษฎีนิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552). 
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ภาพที่ 52 แสดงลักษณะอาการของผูใชงานซุมประตูโขง 

 
 

 
 

ภาพที่ 53 แสดงความเช่ือโยงความหมายของการเปลี่ยนผาน 
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 จากภาพแสดงความเชื่อโยงความหมายของการเปล่ียนผานเห็นไดวา การเปล่ียนผาน

มีหลายความหมาย ไดแก 

 การเปล่ียนผาน ภายนอก เขาสู ภายใน 

 การเปล่ียนผาน แดนโลก เขาสู แดนธรรม 

 การเปล่ียนผาน โลกมนุษย เขาสู แดนสวรรค 

 การเปล่ียนผาน ความวุนวาย เขาสู ความสํารวม 

 จากการเปล่ียนผานดังกลาวจึงเปนที่มาของโครงการ ศูนยฟนฟูผูติดยาเสพติด จังหวัด

ลําปาง โดยแสดงความเช่ือมโยงดังภาพตอไปนี้ 

 
 

  
 

ภาพที่ 54 แสดงความเช่ือมโยงของเร่ืองที่ศึกษากับโครงการ 

 

 จากภาพแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของสิ่งที่ศึกษากับโครงการ โดยมีที่มาคือ ผูวิจัย

ไดใชแนวคิดที่วา การที่มนุษยจะเขาไปยังศาสนสถานใด ๆ นั้น ยอมมีจุดประสงคบางประการ เชน 

เขาไปเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามวาระตาง ๆ เขาไปเพื่อเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศล

ใหกับเจากรรมนายเวร และบางก็เขาไปเพื่อชําระลางจิตใจที่หมองเศราหรือลางทุกข ซึ่งทั้งหมดที่
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กลาวมาก็เปนที่แนนอนวา เมื่อบุคคลหน่ึงไดมีเปาหมายเพื่อเขาไปแลวนั้น เนื่องมาจากไดมองเห็น

ส่ิงที่ดีที่อยูภายในจึงไดเขาไปยังสถานที่นั้น ๆ และดวยบริบทตาง ๆ ภายในศาสนสถานก็จะทําใหผู

เขาไปใชงานมีความประพฤติอากัปกิริยาการปฏิบัติตนที่ดีงามเปนแนแท หากแตเมื่อกลับออกสู

โลกภายนอก บุคคลผูนั้นอาจจะประพฤติปฏิบัติตนเหมือนกอนเขาหรือแยกวาเดิมก็เปนได ซึ่งนั่น

หมายความวา เมื่อเราไดอยูภายในอีกโลกหนึ่ง เราไดรับการบําบัดชําระลางบางส่ิงบางอยางออก

จากตัวเราไปโดยที่เราไมรูตัวดวยบริบทและสภาพแวดลอมที่เปนอยู เฉกเชนเดียวกันกับศูนยฟนฟู

ผูติดยาเสพติดที่เปนสถานที่สําหรับผูติดยาซ่ึงไดรับการบําบัดการติดยามาแลวนั้น ไดมองเห็น

อนาคตที่ดีรออยูในวันขางหนาหลังจากการเลิกยาไดอยางเด็ดขาดแลว และพรอมที่จะกลับเขาสู

การใชชีวิตในสังคมรวมกับคนทั่วไป หากแตบางคนใชวาไดรับการฟนฟูแลวจะกลับกลายเปนคนดี

อาจจะกลับไปติดยาอีกคร้ังแลวคร้ังเลาก็เปนได ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงไดเช่ือมโยงซุมประตูโขงเขา

กับโครงการศูนยฟนฟูผูติดยาเสพติด ตามแนวคิดดังที่ไดกลาวมา    

 จากการศึกษาประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงจังหวัดลําปาง ผูวิจัยจะไดนําขอมูล

ตาง ๆ ที่ไดมาวิเคราะหและตีความเพื่อนําไปสูการออกแบบโครงการ “ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดจังหวัดลําปาง” ดังตอไปนี้  

 
กระบวนการวิเคราะหประโยชนใชสอย  
 

 

  
 

ภาพที่ 55 ประตูแตละรูปแบบ 
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 สถานที่ทุกสถานที่ยอมมีการเปล่ียนผานจากความหมายหน่ึงไปยังอีกความหมายหนึ่ง 

จากบรรยากาศแบบหนึ่งไปสูบรรยากาศใหมโดยอาศัยการเชื่อมโยงของชองเปดและปด ซึ่งนั่น

หมายถึงถาเปนเพียงชองที่ปดหรือเปดไวตลอดเวลาก็จะไมเกิดความหมายใด ๆ จากการศึกษา

พบวา ประตูโขงนั้นไดรับอิทธิพลสืบทอดมาจากแนวคิดในการสราง “โคปุระ” เปนกําแพงลอมรอบ

ตัวปราสาท ซึ่งไดทําชองเพื่อใชเปนทางเขา-ออก มีชื่อเรียกคือ โคปุระโดยอาจทําเปนแบบซุมประตู 

หรืออาจเปนแคลานยกพื้นและชองสําหรับใชเขาออก เพื่อเปนการแบงสวนอาณาบริเวณใหแยก

ออกจากกันอยางชัดเจน  

 
 

  
 

ภาพที่ 56 แสดงการใชงานตัวอาคาร 

 

 จากภาพจะเห็นไดวา ซุมประตูโขงทําหนาที่เปนจุดเช่ือมโยงระหวางพื้นที่ภายนอกเขา

สูพื้นที่ภายใน โดยมีศาลาบาตรหรือกําแพงเปนสวนในการสรางกรอบใหพื้นที่ และตัวซุมประตูมี

หนาที่เปด เพื่อเขาสูพื้นที่ภายใน ดังนั้นจึงกลาวไดวา ซุมประตูโขง มีหนาที่เปนทางเช่ือมตอ

ระหวางที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยแฝงดวยนัยยะในการเปล่ียนผานไวหลายความหมาย อัน



 89 

เนื่องมาจากดวยความที่เปนพุทธสถาปตยกรรมจึงแฝงไวดวยความหมายอันลึกซ้ึงที่เปนพุทธ

สัญลักษณซึ่งถูกถายทอดผานงานสถาปตยกรรมโดยศิลปนผูสรางสรรค  

 
 

 
 

ภาพที่ 57 แสดงการทําหนาที่เชื่อมโยงของซุมประตูโขง ในแตละความหมาย 

 

 จากภาพจะเห็นไดถึงนัยยะของการเปล่ียนผานดังตอไปนี้ 
 รูปธรรม 
 จากแดนโลกสูแดนธรรม กลาวคือ ซุมประตูโขงไดทําหนาที่แบงเขตแดนระหวางพื้นที่ที่

ซึ่งเปนสถานที่อาศัยของมนุษยโลก กับพื้นที่ซึ่งเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ เปนสถานที่เคารพบูชาของผูที่

นับถือพุทธศาสนา นั่นหมายความวา เมื่อผูที่อยูบนโลกมนุษยไดกาวผานซุมประตูโขงนี้ไปก็

เปรียบเสมือนวาเปนการกาวเขาสูแดนธรรม 
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 การกาวผานเขาไปสู ดินแดนในอุดมคติตามแนวคิดเ ร่ืองของจักรวาลในทาง

พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนคตินิยมในการสรางพุทธสถานโดยเปรียบใหพื้นที่ภายในวัดเปนเสมือน

จักรวาลแหงหนี่งโดยมีพระธาตุเจดียเปนจุดสูงสุดแหงความเคารพนับถือ  
 นามธรรม 
 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากกิริยาที่ดูสับสนวุนวาย เมื่อกาวผานประตูโขงนี้ไป ดวย

สภาวะแวดลอมก็จะนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเขาสูความสํารวมกายและใจ  

 และจากเร่ืองราวที่สับสนวุนวายที่อยูภายนอกอาณาเขต เมื่อผานซุมประตูโขงนี้ ก็จะ

ปรับเปล่ียนสภาวะจิต เขาสูความสงบกายสงบใจ 

 
กระบวนการวิเคราะหแนวคิดในการสราง 
 จากการศึกษาเร่ืองของ ซุมประตู และหนาตางไทยนั้นพบวา ถึงแมจะเปนองคประกอบ

ยอยในสถาปตยกรรมไทย แตกลับมีความสําคัญอยางยิ่งในการแสดงออกทั้งเชิงรูปธรรมและ

นามธรรม บนวิถีชีวิตและจิตวิญญาณแบบไทย ๆ อยางมีความหมายที่ลึกซึ้งและสมบูรณ ซุมประตู

ในฐานะที่เปนชองเปดนั้น สามารถส่ือความหมายไปไดในหลายลักษณะ กลาวคือ   

 ความหวัง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่รออยูขางหนา หลังจากผานพนประตูนี้ไปแลว 

วาจะมีส่ิงที่ดีกวารออยู  

 อิสระภาพ หมายถึง การเปดไปสูที่แหงใหม ที่ดีกวา เชนการเปดประตูสูอิสรภาพ 

 โอกาส หมายถึง ส่ิงที่รออยูขางหนา คือส่ิงใหมที่จะผานเขามา ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน

โอกาสที่สามารถจะเปล่ียนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีข้ึนได  

 และสุดทาย คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพใหมของชีวิต ซึ่งเปนส่ิงที่เห็นภาพได

ชัดเจน เนื่องจากไมวาจะเปนประตูแบบใดแลว ยอมนําไปสูที่ซึ่งมีความหมายใหม ๆ อยูเสมอ  
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ภาพที่ 58 แสดงลักษณะของประตูที่มีหนาที่การใชงานที่แตกตางกันไป 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงการเช่ือมโยงสูแนวคิดในการสราง 
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 การศึกษาพบวาในสมัยอดีตนั้น การสรางศาสนอาคารมีจุดศูนยกลางอยูที่พระธาตุ ซึ่ง

เปนที่ประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจาตามความเชื่อทางศาสนา จึงเปนส่ิงที่กอใหเกิดความ

ศรัทธาแกผูเขามา ณ สถานที่แหงนี้ หากแตเมื่อเวลาไดผานไป ความศรัทธาไดมุงไปสู “กูพระเจา

ลานทอง” ซึ่งเกิดจากเร่ืองราวปาฏิหารยตาง ๆ ที่เกิดข้ึนและมีการเลาตอกันจนกอใหเกิดเปนที่

ศรัทธา และเปนที่สักการะบูชากราบไหว  

 ดังนั้นจะเห็นไดวาไมวาจะเปนความศรัทธาตอสิ่งใดก็ตาม ซุมประตูโขงก็จะเปนจุด

นําพาต้ังแตกอนกาวข้ึนบันไดนาค ซุมประตูโขงก็จะเปนจุดนําสายตาใหข้ึนไปสูเปาหมาย และเมื่อ

ข้ึนมาถึงซุมประตูโขงแลว ดวยระยะหางระหวางซุมประตู กับวิหารที่ประดิษฐาน กูพระเจาลาน

ทอง ที่มีระยะไมมากนั้น ก็เปนการรวมสภาวะจิต และดึงสายตาไปยังศูนยการของความศรัทธา 

นั่นไดแก “กูพระเจาลานทอง” และ “พระธาตุลําปางหลวง” นั่นเอง  

 

 
 

ภาพที ่59 การดึงสภาวะจิตเขาสูศูนยกลาง 

ที่มา : อุมาพร เสริฐพรรณึก, “การศึกษาประตูโขงแบบลานนาในจังหวดัลําปาง” (วทิยานพินธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2547). 



 93 

 แนวคิดในการดึงสภาวะจิตเขาสูศูนยกลาง 
 แนวความคิดในการออกแบบซุมประตูแบบ “ทรงกู” หรือแบบ “ซุมโขง” ของพระอุโบสถ 

นับวามีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง เพราะในวัฒนธรรมแบบเดียวกันในที่ราบลุมแมน้ําภาคกลาง 

จะใชรูปแบบที่จําลองจากอาคารประธาน และยอสวนลงมา เพื่อใชประกอบตัวชองเปด ใน

ลักษณะแบบ “มหัตภาค” สู “อนุภาค” แตกลวิธีทางชางลานนากลับใชวิธีการที่สลับกันคือจะขยาย

สวนของรูปแบบ กู ที่อยูภายใน แลวนําออกมาใชเปนซุมประตูสําหรับภายนอก แบบ “อนุภาค” สู 

“มหัตภาค” ซึ่งวิธีการแบบหลังนี่เองที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงโดยตรงในการดึง “จิต” ของผูเขามาให

พุงตรงเขาสูใจกลางของ “จิต” แหง “พุทธา” ที่ชัดเจนยิ่งกวา และนั่นคือการที่ “ภาพฉายจริง” และ 

“เสมือนภาพฉาย” นั้นไดแสดงรวมกัน ณ จุดเดียวกันในเวลาเดียวกันแลวอยางกระชับสมบูรณ

ที่สุด1

2  

 ดวยเหตุนี้เอง รวมไปถึงขนาดสัดสวนรูปลักษณภายนอกของตัวอาคารนั้นจึงมีแนวคิด

ในการสรางคือ เพื่อเปนการนอมนําภาวะจิตเขาสูศูนยกลางของความเช่ือถือและเคารพศรัทธา

นั่นเอง  

 
การวิเคราะหกระบวนการการแปรรูป  
 จากการศึกษาทั้งดวยเร่ืองของรูปทรง ลวดลายประดับตาง ๆ นั้นพบวา ลวดลายที่

เกิดข้ึนสามารถแบงออกไดเปน ดังนี้  

 1. การนําลักษณะบางประการของธรรมชาติแวดลอมที่อยูในทองถิ่นเขามาใชในการ

ประดับตกแตง 

 2. การนํารูปสัตวจากจินตนาการมาใชในการประดับตกแตง  

 3. การใชสัญลักษณตาง ๆ แทนคาเพื่อส่ือความหมาย  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 2 สมคิด จิรทัศนกุล, คติ สัญลักษณะ และความหมายของซุมประตูหนาตางไทย 

(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 15-39 
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ภาพที่ 60 แสดงการประดับตกแตงบนซุมประตูโขง 

 

 การประดับตกแตงดวยลวดลายตาง ๆ นั้น มีการลําดับความสําคัญตามสัดสวนของ

ตัวอาคาร ตั้งแตฐานลาง ขึ้นถึงตัวอาคาร และสูงสุดไปถึงยอดอาคาร โดยลําดับไดตามภาพ

ตอไปนี้  
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ภาพที่ 61 แสดงลวดลายประดับ และความหมายในแตละสวนของอาคาร 

  

 จากภาพจะเห็นไดวามีการนําลวดลายตาง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายมาประดับตาม

สวนตาง ๆ ของอาคารโดยมีความหมาย เชน ความหมายถือส่ือถึงความงามที่เพรียบพรอมสมบูรณ 

ความแข็งแกรง ความอุดมสมบูรณ การปกปกรักษาสถานที่ ความสูงสงดีงาม และความยิ่งใหญ 

ทั้งหมดทั้งมวลลวนมีความหมายเปนไปในทางที่ดี แสดงใหเห็นวาการแปรรูปของซุมประตูโขงนั้น 

เปนการนําบริบทแวดลอมประกอบกับเร่ืองของสัตวในจินตนาการ ไดแก สัตวหิมพานต เชน กินรี 

กินนร ซึ่งเปนเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับศาสนารวมไปถึงสวนประดับอ่ืน ๆ ที่มีการส่ือความหมายไป

ในทางที่ดี มีการนํามาเรียงลําดับจัดองคประกอบและสัดสวนของทั้งลวดลายและตัวอาคารใหเกิด

ความยิ่งใหญความงาม สมกับเปนศาสนสถานและเกิดความนาศรัทธาเพื่อนอมนําไปสูใจกลาง

ของความเคารพศรัทธา   
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แผนภูมิที่ 16 แสดงการเช่ือมโยงการแปรรูปของซุมประตูโขง  

 
การวิเคราะหสัดสวนของอาคาร 
 ซุมประตูโขงนั้นจัดไดวาเปนองคประกอบหนึ่งของวัดพระธาตุลําปางหลวง โดยเปนจุด

แรกที่จะตองกาวผานตอจากบันไดนาคกอนที่จะเขาไปสูกูพระเจาลานทอง สภาพแวดลอมอาคาร

ซุมประตูนั้นลอมรอบไปดวยชุมชนของชาวบานที่ต้ังอยูโดยมีการปรับระดับที่ดินเพื่อสรางวัดพระ

ธาตุลําปางหลวง เพื่อแสดงถึงความศักด์ิสิทธิ์ที่อยูเหนือกวาระดับของมนุษยทั่วไป  
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ทิศเหนือ ทิศใต 

 

ภาพที่ 62 แสดงสภาพแวดลอมทิศเหนือและทิศใต 

 
 

 
ทิศตะวนัตก  ทิศตะวนัออก 

 

ภาพที่ 63 แสดงสภาพแวดลอมดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของซุมประตูโขง 

 

 จากที่ไดวิเคราะหถึงประโยชนใชสอยอาคารแนวคิดในการสรางและการแปรรูปไปแลว

นั้น แนวคิดที่ไดมาคือเร่ืองของการสรางจุดเชื่อมโยงหรือจุดเปล่ียนผานเพ่ือเขาไปสูส่ิงที่ศรัทธา 

ฉะนั้นลักษณะของตัวซุมประตูโขงเมื่อพบเห็นก็จะมีรูปลักษณชวนใหเกิดความศรัทธาและนอมนํา

สภาวะใหเกิดมิติใหมข้ึนมา โดยเร่ิมต้ังแตสถานที่ต้ังของตัวอาคารที่มีการยกระดับใหอยูเหนือพื้นดิน

บริเวณโดยรอบเพื่อเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญและสูงสงของสถานที่ ลักษณะของสัดสวนตาง ๆ 

ของตัวอาคารต้ังแตฐานอาคารจนถึงยอดของอาคารก็แสดงใหเห็นและรับรูไดถึงความย่ิงใหญ ความ

นาสะพรึง โดยมีการกําหนดมุมมองที่บีบเขาหาชองวางที่เปนจุดเชื่อมระหวางพื้นที่ต้ังแตมุมมอง
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ระยะไกลจนมาถึงบันไดข้ันแรก และยังประดับอาคารไปดวยลวดลายประกอบตาง ๆ ที่ลวนสื่อ

ความหมาย จนมีการกลาวกันวา ซุมประตูโขงนั้น ตองมองนาน ๆ มองแลวคิดจึงจะเขาใจ  

 
  

  
 

ภาพที่ 64 ซุมประตูโขง จากมุมมองระยะไกล 

 

 จากการเดินในระยะไกล เมื่อเขาไปใกลตัวอาคารมากเทาไหรจะยิ่งรับรูสึกไดถึงความ

งามที่ปรากฏอยูตรงหนา 

 
 

     
 

ภาพที่ 65 ซุมประตูโขง จากมุมมองระยะใกล 

 

 จากผลกระทบที่เกิดข้ึนที่มีตอมนุษยในเร่ืองของสัดสวนอาคารจึงเปนที่มาของการ

กําหนดสัดสวนที่เปนที่มาของการสรางความศรัทธา เพื่อนําไปสูจุดศูนยกลาง โดยใชสัดสวน

มาตรฐานของมนุษยเทียบกับตัวอาคารและสัดสวนของตัวอาคารต้ังแตฐานถึงยอดอาคาร โดย

สัดสวนที่ไดจากการเทียนกับมนุษยนั้นจะนําไปสูการออกแบบพื้นที่ที่ต้ังอยูเพื่อรองรับการเขาไปใช

งาน ซึ่งหมายถึงการที่มนุษยเขาไปเติมเต็มพื้นที่การใชงานไดแก พื้นที่จัดขายสินคาเซรามิกของ
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โครงการ พื้นที่ของหองสมุด พื้นที่จัดกิจกรรมและอื่น ๆ โดยมีการเช่ือความหมายกับรูปทรงตาง ๆ 

ที่ส่ือความหมายถึงกัน 

 จากการศึกษาสัดสวนของซุมประตูโขงของวัดไหลหินซึ่งเปนวัดที่สรางกอนวัดพระธาตุ

ลําปางหลวงพบวา ไมไดเนนเร่ืองของคติพื้นที่ในการสรางมากนักเปนเพียงจุดนําสายตาเขาไปยัง

ภายในหรือพระธาตุเจดีย แตยังคงความงดงามดวยลวดลายและฝมือชางที่ไดรับการยกยองวาเปน

ชางหลวง หากแตในเร่ืองของ space นั้น ไมไดสรางความรูสึกไดมากเทาที่ควรจะเปน 

 
 

  
 

ภาพที่ 66 แสดงภาพของซุมประตูโขงวัด ไหลหิน จังหวัดลําปาง 

 

 และจากการสํารวจวัดปนงาว จังหวัดลําปาง พบวา ลักษณะของซุมประตูโขงไดถูก

สรางขึ้นโดยความหมายที่เปลี่ยนไป ขนาดและสัดสวนของตัวอาคารใหญจนกลายเปนการลด

ความรูสึกในการเดินผาน อีกทั้งยังเปนการลดความสําคัญของมนุษยในฐานะเปนสวนหนึ่งของ

จักรวาลอีกดวย  
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ภาพที่ 67 แสดงภาพของซุมประตูโขงวัดปนงาว จังหวัดลําปาง 

 
 

  
 

ภาพที่ 68 แสดงสัดสวนของซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง เมื่อเทียบกับมนุษย 

 

 ในสวนของซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงจะเห็นไดวา เมื่อเทียบกับสัดสวนของ 

มุนุษยโดยทั่วไปที่มีชวงความสูงที่ประมาณ 1.50 เมตร - 2.00 เมตร และซุมประตูโขงมีความสูงที่

ประมาณ 10เมตร เมื่อเทียบโดยประมาณแลวจะไดเทากับ 1 ตอ 5 ซึ่งผูวิจัยกําหนดใหเปนที่มา

ของสัดสวนที่กอใหเกิดความรูสึกถึงความ ศรัทธาที่มีตอซุมประตูโขง  
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 และดวยสัดสวนของตัวอาคารต้ังแตชั้นฐานถึงชั้นยอด ที่กอใหเกิดความสวยงามและ

จัดวางอยางลงตัวจะนําไปสูการออกแบบในสวนประกอบยอยอ่ืน ๆ ตอไป  

 นอกจากนี้ยังมีเร่ืองของลวดลายตาง ๆ ที่ลวนมีความหมายก็จะถูกนํามาถายทอดลงสู

การออกแบบพื้นที่อีกเชนกัน 

 
การวิเคราะหลักษณะของโครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จังหวัดลําปาง 

 เนื่องจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนศูนยที่เขารับการฟนฟูสําหรับผูที่

ผานการบําบัดยาเสพติดมาแลว และพรอมที่จะกลับเขาสูการใชชีวิตรวมกับคนทั่วไปในสังคม 

กิจกรรมหรือการใชงานในสวนตาง ๆ ของโครงการ จึงมีพื้นที่ที่ใชงานรวมกันระหวางบุคคลทั่วไป 

และผูที่เขารับการฟนฟุ ฉะนั้นการออกแบบโครงการดังกลาว จึงจําเปนที่จะตองมีการออกแบบ

พื้นที่การใชงานที่เหมาะสม มีสวนที่ใชพื้นที่รวมกัน และสวนเฉพาะผูที่เขารับการฟนฟู ซึ่งผูวิจัยได

ศึกษาองคประกอบในโครงการจากโครงการตาง ๆ และนํามาวิเคราะหเพื่อสรางโปรแกรมท่ี

เหมาะสมภายในโครงการโดยไดสรุปเปนพื้นที่ที่มีความจําเปนตอโครงการ ดังตอไปนี้  

 1. สวนโถงตอนรับ ในสวนนี้จะประกอบไปดวย  

  1.1 ประชาสัมพันธ เพื่อนําเสนอขอมูลตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับโครงการ  

  1.2 สวนลงทะเบียน เพื่อเปนการลงทะเบียนสําหรับผูที่เขาโครงการและใชงาน

ภายในอาคาร 

 2. สวนโรงอาหาร 

 3. สวนหองสมุด  

 4. สวนจัดขายสินคาเซรามิก 

 5. สวนจัดแสดงเซรามิคโดยฝมือผูเขารับการบําบัด 

 6. หองตรวจส่ิงของ และมีหองสําหรับฝากของ 

 7. หองชี้แจงกฏระเบียบ 

 8. หองพบญาติ 

 9. หองจัดอบรม 

 10. หองประกอบกิจกรรม 

 11. พื้นที่สันทนาการกลางแจง เชนการทํากิจกรรม WALK RALLY  

 12. หองออกกําลังกาย  

 13. สนามกีฬา 
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 14. หองจัดสัมนาชุมชน  

 15. หองพักผูเขารับการฟนฟู  

 16. หองน้ําในพื้นที่ตาง ๆ  

 17. หองงานระบบอาคาร  

 18. หองทํางานของหนวยงานตาง ๆ  

 19. สวนบันได 

 20. พื้นที่สงของ 

 จากการสรุปพื้นที่ภายในโครงการที่จะใชงานท้ังผูใหบริการ และผูใชบริการ ลําดับ

ตอไป คือ การนําไปจัดวาง Lay out Plan เพื่อออกแบบจัดวางส่ิงอํานวยความสะดวกในการประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ ไดครบตามจํานวนของผูเขาใชอาคาร ตาม Concept ที่ไดศึกษาจาก การศึกษาซุม

ประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงเปนลําดับตอไป  

 จากการศึกษา กรณีศึกษา จึงไดขอสรุปแนวทางของโครงการที่จะนํามาใชในการ

ออกแบบพ้ืนที่สําหรับโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยใหตรงกับวัตถุประสงคของ

โครงการ คือใหผูเขารับการฟนฟูไดกลับเขาสูการใชชีวิตในสังคมไดอยางยั่งยืนและไมกลับมาเสพ

ยาเสพติดซํ้าอีก โดยจะมีการเช่ือมโยงแนวคิดที่ไดจากการศึกษาซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปาง

หลวง และถอดรหัสเพื่อนํามาใชในการออกแบบ คร้ังนี้เพื่อใหเกิดการส่ือความหมายของพืน้ทีต่างๆ 

ไดอยางลึกซึ้งและลงตัว 
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การวิเคราะหหา KEY WORD 
 
  

  
 
แผนภูมิที่ 17 แสดงการศึกษาตัวแปรตนในเชิงรูปธรรม 

 

 จากแผนผังการศึกษาในเชิงรูปธรรม พบวา การสรางซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปาง

หลวงนั้น เกิดจากแนวคิดในการเชื่อมตอระหวางพื้นที่ทางโลกเขาสูพื้นที่ทางธรรม โดยมีการ

กําหนดสัดสวนและรูปทรงที่กอใหเกิดความงามนาเคารพนับถือ และใชรูปทรงตาง ๆ ที่มาจากทั้ง

ทางธรรมชาติ จากจินตนาการ และการประดิษฐมาจัดวางองคประกอบใหเกิดเร่ืองราวที่ส่ือถึง

ความเปนพุทธสถาปตยกรรม อีกทั้งในเร่ืองของการออกแบบที่วางที่ใชในการเขาไปถึงภายใน ยัง

ไดใชกลวิธีในการออกแบบที่แยบยล กลาวคือ การคอย ๆ บีบพื้นที่จากบันไดข้ันแรกที่ผูคนสามารถ

เดินไดหลายคนในระนาบเดียวกัน คอย ๆ บีบบใหแคบลง และมีจุดมุงหมายอยูที่ชองวางตรงซุม

ประตู ซึ่งเมื่อเดินมาถึงบริเวณชองวางนั้น ก็จะสามารถเดินในระนาบเดียวกันไดเพียง 1-2 คน 

กลวิธีเชนนี้จึงเรียกไดวาเปนวิธีที่แยบยลในการจัดระเบียบ ทั้งเปนการดึงความสนใจโดยใชเสนนํา

สายตาเขาไปสูเปาหมายไดเปนอยางดี 
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แผนภูมิที่ 18 แสดงการศึกษาตัวแปรตนในเชิงนามธรรม 

 

 การศึกษาในเชิงนามธรรม พบวา คติในการสรางซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง

นั้น เกิดจากแนวคิดในการสรางจุดเปลี่ยนผาน (Translation) เพื่อนอมนําสภาวะจิตเขาสูส่ิงที่

เคารพศรัทธา โดยการสรางรูปลักษณที่แฝงไปดวยความหมายของการนอมนําไปสูส่ิงที่ดีงาม โดย

ใชการสื่อความหมายผานคติความเชื่อของรูปทรงตาง ๆ ทั้งยังแอบแฝงในเร่ืองของการบากบ่ันไปสู

เปาหมายที่รออยูขางหนา จากการศึกษาแผนภูมิที่แสดง จะเห็นไดถึงเอกลักษณและแนวคิดในการ

สรางซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง ที่เกิดจากการถายทอดพุทธศิลปผานงานสถาปตยกรรม 

โดยแฝงนัยยะตาง ๆ ไวอยางลึกซ้ึง ซึ่งผูวิจัยนํามาสรุปเปน Key word เพื่อเช่ือมโยงไปสูงาน

ออกแบบ ดังนี้ “ ธรรมชาติ ผสาน จินตนาการ  นอมนําสูศรัทธา”โดยคําวา “ศรัทธา” ในที่นี้ ผูวิจัย

ไดเชื่อมโยงไปสูโครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยใหความหมายวา “ ส่ิงที่เราเชื่อ 

มุงหวัง และต้ังเปาหมายไววาจะไปใหถึง”   
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บทที ่5 
 

การศึกษารายละเอียดของโครงการ 
 
การเลือกพื้นที่ในการจัดต้ังโครงการ และวิเคราะหสถานที่ต้ัง 

 
 

  
 

ภาพที่ 69 แสดงแผนที่ที่ต้ังโครงการ 

 
 

  
 

ภาพที่ 70 แสดงอาณาเขตของโครงการ 
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 สถานที่ต้ัง  
 โครงการศูนยจัดแสดงเซรามิกจังหวัดลําปาง ที่อยู 424 หมูที่ 2 ถนน พหลโยธิน ต.

ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง ลักษณะพื้นที่เปนรูป ส่ีเหล่ียมคางหมู  ติดถนนเสนทางหลักวิ่งเขาสู

ภาคเหนือตอนบน  ทางเขาของโครงการหันหนาไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  
 พื้นที่โดยรอบ 
 1. ดานหนาของโครงการ ติดถนนเสนหลักที่วิ่งจากภาคกลาง สูภาคเหนือตอนบน  

 2. ดานซายของโครงการ เปนที่อยูอาศัยของคนในพื้นที่ 

 3. ดานขวาของโครงการ เปนพื้นที่โลง สามารถรองรับการขยายโครงการในอนาคตได  
 การเดินทางไปยังโครงการ 
 สามารถเขาถึงโครงการไดหลายเสนทาง 

 1. รถโดยสารประจําทาง  

 2. รถยนตสวนตัว   

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมพื้นที่ขางเคียงโครงการ 
 ทิศเหนือ : ติดกับที่อยูอาศัยของคนในชุมชน  

 ปญหา 

 1. ไมสามารถขยายอาคารไปในทางทิศเหนือได 

 2. หากผูอยูอาศัยมีทัศนะคติที่ไมดีตอผูเขารับการฟนฟูก็จะทําใหเกิดปญหาในการ

จัดต้ังโครงการ 

 แนวทางแกไข 

 1. ขยายพื้นที่ไปในทิศทางอ่ืน ๆ ที่สามารถทําได 

 2. สรางความเขาใจกับผูอยูอาศัยวา ผูที่เขารับการฟนฟูนั้นไดผานข้ันตอนของการ

บําบัดการติดยามาแลว และปจจุบันไมไดมีการของเกี่ยวกับยาเสพติด  

 3. จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมรอบขาง เพื่อสรางทัศนคติที่ดี 
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ภาพที่ 71 แสดงผังบริเวณทิศตาง ๆ ของโครงการ 

 

 ทิศใต : ติดกับพื้นที่โลงสามารถรองรับการขยายตัวของโครงการในอนาคตได  

 ทิศตะวันออก : ติดกับแนวคลองชลประทาน 

 ทิศตะวันตก : ติดถนนใหญ  

 เนื่องจากตัวอาคารเปนโครงการที่มีมากอนแลว และนํามาทําการปรับปรุงเพื่อเปนศูนย

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซึงแตเดิมกอนสรางอาคารไดมีการศึกษาวิจัยเร่ืองผลกระทบรอบ

โครงการมาแลว และการปรับปรุงเปนเพียงการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในจึงไมมีผลกระทบตอ

สภาพแวดลอมรอบ ๆ อาคารแตอยางใด 
 
การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศ 
 ที่ต้ังอาณาเขต  
 จังหวัดลําปางต้ังอยูทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 

ตามทางหลวงแผนดินสายพหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 

กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งส้ินประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,833,726 ไร  
 ลักษณะภูมิประเทศ  
 จังหวัดลําปาง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 268.8 เมตร ภูมิประเทศทั่วไปเปนรูปยาวรี 

พื้นที่สวนใหญเปนภูเขามีที่ราบสูงและที่ราบลุมในบริเวณแมน้ําวัง มีภูเขาสูงอยูทั่วไป ทอดตัวยาว



 108 

ตามแนวทิศ เหนือไปทางทิศไต ตามลักษณะทางกายภาพทางดานสัณฐานวิทยา จังหวัดลําปางมี

พื้นที่เปนที่ราบ ลอมรอบดวยภูเขา  
 สภาวะอากาศทั่วไป  
 ลักษณะอากาศของจังหวัดลําปางข้ึนอยูกับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจําฤดูกาล 2 

ชนิดคือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีน ปก

คลุมประเทศไทยในชวงฤดูหนาว ทําใหจังหวัดลําปาง มีอากาศหนาวเย็นและแหงทั่วไปกับลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งพัดพาอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดู

ฝนทําใหจังหวัดลําปางมีฝนตกทั่วไป จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เปนแองคลายกนกะทะ จึงทํา

ใหอากาศรอนอบอาวเกือบตลอดป ฤดูรอน รอนจัด และฤดูหนาว ก็หนาวจัด มีอุณหภูมสูิงสุด 41.5 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุด 10.5 องศาเซลเซียส จากสภากภูมิอากศดังกลาวจึงมีความเหมาะสม

ในการจัดต้ังโครงการเนื่องจาก การประกอบกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในอาคารและกลางแจง จะมีอากาศ

ที่ไมรอนจนเกินไป และมีอากาศที่สบาย ๆ ในบางฤดู  
 ฤดูกาล  
 ฤดูกาลของจังหวัดลําปางพิจารณาตามลักษณะลมฟาอากาศของประเทศไทยแบง

ออกไดเปน3ฤดูดังนี้  

 ฤดูรอน  เร่ิมประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอน

อบอาวทั่วไปโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเปนเดือนที่มีอากาศรอนอบอาวมากที่สุดในรอบป  

 ฤดูฝน เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเปนระยะที่มรสุม

ตะวันตกเฉียงใตพัดเขาสูประเทศไทยอากาศจะเร่ิมชุมชื้นและมีฝนตกชุกต้ังแตกลางเดือน

พฤษภาคมเปนตนไปเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน  

 ฤดูหนาว เร่ิมประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธซึ่งเปนชวงที่มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแหง เดือนที่มี

อากาศหนาวที่สุดคือเดือนมกราคม  
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ภาพที่ 72 แสดงทิศทางของลมมรสุมประจําฤดูกาล 

 

 ผลกระทบทางดานแสงแดดตอโครงการ  

 ที่ต้ังของ จ.ลําปางนั้นอยูในเขตภาคเหนือ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล 

มากกวาในภาคอ่ืน ๆ ทําใหเมื่อฤดูรอนก็จะมีอากาศรอนมาก และแสงแดดจะสาดเขาทางดานหลัง

ของโครงการในชวงเชา ชวงที่แสงจะสาดเขาอาคารมากที่สุด สําหรับชวงเชาคือชวงต้ังแตเวลา

ประมาณ 07.30-10.00 น. และชวงบายเวลาประมาณ 13.30 -17.00  น. 

 สงผลใหการวางผังอาคารตองคํานึงถึงการใชงาน การประกอบกิจกรรมตาง ๆ สําหรับ

หองที่ตองประกอบกิจกรรมทั้งวัน จะตองไมหันปะทะกับแสงแดดโดยตรง เนื่องจากมีผลกระทบ

หลายประการ เชนในเร่ืองของการมองเห็น ที่จะทําใหเกิดแสงสะทอนตาง ๆ ภายในหอง รวมไปถึง

การควบคุมอุณภูมิที่ตองใชพลังงานมากเกินความจําเปน 
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ภาพที่ 73 แสดงทิศทางของแสงแดด 

 

 เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับแนวคิดของโครงการ จึงจัดพื้นที่ในสวนที่ไดรับแสงแดด

นั้น จะใหเปนที่ต้ังของที่พักผูเขารับการฟนฟูเมื่อเวลาเชาที่แสงแดดสองเขามา จะทําใหเกิดความ

สวางเปรียบเสมือนการตอนรับเขาสูวันใหมในแตละวัน  

 
การศึกษาศักยภาพของพื้นที่ ที่มีผลตอโครงการ 
 ดานเศรษฐกิจ  
 จากการศึกษางานวิจัย เอกสารอางอิงและสัมภาษณผูอํานวยการ นางอรพรรณ  ตันติ

วีรสุต การดําเนินงานภายในโครงการเม่ือเทียบกับการลงทุนในการกอสรางแลวนั้น พบวาไมคุมคา

กับการลงทุนอันเนื่องมาจากไดรับความสนใจจากผูคนนอยมีแคเพียงผูที่ใชเปนเสนทางผาน อีกทั้ง

การเติบโตก็เปนไปในทางลดลงเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ปกอน 
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ตารางที่ 8  มูลคาการสงออกเซรามิกของไทยแยกตาม 5 ประเภทหลัก ป 2550-2553 (ม.ค.-ก.ย.) 

 

 มูลคา (ลานบาท) 

รายการ 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 

ป 2552 

(ม.ค.-ก.ย) 

ป 2553 

(ม.ค.-ก.ย) 

กระเบื้องปูพื้น ปดผนังและโมเสค 3,736,62 4,178.65 4,165.21 3,041.37 3,081.31 

เคร่ืองสุขภัณฑ 4,896.02 4,585.69 3,428.89 2,529.15 2,682.77 

ลูกถวยไฟฟา 808.08 879.94 793.51 575.81 768.39 

ของชํารวยและเครื่องประดับ 1,190.45 997.97 789.72 613.11 544.79 

เค ร่ืองใชบนโตะอาหารในครัวและ

บานเรือน 

23,591.67 24,044.62 20,655.55 15,640.33 17,250.30 

รวม 5 ประเภท 34,222.84 34,686.87 29,832.88 22,399.77 24,327.56 

อัตราการขยายตัว (%) 1.26 1.36 13.99 - 8.61 

ผลิตภัณฑเซรามิกอื่น ๆ 13,823.34 15,217.31 5,164.39 3,892.34 4,036.33 

รวมทั้งหมด 48,046.18 49,904.18 34,997.27 26,292.11 28,363.89 

อัตราการขยายตัว (%) ทั้งหมด -13.62 3.87 -29.87 - 7.88 

 

ที่มา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวะกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  ตาราง
มูลคาการสงออกเซรามิกของไทยแยกตาม 5 ประเภทหลกั ป 2550 – 2553 (ม.ค.-ก.ย.). 
เขาถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2555, เขาถงึไดจาก  http://www.ie.eng.chula.ac.th 

 

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการที่จะผนวกนําอุตสาหกรรมที่เปนเอกลักษณทางภูมปิญญาของ

ทองถิ่นมาเปนแนวทางในการเสริมวิชาชีพใหกับผูเขารับการฟนฟู ทั้งในดานของการผลิต และการ

สงเสริมการขาย จึงไดคิดนําโครงการเขามารวมกัน ทั้งยังเปนการใชอาคารที่ปจจุบันยังมีพื้นที่วาง

อีกมากที่ไมไดรับการพัฒนา นํามาปรับปรุงใหเกิดประโยชนและคุมคากับการลงทุน 
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 ดานสถานที่ต้ังของโครงการ  

 เนื่องดวยสถานที่ต้ังเปนโครงการที่ติดถนนเสนทางหลักที่เชื่อมเสนทางจากภาคกลาง

ไปสูภาคเหนือตอนบน มีความสะดวกในการเขาถึงทั้งผูที่เขามาฟนฟู ครอบครัว รวมไปถึงผูที่สนใจ

กิจกรรมและสินคาตาง ๆ ภายในโครงการ 

 เร่ืองของนัยยะของพื้นที่ ก็ยังสงผลตอผูเขารับการฟนฟู โครงการที่ติดถนนใหญแสดง

ใหเห็นวา เปนโครงการเปดที่ไมสรางความแปลกแยกใหกับผูที่เคยติดยามากอน ทําใหผูที่เขารับ

การบําบัดรูสึกเสมือนเปนสวนหนึ่งของสังคม 

 ในสวนของการขยายโครงการในอนาคต เพื่อรองรับปริมาณของผูเขารับการฟนฟู

สมรรถภาพก็สามารถทําไดงายเนื่องจากพื้นที่โดยรอบยังเปนพื้นที่โลง 

 ดานลักษณะโครงสรางของอาคาร 

 มีความโดเดนในเร่ืองของการออกแบบ เนื่องจากการศึกษาพบวา สถาปนิกผูออกแบบ

ไดนําแนวคิดในเร่ืองของการวางผังวัดพระธาตุลําปางหลวงเขามาใชเปนแนวคิดในการจัดวาง

อาคาร ซึ่งถือไดวามีความเช่ือมโยงกับการศึกษาตัวแปรตนของผูวิจัย ทําใหโครงการเกิดความ

สมบูรณในเร่ืองของแนวคิดในการออกแบบมากข้ึน ถึงแมวาในองคประกอบบางสวนอาจมีความ

ไมเหมาะสมอยูบาง แตผูวิจัยเช่ือวา เมื่อนํามาขัดเกลาและผานกระบวนการแปรรูปแลว จะเกิด

ความลุมลึกในแนวคิดมากยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 74 แสดงภาพของการนําซุมประตูโขงมาใชในการออกแบบของโครงการเดิม 
 
โครงการ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด “ศูนยชนะใจ” จ.ลําปาง  
 1. ขอกําหนดเกี่ยวกับผูเขารับการฟนฟู 

  1.1 เพศชาย อายุระหวาง 15-40 ป 

  1.2 ไมมีสภาวะผิดปกติทางรางกาย และจิตใจที่เกิดจากการใชสารเสพติด 

  1.3 ไมเปนโรคติดตอ 

  1.4 ไมอยุในระหวางดําเนินคดีตามกฏหมาย 

  1.5 ผานการบําบัดรักษา ข้ันเตรียมการกอนการรักษา(Pre-admission) และข้ัน

ถอนพิษยา (Detoxification) และไดรับการรับรองจากแพทยผูใหรับการรักษาเปนที่เรียบรอยแลว 

 2. ระยะเวลาในการฟนฟูสมรรถภาพ  ใชเวลาคอรสละ 5 เดือน   

  ชวงแรก ระหวางเดือน กุมภาพันธ - มิถุนายน เวนเดือน กรกฎาคม 

  ชวงที่สอง ระหวางเดือน  สิงหาคม - ธันวามคม เวนเดือน มกราคม 
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  ในเดือน มกราคม และกรกฎาคม จะเปนชวงที่จัดอบรมสําหรับผูเขารับการฟนฟูที่

ไดรับคัดเลือก เพื่อเปนพี่เล้ียงใหแกผูเขารับการฟนฟูในรุนตอไป 

  2.1 แนวคิดของการจัดโปรแกรมในแตละเดือน  

 

ตารางที่ 9 แสดงแนวคิดในการจัดโปรแกรมในแตละเดือน 

 
 เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 

วัตถุประสงค 

ผูรับการบําบัด 

1. เพ่ือใหเกิด

ความสนิท

คุนเคยกัน

ภายในกลุม 

2. ใหรูจักหนาที่

ของตนเองใน

การอยูรวมกัน

ในสังคม 

1. เพ่ือใหเกิด

ความรวมแรง

รวมใจในการ

ทํากิจกรรม

ตาง ๆ รวมกัน 

2. ใหเห็นถึง

ความสําคัญ

ของตนเองที่มี

ตอสังคม

สวนรวม 

1. ใหคนหาตัวเอง 

และไดทําในส่ิง

ที่ตนเองชื่น

ชอบในทางที่

ถูกท่ีควร 

2. เร่ิมตนการ

เรียนรูทักษะ

วิชาชีพ 

1. ใหเรียนรูการ

ใชชีวิตพรอม

กับการทํา

อาชีพตางๆ ที่

ตนเองสนใจ 

1. ใหมีความ

ชํานาญในการ

ทําอาชีพตางๆ 

เพ่ือไปตอยอด

เม่ือกลับสู

สังคม 

2. ฝกความเปน

ผูนําเพื่อที่จะ

ไดถายทอด

ประสบการณ

ตาง ๆ ใหกับ

รุนตอไป 

 

 3. โปรแกรมตาง ๆ ภายในโครงการ 

  แนวคิดในการจัดโปรแกรม คือการใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการประกอบ

กิจกรรมตาง ๆ โดยใชกิจกรรมทางเลือกที่นาสนใจและไดประโยชน กอใหเกิดกระบวนการคิดใน

การริเร่ิมส่ิงใหม ๆ รวมไปถึงการเพิ่มสมาธิยกระดับจิตใจใหมีความนิ่งมั่นคงข้ึนอยางเปนระดับ 

และใหมีชวงเวลาที่จะใหผูเขารับการฟนฟูไดฝกพัฒนาตนเอง โดยใหมีเวลาวางในการที่จะเลือกทํา

กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชน ตามที่โครงการไดจัดไว และส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ใหผูเขารับการ

ฟนฟูไดมีสวนรวมในการทําประโยชนใหกับชุมชนและสังคม เพื่อใหคนในชุมชนไดเห็นถึงความ

มานะพยายามที่จะกลับตัวเปนคนดีและพรอมที่จะกลับเขาสูสังคมอยางปกติสุขในระดับตอ ๆ ไป 
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ภาพที่ 75 แสดงแนวคิดในการจัดกิจกรรมภายในโครงการ 

 

  3.1 แนวคิดในการจัดกิจกรรมภายในโครงการ  

   จากการศึกษแนวคิดในการจัดกิจกรรมภายในโครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติดจากโครงการตาง ๆ พบวาแนวคิดที่เหมาะสมนั้นมีดังตอไปนี้ 

   ครอบครัว (FAMILY)  

   จัดใหมีการเขาเยี่ยมผูปวยได สัปดาหละ 2 คร้ัง คือ วันอาทิตย สําหรับผูที่

ประกอบอาชีพวันจันทร ถึง เสาร วันพุธ  สําหรับบุคคลที่มีเวลาวางในวันธรรมดาจัดใหมีการเขารับ

การอบรมสําหรับครอบคัวทุก ๆ สัปดาหที่ 1 และ 4 ของแตละเดือนในชวงบายจัดใหทํากิจกรรม

รวมกับผูปวย ทุกวันเสารที่ 2 และ 4 ของแตละเดือน โดยทํากิจกรรมต้ังแต เวลา 08.30-17.00น. 

   การชวยเหลือตนเอง (SELF HELP) 

   จัดตารางการทํากิจกรรมในแตละวัน  ทั้งชวงเชา และชวงบาย โดยมีการจัด

อบรมตามหัวขอในแตละเดือน  ทุกวัน จันทร และ พฤหัสบดี ในแตละสัปดาหจะมีการจัดสัมนา

โดยมีวิทยากรมาบรรยายตามหัวขอที่ไดวางไว ในชวงเชาของแตละวัน จะมีการจัดประชุมเชา

รวมกันเพื่อใหรับทราบวาในวันนั้น ๆ มีกิจกรรมอะไรบาง และควรเรียนรูเกี่ยวกับอะไร และในชวง

เย็น จะมีการสรุป และถามตอบเกี่ยวกับส่ิงที่ไดรับ  
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   กิจกรรมทางเลือกการบําบัดรักษา ((Alternative treatment activity)  

   จัดใหมีการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนกลาวคือ ใหมีการศึกษาหาความรู

ในส่ิงที่ตนเองสนใจ หรือส่ิงที่มีผลกระทบตอสังคมในวงกวาง ใหมีการฝกอาชีพข้ันพื้นฐาน ไปจนถงึ

ระดับที่นําไปใชในการประกอบวิชาชีพได โดยเปนระยะตอเนื่อง  ในทุกวันอังคาร และวันศุกรใหมี

การออกกําลังกายตามความสนใจ โดยมีผูที่มีความรูความสามารถมาชวยพัฒนาทักษะ ให

สามารถเลนกีฬาไดอยางถูกวิธี การใหคําปรึกษาพูดคุยกับนักจิตวิทยา 

    ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) 

   จัดใหมีการทํากิจกรรมภายในชุมชน โดยรวมกับบุคคลและองคกรตาง ๆ ทํา

กิจกรรมที่เกิดประโยชนตอสังคม  เดือนละ 2 คร้ัง ใน ทุก ๆ วันเสารที่ 1 และ 3 ของแตละเดือน   

ใหผูปวยทําหนาที่เปนวิทยากรในการแชรประสบการณ ในเร่ืองของยาเสพติด ทั้งมุมที่เลวราย และ

หลังจากผานการบําบัดที่ไดพบโลกใบใหม 

    ตารางกิจกรรมในแตละสัปดาห 

 

ตารางที่ 10 การจัดกิจกรรมในแตละสัปดาห ในเวลา 1 เดือน 

 

จ อ พ พฤ ศ ส อ 

จัดอบรม 

โดยวทิยากร 

ฝกวิชาชีพ วันเยี่ยม จัดอบรม 

โดยวทิยากร 

ฝกวิชาชีพ กิจกรรม 

รวมกับชุมชน 

วันเยี่ยม 

จัดอบรม 

โดยวทิยากร 

ฝกวิชาชีพ วันเยี่ยม จัดอบรม 

โดยวทิยากร 

ฝกวิชาชีพ กิจกรรม 

กับครอบครัว 

อบรม 

ครอบครัว 

จัดอบรม 

โดยวทิยากร 

ฝกวิชาชีพ วันเยี่ยม จัดอบรม 

โดยวทิยากร 

ฝกวิชาชีพ กิจกรรม 

รวมกับชุมชน 

วันเยี่ยม 

จัดอบรม 

โดยวทิยากร 

ฝกวิชาชีพ วันเยี่ยม จัดอบรม 

โดยวทิยากร 

ฝกวิชาชีพ กิจกรรม 

กับครอบครัว 

อบรม 

ครอบครัว 

 

  3.2 การฝกวิชาชีพภายในโครงการ 

   ในสวนของวิชาชีพที่นํามาเปนหลักสูตรในการฝกวิชาชีพ ไดคัดเลือกจาก

อาชีพที่มีความเหมาะสมโดยมีลําดับข้ันตอนในการฝกที่มีความละเมียดละไม และคอยเปนคอยไป 

เนื่องจากผูเขารับการฟนฟูจําเปนที่จะตองปรับสภาพทางรางกาย อารมณ อยางคอยเปนคอยไป 
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อีกทั้งยังเปนวิชาชีพที่ตองใชสมาธิเพื่อสรางลักษณะนิสัยใหผูเขารับการฟนฟูรูจักกับการใชสมาธิ 

และสติในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยในที่นี้ผูวิจัยไดยกตัวอยางมามา 2 วิชาชีพ ไดแก วิชาชีพการ

นวดแผนไทย และวิชาชีพการทําเคร่ืองปนดินเผาเซรามิก 

   3.2.1 วิชาชีพนวดแผนไทย  

 

 
 

ภาพที่ 76 ตัวอยางหลักสูตรการนวดแผนไทย 

ที่มา : สมาคมแพทยแผนไทย,  ภาพหลกัสูตรการนวดแผนไทย, เขาถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2555, 

เขาถึงไดจาก  http:// www.thaimassage-academy.com 

 

http://www.thaimassage-academy.com/�
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    หลักพื้นฐานของการนวดแผนไทยการนวดแผนไทยมีคุณประโยชน

มากมายแตตองใชใหถูกวิธี ผูนวดตองมีความรูทางทฤษฎี    ระเบียบวินัย ขอหาม และขอควร

ปฏิบัติตาง ๆ เพื่อนําไปปฏิบัติและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของตนไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้ถือ

วาเปน “ความรูที่จําเปนเกี่ยวกับการนวดไทย”  รศ.ดร. วิชัย  อึงพินิจพงศ  กลาววา การนวดแผน

ไทยที่ไดผลควรมีหลักการในการปฏิบัติ ๑๓ ขอ คือ เรียนรูทฤษฎี มีใจเมตตา หมั่นหาประสบการณ 

อธิษฐานไหวครู ตรวจดูอาการประมาณการแรงนวด  ตรวจสอบขอหาม กําหนดตามแนว จิตเปน

สมาธิ ปฏิบัติการนวด บรรเทาปวดดวยยืดดัด  นัดหมายติดตามผล  และปฏิบัติตนตามคําแนะนํา  

    การสนับสนุนการนวดแผนไทยปจจุบันการนวดแผนไทยไดรับความ

นิยมและเผยแพรไปทั่วโลก  เนื่องจากความต่ืนตัวในเร่ืองการรักษาโดยวิธีธรรมชาติบําบัด คนไทย

เองก็มีทัศนคติที่ดีตอการนวดไทยและตองการใชบริการนวดมากข้ึน ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนจึง

มีการสนับสนุนการนวดแผนไทยมากยิ่งข้ึน เชน 

    1. กระทรวงพาณิชยโดยกรมสงเสริมการสงออกไดใหความสําคัญและ

จัดอันดับธุรกิจนวดแผนไทยไวอันดับตน ๆ ตลาดเปาหมาย ไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 

ญ่ีปุน และจีน 

    2. มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา จัดต้ังโครงการฟนฟูการนวดแผน

ไทย   เพื่อใหคนไทยสามารถดูแลตนเองข้ันพื้นฐานไดโดยอาศัยการนวดแผนไทย 

    3. มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  เปด

สอนวิชาชีพนวดแผนไทยใหกับคนตาบอด  ที่ศูนยพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  อําเภอปาก

เกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 

    4. ดานวงการธุรกิจของเอกชนก็เปดใหบริการนวดแผนไทยมากข้ึน 

และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ทั้งยังมีการเปดธุรกิจฝกอบรมทักษะนวดแผนไทย

ใหแกชาวไทยและชาวตางชาติที่สนใจอีกดวย 

    5. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท่ีจัดการสอนดานการแพทย

รวมมือกับมูลนิธิ  องคกร และโรงเรียนที่สอนนวดแผนไทย ทําการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมองค

ความรูดานการนวดแผนไทย 

    การนวดแผนไทยเปนภูมิปญญาอันลํ้าคาของคนไทย เปนส่ือสัมผัสแหง

ความอบอุนและเอ้ืออาทร การนวดแผนไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปที่มีพัฒนา การมาเปน

ลําดับ การนวดแผนไทยไดรับความนิยมในอดีต  บางชวงก็ซบเซาไปบาง แตปจจุบันการนวดไทย

เปนที่ยอมและไดรับความสนใจอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ มีประโยชนตอสุขภาพทั้ง
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รางกายและจิตใจ  สรางความสัมพันธอันดีในครอบครัวและสังคม การนวดแผนไทยเปนการดูแล

สุขภาพและบําบัดรักษาโรคโดยเสียคาใชจายไมมาก สวนผูมีอาชีพนวดก็มีรายไดและเปนอาชีพที่

ดีอาชีพหนึ่งเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน การนวดแผนไทยจะอยูบนพื้นฐานของคุณธรรมและ

ความพอเพียง  สอดคลองกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียง  

   3.2.2 วิชาชีพการทําเคร่ืองปนดินเผาเซรามิก 

    ที่มาของเคร่ืองปนดินเผาในจังหวัดลําปางนั้น ไดเร่ิมจากการพบหนิทีใ่ช

ลับมีดของชาวบานอําเภอแจหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแรดินขาว และหลังจากนั้นไมนานนักไดมีชาว

จีนไทปู อันเปนเมืองที่มีชื่อเสียงดานการผลิต ถวย จาน ชาม ชาวจีนผูนี้มีความรูในดานนี้ไดออก

คนหาแหลงดินขาวและไดพบที่บานปางคา อําเภอแจหม ระหวาง กม. ที่ 26-27 ถนนลําปาง-แจ

หม เม่ือป พ.ศ. 2490 ไดมีการทดลองนําดินขาวนั้นมาปนเปนถวย ชาม จาน และไดมีการรวมกัน

ต้ังโรงงานแหงแรกของลําปาง คือ โรงงานรวมสามัคคี ในป 2500 ที่บานปาขาม อ.เมืองลําปาง ใน

คร้ังแรกจะปนชามลายไกขนาด 6 " , 7" และถวยยี่ไฮ นําไปเผาเตามังกรโบราณใชฟนเปนเช้ือเพลิง 

ตอมาไดมีการพัฒนามาใชเตาเตาส่ีเหล่ียมอุโมงค ในการผลิตถวยชาม และนําไปจําหนายใน

ตลาด เนื่องจากใกลแหลงวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตซ่ึงลาหลัง และเกิดการสูญเสียวัตถุดิบเปน

จํานวนมาก คุณภาพของสินคาก็ไมคอยสมําเสมอ เวลาผลิตออกมาก็จําหนายไดในราคาที่ตํ่าและ

อยูในวงจํากัดเฉพาะเขตทองถิ่นและกรุงเทพฯเทานั้น จากสภาพเศรษฐกิจและความตองการของ

ตลาด ไดมีการเปล่ียนแปลงระหวางป พ.ศ.2510 -2512 กรมวิทยาศาสตร ไดใหความสนใจ

เซรามิคในจังหวัดลําปาง จึงใหมีการประกวดถวยชามขึ้นและใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาด

ยอมแนะนําใหเกิดการลงทุน การจัดการ สัมมนาพรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการลงทุน สงเสริมใหดู

งานในตางประเทศเพื่อดูการพัฒนาของเซรามิคใหกวางขวางมากข้ึนและดวยมิตรสัมพันธอันดี 

กลุมถวย ชามไดรวมตัวกัน โดยมี นายชาญ ลิมปไพบูลย (โรงงานไทยเจริญในปจจุบัน) เปนผูริเร่ิม

จัดต้ังและกอเปนรูปชมรมข้ึนโดยใชชื่อวา "ชมรมเคร่ืองปนดินเผา" เมื่อป พ.ศ.2517 ซึ่งมีสมาชิก

คร้ังแรก 18 โรงงานตามจํานวนที่มีอยูในขณะนั้น ป พ.ศ.2518-2528 เคร่ืองปนดินเผาไดวิวัฒนาการ

เพื่อขยายชองทางการตลาดจากเตามังกรโบราณที่ใชฟนเปนเช้ือเพลิงในการเผา ถูกปรับเปล่ียนทั้ง

รูปแบบเตาและการเผาดวยการใชแกสเปนเช้ือเพลิง ซึ่งทําใหสินคามีคุณภาพดีข้ึนและสมํ่าเสมอ 

ใหสีสัน มีความโดดเดน พรอมทั้งประหยัดเช้ือเพลิงในการเผา และลดการสูญเสีย ทางดานวัตถุดิบ 

และอ่ืน ๆ อีกมาก  
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    อุตสาหกรรมเซรามิคเซรามิคลําปางเร่ิมเปนที่รูจักออกไปกวางขวาง 

สามารถสงออกไปยังตลาดตางประเทศในรูปแบบน้ําเงิน-ขาว (BLUE & WHITE) ระยะหวางป 

พ.ศ.2528 - 2527 อุตสาหกรรม เซรามิคมีความหลากหลายรูปแบบทั้งดานผลิตภัณฑ เนื้อสโตน

แวร, เอิรนเทอรน, ปอรซเลน และเทคนิคการผลิต พรอมทั้งใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ทันสมัยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพตอการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ ซึ่งมีการแขงขันทางการคา ทั้งทางดาน

คุณภาพและราคา กลุมอุตสาหกรรมเซรามิคสในจังหวัดลําปางไดแสวงหาปจจัยในการลงทุนที่จะ

ชวยลดตนทุนในการผลิต และมีศักยภาพทางดานปริมาณและคุณภาพ จึงมีการนําเตารุนใหม ๆ 

เอามาใชในทองถิ่น เชน เตาเผาแบบซัตเติล, เตาอุโมงค, เตาฉนวนไฟเบอร เปนตน สวนสไตลของ 

ผลิตภัณฑมีรูปแบบเปนสากลมากยิ่งข้ึน ทางดานลวดลายและความสดใสของเฉดสีขณะดียวกันก็

เร่ิมมีแบบเซรามิคแปลกใหมที่หายาก เนนรูปลักษณ ที่ไมซ้ําซากเพื่อสรางตลาดกลุมใหม 

    จากขอมูลในเบื้อตนและดวยศักยภาพของพื้นที่ซึ่งแตเดิมเปนศูนยจัด

แสดงเซรามิกของจังหวัดลําปาง จึงเปนที่มาในการนําวิชาชีพการทําเซรามิกเขามาเปนสวนหนึ่ง

ของโครงการ 

 

 
 

ภาพที่ 77 การทําแซรามิก 

ที่มา : บริษัท สํานักขาว ไอ.เอ็น.เอ็น. จํากดั,  ภาพการทําเซรามิก, เขาถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2555, 

เขาถึงไดจาก 1http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=406724 
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การวิเคราะหหนวยงานและพฤติกรรมการใชงาน 
 จากการศึกษาขอมูลในบทที่ 2 บุคลการที่มีความจําเปนตอการใหบริการภายในโครงการ

โรงละคร สรุปไดดังนี้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 18 แสดงผังองคกรของโครงการ 

 

 1. การแบงหนาที่การทํางานของเจาหนาที่ในแตละสวน มีดังตอไปนี้ 

  ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 1 อัตรา 

  มีหนาที่ในการดูแลภาพรวมของโครงการ วางแผนนโยบายตาง ๆ เพื่อสงตอใหแต

ละหนวยงานในการดําเนินการตามหนาที่ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
  ฝายบริหาร   
  หัวหนาฝายบริหาร 1 อัตรา 

  มีหนาที่ รับคําส่ังที่ เกี่ยวของกับงานบริหารเพื่อมาวางแผนงาน และสงใหผู

ปฏิบัติการดําเนินงานตอ 
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  เจาหนาที่ธุรการ 1 อัตรา 

  มีหนาที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของดานธุรการ 

  เจาหนาที่การเงิน 1 อัตรา 

  มีหนาที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของดานการเงิน 

  เจาหนาที่พัสดุ 1 อัตรา 

  มีหนาที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของดานพัสดุ 

 
  ฝายงานฟนฟู 
  หัวหนาฝายงานฟนฟู 1 อัตรา 

  มีหนาที่รับคําส่ังที่เกี่ยวของกับงานฟนฟูเพื่อมาวางแผนงาน และสงใหผูปฏิบัติการ

ดําเนินงานตอ 

  แพทย 3 อัตรา 

  มีหนาที่คอยดูแลสุขภาพรางกายททางดานกายภาพของผูเขารับการฟนฟู 

  จิตแพทย 2 อัตรา 

  มีหนาที่คอยดูแลสุขภาพรางกายททางดานจิตใจของผูเขารับการฟนฟู 

  เภสัชกร 1 อัตรา 

  มีหนาที่คอยดูแลเร่ืองเกี่ยวกับยา 

  นักสังคมสงเคราะห 1 อัตรา 

  มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูเขารับการฟนฟู 

  เจาหนาที่นักการพยาบาล 5 อัตรา 

  มีหนาที่ในการควบคุม ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว 
  ฝายประสานงาน 
  หัวหนาฝายประสานงาน 

  มีหนาที่รับคําส่ังที่เกี่ยวของกับฝายประสานงาน และสงใหผูปฏิบัติการดําเนินงาน 

  เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 1 อัตรา 

  มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา และใหขอมูลแกผูเขาใชโครงการ 

  เจาหนาที่จัดหาวิทยากร 1 อัตรา 

  มีหนาที่จัดหา และติดตอวิทยากร เพื่อเชิญเขารวมโครงการ 
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  เวลาการทําการ 

  เวลาการทํางานภายในโครงการ จะแบงออกเปน 2 สวน คือ  

  1. ผูเขารับการฟนฟู มีระยะการใชเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดย ต้ังแต 19.00น.– 

06.30 น. จะถูกจํากัดใหอยูเฉพาะในบริเวณที่พัก และสามารถเขาใชอาคารสาธารณะไดต้ังแต

เวลา 08.30 น. – 17.30 น. 

  2. ผูใหบริการ เขาใชสถานที่ไดต้ังแต 06.00 น.–20.00น. เนื่องจากมีกรณีจําเปน

ใหติดตอเจาหนาที่ลวงหนา 

  3. ครอบครัวของผูปวย เขาใชสถานที่ไดต้ังแต เวลา 08.30 น. – 17.30 น.   

  4. บุคคลภายนอก สามารถเขาใชสถานที่เฉพาะหองสมุดภายในโครงการ เทานั้น 

ต้ังแตเวลา 08.30 น.- 16.30 น.  

  พฤติกรรมการใชโครงการ แบงเปน 2 กลุม คือผูใชบริการ และผูใหบริการ  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 78 แสดงการแบงชวงเวลาการเขาใชงานในแตละพื้นที่ 
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ภาพที่ 79 แสดงความสัมพันธของการสรางกิจกรรมภายในโครงการ 

 

 2. พฤติกรรมการใชโครงการ แบงเปน 2 กลุม คือ ผูใชบริการ และผูใหบริการ   

  ผูใชบริการ ไดแก ผูเขารับการฟนฟู 
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แผนภูมิที่ 19 พฤติกรรมการใชงานอาคารของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด  

  (ผูใชงานหลัก) 

 

  ผูใชบริการ ไดแก ผูเขารับการฟนฟู 

 

  
 

แผนภูมิที่ 20  พฤติกรรมการใชงานอาคารของครอบครัวผูเขารับการฟนฟู (ผูใชงานรอง) 

  ผูใชบริการ ไดแก ผูเขาชมโครงการ 
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แผนภูมิที่ 21 พฤติกรรมการใชงานอาคารของผูเขาเยี่ยมชมโครงการ (ผูใชงานรอง) 

 

  ผูใหบริการ ผูอํานวยการ และฝายงานบริหาร 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 22 พฤติกรรมการใชงานอาคารของผูอํานวยการ และฝายบริหาร (ผูใหบริการ) 

  ผูใหบริการ ฝายงานฟนฟู 

 



 127 

 

  
 

แผนภูมิที่ 23 พฤติกรรมการใชงานอาคารของฝายงานฟนฟู (ผูใหบริการ) 

 

  ผูใหบริการ ฝายประสานงาน 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 24 พฤติกรรมการใชงานอาคารของฝายประสานงาน (ผูใหบริการ) 

 

  ผูใหบริการ ฝายสถานที่ 

 

  
 

แผนภูมิที่ 25 พฤติกรรมการใชงานอาคารของฝายสถานที่ (ผูใหบริการ) 

  ผูใหบริการ ฝายสถานที่ โรงครัว, รักษาความปลอดภัย, งานหองสมุด 
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แผนภูมิที่ 26 พฤติกรรมการใชงานอาคารโรงครัว, รักษาความปลอดภัย, งานหองสมุด  

  (ผูใหบริการ) 
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  พฤติกรรมผูใชงานอาคาร 
  

  
 

แผนภูมิที่ 27 พฤติกรรมการใชงานอาคารของผูใชบริการ 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 28 พฤติกรรมการใชงานอาคารของผูใชบริการ ผูอํานวยการ ฝายบริหาร และฝายฟนฟู 
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แผนภูมิที่ 29 พฤติกรรมการใชงานอาคารของผูใชบริการ ฝายบริการ ฝายดูแลสถานที่ 
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 จากการวิเคราะหพฤติกรรมการใชงานภายในอาคาร สามารถแบงพื้นที่ใชสอยออกเปน

ฟงกชั่นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. สวนโถงตอนรับ ในสวนนี้จะประกอบไปดวย  

 2. ประชาสัมพันธ เพื่อนําเสนอขอมูลตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับโครงการ  

 3. สวนลงทะเบียน เพื่อเปนการลงทะเบียนสําหรับผูที่เขาโครงการและใชงานภายใน

อาคาร  

 4. สวนโรงอาหาร  

 5. สวนหองสมุด  

 6. สวนจัดขายสินคาเซรามิก  

 7. สวนจัดแสดงเซรามิคโดยฝมือผูเขารับการบําบัด  

 8. หองตรวจส่ิงของ และมีหองสําหรับฝากของ  

 9. หองชี้แจงกฏระเบียบ  

 10. หองพบญาติ  

 11. หองจัดอบรม  

 12. หองประกอบกิจกรรม  

 13. พื้นที่สันทนาการกลางแจง เชนการทํากิจกรรม WALK RALLY  

 14. หองออกกําลังกาย  

 15. สนามกีฬา  

 16. หองจัดสัมนาชุมชน  

 17. หองพักผูเขารับการฟนฟู  

 18. หองน้ําในพื้นที่ตาง ๆ  

 19. หองงานระบบอาคาร  

 20.หองทํางานของหนวยงานตาง ๆ  

 21. สวนบันได  

 22. พื้นที่สงของ  
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 Bubble Diagram 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 30 Bubble Diagram 

 

 จากรูป Bubble Diagram แสดงความสัมพันธระหวางพื้นที่การใชงานตาง ๆ พื้นที่ที่มี

การใชงานที่มีความสัมพันธกันมากจะอยูใกลกัน สวนพื้นที่ที่ไมมีความสัมพันธกันจะอยูหางกัน 

ขนาดของวงกลมแสดงขนาดความตองการพื้นที่ของการออกแบบของพื้นที่นั้น ๆ  
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บทที ่6 
 

สรุปผลการศกึษาและผลงานการออกแบบ 
 

 การศึกษาขอมูลและนําขอมุลมาวิเคราะหนั้น ส่ิงที่สําคัญคือการจับประเด็นที่เปนนัยยะ

ที่สําคัญของส่ิงที่ศึกษา เพื่อนํามาเช่ือมโยงแปรรูป และคล่ีคลายสูงานออกแบบ โดยกระบวนการ 

ตาง ๆ นั้นมีที่มาอยางเปนลําดับ ซึ่งผูวิจัยจะไดอธิบายดังตอไปนี้  

 การศึกษาซุมประตูโขงนั้น ผูวิจัยไดแบงการศึกษาสวนสําคัญออกเปน  3 สวนไดแก   

 1. หนาที่การใชงาน ของซุมประตูโขง 

 2. แนวคิดในการสรางซุมประตูโขง 

 3. การแปรรูปสูการออกแบบซุมประตูโขง 

 โดยจากการศึกษานั้นพบวา ซุมประตูโขงไดสรางข้ึนเพื่อเปนสัญลักษณบงบอกถึงการ

เปล่ียนสถานที่ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีนัยยะสําคัญคือ การสรางพื้นที่วางของตัวอาคารที่

เปนจุดทะลุผานใหมีขนาดที่เล็กพอดีที่จะเดินผานไปไดเพียง 1-2 คน เสมือนเปนการจัดระเบียบ

การเดินจากภายนอกเขาสูอาคาร เพื่อใหมีสติ มีอาการสํารวมกอนที่จะเขาสูพื้นที่ภายในเพื่อเขา

ไปสูความสงบกายและสงบจิตใจ และเขาไปเคารพสักการะบูชาส่ิงที่ประชาชนใหความเคารพ

ศรัทธา สวนของแนวคิดในการสรางนั้นเกิดจากการนําธรรมชาติแวดลอมมาส่ือความหมายโดย

การลดหรือเพิ่มรูปทรงผสานจินตนาการเร่ืองราวที่มีการบอกเลาสืบตอกันมาเชน เร่ืองของปาหิม

พานต เร่ืองของสัตวในจินตนาการตาง ๆ ที่ส่ือความหมายในการปกปกรักษา การอวยพร และอ่ืน 

ๆ มาประดับอาคาร ตามแตจินตนาการของผูสรางงาน และในเร่ืองของสัดสวนอาคาร มีการ

กําหนดใหเปนจุดสังเกตุในระยะไกล ต้ังโดดเดนบนพื้นที่ที่ต้ังใจยกระดับใหเกิดความหมายของ

พื้นที่ที่มีความศักด์ิสิทธิ์ รวมไปถึงขนาดของอาคารที่เมื่อมองเห็นแลวรับรู รูสึกไดถึงความยิ่งใหญ

กอนที่จะเขาไปสูพื้นที่ภายใน และการแปรรูปสูการออกแบบซุมประตูโขงนั้นเกิดจากการนํารูปทรง

ตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาจัดวางเพื่อส่ือความหมาย ต้ังแตฐานจนถึงยอดอาคารเพื่อสืบทอดแนวคิด

ผานกาลเวลาใหผูเขาใชงานไดเกิดความเขาใจในเนื้อหาอยางลึกซ้ึง จากที่ไดกลาวมาจึงเปนที่มา

ของแนวคิดที่นําไปสูการออกแบบ คือคําวา “ธรรมชาติผสานจินตนาการ นอมนําสู ศรัทธา” 

โดยจะไดอธิบายความหมายของแตละคําดังตอไปนี้  
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 “ธรรมชาติ” หมายถึง สภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนและต้ังอยูในพื้นที่ หรือบริเวณนั้น ๆ  

 “ผสาน”  หมายถึง การทําใหเขากัน  

 “จินตนาการ” หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ 

 “นอมนํา สู” หมายถึง การพาไปโดยกิริยาที่ออนนอม 

 “ศรัทธา”  หมายถึง ส่ิงที่เราเชื่อ และมุงหวังต้ังเปาหมายไว วาตองไปใหถึงในที่นี้  

 จากการวิเคราะหจะเห็นไดถึงการนําส่ิงตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษามารวมกันเพื่อนําไปสู

เปาหมาย ซึ่งจะไดนําสวนประกอบตาง ๆ มาวิเคราะหรวมกันเพื่อหาแนวทางในการนําไปสูงาน

ออกแบบตอไป 

 

 
 

แผนภูมิที่ 31 แสดงการศึกษาทางรูปธรรม 
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แผนผังที่ 32 แสดงการศึกษาทางนามธรรม 

 

 
 

แผนผังที่ 33 แสดงการใหความหมายของคําตาง ๆ เพื่อเปน Key Word ที่ลงตัว 
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 จากแนวคิดในการออกแบบดังที่ไดอธิบายไปแลว จึงเปนที่มาของ Interior Mood and 

Tone ซึ่งเปนการสรางอารมณในการออกแบบภายในอาคาร ในรูปแบบของ Organics Forms 

เพื่อใหส่ือถึงอารมณของการนํารูปทรงที่มีเสนสายลวดลายที่มีความอิสระที่มีอยูในธรรมชาติ โดย

เช่ือมโยงกับแนวคิดที่วา ซุมประตูโขงเกิดจากการนําธรรมชาติสภาพแวดลอมผสมผสานกับ

จินตนาการของชางผูสรางสรรคมาถายทอดสูการออกแบบ 

 

 
 

ภาพที่ 80 แสดง Interior Mood and Tone 
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แนวคิดในการวาง Master plan 
 

 
 

ภาพที่ 81 แสดงที่มาของแนวคิดในการวาง Master Plan 

        

 เนื่องจากซุมประตูโขง เปนจุดแรกที่ตองกาวผานหลังจากการเปล่ียนระดับจากพื้นดิน

ข้ึนสูวัดพระธาตุลําปางหลวง ซุมประตูโขงนี้จึงสงผลกระทบ(Impact) ในเร่ืองของที่ต้ังซ่ึงเปนแกน

หลักที่จะนําไปสูองคประกอบอ่ืน ๆ ภายในวัด กลาวคือขณะที่ยืนอยูภายในใตซุมประตูโขงนั้น 

เบ้ืองหนาจะเปนแนวแกนสําคัญซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารหลัก มี่ชองเปดที่อากาศสามารถไหลผานได

ไปยังองคเจดียประธานดานซายและขวาก็จะเปนอาคารอ่ืน ๆ ที่มีลําดับความสําคัญรองลงไป จาก

ที่กลาวมาจึงเปนแนวคิดในการวางอาคารที่มีใจความสําคัญอยูในแนวแกนตรง ซึ่งไดแกอาคาร

ตอนรับ และอาคารจัดอบรม และแบงดานซายและขวาเปนอาคารอ่ืน ๆ รองลงไป  

 จากการศึกษาตัวอาคารโดยลําดับต้ังแตสวนฐานอาคาร ตัวอาคาร และสวนของยอด

อาคารนั้น พบวา สวนฐานอาคารเปนสวนที่รองรับโครงสรางทั้งอาคารโดยมีสวนโคงที่ถายน้ําหนัก

ต้ังแตสวนยอดลงสูฐานอาคาร ไมพบลวดลายตกแตงที่มีนัยยะสําคัญ นอกจากการยอมุมซึ่งเปน

กลวิธีในการลดลดความหนาทึบของตัวอาคาร และการทําใหมีลักษณะของบัวคว่ํา บัวหงาย

สลับกันไป ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในเร่ืองของการลําดับสวนลางใหเปนสวนของฟงกชั่นที่อํานวยความ

สะดวกภายในโครงการไดแก โรงอาหาร และโปรแกรมที่เสริมสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย
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ไดแก หองออกกําลังกาย (Fitness)  และโปรแกรมที่เปนรากฐานใหกับการดําเนินชีวิต ไดแก ศูนย

ฝกวิชาชีพซ่ึงรวมไปถึงสวนจัดขายสินคาเซรามิก 

 โรงอาหาร (Canteen) ขนาด 160.22 ตารางเมตร เปนสวนที่รองรับการใชงานของผู

เขารับการฟนฟูสมรรถภาพในทุก ๆ วัน โดยมีการจัดแบงชวงเวลาที่ชัดเจน เพื่อใหเหมาะสมในการ

ทํากิจกรรมอ่ืน ๆ สามารถรองรับการใชบริการไดพรอมกันที่จํานวน 78 คน และเสริมเกาอ้ีไดอีก 22 

ตัว รวมเปน 100 ที่นั่ง ซึ่งเพียงพอตอการใชงาน 

 ชวงเวลาเขาใชอาคารขอผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีดังนี้ 

 ชวงเชา  7.30 น. – 8.30น. 

 ชวงกลางวัน 12.00น. -13.00น. 

 ชวงเย็น 18.00น. – 19.00น. 

 และนอกจากน้ันยังสามารถรองรับการใชงานของผูใชบริการอ่ืน ๆ ไดอีก เชน ผูใหบริการ

ตาง ๆ ภายในโครงการ ครอบครัวของผูเขารับการฟนฟู ผูเขาเยี่ยมชมโครงการเพื่อจุดประสงค        

อ่ืน ๆ โดยงดเวนการเขาใชบริการในชวงเวลาที่ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใชงาน

อาคารอยู 

 หองออกกําลังกาย (Fitness) ขนาด 160 ตารางเมตร เปนหองออกกําลังที่จัดไว

เพื่อใหผูที่ตองการเสริมสรางสมรรถภาพรางกายใหแข็งแรง โดยผูใชงานหลักคือผูเขารับการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สามารถใชงานไดในชวงเวลาที่วางเวนจากการฝกอบรมตามโปรแกรม

ที่ทางโครงการไดจัดไวให เคร่ืองออกกําลังกายทั้งหมดรองรับการใชงานไดพรอมกันสูงสุด 30 คน 

และหองสําหรับจัดเก็บส่ิงของรองรับผูใชงานจากภายนอก โดยแบงแยกออกเปนชาย และหญิง  

 การใชงานของบุคคลภายนอกสามารถทําไดโดยการสมัครเปนสมาชิกโดยมีขอกําหนด

ตามที่โครงการกําหนดไว 

 หองสมุด (Library)  ขนาด 160 ตารางเมตร เปนหองสมุดที่จัดไวเพื่อเก็บรวบรวม

หนังสือและขอมูลที่เกี่ยวของกับยาเสพติด รวมไปถึงหนังสือเสริมสรางกําลังใจใจการเอาชนะ

ยาเสพติด สามารถรองรับผูเขาใชงานไดพรอมกัน สูงสุด 29 คน  

 ศูนยฝกวิชาชีพ สวนศูนยฝกวิชาชีพ แบงออกเปนทั้งหมด 4 อาคาร โดยมีอาคารฝก

วิชาชีพทางเซรามิกเปนหลัก ซึ่งมีอาคารสําหรับจัดขายสินคาเซรามิก แยกออกมาอีก 1 อาคาร 

สวนอีก 2 อาคารจะมีการหมุนเวียนวิชาชีพตาง ๆ ที่ไดรับความสนใจและมีความเหมาะสมกบัผูเขา

รับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เชน การนวดแผนไทย การทําอาหาร และอ่ืน ๆ เปนตน  
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 สวนกลางอาคารของซุมประตูโขง เปนสวนที่มีการประดับตกแตงดวยลวดลายเครอืเถา

ตาง ๆ ซึ่งส่ือถึงการอวยพรตองรับ เมื่อเทียบกับโครงการในสวนที่อยูชวงกลาง จึงจัดใหเปนพื้นที่

ของสวนตอนรับที่มีการใหขอมูลตาง ๆ สําหรับผูที่สนใจเขารวมโครงการ  

 อาคารตอนรับ ขนาด 424.36 ตารางเมตร ประกอบดวยฟงกชั่นตาง ๆ ดังนี้  

 1. สวนประชาสัมพันธ  

 2. ที่นั่งพักคอย 

 3. หองตรวจส่ิงของ และรางกาย  

 4. หองฝากของ 

 5. หองอธิบายกฏและขอบังคับของโครงการ 

 นอกจากนี้ในสวนพื้นที่ชวงกลางของโครงการทางฝงซายจัดใหเปนอาคารสํานักงาน 

สําหรับปกติบัติงานของผูใหบริการ และในสวนของช้ัน 2 จะเปนอาคารที่พักของผุเขารับการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในสวนทางฝงขวาของอาคารตอนรับ จะเปนอาคารสําหรับจัดอบรม

ครอบครัวผูเขารับการฟนฟู และจัดใหมีหองเยี่ยมญาติ และในสวนของช้ันบนของอาคาร จะเปน

อาคารที่พักของผุเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 สวนยอดอาคารของซุมประตูโขง มีการประดับตกแตงตาง ๆ ที่ส่ือความหมายไป

ในทางปกปกรักษาซ่ึงเปนที่มาในการจัดพื้นที่ดานหลังของโครงการที่เปนหัวใจสําคัญของการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ไดแกการจัดอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการไดวางไว 
 อาคารจัดอบรม  
 แบงออกเปน 3 สวน ไดแก  

 1. สวนตอนรับและพักคอย พื้นที่ใชสอยขนาด 652.32 ตารางเมตร  

 2. หองจัดอบรม  พื้นที่ใชสอยขนาด 1331.82 ตารางเมตร  

 3. สวนพื้นที่Back of the house พื้นที่ใชสอยขนาด 398.64 ตารางเมตร  

 โดยรายละเอียดตาง ๆ ของอาคาร และแนวคิดในการออกแบบ จะไดอธิบายในลําดับ

ตอไป 

 
วัสดุประดับตกแตงในอาคาร (Material)  
 จากแนวคิดในการออกแบบ “ธรรมชาติผสานจินตนาการ นอมนําสู ศรัทธา” จึง

เปนแนวคิดในการใชวัสดุที่ส่ือถึงความเปนธรรมชาติ ไดแกไม และวัสดุที่ใหเห็นถึงสัจจะวัสดุ 

สะทอนใหเห็นรองรอยของการผลิต เชนเหล็กพนสีดําที่โชวรองรอยของการเช่ือมใหเห็น รวมไปถึง
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ปูนเปลือยขัดมัน ซึ่งส่ือถึงอารมณของการใชปูนดินในการสรางอาคาร รวมถึงลายประดับตกแตง

ตาง ๆ ที่อยูบนซุมประตูโขง ซึ่งมีรองรอยตามกาลเวลาสามารถสรางเสนหดึงดูด ทําใหดูมีพลังมี

มนตขลังไดเปนอยางดี 

 

 
 

ภาพที่ 82 แสดงวัสดุที่มีความแตกตางในการสรางซุมประตูแตะละแบบ 
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ภาพที่ 83 แสดงรูปของวัสดุที่นํามาใชเปนวัสดุหลักในการออกแบบภายในโครงการ 
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แนวทางการออกแบบแปรรูปสูพื้นที่ตาง ๆ ภายในโครงการ 
 

  
แผนผังที่ 34 แสดงแนวคิดในการแปรรูปสูพื้นที่ตาง ๆ ภายในโครงการ 

 

 จากการศึกษาซุมประตูโขง ผูวิจัยไดนําแนวคิดของซุมประตูโขงมาแบงการวิเคราะห

ออกเปน 2 สวนโดยแบงจากลักษณะการเกิดผลกระทบในการมองเห็นของผูใชงาน จากผูที่เห็นใน

ระยะไกลโดยกําหนดใหเปนผูใชงานอาคาร และในสวนของผูที่ชื่นชมในความงามและตองการรับรู

ถึงการส่ือความหมาย 
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 จากที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาเกิดการรับรูที่มีความแตกตางกัน ซึ่งในสวนของสัดสวน

และรูปทรงของอาคารนั้น เปนที่รับรูไดโดยทั่วไป และในสวนของความหมายตาง ๆ นั้นจะรับรูได

เฉพาะผูที่ต้ังใจที่จะดูและรับรูการส่ือความหมายนั้น จึงเปนที่มาของแนวคิดในการนําเร่ืองของ

สัดสวน และรูปทรงนําไปสูการออกแบบโครงการในแตละพื้นที่ในภาพรวม และสอดแทรกดวย

ความหมายตาง ๆ ที่สอดคลองกับการใชงานในแตละสวนของโครงการ 

 จากการศึกษาและวิเคราะหการออกแบบการเขาถึงพื้นที่ภายในนั้น โดยศึกษา

เปรียบเทียบจากซุมประตูโขงอ่ืน ๆ ที่อยูในละแวกใกลเคียงกันพบวา มีเฉพาะซุมประตูโขงวัดพระ

ธาตุลําปางหลวงเทานั้นที่ไดมีการเนนย้ําความสําคัญในการเขาถึงอาคาร โดยการเปดมุมจากพื้นที่

กวางที่สามารถเดินในระนาบเดียวกันไดทีละหลายคนไปสู space ที่คอย ๆ แคบลงอยางมีจังหวะ

อยางละเมียดละไมจนถึงเปาหมายที่กําหนดใหสามารถเดินในระนาบเดียวกันไดไมเกิน 3 คน จาก

การออกแบบดังกลาวจึงเปนที่มาในการกําหนดการออกแบบพื้นที่ที่มีการเปลี่ยน Function ไปสู 

Function อ่ืน ๆ โดยการใชเสนที่นําสายตาต้ังแตพื้นไปจนถึงฝาเพดานใหเกิดความรูสึกที่คอย ๆ 

บีบแคบลงและพุงเปาไปสูเปาหมายของพื้นที่หลักตามแตละ Function นั้น ๆ  

 
 

 
 

ภาพที่ 84 แสดงแนวคิดในการออกแบบการเขาถึงซุมประตูโขง 
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 รูปทรง ดวยรูปทรงที่เปนเอกลักษณของซุมประตูโขงที่มีลักษณะเปนยอดมณฑปเมื่อ

ลากเสนรอบรูปแลวจะพบวาเปนการซอนกันของรูปทรงเรขาคณิต (ซึ่งจัดเปนรูปทรงพื้นฐานในการ

ปรับเปลี่ยนไปสูรูปทรงอ่ืน ๆ) ไดแก รูปสามเหล่ียมดานเทาที่ซอนอยูบนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาและเมื่อ

มองภาพรวมทั้งหมดจะเห็นไดวาเปนรูปทรงของ 5 เหล่ียมที่มีปลายแหลมและมีความสมมาตร 

(Symmetry) อยูทั้ง 2 ขาง ซี่งสอดคลองกับตัวเลขของสัดสวนที่ไดมาที่จะอธิบายในลําดับตอไป  

 

  
 

ภาพที่ 85 แสดงการ mapping รูปทรงซุมประตูโขง เปนรูปทรงเรขาคณิต 

 

           สัดสวน จากการเขาใชงานอาคารที่ตองมีการเดินผานทะลุเพื่อเขาไปยังพื้นที่ภายใน 

จึงเปนที่มาของการนําสัดสวนมนุษยโดยปกติทั่วไปมาเทียบเพื่อหาสัดสวนที่มีผลกระทบกับมนุษย

ในการเขาใชงานอาคารโดยตรง ซึ่งสงผลใหเกิดความรูสึกตาง ๆ เชน ความยิ่งใหญ ความนาสะ

พรึง (จากคําพูดของอาจารย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน) ความสูงของซุมประตูโขงอยูที่ประมาณ 10 

เมตร และมนุษยมีความสูงต้ังแต 1.50-2.00 จึงเปนที่มาของอัตราสวน 1:5 ที่จะนําไปพัฒนาถอด

อัตราสวนตาง ๆ สูงานออกแบบในลําดับตอไป 
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ภาพที่ 86 แสดงสัดสวนของอาคารที่มีผลตอการใชงานของมนุษย 

          

 ลวดลายที่พบไดบนซุมประตูโขงนั้นมีอยูมากมาย ลวนส่ือความหมายไปในทิศทางที่

คลายกัน ซึ่งไดแก การทําหนาที่ปกปกรักษาอาคาร การเช่ือมโยงจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง 

การส่ือถึงกลางวัน กลางคืน ซึ่งเปนเร่ืองราวของจักรวาลที่มีผลมาจากแนวคิดตามหลักไตรภูมิใน

พระพุทธศาสนา รวมไปถึงลวดลายที่ส่ือถึงการอวยพรตอนรับ  

 ผูวิจัยจึงเลือกการสื่อความหมายที่มีการเช่ือโยงกับแนวคิดของโครงการ ซึ่งไดแก  

การปกปกรักษา ส่ือถึง โครงการที่ตองการปกปอง ปองกันไมใหผูที่เขารับการฟนฟู กลับเขาไป

เกี่ยวของกับยาเสพติดอีก 

 การเชื่อมโยง  ส่ือถึง การนําผูเขารับการฟนฟู และคนในครอบครัวเขามาอบรม เรียนรู 

และทํากิจกรรมตาง ๆ รวมทั้ง เพื่อเปนการเช่ือมโยงและกระชับความสัมพันธอันดี ซึ่งจากงานวิจัย

ตาง ๆ พบวา การใหครอบครัวเขามามีสวนรวมจะสงผลใหการฟนฟูไดรับผลที่ดีข้ึน ทั้งยังมีสวน

ชวยในการปองกันการกลับไปเสพยาซ้ําไดอีกดวย 
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 การอวยพร  ส่ือถึงความปราถรถนาดีของโครงการที่มอบใหแกผูเขารับการฟนฟูคือ 

เม่ือเขารับการบําบัดจากทางศูนยแลวนั้น ทางศูนยก็ขออวยพรใหพบกับชีวิตและอนาคตที่ดีข้ึน ที่

สดใสกวาเดิม และไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดอีก 

 
 

  
 

ภาพที่ 87 แสดงลวดลายเครือเถา 
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ภาพที่ 88 แสดงลวดลายของดอกไมที่นํามาดัดแปลงประดับอาคาร 

 

 ลายเครือเถา และลายดอกไมส่ีกลีบ เปนสวนหน่ึงของรูปทรงที่มีการนํามาใชในการ

ประดับอาครเพื่อส่ือความหมายถึงการอวยพร ซึ่งผูวิจัยไดนํามาใชในการออกแบบสูพื้นที่ของการ

ตอนรับ  

 
 

  
 

ภาพที่ 89 แสดงลักษณะของรูปทรงที่ส่ือถึงการปกปกรักษา และเช่ือมโยง 
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 ซุมนาคในดานทิศเหนือและใตของอาคารนั้น ส่ือความหมายถึงการปกปกรักษาอาคาร 

หรือดินแดนนั้น ๆ อีกทั้งยังส่ือถึงการเชื่อมโยงจากพื้นที่หนึ่งไปสูพื้นที่หนึ่ง ผูวิจัยจึงใชเปนแนวคิด

ไปสูการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการที่มีการเรียนรูทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ปองกันการกลับไปเสพซ้ํา

และมีปฏิสัมพันธกันระหวางครอบครัว และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 

 
 

  
 

ภาพที่ 90 แสดงแนวคิดในการออกแบบ Pattern ทางเดินภายในโครงการ  

 

 จากการเขาถึงอาคารต้ังแตสวนที่อยูภายในกรอบของซุมประตูโขงผูวิจัยไดแทนคาเร่ือง

ของระยะการกาวเดินที่มีการยกระดับ เปนจังหวะของความยากลําบากในการไปสูเปาหมายโดย

แทนคาดวยคอนกรีตที่มีความหยาบกระดางและแทนคาพื้นที่ที่ราบเรียบเปนความสบายโดยเทน

คาดวยวัสดุที่เปนไมสูการออกแบบ Pattern พื้นและทางเดินตาง ๆ ภายในอาคาร 

 จากแนวคิดตาง ๆ ดังที่ไดอธิบายมจึงไดนํามาสูงานออกแบบโครงการศูนยฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดจังหวัดลําปางโดยจะไดอธิบายลงในรายละเอียดเปลําดับตอไป 
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สรุปแนวคิดและผลงานการออกแบบ  
 จากการศึกษา “ซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง” ที่ผานมาทั้งหมดนั้นไดนําขอ

คนพบมาวิเคราะห สังเคราะห และตกผลึกนํามาสูผลงานการออกแบบภายในของโครงการ “ศูนย

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจังหวัดลําปาง” ที่มีความสมบูรณมากที่สุด ซึ่งจะไดนําเสนอ

ดังตอไปนี้  
 แปลนผังอาคาร 
 

 
 

ภาพที่ 91 แสดง Master Plan 
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 จากรูปทรงของอาคารเดิมที่นํามาใชในการออกแบบเปนศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติด จึงไดมีการปรับเปล่ียนลักษณะหนาตาของอาคารในบางประการ เพื่อใหเกิดความ

สอดคลองกับแนวคิดที่วา “ธรรมชาติผสานจินตนาการ นอมนําสูศรัทธา” โดยใชลักษณะเสนสาย

และวัสดุที่ส่ือถึงความเปนธรรมชาติไดแกหินธรรมชาติและไมผสานกับรูทรงที่อิสระของทิศทางมา

วางจัดองคประกอบใหเขากับอาคารเดิม  

 
 

  
 

ภาพที่ 93 ภาพภายนอกอาคารที่ไดรับการปรับปรุง 
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 1. แนวคิดในการออกแบบทางเขาหลักของโครงการ  
  ทางเขาหลักไดออกแบบใหมี Land Mark ภายในโครงการ โดยไดแนวคิดมาจาก

รูปทรงของรูปหาเหล่ียมโดยมีการประกอบกันของสวนฐานท่ีเปนส่ีเหล่ียมที่ส่ือถึงรากฐานที่มั่นคง

แข็งแรง  และมีปลายยอดเปนสามเหล่ียมเปนรูปทรงที่มีความมั่นคงแทนคาของความมั่นคงภายใน

จิตใจ ใชวัสดุเปนกระจกใสที่มีการสะทอนใหเห็นเงาของผูมองแบบราง ๆ เพื่อใหเห็นความ

เปล่ียนแปลงตัวเองต้ังแตวันแรกที่เขารับการฟนฟูและวันสุดทายที่กลับออกไป  และภายในอีก

ชั้นหนึ่งมีรูปสามเหล่ียมที่ถูกประดับตกแตงดวยวัสดุเซรามิกที่มีการแตกหักนํามาจัดเรียงกันใหเกิด

ความสวยงามสะทอนแนวคิดของโครงการที่ไดนําผูที่ติดยาเสพติด ซึ่งเปรียบเสือนคนที่บกพรองมี

รองรอยทั้งรางกายและจิตใจท่ีเกิดจากการเสพยาเขามาฟนฟูจัดระเบียบรางกายและจิตใจใหมี

ความสมบูรณเฉกเชนบุคคลทั่วไป หากแตเม่ือมองทะลุเขาไปก็ยังมีรองรอยของการแตกหักใหเห็น 

ทั้งนี้เพื่อตอกย้ําสําหรับผูที่พบเห็นวาไมควรเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดและดวยสภาพแวดลอม

ของโครงการที่มีการปลูกตนไมไวโดยรอบ เมื่อเวลามีใบไมรวงหลนลงมาบนผิวน้ําที่ต้ัง Land Mark 

ก็สะทอนใหเห็นถึงวัตถุที่ขาดความแข็งแรงและยึดเหนี่ยว ก็จะเคล่ือนไหวลองลอยไปตามสายน้ํา 

หากแตรูปทรงที่มีความแข็งแรงก็จะยังคงต้ังอยูไดอยางมั่นคงไมเคล่ือนไหวไปตามกระแสใด ๆ เม่ือ

ถึงเวลากลางคืนจะมีการจัดแสงโดยใช Spot light สองสวางเขาไปที่ตัวสามเหล่ียมที่อยูภายใน 

เพื่อใหเกิดความงดงามและเปนจุดเดนของโครงการ 

  ในสวนของโถงทางเขาใชแนวคิดในการบีบ Space จากพื้นที่กวาง เขาไปสูพื้นที่

แคบที่มีการจัดระเบียบจํานวนคนเชนเดียวกันกับซุมประตูโขง โดยใชเสนตรงบีบเขาหากันนํา

สายตาไปสูเปาหมาย เพื่อเนนย้ําถึงการจัดระเบียบอยางคอยเปนคอยไป 
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  PERSPECTIVE ทางเขาโครงการ 
 

 
 

ภาพที่ 96 แสดงLand Mark ของโครงการ 

 

  เมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการจัดแสงโดยใช Spot light สองสวางเขาไปที่ตัวสาม 

เหล่ียมที่อยูภายใน เพื่อใหเกิดความงดงามและเปนจุดเดนของโครงการ 

 

 
 

ภาพที่ 97 การจัดแสง Land mark ตอนกลางคืน 
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 2. แนวคิดในการออกแบบอาคารตอนรับ 
  เนื่องจากพื้นที่มีการใชงานเพื่อการตอนรับ การใหขอมูลตาง ๆ และเสมือนเปนที่พัก

กอนเขาสูสวนตาง ๆ ของโครงการ จึงนําเร่ืองของการอวยพรเขามาเปนสวนหนึ่งของแนวคิดในการ

ออกแบบ โดยการนํารูปทรงของดอกไมส่ีกลีบลายเครือเถาซึ่งส่ือความหมายถึงการอวยพรมา

ลดทอนรูปทรงและจัดองคประกอบถายทอดสูงานออกแบบต้ังแตสวนพื้นจนถึงเพดาน 

 

 

ภาพที่ 99 แสดงการนํารูปแบบของดอกไมส่ีกลีบมาแปรรูปสูงานออกแบบ 

 

  จากภาพนํามาสูการออกแบบภายในสวนตอนรับ Draft ที่ 1 โดยใหลักษณะรูปของ

ดอกไมส่ีกลีบเปนจะดึงดูดสายตาของผูที่เดินเขามาภายในอาคารและเปนสวนของฟงกชั่นหลัก คือ 

เคานเตอรตอนรับ ใหขอมูลตาง ๆ ของโครงการ  



 

 
 

158 

 
 

ภาพที่ 100 แสดงการออกแบบอาคารตอนรับ Draft ที่ 1 

 

  ภาพภายในอาคารใน Draft 1ที่ 1 นั้นจะเห็นไดวา ในสวนดานหลังของเคานเตอรที่

ตองการใหเดนเปนสัญลักษณของพื้นที่ยังดูแบน ขาดมิติ ขาดความนาสนใจ และดึงดูดสายตา

กอนที่จะนําไปสูองคประกอบอ่ืน ๆ และขาดเน้ือหาของซุมประตูโขงในเร่ืองของความละเมียด

ละไมในฝมอืชางที่จะนํามาถอยทอดสูงานออกแบบ ผูวิจัยจึงไดนํา Element บางประการที่ประดับ

อยูบนซุมประตูมาลดทอนรูปทรงและจัดองคประกอบใหเกิดความนาสนใจมากข้ึน และใชแสง 

Indirect ชวยขับใหเกิดมิติมากยิ่งข้ึน จึงออกมาเปน Draft ที่ 2  

 

 
 

ภาพที่ 101 แสดงการออกแบบอาคารตอนรับ Draft ที่ 2 
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  วัสดุที่ใชในการออกแบบ เปนการผสมผสานระหวางโครงสรางอาคารเดิมกับ

โครงสรางใหม วัสดุที่เพิ่มเติมจะมีหินธรรมชาติที่มาประดับตกแตงอาคาร เพื่อเพิ่มบรรยากาศให

เปนธรรมชาติมากย่ิงข้ึน เหล็กกลองพนสีดําโดยแสดงใหเห็นถึงรองรอยของการเชื่อมเหล็ก ทั้งนี้

เพื่อสะทอนถึงรองรอยของกระบวนการผลิตเชนเดียวกันกับการใชวัสดุที่เปนปูนตํามาใชในการทํา

ซุมประตูโขง โดยไมไดตกแตงใด ๆ  

  พื้น ถูกออกแบบโดยไดแนวคิดมาจากเร่ืองของการเขาถึงซุมประตูโขงตามที่ได

อธิบายไปในเบ้ืองตนแลว และใชวัสดุที่ผสมผสานกันระหวางปูนเปลือย ซึ่งแทนคาของความ

ยากลําบาก ซึ่งส่ือถึงความสบายมาจัดวาง (mapping) ตามสัดสวน ระยะ ในการกาวเดิฯขณะ

ผานชองวางของซุมประตูโขง และใชเสนนําสายตาบีบใหแคบลงเมื่อเขาสูเปาหมาย ซึ่งสําหรับ

อาคารนี้คือ ในสวนของเคานเตอรตอนรับ และเมื่อมาบรรจบกันจากทางเขาอาคารที่มี 4 ชองทาง 

จากทั้ง 4 ทิศ จะมีรูปทรงเสมือนดอกไม 4 กลีบ ซึ่งส่ือถึงการอวยพร  

  ผนัง สวนของผนังอาคารมีการใชวัสดุหินธรรมชาติ มาใชในการตกแตงเพิ่มเติม 

เพื่อสรางบรรยากาศที่ดูเปนธรรมชาติ รวมไปถึงบานประตูหนาตางกรอบที่ใชเปนไมจริงทําสี

ธรรมชาติ 

  ฝา สวนของฝาเพดาน ทําใหมข้ึนมา 2 ชั้น โดยช้ันบนเปนโครงสรางเพื่อรองรับการ

ติดต้ังงานระบบแสงสวาง ชั้นลางถูกออกแบบโดยการดึงเสนจากพื้นข้ึนมาเปนเสมือนดอกไมสี

กลีบอยูบนเพดาน 

  สี สีที่ใชในการออกแบบ 80% เปนสีธรรมชาติของวัสดุนั้น ๆ ไมมีการเพิ่มเติมหรือ

ตกแตง เนื่องจากตองการสะทอนใหเห็นถึงเร่ืองของสัจจะวัสดุ อีกทั้งวัสดุที่เปนธรรมชาตินั้นมี

ความสวยงามในตัวเองจึงไมจําเปนที่จะตองเพ่ิมเติมในเร่ืองของสีใด ๆ ลงไปอีก ซึ่งเมื่อดูภาพรวม

แลวจะเห็นไดวา สีจะมีสีน้ําตาล ซึ่ง เกิดจากการใชวัสดุที่เปนไมประมาณ 40% สีเทาที่เกิดจากปูน

ขัดมันหรือปูนเปลือย 40% อีก 20% เปนสีดําซ่ึงเกิดจากการใชวัสดุที่เปนเหล็กพนสีดํามาชวยเสริม

ในสวนของโครงสราง  
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 3. อาคารจัดอบรม 
  จากการใชงานอาคารจัดอบรมที่มีเร่ืองของการจัดอบรม ทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน

เพื่อปองกันการกลับไปใชสารเสพติดซ้ํา จึงเปนที่มาของการนํารูปทรงที่ส่ือความหมายถึงการปก

ปกรักษา และการเช่ือมโยงของส่ิงหนึ่งไปสูอีกส่ิงหนึ่ง ซึ่งไดแกซุมนาคดานทิศเหนือและทิศใต โดย

นําเสน Outline ที่อยูในลักษณะของรูปทรงหาเหล่ียมเพื่อเช่ือมโยงใหเกิดนัยยะของเลข 5 ที่ไดมา

จากการกําหนดสัดสวนรวมไปถึงผสมผสานเร่ืองราวของการดึงธรรมชาติเขามาใชภายในอาคาร 

เชนการนําตนไมที่ไรใบมาต้ังรับแสงหนาอาคารโดยที่ตองการจะส่ือวา แมตนไมที่ไรใบก็ยงัสามารถ

ใหรมเงาไดเปรียบเสมือนพอ แม หรือคนในครอบครัว ไมวาทานจะลําบากยากเย็นอยางไร ก็ยัง

ยินดีที่จะคอยสนับสนุนใหความชวยเหลือตลอดเวลา  

 
 

  
 

ภาพที่ 109 แสดงการสราง Outline จากซุมนาค 
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  ในสวนของหนาบันที่มีเร่ืองของพระอาทิตยพระจันทรที่ส่ือถึงวัฏจักรของจักรวาลจึง

เปนที่มาของการผสมผสานแนวคิดโดยการใชเสนที่เปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย เปนแสง

สวางที่นําทางอยูขางหนาใหเห็นเปาหมาย โดยการซอนไฟ LED ซึ่งเปนการนําแสง Indirect มาใช

ในงานเพื่อใหเกิดความรวมสมัย 

 

 
 

ภาพที่ 110 แสดงตําแหนงพระอาทิตย และพระจันทรบนซุมประตูโขง 

 

  เอกลักษณหนึ่งที่เปนกลวิธีของชางลานนาในการสรางซุมประตูเพื่อเชื่อมโยงใน

แนวแกนสําคัญไปสูรูปเคารพนั้นคือ การยอสวนจากมหัตภาคสูอนุภาค จึงเปนที่มาในการ

ออกแบบเชื่อมโยงระหวางพื้นที่จากภายนอกเขาสูพื้นที่ภายในดังแสดงในภาพตอไปนี้ 

 
 

  
 

ภาพที่ 111 แสดงการออกแบบโดยใชแนวคิดการยอสวนจากมหัตภาคสูอนุภาค 
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  วัสดุที่ใชในการออกแบบ เปนการนําวัสดุที่ส่ือถึงความเปนธรรมชาติ ไดแกไม 

และปูนเปลือยขัดมัน มาผสมผสานกัน โดยมีโครงสรางเหล็กพนสีดําเขามาเพียงเล็กนอย มีการใช

ไฟ LED ซึ่งเปน Indirect Lighting เขามาใชงานเพื่อสรางความโดดเดนในพื้นที่ที่ตองการดึงดูด

สายตา อารมณ และความรูสึก 

  พื้น ในการออกแบบ Pattern ของพื้นนั้น ไดใชแนวคิดเดียวกันกับสวนของอาคาร

ตอนรับ แตไดมีการนํามาปรับใหเกิดความแตกตางในแตละพื้นที่ โดยไดแบงเปนพื้นที่สวนตอนรับ

ของอาคารที่มีเคานเตอรตอนรับ และโถงจัดแสดง กับสวนภายในหองจัดประชุมที่ไดออกแบบพื้น

ใหเปนรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสแทนคาดวยวัสดุไม ที่ส่ือถึงความสบาย และใชสัดสวนของ 5 ตอ 1 ในการ

ข้ึนรูปส่ีเหล่ียม กับทางเดิน 

  ผนัง ในสวนของผนังที่เปนโครงสรางของอาคารใชโครงสรางเดิมเปนหลัก มีเฉพาะ

สวนที่แบงกั้นพื้นที่ที่ไดสรางรูปแบบข้ึนมาใหมเพื่อใหรองรับการปรับเปลี่ยนขนาดของพื้นที่ใชสอย

ทั้งในเร่ืองของการจัดอบรมภายในโครงการ การจัดอบรมระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาค และรวม

ไปถึงการฝกสมาธิซึ่งจัดใหเปนหองอยูสวนกลางของอาคาร สามารถควบคุมแสงใหเกิดบรรยากาศ

ในการทําสมาธิไดเปนอยางดี  

  ฝาเพดาน ใชการดรอปฝา และซอนไฟ LED ใหมีแสงเหลือบออกมา แทนคาใน

เร่ืองของแสงสวางที่ซอนอยูในความมืด และใชเสนนําสายตาที่มีการบีบใหแคบลง เม่ือไปสู

เปาหมายซึ่งก็คือเวทีจัดอบรม ที่ผูเขารับการฟนฟูตองใหความสนใจเปนพิเศษเวลาที่มีวิทยากรเขา

มาบรรยาย หรือรวมกันทํากิจกรรมตาง ๆ  

  สี การใชสียังคงเนนไปในเร่ืองสีธรรมชาติของวัสดุที่นํามาใช เพื่อใหทั้งโครงการเปน

เร่ืองราวเดียวกัน ในสวนของโถงจัดแสดงจะมีการสอดแทรกวัสดุเซรามิกที่มีการแตกหักนํามา

ตกแตง เพื่อส่ือถึงเร่ืองราวของรองรอยตามที่ไดอธิบายไปแลวในข้ันตน 
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  PERSPECTIVE ภายในอาคารจัดอบรมใหญ 

 
 

  
 

ภาพที่ 119 PERSPECTIVE ภายในอาคารจัดอบรมใหญบริเวณโถงตอนรับ 
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 5. หองสมุด 
  หองสมุดภายในโครงการสรางข้ึนเพื่อจัดเก็บรวมรวมเฉพาะขอมูลความรูตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับยาเสพติด เพื่อใหบริการในการคนควาจากบุคคลภายนอก รวมไปถึงหนังเกี่ยวกับขอ

ปฏิบัติและการใหกําลังใจกับผูที่ตองการเลิกยาเสพติด เพื่อใหผูเขารับการฟนฟูไดอานและนํามา

ปรับใชกับชีวิตประจําวันได 

  จากองคประกอบของซุมประตูโขงซ่ึงมีการนํารูปทรงบางประการของดอกบัวมาใช

ในการประดับอาคาร ต้ังแตฐานรากจนถึงช้ันยอด แนวคิดในการออกแบบหองสมุดจึงมาจากเร่ือง

ของ “บัว” ซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเปรียบใหมนุษยเปนดอกบัว 4 เหลา ต้ังแตอยูในโคลนตม

จนถึงพนน้ํา หองสมุดเปนเร่ืองของการแสวงหาความรูดวยตนเอง จึงเปรียบเทียบมนุษยวาเปนผูที่

สามารถพัฒนาตนเองไดอยูเสมอ เสมือนดอกบัวที่ผุดจากโคลนตมข้ึนมาสูผิวน้ํา 

 
 

  
 

ภาพที่ 122 แสดงการนํารูปทรงของดอกบัวมาสังเคราะหใชในงานออกแบบ 

 

 



 

 
 

181 

   

 

 

 
 

 

 

 แบ
บแ
ปล
นร
วม

 ข
อง
อา
คา
รห
อง
สม
ุด 

                 ภา
พท

ี่ 1
23

 P
lan

 รว
มอ
าค
าร
หอ
งส
มุด

 



 

 
 

182 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภา
พด

าน
 อ
าค
าร
หอ
งส
มุด

 

                 ภา
พท

ี่ 1
24

 E
lev

at
ion

 อ
าค
าร
หอ
งส
มุด

 



 

 
 

183 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบ
บเ
ฟอ
รน
ิเจ
อร
 ส
วน
เค
าน
เต
อร
 อ
าค
าร
หอ
งส
มุด

 
                ภา
พท

ี่ 1
25

 แ
บบ

เฟ
อร
นิเ
จอ
ร ส

วน
เค
าน
เต
อร
 อ
าค
าร
หอ
งส
มุด

 

 



 

 
 

184 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE
RS

PE
CT

IV
E 
ภา
ยใ
นห
อง
สม
ุด 

                ภา
พท

ี่ 1
26

 แ
บบ

เฟ
อร
นิเ
จอ
ร อ

าค
าร
หอ
งส
มุด

 



 

 
 

185 

 
 

  
 

ภาพที่ 127 Perspective ภายในอาคารหองสมุด 
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 6. หองออกกําลังกาย 
  หองออกกําลังกาย ใชแนวคิดในการออกแบบคือ การใชเสนสายที่อิสระ รูปทรงที่

เรียบงาย ผสมผสานกับวัสดูที่แสดงออกถึงความแข็งแกรง ไดแก เหล็ก และปูนเปลือย 

  แบบแปลนรวม หองออกกําลังกาย 

 

 
 

ภาพที่ 128 แบบแปลนรวมหองออกกําลังกาย 
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 7. หองพักผูเขารับการฟนฟู และอาคารสํานักงาน 
  หองพักผูเขารับการฟนฟู ออกแบบใหสามารถพักไดหองละ 3 คนเพื่อสราง

ความสัมพันธระหวางผูเขารับการฟนฟู โดยออกแบบใหมีความโลง และโปรง สามารถมองทะลุไป

ไดทั้งหองเพื่อความปลอดภัย ไมมีซอกหลืบที่มิดชิดเพื่อไมใหเกิดการกระทําที่ไมเหมาะสม ในเร่ือง

ของสี มีการนําจิตวิทยาการใชสีเขามารวมใชในการออกแบบ 

   สีเขียวเปนสีที่ไดรับความนิยมมากสุดสําหรับการตกแตงในปจจุบัน สีเขียวเปน

สัญลักษณของธรรมชาติ มักเปนสีที่สบายตาที่สุดและสามารถทําใหการมองเห็นดีข้ึนได เปนสีที่

สงบสดชื่น คนที่จะออกรายการทีวีมักนั่งพักผอนใน "หองสีเขียว" โรงพยาบาลมักจะใชสีเขียวเพราะ

ชวยใหคนไขรูสึกผอนคลาย เจาสาวในวัยกลางคนจะสวมชุดสีเขียวเพื่อเปนสัญลักษณของความ

อุดมสมบูรณ สีเขียวเขมเปนสีแหงบุรุษเพศ เจาระเบียบ และแสดงถึงความม่ังค่ัง สีน้ําตาลแหง

ความมั่นคงแนวแน เปนสีของพื้นดินและความอุดมสมบูรณในธรรมชาติ สีน้ําตาลออนแสดงถึง

ความแทจริง ในขณะทีสีน้ําตาลเขมหมายถึงไมหรือหนัง สีน้ําตาลยังสามารถเปนสีแหงความเศรา

และโหยหาไดดวย ผูชายมักจะบอกวาสีน้ําตาลเปนสีที่พวกเขาโปรดปรานมากที่สุด 

  ในสวนของสํานักงานที่อยูชั้นลางนั้น ออกแบบใหเปนลักษณะของออฟฟศโมเดิรน

รูปทรงที่เรียบงาย จัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับการใชงาน ใชสีเขียว และลายไมเปนหลัก เพื่อ

สรางบรรยากาศใหเขากับภาพรวมของโครงการ 
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  PERSPECTIVE หองพักผูเขารับการฟนฟู 

 
 

  
 

ภาพที่ 135 Perspective หองพักผูเขารับการฟนฟู 
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  PERSPECTIVE ภายในอาคารสํานักงาน 

 
 

  
 

ภาพที่ 136 Perspective ภายในอาคารสํานักงาน 
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 8. โรงอาหาร ออกแบบโดยใหทําความสะอาดและดูแลรักษางายเพียงตอความ

ตองการใชงาน ดวยรูปทรงเฟอรนิเจอรที่เรียบงาย และส่ือถึงแนวความคิดที่ไดมาจากธรรมชาติ 

  PERSPECTIVE โรงอาหาร 

 

     
 

  
 

ภาพที่ 137 Perspective โรงอาหาร 
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  MODEL โครงการ 1 

 
 

 
 

ภาพที่ 138 โมเดลจําลองโครงการ 1 
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  MODEL โครงการ 2 

 
 

 
 

ภาพที่ 139  โมเดลจําลองโครงการ 2 
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  MODEL โครงการ 3 

 
 

 
 

ภาพที่ 140  โมเดลจําลองโครงการ 3 
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 สรุป 
 จากการศึกษาซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงไดขอคนพบ โดยแบงออกเปน 2 

สวนคือ ในเร่ืองของกลวิธีในการปรับกิริยาทาทางในการกาวผานจากแดนโลกเขาสูแดนธรรม โดย

ใชวิธีการจัดระเบียบดวยพื้นที่ที่บีบแคบลงนําพาเขาไปสูเปาหมายท่ีอยูภายใน และสวนที่ 2 คือ

แนวคิดในการสรางดวยการนําธรรมชาติแวดลอมผสมผสานกับจินตนาการของชางผูสรางสรรค

นํามาสูงานพุทธสถาปตยกรรมที่มีความงดงามและลงตัว อีกทั้งยังเปนเอกลักษณของทองถิ่น ซึ่ง

ปจจุบันก็ยังไมสามารถสรุปไดวาใครเปนผูสราง และสรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. ใด หากแตศิลปนรวมสมยั

จะใหคํานิยามไปในทิศทางเดียวกันวา ซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางนั้น มีความยิ่งใหญ นาสะ

พรึง กอเกิดความเคารพและนาศรัทธาแกผูพบเห็น 

 ดังนั้นส่ิงที่ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวคิดในการออกแบบ จึงเปนเร่ืองของการสราง 

space ที่นอมนําไปสูเปาหมาย รวมไปถึงการใชแนวคิดในเร่ืองของ “ธรรมชาติ ผสาน จินตนาการ 

นอมสูศรัทธา” มาตีความและสรางเปน concept สูงานออกแบบพื้นที่ภายในโครงการ ซึ่งแนวคิด

ของโครงการก็มาจากขอคนพบที่วา ซุมประตู เปรียบเสมือนเคร่ืองบําบัด หรือ ชําระลาง

อากัปกิริยาที่ดูสับสบวุนวาย กอนเขาสูพื้นที่ภายใน ซึ่งเปนพื้นที่ทางธรรมที่ตองมีความสงบกาย

และสงบจิตใจ เชนเดียวกันกับผูติดยาเสพติด ที่มองเห็นอนาคตที่ดีกวา หากเลิกยาและกลับเขาสู

สังคมได ก็จะตองผานการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ เพื่อเรียนรูการใช

ชีวิตในสังคมใหเปนไปไดตามความเหมะสม และท่ีสําคัญคือไมกลับไปเสพยาเสพติดซ้ําอีก 

 ในการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการนั้น ใชวิธีการแปลงคาและถอดหาความหมาย 

กลาวคือ จากระยะการกาวผานที่มีนัยยะสําคัญตาง ๆ รวมไปถึง รูปลักษณะของลวดลายตาง ๆ ที่

ส่ือความหมายไปในทางที่สอดคลองกับโครงการ ก็ไดนํามาเช่ือมโยงเขาสูการออกแบบในแตละ

พื้นที่ ซึ่งความหมายโดยรวมของซุมประตูโขง และศูนยฟนฟูสมรรถาภาพผูติดยาเสพติดนั้น มี

ความสอดคลองกันคือ เร่ืองของการปกปกรักษา และการอวยพรตามที่ไดอธิบายไปในบทที่ 6 ใน

สวนของลวดลายในการออกแบบนั้น ไดมีการลดทอนใหเกิดความทันสมัย และในบางสวนก็ยังคง

ถายทอดรูปแบบใหพอที่จะนึกถึงลวดลายบนซุมประตูโขงไดบางในสวนที่เปนจุดสําคัญที่ตองการ

จะเนนใหเดนและดึงดูดความสนใจของผูเขาใชอาคาร  
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ขอเสนอแนะ 
 1. ในการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดตาง ๆ ในการสรางซุมประตูโขงนั้น ยังมีซุมประตู

โขงที่มีความนาสนใจอยูอีกหลายแหง ไมวาจะเปนของทางลานนาเองหรือซุมประตูโขงของทาง

ภาคอิสานก็ตาม ยอมมีแนวคิดและที่มาในการสรางที่แตกตางกันออกไป อยูที่ผูวิจัยจะใหความ

สนใจกับการศึกษาดวยสาเหตุใด และตองการศึกษาในประเด็นไหน ดังนั้นขอมูลจากการศึกษาใน

งานวิจัยชิ้นนี้ อาจนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาซุมประตูโขงอ่ืน ๆ ตอไปได  

 2. การศึกษาเกี่ยวกับลวดลายตาง ๆ นั้น อาจมีแนวคิดตาง ๆ ของท่ีมาในการสราง

ลวดลายอีกมากมาย ซึ่งสามารถนําไปขยายเปนแนวคิดตอยอดในการสรางงานสถาปตยกรรม    

อ่ืน ๆ ไดอยางหลากหลายโครงการ 

 3. การศึกษาโครงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม หรือการศึกษาโครงการจากตางประเทศ 

จะชวยใหสามารถกําหนด กิจกรรม หรือ Function ภายในโครงการ หรือระบบเทคโนโลยีการ

ออกแบบที่มีความทันสมัยตาง ๆ มาใชออกแบบโครงการใหสมบูรณมากข้ึน 

 4. การศึกษารายละเอียดของงานระบบ ไฟฟา ระบบแอร ระบบปองกันอัคคีภัย หรือ

ระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ จะชวยใหงานออกแบบมีความสมบูรณมากข้ึน 
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สัมภาษณอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน  ศิลปนระดับชาติ   
 

 
 
ภาพที่ 141  อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนระดับชาติ   
  
บทสัมภาษณ  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 เวลา 10.15 น. 
อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนระดับชาติ  ศิลปนทองถ่ินลานนา 
ผูวิจัย แนะนําตัว ผมช่ือ รัฐชัย ครับ เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชา

ออกแบบภายใน ผมกําลังศึกษาเร่ืองซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง 

อยากใหอาจารยไดอธิบายถึงแนวคิดในการสราง และนิยามเกี่ยวกับซุมประตู

โขงครับ 

อ. เฉลิมชัย  ประตูโดยทั่วไปก็เปนส่ิงที่นําพาหรือเปล่ียนจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

หากแต “ซุมประตูโขง” ซึ่งเปนซุมประตูที่ต้ังอยูบริเวณพื้นที่วัดจึงตองมีนัยยะ

สําคัญบางอยาง ประการแรกก็คือ เปนเสนแบงเขตแดนระหวางแดนโลกมนุษย

และเขตพุทธาวาส  ประการที่สองคือเปนเสนแบงเขตแดนระหวางเร่ืองราวทาง

โลกกับทางธรรม 

ผูวิจัย อาจารยคิดวา เมื่อมองเห็นจากระยะไกล และเวลากาวผานซุมประตูโขงไปนั้น 

ใหความรูสึกอยางไรบางครับ 

http://www.bloggang.com/data/p/prachaya555/picture/1305644961.jpg�
http://www.bloggang.com/data/p/prachaya555/picture/1305644961.jpg�
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อ. เฉลิมชัย ดวยรูปทรงที่มีความยิ่งใหญและต้ังอยูบนพื้นที่สูง ที่ผูสรางตองการใหเห็นถึง

ความสําคัญของสถานที่ที่มีการยกระดับ เมื่อมองจากระยะไกลแลว จะใหเกิด

ความรูสึกไดถึงความยิ่งใหญ นาสะพรึงนาเคารพ และเมื่อเดินเขาไปใกลข้ึน

เร่ือย ๆ จนถึงภายใตรมเงาของตัวอาคาร และเมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ 

องคประกอบตาง ๆ ของตัวอาคารก็จะใหความรูสึกถึงความนาเคารพ นาเกรง

ขาม แสดงถึงอํานาจแหงความดีงามและการทําลายลางซึ่งก็หมายถึงทําลาย

ลางความชั่วส่ิงอัปมงคลใหหมดไปกอนเขาสูภายในเขตทางธรรม  

ผูวิจัย อาจารยคิดวามีผลกระทบอยางไรกับจิตใจของผูเดินผานอาคาร 

อ. เฉลิมชัย ความรูสึกทางจิตใจน้ันมีผลอยู 2 ประการคือ ชักชวนใหเกิดความศรัทธา และ

นอบนอมตอพระพุทธเจา และพระพุทธศาสนา 

ผูวิจัย หนาที่การใชงานหลักคืออะไร 

อ. เฉลิมชัย ก็อยางที่บอก ซุมประตูโขงก็เหมือนกับประตูทั่ว ๆ ไป ที่ใชเปนที่กั้นเพื่อแบงเขต

แดน  และบงบอกวาขณะนี้ เราไดเปล่ียนเขาไปสู อีกที่หนึ่งแลว  มันชวย

ปรับเปล่ียนความรูสึกอยางละเมียด ไมเปล่ียนในทันทีจนรีบเกินไป เชน ถาบาน

กับที่ทํางานอยูติดกันโดยไมมีประตูเราก็จะไมรูสึกวามันคือที่บานหรือที่ทํางาน 

แตพอมีประตูเปนตัวกันมันก็จะแบงหนาที่กันไดอยางชัดเจน  

ผูวิจัย  การแปรรูปมาสูตัวซุมประตูโขงมาจากอะไร 

อ. เฉลิมชัย ถาสังเกตที่รูปลักษณของตัวอาคารก็จะเห็นวามีลักษณะตาง ๆ ปรากฏมากมาย 

แตดูดี ๆ จะเห็นวาก็เปนเร่ืองของรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติ และนํามาตัดเติม

ตกแตงให เกิดความงาม  และก็ รูปสัตวที่มาจากนิยายตาง  ๆ  ก็เปนการ

จินตนาการของชางผูสรางสรรค คิดอะไรจะส่ืออะไรก็ทําออกมาแบบนั้น 

ผูวิจัย  สุดทายครับ ขอใหอาจารยนิยามเกี่ยวกับซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง

ครับ 

อ. เฉลิมชัย ซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง เปนซุมประตูโขงที่งดงามที่สุด สมบูรณ

แบบที่สุดทั้งในเร่ืองของกระบวนการคิด และฝมือชาง  
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สัมภาษณอาจารยเฑียรชาย อักษรดิษฐ  
 

 
 

ภาพที่ 142    อาจารยเฑียรชาย อักษรดิษฐ 

 
อาจารยเฑียรชาย อักษรดิษฐ  
ผูเชี่ยวชาญเร่ืองสังคมและวัฒนธรรมลานา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ผูวิจัย แนะนําตัว ผมช่ือ รัฐชัย ครับ เปนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชา

ออกแบบภายใน ผมกําลังศึกษาเร่ืองซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง 

อยากใหอาจารยไดอธิบายถึงแนวคิดในการสราง และนิยามเกี่ยวกับซุมประตู

โขงครับ 

อ.เฑียรชาย ซุมประตูโขงก็มีหนาที่เหมือนประตูวัด คือที่กั้นแบงเขตระหวางพื้นที่ภายนอกคือ 

ดินแดนของโลกมนุษยกับเขตพุทธาวาส แตความแตกตางกับประตูวัดอ่ืน ๆ คือ

แนวคิดที่มาในการสรางนั้นไมเหมือนกัน จึงทําใหเกิดรูปทรงที่มีเอกลักษณ เปน

ลักษณะเฉพาะของดินแดนลานนา ที่เรียกวา “ซุมประตูโขง”  

ผูวิจัย ซุมประตูโขงมีแนวคิดในการสรางที่แตกตางไปจากซุมประตูอ่ืน ๆ อยางไรครับ 

อ.เฑียรชาย ถามองดูจะเห็นวาลวดลายประดับอาคารนั้นมีที่มากจากการนําลักษณะรูปทรง

ที่มีอยูในธรรมชาติมาใชดัดแปลง จัดองคประกอบใหเกิดความงามลงบนซุม

ประตู โดยเฉพาะในสวนของที่วัดพระธาตุลําปางหลวงนี้ มีความสมบูรณทั้งใน

เร่ืองของสัดสวน รูปทรง ลวดลาย อยางมากท่ีสุด ลงตัวเปนที่สุด ลองไปดูที่อ่ืน
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จะเห็นไดวาบางที่ก็เล็กไป บางที่ก็ใหญซะจนดูไมรูเร่ือง และที่สําคัญคือเร่ือง

ของสถานที่ต้ังที่ประดิษฐานอยูบนพื้นที่ที่มีการยกระดับ และอยูในแนวแกน

สําคัญซึ่งมีศูนยกลาง คือพระธาตุลําปางหลวงยิ่งเปนการย้ําชัดถึงความสําคัญ

ของซุมประตูโขงใหมีความชัดเจนวาไมไดเปนแคสวนประกอบเทานั้น หากแต

ยังตองการใหความสําคัญกับตัวอาคารที่เรียกวาซุมประตูนี้ดวย 

ผูวิจัย อาจารยคิดวาแนวคิดในการแปรรูปมาสูรูปแบบของซุมประตูโขง มีที่มาอยางไร 

อ.เฑียรชาย ดูที่ลักษณะรูปทรงอาคารเปนรูปทรงส่ีเหล่ียมมียอดแหลมเหมือนมณฑป รูปทรง 

เหมือนประตูวัดทั่วไป แตถาดูที่รายละเอียดจะเห็นถึงความแตกตางโดยเฉพาะ

อยางยิ่งลวดลายบนซุมประตูโขงมีลักษณะของการนําธรรมชาติเขามาใชอยาง

ชัดเจน เชนพวกลายเครือเถา และรูปสัตวตาง ๆ ตามแตจะจินตนาการกันไป นี่

คือส่ิงที่ผูสรางตองการถายทอดเพื่อส่ือความหมายอะไรบางอยาง 

ผูวิจัย แลวส่ิงที่ผูสรางตองการจะถายทอดคืออะไรครับ 

อ.เฑียรชาย ก็ตองตีความจากรูลักษณตาง ๆ ที่ปรากฏอยูและลําดับจากฐานข้ึนยอดบนวามี

อะไรบาง เชน สัตวบางชนิดที่ไมไดมีอยูจริง ก็คือนาคที่พันหางกันข้ึนไปก็

หมายถึงการปกปองและรักษาศาสนอาคาร เปนตน ซึ่งเร่ืองนี้ถาอยากรูละเอียด

ก็ตองไปคนควาดูวานาตาแบบนี้เรียกวาอะไร และหมายถึงอะไร 
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