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The thesis designing project of Mahamakut Buddhist University Lanna Campus on
the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 85th Birthday Anniversary. The objectives
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understand The Lanna architectural arts in order to guide the conceptual design for this project.
Not only expand learning service area in the university for monks, novices, and people, but also
expand more Buddhism, arts, and culture learning center in upper northern provinces.There are
studying data and theory for two main following objectives.
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users’ behavior in this project lead to conclusion of design of Mahamakut Buddhist University
Lanna Campus.
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สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์)............
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มอบให้เมื่อ 25 ก.ย. 50......................................................................................
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของโครงกำร
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจรับผิดชอบในการให้
การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งสมเด็จพระบรม
บพิตรพระราชสมภารเจ้าพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้
ทรง สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2436 ได้พระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ในครั้งนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิร-ญาณวโรรส ทรง
เป็นองค์ปฐมนายกกรรมการสภามหามงกุฏราชวิทยาลัย และได้เริ่มดาเนินการเรียนการสอนในรูป
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ตามฉันทานุมัติของพระเถรานุเถระ
ครั้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ
มาเปิด มหามงกุฏราชวิทยาลัย และพระองค์ได้ทรงรับอุปถัมภ์พร้อมทั้งได้พระราชทานทุนทรัพย์
บารุงประจาปี และได้ทรงรับเอา มหามกุฏราชวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาศัยพระราช
ประสงค์ ดัง กล่ า วแล้ว นั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ รญาณวโรรส จึงทรงตั้งพระ
วัตถุประสงค์เพื่อดาเนินการของมหามงกุฏราชวิทยาลัยขึ้น 3 ประการ คือ
1. เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร
2. เพื่อเป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ
3. เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เมื่อกิจการของมหามงกุฏราชวิทยาลัยได้ดาเนินการแล้ว ปรากฏว่าพระวัตถุประสงค์
เหล่านั้นได้รับผลที่น่าพอใจตลอดมา เพื่อที่จะให้พระวัตถุประสงค์เ หล่านั้นได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นใน
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2488 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในฐานะที่ทรงเป็น
นายกกรรมการมหามงกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะพระเถรานุเ ถระจึงได้ทรงประกาศตั้งและ
ดาเนินการเรียนการสอนชั้นสูงในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้ นอย่างเต็มรูปแบบ โดยอาศัย
นามว่า “สภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
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1._เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรมสาหรับพระภิกษุ-สามเณร
2._เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา ค้นคว้า วิชาการทั้งทางพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ
3._เพื่อเป็นสถาบันเผยแผ่ธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศและผู้ที่
สนใจ
4._เพื่อเป็นสถาบันให้การศึกษาแก่พระภิกษุ -สามเณรมีความรู้ความสามารถ ในการ
บาเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน
5._เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร มีความรู้ความสามารถในการโต้ตอบ อภิปรายปัญหา
ธรรมได้อย่างกว้างขวางทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
6._เพื่อให้พระพุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงถาวรคงอยู่ตลอดกาลนาน
สถาบั นการศึ ก ษาแห่งนี้ เริ่ มเปิดให้ ก ารศึก ษาแก่ พ ระภิก ษุ -สามเณร ตั้ง แต่วันที่ 16
กันยายน พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน
สถานที่ตั้งของสภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัย แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตึกหอสมุดมหา
มงกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สถานที่แห่งนี้ มี
ความคับแคบขยับขยายได้ยาก ไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจานวนพระนักศึกษาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วย
เหตุนี้คณะกรรมการจึงดาเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาหลังหนึ่ง ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นอาคารทรงไทย 3 ชั้น สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม พ.ศ.2498
พ.ศ.2498 เมื่ออาคารหลังใหม่นี้สร้างเสร็จแล้วจึงได้ย้ายกิจการของสภาการศึกษามหา
มงกุฏราชวิทยาลัยจากตึกหอสมุดฯ มายังอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 จนถึง
ปัจจุบันนี้
พ.ศ.2527 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราพระราชบัญญัติ การกาหนดวิทยฐานะของ
ผู้สาเร็จการศึ กษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 รับรองผู้สาเร็จศาสนศาสตรบัณฑิตจาก
สภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัยมีฐานะชั้นปริญญาตรี พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้สาหรับ
ผู้สาเร็จก่อนวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ด้วย พ.ศ.2530 เปิดการศึกษาชั้นปริญญาโท เรียกว่า
“บัณฑิตวิทยาลัย ” ขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2530 มีอยู่ 2 คณะ คือ คณะพุ ทธศาสนาและ
ปรัชญา และคณะพุทธศาสนนิเทศ แต่เปิดเรียนจริงๆในปี พ.ศ.2531 ซึ่งผู้สาเร็จการศึกษามีสิทธิ์รับ
ปริญญาบัตรปริญญาโท คือ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(ศน.ม. สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา) และศา
สนศาสตรมหาบัณฑิต(ศน.ม. สาขาพุทธศาสนศึกษา)
พ.ศ.2535 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประธาน
คณะกรรมการศึกษาของคณะสงฆ์ ได้ประกาศใช้ระเบียบของคณะกรรมการศึกษาของคณะสงฆ์ ว่า
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ด้วยการจัดการศึกษาของสภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2535
พ.ศ.2540 ได้เปลี่ยนนามสถาบัน จาก “สภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์” เป็น “มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย” และได้บริหารการศึกษาเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540
วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลาดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
จัดตั้งขึ้นโดย พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7(ธ) ซึ่งขณะนั้นดารงสมณ
ศักดิ์ที่พระเทพกวี โดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะศิษย์เก่า
มหามงกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้พระธรรมดิลก(ขันติ์ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในขณะ
นั้นได้อนุญาต และอานวยความสะดวกให้ใช้วัดเจดีย์ หลวงวรวิหาร เป็นสถานที่ตั้งและดาเนิน
กิจการ การเปิดดาเนินการ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยได้รับความอุปถัมภ์เงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
จากมูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
การศึ ก ษาวิจั ย ในครั้ง นี้ เป็นการด าเนิ นการศึก ษาในด้า นการออกแบบวางผัง และ
ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ โดยมีแนวคิดพื้นฐาน
ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยล้านนา เพื่อสนองตอบทางด้านความต้องการพื้นฐานต่อ
การใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ คติความเชื่อ สัญลักษณ์ และรูปแบบพัฒนาการของศิลปะ
สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อนามาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ
2.2_เพื่ อ ให้ มี ที่ ดิ น ในการขยายเขตการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท และ
ปริญญาเอก
2.3_เพื่ อถวายเป็ นพระราชกุ ศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.4_เพื่อขยายเขตบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน
ในเขตภาคเหนือตอนบน
2.5_เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของภาครัฐและนโยบายคณะสงฆ์
2.6_เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจาภาคเหนือ
ตอนบน
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2.7_เพื่ อ เป็ น แหล่ ง บริ ก ารวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย แก่ สั ง คม เช่ น การจั ด ท าค่ า ย
ฝึกอบรมศีลธรรม
0
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
3.1 ขอบเขตกำรศึกษำในด้ำนข้อมูล
3.1.1 ศึกษาข้อมูลของสถาปัตยกรรมล้านนา จากหนังสือ เอกสารตาราทางวิชาการ
3.1.2 ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม รู ป แบบ
ศิลปกรรม การวางผัง รูปแบบการใช้สอยของพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องต่อการออกแบบมหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
3.2 ขอบเขตกำรศึกษำในด้ำนงำนออกแบบทำงสถำปัตยกรรม
3.2.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิด แนวทางการย้าย และนโยบายการ
ใช้ ที่ ดิ น ที่ ก าหนดโดยมหาวิ ท ยาลั ย และความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ใ นลั ก ษณะต่ า งๆ เพื่ อ ก าหนด
แนวความคิดเบื้องต้น และเสนอโปรแกรมการใช้สอยที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้มีระบบการวางผัง
ที่ดีเหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้ และมีบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะพิเศษ
3.2.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการเรียนการสอน ลักษณะการใช้งานอาคาร
ในปัจจุบันที่มีผลต่อการวางผัง
3.2.3 ออกแบบปรับปรุงวางผังรวมของมหาวิทยาลัย สาหรับใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบรายละเอียดในส่วนต่างๆ
3.2.4 เสนอแนวทางการจัดกลุ่มอาคาร ความสูง และรูปแบบของอาคาร

4. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
4.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
4.1.1 ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย
4.1.2 ข้อมูลทางด้านลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ
4.1.3 ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาและรูปแบบสถาปัตยกรรมและ
รูปแบบศิลปกรรมของพื้นที่ และอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมทางศาสนา ในพื้นที่ข้างเคียง
4.1.4 ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
4.1.5 ข้ อ มู ล ทางด้ า นรายละเอี ย ดโครงการ หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
กลุ่มเป้าหมายและจานวนผู้ใช้งานในโครงการ พฤติกรรมและการใช้งานอาคาร
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4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาเบื้องต้น นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์ การวางผัง รูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม นามาวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูล
ทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมและแนวทางในการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่
4.3 ขั้นตอนการออกแบบโครงการ
4.3.1 สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ สร้ า งแนวความคิ ด ในการ
ออกแบบโครงการ
4.3.2 ออกแบบโครงการโดยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลที่ศึกษาเบื้องต้น
4.3.3 นาเสนอโครงการ
4.3.4 สรุปและเสนอแนะ
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
5.1 ทาให้รู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ คติความเชื่อ สัญลักษณ์ รูปแบบพัฒนาการของ
ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา ที่นามาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ
5.2 ได้มาซึ่งการขยายเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน
ในเขตภาคเหนือตอนบน
5.3 เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่และมีอัตลักษณ์ร่วมสมัย
5.4 ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ภาครัฐและนโยบายคณะสงฆ์
5.5 ได้โครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5.6 ได้แ หล่ ง เรี ย นรู้ท างด้ านพระพุ ท ธศาสนาและศิ ล ปวั ฒนธรรมประจ าภาคเหนื อ
ตอนบน และแหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแก่สังคม เช่น การจัดทาค่ายฝึกอบรมศีลธรรม
6. แหล่งข้อมูลกำรศึกษำ
6.1 แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร ซึ่งเป็นรายละเอียดในเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและรูปแบบ
ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของพื้นที่ ได้แก่
6.1.1 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
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6.1.2 สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.1.3 มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
6.1.4 มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยเชียงใหม่
6.1.5 ข้อมูลจากทางเว็บไซต์
6.2 แหล่งข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ที่ทาการศึกษา ณ พื้นที่
จริง ซึ่งได้ทาการศึกษารายละเอียด ลักษณะแผนผัง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
ของโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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บทที่ 2
การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานทีใ่ ช้ ในการออกแบบโครงการ
ในบทนี้ จะเป็ นการศึ ก ษาข้อมูลพื้ น ฐานที่ ใช้ในการออกแบบโครงการ ทั้งเรื่ องของ
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย การศึกษาประวัติศาสตร์ ลา้ นนา
สภาพทางภูมิศาสตร์ ของล้านนา การศึกษารู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมล้านนา การศึกษาลักษณะ
เรื อนล้านนา การศึกษาลักษณะอาคารวิหารล้านนา และการศึกษาลักษณะเจดียศ์ ิลปะล้านนา เพื่อให้
สอดคล้อ งกับ โครงการตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ และวัต ถุ ป ระสงค์ข องวิ ท ยานิ พ นธ์
นอกจากนั้นยังเป็ นการศึกษาเพื่อนําไปกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ ออกแบบรู ปทรงและ
กําหนดสัดส่ วนของอาคารในโครงการ และรายละเอียดอื่นๆต่อไป
1. การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
ประวัติความเป็ นมาของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

ภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยในอดีต
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
มหาวิ ท ยาลัย มหามงกุ ฎ ราชวิ ท ยาลัย อัก ษรย่ อ คื อ มมร. (Mahamakut Buddhist
University หรื อ MBU) ปั จจุบนั ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุ วรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี
ตําบลศาลายา อําเภอพุ ท ธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 จัด การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาให้ แ ก่
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พระภิกษุ สามเณร และ คฤหัสถ์ทวั่ ไป1
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็ นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่ งแรกของประเทศ
ไทยที่ จดั การศึกษาในรู ปแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เป็ นสถาบันการศึกษาแห่ งแรกที่เริ่ ม
ประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ โดยเป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์หนึ่ งในสองแห่ ง
ของประเทศไทย ที่แห่ งแรกคือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2432 เป็ นฝ่ าย
มหานิ กาย หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าคามวาสี เป็ นคณะของพระสงฆ์ไทยสายเถรวาทลัทธิ ลงั กาวงศ์
ซึ่ งเป็ นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็ นฝ่ ายคันถธุ ระ แห่ งที่สองคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2436 เป็ นฝ่ ายธรรมยุติกนิกาย หรื อที่เรี ยกโดยย่อว่า คณะธรรมยุต
เป็ นคณะสงฆ์ที่พระวชิรญาณเถระทรงตั้งขึ้นเพื่อฟื้ นฟูศาสนาพุทธในสยาม และแก้ไขวัตรปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตามพระธรรมวินยั 2
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาว
ชิ รญาณวโรรส ซึ่ งเป็ นพระน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระดําริ
จัดตั้ง "มหามงกุฏราชวิทยาลัย" เพื่อเฉลิมพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้ น
ภายใน วัดบวรนิ เวศวิหาร โดยวิธีจดั การศึกษาแบบสมัยใหม่ มีลกั ษณะแตกต่างจากการเล่าเรี ยน
ภาษาบาลีตามประเพณี แบบเดิม ในขณะเดียวกัน ก็นาํ เอาวิธีวดั ผลแบบข้อเขียนมาใช้เป็ นแห่ งแรก
ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ให้ต้ งั วิทยาลัยขึ้นในบริ เวณวัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ 248 ถนนพระสุ เมรุ แขวง
บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200 และพระราชทาน นามว่า "มหามงกุฏราชวิทยาลัย"
ในพ.ศ.2436 และเสด็จพระราชดําเนินเปิ ดเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.24393
หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็มีพระราชดํารัสให้พระองค์ทรง
ช่วยปรับปรุ งโรงเรี ยนสอนภาษาบาลี ชื่อ "มหาธาตุวิทยาลัย" ภายในวัดมหาธาตุ ขึ้นเป็ น "มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย" เพื่อจัดการให้คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้มีสถาบันการศึกษาชั้นสู งในลักษณะ
เดียวกัน ควบคู่ไปกับมหามงกุฏราชวิทยาลัย ซึ่ งสมัยนั้นเป็ นสถาบันการศึกษาชั้นสู ง และส่ วนมาก
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ยังจํากัดอยู่แต่ คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ต่ อมา ทั้งมหามงกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้ปิดตายลงเพราะประสบปัญหาหลายประการด้วยกัน นับเป็ นเวลาหลายสิ บปี 4
จนกระทัง่ ท่ านอาจารย์สุชีพ ปุ ญ ญานุ ภ าพ ได้พ ยายามรื้ อฟื้ นขึ้นมาใหม่ จนประสบ
ผลสําเร็ จ เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์) และคณะสงฆ์วดั
บวรนิ เวศวิหารได้ให้การอุปถัมภ์ ได้ทรงประกาศตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสู งในรู ปมหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาขึ้น ใช้นามว่า "สภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2488 และเริ่ มเปิ ดการเรี ยนการสอนเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2489 โดยใช้อาคารหอสมุดมหามงกุฏ
ราชวิทยาลัยหน้าวัดบวรนิ เวศวิหาร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2501 จนถึงปั จจุบนั ตามมาด้วย
มหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่ งประกาศรื้ อฟื้ นกิ จการในปี พ.ศ.2490 อาจารย์สุชีพ ได้แถลงว่า
สาเหตุที่ตอ้ งมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เพราะคณะสงฆ์จาํ เป็ นต้องผลิตบุคลากรที่รู้ทนั วิชาการสมัยใหม่
มิฉะนั้นคณะสงฆ์จะไม่สามารถสั่งสอนแนะนําชาวบ้านได้ และการสื่ อสารกันก็จะเกิ ดความไม่
เข้าใจ เพราะชาวบ้านศึกษาด้านคดี โลก ส่ วนพระสงฆ์ศึกษาด้านคดี ธรรม ท่ านจึ งต่อสู ้เพื่อให้ได้
มหาวิทยาลัยสงฆ์มาอย่างต่ อเนื่ อง จนในที่ สุด มหามงกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิท ยาลัยก็ได้รับ การรื้ อฟื้ นมาอี กครั้ งหนึ่ ง เหตุ ผลนี้ ทําให้คนรุ่ น หลังกล่ าวยกย่อง อาจารย์สุ ชีพ
ปุญญานุ ภาพ ว่าเป็ น บิดาแห่ งมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย เพื่อรําลึกถึงคุณูปการของท่านและสื บสาน
เจตนารมณ์ คณะศิษยานุ ศิษย์ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิ ธิปุญญานุ ภาพ ขึ้นโดยความเห็ นชอบของท่าน
เพื่อให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาหรื อครู อาจารย์ผคู ้ น้ คว้าวิจยั ทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหา
มงกุฏราชวิทยาลัยและดําเนิ นกิจการต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้มหามงกุฏราชวิทยาลัยยังเป็ น
หนึ่ งในมหาวิท ยาลัย ในประเทศไทยที่ ต กลงในความร่ ว มมื อ เพื่ อ พัฒ นาศู น ย์พุ ท ธศาสน์ ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ ด ในอังกฤษ เพื่อเผยแผ่หลักพุทธธรรมให้กว้างขวางไปสู่ นานาประเทศ
ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียเพื่อพัฒนาการศึกษาพุทธศาสน์ศึกษา5
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ภาพที่ 2 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ,
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์)
ที่มา: วัดบวรนิเวศวิหาร, ประวัติวดั บวรนิเวศวิหาร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.watbowon.com.

ภาพที่ 3 หนังสื อลงพระปรมาภิไท รัชกาลที่ 5 ที่ 8/161 พระ ดร.อนิลมาน ธมฺ มสากิโย
มอบให้เมื่อ 25 ก.ย. 50
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
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ในการจัด ตั้ ง มหามงกุ ฎ ราชวิ ท ยาลัย นั้ นสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้า ฯได้ ท รงวาง
วัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ คือ
1. เพื่อเป็ นสถานที่ศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมของพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
2. เพื่อเป็ นสถานที่ศึกษาวิทยา ซึ่งเป็ นของชาติภูมิและต่างประเทศแห่ งกุลบุตร
3. เพื่อเป็ นสถานที่จดั การสัง่ สอนพระพุทธศาสนา6
ใน 3 ข้อที่กล่าวแล้วนี้ การเล่าเรี ยนของภิกษุสามเณร วิทยาลัยได้จดั แล้ว ส่ วนอีก 2 ข้อ
นั้น อาจจัด ได้เมื่ อ ใด ก็ จ ะจัด เมื่ อ นั้ นตามลําดับ สมเด็ จ พระมหาสมณเจ้าฯ ได้ท รงชี้ ให้ เห็ น ว่ า
การศึกษาของพระสงฆ์เท่าที่ผา่ นมาไม่เจริ ญก้าวหน้าเพราะสาเหตุหลายประการกล่าวคือ
1. ตําราเรี ยนบางส่ วนไม่เหมาะสม ทําให้ผูเ้ รี ยนต้องใช้เวลาเรี ยนนานเกิ นจําเป็ น จน
ผูเ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่ายเรี ยนไปไม่ค่อยตลอด
2._เนื่ องจากตําราเรี ยนยากเกิ นความจําเป็ น แม้ผูท้ ี่เรี ยนผ่านไปได้ก็มกั จะไม่มีความรู ้
ความเข้าใจอย่างชัดเจน
3. การเรี ยนไม่มีการจัดเป็ นชั้นอย่างเป็ นระบบ ครู คนเดียวสอนหมดทุกอย่าง เป็ นเหตุให้
หาครู ที่สอนได้อย่างสมบูรณ์ตามหลักสูตรยาก
4. การสอบไม่มีกาํ หนดที่แน่นอนและทิ้งระยะนานเกินไป คือ 3 ปี ครั้งบ้าง 6 ปี ครั้งบ้าง
5. วิธีการสอบยังล้าหลัง คือสอบด้วยวิธีแปลด้วยปาก ซึ่ งการสอบแต่ละครั้งต้องใช้เวลา
มากแต่สอบนักเรี ยนได้จาํ นวนน้อยคน7
วิธีที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯทรงพระดําริ ข้ ึนเพื่อแก้ไขการศึกษาของภิกษุสามเณรให้
เจริ ญทันกาลสมัย ดังที่ได้จดั ขึ้นในมหามงกุฏราชวิทยาลัย ก็คือในด้านการสอนนั้นจัดหลักสูตรให้มี
น้อยชั้น สามารถเรี ยนให้จบได้ในเวลาอันสั้น เรี ยนได้ง่ายขึ้น แต่ได้ความรู ้พอเพียงแก่ความต้องการ
ส่ ว นการสอบนั้น ให้ มี ก ารสอบทุ ก ปี และสอบด้วยวิธี เขี ยน กล่ าวโดยสรุ ป ก็ คื อ จัด หลัก สู ต รให้
เหมาะสม ใช้เวลาเรี ยนสั้น เรี ยนง่ายได้ความรู ้มากและวัดผลได้แม่นยํา8
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ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็ น 5 คณะ
1. คณะศาสนาและปรัชญา
2. คณะมนุษยศาสตร์(เดิมชื่อ คณะศิลปศาสตร์)
3. คณะสังคมศาสตร์
4. คณะศึกษาศาสตร์
5. คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแบ่งเป็ น 9 วิทยาเขต
1. มหามงกุฏราชวิทยาลัย ส่ วนกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เลขที่ 248 ม.
1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
2. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วัดชูจิตธรรมาราม
เลขที่ 57 ม.1 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุธยา 13170
3. วิทยาเขตสิ ริน ธรราชวิทยาลัย ในพระราชู ปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม วัดสิ รินธรเทพ
รัตนาราม เลขที่ 26 ม.7 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ นครปฐม 73160
4. วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 106 ถ.ราษฏร์คนึ ง บ้านโนนชัย ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000
5. วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชี ยงใหม่ วัดเจดี ยห์ ลวง เลขที่ 103 ต.พระสิ งห์ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่ 50200
6. วิทยาเขตศรี ธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช วัดพระมหาธาตุ เลขที่ 169/9 ถ.
ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรี ธรรมราช 80000
7. วิทยาเขตร้อยเอ็ด วัดศรี ทองไพบูลย์วราราม เลขที่ 148 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ดงลาน อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
มหาวิทยาลัยแบ่งเป็ น 3 วิทยาลัย
1. มหาปชาบดี เถรี วิทยาลัย จังหวัดนครราชสี มา สําหรั บการศึกษาของสตรี และแม่ชี
โดยเฉพาะ เลขที่ 95 ม.7 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสี มา 30150
2. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เลขที่ 174 ม.3 ต.ทุ่งแต้ อ.เมือง จ.ยโสธร 30150
3. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกี ยรติกาฬสิ นธุ์ วัดประชานิ ยม ตําบลกาฬสิ นธุ์ อ.
เมือง จ.กาฬสิ นธุ์ 46000
มหาวิทยาลัยแบ่งเป็ น 14 ศูนย์การศึกษา
1. ศูนย์การศึกษาวัดราชาธิวาส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300
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2. ศูนย์การศึกษาวัดอาวุธวิกสิ ตาราม ซอย จรัญสนิ ทวงศ์ 72 จรัญสนิ ทวงศ์ แขวง บาง
อ้อ เขต บางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700
3. ศูนย์การศึกษากําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
4. ศูนย์การศึกษาโคราช อ.เมือง จ.นครราชสี มา
5. ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
6. ศูนย์การศึกษาด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
7. ศูนย์การศึกษาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
8. ศูนย์การศึกษาหนองบัวลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
9. ศูนย์การศึกษาศรี สะเกษ อ.เมือง จ.ศรี สะเกษ
10. ศูนย์การศึกษาชลบุรี อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
11. ศูนย์การศึกษาปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
12. ศูนย์การศึกษาเพชรบุรี อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
13. ศูนย์การศึกษาสุ ราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี
14. ศูนย์การศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา9
นโยบาย
1. ผลิตบัณฑิ ตทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้งด้าน
ความรู ้ ความประพฤติมีสาราณี ยธรรมและพรหมวิหารธรรม
2. บริ การวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนอย่างกว้างขวางและเป็ นศูนย์กลางแห่ งการ
แสวงหาความรู ้วิชาการพระพุทธศาสนา
3. แสวงหาองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ด้ า นวิ ช าการพระพุ ท ธศาสนา สั ง คม และด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม
4. ทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างภูมิคุม้ กันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม ดํารง
ความเป็ นชาติไทยตามวิถีประเพณี และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
5. บริ หารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทนั สมัย มีความโปร่ งใส เน้นประสิ ทธิ ผล มีระบบ
สวัสดิการที่ดี สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัยและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต10
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วิสัยทัศน์
1._เป็ นสถาบัน การศึ กษาที่ มีความเป็ นเลิ ศทางวิชาการตามแนวพระพุท ธศาสนาใน
ระดับนานาชาติ
2._เป็ นสถาบันการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของมวลชนที่ผลิตบัณฑิตตามแนวพระพุทธศาสนา
และบุคลากรด้านต่างๆ ที่มีความรู ้ความสามารถ มีศีลธรรมในการดํารงชีวิตแบบพุทธ
3._เป็ นศูนย์กลางแห่ งภูมิปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาของโลกที่สามารถชี้นาํ และยุติ
ความขัดแย้งในสังคมโดยใช้หลักพุทธธรรม
4. เป็ นสถาบันที่เน้นทําวิจยั พัฒนาตามกรอบแห่ งศีลธรรม ส่ งเสริ มงานวิจยั เชิ งลึกด้าน
พระพุทธศาสนาและนําผลการวิจยั ไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ11
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิ ตทางด้านพระพุทธศาสนาให้มีคุณ สมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ และผูส้ นใจมีโอกาสศึกษามากขึ้น
2. ให้บริ การวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะ
วิชาการทางพระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ มุ่ งเน้น การเผยแผ่พุ ท ธธรรม การแก้ปั ญ หาสั งคม การนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดสันติสุข การชี้นาํ สังคมในทางสร้างสรรค์และการยุติขอ้ ขัดแย้ง
ด้วยหลักวิชาการพระพุทธศาสนา
3. วิจยั และพัฒนางานวิชาการเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู ้ทางด้าน
วิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ๆให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแผ่
องค์ความรู ้ในระบบเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย
4. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็ น
แหล่งค้น คว้า ทํานุ บาํ รุ งรั กษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่ น รวมทั้งสร้ างชุ มชนที่ เข้มแข็งเพื่ อให้มี
ภูมิคุม้ กันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม12
วัตถุประสงค์ หลัก
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ตพ ระภิ กษุ สามเณ ร ให้ มี ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการตามแน ว
พระพุทธศาสนาเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ
2. ผลิตบัณ ฑิ ตคฤหัสถ์ทุกคน ให้เป็ นคนดี คือ คิดดี พูดดี และทําดี ตามแนวทางแห่ ง
พระพุทธศาสนา
11
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3. บริ การวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่ สังคมให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ เป็ นประจักษ์
ชัดเจนต่อสังคมไทยและสังคมโลก
4. ผลิตบัณฑิตเป็ นผูน้ าํ เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์ และมี
คุณภาพทั้งด้านความรู ้และความประพฤติ
5. ผลิตบัณฑิตเป็ นผูน้ าํ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งภูมิปัญญา การเรี ยนรู ้และ
เป็ นศูนย์กลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท
6. ผลิ ตบัณ ฑิ ตเป็ นผูน้ ํา เพื่ อสร้ างสังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ งสมานฉัน ท์ ความเอื้ อ
อาทรต่อกันและความสามัคคี โดยใช้หลักสาราณี ยธรรมและพรหมวิหารธรรม
7. สร้างระบบการบริ หารองค์การให้เป็ นองค์การที่มีลกั ษณะของความเป็ นมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางพระพุทธศาสนาและมีมาตรฐานระดับสากล13
ปณิธาน
มุ่งเน้นให้มีการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็ นเลิศทางวิชาการตามแนว
พระพุทธศาสนา พัฒนากระบวนการดํารงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม ชี้นาํ และแก้ปัญหาสังคมด้วย
หลักพุทธธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
อั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ตมี ค วามรอบรู ้ ใ นหลั ก พระพุ ท ธศาสนาและสามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแก่สงั คมในระดับชาติหรื อนานาชาติ
เอกลักษณ์ บริ การวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรื อนานาชาติ การ
ชี้นาํ ป้ องกัน หรื อ แก้ปัญหาของสังคม 2 เรื่ อง
1. ภายในมหาวิทยาลัย จิตสาธารณะ หรื อจําสํานึกทางสังคม
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวพระราชดํารัส
ต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม14
สุ ภาษิตประจํามหาวิทยาลัย
"วิชฺชาจรณสมฺ ปนฺ โน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส = ผูส้ มบูรณ์ดว้ ยความรู ้และความประพฤติ
ที่ดีประเสริ ฐที่สุดในหมู่เทวดาและหมู่มนุ ษย์" หมายความว่าเป้ าหมายในการสร้ างคนจะต้องให้
สมบูรณ์ครบทั้งความรู ้และความประพฤติที่ดี (ความรู ้คู่คุณธรรม) ในเวลาเดียวกัน15
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สี ประจํามหาวิทยาลัย
ได้แก่ สี สม้ 16
ต้ นไม้ ประจํามหาวิทยาลัย
ได้แก่ ต้นโพธิ์ ซึ่ งเป็ นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าใช้ประทับอาศัยเป็ นร่ มเงาเมื่อตรัสรู ้ ต้นโพธิ์
จึงเป็ นสัญลักษณ์ที่ทาํ ให้นอ้ มรําลึกถึงพระพุทธเจ้า17
พจน์ ประจําตัวนักศึกษา
“ระเบียบ สามัคคี บําเพ็ญประโยชน์” 18
ตราสั ญลักษณ์ ประจํามหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยประกอบไปด้วย พระมหามงกุฏ
และอุณาโลม พระเกี้ยวประดิษฐานบนหมอนรอง หนังสื อ ปากกาปากไก่ ดินสอ ม้วนกระดาษ ช่อ
ดอกไม้แย้มกลีบ ธงชาติไทย วงรัศมี โดยมีความหมายดังนี้
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พระมหามงกุฏและอุณาโลม หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว รัชกาล
ที่ 4 พระผูท้ รงเป็ นที่มาแห่งนาม “มหามงกุฏราชวิทยาลัย”
พระเกี้ ยวประดิ ษ ฐานบนหมอนรอง หมายถึ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 พระผูพ้ ระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดั ตั้ง “มหามงกุฏราชวิทยาลัย”
หนังสื อ หมายถึง คัมภีร์และตําราทางพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาค้นคว้าและเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
ปากกาปากไก่ ดิ นสอ และม้วนกระดาษ หมายถึง อุปกรณ์ ในการศึกษาเล่าเรี ยน การ
พิ ม พ์เผยแพร่ ค มั ภี ร์แ ละการผลิ ต ตําราทางพระพุ ท ธศาสนา เพราะมหาวิท ยาลัย มหามงกุ ฏ ราช
วิทยาลัยทําหน้าที่เป็ นทั้งสถาบันศึกษาและแหล่งผลิตตํารับตําราทางพระพุทธศาสนา
ช่ อ ดอกไม้แ ย้ม กลี บ หมายถึ ง ความเบ่ งบานแห่ ง สติ ปั ญ ญาและวิ ท ยาการในทาง
พระพุทธศาสนา และหมายถึง กิตติศพั ท์กิตติคุณที่ฟุ้งขจรไปดุจกลิ่นหอมแห่งดอกไม้
ธงชาติไทย หมายถึง อุดมการณ์ ของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยที่มุ่งพิทกั ษ์
สถาบันหลักทั้ง 3 คือ ชาติไทย พระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
พานรองรับหนังสื อหรื อคัมภีร์ หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยเป็ น
สถาบันเพื่อความมัน่ คงและแพร่ หลายของพระพุทธศาสนา
วงรัศมี หมายถึง แสงสว่างแห่ งปั ญญา วิสุทธิ สันติและกรุ ณา ที่มหาวิทยามหามงกุฏ
ราชวิทยาลัยมุ่งสาดส่ องไปทัว่ โลก
มหามงกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย หมายถึ ง มหาวิ ท ยาลัย มหามงกุ ฏ ราชวิ ท ยาลัย อัน เป็ น
สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษา19
หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิท ยาลัยเปิ ดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรอยู่ 3 ระดับ คื อ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตรระดับปริ ญญาโทและหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก ดังนี้
1. หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
1.1 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์
1.1.1 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
1.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.2 หลักสู ตรศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศาสนาและปรัชญา
19
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1.2.1 สาขาวิชาปรัชญา
1.2.2 สาขาวิชาพุทธศาสตร์
1.2.3 สาขาวิชาศาสนาเปรี ยบเทียบ
1.3 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
1.3.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี )
1.3.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี )
1.3.3 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (5 ปี )
1.3.4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี )
1.3.5 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (5 ปี )
1.4 หลักสู ตรศาสนศาสตรบัณฑิต
1.4.1 สาขาวิชาการบริ หารกิจการพระพุทธศาสนา
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20

เรื่ องเดียวกัน.

19
โครงสร้ างของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
ตําแหน่งสู งสุ ดของโครงสร้างมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย คือ สภามหาวิทยาลัย
ได้แก่ ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกมหาวิทยาลัย จะมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย
วางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสู ตร การอนุ มตั ิปริ ญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิ การบดี รองอธิ การบดี และผูบ้ ริ หาร
และภารกิจอื่นๆ ตามที่มีกฎหมาย หรื อระเบียบกําหนดไว้ ซึ่ งตําแหน่ งนายกสภามหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยคนปัจจุบนั คือ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

ภาพที่ 5 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
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ภาพที่ 6 กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2559,
เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
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ภาพที่ 7 กรรมการสภาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ปี พ.ศ.2559
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2559,
เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
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2. การศึกษาประวัติศาสตร์ ล้านนา

แผนผังที่ 1 ดินแดนรอบล้านนา
ที่มา: สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์, 2555), 28.
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2.1 ความหมายของล้านนา
ล้านนา_ซึ่งมีศพั ท์ภาษาบาลีกาํ กับโดยเฉพาะในท้ายคัมภีร์ใบลานจากเมืองน่าน
และที่อื่นที่พบจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 50 แห่ง “ทสลกฺขเขตฺ ตนคร” ซึ่งแปลว่าเมืองสิ บแสนนา หมายถึง
ดินแดนที่มีจาํ นวนที่นานับล้าน คือมีที่นาเป็ นจํานวนมากเป็ นคําควบคู่กบั เมืองหลวงพระบางที่ชื่อ
อาณาจักร “ล้านช้าง” คือดินแดนที่มีชา้ งนับล้านตัว ซึ่งมีภาษาบาลีกาํ กับว่า “สตนาคนหุต” หรื อช้าง
ร้อยหมื่น21
คําว่า ล้านนา หรื อ ลานนา เคยเป็ นหัวข้อโต้เถียงกันเมื่อ พ.ศ.2530 ว่าควรใช้คาํ ใด
ถูกต้อง คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทย มีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร เป็ นประธาน
ได้ขอ้ ยุติวา่ ล้านนา คือคําถูกต้อง หลังจากนั้น “ล้านนา” ได้ใช้อย่างแพร่ หลาย แต่กม็ ีผทู ้ ี่พอใจจะใช้
“ลานนา” ต่อไป22
2.2 อาณาเขตล้ านนา
สมัย พญามังราย ดิ น แดนในแถบลุ่ ม นํ้ากก คื อ เชี ย งรายและเชี ย งแสน เรี ย กว่ า
แคว้นโยน(โยนก) หรื อโยนรัฐ ส่ วนดินแดนลุ่มนํ้าปิ ง คือ เมืองลําพูน เชียงใหม่ เรี ยกว่า แคว้นพิงค์
หรื อเมืองปิ ง เมื่อพญามังรายรวมดินแดนสองแคว้นใหญ่ดงั กล่าวเข้ากันแล้วสร้างเมืองเชียงใหม่ จึง
เกิดเป็ นรัฐใหญ่มีอาณาจักรกว้างขวางกว่าเมือง นักประวัติศาสตร์ เรี ยกหน่วยการเมืองขนาดใหญ่ว่า
“อาณาจักร” จากการตรวจสอบหลักฐานก็ไม่พบว่าพญามังรายทรงเรี ยกอาณาจักรของพระองค์ว่า
อะไร แท้จริ งแล้วในสมัยพญามังรายยังไม่ มีคาํ ว่า ล้านนา เกิ ดขึ้ น ล้านนาในที่ น้ ี หมายถึ งหน่ วย
การเมื อ ง สั ง คมและวัฒ นธรรม ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยที่ ใหญ่ ก ว่ า “เมื อ ง” เนื่ อ งจากผูค้ นในสั งคมสมัย
ราชวงศ์มงั รายตอนต้นเคยชิ นกับ “เมือง” ยังไม่มีความรู ้สึกผูกพันต่อความเป็ น “ล้านนา” ซึ่ งเป็ น
หน่ วยใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ดร.วินยั พงศ์ศรี เพียร ศึกษาหลักฐานจีนให้ความเห็นว่า หลักฐาน
จี น เรี ยกพระเจ้าติ โลกราช(พ.ศ.1984-2030)ว่า “ท้าวหล่านนา” ซึ่ งหมายถึ งท้าวล้านนา แสดงว่า
ล้านนาควรใช้ต้ งั แต่สมัยพระเจ้าติโลกราชเป็ นต้นมา เนื่องจากล้านนาเป็ นหน่วยทางการเมือง สังคม
และวัฒนธรรมที่ถูกสร้างให้มีลกั ษณะเฉพาะของความเป็ นล้านนานั้น ไม่อาจเกิดขึ้นทันทีทนั ใดเมื่อ
ก่อตั้งอาณาจักรแต่เป็ นพัฒนาการของอาณาจักรของชาวไทยยวนที่ค่อยๆผนวกดินแดนต่างๆพร้อม
กับพยายามสร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นความเป็ นล้านนาซึ่ งเป็ น

___________, “ล้านนา” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, 10 เล่ม (2542),
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การหล่อหล่อมทั้งผูค้ นและดินแดนเข้าด้วยกันย่อมใช้เวลา23
ตามจารี ตของรัฐโบราณไม่มีเขตแดนแน่ นอน เมื่ออาณาจักรเจริ ญรุ่ งเรื องก็ขยาย
อํานาจออกไปอย่างกว้างขวาง มีเมืองขึ้นจํานวนมาก ครั้นอาณาจักรอ่อนแออํานาจครองเมืองต่างๆก็
ลดลง เมืองที่เคยขึ้นก็เป็ นอิสระหรื อไปขึ้นกับศูนย์อาํ นาจอื่น ดังนั้นสิ่ งที่รัฐโบราณมีคือเขตอิทธิพล
หรื อปริ มณฑลแห่ งอํานาจ ซึ่ งประมาณอย่างคร่ าวๆได้ว่า ดินแดนล้านนามีอาณาเขตทางทิศใต้จรด
กับอาณาจักรสุ โขทัย แดนต่อแดนคือเมืองตาก ทิศตะวันตกจรดแม่น้ าํ สาลาวินติดต่อกับรัฐฉาน ทิศ
ตะวัน ออกจรดแม่ น้ ําโขงติ ด ต่ อกับ อาณาจัก รล้านช้าง ทิ ศเหนื อจรดเมื องเชี ยงรุ่ งบริ เวณรอยต่ อ
ระหว่างล้านนา พม่า ลาวและยูนนาน เมื่อถึงยุคล่าอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตกเมืองชายขอบ
ถูกแบ่ งแยกตกเป็ นของพม่า จี นและลาว ซึ่ งเท่ากับดิ นแดนล้านนาบางส่ วนอยู่นอกประเทศไทย
ดินแดนสําคัญของล้านนาอยู่ในเขตภาคเหนื อของประเทศไทย ประกอบด้วยเมืองใหญ่น้อย แบ่ง
ตามสภาพภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ออกเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มล้านนาตะวันตก ซึ่งเป็ นส่ วนสําคัญ มี
เมืองเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา เนื่องจากถูกผนวกเข้าด้วยกันตั้งแต่สมัยราชวงศ์มงั ราย
ตอนต้น ครั้นถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ในยุคฟื้ นฟูลา้ นนา เมืองดังกล่าวมีเจ้านายเชื้อสายเจ้าเจ็ดต้นแยก
ย้ายกันปกครอง จึงมีความสัมพันธ์กนั ตลอดมา และกลุ่มเมืองล้านนาตะวันออก มีเมืองแพร่ น่าน ทั้ง
สองเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่ราบขนาดเล็ก และมีประวัติความเป็ นมาคล้ายกัน คือในสมัยแรกเริ่ มต่างมี
ฐานะเป็ นรัฐอิสระ มีราชวงศ์ของตนเอง มีความใกล้ชิดกับอาณาจักรสุ โขทัย และเพิ่งผนวกดินแดน
ได้ในสมัยพระเจ้าติโลกราช จึ งไม่ค่อยผูกพันกับล้านนาเชี ยงใหม่ ครั้นในสมัยฟื้ นฟูบา้ นเมืองยุค
รัตนโกสิ นทร์ เจ้าผูค้ รองนครเมืองน่ าน เมืองแพร่ เป็ นคนละสายกับเจ้าเจ็ดตน นอกจากนั้นยังมี
ดินแดนชายขอบล้านนาด้านใต้ ซึ่ งอยู่ในส่ วนตอนบนของจังหวัดตาก จังหวัดสุ โขทัย และจังหวัด
อุตรดิตถ์ ใช้วฒั นธรรมล้านนา ในปั จจุบนั ดินแดนล้านนาจึงหมายถึงดินแดน 8 จังหวัดภาคเหนื อ
คื อ เชี ยงใหม่ ลําพู น ลําปาง เชี ย งราย พะเยา แพร่ น่ าน และแม่ ฮ่อ งสอน ศู น ย์ก ลางสําคัญ ของ
ดินแดนล้านนานับจากอดีตถึงปัจจุบนั คือเชียงใหม่ ซึ่งมีอายุกว่า 700 ปี 24

สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์, 2555),
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เรื่ องเดียวกัน, 27.
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แผนผังที่ 2 แผนที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ที่มา: โฟโต้ออนทัวร์, แผนทีภ่ าคเหนือของไทย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
www.photoontour.com.

27

แผนผังที่ 3 แผนที่ประเทศไทย
ที่มา: 99เบย์รีสอร์ท, แผนทีป่ ระเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
www.99bayresort.com.
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2.3 ประวัติศาสตร์ อาณาจักรล้านนา
การก่ อ รู ป อาณาจัก รล้า นนาเริ่ ม ในต้น พุ ท ธศตวรรษที่ 19 เมื่ อ สถาปนานคร
เชียงใหม่ พ.ศ.1839 นับถึงปั จจุบนั เชียงใหม่มีอายุกว่า 700 ปี แล้ว นครเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางความ
เจริ ญมาช้านาน โดยผ่านประวัติศาสตร์ มาหลายยุคหลายสมัย การศึกษาประวัติศาสตร์ ลา้ นนาแบ่ง
ตามพัฒนาการ ดังนี้
2.3.1 สมัยแว่นแคว้น-นครรัฐ ก่อนกําเนิ ดอาณาจักรล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 19
ดินแดนล้านนามีรัฐต่างๆกระจายตัวตามที่ราบระหว่างหุ บเขาในภาคเหนืออยูแ่ ล้ว เช่น แคว้นหริ กุญ
ชัยในเขตแม่น้ าํ ปิ งตอนบน แคว้นโยนหรื อโยนกในเขตที่ราบลุ่มนํ้ากก เขลางคนครในเขตลุ่มนํ้าวัง
เมืองแพร่ ในเขตลุ่มนํ้ายม เมืองปั วในเขตลุ่มนํ้าน่าน และเมืองพะเยาในเขตลุ่มนํ้าอิง แว่นแคว้น-นคร
รัฐแต่ละแห่ งมีลกั ษณะการตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูต่ ามที่ราบระหว่างหุ บเขาโดยมีเทือกเขาปิ ดล้อม
จากการตั้งถิ่นฐานมาช้านานของรัฐใหญ่นอ้ ยต่างๆก่อนกําเนิดอาณาจักรล้านนา ทําให้แต่ละรัฐต่างๆ
มีประวัติศาสตร์ เป็ นของตนเอง แว่นแคว้นสําคัญซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของอาณาจักรล้านนา คือ แคว้น
หริ ภุญชัยและแคว้นโยน ส่ วนรัฐเล็กรัฐน้อย ได้แก่ เมืองเขลางคนคร เมืองพะเยา เมืองแพร่ และเมือง
ปั ว-น่าน เป็ นรัฐที่ผนวกตามมา25
2.3.1.1 แคว้นหริ กุญชัย ในเขตชุมชนที่ราบลุ่มนํ้าปิ งตอนบนเป็ นดินแดน
ที่พฒั นาความเจริ ญได้ก่อนชุ มชนอื่นๆ ในล้านนาแคว้นหริ ภุญชัยเป็ นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแต่ตน้ พุทธศตวรรษที่ 14 แล้ว ความเจริ ญของหริ กุญชัยเป็ นพื้นฐานของ
อาณาจักรล้านนาที่ก่อรู ปเป็ นอาณาจักร ก่อนกําเนิ ดรัฐหริ ภุญชัย ในบริ เวณแอ่งเชี ยงใหม่-ลําพูน มี
การพัฒนาการเป็ นรัฐขนาดเล็กหรื อรัฐชนเผ่าเกิ ดขึ้นแล้ว พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชนเผ่า
โบราณ 2 กลุ่ม คือ ลวะและเม็ง26
ลวะชาวพื้นเมืองในกลุ่มมอญเขมร ตั้งถิ่นฐานกระจายทัว่ ไปใน
ภาคเหนื อเลยไปถึงเมืองเชียงตุง เมืองยองและหุ บเขาต่างๆ ทางตอนบนของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ชนเผ่าลวะมากมายหลายเผ่า ชนเผ่าอันหลากหลายนี้มีระดับความเจริ ญต่างกันมาก พวกที่อยูบ่ ริ เวณ
ใกล้ที่ราบลุ่มแม่น้ าํ มีการคมนาคมสะดวกจะวิวฒั น์ได้เร็ วกว่าพวกที่อยูใ่ นเขตป่ าเขา ดังตัวอย่างกลุ่ม
ลวะบริ เวณที่ราบลุ่มนํ้าปิ งจะพัฒนาเป็ นรัฐชนเผา ปรากฏชื่อ พระญาลวะ เช่น ขุนหลวงวิลงั คะ ฤาษี
วาสุ เทพ กลุ่มลวะในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าํ กกและแม่น้ าํ แม่สาย ได้แก่ กลุ่มปู่ เจ้าลาวจก ส่ วนลวะพวกที่
25
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อยูห่ ่ างไกลในเขตป่ าเขาจะรับความเจริ ญได้ชา้ ดังนั้นแม้ในปั จจุบนั ก็ยงั มีชาวลวะอยูใ่ นบริ เวณแนว
ตะเข็บของจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ชนเผ่าลวะในแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน เป็ นชนเก่าแก่ที่อยู่
มาช้านานก่อนที่ชนกลุ่มอื่นจะเข้ามา ในตํานานล้านนากล่าวถึงบริ เวณเชิงดอยสุ เทพเป็ นศูนย์กลาง
ของชนเผาลวะ มีหลักฐานว่าชุมชนลวะนับถือดอยสุ เทพ เพราะเป็ นที่สิงสถิตของผีปู่ย่าแสะผีบรรพ
บุรุษของชาวลวะ ชาวลวะนับถือผีปู่แสะย่าแสะผูพ้ ิทกั ษ์ดอยสุ เทพและรักษาเมืองเชียงใหม่ จึงมีพิธี
เลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะเป็ นประจําทุกปี ร่ องรอยความเชื่อนี้ ยงั มีสืบมา ชนเผ่าลวะในเขตที่ราบลุ่มนํ้าปิ ง
มีความเจริ ญในระดับก่อรู ปเป็ นรัฐเล็กๆแล้ว ลักษณะทางสังคมมีความแตกต่างระหว่างชนชั้นแต่ยงั
ไม่ซับซ้อน คือแบ่งคนออกเป็ นสองกลุ่มกว้างๆ เป็ นกลุ่มผูป้ กครองและกลุ่มสามัญชนหรื อไพร่
กลุ่ ม ผูป้ กครองมี หั วหน้าเผ่าที่ สื บ เชื้ อ สายกัน ต่ อ มาเรี ยกว่า ซะมัง ในตํานานเรี ยก ซะมัง ว่า ขุน
เรื่ องราวการแตกสลายของชนเผ่าลวะ เป็ นผลมาจากการขยายความเจริ ญรุ่ งเรื องจากเมืองละโว้มาสู่
การสร้างเมืองหริ ภุญชัย พระนางจามเทวีเสด็จมาครองเมืองหริ ภุญชัยในบริ เวณอิทธิ พลของชนเผ่า
ลวะ จึงเกิดการขัดแย้งระหว่างพระนางจามเทวีกบั ขุนหลวงวิรังคะหรื อวิลงั คะ ผลจากการต่อสู ้ขุน
หลวงวิรังคะพ่ายแพ้ รัฐชนเผ่าลวะเชิงดอยสุ เทพสลายลง ลวะคงกระจัดกระจายไปตามป่ าเขาและที่
ต่างๆ27
เม็ง_ชาติพ นั ธุ์มอญโบราณที่ ต้ งั ถิ่ นฐานในภาคเหนื อมาช้านาน
แล้ว และเป็ นกลุ่มเดี ยวกันกับมอญในแถบลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา ตํานานจามเทวีวงศ์เรี ยกว่า “เมงค
บุตร” ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน มักกระจายอยูต่ ามที่ราบลุ่มนํ้าปิ ง จึงพบคําเก่าแก่เรี ยกแม่น้ าํ ปิ งว่า แม่
ระมิง หรื อแม่น้ าํ เม็ง หมายถึงแม่น้ าํ ที่มีชาวเม็งอาศัยอยู่ เม็งและลวะเป็ นชนเผ่าโบราณที่เคยอยูใ่ นที่
ราบลุ่มนํ้าปิ งด้วยกัน28
เมืองหริ ภุญชัยสร้างราว พ.ศ.1310-1311 โดยฤาษีวาสุ เทพ แล้วได้
เชิ ญพระนางจามเทวีเสด็จจากละโว้มาครองราชย์ เมืองหริ ภุญชัย เงื่อนไขของการกําเนิ ดเมืองท่า
ชายฝั่งเข้ามาสู่ ดินแดนในคาบสมุทร เมืองหริ ภุญชัยซึ่ งอยูต่ อนในทําการค้าของป่ ากับเมืองตอนล่าง
โดยอาศัยแม่น้ าํ ปิ ง เมืองหริ ภุญชัยจึงเป็ นศูนย์กลางการค้าสําคัญและสามารถแสวงหาผลประโยชน์
จากการค้าจนเป็ นเมืองที่มงั่ คัง่ การเกิ ดขึ้นของหริ ภุญชัยเกิ ดความเปลี่ยนแปลงในแอ่งเชี ยงใหม่ลําพูนอย่างมาก เพราะเป็ นการก้าวจากรัฐชนเผ่าสู่ รัฐแบบนคร เปลี่ยนจากสังคมขนาดเล็กมาเป็ น
สังคมเมือง ซึ่ งจัดระเบียบสังคมซับซ้อนขึ้นมาก การกําเนิ ดเมืองหริ ภุญชัยนับเป็ นสัญลักษณ์ ของ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ ซึ่ งนําความเจริ ญรุ่ งเรื องให้เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งแรกในดิ นแดน
27
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ล้านนา พัฒนาการของหริ ภุญชัยแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ยุคหริ ภุญชัยตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 14-16 ยุคนี้
ได้สร้างบ้านแปลงเมืองหริ ภุญชัยและขยายออกไปสู ้ที่ราบลุ่มนํ้าวังบริ เวณโดยรอบเมืองหริ ภุญชัย
พบแหล่งโบราณคดีมีร่องรอยวัฒนธรรมหริ ภุญชัยประเภทเครื่ องปั้ นดินเผาลายขูดไม่เคลือบศิลปะ
หริ ภุญชัย เช่น ที่วดั สันริ มปิ ง บ้านศรี ยอ้ ย บ้านวังม่วงเมืองโบราณที่คาดว่าเริ่ มต้นเติบโตในยุคนี้ คือ
เวียงมโน อยูห่ ่ างจากลําพูนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นที่อยูใ่ กล้ศูนย์กลาง
มาก นอกจากนั้นตามลํานํ้าปิ งตลอดถึงเมืองฮอดมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณสมัยหริ ภุญชัย
ดังปรากฏหลักฐานเมื่อพระนางจามเทวีเสด็จจากละโว้มาตามลํานํ้าปิ งได้สร้างเมืองตามรายทาง ยุค
หริ ภุญ ชัยตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นช่ วงที่ รัฐหริ ภุญ ชัยมี ความ
เจริ ญรุ่ งเรื องการตั้งถิ่นฐานเติบโตขึ้นมาก ดังพบว่า มีการขยายออกไปทางตอนเหนื อแอ่งเชียงใหม่ลําพูน ซึ่ งแต่เดิมเป็ นพื้นที่ของชาวพื้นเมือง นอกจากนั้นในทางตอนใต้พบว่า เวียงท่ากานและเวียง
เถาะขยายตัว โดยเฉพาะเวียงท่ากานเป็ นชุมชนใหญ่ที่สาํ คัญรองจากหริ ภุญชัย ในช่วงนี้แคว้นหริ ภุญ
ชัยมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง บ้านเมืองปราศจากสงคราม มีการทํานุ บาํ รุ งพระพุทธศาสนา เช่น สร้างวัด
และกัล ปนาคนหรื อ ที่ ดิ น ให้ ไ ว้กับ วัด กษัต ริ ย ์ที่ สํ าคัญ ในสมัย นี้ คื อ พระญาอาทิ ต ตราชและ
พระญาสววาธิ สิทธิ หลังจากสิ้ นสมัยพระญาสววาธิ สิทธิ แล้ว หริ ภุญชัยก็มีกษัตริ ยป์ กครองต่อมา
จนถึงสมัยพระญายีบาหริ ภุญชัยก็สลายลงใน พ.ศ.1835 เพราะพ่ายแพ้แก่พระญามังราย29
2.3.1.2 แคว้นโยนหรื อยวน ในเขตชุ มชนที่ราบลุ่มนํ้ากกเป็ นถิ่นฐานดัง่
เดิ มของกลุ่มคนไทยวน เรื่ องราวเก่าแก่ ของชุ มชนได้รับการกล่าวข่านเป็ นตํานานเชี ยงแสนหรื อ
ตํานานสิ งหนวัติกุมารหรื อสิ งหนติ โดยกล่าวถึงการเคลื่อนย้ายเข้ามาสร้างเวียงโยนกในบริ เวณที่
ราบลุ่มแม่น้ าํ กก กลุ่มคนไทยที่เวียงโยนกได้รับความทุกข์ยากจากการรุ กรานของกรอม(ขอม) ซึ่ งมี
อิทธิ พลในแถบนี้ มาก่อน พระญาพรหมเป็ นผูท้ ี่ขบั ไล่กรอมออกไปได้เวียงโยนกมีกษัตริ ยป์ กครอง
สื บต่อมาอีกหลายองค์ ในที่สุดตํานานเชียงแสนอธิ บายถึงการสิ้ นสุ ดของเวียงโยนกว่า เวียงนี้ ล่มจม
เป็ นหนองนํ้า เวียงโยนกที่ล่มนี้ เข้าใจกันว่าอยูต่ รงบริ เวณเวียงหนองในเขตอําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย หลังจากที่กลุ่มผูน้ าํ ของเวียงโยนกสลายตัวไปแล้วเวลาต่อมาพบหลักฐานว่าชุมชนในที่ราบ
สู งแม่น้ าํ กกได้พฒั นาการเป็ นรัฐขนาดใหญ่และเป็ นศูนย์กลางของเมืองต่างๆแถบนี้คือ เมืองเงินยาง
จึงเรี ยกสมัยนี้ ว่าสมัยเงินยาง ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงการก่อตั้งเมืองเงินยางโดยปู่ เจ้าลาว
จงหรื อลาวจกหรื อลวจังกราช ซึ่ งเป็ นปฐมวงศ์แห่ งราชวงศ์ลวจังกราช หรื อราชวงศ์ลาว กษัตริ ยใ์ น
ราชวงศ์น้ ีจะใช้คาํ นําหน้าว่า “ลาว” ปู่ เจ้าลาวจึงมีฐานะเป็ นผูน้ าํ ชุมชนซึ่งตามตํานานระบุวา่ ปู่ เจ้าลาว
29
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จงเนรมิตบันไดเงินเสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมบริ วาร เพื่อลงมาสร้างบ้านแปลงเมือง ปู่ เจ้าลาวจงจึง
มีลกั ษณะกึ่งเทวะ โดยที่กษัตริ ยอ์ งค์ต่อๆมาไม่มีผใู ้ ดมีฐานะเป็ น “ปู่ เจ้า” เลย สังคมของกลุ่มคนไทย
ในเวลานั้นมีอาชี พทํานา ตั้งบ้านเรื อนบนสองฟากฝั่งแม่น้ าํ กก ชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมีเมืองเงิน
ยางเป็ นศูนย์กลางนั้น เข้าใจว่าสังคมในชุมชนมีลกั ษณธความผูกพันแบบเครื อญาติ โดยกษัตริ ยส์ ่ ง
ราชบุตรไปสร้างบ้านแปลงเมืองตามที่ต่างๆ เกิดเป็ นเมืองหรื อชุมชนแห่ งใหม่เกิดขึ้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ได้รับการส่ งเสริ มกันมากในสมัยราชวงศ์ลาว และผลที่เกิดขึ้นประการหนึ่ งคือ ราชวงศ์ลาวเป็ นต้น
วงศ์ของเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายทัว่ ไปในล้านนา และอาจเลยไปถึงสิ บสองพันนาด้วย ราชวงศ์
ลาวมี ก ษัต ริ ย ์สื บ ต่ อ มา 25 พระองค์ มี พ ระญามัง รายเป็ นลําดับ ที่ 25 ซึ่ งต่ อ มาพระองค์ไ ด้ก่ อ
อาณาจักรล้านนาและก่อตั้งราชวงศ์มงั รายขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เมืองเงินยางมีฐานะ
เป็ นศูนย์กลางที่สําคัญและมีอาํ นาจทางการเมืองสู ง อาจเป็ นเพราะเมืองเงินยางยังใช้วิธีการสร้าง
อํานาจทางการเมืองโดยการอภิ เษกสมรสกับเมืองต่างๆ ที่ มีความสําคัญ เช่ น พระญาลาวเม็งแห่ ง
เมืองเงินยางอภิเษกสมรสกับนางอั้วมิ่งจอมเมือง(นางเทพคําข่ายหรื อคําขยาย) ธิ ดาท้าวรุ่ งแก่นชาย
เมืองเชียงรุ่ ง เขตสิ บสองพันนา ซึ่งเป็ นไทลื้อ การอภิเษกสมรสครั้งนี้ได้ให้กาํ เนิดพระญามังรายขึ้น30
2.3.2 ล้านนาสมัยรัฐอาณาจักร ราชวงศ์มงั ราย พ.ศ.1804-2101 ในช่ วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ดินแดนล้านนาได้พฒั นาการจากแว่นแคว้น-นครรัฐมารัฐแบบอาณาจักร มีเชียงใหม่
เป็ นศู น ย์ก ลางรั ฐ แบบอาณาจัก รสถาปนาอํานาจโดยรวบรวมแว่น แคว้น -นครรั ฐ มาไว้ด้ว ยกัน
อาณาจักรล้านนาเริ่ มก่อรู ปโดยการรวมแคว้นโยนและแคว้นหริ ภุญชัย หลังจากนั้นก็ขยายอาณาจักร
ไปสู่ ดินแดนใกล้เคียง ได้แก่ เมืองเชียงตุง เมืองนาย ในเขตรัฐฉาน และขยายสู่ เมืองเขลางนคร เมือง
พะเยา ในยุคที่ อาณาจัก รล้านนาเจริ ญ รุ่ งเรื องสามารถขยายอํานาจไปสู่ เมื อ งแพร่ และเมื องน่ าน
ตลอดจนรัฐฉานและสิ บสองพันนา ในพุทธศตวรรษที่ 19 เกิ ดปรากฎการณ์ ทางประวัติศาสตร์ ที่
สําคัญของภูมิภาคนี้ คือการสลายตัวของรัฐโบราณที่เคยรุ่ งเรื องมาก่อน ดังเช่น กัมพูชา ทวารวดี หริ
ภุญชัย และพุกาม การเสื่ อมสลายของรัฐโบราณเปิ ดโอกาสให้เกิดการสถาปนาอาณาจักรใหม่ของ
ชนชาติ ไทยที่ ผูน้ ํา ใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทย อาณาจักรใหม่ที่เกิ ดขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 19 ที่
สําคัญคือ ล้านนา สุ โขทัย และอยุธยา อาณาจักรทั้งสามมีความเชื่อในพุทธศาสนาแบบเถรวารนิกาย
ลังกาวงศ์ เช่นเดียวกัน ความเชื่อดังกล่าว สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริ มการแข่ง
สร้างบุญบารมีของกษัตริ ย ์ จึงนําไปสู่การทําสงครามระหว่างอาณาจักร รัฐสุ โขทัยสลายลงก่อน โดย
ถูกผนวกกับอยุธยา หลังจากนั้นสงครามระหว่างอยุธยาและล้านนามี อย่างต่อเนื่ อง สงครามครั้ ง
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สําคัญอยูใ่ นสมัยของพระเจ้าติโลการาชและพระบรมไตรโลกนาถ31
ประวัติศาสตร์ลา้ นนาในสมัยรัฐอาณาจักรแบ่งตามพัฒนาการเป็ น 3 สมัย คือ สมัย
สร้างอาณาจักร สมัยอาณาจักรเจริ ญรุ่ งเรื องและสมัยเสื่ อมและการล่มสลาย
2.3.2.1 สมัยสร้างอาณาจักร (พ.ศ.1839-1898) การก่อตั้งอาณาจักรล้านนา
เป็ นผลจากการรวมแคว้น หริ ภุ ญ ชัย กับ แคว้น โยน แล้ว สถาปนาเมื อ งเชี ย งใหม่ เป็ นศู น ย์ก ลาง
อาณาจักรพระญามังรายปฐมกษัตริ ยเ์ ริ่ มขยายอํานาจตั้งแต่ พ.ศ.1804 ซึ่ งเป็ นปี แรกที่สรวยราชย์ใน
เมืองเงินยาง ปี แรกที่พระญามังรายครองเมืองเงินยางนั้นปรากฏว่าเมืองต่างๆในเขตลุ่มแม่น้ าํ กก
แตกแยกกัน มี ก ารแย่ง ชิ ง พลเมื อ งและรุ ก รานกัน อยู่เสมอ สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นแก่ ค นทั่ว ไป
พระญามังรายจึงรวบรวมหัวเมืองน้อยมาไว้ในพระราชอํานาจ โดยอ้างถึงสิ ทธิ ธรรมที่พระองค์สืบ
เชื้อสายโดยตรงจากปู่ เจ้าลาวจง และพระองค์ได้รับนํ้ามุรธาภิเษกและได้เครื่ องราชาภิเษกเป็ นต้นว่า
ั ไชย สิ่ งเหล่านี้ เป็ นของปู่ เจ้าลาวจง ซึ่ งตกทอดมายังกษัตริ ยร์ าชวงศ์ลาว
ดาบไชย หอกและมีดสรี กญ
ทุกพระองค์ พระญามังรายอ้างว่าเจ้าเมืองอื่นๆนั้นสื บสายญาติพี่น้องกับราชวงศ์ลาวที่ห่างออกไป
ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสผ่านพิธีมุรธาภิเษกและได้เครื่ องราชาภิเษกเหมือนพระองค์ วิธีการที่พระญามัง
รายรวบรวมหัวเมืองมีหลายวิธี เช่น ยกทัพไปตี ในกรณี ที่เจ้าเมืองนั้นไม่ยอมสวามิภกั ดิ์ ได้แก่ เมือง
มอบ เมืองไล่ เมื องเชี ยงคํา เมืองเหล่านี้ เมื่ อตีได้จะให้ลูกขุนปกครอง ส่ วนเมืองที่ ยอมสวามิภกั ดิ์
พระญามังรายคงให้เจ้าเมืองปกครองต่อไป นอกจากนั้นยังใช้วิธีเป็ นพันธมิตรกับพระญางําเมือง ซึ่ง
พระญางําเมืองได้มอบที่ให้จาํ นวนหนึ่ ง มี 500 หลังคาเรื อน หลังจากรวบรวมหัวเมืองใกล้เคียงเมือง
เงินยางได้แล้ว พระญามังรายก็ยา้ ยศูนย์กลางลงมาทางใต้ โดยสร้างเมืองเชียงรายใน พ.ศ.1805 และ
สร้างเมืองฝาง พ.ศ.1816 จากนั้นพระญาได้รวบรวมเมืองต่างๆบริ เวณต้นแม่น้ าํ กก แม่น้ าํ อิงและ
แม่น้ าํ โขง พระญามังรายสามารถรวบรวมเมื องต่างๆ(ซึ่ งต่อมาคือเขตตอนบนอาณาจักรล้านนา)
สําเร็ จประมาณ พ.ศ.1830 ซึ่งเป็ นปี ที่พระญามังราย พระญางําเมืองและพ่อขุนรามคําแหง ทําสัญญา
มิตรภาพต่อกัน ผลของสัญญามี 2 ประการ ประการแรกคงมีส่วนทําให้พระญามังรายมัน่ ใจว่าการ
ขยายอํานาจลงสู่ แม่น้ าํ ปิ งเพื่อผนวกแคว้นหริ ภุญชัยจะไม่ได้รับการขัดขวางจากพระญางําเมืองและ
พ่อขุนรามคําแหง ประการที่ สอง สามกษัตริ ยร์ ่ วมมือป้ องกันอันตรายจากมองโกลซึ่ งกําลังขยาย
อํานาจลงมาในภูมิภาคนี้ เมื่อพระญามังรายรวบรวมเมืองต่างๆในเขตตอนบนแถบลุ่มแม่น้ าํ กกได้
แล้ว จากนั้นพระองค์ก็ขยายอํานาจลงสู่ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ปิ งตอนบน โดยยึดครองแคว้นหริ ภุญชัย
ได้ในราว พ.ศ.1835 พระญามังรายประทับที่ หริ ภุญชัยเพียง 2 ปี ก็พบว่าไม่ เหมาะที่ จะเป็ นเมือง
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หลวงของอาณาจักร พระญามังรายจึงทรงย้ายมาสร้างเวียงกุมกาม พ.ศ.1837 พระองค์ประทับอยู่
เพียงช่วง 2 ปี ก็ยา้ ยมาสร้างเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเชียงใหม่มีทาํ เลที่ต้ งั เหมาะสมกว่ากุมกาม ความ
เหมาะสมของนครเชียงใหม่ คือตัวเมืองตั้งอยูร่ ะหว่างที่ราบลุ่มนํ้าปิ งและดอยสุ เทพ พื้นที่ลาดเทจาก
ดอยสุ เทพสู่ น้ ําปิ ง ทําให้สายนํ้าจากดอยสุ เทพไหลมาหล่ อเลี้ ยงเมื องเชี ยงใหม่ ตลอดเวลา เมื อง
เชียงใหม่จึงมีน้ าํ อุดมสมบรู ณ์ ในสมัยสร้างอาณาจักรเป็ นช่วงสร้างความเข้มแข็งอยูใ่ นสมัยราชวงค์
มังรายตอนต้น มีกษัตริ ยป์ กครอง 5 พระองค์ ได้แก่ พระญามังราย พระญาไชยสงคราม พระญาแสน
พู พระญาคําฟู และพญาผายู32
2.3.2.2 สมัยอาณาจักรเจริ ญ รุ่ งเรื อง(พ.ศ.1898-2068) ความรุ่ งเรื องของ
อาณาจักรล้านนาพัฒนาการขึ้นอย่างเด่นชัดในราวกลางราชวงศ์มงั ราย นับตั้งแต่สมัยพระญากือนา
(พ.ศ.1898-1928) เป็ นต้นมา และเจริ ญสูงสุ ดในสมัยพระเจ้าติโลกราชและพระญาแก้วหรื อพระเมือง
แก้ว ซึ่ งเป็ นยุคทอง หลังจากนั้นอาณาจักรล้านนาก็เสื่ อมลง ตั้งแต่สมัยพระญากือนา กิจการในพุทธ
ศาสนาได้รับการสนับสนุ นมาก เห็นได้จากการรับนิ กายรามัญจากสุ โขทัยเข้ามาเผยแผ่ในล้านนา
ทรงสร้ างวัด สวนดอกให้ เป็ นศู น ย์ก ลางการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาของเมื อ งทางตอนบน จึ งมี
พระสงฆ์จ ากเมื อ งต่ างๆเดิ น ทางมาศึ ก ษา เช่ น เชี ย งแสน เชี ย งรุ่ ง เชี ย งตุ ง หลังจากนิ ก ายรามัญ
แพร่ หลายในล้านนาแล้ว พระสงฆ์ชาวล้านนาได้ให้ความสนใจศึ กษาพระพุท ธศาสนามากขึ้ น
ตามลําดับ ซึ่งนําไปสู่ การศึกษาที่ลึกซึ้ง โดยในสมัยพระญาสามฝั่งแกนมีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในลังกาแล้วกลับมาตั้งนิ กายสิ งหลหรื อลังกาวงศ์ใหม่ มีศูนย์กลางที่วดั ป่ าแดงใน
เมืองเชี ยงใหม่ พระสงฑ์กลุ่มนี้ ได้ไปเผยแผ่ศาสนายังเมืองต่างภายในอาณาจักรล้านนา ตลอดจน
ขยายไปถึงเชี ยงตุง เชี ยงรุ่ ง สิ บสองพันนา พระสงฆ์นิกายรามัญและนิ กายสิ งหลขัดแย้งกันในการ
ตีความพระธรรมวินยั หลายอย่าง แต่กเ็ ป็ นแรงผลักดันนําไปสู่ การศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะพระสงฆ์
นิ กายสิ งหลเน้นการศึกษาภาษาบาลี ทําให้ศึกษาพระธรรมได้ลึกซึ้ ง ดังนั้นการสถาปนานิ กายใหม่
แล้ว พระพุทธศาสนาในล้านนาเจริ ญเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าติโลกราชถึงสมัย
พระญาแก้ว _ดังปรากฏการสร้ างวัด วาอารามทั่วไปในล้านนาและผลจากภิ ก ษุ ลา้ นนามี ค วามรู ้
ความสามารถสู ง จึงเกิดการทําสังคายนาพระไตรปิ ฎกที่วดั เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2020
สิ่ งที่สาํ คัญในระยะนี้ คือการเขียนคัมภีร์ต่างๆทางพระพุทธศาสนามากมาย จนอาจกล่าวได้ในพุทธ
ศตวรรษที่ 20-21 เชี ยงใหม่ เป็ นศูนย์กลางการเขียนคัมภีร์ทางพุทธศาสนา คัมภีร์จากล้านนาได้เผย
แผ่ไ ปสู่ ดิ น แดนใกล้เคี ย ง เช่ น ล้านช้าง พม่ า อยุธยา งานเขี ยนประวัติ ศาสตร์ นิ พ นธ์ ในล้านนา
ประเภทตํานาน แพร่ หลายตามท้องถิ่นต่างๆ โดยอาศัยสํานักประวัติศาสตร์ที่เป็ นจารี ตเดิม ประกอบ
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กับได้รับอิทธิ พลจากงานเขียนจากสํานักลังกาที่พระสงฆ์นาํ เข้ามา งานเขียนประวัติศาสตร์ สกุล
ตํานานในยุคนี้ มีมากมาย เช่ น ตํานานเมื องเชี ยงใหม่ พื้นเมื องน่ าน ตํานานพระธาตุลาํ ปางหลวง
ตํานานมูลศาสนา จามเทวีวงศ์ และชินกาลมาลีปกรณ์ เป็ นต้น ในช่วงสมัยรุ่ งเรื องนี้พระพุทธศาสนา
เจริ ญยิง่ ดังปรากฏการสร้างวัดแพร่ หลายทัว่ ไปในดินแดนล้านนา ตามหมู่บา้ นต่างๆได้สร้างวัดเป็ น
ศูนย์กลางชุมชน และตามเมืองมีวดั หนาแน่ น ดังพบว่า เขตเมืองเชียงใหม่มีวดั นับร้องแห่ ง ปริ มาณ
วัดที่มากมายในยุครุ่ งเรื องนั้นมีร่องรอยปรากฏเป็ นวัดร้างมากมายในปั จจุบนั ความเจริ ญในพุทธ
ศาสนายังได้สร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนา ซึ่ งมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัดสําคัญ ได้แก่
วัดเจ็ดยอด วัดเจดี ยห์ ลวง วัดพระสิ งห์ วัดสวนดอก วัดบุ พ พาราม เป็ นต้น การสร้างวัดมากมาย
นอกจากแสดงความเจริ ญในพระพุทธศาสนาแล้ว ยังสะท้อนความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิ จของล้านนา
ในยุค รุ่ ง เรื อ งด้ว ย ในยุค ที่ อ าณาจัก รล้านนารุ่ งเรื อ ง รั ฐ มี ค วามเจริ ญ ทางการค้ามากและสภาพ
เศรษฐกิจดี จึงมีกองกําลังที่เข้มแข็ง ดังพบว่า ในยุคอาณาจักรล้านนามีอาํ นาจสู งสุ ดได้แผ่อิทธิ พล
ออกไปอย่างกว้างขวาง เช่ น เมืองเชี ยงตุง เมืองเชี ยงรุ่ ง เมืองยอง เมืองนาย เมืองน่ าน และยังขยาย
อํานาจลงสู่ ชายขอบรัฐอยุธยา โดยทําสงครามติดต่อกันหลายปี ระหว่างพระเจ้าติโลกราชและพระ
บรมไตรโลกนาถ ซึ่งในครั้นนั้นทัพล้านนาสามารถยึดครองเมืองศรี สชั นาลัยได้33
2.3.2.3 สมัย เสื่ อ มและการล่ ม สลาย(พ.ศ.2068-2101) ความเสื่ อ มของ
อาณาจักรล้านนาเกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์มงั ราย นับตั้งแต่พระญาเกศเชษฐราชขึ้นครองราชย์ใน
ปี พ.ศ.2068 จนกระทัง่ ตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าใน พ.ศ.2101 ช่วงเวลา 33 ปี ในช่วงเวลานั้นมีระยะ
หนึ่งที่วา่ งเว้นไม่มีกษัตริ ยป์ กครองถึง 4 ปี (พ.ศ.2091-2094) เพราะขุนนางขัดแย้งกันตกลงไม่ให้ใคร
เป็ นกษัตริ ย ์ กษัตริ ยส์ มัยเสื่ อมจะครองเมืองระยะเวลาสั้นๆ การสิ้ นรัชสมัยของกษัตริ ยเ์ กิดจากขุน
นางจัดการปลงพระชนม์ หรื อขุนนางปลดกษัตริ ย ์ หรื อกษัตริ ยส์ ละราชสมบัติ ปัจจัยเสื่ อมสลาย เป็ น
ปั ญหาเชิ งโครงสร้ างของรั ฐในหุ บเขา ที่ทาํ ให้เมื องต่างๆในระบบเครื อญาติ ซึ่ งระบบนี้ ใช้ได้ใน
ระยะแรก ในที่สุดเมื่อรัฐขยายขึ้นจําเป็ นต้องสร้างระบบราชการที่มีประสิ ทธิ ภาพแทนระบบเครื อ
ญาติ อาณาจักรล้านนาสถาปนาระบบราชการไม่ได้ รัฐจึงอ่อนแอและเสื่ อมสลายลง ในช่วงเวลานี้
สถาบันกษัตริ ยอ์ ่อนแอลง ขุนนางมีอาํ นาจเพิ่มพูน นอกจากนั้น ขุนนางยังขัดแย้งกัน โดยแบ่งเป็ น
สองกลุ่ม คือกลุ่มขุนนางเมืองราชธานีและกลุ่มขุนนางหัวเมือง แย่งชิงความเป็ นใหญ่ต่างสนับสนุน
คนของตนเป็ นกษัตริ ย ์ ปั ญหาการเมืองภายในล้านนาที่แตกแยกอ่อนแอมีผลต่อเศรษฐกิจ เพราะช่วง
นั้นเศรษฐกิจตกตํ่ามาก ความเสื่ อมภายในล้านนาเป็ นปั ญหาพื้นฐานสําคัญ และมีปัจจัยภายนอกคือ
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35
การขยายอํานาจของราชวงศ์ตองอูเป็ นตัวเร่ งให้อาณาจักรล้านนาล่มสลายลง ใน พ.ศ.210134
2.3.3 ล้านนาสมัยพม่าปกครอง พ.ศ.2101-2317 นับเป็ นยุคแห่ งความอ่อนแอของ
ล้านนา ในช่ ว งเวลาดังกล่ าวส่ ว นใหญ่ พ ม่ าปกครอง แต่ จ ะมี บ างช่ ว งที่ อ ยุธ ยายกทัพ ขึ้ น มายึด
เชียงใหม่ได้ เช่น สมัยพระนเรศวรและสมัยพระนารายณ์ นอกจากนั้นมีบางช่วงที่เชียงใหม่ละเมือง
ต่างๆแยกเป็ นรัฐอิสระ เช่น ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 24 เนื่องจากเป็ นช่วง
ที่พม่าประสบปั ญหาการเมืองภายใน เมื่อพม่าแก้ไขปั ญหาเรี ยบร้อยแล้วจึงยกทัพมาปราบล้านนา
ดังนั้นจึงควรเข้าใจว่าอํานาจของล้านนาไม่สมํ่าเสมอ แต่ดว้ ยเหตุผลที่ช่วงเวลาดังกล่าว ส่ วนใหญ่
พม่าปกครองล้านนา จึงเรี ยกสมัยนี้ ว่าพม่าปกครอง ล้านนาตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่าตั้งแต่สมัยบุเรง
นอง(พ.ศ.2101) จนถึง พ.ศ.2317 สมัยพระเจ้าตากสิ น ล้านนาจึ งตกเป็ นเมื องประเทศราชสยาม
ล้านนา ในสมัยพม่าปกครองเป็ นช่วงเวลาที่ยาวนานถึง 216 ปี นโยบายของพม่าที่ปกครองล้านนา
ได้ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการเมืองภายในท้องถิ่นล้านนา35
2.3.4 ล้านนาสมัยเป็ นเมืองประเทศราชของไทย พ.ศ.2317-2427 หลังจากเสร็ จ
สงครามขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ พ.ศ.2317แล้ว พระเจ้าตากสิ นทรงตอบแทนความดีความชอบ
โดยโปรดเกล้าฯแต่งตั้งพระญาจ่าบ้าน(บุญมา) เป็ นพระยาวิเชียรปราการครองเมืองเชียงใหม่ พระ
เจ้ากาวิละครองเมืองลําปาง และทรงมอบอาญาสิ ทธิ์ แก่เจ้าเมืองทั้งสองให้ปกครองบ้านเมืองตาม
ธรรมเนี ยมเดิ มของล้านนา อย่างไรก็ตามปั ญ หาพม่ ายังไม่ ห มดไป พม่ ายังพยายามยึดเชี ยงใหม่
กลับคืน โดยยกกองทัพมาหลายครั้ง(ครั้งแรก พ.ศ.2318) พระญาจ่าบ้านป้ องกันเมืองเชียงใหม่อย่าง
เข้มแข็งแต่ในที่สุดก็รักษาเมืองไว้ไม่ได้ เพราะผูค้ นในเมืองเชียงใหม่มีนอ้ ยและอยูใ่ นสภาพอดยาก
มาก พระญาจ่าบ้านจึงถอยไปตั้งมัน่ ที่ท่าวังพร้าวและลําปาง เมื่อกองทัพพม่ากลับไป พระญาจ่าบ้าน
ก็จะกลับไปตั้งเมืองเชี ยงใหม่อีกในช่ วงเวลาสั้นๆ จึงมีลกั ษณะกลับไปกลับมา ในช่ วงปลายสมัย
ธนบุรี เชียงใหม่ถูกปล่อยให้เป็ นเมืองร้าง รวมทั้งเมืองอื่นๆในล้านนาด้วย จะมีแต่เมืองลําปางที่เป็ น
แหล่งที่มนั่ ของฝ่ ายไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชย์ ทรง
โปรดเกล้าฯให้นอ้ งของพระเจ้ากาวิละดํารงตําแหน่งสําคัญในเมืองเชียงใหม่และลําปาง เพื่อร่ วมกัน
สร้างความเป็ นปึ กแผ่นแก่ลา้ นนา พระเจ้ากาวิละจึงทําหน้าที่สร้างบ้านแปลงเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง
หนึ่ ง และโดยที่เชี ยงใหม่อยู่ในอิทธิ พลของพม่า พระเจ้ากาวิละไม่สามารถสร้างเมืองเชี ยงใหม่ได้
ทันที จึงเริ่ มด้วยการตั้งที่มนั่ ที่เวียงป่ าซางใน พ.ศ.2325 ก่อน และตั้งมัน่ อยูท่ ี่น้ นั ถึง 14 ปี จึงสามารถ
เข้าตั้งเมืองเชียงใหม่ได้ใน พ.ศ.2339 ซึ่ งเป็ นปี ที่เชียงใหม่มีอายุครบ 500 ปี ส่ วนอิทธิพลของพม่าใน
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ล้านนาถือว่าสิ้ นสุ ดในสงครามขับไล่พม่า พ.ศ.2347 โดยกองทัพชาวล้านนาร่ วมกับกองทัพไทยยก
ไปตีเมืองเชียงแสนที่มนั่ ของพม่าได้สาํ เร็ จ36
2.3.5 สมัยรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาเข้ากับส่ วนกลาง พ.ศ.2427-2576 การ
รวมหั วเมื อ งประเทศราชล้านนาเข้ากับ ส่ ว นกลางรั ฐ บาลกลางวางเป้ าหมายของการปฏิ รูป การ
ปกครองเพื่อสร้างเอกภาพแห่ งชาติ ซึ่ งมีองค์พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์รวมอํานาจเพียงแห่ งเดียว ใน
การดําเนินการจะต้องกระทําสิ่ งสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ยกเลิกฐานะหัวเมืองประเทศราช
ที่เป็ นมาแต่เดิม โดยจัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลส่ งข้าหลวงมาปกครอง ขณะเดียวกันก็
พยายามยกเลิกตําแหน่ งเจ้าเมืองเสี ย โดยรัฐบาลกลางลิดรอนอํานาจของเจ้าเมืองอย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป ซึ่ งในที่ สุดตําแหน่ งเจ้าเมื องก็สลายตัวไป ประการที่ สอง การผสมกลมกลืนชาวล้านนาให้มี
ความรู ้สึกเป็ นพลเมืองไทยเช่นเดียวกันกับพลเรื อนส่ วนใหญ่ของประเทศ กล่าวคือให้เกิดความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันของชนในชาติ ซึ่ งแต่เดิมมีความรู ้สึกแบ่งแยกเป็ นคนละพวก คนทางใต้เข้าใจว่า
คนล้านนาเป็ นลาวไม่ ใช่ ไ ทย รั ฐ บาลกลางใช้วิ ธีจดั การปฏิ รูป การศึ ก ษาโดยจัด ระบบโรงเรี ย น
หนังสื อไทยแทนการเรี ยนอักษรพื้นเมืองในวัด และกําหนดให้กุลบุตรกุลธิ ดาต้องศึกษาเล่าเรี ยน
ภาษาไทย ซึ่ งประสบผลสําเร็ จ ชาวเชี ยงใหม่และชาวล้านนาต่างถูกผสมกลมกลืนจนมีความรู ้สึก
เป็ นพลเมืองไทย 37
2.3.6 ล้านนาสมัยปั จจุบนั หลังจากคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 แล้ว ต่อมา พ.ศ.2476 รัฐบาลได้ปรับปรุ งระเบียบบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคใหม่ โดยหน่ วย
การปกครองระดับมณฑลเทศาภิบาลจํานวน 18 แห่ งทัว่ ประเทศถูกยุบลง เหลือหน่วยการปกครอง
ระดับจังหวัดเป็ นหน่ วยสู งสุ ด มณฑลพายัพสลายเป็ นจังหวัดต่างๆอยู่ตอนบนของประเทศ ซึ่ งใน
ปั จ จุ บ ัน ประกอบด้ว ย 8 จัง หวัด คื อ เชี ย งใหม่ ลําพู น ลําปาง เชี ย งราย แพร่ น่ าน พะเยา และ
แม่ฮ่องสอน38
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2.4 การสร้ างเมืองเชียงใหม่
ศิลาจารึ กวัดเชี ยงมัน่ มีดวงเมืองและข้อความกล่าวถึงการสร้างเมื องเชี ยงใหม่ว่า
เมืองเชียงใหม่สร้างเมื่อ “...ศักราช 658 ปี ระวายสัน เดือนวิสาข ออก 8 คํ่า วัน 5 ไทยเมืองเปล้า ยาม
แตรรุ่ งแล้ว สองลูกนาที ปลายสองบาทนํ้า ลัคนาเสวยนวางศ์พฤหัสในมีนยราศี...” คณะกรรมการ
ตรวจสอบและสื บค้นดวงเมืองได้คาํ นวณวันเวลาตามจันทรคติดงั กล่าว โดยมีมติวา่ ตรงกับวันตามสุ
ริ ยคติ คือวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.1839 เวลาฤกษ์ 4.00 น.39 การสร้างเมืองเชียงใหม่ พระญามังรายเชิญ
พระญางําเมืองและพ่อขุนรามคําแหงมาร่ วมพิจารณาทําเลที่ต้ งั พระญาทั้งสองก็เห็ นด้วยและช่วย
ดูแลการสร้างเมืองเชียงใหม่ ทําให้ผงั เมืองเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลจากสุ โขทัย เมื่อแรกสร้างกําแพงมี
ขนาดกว้าง 900 วา ยาว 1,000 วา และขุดคูน้ าํ กว้าง 9 วา กําแพงเมืองเชี ยงใหม่ปรับเปลี่ยนไปตาม
กาลสมัย ปั จจุบนั เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมยาวด้านละ 1,600 เมตร40 เมืองเชียงใหม่มีกาํ แพงสองชั้น กําแพง
ชั้นในรู ปสี่ เหลี่ยม กําแพงชั้นนอกรู ปพระจันทร์เสี้ ยวเป็ นคันดินก่อโอบล้อมกําแพงชั้นในเฉพาะด้าน
ทิศตะวันออกและทิศใต้ กําแพงชั้นในสร้างครั้งแรกในสมัยพระญามังราย เมื่อพ.ศ.1839 ในครั้งนั้น
คงเป็ นคันดิน หลังจากนั้นได้รับการสร้างและซ่ อมแซมหลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อยูใ่ น
สมัยพญาแกว เพราะเปลี่ยนจากกําแพงดิ นเป็ นกําแพงอิฐ เนื่ องจากการสู ้รบเปลี่ยนไปใช้ปืนใหญ่
ส่ วนกําแพงชั้นนอกและกําแพงดินไม่ได้สร้างพร้อมกับกําแพงชั้นใน(สมัยพญามังราย) แต่สร้างขึ้น
ภายหลัง ระยะเวลาสร้างควรประมาณพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่ งอย่างน้อยพญาเมกุ (พ.ศ.2094-2107) มี
กําแพงดินแล้ว41
เมืองเชี ยงใหม่มีที่ต้ งั เหมาะสมต่อการเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ความ
เหมาะสมนั้นทําให้เชียงใหม่มีความได้เปรี ยบกว่าเมืองอื่นๆที่อยูใ่ นความดูแล
ประการแรก ที่ต้ งั ของเมืองเชียงใหม่เหมาะสมที่จะเป็ นศูนย์กลางทางการค้า เพราะ
สามารถติดต่อค้าขายกับเมืองท่าสะดวก ทั้งด่านอ่าวเมาะตะมะในเขตมอญและท่าอยุธยา และยัง
ติดต่อค้าขานกับเมืองตอนในภาคพื้นทวีป เช่น เชียงแสน ยูนนาน เชียงใหม่จึงเป็ นศูนย์การค้าระดับ
ภูมิภาคที่สาํ คัญแห่งหนึ่ง
39

สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์, 2555),

124.
40

มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ ม 11,
(กรุ งเทพฯ: บริ ษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์จาํ กัด, 2542), 5931
41
สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์, 2555),
124.

38
ประการที่สอง เชี ยงใหม่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน นับเป็ นที่ราบพื้นใหญ่
ที่สุดในอาณาจักรล้านนา ย่อมเหมาะสมต่อการตั้งเมืองราชธานี เพราะมีพ้ืนที่เพาะปลูกกว้างขวาง
สามารถเลี้ยงดูประชากรได้มาก
ประการที่สาม บริ เวณที่ ต้ งั ของตัวเมืองเชี ยงใหม่ซ่ ึ งอยู่ระหว่างเชิ งดอยสุ เทพกับ
แม่น้ าํ ปิ งมีความเหมาะสม เพราะพื้นที่ลาดเทจากตะวันตกมาตะวันออก สายนํ้าจากดอยสุ เทพไหล
มาหล่อเลี้ยงตัวเมืองเชี ยงใหม่ และทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองมีหนองนํ้าใหญ่เป็ นแหล่งนํ้า
สําคัญ ดังนั้นเมืองเชียงใหม่มีทาํ เลที่มีน้ าํ สมบรู ณ์ดี
นอกจากนั้นการสร้างเมืองเชียงใหม่ เหมาะสมกับสถาณการณ์การเมืองของภูมิภาค
ขณะนั้น ด้ว ย เนื่ อ งจากเป็ นช่ ว งที่ ก ารคุ ก คามจากมองโกลลดลง หลัง จากจัก รพรรดิ กุบ ไล่ ข่ าน
สิ้ น พระชนม์ (พ.ศ.1837) พญามังรายคงใช้เวลาศึ กษาสถานการณ์ ต่างๆ เมื่ อเห็ น ว่าสถานการณ์
เหมาะสม ใน พ.ศ.1839 จึ งสร้ างเมื อ งเชี ย งใหม่ หลังจากพญามังรายสร้ างเมื อ งเชี ย งใหม่ แ ล้ว
อาณาจักรล้านนามีความมัน่ คงมาก ได้ตอบโต้การคุกคามของมองโกลอย่างเข้มแข็ง42
2.5 สภาพทางภูมิศาสตร์ ของล้ านนา
ดินแดนล้านนาอยูใ่ นเขตภาคเหนื อของประเทศไทย ซึ่ งตั้งอยูต่ อนในภาคพื้นทวีป
อาณาจักรล้านนามีสภาพเป็ นรัฐในหุ บเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาและหุ บเขา มีพ้ืนที่ราบน้อย และ
ที่ราบมีลกั ษณะกระจัดกระจายอยู่กลางหุ บเขาต่างๆเมืองในล้านนาจึงแยกตัวกันอยู่ ลักษณะเช่นนี้
เป็ นจุดอ่อนต่อการสร้างเสถียรภาพของรัฐ ด้วยเมืองราชธานี ควบคุมหัวเมืองขึ้นยากลําบาก ดินแดน
ล้านนายังสามารถรวบรวมเมืองน้อยใหญ่ต่างๆเกาะเกี่ ยวกันเป็ นอาณาจักรเป็ นเวลากว่าสองร้อยปี
ขณะที่ เมืองในแถบทางตอนบนของล้านนา เช่ น รั ฐฉานและสิ บสองพันนา เป็ นรั ฐในหุ บเขาที่ มี
พัฒนาการเพียงขั้นนครรัฐ การเป็ นรัฐในหุ บเขาที่ปิดล้อมด้วยแผ่นดิน ไม่มีทางออกสู่ ทะเล มีผลต่อ
การสร้างอํานาจระยะยาว เนื่องจากความมัน่ คัง่ ของรัฐที่มาจากการค้า เมืองภาคพื้นทวีปเป็ นได้เพียง
ศูนย์การค้าระดับภูมิภาค ขณะที่เมืองท่าชายทะเลติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกได้สะดวก จึงมีฐานะ
เป็ นเมื องท่ าค้าขายระดับ นานาชาติ รั ฐ ในหุ บ เขาจะต้องอาศัยการส่ งผ่านสู่ รัฐ เมื องท่ าชายทะเล
ลักษณะการค้าแบบส่ งผ่านของรัฐในหุ บเขาจึงเป็ นข้อจํากัด นอกจากนั้นรัฐในหุ บเขาซึ่ งตั้งอยูต่ อน
ในภาคพื้นทวีปมีขอ้ จํากัดด้านการสื่ อสารและรับวิทยาการจากชาวตะวันตกที่ผ่านเมืองท่า ดังนั้น
เมื่อรัฐโบราณต่างก็ขยายอํานาจกันอย่างเข้มข้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 เป็ นต้นมา รัฐในหุ บเขาจึง
ยากที่จึงยากที่จะเป็ นอิสระ โดยเฉพาะอาณาจักรล้านนาซึ่ งถูกขนาบด้วยรัฐใหญ่ คือ พม่ากับสยาม

42

เรื่ องเดียวกัน.

39
อาณาจักรล้านนาจึงสลายตัวเป็ นเมืองขึ้นพม่าและสยามในเวลาต่อมา43
ลักษณะทางกายภาพของล้านนาต่างกับดินแดนส่ วนอื่นของไทย เพราะในเขตภาค
กลางเป็ นพื้ น ที่ ราบลุ่ ม กว้างใหญ่ ส่ ว นภาคเหนื อ ภู มิ ป ระเทศเป็ นเทื อ กเขาสู งที่ ต่ อ เนื่ อ งมาจาก
เทือกเขาหิ มาลัยและเทือกเขาในแคว้นยูนนานของจีน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาและหุ บเขา มีที่ราบ
เพียงหนึ่ งในสี่ ของพื้นที่ท้ งั หมด ลักษณะทิวเขาในภาคเหนื อเป็ นแนวยาวขนานกันเป็ นใหญ่ในทิศ
เหนื อ-ใต้ ได้แก่ทิวเขาแดนลาวอยูท่ างเหนื อสุ ด ทิวเขาถนนธงชัยอยูท่ างตะวันตก ทิวเขาผีบนั นํ้าอยู่
ตอนกลางของภาค และทิวเขาหลวงพระบางอยู่ทางตะวันออกสุ ดของภาค ที่ ราบในภาคเหนื อมี
ลักษณะแคบและยาวในแนวเหนือ-ใต้ 44

แผนผังที่ 4 แผนที่ประเทศไทยแผนที่ทิวเขาสําคัญ
ที่มา: สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์, 2555), 31.
43

เรื่ องเดียวกัน, 29.
44
เรื่ องเดียวกัน.

40
บริ เวณภาคเหนือเป็ นแหล่งกําเนิดแม่น้ าํ หลายสาย โดยปันนํ้าออกเป็ น 3 ทาง แม่น้ าํ
ส่ วนใหญ่ ไ หลลงไปทางใต้ คื อ แม่ น้ ําปิ ง นํ้าวัง นํ้ายม และนํ้าน่ าน เป็ นสาขาสําคัญ ของแม่ น้ ํา
เจ้าพระยา แม่น้ าํ ทางทิศตะวันตกของภาค คือ แม่น้ าํ ปาย นํ้ายวม นํ้าเมย ไหลสู่ แม่น้ าํ สาละวิน ส่ วน
แม่น้ าํ ทางตอนบน คือ แม่น้ าํ กก นํ้าอิง นํ้าฝาง นํ้าลาว ไหลลงสู่แม่โขง แม่น้ าํ ทางตอนบนเป็ นนํ้าสาย
สั้นและเชี่ ยว จึ งมีความสําคัญน้อยกว่าแม่น้ าํ ที่ไหลลงสู่ แม่น้ าํ เจ้าพระยา แม่น้ าํ ที่ มีบทบาทในการ
ติ ด ต่ อทางการค้าและคมนาคมมากกว่าแม่ น้ ําอื่ น คื อ แม่ น้ ําปิ ง ซึ่ งเป็ นเส้ น ทางสายสําคัญ มาแต่
โบราณ บริ เวณสําคัญของล้านนา คือ พื้นที่ราบ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแอ่งระหว่างหุบเขา ขนาดของพื้นที่
ราบจะสัมพันธ์กบั ขนาดของเมือง พื้นที่ราบกว้างเป็ นที่ต้ งั ของเมืองใหญ่ ส่ วนพื้นที่ราบแคบเป็ นพื้น
ที่ต้ งั เมืองขนาดเล็กลงตามลําดับ45
ดิ น แดนล้านนาแบ่ งเป็ นสองส่ ว น คื อ ล้านนาตะวัน ตกและล้านนาตะวัน ออก
ล้านนาตะวันตก ได้แก่ เมืองเชี ยงใหม่ ลําพูน เชี ยงราย พะเยา ลําปาง ซึ่ งตั้งอยูบ่ นที่ราบ 3 แห่ ง คือ
แอ่ งเชี ยงใหม่ -ลําพูน แอ่ งเชี ยงรายและแอ่งลําปาง ส่ วนล้านนาตะวัน ออก คือ แอ่งน่ านและแอ่ง
แพร่ 46 ที่ราบลุ่มนํ้าปิ งตอนบน แอ่งเชียงใหม่-ลําพูน อยูร่ ะหว่างทิวเขาถนนธงชัยกลางและทิวเขาผี
ปันนํ้าตะวันตก เป็ นหุ บเขากว้างใหญ่ มีแม่น้ าํ ปิ งเป็ นสายสําคัญ ที่ราบลุ่มนี้มีความอุดมสมบรู ณ์และ
เป็ นที่ราบที่ติดต่อกันเป็ นผืนใหญ่ เป็ นผลให้ศูนย์อาํ นาจตั้งอยูท่ ี่ที่ราบแห่ งนี้47
ที่ ราบลุ่ ม แม่ น้ ํากก แอ่ งเชี ย งราย เป็ นที่ ราบลุ่ ม ค่ อ นข้างกว้างใหญ่ พื้ น ดิ น อุ ด ม
สมบรู ณ์ เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม เมื่อเทียบกับที่ราบลุ่มนํ้าปิ งแล้วพบว่าที่ราบลุ่มแม่น้ าํ กกมีที่
สู งคัน่ เป็ นตอนๆ ที่ราบจึงไม่ต่อกันเป็ นผืนใหญ่ ที่ราบแห่ งนี้ เป็ นที่ต้ งั เมืองเชียงรายและเมืองเชียง
แสนซึ่ งเป็ นเขตทางตอนบนของล้านนา ที่ราบทั้งสองแห่ งทําให้ดินแดนล้านนาเกิดแกนหลัก คือ
เขตตอนล่างมีเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลาง และเขตทางตอนบนมีเชี ยงรายเป็ นศูนย์กลาง แอ่งเชี ยงราย
แบ่งเป็ นตอนเหนือมีเชียงราย-เชียงแสน และตอนใต้มีพะเยาอยูล่ ุ่มนํ้าอิง48
ส่ วนหุ บเขาลุ่มแม่น้ าํ วังมีที่ราบเป็ นตอนๆที่มีขนาดใหญ่ คือ ที่ราบลําปาง เป็ นที่ต้ งั
อําเภอเมื องลําปาง อําเภอห้างฉัตร อําเภอเกาะคา อําเภอแม่เมาะ อําเภอแม่ ทะ ส่ วนที่ ราบแคบๆ
ได้แก่ ที่ราบอันเป็ นที่ต้ งั อําเภอวังเหนือ อําเภอแจ้ห่ม อําเภอสบปราบ และอําเภอเถิน ที่ราบส่ วนหนึ่ง
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เรื่ องเดียวกัน, 30.
46
เรื่ องเดียวกัน, 33.
47
เรื่ องเดียวกัน.
48
เรื่ องเดียวกัน.

41
เป็ นที่ราบขั้นบันได ทําการเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล โดยสภาพอดุมสมบรู ณ์น้อยกว่าแอ่งเชี ยงใหม่ลําพูน ส่ วนเมืองแพร่ และเมืองน่านมีที่ราบน้อยและที่ราบเป็ นตอนๆผลผลิตข้าวได้นอ้ ย49

แผนผังที่ 5 แผนที่แม่น้ าํ สําคัญ
ที่มา: สรัสวดี อ๋ องสกุล, ประวัติศาสตร์ ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์, 2555), 32.
ด้านการตั้งถิ่นฐาน กลุ่มเมืองในภาคเหนือกระจายตัวตามแอ่งหรื อที่ราบลุ่มแม่น้ าํ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานยาวตามลํานํ้า ตามที่ราบมีชุมชนหนาแน่น ส่ วนบนที่สูงมีประชากรเบาบาง
เป็ นที่อยูข่ องลัวะและชาวยาง(กะเหรี่ ยง) ดํารงชีวิตอยูโ่ ดยการปลูกข้าวไร่ และปลูกพืชไร่ ต่างๆ คน
พื้นที่ราบและคนบนพื้นที่สูงมีวิถีชีวิตต่างกัน แต่กม็ ีความเข้าใจกันและอยูร่ ่ วมกันอย่างปกติ ผลจาก
การกระจายตัวของคนเมืองตามแอ่งต่างๆ ทําให้แต่ละเมืองติดต่อกันยากลําบาก เพราะมีเทือกเขา
ขวางกั้น แต่ละเมืองจึงมีลกั ษณะของท้องถิ่น ดังเช่นภาษาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมเฉพาะของ
ท้องถิ่น50
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เรื่ องเดียวกัน.
50
เรื่ องเดียวกัน.

42
วิธีเลือกทําเลที่ต้ งั เมือง ตามความคิดของชาวไทยยวนจะพิจารณาจากกายภาพ 3
อย่าง เรี ยงตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
2.5.1 มี แ ม่ น้ ําที่ ใ ห้ น้ ําอุ ด มสมบู ร ณ์ เพี ย งพอ ถื อ เป็ นชัย มงคลที่ สําคัญ เมื อ งใน
ล้านนาจึงตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ อาจเรี ยกชื่อเมืองตามชื่อแม่น้ าํ เช่น เมืองพิงค์เชียงใหม่ เมืองแกน(แม่แตง)
เมืองขาน(สันป่ าตอง) เมืองวัง(วังเหนือ) และเมืองน่าน
2.5.2 มี ที่ราบเพื่อตั้งบ้านเมื องและทํานาในที่ ลุ่ม เวลาเลื อกพื้น ที่ จะดู ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และขนาดพื้นที่ซ่ ึงปลูกข้าวได้ในปริ มาณที่มาก
2.5.3 ในเขตล้านนาเต็มไปด้วยภูเขาและหุ บเขา มี ความเชื่ อสื บต่อกันมาว่า ภูเขา
ควรตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกของเมื องจึ งเป็ นมงคล เมื องที่ มีชัยภูมิแบบนี้ มีหลายแห่ ง ดังเช่ น เมื อง
เชียงใหม่ เมืองเชียงแสน การเลื อ กที่ ต้ ัง เมื อ งจึ ง เป็ นภู มิ ปั ญ ญาที่ สื บ ทอดต่ อ กัน มานาน ในสมัย
โบราณมีผรู ้ ู ้ช่วยกันพิจารณาเลือกที่ต้ งั เมืองให้เหมาะสม หากทําเลไม่เหมาะสม เมืองอาจล่มสลายลง
ได้ วิชาภูมิศาสตร์ดูทาํ เลสร้างเมืองในสมัยโบราณเรี ยกว่า “ชัยภูมิ” 51
2.6 สภาพทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัดเชียงใหม่
จัง หวัด เชี ย งใหม่ เป็ นจังหวัด หนึ่ งของไทย ตั้ง อยู่ท างภาคเหนื อ ของประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ แต่มีพ้ืนที่เพียง
ร้ อ ยละ 30.9 เท่ านั้ นที่ เป็ นพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม และที่ ร าบเชิ ง เขา ส่ ว นอี ก เกื อ บร้ อ ยละ 70 เป็ นภู เขา มี
ประชากร 1,655,642 คน มากเป็ นอันดับ 5 ของประเทศ ในจํานวนนี้ เป็ นประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขต
เมืองและชานเมือง 960,906 คน แบ่งการปกครองออกเป็ น 25 อําเภอ ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของ
พม่า มี ทิวเขาแดนลาว ซึ่ งมี จุดเริ่ มต้นที่มณฑลยูนนานประเทศจีน ทอดตัวลงมาเป็ นเส้นกั้นแดน
ระหว่างไทยกับพม่า ยอดเขาที่รู้จกั กันดีคือดอยผ้าห่มแก ดอยอ่างขาง ดอยปู่ หมื่น ทิวเขาผีปันนํ้าเป็ น
ทิวเขาที่ อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ าํ ปิ ง ต่อกับทิวเขาแดนลาวเป็ นแนวยาวไปทางตะวันออก
เฉี ยงใต้จดทิวเขาหลวงพระบาง ส่ วนทิวเขาถนนธงชัย มีอาณาเขตตั้งแต่จงั หวัดกาญจนบุรี ทอดยาว
ขึ้นไปทางเหนื อจดกับทิวเขาแดนลาวทางตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ มีสามทิวเขาย่อย คือถนน
ธงชัยตะวันตก ถนนธงชัยกลางและถนนธงชัยตะวันออก ด้วยสภาพที่มีทิวเขาเป็ นจํานวนมากนี้ เอง
ที่ทาํ ให้เชี ยงใหม่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งที่เที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงยอดดอยสู งติดอันดับของ
ประเทศ เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยหลวงเชียงดาว ดอยปุย เป็ นต้น ภูเขาเหล่านี้ มีท้ งั ภูเขาหิ นแกรนิ ต
ภูเขาหิ นปูน ซึ่ งปกคลุมด้วยป่ าไม้หลากหลายชนิ ด ได้แก่ ป่ าเต็งรังและป่ าเบญจพรรณ ซึ่ งมีไม้มีค่า
จํานวนมาก ทั้งไม้สกั ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้เต็ง ไม้รังป่ าดงดิบซึ่งมีท้ งั ป่ าดงดิบชื้น ป่ าดงดิบเขา ป่ าสน
51
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เขา คนไทยสมัยก่อนรู ้จกั เชียงใหม่ดีในฐานะเมืองที่มีป่าสักใหญ่ที่สุดในประเทศ และแหล่งทําไม้มี
ค่า เช่ น ยาง ตะเคี ย น กระบาก ฯลฯ ภายในป่ าเหล่ านี้ ยังเป็ นแหล่ งกล้ว ยไม้สําคัญ ของประเทศ
กล้วยไม้ที่มีดอกสวยงามและมีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก เช่น ฟ้ ามุ่ย ช้างน้าว ช้างกระ สามปอยดง
เอื้องผึ้ง เอื้องแซะ เข็มแดงและอีกหลายชนิด มีถิ่นกําเนิ ดอยูใ่ นเทือกเขาแถบนี้ ส่ วนสัตว์ป่านั้นก็ยงั มี
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทั้งเสื อ ช้าง กระทิง เก้ง กวาง หมาป่ า รวมถึงนกชนิดต่าง ๆ กระจายอยูต่ ามพื้นที่
ทัว่ จังหวัด ป่ าเหล่านี้ ยงั เป็ นป่ าต้นนํ้าสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะแม่น้ าํ ปิ ง ที่นอกจากจะไหลมา
หล่อเลี้ยงภาคเกษตรกรรมของเชี ยงใหม่แล้ว ยังไหลมารวมกับแม่น้ าํ วัง ยม และน่ าน ก่อเกิ ดเป็ น
แม่ น้ ําเจ้าพระยาอัน ยิ่งใหญ่ ของประเทศ แหล่งต้น นํ้าสําคัญ อื่ น ๆ เช่ น แม่ น้ ําฝางทางตอนเหนื อ
แม่น้ าํ แม่แตงทางตอนกลาง แม่น้ าํ แม่กลาง แม่น้ าํ แม่แจ่มทางจอมทอง ลํานํ้าแม่ตื่นทางตอนล่างแถบ
อ.อมก๋ อย หลายแห่งกลายเป็ นจุดล่องแก่งล่องแพ ส่ วนตามพื้นที่ราบต่างๆ ได้รับปุ๋ ยอันอุดมสมบูรณ์
ที่แม่น้ าํ พัดพามาทุกปี จึงสามารถปลูกพืชผักผลไม้ได้เป็ นจํานวนมาก ทั้งข้าวกระเทียม โดยเฉพาะ
ผลไม้ที่ชอบอากาศหนาว เช่ น ลําไย และลิ้นจี่ ยิ่งเมื่อมีการจัดตั้งสถานี วิจยั พืชผักเมืองหนาวของ
โครงการหลวง จึ งทําให้ เชี ย งใหม่ ส ามารถพัฒ นาการเกษตรในที่ สู งซึ่ งมี อ ากาศหนาวได้ดี ข้ ึ น
ปั จจุบนั จึงมีผลผลิตที่เป็ นพืชต่างประเทศ เช่น สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ ล พลับ เห็ดหอม รวมถึงดอกไม้
หลากหลายชนิ ดจากธรรมชาติ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ก็ได้รับการพัฒนาพันธุ์ข้ ึนมา รวมทั้งไม้ดอก
เมืองหนาวอย่างทิวลิป ลิลลี่ ฮอลลี่ฮ็อก เบญจมาศ และอื่น ๆ ทําให้เชี ยงใหม่สวยสดขึ้นมากในฤดู
หนาว52
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่ มีดงั นี้
ที่ ต้ ัง ตั้ง อยู่ท างภาคเหนื อ สู ง จากระดับ นํ้าทะเลประมาณ 310 ม. อยู่ห่ า งจาก
กรุ งเทพฯ ประมาณ 750 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นป่ าและเทือกเขา โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ
ไทยคือดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565 ม.
พื้นที่ 20, 107.057 ตร.กม.
อาณาเขต ทิศเหนือติดกับรัฐเซียงตุงของประเทศพม่า ทิศใต้ ติดกับ จ.ลําพูน และจ.
ตาก ทิศตะวันออกติดกับ จ.ลําปาง จ.เชียงรายและจ.ลําพูน ทิศตะวันตกติดกับ จ.แม่ฮ่องสอน
แม่น้ าํ คนเชียงใหม่นิยมเรี ยกแม่น้ าํ ว่า “นํ้าแม่” โดยมีแม่น้ าํ สําคัญอยูห่ ลายสาย เช่น
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สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, สภาพภูมิประเทศ, เข้าถึงเมื่อ 28
มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.cm-mots.com.
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แม่น้ าํ ปิ งมีความยาวตลอดสาย 600 กม. แม่น้ าํ กกมีความยาวตลอดสาย 180 กม. แม่น้ าํ แจ่มมีความ
ยาวตลอดสาย 170 กม. แม่น้ าํ แม่ตื่นมีความยาวตลอดสาย 150 กม. แม่น้ าํ แม่แตงมีความยาวตลอด
สาย 135 กม. แม่น้ าํ แม่งดั มีความยาวตลอดสาย 100 กม.
ภูมิอากาศ แบ่งออกเป็ นสามฤดู ฤดูฝน-เดือนมิ.ย.-ต.ค. มีฝนตกชุ เนื่ องจากมีสภาพเป็ น
ภูเขาสู ง และมีป่าต้นนํ้าจํานวนมาก ทําให้ความชุ่มชื้นในอากาศสู งโดยเฉพาะบนยอดดอยมีฝนตก
เกื อบทุกวัน ฤดู หนาว เดื อน พ.ย.-ก.พ. อากาศไม่หนาวจัดมาก ท้องฟ้ าแจ่มใสมีแดดตลอดวัน มี
หมอกลงบ้างในตอนเช้า เป็ นฤดู ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มไปเที่ ย วกัน มาก อุ ณ หภู มิ ต่ าํ สุ ด โดยเฉลี่ ย
ประมาณ 14 องศาเซลเซี ยสแต่บนยอดดอยอาจตํ่าลงถึง 4 องศาเซลเซี ยส ฤดูร้อน-เดือน มี.ค.-พ.ค.
อากาศจะร้อนมากในช่วงกลางวันเนื่ องจากสภาพเป็ นแอ่งกระทะ ในช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นลง
อุณหภูมิสูงสุ ดเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส53
3. การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมล้านนา
3.1 การศึกษาลักษณะเรือนล้านนา
ลักษณะของเรื อนในล้านนานั้นมีหลากหลายรู ปแบบ การแบ่งประเภทของเรื อน
พื้นถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหรื อล้านนานั้น แบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะ ได้แก่ แบ่งตาม
สภาพการใช้งานได้เป็ น 3 ประเภท คือ เรื อนชนบท เรื อนไม้ และเรื อนกาแล54
3.1.1 เรื อนชนบท เป็ นเรื อนที่สร้างขึ้นตามความจําเป็ นในการใช้งานเป็ นหลัก มี
ลักษณะกึ่งชัว่ คราว ไม่มีแบบแผนมากนัก ยกพื้นไม่สูง ใช้ไม่ไผ่และวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและ
ราคาถูกเป็ นวัสดุหลักในการก่อสร้าง มุงด้วยตองตึง ตับแฝก พื้นและฝาฟาก แยกตามลักษณะการใช้
งานได้เป็ น 3 ลักษณะ คือเถงนา เรื อนลักษณะกึ่ งถาวรขนาดเล็กเปิ ดโล่ง เรื อนพักอาศัยของชาว
ชนบทขนาดเล็ก 1 ห้องนอน ยกพื้นไม่สูง55
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Thai Vernacular Architecture.รายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพืน้ ถิ่น(สื บพงศ์ จรรย์ สืบ
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ภาพที่ 8 เถงนาและเรื อนพักอาศัยของชาวชนบท
ที่มา: Thai Vernacular Architecture.รายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพืน้ ถิ่น(สื บพงศ์ จรรย์ สืบศรี), เข้าถึง
เมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://suebpong.rmutl.ac.th.
3.1.1_เรื อนไม้ เป็ นเรื อนของผูท้ ี่ มีฐานะดี ใช้ไม้จริ งทั้งหลัง ใต้ถุนสู ง หลังคามุง
กระเบื้ อง มี ขนาดใหญ่ อาจมี มากกว่า 1 ห้องนอน เป็ นเรื อนที่ คลีคลายแบบแผนการสร้ างมาจาก
เรื อนกาแล ใช้รูปแบบความพิถีพิถนั น้อยลง เพราะเป็ นเรื อนสําหรับสามัญชนที่กฎเกณฑ์ดา้ นฐานนา
นุ ศกั ดิ์สถาปั ตยกรรมลดลง จากเดิ มที่สามัญชนจะสร้างได้แต่เรื อนไม้บวั่ เท่านั้น เรื อนไม้จริ งหรื อ
เรื อนกาแลนั้นสงวนไว้สาํ หรับผูม้ ีศกั ดิ์ทางสังคมสู ง อาจเป็ นผูน้ าํ ในสังคมหรื อเจ้านาย หลังคาทรง
สู งของเรื อนกาแลถูกปรับลด ป้ านลง ยุคแรกที่เรี ยกว่า เฮือนไม้บ่าเก่า จะไม่มีการประดับตกแต่งมาก
นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่มีการประดับกาแล แต่แบบแผนการใช้พ้ืนที่หรื อผังพื้นยังคงเป็ นแบบ
หรื อใกล้เคียงแบบประเพณี เดิ ม เรื อนไม้มีการใช้ช่างไม้ออกแบบก่ อสร้างแทนการสร้างเองโดย
เจ้าของและเพื่อนบ้านนอกชานด้านหน้าเหลือน้อยลง หรื อตัดออกไป หรื อเพิ่มหลังคาคลุมส่ วนชาน
นี้เสี ย เรื อนไม้น้ ี ในระยะต่อมาเมื่อล้านนารับวัฒนธรรมการปลูกเรื อนจากภาคกลางในช่วงรัชกาลที่
5 ลงมา ก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มความซับซ้อนทางสถาปั ตยกรรม ประดับประดามากขึ้นตามแบบ
แผนพักอาศัยในกรุ งเทพฯที่ได้รับอิทธิ พลจากเรื อนพื้นถิ่น อังกฤษที่เรี ยกว่า เรื อนขนมปั งขิง และมี
การใช้ลายไม้ฉลุประดับตกแต่ง ชาวบ้านเรี ยกเรื อนยุคนี้วา่ เฮือนสมัยกลาง56
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ภาพที่ 9 เรื อนไม้และผังเรื อน
ที่มา: Thai Vernacular Architecture.รายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพืน้ ถิ่น(สื บพงศ์ จรรย์ สืบศรี), เข้าถึง
เมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://suebpong.rmutl.ac.th.
3.1.2_เรื อนกาแล เรื อนกาแลเป็ นเรื อนสําหรับผูม้ ีฐานะทางสังคม หรื อชนชั้นสู งใน
สังคม ตั้งแต่ระดับชนบทจนถึงระดับเมือง เอกลักษณ์สาํ คัญของเรื อนแบบนี้ คือ มีกาแลไม้แกะสลัก
อย่างสวยงามประดับบนยอดจัว่ และเป็ นเหตุให้เรี ยกเรื อนประเภทนี้ วา่ กาแล เรื อนกาแลปลูกสร้าง
ด้วยไม้จริ ง มีความประณี ตเรี ยบร้อยมากกว่าเรื อนของสามัญชนทัว่ ไป เรื อนกาแลเหลืออยูน่ อ้ ยมาก
ในปั จจุบนั และที่เหลือเก็บไว้ก็ดว้ ยเหตุผลด้านอนุ รักษ์ ส่ วนเรื อนกาแลที่ ผคู ้ นใช้อยู่อาศัยกันจริ ง
แทบจะหาไม่ได้แล้ว เพราะการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการปลูกสร้างบ้านเรื อนโดยเฉพาะในชนชั้นสู ง
ในสังคมที่ เคยเป็ นกลุ่มที่ ปลูกเรื อนกาแลอยู่อาศัยได้เปลี่ยนไปสร้างบ้านตามแบบกรุ งเทพฯ หรื อ
ตะวันตกเป็ นส่ วนมาก เป็ นบ้านตึก ก่ออิฐฉาบปูน ด้วยเห็นว่าเป็ นการแสดงออกว่ามีรสนิยมสู ง หรื อ
เห็ น ว่ามี ความสะดวกในการอยู่อาศัยมากกว่า สามัญ ชนที่ พ อมี ฐานะ มี ศกั ยภาพที่ จะปลูกสร้ าง
บ้านเรื อนมีราคาได้ก็สร้างเรื อนไม้ ทั้งเรื อนบ่าเก่าและเรื อนสมัยกลางกันมากกว่า โดยดัดแปลงไป
จากเรื อนกาแลในระยะแรก ก่อนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเรื อนกาแลอย่างสิ้ นเชิงในระยะต่อมา57
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ลายเส้นที่ 1 เรื อนกาแลแบบต่างๆ
ที่มา: Thai Vernacular Architecture.รายวิชาสถาปัตยกรรมไทยพืน้ ถิ่น(สื บพงศ์ จรรย์ สืบศรี), เข้าถึง
เมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://suebpong.rmutl.ac.th.
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3.2. การศึกษาลักษณะอาคารวิหารล้านนา
ในการศึ ก ษาอาคารตัว อย่ า ง_ได้ก ํา หนดขอบเขตไว้ที่ อ าคารวิ ห ารสกุ ล ช่ า ง
เชี ยงใหม่ในจังหวัดเชี ยงใหม่ซ่ ึ งเป็ นเป้ าหมายที่ต้ งั ของโครงการ โดยอาคารจะต้องมีอายุประมาณ
150 ปี ขึ้นไป เพื่อให้เป็ นอาคารที่มีอิทธิพลของภาคกลางน้อยที่สุด และเป็ นอาคารที่ได้รับยกย่องว่ามี
สัดส่ วนที่สวยงาม เป็ นเอกลักษณ์ของวิหารล้านนา วิหารที่เลือกศึกษามีดงั นี้
3.2.1 วิหารลายคํา วัดพระสิ งห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3.2.2 วิหารวัดต้นเกว๋ น อ.หางดง จ.เชียงใหม่
3.2.3 วิหารหางดง วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
3.2.4 วิหารวัดทุ่งอ้อ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภาพที่ 10 วิหารลายคํา ,วิหารวัดต้นเกว๋ น ,วิหารหางดงและวิหารวัดทุ่งอ้อ
(จากการลงพื้นที่สาํ รวจของผูว้ ิจยั )
ตัวอย่างวิหารล้านนาที่เลือกศึกษา
3.2.1 วิหารลายคํา วัดพระสิ งห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพที่ 11 วิหารลายคํา วัดพระสิ งห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(จากการลงพื้นที่สาํ รวจของผูว้ ิจยั )
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ที่ต้ งั : วัดพระสิ งห์วรวิหาร ตําบลพระสิ งห์ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา: วัดพระสิ งห์ เดิ มชื่ อวัดลีเชี ยงพระ สร้างโดยพญาผายู เพื่อเป็ นที่
ประดิษฐานอัฐิพญาคําฟูพระบิดา และนิ มนต์พระอภัยจุลเถระจากหิ ริภุญชัยมาครองวัด ต่อมาเมื่อมี
การนําพระพุทธสี หิงค์ หรื อ พระสิ งห์มาประดิษฐานที่วดั นี้ จึงได้ชื่อว่า วัดพระสิ งห์ และด้วยความที่
เป็ นวัดสําคัญ อยู่กลางเมือง และเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปสําคัญของเชียงใหม่ จึงมีหลักฐาน
เกี่ยวกับการสร้างและบูรณะสิ่ งก่อสร้างในวัดนี้มาโดยตลอด58
ลักษณะ: วิหารลายคําเป็ นวิหารปิ ด เครื่ องไม้ ขนาดกลาง มี 6 ห้อง ผังสี่ เหลี่ยมผืนผ้ายก
เก็จหรื อหักจ๊อก ผนังก่ออิฐฉาบปูน ห้องแรกมีลกั ษณะเป็ นระเบียงมุข มีผนังก่ออิฐไม่สูงนักทับหลัง
ด้วยราวไม้ ตั้งแต่ห้องที่ สองไปมีผนังปิ ดทึบ เจาะช่ องหน้าต่างด้านละหนึ่ งช่ องทุกห้อง เว้นห้อง
สุ ดท้ายซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ฐานชุ กชี ไม่เจาะช่ องหน้าต่างแต่เจาะเป็ นช่ องเล็กๆรู ปกากบากที่ เรี ยกว่าช่ อง
ตี น กา ด้านละ 5 ช่ อง ยกพื้ น ไม่ สูงนัก หลังคาตับ 2 ชั้น ซ้อนชั้น ด้านหน้า 3 ชั้น ด้านหลัง 2 ชั้น
ระนาบหลังอ่อนโค้ง ปั จจุบนั มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ ด้านท้ายวิหารมีปราสาทต่อเชื่อมกับตัว
วิหารเช่นเดียวกับวิหารปราสาท ทางเข้าหลักด้านหน้าทิศตะวันออกราวบันไดก่ออิฐฉาบปูนและปูน
ปั้ นเป็ นรู ปนาค เดิมมีหลังคาปกคลุม ปั จจุบนั หลังคาส่ วนนี้ ถูกรื้ อออกแล้ว ทางเข้ารองถูกจัดไว้ช่วง
ลดผังทั้งด้านทิศใต้และทิศเหนื อจากด้านหน้าวิหาร บันไดก่ออิฐฉาบปูนขนาดเล็กไม่มีราวบันได
พื้นที่ใช้สอยห้องแรกเป็ นระเบียงมุข ห้องที่ 2-5 เป็ นโถงวิหาร ห้องที่ 6 สุ ดท้ายที่ผนังด้านหลังก่ออิฐ
เป็ นฐานชุ กชี มี ช่องต่อเชื่ อมต่อกับปราสาทห้ายอดด้านหลังวิหาร การประดับวิหารลายคํามี การ
ตกแต่ งด้วยลวดลายรดนํ้าปิ ดทองอย่างสวยงาม วิจิตรบรรจงทั้งหลัง จนกลายเป็ นชื่ อของวิห าร
ภายในวิหารเขียนจิตรกรรมฝาผนังและลวดลาย การประดับอื่นๆประกอบด้วย หน้าแหนบ(หน้า
บัน) เป็ นลายลูกฟักตามโครงสร้างหลังคา ประดับด้วยลวดลายรดนํ้าปิ ดทองเต็มพื้นที่ โก่งคิ้วเป็ นไม้
แกะสลักลายพุดตาน ไม้ป้านลมเป็ นนาคลํายอง ปลายไม้ป้านลมปั จจุบนั เป็ นรู ปหัวนาค หู ชา้ ง (คัน
ทวย) หรื อนาคทัณฑ์เป็ นไม้แกะสลักฉลุลายในกรอบรู ปสามเหลี่ยม ชั้นฐานของวิหารลายคํามีระดับ
พื้นภายในอาคารอยู่ต่างระดับกับแนวฐานภายนอกอาคาร คือแนวฐานภายนอกสู งกว่าเล็กน้อย ซึ่ ง
อาจเป็ นการคํานึ งสัดส่ วนที่เหมาะของอาคารเมื่อมองจากภายนอกแล้วพบว่าสัดส่ วนของชั้นฐาน

58

สื บพงศ์ จรรย์สืบศรี , “หอประวัติศาสตร์ลา้ นนา.” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2549), 17.
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น้อยไป จึงขยับชั้นฐานให้สูงขึ้นไปจากระดับพื้นโถงภายในให้งาม แทนที่จะทําเสมอกันเหมือน
อาคารหลังอื่นๆทัว่ ไป59

ลายเส้นที่ 2 แบบวิหารลายคํา วัดพระสิ งห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่มา: สลิลทิพย์ ตียากรณ์, “รู ปแบบวิหารล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่” (งานวิจยั ภาควิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), 29.

59
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3.2.2 วิหารวัดต้นเกว๋ น อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภาพที่ 12 วิหารวัดต้นเกว๋ น อ.หางดง จ.เชียงใหม่
(จากการลงพื้นที่สาํ รวจของผูว้ ิจยั )
ที่ต้ งั : บ้านต้นเกว๋ น ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา: วัดต้นเกว๋ น หรื อวัดอินทราวาล สร้างขึ้นในสมัยเจ้าหลวงเชียงใหม่
องค์ที่ 6 คือเจ้ากาวิโลรสสุ ริยวงศ์ ราวปลายศตวรรษที่ 24 ชาวบ้านโดยทัว่ ไปเรี ยกวัดต้นเกว๋ น ชื่อวัด
อินทราวาสตั้งขึ้นภายหลังตามชื่อครู บาอินทร์ เจ้าอาวาสองค์แรกซึ่งเป็ นผูส้ ร้าง(อินทร์+อาวาส เป็ น
อินทราวาส) ตัววิหารสร้างเมื่อ พ.ศ.2401 ความสําคัญของวัดในแง่ประวัติศาสตร์คือ เป็ นที่พกั พระ
บรมสารี ริกธาตุ ซึ่ งแห่ จากจอมทองเข้าสู่ เมืองเชี ยงใหม่ พระบรมสารี ริกธาตุมาประดิษฐานอยู่ใน
ศาลาจัตุรมุขให้ประชาชนได้สักการะ ก่อนอัญเชิญเข้าสู่ เมืองเชียงใหม่ วิหารวัดต้นเกว๋ นได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ นวิหารล้านนาที่มีสัดส่ วนสวยงามมากที่สุดแห่ งหนึ่ ง ทั้งยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็ น
อย่างดี ทั้งตัวอาคารและบริ เวณ จนได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิก พ.ศ.253260
ลักษณะ: วิหารวัดต้นเกว๋ นเป็ นวิหารปิ ด ขนาด 5 ห้อง ผังสี่ เหลี่ยมผืนผ้ายกเก็จ ผนังก่อ
อิฐฉาบปูน ห้องแรกมีลกั ษณะเป็ นระเบียงมุข ผนังก่ออิฐฉาบปูนไม่สูงนัก เหนื อขึ้นไปเป็ นไม้ฉลุ
ลาย ตอนบนเป็ นช่องโล่ง ช่องโล่งนี้ เฉพาะด้านหน้าอาคารประดับด้วยโก่งคิ้วไม้ฉลุลาย โถงกลาง
ผนังทึบเจาะช่องหน้าต่างและผนังไม้ตอนบนของผนัง ยกพื้นหลังคา 2 ตับ ซ้อนชั้นด้านหน้า 3 ชั้น
ด้านหลัง 2 ชั้น ระนาบหลังคาอ่อนโค้ง เดิ มมุงด้วยกระเบื้องดิ นเผาพื้นเมือง(ดิ นขอ) ปั จจุบนั เป็ น
กระเบื้องดินเผาทัว่ ไป เนื่ องจากปั จจุบนั ไม่มีการผลิตดิ นขอแบบพื้นเมืองแล้ว ทางเข้าวิหารวัดต้น
เกว๋ นมี เพียงด้านหน้าทางทิ ศตะวันออกเพียงทางเดี ยว ทําเป็ นบันไดนาค พื้นที่ ใช้สอยห้องแรกมี
ลักษณะเป็ นระเบียงมุข ห้องที่ 2-4 เป็ นโถงวิหาร ห้องที่ 5 สุ ดท้ายที่ผนังด้านหลังก่ออิฐเป็ นฐานชุกชี
ตลอดความกว้างผนังที่ประดิษฐานพระประธาน การประดับหน้าแหนบ (หน้าบัน) เป็ นลายลูกฟั ก
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ตามโครงสร้างหลังคา ลวดลายเป็ นปูนปั้ นประดับกระจกสี บัวหัวเสาเป็ นไม้แกะสลักกลีบบัวสอง
ชั้น โก่งคิ้วเป็ นไม้ฉลุลายประดับกระจกสี ไม้ป้านลมเป็ นนาคลํายองมีนมนาคไม่มีใบระกา เฉพาะ
ชุดแรกด้านหน้าอาคารแกะสลักลายตลอดความยาวไม้ช้ นั ในเข้าไปเป็ นผิวเรี ยบไม่แกะสลัก ประดับ
ช่อฟ้ าทุกชั้น รายละเอียดป้ านลมแกะสลักลายพันธ์พฤกษา ส่ วนปลายเป็ นหางวันแกะลายมกรคาย
นาค หู ชา้ ง(คันทวย) ไม้แกะสลักในรู ปสามเหลี่ยม หลังคาวิหารวัดต้นเกว๋ นใช้องศาใกล้เคียงกัน
สําหรับตับล่างและตับบน ระนาบอ่อนโค้งเป็ นฮ่างแม่(ร่ างผูห้ ญิง) ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของวิหาร
ในสกุลช่างเชี ยงใหม่ วิหารวัดต้นเกว๋ นลดผัง หรื อหักจ๊อกค่อนข้างน้อยและแคบเกินกว่าจะทําทาง
ขึ้นด้านข้างเหมือนวิหารหลังอื่นๆ ฐานอาคารออกแบบเรี ยบง่าย มีบวั ควํ่าขนาดเล็กเฉพาะช่วงที่เป็ น
พื้นอาคาร ความสู งเท่ากับระดับพื้นภายในอาคาร อาคารมุขหน้านับเป็ นผลงานสําคัญที่ ตอ้ งการ
สัดส่ วนรู ปทรงสวยงาม เพราะเป็ นภาพที่ผคู ้ นพบเห็น แต่เกิดจากการถ่ายทอดสัดส่ วนลงมาจากหลัง
หลวง ไม่ได้ก่อรู ปขึ้นทรงโดยตรง นาคทันต์เป็ นไม้ฉลุลายกิ นรี สัดส่ วนเดียวกันกับวัดหางดงคือ
ประมาณ 1:3 ของความกว้างต่อความสู ง วิหารวัดต้นเกว๋ นใช้จงั หวะเดียวกันในเทคนิ คการลดชั้น
หลังคา ทั้งความสู งและความยาวและภาพที่ ม องเห็ น เมื่ อเข้าสู่ ภ ายในวิ ห าร ทั้งแนวเสา สี และ
ลวดลายที่ประดับเสาร่ วมในช่วยนําสายตาสู่ พระประธาน61
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ลายเส้นที่ 3 แบบวิหารวัดต้นเกว๋ น อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ที่มา: สลิลทิพย์ ตียากรณ์, “รู ปแบบวิหารล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่” (งานวิจยั ภาควิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), 23.
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3.2.3 วิหารหางดง วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภาพที่ 13 วิหารหางดง วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
(จากการลงพื้นที่สาํ รวจของผูว้ ิจยั )
ที่ต้ งั : หมู่ 8 ตําบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา: วัดหางดงเป็ นวัดประจําหมู่บา้ นหรื อชุมชน เป็ นวัดขนาดเล็ก สร้าง
ตั้งแต่ราว พ.ศ.2027 สมัยราชวงศ์มงั รายปกครองเชียงใหม่ ตัววิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่
เมื่อใด แต่มีลกั ษณะรู ปทรงและรายละเอียดขององค์ประกอบอาคารที่ใกล้เคียงกับวัดต้นเกว๋ น จึงสัน
นิฐานว่าน่าจะสร้างในช่วงเดียวกัน คือช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้นศตวรรษที่ 2562
ลักษณะ: วิหารวัดหางดงเป็ นวิหารปิ ด ขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับวัดชุ มชนหลัง
อื่นๆ เป็ นวิหารเครื่ องไม้ทรงล้านนาสกุลช่างเชียงใหม่ ยกพื้นหลังคา 2 ตับ ซ้อนหน้า 3 ชั้นเท่ากัน
ระนาบหลังคาอ่อนโค้ง มุงดินขอ(กระเบื้องดินเผาพื้นเมือง) ผังยกเก็จ เสากลาง คู่หน้า คู่ที่สอง คู่ที่
เจ็ดและคู่หลังสุ ดเป็ นเสาไม้แปดเหลี่ยม นอกจากนั้นเป็ นเสาลอยเป็ นเสากลมประดับลวดลาย ส่ วน
เสาแถวนอกเป็ นเสาไม้สี่ เหลี่ ย ม ผนังก่ อ อิ ฐ ฉาบปู น ปั้ นปู น ประดับ ทางเข้าหลัก ด้านหน้าทิ ศ
ตะวันออกเป็ นบันไดนาคกว้างเท่าช่ วงเสา ส่ วนทางเข้ารองทําเป็ นมุขทางเข้าด้านข้างด้านทิ ศใต้
ทางเข้าด้านหลังเป็ นทางเข้าห้องเก็บของที่อยูบ่ ริ เวณห้องสุ ดท้ายของวิหารด้านหลังพระประธาน ซึ่ง
ส่ วนนี้แยกต่างหากจากส่ วนภายในวิหาร ไม่สามารถเข้าไปภายในวิหารได้ ทางเข้าด้านข้างอาคารทํา
เป็ นมุขขวาง ใช้เป็ นทางเข้าออกของพระสงฆ์ ทางเข้าอาคารด้านหน้าทําเป็ นบันไดนาคประดับด้วย
สิ งห์คู่หนึ่ ง พื้นที่ใช้สอยห้องแรกตรงทางเข้าอาคารเป็ นระเบียงมุข ห้องที่ 2 เป็ นโถงมีมุขทางเข้า
ด้านข้าง ห้องที่ 3, 4 และ 5 เป็ นโถงกลางขนาด 3 ห้อง มีหน้าต่างและประดับซุม้ ปูนปั้ นแบบลังกา
ด้านละ 3 ช่ อง ห้องที่ หกเป็ นที่ ประดิ ษฐานพระประธานและห้องสุ ดท้ายเป็ นห้องเก็บของมี ช่อง
หน้าต่างขนาดเล็กไม่ประดับซุม้ ห้องละหนึ่ งบาน การประดับหน้าแหนบ(หน้าบัน) เป็ นลายลูกฟั ก
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ตามโครงสร้างหลังคา ลวดลายเป็ นปูนปั้ นประดับกระจก บัวหัวเสาเป็ นไม้แกะสลักกลีบบัวสองชั้น
ป้ านลมเป็ นนาคลํายองมีนมนาคไม่มีใบระกา ทุกชั้นหลังคาทํารู ปแบบเดียวกัน ประดับช่อฟ้ าทุกชั้น
แป้ นนํ้าย้อย(เชิ งชาย) ไม้แกะสลักแบบล้านนา หู ชา้ ง(คันทวย) ไม้แกะสลักในรู ปสามเหลี่ยม ผนัง
ภายในเขียนจิตรกรรมพุทธประวัติ ซุม้ หน้าต่างเป็ นแบบลังกา มีช่องหน้าต่างด้านละสามช่องบริ เวณ
โถงกลางของวิหารหน้าแหนบเป็ นรู ปแบบทัว่ ไปของวิหารล้านนาคือ เป็ นลายลูกฟั กตามโครงสร้าง
หลังคา ลวดลายเป็ นปูนปั้ นประดับกระจก เครื่ องลํายองไม้ ใช้ในการประดับกระจกเป็ นลวดลาย มี
นมนาคค่อนข้างห่ าง ไม่มีใบระกา ทุกชั้นหลังคาทํารู ปแบบเดียวกัน ระเบียงมุขมีผนังก่ออิฐครึ่ งหนึ่ง
ของความสู งผนัง ตอนบนประดับด้วยไม้แกะสลัก โดยมีสัดส่ วนของ Solid และ Void เท่ากัน ส่ วน
ฐานอาคารเป็ นแบบเรี ยบง่าย มีลวดบัวเฉพาะช่วงพื้นอาคาร ลักษณะเดียวกันกับวิหารวัดต้นเกว๋ น
และอีกหลายหลัง และใช้จงั หวะเดียวกันในเทคนิ คการลดชั้นหลังคาทั้งการเปลี่ยนระดับความสู ง
และระยะตามแนวราบ สัมพันธ์กบั ผังยกเก็จตามแบบวิหารรู ปแบบนี้ ทวั่ ไป ระนาบหลังคาอ่อนโค้ง
ค่อนข้างน้อยจนเกือบจะมองเป็ นระนาบตรง ให้ความรู ้สึกในด้านสง่างามแบบชาย(ฮ่างปู๊ ) มากกว่า
ความอ่อนช้อยงดงามแบบ(ฮ่างแม่) ในระนาบหลังคาแบบอ่อนโค้งในวิหารสกุลช่างเชียงใหม่ทวั่ ไป
แต่การเปลี่ยนองศาหลังคาของตับล่างและตับบนก็เป็ นเทคนิคที่ทาํ ให้ภาพรวมของระนาบหลังคาดู
อ่อนโค้งได้เช่นกัน ทดแทนก็ทาํ ระนาบหลังคาอ่อนโค้งได้ระดับหนึ่ ง เปรี ยบเทียบกับวิหารวัดต้น
เกว๋ นที่ใช้องศาหลังคาเดียวกันแต่ทาํ ระนาบหลังคาอ่อนโค้ง วิหารวัดหางดงหลังนี้ ใช้รูปทรงแบบ
สมดุ ล ย์ห น้ า -หลัง คื อ มี ห ลัง คาซ้ อ น 3 ชั้น ทั้ง ด้า นหน้ า และหลัง ซึ่ งต่ า งจากวิ ห ารหลัง อื่ น แต่
ประโยชน์ใช้สอยภายในยังคงเป็ นแบบเดียวกัน เพราะห้องที่เพิ่มมาด้านหลังวิหารของวิหารหลังนี้
เป็ นส่ วนแยกต่างหาก ใช้เก็บของและเข้าสู่ภายในวิหารไม่ได้ ส่ วนหน้าของวิหารมีผงั และประโยชน์
ใช้สอยเหมือนกัน63
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ลายเส้นที่ 4 แบบวิหารหางดง วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ที่มา: สลิลทิพย์ ตียากรณ์, “รู ปแบบวิหารล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่” (งานวิจยั ภาควิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), 30.
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3.2.4 วิหารวัดทุ่งอ้อ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ 14 วิหารวัดทุ่งอ้อ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
(จากการลงพื้นที่สาํ รวจของผูว้ ิจยั )
ที่ต้ งั : วัดทุ่งอ้อ บ้านทุ่งอ้อ ตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็ นมา: วัดทุ่งอ้อ เดิ มเรี ยกว่า วัดทุ่งอ้อหลวง เป็ นวัดเก่าแก่ประจําชุ มชน
บ้านทุ่งอ้อ จากหลักฐานเล็กน้อยของวัดก็ทราบว่ามีเจ้าอาวาสครองวัดต่อเนื่ องมาอย่างน้อย 250 ปี
แล้ว ตัววิหารสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่กรมศิลปากรสันนิษฐานจากรู ปแบบของบันไดหน้า
ทางขึ้นอาคารที่มีราวบันไดเป็ นหางวันตามแบบวิหารในยุคแรกของเชียงใหม่ แทนการใช้นาคตาม
แบบวิ ห ารยุ ค หลัง ว่ า น่ า จะสร้ า งมาแล้ว ถึ ง 500-600 ปี ภายในวิ ห ารมี ปู ช นี ย วัต ถุ สํ า คัญ คื อ
พระพุทธรู ปและธรรมมาสน์โบราณ การบูรณะครั้งล่าสุ ดโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ.253964
ลักษณะ: วิหารวัดทุ่งอ้อเป็ นวิหารปิ ด เครื่ องไม้ ขนาดเล็ก มี 6 ห้อง ผังสี่ เหลี่ยมผืนผ้าลด
ซดหรื อหักจ๊อก ผนังก่ออิฐฉาบปูน ห้องแรกมีลกั ษณะเป็ นระเบียงมุข ผนังก่ออิฐฉาบปูนไม่สูงนัก
เหนื อขึ้นไปเป็ นช่องโล่ง ห้องที่ 2 มีผนังลักษณะคล้ายกันแต่ช่องโล่งกลางผนังติดตั้งซี่ ลูกกรงไม้
ตอนบนเป็ นผนังไม้ ห้องที่ 3-5 ช่ วงโถงกลางมีผนังก่ออิฐทึบเจาะช่องหน้าต่างพร้อมซุ ้มหน้าต่าง
ด้านละหนึ่ งบาน ผนังไม้ตอนบนของผนัง ยกพื้นหลังคา 2 ตับ ซ้อนชั้นด้านหน้า 3 ชั้น ด้านหลัง 2
ชั้น ระนาบหลังคาอ่อนโค้ง มุงด้วยกระเบื้องดินเผาพื้นเมือง(ดินขอ) ทางเข้าวิหารวัดทุ่งอ้อมีทางเข้า
2 ทาง ตามลักษณะทัว่ ไปของวิหารทรงนี้ คือทางเข้าหลักด้านหน้าทางทิศตะวันออก ราวบันไดก่อ
อิฐฉาบปูนและปูนปั้ นเป็ นรู ปหางวันหรื อตัวเหงา ทางเข้ารองช่วงลดผังทางด้านทิศใต้ บันไดก่ออิฐ
ฉาบปูนขนาดเล็กไม่มีราวบันได พื้นที่ใช้สอยห้องแรกมีลกั ษณะเป็ นระเบียงมุข ห้องที่ 2-5 เป็ นโถง
64
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วิหาร ห้องที่ 6สุ ดท้ายที่ผนังด้านหลังก่ออิฐเป็ นฐานชุกชีตลอดความกว้างผนังเป็ นที่ประดิษฐานพระ
ประธาน การประดับหน้าแหนบ(หน้าบัน) ขนาดเล็กเป็ นลายลูกฟั กตามโครงสร้างหลังคาลวดลาย
เป็ นปูนปั้ นบนพื้นไม้ บัวหัวเสาเป็ นรู ปกลีบบัว โก่งคิ้วเป็ นลวดลายเป็ นปูนปั้ นแบบเดี ยวกับหน้า
แหนบ ไม้ป้านลมเป็ นนาคลํายองมีนมนาคไม่มีใบระกา แกะสลักลวดลายเต็มพื้นที่ตลอดความยาว
ไม้เฉพาะชุดแรกด้านหน้าอาคาร ชั้นในเข้าไปแกะสลักลวดลายน้อยลง ประดับช่อฟ้ าทุกชั้น ปลาย
ไม้ป้านลมปั จจุบนั เป็ นรู ปหัวนาคแบบเดียวกับวิหารวัดต้นเกว๋ น สภาพปั จจุบนั หลังการบูรณะไม่
ปรากฏแป้ นนํ้าย้อย(เชิงชาย) หู ชา้ ง(คันทวย) ไม้แกะสลักในกรอบรู ปสามเหลี่ยม วิหารหารวัดทุ่งอ้อ
มีขนาดกะทัดรั ด สัดสวยสวยงาม ความกว้างภายในระหว่างเสาหน้าทั้งสามช่ วงเท่ ากัน และราว
บันไดรู ปหางวันขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับคนและแม้แต่กบั ตัววิหารเอง รู ปแบบแปลกตาจากบันได
นาคที่พบเห็นทัว่ ไป เป็ นรู ปแบบที่ใช้กนั ในสมัยราชวงศ์มงั ราย เรี ยกปลายรู ปแบบนี้ ว่า หางวัน ซึ่ ง
ไม่ได้ใช่กบั บันไดเท่านั้น ใช้ประดับส่ วนอื่นๆก็เรี ยกว่าหางวันเช่นกัน การให้แสงที่เริ่ มจากที่ที่มีแสง
ค่อนข้างมากในห้องแรกตรงทางเข้าด้วยการเปิ ดช่องโล่งโดยไม่มีการพราง ในห้องที่สองถัดมาใช้ซี่
ลูกกรงพรางแสงจากช่องเปิ ดให้แสงเข้าได้นอ้ ยลง และเมื่อถึงโถงกลางของวิหารก็มีเพียงหน้าต่าง
ข้างละหนึ่ งบานเท่านั้น เพื่อลดแสงลงให้เหลือน้อยในระดับที่ตอ้ งการ เทคนิ คนี้ เป็ นการช่ วยปรับ
สายตาจากที่สว่างภายนอกสู่ ที่ที่มีแสงน้อยภายใน ด้านข้างของวิหารแสดงให้เห็นบันไดทางเข้าออก
อาคารบริ เวณผังลดหรื อหักจ๊อก ซึ่ งเป็ นเทคนิ คที่ ใช้ทวั่ ไป แต่มีตาํ แหน่ งติดตั้งจากด้านหลังหรื อ
ด้านหน้า ด้านซ้ายหรื อด้านขวาของอาคารต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ผังบริ เวณของวัด โดยจะเปิ ดทางเข้าด้าน
ที่ติดต่อกับเขตสังฆาวาส ไม่มีเกณฑ์ตายตัว และอาจมีเพียงช่องทางเดียว หรื อหลายช่องทาง หรื อไม่
มีเลยก็ได้ เทคนิ คการลดผังหรื อยกเก็จที่ใช้เสาตัวในเป็ นจุดกําหนดตําแหน่ งแปตัวนอก(แปปลาย
เต้า) ของหลังคาชั้นถัดออกมา และด้านหลังวิหารไม่มีทางเข้าจึงมักไม่มีการตกแต่งใดๆมากนัก65
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ลายเส้นที่ 5 แบบวิหารวัดทุ่งอ้อ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ที่มา: สลิลทิพย์ ตียากรณ์, “รู ปแบบวิหารล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่” (งานวิจยั ภาควิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), 25.
อาคารวิห ารล้านนาเป็ นอาคารขนาดเล็กจนถึ งขนาดกลาง อาคารวิห ารขนาดเล็ก มี
ลัก ษณะหลังคาเป็ นแบบ 2 ตับ อาคารวิห ารขนาดใหญ่ มกั เพิ่ มตับ หลังคาเป็ น 3 ตับ มี ระยะห่ าง
ระหว่างตับ หรื อ ระยะคอสอง หรื อภาษาท้องถิ่นเรี ยก คอกี๊ บ ที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับระยะคอ
สองนี้ ของอาคารประเภทเดียวกันของภาคกลาง วางผังพื้นเป็ นผังยกเก็จ ประกอบไปด้วยหลังหลวง
หลังซดหน้าหลังและมุขหน้า เป็ นผังที่ไม่สมดุลหน้าหลัง คือมีการซ้อนชั้นหลังคาด้านหน้า 3 ชั้น
และด้านหลัง 2 ชั้น ทางเข้าอาคารมัก จะไม่ มี ด้านหน้าอาคาร นิ ย มตกแต่ งเป็ นแบบบัน ไดนาค
ด้านหลังไม่มีทางเข้า จะปิ ดทึบและไม่มีการตกแต่งใดๆ ส่ วนทางเข้ารองสําหรับพระเณรมีการทํา
กันหลายแบบ เช่น ทําเป็ นทางเข้าเล็กๆอยูด่ า้ นข้างอาคารตรงบริ เวณช่วงลดผังเป็ นช่องประตูขนาด
เล็ก ไม่มีการตกแต่ง บันไดทางขึ้นแคบๆไม่มีราวบันไดและการตกแต่งใดๆ หรื อทําเป็ นทางเข้า
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ด้านข้างเป็ นช่องประตูขนาดใหญ่ แล้วทําซุม้ เป็ นมุขขนาดเล็กครอบไว้ หรื อทําเป็ นทางเข้าด้านข้าง
แบบอาคารทัว่ ไป ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ งที่ทาํ ให้อาคารวิหารล้านนาแตกต่างจากภาคกลาง
คือ สัด ส่ วนของชั้น พื้ น หรื อชั้น อาคาร ที่ ม ักให้สัด ส่ วนที่ สัมพัน ธ์กับ สัดส่ วนมนุ ษ ย์ ไม่ สูงใหญ่
เหมือนภาคกลาง โดยชายคามุขหน้าของอาคารจะทอดลงตํ่า ไม่สูงกว่าความสู งของมนุ ษย์มากนัก
ไม่ว่าอาคารจะมีขนาดใหญ่หรื อกว้างเพียงใด ข้อสังเกตประการหนึ่ งคือ ระบบสัดส่ วน การก่อรู ป
เริ่ มที่ ห ลักหลวง คื อโถงกลางของอาคาร แล้วถ่ายทอดลงมาตามสัด ส่ วนจนจบลงที่ มุขหน้า แต่
ความสําเร็ จหรื อผลสําเร็ จของงานจะปรากฏที่มุขหน้าของอาคารที่เป็ นทางเข้าของอาคาร เป็ นภาพที่
ปรากฏให้ผคู ้ นมองเมื่อเดินเข้าสู่ อาคารหรื ออาจเรี ยกได้ว่า สัดส่ วนรู ปทรงของอาคารจะสวยหรื อไม่
ก็ข้ ึนอยูก่ บั อาคารมุขหน้า โดยมีอาคารหลังซดและหลังหลวงเป็ นฉากหลัง ช่วยส่ งเสริ มให้มุขหน้า
แต่สัดส่ วนรู ปทรงของอาคารมุขหน้านี้ กลับเกิดขึ้นเป็ นอันดับสุ ดท้าย และเป็ นไปตามสัดส่ วนของ
หลังหลวงจะถ่ายลงสู่ หลังซดและถ่ายลงมาสู่ มุขหน้า ดังนั้น หากไม่มีระบบสัดส่ วนที่เตรี ยมการไว้
ก่อนแล้วตั้งแต่การก่อรู ปขึ้นทรงของหลังหลวง อาคารอาจจะไม่ได้สดั ส่ วนรู ปทรงที่สวยงามได้66
3.3 การศึกษาลักษณะเจดีย์ศิลปะล้ านนา
ในการศึ กษาลักษณะเจดี ยศ์ ิ ลปะล้านนา ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ชัย สายสิ งห์ ได้
ทําการศึกษาพัฒนาการของเจดียล์ า้ นนาและกําหนดขอบเขตไว้เฉพาะเจดียใ์ นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ ง
เป็ นเป้ าหมายที่ต้ งั ของโครงการ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19) การสื บทอดงานศิลปะหริ ภุญชัยและแรง
บันดาลใจจากศิลปะพุกาม
ระยะที่_2_(ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20) การสื บทอดงานศิลปะในระยะแรกและ
แรงบันดาลใจจากศิลปะพุกามและศิลปะสุ โขทัย
ระยะที่ _3_(ระหว่างต้น ถึ งกลางพุ ท ธศตวรรษที่ 21) ยุค ทองของล้านนา ความ
หลากหลายทางด้านรู ปแบบของสถาปัตยกรรม
ระยะที่_4_(ปลายพุทธศตวรรษที่ 21-23) ศิลปะล้านนายุคระยะหลัง
(ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 25) งานช่างพื้นบ้าน67
3.3.1 ระยะแรก (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19) การสื บทอดงานศิลปะหริ ภุญชัยและ
แรงบันดาลใจจากศิลปะพุกาม ยุคเริ่ มต้นแห่ งความเป็ นอาณาจักรล้านนานั้นอยูบ่ นพื้นฐานของอารย
ธรรมที่เจริ ญรุ่ งเรื องก่อนหน้า ดังนั้นงานสถาปั ตยกรรมในช่วงระยะเวลานี้ จึงมีแหล่งบันดาลใจมา
66
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จาก 2 แหล่งวัฒนธรรมที่สาํ คัญ คือ ศิลปะหริ ภุญชัย และศิลปะพุกามจากประเทศพม่า อย่างไรก็ตาม
เนื่ องจากเป็ นสมัยแรกของอาณาจักรซึ่ งพบหลักฐานที่เหลือให้ศึกษาน้อยมาก ส่ วนหนึ่ งสันนิ ฐานว่า
อาจเกิ ดจากการพังทลายไปตามกาลเวลา และอีกส่ วนหนึ่ งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ข้ ึนใหม่ใน
ภายหลัง ในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะหริ ภุญชัย หลักฐานทางสถาปั ตยกรรมที่ แสดงให้เห็ น ถึง
การสื บทอดศิลปะสมัยหริ ภุญชัย ได้แก่ เจดียเ์ หลี่ยมหรื อกู่คาํ วัดกู่คาํ เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
จากรู ปทรงของเจดี ยม์ ีตน้ แบบมาจากเจดียก์ ู่กุด วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน ในศิลปะสมัยหริ ภุญชัย
กล่าวคือ การทําเจดียท์ รงปราสาทที่มีเรื อนธาตุอยูใ่ นผังสี่ เหลี่ยมซ้อนลดหลัน่ กันไปเป็ นชั้นๆ แต่ละ
ชั้นมีจระนําซุม้ ประดิษฐานพระพุทธรู ปจํานวน 60 องค์ อาจใช้ในความหมายของอดีตพระพุทธเจ้า
อย่างไรก็ตามเจดี ยอ์ งค์น้ ี ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดย
หลวงโยนการพิจิตร(หม่องปั นโหย่) คหบดีชาวพม่า ในราวปี พ.ศ.2449 โดยการพอกปูนทับ ปั้ น
ลวดลายและพระพุทธรู ปใหม่ มีการก่อคูหาเพิ่มและมีการประดิษฐานพระพุทธรู ปที่ฐานทั้ง 4ด้าน
ดังนั้นลักษณะพระพุทธรู ปและลวดลายจึงเป็ นแบบศิลปะพม่าสมัยหลังในช่วงกลางพุทธศตวรรษ
ศิลปะพม่าที่ได้รับอิทธิพลศิลปะตะวันตก68
3.3.2 ระยะที่ 2 (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20) การสื บทอดงานศิลปะในระยะแรก
และแรงบันดาลใจจากศิลปะพุกามและศิลปะสุ โขทัย ระยะเวลานี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
ในอาณาจักรล้านนา เริ่ มจากสมัยของพระเจ้ากือนาที่มีการติดต่อรับพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์
เข้ามาครั้งใหม่ โดยพระองค์ได้ทรงนิ มนต์พระสุ มนเถรจากสุ โขทัยให้ข้ ึนมาทําสังฆกรรมพระภิกษุ
ในล้านนา ด้วยเหตุน้ ีเองจึงเชื่อกันว่ามีการรับอิทธิพลทางศิลปกรรมในทุกๆด้านจากสุ โขทัยขึ้นมายัง
ล้านนาด้ว ย แต่ อ ย่างไรก็ต ามจากการศึ ก ษาทางด้านรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมและประวัติ ในการ
ก่อสร้างนั้น ยังมีการพบงานศิลปกรรมหลายรู ปแบบ ที่มิได้มีแต่เฉพาะอิทธิ พลสุ โขทัยเท่านั้น งาน
สําคัญที่เกิดขึ้นประกอบด้วยการสื บทอดรู ปแบบสถาปั ตยกรรมมาจากยุคแรก ได้แก่ กลุ่มเจดียท์ รง
ปราสาท การรับรู ้แบบเจดียท์ รงระฆังแบบลังกามาจากพุกามของพม่า และในช่วงระยะเวลานี้ น่าจะ
เป็ นการริ เริ่ มต้นของเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนาที่มีรูปแบบเฉพาะเกิดขึ้นด้วย69
3.3.2.1_การสื บทอดงานสถาปั ตยกรรมจากระยะแรก เจดี ยท์ รงปราสาท
ยอด ได้แก่ เจดียท์ รงปราสาทในผังแปดเหลี่ยม วัดอินทขีล หรื อ วัดสะดือเมือง กลางเมืองเชียงใหม่
จากรู ปแบบของเจดียม์ ีลกั ษณะพิเศษคือ เป็ นเจดียท์ รงปราสาทที่ประกอบด้วยฐานเขียงในผังแปด
เหลี่ยม ส่ วนยอดเป็ นเจดียท์ รงระฆัง ประกอบด้วยฐานแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น รองรับองค์ระฆัง
กลม ไม่มีบลั ลังก์แต่มีกา้ นฉัตร ส่ วนยอดเป็ นปล่องไฉน ที่เรื อนธาตุมีซุ้มจระนําซุ ้มเกื อบทุกด้าน
เรื่ องเดียวกัน, 64.
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ยกเว้นด้านหน้าที่เจาะเป็ นคูหาเข้าไปภายในได้ ที่มาของเจดี ยร์ ู ปแบบนี้ น่าจะสื บทอดมาจากรัตน
เจดีย ์ วัดจามเทวี เมืองลําพูน ในสมัยหริ ภุญชัย70
3.3.2.2_เจดี ยท์ รงระฆังที่ มีแรงบันดาลใจจากศิลปะพุกาม ต้นแบบของ
เจดี ยท์ รงระฆังแบบล้านนา ได้แก่ เจดี ยว์ ดั อุโมงค์เถรจันทร์ ในเขตอรัญ ญิ ก เชิ งดอยสุ เทพ เมื อง
เชียงใหม่ รู ปแบบของเจดียเ์ ป็ นทรงระฆังขนาดใหญ่ ประกอบด้วยส่ วนฐานซึ่งมีลกั ษณะพิเศษที่พบ
ไม่มากนัก คือ ฐานบัวอยูใ่ นผังกลมซ้อนชั้นกัน 3 ฐาน รองรับองค์ระฆังขนาดใหญ่ ที่ชุดฐานบัวแต่
ละชั้นประดับลูกแก้ว 2 แนว ส่ วนท้องไม้ระหว่างแนวของลูกแก้ว ประดับด้วยแถวช่ องสี่ เหลี่ยม
โดยรอบ จากลักษณะของชุดฐานบัวและการประดับช่องสี่ เหลี่ยมนี้ เปรี ยบเทียบได้กบั กลุ่มเจดียใ์ น
เมืองพุกามที่มีอิทธิ พลศิลปะลังกา เช่น เจดียฉ์ ปั ฏ ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1733 โดยพระภิกษุฉปั ฏชาว
พุกามที่ได้ไปศึกษาพระศาสนาในลังกา หรื ออีกองค์หนึ่ งในบริ เวณวัดถิทสวดี ในหมู่บา้ นปวาสอ
เมืองพุกาม เป็ นต้น เหนื อส่ วนฐานขึ้นไปเป็ นองค์ระฆังขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นลักษณะที่นิยมในศิลปะ
ลังกา มีบลั ลังก์ในผังสี่ เหลี่ยม ส่ วนยอดประดับด้วยปล้องไฉนและปลียอด จากลักษณะขอชุดฐาน
บัว 3 ฐานรองรับองค์ระฆังที่เจดียว์ ดั อุโมงค์เถรจันทร์ น้ ี คงเป็ นต้นแบบให้กบั เจดียท์ รงระฆังแบบ
ล้านนาต่อไป71
เจดี ยป์ ระธาน วัดบุ ปผาราม(วัดสวนดอก) อําเภอเมื อง จังหวัด
เมืองเชียงใหม่ นับเป็ นหลักฐานที่สาํ คัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลของเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนาที่
มีอิทธิ พลของศิลปะพุกามและศิลปะสุ โขทัย ส่ วนที่เป็ นอิทธิ พลศิลปะพุกามคือ ส่ วนรองรับองค์
ระฆังที่เป็ นชุดบัวควํ่า-บัวหงาย 3 ชุด ที่น่าจะพัฒนาสื บต่อมาจากสายเจดี ยฉ์ ปั ฏและวัดอุโมงค์เถร
จันทร์ ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่ งที่แสดงให้ให้เห็นถึงการรับรู ปแบบมาจากพุกามคือ องค์เจดีย ์
ก่อบนลานประทักษิณที่ยกสู ง และมีซุม้ ประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน คล้ายกับเจดียป์ ั ฏที่เมืองพุกาม ส่ วน
ที่ เป็ นอิ ท ธิ พ ลสุ โขทัยจะเป็ นเรื่ องของทรวดทรงที่ ยงั มี อ งค์ระฆังค่ อนข้างใหญ่ มี บ ัล ลังก์ในผัง
สี่ เหลี่ยม และมีการประดับพระพุทธรู ปลีลาโดยรอบก้านฉัตร คล้ายกับที่พบในเจดียท์ รงระฆังใน
สมัยสุ โขทัย และที่สาํ คัญคือส่ วนฐานเดิ มยังปราฎกว่ามีชา้ งล้อม ซึ่ งน่ าจะเป็ นคติที่รับมาจากลังกา
ผ่านมาทางสุ โขทัยด้วยเช่นกัน แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายว่ารู ปแบบของเจดียใ์ นปั จจุบนั ได้รับการบูรณะ
แล้ว ในส่ วนที่เป็ นล้านนาแล้วได้แก่ชุดของฐานบัวรองรับองค์ระฆัง ซึ่ งประกอบด้วยฐานบัวควํ่าบัวหงาย ประดับด้วยลูกแก้วอกไก่ ชุดบัวชุดนี้ ยงั ไม่เป็ นระบบที่ลงตัวมากนัก เพราะจังหวะของแต่
ละชุดไม่ได้สัดส่ วนกัน คือ ชุดล่างจะมีทอ้ งไม้กว้างมาก ในขณะที่ชุดเหนื อขึ้นไปจะแคบกว่าและ
การประดับ ลูกแก้วอกไก่ ไม่ สมมาตรกัน ดังที่ ช้ ัน ล่างซึ่ งมี พ้ื น ที่ ท ้องไม้ก ว้างมากนั้น ไม่ ป ระดับ
เรื่ องเดียวกัน.
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ลูกแก้วอกไก่ ส่ วนชั้นบนทั้ง 2 ชั้น ประดับลูกแก้วอกไก่ช้ นั ละเส้น ซึ่งจะพบว่าส่ วนนี้ ของเจดียท์ รง
ระฆังแบบล้านนาจะมีแบบแผนที่ลงตัว คือ การประดับลูกแก้วอกไก่ช้ นั ละ 2 เส้นเสมอ ซึ่ งการทํา
ชุ ดบัวรองรับองค์ระฆัง 3 ชุ ดนี้ ถื อเป็ นรู ปแบบเฉพาะอย่างหนึ่ งของเจดี ยท์ รงระฆังแบบล้านนา
น่าจะเริ่ มต้นขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ด้วยเช่นกัน72
3.3.2.3 เจดียท์ ี่มีแรงบันดาลใจจากศิลปะสุ โขทัย เจดียท์ รงยอดดอกบัวตูม
(พุ่มข้าวบิณฑ์) เจดียบ์ ริ วาร วัดบุบผาราม(สวนดอก) อําเภอเมือง จังหวัดเมืองเชียงใหม่ โดยทัว่ ไป
แล้ว เจดี ย ์ท รงยอดดอกบัว ตู ม หรื อพุ่ ม ข้า วบิ ณ ฑ์ ถื อ เป็ นรู ป แบบเฉพาะและสั ญ ลัก ษณ์ ข อง
สถาปั ตยกรรมสมัยสุ โขทัย ดังนั้นถ้าพบเจดียร์ ู ปแบบนี้ ที่ไหนย่อมกล่าวได้ว่า มีอิทธิ พลของศิลปะ
สุ โขทัยไปถึงดินแดนนั้น สําหรับล้านนามีรูปแบบนี้ปรากฏหลักฐานอยูอ่ ย่างน้อย 2 แห่ ง คือวัดสวน
ดอกและวัดธาตุกลาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นที่น่าเสี ยดายว่าที่วดั สวนดอกนั้นเหลือหลักฐานให้ศึกษา
เฉพาะภาพถ่ ายเท่ านั้น ส่ ว นองค์จ ริ งได้รับ การบู รณะในสมัย ของครู บ าศรี วิ ชัย ในปี พ.ศ.2476
รู ปแบบที่ศึกษาได้จากภาพถ่ายเก่านี้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่เป็ นระเบียบของสุ โขทัยไว้อย่าง
ดีที่สุด กล่าวคือ มีส่วนฐานเขียง 4-5 ชั้นรองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ซึ่ งส่ วนนี้ปรับปรุ งมาจากเจดีย ์
ของล้านนา ส่ วนกลางประกอบด้วยฐานบัวลูกฟัก 2 ฐาน เรี ยกว่า “ชั้นแว่นฟ้ า” รวมกับเรื อนฐานที่มี
มาจากศิลปะเขมร และส่ วนที่เป็ นทรงดอกบัวตูม ปล้องไฉน และปลียอด ซึ่ งเป็ นระเบียบของเจดีย ์
ทรงระฆังแบบไม่มีบลั ลังก์ คงมีที่มาจากศิลปะพุกามของพม่า จากรู ปแบบดังกล่าว แสดงให้เห็นจัด
เจนถึงอิทธิ พลศิลปะสุ โขทัยที่ข้ ึนมาในล้านนาโดยเฉพาะที่วดั สวนดอก ซึ่งสัมพันธ์กบั หลักฐานการ
รับศาสนาลังกาวงศ์ในสมัยพระเจ้ากื อนาที่ได้อาราธนาพระสุ มนเถรขึ้นมาจากสุ โขทัยในปี พ.ศ.
1913 พระองค์ได้อุทิศสวนดอกไม้สร้างวัดบุปผารามแห่ งนี้ข้ ึน เพื่อเป็ นที่พาํ นักของพระสุ มนเถรใน
ปี พ.ศ.1915 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และรู ปแบบศิลปกรรมได้เป็ นอย่างดี73
เจดี ยว์ ดั ธาตุ กลาง นอกกําแพงเมื องเมื องเชี ยงใหม่ ด้านทิ ศใต้
ส่ วนฐานของเจดี ยอ์ งค์น้ ี ชํารุ ดอย่างมาก เป็ นส่ วนที่ สร้ างครอบทับ ของเดิ มที่ เป็ นฐานเจดี ยแ์ บบ
ล้านนา ซึ่ งแต่ เดิ ม น่ าจะเป็ นฐานเขี ย งหลายชั้น อัน เป็ นลัก ษณะเฉพาะของเจดี ย ท์ รงยอดบัว ตู ม
ส่ วนกลางและส่ วนยอดยังคงรู ปแบบของเจดี ยย์ อดทรงดอกบัวตูมอยู่ กล่าวคือ มีฐานบัวลูกฟั ก 2
ฐาน(ชั้นแว่นฟ้ า) รองรับเรื อนฐาน และส่ วนของเรื อนฐานเพิ่มมุม ซึ่ งไม่ปรากฏอยูใ่ นระเบียบของ
เจดียร์ ู ปแบบอื่นในล้านนา และรองรับส่ วนยอดที่เป็ นเจดียท์ รงระฆังขนาดเล็ก(ปกติส่วนนี้ ตอ้ งเป็ น
ทรงดอกบัวตูม) แต่ที่วดั ธาตุกลางนี้ ได้ปรับเป็ นเจดียท์ รงระฆังขนาดเล็กและมีบลั ลังก์ในผังกลม ซึ่ง
ปกติเจดียท์ รงยอดดอกบัวตูมจะไม่มีบลั ลังก์ แสดงให้เห็นว่า เจดียท์ ี่วดั ธาตุกลางนี้ อาจมีการบูรณะ
เรื่ องเดียวกัน, 91.
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ในภายหลังที่ช่างไม่เข้าใจรู ปแบบของเจดียย์ อดทรงดอกบัวตูมแล้ว จากลักษณะดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่าเป็ นงานที่รับมาจากเจดียท์ รงพุ่มข้าวบิณฑ์ของสุ โขทัย แต่มีวิวฒั นาการจากต้นแบบไปมาก
คงเป็ นความพยายามที่จะสร้างเลียนแบบ แต่ช่างขาดความชํานาญ หรื อความเข้าใจทางด้านรู ปแบบ
จึงน่าจะเป็ นงานที่เกิดขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นยุคแห่ งความหลากหลายทางด้านรู ปแบบ
ศิลปะของล้านนา74
3.3.3 ระยะที่ 3 (ระหว่างต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21) ยุคทองของล้านนา ความ
หลากหลายทางด้านรู ป แบบของสถาปั ต ยกรรม ในตอนปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 20–กลางพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 21 ถือเป็ นยุคแห่ งความรุ่ งเรื องสู งสุ ดของอาณาจักรล้านนา ในงานสถาปั ตยกรรมนั้นได้
เกิดความหลากหลายทางด้านรู ปแบบ ส่ วนหนึ่ งเป็ นงานสื บต่อมาจากงานในยุดก่อนหน้านั้น ได้แก่
กลุ่มเจดียล์ า้ นนา ซึ่ งถือเป็ นรู ปแบบที่นิยมมากที่สุดในยุคนี้ ดว้ ย นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบเจดียท์ รง
ปราสาทแบบล้านนาที่จดั เป็ นลักษณะเฉพาะที่เกิ ดขึ้นใหม่ในระยะนี้ โดยดัดแปลงรู ปแบบมาจาก
เจดียท์ รงยอดปราสาทในยุคต้น เจดียท์ รงปราสาทในผังกลม และอีกรู ปแบบหนึ่งหันกลับไปทําเจดีย ์
ทรงระฆังแบบสุ โขทัย แต่ ก็พบไม่มากนัก นอกจากความหลากหลายทางด้านรู ปแบบแล้ว จาก
ประวัติการก่อสร้างที่ปรากฏตามตํานานและจารึ ก ปรากฏการสร้างวัดและพระพุทธรู ปเป็ นจํานวน
มากกว่ายุคใด มีการบูรณปฏิสังขรณ์ ครั้งสําคัญ รวมทั้งวัดที่สร้างนั้นจะมีขนาดใหญ่ เช่ น วัดเจดีย ์
หลวง และวัดที่มีรูปแบบพิเศษ เช่น วิหารมหาโพธาราม(วัดเจ็ดยอด) ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าติโลก
ราช นอกจากนี้ ยังพบว่า ในรั ชกาลพระเมื อ งแก้วถื อเป็ นรั ชสมัยที่ พ บหลัก ฐานการสถาปนาวัด
พระพุทธรู ปมากที่สุด อันแสดงให้เห็นถึงยุครุ่ งเรื องทางศาสนาอย่างแท้จริ ง75
3.3.3.1 เจดี ยท์ รงปราสาทแบบล้านนา เจดี ยห์ ลวง วัดเจดี ยห์ ลวง อําเภอ
เมือง จังหวัดเมืองเชียงใหม่
เจดี ย ์ห ลวงหรื อ มี ชื่ อ ว่ า “ราชกู ฏ ” วัด เจดี ย ์ห ลวงโชติ ก าราม
ตั้งอยูก่ ลางเมืองเชียงใหม่ และเป็ นเจดียอ์ งค์ใหญ่ท่ีสุดในอาณาจักรล้านนา ตามตํานานกล่าวว่าเริ่ ม
สร้างโดยพระเจ้าแสนเมืองมาเพื่ออุทิศถวายแด่พระราชบิดาคือ พระเจ้ากือนา แต่เจดียท์ ี่พระองค์ทรง
สร้างไม่ทนั แล้วเสร็ จ พระองค์ได้เสด็จสวรรคตก่อน พระมเหสี ของพระองค์โปรดให้สร้างต่อใน
รัชกาลของพระเจ้าสามฝั่งแกน แต่อย่างไรก็ตาม เจดียท์ ี่ปรากฏในปั จจุบนั นี้ คงเป็ นงานสถาปนาขึ้น
ใหม่ในสมัยพระเจ้าติโลกราชในปี พ.ศ.2022 ตามหลักฐานในเอกสารที่กล่าวถึงพระองค์ได้โปรด
เกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์โดยแปลงแบบเดิมให้ใหญ่ข้ ึน เพิ่มช้างประดับบนลานประทักษิณ และเปลี่ยน
ส่ วนยอดใหม่ดงั ที่ปรากฏในตํานานว่า “ระเบียบ กระพุ่มยอดเดี ยว” และเรี ยกว่า “ราชกูฏ” จึงเกิ ด
ลักษณะของเจดียท์ รงปราสาทยอดเดียว ส่ วนในพงศาวดารโยนกได้กล่าวว่า พระเจ้าติโลกราชโปรด
เรื่ องเดียวกัน, 111.
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ให้หมื่นด้ามพร้าคตไปถ่ายแบบโลหะปราสาทและรัตนมาลีเจดี ยใ์ นประเทศศรี ลงั กา และกลับมา
ปฎิสังขรณ์วดั ที่สร้างโดยพระจ้าแสนเมืองมากลางเมืองเชียงใหม่ คือ วัดเจดียห์ ลวง โดยเริ่ มสร้างใน
ปี พ.ศ.2022 ความสําคัญของวัดเจดียห์ ลวงคือ เคยเป็ นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และเชื่อว่าอยูใ่ น
ซุม้ ด้านทิศตะวันออก ตามประวัติกล่าวว่า พระเจ้าติโลกราชได้โปรดเกล้าฯให้อญั เชิญมาจากลําปาง
และต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาซึ่ งเป็ นพระอุปราชแห่ งอาณาจักรล้านช้าง และได้ปกครอง
ล้านนานั้น เมื่อพระราชบิดาของพระองค์สวรรคตจึงเสด็จกลับไปครองอาณาจักรล้านช้าง พร้อมทั้ง
ได้อญ
ั เชิ ญพระแก้วมรกตจากเมืองเชี ยงใหม่ไปยังหลวงพระบางและเวียงจัน ทร์ ตามลําดับ เจดี ย ์
หลวงได้พงั ทลายลงมาในสมัยของพระนางจิระประภาในปี พ.ศ.2088 เนื่ องจากเกิ ดแผ่นดิ นไหว
ด้วยเหตุที่เจดียห์ ลวงเป็ นเจดียท์ ี่มีขนาดใหญ่มาก จึงไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคงเดิมได้ จึงปล่อย
ทิ้งไว้จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งเหลือแต่ส่วนฐานและส่ วนเรื อนธาตุ พังทลายไปครึ่ งหนึ่ งถึงชั้นหลังคาช่วง
ต้น ส่ วนยอดได้พงั ทลายไปหมดแล้ว สภาพปั จจุบนั ได้รับการบูรณะใหม่โดยกรมศิลปกร ในราวปี
พ.ศ.2534-2535 เจดี ยท์ รงปราสาทแบบล้านนาที่มีวิวฒั นาการเกิดขึ้นใหม่ในระยะนี้ ประกอบด้วย
ส่ วนฐานที่เพิ่มลานประทักษิณขึ้นมา ประดับด้วยช้างล้อมรอบอันเป็ นคติของช้างที่ค้ าํ จุนจักรวาล
และเป็ นที่นิยมอย่างมากในสายวิวฒั นาการของเจดี ยท์ รงระฆังแบบลังกา แต่ในศิลปะล้านนาได้
พบว่ามีการสร้างช้างล้อมที่ฐานเจดียท์ รงปราสาทด้วยเช่นกัน ถัดขึ้นไปเป็ นส่ วนของเรื อนธาตุอยูใ่ น
ผังเพิ่มมุม ประดับจระนําซุ ้มประดิษฐานพระพุทธรู ปทั้ง 4 ทิศ ส่ วนสําคัญของเจดี ยท์ รงปราสาท
แบบล้านนาคือ การทําหลังคาแทนการทําเรื อนซ้อนชั้น ดังนั้น ส่ วนเหนือเรื อนธาตุจึงเป็ นชั้นหลังคา
ลาด(หรื อหลังคาเอนลาด) 2 ชั้น การทําหลังคาเอนลาดแสดงให้เห็ นการทําชั้นเพื่อรับส่ วนยอดที่
น่ าจะเป็ นระเบียบของเจดียท์ รงระฆัง เมื่อทําชั้นหลังคาเอนลาด จึงไม่มีการประดับเจดียท์ ี่มุมทั้ง 4
มุม ดังนั้นเจดียห์ ลวงจึงไม่มียอดเป็ นเจดียอ์ งค์เดียวตามที่กล่าวถึงในคราวสร้างในสมัยพระเจ้าติโลก
ราชที่ให้ทาํ เป็ นกระพุ่มยอดเดียว ส่ วนของเจดียย์ อดนั้นพังทลายลงเหลือเฉพาะส่ วนฐานของเจดี ย ์
ซึ่ งเป็ นชุ ดรองรับองค์ระฆัง มีรูปแบบสําคัญคือ เป็ นชุ ดบัวถลาในผังแปดเหลี่ยม เช่ นเดี ยวกันกับ
เจดียว์ ดั เชียงมัน่ เมืองเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบที่เหมือนกันตั้งแต่ส่วนหลังคาเอนลาดที่ทาํ ซ้อนกัน 2
ชั้น และน่ าจะมี ชุดลวดบัวรองรั บองค์ระฆังเท่ ากับเจดี ยว์ ดั เชี ยงมัน่ คือ 3 ฐาน ในผังแปดเหลี่ยม
ดังนั้นรู ปทรงสันนิ ฐานเต็มองค์ของเจดียห์ ลังน่ าจะมีรูปแบบเดียวกันกับวัดเชียงมัน่ เมืองเชียงใหม่
เพียงแต่เจดียว์ ดั เชียงมัน่ มีขนาดเล็กกว่า76
เจดียว์ ดั เชี ยงมัน่ อําเภอเมือง จังหวัดเมืองเชียงใหม่ แม้ว่าตํานาน
จะกล่าวว่าวัดนี้ สร้างขึ้นในสมัยของพระญามังราย แต่จากรู ปแบบจัดเป็ นเจดียท์ รงปราสาทล้านนา
แล้ว มีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกับเจดียห์ ลวง คือ มีชา้ งประดับที่ส่วนฐานโดยรอบ ระเบียบอื่นๆนั้นเป็ น
เรื่ องเดียวกัน, 114.
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แบบเดี ยวกับกู่พ ระเจ้าติ โลกราช แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเป็ นเจดี ยท์ ี่ สําคัญ มากองค์ห นึ่ งของ
ล้านนา จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์มาทุกยุคทุกสมัย รู ปแบบที่ปรากฏอาจเป็ นงานบูรณะในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 และลวดลายปูนปั้ นอาจเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสิ นทร์แล้ว77
เจดี ยท์ รงยอดปราสาทแบบล้านนานี้ ได้พบค่อนข้างแพร่ ห ลาย
เช่นกัน แต่พบไม่มากเท่ากับเจดียท์ รงระฆัง เจดียอ์ งค์สาํ คัญอีกองค์หนึ่งที่มีประวัติการก่อสร้างและ
สัมพันธ์กบั พระเจ้าติโลกราช คือ กู่พระเจ้าติโลกราช วัดเจ็ดยอด ซึ่ งสร้างขึ้นโดยพระยอดเชียงราย
เพื่อบรรจุพระอัฐของพระเจ้าติโลกราชในปี พ.ศ.2034 รวมทั้งความเกี่ยวเนื่ องทางประวัติศาสตร์ ที่
เจดียอ์ งค์น้ ีสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระเจ้าติโลกราช ผูท้ ี่สร้างอุทิศถวายคือ พระยอดเชียงราย
คงจะคัดเลื อกรู ปแบบที่ เป็ นผลงานชิ้ นสําคัญมาสร้ าง แต่ลกั ษณะของกู่พระเจ้าติ โลกราชมีความ
แตกต่างจากวัดเจดียห์ ลวงและเจดี ยว์ ดั เชียงมัน่ เล็กน้อย คือมีช้ นั หลังคาเอนลาดเพียงชั้นเดี ยว และ
ส่ วนยอดเป็ นเจดี ย ์ที่ มี ชุ ด รองรั บ องค์ ร ะฆั ง เป็ นชุ ด บั ว ควํ่า -บั ว หงายในผัง วงกลม ซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนา ที่นิยมอยูใ่ นช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ เท่ากับเป็ นการ
ยืนยันรู ปแบบอีกทางหนึ่ งว่า เจดียท์ รงปราสาทแบบล้านนาที่เป็ นทรงปราสาทยอดเดี ยวนั้นได้รับ
ความนิยมในยุคที่ลา้ นนาเจริ ญรุ่ งเรื องสูงสุ ดรู ปแบบหนึ่ง78
เจดียท์ รงปราสาทยอดแบบเรื อนชั้นซ้อนผสมกับหลังคาลาด ใน
ศิลปะล้านนาได้พบเจดียท์ รงปราสาทยอดกลุ่มหนึ่ งที่มีรูปแบบพิเศษและเป็ นลักษณะเฉพาะเกิดขึ้น
รู ปแบบหนึ่ ง คือ การทําส่ วนยอดที่เป็ นแบบเรื อนชั้นซ้อนผสมกับแบบหลังคาลาด กล่าวคือ ส่ วน
ยอดประกอบด้วยเรื อนชั้นซ้อนที่มีการจําลองผนัง ช่องวิมาน มีปราสาทจําลองประจํามุมและประจํา
ด้าน และมี บรรพแถลงปรากฏอยู่ดว้ ย คล้ายกับปราสาทขอมที่มีปราสาทจําลองและบรรพแถลง
สลับกับชั้น หลังคาลาด ซึ่ งการทําเรื อนชั้น ซ้อนที่ มีส่วนเรื อนค่อนข้างสู ง และมี หลังคาคล้ายกับ
อาคารทรงปยาธาตุของพม่าด้วยเช่นกัน ส่ วนใหญ่พบในงานเครื่ องไม้ที่เป็ นมณฑป หรื อโขงพระเจ้า
(ปราสาทสําหรับประดิ ษฐานพระพุทธรู ปในวิหาร) ธรรมมาสน์ และโขงประตูทางเข้าวัด จึงอาจ
กล่าวได้ว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะของศิลปะล้านนาได้ เจดี ยร์ ู ปแบบนี้ พบที่ใช้เป็ น
เจดี ย ์ป ระธานของวัด เพี ย ง 1 องค์ คื อ เจดี ย ์ป ระธานวัด ปั น สารท เมื อ งเชี ย งใหม่ เจดี ย ์อ งค์น้ ี มี
หลักฐานการขุดแต่งพบว่าสร้างครอบเจดี ยท์ รงระฆังแบบสุ โขทัยไว้ภายใน เจดี ยท์ รงระฆังแบบ
สุ โขทัย คงสร้ างขึ้ น เมื่ อ คราวล้านนาได้รับ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะสุ โ ขทัย ในระยะแรกคื อ ราวต้น พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 20 เพราะฉะนั้นเจดียอ์ งค์น้ ีไม่น่าจะเก่าเกินไปกว่านี้ หลักฐานสําคัญที่ช่วยในการกําหนด
อายุ ได้แก่ ลวดลายปูนปั้ นประดับ เป็ นลายพรรณพฤกษา หรื อลายเครื อล้านนา ที่ตวั กรอบลายกาบ
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ล่าง เป็ นเส้นหยักโค้งอย่างมาก ซึ่งนิ ยมอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 แล้ว ดังนั้นวัดปั นสาทจึงน่าจะ
มีอายุอยูใ่ นช่วงระยะเวลานี้เช่นกัน79
กู่พระแก่นจันทร์ แต่เดิ มเป็ นกูภ้ ายในอุโบสถ วัดมหาโพธาราม
(วัดเจ็ดยอด) อําเภอเมื อง จังหวัดเมื องเชี ยงใหม่ เป็ นตัวอย่างกู่ที่ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปภายใน
อาคารที่ ทาํ ส่ วนยอดเป็ นเรื อชั้นซ้อนสลับกับหลังคาแบบล้านนา และภายในมีพ้ืนที่ว่าง หรื อเป็ น
ห้องสําหรับประดิษฐานพระพุทธรู ป มีหลักฐานสําคัญทางศิลปกรรม คือ ลวดลายปูนปั้ นที่ประดับ
ส่ วนต่างๆ เช่น กาบบน กาบล่าง เป็ นลายเครื อล้านนาที่ภายในเป็ นลายดอกไม้ ก้าน และใบในกลุ่ม
ของดอกลายโบตัน๋ ที่นิยมอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 21 จึกสันนิ ฐานว่าน่ าจะสร้างขึ้นในสมัยของพระ
เมืองแก้ว เพื่อประดิ ษฐานพระแก่นจันทร์ ที่อญ
ั เชิ ญมาจากวัดป่ าแดงตามตํานานพระแก่นจันทร์ 80
3.3.3.2 เจดียท์ รงระฆังแบบล้านนา เจดียท์ รงระฆังแบบล้านนานั้นถือได้
ว่าเป็ นสัญลักษณ์ ของสถาปั ตยกรรมล้านนา จึงพบอยู่โดยทัว่ ไปเกื อบทุกยุคทุกสมัย น่ าจะเกิ ดขึ้น
แล้วตั้งแต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 และเป็ นแบบที่ได้รับความนิยมเรื่ อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 21
ในยุคทองของล้านนานี้ ได้พบอยู่เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งน่ าจะเป็ นงานที่สืบเนื่ องมาจากยุคก่อนหน้านี้
และมาได้รับความนิ ยมในระยะนี้ ความสําคัญของเจดียร์ ู ปแบบนี้ คงมาจากพระธาตุหริ ภุญชัยที่เป็ น
เจดี ยท์ ี่ มีความสําคัญ ที่ สุ ดองค์ห นึ่ งในด้านประวัติความเป็ นมา และเป็ นวัด ที่ เป็ นศูน ย์กลางทาง
ศาสนา รวมทั้งรู ปแบบของพระธาตุหริ ภุญชัยก็ถือได้ว่ามีความสมบรู ณ์และลงตัวมากที่สุดในด้าน
วิวฒั นาการทางด้านรู ปแบบ จึงกลายเป็ นเจดียท์ ี่แพร่ หลายและเป็ นแม่แบบให้กบั เจดียใ์ นล้านนาสื บ
ต่อมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ น่าจะปรากฏอย่างมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 เพราะเป็ น
ระยะรุ่ งเรื องสู งสุ ดของอาณาจักรล้านนาและเกิดความหลากหลายทางด้านรู ปแบบศิลปกรรม จาก
หลัก ฐานได้พ บว่ าในระหว่างพุ ท ธศตวรรษที่ 21 นี้ ได้พ บอยู่เป็ นจํานวนมาก แต่ มี วิว ฒ
ั นาการ
ทางด้านรู ปแบบออกไปหลายรู ปแบบ แต่มีแบบที่เป็ นหลัก 2 สายวิวฒั นาการ โดยใช้ส่วนรองรับ
องค์ระฆังเป็ นตัวแบ่ง ได้แก่ สายที่ 1 ยังคงแบบแผนเดิม คือส่ วนรองรับองค์ระฆังเป็ นชุดบัวควํ่า-บัว
หงาย 3 ชุด ในผังกลม ส่ วนสายที่ 2 ส่ วนรองรับองค์ระฆังเป็ นชุดบัวควํ่า-บัวหงาย 3 ชุด เช่นเดียวกัน
แต่อยูใ่ นผังแปดเหลี่ยม สายวิวฒั นาการที่ 1 เจดียท์ รงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังเป็ นชุดฐานบัว
ควํ่า-บัวหงายอยูใ่ นผังกลม(แบบพระธาตุหริ ภุญชัย) ลักษณะสําคัญของเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนา
มีองค์ประกอบหลักเหมือนกับต้นแบบเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนา คือ พระธาตุหริ ภุญชัยเกือบจะทุก
ประการ จะมีเพียงส่ วนเดี ยวที่อาจแตกต่างกันอยู่บา้ ง ได้แก่ การประดับส่ วนฐานที่เป็ นฐานบัว 2
ฐานนั้นจะมีการประดับลวดบัวต่างกัน คือ ทั้งที่เป็ นชุดฐาน 2 ฐานครบถ้วนสมบรู ณ์ประดับลูกแก้ว
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อกไก่ 2 เส้น กับเจดียบ์ างองค์ที่ทาํ เป็ นฐานบัวฐานเดียวขยายท้องไม่สูงและประดับลูกแก้วอกไก่ 2
เส้น ตัว อย่างของเจดี ยท์ รงนี้ พบอยู่ท ั่วไปในล้าน เช่ น เจดี ยว์ ดั อี ก้าง เวียงกุม กาม อําเภอสารภี
จังหวัดเมืองเชี ยงใหม่ เจดียว์ ดั กิ ตติ เมืองเชี ยงใหม่ เจดียว์ ดั สะดือเมืองหรื อวัดอินทขีล กลางเมือง
เชียงใหม่81
3.3.3.3_เจดี ยท์ รงระฆังแบบสุ โขทัย เจดี ยว์ ดั ป่ าแดงหลวง อําเภอเมื อง
จังหวัดเมืองเชี ยงใหม่ เจดี ยท์ รงระฆังแบบสุ โขทัยได้กลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่ งในศิลปะล้านนา
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ได้แก่ เจดียว์ ดั ป่ าแดงหลวง ตั้งอยูใ่ นเขตอัญญิก บริ เวณเชิงดอยสุ เทพ
เมืองเชียงใหม่ ซึ่งปรากฏหลักฐานในพงศวดารโยนกกล่าวว่า พระเจ้าติโลกราชได้สถาปนาสถูปเพื่อ
บรรจุพระอัฐิพระราชบิดา(พระเจ้าสามฝั่งแกน) ณ บริ เวณที่ปลงพระศพ ในปี พ.ศ.1980 ส่ วนในชิน
กาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงเฉพาะการสร้างพระอุโบสถ ณ วัดป่ าแดงมหาวิหาร อันเป็ นที่ปลงพระศพ
พระราชมารดาในปี พ.ศ.1995 และวัดนี้ได้กลายเป็ นศูนย์กลางของศาสนา “ลังกาใหม่” หรื อ “นิกาย
วัดป่ าแดง” ซึ่ งพระเจ้าติ โลกราชทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ รู ปแบบของเจดี ยท์ ี่ กล่าวว่าเป็ นแบบสุ โขทัย
ประกอบด้วย ส่ วนแรก ฐานบัวที่อยูใ่ นผังสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ งแตกต่างจากเจดียใ์ นล้านนาที่นิยมฐาน
บัวในผังยกเก็จเสมอ ส่ วนที่ 2 ส่ วนฐานมีชา้ งล้อม(ปั จจุบนั สูญหายไปหมดแล้ว) ส่ วนที่ 3 มีการเจาะ
ช่ องจระนําประดิ ษฐานพระพุทธรู ปด้านละ 5 องค์ ซึ่ งมี รูปแบบเปรี ยบเที ยบได้กับวัดช้างล้อมที่
ศรี สัชนาลัย ส่ วนที่ 4 เป็ นส่ วนที่สําคัญที่ สุด คือ ส่ วนรองรับองค์ระฆังที่มีชุดบัวถลา 3 ฐาน เป็ น
ลักษณะเฉพาะของเจดี ยท์ รงระฆังสุ โขทัย และมีบลั ลังก์ในผังสี่ เหลี่ยม เจดี ยว์ ดั ป่ าแดงหลวงนี้ จึง
น่าจะมีการถ่ายแบบมาจากสุ โขทัย ตามประวัติการก่อสร้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และการ
ที่รูปแบบของเจดียท์ รงระฆังแบบสุ โขทัยกลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่ งในสมัยของพระเจ้าติโลกราช
ประเด็นแรกน่ าจะเกี่ ยวข้องกับการเข้ามาของศาสนาพุทธลังกาใหม่ นิ กายวัดป่ าแดง มาจากกลุ่ม
พระภิกษุลา้ นนาได้เดินทางไปสื บศาสนาในลังกาและกลับมาเผยแผ่ในอยุธยา สุ โขทัย และล้านนา
มารุ่ งเรื องในสมัยพระเจ้าติโลกราช รู ปแบบของเจดียจ์ ึงหันกลับไปทําแบบเจดียล์ งั กา และเกี่ยวข้อง
กับสุ โขทัย ประเด็นที่ 2 ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากประเด็นแรก ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าในสมัยของพระเจ้าติ
โลกราช ซึ่งถือเป็ นยุคทองของล้านนานั้น ลักษณะงานศิลปกรรมออกมาในรู ปของความหลากหลาย
ทางด้านรู ปแบบ รวมทั้งอํานาจทางการเมืองในสมัยนี้ไก้แพร่ ลงมาถึงศรี สชั นาลัยด้วย82
3.3.3.4_เจดี ย ์ท รงระฆัง ที่ มี รู ป แบบผสมระหว่ า งเจดี ย ์ท รงระฆัง แบบ
สุ โขทัย กับ เจดี ยท์ รงระฆังแบบล้านนา เจดี ย ท์ รงระฆังแบบล้านนารู ป แบบหนึ่ ง จัด อยู่ในกลุ่ ม
รู ปแบบผสมระหว่างเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนากับเจดียท์ รงระฆังแบบสุ โขทัย โดยมีส่วนสําคัญ 2
เรื่ องเดียวกัน, 124.
82
เรื่ องเดียวกัน, 137.
81

69
ส่ วน ที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานรู ปแบบ ได้แก่ ส่ วนฐานที่เป็ นฐานบัว 2 ฐานแบบล้านนา กับ
ส่ วนรองรับองค์ระฆังที่เป็ นชุดฐานบัวถลา 3 ฐานอยู่ในผังกลม มีความสัมพันธ์กบั เจดียท์ รงระฆัง
กลุ่มหนึ่ งพบที่ เชี ยงใหม่และกลุ่มเมื องลําปาง โดยมีลกั ษณะสําคัญทางด้านรู ปแบบ คือ ส่ วนฐาน
เป็ นบัว 2 ฐานซ้อนกันในผังยกเก็จ ส่ วนรองรับองค์ระฆังของเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนาที่เป็ นชุด
ฐานบัวควํ่า-บัวหงาย 3 ฐาน ส่ วนยอดประกอบด้วยบัลลังก์ที่อยูใ่ นผังกลม กล่าวคือ มีเพียงฐานหรื อ
แท่นกลมไม่ได้ทาํ เป็ นบัวควํ่า-บัวหงาย ซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างจากบัลลังก์เพิ่มมุมไม้สิบสอง ส่ วน
อื่ น ๆ เป็ นองค์ป ระกอบเจดี ย ์ท รงระฆัง โดยทั่ว ไปคื อ มี ก้านฉัต ร ปล้อ งไฉน และปลี ในเมื อ ง
เชียงใหม่ได้พบเจดียก์ ลุ่มนี้ อยูเ่ ป็ นจํานวนมากเช่นเดียวกัน แต่จะมีรูปแบบที่ผสมผสานกับเจดียท์ รง
ระฆังแบบสุ โขทัยและเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนา กลุ่มที่น่าจะพัฒนามาจากเจดียว์ ดั ป่ าแดงหลวง ดัง
ปรากฏส่ วนรองรั บองค์ระฆังเป็ นชุ ดบัวถลาและอยู่ในผังกลม เช่ น เจดี ยว์ ดั ป่ าพร้ าวใน เจดี ยว์ ดั
หนองหล่ม เจดียว์ ดั แสนตาห้อย เป็ นต้น ซึ่งวัดในกลุ่มนี้น่าจะมีแรงบันดาลใจมาจากวัดป่ าแดงหลวง
ที่สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ก่อนที่เจดียก์ ลุ่มนี้ จะมีวิวฒั นาการ
ของส่ วนรองรับองค์ระฆังเป็ นแบบหลายเหลี่ยม83
3.3.3.5_เจดี ยท์ รงปราสาทในผังกลม ในตอนปลายของยุคนี้ ได้พบเจดี ย ์
รู ปแบบใหม่เกิดขึ้น ได้แก่ เจดียท์ รงปราสาทที่อยูใ่ นผังกลม ลักษณะสําคัญของเจดียป์ ระกอบด้วย
ส่ วนฐานเป็ นฐานเขียงรองรับฐานบัวควํ่า-บัวหงาย ในผังสี่ เหลี่ยม ส่ วนกลางมีช้ นั เรื อนธาตุอยูใ่ นผัง
กลมซ้อนกันขึ้นไปเป็ นชั้นๆ โดยมี 7 ชั้น แต่ละชั้นมีจระนําซุ ้มประดิ ษฐานพระพุทธรู ปโดยรอบ
สลับกันในตะละชั้น ส่ วนยอดเป็ นเจดียท์ รงระฆังที่มีขนาดเล็กอย่างมาก แต่ยงั รักษาระเบียบของ
เจดียท์ รงระฆังยอดเจดี ยท์ รงปราสาทของล้านนาไว้ท้ งั หมด ที่มาของเจดียแ์ บบนี้ แต่เดิ มจัดว่าเป็ น
เจดียร์ ู ปแบบพิเศษหรื ออยูใ่ นหมวดเบ็ดเตล็ดและจัดเป็ นงานในระยะหลัง จากวิวฒั นาการทางด้าน
รู ปแบบ จะพบว่าตัวปราสาทของเจดียก์ ลุ่มนี้ ทาํ เป็ นชั้นซ้อนหลายชั้น และมีจระนําซุม้ ประดิษฐาน
พระพุทธรู ป น่ าจะมีที่มาจากเจดี ยท์ รงปราสาทในสายวิวฒั นาการของเจดียก์ ูก้ ุดในสมัยหริ ภุญชัย
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนมาเป็ นผังกลมเท่านั้น ส่ วนจระนําซุ ม้ ประดิษฐานพระพุทธรู ปก็ปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับทรงกลม ส่ วนยอดที่เป็ นเจดียท์ รงระฆังนั้น น่าจะมาจากส่ วนยอดของเจดียท์ รงปราสาทแบบ
ล้านนาที่ได้รับความนิยมอยูใ่ นขณะนั้น ตัวอย่างสําคัญของเจดียใ์ นกลุ่มนี้ พบเฉพาะที่เมืองเชียงใหม่
ได้แก่ เจดียว์ ดั ตะโปทาราม(รํ่าเปิ ง) วัดพวกหงส์และวัดเชียงโฉม เป็ นต้น หลักฐานสําคัญที่ใช้ในการ
กําหนดอายุของเจดียก์ ลุ่มนี้ คือ ได้พบศิลาจารึ กในการสร้างวัดและพระพุทธรู ปที่วดั ตะโบทาราม
โดยระบุว่าวัดนี้ สร้างขึ้นในรัชกาลของยอดเชี ยงราย ในปี พ.ศ.2035 จึงใช้เป็ นข้อกําหนดอายุของ
เรื่ องเดียวกัน, 143.
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เจดียใ์ นกลุ่มนี้ได้84
3.3.3.6 เจดียร์ ู ปแบบพิเศษ วิหารวัดมหาโพธาราม(วัดเจ็ดยอด) อําเภอเมือง
จังหวัดเมืองเชียงใหม่ วัดมหาโพธารามหรื อวัดเจ็ดยอด ตามประวัติกล่าวว่า พระเจ้าติโลกราชโปรด
ให้สร้างวิหารมหาโพธ์ข้ ึนเป็ นที่จาํ พรรษาของมหาเถรอุดมปั ญญาที่เดินทางกลับมาจากลังกา และ
ให้ปลูกต้นพระศรี มหาโพธิ์ ที่นาํ มาด้วย ในปี พ.ศ.1998 พระเจ้าติโลกราชได้โปรดให้ช่างไปถ่าย
แบบจากเจดียพ์ ุทธคยามาสร้างวิหารขึ้นในวัดนี้ สันนิฐานว่าเพื่อเป็ นการฉลองพระพุทธศาสนาครบ
2,000 ปี วัดนี้ จึงเรี ยกว่า “วัดมหาโพธาราม” แต่โดยทัว่ ไปนิ ยมเรี ยกว่า “วัดเจ็ดยอด” ตามลักษณะที่
ปรากฏว่ามีเจดียเ์ จ็ดองค์บนหลังคาวิหาร ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมที่สาํ คัญของวิหารหลังนี้จดั เป็ น
รู ปแบบพิเศษ เพราะมีอยู่แห่ งเดียวและเป็ นการถ่ายแบบมาจากเจดียต์ น้ แบบซึ่ งได้มีการตรวจสอบ
หลัก ฐานแล้วพบว่าน่ าจะเป็ นการไปถ่ ายแบบมาจากวิห ารพุท ธคยาในประเทศอิ น เดี ย เพราะมี
รู ปแบบและแผนผังเดียวกันรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงพระราชประสงค์ในการสร้าง เพื่อให้สอดคล้อง
กับพุทธประวัติตอนตรัสรู ้และการบูชาสัตตมหาสถานเหมือนที่พุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่วิหาร
วัดเจ็ดยอดนี้ ได้ยอ่ ส่ วนเล็กลงเหลือประมาณ 1 ใน 3 ส่ วนเท่านั้น อาคารประกอบด้วยวิหาร ซึ่งตั้งอยู่
ด้านหน้าของต้นพระศรี มหาโพธิ์ ในผังสี่ เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปประธาน ส่ วน
ชั้นหลังคาเป็ นเจดียท์ รงศิขระ 5 องค์ โดยมีเจดียป์ ระธานขนาดใหญ่ตรงกลาง มีเจดียบ์ ริ วารที่มุมทั้ง
สี่ ด้านหน้ามีเจดี ยท์ รงระฆังขนาดเล็กอีก 2 องค์ จึงรวมเป็ น 7 องค์ อันเป็ นที่มาของชื่อวัดเจ็ดยอด
ดั ง กล่ า วแล้ว นอกจากลัก ษณะพิ เศษของวิ ห ารวัด เจ็ ด ยอดยัง มี ชื่ อ เสี ยงเป็ นที่ รู้ จ ัก กั น ดี คื อ
ประติมากรรมรู ปเทวดาปูนปั้ นประดับผนังวิหาร ประกอบด้วย เทวดาพนมมือในท่ายืนและท่านั่ง
ในลักษณะของการลอยหรื อ เหาะอยู่ ซึ่ งการประดับของเทวดานี้ แตกต่ างจากวิห ารพุทธคยาใน
ประเทศอินเดียและในพุกาม ที่ในส่ วนนี้จะประดับพระพุทธรู ป การตีความเรื่ องเทวดานั้น หมายถึง
พุทธประวัติตอนที่พระพุทธองค์ทรงศรัตรู ้ภายใต้ตน้ พระศรี มหาโพธิ์ และมีหมูเ้ ทวดาลงมาชุมนุ ม
เพื่อแสดงความยินดีพร้อมดอกไม้ทิพย์จากสรรค์โปรยปราย(ดอกไม้ร่วง) ในลักษณธเดียวกับการ
แสดงภาพเทพชุ ม นุ ม ที่ ป รากฏอยู่โดยทั่ว ไปในงานจิ ตรกรรมฝาผนัง แต่ ในที่ น้ ี เป็ นงานปู น ปั้ น
ประดับอยูภ่ ายนอกคาร เทวดาจึงหันพระพักตร์ ออกและหันไปทางด้านหลังของวิหารอันเป็ นที่ต้ งั
ของต้นพระศรี มหาโพธิ์ ซึ่งเป็ นสถานที่ประทับตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า85
3.3.4 ระยะที่ 4 (ปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 21-23) ศิ ล ปะล้ า นนายุ ค ระยะหลั ง
(ระหว่างพุท ธศตวรรษที่ 25) งานช่ างพื้น บ้าน ในตอนต้น ยุคปลายศิ ลปะล้านนาราวปลายพุท ธ
ศตวรรษที่ 21 ที่ถือเป็ นยุคเสื่ อมของอาณาจักรล้านนา งานสถาปั ตยกรรมยังสื บทอดมาจากยุคทอง
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ของล้านนา และดูเหมือนว่าด้านการพระศาสนานั้น ยังไม่ได้เสื่ อมลงไปตามสภาวะทางการเมือง
เพราะยังได้พบหลักฐานการก่อสร้างวัดและพระพุทธรู ปเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งยังมีงานสร้างสรรค์
หรื อดัดแปลงรู ปแบบเจดียท์ ี่มีมาก่อนจนเป็ นลักษณะเฉพาะอย่างใหม่เกิดขึ้นด้วย เช่น กลุ่มเจดียท์ รง
ระฆังแบบล้านนามีการดัดแปลงส่ วนองค์ระฆังและชุ ดฐานบัวเป็ นแปดเหลี่ยม หรื อในเจดี ยท์ รง
ปราสาทแบบล้านนามีความนิ ยมสู งขึ้น หรื อรวมทั้งการผสมผสานทางด้านรู ปแบบระหว่างเจดี ย ์
ทรงระฆังและเจดียท์ รงปราสาทแบบล้านนา เป็ นต้น86
3.3.4.1 เจดียท์ รงปราสาทแบบล้านนา ลักษณะสําคัญของโครงสร้างเจดีย ์
ยังคงรักษาระเบียบของเจดียใ์ นยุคทองของล้านนาไว้เป็ นอย่างดี แต่มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือ รู ปแบบ
ของเจดียม์ ีขนาดสู งและเพรี ยวขึ้น และส่ วนที่วิวฒั นาการไปย่างมาก ซึ่ งใช้เป็ นข้อสังเกตได้ว่าเป็ น
ความเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานี้ 2 ส่ วน คือ การเพิ่มบัวชั้นฐานล่างสุ ดอีก 1 ฐาน ทําให้เจดี ย ์
สูงขึ้นมาก ส่ วนที่ 2 คือ ชุดฐานบัวที่อยูเ่ หนือชั้นหลังคาและรองรับองค์ระฆังนั้นทําเป็ นแปดหรื อสิ บ
เหลี่ยม หรื อบางครั้งก็นาํ ชุดฐานบัวของเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนามาใช้ จึงเป็ นข้อสังเกตได้ถึงการ
ผสมผสานทางด้านรู ปแบบที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกัน รู ปแบบของเจดียป์ ระกอบด้วย ส่ วน
ฐาน ประกอบด้วยฐานเขียง รองรับชุดฐานเขียงในผังยกเก็จ มีฐานรองรับฐานบัวควํ่า-บัวหงาย ซึ่ ง
ลักษณะของฐานบัวควํ่า-บัวหงายมีการยืดท้องไม้สูง ส่ วนเรื อนธาตุ ประกอบด้วยห้องสี่ เหลี่ยมยก
เก็จ มีจระนําประดิษฐานพระพุทธรู ปทั้ง 4 ด้าน เหนื อเรื อนฐานเป็ นส่ วนของหลังคาที่ทาํ หลังคาลาด
เอน ส่ วนนี้ เองที่ปรับเปลี่ยนมาจากชั้นฐานของเจดียย์ อดในกลุ่มเจดียท์ รงปราสาทห้ายอด ส่ วนยอด
เจดีย ์ เป็ นส่ วนของยอดปราสาทที่ต้ งั อยูบ่ นชั้นหลังคาเอนลาด โดยมีส่วนที่เชื่อมต่อจากชั้นหลังคาซึ่ง
เปรี ยบเสมือนฐานบัวควํ่า ต่อด้วยฐานบัวหงาย ถัดขึ้นมาจึงเป็ นชุดฐานบัวควํ่า-บัวหงาย 3 ฐาน อยูใ่ น
ผังหลายเหลี่ยม องค์ระฆังส่ วนใหญ่อยู่ในผังกลม ส่ วนยอดบางองค์ทาํ เป็ นบัวแวงหรื อปั ทมบาท
รองรับปล้องไฉนและปลีตามลําดับ เจดียแ์ บบนี้จะเป็ นที่นิยมอย่างมากในศิลปะล้านนา เพราะพบว่า
มีการสร้างอย่างแพร่ หลาย รวมทั้งให้อิทธิ พลไปยังศิลปะล้านช้างอีกด้วย และยังมีการสื บต่อมาเป็ น
ระยะเวลาอันยาวนานจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตัวอย่างที่สาํ คัญของเจดียก์ ลุ่มนี้ ได้แก่ เจดียว์ ดั โลก
โมฬีอาราม เมืองเชียงใหม่ วัดปู่ เปี้ ย เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ 87
เจดียว์ ดั โลกโมฬีอาราม เมืองเชียงใหม่ ตามประวัติวดั นี้ สร้างขึ้น
ในสมัย ของพระเมื อ งเกษเกล้าในปี พ.ศ.2074 รู ป แบบของเจดี ย เ์ ป็ นทรงปราสาทแบบล้านนา
เช่นเดียวกันกับวัดเจดียห์ ลวงและกู่พระเจ้าติโลกราช ลักษณะสําคัญที่เพิ่มขึ้นจากเดิม คือ สัดส่ วน
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ของความสูงที่เพรี ยวขึ้น และการเพิ่มชั้นหลังคาเอนลาดจํานวน 3 ชั้นแทนชุดฐานบัว88
เจดี ยท์ รงปราสาทแบบล้านนา เป็ นเจดี ยท์ ี่ ไ ด้รับ ความนิ ย มอี ก
รู ปแบบหนึ่ ง ได้พบแพร่ หลายในเขตเมืองเชียงใหม่ในระยะเวลานี้ เช่น เจดียว์ ดั ปู่ เปี้ ย เวียงกุมกาม
จังหวัดเชียงใหม่89
3.3.4.2 เจดียท์ รงระฆังแบบล้านนาระยะหลัง เจดียท์ รงระฆังแบบล้านนา
ระยะหลังมีลกั ษณะรู ปแบบสําคัญที่ใช้กาํ หนดอายุสมัยได้ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นฐานบัวซ้อนที่ใช้ใน
การกําหนดอายุสมัยได้ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นฐานบัวซ้อนกัน 2 ฐาน และส่ วนรองรับองค์ระฆังที่
เป็ นบัวถลาซ้อนกันหลายชั้นและอยู่ในผังหลายเหลี่ยม ซึ่ งเป็ นพัฒนาการของเจดียท์ รงระฆังแบบ
ล้านนาระยะหลัง ในช่ วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ดังมีขอ้ สังเกตคือ ส่ วนฐาน เป็ นบัวแบบ 2 ฐาน
ซ้อนกันอยูใ่ นผังยกเก็จ ประกอบด้วยบัวควํ่า-บัวหงาย 2 ฐาน ที่มีลูกแก้วอกไก่ประดับที่ทอ้ งไม้ ซึ่ ง
เป็ นรู ปแบบเฉพาะของฐานบัวเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนาที่น่าจะมีตน้ แบบมาจากพระธาตุหริ ภุญชัย
และพบว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดียใ์ นศิลปะล้านนาที่สร้างอย่างแพร่ หลาย ส่ วนรองรับองค์ระฆัง
ประกอบด้วยชุ ดบัวถลาซ้อนกันหลายชั้น รองรั บองค์ระฆัง(ประมาณ 6 ชั้น ) ในผังหลายเหลี่ ยม
(แปดเหลี่ยม สิ บเหลี่ยม และสิ บสองเหลี่ยม) ส่ วนยอด ประกอบด้วย บัลลังก์อยูใ่ นผังเพิ่มมุมไม้สิบ
สอง ก้านฉัตร และปลีตามระเบียบของเจดียท์ รงระฆังโดยทัว่ ไป สายวิวฒั นาการของเจดียท์ รงระฆัง
แบบล้านนาระยะหลังนี้ มีส่วนสําคัญที่แสดงให้เห็ นถึงวิวฒั นาการ คือ ส่ วนรองรับองค์ระฆังที่มี
จํานวนชั้นมากกว่า 3 ชั้น และทําอยู่ในผังหลายเหลี่ยม ซึ่ งตามปกติแล้วส่ วนรองรับองค์ระฆังของ
เจดียท์ รงระฆังโดยทัว่ ไปที่ปรากฏทั้งในศิลปะลังกา ศิลปะพม่า ศิลปะสุ โขทัย ศิลปะล้านนา และ
ศิลปะอยุธยา จะมี 3 ชั้นเสมอ สําหรับในศิลปะล้านนาที่เป็ นเจดียท์ รงระฆังระยะแรกๆนั้น ส่ วนใหญ่
อยู่ในผังกลม แต่ต่อมาได้พฒั นาการมาเป็ นผังหลายเหลี่ยมและทําชั้นมากกว่า 3 ชั้น เพราะฉะนั้น
การที่เจดียอ์ งค์น้ ีเพิ่มส่ วนนี้เป็ น 5-6 ชั้น แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการครั้งสําคัญ และทําเป็ นบัวถลา ซึ่ ง
แตกต่างจากรู ปแบบเฉพาะของเจดียท์ รงระฆังแบบล้านนา โดยทัว่ ไปที่มกั ทําเป็ นชุดฐานบัว 3 ฐาน
เสมอที่ มาของชุ ดรองรับองค์ระฆังจึงน่ าจะมาจากชุ ดบัวถลาแบบสุ โขทัยที่กลับมาปรากฏอีกครั้ง
หนึ่ งในล้านนา คือ สายเจดียว์ ดั ป่ าแดงหลวง ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และมาปรากฏในกลุ่ม
เจดียท์ รงระฆังแบบล้านนาระยะหลัง พบโดยทัว่ ไปในกลุ่มเจดียเ์ มืองเชียงใหม่90
พระธาตุ ด อยสุ เทพ อําเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นเจดี ยท์ ี่ มี
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ความสําคัญคู่บา้ นคู่เมืองอีกองค์หนึ่ งในล้านนา ตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา
เพื่อบรรจุพระธาตุที่พระสุ มนเถรอันเชิญมาจากสุ โขทัยในปี พ.ศ.1925 และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่
โดยเสริ มให้ใหญ่ข้ ึนกว่าเดิมในสมัยของพระเมืองเกษเกล้าในปี พ.ศ.2081 และในสมัยของพระเม
กุฏิในปี พ.ศ.2100 ได้มีการหุ ้มทองจังโกเจดียท์ ้ งั องค์ จากรู ปแบบของพระธาตุดอยสุ เทพ แสดงให้
เห็ นถึงงานที่สืบทอดมาจากกลุ่มเจดี ยท์ รงระฆังแบบล้านนา โดยมีส่วนที่ วิวฒั นาการเพิ่มขึ้น คือ
ส่ วนของชุดฐานบัวรองรับองค์ระฆังที่มีหลายชั้นและเหลือเฉพาะฐานบัวควํ่าในลักษณะของฐานบัว
ถลาแบบสุ โขทัย และที่สาํ คัญอีกส่ วนหนึ่งคือ ตั้งแต่เหนือชุดฐานบัวยกเก็จขึ้นไปจนถึงบัลลังก์อยูใ่ น
ผังสิ บสองเหลี่ยมทั้งหมด ซึ่ งถือเป็ นลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นอย่างใหม่ในช่วงเวลานี้ ดังนั้นรู ปแบบ
ของพระธาตุดอยสุ เทพตามที่ปรากฏในปั จจุบนั น่าจะเป็ นงานที่สร้างสรรค์ข้ ึนในสมัยของพระเมือง
เกษเกล้าแล้ว เนื่ องจากเจดี ยใ์ นกลุ่มนี้ เกิ ดขึ้นในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 21 น่ าจะมี ตน้ แบบที่
สําคัญ คือ พระธาตุ ดอยสุ เทพ จึ งนับ เป็ นแบบอย่างที่ ท าํ ให้เกิ ดเป็ นรู ป แบบที่ นิ ยมสร้ างขึ้น อย่าง
แพร่ หลายในช่วงระยะเวลานี้ เพราะได้พบอย่างมากในเมืองเชียงใหม่ และส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มเจดียท์ ี่
มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เช่น วัดเชษฐา เจดียท์ ี่วดั อุโมงค์อารยมณฑล ในเมืองเชียงใหม่ วัดป่ าอ้อย วัด
ธาตุคาํ วัดหม้อคําตวง วัดนางเหลียว วัดหัวข่วง นอกจากนี้ ยงั พบในเมืองลําพูน เมืองเชียงแสน และ
เมืองแพร่ คือพระธาตุช่อแฮ เป็ นต้น91
3.3.4.3_เจดี ยแ์ บบมอญ-พม่ า_เจดี ยแ์ บบมอญ-พม่ าระยะหลังนี้ เกิ ด ขึ้ น
เนื่ องจากมี ชาวพม่าได้เข้ามาทํากิ จกรรมการค้าที่ภาคเหนื อในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เริ่ มตั้งแต่ราวปี
พ.ศ.2369 อัน เป็ นปี ที่ องั กฤษเข้ายึดเมื องสําคัญของชาวพม่าไว้ได้ ชาวอังกฤษเริ่ มเดิ นทางเข้ามา
ติดต่อค้าขายกับล้านนาและได้เริ่ มการให้มีสัมปทานป่ าไม้ ชาวอังกฤษได้นาํ พม่าเข้ามาทําป่ าไม้ใน
เขตจังหวัดลําปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ เชียงใหม่ และลําพูน ได้มีหลักฐานหลายครั้งที่คหบดีชาวพม่า
ขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตจากรัชกาลที่ 5 เพื่อสร้างวัด บูรณปฏิสังขรณ์วดั หลายแห่ ง จึง
ทําให้เกิดวัดและงานศิลปกรรมแบบพม่าขึ้นเป็ นจํานวนมากจนเป็ นยุคหนึ่ งของงานศิลปกรรมใน
ภาคเหนื อ จึงเรี ยกลักษณะของเจดียโ์ ดยรวมว่าเป็ นเจดียแ์ บบ "มอญ-พม่า” หรื อ “พม่า-มอญ” ส่ วน
ใหญ่เจดียใ์ นกล่มนี้ จึงกําหนดอายุอยู่ในราวรัชกาลที่ 5 คือ ช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 โดย
รู ปแบบของเจดียม์ ีลกั ษณะเฉพาะของศิลปะพม่าและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กลุ่มเจดียด์ งั กล่าว
น่าจะสร้างขึ้นในราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่ งมีความแตกต่างจากเจดียใ์ นล้านนาอย่างมาก
องค์ประกอบของเจดี ยป์ ระกอบด้วยเจดี ยท์ รงระฆังที่ ไม่มีบลั ลังก์ มีงานประดับตกแต่งฐาน องค์
ระฆังและยอดแบบพม่า ลักษณะโดยรวมประกอบด้วยส่ วนฐานที่เป็ นฐานบัวอยู่ในผังยกเก็จ ฐาน
ซ้อนเป็ นชั้นๆ โดยทัว่ ไปมี 3 ชั้นลดหลัน่ กัน ที่มุมของแต่ละชั้นประดับประติมากรรมแตกต่างกัน
เรื่ องเดียวกัน, 167.
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เช่น ชั้นล่างประดับสถูปจําลอง ชั้นที่ 2 ประดับสิ งห์ที่มีหน้าเป็ นบุคคลหรื อเทวดา ชั้นที่ 3 เป็ นกินรี
หรื อพานพุ่มดอกไม้หรื อหม้อปูรณฆฏะ ส่ วนรองรับองค์ระฆังมีชุดฐานบัวรองรับองค์ระฆัง แต่ละ
มุมมีการประดับหม้อนํ้าและแต่ละด้านประดับเทพนม ซึ่ งรู ปแบบดังกล่าวนี้ พบเป็ นระเบียบแบบ
แผนที่ ชัดเจนมากของเจดี ยแ์ บบมอญ-พม่า ส่ วนองค์ระฆังมักมีขนาดใหญ่ ฐานลาด ไม่มีบลั ลังก์
นิ ยมประดับด้วยลาดลายซึ่ งมี ลายใบไม้แบบยุโรปแทรกเข้ามา แสดงให้เห็ นอิ ทธิ พลในช่ วงนี้ ว่า
น่ าจะเป็ นอิทธิ พลศิลปะตะวันตกแล้ว เจดี ยไ์ ม่มีบลั ลังก์ ส่ วนยอดเป็ นปล้องไฉนและปลียอดที่ มี
ขนาดใหญ่แบบพม่า มีบวั ควํ่า-บัวหงายที่เรี ยกว่า “ปั ทมบาท” อันเป็ นลักษณะเฉพาะของเจดียพ์ ม่า
อย่างแท้จ ริ ง เจดี ย ก์ ลุ่ ม นี้ พบแพร่ ห ลายเช่ น กัน ในล้านนาทั้งเชี ยงใหม่ ลําพูน ลําปาง น่ าน และ
แม่ฮ่องสอน เจดี ยส์ ่ วนใหญ่ มีลกั ษณะเดี ยวกันเกื อบทั้งหมดเพียงแต่มีขนาดเล็กใหญ่ รวมทั้งงาน
ประดับตกแต่งเท่านั้นที่ต่างกัน ตัวอย่างวัดที่สาํ คัญในเมืองเชียงใหม่ เช่น เจดียว์ ดั บุพพาราม วัดแสน
ฝาง วัดมหาวัน วัดป่ าเป้ า เป็ นต้น92
จากพัฒนาการทางสถาปั ตยกรรมของเจดียแ์ ต่ละรู ปแบบ สามารถสรุ ปพัฒนาการ
ของเจดี ยล์ า้ นนาในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของศาสนาพุทธที่
เจริ ญอยูใ่ นอาณาจักรล้านนา รวมถึงรู ปแบบและลักษณะอันเป็ นเอกลักษณ์ของเจดีย ์ ที่สร้างเนื่องใน
ศาสนาพุทธทั้งสามนิ กายในสมัยราชวงศ์เม็งราย โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วงเวลา ซึ่ งปรับจากการจัดแบ่ง
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงของศาสนาพุทธในอาณาจักรล้านนาไม่มีช่วงเวลา
ใดที่นบั เป็ นยุคเสื่ อม ดังนั้นจึงแบ่งช่วงเวลาที่ 3 นับภายหลังรัชสมัยพญาติโลกราชที่มีการคลี่คลาย
ความขัดแย้งของคณะสงฆ์ 3 นิกาย นับจากรัชสมัยพญาสามฝั่งแกน ได้ดงั นี้93
ช่ ว งสร้ า งอาณาจัก รล้า นนา(พุ ท ธศตวรรษที่ 19 ถึ ง ต้น พุ ท ธศตวรรษที่ 20)
นับตั้งแต่พญาเม็งรายยึดเมืองหริ ภุญไชยและรวบรวมอาณาจักรล้านนาเป็ นปึ กแผ่น โดยมีศาสนาที่
สําคัญในช่วงเวลานี้ คือ ศาสนาพุทธอิทธิ พลเมืองหริ ภุญไชย เรื่ อยมาถึงรัชสมัยพญากือนาที่เริ่ มรับ
พุทธนิกายเถรวาท94
ช่วงอาณาจักรรุ่ งเรื อง(พุทธศตวรรษที่ 20 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 21) ตั้งแต่การรับ
ศาสนาพุทธนิ กายเถรวาทในสมัยพญากือนา กระทัง่ อาณาจักรล้านนามีความเจริ ญทุกด้านในสมัย
พญาติ โลกราชต่อเนื่ องถึ งสมัยพญายอดเชี ยงราย กลุ่มผูน้ ับถื อศาสนาพุทธแบ่ งเป็ น 3 นิ กาย คือ
เรื่ องเดียวกัน.
93
รัฏฐา ฤทธิศร, “การศึกษาพัฒนาการของเจดียล์ า้ นนา.” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปั ตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 171.
94
เรื่ องเดียวกัน.
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นิ กายจากเมืองหริ ภุญไชย กับนิ กายเถรวาท 2 คณะที่มีความสําคัญมากขึ้น คือ นิ กายเถรวาทฝ่ าย
รามัญ(คณะสวนดอก) และนิกายเถรวาทฝ่ ายสี หล(คณะวัดป่ าแดงหลวง) 95
ช่วงก่อนเสี ยอาณาจักรแก่พม่า(ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 22)
เป็ นช่วงปลายรัชสมัยพญายอดเชียงรายจนกระทัง่ อาณาจักรล้านนายังคงมี 3 นิ กาย แต่ปรับให้มีการ
ผสมผสานแต่ละนิ กายมากขึ้น โดยนิ กายเถรวาทฝ่ ายสี หลมีบทบาทสําคัญสื บเนื่ องจากช่วงเวลาที่ 2
เนื่องจากได้รับการอุปถัมภ์จากกษัตริ ยล์ า้ นนาเรื่ อยมา96
ในการเบ่งระยะเวลาโดยจัดให้มีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน เนื่องจากไม่มีรัชสมัยใดที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทนั ใดของศาสนาพุทธจนแบ่งแยกยุคสมัยที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ
เจดี ย ์ เมื่ อ นิ ยมสร้ างรู ป แบบใหม่ ก็ ไ ม่ ได้เลิ ก สร้ าง หรื อ พัฒ นารู ป แบบเดิ ม ซึ่ งผลของการศึ ก ษา
สามารถแสดงภาพรวมของพัฒนาการทางสถาปั ตยกรรมของเจดียล์ า้ นนา ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ ในสมัยราชวงศ์มงั
ราย97
ช่วงที่ 1 สร้างอาณาจักรล้านนา(พุทธศตวรรษที่ 19 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 20) การ
สร้างเจดียใ์ นช่วงเวลานี้ เป็ นการสร้างเนื่องในศาสนาพุทธอิทธิพลเมืองหริ ภุญไชย นับตั้งแต่พญามัง
รายสามารถยึดเหนี่ ยวแก่ประชาชนในการปกครองของพระองค์ ส่ งผลให้การสร้างเมืองหริ กุญไชย
ที่เจริ ญอยูใ่ ห้เป็ นเครื่ องมือยึดเหนี่ ยวแก่ประชาชนในการปกครองของพระองค์ คือ เจดียก์ ู่กุด และ
รัตนเจดีย ์ เป็ นแบบอย่าง จัดอยูใ่ นรู ปแบบเจดียท์ รงปราสาทที่เน้นส่ วนสําคัญบริ เวณเรื อนธาตุมีซุม้
ประดิษฐานพระพุทธรู ป เมื่อเข้าสู่ สมัยล้านนาพญามังรายได้มีการนํารู ปแบบของเจดียก์ ่กู ุดมาสร้าง
เป็ นเจดียก์ ่คู าํ ในเวียงกุมกาม(สภาพปั จจุบนั ได้รับการปฏิสังขรณ์แล้ว) จากหลังฐานเอกสารนับเป็ น
เจดี ยอ์ งค์แรกของศาสนาพุทธจากหริ ภุญไชยที่สร้างในสมัยล้านนา ก่ อนที่ พระองค์จะสร้างเมือง
เชี ยงใหม่ เมื่ อ สิ้ น พญามังรายได้ย า้ ยเมื อ งหลวงไปยังเมื อ งเชี ย งแสน ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน เมื อ ง
เชี ยงใหม่ น่าจะมี การสร้ างเจดี ยเ์ ช่ นเดี ยวกัน แต่เหลื อหลักฐานเพี ยงบางส่ วนของเจดี ยท์ ี่ ถูกสร้ าง
ครอบ ได้แก่ เจดียอ์ งค์ในของเจดียก์ ลมวัดสะดือเมือง(เรื อนธาตุมีซุม้ พระ) และเจดียอ์ งค์ในของเจดีย ์
วัดพันเส่ า(ชุดบัวลูกแก้วย่อเก็จในผังแปดเหลี่ยม) แสดงให้เห็นว่าในเมืองเชียงใหม่ยงั คงมีการสร้าง
เจดียท์ รงปราสาทควบคู่กบั เมืองเชียงแสน กระทัง่ ในสมัยพญากือนาทรงรับอิทธิพลศาสนานิกายเถร
วาทฝ่ ายลังกาวงศ์ที่นิยมสร้างเจดี ยท์ รงระฆัง พบว่ามีการสร้างเจดี ยแ์ ปดเหลี่ยมวัดสะดือเมืองที่ มี
เรื่ องเดียวกัน.
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ลักษณะผสมผสานระหว่างแบบอิทธิพลรัตนเจดียแ์ บบหริ ภุญไชย กับยอดองค์ระฆังขนาดใหญ่แบบ
เถรวาท เมื่อนิกายเถรวาทเข้ามาแพร่ หลายในหลายในล้านนา โดยได้รับการสนับสนุนจากกษัตริ ยท์ าํ
ให้นิกายเดิมลดบทบาทลง นับได้ว่าสมัยสร้างอาณาจักรล้านนาเป็ นช่วงเวลาของการพัฒนารู ปแบบ
ทางสถาปั ตยกรรมของเจดียล์ า้ นนาที่อิงอยูก่ บั รู ปแบบหลักของเจดียใ์ นสมัยหริ ภุญไชย และการปรับ
ลักษณะขององค์ประกอบศิลปะจากภูมิภาคใกล้เคียง เพื่อให้เกิดแบบอย่างที่เป็ นลักษณะของตนเอง
ขึ้น98
ช่วงที่ 2 อาณาจักรรุ่ งเรื อง(พุทธศตวรรษที่ 20 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 21) นับตั้งแต่
การรับอิทธิ พลของศาสนาพุทธนิ กายเถรวาท(ลังกาวงศ์) สายรามัญในสมัยพญากือนานั้น ส่ งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของเจดียล์ า้ นนาในช่วงเวลานี้ เป็ นอย่างมาก เป็ นยุคแรก
ที่นาํ รู ปแบบของเจดียท์ รงระฆังแบบอิทธิ พลจากลักษณะของเจดียท์ รงระฆังแบบรามัญผสมผสาน
กับการใช้ผงั แบบมหาธาตุแบบสุ โขทัยที่วดั สวนดอก แต่ปรับให้มีสัดส่ วนและรู ปแบบของตนเองที่
ยกฐานประทักษิณสู ง ฐานกลมสามชั้นชุดบัวลูกแก้ว องค์ระฆังใหญ่ไม่มีบวั ปากระฆัง ได้พฒั นา
ส่ วนฐานเป็ นผังย่อเก็จแบบเจดี ยท์ รงปราสาทที่เจดี ยว์ ดั พันเส่ า ในลักษณะของเจดี ยว์ ดั อุโมงค์ใน
สัดส่ วนแบบเจดียว์ ดั สวนดอก ต่อเนื่ องมาถึงสมัยพญาติโลกราชที่เจดียว์ ดั นันทาราม เจดียก์ ลมวัด
สะดือเมืองที่มีรูปแบบเป็ นเจดียท์ รงระฆังมีฐานย่อเก็จรับชุดฐานกลมทรงสู งสามชั้นแบบอย่างของ
อาณาจักรล้านนาอย่างแท้จริ ง เป็ นนิกายที่เจริ ญอยูใ่ นเมืองเชียงใหม่ ช่วงปลายรัชสมัยของพญาแสน
เมืองมา มีภิกษุชาวล้านนานิ กายเถรวาทที่เดิ นทางจากกลับจากเมืองลังกาแยกมาตั้งเป็ นคณะสี หล
นิ กายเถรวาท(ลังกาวงศ์) อีกคณะหนึ่ ง โดยมีรูปแบบเจดียท์ รงระฆังแบบอิทธิ พลสุ โขทัย ที่พฒั นา
สัดส่ วนเพรี ยวสู ง มาลัยเถาสามชั้นรับองค์ระฆังเล็ก มีบวั ปากระฆังแบบล้านนา ที่เจดียว์ ดั ป่ าแดง
หลวงและเจดียว์ ดั ช้างคํ้า สร้างต่อเนื่ องสู่ รัชสมัยพญาติโลกราช เป็ นองค์ประกอบที่มีลกั ษณะเด่น
แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสองคณะ เมื่อเข้าสู่ สมัยพญาติโลกราชอย่างแท้จริ งพัฒนาการของ
เจดียข์ องทั้งสองนิกายมีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้ในรัชสมัยพญาติโลกราชยังได้พฒั นารู ปแบบ
เจดียข์ ้ ึนอีกรู ปแบบหนึ่ ง คือ เจดียท์ รงปราสาทผสมทรงระฆังวัดเจดียห์ ลวง และวัดเชียงมัน่ เป็ นการ
ออกแบบและพัฒนารู ปแบบของเจดียท์ ี่มีการสร้างอยูก่ ่อนแล้ว คือ เจดียท์ รงปราสาท และเจดียท์ รง
ระฆังคณะสี หล(ที่ปรับจากเจดียแ์ ปดเหลี่ยม วัดสะดือเมือง) พัฒนาให้สัดส่ วนและองค์ประกอบมี
ความลงตัว เป็ นการแสดงออกถึ งความสามารถในการออกแบบของช่ าง ในการออกแบบเจดี ย ์
รู ปแบบผสมขึ้นอาจเนื่ องมาจากการพัฒนารู ปแบบของเจดี ยท์ รงปราสาทของนิ กายพื้นเมืองเดิ ม
ผสมผสานกับรู ปแบบของเจดียร์ ะฆังที่นิยมอยูใ่ นช่วงเวลานั้น เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของชาวล้านนา
เรื่ องเดียวกัน, 172.
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มากขึ้น นับได้วา่ การพัฒนารู ปแบบของเจดียใ์ นช่วงเวลานี้ มีรูปแบบ สัดส่ วน และองค์ประกอบเป็ น
แบบอย่างสกุลช่างล้านนาอย่างแท้จริ ง จากการผสมผสานรู ปแบบ และองค์ประกอบของเจดียท์ รง
ระฆัง และทรงปราสาทผสมทรงระฆังที่เจริ ญขึ้น ส่ งผลถึงการสร้างเจดียข์ องแต่ละนิ กาย สามารถ
แบ่งแยกลักษณะเฉพาะได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลานี้ โดยรัชสมัยพญาติโลกราชนับว่าเป็ นยุคทอง
ของอาณาจักรล้านนาในทุกด้าน รวมทั้งรู ปแบบ โครงสร้าง และลวดลายประดับเจดีย ์ ซึ่ งแสดงออก
ถึงความสามารถในการออกแบบของช่างทั้งยังพัฒนาแบบขึ้นอย่างหลากหลาย99
ช่วงที่ 3 ก่อนเสี ยอาณาจักรแก่พม่า(ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่
22) เป็ นช่วงเวลาที่มีพฒั นาการทางรู ปแบบของเจดียท์ ี่ต่อเนื่ องจากช่วงเวลาที่สอง โดยศาสนาพุทธ
ในอาณาจักรล้านนาแบ่งเป็ น 3 นิ กาย มีการสร้างเจดียส์ องรู ปแบบ คือ เจดียท์ รงระฆัง และเจดียท์ รง
ปราสาทผสมทรงระฆัง พัฒนาการทางสถาปั ตยกรรมของเจดี ยใ์ นช่วงเวลานี้ เป็ นการคลี่คลายจาก
เจดียท์ ี่ออกแบบ และสร้างขึ้นเนื่ องในพุทธศาสนาทั้งสามคณะในรัชสมัยพญาติโลกราชเป็ นแนว
หลัก มรการผสมผสานลักษณะเจดียแ์ ต่ละนิ กายแสดงถึงความเป็ นไปได้ของพุทธศาสนาในช่วงนี้
ไม่แบ่งแยกอย่างชัดเจนเหมือนช่วงเวลาที่ผา่ นมา นอกจากจากนี้ในช่วงเวลานี้ยงั เกิดรู ปแบบเจดียอ์ ีก
รู ปแบบหนึ่ง คือ เจดียแ์ บบมอญ-พม่าที่เป็ นช่วงที่ชาวพม่าได้เข้ามาทํากิจกรรมการค้าที่ภาคเหนือใน
สมัยรัตนโกสิ นทร์ พบหลักฐานหลายครั้งที่คหบดีชาวพม่าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
รัชกาลที่ 5 เพื่อสร้างวัด บูรณปฏิสังขรณ์วดั หลายแห่ ง จึงทําให้เกิดวัดและงานศิลปกรรมแบบพม่า
ขึ้นเป็ นจํานวนมากจนเป็ นยุคหนึ่งของงานศิลปกรรมในภาคเหนือ100
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3.4 การศึกษาลักษณะมณฑปล้านนา
มณฑป หรื อในหลายๆแห่ งมักเขียนเป็ น มณฑก ซึ่ งเป็ นเครื่ องตกแต่งแบบล้านนา
มี ล ัก ษณะการใช้งานเป็ นที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรมสารี ริก ธาตุ ห รื อ พระพุ ท ธรู ป มี รูป แบบคล้าย
ธรรมาสน์ มียอดแหลมและตกแต่งด้วยรู ปสัตว์ เช่น นาค เป็ นต้น ข้างในธรรมาสน์โปร่ ง สําหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรู ปและพระธาตุ โดยทัว่ ไปจะตั้งไว้ในวิหาร มีขนาดแตกต่างกันไปตามขนาด
ของพุทธรู ป มณฑปแบบพม่าพบมากที่จงั หวัดลําปางและจังหวัดแพร่ รู ปแบบเป็ นฐานสู งมีผนัง
ด้านหลัง ส่ วนยอดมีลกั ษณะแหลมเป็ นซุม้ สําหรับประดิษฐานพระพุทธรู ป ทําด้วยไม้ลงรักปิ ดทอง
และกระจก ด้านเหนือพระพุทธรู ปมีฉตั ร101
มณฑปหรื อมณฑก นอกจากจะประดิษฐานพระพุทธรู ปแล้วยังใช้ประดิษฐานพระ
บรมสารี ริกธาตุเพื่อนําพระธาตุเข้าขบวนแห่ หรื อเคลื่อนย้ายพระธาตุออกจากที่หนึ่ งไปสู่ อีกที่หนึ่ ง
ด้วย อย่างในกรณี มณฑปของพระประจําเมืองหลวงพระบาง เป็ นต้น และในศิลาจารึ กวัดพระยืน
(ลําพูน) กล่าวว่า พระญากื อนาได้สร้างมณฑปสําหรับประดิษฐานพระธาตุที่พระสุ มนเถระนํามา
จากสุ โขทัย เมื่อ พ.ศ.1913 อาจจะเป็ นบุษบกสําหรับพระธาตุที่สร้างขึ้นครั้งแรก ในงานประเพณี
สรงนํ้าพระธาตุ วัดพระศรี จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งจะสรงนํ้าในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ หรื อวัน
วิสาขบูชาของทุกปี ชาวบ้านจะอาราธนาพระธาตุออกจากมณฑปที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร นํามา
ประดิ ษ ฐานในมณฑปขนาดเล็ ก หรื อที่ เ รี ยกว่ า บุ ษ บก แล้ ว แห่ ไปในแหล่ ง ชุ ม ชนเพื่ อ ให้
พุทธศาสนิ กชนได้สรงนํ้า ประวัติวดั ต้นเกว๋ น อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์
ในรัชกาลเจ้ากาวิโลรส เจ้าหลวงเชียงใหม่ลาํ ดับที่ 6 ได้อญั เชิญพระธาตุจากวัดพระธาตุศรี จอมทอง
มาสรงนํ้าพระธาตุ ในเมื องเชี ยงใหม่ เมื่ อนําพระธาตุมาประดิ ษฐานไว้ในมณฑปขนาดเล็ก หรื อ
บุษบก แล้วจึงจัดขบวนแห่ จากวัดพระธาตุศรี จอมทองมาหยุด ณ วัดต้นเกว๋ นหรื ออินทราวาส อําเภอ
หางดง เพื่อให้ประชาชนมาสรงนํ้าพระธาตุ แล้วจึงแห่เข้าเมืองเชียงใหม่102

ไข่มุก อุทยาวลี. “มณฑปล้านนา.” สารานุกรมไทยภาคเหนือ เล่ม 10 (2542): 4981.
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เรื่ องเดียวกัน.
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ภาพที่ 15 มณฑปที่วดั พระศรี จอมทอง จ.เชียงใหม่ และมณฑปที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน
พระธาตุศรี จอมทองที่อนั เชิญมาจากวัดพระศรี จอมทองสู่ เมืองเชียงใหม่เมื่อครั้ง
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2538
ที่มา: ไข่มุก อุทยาวลี. “มณฑปล้านนา.” สารานุกรมไทยภาคเหนือ เล่ม 10 (2542): 4981.

ภาพที่ 16 หอไตรวัดดวงดี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่มา : Wat Duang Dee Ho Trai, หอไตร, เข้าถึง 10 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.gerryganttphotography.com/dthcm0302.htm.

บทที่ 3
กรณีศึกษา
1. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)

ภาพที่ 17 มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)
(จากการลงพื้นที่สารวจของผู้วิจัย)
ที่ตั้งเลขที่ 248 วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุแขวงบวรนิเวศ เขตพระ
กรุงเทพมหานคร

แผนผังที่ 6 แผนที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)
ที่มา: google maps, มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
https://www.google.co.th/map.
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ความเป็นมาของโครงการ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็น
พระน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระดาริจัดตั้ง "มหามงกุฏราช
วิทยาลัย " เพื่อเฉลิม พระเกีย รติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ขึ้นภายในวัดบวรนิเวศ
วิหาร โดยวิธีจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ มีลักษณะแตกต่างจากการเล่าเรียนภาษาบาลีตามประเพณี
แบบเดิม ในขณะเดียวกัน ก็นาเอาวิธีวัดผลแบบข้อเขียนมาใช้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วย
หลังจากที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงก่อตั้ งสถาบันการศึกษานี้ขึ้น
แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวก็ มีพระราชดารัส ให้พระองค์ทรงช่วยปรับปรุง
โรงเรียนสอนภาษาบาลี ชื่อ "มหาธาตุวิทยาลัย" ภายในวัดมหาธาตุ ขึ้นเป็น "มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย" เพื่อจัดการให้คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิ กายได้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงในลักษณะเดียวกัน
ควบคู่ไปกับมหามงกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งสมัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง และส่วนมากยังจากัดอยู่
แต่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ต่อมา ทั้งมหามงกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปิด
ตายลงเพราะประสบปัญหาหลายประการด้วยกั น นับเป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทั่ง ท่านอาจารย์ สุ
ชีพ ปุญญานุภาพได้พยายามรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ จนประสบผลสาเร็จ เมื่อ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรม
หลวงวชิรญาณวงศ์และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารได้ให้การอุปถัมภ์ โดยได้ทาการประกาศรื้อฟื้น
ขึ้นมาใหม่ เมื่ อ พ.ศ.2488 ตามมาด้วยมหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งประกาศรื้อฟื้ นกิ จการใน
ปี พ.ศ.2490 อาจารย์สุชีพ ได้แถลงว่า สาเหตุที่ต้องมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เพราะคณะสงฆ์จาเป็นต้อง
ผลิตบุคลากรที่รู้ทันวิชาการสมัยใหม่ มิฉะนั้น คณะสงฆ์จะไม่สามารถสั่งสอนแนะนาชาวบ้านได้
และการสื่อสารกันก็จะเกิดความไม่เข้าใจ เพราะชาวบ้านศึกษาด้านคดีโลก ส่วนพระสงฆ์ศึกษาด้าน
คดีธรรม ท่านจึงต่อสู้เพื่อให้ได้มหาวิทยาลัยสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดมหามงกุฏราชวิทยาลัย
และ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็ได้รับการรื้อฟื้นมาอีกครั้งหนึ่ง อันเป็นผลพวงมาจากการทุ่มเท
และความมุ่ งมั่ นอย่ า งไม่ หยุ ดยั้ง ของท่านฯ อย่ างแท้จริง เหตุผลนี้ทาให้คนรุ่นหลังกล่าวยกย่ อง
"อาจารย์ สุชี พ ปุ ญญานุภ าพ" ว่า เป็น บิดาแห่งมหาวิทยาลัย สงฆ์ไ ทย และเพื่ อเป็นการราลึก ถึ ง
คุณูปการของท่านและสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันก่อตั้ง มูลนิธิปุญญานุ
ภาพ ขึ้น โดยความเห็นชอบของท่านเพื่อให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาหรือครูอาจารย์ผู้ค้นคว้าวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย และดาเนินกิจการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 1

1

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อวันที่ 28
มิถุนายน พ.ศ.2557, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki.
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รายละเอีย ดของโครงการ มหาวิท ยาลัย มหามงกุ ฏ ราชวิท ยาลัย มีภารกิ จด้า นให้
การศึกษาและจานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สถานที่ทาการ และ สถานที่จัดการศึกษาในปัจจุบันจึง
คับแคบ ไม่เพียงพอแก่การใช้งาน ต้องขยายห้องเรียนชั้น ปีที่ 1,2 ไป ขอใช้อาคาร เรียนที่วัดราชาธิ
วาส และบัณฑิตวิทยาลัยไปขอใช้อาคาร สว.ธรรมนิเวศ(ชั้นที่ 5) ของวัดบวร นิเวศวิหาร ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ได้ย้ายที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไปยังตาบลศาลายา อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐมแล้ว2
พื้นที่ติดต่อ เหนือติดต่อโรงแรมชิวแล็กซ์ รีสอร์ท ทิศใต้ติดต่อวัดบวรนิเวศวิหาร ทิศ
ตะวันออกติดต่อพิพิธบางลาพู ทิศตะวันตกติดต่อธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลาพู
การเข้าถึงมี 1 เส้นทาง คือ ทางถนน ทิศเหนือติดต่อซอยวัดตรีทศเทพ ทิศใต้ติดต่อถนน
พระสุเมรุ ทิศตะวันออกติดต่อซอยบ้านพานถม ทิศตะวันตกติดต่อถนนพระสุเมรุ
พื้นที่ติดต่อ ทางน้า ทิศเหนือติดต่อคลองผดุงกรุงเกษม
ผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2

เรื่องเดียวกัน.
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แผนผังที่ 7 แผนผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)
ที่มา: ข้อมูลจากวัดบวรนิเวศ
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ภาพโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)

ภาพที่ 18 บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)
ที่มา: google maps, มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศ, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557,
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/ ma.

ภาพที่ 19 อาคารมหามงกุฎราชวิทยาลัย
(จากการลงพื้นที่สารวจของผู้วิจัย)
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2. มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ภาพที่ 20 มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
ที่มา: BLOGGANG, จากบวรนิเวศสู่ศาลายา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com
ที่ตั้งเลขที่ 248 ม. 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

แผนผังที่ 8 แผนที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ที่มา: google maps, มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/map.
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ความเป็นมาของโครงการสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(ประจวบ กนฺตาจาโร) อธิการบดีรูป
ปัจจุบัน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงจัดทา " โครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย"
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดมกุฏกษัตริยาราม ให้การสนับสนุนใช้ที่ดินพื้นที่ 180 ไร่ ณ หมู่ที่
1 บ้ านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตาบลศาลายา อาเภอพุ ทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
คณะกรรมการจั ด ท าโครงการในส่ ว นของการจั ด ท าแผนและผั ง แม่ บ ท จึ ง ได้ ม อบหมายให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทาการศึกษารูปแบบของการจัดผังสาหรับมหาวิทยาลัย
และออกแบบผังแม่ บทที่สอดคล้องกับปรัชญา ลักษณะความต้องการของผู้ใช้ สนับสนุนการเรียน
การสอน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี สาหรับใช้เป็นแนวทางในการทาแผนและออกแบบรายละเอียด
ส่วนต่างๆ3
รายละเอียดของโครงการ เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
ให้แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และ คฤหัสถ์ทั่วไป
พื้นที่ติดต่อ ทิศเหนือติดต่อรีสอร์ทกอล์ฟ The Royal Gems Golf and Sport Club
ทิศใต้ติดต่อหมู่บ้านพฤกษ์ลดาปิ่นเกล้า สาย 5 ทิศตะวันออกติดต่อโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิ เ วศศาลายาและมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่ อ
โรงพยาบาลพุทธมณฑล อาเภอ พุทธมณฑล
การเข้ าถึงมี 3 เส้นทาง คือ ทางถนน ทางน้าและทางรถไฟ พื้นที่ติดต่อทางถนน
ทิศเหนือติดต่อถนนศาลายา–นครชัยศรี ทางหลวงพิเศษบางใหญ่ –บ้านโป่ง หมายเลข 81 รถไฟสาย
ใต้(กรุงเทพฯ–นครปฐม) ถนนธรรมสพน์ ทิศใต้ติดต่อถนนตลิ่งชัน –นครปฐม หมายเลข 338
ทิศตะวันออก ติดต่อถนนพุทธมณฑลสาย 5 หมายเลข 3414 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 หมายเลข 3310
ถนนกรุงนนท์ –จงถนอม ถนนจงถนอม–วัดต้นเชือก ถนนกาญจนาภิเษก(วงแหวนรอบนอก)
หมายเลข 9 ถนนบรมราชชนนี ถนนธรรมสพน์ ทิศตะวันตกติดต่อถนนนครชัยศรี–ปิ่นเกล้า ถนน
เพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 พื้นที่ติดต่อทางน้า ทิศเหนือติดต่อคลองมหาสวัสดิ์ คลองใหม่ ทิศ
ใต้ติดต่อคลองตาคง ทิศตะวันออกติดต่อคลองบางเตย คลองเป้ง คลองหม่อมเจ้าถนัดศรี ทิศ
ตะวันตกติดต่อคลองตาหลีคลองโยง พื้นที่ติดต่อทางรถไฟ ทางเหนือติดต่อเส้นทางรถไฟสายใต้
ห่างจากสถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม 600 เมตร

3

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
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แผนผังที่ 9 แสดงเส้นทางติดต่อโดยรอบมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th.
ผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา คณะกรรมการจัดทาโครงการ
ในส่วนของการจัดทาแผนและผังแม่บท จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ทาการศึกษารูปแบบของการจัดผังสาหรับมหาวิทยาลัยและออกแบบผังแม่บทที่สอดคล้อง
กับปรัชญา ลักษณะความต้องการของผู้ใช้ สนับสนุนการเรียนการสอน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
สาหรับใช้เป็นแนวทางในการทาแผนและออกแบบรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ต่อไป ที่ดินทั้งหมดเนื้อ
ที่ 301–0–62.7 ไร่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในส่วน
ขยายนี้เป็ นที่ ธ รณีส งฆ์ข องวั ดมกุ ฏ กษั ตริย าราม รูปลัก ษณ์สี่เหลี่ย มผืนผ้าตามแนวลึก จากถนน
ศาลายา-นครชัยศรี) ส่วนด้านหน้าอยู่ทิศเหนือด้านกว้างหน้า 362.135 ม. ด้านขวายาว 895.345 ม.
ด้านซ้ายยาว 858 ม. ด้านกว้างหลัง364.92 ม.
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แผนผังที่ 10 แสดงสภาพโดยรอบและการใช้ที่ดินโดยรอบ
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
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แผนผังที่ 11 แสดงผังแม่บทการจัดกลุ่มอาคารมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
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แผนผังที่ 12 แสดงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.
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แผนผังที่ 13 แสดงการใช้พื้นที่จราจร มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th.
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ภาพโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา

ภาพที่ 21 ภาพถ่ายทางอากาศมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th.
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ภาพที่ 22 บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th.
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ภาพที่ 23 หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th.

ภาพที่ 24 อาคารสมเด็จพระอริยวงศาสคตญาณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th.
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3. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(วัดเจดีย์หลวง)

ภาพที่ 25 มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(วัดเจดีย์หลวง)
(จากการลงพื้นที่สารวจของผู้วิจัย)
ที่ตั้งเลขที่ 103 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200

แผนผังที่ 14 แผนที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(วัดเจดีย์หลวง)
ที่มา: google maps, มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/map.
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ความเป็นมาของโครงการ วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตลาดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดย พระพุทธพจนวราภรณ์(จันทร์ กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7(ธ)
ซึ่ ง ขณะนั้ น ด ารงสมณศั ก ดิ์ ที่ พ ระเทพกวี โดยความเห็ น ชอบร่ ว มกั น ของคณะสงฆ์ ใ นจั ง หวั ด
เชียงใหม่ และคณะศิษย์เก่ามหามกุ ฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้พระธรรมดิลก(ขันติ์ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัด
เจดีย์หลวงวรวิหาร ในขณะนั้นได้อนุญาต และอานวยความสะดวกให้ใช้วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็น
สถานที่ตั้งและดาเนินกิจการ การเปิดดาเนินการ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยได้รับความอุปถัมภ์
เงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จากมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียดของโครงการ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
ให้แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชีและคฤหัสถ์ทั่วไป
พื้นที่ติดต่อ ทิศเหนือติดต่อโรงเรียนพลราชวิทยากร(วัดพันเตา) ทิศใต้ติดต่อโรงเรียน
เมตตาศึ ก ษาอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด ต่ อ ย่ า นค้ า ขาย ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต่ อ สถานี
ตารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ การเข้าถึงมี 1 เส้นทาง คือ ทางถนน พื้นที่ติดต่อทางถนนทิศเหนือติดต่อ
ถนนราชดาเนิน ทิศใต้ติดต่อถนนราชมรรคา ทิศตะวันออกติดต่อถนนพระปกเกล้า ทิศตะวันตก
ติดต่อถนนจาบาน
ผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีย์หลวง
วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

แผนผังที่ 15 แผนผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(วัดเจดีย์หลวง)
(จากการลงพื้นที่สารวจของผู้วิจัย)
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ภาพโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (วัดเจดีย์หลวง)

ภาพที่ 26 สานักงานติดต่อของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
(จากการลงพื้นที่สารวจของผู้วิจัย)

ภาพที่ 27 อาคารหอสมุด
(จากการลงพื้นที่สารวจของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 28 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
(จากการลงพื้นที่สารวจของผู้วิจัย)
4. เปรียบเทียบกรณีศึกษาอาคารตัวอย่างทั้งหมด 3 โครงการ
จากการเปรียบเทียบกรณีตัวอย่างโครงการทั้ง 3 โครงการ พบว่า โครงการที่มีที่ตั้งอยู่
ภายในบริเวณของวัด จะมีการติดต่อเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกกว่าในส่วนของโครงการขยาย เนื่องจาก
ตั้งอยู่ในใจกลางของตัวเมือง การคมนาคมสะดวก แต่ข้อเสียคือปัญหาเรื่องการใช้งานที่ไม่เพียงพอ
สถานที่คับแคบจนไม่สามารถที่จะรองรับการใช้งานและจานวนของผู้ที่มาใช้งานตลอดจนส่วนของ
พื้นที่ใช้งานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งยังขาดเรื่องของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน
และการวางผังให้สอดคล้องกับการใช้งาน ต่างกับส่วนของโครงการขยายที่มีการวางแผนแม่บท
และรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนตั้งแต่แรก
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกรณีศึกษาอาคารตัวอย่างทั้งหมด 3 โครงการ จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย กรณีศึกษาอาคารตัวอย่างทั้งหมด 3 โครงการ จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย
เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย กรณีศึกษาอาคารตัวอย่างทั้งหมด 3 โครงการ
มหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง
ลักษณะ
รูปแบบอาคาร
ลักษณะการใช้งาน
ข้อดี
1. มหาวิทยาลัย ตั้งเขต
ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด อาคารก่ออิฐถือปูนสูง4 การเรียนการสอน
ที่ตั้งอยู่ใน
มหามงกุฏราช พระนคร มีอาคารที่ใช้งาน ชั้น หลังคาทรงจั่ว
ปฏิบัติธรรม
ศูนย์กลางเมือง
วิทยาลัย วัดบวร กรุงเทพม อยู่ประมาณ1-2 ปั้นหยา ลักษณะอาคาร
กิจกรรมทางศาสนา ติดต่อเข้าถึง
นิเวศ
หานคร หลัง
เป็นแบบไทยประยุกต์
สะดวก
2. มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ใน พื้นที่ส่วนขยาย อาคารก่ออิฐถือปูนสูง3 การเรียนการสอน
พื้นที่กว้างขวาง
มหามงกุฏราช เขต
มาจากส่วนกลาง ชั้น หลังคาทรงจั่วมีปีกนก ปฏิบัติธรรม
ทาให้สามารถจัด
วิทยาลัย วิทยา ปริมณฑล
และทรงปั้นหยา ลักษณะ กิจกรรมทางศาสนา วางกลุ่มอาคารได้
เขตศาลายา
อาคารเป็นแบบไทย
พักอาศัย
อย่างสวยงามมี
ประยุกต์
พิพิธภัณฑ์
ความเหมาะสม
กิจกรรมต่างๆ
กับการใช้สอย
3. มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ใจ ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด อาคารก่ออิฐถือปูนสูง3 การเรียนการสอน
ที่ตั้งอยู่ใน
มหามงกุฏราช กลางเมือง มีอาคารที่ใช้งาน ชั้น หลังคาทรงจัว่ ทรง
ปฏิบัติธรรม
ศูนย์กลางเมือง
วิทยาลัย วิทยา เชียงใหม่ อยู่ประมาณ2-3 มินิลา ลักษณะอาคารเป็น กิจกรรมทางศาสนา ติดต่อเข้าถึง
เขตล้านนา (วัด
หลัง
แบบล้านนาประยุกต์และ
สะดวก
เจดีย์หลวง)
แบบไทยประยุกต์
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104

ข้อเสีย
พื้นที่คับแคบไม่เอื้ออานวยกับ
การใช้งาน และอาคารมีไม่
พอใช้งาน
ความสะดวกในการเข้าถึง
โครงการน้อยกว่าส่วนกลาง
เนื่องจากอยู่ในเขตปริมณฑล

พื้นที่คับแคบไม่เอื้ออานวยกับ
การใช้งาน
อาคารมีไม่พอใช้งาน
รูปแบบของอาคารมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่ไม่ชัดเจน
103

บทที่ 4
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่ใช้ในการออกแบบมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
วิเคราะห์จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย เพื่อมาใช้ในกระบวนการการออกแบบ
โครงการ โดยข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ คือ
1. ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งโครงการ ลักษณะของหลักสูตรที่ใช้ในการเรียน
การสอน กิจกรรมที่เกิดขึ้น
2. พฤติกรรมของผู้ใช้ที่มีความหลากหลายในโครงการ ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้าน
พื้นที่ใช้สอยอาคาร
3. รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยแต่ละวิทยาเขตใน
ประเทศไทยรวมถึงบริบทของที่ตั้งโครงการ
1. การศึกษาในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง
สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา
หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต
แก่ผู้สาเร็จการศึกษา รวมทั้งดาเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ เปิดสอนให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาหรือมหาวิทยาลัย
สงฆ์ แ ห่ ง แรกของประเทศ หลั ง จากที่ มี ก ารเปิ ด การเรี ย นการสอนระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี
เป้าประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ คือพยายามขยายการอบรมจริยธรรม
หรือศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาไปทั่วประเทศในรูปแบบต่างๆ ในช่วงที่ประเทศได้รับอิทธิพล
วัตถุนิยมจากตะวันตก คณาอาจารย์และนักศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัยได้มีบทบาทสาคัญในการ
ชี้นาให้เห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจาชาติที่เป็นรากฐานของ
สั ง คมไทยมาช้ า นาน พระสงฆ์ ส ามเณรที่ เ ป็ น พระนั ก ศึ ก ษาหลายรู ป ได้ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ
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กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหล่านี้จนกระทั่งสาเร็จการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันนอกจากจะเปิดสอน
ให้แก่พระภิกษุสามเณรแล้วยังเปิดสอนให้แก่แม่ชีและประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิงอีกด้วย1
2. การศึกษาวิเคราะห์โครงการและผู้ใช้โครงการ
2.1 โครงสร้างการบริหารโครงการ

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างบริหารงานมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, โครงสร้าง, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.lanna.mbu.ac.th.

1

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.

106
2.2 หลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ถึงระดับปริญญาเอก โดยเปิดสอนสาหรับพระภิกษุสามเณร แม่ชี และรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมี
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ
2.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต(ศน.บ. หลักสูตร 4
ปี)
2.2.2 หลัก สูตรระดับปริ ญญาโท หลัก สูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต (ศน.ม.
หลักสูตร 4 ปี)
2.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตร 4
ปี)
ดังนี้
2.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต(ศน.บ. หลักสูตร 4
ปี)
ตารางที่ 6 หลักสูตรระดับปริญญาตรี(ศน.บ.) สาหรับประชาชนทั่วไป
ภาคปกติ-เช้า สาหรับประชาชนทั่วไป เปิดสอน 2 คณะ
คณะ/สาขา
มีจานวน
1. คณะมนุษย์ศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 1 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
50 คน
2. คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 1 สาขา ดังนี้
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
50 คน
รวมทั้งหมดจานวน
100 คน
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ตารางที่ 7 หลักสูตรระดับปริญญาตรี(ศน.บ.) สาหรับพระภิกษุสามเณร
ภาคปกติ-บ่าย สาหรับพระภิกษุสามเณร เปิดสอน 4 คณะ
คณะ/ สาขา
มีจานวน
1. คณะมนุษย์ศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 2 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
100 รูป
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
100 รูป
2. คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาปรัชญา
100 รูป
สาขาวิชาพุทธศาสตร์
100 รูป
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
100 รูป
3. คณะศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาการประถมศึกษา
100 รูป
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
100 รูป
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
100 รูป
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
100 รูป
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
100 รูป
4. คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 4 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
100 รูป
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
100 รูป
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
100 รูป
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
100 รูป
รวมทั้งหมดจานวน
1,400 รูป
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ตารางที่ 8 หลักสูตรระดับปริญญาตรี(ศน.บ.) สาหรับแม่ชี
ภาคปกติ-บ่าย สาหรับแม่ชี เปิดสอน 4 คณะ
คณะ/ สาขา
1. คณะมนุษย์ศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 2 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาปรัชญา
สาขาวิชาพุทธศาสตร์
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
3. คณะศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
4. คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 4 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
รวมทั้งหมดจานวน

มีจานวน
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
40 รูป
560 รูป

109
2.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(ศน.ม.
หลักสูตร 4 ปี)
ตารางที่ 9 หลักสูตรระดับปริญญาโท(ศน.ม.) สาหรับประชาชนทั่วไป
ภาคปกติ-เช้า สาหรับประชาชนทั่วไป เปิดสอน 1 คณะ
คณะ/ สาขา
คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ปกครอง
สาขาวิชาสังคมวิทยา
สาขาวิชาการบริการการศึกษา
รวมทั้งหมดจานวน

มีจานวน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
50 คน
250 คน

ตารางที่ 10 หลักสูตรระดับปริญญาโท(ศน.ม.) สาหรับพระภิกษุสามเณร
ภาคปกติ-บ่าย สาหรับพระภิกษุสามเณร เปิดสอน 4 คณะ
คณะ/ สาขา
มีจานวน
คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
50 รูป
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
50 รูป
สาขาวิชารัฐศาสตร์ปกครอง
50 รูป
สาขาวิชาสังคมวิทยา
50 รูป
สาขาวิชาการบริการการศึกษา
50 รูป
รวมทั้งหมดจานวน
250 รูป
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ตารางที่ 11 หลักสูตรระดับปริญญาโท(ศน.ม.) สาหรับแม่ชี
ภาคปกติ-บ่าย สาหรับแม่ชี เปิดสอน 4 คณะ
คณะ/ สาขา
คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ปกครอง
สาขาวิชาสังคมวิทยา
สาขาวิชาการบริการการศึกษา
รวมทั้งหมดจานวน

มีจานวน
20 รูป
20 รูป
20 รูป
20 รูป
20 รูป
100 รูป

2.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 4
ปี)
ตารางที่ 12 หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาหรับประชาชนทั่วไป
ภาคปกติ-เช้า สาหรับประชาชนทั่วไป เปิดสอน 1 คณะ
คณะ/ สาขา
คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
สาขาวิชาการบริการการศึกษา
รวมทั้งหมดจานวน

มีจานวน
10 คน
10 คน
10 คน
30 คน
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ตารางที่ 13 หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาหรับพระภิกษุสามเณร
ภาคปกติ-เช้า สาหรับพระภิกษุสามเณร เปิดสอน 1 คณะ
คณะ/ สาขา
มีจานวน
คณะศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้
สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา
10 คน
สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา
10 คน
สาขาวิชา การบริการการศึกษา
10 คน
รวมทั้งหมดจานวน
30 คน
ตารางที่ 14 หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาหรับแม่ชี
ภาคปกติ-เช้า สาหรับแม่ชี เปิดสอน เปิดสอน 1 คณะ
คณะ/ สาขา
มีจานวน
คณะศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้
สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา
10 คน
สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา
10 คน
สาขาวิชา การบริการการศึกษา
10 คน
รวมทั้งหมดจานวน
30 คน
โดยสรุปเป็นจานวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้ ดังนี้
2.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ. หลักสูตร 4
ปี) มีจานวน 2,060 คน/รูป
2.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.
หลักสูตร 4 ปี) มีจานวน 600 คน/รูป
2.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 4
ปี) มีจานวน 90 คน/รูป

112
คิดเป็นจานวนนักศึกษาในแต่ละคณะ
คณะศาสนาและปรัชญา
มีนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น
คณะมนุษย์ศาสตร์
มีนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น
คณะสังคมศาสตร์
มีนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น
คณะศึกษาศาสตร์
มีนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น
รวมนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ทั้งหมดจานวน 2,750 คน/รูป
*นักศึกษาทั้งหมดในอนาคตประมาณ 5,000-10,000 คน/ รูป

1,110 คน/ รูป
330 คน/ รูป
610 คน/ รูป
700 คน/ รูป

2.3 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดให้บริการในรูปส่วน
ราชการที่เปิดบริการตามวันและเวลาราชการ ซึ่งสามารถกาหนดเวลาทาการของโครงการได้ดังนี้
2.3.1 ฝ่ายบริหาร ทางาน 8.30-16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์สาหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด)
2.3.2 ฝ่ายการศึกษา ทางาน 8.30-16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์
2.3.3 ฝ่ายบริการ ทางาน 8.30-16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยที่ทางานทุกวัน)
มหาวิ ท ยาลั ย มหามงกุ ฎ ราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตล้ า นนา สามารถแบ่ ง ผู้ ใ ช้ ง าน
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้ใช้งานหลัก และกลุ่มผู้ใช้งานรอง
กลุ่มผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน อาจารย์และนักศึกษา โดย
ในส่วนของนักศึกษาได้ทาการวิเคราะห์จานวนผู้ใช้งานเฉพาะคณะศาสนาและปรัชญาเท่านั้น
กลุ่มผู้ใช้งานรอง ได้แก่ ผู้ที่มาติดต่อ อาจารย์พิเศษ และประชาชนทั่วไปที่มาใช้
งานห้องสมุด
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร
ตาแหน่ง
พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้
งานภายในโครงการ
ผู้บริหารและ
2.3.1 ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
อธิการบดีวิทยาเขตล้านนา
ใช้งานภายในอาคาร
รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา
มีช่วงเวลาการใช้งาน
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา
หรือการใช้อาคารที่
คณะกรรมการที่ปรึกษา
แน่นอนและเป็น
ที่ปรึกษาประจาวิทยาเขตล้านนา
ประจา
ศูนย์บริการวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บรรณารักษ์
นักวิชาการโสตฯประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
สานักงานวิทยาเขต
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

ช่วงเวลาที่ใช้ จานวน
งาน
8.30-16.30 น.
จันทร์-ศุกร์
8.30-16.30 น.
ทุกวันยกเว้น
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์สาหรับ
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

1 คน
5 คน
1 คน
5 คน
1 คน
4 คน
2 คน
4 คน
1 คน
2 คน
2 คน
2 คน
1 คน
1 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ)
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร
ตาแหน่ง
พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้
งานภายในโครงการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ใช้งานภายในอาคาร
ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
มีช่วงเวลาการใช้งาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หรือการใช้อาคารที่
เลขานุการบัณฑิตฯ
แน่นอนและเป็น
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา
ประจา
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
นักวิชาการพัสดุ งานกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้อานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
รองประธานศูนย์บัณฑิตวิทยาลัยห้องเรียน
วิทยาเขตล้านนา
รองประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา
รองประธานสาขาวิชาสังคมวิทยา
รองประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
รองประธานสาขาวิชาการจัดการศึกษา
เลขานุการบัณฑิต

ช่วงเวลาที่ใช้ จานวน
งาน
8.30-16.30 น.
จันทร์-ศุกร์
8.30-16.30 น.
ทุกวันยกเว้น
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์สาหรับ
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ)
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร
ตาแหน่ง
พฤติกรรมและความ ช่วงเวลาที่ใช้ จานวน
ต้องการในการใช้
งาน
งานภายในโครงการ
ผู้บริหารและ
8.30-16.30 น.
สานักงานศูนย์บริการแก่สังคม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จันทร์-ศุกร์ 2 คน
เจ้าหน้าที่
ใช้งานภายในอาคาร
สานักงานมูลนิธิ
มีช่วงเวลาการใช้งาน 8.30-16.30 น. 2 คน
เจ้าหน้าที่
หรือการใช้อาคารที่ ทุกวันยกเว้น
สานักงานศิษย์เก่า
แน่นอนและเป็น วันหยุดนักขัต 2 คน
เจ้าหน้าที่
ประจา
ฤกษ์สาหรับ
สานักงานพุทธศาสนาวันอาทิตย์
2 คน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
1 คน
ห้องสมุด
คนขับรถ
รวมผู้ใช้งานฝ่ายบริหาร
70 คน/ รูป
ตาแหน่ง
พฤติกรรมและความ ช่วงเวลาที่ใช้ จานวน
ต้องการในการใช้
งาน
งานภายในโครงการ
ผู้ใช้งานฝ่าย
8.30-16.30 น.
2.3.2 ฝ่ายการศึกษา
การศึกษาในส่วน
จันทร์-ศุกร์
คณะศาสนาและปรัชญา
เจ้าหน้าที่ ใช้งาน
1 คน
คณบดี
ภายในอาคาร พื้นที่
1 คน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ภายในอาคาร
1 คน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ต้องการความโปร่ง
1 คน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
สบาย สงบเอื้อให้มี
1 คน
เลขานุการ
สมาธิในการทางาน
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
มีช่วงเวลาการใช้งาน
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน
หรือการใช้อาคารที่
1 คน
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย
แน่นอนและเป็น
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ประจา
1 คน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ)
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร
ตาแหน่ง
พฤติกรรมและความ ช่วงเวลาที่ใช้ จานวน
ต้องการในการใช้
งาน
งานภายในโครงการ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ผู้ใช้งานฝ่าย
8.30-16.30 น. 1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต
การศึกษาในส่วน
จันทร์-ศุกร์ 1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ ใช้งาน
1 คน
เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์
ภายในอาคาร พื้นที่
1 คน
อาจารย์ประจา
ภายในอาคาร
35 คน
อาจารย์พิเศษประจา
ต้องการความโปร่ง
10 คน
คนขับรถ
สบาย สงบเอื้อให้มี
1 คน
สมาธิในการทางาน
คณะมนุษย์ศาสตร์
มีช่วงเวลาการใช้งาน
1 คน
คณบดี
หรือการใช้อาคารที่
1 คน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
แน่นอนและเป็น
1 คน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ประจา
1 คน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1 คน
เลขานุการ
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน
1 คน
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1 คน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1 คน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
1 คน
เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์
10 คน
อาจารย์ประจา
4 คน
อาจารย์พิเศษประจา
1 คน
คนขับรถ

117
ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ)
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร
ตาแหน่ง
พฤติกรรมและความ ช่วงเวลาที่ใช้ จานวน
ต้องการในการใช้งาน
งาน
ภายในโครงการ
ผู้ใช้งานฝ่ายการศึกษา 8.30-16.30 น.
คณะสังคมศาสตร์
ในส่วนเจ้าหน้าที่ ใช้
จันทร์-ศุกร์ 1 คน
คณบดี
งานภายในอาคาร พื้นที่
1 คน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ภายในอาคารต้องการ
1 คน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ความโปร่ง สบาย สงบ
1 คน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เอื้อให้มีสมาธิในการ
1 คน
เลขานุการ
ทางาน มีช่วงเวลาการใช้
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
งานหรือการใช้อาคารที่
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน
แน่นอนและเป็นประจา
1 คน
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1 คน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1 คน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
1 คน
เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์
20 คน
อาจารย์ประจา
5 คน
อาจารย์พิเศษประจา
1 คน
คนขับรถ
คณะศึกษาศาสตร์
1 คน
คณบดี
1 คน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
1 คน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
1 คน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1 คน
เลขานุการ
1 คน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

118
ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ)
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร
ตาแหน่ง
พฤติกรรมและความ ช่วงเวลาที่ใช้
ต้องการในการใช้งาน
งาน
ภายในโครงการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน
ผู้ใช้งานฝ่ายการศึกษา 8.30-16.30 น.
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย
ในส่วนเจ้าหน้าที่ ใช้
จันทร์-ศุกร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
งานภายในอาคาร พื้นที่
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ภายในอาคารต้องการ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ความโปร่ง สบาย สงบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต
เอื้อให้มีสมาธิในการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
ทางาน มีช่วงเวลาการใช้
เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์
งานหรือการใช้อาคารที่
อาจารย์ประจา
แน่นอนและเป็นประจา
อาจารย์พิเศษประจา
คนขับรถ
รวมผู้ใช้งานฝ่ายการศึกษา
172 คน/ รูป
ตาแหน่ง
พฤติกรรมและความ ช่วงเวลาที่ใช้
ต้องการในการใช้งาน
งาน
ภายในโครงการ
ผู้ใช้งานฝ่ายบริการใน
2.3.3 ฝ่ายบริการ
ส่วนเจ้าหน้าที่ ใช้งาน 8.30-16.30 น.
-เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
ภายในอาคาร พื้นที่
อังคาร-เจ้าหน้าที่ธนาคาร
ภายในอาคารต้องการ
อาทิตย์
-เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ย่อย
ความโปร่ง สบาย สงบ
สาหรับ
-เจ้าหน้าที่ห้องปฐมพยาบาล
เอื้อให้มีสมาธิในการ
เจ้าหน้าที่
-พ่อครัว/แม่ครัว/เจ้าหน้าที่ร้านค้า
ทางาน มีช่วงเวลาการใช้ พิพิธภัณฑ์
-แม่บ้านทาความสะอาด
งานหรือการใช้อาคารที่
-นักการภารโรง
แน่นอนและเป็นประจา 8.30-16.30 น.
-เจ้าหน้าที่ห้องCCTV
จันทร์-ศุกร์
-เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุง

จานวน

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
23 คน
5 คน
1 คน
จานวน

2 คน
6 คน
2 คน
8 คน
20 คน
12 คน
7 คน
2 คน
5 คน
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ)
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร
ตาแหน่ง
พฤติกรรมและความ ช่วงเวลาที่ใช้ จานวน
ต้องการในการใช้งาน
งาน
ภายในโครงการ
หัวหน้ารักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความ 6.00-18.30 น. 1 คน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปลอดภัย ใช้งานทั้ง
และ
40 คน
ภายในและภายนอก 18.00-6.00 น.
อาคาร ต้องการความ
ทุกวัน
โล่ง โปร่ง ความชัดเจน
ของเส้นทาง อาคาร ไม่
ทึบ ไม่มีซอกมุม เพื่อ
ความสะดวกในการ
ตรวจตรา
รวมผู้ใช้งานฝ่ายบริการ
105 คน
รวมจานวนผู้ใช้งานหลัก ทั้งหมด
347 คน/รูป
หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ สมศ.6.2 และ สกอ.2.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา เกณฑ์ปกติของจานวน นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา 25: 1 (รวม
นักศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก)
ตารางที่ 16 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานรอง
ผู้ใช้งานรอง
ตาแหน่ง
พฤติกรรมการใช้งานภายในโครงการ
ผู้ที่มาติดต่อ
โครงการ
อาจารย์พิเศษ

ใช้งานภายในอาคาร พื้นที่ภายในอาคาร
ต้องการความโปร่ง สบาย สามารถติดต่อ
ได้สะดวก มีช่วงเวลาการใช้งานหรือการใช้
อาคารที่ไม่แน่นอนและไม่ประจา

ช่วงเวลาที่ใช้ จานวน
งาน
ผู้ใช้
8.30-16.30 น.
ทุกวัน
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จานวนผู้ใช้อาคาร สามารถสรุปได้สาหรับกลุ่มผู้ใช้งานหลักได้ ดังนี้
2.3.1 ฝ่ายบริหาร
70 คน/ รูป
2.3.2 ฝ่ายการศึกษา
172 คน/ รูป
2.3.3 ฝ่ายบริการ
105 คน
รวมจานวนผู้ใช้งานหลัก ทั้งหมด
347 คน/ รูป
2.4 พฤติกรรมและพื้นที่ใช้สอยของพระสงฆ์ แม่ชี ฆราวาสในโครงการ
สังคมไทยเป็นสังคมเมืองพุทธ ดังนั้นจึงมีระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ยึดถือเป็นหลักใน
การปฏิบัติตน เป็นมารยาทของชาวพุทธ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี
ทั้งต่อพระภิกษุ แม่ชีและพุทธศาสนิ กชนด้วยกัน ในสถานที่ต่างๆ เช่น ที่วัด หรือที่สาธารณะอื่นๆ
ซึ่ง ภายในโครงการจะมี ส ถานที่ ๆ ผู้ใ ช้งานมีความหลากหลาย ได้แก่ อาคารกลุ่มการศึก ษา เช่น
ห้องเรียน อาคารกลุ่มสาธารณะ เช่น ห้องอาหาร ห้องสมุดกลาง อาคารกลุ่มสวัสดิการ เช่น หอพัก
และอาคารกลุ่มสัญลักษณ์ เช่น อาคารปฏิบัติธรรม โดยมีระเบียบปฏิบัติหลักๆที่ใช้ ดังนี้
การให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์และแม่ชี นิยมจัดอาสนะสงฆ์หรือเก้าอี้ไว้ต่างหากจาก
ฆราวาส หากชายจาเป็ นต้องนั่ง แถวเดีย วกั บพระสงฆ์ นิย มนั่งด้านซ้ายของพระสงฆ์ สตรีเพศ
(อุบาสิกา) ไม่นิยมนั่งแถวเดียวกันหรืออาสนะยาวเดียวกัน เว้นแต่กรณีจาเป็น ต้องมีบุรุษคั่นอยู่ และ
ในสถานที่ชุมชนเมื่อมีการจัดให้นั่งเก้าอี้จะจัดเตรียมเก้าอี้ให้ไว้ในแถวหน้าเสมอ

แผนผังที่ 16 ไดอะแกรมแสดงการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์และแม่ชี
(จากการวิเคราะห์ศึกษาของผู้วิจัย)
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แผนภูมิที่ 3 ไดอะแกรมแสดงการจัดแบ่งพื้นที่หอพักพระสงฆ์ แม่ชีและฆราวาส
(จากการวิเคราะห์ศึกษาของผู้วิจัย)
2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการปรับเปลี่ยนที่ว่าง กิจกรรม บริบทของมนุษย์
และสภาพแวดล้อม
ประเด็นของพื้นที่ในสถาปัตยกรรมที่มีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ วิมลสิทธิ์ หรยาง
กูร ได้กล่าวประเด็นที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การมีอาณาเขตครอบครอง(territoriality) พฤติกรรม
ที่เว้นว่างส่วนบุคคล(personal space behavior) และภาวะเป็นส่วนตัว(privacy) ในประเด็นของ
พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลนั้น มีประเด็นของขนาดและรูปทรงของที่เว้นว่างส่วนบุคคล โดย
อ้างอิงถึงการศึกษาเกี่ยวกับระยะต่างๆระหว่างบุคคล ที่สัมพันธ์กับลักษณะของการกระทาต่อกัน ใน
หนั ง สื อ “The hidden Dimension” ว่ า การมีอ าณาเขตครอบครองถือ เป็ น วิธี ก ารแสดงการ
ติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่ง บุคคลมีระยะห่างระหว่างกันที่เหมาะสมกับการกระทาที่มีต่อกันและกับ
การสัมผัสที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 ระยะด้วยกัน คือ ระยะใกล้ชิด(intimate distance) ระยะส่วนบุคคล
(personal distance) ระยะสังคม(social distance) และระยะสาธารณะ(public distance) ซึ่งแปรผัน
ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน และตามประเภทของกิจกรรม2
ภาวะส่วนตัวและภาวะสาธารณะ เป็นการสื่อความหมายถึงพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่
ส่วนรวมภายในโครงการ โดยพื้นที่ส่วนตัวหมายถึง พื้นที่ๆมีการจากัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มหรือ
บุ ค คล เช่ น กลุ่ม อาคารสั ญลั ก ษณ์ ได้ แก่ อาคารปฏิ บัติ ธ รรม สวนป่า ปฏิ บัติ ธ รรม กลุ่ม อาคาร
การศึกษา ได้แก่ อาคารคณะศาสนาและปรัชญา อาคารเรียนรวม พื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารการศึกษา
กลุ่มอาคารบริหาร ได้แก่ สานักอธิการบดี พื้นที่จอดรถส่วนบริหาร และกลุ่มอาคารสวัสดิการที่พัก
ได้แก่ อาคารหอพักพระอาจารย์และที่พักรับรอง อาคารหอพักนักศึกษาพระสงฆ์ อาคารหอพั ก
2

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์,2535), 50.
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นักศึกษาแม่ชี อาคารหอพักนักศึกษาชาย อาคารหอพักนักศึกษาหญิง พื้นที่จอดรถกลุ่มสวัสดิการ
หอพัก พื้นที่ส่วนรวมหมายถึง พื้นที่ๆทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระ ตลอดเวลา เช่น กลุ่มอาคาร
สาธารณะ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ อาคารหอประชุมใหญ่ ห้องสัมมนา หอสมุดกลาง ธนาคาร ไปรษณีย์
ย่อย ห้องปฐมพยาบาล พื้นที่จอดรถสาธารณะ กลุ่มอาคารบริการ ได้แก่ โรงอาหาร ส่วนซ่อมบารุง
ส่วนพนักงานบริการ ส่วนรักษาความปลอดภัย พื้นที่จอดรถส่งของ เป็นต้น
แนวคิ ดนี้มุ่ งประเด็นไปถึงความเข้าใจและการรับรู้ถึงความสัมพั นธ์ของภาวะ
ส่ ว นตั ว และภาวะสาธารณะ โดยมี เ งื่ อ นไขอยู่ ร ะหว่ า งกลาง เช่ น การค่ อ ยๆเปลี่ ย นจากภาวะ
สาธารณะเป็นภาวะส่วนตัว ลาดับความสามารถในการเข้าถึง ลาดับความสามารถในการถือครอง
พื้นที่ ซึ่งหมายถึงที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลางเป็นส าคัญ อาจหมายถึงพื้ นที่ๆเป็นทางเข้าอาคารหรือ
บริเวณโถงประตูทางเข้ าอาคาร ที่ เป็นที่พบปะพูดคุยและเพื่ อสื่อถึงขอบเขตของภาวะความเป็น
ส่วนตัวที่ต้องการแยกออกจากภาวะสาธารณะ เช่น พื้นที่หน้าอาคารบริเวณถนนสาธารณะและพื้นที่
ภายในอาคาร โดยเป็ นลัก ษณะของการเปลี่ย นผ่าน(transition) และการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ 2
พื้นที่3

ภาพที่ 29 แสดงความสัมพันธ์ของภาวะส่วนตัว ภาวะสาธารณะ กับที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง
(จากการวิเคราะห์ศึกษาของผู้วิจัย)

3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์และพื้นที่ว่าง: คุณภาพของการปรับเปลี่ยนที่ว่าง กิจกรรมและบริบท, เข้าถึง
เมื่อ 28 มิถุนายน 2557. เข้าถึงได้จาก http://www.arch.chula.ac.th.
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3. องค์ประกอบโครงการจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
องค์ประกอบสาหรับโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งได้
เป็นกลุ่มอาคาร ดังนี้ กลุ่มอาคารบริหาร กลุ่มอาคารสาธารณะ กลุ่มอาคารสัญลักษณ์ อาคารส่วน
บริการ กลุ่มอาคารการศึกษาและกลุ่มอาคารสวัสดิการที่พัก
โดยทาการกาหนด ดังนี้
3.1 กลุ่มอาคารบริหาร
3.1.1 อาคารบริหาร(สานักอธิการบดี)
3.1.2 พื้นที่จอดรถบริหาร
3.2 กลุ่มอาคารสาธารณะ
3.2.1 หอพระ
3.2.2 อาคารหอประชุมใหญ่
3.2.3 พิพิธภัณฑ์
3.2.4 ห้องสัมมนา
3.2.5 ห้องสัมมนาย่อย
3.2.6 หอสมุดกลาง
3.2.7 ห้องปฐมพยาบาล
3.2.8 ไปรษณีย์ย่อย
3.2.9 ธนาคาร
3.2.10 ห้องน้าชาย หญิง และคนพิการ
3.2.11 พื้นที่จอดรถสาธารณะ
3.2.12 ลานเอนกประสงค์
3.3 กลุ่มอาคารสัญลักษณ์
3.3.1 อาคารปฏิบัติธรรม
3.3.2 สวนป่าปฏิบัติธรรม
3.4 กลุ่มอาคารการศึกษา
3.4.1 อาคารเรียนรวม
3.4.2 อาคารคณะศาสนาและปรัชญา
3.4.3 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์
3.4.4 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์
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3.4.5 อาคารคณะสังคมศาสตร์
3.4.6 อาคารคณะศึกษาศาสตร์
3.4.7 โรงยิม
3.4.8 สวนพุทธศาสน์
3.4.9 พื้นที่จอดรถ
3.5 อาคารส่วนบริการ
3.5.1 โรงอาหาร
3.5.2 ส่วนซ่อมบารุง
3.5.3 ส่วนรักษาความปลอดภัย
3.5.4 ส่วนพนักงานบริการ
3.5.5 ส่วนเก็บของ
3.5.6 พื้นที่จอดรถร้านอาหาร
3.5.7 พื้นที่จอดรถบริการ
3.6 กลุ่มอาคารสวัสดิการที่พัก
3.6.1 กลุ่มอาคารหอพักพระอาจารย์และที่พักรับรอง
3.6.2 กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาพระ
3.6.3 กลุ่มอาคารหอพักแม่ชี
3.6.4 กลุ่มอาคารหอพักคฤหัสถ์ชาย
3.6.5 กลุ่มอาคารหอพักคฤหัสถ์หญิง
3.6.6 พื้นที่จอดรถกลุ่มสวัสดิการที่พัก
โดยในการออกแบบโครงการ กาหนดการออกแบบวางผังโครงการและเลือกอาคาร
ที่ทาการออกแบบไว้ 3 อาคาร คือ อาคารหอพระ อาคารหอประชุมและอาคารปฏิบัติธรรม
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4. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในโครงการ
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ เส้นทาง และพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ขององค์ประกอบและประโยชน์ใช้สอย โดยสร้างเป็นแผนภูมิขององค์ประกอบโครงการ
ขึ้นมา ดังนี้

แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ
(จากการวิเคราะห์ศึกษาของผู้วิจัย)
แนวความคิดในการจัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์ คือ การเน้นแกนกลุ่ม
อาคารในส่วนสัญลั ก ษณ์ ซึ่ง เป็ นส่วนที่ใ ช้ส าหรับปฏิบัติธ รรม ถือเป็นองค์ประกอบหลัก ของ
โครงการ จึงจัดวางไว้ในส่วนกลางโครงการ และสามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มอาคารการศึกษา กลุ่ม
อาคารสาธารณะ กลุ่มอาคารบริหาร และกลุ่มอาคารบริการ โดยจัดลาดับให้กลุ่มอาคารสาธารณะอยู่
ในบริเวณหน้าด้านทางเข้าหลัก และกลุ่มอาคารสวัสดิการที่พักไว้บริเวณด้านหลังโครงการติดต่อ
กับเส้นทางรองของโครงการ เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก นอกจากนี้ยังเป็นการจัดบรรยากาศสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ให้เกิดความสงบในกลุ่มของอาคารสัญลักษณ์ การสร้างแนวแกนนี้นอกจากจะ
เป็นการกาหนดทิศทางของการสัญจรแล้ว ยังช่วยเป็นตัวเชื่อมบรรยากาศของเขตพื้นที่จากพื้นที่ที่มี
ความเป็นสาธารณะ จนมาถึงพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวและสงบ
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5. พื้นที่ใช้สอยของโครงการ
การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยของโครงการ พิจารณาจากกรณีศึกษาอาคารตัวอย่างและการ
ใช้พื้นที่โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานจาก Neufert Architects ‘Data ร่วมกับข้อบังคับตามกฎหมายและการ
วิเคราะห์พื้นที่ ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้
5.1 พื้นที่ใช้สอยของกลุ่มอาคารบริหาร
5.1.1 พื้นทีอ่ าคารบริหาร(สานักอธิการบดี) ขนาดอาคาร ประมาณ 30x20 เมตร สูง
3 ชั้น มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ เป็นพื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร ชั้นล่าง เป็นส่วนเปิดโล่ง
โถงพักรอ และส่วนบริการ เช่น ห้องสุขา ห้องเก็บของ ห้องฝ่ายอาคารสถานที่ โถงพักคอยรถ
บริการ ที่นัดพบ โทรศัพท์สาธารณะและประชาสัมพันธ์ และห้องเก็บของซ่อมบารุง มีพื้นที่รวม
600 ตารางเมตร ชั้นที่สองและสาม พื้นที่สานักงาน มีพื้นที่รวม 1,200 ตารางเมตร รวมพื้นที่อาคาร
บริหารทั้งหมด 1,800 ตารางเมตร
5.1.2 พื้นที่จอดรถอาคารบริหาร ที่จอดรถที่ต้องการส่วนบริหาร คิดสัดส่วน 1 คัน
ต่อ 60 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 30 คัน
5.2 พื้นที่ใช้สอยของกลุ่มอาคารสาธารณะ
5.2.1 พื้นที่หอพระ ขนาดอาคารประมาณ 4x8 เมตร สูง 1 ชั้น เป็นพื้นที่ประมาณ
32 ตารางเมตร
5.2.2 พื้นที่อาคารหอประชุมใหญ่ ขนาดอาคารประมาณ 40x65 เมตร สูง 2 ชั้น มี
ลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ เป็นพื้นที่ประมาณ 5,200 ตารางเมตร
ชั้นบน มีพื้นที่ 2,600 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการประชุมขนาดใหญ่ เช่น พิธี
รับปริญญา การประชุมระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น อาคารประกอบด้วย ห้องประชุมกลาง
ขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย ขนาด 1,000 รูป/ คน รวมทางสัญจรและส่วนโถงทางเข้า รวมมีพื้นที่
ประมาณ 1,365 ตารางเมตร โถงพักคอยและส่วนบริการขนาดใหญ่ เพื่อเป็นที่รวมคนก่อนเข้าห้อง
ประชุม ส่วนประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน เป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของพื้นที่ในการใช้สอย
เป็นพื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร ส่วนซ่อมบารุง ห้องอาหารเล็กและครัวเล็ก ส่วนห้องสุขา แยก
ตามประเภท ทั้งหมดประมาณ 20 ห้อง
ชั้ น ล่ า ง มี พื้ น ที่ ร วมส่ วนใช้ ส อย และส่ว นสั ญจร มีพื้ น ที่ป ระมาณ 2,600
ตารางเมตร ห้องประชุมย่อย 50 ที่นั่ง 1 ห้อง และ 20 ที่นั่ง 4 ห้อง ที่ทาการอธิการบดี รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขตต่าง ๆ ที่รับรอง และสุขาแยกตามประเภท รวมพื้นที่อาคารหอประชุมใหญ่ทั้งหมด
5,200 ตารางเมตร
5.2.3 พื้นที่จอดรถอาคารหอประชุมใหญ่ กฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2517) อาคาร
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ขนาดใหญ ใหมี ที่ จอดรถยนตไม่ น้ อยกว่ า 1 คันต่ อพื้ นที่อาคาร 120 ตารางเมตร เพราะฉะนั้น
ต้องการที่จอดรถทั้งหมด 44 คัน
5.2.4 พื้นที่พิพิธภัณฑ์ ขนาดอาคารประมาณ 30x30 เมตร สูง 4 ชั้น เป็นอาคารที่
แสดงแสดงงาน ภายในมีโถงกลางขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้มวลของที่ว่างที่มีความสง่างาม อาจจะเป็น
ที่ ตั้ ง ของชิ้ น งานปฏิ ม ากรที่ มี ค วามส าคั ญ และมี คุ ณ ค่ า ทางความงาม ส่ ว นการแสดงงานหลั ก
ประมาณ 1,500 ตารางเมตร(รวมทางเดิน) ประกอบด้วย
ชั้นบน ใช้เป็นหอพระสถานที่สาคัญแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็น
สื่อสัญลักษณ์ถึงพระพุทธ
ชั้นที่สาม ใช้เป็นหอพระไตรปิฎกและหนังสือและเอกสารสาคัญ เป็นสื่อ
สัญลักษณ์ถึงพระธรรม
ชั้นที่สอง เป็นส่วนแสดงงานอื่นๆ พิพิธภัณฑ์วิชาการเป็นส่วนแสดงประวัติ
ของพระสงฆ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย เป็นสื่อสัญลักษณ์ถึงพระสงฆ์
ฐานชั้นล่าง ขนาด 1,800 ตารางเมตร เป็นส่วนแสดงงานอื่นๆ และส่วน
แสดงงานหมุนเวียน 725 ตารางเมตร ส่วนเก็บวัสดุ และชิ้นงาน 30% ของพื้นที่จัดแสดง(รวมทาง
สัญจร) ประมาณ 472 ตารางเมตร และส่วนซ่อมบารุง ประมาณ 40% ของพื้นที่จัดแสดง(รวมทาง
สัญจร) ประมาณ 600 ตารางเมตร รวมพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทั้งหมด 3,300 ตารางเมตร
5.2.5 พื้นที่จอดรถพิพิธภัณฑ์ ที่จอดรถที่ต้องการส่วนพิพิธภัณฑ์ คิดสัดส่วน 1 คัน
ต่อ 120 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 55 คัน
5.2.6 พื้นที่หอสมุดกลาง เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเพื่อการ
ค้นคว้าที่จะให้บริการ ทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอก มีการรายงานการศึกษาใหม่ หรือติดตามและ
เผยแพร่ความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ขนาดอาคารประมาณ 30x60 เมตร สูง 3 ชั้น
ชั้นล่างเป็นศูนย์หนังสือ ไปรษณีย์ย่อย และส่วนบริการต่าง ๆ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ รวม
เป็นพื้นที่อาคารประมาณ 5,400 ตารางเมตร อาคารนี้ รายละเอียดการใช้อาคารประกอบด้วย
ชั้ น ที่ 3 มี พื้ น ที่ 1,800 ตารางเมตร มี ส่ ว นห้ อ งสมุ ด ส่ ว นท าการวิ จั ย ของ
ห้องสมุด(Research Center)ส่วนเก็บรักษา ส่วนอ้างอิง
ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร มีส่วนห้องสมุด ส่วน Media center & Lab
ส่วนหนังสือวารสารและข่าวต่างๆและบริเวณอ่านหนังสือแบบเป็นกลุ่ม(Lounge) ส่วนยืมและคืน
หนังสือ ส่วนค้นหาต่างห้องสมุดด้วยระบบ computer
ชั้นล่าง มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร มีส่วนศูนย์จาหน่ายหนังสือ(Book Store)
ส่วนศูนย์บริการถ่ายเอกสาร พิมพ์ฯลฯ(Copy Printing center) ส่วนแสดงนิทรรศการหนังสือ ส่วนที่
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ทางานเจ้าหน้าที่และส่วนซ่อมแซมหนังสือ(Office & Book Maintenance) ห้องผู้ดูแลอาคารและ
ห้องเก็บของ ส่วนไปรษณีย์ย่อย ห้องปฐมพยาบาล ธนาคารย่อย ส่วนห้องสุขา แยก ตามประเภท
ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง รวมพื้นที่หอสมุดกลางทั้งหมด 5,400 ตารางเมตร
5.2.7 พื้นที่จอดรถหอสมุดกลาง ที่จอดรถที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ 60
ตารางเมตร เพราะฉะนั้น ต้องการที่จอดรถทั้งหมด 90 คัน
5.2.8 พื้นที่ลานเอนกประสงค์ เป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะเพื่อการทากิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา และเป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชน พื้นที่ประมาณ 7 ไร่
5.3 พื้นที่ใช้สอยของกลุ่มสัญลักษณ์
5.3.1 พื้นที่อาคารปฏิบัติธรรม จากกรณีศึกษาตัวอย่างโครงการเป็นอาคารที่ แสดง
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การวางผัง ใช้เป็นที่ประชุมไหว้พระประจาวัน
รวมพื้นที่อาคารปฏิบัติธรรม 1,000 ตารางเมตร

ลายเส้นที่ 6 แสดงผังอาคารปฏิบัติธรรมจากกรณีศึกษาอาคารตัวอย่าง
ที่มา: ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา
5.3.2 พื้นที่จอดรถอาคารปฏิบัติธรรม ที่จอดรถที่ต้องการส่วนอาคารปฏิบัติธรรม
คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ 120 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 9 คัน
5.3.3 พื้นที่สวนป่าปฏิบัติธรรม เป็นพื้นที่สวนที่เงียบสงบเพื่อการพักผ่อนและ
ปฏิบัติธ รรม ประกอบด้วย สระน้าและทางน้า พั น ธุ์ไ ม้ส มุนไพรไทย และไม้มงคลต่างๆ พื้ นที่
ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่
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5.4 พื้นที่ใช้สอยของกลุ่มอาคารการศึกษา
5.4.1 พื้นทีอ่ าคารเรียนรวม ขนาดอาคารประมาณ 30x60 เมตร สูง 3 ชั้น จานวน 1
อาคาร ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง และ ส่วนบริการต่าง ๆ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ รวมเป็นพื้นที่อาคาร
ประมาณ 5,400 ตารางเมตร ไม่มีที่จอดรถใต้ดิน รายละเอียดการใช้อาคารประกอบด้วย
ชั้นบน ห้องบรรยายใหญ่ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและห้องควบคุม มี
พื้ น ที่ ป ระมาณ 1,100 ตารางเมตร เพื่ อ ใช้ ใ นการบรรยายหรื อ ประชุ ม นั ก ศึ ก ษารวม เช่ น การ
ปฐมนิเทศ การบรรยายวิชาพิเศษ การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น พื้นที่สาหรับทางสัญจรและโถง
รวมทั้ง backstage เป็นพื้นที่อีกประมาณ 550 ตารางเมตร สาหรับนักศึกษา 600 รูป/ คน 1 ห้อง เป็น
พื้นที่ 1,650 ตารางเมตร ส่วนห้องสุขา แยกตามประเภท ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง
ชั้ น กลาง ห้ อ งเรี ย นและสั ม มนาขนาด 50 ที่ ส าหรั บ การเรี ย นการสอน
ระดับสูงแบบสัมมนา workshop และ ระดมความคิด พื้นที่รวมทางสัญจรต่อห้องประมาณ 116
ตารางเมตร ส าหรับนักศึกษาขนาด 50 รูป/ คน 4 ห้อง เป็นพื้นที่ 464 ตารางเมตร ห้องเรียนและ
สัมมนาขนาด 20 ที่ สาหรับการเรียนการสอนระดับสูงแบบสัมมนา workshop และระดมความคิด
พื้นที่รวมทางสัญจรต่อห้องประมาณ 60 ตารางเมตรสาหรับนักศึกษาขนาด 20 รูป/ คน 6 ห้อง เป็น
พื้นที่ 360 ตารางเมตร ห้องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง สาหรับการเรียนการสอนและการค้นหาข้อมูลใน
ระดับสากล พร้อมเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์อื่น ๆ พื้นที่รวมทางสัญจรต่อห้องประมาณ 230 ตาราง
เมตร ควรมีห้องควบคุม และห้องทางานผู้เชี่ยวชาญ 50 ตารางเมตร สาหรับนักศึกษาขนาด 50 รูป/
คน 1 ห้อง เป็นพื้นที่ 280 ตารางเมตร ส่วนห้องสุขา แยกตามประเภท ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง
ชั้นล่าง โถงพักคอย(Foyer) และที่พักผ่อน ดื่มน้า ห้องเก็บของ ห้องผู้ดูแล
อาคาร พื้นที่จอดรถอาคารเรียนรวม รวมพื้นที่อาคารเรียนรวมทั้งหมด 5,400 ตารางเมตร
5.4.2 พื้นที่จอดรถอาคารเรียนรวม ที่จอดรถที่ต้องการส่วนอาคารเรียนรวม คิด
สัดส่วน 1 คัน ต่อ 60 ตารางเมตร เพราะฉะนั้น ต้องการที่จอดรถทั้งหมด 90 คัน
5.4.3 พื้นทีอ่ าคารคณะ อาคารเรียน ห้องคณบดีและอาจารย์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
(ทั้งหมด 4 อาคาร) เป็นอาคารสูง 5 ชั้น เป็นห้องเรียน ห้องทางาน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จานวน 3 อาคาร
ขนาดแต่ละอาคารประมาณ 15x55 เมตร ชั้นล่างเป็นที่นั่งเล่น อ่านหนังสือ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อ
บริการ รวมเป็นพื้นที่แต่ละอาคารประมาณ 4,125 ตารางเมตร ไม่มีที่จอดรถใต้ดิน รายละเอียดการ
ใช้อาคารประกอบด้วย
ชั้นที่ 5 มีพื้นที่ 825 ตารางเมตร ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดเล็ก (8x6/ ห้อง)
สาหรับ 30 รูป/ คน จานวน 9 ห้อง ห้องสุขาแบบแยก จานวนรวมเป็น 8 ชุด บริเวณอ่านหนังสือ
สาหรับสงฆ์(Lounge)
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ชั้นที่ 4 มีพื้นที่ 825 ตารางเมตร ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดกลาง(8x12/
ห้อง) ส าหรับ 50 รูป /คน จานวน 4 ห้อง ห้องสุขาแบบแยก จานวนรวมเป็น 8 ชุด บริเวณอ่าน
หนังสือสาหรับสงฆ์(Lounge)
ชั้นที่ 3 มีพื้นที่ 825 ตารางเมตร ห้องพักอาจารย์ 2 คณะ สาหรับ 36 รูป/ คน
(ถ้าจะแบ่งเป็นห้อง ได้พื้นที่ประมาณ 4x3/ ห้อง) ห้องสุขาแบบแยก จานวนรวมเป็น 8 ชุด
ชั้ น ที่ 2 มี พื้ น ที่ 825 ตารางเมตร ห้ อ งธุ ร การและกิ จ กรรมทั่ ว ไป ห้ อ ง
สวัสดิการคณาจารย์ ห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง ห้องสุขาแบบแยก จานวนรวมเป็น 8 ชุด
ชั้นล่าง มีพื้นที่ 825 ตารางเมตร โถงพักคอย(Foyer) และที่ประกาศ ที่นั่งเล่น
นักศึกษาคฤหัสถ์และแม่ชี ห้องเก็บของ
5.4.3 พื้ น ที่ จ อดรถ แต่ ล ะคณะที่ จ อดรถวิ ช าการและการศึ ก ษาที่ ต้ อ งการ คิ ด
สัดส่วน 1 คัน ต่อ60 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถแต่ละคณะ 69 คัน รวมที่จอดรถทั้ง 4
คณะ 384 คัน
5.4.4 พื้นที่โรงยิม ขนาดอาคารประมาณ 22x44 เมตร สูง 1 ชั้น จานวน 1 อาคาร
รวมเป็นพื้นที่อาคารประมาณ 968 ตารางเมตร
5.5 พื้นที่ใช้สอยของอาคารส่วนบริการ
5.5.1 พื้นทีโ่ รงอาหาร
ส่วนหอฉัน ขนาดอาคาร ประมาณ 40x80 เมตร สูง 1 ชั้น อาคารยกสูงจาก
ระดับ พื้ นข้ า งนอกประมาณ 1.00 เมตร มีทางลาดเพื่ อบริก าร เป็นพื้ นที่ทั้งหมดประมาณ 3,380
ตารางเมตร หอฉันสาหรับพระอาจารย์ 66 รูป เป็นพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร หอฉันสาหรับ
พระ 1,680 รูป เป็นพื้นที่ประมาณ 1,880 ตารางเมตร หอฉันสาหรับแม่ชี 690 รูป เป็นพื้นที่ประมาณ
890 ตารางเมตร รวมทางเดิน ส่วนเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร
ส่วนห้องสุขาสาหรับพระ ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง ส่วนเก็บของและอื่นๆ 250 ตารางเมตร พื้นที่
คิดจาก 60% ของผู้ใช้ที่เป็นสงฆ์ และ 80% ของผู้ใช้ประเภทอื่นๆ
ส่วนรับประทานอาหารของคฤหัสถ์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ขนาดอาคาร
ประมาณ 30x55 เมตร สูง 1 ชั้น อาคารยกสูงจากระดับพื้นข้างนอกประมาณ 1.00 เมตร มีทางลาด
เพื่อบริการ เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,617 ตารางเมตร ส่วนรับประทานอาหารจานวน 727 คน
แบ่งเป็นนักศึกษา 380 คน เจ้าหน้าที่และอาจารย์ 347 คน เป็นพื้นที่ประมาณ 927 ตารางเมตร รวม
ทางเดิน ส่วนเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง เป็นพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ส่วนห้องสุขาสาหรับ
พระ ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง ส่วนเก็บของและอื่นๆ 250 ตารางเมตร
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รวมพื้นที่โรงอาหารทั้งหมด 4,997 ตารางเมตร
5.5.2 พื้นที่จอดรถโรงอาหาร ที่จอดรถโรงอาหารที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ
15 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 333 คัน
5.5.3 พื้ น ที่ ส่ ว นซ่ อ มบ ารุ ง และส่ ว นรั ก ษาความปลอดภั ย มี พื้ น ที่ ร วมบริ เ วณ
ประมาณ 1 ไร่
5.6 พื้นที่ใช้สอยของกลุ่มอาคารสวัสดิการที่พัก
5.6.1 พื้นทีก่ ลุ่มอาคารหอพักพระอาจารย์และที่พักรับรอง
หอพักพระอาจารย์ ขนาดอาคาร ประมาณ 8x15 เมตร สูง 2 ชั้น 9 อาคาร
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เชื่อมกันด้วยลานโล่งตรงกลาง จานวนผู้ใช้ 20 รูป พร้อมผู้ติดตาม 20 รูป รวมเป็น
พื้นที่แต่ละอาคารประมาณ 240 ตารางเมตร อาจารย์ชาย 66 รูป/ คน จานวนผู้พักคิดจาก 80% ของ
ทั้งหมด เป็นจานวน 53 รูป/ คน ห้องพื้นที่ 28 ตารางเมตร/ห้อง (รวมห้องน้า) รวมเป็นพื้นที่ห้อง
ทั้งหมด 1,484 ตารางเมตร รวมพื้นที่เพื่อการสัญจรและบริการ 30% และพื้นที่ส่วนกลางอีก 10% คิด
เป็นพื้นที่รวม 2,100 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ คิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตร.ม. เพราะฉะนั้น
ต้องการที่จอดรถทั้งหมด 15 คัน
บ้ า นพั ก รั บ รองพิ เ ศษ เป็ น บ้ า นเดี่ ย วขนาด 8x15 พื้ น ที่ 120 ตารางเมตร
จานวน 1หลัง คิดเป็นพื้นที่รวม 240 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 4 คัน
บ้านพักรับรองระดับกลาง สูง 1 ชั้น ขนาด 8x15 ตารางเมตร จานวน 2 หลัง
พักได้หลังละ 4 รูป เป็น 8 รูป คิดเป็นพื้นที่รวม 240 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 4 คัน
บ้านพักรับรองระดับธรรมดา สูง 2 ชั้น ขนาด 10x10 ตารางเมตร จานวน 4
หลัง พักได้ 32 รูป คิดเป็นพื้นที่รวม 800 ตารางเมตรๆ รวมพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักพระอาจารย์และ
ที่พักรับรอง ทั้งหมด 4,864 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 8 คัน
รวมพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารหอพักพระอาจารย์และที่พักรับรอง 31 คัน
5.6.2 พื้นทีก่ ลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาพระ
อาคารขนาด 20x75 เมตร สูง 6 ชั้น จานวน 3 อาคาร จานวนผู้ใช้ คิดจาก
80% ของพระนักศึกษาทั้งหมด 1,680 รูป เป็นจานวน 1,344 รูป ห้องพื้นที่ 12 ตารางเมตร/ห้อง/ รูป
รวมเป็นพื้นที่ห้องทั้งหมด 16,128 ตารางเมตร รวมพื้นที่เพื่อการสัญจรและห้องสุขา 30% คิดเป็น
พื้นที่รวม 20,900 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่โล่งชั้นล่าง) ชั้นล่างเป็นโถงโล่ง และส่วนบริการต่าง ๆ
ห้องเตรียมอาหารเล็ก ห้องอ่านหนังสือ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ ประมาณ 4,500 ตารางเมตร
รวมพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาพระ ทั้งหมด 76,200 ตารางเมตร
พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตร.ม. เพราะฉะนั้นต้องการที่
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จอดรถทั้งหมด 162 คัน
5.6.3 พื้นทีก่ ลุ่มอาคารหอพักคฤหัสถ์
ห้องพักรวม ขนาดอาคาร ประมาณ 12x60 เมตร 7 ชั้น จานวน 1 อาคาร
จานวนผู้ใช้ คิดจาก 80% ของนักศึกษาทั้งหมด 380 คน เป็นจานวน 304 คน ห้องพื้นที่ 12 ตาราง
เมตร/ห้อง รวมเป็นพื้นที่ห้องทั้งหมด 3,648 ตารางเมตร รวมพื้นที่เพื่อการสัญจรและห้องสุขา 30%
คิดเป็นพื้นที่รวม 4,742 ตารางเมตร(ไม่รวมพื้นที่โล่งชั้นล่าง) ชั้นล่างเป็นโถงโล่งและห้องพักผู้ คุม
หอ ส่วนบริการต่างๆ ไม่มีห้องอาหาร ห้องเตรียมอาหารเล็ก ห้องอ่านหนังสือ มีลิฟต์และทางลาด
เพื่อบริการ รวมพื้นที่ห้องพักรวม ทั้งหมด 4,742 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้อง
โถง 30 ตร.ม. เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 37 คัน
หอพักนักศึกษาชาย ขนาดอาคารประมาณ 12x60 เมตร สูง 6 ชั้น จานวน 1
อาคาร สามารถรองรับจานวนผู้ใช้ได้ 230 คน พื้นที่แต่ละอาคารประมาณ 4,320 ตารางเมตร รวม
พื้นที่หอพักนักศึกษาชายทั้งหมด 4,320 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30
ตร.ม. เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 44 คัน
หอพักนักศึกษาหญิง ขนาดอาคารประมาณ 12x60 เมตร สูง 5 ชั้น จานวน 1
อาคาร สามารถรองรับจานวนผู้ใช้ได้ 185 คน พื้นที่แต่ละอาคารประมาณ 3,600 ตารางเมตร รวม
พื้นที่หอพักนักศึกษาหญิงทั้งหมด 3,600 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30
ตร.ม. เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 36 คัน
รวมพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารหอพักคฤหัสถ์ 117 คัน
5.6.4 กลุ่มอาคารหอพักแม่ชี ขนาดอาคาร ประมาณ 10x20 เมตร สูง 2 ชั้น 1 อาคาร
จานวนผู้ใช้ คิดจาก 10% ของนักศึกษาทั้งหมดเป็นจานวน 190 คน เป็นจานวน 19 คน ห้องพื้นที่ 16
ตารางเมตร/ห้อง รวมเป็นพื้นที่ห้องทั้งหมด 304 ตารางเมตร รวมพื้นที่เพื่อการสัญจรและห้องสุขา
30% คิ ดเป็ นพื้ นที่ รวม 395 ตารางเมตร(ไม่รวมพื้ นที่โล่งชั้ นล่าง) ชั้นล่างเป็นกึ่ งโถงโล่ง และ
ห้องพักบางส่วน ส่วนบริการต่างๆ ไม่มีห้องอาหาร ห้องอ่านหนังสือ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ
รวมพื้นที่หอพักนักศึกษาหญิงทั้งหมด 394 ตารางเมตร
พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตร.ม. เพราะฉะนั้นต้องการที่จอด
รถทั้งหมด 4 คัน
5.6.3 พื้นที่จอดรถกลุ่มสวัสดิการที่พัก รวมพื้นที่จอดรถกลุ่มสวัสดิการที่พัก 314
คัน
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ตารางที่ 17 รวมพื้นที่อาคารในโครงการ
รวมพื้นที่อาคารในโครงการทั้งหมด (ตร.ม.)
พื้นที่แต่ละส่วนในโครงการ
ตารางเมตร
1.รวมพื้นที่อาคารส่วนบริหาร
1,800
2.รวมพื้นที่กลุ่มอาคารส่วนสาธารณะ
17,332
3.รวมพื้นที่กลุ่มอาคารส่วนกลุ่มสัญลักษณ์
1,000
4.รวมพื้นที่กลุ่มอาคารการศึกษา
22,868
5.รวมพื้นที่อาคารส่วนบริการ
4,980
6.รวมพื้นที่กลุ่มสวัสดิการที่พัก
94,120
รวมพื้นที่อาคารในโครงการทั้งหมด
142,100
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ตารางที่ 18 รวมพื้นที่จอดรถในโครงการทั้งหมด
พื้นที่แต่ละส่วน
ในโครงการ
1. พื้นที่จอดรถ
ส่วนบริหาร
2. พื้นที่จอดรถ
ส่วนกลุ่มอาคาร
สาธารณะ

3. พื้นที่จอดรถ
ส่วนกลุ่ม
สัญลักษณ์
4. พื้นที่จอดรถ
ส่วนกลุ่มอาคาร
การศึกษา
5. พื้นที่จอดรถ
ส่วนบริการ
6. พื้นที่กลุ่ม
สวัสดิการที่พัก
รวมที่จอดรถ
โครงการทั้งหมด

รวมพื้นที่จอดรถในโครงการทั้งหมด (คัน)
คิดเป็น
ที่จอดรถสานักงานที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ 60
ตร.ม.
ที่จอดรถหอประชุมใหญ่และพิพิธภัณฑ์ ที่ต้องการ คิด
สัดส่วน 1 คัน ต่อ 120 ตร.ม.
ที่จอดรถหอสมุดกลางที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ 60
ตร.ม.
ที่จอดรถที่ต้องการส่วนอาคารปฏิบัติธรรม คิดสัดส่วน 1
คัน ต่อ 120 ตร.ม.

จานวนที่จอด
รถ(คัน)
30
189

9

ที่จอดรถที่ต้องการส่วนอาคารเรียนรวม คิดสัดส่วน 1
คัน ต่อ 60 ตร.ม.

384

ที่จอดรถโรงอาหารที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ15
ตร.ม.
คิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตร.ม.

333

1,259 คัน

314
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6. ที่ตั้งโครงการ
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขยายมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ล้านนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่กาลังจะมีการเตรียมการก่อสร้างขึ้น จึงได้มีการสรรหาที่ตั้งโครงการสาหรับส่วนขยายโครงการ
เป็นที่เรียบร้อย
6.1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการ
ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชียงใหม่ มีพื้นที่ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านออน ทิศใต้ติดต่อกับร้านอาหารคนรักกอล์ฟ
และร้านอาหารคนใจ๋ยอง ทิศตะวันออกติดต่อกับทุ่งนา ทิศตะวันตกติดต่อกับบริษัทลินินแคร์(Linen
Care Professional Laundry Service) และทุ่งนา
การเข้าถึงมี 1 เส้นทาง คือ ทางถนน ทิศเหนือติดต่อซอยทางเข้าหมู่บ้านออน หมู่ที่
14 ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ ทิศใต้ติดต่อทางหลวงหมายเลข 1317 (ถนนสายเชียงใหม่แม่ อ อน) ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด ต่ อ ทางหลวงหมายเลข 1317(ถนนสายเชี ย งใหม่ -สั น ก าแพง)
ทิศตะวันตกติดต่อซอยทางเข้าหมู่บ้านออน หมู่ที่ 14 ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่

แผนผังที่ 17 แผนผังที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
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แผนผังที่ 18 แผนผังการสารวจรายละเอียดที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 30 ภาพถ่ายพื้นที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
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6.2 การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
พื้นที่ตั้งโครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 107 ไร่ หรือ 171,994 ตารางเมตร สภาพพื้นที่ใน
ปัจจุบันภายในเป็นทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่รอบๆโครงการถูกปกคลุมไปด้วยไม้ไมยราบ รอบๆ
โครงการส่วนมากยังเป็นพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยเบาบาง
มีโครงข่ายคมนาคมที่ถือได้ว่า
สมบูรณ์ทาให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึง โดยที่ตั้งโครงการมีพื้นที่ติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับ
ถนนในซอยทางเข้าหมู่บ้านออน ชุมชนและโรงเรียน ลักษณะถนน one way กว้าง 6 เมตร โดยมีคู
น้ากว้าง 10 เมตร พื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งหญ้าปกคลุม ทิศใต้ติดต่อกับถนนลักษณะ one way กว้าง 21
เมตร ถนนสายเชียงใหม่-แม่ออน ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ตรงข้ามโครงการคือร้านอาหารคนรักกอล์ฟ
ร้านอาหารคนใจ๋ยอง หมู่บ้าน โรงเรียนและวัด เป็นทิศลมประจาถิ่น มีเส้นทางสะดวกแก่การติดต่อ
เข้าถึง เป็นมุมมองที่ดีของโครงการ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนลักษณะ one way กว้าง 21 เมตร
ถนนสายเชียงใหม่-สันกาแพง ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ตรงข้ามโครงการคือทุ่งนา เป็นทิศทางที่สะดวก
แก่การติดต่อเข้าถึง เป็นมุมมองที่ดีของโครงการ ทิศตะวันตกติดต่อกับซอยทางเข้าหมู่บ้านออน หมู่
ที่ 14 ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ และบริษัทลินินแคร์(Linen Care Professional Laundry
Service) และทุ่งนา เป็นทิศลมประจาถิ่น

แผนผังที่ 19 แผนผังแสดงการวิเคราะห์โรงเรียนที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
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แผนผังที่ 20 แผนผังแสดงการวิเคราะห์วัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)

แผนผังที่ 21 แผนผังแสดงการวิเคราะห์สาธารณูปโภคที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
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แผนผังที่ 22 แผนผังแสดงการวิเคราะห์ทิศทางแดด ลมของที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)

แผนผังที่ 23 แผนผังแสดงการวิเคราะห์เส้นทางสาคัญและการเข้าถึงที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
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แผนผังที่ 24 แผนผังแสดงการวิเคราะห์มุมมองที่สาคัญของที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)

แผนผังที่ 25 แผนผังแสดงการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
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แผนผังที่ 26 แผนผังแสดงการกาหนดการใช้พื้นที่ของโครงการ(Zoning Area)
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
ทางเข้าหลักของโครงการจัดให้อยู่ในทิศทางที่ติดต่อกับเส้นทางหลัก ถนนสาย
เชียงใหม่-แม่ออน และถนนสายเชียงใหม่-สันกาแพง ในส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับกลุ่มอาคารสาธารณะ
และกลุ่มอาคารการศึกษา ทางเข้ารองของโครงการจัดให้อยู่ในทิศทางที่ติดต่อกับเส้นทางรองซึ่ง
เป็นซอยทางเข้าหมู่บ้านออน หมู่ที่ 14 ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ ในส่วนนี้ จะเชื่อมต่อ
กับกลุ่มอาคารบริหาร ส่วนบริการและอาคารกลุ่มสวัสดิการที่พัก
ภายในโครงการจัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์โดยการเน้นแกนกลุ่ม
อาคารในส่วนสัญลักษณ์ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สาหรับปฏิบัติธรรมที่เป็นองค์ประกอบหลักของโครงการ
จัดวางไว้ในส่วนกลางโครงการให้สามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มอาคารต่างๆได้ โดยแยกทางเดินเท้า
ออกจากทางรถยนต์อย่างสิ้นเชิง และเปิดพื้นที่ให้เป็นสวนสาหรับในใช้การปฏิบัติธรรม การสร้าง
แนวแกนทางสัญจรนี้นอกจากสร้างแกนกาหนดทิศทางแล้ว ยังช่วยเป็นตัวเชื่อมบรรยากาศของเขต
พื้นที่ จากพื้นที่ที่มีความเป็นสาธารณะ จนมาถึงพื้นที่ที่สงบมากก่อนที่จะเข้าสู่อาคารปฏิบัติธรรม
การจัดท าผั ง รวมแนวความคิด ระบบสั ญจร ถนนสายหลัก ภายในเลีย บทางทิ ศ
ตะวันออกของพื้นที่มีลักษณะโค้งไปมา เพื่อลดความเร็วของรถ ถนนมีความกว้าง และปลูกต้นไม้
ใหญ่สองข้างทาง เพื่อใช้เป็นแนวบอกเขตและปิดบังสายตาธรรมชาติ ถนนสายหลักภายในตัดแบ่ง
บริเวณระหว่างส่วนกลุ่มสัญลักษณ์ออกจากส่วนบริหาร ส่วนการศึกษา ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการ
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และส่วนสวัสดิการที่พักเพื่อความสงบในการใช้งานอาคารกลุ่มสัญลักษณ์ ให้ความสะดวกในการ
บริการแก่กลุ่มอาคารในส่วนบริหาร การศึกษา สาธารณะและส่วนบริการ ทั้งยังเป็นการเพิ่มความ
เป็นส่วนตัวให้แก่ส่วนของกลุ่มอาคารสวัสดิการที่พัก มีถนนสายย่อยเพื่อใช้เป็นทางบริการอยู่ด้าน
ทิศตะวันตก และเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสารองในกรณีที่มีการจราจรภายในหนาแน่น บริเวณภายใน
ส่วนต่างๆ เป็นบริเวณปลอดรถยนต์ เพื่อความสงบ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดี ระยะ
ทางเดินหลัก ติดต่อภายใน มี ระยะที่สั้นที่สุดและตรงไปตรงมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
เชื่อมต่อกันระหว่างส่วนต่างๆและมีเส้นทางที่มีขนาดกว้างพอสาหรับรถบริการในกรณีฉุกเฉิน
ทางเดินที่สาคัญ เป็นทางเดินที่มีหลังคาคลุ ม ประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมที่มีความหมายเป็น
ระยะๆ เพื่อให้เกิดความหมายของพื้นที่และรู้สึกว่าระยะเดินสั้นลง ระยะทางเดินที่เชื่อมต่อ จุดต่างๆ
อยู่ในระยะ 150-300 เมตร(ใช้เวลาในการเดินประมาณ 5 นาที) ในส่วนที่กิจกรรมมีความสัมพันธ์กัน
มากและระยะทางเดินที่ยาวที่สุ ดประมาณ 700 เมตร สามารถเข้าถึงทุกส่วน ทุกอาคาร ด้วยรถเข็น
และมีลิฟต์บริการในทุกอาคารสาหรับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ
7. การวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา บ้าน วิหาร เจดีย์
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมประเภท บ้าน วิหาร เจดีย์ล้านนาของ
กรณีศึกษา สามารถวิเคราะห์ลักษณะแบบแผนทางสถาปัตยกรรมได้ ดังนี้
7.1 การวิเคราะห์ลักษณะเรือนล้านนา
ลักษณะของเรือนในล้านนานั้นมีหลากหลายรูปแบบ การแบ่งประเภทของเรือน
พื้นถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหรือล้านนานั้น แบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะ ได้แก่ แบ่งตาม
สภาพการใช้งานได้เป็น 3 ประเภท คือ เรือนชนบท เรือนไม้ และเรือนกาแล โดยได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยและสถาปัตยกรรมของเรือนล้านนา ดังนี้
7.1.1 ทางด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมล้านนาจะมีเรื อนกาแลเป็นตัวแทนของ
สถาปัตยกรรมประเภทเรือนพักอาศัย เนื่องจากเป็นเรือนที่แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการออกแบบของ
สถาปั ตยกรรมของชาวล้า นนาได้ชัดเจนที่สุด จึงถือได้ว่าเป็นเอกลัก ษณ์ของล้านนา เป็นเรือ น
สาหรับผู้มีฐานะทางสังคม หรือชนชั้นสูงในสังคม ตั้งแต่ระดับชนบทจนถึงระดั บเมือง แสดงออก
ถึงความสะดวกในการอยู่อาศัยด้วยการใช้งานที่เหมาะกับผู้อาศัย แสดงออกถึงรสนิยมที่สูงเนื่องจาก
เหมาะสาหรับสามัญชนที่มีฐานะ มีศักยภาพที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนไม้ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความ
ประณีตเรียบร้อยมากกว่าเรือนทั่วไป เนื่องจากมีการประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม
7.1.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย ลาดับและการจัดลาดับที่ว่าง ลานโล่งภายใน
อาคาร กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ มีประเด็นความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่างตาม
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ลักษณะของกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย ลาดับของการเข้าถึง โดยเริ่มจาก
พื้นที่สาธารณะ เช่น ลานหรือทางสัญจรหน้าบ้าน ต่อมายังพื้นที่บริเวณทางเข้าบ้าน โดยอาจเป็นรั้ว
หรือประตูบ้าน จากนั้นผ่านมายังพื้นที่ภายในบ้าน เช่น ข่วงบ้าน(ลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าบ้าน
ที่เชื่อมมาถึงบริเวณกลางบ้าน) ขึ้นไปสู่ตัวบ้าน เข้าสู่โถงภายในอาคาร เช่น ชานแดด(พื้นที่แบบกึ่ง
เปิดโล่ง มีชายคาหรือไม่มี) และเติ๋นตามลาดับ (พื้นที่อเนกประสงค์ ยกระดับพื้นขึ้นเหนือชาน เป็น
พื้นที่แบบกึ่งเปิดโล่ง) สุดท้ายเป็นพื้นที่ภายในอาคารที่มีลักษณะปิดล้อมเรียงลาดับต่อเนื่องไปจน
ห้องที่มีความส่วนตัวสุด เช่น ห้องนอน(ห้องที่มีผนัง บานประตู หน้าต่างปิดมิดชิด ชัดเจน)
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แผนภูมิที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่าง
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
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7.2 การวิเคราะห์ลักษณะอาคารวิหารล้านนา
ในการศึกษาอาคารตัวอย่าง ได้กาหนดขอบเขตไว้ที่อาคารวิหารสกุลช่างเชียงใหม่
ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งของโครงการ โดยอาคารจะต้องมีอายุประมาณ 150 ปีขึ้น
ไป และเป็นอาคารที่ได้รับยกย่องว่ามีสัดส่วนที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของวิหารล้านนา วิหารที่
เลือกศึ ก ษา คื อ วิหารลายค า วัดพระสิ งห์ อ.เมือง จ.เชีย งใหม่ วิหารวัดต้นเกว๋น อ.หางดง จ.
เชียงใหม่ วิหารหางดง วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่และวิหารวัดทุ่งอ้อ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โดยได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยและสถาปัตยกรรมของวิหารล้านนา
ดังนี้
7.2.1 ทางด้านสถาปัตยกรรม อาคารวิหารล้านนามีขนาดไม่ใหญ่โตมาก สร้างด้วย
ไม้ ฐานก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่อด้วยไม้ผสมกับการก่ออิฐถือปูน นิยมทาผนังเป็นแบบผนังลูกฟักอัน
เป็นแบบเฉพาะของล้านนา แผนผัง นิยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จด้านหน้าสองและด้านหลัง
หนึ่งทาให้ดูคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าโครงสร้างหลังคาใช้โครงสร้างม้าตั่งไหมเป็นโครงสร้างหลักใน
การก่อสร้าง ช่วงจังหวะในการลดชั้นหลังคาและการซ้อนชั้นของผืนผ้าหลังคาจะมีความสัมพันธ์
กั น ระหว่ า งผั ง พื้ น วิ ห ารและการลดชั้ น ของหลั ง คา ค ายั น นิ ย มแบบแกะสลั ก ไม้ อ ยู่ ใ นกรอบ
สามเหลี่ยม ทาเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาหรือรูปนาค ลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งในส่วนต่างๆของ
อาคาร นิยมทารูปสัตว์ในป่าหิม พานต์ในการประดับวิหาร เช่น หงส์ นาค ราชสีห์ มอม แสดงให้
เห็นถึงสัญลักษณ์ต่างๆในพุทธศาสนา
7.2.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย วิหารล้านนาออกแบบวางผังโดยหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกหรือเส้นทางสัญจรหลัก แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการยกเก็จของผัง
ภายในวิหารแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ พื้นที่ของพระสงฆ์ พื้นที่ของฆราวาส และ
ฐานชุกชี หรือแท่นแก้ว
พื้นที่ของพระสงฆ์ ได้แก่ อาสนสงฆ์ และบุษบกธรรมมาสน์ สาหรับอาสน
สงฆ์ เป็นที่นั่งพระภิกษุสามเณร มักทาเป็นแท่นยกพื้นอยู่ทางด้านขวามือของพระประธาน ส่วน
บุษบกธรรมมาสน์หมายถึงแท่นสาหรับใช้เทศนาของพระภิกษุสงฆ์ในวันสาคัญทาง ศาสนา
พื้นที่ของฆราวาส ได้แก่ ห้องโถงส่วนกลางของอาคาร เป็นพื้นที่นั่งของ
ชาวบ้านเพื่อฟังเทศน์ในวันพระ ชาวบ้านจะนั่งกับพื้นซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต่ากว่า พระสงฆ์ และพระ
ประธาน โดยมักจะให้ผู้ชาย ซึ่งเป็นผู้อาวุโส นั่งด้านหน้าสุดใกล้พระประธาน ส่วน คนผู้ชาย ผู้หญิง
และเด็ก จะนั่งถัดออกไป ด้านหลัง
ฐานชุกชี หรือแท่นแก้ว หมายถึงพื้นที่ด้านในสุดของวิหาร มักทาเป็นแท่น
ยกพื้นสูงกว่าอาสนสงฆ์ ใช้สาหรับประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นประธานของวัด พื้นที่บริเวณนี้
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วิหารบางหลังอาจทาเป็นอุโมงค์โขงและเจดีย์ทรงปราสาทต่อท้ายจรนัมอยู่ด้าน หลัง ซึ่งภายใน
อุโมงค์ โขงดัง กล่า วเป็ นที่ ป ระดิษ ฐานพระพุ ทธรู ปซึ่งเป็นพระประธาน ของวิหารเช่นเดีย วกั น
นักวิชาการบางท่านเรียกวิหารประเภทนี้ว่า วิหารทรงปราสาท เนื่องจากหากมองจากภายนอก จะ
คล้ า ยกั บ มี เ จดี ย์ ท รงปราสาทเชื่ อมต่ อ ท้า ยตั ว อาคาร ตั ว อย่ า งเช่น วิ ห ารลายค า วั ดพระสิง ห์ จ.
เชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า จะใช้บุษกธรรมมาสน์ เป็นตัวแทน โดย
จะสร้างเป็นแท่นยกพื้น แต่จะอยู่ต่ากว่าฐานชุกชี ถัดมาคือพระสงฆ์ นั่งอยู่บนอาสนสงฆ์ ซึ่งต่ากว่า
แท่นธรรมมาสน์ แต่สูงกว่า ที่นั่งของฆารวาสซึ่งนั่งกับพื้น
การแบ่งพื้นที่ใช้สอยดังกล่าวแสดงถึงการแบ่งระดับความสาคั ญของบุคคลที่อยู่
ภายในอาคารอย่างชัดเจน โดยให้ความสาคัญต่อพระประธานที่อยู่ภายใน ในฐานะตัวแทนของ
พระพุทธเจ้าเป็นสาคัญ พื้นที่ดังกล่าวจะถูกออกแบบให้อยู่ในตาแหน่งด้านในสุดและยกพื้นสูง
เรียกว่า ชุกชี (บางแห่งเน้นความสาคัญด้วยการสร้างอยู่ในปราสาท เรียกว่าซุ้มโขงหรื ออุโมงค์โขง)
โดยช่างจะปั้นพระพุทธรูปให้มีพระเนตรเหลือบมองลงต่า คล้ายกาลังมองลงมาที่ชาวบ้านซึ่งนั่งอยู่
กับพื้น

ภาพที่ 31 แสดงความสัมพันธ์การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในวิหารล้านนา
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)
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7.3 การวิเคราะห์ลักษณะเจดีย์ศิลปะล้านนา
ในการศึ ก ษาลั ก ษณะเจดี ย์ ศิ ล ปะล้ า นนา ได้ ก าหนดขอบเขตไว้เ ฉพาะเจดี ย์ ใ น
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งของโครงการ จากพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์แต่
ละรูปแบบ สามารถสรุปพัฒนาการของเจดีย์ล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของศาสนาพุ ทธที่เจริญอยู่ในอาณาจักรล้านนา รวมถึงรูปแบบและลักษณะอันเป็น
เอกลักษณ์ของเจดีย์ ที่สร้างเนื่องในศาสนาพุทธทั้งสามนิกายในสมัยราชวงศ์เม็งราย โดยแบ่งเป็น 3
ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 สร้างอาณาจักรล้านนา(พุทธศตวรรษที่ 19 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 20) ช่วงที่ 2
อาณาจักรรุ่งเรือง(พุทธศตวรรษที่ 20 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 21) และช่วงที่ 3 อาณาจักรล้านนายุค
ระยะหลัง(ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 25)
7.3.1 ทางด้านสถาปัตยกรรม พบว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์ล้านนา
ในช่วงอาณาจักรรุ่งเรือง เป็นยุคแรกที่นารูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัยที่พัฒนาสัดส่วน
เพรียวสูง มาปรับให้มีสัดส่วนและรูปแบบของเจดีย์ทรงปราสาท มีฐานย่อเก็จรับชุดฐานกลมทรงสูง
สามชั้นแบบอย่างของอาณาจักรล้านนา จนในรัชสมัยพญาติโลกราชได้พัฒนารูปแบบเจดีย์ขึ้นเป็น
รูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทผสมทรงระฆัง ที่วัดเจดีย์หลวงและวัดเชียงมั่น พัฒนาให้สัดส่วนและ
องค์ประกอบมีความลงตัว เป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบของช่าง ในการ
ออกแบบเจดีย์รูปแบบผสมขึ้น นับได้ว่าการพัฒนารูปแบบของเจดีย์ในช่วงเวลานี้ มีรูปแบบ สัดส่วน
และองค์ ป ระกอบเป็ นแบบอย่ า งสกุ ล ช่างล้ านนาอย่ างแท้จริง จากการผสมผสานรูปแบบ และ
องค์ประกอบของเจดีย์ทรงระฆัง และทรงปราสาทผสมทรงระฆังที่เจริญขึ้น ส่งผลถึงการสร้างเจดีย์
ของแต่ละนิกาย สามารถแบ่งแยกลักษณะเฉพาะได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลานี้ โดยรัชสมัยพญาติโลก
ราชนับ ว่าเป็ นยุคทองของอาณาจักรล้านนาในทุกด้าน รวมทั้งรูปแบบ โครงสร้าง และลวดลาย
ประดับ เจดีย์ ซึ่งแสดงออกถึง ความสามารถในการออกแบบของช่างทั้งยั งพัฒนาแบบขึ้นอย่ าง
หลากหลายเป็นแนวทางในการออกแบบมาจนถึงยุคสมัยในปัจจุบัน
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ลายเส้นที่ 7 เจดีย์วัดเชียงมั่นและแบบสันนิฐานเจดีย์วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่มา: จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา ,พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่, (เชียงใหม่: วรรณรักษ์, 2514), 121.
7.3.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย เจดีย์ล้านนา เป็นสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนาที่
สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิ หรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึก และนอกจากนี้
ยังถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวพุทธทุกคน รูปทรงของเจดีย์จะมีความสัมพันธ์กัน
กับคติความเชื่อ ความสาคัญและการใช้สอยของพื้นที่ โดยแสดงออกด้วยการแบ่งระดับความสูง
และรูปทรงของเจดีย์ โดยในการสร้างเจดีย์ล้านนาจะมีความเชื่อเรื่องไตรภูมิหรือไตร ซึ่งเป็นคติ
เกี่ยวกับโลกสัณฐานตามความเชื่อในพุทธศาสนา องค์เจดีย์เสมือนส่วนของเขาพระสุเมรุที่เป็นหลัก
ของโลก ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรสีทันดร ลักษณะของ
เจดีย์จึงมีลักษณะรูปทรงที่สูงชะลูด ภายในองค์เจดีย์ที่เป็นส่วนสาคัญถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่สาหรับ
บรรจุอัฐิหรือประดิษฐานรอบๆองค์เจดีย์จะถูกล้อมรอบด้วยลานกว้างเสมือนมหาสมุทร เพื่อใช้
สาหรับประกอบพิธีในวาระสาคัญต่างๆทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน
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แผนภูมทิ ี่ 5 แสดงความเชื่อเรื่องไตรภูมิ
ที่มา: โชติ กัลยาณมิตร ,สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม, (กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539), 25.
7.4 การวิเคราะห์ลักษณะมณฑปล้านนา
ในการศึกษาลักษณะลักษณะมณฑปล้านนาได้กาหนดขอบเขตไว้เฉพาะเจดีย์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งของโครงการ จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของมณฑปล้านนา
นั้น นิยมทากันในรูปแบบของบุษบกที่ใช้สาหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนาพระธาตุเข้า
ขบวนแห่หรือเคลื่อนย้ายพระธาตุออกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง มากกว่าการใช้รูปแบบมณฑปที่ใช้
กับอาคาร โดยอาคารเก่าแก่ที่ออกแบบในรูปแบบของมณฑปล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ที่พบได้ใน
ปัจจุบันนั้น ได้แก่ หอไตรวัดดวงดี อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7.4.1 ทางด้านสถาปัตยกรรม มณฑปล้านนานั้นจะออกแบบให้มีรูปแบบที่คล้ายกับ
ธรรมมาสน์ ยอดมีลักษณะแหลมเป็นซุ้มจัตุรมุข ทาด้วยไม้ลงรักปิดทองและกระจก นิยมทารูปสัตว์
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ในป่าหิมพานต์ในการประดับวิหาร เช่น หงส์ นาค ราชสีห์ มอม แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ต่างๆใน
พุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับวิหารและเจดีย์ล้านนา
7.4.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย มณฑปล้านนาเป็นสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนา
ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนาพระธาตุเข้าขบวนแห่หรือเคลื่อนย้ายพระ
ธาตุออกจากที่ หนึ่ง ไปสู่อี ก ที่ หนึ่ง รูปทรงของมณฑปจะมี ความสั มพั นธ์ กั นกั บ คติความเชื่ อ
ความสาคัญและการใช้สอยของพื้นที่เช่นเดียวกับเจดีย์ โดยแสดงออกด้วยการแบ่งระดับความสูง
และรูปทรงของมณฑป รูปแบบมณฑปที่ใช้กับอาคารจะพบว่า บริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของอาคาร
จะสมพันธ์กันกับยอดแหลมที่เป็นซุ้มจัตุรมุขของอาคาร ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระประธาน แสดงถึงการเน้นความสาคัญของการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่
สัมพันธ์กับตัวสถาปัตยกรรม

ภาพที่ 32 แสดงความสัมพันธ์การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในมณฑปล้านนา
(จากการศึกษาของผู้วิจัย)

บทที่ 5
แนวความคิดในการออกแบบ
แนวความคิดในการออกแบบและวางผังมหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็น
หลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของโครงการนั้นๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงแนวทางในการ
ออกแบบและวางผัง มหาวิท ยาลัย มหามงกุ ฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ที่เป็น สถานที่ศึก ษา
ค้นคว้าทางวิชาการ ทางพระพุทธศาสนา ให้แก่พระภิกษุสามเณร แม่ชีและประชาชนทั่วไป ทั้งยัง
เป็นแหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแก่สังคมในเขตภาคเหนือตอนบน โดยแนวทางที่ใช้ใน
กระบวนการออกแบบคือ การศึกษาข้อมูลของโครงการแล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นไดอะแกรมในการ
ออกแบบ ให้ได้ซึ่งข้อสรุปที่จะใช้ในการออกแบบโครงการครั้งนี้
เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้ในโครงการมหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้แบ่งเป้าหมายและวิธีการออกแบบเป็น ประการ คือ
1. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการตื่นรู้ โดยนาธรรมชาติมาเสริมสร้างการตื่นรู้ของคน ทั้งด้าน
การเรียนการสอนและการปฏิบัติธรรม
2. เป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการเข้ากับสังคม
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
1. แนวความคิดในการวางผังโครงการ
สามารถแบ่งเป็นแนวความคิดหลักๆ ได้ดังนี้
1.1 การจัดลาดับ
ด้วยความหลากหลายของผู้ใช้ในโครงการจึงทาให้เกิดพื้นที่ในสถาปัตยกรรมที่มี
การอยู่ ร่ วมกั นของมนุ ษ ย์ ซึ่ง ได้แก่ พื้ น ที่ของพระสงฆ์ พื้ นที่ ของแม่ชี และพื้ น ที่ของฆราวาส
ผู้ใช้งานแต่ละหน่วยจะมีภาวะส่วนตัวของตัวเอง เมื่อผู้ใช้งานถูกแบ่งหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆก็จะเกิด
อาณาเขตครอบครองของกลุ่มตัวเอง ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มแม่ชี และกลุ่มฆราวาส แต่ละกลุ่ม
ต้องใช้พื้นที่ ร่วมกันจึง ทาให้เกิดพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลและเกิดที่ว่างสาหรั บใช้ร่วมกั น
เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการแสดงการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่ง บุคคลมีระยะห่างระหว่างกันที่เหมาะสมกับ
การกระทาที่มีต่อกันและกับการสัมผัสที่เกิดขึ้น ทาให้เกิดระยะส่วนบุคคล ระยะใกล้ชิด ระยะสังคม
และระยะสาธารณะซึ่ ง แปรผั น ตามความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต่ อ กั น และตามประเภทของกิ จ กรรม
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กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นภายในโครงการนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านการเรียนการ
สอนแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมด้วย ซึ่งสองกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สภาพแวดล้อมที่สงบ
เพื่ อ ก่ อให้ เ กิ ดสมาธิ และบรรยากาศของการเรี ย นรู้ ดั งนั้ น จึ ง ควรออกแบบสภาพแวดล้ อ มให้
เอื้ออานวยต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการจึงออกแบบให้มีการลดหลั่นของความเป็นสาธารณะ และความ
เป็นส่วนบุคคล นามาจัดลาดับโดยมีที่ว่างหรือการใช้ที่ว่างเป็นกลไกสาคัญ โดยแบ่งออกเป็น 4
ลาดับ ดังนี้
1.1.1 ลาดับแรก (ระยะสาธารณะ) คือ ที่ว่างสาหรับใช้สอยร่วมกัน เป็น
พื้ น ที่ ที่ มี เ สี ย งรบกวนมาก เช่ น ส านั ก งาน โรงอาหาร หอประชุ ม ใหญ่ ห้ อ งสั ม มนา ธนาคาร
ไปรษณีย์ พื้นที่จอดรถ เป็นต้น
1.1.2 สาดับที่สอง (ระยะสังคม) คือ ที่ว่างสาหรับการติดต่อพูดคุยระหว่าง
อาคาร เช่น พื้นที่หน้าประตูทางเข้าอาคาร โถงทางเดินระหว่างอาคาร เป็นต้น
1.1.3 สาดับที่สาม (ระยะใกล้ชิด) คือ ที่ว่างสาหรับพื้นที่ที่ต้องการความ
สงบเงียบรองลงมาเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ เช่น อาคารเรียน หอสมุดกลาง พิพิธภัณฑ์
เป็นต้น
1.1.4 ลาดับที่สี่ (ระยะส่วนบุคคล) คือ ที่ว่างสาหรับพื้นที่ที่ต้องการความ
สงบเงียบมากที่สุด เช่น อาคารปฏิบัติธรรม สวนป่าปฏิบัติธรรม เป็นต้น

แผนภูมิที่ 6 ไดอะแกรมแสดงการจัดลาดับที่ว่างในบริบทของโครงการ
(จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย)
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1.2 นาพลังธรรมชาติมาเสริมสร้างการตื่นรู้ของคน
ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นที่เรียนรู้ธรรมะที่สาคัญ และบรรยากาศที่สงบ
รื่นรมย์ของธรรมชาติยั งเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ การวางผังภายในโครงการจึงออกแบบให้ มีพื้นที่
ธรรมชาติมากกว่า 70% ของที่ดินทั้งหมด ทั้งต้นไม้ พื้นน้าและสวนป่า
1.3 จัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์โดยการเน้นแนวแกน
จัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์โดยการเน้น แนวแกนกลุ่มอาคาร ใน
ส่ ว นกลุ่ ม อาคารสั ญ ลั ก ษณ์ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ใ ช้ ส าหรั บ ปฏิ บั ติ ธ รรมที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ของ
โครงการ จัดวางไว้ในส่วนกลางโครงการให้สามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มอาคารต่างๆได้ เน้นจุด
สนใจด้วยตัวอาคาร ต้นไม้และเส้นทางสัญจร โดยในส่วนนี้จะแยกทางเดินเท้าออกจากทางรถยนต์
อย่างสิ้นเชิง จัดลาดับการเข้าถึงโดยให้เดินผ่านเส้นทางสัญจรอุโมงค์ต้นไม้ก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ที่
เปิดให้เป็นสวนสาหรับในใช้การปฏิบัติธรรม และเข้าสู่ตัวอาคารปฏิบัติธรรม การสร้างแนวแกน
ทางสัญจรนี้นอกจากสร้างแกนกาหนดทิศทางทาให้เกิดการรับรู้แล้ว ยังช่วยเป็นตัวเชื่อมบรรยากาศ
ของเขตพื้นที่ จากพื้นที่ที่มีภาวะสาธารณะ จนมาถึงพื้นที่ที่สงบก่อนที่จะเข้าสู่อาคารปฏิบัติธรรมที่
เสมือนเป็นภาวะส่วนตัว เพราะเป็นส่วนที่ต้องการความสงบมากที่สุด
2. แนวความคิดในการออกทางสถาปัตยกรรม
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ตั้ง
โครงการที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา โดยออกแบบในรูปแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ มี
พื้นฐานมาจากการใช้กรณีศึกษาจากสถาปัตยกรรมทั้ง 3 รูปแบบ คือ เจดีย์ล้านนา วิหารล้านนาและ
เรือนกาแล ดังนี้ รูปแบบแรก คือ รูปแบบของเจดีย์ล้านนานามาประยุกต์ออกแบบกลุ่มอาคาร
สัญลักษณ์ ซึ่งได้แก่ อาคารปฏิบัติธรรม รูปแบบที่สอง คือ รูปแบบของวิหารล้านนานามาประยุกต์
ออกแบบกลุ่มอาคารสาธารณะ ซึ่งได้แก่ อาคารหอประชุมใหญ่ พิพิธภัณฑ์ หอสมุดกลาง และ
อาคารการศึก ษา รูป แบบที่ ส าม คื อ รูปแบบของเรือนกาแลนามาประยุก ต์ออกแบบกลุ่มอาคาร
การศึกษา ซึ่งได้แก่ อาคารกลุ่มสวัสดิการที่พัก
การออกแบบที่ว่างทางสถาปัตยกรรม เน้นการใช้พื้นต่างระดับเพื่อเพิ่มความสาคัญและ
มีบ ทบาทมากขึ้ นในการเชื่ อมต่อที่ว่างและประโยชน์ใ ช้ส อยทางสถาปัตยกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก โดยการเปลี่ยนระดับพื้นเพื่อเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย ทาให้ได้ที่ว่างที่มีความต่อเนื่องแต่
ประโยชน์ใช้สอยแยกสัดส่วนชัดเจน การเปลี่ยนระดับเพื่อทัศนวิสัยการเปลี่ยนระดับ ยกระดับหรือ
กดระดับที่ต้องการเน้นความสาคัญเพื่อผลทางจิตวิทยา ที่ว่างที่เชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
และพื้นที่เปิดโล่งสู่ท้องฟ้า โดยใช้ระเบียง–เฉลียง ร้านปลูกไม้เลื้อย–เรือนหลังคาโปร่งและลานโล่ง
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ภายใน ถือเป็นการคลี่คลายแนวทางในการออกแบบ อันประกอบไปด้วยสุนทรียศาสตร์ การบรรลุ
ในประโยชน์ใช้สอย โดยตอบสนองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อม
การออกแบบตัวกลางที่เชื่อมต่อที่ว่างทางสถาปัตยกรรมในที่นี้หมายถึง ลาดับที่ว่างใน
ระยะสังคม นั้นคือ ที่ว่างสาหรับการติดต่อพูดคุยระหว่างอาคาร เช่น พื้นที่หน้าประตูทางเข้าอาคาร
โถงทางเดินระหว่างอาคาร เป็นต้น ในส่วนจะนี้ทาหน้าที่เป็นตัวแบ่งแยกประโยชน์ใช้สอยออกจาก
กัน โดยเป็นตัวกลางแยกระหว่างสภาวะส่วนตัวออกจากสภาวะสาธารณะ แต่ในขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถเชื่อมต่อความต่อเนื่องของประโยชน์ใช้สอยในกรณีที่ต้องการความต่อเนื่องได้ โดยการ
ออกแบบตัวกลางที่มีลักษณะเชื่อมต่อระหว่างที่ว่างภายในและภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ออกแบบ
ทางเข้าที่มีหลังคาคลุมเป็นตัวเชื่อมต่อเพื่อไม่ให้ที่ว่างภายในและภายนอกชัดกันมากจนเกินไป การ
ออกแบบตัวกลางเชื่อมต่อที่เป็นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ยกตัวอย่างเช่น ออกแบบชานเชื่อม
ระหว่างอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารหนึ่งเพื่อให้ความต่อเนื่องของที่ว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
นุ่มนวลไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไป และการออกแบบตัวกลางเชื่อมต่อด้วยบันได

ภาพที่ 33 ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนระดับกับที่ว่างทางสถาปัตยกรรม
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม, (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ท. ), 60-61.

ภาพที่ 34 ไดอะแกรมแสดงลักษณะของที่ว่างซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของที่ว่าง
ทางสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม, (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ท. ), 58-5.

156

3. แนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์
การออกแบบภูมิทัศน์ การใช้สระน้าเป็นตัวประสานในการแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานที่
ว่างที่เชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารสู่ภายนอกในส่วนของอาคารปฏิบัติธรรม การใช้แนวต้นไม้
หรือการใช้กลุ่มของต้นไม้เป็นตัวแบ่งแยกความต่อเนื่องแสดงการตัดขาดจากสิ่งเลื่อนไหวภายนอก
เช่น การสัญจรของคนเดินและยวดยานในส่วนของสวนป่าปฏิบัติธรรม การใช้แนวต้นไม้เน้นจุด
สนใจ เน้นความสาคัญของประโยชน์ใช้สอยหรือแม้กระทั่งเน้นความแตกต่างด้วยการการปลูก
ต้นไม้ โอบล้อมตัวอาคารปฏิบั ติธ รรม และการใช้ประโยชน์โดยการเน้นความส าคัญของตัว
สถาปัตยกรรม ออกแบบให้อาคารสาธารณะ อาคารการศึกษาโอบล้อมอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อเสริม
ให้ตัวอาคารเป็นจุดเด่นของบริเวณนั้นๆอย่างเห็นได้ชัด

ภาพที่ 35 ไดอะแกรมแสดงการออกแบบภูมิทัศน์เป็นตัวกลางในการแยกความต่อเนื่องของที่ว่าง
และแบ่งแยกประโยชน์ใช้สอย
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม, (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ท. ), 49.
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ภาพที่ 36 ไดอะแกรมแสดงการจัดกลุ่มวางผังอาคารโดยการเน้นคุณลักษณะของที่ว่างทาง
สถาปัตยกรรม
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม, (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ท. ), 49.

บทที่ 6
การออกแบบสถาปัตยกรรม
ในการออกแบบโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทาการ
ออกแบบผังโครงการ ออกแบบอาคารหอพระ ออกแบบอาคารหอประชุม ออกแบบอาคารปฏิบัติ
ธรรม ภายใต้แนวความคิดในการออกแบบรูปแบบของสถาปัตยกรรม ดังนี้

ภาพที่ 37 แสดงแนวความคิดในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
การนาเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม จะลาดับไปตั้งแต่ภาพรวมของผังโครงการไป
จนถึงอาคารที่ออกแบบ โดยการนารูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ดังนี้
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ที่ 38 แสดงทัศนียภาพของโครงการ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ภาพที่ 39 แสดงทัศนียภาพของหอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

160

ภาพที่ 40 แสดงทัศนียภาพของอาคารหอประชุมใหญ่
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย

ภาพที่ 41 แสดงทัศนียภาพของอาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

161
1. การออกแบบวางผังโครงการ
ด้วยความหลากหลายของผู้ใช้และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ จึงได้ทาการออกแบบ
วางผังโดยจัดลาดับกลุ่มอาคารที่มีการติดต่อสื่อสารและมีเสียงรบกวนมากไว้ลาดับแรกเมื่อเข้าสู่
โครงการ และจัด ล าดั บ กลุ่ม อาคารที่ มี ก ารติ ด ต่อ สื่อ สารน้อ ยหรือ เป็ น พื้ น ที่ว่ างส าหรับ พื้ น ที่ ที่
ต้องการความสงบเงียบมากที่สุดไว้ในลาดับท้าย โดยแยกทางเดินเท้าออกจากทางรถยนต์
เรียงลาดับการเข้าถึงส่วนต่างๆจากทางเข้าหลักของโครงการได้ ดังนี้

ภาพที่ 42 แสดงการจัดลาดับผังโครงการ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ทางเข้าหลักของโครงการจัดให้อยู่ในทิศทางที่ติดต่อกับเส้นทางหลัก คือทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของโครงการ ถนนสายเชียงใหม่ -แม่ออน ทางเข้ารองจัดให้อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้
ถนนสายเชียงใหม่-สันกาแพง ในส่วนพื้นที่ที่ติดต่อกับทางเข้าออกหลังและทางเข้ารองนี้จะเชื่อมต่อ
กับกลุ่มอาคารสาธารณะและกลุ่มอาคารการศึกษา เส้นทางบริการของโครงการจัดให้อยู่ในทิศทางที่
ติด ต่อ กั บ เส้ นทางรองซึ่ ง เป็ น ซอยทางเข้ าหมู่บ้ า นออน หมู่ที่ 14 ต.สัน ก าแพง อ.สัน ก าแพง จ.
เชียงใหม่ ในส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับกลุ่มอาคารบริหาร ส่วนบริการและอาคารกลุ่มสวัสดิการที่พัก
ทางเข้าออกภายในโครงการมีทั้งหมด 5 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางเข้าหลัก 1 เส้นทาง
เส้นทางเข้ารอง 3 เส้นทาง เส้นทางบริการ 1เส้นทาง

ภาพที่ 43 แสดงทางเข้าออกภายในโครงการ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

163
การวางผังภายในโครงการออกแบบให้มีพื้นที่ธรรมชาติมากกว่า 70% ของที่ดินทั้งหมด
ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารและตัวอาคารออกแบบสอดแทรกธรรมชาติ ทั้งสวน ต้นไม้ พื้นน้า
สวนพุทธศาสน์และสวนป่าปฏิบัติธรรม

ภาพที่ 44 แสดงการนาเอาธรรมชาติมาสร้างบรรยากาศในการวางผังโครงการ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
จัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์โดยการเน้นแนวแกนกลุ่มอาคารสัญลักษณ์
ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้สาหรับปฏิบัติธรรมและเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการ จัดลาดับการเข้าถึงไว้
ในส่วนกลางโครงการให้สามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มอาคารต่างๆได้ โดยการเข้าถึงจะใช้วิธีเดินเท้า
ผ่านแนวของอุโมงค์ต้นไม้เลียบแม่น้าก่อนแจกจ่ายเส้นทางสู่อาคารปฏิบัติธรรมที่ล้อมรอบไปด้วย
สวนป่าปฏิบัติธรรม
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ภาพที่ 45 แสดงการใช้แนวแกนในการวางผังโครงการ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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แผนผังที่ 26 ผังโครงการ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

166

ภาพที่ 46 แสดงทัศนียภาพโดยรวมของโครงการ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

167
2. การออกแบบหอพระ
การออกแบบส่ ว นสาธารณะออกแบบโดยมี แ นวความคิ ด มาจากรู ป แบบของ
สถาปัตยกรรมแบบวิหารล้านนา โดยออกแบบให้มีลักษณะแบบล้านนาประยุกต์ ในส่วนนี้ทาการ
ออกแบบ 2 อาคาร คือ อาคารหอพระและอาคารหอประชุม
หอพระ ขนาด 7.70x3.6 ม. สูง9.21 ม. พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม. ออกแบบโดยใช้
รูปแบบของวิหารล้านนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ออกแบบเป็นอาคารขนาดเล็กให้มีสัดส่วน
ที่สัมพันธ์กันกับ ความสูงของมนุษย์ ใช้โครงสร้างม้าต่างไหมเช่นเดียวกับวิหารล้านนา ด้านใน
อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประจามหาวิทยาลัยสาหรับสักการบูชา

ภาพที่ 47 แสดงทัศนียภาพของอาคารหอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

168

ภาพที่ 48 แสดงรูปด้านหน้า(ก) อาคารหอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ภาพที่ 49 แสดงรูปด้านข้าง(ข) อาคารหอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

169

ภาพที่ 50 แสดงรูปด้านหลัง(ค) อาคารหอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ภาพที่ 51 แสดงรูปด้านข้าง(ง) อาคารหอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

169

ลายเส้นที่ 8 แปลนพื้นหอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 9 แปลนหลังคาหอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

170

ลายเส้นที่ 10 รูปด้านหน้า(ก) หอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 11 รูปด้านข้าง(ข) หอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

171

ลายเส้นที่ 12 รูปด้านหลัง(ค) หอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 13 รูปด้านข้าง(ง) หอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

172

ลายเส้นที่ 14 รูปตัดตามขวาง(ก) หอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 15 รูปตัดตามยาว(ข) หอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

177
3. การออกแบบอาคารหอประชุมใหญ่
อาคารหอประชุมใหญ่ ขนาด 53.50x66.00 ม. สูง 34.10 ม. พื้นที่ประมาณ 5,200 ตร.ม.
ออกแบบอาคารโดยใช้รูปแบบของวิหารล้านนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้เป็นลักษณะของ
สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ ผนังก่ออิฐถือปูน โครงสร้างหลังคาใช้โครงสร้างเหล็ก เนื่องจาก
อาคารมีขนาดที่ใหญ่จึงออกแบบโดยการลดทอนรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมล้านนาให้เรียบและ
ลดน้อยลงแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นล้านนาอยู่ ภายในอาคารมีความสูงจานวน 2 ชั้น ชั้นล่างประกอบ
ไปด้วยห้องสัมมนาใหญ่ ห้องสัมมนาย่อย และห้องงานระบบ ชั้นบนประกอบไปด้วย หอประชุม
ขนาดใหญ่ทั้งชั้น ด้านหน้าอาคารออกแบบเป็นลานกว้างเพื่อใช้สาหรับเป็นพื้นที่รองรับผู้คนใน
จานวนมากก่อนเข้าสู่ภายในอาคารและสาหรับทากิจกรรมต่างๆ

ภาพที่ 52 แสดงทัศนียภาพอาคารหอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 53 แสดงรูปด้านหน้า(ก) อาคารหอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ภาพที่ 54 แสดงรูปด้านข้าง(ข) อาคารหอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 55 แสดงรูปด้านหลัง(ค) อาคารหอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ภาพที่ 56 แสดงรูปด้านข้าง(ง) อาคารหอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ลายเส้นที่ 16 แปลนพื้นหอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 17 แปลนชั้นที่ 2 หอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ลายเส้นที่ 18 แปลนหลังคา หอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 19 รูปด้านหน้า(ก) หอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

182

ลายเส้นที่ 20 รูปด้านข้าง(ข) หอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 21 รูปด้านหลัง(ค) หอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

183

ลายเส้นที่ 22 รูปด้านข้าง(ง) หอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 23 รูปตัดตามขวาง(ก) หอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

184

ลายเส้นที่ 24 รูปตัดตามยาว(ข) หอประชุม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

185
4. การออกแบบส่วนอาคารปฏิบัติธรรม
กลุ่มอาคารสัญลักษณ์ที่ทาการออกแบบ ได้แก่ อาคารปฏิบัติธรรมและสวนป่าปฏิบัติ
ธรรม อาคารปฏิบัติธรรม ขนาด 12.00x21.00 ม. สูง 22.66 ม. พื้นที่เฉพาะตัวอาคารประมาณ 212
ตร.ม. ออกแบบอาคารโดยใช้รูปแบบของของสถาปัตยกรรมแบบมณฑปและเจดีย์ล้านนา โดย
ออกแบบให้มี ลัก ษณะแบบล้า นนาประยุ ก ต์ อาคารเป็นแบบมณฑปยอดเจดีย์ โดยเจดีย์ที่ ใ ช้ใ น
ออกแบบเป็นรูปแบบของเจดีย์ ทรงระฆัง โครงสร้างก่ออิฐถือปูนผสมกับไม้ ผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัสมุข ฐานยกสูง ภายในอาคารประดิษฐานพระประธานบริเวณตรงกลางซึ่งวางไว้ในตาแหน่งที่
สัมพันธ์กันกับยอดมณฑป ตัวอาคารประดับตกแต่งด้วยรายละเอียดของสถาปัตยกรรมล้านนา อาทิ
เช่น หางวันในทางขึ้นบันไดและคันทวย รอบๆตัวอาคารออกแบบให้เป็นลานประทักษิณและสวน
ป่า ปฏิบัติธ รรมพื้ นที่จานวน 1 ไร่ ล้อมรอบก่ อนเข้าสู่ตัวอาคารเพื่ อใช้สาหรับปฏิบัติธ รรมนอก
อาคาร

ภาพที่ 57 แสดงทัศนียภาพอาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 58 แสดงรูปด้านหน้า(ก) อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ภาพที่ 59 แสดงรูปด้านข้าง (ข) อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 60 แสดงรูปด้านหลัง(ค) อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ภาพที่ 61 แสดงรูปด้านข้าง(ง) อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ลายเส้นที่ 25 แปลนพื้นอาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 26 แปลนหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ลายเส้นที่ 27 รูปด้านหน้า(ก) อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 28 รูปด้านข้าง(ข) อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

190

ลายเส้นที่ 29 รูปด้านหลัง(ค) อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ลายเส้นที่ 30 รูปด้านข้าง (ง) อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ลายเส้นที่ 31 แสดงรูปตัดตามขวาง รูปตัด ก อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ภาพที่ 32 แสดงรูปตัดตามขวาง รูปตัด ข อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 32 แสดงรูปตัดตามยาว รูปตัด ค อาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย

193
4 หุ่นจาลอง

ภาพที่ 62 แสดงหุ่นจาลองผังบริเวณโครงการ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 63 แสดงหุ่นจาลองทัศนียภาพมุมมองของโครงการในด้านทิศตะวันตก
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

ภาพที่ 64 แสดงหุ่นจาลองทัศนียภาพมุมมองของโครงการในด้านทิศใต้
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 65 แสดงหุ่นจาลองอาคารปฏิบัติธรรม
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

196

ภาพที่ 66 แสดงหุ่นจาลองหอพระ
(จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)

บทที่ 7
สรุป
สรุปผลการศึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ มุ่งเน้นศึกษาบทบาทหน้าที่ คติความ
เชื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ พฤติ ก รรมการใช้ ง านของผู้ ใ ช้ โ ครงการและรู ป แบบพั ฒ นาการของศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อนามาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบโครงการมหาวิทยาลัยมหา
มงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เป็ นการขยายเขตบริก ารการศึก ษาของมหาวิทยาลัย แก่ พระภิก ษุ
สามเณรและประชาชนในเขตภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์
ทดลองการออกแบบงานสถาปัตยกรรมล้านนาในรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ ต่องาน
สถาปัตยกรรมที่มีผู้ใช้งานและพฤติกรรมการใช้งานที่ เฉพาะอย่างเช่น มหาวิทยาลัย สงฆ์ ที่มีทั้ง
พระสงฆ์ แม่ชีและฆราวาสเป็นผู้ใช้ภายในโครงการ เพื่อให้ได้สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมแก่การใช้
งานมากที่สุดทั้งด้านความงามและการใช้สอย ออกแบบภายใต้ความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อระหว่าง
คุณภาพของการปรับ เปลี่ยนที่ ว่า ง กิ จกรรม บริบทของมนุษย์ และสภาพแวดล้อม โดยใช้ภาวะ
ส่ ว นตั ว และภาวะสาธารณะ เป็ น การสื่ อ ความหมายออกมาในรู ป แบบของการรั บ รู้ ท าง
สถาปัตยกรรม ร่วมไปกับการนารูปแบบของศิลปสถาปัตยกรรมล้านนา บ้าน วิหาร เจดีย์ คือ
เรือนกาแล วิหารและเจดีย์ล้านนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้
ผลสุดท้ายของการออกแบบจะได้สถาปัตยกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
พื้นที่ตั้งโครงการ สอดคล้องต่อพฤติกรรมการใช้งานของที่กลุ่มผู้ใช้ที่เฉพาะและหลากหลาย ตาม
แนวความคิดที่ได้วางไว้ โดยรูปแบบของตัวสถาปัตยกรรมสะท้อนถึงรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรม
แบบล้านนาประยุกต์ทั้งในงานผังบริเวณและงานสถาปัตยกรรม
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