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ขณะที่โลกกําลังเป็ นสากลด้ วยระบบข่าวสาร ในส่วนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
สังคมไทย มีการประยุกต์ให้ เกิดกิจกรรมและช่องทางที่หลากหลายในการเข้ าถึงหลักธรรมคําสอน
จึงเลือกนําโครงการ “หอธรรมศิลป์ล้ านนา” มาเป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อเป็ นสถานที่สง่ เสริมกิจกรรม
และช่องทางที่เกิดขึ ้นดังกล่าว ในเขตพื ้นที่ภาคเหนือของไทย ซึง่ เคยเป็ นที่ตงของอาณาจั
ั้
กรล้ านนา
ในอดีต ด้ วยมีลกั ษณะของโครงการเป็ นหอศิลป์ร่วมสมัย ที่มีเนื ้อหาเชิงธรรมะ ผู้ศกึ ษาวิจยั จึงได้
ตระหนักถึง “การจัดแสง” ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อลักษณะและเนื ้อหาของโครงการ ตลอดจน
การก่อรูปของงานสถาปั ตยกรรม
จากการสังเกตสภาวะ “แสงธรรมชาติ” ในอาคาร “วิหารโถงล้ านนา” พบว่ามีสภาวะ
แสงที่น่มุ นวลและสงบนิ่ง ซึง่ เกิดขึ ้นจาก “แบบการให้ ความสว่างโดยวิธีใช้ แสงสะท้ อน” ลอดผ่าน
องค์ประกอบ “ช่องเปิ ด” ของอาคารที่มีรูปแบบแตกต่างกัน จึงได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตต่อไปถึง “คติ” ที่สง่
อิทธิพลแก่ “แนวคิดในการออกแบบ” วิหารโถง วิหารเอกลักษณ์แบบแรกของล้ านนาให้ มีลกั ษณะ
อาคารเป็ นแบบ “เปิ ดโล่ง หรื อ โถง” และมีรูปแบบช่องเปิ ดรับแสงที่แตกต่างกัน ด้ วยเล็งเห็นว่า
แบบสถาปั ตยกรรมและช่องเปิ ด ในส่วนซึง่ “ก่อรูปจากการกําหนดขอบเขตด้ วยแสงธรรมชาติ” อัน
นํามาซึง่ การทําให้ เกิดสภาวะแสงดังกล่าวขึ ้นนัน้ เป็ นเอกลักษณ์ทางสถาปั ตยกรรมไทยล้ านนา
อย่างหนึง่
วิทยานิพนธ์สถาปั ตยกรรมไทยฉบับนี ้ จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษารูปแบบ และสัดส่วน
องค์ประกอบ “ช่องเปิ ด” และ “ฝาย้ อย” ของตัวแบบสถาปั ตยกรรม “วิหารโถงล้ านนา” ต่อหน้ าที่ใน
การกําหนดให้ แสงธรรมชาติผา่ นเข้ ามาภายในอาคาร เนื่องด้ วยมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ในแต่ละ
้
งคา” และ “การยกเก็จ” ผังอาคารตามแบบแผนอย่างน่าสนใจ ตลอดจนเพื่อศึกษา “คติ
“ชันซดหลั
จักรวาลพุทธศาสนาลังกาวงศ์” ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการสรรสร้ างพุทธภูมิแบบล้ านนา ในส่วน
ซึง่ เกี่ยวข้ องกับแสงธรรมชาติ เพื่อสื่อความหมายถึง “โพธิมณฑลแห่งการตรัสรู้” ด้ วยเป็ นแนวทาง
ในการออกแบบหอธรรมศิลป์ล้ านนาให้ เป็ น “พื ้นที่แห่งการรู้แจ้ งทางปั ญญา” ที่สอดคล้ องกับโจทย์
แห่งยุคสมัย ในบริ บทของสังคมไทยล้ านนาปั จจุบนั ต่อไป
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While the world be connected by the information system. In terms of Thai
Buddhism and Dhamma propagation. Activities and choices caused by application
make easily access Dhamma information. Thus the project "Lanna Dhamma and
Comtemporary Art Learning Center" had been selected as an architectural design case
study. Being the place for supporting such case in the Northern Thailand, which had
been the site of Lanna kingdom. As the program museum of contemporary art with
content-oriented Dhamma. So the "Lighting" is related with the program, content of the
project, and the formation of space in architecture.
The natural light conditions in “Viharn thong (the early Lanna’s Viharn)” being
soft and calm. Creating by “indirect lighting” and characteristic of “void”. Observation to
reach the “myth” which influence on Viharn thong’s “concept design” in characteristic
as “hall”. Recognizing the natural light conditions in architecture, which defines space
by natural light, represents a unique “Lanna style architecture”.
The goal of this thesis is to study Figure, Form and Proportion of “void” and
“Fha yoi” (architectural elements) also with “Viharn thong”. To study “the cosmos’s
Sinhalese sect of Theravadin Buddhism”, in terms of natural light. This is influence for
creating Lanna Buddhism sacred space “Mahabodhi of Enlightenment”. Guiding for the
project’s concept and design process, “the enlightened space”. Consistent with the
problems of Lanna context in present day.
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้
นอย่างสูง ที่ได้
ให้ คําปรึกษาและคําแนะนําอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางานมาโดยตลอด
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์ และรองศาสตราจารย์
ดร.วีระ อินพันทัง ที่กรุณาเป็ นกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ ซึง่ ท่านได้ ชี ้แนะมุมมอง และข้ อคิดเห็น
อันเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุง กระบวนการทํางานและการออกแบบงานสถาปั ตยกรรม
สุดท้ ายนี ้ใคร่ขอกราบ พ่อและแม่ ครู อาจารย์ ตลอดจนขอบพระคุณ ญาติ พี่น้องและ
เพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ไม่ได้ กล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ที่คอยเป็ นกําลังใจให้ โดยตลอด จนมีความสําเร็จ
ได้ ในวันนี ้
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44 การสะท้ อนแบบปกติ (ซ้ าย) และการสะท้ อนแบบกระจาย (ขวา) โดยการ
สะท้ อนของแสงจะต้ องเป็ นไปตามกฎการสะท้ อนของแสงที่
"มุมสะท้ อนเท่ากับมุมตกกระทบ”…………………….………………….......... 87
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47 สีปฐมภูมิและสีทตุ ยิ ภูมิ........................................................................................ 89
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โคจรของดวงอาทิตย์ (อ้ อมใต้ ) ในช่วงเวลาต่างๆ เกิดเป็ นฤดูกาล.................... 91
49 ลําดับการเข้ าถึง (access) อาคารวิหารโถงล้ านนาช่วงเวลาเช้ าซึง่ ในมิตขิ อง
สภาวะแสงต่อการรับรู้ ณ บริเวณ (02) สามารถเห็นซุ้มโขงพระประธาน
ปรากฏรูปออกมาจากความสลัวภายในห้ องวิหาร ส่วนบริเวณ (03 และ
04) คือภายในอาคารและสายตาของเราเริ่มปรับให้ เข้ าสภาพแสง................... 95
50 (ซ้ าย) สภาวะแสงในอาคารวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง ซึง่ ส่องผ่าน
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59 ลักษณะการประดิษฐานพระประธานใน (05) วิหารวัดไหล่หิน (06 และ 06-1)
วิหารมณฑปพระเจ้ าและฉากหลัง วิหารจามเทวี วัดปงยางคก (07) วิหาร
วัดคะตึกเชียงมัน่ ……………………………………..................................... 117
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60 ฉากหลังรูปต้ นโพธิ์ในวิหารโถง (ซ้ าย) วัดไหล่หิน (กลาง) วิหารจามเทวีวดั
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61 ฉากหลังพระประธานรูปต้ นพระศรี มหาโพธิ์มีลายคําแทรกเป็ นรูปพระอาทิตย์
(ซ้ าย-ภายในมีรูปนกยูง) พระจันทร์ (ขวา-ภายในมีรูปกระต่าย) เทพเทวดา...... 121
62 พระประธานปางมารวิชยั ประดิษฐานบนโพธิ์บลั ลังก์ ซึง่ ถูกครอบครองห่อหุ้ม
ที่วา่ งด้ วยอาคารวิหารแบบโถง อันมีรูปทรงของที่วา่ งตลอดจนลักษณะ
ของช่องเปิ ดดังภาพแสดง............................................................................ 121
63 (ซ้ าย) รูปตัดแสดง เนื ้อหาของสิง่ ที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายในและตัวอาคาร (ขวา) รูปด้ านหน้ า
ทิศตะวันออก แสดงลักษณะรูปทรงอาคารและแบบช่องเปิ ดที่สมั พันธ์กบั
พระประธานด้ านในวิหารนํ ้าแต้ ม................................................................. 122
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ั ้ ใ่ นอาคาร วิหารโถง................... 122
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67 บรรยากาศและวัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ งในอาคารวิหารโถง ซึง่ นิยมนัง่ ราบกับพื ้น
และถอดรองเท้ าไว้ ภายนอกอาคาร (ในวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง
ลําปาง)...................................................................................................... 133
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เหนือขององค์พระธาตุเจดีย์โดยจะนัง่ ราบกับพื ้นและอยูใ่ นบริ เวณห้ องโถง
กลางอาคาร (02) บรรยากาศ ภายในวิหารโถงนํ ้าแต้ มขณะมีผ้ ใู ช้ อาคาร
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ตลอดจนช่อฟ้าเป็ นแบบล้ านนา……………………………............................ 143
72 ทัศนียภาพ วิหารโถงนํ ้าแต้ ม................................................................................. 149
73 ทัศนียภาพ วิหารหลวง วัดเวียงเถิน........................................................................ 154
74 ทัศนียภาพ วิหารหลวง วัดไหล่หิน.......................................................................... 163
75 ภาพเก่าวิหารจามเทวี วัดปงยางคก ซึง่ ยังปรากฏฐานอาคาร โดยมีลกั ษณะที่
เรี ยบง่ายและสูงจากพื ้นดิน 25-30 เซนติเมตรโดยประมาณตลอดจนมี
การยกเก็จฐานที่สอดคล้ องกับผังของอาคารและชันซดของหลั
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78 (ซ้ าย) ลักษณะการเข้ าประกอบลูกฟั กของฝาย้ อยวิหารโถงจามเทวีและ (ขวา)
ฝาย้ อยวิหารวัดไหล่หิน ซึง่ มีลกั ษณะฝาที่ไม่ใช่กรอบลูกฟั กแต่เป็ นฝาใน
ลักษณะต่อชนตามตัง…………………………………………........................
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79 การประกอบลูกฟั ก แบบที่ไม่ใช่การแบบประกอบแบบเข้ าลิ ้นที่ วิหารกึง่ โถงวัด
อินทขิล (วิหารหลวงพ่อขาว) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่............................. 199
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เข้ ามาอํานวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการอ่านธรรมบนธรรมาศน์ใน
วิหารจามเทวี.............................................................................................. 206
82 การทําช่องแสงเล็กๆ บริเวณผนังก่อฉาบคอนกรี ตตรงตําแหน่งธรรมาศน์เพื่อนํา
แสงสว่างเข้ ามาอํานวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการอ่านธรรมบน
ธรรมาศน์วดั เวียงเถิน.................................................................................. 207
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เชียงตุง...................................................................................................... 210
85 การตกแต่งงานศิลปกรรมบนฝาย้ อยในลักษณะต่างๆ (01) วิหารปงยางคก
(02) วิหารวัดเวียง (03) และ (04) วิหารหลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง............. 212
86 การใช้ วสั ดุ “ศิลาแลง” บริ เวณตีนผนังและตีนเสาของพระอุโบสถวัดมหาธาตุ
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89 การตกแต่งองค์ประกอบศิลปกรรมภายนอกและภายในอาคารวิหารโถงล้ านนา......... 223
90 แสดงตําแหน่งโครงการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ตงอยู
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สี่แยกปทุมวัน ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั ห้ างสรรพสินค้ าและสถานีรถไฟฟ้า BTS.........…... 228
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93 บรรยากาศภายในห้ องออดิทอเรี ยม……………..........……..…...………...…….….. 236
้ ่ 9 ลงไปยังชันล่
้ างของห้ องโถง แสดงบรรยากาศที่เกิดขึ ้นภายใน
94 มุมมองจากชันที
อาคารด้ วยความสว่างจากแสงธรรมชาติผา่ นช่องเปิ ดรูปแบบต่างๆ............….. 244
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95 แสดงตําแหน่งช่องเปิ ด และบรรยากาศภายในอาคารจากการใช้ แสงธรรมชาติ
ร่วมกับแสงประดิษฐ์ จากหลอดไฟในที่วา่ ง (space) ที่สร้ างสรรค์ขึ ้นเพื่อ
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มุมมองของผู้ชมกลุม่ ต่างๆ.....................................................................….. 274
124 แบบการให้ แสงสว่างด้ วยแสงธรรมชาติ ในลักษณะต่างๆ...................................….. 276
125 (ซ้ าย) ระยะมุมมองต่อระยะตําแหน่งการติดตังผลงาน
้
(ขวา) มุมตกกระทบของ
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132 แนวคิดการเลือกที่ตงโครงการ
ั้
(01) คือบริเวณพื ้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
(02) คือพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ (03) คือพื ้นที่เขตอําเภอเมือง...................…….. 303
133 การแบ่งโซนเพื่อการเลือกทําเลที่ตงโครงการ
ั้
เรี ยงลําดับจากซ้ ายไปขวา..........….….. 304
134 แสดงแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ (ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่) ซึง่ บริเวณส่วน
ใหญ่ภายในเขตพื ้นที่คเู มือง เป็ นที่ดนิ ประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ซึง่ ไม่ขดั กับประเภทของโครงการ
หอธรรมศิลป์ล้ านนาที่จะตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ได้ ตามข้ อกําหนดของกฏหมาย............ 306
135 ทําเล Zone 3 และที่ตงโครงการ
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(Site) ที่มีศกั ยภาพในการเกิดโครงการ.................... 307
136 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณ Site 1………………………………………..……...…... 308
137 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 2……………………………………..…….…...….. 309
138 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 3………………………………………….....….….. 310
139 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 4………………………..…….……..….......….….. 311
140 ภาพถ่ายทัศนียภาพบริ เวณ Site 1……………………………..…………......…..….. 312
141 ภาพถ่ายทัศนียภาพบริเวณ Site 2……………………..……………..…..…...….….. 313
142 ภาพถ่ายทัศนียภาพบริเวณ Site 3………………….…………..…………….…..….. 313
143 บรรยากาศของกิจกรรมถนนคนเดิน เมืองเชียงใหม่……….…….…………...…...….. 314
144 มุมมอง 01………………………………………..…..…………..…..……..…….….. 316
145 มุมมอง 02………………………………………………..……..………....……...….. 316
146 มุมมอง 03…………………………………………………………………….…...….. 316
147 มุมมอง 04…………………………..……...……………………..….....……......….. 317
148 รายละเอียดที่ตงของโครงการกั
ั้
บความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่สาํ คัญต่างๆ
โดยรอบบริเวณที่ตงโครงการ
ั้
หอธรรมศิลป์ล้ านนา...................................….. 317
149 แผนที่สมัยรัชกาลที่ 5 ในพื ้นที่กลางเวียงเชียงใหม่………..………………...…....….. 320
150 แสดงภาพการเปิ ดให้ เข้ าชมคุกก่อนมีการทุบทิ ้ง…..…………………….......…....….. 321
151 ภาพบรรยากาศ ผ่านทัศนียภาพสถานที่สาํ คัญโดยรอบพื ้นที่ของโครงการ
(ภาพเขียน).…………………………………………………………………...... 322
152 แผนที่รอยเลื่อนมีผลังซึง่ อยูใ่ กล้ กบั ที่ตงโครงการที
ั้
่สดุ คือ รอยเลื่อนแม่ทา
มีความยาวประมาณ 55-61 กิโลเมตร………………...………………...…….. 324
153 แผนที่ท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2531 โดยสาระสําคัญคือ
การแสดงบริเวณที่ 1 และ 2 ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการออกแบบโครงการให้
เป็ นไปตามข้ อกําหนด........................................................…..…………….. 326
154 แสดงกลุม่ ผู้ใช้ โครงการ ที่นํามาพิจารณาประกอบ………………..………...…..….... 329
155 ลําดับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ แนวคิด และกระบวนการออกแบบโครงการ
(การตังคํ
้ าถามเพื่อนําไปสูก่ ารออกแบบ)................................….…...….….... 332
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156 ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ แนวคิด และกระบวนการออกแบบโครงการ
(คติสญ
ั ลักษณ์และตัวแบบสถาปั ตยกรรม)…..….....................................….. 333
157 ลําดับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ แนวคิด และกระบวนการออกแบบโครงการ
(บริบทและการเลือกที่ตงโครงการ)………………………………..…...…..…..
ั้
334
158 ข้ อมูล แนวคิด และกระบวนการออกแบบโครงการ (วิเคราะห์ที่ตงและแนวคิ
ั้
ด
การก่อรูปงานสถาปั ตยกรรม)..............................................................…….. 335
159 เส้ นแนวการเดินทางของดวงอาทิตย์ พาดผ่านอาคารซึง่ มีแนวแกนทิศตะวันออก
-ตก ทังนี
้ ้มีข้อสังเกตว่าสภาวะแสงช่วงเข้ าพรรษา (เดือน 8-11 ตามปฏิทิน
จันทรคติของไทย) นันอาจมี
้
อิทธิพลต่อการกําหนดขอบเขตและก่อรูปงาน
สถาปั ตยกรรมมากที่สดุ ....................…..…......……….….....……….......….. 337
160 มุมมองจากช่องเปิ ดระหว่างช่วงเสาและสภาวะแสงธรรมชาติด้านทิศเหนือจาก
วิหารโถงนํ ้าแต้ ม วิหารทิศด้ านเหนือของพระธาตุ วัดพระธาตุลําปางหลวง....... 338
161 ผังบริ เวณโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา (แปลนพื ้นชันที
้ ่ 1) …..….............…......….. 340
162 ผังบริ เวณโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา (แปลนพื ้นชันที
้ ่ 2) ..….....…….....….....….. 341
163 ผังบริเวณโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา (แปลนหลังคา)..….........................…...….. 342
164 รูปด้ านทิศตะวันออกของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา……………………….….….. 343
165 รูปด้ านทิศตะวันตกของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา……………..…………......….. 344
166 รูปด้ านทิศเหนือของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา………..………………………….. 345
167 รูปด้ านทิศใต้ ของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา………..………………………...….. 346
168 รูปตัดตามขวางและตามยาวของโครงการ…..……………..……………………….... 347
169 รูปตัดตามขวาง (แนวทิศเหนือ-ใต้ ) ของโครงการด้ วยมุมมองแบบทัศนียภาพ…..…... 348
170 รูปตัดตามยาว (แนวทิศตะวันออก-ตก) ของโครงการด้ วยมุมมองแบบทัศนียภาพ…... 349
171 ทัศนียภาพของโครงการ………………………………………………..…...……..….. 350
172 ทัศนียภาพของโครงการ………………………………………………..………….….. 351
173 แปลนพื ้นชันที
้ ่ 1, 2 และหลังคาของส่วน Education และ Reception zone….…...... 352
174 แปลนพื ้นชันที
้ ่ 1, 2 และหลังคาของส่วน Main และ Event Gallery zone……….….. 353
175 รูปด้ านทิศตะวันออกและทิศใต้ ส่วน Main และ Event Gallery zone….…...….….... 354
176 รูปด้ านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ส่วน Main และ Event Gallery zone……..…..….. 355
177 รูปตัดตามขวางและตามยาว ส่วน Main และ Event Gallery zone…..…..……….... 356
178 แนวคิดการใช้ แสงธรรมชาติทางอ้ อมและออกแบบสถาปั ตยกรรม..…….…….....…... 357
179 แปลนพื ้นชันที
้ ่ 1, 2 และหลังคา ส่วน People Gallery zone และ Office…..….…..... 358
180 รูปด้ านทิศตะวันออกและทิศใต้ ส่วน People Gallery zone และ Office……...…….. 359
181 รูปด้ านทิศตะวันตกและทิศเหนือส่วน People Gallery zone และ Office….…...…... 360
182 รูปตัดตามยาว (ตะวันออก-ตก) ส่วน People Gallery zone และ Office………..….. 361
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รูปตัดตามขวาง (เหนือ-ใต้ ) ส่วน People Gallery zone และ Office…..…….....…... 362
แสดงแนวคิดการออกแบบสถาปั ตยกรรม และการใช้ แสงธรรมชาติทางอ้ อม….....….. 363
หุ่นจําลอง…..………………………..………………...………………………….…... 364
หุ่นจําลอง…..…………………..……………………………………………………... 364
หุ่นจําลอง…..…………………..……………………………………………………... 365
หุ่นจําลอง…..…………………..……………………………………………………... 366
(ซ้ าย) ช่องเปิ ดด้ านทิศเหนือ (กลาง) แสงจากช่องเปิ ดด้ านทิศเหนือและ
ลานทรายรอบวิหารวัดไหล่หิน (ขวา) แสงจากช่องเปิ ดด้ านทิศใต้
ซึง่ มองลอดผ่านไปเห็นศาลาบาตร………………....……………….…..….….. 366
190 (ซ้ าย) พิธีกรรมของพระสงฆ์ (ขวา) กิจกรรมที่ทําร่วมกันระหว่างฆราวาส
กับพระสงฆ์…………………………………………………...………………... 373
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1 แนวคิดที่มีตอ่ รูปแบบต่างๆ ของช่องเปิ ดที่มีอิทธิพลต่อการก่อรูปและแบบการ
ใช้ แสงธรรมชาติในงานสถาปั ตยกรรม........................................................... 83
2 ตัวแบบกระบวนการแสวงหาเอกลักษณ์................................................................. 84
3 (ซ้ าย) ลักษณะช่องเปิ ดของอาคารวิหารโถง โดยช่องเปิ ดสีเขียวมีลกั ษณะที่แตก
ต่างจากช่องเปิ ดอื่นๆ (ขวา) รูปตัดตามขวางที่แสดงแนวคิดของตัวผู้ศกึ ษา
วิจยั ที่มีตอ่ แบบช่องเปิ ดของอาคารวิหารโถงจากตัวอย่างการอธิบายถึง
สภาวะแสงข้ างต้ น...................................................................................... 96
4 แบบแผน - แผนภาพ (Diagram) จักรวาลหรื อไตรภูมิ............................................. 102
5 ตําแหน่งของพระธาตุลาํ ปางหลวงที่อยูใ่ จกลางของวัดเปรี ยบเสมือนแกน
้ ้
กลางของจักรวาลที่จําลองเป็ นเขาพระสุเมรุมาจัดวางเป็ นผังวัด ทังนี
ยังพบระดับของการให้ คา่ ความสําคัญในแต่ละทิศต่างกันด้ วย........................ 110
6 แผนภาพแสดงแนวคิด การก่อรูป “วิหารบีบ” อันสมมุตไิ ด้ ดงั “สําเภาปราสาท”
บนสีทนั ดรสมุทรมุง่ สูเ่ ขาพระสุเมรุที่ตงแห่
ั ้ งพระนิพพาน………….……........... 113
7 แผนภาพเทียบเคียงระหว่างแผนผังจักรวาลไตรภูมิกบั เขตผังพุทธาวาสวัด
พระธาตุลาํ ปางหลวงและทิศการหันหน้ าอาคารวิหารโถงในทิศกายภาพ
ด้ านตะวันออก............................................................................................ 114
8 ภาพแสดงให้ เห็นถึง พัฒนาการการก่อสร้ างกู่หรื อพระธาตุเจดีย์ เริ่ มหลังจาก
เมื่อพระพุทธเจ้ าได้ ปรินิพพานมาเป็ นสมัยทวารวดี สมัยหริภญ
ุ ชัยเข้ าสู่
ยุคต้ น-ปลาย.............................................................................................. 124
9 ตัวอย่างอาคารวิหารโถง / ผังพื ้น รูปด้ านข้ างทิศใต้ และรูปด้ านหน้ าทิศตะวันออก
ของวิหารนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลําปางหลวง ลําปาง.......................................... 127
10 ตัวอย่างอาคารวิหารกึง่ โถง / ผังพื ้น รูปด้ านข้ างทิศใต้ และรูปด้ านหน้ าทิศตะวัน
ออกของวิหารหลวง วัดคะตึกเชียงมัน่ ลําปาง................................................ 128
11 ตัวอย่างอาคารวิหารแบบปิ ด หรื อวิหารมีป๋างเอก ผังพื ้น รูปด้ านข้ างทิศใต้ และ
รูปด้ านหน้ าทิศตะวันออก ของวิหารหลวงวัดปราสาท เชียงใหม่...................... 129
12 ลายเส้ นที่ 12 การระบุตําแหน่งห้ อง / การยกเก็จผังอาคาร / ซดและตับหลังคา
ของอาคารวิหาร.......................................................................................... 129
13 ภาพการแบ่งกลุม่ ผู้ใช้ อาคาร จากการสังเกตของผู้ศกึ ษาวิจยั ในช่วงขณะที่มีการ
ประกอบกิจกรรมหรื อพิธีกรรมทางศาสนาโดย “สีส้ม” คือกลุม่ ผู้ใช้ อาคาร
ที่เป็ นพระสงฆ์ (ตุ๊เจ้ า) “สีเทา” คือกลุม่ ผู้ใช้ อาคารที่เป็ นฆราวาสชายและ
“สีเขียว” คือกลุม่ ผู้ใช้ อาคารที่เป็ นฆราวาสหญิง ............................................ 135
14 แนวทางการเก็บข้ อมูลตัวแบบสถาปั ตยกรรมวิหารโถงเพื่อการศึกษา........................ 137
15 ผังพื ้นวิหารพระพุทธ มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 168 ตร.ม.…....................................... 139
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16 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดตามขวางบริ เวณห้ องที่หนึง่
ช่วงหลังคาซดที่หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อนสองตับ..........................……................. 140
17 รูปตัดตามขวางบริ เวณห้ องที่สองช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อนสองตับ............ 141
18 (บน) รูปตัดตามยาว, (ล่าง) รูปด้ านอาคารด้ านทิศใต้ ซงึ่ มีลกั ษณะเดียวกับด้ าน
ทิศเหนือ โดยมีลกั ษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 2 ซดหลัง 2 ซด ซึง่
สอดคล้ องกับการยกเก็จของผังพื ้นอาคาร..................................................... 142
19 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 462 ตร.ม...................................................... 144
20 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออกโดยเสนอรูปแบบหน้ าแหนบเป็ นกรอบลูกฟั ก, (ล่าง)
รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคาซดที่หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อนสามตับ........... 145
21 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สองซ้ อน 3 ตับ, (ล่าง) รูปตัด
ขวางบริ เวณห้ องที่ 5 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 3 ตับ……............... 146
22 รูปตัดตามยาว โดยมีลกั ษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด
ซึง่ สอดคล้ องกับการ ยกเก็จของผังพื ้นอาคาร................................................. 147
23 รูปด้ านยาวทิศใต้ ซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับด้ านทิศเหนือโดยมีลกั ษณะการซ้ อนซด
หลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด ซึง่ สอดคล้ องกับการยกเก็จของผังพื ้นอาคาร....... 148
24 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 124.6 ตร.ม................................................... 150
25 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 1 ช่วงของหลังคาซด
ที่หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ......................................................................... 151
26 (บน) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ, (ล่าง)
รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ............. 152
27 (บน) รูปตัดตามยาว, (ล่าง) รูปด้ านอาคารด้ านทิศใต้ ซงึ่ มีลกั ษณะเดียวกับด้ าน
ทิศเหนือโดยมีลกั ษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด ซึง่
สอดคล้ องกับการยกเก็จของ ผังพื ้นอาคาร.................................................... 153
28 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 232 ตร.ม...................................................... 155
29 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคาซดที่
หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ....................................……..…............................ 156
30 (บน) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สองผืนหลังคาซ้ อน 3 ตับ, (ล่าง)
รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สามผืนหลังคาซ้ อน 3 ตับ.............. 157
31 (บน) รูปด้ านอาคารด้ านทิศใต้ ซงึ่ มีลกั ษณะเดียวกับด้ านทิศเหนือ โดยมีลกั ษณะ
ของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด, (ล่าง) รูปตัดตามยาว..……........ 158
32 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 155.6 ตร.ม..............…................................. 159
33 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคาซดที่
หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ...................................………………..…….......... 160
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34 (บน) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ, (ล่าง)
รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ……...... 161
35 (บน) รูปด้ านอาคารด้ านทิศใต้ โดยมีลกั ษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด
หลัง 2 ซด ซึง่ สอดคล้ องกับการยกเก็จผังพื ้นอาคาร, (ล่าง) รูปตัดตามยาว....... 162
36 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 58 ตร.ม.………..………………..……........... 164
37 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 1 หลังคาซดที่หนึง่
ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ โดยห้ องนี ้ไม่มีฝาย้ อย หรื อฝาตาผ้ า.....…...……............ 164
38 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับไม่มี
ฝาย้ อยหรื อฝาตาผ้ า, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่
สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ (ไม่มีเสาหลวง) มีฝาย้ อยและช่องโล่งรับแสง
เฉพาะทางด้ านทิศเหนือ ขณะที่ทางด้ านทิศใต้ ก่อเป็ นผนังทึบซึง่ ระยะใต้
ฝาย้ อยประมาณ 175 เซนติเมตร (พ้ นหัวผู้ใช้ อาคาร เมื่อผ่านเข้ า-ออก
ตัวอาคารโดยไม่ต้องก้ ม).............................................................................. 166
39 (บน) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สองผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับมี
ฝาย้ อย และช่องโล่งรับแสงเฉพาะทางด้ านทิศเหนือ ขณะที่ทางด้ าน
ทิศใต้ ก่อเป็ นผนังทึบ, (ล่าง) รูปด้ านทิศหนือโดยมีฝาย้ อยในห้ องที่สาม
และสี่ของอาคารลักษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับการยกเก็จของผังพื ้นอาคาร…………….…….……........... 167
40 (บน) รูปด้ านทิศใต้ โดยห้ องที่สามและสีข่ องอาคารก่อผนังทึบ แต่ยงั คง
เปิ ดโล่งในห้ องที่หนึง่ และสอง, (ล่าง) รูปตัดตามยาว......................…............. 168
41 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 72.6 ตร.ม. …………....………………........... 170
42 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคา
ซดที่หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ………………………………...………............ 171
43 (บน) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ, (ล่าง)
รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ…......... 172
44 (บน) รูปด้ านทิศใต้ โดยห้ องที่สามและสี่ของอาคารก่อผนังทึบเว้ นเจาะช่องแสง
เป็ นช่วงๆ แต่ยงั คงเปิ ดโล่งในห้ องที่หนึง่ และสอง, (ล่าง) รูปตัดตามยาว
ที่มีช่องเปิ ดโล่งระหว่างแนวเสาใต้ ฝาย้ อยเพื่อรับแสงเหนือ...........……............ 173
45 ผังพื ้นอาคาร พื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 72.6 ตร.ม. ….……….…………….……........... 174
46 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 1 โดยช่วงหลังคา
ซดที่ หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ............................……………..………......... 175
47 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ, (ล่าง)
รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ............. 176
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48 (บน) รูปด้ านทิศใต้ ลักษณะของการซ้ อนซด หลังคาหน้ า 3 ซดหลัง 2 ซด (ล่าง)
รูปตัดตามยาวซึง่ มีช่องเปิ ดโล่งระหว่างแนวเสาใต้ ฝาย้ อยเพื่อรับแสงเหนือ....... 177
49 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 88.35 ตร.ม. ………….…….…………........... 180
50 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคา
ซดที่หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ.....................................………...……........... 181
51 (บน) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ,
(ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน
2 ตับ โดยฝาย้ อยห้ องที่ 3 และ 4 มีลกั ษณะเป็ นหน้ าต่างบานเปิ ดคู่
ด้ านล่างเป็ นผนังก่อทึบ………………………….…………………….............. 182
52 (บน) รูปด้ านทิศใต้ ลักษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซดหลัง 2 ซด ซึง่ สอด
คล้ องกับการยกเก็จของผังพื ้นอาคาร, (ล่าง) รูปตามยาว โดยฝาย้ อยห้ อง
ที่ 3 และ 4 มีลกั ษณะเป็ นหน้ าต่างบานเปิ ดคู่ ด้ านล่างเป็ นผนังก่อทึบ….......... 183
53 การเปรี ยบเทียบขนาดของวิหารโถงแต่ละหลังที่ทําการเก็บข้ อมูลตามลําดับ (ซ้ าย)
รูปด้ านข้ างทิศใต้ ของอาคาร (ขวา) รูปด้ านหน้ าทิศตะวันออกของอาคาร.......... 184
54 ลักษณะช่องเปิ ดและฝาย้ อยของอาคารวิหารโถงด้ านทิศต่างๆ………...…................ 185
55 ลักษณะร่วม แบบหน้ าแหนบวิหารโถงล้ านนาจากการเก็บข้ อมูลของผู้ศกึ ษาวิจยั
โดย (01) คือ ช่วงจัว่ หน้ าแหนบหรื อหน้ าแหนบ (02) คือ ช่วงคอกีดหน้ า
แหนบ (03) คือโก่งคิ ้วหน้ าแหนบ (04) คือ หน้ าแหนบปี กนก (05) คือ
ช่วงคอกีดปี กนกและ (06) คือโก่งคิ ้วปี กนก.................................................... 186
56 ลักษณะร่วมแบบฝาย้ อยด้ านทิศเหนือ-ใต้ (ด้ านข้ าง) ของวิหารโถงล้ านนาจาก
การเก็บข้ อมูลของผู้ศกึ ษาวิจยั โดยองค์ประกอบ (01) คือแปหัวเสาระเบียง
(02) คือลูกฟั กฝาตาผ้ า (03) คือ ส่วนโครงสร้ างฝาย้ อย ประกอบด้ วยขื่อ
และเสาตุ๊กตา (04) คือขื่อซ้ อนหรื อสะพานรองขื่อ........................................... 187
57 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารพระพุทธ…….............…................ 188
58 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารหลวง………...…..…….................. 189
59 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารนํ ้าแต้ ม……...…..……..…............. 190
60 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบวิหารวัดเวียงเถิน………...………............ 191
61 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารวัดไหล่หิน………...………….......... 192
62 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารจามเทวี………...…….……............ 193
63 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารวัดคะตึกเชียงมัน่ ………................. 194
64 ลักษณะฝาย้ อยบริ เวณช่วงยกเก็จผังของอาคาร ซึง่ มีการวางตําแหน่ง
เสาระเบียงชิดกันโดยฝาย้ อยซึง่ ปิ ดระหว่างช่องเสาดังกล่าวมี
ลักษณะเดียวกันกับด้ านข้ าง........................................................................ 195
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65 ฝาย้ อยและช่องเปิ ดด้ านทิศตะวันออก (ทางเข้ าอาคาร) ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่าง
จากทางด้ านข้ างโดยมีการทําให้ สวยงามด้ วยการแกะสลักประดับประดา
ด้ วยวิธีตา่ งๆ เช่น ปิ ดด้ วยกระจกสี (กระจกจืน ,แก้ วอังวะ) ปั น้ ปูนประดับ......... 196
66 (01) มุมมองภายนอกอาคาร การประกอบฝาลูกฟั กไม้ (ฝาตาผ้ า) ลักษณะ
กรอบบานลูกฟั กประกอบเข้ ามุม 45 องศา ด้ วยเดือยเจาะเสียบแบบ
สวมลงเซาะรางไว้ เตรี ยมประกอบกับบานลูกฟั ก ซึง่ เป็ นฝาไม้ ทําลิ ้นไว้
ประกอบสวมรางตัวแผ่นต่อเชื่อมกันแบบบังใบตามตัง้ (02) ลักษณะ
ฝาย้ อยช่วงมุขซดหลังคาที่ 1 และ 2 ที่ระยะของตัวอาคารไม่สงู มากนัก…......... 197
67 (01) มุมมองภายในอาคาร การประกอบฝาลูกฟั กไม้ (ฝาตาผ้ า) โดยลักษณะ
กรอบบานลูกฟั กภายในไม่นิยมทําเส้ นบัวหันออกภายนอกของอาคาร
แต่เป็ นลักษณะที่มีระนาบผิวของกรอบและบานลูกฟั กเสมอกัน (02)
ลักษณะฝาย้ อยที่โดยมากจะพบในมุขซดอาคารหลัง หลวงหรื อหลังคา
ซดที่ 3 (และซดที่ 2 ในวิหารโถงบาง หลังที่ทําการเก็บข้ อมูล) ซึง่ มีระยะ
ของตัวอาคารที่สงู ทําให้ ต้องเพิ่มขื่อและเสาตุ๊กตา...............…………............. 198
68 แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (ดูการก่อรูปขึ ้นทรงวิหารแบบโถงและปิ ดประกอบ).......... 203
69 ลักษณะทิศแกนของพื ้นที่แต่ละซดและแผนผังภาพรวม (แกนตะวันออก-ตก)
ของวิหารโถงโดยส่วนใหญ่ที่ทําการเก็บข้ อมูล…..……………….……..…....... 204
70 การวิเคราะห์องค์ประกอบ “ช่องเปิ ดและฝาย้ อย” ด้ านทิศตะวันออก (หน้ าแหนบ)
้
าน)............ 204
และด้ านข้ างทิศเหนือและทิศใต้ (ซึง่ มีลกั ษณะที่เหมือนกันทังสองด้
71 การวิเคราะห์สดั ส่วน “ช่องเปิ ดต่อฝาย้ อย” ของอาคารวิหารโถงซึง่ ระดับตีนฝาย้ อย
จะสูงกว่าระดับกึ่งกลางเสาระเบียงขึ ้นมาเพียงเล็กน้ อยทัง้ 3 มุขซดอาคาร....... 206
72 การวิเคราะห์สดั ส่วนอาคารวิหารโถงโดยพิจารณาจากลําดับการถ่ายสัดส่วนที่เริ่ม
จากอาคารหลังหลวง (01) หลังหลวง (02) มุขซดที่สอง (03) มุขซดที่หนึง่ ........ 207
73 แนวคิด ต่อองค์ประกอบ “ฝาย้ อย” ที่ผ้ ศู กึ ษาวิจยั คาดว่าน่าจะมีพฒ
ั นาการมา
จากองค์ประกอบ “ไม้ ร้อยเสา” หรื อ “ไม้ รัดตีนเสา” ด้ วยส่วนหนึง่ …................. 208
74 ตัวอย่างผังพื ้นอาคาร (01) วิหารหลวง (02) วิหารนํ ้าแต้ มวัดพระธาตุลําปางหลวง
(03) วิหารกึง่ โถงวัดคะตึกเชียงมัน่ , โดยแสดงเส้ น แนอันเกิดจากการวาง
ตําแหน่งเสาวิหาร ทังเสาหลวงและเสาระเบี
้
ยง............................................... 215
75 เส้ นแนวที่เกิดจากการคลี่คลาย ยักเยื ้องแนวเสาและยกเก็จแผนผังอาคาร โดย
เส้ นแนวดังกล่าวเสมือนมีทิศพุง่ ออกจากแนวศูนย์กลางอาคารตรงจุด ณ
ซึง่ เป็ นที่ตงขององค์
ั้
พระประธานภายในวิหารนัน่ เอง………….……....…......... 217
76 การรับรู้ตอ่ องค์ประกอบเสาวิหาร ณ ตําแหน่งซึง่ ต่างกัน (01) คือเสาระเบียง
ลักษณะเป็ นสีเ่ หลี่ยม (02) คือเสาหลวงที่มีลกั ษณะเป็ นเสากลม…….….......... 219
77 ลักษณะบัวหัวเสาผายออกเป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึง่ ของวิหารล้ านนา...…............ 220
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78 เส้ นสายที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ที่ก่อรูปขึ ้นเป็ นอาคารวิหารโถง………...….….. 221
79 แสดง (01) หลังคาทรงยวนเซาง์, (02) หลังคาทรงสนุยวนเซาง์, (03) หลังคา
ทรงยวนทัดงาซิน และ (04) รูปแบบหลังคาวิหารของไทยวน.........………........ 222
80 เส้ นแนวจบชายคา ในแต่ละซดและตับที่คลี่คลายออกจากเส้ นแนวศูนย์กลาง
ของอาคารวิหารโถงที่ทําการเก็บข้ อมูลแต่ละหลัง………………..………........ 224
้ ดนิ และพื ้นที่สําหรับงานระบบอาคาร เช่น
81 แสดงผังพื ้นชัน้ B2 พื ้นที่จอดรถชันใต้
ห้ องผลิตไฟฟ้าสํารอง ห้ องควบคุมเปลี่ยนความดันไฟฟ้า ห้ องควบคุมระบบ
นํ ้าใช้ ระบบปั ม้ นํ ้าดับเพลิงและห้ องเก็บถังบําบัดนํ ้าทิ ้งโครงการ เป็ นต้ น…..….. 232
82 แสดงผังพื ้นชัน้ B1 พื ้นที่จอดรถชันใต้
้ ดนิ ที่จอดรถให้ บริการ รวม 2 ชัน้ 108 คัน..…... 232
83 แสดงผังพื ้นชัน้ L ประกอบด้ วยห้ องสมุดศิลปะเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งความรู้
ด้ านศิลปะบนพื ้นที่ประมาณ 500 ตร.ม. แหล่งรวมหนังสือและสื่อความรู้
ด้ านศิลปะ 6,000 รายการ บริการอินเตอร์ เน็ตและมุมศิลปะสําหรับเด็ก…....... 233
84 ผังพื ้นชัน้ 1 มีห้องเอนกประสงค์พื ้นที่ขนาด 350 ตร.ม. สําหรับงานจัดเลี ้ยงแถลง
ข่าวการประชุม บรรยาย ฯลฯ จุคนประมาณ 250-300 คน.......………......….. 233
85 ผังพื ้นชัน้ 2 มีสตูดโิ อซึง่ เป็ นพื ้นที่อิสระสําหรับกิจกรรมหลากหลายเช่น งานละคร
ดนตรี หรื อกิจกรรมแนวทดลองทางศิลปะ การแสดง ตลอดจนกิจกรรม
สร้ างสรรค์อื่นๆ โดยมีขนาดพื ้นที่ประมาณ 350 ตร.ม. รองรับจํานวนคน
ได้ 150-200 คน…………………………….…....………..…..……...........….. 234
86 ผังพื ้นชัน้ 3 ส่วน Art HUB @ bacc ส่วนร้ านค้ าของโครงการ โดยผู้ศกึ ษาวิจยั
คาดว่าในอนาคตอาจเป็ นพื ้นที่ให้ เช่า เพื่อนํารายได้ เข้ าสูโ่ ครงการ…….......….. 234
87 ผังพื ้นชัน้ 4 มีสว่ นห้ องประชุม (ชัน้ 4 และ 5) ขนาด 5X8 ตร.ม.จํานวน 2 ห้ อง
และมีขนาด 8X10 ตร.ม. อีก 2 ห้ องสําหรับการประชุมสัมมนา บรรยาย
workshop ซึง่ จุคนได้ ตงแต่
ั ้ 10-40 คน………………………....................….. 235
88 ผังพื ้นชัน้ 5 มีห้องออดิทอเรียมขนาด 270 ตร.ม. มีเวทีขนาด 5X8 ตร.ม. ใช้
เพื่อในการบรรยาย แสดงละคร ดนตรี ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ………...…..…….. 235
89 แสดงผังพื ้นห้ องออดิทอเรี ยมขนาด 270 ตร.ม. 222 ที่นงั่ เพื่อกิจกรรมการ
ประชุม บรรยาย สัมมนา แสดงละคร ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์ ….....….. 236
90 ผังพื ้นชัน้ 6 เป็ นส่วนสํานักงาน ประชาสัมพันธ์ บริการในส่วนจัดแสดงและ
พื ้นที่นงั่ พักผ่อน นัง่ รอ สําหรับผู้เข้ าชมนิทรรศการ……………..……..........….. 237
91 ผังพื ้นชัน้ 7 ส่วนจัดนิทรรศการใช้ ผนังโค้ งให้ ความรู้สกึ ต่อเนื่องลืน่ ไหลไร้ ซงึ่
ขอบเขตจุดเริ่ มและสิ ้นสุดโดยกําหนดผู้ใช้ อาคารให้ วนดูนิทรรศการ……..….... 237
92 ผังพื ้นชัน้ 8 คือส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่โล่ง.……….……........ 238
93 ผังพื ้นชัน้ 9 เป็ นส่วนแสดงนิทรรศการ รวมพื ้นที่จดั แสดงงานทัศนศิลป์ที่ชนั ้ 7-9
ซึง่ มีพื ้นที่ 3,000 ตร.ม. และ 1,000 ตร.ม. ในพื ้นที่ของชัน้ L ถึงชัน้ 5................ 238
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94 แสดงรูปตัด อาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.………..……….......….. 239
95 รูปด้ านทิศเหนือของอาคารหอศิลป์…………………..………………..…….........….. 240
96 รูปด้ านทิศใต้ ของอาคารหอศิลป์ซึง่ เป็ นด้ านทางเข้ าหลักของโครงการ ผู้ใช้ อาคาร
สามารถเข้ าสูอ่ าคารโดยทางเข้ าหลักที่อยูบ่ ริ เวณชัน้ 1 ของอาคารและทาง
้
่อผู้ใช้ โครงการมาด้ วยรถไฟฟ้า BTS............. 240
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาของโครงการ
ขณะที่โลกกําลังเป็ นสากลด้ วยระบบข่าวสาร (Information system) ทําให้ สงั คมไทย
ปั จจุบนั เกิดการเปิ ดรับ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกมากขึ ้น ตลอดจนมีมิติ
ทางสังคมที่ซบั ซ้ อน ส่งผลต่อรูปแบบการเผยแผ่1 พุทธศาสนาที่มีการประยุกต์ให้ เกิดกิจกรรม และ
ช่องทางที่หลากหลายในการเข้ าถึงหลักธรรมคําสอน เช่นสามารถที่จะเรี ยนกรรมฐานจากพระสงฆ์
ผ่านทางระบบเครื อข่ายสากล (Internet) สามารถดูรายการที่เกี่ยวกับพระศาสนาผ่านทางโทรทัศน์
(TV Program) สามารถฟั งพระเทศนาสอนธรรมะผ่านรายการวิทยุ (Radio Program) สามารถหา
อ่านหนังสือธรรมะ (Book) ได้ ตามห้ องสมุดได้ โดยง่าย เป็ นต้ น โดยเป้าหมายของการประยุกต์การ
เผยแผ่พทุ ธศาสนา เพื่อนําหลักธรรมมาอธิบายและตอบปั ญหาของสังคมไทยในปั จจุบนั ตลอดจน
เพื่อให้ แพร่หลายเข้ าถึงคนได้ ทกุ กลุม่ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ งที่เปลีย่ นไป

ภาพที่1 การประยุกต์การเผยแผ่พทุ ธศาสนาให้ มีช่องทางที่หลากหลายในการเข้ าถึงหลักธรรมะ
ทางระบบ INTERNET โดยมีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการสือ่ ความหมายที่มีรูปแบบร่วมสมัย
ที่มา: itallnews, Dhamma On Mobile ฟั งธรรมออนไลน์ กับพระมหาวุฒชิ ัย วชิรเมธี,
เข้ าถึงเมื่อ 16 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.itallnews.com/all/dhamma-on-mobile
-ฟั งธรรม-ออนไลน์-กับพระมหาวุฒิชยั -วชิรเมธี-ว-วชิร-ดาวน์โหลดฟรี /
1

เผยแผ่ คือ ทําให้ ขยายออกไป เช่น เผยแผ่พระศาสนา เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นการทําให้
ขยายออกไปโดยไม่ทิ ้งหลักการเดิม ของเดิมเป็ นอย่างไรก็ขยายออกไปตามนันทุ
้ กประการ กล่าว
คือ พระพุทธองค์ทรงสัง่ สอนมาอย่างไร ผู้ที่เผยแผ่ก็นําคําที่ทรงสอนนัน้ ไปเผยแผ่ให้ ขยายออกไป
โดยไม่ทิ ้งหลักเดิมและไม่นําความคิดเห็นของตนสอดแทรกเข้ าไปด้ วย.
1

2
ด้ วยเล็งเห็นถึง ความสําคัญของแนวทางการเผยแผ่พทุ ธศาสนาดังกล่าว จึงได้ เลือก
โครงการ “หอธรรมศิลป์ล้ านนา” มาเป็ นกรณีศกึ ษา เพื่อเป็ นสถานที่สง่ เสริ มกิจกรรมและช่องทาง
ที่เกิดขึ ้นในเขตพื ้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึง่ เคยเป็ นที่ตงของ
ั้
อาณาจักรล้ านนาในอดีต
ด้ วยมีลกั ษณะของโครงการเป็ นหอศิลป์ร่วมสมัย (museum of contemporary art) ที่มีเนื ้อหาของ
สิง่ ที่มอบประสบการณ์ให้ แก่ผ้ ใู ช้ โครงการในเชิงธรรมะ ผู้ศกึ ษาวิจยั จึงได้ ตระหนักถึง “การจัดแสง”
(Lighting) เฉพาะอย่างยิง่ กับ “แสงธรรมชาติ” (Natural Light) ว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อ
ลักษณะและเนื ้อหาของโครงการ ตลอดจนการก่อรูป ของงานสถาปั ตยกรรม
แนวความคิดทางสถาปั ตยกรรมไทยล้ านนา
จากประเด็นดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ศกึ ษาวิจยั จึงขอตัวอย่าง บทบรรยาย 2 ที่มีการกล่าวถึง
ฉากซึง่ เกี่ยวข้ องกับปรากฏการณ์แห่งแสงธรรมชาติ ภายในอาคารวิหารโถงล้ านนา ดังนี ้
“พระพุทธรูปภายในวิหารโถงนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปางซึง่
ประดิษฐานอยู่ ณ ห้ องท้ ายวิหาร ด้ านหลังมีผนังปูนประดับลายคํารูปต้ นโพธิ์ มีลาย แทรกรูป
พระอาทิตย์ พระจันทร์ เทพเทวดา ปั กษา รวมทั้งช่อพฤกษาทิพย์ เมื่อนําภาพ ดังกล่าวมา
ประกอบเข้ ากับองค์พระประธานปางมารวิชยั 3 ที่อยูด่ ้ านหน้ าก็จะเกิดความ สมบูรณ์ของภาพ
ฉากเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ตอนที่พระพุทธองค์นั้น ทรงตรัสรู้ใต้ ต้นพระศรี มหาโพธิ์ ซึง่ ช่วง
สภาวะการณ์นี ้ตามคัมภีร์พทุ ธประวัตไิ ด้ เล่าไว้ วา่ เกิดขึ ้น ณ เวลาใกล้ ร่ ุ งสาง ท่ามกลางความ
คลุมเครื อจากแสงแห่งตะวัน เป็ นช่วงยามที่ความสว่างยังขับความมืดภายใต้ แสงจันทร์ ยาม
ราตรี ออกไปได้ ไม่กระจ่างชัดนักโดยพระอาทิตย์และพระจันทร์ ที่ปรากฏขึ ้นนั้น นอกจากที่อาจ
เป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงตําแหน่งความเป็ นดัง่ ศูนย์ กลางจักรวาลของพระองค์แล้ ว จึงยังอาจ
เป็ น ภาพเหตุการณ์ที่บง่ บอกถึง ห้ วงเวลา ในช่ วงยาม แห่ งการตรั สรู้ ตลอดจนแสดงถึง
พุทธะ ผู้ตรัสรู้ ที่ทรงประทับอยูท่ า่ มกลางต้ นพระศรี มหาโพธิ์ ต้ นไม้ แห่งการตรัสรู้นั้นด้ วย”

ภาพที่ 2 สภาวะของแสงธรรมชาติในอาคารวิหารโถงนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง
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นคร สําเภาทิพย์,”บทนํา,” เมืองโบราณ 23, 2 (เมษายน-มิถนุ ายน 2540): 4.
อยูใ่ นพระอิริยาบถนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวา
วางควํ่าลงที่พระชานุ นิ ้วพระหัตถ์ชี ้ลงที่พื ้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้ .
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(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ซึง่ จากฉากแห่งปรากฏการณ์แสง ที่สร้ างความหมายให้ กบั ที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม
ให้ เกิดมีบรรยากาศตามพุทธประวัตดิ งั กล่าวนี ้ มีองค์ประกอบของเนื ้อหาที่สําคัญ ได้ แก่
1. มีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ ้นคือ “การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ า”
2. มีสถานที่เกิดเหตุการณ์ คือ “ใต้ ต้นโพธิ์”
3. มีการระบุถงึ ช่วงเวลาคือ “ณ ใกล้ รุ่งสาง”
4. มีองค์ประกอบที่เป็ นแหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติคือ “พระอาทิตย์ และ พระจันทร์ ”
ซึง่ อีกนัยหนึง่ คือ มีการกําหนดว่า เป็ นมลฑลจักรวาล (cosmos) หนึง่ ๆ เป็ นต้ น
จากการสังเกตสภาวะแสงธรรมชาติภายในอาคารวิหารโถง พบว่ามีสภาวะที่ นุ่มนวล
และสงบนิ่ง อันเกิดขึ ้นจาก “แบบการให้ ความสว่างโดยวิธีใช้ แสงสะท้ อน”4 (Indirect lighting) ซึง่
ลอดผ่านองค์ประกอบ “ช่องเปิ ด” (Void) ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน จึงได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตต่อไปถึง “คติ”
ที่สง่ อิทธิพลแก่ “แนวคิดในการออกแบบ” วิหารโถง วิหารเอกลักษณ์แบบแรกของล้ านนา3 ให้ มี
ลักษณะเป็ นอาคารแบบ “เปิ ดโล่ง หรื อ โถง” และมีรูปแบบช่องเปิ ดที่แตกต่างกัน ด้ วยเล็งเห็นว่า
แบบสถาปั ตยกรรมและช่องเปิ ด ในส่วนซึง่ “ก่อรูปจากการกําหนดขอบเขตด้ วยแสงธรรมชาติ” อัน
นํามาซึง่ การทําให้ เกิดสภาวะแสงดังกล่าวขึ ้นนัน้ เป็ นเอกลักษณ์ทางสถาปั ตยกรรมไทยล้ านนา
(Lanna Style) อย่างหนึง่
ดังนัน้ วิทยานิพนธ์สถาปั ตยกรรมไทยฉบับนี ้ จึงมีเป้าหมายเพื่อศึกษาองค์ประกอบ
“ช่ องเปิ ด” ซึง่ สัมพันธ์กบั องค์ประกอบ “ฝาย้ อย” ต่อหน้ าที่ในการกําหนดให้ แสงธรรมชาติผา่ นเข้ า
้
งคา” และ “การยกเก็จ” ผัง
มาในอาคารวิหารโถง ด้ วยมีรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละ “ชันซดหลั
ของอาคาร ตามแบบแผนทางสถาปั ตยกรรมอย่างน่าสนใจ ตลอดจนเพื่อที่จะศึกษา “คติจกั รวาล
พุทธศาสนาลังกาวงศ์” และคติอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการสรรสร้ างพุทธภูมแิ บบล้ านนาใน
ส่วนซึง่ เกี่ยวข้ องกับแสงธรรมชาติ เพื่อสื่อความหมายถึง โพธิมณฑลแห่งการตรัสรู้ ผ่าน “ตัวแบบ
สถาปั ตยกรรมวิหารโถงล้ านนา” เพื่อนําองค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษามาเป็ นแนวทาง และ
ประยุกต์ใช้ ในการออกแบบโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา ให้ เป็ นเสมือนดัง่ “พื ้นที่แห่งการรู้แจ้ ง
ทางปั ญญา” (Enlightenment Space) ที่สอดคล้ องกับโจกษ์ แห่งยุคสมัย ในบริ บทของสังคมไทย
ล้ านนาปั จจุบนั ต่อไป
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ซึง่ อาจกล่าวได้ อีกนัยหนึง่ คือ “การใช้ แสงสว่างทางอ้ อม.”

4
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อเป็ นสถานที่ ส่งเสริมและเผยแผ่พทุ ธศาสนาของสังคมไทยที่มีความเจริ ญด้ าน
ระบบข่าวสาร โดยเปิ ดเป็ นพื ้นที่ให้ ประชาชนเข้ ามาใช้ บริ การ
2. เพื่อเป็ นสถานที่ ให้ ประชาชนได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ประวัตคิ วามเป็ นมาของพุทธศาสนา
ในล้ านนา ตลอดจนหลักคําสอน (ธรรมะ) ในลักษณะพิพธิ ภัณฑ์การเรี ยนรู้ ประเภทหอศิลป์ร่วม
สมัยที่มีเนื ้อหาเชิงธรรมะ
3. เพื่อเป็ นสถานที่ ค้ นคว้ าข้ อมูลด้ านพุทธศาสนาสําหรับประชาชนทัว่ ไป
4. เพื่อเป็ นสถานที่ จัดกิจกรรมด้ านพุทธศาสนา เช่น เทศนา ประชุม สัมมนา เป็ นต้ น
5. เพื่อเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาของพุทธศาสนาในล้ านนาโดยสังเขปตลอดจนเพื่อ
ศึกษารูปแบบการเผยแผ่พทุ ธศาสนาในสังคมไทยปั จจุบนั ที่มีการประยุกต์ให้ เกิดกิจกรรมและช่อง
ทางที่หลากหลายในการเข้ าถึงหลักธรรมคําสอน อันเป็ นผลจากพัฒนาการของระบบข่าวสาร และ
การรับวัฒนธรรมจากภายนอกมากขึ ้น
2. เพื่อศึกษาคติจกั รวาลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่มีอทิ ธิพลต่อแนวคิดในการออกแบบ
พุทธภูมิแบบล้ านนา ในส่วนซึง่ ก่อรูปขึ ้นจากการกําหนดขอบเขตด้ วยแสงธรรมชาติ
3. เพื่อศึกษาแบบสถาปั ตยกรรมอาคาร “วิหารโถงล้ านนา”
4. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสถาปั ตยกรรม “ช่องเปิ ด” ของอาคารวิหารโถงล้ านนา ถึง
รูปลักษณะ ตําแหน่ง ขนาดสัดส่วน เป็ นต้ น
5. เพื่อศึกษา ทฤษฏีและหลักการออกแบบพิพิธภัณฑ์ประเภทหอศิลป์ร่วมสมัย
6. เพื่อทดลองออกแบบพิพธิ ภัณฑ์ประเภทหอศิลป์ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับการเผยแผ่
พุทธศาสนา โดยนําความรู้ที่ได้ จากการศึกษา คติ แนวคิด ตลอดจนตัวแบบสถาปั ตยกรรมมาปรับ
ใช้ ในการออกแบบ
ขอบเขตของวิทยานิพนธ์
โดยขอบเขตและเกณฑ์การเลือกตัวแบบสถาปั ตยกรรมวิหารโถงล้ านนา เพื่อทําการ
ศึกษาและเก็บข้ อมูลนัน้ ผู้ศกึ ษาวิจยั มีความสนใจต่อสถานภาพการศึกษาวิจยั กลุม่ วิหารพื ้นเมือง
ล้ านนาโดย วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ซึง่ มีขอบเขตของการศึกษาศึกษาใน 3 ประเด็นสําคัญคือ
1. ขอบเขตช่วงเวลา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-24 (ล้ านนายุคทอง)
2. ขอบเขตแบบแผนทางศิลปกรรม เฉพาะส่วนที่มีความสําคัญในภาพรวมเป็ นหลัก
3. ขอบเขตของพื ้นที่ วัฒนธรรมล้ านนา คือ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน5
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ได้ แก่จงั หวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน.

5
ด้ วยมีลายละเอียดและเนื ้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้ วนแล้ ว ผู้ศกึ ษาวิจยั จึงเพียงแต่หยิบยก
และกล่าวอ้ างถึงบางส่วนของเนื ้อหามาเพื่อใช้ ประกอบการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนํา
ไปสูก่ ารออกแบบเท่านัน้ โดยมีจํานวนวิหารทังสิ
้ ้น 10 หลังจาก 8 วัด ซึง่ ในจํานวน 10 หลังนี ้ มี
วิหารโถงอยู่ 7 หลังและวิหารกึ่งโถง 1 หลัง รวมเป็ น 8 หลัง
ทังนี
้ ้ วิหารโถงทัง้ 7 หลังนัน้ แบ่งเป็ นวิหารที่ยงั คงสภาพเป็ นวิหารโถงเดิม 5 หลัง และ
วิหารที่เดิมเป็ นวิหารโถงแต่ปัจจุบนั ถูกเปลี่ยนเป็ นวิหารปิ ดผนังทึบ 2 หลัง ซึง่ ในจํานวนนี ้มี 1 หลัง
ที่ไม่หลงเหลือเค้ าโครงของช่องเปิ ดและฝาย้ อยไว้ โดยไม่สามารถทําการเก็บข้ อมูลได้ ฉนันแล้
้ วจึง
สามารถจําแนกแบบวิหารดังกล่าวโดยเรี ยงตามลําดับการสร้ างดังนี ้
วิหารที่สร้ างในพุทธศตวรรษที่ 21 มี 3 หลังได้ แก่
1. วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง (เดิมเป็ นวิหารโถงแต่
ปั จจุบนั เป็ นวิหารแบบปิ ด6 ที่ยงั คงไว้ ซงึ่ องค์ประกอบฝาย้ อย) / พ.ศ.2029
2. วิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง / พ.ศ.2039
3. วิหารนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง / พ.ศ.2044
วิหารที่สร้ างในพุทธศตวรรษที่ 22 มี 1 หลังได้ แก่
4. วิหารหลวง วัดเวียง อ.เถิน จ.ลําปาง / พ.ศ.2192
วิหารที่สร้ างในพุทธศตวรรษที่ 23 มี 2 หลังได้ แก่
5. วิหารหลวง วัดไหล่หิน (แก้ วช้ างยืน) อ.เกาะคา จ.ลําปาง / พ.ศ.2226
6. วิหารจามเทวี วัดปงยางคก อ.เกาะคา จ.ลําปาง / พ.ศ.2275
วิหารที่สร้ างในพุทธศตวรรษที่ 24 มี 2 หลังได้ แก่
7. วิหารโคมคํา วัดพระธาตุเสด็จ ลําปาง (ซึง่ ไม่สามารถทําการเก็บข้ อมูลได้ เนื่องจาก
เดิมเป็ นวิหารโถงแต่ ปั จจุบนั เป็ นวิหารแบบปิ ดที่ไม่มีร่องรอยขององค์ประกอบช่องเปิ ดและฝาย้ อย
หลงเหลือพอให้ ศกึ ษาได้ ) / พ.ศ.2366
8. วิหารหลวง วัดคะตึกเชียงมัน่ อ.เมือง จ.ลําปาง (วิหารกึง่ โถง) / พ.ศ.2375
ทังนี
้ ้ การศึกษาเก็บข้ อมูล องค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรม “ช่องเปิ ด” นัน้ จําเป็ นต้ อง
้ งเปรี ยบเทียบ วิเคราะห์ ร่วม
ศึกษาควบคูไ่ ปกับองค์ประกอบ “ฝาย้ อย” ดังกล่าวไว้ ข้างต้ น จากนันจึ
ด้ วยกับ “ระยะ สัดส่วนความสูงและความกว้ างของตัวอาคารวิหารโถง” ในแต่ละหลังที่ทําการเก็บ
ข้ อมูล และเนื่องเพราะวิหารโถงแต่ละหลังมีขนาดของตัวอาคารที่ไม่เท่ากัน การศึกษาเปรี ยบเทียบ
นันจึ
้ งทําโดย ใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบด้ วยค่าสัดส่วน เป็ นต้ น
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วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ,วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 97.

6
วิธีดาํ เนินงาน
1. ภาคข้ อมูล
1.1 รวบรวม ศึกษา ทฤษฎีและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อการออกแบบสถาปั ตยกรรม
(การจัดองค์ประกอบ การกําหนดขอบเขต และการก่อรูปของที่วา่ ง)
1.2 วิเคราะห์ทฤษฎีและข้ อมูลเพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการสําหรับการออกแบบ
2. ภาควิจยั
2.1 เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
2.2 เก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม สํารวจรังวัด ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ ฯลฯ
2.3 วิเคราะห์ข้อมูล
2.4 สรุปผล เพื่อนําผลที่ได้ จากการศึกษาไปใช้ ประกอบการออกแบบ
3. ภาคออกแบบ
3.1 วิเคราะห์ทําเล-ที่ตงโครงการ
ั้
3.2 กําหนดแนวคิดในการออกแบบ (Concept design)
3.3 ออกแบบเบื ้องต้ น (ร่างแบบและพัฒนาแบบ)
3.3.1 กําหนดพื ้นที่ (Area) ตามแนวคิดในการออกแบบโครงการ (Concept)
3.3.2 ออกแบบที่วา่ ง (Form & Shape) ตามแบบแผน (Pattern)7
3.3.3 ออกแบบอาคาร (Building) เพื่อครอบครองพื ้นที่ (Define space) ตาม
หน้ าที่ประโยชน์ใช้ สอย (function of “physical and symbolic”)
3.4 ออกแบบขันสุ
้ ดท้ ายและนําเสนองาน
3.5 จัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการศึกษา
1. ได้ ทราบถึงประวัตพิ ทุ ธศาสนาในล้ านนาโดยสังเขป ตลอดจนกิจกรรมและช่องทาง
การเผยแผ่พทุ ธศาสนาที่เกิดขึ ้นในสังคมไทยปั จจุบนั อันเนื่องมาจากพัฒนาการของระบบข่าวสาร
และการรับวัฒนธรรมจากภายนอกมากขึ ้น
2. ได้ ทราบถึงคติจกั รวาลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการออกแบบ
พุทธภูมิแบบล้ านนา ในส่วนซึง่ ก่อรูปขึ ้นจากการกําหนดขอบเขตด้ วย “แสงธรรมชาติ”
3. ได้ ทราบถึงรูปแบบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ “ช่องเปิ ด” และ “ฝาย้ อย”
ของตัวแบบอาคารวิหารโถงล้ านนา
4. ได้ ทราบถึงทฤษฏีและหลักออกแบบพิพธิ ภัณฑ์ประเภทหอศิลป์
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แบบแผน ในที่นี ้คือ แบบแผนวัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ ง ดูเพิ่มใน อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล,
“การอนุรักษ์ คา่ นิยมทางประเพณีในอาคาร,” อาษา, 15 (2533): 70.

บทที่ 2
เนือ้ หาของโครงการ
เนื่องด้ วยลักษณะโครงการ หอธรรมศิลปะล้ านนานัน้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ประเภทหอศิลป์
ร่วมสมัยแบบเฉพาะเรื่ อง คือมีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในดินแดนล้ านนา ที่จดั แสดงหรื อนํา
เสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยีด้านระบบข่าวสาร และสื่อศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้ ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่
สนใจ ตลอดจนเพื่อส่งเสริ มการเผยแผ่พทุ ธศาสนา ในรูปแบบที่เป็ นการประยุกต์ ให้ สอดคล้ องกับ
สภาพสังคมวัฒนธรรมไทยปั จจุบนั ที่เทคโนโลยีระบบข่าวสารส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลีย่ นแปลงไป
ประกอบกับชื่อโครงการ “หอธรรมศิลป์ล้ านนา” เกิดจากการประกอบขึ ้นของคําหลาย
คําได้ แก่ คําว่า “หอ” คําว่า “ธรรม” คําว่า “ศิลป์ หรื อ ศิลปะ” และคําว่า “ล้ านนา” ซึง่ คําแต่ละคํา
ล้ วนมีความหมายในตัวเอง ได้ แก่
คําว่า “หอ” มีความหมายว่า
1. หอ [น.] เรื อนหรื ออาคารซึง่ ใช้ เฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น หอพระ เป็ นต้ น
2. หอ [น.] อาคารที่ไม่สร้ างติดพื ้นดิน (รุ่ง จันตาบุญ : 2550)
คําว่า “ธรรม” (ราชบัณฑิตยสถาน : 2542, 553) มีความหมายว่า
1. ธรรม [น.] คุณความดี เช่น เป็ นคนมีธรรมะ เป็ นคนมีศีลมีธรรม
2. ธรรม [น.] คําสัง่ สอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟั งธรรม
3. ธรรม [น.] หลักประพฤติปฏิบตั ใิ นศาสนา เช่น ปฏิบตั ธิ รรม ประพฤติธรรม
4. ธรรม [น.] ความจริ ง เช่น ได้ ดวงตาเห็นธรรม
5. ธรรม [น.] ความยุตธิ รรม, ความถูกต้ อง, เช่น เป็ นธรรมในสังคม
คําว่า “ศิลปะ” มีความหมายว่า
1. ศิลปะ [น.] การแสดงออกซึง่ อารมณ์สะเทือนใจให้ ประจักษ์ ด้วยสื่อต่างๆ เช่น เสียง
เส้ น สี ผิว รูปทรง เป็ นต้ น เช่น ศิลปะการดนตรี การวาดภาพ การละคร วิจิตรศิลป์
2. ศิลปะ [น.] งานอันเป็ นความพากเพียรของมนุษย์ ซึง่ ต้ องใช้ ความพยายามด้ วยมือ
และ ความคิด เช่น ตัดเสื ้อ สร้ างครื่ องเรื อน ปลูกต้ นไม้ 1
คําว่า “ล้ านนา” มีความหมายว่า ดินแดนที่มีนามากมาย ประมาณนับได้ เป็ นจํานวน
ล้ าน เป็ นคําคูก่ บั ล้ านช้ าง คือ ดินแดนที่มีช้างนับล้ านตัว2
หรื ออาจพิจารณาเป็ นคําผสมที่นําคําต่างๆ มาประกอบกัน ให้ เกิดความหมายขึ ้นมา
ใหม่และมีความหมายเฉพาะเจาะจงมากขึ ้น เช่น
1

ศิลป์ พีระศรี , ศิลปะวิชาการ: ศาสตราจารย์ ศลิ ป์ พีระศรี (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี อนุสรณ์, 2546), 19.
2
สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ , 2552), 25.
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คําว่า “หอธรรม”3 หรื อ หอไตร เป็ นอาคารที่สร้ างขึ ้นเพื่อเก็บรักษาพระไตรปิ ฎก หรื อ
คัมภีร์ที่เกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนา โดยอาจใช้ คําเรี ยกว่าหอไตร หอธรรม พระมนเทียร ปิ ฎกฆระ
หรื อ พระธรรมมนเทียร ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
คําว่า “หอศิลป์” หรื อ พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ เป็ นบริ เวณ หรื อเป็ นอาคารที่ใช้ ในการแสดง
นิทรรศการทางด้ านศิลปะ จัดงานสังสรรค์ การประชุมสัมมนาและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
คําว่า “ธรรมศิลป์” เป็ นคําผสมซึง่ ไม่มีความหมายบัญญัตไิ ว้ ในพจนานุกรม โดยคําที่
มีความใกล้ เคียงและคล้ ายคลึงกันก็คือคําว่า “พุทธศิลป์”4 ซึง่ มีความหมายถึง ศิลปกรรมที่สร้ างขึ ้น
รับใช้ พระศาสนาโดยตรง ทังในด้
้ านจิตรกรรมประติมากรรมและสถาปั ตยกรรม ในลัทธิมหายาน
และเถรวาท ดังนันอาจกล่
้
าวเชิงเปรี ยบเทียบได้ วา่ “ธรรมศิลป์” คือ ศิลปะที่สร้ างขึ ้นรับใช้ ธรรมะ
หรื อ ศิลปะเชิงธรรมะ หรื อศิลปะที่มีการวาดแสดงออกให้ เห็นภาพสัญลักษณ์ในทางธรรมะคําสอน
และหลักปฏิบตั ทิ างศาสนา เป็ นต้ น
คําว่า “ศิลปะล้ านนา” คือ
1. ศิลปะที่มีรูปแบบและการแสดงออกซึง่ อิทธิพลของวัฒนธรรมล้ านนา
2. ศิลปะที่เดิมเรียกศิลปะเชียงแสนเกิดขึ ้นจากการค้ นพบพระพุทธรูปแบบเชียงแสน
เป็ นครัง้ แรกที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นักโบราณคดีจงึ ได้ กําหนดเรี ยกพระพุทธรูปแบบนี ้
ตามชื่ออําเภอที่พบ และใช้ เป็ นชื่อเรี ยกศิลปกรรมอื่นๆ ที่ทําขึ ้น ตามเมืองต่างๆ ของภาคเหนือว่า
“ศิลปะเชียงแสน” เรื่ อยมาภายหลังจึงเปลี่ยนมาเรี ยก ศิลปะล้ านนา ด้ วยเหตุผลว่าศิลปกรรมเหล่า
นันหาได้
้
สร้ างขึ ้นเฉพาะที่เมืองเชียงแสนเพียงแห่งเดียว แต่สร้ างขึ ้นตามแมืองต่างๆ ในสมัยแคว้ น
ล้ านนาด้ วย5
ดังนั
้ นด้
้ วยลักษณะของโครงการ (Program) เมื่อพิจารณาร่วมกับ ชื่อของโครงการ
“หอธรรมศิลปะล้ านนา” ซึง่ สามารถแบ่งวรรคในการอ่าน ได้ ทงั ้ “หอ - ธรรมศิลป์ - ล้ านนา” หรือ
“หอธรรมะ - ศิลปะล้ านนา” นัน้ ก็สามารถแสดงหน้ าที่ (function) หรื อวัตถุประสงค์ของโครงการ
ต่อการรับรู้ของผู้ใช้ โครงการหรื อต่อสังคมจากความหมายชื่อโครงการอย่างตรงไปตรงมา โดยภาพ
รวมว่า เป็ นโครงการซึง่ มีพื ้นที่สําหรับรองรับกิจกรรมที่มีเนื ้อหาเกี่ยวเนื่องกับ หลักธรรมคําสอนของ
พุทธศาสนาด้ วยรูปแบบการนําเสนอ และแสดงออกทางศิลปะในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย
ล้ านนา ปั จจุบนั เป็ นต้ น

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ และ ยุวนาฎ วรมิศร์ , หอไตรวัด
พระสิงห์ ประวัติ ลักษณะศิลปกรรมและแนวทางการอนุรักษ์ (เชียงใหม่: ธนบรรณการพิมพ์,
2539), 3.
4
สงวน รอดบุญ, ศิลปกรรมไทย (กรุงเทพฯ: การศาสนา, 2529), ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
5
สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2549), 47.
3
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โดยบทนี ้เป็ นการศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนาในล้ านนา การประยุกต์การ
เผยแผ่พทุ ธศาสนา และศิลปกรรมล้ านนา เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาเป็ นส่วนประกอบใน
การจัดทํารายละเอียดโครงการต่อไป ทังนี
้ ้ข้ อมูลที่ทําการศึกษาดังกล่าวจัดอยูใ่ นส่วนเนื ้อหาของสิง่
ที่โครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนานําเสนอหรื อจัดแสดง ซึง่ ได้ กําหนดเป้าหมายและวิธีการให้ ผ้ เู ยี่ยม
ชมโครงการได้ เรี ยนรู้และเข้ าใจพุทธศาสนาในดินแดน ล้ านนาด้ วยวิธีการแสดงออกแห่งคิลป์ ที่มี
การประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับบริบทตลอดจนสถานการณ์ของสังคมไทยปั จจุบนั จึงแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่
1. พุทธศาสนาในล้ านนา โดยเป็ นการบอกเล่าเรื่ องราวประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมา
ของพุทธศาสนาในดินแดนล้ านนาแบบภาพรวมว่า เกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ ดําเนินไปอย่างไร เมื่อไร เพราะ
อะไร ตามช่วงเวลาสําคัญๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ ้นกับพุทธศาสนาในล้ านนาโดยสังเขป ตาม
ลําดับช่วงเวลาโดยแบ่งเป็ น
1.1 ความเชื่อดังเดิ
้ มก่อนการนับถือพุทธศาสนาในล้ านนา
1.2 การนับถือพุทธศาสนาในล้ านนา6 แบ่งเป็ น
1.2.1 การนับถือพุทธศาสนาตอนต้ นราชวงศ์มงั ราย
1.2.2 พุทธศาสนาในล้ านนาตังแต่
้ พ.ศ.1912-2101
1.2.3 พุทธศาสนาในล้ านนาตังแต่
้ พ.ศ.2101-ปั จจุบนั
1.3 บุคคลผู้มีบทบาทต่อพุทธศาสนาในล้ านนา เช่น กษัตริย์ พระสงฆ์ เป็ นต้ น
2. การประยุกต์ การเผยแผ่ พุทธศาสนา การศึกษาในส่วนนี ้เพื่อทําความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการเผยแผ่พทุ ธศาสนาที่เกิดขึ ้นเละดําเนินอยูใ่ นสังคมไทยปั จจุบนั อันเป็ นผลเนื่องมาจาก
การที่โลกกําลังเป็ นสากลด้ วยระบบข่าวสาร ซึง่ สามารมแบ่งได้ เป็ น
2.1 ช่องทางการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลด้ านพุทธศาสนาและหลักธรรม
2.2 กิจกรรมการเผยแผ่พทุ ธศาสนาและหลักธรรม
เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับการสื่อเนื ้อหา สิง่ ที่
จัดแสดง หรื อนําเสนอ ตลอดจนกําหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นในโครงการต่อไป
3. ศิลปกรรมล้ านนา เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับศิลปกรรมของล้ านนาโดยสังเขป เนื่อง
ั้
บ่ น
เพราะลักษณะของโครงการเป็ นพิพิธภัณฑ์ประเภทหอศิลป์ ตลอดจน บริบทที่ตงโครงการอยู
ดินแดนศิลปะวัฒธรรมล้ านนา โดยแบ่งการศึกษาตามประเภทของการแสดงออกแห่งศิลป์ แบบ
วิจิตรศิลป์ (Fine Art) ได้ แก่ วรรณกรรม (Literature), คีตกรรม (Music), จิตรกรรม (Painting),
ประติมากรรม (Sculpture) และสถาปั ตยกรรม (Architecture) เป็ นต้ น7
โดยใช้ เกณฑ์การแบ่งช่วงเวลาของการศึกษา ดูใน ปริญญา กายสิทธิ์,
ประวัตศิ าสตร์ พุทธศาสนาในล้ านนาไทยตัง้ แต่ พ.ศ.1912 ถึง พ.ศ.2101 (ปริ ญญานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528).
7
ดูความหมายเพิ่มใน, ศิลป์ พีระศรี , ศิลปะวิชาการ: ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิ ศาสตราจารย์ศลิ ป์ พีระศรี อนุสรณ์, 2546), 19.
6

10
ตอนที่ 1 พุทธศาสนาในล้ านนา
พื ้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมล้ านนาแตกต่างจากวัฒนธรรมสากลโดยทัว่ ไปที่นิยมการ
นับสายพ่อ (Patriarchal Society) เช่น อินเดีย จีนหรื อตะวันตกชาวล้ านนามีโครงสร้ างพื ้นฐานเป็ น
สังคมสายแม่ (Matriarchal Society) ที่ให้ ความสําคัญกับเพศหญิงเนื่องจากผู้หญิงทําหน้ าที่หลัก
เรื่ องดูแลการกินอยูแ่ ละความอยูร่ อดของครอบครัว ผู้หญิงโดยส่วนมาก ไม่คอ่ ยย้ ายถิ่นฐานดังนัน้
จึงเป็ นผู้มีความรู้และความทรงจําที่เกี่ยวกับชุมชนตลอดจนความเป็ นมาของตนเองได้ ดี ผู้หญิงมัก
จะมีเรื่ องเล่าสืบสานภูมิปัญญาสูล่ กู หลานในสมัยที่ยงั ไม่มีนามสกุลยายหรื อแม่จะเป็ นผู้สงั่ สอนให้
ลูกหลานรู้จกั เรื่ องราวและเครื อญาติของตนเองโดยการลําดับญาติไล่เรี ยงเชื ้อสายข้ างแม่ก่อนและ
แนะนําข้ างพ่อให้ ร้ ูจกั ภายหลัง ดังนันประเพณี
้
ตา่ งๆ จึงถูกถ่ายทอดจากผู้เป็ นแม่ อาทิการแต่งงาน
ที่เรี ยกว่า “กินดอง” หรื อ “กินแขก” ตามประเพณี ผู้ชายจะต้ องย้ ายไปอยูบ่ ้ านผู้หญิงและผู้หญิงจะ
เป็ นฝ่ ายดูแลบ้ านเรื อนทุกอย่างรวมทังเป็
้ นเจ้ าของทรัพย์สมบัตทิ ี่มีอยู่ ดังนันผู
้ ้ หญิงจึงเป็ นผู้กําหนด
รูปแบบการดํารงชีวิต การกิน การอยู่ จารีตประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ในบ้ านเรื อนและ
ครอบครัว8
ชาวล้ านนานิยมกินข้ าวเหนียวเป็ นอาหารหลัก บางครัง้ นักวิชาการเรี ยกสังคมล้ านนา
ว่าเป็ นสังคม วัฒนธรรมข้ าวเหนียว ซึง่ นี ้ในปั จจุบนั ก็ยงั พบอย่างกว้ างขวาง ในแถบรัฐฉานของพม่า
สิบสองปั นนา เชียงรุ่ง เชียงตุง สิบสองจุไท ประเทศลาว ตลอดจน ล้ านนาและภาคอีสานตอนบน
ของไทย โดยเป็ นอาหารหลักของชีวิตคนในกลุม่ ตระกูล ไท-ลาว มาเป็ นเวลานาน ถึงแม้ วา่ ปั จจุบนั
ถึงบางส่วนจะหันไปนิยมบริโภคข้ าวเจ้ าแบบภาคกลางแต่สว่ นใหญ่ก็ยงั ปลูกและกินข้ าวเหนียวอยู่
ข้ าวเหนียวมีลกั ษณะเม็ดกลมป้อมกว่าข้ าวจ้ าว มียางข้ าวมาก กว่าจึงทําให้ เม็ดข้ าวเกาะติดกัน แต่
คุณสมบัตทิ ี่สําคัญก็คือ เมื่อสุกแล้ วสามารถเก็บไว้ ได้ นานกว่าข้ าวสวย การทําข้ าวเหนียวให้ สกุ นัน้
เรี ยกว่า การนึง่ ข้ าว ซึง่ กระบวนการตังแต่
้ เตรี ยมการจนถึงการ บรรจุข้าวที่ผา่ นการนึง่ หรื อทําให้ สกุ
ล้ วนอาศัย “งานหัตถกรรม” ที่ทําจากไม้ และ “เครื่ องจักสาน” ที่ทําจากไม้ ไผ่ซงึ่ ช่วยให้ เก็บข้ าวไว้ ได้
นานรับประทานได้ หลายมื ้อ
โดยนอกเหนือจากความเหนียวแน่นของวัฒนธรรมข้ าวเหนียวแล้ ว สิง่ ที่ชาวล้ านนาคง
ยึดถือต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี ้คือ การนับถือ ผีบรรพบุรุษ บางทีเรียก ว่า ผีปยู่่ า หรื อ เทวดาเฮือน
เป็ นผู้ช่วยปกป้องรักษาความอยูด่ ีกินดีของลูก หลานและญาติพี่น้อง ทําให้ รอดพ้ นจากการเจ็บไข้
ได้ ป่วยและความอัปมงคลต่างๆ โดยผีปยู่่ าจะลงโทษลูกหลาน ที่กระทําผิดจารี ตประเพณีหรื อออก
นอกลูน่ อกทาง ผิดข้ อปฏิบตั ขิ องสังคมที่เรี ยกว่า ผิดผี และจําต้ องแก้ ไขด้ วยพิธีกรรมให้ ถกู ต้ องด้ วย
การขอขมา เสียผี แก้ ผี หรื อ เลี ้ยงผี

8

วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ ติ ้งเฮ้ าส์, 2548), 11-12.

11
ความเชื่อดัง้ เดิมก่ อนการนับถือพุทธศาสนาในล้ านนา
ก่อนที่ชาวไทยจะรับนับถือพระพุทธศาสนา สันนิษฐานว่าเดิมทีนนคงจะนั
ั้
บถือผี9 หรือ
วิญญาณ คนในล้ านนาก็นา่ จะมีลกั ษณะคล้ านคลึงกัน ความเชื่อเรื่ องผีมีมาก่อน10 ฝั งแน่นมานาน
จนแม้ เมื่อพุทธเข้ ามา ความเชื่อแบบพุทธก็ไม่อาจกลบเกลื่อนความเชื่อเรื่ องผีได้ โดยสิ ้นเชิง ถึงจะ
เป็ นศาสนาพุทธก็ไม่ใช่พทุ ธสายปั ญญาแบบที่พระพุทธเจ้ าตังใจสอน
้
แต่เป็ นพุทธที่ปะปนด้ วยผีที่
มีมาแต่เดิม เกิดการผสมผสาน เกิดการเลือกใช้ เลือกทํา เลือกหยิบเอามาแต่สงิ่ ที่เป็ นประโยชน์
เฉพาะหน้ าต่อตนมาใช้ เลยกลายเป็ นรูปแบบหนึง่ ของการใช้ ชีวิตที่เรี ยกกันว่า “วิถีล้านนา” ที่เกิด
จากการผสมผสานของความเชื่อจากแหล่งความเชื่อใหญ่ๆ สองแหล่งคือ ความเชื่อเรื่ องผี แบบ
ดังเดิ
้ มของชนเผ่าไท กับความเชื่อเรื่ องบุญกรรมของพระพุทธศาสนา

ภาพที่ 3 ประเพณีการฟ้อนผีมด ผีเม็งของชาวล้ านนา โดยจะประกอบพิธีกรรมใน “ผาม” ซึง่ เป็ น
อาคารที่ปลูกขึ ้นชัว่ คราว
ที่มา: jaidieo, ประเพณีการฟ้อนผีมดผีเม็ง, เข้ าถึงเมื่อ 26 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.baanbaimai.com/forum/index.php?topic=13245.0
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือให้ ความหมายว่า ”ผี” หมายถึง สภาพหลังความ
ตายซึง่ โดยรวมแล้ วจะดํารงสภาพเป็ นวิญญาณ ที่ไม่มีตวั ตนแต่อาจแสดงฤทธิ์ให้ เห็น เป็ นคนหรื อ
สัตว์ตา่ งๆ ได้ ตามต้ องการมีฤทธิ์อํานาจมากกว่าคน ไม่ให้ คณ
ุ หรื อโทษแก่ผ้ ใู ดแต่จะให้ คณ
ุ เมื่อได้
รับการขอร้ องให้ ช่วยเหลือและผีจะให้ โทษเมื่อถูกทําให้ โกรธ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ ความหมายไว้ วา่ สิง่ ที่มนุษย์เชื่อว่า
เป็ นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจปรากฏเหมือนมีตวั ตนได้ อาจให้ คณ
ุ หรื อให้ โทษได้ มีทงดี
ั้
และร้ ายเช่น ผีปยู่่ าตายาย ผีเรื อน ผีหา่ เรี ยกคนที่ตายไปแล้ วว่าผี
ปริญญา กายสิทธิ์ ,ประวัตศิ าสตร์ พุทธศาสนาในล้ านนาไทยตัง้ แต่ พ.ศ.1912
ถึง พ.ศ.2101 (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528), 70.
10
มาลา คําจันทร์ , ผีในล้ านนา วิญญาณ ความเชื่อ พิธีกรรม ที่แนบแน่ นกับ
วิถีชีวิตของคนล้ านนา (กรุงเทพฯ: บุ๊คเวิร์ม, 2551), 18.
9

12
การกราบไหว้ บชู าวิงวอนขอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ มาช่วยแก้ ปัญหา
หรื อผ่อนคลายสถานการณ์ตา่ งๆ ให้ ดีขึ ้นซึง่ ตามด้ วยการตอบแทน หรื อสนองตอบโดยการเซ่นไหว้
บูชานันเป็
้ นลักษณะปกติของมนุษยชาติ เฉพาะอย่างยิ่งที่เป็ นสังคมกสิกรรมแบบดังเดิ
้ ม การถือผี
เป็ นความเชื่อของคนพื ้นเมืองที่มีมาก่อนการนับถือพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เป็ นการยึดมัน่ ในสิง่ ที่คดิ
ว่าดีหรื อศักดิส์ ทิ ธิ์เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ สบายใจให้ แก่คนทัว่ ไปเมื่อสังคมคนพื ้นเมืองขยายตัวและ
มีความเชื่อเรื่ องผีซบั ซ้ อนมากขึ ้น จึงมีการจําแนกประเภทและการปฏิบตั ติ อ่ ผีในหลายรูปแบบ โดย
ทัว่ ไป ผีของชาวล้ านนาสามารถจําแนกออกได้ เป็ น 2 แบบคือ ผีดี และผีร้าย ส่วนแบบแผนในการ
ปฏิบตั พิ ิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการนับถือผี ก็ได้ กลายเป็ นประเพณีสําคัญในท้ องถิ่น11
ผีดี (Spirits)
เป็ นผีที่ต้องนับถือเซ่นไหว้ หากละเลยการปฏิบตั ติ ามประเพณี ผีดีก็อาจจะเป็ นผีร้าย
ซึง่ สร้ างความเดือดร้ อนแก่ชมุ ชนได้ ผีดีของชาวล้ านนานันมี
้ หลายระดับแบ่งตามความ เชื่อหรื อการ
ให้ ความนับถือของแตละชุมชน โดยทัว่ ไปสามารถจําแนกผีดีได้ อีกดังนี ้
1. ผีแถน เป็ นผีที่มีฐานันดรสูงสุดเทียบเท่าเทพเจ้ าไม่มีรูปร่างตัวตนเชื่อกันว่าผีแถน
นันเป็
้ นผู้สร้ างโลกเป็ นผู้ประทานธรรมชาติและกุมชะตามนุษย์ ในบางโอกาศ (ไม่สามารถกําหนด
ระยะเวลาได้ ) ผีแถนอาจมาเยี่ยมมนุษย์โลกหากมีเรื่ องเดือดร้ อนหรื อเรื่ องที่แก้ ไขไม่ได้ ชาวล้ านนา
มักจะพึง่ ผีแถน เช่น ด้ านการรักษาโรค โดยผู้ที่เดือดร้ อนจะทําสะตวงใส่อาหารคาว หวานธูปเทียน
ดอกไม้ บชู าไปบวงสรวงในการทํานาเมื่อขาดแคลนนํ ้าหรื อต้ องการให้ ฝนตก ก็จะทําบังหรื
้ อบอกไฟ
จุดส่งขึ ้นไปร้ องขอนํ ้ากับผีแถน
ั้
่
2. ผีปู่ย่ า 12 หรื อผีบรรพบุรุษของครอบครัวหมายถึงใครก็ได้ ที่เมื่อมีชีวิตอยูน่ นเคยอยู
ได้ สร้ างคุณประโยชน์แก่ลกู หลาน จนเป็ นที่นบั ถือเมื่อตายไปแล้ ว จึงได้ รับการยกย่องให้ เป็ นผู้
คุ้มครองดูแลลูกหลานในวงศ์ตระกูล ส่วนใหญ่เป็ นบรรพบุรุษของฝ่ ายหญิงบางครัง้ ผีเรื อนก็ถือว่า
เป็ นผีปยู่่ าได้ การกราบไหว้ ต้องทําโดยสมํ่าเสมอทุกปี หรือทุกสามปี หากมีการละเลย เชื่อกันว่าจะ
เกิดความอัปมงคลแก่ตนเองและญาติพี่น้อง พฤติกรรมเชิงชู้สาวของเด็กหญิงก่อนแต่งงานจะนํา
ไปสูก่ ารผิด ผีซงึ่ ต้ องแก้ ไขด้ วยการเสียผี การขอขมาผีปยู่่ า เทวดาเรื อน ด้ วยพฤติกรรมมากมาย
สําหรับ ผีปยู่่ านี ้ยังจําแนกออกเป็ นสองประเภทคือ “ผีมด” ซึง่ แต่เดิมเป็ นบรรพบุรุษของสามัญชน
หรื อไพร่ของชาวไทยวนหรื อล้ านนาโดยทัว่ ไป “ผีเม็ง” เดิมเป็ น นักรบ นักปกครองที่สร้ างคุณงาม
ความดีให้ เแก่บ้านเมือง เชื่อว่าส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชนที่มีเชื ้อสายมอญหรื อชาวไตจากรัฐฉาน โดย
สัญนิษฐานว่า ความเชื่อเรื่ องผีมดและผีเม็งนี ้ ชาวล้ านนาได้ สืบทอดมาจากวัฒนธรรมมอญ ด้ วย
ยังคงเครื่ องพิธีในหลาย อย่างตามแบบมอญ เช่น เครื่ องดนตรี ที่เป็ นฆ้ องวง การใช้ กองตะโพนสอง
11
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การเรี ยกขานของชาวล้ านนาที่เรี ยก ปู่ หรื อ ย่า ไม่จําเป็ นว่าต้ องเป็ นญาติในตระกูล
แต่มกั จะเรี ยกคนผู้ชายว่า ปู่ คนผู้หญิงว่า ย่า คล้ ายกับที่ภาคกลางถนัดเรี ยกว่าตาหรื อยาย ผีปยู่่ า
(ญ่า) ในที่นี ้จึงหมายถึงใครก็ได้ ที่เมื่อมีชีวติ นันทํ
้ าประโยชน์ให้ กบั ชุมชนจนเป็ นที่นบั ถือ เมื่อตายไป
แล้ วก็ยงั ให้ ความนับถืออยูไ่ ด้ รับการยกย่องให้ เป็ นผีดี เชื่อว่าจะช่วยดูแลรักษาลูกหลานหรื อชุมชน
12

13
หน้ า ตลอดจนเครื่ องแต่งกายแบบมอญ และขันตอนในการประทั
้
บทรง การฟ้อนรํ าในพิธีฟ้อนผี
เพียงแต่ชาวล้ านนาเชื ้อสาย ไทลื ้อไหว้ ผีปยู่่ าด้ วยอาหารเท่านัน้ ไม่นิยมฟ้อนผี
3. ผีอารักษ์ ผีเจ้ านาย ผีเสือ้ บ้ าน13มักเรี ยกสันๆ
้ ว่า “เสื ้อบ้ าน" เมื่อครัง้ มีชีวิตอาจ
เป็ นใครก็ได้ ทงจากในตระกู
ั้
ลหรื อนอกสายตระกูลแต่เป็ นคนดีที่ได้ รับการยกย่องจากสังคมอาจเคย
เป็ นวีรบุรุษ หรื อผู้นําและเมื่อตายไปแล้ ว ก็ได้ รับการบูชาในฐานะผู้ปกครองชุมชน มีการเซ่นไหว้
ด้ วยพิธีกรรมคล้ ายๆ กับการไหว้ ผีปยู่่ า งานส่วนรวมเช่นนี ้ถือเป็ นหน้ าที่ของทุกๆ คนในชุมชนที่ต้อง
ช่วย เหลือกัน ทังนี
้ ้ ผีขนุ นํ ้า ผีดง ผีฝาย ก็สามารถจัดอยูใ่ นกลุม่ นี ้ได้
4. เสือ้ เมือง คือผีอารักษ์ ปกป้องบ้ านเมือง ในอดีตเคยเป็ นเจ้ านายหรื อเป็ นกษัตริย์
มีขอบเขตการปกครองมากกว่าเสื ้อบ้ านส่วนใหญ่เป็ นเขตพื ้นที่ของชุมชนที่อาศัยอยูต่ ามลุม่ นํ ้าสาย
เดียวกันเช่น เมืองฝาง เมืองฮอด เมืองเถิน ในอดีตการบวงสรวงจําต้ องให้ เจ้ าเมืองเป็ นผู้ประกอบ
พิธี เมื่อมีการบวงสรวงครัง้ หนึง่ ก็จะต้ องมีคา่ ใช้ จ่าย ซึง่ ได้ จากการเรี่ ยไรชาวบ้ านหรื อการเก็บภาษี
เฉพาะกิจ ในปั จจุบนั เชียงใหม่ยงั มีพิธีเลี ้ยงเสื ้อเมืองอยูท่ กุ ปี เช่น พิธีบชู าเสาอินทขีล วัดเจดีย์หลวง
หรื อพิธีเลี ้ยงดง หรื อ ปู่ แสะย่าแสะ เป็ นต้ น

ภาพที่ 4 (ซ้ าย) เสาใจบ้ าน บ้ านห้ วยบอนของชาวไทใหญ่ ต.เวียง อ.ฝาง (กลาง) หอเสื ้อบ้ านชุมชน
เมืองคอง อ.เชียงดาว (ขวา) หิ ้งและพื ้นที่วางเครื่ องเซ่นในการประกอบพิธีเลี ้ยง ผีปยู่่ า ซึง่
จากตัวอย่างได้ แสดงถึงความต้ องการใช้ ที่วา่ งและงานสถาปั ตยกรรมที่ตา่ งกัน
ที่มา: ข้ อมูลภาพจาก รังสรรค์ จันต๊ ะ
ผีร้าย (ghosts)14
เป็ นผีให้ โทษในแบบต่างๆ จําแนกได้ สองลักษณะคือ
1. ผีร้ายที่ตายผิดธรรมชาติ ตายไม่ดีเช่นประสบอุบตั เิ หตุหรื อเป็ นโรคร้ ายรักษาไม่
หายหรื อเสียชีวิตก่อนวัยอันควร พิธีศพของคนที่ตายแบบนี ้มักจะไม่คอ่ ยพิถีพิถนั นักการเสียศพนัน้
มักจะกระทําอย่างเร่งด่วน เชื่อกันว่าวิญญาณของผีร้าย มักจะวนเวียนกลับมาทําร้ าย คนในชุมชน
ทังที
้ ่เป็ นชุมชนเดิมของตนหรื ออาจเป็ นชุมชนอื่นก็ได้ การรบกวนเป็ นลักษณะการเข้ าสิงร่างคนเป็ น
ที่ออ่ นแอสุขภาพไม่ดีแล้ วร้ องขออาหารหรือแสดงกิริยาก้ าวร้ าวอย่างที่เรี ยกว่า “ผีเข้ า” จึงต้ องมีพิธี
13

ผีเสื ้อบ้ านคือผีที่คอยดูแลบ้ านเรื อนและชุมชนตาม (เสื ้อ คือการ ปกป้อง)
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14
ขับไล่โดยหมอบ้ านที่มีคาถาอาคม ปั จจุบนั มักกล่าวว่าเป็ นเรื่ องของไศยศาสตร์ หากพบคนที่ผีเข้ า
แล้ ววิธีแก้ ไขนันมั
้ กพาไปให้ พระรดนํ ้ามนต์ “ผีพาย” (พราย) และ “ผีเงือก” ที่อยูร่ ิมนํ ้าหรื อคุ้งนํ ้า
เชื่อกันว่ามักชอบที่จะทําให้ คนจมนํ ้าตายก็เป็ น ผีร้ายเช่นกัน
2. ผีท่ ลี ูกหลานปรนนิบัตดิ แู ลไม่ ดี ก็จะเปลี่ยนเป็ นผีร้ายซึง่ อาจเป็ นเพราะไม่มีการ
เซ่นไหว้ หรื อเลี ้ยงดูไม่พอทําให้ หิวโหยจึงต้ องหาอาหารกินเอง เป็ นผลทําให้ ชมุ ชนใกล้ เคียงนันเดื
้ อด
ร้ อนเรี ยกว่า “ผีกะ” หรื อ “ผีปอบ” บ้ างก็เรี ยก “ผีกระสือ” ผีร้ายแบบนี ้ใช้ วิธีสงิ ร่างคนเป็ นที่ออ่ นแอ
คนที่ใกล้ จะตายบางครัง้ ก็สงิ ร่างคนเป็ นที่เพิ่งหายป่ วยใหม่ๆ มีพฤติกรรมผิดปกติที่ตา่ งจากเจ้ าของ
ร่างเดิม เช่น กินอาหารมูมมาม ชอบกินของสดและคาวหรื อกินอาจม เมื่อถูกจับได้ หมอผีหรื อพระ
สงฆ์ก็จะทําลายวิญญาณหรื อไล่เข้ าป่ าไป ผีร้ายบางตนมีที่มาจากเสื ้อเมืองที่พิโรธโกรธแค้ น สร้ าง
ความวิบตั กิ บั ให้ ชมุ ชนเช่น ให้ หา่ ลงหรื อเป็ นโรคระบาททังหมู
้ บ่ ้ าน ชาวบ้ านจึงต้ องเร่งหาวิธีป้องกัน
และขอขมา ผีร้ายที่เคยเป็ นรุกขเทวดานันอาจมี
้
วธิ ีไถ่โทษได้ ดีกว่าหากคนที่ประพฤติผิดและลบหลู่
ผีป่าแก้ ไขด้ วยการนําสํารับอาหารไปขอขมา โทษหรื อแก้ บน ผีป่ารุกขเทวดาก็จะให้ อภัย
นอกเหนือจากผี ที่เป็ นเรื่ องของความเชื่อเชิงนามธรรมแล้ ว บางครัง้ ชาวล้ านนามักจะ
เรี ยก “ผีกะ” กับคนที่ผิดธรรมชาติผิดวัฒนธรรมของตนในเชิงเหยียดหยัน เช่นในสมัยที่มีมชิ ชันนารี
มาเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ในล้ านนาก็เรี ยกชาวตะวันตกว่าผีกะ คนที่เปลี่ยนศาสนาหรื อความเชื่อจาก
เดิมก็จะถูกเรี ยกว่าพวกผีกะเช่นกันรวมถึงคนที่เป็ นโรคเรื อ้ นหรื อโรคที่รักษาไม่หายก็จะเรี ยกว่าผีกะ
หรื อถูกผีกะกิน นอกจากนี ้ฐานะความชอบธรรม และความมัน่ คงของชุมชนยังขึ ้นอยูก่ บั อํานาจที่
เหนือธรรมชาติจะสังเกตได้ จากการกําเนิดเมืองต่างๆ เช่น หริภญ
ุ ชัย เชียงแสน เชียงราย เชียงใหม่
ที่อ้างถึงการสร้ างของฤาษีและพญานาค มีการประกอบพิธีกรรมบูชาฤาษีในฐานะเป็ นผีบรรพบุรุษ
ของเมืองเชียงแสน การกล่าวอ้ างถึงฤาษีสเุ ทพที่เชื่อว่าเป็ นบรรพบุรุษและเป็ นผู้นําชุมชนลัวะ ซึง่ ใน
ตํานาน ฤาษีเป็ นผู้มีบทบาทอย่างมากในการสร้ างชุมชนดังเดิ
้ มในดินแดนแถบลุม่ แม่นํ ้าปิ ง โดยใน
ตํานานยังได้ กล่าวถึง พญานาคที่มีสว่ นสําคัญในการสร้ างและทําลายเมือง ดังเช่น เวียงล้ านนา
เวียงโยนกนาคพันธ์ ที่ลม่ และจมลงกลายเป็ นหนองนํ ้าใหญ่ เป็ นต้ น ดังนั
้ นความสั
้
มพันธ์ระหว่าง
สิทธิธรรมในการปกครองของผู้นํา กับการทําพิธีบชู าผีบรรพบุรุษและผีประจําเมือง อํานาจเหนือ
ธรรมชาติทงหลายจะเป็
ั้
นการสร้ างความชอบธรรมทางการเมืองและความมัน่ คงของชุมชนจึงทํา
ให้ ความเชื่อดังเดิ
้ มเหล่านี ้กระจายอยูท่ วั่ ไปในสังคมล้ านนา
อาจกล่าวโดยสรุปได้ คือสังคมล้ านนาในอดีตเป็ นสังคมเกษตรกรรม ซึง่ ไม่มีความสลับ
ซับซ้ อนทางสังคมมากนักโดย นับถือศาสนาผี ซึง่ ในมิตทิ างสังคมคือมีหน้ าที่รักษากฎระเบียบทาง
สังคมนับตังแต่
้ ค้ มุ ครองพฤติกรรมทางเพศของลูกหลานโดยเฉพาะที่เป็ นผู้หญิง ตลอดไปจนถึงการ
รักษาสาธารณสมบัตติ า่ งๆ15เช่น บ่อนํ ้า ป่ า ธรณีประตูวดั ฯลฯ และความสัมพันธ์ในทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เช่น ลูกหลานทะเลาะกัน ทําให้ ผีบรรพบุรุษโกรธและมักทําร้ ายผู้ใหญ่ในตระกูลหรื อการ
ขอปั นผลิตผลของไร่นาสวนคนอื่น เป็ นต้ น ก่อนที่จะรับเอา ศาสนาพุทธ เข้ ามาในภายหลังและได้
15

นิธิ เอียวศรี วงศ์, ศาสนาผี, เข้ าถึงเมื่อ 1 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www
.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1319351694&grpid=no&catid =&subcatid=
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ช่วยขยายระเบียบวิธีคดิ ทางศีลธรรม ของชาวบ้ านให้ กว้ างขึ ้นไปอีก โดยที่มิได้ ขดั ขวางหรื อทําลาย
ความเชื่อเดิมของสังคมและได้ ผสมผสานเข้ ากับการนับถือผี ซึง่ อิทธิพลความเชื่อทังพุ
้ ทธและผีได้
ส่งผลต่อวัฒนธรรมของชาวล้ านนาในอดีต ต่อเนื่องมาจนเป็ นสังคมไทยในปั จจุบนั คติความเชื่อ
เรื่ อง “ผี” อยูค่ กู่ บั สังคมไทยมานาน และจะอยูค่ กู่ บั สังคมไทยตลอดไป ต่างแต่บทบาทอาจลดลง
บ้ างเพราะมีความเชื่ออื่นๆ เข้ ามาทําหน้ าที่แทน เช่น ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น16
การนับถือพุทธศาสนาในล้ านนา
ในช่วงพัฒนาการของวัฒนธรรมล้ านนา ในสมัยปรัมปราคติ หรื อสมัยนิยายนันจะเห็
้
น
ได้ ชดั เจนว่าวัฒนธรรมล้ านนาได้ ก่อตัวขึ ้นในท้ องที่ตา่ งๆ กัน ต่อมาจึงได้ หล่อหลอมเป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกันในสมัยประวัตศิ าสตร์ ประมาณตังแต่
้ ก่อนสมัยพ่อขุนเม็งรายสร้ างเมืองเชียงใหม่ ขึ ้นไปใน
ย่านทางฝั่ งตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคที่ตดิ กับแม่นํ ้าโขง ในลุม่ แม่นํ ้ากกของจังหวัดเชียงราย
จนลงมาถึงเขตจังหวัดพะเยา ที่เรี ยกกันว่าแคว้ น “โยนก” และอีกภูมิภาคหนึง่ ในลุม่ แม่นํ ้าปิ งและ
วังที่เรี ยกว่าแคว้ น “หริ ภญ
ุ ชัย” ซึง่ การพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมในช่วงสมัยนิยายของแคว้ น
โยนกเป็ นการผสมผสานของกลุม่ ที่ มาจากจีนตอนใต้ แถบยูนาน ที่เรี ยกว่าวงศ์สงิ หนวัตกุมารกับ
ชนพื ้นเมืองที่เรี ยกว่า วงศ์ลาวจก ได้ ก่อร่างสร้ างตัว พัฒนาระบบสังคมและเขตการปกครองลงมา
จนถึงพะเยา ในพุทธศตวรรษที่ 18-19 แต่พอ่ ขุนเม็งรายกษัตริย์องค์สําคัญของแคว้ นนี ้ได้ ตงมั
ั ้ น่ อยู่
17
ในจังหวัดเชียงรายในช่วงสุดท้ ายของพัฒนาการ

ภาพที่ 5 วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอดในปั จจุบนั ) ซึง่ เป็ นสถานที่สงั คายนาพระไตรปิ ฎก
ครัง้ ที่ 8 ของโลกบนดินแดนล้ านนา และถือเป็ นครัง้ แรกของไทย
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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มาลา คําจันทร์ , ผีในล้ านนา วิญญาณ ความเชื่อ พิธีกรรมที่แนบแน่ นกับวิถี
ชีวิตของคนล้ านนา (กรุงเทพฯ: บุ๊คเวิร์ม, 2551), 18.
17
ดูสรุปช่วงพัฒนาการของวัฒนธรรมลานนาไทยซึส่ ามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ระยะเพิ่มใน
อนุวทิ ย์ เจริ ญศุภกุล, “เอกลักษณ์ของงานสถาปั ตยกรรมลานนาไทย การศึกษาเพื่อการสร้ างสรรค์
: วัดพระธาตุลําปางหลวงและวัดภูมินทร์ ,” เมืองโบราณ 11, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2528): 31.
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ทางด้ านแคว้ นหริ ภญ
ุ ชัยนันเป็
้ นบริเวณที่ตงอยู
ั ้ ข่ องเผ่าชนหลายกลุม่ ต่อมาเมื่อฤาษี
วาสุเทพได้ สมรสกับกลุม่ ชนผู้ถือเนื ้อเป็ นสัญลักษณ์ กลุม่ ชนนี ้จึงได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นชนชันปกครอง
้
และต่อมาในต้ นพุทธศตวรรษที่ 13 จึงได้ ไปอัญเชิญพระนางจามเทวี จากเมืองลพบุรีในลุม่ แม่นํ ้า
เจ้ าพระยาขึ ้นมาเป็ นกษัตริย์ปกครอง แบบวัฒนธรรมที่รับวัฒนธรรมจากอินเดีย (indianized) ที่
ลําพูน แคว้ นนี ้จึงเจริ ญด้ วยศิลปวัฒนธรรมและเทคนิควิทยาการในระดับสูงไม่ยิ่งหย่อนกว่านครรัฐ
ภาคกลางและเจริ ญรุ่งเรื องจนมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพญาญีบา
ครัน้ ในช่วงวัฒนธรรมล้ านนาไทยในสมัยประวัตศิ าสตร์ พ.ศ.1936 พ่อขุนเม็งรายซึง่
ได้ ทําอุบายเตรี ยมแผนมาอย่างดีจากเชียงรายยกกองทัพเข้ าตีเมืองลําพูนได้ พ่อขุนเม็งรายจึงได้
เป็ นใหญ่ในแคว้ นทังสอง
้
และทําสัมพันธไมตรี กบั พ่อขุนรามกําแหงเมืองสุโขทัยและพ่อขุนงําเมือง
เจ้ าเมืองพะเยา หลังจากนันในปี
้
พ.ศ.1939 จึงได้ สร้ างเมืองเชียงใหม่ขึ ้นเป็ นศูนย์กลางทางการ
เมืองและวัฒนธรรมของอาณาจักรที่ได้ สถาปนาขึ ้นใหม่ วัฒนธรรมในแคว้ นทังสองจึ
้
งได้ รวมกันขึ ้น
อย่างมีเอกภาพและเรี ยกวัฒนธรรมล้ านนาไทยตามนามของอาณาจักรนัน่ เอง
ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชดั เจนว่า ประชาชนในอาณาจักรล้ านนา เริ่มนับถือพุทธศาสนา
ตังแต่
้ เมื่อใด แต่เชื่อว่าในราวพุทธศตวรรษที่ 13 พุทธศาสนานิกายหินยานจากอาณาจักรทวารวดี
ได้ เผยแผ่มายังบริ เวณลุม่ แม่นํ ้าปิ งพร้ อมกับการขึ ้นมาปกครองเมืองหริภญ
ุ ชัยของพระนางจามเทวี
ุ ชัย
ซึง่ ต่อมากลายเป็ นศูนย์กลางของศาสนาและวัฒนธรรม โดยอิทธิพลทางวัฒนธรรมแบบหริภญ
มีผลกระทบต่อดินแดนทังในลุ
้ ม่ แม่นํ ้าปิ งและในเขตจังหวัดเชียงราย อันเป็ นที่มาของแคว้ นล้ านนา
ตามคัมภีร์มหาวงศ์พงศาวดารลังกา การสังคายนาครัง้ ที่ 3 ได้ ทําขึ ้นที่เมืองปาฏลีบตุ ร
ด้ วยการอุปถัมภ์ของพระเจ้ าอโศกมหาราช จากผลการสังคายนาคราวนัน้ ได้ มีการส่งศาสนฑูตไป
ประกาศพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ หลายคณะ พระเถระสององค์คอื พระโสณะและพระอุตตระ
ได้ มาสูด่ นิ แดนสุวรรณภูมิ (คือดินแดนส่วนที่เป็ นพม่าและไทยในปั จจุบนั ) ในตอนแรกพระเถระทัง้
สองได้ เผยแผ่พทุ ธศาสนาในระหว่างชาวอินเดีย ซึง่ อพยพมาตังถิ
้ ่นฐานอยูก่ ่อนแล้ ว ต่อมาจากนัน้
จึงเผยแผ่ให้ แก่พวกมอญและละว้ าโดยอาศัยล่ามชาวอินเดีย ซึง่ ก่อนที่พระเถระทังสองจะมา
้
ชาว
อินเดียเหล่านันคงจะนั
้
บถือศาสนาฮินดูแบบใดแบบหนึง่ อยูก่ ่อนแล้ ว ส่วนพวกมอญและละว้ าก็คง
จะนับถือผีและวิญญาณต่างๆ ต่อมาจึงได้ หนั มานับถือพุทธศาสนาเถรวาทด้ วยการชักชวนแนะนํา
ของพระเถระทังสองและศานุ
้
ศษิ ย์ของท่านแต่ก็ยงั ยึดถือความเชื่อและการปฏิบตั ใิ นแบบฮินดูและ
แบบวิญญาณนิยมไว้ ซึง่ ในสมัยนันพวกมอญมี
้
วฒ
ั นธรรมและอารยธรรมสูงกว่าพวกละว้ าอยูแ่ ล้ ว
้
อาจเพราะ ว่าอาศัยอยูใ่ นเมืองหรื อชุมชนใหญ่ๆ ที่พอ่ ค้ าชาวอินเดียชอบตังหลั
้ กแหล่ง ดังนันพวก
มอญจึงได้ รับทังพุ
้ ทธศานาเถรวาทและศิลปะวิทยาการอื่นจากชาวอินเดีย อารยธรรมและอิทธิพล
ของมอญนันจึ
้ งได้ รุ่งเรื องอยูใ่ นลุม่ นํ ้าเจ้ าพระยาและแม่ปิงมาจนกระทัง่ พุทธศตวรรษที่ 19
ในช่วงสมัยอาณาจักรหริภญ
ุ ชัย ก่อนที่ศาสนาพุทธลังกาวงศ์นนจะเข้
ั้
ามามีบทบาทใน
เขตนี ้พบว่ามีความเจริ ญของแนวความเชื่ออื่นๆ อยูก่ ่อนแล้ วคือ แนวความเชื่อพื ้นเมืองซึง่ เป็ นแนว
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องผีและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แนวความเชื่อใน ศาสนาฮินดู และพุทธ
มหายาน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนั ้ มีศนู ย์กลางความเจริญอยูท่ ี่เขมร
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โดยแนวคิดที่น่าสนใจ เกี่ยวกับพุทธศาสนาฝ่ ายมหายานในดินแดนล้ านนา ก่อนการ
เข้ ามาของพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท อันหนึง่ คือ การสันนิษฐานว่า
“คนกลุม่ หนึง่ ที่กลายมาเป็ นคนล้ านนาในปั จจุบนั นั้น ในอดีตได้ อพยพ มาจาก
บริ เวณทางตอนใต้ ของประเทศจีนในปั จจุบนั ซึง่ พุทธศาสนาได้ เข้ าไปอยูใ่ นจีน ประมาณ
พ.ศ.700 ด้ วยการอพยพย้ ายถิ่นฐานดังกล่าวนั้น ก็ได้ นําคติความเชื่อแบบต่างๆ มาด้ วย ซึง่
ก็คือ พุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน ตัวอย่างที่ปรากฏเห็นได้ ใน ปั จจุบนั เช่น ในการย้ ายบ้ านหรื อ
หมู่บ้านไป ตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวล้ านนาไปอยูใ่ นที่ตา่ งๆ นั้น ก็จะนําพระสงฆ์ ซึง่ ก็คือลูก
หลานของคนในหมู่ บ้ าน ตลอดจน นําชื่อของหมู่บ้านเดิมไปใช้ กบั หมู่บ้านที่ตั้งขึ ้นใหม่ด้วย
ดังข้ อสังเกตเช่น เมื่อมีงาน เทศกาลปอยหลวงวัด เมืองฝาง มาถึงวัดใน อ.สารพี แต่ก็ได้ ข้าม
ไม่เอาวัดสักแห่งใน อ.แม่แตงมาได้ อย่างไร เป็ นต้ น ลักษณะเช่นนี ้แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
ผู้คนอันมีที่มาจากการย้ ายถิ่นฐานของ คนล้ านนาที่มกั นําคติความเชื่อไปด้ วยดังกล่าว และ
พอมีงานเทศกาลที่วดั ก็มกั จะช่วยเหลือกันโดย เรี ยกว่า “เอาหัววัดไปเติงกัน๋ ” ดังจะสะท้ อน
โยงถึงคราวเมื่อครั้ง พุทธศาสนาแบบมหายานที่มาจาก ทางตอนใต้ ของจีนในอดีตนั้น ก็มา
พร้ อมกับการย้ ายถิ่นฐานของผู้คนจากบริ เวณดังกล่าว หรื อแม้ กระทัง่ ในสมัยของพระนาง
จามเทวีเองก็ได้ นําพระสงฆ์ 500 รูป ซึง่ เป็ นพุทธแบบเถรวาท มายัง อาณาจักรหริ ภญ
ุ ชัย”
เป็ นต้ น (วิโรจน์ อินทนนท์, บรรยาย: 2554)

สอดคล้ องกับการสอบถามโยมชาวลัวะ ณ บ้ านแสน (หมูบ่ ้ านลัวะ) เมืองม้ า เชียงตุง
ในประเทศพม่าปั จจุบนั (ซึง่ ในอดีตเป็ นดินแดนส่วน หนึง่ ของอาณาจักรล้ านนา) ว่า
“ทําไมตรงนี ้ถึงเรี ยกว่าวัดแสน? มันเป็ นวัดที่มาจาก เมืองเชียงแสน ที่มาจาก
ประเทศไทยใช่ไหม?” โยมชาวลัวะตอบว่า “ไม่ใช่ เดิมตรงนี ้ชื่อว่า ดอยสามพญา สามพญานี ้
หนีมาจากจีน ซึง่ จีนในตอนนั้นมีมณฑลเล็กๆ อยูช่ ื่อว่าเชียงแสน สามพญานั้นถูกตีแล้ วอพยพ
มาอยูท่ ี่นี่สองพญาได้ สร้ างวัดคนละวัดคือ วัดแงก กับ วัดแสน อีกหนึง่ พญาไปสร้ างเมือง
เชียงแสน อยูท่ ี่ประเทศไทยในปั จจุบนั ซึง่ ก็คือ หิรัญนครเงินยางค์” และก็ได้ สนั นิษฐาน จาก
คําพูดของลุงชาวลัวะ คนนี ้ว่า ลัวจังกราชก็คือผู้ที่ อพยพมาจากจีน และก็ได้ นําพุทธศาสนา
แบบมหายานเข้ ามาในยุคนั้น (พระมหาสง่า ธีรสังวโร, บรรยาย: 2554)

เมื่อพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ ซึง่ เข้ ามาเจริญท่ามกลางแนวคิดต่างๆ เหล่านี ้และ
ถูกนําเข้ ามาเป็ นศาสนาหลักและกลายเป็ นแนวคิดที่เข้ ามามีบทบาทในการเกื ้อกูลสนับสนุนระบบ
การเมืองและการปกครองของรัฐ ซึง่ อาณาจักรหริภญ
ุ ชัยได้ ใช้ พทุ ธศาสนาเป็ นพลังทางวัฒนธรรม
โดยการทําให้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นลดความสําคัญลงไป ดังปรากฏเป็ นการแปรรูป
ความเชื่อท้ องถิ่นให้ เข้ ามาอยูใ่ นกรอบโครงความคิดทางศาสนา อย่างเช่น การแปลงความคิดเรื่ อง
“ผีปแสะย่
ู่
าแสะ” ให้ หนั เข้ ามานับถือศาสนาพุทธ หรื อตํานานท้ องถิ่นทุกฉบับก็เชื่อมโยงเข้ ากับพระ
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พุทธเจ้ าทําให้ ลกั ษณะเฉพาะของความคิด ความเชื่อและพิธีกรรมท้ องถิ่น ที่เคยเป็ นเครื่ องกีดขวาง
ไม่เอื ้อต่อความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกันของรัฐขนาดเล็กนันหายไป
้
หลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับการขยายตัวของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในเขตพื ้นที่ราบลุม่ แม่
นํ ้าเจ้ าพระยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 17 มีเพียงหลักฐานคือ ตํานานมูลศาสนาฉบับวัดป่ าแดงที่กล่าว
ถึงการเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาที่ลงั กาของพระสงฆ์จาก “โยธิกา” ก่อนที่พระนางจามเทวีจะ
เดินทางขึ ้นมาปกครองหริ ภญ
ุ ชัย และเมื่อพระนางขึ ้นมาปกครองหริภญ
ุ ชัย พระนางได้ นําพระสงฆ์
ขึ ้นมาเผยแผ่ศาสนาในเขตทางตอนบนด้ วย ถัดแต่นนมาเถรเจ้
ั้
าตนชื่อ สธัมมสังกาจริ ยะ อยูโ่ ยธิยา
ไปลังกาแล้ วบวชเรี ยนธัมมปิ ฏกทัง้ 3 แล้ ว ก็พอคืนมาแต่ลงั กาสูโ่ ยธิยาแผ่ศาสนารุ่งเรื องงามทัว่ ไป
ในทวารวดีถดั แต่นนมานางจามเทวี
ั้
มาแต่เมืองละโว้ เอาศาสนาและคนทังหลายขึ
้
้นมาด้ วย
อาณาจักรหริ ภญ
ุ ชัย ตังอยู
้ ร่ ะหว่างอาณาจักรเงินยางของชนเผ่าไททางเหนือ และ
อาณาจักรสุโขทัยทางใต้ โดยตังอยู
้ ใ่ นที่ราบลุม่ แม่นํ ้าปิ ง กับแม่นํ ้าวัง มีเมืองลําพูนเป็ นศูนย์กลาง
ซึง่ ตาม คัมภีร์จามเทวีวงศ์ นครหริ ภญ
ุ ชัยสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.1204 โดยฤาษีนามว่า “วาสุเทวะ” ใน
ปี ต่อมาพระฤาษี ไม่เห็นมองไม่เห็นว่าใครเหมาะสมที่จะปกครองนครใหม่ จึงส่งคนไปเชิญ พระนาง
จามเทวี แห่งปุระซึง่ ซึง่ เป็ นอาณาจักรมอญอีกแห่งหนึง่ ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นภาคกลางของไทย ในปั จจุบนั
โดยการอนุญาตของพระบิดา พระนางจามเทวีนนก็
ั ้ มีพระสงฆ์ผ้ ทู รงพระไตรปิ ฎก 500 รูปด้ วย
พระนางจามเทวีและผู้สืบสันติวงศ์ของพระนาง ล้ วนเป็ นพุทธศาสนิกผู้มีศรัทธาอันแก่
กล้ าทังสิ
้ ้น ภายใต้ การปกครองโดยธรรมของกษัตริย์เหล่านัน้ นครหริภญ
ุ ชัยก็เจริ ญรุ่งเรื องขึ ้น โดย
ุ ชัยมีหมูบ่ ้ าน 500 ตําบล มีวดั 2000 วัด มีพระสงฆ์ 5000 รูป
มีข้อความที่เขียนไว้ วา่ นครหริ ภญ
ประมาณ 500 รูปในจํานวนนี ้เป็ นผู้ทรงพระไตรปิ ฎก
ในพุทธศตวรรษที่ 19 พญามังรายแห่งอาณาจักรเงินยางมีอํานาจมากขึ ้น พระองค์ได้
เริ่มขยายอาณาเขตไปทางใต้ โดยการสร้ างเชียงรายเป็ นนครหลวงใหม่ใน พ.ศ.1806 ต่อจากนันมา
้
11 ปี พระองค์ก็ได้ เสด็จไปทางตะวันตก และได้ ตงเมื
ั ้ องฝางขึ ้นเป็ นจุดเริ่มต้ นแห่งการขยายดินแดน
ลงทางใต้ ในปี พ.ศ.1825 พระองค์ก็สามารถยึดหริภญ
ุ ชัยไว้ ได้ และได้ ทรงตังอาณาจั
้
กรล้ านนาขึ ้น
พระองค์ได้ สร้ างนครเชียงใหม่ขึ ้นในปี พ.ศ.1843 และได้ ประกาศเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรใหม่
พระองค์ ประทับอยูท่ ี่เชียงใหม่จนกระทัง่ สิ ้นพระชนม์ใน พ.ศ.1854 ศาสนาที่นบั ถือกันอยูใ่ นสมัย
เริ่ มแรกแห่งอาณาจักรล้ านนานัน้ เป็ นศาสนาพุทธทังสองนิ
้
กาย คือ เถรวาท (จากหริภญ
ุ ชัย) กับ
มหายาน (เดิม)
การนับถือพุทธศาสนาในล้ านนาตอนต้ นราชวงศ์ มังราย
้ เริ่มปรากฎชัดเจนขึ ้นในตอนต้ น
การรับนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทในล้ านนานันได้
ราชวงศ์มงั ราย ภายหลังการสถาปนาอาณาจักรล้ านนาในพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะอย่างยิง่
การที่พญามังรายนันสามารถยึ
้
ดอาณาจักรหริภญ
ุ ชัยซึง่ เป็ นศูนย์กลางความเจริญ ทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเข้ ามาไว้ ในอํานาจได้ จึงเป็ นเหตุให้ อาณาจักรล้ านนารับเอาวัฒนธรรมและ พุทธศาสนา
มาจากหริ ภญ
ุ ชัย ตํานานมูลศาสนากล่าวไว้ เกี่ยวกับ เรื่ องราวพญามังรายเมื่อพิชิตเมืองหริภญ
ุ ชัย
แล้ วได้ โปรดให้ มีการซ่อมเปลี่ยนรูปทรงของพระธาตุหริภญ
ุ ชัยเดิม ซึง่ เป็ นเจดีย์เหลีย่ มให้ เป็ นแบบ
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รูปทรงกลมดังนี ้ “…..ชุมชนพร้ อมกันแปลงที่รักษาธาตุเจ้ าให้ มนั่ คง จึงให้ คนทังหลายไปเอาหิ
้
นมา
แล้ ว จึงพร้ อมกันก่อครอบให้ กลม มิให้ เป็ นดัง่ คูหาเหมือนดังเมื่อก่อนนัน.....”
้

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิราชวงศ์มงั ราย (เพื่อประกอบความเข้ าใจ)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ในระยะต้ นราชวงศ์มงั ราย ถึงแม้ วา่ พญามังรายจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ให้ เป็ นศูนย์
กลางทางการเมืองการปกครอง แต่หริภญ
ุ ชัยยังมีความสําคัญในฐานะศูนย์กลางทางศาสนา โดย
สังฆราชจะมาจากเมืองหริ ภญ
ุ ชัยเท่านัน้ ตลอดจนกษัตริย์ล้านนาหลายพระองค์ ได้ ทรงให้ ความ
สําคัญและเคารพบูชาพระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย ทังนี
้ ้พญามังรายได้ พยายามผสานแนความเชื่อดังเดิ
้ มที่
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เกี่ยวกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์กบั ความเชื่อทางพุทธสานาดังเช่น ความเชื่อเรื่ องรุกขเทวดาศักดิส์ ทิ ธิ์อยูร่ ักษา
ไม้ เดื่อ เทวดานันมั
้ กให้ คณ
ุ แก่คนทังหลายและพญามั
้
งรายได้ สร้ างพระพุทธรูป เจดีย์บริเวณไม้ เดือ่
ที่ถือว่ามีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์อยู่ ลักษณะที่มีการผสมผสานแนวความคิดทังสองนี
้
้ปรากฏชัดยิ่งขึ ้นจากการ
การสัง่ ให้ สร้ างพระพุทธรูป 5 พระองค์ และได้ อธิฐานขอให้ ผลบุญแห่งการ ได้ สร้ างพระพุทธรูปนี ้
บันดาลให้ พระองค์มีอํานาจเหนืออาณาจักมอญ เป็ นต้ น การสร้ างศาสนาวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ
ทางพุทธศาสนาถวาย เพื่อบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ในลักษณะเช่นนี ้แสดงให้ เห็นว่า พุทธศานาได้ ถกู นํามา
แทนการบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธ์ อํานาจเหนือธรรมชาติซงึ่ ไม่แตกต่างไปจาก การเซ่นสรวงบูชาวิญญาณ
ของบรรพบุรุษและผีประจําเมือง
การนับถือพุทธศานาในระยะต้ นราชวงศ์มงั ราย นอกจากจะแสดงถึง ความผสมผสาน
กลมกลืนระหว่างความเชื่อดังเดิ
้ มกับพุทธศาสนาแล้ ว ในระยะแห่งการก่อตัง้ อาณาจักรล้ านนา
นันพุ
้ ทธศาสนายังมีความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยงกับการเสริมสร้ างสิทธิธรรม ทงการเมือง และการถือ
สิทธิ์การถือครองที่ดนิ และยังเป็ นการสร้ างระเบียบทางศาสนาให้ เป็ นหนึง่ เดียวกันที่ จะเอื ้อต่อการ
รวมกลุม่ เมืองต่างๆ เข้ าเป็ นระบบปกครองเดียวกัน มีอดุ มการณ์อย่างเดียวกัน เป็ นต้ น นอกจากนี ้
การจักระเบียบทางศาสนาเพื่อให้ เกิดเอกภาพทางการเมืองพบว่า มีการบูชาพระบรมธาตุ โดย
ได้ มีการสถาปนาธาตุ สถาปนาหลักประจําเมือง ผสมผสานกลมกลืนกับลัทธิบชู าสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และ
อํานาจผีวิญญาณ พระบรมธาตุมกั จะประดิษฐาน ณ ตําแหน่ง หรื อแหล่งที่ถือกันว่าศักดิส์ ทิ ธิ์มา
ก่อน และมักเกี่ยวข้ องกับผีบรรพบุรุษของเมืองนันๆ
้ การเคารพบูชาพระธาตุอนั ศักดิส์ ทิ ธิ์ จึงมีสว่ น
สนับสนุนการสืบทอดสิทธิธรรมทางการเมืองเหนือแผ่นดินอันเกิดจากการเคารพบูชาผีประจําเมือง
ดังปรากฏหลักฐานว่า ในสมัยพญามังรายทรงได้ พระธาตุมาจากเมืองลังกาและพระธาตุได้ สําแดง
ปาฏิหาริ ย์ พญามังรายทรงเลื่อมใสนักจึงนําพระธาตุมาบรรจุไว้ ในองค์พระพุทธรูป และยังได้ กล่าว
ถึงการนําเอาต้ นพระศรี มหาโพธิ์จากลังกามาปลูกแทนที่ ไม้ เดื่อศักดิส์ ทิ ธิ์ที่วดั การโถม และสภาพ
ทัว่ ไปของพุทธศาสนาในล้ านนา ภายหลังสมัยพญามังราย คงจะมีลกั ษณะที่ไม่แตกต่างไปจาก
เดิมมากนัก จนกระทัง่ ถึงสมัยพญากือนา
1. การรั บนับถือพุทธเถรวาทลังกาวงศ์ ในล้ านนา
ุ ชัย
ช่วงสมัยพญามังราย ล้ านนายังคงนับถือพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากหริภญ
และยังได้ รับอิทธิพลของพุทธศาสนาจากหงสาวดีและอังวะผสานกับความกับเชื่อดังเดิ
้ มจนกระทัง่
ต่อมาในตอนต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ได้ เริ่ มเผยแผ่เข้ าสูล่ ้ านนา โดยมี
การเผยแผ่เข้ ามา 2 ระยะด้ วยกันคือ18
1.1 การรั บเอาพุทธศาสนานิกายรามัญจากสุโขทัย ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่
20 พุทธศาสนาลังกาวงศ์ ได้ แพร่หลายในล้ านนาตังแต่
้ ในสมัยของพญากือนา พ.ศ.1899-1929
โดยมีพระประสงค์จะให้ พระภิกษุอรัญญวาสีมาอยูใ่ นนครเชียงใหม่ และสามารถทําสังฆกรรมได้
ปริญญา กายสิทธิ์ ,ประวัตศิ าสตร์ พุทธศาสนาในล้ านนาไทยตัง้ แต่ พ.ศ.1912
ถึง พ.ศ.2101 (ปริ ญญานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528), 82-86.
18
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ทังหมด
้
จึงส่งฑูตไปยังสํานักพระมหาสวามีอทุ มุ พรในรัมมนะประเทศซึง่ ท่านมหาสวามีได้ อนุญาติ
ให้ พระอานนท์เถรศิษย์มายังล้ านนา แต่ก็ยงั ไม่ได้ รับอนุญาตในการทําสังฆกรรม เนื่องจากบุคคล
ที่ได้ รับอนุญาตให้ ทําสังฆกรรมได้ ทกุ อย่างคือพระสุมนเถระแห่งอาณาจักรสุโขทัย
พญากือนาทรงส่งฑูตไปสุโขทัยในรัชมัยของพญาลิไทถึง 2 ครัง้ เพื่ออาราธนา
พระสุมนเถระให้ มายังล้ านนา จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.1912 พระสุมนเถระจึงได้ เดินทางมายังล้ านนา
พร้ อมทังได้
้ นําเอาพระบรมสารี ริกธาตุและธัมมปิ ฎกทัง้ 3 มาด้ วย
พระสุมนเถระมีบทบาทสําคัญในการวางรากฐานพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์
ในอาณาจักรล้ านนา ช่วงระยะแรกได้ ประดิษฐานอยูท่ ี่วดั พระยืนในเมืองหริภญ
ุ ชัย
พญากือนาทรงอาราธนาให้ พระสงฆ์นิกายเดิมตังแต่
้ สมัยหริภญ
ุ ชัยนันบวช
้
ใหม่ในลัทธิลงั กาวงศ์ เหตุเพราะไม่เชื่อพระเก่าอันต่างคนต่างว่าอักขระไม่เสมอกัน (ไม่เหมือนกัน)
โดย พระที่บวชใหม่ให้ มีการออกเสียงให้ ถกู ต้ องตามอักขระวิธีอย่างเดียวกัน
1.2 การรับเอาพุทธศาสนานิกายสีหลจากลังกา ภายหลังรับพุทธศาสนาลัทธิ
เถรวาทลังกาวงศ์ ทําให้ เกิดความตืน่ ตัวในการศึกษาพระธรรมวินยั ในหมูพ่ ระภิกษุสงฆ์ในล้ านนา
ได้ ปรากฏหลักฐานในตํานานต่างๆ ที่กล่าวถึงพระภิกษุสงฆ์ในล้ านนาได้ ออกเดินทางเพื่อไปศึกษา
พุทธศาสนาในลังกา ตํานานมูลศาสนาฉบับวัดป่ าแดงได้ กล่าวถึง พระสิทธันตะ พร้ อมกับลูกศิษย์
3 คนเดินทางไปบูชาพระธาตุในลังกาและจําพรรษาในลังกา 2 พรรษา ปรากฏว่าพระสงฆ์ในลังกา
ได้ ตําหนิเกี่ยวกับการออกเสียงอักขระภาษาบาลี
ด้ วยเหตุนี ้ ทําให้ เกิดความสงสัยในหมูพ่ ระสงฆ์ล้านนา เกี่ยวกับความถูกต้ อง
ของพระธรรมวินยั ที่ถือปฏิบตั กิ นั อยูใ่ นเวลานัน้ จึงได้ ออกเดินทางไปยังลังกา ดังปรากฏหลักฐาน
ในเอกสารของล้ านนาที่แต่งขึ ้นในยุคนัน้ เช่น ตํานานมูลศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ ที่กล่าวถึงพระ
ภิกษุสงฆ์ล้านนากลุม่ หนึง่ อาทิเช่น พระมหาธรรมคัมภีร์ พระมหามนิกร พระมหาญาณมงคล ฯลฯ
พร้ อมด้ วยพระภิกษุชาวมอญและพระในแคว้ นกัมโพช (ลพบุรี) อีกจํานวนหนึง่ ได้ เดินทางไปลังกา
ในปี พ.ศ.1967 พระมหาเถระเหล่านันได้
้ เล่าเรี ยนอักษรศาสตร์ การอ่านออกเสียงที่ใช้ อยูใ่ นลังกา
ทวีปและขออุปสมบทใหม่ทงหมดโดยมี
ั้
พระธรรมาจารย์เป็ นพระอุปัชฌา พระมหาสวามีวนรัต เป็ น
พระกรรมวาจาจารย์ บวชกันในเรื อขนานที่ทา่ เรื อยาปา แม่นํ ้ากัลยาณี คณะสงฆ์กลุม่ นี ้อยูใ่ นลังกา
ไม่นานนักเพราะในลังกาเกิดทุพภิกขภัย จึงต้ องเดินทางกลับ และได้ พาพระเถระชาวลังกา มาด้ วย
2 รูปคือ พระอุตตมปั ญญาสงฆ์ และพระวิกรมพาหุสวามี เพื่อจะมาเป็ นพระอุปัชฌาย์ เมื่อเดินทาง
กลับมาจากลังกาก็ได้ เผยแผ่พทุ ธศาสนานิกายสีหลตามเมืองต่างๆ เช่น อยุธยา (จําอยู่ 4 พรรษา)
ต่อมาเมืองสุโขทัย (จําอยู่ 1 พรรษา) แล้ วเดินทางกลับถึงเชียงใหม่ พ.ศ.1974
สืบเนื่องจากคณะสงฆ์นิกายสีหล หรื อ ลังกาวงศ์ใหม่ นันได้
้ ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมวินยั อย่างเคร่งครัด ซึง่ แตกต่างจากภิกษุสงฆ์นิกายรามัญ หรื อนิกายลังกาวงศ์เก่าจึง
ทําให้ ได้ รับความ เลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน
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ภาพที่ 6 (ซ้ าย) อุทกุกเขปสีมา หรื อแพโบสถ์นํ ้า ใช้ เป็ นสถานที่อปุ สมบท บริเวณหน้ าวัดกัลยาณี
นครโคลัมโบ ประเทศศรี ลงั กา (ขวา) โบสถ์นํ ้า วัดพุทธเอ้ น อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ที่มา: noiwanwannoi, เที่ยวเหนือ 9 วันแห่ งความสุข, เข้ าถึงเมื่อ 18 มิถนุ ายน 2527,
เข้ าถึงได้ จาก http://pantip.com/topic/31564955
2. สาเหตุการรับพุทธศาสนานิกายต่ างๆ เข้ ามาในล้ านนา โดยตังแต่
้ ช่วงต้ น
พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 อาณาจักรล้ านนา รับเอาพุทธศาสนานิกายหินยาน
(พุทธเถรวาท) จากดินแดนต่างๆ เช่น ในช่วงต้ นราชวงศ์มงั ราย ได้ รับพุทธศาสนาจากอาณาจักร
หริภญ
ุ ชัย หงสาวดี และพุกาม ต่อมาในช่วงสมัยของพญากือนา ได้ รับพุทธศาสนาเถรวาทนิกาย
ลังกาวงศ์แบบมอญ โดยผ่านทางสุโขทัย และในรัชสมัยของเจ้ าพระยาสามฝั่ งแกน ก็ได้ รับเอา
พุทธศาสนาจากลังกาโดยตรง ซึง่ การรับเอาพุทธศาสนาเข้ าสูล่ ้ านนา มีสาเหตุสาํ คัญจากหลาย
ปั จจัย ดังนี19้
2.1 ปั จจัยภายใน
การสร้ างระเบียบทางศาสนา
เพื่อเชื่อมโยงชุมชนต่างๆ เข้ าไว้ ด้วยกันให้ เป็ นรัฐหรือว่าอาณาจักรอย่างมี
เอกภาพได้ โดยพยายามนําเอาพุทธศาสนามาผสมกับความเชื่อดังเดิ
้ ม กับการบูชาบรรพบุรุษและ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ประจําเมือง ลักษณะที่ปรกกฏเด่นชัดคือ ประเพณีการนับ ถือต้ นโพธิ์ การสร้ าเจดีย์
เพื่อบรรจุอฐั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบูชาพระธาตุได้ แทนที่ความเชื่อเดิม ซึง่ การที่พระบรมธาตุ
ของพระพุทธเจ้ า ได้ ประดิษฐานอยูต่ ามเมืองต่างๆ ที่เคยเป็ นแห่งศักดิส์ ทิ ธิ์ เดิมนันแสดงถึ
้
งการมี
อํานาจเหนือ ผี วิญญาณ เสริ มสร้ างอํานาจและการอ้ างสิทธิธรรมในทางการ เมืองแก่กษัตริ ย์
ผู้ปกครองรวบรวมอาณาจักรอีกด้ วย เหตุนี ้เองบรรดากษัตริย์ทงหลายในราชวงศ์
ั้
มงั รายจึงอุปถัมภ์
พุทธศาสนาและมีการสถาปณาพระบรมธาตุตามเมืองสําคัญต่างๆ ทําให้ เกิด ระเบียบทางศาสนา
ที่จะเชื่อมโยงเมืองให้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
การเป็ นศูนย์ กลางของพุทธศาสนา
โดยแนวคิดนี ้ได้ สะท้ อนออกมา ในการเขียนตํานานของพระสงฆ์ในล้ านนา
ที่มีความเชื่อถือในหลักแห่งความเป็ นเอกภาพของพุทธศาสนจักรซึง่ อาณาจักรล้ านนานันมี
้ ความ
สําคัญเพราะเป็ นส่วนของศาสนจักรที่เรี ยกว่า “ชมพูทวีป” ถือว่าเป็ นดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ของพุทธ
19

เรื่ องเดียวกัน, 87-115.
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ศาสนาและการกล่าวถึงความสําคัญของเมืองต่างๆ โดยการอ้ างพุทธทํานาย ว่าเป็ นเมืองใหญ่
ที่มีความเจริญรุ่งเรื องทางด้ านพุทธศาสนา อาทิเช่น เมือง หริภญ
ุ ชัย เป็ นต้ น ดังนันแนวความคิ
้
ด
เกี่ยวกับการเป็ นศูนย์กลางแห่งความเจริญรุ่งเรื องทางพุทธ ศาสนาจึงเป็ นอุดมการณ์ที่สําคัญของ
ชนชันปกครอง
้
พระภิกษุ และประชาชนชาวล้ านนา ทังนี
้ ้ อาจศึกษาได้ จากการดําเนินนโยบาย
ต่างๆ ทางศาสนาในล้ านนา โดยในระยะเริ่มแรกแห่งการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ให้ เป็ นศูนย์กลาง
ของอาณาจักรล้ านนานัน้ บทบาทของการเป็ นศูนย์กลาง ทางศาสนายัง คงเป็ นหริถญ
ุ ชัยอยูด่ ้ วย
ุ ชัยเป็ นศาสนสถาน
เพราะเป็ นที่ประทับของพุทธศาสนาเถรวาทจามเทวีวงศ์ โดยมีพระธาตุหริภญ
สําคัญที่กษัตริย์ทรงทะนุบํารุง และเสด็จไปนมัสการในทุกปี
รัชสมัยพญาผายู ทรงเริ่ มสร้ างเมืองเชียงใหม่ เป็ นศูนย์กลางศาสนาแทนที่
หริภญ
ุ ชัยโดยลดบทบาททางศาสนาของหริภญ
ุ ชัยลง สังเกตได้ จากการสร้ างเจดีย์หลวงกลางเมือง
เชียงใหม่ (เป็ นที่ตงเสาหลั
ั้
กเมืองด้ วย) เพื่อเป็ นปูชนียสถานที่สาํ คัญเช่นเดียวกับพระธาตุหริภญ
ุ ชัย
รัชการของพญากือนา ทรงอาราธนาพระสุมนเถระมาเผยแผ่พทุ ธศาสนาใน
ล้ านนา ระยะแรกทรงให้ จําพรรษาอยูท่ ี่หริภญ
ุ ชัย และโปรดให้ พระสงฆ์นิกายเก่าตังแต่
้ ในสมัย ของ
ุ ชัยบวชใหม่เป็ จํานวนมาก
พระนาง จามเทวีในเมืองหริภญ
ต่อมาได้ ทรงสร้ างวัดบุปพาราม หรื อ วัดสวนดอกไม้ ณ เมืองเชียงใหม่เพื่อให้
เป็ นที่พํานักของพระสุมนเถระ นับเป็ นการรับแนวคิดพุทธศาสนาลังกาวงศ์ ระลอกใหม่จากสุโขทัย
ตลอดจนลดความสําคัญของพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากหริภญ
ุ ชัย
มีการสถาปนาพระบรมสาริกธาตุสถาน การบูชาต้ นมหาโพธิและการอัญเชิญ
พระพุทธรูปสําคัญ เช่น พระพุทธสิหิงค์ มาประดิษฐานที่เชียงใหม่ ในสมัยพญาแสนเมืองมา
พบพระแก้ วมรกตในสมัยพญาสามฝั่ งแกน และได้ อญ
ั เชิญมาประดิษฐาน
ในเมือง เชียงใหม่ในสมัยพญาติโลกราช
สิง่ ที่น่าสังเกตคือ อิทธิพลการรับนับถือเอาพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ นัน้
อาจเป็ นผลมาจากความเชื่อที่วา่ พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ มีศนู ย์กลางอยูท่ ี่วดั มหาวิหาร ซึง่ เป็ น
พุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากพระมหินทร ซึง่ เป็ นพระราชโอรสของพระเจ้ าอโศกมหาราช พระเถระ
ผู้นี ้นําแนว คิดพุทธศาสนาที่พระเจ้ าอโศกได้ ทําการสังคายนาไว้ ลงมาเผยแผ่ที่ลงั กา
อิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์
ด้ วยความตื่นตัวเกี่ยวกับการศึกษา พุทธศาสนา และการได้ รับแนวคิดเรื่ อง
ความบริ สทุ ธิ์ของศาสนา จากการศึกษาว่ามีการชําระพุทธศาสนาหลายครัง้ โดยการสังคายนานี ้
เนื่องจากพุทธศาสนาไม่บริ สทุ ธิ์ มีพวกอธรรมวาทีปลอมปน คติความเชื่อดังกล่าวทําให้ พระชาว
ล้ านนาเชื่อว่า หากพุทธศาสนาไม่บริสทุ ธิ์ ย่อม ก่อให้ เกิดความวิบตั ิ จึงต้ องบํารุงรักษาพุทธศาสนา
ให้ บริ สทุ ธิ์อยูเ่ สมอ ประกอบกับเชื่อว่าลังกา เป็ น ดินแทนที่สืบทอดพุทธศาสนาที่บริสทุ ธิ์ ทําให้ พระ
ภิกษุชาวล้ านนาได้ เดินทางไปศึกษาศาสนาที่ลงั กา
แม้ เป็ นนิกายลังกาวงศ์ แต่ก็ได้ รับสืบทอดมาจากอาณาจักรต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่พระสุมนเถระนํามาจากสุโขทัยนัน้ ท่านเองก็เคยศึกษามาจากอยุธยา และต่อมาถึงได้
ศึกษาจากสํานักพระอุทมุ พรมหาสวามีในเมืองพัน (เมาะตะมะ) ซึง่ แตกต่างจากพุทธศาสนาใน
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ลังกาจนกระทัง่ พระสงฆ์ลงั กาได้ ตําหนิเรื่ องการออกเสียงอักขระภาษาบาลีที่ไม่ถกู ต้ องและไม่ยอม
ร่วมสังฆกรรมด้ วย
พระภิกษุชาวล้ านนา ได้ ศกึ ษาภาษาบาลีและพระวินยั พร้ อมทังบวชแปลง
้
เพศใหม่ในลังกา โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะสงฆ์กลุม่ ของ พระมหาญาณคัมภีร์ และพระเมธังกร ซึง่
ต่อมาได้ นําเอาพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ใหม่ หรื อนิกายสีหล เข้ ามาเผยแผ่ในเชียงใหม่ ในช่วง
รัชสมัยของพญาสามฝั่ งแกน
ได้ เกิดความขัดแย้ งรุนแรงระหว่างคณะสงฆ์นิกายลังกาวงศ์ใหม่ หรือ นิกาย
สีหลกับคณะสงฆ์นิกายลังกาวงศ์เก่า หรื อ นิกายรามัญ
ช่วงในสมัยพญาติโลกราชในปี พ.ศ.1999-2000 ทรงโปรดให้ สร้ างพระเจดีย์
เจ็ดยอดในวัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) โดยจําลองมาจากมหาโพธิเจดีย์ที่พทุ ธคยาในอินเดีย
แต่ยอ่ ส่วนลง และพระองค์ทรงเป็ นองค์อปุ ถัมภ์ การทําสังคายนาพระไตรปิ ฏกที่วดั เดียวกันในปี
พ.ศ.2020 โดยมี พระทินมหาเถระ เจ้ าอาวาสวัดป่ าตาลน้ อย เป็ นประธานของที่ประชุมสงฆ์ โดย
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อรวบรวมชําระพระไตรปิ ฏกบาลีให้ ถกู ต้ องบริสทุ ธิ์ นับเป็ นครัง้ ที่ 6 ของโลก และ
เป็ นครัง้ แรกในดิน แดนแหลมทอง และทรงอัญเชิญพระแก้ วมรกตจากลําปางมาประดิษฐาน ณ
วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2025
ทังหมดข้
้
างต้ นเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าความบริสทุ ธิ์แห่งพระพุทธศาสนาซึง่ มี
พระไตรปิ ฏก อันบริ สทุ ธิ์เป็ นสัญลักษณ์ และความรุ่งเรื องศักดิส์ ทิ ธิ์ของพระพุทธศาสนา ซึง่ มีพระ
แก้ วมรกตเป็ นสัญลักษณ์ ได้ มารวมกันในเมืองเชียงใหม่ ล้ านนาจึงเป็ นผู้รับนับถือตลอดจนรักษา
พุทธศาสนา ที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์และบริ สทุ ธิ์
คติความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนา 5,000 ปี
โดยชาวล้ านนามีความเชื่อว่าพระพุทธ ศาสนาจะดํารงอยูไ่ ด้ เพียง 5,000 ปี
หลังจากนันจะเสื
้
่อมสูญหรืออันตรธานไป ความเชื่อเช่นนี ้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่า พระพุทธเจ้ า
นันได้
้ ทรงทํานายไว้ สันนิษฐานว่าคงจะเป็ นการตีความ ใหม่ในสมัยหลังโดยพระอรรถกถาจารย์
ต่างๆ ซึง่ กล่าวกันว่าไทยนับถือตามคติลงั กาและคติความเชื่อเรื่ องนี ้ ได้ เริ่มปรากฏหลักฐานชัดใน
ล้ านนาตามตํานานต่างๆ โดยมี่ที่พระสงฆ์ล้านนาได้ แต่งขึ ้น เช่น ตํานานมูลศาสนา ที่ได้ กล่าวถึง
เรื่ องอันตรธาน 5 ประการ ที่จะเกิดขึ ้นตามลําดับในทุกๆ พันปี จนครบ 5,000 ปี แห่งการสถาปนา
ของพระพุทธศาสนา ซึง่ ได้ แก่ “อธิคมอันตรธาน” คือความเสื่อมสูญแห่งการตรัสรู้มรรคและผล
“ปฏิบตั ติอนั ตรธาน” คือความเสื่อมแห่ง การปฏิบตั ิ “ปริยตั ติอนั ตรธาน” คือความเสื่อมสูญแห่ง
การปริ ยตั ธิ รรม “ลิงคอันตรธาน” คือความเสื่อมสูญแห่งสมณเพศ และ “ธาตุอนั ตรธาน” คือความ
เสื่อมสูญแห่งพระบรมธาตุ
ทังนี
้ ้คติความเชื่อดังกล่าวเป็ นสาเหตุอย่างหนึง่ หนึง่ ที่สง่ เสริ มให้ มีการกัลปนา
ในล้ านนา มีการสร้ างศาสนาสถาน เช่น วัด เจดีย์ พระบรมธาตุ ศาสนวัตถุ พระพุทธรูปและมีการ
อุทิศถวาย ที่ดนิ แรงงาน และสิง่ ของต่างๆ เพื่อเป็ นประโยชน์แก่การบํารุงพุทธศาสนาสืบไปจนถึง
5,000 ปี
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2.2 ปั จจัยภายนอก
2.2.1 อิทธิพลของการขยายตัวของพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ พทุ ธศาสนาลังกาวงศ์ เป็ นพุทธศาสนานิการหินยาน ที่สืบเนื่องมาจากคณะสงฆ์ สํานัก
มหาวิหารในลังกา ในพุทธศตวรรษที่ 17 คณะสงฆ์สํานักมหาวิหารได้ รับ การอุปถัมภ์จากกษัตริย์
ลังกาตลอดจนมีการปรับปรุงพุทธศาสนาตามแนวคิดแบบมหาวิหาร นอกจากนี ้แล้ วการสังคายนา
พุทธศาสนา ในสมัยพระเจ้ าปรักกรมพาหุ ตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ทําให้ คณะสงฆ์สํานักมหา
วิหารได้ รับความเชื่อถืออย่างมาก ในฐานะผู้สืบศาสนาจากพระมหินทรเถระและเป็ นผู้ปกป้องพระ
วินยั ของพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาท ซึง่ ถือเป็ น พระวินยั ที่ถกู ต้ องและได้ รับความเชื่อถือมาตังแต่
้
พุทธศตวรรษที่ 3 ทังนี
้ ้ใช้ ภาษาบาลีเป็ นภาษาในการเขียนคัมภีร์อรรถกถาและเผยแผ่ศาสนา ตอน
ต้ นพุทธศตวรรษที่ 18 ได้ เผยแผ่เข้ าไปยังดินแดนต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉพาะอย่าง
ยิ่งในอาณาจักรมอญที่เมืองพัน (เมาะตามะ) และอาณาจักร พุกาม กระทัง่ เป็ นศูนย์กลางสําคัญ
ในการศึกษาและเผยแผ่พทุ ธศาสนานิกายลังกาวงศ์ มีพระ ภิกษุสงฆ์ จากอาณาจักรใกล้ เคียง เดิน
ทางมาศึกษา เช่น อาณาจักรสุโขทัย ล้ านนา และแม้ แต่ อาณาจักรตามพรลิงค์
2.2.2 การแข่งขันอํานาจ ในทางการเมืองและความเจริ ญทางศาสนา ของ
อาณาจักรต่างๆ โดยการรับนับถือพุทธศาสนาของล้ านนา มีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อดังเดิ
้ มของ
ชุมชนและพุทธ ศาสนาเป็ นปั จจัยต่อการเชื่อมโยงชุมชนต่างๆ เข้ ามารวมกันไว้ เป็ นอาณาจักร โดย
พุทธศาสนามีบทบาทสําคัญต่อการยํ ้าถึงอํานาจ และความชอบธรรมในทางการเมือง ของชนชัน้
ปกครอง ซึง่ ความเจริ ญ รุ่งเรื องของพุทธสาสนาได้ กลายเป็ นสัญลักษณ์แห่งความเจริญการเป็ น
ศูนย์กลางแห่งอํานาจทาง ในการเมือง ดังสังเกตได้ จากการเสด็จไปยังเมืองพุกามของพญามังราย
ตามตํานานพื ้นเมืองของเชียงใหม่ อธิบายถึงจุดประสงค์ประการหนึง่ ของพญามังรายว่า “… เรารู้
ว่าศาสนาพระพุทธเจ้ ารุ่งเรื องมากนันเราจึ
้
งแสร้ งมาแอ่วดูประเทศบ้ านเมืองพุกาม ...” เป็ นต้ น ทํา
ให้ การสนับสนุนพระพุทธศาสนาเป็ นหน้ าที่สําคัญของพระมหากษัตริย์ ประกอบกับ แนวคิดการ
เป็ นจักรพรรดิและการเป็ นราชาที่ดี ซึง่ เป็ นแนวคิดจากคัมภีร์พทุ ธศาสนาและอรรถกถาต่างๆ เข้ า
มามีบทบาทต่อสถาบัน การปกครอง ดังนันกษั
้ ตริย์จงึ ต้ องอุปถัมภ์พทุ ธศาสนาในทุกๆ ด้ าน ไม่วา่
จะเป็ นการสร้ าง บูรณะ ปฏิสงั ขรณ์ วัดวาอารามต่างๆ ตลอดจนแต่งคัมภีร์ศาสนาและสนับสนุน
การเผยแผ่ศาสนาด้ วย และใน ตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 19 อาณาจักรต่างๆ ได้ แข่งขันกัน ในการ
แสดงบทบาท การ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนา โดยมีกษัตริย์ของแต่ละอาณาจักรเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ เช่น
อาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนรามคําแหงทรงมีความสัมพันธ์ทางศาสนากับนครศรี ธรรมราช โดยการนํา
พุทธศาสนาลังกาวงศ์จากนครศรี ธรรมราชมาประดิษฐานไว้ ในกรุงสุโขทัย พระเถระที่เข้ ามาล้ วนมี
ความรู้แตกฉานในพระไตรปิ ฎก เป็ นต้ น นอกจากนี ้แล้ วแนวคิดเกี่ยวกับ จักรพรรดิราช ธรรมราชา
และการสร้ างสมบุญบารมีให้ สถาบันกษัตริย์ยงั เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึง่ ที่ทําให้ กษัตริย์ของ
อาณาจักรต่างๆ แข่งขันกันใน การอุปถัมภ์พทุ ธศาสนา ดังเห็นได้ จากการยกย่อง พระนามกษัตริย์
เช่น ทรงยกย่อง พญากือนาเป็ นธรรมมิกราช และพระมหาธรรมราชาลิไทของ สุโขทัย เป็ นต้ น โดย
ยึดเอาพระเจ้ าอโศกมหาราชเป็ นแบบในการทะนุบาํ รุงและเผยแผ่พทุ ธศาสนาไปยัง ดินแดน อื่นๆ
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พุทธศาสนาในล้ านนาตัง้ แต่ พ.ศ.1912-2101
สภาพของพุทธศาสนาในล้ านนาภายหลังปี พ.ศ.1912 นับตังแต่
้ พญากือนาได้ ทรง
นิมนต์ พระสุมนเถระ พระภิกษุในลัทธิลงั การวงศ์จากสุโขทัยเข้ ามาเผยแผ่พทุ ธศาสนาในล้ านนา
ซึง่ พญา กือนาทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสุมนเถระมาก เนื่องจากมีความเชื่อว่า พระภิกษุ
อรัญวาสี เป็ นผู้มีความรู้ซึ ้งในพระพุทธศาสนา และเชื่อถือกันว่าพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์
เป็ นพระพุทธศาสนาที่บริ สทุ ธิ์ เพราะทําสังฆกรรมถูกต้ องมาตังแต่
้ สมัยโบราณ เห็นได้ จากตํานาน
มูลศาสนาวัดป่ าแดง ที่มีการกล่าวถึงการประดิษฐานพุทธศาสานานิกายลังกาวงศ์ เป็ นต้ น
พญากือนาทรงอาราธนาพระนิกายเดิมอันนับถือสืบเนื่องมาจากสมัยพระนางจามเทวี
ให้ บวชใหม่ทงหมด
ั้
โดยมีจํานวนพระภิกษุที่บวชแปลงใหม่ถงึ 8,400 รูป ต่อมาในปี พ.ศ.1914
พญากือนาทรงสร้ างอุทยาน ของพระองค์ถวายเป็ นพระอารามขนานนามว่า “วัดบุพพาราม” หรื อ
“วัดสวนดอกไม้ ” เพื่อให้ เป็ นที่พํานักของพระสุมนเถระ และเป็ นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนา
ซึง่ มีพระภิกษุจากเมืองต่างๆ เช่น เชียงตุง เชียงแสน มาเรี ยนพระธรรมวินยั พร้ อมบวชแปลงใหม่
เป็ นอันมาก ประกอบร่วมกับสภาพการณ์ทางการเมืองการปกครองของอาณาจักรต่างๆ ณ เวลา
้ คอ่ ยๆ เสื่อมลง
นัน้ พุทธศาสนาในสุโขทัยเจริ ญสุงสุดในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยหลังจากนันก็
เนื่องจากตกอยูใ่ ต้ อํานาจอยุธยาในปี พ.ศ.1921 และผนวกดินแดนของสุโขทัย เข้ าเป็ นส่วนหนึง่
ของอยุธยา ในปี พ.ศ.1981 ในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (เจ้ าสามพระยา) ทรงโปรดให้
พระราเมศวร (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) เป็ นพระมหาอุปราช และไปปกครองเมืองพิษณุโลก
ตลอดจน อยุธยาพยายามที่จะแผ่อํานาจทางการเมืองเข้ าไปในล้ านนา ในขณะที่ล้านนาก็ยกทัพ
มารุกรานหัว เมืองทางตอนเหนือของอยุธยาอยูเ่ สมอ เช่น พญาติโลกราชทรงยกกองทัพไปตีเมือง
แพร่ เมืองน่าน เป็ นต้ น ด้ วยเหตุนี ้ทําให้ ล้านนากับอยุทธยาทําสงครามกันหลายครัง้ ขณะเดียวกัน
ก็แข่งขันกันในทางศาสนาด้ วย
การเผยแผ่พทุ ธศาสนานิกายลังกาวงศ์ของพระสุมนเถระทําให้ ชาวล้ านนามีความสน
ใจต่อพระพุทธศาสนาที่บริสทุ ธิ์มากยิง่ ขึ ้น และในขนะเดียวกันก็คงจะทราบความเคลื่อนไหว เกี่ยว
กับการเผยแผ่พทุ ธศาสนานิกายลังกาวงศ์ในดินแดนอื่นๆ เช่น อยุธยา เมาะตามะ และในเกาะ
ลังกา ทําให้ เกิดความตืน่ ตัวมากขึ ้น นอกจากนี ้เริ่มมองเห็นว่าพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ ที่พระ
สุมนเถระนํามาเผยแผ่นนมิ
ั ้ ได้ มาจากลังกาโดยตรง แต่สบื ทอดมาจากสํานักสงฆ์พระอุทมุ พร แห่ง
้ องทํา
นครพัน หรื อ เมาะตามะ ดังนันจึ
้ งมีคณะสงฆ์กลุม่ หนึง่ เชื่อว่าการศึกษาพุทธศาสนานันจะต้
การศึกษาจากลังกาโดยตรง มิใช่เป็ นเพียงแต่การศึกษาจาก เมืองเมาะตามะอย่างที่พระสุมนเคย
ไป กลุม่ ของ พระสงฆ์ดงั กล่าวซึง่ ประกอบด้ วยพระภิกษุสงฆ์ชาวล้ านนา ชาวรามัญ ชาวลพบุรี
เป็ นต้ น โดยที่มีพระมหาธรรมคัมภีร์ หรื อ ญานคัมภีร์ เป็ นหัวหน้ าได้ เดินทางไปบวชแปลงใหม่ที่
ลังกา พร้ อมทังได้
้ ศึกษาภาษาบาลีและพระธรรมวินยั ในปี พ.ศ.1974 ได้ นําเอาพุทธศาสนานิกาย
ลังกาวงศ์ใหม่ หรื อ นิกายสีหลเข้ ามาเผยแผ่ในเมืองเชียงใหม่โดยมีศนู ย์กลางอยูท่ ี่ วัดป่ าแดง และ
ปรากฏว่ามีพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์สนใจเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากคณะสีหล หรือลังกาวงศ์ใหม่
นัน้ ประพฤติปฏิบตั ติ นตามพระวินยั อย่างเคร่งครัด ทําให้ ประชาชนมีความศรัทธาเลื่อมใสมากขึ ้น
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ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ ในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ในรัชสมัยพระเจ้ าสามฝั่ งแกน
พ.ศ.1942-1985 พุทธศาสนาในล้ านนา มีคณะสงฆที่สาํ คัญถึง 3 คณะ คือ
1. คณะสงฆ์ นิกายพืน้ เมือง เป็ นคณะสงฆ์ดงเดิ
ั ้ มในสมัยล้ านนา นับตังแต่
้ ตอนต้ น
ราชวงศ์มงั ราย ที่สืบทอดพุทธศาสนามาจากอาณาจักรหริภญ
ุ ชัย มีความเชื่อและประพฤติปฏิบตั ิ
้ สืบศาสนามาจาก พระโสณเถระ และ พระอุตตรเถระ
ในแบบมอญ โดยเชื่อว่าพระภิกษุมอญนันได้
ซึง่ เป็ นพระธรรมฑูตที่พระเจ้ าอโศกส่งมาเผยแผ่ศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ คณะสงฆ์พื ้นเมืองนี ้
สันนิษฐานว่าคง จะเป็ นคณะสงฆ์สว่ นใหญ่ของอาณาจักรล้ านนาและเป็ นที่นบั ถือ ของประชาชน
ส่วนใหญ่ ประกอบกับลัทธิความเชื่อของคณะสงฆ์นี ้ เป็ นการนําเอาพุทธศาสนามาผสมผสานเข้ า
กับความเชื่อดังเดิ
้ ม เกี่ยวกับไสยศาสตร์ และภูตผีวิญญาณ โดยมักเข้ าใจว่าพุทธศาสนา นันคื
้ อ
ไสยศาสตร์ อย่างหนึง่ การทํานุบํารุงพุทธศาสนาในความเชื่อตามนิกายนี ้ ก็เพื่อหวังอํานาจความ
เป็ นใหญ่ ชัยชนะหรื อเครื่ องตอบแทนในชีวิต ตัวอย่างเช่น บวงสรวง ภูตผีปปี ศาจ ต้ นไม้ สถานที่
ศักดิส์ ทิ ธิ์ ภูเขา ป่ าไม้ เป็ นต้ น
2. คณะสงฆ์ รามัญ หรื อ บุปผวาสีคณะ เป็ นนิกายที่สืบเนื่องมาจากพระสุมนเถระ
ชาวสุโขทัยที่บวชแปลงใหม่ในสํานักของพระอุทมุ พรมหาสวามีชาวรามัญ โดยมีสํานักสงฆ์คือ วัด
สวนดอกและเป็ นฝ่ ายอรัญวาสี มีวตั รปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างไปจากคณะสงฆ์พื ้นเมือง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการมุง่ ที่จะศึกษาศาสนาให้ ลกึ ซึ ้งเพื่อบรรลุถึงโสดาปั ตติผล ซึง่ เป็ นหลักสําคัญของพุทธศาสนา
ฝ่ ายหินยาน โดยเน้ นปริ ยตั ติธรรม ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ ที่จะเป็ นทางแห่งความหลุดพ้ นสําเร็จเป็ น
พระอริ ยบุคคล หรื อ บรรลุนิพพาน ทังนี
้ ้ถึงแม้ วา่ คณะสงฆ์นิกายนี ้ จะยึดมัน่ ในการศึกษาอักขรวิธี
ในภาษาบาลีให้ แตกฉาน และเน้ นความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งในปรัชญาศาสนา แต่ก็ยงั ไม่สามารถ
เปลี่ยนแนวความเชื่อที่เคยปฏิบตั กิ นั มาในอดีตได้ เช่น ความเชื่อที่ปะปนกับลัทธิวิญญาณนิยม
ดังปรากฏเป็ นการบูชาผีตา่ งๆ ตลอดจนการบูชาอํานาจเหนือธรรมชาติ ในลักษณะของการบูชา
พระธาตุ หรื อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ทงหลาย
ั้
เป็ นต้ น
3. คณะสีหล หรื อ ลังกาวงศ์ ใหม่ โดยคณะสงฆ์นิกายนี ้ มีหลักความเชื่อคล้ ายคลึง
กับคณะสงฆ์นิกายรามัญ เพราะทังสองนิ
้
กายนี ้ได้ รับอิทธิพลมาจากลัทธิลงั กาวงศ์เช่นเดียวกัน แต่
มีการสืบทอดมาจากดินแดนที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผู้นําสงฆ์กลุม่ นี ้คือ พระมหาญาณคัมภีร์
ซึง่ ก็เคยบวชเรียนอยูใ่ นคณะสงฆ์นิกายรามัญมาก่อน กระทัง่ ได้ เดินทางไปลังกาเนื่องจากต้ องการ
ทราบความจริงเกี่ยวกับพระธรรมวินยั และการสวดตามอักขระภาษาบาลีที่ปกิบตั กิ นั โดยทัว่ ไปใน
ล้ านนาขณะนันว่
้ าถูกต้ องหรื อไม่ เมื่อคณะสงฆ์กลุม่ นี ้ได้ เดินทางมาเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.1974 ได้
นําเอาแนวคิดในลักษณะของการปฏิรูปศาสนาเข้ ามาสูล่ ้ านนาไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ เกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั ของสงฆ์ และสวดให้ ถกู ต้ องตามอักขระวิธีภาษาบาลี บทบาท
ของคณะสงฆ์นิกายสีหล ก็มีสภาพที่คล้ ายคลึงกับคณะสงฆ์นิกายรามัญ ที่ได้ กระทํามาคือ การ
อาราธนาพระเชื ้อเก่าบวชใหม่ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากคําตําหนิของของพระสงฆ์ชาวลังกา ด้ วยเหตุนี ้
คณะสงฆ์นิกายสีหล จึงได้ เผยแผ่หลักการและแนวทางปฏิบตั ขิ องตนเองออกไป อย่างกว้ างขวาง
โดยมุง่ ที่จะทําการปฏิรูปพุทธศาสนาในล้ านนา แต่เนื่องด้ วยบทบาทของคณะสงฆ์นิกายนี ้ได้ สง่ ผล
ต่อคณะสงฆ์กลุม่ อื่นๆ จึงก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างคณะสงฆ์ขึ ้น
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ในระยะตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21 มีความเคลื่อนไหวทางศาสนาในล้ านนา
เป็ นอย่างมากจนกระทัง่ เข้ าสู่ ยุคทองแห่ งพุทธศาสนา โดยในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เป็ น
ช่วงของระยะเวลาแห่งการแข่งขันทางศาสนา ระหว่างอาณาจักรล้ านนากับอยุธยา ดังจะสังเกต
เห็นได้ จากพระนามของกษัตริ ย์ทงสองอาณาจั
ั้
กรที่มีความหมายอย่างเดียวกันคือ “ผู้เป็ นใหญ่ใน
สามโลก” ซึง่ ขณะที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอาณาจักรอยุธยานัน้ ทรงมีพระราโชบายที่จะ
สร้ างรากฐาน ทางการเมืองโดยศาสนา ขณะเดียวกัน พระเจ้ าติโลกราชแห่งล้ านนาก็ทรงอุปถัมภ์
พุทธศาสนาทัง้ ในด้ านการสร้ าง บูรณะ และปฏิสงั ขรณ์วดั และปูชนียวัตถุมากมาย โดยในปี
พ.ศ.1990 พระองค์ ทรงสละราชสมบัตเิ ป็ นการชัว่ คราวให้ แก่พระราชชนนี แล้ วได้ ออกผนวช ณ
วัดป่ าแดงหลวง
ระหว่าง พ.ศ.1999-2000 พระเจ้ าติโลกราชทรงโปรดให้ สร้ างพระเจดีย์เจ็ดยอด ในวัด
มหาโพธาราม พระเจดีย์เจ็ดยอดเป็ นงานสถาปั ตยกรรมชิ ้นเอกของล้ านนาที่ยงิ่ ใหญ่ที่สดุ สร้ างขึ ้น
เพื่อฉลองครบรอบ 2000 ปี ในพุทธศาสนา พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะให้ การสร้ างพระเจดีย์นี ้
เป็ นกุศลกรรมอันยิ่งใหญ่ สําหรับรักษาพระศาสนามิให้ เสือ่ มโทรมจนกระทัง่ ถึงพทธศักราช 5000
ในปี พ.ศ.2020 พระองค์ทรงอุปถัมภ์ การสังฆายนาพระไตรปิ ฎกที่วดั มหาโพธาราม
โดยมีพระธรรมทินมหาเถระ เจ้ าอาวาสวัดป่ าตาลน้ อยเป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ ทําการชําระ รวบรวม
พระไตรปิ ฎกบาลีให้ ถกู ต้ องบริ สทุ ธิ์ นับเป็ นครัง้ แรกในสุวรรณภูมิ
นอกจากนี ้พระองค์ทรงส่งอํามาตย์พร้ อมด้ วยคณะ ไปประเทศลังกาเพื่อไปศึกษา งาน
สถาปั ตยกรรมหล่อหุน่ จําลองโลนปราสาทและรัตนมาลีสถูป โปรดให้ สร้ างเสริ มเจดีย์หลวง ตาม
แบบรัตนมาลี เจดีย์ที่เกาะลังกาผสมกับแบบเจดีย์พทุ ธคยาประเทศอินเดียและโปรดให้ สร้ างโลหะ
ปราสาทหลังเล็กที่ซ้ มุ บนองค์เจดีย์ด้านตะวันออก เพื่อประดิษฐานพระแก้ วมรกตในปี พ.ศ.2025
ซึง่ พุทธศาสนาในรัชสมัยของพระเจ้ าติโลกราชนัน้ มีความเจริญรุ่งเรื องมาก และมีการเผยแผ่ไปยัง
อาณาจักรใกล้ เคียงด้ วย ทังนี
้ ้การแข่งขันทางศาสนาก็มิได้ เกิดขึ ้น ระหว่างอาณาจักรอยุธยา กับ
ล้ านนา เท่านัน้ อาณาจักรขนาดเล็กก็ยงั มีการแข่งขันด้ านศาสนาด้ วย เช่นกัน
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 การแข่งขันทางการเมืองและการ
แข่งขันความเจริ ญในทางศาสนา ได้ สง่ ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่ องศาสนาขึ ้นภายใน
อาณาจักรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในล้ านนา การรับเอาพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์แบบต่างๆ
เข้ ามาในอาณาจักร ล้ วนแต่เกิดขึ ้นในระยะที่มีการแข่งขันอํานาจทางการเมืองและความเจริญทาง
ด้ านศาสนาแทบทังสิ
้ ้น โดยมีมิตทิ ี่สําคัญสําคัญดังนี ้
1. ปั ญหาความขัดแย้ งของคณะสงฆ์ ในล้ านนา
โดยช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 การที่พทุ ธศาสนาในล้ านนา ประกอบด้ วยคณะ
สงฆ์ หลายนิกาย จึงก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกันขึ ้นระหว่างคณะสงฆ์ จนกระทัง่ ถึงขันมี
้ การถกเถียง
ทะเลาะวิวาททุบตีกนั ซึง่ ความแตกแยกของคณะสงฆ์นนมี
ั ้ ความเกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งระหว่าง
พระมหากษัตริ ย์และเชื ้อพระวงศ์ โดยเชื ้อพระวงศ์และขุนนางทังหลาย
้
สนับสนุนคณะสงฆ์นิกาย
สีหล แต่พญาสามฝั่ งแกนทรงสนับสนุนคณะสงฆ์นิกายรามัญ ดังปรากฏอยูใ่ นตํานานมูลศาสนาที่
กล่าวว่า “… ครัง้ นันคนทั
้
งหลายมี
้
ลกู ท้ าวพระยาเสนาอํามาตย์เก่าทังหลาย
้
เขาก็บย่ ินดีกบั ชาวเจ้ า
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ตนเก่าสักคน เท่าเว้ นไว้ แต่ท้าวแสน เมืองมา คนเดียว เท่านันที
้ ่ยนิ ดีด้วย.....” พญาสามฝั่ งแกนจึง
ได้ ขบั ไล่คณะสงฆ์นิกายสีหล ออกจากเมืองเชียงใหม่ ดังปรากฏในตํานานมูลศาสนาอีกว่า “….เอ
เขาท่านหมูน่ ี ้ จักไปลังกาแล เขานี ้บ่ดีจงขับให้ หนีจาก เมืองกูเถิด...” ดังนัน้ ราว ปี พ.ศ.1976 ใน
ชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวว่า พระมหาเถรเหล่านันไปนครเขลางค์
้
คณะสงฆ์นิกายสีหล ได้ เดินทาง
ออกไปเผยแผ่พทุ ธศาสนานิกายนี ้ จนถึงเมืองเชียงราย เชียงแสน และได้ อปุ สมบทกุลบุตรล้ านนา
เป็ นอันมาก
จนกระทัง่ ในปี 1985 ได้ มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยพญาสามฝั่ งแกนถูก
ปลดจากตําแหน่งกษัตริ ย์ และบรรดาเหล่าขุนนางได้ สนับสนุนให้ เจ้ าลก บุตรองค์ที่ 6 ของพญา
สามฝั่ งแกน ขึ ้นเป็ นกษัตริ ย์ ทรงพระนามว่า พระมหาศรี สธุ รรมติโลกราช โดยพระองค์ทรงดําเนิน
้ ้
นโยบายในการ แก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งของคณะสงฆ์ จนทําให้ ความขัดแย้ งผ่อนคลายลง ทังนี
ปั ญหาดังกล่าว เป็ นปั ญหาที่มีความซับซ้ อนเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการดังต่อไปนี ้
1.1 สาเหตุจากความขัดแย้ งในแนวความคิด ของการปฏิรูปศาสนา ตัวอย่างเช่น
ปั ญหาความถูกต้ องในการอุปสมบท ปั ญหาความขัดแย้ งเกี่ยวกับความถูกต้ องของอักขรวิธีภาษา
บาลี และการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมวินยั เป็ นต้ น
1.2 สาเหตุจากความขัดแย้ งในผลประโยชน์ เฉพาะอย่างยิง่ ผลประโยน์ที่ได้ รับ
จากการกัลปนา ที่ดนิ ทรัพย์สนิ เงินทอง ข้ าทาสให้ แก่วดั เป็ นต้ น
1.3 สาเหตุจากความขัดแย้ งทางการเมือง สืบเนื่องมาจาก ขุนนางเป็ นกลุม่ ที่มี
อิทธิพลมาก นับแต่รัชสมัยพระเจ้ าผายูเป็ ยต้ นมา (ในเมืองเชียงใหม่ มีบทบาทถึงขันกํ
้ าหนดผู้ที่จะ
ขึ ้นครองราชย์) อีกทังคณะสงฆ์
้
เริ่มแตกแยกกัน จากการนําเอาพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ แบบ
ต่างๆ เข้ ามา ความขัดแย้ งของคณะสงฆ์จงึ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับปั ญหาทางการเมือง เนื่องจากกลุม่
ขุนนางนันสนั
้ บสนุนนิกายสงฆ์ที่ตา่ งกัน
1.4 ผลกระทบของความขัดแย้ งระหว่างคณะสงฆ์ ที่มีตอ่ พุทธศาสนาในล้ านนา
ส่งผลทําให้ การศึกษาพุทธศาสนาขยายตัวมากขึ ้น เกิดการสังคายนาพระไตรปิ ฎกและความตืน่ ตัว
ในการ อุปถัมภ์พระศาสนา เป็ นต้ น
2. บทบาทของพุทธศาสนาในล้ านนา
เรื่ องราวของพุทธศาสนาในล้ านนาช่วงตอนต้ นนัน้ อาจกล่าวได้ วา่ มีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ ของอาณาจักรมาโดยตลอด ซึง่ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-21 นัน้
ถือเป็ นยุคทองของล้ านนา และเป็ นยุคที่พทุ ธศาสนาเจริ ญที่สดุ ตลอดจนมีบทบาทสําคัญต่อ
2.1 ต่ อสถาบันกษัตริย์
โดยความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพุทธศาสนากับสถาบันกษัตริย์ นันมี
้ มาตัง้
แต่ครัง้ สมัยพุทธกาล ความเจริญรุ่งเรื อง มัน่ คงของพุทธศาสนา ตลอดจนความสงบเรี ยบร้ อยของ
สังคมย่อมขึ ้นอยูก่ บั ความช่วยเหลือเกื ้อกูลกันระหว่างสถาบันทังสอง
้
โดยการที่กษัตริย์และชนชัน้
ปกครองจะให้ ความอุปถัมภ์ทํานุบํารุงศาสนา เป็ นต้ น นอกจากนี ้หลักคําสอนของพุทธศาสนา ยัง
ได้ ระบุถึง หลักปฏิบตั ซิ งึ่ กษัตริ ย์พงึ ยึดถือปฏิบตั ิ กษัตริย์ที่จะได้ รับการยกย่องจะต้ องเป็ นผู้ที่ตงอยู
ั้ ่
ใน ธรรม ดังจะเห็นได้ จากคํากล่าวในพระไตรปิ ฏกว่า “… ราชา มุขo มนุสฺสานo รฏฐo โหติ ราชา เจ
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โหติ ธมฺมโิ ก ...” พระราชาเป็ นประมุขของมนุษย์ทงหลาย
ั้
ถ้ าพระราชาเป็ นผู้ทรงธรรม ราษฎรก็เป็ น
สุข ทังนี
้ ้แนวคิดตาม คติของกษัตริย์พทุ ธ คือความเป็ นกษัตริย์จะต้ องปกครองบ้ านเมืองโดยธรรม
และได้ รับสมญานามว่า “ธรรมราชา” หรื อ “ธรรมิราช” ดังนันแนวคิ
้
ดในทางพุทธศาสนาจึงมีความ
สําคัญ ต่อการกําหนดบทบาทของกษัตริย์ ที่ต้องยึดถือหลักปฏิบตั ไิ ด้ แก่ หลักทศพิธราชธรรม หลัก
อปริ ยธรรม 7 ประการ คติความเชื่อเกี่ยวกับบารมี และประเพณีธรรม เป็ นต้ น20
2.2 ต่ อสังคมล้ านนา
ความเคลื่อนไหวของพุทธาสนาในล้ านนานันมี
้ ความสัมพันธ์อย่าง ใกล้ ชิดกับ
การพัฒนาทางประวัตศิ าสตร์ จะเห็นได้ วา่ พุทธศาสนามีอิทธิพลอย่างสูงต่อวิถีชีวติ ของบุคคลใน
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีสถาบันสงฆ์ที่เป็ นสื่อกลางในการถ่ายทอดแนว ความคิด ปรัชญา
ค่านิยม ตลอดจนโลกทัศน์ไปสูส่ งั คมล้ านนาในสมัยนันด้
้ วย ดังนันบทบาทของสถาบั
้
นพุทธศาสนา
ย่อมมีความสําคัญต่อสังคมล้ านนาในด้ านต่างๆ เช่น บทบาทในการส่งเสริมจริยธรรมในสังคม
บทบาทในการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ คนในสังคม บทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
กัลปนาที่มีตอ่ การขยายตัวของชุมชน ตลอดจนบทบาทการส่งเสริมในด้ านการศึกษา
2.3 ต่ อวัฒนธรรมประเพณี โดยพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรื องสูงสุด และได้
เข้ ามามีบทบาทต่อคนทุกๆ กลุม่ ในสังคมล้ านนาตังแต่
้ ระดับล่างสุด จนถึงสูงสุด จึงเกี่ยวข้ องกับ
วัฒนธรรมประเพณี อันหมายถึง วิธีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมล้ านนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
พุทธศาสนาที่ผสมผสานคติความเชื่อดังเดิ
้ มต่างๆ เข้ าไว้ ด้วยกัน จึงได้ ปรากฏออกมาในรูปแบบ
ของวัฒนธรรมประเพณีที่สงั คมยอมรับว่าเป็ นสิง่ ดีงาม และถ่ายทอดแนวทาง การประพฤติปฏิบตั ิ
ให้ แก่คนรุ่นต่อ ไปทังแบบจารี
้
ตประเพณีและแบบขนบธรรมเนียมประเพณี
2.4 ต่ อวรรณกรรม
โดยวรรณกรรมนัน้ ถือเป็ นผลผลิตทางปั ญญาที่สะท้ อนให้ เห็นถึงกรอบและ
โครงสร้ างของความคิดซึง่ เป็ นนามธรรม ที่ได้ รับการถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปธรรม โดยกวีจะเป็ นผู้
รวบผสมผสานจากประสบการณ์ แนวความคิดความเชื่อ ความคาดหวังและจินตนาการประกอบ
กันขึ ้นเป็ นวรรณกรรม ทังนี
้ ้ การที่พทุ ธศาสนามีบทบาทอย่างมากต่อล้ านนาในด้ านต่างๆ เช่น การ
เมือง สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ซึง่ บทบาทเหล่านี ้ได้ ปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจน ในลักษณะของงาน
วรรณกรรม ทังในแง่
้
ของ การสร้ างสรรค์กวี เนื ้อหาสาระของวรรณกรรม การอนุรักษ์ การถ่ายทอด
และการเผยแพร่วรรณกรรม เป็ นต้ น โดยวรรณกรรมที่ปรากฏในยุคทองของล้ านนานัน้ ส่วนใหญ่
เป็ นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรง นอกเหนือจากนันก็
้ มกั จะ มีเนื ้อเรื่ องที่เกี่ยวโยงกับ
พุทธศาสนาแทบทังสิ
้ ้น ส่วนใหญ่จะแต่งเป็ นภาษาบาลี ซึง่ มักจะกล่าวถึง พุทธประวัตแิ ละการ
อรรถาธิบายคัมภีร์ทางศาสนา เช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ เวสสันดรทีปนี เป็ นต้ น วรรณกรรมชาดก
สําหรับวรรณกรรมคําสอนจะมีเนื ้อหา ที่มงุ่ สอนจริยธรรมแก่สมาชิกในสังคมระดับต่างๆ ซึง่ โดย
เนื ้อหาสาระเหล่านัน้ ผูกพันกับคําสอนของพุทธศาสนาทังสิ
้ ้น
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เรื่ องเดียวกัน, 201-213.
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3. ความเคลื่อนไหวและลักษณะเฉพาะของพุทธศาสนาในล้ านนา
พุทธศาสนา นับตังแต่
้ เริ่มสถาปนาอาณาจักรในตอนต้ นของพุทธศตวรรษที่ 19
จนกระทัง่ สูญเสียเอกราชแก่พม่าในตอนต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 ปรากฏว่า ตลอด 2 ศตวรรษนี ้ได้ มี
ความเคลื่อนไหวของพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ กล่าวคือ21
ระยะแรก คือ ระยะวางรากฐานทางการเมืองและทางศาสนาซึง่ นับตังแต่
้ รัชสมัย
พญามังรายจนถึงพญากือนา ล้ านนาได้ สืบทอดพุทธศาสนาจากอาณาจักรหริภญ
ุ ชัย โดยนําเข้ า
มาผสมผสานเข้ ากับความเชื่อดังเดิ
้ ม ที่เกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษ และการบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ประจําเมือง นอกจากนี ้ยังผสมผสานกับคติความเชื่อของพราหมณ์และพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน
อาจกล่าวได้ ว่าพุทธศาสนาในระยะนี ้เป็ น “พุทธศาสนาแบบดังเดิ
้ มของล้ านนา”
ระยะที่สอง คือระยะของการแสวงหาพุทธศาสนาที่บริสทุ ธิ์ นับตังแต่
้ รัชสมัยของ
พญากือนาจนถึงสมัยพญาติโลกราช ระยะนี ้มีความเคลื่อนไหวของการนําเอาพุทธศาสนานิกาย
ลังกาวงศ์แบบต่างๆ เข้ าสูล่ ้ านนา เช่น พระสุมนเถระนําเอาพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์แบบรามัญ
เข้ ามาเผยแผ่ในตอนต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 ปรากฏว่าชาวล้ านนาได้ ให้ ความสนใจต่อพุทธศาสนา
ที่บริสทุ ธิ์มากขึ ้น จนกระทัง่ ได้ มีพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสในล้ านนาเดินทางไปยังลังกาเพื่อศึกษา
พุทธศาสนาแบบดังเดิ
้ มของลังกาที่เชื่อว่าบริสทุ ธิ์ ตลอดจนนําเข้ ามาเผยแผ่ทวั่ ล้ านนา จึงได้ เกิด
ปั ญหาความขัด แย้ งระหว่างคณะสงฆ์อย่างรุนแรงและได้ สงบลงในเวลาต่อมา ทังนี
้ ้ พุทธศาสนา
แบบดังเดิ
้ มของ ลังกาที่เชื่อกันว่าบริสทุ ธิ์นี ้ ก็ได้ มีบทบาทอย่างมากมาย อาจกล่าวได้ วา่ ระยะนี ้เป็ น
“ระยะแห่งการ ปฏิรูปพุทธศาสนาในล้ านา”
ระยะที่สาม คือ ระยะแห่งความเจริ ญรุ่งเรื องของพุทธศาสนาในล้ านนา โดยนับ
ตังแต่
้ รัชสมัยของพญาติโลกราชถึงพญาเมืองแก้ ว ปรากฏว่าพุทธศาสนามีความเจริญในทุกๆ ด้ าน
ทังในด้
้ านศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนธรรม โดยมีการสร้ างบูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั และการ
กัลปนาอย่างมากมาย นอกจากนี ้ยังปรากฏความเจริญรุ่งเรื องสูงสุดด้ านการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
ทําให้ พระสงฆ์ในล้ านนามีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีเป็ นอย่างยิง่ จนสามารถที่จะ ตรวจสอบ
ชําระพระไตรปิ ฏกบาลีได้ ตลอดจนสามารถประพันธ์ วรรณกรรมศาสนา ด้ วยภาษาบาลีไว้ เป็ น
จํานวนมาก นอกไปจากนี ้พุทธศาสนาในล้ านนายังได้ ถกู เผยแผ่ออกไปสูอ่ าณาจักรใกล้ เคียง เช่น
ล้ านช้ าง เชียงตุง จนถึงสิบสองพันนา ดังนันระยะนี
้
้จึงเป็ น “ยุคทองแห่งพุทธศาสนาในล้ านนา”
้
ระยะที่ส่ ี คือ “ระยะแห่งความเสื่อมของพุทธศาสนาในล้ านนา” โดยนับตังแต่
ภายหลังรัชสมัยของพระเมืองแก้ ว จนกระทัง่ ล้ านนาเสียเอกราชให้ แก่พม่า อาณาจักรล้ านนาได้
เกิดปั ญหาความมัน่ คงทางการเมืองจากการแย่งชิงอํานาจ การเกิดสงครามกลางเมือง ความเสือ่ ม
โทรมทางเศรษฐกิจ และการรุกรานจากภายนอกอาณาจักร ทําให้ อาณาจักรล้ านนา ได้ เสื่อมลง
อย่างรวดเร็ ว จนในที่สดุ ก็ไม่อาจรักษาเอกราชเอาไว้ ได้ พุทธศาสนาในล้ านนาจึงเสื่อมโทรมลงไป
พร้ อมกับความเสื่อมของอาณาจักร
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โดยความเคลื่อนไหวทังสี
้ ่ระยะดังกล่าว แสดงออกถึงพัฒนาการที่ตอ่ เนื่องในแต่
ละยุคสมัยที่ในตอนต้ นนัน้ พุทธศาสนาฝ่ ายหินยานนิกายเถรวาทลังกาวงศ์ มีบทบาทอย่างมาก
หยัง่ ลึกลงไปในสังคม ดังปรากฏอย่างชัดเจนทังแนวความคิ
้
ดและพฤติกรรมว่าล้ านนายึดคติความ
เชื่อของลังกาเป็ นแบบอย่าง ทังยั
้ งยกย่องลังกาให้ เปรี ยบเสมือน ดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ของศาสนา
้ มของลังกา แต่กลับเป็ นการผสมผสาน
อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนาในล้ านนาก็มิได้ เป็ นแบบดังเดิ
แนวคิด คติความ เชื่อเข้ ากับความเชื่อดังเดิ
้ มของพื ้นถิ่น อันเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน
ซึง่ ได้ สะท้ อนให้ เห็น ถึงลักษณะและโครงสร้ างของพุทธศาสนาในล้ านนา ได้ แก่22
3.1 ลักษณะที่ได้ รับแบบอย่ างจากลังกา
กรอบและโครงสร้ างของความคิดแบบลังกา โดยได้ สะท้ อนออกมาให้ เห็นได้
ชัดเจนในงานวรรณกรรมบาลี ที่มาจากแนวคิดของพระภิกษุสงฆ์ล้านนาเกี่ยวกับ ประวัตศิ าสตร์
พุทธศาสนาที่เป็ นวัฏจักรหมุน เวียนว่ายตายเกิดซํ ้าแล้ วซํ ้าอีกไม่มีสิ ้นสุด เริ่มจากมหายุค (ยุคทอง)
จนถึงกลียคุ และด้ วยกาลเวลามีลกั ษณะหมุนเวียน จึงกําหนดให้ พฒ
ั นาการของโลกอยูเ่ ฉพาะใน
โลกของพุทธศาสนา ดําเนินไปอย่างไม่สิ ้นสุด 5,000 ปี จนมีพระศรี อารยเมไตรย มาอุบตั ขิ ึ ้นใน
อนาคต นอกจากนี ้ยังมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ านันมิ
้ ได้ มีเพียงองค์เดียว แต่มีมากมายนับไม่ถ้วน
ทังในอดี
้
ตและในอนาคต ถ้ าหากบําเพ็ญบุญบารมีมาอย่างสมบูรณ์แล้ ว ย่อมมีโอกาศตรัสรู้เป็ น
พระพุทธเจ้ าได้ ตลอดจนเห็นว่าลังกาเป็ นดินแดนที่ถ่ายทอดแบบอย่างที่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ กรอบและ
โครงสร้ างของความคิดดังกล่าว เชื่อว่าเป็ นความจริ งที่ไม่ต้องพิสจู น์และสะท้ อนมาจากความเจริญ
สูงสุดซึง่ หมายถึงการแสวงบุญเพื่อบรรลุถึงนิพพาน ส่งผลต่อแนวความคิดของผู้คนในล้ านนาจน
กระทัง่ มีความเชื่อว่าล้ านนาเป็ นส่วนหนึง่ ของพุทธจักรและมีความสําคัญในฐานะที่จะต้ องสืบทอด
รักษาพุทธศาสนาให้ มนั่ คงตกทอดไปถึง 5,000 ปี และโครงสร้ างของความคิดสะท้ อนความจริ งอัน
สูงสุดคือ “การสะสมบุญบารมีเพื่อจะได้ เกิดในยุคพระศรีอารย์และการมุง่ สูพ่ ระนิพพาน” และแนว
ความคิดเช่นนี ้ได้ ถ่ายทอดไปสูช่ นชันต่
้ างๆ ของสังคม ทังกษั
้ ตริย์ ขุนนาง ไพร่เมืองข้ าทาส โดยผ่าน
้ มีโอกาศกระทําร่วมกัน
ทางสถาบันสงฆ์และการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ซึง่ คนทุกชนชันได้
ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าได้ รับแบบอย่างมาจากลังกา
เช่น การ นับถือต้ นศรี มหาโพธิ์ การบูชาพระธาตุ การสังคายนาพระไตรปิ ฏก การอุปถัมภ์ศาสนา
และการ ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญ โดยอ้ างถึงความสัมพันธ์กบั ลังกา เป็ นต้ น
3.2 ลักษณะที่ผสมผสานกับความเชื่อดัง้ เดิมและศาสตร์ อ่ นื ๆ
เนื่องจากความเชื่อพื ้นฐานของล้ านนา เป็ นความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาผีตา่ งๆ
วิญญาณ การนับถือบรรพบุรุษ การบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ประจําเมือง ตลอดจนได้ รับอิทธิพล ความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ์ และพุทธมหายานที่ เน้ นพิธีกรรมความศักดิส์ ทิ ธิ์ จนเมื่อล้ านนาได้ รับเอา
พุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ จึงได้ ผสมผสานเข้ า กับพื ้นฐานความเชื่อเดิมต่างๆ เหล่านันอย่
้ าง
เลือกสรรสอดคล้ อง จนทําให้ มีลกั ษณะที่เฉพาะของ ตนเองขึ ้นมา
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3.2.1 ลักษณะที่ผสมผสานกับการนับถือผีวิญญาณและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ โดย
แท้ จริ งแล้ วหลักคําสอนของพุทธศาสนาเน้ นเรื่ องเหตุและผล คือเหตุแห่งทุกข์และการดับทุกข์ การ
ปฏิบตั ติ ามหลัก ศาสนาเป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้ (จิต) รู้สงิ่ ทังปวงตามความเป็
้
นจริง แต่คําอธิบาย
เหล่านี ้ยากแก่ความเข้ าใจของคนโดยทัว่ ไป การถ่ายทอดหลักคําสอนของพุทธศาสนา จึงจําเป็ น
ต้ องใช้ สงิ่ ที่ผ้ คู นโดยทัว่ ไปเข้ าใจได้ ดังนัน้ คําสอนจึงออกมาในลักษณะชาดก และการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ความเชื่อใน เรื่ องบุญ-กรรม อานิสง์ผลบุญ เป็ นต้ น จนพุทธศาสนาในความเข้ าใจ
ของคนทัว่ ไปเป็ นเรื่ องของการ ไปวัด การประกอบพิธีกรรม การสะสมบุญบารมีเพื่อจะได้ ไปเกิดภพ
ที่ดีกว่าและการอุทิศส่วนกุศลให้ แก่บรรพบุรุษ ความรู้หลักธรรมทางศาสนาเป็ นความรู้แบบผิวเผิน
ไม่หยัง่ ลึกถึงความเข้ าใจใน แก่นแท้ และการปฏิบตั ิ ดังนันจึ
้ งปรากฏว่าพุทธศาสนาในล้ านนามี
ความเกี่ยวข้ องกับอํานาจเร้ นลับ และความศักดิส์ ทิ ธิ์ ดังจะเห็นได้ จากตํานานและคัมถีร์ศาสนาที่
แต่งในล้ านนาปรากฏเรื่ องราวเกี่ยว กับพุทธศาสนาจนแยกกันได้ ยาก
3.2.2 ลักษณะที่ผสมผสานกับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ โดยมักปรากฏ
ในลักษณะของพิธีกรรมทางศาสนา ตังแต่
้ พิธีกรรมในระดับชาวบ้ านไปจนถึงพระราชพิธี ซึง่ ก็ล้วน
แต่ปะปนกับพิธีพราหมณ์แทบทังสิ
้ ้น พิธีกรรมเหล่านี ้มักเกี่ยวข้ องกับไสยศาสตร์ อํานาจเร้ นลับ ที่
เหนือธรรมชาติ ประกอบด้ วยเวทมนต์คาถาและอํานาจจิต ซึง่ ปรากฏคัมภีร์อรรพเวทของศาสนา
พราหม์ ซึง่ ความเชื่อถือและปฏิบตั ติ ามแบบ เช่น พิธีสมโพชพระพุทธรูปหรื อพุทธาภิเศก การถือ
ฤกษ์ ยาม ตามหลักโหราศาสตร์ การสืบชะตาบ้ าน ชะตาเมือง ชะตาบุคคล การะสะเดาะเคราะห์
การทําพิธีกรรมบวงสรวง สังเวยเทพยดา เป็ นต้ น ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ คติความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์ ได้ ผสมผสานเข้ ากับพุทธศาสนาในล้ านนา แล้ วก็ถือปฏิบตั สิ ืบเนื่องกันมาจนถึงปั จจุบนั
ในลักษณะที่ชาวล้ านนาเชื่อกันว่า ความสําคัญของการนับถือศาสนา นันคื
้ อการประกอบพิธีกรรม
และการทํานุบํารุง ศาสนาเป็ นการสะสมบุญบารมี และเผื่อแผ่อานิสงส์ให้ แก่ บรรพบุรุษ สรรสัตว์
และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
พุทธศาสนาในล้ านนาตัง้ แต่ พ.ศ.2101-ปั จจุบัน
ความเสื่อมของอาณาจักรล้ านนา เกิดขึ ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์มงั ราย นับตังแต่
้
พญาเกศเชษฐาราชขึ ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.2068 จนกระทัง่ ตกเป็ นเมืองขึ ้นของพม่าใน พ.ศ.2101
(33 ปี ) โดยว่างเว้ นไม่มีกษัตริ ย์ปกครองถึง 4 ปี (พ.ศ.2091-2094) เพราะขุนนางขัดแย้ งกัน ตกลง
้ การสิ ้นรัชสมัยของ
กันไม่ได้ วา่ จะให้ ใครเป็ นกษัตริ ย์ กษัตริย์สมัยเสื่อมจะปกครองเมืองระยะสันๆ
กษัตริ ย์ เกิดจากขุนนางจัดการปลงพระชนม์ หรื อขุนนางปลดกษัตริย์ หรื อกษัตริย์สละราชสมบัติ
ปั จจัยความเสือ่ มสลายเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างของรัฐในหุบเขา ที่ทําให้ เมืองต่างๆ
ในอาณาจักร มีโอกาสแยกตัวเป็ นอิสระ เมืองราชธานีจงึ พยายามสร้ างเสถียรภาพให้ ศนู ย์กลางมี
ความเข้ มแข็งตลอดมา โดยกษัตริย์อาศัยการสร้ างสายสัมพันธ์กบั เจ้ าเมืองต่างๆ ในระบบแบบ
เครื อญาติ ซึง่ ระบบนี ้ใช้ ได้ ในระยะแรก แต่เมื่อรัฐขยายขึ ้นจําเป็ นต้ องสร้ างระบบแบบราชการที่มี
ประสิทธิภาพ แทนที่ระบบเครื อญาติ อาณาจักรล้ านนาสถาปนาระบบราชการไม่ได้ รัฐจึงอ่อนแอ
และเสื่อมสลายลง ในช่วงนี ้สถาบันกษัตริย์ออ่ นแอลง ขุนนางมีอํานาจเพิ่มพูน นอกจากนันขุ
้ นนาง
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ยังขัดแย้ งกัน โดยแบ่งเป็ นสองกลุม่ คือ ขุนนางเมืองราชธานีและขุนนางหัวเมือง แย่งชิงความเป็ น
ใหญ่ ต่างสนับสนุนคน ของตนเป็ นกษัตริย์ ปั ญหาการเมืองภายในล้ านนาที่แตกแยกอ่อนแอ มีผล
ต่อเศรษฐกิจที่ตกตํ่าลง และมีปัจจัยภายนอกคือ การขยายอํานาจของราชวงศ์ตองอู เป็ นตัวเร่งให้
อาณาจักรล้ านนาได้ ลม่ สลายลงใน พ.ศ.2101
1. สมัยภายใต้ การปกครองของพม่ า
นับตังแต่
้ พ.ศ.2101 ถึง พ.ศ.2317 (200 กว่าปี ) เมืองเชียงใหม่ซงึ่ เป็ นศูนย์กลาง
ของ อาณาจักรล้ านนาในขณะนัน้ ได้ ถกู กองทัพพม่าบุกยึดเมืองเอาไว้ ได้ และพระเจ้ าบุเรงนอง
กษัตริ ย์พม่าได้ สง่ คนมาปกครองเชียงใหม่ โดยมีทงที
ั ้ ่มาจากเมืองพม่าและจากหัวเมืองของไทย ที่
อยูภ่ ายใต้ อํานาจการปกครองของพม่าเอง ทังนี
้ ้การยึดล้ านนาของพม่าไม่ได้ มีเป้าหมายเพื่อการ
ขยายอํานาจทางการเมือง แต่พม่าต้ องการยึดล้ านนา ซึง่ มีความอุดมสมบูรณ์คอยป้อนเสบียงให้
พม่าเมื่อทําสงครามและต้ องการใช้ เป็ นเส้ นทางผ่านไปยังล้ านช้ างและอยุธยา โดยช่วงแรกยังให้
เชื ้อสายราชวงศ์มงั รายปกครองกันเอง แต่ตอ่ มาเมื่อเกิดปั ญหาการรวมกลุม่ ต่อต้ าน จึงต้ องส่ง
ผู้สําเร็จราชการพม่ามาปกครอง
การปกครองของพม่าในล้ านนา มีลกั ษณะเพียงการควบคุม โดยไม่ได้ ยงุ่ เกี่ยวกับ
กฏหมาย เดิมหรื อจารี ตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมรวม อีกทังยั
้ งเคารพกฏของล้ านนาบางอย่าง
เช่น การยกเว้ นข้ าวัดไม่ต้องถูกกวาดต้ อนไปพม่า และบางช่วงล้ านนาก็ตกอยูใ่ นการควบคุมของ
อยุธยาสลับกับพม่าจากภาวะสงครามและการเศรษฐกิจที่เสื่อมถอย ก็เป็ นผลให้ ศลิ ปกรรมล้ านนา
ในช่วงนี ้ซบเซาร่วงโรยตามไปด้ วย23
นับจากพม่าเข้ ามายึดครองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2101 เป็ นต้ นมา พระพุทธศาสนา
และลัทธิธรรมเนียมแบบพม่าก็แผ่เข้ ามามีอิทธิพลในล้ านนา แต่ชาวล้ านนาและชาวพม่านันต่
้ างก็
นับถือศาสนาพุทธด้ วยกัน จึงทําให้ เกิดความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมได้ พระเจ้ าบุเรงนองถึง
กับตรัสห้ ามมิให้ จบั เอาพวกไทยวนเป็ นเชลย ด้ วยเหตุผลที่วา่ นับถือศาสนาเดียวกัน สิง่ นี ้ก็อาจเป็ น
สาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ ชาวล้ านนาพอจะทนอยูใ่ ต้ การปกครองของพม่าได้ โดยมีเหตุการณ์รุนแรงทาง
การเมือง เกิดขึ ้นไม่มากนัก สําหรับอิทธิพลของพม่าที่มีตอ่ พุทธศาสนาในล้ านนาด้ านต่างๆ ที่พอ
จะยกขึ ้นมากล่าวได้ นนมี
ั ้ ดงั ต่อไปนี ้
1.1 พิธีบวชลูกแก้ วหรื อบวชเป็ นสามเณร ถือเป็ นเรื่ องสําคัญกว่าการบวชเป็ นพระ
และมีการจัดงานบวชอย่างมโหฬาร นาคก็แต่งตัวแบบเจ้ าชายพม่าทว่าสามเณรนิยมลาสิกขาก่อน
ที่จะบวชเป็ นพระ ทําให้ ขาดแคลนพระภิกษุที่มีความรู้ในพระธรรมวินยั ซึง่ จะจรรโลงพระศาสนาไว้
ขาดพระที่ทําพิธีกรรมนับแต่เสียเอกราชไปในปี พ.ศ.2101
1.2 นับถือพระอุปคุตแบบพม่า ในเวลามีพธิ ีที่สําคัญก็จะมีการแห่พระอุปคุต โดย
สมมุตกิ ้ อนหินจากแม่นํ ้ามาประดิษฐานไว้ ในประรํ าพิธีเป็ นสัญลักษณ์เพื่อป้องกันมิให้ เกิดอุปสรรค
้ งเชื่อว่าถ้ าวันไหนเดือนเพ็ญโคจรมาตรงกับพุธ (เป็ งปุ๊ ด) พระอุปคุตจะ
ใดขึ ้นแก่งาน นอกจากนันยั
ขึ ้นมาจากมหาสมุทร มารับบิณฑบาตแต่เช้ ามืด โดยเดินปนเปไปกลับกลุม่ พระเณรทัว่ ไปนัน่ เอง
23

วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ ติ ้งเฮ้ าส์, 2548), 76-77.
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เวลาใส่บาตรหากบังเอิญไปพบพระอุปคุตเข้ าจะถือว่าเป็ นโชคมหาศาล ดังนัน้ ชาวพุทธล้ านนาจึง
นิยมตืน่ ใส่บาตรในวันนี ้ตังแต่
้ เวลาตีสี่ตีห้าหรื อเช้ ากว่านันมากเป็
้
นพิเศษกว่าวันอื่นๆ
1.3 การสร้ างสิงห์ที่ประตูวดั โดยรูปสิงห์ขนาดใหญ่บนเสาประตูทงสองข้
ั้
างนี ้ ได้
สะท้ อนถึงอิทธิพลของพม่าอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ ยังมีสถาปั ตยกรรมทางศาสนาหลายอย่างใน
ล้ านนาที่บง่ ชี ้ถึงอิทธิพลพม่า เช่น เจดีย์ กุฏิ วิหาร โบสถ์ (มีอยูใ่ นวัดที่เจ้ าอาวาสเป็ นชาวพม่า และ
วัดพม่าในล้ านนาเป็ นส่วนใหญ่) และการติดประดับส่วนต่างๆ ของโบสถ์ วิหารด้ วย “แก้ วอังวะ”
“แก้ วพุกํ่า” หรื อ “กระจกเกรียบ” เป็ นต้ น
1.4 หุ้มเจดีย์ด้วยแผ่นทอง (จังโก) การสร้ างบันไดขึ ้นองค์พระเจดีย์ทงั ้ 4 ทิศ หรื อ
ใช้ แผ่น โลหะแทนใบลาน หรื อสมุดข่อยจารึกพระธรรม คําสอนด้ วยสุวรรณอักษร อันแสดงถึงว่ามี
ศรัทธาอย่างแรงกล้ าที่มีตอ่ พระศาสนา
1.5 ไม่ถือเคร่งเรื่ องสตรี เพศ เช่น การจับต้ องเด็กหญิง การรับของจากผู้หญิงโดย
ไม่ใช้ ผ้าทอด หรื อสื่อกลางซึง่ ถือปฏิบตั อิ ยูใ่ นสหภาพพม่าและศรี ลงั กา เป็ นต้ น
1.6 เชื่อในโชคลางและเคราะห์ ตามคําทํานายของหมอโหร ซึง่ เป็ นเรื่ องที่โหรชาว
พม่า มีความชํานาญในการคํานวณและชี ้แนะในการประกอบพิธีกรรมเมื่อหมอโหรทํานายว่า จะมี
ภัยพิบตั เิ กิดขึ ้นเพราะอิทธิพลของดาวดาวบนท้ องฟ้า หรื อถูกพลังอํานาจของผีกระทํา ต้ องทําบุญ
สะเดาะเคราะห์และสืบชะตา โดยมีทงการสื
ั้
บชะตาคนและบ้ านเมืองก็ เช่น มีการสืบชะตาเมือง
เชียงใหม่ สมัยพระเมืองแก้ ว เป็ นต้ น
ในปี พ.ศ.2310 กรุงศรี อยุธยาก็เสียให้ แก่พม่าเช่นกัน ในช่วงนัน้ บ้ านเมืองได้ เกิด
สับสนอลหม่าน พระยาวชิรปราการ (พระเจ้ าตากสิน) จึงได้ นําทหารจํานวนหนึง่ ตี ฝ่ าวงล้ อมของ
พม่าหนีออกจากกรุงศรี อยุธยาได้ และสามารถรวบรวมกําลัง กลับมากู้อิสรภาพคืนได้ จากพม่าอีก
ครัง้ หนึง่
2. สมัยเชือ้ เจ็ดตนหรือเจ้ าเจ็ดตน24
เริ่มจากปี พ.ศ.2317-2370 ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 อํานาจการปกครอง
ของพม่าเริ่มอ่อนลงแม้ แต่ข้าหลวงที่มารักษาการในล้ านนายังมีปัญหากันเอง มีการแย่งชิงอํานาจ
เพื่อขึ ้นเป็ นเจ้ าเมือง ทางพม่าจึงต้ องส่งกองทัพมาระงับเป็ นประจํา ล้ านนาแยกเป็ นกลุม่ เล็กกลุม่
น้ อยแก่งแยกอํานาจกัน เหตุการณ์ที่นนสํ
ั ้ าคัญเกิดขึ ้นเมื่อ เมืองลคอรลําปางอยูร่ ะหว่างการแต่งตัง้
เจ้ าเมืองคนใหม่ ท้ าวมหายศแม่ทพั จากลําพูนต้ องการจะยึดอํานาจ จึงยกทัพมาตี ชาวเมืองลคอร
ลําปางที่มีผ้ นู ําคือ หนานทิพย์ช้าง และตนบุญ (พระสงฆ์) กลุม่ หนึง่ ร่วมกันต่อต้ านจนประสบความ
สําเร็ จ ชาวนาจึงสถาปนาหนาน ให้ นามว่าพญาสุวลวฤาไชยสงครามหรื อหนานทิพย์ช้าง จากบ้ าน
ปงยางคก หนานทิพย์ช้างสร้ างเชื ้อวงศ์ของตนแล้ วพยายามรวบรวมเมืองต่างๆ ในล้ านนาเข้ าด้ วย
กันแต่ก็ยงั ส่งส่วยให้ องั วะอยู่ จนถึงสมัยของเจ้ ากาวิละ (รุ่นหลาน) เข้ าปกครองเมืองเชียงใหม่ ได้
สถาปนาเป็ น พระยาวชิรปราการ แห่ง เชื ้อเจ็ดตน ปกครอง เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ เชียงราย
ด้ วยระบบเครื อญาติ สามารถเรี ยงตามลําดับได้ ดงั นี ้
24

เรื่ องเดียวกัน, 77-82.
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ภาพที่ 7 เชื ้อเจ็ดตน เรี ยงตามลําดับการปกครองนครเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ลําดับที่ 1 เจ้ ากาวิละ (พ.ศ.2325-2356) เป็ นราชโอรสของเจ้ าชายแก้ ว
ลําดับที่ 2 เจ้ าน้ อยธรรมลังกา หรื อเจ้ าช้ างเผือก (พ.ศ.2358-2364) โดยเป็ นโอรส
ของ เจ้ าชายแก้ วองค์ที่ 3 และเป็ นอนุชาเจ้ ากาวิละ
ลําดับที่ 3 เจ้ าคําฝั น้ หรื อเจ้ าหลวงเศรษฐี (พ.ศ.2366-2368) โดยเป็ นโอรสองค์ที่
8 ของ เจ้ าชายแก้ ว และเป็ นอนุชาของเจ้ ากาวิละอีกคน
ลําดับที่ 4 เจ้ าหลวงวงศา หรือเจ้ าหลวงแผ่นดินเย็น (พ.ศ.2369-2389)
ลําดับที่ 5 พระเจ้ ามโหตรประเทศ หรื อพระยามหาวงศ์ (พ.ศ.2399-2413)
ลําดับที่ 6 พระเจ้ ากาวิโรรสสุริยวงศ์ หรื อ เจ้ าชีวิตอ้ าว (พ.ศ.2399-2413)
โดยเป็ นโอรส องค์ที่ 2 ของเจ้ ากาวิละ
ลําดับที่ 7 พระเจ้ าอินทวิชานนท์ (พ.ศ.2416-2439) เป็ นพระบิดาแห่งพระราชชายาเจ้ าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5
ลําดับที่ 8 พระเจ้ าอินทวโรรสสุริยวงศ์ (พ.ศ.2444-2452)
โดยเป็ นเจ้ าโอรสของเจ้ า อินทวิยานนท์ และเป็ นพระเชษฐาของพระราชชายา พระเจ้ าดารารัศมี
ลําดับที่ 9 เจ้ าแก้ วนวรัฐ (พ.ศ.2454-2482) เป็ นโอรสของเจ้ าอินทวิชยานนท์ และ
เป็ นอนุชาของเจ้ าอินทวโรรสสุริยวงศ์ (ซึง่ เจ้ าแก้ วนวรัฐเป็ นองค์สดุ ท้ ายก่อน จะมีการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ตลอดจนมีการยกเลิกตําแหน่งเจ้ าผู้ครองนครตังแต่
้ บดั นัน้ โดยเปลี่ยนแปลงมาเป็ น
ผู้วา่ ราชการ จังหวัดแทนจนในปั จจุบนั )
เจ้ ากาวิละได้ รวมชาวเมืองต่างๆ เข้ าต่อสู้กบั พม่า โดยความร่วมมือของทัพธนบุรี
จนได้ รับชัยชนะ จากนันจึ
้ งได้ นํากองทัพไปกวาดต้ อนและเกณฑ์ผ้ คู นให้ เข้ ามาอยูใ่ นเมืองเชียงใหม่
จากเชียงแสน เชียงตุง เชียงรุ่ง สิบสองปั นนา เมืองยอง และเมืองไตหลายแว่นแคว้ น ยุคนี ้เรี ยกว่า
“เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้ าใส่เมือง” เวียงเชียงใหม่ที่รกร้ างจากการ สงครามมานานกว่ายี่สบิ ปี กลายเป็ น
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ป่ าพงรกชัฎ ก็ได้ เริ่ มฟื น้ ฟูกลับสูส่ ภาพเดิม แต่เจ้ ากาวิละยังต้ องขึ ้นอยูก่ บั การปกครองของธนบุรี
กรุงเทพฯ (พ.ศ.2339) และมีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติกบั กรมพระราชวังบวรฯ ในต้ นรัชกาลที่ 1
โดยเจ้ านางศรี โนจา
การกะเกณ์คนต่างเมืองเข้ ามาโดยคัดเลือกเฉพาะช่างฝี มือ และคนมีความรู้ตา่ งๆ
ทําให้ ล้านนาในเวลานัน้ (เชียงใหม่และหัวเมืองสําคัญ เช่น ลําปาง แพร่ น่าน) มีรูปแบบของงาน
ศิลปกรรมต่างไป จากยุคสมัยก่อนๆ เริ่มเกิดสกุลช่างเชียงแสน (สถาปั ตยกรรม) สกุลช่างไทลื ้อ
(งานศิลปกรรมตกแต่ง) รวมทังการซ่
้
อมบํารุงวัดบางแห่ ก็มีผ้ อู ปุ ถัมภ์เป็ นพ่อค้ าชาวพม่าบ้ าง ใน
ช่วงอาณานิคมอังกฤษ หรือเป็ นงานช่างแบบชาวบ้ านช่วยกันเองบ้ าง งานศิลปกรรมยุคนี ้จึงยังหา
เอกลักษณ์ที่ชดั เจนไม่ได้ ลักษณะงานจึงจัดอยูใ่ นประเภทงานพื ้นบ้ าน (Folk style) ที่มีกลิน่ อาย
ของศิลปะไทใหญ่ และศิลปะจากกรุงเทพฯ ผสมผสานกับของล้ านนาเดิม
กลุม่ เจ้ าเจ็ดตนกลายเป็ นพลังใหม่ที่มีอํานาจมากขึ ้นจนส่วนกลางต้ องส่งผู้สําเร็จราชการมาแทรกแซงและเริ่ มปรากฏชัดเจนขึ ้นในสมัยของเจ้ าคําฝั น้ (พ.ศ.2366-2368) มีการแย่ง
ชิงอํานาจกันเองภายในเมืองเชียงใหม่ รัชกาลที่ 5 จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใหม่ โดยให้
ล้ านนาเป็ นมณฑลเทศาภิบาลลาวเฉียง หรื อมณฑลพายัพ และจัดส่งผู้สําเร็จราชกาลมาควบคุม
การปกครองภายในช่วงนันมี
้ ปฏิกริ ยามากมายในรูปแบบของกบฏ เช่น กบฏพญาผาบ กบฏเงี ้ยว
เมืองแพร่ เป็ นต้ น ต่อเนื่องมาถึงยุคตนบุญครูบาศรี วิชยั แต่ทงหมดก็
ั้
ถกู ส่วนกลางจัดการกําจัดจน
สงบเรี ยบร้ อย ต่อมาเมื่อเจ้ าแก้ วนวรัฐถึงแก่พิราลัย (พ.ศ.2482) จึงยกเลิกการปกครองโดยเจ้ านาย
ฝ่ ายเหนือแล้ วให้ ข้าหลวงจากส่วนกลางมีอํานาจปกครองเบ็ดเสร็จ ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ เปลี่ยน
ระบบมณฑลเทศาพิบาลมาเป็ นจังหวัดจวบจนปั จจุบนั การแทรกแซงระบบการปกครองของส่วน
กลางเป็ นไปแบบค่อยๆ เป็ นค่อยๆ ไปและใช้ วิธีงา่ ยๆ เช่นการแต่งงานกับพระธิดาของเจ้ าเมือง คือ
พระราชชายาเจ้ าดารารัศมี ที่เป็ นผลต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงในล้ านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สังคมของชาวเมืองเชียงใหม่ ที่มีการตังโรงเรี
้
ยนที่สอนสตรี โดยเฉพาะขึ ้น ทําให้ ผ้ หู ญิงเริ่ มมีความรู้
มากกว่าอดีต มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินอยู่ การแต่งกาย ฯลฯ เป็ นผลทําให้ ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนคนพื ้นเมืองกับเจ้ านายเปลีย่ นไปด้ วย เจ้ านายไม่มีหน้ าที่ทางการปกครอง ทําให้ เกิด
ช่องว่างระหว่างกัน “ชาวบ้ านที่เคยใกล้ ชิดเจ้ านายแบบโบราณ เมื่อไม่มีเจ้ านายเป็ นที่ผงึ่ ก็ร้ ูสกึ
ขาดผู้นําจึงแสดงออกด้ วยพิธีกรรมไหว้ ผีเจ้ านายมากขึ ้น หรื อหันมานับถือผู้นําทางศาสนา เช่น
ครูบาศรี วิชยั หรื อครูบาอื่นๆ ซึง่ มีผ้ เู คารพนับถือมากมายแทน ซึง่ การเสื่อมสลายของเจ้ านายผู้
ปกครองแบบเดิมกลายมาเป็ นหลัก ที่ก่อให้ เกิดศรัทธามากมายในผู้นําศาสนา” จนเป็ นที่หวัน่ เกรง
ของผู้ปกครองในส่วนกลาง ขณะเดียวกันก็เกิดกลุม่ คนที่มีอํานาจขึ ้นมา ซึง่ เป็ นอํานาจที่มากับการ
เงิน ธุรกิจการค้ าไม้ และอื่นๆ คนกลุม่ นี ้เข้ ามามีบทบาทแทนเจ้ านายเดิมและมี ความสัมพันธ์ใกล้
ชิดกับชาวบ้ าน มากกว่าระบบเดิม โดยชาวล้ านนามักเรี ยกคนกลุม่ นี ้ว่า “พ่อเลี ้ยง แม่เลี ้ยง” ซึง่ มีทงั ้
คนพื ้นเมืองในท้ องถิ่น คนจีนโพ้ นทะเล และคนจากภูมภิ าคอื่นๆ ที่เคยเป็ นลูกจ้ างของฝรั่งและเป็ น
ข้ าราชการ ซึง่ เป็ นกลุม่ คนรุ่นใหม่ที่สร้ างฐานขึ ้นมาอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน โดยมักมีอาชีพหลักสอง
อย่างคือ การค้ าไม้ และการค้ าฝิ่ น ในส่วนการค้ าไม้ นนั ้ เดิมพ่อเลี ้ยงค้ าไม้ ไม่ใช่คนในล้ านนา แต่
เป็ นลูกน้ องของคนอังกฤษ ที่มาทําสัมปทานป่ าไม้ ในประมาณปี พ.ศ.2369 ปกติคนรับใช้ ชาวต่าง
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ชาติจะมีฐานะดีกว่าชาวบ้ านอยูแ่ ล้ ว ทังยั
้ งได้ เรี ยนรู้การทํางานจากนายด้ วย เมื่อคนอังกฤษกลับ
ประเทศตนเองก็จะทิ ้งกิจการค้ าไม้ ไว้ ลูกน้ องเหล่านี ้จึงเข้ าดําเนินกิจการแทน และมีคนรับใช้ เป็ น
ชาวล้ านนา การต้ องมีลกู น้ องมาก เพื่อช่วยดูแลงานบ้ านและกิจการ คนล้ านนาจึงเรี ยกคนเหล่านี ้
ว่าพ่อเลี ้ยง ทังนี
้ ้ก็อาจเนื่องมาจากความมีศกั ยภาพในการเลี ้ยงดูคนได้ จํานวนมาก ถ้ าเป็ นภรรยา
พ่อเลี ้ยงก็เรี ยกว่าแม่เลี ้ยง การสร้ างบารมีของพ่อเลี ้ยงมักจะอาศัยการบํารุง สาธารณูปโภคหรื อ
สร้ างวัดเป็ นหลักเพื่อให้ คนเห็นได้ ศรัทธาสร้ างความชอบธรรมและยกย่องในภายหลัง โดยพ่อเลี ้ยง
มักจะแสดงตัวเป็ นผู้มีอํานาจใน ท้ องถิ่น เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติหรื อเกิดความเดือดร้ อนชาวบ้ าน
จะมาขอความช่วยเหลือ นอกจาก นี ้ความที่มีฐานะดีทางด้ านการเงิน พ่อเลี ้ยงจึงมีอํานาจในการ
ต่อรองกับส่วนกลาง หรื อข้ าราชการในท้ องถิ่น
3. สถานะของพุทธศาสนายุคใหม่
เมื่อปฏิรูปการปกครองในล้ านนา ให้ รวมเป็ นหนึง่ เดียวกับราชอาณาจักรสยาม ใน
สมัยรัชการที่ 5 แล้ ว การศาสนาก็ได้ ปรับปรุงขึ ้นใหม่ตามแนวนโยบายปกครองสงฆ์ของไทย โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าฯ ทรงนิมนต์ปราชญ์ของล้ านนาที่เป็ นสงฆ์ในพุทธศาสนาให้ ลงมา
ศึกษาวิชาการปกครองสงฆ์ที่กรุงเทพฯ ในเวลานันพระภิ
้
กษุชาวไทยเขินชื่อ ”ควาย” (เกิดเมื่อ พ.ศ.
2375) ได้ รับการศึกษาบวชเรี ยนโดยมีพระมหาเถรสวามีสริ ิวงั โส วัดป่ าแดงเป็ นพระอุปัชฌา มีพระ
สาธุเถรอินทะ วัดป่ าแพ่ง และพระสาธุเถรมารวิชยั วัดฝายหินเป็ นอนุสาวาจารย์ บวชแล้ วได้ ฉายา
ว่า “โสภาภิกขุ” โดยท่านได้ รับการศึกษาตามแบบของพระภิกษุสงฆ์ของล้ านนาในสมัยนันคื
้ อ
เรี ยนบาลีมลู กัจจายน์จนจบชํ่าชองและเจริญวิปัสสนาจนเป็ นที่เคารพนับถือของประชาชนทัว่ ไป
พระเจ้ า อินทรวิชยานาท์เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ จึงได้ ถวายตําแหน่ง “ปฐมสังฆนายก” ให้ เป็ น
ใหญ่แก่สงฆ์ทวั่ ไปในเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2438 เมื่อได้ รับการอบรมตามแนวนโยบายการปกครอง
สงฆ์ไทยที่กรุงเทพฯ เสร็จแล้ วท่านโสภาภิกขุจงึ ได้ เดินทางกลับเชียงใหม่ โดยได้ รับพระราชทาน
สมณศักดิเ์ ป็ น พระอภัยสารทะสังฆปาโมกข์ เจ้ าคณะจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2449 ในขณะ
เดียวกันก็ได้ ทรงตังให้
้ ท่านคันธา วัดเชตุพล เชียงใหม่ เป็ นพระครูโพธิรังสีเป็ นรองเจ้ าคณะจังหวัด
ในปั จจุบนั ชาวบ้ านยังคงเรียกเจ้ าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์แรกว่า “ครูบาฝายหิน” ท่านมรณภาพ
ไปเมื่อ พ.ศ.2457 แล้ วท่านพระครูโพธิรังสี วัดเชตุพล ก็ได้ เลื่อนขันเป็
้ นเจ้ าคณะจังหวัดเชียงใหม่
แทน เรียกกันว่า เจ้ าคุณโพธิรังสี เป็ นอันว่าอาณาจักรและ ศาสนจักรของล้ านนาในอดีต ก็ได้ ถกู
รวบรวมเข้ าไปในอาณาจักรไทย และคณะสงฆ์ไทยภายใต้ สมเด็จพระสังฆราชและมหาเถรสมาคม
ที่กรุงเทพฯ ซึง่ คณะสงฆ์ในล้ านนาก็ได้ เข้ ามาอยูภ่ ายใต้ ระบบการปกครองและระบบการศึกษาอัน
เดียวกัน ผลก็ คือว่าพุทธศาสนาเถรวาทแห่งล้ านนากําลังอยูใ่ นขันรวมตั
้
วเป็ นหนึง่ ในระบบใหญ่
ลักษณะเฉพาะต่างๆ กําลังเลือนหายไป จนยากที่จะแยกแยะให้ เห็นความแตกต่างกัน ระหว่าง
พระพุทธศาสนาในล้ านนา กับพุทธศาสนาส่วนใหญ่ของประเทศ25
25

วริ นทร์ รวมสําราญ, วัดติโลกอารามพิสุทธิภมู ิ (วิทยานิพนธ์
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บุคคลผู้มีบทบาทต่ อพุทธศาสนาในล้ านนา
จากประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของพุทธศาสนาในล้ านนาโดยภาพรวมจะสังเกตได้ วา่
ในเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่สาํ คัญต่างๆ ของพุทธศาสนา ล้ วนมีเหตุ เกี่ยวข้ อง สัมพันธ์กบั ตัว
บุคคลแทบทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้กลุม่ บุคคลที่มีบทบาทอย่างสูงต่อสังคมล้ านนาในอดีต มักเป็ นกลุม่ บุคคล
ในชนชันปกครองหรื
้
อกษัตริย์และพระสงฆ์26
กษัตริย์หรือเจ้ าผู้ครองนครในล้ านนา
ราชวงศ์ มังราย เป็ นราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรล้ านนาตังแต่
้ รัชสมัยพญามังราย
จนถึงพระเจ้ าเมกุฎิสทุ ธิวงศ์ (ท้ าวแม่ก)ุ เป็ นเวลายาวนานกว่า 260 ปี ซึง่ ตลอดช่วงของราชวงศ์
กษัตริ ย์ในรัชกาล ได้ มีบทบาทต่อพุทธศาสนา ได้ แก่

ภาพที่ 8 พระบรมราชานุเสาวรี ย์สามกษัตริย์ ที่ประกอบด้ วย พ่อขุนรามคําแหง พญางําเมือง
และพญามังราย ซึง่ เป็ นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้ านนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
1. พญามังราย
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.1782 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.1854 (พระชนม์ 73 ปี ) ครองราชย์
เมื่อ พ.ศ.1804 (ครองราชย์นาน 50 ปี ) โดยทรงเป็ นต้ นราชวงศ์มงั ราย เป็ นโอรสของพญาลาวเม็ง
กษัตริ ย์ เมืองเงินยาง แคว้ นโยนก กับนางอัว่ มิง่ จอมเมือง หรื อนางเทพคําข่าย หรือคําขยาย ธิดา
ของเท้ ารุ่ง แก่นชาย เมืองเชียงตุง ขึ ้นครองราชที่เมืองเงินยาง พ.ศ.1805 และครองเมืองเชียงใหม่
พ.ศ.1839 จนสิ ้นรัชกาล ผลงานสําคัญ ได้ แก่ ทรงรวบรวมหัวเมืองต่างๆ เข้ ามาอยูภ่ ายใต้ พระราช
อํานาจ และสร้ างเมืองเชียงราย พ.ศ.1807 ทรงเจริญสัมพันธไมตรี กบั แคว้ นพะเยา และแคว้ น
สุโขทัย พ.ศ.1832

26

สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี , หอประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 91-100.

40
ทรงทําสงครามชนะพญายีบา แห่งเมืองหริภญ
ุ ชัย พ.ศ.1824 และพญาเบิกเมือง
เขลางค์ พ.ศ.1839 เป็ นการรวมแคว้ น โยนกซึง่ มีพื ้นที่อยูต่ อนบนและแคว้ นหริภญ
ุ ชัย ซึง่ มีพื ้นที่
อยูท่ างตอนล่างเข้ าไว้ ด้วยกัน
ทรงสร้ างเวียงกุมกาม พ.ศ.1837 และสร้ างเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.1839 ตลอดจน
ทรงตรากฏหมาย “มังรายศาสตร์ ” ซึง่ ใช้ กนั ตลอดราชวงศ์มงั ราย ตลอดจนทรงทนุบํารุงพระศาสนา
สร้ างวัด พระเจดีย์และพระพุทธรูปจํานวนมาก เช่นวัด กู่คํา วัดเชียงมัน่ เป็ นต้ น
2. พญาแสนภู
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.1829 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.1877 (พระชนม์ 48 ปี ) ครองราชย์
เมื่อ พ.ศ.1868 (ครองราชย์นาน 9 ปี ) โดยเป็ นโอรสของพญาไชยสงคราม ถูกแต่งตังให้
้ เป็ นอุปราช
ครองเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองลูกหลวงแต่เสียเมืองให้ ขนุ เคลือผู้เป็ นอาจึงหนีไปอยูก่ บั พระบิดา
ที่เมืองเชียงราย ภายหลังได้ ครองเมืองเชียงใหม่อีกครัง้ แต่อยูไ่ ด้ ไม่นานทรงแต่งตังโอรสคื
้
อเจ้ าคําฟู
ครองเมืองเชียงใหม่ แล้ วพระองค์ทรงกลับไปปรนนิบตั พิ ระบิดาที่เมืองเชียงราย จนสิ ้นรัชกาลของ
พญาไชยสงคราม พระองค์จงึ ขึ ้นครองราชเป็ นพญาแสนภู ไม่นานก็ทรงสร้ างเมืองเชียงแสนและ
ทรงย้ าย ไปประทับที่เชียงแสน เมืองเชียงแสนจึงมีบทบาทเป็ นเมืองหลวงของล้ านนาแต่นนมาโดย
ั้
ผลงานสําคัญ ได้ แก่ ทรงสร้ างเมืองเชียงแสน พ.ศ.1870 สร้ างวัดพระหลวง (เจดีย์หลวง) และวัด
ป่ าสัก
3. พญาผายู (โอรสพญาคําฟู)
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.1868 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 1898 (พระชนม์ 30 ปี ) ครองราชย์
เมื่อ พ.ศ.1888 (ครองราชย์นาน 10 ปี ) ผลงานสําคัญได้ แก่ ทรงย้ ายเมืองหลวงจากเชียงแสนไปอยู่
เมืองเชียงใหม่ ทรงสร้ างวัดลีเชียงพระ (วัดพระสิงห์)
อาราธนาพระสังฆราชจากเมืองหริภญ
ุ ชัย มาจําพรรษาที่เชียงใหม่ เป็ นการย้ าย
ุ ชัยตลอดมา ตลอดจน
ศูนย์กลางศาสนามาที่เชียงใหม่ จากที่ศนู ย์กลางศาสนายังคงอยูท่ ี่หริภญ
ส่งเสริ มพุทธศาสนาในเชียงใหม่ให่เจริ ญรุ่งเรื องตลอดมา
4. ผญากือนา (โอรสพญาผายู)
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.1882 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.1928 (พระชนม์ 46 ปี ) ครองราชย์
เมื่อ พ.ศ.1898 (ครองราชย์นาน 31 ปี ) มีผลงานสําคัญ ได้ แก่ ทรงสร้ างและบูรณะวัดวาอาราม
เจดีย์ วิหารเป็ นจํานวนมาก จากนันทรงนํ
้
าพระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์เข้ ามาสูล่ ้ านนาด้ วย
การอาราธนาพระสุมนเถระ จากสุโขทัยเข้ ามาเผยแผ่ในล้ านนา ทรงสร้ างเจดีย์สาํ หรับประดิษฐาน
พระบรมสารี ริกธาตุ 2 องค์ คือพระธาตุดอยสุเทพ และ พระธาตุเจดีย์วดั บุปผาราม (สวนดอก)
ทรงเพิ่มบทบาทพระสงฆ์ในสังคมล้ านนามากขึ ้น ทังการศึ
้
กษาการปกครองและความ เป็ นอยูข่ อง
ประชาชน ทรงเลิกส่งส่วยให้ ฮ่อหลังจากที่ล้านนาส่งส่วยให้ ฮ้อมาหลายรัชกาลถึงแม้ จะก่อให้ เกิด
สงครามกับฮ่อในเวลาต่อมา แต่ก็เอาชนะศึกฮ่อได้
5. พญาแสนเมืองมา (โอรสพญากือนา)
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.1905 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.1944 (พระชนม์ 39 ปี ) ครองราชย์
เมื่อ พ.ศ.1928 (ครองราชย์นาน 16 ปี ) มีผลงานสําคัญ ได้ แก่ ทรงทําสงครามกับพระบรมราชาที่ 1
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ของอยุธยา ป้องกันเมืองจนอยุธยาเลิกทัพกับไป ทรงสร้ างวิหารลายคําที่ว้ดลีเชียงพระ ( หรื อว่าวัด
พระสิงห์)เพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ที่อนั เชิญมาจากสุโขทัย จากนันทรงเริ
้
่มสร้ างเจดีย์หลวง
พ.ศ.1934 (ไม่เสร็ จในรัชกาลนี ้) และทรงหุ้มพระธาตุหริภญ
ุ ชัยด้ วยแผ่นทองคําหนัก 252 กิโลกรัม
เป็ นต้ น
6. พญาสามฝั่ งแกน หรื อ พญาสามประหญาฝั่ งแกน (โอรสพญาแสนเมืองมากับ
พระนางติโลกจุฑาเทวี)
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.1932 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.1989 (พระชนม์ 57 ปี ) ครองราชย์
เมื่อ พ.ศ.1944 (ครองราชย์นาน 40 ปี ) และสละราชสมบัตเิ มื่อ พ.ศ.1984 มีผลงานสําคัญได้ แก่
ทรงทําสงครามครัง้ ใหญ่กบั ทัพฮ่อที่ยกมาตีเมืองเชียงแสนได้ รับชัยชนะ และยกทัพติดตามทัพฮ่อ
จนถึงแคว้ นสิบสองปั นนา ตีได้ เมืองยองมาขึ ้นกับล้ านนา ทรงสร้ างพระเจดีย์หลวงต่อจนเสร็ จและ
ทรงนํา พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลังกาวงศ์สายสิงหล มาเผยแผ่ในล้ านนา เมื่อพระมหาเถระ
ชาวเชียงใหม่เดินทางกลับจากการศึกษาอักษรศาสตร์ และศาสนาที่ลงั การ่วมกับพระละโว้ และพระ
มอญ ได้ มาตังนิ
้ กายใหม่ที่วดั ป่ าแดง
7. พญาติโลกราช หรื อ พญาพิลกชาชาธิราช (โอรสพญาสามฝั่ งแกน)
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.1952 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.2030 (พระชนม์ 78 ปี ) ครองราชย์
เมื่อ พ.ศ.1984 (ครองราชย์นาน 46 ปี ) เป็ นพระราชบุตรองค์ที่ 6 ของพญาสามฝั่ งแกน (ในสมัย
ของพระองค์นนั ้ พระสถูปเก่าแก่องค์หนึง่ ที่เมืองเชียงรายต้ องอสนีบาตลงจนได้ พบพระแก้ วมรกต)
พระองค์ ได้ ทําสงครามกับกรุงศรี อยุธยา ในแผ่นดินของพญาบรมไตรโลกนาถ ชิงหัวเมืองปลาย
แดนต่อแดนกัน ผลัดกันแพ้ ผลัดกันชนะหลายคราว ซึง่ ในรัชสมัยของพระองค์ อาณาจักรล้ านนามี
เขตแดนกว้ างใหญ่กว่าทุกสมัย ทางด้ านพระพุทธศาสนาในรัชกาลของพญาติโลกราช พระสงฆ์
คณะหนึง่ ได้ รับพระบรมราชูปถัมภ์ไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลงั กา เมื่อเดินทางกลับมาได้ นําต้ น
พระศรี มหาโพธิ์ มาด้ วยจึงโปรดให้ สร้ างอารามถวายชื่อว่า วัดโพธาราม หรื อ วัดเจดีย์เจ็ดยอด ครัน้
ถึง พ.ศ.2020 โปรดอุปถัมภ์จดั การสังคายนาครัง้ ที่ 8 ขึ ้น โดยกระทําที่วดั โพธารามหรื อวัดเจดีย์
เจ็ดยอดนัน่ เอง ถือเป็ น การทําสังคายนาในประเทศไทยเป็ นครัง้ แรกอีกด้ วย โดยรัชสมัยนี ้มีผลงาน
สําคัญได้ แก่ ขยายขอบเขตของอาณาจักรล้ านนา ให้ กว้ างขวางออกไปได้ มากที่สดุ โดยทางด้ าน
ตะวันออก ครอบคลุมถึงแคว้ นน่านและเมืองแพร่ ทางด้ านตะวันตกครอบคลุมแคว้ นไทใหญ่ เมือง
ไลคา เมืองนาย เมืองสีป้อ เมืองยองห้ วย ฯลฯ ทางด้ านเหนือครอบคลุมเมืองเชียงรุ่ง ด้ านใต้ ครอบ
คลุมถึงเมืองเชลียง ทรงสร้ างเสริ มพระเจดีย์หลวงจนมีสว่ นสูง 40 วา ฐานกว้ างด้ านละ 28 วา และ
สร้ างเจดีย์วดั มหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) ตามแบบเจดีย์มหาโพธิ เมืองพุกามที่ทรงโปรดให้ ช่างไป
ถ่ายแบบมา ทรงอันเชิญพระแก้ วมรกตจากเมืองลําปางมาประดิษฐานที่เจดีย์หลวง พระองค์ทรง
เจริญสัมพันธไมตรี กบั กรุงศรี อยุธยา หลังจากทําสงครามกันมายาวนาน และทรงแต่งพระเถระไป
เผยแผ่ศาสนาและถวายอุปัชฌาย์แด่พระบรมไตรโลกนาถ ตามคําขอจากกรุง ศรี อยุธยา
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ภาพที่ 9 (ซ้ าย) หุ่นจําลองพญาติโลกราช ซึง่ ในรัชสมัยของพระองค์นนพระพุ
ั้
ทธศาสนาในล้ านนา
มีความเจริญรุ่งเรื องเป็ นอย่างมาก (ขวา) องค์พระสถูปบรรจุพระอัฐิธาตุของพญา
ติโลกราช ณ วัด มหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
8. พญายอดเชียงราย (โอรสท้ าวบุญเรื อง)
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.1999 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.2049 (พระชนม์ 50 ปี ) ครองราชย์
เมื่อ พ.ศ.2030-2039 (ครองราชย์นาน 9 ปี ) และมอบราชสมบัตแิ ก่พระโอรส มีผลงานสําคัญได้ แก่
สร้ างสถูปบรรจุพระอัฐิพญาติโลกราชที่วดั มหาโพธาราม สร้ างวัดตโปทาราม (วัดรํ่ าเปิ ง) และชําระ
ขัณฑสีมาที่พระญาณมงคลสมมุตไิ ว้ ที่เกาะดอนแท่น เมืองเชียงแสน
9. พญาแก้ ว ,พระเมืองแก้ ว ,พระภูตาธิปติราช หรื อพญาพิลกปนัดดาธิราช (โอรส
ของ พญายอดเชียงรายและนางโป่ งน้ อย)
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.2025 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.2068 (พระชนม์ 43 ปี ) ครองราชย์
เมื่อ พ.ศ.2039 (ครองราชย์นาน 30 ปี ) กษัตริย์พระองค์นี ้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็ น
อย่างมาก ตลอดรัชสมัยของพระองค์มีแต่เรื่ องบวชพระสร้ างวัด เป็ นราชกิจประจําทุกปี ในรัชสมัย
ของพระองค์นบั เป็ นยุคที่วรรณคดีบาลีทางพระพุทธศาสนาเจริ ญที่สดุ มีภิกษุชาวล้ านนา ที่แตก
ฉานในการแต่ง ปกรณ์บาลีตา่ งๆ มากมาย เช่น พระสิริมงั คลาจารย์ แต่ง มงคลทีปนี จักรวาฬทีปนี
และ เวสสันตรทีปนี พระญาณกิตติ แต่งโยชนาอภิธรรม 7 คัมภีร์ พระรัตนปั ญญา แต่งชินกาลมาลี
และ ปั ญญาสชาดก ซึง่ เข้ าใจกันว่าแต่งขึ ้นในยุคนี ้เหมือนกัน โดยภิกษุชาวล้ านนาได้ รวบรวมเอา
นิทาน พื ้นบ้ านพื ้นเมืองมาแต่งเป็ นสํานวนโวหาร ไม่แพ้ ปกรณ์บาลีของชาวลังกา โดยในรัชสมัยนี ้
มีผลงาน สําคัญได้ แก่ สร้ างวัดปุพพารามบริเวณที่เคยเป็ นหมูบ่ ้ านซึง่ พญาปั ยกา (พญาติโลกราช)
และพระบิดา (พญายอดเชียงราย) เคยประทับ ทรงสร้ างพระเจ้ าเก้ าตื ้อประดิษฐานที่วดั บุปผาราม
(วัดสวนดอก) เป็ นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โดยใช้ ทองแดงหนัก 12,000 กิโลกรัม ทรงเสริมทองคํา
หุ้มยอดพระเจดีย์หลวงด้ วยทองคําหนัก 30 กิโลกรัม ทรงสร้ างพระอุโบสถที่วดั มหาโพธาราม พระ
ุ ยืน เหนือเมืองหริภญ
ุ ชัย
วิหารใหญ่ที่วพั ระธาตุหริ ภญ
ุ ชัย ทรงสร้ างพระราชมณเฑียรที่บ้านศรี บญ
ทรงสร้ างศาลามหาวินิจฉัยส่วนพระองค์ที่เมืองเชียงใหม่ ทรงซ่อมกําแพงเมืองเชียงใหม่และเมือง
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หริภญ
ุ ชัยครัง้ ใหญ่ เป็ นกําแพงก่ออิฐเพื่อไว้ ป้องกันปื นใหญ่จากทัพอยุธยา
เสด็จเมืองเชียงแสนพร้ อมพระสงฆ์ทงั ้ 3 คณะ สร้ างพระเจดีย์ใหญ่วดั อาทิต้นแก้ ว
ที่กลางเมืองเชียงแสน แล้ วจัดพิธีอปุ สมบทใหญ่ให้ กลุ บุตรชาวเชียงแสน เป็ นคณะสงฆ์สีหล 235
คน คณะพื ้นเมือง 370 คน และบุปผวาสีคณะหรื อนิกายรามัญ 1,011 คน และถวายพลับพลาที่
ประทับของพระองค์เป็ นหอไตรวัดป่ าแดงหลวง และทรงบริ จากเงิน พร้ อมด้ วยปั จจัยจ◌ํนวนมาก
า
บูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ป่ าแดง ให่เจริญรุ่งเรื อง โปรดให้ รือ้ ปราสาทที่ประทับของพญา
ติโลกราชที่บ้านศรี ภมู ิมาสร้ างในวัดและอาราธนาพระมหาเถระชื่อสัทธัมมสัณฐิ ะ วัดมหาโพธาราม
มาจําพรรษาที่วดั นี ้ เป็ นการยกย่องพระศาสนานิกายสีหล ตลอดจนส่งเสริ มและบริจากราชทรัพย์
ให้ แก่วดั สุธรรมารามที่พระราชมารดาทรงสร้ าง และอาราธนาพระมหาเถระนิกายรามัญชื่อ พุทธ
สาครมาจําพรรษาที่วดั นี ้
10. พญาเมืองเกษเกล้ า หรื อ พญาเกศเชษฐราช (โอรสพญายอดเชียงราย)
ประสูตเิ มื่อ พ.ศ.2040 สิ ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.2088 (พระชนม์ 48 ปี ) ครองราชย์
เมื่อครัง้ แรก พ.ศ.2068-2081(ถูกชิงราชบัลลังก์) ครัง้ ที่สอง พ.ศ.2087-2088 (ถูกปลงพระชนม์)
มีผล งานสําคัญได้ แก่ การสร้ างวัดโลกโมฬีและวัดบุญเกียร (วัดชัยพระกียรติ)์
ราชวงศ์ เจ้ าเจ็ดตน โดยบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับการทําบุญ ของตระกูลเจ้ าเจ็ดตนที่
27
พบในจารึก แสดงให้ เห็นถึง การปฏิบตั ติ นตามแบบชาวพุทธในล้ านนาที่มีวดั เป็ นศูนย์กลางของ
วัฒนธรรมเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวของ จิตใจและแสดงถึงวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ในกลุม่ เครื อญาติตระกูล
เจ้ าเจ็ดตน การร่วมกันสร้ างและปฏิสงั ขรณ์ศาสนวัตถุ เช่น ข้ อความในจารึกวัดพระสิงห์ พ.ศ.2337
ที่ได้ กล่าวถึง พระเจ้ ากาวิละ เจ้ าธรรมลังกา และเจ้ าคําฝั น้ พร้ อมด้ วยราชวงศ์ เป็ นประทานในการ
ปฏิสงั ขรณ์ศาสนวัตถุ ความในจารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง พ.ศ.2339 ที่เนื ้อความกล่าวถึงพี่น้อง
ทัง้ 7 คนในตระกูลเจ้ าเจ็ดตน ร่วมกันบูชาพระเจดีย์พระธาตุลําปางหลวงที่เมืองลําปาง เป็ นต้ น
ในสมัยเจ้ าคําฝั น้ (พ.ศ.2366-2368) ปรากฏหลักฐานของความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นพบใน
ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ ระหว่างเจ้ าคําฝั น้ กับพระยาราชวงศ์สวุ รรณ์คํามูลบุตรของพ่อเรื อน ซึง่ มี
ความเกี่ยวพันเป็ นลูกพี่ลกู น้ องกัน ในลักษณะแข่งขันกันสร้ างบารมีทางพุทธศาสนา โดยเจ้ าคําฝั น้
เมื่อได้ รับการแต่งตังเป็
้ นพระยาเชียงใหม่แล้ ว ก็ทําบุญให้ ทานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามากมาย
หลายประการ ขณะเดียวกันพระยาราชวงค์สวุ รรณ์คํามูล ก็ทําบุญให้ ทานเป็ นอันมากเช่นกัน ซึง่ ไม่
เคยมีผ้ ใู ดทําบุญมากมายเท่าเทียมกับเจ้ าเมืองความขัดแย้ งนี ้ถึงขันเกื
้ อบจะรบพุง่ กัน เป็ นต้ น
จากตัวอย่างที่ยกมาข้ างต้ นแสดงถึง ความเคลื่อนไหวทางพุทธศาสนาในล้ านนา สมัย
เจ้ าเจ็ดตน โดยตระกูลเจ้ าเจ็ดตนมีอํานาจทางการเมืองที่เข้ มแข็งในการปกครองเมือง เชียงใหม่
ลําพูน และลําปาง ตลอดจนกระทัง่ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกครองของรัฐบาล ส่วน กลาง
ตระกูลเจ้ าเจ็ดตนจึงสลายตัวลง
27

ชัปนะ ปิ่ นเงิน, เจ้ าเจ็ดตน, เข้ าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2557, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna51/hist/hist1-07.html
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ภาพที่ 10 (01) จากรึกวัดพระสิงห์ พ.ศ.2337 (02) จารึกวัดพระธาตุลําปางหลวง พ.ศ.2339
ที่มา: ชัปนะ ปิ่ นเงิน, เจ้ าเจ็ดตน, เข้ าถึงเมื่อ 12 มกราคม 2557, เข้ าถึงได้ จาก http://www.
sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna51/hist/hist1-07.html
พระสงฆ์ รูปสําคัญ28 ได้ แก่
1. พระสุมนเถระ
ท่านเป็ นพระภิกษุชาวสุโขทัย ที่บวชเรี ยนจากสํานักพระมหาสวามีอทุ มุ พร เมือง
เมาะตะมะ ประเทศรามัญ เมื่อพญากือนาทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ มีพระประสงค์
ต้ องการให้ มี การเผยแผ่พระศาสนาในดินแดนของพระองค์ จึงได้ ทรงส่งฑูตไปอาราธนาพระสุมน
เถระจากเมืองสุโขทัย พระสุมนเถระเดินทางสูล่ ้ านนาพร้ อมด้ วยพระบรมสารี ริกธาตุเมื่อ พ.ศ.1912
ท่านได้ เป็ น ผู้มีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ นิกายรามัญ มีศนู ย์
กลางอยูท่ ี่วดั พระยืน เมืองหริ ภญ
ุ ชัยในระยะแรก และที่วดั บุปผารามในระยะต่อมา ท่านได้ เป็ น
พระอุปัชฌาย์ทําการอุปสมบทให้ แก่กลุ บุตรตลอดจนพระที่บวชในนิกายเดิมเป็ นจํานวนมาก ทังนี
้ ้
พระสุมนเถระได้ จําพรรษา และเทศนาสัง่ สอน เผยแผ่พระศาสนาอยูท่ ี่วดั สวนดอกมาโดยตลอด
จนกระทัง่ ท่านได้ มรณะภาพเมื่อปี พ.ศ.1932
2. ครูบาศรีวิชัย
เดิมชื่อ เฟื อน หรื อ อินเพือน โดยเป็ นบุตรนายควาย นางอุสา เกิดวันอังคารที่ 11
มิถนุ ายน พ.ศ.2421 ที่บ้านปาง ตําบลแม่ตื่น อําเภอลี ้ จังหวัดลําพูน เมื่ออายุได้ 17 ปี ครูบาขัตยิ ะ
ได้ ธุดงค์ผา่ นมาที่หมูบ่ ้ าน ชาวนาจึงช่วยกันสร้ างกุฏิชวั่ คราวให้ ท่านจําพรรษา นายอินเฟื อนจึงได้
ขอฝากตัว เป็ นศิษย์และได้ บรรพชาเมื่ออายุ 18 ปี มีครูบาขัตยิ ะเป็ นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้ ฉายา
สิริวิชโยภิกขุ นาม บัญญัตวิ า่ พระศรี วิชยั โดยยึดแนวทางพระนิกายเชียงใหม่ผสมนิกายยอง ซึง่
มีแนวทางต่างจากที่ นิกายอื่นๆ คือนุง่ ห่มแบบรัดอก สวมหมวก แขวนลูกประคําถือพัดและ ไม้ เท้ า
โดยท่านเป็ นพระที่มี จริยวัตรงาม ประพฤติปฎิบตั ชิ อบ และเคร่งครัด ฉันมื ้อเดียว ไม่ฉนั เนื ้อสัตว์
หมาก เมี่ยง บุหรี่ และปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะบรรลุธรรมสูงสุด ท่านมีศรัทธา เลื่อมใสเป็ น
จํานวนมาก เป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ ดินแดนล้ านนา
28

สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี , หอประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 117.
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ท่านขัดแย้ งกับกรุงเทพฯ เพราะไม่ยอมรับพระราชบัญญัตกิ ารปกครอง คณะสงฆ์
ที่ตราขึ ้นใน พ.ศ.2446 ซึง่ กําหนดว่าพระอุปัชฌาย์ต้องได้ รับการแต่งตังจากกรุ
้
งเทพฯ ท่านยังคงทํา
หน้ าที่พระอุปัชฌาย์ตามเดิม โดยทําการบวชให้ กลุ บุตรที่เลื่อมใสตามจารี ตประเพณีที่สืบต่อกันมา
เจ้ าคณะแขวงและนายอําเภอเห็นว่าท่านกระทําความผิด เป็ นพระอุปัชฌาย์เถื่อน ที่ไม่ได้ รับการ
แต่งตังและถู
้
กจับกุมหลายครัง้ แต่เมื่อจับกุมกักบริเวณ ก็ยงั มีประชาชนทัว่ ไปเดินทางไปกราบไหว้
ท่านเป็ นจํานวนมาก รวมทังผู
้ ้ มีชื่อเสียงในสังคม เช่น หลวงอนุสารสุนทร และพญาคําบ้ านประตู
ท่าแพ ไปนมัสการและขอเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ทา่ นถึงที่กกั บริเวณฝ่ ายบ้ านเมืองเกรงว่าเรื่ องจะลุกลามจน
ควบคุมไม่ได้ จึงส่งตัวครูบาศรี วิชยั ไปสอบสวนที่กรุ่งเทพฯ แต่การสอบสวนก็ไม่สามารถเอาผิดกับ
ท่านได้ เมื่อครูบาศรี วิชยั เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ตัวท่านก็เป็ นหัวแรงใหญ่ในการเรี ยกศรัทธา
ประชาชนทัว่ ภาคเหนือช่วยกันทังแรงกายแรงทรั
้
พย์บรู ณะวัดวาอาราม ศาสนสถานและสาธารณประโยชน์ตา่ งๆเป็ นจํานวนมากทัว่ ภาคเหนือรวมได้ ประมาณ 200 แห่ง เช่น เป็ นผู้นําการสร้ างถนน
ขึ ้นดอยสุเทพสําเร็ จในเวลาเพียง 4 เดือนเศษโดยไม่ใช้ งบประมาณแผ่นดิน ใน พ.ศ.2477 สร้ าง
ุ ชัย วัดศรี โคมดําหรื อวัดพระเจ้ าตนหลวง รวมทังสร้
้ าง
พระเจดีย์ และพระวิหารวัดพระธาตุหริภญ
วัดบ้ านปางที่บ้านเกิดของท่านขึ ้นมาใหม่ เป็ นต้ น โดยเมื่อรับนิมนต์จะไปบูรณะวัดหรื อ สาธารณ
สถานที่ไหนแล้ วท่านจะไปพักอยูท่ ี่นนั่ เจ้ าภาพจะสร้ างที่พกั ให้ ทา่ นและคณะศิษย์ตลอดจนประรํ า
สําหรับผู้มา ทําบุญกับท่านจะมีประชาชนทยอยกันมาทําบุญกับท่านเป็ นจํานวนมาก มีคณะกรรม
การตรวจรับเงินทําบุญเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้ าง เมื่อสร้ างเสร็จก็จะมีการฉลอง แล้ วท่านและ
คณะศิษย์ ก็จะเดินทางต่อไปยังที่อื่นที่มีผ้ นู ิมนต์ไว้ โดยไม่นําทรัพย์สนิ เงินทางไปด้ วยเลย
ครูบาศรี วิชยั อาพาธด้ วยโรคริดสีดวงทวารเนื่องจากการต้ องนัง่ คอยรับการทําบุญ
เพื่อบูรณะ วัดวาอารามเป็ นเวลานาน อาการอาพาธสะสมมาเรื่ อยๆ ตังแต่
้ เริ่ มการบูรณะจนอาการ
กําเริ บขึ ้นเมื่องานก่อสร้ างสะพานข้ ามแม่นํ ้าปิ งและมรณะภาพเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2481 ที่
วัดบ้ านปาง อายุได้ 61 ปี ได้ รับพระราชทานเพลิงศพ อัฐิของท่านถูกแบ่งไปบรรจุไว้ ตามวัดต่างๆ
้ มของท่าน
ใน หลายแห่งทัว่ ภาคเหนือและที่วดั บ้ านปาง จังหวัดลําพูน ซึง่ เป็ นวัดดังเดิ
3. หลวงปู่ แหวน สุจณ
ิ โณ
หลวงปู่ แหวน ชื่อเดิม ญาน เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2430 ที่จงั หวัดเลย
เป็ นบุตรของนายใส กับนางแก้ ว รามศิริ บรรพชาเป็ นสามเณร เมื่ออายุได้ 12 ขวบ ตามค◌ํ าขอร้ อง
ของแม่และยาย เปลี่ยนชื่อเป็ นแหวน ต่อมาถูกส่งไปเรียนมูลกัจจายน์ที่วดั สร้ างก่อ อ.หัวสะพาน
จ.อุบลราชธานี จนอายุได้ 22 ปี จึงได้ อปุ สมบท ณ วัดนี ้ เมื่อ พ.ศ.2452
หลังอุปสมบท ได้ ออกธุดงค์แสวงหาสัจธรรมตามป่ าเขาต่างๆ หลายแห่ง และเข้ า
กราบพระอาจารย์มนั่ ภูริทตั โต ที่ อ.บ้ านผือ จ.อุดรธานี พระอาจารย์มนั่ ได้ กล่าวคําสอนแก่หลวงปู่
ว่า “ต่อนี ้ไปให้ ภาวนา ความรู้ที่เรี ยนมาเอาใส่ต้ ไู ว้ ก่อน” เพียงคําพูดเดียวนี ้เอง หลวงปู่ เกิดเลื่อมใส
ศรัทธาในพระอาจารย์มนั่ ต่อมาหลวงปู่ แหวนได้ เปลีย่ นญัตติเป็ นธรรมยุตทิ ี่วดั เจดีย์หลวง จังหวัด
เชียงใหม่และออกธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย จนไปถึงหลวงพระบาง เชียงตุงและ
เชียงรุ้ง โดยมี หลวงปู่ ขาว อนาลโยและหลวงปู่ ตื ้อ อจลธัมโมเป็ นเพื่อนจาริกแสวงธรรม
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ใน พ.ศ.2489 หลวงปู่ แหวนจําพรรษาที่วดั ป่ าบ้ านปง อําเภอแม่แตง และย้ ายไป
จําพรรษาที่วดั ดอยแม่ปั๋ง อ.พร้ าว ตามคําชักชวนของอาจารย์หนู และจําพรรษาที่นี่จนมรณภาพ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2528 รวมอายุได้ 98 ปี
4. หลวงพ่ อเกษมเขมโก
หลวงพ่อเกษม เขมโก เกิดในเชื ้อสายของเจ้ านายฝ่ ายเหนือโดยเป็ นบุตรของเจ้ า
หนูน้อย ณ ลําปาง (ภายหลังเปลี่ยนเป็ น มณีอรุณ) รับราชการเป็ นปลัดอําเภอ กับเจ้ าแม่ บัวจ้ อน
ณ ลําปาง ซึง่ ทังสองท่
้
าน เป็ นหลานของเจ้ าพ่อบุญวาทย์ วงศ์มานิตย์ เจ้ าผู้ครองนครลําปางองค์
สุดท้ าย เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2455 ที่บ้านท่าเก๊ าม่วง ริมแม่นํ ้าวัง อ.เมือง จ.ลําปาง
เป็ นลูกคนแรกของครอบครัว ชาวบ้ านเรี ยกท่านว่าเจ้ าเกษม ณ ลําปาง เพราะเป็ นเชื ้อเจ้ า โดยเจ้ า
เกษม ณ ลําปาง เข้ าเรี ยนหนังสือที่โรงเรี ยนบุญทวงศ์อนุกลู ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนประจําอําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง จนจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 ซึง่ เป็ นชันสู
้ งสุดของของโรงเรี ยนขณะอายุได้ 11 ปี
ท่านบรรพชาเป็ นสามเณรครัง้ แรกเมื่ออายุได้ 13 ปี เป็ นการบวชหน้ าศพ บวชได้
7 วันก็ ลาสิกขา และบรรพชาเป็ นสามเณรอีกครัง้ เมื่ออายุทา่ นได้ 15 ปี ที่วดั บุญยืนและได้ ศกึ ษา
พระธรรมวินยั จนสามารถสอบเป็ นนักธรรมโทได้ เมื่อ พ.ศ.2474 สามเณรเจ้ าเกษมได้ อปุ สมบทเป็ น
พระภิกษุเมื่ออายุครบ 21 ปี (พ.ศ.2475) โดยมีเจ้ าคุณพระธรรมจินดานายก (ฝ่ าย) เจ้ าอาวาสวัด
บุญวาทย์วหิ ารเป็ นพระอุปัชฌาย์ได้ ฉายาว่า เขมโก
พระเกษม เขมโก ได้ ศกึ ษาพระธรรมวินยั ต่อจนสอบได้ นกั ธรรมเอกเมื่อ พ.ศ.2479
และศึกษาบาลีจนสามารถแปลและเขียนได้ เป็ นอย่างดี จากนันได้
้ เข้ าสูค่ วามเป็ น พระอัญญวาสี
โดยขอฝากตัวเป็ นศิษย์กบั ครูบาแก่น สุมโน ซึง่ เป็ นพระวิปัสสนาและได้ ออกธุดงค์กบั ครูบา แก่น
เพื่อแสวงหาความวิเวกตามป่ าลึกเพื่อบําเพ็ญเพียร ฉันเอกามื ้อเดียว (ฉันอาหารคาวหวานกันใน
บาตร) ช่วงเข้ าพรรษาพระเกษมเขมโกจะกลับมาจําพรรษาที่วดั บุญยืน ออกพรรษาแล้ วก็จะธุดงค์
กับครูบาแก่นอีก ต่อมาท่านจําเป็ นต้ องรับแต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าอาวาสวัดบุญยืน ทําให้ ไม่ได้ ออกธุดงค์
ตามความประสงค์ จนถึง พ.ศ.2492 ท่านจึงขอลาออกจากตําแหน่งเจ้ าอาวาสแต่ไม่ได้ รับอนุญาต
ต่อมาท่านขอลาออกอีกหลายครัง้ เพราะอยากออกธุดงค์จนกระทังที
้ ่สดุ หลวงพ่อเกษม เขมโกจึงได้
หนีออกจากวัดโดยไม่มีผ้ ใู ดทราบ ทิ ้งจดหมายแจ้ งความประสงค์ที่ต้องการความวิเวก
ชาวบ้ านตามไปพบว่า หลวงพ่อเกษมไปบําเพ็ญวิปัสสนาอยูท่ ี่ป่าช้ าศาลาวังทาน
จึงพากันไปขอร้ องให้ ทา่ นกลับวัดบุญยืนแต่ท่านก็นิ่งเสียจนที่สดุ ชาวบ้ านจึงไปบอกโยมแม่บวั จ้ อน
โยม แม่จงึ ให้ คนพามาหาพระลูกชาย เพราะท่านเป็ นลูกชายคนเดียว ขอร้ องอย่างไรท่านก็ไม่ยอม
กลับวัด รุ่งขึ ้นหลวงพ่อเกษมก็ออกเดินเท้ าจากศาลาวังทานไปบ้ านแม่อาง เพื่อจําพรรษาบําเพ็ญ
ภาวนาในป่ าช้ าบ้ านแม่อาง โยมแม่บวั จ้ อนจึงได้ ขายทรัพย์สนิ ทิ ้งบ้ านไปอาศัยอยูใ่ นกระต๊ อบตีน
ดอยที่ชาวบ้ าน ช่วยกันสร้ างให้ เพราะคิดถึง และเป็ นห่วงพระลูกชาย ไม่นานก็ล้มป่ วยด้ วยไข้ ป่า
และถึงแก่กรรมในที่สดุ โดยมีหลวงพ่อเกษมนัง่ สวดมนต์อยูใ่ กล้ ๆ หลวงพ่อเกษม เขมโก จําพรรษา
อยูท่ ี่ป่าช้ าแม่อาง ไม่นานก็กลับมาจําพรรษาที่ศาลาวังทานหนึง่ พรรษา แล้ วย้ ายมาจําพรรษาที่
ป่ าช้ าประตูม้า ซึง่ หลวงพ่อตังชื
้ ่อให้ วา่ สุสานไตรลักษณ์ จนมรณภาพ
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หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็ นพระที่ประพฤติดีปฏิบตั ชิ อบ เคร่งครัดในวัตรปฏิบตั ิ
บําเพ็ญ เพียรปฏิบตั ธิ รรมจนเป็ นที่เคารพนับถือของประชาชนทัว่ ประเทศ ท่านละสังขารมรณภาพ
ไปเมื่อวัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2539 ที่โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ จังหวัดลําปาง รวมอายุได้ 84 ปี
5. พระอาจารย์ ว. วชิรเมธี
ว. วชิรเมธี เป็ นนามปากกาของ พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี ภูมิลําเนาของท่านอยูท่ ี่
บ้ านครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ท่านเป็ นคนที่รักการอ่านมาตังแต่
้ เด็ก อ่านทุกอย่างที่
ขวางหน้ า จึงทําให้ ทา่ นซึมซับความรู้ทกุ รูปแบบ เมื่อยังเด็กมารดาได้ พาท่านไปทําบุญที่วดั บ่อยๆ
ทุกวัน พระซึง่ ผลจากการติดตามมารดาไปทําบุญบ่อยๆ นี ้เอง ต่อมาได้ กลายเป็ นแรงบันดาลใจให้
ท่านสนใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาและหนังสือธรรมะ หลังจากจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
6 ท่านก็ได้ ขออนุญาตมารดาบวชเป็ นสามเณรที่วดั ครึ่งใต้ ซึง่ แตกต่างจากเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันที่
มุง่ เรี ยนต่อในชันมั
้ ธยมศึกษา เมื่อบวชเป็ นสามเณรแล้ วจึงเรี ยนพระปริยตั ธิ รรมแผนกนักธรรมจน
จบนักธรรมชันเอกแล้
้
วย้ ายมาพํานักอยูท่ ี่วดั พระสิงห์ จ.เชียงราย เพื่อศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนก
บาลีจนสําเร็จเปรี ยญธรรม 6 ประโยค ต่อมาเมื่ออายุครบ 21 ปี จึงอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ ที่วดั ใน
บ้ านเกิดและย้ ายมาพํานักที่วดั เบญจมบพิตรในกรุงเทพฯ เพื่อศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกบาลีตอ่
้ งสุดของคณะสงฆ์ไทย ในส่วนการ
จนสําเร็จเป็ นเปรี ยญธรรม 9 ประโยค ซึง่ ถือเป็ นการศึกษาขันสู
ศึกษาทางโลกนัน้ ท่านสําเร็จการศึกษาเป็ น “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” จากม.สุโขทัยธรรมาธิราช และ
“พุทธศาสตรมหาบัณฑิต” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปั จจุบนั ท่านได้ รับเชิญ
ให้ เป็ นอาจารย์สอนนักศึกษา ในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย ดังกล่าวและ ม.เกษตรศาสตร์
้ ยงั รับเชิญให้ เป็ น วิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศาสนาให้ กบั หน่วยงานต่างๆ
นอกจากนันก็
อีกมากมาย ในแง่จริ ยวัตรโดย ส่วนตัวนันนอกจากท่
้
านจะเป็ นพระนักวิชาการ พระนักคิดนักเขียน
แล้ วท่านก็ยงั สนใจฝึ กสมาธิ ภาวนาอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลากว่าสิบปี ผลงานหนังสือของท่าน
มีเกือบ 20 เล่ม ผลงานซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั กันโดยทัว่ ไปอย่างเช่น ธรรมะติดปี ก, ธรรมะหลับสบาย, DNA
ทางวิญญาณ, ธรรมะดับร้ อน, ธรรมะบันดาล, ธรรมะรับอรุณ ,ธรรมะราตรี , ปรัชญาหน้ ากุฏ,ิ ตาย
แล้ วเกิดใหม่ ตามนัยพระพุทธศาสนา, ปรัชญาหน้ าบ้ าน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ท่านยังได้ เขียนบทความลง
ในนิตยสารหลายฉบับ อาทิเช่น เนชัน่ สุดสัปดาห์, ชีวจิต, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฯลฯ

ภาพที่ 11 ครูบาศรี วิชยั , หลวงปู่ แหวน สุจิณโณ, หลวงพ่อเกษม เขมโก และพระมหาวุฒิชยั หรื อ
ท่าน ว. วชิรเมธี ตามลําดับ
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(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
สรุ ปตอนที่ 1
ชาวล้ านนานับถือผีก็เพื่อต้ องการที่พงึ่ ที่ยดึ เหนี่ยว ประเพณีเกี่ยวกับผีตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นก็
เนื่องมาจากการจินตนาการและความกลัวว่าผีจะลงโทษ มีการกําหนดผีในรูปแบบต่างๆ ขึ ้นเผื่อ
ให้ เป็ นเครื่ องมือในการสืบทอดจารี ตประเพณีและสัง่ สอนลูกหลาน ให้ อยูใ่ นกรอบปฏิบตั ขิ องสังคม
จนเมื่อมีการแพร่เข้ ามาของพระพุทธศาสนาที่มีรูปแบบที่ชดั เจนกว่า ชาวล้ านนาจึงเริ่มผสมผสาน
ความเชื่อดังเดิ
้ มให้ เข้ ากับสิง่ ใหม่ อาจกล่าวได้ วา่ การเข้ ามาของพระพุทธศาสนาทําให้ วฒ
ั นธรรม
สายแม่ เริ่มเปลี่ยนไปชาวล้ านนามีโลกทัศน์กว้ างขึ ้นเริ่มให้ ความสําคัญต่อผู้ชาย นักปกครอง เจ้ า
นายและพระสงฆ์ จนผู้ชายมีบทบาทมากขึ ้นทางด้ านความเชื่อและพิธีกรรม ในขณะที่บทบาทของ
ผู้หญิงที่ เกี่ยวข้ องกับการนับถือผีก็ยงั ดําเนินอยู่ แต่นกั ปกครองที่สว่ นใหญ่ที่เป็ นชายพยายามให้
การนับถือผี ลดน้ อยลง โดยอ้ างว่าเป็ นความงมงาย พิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี หลายอย่างได้ มีการแทรก
เรื่ องราวทาง พุทธศาสนาเข้ าไป เช่น พิธีเลี ้ยงดงหรื อปู่ แสะย่าแสะ หรื อ พิธีกรรมใดๆ ที่ต้องการ
ความศักดิส์ ทิ ธิ์ ก็พยายามให้ พระสงฆ์เป็ นผู้ประกอบพิธี ถึงอย่างไรก็ตามแม้ วา่ การยึดมัน่ ของชาว
ล้ านนาได้ คลี่คลายและเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมแต่ชาวล้ านนาก็ยนิ ดีตอ่ การเข้ ามาของพุทธศาสนา
ด้ วยเห็นพ้ องว่าเป็ น สิง่ ที่ดีที่นา่ ยอมรับและปฏิบตั ติ าม มีการส่งเสริมให้ คนทัว่ ไปเข้ าวัดทําบุญ
เลิกอบายมุข มีการศึกษา พระธรรมคําสอน ปรัชญาศาสนาและปฏิบตั ธิ รรมในระดับต่างๆ เกิดขึ ้น
พุทธศาสนาในล้ านนาตังแต่
้ อดีตจนปั จจุบนั ส่วนใหญ่ มีกลิน่ อายความเชื่อพื ้นเมือง
ปะปนอยูม่ ากดังปรากฏในพิธีกรรมต่างๆ ผู้ชายที่บวชเรียนแล้ วที่เรี ยกว่า “ขนาน” หรื อ “หนาน” มัก
จะเป็ นผู้นําทางฝ่ ายเถรวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีทางพุทธในเขตวัด ผู้ชายจะมีบทบาทและอยู่
ในปริ มลฑณสําคัญเสมอ ในขณะที่ผ้ หู ญิงจะถอยห่างออกมาหรื อเป็ นส่วนประกอบที่ไม่คอ่ ยสําคัญ
มีบทบาทเพียงแต่เป็ นผู้ให้ การสนับสนุน หรื อเป็ นผู้รับรู้เท่านัน้ กิจกรรมต่างๆ ของวัดมักเป็ นหน้ าที่
ของผู้ชายทุกวัย ทุกระดับ งานศิลปกรรมแขนงต่างๆ มักเกิดขึ ้นในวัดเช่นกันถึงแม้ จะไม่เป็ นอย่าง
พุทธปรัชญาอย่างเต็มที่ แต่พทุ ธศาสนาแบบพื ้นเมืองก็ช่วยขัดเกลา และเสริมสร้ างบุคลิกภาพของ
ชาวล้ านนาให้ เป็ นผู้มีสขุ นุม่ นวลไม่ผลีผลามโวยวาย อาฆาต โหดร้ าย บุคลิกที่มีแต่ความอ่อนโยน
การถ้ อยที่ถ้อยอาศัยกลายเป็ นทรัพย์อนั ประเสริฐ เป็ นมรดกตกทอดถึงชาวล้ านนาในปั จจุบนั 29
อิทธิพลจากคติความเชื่อเรื่ อง ผี สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์และพุทธศาสนา ที่ผสานกันนันส่
้ งผลต่อ
กิจกรรมและพิธีกรรมของชาวล้ านนา ให้ มีมากมายหลากหลายอยูต่ ลอดปี หากจําแนกตามเดือน
ปฏิทินล้ านนาในรอบปี แล้ วบางอย่างนัน้ มีการกําหนดวันเวลาอย่างชัดเจน บางอย่างกําหนดอย่าง
คร่าวๆ ไม่ตายตัว แต่ก็สามารถจัดเป็ นปฏิทินได้ โดยสังเขปตามระบบการนับเดือนของในท้ องถิ่น
ซึง่ อาจต่างจากภูมิภาคอื่นไว้ ดงั นี30้
เดือนห้ า (กุมภาพันธ์) งานศพพระสงฆ์ (ตุ๊เจ้ า) เจ้ านาย ขุนนางชันผู
้ ้ ใหญ่ ปอยหลวง
งานตานตุง ประเพณีไหว้ พระธาตุดอยตุง
29

วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ ติ ้งเฮ้ าส์, 2548), 30-31.
30
เรื่ องเดียวกัน, 7.
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เดือนหก (มีนาคม) งานปอยหลวง สมโภชน์วดั วาอารามปอยข้ างสังฆ์ ประเพณีฟ้อน
ผีมด ผีเม็ง ประเพณีไหว้ พระธาตุหกเป็ ง (พระธาตุช่อแฮและพระธาตุแช่แห้ ง)
เดือนเจ็ด (เมษายน) สงกรานต์ปีใหม่ การสรงนํ ้าพระพุทธรูป ดําหัวพระสงฆ์ ดําหัว
ผู้เฒ่าผู้แก่พอ่ แม่และญาติผ้ ใู หญ่ ดําหัวกู่กระดูกบรรพบุรุษ ก่อเจดีย์ทรายตานขันข้ าว สืบชะตา
บ้ านเรื อน สะเดาะเคราะห์
เดือนแปด (พฤษภาคม) สร้ างบ้ านเรื อน งานบวชลูกแก้ ว แต่งงาน ขึ ้นบ้ านใหม่ งาน
แข่งขันบอกไฟหมื่นบอกไฟแสน และ ประเพณีไหว้ พระธาตุแปดเป็ ง (พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุ
หริภญ
ุ ชัย พระธาตุศรี จอมทอง)
เดือนเก้ า (มิถนุ ายน) ประเพณีเลี ้ยงผีเมือง เลี ้ยงผีเจ้ านาย เลี ้ยงผีขนุ นํ ้า งานไหว้ ครู
การหว่านกล้ า ซ่อมฝาย เลี ้ยงผีฝาย
เดือนสิบ และ เดือนสิบเอ็ด (กรกฎาคม-สิงหาคม) ประเพณีเข้ าพรรษา แฮกนา
และ การดํานาปลูกข้ าว
เดือนสิบสอง (กันยายน) ตานก๋วยสลาก ประเพณีแข่งเรื อ
เดือนเกี๋ยง (ตุลาคม) ออกพรรษา ประเพณีตานก๋วยสลาก ตานธรรม ตังธรรมหลวง
้
ตานโคม ลอยสะเปาและเกี่ยวข้ าวดอ
งานบูชาพระธาตุลําปางหลวง ยี่เป็ ง
เดือนยี่ (พฤศจิกายน) ลอยสะเปา ตังธรรมหลวง
้
เดือนสาม (ธันวาคม) เกี่ยวข้ าวปี ประเพณีสขู่ วัญควาย สูข่ วัญข้ าว การเก็บข้ าวใส่ย้ งุ
เดือนสี่ (มกราคม) กวนข้ าวทิพย์ ตานข้ าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้ า
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ตอนที่ 2 การประยุกต์ การเผยแผ่ พุทธศาสนา
“การเผยแผ่” หมายถึงการนําความรู้ความจริ งที่เป็ นคําสอนของพระพุทธศาสนา ออก
มาแสดงให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปหรื อผู้อื่นได้ ร้ ู เข้ าใจ และนําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ องตามหลักธรรม
โดยไม่มีการอธิบายแบบขยายความนอกกรอบของพระไตรปิ ฎก และอรรถกถาที่เป็ นที่ยอมรับจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบทางพุทธศาสนา (มหาเถรสมาคม) เพราะการอธิบายแบบขยายความอย่าง
เสรี โดยใช้ ฐานความรู้และความเห็นของแต่ละบุคคลนัน้ อาจนําไปสูค่ วามเข้ าใจผิด บิดเบือนทังที
้ ่
เจตนาและไม่เจตนา ซึง่ นําไปสูก่ ารเกิดนิกายหรื อลัทธิใหม่ๆ ขึ ้น การเผยแผ่จงึ ใช้ กบั พุทธศาสนาที่
ต้ องการให้ คงความถูกต้ องตามหลักธรรมอย่างเคร่งครัด ซึง่ หลักการนี ้ใช้ กบั ทุกศาสนาเช่นกัน31
“การเผยแพร่” หมายถึงโฆษณาให้ แพร่หลาย เช่น เผยแพร่ความรู้ ซึง่ เป็ นการทําให้
ขยายออกไปเหมือนกัน แต่ต้องทิ ้งของเดิมไป ตัดขาดจากของเดิมไป 32 หรื อหมายถึง กระบวนการ
ทําให้ เกิดการยอมรับในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ หรื อเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ซึง่ ส่วนมากจะเป็ นของใหม่ จึงถูกนําไป
ถ่ายทอดผ่านช่องทางของการสื่อสาร (Communication Channels) ในช่วง เวลาหนึง่ กับสมาชิก
ในระบบสังคมหนึง่ ให้ เกิดการยอมรับ การเผยแพร่จงึ ไม่เน้ นความสําคัญของ การรักษาต้ นแบบ
แต่ก็ยงั ให้ ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยน หรื อประยุกต์ให้ เหมาะสมกับกลุม่ ผู้รับ ในแต่ละช่วง
เวลาและสถานที่อีกด้ วย
ฉนันการ
้
“เผยแพร่ กับ เผยแผ่” จึงมีสาระสําคัญที่แตกต่างกัน และหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้ องกับพระพุทธศาสนาจึงมักใช้ คําว่า เผยแผ่ ซึง่ ในปั จจุบนั นี ้พบว่ามีการอธิบายคําสอนของพระ
ศาสนาแบบขยายความและนําออก “เผยแพร่” ในรูปของ “สื่อ”และ กิจกรรม ต่างๆ ที่อิงคําสอน
ทางพุทธศาสนาแบบขยายความตามความรู้ ความเข้ าใจ รวมทังความคิ
้
ดเห็นของแต่ละบุคคลอีก
จํานวนมาก โดยสามารถจําแนกและยกตัวอย่างได้ ดงั นี ้
ช่ องทางการเข้ าถึงแหล่ งข้ อมูลด้ านพุทธศาสนา
ดังที่ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ ข้างต้ น ในส่วนนี ้จึงขอยกตัวอย่างช่องทาง และกิจกรรมจากการ
ประยุกต์การเผยแผ่พระศาสนา ที่น่าสนใจดังต่อไปนี ้
1. อินเตอร์ เนต (Internet) คือ การเชื่อมโยงเครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ จํานวนมาก
โดย จะเชื่อมต่อเข้ าด้ วยกันทัว่ โลก ภายใต้ มาตรฐานการเชื่อมโยงด้ วยโปรโตคอลเดียวกัน จนเกิด
เป็ นสังคมเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ องนันสามารถสื
้
่อสารกันได้
โดยการสื่อสาร ในรูปแบบต่างๆ การสืบหาข้ อมูล การส่งภาพ หรื อตัวอักษร ต่างก็ต้องมีการเชื่อม
ต่อกับอินเตอร์ เนต ก่อนเสมอ จึงทําให้ อินเตอร์ เนตมีความสําคัญมากในยุคสมัยนี ้ ทังนี
้ ้ไม่ได้ แค่
31

กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, การจัดตัง้ สถาบันพุทธศาสนาแห่ งชาติ, เข้ าถึงเมื่อ 3
มกราคม 2557, เข้ าถึงได้ จาก http://www.thairath.co.th/content /121446
32
สํารวย นักการเรี ยน, ความต่ าง "เผยแผ่ " กับ "เผยแพร่ ", เข้ าถึงเมื่อ 3 กรกฏาคม
2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=2388
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ช่วยให้ การทํางาน การ หาข้ อมูลได้ สะดวกสบายขึ ้น แต่ยงั ช่วยเพิม่ ความบันเทิงอีกด้ วย โดยที่เรา
สามารถเข้ าเว็บไซต์เพื่ออ่านข่าวสาร ดูหนัง ฟั งเพลง ฯลฯ จัดเป็ นเทคโนโลยีใหม่ในปั จจุบนั ด้ าน
การสื่อสาร เปรี ยบเสมือน ชุมชนแห่งใหม่ของโลก ซึง่ รวมคนทัว่ ทุกมุมโลกเข้ าไว้ ด้วยกัน ทําให้ มี
บริการต่างๆ เกิดขึ ้นใหม่ตลอดเวลาซึง่ มีทงข้
ั ้ อดีที่เป็ นประโยชน์และข้ อจํากัด
ทังนี
้ ้ อินเตอร์ เน็ตอาจจัดอยูใ่ นประเภท สือ่ ออนไลน์ (Online Media) ซึง่ เป็ นสื่อที่
เป็ นทางเลือก เข้ าถึงได้ ตลอดเวลา โต้ ตอบกับผู้รับสารได้ ทนั ที จัดเก็บสารสนเทศได้ ง่าย เช่น เครือ
ข่ายอินทราเน็ต (Intranet) เอ็กทราเน็ต (Extranet) บริการส่งข้ อความสัน้ (SMS) ส่งข้ อความสื่อ
ผสม (MMS) เน้ นความสดใหม่ของข่าว เน้ นข่าวเชิงลึก เน้ นส่วนร่วมผู้อา่ นผ่านกระดานข่าว (web
board) เน้ นส่วนร่วมโดยสร้ างพื ้นที่สว่ นตัวหรื อ Blog เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลทัว่ ไปเข้ ามามีสว่ นร่วม
ในการรายงาน ข่าวเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ เป็ นต้ น

ภาพที่ 12 คลิปวีดีโอเสียงเทศนาธรรมของหลวงพ่อชา สุภทั โท แห่งวัดหนองป่ าพง
ที่มา: hiphoplanla, สองหน้ าของสัจธรรม, เข้ าถึงเมื่อ 9 กรกฏาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
youtube http://www.youtube.com/watch?v=nosubyg_Nqk
2. สื่อวิทยุ (Radio) เป็ นสื่อที่เข้ าถึงกลุม่ ผู้ฟังได้ อย่างกว้ างขวาง เพราะผู้ฟังสามารถ
รับฟั งข่าวสารต่างๆ ได้ ทกุ สถานที่ ทุกโอกาส ไม่วา่ จะเป็ นที่บ้านที่ทํางานหรื อในรถ ดังนันโอกาสที
้
่
ผู้รับสื่อจะได้ รับข้ อมูลข่าวสาร จึงมีโอกาสสูงกว่าสื่อชนิดอื่นๆ สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศ
ไทยมีอยูโ่ ดยทัว่ ไป ทังสถานี
้
ที่สง่ กระจายเสียงครอบคลุมทัว่ ประเทศและสถานีเฉพาะท้ องถิ่น บาง
สถานียงั ส่งกระจายเสียงตลอด 24 ชัว่ โมง จึงทําให้ การรับฟั งวิทยุกระจายเสียงเป็ นเรื่ องประจําวัน
ของประชาชนทัว่ ไป จึงนับเป็ นโอกาสที่ขา่ วสารสามารถเข้ าถึงผู้บริโภคได้ อย่างทัว่ ถึง
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ภาพที่ 13 การเทศนาธรรม ผ่านการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ที่มา: oscarcuriel, dharma radio, เข้ าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://logopond.com/gallery/detail/158496
3. สื่อโทรทัศน์ (Television media) เป็ นสื่อที่เจริญรุดหน้ ามาก สามารถถ่ายทอด
ข่าวสารได้ ทงเสี
ั ้ ยง และรูปภาพ ทังภาพสี
้
ขาวดํา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้ น มีความรวดเร็ว
และส่ง ภาพได้ ในระยะไกล รายการทางโทรทัศน์จะคล้ ายกับรายการวิทยุที่มีความหลากหลาย
โทรทัศน์จงึ เป็ นสื่อที่มีบทบาทและมีผ้ นู ิยมมาก โดยส่งสื่อออกอากาศเพื่อการศึกษาอย่างกว้ างๆ
ให้ คนทุกเพศทุกวัยทุกระดับความรู้ความสามารถชมได้ เช่น รายการความรู้ ข่าวสารต่างๆ ส่งเสริม
ประสบการณ์ ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ โทรทัศน์เป็ นสื่อในการสอนชนิดหนึง่ ทําให้ บทเรี ยนและ
การสอนมีคณ
ุ ค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น แต่เป็ นการสื่อความหมายทางเดียว (One - Way
Communication) ซึง่ ตัวผู้เรี ยนไม่มีโอกาสได้ ตอบกลับ ในขณะที่ผ้ สู อนใช้ โทรทัศน์เป็ นสื่อในการ
สื่อความหมาย เป็ นต้ น

ภาพที่ 14 แสดงตัวอย่างการประยุกต์การสอนหลักธรรมให้ เด็ก ด้ วยสื่อการ์ ตนู อิคคิวซัง
ที่มา: “อิก๊ คิวซัง” ฉบับคนแสดง, เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www
2.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx? NewsID=9550000 061535
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ภาพที่ 15 แสดงตัวอย่าง สัญลักษณ์ของรายการโทรทัศน์
ที่มา: รู ปแบบรายการระเบียงบุญ, เข้ าถึงเมื่อ 12 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.thaitv3.com/รายการ/108/ระเบียงบุญ.html
4. สื่อสิ่งพิมพ์ (print media) หมายถึง แผ่นกระดาษหรื อวัตถุใดๆ ด้ วยวิธีตา่ งๆ อัน
เกิดเป็ นชิ ้นงานที่มีลกั ษณะเหมือนต้ นฉบับขึ ้นหลายสําเนา ในปริมาณมากเพื่อ เป็ นสิง่ ที่ทําการติด
ต่อหรื อชักนําให้ บคุ คลอื่นให้ เห็นหรื อทราบข้ อมูลต่างๆ ในปั จจุบนั นันสามารถแบ่
้
งประเภทของสื่อ
สิง่ พิมพ์ได้ มากมายหลายประเภท โดยมีทงสิ
ั ้ ง่ พิมพ์ 2 และ 3 มิติ สิง่ พิมพ์ 2 มิตคิ ือ สิง่ พิมพ์ที่มี
ลักษณะเป็ นแผ่นเรี ยบ ใช้ วสั ดุจําพวกกระดาษและมีเป้าหมายเพื่อ น◌ํ าเสนอเนื ้อหาข่าวสารต่างๆ
เช่น หนังสือ นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โบชัวร์ ใบปลิว นามบัตร แมกกาซีน เป็ นต้ น
ส่วนสิง่ พิมพ์ 3 มิติ คือ สิง่ พิมพ์ที่มีลกั ษณะพิเศษที่ต้องอาศัยระบบการพิมพ์แบบพิเศษ และส่วน
ใหญ่จะเป็ นการพิมพ์โดยตรงลงบนผลิตภัณฑ์ที่สร้ างรูปทรงมาแล้ ว สําหรับตัวอย่างการพิมพ์แบบ
3 มิติ ได้ แก่ การพิมพ์สกีนบนภาชนะต่างๆ เช่น แก้ ว กระป๋ อง พลาสติก การพิมพ์ระบบแพดบน
ภาชนะที่มีผวิ ต่างระดับ เช่น เครื่ องปั น้ ดินเผา เครื่ องใช้ ไฟฟ้า เป็ นต้ น

ภาพที่ 16 แสดงการเผยแผ่ธรรมในรูปแบบหนังสือธรรมะ
ที่มา: Pro. Trainer, นี่คือ..หนังสือการ์ ตนู ที่เด็กไทยควรอ่ าน, เข้ าถึงเมื่อ 7 มิถนุ ายน
2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.oknation.net/blog/chaiyospun/2009/06/01/entry-1
กิจกรรมการเผยแผ่ พุทธศาสนา
ในส่วนนี ้ผู้ศกึ ษาวิจยั จะยกตัวอย่าง กิจกรรมการเผยแผ่พระศาสนา หรื อการเผยแผ่
้ ้กิจกรรมต่างๆ เกิดจากการ “ประยุกต์” การ
ธรรมะที่เกิดขึ ้นและน่าสนใจในสังคมไทยปั จจุบนั ทังนี
เผยแผ่ธรรมให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลีย่ นแปลงไปจากอดีต โดยคําว่า “ประยุกต์” นัน้
มีความหมายว่า ปรับใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ส่วน “ธรรมะ” นันคื
้ อ คุณความดี คําสัง่ สอนในศาสนา
หลัก ประพฤติปฏิบตั ใิ นศาสนา หรื อความจริง ดังกล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น
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ดังนันแล้
้ วความหมายของ “ธรรมประยุกต์” ก็คือ การนําหลักศีลธรรมมาปรับใช้ ใน
ชีวิตประจําวันให้ เหมาะสมกับสถานะและกาลเทศะ เป็ นต้ น33เหตุดงั นันแล้
้ ว กิจกรรมหรื อพิธีกรรม
ทางศาสนาอันเกิดจากการปรับใช้ ดงั กล่าว บางอย่างอาจไม่สมั พันธ์กบั เวลาและสถานที่ ตลอดจน
ถึงงานสถาปั ตยกรรมอันมีที่มาแนวคิดในการออกแบบที่ได้ รับอิทธิพลจากคติทางพุทธศาสนา เช่น
กิจกรรมบางอย่าง ไม่ได้ กระทําให้ เกิดขึ ้นบนพื ้นที่ ซึง่ ถูกกําหนดให้ เป็ นและเชื่อถือกันว่า ศักดิส์ ทิ ธิ์
บริสทุ ธิ์ หรื ออาจเกิดขึ ้น ณ ช่วงเวลาที่ไม่ถือกันว่าเป็ นมงคล (เช่นในวันศีล เป็ นต้ น) และช่วงเวลาที่
ไม่สมั พันธ์สอดคล้ องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฤดูกาล ต่างๆ เป็ นต้ น และด้ วยวิถีชีวิตของผู้
คนที่เปลีย่ นแปลง อาจส่งอิทธิพลถึงวัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ งที่แปรเปลีย่ นไป
ด้ วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้ างต้ น ย่อมส่งผลต่อแนวทางในการออกแบบ และก่อรูปงาน
สถาปั ตยกรรมเพื่อสนองประโยชน์แห่งกิจกรรมที่ประยุกต์เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาที่กําลังดําเนิน
้ ้ ในแง่ของความเหมาะสม ถูกต้ อง34นันอาจต้
้
องอาศัยกระบวนการแก้
อยูใ่ นสังคมไทยปั จจุบนั ทังนี
ปั ญหา เชิงนโยบายร่วมด้ วยกับการแก้ ปัญหาทางกายภาพ (การออกแบบงานสถาปั ตยกรรม) เพื่อ
ตอบคําถามดังกล่าว เช่นในมิตขิ อง คติสญ
ั ลักษณ์และการตีความที่เหมาะสมถูกต้ อง เป็ นต้ น

ภาพที่ 17 แสดงการเผยแผ่ธรรมในรูปแบบกิจกรรมการเทศน์ในลักษณะ Talk show (ทอล์คโชว์
ธรรมะเดลิเวอรี่ 4 ภาค ที่ จ.เชียงใหม่ กับพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต)
ที่มา: พระมหาสมปอง, แกลอลี่ภาพ, เข้ าถึงเมื่อ 7 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.dhammadelivery.com/gallery-detail.php?gal_id=1707

33

พระมหาฉลอง ชยธมฺโม, ธรรมประยุกต์ , เข้ าถึงเมื่อ 13 ตุลาคม 2556, เข้ าถึงได้
จาก http://chalong2001.blogspot.com/2011/09/blog-post_393.html
34
ดูเพิ่มใน ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้ วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550
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ภาพที่ 18 แสดงการเผยแผ่ธรรมในรูปแบบกิจกรรม การจัดนิทรรศการศิลปะ
ที่มา: ภาพจาก หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 19 กิจกรรมการดูหนังหาแก่นธรรม
ที่มา: กิจกรรม สวนโมกข์ กรุ งเทพฯ, เข้ าถึงเมื่อ 7 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://register.bia.or.th/

ภาพที่ 20 กิจกรรมกายาวิปัสนาสติปฐาน ในรูปแบบโยคะภาวนา
ที่มา: กิจกรรม สวนโมกข์ กรุ งเทพฯ, เข้ าถึงเมื่อ 7 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://register.bia.or.th/
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ภาพที่ 21 กิจกรรมการฟั งเทศน์ และปฏิบตั สิ มาธิภาวนา แบบอานาปานสติ
ที่มา: กิจกรรม สวนโมกข์ กรุ งเทพฯ, เข้ าถึงเมื่อ 7 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://register.bia.or.th/

ภาพที่ 22 กิจกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว
ที่มา: กิจกรรม สวนโมกข์ กรุ งเทพฯ, เข้ าถึงเมื่อ 7 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://register.bia.or.th/
สรุ ปตอนที่ 2
จากตัวอย่างช่องทางและกิจกรรม การเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลด้ านพุทธศาสนาที่ ได้ ทําการ
ศึกษาข้ างต้ น สะท้ อนให้ เห็นว่าระบบข่าวสารที่มาพร้ อมกับพัฒนาการทางด้ านเทคโนโลยีด้านการ
สื่อสารต่างๆ ในปั จจุบนั ได้ เชื่อมโลกให้ แคบลง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ตลอดจนแบบแผนของ
กิจกรรม หรื อพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่ดาํ เนินมาแต่ในอดีต เช่น การไปวัดของชาวล้ านนาในวัน
ศีลช่วงเช้ ามืด ฟั งพระสงฆ์เทศน์ในวิหาร ถวายทานปั จจัยต่างๆ รับศีลรับพรจากพระ บูชาพระธาตุ
และพระพุทธรูปซึง่ เป็ นตัวแทนของพระพุทธองค์ ปฏิบตั ธิ รรมถือศีลนอนที่วดั ฯลฯ ไม่มากก็น้อย
หรื อ แม้ กระทัง่ มีการเกิดขึ ้นของกิจกรรมใหม่ๆ ด้ วย
าวได้ วา่ เมื่อ
โดยในมิตทิ างสถาปั ตยกรรม (การจัดองค์ประกอบของที่วา่ ง) นันอาจกล่
้
แบบแผน หรื อวัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ งของผู้คนที่เปลีย่ น แปลงไปเนื่องจากเหตุปัจจัยดังกล่าว ทังนี
้ ้
ย่อมแสดงออกทังในมิ
้ ตทิ างกายภาพ (Physical) และคติสญ
ั ลักษณ์ (Symbolic) ตลอดจนรูปแบบ
สถาปั ตยกรรม (Style) เพื่อสนองประโยชน์แห่งกิจกรรมทางพระศาสนาของสังคมไทยปั จบุ นั ด้ วย
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ตอนที่ 3 ศิลปกรรมล้ านนา
ภูมิประเทศที่แวดล้ อมด้ วยภูเขา ต้ นนํ ้าลําธารอุดมสมบูรณ์ด้วยป่ าไม้ ภมู ิอากาศหนาว
เย็นคือแหล่งกําเนิดศิลปวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม มีนิทานตํานานพื ้นถิ่น ที่สะท้ อนความเชื่อ
ความผูกพันกับธรรมชาติแวดล้ อมและมีแนวคําสัง่ สอนในพุทธเถรวาทเป็ นหลักสําคัญ
ศิลปวัฒนธรรมของแคว้ นล้ านนามีความสัมพันธ์กบั แว่นแคว้ นใกล้ เคียง ทังที
้ ่เจริญขึ ้น
ก่อนและที่เติบโตร่วมสมัยกันมา ทางตะวันตกคือ หริภญ
ุ ชัย มอญ-พม่า ทางเหนือคือ จีน ทางตอน
ใต้ คือสุโขทัย ส่วนล้ านช้ างอยูท่ างตะวันออก การรับอิทธิพลด้ านศิลปกรรมของล้ านนาในระยะแรก
นันเกี
้ ่ยวข้ องกับเมืองที่เจริ ญขึ ้นก่อนทางทิศตะวันตกเป็ นสําคัญ โดยมีการแลกเปลีย่ นสังสรรค์ ใน
ระยะต่อมากับศิลปะสุโขทัย ซึง่ มีความต่อเนื่องมาจนถึง “ยุคทองของศิลปกรรมล้ านนา” ในช่วงต้ น
พุทธศตวรรษที่ 2135
ลักษณะของชาวล้ านนา
เช่นเดียวกับคนในตระกูลไท-ลาวทัว่ ไป ไทยวนเป็ นคนที่มีบคุ ลิกภาพคล่องแคล่วร่าเริง
สนุกสนานไม่เคร่งเครี ยด ถ้ อยทีถ้อยอาศัย หน้ าตายิ ้มแย้ ม พูดเก่ง ชอบตังชุ
้ มชนและบ้ านเรื อนใกล้
แหล่งนํ ้าชาวล้ านนาเชื ้อสายไทยวนในภาคเหนือเป็ นกลุม่ คนที่มีระบบการจัดการปกครองค่อนข้ าง
ดี รวมทังยั
้ งมีการพัฒนาตนเองให้ เข้ ากับวัฒนธรรมที่มีอยูเ่ ดิมและรับสิง่ ใหม่ได้ เสมอ ทําให้ อยูร่ อด
ผ่านวิกฤตการณ์ตา่ งๆ มาได้ โดยตลอด แม้ วา่ จะมีการผสมผสานและรับวัฒนธรรมหลายอย่างจาก
แหล่งอื่นเข้ ามาแต่ก็ยงั ยึดถือแบบแผนวัฒนธรรมข้ างแม่เป็ นหลัก ยังคงให้ ความสําคัญกับบทบาท
ของผู้หญิงและนิยมดําเนินชีวิตแบบสังคมชนบทมากกว่าสังคมเมือง
ลักษณะจารี ตประเพณีดงั กล่าว แสดงออกด้ วยบทบาทของสตรี ล้านนา ที่ต้องทํางาน
หนักตลอดชีวติ ทุกเรื่ องภายในครอบครัวล้ วนแต่เป็ นหน้ าที่ของผู้หญิง เป็ นผู้ร้ ูผ้ เู ห็นในครอบครัว
หรื อแม้ แต่ในชุมชน เป็ นผู้ควบคุมค่าใช้ จ่ายภายในบ้ าน เมื่อมีลกู ก็จะสอนลูกทังหญิ
้ งและชาย แต่
จะเข้ มงวดเป็ นพิเศษกับลูกสาว ทังนี
้ ้เพราะ ลูกผู้หญิงไม่คอ่ ยมีโอกาศได้ เรี ยนหนังสืออย่างเด็กชาย
การเรี ยนรู้ทกุ อย่างจึงต้ องอาศัยแม่และยายเป็ นผู้สอน ส่วนเด็กชายนันก็
้ แทบจะไม่มีหน้ าที่อะไรใน
บ้ าน ตามปกติเด็กผู้ชายจะทํางานนอกบ้ าน เช่น ช่วยทําไร่ไถนา ยามว่างจะเล่นหรือ เสี่ยงภัยต่างๆ
และจะเข้ าใจหน้ าที่บทบาทของตนเองโดยการเรี ยนรู้จากรุ่นพี่และญาติจนกระทัง่ ถึงเวลาบวชเรี ยน
เป็ นสามเณร อยูว่ ดั เพื่อศึกษาอักขระและคําสอนของพระศาสนารวมถึงศาสตร์ และศิลป์อื่นๆ อีก
หลายแขนงที่ภิกษุอาวุโสจะถ่ายทอดให้ พุทธศาสนาจึงช่วยขัดเกลาให้ ผ้ ชู ายล้ านนาเป็ นคนใจเย็น
และอ่อนน้ อม จนเมื่อสึกออกมาแล้ วก็หาเพื่อนหรื อกลุม่ เดินทางแสวงหาอาชีพทํางานต่อไป ทําให้
ผู้ชายล้ านนามีโลกทัศน์กว้ าง ซึง่ เป้าหมายที่แท้ จริงแล้ วค็ ือการแสวงหาคูน่ นั่ เอง

35

2549), 46.
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ผู้ชายล้ านนาไม่นิยมแอ่วสาวบ้ านเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ านับถือผีบรรพบุรุษ
ในสายเดียวกัน ประเพณีแอ่วสาวได้ นําไปสูก่ ารพัฒนาการฝี ปากทังชายและหญิ
้
ง ไม่วา่ จะเป็ นการ
พูด การขับซอ กาพย์กลอนโต้ ตอบต่างๆ ทําให้ ชาวล้ านนามีความสามารถทางวัฒนธรรมมุขปาฐะ
มากเป็ นพิเศษ ตลอดจน ผลจากการเดินทางไปยังที่ตา่ งๆ ของผู้ชายล้ านนาทําให้ ได้ เห็นศิลปะและ
วัฒนธรรมต่างถิ่น รู้จกั ซึมซับเอกลักษณ์ของแต่ละที่ไว้ และพร้ อมที่จะนํามาปรับใช้ กบั ตนเอง ชอบ
จินตนาการและเพ้ อฝั น สนใจเรื่ องนามธรรมมากกว่ารูปธรรม นิยมฝึ กหัดเล่นเครื่ องดนตรี ตงแต่
ั ้ ยงั
เยาว์วยั เพื่อใช้ สําหรับการแอ่วสาว ใช้ ซงึ และขลุย่ สําหรับเด็กหนุ่มรุ่นกระทงสะล้ อสําหรับหนุ่มใหญ่
พิณเปี๊ ยะสําหรับบ่าวเชื ้อและผู้มีฐานะดี ความสามารถทางดนตรี จงึ เป็ นบุคลิกการเข้ าสังคม เป็ น
การเชิดหน้ าชูตาให้ แก่เด็กหนุ่ม และแสดงความพร้ อมด้ านศิลปะ
เมื่อชายชาวล้ านนาแต่งงานมีลกู แล้ ว จึงจะอยูต่ ดิ บ้ าน และมีหน้ าที่ในบ้ านเพิ่มขึ ้นคือ
ช่วยทํางานสวนและทํานา เวลาทํางานส่วนใหญ่เป็ นช่วงเช้ าตรู่ถงึ ยามสายเท่านัน้ ดังนันเวลาว่
้
างที่
เหลือจึงเปิ ดโอกาศให้ มีกิจกรรมของตัวเอง ซึง่ ส่วนใหญ่ก็จะไปชุมนุมที่วดั หรื อข่วงบ้ านเพื่อเล่นการ
พนัน และเมื่อถึงเวลาเย็นก็ดื่มเหล้ าหรื อจะตังวงเล่
้ นดนตรี ผู้ชายล้ านนาจะมีบทบาทสูงมากเมื่อมี
ฐานะเป็ นนักปกครอง โดยจะเป็ นผู้บกุ เบิกเพื่อปกป้องและคุ้มครองชุมชน ซึง่ เป็ นอีกบุคลิกหนึง่ ที่
้ ้เป็ นแบบวัฒนธรรมสายพ่อจากจีนซึง่ ส่ง
อยูน่ อกเหนือวัฒนธรรมสายแม่ที่เคยเชื่อถือต่อกันมา ทังนี
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อิทธิพลต่อชาวล้ านนายุคหลังเป็ นอย่างมาก โดยการศึกษาศิลปกรรมล้ านนา ในส่วนนี ้สามารถ
แบ่งออกได้ เป็ น
วรรณกรรม (Literature)
วรรณกรรมลายลักษณ์ล้านนานันจะเห็
้
นได้ วา่ มีประวัตกิ ารใช้ อกั ษรในล้ านนาเป็ นมา
หลายขันตอน
้
สัญนิษฐานกันว่าอักษรที่เรี ยก ”ตัวเมือง อักษรธรรม อักษรไทยยวน หรื อ อักษรธรรม
ล้ านนา” นันมี
้ ความคลี่คลายมาจากอักษรเฟนิเชียนซึง่ กลายไปสูอ่ กั ษรพราหมี ในประมาณ พ.ศ.
300 ปรับตัวเป็ นอักษรปั ลลวะประมาณ พ.ศ.1100 และอักษรปั ลลวะนี ้ น่าจะเป็ นต้ นเค้ าของอักษร
ขอมและมอญโบราณ ดังจะพบอักษรมอญที่ใช้ กนั แพร่หลายในอาณาจักรหริภญ
ุ ชัย เมื่อประมาณ
ั ้ ในสมัยพญามังราย
พ.ศ.1600 และอักษรชนิดนี ้ คงจะเป็ นที่ยอมรับและนํามาใช้ ในเชียงใหม่ตงแต่
(พ.ศ.1839-1860) เมื่อเริ่ มตังอาณาจั
้
กรล้ านนาของชาวไทยวน บนที่ราบลุม่ แม่นํ ้าปิ งนี ้ โดยอักษร
ล้ านนาดังกล่าวเท่าที่ค้นพบว่ามีอายุมากที่สดุ นัน้ ปรากฏอยูใ่ นรูปจารึกบนแผ่นทองพบที่ฐานพระ
ประธานวัดมหาธาตุสโุ ขทัยเขียนขึ ้นเมื่อ พ.ศ.1919 โดยเขียนเป็ นอักษรสุโขทัยแบบจารึกวัดศรี ชมุ
3 บรรทัดและอักษรธรรมล้ านนา 1 บรรทัด
เมื่อพระสุมนเถระได้ นําเอาพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มาสูล่ ้ านนา ท่านก็ได้ นําอักษร
สุโขทัยแบบพ่อขุนรามคําแหงและธรรมเนียมการทําศิลาจารึกมาด้ วย โดยที่พระสุมนเถระได้ สร้ าง
ศิลาจารึกด้ วยอักษรสุโขทัยและภาษาสุโขทัยเป็ นหลักแรกในล้ านนาที่วดั พระยืนจังหวัดลําพูน เมื่อ
พ.ศ.1913 หลังจากนันอั
้ กษรสุโขทัยก็ได้ รับการพัฒนาขึ ้นเป็ นอักษรอีกชนิดหนึง่ ที่ใช้ ในเขตล้ านนา
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ซึง่ เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า ”อักษรฝั กขาม” และมักใช้ ในการจารึกเกี่ยวกับพุทธศาสนา อักษรฝั กขาม
ดังกล่าวนี ้มีอายุการใช้ งานถึง 416 ปี นับตังแต่
้ ศลิ าจารึกที่เก่าที่สดุ ที่ใช้ อกั ษรชนิดนี ้เมื่อ พ.ศ.1955
จนถึงจารึกใหม่ที่สดุ เมื่อ พ.ศ.2370 และอักษรชนิดนี ้เป็ นที่มาของ “อักษรไทยนิเทศ” หรื อ “อักษร
ขอมเมือง” อีกด้ วย ทําให้ อกั ษรที่ใช้ ในล้ านนามีด้วยกันถึงสามแบบคือ
1. อักษรธรรมล้ านนา หรื อตัวเมือง ใช้ ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและงานเขียนทัว่ ไป
2. อักษรฝั กขาม ที่มกั ใช้ จารศิลาจารึก
3. อักษรไทยนิเทศ หรื อ อักษรขอมเมือง นิยมใช้ ในการบันทึกวรรณกรรมทางคดีโลก
เช่น โคลงนิราศหริ ภญ
ุ ชัย โคลงมังทรารบเชียงใหม่ และโคลงนางอมรา เป็ นต้ น

ภาพที่ 23 ตัวอย่างเอกสารโบราณล้ านนา ที่มีการบันทึกด้ วย อักษรธรรม หรื อ ตัวเมือง
ที่มา: มาลา คําจันทร์ , เรียกขวัญ 1, เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.lannawisdoms.com/blog/?page_id=1368
ประเภทและฉันทลักษณ์ ของวรรณกรรมล้ านนาสามารถจําแนกเป็ น
1. วรรณกรรมล้ านนา ซึง่ แบ่งได้ เป็ น
1.1 วรรณกรรมมุขปาฐะ ได้ แก่ เพลงเด็ก (เพลงกล่อมเด็ก, ปลอบเด็ก, เพลงที่ใช้
ประกอบการเล่นของเด็ก), เพลงชาวบ้ าน, โวหารรักของหนุ่มสาว, นิทานชาวบ้ าน, ปริ ศนาคําทาย
และ ภาษิต (สุภาษิต, คําพร, คํากล่าวโอกาสต่างๆ)
1.2 วรรณกรรมลายลักษณ์ ได้ แก่ วรรณกรรมบาลี, ชาดก, ตํานาน หรื อประวัต,ิ
กฏหมาย, ปริ ศนาคําทาย, กวีนิพนธ์ (คร่าว ,โคลง ,กาพย์ ,คํารํ่ า ,ร่าย)
2. ฉันทลักษณ์คาํ ประพันธ์ล้านนา ได้ แก่ คํารํ่ า, คําร่าย, กาบหรื อกาพย์, คร่าวหรื อ
ฅ่าว และ โคลง เป็ นต้ น
โดยประวัตคิ วามเป็ นมาของพุทธศาสนาของล้ านนา ที่สืบเนื่องจากพระสงฆ์ในนิกาย
รามัญและนิกายสิงหล เกิดขัดแย้ งกันในการตีความพระธรรมวินยั หลายอย่า แต่ก็เป็ นแรงผลักดัน
นําไปสูก่ ารศึกษาค้ นคว้ า โดยเฉพาะพระสงฆ์ในนิกายสิงหลเน้ นการศึกษาภาษาบาลี ทําให้ ศกึ ษา
พระธรรมได้ ลกึ ซึ ้ง ดังนันหลั
้ งจากมีการสถาปนานิกายใหม่แล้ ว พุทธศาสนาในล้ านนาก็ได้ เจริญ

60
เติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยพระเจ้ าติโลกราชถึงสมัยพญาแก้ ว ดังปรากฏถึงการสร้ างวัด
วาอาราม ทัว่ ไปในล้ านนาและผลจากการที่ภิกษุล้านนานันมี
้ ความรู้ความสามารถสูง จึงเกิดการ
ทําสังคายนาพระไตรปิ ฎกที่วดั เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2020 สิง่ ที่สําคัญในระยะนี ้คือ
การเขียนคัมภีร์ ต่างๆ ทางพุทธศาสนาและได้ แพร่หลายไปสูด่ นิ แดนใกล้ เคียง เช่น ล้ านช้ าง พม่า
อยุธยา งานเขียน ประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์ในล้ านนาประเภทตํานาน ได้ แพร่หลายตามท้ องถิ่น ต่างๆ
โดยอาศัยสํานึกจาก ประวัตศิ าสตร์ ที่เป็ นจารี ตเดิม ประกอบกับ ได้ รับอิทธิพลจากงานเขียนจาก
สํานักลังกาที่พระสงฆ์นําเข้ ามา งานเขียนประวัตศิ าสตร์ สกุลตํานานในยุคนี ้ มีมากมาย อทิเช่น
ตํานานมูลสาสนา ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ พื ้นเมืองน่าน ตํานานพระธาตุลาํ ปางหลวง ตํานาน
จามเทวีวงศ์และชินกาลมีปกรณ์ เป็ นต้ น
ผลงานวรรณกรรมพุทธศาสนาของพระสงฆ์ล้านนา ที่สําคัญได้ แก่ พระโพธิรังสี แต่ง
ุ ค่า
จามเทวีวงศ์และสิหิงคนิทาน รัตนปั ญญาเถระแต่งชินกาลมาลีปกรณ์ ซึง่ เป็ นงานเขียนที่มีคณ
ต่อการศึกษาทางด้ านประวัตศิ าสตร์ ล้านนา พระสิริมงั คลาจารย์แต่ง เวสสันดรทีปนี จักรวาลทีปนี
สังขยาปกาสกฎีการ และมังคลัตถทีปนี พระพุทธเจ้ าและพระพุทธพุกาม ได้ แต่งตํานานมูลสาสนา
นอกจากนันยั
้ งมีปัญญาสชาดก (ชากด 50 เรื่ อง) ซึง่ ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง โดยเป็ นงานวรรณกรรม
พุทธศาสนา ที่แต่งทํานองเลียนแบบชาดกในพระไตรปิ ฎก แต่มีเนื ้อเรื่ องไม่เหมือนกัน เพราะเป็ น
ชาดกนอกไตรปิ ฎก ปั ญญาสชาดกเป็ นต้ นกําเนิดวรรณคดีไทยหลายเรื่ อง เช่น สมุททโฆสชาดก
(นํามาแต่งเป็ นสมุทรโฆษคําฉันท์) สุธนชาดํา (นํามาแต่งเป็ นบทละครมโนราห์) ปั ญญาสชาดกได้
แพร่หลายไปถึงพม่าโดยเรี ยกว่า ซิมแม่ปัณณาสชาดก
คีตกรรม (Music)
ดนตรี พื ้นบ้ านภาคเหนือหรื อดนตรี ล้านนามีลกั ษณะการบรรเลงเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. การบรรเลงเป็ นวง ต้ องมีความสามัคคีกนั รู้จกั บทบาทหน้ าที่ของตน ซึง่ สามารถ
แยกได้ อีก 2 แบบคือ วงที่บรรเลงล้ วนได้ แก่ วงดนตรี พื ้นเมือง สะล้ อ ซึง ขลุย่ วงปี่ พาทย์พื ้นเมือง
วงปี่ จุ่มและวงกลองล้ านนา กับวงที่ประกอบการรับขาน ได้ แก่ วงปี่ จุ่มและวงดนตรี สะล้ อ ซึง ขลุย่
2. การบรรเลงเดีย่ ว ต้ องใช้ ปัญญาและความสามารถในการคิดกลเม็ดต่างๆ ทําให้
เครื่ องดนตรี โดดเด่น ใช้ อารมณ์ดงึ พลังของเพลงทังหมดออกมา
้
ลักษณะทํานองที่ใช้ ในการบรรเลง สามารถแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
1. ทํานองในเพลงที่กําหนดประกอบด้ วย หนึง่ การสอดแทรกหรื อผันแปรตามจังหวะ
ที่สมํ่าเสมอ (การจําจากโน้ ตและการคิดขึ ้นเอง) สอง การแปรทํานองจากเสียงเดิมหรื อการเปลี่ยน
เสียง (เช่น เพลงปราสาทไหว) และ สาม การย่อขยายทํานองขอบเขตของลูกตกเป็ นการเล่นตาม
ใจผู้เล่น เรี ยกว่า การเขิง พบในจ้ อย ค่าวฮํ่า เป็ นต้ น
2. ทํานองที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากเพลงที่กําหนดมี 2 ลักษณะคือ หนึง่ ทํานองที่มีการ
แต่งขึ ้นใหม่ตามลักษณะการใช้ งาน โดยอาจแต่งตามหลักการทางทฤษฎีดนตรี ไทย หรื อ แต่งตาม
อารมณ์และเป้าหมายของอารมณ์ก็ได้ และ สอง การย่อขยายทํานองจากเพลงเดิม
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ทางเพลงและขีดจํากัดของเครื่องดนตรี กล่าวคือ ทางเพลง เปรี ยบเหมือนทางเดิน
ที่มีทงทาง
ั้
ตรง ทางลัด ทางอ้ อม โดยขึ ้นอยูก่ บั ตัวผู้เล่นประกอบกับขีดจํากัดและหน้ าที่ของเครื่ อง
ดนตรี นนๆ
ั ้ ซึง่ สามารถจัดแบ่งได้ 3 หมวด คือ
1. เครื่ องดนตรี ที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้นํา โดยจะเป็ นหลักในวง คนเล่นต้ องมีความจําที่ดี
ทําเพลงได้ ตลอดรอดฝั่ ง แม่นเพลง เครื่ องดนตรี ประเภทนี ้มีเสียงสูงและดังจะโดดเด่นที่สดุ
2. เครื่ องดนตรี ทําหน้ าที่เป็ นผู้ตาม โดยจะเป็ นตัวสอดแทรกหลบไปมา มักเป็ นเครื่ อง
ดนตรี ที่มีเสียงค่อนข้ างตํ่า
3. เครื่ องดนตรี เป็ นตัวกําหนดจังหวะ โดยจะทําหน้ าที่ควบคุมวง บังคับ จังหวะเร็วช้ า
เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ไม่มีเสียงที่เป็ นเพลง เช่น ฉิ่ง กรับหน้ าที่ของเครื่ องดนตรี และบทบาทในวง
เครื่ องดนตรี ในวงเครื่ องสายพื ้นเมือง เปรียบเหมือนกับคน 3 วัยมารวมกันคือ วัยผู้ใหญ่
ได้ แก่ ซึงลูก 4 ใหญ่และสะล้ อลูก 4 ใหญ่ จะมีลกั ษณะค่อนข้ างช้ า เนิบ แต่เป็ นหลักในเวลา คับขัน
วัยกลางคน ได้ แก่ ซึงลูก 3 และสะล้ อลูก 3 มีลกั ษณะหนักแน่น มัน่ คง เป็ นผู้นํา และ วัยเด็ก ได้ แก่
ซึงลูก 4 เล็กและสะล้ อลูก 4 เล็ก มีลกั ษณะชอบสนุก ซุกชน ชอบออกนอกกรอบ จึงต้ องมี ผู้ใหญ่
ทัง้ 2 วัยมาควบคุม

ภาพที่ 24 ตัวอย่างเครื่ องดนตรี ล้านนา (ซ้ าย) สะล้ อหรื อซอ (กลาง) ซึง (ขวา) พินเปี๊ ยะ
ที่มา: แนะนําเครื่ องดนตรี ไทย, เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://dontrithaitoday.net/?cat=3
ลักษณะเทคนิคที่เหมาะสม ในการเล่นเครื่ องดนตรี แต่ละชิ ้นนัน้ ตัวโน๊ ตทางดนตรี
ของล้ านนาเรี ยกว่า “เม็ด” โดยมี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ หนึง่ “เม็ดกระด้ าง” เป็ นกลุม่ โน้ ตที่ไม่ซบั
ซ้ อน เหมาะสําหรับฝึ กหัดเพราะยังขาดอารมณ์ ไม่มีความอ่อนไหวและจิตวิญญาณของผู้เล่น แต่
ก็ถือว่าเป็ นแผนที่นําไปสูจ่ ดุ หมายของดนตรี ตอ่ ไป และสอง “เม็ดเอกลักษณ์ หรื อว่า เม็ดพิสดาร”
เป็ นกลุม่ โน้ ตที่ซบั ซ้ อนเข้ าใจยาก แฝงไปด้ วยอารมณ์ความรู้สกึ บ่งบอกลักษณะของผู้เล่น ซึง่ ต้ อง
ใช้ เวลา ประสบการณ์การฟั งและการฝึ ก เป็ นต้ น ในเครื่ องดนตรี ท่ีมีเสียงแหลมและสูง เช่น สะล้ อ
เล็กจะต้ องใช้ วิธีการเล่นให้ เสียงสูงมากๆ ส่วนเครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะ เสียงกลาง เช่น สะล้ อลูก 3
จะต้ องใช้ วิธีการเล่นที่มีการเดินทํานอง ให้ ชดั เจน ตลอดจนเครื่ องดนตรี ที่มีลกั ษณะ เสียงตํ่า เช่น
สะล้ อลูก 4 ใหญ่ต้องใช้ วธิ ีการเล่นที่ไม่ต้องเน้ นลูกเล่นมากนัก เน้ นเรื่องจังหวะทีละโน้ ตและจังหวะ
ตกของโน้ ตแต่ละ ห้ องให้ ชดั เจน
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ทังนี
้ ้เทคนิคในการดําเนินเพลงด้ วยเครื่ องดนตรี ประเภท “เครื่ องดีด” เช่น ซึง นันต้
้ อง
ใช้ เทคนิคการรัวซํ ้าโน้ ต การสะบัด การดีด เป็ นต้ น โดยการดีดซึงมี 2 ลักษณะคือ การดีดไม้ เดี่ยว
เป็ นการดีด 1 ครัง้ ต่อโน้ ต 1 ตัว ทําให้ สามารถฟั งทํานองได้ ชดั เจนและง่ายต่อการจดจําแต่มกั ควบ
คุมจังหวะไม่ได้ และการดีดไม้ คู่ ซึง่ เป็ นการดีดขึ ้นลงต่อ 1 ตัวโน้ ต ทําให้ สามารถสร้ างโน้ ตเพิ่มได้
อีก 1 เท่าและพัฒนาเป็ นเทคนิคต่างๆ ได้ ง่าย สามารถควบคุมจังหวะได้ ส่วน “เครื่ องสี” เช่น ซอ
หรื อ สะล้ อ ต้ องใช้ เทคนิคการพรมนิ ้ว การสะบัดนิ ้ว รูดสายและการกระตุกคันชัก เป็ นต้ น โดยการ
สีสะล้ อ มีลกั ษณะเหมือนซึงทุกอย่างเพียงแต่เปลี่ยนจากการดีดมาใช้ คนั ชักแทน ส่วน “เครื่ องเป่ า”
เช่น ขลุย่ นันต้
้ องดําเนินทํานองโดยการรวม เสียงแต่ละเสียงให้ กลมกลืนกัน ซึง่ นอกจากขลุย่ แล้ ว
ยังมี แน และ ปี่ จุ่ม ที่เป็ นเครื่ องเป่ าที่สําคัญ
สําหรับลักษณะการผสมวงของดนตรี ล้านนาในปั จจุบนั อาจแบ่งตามความนิยม ได้ แก่
วงสะล้ อซึง, วงพาทย์ฆ้อง (ป้าดก๊ อง), วงพิณเปี๊ ยะ, วงปี่ จุม, วงกลองตึง่ โนง, วงกลองมองเซิง, วง
กลองก้ นยาว (ปู่ เจ่), วงกลองทิ่งบ้ อม, วงกลองสะบัดชัย, วงกลองหลวง วงดนตรีพื ้นเมืองประยุกต์
เป็ นต้ น

ภาพที่ 25 หุ่นจําลอง แสดงการซอ (การร้ อง หรื อการขับลํานําอย่างหนึง่ ) บนผาม37
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
จิตรกรรม (Painting)
งานจิตรกรรมเป็ นงานตกแต่งสถาปั ตยกรรมที่มีจดุ ประสงค์นอกจากความงามแล้ วยัง
เป็ นงานเขียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับคติความเชื่อทางศาสนาอีกด้ วย จิตรกรรมใน ศิลปะล้ านนาพบ
งานเขียนบนผืนผ้ า (พระบฎ) เพื่อแขวนไว้ ในอาคาร พระบฏที่เก่าแก่ที่สดุ พบจากกรุ วัดเจดีย์สงู
อ.ฮอด เชียงใหม่ จิตรกรรมบนผนังอาคารที่เก่าแก่ที่สดุ ในล้ านนาคือ ภาพอดีตพุทธที่ วัดอุโมงค์
เชียงใหม่ เนื่องจากสีที่ใช้ ในงานจิตรกรรมเตรี ยมจากวัตถุธรรมชาติคือ สีฝนผสมกั
ุ่
บกาวยางไม้ หรือ
หนังสัตว์ จึงไม่คงทนเมื่อถูกความชื ้นเพราะสีจะหลุดร่อนเสียหาย ยิง่ เป็ นงานที่เขียนบนฝาผนัง
อาคารเมื่อ หลังคามีรอยรั่วนํ ้าฝนที่ไหลสูง่ านจิตรกรรมย่อมทําให้ เกิดความเสียหายเร็ วขึ ้น ดังนัน้
งานจิตรกรรมรุ่นเก่า จึงเหลืออยูน่ ้ อยมาก จิตรกรรมที่พบในปั จจุบนั จึงเป็ นงานเขียนที่มีอายุ ร้ อย
กว่าปี ที่ผา่ นมานี ้เอง
37

“ผาม” (ศัพท์เฉพาะภาษาล้ านนา) คือ เวทีหรื อปะรํ าเล็กๆ นันเอง
้ ขนาด 4x4 เมตร
สูง 1.5-2 เมตร โดยประมาณ
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ชุมชนที่กระจายอยูต่ ามพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าต่างๆ มีความหลากหลายทางกลุม่ ชาติพนั ธ์ มีการ
ผสมผสานกันระหว่างกลุม่ ชน ตลอดจนการอพยพย้ ายถิ่น ทําให้ งานจิตรกรรมที่ผลิตจากช่างฝี มือ
มีความแตกต่างกันไปด้ วย จนทําให้ นกั ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ป์จําแนกงานจิตรกรรม ตามลักษณะของ
งาน เป็ นสกุลช่าง หลายสกุล เช่น สกุลช่างเชียงใหม่สกุลช่างไทใหญ่ และสกุลช่างไทลื ้อ เป็ นต้ น
เรื่ องราวที่นิยมเขียนยังคงเป็ นพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เป็ นหลัก แต่ชาดกพื ้นบ้ านก็พบเขียนอยู่
หลายเรื่ องเช่นกันงานลายคําถึงแม้ วา่ ไม่คอ่ ยปรากฏเป็ นงานเล่าเรื่ องแต่นบั ว่าเป็ นงานจิตรกรรม
อีกประเภทหนึง่ ส่วนงานลายคํารุ่นเก่ากระจัดกระจายในแถบเมืองลําปางค่อนข้ างมากจากนันถึ
้ ง
แพร่หลายออกไป กลายเป็ นลายประดับตกแต่งอาคารในที่สดุ ซึง่ โดยมากจะเป็ นจิตรกรรมฝาผนัง
จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทยล้ านนา 38 เท่าที่พบเขียนตกแต่งไว้ ในวิหารและโบสถ์มีข้อ
สังเกตว่าเขียนตกแต่งไว้ ในวิหารและโบสถ์ในเรื่ องนี ้มีสาเหตุพอสัณนิษฐานได้ คือ ชาวไทยล้ านนา
นันให้
้ ความสําคัญแก่วิหารมากกว่าโบสถ์ ดังปรากฏเห็นทัว่ ไปว่า วัดในภาคเหนือจํานวนมากจะมี
วิหารเท่านันไม่
้ มีโบสถ์โบสถ์มกั สร้ างขึ ้นไว้ ในวัดที่เป็ นศูนย์กลางของวัดอื่นๆ ในชุมชนนัน้ อาจเนื่อง
มาจากวัดหนึง่ ๆ มีพระสงฆ์น้อยองค์ แต่ละวัดจึงไม่มีความจําเป็ นต้ องสร้ างโบสถ์ขึ ้นประจําวัด โดย
พระสงฆ์จากหลายๆ วัดจะเดินทางมาร่วมทําพิธีกรรมทางศาสนาอันเป็ นกิจของสงฆ์ในโบสถ์ แห่ง
หนึง่ ก็เพียงพอแล้ ว นอกจากนี ้ชาวล้ านนายังมีคตินิยมที่ปฏิบตั กิ นั เคร่งครัดว่า โบสถ์เป็ นสถานที่
สมมุตแิ ห่งความบริ สทุ ธิ์และศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็ นสถานที่เฉพาะของพระสงฆ์เท่านัน้ ยิง่ เป็ นผู้หญิงก็จะ
ห้ ามเข้ าไปในอาคารนันอย่
้ างเด็ดขาด โดยมีคตินิยมว่า จะไม่เป็ นศิริมงคลแก่หญิงผู้นนั ้ ในขณะ
เดียวกันจะทําให้ สถานสมมุตแิ ห่งความบริสทุ ธิ์และศักดิส์ ทิ ธิ์นนมั
ั ้ วหมอง ส่วนอาคารวิหาร นันเป็
้ น
อาคารที่ชาวล้ านนาทุกคนสามารถเข้ าไปใช้ สอยได้ เช่น ทําบุญเลี ้ยงพระสงฆ์ ฟั งเทศน์ ฟั งธรรม
และทําพิธีทางศาสนาอื่นๆ ฯลฯ
ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่โต ตังตระหง่
้
านอยูต่ รงกลาง ทําหน้ าที่เป็ น
พระประธาน มีพระสงฆ์ทําหน้ าที่เกี่ยวกับ พิธีกรรมทางศาสนาชาวไทยล้ านนาที่ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นศีล
และธรรมอย่างเคร่งครัด นิยมอยูร่ ักษาศีลตลอดวันธรรมะสวนะ ที่มีศรัทธาแก่กล้ าจะอยูน่ อนที่วดั
โดยนอนกันในวิหารนันเอง
้
เพราะฉะนันวิ
้ หารในภาคเหนือจึงเป็ นสถานที่พบกันระหว่าง พระสงฆ์
กับฆราวาส จึงจัดเป็ นศาลาประชาคมทางธรรมอย่างหนึง่ จิตรกรรมฝาผนังที่ประดับตกแต่งไว้ บน
ผนังภายในวิหารจึงดูเหมาะสมเป็ นที่สดุ เรื่ องราวที่พระสงฆ์เทศนาสัง่ สอนให้ แก่ พุทธศาสนิกชน
ยึดถือนําไปปฏิบตั ิ เช่น พระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้ า ทศชาติชาดก (นิยายธรรมเกี่ยวกับพระอดีต
ชาติพระพุทธเจ้ าบําเพ็ญบารมี 10 ประการ) และชาดกต่างๆ (นิยายธรรมอันเกี่ยวกับพระอดีตชาติ
้ ง ปรากฏเป็ นภาพเล่า
ของพระพุทธเจ้ า) เรื่ องเหล่านี ้มิใช่มีเพียงแต่ คําเทศนาของพระสงฆ์เท่านันยั
เรื่ องบนผนังอาคารภายในวิหารด้ วย ฉะนันเมื
้ ่อพระสงฆ์เทศนาให้ ฟัง หูยอ่ มได้ ยินและตาก็ได้ เห็น
ภาพที่ปรากฏบนผนังทําให้ สามารถทําความเข้ าใจและซาบซึ ้งทังก่
้ อนฟั งเทศน์ ขณะฟั งเทศน์ และ
38

สน สีมาตรัง, “จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทยล้ านนาในฐานะเป็ นเพชรนํ ้าหนึง่ ของ
วงการจิตรกรรมฝาผนังไทยที่ถกู ลืม,” วารสารมหาลัยศิลปากร 3, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2522):
44-45.
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หลังจากฟั งเทศน์จบแล้ ว ความอันใดที่ได้ ฟังมาจากพระเทศน์ ยังขัดข้ องใจก็สามารถ ทบทว กับ
ภาพเขียนจนเข้ าใจตลอดจนซาบซึ ้งได้ ในกรณีที่ไม่ร้ ูหนังสือ ซึง่ เข้ าใจว่าในสมัยโบราณมีมาก ผู้ร้ ู
หนังสือมักเป็ นพระสงฆ์และข้ าราชการ ผู้ไม่ร้ ูหนังสือเหล่านัน้ มีโอกาศจะรู้เรื่องราวศาสนาและ
พระธรรมคําสอนจากภาพเขียน ได้ เหมือนได้ อา่ นจากพระคัมภีร์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้อาจจําแนกการ
ศึกษา งานจิตรกรรมได้ เป็ น
1. จิตรกรรมเขียนสี
จิตรกรรมเขียนสีที่เก่าที่สดุ คือ จิตรกรรมภาพอดีตพุทธจํานวน 28 พระองค์ ในกรุ
เจดีย์ของวัดอุโมงค์เถรจันทร์ เชียงใหม่ โดยเป็ นภาพอดีตพุทธประทับนัง่ ขัดสมาธิราบ แสดงปาง
มารวิชยั พระพักตร์ คอ่ นข้ างใหญ่ เม็ดพระศกใหญ่ รัศมีรูปดอกบัวตูม ซึง่ เป็ นลักษณะพระพุทธรูป
แบบล้ านนาราวพุทธศตวรรษที่ 20 ที่ฐานมีลายประจํายามก้ ามปูซงึ่ เข้ าใจว่าอาจเป็ นอิทธิพลจาก
ศิลปะอยุธยา จิตรกรรมราวพุทธศตวรรษที่ 21 ที่อโุ มงค์ด้านทิศเหนือของเจดีย์ ภาพที่เหลืออยูเ่ ป็ น
ภาพดอกไม้ ใบไม้ ที่เขียนต่อเนื่องกันไป ดอกไม้ ที่เป็ นแม่ลายได้ แก่ ช่อดอกโบตัน๋ ซึง่ มีลกั ษณะ
เดียวกันกับดอกโบตัน๋ ที่นิยมเขียนในเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงค์หมิง ภายในช่องว่างระหว่างดอกไม้
และใบไม้ นนั ้ เขียนรูปสัตว์มงคลตามคติจีนได้ แก่ หงส์ นกยูง นกกระยาง ห่าน เป็ นต้ น

ภาพที่ 26 ภาพพระบฏ กรุวดั เจดีย์สงู (ปั จจุบนั เก็บรักษาอยูท่ ี่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่)
ที่มา: ทศพร นันต๊ ะ, วาดเล่ นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี, เข้ าถึงเมื่อ 1 มิถนุ ายน 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.jitdrathanee.com/Learning/learner/10wishes_022.htm#.
U6ALuCh7nbk
2. จิตรกรรมบนผ้ า
(พระบฎ)39พระบฏที่เก่าแก่ที่สดุ คือ ที่พบจากกรุ พระเจดีย์ของ วัดดอกเงิน อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่ ขนาดสูง 3.40 ม. กว้ าง 1.80 ม. อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 คือ สมัยอยุธยาตอนกลาง
เป็ นภาพพระพุทธเจ้ าปางลีลาขนาดใหญ่ กึ่งกลางผ้ า ด้ านข้ างเป็ นแถวของเทพชุมนุม ด้ านบนเป็ น
39

พระบฏ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ผืนผ้ า
ที่มีรูปของพระพุทธเจ้ า เป็ นต้ น และแขวนไว้ เพื่อบูชา คําว่า บฏ นันมาจากคํ
้
าในภาษาบาลีวา่ ปฏ
(อ่านว่า ปะ-ตะ) ซึง่ แปลว่า ผ้ าทอ หรื อ ผืนผ้ า
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พระเจดีย์ทอง ส่วนด้ านล่างเป็ นแถวของภิกษุ กษัตริย์และชาวเมือง ซึง่ เป็ น เรื่ องราวในพุทธประวัติ
ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ทังยั
้ งพบในกรุของวัดเจดีย์สงู อ.ฮอด เช่นกัน เขียนเป็ นภาพ
พระพุทธองค์ยืนแสดงปางเปิ ดโลก มีพระอัครสาวกขนาบข้ าง ด้ าน หลังมีภาพดอกไม้ สวรรค์โปรย
ปราย ซึง่ ดอกไม้ สว่ นใหญ่เกี่ยวข้ องกับศิลปะจีน
3. จิตรกรรมบนฝาย้ อย
ที่วหิ ารนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลําปางหลวง เข้ าใจว่าเป็ นงานราว พุทธศตวรรษที่ 23
ทางด้ านทิศเหนือเล่าเรื่ องประวัตพิ ระอินทร์ (มาฆะมานพ) ทิศใต้ เล่าเรื่ องนางสามาวดี ทังสองเรื
้
่ อง
เป็ นนิทานในอรรถกถา หมวดอัปปมาทวรรค โดยมีอกั ษรธรรมล้ านนา กํากับภาพอยูท่ วั่ ไปการแบ่ง
ภาพของเรื่ องตอนต่างๆ ถูกแบ่งแยกออกจากกันด้ วยเส้ นสินเทาที่มีลกั ษณะ โค้ งเป็ นลอน สีหลักที่
ใช้ มี 3 สีคือ ขาว ดําและแดง นอกนันมี
้ สีเขียว นํ ้าตาล ชมพูแทรกเล็กน้ อยและ สีดําที่ใช้ ตดั เส้ น
ส่วนภาพเล่าเรื่ องในวิหารมีภาพประกอบที่ช่างได้ ใช้ การสังเกตจากสภาพแวดล้ อม ในขณะนันมา
้
เขียนไว้ จึงทําให้ สามารถเข้ าใจถึงความเป็ นอยูข่ องคนในสมัยนันได้
้ เป็ นอย่างดี เช่น ภาพวัง เรื อน
ชาวบ้ าน การแต่งกายของผู้คนที่มีสถานภาพต่างกัน เป็ นต้ น
4. จิตรกรรมลายคํา
ลายคํา หรื อ ปิ ดทองล่องชาด ในศิลปะล้ านนาที่เหลืออยูเ่ ก่าที่สดุ อาจมีอายุการ
สร้ างราวพุทธศตวรรษที่ 23 เท่านันและพบมากแถบเมื
้
องลําปาง โดยภาพที่นิยมทํา ได้ แก่ภาพ
ของต้ นพระศรีมหาโพธิ์ด้านหลังพระประธาน ภาพอดีตพุทธ ภาพหม้ อปูรณฆฎะ (เป็ นสัญลักษณ์
แห่งความอุดมสมบูรณ์) และการสร้ างสรรค์ อย่างไรก็ตาม พบว่างานลายคําบางในแห่งมีการใช้
เทคนิคของงานเครื่ องเขินเข้ ามาประกอบด้ วย เช่น ลายคําที่เสาวิหารพระพุทธ (ลําปางหลวง) ตาม
จารึก ระบุวา่ สร้ างเมื่อ พ.ศ.2345 ลายคําราวพุทธศตวรรษที่ 25 พบว่าเทคนิคการฉลุกระดาษเริ่ม
เข้ ามามีบทบาทมากขึ ้น ดังจะพบได้ จากลายคําที่มีลกั ษณะลายซํ ้าๆ กัน ความสําคัญของลายคํา
เข้ าใจว่าจะถูกแทนที่ด้วยจิตรกรรมเขียนสีมากขึ ้น ลายคําจึงจํากัดตําแหน่งของการประดับที่เสา
หรื อ ด้ าน หลังพระประธานเท่านัน้ อีกทังรู้ ปแบบก็เปลี่ยนไป เช่น ลายคําด้ านหลังพระประธาน
วิหารลายคํา ได้ มีรูปปราสาทและลวดลายแบบจีนขึ ้นมาแทนที่ กลายเป็ นงานที่ประดับฉากหลัง
มากกว่าจะเป็ น ความหมายเชิงสัญลักษณ์ และที่วหิ ารวัดปราสาทพบว่ามีการใช้ ลายคํามาเล่า
เรื่ องพุทธประวัติ ซึง่ นับว่าแปลกออกไปอีกแห่งหนึง่
จิตรกรรมล้ านนาสกุลช่ างต่ างๆ
ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 25 นัน้ งานกลุม่ ใหญ่ที่สืบทอดงานประเพณีดงเดิ
ั้ ม
เท่าที่พบมีหลายสกุลและฝี มือช่าง อาทิ สกุลช่างเชียงใหม่ สกุลช่างน่าน ฝี มือช่างไทใหญ่ ฝี มือช่าง
เลียนแบบศิลปะกรุงเทพฯ ตลอดจนงานพื ้นบ้ านที่แตกต่างกันไป งานเหล่านี ้พบกระจายทัว่ ไปใน
เขตภาคเหนือตอนบน งานจิตรกรรมของสกุลช่างและฝี มือช่างที่เด่นๆ ได้ แก่
1. จิตรกรรมสกุลช่ างเชียงใหม่ จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารลายคําที่วดั พระสิงห์
เชียงใหม่ ผนังด้ านทิศเหนือเขียนเรื่ องสังข์ทอง เข้ าใจว่าผู้เขียนคือ เจ๊ กเส็ง จิตรกรรมเรื่ องสังข์ทอง
จัดว่า เป็ นฝี มือของแบบอย่างสกุล ช่างเชียงใหม่ที่ถึงแม้ วา่ จะเหลืออยูเ่ พียงแห่งเดียว ผนังทางด้ าน
ทิศใต้ นนเขี
ั ้ ยนเรื่ องสุวรรณหงส์ เป็ น ผลงานของช่างพื ้นเมืองที่เชื่อ ว่าคือ หนานโพธาโดยเป็ นงาน
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เขียนตามแบบศิลปะกรุงเทพฯ จิตรกรรมเรื่ องสังข์ทอง เป็ นผลงานที่ได้ รับการยกย่องในด้ านความ
งามเนื่องจากความปราณีตทังในด้
้ านการออกแบบและฝี มือช่าง ภาพทังหมดมี
้
ขนาดและสัดส่วน
ที่ประสานกันตลอดทังผนั
้ ง ภาพของกลุม่ บุคคลต่างๆถูกถ่ายทอดชีวติ ความเป็ นอยู่ เครื่ องแต่งกาย
้
การใช้ สียดึ ถือความเป็ นจริงตาม
การละเล่นที่คอ่ นข้ างใกล้ เคียงกับความเป็ นจริงในขณะนันมาก
ธรรมชาติและสามารถแสดงระยะใกล้ ไกล เป็ นลําดับจากล่างขึ ้นบน อันเป็ นแบบแผนของภาพเล่า
เรื่ องในงานจิตรกรรมไทยประเพณีทวั่ ไปด้ วย สําหรับจิตรกรรมเรื่ องสุวรรณหงส์นนพบว่
ั้
ามีฝีมือช่าง
ที่แตกต่างกันสองแนวทางคือ ฝี มือแรกเป็ นการสร้ างองค์ประกอบที่หนักแน่น ตัวภาพสมํ่าเสมอ
นิยมใช้ สีเข้ มทึบตัดกับรูปทรงที่ออ่ นและเน้ นด้ วยสีสดเป็ นจุดๆ ใกล้ เคียงกับงานแบบกรุงเทพฯ ใน
ขณะที่อีกฝี มือหนึง่ นันอาศั
้ ยพื ้นภาพสีออ่ นทําให้ ภาพดูโปร่งเบากว่ามีการตัดเส้ นที่หนาแล้ วใช้ สีสด
ระบายให้ สดใส การจัดวางภาพค่อนข้ างจะอิสระกว่า
2. จิตรกรรมสกุลช่ างไทใหญ่ เป็ นงานที่มีแบบอย่างเป็ นของตนเองโดยมักกําหนด
ตําแหน่งของภาพให้ อยูส่ ว่ นบนของผนัง กรอบของภาพเป็ นแถบลายเชิงผ้ า คล้ ายผ้ าปั กของพม่า
ในรายละเอียดของภาพ ใช้ รูปแบบของศิลปะพม่าในส่วนของภาพบุคคลชันสู
้ ง (ตัวละครเอก) เช่น
้
านก็จะเป็ น
กษัตริ ย์ หรื อ พระพุทธเจ้ า ปราสาทราชวัง เป็ นต้ น ขณะที่ภาพบุคคลชันรองและชาวบ้
แบบของล้ านนาโดยทัว่ ไป เรื่ องที่ถกู นํามาเขียนมาก ได้ แก่ พุทธประวัตแิ ละทศชาติชาดก ซึง่ มักจะ
ไม่เขียนครบทังสิ
้ บชาติและมีเรื่ องราวของท้ องถิ่นแทรกอยูบ่ ้ าง เช่น จิตรกรรมที่วดั บวกครกหลวง
อ.เมือง เชียงใหม่ โดยภาพที่เด่นๆ นันกลุ
้ ม่ ภาพจะถูกจัดวาง อย่างหนาแน่นเต็มพื ้นที่ จิตรกรรมที่
วัดท่าข้ าม อ.แม่แตง แสดงถึงแนวโน้ มของศิลปะที่คอ่ ยๆ ผสมเข้ ากับความเป็ นท้ องถิ่นล้ านนา โดย
มีสภาพแวดล้ อมและฐานะของผู้อปุ ถัมภ์ เป็ นเงื่อนไขสําคัญ โดยได้ แทรกเรื่ องราวท้ องถิ่นเข้ าไป
เช่น การเขียนเรื่ องแสงเมืองหลงถํ ้าในปั ญญาสชาดก แม้ การวางตําแหน่งของภาพจะเป็ นไปตาม
แบบแผน แต่จดุ ที่น่าสนใจคือการวางภาพในแนวนอนที่กําหนดด้ วยแถบสี ทําให้ มีลกั ษณะเป็ น
แถวซ้ อนๆ กัน การใช้ พกู่ นั ตัดเส้ นขนาดใหญ่ ) ก็แสดงออกถึงความเป็ นพื ้นบ้ านที่แตกต่างไปด้ วย
3. จิตรกรรมสกุลช่ างน่ าน เช่น จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดภูมินทร์ เข้ าใจว่าเขียนขึ ้น
ในสมัยเจ้ าอนันตวรฤิทธิเดช ระหว่าง พ.ศ.2395-2424 ด้ านบนของฝาผนังด้ านทิศเหนือ ด้ านทิศ
ตะวันออกและทิศใต้ เขียนภาพพระพุทธเจ้ าและพระสาวกโดยมีภาพเล่าเรื่ องอยูด่ ้ านล่าง จิตรกรรม
ที่วดั นี ้มีเอกลักษณ์คือ รูปภาพจะมีขนาดใหญ่ มีเส้ นโครงรอบนอกที่โค้ งมน รายละเอียดของภาพ
สะท้ อนถึงชาวน่านในยุคนัน้ ลักษณะใบหน้ ากลมแป้น คิ ้วเป็ นวง การแสดงอารมณ์ที่แสดงออก
ทางสีหน้ าอย่างชัดเจน ซึง่ แตกต่างไปจากการเขียนของภาคกลาง ภาพที่เป็ นจุดเด่นคือภาพของรูป
หนุ่มสาวที่กําลังสนทนากัน เข้ าใจว่าอาจเป็ นภาพเหมือนของจิตรกรกับสาวคนรัก อีกภาพหนึง่ อาจ
เป็ นรูปของเจ้ าอนันตวรฤิทธิเดช สีหลักที่ใช้ ที่นี่คือสีแดงชาดและสีดํา แนวคิดของจิตรกรรม ณ วัด
ภูมินทร์ สง่ อิทธิพลให้ กบั จิตรกรรมอีกแห่งหนึง่ ที่วิหารวัดหนองบัว อ.ท่าวังผา ทังในเรื
้ ่ องระเบียบ
การจัดวางภาพคติเรื่ องราว รูปแบบศิลปะ ช่างที่เขียนเป็ นช่างชาวเมืองพวน ซึง่ เป็ นเมือง ภายใต้
การปกครองของหลวงพระบาง ชื่อทิดบัวผัน กับช่างท้ องถิ่นชาวไทลื ้อ อย่างไรก็ตามช่างที่มี ความ
เป็ นท้ องถิ่นมากกว่า จึงทําให้ มีความคิดอ่านของตัวเองในระดับหนึง่ ด้ วยงานเขียนที่ออกมา จึงมี
โครงสีที่คอ่ นข้ างอ่อนหวานนุ่มนวลกว่า
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4. จิตรกรรมที่ลาํ ปาง มีความสัมพันธ์กบั ศิลปะพม่าเป็ นอย่างมาก สืบเนื่องจาก
ผู้อปุ ถัมภ์ที่เป็ นชาวพม่า จิตรกรรมวัดม่อนปู่ ยักษ์ มีงานจิตรกรรมบนผ้ าซึง่ อาจเป็ นงานที่นํามาจาก
พม่าโดยตรง เป็ นงานสมัยราชวงศ์คองบองตอนกลางสกุลช่างอมรปุระ จิตรกรรมอีกแห่งหนึง่ อยูใ่ น
วิหารวัดเดียวกัน เป็ นงานแบบสกุลช่างมัณฑเลย์ ซึง่ พัฒนาให้ มีความนิยมที่เขียนเหมือนจริ งมาก
ขึ ้นเพราะเป็ นการรับอิทธิพลจากตะวันตก เช่น ในเรื่ องของการเขียนที่มีทศั นียวิทยาที่มีมิตคิ วามลึก
สมจริ งมากขึ ้นซึง่ นับว่าเป็ นสิง่ ที่ทนั สมัยในระยะนัน้ แต่ความเข้ าใจของช่างยังขัดแย้ งกับโครงสร้ าง
เดิมอยูบ่ ้ าง ภาพที่น่าสนใจคือภาพปราสาทราชวัง เพราะเป็ นการจําลองแบบมาจากพระราชวัง
เมืองมัณฑเลย์โดยตรง ความเป็ นมาตรฐานของช่างฝี มือแบบพม่าในระยะต่อมาได้ ลดน้ อยลงไป
ความไม่ปราณีตขององค์ประกอบภาพ โครงสีหลายตําแหน่งที่ไม่สมั พันธ์กนั จึงเกิดขึ ้นที่จิตรกรรม
วิหาร หลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง ซึง่ น่าจะเขียนขึ ้นพร้ อมกับคราวบูรณะคือ ราว พ.ศ.2470
นอกจากงานจากศิลปะพม่าแล้ ว อิทธิพลศิลปะกรุงเทพฯ ที่ได้ รับอิทธิพลตะวันตก
ก็แพร่หลายขึ ้นมาในล้ านนาเช่นกัน งานจิตรกรรมที่อโุ บสถวัดบุญวาทย์วหิ ารเป็ นงานเขียนของช่าง
จากภาคกลางเมื่อ พ.ศ.2458 ซึง่ โดยพื ้นฐานแล้ วคือภาพแบบประเพณีนิยมในศิลปะรัตนโกสินทร์
รัชกาลที่ 5-6 นัน่ เอง การเขียนภาพนันคํ
้ านึงถึงข้ อเท็จจริงตามที่ตาเห็นมากกว่าการใช้ จินตนาการ
งานจิตรกรรมฝาผนังล้ านนาตอนปลายราว พ.ศ.2480-2500 พระสงฆ์และศรัทธามักนิยมจ้ างช่าง
ให้ เขียนงานแบบเหมือนจริ ง ซึง่ อาจแยกได้ 2 กลุม่ คือ ในกลุม่ แรกเป็ นงาน เขียนของช่างพื ้นเมืองที่
ประยุกต์เข้ ากับแบบอย่างศิลปะตะวันตก เช่น ภาพเขียนที่ระเบียงคตวัดพระธาตุดอยสุเทพ กลุม่ ที่
สองเป็ นการนิยมเขียนเลียนแบบ ภาพพิมพ์ชดุ พุทธประวัตแิ ละทศชาติ ชาดกของพระเทวาภินิมติ
มักเป็ นการเขียนด้ วยเทคนิคสีนํ ้ามัน ซึง่ ไม่เคยใช้ มาก่อนในงานจิตรกรรม ฝาผนังของไทย
ประติมากรรม (Sculpture)
งานประติมากรรมล้ านนานันมี
้ พฒ
ั นาการมาอย่างยาวนาน จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยสามารถจําแนกประเภทของงานศิลปกรรมล้ านนา เพื่อการศึกษาได้ เป็ น
1. ประติมากรรมพระพุทธรูป
การศึกษาเรื่ อง พระพุทธรูปของล้ านนานัน้ เกิดจากการพบพระพุทธรูปชิ ้นสําคัญ
ั ้ ่อว่าพระพุทธรูปแบบเชียงแสน หรื อแบบ
หลายองค์จากเมืองเชียงแสน จึงทําให้ นกั โบราณคดีตงชื
ที่เรี ยกกันว่าสิงห์หนึง่ และเชื่อกันว่าสร้ างตังแต่
้ ราว พ.ศ.1600 เป็ นต้ นมา โดยพระพทธรูปในศิลปะ
ล้ านนาที่เก่าที่สดุ พบที่ลาํ พูน เป็ นเศียรพระพุทธรูปที่สลักจากหินทราย ที่อาจได้ รับอิทธิพลจาก
ศิลปะแบบทวารวดี อาจสร้ างขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13 ซึง่ อาจเป็ นข้ อมูลยืนยันถึงการขึ ้นมาของ
พระนางจามเทวีตามตํานานก็เป็ นได้ พระพุทธรูปที่ประดับเจดีย์วดั กู่กดุ ครองจีวรห่มคลุมชายจีวร
ด้ านล่างหยักเป็ นริ ว้ ซึง่ อาจเกี่ยวข้ องกับศิลปะแบบปาละที่แพร่หลายในศิลปะพุกาม ด้ วยลักษณะ
ของพระพักตร์ รูปสี่เหลี่ยม มีขอบไร พระศก พระขนงเป็ น รูปปี กกา เม็ดพระศกแหลม มีไรพระมัสสุ
พระพุทธรูปแบบนี ้คงสร้ างในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ส่วนพระกรนัน้ เดิมควรยื่นออกมาในแบบปาง
ประทานอภัยไม่ใช่รูปแบบที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นอกจากมีที่ทําด้ วยปูนปั น้ แล้ วยังมีการสร้ างด้ วย
ดินเผา เช่น พระพุทธรูปที่ประทับในซุ้มเจดีย์แปดเหลี่ยมวัดกู่กดุ ด้ วย
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หลังจากเชียงใหม่เสียอํานาจการปกครองให้ แก่พม่าตังแต่
้ พ.ศ.2101 เป็ นต้ นมา
ถึงแม้ วา่ อิทธิพลทางศิลปกรรมพม่า จะไม่มีผลต่อศิลปกรรมล้ านนามากนักแต่ความเจริญทางด้ าน
ศิลปกรรมน่าจะหยุดชะงักลงไป การสร้ างพระพุทธรูปก็เป็ นการสร้ างโดยช่างฝี มือในแต่ละท้ องถิ่น
ที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป ตามความนิยมของท้ องถิ่นเป็ นหลัก จนถึงราพุทธศตวรรษที่ 24 อิทธิพล
จากศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะกลุม่ พระพุทธรูปทรงเครื่ องก็มีอทิ ธิพลมากขึ ้นในล้ านนา เช่น
พระพุทธรูปทรงเครื่ องจากวัดบุญยืน จ.น่าน นอกจากนี ้ การเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานของชาวพม่า หรื อ
ไทใหญ่ ก็ได้ มีการนิยมพระพุทธรูปศิลปพม่าแบบมัณฑเลย์ โดยมีทงที
ั ้ ่นําเข้ ามาจากประเทศพม่า
แล้ วประดิษฐานไว้ ในวัดที่สร้ างขึ ้น หรื อไม่ก็เป็ นฝี มือช่างที่สร้ างขึ ้นเองที่นี่ ซึง่ ย่อมมีลกั ษณะที่
เปลี่ยนแปลงไป พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงคือ พาละแข่งในจองวัดหัวเวียง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึง่
เป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่ อง ปางมารวิชยั ที่จําลองแบบมาจากพาละแข่งเมืองมัณฑเลย์ เป็ นต้ น

ภาพที่ 27 ตัวอย่างพระพุทธรูปที่ถือเป็ นเอกลักษณ์ศลิ ปะล้ านนา
ที่มา: สรุปคําบรรยายศิลปล้ านนา, เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2557, เข้ าถึงได้ จาก
http://elearning.su.ac.th/elearning-uploads/libs/document/15-jan_a7a1.ppt
จากภาพข้ างต้ น แสดงตัวอย่างงานประติมากรรมพระพุทธรูปที่ถือเป็ นเอกลักษณ์
ศิลปะล้ านนา โดยจะมีพทุ ธลักษณะคือ (ซ้ าย) พระพักตร์ กลม อมยิ ้ม พระหนุเป็ นปม ขมวดพระ
เกศาใหญ่ รัศมีรูปดอกบัวตูม ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิสนั ้ ชายเป็ นเขี ้ยวตะขาบเหนือพระถัน หาก
ั้
เป็ นพระพุทธรูปนัง่ มักประทับบนฐานบัวควํ่าบัวหงาย ขัดสมาธิเพชร ทําปางมารวิชยั มีอายุตงแต่
ราวพุทธศตวรรษที่19-21 (กลาง) ต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ จากสุโขทัย พระพุทธรูป
ศิลปะล้ านนาจึงได้ รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปสุโขทัย ทําให้ พทุ ธลักษณะเปลี่ยนไป เช่น พระพักตร์
เป็ นวงรูปไข่ รัศมีรูปเปลวไฟ สังฆาฏิยาวจรดพระนาภี นัง่ ขัดสมาธิราบ ส่วนฐานมักสูงขึ ้น มีอายุตงั ้
แต่พทุ ธศตวรรษที่ 20-21 (ขวา) ในสมัยพญาติโลกราช มี การรบพุง่ กับอาณาจักรอยุธยา เพื่อแย่ง
ชิงดินแดนที่เคยเป็ นอาณาจักรสุโขทัย ทําให้ ศลิ ปะอยุธยาแพร่ขึ ้นมายังล้ านนา พระพุทธรูปในช่วง
เวลานี ้จึงปรากฏอิทธิพลศิลปะอยุธยาด้ วย เช่น พระพักตร์ รูปสี่เหลี่ยม สังฆาฏิใหญ่ พระชงคมเป็ น
สัน เป็ นต้ น
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2. ประติมากรรมเทวดา
โดยประติมากรรมเทวดาที่หล่อด้ วยโลหะหลงเหลืออยูไ่ ม่มากนักในล้ านนา ส่วน
ประติมากรรมที่สร้ างจากปูนปั น้ น่าจะมีตวั อย่างเหลืออยูม่ ากกว่า ประติมากรรมเทวดาที่ซ้ มุ ฐาน
เจดีย์วดั ป่ าสัก เชียงแสน จากลักษณะที่เหลืออยูค่ งมีการซ่อมหลังจากงานสร้ างพร้ อมกับองค์เจดีย์
ราวช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เทวดาเหลือแต่เพียงพระวรกายและผ้ าทรงที่ปล่อยชายซ้ อนทับ
กัน ในขณะที่เทวดาประดับผนังของเจดีย์ วัดเจ็ดยอด ที่สร้ างขึ ้นคราวเดียวกับมหาวิหาร ในสมัย
พญาติโลกราช มีเค้ าพระพักตร์ รูปไข่ ซึง่ ยังแสดงถึงอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยร่วมอยู่ แต่จงั หวะ
ของการประดับองค์เทวดาด้ วยลายดอกไม้ ประดับพื ้นหลัง ตลอดจนเครื่ องแต่งองค์นนมี
ั ้ ความซับ
ซ้ อนมากกว่าเป็ น ลักษณะผสมผสานกันของศิลปะพม่าที่พกุ าม ศิลปะสุโขทัย ศิลปะลังกาและ
ศิลปะจีนในช่วงสมัยราชวงค์หมิง จนก่อเกิดเป็ นเอกลักษณ์ของศิลปะล้ านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่
21 นี ้ ซึง่ ในช่วงปลายนันความนิ
้
ยมสร้ างประติมากรรมที่เลียนแบบจากเทวดาวัดเจ็ดยอด มีอยู่
ทัว่ ไป เทวดาที่ประดับมุมเรื อนธาตุของเจดีย์วดั โลกโมฬีสร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ.2071 ก็มีการถ่ายแบบ
มาเช่นกัน แต่เค้ าของพระพักตร์ และผ้ านุ่งได้ เปลี่ยนไปเล็กน้ อย เทวดาที่ประดับผนังหอไตรวัด
พระสิงห์ฯ เชียงใหม่ สร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ.2355 ถึงแม้ วา่ ต้ นแบบจะเป็ นเทวดาที่วดั เจ็ดยอดเช่นกัน
แต่รูปแบบของเครื่ อง แต่งองค์นนมี
ั ้ การเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ วรวมทังลวดลายของผ้
้
านุ่ง ท่าทาง
ของเทวดาเหาะก็เป็ น แบบที่ตา่ งออกไปด้ วย

ภาพที่ 28 (ซ้ าย และ กลาง) เทวดาปูนปั น้ ประดับองค์พระเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
(ขวา) เทวดาปูนปั น้ หอไตรวัด พระสิงห์ เชียงใหม่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
3. ประติมากรรมรู ปสัตว์
โดยทัว่ ไปแล้ วประติมากรรมรูปสัตว์ มักจะเป็ นสัตวที่ประดิษฐ์ ขึ ้นจากจินตนาการ
หรื ออุดมคติคือ “สัตว์หิมพานต์” หรื อสัตว์ในวรรณคดีตา่ งๆ ในนิทานชาดก มักเล่าถึง โลกบาดาล
โลกมนุษยและสวรรค์ โดยละเอียด เป็ นเหตุให้ ศลิ ปิ นคิดค้ นตัวลวดลายต่างๆ เป็ นสรรพชีวิตที่มีรูป
้
ร่างลักษณะแปลกไปจากสภาพในตามธรรมชาติ โดยได้ อิทธิพลประติมาณวิทยามาจากทังศาสนา
พรามหณ์และพุทธปะปนกัน บรรดาสัตว์เหล่านี ้รวมเรี ยกว่า “สัตว์หิมพานต์” ซึง่ มีความหมายเชิง
สัญลักษณ์และคติความเชื่อดังนี ้
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3.1 นาค มีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนามาตังแต่
้ ครัง้ พุทธกาล ตามพุทธประวัติ
นันถื
้ อเป็ นผู้ปกป้องพระพุทธเจ้ า ในทางศิลปกรรมนันพบการสร้
้
างนาคมาตังแต่
้ สมัยอมราวดี และ
มักพบอยูเ่ สมอในศิลปกรรมแหล่งอื่น ที่รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย หลักฐานในทางศิลปกรรม
ของล้ านนานันรู
้ ปนาคที่เก่าที่สดุ น่าจะได้ แก่ นาคปลายกรอบซุ้มจระนําเจดีย์ วัดป่ าสัก เชียงแสน
ซึง่ อาจเกี่ยวข้ องกับศิลปะเขมรที่ผา่ นมาทางศิลปะสุโขทัย ประติมากรรมรูปนาคที่นิยม สร้ างราว
พุทธศตวรรษที่ 21 ของล้ านนา สร้ างในรูปของนาคราวบันได ซึง่ มีความหมายที่เกี่ยวกับสะพาน
ทางเดินขึ ้นสูส่ วรรค์ หรื อเขาพระสุเมรุตามคติจกั รวาลล้ านนา รูปนาคที่ยงั คงรูปร่างสมบูรณ์ ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 21 นี ้มีตวั อย่างที่ นาคราวบันไดเจดีย์วดั สวนดอก เชียงใหม่ ซึง่ รายละเอียดของรูป
นาคและลายประดับ ยังคงไม่มีการเปลีย่ นแปลงไปจากของเดิมนัก ความนิยมสร้ าง รูปนาคใน
ลักษณะของราวบันได ยังมีอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั แต่ในรายละเอียดก็แตกต่างกันไปตาม
จินตนาการของช่างเทคนิคการปั น้ และวัสดุ
3.2 สิงห์ ไม่ใช่สตั ว์พื ้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่กลับปรากฏในงาน
ศิลปกรรมทัว่ ไป ซึง่ คงสืบเนื่องจากศากยวงค์ซงึ่ เป็ นวงค์ของพระพุทธเจ้ าและรูปสิงห์ก็เป็ นที่นิยม
แพร่หลายในศิลปะอินเดียและชาวภารตะก็ถือว่า สิงห์เป็ นสัญลักษณ์แห่งอํานาจ และความกล้ า
หาญ ทุกวันนี ้ชาวอินเดียก็ใช้ หวั สิงห์ที่ยอดเสาหินของพระเจ้ าอโศกมหาราช เป็ นสัญลักษณ์ของ
ทางราชการและการ รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียคงได้ รับรูปแบบของสิงห์เข้ ามาด้ วยเช่นกัน สิงห์
เป็ นสัตว์ที่มีอยูจ่ ริงตามธรรมชาติ แต่ตอ่ มามีความคิดเรื่ องสัตว์หิมพานต์ เข้ ามาในความเชื่อเรื่อง
จักรวาลของไทย ทําให้ ชา่ ง ได้ นําเอาสิงห์ไปผสมกับสัตว์อีกหลายชนิดกลายเป็ นกลุม่ สัตว์ที่เข้ าใจ
ว่าอาศัยในป่ าหิมพานต์ไป

ภาพที่ 29 (ซ้ าย) นาคปากนกแล หรื อ นาคปากนกแก้ ว ที่วหิ ารวัดบวกครกหลวง จ.เชียงใหม่
(ซ้ าย) สิงห์วดั พระธาตุหริภญ
ุ ชัย จ.ลําพูน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
3.3 มอม เชื่อกันว่าเป็ นสัตว์คบู่ ารมีของพระพระพุทธเจ้ าอภัพพสัตว์เหล่านี ้ ได้ ขอ
พรจากพระพุทธเจ้ าโดยตังจิ
้ ตอธิษฐานไว้ วา่ ขอให้ เอารูปพวกเขาติดไว้ ในถาวรวัตถุ ของพระพุทธ
ศาสนาเพื่อที่ชาติตอ่ ไปจะได้ เกิดในภพภูมขิ องมนุษย์ และสามารถบวชในพระพุทธศาสนาได้ โดย
ความเชื่อนี ้ก็เหมือนกับประเพณีทอดกฐิ น ซึง่ มักจะมีธงรูปสัตว์ เช่น จระเข้ ตะขาบ พญานาค
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การที่ได้ ตดิ รูป เหล่านี ้ลงไปในธง ก็เพราะว่าสัตว์เหล่านี ้เป็ นที่เลื่อมใสในพระศาสนา จึงต้ องสร้ าง
กุศลผลบุญ เอาไว้ เพื่อที่ชาติหน้ าจะได้ เกิดในภพภูมิของมนุษย์ และบวชในพระพุทธศาสนาได้
การสร้ างตัวมอม นอกจากจะสร้ างเป็ นตัวเดียวแล้ วยังนิยมสร้ างเป็ นกลุม่ ซึง่ มักมี 6 ตัว เล่นหาง
กันเป็ นวงกลม ซึง่ มี ลักษณะความเชื่อคล้ ายกับทางทิเบต จากบทความของ ดอกเตอร์ วอลเดมาร์
ซี ไซเลอร์ ได้ กล่าวไว้ ว่าตัวมอมที่เล่นหางเป็ นวงกลมนี ้หมายถึงหลักอายตนะ 6 หลักอายตนะ 6
นันทํ
้ าไว้ ที่ทางเข้ าองค์ พระเจดีย์ สําหรับประดิษฐ์ พระพุทธรูปที่เชียงใหม่ ทางเข้ าลักษณะนี ้มีเหลือ
อยูน่ ้ อยและนับว่ามีความยอดเยี่ยมชิ ้นหนึง่ ของล้ านนา เกี่ยวกับอายตนะ 6 นัน้ เป็ นซุ้มประตูวหิ าร
ของวัดปราสาทซึง่ งานชิ ้นนี ้มีอายุย้อนขึ ้นไปถึง พ.ศ.2352 โดยถือเอาจารึกที่ผนังและพุทธศิลปะ
ชิ ้นนี ้ว่าสร้ างขึ ้นพร้ อม กัน ซึง่ วงกลมขนาดใหญ่นี ้หมายถึงรูปพระอาทิตย์และเชื่อว่าตัวมอมเหล่านี ้
คือสิงโต ซึง่ ตามความเป็ นจริงก็คือ สุนขั พันธุ์ปักกิ่งซึง่ มีกําเนิดที่เมืองซาล ประเทศธิเบต
3.4 นกหัสดิลิงค์ ชาวล้ านนาเรี ยกว่า “นกหัต” นกหัสดีลงิ ค์เป็ นสัตว์หิมพานต์
ชนิดหนึง่ ที่มีลาํ ตัว ปี กและหางอย่างนก แต่มีหวั เป็ นช้ าง เอกสารของล้ านนากล่าวถึงนกหัสดีลงิ ค์
หลายครัง้ ในตํานานจามเทวีกล่าวว่า พระฤาษีสชั ชนาไลยใช้ ให้ นกหัสดีลงิ ค์ไปเอาเปลือกหอยสังข์
ใหญ่ในทะเลมาเพื่อใช้ เป็ นรูปทรงสร้ างเมืองหริภญ
ุ ชัย ไม่ปรากฏหลักฐานว่าขนาดของนกหัสดีลงิ ค์
นันใหญ่
้
โตเท่าใด ในเชิงศิลปกรรมแล้ วได้ พบว่ามีการสร้ างนกหัสดีลงิ ค์หลายแห่ง เช่น บนเสาตุง
กระด้ างในวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง นกหัสดีลงิ ค์เท่าที่ร้ ูจกั กันแพร่หลายในล้ านนา มักจะเกี่ยวกับ
พิธีงานศพของ พระสงฆ์ที่มีพรรษามากโดยจะทําเป็ นปราสาทศพรูปนกหัสดีลงิ ค์ เพราะมีความเชื่อ
ว่านกหัสดีลงิ ค์ สามารถนําดวงวิญญาณของผู้ตายไปสูส่ วรรค์ได้

ภาพที่ 30 เมรุปราสาทพญานกหัสดีลงิ ค์ ในงานของหลวงปู่ จันทร์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และ
มอมปูนปั น้ วัดบุพพาราม อ.เมือง เชียงใหม่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ นนั ้ จัดอยูใ่ นสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (Fine Arts) ตลอดจนมีความ
หมายคือ “ศิลปและวิทยาการของการก่อสร้ าง หรื อ ศิลปะของการจัดที่วา่ ง (Organizing Space)
ตามความต้ องการของมนุษย์” ดังนันความแตกต่
้
างระหว่างงานสถาปั ตยกรรม กับงานศิลปกรรม
ประเภทอื่นๆ อยูท่ ี่วา่ งานสถาปั ตยกรรมนันเป็
้ นการครอบครอง และสร้ างสรรค์ที่วา่ ง ในส่วนงาน
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ศิลปกรรมอาทิเช่น งานประติมากรรมร่วมสมัยและงานติดตังนั
้ น้ ฯลฯ เป็ นการใช้ องค์ประกอบที่
เป็ นที่วา่ งหรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่วา่ ง เป็ นต้ น อนึง่ ที่วา่ งที่สร้ างสรรค์ขึ ้น มานันไม่
้ มีเจตนาที่จะ
สนองประโยชน์ใช้ สอย ในด้ านกายภาพแต่เพียงลําพังเท่านัน้ แต่จะต้ องคํานึงถึงสิง่ ที่พงึ ได้ แก่ จิต
วิญญาณของมนุษย์ ทังที
้ ่เป็ นเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ประกอบกันไปด้ วย40
ฉนันหากพิ
้
จารณาถึงลักษณะของโครงการที่เป็ นหอศิลป์ซึง่ จัดแสดงและนําเสนอสิง่ ที่
มีเนื ้อหาเกี่ยวกับหลักธรรม หลักปฏิบตั แิ ละประวัตคิ วามเป็ นมาของพุทธศาสนาในล้ านนา เพื่อส่ง
เสริ มการเผยแผ่พทุ ธศาสนาในสังคมไทยปั จจุบนั ดังนันแล้
้ ว นอกจากงานสถาปั ตยกรรมเป็ น หนึง่
ในการแสดงออกแห่งศิลป์แบบวิจิตรศิลป์ ดังกล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ ว การสร้ างงานสถาปั ตยกรรมของ
โครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา ต้ องสะท้ อนและแสดงออกถึง คติหรือแนวคิดทางพุทธศาสนาใน
ล้ านนา ตามที่ได้ ทําการศึกษาไว้ ก่อนหน้ านี ้ด้ วย เป็ นต้ น
1. เรื อนพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้ าง
ซึง่ นอกเหนือจากงานสถาปั ตยกรรมประเภทศาสนสถาน หรื อ วัดในวัฒนธรรม
ล้ านนาที่จะทําการศึกษาวิเคราะห์ ในบทถัดไปแล้ ว สถาปั ตยกรรมประเภทเรื อนพักอาศัย และสิง่
ปลูกสร้ างก็เป็ นงานสถาปั ตยกรรมประเภทหลักๆ ที่ผ้ ศู กึ ษาวิจยั ให้ ความสนใจ ทังนี
้ ้เพราะเห็นว่า
วัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ งบนเรื อนพักอาศัยสามารถอธิบายภาพ แบบวิถีชีวิตชาวล้ านนาที่สมั พันธ์กบั
บริ บททางกายภาพและทางคติความเชื่อทางศาสนาต่างๆ ได้ เป็ นอย่างดี ฉนันในส่
้ วนนี ้จะทําการ
ศึกษา เฉพาะงานสถาปั ตยกรรมที่เกี่ยวข้ องในส่วนของเรื อนพักอาศัยและสิง่ ปลูกสร้ าง เป็ นต้ น
้ ่นฐาน ส่วนใหญ่
ล้ านนาเป็ นสังคมกสิกรรม ดังนันการเลื
้
อกพื ้นที่สาํ หรับการตังถิ
จะเป็ นพื ้นที่ราบ ที่มีธารนํ ้าหรื อลําห้ วยไหลผ่าน สามารถเพาะปลูกเข้ าและพืชไร่ได้ ดี ไกลออกไป
จากที่นา ที่สวน เป็ นป่ าแพะเชิงดอยที่เป็ นแหล่งไม้ แหล่งพันธ์ไม้ ตา่ งๆ และวัสดุหรื ออาหารเสริม
ในการดํารง ชีวิตให้ สะดวกสบายยิง่ ขึ ้น เช่น ไม้ สําหรับสร้ างบ้ าน หน่อไม้ และผักต่างๆ ที่ใช้ เป็ น
อาหารและยา รักษาโรค ยางรัก (ยางไม้ จากต้ นรัก) สําหรับงานหัตถกรรมและอื่นๆ อีกมากมาย
ป่ าทึบบนดอยสูง ที่ไกลออกไปเป็ นที่มาของเครื่ องเทศ สมุนไพร นํ ้าผึ ้ง สีย้อมผ้ าและของป่ าที่สร้ าง
รายได้ โดยการ แลกเปลี่ยนซื ้อขาย ในส่วนของการจัดวางผังหมูบ่ ้ าน มีการกําหนดเรื อนพักอาศัย
ในอาณาเขตที่เป็ นแบบแผน กล่าวคือ นิยมมีแกนเส้ นทางสันจรแนวตะวันออก-ตะวันตก ตัวเรื อน
ั้
้อบ้ าน ต้ นไม้ ใหญ่
มีสนั หลังคาแนวเหนือ-ใต้ มีลานกว้ างเรี ยกว่า ข่วงหลวง ซึง่ มักเป็ นที่ตงของหอเสื
บ่อนํ ้าเลี ้ยง วัดและตลาดขายของ เป็ นที่สาธารณะรองรับกิจกรรมสําคัญๆ ของชุมชน ปั จจุบนั
เปลี่ยนเป็ นโรงเรี ยน หรื อสนามเด็กเล่นของหมูบ่ ้ าน เป็ นต้ น41

40

อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองตํ่า การศึกษาทางประวัตศิ าสตร์
สถาปั ตยกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 2.
41
วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ. เอส.พริน้ ติ ้งเฮ้ าส์, 2548), 48-49.
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ภาพที่ 31 ความสัมพันธ์ระหว่างที่วา่ งในระดับต่างๆ โดยรอบบริเวณของเฮือน (เรื อน) ล้ านนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข่วงเฮือน (เรื อน) กับข่วงวัด
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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2. แบบแผนบ้ านเรื อนล้ านนา42
บ้ านเรื อนของชาวล้ านนานิยมสร้ างเป็ นเรือนหลังคาสองหลังติดกัน มีหลังใหญ่อยู่
ด้ านทิศตะวันออกหลังเล็กอยูท่ ิศตะวันตก หลังคามีป้านลมไขว้ เรี ยกว่ากาแล ตามแบบวัฒนธรรม
ชาวลัวะ จัว่ หลังคาแสดงถึงขนาดสัดส่วนของห้ องที่ใช้ สอย ห้ องใหญ่เป็ นห้ องนอนของครอบครัวที่
สมาชิกทังหมดนอนร่
้
วมห้ องเดียวกันแต่แยกมุ้ง ส่วนห้ องของเรื อนเล็กด้ านทิศตะวันตก ทําที่เก็บ
ของหรื อเป็ นห้ องเขยเมื่อลูกสาวคนแรกแต่งงาน ด้ านหน้ าห้ องใหญ่เป็ นเติน๋ ที่ยกพื ้นสูงขึ ้นประมาณ
30 เซนติเมตร จากระดับชาน ใช้ เป็ นที่รับแขกหรื อที่พกั ผ่อนของครอบครัว สําหรับการพูดคุยกัน
บ่อย ครัง้ มีมมุ พื ้นที่ของตา (อุ๊ย) กับหลานชายในบริเวณนี ้ นอกชายคาหน้ าเรื อนเป็ นชานโล่งรับ
แดดและฝน บางทีมีร้านหม้ อนํ ้ากินอยูข่ องชาน เหนือประตูห้องใหญ่มีแผ่นไม่แกะสลักเรี ยกว่า
หํายนต์ ใช้ เป็ นสิง่ กําหนดพื ้นที่สว่ นตัว และแสดงถึงสายตระกูลของครอบครัว หากเป็ นคนนอก
ตระกูลจะไม่มีสทิ ธิ์ลอดผ่านหํายนต์เข้ าไปในห้ องโดยเด็ดขาดเพราะเป็ นการผิดผีเรื อนอย่างรุนแรง
เรื อนล้ านนาในอดีต พัฒนามาจากเรื อนเครื่ องผูก ซึง่ สามารถรื อ้ ถอนหรื อต่อเติม
ได้ ง่าย ส่วนที่เป็ นไม้ จริงมักเป็ นเสาเรื อน และขื่อคานโครงสร้ างหลักๆ ที่เหลือจะใช้ ไม้ ไฝ่ เช่น กลอน
หลังคา พื ้น และฝาเรื อน จนกระทัง่ มีการรับแนวคิดอิทธิพลจากจีน และตะวันตกในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 23-24 จึงเริ่ มนิยมสร้ างบ้ านด้ วยไม้ เนื ้อแข็ง มุงกระเบื ้องดินเผา แต่แบบแผนการ
สร้ างบ้ านและการวางผังพื ้นที่ใช้ สอย ยังคงรักษาไว้ อย่างเดิม ชาวล้ านนาไม่มีวฒ
ั นธรรมการใช้
เครื่ องเรื อน อย่างจีนหรื อยุโรป บ้ านล้ านนาจึงแทบจะไม่มีเครื่ องเรื อนเลย สาเหตุคงเกิดจากการ
เคยอยูเ่ รื อนเครื่ อง ผูกมาก่อน เว้ นแต่ของจําเป็ นบางอย่าง เช่น สาด (เสื่อ) หมอน ที่นอน ขันหมาก
นํ ้าต้ นและหีบผ้ าเล็กๆ ที่มกั จะมีไว้ ในห้ องนอน เป็ นต้ น ไม่ นิยมสร้ างหิ ้งพระไว้ ในบ้ านเรื อน เพราะ
เชื่อว่าพระควรอยู่ ที่วดั เท่านันและอาจเห็
้
นว่าห้ องนอนเป็ นที่ ส่วนตัว ซึง่ อาจมีภาพที่ไม่งาม อาทิ
ไม่สว่างสกปรกและรก หากต้ องทําหิ ้งพระก็จะทําไว้ นอกห้ องนอน ส่วนใหญ่นิยมตังไว้
้ ด้ านทิศ
ตะวันออกของเติน๋ แต่สําหรับหิ ้งผีบรรพบุรุษ จะจัดไว้ ในห้ องนอนของครอบครัวบริเวณมุมฝาด้ าน
ตะวันออก
ห้ องครัวแยกเป็ นเรื อนเล็กๆ ต่างหาก อยูต่ ดิ ชานหลังบ้ าน มีกระบะดินเป็ นเตาไฟ
พร้ อมอุปกรณ์ประกอบอาหาร ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องปั น้ ดินเผาขนาดเล็ก เครื่ องไม้ เครื่ องจักรสาน
ชานหลังบ้ านนิยมใช้ หม้ อนํ ้าดินเผาขนาดเล็กสําหรับใส่นํ ้าดื่มนํ ้าใช้ ซึง่ มีการเติมทุกเช้ าเย็นจากบ่อ
นํ ้าในบ้ าน ใต้ ถนุ มักทําให้ โล่งหรื อใช้ เป็ นที่ทํากิจกรรม เช่น ทอผ้ า เป็ นที่เก็บของประกอบอาชีพ
หรื อพักผ่อนตอนทอผ้ า ไม่นิยมเลี ้ยงสัตว์ไว้ ใต้ ถนุ บ้ าน หากจําเป็ นอาจมีเพียงสุนขั มัดไว้ ที่เสาเชิง
บันไดบ้ าน ที่เรี ยกว่า เสาแล่งหมา เชิงบันไดบ้ านมีการปลูกดอกไม้ หรื อต้ นไม้ ประดับต่างๆ รอบๆ
บ้ านเป็ นที่ โล่ง หรื อข่วงต่อเนื่องมาจากใต้ ถนุ โดยทําให้ สะอาดก็เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย เช่น งู หรื อ
ตะขาบ ด้ านหน้ าบ้ านมีบอ่ นํ ้ามีบอ่ นํ ้าใช้ ดื่มกิน หลังบ้ านมีอีกบ่อสําหรับซักล้ าง รอบๆ บ่อมีความ
ชุ่มชื ้นจึงใช้ เป็ นที่ปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร บางทีใกล้ ๆ บ่อซักล้ างมีห้องนํ ้าไม่มีหลังคา
เรี ยกว่า ต๊ อมนํ ้า บ่อ นํ ้ากินนิยมให้ อยูค่ อ่ นมาทางด้ านหน้ า ของตัวเรื อน ในขณะเดียวกัน หน้ าบ้ าน
42

วิถี พานิชพันธ์, วิถีล้านนา (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริน้ ติ ้งเฮ้ าส์, 2548), 49-53.
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จะเป็ นที่ตงของยุ
ั้
้ งข้ าว หรื อ หลองข้ าว สําหรับเก็บข้ าวเปลือกของครอบครัว ยุ้งข้ าว (บางทีเรี ยก
ถุข้าว เย่ข้าว เล้ าข้ าว) เป็ น อาคารขนาดเล็กมีหลังคาเดียว ไม่ใส่ไม้ กาแล โดยทัว่ ไปมีเสาหกต้ น
ด้ านบนสอบเข้ าฝายุ้งกลับด้ าน ในออกมามองเห็นคล่าวฝา บางแห่งอาจทําระเบียงรอบเพื่อใช้
เก็บอุปกรณ์ทํานา แต่บางยุ้งที่ไม่มี ระเบียงก็จะเก็บอุปกรณ์ไว้ บริเวณใต้ ถนุ เพื่อป้องกันสัตว์เลี ้ยง
ขึ ้นไปบนยุ้งข้ าว การนอนบนยุ้งข้ าว ถือว่า ขึด หรื อเป็ นอัปมงคลต่อครอบครัว ทัว่ ๆ ไปชาวล้ านนา
อาจสร้ างเรื อนพักอาศัยใหม่ทกุ 20 ปี แต่ไม่นิยมรื อ้ ถอนยุ้งข้ าว ซึง่ หมายถึงการสิ ้นเนื ้อประดาตัว
้
เป็ นที่ตฉิ ินนินทาของชาวบ้ าน หลังบ้ าน คือ สวนที่อยูถ่ ดั จากเรื อนและยุ้งไป มักเป็ นสวนที่ ทังใช้
สําหรับเก็บกินและขาย
3. พืน้ ที่ใช้ สอยในบ้ านเรื อน

ภาพที่ 33 ผังบริ เวณโดยรอบเฮือน (เรื อน) ล้ านนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ตามแบบแผนของวัฒนธรรมข้ าวเหนียว ชาวล้ านนาให้ ความสําคัญกับลูกสาว
มากกว่าลูกชาย ลูกสาวคนโตมีหน้ าที่สืบทอดผีบรรพบุรุษ ถ้ าเป็ นลูกสาวคนเล็กจะได้ รับมรดกของ
พ่อแม่ทงหมด
ั้
ส่วนลูกชายนันมั
้ กจะไม่คอ่ ยจะได้ รับการดูแลนักเว้ นแต่เมื่อถึงวัยบวชเณร ถ้ ามีลกู
ชายที่มี อายุถึงวัยก่อนวัยรุ่นหรื อเข้ าวัยรุ่น พ่อแม่ก็จะให้ ลกู ชายนันออกมานอนที
้
่บริเวณเติน๋ เรือน
และบางครัง้ ตา (อุ๊ย) ก็ออกมานอนด้ วย เนื่องจากเมื่อถึงวัยแตกเนื ้อหนุ่มลูกชายมักจะชอบไปแอ่ว
สาวตอนกลางคืนแล้ วกลับก่อนรุ่งสาง จึงต้ องพักผ่อนที่เติน๋ เพื่อจะได้ ไม่รบกวนปิ ด-เปิ ดประตูห้อง
นอนใหญ่ ขณะเดียวกันเติน๋ ก็ใช้ รับรองแขกด้ วย ถ้ าบ้ านนันมี
้ ลกู สาววัยรุ่น ก็จะมานัง่ ปั่ นฝ้ายหรื อ
ทํางานฝี มือ หรื อเลือก (ไซ้ ) หอม กระเทียม เปิ ดโอกาศให้ ได้ พดู คุยกับเด็กหนุ่มผู้ชายที่มาติดพันใน
ยามคํ่าคืน ห้ องนอนทางด้ านตะวันตกที่สาํ หรับเก็บของ จะถูกเปลี่ยนหน้ าที่ เมื่อลูกสาวออกเรื อน
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ด้ วยการ ปรับให้ เป็ นห้ องหอของลูกสาวและเขย เนื่องจากลูกเขยเป็ นคนนอกสายตระกูลซึง่ จะผ่าน
หํายนต์ของห้ องใหญ่ไม่ได้ เพราะเป็ นข้ อห้ ามตามจารี ต จนเมื่อลูกสาวตังครรภ์
้
หรื อคลอดลูกคน
แรกแล้ วจึงสร้ างบ้ านหลังใหม่ให้ แยกออกไปซึง่ มักจะอยูใ่ กล้ กบั บ้ านเดิมของพ่อแม่ เป็ นต้ น

ภาพที่ 34 แสดงระดับความเป็ นส่วนตัวของเรื อนล้ านนา กับบริเวณโดยรอบ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 35 (ซ้ าย) เฮือนกาแลล้ านนา (ขวา) หลองข้ าว
ที่มา: iDoi, บ้ าน : ล้ านนากาแล, เข้ าถึงเมื่อ 5 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://coffeem.exteen.com/20100906/entry
และจากความเชื่อในผีบรรพบุรุษ ของชาวล้ านนา จึงทําให้ เกิดสิง่ ก่อสร้ างเพื่อการ
ดังกล่าว ซึง่ สถานที่สาํ หรับการเซ่นไหว้ ผี มีลกั ษณะเป็ นอาคารที่สร้ างขึ ้นอย่างง่ายๆ อาคารขนาด
เล็กที่สร้ างเพื่อเป็ นที่อยูข่ องผี เรี ยกว่า “หอ” เช่นหอผีบ้าน หอผีปยู่่ า โดยสร้ างไว้ ณ มุมสงบภายใน
เขตบ้ านพักอาศัย ลักษณะเป็ นอาคารคล้ ายบ้ านหลังเล็กๆ มีหลังคาเดียว เมื่อถึงกาลเซ่นไหว้ ก็จะ
สร้ างอาคารชัว่ คราวขึ ้นต่างหาก สําหรับใช้ เป็ นที่ประกอบพิธีกรรมเรี ยกว่า “ผาม” มีลกั ษณะต่างกัน
ตามแบบแผนของผีที่นบั ถือ (ดูภาพที่ 3)
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งานหัตถกรรม
นอกเหนือจากการแบ่งประเภทงานศิลปะล้ านนาตามลักษณะการแสดงออกแห่งศิลป์
แบบวิจิตรศิลป์ (Fine Art) เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะของโครงการแล้ ว ยังสามารถจําแนกชิ ้น
งานศิลปะล้ านนาออกเป็ นงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ ดังนี ้
1. งานตกแต่ งสถาปั ตยกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ
1.1 พุทธสถาน ตัวอย่างเช่น
หน้ าแหนบ คือรูปสามเหลี่ยมด้ านหน้ าและด้ านหลังของโครงหลังคาวิหาร
ช่องที่ปิด ด้ วยไม้ ตามโครงสร้ างม้ าตัง่ ไหมนันเรี
้ ยกว่า ดอกคอหน้ าแหนบ ในส่วนของหลังคาปี กนก
มีช่องสามเหลีย่ มก็เรี ยกว่าแหนบปี กนก นาคขะตัน คือไม้ คํ ้ายันรูปสามเหลี่ยมที่รับนํ ้าหนักชายคา
ลงมาที่เสาด้ านข้ างวิหาร ส่วนใหญ่นิยมสร้ างเป็ นรูปนาค
โก่ งคิว้ เป็ นแผงไม้ อยูใ่ ต้ หน้ าแหนบมีลกั ษณะเป็ นแผงวงโค้ ง ถ้ าอยูท่ ี่ใต้ หน้ า
แหนบปี กนกก็เรี ยกว่า โก่งคิ ้วปี กนก มักมีลวดลายประดับอยูเ่ สมอ
แผงแล เป็ นแผ่นไม้ อยูร่ ะหว่างแปรับกลอนหลังคากับคอสองรับปี กนก
ปากแล อยูห่ น้ าแผงแล ที่เรียกว่าปากแลเพราะมักทําเป็ นรูปปากนกแก้ ว
ช่ อฟ้า คือ ส่วนบนสุดเหนือจัว่ ของวิหารนิยมทําเป็ นรูปพญานาค
หางหงส์ คือเครื่ องไม้ ที่อยูป่ ลายสุดของป้านลม นิยมสร้ างรูปพญานาค และ
ในบางแห่งก็เป็ นรูปกระหนก (กระหนกแบบล้ านนาเรียกว่า “หางวัน” )
ปราสาทเฟื ้ อง คือรูปจําลองของปราสาทที่วางอยูก่ ลางสันหลังคาวิหาร ทังนี
้ ้
มีความหมายเกี่ยวข้ องกับเขาพระสุเมรุ
1.2 ที่อยู่อาศัย ตัวอย่างเช่น
กาแล คือ ส่วนประดับอยูบ่ นหลังคาเรื อน มีลกั ษณะเป็ น ไม้ แบนแกะสลัก
ให้ มีลวดลายเป็ นส่วนที่ตอ่ จากปลายบนของป้านลม เหนือจัว่ และอกไก่ โดยติดในลักษณะไขว้ กนั
เนื่องจากกาแลมีการแกะสลักลวดลายอย่างสวย งาม เป็ นการตกแต่งให้ เรื อนกาแลมีความงดงาม
ยิ่งขึ ้น ดังนันจึ
้ งมีการยึดเอากาแลเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ และเป็ นสัญลักษณ์ประจําถิ่นล้ านนา การ
ที่กาแลอยูส่ งู เด่นมองเห็นได้ แต่ไกล นี ้เชื่อกันว่ามีที่มาจากการนํา หัวกระบือที่ฆา่ ใช้ เนื ้อเป็ นอาหาร
หลังการทําพิธีเซ่นสังเวยแล้ ว ส่วนหัวมิได้ ใช้ ทําประโยชน์อนั ใดก็ นํามาแขวนไว้ เป็ นการให้ ทานแก่
นกกาที่มาเกาะจิกกินเศษเนื ้อที่พอติดอยูก่ บั ส่วนหัวเป็ นอาหาร การที่จะให้ นกกาเห็นได้ ถนัดและ
กล้ ามาเกาะจิกกินได้ สะดวกก็ต้องแขวนไว้ ในที่สงู ๆ เช่น บนยอดจัว่ เรื อน เป็ นต้ น เมื่อนกกา บินมา
จะได้ แลเห็นได้ ง่าย ซึง่ ต่อมาคงจะเห็นว่าหัวกระบือ (เขา) ที่แขวนไว้ มองดูสวยงามดี จึงได้ มีการ
แกะสลักไม้ ไขว้ เลียนแบบเขากระบือไปแขวนไว้ แทนก็ดสู วยงามยิง่ ขึ ้นจึงเกิดเป็ นความนิยมสืบต่อ
กันมา นอกจากความนิยมของชาวลานนาที่นิยมสร้ างบ้ านแบบมี กาแลแล้ วในชนบางกลุม่ เช่น
้ มก็นิยมการปลูกเรื อน มีกาแล หรื อแม้ แต่ชาวเขา
ชาวลัวะหรื อละว้ า ที่เป็ นกลุม่ ชนพื ้นเมืองดังเดิ
บางเผ่าก็เช่นกัน ซึง่ บางบ้ านยังนิยมแขวนหัวกระบือไว้ หน้ าเรื อน
หํายนต์ เป็ นแผ่นไม้ แกะสลักลวดลายโบราณ ที่ตดิ ตังเหนื
้ อประตูห้องนอน
เจ้ าของบ้ านในเรื อนล้ านนาส่วนใหญ่เป็ นแผ่นไม้ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า โดยมักเกี่ยวข้ องกับความเชื่อ
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ลี ้ลับที่สามารถดลบันดาลความเป็ นไปต่างๆ ให้ เจ้ าของบ้ าน ในบางพื ้นที่นนหํ
ั ้ ายนต์มกั จะทําขึ ้น
พร้ อมๆ กับการปลูกเรื อนใหม่ คําว่า "หํา" ว่าเป็ นภาษาล้ านนาหมายถึง "อัณฑะ" อันเป็ นสิง่ ที่รวม
พลังของเพศชาย ส่วนคําว่า "ยน" นันคงมาจาก
้
"ยนตร์ " แปลว่า สิง่ ป้องกันรักษาที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ดังนัน้
หํายนต์จงึ เป็ นส่วนตกแต่งเรื อน ตลอดจนทําหน้ าที่แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ ของเจ้ าของเรื อน
และตระกูล โดยใช้ กําหนดเขตทางเข้ าพื ้นที่หวงห้ ามส่วนตัว และเกี่ยวพันกับความเชื่อเรื่ องพลัง
อํานาจเร้ นลับที่ปกป้องสิง่ ชัว่ ร้ ายและดลบันดาลความเป็ นศิริมงคลแก่เจ้ าของและคนในเรื อน

ภาพที่ 36 (ซ้ าย) กาแล (กลาง) หํายนต์ที่ตดิ ตังเหนื
้ อบานประตู (ขวา) องค์ประกอบหํายนต์
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
2. งานพุทธศิลป์ ตัวอย่างเช่น
ขันแก้ วทัง้ สาม หมายถึง พานที่ใช้ ใส่ดอกไม่ธูปเทียนบูชาสักการะพระรัตนตรัย
ซึง่ ทางล้ านนาเรี ยกว่าขันแก้ วทังสามนั
้
นหมายเอาพระพุ
้
ทธ พระธรรมและพระสงฆ์ การทําขันแก้ ว
ทังสาม
้
ขึ ้นมาสําหรับวัดต่างๆ นัน้ ชุมชนสมัยโบราณต้ องการให้ ประชาชนนําเอาดอกไม้ ธูปเทียน
ง
มารวมกันเป็ นจุดเดียว เป็ นครื่ องเตือนใจให้ เห็นว่าเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ขันแก้ วทังสามบางแห่
้
ทําเป็ นพานกลมทรงสูง มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18-20 นิ ้ว สูงจากพื ้นประมาณ 30 นิ ้ว
นิยมทาด้ วยรักและชาด ปิ ดทอง เขียนลวดลายรดนํ ้าอย่างสวยงาม โดยเมื่อถึงเวลาประกอบพิธี
ไหว้ พระรับศีล หรื อสวดมนต์ถวายทานนัน้ ผู้แทนของทายิกาจะยกขันแก้ วทังสามไปไว้
้
หน้ าพระ
พุทธรูปประธานโดยการประเคน คือเอาขันแก้ วแตะกับฐานชุกชีหรื อแท่นแก้ วเบาๆ ถือว่าเป็ นการ
ประเคน และวางไว้ ตรงนัน้ กราบ 3 หน เป็ นเสร็จพิธีประเคนขันแก้ วทังสาม
้
าว่า “บริภณ
ั ฑ์”
สัตตภัณฑ์ โดยคําว่า “สัตต” หมายถึง เจ็ด “ภัณฑ์” นันมาจากคํ
้
หมายถึง สิง่ ของ รวมกันคือ “สัตตภัณฑ์” หรื อ “สัตตบริภณ
ั ฑ์” หมายถึง สิง่ ของทังเจ็
้ ด ในที่นี ้ก็คือ
เชิงเทียนซึง่ มีที่สําหรับปั กเทียนอยูเ่ จ็ดที่ ตังอยู
้ บ่ ริเวณหน้ าพระประธานในวิหาร หรือโบสถ์ของชาว
ล้ านนา สร้ างขึ ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาให้ แก่วดั โดยมีแนวคิดและความเชื่อที่สําคัญ 2 ประการ
คือ หนึง่ แนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา โดยแฝงด้ วยสัญลักษณ์ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์
ใกล้ ชิดระหว่างจักรวาลกับโลก โดยจําลองสัณฐานของจักรวาลในแนวตัง้ ซึง่ มีระเบียบเช่นเดียว
กับภาพจิตรกรรมเขาพระสุเมรุ (ล้ านนาเรี ยกว่า สิเนรุ) ที่ล้อมรอบด้ วยเขาบริวารทัง้ 7 เป็ นวงกลม
ลดหลัน่ กันลงมา ประกอบด้ วย ยุคนั ธร อิสนิ ธร กรวิก สุทสั นะ เนมินธร วินนั ตกะและอัสสกัณณ์
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สอง คือแนวคิดเกี่ยว กับพระพุทธศาสนาสัตตภัณฑ์สร้ างขึ ้น โดยสอดแทรกหลักธรรม หรื อหลัก
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาที่ เกี่ยวข้ องกับเลข 7 ได้ แก่ หลักโพชฌงค์ 7 สัทธัมมะ 7 สัปปุริสธัมมะ 7
เป็ นต้ น เพื่อให้ ชาวพุทธล้ านนานันได้
้ นําไปเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นชีวิต สัตตภัณฑ์จงึ เป็ นงานช่างที่สอด
ประสานกันระหว่างภูมิปัญญา ด้ านงานช่างกับความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา

ภาพที่ 37 (ซ้ าย) วัฒนธรรมการนําดอกไม้ ธูปเทียนบูชาพระ ใส่ในขัดแก้ วทังสาม
้
(กลาง) ขันแก้ ว
ทังสามในรู
้
ปแบบขันเหลีย่ ม (ขวา) สัตตถัณฑ์ภายในวิหารนํ ้าแต้ ม ลําปางหลวง ลําปาง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ตุง ในภาคเหนือของไทยมีการใช้ ตุง (ธง) เป็ นเครื่ องบูชากันมาก ซึง่ จุดมุง่ หมาย
ของการบูชานันแตกต่
้
างกันไป โดยมีคติความเชื่อเกี่ยวกับอานิสงค์การทานตุงอยูม่ าก ซึง่ เล่าสืบ
ต่อกันมาว่า ”มีกาเผือกคูห่ นึง่ ออกไข่มาห้ าฟองอยูบ่ นต้ นไม้ เมื่อเกิดลมพายุ ไข่ทงหมดได้
ั้
พลัดตก
ลงมา ครัน้ พ่อแม่กาเผือกกลับมาไม่เห็นไข่ของพวกตน ก็เกิดความโศกเศร้ าจนตรอมใจตายแล้ ว
ได้ ขึ ้นไปอยูบ่ นสวรรค์ ไข่ทงห้
ั ้ าใบต่างถูกไก่ เต่า พญานาค โค และคนซักผ้ า นําไปเลี ้ยงจนเติมโต
เป็ นชายหนุ่มทังห้
้ าคนต่างก็มีจิตใจอยากบวช จึงบวชจนสําเร็จญาณและมาพบกัน โดยบังเอิญทัง้
ห้ าองค์มีความกตัญญูตอ่ ผู้ที่ให้ กําเนิด จึงได้ สร้ างตุงถวายอุทิศให้ กะกุสนั ทะซึง่ ไก่เป็ นผู้เลี ้ยงสร้ าง
รูปไก่ โกนาคมนะรูปนาค กัสปะรูปเต่า โคตมะรูปวัว และอริยะเมตรัยรูปค้ อนทุบผ้ า เมื่อสร้ างตุง
เสร็จแล้ วก็ทําถวายอุทิศแต่ไปไม่ถึงผู้ให้ กําเนิด กาเผือกจึงต้ องมาบอกให้ ทําเป็ นประทีปรูปตีนกา
จุดไปจึงจะอุทิศไปถึง” ตุงจึงสัมพันธ์กบั พระพุทธเจ้ าทังห้
้ าองค์ การทําตุงถวาย จึงเปรี ยบเสมือน
ตัวแทนสักการะของการแผ่กศุ ล กตัญญูกตเวทีไปถึงผู้มีพระคุณที่ลว่ งลับไปแล้ ว เราอาจเห็นตุง
ที่มีรูปไก่ยืนบนหัวตุงหมายถึงไก่ ส่วนลําตัวและใบของตุงแทนรูปนาค ลวดลายต่างๆ เป็ นตาราง
้ ้
เกล็ดหรื อ สี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนแทนเต่า และส่วนประดิษฐ์ เป็ นรูปกลมแทนตาวัวหรื อวัว ทังนี
หากแบ่งตุงตามลักษณะการใช้ งานสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้ แก่ ตุงที่ใช้ ในงานมงคล จะใช้
สําหรับงานมงคลต่างๆ เช่น ทําบุญ งานปอย หรื อ งานเฉลิมฉลองต่างๆ ได้ แก่ ตุงไชย ตุงพญายอ
ตุงกฐิ น ตุงเจดีย์ทราย เป็ นต้ น และตุงที่ใช้ ในงานอวมงคล เช่น ตุงแดง โดยมีความเชื่อว่า สําหรับ
ผู้ที่ตายโหงหรื อตายด้ วยอุบตั เิ หตุนนั ้ การนําตุงแดงไปปั กไว้ บริเวณที่เกิดเหตุจะเป็ นการอุทิศส่วน
กุศลให้ ผ้ ตู ายได้ เกาะหางตุงขึ ้นสูส่ รวงสวรรค์ สําหรับตุงสามหางจะใช้ นําศพผู้เสียชีวิตก่อนทําพิธี
ฌาปนกิจเป็ นปริ ศนาธรรม คือ ความไม่เที่ยง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นต้ น
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ธรรมาสน์ คือ อาสนะที่จดั ไว้ ให้ พระภิกษุนงั่ แสดงธรรม มักยกระดับขึ ้นสูงกว่า
ระดับสายตาของผู้นงั่ ฟั ง ลักษณะของธรรมาสน์จะแตกต่างกันไปตามท้ องถิ่น แต่โดยส่วนใหญ่
แล้ วจะเป็ นทรงปราสาทมากกว่าทรงอื่น วัสดุที่ใช้ ทําสร้ างด้ วยไม้ ประดับประดาด้ วยลวดลายและ
เทคนิคการประดับต่างๆ กัน ธรรมาสน์จะตังอยู
้ ใ่ นวิหารทางด้ านขวาของพระประธาน และอยูท่ าง
ด้ านซ้ ายของอาสนสงฆ์ การสร้ างธรรมาสน์นอกจากมีจดุ ประสงค์เพื่อต้ องการให้ เป็ นที่แสดงธรรม
ของพระสงฆ์แล้ ว ในความเชื่อของชาวล้ านนายังเชื่อว่าการสร้ างธรรมาสน์ถวาย ยังเป็ นการทําบุญ
ให้ สําหรับตนเองในภายภาคหน้ า เป็ นการถวายทานให้ กบั ผู้ที่ลว่ งลับ เป็ นการคํ ้าจุนพุทธศาสนา
และเป็ นการสร้ างตามปี เกิด โดยเชื่อว่าคนที่เกิดในปี ขาลให้ สร้ างธรรมาสน์จะได้ กศุ ลมาก ในช่วง
เวลาต่อมาเมื่อล้ านนาได้ รับอิทธิพลจากภาคกลางมากขึ ้นก็ได้ รับเอาความนิยมของธรรมาสน์แบบ
ภาคกลาง ซึง่ เป็ นธรรมาสน์แบบเก้ าอี ้มีพนัก ประดับด้ วยลวดลายปิ ดทอง ประดับกระจกมาใช้
ทําให้ ความนิยมเทศน์ในธรรมาสน์แบบล้ านนาเสื่อมความนิยมไป
บุษบก เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือ องค์พระธาตุ ในจารึกบ้ านดอน (จารึก
ลําพูน) พ.ศ.2270 เรี ยกบุษบกว่า “ปราสาทพระ” โดยทัว่ ไปมีลกั ษณะ คล้ ายบุษบกภาคกลาง ยอด
แหลมขนาดไม่ใหญ่นกั โดยให้ คนหามได้ ส่วนใหญ่สร้ างด้ วยไม้ แกะสลักลงรักปิ ดทองหรื อ ประดับ
กระจก จะพบการสร้ างบุษบกในวัดที่มีพระพุทธรูปสําคัญที่ต้องนําออกแห่ในพิธี สําหรับบุษบกที่
ใช้ แห่พระธาตุ มีพบเพียงวัดเดียวคือ บุษบกที่วดั พระธาตุศรี จอมทอง ซึง่ เป็ นวัดที่มีประเพณีการนํา
พระธาตุออกแห่ให้ ประชาชนสรงนํ ้า เจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ เคยอาราธนาพระธาตุศรี จอมทอง
โดยเฉพาะปั จจุบนั เก็บไว้ ที่พพิ ิภณ
ั ฑ์วดั พระธาตุศรี จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพที่ 38 (ซ้ าย) วัฒนธรรมการปั กตุงถวายทานบูชา (กลาง) ธรรมาสน์แบบล้ านนา วัดท้ าวคําวัง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ขวา) การแห่ปราสาทพระ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
3. งานเครื่ องใช้ ท่ วั ไป ตัวอย่างเช่น
เครื่ องเงิน คืองานหัตถกรรมที่นบั ว่าเป็ นเอกลักษณ์สําคัญของชาวล้ านนา ตังแต่
้
อดีต ชาวล้ านนาได้ ทําเครื่ องเงินเป็ นทังเครื
้ ่ องประดับและเครื่ องใช้ โดยเฉพาะภาชนะเครื่ องใช้ นนั ้
แทบทุกบ้ านที่มีฐานะพอกินพอใช้ จะต้ องมีภาชนะที่ทําด้ วยเงินไว้ ใช้ ในโอกาสต่างๆ เพื่อแสดงออก
ถึงความมีฐานะและหน้ าตาทางสังคม สิง่ ของเครื่ องใช้ ที่ทําด้ วยเงินมักจะได้ แก่ ขันหรื อสลุง พาน
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หรื อ ขันดอก ตลับเครื่ องเชี่ยน หีบหมาก และเครื่ องประดับเงิน เช่น ปิ่ นปั กผม กําไลข้ อมือ เข็มขัด
แหวน เป็ นต้ น ปั จจุบนั ความนิยมเครื่ องเงินลดลงเป็ นอย่างมาก เพราะเนื่องจากเครื่ องเงินนันมี
้
ราคาค่อนข้ างสูง ประกอบกับปั จจุบนั ได้ มีสงิ่ ของเครื่ องใช้ ที่ทําจากวัสดุอื่นที่มีราคาถูกเข้ ามา
เครื่ องเขิน เป็ นงานหัตถกรรมประเภทหนึง่ ในอดีตมีสถานภาพเป็ นทังสิ
้ ง่ ของ
เครื่ องใช้ ในครัวเรื อน เป็ นเครื่ องใช้ ในพิธีกรรม เป็ นรูปเคารพและเป็ นงานศิลปะ เครื่ องเขินนันมี
้
โครงสร้ างที่ทําจากไม้ และที่นิยมมากคือที่มาจากไม้ ไผ่สาน ซึง่ ช่วยให้ ของใช้ นนมี
ั ้ นํ ้าหนักเบา ไม่
แตกหักง่าย หลัก การของเครื่ องเขินคือ การนําเครื่ องจักสานเคลือบด้ วยยางไม้ ชนิดหนึง่ เรี ยกว่า
“ยางรัก” ซึง่ ได้ จาก ต้ นรัก (The Black-Varnish Tree) การเคลือบยางรักทําให้ มีความคงทน กันนํ ้า
กันความชื ้น และ ทําให้ ผิวงดงาม วิธีการทารักมักทาหลายๆ ชัน้ จากนันจึ
้ งตกแต่งให้ สวยงาม เช่น
การเขียนลวดลาย การปิ ดทอง การขูดผิวให้ เป็ นร่องลึกแล้ วฝั งรักสีที่แตกต่างกัน โดยนิยมใช้ รักสี
ดําและสีแดงตกแต่งมีการปั น้ รัก กด หรื อพิมพ์ให้ เป็ นลวดลาย

ภาพที่ 39 (ซ้ าย) เครื่ องเงิน (กลาง และ ขวา) เครื่ องเขิน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ในยุคการฟื น้ ฟูบ้านเมืองล้ านนา (สมัยพระเจ้ ากาวิละ) มีการอพยพชาวไทหลาย
เผ่าให้ เข้ ามารวมกันในเขตเมืองเชียงใหม่ ซึง่ ในเวลานันแทบจะกลายเป็
้
นเมืองร้ าง คนไทกลุม่ หนึง่
นันก็
้ คือ ชาวไทเขิน เป็ นกลุม่ ชนตระกูลไทลื ้อ อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองเชียงตุงและตังชุ
้ มชนหนาแน่น
บริเวณลุม่ แม่นํ ้าขึน ที่เรี ยกในปั จจุบนั ว่า แม่นํ ้าเขินกลุม่ ไทลื ้อลุม่ นํ ้าเขินจึงถูกเรี ยกว่าชาวไทเขิน
โดยในกลุม่ ที่อพยพมาอยูเ่ มืองเชียงใหม่ ล้ วนแต่เป็ นช่างฝี มือทังสิ
้ ้น มีความชํานาญในการทําชิ ้น
งานหัตถกรรมดังกล่าว ซึง่ เป็ นที่มาของคําว่า “เครื่ องเขิน” ตลอดจน เครื่ องโลหะ งานทอผ้ า งาน
กระดาษ จักสาน และการลงรัก ทังนี
้ ้ถูกจัดให้ อยูร่ วมกันทางด้ านทิศใต้ ของกําแพงเมืองเชียงใหม่
ซึง่ ปั จจุบนั คือบ้ าน ช่างหล่อ ถนนวัวลายบ้ านนันทาราม ชุมชนระแกง งานเครื่องรักและปิ ดทอง
ล่องชาด ปรากฎทัว่ ไปในวัฒนธรรมล้ านนา โดยเฉพาะในงานประดับตกแต่งสถาปั ตยกรรม งาน
ประติมากรรม จิตรกรรมและสิง่ ของเครื่ องใช้ ในพุทธศาสนา สําหรับ ครัวฮักครัวหาง หรื อสิง่ ของ
เครื่ องใช้ ที่เป็ นเครื่ องเขินในชีวตประจําวัน ตลอดจนเครื่ องใช้ ในพิธีกรรม ของชาวล้ านนานันก็
้ ยงั มี
อีกมากมายหลายชนิด
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สรุ ปตอนที่ 3
ศิลปะเชิงพุทธศาสนา (แฝงด้ วยปริศนาธรรม) เป็ นการแสดงออกอีกอย่างหนึง่ ที่อาจ
จัดได้ วา่ เป็ นสิง่ สูงสุดของศิลปะทังปวง
้
เพราะสาระของการรับรู้ศลิ ปะดังกล่าวสามารถนําไปสูก่ าร
พ้ นทุกข์ได้ นอกจากนันการปฏิ
้
บตั ธิ รรมทางพุทธศาสนาเพื่อให้ พ้นทุกข์ ก็จดั ว่าเป็ นศิลปะขันสู
้ งสุด
ของมนุษย์อยูใ่ นตัวแล้ ว อนึง่ การใช้ ศลิ ปะเป็ นเครื่ องล่อใจให้ เห็นถึงเรื่ องราวที่ชวนให้ หวาดกลัวต่อ
ผลของการประกอบอกุศลกรรม หรื อชวนให้ ปลาบปลื ้มใจต่อ ผลของการประกอบกุศลกรรมนันมี
้
หลักฐานเชิงประจักษ์ มากมาย และมีการพัฒนามายาวนานจนมีรูปแบบงานศิลปะเป็ นเอกลักษณ์
โดดเด่นของแต่ละท้ องถิ่น ดังเช่น ศิลปะล้ านนา เป็ นต้ น
วิถีชีวิตที่พงึ่ พิงธรรมชาติและโลกทัศน์ที่ผา่ นเลนส์ คติความเชื่อทางพระศาสนาต่างๆ
เฉพาะอย่างยิง่ คติความเชื่อฝ่ ายพุทธเถรวาทลังกาวงศ์สายต่างๆ ที่มีอิทธิพลอย่างมาก ร่วมกับคติ
ความเชื่อเรื่ องผี จนเมื่อผ่านกาลเวลาที่มีการคัดสรรและปรับใช้ จึงเป็ นปั จจัยให้ เกิดงานศิลปกรรม
ล้ านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ ้น ดังที่ได้ ศกึ ษาและจําแนกออกเป็ นแขนงต่างๆ ข้ างต้ น
โดยรูปและแบบของการแสดงออกแห่งศิลป์ที่ได้ ทําการศึกษาดังกล่าว ผู้ศกึ ษาวิจยั จะ
นําไปพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนําไปสูก่ ระบวนการก่อรูปและออกแบบงาน
สถาปั ตยกรรมของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนาต่อไป

ภาพที่ 40 ตัวอย่างนิทานพื ้นบ้ านเรื่ อง “ยายกะตา ปลูกถัว่ งาให้ หลานเฝ้า” ที่แผงคติธรรมเรื่ อง
ปฏิจจสมุปบาท (the wheel of life) โดยนําเสนอในรูปแบบแผนภาพ (Diagram) ทังนี
้ ้
แสดงถึงสิง่ ซึง่ มีเนื ้อหาเดียวกัน แต่มีการแสดงออกแห่งศิลป์ที่ตา่ งกัน เป็ นต้ น
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

บทที่ 3
แบบสถาปั ตยกรรมซึ่งก่ อรูปจากการกําหนดขอบเขตด้ วยแสงธรรมชาติ

ลายเส้ นที่ 1 แนวคิดที่มีตอ่ รูปแบบต่างๆ ของช่องเปิ ดที่มีอิทธิพลต่อการก่อรูป และแบบการใช้
แสงธรรมชาติในงานสถาปั ตยกรรม
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ลายเส้ นที่ 1 แสดงลักษณะองค์ประกอบ “ช่องเปิ ด” ของอาคาร ซึง่ มีอิทธิพลต่อการ
กําหนดรูปแบบการใช้ แสงธรรมชาติ ในอาคารที่เปิ ดรับแสงทังทางตรงและทางอ้
้
อม เพื่อสร้ างให้
เกิดปรากฏการณ์ทางสถาปั ตยกรรม อันสือ่ ความหมายความเข้ าใจถึงผู้ใช้ อาคาร ให้ บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบงานสถาปั ตยกรรม ฉะนันแล้
้ ว คติและเหตุปัจจัยที่สง่ ผลต่อแนวคิดใน
การออกแบบช่องเปิ ดของอาคาร ซึง่ มีความสําคัญ ต่อการก่อรูปของงานสถาปั ตยกรรม ที่สนอง
ประโยชน์แห่งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแสงธรรมชาติ เป็ นต้ น
เพื่อตอบข้ อสังเกตของผู้ศกึ ษาวิจยั ที่มีตอ่ สภาวะของ “แสงธรรมชาติ” จากแบบการให้
ความสว่างโดยวิธีใช้ “แสงสะท้ อน” ส่องผ่านองค์ประกอบ “ช่องเปิ ด” ของอาคารวิหารโถงล้ านนา
ด้ วยมีลกั ษณะ ขนาด ตลอดจนสัดส่วนของช่องเปิ ด เพื่อรับแสงสะท้ อนเข้ ามาในอาคารที่ตา่ งกันใน
แต่ละการ “ซ้ อนซดหลังคา” และ/หรื อการ “ยกเก็จ” ตามแผนแบบอาคารวิหารโถงล้ านนาอย่างน่า
สนใจตลอดจนข้ อสังเกตที่มีตอ่ “คติ” ที่สง่ อิทธิพลถึง “แนวคิด” ในการออกแบบอาคารวิหารโถง
วิหารเอกลักษณ์แบบแรกของล้ านนาให้ มีลกั ษณะอาคารเป็ นแบบ “เปิ ดโล่ง” ที่มีแบบช่องเปิ ดใน
ลักษณะดังกล่าวต่อไป
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ลายเส้ นที่ 2 ตัวแบบกระบวนการแสวงหาเอกลักษณ์
ที่มา:
คัดลอกจาก อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “การอนุรักษ์ คา่ นิยมทางประเพณีในอาคาร,”
อาษา, 15 (2533): 70.
แนวทางการศึกษานัน้ ผู้ศกึ ษาวิจยั ขอยกส่วนหนึง่ ของบทความ “การอนุรักษ์ คา่ นิยม
ทางประเพณีในอาคาร” 1 ซึง่ ผู้ศกึ ษาวิจยั มีความสนใจต่อการตังคํ
้ าถามถึงความต้ องการของมนุษย์
ที่มีตอ่ งานสถาปั ตยกรรม เพื่อแสวงหาตัวแบบวิธีการ สร้ างสรรค์งานสถาปั ตยกรรมไทย ไว้ วา่
“นอกเหนือจากเพื่อสนองประโยชน์ ในกิจกรรมของมนุษย์แล้ ว สิง่ ที่มนุษย์ยงั ต้ อง
การจากงานสถาปั ตยกรรมหลักๆ มีอยูส่ องประการโดยต้ องประกอบร่วมกันและไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ อย่างโดดๆ คือ
1. เพื่ออํานวยความสะดวกสะบายทาง กายภาพ (Physical)
2. เพื่อสนองความพึงพอใจทางวัฒนธรรมในรูป สัญลักษณ์ (Symbolic)
ซึง่ ความสะดวกสบายทางกายภาพนั้น โดยทัว่ ไปแล้ ว สามารถแก้ ปัญหาได้ ตรงๆ
ด้ วยระบบการวางแผนและการออกแบบทางกายภาพโดยการแก้ ปัญหาที่คอ่ นข้ างเป็ นสากลแต่
ความพึงพอใจทางวัฒนธรรมนั้นเป็ นความต้ องการทางจิตใจในรูปสัญลักษณ์ (Symbolic) ของ
มนุษย์ที่มีชาติภมู ิตา่ งกัน ดังตัวอย่างในประวัตศิ าสตร์ ที่การสร้ างสรรค์งานสถาปั ตยกรรมเป็ น
การสร้ างภาวะแวดล้ อมในระดับต่างๆ ที่มีสญ
ั ลักษณ์ของ รูปทรง (shape) และที่วา่ ง (space)
ตามแบบแผน (pattern) ของกลุม่ วัฒนธรรมนั้นๆ และการที่จะได้ มาซึง่ ความพึงพอใจนั้นจึง
ต้ องอาศัย กระบวนการทางวัฒนธรรมในการหาคําตอบ”

ดังนันในบทนี
้
้จะแบ่งการศึกษา ภาคข้ อมูลและภาคทฤษฎีในมิตทิ งั ้ ทางกายภาพและ
นามธรรม โดยออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่
1

(2533) : 66.

อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล, “การอนุรักษ์ คา่ นิยมทางประเพณีในอาคาร,” อาษา, 15
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ตอนที่ 1 สภาวะและอรรถประโยชน์ ของแสงในลักษณะกายภาพและนามธรรม
กายภาพและประเภทของแสง
แสง (Light) คือการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลืน่ ที่สายตามนุษย์มอง
เห็นหรื อบางครัง้ อาจรวมถึงการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นตังแต่
้ รังสีอินฟราเรดถึงรั
งสีอลั ตราไวโอเลตด้ วย สภาวะพื ้นฐานของแสง (และของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ทุกช่วงคลืน่ )
ได้ แก่ ความเข้ ม (ความสว่างหรื อแอมพลิจดู ซึง่ ปรากฏแก่สายตามนุษย์) ความถี่ (ความยาวคลืน่
ซึง่ ปรากฏแก่สายตามนุษย์ ในรูปสีของแสง) และโพลาไรเซชัน (มุมการสัน่ ของคลืน่ ซึง่ โดยปกติ
มนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ ) โดยแสงจะแสดงคุณสมบัตทิ วิภาวะทังของ
้
“คลื่น” และของ “อนุภาค”
ในเวลา เดียวกัน ซึง่ สามารถ แบ่งตามแหล่งกําเนิดแสงได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. แสงธรรมชาติ (Natural Light) เป็ นแสงที่เกิดจากดวงอาทิตย์ ซึง่ เป็ นแหล่งพลัง
งานที่มีประสิทธิผลมากที่สดุ เมื่อเทียบกับแหล่งกําเนิดแสงชนิดอื่น รวมทังยั
้ งให้
้ คา่ สเปคตรัมที่ครบ
ถ้ วนไม่ผิดเพี ้ยนและเป็ นธรรมชาติมากที่สดุ นอกจากนี ้การนําแสงธรรมชาติเข้ ามาใช้ งานในอาคาร
ในปริ มาณที่เหมาะสม ยังสามารถลดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานให้ กบั อาคารได้ ดวงอาทิตย์นนเป็
ั้ น
แหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติที่เคลื่อนที่ได้ ส่งผลถึงความรู้สกึ ต่างๆ ของมนุษย์ และทําให้ รับรู้ถึงกาล
เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป แต่แสงจากดวงอาทิตย์มีความแปรปรวนสูง ปริมาณแสงที่มากอาจที่จะ
ก่อให้ เกิดความร้ อนโดยไม่จําเป็ น ดังนันการออกแบบงานสถาปั
้
ตยกรรม จึงต้ องคํานึงถึงแบบการ
ใช้ แสงให้ เหมาะสมแก่การใช้ งาน ทังนี
้ ้แสงธรรมชาติแบ่งออกได้ เป็ น 2 ชนิด
1.1 แสงโดยตรงจากดวงอาทิตย์ (Sun Light) เป็ นแสงที่สอ่ งมาจากดวงอาทิตย์
โดยตรง มีความสว่างสูงและอาจทําให้ เกิดแสงบาดตาได้
1.2 แสงสะท้ อนจากท้ องฟ้า (Sky Light หรื อ Day Light) เป็ นแสงที่เกิดจากการ
สะท้ อนและการกระจายแสงจากก้ อนเมฆและอนุภาคในอากาศ เช่น ฝุ่ นควัน ไอนํ ้า เป็ นต้ น ทําให้
แสงดวงอาทิตย์มีความแปรปรวน
2. แสงประดิษฐ์ (Artificial Light) คือแสงจากสิง่ ประดิษฐ์ ของมนุษย์ โดยอาศัย
กรรมวิธีตา่ งๆ ซึง่ คิดค้ นขึ ้นมาเพื่อใช้ แทน แสงธรรมชาติ เพื่ออาศัยความสว่างในการใช้ งานและ
การดํารงชีวิตของมนุษย์ มีทงแสงจากหลอดไฟฟ
ั้
้ าทุกชนิด เช่น เทียนไข ไฟฉาย นีออน เป็ นต้ น

ภาพที่ 41 ตัวอย่างการใช้ แสงในงานสถาปั ตยกรรม (01) แสงธรรมชาติ (02) แสงประดิษฐ์
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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คุณสมบัตขิ องแสง
ทังนี
้ ้แสงมีคณ
ุ สมบัตใิ นทางกายภาพที่สําคัญ 4 ข้ อ ได้ แก่
1. แสงเดินทางเป็ นเส้ นตรง (Rectilinear propagation)

ภาพที่ 42 แสดงลักษณะการเดินทางของแสงเป็ นเส้ นตรง
ที่มา:
Krueda Kaewthong, คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า, เข้ าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_2000_1420_science_ industry
/wiki/76e1e/
2. การหักเห (Refraction) คือการที่แสงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เนื่องจากอัตรา
เร็ วของแสงมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเกิดขึ ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางที่ตา่ งชนิดกัน และมี
ความหนาแน่นต่างกัน (มีคา่ ดัชนีหกั เหไม่เท่ากัน) ทําให้ อตั ราเร็วของแสงในแต่ละตัวกลางไม่เท่า
กัน โดย การหักเหของแสงจะเกิดขึ ้นที่ผิวรอยต่อระหว่างตัวกลาง ซึง่ มีผลต่อตําแหน่งของการมอง
เห็นวัตถุ เช่น การมองเห็นปลาที่อยูใ่ ต้ ผวิ นํ ้าในตําแหน่งที่ตื ้นกว่าตําแหน่งที่ปลาอยูจ่ ริง เป็ นต้ น

ภาพที่ 43 การหักเหของแสงในแบบต่างๆ
ที่มา: ครูต๊ กุ ตา, การหักเหของแสง, เข้ าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://tk.nana-gallery.com/?p=102
3. การสะท้ อน (Reflection) คือการที่แสงไปกระทบกับตัวกลางแล้ วสะท้ อนออกไปใน
ทิศทางต่างๆ โดยขึ ้นอยูก่ บั พื ้นผิวของวัสดุสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะคือ การสะท้ อนแบบ
ปกติ (Regular reflection) ซึง่ จะเกิดขึ ้นเมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุที่มีพื ้นผิว ลักษณะเรี ยบมันวาว
และ การสะท้ อนแบบกระจาย (Diffuse reflection) ที่จะเกิดขึ ้นเมื่อ แสงตกกระทบวัตถุ ที่มี พื ้นผิว
ลักษณะขรุขระ
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ภาพที่ 44 การสะท้ อนแบบปกติ (ซ้ าย) และการสะท้ อนแบบกระจาย (ขวา) โดยการสะท้ อนของ
แสงจะต้ องเป็ นไปตามกฎการสะท้ อนของแสงที่ "มุมสะท้ อนเท่ากับ มุมตกกระทบ”
ที่มา: แสงและการมองเห็น, เข้ าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=74061
4. การกระจายแสง (Dispersion) หมายถึงแสงขาว ที่ประกอบด้ วยแสงหลายความถี่
เมื่อตกกระทบปริ ซมึ แล้ วทําให้ เกิดการหักเหของแสง 2 ครัง้ (ที่ผิวรอยต่อของปริซมึ ทังขาเข้
้ าและ
ขาออก) ทําให้ แสงสีตา่ งๆ แยกออกจากกันอย่างเป็ นระเบียบเรี ยงตามความยาวคลื่นและความถี่ที่
เราเรี ยกว่าสเปกตรัม (Spectrum) รุ้งกินนํ ้าเป็ นการกระจายของแสง เกิดจากแสงขาวหักเหผ่านผิว
ของละอองนํ ้า ทําให้ แสงสีตา่ งๆ กระจายออกจากกันแล้ วเกิดการสะท้ อนกลับหมดที่ผิวด้ านหลัง
ของละอองนํ ้าแล้ วหักเหออกไปสูอ่ ากาศ ทําให้ แสงขาวกระจายออกเป็ นแสงสีตา่ งๆ กัน แสงจะ
กระจายตัวออกเมื่อกระทบถูกผิวของตัวกลาง

ภาพที่ 45 การกระจายแสง ของแสงขาวออกมาเป็ นสีตา่ งๆ
ที่มา: การกระจายแสง, เข้ าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://pirun.ku.ac.th/~fscijsw/Light&device/light/html/body4-1.htm
แสงและเงา
เมื่อแสงถูกวัตถุใดๆ บดบังจะเกิดเงาขึ ้นที่อีกด้ านหนึง่ ของวัตถุนนเสมอ
ั้
เราสามารถ
รับรู้ขอบเขตและรูปร่างของเงา เมื่อมันปรากฏไปบนพื ้นผิวใดๆ การรับรู้รูปร่างของเงายังขึ ้นอยูก่ บั
การเปรี ยบเทียบความต่างระหว่างพื ้นผิวและภาพความสว่างบริเวณรอบๆ นัน้ แสงและเงานัน้
สามารถสร้ างความตื ้นลึกให้ กบั วัตถุได้ และทําให้ วตั ถุดมู ีมิตมิ ากขึ ้น ซึง่ สิง่ สําคัญต่อเรื่ องการนํา
แสงและเงามาใช้ ประโยชน์ เช่น สร้ างบรรยากาศและความหมายให้ แก่งานสถาปั ตยกรรม เป็ นต้ น
อยูท่ ี่ความเข้ าใจในทิศทางของแสง (Direction of Light) และผลกระทบของแสงที่มีตอ่ วัตถุแล้ ว
ก่อให้ เกิดแสงและเงาในลักษณะใดมากกว่า ซึง่ โดยธรรมชาติแสงและเงา สามารถแบ่งออกเป็ น
หลายลักษณะโดยจําแนกได้ เป็ น
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1. แสงสว่างที่สดุ (Highlight) คือ ส่วนที่กระทบกับแสงโดยตรง ทําให้ ตรงบริ เวณนัน้
มีความสว่างมากที่สดุ
2. แสงสว่าง (Light) คือส่วนที่ไม่ได้ รับการกระทบของแสงโดยตรง แต่ก็ยงั คงได้ รับ
อิทธิพลของแสงนัน้ โดยมีคา่ นํ ้าหนักแสงเป็ นที่สองรองจาก Highlight
3. เงา (Shadow / Attached Shadow) คือส่วนที่ได้ รับอิทธิพลของแสงน้ อย เนื่อง
จากไมใช่ด้านที่รับแสงโดยตรง แต่เป็ นด้ านที่รับแสงทางอ้ อม (Indirect Light) โดยผิววัตถุที่มีมมุ
เอียงไม่เท่ากันในแต่ละด้ านทําให้ เกิดเงาที่มีความเข้ มไม่เท่ากันปรากฏอยูใ่ นวัตถุซงึ่ ยังไม่เข้ ม ที่สดุ
4. เงามืด (Core of Shadow) จะอยูใ่ นส่วนที่วตั ถุไม่ได้ รับอิทธิพลของแสงเลยและ
เป็ นส่วนที่มืดที่สดุ ของเงา
5. แสงสะท้ อน (Reflect Light) เป็ นบริเวณของวัตถุที่ไม่ได้ รับแสงโดยตรง แต่เป็ น
การสะท้ อนของแสงจากวัตถุใกล้ เคียง สะท้ อนย้ อนแสงเข้ ามาตกกระทบ เช่น ถ้ าวางแจกันบนโต๊ ะ
้ วย
ที่มีผืนผ้ าสีแดงคลุมอยู่ แสงที่ตกกระทบผ้ าสีแดงก็จะสะท้ อนปรากฏ เป็ นสีแดงที่แจกันนันด้
6. เงาตกทอด (Cast Shadow) คือ บริ เวณที่เงาของวัตถุนนๆ
ั ้ จะมีขนาดและรูปทรง
ของเงาไปตามวัตถุที่แสงนันตกกระทบ
้
โดยทอดไปตามพื ้นหรื อวัตถุอื่นที่รองรับ โดยมีนํ ้าหนักเข้ ม
กว่าบริเวณแสงสะท้ อน

ภาพที่ 46 แสดงประเภทของแสงและเงา อันเกิดจากการที่แสงตกกระทบวัตถุ
ที่มา: พงศ์พนั ธุ์ ไชยบุญเรื อง, ภาพแสงและเงา, เข้ าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556, เข้ าถึงได้
จาก http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file= readknowledge&id=633
แสงกับการรับรู้ของมนุษย์ ผ่านการมองเห็น
การมองเห็นวัตถุเกิดจาก การที่แสงไปตกกระทบสิง่ ต่างๆ แล้ วเกิดการสะท้ อนเข้ าสูต่ า
ของเราและผ่านเข้ ามาในลูกตาไปทําให้ เกิดภาพบนจอ (Retina) ที่อยูด่ ้ านหลังของลูกตา ซึง่ ข้ อมูล
ของวัตถุที่มองเห็นจะถูกส่งขึ ้นไปสูส่ มองตามเส้ นประสาท (optic nerve) แล้ วสมองจะแปลข้ อมูล
เป็ นภาพของวัตถุนนั ้ ทังนี
้ ้การมองเห็นสีตา่ งๆ บนวัตถุเกิดจากการผสมกันของแสงสี เช่น แสงขาว
อาจเกิดจากการรวมกันของแสงสี เพียง 3 สีรวมกันได้ แก่ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีนํ ้าเงิน
หรื อเรี ยกว่าสีปฐมภูมิ และถ้ านําแสงที่เกิดจากการผสมกันของสีปฐมภูมิ 2 สีมารวมกันจะเกิดเป็ น
สีทตุ ยิ ภูมิ ซึง่ สีทตุ ยภูมิแต่ละสีจะมีความแตกต่างกันในระดับความเข้ มสีและความสว่างของแสง
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เรามองเห็นวัตถุได้ ก็เพราะมีแสงสะท้ อนจากวัตถุนนเข้
ั ้ าสูน่ ยั ย์ตาของเรา โดยสีของ
วัตถุก็ขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพของแสงที่สะท้ อนนันด้
้ วย เช่น วัตถุสนี ํ ้าเงินจะสะท้ อนแสงสีนํ ้าเงินออกไป
มากที่สดุ โดยสะท้ อนแสงสีข้างเคียงออกไปบ้ างเล็กน้ อยและดูดกลืนแสงสีอื่นๆ ไว้ หมด ส่วนวัตถุ
สีแดงจะสะท้ อนแสงสีแดงออกไปมากที่สดุ มีแสงข้ างเคียงสะท้ อนออกไปเล็กน้ อย และดุดกลืน
แสงสีอื่นๆ ไว้ หมด วัตถุสีดําจะดูดกลืนทุกแสงสีและจะสะท้ อนแสงกลับได้ เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้

ภาพที่ 47 สีปฐมภูมิและสีทตุ ยิ ภูมิ
ที่มา: ภาควิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, แสง, เข้ าถึงเมื่อ
3 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/
virtual3/Light/index.html
ทฤษฎีความสว่ างที่เกี่ยวกับข้ องการมองเห็น
ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่องสว่างพื ้นฐาน ได้ มีการกําหนดศัพท์และนิยามที่สําคัญดังนี2้
1. ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) คือรังสีและกําลังของแสงที่ถกู ปล่อยออก
มาจากแหล่งกําเนิดแสงใน 1 หน่วยเวลาเป็ นการบ่งบอกค่าพลังงานของแสงจากแหล่งกําเนิดแสง
2. ความเข้ มแสง (Luminous Intensity) หรื อ กําลังส่องสว่าง (Candle power) คือ
ปริมาณของแสงหรื อความหนาแน่นของแสงที่เปล่งออกมา จากหลอดไฟฟ้าในทิศทางใดๆ
3. ความส่องสว่าง (Illumine) คือ ปริมาณแสงที่ตกกระทบพื ้นที่หน่วยใดๆ โดยการ
กําหนดค่าความสว่างนี ้ มีความเหมาะสมกับ ลักษณะกิจกรรมและประโยชน์ใช้ สอย
4. ค่าความสว่าง (Luminance) คือความส่องสว่างที่สะท้ อนหรื อส่องผ่านวัตถุเข้ าตา
ทําให้ สามารถมองเห็นวัตถุได้ โดยวัตถุนนมี
ั ้ คณ
ุ สมบัตเิ ป็ นแหล่งกําเนิดแสงทางอ้ อม (Secondary
Light source)
2

สาโรช พระวงค์, การศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสาน (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551),
11-15.

90
5. ความสว่าง (Brightness) คือการตอบสนองด้ านความคิดต่อค่าความสว่างใน
พื ้นที่ภาพที่มองเห็นความสว่างของแสงนันเราสามารถรั
้
บรู้ได้ จากการเปรี ยบเทียบคุณภาพของการ
สะท้ อนของแสงบนวัตถุนนๆ
ั ้ ต่อสภาพรอบข้ างว่ามีลกั ษณะที่ สว่างกว่าหรื อมืดกว่าความแตกต่าง
นี ้เรี ยกว่าความแตกต่างของแสงสว่าง (◌ฺ Brightness - Contrast) ซึง่ ค่าความต่างนี ้เป็ นตัวอธิบาย
อัตราความสว่างที่เกิดขึ ้น (Luminance Ratio) ลักษณะความสว่าง เช่นนี ้ เป็ นวิธีการในการออก
แบบความสัมพันธ์ระหว่างสี พื ้นผิวและตําแหน่งของพื ้นผิวในพื ้นที่วา่ ง (Space) กับผู้รับรู้และ
จํานวนของแหล่งกําเนิดแสงภายในห้ อง
การรับรู้ถึงความส่องสว่าง ส่งอิทธิพลต่อ การมองเห็นความลึกตื ้นของวัตถุนนๆ
ั้
ด้ วยคือ เมื่อวัตถุหนึง่ ที่สว่างวางใกล้ กบั วัตถุที่มืดกว่าวัตถุที่สว่างกว่าจะดูใกล้ และมีขนาดใหญ่กว่า
ั ้ แล้ ว สีก็เป็ นสิง่
วัตถุที่มืดกว่า นอกจากแสงจะส่งอิทธิพลต่อการมองเห็นความลึกตื ้นของวัตถุนนๆ
ที่ทําให้ เกิดความลึกตื ้นของวัตถุได้ เช่นกัน นัน่ คือสิง่ ที่มีความสว่างหรืออ่อนกว่า (มีปริมาณของสี
ขาวผสมในอัตราส่วนที่มาก) จะให้ ความรู้สกึ ที่ดใู กล้ กว่าสีที่มีความสว่างน้ อยหรื อสีเข้ ม (มีปริมาณ
ของสีดําผสมในอัตราส่วนที่น้อย)
6. ความเปรี ยบต่าง (Contrast) ความสว่างของวัตถุที่เราเห็น เทียบกับความสว่าง
ของสภาพรอบข้ าง ถ้ าความสว่างของวัตถุตา่ งจากสภาพรอบข้ างมาก ค่า contrast จะมีคา่ สูง
7. ความสมํ่าเสมอของแสง (Uniformity) คือ ลักษณะของแสงที่มีความสว่างใกล้
เคียงกัน ทําให้ มีการปรับของสายตาน้ อยซึง่ การปรับสายตาในกรณีที่ความสว่างเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว การเคลื่อนที่จากที่มืดไปที่สว่าง สายตาจะใช้ เวลาไม่นานมาก แต่การเคลือ่ นที่จากที่สว่าง
ไปที่มืดสายตาจะใช้ เวลาปรับนานกว่า
8. แสงบาดตา (Glare and Sparkle) เกิดจากการเข้ ามาของแสง ที่มีความเข้ มสูงสู่
มุมมองของสานตา โดยแสงนี ้มีความสว่างมากหรื อมีความจ้ ามาก เมื่อเทียบกับความจ้ าในสภาพ
แวดล้ อมทัว่ ไป มีผลทําให้ มีปัญหาในการมองเห็น
9. อุณหภูมิสี (Color Temperature) อุณหภูมิสีมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ซึง่ มีผลต่อ
อารมณ์ ความรู้สกึ และบรรยากาศ ประกอบด้ วยแสงสีอบอุน่ (Warm Color Light) แสงสีเย็น
(Cool Color Light) และ แสงสีขาว (White Light)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแสงธรรมชาติ
แสงธรรมชาติให้ ผลในเชิงจิตวิทยาและการมองเห็น โดยแสงทําให้ ร้ ูสกึ สดชื่นไปจนถึง
ปลอดภัยได้ จากการที่แสงมีปริ มาณมากและกระจายในที่กว้ าง นอกจากนี ้การเคลื่อนที่ และการ
เปลี่ยนแปลงระดับความส่องสว่างอยูต่ ลอดเวลาจะสามารถบ่งบอกเวลา และเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิด
ความตื่นตาตืน่ ใจ และแสงธรรมชาติยงั มีคณ
ุ สมบัตทิ างสีที่สมบูรณ์ ทําให้ เห็นวัตถุที่สมจริงที่สดุ
ซึง่ ไม่มีแสงประดิษฐ์ ใดสามารถทําได้
1. ลักษณะของดวงอาทิตย์
1.1 ซันชาร์ ท (Sun Chart) คือการที่โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์
เมื่อมีการอ้ างอิงตําแหน่งของดวงอาทิตย์บนพื ้นโลก โดยทําเสมือนว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกเป็ น
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วงแหวน ซ้ อนกันหลายวงจนทําให้ เป็ นเส้ นทางผ่านของดวงอาทิตย์บนพื ้นโลก ซึง่ ภายหลังได้ มีการ
พัฒนารูปแบบการอ้ างอิงตําแหน่งดังกล่าว ให้ อยูใ่ นรูปแบบซันชาร์ ท ซึง่ ตําแหน่งของดวงอาทิตย์
ในแต่ละสถานที่จะมีรูปแบบที่ตา่ งกันไปตาม Latitude ที่ตา่ งกัน

ภาพที่ 48 (ซ้ าย) ตัวอย่าง Sun chart diagram ณ ตําแหน่ง 28o N Latitude (ขวา) เส้ นทางโคจร
ของดวงอาทิตย์ (อ้ อมใต้ ) ในช่วงเวลาต่างๆ เกิดเป็ นฤดูกาล
ที่มา: Dr. David P. Stern, The Path of the Sun, the Ecliptic, เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน
2557, เข้ าถึงได้ จาก http://www.phy6.org/stargaze/Sstern.htm
1.2 มุมของรังสีของแสง (Angle Of Incidence) ลักษณะความแตกต่างของแสง
ที่เกิด ขึ ้นแตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ของโลก เกิดจากลักษณะของรังสีของแสง ที่กระทํากับพื ้นผิว
ของโลกซึง่ ทํามุมที่แตกต่างกัน รังสีของแสงที่ทํามุมน้ อย กับพื ้นผิวโลกก็จะมีความสว่างที่น้อยกว่า
รังสีของแสงที่สอ่ งลงมาตังฉากกั
้
บพื ้นผิวโลก เช่น รังสีของแสงที่ทํามุมเอียง 30o กับพื ้นผิวโลกจะมี
ความสว่างเพียงครึ่งหนึง่ ของ รังสีของแสงที่ทํามุมตังฉากกั
้
บผิวโลก เป็ นต้ น
2. ลักษณะของแสงธรรมชาติ โดยแสงที่นํามาใช้ กบั งานสถาปั ตยกรรม มีที่มาโดย
ตรงจากดวงอาทิตย์ (Sun light) และแสงที่สะท้ อนจากท้ องฟ้า (Sky light) และแสงที่เกิดขึ ้นจาก
การสะท้ อนจากวัตถุสงิ่ แวดล้ อม เช่น พื ้น อาคารข้ างเคียง เป็ นต้ น โดยลักษณะความแปรปรวน
ของแสงอาทิตย์ที่เกิดขึ ้น ขึ ้นอยูก่ บั สภาพท้ องฟ้าเป็ นหลัก เนื่องจากสภาพท้ องฟ้าสามารถทําให้
เกิดค่า ความส่องสว่างแตกต่างกันมากระหว่างแสงที่ได้ รับโดยตรงจากดวงอาทิตย์กบั แสงที่ได้ รับ
จากการสะท้ อนที่กระจายจากก้ อนเมฆและอนุภาคในอากาศ หรื อการสะท้ อน จากพื ้นผิวของสิง่
ต่างๆ ในสภาพแวดล้ อม ซึง่ จะทําให้ เกิดลักษณะของความสว่างที่แตกต่างกัน
2.1 สภาพท้ องฟ้า ปริมาณของเมฆและอนุภาคในอากาศ เช่น ฝุ่ นควันและไอนํ ้า
มีผลต่อปริมาณแสงอาทิตย์ที่สอ่ งลงมาบนพื ้นดิน โดยทัว่ ไปแล้ วจะมีการจําแนกสภาพท้ องฟ้าออก
เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ท้ องฟ้าที่มีเมฆมาก (Overcast sky) ท้ องฟ้ามีเมฆบางส่วน (Partly Cloudy
Sky) และท้ องฟ้าโปร่ง (Clear sky)
2.2 แสงสะท้ อนจากพื ้นผิว ได้ แก่ แสงสะท้ อนที่เกิดจาก พื ้นที่ภายนอกอาคาร
หรื อพื ้นผิวของสิง่ ต่างๆ ที่แวดล้ อมอาคารอยูเ่ ช่น ต้ นไม้ สิง่ ก่อสร้ างอาคารข้ างเคียง เป็ นต้ น โดยค่า
ปริมาณ การสะท้ อน ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดพื ้นที่ของพื ้นผิว ณ สภาพแวดล้ อมดังกล่าว รวมไปถึงค่าการ
สะท้ อนแสงซึง่ เป็ นคุณสมบัตขิ องพื ้นผิวนันๆ
้
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แสงธรรมชาติในงานสถาปั ตยกรรม
ในการสร้ างปรากฏการณ์แสงในงานสถาปั ตยกรรม จําเป็ นอย่างยิ่งจะต้ องทราบถึงวิธี
การนําแสงมาใช้ ให้ เกิดบรรยากาศ หรื อเพื่อเน้ นลักษณะต่างๆ ในที่วา่ ง (Space) ดังนัน้ จึงจําเป็ น
ต้ องมีการศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของ แสงกับรูปทรงและแสงกับที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรมซึง่
มีรูปแบบวิธีการ และลักษณะการส่องผ่านของแสงที่สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
“การส่องผ่านของแสงด้ านข้ าง” (Lateral) เป็ นลักษณะของการส่องผ่านของแสงที่ผา่ นผนังของ
อาคารเช่น การส่องผ่านของแสงผ่านช่องเปิ ดหรื อช่องแสง “การส่องผ่านของแสงผ่านด้ านบน”
(Zenithal) เป็ นลักษณะของการส่องผ่านของแสง ผ่านหลังคาของอาคาร เช่น ลักษณะของช่อง
แสงบนหลังคา (Sky Light) และ “การส่องผ่านของแสงรอบทิศทาง” (Global) เป็ นลักษณะของ
การส่องผ่านของแสงผ่านกรอบอาคารในทุกทิศทาง เป็ นต้ น 3 โดยปั จจัยที่มีความสําคัญที่ผ้ อู อก
แบบควรคํานึงถึงในการสร้ างปรากฏการณ์แสงให้ เกิดขึ ้นในงานสถาปั ตยกรรม ประกอบด้ วย
1. แสงกับการสร้ างรู ปทรง (Light Revealing Form) เราไม่สามารถรับรู้แสงได้
โดยปราศจากรูปทรง (Form) ในทางกลับกันเราก็ไม่สามารถรับรู้รูปทรงได้ หากปราศจากแสง แสง
คือ องค์ประกอบหนึง่ ทางสถาปั ตยกรรมที่ไม่สามารถจับต้ องได้ เช่นเดียวกับเสียงและความร้ อน
้ มาณและ
แสงธรรมชาติที่ปรากฏอยูใ่ นรูปทรงของอาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทังปริ
คุณภาพของแสงดังนันเมื
้ ่อแสงที่มีการเปลีย่ นแปลงตกกระทบลงบนรูปทรงที่หยุดนิ่งคงที่ แสงและ
เงาที่พาดผ่านรูปทรงนันๆ
้
จะแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวของแสงและเงาสะท้ อนเข้ าสูต่ าทําให้
รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงภาพบนรูปทรงที่เกิดขึ ้น
2. แสงกับการสร้ างพืน้ ที่ว่าง (Light Revealing Space) ที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม
หมายถึง พื ้นที่ซงึ่ มีการปิ ดล้ อม ที่ในบางครัง้ พื ้นที่วา่ งต้ องอาศัยแสงเป็ นตัวสร้ างพื ้นที่ปิดล้ อม โดย
แสงจะเป็ นตัวประสาน พื ้นที่วา่ งและสิง่ แวดล้ อม ให้ สอด คล้ องกันเพื่อให้ ผลของความสว่างและ
บรรยากาศของงานสถาปั ตยกรรมแสดงออกมาได้ อย่างชัดเจนมากขึ ้น เมื่อแสงเปลี่ยนไปสภาวะ
แวดล้ อมก็จะมีความหมายที่เปลี่ยนไปในเชิงการรับรู้ตอ่ พื ้นที่วา่ งนันๆ
้ ของคนเราจะอยูภ่ ายใต้ ของ
พื ้นฐานประสบการณ์ที่ผา่ นมาและทัศนคติเริ่มแรกของบุคคล โดยสามารถจําแนกได้ ดังนี ้
2.1 แสงกับการกําหนดขอบเขต (Light as the Boundary) แสงสามารถแสดงถึง
ความแตกต่างระหว่างพื ้นที่ภายในกับภายนอกได้ โดยใช้ แสงสือความหมายของการ “เชื่อมต่อ”
(Light connecting Inside and Outside) หรื อการ “แบ่งแยก” (Light Separating Inside and
Outside) ของพื ้นที่ระหว่างภายในกับภายนอก ขึ ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้ อมและวัฒนธรรมในแต่ละ
สถานที่ วิธีการก่อสร้ าง การใช้ วสั ดุในแต่ละท้ องถิ่น ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศหรื อภูมิอากาศ
จะเป็ นตัวกําหนดลักษณะของการเชื่อมต่อ เป็ นต้ น
2.2 แสงกับพื ้นที่วา่ ง (Light and space) แสงสามารถสร้ างลักษณะต่างๆ ของ
พื ้นที่วา่ งให้ มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้ สอยและการสื่อความหมาย ดังเช่น แสงกับ
การสร้ างความกลมกลืนของพื ้นที่ (Light Unifying Space) แสงกับการสร้ างความแตกต่างของ
3
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พื ้นที่ (Light Differentiating Space) แสงกับการเชื่อมต่อพื ้นที่ภายใน (Light Connecting Inside
Space) และแสงกับการแบ่งพื ้นที่ภายใน (Light Separating Inside Space) เป็ นต้ น
3. แสงกับทิศทาง (Light and Direction) โดยปกติแล้ วตาของมนุษย์จะตอบสนอง
กับแสงที่มีความสว่างมาก ดังนันแสงจึ
้
งเป็ นสิง่ ที่สามารถช่วยนําทางหรื อช่วยกําหนดทิศทางต่างๆ
ได้ เช่น การใช้ แสงในการ “สร้ างจุดรวมสายตา” (Light Creating Focus) และการใช้ แสง “กําหนด
การเคลื่อนที่” (Light Creating Movement) โดยแสงสามารถนําเรา สูท่ ิศทางที่กําหนดได้ เป็ นต้ น
4. แสงกับการสร้ างความหมายในงานสถาปั ตยกรรม การสร้ างความหมายทาง
สถาปั ตยกรรมแสง เป็ นลักษณะบทบาทด้ านลึกของแสงในเชิงการออกแบบสถาปั ตยกรรม ที่แตก
ต่างกันไปจากบทบาทของการออกแบบแสงในยุคก่อน กล่าวคือ แสงภายในที่อยูอ่ าศัยนันมี
้ ความ
หมายมากกว่า การส่องสว่างให้ เรามองเห็นและดําเนินชีวิต แต่ควรจะเป็ นสิง่ ที่สร้ างปรากฏการณ์
และความหมายของการดํารงอยูข่ องมนุษย์ที่สมั พันธ์กบั สถานที่ สิง่ แวดล้ อมนันๆ
้ ตลอดจนสอด
คล้ องกับลักษณะด้ านจิตวิทยาของมนุษย์ด้วย
มนุษย์ต้องการแสงเพื่อการมอง ทังในเชิ
้ งคุณถาพและเชิงปริ มาณ เพื่อตอบสนอง
้ องสามารถ
ด้ านจิตใจและทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ การใช้ แสงในการออกแบบสถาปั ตยกรรม นันจะต้
สนองความต้ องการแสงของมนุษย์ได้ เช่น เพื่อใช้ จดั ระเบียบภาพที่มองเห็น เพื่อชี ้ทางหรื อนําทาง
เพื่อบ่งบอกเวลา เพื่อให้ สามารถรับรู้รูปทรงของวัสถุ เพื่อให้ สามารถทํากิจกรรมรูปแบบต่างๆ ได้
เพื่อทําให้ พื ้นที่มีความสดชื่น เพื่อเน้ นให้ สายตาเกิดความสนใจและเพื่อความปลอดภัย เป็ นต้ น
จะเห็นได้ วา่ นอกจากความต้ องการแสงในเชิงปริ มาณคือ แสงที่มีปริมาณเพียง
พอต่อการทํากิจกรรมแล้ ว มนุษย์ยงั ต้ องการแสงในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ รับรู้สงิ่ ที่มองเห็นได้ อย่าง
ชัดเจน ตรงตามความเป็ นจริงโดยไม่ทําลายความสวยงาม หรื อทําให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ มู องด้ วย ซึง่
ความต้ องการแสงเพื่อการมองเห็น และความต้ องการด้ านความรู้สกึ ที่มีผลทางด้ านจิตใจ ต่างก็มี
ความสําคัญ โดยจะเห็นว่าความต้ องการแสงของมนุษย์ มีพื ้นฐานมาจากความเคยชินของการใช้
แสงธรรมชาติใน ชีวิตประจําวันและธรรมชาติในการมองเห็นของสายตามนุษย์ ซึง่ ในทางกลับกัน
การให้ แสงภายในอาคารก็ควรตอบสนองความต้ องการรูปแบบต่างๆ ข้ างต้ นเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ด้ วย
ลักษณะของแสงธรรมชาติ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตขิ องการเปลีย่ นแปลงตามกาลเวลาสามารถสร้ างแนวคิด
หรื อความหมาย ในเชิงนามธรรมในสถาปั ตยกรรม ได้ ในหลายแนวทางเช่น
4.1 แสงกับภาพลักษณ์ของธรรมชาติ (Light and Image of Nature) โดยแสง
สามารถแสดงถึงจิตวิญญาณของสถานที่ (Spirit of Place) โดยเฉพาะลักษณะธรรมชาติและสิง่
แวดล้ อมของสถานที่นนๆ
ั ้ กล่าวคือ สร้ างความทรงจําเกี่ยวกับสถานที่
4.2 แสงและการเปลี่ยนแปลงของเวลา (Light and Time) โดยแสงนัน้ เป็ นสิง่ ที่
สร้ างประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับเวลามาช้ านาน ลักษณะเงาที่เกิดขึ ้นจากงานสถาปั ตยกรรมที่
มีการ เปลีย่ นแปลง แสดงให้ เห็นถึงช่วงเวลาที่ผา่ นไปในแต่ละวัน เดือนและปี
4.3 แสงกับการสื่อความหมายในเชิงอุปมา (Metaphorical Light) การใช้ แสงใน
การสื่อความหมายในเชิงอุปมา คือการแสดงลักษณะของงานสถาปั ตยกรรม ที่มากกว่าความเป็ น
จริงทางกายภาพ โดยใช้ แสงในการสื่อความหมายเปรี ยบเทียบ
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4.4 แสงกับการสร้ างสัญลักษณ์ (Symbolic Light) หรื อ การสร้ างสัญลักษณ์ด้วย
แสงคือการใช้ แสงเป็ นตัวแทนของแนวความคิดที่เราต้ องการสื่อเช่น สือ่ ถึงชีวิต ความตาย พระเจ้ า
เป็ นต้ น ในลักษณะที่เป็ นสัญลักษณ์ซงึ่ ทําให้ เราจดจําสถานที่ เหตุการณ์ หรื อสิง่ สําคัญๆ นันได้
้
4.5 แสงกับการสร้ างบรรยากาศ (Atmosphere light) เช่น การสร้ างบรรยากาศที่
สงบด้ วยแสงสลัว (dim Light) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของแสงที่มีความสว่าง ไม่มากนักและไม่เกิดแสง
จ้ าหรื อแสงบาดตา โดยมีลกั ษณะของแสงที่น่มุ นวล สร้ างความ ผ่อนคลายให้ กบั จิตใจ เป็ นต้ น
ตอนที่ 2 คติสัญลักษณ์ ของแสงธรรมชาติในแบบสถาปั ตยกรรมวิหารโถงล้ านนา
ในส่วนนี ้ผู้ศกึ ษาวิจยั ขอยกตัวอย่างบทบรรยาย ที่เกี่ยวข้ องกับสภาวะของแสงใน
อาคารวิหารโถง อันน่าสนใจดังนี ้
“วิหารหลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง เป็ นวิหารโถงที่ไม่มีผนังขนาดใหญ่ เมื่อมอง
จากภายนอกวิหารหลังนี ้ สิง่ ที่เราจะเห็นเป็ นหลักก็คือหลังคาที่ใหญ่เสียจน เมื่อเรายืนอยูด่ ้ าน
หน้ าวิหารจะไม่สามารถมองเห็นเจดีย์ประธานด้ านหลังได้ หลังคารูปสามเหลี่ยมนี ้ปกคลุมด้ าน
ข้ างลงมาจนกระทัง่ เมื่ออยูภ่ ายในอาคารแล้ ว จะก้ าวออกมาด้ านนอกจากทางด้ านข้ างนี ้ไม่ได้
ถ้ าไม่ก้มศรี ษะเสียก่อน นัน่ แปลว่าชายคาอาคารนั้น มีความสูงไม่เกิน 2 ม. ตรงกันข้ ามกับความ
คาดหมายทัว่ ไปที่วา่ วิหารขนาดนี ้ น่าจะมีสภาพพื ้นที่ภายในที่คอ่ นข้ างมืด แต่พื ้นที่ภายในวิหาร
นี ้มีแสงสว่างมากเพียงพอในระดับแจ่มกระจ่าง ทั้งนี ้เพราะพื ้นที่โดยรอบวิหาร รวมถึงพื ้นวัด (ใน
เขตพุทธาวาส) ทั้งหมดถูกโรยไว้ ด้วยทรายหยาบที่จะทําหน้ าที่สะท้ อนแสงที่ตกลงมาในทิศทาง
ต่างๆ แสงนี ้ไม่จดั จ้ าเนื่องจากไม่ใช่แสงแดดโดยตรง การโรยทรายที่วดั พระธาตุลําปางหลวงนั้น
บ่งชี ้ให้ เห็นถึงระดับของการ ใช้ แสงภายใต้ กรอบวัฒนธรรมไม่วา่ ทรายเหล่านี ้จะเป็ นผลที่มาจาก
ประเพณีการขนทรายเข้ าวัดใน งานก่อเจดีย์ทราย หรื อเป็ นความตั้งใจของช่างที่ก่อสร้ างวัดมา
แต่แรกก็ตามผลลัพธ์ของมันเป็ นสิง่ ที่ปฏิเสธไม่ได้ จากในกรณีนี ้เราสามารถแยกแยะแสงที่เกิด
ขึ ้นจากการโรยทรายนี ้ว่าเป็ นแสงในระดับวัฒนธรรม (โดยอาศัยหลักฐานในเชิงรูปธรรมของงาน
สถาปั ตยกรรม) และเราอาจจะอ่านวิหารหลังนี ้ในระดับที่กว้ างขึ ้น ด้ วยสะท้ อนวัฒนธรรมเกี่ยว
กับแสงในสถาปั ตยกรรมไทยบางด้ านออกมา เราจึงเห็นวิหารสําคัญของล้ านนาหลายหลังเป็ น
วิหารโถงและมีแนวคิดเกี่ยวกับแสงในลักษณะนี ้”4

จากข้ อความข้ างต้ น อาจกล่าวโดยสรุปได้ วา่ แสงธรรมชาติที่ให้ ความสว่างแก่พื ้นที่
ภายในวิหารซึง่ เป็ นแสงสว่างที่มากเพียงพอในระดับแจ่มกระจ่าง ตลอดจนไม่จดั จ้ าเนื่องจากไม่ใช่
แสง แดดโดยตรง อันมีที่มาจากการสะท้ อนของแสงกับ “ทรายหยาบ” ที่โรยไว้ โดยรอบนันเป็
้ นแสง
ในระดับ “แสงสลัว” (dim light) แบบล้ านนา
4

ดูเพิ่มเติมใน ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์, รู้สึกและนึกคิด: เรขาคณิตของทาดาโอะ อันโด
(กรุงเทพฯ: คอร์ ปอเรชัน่ โฟร์ ดี, 2551), 113.
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ภาพที่ 49 ลําดับการเข้ าถึง (access) อาคารวิหารโถงล้ านนาช่วงเวลาเช้ าซึง่ ในมิตขิ องสภาวะแสง
ต่อการรับรู้ ณ บริเวณ (02) สามารถเห็นซุ้มโขงพระประธานปรากฏรูปออกมาจากความ
สลัวภายในห้ องวิหาร ส่วนบริเวณ (03 และ 04) คือภายในอาคาร และสายตาของเรา
เริ่ มปรับให้ เข้ าสภาพแสง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 50 (ซ้ าย) สภาวะแสงในอาคารวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง ซึง่ ส่องผ่านเข้ ามาตาม
ช่องเปิ ดที่ผ้ อู อกแบบกําหนด โดยเป็ นแสงที่สะท้ อนจากพื ้นลานทรายโดยรอบตัวอาคาร
และสีของแสงเป็ นสีเหลืองนวลของทราย (ขวา) ข่วงลานทรายโดยรอบบริเวณอาคาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
แสงธรรมชาตินนมี
ั ้ คณ
ุ สมบัตทิ ี่หลากหลายและคุณสมบัตติ า่ งๆ เหล่านี ้เองที่มีอิทธิพล
ต่อการรับรู้ของผู้ใช้ อาคาร กับตัวงานสถาปั ตยกรรม (Perception in Architecture ) ในมิตติ า่ งๆ
โดยองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมที่สําคัญ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับสถาวะแสงธรรมชาติดงั กล่าวโดยตรง
ได้ แก่องค์ประกอบ “ช่องเปิ ด” ดังกล่าวมาแล้ ว ทังช่
้ องเปิ ดที่เรี ยกว่า “ประตู” และช่องเปิ ดที่เรี ยกว่า
“หน้ าต่าง” ของอาคารวิหารโถงก็ตาม
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ลายเส้ นที่ 3 (ซ้ าย) ลักษณะช่องเปิ ดของอาคารวิหารโถง โดยช่องเปิ ดสีเขียวมีลกั ษณะที่แตกต่าง
จากช่องเปิ ดอื่นๆ (ขวา) รูปตัดตามขวางที่แสดงแนวคิดของตัวผู้ศกึ ษาวิจยั ที่มีตอ่
แบบช่องเปิ ดของอาคารวิหารโถงจากตัวอย่างการอธิบายถึงสภาวะแสง ข้ างต้ น
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ อาคารประกอบร่วมกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ช่องเปิ ดของวิหารโถงล้ านนาตามหน้ าที่ใช้ งาน (Function) แล้ ว ถึงแม้ วา่ ช่องเปิ ดของอาคารวิหาร
โถงทังหมดจะมี
้
ขนาดใหญ่เพียงพอที่ผ้ ใู ช้ อาคารจะใช้ เป็ นทางสัญจรผ่านเข้ า - ออกอาคารได้ ในทุก
ตําแหน่ง แต่ผ้ ใู ช้ อาคารก็รับรู้และเข้ าใจร่วมกันว่า ตําแหน่งช่องเปิ ด ด้ านทิศตะวันออก (ช่องเปิ ด
ใต้ โก่งคิ ้ว) ตรงกลาง เป็ นช่องเปิ ดสําหรับทางสัญจรผ่านเข้ า - ออกหลักของอาคาร (Main access)
โดยอาจกําหนดเรี ยกเป็ น ช่องเปิ ด “ประตู” ทังนี
้ ้ในรายละเอียดจะทําการศึกษาต่อไป
แสงธรรมชาติและองค์ ประกอบช่ องเปิ ดแบบวิหารโถงล้ านนา
งานสถาปั ตยกรรมมิใช่เป็ นเพียงอาคารโดดๆ แต่เป็ นศิลปะของการจัดที่วา่ งเพื่อสนอง
ประโยชน์ของมนุษย์ (Organizing Space) ทังที
้ ่วา่ งภายใน และภายนอกอาคาร ที่ประกอบกันขึ ้น
เป็ นผังงานสถาปั ตยกรรม หรื อผังบริ เวณ (Lay-Out) แต่งานสถาปั ตยกรรมประเพณีนนั ้ ล้ วนแต่ตงั ้
บนพื ้นพิภพนี ้ การออกแบบจึงต้ องคํานึงถึงทําเลที่ตงั ้ (Setting) ที่เหมาะสม ทังทางด้
้
านกายภาพ
และอุดมคติที่ตงไว้
ั ้ ฉะนันการพิ
้
จารณางานสถาปั ตยกรรม ที่นิยมทํากันเป็ นประเพณีโดยทัว่ ไปจึง
มักจะเริ่ มต้ นจากการพิจารณาดูการเลือกทําเลหรื อชัยภูมิตอ่ ไปยังลักษณะของโครงสร้ างผังบริ เวณ
จนไปถึงแผนผัง และรูปทรงอาคาร องค์ประกอบที่เป็ นงานศิลปกรรมทังที
้ ่ตดิ หรื อตังประชิ
้
ดอาคาร
5
โครงสร้ าง และรายละเอียดต่างๆ เป็ นต้ น
5

อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล, ปราสาทเมืองตํ่า การศึกษาทางประวัตศิ าสตร์
สถาปั ตยกรรม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 3.
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จากขอบเขตการศึกษาและเก็บข้ อมูลตัวแบบสถาปั ตยกรรมวิหารโถงล้ านนา สามารถ
ระบุตําแหน่งอาคารวิหารโถง บนแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดต่างๆ ได้ ดงั นี ้ คือ (01) วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง (02) วัดเวียงเถิน (03) วัดไหล่หิน (04) วัดปงยางคก และ (05) วัดคะตึกเชียงมัน่

ภาพที่ 51 อาคารวิหารโถงในแผนผังของวัดที่ทําการศึกษาและเก็บข้ อมูล โดยตําแหน่งของวัด
ต่างๆ บนพื ้นผิวโลกอยูใ่ นช่วง 18o เหนือ 99o ตะวันออก
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
งานสถาปั ตยกรรมทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ นเรื อนพักอาศัย ศาสนสถาน พระราชฐาน
หรื อราชมณเฑียรที่ประทับต่างๆ ย่อมจําเป็ นต้ องมีองค์ประกอบหลักสําคัญอย่างหนึง่ เกิดขึ ้นด้ วย
้ มกั
เสมอนัน่ คือ “ช่องเปิ ด”6 สําหรับใช้ เป็ นทางเข้ าออกของคนที่เรี ยกว่า “ประตู” และพร้ อมกันนันก็
จะมีช่องเปิ ดอีกลักษณะหนึง่ ที่เรี ยกว่า “หน้ าต่าง” เพื่อใช้ เป็ นทางเข้ าออกสําหรับอากาศ แสงสว่าง
และ ความชื ้น รวมอยูด่ ้ วยทังนี
้ ้วัตถุประสงค์หลักของการทําช่องเปิ ดแต่ละแห่งก็ยอ่ มมุง่ ตอบสนอง
ต่อประโยน์ใช้ สอยในเชิง “กายภาพ” เป็ นสําคัญก่อน จวบจนถัดมาจึงเริ่มเกิดเป็ นแนวความคิดใน
การสร้ างสรรค์สาระที่มีผลต่อการจรรโลงความรู้สกึ ทางด้ านจิตใจของตนกับ ”ช่องเปิ ด” ดังกล่าว
ขึ ้นโดยก่อเกิดเป็ นรูปของคติความเชื่อ สัญลักษณ์และความหมาย ในลักษณะต่างๆ ที่สมั พันธ์กบั
พื ้นฐานทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย ตลอดจนค่านิยมของแต่ละชุมชน หรื อสังคมที่มีความแตก
6

สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของ ซุ้มประตู-หน้ าต่ างของ
ไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 1.

98
ต่างกันเหล่านัน้ “ประตู” และ “หน้ าต่าง” จึงถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างยิ่งสําหรับอาคารที่จะ
เป็ นส่วนเอื ้อให้ กบั การเข้ าไปใช้ สอยและการทํากิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ การตอบสนองต่อความรู้สกึ
ทางด้ านจิตใจให้ บงั เกิดขึ ้นได้ อย่าสมบูรณ์ ดังนี ้
1. ช่ องเปิ ดประตู การถ่ายทอดออกมาเป็ นรูปแบบทางสถาปั ตยกรรม ในลักษณะ
ต่างๆ ภายใต้ วิธีการแสดงออกด้ วยบทบาทหน้ าที่ใน 2 สถานภาพคือในฐานะ “สัญญาณ” (Sign)
ซึง่ มีความหมายถึงการแสดงหรื อเครื่ องหมายที่บง่ บอกถึงภาวะของ “ความเป็ นช่องทางเข้ า - ออก
และความเป็ นส่วนตัวสําหรับมนุษย์” และในฐานะ “สัญลักษณ์” (Symbolic) นันคื
้ อ ภาพลักษณ์
หรื อบทบาทที่เป็ น “ตัวแทน” ที่แสดงออกมาในเชิงความหมายอันสมบูรณ์ของ สถานที่แห่งนันบน
้
เงื่อนไขของคติความเชื่อ หรื อแนวคิดในการออกแบบซึง่ การออกแบบในเชิงสัญลักษณ์นี ้ ถือเป็ น
การเสริมคุณค่าทางด้ านจิตใจ ที่มีบทบาทนอกเหนือจากการสนองตอบทาง ด้ านกายภาพ ซึง่ นอก
จากเป็ นนัยะของเขตแดนอันศักดิส์ ทิ ธิ์แล้ วยังหมายถึงความหวัง อิสระภาพ โอกาศและการเปลี่ยน
สถานภาพใหม่ของชีวิต เป็ นต้ น ดังนันความสํ
้
าคัญของระบบสัญลักษณ์ จึงเป็ นเสมือนสิง่ ที่แสดง
ออกถึงค่าระดับและศักยภาพของฐานอารมณ์และจิตใจภายในตัว
2. ช่ องเปิ ดหน้ าต่ าง ในแง่บทบาทหน้ าที่แล้ วก็คงไม่แตกต่างจาก “ประตู” มากนัก
คือไม่เพียงแต่มีประโยชน์ใช้ สอยเป็ นแค่ทางผ่านเฉพาะของแสงสว่างและอากาศเข้ าสูภ่ ายในเพียง
เท่านันหากแต่
้
ในฐานะสัญญาณ (Sign) ยังเป็ นเส้ นทางเชื่อมต่อของมนุษย์ระหว่าง “โลกภายใน”
กับ “โลกภายนอก” รวมทังเป็
้ น “เส้ นทาง” ในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของช่วงฤดูกาลอีกด้ วยแต่
ขณะเดียวกันในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) ก็ยงั มัความหมายที่หลากหลายอีกนานาประการ แม้
กระนันเมื
้ ่อเปรี ยบเทียบกับบทบาทของ “ประตู” ในทุกแง่มมุ ดังกล่าวแล้ ว แน่นอนว่า “หน้ าต่าง”
ั ้ กใช้ ประกอบร่วมแต่เฉพาะกับ
ย่อมจะมีศกั ยภาพที่เป็ นรอง “ประตู” เสมอด้ วยเพราะส่วนใหญ่นนมั
ตัวงานสถาปั ตยกรรมที่เป็ นอาคาร ซึง่ ต่างจากประตูที่จะใช้ กบั การแสดงออก ที่กว้ างลึกกว่ามาก
ด้ วยเหตุนี ้ประตูจงึ มีความสําคัญยิ่งต่อการเข้ าออกของมนุษย์ทงทาง
ั้
“กาย” และทาง “จิต” โดย
ตรงในขณะที่หน้ าต่างให้ ความรู้สกึ ถึงการเข้ าออกได้ แต่เพียง “จิต” เท่านัน้ มนุษย์จงึ มักให้ คา่ และ
ความหมาย กับประตูมากกว่าโดยปริ ยาย แต่อย่างไรก็ตามด้ วยเหตุที่หน้ าต่างก็เป็ นช่องเปิ ดของ
อาคาร ฉะนันการใช้
้
ความคิดในเชิงที่เกี่ยวกับคติตา่ งๆ จึงมักมีลกั ษณะคล้ อยตามอย่างความเชื่อ
ของประตูด้วย
สรุ ปคือในแง่สญ
ั ญาณ (Sign) ช่องเปิ ดประตูจะแสดงออกถึง “ทาง หรื อ การผ่านเข้ า
- ออก” และ “ความเป็ นส่วนตัว” ขณะที่ช่องเปิ ดหน้ าต่างจะแสดงออกถึง “การเปิ ดออก” ระหว่าง
พื ้นที่ 2 ส่วนแต่ในแง่ของสัญลักษณ์ (Symbolic) นัน้ “ประตู” นอกจากจะเป็ นนัยยะของ เขตแดน
อันศักดิ์สิทธิ์ 7 แล้ วยังหมายถึง ความหวัง อิสระถาพ โอกาศ และการเปลี่ยนสถานภาพใหม่ของ
ชีวิตเช่น การเกิดหรื อการตาย ฯลฯ ส่วน “หน้ าต่าง” จะให้ ความ หมายถึงการ ปลดเปลื ้องการรับรู้
ของจิตใต้ สํานึก การหลุดพ้ น ซึง่ บทบาทของ ประตู-หน้ าต่าง ในลักษณะต่างๆ ทังที
้ ่เป็ น สัญญาณ
หรื อ เครื่ องหมาย (Sign) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ดังกล่าวมานี ้ได้ วา่ ล้ วนแล้ วแต่มีจดุ หมาย
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เดียวกันทังสิ
้ ้นคือในฐานะที่เป็ นช่องและเส้ นทางการเปลีย่ นถ่าย หรื อเชื่อมโยงระหว่างที่วา่ งภายใน
กับภายนอกและระหว่างจิตวิญญาณของโลกภายในกับโลกภายนอกของมนุษย์อนั สมบูรณ์นนั่ เอง
โดยที่ โลกศักดิ์สิทธิ์ (The Sacred)8 คือปริมณฑลของเหตุการณ์พื ้นที่และเวลาที่พเิ ศษ แตกต่าง
ออกไปจากโลกของชีวิตปกติที่ทกุ คนต้ องประสบพบเจอในทุกวันๆ ปริมณฑลนี ้จะช่วยทําให้ มนุษย์
ประจักษ์ ถงึ นามธรรมและจิตวิญญาณที่สงู ส่ง พ้ นไกลออกไปจากผัสสะทางกายของมนุษย์ซงึ่ อาจ
หมายถึงโลกหน้ าหลังความตาย ผี พระเจ้ า ความดีงาม ฯลฯ ส่วน โลกสาธารณ์ (The Profane)
คือปริ มณฑลของเหตุการณ์ พื ้นที่และเวลาที่สมั พันธ์กบั ชีวิตประจําวันของมนุษย์ซงึ่ พบเจออยูท่ กุ
วันโลกที่สมั ผัสจับต้ องได้ เต็มไปด้ วยกิเลส ผลประโยชน์ ความทะยายอยาก กระหาย รัก โลภ ฯลฯ
ทังนี
้ ้สังคมไทยในอดีต เคยนิยามความหมายที่ตายตัวแน่นอน ต่อการใช้ “รูปสัญญะ”
ซึง่ ได้ แบ่งและแทนค่า โลกสาธารณ์กบั โลกศักดิส์ ทิ ธิ์ ออกจากกันเอาไว้ ซึง่ การมีอยูข่ องปริ มณฑล
ศักดิส์ ทิ ธิ์ไม่วา่ จะเป็ นความเชื่อ พิธีกรรม หรื อรูปสัญลักษณ์พิเศษใดๆ ล้ วนคือภาพสะท้ อนของโลก
ในอุดมคติอนั สูงส่งที่ไม่มีอยูจ่ ริ งในด้ านหนึง่ ก็เพื่อทําหน้ าที่ยดึ เหนี่ยวและเยียวยาทางจิตใจแก่ผ้ คู น
ในสังคมแต่อีกด้ านหนึง่ ที่สาํ คัญมากคือ การทําหน้ าที่ผดุงรักษาโครงสร้ างของระบบสังคม ตอกยํ ้า
ความดีงามของระบบ อธิบายความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างคนกับคนในสังคมไทยให้ คําตอบแก่
ปั ญหาต่างๆ ยามที่สงั คมเผชิญกับวิกฤต การมีอยูข่ องพื ้นที่ทงสองแบบ
ั้
คือการเติมเต็มธรรมชาติ
สองด้ านของมนุษย์ พื ้นที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ช่วยให้ มนุษย์ไม่ร้ ูสกึ ทุรนทุรายไปกับความเป็ นจริงในโลกซึง่ บาง
ครัง้ โหดร้ ายจนแสนสาหัสเกินไป ตลอดจนบําบัดความต้ องการในเชิง จิตวิญญาณที่อยูพ่ ้ นไปจาก
โลกปกติ เป็ นต้ น จวบจนปั จจุบนั เมื่อวิถีชีวิต และโลกทัศน์ หรื อค่านิยมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป
เป็ นผลให้ เกิดความพร่าเลือน ไม่ชดั เจน ของเส้ นแบ่งระหว่างโลกสาธารณ์กบั โลกศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ ได้
แสดงออกผ่านการรับรู้ และใช้ งานรูปสัญญะ ตลอดจนแบบงานสถาปั ตยกรรม ที่เปลี่ยนไปจากใน
อดีต เช่นกัน
จากการศึกษาคุณลักษณะของแสงธรรมชาติ ตัวอย่างการอธิบายถึง สถาวะแสงใน
อาคารวิหารหลวงโถง วัดพระธาตุลําปางหลวง ข้ างต้ น ทําให้ ทราบถึงคุณสมบัตขิ องแสงและแหล่ง
กําเนิดแสงในด้ านต่างๆ มากขึ ้น เฉพาะอย่างยิ่ง “คุณสมบัตดิ ้ านการให้ ความสว่าง” ในระดับต่างๆ
ของแสงที่เรานํามาใช้ ประโยชน์เพื่อการรับรู้ด้านการมองเห็นสรรพสิง่ รอบตัว เป็ นต้ น ซึง่ ทังแสง
้
ธรรมชาติ และแสงประดิษฐ์ ที่มีการนํามาใช้ ในงานสถาปั ตยกรรม ต่อหน้ าที่ในการให้ ความสว่าง
นันสามารถที
้
่จะจําแนกได้ 2 รูปแบบ ได้ แก่ การให้ ความสว่างโดยตรงที่มาจากแหล่งกําเนิดแสง
(Direct lighting) และการให้ ความสว่างโดยวิธี ใช้ แสงสะท้ อนวัสดุอีกชนิดออกมา หรื อการให้
ความสว่างทางอ้ อม (Indirect lighting) เป็ นต้ น ซึง่ ในมิตขิ องสภาวะแสงที่ปรากฏ ย่อมมีข้อแตก
้
ความรู้สกึ ถึงความ
ต่างระหว่างการเลือกใช้ สอยรูปแบบทังสอง
้
เช่น Indirect lighting นันจะให้
ผ่อนคลายได้ มากกว่า Direct lighting แต่ Indirect lighting อาจให้ ความสว่าง (คุณภาพแสง)
ไม่มากนักเมื่อเปรี ยบเทียบกับ Direct lighting เป็ นต้ น ทังนี
้ ้หากพิจารณาถึงประเภทของแหล่ง
ดูความหมาย “โลกศักดิส์ ทิ ธิ์” และ “โลกสาธารณ์” เพิ่มใน ชาตรี ประกิตนนทการ,
“โรงแรมศักดิส์ ทิ ธิ์,” วารสารอ่ าน 2, 1 (เมษายน-กันยายน 2552): 74.
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กําเนิดแสง โดยในส่วนที่เป็ นแสงประดิษฐ์ ตัวของผู้ออกแบบสามารถกําหนดรูปแบบการจัดแสง
ได้ โดยสะดวก แต่ในส่วนที่เป็ นแสงธรรมชาตินนั ้ ผู้ออกแบบต้ องคํานึงถึงปั จจัยหลายประการ ที่
เกี่ยวข้ องต่อการใช้ แสงธรรมชาติในงานสถาปั ตยกรรม เช่น ลักษณะของดวงอาทิตย์ (Sun Chart)
มุมของรังสีของแสง ลักษณะของแสงธรรมชาติ ฯลฯ โดยนํามาเป็ นเงื่อนไขเพื่อการออกแบบให้
เหมาะสม เนื่องเพราะว่าแสงจากแหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติ ซึง่ ก็คือดวงอาทิตย์นนเป็
ั ้ นปั จจัยที่
ผู้ออกแบบควบคุมไม่ได้ แต่สามารถที่จะกะเกณฑ์ลกั ษณะของแสงตามช่วงเวลา ในแต่ละวันและ
ฤดูกาลได้ การกําหนดแบบการใช้ แสงโดยผู้ออกแบบจึงมีความสําคัญ ทังนี
้ ้เพื่อเสริม “แนวคิด” ที่
มีตอ่ การให้ ความหมายแก่ที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรมในมิตติ า่ งๆ ได้ อย่างเหมาะสมสอดคล้ อง เช่น
สามารถกําหนด (ออกแบบ) ได้ วา่ พื ้นที่สว่ นใดจะใช้ แสงโดยตรง หรื อใช้ แสงทางอ้ อม หรื อใช้ ทงั ้
สองรูปแบบร่วมกันเพื่อให้ “บรรลุวตั ถุประสงค์ของการออกแบบ” ตามเป้าหมายของโครงการ
คติพุทธศาสนาที่ส่งอิทธิพลถึงแนวคิดในการออกแบบวิหารโถงล้ านนา
จากการศึกษาพุทธศาสนาในดินแดนล้ านนา (ในบทที่ 2) ทําให้ ทราบถึงคติ ความเชื่อ
ทางศาสนาต่างๆ ที่มีอทิ ธิพลต่อวิถีชีวิต โลกทัศน์ ศิลปวัฒนธรรมของล้ านนา ฯลฯ เฉพาะอย่ างยิ่ง
คติความเชื่อฝ่ ายพุทธเถรวาทลังกาวงศ์ สายต่ างๆ ที่มีบทบาทอย่างมากต่อความเจริญรุ่งเรื อง
ของอาณาจักร ทังนี
้ ้ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานสถาปั ตยกรรม คติความเชื่อดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อ
แนวคิดในการออกแบบ และก่อรูปงานสถาปั ตยกรรมอาคารวิหารล้ านนา ให้ มีลกั ษณะเป็ นอาคาร
แบบโถงเปิ ดโล่ง ตลอดจนมีรูปแบบช่องเปิ ด ที่เอื ้อให้ เกิดสภาวะของแสงธรรมชาติ ตามที่ผ้ ศู กึ ษา
วิจยั ตังข้
้ อสังเกตด้ วย ซึง่ มีตวั อย่างของคติพทุ ธศาสนาที่ยกมาดังนี ้
1. คติจักรวาลพุทธศาสนาลังกาวงศ์
ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 17-18 บริเวณอาณาเขตประเทศไทยในปั จจุบนั ได้ เกิด
นครรัฐขึ ้นจํานวนหนึง่ ขณะเดียวกัน พุทธเถรวาทลังกาวงศ์ จากเกาะลังกาก็เข้ ามาแทนที่ความ
เชื่อเดิม ซึง่ อาจเป็ นพุทธมหายานหรื อหินยานนิกายเก่า (รวมทัง้ อิทธิพลของฮินดูที่ยงั คงมีอยู)่ ใน
ดินแดนเก่า ณ ที่ตงเป็
ั ้ นรัฐใหม่ โดยมีผลกระทบทังทางวั
้
ฒนธรรมและทางอารยธรรมต่อชุมชนใหม่
อย่างกว้ างขวางทังทางโลกทั
้
ศน์ ประเพณี ศิลปะ สถาปั ตยกรรม และเมือง ฯลฯ อย่างชัดเจน “โดย
นําคติการสร้ างพระธาตุเจดีย์เข้ ามาด้ วย”9 (ซึง่ เป็ นคติที่เลือนหายไปจากภูมิภาคนี ้มานานแล้ ว)
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ทางจิตวิญญาณใหม่ของชุมชน ซึง่ คติการสร้ างพระธาตุเจดีย์แบบลังกาวงศ์นนั ้
เป็ นอารยธธรรมละลอกใหม่ ที่มิได้ สืบเนื่อง หรื อได้ รับอิทธิพลจากอารยธรรมเดิมภายในประเทศ
แต่อย่างใด โดยที่การสร้ างพระธาตุเจดีย์ไว้ เป็ นศูนย์กลางของ เมืองนันก็
้ เนื่องมาแต่ “คติจักรวาล
และเขาพระสุเมรุ ของพุทธศาสนาเถรวาท” ที่พทุ ธและฮินดู ได้ มาจากต้ นเค้ าเดียวกัน และคติ
นี ้ก็มีมาเป็ นเอกเทศของพุทธเถรวาทมาแต่ต้น
9

อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล, “คติจกั รวาลพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ที่มีอิทธิพลต่อแบบ
เมืองและสถาปั ตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, 1-2
(มิถนุ ายน 2526): 322-323.
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ภาพที่ 52 งานจิตรกรรมภาพเขียน แสดงการบูชาพระสารี ริกธาตุที่กสุ นิ าราวิหารที่2 ทัมพุลละ
พ.24 ศิลปะลังกาสมัยหลัง
ที่มา: สุภทั รดิศ ดิศกุล, ฐานข้ อมูลภาพ ศาสตราจารย์ หม่ อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, เข้ าถึง
เมื่อ 16 มิถนุ ยน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/slide/result.php?
pageNum_rs=49&totalRows_rs=625&check=country&keyword=7&Submit3=Search
จักรวาล ในที่นี ้ คือ แบบแผน-แผนภาพ (Diagram) หรื อโครงสร้ างอันหนึง่ ที่สตั ว์
โลกมาอาศัยอยูภ่ าวะของสัตว์โลกหรื อภูมิภาพต่างๆ ตามคติของศาสนาก็คือ “ไตรภูมิ” ดังอธิบาย
ไว้ ในบานแผนกของไตรภูมิพระร่วง ดังนันอิ
้ ทธิพลที่มีตอ่ รูปแบบงานสถาปั ตยกรรมจึงมิใช่ไตรภูมิ
แต่เป็ น “โครงสร้ างของจักรวาล” ดังที่จารไว้ ในไตรภูมิพระร่วงนัน่ เอง ตามคติของพุทธเถรวาทที่มี
มาแต่ดงเดิ
ั ้ มดังจะสรุปให้ เห็นเป็ นโครงสร้ างโดยย่อดังนี ้ “จักรวาลหนึง่ ๆ จะมีเขาพระสุเมรุเป็ นแกน
จักรวาล ตามทิศทัง้ 4 มีทวีปตังอยู
้ ่ 4 ทวีป คือด้ านทิศตะวันออกมีบพุ พวิเทพทวีปด้ านทิศตะวันตก
มีอมรโคยารนทวีป ด้ านทิศเหนือมีอตุ รกุรุทวีป และทิศใต้ คือชมพูทวีป เป็ นเพียงทวีปเดียวอันเป็ น
แดนเกิดของพระพุทธเจ้ า และเป็ นปากทางไปสูเ่ ขาพระสุเมรุ นอกจากนี ้ในระหว่างทวีปทัง้ 4 ยังมี
อนุทวีปแทรกอยูด่ ้ วย โดยรอบเขาพระสุเมรุมีทิวเขาล้ อมไว้ 7 ชัน้ คือทิวเขายุคณธร อิสนิ ทร กรวิก
สุทสั น เนมินทร วนันตกะ อัสสกรรณ ทิวเขาแต่ละชันจะลดมิ
้
ตลิ งไปกึ่งหนึง่ ตามลําดับเสมอและใน
้ วยทะเลสีทนั ดร ต่อจากเขาอัสสกรรณจึงเป็ นขอบกําแพงจักรวาล
ระหว่างทิวเขาแต่ละชัน้ จะขันด้
เขาพระสุเมรุนนั ้ นอกจากจะเป็ นแกนของจักรวาลแล้ ว ในระดับที่อยูเ่ หนือสมุทรตังแต่
้ เป็ นที่อยูข่ อง
พญาครุฑขึ ้นมาก็จะเป็ นเรื อนอาศัยของกามภูมิสว่ นหนึง่ คือ สวรรค์ทงหก
ั ้ จาตุมหาราช ดาวดึงส์
10
มายาดุสติ นิมมานรดีและปรมิตวสวดี”

10

เรื่ องเดียวกัน, 333.
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ลายเส้ นที่ 4 แบบแผน - แผนภาพ (Diagram) จักรวาลหรื อไตรภูมิ
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั ตัดลอกจาก โชติ กัลยาณมิตร
การจําลองจักรวาลให้ ปรากฏเป็ นรูปธรรมนัน้ ก็เพื่อแสดงถึงสัจธรรมของ ภพภูมิ
ชีวิตในโลกหน้ าที่ขึ ้นอยูก่ บั ผลกรรมตามหลักคําสอนในพุทธศาสนาอันเป็ นประสบการณ์ที่อยูเ่ หนือ
การรับรู้ของมนุษย์โดยทัว่ ไปด้ วยการถ่ายทอดเป็ น “สัญลักษณ์” ซึง่ เอเดรี ยน สนอดกราส (Adrian
Snodgrass) 11 ได้ ให้ ความหมายของสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนา ซึง่ มีรากฐานมาจากอินเดียว่า
“สัญลักษณ์ ทําหน้ าที่เป็ นสะพานทางปั ญญาที่ เชื่อมสิง่ ที่เรามองเห็นกับสิง่ ที่เรามองไม่เห็น เชื่อม
ตัวตนกับสิง่ ที่ไร้ รูปแบบ เชื่อมสิง่ ที่เราอธิบายได้ กบั สิง่ ที่เราอธิบายไม่ได้ ”
11

เอเดรี ยน สนอดกราส, ภัทรพร สิริกาญจน และคณะ, ผู้แปล. สัญลักษณ์ แห่ ง
พระสถูป (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537), 4.
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คติการบูชาพระธาตุ สันนิษฐานว่าความเชื่อในเรื่ องนี ้ สืบทอดกันมาตังแต่
้ สมัย
ทวารวดี จนถึงสมัยอาณาจักรหริ ภญ
ุ ชัย ที่ปรากฏว่าพระธาตุหริภญ
ุ ชัยเป็ น ศาสนสถานที่สาํ คัญ
ในดินแดน ลุม่ นํ ้าปิ ง เป็ นต้ น ทังนี
้ ้คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระธาตุของพระศาสดานัน้ มิใช่
เป็ นเพียงเพื่อ อานิสงส์เท่านัน้ แต่เป็ นการกําหนดพื ้นที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ สําหรับสถาปนาพุทธศาสนาใน
ดินแดนใหม่ ด้ วย โดยลักษณะความเชื่อดังกล่าว ได้ เข้ าผสมผสานกับความเชื่อดังเดิ
้ มในล้ านนา
อันเกี่ยวเนื่องกับการบูชาผี วิญญาณ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ดังปรากฏหลักฐานที่กล่าวไว้ ในตํานาน
พระธาตุและตํานานเมืองต่างๆ อันเกี่ยวกับการสถาปนาพระบรมธาตุ ณ แหล่งศักดิส์ ทิ ธิ์เดิมของ
ท้ องถิ่น เช่น พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุดอยตุง พระธาตุลําปางหลวง พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุ
จอมทอง เป็ นต้ น เป็ นที่น่าสังเกต ว่าดินแดนล้ านนามีการสถาปนาพระบรมธาตุไว้ มากมายยิง่ กว่า
ดินแดนใดในประเทศไทยปั จจุบนั
การแพร่ของพุทธลังกาวงศ์เข้ ามาสูป่ ระเทศไทย น่าจะเป็ นสองสายคือ สายแรก
แพร่เข้ ามาทางนครศรี ธรรมราชสูส่ โุ ขทัย และสายที่สองแพร่เข้ ามาทางลพบุลีจากพุกามและจาก
ลพบุรีหรื อพุกามทางใดทางหนึง่ สูเ่ มืองลําพูน ครัน้ เมื่อเภรวาทลังกาวงศ์จากสุโขทัยหรื อจากลักกา
โดยตรงได้ เข้ าไปตังมั
้ น่ ฝั งรากอย่างมัน่ คงที่เมืองเชียงใหม่ (ศูนย์กลางด้ านต่างๆ ของอาณาจักร
ล้ านนา) ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แล้ วคติการสรรเสริ ญพระอภินิหารของพระบรมธาตุ จึงส่งผล
ต่ออุดมการณ์ของตํานานต่างๆ ของล้ านนาที่จารขึ ้นมาในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-21
2. คติการสร้ างพระธาตุเจดีย์กับแบบวัดและแบบเมือง
โดยในระยะแรก แต่เดิมก่อนที่พทุ ธศาสนาจะเข้ ามาสูช่ มุ ชนล้ านนานัน้ เมืองใน
ระบบความเชื่อแบบล้ านนาจะมี “สะดือเมือง หรื อใจเมือง” ซึง่ ปรากฏรูปเป็ นข่วง (ลานโล่ง) กลาง
เมืองและมี “เสาหลักเมือง” ก่อนสมัยสร้ างเมืองเชียงราย กษัตริย์เมืองเชียงรายหมายใจเมืองด้ วย
ข่วงเมืองที่ราบเชิงดอย ซึง่ มีดอยตุงเป็ นฉากหลัง ส่วนเมืองเงินยางกําหนดเขตเมืองโดยเลือกต้ น
ยางเงินต้ นใหญ่ไว้ กลางเมืองเงินยาง และล้ อมคันคูดนิ ห่างออกไปโดยรอบ เมืองล้ านนาที่ปรากฏ
เสาหลักเมืองชัดเจนคือเมืองเชียงรายและปรากฏหลักฐานอีกครัง้ เมื่อสร้ างเมืองเชียงใหม่จากนันก็
้
นําคตินี ้ไปสร้ างเมืองป่ าซาง (เชียงใหม่และป่ าซางเรี ยกว่า “เสาอินทขิล”) รวมทังได้
้ สง่ อิทธิพล ต่อ
เมืองประเทศราชของล้ านนา คือ เมืองน่าน เป็ นต้ น ตลอดจนพบคติการสร้ าง “เสาใจบ้ าน” และ
“เสื ้อบ้ าน” ที่เมืองเชียงตุง เมืองยอง ด้ วยเช่นกัน
โดยก่อนจะมีการสร้ างเมืองเชียงใหม่ (นพบุรีศรี นครพิงค์) ขึ ้นจนภายหลังได้ ถกู
้
ได้ มาปกครองแคว้ นหริภญ
ุ ชัย
สถาปนาให้ เป็ นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรล้ านนานันพระนางจามเทวี
ซึง่ เป็ นเมืองที่ฤาษีวาสุเทพได้ สร้ างขึ ้นริมแม่นํ ้ากวงเมื่อ พ.ศ.1204 และได้ สร้ างแว่นแคว้ นให้ เป็ น
ปึ กแผ่นโดยรวบรวมเอาศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรลัวะโบราณ ที่เวียงเชษฐบุรีหรื อเวียง
เจ็ดริ น ที่อยูเ่ ชิงดอยสุเทพของเมืองเชียงใหม่ปัจจุบนั เวียงเจ็ดรินมีผงั เมืองเป็ นรูปวงกลม เข้ าใจว่า
บริเวณพื ้นที่ ตรงกลางเมืองมี “เสาหลักเมือง” อาณาจักรลัวะโบราณนันมี
้ ความสมบูรณ์ ไปด้ วย
ทรัพยากร โดยมีเวียงสวนดอกทางด้ านทิศใต้ เวียงเจ็ดริน และมีเวียงนพบุรี ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่ เป็ น
ศูนย์กลางของการ ปกครองอาณาจักรอยูท่ างทิศตะวันออกของเวียงสวนดอก และใกล้ แม่นํ ้าปิ ง
ก่อนที่พญามังรายจะเข้ ามายึดครองอํานาจและสร้ างเมืองเชียงใหม่ทบั ลงบนเวียงเดิมอาณาจักร
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ลัวะนันเป็
้ นชาวป่ ากึง่ อารยะชนยังไม่มีศาสนา การสร้ างบ้ านแปงเมืองการปกครองอาณาจักร ต้ อง
อาศัยหมอผี พระ ดาบสฤาษี ที่ถือศีลบําเพ็ญพรตอยูต่ ามป่ าเขา ทําหน้ าที่เป็ นทังผู
้ ้ นําทางศรัทธา
เป็ นที่กราบไหว้ เคารพบูชา และเป็ นสื่อกลางติดต่อกับผีสางเทวดา ที่ลกึ ลับน่ากลัวที่ให้ ทงคุ
ั ้ ณและ
12
โทษต้ องเซ่นไหว้ ทําพิธีกรรม เป็ นต้ น
โดยชุมชนหมูบ่ ้ านในล้ านนา จะมีลกั ษณะการวางผังปกติคือ กลุม่ หมูบ่ ้ านจะถูก
ตัดแบ่งด้ วยเส้ นทางเกวียนและทาง เดินเท้ า ที่วา่ งในหมูบ่ ้ านเชื่อมต่อถึงกันหมด ด้ วยการแบ่งเขต
พื ้นที่สว่ นบุคคลด้ วยต้ นไม้ หรื อการกันด้
้ วยรัว้ ไม้ ไผ่อย่างง่าย (รัว้ ตาแสง) ตรงกลางหมูบ่ ้ านนันจะ
้
เป็ นที่ตงของ
ั้
“เสาใจบ้ าน หรื อ หอเสื ้อบ้ าน” และที่วา่ งโดยรอบหมูบ่ ้ านจะเป็ นทุ่งนา จนกระทัง่ เมื่อ
พุทธศาสนา (ซึง่ อาจเป็ นพุทธมหายาน และ / หรื อ หินยานนิกายเก่า) เข้ ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิต
และเจริญรุ่งเรื องขึ ้น ทําให้ วดั และหมูบ่ ้ านมีความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้นจึงปรากฏรูปแบบการ
วางผังหมูบ่ ้ านที่ เชื่อมโยงกับผังวัด “โดยที่วดั จะไม่สร้ างทับลงไปบนพื ้นที่ความเชื่อแบบเดิม (แบบ
อิทธิพลคติความเชื่อผีเสื ้อบ้ าน) ทําให้ วดั ถูกเลือกที่ตงสร้
ั ้ างบนพื ้นที่เกาะกลางทุ่งนาหรื ออยูบ่ นเนิน
ดอยรวมทังบนยอดดอยสู
้
ง” 13 ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากชุมชนมากนัก โดยอยูใ่ นระยะทางที่เอื ้อต่อการเดิน
บิณฑบาตรของพระสงฆ์ โดยในล้ านนามีหลักฐานเกี่ยวกับการเข้ ามาของพุทธศาสนา ตังแต่
้ ครัง้
ก่อตังอาณาจั
้
กร ช่วงเวลาที่กําลังก่อร่างเป็ นแคว้ นโยนก ซึง่ จากหลักฐานตํานานการสร้ างพระธาตุ
ดอยตุง (สร้ างเมื่อปี พ.ศ.1454) ทําให้ ทราบว่าเป็ นการสร้ างพระธาตุเจดีย์ขึ ้นแห่งแรกในดินแดน
แถบนี ้ 14 ซึง่ ตามประวัตติ ํานานนัน้ ได้ กล่าวไว้ วา่ พระมหากัสสะปะเถระเป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ได้
อาราธนาอัญเชิญ พระบรมสารี ริกธาตุกระดูกไหปลาร้ า (พระรากขวัญเบื ้องซ้ าย) ของพระพุทธเจ้ า
มามอบถวายพร้ อมเล่านิทานอันเป็ นพุทธทํานายให้ ร้ ู 6 ประการแด่พระเจ้ าอุชตุ ราชเจ้ าผู้ครองนคร
นาคพันธ์โยนกชัยบุรี รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์สงิ หนุวตั ิ พระองค์ได้ นําเอาพระบรมสารี ริกธาตุนนั ้
ขึ ้นมาบรรจุสร้ างขึ ้นที่ดอยดินแดง (คือดอยตุงในปั จจุบนั ) และต่อมามีหลักฐานการสร้ างพระธาตุ
ดอยคํา (อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบนั ) 15 แสดงให้ เห็นถึงคติการสร้ างพระธาตุเจดีย์ บนดินแดน
อาณาจักรล้ านนาว่ามีมานานก่อนการเข้ ามาของ พุทธเถรวาทลังกาวงศ์แล้ ว ก่อนที่คติดงั กล่าวจะ
เลือนหายไป
12

ชวลิต สัยเจริญ, รายงานวิจัยเรื่องอิทธิพลด้ านคติความเชื่อเรื่องผีท่ มี ีผลต่ อ
รูปแบบสถาปั ตยกรรมล้ านนาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่:
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), 32.
13
เรื่ องเดียวกัน, 30.
14
เรื่ องเดียวกัน, 24.
15
แต่จากตํานานหลายฉบับกล่าวไว้ วา่ เทวดาได้ นําพระเกศาธาตุ ที่พระพุทธเจ้ าได้ ทรง
ประทานแก่ปแสะและย่
ู่
าแสะ ขึ ้นมาฝั งและก่อสถูปไว้ บนดอยแห่งนี ้ ต่อมาในปี พ.ศ.1230 (ซึง่ น่า
จะมีมาก่อน การสร้ างพระธาตุดอยตุง) เจ้ ามหันตยศ และเจ้ าอนันตยศ 2 พระโอรสฝาแฝดของ
พระนางจามเทวีแห่งหริ ภญ
ุ ชัยนคร ได้ ขึ ้นมาก่อเจดีย์ครอบพระสถูปเกศานันไว้
้
ซึง่ เดิมนันชื
้ ่อวัด
สุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้ านเรี ยกว่า "วัดดอยคํา"
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จนกระทัง่ ในช่วงเวลาถัดมา พุทธเถรวาทลังกาวงศ์ ก็เข้ ามาแทนที่ความเชื่อเดิม
และนําคติการสร้ างพระธาตุเจดีย์เข้ ามาด้ วย ซึง่ เป็ นอารยะธรรมละลอกใหม่ และส่งผลให้ ศรัทธา
ของชาว ล้ านนาที่มีตอ่ พระพุทธศาสนา ได้ แสดงความยิ่งใหญ่เหนือคติความเชื่อผีแบบดังเดิ
้ ม จึง
ปรากฏว่า ได้ มีการสร้ างวัดทับลงไปบนพื ้นที่สาํ คัญกลางเมืองในตอนหลัง ที่ศาสนาพุทธได้ เจริญ
รุ่งเรื องขึ ้น แต่ ไม่ได้ ทําลายสะดือเมือง หรื อใจเมืองเดิม โดยเป็ นลักษณะของการประนีประนอม
คติความเชื่อสองลักษณะเข้ าด้ วยกัน จะเห็นตัวอย่างได้ จากพื ้นที่กลางเมืองเชียงใหม่ซงึ่ แต่เดิมเคย
เป็ นที่ตงของเสาอิ
ั้
นทขิล (เสาหลักเมือง) เมื่อตอนสร้ างเมือง เมื่อศาสนาพุทธนันรุ
้ ่งเรื องขึ ้นจึงเสริม
สร้ างศรัทธาให้ แก่เมืองโดย สร้ างวัดผนวกลงไปในพื ้นที่สะดือเมืองนัน้ ต่อมาในรัชกาลของกษัตริย์
ล้ านนาสมัยหลัง (สมัยพญาแก้ วจนถึงพญากือนาและพระเจ้ าติโลกราช) คติความเชื่อเกี่ยวกับ
ระบบจักรวาลนี ้ ก็ได้ ก่อให้ เกิดการสร้ างทักษาเมืองขึ ้น เป็ นต้ น
นอกจากนันแล้
้ วคติการสร้ างพระธาตุเจดีย์ละลอกใหม่จากลังกานี ้ ยังได้ สง่ ผลต่อ
แบบเมืองของรัฐต่างๆ ที่เกิดขึ ้นใหม่ในประเทศไทย ณ เวลานันด้
้ วยทังรั้ ฐซึง่ เป็ นชุมชนที่สร้ างเมือง
ขึ ้นมาใหม่เช่น สุโขทัย อยุธยา เมืองนครศรี ธรรมราช ฯลฯ และรัฐเกิดใหม่ในชุมชนเก่า เช่น ไชยา
ลพบุรี ลําพูน ฯลฯ ซึง่ เป็ นไปตามลักษณะของเมืองที่เน้ นความสําคัญของศาสนาเป็ นใหญ่ทําให้
“วัด” หรื อพื ้นที่ซงึ่ มีการสร้ างพระบรมธาตุ หรื อพระมหาธาตุขึ ้น จึงมักถูกสถาปนาให้ เป็ นวัดหลัก
ของเมืองเรี ยกว่า “วัดพระมหาธาตุ หรื อ วัดพระบรมธาตุ” ซึง่ หมายถึง วัดที่มีเจดีย์เป็ นประธาน16
โดยอาจเป็ นวัดประจําเมืองที่เป็ นราชธานีหรื ออาจเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
ลักษณะดังกล่าว นันไม่
้ ได้ ใช้ เฉพาะแต่ในพื ้นที่ราบลุม่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาเท่านัน้ แต่ยงั ครอบคลุมไป
ถึงการสถาปนา วัดพระธาตุลาํ ปางหลวงในเขตอาณาจักรล้ านนา ด้ วย หากพิจารณาสภาพ
ปั จจุบนั ร่วมกับข้ อมูลทางประวัตศิ าสตร์ จะพบว่า วัดมหาธาตุ เป็ นวัดขนาดใหญ่ที่สดุ ของเมืองได้
รับการทํานุบาํ รุงจากรัฐหรื อราชสํานักทุกยุคทุกสมัยในฐานะที่เป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนาและ
เป็ นศูนย์กลางทางด้ านจิตวิญญาณของรัฐไปพร้ อมๆ กัน จึงส่งผลต่อแบบเมืองด้ านการวางแผน
ผังเมืองที่ต้องยึดเอาวัดพระมหาธาตุนี ้ เป็ นศูนย์หลักอยูเ่ สมอแม้ ในบางครัง้ จะไม่ได้ เป็ นศูนย์กลาง
ทางกายภาพอย่างแท้ จริ งก็ตามแต่ขอบเขตเมืองทังหมดก็
้
ต้องล้ อมตัววัดที่เป็ นศูนย์หลัก
2.1 การวางผังรูปจักรวาลของวัดในล้ านนา
แผนผังของวัดไทยในปั จจุบนั น่าจะพัฒนาการมาตังแต่
้
เถรวาทลังกาวงศ์
เข้ ามาสูด่ นิ แดนในภูมิภาคนี ้แล้ ว อาคารในลัทธิฮินดูหรื อมหายานก็ดี ต่างก็มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
นักบวชหรื อ คนชันสู
้ ง เพียงไม่กี่คนใช้ ทําพิธีกรรมเท่านัน้ แต่เมื่อหันมานิยมลัทธิหินยานลังกาวงศ์
แล้ ววัดต่างๆ ก็มีหน้ าที่ต้องให้ บริการทางศาสนาแก่คนหมูม่ าก จึงต้ องสร้ างพระวิหาร และโบสถ์
ตามประเพณีใหม่ในกิจกรรมของศาสนา
16

ยังมี “วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ” ซึง่ คือ วัดที่มีปรางค์เป็ นประธาน ดูเพิม่ ใน อนุวทิ ย์
เจริ ญศุภกุล, “คติจกั รวาลพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ที่มีอิทธิพลต่อแบบเมืองและ
สถาปั ตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, 1-2 (มิถนุ ายน 2526):
325-326.
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ภาพที่ 53 ตัวอย่างแผนผังเขตพุทธาวาส ของวัดพระธาตุลําปางหลวง ซึง่ อาคารต่างๆ รวมเป็ น
องค์ประกอบในแผนผัง ตามคติจกั รวาลไตรภูมิ ที่สมบูรณ์ที่สดุ ในบรรดาแผนผังเขต
พุทธาวาสของวัดที่ทําการเก็บข้ อมูล
ที่มา: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
การถ่ ายทอดผ่ านงานศิลปสถาปั ตยกรรม ทางพุทธศาสนา, เข้ าถึงเมื่อ 1 มิถนุ ายน 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/transmission_page05.html
ลักษณะเฉพาะของวัดในวัฒนธรรมล้ านนา และการจัดแผนผังนันสามารถ
้
แบ่งตามแนวทางปฏิบตั ขิ องสงฆ์ได้ เป็ น 2 ฝ่ ายคือ วัดฝ่ ายคามวาสี และวัดฝ่ ายอรัญวาสี (วัดป่ า)
โดยวัดฝ่ ายคามวาสีจะมุง่ เน้ นการปฏิบตั แิ ละการศึกษาทางด้ านพระธรรมคัมภีร์ บางครัง้ เรี ยกว่า
ฝ่ ายคันถธุระ แปลว่าคัมภีร์ หมายถึงการมุง่ เน้ นศึกษาเพื่อให้ ร้ ูถึง พุทธพจน์ พระธรรมวินยั และพระ
อภิธรรมต่างๆ ส่วนพระฝ่ ายอรัญวาสีนนั ้ จะมุง่ เน้ นการปฏิบตั ดิ ้ วยการวิปัสสนาธุระหรื อการทําให้
จิตใจสงบเพื่อการพัฒนาจิตไปสูพ่ ระนิพพาน พระสงฆ์ฝ่ายนี ้จึงมักจะ ปลีกความวุน่ วายจากเมือง
ไปสร้ างวัดอยูท่ ี่ไกลจากชุมชน ส่วนวัดฝ่ ายคามวาสีนนมั
ั ้ กอยูใ่ กล้ ชิดกับชุมชน วัดที่มีความสําคัญ
มากมักจะถูกเรี ยกว่าวัดหลวง คือวัดที่ได้ รับการอุปถัมภ์โดยตรงจากพระมหากษัตริย์ ส่วนวัดที่ไม่มี
ความสําคัญหรื อ มีความสําคัญน้ อยจะถูกเรี ยกว่า วัดราษฎร์ หมายถึงวัดที่อปุ ถัมภ์โดยชาวบ้ าน
หรื อสามัญชนทัว่ ไป ซึง่ วัดสองกลุม่ นี ้ การสร้ างงานสถาปั ตยกรรมภายในวัดมักมีความแตกต่างกัน
ทางด้ านฝี มือการก่อสร้ างอย่างชัดเจน ซึง่ ลักษณะเด่นของวัดในวัฒนธรรมล้ านนามักจะแบ่งพื ้นที่
ใช้ สอยออกเป็ น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ เขตพุทธาวาส เขต สังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์ เป็ นต้ น โดยเน้ น
ให้ ความสําคัญไปในส่วนของนามธรรม คือเน้ นในส่วนที่เป็ น เขตพุทธาวาส (มาจากคําว่า พุทธ +
อาวาส หมายถึงสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้ า) อันหมายถึงพื ้นที่สมมุติ ใช้ เพื่อประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาของพระสงฆ์ และฆราวาส เป็ นที่ตงของ
ั้
พระเจดีย์ วิหาร17 อุโบสถ หอไตร หอกลอง
17

ซึง่ อาคารสองหลังนี ้ทําหน้ าที่เสมือนเป็ น ตัวแทนของพระพุทธเจ้ าในฐานะประธาน
ของพุทธศาสนา ซึง่ จะรับรู้ในทุกกิจกรรมทางศาสนาที่เกิดขึ ้นภายในวัด สอดคล้ องกับความหมาย
ของคําว่า “พุทธาวาส”

107
หอระฆัง ซุ้มโขงและศาลาบาตร เป็ นต้ นส่วนเขตสังฆาวาสจะไม่เน้ นความสําคัญมากนักและไม่
นิยมสร้ างเมรุเผาศพในวัด โดยจะมีการสร้ าง “ป่ าเฮ่ว” หรื อป่ าช้ าไว้ นอกบริเวณวัด ซึง่ มักจะเป็ น
สถานที่สาธารณะท้ ายหมูบ่ ้ าน
แผนผังในเขตพุทธาวาสของวัดล้ านนาที่สมบูรณ์ มักจะสร้ างเป็ นรูปสี่เหลี่ยม
จัตตุรัส หลายแห่งมักสร้ างอยูบ่ นที่สงู ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ วและศาลาบาตร มีประตูทางเข้ า 4
ทาง โดยประตูทางเข้ าหลักด้ านทิศตะวันออกนี ้ มักจะมีซ้ มุ ประตูโขงที่ประดับลวดลายพันธุ์พฤกษา
และสัตว์ในป่ าหิมพานต์ บางแห่งมีบนั ไดทางขึ ้นเชื่อมต่อไปด้ านล่าง ราวบันไดประดับด้ วยรูปของ
พญานาค ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของนํ ้า ผ่านจากซุ้มประตูโขงเข้ า ไปจะเข้ าสูเ่ ขตพุทธาวาส ซึง่ มีอาคาร
วิหารและองค์ธาตุเจดีย์ วางอยูใ่ นแนวเดียวกันกับซุ้มโขงและบันไดทางขึ ้น ในแนวแกนตะวันออก ตก บริเวณโดยรอบจะประกอบไปด้ วยอาคารอื่นๆ ที่สาํ คัญ เช่น พระอุโบสถ หอไตร วิหารเล็ก
เป็ นต้ น มีพื ้นที่โดยรอบเป็ นลานทราย การวางผังอาคารต่างๆ ของวัดในล้ านนาจะให้ ความสําคัญ
ต่อองค์ธาตุเจดีย์ เป็ นหลักโดยมักอยูใ่ นตําแหน่งที่สําคัญ เช่นจุดศูนย์กลางของผังเขตพุทธาวาส
วิหาร คือส่วนสําคัญรองลงมาและมักอยูใ่ นตําแหน่งที่สมั พันธ์กบั พระธาตุเจดีย์หลัก โดยวิหารจะ
อยูด่ ้ านหน้ าเจดีย์ในแนวแกนเดียวกันและวิหารจะหันหน้ าทางทิศตะวันออกตามคติ พุทธศาสนา
หลังจากนันจึ
้ งให้ ความสําคัญต่อไปยังโบสถ์และหอไตร (หอธรรม)18
ซึง่ ลักษณะแผนผังของวัดในเขตพุทธาวาส ออกแบบตามแนวคิดที่มาจากคติ
ความเชื่อในเรื่องจักรวาล ซึง่ โดยเนื ้อหาหลักของแนวคิดนี ้ เป็ นคติในการสร้ างความสมดุลระหว่าง
โลกมนุษย์กบั จักรวาล โดยเชื่อว่าหากจักรวาลเล็กซึง่ หมายถึงโลกนัน้ เกิดความสมดุลย์กบั จักรวาล
้ งออกแบบให้ ผังวัด
ใหญ่แล้ วจะเกิดความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขขึ ้นในโลกมนุษย์ ดังนันจึ
หรื อศาสนสถานเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส อันเป็ นตัวแทนของความสมดุลนัน่ เองแนวคิดเรื่ องจักรวาล
เชื่อว่าศูนย์กลางของจักรวาลจะประกอบไปด้ วยเขาพระสุเมรุแทนด้ วยพระธาตุเจดีย์หรื อพระวิหาร
ในแนวคิดเดียวกัน แต่เปลี่ยนเป็ นที่ประทับของพระพุทธเจ้ า ซึง่ ศูนย์กลางจักรวาลนี ้จะเป็ นเสมือน
ตัวแทนอํานาจ ของพระมหากษัตริย์ไปด้ วยในเวลาเดียวกัน โดยเปรี ยบกษัตริย์เป็ นธรรมราชาซึง่
เป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้ านัน่ เอง องค์ประกอบทางด้ านสถาปั ตยกรรมอื่นๆ ที่อยูใ่ นผังล้ วนสร้ าง
โดยมีแนวคิดสอดคล้ องกับคติจกั รวาลทังสิ
้ ้น เช่น กําแพงสี่เหลี่ยมเปรี ยบเสมือนกําแพงจักรวาล
พื ้นทรายเปรี ยบเสมือนทะเลสีทนั ดร ซุ้มโขงเปรี ยบคือทางเข้ าของป่ าหิมพานต์ ปราสาทเฟื อ้ งบนสัน
หลังคาของวิหารเปรี ยบเสมือน เขาสัตตบริภณ
ั ฑ์เจ็ดชัน้ เป็ นต้ น ซึง่ การอุปมาอุปมัยดังกล่าว ล้ วน
เป็ นเรื่ องราวที่จําลองแผนผังของจักรวาล ตามความเชื่อทางพุทธ ศาสนาลงไว้ ในโลกมนุษย์เพื่อให้
เกิดความอุดมสมบูรณ์นนั่ เองและแผนผังของวัดตามคติจกั รวาล ดังกล่าวนี ้ถือเป็ นส่วนสําคัญที่สดุ
18

“พระเจดีย์” เป็ น สัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้ า “วิหาร” เป็ นสถานที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป ปฏิบตั ศิ าสนพิธี โบสถ์เป็ นที่ประกอบสังฆกรรมของสงฆ์และหอไตร เป็ นที่ประดิษฐาน
พระธรรม ซึง่ รวมเรี ยกว่า “ข่วงแก้ วทังสาม”
้
อันหมายถึงพื ้นที่อนั เป็ นที่ตงของพระรั
ั้
ตนตรัย คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
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ที่ได้ กลายมาเป็ นเสมือนสิง่ ที่กําหนดบทบาทความเชื่อ และวิถี ชีวิตของชาวล้ านนาไปด้ วยในขณะ
เดียวกัน เนื่องจากเมื่อเขตพุทธวาสหมายถึง พุทธภูมิ หรื อที่อยูข่ องพระพุทธเจ้ าผู้ที่บริสทุ ธิ์ หรื อผู้ที่
รู้แจ้ งแล้ ว ดังนันภายในเขตพุ
้
ทธวาสจึงเสมือนหนึง่ เป็ นพื ้นที่บริสทุ ธิ์ หรื ออีกนัยหนึง่ หมายถึงสวรรค์
ตามความเชื่อของโลกทัศน์ชาวล้ านนา ดังนันชาวล้
้
านนาจึงให้ ความเคารพต่อศาสนสถานและเชื่อ
ว่าการเข้ าสูเ่ ขตพุทธวาสเป็ นการเข้ าสูพ่ ื ้นที่บริสทุ ธิ์ ซึง่ เข้ า ใกล้ สภาวะของการนิพาน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้แบบวัดพระมหาธาตุที่มีขนาดเล็กที่สดุ อาจประกอบด้ วยพระเจดีย์ที่เป็ น
ประธาน และพระวิหาร19(ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแนวแกนเดียวกัน) เพื่อเป็ นพื ้นที่ประกอบพิธีกรรม ซึง่ โดยส่วน
ใหญ่แล้ วจะเป็ นวัดที่ราษฏรหรื อผู้มีฐานะสร้ างขึ ้น แต่ในวัดที่มีขนาดใหญ่ ซึง่ เป็ นวัดหลวงหรื อวัด
ของรัฐจะใช้ ระบบแนวแกนดิง่ เป็ นหลักและใช้ แกนราบเข้ ามาสัมพันธ์ซงึ่ ณ ตําแหน่งที่แกนดิง่ และ
แกนราบตัดกันก็จะเป็ นจุดเริ่ มและเป็ นศูนย์กลางของผังคือตําแหน่งของพระธาตุเจดีย์อนั เป็ นแกน
้
อาคารสําคัญอื่นๆ เช่น วิหารหลวง และวิหารทิศ
จักรวาลหรื อเขาพระสุเมรุของผังจักรวาลทังหมด
ก็จะตังอยู
้ บ่ นแกนทิศหลัก ทังแกนดิ
้
ง่ และแกนราบประสานกัน โดยวัดมหาธาตุในล้ านนา เช่น วัด
พระธาตุลาํ ปางหลวงนัน้ ที่ตงของพระวิ
ั้
หารหลวง และพระธาตุเจดีย์จะถูกล้ อมด้ วยพระวิหารคต
(หรื อศาลาบาตร) ทังหมดในรู
้
ปจตุรัส ซึง่ ก็คือสัญลักษณ์ของกําแพงจักรวาล ที่สร้ างดุลยภาพขึ ้น
้
ทังนี
้ ้ในส่วนที่
อย่างสมบูรณ์ในระหว่างแกนราบกับแกนดิง่ ที่นํามากําหนดแผนผังอาคารขึ ้นทังหมด
เป็ นตําแหน่งของพระประธาน ก็จะประดิษฐานโขงพระเจ้ า ซึง่ ก็เป็ นสัญลักษณ์ของชมพูทวีป หรื อ
จักรวาลเล็ก (จุลจักรวาล) ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเพิ่มในแนวแกนดิง่ ด้ วย จึงเป็ นความสลับ
ซับซ้ อนขึ ้นอีกระดับหนึง่
2.2 สถาปั ตยกรรมในวัดที่ใช้ แผนภาพแบบจักรวาล
เจดีย์ ปรางค์ พระอุโบสถ และวิหาร ต่างก็มีความสมบูรณ์ในตัวเองในฐานะที่
เป็ นสัญลักษณ์ของจักรวาลหนึง่ ๆ ทังรู้ ปทรงและองค์ประกอบ ที่อาจแตกต่างกันไปตามความนิยม
และแบบศิลปะของแต่ละสกุลช่างตามเวลาและสถานที่ตา่ งๆ กัน แต่อาคารเหล่านี ้ก็มีสญ
ั ลักษณ์
ทางแผนภาพร่วมกันอย่างเป็ นสากลคือ การใช้ แกนดิง่ และแกนราบเป็ นตัวกําหนดศูนย์ของอาคาร
ในลักษณะที่เป็ นโครงสร้ าง จุลจักรวาลของตัวอาคารเอง (Microcosm) และในขณะเดียวกันก็เป็ น
แกนที่สมั พันธ์กบั จักรวาลใหญ่ (Macrocosm) ในระดับต่างๆ ตัวอย่างเช่น
2.2.1 พระเจดีย์ โดยเป็ นเจดีย์แบบหลักตังแต่
้ สมัยเถรวาทลังกาวงศ์เข้ ามาสู่
ประเทศไทยแล้ ว อาจแบ่งได้ 3 แบบใหญ่ๆ คือ เจดีย์ทรงกลมหรื อทรงระฆัง เจดีย์ทรงมณฑป หรื อ
ทรงปราสาท และเจดีย์ทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ เป็ นต้ น เจดีย์ทรงกลม หรื อ ทรงระฆัง นันได้
้ รับอิทธิพล
จากลังกาพร้ อมๆ กับการรับเอาพระศาสนา ซึง่ องค์เจดีย์ประกอบด้ วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนฐาน
ส่วนองค์ระฆัง และส่วนยอด โดยการตีความในสัญลักษณ์ของจักรวาลนี ้ เป็ นไปอย่างเบ็ดเสร็จใน
ลักษณะที่เป็ นจักรวาลส่วนย่อของจักรวาลส่วนใหญ่ ส่วน เจดีย์ทรงมณฑป หรื อ ทรงปราสาท
19

อนุวทิ ย์ เจริ ญศุภกุล,“คติจกั รวาลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่มีอิทธิพลต่อแบบเมืองและ
สถาปั ตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, 1-2 (มิถนุ ายน 2526):
331
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นันมี
้ จํานวนไม่มากนัก แต่ใช้ อย่างกว้ างขวางในสมัยที่มีรัฐไทยเกิดขึ ้นแล้ ว องค์ประกอบเจดีย์แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วน ฐาน ส่วนเรื อนธาตุและส่วนยอด ส่วนฐานนันก็
้ คล้ ายคลึงกับแบบเจดีย์
ทัว่ ไปในส่วนเรื อนธาตุจะเป็ นห้ อง มีซ้ มุ จรนัมยื่นหรื อติดผนังประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ 4 ทิศซึง่ คง
้
ส่วนยอดนันนอกจากจะมี
้
ยอดเจดีย์ทรงกลม
จะหมายถึง พระพุทธเจ้ าและอดีตพุทธอีกทังสามองค์
หรื อแบบอื่น ก็มกั จะมีเจดีย์ทรงทิศที่มมุ ทัง้ 4 หรื อเจดีย์บริ วารที่ประดิษฐานอยูร่ อบฐานที่เรี ยกกัน
้ ชนเรื
ั ้ อนธาตุขึ ้นไป มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับมณฑปาก
ทัว่ ไปว่าเจดีย์ 5 ยอด ลักษณะรูปทรงตังแต่
2.2.2 มณฑป หรื อ หอพระพุทธบาท โดยทัว่ ไปแล้ วมักจะเป็ นอาคารใช้
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท แผนผังจึงลงตัวเป็ นรูปจตุรัสเสมอ ฉะนันโครงสร้
้
างของห้ องโถง จึง
เป็ นปริมาตรลงตัว เช่น มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ภายในเขตพุทธาวาสของวัดพระธาตุ
ลําปางหลวง ซึง่ ได้ ยอ่ ความ ซับซ้ อนมาเป็ นรูปทรงที่เรี ยบง่ายทางสถาปั ตยกรรม
2.2.3 ประตูโขง คือประตูสําหรับเข้ าวัดสําคัญ ทางล้ านนาไทยนันจะสร้
้
าง
้ ขึ ้นไปหา
เป็ นประตูใหญ่ เรี ยกว่าประตูโขง ลักษณะของโครงสร้ างส่วนยอดจะย่อถอยร่นเป็ นชันๆ
ยอดองค์ประกอบ ในแต่ละชันจะประกอบด้
้
วย ซุ้มจรนัมวิมานของเทพ นาค กลีบขนุนประดับลาย
บริเวณซุ้มประตูและซุ้มประดับทังสองข้
้
าง (ถ้ ามี) จะเป็ นองค์ประกอบลายของตัวภาพ สัตว์ในป่ า
้ านวยให้
หิมพานต์ เช่น กินรี นาค หงส์ ออกแบบประดับในตําแหน่งที่รูปร่างของสัตว์เหล่านันอํ
20
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2.2.4 มณฑปพระเจ้ า / โขงปราสาท / โขงพระเจ้ า หรื อ โขงประธาน มี
รูปแบบคล้ ายเจดีย์ เป็ นที่ประดิษฐานพระประธานในวิหาร มักจะตังอยู
้ ห่ ้ องท้ ายวิหารหรื อห้ องก่อน
ท้ ายวิหาร เป็ นต้ น

ภาพที่ 54 สถาปั ตยกรรมที่ใช้ แผนภาพแบบจักรวาล เช่น เจดีย์ มณฑป ประตูโขงและโขงพระเจ้ า
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
20

ใช้ คําว่า “มณฑปพระเจ้ าล้ านทอง” ดูเพิม่ ใน, พรรณนิภา ปิ ณฑวณิช,
“การศึกษารูปแบบทางสถาปั ตยกรรมวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง จังหวัดลําปาง,” วารสารหน้ าจั่ว
ฉบับประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมและสถาปั ตยกรรมไทย 3, 4 (กันยายน 2549): 112.
21
ใช้ คําว่า “โขงพระเจ้ า” ดูรายละเอียดเพิ่มใน วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา
(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 177.
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2.3 ตําแหน่ งอาคารวิหารโถงล้ านนาในแผนผังเขตพุทธาวาส
จากการศึกษาในส่วนที่ผา่ นมา ทําให้ ได้ ทราบถึง มูลเหตุในการกําหนดพื ้นที่
ใช้ สอย ซึง่ ถูกคอบครองที่วา่ งด้ วยอาคารวิหารโถง อันก่อรูปที่วา่ งขึ ้นโดยการประสานประโยชน์ร่วม
กันระหว่างมิตทิ างกายภาพ และอุดมคติฝ่ายจิตวิญญาน บนฐานพุทธศาสนา

ลายเส้ นที่ 5 ตําแหน่งของพระธาตุลําปางหลวงที่อยูใ่ จกลางของวัดเปรี ยบเสมือนแกนกลางของ
จักรวาลที่จําลองเป็ นเขาพระสุเมรุมาจัดวางเป็ นผังวัด ทังนี
้ ้ยังพบระดับของการให้
ค่าความสําคัญในแต่ละทิศต่างกันด้ วย
ที่มา:
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พุทธสัญลักษณ์ ล้านนา, เข้ าถึงเมื่อ 16
มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/symbollanna/transmission
_page020.html
ในส่วนนี ้จะยกตัวอย่าง แผนผังเขตพุทธาวาสแบบจักรวาล ของวัดซึง่ ดํารง
สถานะเป็ นวัดพระมหาธาตุของล้ านนาคือวัดพระธาตุลําปางหลวงมาประกอบการอธิบายด้ วยเป็ น
วัดที่มีความสําคัญทังในฐานะ
้
วัดหลวง และ วัดพระธาตุหลัก ของเมืองลําปาง แผนผังของเขต
้ บ่ นเนินดินสูงภายในเวียงพระธาตุ โดยมีความสมบูรณ์ทงในแง่
ั้
ของประวัตศิ าสตร์
ดังกล่าวนี ้ตังอยู
และสภาพสถาปั ตยกรรม ตําแหน่งที่ตงแผนผั
ั้
งอาคาร และศิลปกรรมรวมไปถึงความหมายในเชิง
สัญลักษณ์22 ที่แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการคิดของช่าง (สล่า) ในการสร้ างสรรค์งานสถาปั ตยกรรม
ให้ เกิดรูปศิลปะและสถาปั ตยกรรมไทยที่มีลกั ษณะอันเป็ นเอกลักษณ์สาํ คัญ 3 ประการคือ ความ
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พรรณนิภา ปิ ณฑวณิช,“การศึกษารูปแบบทางสถาปั ตยกรรมวัดพระธาตุลําปาง
หลวง จังหวัดลําปาง,”วารสารหน้ าจั่ว ฉบับประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมและ
สถาปั ตยกรรมไทย 3, 4 (กันยายน 2549): 101.
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สงบนิ่ง ความเบา และการลอยตัว 23 ซึง่ เกิดจากการวิเคราะห์แก่นคําสอนในพุทธศาสนา และ
แปลออกมาให้ เป็ นรูปวัตถุตามความมุง่ หมายของพุทธศาสนาโดยบรรดาช่างผู้สร้ างงานศิลปกรรม
ทังหลาย
้
ตําแหน่งของอาคารวิหารโถงในแผนผังเขตพุทธาวาสนันจั
้ ดอยูใ่ นกลุม่ สถาปั ตยกรรมบน
แนวแกนสําคัญ ที่เป็ นแกนหลักของเขตพุทธาวาส คือแนวแกน ทิศตะวันออก - ตะวันตก ประกอบ
ด้ วยวิหารหลวงและพระธาตุ แนวแกนรองทิศเหนือ - ใต้ ประกอบด้ วยวิหารทิศ ซึง่ การก่อรูปเป็ น
อาคารวิหารที่ประกอบร่วมในโครงสร้ างแผนผังใหญ่กบั อาคารซึง่ มีหน้ าที่ใช้ สอยต่างๆ ตามแนวคิด
ข้ างต้ น ของสล่าผู้สร้ างงานสถาปั ตยกรรม สามารถอธิบาย ตามรูปการณ์ได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 55 มุมมองจากทางด้ านหน้ า (ทิศตะวันออก)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
รูปของความสงบนิ่งนัน้ ช่างได้ ใช้ รูปง่ายของปริ มาตรวัตถุเป็ นตัวแทน ดังนัน้
จะเห็นได้ จากการใช้ รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสของมณฑป เจดีย์ หรื อวิหารคต รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าของโบสถ์
หรื อวิหาร รูปทรงกลมของพระเจดีย์ เป็ นต้ น รูปสัญลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมเหล่านี ้มีความมัน่ คง
ไม่เคลื่อน ไปในทิศทางใดๆ นอกจากจะเน้ นความแรงในเส้ นแกนกลาง และการพุง่ ขึ ้นสูฟ่ ้ าในทิศ
เบื ้องสูง การเน้ นแกนกลางนี ้ทําให้ ความรู้สกึ ในแง่นํ ้าหนักของปริมาตรวัตถุที่มีขึ ้นทางซ้ ายและขวา
เท่าๆ กัน ในรูปของความเบา คือการทําลายปริมาตรใหญ่ให้ แตกออกเป็ นปริมาตรเล็ก แต่ก็ยงั คง
คุณสมบัตขิ องปริ มาตรเดิมไว้ อย่าครบถ้ วน เห็นได้ จากเส้ นสายแนวนอนที่ซ้อนกันเป็ นชันๆ
้ อันเกิด
จากบัวฐานอาคาร การเน้ นความสอบล้ ม เส้ นแนวเอียงเข้ าหาภายในนันทํ
้ าให้ ร้ ูสกึ ได้ เหมือนว่าทุก
เส้ นแนวล้ มจะพุง่ ไปหาจุดเดียวกันที่ทิศเบื ้องสวรรค์ทกุ เส้ นและ การแบ่งชันซ้
้ อนของผืนหลังคาที่มี
ขนาดใหญ่เพื่อช่วยลดความรู้สกึ หนึกลงได้ ตลอดจนลดมุมของหลังคาที่อยูส่ ว่ นหน้ าและหลัง ของ
อาคารโบสถ์และวิหารซึง่ ทําเป็ นหลังคาให้ ตํ่ากว่าหลังคาใหญ่ทวั่ ๆ ไป ก็ยงั เป็ นส่วนเสริ มทําให้ เกิด
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ดูการแปลปริ ศนา ความสงบนิ่ง ความเบา และการลอยตัว ในรูปวัตถุจากการอ่าน
แนวคิดของช่างในอดีต เพิ่มใน โชติ กัลยาณมิตร, สถาปั ตยกรรมแบบไทยเดิม (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ , 2539), 22-23.
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้ ้ ตําแหน่งของอาคารวิหารโถงในโครงสร้ างแผนผังใหญ่
ความรู้สกึ เบาเพิ่มมากยิง่ ขึ ้นไปอีก 24 ทังนี
อาจมีที่มาหรึอถูกกําหนดจากแนวคิดและคติอื่นๆ ซ้ อนประสานร่วมกันอยูอ่ ย่างน่าสนใจก็เป็ นได้
3. วิหารบีบ สําเภาปราสาท สะเปาคํา
ข้ อสังเกตต่อการดํารงชีวิตแบบชาวนํ ้ารวมไปถึงสภาพภูมิประเทศและแนวคิดอัน
เกี่ยวกับระบบจักรวาล ซึง่ มีผลต่องานสถาปั ตยกรรมรวมไปถึงสัญลักษณ์แห่งนํ ้าในวัฒนธรรมไทย
เช่น พญานาค ที่นํามาเป็ นองค์ประกอบในบ้ านเรื อนและศาสนสถาน ไม่วา่ จะเป็ น ป้านลม ช่อฟ้า
บันไดนาค เป็ นต้ น ตลอดจนความสันทัดของคนไทยในการสร้ างเรื อซึง่ ทําให้ สามารถสร้ างวิหารที่มี
โครงสร้ างไม้ อย่างสลับซับซ้ อนได้ อย่างพิถีพิถนั เช่นที่ วิหารนํา้ แต้ ม วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง25
ยังมีแนวคิดวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์วา่ “วิหารหักจ๊ อก” หรื อ วิหารบีบ เป็ นการ
สร้ างรูปสัญลักษณ์ใน รู ปทรงสําเภา ทรงปราสาทวิมาน ตามคติวิมานที่ประทับขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าลดส่วนหัวท้ ายของผนังซึง่ เรี ยกว่า หักจ๊ อก หรื อ หักมุม26
ซึง่ โดยลักษณะเด่นของวิหารล้ านนา ที่สร้ างก่อน พ.ศ.2400 มีการออกแบบโครง
สร้ าง เพื่อสร้ างความรู้สกึ ทางสายตา หากมองมุมกลับกัน คือ มองจากภายในห้ องท้ ายวิหาร เมื่อ
จะเดินออกกลับกลายเป็ นว่าวิหารมีการบีบตัวลงในทุกช่วงห้ องของวิหาร ในลักษณะการณ์เช่นนี ้
จึงเป็ นเหตุให้ เรี ยกวิหารแบบนี ้ว่า “วิหารบีบ” อันสมมุตไิ ด้ ดงั “สําเภาปราสาท”27อันเปรี ยบเสมือน
พระธรรมคํา สอนและเป็ นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอันจะเป็ นผู้นําสัตว์ ออกจากภพ
ออกจากความทุกข์ทงมวล
ั้
เพื่อนําพาไปยังพระนิพพานเป็ นที่สดุ แต่การบีบตัวเข้ านันก็
้ มิได้ สร้ าง
ความรู้สกึ อึดอัด เพราะมีการใช้ มมุ มองที่เปิ ดโล่งใต้ ฝาย้ อย จึงสามารถเปิ ดมุมมองทางสายตาออก
ไปได้ กว้ างไกล
สอดคล้ องกับคําให้ พร (กําปั๋ นปอน) พระเณรบวชใหม่ คําเมืองที่วา่
“ยะถา วาริ วะหา ปูรา
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
อิจฉิตงั ปั ตถิตงั ตุมหัง
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา

ปะริ ปเู รนติ สาคะรัง
เปตานัง อุปะกัปปะติ
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ
จันโท ปั ณณะระโส ยะถา
มะณิ โชติระโส ยะภาฯ
เอวัง โหนตุ ดีและอัชจ๊ ะในวันนี ้ก็เป็ นวันดีศรี สภุ ะมังคะละอันประเสริ ฐลํ ้าเลิศ
ยิ่งกว่าวันตังหลาย บัดนี ้หมายมีปิตามารดาพ่อแม่ ตังเฒ่าแก่สมั ปั นธะวงศาและศรัทธา ทายก
ทายิกามวลหมูต่ ี่เอากัน๋ เข้ ามาสูอ่ าราม ต่างมีปิติบานจมจื่นได้ พร้ อมใจกัน๋ มายกยื่นยังตนตัวแห่ง
24

เรื่ องดียวกัน, 58-60.
สุเมธ ชุมสาย และคณะ, ลักษณะไทย 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนพานิช, 2525), 150.
26
ปฐม พัวพันธ์สกุล, บทความประกอบสัมมนา นานาชาติ ไทยศึกษา ครั ง้ ที่ 3,
14-19 ตุลาคม 2539
27
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 272.
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อาตมาฮื ้อได้ เถิงบรรพชากัมม์ใหม่เพื่อจักฝั งปลูกไว้ หื ้อเป็ นญาติกาศาสนาทายาท ร่วมพุทธบาท
โคดม ว่าสันนี ้แต๊ ดีหลี แม่นคํามักคําผาถนามีน้อยมาก ได้ กึ๊ใจและออกปากสันใด หื ้อสมมโนมัย
ไฝ่ อ้ างอย่าได้ หลงข้ องค้ างสักเยื่องสักประการสัพพะวัตถุไทยทานมีน้อยมากแม่นจักอุทิศฝากไป
หาฝูงญาติกาหลายมวลหมู่ได้ เจ็ดเช่นปู่ ตา นาย มิตรเกลอ สหาย ครูบา อุปัชฌายพ่อแม่จั้นเจื ้อ
แต่วงศาผู้จตุ มิ รณาไปสูโ่ ลกภายหน้ า หลอนเขาเจ้ าตังหลายได้ วางจิตใจอารมณ์อาลัยไป บ่ ซ่าง
ได้ ไปหลงข้ องค้ างอยูใ่ นจตุรอาบายก็ขอฮื ้อนาบุญตังหลายไปอุ้มป๊ กยกย้ ายจากตี่ยากพรากจาก
ตี่ต๊ กุ ข์ หื ้อได้ เถิงสุขตี่ดีคือ สะเปาคําลําประเสริฐ นําเมือเกิดเมืองสวรรค์ ผะละผลบุญทันหัน
ต่อหน้ า คือสัมปั ตติอนั มีใน เมืองคนและชั้นฟ้าดีหลี แม่นอยูไ่ กล สุดวิสยั ไป บ่ รอด ขอเชิญเทพ
ไท้ เจ้ ามเหสิกขา ตนมีอิทธิฤทธี จุ่งมาช่วยนําเอาส่วนกุศลบุญทานตังหลายมวลฝูงนี ้ ไปปรากฏ
จดเจื๋อตัด๊ ส่องหน้ าส่องต๋า ตุ๊กฐาน อันอยูอ่ นั ไปนั้น จุ่งจักมีเที่ยงแต๊ ดีหลี
สัพพีตโิ ย วิวชั ชันตุ
สัพพะโรโค วินสั สะตุ
มา เต ภะวัตตะราโย
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
อะภิวาทะนะสีลสิ สะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมม วัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุขงั พะลังฯ”28

28

2531), 213.

ทวี เขื่อนแก้ ว, สวดมนต์ ฉบับภาคเหนือ (กรุงเทพฯ: รุ่งเรื องสาสน์การพิมพ์,
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ลายเส้ นที่ 6 แผนภาพแสดงแนวคิดการก่อรูป “วิหารบีบ” อันสมมุตไิ ด้ ดงั “สําเภาปราสาท” บน
สีทนั ดรสมุทรมุง่ สูเ่ ขาพระสุเมรุที่ตงแห่
ั ้ งพระนิพพาน
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั ตัดลอกจาก โชติ กัลยาณมิตร
ตลอดจนคําหยาดนํ ้า (กรวดนํ ้า) แบบล้ านนา ในบางบทที่มีการกล่าวว่า “หื ้อเป็ น
สะเปาเงิน สะเปาคํา น้ อมนําดวงจิตวิญญาณของต๋นตัว๋ ..... ไปสูป่ รโลกปายหน้ า ตกไปถึงยาม
เจ้ าขอหื ้อเป๋ นข้ าวงาย ตกไปถึงยามขวายขอหื ้อเป๋ นเสื ้อเป๋ นผ้ า ตกไปลูนปุ่ นหล้ า ขอฮื ้อเป๋ นข้ าวติบ๊
นํ ้าติบ๊ สิบประก๋าน .....” เป็ นต้ น
จากส่วนหนึง่ ของคําให้ พร และคํากรวดนํ ้าแบบล้ านนาข้ างต้ น “สะเปาคํา” โดย
ความหมายของ “สะเปา” คือ “สําเภา หรื อ เรื อสําเภา” และความหมายของ “คํา” คือ “ทอง หรือ
ทองคํา” นัน่ เอง ดังนัน้ “สะเปาคําลําประเสริฐ นําเมือเกิดเมืองสวรรค์” ในที่นี ้คือ “เรื อสําเภาทองคํา
ุ ค่ามาก) ซึง่ ทําหน้ าที่เป็ น “ยาน” (ซึง่ คล้ องกับ ญาณ = ปั ญญา) พาหนะนําพาดวงจิตดวง
(มีคณ
วิญญาณ ของผู้คนให้ ไปเกิดในเมืองสวรรค์ หรื อภพภูมทิ ี่ดี” ดังนัน้ หากแทนค่าความหมายแห่ง
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สัญลักษณ์ของวิหารด้ วยยานภาหนะ เรื อสําเภาทองคําดังกล่าวแล้ ว ก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ร่วม
กับองค์ประกอบการวางผังของวัดในอีกมิตหิ นึง่ 29

ลายเส้ นที่ 7 แผนภาพเทียบเคียงระหว่าง แผนผังจักรวาลไตรภูมิกบั เขตผังพุทธาวาสวัดพระธาตุ
ลําปางหลวงและทิศการหันหน้ าอาคารวิหารโถงในทิศกายภาพด้ านตะวันออก
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั ตัดลอกจาก โชติ กัลยาณมิตร
จากภาพแสดงการเทียบเคียงระหว่างแผนผังโครงสร้ างจักรวาลไตรภูมิ (อุดมคติ)
กับแผนผังเขตพุทธาวาส (กายภาพ) ที่สมบูรณ์ของวัดพระธาตุลําปางหลวง และแสดงทิศทางการ
หันด้ านหน้ าอาคารวิหารไปทางทิศกายภาพ ด้ านทิศตะวันออก ซึง่ จากการศึกษาอาคารวิหารโถง
ล้ านนาในมิตคิ วามหมาย แห่งการเป็ นยานพาหนะสําเภาอันมีคา่ อันมีทิศมุง่ สูเ่ ขาพระสุเมรุ หรือ
พระนิพพาน สอดคล้ องกับทิศแนวแกนของมวล ปริมาตรและรูปทรงของอาคาร ที่วางตัวตามแนว
แกนทิศตะวันออก - ตก ตลอดจน ลักษณะของการซ้ อนซดและตับผืนหลังคาวิหาร มีลกั ษณะภาพ
โดยองค์รวมคล้ ายใบเรื อสําเภาที่สําหรับขึงรับลมลอยแล่นมาจากด้ านทิศตะวันออกด้ วยเช่นกัน

29

ในมิตขิ อง ชาวล้ านนากับการรู้จกั เรื อสําเภานัน้ มีแนวคิดที่เกี่ยวข้ องในหลากหลาย
แนวทาง ซึง่ จะไม่ขอกล่าวรายละเอียดในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้
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ภาพที่ 56 มุมสูงแสดงโครงสร้ างแผนผังอาคารต่างๆในเขตพุทธาวาส วัดพระธาตุลําปางหลวง
ที่มา: manman, ภาพวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง (ถ่ ายมุมสูง), เข้ าถึงเมื่อ 16 มิถนุ ายน
2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.lampang108.com/wb/read.php?tid-11131.html
แต่กระนันตั
้ วแบบโครงสร้ างของไตรภูมิซงึ่ ระบุตําแหน่งของชมพูทวีปอันเป็ นแดน
เกิดของมนุษย์และพระพุทธเจ้ าทังหลายนั
้
นตั
้ งอยู
้ ท่ างทิศใต้ ของเขาพระสุเมรุ และเมื่อเปรี ยบวิหาร
เสมือนดังสําเภาปราสาท ที่พาเวนัยสัตว์ทงหลายข้
ั้
ามผ่าน ห้ วงวัตรสงสาร หรื อสีทนั ดรสมุทร อัน
เดินทางมาจากชมพูทวีปแล้ วนันควรที
้
่จะแสดงออกซึง่ การมาจากทางทิศใต้ ของเขาพระสุเมรุ (องค์
พระธาตุเจดีย) ในทางกายภาพ เป็ นต้ น ซึง่ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาใน รูปของห้ วงจักรวาล
(sphere) ก็จะเป็ นการเน้ นสัญลักษณ์ของ ปากทางเข้ าเขาพระสุเมรุ มากกว่ าทิศทางกายภาพ
อย่ างแท้ จริง (นอกจากนี ้ ถ้ าย้ อนหลังไปใน ประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมพระอุโบสถ หรื อวิหาร
ตามคติหีนยานเดิมสมัยทวารวดี ในภาค กลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างก็หนั หน้ าอาคาร
ออกไปทางทิศใต้ หรื อตะวันตกเฉียงใต้ แสดงถึงการเปิ ดทางเข้ าจากชมพูทวีปตาม คติจกั รวาล
พุทธศาสนาทังสิ
้ ้น)30 ทังนี
้ ้ในส่วนของ แผนผังเมื่อสังเกตจาก องค์ประกอบปากทางเข้ า “ประตูโขง”
น่าจะเป็ น ได้ ทงสั
ั ้ ญลักษณ์ของจักรวาล หรื อ ชมพูทวีป หรื อทวีปทัง้ 4 ตลอดจน “วิหารโถงล้ านนา”
ก็เช่นกัน ที่ไม่ได้ เน้ นทิศอุดมคติ ตามแผนผังจักรวาลไตรภูมิ ที่ต้องเปิ ดทางเข้ าจากทางชมพูทวีป
(ทิศใต้ )
“แต่ เน้ นทิศในทาง
กายภาพที่องิ ปรากฏการณ์ จากแสงธรรมชาติ”
เพื่อสร้ างสรรค์งาน สถาปั ตยกรรม โดยหันหน้ าอาคารและเปิ ดทางเข้ าจากทางทิศตะวันออก
(โดยทังวิ
้ หารหลวงและ วิหารทิศจะอยูภ่ ายใต้ กรอบแนวคิดนี ้ทังหมด)
้
30

อนุวทิ ย์ เจริ ญศุภกุล,“คติจกั รวาลพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ที่มีอิทธิพลต่อแบบ
เมืองและสถาปั ตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, 1-2
(มิถนุ ายน 2526): 337-338
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ภาพที่ 57 สภาวะของแสงที่ได้ จากการสะท้ อนผิวนํ ้า
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
การแทนค่าสีทนั ดรสมุทรด้ วยลานทราย โดยเปรี ยบเทียบเม็ดทราย หนึง่ เม็ดเท่า
กับนํ ้าหนึง่ หยด ฉะนันแล้
้ วเม็ดทรายจํานวนมหาศาลที่ไม่อาจนับประมาณได้ จึงเปรี ยบเป็ นดังห้ วง
มหาสมุทรนัน่ เอง ทังนี
้ ้ยังสามารถเห็นได้ จากตัวอย่างการแทนค่านํ ้าด้ วยรูปสัญลักษณ์ตา่ งๆ เช่น
พญานาค เป็ นต้ น ซึง่ ในมิตทิ างกายภาพ ข่วงลานทรายจะอํานวยประโยชน์ใช้ สอย (function) ต่อ
การประกอบกิจรรมในทางศาสานาที่มีการชุมนุมคนจํานวนมาก ได้ สะดวกกว่าผืนนํ ้าอีกด้ วย ทัง้
ยังช่วยป้องกันสัตว์เลื ้อยคลานมีพษิ ต่างๆ เข้ าในอาคาร และในยามคับขันสามารถใช้ ดบั ไฟได้ ฯลฯ
ทังนี
้ ้สภาวะของแสงที่เกิดจากการตกกระทบ “ผืนนํ ้า” แล้ วสะท้ อนเข้ ามาในอาคาร มีลกั ษณะที่เกิด
การเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง ค่าความ สว่างไม่เท่ากัน ฯลฯ ส่งผลต่อแนวคิดในการสร้ างความสงบนิ่ง
แบบของล้ านนา (Lanna Style) ให้ เกิดตามปรัชญาคติพทุ ธศาสนาขึ ้นในที่วา่ งภายในอาคาร
4. โพธิมณฑลแห่ งการตรัสรู้
แท้ จริ งแล้ วการนับถือต้ นโพธ์ นันเป็
้ นธรรมเนียมความนิยมของคนอินเดียโบราณ
ตังแต่
้ สมัยธารัปปา โดยถือว่าเป็ นต้ นไม้ ที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาในคัมภีร์ตงแต่
ั ้ สมัยพระเวท
ตลอดมาจนหลังสมัยพุทธกาล โดยชาวอินเดียที่นบั ถือศาสนาฮินดูก็นบั ถือตนโพธิ์ ในฐานะที่เป็ น
สัญลักษณ์ของพระวิษณุ ผู้ทําลายต้ นโพธิ์จะเป็ นบาปและย่อมมีอนั เป็ นไป ส่วนคติของการนับถือ
้ เผยแผ่จากอินเดียเข้ าสูศ่ รี ลงั กาในสมัยพระเจ้ าอโศก
ต้ นโพธิ์ตามความเชื่อของพุทธศาสนา นันได้
ดังที่ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์มหาวงศ์ ที่กล่าวถึงพระมหินทรเถระและพระนางสังฆมิตตะเถรี ได้ นํา
หน่อศรี มหาโพธิ์จากพุทธคยา มาปลูกไว้ ที่เมืองอนุราธปุระ จนถึงทุกวันนี ้ชาวลังกานับถือต้ นโพธิ์วา่
เป็ นต้ นไม้ ศกึ ดิส์ ทิ ธิ์ที่สดุ ตลอดมาและคตินี ้ได้ เผยแผ่ไปสูด่ นิ แดนต่างๆ พร้ อมทังการขยายตั
้
วของ
พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์
จากการศึกษาและเก็บข้ อมูลของ ลักษณะของพระประธานที่ประดิษฐานภายใน
อาคาร วิหารโถงพบว่ามีทงที
ั ้ ่ประดิษฐานอยูใ่ น มณฑปพระเจ้ า และตังอยู
้ บ่ น แท่นแก้ ว ซึง่ ในส่วน
นี ้เองที่พบการประดับประดาตกแต่งฉาก (Background) ด้ านหลังพระประธานเป็ นรูปต้ นโพธิ์และ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ด้ วยลวดลายลงรักปิ ดทอง โดยสามารถจําแนกได้ นี ้
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ภาพที่ 58 ลักษณะการประดิษฐานพระประธานใน (01) วิหารพระพุทธ (02) วิหารหลวง และ
(03) วิหารนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลําปางหลวง (04) วิหารหลวง วัดเวียงเถิน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 59 ลักษณะการประดิษฐานพระประธานใน (05) วิหารวัดไหล่หิน (06 และ 06-1) วิหาร
มณฑปพระเจ้ าและฉากหลัง วิหารจามเทวี วัดปงยางคก (07) วิหารวัดคะตึกเชียงมัน่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
คติการนับถือบูชาต้ นพระศรี มหาโพธิ์ มีกล่าวไว้ ในคัมภีร์อรรถกถา และหนังสือ
อื่นๆ ที่แต่งในลังกา เช่น สุมงั คลวิลาสินีฑีฆนิกาย อรรถกถาของพระพุทธโฆษาจารย์กล่าวว่า การ
บูชาต้ นโพธิ์เป็ นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึง่ เหมือนดังได้ บชู าพระพุทธเจ้ าผู้ประทับ
อยูเ่ บื ้องหน้ าแห่งตน ซึง่ ในเรื่ องของ “คติโพธิมณฑล” ตามทัศนะของพระอรรถกถาจารย์ นันเชื
้ ่อว่า
“สถานที่อนั เป็ น โพธิมณฑล นัน้ ตังอยู
้ ใ่ นชมพูทวีป ซึง่ เป็ นใจกลางเสมือนเป็ นแกนของโลก ทังนี
้ ้
ยังเชื่อกันว่าต้ นโพธิ์ นัน้ เป็ นสัญลักษณ์ แห่ งการตรัสรู้” เพราะพระพุทธเจ้ าได้ ทรงตรัสรู้ ณ ใต้ ต้น
“อัสสตถะ” หรื อว่าต้ นโพธิ์ ตามความในพระวินยั ปิ ฎก31 ซึง่ ตามพุทธประวัตขิ ณะที่เจ้ าชายสิทธัตถะ
มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา ในวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้นนั ้ นางสุชาดาได้ ถวายข้ าวมธุปายาส (ข้ าว
ที่หงุ ด้ วยนม) ใต้ ต้นไทรและเมื่อเสวยเสร็จแล้ ว ทรงนําถาดทองที่นางสุชาดาใส่ข้าวมธุปายาสมา
ถวายให้ นนลงไปลอยในแม่
ั้
นํ ้าเนรัญชรา แล้ วทรงอธิษฐานพระองค์ด้วยจาตุรงคมหาปทาน 4 ว่า
ปริ ญญา กายสิทธิ์, ประวัตศิ าสตร์ พุทธศาสนาในล้ านนาไทยตัง้ แต่ พ.ศ.1912
ถึง พ.ศ.2101 (ปริ ญญานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528), 192.
31
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“ถ้ าอาตมาจะได้ ตรัสรู้ แก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณแล้ ว ขอให้ ถาดทองนี ้จงลอยทวนกระแสนํ ้า
ขึ ้นไป” จากนัน้ ถาดทองก็ลอยทวนกระแสนํ ้าขึ ้นไปหนึง่ เส้ น แล้ วก็จมลงตรงนาคภพพิมานแห่ง
พญากาฬนาคราช พระองค์ทรงโสมนัสและแน่พระทัยว่าจะได้ ตรัสรู้ เป็ นพระสัพพัญญูสมั พุทธเจ้ า
โดยหาความสงสัยมิได้ ในเวลาเย็นโสตถิยะให้ ถวายหญ้ าคา 8 กํามือ “ปูลาดเป็ นอาสนะ ณ โคน
ใต้ ต้นโพธิ์” ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ริมฝั่ งแม่นํ ้าเนรัญชรา (ซึง่ ในปั จจุบนั คือ ต.พุทธคยา ประเทศ
อินเดีย) ทรงตังพระทั
้
ยแน่วแน่วา่ จะบรรลุโพธิญาณ จากนันจึ
้ งทรง “ประทับหันพระพักตร์ ไปทาง
ทิศตะวันออก” แล้ วทรงบรรลุรูปฌาณทัง้ 4 ชัน้ ด้ วยใช้ สติปัญญาพิจารณาจนเกิดความรู้แจ้ ง อัน
สัมพันธ์กบั ช่วงยามแห่งปรากฏการณ์แสงต่างๆ ดังนี ้ คือ
1. เวลาปฐมยาม ส่วนที่ 1 ของกลางคืน ทรงบรรลุปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ
คือ ความรู้ เป็ นเหตุให้ ระลึกชาติได้
2. เวลามัชฌิมยาม ส่วนท่ามกลางราตรี ทรงบรรลุจตุ ปู ปาตญาณ (ทิพยจักษุญาณ) คือ รู้เรื่ องเกิดอยูต่ ายของสัตว์ทงหลายว่
ั้
าเป็ นไปตามกรรมที่ตนกระทําไว้
3. เวลาปั จฉิมยาม ส่วนสุดท้ ายของราตรี ทรงบรรลุอาสวักขยญาณคือ ความรู้
ที่ทําให้ สิ ้นอาสวะหรื อกิเลส หมายถึง ตรัสรู้อริ ยสัจ 4 (อาสวักขยญาณที่ทรงได้ ทําให้ ทรงพิจารณา
ถึงขันธ์ 5 และใช่แห่งความเป็ นเหตุที่ เรียกว่า “ปฏิจจสมุปบาท” อันเป็ นต้ นทางให้ เขาถึงอริ ยสัจ 4)
ซึง่ ช่วงยามนี ้เองที่พญาวัสวดีมารขี่ช้างคีรีเมขล์พร้ อมกองทัพมารเข้ าขัดขวาง
การตรัสรู้สมั มาสัมโพธิญาณ ซึง่ พระพุทธเจ้ าทรงแสดงการบําเพ็ญบุญบารมีของพระองค์มาหลาย
อสงไขย ด้ วยการเชิญแม่พระธรณีขึ ้นมาเป็ นพยานในการบําเพ็ญบุญบารมีของพระองค์ แม่พระ
ธรณีได้ รับนํ ้าที่พระพุทธเจ้ าทรง กรวดทุกครัง้ หลังจากการบําเพ็ญบุญด้ วยเศียรเกล้ า และพระนาง
บีบนํ ้าที่มาจากการบําเพ็ญบุญบารมีของพระพุทธองค์มานานหลายอสงไขยออกจากมวยผม “เกิด
เป็ นอุทก ธาราดุจนํ ้าในมหาสมุทร ทําให้ กองทัพพญามารพ่ายแพ้ ไป”
4. เวลาตัมพารุ ณสมัย ช่วงยามเช้ าพระอาทิตย์ทอแสง พระองค์จงึ ทรงบรรลุ
พระสัพพัญญุตญาน เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าและได้ ทรงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
(ซึง่ แปลว่าสูตรของการ หมุนวงล้ อแห่งพระธรรมให้ เป็ นไป) ซึง่ มีใจความ 3 ตอน คือ
4.1 ทรงชี ้ทางผิด อันได้ แก่กามสุขลั ลิกานุโยค (การประกอบตนให้ ช่มุ อยูด่ ้ วย
กาม) และ อัตตกิลมถานุโยค (การทรมานตนให้ ลําบาก) ว่าเป็ นส่วนสุดที่บรรพชิตไม่ควรดําเนิน
แต่เดินทางสายกลางที่เรี ยกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือ มรรคมีองค์แปด เป็ นไปเพื่อ พระนิพพาน
4.2 ทรงแสดง อริ ยสัจ 4 โดยละเอียด
4.3 ทรงปฏิญญาว่า ทรงตรัสรู้พระองค์เองและได้ บรรลุธรรมวิเศษแล้ ว
้ ้จากการศึกษา เก็บข้ อมูลพระประธาน ที่ประดิษฐานในวิหารโถงแต่ละแห่ง
ทังนี
พบว่าแทบจะทังหมดเป็
้
นปางมารวิชยั (มาระวิชยั ) ปางชนะมาร หรื อสะดุ้งมาร ซึง่ เป็ นพระพุทธรูป
อยูใ่ นพระอิริยาบถนัง่ ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางควํ่าลงที่พระ
ชานุ นิ ้วพระหัตถ์ชี ้ลงที่พื ้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้ เป็ นต้ น และเมื่อพิจารณา
ประกอบ ร่วมกับภาพของพระศรี มหาโพธิ์ที่อยูเบื ้องหลัง ก็จะปรากฏเป็ นฉากแห่งปรากฏการณ์ที่
อาจเกี่ยวข้ องกับช่วงยามของพุทธประวัตติ อน “ตรัสรู้ ” และ “เสวยวิมตุ สิ ขุ ” ก็เป็ นได้
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ภาพที่ 60 ฉากหลังรูปต้ นโพธิ์ในวิหารโถง (ซ้ าย) วัดไหล่หิน (กลาง) วิหารจามเทวีวดั ปงยางคก
และ (ขวา) วิหาวัดคะตึงเชียงมัน่ ตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
5. สัตตมหาสถานและเรือนแก้ ว
ภายหลังการตรัสรู้ เป็ นช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมตุ สิ ขุ หรื อสมาธิอนั บรมสุข
ที่เกิดขึ ้นจากการหลุดพ้ นจากวัฏสงสาร (วิมตุ =ิ หลุดพ้ น) โดยการเสวยวิมตุ สิ ขุ ตลอด 7 สัปดาห์นนั ้
พระองค์ทรงทําสามธิในอิริยาบถต่างๆ กัน ทังประทั
้
บนัง่ ประทับยืน และดําเนิน ทังนี
้ ้ตําแหน่งของ
้ ดแห่ง หรื อที่เรี ยกว่า “สัตตมหาสถาน” (สัตตะ=เจ็ด, มหา=ยิ่งใหญ่) แปลว่า
การเสวยวิมตุ สิ ขุ ทังเจ็
สถานที่อนั ยิง่ ใหญ่เจ็ดแห่ง โดบการเสวยวิมตุ สิ ขุ สัปดาห์แรกเกิดขึ ้น ณ โคนต้ นพระศรี มห่โพธิ์ ส่วน
ตําแหน่งของการเสวยวิมตุ ติสขุ ในสัปดาห์อื่นๆ นัน้ จะกระจายอยูใ่ นทิศทางต่างๆ โดยรอบของต้ น
พระศรี มหาโพธิ์ ซึง่ สามารถจําแนกได้ ดงั นี32้
1. สัปดาห์ที่ 1 ณ โพธิบัลลังก์ (บัลลังก์แห่งต้ นโพธิ์) โดยการประทับนัง่
2. สัปดาห์ที่ 2 ณ อนิมิสเจดีย์ (สถานที่สมควรเคารพบูชา แห่งการไม่กระพริบ
พระเนตร) ด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากต้ นพระศรี มหาโพธิ์ โดยการประทับยืน
3. สัปดาห์ที่ 3 ณ รัตนจงกรมเจดีย์ (สถานที่สมควรเคารพบูชาแห่งทางจงกรม
แก้ ว) อยูร่ ะหว่างต้ นพระศรี มหาโพธิ์กบั อนิมิสเจดีย์ โดยการดําเนิน
4. สัปดาห์ที่ 4 ณ รัตนฆรเจดีย์ (สถานที่สมควรเคารพบูชาแห่ง เรื อนแก้ ว) ทาง
ด้ านทิศตะวันตกหรื อตะวันตกเฉียงเหนือของต้ นพระศรีมหาโพธิ์ โดยการประทับนัง่
5. สัปดาห์ที่ 5 ณ อชปาลนิโครธ (ต้ นไทรของคนเลี ้ยงแพะ) ด้ านทิศตะวันออก
ของต้ นพระศรีมหาโพธิ์ โดยการประทับนัง่
6. สัปดาห์ที่ 6 ณ มุจลินท์ (ราชาของต้ นมุจละ) บริเวณทางด้ านทิศใต้ ของต้ น
พระศรี มหาโพธิ์ โดยการประทับนัง่
7. สัปดาห์ที่ 7 ณ ราชายตนะ (ที่อยูข่ องพระราชา) บริ เวณทางด้ านทิศใต้ ของ
ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ โดยการ ประทับนัง่
32

เชษฐ์ ติงสัญชลี, สัตตมหาสถาน พุทธประวัตติ อนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรม
อินเดียและเอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 13.
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์นนเชื
ทังนี
้ ้ “มหาสถานทัง้ 7 อันรวมทังมหาโพธิ
้
ั ้ ่อว่าตังอยู
้ ท่ ี่ สายดือชมพูทวีป”33
ตามคติจกั รวาล
5.1 ช่ องเปิ ด ซุ้มจระนําและซุ้มประตู-หน้ าต่ าง
เนื่องด้ วยซุ้มจระนํา และซุ้มประตู-หน้ าต่าง แต่เดิมนันล้
้ วนเป็ นสัญลักษณ์
ของ “เรื อนแก้ ว” ที่แทนความหมายของ “โพธิมณฑลแห่งการตรัสรู้” ด้ วยการจําลองหรื อด้ วยการ
ถอดรูปลักษณ์ของอาคาร ซึง่ ประดิษฐานรูปพระพุทธองค์อยูภ่ ายในลงมาทังสิ
้ ้น ดังนันการตี
้
ความ
โดยนัยที่สมั พันธ์กนั แล้ ว ซึง่ คือ รูปลักษณ์อาคาร ดังกล่าวก็ยอ่ มมีความหมายเป็ นเชิงสัญลักษณ์
ของ “เรื อนแก้ ว” ด้ วยเช่นกัน ข้ อสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวนี ้ สะท้ อนให้ เห็นได้ จากกรอบโครง
รูปทรงของเครื่ องตกแต่งหน้ าบัน หรื อที่เรี ยกว่า “เครื่ องลํายอง” ของอาคารทางศาสนาแบบทรงจัว่
ที่ล้วนแต่มีลกั ษณะอันคดโค้ งอย่างรูป “เรื อนแก้ ว” อย่างชัดเจนและเมื่อ “รูปลักษณ์” ของอาคารได้
มีการพัฒนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์รูปแบบต่างๆ ขึ ้นมาใหม่ ดังเช่น เป็ นอาคาร ทรงมณฑป ทรงมงกุฏ
หรื อ ทรงปราสาท ฯลฯ ที่มีความหมายเฉพาะตัวของแต่ละรูปแบบตามคตินิยมอันแตกต่างกันใน
แต่ละช่วงยุคเวลาแล้ ว ก็แน่นอนว่าย่อมทําให้ บทบาทในฐานะสัญลักษณ์แห่ง “เรื อนแก้ ว” นี ้ได้
สะท้ อนและมีความหมายที่ซ้อนทับตาม “รูปลักษณ์” ของอาคารดังกล่าวด้ วยเช่นกัน ฉะนันแล้
้ ว
พุทธศาสนอาคารต่างๆ ของไทยไม่วา่ จะมีลกั ษณะเป็ นเช่นใดหรื อมีรูปแบบลักษณะใดๆ ก็ตาม
ซุ้มประตู-หน้ าต่าง ทุกช่องทุกตําแหน่งก็จกั ยังคงแสดงออก ถึงบทบาทหน้ าที่ของตนในฐานะเป็ น
“เรื อนแก้ ว” ได้ อย่างสมบูรณ์ทงสิ
ั ้ ้น34
5.2 เรือนแก้ วและรูปทรงของเรื อนแก้ ว
“เรื อนแก้ ว”35 คือ เรื อน (ปราสาท) ที่ทําด้ วยแก้ วอันมีคา่ ยิ่ง คําว่า “เรื อนแก้ ว”
นันได้
้ ถกู กล่าว ถึงในพุทธประวัตใิ นช่วงเหตุการณ์ภายหลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้ วในสัปดาห์ที่ 4 คือ
ตังแต่
้ ข้าง ขึ ้น 7 คํ่า เดือน 7 โดยทรงเสด็จจากการเดินจงกรม ณ รัตนจงกลมเจดีย์ ไปยังทิศพายัพ
(ทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ) ของต้ นพระศรี มหาโพธิ์ แล้ วจึงประทับทําสมาธิเป็ นเวลาอีก 7 วัน เพื่อ
พิจารณาถึงพระมหาอภิธรรมปิ ฏกที่ทรงได้ ตรัสรู้นนั ้ ซึง่ ณ โพธิมณฑลแห่งนี ้เทวดานันได้
้ เนรมิต
“เรื อนแก้ ว” หรื อ “รัตนฆระ” หรื อ “รัตนคฤหะ” ขึ ้นให้ เป็ นที่ประทับของพระองค์ การที่ผ้ แู ต่งรจนา
ให้ เทวดาเนรมิตตัว เรื อนแก้ วขึ ้นมานัน้ นับว่ามีความหมายอย่างยิ่ง ด้ วยนัยของเรื อนในที่นี ้ย่อม
ไม่ใช่การเนรมิตรเรื อน หรื อปราสาทที่หมายให้ เป็ นอาคารจริงๆ สําหรับใช้ เป็ นที่ประทับถาวรของ
พระองค์แต่อย่างใด หากแต่น่าจะเป็ น “ธรรมะปราสาท” ที่เป็ น “ปราสาททิพย์” ในการสื่อทาง
สัญลักษณ์เชิงธรรมาธิษฐาน อันสําคัญเพื่ออธิบายว่า ณ ช่วงเวลาในขณะนันคื
้ อห้ วงทิพยภาวะ
้ ้ผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ ยกตัวอย่างแบบ
ที่ตา่ งกันในเชิงมิตขิ อง เวลาและสถานที่ (Time and Space) ทังนี
33

มาลา คําจันทร์ , มองโลกแบบล้ านนาผ่ านอรุ ณวดีสูตร (เชียงใหม่: สันติภาพ,

2548), 90.
34

สมคิด จิระทัศนกุล, คติ สัญลักษณ์ และความหมายของ ซุ้มประตู-หน้ าต่ างของ
ไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 90.
35
เรื่ องเดียวกัน, 78.
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อาคารวิหารนํ ้าแต้ ม วิหารทิศด้ านเหนือ ของพระธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุลําปางหลวง ประกอบการ
วิเคราะห์และอธิบายเพื่อสร้ างจินตนาการ ประกอบความเข้ าใจระหว่าง โพธิบลั ลังก์ - ซุ้มเรื อนแก้ ว
- ช่องเปิ ด ดังภาพแสดง

ภาพที่ 61 ฉากหลังพระประธานรูปต้ นพระศรี มหาโพธิ์มีลายคําแทรกเป็ นรูปพระอาทิตย์ (ซ้ าย-ภาย
ในมีรูปนกยูง) พระจันทร์ (ขวา-ภายในมีรูปกระต่าย) เทพเทวดา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / วิหารนํ ้าแต้ ม

ภาพที่ 62 พระประธานปางมารวิชยั ประดิษฐานบนโพธิ์บลั ลังก์ ซึง่ ถูกครอบครองห่อหุ้มที่วา่ งด้ วย
อาคารวิหารแบบโถง อันมีรูปทรงของที่วา่ งตลอดจนลักษณะของช่องเปิ ดดังภาพแสดง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / วิหารนํ ้าแต้ ม
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ภาพที่ 63 (ซ้ าย) รูปตัดแสดง เนื ้อหาของสิง่ ที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายใน และตัวอาคาร (ขวา) รูปด้ านหน้ าทิศ
ตะวันออก แสดงลักษณะรูปทรงอาคาร และ แบบช่องเปิ ดที่สมั พันธ์ กับพระประธาน
ด้ านใน วิหารนํ ้าแต้ ม
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / วิหารนํ ้าแต้ ม

ภาพที่ 64 ISOMETRIC SECTION แสดงเนื ้อหาของสิง่ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอาคารวิหารโถง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / วิหารนํ ้าแต้ ม
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ฉากหลังของพระประธานซึง่ เป็ นภาพลายคํา ต้ นพระศรี มหาโพธิ์ นันมี
้ ลาย
แทรกเป็ นรูปพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เทพเทวดา ตลอดจน ปั กษารวมทังช่
้ อพฤกษาทิพย์ตา่ งๆ
ฯลฯ ณ ห้ องภายในอาคารท้ ายวิหาร แสดงถึงรูป สัญลักษณ์ ตัวแทนของแสงหรื อแหล่งกําเนิดแสง
โดยซ้ ายมือคือสัญลักษณ์รูปนกยูง แทนพระอาทิตย์ ส่วนขวามือเป็ นรูปกระต่ายแทน พระจันทร์ 36
โดยสาเหตุที่ใช้ รูปนกยูงนันสั
้ นนิษฐานว่า ในศาสนาพราหมณ์นกยูงเป็ นสัตว์
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้ องกับแสงสว่าง ดังตัวอย่างเรื่ องพระสกันธกุมารทรงนกยูงซึง่ พระสกันธกุมาร
นันเป็
้ นโอรส ของพระศิวะและฉากเหตุการณ์ศวิ ลิงโคทภวมูรติก็เหมือนกับฉากการกําเนิดพระอัคนี
ในพระเวท ส่วนในพุทธศาสนาที่ใช้ ภาษาบาลีเป็ นหลัก ปรากฏคติเรื่ องนกยูง ที่มีความสัมพันธ์กบั
พระอาทิตย์ ดังตัวอย่างอรรถกถาชาดกเรื่ องโมรชาดก ซึง่ เป็ นเรื่ องที่วา่ ด้ วยพญานกยูงโพธิสตั ว์
สวดมนต์บชู าพระอาทิตย์ 37เป็ นต้ น
นอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ยังพบสัญลักษณ์ดงั กล่าวปรากฏในบัลลังก์สงิ ห์ ซึง่
เป็ นที่ประทับนัง่ ของพระมหากษัตริ ย์และพระมเหสีเอกของอาณาจักรพม่า อัน เสมือนการรวมตัว
ของ 2 สิง่ ตรงกันข้ าม คือ “พระอาทิตย์” (พระมหากษัตริย์) กับ “พระจันทร์ ” (พระมเหสีเอก) หรื อ
ระหว่างฟ้ากับดินผู้สร้ างชีวิตและนํามาซึง่ ความอุดมสมบูรณ์สรู่ าชอาณาจักร ตลอดจนบัลลังก์ของ
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว้ ณ พื ้นที่สว่ นตะวันออกของอาคารหลักของเจาง์ชนเอก
ั้
ซึง่ มีลกั ษณะ
คล้ ายบัลลังก์สงิ ห์ของพระมหากษัตริย์พม่า แต่บลั ลังก์ของพระพุทธรูปนัน้ ออกแบบไว้ สําหรับที่
ประทับไว้ เพียงหนึง่ ที่สําหรับพระพุทธเจ้ า และมีรูปสลักของ “กระต่าย” (พระจันทร์ ) และ “นกยูง”
(พระอาทิตย์) ประดับไว้ บนเสาซุ้มประตูด้านข้ างฝั่ งซ้ ายและขวาสลับข้ าง กันกับรูปประดับกระต่าย
และนกยูงของบัลลังก์สงิ ห์38
ทังนี
้ ้ การประกอบร่วมกันของสัญลักษณ์ดงั กล่าว เมื่อนํามาพิจารณาร่วมกับ
องค์ประกอบโดยรอบ ด้ วยตําแหน่งเหนือต้ นโพธิ์นนได้
ั ้ แสดงให้ เห็นและเน้ นยํ ้าว่า ต้ นโพธิ์ดงั กล่าว
ไม่ใช่ต้นโพธิ์ ธรรมดาทัว่ ไป แต่เป็ นต้ นโพธิ์ที่ขึ ้นอยู่ ณ ใจกลาง (สะดือ) ของชมพูทวีป ซึง่ ก็คือต้ น
พระศรี มหาโพธิ์ ตามคติความเชื่อแบบจักรวาลทัศน์ของล้ านนา ตลอดจน วิหารโถงในบริบทนี ้ก็
“อาจเปรี ยบได้ ด่ งั เรื อนแก้ ว ณ โพธิมณฑลแห่ งการตรัสรู้” ที่ซงึ่ เทพเทวดามาเนรมิตให้ เป็ นที่
ประทับนันเอง
้

36

ดูลายละเอียดเกี่ยวกับ ลวดลายประเภทพันธ์พฤกษา และความหมาย เพิ่มใน
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 340.
37
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู , พระอาทิตย์ ทรงรถ, เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2557,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.sujitwongthes.com/2014/03/madeinsea06032557/
38
โชติมา จตุรวงศ์, “ไม้ สกั และสถาปั ตยกรรมเจาง์ของพม่า: ภาพสะท้ อนการเมืองใน
สมัยพระเจ้ ามินดงและพระเจ้ าธีบอ,” วรสารหน้ าจั่ว: ฉบับประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมและ
สถาปั ตยกรรมไทย 1, 1 (มกราคม 2547): 30-31.
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ตอนที่ 3 การศึกษาตัวแบบสถาปั ตยกรรมวิหารโถงล้ านนา
ความหมายและมูลเหตุแห่ งการสร้ างวิหาร
วิหาร39มีที่มาจากภาษาบาลีหมายถึงการเป็ นอยู่ การดํารงชีวิต การพักผ่อน การเที่ยว
ความเป็ นไป การเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ในความหมายที่ค้ นุ เคยของคนไทยนันวิ
้ หารหมายถึงอาคารที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป บ่อยครัง้ ที่มกั สร้ างให้ มีขนาดใหญ่กว่าอุโบสถ ด้ วยมีวตั ถุประสงค์ให้ เป็ นที่
ประชุมคนจํานวนมากเพื่อทําพิธีกรรมได้ สะดวกจึงจัดเป็ นศาลาประชาคมทางธรรมอย่างหนึง่ 40

ลายเส้ นที่ 8 ภาพแสดงให้ เห็นถึง พัฒนาการการก่อสร้ างกู่หรื อพระธาตุเจดีย์ เริ่ มหลังจากเมื่อ
พระพุทธเจ้ าได้ ปริ นิพพานมาเป็ นสมัยทวารวดี สมัยหริภญ
ุ ชัยเข้ าสูย่ คุ ต้ น - ปลาย
ที่มา:
ชวลิต สัยเจริ ญ, อิทธิพลด้ านคติความเชื่อเรื่องผีท่ มี ีผลต่ อรูปแบบ
สถาปั ตยกรรม ล้ านนาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (รายงานวิจยั คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), 34.
ในระยะแรกเริ่มของพระพุทธศาสนานันยั
้ งไม่มีการสร้ างวิหารหรื อรูปเคารพเฉกเช่นใน
ปั จจุบนั เพราะพุทธศาสนาเน้ นเรื่ องของหลักธรรมและการปฏิบตั ิ ตามพุทธวัจนะของพระพุทธองค์
้ ได้ เน้ นในเรื่ องการของสร้ างงาน
เท่านัน้ ในการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ตามสถานที่ตา่ งๆ นันมิ
สถาปั ตยกรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมแต่อย่างใดแม้ แต่สถานที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์เอง หรื อพระ
ปั จเจกพระพุทธเจ้ าต่างก็อาศัยพึง่ พิงโคนต้ นไม้ ซอกเขา หลืบถํ ้าหรื อแม้ แต่ลอมฟาง ซึง่ ค่อนข้ างจะ
ลําบากในบางครัง้ ต้ องผจญกับสัตว์ร้ายหรื อภับธรรมชาติตา่ งๆ ตราบจนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
คหบดีชาวกรุงราชคฤห์ เห็นกิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์ ที่เพลาเช้ าก็ออกจากที่พํานักแห่งตนสํารวม

39

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 15.
สน สีมาตรัง, “จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างล้ านนาในฐานะเป็ นเพชรนํ ้าหนึง่ ของวงการ
จิตรกรรมฝาผนังไทยที่ถกู ลืม,” วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 3, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2522)
: 44.
40
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อิริยาบทออกบิณฑบาตจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธามีความปรารถนาที่จะสร้ างสถาน
ที่พํานักให้ จึงมาถามเหล่าพระภิกษุสงฆ์ หากแต่ได้ รับคําตอบว่ายังไม่เคยมีพระพุทธานุญาตไว้ จึง
ขอให้ เหล่าภิกษุไปกราบทูลขออนุญาตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าซึง่ พระองค์ได้ ทรงพระอ
นุญาตในการสร้ างเสนาสนะไว้ 5 ประเภทได้ แก่ วิหาร พะเพิง ปราสาท ทิมแถวและคูหา เพื่อให้
เหมาะสมกับ สภาพการณ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็ นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ หรื อปั จจัยทางด้ านอื่นๆ โดย
กําหนดวัสดุที่ทรงอนุญาตให้ ใช้ ได้ คือ อิฐ ศิลา ปูนปั น้ หญ้ าและใบไม้ ผนังอาคารไม่ควรจะทําด้ วย
ดินโคลนและเปลือกไม้ ตอ่ มาเมื่อมีการสร้ างพระพุทธรูปขึ ้นในอินเดีย วิหารจึงกลายเป็ นที่สาํ หรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูป และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อันเป็ นต้ นแบบให้ กบั สถาปั ตยกรรม
ประเภทเดียวกัน ในยุคหลังต่อมา วิหารที่ร้ ูจกั กันในปั จจุบนั นี ้มีพฒ
ั นาการที่ควบคูม่ ากับการสร้ าง
เจดีย์ (Chitya) ซึง่ มาจากคําว่า Chita คือ จิต (จิตใจ) หรื อ จิต อันเป็ นคําเดียวกับจิตกาธาน ซึง่
แปลว่า กองฟอนที่เผาศพ ใช้ ในพุทธศาสนาเรี ยกว่า “สถูป” และมีพฒ
ั นาการเรื่ อยมาซึง่ รู้จกั กันใน
ภายหลังว่า “เจดีย์”
โดยความเชื่อในการสร้ างวิหารมีวตั ถุประสงค์หลายประการ เช่น เป็ นการสร้ างเพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูป ประดิษฐานของพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตลอดจน
เพื่ออานิสงส์ของการสร้ างวิหาร ซึง่ การให้ ทานวิหารนี ้จัดอยูใ่ นอาวาสทาน อันประกอบไปด้ วย
อาคารพุทธสถานที่อยูภ่ ายในวัด เช่น วิหาร โบสถ์ (อุโบสถ) ศาลาการเปรี ยญ กุฏิสงฆ์ เป็ นต้ น
อาวาสทานนี ้ ถือเป็ นอิสระกว่าทานทังปวงในฝ่
้
ายพระสูตร ตรงกันข้ ามกับจีวรทานอันถือเป็ นอิสระ
กว่าทานทังปวงในฝ่
้
ายพระวินยั
ประเภทของวิหาร
วิหารสามารถจําแนกตามคตินิยมในการก่อสร้ าง ได้ 4 ประเภท ได้ แก่
1. พระวิหาร หมายถึงอาคารที่ทําหน้ าที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เป็ นที่อยูข่ องสงฆ์
และรองรับกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาโดยทัว่ ไป โดยตังอยู
้ ใ่ นเขตพุทธาวาส อาจมีสถานภาพเป็ น
วิหาร ประธาน (วิหารหลวง) หรื อพระวิหารรองก็ได้ เช่น วิหารทิศ วิหารพระนอน เป็ นต้ น
2. วิหารหลวงเป็ นองค์ประกอบรองในผังเขตพุทธาวาส โดยนิยมวางตําแหน่งอาคาร
ให้ อยูด่ ้ านหน้ า (ทิศตะวันออก) ในแกนเดียวกันกับพระเจดีย์ประธาน ซึง่ เป็ นองค์ประกอบหลักใน
ผังพุทธาวาส เช่น วิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง ลําปาง เป็ นต้ น อีกนัยหนึง่ ของวิหารหลวง
คือคําว่า “หลวง” ในภาษาล้ านนาหมายถึง “ขนาดใหญ่” ดังนันวิ
้ หารหลวงจึงอาจมีความหมายว่า
วิหารที่มีขนาดใหญ่ด้วย เป็ นต้ น
3. วิหารน้ อย หมายถึง วิหารขนาดย่อมที่อาจสร้ างขึ ้นโดดๆ และไม่อยูใ่ นแกนหลัก
ของผังวิหารน้ อยนี ้สร้ างขึ ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่สร้ างขึ ้นใหม่เป็ นพุทธบูชา เช่น วิหารน้ อย
วัดบุพพารามจังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้ น
4. วิหารพระนอน หมายถึงกลุม่ วิหารที่มีความสําคัญรองลงมาจากวิหารหลวง สร้ าง
ขึ ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาทธ์ (ประทับนอน) โดยส่วนใหญ่ไม่มีหน้ าที่ใช้ สอยเพื่อทํา
กิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนวิหารทัว่ ไป
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บทบาทหน้ าที่ของวิหารในวัฒนธรรมไทยล้ านนา41
ในสังคมวัฒนธรรมล้ านนาคําว่า “วิหาร” ยังคงมีความหมายถึง อาคารในพุทธศาสนา
ซึง่ มีหน้ าที่ใช้ สอยทางกายภาพที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
1. เป็ นที่อยูอ่ าศัยของพระภิกษุสงฆ์ เป็ นความหมายและมีหน้ าที่สืบเนื่องมาแต่สมัย
พุทธกาล ตามคติที่ได้ พบในอินเดียหรื อลังกาตังแต่
้ สมัยพุทธการคือ มีความหมายเช่นเดียวกับคํา
ว่า “วัด” หรื อ “อาราม” ซึง่ ปรากฏในวัฒนธรรมล้ านนาตังแต่
้ สมัยพระนางจามเทวี โดยกล่าวถึงการ
เสด็จมาของพระองค์ในดินแดนหริ ภญ
ุ ชัย ที่นําพระอริยสงฆ์ทงหลายมาด้
ั้
วยถึง 500 รูป “พระนาง
ทรงสร้ างกุฎีวหิ ารทังหลายให้
้
เป็ นที่อยูแ่ ก่ชาวเจ้ า ทัง้ 500 รูปที่มาด้ วยพระยาแต่เมืองละโว้ ” เมื่อ
พุทธศาสนาเจริ ญขึ ้นและมีผ้ ศู รัทธาแพร่หลาย จํานวนพระภิกษุสงฆ์ก็เพิ่มมากขึ ้น ขนาดของวัดก็
ขยายใหญขึ ้น จึงมีการแบ่งแยกหน้ าที่ใช้ สอยไปตามเสนาสนะต่างๆ
2. เป็ นที่ประดิษฐานรูปพระพุทธปฏิมาอันเป็ นเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้ า ซึง่ ดับ
ขันธ์ปริ นิพพานไปแล้ ว เสมือนเป็ นสถานที่สมมุตใิ ห้ เป็ นที่ประทับของพระพุทธองค์ จึงมีคติในการ
สร้ างพระพุทธรูปแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าโดยประดิษฐานไว้ เป็ นพระประธานในอาคารที่ใช้
ประชุมกิจของสงฆ์หรื อพิธีกรรมทางศาสนา
3. เป็ นสถานที่ประชุมเพื่อกิจของสงฆ์ อันได้ แก่ การใช้ งานพระวิหารเพื่อประกอบพิธี
รดนํ ้ามูรธาภิเษกยกเลื่อนสมณะศักดิพ์ ระภิกษุในล้ านนา เป็ นต้ น
4. เป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยในสมัยที่พม่าได้ ปกครองล้ านนาได้ ส่
ง อิทธิพลต่อสังคมวัฒนธรรมล้ านนา เช่น นิยมบวชเณรมากกว่าบวชพระสงฆ์ จึงทําให้ วหิ ารถูกใช้
รองรับกิจกรรมทางศาสนาโดยทัว่ ไป รวมถึงการบวชเณรด้ วย อุโบสถจึงลดความสําคัญลง
5. เป็ นที่ประกอบพิธีของราชสํานัก มีเหตุการณ์เกี่ยวข้ องกับการทํานิตกิ รรมสําคัญ
ทางด้ านการปกครองและราชสํานัก ดังกรณีของวิหารลายคําวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้ ใน
การพระราชทานเพลิงศพพระราชธิดาของพระเมืองแก้ วเมื่อปี พ.ศ.2065 เป็ นต้ น
ลักษณะของวิหารล้ านนา
วิหารล้ านนาสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ลักษณะคือ
1. วิหารโถง วิหารป๋ วย หรื อวิหารไม่มีป๋างเอก คือ วิหารเอกลักษณ์แบบแรกของ
้ ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 เรื่ อยมา
ล้ านนาทังนี
้ ้จากหลักฐานที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั จะพบว่ามีการสร้ างตังแต่
จนถึงพุทธศตวรรษที่ 24 เป็ นที่น่าสังเกตว่าวิหารแบบโถงจะเป็ นแบบลักษณะเด่นของวิหารล้ านนา
ในกลุม่ ที่มีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ทังนี
้ ้ดูเหมือนจะสอดคล้ องกับการศึกษาโบราณสถานร้ าง
ในเวียงกุมกามที่ร้างไปก่อนพุทธศตวรรษที่ 23 ซึง่ ได้ พบว่า ซากโบราณสถานอาคารประเภทโบสถ์
และวิหารรวมทังซากโบราณสถานในเชี
้
ยงแสนที่โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นทรงเปิ ดแบบวิหารโถงทําให้
สันนิษฐานได้ วา่ น่าจะเป็ นลักษณะของวิหารที่นิยมกันในช่วงต้ นของวัฒนธรรมล้ านนา
41

วรินทร์ รวมสําราญ, วัดติโลกอารามพิสุทธิภมู ิ (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 35.
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รูปแบบของวิหารชนิดนี ้คือ สร้ างด้ วยเครื่ องไม้ ทงหลั
ั ้ งมีโครงสร้ างหลังคาที่มีลกั ษณะ
เป็ นเอกลักษณ์เรี ยกว่า “ขื่อม้ าต่างไหม” ซึง่ นําชื่อมาจากลักษณะการบรรทุกผ้ าไหมบนหลังม้ าไป
ขายของพ่อค้ าม้ าต่างในล้ านนา วิหารแบบนี ้มักมีรูปร่างขนาดเล็ก มีการทําผังพื ้นในลักษณะการ
“ยกเก็จ”42ออกมาจากห้ องประธานโดยมักมีการยกเก็จออกทางด้ านหน้ า 2 ช่วง ด้ านหลัง 1 ช่วงซึง่
การยกเก็จนี ้จะสัมพันธ์กบั การลดขนาดและการลดชันหรื
้ อซดของหลังคา ที่ถือเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของล้ านนา โดยภาพรวมแล้ วประกอบด้ วย เสา หลังคา พื ้น ส่วนประดับตกแต่งตัวอาคารต่างๆ
รูปร่างและโครงสร้ างโดยทัว่ ไป เป็ นระบบเดียวกับวิหารที่มีผนังแต่จะมีการทิ ้งชายคาตํ่ากว่า ทังนี
้ ้
เพื่อป้องกันแสงแดดและฝน
ชื่อของวิหารโถง หรื อ วิหารไม่มีป๋างเอกนี ้อาจกําหนดจากคําศัพท์ของล้ านนาโบราณ
ที่เรี ยกฝาผนังว่า “ป๋ างเอก” จึงเรี ยกชื่อวิหารตามลักษณะปรากฏ โดยลักษณะเด่นของวิหารรูปทรง
นี ้คือ ไม่นิยมสร้ างผนังจากพื ้นวิหารขึ ้นไปแต่จะสร้ างเพียง “ผนังลอย” โดยรอบตัววิหารเท่านัน้ เป็ น
ฝาไม้ เข้ าลิ ้นแบบ “ฝาตาผ้ า” ที่เรี ยกว่า “ฝาย้ อย” หรื อ “ฝาหยาบ” ห้ อยปิ ดลงมาประมาณครึ่งหนึง่
ของความสูงเสาระเบียง และมีการเว้ นช่องเปิ ดโล่งใต้ ตนี ฝาไว้ เกือบทังหมด
้
ยกเว้ นในส่วนห้ องด้ าน
ท้ ายวิหารซึง่ ประดิษฐานพระประธาน ที่จะมีการสร้ างผนังปิ ดทึบทังสามด้
้
าน ถือเป็ นลักษณะพิเศษ
ที่เป็ นเอกลักษณ์ ทังนี
้ ้คงเพื่อต้ องการลดปริ มาณของแสงสว่าง แก่บริเวณดังกล่าวก็เป็ นได้

ลายเส้ นที่ 9 ตัวอย่างอาคารวิหารโถง / ผังพื ้น รูปด้ านข้ างทิศใต้ และรูปด้ านหน้ าทิศตะวันออก
ของวิหารนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลําปางหลวง ลําปาง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

42

ยกเก็จ คือทําเก็จให้ ยื่นออกมาจากฝาผนัง กําแพง ฐาน หรื อเชิงกลอน คูก่ บั ย่อเก็จ
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2. วิหารกึ่งโถง เป็ นวิหารที่แสดงพัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างการสร้ าง วิหารแบบโถง
และวิหารแบบปิ ด ทังนี
้ ้วิหารในรูปทรงนี ้จะทําเป็ นวิหารโถงในช่วงห้ องวิหารที่ 1-2 แต่ช่วงห้ องที่ 3
จะมีการสร้ างฝาผนังหรื อป๋ างเอกปิ ดกันทั
้ งหมดซึ
้
ง่ วิหารในรูปแบบนี ้มีการสร้ างตังแต่
้ ช่วงกลางของ
พุทธศตวรรษที่ 24 เป็ นต้ นมา ได้ แก่ วิหารหลวง วัดคะตึกเชียงมัน่

ลายเส้ นที่ 10 ตัวอย่างอาคารวิหารกึง่ โถง / ผังพื ้น รูปด้ านข้ างทิศใต้ และรูปด้ านหน้ าทิศตะวันออก
ของวิหารหลวง วัดคะตึกเชียงมัน่ ลําปาง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
3. วิหารแบบปิ ด หรื อ วิหารปราการ ซึง่ มีการทําผนังจากฐานขึ ้นไปจรดโครงหลังคา
ปั จจุบนั สล่า (ช่าง) ในหลายท้ องที่ยงั คงเรียกชื่อวิหารชนิดนี ้ว่า “วิหารป๋ างเอก (ผนัง)” ผนัง ซึง่ สร้ าง
จากปูนและไม้ นนทํ
ั ้ าหน้ าที่เป็ นเครื่ องปิ ดล้ อมรูปอากาศของสิง่ ก่อสร้ าง นอกจากนี ้วิหารในรูปแบบ
นี ้ยังมีการสร้ างแตกต่างกันออกไป43
3.1 วิหารทรงโรง เป็ นวิหารที่ไม่มีการยกเก็จ มีแผนผังเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าซึง่ เป็ น
ลักษณะวิหารที่นิยมสร้ างในเขตวัฒนธรรมหริภญ
ุ ชัย หรือในจังหวัดลําพูน ส่วนในช่วงสมัยหลังที่
ปรากฏ ทัว่ ไปในดินแดนล้ านนานันจะเป็
้
นวิหารที่ได้ รับอิทธิพลรูปแบบจากทางภาคกลางขึ ้นมาใน
ช่วงปลายของพุทธศตวรรษที่ 25
3.2 วิหารทรงปราสาท เป็ น วิหารที่มีลกั ษณะพิเศษ คือ มีการให้ ความสําคัญแก่
พื ้นที่ประดิษฐานพระประธาน โดยมีการสร้ างมณฑปปราสาทในลักษณะของอาคารซ้ อนชัน้ เพื่อ
เป็ นที่ประดิษฐานองค์พระประธานไว้ ภายในและเชื่อมมณฑปปราสาทไว้ ทางด้ านหลังของตัววิหาร
ทังนี
้ ้คงมีคติที่ตอ่ เนื่องมาจากวิหารในกลุม่ สุโขทัยและพุกาม
43

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 29.
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ลายเส้ นที่ 11 ตัวอย่างอาคารวิหารแบบปิ ด หรื อวิหารมีป๋างเอก; ผังพื ้น รูปด้ านข้ างทิศใต้ และรูป
ด้ านหน้ าทิศตะวันออก ของวิหารหลวงวัดปราสาท เชียงใหม่
ที่มา:
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 209.
ลักษณะการก่ อรูปขึน้ ทรงของวิหารล้ านนา
อาคารวิหารล้ านนามีการระบุเรี ยกตําแหน่งขององค์ประกอบต่างๆ เป็ นชื่อเฉพาะซึง่
เป็ นภาษาท้ องถิ่นทางภาคเหนือ (คําเมือง) ดังนี ้

ลายเส้ นที่ 12 การระบุตําแหน่งห้ อง / การยกเก็จผังอาคาร / ซดและตับหลังคาของอาคารวิหาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / ตัวอย่างแบบวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง
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1. การขึน้ รูปของวิหารโถง

ภาพที่ 65 ลักษณะการก่อรูปขึ ้นทรงของอาคารวิหารโถงล้ านนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
1.1 ขึ ้นฐานอาคาร ที่มีความสูงเท่ากันทังหลั
้ งและสูงจากระดับลานทรายไม่มาก
นักและไม่มีการตกแต่งใดๆ (ไม่ให้ ความสําคัญกับส่วนฐานของอาคาร) โดยมีลกั ษณะผังเกือบเป็ น
สี่เหลี่ยมจตุรัสซึง่ ที่วา่ งในส่วนนี ้จะถูกครอบครองด้ วยห้ องอาคารหลังประธาน แล้ วจึงกะขยายพื ้นที่
เพิ่มออกไปตามแนวตะวันออก-ตก โดยมีความกว้ างลดลงแต่ยาวออกไปกึ่งหนึง่ โดยประมาณ
1.2 พื ้นที่ซงึ่ กะขยายออกไปด้ านทิศตะวันตกเป็ นที่ตงแท่
ั ้ นแก้ ว หรื อ โขงปราสาท
สําหรับ ประดิษฐานพระพุทธรูปหันพระพักตร์ ไปด้ านทิศตะวันออก ซึง่ ฐานของอาคารในส่วนนี ้อาจ
มีการประดับตกแต่งเพื่อเน้ นความสําคัญ (ทังนี
้ ้วิหารโถงที่ได้ ทําการศึกษา เก็บข้ อมูลนัน้ ตําแหน่ง
แท่นแก้ วหรื อโขงปราสาท มีทงแบบที
ั้
่ตงอยู
ั ้ ใ่ นห้ องประธานและห้ องท้ ายวิหาร)
1.3 ขึ ้นห้ องอาคารหลังประธานที่มกั มีผงั เกือบเป็ นสี่เหลีย่ มจตุรัส โดยกะส่วนแบ่ง
ช่วงเสาออกเป็ น 3 ช่วง ให้ ระยะระหว่างเสาหลวง (ช่วงห้ องโถงกลาง) กว้ างกว่าระยะช่วงเสาหลวง
ถึงเสาระเบียง (ช่วงห้ องโถงหลังคาปี กนก) ซึง่ ระยะการแบ่งช่วงเสานี ้จะสัมพันธ์กบั จังหวะความ
งามของผืนตับหลังคา
1.4 ขึ ้นห้ องอาคารส่วนลดซดหลังคาหน้ า-หลังที่มีขนาดเท่ากัน (ห้ องอาคารใต้ ผืน
หลังคาซดที่ 2) โดยต่อเชื่อมเข้ ากับห้ องอาคารประธาน มีความยาวไม่เกินกึ่งหนึง่ และมีความกว้ าง
ลดลงจาก (ลด สัดส่วนลง) ความยาวและความกว้ างของห้ องอาคารประธาน ซึง่ ตรงจุดนี ้สัดส่วน
ห้ องอาคารที่ลด ซดหน้ า-หลังจะถูกกําหนดด้ วย “เทคนิควิธีการฝากโครงสร้ าง ช่วงซ้ อนผืนหลังคา”
โดยโครงสร้ าง หลังคาของห้ องอาคารส่วนลดซด ณ ตําแหน่ง แผงคอสอง (มี แปหัวเสาหลวง กับ
แปสาม หลังคาปี กนก) ซึง่ วางตังอยู
้ บ่ นองค์ประกอบ เสาสะโก๋น นันจะเข้
้
ามาแทงฝากเอาไว้ กบั
เสาหลวง (แนวศูนย์กลางเสา) ของห้ องอาคารประธาน โดยกําหนดให้ ระดับหลังแปหัวเสาหลวง
ของห้ องอาคาร ส่วนลดซดหลังคา อยูใ่ นระดับที่ตํ่ากว่าระดับท้ องแปสามหลังคาปี กนกของอาคาร
ประธานเสมอ เพื่อให้ สามารถทําการมุงดินขอและทําหลบปูนปั น้ ได้ (นํ ้าลาด) โดยที่ผืนหลังคาไม่
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ซ้ อนทับกันในช่วงซ้ อนผืนหลังคา ตลอดจนมักจะอิงค่าองศาของผืน หลังคาในแต่ละตับ ให้ มีความ
ลาดชันใกล้ เคียงกันกับห้ องอาคารหลังประธาน จึงเป็ นเหตุให้ เกิด การเยื ้องของแนวเสาหลวงและ
ร่นแนวเสาระเบียงเข้ ามา แล้ วทําให้ เกิดเป็ นมุมห้ องอาคารขึ ้นมาที่เรียกว่า “ยกเก็จ” (สะดุ้ง หรื อ
สัน่ กระเพื่อม) เป็ นต้ น โดยจะใช้ ระเบียบวิธีเดียวกันนี ้กับการขึ ้นรูปและถ่ายสัดส่วนแก่ห้องอาคาร
ในส่วนลดซดหลังคาถัดไป
1.5 ขึ ้นห้ องอาคารมุขหน้ า (ห้ องอาคารใต้ ผืนหลังคาซด 1) ด้ วยจะใช้ ระเบียบวิธี
เดียวกับการขึ ้นรูปห้ องอาคารใต้ ผืนหลังคาซดที่ 2 ที่อิงสัดส่วนรูปทรงจากอาคารหลังประธานลงมา
โดย ห้ องอาคารมุขหน้ านี ้ จะมีความกว้ างของห้ องอาคารที่ลดลงจากห้ องอาคารซดที่ 2 แต่มีความ
ยาว ของห้ องอาคารใกล้ เคียงกันหรื อจะยาวกว่าเล็กน้ อยและไม่เป็ นสัดส่วนใดๆ ต่อกัน อีกทังยั
้ งอิง
ระยะยกเก็จให้ เท่ากันตลอดด้ วย
้ นไดทางขึ ้นหลักด้ านหน้ าอาคาร (ทิศตะวันออก) แต่มกั จะไม่ให้ ความ
1.6 ติดตังบั
สําคัญมากนัก (ไม่มีการประดับตกแต่งราวบันได) อาจเพราะมีสว่ นฐานของอาคารที่เตี ้ยก็เป็ นได้
วิหารโถงบางหลังมีบนั ไดเล็กๆ ทางด้ านข้ าง (สําหรับพระสงฆ์)
2. การขึน้ รู ปของวิหารมีป๋างเอก44

ภาพที่ 66 ลักษณะการก่อรูปขึ ้นทรงของอาคารวิหารล้ านนา แบบมีป๋างเอก
ที่มา: ภาพจาก สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
2.1 ขึ ้นฐานที่มีความสูงเท่ากันทังหลั
้ ง
45
2.2 ขึ ้นห้ องอาคารหลังหลวง ที่สว่ นใหญ่มีผงั เกือบเป็ นสี่เหลีย่ มจตุรัส
2.3 ขึ ้นห้ องอาคารซดหน้ า-หลังที่มีขนาดเท่ากัน มีความกว้ างลดลงจากหลังหลวง
แต่ไม่เป็ นสัดส่วนใดๆ ต่อกันและมีความยาวเป็ นกึง่ หนึง่ ของความยาว ห้ องหลังหลวง
44

สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี , หอประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 15.
45
“อาคารหลังหลวง” คือ อาคารหลังประธาน.
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2.4 ขึ ้นอาคารมุขหน้ า เฉพาะด้ านหน้ าอาคารมีความกว้ างลดลง จากความกว้ าง
หลังซดแต่ไม่เป็ นสัดส่วนใดๆ ต่อกัน มีความยาวใกล้ เคียงกับหลังซดหรื อยาวกว่าเล็กน้ อย
2.5 ติดตังบั
้ นไดทางขึ ้นเฉพาะด้ านหน้ า บางหลังมีบนั ไดเล็กๆ ด้ านข้ างแต่มกั ไม่
ให้ ความสําคัญมากนัก ไม่มีการตกแต่งราวบันได
ข้ อสังเกตหนึง่ คือ46การก่อรูปเริ่มจะขึ ้นที่หลังหลวง โดยระบบสัดส่วนเริ่มขึ ้นที่นี่ คือโถง
กลางของอาคารแล้ วถ่ายทอดลงมาตามสัดส่วนจนจบลงที่มขุ หน้ าแต่ผลสําเร็จของงานจะปรากฏ
ที่มขุ หน้ า คือเป็ นมุขด้ านหน้ าอาคาร เป็ นทางเข้ าของอาคาร เป็ นภาพที่ปรากฎให้ ผ้ คู นมองเมื่อเดิน
เข้ าสูอ่ าคารหรื ออาจเรี ยกได้ วา่ สัดส่วนรูปทรงของอาคารจะสวยหรื อไม่ก็ขึ ้นอยูก่ บั มุขด้ านหน้ าของ
อาคารโดยมีอาคารหลังซดและหลังหลวงเป็ นฉากหลังช่วยส่งเสริมให้ มขุ หน้ าแต่สดั ส่วนรูปทรงของ
อาคารมุขหน้ าของอาคารนี ้ กลับเกิดขึ ้นเป็ นอันดับสุดท้ ายและเป็ นไปตามสัดส่วนของหลังหลวงจะ
้
มีระบบสัดส่วนที่เตรี ยมการไว้ ก่อนแล้ วตัง้
ถ่ายลงมาสูห่ ลังซดและถ่ายลงมาสูม่ ขุ หน้ า ดังนันหากไม่
แต่การก่อรูปทรงของอาคารหลังหลวง อาคารวิหารโถงในภาพองค์รวม อาจจะไม่ได้ สดั ส่วนรูปทรง
ที่สวยงามหรื อ อาจกล่าวได้ วา่ หากช่าง (สล่า) ขึ ้นรูปทรงหลังหลวง ด้ วยสัดส่วนรูปทรงที่คดิ ว่าสวย
งามลงตัวแล้ ว เมื่อทําถ่ายสัดส่วนลงมาจนถึงมุขหน้ า ก็อาจจะได้ สดั ส่วนที่สวยงามของมุขหน้ า ซึง่
ปรากฏเป็ นภาพที่สาํ คัญที่สดุ เพราะเป็ นทางเข้ าหลักของอาคาร ให้ ผ้ คู นพบเห็นดังกล่าว
ลักษณะที่สาํ คัญอีกประการหนึง่ ที่ทําให้ อาคารวิหารล้ านนาแตกต่างจากอาคารโบสถ์
วิหารทางภาคกลางคือ สัดส่วนของชันฐานหรื
้
อตัวอาคารที่สมั พันธ์กบั สัดส่วนของผู้คนชาวล้ านนา
47
ซึง่ ไม่ได้ สงู ใหญ่เหมือนทางภาคกลาง โดยชายคามุขหน้ าของอาคารเหล่านี ้จะทอดลงตํ่า ไม่สงู ไป
กว่าความสูงของมนุษย์มากนัก ไม่วา่ อาคารจะมีขนาดใหญ่หรื อกว้ างเพียงใด และจากรูปแบบของ
วิหารตามลักษณะ ลําดับอายุและแผนผัง ทําให้ ทราบว่าวิหารแบบโถงหรื อวิหารไม่มีป๋างเอกนี ้ ใน
ลักษณะผังที่มีการยกเก็จด้ านหน้ า 2 ช่วง ด้ านหลัง 1 ช่วง เป็ นแบบแผนผังที่นิยมใช้ กนั ในช่วงเริ่ม
แรกของล้ านนา จนสามารถเรี ยกได้ วา่ “แบบมาตราฐานล้ านนา” 48 และน่าจะเป็ นแบบแผนที่นิยม
ใช้ กนั มาตังแต่
้ เริ่ มต้ นของอาณาจักร
วัฒนธรรมการใช้ ท่ วี ่ างในอาคารวิหารโถง
ชาวล้ านนา (คนเมือง) นับถือพระพุทธศาสนาเป็ นส่วนใหญ่ วิถีชีวิตตังแต่
้ เกิด เป็ นอยู่
และตายเกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนาแทบทังสิ
้ ้น “วัด” จึงเป็ นสถานที่ซงึ่ ทุกคนต้ องไปประกอบพิธี
ต่างๆ และทําบุญทําทานชําระจิตใจรวมทังการอบรมศึ
้
กษาศาสนาประเพณี รํ่ าเรี ยนหนังสือปฏิบตั ิ
ตามคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า วันขึ ้น 8 คํ่า และขึ ้น 15 คํ่า คนเมืองจะเรี ยกว่า “วันออก 8 คํ่าแฮม
46

สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี , หอประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 16.
47
ปั จจัยหนึง่ ของสัดส่วนตัวอาคารโบสถ์วหิ ารในภาคกลางที่มีความสูงใหญ่เนื่อง
เพราะต้ องการ “ผนังเอาไว้ เขียนรูป (จิตรกรรมฝาผนัง)” (อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล: บรรยายราย)
48
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 268.
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(แรม) 8 คํ่าและวันเดือนเป็ ง (ขึ ้น 15 คํ่า) วันเดือนดับ (แรม 15 คํ่า)” วันดังกล่าวชาวล้ านนาเรี ยก
ว่า “วันศีล” (วันพระ) คนเมืองทุกคนต่างไปทําบุญที่วดั ของตนเพื่อตักบาตรถวายอาหารและกราบ
ไหว้ บชู าสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ตลอดจนสวดมนต์และรักษาศีลในตอนเช้ า หากเป็ นฤดูกาลเข้ าพรรษาในตอน
้ ดหมด
บ่ายจะพากันไปฟั งพระเทศนาธรรม ครอบครัวหนึง่ ในสมัยก่อนเฝ้าบ้ าน 1 คนนอกนันไปวั
บางทีก็ไปทังครอบครั
้
วไม่มีใครเฝ้าบ้ านทัง้ พ่อ แม่ เด็กเล็กที่ร้ ูภาษา เป็ นประเพณีฝึกไปรู้ไปเห็นไป
รับศีลรับพรซึมซับรสพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมตลอดจนกิจกรรม
ประเพณีเกี่ยวกับการเข้ าวัดได้ คนเมืองในสมัยก่อนหากยังไปวัด “ยังบ่เป๋ นบ่จ้างเตื ้อ” ห้ ามแต่งงาน
หรื อมีครอบครัว โดยขันตอนประเพณี
้
การไปวัดปฏิบตั คิ ล้ ายคลึงกันหรื อเหมือนกันมากคือ ก่อนไป
ทําบุญที่วดั ในวันศีลวันพระ ต้ องเตรี ยมเครื่ องสักการะบูชาเป็ น 2 แห่ง “คือภายในวิหารและนอก
วิหาร” ซึง่ การบูชาภายในวิหาร จะเตรี ยมข้ าวตอกดอกไม้ ธูปเทียนสักการะบูชาโดยแบ่งเป็ น 11
กระสวยเพื่อสําหรับวางบูชา 11 แห่งคือ ขันพระเจ้ า (พระพุทธ) 1 กระสวย, ขันแก้ วทังสาม
้
(แก้ ว
อันมีคา่ 3 ประการ ได้ แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) 3 กระสวย, ขันห้ า (ขันธ์ 5) 5 กระสวย,
ขันศีล 1 กระสวยและขันปอน (พรพระ) 1 กระสวย รวมทังสิ
้ ้น 11 กระสวย สําหรับการบูชานอก
วิหารอาทิ บูชาพระธาตุ บูชาพระสถูปครูบาที่ตงอยู
ั ้ ่ บูชาเสื ้อวัด เสื ้อบ้ าน มีกี่แห่งก็เตรี ยมไปเท่า
จํานวน เตรี ยมเครื่ องทานหรื อสิง่ ของถวาย มีข้าวสุกสําหรับใส่บาตรตามจํานวนบาตรของพระภิกษุ
สามเณรในวัด เตรี ยมอาหารเพื่อถวายทําบุญร่วมกับข้ าวสุก สุดแต่จะถวายตามจิตศรัทธา49

ภาพที่ 67 บรรยากาศและวัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ งในอาคารวิหารโถง ซึง่ นิยมนัง่ ราบกับพื ้น และ
ถอดรองเท้ าไว้ ภายนอกอาคาร (ในวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง ลําปาง)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
การเตรี ยมครื่ องสักการะบูชาและข้ าวปลาอาหารถวายพระในวันศีลวันธรรม หากบาง
เดือนมีการทําบุญพิเศษเช่น เดือน 12 เหนือขึ ้น 15 คํ่าหรื อ “เดือนสิบสองเป็ ง” บางวัดทําบุญถวาย
ไปหาผู้ที่ตายไปแล้ ว ก็เตรี ยมพิเศษเพิ่มขึ ้นตามวาระ โดยเมื่อวันศีลวันพระมาถึง หลังจากที่นงึ่ ข้ าว
49

ทองทวี ยศพิมสาร, ฮีตคนเมืองฉบับสัปป๊ะเรื่องเมืองล้ านนา (ลําพูน:
สหม.ณัฐพลการพิมพ์, 2553), 67.
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และทําอาหารสุกตอนเช้ ามืดแล้ วต่างคนก็หอบหิ ้ว เครื่ องกินของทาน สักการะบูชาและถือขันดอก
ไม้ ไปที่วดั ทันที เริ่ มไปถึงประตูวดั ที่ต้องถอดรองเท้ าไว้ นอกกําแพงวัดแล้ วขึ ้นบนพระวิหาร จากนัน้
จึงประกอบกิจกรรมตามลําดับดังต่อไปนี ้
1. เข้ าไปคุกเข่าต่อหน้ าพระพุทธรูปประธานในวิหาร หากมีคนอยูม่ ากก็คกุ เข่าตรง
ไหนก็ได้ แล้ วก้ มลงกราบแบบเบ็ญจางคประดิษฐ์ 3 ครัง้
2. นําข้ าวตอกดอกไม้ ธูปเทียนที่เตรี ยมมานันแบ่
้ งไว้ เป็ นกระสวยไปใส่ในขันพระเจ้ า
ขันห้ า ขันศีล และขันปอน
ขันแก้ วทังสาม
้
3. ใส่ข้าวพระเจ้ า ซึง่ มีในขันข้ าว ถาดภาชนะและบาตรตังวางอยู
้
่
4. นําข้ าว ปลาอาหารใส่ภาชนะถาดอาหาร ถาดขันข้ าวและบาตรที่ทางวัดจัดไว้ ให้
5. แบ่งข้ าวสุกไว้ สว่ นหนึง่ สําหรับใส่บาตรพระต่อหน้ าพระภิกษุสามเณรขณะนัง่ ใน
พิธีรับบิณฑบาตหรื อเดินแถวมาบิณฑบาต สุดแต่วดั จะปฏิบตั อิ ย่างไร
เมื่อทํากิจกรรมทังหมดเสร็
้
จแล้ วให้ มานัง่ ในวิหาร พร้ อมกับคนอื่นที่นงั่ รออยูแ่ ล้ วขณะ
ที่ต๊ เุ จ้ า ตุ๊หลวง เจ้ าอาวาสและสามเณรยังมิได้ ลงมา ยังอยูก่ ฏุ ิ มัคทายก (ปู่ จ๋ารย์) จะประมาณว่า
ศรัทธาผู้คน เข้ ามาพร้ อมเพรี ยงกันแล้ ว ก็จะเริ่มพิธีในส่วนของฆราวาสทันที ซึง่ ในขณะที่กิจกรรม
ต่างๆ ได้ ดําเนินไปนัน้ ผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ เฝ้าสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประดิษฐานองค์พระ
ประธานภายในอาคาร กับพื ้นประกอบพิธีกรรมหรื อพื ้นที่ใช้ สอย ตลอดจนประเภทของผู้ใช้ อาคาร
กับลักษณะการใช้ งานพื ้นที่ในอาคารวิหารโถง ที่น่าสนใจดังนี ้
1. ลักษณะการประดิษฐานพระประธานไว้ ภายในอาคาร
ซึง่ อาจแบ่งประเภทของ วิหารโถงออกเป็ นกลุม่ ย่อย ได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ50
1.1 วิหารโถงแบบธรรมดา เป็ นวิหารที่มีลกั ษณะตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ นแต่ไม่
มีการสร้ างโขงปราสาทเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ ภายในวิหารเหล่านี ้ได้ แก่กลุม่ วิหารพระพุทธ
และวิหารนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลําปางหลวง, วิหารหลวง วัดไหล่หิน, วิหารโคมคํา วัดพระธาตุเสด็จ,
วิหารหลวงวัดคะตึกเชียงมัน่
1.2 วิหารโถงแบบมีปราสาทภายใน เป็ น วิหารโถงที่มีการสร้ างตังแต่
้ ช่วงต้ นๆ
ของพุทธศตวรรษที่ 23 เป็ นต้ นมาซึง่ การสร้ างกู่มณฑปปราสาทเพื่อเป็ นตัวเชื่อมขยาย พระพุทธรูป
ประธานให้ กระชับสัมพันธกับรูปอากาศเบื ้องบน51 ได้ แก่กลุม่ วิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง,
วิหารจามเทวี วัดปงยางคกและ วิหารหลวงวัดเวียง
2. ลักษณะประเภทของผู้ใช้ อาคาร โดยประกอบด้ วย พระสงฆ์ ฆราวาสชายและ
หญิง ซึง่ มีสถานะภาพทางสังคมวัฒนธรรมที่ตา่ งกัน จากการสังเกตของผู้ศกึ ษาวิจยั ทําให้ ทราบว่า
ผู้ใช้ อาคารที่เป็ นพระสงฆ์ จะมีตําแหน่งการใช้ งานพื ้นที่คอ่ นข้ างชัดเจนคือตําแหน่งด้ านหน้ า ขวา
มือขององค์พระประธานเป็ นหลัก หาก มีพระสงฆ์หรื อสามเณรจํานวนมากขึ ้นก็จะนัง่ ซ้ อนต่อกันไป
50

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 265.
ปฐม พัวพันธ์สกุล, วิหารบีบ “วิหารหักจ๊ อก,” บทความประกอบการสัมนานา
นานา ชาติไทยศึกษา ครั ง้ ที่ 3, (14-19 ตุลาคม 2539).
51
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เพิ่มเป็ นอีกแถวทางด้ านหลัง หรื อเพิ่มแถวนัง่ ทางฝั่ งซายมือของพระประธาน (ดูภาพประกอบ)
ตลอดจนการนัง่ บนอาสนะที่เพิม่ ระดับพื ้นที่นงั่ ให้ ตา่ งจากพื ้นที่ใช้ งานปกติร่วมกับคนธรรมดาทัว่ ไป
ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์อนั แสดงความหมายถึง สถานะภาพที่ตา่ งกันดังกล่าว โดยพระสงฆ์นนจะมี
ั้
สถานะที่สงู กว่าคนธรรมดาทัว่ ไป ทังนี
้ ้ยังมีที่ตงั ้ องค์ประกอบของธรรมาศ ซึง่ จากการเก็บข้ อมูล
วิหารโถงทังหมดพบว่
้
า ตําแหน่งที่ตงของธรรมาส
ั้
จะอยูบริเวณด้ านขวามือของพระประธานใน
ห้ องชายคาปี กนก “ทังนี
้ ้อาจเพื่อมิให้ บงั หน้ าองค์พระ ประธานอันจะส่งผลต่อมุมมองและการรับรู้
ของผู้ใช้ อาคาร” ซึง่ โดยส่วนใหญ่การประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะเกิดขึ ้น ณ บริเวณพื ้นที่ห้องอาคาร
หลังหลวงนี ้ แม้ ภายหลังวิหารโถงที่ทําการเก็บข้ อมูล โดยส่วนใหญ่ จะมีการต่อเติมผนังด้ านทิศใต้
(ด้ านฝั่ งที่นงั่ ของสงฆ์) ให้ เป็ นผนังทึบ แต่ก็ยงั คงเว้ นให้ ทางด้ านทิศเหนือของอาคารเป็ น “ช่องเปิ ด”
โล่งไว้ ตามเดิม ซึง่ ส่วนนี ้ผู้ศกึ ษาวิจยั มีข้อสังเกต ว่าอาจมีความให้ ความสําคัญกับแสงสะท้ อนที่จะ
ผ่านเข้ ามาในอาคารจากทางช่องเปิ ดด้ านทิศเหนือมากกว่าทางทิศใต้ ก็อาจเป็ นได้ ทังนี
้ ้เพราะการ
เคลื่อนตัวของดวงอาทิศนันอ้
้ อมทางทิศใต้ จึงทําให้ แดดล้ วงส่องเข้ ามาในอาคาร แทนที่จะเข้ ามา
เฉพาะแสงสะท้ อนเหมือนทางฝั่ งทิศเหนือเท่านัน้

ลายเส้ นที่ 13 ภาพการแบ่งกลุม่ ผู้ใช้ อาคาร จากการสังเกตของ ผู้ศกึ ษาวิจยั ในช่วงขณะที่มีการ
ประกอบกิจกรรมหรื อพิธีกรรมทางศาสนาโดย “สีส้ม” คือกลุม่ ผู้ใช้ อาคารที่เป็ นพระ
สงฆ์ (ตุ๊เจ้ า) “สีเทา” คือกลุม่ ผู้ใช้ อาคารที่เป็ นฆราวาสชายและ “สีเขียว” คือกลุม่
ผู้ใช้ อาคารที่เป็ นฆราวาสหญิง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / วิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง
อีกทังการใช้
้
พื ้นที่ของกลุม่ ผู้ใช้ อาคารที่เป็ นชายและหญิงยังมีลกั ษณะที่นา่ สนใจ ด้ วย
เหตุที่แม้ ในอดีตสังคมล้ านนาจะเป็ นวัฒนธรรมสายแม่แต่มาภายหลังเมื่อหันมานับถือพุทธศาสนา
ทําให้ มีโลกทัศน์ที่กว้ างขึ ้น เริ่มให้ ความสําคัญต่อผู้ชาย นักปกครอง เจ้ านาย พระสงฆ์ จนผู้ชายมี
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บทบาทมากขึ ้นทางด้ านความเชื่อและพิธีกรรม ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว การแสดงออกทางด้ านการใช้
พื ้นที่จะสังเกตได้ วา่ กลุม่ ของผู้ชายจะอยูใ่ นบริเวณสําคัญในพิธีกรรม คือ อยูใ่ นวงพระสงฆ์และใกล้
พระประธานโดยผู้หญิงจะถูกกันออกไปและเป็ นเพียงผู้สงั เกตการณ์ในวงนอกเท่านันแต่
้ ไม่ได้ แบ่ง
้ ้ส่วนหนึง่ ของข้ อวัตรปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์และสามเณรยังมีข้อห้ ามใน
แยกพื ้นที่กนั อย่างชัดเจน ทังนี
้ งแสดงออกผ่านการใช้ พื ้นที่เพื่อประกอบ
การปฏิบตั ิ (ศีล) อันเกี่ยวข้ องกับสตรี เพศอีกด้ วย52ดังนันจึ
กิจกรรมหรื อพิธีกรรมต่างๆ ภายในวิหารดังกล่าว

ภาพที่ 68 (01) วัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ งภายในอาคารวิหารโถงนํ ้าแต้ ม ซึง่ เป็ นวิหารทิศ ด้ านเหนือ
ขององค์พระธาตุเจดีย์โดยจะนัง่ ราบกับพื ้นและอยูใ่ นบริเวณห้ องโถงกลางอาคาร
(02) บรรยากาศ ภายในวิหารโถงนํ ้าแต้ ม ขณะมีผ้ ใู ช้ อาคารในการประกอบกิจกรรม
หรื อพิธีกรรมทางศาสนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

52

ตัวอย่างเช่น ในส่วน สังฆาทิเสส ได้ แก่ เคล้ าคลึง จับมือ จับช้ องผม ลูบคลําจับต้ อง
อวัยวะอันใด ก็ตามของสตรีเพศ, พูดจาหยาบคาย เกาะแกะสตรี เพศ เกี ้ยวพาราสี เป็ นต้ น ในส่วน
อนิยตกัณฑ์ ได้ แก่ การนัง่ ใน ที่ลบั ตา มีอาสนะกําบังอยูก่ บั สตรี เพศและมีผ้ มู าเห็นเป็ นผู้ที่เชื่อถือได้
พูดขึ ้นด้ วยธรรม 3 ประการอันใดอันหนึง่ กล่าวแก่ภิกษุนนั ้ เป็ นต้ น ดูลายละเอียดเพิ่มในศีล 227
ข้ อ ของพระภิกษุ
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แนวทางการเก็บข้ อมูล แบบอาคารวิหารโถงล้ านนา
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษา ผู้ศกึ ษาวิจยั จึงได้ กําหนดแนวทาง การสํารวจ
เก็บข้ อมูลโดยการวัดระยะและเขียนแบบ ผังพื ้นอาคาร รูปด้ านอาคารทิศตะวันออก (ด้ านทางเข้ า)
และด้ านทิศใต้ (ด้ านที่แสงแดดส่องในช่วงวัน) รูปตัดอาคารตามขวางในแต่ละชันซดของหลั
้
งคา
รูปตัดอาคารตามยาวซึง่ มีมมุ มองเพื่อ สังเกตช่องเปิ ดและฝาย้ อยที่เปิ ดรับแสงด้ านทิศเหนือ อันจะ
สามารถนํามาช่วยประกอบการอธิบาย ถึงคติและแนวคิดในการก่อรูปงานสถาปั ตยกรรม จากการ
กําหนด ขอบเขตด้ วยแสงธรรมชาติ ตลอดจนแนวคิดในการออกแบบวิหารโถง ให้ มีลกั ษณะเป็ น
อาคารแบบเปิ ดโล่งด้ วย

ลายเส้ นที่ 14 แนวทางการเก็บข้ อมูลตัวแบบสถาปั ตยกรรมวิหารโถงเพื่อการศึกษา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
แบบอาคารวิหารโถงล้ านนา
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1. วิหารพระพุทธ (วิหารทิศด้ านใต้ ขององค์พระธาตุ) วัดพระธาตุลาํ ปาง พ.ศ.2029

ภาพที่ 69 ทัศนียภาพ วิหารพระพุทธ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
วิหารพระพุทธ “สันนิษฐานว่าเดิมเป็ นวิหารโถง ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นวิหารปิ ดผนัง
ทึบ” ผังพื ้นวิหารเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ากว้ าง 3 ห้ องยาว 5 ห้ อง ยกเก็จออกทางด้ านหน้ าและทาง
ด้ านหลังอย่างละช่วงคือ ช่วงห้ องที่ 1 กับห้ องที่ 5 โดยห้ องที่ 1 เป็ นมุขโถงก่ออิฐถือปูนเตี ้ยๆ มีการ
กันผนั
้ งไม้ เข้ าลิ ้นเป็ นฝากันห้
้ องวิหารที่ปรากฏช่องหน้ าต่างขนาดเล็กสําหรับให้ แสงสว่างส่องให้ ทงั ้
สองข้ างมีการสร้ างซุ้มประตู ระหว่างห้ องที่ 1 และห้ องที่ 2 ส่วนห้ องที่ 2 และ 3 เป็ นส่วนห้ องโถงไว้
ั้
กชีและพระประธานส่วนห้ องที่ 5 เป็ นห้ องโถง
สําหรับประกอบพิธีกรรมส่วนห้ องที่ 4 เป็ นที่ตงฐานชุ
มีบาน ประตูทางด้ านทิศเหนือ 1 ประตู เสาด้ านนอกเป็ นเสาสี่เหลี่ยมส่วนด้ านในเป็ นเสากลม ส่วน
หลังคาวิหารมีการลดซดซึง่ สอดคล้ องกับการยกเก็จของผังพื ้นวิหาร โดยมีการลดซดหลังคาทังด้
้ าน
หน้ าและด้ านหลังด้ านละ 1 ช่วง (คือห้ องที่ 1 และห้ องที่ 5) ส่วนผืนหลังคามีการซ้ อน ซดละ 2 ตับ
ฐานอาคารยกสูงขึ ้นมาจากลานทรายประมาณ 30 เซนติเมตร53
ผนังวิหารด้ านบนเป็ นผนังไม้ สว่ นด้ านล่างเป็ นปูน สันนิษฐานว่า ผนังไม้ เป็ นฝา
เดิมแล้ วจึงมีการก่อผนังปูนขึ ้นมาภายหลัง ผนังที่มขุ โถงปรากฏช่องหน้ าต่างขนาดเล็ก สําหรับให้
แสงสว่างส่อง เข้ ามาทังสองข้
้
างรวมถึงมีการประดับลายคําอย่างเต็มพื ้นที่ ส่วนในห้ องอื่นๆ โดยฝา
ผนังไม้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ ส่วนบน เป็ นผนังไม้ เข้ าลิ ้นขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า “ฝาตาผ้ า” จํานวน
2 ฝา ส่วนกลาง เป็ น ฝาตาฝ้าเรี ยงต่อกันจํานวน 3 ฝา ส่วนล่าง เป็ นแผ่นไม้ ในลักษณะยาว ปิ ดลง
มาอีกราว 0.50-1.00 เมตร ซึง่ เป็ นส่วนที่สร้ างเพื่อเชื่อมระหว่างผนังไม้ และผนังปูนนัน้ ไม่ปรากฏ
การประดับตกแต่งใดๆ บริ เวณฝาผนังด้ านข้ างภายในวิหาร

53

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 97.
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ลายเส้ นที่ 15 ผังพื ้นวิหารพระพุทธ มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 168 ตร.ม.
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 16 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดตามขวางบริ เวณห้ องที่หนึง่ ช่วงหลังคาซด
ที่หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อนสองตับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 17 รูปตัดตามขวางบริเวณห้ องที่สองช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อนสองตับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 70 มุมมอง แสดงลักษณะของฝาย้ อยของวิหารพระพุทธ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 18 (บน) รูปตัดตามยาว, (ล่าง) รูปด้ านอาคารด้ านทิศใต้ ซงึ่ มีลกั ษณะเดียวกับด้ านทิศ
เหนือ โดยมีลกั ษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 2 ซดหลัง 2 ซด ซึง่ สอดคล้ องกับ
การยกเก็จของผังพื ้นอาคาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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2. วิหารหลวง วัดพระธาตุลําปาง พ.ศ.2039

ภาพที่ 71 ภาพเก่าวัดพระธาตุลําปางหลวง โดยลักษณะของวิหารหลวง ซึง่ มีหน้ าบันที่แสดงโครง
สร้ างม้ าต่างไหมกรอบบานลูกฟั กและลักษณะป้านลมตลอดจนช่อฟ้าเป็ นแบบล้ านนา
ที่มา: lampangnha, เข้ าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2557, เข้ าถึงได้ จาก http://www.lampangnha.
com/album0001/album001.html
เป็ นวิหารโถงเครื่ องไม้ ผังพื ้นรูปสี่เหลีย่ มผืนผ้ ากว้ าง 5 ห้ องยาว 9 ห้ อง (กว้ าง 17
เมตร ยาว 39 เมตร) โดยยกเก็จออกทางด้ านหน้ า 2 ช่วง คือห้ องที่ 1-4 และด้ านหลัง 1 ช่วงคือห้ อง
ที่ 8 และ 9 ทุกห้ องเป็ นห้ องโถง ห้ องที่ 6 และห้ องที่ 7 เป็ นส่วนที่ตงโขงหรื
ั้
อกู่พระเจ้ าล้ านทอง ส่วน
ห้ องที่ 8 เป็ นที่ตงฐานชุ
ั้
กชีและพระพุทธรูปต่างๆ หลังคาวิหารมุงด้ วยกระเบื ้องเคลือบสีนํ ้าตาลและ
มีการซ้ อนผืนหลังคาถึง 3 ตับ ทังนี
้ ้เพราะเป็ นวิหารขนาดใหญ่ ส่วนฐานอาคารยกสูงจากลานทราย
54
ประมาณ 70 เซนติเมตร
ผนังวิหารเป็ นผนังไม้ เข้ าลิ ้นขนาดใหญ่ ปิ ดลงเพียงครึ่งเสาบน ส่วนด้ านล่างเปิ ด
โล่งสูงจากพื ้นวิหารราว 2 เมตร ฝาผนังเพียงครึ่งเดียวนี ้เรี ยกว่า ฝาย้ อย หรื อ ฝาหยาบ ทําหน้ าที่
ช่วยป้องกันแสงแดดและฝนสาดเข้ าไปในตัววิหาร ฝาย้ อยในแต่ละห้ องทําเป็ นกรอบไม้ เข้ าลิ ้นกรุ
ด้ วยแผ่นไม้ ภายในที่เรี ยกว่า ฝาตาผ้ า ซึง่ ทําเป็ น 2 ส่วนต่อกันใน 1 ฝาโดยส่วนบนมี 2 กรอบ และ
ส่วน ล่างมี 3 กรอบเรี ยงสับหว่างเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ตรงกับธรรมาศน์มีการทําเป็ นป่ อง (ช่องเปิ ด
หน้ าต่าง) สามารถเปิ ด-ปิ ดได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากต้ องการช่องแสงสว่างเมื่อมีการเทศน์ ซึง่ พระภิกษุสงฆ์
ต้ องขึ ้นนัง่ บนธรรมาศน์การประดับตกแต่งบริเวณฝาย้ อยด้ านในโดยรอบเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ฝี มือช่างท้ องถิ่น (สล่า) เรื่ องทศชาติชาดกพุทธประวัตแิ ละพรหมจักรหรื อรามเกียรติส์ ํานวนล้ านนา
ทังนี
้ ้ ตัวงานจิตรกรรมดังกล่าว ไม่ใช่งานที่สร้ างมาพร้ อมตัววิหารเพราะฝี มือและเรื่ องราวที่นํามา
เสนอเป็ นงานที่เขียนขึ ้นภายหลังในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25
54

เรื่ องเดียวกัน, 83.
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ลายเส้ นที่ 19 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 462 ตร.ม.
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 20 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก โดยเสนอรูปแบบของหน้ าแหนบเป็ นกรอบลูกฟั ก,
(ล่าง) รูปตัดขวาง บริ เวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคาซดที่หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อนสามตับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 21 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สองซ้ อน 3 ตับ,
(ล่าง) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 5 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 3 ตับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

148

ลายเส้ นที่ 22 รูปตัดตามยาว โดยมีลกั ษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด
ซึง่ สอดคล้ องกับการ ยกเก็จของผังพื ้นอาคาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 23 รูปด้ านยาวทิศใต้ ซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับด้ านทิศเหนือโดยมีลกั ษณะของการ
ซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด ซึง่ สอดคล้ องกับการยกเก็จของผังพื ้นอาคาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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3. วิหารนํา้ แต้ ม (วิหารทิศด้ านเหนือ) วัดพระธาตุลําปางหลวง พ.ศ.2044

ภาพที่ 72 ทัศนียภาพ วิหารโถงนํ ้าแต้ ม
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
คําว่า นํ ้าแต้ ม แปลว่าภาพเขียน ชื่อของวิหารนํ ้าแต้ มนี ้คงหมายความถึงวิหารที่มี
ภาพเขียน (จิตรกรรมฝาผนังบริเวณคอสองเสาระเบียงและฝาย้ อย ) นัน่ เอง วิหารนํ ้าแต้ มเป็ นวิหาร
เป็ นวิหารทิศตังอยู
้ ท่ างทิศเหนือขององค์พระธาตุ เยื ้องมาทางด้ านหลังของวิหารหลวง เช่นเดียวกับ
วิหารพระพุทธ และหันหน้ าออกทางด้ านทิศตะวันออก หากมองแผนผังรวมของวัด จะพบว่าวิหาร
หลังนี ้ตังอยู
้ ใ่ นตําแหน่งที่ขนานกับวิหารพระพุทธ ซึง่ เป็ นวิหารทิศด้ านทิศใต้
วิหารนํ ้าแต้ มเป็ นวิหารโถงขนาดกว้ าง 3 ห้ อง ยาว 5 ห้ อง แผนผังวิหารเป็ นรูปสี่
เหลี่ยมผืนผ้ า กว้ าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร มีการยกเก็จออกทางด้ านหน้ าสองช่วงคือ ห้ องที่ 1 และ
ห้ องที่ 2 และด้ านหลัง 1 ช่วง คือห้ องที่ 5 ซึง่ สร้ างเป็ นฝาผนังปูนปิ ดทึบ และเป็ นที่ตงของฐานปู
ั้
น
55
้ ท่ ้ ายห้ องที่ 4 ของวิหาร
ขนาดใหญ่น่าจะใช้ เป็ นฐานชุกชีมาก่อน หากแต่ฐานชุกชีในปั จจุบนั ตังอยู
ผนังวิหาร เป็ นฝาย้ อยลักษณะเดียวกับวิหารพระพุทธและวิหารหลวงตกแต่งด้ วย
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้ านทิศเหนือเล่าเรื่ อง มาฆมาณพ หรื อประวัตพิ ระอินทร์ ด้ านทิศใต้ นันเล่
้ า
เรื่ องนางสามาวตี ซึง่ เป็ นนิทานธรรมบทในอรรถกถาบาลี หมวดอัปปมาทวรรค (หมวดที่กล่าวถึง
ความไม่ประมาท) ส่วนผนังด้ านหลังพระประธาน เป็ นภาพโพธิ์พฤกษ์ 3 ต้ นที่แตกกิ่งก้ านไปอย่าง
งดงาม มีรูปพระอาทิตย์พระจันทร์ อนั เป็ นสัญลักษณ์ของจักรวาลและภาพสัตว์คือ นกและหงส์ร่อน
ภาพเทวดาอัญชลีพร้ อมช่อดอกไม้ เป็ นต้ น

55

เรื่ องเดียวกัน, 125.

151

ลายเส้ นที่ 24 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 124.6 ตร.ม.
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 25 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงของหลังคาซดที่
หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 26 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ,
(ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 27 (บน) รูปตัดตามยาว, (ล่าง) รูปด้ านอาคารด้ านทิศใต้ ซงึ่ มีลกั ษณะเดียวกับด้ านทิศ
เหนือโดยมีลกั ษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด ซึง่ สอดคล้ องกับ
การยกเก็จของ ผังพื ้นอาคาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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4. วิหารหลวง วัดเวียงเถิน พ.ศ.2192

ภาพที่ 73 ทัศนียภาพ วิหารหลวง วัดเวียงเถิน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
วิหารหลังนี ้เป็ นวิหารโถงหรื อวิหารแบบเปิ ดที่ยงั คงมองเห็นเค้ าเดิมก่อนที่จะมีการ
สร้ างผนังทางด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออกได้ ปั จจุบนั มีผนังปิ ดทึบเฉพาะส่วนห้ องท้ ายวิหาร ใน
ส่วนผนังด้ านสกัดเท่านันไม่
้ มีการสร้ างผนังปิ ดด้ านข้ างในส่วนห้ องท้ ายวิหาร เช่นเดียวกับวิหารโถง
ทัว่ ๆ ไปทํากัน ทังนี
้ ้อาจเป็ นไปได้ วา่ คงมีการซ่อมแซมในภายหลัง ในห้ องท้ ายวิหารจะเป็ นตําแหน่ง
ที่ตงของ
ั้
มณฑป หรื อ โขงพระเจ้ า ขนาดใหญ่ซงึ่ เชื่อมกับฐานชุกชีแคบๆ อันเป็ นที่ตงั ้ พระพุทธรูป
ขนาบข้ างซุ้มโขงข้ างละหนึง่ องค์ ทางด้ านหน้ าเยื ้องมาทางด้ านขวามือของซุ้มโขงมี ธรรมาสน์ ทรง
ปราสาทตังอยู
้ ่ วิหารวัดเวียงเป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ ขนาดยาว 6 ห้ อง กว้ าง 3 ห้ อง หลังคาเดิมมี
การ ลดชันหลั
้ งคาลงด้ านหน้ า 2 ซด ด้ านหลัง 1 ซดและซ้ อนผืนหลังคาอีกข้ างละสองตับแต่ในการ
ปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 25 ลงมามีการต่อเติมขยายหลังคาปี กนก
ด้ านข้ างลง มาอีกด้ านละหนึง่ ตับ จึงทําให้ ชายคาของวิหารด้ านข้ างตํ่ามาก เพราะมีผืนหลังคาถึง
3 ตับทําให้ พื ้นที่ความกว้ างเพิ่มเป็ น 5 ห้ องแม้ วา่ ขนาดความสูงของพื ้นจะลดหลัน่ กันบ้ าง แผนผัง
ของวิหารเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า มียกเก็จออกทางด้ านหน้ า 2 ช่วง ด้ านหลัง 1 ช่วง56
ผนังวิหารเป็ นผนังเพียงครึ่งเดียวโดยรอบตัววิหารยกเว้ น ผนังด้ านสกัดท้ ายวิหาร
ที่มีการสร้ างผนังก่ออิฐถือปูนรับนํ ้าหนักไว้ ทางด้ านหลัง และเจาะช่องตีนกา 3 ช่องเรี ยงต่อกันทัง้
ยังมีการสร้ างหน้ าต่างเล็กๆ บริ เวณผนังที่สร้ างขึ ้นใหม่ด้านขวามือของพระประธานซึง่ เป็ นตําแหน่ง
ของอาสนะและธรรมาศน์ การตกแต่งที่บริเวณฝาย้ อยภายในของวิหาร มีการเขียนภาพจิตรกรรม
แบบใหม่ทบั จิตรกรรมแบบเดิมหมดแต่ยงั เหลือผนังปูนด้ านหลังซุ้มโขงทางด้ านทิศเหนือและทิศใต้

56

เรื่ องเดียวกัน, 177.

156
ที่ทําเป็ นลวดลายรดนํ ้าปิ ดทองรูปกินรี และภาพอดีตพระพุทธเจ้ าประทับนัง่ ปางมารวิชยั อยูบ่ นฐาน
ปั ทม์ในซุ้มเรื อนแก้ ว เป็ นต้ น

ลายเส้ นที่ 28 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 232 ตร.ม.
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

157

ลายเส้ นที่ 29 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคาซดที่หนึง่
ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองใช้ ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้ านนา (แทนแบบพญานาคคอน

158
กรี ตที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ) โดยใช้ รูปแบบเดียวกับธรรมมาศน์ทรงปราสาทในวิหาร

ลายเส้ นที่ 30 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สองผืนหลังคาซ้ อน 3 ตับ,
(ล่าง) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สามผืนหลังคาซ้ อน 3 ตับ
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองใช้ ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้ านนา (แทนแบบพญานาคคอน

159
กรี ตที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ) โดยใช้ รูปแบบเดียวกับธรรมมาศน์ทรงปราสาทในวิหาร

ลายเส้ นที่ 31 (บน) รูปด้ านอาคารด้ านทิศใต้ ซงึ่ มีลกั ษณะเดียวกับด้ านทิศเหนือ โดยมีลกั ษณะ
ของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด, (ล่าง) รูปตัดตามยาว
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองใช้ ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้ านนา (แทนแบบพญานาคคอน

160
กรี ตที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ) โดยใช้ รูปแบบเดียวกับธรรมมาศน์ทรงปราสาทในวิหาร

ลายเส้ นที่ 32 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 155.6 ตร.ม.
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองสันนิษฐานรูปแบบอาคาร ในลักษณะที่ไม่มีการต่อเติมตับ

161
หลังคาปี กนกในซดสองและสาม ตลอดจนทดลองใช้ ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้ านนา รูปแบบเดียว
กับ ธรรมมาศน์ทรงปราสาทด้ านในวิหาร

ลายเส้ นที่ 33 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคาซดที่หนึง่
ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ

162
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองสันนิษฐานรูปแบบอาคารในลักษณะที่ไม่มีการต่อเติมตับ
หลังคาปี กนกในซดสองและสาม ตลอดจนทดลองใส่ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้ านนา

ลายเส้ นที่ 34 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ,
(ล่าง) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ

163
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองสันนิษฐานรูปแบบอาคารในลักษณะที่ไม่มีการต่อเติมตับ
หลังคาปี กนกในซดสองและสาม ตลอดจนทดลองใส่ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้ านนา

ลายเส้ นที่ 35 (บน) รูปด้ านอาคารด้ านทิศใต้ โดยมีลกั ษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซดหลัง
2 ซด ซึง่ สอดคล้ องกับการยกเก็จของผังพื ้นอาคาร, (ล่าง) รูปตัดตามยาว

164
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองสันนิษฐานรูปแบบอาคารในลักษณะที่ไม่มีการต่อเติมตับ
หลังคาปี กนกในซดสองและสาม ตลอดจนทดลองใส่ป้านลมและช่อฟ้าแบบล้ านนา
5. วิหารหลวง วัดไหล่หิน พ.ศ.2226

ภาพที่ 74 ทัศนียภาพ วิหารหลวง วัดไหล่หิน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
วิหารวัดไหล่หิน เป็ นวิหารโถงขนาดเล็กจํานวน 5 ห้ อง มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ยกเก็จออกทางด้ านหน้ า 1 ช่วงด้ านหลังตัดตรงมีผนังปิ ดทึบเฉพาะช่วงห้ องท้ ายวิหารผนังด้ านหลัง
ของวิหารเป็ นผนังปูนทึบหลังคาทําเป็ นลดชันลงด้
้ านหน้ า 2 ชันด้
้ านหลัง 1ชันและลดปี
้
กนกลงด้ าน
ละข้ างข้ างละตับเหมือนกับแบบแผนของวิหารล้ านนาทัว่ ไป แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าแผนผังของวิหาร
วัดไหล่หินแห่งนี ้ จะไม่เหมือนกับวิหารที่ปรากฏในเขตพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่และลําปางโดยทัว่ ไป
แต่พบว่าจะคล้ ายคลึงกับแผนผังของวิหารร้ างที่พบเป็ นส่วนมากในเขตเมืองเชียงแสน สอดคล้ อง
กับเรื่ องราวการสร้ างวิหารหลังนี ้ว่าเป็ นฝี มือช่างชาวเชียงตุง ซึง่ เป็ นกลุม่ เดียวกันกับเชียงแสน57
ผนังวิหาร ด้ านหลังเป็ นผนังปูนทึบ รวมถึงผนังด้ านทิศใต้ ในช่วงห้ องที่ 3 และ 4
ส่วนผนังด้ านข้ างเป็ นฝาผนังไม้ เพียงครึ่งเดียวตามแบบลักษณะวิหารโถงล้ านนา ผนังด้ านหลังของ
พระประธาน มีการประดับตกแต่งด้ วยลายคําเป็ นรูปต้ นโพธิ์และอดีตพุทธเจ้ า ตามแบบอย่างการ
ตกแต่งภาพหลังพระประธานแบบล้ านนาในยุคต้ น นอกจากนี ้การที่เป็ นวิหารโถงขนาดเล็ก ซึง่ มี
ศาลาบาตรล้ อมรอบ จึงสามารถที่จะใช้ พื ้นที่ทงหมดเพื
ั้
่อการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้ นอกจากนี ้
ยังมีการแบ่งพื ้นที่ภายในวิหาร โดยทางด้ านขวามือของพระประธานจะมีการตังธรรมาศน์
้
เทศน์กบั
อาสน์สงฆ์ เพื่อแบ่งพื ้นที่ระหว่างฆราวาสและพระสงฆ์
57

เรื่ องเดียวกัน, 165.
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ลายเส้ นที่ 36 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 58 ตร.ม.
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

166

ลายเส้ นที่ 37 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคาซดที่หนึง่
ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ โดยห้ องนี ้ไม่มีฝาย้ อย หรื อฝาตาผ้ า
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 38 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ ไม่มีฝา
ย้ อยหรื อฝาตาผ้ า, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สามผืนหลังคา
ซ้ อน 2 ตับ (ไม่มีเสาหลวง) มีฝาย้ อยและช่องโล่งรับแสงเฉพาะทางด้ านทิศเหนือ
ขณะที่ทางด้ าน ทิศใต้ ก่อเป็ นผนังทึบซึง่ ระยะใต้ ฝาย้ อยประมาณ 175 เซนติเมตร

168
(พ้ นหัวผู้ใช้ อาคาร เมื่อผ่านเข้ า - ออกตัวอาคารโดยไม่ต้องก้ ม)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 39 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สองผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับมีฝาย้ อย
และช่องโล่งรับแสงเฉพาะทางด้ านทิศเหนือ ขณะที่ทางด้ านทิศใต้ ก่อเป็ น ผนังทึบ,
(ล่าง) รูปด้ านทิศหนือโดยมีฝาย้ อยในห้ องที่สามและสี่ของอาคาร ลักษณะของการ
ซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซดซึง่ ไม่สอดคล้ องกับการยกเก็จของผังพื ้นอาคาร
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(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 40 (บน) รูปด้ านทิศใต้ โดยห้ องที่สามและสีข่ องอาคารก่อผนังทึบ แต่ยงั คงเปิ ดโล่งใน
ห้ องที่หนึง่ และสอง, (ล่าง) รูปตัดตามยาว
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

170

6. วิหารจามเทวี วัดปงยางคก พ.ศ.2275

ภาพที่ 75 ภาพเก่าวิหารจามเทวี วัดปงยางคก ซึง่ ยังปรากฏฐานอาคาร โดยมีลกั ษณะที่เรี ยบง่าย
และสูงจากพื ้นดิน 25-30 เซนติเมตรโดยประมาณ ตลอดจนมีการยกเก็จฐานที่สอด
คล้ องกับผัง ของอาคารและชันซดของหลั
้
งคา ที่ยงั คงใช้ ป้านลมแบบล้ านนา
ที่มา: อัน นิมมานเหมินท์, ศิลปล้ านนาไทย (กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.], 2521), 116.
จากขนาดและรูปทรงจัดว่าเป็ นวิหารขนาดเล็กมีขนาดกว้ าง 3 ห้ อง ยาว 5 ห้ อง
(กว้ าง 7.5 ม. ยาว 15.20 ม.) โดยการทําผังพื ้นย่อเก็จตามแบบมาตราฐานล้ านนา วิหารแห่งนี ้มี
การทําฝาผนังเพียงครึ่งเดียว ยกเว้ นส่วนห้ องท้ ายวิหาร ซึง่ เป็ นตําแหน่งที่ตงของมณฑปหรื
ั้
อโขง
พระเจ้ าขนาดใหญ่และในปี พ.ศ.2508 มีการก่อฝาผนังทิศใต้ ในห้ องที่ 3 และห้ องที่ 4 เพื่อกันฝน
สาดเข้ ามาในวิหาร58
ผนังวิหารเป็ น “ฝาย้ อย หรื อ “ฝาหยาย” รูปแบบเดียวกับ วิหารโถงที่กล่าวมาแล้ ว
ในส่วนการประดับตกแต่ง มีการตกแต่งด้ วยลายคําอย่างเต็มพื ้นที่จนแทบไม่ปรากฏพื ้นที่วา่ งของ
ผนังและโครงสร้ างวิหารซึง่ ลวดลายเหล่านี ้มักเป็ นภาพเชิงสัญลักษณ์เช่น เป็ นรูปหม้ อนํ ้าปูรณฆฏะ
ตามคติพทุ ธศาสนา แสดงความหมายของความร่มเย็นสมบูรณ์พนู สุข แสดงสัญลักษณ์ของชีวิต
และการสร้ างสรรค์ โดยประดิษลวดลายที่แตกต่างไม่ซํ ้ากัน ส่วนผนังปูนด้ านหลังซุ้มโขงปราสาท
58

เรื่ องเดียวกัน, 145.
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มีลายคําโพธิ์พฤกษ์ 3 ต้ นและรูปเทวดาถือฉัตรและช่อดอกไม้ สวรรค์ประดับทังสองข้
้
างรวมถึงการ
ประดับลายรูปหม้ อปูรณฆฏะที่ผนังด้ านข้ าง เช่น เดียวกับวิหารนํ ้าแต้ ม

ลายเส้ นที่ 41 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 72.6 ตร.ม.
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

172

ลายเส้ นที่ 42 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคาซดที่หนึง่
ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

173

ลายเส้ นที่ 43 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ,
(ล่าง) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

174

ลายเส้ นที่ 44 (บน) รูปด้ านทิศใต้ โดยห้ องที่สามและสี่ของอาคารก่อผนังทึบเว้ นเจาะช่องแสงเป็ น
ช่วงๆ แต่ยงั คงเปิ ดโล่งในห้ องที่หนึง่ และสอง, (ล่าง) รูปตัดตามยาวที่มีช่องเปิ ดโล่ง
ระหว่างแนวเสาใต้ ฝาย้ อยเพื่อรับแสงเหนือ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

175

ลายเส้ นที่ 45 ผังพื ้นอาคาร พื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 72.6 ตร.ม.
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองสันนิษฐานรูปแบบอาคารในลักษณะที่ มีฐานอาคารซึง่ สูง
ขึ ้นมาจากระดับพื ้นดิน 30 เซนติเมตรโดยประมาณ ตลอดจนทดลองใส่ป้านลมแบบล้ านนา

176

ลายเส้ นที่ 46 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 โดยช่วงหลังคาซดที่
หนึง่ ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองสันนิษฐานรูปแบบอาคารในลักษณะที่ มีฐานอาคารซึง่ สูง
ขึ ้นมาจากระดับพื ้นดิน 30 เซนติเมตรโดยประมาณ ตลอดจนทดลองใส่ป้านลมแบบล้ านนา
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ลายเส้ นที่ 47 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ,
(ล่าง) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองสันนิษฐานรูปแบบอาคารในลักษณะที่ มีฐานอาคารซึง่ สูง
ขึ ้นมาจากระดับพื ้นดิน 30 เซนติเมตรโดยประมาณ ตลอดจนทดลองใส่ป้านลมแบบล้ านนา

178

ลายเส้ นที่ 48 (บน) รูปด้ านทิศใต้ ลักษณะของการซ้ อนซด หลังคาหน้ า 3 ซดหลัง 2 ซด
(ล่าง) รูปตัดตามยาวซึง่ มีช่องเปิ ดโล่งระหว่างแนวเสาใต้ ฝาย้ อยเพื่อรับแสงเหนือ
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั / ซึง่ ทดลองสันนิษฐานรูปแบบอาคารในลักษณะที่ มีฐานอาคารซึง่ สูง
ขึ ้นมาจากระดับพื ้นดิน 30 เซนติเมตรโดยประมาณ ตลอดจนทดลองใส่ป้านลมแบบล้ านนา
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7. วิหารโคมคํา วัดพระธาตุเสด็จ พ.ศ.2366 (ไม่สามารถเก็บข้ อมูลได้ )

ภาพที่ 76 วิหารโคมคํา วัดพระธาตุเสด็จ
ที่มา:
touronthai, เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.touronthai.com
/วัดพระธาตุเสด็จ-13000033.html#.UmI7oCh7nbk
ตัววิหารหันหน้ าไปทางทิศตะวันออกตังอยู
้ ใ่ นแนวแกนรองของวัด (เป็ นวิหารทิศ)
ด้ านหลังของวิหารหลวง และทางด้ านใต้ ของเจดีย์ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายกับการวางตําแหน่งอาคาร
วิหารของวัดพระธาตุลําปางหลวงแสดงถึงความนิยมสร้ างวิหารตามทิศต่างๆ นอกเหนือจากวิหาร
หลวงของชาวล้ านนา สันนิษฐานว่าวิหารหลังนี ้เคยเป็ นวิหารโถงมาก่อน แล้ วจึงมาสร้ างผนังเป็ น
วิหารแบบปิ ดในช่วงหลัง ซึง่ ในลักษณะเดิมน่าจะมีการสร้ างฝาย้ อยและผนังปิ ดทึบเฉพาะส่วนห้ อง
แต่เมื่อมีการบูรณะในช่วงหลังจึงมีการสร้ าง
ท้ ายวิหาร เพราะเป็ นที่ตงของพระประธานขนาดใหญ่
ั้
59
ผนังด้ านข้ างเป็ นผนังปูน
วิหารมีขนาดความกว้ าง 3 ห้ อง ยาว 6 ห้ อง ด้ านหน้ าเป็ นมุขโถงโล่งและมีผนังปิ ด
ด้ านข้ างนับตังแต่
้ มขุ โถงไปตลอดผนังด้ านข้ างดังกล่าวเป็ นผนังปูนเจาะเป็ นช่องลมช่วงละ 4 ช่อง
ขนาบด้ วยช่องตีนการ (ฮูแมงจอน) โดยช่องลมแบบยาวนี ้คล้ ายงานศิลปกรรมในสมัยสุโขทัย ส่วน
ห้ องท้ ายวิหารที่เป็ นผนังทึบมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็ นประธาน แผนผังของ
วิหารเป็ นรูปสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ า เป็ นฐานปูนแบบเรี ยบยกสูงจากพื ้นโดยรอบประมาณ 10 เซนติเมตร
(เดิมฐานวิหารอาจสูงกว่าที่เห็นในปั จจุบนั แต่มีการถมพื ้นโดยรอบวิหารขึ ้น จนทําให้ ฐานวิหารไม่
้
งคาที่ลด
สูงมากนักในปั จจุบนั ) มียกเก็จออกทางด้ านหน้ า 2 ช่วง ที่สอดคล้ องกับการลดชันของลั
ด้ านหน้ า 3 ซด ด้ านหลัง 2 ซดและมีการซ้ อนชันของผื
้
นหลังคา 2 ตับ

59

เรื่ องเดียวกัน, 194.
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8. วิหารโถง วัดคะตึกเชียงมัน่ พ.ศ.2375 (วิหารกึง่ โถง)

ภาพที่ 77 ทัศนียภาพ วิหารวัดคะตึกเชียงมัน่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
วิหารวัดคะตึกเชียงมัน่ เป็ นวิหารเครื่ องไม้ กว้ าง 3 ห้ อง ยาว 5 ห้ อง หันหน้ าไป
ทางทิศตะวันออกมีลกั ษณะเป็ นวิหารแบบกึ่งเปิ ด หรือวิหารกึ่งโถงที่เปิ ดโล่งทางด้ านหน้ าและด้ าน
ข้ างเฉพาะสองช่วงเสาจากด้ านหน้ าส่วนด้ านข้ างตังแต่
้ ห้องที่สามไปจนถึงท้ ายวิหารจะเป็ นผนังทึบ
เจาะช่องหน้ าต่างช่วงเสาละหนึง่ ช่องสําหรับห้ องท้ ายวิหารซึง่ เป็ นผนังก่อทึบมีฐานชุกชีประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั น้ เป็ นพระประธาน แผนผังของวิหารเป็ นรูปสี่เหลีย่ มผืนผ้ า มียกเก็จออกทางด้ าน
หน้ า 2 ช่วงด้ านหลัง 1 ช่วงซึง่ สัมพันธ์กบั การลดชันของหลั
้
งคาที่มีการลดทางด้ านหน้ า 3 ซดด้ าน
หลัง 2 ซด รวมถึงยังมีการซ้ อนผืนหลังคา 2 ตับ อีกด้ วย โครงสร้ างหลังคาเป็ นขื่อม้ าต่างไหม ส่วน
ฐานอาคารเป็ นพื ้นปูนแบบเรี ยบสูงจากพื ้นประมาณ 75 เซนติเมตร60
ผนังวิหาร ปิ ดทึบตังแต่
้ ช่วงห้ องที่ 3 จนถึงท้ ายวิหาร ส่วนห้ องที่ 1-2 เป็ นฝาย้ อย
ทําเป็ นฝาผนังไม้ เข้ าลิ ้นหรื อที่เรี ยกว่า ฝาตาฝ้า เรี ยงต่อกัน 2 ฝา ด้ านล่างเปิ ดโล่ง ส่วนห้ องที่ 3-4 ก็
เป็ นฝาในลักษณะเดียวกัน โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนบนเป็ นฝาตาผ้ า 2 ฝาเรี ยงต่อกัน ส่วนล่างเป็ น
3 ฝาเรี ยงต่อกัน โดยฝาตาฝ้าช่วงล่างในช่องที่ 2 เปิ ดเป็ นช่องหน้ าต่างได้ ด้ านล่างเป็ นผนังก่อ ส่วน
ในห้ องสุดท้ ายคือห้ องที่ 5 จะเป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูนตลอดจนผนังด้ านหุ้มกลองด้ วยเช่นกัน ฝาผนัง
ด้ านหลังพระประธาน มีการทําลวดลายต้ นพระศรี มหาโพธิ์ โดยมีเหล่าเทวดาต่างๆ มาชุมนุมทาง
ด้ านข้ างของต้ นโพธิ์และมีพระพรหมกางฉัตรกันเหนื
้ อเศียรของพระพุทธรูป มีลายพระอาทิตย์ และ
พระจันทร์ หงส์ ลายสายลมแบบจีน และลายอดีตพระพุทธเจ้ า เป็ นต้ น
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เรื่ องเดียวกัน, 226.
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ลายเส้ นที่ 49 ผังพื ้นอาคาร มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 88.35 ตร.ม.
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

182

ลายเส้ นที่ 50 (บน) รูปด้ านทิศตะวันออก, (ล่าง) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 1 ช่วงหลังคาซดที่หนึง่
ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

183

ลายเส้ นที่ 51 (บน) รูปตัดขวางบริเวณห้ องที่ 2 ช่วงหลังคาซดที่สอง ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ,
(ล่าง) รูปตัดขวางบริ เวณห้ องที่ 3 ช่วงหลังคาซดที่สาม ผืนหลังคาซ้ อน 2 ตับ โดย
ฝาย้ อยห้ องที่ 3 และ 4 มีลกั ษณะเป็ นหน้ าต่างบานเปิ ดคู่ ด้ านล่างเป็ นผนังก่อทึบ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

184

ลายเส้ นที่ 52 (บน) รูปด้ านทิศใต้ ลักษณะของการซ้ อนซดหลังคาหน้ า 3 ซดหลัง 2 ซด ซึง่ สอด
คล้ องกับการยกเก็จของผังพื ้นอาคาร, (ล่าง) รูปตามยาว โดยฝาย้ อยห้ องที่ 3 และ
4 มีลกั ษณะเป็ นหน้ าต่างบานเปิ ดคู่ ด้ านล่างเป็ นผนังก่อทึบ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

185

ลายเส้ นที่ 53 การเปรี ยบเทียบขนาดของวิหารโถงแต่ละหลังที่ทําการเก็บข้ อมูลตามลําดับ (ซ้ าย)
รูปด้ านข้ างทิศใต้ ของอาคาร (ขวา) รูปด้ านหน้ าทิศตะวันออก ของอาคาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

186
องค์ ประกอบช่ องเปิ ดและฝาย้ อย
จากการเก็บข้ อมูลแบบอาคารวิหารโถงล้ านนาทัง้ 7 หลัง ทําให้ ทราบถึงลักษณะร่วม
ของ “ช่องเปิ ด” อาคารวิหารโถงซึง่ คล้ ายกันคือ มีการให้ ความสําคัญกับการกําหนดให้ มี ช่องเปิ ด
ทางด้ านทิศตะวันออกและด้ านทิศเหนือ-ใต้ แต่ด้านทิศตะวันตกนันทํ
้ าเป็ นผนังปิ ดทึบไม่มีช่องเปิ ด
ทังนี
้ ้ ช่องเปิ ดด้ านทิศด้ านทิศตะวันออก หรื อด้ านหน้ าของอาคารนันจะมี
้ รูปแบบที่พิเศษและแตก
ต่างจากช่องเปิ ดด้ านข้ างของตัวอาคาร ตลอดจนมีหน้ าที่เป็ น ”ประตู” ทางเข้ าหลักของอาคารด้ วย
แม้ ผ้ ใู ช้ อาคารจะสามารถเข้ าออกอาคารได้ จากช่องเปิ ดอื่นๆ ก็ตาม
ประตูทางเข้ าอาคารเป็ นแกนกลางระหว่างโลกภายนอกกับห้ องอาคารภายในเป็ นจุด
เชื่อมต่อที่มีความสําคัญทังในด้
้ านใช้ งานและด้ านจิตใจ อาคารโบราณส่วนใหญ่ ที่ออกแบบอยูใ่ น
แกนสมมาตรก็มกั จะใช้ ประตูเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ที่ช่วยให้ เกิดความสมดุลขึ ้นในรูปด้ านหน้ า
ช่างไทยก็นิยมใช้ หลักเกณฑ์อนั นี ้ในการออกแบบโบสถ์วหิ าร โดยมักออกแบบให้ รูปด้ านหน้ ามี 3
ช่วงเสา ให้ ชว่ งกลางกว้ างกว่าช่วงซ้ ายขวาเป็ นการเน้ นความสําคัญในตัวแล้ วใช้ ชว่ งอื่นเปิ ดเป็ นซุ้ม
หน้ าต่างถ่วงให้ เกิดความสมดุล61

ลายเส้ นที่ 54 ลักษณะช่องเปิ ดและฝาย้ อยของอาคารวิหารโถงด้ านทิศต่างๆ
(จากผู้ศกึ ษาวิจยั ) / แบบตัวอย่างวิหารนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลําปางหลวง

61

2521), 19.

อนุวทิ ย์ เจริ ญศุภกุล, องค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ์,
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สําหรับองค์ประกอบ “ฝาย้ อย” (ฝาผนังลอย ฝาตาผ้ า หรือ ฝาหยาบ) นันจะใช้
้
ในส่วน
ตลอดความยาวของวิหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ านหน้ าหรื อด้ านทิศตะวันออกของตัวอาคารนันจะ
้
ใช้ “คอกีดหน้ าแหนบ รวมถึง โก่งคิ ้วหน้ าแหนบ” และ “คอกีดปี กนก รวมไปถึง โก่งคิ ้วปี กนก” ทํา
หน้ าที่เป็ นฝาย้ อยของตัวอาคาร หากแต่ทงั ้ 3 ด้ าน (ทิศตะวันออก ทิศเหนือและทิศใต้ ) นี ้จะยังคง
เหลือพื ้นที่เปิ ดโล่ง (ช่องเปิ ด) ส่วนล่างของพื ้นอาคารไว้ ทําให้ สามารถเปิ ดมุมมองออกไปได้ และมี
การปิ ดฝาผนังปูนทึบในส่วนของห้ องท้ ายวิหาร อันเป็ นส่วนของฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธาน
หรื อซุ้มโขงปราสาท62
1. ฝาย้ อยด้ านทิศตะวันออก คือ องค์ประกอบ หน้ าบัน หน้ าแหนบ หรื อ หน้ าก้ อง
เป็ นส่วนที่ปิดโครงสร้ างหลังคาทางด้ านหน้ าของวิหาร โดยที่หน้ าบันนันจะมี
้ การทําเลียนแบบโครง
สร้ างหลังคาวิหาร ในส่วนของขื่อต่างๆ ซึง่ ใช้ ชื่อเรี ยกแบบเดียวกัน แต่หน้ าบันจะมีการกรุแผ่นไม้
ระหว่างช่องว่าง ของขื่อและเสาตุ๊กตาเอาไว้ ซึง่ จะเรี ยกว่า “ดอกคอหน้ าแหนบ” และ ในส่วนที่เป็ น
ปี กนกด้ านข้ างของวิหารก็จะมีการทําหน้ าบันเช่นกัน เรียกว่า “หน้ าบันปี กนก” หรื ออาจจะเรี ยกว่า
“หน้ าแหนบปี กนก” ซึง่ จะมีองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับหน้ าบันวิหาร63

ลายเส้ นที่ 55 ลักษณะร่วม แบบหน้ าแหนบวิหารโถงล้ านนาจากการเก็บข้ อมูลของผู้ศกึ ษาวิจยั
โดย (01) คือ ช่วงจัว่ หน้ าแหนบหรื อหน้ าแหนบ (02) คือ ช่วงคอกีดหน้ าแหนบ (03)
คือ โก่งคิ ้วหน้ า แหนบ (04) คือ หน้ าแหนบปี กนก (05) คือ ช่วงคอกีดปี กนก และ
(06) คือ โก่งคิ ้วปี กนก
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
การวางองค์ประกอบส่วนของหน้ าบัน นันมี
้ เนื ้อที่ไม่จําเพาะอยูท่ ี่ หน้ าจัว่ ด้ านหน้ า
ในระหว่างเสาคูห่ น้ าเท่านันแต่
้ กินเนื ้อที่คลุมไปตลอดตังแต่
้ ยอดจัว่ ลงมาจรดหน้ าบันปี กนกทังสอง
้
้
ลวดลายประดับเป็ นลายดอกดวงมีการเน้ น
ข้ างมากกว่าหนึง่ ในสามของเนื ้อที่รูปด้ านหน้ าทังหมด
จุดสนใจไม่รุนแรง หน้ าบันเท่าที่เหลืออยูใ่ ช้ ปนู นํ ้ามันปั น้ ติดตัวไม้ ปิดทองอีกแบบหนึง่ ใช้ ปนู ปั น้ ปิ ด
62

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 273.
63
เรื่ องเดียวกัน, 37.
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ทองผสมกระจกแพรวพราว เช่นที่วหิ ารวัดบุพพารามและวัดปราสาทเชียงใหม่ บางแห่งใช้ กระจก
ล้ วน เช่น วิหารพระพุทธวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง ช่างล้ านนาไทยมีความสามารถพิเศษ การทําตัว
ลายพื ้นสูงมากนอกจากจะมีเทคนิดที่ทําให้ ปนู เกาะติดเนื ้อ ไม้ ได้ คงทนยืนนานแล้ ว ยังปั น้ ตัวลาย
้ วอาจ
ได้ อย่างฉับไวคมบาง ประณีต สมํ่าเสมอราวกับกดออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน 64 “ดังนันแล้
สามารถเรี ยกชื่อ องค์ประกอบโดยภาพรวมทังหมดของรู
้
ปด้ านหน้ าอาคาร วิหารโถง (ทัง้ 01-06)
ว่า หน้ าบัน หน้ าแหนบ หรื อ หน้ าก้ อง”
2. ฝาย้ อยด้ านทิศเหนือและใต้ นันมี
้ ลกั ษณะที่เหมือนกันทังสองด้
้
าน แบบสมดุล
ซ้ าย-ขวา ซึง่ รูปปรากฏภายนอกไม่มีการประดับตกแต่งใดๆ ส่วนภายในพบว่ามีการประดับตกแต่ง
ด้ วยงานศิลปกรรมในวิหารโถงบางหลัง

ลายเส้ นที่ 56 ลักษณะร่วมแบบฝาย้ อยด้ านทิศเหนือ-ใต้ (ด้ านข้ าง) ของวิหารโถงล้ านนาจากการ
เก็บข้ อมูลของผู้ศกึ ษาวิจยั โดยองค์ประกอบ (01) คือ แปหัวเสาระเบียง (02) คือ
ลูกฟั กฝาตาผ้ า (03) คือ ส่วนโครงสร้ างฝาย้ อย ประกอบด้ วยขื่อและเสาตุ๊กตา (04)
คือ ขื่อซ้ อนหรือสะพานรองขื่อ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
แบบช่ องเปิ ดและฝาย้ อย
การศึกษาและเก็บข้ อมูลในส่วนนี ้จะเน้ นเฉพาะเจาะจงไปที่ ช่องเปิ ดและฝาย้ อย ของ
อาคารวิหารโถงด้ านทิศตะวันออกหรื อหน้ าแหนบ เนื่องเพราะจากการศึกษาพบว่า มีการให้ ความ
สําคัญต่อองค์ประกอบ ช่องเปิ ดและฝาย้ อย ด้ านทิศนี ้มากกว่าด้ านทิศอื่นๆ ด้ วยมีรูปแบบที่แตก
ต่างไปจากด้ านทิศอื่นของอาคาร ทังยั
้ งมีองค์ประกอบที่มีชื่อเรี ยกเฉพาะดังต่อไปนี ้
64

,2521), 18.
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1. หน้ าแหนบวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลําปางหลวง

ลายเส้ นที่ 57 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารพระพุทธ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
หน้ าแหนบเป็ นกรอบลูกฟั กในโครงสร้ างแบบม้ าต่างไหม ซึง่ ล้ านนาเรี ยกว่าลาย
ฝาตาผ้ า ด้ านหลังเป็ นรูปมอมวิ่งไล่กนั ซึง่ ปรากฏอย่างสืบเนื่องในการประดับตกแต่งวิหาร ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 24 โดยตกแต่งประดับด้ วยกระจกจืน65ตัดเป็ นลวดลายแล้ วนํามาติดกับหน้ าแหนบ
ด้ วยยางรักโดยลวดลายประดับหน้ าแหนบมีที่นา่ สนใจคือ ลายนาคไขว้ กนั ที่ดอดคอหน้ าแหนบนัน้
มีความคล้ ายคลึงกับลายนาคไขว้ ในศิลปกรรมพม่าสมัยอังวะ66ที่เรี ยกว่า Naga-lein ซึง่ ปรากฏบน
เครื่ องเขินพม่า บริเวณขื่อมีลายประจํายามปลอบตีนช้ าง หรื อ ประจํายามลูกโซ่ และลายคล้ ายกับ
ลายเกลียวใบเทศของภาคกลาง ส่วนหน้ าแหนบปี กนกมีการทําเทคนิคเดียวกับหน้ าแหนบวิหารใน
รูปลวดลาย อวันจื
้ ้อจิ่น ซึง่ เป็ นลายศิริมงคลแบบจีน ส่วนตัวโก่งคิ ้วนันประดั
้
บด้ วยกระจกจืนเป็ นรูป
้ ได้ อยู่
ราหูหรื อครุฑยุดนาคทังนี
้ ้ยังมีจดุ ที่นา่ สนใจคือชุดขื่อซ้ อน (สะพานรองขื่อหรื อขื่อม่าม67) นันมิ
ในตําแหน่งรองชุดขื่อหลวงตามแผนแบบแต่จะถูกผลักลงมาให้ อยูใ่ นระดับที่ตํ่ากว่าอย่างน่าสนใจ
65

กระจกจืน, กระจกตะกัว่ (หรื อดีบกุ ) บางทีเรี ยก แก้ วอังวะ (รุ่ง จันตาบุญ: 2550).
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 116.
67
เรี ยกว่า “ขื่อม่าม” (รุ่ง จันตาบุญ: 2550).
66
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2. หน้ าแหนบวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง

ลายเส้ นที่ 58 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบวิหารหลวง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / สันนิษฐานจากภาพเก่าและลักษณะโครงต่างไหมเมื่อมองจาก
ภายในวิหาร
หน้ าแหนบวิหารหลวง มีการซ่อมแซมใหม่ ในรูปหน้ าแหนบแบบกรอบจัว่ (เป็ น
หน้ าแหนบที่นิยมตีไม้ แผ่นเรี ยบทัว่ ทังบริ
้ เวณเพื่อปิ ดโครงสร้ างของหน้ าแหนบทังหมด)
้
ตกแต่งด้ วย
ลายปิ ดทองในรูปลวดลายเคลือเถาว์ ออกลายเป็ นรูปพญานาค และเทวดาและมีการแกะเป็ นรูป
เทวดาประทับยืนเหนือตัวสัตว์รวมถึงเครื่ องยศต่างๆ จากรูปแบบที่ปรากฏนี ้ สอดคล้ องกับประวัติ
ของการบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2466 ซึง่ เป็ นรูปแบบที่ได้ รับอิทธิพลจากภาคกลาง68
วิหารหลวง นันมี
้ ขนาดใหญ่ซงึ่ แม้ ด้านหน้ าจะแบ่งเป็ น 3 ช่วงเสาแต่ผืนหลังคานัน้
ถูกแบ่งเป็ น 3 ตับ แสดงให้ เห็นว่ารูปแบบหลังคานันเป็
้ นอิสระจากผังพื ้นของอาคาร โดยสล่า (ช่าง)
สามารถพลิกแพลงโครงสร้ างหลังคา (ระบบม้ าต่างไหม) เพื่อให้ ได้ แบบหลังคาตามแนวคิดในการ
ออกแบบได้ อย่างน่าสนใจ
68

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 92.
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3. หน้ าแหนบวิหารนํ ้าแต้ ม วัดพระธาตุลาํ ปางหลวง

ลายเส้ นที่ 59 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารนํ ้าแต้ ม
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
หน้ าแหนบ ทังด้
้ านหน้ าและหลัง เป็ นช่องลูกฟั กในแบบโครงสร้ างม้ าต่างไหม ที่
เรี ยบๆ มีลวดลายสลักไม้ เป็ นช่องแปดเหลีย่ ม เฉพาะที่กรอบช่องกลางเท่านัน้ โก่งคิ ้ว มีการตกแต่ง
คล้ ายลายเมฆที่ขอบของโก่งคิ ้วที่ทําเป็ นโค้ ง 2 โค้ ง มาบรรจบกัน ด้ านหลังของโก่งคิ ้วปี กนกภายใน
อาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมรูปนางเงือก 3 ตัว กําลังร่ายรํ าท่ามกลางพันธุ์พฤกษา69
จุดที่นา่ สนใจคือ ชุดโครงม้ าต่างไหมชุดนี ้ถ้ าหากนําไปเทียบกับ ชุดโครงของห้ อง
อาคารหลังหลวง ซึง่ เป็ นตัวกําหนดสัดส่วนแล้ วถ่ายไปสูม่ ขุ ต่างๆ แล้ ว จะเห็นว่ามีระเบียบของชุด
โครงสร้ างที่ตา่ งออกไป ด้ วยเห็นว่าหากใช้ แบบแผนโครงสร้ างตามแผนแบบอย่างชุดโครงสร้ างใน
หลังหลวง ซึง่ เสาสะโก๋นจะแนบเสาหลวงไป ตลอดจนถึงหน้ าจัว่ นันจะทํ
้ าให้ มีช่องเปิ ดช่วงกลางที่
แคบกว่าช่องเปิ ดด้ านข้ าง ฉนันจึ
้ งมีการแก้ ระยะห่างของเสาหลวงคูห่ น้ าให้ ถ่างออก ทําให้ สง่ ผลต่อ
ระเบียบของชุดโครงม้ าต่างไหม ที่ปรากฏเป็ นหน้ าแหนบดังภาพข้ างต้ น

69

เรื่ องเดียวกัน, 136.

192
4. หน้ าแหนบวิหารหลวง วัดเวียงเถิน

ลายเส้ นที่ 60 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบวิหารวัดเวียงเถิน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ส่วนหน้ าแหนบ ทังด้
้ านหน้ าและหลัง เป็ นฝาตาผ้ าหรื อช่องลูกฟั กแบบโครงสร้ าง
ม้ าต่างไหมโดยทําช่องแปดเหลี่ยมไว้ ที่หน้ าแหนบช่องกลาง เช่นเดียวกับที่วิหารนํ ้าแต้ ม ลวดลายที่
ประดับตกแต่งบนหน้ าแหนบที่ปรากฏในทุกวันนี ้เป็ นงานปูนปั น้ ในสมัยหลังเป็ นรูปดอกประจํายาม
สี่เหลี่ยมและวงกลมบริ เวณขื่อเป็ นรูปประจํายามปลอบตีนช้ างและทาสีนํ ้ามันสีนํ ้าตาลทับ ซึง่ เข้ า
ใจว่าคงถูกซ่อม เปลี่ยนแปลงในคราวปฏิสงั ขรณ์ครัง้ ใหญ่ แต่ถ้าหากมองในลักษณะองค์รวมของ
หน้ าแหนบจะพบว่ามีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกับหน้ าแหนบวิหารวัดไหล่หินและวิหารนํ ้าแต้ ม ส่วนตัว
โก่งคิ ้วอยูใ่ นลักษณะวงโค้ ง 2 วงมาบรรจบกัน มีการตกแต่งบริเวณขอบโก่งคิ ้วในลักษณะคล้ ายรูป
ตัว “ณ” ในอักษรพื ้นเมืองล้ านนา หรื อลายค้ างคาวในสุโขทัยและอยุธยา70
70

เรื่ องเดียวกัน, 188.

193
5. หน้ าแหนบวิหารหลวง วัดไหล่หิน

ลายเส้ นที่ 61 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารวัดไหล่หิน
ผู้ศกึ ษาวิจยั
หน้ าแหนบหรื อหน้ าบัน ด้ านหน้ าเป็ นฝาไม้ ลายตาผ้ า หรื อช่องลูกฟั กในโครงสร้ าง
แบบม้ าต่าไหม มีการตกแต่งด้ วยปูนปั น้ สะตายจีน 71 เต็มพื ้นที่เป็ นรูปสัตว์มงคล เช่น สิงห์คู่ กินรีคู่
หงส์คู่ ปั จจุบนั มีการทาสีทบั ทังหมดทํ
้
าให้ ลดคุณค่าของหน้ าแหนบลงไป โก่งคิ ้วมีลวดลายรูปของ
พันธุ์พฤกษาประดับ โดยจุดที่นา่ สนใจคือ แปล่าง รับแผงคอสองเป็ นแปซึง่ วางตามนอน (แตกต่าง
จากวิหารโถงทังหมดที
้
่มําการเก็บข้ อมูล) ที่คล้ ายคลึงกับแผนแบบที่ใช้ ในอาคารของพม่า (มอญ
และไทใหญ่) เช่นกัน อีกทังไม่
้ มีองค์ประกอบของหูช้างหรื อนาคฑัณ โดยอาจเนื่องเพราะตัวอาคาร
เตี ้ยตลอดจนตังอยู
้ บ่ นฐานตํ่า และมีการใช้ งานพื ้นที่ลานทรายโดยรอบ ซึง่ อาจเป็ นอุปสรรค์ตอ่ การ
ใช้ พื ้นที่ก็เป็ นได้ ทังนี
้ ้ลวดลายปูนปั น้ ที่ประดับหน้ าแหนบซึง่ มีขนาดเล็ก นันดู
้ สมกับขนาดของวิหาร
ที่มีขนาดเล็กเช่นกัน สอดคล้ องกับการกําหนดจุดทางเข้ าสูต่ วั อาคาร ที่ต้องลอดผ่านซุ้มโขงซึง่ มี
ระยะกระชันและส่
้
งผลต่อมุมมอง ที่จะสามารถมองเห็นลวดลายหน้ าแหนบได้ แนวคิดเรื่ องขนาด
และสัดส่วนของวัตถุที่มีระยะใกล้ ตา จึงเป็ นสิง่ ที่นา่ สนใจเป็ นอย่างยิ่ง72

71

ปูนปั น้ ล้ านนา หรื อสะตายจีน (สะตาย=ปูน/ จีน=ประเทศจีน) คือ ปูนที่มาจากจีน.
72
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 172.
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6. หน้ าแหนบวิหารจามเทวี วัดปงยางคก

ลายเส้ นที่ 62 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารจามเทวี
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
หน้ าแหนบ มีลกั ษณะแบบฝาตาผ้ าในกรอบโครงสร้ างม้ าต่างไหม ไม่ปรากฏการ
ตกแต่งลวดลายใดๆ ดอกคอหน้ าแหนบ ใช้ แผ่นไม้ แกะสลักเป็ นรูปดอกไม้ ลกั ษณะต่างๆ เช่นเดียว
กับโก่งคิ ้ว ซึง่ เป็ นไม้ ที่มีการแกะสลักตกแต่งลวดลายดอกไม้ ประดับอยู่ 73 แต่จดุ ที่นา่ สนใจก็คือ ตัว
องค์ประกอบเสาสะโก๋น โดยชุดโครงม้ าต่าไหมที่ปรากฏรูปเป็ นหน้ าแหนบนี ้ ไม่มีองค์ประกอบของ
เสาสะโก๋น ทังที
้ ่ชดุ โครงสร้ างม้ าต่างไหมของมุขซดต่างๆ นันมี
้ โดยขื่อทังหมดของชุ
้
ดหน้ าแหนบปี ก
นกจะเข้ าไปฝากกับเสาหลวง (ซึง่ เป็ นเสากลม) อีกทัง้ แปล่างรับแผงคอสอง ยังฝากไว้ ในลักษณะ
้ ้อาจเป็ นการแก้ ปัญหา เรื่ องขนาดช่องเปิ ดทางเข้ า
ที่แทงลอดทะลุกึ่งกลางเสาหลวงไว้ อีกด้ วย ทังนี
ตัวอาคาร คล้ ายกรณีวหิ ารโถงนํ ้าแต้ มก็เป็ นได้ แต่เทคนิควิธีการที่สล่าใช้ อาจต่างกัน โดยยังคงให้
ความสําคัญต่อเส้ นตังของ
้ เสาหลวงคูห่ น้ ามากกว่าเส้ นนอนของขื่อคัด เป็ นต้ น

73

เรื่ องเดียวกัน, 159.

195
7. หน้ าแหนบวิหารหลวง วัดคะตึกเชียงมัน่ (วิหารกึ่งโถง)

ลายเส้ นที่ 63 ชื่อเรี ยกองค์ประกอบต่างๆ ของหน้ าแหนบ วิหารวัดคะตึกเชียงมัน่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
หน้ าแหนบ หรื อ หน้ าบันด้ านหน้ าเป็ นลูกฟั กในโครงสร้ างม้ าต่างไหม ประดับด้ วย
ลวดลายปูนปั น้ ประดับกระจกส่วนหน้ าบันปี กนกด้ านหลังนันเป็
้ นฝาช่องลูกฟั กแบบเรี ยบๆ ตกแต่ง
ด้ วยลายรดนํ ้าปิ ดทองแต่ลบเลือนมากแล้ ว ส่วนองค์ประกอบโก่งคิ ้ว ที่มีลวดลายแกะสลักไม้ และ
งานลายคําประดับแต่สภาพลบเลือน74
จุดน่าสนใจคือ ขนาดไม้ โครงสร้ างหลังคาหรื อชุดโครงสร้ างม้ าต่างไหมนันมี
้ ขนาด
ใหญ่มากเมื่อเทียบกับวิหารที่มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยเท่ากัน โดยชุดขื่อหลักอันประกอบด้ วย ขื่อหลวง
เสาสะโก๋น ขื่อหลวงปี กนกและขื่อม่าม (ขื่อซ้ อนหรื อสะพานรองขื่อ) จะมีขนาดใหญ่ที่สดุ แล้ วจึงลด
ขนาดชิ ้นส่วนโครงสร้ างต่างๆ ลงไปเรื่ อยๆ ตามขนาดการรับแรง ตลอดจนการใช้ เสาหลวงคูห่ น้ า ที่
มีลกั ษณะเป็ นเสา 8 เหลี่ยม และมีการประดับด้ วยบัวหัวเสา ซึง่ พบเฉพาะวิหารหลังนี ้ และวิหาร
หลวงวัดพระธาตุลําปางหลวงเท่านัน้

74

เรื่ องเดียวกัน, 234.
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แบบขยายการประกอบฝาย้ อย

ลายเส้ นที่ 64 ลักษณะฝาย้ อยบริเวณช่วงยกเก็จผังของอาคาร ซึง่ มีการวางตําแหน่งเสาระเบียง
ชิดกัน โดยฝาย้ อยซึง่ ปิ ดระหว่างช่องเสาดังกล่าว มีลกั ษณะเดียวกันกับด้ านข้ าง
(ดังภาพอธิบาย)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / ตัวอย่างแบบสถาปั ตยกรรม วิหารโถงนํ ้าแต้ ม
1. ฝาย้ อยและช่องเปิ ดด้ านทิศตะวันออก (หน้ าแหนบ)

197

ลายเส้ นที่ 65 ฝาย้ อยและช่องเปิ ดด้ านทิศตะวันออก (ด้ านทางเข้ าอาคาร) ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่าง
จากทางด้ านข้ างโดยมีการทําให้ สวยงามด้ วยการแกะสลักและประดับประดาด้ วย
วิธีตา่ งๆ เช่น ปิ ดด้ วยกระจกสี (กระจกจืนหรื อแก้ วอังวะ) ปั น้ ปูนประดับ เป็ นต้ น
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / ตัวอย่างหน้ าแหนบ วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลําปางหลวง
2. ฝาย้ อยและช่องเปิ ดด้ านทิศเหนือและทิศใต้ (ด้ านข้ าง)

198

ลายเส้ นที่ 66 (01) มุมมองภายนอกอาคาร การประกอบฝาลูกฟั กไม้ (ฝาตาผ้ า) ลักษณะกรอบ
บานลูกฟั กประกอบเข้ ามุม 45 องศา ด้ วยเดือยเจาะเสียบแบบสวมลง เซาะรางไว้
เตรี ยมประกอบกับบานลูกฟั ก ซึง่ เป็ นฝาไม้ ทําลิ ้นไว้ ประกอบสวมราง ตัวแผ่นต่อ
เชื่อมกันแบบบังใบตามตัง้ (02) ลักษณะฝาย้ อย ช่วงมุขซดหลังคาที่ 1 และ 2 ที่
ระยะของตัวอาคารไม่สงู มากนัก
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

199

ลายเส้ นที่ 67 (01) มุมมองภายในอาคาร การประกอบฝาลูกฟั กไม้ (ฝาตาผ้ า) โดยลักษณะกรอบ
บานลูกฟั กภายในไม่นิยมทําเส้ นบัวหันออกภายนอกของอาคาร แต่เป็ นลักษณะที่มี
ระนาบผิวของกรอบและบานลูกฟั กเสมอกัน (02) ลักษณะฝาย้ อยที่โดยมากจะพบ
ในมุขซดอาคารหลัง หลวงหรื อหลังคาซดที่ 3 (และซดที่ 2 ในวิหารโถงบางหลังที่ทํา
การเก็บข้ อมูล) ซึง่ มีระยะของตัว อาคารที่สงู ทําให้ ต้องเพิ่มขื่อและเสาตุ๊กตา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

200

ภาพที่ 78 (ซ้ าย) ลักษณะการเข้ าประกอบลูกฟั กของฝาย้ อยวิหารโถงจามเทวีและ (ขวา) ฝาย้ อย
วิหารวัดไหล่หิน ซึง่ มีลกั ษณะฝาที่ไม่ใช่กรอบลูกฟั กแต่เป็ นฝาในลักษณะต่อชนตามตัง้
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 79 การประกอบลูกฟั ก แบบที่ไม่ใช่การแบบประกอบแบบเข้ าลิ ้นที่ วิหารกึง่ โถงวัดอินทขิล
(วิหารหลวงพ่อขาว) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 80 ฝาย้ อยใต้ หลังคาซดที่ 1 มุมมองจากภสยนอกและภายใน ของวิหารโถงจามเทวี
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ตารางที่ 1 แสดงค่า ขนาดพื ้นที่ใช้ สองของอาคารวิหารโถง / พื ้นที่ใช้ สอยภายใต้ หลังคาคลุมในแต่ละซดหลังคา
/ ระยะความสูงของฐานอาคารจากพื ้นดิน

201

( ผู้ศกึ ษาวิจยั )

202

ตารางที่ 2 แสดงค่า ระยะ (ในแนวดิง่ ) ชองเปิ ดใต้ โก่งคิ ้วหน้ าแหนบ : โก่งคิ ้วปี กนก / ฝาย้ อย : ช่อเปิ ดโล่ง /
ระยะช่วงเสาริ มนอกของอาคารในแต่ละซด

203

(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

204

สรุ ปข้ อสังเกตจากการเก็บข้ อมูลอาคารวิหารโถง

ที่มา: ผู้ศกึ ษาวิจยั

ตารางที่ 3 แสดงค่า ระยะดิง่ (ความสูง) เปรี ยบเทียบระหว่างพื ้นที่ใช้ งานถึงหลังแปหัวเสาระเบียง / หลังแปถึงแปจ๋อง
/ ช่วงเสาริมนอก (เสาระเบียง)

205

206
ข้ อสังเกตจากตารางที่ 1
1. วิหารโถงที่มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยมากที่สดุ คือวิหารหลวงวัดพระธาตุลําปาหลวง ที่มี
ประมาณ 462 ตร.ม. และที่น้อยที่สดุ คือ วิหารหลวง วัดไหล่หิน ประมาณ 58 ตร.ม. ซึง่ มีความต่าง
กันถึง 9 เท่าโดยประมาณ
2. ระดับพื ้นที่ใช้ สอยในอาคารวิหารทังหมด
้
เป็ นระดับเดียวกันหมดโดยวิหารหลวง
วัดไหล่หินมีระดับตํ่าที่สดุ คือ 0.15 ม. และสูงที่สดุ คือวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง 0.75 ม.
(หากคิดร่วมกับฐานอาคาร ที่จมลงในพื ้นทรายอาจมีความสูงฐานวัดได้ ประมาณ 1.00-1.20 ม.)
ตลอดจนมีการใช้ ขนบั
ั ้ นไดตกเลขคี
้
่ในทุกหลัง75
3. ในจํานวนวิหารโถงทังหมด
้
8 หลังที่ทําการศึกษาและเก็บข้ อมูล มีวิหารพระพุทธ
วัดพระธาตุลําปางหลวงเพียงหลังเดียวที่มีการซ้ อนซดผืนหลังคาหน้ า 2 ซด หลัง 2 ซด โดยวิหาร
โถงที่เหลือทังหมดมี
้
การซ้ อนซดของผืนหลังคาหน้ า 3 ซด หลัง 2 ซด ตามแบบมาตรฐานล้ านนา

ลายเส้ นที่ 68 แผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (ดูการก่อรูปขึ ้นทรงวิหารแบบ โถงและปิ ดประกอบ)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / โดยระยะ x เท่ากับครึ่งหนึง่ ของระยะ a ไม่ใช่ช่วงเสา
4. พื ้นที่อาคารหลังหลวงจะมีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยมากที่สดุ โดยขนาดของพื ้นที่ในส่วน
มุขเพิ่มในแต่ละการยกเก็จ ของผังพื ้นที่เพิม่ ขยายออกไป จะมีพื ้นที่ลดลงตามลําดับ แต่จะไม่ เป็ น
สัดส่วนใดๆ ต่อกัน กล่าวคือ area A > area B ≥ area C ตลอดจน ระยะ x ≤ ระยะ y ≤ ระยะ z
อาจแบ่งได้ เป็ น ระยะ x ≤ ระยะ y ซึง่ คือวิหารโถงโดยส่วนใหญ่ แต่ก็มีวิหารโถงที่ระยะ x > ระยะ y
โดยพบที่ วิหารพระพุทธ และ วิหารหลวงวัดเวียงเถิน
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สอดคล้ องกับการทําบันไดขึ ้นเรื อน หลองข้ าวและต้ นไม้ ต้ องทําขันบั
้ นไดให้ เป็ น
จํานวนคี่ เช่น 3, 5, 7, 9, เพราะเชื่อว่าการทําบันไดขันคู
้ ไ่ ม่เป็ นมงคล “เป็ นบันไดผี” ผู้อยูใ่ นเรื อน
จะอยูไ่ ม่เป็ นสุขมักมีเหตุเภทภัยอยูเ่ สมอ ดูเพิ่มใน, ชวลิต สัยเจริญ, อิทธิพลด้ านคติความเชื่อ
เรื่องผีท่ มี ีผลต่ อรู ปแบบสถาปั ตยกรรมล้ านนาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (งานวิจยั
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), 132.
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“ทังนี
้ ้เนื่องจากตัวแบบวิหารโถงมีขนาด ซึง่ แตกต่างกันในแต่ละหลัง ผู้ศกึ ษาวิจยั
จึงทําการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ โดยใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบค่าสัดส่วน”

ลายเส้ นที่ 69 ลักษณะทิศแกนของพื ้นที่แต่ละซดและแผนผังภาพรวม (แกนตะวันออก-ตก)
ของวิหารโถงโดยส่วนใหญ่ที่ทําการเก็บข้ อมูล
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ข้ อสังเกตจากตารางที่ 2
1. ฝาย้ อยและช่องเปิ ดของอาคารด้ านทิศตะวันออก (หน้ าแหนบ) ซึง่ จากการศึกษา
เปรี ยบเทียบค่าสัดส่วนระยะดิง่ ช่องเปิ ดใต้ โก่งคิ ้ว หน้ าแหนบ ต่อ ระยะดิง่ ช่องเปิ ดใต้ โก่งคิ ้ว ปี กนก
ของอาคารวิหารโถงแต่ละหลัง สามารถสรุปได้ คือ

ลายเส้ นที่ 70 การวิเคราะห์องค์ประกอบ “ช่องเปิ ดและฝาย้ อย” ด้ านทิศตะวันออก (หน้ าแหนบ)
และด้ านข้ าง ทิศเหนือและทิศใต้ (ซึง่ มีลกั ษณะที่เหมือนกันทังสองด้
้
าน)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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1.1 ระยะ A > B เสมอ โดยมีสดั ส่วน A : B อยูใ่ นช่วงประมาณ ~ 1.3-1.7 หรื อ
ระยะ A มากกว่า ระยะ B ~ 1.3-1.7 เท่า
1.2 ระยะ c > d เสมอ โดยมีสดั ส่วน c : d อยูใ่ นช่วงประมาณ ~ 1.3-2.0 หรือ
ระยะ c มากกว่า ระยะ d ~ 1.3-2 เท่า
1.3 การถ่ายสัดส่วนอาคารลงมาจากหลังหลวง ในมิตขิ องแผนผังอาคาร ระยะ e
(ยกเก็จ) จะมีขนาดเท่ากันหรื อต่างกันไม่มาก โดยมีชว่ งระยะตังแต่
้ 0.5-0.9 ม.
โดยระยะดิง่ ช่องเปิ ดใต้ หน้ าแหนบสูงสุดคือ 3.51 ม. ที่ วิหารหลวงวัดพระธาตุ
ลําปางหลวงและมีระยะตํา่ สุดคือ 1.50 ม. ที่ช่องเปิ ดใต้ หน้ าแหนบปี กนกวิหารวัดไหล่หิน ตลอดจน
ข้ อ สังเกตของผู้ศกึ ษาวิจยั ที่มีตอ่ การนิยมออกแบบรูปด้ านหน้ าอาคารให้ มีสามช่วงเสาโดยกําหนด
ให้ ช่องเปิ ดตรงกลาง มีความกว้ าง (ระยะ c) และความสูง (ระยะ A) ที่มากกว่าระยะช่องเปิ ดด้ าน
ข้ าง (ระยะ d และ B) เพื่อเน้ นความสําคัญของช่องเปิ ดทางเข้ าและความสมดุลของอาคารนันว่
้ า
มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก ดังปรากฏให้ เห็นเป็ นแบบหน้ าแหนบของวิหารโถงหลายหลัง ดังที่ได้
เก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ไว้ แล้ วข้ างต้ น ทังนี
้ ้นัยหนึง่ ของการเน้ นความสําคัญของช่องเปิ ดช่วงกลาง
ที่กว้ างและสูงกว่าช่องเปิ ด ด้ านข้ างนันอาจสั
้
มพันธ์กบั ปริมาณแสงที่จะส่องเข้ ามาถึง พระประธาน
ในอาคาร ณ ห้ องโถงกลางบริเวณท้ ายวิหารในปริ มาณที่มากว่าแสงจากช่องเปิ ดด้ านข้ างเพื่อสร้ าง
ปรากฏการณ์แห่งแสง ก็อาจเป็ นได้
2. ฝาย้ อยและช่องเปิ ดของอาคารด้ านทิศเหนือและทิศใต้ (ด้ านข้ าง) ซึง่ หากคํานึง
ถึงการถ่ายสัดส่วนอาคารลงมาจากหลังหลวงเป็ นเกณฑ์แล้ ว “ช่องเปิ ด” จะมีระดับความสูง (ระยะ
ดิง่ จากพื ้นถึงฝาย้ อย) ที่ลดลงตามลําดับ ตามระยะความสูงห้ องอาคารที่ลดลงเช่นกัน ซึง่ มีสดั ส่วน
ระยะระหว่าง ฝาย้ อย ต่อ ช่องเปิ ด สามารถสรุปได้ คือ
2.1 สัดส่วน ระยะ X1 : Y1 อยูใ่ นช่วงประมาณ ~ 0.85-0.95 หรื อกล่าวคือ ระยะ
ดิง่ ฝาย้ อย (ส่วนบังแสง) น้ อยกว่าระยะดิง่ ช่องเปิ ด (ส่วนรับแสง) ~ 0.85-0.95 เท่า
2.2 สัดส่วน ระยะ X2 : Y2 อยูใ่ นช่วงประมาณ ~ 0.70-0.75 หรื อกล่าวคือ ระยะ
ดิง่ ฝาย้ อย (ส่วนบังแสง) น้ อยกว่าระยะดิง่ ช่องเปิ ด (ส่วนรับแสง) ~ 0.70-0.75 เท่า
2.3 สัดส่วน ระยะ X3 : Y3 อยูใ่ นช่วงประมาณ ~ 0.56-0.65 หรื อ กล่าวคือ ระยะ
ดิง่ ฝาย้ อย (ส่วนบังแสง) น้ อยกว่าระยะดิง่ ช่องเปิ ด (ส่วนรับแสง) ~ 0.56-0.65 เท่า
2.4 โดยสรุปแล้ ว สัดส่วน “ช่องเปิ ด ต่อ ฝาย้ อย” หรื อสามารถกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้
ว่า “ระดับตีนฝาย้ อย” ดังกล่าวทัง้ 3 มุขซดของอาคาร ซึง่ ถ้ าหากเปรี ยบเทียบกับระดับความสูงของ
เสาระเบียงแล้ ว “ระดับตีนฝาย้ อยจะสูงกว่าระดับกึ่งกลางของ เสาระเบียงขึ ้นมาเพียงเล็กน้ อยทัง้ 3
มุขซดอาคาร”
อาจกล่าวได้ วา่ ระดับความสูงของเสาระเบียงซึง่ รับองค์ประกอบฝาย้ อยนัน้ นัยยะ
้ ่อสัดส่วนความสูงของตัวอาคารในแต่ละมุขซด
หนึง่ คือระดับความสูงของตัวอาคารนัน่ เอง ดังนันเมื
ลดลงตามลําดับจากอาคารหลังหลวงแล้ วทําให้ ระดับตีนฝาย้ อยลดลงตาม เช่นกัน หากพิจารณา
จากลําดับการเข้ าถึงตัวอาคารแล้ ว ผู้ใช้ อาคารจะรับสามารถรู้ได้ ถึง ขนาดของห้ องอาคารที่คอ่ ยๆ
ขยายขึ ้น ทังทางแกนราบและแกนดิ
้
ง่ พร้ อมๆ กับช่องเปิ ดรับแสงที่คอ่ ยๆ ขยายขึ ้นด้ วย
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ลายเส้ นที่ 71 การวิเคราะห์สดั ส่วน “ช่องเปิ ด ต่อ ฝาย้ อย” ของอาคารวิหารโถงซึง่ ระดับตีนฝาย้ อย
จะสูงกว่าระดับกึ่งกลาง เสาระเบียงขึ ้นมาเพียงเล็กน้ อย ทัง้ 3 มุขซดอาคาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
3. วิหารโถงทังหมดที
้
่ทําการเก็บข้ อมูลพบว่า วิหารจามเทวี วัดปงยางคก วิหารหลวง
วัดเวียงเถินและวิหารหลวง วัดไหล่หิน มีการทําฝาผนังทึบก่อจากพื ้นที่ใช้ งานขึ ้นไปจรดตีนฝาย้ อย
ทางฝั่ ง ด้ านทิศตะวันตก ณ ตําแหน่งอาคารหลังหลวง บริเวณที่นงั่ พระสงฆ์เวลาประกอบพิธีกรรม
แต่ยงั คงไว้ ซงึ่ ช่องเปิ ดทางด้ านทิศเหนือ นัยหนึง่ คือ “การให้ ความสําคัญกับแสงสว่างที่เข้ ามาทาง
ช่องเปิ ดด้ านทิศเหนือมากกว่าทางด้ านทิศใต้ ” แต่เนื่องจากวัฒนธรรมในการเทศน์ของพระสงฆ์ใน
ล้ านนานันจะขึ
้
้นเทศน์บนธรรมาสน์สงู ซึง่ โดยทัว่ ไปมักจะสูงกว่าระดับช่องเปิ ดโล่งใต้ ฝาย้ อย จึงมี
ปั ญหาเรื่ องความต้ องการแสงสว่างที่ใช้ ในการอ่านธรรมจากปั๊ บ จึงเป็ นที่มาของการแก้ ปัญหาที่นา่
สนใจคือ การเจาะป่ อง (ช่องหน้ าต่าง หรื อช่องแสงขนาดเล็ก) บนฝาย้ อย เช่นที่พบในวิหารจามเทวี
วิหารวัดเวียงเถิน ตลอดจนวิหารหลวง วัดพระธาตุลาํ ปางหลวงด้ วย

ภาพที่ 81 การทําช่องแสงเล็กๆ บริ เวณฝาตาฝ้าเหนือตําแหน่งธรรมาศน์เพื่อนําแสงสว่างเข้ ามา
อํานวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการอ่านธรรมบนธรรมาศน์ ในวิหารจามเทวี
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 82 การทําช่องแสงเล็กๆ บริ เวณผนังก่อฉาบคอนกรี ต ตรงตําแหน่งธรรมาศน์เพื่อนําแสง
สว่างเข้ ามาอํานวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการอ่านธรรมบนธรรมาศน์วดั เวียงเถิน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ข้ อสังเกตจาก ตารางที่ 3

ลายเส้ นที่ 72 การวิเคราะห์สดั ส่วนอาคารวิหารโถง โดยพิจารณาจากลําดับการถ่ายสัดส่วนที่เริ่ม
จากอาคารหลังหลวง (01) หลังหลวง (02) มุขซดที่สอง (03) มุขซดที่หนึง่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
1. ทุกมุขซดของอาคารคือ (01) (02) และ (03) นัน้ สัดส่วนของ ระยะช่วงเสาริมนอก
(เสาระเบียง) จะมากกว่าระยะหลังอะเสขึ ้นไปจนถึงกึง่ กลางแปจ๋อง และมากกว่า ระยะจากพื ้นที่
ใช้ งานถึงหลังแปหัวเสาระเบียงตามลําดับ หรื อกล่าวคือสัดส่วนระยะ A > C > B และ ระยะ B+C
(แนวดิง่ ) > ระยะ A (แนวนอน) ในทุกมุขซดของวิหารโถงทุกหลังที่ทําการเก็บ ข้ อมูล
2. ไม่มีคา่ สัดส่วนระยะ A B และ C ที่ตายตัวแน่นอน เมื่อทําการเปรี ยบเทียบการ
ถ่ายค่าสัดส่วนในแต่มขุ ซดของแต่ละหลัง ตลอดจนเปรียบเทียบกับอาคารหลังอื่นๆ หรื ออาจกล่าว
ได้ วา่ อาคารวิหารโถงแต่ละหลังที่ทําการศึกษานัน้ แม้ มีแบบการก่อรูปขึ ้นทรงที่เหมือนกันแต่มี
สัดส่วนต่างกัน จึงส่งผลต่อลักษณะอาคารในแต่ละหลังที่มีความงามเฉพาะตัว (characteristic)
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แนวคิดต่ อพัฒนาการขององค์ ประกอบช่ องเปิ ดและฝาย้ อย
นอกเหนือจาก เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดการออกแบบสถาปั ตยกรรม เพื่อสือ่
ความหมายตามคติพทุ ธศาสนาแล้ ว จากการศึกษาและสังเกตของผู้ศกึ ษาวิจยั จึงมีข้อสันนิษฐาน
ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบฝาย้ อยและช่องเปิ ดว่า อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วยการประกอบรวมกันขึ ้นจาก “ส่วน
โครงสร้ างในเชิงวิศวกรรม” คืออาจพัฒนามาจากองค์ประกอบซึง่ ทําหน้ าที่รัดร้ อยตีนเสาเข้ าไว้ ด้วย
กัน (ไม้ ร้อยเสา) เนื่องจากเสาอาคารวิหารนันตั
้ งอยู
้ บ่ นฐานอาคารในลักษณะที่ ตังวางอยู
้
บ่ นตอม่อ
เฉยๆ จึงต้ องรัดร้ อยไว้ เพื่อมิให้ หลุดเยื ้องออกจากตําแหน่งแนวเสาเดียวกัน จนพัฒนากลายมาเป็ น
“ฝาย้ อย” ซึง่ ทําหน้ าที่ช่วยผ่อนแรง หรื อช่วยรับนํ ้าหนักที่ถ่ายลงมาจากแปหัวเสาระเบียง โดยทํา
หน้ าที่รัดร้ อยช่วงกลางเสา ทําหน้ าที่รองรับงานศิลปกรรม ทําหน้ าที่บงั แสงแดด ลม ฝน ฯลฯ

ลายเส้ นที่ 73 แนวคิด ต่อองค์ประกอบ “ฝาย้ อย” ที่ผ้ ศู กึ ษาวิจยั คาดว่าน่าจะมีพฒ
ั นาการมาจาก
องค์ประกอบ “ไม้ ร้อยเสา” หรื อ “ไม้ รัดตีนเสา” ด้ วยส่วนหนึง่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ซึง่ จากภาพข้ างต้ น
1. แสดงองค์ประกอบ ไม้ รัดตีนเสาระเบียง ณ ตําแหน่งบริเวณโคนเสา แต่เนื่องจาก
วัฒนธรรมการใช้ พื ้นที่ในวิหารของชาวล้ านนานันจะนั
้ ง่ ราบกับพื ้น ประกอบกับตัวอาคาร วิหารโถง
มีลกั ษณะเตี ้ยโดยจะสัมพันธ์กบั สัดส่วนของมนุษย์ (ชาวล้ านนา) และตังอยู
้ บ่ นฐานตํ่าที่สงู จากพื ้น
ดินไม่มากนัก ทําให้ ไม้ รัดตีนเสา เป็ นอุปสรรคกีดขวางต่อผู้ใช้ อาคาร ในการเปลีย่ นผ่านการใช้ งาน
พื ้นที่ระหว่างภายนอกกับภายในอาคารทังในทางกายภาพและความรู
้
้ สกึ การรับรู้ซงึ่ อาจไม่เป็ นไป
ตามแนวคิดของผู้ออกแบบที่ได้ กําหนดไว้
2. การยกย้ ายองค์ประกอบไม้ รัดตีนเสา ขึ ้นไปในตําแหน่งที่สงู กว่าตําแหน่งเดิม โดย
ให้ รัดร้ อยช่วงกลางเสา ซึง่ ยังคงมีพลังในการทําหน้ าที่เดิมอยู่ แล้ วใช้ เทคนิควิธีการรับและถ่ายแรง
แบบม้ าต่างไหมคือตังเสาตุ
้
๊ กตา (เสาป๊ อก) บริเวณช่วงกลางขื่อไม้ ร้อยเสา (ซึง่ นอกจากทําหน้ าที่รัด
ร้ อยเสาแล้ ว ยังทําหน้ าที่เป็ น “ขึอ่ ” ที่ช่วยผ่อนถ่ายแรงและนํ ้าหนักจากผืนหลังคาปี กนกลงมาสูแ่ ป
หัวเสาระเบียงตามลําดับ) อีกด้ วย ทําให้ มี “ช่องเปิ ด” โล่งเกิดขึ ้น ทําหน้ าที่เชื่อมระหว่างที่วา่ งภาย
นอกกับภายในไว้ ด้วยกันและองค์ประกอบไม้ รัดตีนเสาไม่เป็ นอุปสรรคกีดขวางอีกต่อไป
3. บริ เวณตําแหน่ง ช่วงตัวอาคารมีความสูงมากแต่ยงั คงมีการรักษาสัดส่วนระหว่าง
ช่องเปิ ดโล่งและฝาย้ อยไว้ แม้ นมีระยะห่างระหว่างแปหัวเสาระเบียงปี กนกกับขื่อรัดแนวเสาที่เพิ่ม
ขึ ้น สล่าได้ ทําการเพิ่มขื่อไปอีกหนึง่ ตัว ตลอดจนเฉลี่ยเพิ่มเสาตุ๊กตาเพื่อรับและทอนนํ ้าหนักที่ถ่าย
ลงมาจากแปหัวเสาระเบียง ทังยั
้ งเพิ่มองค์ประกอบสะพานรองขื่อที่มีการแกะสลักลวดลายท้ องขื่อ
เพื่อลดความแข็ง (ความรู้สกึ ) ของโครงสร้ างและช่วยรับแรงไปในตัวอีกด้ วย
4. ปิ ดช่องว่างระหว่างเสาตุ๊กตาด้ วยฝาไม้ กรอบบานลูกฟั ก (ฝาตาผ้ าหรื อฝาประกน)
เพื่อทําหน้ าที่บงั แสงและรองรับงานตกแต่งศิลปกรรม เป็ นต้ น

ภาพที่ 83 (01) และ (03) องค์ประกอบไม้ ร้อยเสาหลวง (02) องค์ประกอบไม้ รัดตีนเสา บ้ านใน
จ. ลําพูนและ (04) ไม้ ร้อยเสาอาคารศาลาบาตร เมืองเชียงตุง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ทังนี
้ ้องค์ประกอบไม้ ร้อยเสานี ้ ยังพบในส่วนของแนวเสาหลวง 76 ของอาคารวิหารด้ วย
โดยเฉพาะเสาหลวงนัน้ มีขนาดใหญ่และยาวชลูด ส่วนหนึง่ เพื่อรับนํ ้าหนักที่ถ่ายลงมาปริมาณมาก
จากโครงสร้ างหลังคาจัวตั
้ บบน อีกส่วนหนึง่ เพื่อสุนทรี ยภาพในการรับรู้ของผู้ใช้ อาคารที่มีตอ่ ขนาด
ดังนันตั
้ วเสาของอาคารต้ อง ต่อสู้กบั แรงกดที่กระทําให้ เกิดการโก่งตัวของเสา (Bending moment)
แล้ ว / หรื อถีบตีนเสาหลวงให้ หลุดจากแนวเสา 77 แม้ วา่ จะมีขื่อหลวงและขื่อม่าม (สะพานรองขื่อ)
ยึดยันตรงบริ เวณหัวเสาหลวงไว้ แล้ วก็ตาม การให้ เสาระเบียงช่วยรับภาระในการรับแรงและช่วย
คํ ้ายันโดยมีองค์ประกอบขื่อหลวงและขื่อม่ามปี กนก เข้ าไปยึดยันบริเวณกึ่งกลางของเสาหลวงน่า
จะช่วยลดแรงที่กระทําให้ เกิดการโก่งตัว และถีบตัวออกด้ านข้ าง ของเสาหลวงไว้ ได้ และทําให้ ชดุ
โครงสร้ างโดยภาพรวมแข็งแรง (rigid) ได้ ในระดับหนึง่

ภาพที่ 84 (01) และ (02) องค์ประกอบไม้ ร้อยเสา (03) ไม้ ร้อยเสาหลวงอาคารวิหารในเชียงตุง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
หน้ าที่ของช่ องเปิ ดและฝาย้ อย
เมือพิจารณาร่วมกับวัฒนธรรมการใช้ พื ้นที่ในวิหาร (นัง่ ราบกับพื ้น)
1. เป็ นองค์ประกอบในทาง โครงสร้ างทางวิศวกรรม เพื่อความแข็งแรงของตัวอาคาร
โดยอาจมีหน้ าที่ ยึดยันเสาระเบียงของวิหาร ให้ อยูใ่ นแนวเสาเดียวกัน
2. เป็ นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกัน ”แสงแดด และ ฝนสาด” เข้ าไปในตัวอาคารวิหาร
โถงแต่ก็ไม่ส้ จู ะได้ ผลนัก78โดยเว้ นให้ เกิด “ช่องเปิ ด” ไว้ เพื่อต้ องการนําแสงธรรมชาติเข้ ามาเพื่อช่วย
สร้ างปรากฏการณ์ทางสถาปั ตยกรรมตามแนวคิดการออกแบบที่ได้ รับอิทธิพลจากคติพทุ ธศาสนา
ตลอดจน ช่วยระบายอากาศให้ ถ่ายเทสะดวกเมื่อมีผ้ ใู ช้ อาคารจํานวนมากในอาคารที่เตี ้ยแจ้ ทังนี
้ ้
76

โดยมากเป็ นวิหารในรัฐเชียงตุงของพม่าซึง่ อดีตเป็ นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรล้ านนา
ตลอดจนแรงภายนอกที่มากระทํา เช่น แรงลม และ แรงจากแผ่ นดินไหว เป็ นต้ น
78
เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปั ตยกรรมล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539), 20.
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ยังช่วยเปิ ดมุมมองของผู้ใช้ อาคาร ให้ ทราบตําแหน่งแห่งที่ในผังรวม รวมถึงเป็ นทางเข้ าออกรอง
(Sub entrance) เพื่อเข้ าออกอาคารวิหาร ในยามที่คนมาชุมนุมกันเป็ นจํานวนมากอีกด้ วย
3. เป็ นองค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมอาคาร วิหารโถง สําหรับประดับตกแต่งงาน
ศิลปกรรมเป็ นเรื่ องราวตามคติพทุ ธศาสนาหรื อธรรมะคําสอนต่างๆ ทังนี
้ ้ อาจเป็ นหน้ าที่ใช้ สอยที่มี
ในภายหลังตามสมัยนิยม ด้ วยเพราะวิหารที่เก่าแก่ที่สดุ จากการสํารวจเก็ขข้ อมูลคือวิหารพระพุทธ
วัดพระธาตุลําปางหลวงนัน้ ไม่มีการประดับตกแต่งใดๆ
การประดับตกแต่ งงานศิลปกรรมบน ฝาย้ อย
วิหารโถงที่มีการสร้ างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24 จะพบการประดับตกแต่งในส่วน
ต่างๆ มากมาย ซึง่ ช่างผู้สร้ างสรรค์งานศิลปะ ได้ รับแรงบันดาลใจจากเรื่ องราวในพุทธศาสนาและ
ความเชื่อต่างๆ โดยการประดับตกแต่งงานศิลปกรรมประดับวิหาร สามารถแบ่งตามลักษณะของ
ลวดลายที่ปรากฏประกอบด้ วยลวดลายอดีตพระพุทธเจ้ า ลวดลายเทพเทวา ลวดลายประเภทสัตว์
ต่างๆ ลวดลายประเภทพันธุ์พฤกษาและลวดลายประเภทสิริมงคล79เป็ นต้ น ซึง่ ใช้ เทคนิคต่างๆ ใน
การสร้ างสรรค์งานศิลปกรรมขึ ้นมา เช่น เทคนิดการลงรักปิ ดทองให้ เป็ นลวดลายเรี ยกว่า “ลายคํา”
เทคนิคการแกะสลักไม้ เทคนิคปูนปั น้ เทคนิคการปั นดินเผา เคลือบเซรามิค และเทคนิคเขียนภาพ
จิตรกรรมประเภทเขียนสีที่รองพื ้นด้ วยดินสอพองผสมกาวตลอดจน เทอควอย์ซ์บด เขียนเป็ นภาพ
เรี ยกว่า “ลายแต้ ม” เป็ นต้ น ซึง่ จากการเก็บข้ อมูลวิหารโถงทัง้ 7 หลัง สามารถจําแนกการตกแต่ง
งานศิลปกรรมลงบนองค์ประกอบ “ฝาย้ อย” ได้ เป็ น
1. ไม่มีการประดับตกแต่งใดๆ เช่นที่พบใน วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลําปางหลวง
และวิหารหลวง วัดไหล่หิน
2. ตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง แบ่งเป็ น
2.1 ลายแต้ ม เช่นที่พบใน วิหารหลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง, วิหารนํ ้าแต้ ม,
วิหารหลวงวัดเวียงเถิน (เขียนขึ ้นใหม่)
2.2 ตกแต่งด้ วยลายคํา เช่นที่พบในวิหารจามเทวี วัดปงยางคก และวิหารหลวง
วัดคะตึกเชียงมัน่
ข้ อสังเกตของผู้ศกึ ษาวิจยั เกี่ยวกับการตกแต่งงานศิลปกรรมลงบนฝาย้ อยซึง่ ประกอบ
ร่วมกันขึ ้นจากวัสดุที่เป็ นไม้ ที่นา่ สนใจคือชิ ้นงานไม่ได้ รับปั ญหาเรื่ องความชื ้นอันจะส่งผลต่อสภาพ
และอายุของงานศิลปกรรมมากนักโดยเฉพาะความชื ้นที่มาจากพื ้นดินและความชื ้นจากในอากาศ
ทังนี
้ ้อาจเพราะ เป็ นผนังลอย ปิ ดห้ อยลงมาเพียงครึ่งเสาจึงไม่มีสว่ นเชื่อมต่อที่นําพาความชื ้นจาก
พื ้นดินขึ ้นมาได้ อีกทังสภาพภู
้
มิอากาศทางภาคเหนือของไทยโดยส่วนใหญ่จะหนาวและแห้ ง จึงมี
ความชื ้นในอากาศไม่มากนัก ประกอบกับลักษณะอาคารวิหารที่เป็ นโถงโล่ง ทําให้ มีการถ่ายเท
อากาศที่ดี อีกทังมี
้ พื ้นที่โล่งว่างโดยรอบตัวอาคาร (ข่วงลานทราย สีทนั ดรสมุทร) ที่มีแสงแดดส่อง
ตลอดวัน ส่งผลให้ ความชื ้นที่มาจากดินและความชื ้นในอากาศ แห้ งระเหยออกจากอาคารวิหาร
79

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 319.
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ที่สร้ างด้ วยไม้ ได้ อย่างรวดเร็ว แม้ กระนันเรื
้ ่ องของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ที่สง่ ผลต่อสภาวะ
การขยายและหดตัวของวัสดุไม้ ก็ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่องานศิลปกรรมบนฝาย้ อนมากนัก เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศของดินแดนล้ านนา (ในอดีต) มีทรัพยากรไม้ เป็ นจํานวนมาก ประกอบกับการ
้
ควิธีที่มา
เลือกใช้ ไม้ ในการก่อสร้ างอาคารที่มีอายุเหมาะสมทนต่อการยืดและหดตัว อีกทังเทคนิ
จากการประกอบกันของชิ ้นไม้ ที่เป็ นชิ ้นส่วนขนาดเล็ก ซึง่ มีการขยายและหดตัวไม่มากนักตลอดจน
การเคลือบผิวไม้ ด้วยยางรักอีกหลายชัน้ ฉนันแล้
้ วชิ ้นงานศิลปกรรมบนฝาย้ อยของวิหารโถงจึงห่าง
ไกลจากปั ญหาเรื่ องความชื ้นและอุณหภูมิ และความเสียหายจากการที่งานศิลปกรรมตกแต่งโดย
แสงธรรมชาติโดยตรง (แดดเลีย) เพียงแต่อาศัยความสว่างจากแบบการสะท้ อนของแสงธรรมชาติ
เท่านัน้ (Indirect light) ด้ วยเหตุนี ้เอง ชิ ้นงานตกแต่งศิลปกรรมจึงคงสภาพอยูไ่ ด้ นานพอสมควร

ภาพที่ 85 การตกแต่งงานศิลปกรรมบนฝาย้ อยในลักษณะต่างๆ (01) วิหารปงยางคก (02)
วิหารวัดเวียง (03) และ (04) วิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
หากเปรี ยบเทียบกับอาคารโบสถ์วหิ ารในภาคกลางซึง่ เป็ นพื ้นที่นํ ้าท่วม โดยเฉพาะที่มี
ลักษณะของตัวอาคารเป็ นแบบมีผนังก่อและมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังภายในอาคารจะพบการ
แก้ ปัญหาความชื ้นจากดินที่ซมึ และถูกดูดจากผนังขึ ้นไปสร้ างความ เสียหายกับงานจิตรกรรมและ
โครงสร้ างหลังคาไม้ ด้านบน เนื่องจากวัสดุก่อผนังมีคณ
ุ สมบัตใิ นการยอมให้ ของเหลวซึง่ คือ นํ ้าซึม
ผ่านได้ (Water permeability) เพราะมีรูพรุน (Porosity) ที่สมั พันธ์กบั แรงตึงผิวของนํ ้า (Water
Surface tension) โดยการใช้ ศลิ าแลงซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ ห้ นํ ้าซึมผ่านได้ น้อย ประกอบกับมีรูพรุนที่ไม่
สัมพันธ์กบั แรงตึงผิวของนํ ้านันก่
้ อขันในส่
้ วนตีนผนังและตีนเสาไว้ ซึง่ เป็ นเทคนิควิธีการที่นา่ สนใจ
(วนิดา พึง่ สุนทร และ บัญชา ชุ่มเกษร, บรรยาย: 2554)
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ภาพที่ 86 การใช้ วสั ดุ “ศิลาแลง” บริเวณ ตีนผนังและตีนเสา ของพระอุโบสถวัดมหาธาตุลพบุรี
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
คุณค่ าทางสถาปั ตยกรรมของฝาย้ อยและช่ องเปิ ด
1. เป็ นทางเข้ าออกของผู้คน ทังที
้ ่เป็ นทางเข้ าออกหลัก ด้ านทิศตะวันออกและ ทางเข้ า
ออกรอง ทิศด้ านข้ างตัวอาคาร เนื่องเพราะวิหารเป็ นอาคารสําหรับชุมนุมคน จึงมีความจําเป็ นใน
ช่วงยามที่มีผ้ คู นจํานวนมาก มาร่วมประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในอาคาร ทําให้ เข้ า-ออกได้ หลายทาง
ทังยั
้ งเป็ นทางเข้ า-ออกของ แสงและอากาศ ทําให้ มีการพัด ผ่านของลมและอากาศที่ดี เป็ นผลให้
้
ผู้ใช้ อาคารรู้สกึ เย็นสบายมากกว่าอาคารที่มีการปิ ดฝาผนังทังหมด
2. ทําหน้ าที่ “เชื่อมที่วา่ ง” ระหว่าง ภายในกับภายนอก อาคารวิหารไว้ ด้วยกัน แต่ช่าง
(สล่า) ได้ กําหนดความสําคัญของพื ้นที่ซงึ่ ต่างสถานะภาพกัน ด้ วยระดับฐานอาคารเตี ้ยๆ (พื ้นต่าง
ระดับ) และฝาผนังที่ห้อยย้ อยลงมาจากแปหัวระเบียง ซึง่ อยูใ่ ต้ ผืนหลังคาคลุม
3. ทําให้ ตวั อาคารวิหารโถง ซึง่ มีสดั ส่วนฐานเตี ้ยและตัวอาคารมีความสูงไม่มากนัก มี
ลักษณะเบาลอย หรื อทําให้ เกิดความรู้สกึ ว่าอาคารมีการลอยตัวขึ ้นจากพื ้นแลดูเหมือนเป็ นอาคาร
ยกเสาสูง ที่ลอยจากพื ้นดินและฐานอาคารซึง่ เป็ นพื ้นที่ใช้ งาน ในทางกลับกัน การทําฝากันทั
้ งหมด
้
อาจทําให้ อาคารแลดูหนักทึบได้
4. รูปปรากฏของฝาย้ อย อันเกิดขึ ้นจากลักษณะของตัวชิ ้นโครงสร้ าง (เสาป็ อกหรื อเสา
ตุ๊กตาและฝาตาผ้ า) ที่มีการถ่ายแรงเพื่อรับนํ ้าหนักโครงสร้ างหลังคานัน้ เมื่อมองจากภายนอกตัว
อาคาร จะปรากฏเป็ นการทําลายปริมาตรทึบหนักของฝื นฝาผนังขนาดใหญ่ให้ เบาขึ ้น ในลักษณะ
สมมาตรในตัวเอง ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้ อาคาร คือความรู้สกึ เบาและนิ่งสงบในจิตใจ
5. เป็ นพื ้นที่รองรับงานพุทธศิลป์โดยเฉพาะลายคําและฮูปแต้ ม เนื่องเพราะลักษณะ
รูปปรากฏของฝาภายนอก (มีคิ ้วเล็บบัวกรอบลูกฟั ก) นันไม่
้ เหมือนกับรูปลักษณะที่แสดงออกภาย
ใน (ซึง่ เรี ยบเป็ นระนาบเดียวกัน) ทังนี
้ ้อาจเป็ นความตังใจของผู
้
้ ออกแบบ เพื่อสําหรับเอาไว้ รองรับ
งานศิลปกรรมตกแต่งโดยเฉพาะ ดังที่ได้ แสดงรายละเอียดไว้ แล้ วข้ างต้ น
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สรุ ปลักษณะเด่ นของวิหารล้ านนา
โดยเฉพาะวิหารที่มีการการสร้ างก่อน พุทธศตวรรษที่ 2480
1. การออกแบบโครงสร้ างเพื่อสร้ างความรู้สึกทางสายตา

ภาพที่ 87 มุมมองภายในอาคารวิหารโถงนํ ้าแต้ ม จ.ลําปาง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
1.1 แผนผังของวิหาร แผนผังของอาคารวิหารโถงล้ านนานัน้ มีมมุ อันเกิดจาก
การขยายออกและหดเข้ าของผัง หรื อมีการ “ยกเก็จ” ทางด้ านหน้ า 2 ช่วงหลัง 1 ช่วง ซึง่ เป็ นแบบ
แผนที่มีความนิยมใช้ กนั มาตังแต่
้ เริ่ มต้ นของอาณาจักร จนสามารถจะเรี ยกได้ วา่ วิหารในลักษณะ
นี ้ว่าเป็ น “วิหารแบบมาตรฐานล้ านนา” 81 (ภายหลังได้ สง่ อิทธิพลถึงวิหารกึ่งโถงและวิหารมีป๋างเอก
หรื อวิหารแบบปิ ด ซึง่ ใช้ แบบแผนผังลักษณะเดียวกันนี ้)
การที่ชา่ ง (สล่า) ออกแบบเช่นนี ้เพื่อทําให้ ผ้ ทู ี่ เข้ าไปในตัวอาคารไม่มีความ
รู้สกึ อึดอัดหรื อต้ องถูกจํากัดด้ วยขอบเขตทางสายตา เพราะสามารถเปิ ดมุมมองทางสายตาออกไป
ได้ จากช่องเปิ ดโล่งใต้ ฝาย้ อย ซึง่ ในขณะเดียวกันก็สามารถพุง่ จุดสนใจไปยังองค์พระประธานที่ตงั ้
ประดิษฐานอยูบ่ นแท่นแก้ ว หรื อซุ้มโขงในห้ องท้ ายวิหารได้ โดยจากมุมมองพบว่าวิหารมีรูปห้ อง
อาคารที่ขยายออกใน ช่วงกลางอาคาร และบีบตัวลงในช่วงหัว - ท้ ายอาคาร ด้ วยลักษณะการณ์
ดังกล่าวจึงเป็ นเหตุให้ มีการ เรี ยกวิหารเช่นนี ้ว่า “วิหารบีบ” อันสมมุตไิ ด้ ดงั “เสาเภาปราสาท” ซึง่
เสมือนพระธรรมคําสอนและเป็ นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า อันจะเป็ นเครื่ องนําพา
สัตว์ออกจากภพ ออกจากทุกข์ทงมวล
ั้
เพื่อนําไปยังพระนิพพานเป็ นที่สดุ
80

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 271.
อาจมีบ้างที่มีแผนผังต่างออกไป เช่น วิหารพระพุทธและวิหารวัดไหล่หิน ทังนี
้ ้เพราะ
ได้ รับอิทธิพลเนื่องมาจากสุโขทัย ดูเพิ่มใน เรื่ องเดียวกัน, 268.
81
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1.2 ตําแหน่ งการวางเสาวิหาร วิหารล้ านนาโดยทัว่ ไป มีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผังอาคารและโครงสร้ างหลังคา (อันเป็ นการออกแบบที่ผสานกับขนาดโครงสร้ างหลังคาและความ
สูงของตัวอาคาร) แต่สงิ่ ที่น่าสนใจคือตําแหน่งการวางแนวเสาอาคารจะพบว่ามีการใช้ แนวคิดใน
เรื่ อง การแก้ มมุ บีบทางสายตา หรื อ Anti-perspective82ของแนวเสาหลวงกล่าวคือ แนวเสาหลวง
ในแต่ละห้ องอาคาร/ หรื อในแต่ละชันซดของหลั
้
งคานันจะไม่
้
อยูใ่ นแนวเสาเดียวกัน ทังนี
้ ้เป็ นผลมา
จาก แบบแผนการก่อรูปขึ ้นทรงของวิหารแบบมาตรฐานล้ านนาที่เป็ นเอกลักษณ์ มีการลดขนาด
สัดส่วนของห้ องอาคารอันส่งผลต่อการลดชันซดหลั
้
งคา การยกเก็จผังอาคารตลอดจนการยักเยื ้อง
แนวเสาอาคาร เป็ นต้ น (ดูภาพที่ 66 และ 67 ลักษณะการก่อรูปขึ ้นทรงของวิหารล้ านนาประกอบ)

ลายเส้ นที่ 74 ตัวอย่างผังพื ้นอาคาร (01) วิหารหลวงวัดพระธาตุลําปางหลวง (02) วิหารนํ ้าแต้ ม
วัดพระธาตุ ลําปางหลวง (03) วิหารกึ่งโถง วัดคะตึกเชียงมัน่ , โดยแสดงเส้ นแนวอัน
เกิดจากการวาง ตําแหน่ง เสาวิหาร ทังเสาหลวงและเสาระเบี
้
ยง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
จากภาพแสดงการวางตําแหน่งเสาวิหาร ทังเสาหลวงและเสาระเบี
้
ยง ซึง่ หาก
พิจารณา การก่อรูปงานสถาปั ตยกรรมด้ วยองค์ประกอบ จุด-เส้ น-ระนาบ จะสังเกตได้ วา่ “จุด” คือ
ตําแหน่ง ของการวางเสาหลวงและเสาระเบียง แล้ วจึงขึ ้นรูปเป็ นแท่งเสาคือ เส้ นตัง้ (ซึง่ สมมาตร
ซ้ าย-ขวา) ตลอดจนการที่ผ้ อู อกแบบกําหนดการเข้ าถึงตัวอาคาร (access) จากช่องเปิ ดประตูทาง
ด้ านหน้ า (ด้ านทิศตะวันออก) เป็ นทางเข้ า-ออกหลัก ประกอบกับการมองเห็นแบบทัศนียภาพ
82

Perspective หรื อ ทัศนียภาพ (ทัศน์+ภาพ) คือภาพที่ใช้ ตามอง หรื อภาพที่มีการนํา
ด้ วย จุดสายตา
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(Perspective) ในระดับสายตา (Human’s eyes view) ทําให้ เกิดเป็ นการรับรู้ (perception) ของ
ผู้ใช้ อาคารที่มีตอ่ เส้ นตังของเสาดั
้
งกล่าวซึง่ เชื่อมต่อกันเป็ น “ระนาบ” ขึ ้นมา ระนาบนี ้ได้ แบ่งพื ้นที่
ใช้ สอยภายในตัวอาคารออกเป็ นสามห้ องอย่างหลวมๆ คือ ห้ องโถงกลางและห้ องชายคาปี กนก
ซ้ าย - ขวา โดยระนาบดังกล่าวกันสิง่ รบกวนภายนอกอาคารแบบเปิ ดโล่งออกไปจากความสนใจ
ของผู้ใช้ อาคาร ทังยั
้ งสร้ างรูปอากาศที่หยุดนิ่ง ไม่ไปทางซ้ ายและขวาเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณพื ้นที่
ห้ องโถงกลางอาคาร หลังประธาน ซึง่ เป็ นบริเวณจุดตกสายพระเนตรของพระประธาน แม้ กระนัน้
ที่วา่ งดังกล่าว ก็ถกู ก่อ รูปขึ ้นด้ วย “เส้ นสาย” ขององค์ประกอบทางสถาปั ตยกรรมต่างๆ เช่น เส้ น
สายที่มาจาก แป ระแนง (ไม้ ก้านฝ้า) เป็ นต้ น ที่เป็ นเส้ นนําสายตาให้ พงุ่ ไปสูท่ ิศเบื ้องหน้ าและหยุด
ไว้ เป็ นจุดรวมสายตา 83 ณ ห้ องท้ ายวิหาร ที่ประดิษฐานพระประธานไว้ บนแท่นแก้ วและมีฉากหลัง
(◌ฺ back ground) เป็ นผืนระนาบผนังทึบด้ านหุ้มกลองที่ประดับตกแต่งลวดลายคํา ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
สะท้ อนแสงเป็ นฉากหลัง ทังนี
้ ้ฉากแห่งปรากฏการณ์ดงั กล่าวมาทังหมดนี
้
้ มีลกั ษณะของภาพฉาก
เป็ น ทัศนมิตแิ บบจุดเดียว ที่มีจดุ สุดสายตาอยูต่ รงกลางภาพ
โดยผู้ศกึ ษาวิจยั เชื่อว่าด้ วยมุมมองการรับรู้ ผ่านที่ว่างอันประกอบขึน้ ด้ วย
ระเบียบของ “จุด-เส้ น-ระนาบ” เหล่ านี ้ ได้ ส่งผลต่ ออารมณ์ ความรู้ สึกให้ เกิดแก่ ผ้ ูใช้ อาคาร
เช่ น หยุด สงบ นิ่ง มีสติต่ นื ตัวในลักษณะที่เฉพาะแบบล้ านนาขึน้ มา เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ผู้ศกึ ษาวิจยั สันนิษฐานว่า การที่ผ้ อู อกแบบไม่ต้องการให้ แนวเสาด้ าน
สกัดอยูใ่ นแนวเดียวกันส่วนหนึง่ อาจเพราะเป็ นภูมิปัญญาเชิงช่างของสล่าล้ านนาในมิตขิ องความแ
ข็งแรง ทางด้ านโครงสร้ างของอาคารชุมนุมคนขนาดใหญ่บนที่ตงซึ
ั ้ ง่ มักเป็ นพื ้นที่โล่ง อันเป็ นโครง
สร้ างไม้ จากลักษณะการประกอบเข้ ากันด้ วยร่องลิ ้นไม้ หรื อร่องเดือยไม้ แบบ “สุบลง” (สวมลง) อัด
ยึดด้ วยแส้ และสลักไม้ ให้ แน่น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ สามารถรับแรงที่มากระทําต่อตัวอาคารวิหาร
ในด้ าน สกัดได้ เช่น แรงที่มากระทําอันเกิดจาก “แผ่นดินไหว” และ “แรงลม” (ลมหลวง)84 เป็ นต้ น
จึงต้ องยักเยื ้องแนวเสาหลวงและซ้ อนขึ ้นแนวเสาระเบียงใหม่ (จึงเกิดการยกเก็จขึ ้น) เพื่อไม่ให้ เสา
ซึง่ ถูกวางไว้ เป็ นแถว / อยูเ่ ป็ นแนวเดียวกัน ล้ มโย้ ได้ โดยง่ายตามแนวเสา เมื่อมีแรงมากระทํา 85
(ล้ มแนวระนาบ) แม้ วา่ ไม่สามารถที่จะต้ าน แรงที่มากระทําดังกล่าวได้ อย่างเต็มที่แต่ก็สามารถ
ทานไว้ ได้ ในระดับหนึง่
83

Vanishing point จุดลับตา หรื อ จุดอันตธาน คือ จุดรวมของเส้ นฉาย ของภาพ
84
สังเกตได้ จากการตีกลอนชิด (เรี ยกว่า ก๋อนลาด) บริ เวณไขราหน้ าจัว่ หรื อหน้ าแหนบ
เพื่อป้องกัน “ลม” ที่พดั มาปะทะแล้ วม้ วนดีดแผ่นดินขอ (วัสดุมงุ หลังคา) ให้ หลุดปลิวไปนัน่ เอง
ทังนี
้ ้ด้ วยเพราะมีพื ้นที่ซงึ่ ต้ านลมมากกว่าทางด้ านข้ างของตัวอาคาร เป็ นต้ น ตลอดจนในเขตพื ้นที่
ทางภาคเหนือส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่พบรอยเลื่อนและเกิดแผ่นดินไหว ซึง่ มีประวัตสิ ร้ างความเสียหาย
แก่อาคารศาสนาสถานอยูห่ ลายครัง้
85
ทังนี
้ ้ผู้ศกึ ษาวิจยั คาดคะเนบนฐานซึง่ สล่ามีความพยายามทํา โครงสร้ างตัวอาคาร
(ชุดโครงสร้ างไม้ เรี ยกว่า “ม้ าต่างไหม”) ให้ มีลกั ษณะเป็ นโครงข้ อแข็ง (rigid) ตลอดจนมีเสาอาคาร
ที่วางอยูบ่ นตอม่อเฉยๆ โดยไม่มีการยึด (Fixed) ไว้ กบั ฐานอาคาร
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และด้ วยเทคนิคการยักเยื ้องแนวเสา และลดสัดส่วนความสูงและความกว้ าง
ของห้ องอาคารที่ลดส่วนจากห้ องประธานลงไป จนมีพื ้นที่หน้ าแหนบเล็กลงส่งผลให้ มีพื ้นที่รับแรง
ปะทะจากลมได้ น้อยลง ด้ วยลักษณะดังกล่าวนี ้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผังพื ้นของอาคารกับ
ั ้ ภ่ ายในที่มีความหมายสมบูรณ์
รูปร่างรูปทรงและสัดส่วน ตลอดจนเนื ้อหาของที่วา่ ง และสิง่ ที่ตงอยู
ลงตัว อันก่อรูปจากแนวคิดที่ได้ รับอิทธิพลจากคติพทุ ธศาสนาแบบต่างๆ อย่างเบ็ดเสร็จ

ลายเส้ นที่ 75 เส้ นแนวที่เกิดจากการคลี่คลาย ยักเยื ้องแนวเสาและยกเก็จแผนผังอาคาร โดยเส้ น
แนวดังกล่าว เสมือนมีทิศพุง่ ออกจากแนวศูนย์กลางอาคาร ตรงจุด ณ ซึง่ เป็ นที่ตงั ้
ขององค์พระประธานภายในวิหารนัน่ เอง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ทังนี
้ ้ข้ อสังเกตประการหนึง่ ของการใช้ เสาใน 2 ลักษณะทังเสากลมและเสา
้
สี่เหลี่ยม โดยเสาสี่เหลีย่ มจะเป็ นส่วนของ เสาระเบียง และเสากลมจะเป็ นส่วนของ เสาหลวง ที่อยู่
ในอาคารและยังมีการใช้ เสาแปดเหลียมในตําแหน่งเสาหลวงคูก่ ลางหน้ าทางเข้ าวิหารด้ วย (โดย
พบในวิหารที่มีการสร้ างในพุทธศตวรรษที่ 24) ซึง่ การใช้ เสาสี่เหลีย่ มเป็ นเสาระเบียงนันเพื
้ ่อให้ สอด
รับกับส่วนชายคา และฝาย้ อย การทําเสาในลักษณะรูปทรงนี ้ ทําให้ งา่ ยต่อการสร้ างความเชื่อมต่อ
กับหูช้าง (นาคทัณฑ์) และเส้ นแนวชายคาทังยั
้ งก่อให้ เกิดการผสานทางสายตา ตังแต่
้ ช่วงหลังคา
ลงมาสูพ่ ื ้นซึง่ หูช้างของสถาปั ตยกรรมล้ านนาไทยก็ออกแบบให้ เข้ ากับตัวอาคารโดยตลอดโดยเป็ น
แผ่นไม้ รูปสามเหลี่ยมรับหน้ าเต้ า ติดกับเสาหรื อผนังไว้ เต็มที่ช่างล้ านนาวางตัวนาค 86 ตวัดหางขึ ้น
86

งานสถาปั ตยกรรมไทยนิยมทําพนักบันไดเป็ นรูป “นาค” สัตว์หิมพานต์ที่มีพิศร้ ายไว้
หน้ าประตูเพื่อให้ เฝ้าหรื อปกป้องศาสนสถานสําคัญ ในขณะเดียวกันก็จะติดประดับนาคที่เรี ยกว่า
“คันทวย” บริ เวณใต้ ชายคาทัง้ 2 ข้ างระหว่างช่องเปิ ดของทุกช่วงเสาด้ วย เพื่อป้องกันการผ่านเข้ า
ไปทางหน้ าต่างที่เป็ นช่องทวารอีกอย่างหนึง่ ดูเพิ่มใน สมคิด จิระทัศนกุล, คติสัญลักษณ์ และ
ความหมายของ ซุ้มประตู-หน้ าต่ างของไทย (กรุงเทพฯ:คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 23.
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อยูก่ ลาง ส่วนล่างเป็ นลายแน่น เนื ้อที่ๆ เหลือไว้ ใส่ลายสลักหรื อลายฉลุโดย หูช้างในอาคารหนึง่ ๆ
อาจจะมีรูปทรงคล้ ายกัน มีตวั นาคแบบเดียวกัน แต่ช่างอาจจะพลิกแพลงเล่นลายไปได้ หลายแบบ
ต้ นฉบับ หูช้างศิลปล้ านนาไทยบริ สทุ ธิ์ก็ยงั มีเหลืออยูท่ ี่วหิ ารนํ ้าแต้ ม87
ส่วนองค์ประกอบเสาที่มีลกั ษณะกลมนันผู
้ ้ ศกึ ษาวิจยั คาดว่ามีแนวคิดในการ
ออกแบบ ที่สมั พันธ์ตอ่ การรับรู้เรื่ องการเปลี่ยนแปลงของขนาด (Scale) และมวล (Mass) ของเสา
หลวงกับการเคลื่อนที่ไปในที่วา่ งของผู้ใช้ อาคารทังยั
้ งได้ แสงและเงาที่กลมกลืนกว่าแสงและเงาอัน
88
้ ้อาจเพราะมีแนว
เกิดจากการใช้ เสาลักษณะเหลี่ยมที่มีเหลีย่ มมุม ทําให้ เกิดการบังเงามืดขึ ้น ทังนี
คิดที่ไม่ต้องการให้ ผ้ ใู ช้ อาคาร รับรู้การเปลี่ยนแปลงสภาวะองค์ประกอบเสาหลวง อันจะส่งผลต่อ
อารมณ์ที่สะดุด ไม่ตอ่ เนื่องและเกิดความไม่สงบ นิ่งภายในจิตใจของผู้ใช้ อาคารก็เป็ นได้

ภาพที่ 88 การเปรี ยบเทียบ แสงและเงา ที่ตกกระทบบนเสาวิหารที่มีลกั ษณะต่างกันคือ ลักษณะ
กลมกับสี่เหลีย่ มโดย (01) และ (02) คือวิหารโถงจามเทวี (03) คือวิหารโถง วัดไหล่หิน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ลักษณะที่นา่ สังเกตคือไม่ปรากฏเงามืด (Core of Shadow) และเงาตกทอด
(Cast Shadow) ขององค์ประกอบเสาที่ทอดลงบนพื ้นที่ใช้ งานวิหารเลย (หรื ออาจมีน้อยมาก) ซึง่
สังเกตเห็นเพียงเงาบนผิววัตถุ (Shadow/ Attached Shadow) จางๆ เท่านันคื
้ อเงาที่ปรากฏอยูบ่ น
เสา และพื ้นแต่ก็ยงั ไม่เข้ มที่สดุ โดยอยูใ่ นส่วนที่ได้ รับอิทธิพลของแสงน้ อยมาก เนื่องจากไมใช่ด้าน
87

ดูเพิ่มใน อนุวทิ ย์ เจริ ญศุภกุล, องค์ ประกอบสถาปั ตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ:
การพิมพ์สตรี สาร, 2521), 24.
88
อีกทังการประดั
้
บตกแต่งเสาหลวงด้ วยการลงรักปิ ดทองยิง่ ช่วยเสริมแนวคิดของแสง
และเงาตกกระทบลงบนองค์ประกอบเสาหลวง อันส่งผลต่อสถาวะของแสงที่สร้ างบรรยากาศใน
วิหารโถงด้ วย
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ที่รับแสงโดยตรง แต่เป็ นด้ านที่รับแสงทางอ้ อม (Indirect Light) ซึง่ ก็คือแสงสะท้ อนจากลานทราย
และบริ บทโดยรอบบริเวณนัน่ เอง โดยปรากฏการณ์ดงั กล่าวจะสังเกตได้ ชดั กับเสาอาคารลักษณะ
กลมหรื อ เสาหลวง มากกว่าเสาลักษณะเป็ นเหลีย่ มหรื อ เสาระบียง
“อาจเนื่องเพราะเมื่อพิจารณาจากแหล่งกําเนิดแสง จะพบว่าแสงในช่วงวัน
เป็ น แสงทางอ้ อม (Indirect light) จากการสะท้ อนบนระนาบผืนลานทราย (Plane) ซึง่ แตกต่าง
จากช่วงพระอาทิตย์ขึ ้นในยามเช้ าของวันที่เป็ นแสงโดยตรง (Direct light) จากดวงอาทิตย์และเมื่อ
แสงผ่านเข้ ามาจากช่องเปิ ด ในหลายตําแหน่ง หลายด้ าน หลายรูปร่างและหลายขนาดต่างๆ กัน
ทําให้ มีการฉายแสงและกระจายแสงไปในหลายทิศทางจากทิศเบื ้องล่างขึ ้นบน กล่าวคือแสงแดด
เมื่อตกกระทบลานทรายแล้ ว เกิดการสะท้ อนของแสง เข้ าไปส่องให้ ความสว่างแก่รูปอากาศภาย
ใน วิหารโถง โดยผ่านช่องเปิ ดโล่งใต้ องค์ประกอบฝาย้ อยด้ านทิศต่างๆ ของอาคารนัน่ เอง อีกทังผิ
้ ว
ผลึก ของเม็ดทราย วัตถุซงึ่ ให้ แสงตกสะท้ อนนัน้ มีลกั ษณะเป็ นเม็ดขรุขระและเล็กละเอียด จึงทํา
ให้ แสงแดดที่ปรากฏได้ มานัน้ เป็ นแบบการสะท้ อนของแสงที่ไม่เป็ นระเบียบ (Diffuse reflection
Indirect Light) และมีความเข้ มแสง ที่น้อยกว่าแสงที่มาจากแหล่งกําเนิดแสงโดยตรง แต่จะได้
สภาวะของแสงที่น่มุ นวลและผ่อนคลายกว่า เป็ นต้ น”

ลายเส้ นที่ 76 การรับรู้ตอ่ องค์ประกอบเสาวิหาร ณ ตําแหน่งซึง่ ต่างกัน (01) คือเสาระเบียง
ลักษณะเป็ นสีเ่ หลี่ยม (02) คือเสาหลวงที่มีลกั ษณะเป็ นเสากลม
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ทังนี
้ ้รูปลักษณะของความเป็ นเสากลมนัน้ อาจเพื่อที่จะสือ่ ถึงลําต้ นของต้ นไม้
ซึง่ ก็คือ “ต้ นโพธิ์” ที่สมั พันธ์สอดคล้ องและเชื่อมต่อกับลายจิตรกรรมปิ ดทองรูปต้ นโพธิ์ ซึง่ เป็ นฉาก
หลังของพระประธาน หรื ออาจเป็ นรูปสัญลักษณ์ของ “ก้ านของดอกบัว” สื่อความหมายถึงนํ ้า และ
ความบริ สทุ ธิ์ ฯลฯ ก็อาจเป็ นไปได้ เนื่องจากปลายยอดหัวเสาหลวงนัน้ มีการประดับตกแต่งเป็ นรูป
ดอกบัวบานที่มี กลีบบัวผายออก ซึง่ สิง่ ที่น่าสนใจคือ เส้ นตังของเสาหลวงเมื
้
่อส่งขึ ้นไปเจอเส้ นผาย
ออกทําให้ เกิดความรู้สกึ ว่าเส้ นตังของเสาหลวงที
้
่สง่ ขึ ้นไปถึงหัวเสานันสอบเข้
้
าหากัน ขณะเดียวกัน
เส้ นผายของกรี บบัว ได้ เกิดเส้ นที่สง่ ไปในรูปอากาศ ต่อเนื่องไม่จบสิ ้นในการรับรู้ทางสุนทรี ยภาพ
เป็ นต้ น
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ลายเส้ นที่ 77 ลักษณะบัวหัวเสาผายออกเป็ นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึง่ ของวิหารล้ านนา
(จากผู้ศกึ ษาวิจยั )
1.3 การทําฝาเพียงครึ่งเดียว การทําฝาเพียงครึ่งเดียวนี ้ ไม่ปรากฏแต่ในวิหาร
แบบไม่มีป๋างเอกหรื อวิหารโถงเท่านัน้ แต่หากสังเกตให้ ดีแล้ วผนังของวิหารที่มีป๋างเอกในส่วนผนัง
ไม้ ที่ เป็ นฝาตาผ้ านันยั
้ งคงสืบทอดการใช้ ฝาย้ อย ซึง่ ปิ ดผนังไว้ เพียงส่วนบนของตัวอาคารเท่านัน้
แล้ วจึง สร้ างผนังปูนขึ ้นมาจากตัวฐานพื ้นที่ใช้ งานจนจรดตีนฝาย้ อย
1.4 การแสดงโครงสร้ างหลังคา โครงสร้ างอาคารวิหารโถงล้ านนาเป็ น เสาและ
คานไม้ รับนํ ้าหนักในระบบที่ล้านนาเรี ยกว่า “ขื่อม้ าต่างไหม” ทังนี
้ ้เพราะว่าเป็ นลักษณะที่มีการถ่าย
นํ ้าหนักจากหลังคา วิหารลงมาตามส่วนของขื่อม้ าต่างไหม ลงมาสูเ่ สาและหลังคาปี กนกด้ านล่าง
2 ข้ าง คล้ ายลักษณะการบรรทุกผ้ าไหมบนหลังม้ าที่ใช้ ใน เส้ นทางค้ าสายไหมในบริเวณแถบนี ้ ซึง่
วิหารโถงที่ทําการศึกษาล้ วนแล้ วแต่มีแบบแผนดังกล่าวนี ้ทังสิ
้ ้น ลักษณะของขื่อม้ าต่างไหม เป็ น
การวางขื่อหลวงเหนือเสาวิหาร รองรับขื่อยี่และขื่อม้ าสามที่ลดหลัน่ กันขึ ้นไป ซึง่ จะคล้ ายคลึงกับ
ระบบโครงสร้ างของ วิหารแบบไตลื ้อในสิบสองปั นนา ที่มีการตังขื
้ ่อไว้ บนหัวเสาที่วางเรี ยงไว้ สอง
ชันและตกแต่
้
งหลังคา วิหารด้ วยกระเบื ้องเคลือบสีแดงเพลิง
วิหารล้ านนาจะมีการแสดงโครงสร้ างม้ าต่างไหมให้ เห็น และไม่นิยมการปิ ด
ฝ้าเพดาน โครงสร้ างม้ าต่างไหมเองก็ไม่นิยมกรุช่องว่างทังหมดเพื
้
่อทําให้ อากาศถ่ายเทได้ สะดวก
้ ยมประดับลายทองบนตัวโครงสร้ างทังหมด
้
รูปอากาศภายในอาคารมีความลืน่ ไหลต่อเนื่องทังจะนิ
ไม่วา่ จะ เป็ นส่วนของโครงสร้ างหลังคาหรื อเสา เพื่อให้ เกิดความเป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์และลดความ
แข็งของโครงสร้ างทังหมด
้
ก่อให้ เกิดการลวงตาหรื อละลายโครงสร้ างให้ เกิดมโนภาพถึงความเบา
ของตัวโครงสร้ างทังหมดเมื
้
่อเข้ าไปในอาคารแล้ วจะไม่ร้ ูสกึ อึดอัด ทังในส่
้ วนมุมมองของผู้ใช้ อาคาร
สามารถที่จะมองผ่านออกไปได้ ในทุกทิศทาง ยกเว้ นในทิศตะวันตกซึง่ เป็ นแท่นแก้ ว หรื อซุ้มโขง
ปราสาท ประดิษฐานพระประธาน ทําหน้ าที่หยุดสายตาของการมองทังหมด
้
นับว่าเป็ นความคิดที่
แยบยลในการสร้ างจุดสนใจในวิหาร ซึง่ แตกต่างจากการสร้ างงานแบบอยุธยา หรือรัตนโกสินทร์
ที่มีการบังคับมุมมองและสร้ างวิหารที่มีการกันผนั
้ ง เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ ามาต้ องนัง่ พุง่ ให้ ความสนใจสูภ่ าย
89
ในเพียงเท่านัน้
89

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 279.
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ลายเส้ นที่ 78 เส้ นสายที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ที่ก่อรูปขึ ้นเป็ นอาคารวิหารโถง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / จําลองขึ ้นด้ วยข้ อมูลลายเส้ นจาก วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
จากภาพ “ด้ วยมุมมองภาพแบบ (perspective) สามารถสังเกตเห็น เส้ นสาย
ที่เกิดจากองค์ประกอบโครงสร้ างหลังคาวิหารเช่น องค์ประกอบของแป ระแนง กลอน ฯลฯ ดังภาพ
ซึง่ ได้ ทําลายปริมาตรทึบหนังของมวลหลังคา ตลอดจนมีทิศทางพุง่ เข้ าองค์พระประธาน”
โดยรูปแบบและรูปทรงหลังคา ของอาคารวิหารทังที
้ ่มีป๋างเอกและวิหารโถง
นันในพม่
้
ามีการเรี ยกหลังคาที่มีการซ้ อนชันว่
้ าหลังคาทรงยวน คําว่า “ยวน” อันหมายถึง “ไทยวน”
ที่อาศัยอยู่ ทางภาคเหนือของสยามและ “ยวน” ยังปรากฏในคําว่า “ยวนเท่” ที่แปลว่าเครื่ องเขิน
ตลอดจนคําว่า “ยวนปะยินนัต” ที่แปลว่านัตกษัตริย์ยวนหรื อกษัตริย์เชียงใหม่ที่เป็ นนัต 37 ตนของ
พม่า หลังคาทรงยวนที่มีการซ้ อนชันหลั
้ งคาและเครื่ องเขินแบบยวนคงเป็ นอิทธิพลของไทยวนที่ให้
แก่พม่าเนื่องจากพม่าเคยมีอทิ ธิพลเหนือดินแดนล้ านนากว่า 200 ปี และช่างฝี มีชาวไทยวนเคยถูก
กวาดต้ อนไปพม่า โดยหลังคายวนในภาษาพม่ายังแบ่งออกได้ เป็ นหลายประเภท90เช่น “ยวนเซาง์”
คือหลังคาที่ซ้อนชันหนึ
้ ง่ ชันทางด้
้
านหน้ าและหลัง รวมเป็ นสามระนาบ “สนุยวนเซาง์” หลังคาหน้ า
จัว่ สองตับซ้ อนกันหนึง่ ชันทั
้ งด้
้ านหน้ าและหลัง “ยวนทัดงาซิน” หลังคาที่ซ้อนกันสองชัน้ ทังด้
้ าน
หน้ าและด้ านหลังรวมเป็ นห้ าระนาบ (งาแปลว่าห้ า) โดยรูปแบบหลังคาดังกล่าว ได้ สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาคเหนือของสยาม (อาณาจักรล้ านนา) และพม่าตอนล่าง โดยคนทัง้
สองพื ้นที่เคยไปมาหาสูก่ นั มาแต่ อดีต เช่นสมัยหริภญ
ุ ชัย ตามตํานานพระนางเจ้ าจามเทวีคราวที่
มีโรคระบาดในหริ ภญ
ุ ชัย ผู้คนได้ อพยพหนีโรคระบาดลงไปพํานักที่เมืองสะเทิมและหงสาวดีใน
พม่าตอนล่าง เป็ นต้ น
“ฉนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ การใช้ ที่วา่ งใต้ ผืนหลังคาและรูปแบบหลังคาวิหารที่มี
ลักษณะการซ้ อนชันและแบ่
้
งผืนหลังคา (ซดและตับ) ดังกล่าว เป็ นแบบที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์
แบบล้ านนา รูปแบบหนึง่ ”
90

โชติมา จตุรวงศ์, “ว่าที่วดั พม่าในจังหวัดเชียงใหม่และลําปาง,” วรสารหน้ าจั่ว :
ฉบับประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมและสถาปั ตยกรรมไทย 5, 5 (กันยายน 2550): 59.
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ลายเส้ นที่ 79 แสดง (01) หลังคาทรงยวนเซาง์, (02) หลังคาทรงสนุยวนเซาง์, (03) หลังคาทรง
ยวนทัดงาซิน และ (04) รูปแบบหลังคาวิหารของไทยวน
ที่มา:
โชติมา จตุรวงศ์, “ว่าที่วดั พม่าในจังหวัดเชียงใหม่และลําปาง,” วรสารหน้ าจั่ว:
ฉบับประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรมและสถาปั ตยกรรมไทย 5, 5 (กันยายน 2550): 59-60.
2. การออกแบบองค์ ประกอบทางศิลปกรรมและการตกแต่ ง
วิหารที่สร้ างที่สร้ างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24 นันมี
้ รูปแบบขององค์ประกอบ
ทางศิลปกรรมและการประดับตกแต่งที่แสดงเอกลักษณ์ของวิหารล้ านนา ทังยั
้ งมีพฒ
ั นาการตาม
ช่วง เวลาเกิดขึ ้นอยูเ่ สมอ สิง่ เหล่านี ้ล้ วนแล้ วแต่แสดงถึงความสามารถและพุทธิปัญญาของช่าง
ผู้สร้ างสรรผลลงานออกมาโดยตกแต่งตามตําแหน่งสําคัญต่างๆ ซึง่ ทําหน้ าที่เสริ มความหมายและ
สร้ างความสมบูรณ์ ในบรรยากาศภาพรวมของวิหาร องค์ประกอบทางศิลปกรรมและการประดับ
้
่จะสรุปรูปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ได้ เช่น ช่อฟ้า ป้านลม หางวัน
ตกแต่งวิหารล้ านนา91 นันสามารถที
ปราสาทเฟื อ้ ง หรื อช่อฟ้ายองปลี หน้ าแหนบและโก่งคิ ้ว แผงแล ปากแล นาคทัณฑ์ โขงพระเจ้ า
และฐานชุกชี การประดับตกแต่งด้ วยภาพจิตรกรรมและลายทอง เป็ นต้ น
ในส่วนองค์ประกอบศิลปกรรม และการตกแต่ง ที่เกี่ยวข้ องกับแสงธรรมชาตินนั ้
ภายนอกอาคาร มักให้ ความสําคัญกับรูปด้ านอาคาร ”ทิศตะวันออก”92 มากกว่ารูปด้ านอาคารทิศ
อื่นๆ โดยมีการประดับตกแต่งหน้ าแหนบให้ สวยงาม ซึง่ รูปด้ านอาคารทิศอื่นๆ ไม่มีการตกแต่งแต่
อย่างใด ทังนี
้ ้เพื่อเน้ นความสําคัญของทางเข้ าหลักตลอดจนเพื่อสร้ างฉากแห่งประกฏการณ์แสง
ที่สมั พันกับช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้ใกล้ รุ่งสางขณะพระอาทิตย์ขึ ้นส่วน ภายในอาคาร มีการใช้ วสั ดุ
เพื่อสร้ างงานและผูกเป็ นเรื่องราว สัญลักษณ์ที่มีความหมาย ประดับตกแต่งตามตําแหน่ง และตัว
องค์ประกอบสําคัญต่างๆ ซึง่ มีคา่ และมีคณ
ุ สมบัตเิ รื่ องการ สะท้ อนแสง คือ “ทองคํา”
91

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, วิหารล้ านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 280.
92
ทิศซึง่ พระพุทธองค์หนั พระพักตร์ ไป ณ ขณะช่วงยามที่ทรงตรัสรู ตามพุทธประวัติ
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ภาพที่ 89 การตกแต่งองค์ประกอบศิลปกรรม ภายนอกและภายในอาคารวิหารโถงล้ านนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
หากพิจารณาแผนผังของวิหาร ตําแหน่งการวางเสาวิหาร การทําฝาผนังเพียงครึ่ง
เดียวตลอดจนการแสดงโครงสร้ างหลังคา ซึง่ เป็ นการออกแบบโครงสร้ างเพื่อสร้ างความรู้สกึ ทาง
สายตา ร่วมกับการออกแบบองค์ประกอบศิลปกรรมและการตกแต่งประกอบกันแล้ ว ทําให้ อาคาร
วิหารโถงมีลกั ษณะเฉพาะปรากฏรูปขึ ้นเป็ นรูปด้ านอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้ านทิศตะวันออกที่
มีการให้ ความสําคัญกว่าทุกด้ านของอาคารซึง่ หากมองอาคารในลักษณะที่เป็ นภาพฉาย หรื อมอง
อาคารในระยะไกลจะสังเกตเห็นเส้ นแนวจบชายคาในแต่ละซดและตับ (ตัวป้านลม ณ ตําแหน่ง
ของ “หางวัน”) ที่คลี่ลายออกจากเส้ นแนวศูนย์กลางของอาคารวิหารโถงอย่างน่าสนใจ ซึง่ ลักษณะ
ดังกล่าวนี ้เป็ นเอกลักษณ์ของ วิหารล้ านนาอันเป็ นผลที่มาจากการก่อรูปขึ ้นทรงที่มีลกั ษณะเฉพาะ
หากมองอาคารวิหารในแบบที่เป็ นภาพฉาย จะสามารถสังเกตเห็นลักษณะที่ซ้อน
กันของห้ องอาคารอย่างชัดเจน โดยปรากฏมีการยกเก็จผัง มีมมุ ของห้ องอาคารและ เส้ นแนวของ
ชายคาแต่ละซด-ตับ ที่คลี่คลายออกจากแนวศูนย์กลางอาคาร เป็ นต้ น โดยวิหารแบบมาตราฐาน
ล้ านนานันนิ
้ ยมการ “ยกเก็จ” ผังทางด้ านหน้ า 2 ช่วง ทําให้ เห็นเป็ นการซ้ อนกันของห้ องอาคารเป็ น
3 หลังอย่างชัดเจนอย่างจงใจ
และหากพิจาณาร่วมกับคติ อันเกี่ยวข้ องกับ ตัวแหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติ หรื อ
พระอาทิตย์ ซึง่ มีเส้ นแนวโคจรสามเส้ น อันหนึง่ ชื่อว่าอชวิถี (ทางแพะ) นาควิถี (ทางนาค) และ
โคณวิถี (ทางวัว) ทําให้ เกิดฤดูกาลขึ ้น 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวก็อาจสามารถกล่าว
ได้ วา่ วิหารอันเป็ น ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึง่ เป็ นตัวแทนของพระพุทธองค์นนั ้ เป็ นเปรี ยบ
เสมือนดัง่ ที่ประทับ 3 ฤดู ณ ชมพูทวีป (ซึง่ ซ้ อนกัน 3 ซด เป็ นเรื อนเดียว) เป็ นต้ น
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ลายเส้ นที่ 80 เส้ นแนวจบชายคา ในแต่ละซดและตับที่คลี่คลายออกจากเส้ นแนวศูนย์กลาง ของ
อาคารวิหารโถงที่ทําการเก็บข้ อมูลแต่ละหลัง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ทังนี
้ ้หากพิจารณาร่วมกับคติสญ
ั ลักษณ์แห่งเรื อนแก้ ว แล้ วอนุมานจากรูปปรากฏ
โดยกล่าวได้ วา่ มีเรื อนแก้ วที่ซ้อนกันอยู่ 3 หลัง ซึง่ ตามคติความเชื่อของชาวล้ านนา ที่มีการสักการะ
บูชาขันแก้ วทังสามอั
้
นหมายถึงแก้ วอัน มีคา่ 3 ประการ ได้ แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
และหากพิจารณาร่วมกับแผนผังเขตพุทธาวาส ตามแบบโครสร้ างจักวาลไตรภูมิ
แล้ วลักษณะของอาคารที่ดเู สมือนคล้ ายกับ “ดอกบัว” (มีเส้ นแนวอันเกิดจากการคลีค่ ลายปริมาตร
้
สัดส่วน รูปร่าง และรูปทรง) ซึง่ การใช้ ดอกบัวเป็ นสัญลักษณ์ ของจักรวาลนี ้ใช้ ทวั่ ไปทังในประเทศ
93
อินเดียเองส่วนเหนือของอินเดียจนถึงประเทศจีน ตลอดจนตังอยู
้ บ่ นสีทนั ดรสมุทร ฉนันแล้
้ วก็อาจ
เปรี ยบวิหารเป็ นดอกบัวที่ลอยเหนือทันดรสมุทร หรื อลอยพ้ นกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้ วย
ความหมายแบบเบ็ดเสร็ จดังนี ้ เป็ นต้ น
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อนุวทิ ย์ เจริ ญศุภกุล,“คติจกั รวาลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่มีอิทธิพลต่อแบบเมืองและ
สถาปั ตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, 1-2 (มิถนุ ายน 2526):
332.
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สรุ ปข้ อสังเกตที่ได้ จากการศึกษาในบทที่ 3
ซึง่ จากการตังคํ
้ าถาม ต่องานสถาปั ตยกรรม ที่ก่อรูปจากการกําหนดขอบเขตด้ วยแสง
ธรรมชาติผา่ นการศึกษาตัวแบบสถาปั ตยกรรม และคติซงึ่ เกี่ยวกับการออกแบบ วิหารโถงล้ านนา
นัน้ ผู้ศกึ ษาวิจยั สันนิษฐานว่า อิทธิพลจากคติพทุ ธศาสนาตลอดจนพุทธประวัติ ได้ สร้ างโลกทัศน์
(ทัศนะที่มีตอ่ โลกทางฝ่ ายจิตวิญญาณ) ตลอดจน เป็ นแรงบันดาลใจให้ สล่าล้ านนา94ได้ สร้ างสรรค์
ฉากแห่งปรากฏการณ์ทางพุทธประวัติ อันเป็ นงานสถาปั ตยกรรม ที่เอื ้อให้ เกิดบรรยากาศแห่งแสง
ธรรมชาติซงึ่ จําลองชัว่ ยามจวบจนขณะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ เมื่อขณะแสงส่องผ่านช่องเปิ ดด้ านทิศ
ตะวันออกเข้ ามากระทบองค์พระประติมาและฉากหลัง (ต้ นโพธิ์ เทพยดา ฯลฯ) ให้ ได้ แสดงตัวออก
มาจากความมืด หากลองจิตนาการถึง ในวันพระ (หรื อวันศีล) ชาวพุทธล้ านนาที่ ส่วนหนึง่ ถือศีล
นอนวัดในวิหาร ก็เสมือนได้ เข้ าเฝ้า อยูร่ ่วมกับพระพุทธองค์ในโพธิมลฑล ของช่วงยามสําคัญต่างๆ
ส่วนผู้ที่เดินทาง จากบ้ านไปวัดเพื่อทํากิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ในวิหาร ช่วงเวลาเช้ ามืด แล้ วเมื่อ
ถึงเวลาจวบจน พระอาทิตย์ทอแสง ผู้คนก็จะเห็นฉากแห่งปรากฏการณ์ ณ ช่วงยามที่พระพุทธองค์
ได้ ทรงตรัสรู้ซงึ่ ช่วง “ฤกษ์ ” ยามนี ้เอง (auspicious) ที่ปริ มณฑลศักดิส์ ทิ ธิ์ ได้ เชื่อมกับ โลกสาธารณ์
ด้ วยการ รับรู้ปรากฏการณ์แห่งแสงธรรมชาติที่งานสถาปั ตยกรรมเอื ้อให้ เกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้จากการศึกษา เก็บข้ อมูล วิเคราะห์ผล ผู้ศกึ ษาวิจยั เชื่อว่าสภาวะแสงธรรมชาติที่
ให้ ความหมายแก่ที่วา่ งอันเกิดจากกระบวนการออกแบบที่สร้ างสรรค์ของบรรพชนล้ านนาดังกล่าว
ยังคงสามารถนํามาปรับใช้ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ปัจจุบนั เฉพาะอย่างยิ่ง ต่อโครงการที่มีลกั ษณะ
เป็ น “หอศิลป์ ซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนาและหลักธรรมะ” เป็ นต้ น
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ซึง่ สันนิษฐานว่าช่าง (สล่า) ล้ านนาอาจเป็ น “พระสงฆ์” (ตุ๊เจ้ า) หรื อผู้ที่เคยบวชเรี ยน
มาก่อน (น้ อย,หนาน) จึงเป็ นผู้มีความรู้ความเข้ าใจในหลักธรรมคําสอน พุทธประวัติ โลกทัศน์ ของ
ชาวล้ านนา ศิลปะ วิทยาการต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเรื่ องราวเหล่านัน้ ออกมาเป็ น
งานสถาปั ตยกรรมที่สร้ างสรรค์และ ประกอบด้ วย คุณค่า ความหมาย ดังกล่าว

บทที่ 4
กรณีศึกษา
แนวคิดในการเลือกกรณีศกึ ษา
ด้ วยมูลเหตุของวิทยานิพนธ์สถาปั ตยกรรมไทยฉบับนี ้ สืบเนื่องมาจากการตังคํ
้ าถาม
ของผู้ศกึ ษาวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและหาคําตอบอันมีเนื ้อหาเกี่ยวเนื่องกับ
1. สภาวะของแสงธรรมชาติกบั การก่อรูปงานสถาปั ตยกรรม
2. การประยุกต์การเผยแผ่พทุ ธศาสนา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาของการศึกษาในหัวข้ อแรก ผู้ศกึ ษาวิจยั จึงเลือก “โครงการ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok Art and Culture Centre” เป็ นกรณีศกึ ษา
เนื่องจากเล็งเห็นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ ้นในโครงการหอศิลป์เป็ นการจัดแสดงงานศิลปะและกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับศิลปะเพื่อเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชม ฉนันแสงจึ
้
งมีความสําคัญต่อกิจกรรมดังกล่าวเป็ น
อย่างมาก (และต่อการรับรู้ทางสถาปั ตยกรรม perception in architecture) ตลอดจนเมื่อผู้ศกึ ษา
วิจยั ได้ มีโอกาส ใช้ บริการหอศิลป์กรุงเทพฯ ก็พบว่าผู้ออกแบบโครงการ มีแนวคิดในการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม ที่คาํ นึงถึงการนําแสงธรรมชาติเข้ ามาใช้ ในอาคารเพื่ออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรม
การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะหลายประเภท โดยแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ซึง่ สามารถสังเกตุเห็น
และรับรู้ได้ จากปรากฏการณ์ของแสง ภายในที่วา่ งของอาคารหอศิลป์ อีกทังลั
้ กษณะ (Program)
ของโครงการดังกล่าวนี ้ ยังมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับลักษณะของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนาที่เป็ น
โจกษ์ ซงึ่ ตังขึ
้ ้นมาสําหรับการศึกษาของผู้ศกึ ษาวิจยั อีกด้ วย
เพื่อให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาการศึกษาในหัวข้ อที่สอง ผู้ศกึ ษาวิจยั จึงเลือก “โครงการ
หอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปั ญโญ หรื อเรี ยกว่าสวนโมกข์กรุงเทพฯ Buddhadasa Indapanno
Archives” เนื่องจากเล็งเห็นว่าโครงการนี ้ โดยเนื ้อหาของโครงการเป็ นสถานที่เก็บรวลรวมผลงาน
และส่งเสริ มกิจกรรมในด้ านต่างๆ ของท่านพุทธทาส มาไว้ ที่กรุงเทพฯ โดยการจําลอง คัดลอกหรื อ
แบ่งปั นข้ อมูลมาจากสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ ธานี ซึง่ เป็ นการสะดวกแก่ผ้ ทู ี่สนใจ
(ส่วนใหญ่อยูใ่ นเมือง) ในการเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าว ฉนันการออกแบบงานสถาปั
้
ตยกรรมจึงเป็ น
เสมือนการจําลองสวนโมกข์มาไว้ ในเมืองนัน่ เอง จนเมื่อผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ มีโอกาสเข้ าใช้ บริการ หอ
จดหมายเหตุพทุ ธทาสก็พบว่าพื ้นที่ใช้ งาน (facilities) ในหลายๆ ส่วนของโครงการนันยั
้ งคงไว้ ซงึ่
หน้ าที่ใช้ สอย (function) เหมือนกับที่สวนโมกข์ที่ไชยา ถึงแม้ วา่ มีการประยุกต์ การออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรมใหม่ แต่ก็ยงั สามารถคงไว้ ซงึ่ รูปสัญลักษณ์และความหมายของที่วา่ งเดิมไว้ ฉนัน้
โครงการหอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปั ญโญ นี ้จึงเปรี ยบเสมือนกับผลลัพธ์ท่ีแสดงออกในทาง
กายภาพ อันเป็ นผลพวงมาจากการประยุกต์การปฏิบตั แิ ละการเผยแผ่ธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ
ซึง่ มีแนวคิดและแนวทางที่เป็ นเอกลักษณ์
226
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กรณีศึกษาที่ 1: หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร

ที่อยู:่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เวลาทําการ: ให้ บริ การวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น. (หยุดวันจันทร์ )
ส่วนสํานักงานเปิ ดทําการตังแต่
้ เวลา 9.30-18.30 น.
จัดตังขึ
้ ้นโดย: กรุงเทพมหานคร และอยูใ่ นความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
เปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไปเข้ าชมกิจกรรมภายในโดยไม่คดิ ค่าบริการใดๆ
ความคิดในการมีหอศิลป์สําหรับประชาชนในวงกว้ าง เกิดขึ ้นมาตลอดระยะเวลา 15
ปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากในอดีต นโยบายภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการสนับสนุนงานทาง
ด้ านศิลปวัฒนธรรม อย่างจริงจังและเห็นถึงความสําคัญของ การพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ และ
ความคิดสร้ างสรรค์ซงึ่ เป็ นส่วนสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยสิง่ นี ้เองที่เป็ นจุดเริ่ม
ต้ นของแนวร่วมศิลปิ นไทย ในการสร้ างหอศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้ มีหอศิลป์ที่ทดั เทียมกับสากลและ
เป็ นเกียรติศกั ดิศ์ รี ให้ กบั ประเทศรวมทังเพื
้ ่อให้ สงั คมมีแหล่งเรี ยนรู้ทางด้ านศิลปวัฒนธรรมเป็ นทาง
เลือกเพื่อจรรโลงยกระดับจิตใจควบคูไ่ ปกับความเจริญก้ าวหน้ าทางวัตถุ หอศิลป์สําหรับประชาชน
ควรเป็ นการลงทุนจากภาครัฐโดยไม่แสวงหาผลกําไรทางธุรกิจ แต่เป็ นการลงทุนเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเช่นเดียวกับการสร้ างสาธารณูปโภค
การสร้ างหอศิลป์เปรี ยบเป็ นสาธารณูปโภคทางสมองหรือ software ทางปั ญญาที่
ต้ องร่วมพัฒนาควบคูไ่ ปกับการสร้ าง hardware การก่อสร้ างหอศิลป์ บริเวณย่านปทุมวันซึง่ เป็ น
แหล่งศูนย์รวมของเยาวชนวัยรุ่น จึงเป็ นทางเลือกที่นา่ สนใจ เพื่อดึงดูดพวกเขาให้ หนั มาสนใจและ
มีสว่ นร่วมในการสร้ างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ทางศิลปวัฒนธรรม ได้ แสวงหาความรู้ความเข้ าใจได้
แสดงออกและพักผ่อนหย่อนใจในเวลาเดียวกัน หอศิลป์แห่งนี ้เป็ นเสมือนจุดนัดพบทางปั ญญา ให้
ศิลปะเป็ นเรื่ องเข้ าถึงชื่นชมได้ ง่าย ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรมด้ านศิลปะที่หลากหลาย
นิทรรศการหมุนเวียน ดนตรี กวี ละคร ภาพยนตร์ เสวนาและวรรณกรรม เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ใหม่
ในการเรี ยนรู้ นําไปสูค่ วามเจริญทางปั ญญา สุขภาพทางใจและการพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้
ด้ านอื่นๆ ต่อไป
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แผนที่แสดงที่ตงั ้ โครงการและสถานที่สาํ คัญโดยรอบบริเวณ

ภาพที่ 90 แสดงตําแหน่งโครงการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณสี่แยก
ปทุมวัน ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั ห้ าง สรรพสินค้ าและสถานีรถไฟฟ้า BTS
ที่มา: หอศิลป์กรุงเทพฯ, ที่ตงั ้ และแผนที่, เข้ าถึงเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.bacc.or.th/content/location-map.html
วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เป็ นสถานที่ให้ การศึกษาด้ านศิลปวัฒนธรรมแก่ชมุ ชน และประชาชน
2. เป็ นพื ้นที่สําหรับเชื่อมโยงทุนเดิมจากมรดกทางวัฒนธรรมเข้ ากับศิลปวัฒนธรรมร่ว
ม สมัยให้ เกิดองค์ความรู้หลากหลาย
3. เป็ นพื ้นที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สร้ างเครื อข่าย ตลอดจนระดมทรัพยากรในการดําเนิน
งานทางด้ านศิลปวัฒนธรรมและเป็ นองค์กรส่งเสริ มสร้ างโอกาส ประสานการดําเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรส่วนท้ องถิ่น เพื่อสร้ างและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการ
หอศิลปฯ สูร่ ะดับมาตรฐานสากล
4. เป็ นเวทีนําเสนอและบริหารจัดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
5. เป็ นส่วนเสริ มสร้ างศักดิศ์ รี ให้ กรุงเทพฯ เป็ นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
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สถาปนิกผู้ออกแบบ: บริษัท โรเบิร์ต จี บุย แอนด์ แอสโซซิเอทส์
แนวคิดหลัก 4 ประการที่นํามาใช้ ในการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ คือ
1. อาคารมีความยืดหยุน่ สูงในการใช้ สอย เอื ้อต่อการปรับเปลี่ยนพื ้นที่ เพื่อให้ การ
จัดแสดงผลงานศิลปะเป็ นไปอย่างอิสระภายในพื ้นที่วา่ ง (Space) ที่หลากหลายซึง่ มีแสง ขนาด
ตลอดจน ลักษณะที่แตกต่างกัน
2. อาคารมีคณ
ุ ลักษณะที่เหมาะสมและอิงรูปลักษณ์สถาปั ตยกรรมไทยเป็ นตัวแทน
อันสําคัญของวัฒนธรรมไทย มีความน่าตื่นเต้ น เชื ้อเชิญ ตอบสนองต่อประโยชน์ใช้ สอย และจะ
ต้ องสะท้ อนถึงความเคลื่อนไหวของศิลปะไทยร่วมสมัย
3. อาคารออกแบบให้ มีพื ้นที่วา่ ง (Space) ภายในสูงเพื่อให้ เหมาะกับการจัดแสดง
งานศิลปะนอกจากนี ้พื ้นที่ใจกลางอาคาร แสดงถึงเอกลักษณ์ของอาคารซึง่ เป็ นตัวกําหนดภาพรวม
ของงานตกแต่งภายในทังหมด
้
4. ภายในอาคารโดยเฉพาะห้ องแสดงนิทรรศการจะใช้ ประโยชน์จากแสดงธรรมชาติ
ซึง่ เป็ นที่ตงของห้
ั้
องแสดง
ให้ มาก ที่สดุ แต่ทงนี
ั ้ ้แสงนันต้
้ องได้ รับการควบคุมโดยชันบนของอาคาร
้
งานศิลปะ ได้ รับการออกแบบให้ ตอบสนองและพัฒนาแนวความคิดนี ้ให้ เป็ นรูปธรรม นอกจากนี ้
ยังมีการ รวมส่วนร้ านค้ าเข้ าเป็ นส่วนบริการเสริ มของหอศิลป์และการเลือกร้ านค้ า ที่เหมาะสมให้
เกี่ยวโยงกับศิลปะก็จะเอื ้อประโยชน์ซงึ่ กันและกันระหว่างส่วนศิลปะและพาณิชย์ (ค้ าขาย)
แนวคิดด้ านภาพลักษณ์ ทางสถาปั ตยกรรม (Concept of Architecture characteristic)
ตัวอาคารมีความทันสมัยแต่ขณะเดียวกัน ก็อิงรูปทรงที่แสดงถึง ประวัตศิ าสตร์ ความ
เป็ นมาหรื อเอกลักษณ์ไทย ซึง่ การออกแบบทางสถาปั ตยกรรมครัง้ นี ้สะท้ อนให้ เห็นลักษณะ รูปร่าง
และรูปทรงความเป็ นไทยหลายประการ ได้ แก่
1. นําการสอบเข้ าของผนัง ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของสถาปั ตยกรรมไทย มาใช้ ประกอบการ
ออกแบบรูปทรงของอาคารภายนอก
2. ช่วงหน้ าต่างแคบๆ รูปทรงแบบไทยๆ ได้ นํามาดัดแปลงให้ เกิดเป็ น องค์ประกอบ
สมัยใหม่ในลวดลายและรูปทรง ทังยั
้ งเป็ นส่วนควบคุมแสงธรรมชาติ ไม่ให้ เข้ าสูอ่ าคารมากจนเกิน
ไปทางด้ านทิศตะวันตก
3. การนํารูปแบบส่วนโค้ งของหลังคาทรงไทยและรูปทรงอื่นๆ ของไทย เช่น ท่วงทีท่า
รํ ามาเป็ นส่วนประกอบของหลังคาและแผงกันแดดเหนือหลังคากระจกห้ องแสดงนิทรรศการ
แนวคิดด้ านรูปทรงของอาคาร (Concept of Building Shape & Form)
ถึงแม้ วา่ ตัวอาคารจะประกอบด้ วยพื ้นที่ใช้ สอย ที่แยกจากกันรวมทังพื
้ ้นที่ร้านค้ า แต่ก็
มีความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันทางสถาปั ตยกรรม พื ้นที่ภายในพัฒนาจากจุดศูนย์กลางคือ พื ้นที่
เปิ ดโล่งรูปทรงกระบอกซึง่ นําเสนอจุดเด่นแก่สายตาเมื่อเข้ าสูอ่ าคาร พื ้นที่เปิ ดโล่งส่วนกลางนี ้ยังนํา
สายตาสูช่ นบนของอาคาร
ั้
รูปทรงซึง่ มีจดุ ศูนย์กลางเช่นนี ้ทําให้ เห็นกิจกรรมในพื ้นที่ใช้ สอยที่หลาก
หลาย เนื่องจากอาคารนี ้เป็ นอาคารเพื่อสาธารณะชน ความตื่นเต้ นเร้ าใจจากการแสดงให้ เห็นถึง
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กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ นตัวปลุกให้ เกิดการตอบสนองจากชุมชน พื ้นที่สว่ นกลางนี ้ยังทําให้
เกิดความชัดเจนของการเข้ าถึง (Access) และความยืดหยุน่ ของอาคาร ซึง่ อาคารนี ้ออกแบบให้
เป็ นพื ้นที่ตอ่ เนื่องในอนาคตอีกด้ วย หากมีความต้ องการที่จะปรับเปลี่ยนส่วนร้ านค้ า บางส่วนให้
เป็ นพื ้นที่ใช้ งานทางศิลปะก็สามารถทําได้ ไม่ยาก

ภาพที่ 91 แสดงลักษณะภายนอกอาคารหอศิลป์ ซึง่ แสดงการใช้ ผนังสอบทางด้ านทิศตะวันตก
ช่องแสงแคบแต่ยาวและการนําส่วนโค้ งมาใช้ ตามแนวความคิดของผู้ออกแบบ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
แนวความคิดในการออกแบบภายในและห้ องจัดนิทรรศการ
พื ้นที่ศนู ย์กลางได้ รับการออกแบบให้ เป็ นเสมือนตัวเชื่อมโยงภาพรวม ของกิจกรรมทัง้
หลายโถงกลางชัน้ 1 ได้ รับการออกแบบให้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการเสนอภาพลักษณ์ของตัว
้
มีบทบาทซึง่ กระตุ้นระหว่างงาน
อาคารและเป็ นเสมือนตัวเชื่อมโยงภาพรวม ของกิจกรรมทังหลาย
ศิลปะกับประชาชนที่สนใจ จึงนับเป็ นพื ้นที่สาธารณะอย่างแท้ จริง ซึง่ สามารถจัดกิจกรรมได้ หลาย
หลากให้ เกิดปฏิสมั พันธ์กบั ประชาชน ทําให้ สามารถเห็นกิจกรรมต่างๆ ในอาคารนี ้และนําไปสูง่ าน
ศิลปะภายในห้ องจัดแสดงพื ้นที่โถงกลาง (Hall) เป็ นทรงกลมในผังพื ้นและถูกคลอบด้ วยช่องแสง
(Skylight) เส้ นทางสัญจรภายในส่วนหอศิลปฯ โดยทางลาด (Ramp) ได้ ยดึ เอารูปโค้ งเวียนรอบกับ
พื ้นที่โถงกลางนี ้ทํา ให้ สามารถเห็นกิจกรรมต่างๆ ในอาคารนี ้ ห้ องจัดนิทรรศการ เน้ นความยืดหยุน่
ความหลากหลายและความน่าสนใจ ของการจัดแสดงงานศิลปะ ห้ องแสดงงานศิลปะจึงเป็ นส่วน
ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนให้ เกิดความหลากหลาย ด้ านพื ้นที่ใช้ สอย (Function) ตลอดจนลักษณะ
(Characteristic) ในการจัดแสดงผลงานด้ านศิลปะ
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ภาพที่ 92 แสดงแนวความคิดในการออกแบบ พื ้นที่ภายในและการจัดนิทรรศการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
พืน้ ที่ใช้ สอยและตัวอาคาร Facilities
ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี ้
1. Main gallery ห้ องนิทรรศการ (แสดงผลงานศิลปะ) อยูท่ ี่ชนั ้ 7, 8 และ 9 มีพื ้นที่
แสดง ผลงานศิลปะกว่า 3,500 ตารางเมตร
2. People gallery พื ้นที่รองรับการแสดงออกทางศิลปร่วมสมัยหลากหลายสาขา
สําหรับศิลปิ นที่อยากแสดงออกเพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะและอื่นๆ บริเวณชัน้ 2 จํานวน 3 ห้ อง
3. Auditorium ห้ องออดิทอเรี ยมชัน้ 5 ขนาด 222 ที่นงั่ ใช้ เพื่อสําหรับกิจกรรมประชุม
บรรยาย สัมมนา แสดงละคร ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์
4. Studio พื ้นที่อิสระสําหรับกิจกรรมหลากหลาย เช่น ละคร ดนตรี กิจกรรมทดลอง
ทางศิลปะการแสดงสดตลอดจนกิจกรรมสร้ างสรรค์อื่นๆ สามารถรองรับคนได้ 150-200 คน
5. Meeting room ห้ องประชุมชัน้ 4 กับ 5 ขนาด 5X8 ม.จํานวน 2 ห้ อง และมีห้อง
ขนาด 8X10 ม. 2 ห้ อง สําหรับการประชุม สัมมนา บรรยาย workshop จุคนได้ ตงแต่
ั ้ 10-40 คน
6. Multi-function room ห้ องอเนกประสงค์ชนั ้ 1 เพื่อรองรับกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ เช่น งานจัดเลี ้ยง งานแถลงข่าว การประชุม บรรยาย ฯลฯ จุคนประมาณ 250-300 คน
7. Hall โถง ชัน้ 1 สําหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ตา่ งๆ
8. Library พื ้นที่โถงหน้ าห้ องสมุด ชัน้ L และห้ องสมุดศิลปะ
9. Art HUB @ back ชัน้ 1-4 ร้ านค้ าที่คดั สรรมาแล้ วเพื่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
10. Open space ด้ านหน้ าอาคาร เป็ นลานอเนกประสงค์สําหรับกิจกรรมกลางแจ้ ง
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แผนผังอาคารแสดงพืน้ ที่ใช้ สอยชัน้ ต่ างๆ

ลายเส้ นที่ 81 แสดงผังพื ้นชัน้ B2 พื ้นที่จอดรถชันใต้
้ ดนิ และพื ้นที่สําหรับงานระบบของอาคาร เช่น
ห้ องผลิตไฟฟ้าสํารอง ห้ องควบคุมเปลี่ยนความดันไฟฟ้า ห้ องควบคุมระบบนํ ้าใช้
ระบบปั ม้ นํ ้าดับเพลิงและห้ องเก็บถังบําบัดนํ ้าทิ ้ง โครงการ เป็ นต้ น
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ลายเส้ นที่ 82 แสดงผังพื ้นชัน้ B1 พื ้นที่จอดรถชันใต้
้ ดนิ ที่จอดรถให้ บริการ รวม 2 ชัน้ 108 คัน
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ลายเส้ นที่ 83 แสดงผังพื ้นชัน้ L ประกอบด้ วยห้ องสมุดศิลปะเพลิดเพลินไปกับโลกแห่งความรู้ใน
ด้ านศิลปะบนพื ้นที่ประมาณ 500 ตร.ม. แหล่งรวบรวมหนังสือและสื่อความรู้ ด้ าน
ศิลปะกว่า 6,000 รายการ พร้ อมบริการอินเตอร์ เน็ตและมุมศิลปะสําหรับเด็กเล็ก
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ลายเส้ นที่ 84 ผังพื ้นชัน้ 1 มีห้องเอนกประสงค์พื ้นที่ขนาด 350 ตร.ม. สําหรับงานจัดเลี ้ยงแถลงข่าว
การประชุม บรรยาย ฯลฯ จุคนประมาณ 250-300 คน
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ลายเส้ นที่ 85 ผังพื ้นชัน้ 2 มีสตูดโิ อซึง่ เป็ นพื ้นที่อิสระสําหรับกิจกรรมหลากหลาย เช่น งานละคร
ดนตรี หรื อกิจกรรมแนวทดลองทางศิลปะ การแสดง ตลอดจนกิจกรรมสร้ างสรรค์
อื่นๆ โดยมีขนาดพื ้นที่ประมาณ 350 ตร.ม. รองรับจํานวนคนได้ 150-200 คน
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ลายเส้ นที่ 86 ผังพื ้นชัน้ 3 ส่วน Art HUB @ bacc ส่วนร้ านค้ าของโครงการ โดยผู้ศกึ ษาวิจยั คาด
ว่าในอนาคตอาจเป็ นพื ้นที่ให้ เช่า เพื่อนํารายได้ เข้ าสูโ่ ครงการ
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ลายเส้ นที่ 87 ผังพื ้นชัน้ 4 มีสว่ นห้ องประชุม (ชัน้ 4 และ 5) ขนาด 5X8 ตร.ม.จํานวน 2 ห้ องและมี
ขนาด 8X10 ตร.ม. อีก 2 ห้ องสําหรับการประชุมสัมมนา บรรยาย workshop ซึง่ จุคน
ได้ ตงแต่
ั ้ 10-40 คน
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ลายเส้ นที่ 88 ผังพื ้นชัน้ 5 มีห้องออดิทอเรียมขนาด 270 ตร.ม. มีเวทีขนาด 5X8 ตร.ม. ใช้ เพื่อใน
การบรรยาย แสดงละคร ดนตรี ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ลายเส้ นที่ 89 แสดงผังพื ้นห้ องออดิทอเรี ยมขนาด 270 ตร.ม. ขนาด 222 ที่นงั่ ใช้ เพื่อกิจกรรมการ
ประชุม บรรยาย สัมมนา แสดงละคร ดนตรี ตลอดจนฉายภาพยนตร์
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 93 แสดงบรรยากาศ ภายในห้ องออดิทอเรี ยม
ที่มา: ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ลายเส้ นที่ 90 ผังพื ้นชัน้ 6 เป็ นส่วนสํานักงาน ประชาสัมพันธ์ บริการในส่วนจัดแสดงและพื ้นที่
นัง่ พักผ่อน นัง่ รอ สําหรับผู้เข้ าชมนิทรรศการ
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ลายเส้ นที่ 91 ผังพื ้นชัน้ 7 ส่วนจัดนิทรรศการใช้ ผนังโค้ งให้ ความรู้สกึ ต่อเนื่องลืน่ ไหลไร้ ซงึ่ ขอบเขต
จุดเริ่ มและสิ ้นสุด โดยกําหนดการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ อาคารให้ วนดูนิทรรศการ
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ลายเส้ นที่ 92 ผังพื ้นชัน้ 8 คือส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่โล่ง
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ลายเส้ นที่ 93 ผังพื ้นชัน้ 9 เป็ นส่วนแสดงนิทรรศการ รวมพื ้นที่จดั แสดงงานทัศนศิลป์ ที่ชนั ้ 7-9
ซึง่ มีพื ้นที่ 3,000 ตร.ม. และอีก 1,000 ตร.ม. ในพื ้นที่ตา่ งๆ ของชัน้ L ถึงชัน้ 5
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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รู ปตัดอาคาร Section

ลายเส้ นที่ 94 แสดงรูปตัดอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ตัวอาคารสูง 9 ชัน้ (อีก 2 ชันใต้
้ ดนิ ) โดยในตัวอาคารถูกออกแบบมาให้ เป็ นรูปทรง
กระบอกซึง่ สามารถเชื่อมต่อระหว่างอาคารได้ ด้วยทางเดินวนเป็ นแนวเอียงขึ ้น (ทางลาด) ทังนี
้ ้เพื่อ
ให้ ผ้ คู นที่เข้ ามาชมผลงาน สามารถชมได้ ตอ่ เนื่องในแต่ละชัน้ ตลอดจนเป็ นเส้ นทางสําหรับผู้พกิ าร
ใช้ ชมงานศิลปะด้ วย นอกจากนี ้ตัวอาคารยังออกแบบมาให้ สามารถรับแสงสว่าง จากภายนอกได้
โดยที่แสงไม่แรงพอจะที่เข้ ามาถึงขนาดทําลายการรับชมผลงานศิลปะที่แสดงอยูข่ ้ างในได้
ข้ อสังเกตหนึง่ คือ พื ้นที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการหลักเป็ นพื ้นที่ซงึ่ ผู้ใช้ อาคาร สามารถ
เข้ าถึงได้ ในลําดับสุดท้ ายคืออยูช่ นบนสุ
ั้
ดของอาคารโดยต้ องผ่านพื ้นที่ตา่ งๆ เช่นพื ้นที่ขายของ ห้ อง
สมุด พื ้นที่อเนกประสงค์ เป็ นต้ น ข้ อดีคอื ห่างไกลจากสิง่ รบกวนต่างๆ เช่น เสียง ความจอแจของ
ผู้คน จึงทําให้ พื ้นที่ชนบนมี
ั้
ความสงบ อีกทังยั
้ งได้ แสงธรรมชาตจากช่องแสงของผนังและหลังคา
ง่ายกว่าชันที
้ ่อยูด่ ้ านล่างด้ วย ในแง่หนึง่ อาจเป็ นแนวคิดของเจ้ าของอาคาร (กทม.) ในการดึงคน
ให้ ผา่ นร้ านค้ าโครงการ เพื่อจะได้ ขายของ นําเงินเข้ าโครงการในอนาคต ก็เป็ นได้
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รู ปด้ านอาคาร Elevation

ลายเส้ นที่ 95 รูปด้ านทิศเหนือของอาคารหอศิลป์
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ

ลายเส้ นที่ 96 รูปด้ านทิศใต้ ของอาคารหอศิลป์ซึง่ เป็ นด้ านทางเข้ าหลักของโครงการ ผู้ใช้ อาคาร
สามารถเข้ าสูอ่ าคาร โดยทางเข้ าหลักที่อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 ของอาคารและ ทางเข้ ารอง
บริ เวณทางเชื่อม ชันสามของอาคารเมื
้
่อผู้ใช้ โครงการมาด้ วยรถไฟฟ้า BTS
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ
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ลายเส้ นที่ 97 รูปด้ านทิศตะวันออกของอาคารหอศิลป์ ซึง่ ผู้ออกแบบเปิ ดช่องแสงด้ านทิศนี ้มาก
เพื่อรับแสงในยามเช้ าแต่ก็ไม่มากจนรบกวนการชมงานศิลปะที่จดั แสดงอยูภ่ ายใน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ

ลายเส้ นที่ 98 รูปด้ านทิศตะวันตกของอาคารหอศิลป์
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ
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ทัศนียภาพโครงการ Perspective

ลายเส้ นที่ 99 ทัศนียภาพจากสี่แยกปทุมวันมองเข้ าสูโ่ ครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ

ลายเส้ นที่ 100 ทัศนียภาพจากสี่แยกปทุมวันมองเข้ าสูโ่ ครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ
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ลายเส้ นที่ 101 ทัศนียภาพจากสี่แยกปทุมวันมองเข้ าสูโ่ ครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ
สรุ ปสื่งที่ได้ จากกรณีศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร
1. การออกแบบสถาปั ตยกรรม
1.1 การจัดผังพื ้นหรื อที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม หากพิจารณามูลค่าที่ดนิ ซึง่ เป็ น
พื ้นที่ในย่านเศรษฐกิจ ที่มีแหล่งจับจ่ายใช้ สอยหรื อห้ างสรรพสินค้ ามากมาย มีสถาบันการศึกษา
หลายแห่งโดยรอบบริเวณและ มีระบบขนส่งมวลชลที่หลากหลาย ประกอบกับขนาดของที่ดนิ มี
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก เมื่อเทียบกับความต้ องการพื ้นที่ใช้ สอย ผู้ออกแบบอาคารจึงมีแนวคิดออก
แบบอาคารให้ มีพื ้นที่ใช้ สอยในแนวทางตัง้ เป็ นอาคารที่มีหลายชันซ้
้ อนๆ กันแล้ วใช้ บนั ได บันได
เลื่อน ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของและทางลาดเป็ นตัวเชื่อมกิจกรรมแก่ผ้ ใู ช้ อาคารในระหว่างชัน้ สิง่
ที่นา่ สนใจสําหรับตัวผู้ศกึ ษาวิจยั คือ ที่วา่ งโถง (Hall) ทรงกระบอกกลางอาคารที่มีหน้ าที่เชื่อมที่วา่ ง
แต่ละชันของอาคารไว้
้
ด้วยกัน ทําให้ ผ้ ใู ช้ โครงการเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในโครงการได้ ทงหมดทํ
ั้
าให้
รู้สกึ มีสว่ นร่วม
1.2 รูปทรงและรูปแบบทางสถาปั ตยกรรม รูปแบบและรูปทรงของอาคาร นันมี
้
ลักษณะที่เรี ยบง่าย แลดูเป็ นมิตรและดูทนั สมัยกลมกลืนกับอาคารโดยรอบบริ เวณ (ไม่แปลกแยก)
ซึง่ เป็ นห้ างสรรพสินค้ าตึกสูงสํานักงานและอาคารพาณิชย์ตา่ งๆ โดยลักษณะที่เรี ยบง่ายดูเป็ นมิตร
เกิดจากการที่ ผู้ออกแบบใช้ รูปทรงเรขาณิต มาประกอบร่วมกันเป็ นที่วา่ ง และตัวอาคารซึง่ เป็ น
ลักษณะที่ค้ นุ เคยของคนรุ่นใหม่ และเป็ นแบบ (Style) ที่พบเห็นได้ โดยทัว่ ไปจากอาคารโดยรอบ
บริ เวณเป็ นต้ น แต่ลกั ษณะที่น่าสนใจสําหรับผู้ศกึ ษาวิจยั คือ ผู้ออกแบบมีการใช้ “เส้ นโค้ งหรื อส่วน
โค้ ง” มากเป็ น พิเศษ ซึง่ จะให้ ความรู้สกึ และการรับรู้ ของผู้ใช้ อาคารที่มีความต่อเนื่องและไม่สะดุด
อีกทังยั
้ งแลดูออ่ นช้ อยในลักษณะความเป็ นไทยประกอบกับการใช้ สกี บั ตัวอาคารซึง่ เป็ นสีโทนอ่อน
(สีเทาอ่อนและสีขาว) ทําให้ มวลอาคารเบาขึ ้นดูเรี ยบง่ายและสงบนิ่งในความรู้สกึ (โดยใช้ สีทองใน
บางบริเวณที่ต้องการเน้ นหรื อให้ ความสําคัญเป็ นพิเศษ) และใช้ วสั ดุที่ทนั สมัย เช่น แผ่นอลูมิเนียม
คอมโพสิต (Aluminum composite) ตรงบริเวณหลังคาส่วนทางเข้ าอาคาร และส่วนหลังคาของ
ตัวอาคารตรงบริ เวณส่วนโถง ใช้ วสั ดุหลังคาแผ่นเหล็กรีดรอน (metal Sheet) สีทอง เป็ นต้ น
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1.3 โครงสร้ างทางวิศวกรรมอาคารหอศิลป์ใช้ ระบบโครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็ก
โดยโครงสร้ างพื ้นอาคารส่วนใหญ่ ถูกวางแนวคิดในการใช้ โครงสร้ าง Post tension slab ซึง่ ระบบ
โครงสร้ างดังกล่าว มีผลต่อการครอบครองที่วา่ ง (space) เพื่อใช้ รองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ ้นในตัว
อาคาร หากเทียบกับการใช้ ระบบโครงสร้ างพื ้นในแบบอื่นๆ ที่เป็ นระบบเก่าโดยจะมีข้อได้ เปรี ยบ
กว่าคือ ได้ ช่วงระหว่างเสาที่กว้ างกว่า ส่งผลให้ การจัดพื ้นที่ใช้ สอยได้ คล่องตัวมากกว่า ทังยั
้ งเป็ น
ระบบพื ้นที่มีความบาง นํ ้าหนักโครงสร้ างน้ อย มีพื ้นที่ใช้ งานที่มากกว่าในระดับความสูงอาคารที่
เท่ากันและก่อสร้ างได้ รวดเร็ ว เป็ นต้ น ขณะที่โครงสร้ างส่วนหลังคาบางส่วนใช้ โครง Truss เหล็ก
2. คติสัญลักษณ์ (ที่เกี่ยวข้ องกับแสงธรรมชาติ)
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ ส่วนหนึง่ มุง่ ศึกษาเกี่ยวกับการก่อ
รูปงานสถาปั ตยกรรมจากการกําหนดขอบเขตด้ วย “แสงธรรมชาติ” ซึง่ สิง่ ที่ได้ รับจากกรณีศกึ ษา
โครงการหอศิลป์ เกี่ยวกับการใช้ แสงคือ สถาปนิกผู้ออกแบบ มีแนวคิดในการนําแสงธรรมชาติ มา
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กิจกรรมจัดแสดงผลงานศิลปะ เช่น การจัดวางที่วา่ งโถงนิทรรศการ (Hall)
รูปทรงกระบอก ที่มีปริ มาตรที่วา่ งกินพื ้นที่ใช้ สอยตังแต่
้ พื ้นชัน้ 1 จรดชันหลั
้ งคาทําหน้ าที่รวมที่วา่ ง
ของอาคารทังหมดไว้
้
ด้วยกัน ทังยั
้ งถูกออกแบบให้ นําแสงธรรมชาติเข้ าสูภ่ ายในอาคารโดยช่องเปิ ด
(Skylight) และช่องแสง (Void) ที่รับแสงทางด้ านทิศเหนือซึง่ มีความสําคัญอย่างมากกับกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในอาคารซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการทํากิจกรรมทางศิลปะ เพราะคุณสมบัตขิ อง “แสง
จากทางทิศเหนือ” ในช่วงเวลาต่างๆ ของวัน (โดยเฉพาะช่วงเช้ า) จะมีความนิ่งและมีสีของแสงเป็ น
สีขาว ด้ วยขณะตกกระทบผลงานศิลปะนันจะไม่
้
รบกวนสีของตัวชิ ้นงาน ทําให้ การรับรู้ของผู้คนที่ดู
ผลงานศิลปะได้ รับข้ อมูลและการตีความหมายที่ไม่บดิ เบือนไป (แต่ในอีกแง่มมุ หนึง่ คือ แสงแดด
เองที่เป็ นตัวทําลายชิ ้นงานศิลปะด้ วย รังสีของแสง และ ความร้ อน)

ภาพที่ 94 มุมมองจากชันที
้ ่ 9 ลงไปยังชันล่
้ างของห้ องโถง แสดงบรรยากาศที่เกิดขึ ้นภายในอาคาร
ด้ วยความ สว่างจากแสงธรรมชาติ ผ่านช่องเปิ ดรูปแบบต่างๆ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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รู ปแบบการใช้ แสงธรรมชาติท่ นี ่ าสนใจของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม ซึง่ คํานึง
ถึงการใช้ แสงธรรมชาติที่น่าสนใจผ่าน “ช่องเปิ ด” รูปแบบต่างๆ ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะของแสง อทิเช่น
ความสว่างของแสง ทิศทางและตําแหน่งของการส่องสว่าง สีของแสงเป็ นต้ น โดยบรรยากาศแห่ง
แสงซึง่ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ผ่านการรับรู้และแปลความหมายในเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผล
กระทบต่ออารมณ์ความรู้สกึ ของผู้ใช้ อาคารดังกล่าว โดยสังเขปดังต่อไปนี ้

ลายเส้ นที่ 102 แสดงตําแหน่งหลังคาที่มีช่องแสง (sky light) ที่นําแสงด้ านทิศเหนือเข้ ามาภายใน
อาคาร ดูรูปตัดของอาคารประกอบ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ

ภาพที่ 95 แสดงตําแหน่งช่องเปิ ด และบรรยากาศภายในอาคารจากการใช้ แสงธรรมชาติร่วมกับ
แสงประดิษฐ์ จากหลอดไฟในที่วา่ ง (space) ที่สร้ างสรรค์ขึ ้นเพื่อนิทรรศการศิลปะ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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1. การนําแสงธรรมชาติเข้ ามาในอาคาร โดยออกแบบให้ ช่องแสง (sky light) อยู่
เหนือยอดผนังของห้ องจัดนิทรรศการ ซึง่ จะมีพื ้นที่ใช้ สอยแบ่งเป็ นสองชัน้ จะสังเกตได้ วา่ พื ้นที่จดั
นิทรรศการส่วนชันลอย
้
ต้ องการความสว่างมากกว่าส่วนพื ้นที่จดั นิทรรศการที่อยูช่ นล่
ั ้ าง ทําให้ ห้อง
อาคารที่อยู่ ด้ านล่างเหมาะที่จะใช้ จดั นิทรรศการประเภทที่มีความต้ องการแสงธรรมชาติน้อย ต้ อง
การความมืด สลัว หรื ออาจต้ องการแสงที่สามารถควบคุมได้ จากแสงประดิษฐ์ เช่น นิทรรศการ ที่
มีการฉายแสงจากเครื่ องฉายภาพ เป็ นต้ น

ภาพที่ 96 แสดงตําแหน่งช่องเปิ ดที่แสงเข้ า
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 103 section perspective แสดงแนวคิดการออกแบบที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม กับใช้
แสงธรรมชาติ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางศิลปะ BACC
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ
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2. การนําแสงธรรมชาติเข้ ามาในอาคาร โดยออกแบบให้ ช่องแสง (Sky light) อยู่
เหนือยอดผนังของห้ องจัดนิทรรศการ ซึง่ ผนังดังกล่าวก็มีหน้ าที่สําหรับติดตังผลงานศิ
้
ลปะรูปแบบ
ต่างๆ โดยผู้ออกแบบใช้ สีทาผนังเป็ นสีขาวทําให้ ผนังส่วนหนึง่ ทําหน้ าที่สะท้ อนแสงเพิ่มความสว่าง
้
ดงั กล่าวยังทําให้ ผ้ ใู ช้ อาคารมีการรับรู้ (Perception)
ให้ แก่ห้องจัดนิทรรศการ ทังการประกฏการณ์
หรื อ ความรู้สกึ ว่าผนังมีเบาขึ ้นด้ วยสีที่ใช้ และความสว่างจากแสงที่ตกกระทบ ซึง่ เป็ นการออกแบบ
ที่นา่ สนใจแบบหนึง่ เพื่อการแก้ ปัญหาความต้ องการใช้ พื ้นที่ผนังส่วนใหญ่ในการแขวนรูป หรื อติด
ตังงานศิ
้
ลปะ โดยหลีกเลี่ยงการเจาะช่องแสงจากผนังในระดับดังกล่าว

ภาพที่ 97 แสงธรรมชาติสอ่ งกระทบผนังสีขาวของอาคารแล้ วสะท้ อนเข้ ามาในห้ องจัดแสดง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 104 section perspective แสดงแนวคิดการออกแบบที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม กับใช้
แสงธรรมชาติ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางศิลปะ BACC
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ
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3. การนําแสงธรรมชาติเข้ ามาในอาคารโดยใช้ ช่องเปิ ดที่มีลกั ษณะแคบแต่มีสดั ส่วน
ที่สงู จากระดับพื ้นจรดระดับฝ้าเพดานตลอดพื ้นที่ใช้ งานอาคาร 4 ชันเพื
้ ่อให้ ความสว่างไสวแก่พื ้นที่
โถงกลาง (Hall) ของอาคาร ร่วมกับแสงจากช่องแสงใหญ่ด้านบน (Sky light) และแสงที่มาจาก
หลอดไฟประดิษฐ์ ที่สอ่ งเฉพาะจุดตรงชิ ้นงานศิลปะ

ภาพที่ 98 ตําแหน่งช่องเปิ ดที่แสงเข้ าและบรรยากาศของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในอาคาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 105 section perspective แสดงแนวคิดการออกแบบที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม กับใช้
แสงธรรมชาติ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางศิลปะ BACC
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ

249
4. การนําแสงธรรมชาติเข้ ามาใน อาคารโดยใช้ ช่องเปิ ดที่มีลกั ษณะอยู่ ณ ตําแหน่ง
เหนือหัวบริ เวณกลางห้ อง ซึง่ การให้ ความสว่างต่อพื ้นที่วา่ งดังกล่าวอาจเนื่องเพราะว่าลักษณะของ
ชิ ้นผลงานศิลปะที่จดั แสดงในห้ องดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็ นงานปติมากรรม ที่ผ้ ชู มสามารถดูชิ ้นงาน
ศิลปะได้ ในหลายมุม ดังนันแสงสว่
้
างภายในห้ องจึงต้ องมาก และส่งผลงานศิลปะในหลายทิศทาง
และในกรณีต้องการความสว่างจากแสงธรรมชาติในปริ มาณน้ อย ด้ วยระบบเทคโนโลยีของอาคาร
ก็สามารถปิ ดช่องรับแสงดังกล่าวได้ และสามารถใช้ แสงประดิษฐ์ สง่ เน้ นชิ ้นงานศิลปะตามที่ศลิ ปิ น
ผู้นําเสนอผลงานนันต้
้ องการได้

ภาพที่ 99 รูปแสดงห้ องนิทรรศการขณะเปิ ดช่องแสง และองค์ประกอบช่องแสง (Sky light) และ
ระแนงกรองแสง โดยมีมา่ นกรองแสงช่วยอีกระดับหนึง่ เพื่อลดความแรงของแสง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 106 section perspective แสดงแนวคิดการออกแบบที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม กับการ
ใช้ แสงธรรมชาติเพื่ออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรมจัดนิทรรศการทางศิลปะ BACC
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ
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5. การนําแสงธรรมชาติเข้ ามาในอาคารโดย ออกแบบให้ ช่องแสง (Void) อยูเ่ หนือ
ยอดผนังของห้ องจัดนิทรรศการ แต่มงุ่ ที่จะใช้ แสงประดิษฐ์ จากหลอดไฟส่องชิ ้นงานศิลปะมากกว่า
แสงธรรมชาติ โดยลักษณะของแสงธรรมชาติที่ตวั ผู้ออกแบบต้ องการให้ เกิดภายในห้ องนี ้เป็ นเพียง
แสงสะท้ อนทางอ้ อม ที่สะท้ อนผ่าน ฝ้าเพดานลงมาเท่านัน้

ภาพที่ 100 รูปแสดงช่องแสง โดยมีโครงสร้ างผนังช่วยสะท้ อนแสงอีกระดับหนึง่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 107 section perspective แสดงแนวคิดการออกแบบที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม กับใช้
แสงธรรมชาติเพื่ออํานวยประโยชน์แก่กิจกรรม การจัดนิทรรศการทางศิลปะ BACC
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) โปรแกรม 3 มิติ
จากตัวอย่างทังหมดที
้
่ยกมา ข้ อสังเกตหนึง่ ที่ผ้ ศู กึ ษาวิจยั พบคือ แสงธรรมชาติที่นํามา
ใช้ สง่ เสริ มกิจกรรมการจัดนิทรรศการศิลปะทังทางตรงและทางอ้
้
อมหรื อผ่านช่องเปิ ดลักษณะต่างๆ
อย่างใดก็ตาม “จะมีทิศทางของแสงที่สอ่ งลงมาจากทิศด้ านบนลงล่างแทบทังสิ
้ ้น ตลอดจนมีการ
ให้ ความสําคัญ กับช่องเปิ ด ที่เปิ ดรับแสงทางด้ านทิศเหนือมากกว่าด้ านทิศอื่น”
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กรณีศึกษาที่ 2: หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปั ญโญ BIA

ที่อยู:่ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ถ.นิคมรถไฟสาย 2 แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
เวลาทําการ: ให้ บริการทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.
จัดตังขึ
้ ้นโดย: เปิ ดให้ บคุ คลทัว่ ไปเข้ าชมกิจกรรมภายในโดยไม่คดิ ค่าบริการใดๆ
หอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปั ญโญ (หรื อสวนโมกข์กรุงเทพฯ) เป็ นหอจดหมายเหตุ
ศาสนธรรม (Religious Archives) เป็ นที่เก็บรักษาอนุรักษ์ ศกึ ษาค้ นคว้ า และเผยแผ่ผลงานของ
ท่านพุทธทาสฯ ให้ แพร่หลายซึง่ จะช่วย ส่งเสริมให้ ประชาชนทัว่ ไป สามารถเข้ าถึงหัวใจของศาสนา
ตามปณิธาน 3 ประการ ของท่านพุทธทาสฯ อันได้ แก่
1. พยายามทําตนให้ เข้ าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน
2. พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอํานาจของวัตถุนิยม
3. พยายามทําความเข้ าใจระหว่างศาสนา
ความเป็ นมาของโครงการ
ตลอดช่วงชีวิต 87 ปี ระหว่าง พ.ศ.2449-2536 ของท่านพุทธทาสภิกขุ1 ท่านได้ ทําการ
ศึกษาปฏิบตั แิ ละเผยแผ่ธรรมอย่างสมํ่าเสมอจนแพร่หลาย มีผลงานการเผยแผ่เป็ นรูปธรรมให้ เห็น
เป็ นประจักษ์ พยานมากมาย ไม่เพียงที่สวนโมกขพลารามและคณะธรรมทาน 2 เท่านัน้ แต่ยงั ทําให้
เกิดการคลื่อนไหวใหม่ในสังคมและ แวดวงศาสนาอย่างต่อเนื่องกว้ างขวาง สืบเนื่องมาจนกระทัง่
ปั จจุบนั โดยได้ รับการยอมรับนับถือทัว่ ไปทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับประเทศและระดับสากล ซึง่ ไม่
จําเพาะเฉพาะแต่พทุ ธศาสนาเท่านัน้ หลังจากที่ท่านมรณภาพ สวนโมกขพลารามคณะธรรมทาน
และคณะศิษยานุศษิ ย์ ตลอดจนกลุม่ ผู้ที่สนใจใฝ่ ศึกษาปฏิบตั ิ ได้ ประมวลรวบรวมสิง่ ศึกษาเรี ยนรู้
ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ทงหลายของท่
ั้
านไว้ สิง่ ศึกษาเรี ยนรู้ทงหมดนี
ั้
้ เป็ นมรดกทางปั ญญาอัน
ยิ่งใหญ่ สมควรจัดเก็บอนุรักษ์ ไว้ ให้ เป็ นระบบเพื่อความสะดวก ในการสืบค้ นเพื่อเผยแผ่และเป็ น
ประโยชน์ เกิดสันติสขุ แห่งมวลมนุษยชาติ
1

ซึง่ มีความหมายว่า “ทาสผู้มอบกายถวายชีวิตในการดํารงพุทธศาสนา”.
2
วัดร้ างเก่ากลางป่ าแห่งหนึง่ ใน อ.พุมเรี ยง ในบริเวณพื ้นที่เต็มไปด้ วยต้ นโมกข์และต้ น
พลา ท่านพุทธทาสฯ จึงตังชื
้ ่อสถานที่ตามลักษณะของป่ าบริ เวณนันว่
้ า “สวนโมกขพลาราม” อัน
แฝงไว้ ด้วยนัยทางธรรมว่า “สวนป่ าอันเป็ นพลังแห่งความหลุดพ้ น” ต่อมาเมื่อสถานที่คบั แคบจึงได้
ย้ ายที่ไปยังวัดธารนํ ้าไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ ธานี หรื อที่เรี ยกกันว่า “สวนโมกข์” ในปั จจุบนั .
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เบื ้องต้ นจากการสํารวจเอกสารสิง่ พิมพ์ ภาพ แถบเสียงโสตทัศน์และวัตถุสงิ่ ของต่างๆ
ของท่านพุทธทาสมีปริมาณมากกว่า 27,347 รายการ ซึง่ ในปั จจุบนั ทุกอย่าง คงอยูใ่ นสถานภาพที่
เสี่ยงต่อการชํารุดเสียหายและเสื่อมสภาพ ควรได้ รับการอนุรักษ์ รักษาอย่างเร่งด่วน ถึงแม้ วา่ ทาง
สวนโมกขพลาราม คณะธรรมทานตลอดจนคณะผู้ศกึ ษาและศรัทธาในท่านพุทธทาส ได้ พยายาม
ดําเนินการต่างๆ เพื่อจัดเก็บรักษาและอนุรักษ์ แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถที่จะดําเนินการให้ ได้ ดีและ
สมบูรณ์สมกับคุณค่าของงานต่างๆ ที่มีอยู่ และพบว่าเกินกําลังและวิสยั ของวัด มูลนิธิ ตลอดจน
อาสาสมัคร ด้ วยเหตุนี ้เองคณะของผู้ศรัทธาอันประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านงาน
จดหมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญงานระบบฐานข้ อมูล ผู้เชี่ยวชาญงานสถาปั ตยกรรมและผู้แทนฝ่ ายต่างๆ
โดยความเห็นชอบของสวนโมกขพลาราม และคณะธรรมทานจึงร่วมกันวางแนวทางในการจัดตัง้
หอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปั ญโญซึง่ ได้ เปิ ดดําเนินการในปี พ.ศ.2553
แผนที่แสดงที่ตงั ้ โครงการและสถานที่สาํ คัญโดยรอบบริเวณ

ภาพที่ 101 แผนที่แสดงที่ดงโครงการ
ั้
หอจอหมายเหตุพทุ ธทาสอินทปั ญโญ
ที่มา:
ลูกโป่ ง, แผนที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปั ญโญ, เข้ าถึงเมื่อ 22 กรกฎาคม
2556 เข้ าถึงได้ จาก http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=2866
การจัดตัง้ และการดําเนินการ
โครงการหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปั ญโญถูกจัดตังภายใต้
้
มลู นิธิหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปั ญโญซึง่ ได้ จดทะเบียนมูลนิธิกบั กรุงเทพมหานครแล้ วทะเบียนเลขที่ กท 1598 โดย
จะได้ รับการโอนมอบซึง่ หน้ าที่ในการจัดเก็บดูแลรักษาจัดระบบบริการพร้ อมทังร่้ วมดูแลและรับผิด
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ชอบในด้ านงานเขียน เอกสาร บันทึก รูปภาพถ่าย แผนที่ สื่อโสตทัศนะ และผลงานต่างๆ ของท่าน
พุทธทาสภิกขุ จากสวนโมกขพลารามและธรรมทานมูลนิธิ ให้ มาอยูภ่ ายใต้ การดูแลร่วมกันของหอ
จดหมายเหตุฯ เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ ให้ เป็ นธรรมทานต่อไป
โดยที่ดนิ ที่ใช้ เป็ นที่ก่อสร้ างโครงการเป็ นของกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
การดําเนินโครงการมีที่ปรึกษาและคณะทํางานอาสาสมัครฝ่ ายต่างๆ จากสวนโมกข์
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ เบื ้องต้ นประกอบด้ วยคณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
งานจดหมายเหตุ คณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญงานระบบฐานข้ อมูล คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงาน
สถาปนิกและงานออกแบบ อาสาสมัครสนับสนุนการประสานงานและบริหารจัดการอาสาสมัคร
สนับสนุนและประสานงานทางด้ าน กฎหมาย อาสาสมัครสนับสนุนการจัดระบบ งานทางบัญชี
อาสาสมัครงานสวนโมกข์และกิจกรรมสนับสนุน เป็ นต้ น หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสอิทปั ญโญ มี
ผู้ออกแบบและร่วมก่อสร้ างอยูห่ ลายกลุม่ ได้ แก่กลุม่ บริษัทแปลน, บริษัทอรุณชัยเสรี คอนซัลติ ้ง
เอนจิเนียร์ จํากัด, บริ ษัท SSK เอนจิเนียริ่ งคอนซัลแตนท์จํากัด, บริษัทออกัสท์ดีไซน์คอนซัลแตนท์
จํากัด, บริ ษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊ อปเมนต์จํากัดมหาชน อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิง่ แวดล้ อม
สถาบันอาศรมศิลป์ เป็ นต้ น
วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ และสถานบริ การด้ านศาสนธรรมอันรื่ นรมย์ อันเป็ นกําลัง
เพื่อการบรรลุธรรมลักษณะ SPIRITUAL FITNESS & EDUTAINMENT CENTER
2. สืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านปณิธานและอุดมการณ์ ของพุทธทาสภิกขุ ใน
การนําพาความถูกต้ องและสันติสขุ ทังทางกายจิ
้
ตใจและปั ญญาให้ กลับคืนสูส่ งั คมมนุษยชาติด้วย
การเข้ าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา การทําความเข้ าใจกันระหว่างศาสนิกชนและการออกมาเสีย
จากอํานาจวัตถุนิยม จนเป็ นพุทธทาสกันได้ ทกุ คน
3. ทําหน้ าที่รวบรวมดูแลรักษาและจัดระบบบริ การสืบค้ นมรดกธรรมเอกสารข้ อเขีย
น ต้ นฉบับต่างๆ ของท่านพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนการให้ บริการสนับสนุนการศึกษา ค้ นคว้ า วิจยั
พัฒนาเผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้านศาสนธรรม การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างสติปัญญาและ
จิตใจ ในส่วนขอบเขตงานของโครงการคือการรวบรวมอนุรักษ์ และจัดเก็บรักษาตามมาตรฐานงาน
ด้ านหอจดหมายเหตุ การจัดระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศเพื่อเอื ้ออํานวยความสะดวกในการสืบค้ น
ศึกษา เผยแผ่ การจัด กิจกรรมบริการส่งเสริมการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั พัฒนาตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
รวมทังการเป็
้
นห้ องสมุด พิพิธภัณฑ์ ศูนย์รวมหนังสือธรรมะ โรงมหรสพทางวิญญาณ และการ
ประชุม เสวนาศึกษา การปฏิบตั ธิ รรม การจัดหาและก่อสร้ างอาคารหอจดหมายเหตุที่เหมาะสม
และมัน่ คง ถาวรภายในเขตกรุงเทพฯ การจัดระบบ งานบริหารจัด การด้ านการเงินและบัญชีการ
อนุรักษ์ การจัดระบบอาสาสมัครและความ ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ
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แนวคิดการออกแบบสถาปั ตยกรรมและพืน้ ที่ใช้ สอย
หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสอิทปั ญโญ ถูกวางแนวคิดในการออกแบบ ให้ เป็ นสวนโมกข์
ในกรุงเทพฯ แต่เนื่องจากข้ อจํากัดของพื ้นที่ก่อสร้ างที่มีขนาดจํากัด จึงทําให้ ลกั ษณะของอาคารมี
รูปแบบเป็ นอาคารซ้ อนชัน้ โดยแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยของอาคารเป็ น 3 ชัน้ 3 ประกอบด้ วย
ชัน้ ที่ 1 ทังหมดเรี
้
ยกว่า “ลานปริยตั ”ิ คือองค์ความรู้ด้านพุทธศาสนาทังหมด
้
เช่น การ
ศึกษาเรี ยนรู้ภาคทฤษฎี วิชาการ ตําราคัมภีร์ตา่ งๆ พระไตรปิ ฎก ฯลฯ มีองค์ประกอบหลักได้ แก่
1. Dhamma book & Media - ส่วนจําหน่ายหนังสือและสือ่ ธรรมประยุกต์
2. Imformation - ส่วนติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์
3. Larn Hin Kong - ลานหินโค้ ง (ลานเทศน์กลางแจ้ ง)
4. Bhatta Sala - พัตราศาลา (พื ้นที่ฉนั อาหารพระภิกษุ สามเณร)
5. Dhamma Art Hall - โถงจัดแสดงงานศิลปะเชิงธรรมะ
6. Art Sto. - ห้ องเก็บผลงานศิลปะที่นํามาจัดแสดง
ชัน้ ที่ 2 เป็ นส่วน “ลานปฏิบตั ”ิ คือ การลงมือฝึ กสติสมั ปชัญญะ-สมาธิภาวนา สมถะวิสสนากรรมฐานแบบต่างๆ เพื่อความพ้ นทุกข์โดยสิ ้นเชิง มีองค์ประกอบหลักคือ
1. Exhibition room (Teste of Nibbana) - ห้ องนิทรรศการฝึ กสมาธิให้ ถงึ นิพพาน
2. Paticcasamuppada Garden - สวนปฏิจจสมุปบาท สําหรับฝึ กเดินจงกลม
3. Meditation room & Conference - ห้ องฝึ กกรรมฐาน และประชุม สัมมานา
ชัน้ ที่ 3 เป็ น “ลานปฏิเวธ” คือ บังเกิดผลสําเร็ จสมความประสงค์ หมายถึง มรรค-ผลนิพพานตามวาสนาบารมีแห่งแต่ละคน
1. Office - ส่วนสํานักงาน
2. Archives Lab - ห้ องค้ นคว้ าข้ อมูลจดหมายเหตุ
3. Archives Room - ห้ องเก็บเอกสาร ข้ อมูล จดหมายเหตุ
4. Meeting Room - ห้ องประชุม
หรื ออาจกล่าวได้ วา่ ชันที
้ ่ 1 จะเป็ นห้ อง "คลังสมอง" รวบรวมหนังสือว่าด้ วยศาสนธรรม
ของพุทธทาสและของท่านอื่นๆ จะเน้ นหนังสือทางด้ านศาสนธรรมและจิตใจทังหมดส่
้
วนในชันที
้ ่2
นันเป็
้ นห้ อง "ฝึ กสมาธิ" จัดไว้ ฝึกปฏิบตั สิ มาธิซงึ่ มีหลักสูตรหลากหลายสําหรับเป็ นที่สอนสมาธิด้วย
และชันที
้ ่ 3 เป็ นที่เก็บรวมรวมผลงานท่านพุทธทาส โดยจะมีเทปบันทึกเสียงบรรยายธรรมของท่าน
พุทธทาส ซึง่ สามารถดาวน์โหลดกลับไปฟั งที่บ้านได้ นอกจากนี ้ยังมีห้องนิทรรศการหรื อที่เรี ยกว่า
"ห้ องนิพพานชิมลอง" ซึง่ ชวนให้ คนได้ สมั ผัสถึงความรู้สกึ ลึกๆ ที่เรี ยกว่านิพพาน ผ่านสื่อ ผสมต่างๆ
ให้ คนที่เข้ ามาชมและปฏิบตั อิ ยูภ่ ายในแล้ วรู้สกึ ว่าเข้ ามาเดินแล้ วสบายใจ มาฝึ กการออกกําลังกาย
กําลังใจให้ เข้ มแข็งแจ่มใสแตกฉานเรื่ องปั ญญา ในการใช้ บริ การ "ธรรมสถาน" แบบครบวงจร
3

ว.วชิรเมธี,Tee Nee Mo-Chit 23-Oct-2011, เข้ าถึงเมื่อ 13 มิถนุ ายน 2555,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.youtube.com/watch?v=jLrCk-Cp10c
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แผนผังอาคารแสดงพืน้ ที่ใช้ สอย
จากแนวคิดในการออกแบบสถาปั ตยกรรมและพื ้นที่ใช้ สอย ดังกล่าวมาแล้ วข้ างต้ นสู่
การออกแบบอาคาร (Building) เพื่อครอบครองที่วา่ งตามแนวคิดดังกล่าวซึง่ ในทางกายภาพแล้ ว
จะสังเกตได้ วา่ กิจกรรมส่วนโดยใหญ่จะเกิดขึ ้นที่บริเวณชัน้ 1 เพื่อรองรับคนจํานวนมาก ทังยั
้ งมี
ลักษณะพื ้นที่เป็ นโถงโล่งและมีทางเข้ าสูต่ วั อาคารหลายช่องทาง

ลายเส้ นที่ 108 ลายเส้ นแสดงผังพื ้นชันต่
้ างๆ โดยสังเขป
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ทัศนียภาพของโครงการ Perspective

ภาพที่ 102 ทัศนียภาพภายนอกโครงการ (โปรแกรม 3 มิต)ิ
ที่มา:
sammer, สวนโมกข์ กรุ งเทพน่ าไปพักผ่ อน, เข้ าถึงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2556.
เข้ าถึงได้ จาก http://board.postjung.com/556019.html

ภาพที่ 103 ทัศนียภาพภายนอกโครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 104 ทัศนียภาพภายในส่วนต่างๆ ของโครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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สรุ ปสิ่งที่ได้ จากกรณีศึกษา หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ
1. การออกแบบสถาปั ตยกรรม
1.1 การจัดผังพื ้นหรื อที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม จากแนวคิดในการออกแบบพื ้นที่
ใช้ สอยตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น (ปริ ยตั ิ ปฏิบตั ิ และปติเวธ) ลักษณะเด่นของที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม
ที่ผ้ อู อกแบบเลือกนํามาใช้ คอื “พื ้นที่โถงโล่ง” ซึง่ ปิ ดล้ อมด้ วยผืนนํ ้าและสวน โดยเฉพาะผังพื ้นของ
ตัวอาคารชันที
้ ่ 1 ซึง่ ในมิตทิ างกายภาพนัน้ แสดงออกถึงพื ้นที่ซงึ่ ไม่ถกู ปิ ดล้ อมทางสายตา มีการ
เปิ ดมุมมองสูธ่ รรมชาติโดยรอบบริเวณ อากาศไหลเวียนได้ สะดวก ผู้คนภายนอกสามารถมองเห็น
งการเป็ นพื ้น
ถึงกิจกรรมที่เกิดขึ ้นภายในโครงการได้ และในมิตทิ างสังคมวัฒนธรรมนันแสดงออกถึ
้
ที่กงึ่ สาธารณะ (semi-Public area) ที่ทกุ คนรู้สกึ กึ่งร่วมกันเป็ นเจ้ าของ มีการตรวจสอบพฤติกรรม
ซึง่ กันและกันได้ ผ่านการมองเห็นหรื ออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นที่วา่ งซึง่ “เปิ ดสูส่ ายตาชาวโลก”
1.2 รูปทรงและรูปแบบทางสถาปั ตยกรรม
ด้ วยแนวความคิดในการออกแบบ
สถาปั ตยกรรมข้ างต้ นสะท้ อนสู่ รูปแบบสถาปั ตยกรรมอาคารที่เสมือนเป็ น “อาคารใต้ ถนุ โล่ง” ที่มี
ตัวอาคารวางอยูบ่ นเสาสูง (ซึง่ เป็ นเสากลม) อยูบ่ นผืนนํ ้าและสวนคล้ ายลักษณะอาคารเรื อนไทย
ภาคกลางที่ไม่มีองค์ประกอบหลังคา และด้ วยภาพลักษณ์อาคาร (character) หอจดหมายเหตุฯ
นันมี
้ ลกั ษณะคล้ ายคลึงกับอาคารโรงมหรสพทางวิญญาณที่สวนโมกข์ อ.ไชยา จึงอาจเป็ นที่รับรู้
ร่วมกันของผู้ใช้ อาคารได้ โดยง่ายในเชิงสัญลักษณ์วา่ เป็ นส่วนหนึง่ ของรูปแบบอาคารซึง่ มีที่มาจาก
ต้ นเค้ าสาขา หรื อรับอิทธิพลมาจากสวนโมกขพลารามที่ไชยา เป็ นต้ น รูปแบบและรูปลักษณ์ภาย
นอกของอาคาร มีลกั ษณะที่ร่วมสมัยในบริ บทของอาคารใน เมืองใหญ่ มีสงิ่ อํานวยความสะดวก
ในอาคารแก่ผ้ ใู ช้ โครงการที่สว่ นใหญ่เป็ นผู้อาศัยอยูใ่ นเมือง เช่น ลิฟท์ ทางลาด ห้ องนํ ้า คนพิการ
เป็ นต้ น รูปทรงของอาคารเกิดจากการใช้ รูปทรงเรขาคณิตที่เรี ยบง่ายประกอบขึ ้นจากวัสดุสมัยใหม่
และมีแนวคิดให้ แสดงออกถึง สัจจะเนื ้อแท้ ของวัสดุ ทังมี
้ คณ
ุ ลักษณะของที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรม
ที่สะอาด สว่าง (เปิ ดรับแสงธรรมชาติ) สงบ ฯลฯ ตามแนวทางปฏิบตั ติ ามแบบท่านพุทธทาสฯ
1.3 โครงสร้ างทางวิศวกรรมอาคาร หอจดหมายเหตุใช้ ระบบโครงสร้ างคอนกรี ต
เสริมเหล็กแบบพื ้นไร้ คาน Post tension slab - drop panel บริ เวณหัวเสา ด้ วยข้ อได้ เปรี ยบของ
การที่ผ้ อู อกแบบเลือกโครงสร้ างดังกล่าว ทําให้ สามารถใช้ ระยะช่วงเสาของอาคาร (span) ได้ กว้ าง
และมีระยะความสูงจากชันสู
้ ช่ นั ้ (Floor to Floor) ที่ไม่สงู มากนัก เมื่อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ างใน
ระบบที่ใช้ คานคอนกรี ตที่ระยะท้ องคานสัมพันธ์กบั ระยะช่วงเสา เป็ นต้ น ซึง่ การเลือกใช้ โครงสร้ าง
ทางวิศวกรรมอาคารดังกล่าวย่อมตอกยํ ้าให้ เห็นถึงแนวคิดที่ต้องการพื ้นที่โถงโล่งโปร่ง (โดยเฉพาะ
แผนผังอาคารชันที
้ ่ 1) และมีระยะความสูงของตัวอาคารที่ไม่สงู มากนัก เนื่องจากบริบทของที่ตงั ้
นันอยู
้ ใ่ นสวนสาธารณะ
2. ตติสัญลักษณ์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับการประยุกต์ การเผยแผ่ พุทธศาสนา
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่โดยหลัก ทําหน้ าที่เป็ นหอจดหมายเหตุ
แล้ วกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นหอจดหมายเหตุ ยังมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับ สวนโมกขพลาราม อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฏธานี ที่มีเพียงพื ้นที่กิจกรรมสําคัญๆ 2 ส่วนคือ กิจกรรมที่ทําร่วมกัน ระหว่าง
ฆารวาสกับพระสงฆ์ และกิจกรรมที่กระทําเฉพาะในหมูพ่ ระสงฆ์ เท่านันอี
้ กด้ วย
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ทังนี
้ ้พื ้นที่ ของทังสองกิ
้
จกรรมนี ้เปรี ยบเทียบได้ กบั พื ้นที่สาธารณะ (Public area)
และพื ้นที่สว่ นบุคคล (Private area) ตามหลักการทางสถาปั ตยกรรมทัว่ ไป แตกต่างแต่เพียงไม่ได้
ถูกกําหนดโดยการสมมุตทิ างการวางผังแต่ถกู กําหนดโดยความต้ องการทางกิจกรรมดังนันในเวลา
้
งฆารวาสและพระสงฆ์
้
จะสามารถเข้ าไปใช้ งานได้ ตลอดเวลา ยกเว้ นเสียแต่ใน
ปกติพื ้นที่ทงสองทั
ั้
เวลาที่พระสงฆ์มีความจําเป็ นต้ องปฏิบตั กิ ิจสําคัญๆ เท่านันที
้ ่ฆารวาสจะไม่สามารถก้ าวล่วงลํ ้าเข้ า
ไปในเขตพัทธสีมาได้ โดยมีกําหนดการณ์ของกิจกรรมดังนี ้
หนึ่งวันในสวนโมกข์ (กําหนดการณ์ประจําวัน) ตีสี่ตรี ะฆังสวดมนต์ทําวัตรเช้ า
จากนันพระสงฆ์
้
สามเณรและผู้มาฝึ กปฏิบตั ธิ รรมที่สวนโมกข์ ณ บริเวณลานหินโค้ งและต่อด้ วย
การปฏิบตั สิ มาธิภาวนา ฟั งเทปธรรมบรรยายของท่านพุทธทาส 1 เรื่ อง ต่อจากนันพระสงฆ์
้
จะออก
บิณฑบาตในตอนเช้ าตรู่ เวลาแปดโมงฉันเช้ าที่โรงฉัน บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงฟั งธรรม ฝึ กสมาธิ
ภาวนา จากนันหกโมงเย็
้
นตีระฆังสวดมนต์ทําวัตรเย็น และหนึง่ ทุ่มฟั งเทปธรรมบรรยายของท่าน
พุทธทาส ต่อด้ วยการปฏิบตั สิ มาธิภาวนาจนถึงสามทุม่
หนึ่งเดือนในสวนโมกข์ (ตารางงานประจําทุกเดือน) วันที่ 1-10 ของทุกเดือนจะ
ฝึ กอบรมธรรมะให้ ชาวต่างชาติที่สวนโมกข์นานาชาติ วันที่ 19-27 ฝึ กอบรมอานาปานสติให้ แก่คน
ไทย ซึง่ เป็ นวิธีการฝึ กสมาธิภาวนาโดยให้ กําหนดใจ (จิต) อยูท่ ี่ธรรมะอย่างใดอย่างหนึง่ ในทุกครัง้
ที่มีการกายใจเข้ า - ออก ซึง่ พระพุทธองค์ปฏิบตั จิ นตรัสรู้แล้ วทรงแนะนําให้ ศกึ ษาและปฏิบตั ิ เพื่อ
อานิสงส์ด้านความสงบ (สมถะ) และความรู้แจ้ งตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา วันที่ 12-18
สําหรับผู้ที่มาขอรับการอบรมเป็ นหมูค่ ณะและในทุกวันเสาร์ ท้ายเดือนยังมีกิจกรรมสวนโมกข์เสวน
าตามปณิธาน และคําสัง่ เสียของท่านพุทธทาสที่วา่ “ทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแล้ ง ทําให้ แจ้ งที่สดุ
ได้ เลิกตายกัน”4
จึงเข้ าใจว่ากิจกรรมบางอย่างซึง่ มีขึ ้นที่สวนโมกข์ไชยา หากต้ องการนํามาให้ กบั
คนใน เมืองได้ ร่วมรับรู้และปฏิบตั ิ (ตามแนวทางของท่านพุทธทาส) นันจํ
้ าเป็ นต้ องมีพื ้นที่รองรับ
้
กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวที่สอดคล้ องใกล้ เคียงกัน โดยถึงแม้ วว่าที่หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสฯ นันจะ
เป็ นการสร้ างสรรค์สภาพแวดล้ อมทางกายภาพขึ ้นมาใหม่ตามสภาพแวดล้ อมบริบทของเมืองใหญ่
แต่ในทางคติสญ
ั ลักษณ์นนจากการสั
ั้
งเกตของผู้ศกึ ษาวิจยั ผู้ออกแบบโครงการหอจดหมายเหตุฯ
มีแนวคิดในการออกแบบที่วา่ งทางสถาปั ตยกรรมและอาคาร ซึง่ ยกมาจากต้ นเค้ าเดิมที่สวนโมกข์
ไชยา แล้ วปรับให้ เหมาะสมตามวัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ งของคนในชุมชนเมือง โดยมีตวั อย่าง พื ้นที่
ใช้ สอยซึง่ น่าสนใจ เช่น
2.1 ลานหินโค้ ง เปรี ยบเทียบได้ กบั ศาลาการเปรี ญนนัน่ เอง มีลกั ษณะเป็ นลาน
ทราย ทําหน้ าที่รองรับฆารวาสที่มาทํากิจกรรมทางศาสนา ด้ านหน้ าใช้ หินก่อเป็ นขอบโค้ งกันทราย
้
เพื่อยก ระดับให้ มีความสูงมากกว่าส่วนอื่นเล็กน้ อยเพื่อใช้ เป็ นอาสนะสงฆ์ในการประกอบกิจต่างๆ
วีระศักดิ์ จันทร์ สอ่ งแสง, ตามรอยพุทธทาสภิกขุ เล่ าใหม่ หลังหลังวัยสนธยา,
(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2549), 104.
4
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กึ่งกลางของแนวหินนี ้ใช้ หินก่อเพิ่มความสูงอีกหนึง่ ระดับเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ลานหินโค้ งนี ้
ไม่มีเสา ผนัง หรื อหลังคา ที่เป็ นถาวรวัตถุ แต่กลับมีเพียงต้ นไม้ ที่ทําหน้ าที่แทนองค์ประกอบทาง
สถาปั ตยกรรม ทัง้ 3 ขอบเขตของพื ้นที่จงึ เป็ นเพียงแนวป่ าลางๆ สามารถยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนได้
ตามปริ มาณคน และระยะของการรับรู้ หรื อระยะของการปฏิสมั พันธ์ทงหลาย
ั้
ทังนี
้ ้มีที่มาจากแนว
คิดของท่านพุทธทาสฯ ที่วา่ มาสวนโมกข์ควรที่จะได้ พดู คุยกับก้ อนหิน ต้ นไม้ และได้ เรี ยนรู้ในเรื่ อง
ธรรมที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่ง ดังว่า “…. แล้ วความคิดเรื่ องหินโค้ งก็คอ่ ยๆ เข้ ามา จําไม่ได้ แล้ วว่า
ความคิดฟั กตัวขึ ้นมาอย่างไร แต่เราชอบโค้ งพระจันทร์ ครึ่งซีกมันสวยกว่าเป็ นศิลปะกว่าทื่อๆ และ
ก็สะดวก ประธานสงฆ์นงั่ ตรงกลาง แล้ ว สามารถเห็นองค์อื่นๆ ได้ ทงหมด….”
ั้
ในปั จจุบนั นัน้ ลาน
หินโค้ งยังเป็ นลานที่จดั กิจกรรมต่างๆ ของ สวนโมกข์ เป็ นที่ฟังธรรม นัง่ สมาธิ เป็ นที่สวดมนต์ เป็ น
ห้ องประชุมสัมมานาท่ามกลางธรรมชาติ และเป็ นลานที่รับแขกของสวนโมกข์ด้วย

ภาพที่ 105 รูปแบบลานหินโค้ งที่สวนโมกข์ ไชยาและวัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ ง
ที่มา:
วีระศักดิ์ จันทร์ สง่ แสง, ศาสนา: สวนโมกข์ เสวนา (กลางกรุ ง): เราอยู่ในโลกอัน
แสนวิปริตนีก้ ันอย่ างไร, เข้ าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.sarakadee.
com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=520

ภาพที่ 106 รูปแบบลานหินโค้ ง ที่หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสฯ
ที่มา:
หอจดหมายเหตุพุทธทาส, เข้ าถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.bia.or.th/html_th/

260
2.2 โรงมหรสพทางวิญญาณ จากแนวคิดที่วา่ “…โลกนี ้ก็เป็ นเช่นกับภาพยนตร์
ชีวิตคือสันตติ ไม่มีสงิ่ ใดคงเดิม มันเป็ นเสมือนภาพเคลือ่ นไหว มันคือกระแสแห่งความนึกคิดที่เกิด
ดับอย่างต่อเนื่อง…” ชีวิตประจําวันอย่างที่เป็ นอยูข่ องคนธรรมดาสามัญ จึงเป็ นปรากฏการณ์ที่
แทบไม่แตกต่างจากในโรงภาพยนตร์ นัน่ เอง โดยท่านพุทธทาสได้ เริ่มงานก่อสร้ างโรงมหรสพทาง
วิญญาณในปี พ.ศ.2505 ซึง่ ใช้ เวลาถึงสิบปี เต็มกว่าจะเสร็ จสมบูรณ์ และมุง่ หมายให้ โรงมหรสพ
แห่งนี ้ช่วย ทําหน้ าที่สอนธรรมะแทนตัวท่านที่นบั วันก็ย่งิ แก่เฒ่าลงไปทุกที

ภาพที่ 107 ภายในโรงมหรสพทางวิญญาณ มีภาพปริศนาธรรม ทังยั
้ งสามารถใช้ พื ้นที่โถงกลาง
อาคารสําหรับเทศนาธรรมในบางโอกาส
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
โดยมีแนวคิดในการใช้ ศลิ ปะ เพื่อให้ คนถึงธรรมะ และเพื่อให้ เป็ นที่ประมวล
สติปัญญาของมนุษย์ในทางศิลปะ โดยที่ภาพแต่ละภาพที่ประดับอยูใ่ นโรงมหรสพทางวิญญาณ
้ วนมี
แห่งนี ้นันจะมุ
้ ง่ เน้ นประโยชน์ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ชม ซึง่ ภาพแต่ละภาพนันล้
ความหมายลึกซึ ้งชวนให้ ขบคิดพิศวง ส่วนใหญ่อิงมาจากประสบการณ์แบบเซนที่ทา่ นเคยมีในวัย
ฉกรรจ์ ท่านหวังว่าหากผู้ชมใช้ เวลาพิจารณาภาพเขียนแต่ละภาพควบคูไ่ ปกับคําบรรยายของท่าน
ผู้ชมก็อาจได้ พบกับความมหัศจรรย์ของชีวิต ที่แอบซ่อนอยูใ่ นปริศนาภาพ จากวิธีการที่ธรรมดา
ง่ายๆ แบบสวนโมกข์ได้ อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นที่ให้ ความรู้ความเพลิดเพลินเพื่อดวงตาเห็นธรรมดัง
ภาพปริ ศนาธรรม “แจกดวงตาแห่งธรรม” ภาพแรกของโรงมหรสพทางวิญญาณแห่งนี ้อยูท่ ี่ผนังตึก
้ ง่ หนีไปโดยที่ไม่มีลกู ตา
โรงหนังทิศใต้ ด้านนอก ในรูปมีคนเพียงไม่กี่คนที่ยอมรับเอาลูกตา นอกนันวิ
ติดไป พวกเขาหนีไปและปฏิเสธอยูต่ ลอดเวลาที่จะรับดวงตาแห่งธรรม มีสญ
ั ลักษณ์ของเสา 5 ต้ น
อันหมายถึงอินทรี ย์ 5 พละ 5 มรรคผลนิพพาน 5 และอื่นๆ ที่เป็ น 5 ในพุทธศาสนา รวมถึงนิ ้วมือที่
มี 5 นิ ้วด้ วย สัญลักษณ์นี ้จะปรากฏอยูเ่ กือบทุกอาคารสําคัญๆ ของสวนโมกข์ ภายในโรงหนังเต็ม
ไปด้ วยภาพเขียนบนผนัง เสา ใต้ บนั ได ฯลฯ ทังที
้ ่คดิ ขึ ้นใหม่และนํามาจากของเก่า ไม่วา่ จะมาจาก
จีน ทิเบต ตะวันตก ไทย ฯลฯ โดยมีพระภิกษุคอยให้ คาํ แนะนํา ท่านพุทธทาสเองเคยกล่าวไว้ วา่
“...ดูให้ ออกสักเรื่ องก็ค้ มุ ค่าที่มาที่นี่...” รอบๆ โรงหนังประดับด้ วยภาพปูนปั น้ ฝี มือพระภิกษุ ซึง่ ได้
จําลองจากหินสลักพุทธประวัตยิ คุ ก่อนมีพระพุทธรูปนับเป็ นชุดแรกของโลก (พ.ศ.300-700)
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ภาพที่ 108 เทียบเคียงรูปแบบโรงมหรสพทางวิญญาณ และหอจดหมายเหตุพทุ ธทาสฯ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ซึง่ จากการสังเกตรูปลักษณ์ภายนอกของอาคาร หอจดหมายเหตุ พุทธทาสฯ
แล้ วพบว่า มีลกั ษณะที่คล้ ายคลึงกับอาคารโรงมหรสพทางวิญญาณ ทังนี
้ ้ โดยหน้ าที่ วัตถุประสงค์
ตลอดจน เป้าหมายก็เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ หอจดหมายเหตุ พุทธทาสฯ
ก็เปรี ยบ เสมือนเป็ นดัง โรงมหรสพทางวิญญาณ (Spiritual theatre) แห่งหนึง่ นัน่ เอง
2.3 ห้ องสมุดโมกขลาพลบรรณาลัย เป็ นส่วนที่อยูใ่ นอาคารเรื อลําที่ 2 โดยเรื อ
ลําแรกนันถู
้ กสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่เก็บนํ ้าฝนไว้ ใช้ ประโยชน์ แต่ทา่ นพุทธทาสต้ องการให้ เกิดประโยชน์
ในทางปริศนาธรรม ที่เป็ นธรรมนาวานําพาสรรพสัตว์ข้ามห้ วงแห่งวัฏสงสารไปสูน่ ิพพาน โดยทัว่ ไป
เรื อต้ องอยูใ่ นนํ ้าแต่ทา่ นให้ นํ ้ามาอยูใ่ นเรื อ ใช้ ท้องเรื อเป็ นที่เก็บนํ ้าฝน ดาดฟ้าเรื อทําเป็ นสวนหินใน
ั้
ป
แบบ “เซน” เพื่อให้ แสดงเรื่ องปฏิจจสมุปบาท5 หัวเรื อทําเป็ นหอคอย 3 ชัน้ บนสุดเป็ นที่ตงของสถู
จําลองยุคสาญจีของอินเดีย ถัดลงมาเป็ นหอระฆังและชันล่
้ างสุดเป็ นหอกลอง เวลาต่อมามีการ
สร้ างเรื อขึ ้นอีกลํา โดยแรงงานของพระเณร และมีชาวบ้ านหมุนเวียนกันมาช่วยเช่นทุกครัง้ ที่มีงาน
ก่อสร้ างในสวนโมกข์ ภายในเรื อลําที่สองเป็ นที่ทําวัตรสวดมนต์ ในยามฝนตกซึง่ ไม่สามารถทําที่
ลานหินโค้ งและเป็ นห้ อง ประชุมอเนกประสงค์ ชันล่
้ างเป็ นที่เก็บนํ ้าฝน ส่วนหัวเรื อเป็ นห้ องสมุด
โมกขบรรณาลัยธรรมนาวาทังสอง
้
หันหัวไปคนละทาง สื่อความหมายว่าจะนําธรรมออกเผยแผ่
ไปทัว่ ทุกทิศ เป็ นต้ น
ข้ อสังเกตต่อ การออกแบบงานสถาปั ตยกรรมในส่วนนี ้คือ การที่ผ้ อู อกแบบ
นํารูปสัญลักษณ์ของเรื อมาใช้ อย่างชัดเจนที่สดุ โดยไม่ต้องตีความต่อ รูปทรง รูปร่างอาคาร และ
ความเป็ นยานพาหนะ แต่ความหมายที่ซ้อนลึกลงไปถึงคติทางธรรม คงยังต้ องอธิบายว่าเป็ นดัง่
นาวาธรรม (สติปัญญา) ที่นําพาข้ ามห้ วงแห่งวัฏสงสาร ด้ วยการสื่อความหมายให้ แก่ที่วา่ ง ซึง่ ถูก
ครอบครองด้ วย อาคารรูปทรงเรื อดังกล่าว มีหน้ าที่ (function) เป็ นห้ องสมุดเพื่อสร้ างเสริมความรู้
และปั ญญา (ทาง โลก) อันเป็ นการประสานร่วมกันระหว่างมิตทิ างกายภาพกับจิตวิญญาณ ทาง
โลกกับทางธรรม เป็ นต้ น
วีระศักดิ์ จันทร์ สอ่ งแสง, ตามรอยพุทธทาสภิกขุ เล่ าใหม่ หลังหลังวัยสนธยา
(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2549), 103.
5

262

ภาพที่ 109 (ซ้ าย) ห้ องสมุดโมขลาพลบรรณาลัย (ขวา) ห้ องสมุดหอจดหมายเหตุพทุ ธทาสฯ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 110 รูปแบบอาคารทรงเรื อทัง้ 2 หลัง ที่สวนโมกข์ (ซี่งเปรี ยบเป็ นดังเรื อพาข้ ามห้ วงแห่ง
วัฏสงสารไปสูน่ ิพพาน)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
2.4 ศาลาธรรมโฆษณ์ อนุสรณ์ สร้ างเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่ท่านพุทธทาสในวาระ
50 ปี สวนโมกข์ (2525) และเป็ นที่เก็บรวบรวมผลงานของท่าน ทังหนั
้ งสือ เทป รูปภาพ รวมทัง้
เอกสาร หนังสือที่ผ้ อู ื่น ได้ เขียนถึงและเขียนโจมตีท่าน ปริญญาบัตรที่สถาบันการศึกษาชันนํ
้ าทัว่
ประเทศ มอบ ให้ ทา่ นและถังซีเมนต์ใต้ ฐานพระพุทธรูปภายในศาลาธรรมโฆษณ์นนก็
ั ้ เป็ นที่ซงึ่ เก็บ
อัฐิทงหมดของ
ั้
ท่านซึง่ ท่านกล่าวไว้ วา่ “คนแต่งหนังสือกับหนังสือ มันก็ควรจะอยูด่ ้ วยกัน”6 ดังนัน้
หากเปรี ยบเทียบเนื ้อหาของหน้ าที่ใช้ สอย จะสอดคล้ องกันกับพื ้นที่บนชัน้ 3 ของหอจดหมายเหตุ
พุทธทาสฯ นัน่ เอง ที่จะประกอบไปด้ วย ห้ องค้ นคว้ าข้ อมูลจดหมายเหตุ (Archives Lab) ห้ องเก็บ
เอกสาร ข้ อมูลจดหมาย เหตุ (Archives Room) เป็ นต้ น

วีระศักดิ์ จันทร์ สอ่ งแสง, ตามรอยพุทธทาสภิกขุ เล่ าใหม่ หลังหลังวัยสนธยา
(กรุงเทพฯ: สารคดี, 2549), 99.
6
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ภาพที่ 111 ศาลาธรรมโฆษณ์อนุสรณ์ ที่เก็บรวบรวมผลงานของท่านพุทธทาส ณ สวนโมกข์
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 112 พื ้นที่ใช้ สอยชันที
้ ่ 3 หอจดหมายเหตุฯ เป็ นที่เก็บรวบรวมผลงานของท่านพุทธทาส
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสฯ
2.5 ห้ องนิทรรศการนิพพานชิมลอง โดยอยูบ่ ริ เวณชัน้ 2 ของหอจดหมายเหตุ
พุทธทาสฯ ประกอบด้ วยพื ้นที่หลัก 2 ส่วนคือ พื ้นที่แสดงนิทรรศการถาวร และห้ องนิพพานชิมลอง
โดยพื ้นที่นิทรรศการถาวร นันประกอบด้
้
วยประวัตแิ ละผลงานของท่านพุทธทาสฯ ที่นําเสนอในรูป
มัลติมีเดีย ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ส่วนห้ องนิพพานชิมลอง เป็ นห้ องสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมนัน้
ได้ ทดลองทําสมาธิด้วยตนเอง โดยใช้ เสียงระฆัง แสง ภาพ ช่วนโน้ มนําให้ เกิดความสงบเย็นในใจ
ชัว่ ขณะ ตามที่ทา่ นพุทธทาสเรี ยกว่า “นิพพานชิมลอง หรื อ นิพพานชัว่ คราว” ดังนันจึ
้ งมีสภาวะของ
แสงสว่างภายในห้ องจัดแสดงที่คอ่ นข้ างมืด มีความเงียบและมีจอภาพขนาดใหญ่ นอกจากจะใช้
ประโยน์ในการทําสมาธิแล้ ว ยังสามารถใช้ ในด้ านอื่น เช่น ใช้ ในกิจกรรมเพื่อการฉายภาพยนต์ที่มี
เนื ้อหาเชิงธรรมะ อาทิ “หาแก่นธรรม” และ “ความตายออกแบบได้ ” เป็ นต้ น
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ภาพที่ 113 แสดงบรรยากาศส่วนต่างๆ ของห้ องนิทศั การนิพพานชิมลอง ชัน้ 2
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสฯ และผู้ศกึ ษาวิจยั
ด้ วยการออกแบบที่วา่ งของห้ องนิทรรศการ ซึง่ กําหนดขอบเขต (Boundary)
แผนผังรูปห้ องเป็ นรูปคล้ าย “ไข่” (ไม่ใช่รูปทรงไข่) ซึง่ ไร้ จดุ เริ่มต้ นและจุดสิ ้นสุด และถึงแม้ จะเป็ น
รูปแบบ แผนผังที่มีแนวแกน แต่การรับรู้ทางกายภาพนันก็
้ สามารถสร้ างสภาวะหยุด สงบนิ่งให้
เกิดขึ ้นได้ ในระดับหนึง่ ทังนี
้ ้ในทางคติสญ
ั ลักษณ์นนั ้ การนําแผนผังห้ องรูปคล้ ายไข่ มาแทนค่าถึง
“สถาวะของจิตที่เข้ าสูน่ ิพพานชัว่ คราว” หรื อ “สภาวะของจิตที่เข้ าสูค่ วามว่าง” (จากตัวกูของกู) นัน้
เป็ นสิง่ ที่น่าสนใจยิ่ง

ลายเส้ นที่ 109 ผังพื ้นห้ องนิทรรศการนิพพานชิมลองชัน้ 2 สําหรับกิจกรรมในการทําสมาธิ
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก หอจดหมายเหตุพทุ ธทาสฯ
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จากกรณีศกึ ษางานสถาปั ตยกรรม โครงการหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปั ญโญ
(◌ฺ Bia) และบางส่วนของสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏ์ธานี ทําให้ ผ้ ศู กึ ษาวิจยั ได้ ทราบถึง
ตัวอย่างงานสถาปั ตยกรรม ที่มีแนวความคิดในการออกแบบเพื่อสนองประโยชน์แห่งกิจกรรมการ
เผยแผ่พทุ ธศาสนาที่นา่ สนใจโครงการหนึง่ ด้ วยกิจกรรม หรื อพิธีกรรมดังกล่า นันไม่
้ ได้ เกิดขึ ้นบน
สมมุตศิ กั ดิส์ ทิ ธิ์สถาน ตามความเข้ าใจแบบจารี ตที่สง่ ต่อกันมาแต่อดีตอย่างศาสนสถาน เช่น วัด
ที่เชื่อและเข้ าใจร่วมกันว่า เป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์และบริสทุ ธิ์ (บางพื ้นที่ในเขตวัดมีการกําหนดเขต
พัทสีมาตามพุทธบัญญัต)ิ แต่กลับเกิดขึ ้นบนพื ้นที่สาธารณ์ ซึง่ อยูน่ อกวัด เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ผู้ออกแบบ
ได้ ให้ ความสําคัญต่อมิตทิ างด้ านกายภาพและคติสญ
ั ลักษณ์ ดังที่ได้ ทําการศึกษาวิเคราะห์ไปแล้ ว
ข้ างต้ น โดยประโยชน์ที่ผ้ ศู กึ ษาวิจยั ได้ รับจากกรณีศกึ ษานี ้จะนําไปปรับใช้ ในภาคของการออกแบบ
งานสถาปั ตยกรรมของโครงการต่อไป

บทที่ 5
การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบ
โครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนามีลกั ษณะโครงการเป็ นพิพธิ ภัณฑสถาน (Museum)1 ซึง่
หมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุประเภทต่างๆ เช่น วัตถุทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ วัตถุทางด้ าน
ศิลปกรรม วัตถุทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดี วัตถุทางประเพณี ชีวิตและความเป็ นอยูซ่ งึ่ จัดตัง้
แสดงในอาคารต่างๆ โดยเขียนคําบรรยายอย่างสันและง่
้
ายสําหรับให้ ประชาชนเข้ าชมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ตามสาขาวิชานันๆ
้ 2 ซึง่ หากใช้ เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ตามเนื ้อหาของสิง่ ที่
จัดแสดงโดยสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติหรื อ Icom (International Council of Museum) ที่ได้
้
ลป์ล้ านนาจัดอยูใ่ นประเภท พิพิธภัณฑ์ศลิ ปะหรื อหอศิลป์
แบ่งไว้ 9 ประเภท3นันโครงการหอธรรมศิ
(Art Museum) ที่เปิ ดให้ บริ การประชาชนในลักษณะของ การให้ ความรู้และเพื่อการเรี ยนรู้ (Study
& Learning)
โดยวัตถุจดั แสดงในโครงการเป็ นสื่อศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีเนื ้อหาในเชิงส่งเสริ มการ
เผยแผ่พทุ ธศาสนาและหลักคําสอน (ธรรมะ) ทังนี
้ ้ไม่ใช่สื่อวัตถุโบราณ หรื อสื่อวัตถุที่มีคณ
ุ ค่าใน
ด้ านอายุและด้ านประวัตศิ าสตร์ แต่เป็ นสื่อศิลปะวัตถุที่จดั สร้ างขึ ้นเพื่อให้ ความรู้แก่ผ้ เู ยี่ยมชมโดย
ที่ทางโครงการจัดทําขึ ้นเองส่วนหนึง่ ทังคั
้ ดเลือกและคัดสรรมาจากแหล่งข้ อมูล ที่เป็ นประโยชน์
หรื อเป็ นผลงานของศิลปิ น และกลุม่ องค์กรต่างๆ นํามาจัดแสดงในโครงการ ด้ วยวิธีและเทคนิคที่
น่าสนใจ ทังในลั
้ กษณะของนิทรรศการหมุนเวียนและถาวร เป็ นต้ น
ในบทนี ้จึงเป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบเพื่อนําข้ อมูล
ที่ได้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ดงั กล่าว ไปใช้ ในส่วนของการออกแบบโครงการต่อไป โดยได้ แบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
1. ทฤษฏีและหลักการออกแบบพิพิธภัณฑสถาน
2. การจัดทํารายละเอียดโครงการ
3. การศึกษาวิเคราะห์ที่ตงโครงการหอธรรมศิ
ั้
ลป์ล้ านนา

1

ดูความหมาย หน้ าที่ และพัฒนาการของพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย เพิ่มใน
จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์,
โครงการวิจยั เรื่ องการจัดการด้ านการออกแบบพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2547), 20.
2
จิลา จงกล, พิพธิ ภัณฑสถานวิทยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 2.
3
ดูรายละเอียดพิพิธภัณฑสถานแต่ละประเภทใน จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์, อ้ างแล้ ว, 31.
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ทฤษฏีและหลักการออกแบบพิพธิ ภัณฑสถาน
การแบ่ งพืน้ ที่พพ
ิ ธิ ภัณฑสถาน
1. THE FOUR ZONES 4 คือ การจัดกลุม่ พื ้นที่ใช้ สอยต่างๆ ของพิพิธภัณฑสถาน
เป็ น 4 ส่วน ตามลักษณะการใช้ สอยพื ้นที่ซงึ่ เกี่ยวข้ องกับ วัตถุจดั แสดง และ ประเภทของผู้ใช้ สอย
มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 พื ้นที่สาธารณะที่มีวตั ถุจดั แสดง (PUBLIC COLLECTION AREA) ประกอบ
ด้ วยพื ้นที่จดั แสดงทังหมดของพิ
้
พิธภัณฑสถาน ได้ แก่ ห้ องจัดแสดงถาวร ห้ องจัดแสดงชัว่ คราว
้ ้นที่ตดิ ต่อระหว่างพื ้นที่เหล่านี ้ กับส่วนบริการสาธารณะ
ห้ องคลังจัดแสดงเพื่อการศึกษา รวมทังพื
อื่นๆ เป็ นต้ น
1.2 พื ้นที่มีวตั ถุจดั แสดงไม่ให้ บริการสาธารณะ (NON - PUBLIC COLLECTION
AREA) พื ้นที่ใช้ สอยส่วนนี ้เป็ นส่วนที่ผ้ ใู ช้ บริ การพิพิธภัณฑสถานไม่สามารถเข้ าถึงได้ ได้ แก่ พื ้นที่
ส่วนทะเบียนและส่วนคลังพิพิธภัณฑสถาน เป็ นต้ น
1.3 พื ้นที่สาธารณะไม่มีวตั ถุจดั แสดง (PUBLIC NON - COLLECTION AREA)
นันเป็
้ นพื ้นที่ใช้ สอยสําหรับผู้ใช้ บริ การและไม่มีวตั ถุจดั แสดง ได้ แก่ ส่วนบริการสาธารณะ และส่วน
กลางทางการศึกษาของพิพธิ ภัณฑสถาน
1.4 พื ้นที่ไม่มีวตั ถุจดั แสดงและไม่บริการสาธารณะ (NON - PUBLIC NON COLLECTION AREA) พื ้นที่สว่ นนี ้เป็ นพื ้นที่สาํ หรับการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ไม่เกี่ยวข้ องกับ
วัตถุที่จดั แสดงและการใช้ งานของผู้ใช้ บริ การพิพธิ ภัณฑสถานโดยตรง ได้ แก่ พื ้นที่สว่ นบริหาร
2. แบ่ งพืน้ ที่ตามลักษณะหน้ าที่ใช้ สอย
2.1 ส่ วนบริการสาธารณะ (PUBLIC AREA) คือส่วนพื ้นที่ใช้ สอยของอาคารที่
จัดไว้ เพื่อบริการประชาชนได้ แก่ โถงทางเข้ า (ENTRY OR ASSEMBLY HALL) ที่จําหน่ายบัตร
เพื่อเข้ าชมพิพธิ ภัณฑสภาน (Counter) ติดต่อสอบถาม ที่รับฝากของ (INFORMATION) ร้ านค้ า
จําหน่ายของที่ระลึก (MUSEUM SHOP) ร้ านอาหาร (FOOD SERVICE) และห้ องนํ ้า เป็ นต้ น
2.2 ส่ วนจัดแสดงของพิพธิ ภัณฑสถาน ในขณะที่พิพธิ ภัณฑสถาน มีการให้
บริการด้ านการศึกษา ค้ นคว้ า และความบันเทิงหลายอย่าง ในขอบเขตที่กว้ างขวางและอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนจัดแสดงก็นบั เป็ นส่วนสําคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่าง สาธารณะชนกับตัว
พิพิธภัณสถาน ความเข้ าใจของสังคมที่มีตอ่ พิพิธภัณฑสถานบนพื ้นฐานของประสบการณ์ในการ
้ ตถุจดั แสดง เนื ้อหา รูปแบบเทคนิคการจัดแสดง ลักษณะพื ้นที่
เข้ าชมการจัดแสดง ซึง่ รวมทังวั
และสิง่ อํานวยความสะดวกของห้ องจัดแสดง โดยสามารถแบ่งประเภทของการจัดแสดง5 ได้ เป็ น
4

จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์, โครงการวิจยั เรื่ องการจัดการด้ านการออกแบบ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 162-164.
5
ดูความหมายของ “การจัดแสดง” เพิ่มใน เรื่ องเดียวกัน, 165.
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2.2.1 การจัดแสดงถาวร (PERMANENT EXHIBITION) เป็ นการจัดแสดง
ภายในห้ องจัดแสดงอย่างถาวร โดยทัว่ ไปพิพิธภัณฑสถานจะคัดเฉพาะวัตถุชิ ้นสําคัญ มีคณ
ุ ค่าใน
การจัดแสดง อาจมีการเคลื่อนย้ าย เปลีย่ นแปลงชิ ้นวัตถุจดั แสดงบ้ าง ตามความเหมาะสม โดย
เรื่ องราวการจัดแสดงคงเดิม การจัดแสดงประเภทนี ้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่ องราวและ
เทคนิคการจัด แสดงใหม่ทกุ ๆ ระยะ 5 - 10 ปี ทังนี
้ ้ขึ ้นกับนโยบายของแต่ละพิพธิ ภัณฑสถาน
2.2.2 การจัดแสดงเพื่อการศึกษา (EDUCATIONAL EXHIBITION) เป็ นการ
จัดแสดง แบบถาวรแบบประเภทที่ 1 แต่จดุ ประสงค์ของการจัดแสดงเน้ นการให้ การศึกษา ค้ นคว้ า
มากกว่า ความสวยงามและความเพลิดเพลิน วัตถุที่ใช้ จดั แสดงนันจะเป็
้
นวัตถุประเภทมีความสวย
งามและคุณค่าน้ อยกว่าวัตถุที่ใช้ จดั แสดงในประเภทที่ 1 ลักษณะการจัดแสดงประเภทนี ้ จะเน้ น
ประวัตคิ วามเป็ นมาของวัตถุ ประเภท จํานวน และระเบียบวิธีการจัดเก็บเหมือนการจัดเก็บวัตถุ
ในคลังของพิพิธภัณ- ฑสถาน แต่เปิ ดโอกาศให้ เข้ าชมเพื่อศึกษา ค้ นคว้ าหรื อทดลองสัมผัสได้
2.2.3 การจัดแสดงชัว่ คราว (TEMPORARY EXHIBITION) เป็ นการจัดแสดง
ในห้ องจัดแสดงที่มีการหมุนเวียน เปลีย่ นแปลงเรื่ องราวที่จดั แสดงในระยะเวลาสันๆ
้ เรื่ องราวที่จดั
แสดงจะเป็ นเรื่ องราวเฉพาะและพิเศษ ระยะเวลาในการจัดแสดงแต่ละครัง้ ประมาณ 1–3 เดือน
ทังนี
้ ้ขึ ้นกับ นโยบายของพิพธิ ภัณฑสถาน
การจัดแสดงแต่ละประเภทนี ้ทําให้ พิพิธภัณฑสถานนัน้ สามารถติดต่อสื่อสารกับ
ประชาชนกลุม่ ต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ศึกษาหาความรู้จากหัวข้ อเรื่ องพิเศษต่างๆ ที่หมุนเวียน จัด
แสดงและทําให้ เกิดความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งในกิจกรรมของพิพิธภัณฑสถาน
แบบการชมนิทรรศการที่น่าสนใจ
การชักนําผู้คน ให้ เดินชมนิทรรศการในพิพิธฑภัณฑสถานนัน้ มีความสําคัญเป็ นอย่าง
มากเพราะมีผลต่อความรู้ ความเข้ าใจ และประสบการณ์ที่จะได้ รับจากสิง่ ที่จดั แสดง ผู้จดั แสดง
นิทรรศการควรคํานึงถึง การกําหนดแบบการเดินชมนิทรรศของผู้คน ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาของ
สิง่ ที่จะนําเสนอซึง่ อาจมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ลําดับของการเข้ าถึงพื ้นที่จดั แสดง เทคนิควิธีการ
จัดแสดง ระยะเวลาของผู้ชมนิทรรศการในแต่ละพื ้นที่ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ แบบการเดินชมนิทรรศการยัง
ส่งผลต่อ แนวทางการจัดกลุม่ ห้ องจัดแสดงที่ผ้ อู อกแบบงานสถาปั ตยกรรมควรคํานึงถึงอีกด้ วย

ลายเส้ นที่ 110 ตัวอย่างลักษณะของการชักนําผู้คน ในการชมการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อไปสูจ่ ดุ
มุง่ หมายในแบบต่างๆ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 114 ตัวอย่างแบบการเดินชมการจัดแสดงนิทรรศการให้ สอดคล้ งกับเนื ้อหาของสิง่ จัดแสดง
ที่นา่ สนใจ (01) Single path (02) Multiple path (03) Radial pattern
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes

ภาพที่ 115 ตัวอย่าง แบบการเดินชมการจัดแสดงนิทรรศการให้ สอดคล้ งกับเนื ้อหา ที่นา่ สนใจ
(01) “Star” exhibit (02) Areas of affinity (03) Fan pattern (04) Map orientation
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes
อาจกล่าวได้ วา่ นอกเหนือจากวัตถุและเทคนิคในการจัดแสดงแล้ ว แบบการเดินชม
การ จัดแสดงนิทรรศการ ก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยองค์ประกอบทังหมดดั
้
งกล่าว
ล้ วนเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อการออกแบบสถาปั ตยกรรม (organizing space) ทังสิ
้ ้น
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การจัดกลุ่มห้ องจัดแสดง
การจัดกลุม่ ของพื ้นที่จดั แสดงของอาคารพิพิธภัณฑสถานนัน้ พิจารณาจากขนาดของ
พื ้นที่จดั แสดง การกําหนดเส้ นทางเดินของผู้เข้ าชม และขนาดสัดส่วนพื ้นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑสถาน
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกลุม่ ห้ องจัดแสดงนัน้ เพื่อให้ พื ้นที่ของห้ องจัดแสดงสามารถเชื่อมต่อ
เนื่องกันอย่างเหมาะสมในการเดิมชม และรักษาความปลอดภัยแก่วตั ถุที่จดั แสดง ซึง่ ตัวอย่างของ
การจัดกลุม่ ห้ องจัดแสดงสามารถจัดในลักษณะต่างๆ ดังนี6้
1. การจัดห้ องต่อเนื่องกัน (Room to Room) เป็ นการจัดแสดงแบบห้ องต่อห้ อง หรื อ
การจัดห้ องแบบอนุกรม โดยให้ เข้ าห้ องหนึง่ และออกจากห้ องเดิมต่อเข้ าไปอีกห้ องหนึง่ เป็ นลําดับ
ไปจนกระทัง่ สูท่ างเดิม ผู้ชมจะเดินชมไปเรื่อยๆ ตามลําดับ ตังแต่
้ ต้นจนจบโดยไม่ต้องย้ อนกลับมา
เพื่อจะดูในห้ องถัดไป ซึง่ อาจเหมาะสมกับเนื ้อหาของการจัดแสดงที่ต้องการให้ ผ้ เู ข้ าชมเข้ าใจและ
เกิดการรับรู้เป็ นลําดับๆ เป็ นต้ น
2. การจัดห้ องต่อเนื่องกัน โดยมีระเบียงทางเดินเชื่อมต่อ (Corridor to Room) เป็ น
การจัดแสดงแบบใช้ ทางเดินตรงกลางหรื อข้ าง แล้ วแจกไปยังห้ องต่างๆ ที่ใช้ จดั แสดง ระบบนี ้ผู้ชม
อาจไม่ได้ ชมจนทัว่ ถึงทุกห้ อง หรื อทุกส่วนแต่เลือกชมได้ ตามต้ องการ
3. การจัดกลุม่ ห้ องจัดแสดงที่มีโถงรวมอยูต่ รงกลาง (Nave to Room) ซึง่ ทุกห้ องมี
ทางเข้ า-ออกเชื่อมต่อกับโถงกลาง การจัดกลุม่ ห้ องจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน นันอาจจั
้
ดตาม
รูปแบบใดแบบหนึง่ หรื อใช้ หลายแบบผสมผสานกัน ขึ ้นกับความเหมาะสมและการใช้ สอยพื ้นที่
จัดแสดง
4. ระบบจัดแสดงแบบจุดเดียว เป็ นการแสดงแบบใช้ การบรรยาย หรื อแสดงให้ ผ้ ชู ม
ซึง่ ไม่เคลื่อนที่หรื อเดิน อาจจะเป็ นรอบหรื อหมุนวนสําหรับผู้ชมแต่ละกลุม่ เข้ ามารับชมหรื อรับฟั ง

ลายเส้ นที่ 111 (01) จัดห้ องต่อเนื่องกัน Room to Room (02) จัดห้ องต่อเนื่องกัน Corridor to
Room (03) การจัดห้ องที่มีโถงรวมอยูต่ รงกลาง Nave to Room / Hall to Room
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
6

จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์, โครงการวิจยั เรื่ องการจัดการด้ านการออกแบบ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 168.
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วิธีการและเทคนิคการจัดแสดง

ภาพที่ 116 ตัวอย่างแผนภาพ (diagram) แสดงแบบแผนทิศทางมุมมองของผู้ชมนิทรรศการที่
ควรสัมพันธ์กบั ระนาบพื ้นผิวสิง่ จัดแสดงและนําเสนอ ในการจัดนิทรรศการสมัยใหม่
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes
ประเภทของวิธีการจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์ โดยทัว่ ไปอาจแบ่งได้ 4 ประเภท ซึง่
เหมาะสมกับเนื ้อหาที่จดั แสดงต่างๆ กันไป ดังนี7้
1. ประเภทวัตถุ 2 มิติ หรื อ board จัดแสดงเนื ้อหาที่เป็ นข้ อความและรูปภาพโดย
ต้ องอาศัย Panel สําหรับติดตัง้ ทังที
้ ่เป็ นแผ่นแสดงข้ อความ หรื อภาพโดยทัว่ ไปกับตัว Electronic
board ที่ช่วยให้ การจัดแสดงน่าสนในยิง่ ขึ ้น เช่น เปลี่ยนภาพ หรื อขยายภาพ มีเสียงบรรยายแทน
การอ่าน มีการโต้ ตอบกับผู้ชมได้ เป็ นต้ น
2. ประเภทวัตถุ 3 มิติ หรื อ Object หรื อ Model เป็ นการจัดแสดงที่เป็ นวัตถุลอยตัว
ซึง่ ผู้ชมสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ โดยรอบ ทําได้ หลายขนาดมาตราส่วน ใช้ ประกอบการบรรยายที่
เป็ น board หรื อเสียงบรรยาย ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วจะมีความน่าสนใจมากกว่า การจัดแสดงประเภท
board 2 มิติ
3. อันตรทัศน์ (Diorama) เป็ นการจัดแสดงคล้ ายกับ ประเภทวัตถุ 3 มิติ แต่ทําให้ น่า
สนใจขึ ้นด้ วยการนําเอาฉากซึง่ เป็ นภาพ 2 มิติ มาจัดแสดงประกอบกับประเภท Object/ Model
โดยมักนําเอาเหตุการณ์ใดๆ มาเป็ นหลักของการสร้ าง object และฉากหลังเพื่อแสดงให้ เห็นถึง
บรรยากาศ ซึง่ อาจจัดเป็ นมุมหนึง่ ของห้ อง หรื อทังห้
้ องที่ผ้ ชู มสามารถเดินเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของ
การจัดแสดงได้
4. โสตทัศนูปกรณ์ เป็ นการจัดแสดงโดยอาศัยเครื่ องมือไฟฟ้าเช่น เครื่ องฉายวีดที ศั น์
สไลด์ เครื่ องฉายภาพยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น เป็ นลักษณะการจัดแสดงที่ผ้ ชู มจะนัง่ ชมในที่ซงึ่
จัดให้ ไว้ โดยเฉพาะ
7

สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี , หอประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 167.
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ทังนี
้ ้ประเภทของการจัดแสดงแต่ละประเภทข้ างต้ นนัน้ อาจประกอบด้ วยเทคนิคการ
จัดแสดงที่หลากหลายมาประกอบร่วมกัน ซึง่ มีสว่ นสําคัญอย่าง ยิง่ ต่อการรับรู้และเข้ าใจของผู้ชม
การจัดแสดง โดยวัตถุตลอดจนเนื ้อหาของสิง่ จัดแสดงแต่ละอย่าง อาจมีความเหมาะสมต่อเทคนิค
การจัดแสดงที่ตา่ งกัน การคํานึงถึงเทคนิคที่สามารถดึงศักยภาพของสิง่ จัดแสดงออกมานําเสนอ
ได้ สงู สุดจะทําให้ การจัดแสดงมีความน่าสนใจเพิม่ มากขึ ้น ตัวอย่างของเทคนิคการจัดแสดง เช่น
1. การจัดแสดงด้ วยวัตถุจริง (Antique object) คือ การนําวัตถุจริงมาจัดแสดง
2. การจัดแสดงด้ วยแบบจําลอง (Model) คือ การจัดแสดงวัตถุซงึ่ ไม่ใช่วตั ถุจริ งแต่
เป็ นการจําลองแบบมาจากวัตถุจริ ง

ภาพที่ 117 (01) ตัวอย่างการจัดแสดงด้ วยวัตถุจริง (02) ตัวอย่างการจัดแสดงด้ วยแบบจําลอง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
3. การจัดแสดงด้ วยภาพฉาย (Projector) โดยต้ องใช้ อปุ กรณ์ฉายภาพด้ วยแสงร่วม
กับฉากรับภาพ ซึง่ เทคนิคการจัดแสดงด้ วยวิธีการนี ้ต้ องอาศัยห้ องจัดแสดงที่มีความสว่างในระดับ
ที่เหมาะสม คือไม่สว่างจนเกินไป ตลอดจนระยะทางระหว่างเครื่ องฉายกับฉากรับภาพ เพราะมีผล
กับความชัดของภาพฉาย รวมถึงระยะตําแหน่งที่นงั่ ชมกับฉากแสดงภาพ เป็ นต้ น

ภาพที่ 118 สัดส่วนระยะการฉายภาพ โดยการฉายแสงเข้ าสูฉ่ ากนัน้ ตําแหน่งคนของผู้ชมไม่ควรที่
จะเกินระยะเครื่ องฉาย แต่หากฉายภาพจากหลังฉากระยะของผู้ชมกับฉากสามารถร่น
เข้ ามาใกล้ กบั ฉากได้ อีกเนื่องจากผู้ชมไม่บงั แสงจากภาพฉาย
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes
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4. การจัดแสดงด้ วยคอมพิวเตอร์ (Computer) ชึง่ ข้ อดีของการใช้ อปุ กรณ์ดงั กล่าว
ประกอบการนําเสนอคือ การทําให้ ผ้ ชู มนิทรรศการสามารถมีสว่ นร่วมกับสิง่ จัดแสดงได้ ซึง่ เป็ นการ
กระตุ้นให้ เกิดความสนใจได้ เป็ นต้ น

ภาพที่ 119 (01) การจัดแสดงด้ วยวีดีทศั น์อธิบายประกอบร่วมกับหุน่ จําลองแผนที่
(02) การจัดแสดง ด้ วยอิเล็กทรอนิคส์บอร์ ด ที่ผ้ ชู มสามารถคลิก๊ เลือกชมหรื อฟั งได้
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
5. การจัดแสดงด้ วยภาพ (Picture) ซึง่ มีเทคนิคการจัดวางดังนี ้

ภาพที่ 120 (01) ระยะการติดตังภาพเพื
้
่อจัดแสดงโดยอิงจากกรอบภาพ (02) ระยะการติดตังภาพ
้
เพื่อจัดแสดงโดยอิงจากจุดกึ่งกลางภาพ
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes
6. การจัดแสดงด้ วยป้าย (Label panels) เพื่อกํากับวัตถุจดั แสดงโดยสิง่ ที่ควรคํานึง
ถึงคือ ตําแหน่ง ขนาด ระยะห่างของป้าย ตลอดจนระดับองศาการมองของผู้ชม เป็ นต้ น

ภาพที่ 121 (01) และ (02) แสดงการติดตังป
้ ้ ายอธิบายวัตถุจดั แสดงที่เหมาะสม
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes
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7. การจัดแสดงด้ วยตัวหนังสือ (Text) โดยตัวอักษรหรื อข้ อความที่ใช้ ประกอบการ
จัดแสดง ทังที
้ ่เป็ นส่วนของหัวข้ อและส่วนเนื ้อหา ควรคํานึงถึง ขนาดตัวอักษร ช่องไฟ ระดับความ
สว่าง ฯลฯ เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการอ่านทําความเข้ าใจของผู้ชมการแสดง

ภาพที่ 122 (01) และ (02) พื ้นที่ซงึ่ ผู้ชมมีการเคลื่อนที่และมีมมุ มองในระยะไกลจะเน้ นตัวอักษรที่
มีขนาดใหญ่และห่างกัน (03) พื ้นที่ซงึ่ ผู้ชมมีการเคลื่อนที่ช้ามีช่วงเวลาที่สามารถหยุด
ดูหรื อหยุดอ่าน ข้ อความที่ใช้ ประกอบการจัดแสดงได้ จะใช้ ตวั อักษรขนาดเล็ก
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes

ภาพที่ 123 ขนาดตัวหนังสือและภาพที่จดั จัดแสดงกับระยะความสูงที่ควรสัมพันธ์กบั ระยะมุมมอง
ของผู้ชมกลุม่ ต่างๆ
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes
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ขนาดและสัดส่ วนของห้ องจัดแสดง
ขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมของห้ องจัดแสดงนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบการจัดแสดงและ
ประเภทของวัตถุจดั แสดง ซึง่ โดยทัว่ ไปความกว้ างของห้ องจัดแสดงไม่ควรน้ อยกว่า 20 ฟุต ความ
ยาวของห้ องประมาณ 1.5 เท่าของความกว้ าง ความสูงของฝ้าเพดานภายในห้ องจัดแสดง จะขึ ้น
อยูก่ บั ประเภทแหล่งที่มาของแสงสว่างและขนาดของวัตถุจดั แสดง8
1. ห้ องจัดแสดงที่ต้องการแสงสว่างจากหลังคา ไม่วา่ จะเป็ นแสงธรรมชาติ หรื อแสง
จากหลอดไฟฟ้า ฝ้าเพดานควรสูงจากพื ้น 18 - 20 ฟุต
2. ห้ องจัดแสดงที่ต้องการแสงสว่างจากด้ านข้ าง เพดานห้ องควรสูงประมาณ 16 ฟุต
3. ห้ องจัดแสดงที่ใช้ แต่ไฟประดิษฐ์ ฝ้าเพดานควรสูงจากพื ้นประมาณ 12 - 14 ฟุต
ขนาดของพืน้ ที่ใช้ สอยต่ างๆ ของพิพธิ ภัณฑสถาน
ขนาดของพื ้นที่ใช้ สอยต่างๆ ของแต่ละพิพิธภัณฑสถานมีความแตกต่างกัน ขึ ้นอยูก่ บั
โครงสร้ างนโยบายการบริ หารจัดการของพิพิธภัณฑสถาน ซึง่ จากผลงานวิจยั เรื่ อง “THE COST
OF COLLECTING” ของ BARRY LORD, GAIL DEXTER LOAD และ JOHN NICK โดยการ
อ้ างอิงใช้ ฐานข้ อมูลจาก MUSEUMS ASSOCIATION DATABASE พบว่าสัดส่วนของพื ้นที่จดั
แสดงและพื ้นที่คลังของพิพธิ ภัณฑสถานประเภทต่างๆ ในอังกฤษและอเมริกา มีสดั ส่วนดังนี ้
1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
มีพื ้นที่จดั แสดง 1 : พื ้นที่คลัง 1
2. พิพิธภัณฑสถานท้ องถิ่น
มีพื ้นที่จดั แสดง 2 : พื ้นที่คลัง 1
มีพื ้นที่จดั แสดง 4 : พื ้นที่คลัง 1
3. พิพิธภัณฑสถานเอกชน
จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของพื ้นที่จดั แสดงพิพิธภัณฑสถานคือ 50% ของ
พื ้นที่พพิ ิธภัณฑสถาน พื ้นที่คลังของพิพิธภัณฑสถานคือ 20% ของพื ้นที่พพิ ิธภัณฑสถาน และผล
จากการวิจยั ดังกล่าวยังชี ้ให้ เห็นว่า พื ้นที่รวมที่เหมาะสมของส่วนจัดแสดงและส่วนคลังเก็บวัตถุจดั
แสดงของพิพธิ ภัณฑสถานคือประมาณ 70% ของพื ้นที่พพิ ิธภัณฑสถาน โดยมีพื ้นที่ 30% ที่เหลือ
สําหรับประโยชน์ใช้ สอยอื่นๆ9
แสงสว่ างภายในห้ องจัดแสดง
แม้ เป้าหมายของวิทยานิพนธ์สถาปั ตยกรรมไทยฉบับนี ้จะตังข้
้ อสังเกตไปที่ความสว่าง
อันเกิดจากสภาวะของแสงธรรมชาติ แต่การอาศัยความสว่างจากแสงธรรมชาติเพื่อการจัดแสดง
เพียงอย่างเดียวก็อาจมีข้อบกพร่องต่อการใช้ แสงในห้ องจัดแสดงได้ เนื่องเพราะจากการสังเกตพบ
ว่ามีสภาวะของแสงที่ไม่เสถียร (unstable) จึงต้ องทําการศึกษาร่วมกับ การให้ ความสว่างในห้ อง
จัดแสดงด้ วย แสงประดิษฐ์
8

จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์, โครงการวิจยั เรื่ องการจัดการด้ านการออกแบบ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 168.
9
เรื่ องเดียวกัน, 165.
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ซึง่ แสงสว่างที่ใช้ ในห้ องจัดแสดงโดยทัว่ ไป มีทงระบบแสงธรรมชาติ
ั้
และแสงประดิษฐ์
อีกทังการใช้
้
แสงสว่างภายในห้ องจัดแสดง ต้ องได้ รับการออกแบบระบบส่องสว่างอย่างเหมาะสม
เนื่องจากรังสีอลุ ตราไวโอเลต รังสีอินฟาเรดและรังสีของแสงต่างๆ ที่มากับแสงสว่างนัน้ ถ้ าหากมี
ความเข้ มของแสงมากเกินไป เมื่อแสงตกกระทบบนวัตถุจดั แสดงย่อมทําให้ พื ้นผิววัตถุ จัดแสดง
เสื่อมสภาพและไม่สามารถคืนสภาพได้ ทังนี
้ ้เพราะอุณหภูมิที่พื ้นผิววัตถุจดั แสดงที่สงู ขึ ้นเนื่องจาก
แสงสว่างก่อให้ เกิดความชื ้นและปฏิกิริยาทางเคมีที่ผวิ วัสดุ อันเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ วัตถุเสื่อม
สภาพ การเลือกใช้ แสงสว่างในห้ องจัดแสดง จึงขึ ้นอยูก่ บั วัตถุ และรูปแบบของการจัดแสดงรวมทัง้
นโยบายของพิพิธภัณฑฑสถานที่เกี่ยวกับการเลือกใช้ ระบบส่องสว่าง เป็ นต้ น10
1. แสงธรรมชาติ (Natural Light) คุณสมบัตขิ องแสงสว่างตามธรรมชาตินนั ้ ก่อให้
เกิดบรรยากาศตามธรรมชาติ “แสงจากทิศเหนือ” ซึง่ มีสีนํ ้าเงินเหมาะสําหรับจัดแสดงภาพเขียน
“แสงจากทิศใต้ ” ซึง่ มีสีแดงและสีเหลืองนัน้ เหมาะสําหรับการจัดแสดงประติมากรรม โดยมีข้อดี
คือได้ บรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ ประหยัดค่าใช้ จา่ ยทังค่
้ าไฟฟ้าและค่าระบบอุปกรณ์ ส่วน
ข้ อด้ อย คือ แสงธรรมชาตินนบั
ั ้ งคับไม่ได้ มีความเข้ มและความความสว่างของแสงไม่สมํ่าเสมอ
เปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติของอากาศ ฤดูกาล และทิศ นอกจากนี ้แสงสว่างตามธรรมชาติ ยัง
ไม่เหมาะสมที่จะใช้ กบั การจัดแสดงวัตถุประเภท ผ้ า กราะดาษ เนื่องจากความเข้ มของแสงที่น้อย
ที่สดุ ของแสงธรรมชาติ ยังอยูใ่ นระดับที่ทําให้ เนื ้อวัสดุดงั กล่าวเสื่อมสภาพได้

ภาพที่ 124 แบบการให้ แสงสว่างด้ วยแสงธรรมชาติ ในลักษณะต่างๆ
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์
10

จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์, โครงการวิจยั เรื่องการจัดการด้ านการออกแบบ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 170.
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2. แสงสว่ างประดิษฐ์ (Artificial Light) ได้ แก่ แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ
เช่นหลอดไฟฟ้าประเภท Incandescent, Fluorescent และ Daylight เป็ นต้ น โดยหลอดไฟฟ้า แต่
ละประเภทให้ แสงสว่างและความสว่างที่แตกต่างกัน แหล่งกําเนิดแสงสว่างประดิษฐ์ ที่ให้ คลืน่ แสง
สีมว่ งและคลืน่ แสงสีนํ ้าเงินที่มากกว่า จะเป็ นอันตรายต่อพื ้นผิวของวัตถุ ที่แสงตกกระทบมากกว่า
เนื่องจากเป็ นคลื่นแสงที่ให้ พลังงานความร้ อนมากที่สดุ
แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าประเภท Incandescent Fluorescent และ Daylight มี
ระดับปริมาณคลื่นแสงสีมว่ งและสีนํ ้าเงินจากน้ อยไปมากตามลําดับและในความสว่างที่เท่ากันนัน้
แสงธรรมชาติจะมีคลื่นแสงทังสองชนิ
้
ดนี ้มากกว่าแสงไฟฟ้าประดิษฐ์ ข้ อดีของการให้ แสงประดิษฐ์
ในห้ องจัดแสดงคือ แสงประดิษฐ์ ให้ แสงสว่างที่คงที่สมํ่าเสมอทัว่ ทังห้
้ อง สามารถควบคุมความเข้ ม
ของแสง เลือกออกแบบใช้ ชนิดของหลอดไฟฟ้า และแสงให้ เหมาะสมกับประเภทหรื อเทคนิคการ
จัดแสดง ส่วนข้ อเสียคือ แสงประดิษฐ์ นนไม่
ั ้ เหมาะกับการจัดแสดง งานประเภทจิตรกรรมและงาน
ประติมากรรมซึง่ ใช้ แสงธรรมชาติจะให้ แสงเงาและบรรยากาศที่สวยงามและจะเป็ นธรรมชาติมาก
้ านอุปกรณ์และ
กว่านอกจากนี ้ นอกจากนี ้แสงสว่างประดิษฐ์ ยงั เป็ นระบบที่มีคา่ ใช้ จา่ ยสูง ทังในด้
การดูแลรักษา ห้ องจัดแสดงที่ใช้ แสงประดิษฐ์ “มักไม่ต้องการหน้ าต่าง” (Windowless Gallery)
ซึง่ การออกแบบจะซับซ้ อนน้ อยกว่าห้ องจัดแสดงที่ใช้ แสงธรรมชาติที่ต้องคํานึงถึงความเหมาะสม
ของทิศทางที่แสงสว่าง จากแสงธรรมชาตินนจะเข้
ั้
ามาภายในห้ องจัดแสดง ทังจากด้
้
านบนหลังคา
(Skylight Gallery) หรื อทางด้ านข้ าง (Sidelight Gallery)
เทคนิคการให้ แสงสว่ างห้ องจัดแสดง
1. ชนิดของแสงสว่าง ได้ แก่การให้ แสงสว่างธรรมชาติ การให้ แสงสว่างประดิษฐ์ หรื อ
การให้ แสงสว่างทังสองประเภทผสมกั
้
น
2. การกําหนดความแรงและความเข้ มของแสงสว่าง ไม่วา่ จะเป็ นแสงส่องสว่าง ของ
ห้ องจัดแสดง แสงส่องวัตถุจดั แสดง จะต้ องมีความแรงของแสงสว่างที่เหมาะ สมกับประเภทของ
วัตถุที่จดั แสดง เช่น

ตารางที่ 4 ประเภทวัสดุกบั ความเข้ มแสงที่ต้องการ
ที่มา: ข้ อมูลภาพจาก จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์
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3. ทางเดินของแสง ไม่วา่ จะเป็ นแสงสว่างธรรมชาติหรื อแสงสว่างประดิษฐ์ ทางเดิน
ของแสงสว่างจะส่องไปที่วตั ถุจดั แสดงและกระจายทัว่ พื ้นห้ อง แสงสว่างจะต้ องไม่สอ่ งหรื อสะท้ อน
มาที่หน้ าของผู้ชม
4. การตกกระทบของแสงบนวัตถุจดั แสดงที่เหมาะสมคือแสงที่มีทิศทางจากด้ านบน
ทางด้ านหลังของผู้ชม โดยทิศทางของแสงทํามุม 45-75 องศา เส้ นระดับสายตาที่จดุ บนฝาผนัง ซึง่
สูงจากพื ้น 5 ฟุต - 5 ฟุต 6 นิ ้ว สําหรับงานประติมากรรม มุมตกกระทบของแสงบนวัตถุที่เหมาะสม
ประมาณ 45 - 75 องศา ส่วนมุมตกกระทบของแสงบนงานจิตรกรรมหรื อภาพเขียนที่เหมาะสมนัน้
ประมาณ 0 - 45 องศา โดยแสงที่มาจากด้ านบนของภาพเขียนหรื อเหนือศรี ษะ

ภาพที่ 125 (ซ้ าย) ระยะมุมมองต่อระยะตําแหน่งการติดตังผลงาน
้
(ขวา) มุมตกกระทบของแสง
ประดิษฐ์ บนงานจิตรกรรมและประติมากรรม
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์
5. ตัวอย่าง แบบของการจัดแสงประดิษฐ์ สําหรับวัตถุจดั แสดง 2 มิติ เช่น

ภาพที่ 126 (01) Spotlights ที่เน้ นเฉพาะจุด (02) Wall - wash ที่เน้ นผนังซึง่ เป็ นฉากหลังด้ วย
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes
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6. ตัวอย่าง แบบการจัดแสงประดิษฐ์ สําหรับวัตถุจดั แสดง 3 มิติ เช่น

ภาพที่ 127 Modeling a Three - dimensional object (01) Spotlight - front elevation (02)
Spotlight - side elevation (03) Spotlight - isometric (04) Spotlight - underside
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก Philip Hughes
ทังนี
้ ้แสงธรรมชาติและแสงไฟฟ้าล้ วนมีรังสีอลุ ตราไวโอเลตและรังสีอินฟาเรดที่จะ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อวัตถุได้ โดยเฉพาะกับพวกอินทรี ย์วตั ถุ เช่น ทําให้ สีของวัตถุซีดลง เนื ้อ
วัตถุนนขาดความเหนี
ั้
ยว กรอบ เปราะและขาดง่าย ผลที่เกิดขึ ้นนี ้จะมากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ชนิด
ของแสง ระยะแวลาที่รับแสง ลักษณะของแสงที่ตกลงมากระทบ วัตถุและชนิดของวัตถุ
6.1 วัตถุที่มีความไวต่อแสง เช่น กระดาษ ผ้ า หนังย้ อมสี ฯลฯ แสงที่ตกกระทบ
วัตถุไม่ควรที่จะเกิน 50 LUX
6.2 วัตถุที่ไวต่อแสงปานกลาง ประเภทอินทรี ย์วตั ถุอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
ข้ างต้ น แสงที่ตกกระทบวัตถุควรอยูร่ ะหว่าง 150 - 200 LUX
6.3 วัตถุที่ไวต่อแสงน้ อยอาทิเช่น หิน แก้ ว เครื่องกระเบื ้องดินเผา โลหะ ฯลฯ แสง
ที่ตกกระทบวัตถุนนไม่
ั ้ ควรเกิน 300 LUX
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การให้ แสงสว่ างห้ องจัดแสดงและตัวแบบอาคารวิหารโถงล้ านนา
จากหัวข้ อต่างๆ ที่ทําการศึกษาข้ างต้ น หากพิจารณาร่วมกับตัวแบบอาคารวิหารโถง
ล้ านนาแล้ ว มีปัจจัยที่บางอย่างส่งผลต่อแผนผังและการก่อรูปขึ ้นทรงอาคารอย่างน่าสนใจ

ภาพที่ 128 แสงจากช่องเปิ ดด้ านข้ างอาคารวิหารโถง ด้ วยระยะและองศาของแสงข้ างต้ นสามารถ
เทียบสัดส่วนค่าระยะและพิจารณาร่วมกับการออกแบบ ขึ ้นทรงตลอดจนกําหนดระยะ
ช่องเปิ ดอาคารในโครงการได้ ตอ่ ไป
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 129 (บน) มุมตกกระทบของแสงบน งานจิตรกรรมและประติมากรรม (ล่าง) ระยะมุมมอง
ต่อระยะตําแหน่งการติดตังผลงานซึ
้
ง่ ทัง้ 2 ส่วนนี ้ ตําแหน่งและระนาบแนว “เสาหลวง”
ได้ แบ่งที่วา่ งภายในอาคาร และระยะมุมมองใกล้ - ไกล ออกจากกันอย่างน่าสนใจ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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การจัดทํารายละเอียดโครงการ
โครงสร้ างการดําเนินงานและการบริหารจัดการโครงการ
รูปแบบโครงสร้ างการดําเนินงานและการบริหารจัดการโครงการ หอธรรมศิลปล้ านนา
ซึง่ เป็ นพิพิธภัณฑสถาน ประเภทหอศิลป์ร่วมสมัย ที่สามารถเป็ นไปได้ และเหมาะสมต่อบริบทของ
สังคมไทยมี 3 ลักษณะ คือ
1. ราชการเป็ นเจ้ าของ โดย
1.1 กระทรวงมหาดไทย / จังหวัดเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่
1.2 นายกรัฐมนตรี / กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศาสนา) สํานักพุทธฯ / คณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ / ศูนย์เผยแผ่ธรรมะจังหวัดเชียงใหม่ วัดพันอ้ น
1.3 กระทรวงศึกษาธิการ / สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา /
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สถาบันวิจยั สังคมร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์
2. องค์กรและการรวมกลุม่ ของเอกชนในลักษณะต่างๆ เช่น มูลนิธิ เป็ นต้ น
3. ราชการร่วมกับเอกชนเป็ นเจ้ าของ
ซึง่ แต่ละรูปแบบของการดําเนินการ มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ต่อความสําคัญของ
ช่วงเวลาในการทํางานของพนักงานตลอดจนช่วงเวลาของการเปิ ด-ปิ ดอาคารสถานที่เพื่อให้ บริการ
ั้
“ปิ ดบริการในวัน
แก่ประชาชนเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ยังพบว่าโครงการพิพิธภัณฑ์โดยส่วนใหญ่นนจะ
จันทร์ ” อีกด้ วย ดังนันจึ
้ งขอยกตัวอย่างลักษณะการดําเนินโครงการจากกรณีศกึ ษา (ดูบทที่ 4)
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุงเทพมหานคร ผู้ดแู ลคือกรุงเทพมหานครฯ (ราชการ)
แต่บริหารงานแบบกึ่งราชการ โดยวันและเวลาในการเปิ ด-ปิ ดการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามเวลาของ
ราชการแต่เน้ นช่วงเวลาบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามเวลาปกติของผู้คนที่มีวถิ ีชีวิตอยูใ่ น
เมืองหลวงคือช่วงเวลาหลังเลิกงานห้ าโมงเย็นถึงสามทุม่ ตลอดจนให้ บริการในวันเสาร์ และอาทิตย์
้
งมีงบประมาณสนับสนุน
เป็ นต้ น แล้ วว่าจ้ างพนักงานอัตราจ้ างแทนที่ข้าราชการ ดังนันโครงการจึ
จากภาครัฐคือ กรุงเทพมหานครส่วนหนึง่ (เพื่อส่งเสริมคุณภาพชิวิตของคนในเมืองหลวง) และอีก
ส่วนหนึง่ มาจากการให้ เช่าพื ้นที่ค้าขายในโครงการ
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปั ญโญ ดําเนินการและบริ หารโครงการอยูใ่ นรูป
ม่ เอกชน โดยวันและเวลาเปิ ด - ปิ ดการให้ บริ การ ที่ไม่
แบบของมูลนิธิ ซึง่ เป็ นองค์กรจัดตังโดยกลุ
้
เป็ นไปตามเวลาราชการ แต่จะเน้ น ช่วงเวลาบริการประชาชนตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับนโยบาย
ของมูลนิธิที่ได้ วางเอาไว้ ดังนันพนั
้ กงานของโครงการบางส่วนจะได้ รับการจัดจ้ างโดยมูลนิธิ บาง
ส่วนเปิ ดรับเป็ นอาสาสมัครตามโอกาศที่สมควร เป็ นต้ น ทางด้ านงบประมาณสนับสนุนโครงการ
มาจากการขอทุนสนับสนุน หน่วยงานภาคต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน เพื่อเป็ นธรรมทานและ
ส่งเสริมงานด้ านพระศาสนา
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กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลฯเชียงใหม่

ทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์

สํานักพุทธฯ

องค์กรเอกชนต่างๆ

คณะสงฆ์เชียงใหม่

เช่น โฮงเฮียน
สืบสานภูมิปัญญา
ล้ านนา เป็ นต้ น

ศูนย์เผยแผ่พทุ ธศาสนา

คณะกรรมการหอธรรมศิลป์ล้ านนา
แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิโครงสร้ างการดําเนินโครงการ ที่นา่ สนใจ
(จากผู้ศกึ ษาวิจยั )
สรุ ป: ผู้ศกึ ษาวิจยั นําเสนอรูปแบบการดําเนินโครงการในลักษณะราชการและเอกชน
เป็ นเจ้ าของร่วมกัน โดยจัดตังคณะกรรมการฯ
้
เพื่อร่วมกําหนดนโนบาย แผนงาน ฯลฯ โดยสิง่ ที่ตวั
โครงการจะได้ รับประโยชน์ คืองบประมาณสนับสนุน และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของ
ราชการในการพัฒนาโครงการทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายแผนพัฒนาของภาครัฐด้ วย ผนวก
กับมีการจัดการที่คล่องตัวแบบเอกชนเป็ นผู้ดแู ล เป็ นต้ น
การศึกษาวิเคราะห์ ผ้ ูใช้ โครงการ
1. ผู้ใช้ อาคารและพฤติกรรมผู้ใช้ อาคาร เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ช่วงเวลาในการ เปิ ด-ปิ ด
การให้ บริการ โดยโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนานี ้ผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ เสนอให้ ส่วนราชการเป็ นเจ้ าของ
ร่วมกับองค์กรเอกชน ที่มีการบริ หารจัดการและการดําเนินงาน ในรูปแบบกึ่งราชการ โดยที่อาจมี
คณะกรรมการฯ ซึง่ จัดตังโดยมี
้
ตวั แทนมาจากหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน ร่วมกันกําหนด
นโยบายการให้ บริ การ เนื่องเพราะกลุม่ ผู้ใช้ โครงการเป้าหมายหลัก โดยส่วนใหญ่ก็คือ กลุม่ ผู้คนที่
อาศัยในเขตเมืองซึง่ มีวิถีชีวติ ที่รับผลกระทบจากระบบข้ อมูลข่าวสาร และมีกิจกรรมในยามคํ่าคืน
(Night life) เป็ นต้ น ดังนันการดํ
้
าเนินนโยบาย การเปิ ด - ปิ ดการให้ บริการแบบราชการเต็มรูปแบบ
อาจไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตดังกล่าว ทังนี
้ ้สามารถแบ่งผู้ใช้ โครงการได้ เป็ นสองกลุม่ ใหญ่คือ
1.1 กลุม่ ผู้ใช้ ประจํา ได้ แก่ผ้ บู ริหารและพนักงาน ซึง่ มีชว่ งเวลาในการใช้ อาคาร
สถานที่ ที่แน่นอนเป็ นประจํา สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยได้ ดงั นี ้
ผู้บริ หารและฝ่ ายธุรการ
เวลาทํางาน 8.00 - 17.00 น. หยุดวันจันทร์
ฝ่ านจัดแสดงและเตรี ยมการ เวลาทํางาน 9.30 - 21.00 น. หยุดวันจันทร์
ฝ่ ายการศึกษา
เวลาทํางาน 9.30 - 21.00 น. หยุดวันจันทร์
ฝ่ ายบริ การ
เวลาทํางาน 9.30 - 21.00 น. หยุดวันจันทร์
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หน่วยงานราชการ/ องค์กรเอกชน
คณะกรรมการหอธรรมศิลป์ล้ านนา
ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายธุรการ

ฝ่ ายจัดแสดง/เตรี ยมการ

งานธุรการ
งานการเงิน/ บัญชี
งานพัสดุ/ ทะเบียน
งานอาคารสถานที่
งานประชาสัมพันธ์

งานนิทรรศการ
งานคลังพิพิธภัณธ์
งานกิจกรรม/ การแสดง

ฝ่ ายการศึกษา

ฝ่ ายบริ การ

งานห้ องสมุด/ โสตฯ
งานต้ อนรับ
งานบรรยาย/ สัมมานา ขายของที่ระลึก

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิโครงสร้ างการบริหารจัดการองค์กรของกลุม่ ผู้ใช้ โครงการเป็ นประจํา ได้ แก่
กลุม่ ผู้บริ หารและพนักงานที่ทํางานในโครงการ
(จากผู้ศกึ ษาวิจยั )
1.2 กลุม่ ผู้ใช้ ไม่ประจํา คือกลุม่ ประชาชนผู้เข้ าชมนิทรรศการและเข้ าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการซึง่ สามารถเข้ าใช้ บริการตามช่วงเวลาปกติตงแต่
ั ้ เวลา 9.30 - 21.00 น. โดยผู้ใช้
อาคารกลุม่ นี ้มีจํานวนและเวลาในการใช้ อาคารที่ไม่แน่นอน สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ ต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1.2.1 ประชาชนและนักท่องเที่ยวทัว่ ไป ที่สนใจเข้ ามาชมทังที
้ ่เข้ าชมเป็ นการ
ท่องเที่ยว พักผ่อนและเข้ าชม เพื่อต้ องการศึกษาเรี ยนรู้หาข้ อมูลด้ านหลักธรรมพุทธศาสนาโดยการ
เข้ ามาใช้ บริการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการจัดขึ ้น โดยสามารถเข้ าใช้ โครงการได้ ทกุ เพศ ทุก
วัยซึง่ อาจมาเป็ นรายบุคคลหรื อมาเป็ นรายคณะกลุม่ เล็กหรื อใหญ่
1.2.2 นักเรี ยนนักศึกษา ซึง่ สามารถใช้ โครงการได้ ในทุกระดับชันการศึ
้
กษา
โดยจะ มาเป็ นกลุม่ หรื อหมูค่ ณะในรูปแบบของการทัศนศึกษา เพื่อเข้ าร่วมกิจกรรมที่โครงการจัด
ขึ ้นและมีอาจารย์นํามาในช่วงเปิ ดภาคเรี ยน มีกําหนดการมา - การไปที่ชดั เจน
1.2.3 พระสงฆ์ ครูอาจารย์ นักวิชาการ ศิลปิ น เป็ นกลุม่ ที่มีความรู้ ที่มาเพื่อ
ประชุม สัมมานาแลกเปลี่ยนทัศนะ มาเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้ านศิลปะและด้ านธรรมะ มา
เพื่อให้ ความรู้แก่ประชาชนทัว่ ไป ในการบรรยายส่วนจัดแสดงนิทรรศการหรื อส่วนการประชุมหรื อ
สัมมานา
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1.2.4 ผู้ใช้ อื่นๆ ได้ แก่ ผู้มาติดต่อและให้ บริ การด้ านต่างๆ เช่น ธุระส่วนบุคคล
ห้ าง ร้ าน บริ ษัท หรื อที่ทํางานประสานหรือเกี่ยวข้ องกับโครงการ เช่น พนักงานส่งของพนักงานทํา
ความสะอาด พนักงานจัดและดูแลสวน ฯลฯ
2. การวิเคราะห์ หาจํานวนผู้ใช้ โครงการ
การวิเคราะห์หาจํานวนผู้ใช้ โครงการ เพื่อที่ผ้ อู อกแบบนันจะสามารถกํ
้
าหนดหา
ขนาดของพื ้นที่ใช้ สอยโดยประมาณได้ แบ่งเป็ น
2.1 กลุ่มผู้ใช้ ประจํา ประกอบด้ วย
2.1.1 ฝ่ ายบริหาร
ผู้อํานวยการ
1 คน
เลขานุการ
1 คน
ธุรการ
1 คน
1 คน
การเงินและการบัญชี
พัสดุและทะเบียน
1 คน
อาคารสภานที่
4 คน
ประชาสัมพันธ์
2 คน
2.1.2 ฝ่ ายจัดแสดงและเตรี ยมการ
งานนิทรรศการถาวร และงานนิทรรศการชัว่ คราว
6 คน
งานคลังพิพิธภัณฑ์
3 คน
งานกิจกรรมและงานแสดง
4 คน
2.1.3 ฝ่ ายการศึกษา
งานบรรณารักษ์ ห้องสมุดและนิตยสาร
3 คน
งานบรรยายและโสตทัศนศึกษา
1 คน
2.1.4 ฝ่ ายบริการ
ติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์
1 คน
งานส่วนขายของที่ระลึกและสูจิบตั รงานนิทรรศการ
1 คน
รวมทิง้ สิน้
30 คน
2.2 กลุ่มผู้ใช้ ไม่ ประจํา จากสถิตจิ ํานวนนักเรี ยนนักศึกษาที่เข้ าชมโครงการ หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ซึง่ เป็ นโครงการพิพธิ ภัณฑ์ที่ให้ ความรู้ในลักษณะใกล้ เคียงกัน โดย
คิดจากจํานวนของ นักเรี ยนสูงสุดที่เข้ าชมโครงการเฉลีย่ ตังแต่
้ กลุม่ ละ 20-200 คน / รอบ รอบละ
ประมาณ 2 ชัว่ โมง ซึง่ แม้ โครงการจะเปิ ด ทําการตังแต่
้ 10.00-21.00 น. แต่ช่วงเวลาที่นกั เรียน
นักศึกษาสามารถใช้ บริ การโครงการได้ จะอยู่ ในช่วงเวลาเรี ยนคือ ตังแต่
้ 8.00-15.45 น. ดังนันจึ
้ ง
มีเวลาประมาณ 6 ชัว่ โมง ที่จะมีกลุม่ นักเรี ยน นักศึกษามาใช้ โครงการ ซึง่ ในส่วนนี ้ตัวโครงการ
สามารถกําหนดช่วงวันและเวลาการให้ เข้ าชมกับสถานศึกษาได้ เพื่อการเตรี ยมพื ้นที่กิจกรรมและ
บุคลากรไว้ รองรับ “ดังนันในหนึ
้
ง่ วันสามารถรองรับ ผู้ใช้ โครงการในกลุม่ นี ้ได้ ประมาณ 3 กลุม่ หรือ
600 คน (โดยไม่มีการแทรกระหว่างรอบ)”
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จากสถิตนิ กั ท่องเที่ยวในจังหวัดเชี่ยงใหม่ ที่มีการจัดทําไว้ ลา่ สุด พ.ศ.2553
้ ้น 5,040,917 คน / ซึง่
พบว่ามีชาวไทย 3,345,629 คนและชาวต่างชาติ 1,695,288 คน11รวมทังสิ
เฉลี่ยเดือนละ 420,076 คน / วันละ 14,002 คน โดยอัตราเข้ าพักเฉลี่ย 40% หรื อประมาณ 5,600
คน “จึงคาดคะเนว่านักท่องเที่ยวอาจมีโอกาศจะเข้ าใช้ โครงการประมาณ 25% ของอัตราเข้ าพัก
เฉลี่ย หรื อประมาณ 1,400 คนต่อวัน โดยจะทยอยเข้ าใช้ โครงการตลอดทังวั
้ นตังแต่
้ เวลา 10.00 21.00 น. (11ชัว่ โมง) กล่าวคือ ซัว่ โมงละประมาณ 130 คน”
อีกทังกลุ
้ ม่ พระสงฆ์ ครูอาจารย์ นักวิชาการ ศิลปิ นตลอดจนผู้ใช้ โครงการอื่นๆ
ซึง่ คาดคะเนว่าอาจมีจํานวนประมาณ 250 คนต่อวัน “ดังนันสามารถคาดคะเนสรุ
้
ปผู้ใช้ โครงการ
สําหรับกลุม่ ผู้ใช้ ไม่ประจําสูงสุดต่อวันที่ 2,250 คน หรื อประมาณชัว่ โมงละ 350 คน (ซึง่ อาจสูงถึง
ชัว่ โมงละ 500-700 คนหรื อมากเป็ นสองเท่าในช่วงวันหยุดหรื อมีเทศกาล)”
การกําหนดองค์ ประกอบพืน้ ที่ใช้ สอยโครงการ
พื ้นที่ใช้ สอยต่างๆ ของพิพธิ ภัณฑสถาน เกิดจากหน้ าที่ของพิพธิ ภัณฑสถาน กล่าวคือ
การจัดแสดงเพื่อให้ การศึกษา ให้ ความรู้และเก็บรักษาวัตถุ รวมทังกิ
้ จกรรมการให้ บริการต่างๆ ซึง่
้ ้ผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ นําเอาสิง่ ที่ได้ จากกรณีศกึ ษา หอ
อาจแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละแห่ง (ทังนี
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC และหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปั ญโญ BiA มา
ปรับใช้ เพื่อเป็ นตัวอย่างหรื อเป็ นแนวทางการกําหนดพื ้นที่ใช้ สอยเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิด
ขึ ้นในโครงการ) ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วพิพธิ ภัณฑสถานมักประกอบด้ วยพื ้นที่ใช้ สอยต่างๆ ดังนี12้
1. ฝ่ ายบริหาร (administrative)
1.1 ผู้บริหาร
ห้ องผู้อํานวยการ
เลขานุการ
ห้ องหรื อพื ้นที่รับรอง
ห้ องประชุม
1.2 ธุรการ
ธุรการ
การเงินและบัญชี
พัสดุและทะเบียน
อาคารสถานที่
เก็บเอกสาร
สถิตนิ ักท่ องเที่ยวในเชียงใหม่ , เข้ าถึงเมื่อ 16 มิถนุ ายน 2557, เข้ าถึงได้ จาก
http://tisccm.moc.go.th/tisc/content.aspx?file_upload _id=2839&page_num=
12
จี ้เท้ ง ปิ ยะกาญจน์, โครงการวิจยั เรื่ องการจัดการด้ านการออกแบบ
พิพธิ ภัณฑสถาน แห่ งชาติ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 163.
11
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1.3 ประชาสัมพันธ์
ส่วนทํางาน
ส่วนรับรอง (ผู้มาติดต่อธุระโครงการ)
1.4 ส่ วนรั บรองผู้มาติดต่ อ (ส่วนพักผ่อน/ เตรี ยมอาหาร/ สุขา)
2. ฝ่ ายจัดแสดงและเตรียมการ (presentation and preparation)
2.1 Gallery ส่วนจัดแสดงผลงานศิลปะ ประกอบด้ วย
Main gallery พื ้นที่รองรับ นิทรรศการถาวร “พุทธศาสนาในล้ านนา” ได้ แก่
ความเชื่อดังเดิ
้ มก่อนนับถือพุทธศาสนาในล้ านนา / การนับถือพุทธศาสนาในล้ านนา / บุคคลผู้มี
บทบาทต่อพุทธศาสนาในล้ านนา
Event gallery พื ้นที่รองรับนิทรรศการชัว่ คราวของหน่วยงานต่างๆ
People gallery พื ้นที่รองรับนิทรรศการชัว่ คราว การแสดงผลงานศิลปะของ
ศิลปิ นที่ถกู คัดสรรและบุคคลภายนอกที่ตดิ ต่อขอแสดงผลงาน เป็ นต้ น
2.2 ส่ วนกิจกรรมและการแสดงทางศิลปะ ประกอบด้ วย
Auditorium สําหรับกิจกรรม บรรยาย สัมมนา แสดงละคร ดนตรี ภาพยนตร์
Multi-function room ห้ องอเนกประสงค์ รองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
Activity Hall โถง สําหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
Open space ลานอเนกประสงค์ สําหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ ง
2.3 ส่ วนคลังพิพธิ ภัณฑ์ และเตรียมการ ประกอบด้ วย
Museum archives คลังพิพธิ ภัณฑ์
ส่วนออกแบบ - สร้ าง - ซ่อมวัสดุเพื่อการจัดแสดง
พื ้นที่พกั ผ่อน (ส่วนพักผ่อน / เตรี ยมอาหาร / สุขา)
3. ฝ่ ายการศึกษา (Education Service) ประกอบด้ วย
Library ห้ องสมุดและโสตทัศนศึกษา ถ่ายเอกสาร
Auditory room ห้ องบรรยาย สัมมนา
Storeroom ห้ องเก็บของ
ส่วนพื ้นที่ทํางานฝ่ ายการศึกษา
พื ้นที่ต้อนรับ /พักผ่อน
4. ฝ่ ายบริการ (Public Services) ประกอบด้ วย
Reception โถงต้ อนรับ ติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์
พื ้นที่รับรองแขก / สุขา
souvenirs & Café ร้ านขายของที่ระลึกและร้ านเครื่ องดืม่ อาหาร
ส่วนห้ องเก็บของ
ส่วนเทคนิค - ซ่อมบํารุง
5. ส่ วนจอดรถ Parking Area
พื ้นที่จอดรถผู้ใช้ โครงการ ประเภทต่างๆ
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การวิเคราะห์ การใช้ พนื ้ ที่ของโครงการ Area requirement
การวิเคราะห์หาขนาดพื ้นที่ใช้ สอยของโครงการ หอธรรมศิลป์ล้ านนา นี ้ใช้ มาตราฐาน
จาก Neufert architect’s data ร่วมกับการวิเคราะห์โดยเน้ นที่สว่ นจัดแสดงต่างๆ (Gallery) เพราะ
เป็ นองค์ประกอบสําคัญของโครงการ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการนันได้
้ ใช้ หลักการทัว่ ไป
ในการกําหนดและหาขนาดพื ้นที่ ซึง่ พิจารณาร่วมกับจํานวนผู้ใช้ โครงการที่ได้ ทําการวิเคราะห์ไว้
ข้ างต้ น โดยสามารถพิจารณาได้ ดงั นี ้
1. ฝ่ ายบริหาร เป็ นสํานักงานหรื อพื ้นที่ทํางานของพนักงานส่วนต่างๆ ที่ทํางานอยู่
ในหอศิลป์ซึง่ โดยมากเป็ นผู้ใช้ โครงการประจํา นอกเหนือจากนันเป็
้ นผู้เกี่ยวข้ องและผู้เข้ ามาติดต่อ
ธุระกับโครงการ เช่น กรณีที่พระสงฆ์มาเทศนาธรรมพิเศษต่างๆ นักวิชาการมาบรรยายพิเศษ หรื อ
ศิลปิ นมาอธิบาย นําเสนอผลงานศิลปะ เป็ นต้ น ประกอบด้ วย
1.1 พืน้ ที่ส่วนผู้บริหาร ประกอบด้ วย
ห้ องผู้อํานวยการ ขนาด
32 ตร.ม.
พื ้นที่ทํางาน เลขานุการ ขนาด
16 ตร.ม.
ห้ องหรื อพื ้นที่รับรอง ขนาด
16 ตร.ม.
ห้ องประชุม ขนาด
36 ตร.ม.

ลายเส้ นที่ 112 ขนาดพื ้นที่ทํางานผู้อํานวนการ เลขานุการ พื ้นที่รับรองและห้ องประชุม ตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
1.2 พืน้ ที่ส่วนธุรการ ประกอบด้ วย
พื ้นที่ทํางานฝ่ าย ธุรการ ขนาด
พื ้นที่ทํางานฝ่ าย การเงินและบัญชี ขนาด
พื ้นที่ทํางานฝ่ าย พัสดุและทะเบียน ขนาด
พื ้นที่ทํางานฝ่ าย อาคารสถานที่ ขนาด
พื ้นที่พกั ผ่อน ขนาด
พื ้นที่เก็บเอกสาร
1.3 พืน้ ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ประกอบด้ วย
พื ้นที่ทํางาน ขนาด
พื ้นที่รับรอง (ผู้มาติดต่อธุระโครงการ) ขนาด

16 ตร.ม.
16 ตร.ม.
16 ตร.ม.
16 ตร.ม.
16 ตร.ม.
4 ตร.ม.
8 ตร.ม.
36 ตร.ม.
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ลายเส้ นที่ 113 ขนาดพื ้นที่ทํางาน ธุรการ การเงินและบัญชี พัสดุและทะเบียนรวมกันในโถงเดียว
(พื ้นที่สว่ นธุรการ + ประชาสัมพันธ์) พื ้นที่ทํางานฝ่ ายอาคารสถานที่และพื ้นที่ห้อง
เก็บของตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
1.4 พืน้ ที่ส่วนรั บรองผู้มาติดต่ อ (ส่วนพักผ่อน / เตรี ยมอาหาร / สุขา)
พื ้นที่ พักผ่อน ขนาด
16 ตร.ม.
พื ้นที่ เตรี ยมอาหาร ขนาด
8 ตร.ม.
พื ้นที่ สุขา ขนาด
24 ตร.ม.

ลายเส้ นที่ 114 ขนาดพื ้นที่รับรองผู้มาติดต่อ / เป็ นที่พกั ผ่อนไปในตัว พื ้นที่ตรี ยมอาหาร (Pantry)
พื ้นที่ห้องนํ ้าส่วนสํานักงาน x 2 ห้ อง และพื ้นที่บนั ได ตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
2. ฝ่ ายจัดแสดงและเตรียมการ เป็ นพื ้นที่ขององค์ประกอบหลักโครงการ สามารถ
รองรับกลุม่ ผู้ชมการจัดแสดง 200 คน / รอบ / ชัว่ โมง แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
2.1 ส่ วนจัดแสดงงานศิลปะ Gallery เป็ นพื ้นที่รองรับ การจัดนิทรรศการถาวร
(Main gallery) ชุด “พุทธศาสนาในล้ านนา” พื ้นที่รองรับ การจัดนิทรรศการชัว่ คราวของหน่วยงาน
องค์กร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (Event gallery) และพื ้นที่รองรับ นิทรรศการชัว่ คราว การแสดงผลงาน
ศิลปะของศิลปิ นที่ถกู คัดสรรและบุคคลภายนอกที่ตดิ ต่อขอแสดงผลงาน (People gallery)
2.1.1 พื ้นที่ Main gallery เป็ นส่วนที่จดั แสดง เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ ความ
เป็ นมาของพุทธศาสนาในดินแดนล้ านนาตลอดจนเรื่ องราวประวัตขิ องบุคคคลสําคัญที่เกี่ยวข้ อง
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อย่างเช่น กษัตริ ย์หรื อพระสงฆ์รูปสําคัญต่างๆ แบบ EDUCATIONAL EXHIBITION ซึง่ เน้ นไปที่
เหตุการณ์สาํ คัญ อันส่งผลต่อความเป็ นไปของพุทธศาสนาบนดินแดนล้ านนา ในอดีตถึงปั จจุบนั
เพื่อให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจ สามารถจําแนกได้ เป็ น 4 ส่วนใหญ่ๆ ได้ แก่ ส่วนบรรยายเบื ้อง
ต้ น (Introduction), ส่วนความเชื่อดังเดิ
้ มก่อนนับถือพุทธศาสนาในล้ านนา, ส่วนการนับถือพุทธศาสนาในล้ านนา (แบ่งได้ เป็ น 3 ช่วงได้ แก่ การนับถือพุทธศาสนาตอนต้ นราชวงศ์มงั ราย / พุทธศาสนาในล้ านนาตังแต่
้ พ.ศ.1912-2101 / พุทธศาสนาในล้ านนาตังแต่
้ พ.ศ.2101-ปั จจุบนั ) และ
ส่วนบุคคลผู้มีบทบาทต่อพุทธศาสนาในล้ านนา
โดยแบ่งพื ้นที่จดั แสดงออกเป็ นส่วนๆ เรี ยงตามลําดับช่วงเวลา (Time
Line) ในแต่ละ ส่วนจะใช้ สอื่ รูปแบบต่างๆ แล้ วแต่ความเหมาะสมของเนื ้อหาและเหตุการณ์ ทัง้ 2
และ 3 มิติ การใช้ แผ่นปิ ดข้ อความและรูปภาพ หุ่นจําลอง เสียงบรรยาย วีดีทศั น์ หรื ออาจใช้ หลาย
สื่อผสมผสานกัน ทังนี
้ ้ขนาดพื ้นที่ของแต่ละส่วนนัน้ เนื่องเพราะเป็ นส่วนจัดแสดงที่โครงการนันรั
้ บ
ผิดชอบต่อแนวคิดการจัดแสดง ตลอดจนมีลกั ษณะการจัดแสดงเป็ นแบบถาวร (มีการปรับปรุง 3-4
เดือน / ครัง้ ) จึงสามารถกําหนดขอบเขตพื ้นที่จดั แสดงได้ ชดั เจน (ตามนโยบายของโครงการ)
โดยมีเกณฑ์มาตราฐานการใช้ พื ้นที่จากเอกสารอ้ างอิงได้ แก่ 13 Space for picture 3-5 Sq.m.
hanging surface / Space for sculpture 6-10 Sq.m. ground surface / Space for 400 coins
1 Sq.m. cabinet space ประกอบด้ วยพื ้นที่ดงั นี ้
พื ้นที่ Introduction บรรยายเบื ้องต้ น
200 ตร.ม.
พื ้นที่จดั แสดง ความเชื่อก่อนนับถือพุทธศาสนาในล้ านนา
50 ตร.ม.
พื ้นที่จดั แสดง พุทธศาสนาในดินแดนล้ านนา ได้ แก่
การนับถือพุทธศาสนาตอนต้ นราชวงศ์มงั ราย
50 ตร.ม.
้ พ.ศ.1912-2101
50 ตร.ม.
พุทธศาสนาในล้ านนาตังแต่
พุทธศาสนาในล้ านนาตังแต่
้ พ.ศ.2101-ปั จจุบนั
50 ตร.ม.
พื ้นที่จดั แสดง ผู้มีบทบาทต่อพุทธศาสนาในล้ านนา
50 ตร.ม.
2.1.2 พื ้นที่ Event gallery รองรับนิทรรศการชัว่ คราวในรูปแบบ Temporary
Exhibition มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่โล่งอันประกอบด้ วย
พื ้นที่ Indoor Exhibition
200 ตร.ม.
พื ้นที่ ห้ องนํ ้า
32 ตร.ม.
จากข้ อมูลขนาดพื ้นที่ใช้ สอยข้ างต้ นโดย หากพิจารณาร่วมกับ ตัวแบบ
อาคารวิหารโถงล้ านนาที่ทําการเก็บข้ อมูล จะพบว่ามีขนาดของพื ้นที่ใกล้ เคียงกับ วิหารโถงวัดเวียง
เถิน อ.เถิน จ. ลําปาง อย่างน่าสนใจ

13

สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี , หอประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 155.
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ลายเส้ นที่ 115 พื ้นที่ห้องนํ ้า และ พื ้นที่ Event gallery ตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 116 พิจารณาแผนผังวิหารโถง ร่วมกับ การจัดกลุม่ ห้ องจัดแสดง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
2.1.3 พื ้นที่ People gallery เป็ นพื ้นที่โล่งโดยส่วนใหญ่ รองรับนิทรรศการ
ชัว่ คราวของศิลปิ นที่ถกู คัดสรรและบุคคลภายนอก ประกอบด้ วย
พื ้นที่ Indoor Exhibition
430 ตร.ม.
พื ้นที่ Outdoor Exhibition
300 ตร.ม.
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พื ้นที่ คลังพิพธิ ภัณฑ์ (Archives)
พื ้นที่ ซุ้มทางเข้ า (แยกเฉพาะจากทางเข้ าหลัก)
ห้ องนํ ้า

40 ตร.ม.
21 ตร.ม.
54 ตร.ม.

ลายเส้ นที่ 117 พื ้นที่ PEOPLE-EXHIBITION พื ้นที่จดั นิทรรศการกลางแจ้ ง พื ้นที่ทางเข้ า และพื ้นที่
ส่วนห้ องนํ ้า ตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
2.2 ส่ วนกิจกรรมและการแสดงทางศิลปะ ประกอบด้ วย
พื ้นที่ Auditorium ที่รองรับคนได้ 150-200 ที่นงั่
พื ้นที่ Multi-function room ที่รองรับคนได้ 50-100 คน
พื ้นที่ Activity Hall (Pre-function) ที่รองรับคนได้ 50-100 คน
พื ้นที่ Open space ที่รองรับคนได้ 100-200 คน

410 ตร.ม.
280 ตร.ม.
240 ตร.ม.
240 ตร.ม.
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ลายเส้ นที่ 118 (บน) พื ้นที่ Multi-function room พื ้นที่ Open space (ล่าง)พื ้นที่ Auditorium 150200 ที่นงั่ และพื ้นที่ Activity Hall (Pre-function) ตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / ส่วน Auditorium อาศัยแบบแผนจากกรณีศกึ ษา หอศิลป์กรุงเทพฯ
2.3 ส่ วนคลังพิพธิ ภัณฑ์ และเตรียมการ ประกอบด้ วย
พื ้นที่ คลังพิพธิ ภัณฑ์ Museum archives
40 ตร.ม.
พื ้นที่ ส่วนออกแบบ-สร้ าง-ซ่อมวัสดุเพื่อการจัดแสดง
32 ตร.ม.
พื ้นที่ พักผ่อน (พักผ่อน/ เตรี ยมอาหาร/ สุขา) อยูใ่ นพื ้นที่สํานักงาน 20 ตร.ม.

ลายเส้ นที่ 119 พื ้นที่สว่ นซ่อม-สร้ างวัสดุเพื่อการจัดแสดง และ พื ้นที่คลังพิพธิ ภัณฑ์ ตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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3. ฝ่ ายการศึกษา เป็ นพื ้นที่บริการด้ านการศึกษา ในรูปแบบของหอสมุด (Library)
เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้ วยพื ้นที่
พื ้นที่ ห้ องสมุดและโสตทัศนศึกษา
65 ตร.ม.
พื ้นที่ Auditory room ห้ องบรรยาย สัมมนา
36 ตร.ม.
พื ้นที่ Storeroom ห้ องเก็บของ
8 ตร.ม.
พื ้นที่ ทํางานฝ่ ายการศึกษา ถ่ายเอกสาร
45 ตร.ม.
พื ้นที่ ต้ อนรับ / พักผ่อน
16 ตร.ม.

ลายเส้ นที่ 120 (แถวบน) ศาลาทางเข้ า พื ้นที่อา่ นหนังสือ บันไดทางขึ ้น และพื ้นที่ชนวางหนั
ั้
งสือ
ตามลําดับ (แถวล่าง) ห้ องบรรยาย สัมนาขนาดใหญ่และขนาดเล็ก พื ้นที่ต้อนรับ /
พักผ่อน และพื ้นที่ทํางาน ฝ่ ายการศึกษา ถ่ายเอกสารตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
4. ฝ่ ายบริการ Public Services ประกอบด้ วย
พื ้นที่ Reception โถงต้ อนรับ ติดต่อสอบถาม ประชาสัมพันธ์
145 ตร.ม.
พื ้นที่ รับรองแขก
90 ตร.ม.
พื ้นที่ สุขา
64 ตร.ม.
120 ตร.ม.
พื ้นที่ souvenirs & Café ร้ านขายของที่ระลึก เครื่ องดื่ม อาหาร
พื ้นที่ ห้ องเก็บของ
8 ตร.ม.
พื ้นที่ ส่วนเทคนิค - ซ่อมบํารุง
* อยูใ่ นพื ้นที่สํานักงาน
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ลายเส้ นที่ 121 (แถวบน) พื ้นที่ Reception โถงต้ อนรับติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์ และ พื ้นที่
Pre-function (แถวล่าง) พื ้นที่ souvenirs & Café
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
5. พืน้ ที่จอดรถ Parking Area
พื ้นที่จอดรถผู้ใช้ โครงการ
พื ้นที่จอดรถเจ้ าหน้ าที่พนักงานและผู้มาติดต่อธุระโครงการ
จอดรถส่วนบริการ service
พื ้นที่จอกรถบริ การสาธารณะ

15 ตร.ม. / คัน
15 ตร.ม. / คัน
30 ตร.ม. / คัน
30 ตร.ม. / คัน

ลายเส้ นที่ 122 พื ้นที่จอดรถยนต์สว่ นตัว (ผู้ใช้ โครงการ เจ้ าหน้ าที่พนักงาน และผู้มาติดต่อธุระ)
พื ้นที่จอดรถบริ การสาธารณะ และพื ้นที่จอดรถส่วนบริการ (Service) ตามลําดับ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ตารางที่ 5 สรุปพื ้นที่ใช้ สอยโครงการ
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(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ตารางที่ 6 สรุปพื ้นที่ใช้ สอยโครงการ
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(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ตารางที่ 7 สรุปพื ้นที่ใช้ สอยโครงการ

297

(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ตารางที่ 8 สรุปพื ้นที่ใช้ สอยโครงการ
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(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ตารางที่ 9 สรุปพื ้นที่ใช้ สอยโครงการ

299

300
จากตารางสรุปรวมพื ้นที่ใช้ สอยส่วนต่างๆ ทังหมดของโครงการได้
้
ดงั นี ้
ฝ่ าย บริหาร
= 218 ตร.ม.
ฝ่ าย จัดแสดงและเตรี ยมการ 1,460+1,202+92
= 2,753 ตร.ม.
ฝ่ าย การศึกษา
= 281 ตร.ม.
ฝ่ าย บริการ
= 220 ตร.ม.
ส่วน จอดรถ
= 1,170 ตร.ม.
รวม (ส่ วนที่เป็ นอาคาร) ทัง้ สิน้ 218+2,753+281+220
= 3,472 ตร.ม.
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบโครงการ
จากการศึกษาทฤษฏี หลักการออกแบบพิพิธภัณฑสถาน และการจัดทํารายละเอียด
โครงการในด้ านต่างๆ ข้ างต้ นมาแล้ ว สามารถสรุปผล วิเคราะห์และแสดงเป็ นแบบความสัมพันธ์
(◌ฺ BUBBLE DIAGRAM) ได้ ดงั นี ้

ลายเส้ นที่ 123 แบบร่างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ หน้ าที่ + พื ้นที่ ใช้ สอยโครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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การศึกษาวิเคราะห์ ท่ ตี งั ้ โครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา
การเลือกที่ตงโครงการ
ั้
เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึง่ ที่นําความสําเร็ จมาสูโ่ ครงการ
ทังในแง่
้
โครงการที่สามารถชักนํ
้ าผู้ชมเข้ าสูโ่ ครงการและในแง่ของการออกแบบสถาปั ตยกรรม ซึง่
ที่ตงโครงการที
ั้
่ดีควรตอบสนองความต้ องการหรื อมีสว่ นช่วยในการแก้ ปัญหาให้ กบั โครงการได้ อีก
ทังแนวคิ
้
ดในการเลือกที่ตงโครงการนั
ั้
นควรจะสอดคล้
้
องกับแนวความคิดในการออกแบบโครงการ
หอธรรมศิลป์ล้ านนาด้ วย ซึง่ มีรายละเอียดของการศึกษาวิเคราะห์ดงั นี ้
การพิจารณาเลือกที่ตงั ้ โครงการในระดับภูมิภาค จังหวัด และอําเภอ
ภาคเหนือ เคยเป็ นที่ตงของอาณาจั
ั้
กรล้ านนามาก่อนและมีภาษาล้ านนา (คําเมือง)
เป็ นภาษาท้ องถิ่น ปั จจุบนั เป็ นภูมิภาคหนึง่ ของไทย อยูท่ างตอนเหนือของประเทศ มีเขตแดนทาง
ทิศเหนือติดกับชายแดนพม่าและลาว ทิศตะวันออกติดชายแดนลาวและภาคอีสาน ทิศตะวันตก
จรดพม่าและทิศใต้ ตดิ กับภาคกลาง ภูมปิ ระเทศของภาคเหนือเต็มไปขุนเขาน้ อยใหญ่สลับซับซ้ อน
และมีภมู ิอากาศหนาวเย็น จังหวัดในภาคเหนือนัน้ ประกอบไปด้ วย 9 จังหวัด14 ได้ แก่
1. เชียงราย (โยนกเชียงแสน)
2. เชียงใหม่ (นพบุรีศรี นครพิงค์เชียงใหม่)
3. น่าน (นันทบุรีศรี นครน่าน)
4. พะเยา (ภูกามยาว)
5. แพร่ (เวียงโกศัย)
6. แม่ฮ่องสอน (แม่ร่องสอน, เมืองยวม)
7. ลําปาง (เขลางค์นคร)
8. ลําพูน (หริ ภญ
ุ ชัย)
9. อุตรดิตถ์ (เมืองพิชยั , เมืองลับแล)

ภาพที่ 130 ลักษณะภูมิประเทศทางภาคเหนือ มีภเู ขาสูงสลับซับซ้ อนและภูมิอากาศหนาวเย็น
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
14

หากแบ่งตามเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ
พื ้นที่ภาคเหนือตอนบน
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จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากร
มากเป็ นอันดับ 5 ของประเทศ แบ่งการปกครองเป็ น 25 อําเภอ มีอําเภอเมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์
กลาง มีประวัตศิ าสตร์ ยาวนาน เคยเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนามาในอดีต มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวทางด้ านประเพณีวฒ
ั นธรรม และมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีศกั ยภาพสูง (โดยมีสถานกงสุล
้
ง 15 แห่ง) เนื่องจากปั จจัยดังต่อไปนี ้
ประจําจังหวัดเชียงใหม่ ทังหมดถึ
1. ภูมิทศั น์และภูมิประเทศที่สวยงาม เชียงใหม่มีภมู ิประเทศที่ประกอบด้ วยเทือกเขา
ป่ าไม้ สลับกับที่ราบลุม่ หุบเขา มีแม่นํ ้าและนํ ้าตกหลายแห่ง นอกจากนี ้ยังมีสภาพภูมิอากาศหนาว
เย็นกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ดังนันสภาพภู
้
มิศาสตร์ จงึ เป็ นเอกลักษณ์ที่ทําให้ มีทรัพยากรด้ าน
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ
2. ความเป็ นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมล้ านนาเนื่องจากเชียงใหม่เคยอยูใ่ นฐานะ
ราชธานีของอาณาจักรล้ านนา จึงเป็ นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ในตัวเมืองมี
โบราณสถานและสถานที่สาํ คัญทางประวัตศิ าสตร์ ที่มีความงดงามทางด้ านศิลปกรรมจํานวนมาก
นอกจากนี ้ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ที่ผสมกลมกลืนกันจนเป็ น
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่
3. การเป็ นเอกนครของภาคเหนือและเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 2 ของประเทศไทยจึงมี
ความเจริญใกล้ เคียงกับกรุงเทพมหานคร ทําให้ เชียงใหม่มีความได้ เปรี ยบในด้ านโครงข่ายของการ
ให้ บริ การพื ้นฐานด้ านสาธารณูปโภค โดยมีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบถ้ วนและมีการคมนาคมแก่
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือหรื อประเทศใกล้ เคียงได้
4. นโยบายส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมประเพณีของฝ่ ายบริหารในปั จจุบนั ของเทศบาล
นครเชียงใหม่ ได้ ดําเนินนโยบายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้ างจุดขายให้ กบั จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
5. นโยบายการเปิ ดประตูการค้ าสูป่ ระเทศเพื่อนบ้ าน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ รับการ
วางแผนให้ เป็ นศูนย์กลางของการขยายฐานทางการค้ าเข้ าสูประเทศพม่า ลาว และประเทศจีน ซึง่
ส่งผลดีตอ่ การขยายตลาดการท่องเที่ยว

ภาพที่ 131 ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือ (แอ่งเชียงใหม่) บริเวณอําเภอเมืองเชียงใหม่
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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อําเภอเมืองเชียงใหม่ เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัด เชียงใหม่
นับเป็ นอําเภอที่มีความเจริญมากแห่งหนึง่ ของจังหวัดและของภาคเหนือ โดยมีเขตนครเชียงใหม่
และปริ มณฑลล้ อมรอบ ได้ แก่ จังหวัดลําพูน อําเภอหางดง สันกําแพง สารภี สันทราย สันป่ าตอง
แม่ริม ฯลฯ มีอาณาเขตทางด้ านทิศเหนือติดต่อกับอําเภอแม่ริม ทิศตะวันออกติดต่อกับ อําเภอ
สันทรายและอําเภอสันกําแพง ด้ านทิศใต้ ตดิ ต่อกับอําเภอสารภีและอําเภอหางดง และด้ านทิศ
ตะวันตกติดต่อกับอําเภอหางดง

ภาพที่ 132 แนวคิดการเลือกที่ตงโครงการ
ั้
(01) คือบริเวณพื ้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (02)
คือพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ (03) คือพื ้นที่เขตอําเภอเมือง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
สรุ ป การเลือกที่ตงโครงการในระดั
ั้
บภูมิภาค / จังหวัด / อําเภอ คือในระดับภูมิภาค
เลือก “เขตพื ้นที่ภาคเหนือตอนบน” เนื่องจากเคยเป็ นดินแดนของอาณาจักรล้ านนาในอดีต ระดับ
จังหวัดเลือก “เขตพื ้นที่จงั หวัดเชียงใหม่” เนื่องจากเคยเป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนา โดยที่
ปั จจุบนั ยังคงเป็ นศูนย์กลางด้ านต่างๆ ของภาคเหนือและในระดับอําเภอเลือก “เขตพื ้นที่เทศบาล
อําเภอเมืองเชียงใหม่” (บริ เวณเกาะคูเมืองและพื ้นที่โดยรอบ) เนื่องจากเป็ นศูนย์กลางของแหล่ง
ประวัตศิ าสตร์ ทางด้ านศิลปะวัฒนธรรมล้ านนา เป็ นต้ น ซึง่ จากการวิเคราะห์ข้างต้ น อาจกล่าวได้
ว่าพื ้นที่ในระดับต่างๆ เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการและวัตถุของการศึกษาแล้ ว มี
ความเหมาะสมและมีศกั ยภาพต่อความเป็ นไปได้ ในการเกิดโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา และ
จากผลสรุปของพื ้นที่ ซึง่ ได้ ถกู เลือกไว้ แล้ วในระดับต่างๆ ผู้ศกึ ษาวิจยั จะทําการหาทําเล ที่ตงของ
ั้
โครงการ (Zone) ที่มีความเหมาะสมในลําดับต่อไป
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การเลือกทําเลที่ตงั ้ โครงการ (Zone) ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ 15
การพิจารณาเลือกทําเลที่ตงโครงการ
ั้
(Zone) เหตุด้วยตัวเมืองเชียงใหม่มีพื ้นที่คอ่ น
ข้ างกว้ าง เฉพาะเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่และเทศบาลตําบลช้ างเผือก ซึง่ เป็ นเป้าหมายของการ
หาที่ตงโครงการก็
ั้
มีพื ้นที่รวมกันถึง 46.5 ตารางกิโลเมตร ดังนันการพิ
้
จารณาจึงได้ แบ่งโซนของเขต
เมืองเชียงใหม่ออกเป็ น 6 โซน เพื่อให้ ง่ายต่อการคัดเลือกที่ตงโครงการที
ั้
่เหมาะสมต่อไปดังแผนที่

ภาพที่ 133 การแบ่งโซนเพื่อการเลือกทําเลที่ตงโครงการ
ั้
เรี ยงลําดับจากซ้ ายไปขวา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
จากแผนที่แสดงการแบ่งโซนโดยสังเขปโดยพิจารณาแบ่งพื ้นที่บริ เวณเกาะคูเมืองเป็ น
หนึง่ โซน คือจุดศูนย์กลาง (หมายเลข 3) และแบ่งพื ้นที่ตามทิศหลักโดยรอบบริ เวณคูเมืองออกเป็ น
4 โซนคือทิศเหนือ-ใต้ (หมายเลข 2 และ 4) ทิศตะวันออก-ตก (หมายเลข 1 และ 5) และพื ้นที่ฝั่ง
ด้ านทิศตะวันออกของแม่นํ ้าปิ งอีกหนึง่ โซน (หมายเลข 6) รวมทังสิ
้ ้นเป็ น 6 โซน และเพื่อให้ ง่ายต่อ
การพิจารณาต่อไป จึงได้ กําหนดเกณฑ์เบื ้องต้ นในการพิจารณาเลือกที่ตงโครงการ
ั้
หรื อ Ideal Site
โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์โครงการคือ เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พทุ ธศาสนา ตลอดจน ลักษณะของ
โครงการเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ ความรู้ประเภทหอศิลป์ร่วมสมัย เป็ นสําคัญร่วมด้ วย

15

สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี , หอประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 171.
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เกณฑ์ เบือ้ งต้ นในการพิจารณาเลือกที่ตงั ้ โครงการ
เกณฑ์ หรื อ Ideal Site ในการพิจารณาที่ตงโครงการ
ั้
มีดงั นี16้
1. ตังอยู
้ ใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในเขตเมือง
2. ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่มีความหมาย
3. มีสภาพแวดล้ อมสอดคล้ องหรื อไม่ขดั กับโครงการ
4. ประกอบด้ วยเกณฑ์ดีอื่นๆ ของที่ตงโครงการ
ั้
ประกอบด้ วย
4.1 มีขนาดและรูปร่างที่ดนิ ที่เพียงพอและเหมาะสม
4.2 สาธารณูปโภคครบครัน
4.3 การเข้ าถึงง่ายและสะดวก
4.4 สภาพแวดล้ อมดี ปราศจากมลพิศด้ านต่างๆ โดยรอบบริเวณ
4.5 มีมมุ มองเข้ าสูโ่ ครงการและออกจากโครงการที่ดี
เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์หรื อ Ideal Site ดังกล่าวแล้ ว จึงเหลือแค่ 3 โซนเท่านันที
้ ่เลือก
นํามาพิจารณาเป็ นที่ตงโครงการต่
ั้
อไปคือ “โซน 1” บริ เวณถนนนิมมานเหมินทร์ หน้ ามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (มช.) และหน้ ามหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตล้ านนา เป็ นต้ น “โซน 3” คือบริ เวณเกาะ
คูเมืองเชียงใหม่ และ “โซน 5” คือบริเวณพื ้นที่เขตท่าแพ กาดหลวง เป็ นต้ น
ปั จจัยพิจารณาการเลือกทําเลที่ตงั ้ โครงการ (Zone)
1. ความเหมาะสมด้ านผู้ใช้ โครงการและสถานที่โดยควรตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ซงึ่ รองรับกลุม่
เป้าหมายของโครงการทังยั
้ งสามารถเข้ าถึงโครงการได้ ง่าย
2. ความเหมาะสมด้ าน ประเภทโครงการ โครงการควรตังอยู
้ ใ่ นสิง่ แวดล้ อมอาคารที่
เกี่ยวข้ องเหมาะสม หรื ออย่างน้ อยต้ องไม่ขดั แย้ งซึง่ กันและกัน
3. ความเหมาะสมด้ านเอกลักษณ์ท้องถิ่นซึง่ โครงการที่เกี่ยวข้ องกับสังคมวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่นนันควรตั
้
งอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องเพื่อส่งเสริมโครงการให้ เด่นขึ ้น
4. ความเหมาะสมด้ านการตลาดโดยที่ตงควรอยู
ั้
ใ่ กล้ กบั แหล่งกิจกรรม ซึง่ ส่งเสริมซึง่
กันและกันด้ านการตลาด เพื่อความอยูร่ อดเลี ้ยงตัวเองได้ ของโครงการ
5. ความเหมาะสมด้ านสภาพแวดล้ อม ที่ควรหลีกเลี่ยงต่อมลภาวะด้ านต่างๆ
6. ความเหมาะสมด้ านการเข้ าถึงโครงการโดยพิจารณาการเข้ าถึงด้ วยระบบขนส่ง
ด้ านต่างๆ เช่น จากสภาพการจราจร ระยะเวลาและค่าใช้ จ่ายในการเดินทางสูโ่ ครงการ เป็ นต้ น
7. ความพร้ อมด้ านสาธารณูปโภค
8. ความสอดคล้ องกับผังเมืองตามกฏหมายผังเมือง เป็ นต้ น
โดยปั จจัยข้ างต้ นดังกล่าวนันมี
้ อิทธิพลและค่านํ ้าหนักมาก - น้ อยต่างกัน ต่อการนําไป
ใช้ เป็ นเกณฑ์พิจารณาเลือกลําเลที่ตงโครงการ
ั้
ในลําดับต่อไป
16

สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี , หอประวัตศิ าสตร์ ล้านนา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 170.
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ตารางที่ 10 การพิจารณาเลือกทําเลที่ตงโครงการ
ั้
(Zone)
โซน 1
โซน 3
โซน 5
เกณฑ์ การพิจารณา
นน.
คะแน
นน. คะแนน นน. คะแนน นน. น
ความเหมาะสมด้ านผู้ใช้ โครงการ
25
3
25
5
15
5 5
ความเหมาะสมด้ านประเภทอาคาร 4 3
12
3
16
4
12
ความเหมาะสมด้ านเอกลักษณ์
20
3
25
5
15
5 4
ความเหมาะสมด้ านการตลาด
25
3
25
5
15
5 5
ความเหมาะสมด้ านสภาวะแวดล้ อม 4 3
12
2
16
4
8
ความสะดวกในการเข้ าถึงโครงการ
16
3
16
4
12
4 4
ความพร้ อมด้ านสาธารณูปโภค
9
3
9
3
9
3 3
ความสอดคร้ องกับกฏหมายผังเมือง 3 3
9
2
9
3
6
รวม
128
141
92
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
จากตารางทําให้ ได้ ข้อสรุปว่าทําเล “Zone 3” คือพื ้นที่ในเกาะคูเมืองเชียงใหม่ มีความ
เหมาะสมต่อการเกิดขึ ้นของโครงการมากที่สดุ และสามารถหาที่ตงของโครงการ
ั้
(Site) ได้ จากการ
ระบุตําแหน่งที่ดนิ หรื อพื ้นที่วา่ งเปล่า ที่พจิ ารณาคัดเลือกมาแล้ วขันต้
้ นได้ ดงั นี ้

ภาพที่ 134 แสดงแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ (ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่) ซึง่ บริเวณส่วนใหญ่ ภาย
ในเขตพื ้นที่คเู มือง เป็ นที่ดนิ ประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
ซึง่ ไม่ขดั กับประเภทของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา ที่จะตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ได้ ตามข้ อ
กําหนดของกฏหมาย
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
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ตําแหน่ งที่ดนิ ว่ างเปล่ าภายใน Zone 3 เพื่อระบุหาที่ตงั ้ โครงการ (Site)

ภาพที่ 135 ทําเล Zone 3 และที่ตงโครงการ
ั้
(Site) ที่มีศกั ยภาพในการเกิดโครงการ
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl

ลายเส้ นที่ 124 ทําเล Zone 3 และที่ตงโครงการ
ั้
(Site) ที่มีศกั ยภาพในการเกิดโครงการ
ที่มา:
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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Site 1: บริเวณใกล้ แจ่ งหัวริน ถ.ศรี ภมู ิ ต.ศรี ภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศเหนือ: ถนนศรี ภมู ิและแนวกําแพงเมืองด้ านทิศเหนือ
ทิศใต้ : โครงการอาคารพานิชย์เอกชน (ร้ าง)
ทิศตะวันออก: บ้ านพักอาศัยและถนนสามล้ าน
ทิศตะวันตก: อาคารโรงโบว์ลงิ่
ลักษณะพื ้นที่: มีเนื ้อที่ประมาณ 7.42 ไร่ เป็ นพื ้นที่วา่ ง ซึง่ เตรี ยมการไว้ เป็ นให้ ที่จอดรถ
สําหรับโครงการสํานักงานและสถานที่จําหน่ายสินค้ าให้ เช่าของเอกชน แต่โครงการยกเลิกไปก่อน
ทําให้ เหลือแต่พื ้นที่วา่ งและอาคาร 3 ชัน้ 2 หลังอยูด่ ้ านในสุดของพื ้นที่ บริเวณที่โล่งว่างเป็ นลาน
คอนกรี ต มีต้นไม้ ขึ ้นประปราย

ภาพที่ 136 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 1
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl

ลายเส้ นที่ 125 ที่ตงโครงการ
ั้
1 (Site 1)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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Site 2: บริเวณโกดังเก็บใบยาสูบเก่ า ถ.เวียงแก้ ว ต.ศรี ภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศเหนือ: ถนนเวียงแก้ ว
ทิศใต้ : ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และบ้ านพักกรมราชทัณฑ์
ทิศตะวันออก: ถนนจ่าบ้ านและบ้ านพักอาศัย
ทิศตะวันตก: วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ลักษณะพื ้นที่: มีเนื ้อที่ประมาณ 7.97 ไร่ เป็ นพื ้นที่ตงของโรงเก็
ั้
บใบยาสูบเก่าและบ้ าน
พักอาศัยชัว่ คราวของพนักงานโรงงานยาสูบซึง่ ปั จจุบนั ไม่มีการใช้ งานเนื่องจากโรงงานย้ ายสถานที่
ตังไปอยู
้
ท่ ี่ อ.สันทราย โดยในพื ้นที่มีโกดังขนาดใหญ่ 2 หลัง อายุการใช้ งานประมาณ 60 ปี ซึง่ นอก
จากนันเป็
้ นบ้ านพักไม้ ในบริ เวณพื ้นที่มีต้นไม้ คอ่ นข้ างมากและมีความร่มรื่ นพอสมควร

ภาพที่ 137 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 2
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl

ลายเส้ นที่ 126 ที่ตงโครงการ
ั้
2 (Site 2)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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Site 3: บริเวณข้ างวัดเชียงมั่น ถ.พระปกเกล้ า ต.ศรี ภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศเหนือ: ถนนพระปกเกล้ า ซอย 2 และวัดเชียงมัน่
ทิศใต้ : อาคารพานิชย์เอกชน
ทิศตะวันออก: ถนนราชมรรคาและวัดล่ามช้ าง
ทิศตะวันตก: อาคารเรี ยนโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย
ลักษณะพื ้นที่: มีเนื ้อที่ประมาณ 3.12 ไร่ มีลกั ษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ค่อนข้ างจะ
สมบูรณ์ ปั จจุบนั มีการก่อสร้ างอาคารทางฝั่ งทิศตะวันออก ส่วนทางฝั่ งทิศตะวันตกเป็ นพื ้นที่วา่ งซึง่
เคยมีการปลูกสร้ างอาคารมาก่อน โดยในพื ้นที่มีต้นไม้ ขึ ้นอยูป่ ระปราย

ภาพที่ 138 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ Site 3
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl

ลายเส้ นที่ 127 ที่ตงโครงการ
ั้
3 (Site 3)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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Site 4: เรือนจําจังหวัดเชียงใหม่ ถ.ราชวิถี ต.ศรี ภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศเหนือ: ติดกับถนนซอยกว้ าง 6 เมตร และบ้ านพักอาศัยข้ าราชการราชทัณฑ์
ทิศใต้ : ติดกับถนนราชวิถี กว้ าง 15 เมตร และที่วา่ การอําเภอเมืองเชียงใหม่
ทิศตะวันออก: ติดกับถนนซอยกว้ าง 6 เมตร และบ้ านพักอาศัยข้ าราชการราชทัณฑ์
ทิศตะวันตก: ติดกับถนนข้ างเรื อนจํา กว้ าง 10 เมตร และบ้ านพักอาศัย ร้ านค้ า
ลักษณะพื ้นที่: มีเนื ้อที่ประมาณ 10.5 ไร่ การใช้ งานในอดีตเคยเป็ นเวียงแก้ วเจ้ าหลวง
เชียงใหม่การใช้ งานในปั จจุบนั เป็ นทัณฑสถานหญิงเก่า โดยมีแผนการใช้ ที่ดนิ เพื่อปรับปรุงให้ เป็ น
ที่วา่ งสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริ มบรรยากาศการอนุรักษ์ เมืองเก่า หรื อเปลี่ยนการใช้ งาน
เป็ นหน่วยงานเพื่อบริการชุมชน เช่น หน่วยงานส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เป็ นต้ น

ภาพที่ 139 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณ Site 4
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl

ลายเส้ นที่ 128 ที่ตงโครงการ
ั้
4 (Site 4)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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การพิจารณาเลือกที่ตงั ้ โครงการ (Site) ดังนี ้
Site 1 บริเวณใกล้ แจ่ งหัวริน
ข้ อดีคือ:
1. พื ้นที่กว้ างขวางและสามารถเข้ าพื ้นที่ได้ จากถนนทังสองด้
้
านคือด้ านทิศเหนือและ
ด้ านทิศตะวันออก
2. บริ เวณโดยรอบค่อนข้ างโล่งเพราะไม่มีอาคารบดบัง
ข้ อด้ อยคือ:
1. อยูใ่ นพื ้นที่ที่คอ่ นข้ างด้ อยเนื่องจากอยูไ่ กลจากเส้ นทางเดินหลักของนักท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงไปสูแ่ หล่ง ท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตเมืองเก่าได้ ยาก
2. ทัศนียภาพและมุมมองของโครงการที่จะเกิดขึ ้นอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากที่
ตังด้
้ านทิศเหนือมีแนวกําแพงเมืองบดบังตลอดแนวนอกจากนันด้
้ านทิศตะวันตกยังติดกับอาคาร
โรงโบว์ลงิ่ ขนาดใหญ่ จึงไม่สง่ เสริ มต่อการเกิดขึ ้นของโครงการ
3. มีซากสิง่ ก่อสร้ าง อาคารเก่าในพื ้นที่ อยูจ่ ํานวนหนึง่

ภาพที่ 140 ภาพถ่ายทัศนียภาพบริเวณ Site 1
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl
Site 2 บริเวณโกดังเก็บใบยาสูบเก่ า
ข้ อดีคือ:
1. อยูเ่ กือบจะใจกลางเขตเมืองเก่าและตังอยู
้ บ่ นเส้ นทางเดินเท้ าของนักท่องเที่ยว
โดยสามารถเข้ าถึงพื ้นที่ได้ งา่ ยทังยั
้ งมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ โดยรอบ ตลอดจนมีความสําคัญทาง
ด้ าน ประวัตศิ าสตร์ ของการใช้ พื ้นที่คือเป็ นบริ เวณที่ตงของเวี
ั้
ยงแก้ วหรื อ พระราชวังของกษัตริย์
ล้ านนาในสมัยราชวงศ์มงั ราย
2. อยูใ่ กล้ กบั หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ สะดวก
3. บริ เวณพื ้นที่มีความร่มรื่ นพอสมควร
4. มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน
ข้ อด้ อยคือ:
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5. เป็ นพื ้นที่ มีตวั อาคารเก่าอยูก่ ่อนแล้ วซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการก่อสร้ างอาคาร
ใหม่ของโครงการและด้ านทิศตะวันตกติดกับอาคารเรี ยนสูง 3 ชันของวิ
้
ทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ซงึ่
อาจส่งผลกระทบต่อมุมมองของโครงการ

ภาพที่ 141 ภาพถ่ายทัศนียภาพบริเวณ Site 2
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl
Site 3 บริเวณข้ างวัดเชียงมั่น
ข้ อดีคือ:
1. อยูเ่ กือบใจกลางเขตเมืองเก่า สามารถเข้ าถึงได้ หลายเส้ นทาง และสามารถเชื่อม
โยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตเมืองเก่าได้ ง่าย ซึง่ สะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
2. มีบริเวณใกล้ เคียงกับ วัดเชียงมัน่ ซึง่ เป็ นวัดแรกที่สร้ างขึ ้นพร้ อมกับเมืองเชียงใหม่
ข้ อด้ อยคือ:
1. พื ้นที่มีขนาดเล็ก โดยมีพื ้นที่ประมาณ 3.12 ไร่
2. มีอาคารขนาบอยูส่ องด้ านคือ ด้ านทิศตะวันตกและทิศใต้ ซึง่ อาจส่งผลต่อมุมมอง

ภาพที่ 142 ภาพถ่ายทัศนียภาพบริเวณ Site 3
ที่มา: Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl
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Site 4 บริเวณเรือนจําจังหวัดเชียงใหม่
ข้ อดีคือ:
1. เพราะมีขนาดใหญ่เพียงพอ ต่อความต้ องการใช้ พื ้นที่ของโครงการ
2. อยูบ่ ริ เวณใจกลางเขตเมืองเก่า โดยสามารถเข่าถึงได้ หลายเส้ นทางสามารถเชื่อม
โยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตเมืองเก่าได้ ง่าย และสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
3. อยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญๆ เช่น หอประวัตศิ าสตร์ เมือง
เชียงใหม่ หอศิลป์ล้ านนา หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และกิจกรรมถนนคนเดิน (มีเป็ นประจํา
ทุกสัปดาห์) เป็ นต้ น ซึง่ อยูใ่ นระยะการเดินของนักท่องเที่ยวจากสถานที่ตา่ งๆ ดังกล่าว
4. เมื่อถนนโดยรอบโครงการ ไม่ใช่ถนนสายเอก จึงทําให้ โครงการได้ รับประโยชน์ คือ
ไม่ถกู รบกวนจากมลภาวะทางเสียง เป็ นต้ น

ภาพที่ 143 บรรยากาศของกิจกรรมถนนคนเดิน เมืองเชียงใหม่
ที่มา:
ความเป็ นมาของถนนคนเดินเชียงใหม่ , เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.walkingstreetcm.com/history.html
ข้ อด้ อยคือ:
1. ถนนโดยรอบโครงการไม่ใช่ถนนสายหลักที่มีผ้ คู นใช้ เป็ นทางสัญจรกันอย่างคับคัง่
ดังนันจึ
้ งไม่ใช่ สถานที่ซงึ่ สามารถพบเจอได้ โดยง่าย
2. ติดทางสามแพร่ง คือถนนราชวิถีด้านทิศใต้ ของเขตที่ดนิ โครงการซึง่ เชื่อมกับถนน
หน้ าที่วา่ การ อําเภอเมืองเชียงใหม่ ซึง่ ต้ องหาวิธีแก้ ไขโดยการออกแบบต่อไป หากมีการเลือกพื ้นที่
นี ้เป็ นสถานที่ตงโครงการ
ั้
สรุ ปการเลือกที่ดงั ้ โครงการ (Site) ที่เหมาะสม ซึง่ จากการวิเคราะห์ถงึ ข้ อดี ข้ อเสีย
โดยสังเขปในแต่ละ Site ผนวกกับวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ วเห็นได้ วา่ “Site 4” เหมาะสมที่สดุ
ด้ วยส่งผลดีตอ่ โครงการในหลายด้ าน ผู้ศกึ ษาวิจยั จึงเลือก “Site 4” ให้ เป็ นพื ้นที่ตงสํ
ั ้ าหรับโครงการ
หอธรรมศิลป์ล้ านนา ตลอดจนทําการวิเคราะห์ที่ตงของโครงการเพื
ั้
่อการออกแบบ ต่อไป
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การวิเคราะห์ ท่ ตี งั ้ โครงการ (Site analysis)

ลายเส้ นที่ 129 สภาพแวดล้ อมที่ตงโครงการ
ั้
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 130 มุมมองเข้ าไปยังโครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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แสดงมุมมองเข้ าไปยังโครงการ

ภาพที่ 144 มุมมอง 01
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl

ภาพที่ 145 มุมมอง 02
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl

ภาพที่ 146 มุมมอง 03
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl
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ภาพที่ 147 มุมมอง 04
ที่มา:
Google Map, เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://maps.google.co.th/maps?hl=en&tab=wl

ภาพที่ 148 รายละเอียดที่ตงของโครงการกั
ั้
บความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่สาํ คัญต่างๆ โดยรอบ
บริ เวณที่ตงโครงการ
ั้
หอธรรมศิลป์ล้ านนา
ที่มา:
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ , เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
from http://www.cmocity.com/contact.html
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ลายเส้ นที่ 131 ทิศทางแดด - ลม - ฝน ของที่ตงโครงการ
ั้
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 132 ความเป็ นไปได้ ของ ทางเข้ าหลัก - และทางเข้ ารองของพื ้นที่ กับรอบบริ เวณ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 133 เส้ นทางสําคัญและการเข้ าถึงโครงการ แนวเส้ นประบางส่วนเป็ นถนนคนเดินซึง่
เป็ นกิจกรรมที่มีสว่ นช่วยในการส่งเสริม โครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา ในการจะ
ชักนําและดึงคนเข้ าสูโ่ ครงการได้ เป็ นอย่างดี
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ประวัตศิ าสตร์ การใช้ ท่ ดี นิ โดยสังเขปและแผนการใช้ ท่ ดี นิ ในอนาคตของที่ตงั ้ โครงการ
เมื่อพญามังรายสร้ างเมืองเชียงใหม่ขึ ้นในปี พ.ศ.1839 และกําหนดเมืองเชียงใหม่เป็ น
ศูนย์กลางอํานาจรัฐล้ านนา ในบริเวณที่ตงโครงการมี
ั้
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ซึง่ สันนิษฐาน
ว่าโดยเริ่มแรกเคยเป็ นพื ้นที่บริเวณเวียงแก้ ว คุ้มหลวง หรื อพระราชวังของกษตริย์ล้านนาโดยตังอยู
้ ่
ที่ปัจจุบนั คือคุกกลางเมืองเชียงใหม่ บริเวณหลังที่วา่ การอําเภอ ซึง่ บริเวณพื ้นที่สว่ นหน้ าของเวียง
แก้ ว ติดกับข่วงหลวงเมืองเชียงใหม่ (ปั จจุบนั เป็ นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)
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เชียงใหม่เคยเป็ นเมืองหลวงของรัฐที่เป็ นอิสระ 262 ปี (พ.ศ.1839-2101) โดยตกเป็ น
เมืองขึ ้นของพม่า 216 ปี (พ.ศ.2101-2317) และตกเป็ นเมืองขึ ้นของธนบุรี-รัตนโกสินทร์ รวม 125 ปี
(พ.ศ.2317-2442) จากนันใน
้ พ.ศ.2442 ฐานะประเทศราชของล้ านนาก็สิ ้นสุดลง ต่อมาล้ านนา
ได้ ถกู ผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของรัฐสยาม (ตอนแรกเรี ยกว่า มณฑลลาวเฉียงและต่อมาได้ เปลี่ยน
ชื่อเป็ นมณฑลพายัพ) แต่แม้ จะผ่านมาแล้ วหลายยุค คุ้มหลวงหรื อพระราชวังของกษัตริย์ล้านนา
ก็ยงั คงอยูท่ ี่เดิมจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วงสมัยเจ้ าอินทวิชยานนท์ เจ้ าหลวงเชียงใหม่สร้ างคุ้มหลวง
ขึ ้นที่ปัจจุบนั คือพื ้นที่โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย คุ้มหลวงเดิมที่เคยรับใช้ กษัตริย์ แห่งราชวงศ์มงั ราย
และราชวงศ์กาวิละ (กระทัง่ ผู้ปกครองจากพม่า) ได้ ชํารุดทรุดโทรมลงเป็ นลําดับ
มีการสร้ างที่วา่ การมณฑลพายัพ (ปั จจุบนั คือศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อดีต
คือศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) ศาลแขวง บ้ านพักอัยการ บ้ านพักผู้พิพากษาในบริเวณโดยรอบ
อนุสาวรี ย์ 3 กษัตริ ย์ (สร้ างปี พ.ศ.2525) สร้ างเรื อนจํากลางเชียงใหม่บนพื ้นที่ค้ มุ หลวงที่รือ้ ออกไป
แล้ วสร้ างที่วา่ การอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีการสร้ างถนนจากประตูช้างเผือกตัดตรงไปจนถึง ประตู
เชียงใหม่เรี ยกว่าถนนพระปกเกล้ า เมื่ออํานาจของกษัตริย์แห่งล้ านนาสิ ้นสุดลงในช่วงสมัยรัชกาล
ที่ 5 ข้ าราชการของมณฑลพายัพก็ทะยอยเข้ ามาสร้ างสํานักงาน และที่พกั ภายในบริเวณ เช่นเดียว
กับพี่น้องชาวจีนที่อพยพตามมาเพื่อหาโอกาสใหม่ๆ ในการเลี ้ยงชีพข่วงหลวงจึงหายไป

ภาพที่ 149 แผนที่สมัยรัชกาลที่ 5 ในพื ้นที่กลางเวียงเชียงใหม่
ที่มา:
บางอ้ อ, เปลี่ยนคุกให้ เป็ นมากกว่ าสวนได้ ไหม, เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=338739
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ภาพที่ 150 ภาพการเปิ ดให้ เข้ าชมคุกก่อนมีการทุบทิ ้ง
ที่มา:
ไทยรัฐออนไลน์, แห่ ชมคุกเก่ าเมืองเชียงใหม่ ก่อนทุบทิง้ ชมหลักประหารโบราณ,
เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.thairath.co.th/content/region/320866
จากหัวข้ อข่าว “แห่ชมคุกเก่าเมืองเชียงใหม่ก่อนทุบทิ ้งชมหลักประหารโบราณ17” โดย
มีเนื ้อข่าวว่า วันที่ 17 ม.ค. (2556) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทังวั
้ นนี ้ได้ มีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รวมทังประชาชนชาวเชี
้
ยงใหม่ และนักเรี ยนนักศึกษา พากันเดินทางมาเที่ยวชมทัณฑสถานหญิง
จังหวัดเชียงใหม่ ตังอยู
้ ก่ ลางเมืองอย่างไม่ขาดสาย ภายหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ ายนักโทษหญิง
ออกไปคุมขังที่เรื อนจําแห่งใหม่แล้ ว โดยสถานที่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ ความสนใจไปชม
กันมากคือคุกมืดหรื อห้ องใต้ ดนิ และแดนประหารโบราณที่ยงั มีเสาหลักประหารหลงเหลืออยู่
นายวัลลภ นามวงศ์พรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เรื อนจํา
แห่งนี ้ ตามประวัตศิ าสตร์ เคยเป็ นคุ้มหลวงของอดีตเจ้ าผู้ครองนครเชียงใหม่ แล้ วได้ ถกู เปลี่ยนการ
ใช้ งานเป็ นสถานที่คมุ ขังนักโทษในสมัยนัน้ เนื่องจากว่าตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองใกล้ กบั ศาล และสถานี
ตํารวจ ง่ายต่อการดูแล นอกจากนี ้ในประวัตศิ าสตร์ ยงั พบอีกว่า ด้ านหลังเรื อนจําแห่งนี ้เคยใช้ เป็ น
สถานที่ประหารชีวิตนักโทษด้ วยวิธีการฟั นคอ ต่อมาเมื่อมีจํานวนนักโทษเพิ่มมากขึ ้นกรมราชทัณฑ์
จึงแยกนักโทษชายออกจากนักโทษหญิง เรื อนจําแห่งนี ้ก็เลยกลายเป็ นทัณฑสถานหญิง หลังจาก
นันเรื
้ อนจํากลางก็ย้ายไปอยูใ่ นพื ้นที่อําเภอแม่แตงทําให้ นกั โทษหญิงย้ ายเข้ าไปแทนที่เรื อนจําชาย
ที่บริเวณหน้ าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
จนกระทังรั้ ฐบาลได้ อนุมตั งิ บประมาณให้ มาดําเนินการปรับปรุงพัฒนาพื ้นที่เรื อนจํา
เก่าแห่งนี ้รวมทังพื
้ ้นที่โกดังยาสูบและที่วา่ การอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีพื ้นที่รวม 37 ไร่เศษ
ให้ เป็ นพื ้นที่ที่ประชาชนได้ ใช้ ร่วมกัน โดยแยกเป็ นพื ้นที่สีเขียว 40% พื ้นที่พทุ ธอุทยาน 30% พื ้นที่
้ ้ ก่อนที่จะมีการทุบ กําแพง
สําหรับส่วนสาธารณูปโภค 15% และพื ้นที่อาคารสถานที่ 15% ทังนี
ของคุกและ อาคารทิ ้งในเร็วๆ นี ้ นันทางคณะสงฆ์
้
จงั หวัดเชียงใหม่นําโดย พระเทพวรสิทธจารย์
17

ไทยรัฐออนไลน์, แห่ ชมคุกเก่ าเมืองเชียงใหม่ ก่อนทุบทิง้ ชมหลักประหาร
โบราณ, เข้ าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.thairath.co.th/content
/region/320866
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ท่านเจ้ าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหารจึงนิมนต์พระสงฆ์วนั ละ 29 รูปมาทําพิธีเข้ ารุกขมูลปฎิบตั ิ
ธรรมและสูตรถอนสิง่ ชัว่ ร้ ายอัปมงคลออกจากสถานที่แห่งนี ้จํานวน 9 วัน ก่อนที่จะทุบทําลายต่อ
ไปทางด้ านนาย เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศริ ิกลุ ที่ปรึกษา รมว.การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ ได้ กล่าวว่าโครงการปรับปรุงทัณฑสถานหญิงในครัง้ นี ้ รัฐบาลได้ มีการอนุมตั งิ บประมาณ
มาให้ ดาํ เนินการเป็ น จํานวน 1,200 ล้ านบาท เพื่อปรับปรุงพื ้นที่ทงทั
ั ้ ณฑสถานหญิงและที่วา่ การ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ในพื ้นที่ 37 ไร่เศษ เพื่อให้ เป็ นสวนสาธารณะของประชาชนและเป็ นที่พกั ผ่อน
ออกกําลังกาย นอก จากนี ้จะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางตรัสรู้ ฉลองพุทธยันตีที่ทางรัฐบาลจัด
สร้ างขึ ้นจํานวน 9 องค์ มาประดิษฐานให้ ชาวเชียงใหม่ได้ สกั การบูชาเป็ นการคืนสถานภาพพื ้นที่
้ ่อใหม่วา่ “ข่วงหลวงเวียงแก้ ว” ทังนี
้ ้จะใช้ เวลาใน
ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นวังหลวง มาก่อน พร้ อมตังชื
การดําเนินการปรับปรุงภายใน 1 ปี และในวันที่ 26 ม.ค. นี ้จะเชิญนายกรัฐมนตรี มาเป็ นประธาน
ในการทุบอาคารและกําแพงเรื อนจํา ดังกล่าวก่อนที่จะมีการปรับปรุง สถานที่ตอ่ ไป

ภาพที่ 151 ภาพบรรยากาศ ผ่านทัศนียภาพสถานที่สําคัญโดยรอบพื ้นที่ของโครงการ (ภาพเขียน)
ที่มา:
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ , เข้ าถึงเมื่อ 4 เมษายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.cmocity.com/contact.html

บทที่ 6
การออกแบบ
เพื่อให้ โครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา ได้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้ วาง
ไว้ โดยการออกแบบทางสถาปั ตยกรรม (Organizing Space) นัน้ ผู้ศกึ ษาวิจยั มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ข้ อจํากัดในการออกแบบโครงการ
2. การกําหนดแนวคิดในการออกแบบโครงการ (concept design)
3. การออกแบบสถาปั ตยกรรม1(ร่างแบบและพัฒนาแบบ)
3.1 กําหนดพื ้นที่ใช้ สอย (Area) ตามแนวคิดในการออกแบบ (Concept)
3.2 ออกแบบที่วา่ ง (form & shape) ตามหน้ าที่ใช้ สอย (pattern & facility)2
3.3 ออกแบบอาคาร (building) เพื่อครอบครองพื ้นที่ / ที่วา่ ง (define space)
ตามหน้ าที่ ประโยชน์ / พื ้นที่ใช้ สอย (function of “physical & symbolic”)
ข้ อจํากัดในการออกแบบโครงการ
การออกแบบงานสถาปั ตยกรรมใดๆ หากต้ องอาศัย อาคาร (Building) เพื่อกําหนด
ขอบเขตของที่วา่ ง (Space) สําหรับสนองประโยชน์แห่งกิจกรรมของมนุษย์แล้ ว ย่อมจําเป็ นจะต้ อง
ศึกษาทําความเข้ าใจกับ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น พระราชบัญญัติ
การผังเมือง เทศบัญญัติ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ อู อกแบบได้ ทราบถึงข้ อจํากัดในการก่อสร้ างอาคาร
ในพื ้นที่เขตปกครองในท้ องถิ่นต่างๆ ตลอดจนสาระสําคัญของข้ อกําหนดดังกล่าวนี ้ ก็เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ ของผู้ใช้ อาคารเป็ นสําคัญ “ทัง้ นี ้ บางส่ วนของข้ อกําหนดนัน้ มี
อิทธิพลอย่ างยิ่ง ต่ อการกําหนดขอบเขตและการก่ อรูปงานสถาปั ตยกรรมโดยตรง” ซึง่ จาก
เหตุปัจจัยดังกล่าว จําเป็ นที่ผ้ อู อกแบบต้ องนํามาร่วมพิจารณาในการออกแบบโครงการต่อไป
ในส่วนนี ้จึงเป็ นการศึกษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร ซึง่ มี
ผลต่อการออกแบบโครงการโดยสังเขป ด้ วยลักษณะของการใช้ ประโยชน์อาคารภายในโครงการ
นัน้ ส่วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภท อาคารสาธารณะ ที่มีสว่ นใดส่วนหนึง่ ของอาคารทํา หน้ าที่เป็ น
โรงมหรสพ (พิพิธภัณฑสถาน ประเภทหอศิลป์) และสํานักงาน เป็ นต้ น ตลอดจนมีที่ตงโครงการ
ั้
อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ ในพื ้นที่บริ เวณเขตคูเมือง โดยยกส่วนที่เกี่ยวข้ องมาดังนี ้

1

ดูความหมาย “การออกแบบ” เพิ่มใน อนุวทิ ย์ เจริ ญศุภกุล, ปราสาทเมืองตํ่า การ
ศึกษาทางประวัตศิ าสตร์ สถาปั ตยกรรม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), 1.
2
Pattern ในที่นี ้คือ ระเบียบ แบบแผนทางวัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ งของผู้ใช้ อาคาร (เป็ น
มิตขิ องความพึงพอใจทางวัฒนธรรมในรูปคติสญ
ั ลักษณ์)
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1. พระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง โดย ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2555 แสดง
แผนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ซึง่ บริ เวณโดยส่วนใหญ่ภายในเขตพื ้นที่คเู มือง เชียงใหม่นนเป็
ั ้ นที่ดนิ
ประเภทอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริ ม เอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย แต่บริเวณที่ตงั ้ โครงการ (ปั จจุบนั เป็ น
ทัณฑสถานเก่าและเดิมทีเป็ นข่วงเวียงแก้ ว) ถูกกําหนดให้ เป็ นที่ดนิ ประเภทที่โล่งและนันทนาการ
และการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม จึงไม่ขดั แย้ งกับประเภทของโครงการ หอธรรมศิลป์ล้ านนาที่
จะตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ ได้ ตามข้ อกําหนดของกฏหมาย
2. พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร โดยในส่วนนี ้มี กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้ อง กับการ
ออกแบบโครงการอยูห่ ลายฉบับ แต่ในรายละเอียดของ ข้ อกําหนดที่มีการระบุถงึ “ช่องเปิ ด” และ
“ระบบการจัดแสงสว่าง” ตลอดจนอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้ แก่
2.1 กฎกระทรวงกําหนดการรับนํ ้าหนัก ความต้ านทาน ความคงทนของอาคาร
ั้
และพื ้นดิน ที่รองรับอาคารในการต้ านทานแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 ซึง่ ที่ตงของ
โครงการนันอยู
้ ใ่ น “บริเวณที่ 2” คือ พื ้นที่หรื อบริเวณที่อยูใ่ กล้ รอยเลื่อน อาจได้ รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหว

ภาพที่ 152 แผนที่รอยเลื่อนมีผลังซึง่ อยูใ่ กล้ กบั ที่ตงโครงการที
ั้
่สดุ คือ รอยเลื่อนแม่ทา มีความยาว
3
ประมาณ 55-61 กิโลเมตร
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก กรมทรัพยากธรณี, มีนาคม 2555
3

จากการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต (2523) พบว่าในช่วงระยะเวลา 6 เดือนของ
การศึกษาในปี 2521 มีแผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดในระดับตื ้นอยูม่ ากมาย ณ รอยเลื่อนแห่งนี ้
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2.2 กฏกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) หมวด 3 ระบบการจัดแสงสว่างและการ
ระบายอากาศ ข้ อ 13 ในกรณีที่จดั ให้ มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้ องในอาคารทุกชนิด
ทุกประเภท ต้ องมี ประตู หน้ าต่าง หรื อช่องระบายอากาศด้ านติดกับอากาศภายนอก เป็ นพื ้นที่
้ ้ไม่นบั รวมพื ้นที่ของประตู หน้ าต่างและ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ ของพื ้นที่ของห้ องนัน้ ทังนี
ช่องระบายอากาศที่ตดิ ต่อกับห้ องอื่นหรื อช่องทางเดินภายในอาคาร
2.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ที่วา่ ด้ วยการควบคุมการสร้ างอาคารใน
ลักษณะต่างๆ โดยมีข้อกําหนดเกี่ยวกับลักษณะของอาคาร ส่วนต่างๆ ของอาคาร (วัสดุของอาคาร
พื ้นที่ภายในอาคาร บันไดของอาคารและบันไดหนีไฟ) ที่วา่ งภายนอกอาคาร แนวอาคารและระยะ
ต่างๆ ของอาคาร
3. เทศบัญญัตขิ องเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง ดังนี4้
ข้ อ 1 เทศบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า “เทศบัญญัตขิ องเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่ องกําหนด
บริเวณห้ ามก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน เคลื่อนย้ าย ใช้ หรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรื อบาง
ประเภทในท้ องที่ตําบลศรี ภมู ิ ตําบลช้ างม่อย ตําบลพระสิงห์ ตําบลช้ างคลานและตําบลหายยาใน
เขตเทศบาล นครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2533”
ข้ อ 3 “อาคารแบบล้ านนาไทยหรื อแบบพื ้นเมืองภาคเหนือ” หมายความว่าอาคาร
ที่มีรูปลักษณะโครงหลังคาหรื อส่วนของหลังคา เป็ นหน้ าจัว่ หรื อมีสดั ส่วนของอาคาร ส่วนประกอบ
ตกแต่ง ซึง่ แสดงลักษณะสถาปั ตยกรรมล้ านนาไทย เป็ นต้ นว่า กาแล จ๋อง หรื อลวดลายแกะสลัก
ตกแต่งชายคา หน้ ามุข หรื อลูกกรงเฉลียง
“บริ เวณที่ 1” หมายความว่า พื ้นที่ในบริเวณที่วดั จากริ มคูเมืองนครเชียงใหม่ทงั ้
สองฝั่ งเป็ นระยะทางข้ างละ 22 เมตร ตลอดความยาวของคูเมืองเชียงใหม่ โดยรอบทังสี
้ ่ด้าน
้ ้
“บริ เวณที่ 2” หมายความว่า พื ้นที่ในบริ เวณที่ถกู ล้ อมรอบ โดยบริเวณที่ 1 ทังนี
ตามแผนที่ท้ายเทศบัญญัตนิ ี ้
ข้ อ 4 ในบริเวณที่ 1 ห้ ามมิให้ บคุ คลใดก่อสร้ าง ดัดแปลงอาคารอื่นใด เว้ นแต่
เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายนํ ้าและพื ้นที่เพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถ กลับรถ ทางเข้ าออกรถ
ข้ อ 5 ในบริเวณที่ 2 ห้ ามมิให้ บคุ คลใดก่อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี ้
(1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12.00 เมตร วัดจากระดับถนนถึงยอดฝา หรื อ
ยอดของกําแพงของพื ้นดาดฟ้า เว้ นแต่อาคารที่ใช้ ประกอบศาสนกิจสาธารณะ
(2) อาคารที่มีรูปลักษณะโครงหลังคาหรื อส่วนของหลังคาเป็ นแบบอื่นเว้ น
แต่ก่อสร้ าง หรื อดัดแปลงให้ เป็ นอาคารแบบล้ านนาไทยหรื อแบบพื ้นเมืองภาคเหนือ หรื อ อาคาร
ที่ใช้ เพื่อการศาสนา ซึง่ มีกฏหมายควบคุมการก่อสร้ างไว้ แล้ วโดยเฉพาะ
(3) อาคารที่มีพื ้นที่ชนใหญ่
ั้
ที่สดุ ของอาคาร เกินร้ อยละ 70 ของเนื ้อที่ดนิ
แปลงนัน้
4

เลื่อกเฉพาะข้ อกําหนดที่ผ้ ศู กึ ษาวิจยั เล็งเห็นว่า ส่งผลกระทบต่อการออกแบบงาน
สถาปั ตยกรรม และอาคารในโครงการ
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ภาพที่ 153 แผนที่ท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2531 โดยสาระสําคัญคือ การแสดง
บริ เวณที่ 1 และ 2 ซึง่ มีอิทธิพลต่อการออกแบบโครงการให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ที่มา:
ข้ อมูลภาพจาก เทศบัญญัตขิ องเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2531
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(20) อาคารทุกชนิด (ก) ในระยะ 6 เมตร จากเขตโบราณสถาน ซึง่ ได้
ประกาศขึ ้นทะเบียน ไว้ แล้ วตามกฏหมายว่าด้ วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (ข) ในระยะ 3 เมตร จากศูนย์กลางของทางสาธารณะ เว้ นแต่ เขื่อน
สะพาน อุโมงค์ ทาง หรื อท่อระบายนํ ้า
ทังนี
้ ้ยังมีกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง กับการควบคุมการสร้ างอาคาร ซึง่ ผู้ศกึ ษาวิจยั มิได้
ยกมากล่าวไว้ ณ ที่นี ้ ตัวอย่างเช่น กฎกระทรวงกําหนดสิง่ อํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้
พิการหรื อทุพพลภาพและคนชรา (พ.ศ.2548), กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรื อขนาดของอาคาร
และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน (พ.ศ.2552)
ฯลฯ ทังนี
้ ้ ข้ อกฏมายโดยส่วนใหญ่ที่ยกมา มีสําคัญต่อการกําหนดของเขต และการก่อรูปงานของ
สถาปั ตยกรรม ไม่มากก็น้อยแทบทังสิ
้ ้น ซึง่ ทังหมดแล้
้
วควรนําข้ อกําหนดกฎหมาย ดังกล่าวมา
พิจารณาประกอบร่วมกับแนวคิดในการออกแบบสถาปั ตยกรรมด้ วย
การกําหนดแนวคิดในการออกแบบโครงการ
กรณีศกึ ษาการออกแบบงานสถาปั ตยกรรมโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนาผู้ศกึ ษาวิจยั
ได้ กําหนดแนวคิดในการออกแบบสถาปั ตยกรรม (Architectural Concept design) ให้ เป็ น “พื ้นที่
แห่งการรู้แจ้ งทางปั ญญา” (Enlightened space) ซึง่ แนวคิดดังกล่าว มีที่มาจากการตังคํ
้ าถามเผื่อ
นําไปสูก่ ระบวนการออกแบบ (แก้ ปัญหาด้ วยการจัดองค์ประกอบที่วา่ ง) ให้ สอดคล้ องกับลักษณะ
โครงการที่เป็ นพิพิธภัณประเภทหอศิลป์ และเนื ้อหาของโครงการที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในล้ านนา
ดังกล่าวไว้ แล้ วในบทนํา (บทที่ 1) ตลอดจนการได้ ศกึ ษาหาข้ อมูลในภาคทฤษฏีและการเก็บข้ อ
มูลภาคสนาม แล้ วจึงทําการวิเคาระห์ และสรุปผล โดยนัยความหมายของคําว่า “แจ้ ง” หมายถึง
[ว.] กระจ่าง, สว่าง, ชัด และ [ก.] เข้ าใจ, รู้, แสดงให้ ร้ ู, บอก ให้ ร้ ู เป็ นต้ นผู้ศกึ ษาวิจยั จึงได้ นํามา
เป็ นแนวทางในการกําหนด
1. แนวคิดในการออกแบบผังโครงการ (กําหนดโครงสร้ างที่วา่ งในระดับกลุม่ อาคาร)
2. แนวความคิดในการออกแบบอาคาร (กําหนดโครงสร้ างที่วา่ งในระดับตัวอาคาร
เนื่องด้ วยลักษณะโครงการเป็ น หอศิลป์ ที่จดั แสดงผลงานและกิจกรรมทางศิลปะ ซึง่
แบ่งประเภทตามการแสดงออกแห่งศิลป์ โดยมีเนื ้อหาของสิง่ ที่จดั แสดงคือ หลักความจริงในทาง
พุทธศาสนา ทังนี
้ ้ตัวงาน “สถาปั ตยกรรม” โครงการเองก็จดั เป็ นงานศิลปะหรื อการแสดงออกแห่ง
ศิลป์ประเภทหนึง่ ที่ต้องแสดงออกและนําเสนอในมิตซิ งึ่ มีที่มาจากหลักความจริงดังกล่าว (เนื ้อหา
ของงาน) หรื อคติความเชื่อในฝ่ ายพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ ที่ผสมผสานเข้ ากับความเชื่อดัง้
เดิมจนมีอทิ ธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมล้ านนา (วัฒนธรรมการใช้ ที่วา่ ง) ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ดังที่
ได้ ศกึ ษาในตอนต้ นแล้ ว ดังนัน้ พืน้ ที่แห่ งการรู้แจ้ ง ของโครงการย่อมเป็ นปริมณฑลอันก่อรูปขึ ้น
มาจาก คติจักรวาลไตรภูมิ ทังนี
้ ้เพื่ออาศัยโครงสร้ างจักรวาล ในการออกแบบวาง “ผังโครงการ”
ที่เสมือนเป็ นแผนที่เครื่ องนําทางดัง่ “ปั ญญาในทางพุทธศาสนา หรือการรู้แจ้ ง” และส่วนแนวคิด
ในการออก “แบบอาคาร” ต้ องอาศัยสภาวะของแสงธรรมชาติที่สร้ างความหมายตามพุทธประวัติ
ดังที่ได้ ทําการศึกษามาแล้ ว เพื่อนํามาใช้ ประโยน์แห่งการแจ้ ง สว่ าง สลัว บ่ งบอกเวลา ฯลฯ เพือ่
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ประโยชน์แห่งกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเชิงธรรมะ ซึง่ จากการศึกษาและเก็บข้ อมูล
ตัวแบบสถาปั ตยกรรมวิหารโถงล้ านนาและองค์ประกอบช่องเปิ ด ทําให้ ทราบว่าสภาวะของแสง
ดังกล่าว จําลองขึ ้นเพื่อสร้ างฉากสถานที่แห่ง โพธิมลฑล และ เรื อนแก้ ว อาคารซึง่ เทวดาได้ มา
เนรมิตรให้ เป็ นที่ประทับ อันเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัตใิ นตอนตรัสรู้ และเสวยวิมตุ สิ ขุ ณ ใต้ ต้น
พระศรี มหาต้ นโพธิ์นนั่ เอง

ลายเส้ นที่ 134 แผนภาพแนวคิด (ซ้ าย) สําเภาคําบนสีทนั ดรสมุทรในผังจักรวาลไตรภูมิแบบ
ล้ านนา เป็ นแนวคิดการออกแบบผังโครงการ (ขวา) โพธิมณฑลแห่งการตรัสรู้เป็ น
แนวคิดในการออกแบบอาคาร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
การออกแบบสถาปั ตยกรรม
1. กําหนดพื ้นที่ใช้ สอย (Area) ตามแนวคิดในการออกแบบโครงการ
จากการจัดทํารายละเอียดโครงการ Programing (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 5) ทําให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ใช้ สอย เพื่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยกะประมาณขนาด
ของพื ้นที่ จากตารางสรุปพื ้นที่ใช้ สอยของโครงการ (ดูตารางในบทที่ 5) แล้ วนํามาพิจารณาร่วมกับ
การวิเคราะห์ที่ตงโครงการ
ั้
และแนวคิดในการออกแบบ จะสามารถคาดคะเนความเป็ นไปได้ ของ
ขอบเขตตัวอาคารได้ ในระดับหนึง่ ทังนี
้ ้หากพบว่าความสัมพันธ์ในแนวแกนราบมีข้อจํากัด อาจจะ
พิจารณากําหนดให้ ซ้อนขึ ้นในแนวแกนดิง่ เช่น กําหนดเป็ นอาคารซ้ อนชัน้ เป็ นต้ น โดยต้ องอยูใ่ น
กรอบของ ข้ อจํากัดและแนวคิดในการออกแบบ ดังกล่าวไว้ ข้างต้ น
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ลายเส้ นที่ 135 พิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ที่ตงโครงการ
ั้
(จากบทที่ 5)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 136 (ซ้ าย) แบบร่างความสัมพันธ์ของพื ้นที่ใช้ สอยโครงการ พิจารณาร่วมกับ
(ขวา) การให้ ความสําคัญกับทิศในระดับที่ตงโครงการ
ั้
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 154 แสดงกลุม่ ผู้ใช้ โครงการ ที่นํามาพิจารณาประกอบ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 137 การนําความสัมพันธ์ข้างต้ นมาพิจารณาลงบนที่ตงโครงการ
ั้
(Site) ด้ วยการกําหนด
บริ เวณพื ้นที่ใช้ สอย (Zoning) โดยสังเขป
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 138 บริ เวณพื ้นที่ใช้ สอย (Zoning) ต่างๆ นันมี
้ กิจกรรมที่หลากหลาย
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 139 บริ เวณ (Zoning) ต่างๆ นันมี
้ กิจกรรมที่หลากหลาย
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ลายเส้ นที่ 140 (ซ้ าย) กลุม่ พื ้นที่ใช้ สอยหลักของโครงการ จะพิจารณาร่วมกับแกนทิศ สําคัญต่างๆ
เพื่อวางกรอบแนวคิดการก่อขึ ้นรูปตัวอาคาร (ขวา) พื ้นที่ซงึ่ มีขนาดใหญ่และแผ่
ขยายในทางแนวราบจะถูกปรับขึ ้นในทางตังเพื
้ ่อให้ ได้ ที่วา่ งซึง่ เป็ นลานโล่งมากขึ ้น
ส่วนซึง่ ทําเครื่ องหมายเอาไว้ คาดคะเนให้ เป็ นกลุม่ อาคาร 2 ชัน้ และเป็ นประธาน
ของโครงสร้ างผัง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

155 ลําดับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ แนวคิด และกระบวนการออกแบบโครงการ (การตังคํ
้ าถามเพื่อนําไปสูก่ ารออกแบบ)
(ผ้ ศกึ ษาวิจยั )
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ี่ 156 ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ แนวคิด และกระบวนการออกแบบโครงการ (คติสญ
ั ลักษณ์และตัวแบบสถาปั ตยกรรม)
(ผ้ ศกึ ษาวิจยั )
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ที่ 157 ลําดับข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ แนวคิด และกระบวนการออกแบบโครงการ (บริบทและการเลือกที่ตงโครงการ)
ั้
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 158 ข้ อมูล แนวคิด และกระบวนการออกแบบโครงการ (วิเคราะห์ที่ตงและแนวคิ
ั้
ดการก่อรูปงานสถาปั ตยกรรม)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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2. การออกแบบที่วา่ ง (space+shape) ตามหน้ าที่ใช้ สอย (pattern+facilities)
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2.1 [01] ส่วน Activity Hall คือส่วนกิจกรรมสําคัญ ถูกกําหนดให้ ตวั อาคารเป็ น
ประธานของผัง โดยตังบนจุ
้ ดตัดระหว่างแกนตังกั
้ บแกนนอน (แนวแกนทิศสําคัญ) มีรูปแบบและ
รูปทรงที่คลี่คลายมาจาก “องค์พระธาตุเจดีย์” และ “ดอกบัว” ซึง่ การใช้ ดอกบัวเป็ นสัญลักษณ์แทน
ค่าเป็ น “จักรวาล” นี ้ใช้ ทวั่ ไปทัง้ ในประเทศอินเดียเอง ส่วนเหนือของอินเดียจนถึงประเทศจีน5
2.2 [02] ส่วน Event gallery ใช้ การจัดแสงธรรมชาติเป็ นหลัก จึงกําหนดใช้ ตวั
แบบอาคารวิหารโถงที่ลดทอนองค์ประกอบอาคารที่แสดง “ฐานานุศกั ดิ”์ แต่จะคงไว้ ซงึ่ “แบบช่อง
เปิ ด” และค่าระยะสัดส่วนต่างๆ ที่ได้ จากการเก็บข้ อมูล มาปรับใช้ ในการออกแบบอาคาร
2.3 [03] ส่วน Main gallery ใช้ การจัดแสงประดิษฐ์ ร่วมกับแสงธรมชาติ จะถูก
กําหนดใช้ ตวั แบบอาคารทรงเรื อสําเภา ตามภาพแสดง6
2.4 [04] เนื่องจากข้ อจํากัดของที่ตงั ้ (Site) ตลอดจน ข้ อกําหนดที่ต้องจะชักนํา
ผู้ใช้ โครงการให้ เข้ าถึง (access) ตัวอาคารจากด้ านทิศตะวันออกเป็ นหลัก (อิงปรากฏการณ์แสง
ธรรมชาติ) จึงต้ องขยับร่นกลุม่ อาคารประธานออกไปด้ านทิศตะวันตกแล้ วเปิ ดให้ พื ้นที่ทางด้ านทิศ
ตะวันออกให้ เป็ นพื ้นที่สว่ นบริการ

ลายเส้ นที่ 141 แผนภาพ (diagram) แสดงแนวคิดในการออกแบบ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
5

อนุวทิ ย์ เจริญศุภกุล,“คติจกั รวาลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ที่มีอิทธิพลต่อแบบเมืองและ
สถาปั ตยกรรมในประเทศไทย,” อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6, 1-2 ( มิถนุ ายน 2526):
332.
6
ดูองค์ประกอบ ผู้ใช้ หน้ าที่ / พฤติกรรม ช่วงเวลา รายละเอียดความต้ องการของพื ้นที่
ใช้ สอยส่วนต่างๆ ประกอบเพิ่มใน ตารางที่ 2 ถึง 6
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ลายเส้ นที่ 142 จากการศึกษาตัวแบบอาคารวิหารโถง พบว่าให้ ความสําคัญกับ “ช่องเปิ ด” เพื่อรับ
แสงจากทิศตะวันออก (แสงทางตรง - ช่วงเวลาสัน)
้ และจากทิศเหนือ (แสงทาง
อ้ อม - ทิศจากล่าง ขึ ้นบน - ตลอดช่วงวัน - เป็ นแสงสีฟ้าที่มีความเหมาะสมกับงาน
จิตรกรรม) และจากทิศใต้ เป็ นต้ น
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 159 เส้ นแนวการเดินทางของดวงอาทิตย์ พาดผ่านอาคารซึง่ มีแนวแกนทิศตะวันออก - ตก
ทังนี
้ ้ มีข้อสังเกตว่าสภาวะแสงในช่วงเข้ าพรรษา (เดือน 8-11 ตามปฏิทินจันทรคติของ
ไทย) นันอาจมี
้
อิทธิพลต่อการกําหนดขอบเขตและก่อรูปงาน สถาปั ตยกรรมมากที่สดุ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
“สภาวะแสงธรรมชาติ” นันเป็
้ นดัง่ มาตรวัดของเวลาตามธรรมชาติ ที่ก่อให้ เกิด
สภาวะที่เหมาะสมต่อกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ การเข้ ามาของแสงประดิษฐ์ ทําให้ การรับรู้ของ
มนุษย์ที่มีตอ่ สภาวะแสงธรรมชาติ ในฐานะของมาตรวัดเวลาตามธรรมชาตินนั ้ พร่าเลือนหายไป
ด้ วยความ สว่างจ้ าที่ควบคุมได้ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั สถานที่และเวลา ซึง่ ไม่ได้ ขึ ้น
กับการหมุน ของโลกอีกต่อไป
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ภาพที่ 160 มุมมองจากช่องเปิ ดระหว่างช่วงเสาและสภาวะแสงธรรมชาติด้านทิศเหนือ จากวิหาร
โถงนํ ้าแต้ ม วิหารทิศด้ านเหนือของพระธาตุ วัดพระธาตุลําปางหลวง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
2.5 [05] ส่วนต้ อนรับและบริการนัน้ กําหนดให้ เป็ นอาคารเครื่ องล้ อม (เสมือน
ศาลาบาตรในแบบแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดในล้ านนา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์แทนค่าถึง “ขอบเขต
กําแพงจักรวาล” ด้ วยการวางแนวตัวอาคาร ได้ แบ่งที่วา่ งในระดับโครงสร้ างผังโครงการออกเป็ น 2
ส่วนจากกันชัดเจน ทังนี
้ ้ยังแบ่งที่วา่ งด้ านทิศตะวันออกให้ แยกจากกันด้ วยส่วนศาลาอเนกประสงค์
(ส่วน Drop off) ประกอบด้ วยส่วนจอดรถโครงการและลานกิจกรรม (Plaza / Walk in)

ลายเส้ นที่ 143 แผนภาพ (diagram) แสดงแนวคิดในการออกแบบ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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2.6 [06] ส่วน People gallery ถูกกําหนดให้ ตงอยู
ั ้ ด่ ้ านทิศเหนือใช้ รูปแบบอาคาร
วิหารโถงและสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเครื่ องล้ อม เพิ่มเป็ นแกนรองของผัง ตลอดจนทําให้ เกิดการแบ่ง
พื ้นที่วา่ งภายในขึ ้น ส่วนห้ องสมุดอยูด่ ้ านทิศใต้ เป็ นอาคารสองชัน้ ติดกับถนนหน้ าโครงการ ซึง่ ต้ อง
สะดวกในการเข้ าถึง และไม่จําเป็ นต้ องผ่านส่วนต้ อนรับ เพื่อเข้ าสูส่ ว่ นจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
โดยทังสองส่
้
วน เชื่อมต่อกันด้ วยอาคารทางเดินศาลาบาตร
2.7 [07] ทังนี
้ ้ในส่วนอาคาร People gallery และอาคารห้ องสมุด โดยตําแหน่ง
ที่ตงในโครงสร้
ั้
างผังแล้ ว เสมือนเป็ นวิหารทิศในเขตพุทธาวาสของวัดในล้ านนา (เป็ นยานพาหนะ
ั ลักษณ์ ในส่วนของ
นําพาผู้คนไปสูค่ วามรู้แจ้ ง) ซึง่ สอดคล้ องตามหน้ าที่ใช้ สอยในมิตทิ างคติสญ
อาคาร Activity Hall ซึง่ เป็ นอาคารประธานของผังแต่เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาการใช้ อาคารแล้ ว
ไม่จําเป็ นต้ องผ่านส่วนต้ อนรับ และจัดแสดงของโครงการเช่นกัน จึงต้ องมีสว่ นรับรองแยกส่วนไป
ต่างหาก โดยต้ องการดึงคนจากถนนหลัก (ด้ านทิศใต้ ) เข้ าสูโ่ ครงการตลอดจนไม่เน้ นสภาวะอัน
เกิดจากการ จัดแสงธรรมชาติมากนัก จึงกําหนดให้ วางตัวอาคารตามแนวเหนือ-ใต้
2.8 [08] พื ้นที่ฝั่งทิศใต้ ของผัง กําหนดให้ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกิจกรรม
พื ้นที่ใช้ สอยต่างๆ ด้ วยอาคารศาลาบาตร โดยในขณะที่เป็ น Walk way แล้ วยังทําหน้ าที่เสมือน
เป็ นอาคาร เครื่ องล้ อมที่กนั สิง่ รบกวนจากภายนอกโครงการ สร้ างให้ เกิดความสงบนิ่งขึ ้นภายใน
เสริมกิจกรรม การชมนิทรรศการศิลปะ ซึง่ พื ้นที่โล่งแจ้ งจะถูกกับหนดให้ เป็ นลานทราย

ลายเส้ นที่ 144 แผนภาพ (diagram) แสดงแนวคิดในการออกแบบ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 161 ผังบริเวณโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา (แปลนพื ้นชันที
้ ่ 1)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

3. ออกแบบอาคาร เพื่อครอบครองที่วา่ ง (define space) ตามหน้ าที่ใช้ สอย
ซึง่ มี ผลการออกแบบ ดังต่อไปนี ้

ภาพที่ 162 ผังบริเวณโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา (แปลนพื ้นชันที
้ ่ 2)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 163 ผังบริเวณโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา (แปลนหลังคา)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 164 รูปด้ านทิศตะวันออกของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 165 รูปด้ านทิศตะวันตกของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 166 รูปด้ านทิศเหนือของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 167 รูปด้ านทิศใต้ ของโครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 168 รูปตัดตามขวางและตามยาว ของโครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 169 รู ปตัดตามขวาง (แนวทิศเหนือ-ใต้ ) ของโครงการ ด้ วยมุมมองแบบทัศนียภาพ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 170 รูปตัดตามยาว (แนวทิศตะวันออก-ตก) ของโครงการ ด้ วยมุมมองแบบทัศนียภาพ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 171 ทัศนียภาพของโครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 172 ทัศนียภาพของโครงการ
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 173 แปลนพื ้นชันที
้ ่ 1,ชันที
้ ่ 2 และ แปลนหลังคาของส่วน Education zone และ Reception zone
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 174 แปลนพื ้นชันที
้ ่ 1,ชันที
้ ่ 2 และหลังคาของส่วน Main Gallery zone และ Event Gallery zone
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 175 รู ปด้ านทิศตะวันออกและทิศใต้ ส่วน Main Gallery zone และ Event Gallery zone
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 176 รูปด้ านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ส่วน Main Gallery zone และ Event Gallery zone
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 177 รูปตัดตามขวางและตามยาว ส่วน Main Gallery zone และ Event Gallery zone
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 178 แนวคิดการใช้ แสงธรรมชาติทางอ้ อมและออกแบบสถาปั ตยกรรม
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 179 แปลนพื ้นชันที
้ ่ 1,ชันที
้ ่ 2 และหลังคา ส่วน People Gallery zone และ Office
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 180 รูปด้ านทิศตะวันออกและทิศใต้ ส่วน People Gallery zone และ Office
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 181 รูปด้ านทิศตะวันตกและทิศเหนือส่วน People Gallery zone และ Office
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 182 รูปตัดตามยาวส่วน (แกนทิศตะวันออก-ตก) People Gallery zone และ Office
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 183 รูปตัดตามขวาง (แกนทิศเหนือ-ใต้ ) ส่วน People Gallery zone และ Office
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 184 แนวคิดการออกแบบสถาปั ตยกรรม และการใช้ แสงธรรมชาติทางอ้ อม ที่สะท้ อนลานทรายแล้ วผนังห้ องจัดแสดง
(ผ้ ศกึ ษาวิจยั )
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หุ่นจําลอง

ภาพที่ 185 หุ่นจําลอง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 186 หุ่นจําลอง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ภาพที่ 187 หุ่นจําลอง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

ภาพที่ 188 หุ่นจําลอง
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )

บทที่ 7
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ

ภาพที่ 189 (ซ้ าย) ช่องเปิ ดด้ านทิศเหนือ (กลาง) แสงจากช่องเปิ ดด้ านทิศเหนือ และลานทรายรอบ
วิหารวัดไหล่หิน (ขวา) แสงจากช่องเปิ ดด้ านทิศใต้ ซึง่ มองลอดผ่านไปเห็นศาลาบาตร
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
กล่าวโดยสรุปคือ วิทยานิพนธ์การออกแบบงานสถาปั ตยกรรมไทยฉบับนี ้เกิดจาก ตัว
ผู้ศกึ ษาวิจยั เล็งเห็นว่า ช่องทางและกิจกรรมการเผยแผ่พระศาสนา ในปั จจุบนั ซึง่ ผู้คนมีวถิ ีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป นันมี
้ ความน่าสนใจและเห็นควรแก่การส่งเสริม จึงได้ นําเสนอกรณีศกึ ษาโครงการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรม ประเภท “หอศิลป์” ซึง่ จัดแสดงสื่อศิลปะเชิงธรรมะในเขตพื ้นที่ภาคเหนือ
ของไทย ดินแดนศิลปวัฒนธรรมล้ านนาที่มีประวัตคิ วามเป็ นมาด้ านพุทธศาสนาที่ยาวนาน
จึงได้ ตระหนักถึงเรื่ อง “การจัดแสง” โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ “แสงธรรมชาติ” ว่าอาจ
เป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึง่ ต่อการกําหนดขอบเขต และก่อรูปงานสถาปั ตยกรรมของโครงการ
ประเภทหอศิลป์ ตลอดจน ต่อ “เนื ้อหา” ของสิง่ ที่จดั แสดงและนําเสนอ อันเกี่ยวกับพุทธศาสนาใน
ดินแดนล้ านนา เป็ นต้ น จากนันจึ
้ งค้ นหาภูมิปัญญาการนําแสงธรรมชาติ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ใน
งานพุทธสถาปั ตยกรรมแบบประเพณีเดิม แล้ วพบว่า การกําหนดขอบเขตและการก่อรูปวิหารโถง
ล้ านนาในมิตอิ นั เกี่ยวเนื่องกับแสงธรรมชาตินนมี
ั ้ ความน่าสนใจ โดยมีสภาวะแสงที่น่มุ นวลสงบนิ่ง
โดยการสังเกตพบว่า สภาวะแสงที่เกิดขึ ้นได้ นนั ้ สัมพันธ์กบั แบบองค์ประกอบ “ช่อง
เปิ ด” และ “ตัวแบบอาคารวิหารโถง” ซึง่ ทังสองส่
้
วนนี ้ เกี่ยวข้ องเสมือนเป็ นเนื ้อหาเดียวกันโดยไม่
้ ตทิ าง กายภาพ ที่
อาจแยกออกจากได้ การศึกษาและเก็บข้ อมูลจึงต้ องกระทําควบคูก่ นั ไปทังในมิ
แสดงออกผ่านทาง พืน้ ที่ประโยชน์ ใช้ สอย และในมิตขิ อง มโนคติและพึงพอใจที่แสดงออกผ่าน
ทาง คติสัญลักษณ์ ทังนี
้ ้ ยังต้ องศึกษาเรี ยนรู้จากกรณีศกึ ษาต่างๆ ตลอดจนจัดทํารายละเอียด
โครงการเพื่อการออกแบบ เป็ นต้ น
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ด้ วยผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูล ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปผลที่ได้ จากการศึกษาไว้
ในส่วนท้ ายของบทต่างๆ แล้ ว การนําผลที่ได้ จากการศึกษา มาปรับใช้ ในส่วนของการออกแบบ
งานสถาปั ตยกรรม กรณีศกึ ษา โครงการหอธรรมศิลป์ล้ านนา นันอาจสามารถยกตั
้
วอย่างบางส่วน
มาแสดงไว้ ดงั นี ้

ลายเส้ นที่ 145 โครงสร้ างที่วา่ งในระดับกลุม่ อาคารที่ใช้ โครงสร้ างของ จักรวาลไตรภูมิ (แบบแผน
ผังเขตพุทธาวาสของวัดในล้ านนา) ในการวางผังโครงการแต่นํามาเฉพาะบางส่วน
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ลายเส้ นที่ 145 แสดงกลุม่ อาคารที่มีตาํ แหน่งที่ตงั ้ ซึง่ อิงแนวแกนทิศสําคัญต่างๆ โดย
อาคารที่ตงอยู
ั ้ บ่ นจุดตัดระหว่างเส้ นแกนตังและแกนนอนของทิ
้
ศสําคัญนันคื
้ ออาคาร Activity hall
สําหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยว ข้ องกับการบรรยายและการปฏบัตธิ รรม ด้ วยหยิบนํารูปลักษณะของ
อาคารมาจากพระธาตุเจดีย์ ในแผนผังเขตพุทธาวาสของวัดในล้ านนานัน่ เอง แต่คลี่คลายตัวแบบ
ให้ เป็ นดอกบัวตูมที่โปร่ง “ว่าง” โดยมวลปริมาตรที่วา่ งภายในตัวอาคารมีลกั ษณะที่หยุดนิ่งและไม่
เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดๆ แต่รูปทรงของตัวอาคารมีเส้ นแนวแกนอันพุง่ ขึ ้นสูท่ ิศเบื ้องสูง เมื่อนําไป
เทียบเคียง กับอาคารที่กํากับพื ้นที่ใช้ สอยอื่นๆ โดยรอบบริ เวณโครงการแล้ วจะมีความสูงที่สดุ จึง
กําหนดให้ เป็ นประธานของผัง ซึง่ แกนเส้ นตังจากรู
้
ปทรงของอาคารหลังนี ้ ได้ สง่ อิทธิพล ต่ออาคาร
บริวารทัง้ หลายในโครงการต่อไป ทังนี
้ ้ก็มีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ ต่อกิจกรรม ที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ธิ รรม ที่อิงอาศัยอิทธิพลอันเกิดจากมวลปริ มาตรที่วา่ งซึง่ หยุดนิ่งและไม่เคลื่อนไหวมา
กํากับร่วมกับสภาวะแสงธรรมชาติโดยทางอ้ อม ด้ วยแต่ดงเดิ
ั ้ มทีนนั ้ ดอกบัว เป็ นสัญลักษณ์ของ
จักรวาล ความบริ สทุ ธิ์ ความดีงาม ตลอดจนปั ญญาหยัง่ รู้ เป็ นต้ น
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ลายเส้ นที่ 146 รูปแบบอาคาร Activity hall การใช้ แสงธรรมชาติทางอ้ อม สัดส่วน และช่องเปิ ด
โดยมีหน้ าที่ใช้ สอย สําหรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบรรยายและปฏิบตั ธิ รรม
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 147 (บน) รูปด้ านหน้ าทิศตะวันออกอาคาร Main และ Event Gallery (ล่าง) สัดส่วน
ช่องเปิ ดและสัดส่วนตัวอาคาร (แสดงเป็ นรูปตัด ระยะเทียบคียงกับฝาย้ อย)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
โดยอาคารหลังนี ้นําแบบวิหารโถงมาปรับใช้ แต่ตดั ทอน องค์ประกอบอาคารที่แสดง
ถึงฐานนานุศกั ดิอ์ อกไป แต่คงไว้ ซงึ่ แบบช่องเปิ ด รูปทรงของเรื อนแก้ ว และสําเภาปราสาท ด้ วย
เนื่องจากอาคารวิหารโถงล้ านนาโดยทัว่ ไปมีสดั ส่วนตัวอาคารที่เตี ้ยแจ้ (เพื่อประโยชน์ใช้ สอย แห่ง
การชุมนุมคนจํานวนมาก และเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ใช้ สอยตามช่วงเวลา อีกทังยั
้ งต้ องอิงอาศัยแสง
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สะท้ อนจากลานทรายโดยรอบบริ เวณ เป็ นต้ น) ดังนันเมื
้ ่ออยูใ่ นโครงสร้ างของผังรวม จึงมักไม่โดด
เด่น แสดงตัวออกมาให้ เห็นปรากฏชัด การกําหนดทิศทางการเข้ าถึง (access) ตัวอาคารตลอดจน
ในบางแห่ง มีการสร้ างเขตพุทธาวาสไว้ บนเนินดินที่ยกระดับสูงขึ ้นไปจากพื ้นที่ราบโดยปกติ ซึง่ ได้
สอดประสานเข้ ากับความเป็ นพื ้นที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ จึงเป็ นวิธีแก้ ปัญหาของสล่าล้ านนาวิธีหนึง่ ที่นา่ สนใจ
โดยอาคารในโครงการหลังนี ้ มีการแก้ ปัญหาในประเด็นดังกล่าว ด้ วยการยกให้ เป็ น
อาคารสองชันตามความต้
้
องการพื ้นที่ใช้ สอยในปั จจุบนั แต่ไม่ทําให้ เสียรูปลักษณะสัดส่วนอาคาร
โดยภาพรวม ด้ วยการออกออกแบบ ตัวอาคารชันล่
้ างให้ มีลกั ษณะเป็ นฐานอาคารชันบน
้
แม้ วา่ มี
ขนาดใหญ่ แต่เรี ยบง่ายไม่เน้ นความสําคัญ ทําลายปริมาตรทึบหนักด้ วยการ กําหนดให้ มีเส้ นแนว
นอนหลอกการรับรู้ทางสายตา ด้ านบนใช้ สีขาวซึง่ เป็ นสีสว่าง ด้ านล่างผังขัดมันสีทบึ หนัก อาจทํา
้
งอยู
้ บ่ น ฐานไพธีลกั ษณะของ
ให้ ตวั อาคารมีลกั ษณะเบา ลอยขึ ้น เสมือนอาคารวิหารชันสองวางตั
ฐานเขียง ทังนี
้ ้เมื่อยกพื ้นที่ใช้ สอยอาคารให้ เป็ นสองชัน้ ยังคงต้ องทําพื ้นระเบียงชันสองโดยรอบ
้
เป็ นวัสดุ ทรายล้ าง ตามแบบแผนเดิม โดยคาดหวังผลอันเกิดจากแสงสะท้ อนเข้ ามาส่องสว่างใน
อาคารตลอดช่วงวัน

ลายเส้ นที่ 148 แผนผังอาคาร รูปเรื อสําเภา ถายในควบคุมการจัดแสง โดยใช้ แสงประดิษฐ์
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
ปั ญหาที่เกิดตามมาคือ โถงพื ้นชันล่
้ างที่มีช่วงเสาห้ องอาคารที่กว้ างนัน้ มืด ตลอดจน
การนําแสงธรรมชาติมาใช้ ประโยชน์นนเป็
ั ้ นอุปสรรค์ เพราะแสงเข้ าไม่ถึง ผู้ออกแบบจึงกันพื ้นที่ใน
บริเวณตรงกาลของห้ องโถงนัน้ เป็ นส่วนกิจกรรมที่ใช้ แสงประดิษฐ์ ที่ปิดลอมที่วา่ งดังกล่าวด้ วย
ผนังห้ องรูปทรง “ตัวเรื อสําเภา” ซึง่ พื ้นผิวของผนังห้ องด้ านภายนอกที่ ยังคงได้ รับอิทธิพลจากแสง
ธรรมชาติอยูน่ นั ้ ถูกกําหนดให้ เป็ นผิวทรายล้ าง เพื่อสะท้ อนแสงที่ผา่ นช่องเปิ ดเข้ ามาอีกทอดหนึง่
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และส่องให้ ความสว่างแก่พื ้นที่จดั แสดงงาน ตามหมดหมูท่ ี่แบ่งไว้ (สีตา่ งๆ) ทังนี
้ ้ย่อมประสานเข้ า
กับ แนวคิดแห่งการสร้ างสัญลักษณ์ของ “สําเภาคําลําประเสริฐ นําเมือเกิดเมืองสวรรค์” โดยเสา
หลวงและระนาบผืนหลังคาวิหารด้ านบนชันสองก็
้
เสมือนดัง่ ใบเรื อนัน่ เอง ทังนี
้ ้จะรับรู้ถึงความเป็ น
เรื อได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ เข้ าชนนิทรรศการในโถงชันล่
้ างแล้ ว ตลอดจนตําแหน่งที่ตงตั
ั ้ วอาคาร และรูปทรง
ของที่วา่ งมีทิศแกนที่พงุ่ เข้ าสูอ่ าคารประธานของผังรวม และทิศพุง่ ขึ ้นเบื ้องสูงที่เสริ มซึง่ กันและกัน
รูปทรงที่วา่ งนี ้กํากับ กิจกรรมการศึกษา เรี ยนรู้ธรรมะด้ วยตนเอง ผ่านการเดินชมนิทรรศการที่
เสมือนเป็ นยานภาหนะนําไปสูป่ ั ญญา นัน่ เอง

ลายเส้ นที่ 149 อาคาร Main & Event gallery ที่ช่องเปิ ดของอาคารเอื ้อต่อการนําแสงธรรมชาติทงั ้
ทางตรงและทางอ้ อม มาใช้ อํานวยประโยชน์อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาต่างๆ
(โดยเน้ นแสงจากช่องเปิ ดทางด้ านทิศเหนือ)
(ผู้ศกึ ษาวิจยั )
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ลายเส้ นที่ 150 (บน) กลุม่ อาคาร People gallery (ล่าง) แสดง การนําระยะสัดส่วนช่องเปิ ดและ
แบบอาคารวิหารโถงมาใช้ ในการออกแบบส่วนจัดนิทรรศการสําหรับบุคคลทัว่ ไป
ที่มา:
ผู้ศกึ ษาวิจยั
จากภาพที่ เป็ นกลุม่ อาคาร People gallery ซึง่ ใช้ แนวคิดแห่ง โพธิมณฑล และ
เรื อนแก้ ว ในการออกแบบ โดยอาคารในกลุม่ นี ้ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ด้านทิศตะวันออก ของกลุม่ อาคาร
ประธานซึง่ โดยนัยยะของที่ตงนั
ั ้ นคื
้ อตําแหน่งวิหารทิศบนแผนผังเขตพุทธาวาส ซึง่ ผู้ออกแบบจึงได้
กําหนดใช้ แบบอาคารวิหารโถง ที่ได้ ทําการศึกษาและเก็บข้ อมูล แทนสัญลักษณ์แห่งเรื อนแก้ ว อัน
อยูบ่ นแกนเดียวกับตันโพธิ์ (เป็ นแกนรอง) ส่วนอาคารบริวาร ซึง่ อยูถ่ ดั กันทําหน้ าที่เป็ นเครื่ องล้ อม
(คล้ ายกับอาคารศาลาบาตร สัญลักษณ์แทน กําแพงจักรวาล) ลานทรายเอาไว้ เพื่อสร้ างความสงบ
ให้ เกิดขึ ้นภายใน และกันสิง่ รบกวนจากภายนอกโครงการ โดยกระบวนการออกแบบช่องเปิ ด และ
ตัวอาคาร อาศัยข้ อมูที่ได้ ทําการศึกษาวิเคราะห์มาปรับใช้ ตามระยะสัดส่วนดังภาพแสดง
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นอกเหนือจากคติสญ
ั ลักษณ์ ในมิตทิ างจิตวิญญาณ แล้ วข้ อสังเกตที่นา่ สนใจประการ
หนึง่ ในมิตทิ างกายภาพ คือ ช่องเปิ ดโล่งขนาดใหญ่ ได้ ทําลายพื ้นที่ความเป็ นส่วนตัวให้ “เปิ ดสูส่ าย
ตาชาวโลก” หรื ออีกนัยหนึง่ คือ ช่องเปิ ดเอื ้อให้ ผ้ คู นสามารถ สรวจสอบพฤติกรรม หรื อดูแลซึง่ กัน
และกันซึง่ กันและกันได้ คล้ ายกับแบบแผนเรื อนพักอาศัย1 ของล้ านนาในอดีต ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึง
วิถีชีวิตและทัศนคติที่มีตอ่ ที่วา่ งได้ เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 190 (ซ้ าย) พิธีกรรมของพระสงฆ์ (ขวา) กิจกรรมที่ทําร่วมกันระหว่างฆราวาสกับพระสงฆ์
(ผู้ศกึ ษาวิจยั ) / ในวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง
จากการศึกษาและทดลองออกแบบจนเสร็จสิ ้น ผู้ศกึ ษาวิจยั มีข้อเสนอแนะคือ แม้ วา่
แสงธรรมชาตินนมี
ั ้ คณ
ุ สมบัตหิ ลายประการ ที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ การออกแบบสถาปั ตยกรรม แต่
สภาวะของแสงนัน้ ก็เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ (unstable) และเป็ นสภาวะที่ไม่สามารถ ควบคุมได้
อย่างเบ็ดเสร็ จ ดังนันการนํ
้
าแสงธรรมชาติมาใช้ อํานวยประโชน์ ต่อการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ
และต่อการจัดกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอันมีช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตก (หมดแสง)
้ งไม่สอดคล้ องกับกิจกรรมบางประเภทของโครงการ ในท่ามกลางบริบท วิถีชีวิตของผู้คนและ
นันจึ
สังคมเมืองปั จจุบนั ที่มีกิจกรรมยามคํ่าคืน (nightlife) ด้ วยอาจทําให้ วตั ถุประสงค์ของโครงการไม่
สัมฤิทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนันจึ
้ งเห็นควรจะตังประเด็
้
นการศึกษาควบคูไ่ ปกับสภาวะแสง
ที่ได้ จาก “แสงประดิษฐ์ ” อันจะส่งอิทธิพลถึงการกําหนดขอบเขตและการก่อรูปงานสถาปั ตยกรรม
ในโครงการด้ วย เป็ นต้ น
สุดท้ ายนี ้ ผู้ศกึ ษาวิจยั พึงมุง่ หวังจะได้ นําเอา สิง่ ที่ได้ จากการศึกษาวิเคราะห์ ตัวแบบ
สถาปั ตยกรรมวิหารโถง และองค์ประกอบช่องเปิ ดในมิตติ า่ งๆ อันมีต้นทางมาจากภูมิปัญญาและ
องค์ความรู้เรื่ อง “แสงธรรมชาติและพุทธธรรม” ของชาวล้ านนาในอดีต ไปปรับใช้ ในการออกแบบ
งานสถาปั ตยกรรมไทยต่อไป
1

ดูดรายละเอียด “พื ้นที่ใช้ งาน” กับ “พื ้นที่บริการ” ใน วิวฒ
ั น์ เตมียพันธ์ และ อนุวทิ ย์
เจริญศุภกุล, เรื อนและประเพณีปลูกเรือนล้ านนา (กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539),
14.
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