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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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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาจัดทําวิทยานิพนธ์ เรื่ องหอธรรมศิลป์ล้ านนาฉบับนี ้ สามารถสําเร็จลุลว่ งไป
ได้ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ และท่านอาจารย์ ปองพล
ยาศรี ซึง่ เป็ นอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิทยานิพนธ์ จึงขอกราบขอบพระคุณท่านทังสองเป็
้
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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