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The changes of Thai society, attitude and life style influence the temple
administration to modernize itself. However, the adjustment without knowledge of the
Buddhism and duties of the temples to the communities might lead to other problems.
Therefore, the author believes that the intimate understanding is a way to prevent further
problems to the temple management, communities and cultural-related issues.
Capitalism, instead of Buddhism, becomes the main motivation for Thai social
development. Because of this factor, the temple administration, especially on the historical
area is struggling to get some more income. The communities surrounding the temples are
also trying to get some benefit from the temples, however, they still lack of working together.
Thus, the concept to design Wat Wiengkumkam bases on creating the cooperation between
the temples and communities on the historical area. The main idea is to recall the faith, then
lifting up the intellect through religious activities. The religious activities are such as learning
Buddha’s teaching from the monks, architecture, culture and history. By this way, villagers
are, of course, a key factor to modernize the temple administration.
In brief, the design of Wat Wiengkumkam has the unique of historical and local
architecture; Lanna, harmonizing with the current social situation. The mixing of the
contemporary idea is to activate the cooperative management between temples and
communities, and to awake the Buddhism-based society.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ
เวียงกุมกามถูกสรางขึ้นอยางเปนทางการหลังจากที่พญามังรายสามารถเขาครอบครอง
แควน หริ ภุ ญไชยได สองป เมื่อประมาณป พ.ศ.1892 มีที่ตั้ งอยู ทางทิ ศเหนื อของเมือ งหริภุ ญชัย
สันนิษฐานในระยะแรกแรกพญามังรายประสงคใหเวียงกุมกามเปนศูนยกลางของอาณาจักรแตมา
ภายหลังก็สรางเวียงเชียงใหมขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางแทน อยางไรก็ตามเวียงกุมกามก็ไมไดถูกลด
ความสําคัญลงแตยังคงเปนเมืองทาการคาและศูนยกลางศาสนาที่คูกับเวียงเชียงใหมมาโดยตลอด
ความที่ถูกสถาปนาขึ้นแทนอาณาจักรเดิมในเกือบแทบจะทันทีทําใหแบบแผนทางวัฒนธรรมหริภุญ
ชัยถูกสงผานมายังเวียงกุมกามดังแสดงใหเห็นในแบบแผนทางสถาปตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง
ดั่งตัวอยางของเจดียเหลี่ยมของวัดกูกุด ใหอิทธิพลกับเจดียวัดกูคํา รวมถึงรูปแบบเจดียทรงแปด
เหลี่ยมที่วัดกุมกามทีปาราม วัดปูเปย วัดกูไมซง ก็คลี่คลายมาจากรูปแบบเดิมมาอีกที เวียงกุมกามจึง
มีความสําคั ญเนื่องจากเปน พื้นที่ หลอมรวมหลายกลุ มวัฒนธรรมจนแสดงผลลั พ ธเปน รูปแบบ
ศิลปกรรมเฉพาะตัว แตยั งสะทอนใหเห็นถึงรากแหงวั ฒนธรรมเดิม และยังเป นจุดเริ่มตนของ
วัฒนธรรมลานนา
ในป พ.ศ.2527 กรมศิลปากรไดขุดแตงวิหารวัดกานโถมพบซากโบราณสถานขนาด
ใหญและมีการขุดแตงเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง จากการศึกษาพบวาพื้นที่เวียงกุมกามมีการตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนใหมซอนทับบนซากโบราณสถานที่อยูใตพื้นดินและมีการเขามาจับจองพื้นที่กอนที่จะ
ประกาศเปนเขตอนุรักษ จนเมื่อป พ.ศ.2546ภาครัฐมีการผลักดันพื้นที่เวียงกุมกามใหเปนแหลง
ทองเที่ยวจึงมีการเรงพัฒนาพื้นที่มีการสรางอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับการท องเที่ยว และเมื่อมีการ
ทองเที่ยวเขามามากขึ้นยอมสงผลถึงการขยายตัวของชุมชนจึงกอใหเกิดการรุกล้ําโบราณสถานเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ในการสนองตอกิจกรรมทางการทองเที่ยวขณะเดียวกันตัวชุมชนเองก็เปนชุมชนที่พึ่งกอ
ตัวขึ้นใหมไมใชจากกลุมคนที่อาศัยอยูเดิมจึงยังขาดความเขาใจในตัวพื้นที่ทางประวัติศาสตรนี้ แต
ทวาในปจจุบันมีแนวความคิดใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมใน
ชุมชนของตน มิไดผลักดันชุมชนออกจากพื้นที่แลวรักษาเพียงซากโบราณสถานที่ไรลมหายใจ จาก
ขอมูลที่ ก ล าวมาข างตน จึง เห็นไดวาชุ มชนตองมีสวนรว มในการบริห ารจั ดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม และมีความตองการพื้นที่สวนกลางที่ทุกคนในชุมชนสามารถรวมเปนเจาของ และเมื่อ
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พิจารณาในขอบเขตพื้นที่ชุมชนปรากฎมีวัดรางอยูเปนจํานวนมาก แตกลับไมมีวัด
ประจําชุมชนที่ทําหนาที่เปนศูนยรวมทางจิตใจ ที่สามารถสรางความภูมิใจรวมใหกับคนในชุมชน
เปนพื้นที่ทํากิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เฉกเชนวัดลานนาในอดีตที่เปนพื้นที่ทางสังคมของ
คนในชุมชน เปนสถานที่ที่จะเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นและสนองตอบความตองการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทองเที่ยวในชุมชนดังนั้นในฐานะนักออกแบบเราควรสรางวิธีในการประสานประโยชนของวัด
ที่เกิดขึ้นกับชุมชน และสะทอนรูปแบบในการมีอัตลักษณของพื้นที่ กับการมีสวนรวมของชุมชนใน
การสืบสานประเพณีเดิมและการเพิ่มคุณคาทางสังคมของวัดตอชุมชน โดยการแสดงใหเห็นถึง
ประวัติศาสตรของชุมชนและใสกิจกรรมการใชงานที่เกี่ยวเนื่องกับการตีความหมายพื้นที่ เพิ่มขึ้น
จากรูปแบบวัดเดิม โดยยังคงประสานกับวิถีแบบพุทธของวัดโดยไมทําลายกลุมโบราณสถานที่มีอยู
เดิมในพื้นที่ รวมสรางเอกลักษณและการตีความหมายของชุมชนกับการทองเที่ยวและรักษาอัต
ลักษณและความสัมพันธระหวางชุมชน กับวัดในพื้นที่เดิมใหคงอยูตอไป
ความมุ ง หมายของวิ ท ยานิ พ นธ นี้ เ พื่ อ ต อ งการศึ ก ษาถึ ง แนวทางการออกแบบ
สถาปตยกรรมที่มีอรรถประโยชนตอสังคมรวมสมัยทั้งในแงของศูนยกลางทางจิตใจและศูนยกลาง
ทางการเรียนรูตัวตนของพื้นที่ในอดีตที่มี เปนการสอดประสานกันระหวางรูปแบบสถาปตยกรรม
เกาสูการคลี่คลายไปสูการสรางสรรคสถาปตยกรรมใหมที่ผานการตีความหมายอัตลักษณพื้นที่แบบ
องครวมและการประสานกับรูปแบบการใชสอยที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้นกวาอดีต
เปาหมายของโครงการ
1. เปนสถานที่เหมาะแกการวัตร ปฏิบัติของสงฆ ซึ่งถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย
และสงเสริมดวยสภาพแวดลอมของโครงการที่เหมาะสม
2. เปนวัดที่มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และสรางกิจกรรมรวมระหวาง
วัดและชุมชน ในการเขาใจพื้นที่ทางประวัติศาสตรรอบชุมชน โดยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประเพณีทางศาสนา และในสวนของวัฒนธรรมชุมชนเองอันกอใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน
ระหวางวัดและชุมชน
3. เปนวัดที่สะทอนถึงเอกลักษณเฉพาะของพื้นที่ ที่เกิดจากการสืบสานรูปแบบ
ศิลปกรรมในอดีต ผสานกับรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบรวมสมัย
4. เปนสถานที่ที่เก็บศิลปกรรมและโบราณวัตถุเพื่อการบอกเลาเรื่องราวภายในพื้นที่
ทางประวัติศาสตรนี้ ใหกับบุคคลภายนอกไดรับรูและตระหนักถึงคุณคาของกลุมโบราณสถาน
โดยรอบโครงการ
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วัตถุประสงคของวิทยานิพนธ
1. เพื่อศึกษาถึงการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมและการวางผังของโครงการที่สัมพันธ
กับประวัติศาสตรและรูปแบบสถาปตยกรรม ศิลปกรรมดั้งเดิมของพื้นที่นั้นๆเพื่อนํามาเปนสวน
หนึ่งในการออกแบบ
2. เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชนที่ตั้งโครงการในรอบปเพื่อนํามาประกอบ
ในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่
3. เพื่อศึกษาถึงบริบทที่เกี่ยวเนื่องกับการแปลความหมายและพิพิธภัณฑเพื่อนํามาเปน
ฐานขอมูลในการออกแบบโครงการ
4. เพื่อออกแบบสถาปตยกรรมทางศาสนาและสถาปตยกรรมเกี่ยวเนื่องโดยใชขอมูล
จากการศึกษาขางตนมาวิเคราะหเพื่อการสรางสรรคสถาปตยกรรมของโครงการที่สอดคลองกับ
สภาพสังคมปจจุบัน และแสดงออกถึงการสืบสานจากวัฒนธรรมเดิมของตัวพื้นที่เองเพื่อกอใหเกิด
เอกลักษณทางพุทธสถาปตยกรรมเฉพาะและรวมสรางความรูสึกรวมในตัวพื้นที่ของชุมชนให
เกิดขึ้น
ขอบเขตของวิทยานิพนธ
1. มุงศึกษาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมที่ปรากฏในเวียงกุมกาม ตลอดจนลักษณะ
รูปแบบอาคาร รูปแบบศิลปกรรม การวางผังของอาคารโบราณสถาน รูปแบบการใชสอยพื้นที่ ที่
พบในลานนา เพื่อนํ ามาใชประกอบในการคลี่คลายรู ปแบบในการออกแบบสถาปตยกรรมใน
โครงการ
2. ศึกษาถึงชุมชนเวียงกุมกามเพื่อเขาใจสภาพปญหา และเก็บขอมูลวัฒนธรรมทองถิ่น
ในชุมชนที่ตั้งโครงการในรอบปเพื่อนํามาประกอบในการออกแบบและพัฒนาพื้นที่
3. ศึกษาถึงบริบทที่เกี่ยวเนืองกับการแปลความหมายและพิพิธภัณฑเพื่อนํามาเปน
ฐานขอมูลในการออกแบบโครงการ
4. เพื่อออกแบบสถาปตยกรรมทางศาสนาและสถาปตยกรรมเกี่ยวเนื่องโดยใชขอมูล
จากการศึกษาขางตนมาวิเคราะหโดยการจัดวางแนวคิดและผังของวัดเวียงกุมกาม โดยประกอบดวย
พื้นที่สําคัญหลักสามสวนคือ
4.1 การออกแบบกลุมอาคารในเขตพุทธาวาส
4.2 การออกแบบกลุมอาคารในเขตสังฆาวาส
4.3 การออกแบบกลุมอาคารพิพิธภัณฑชุมชน
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โดยในการออกแบบจะมุงเนนในสวนของกลุมอาคารในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสเปนหลัก
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีความเขาใจในประวัติศาสตรและประวัติศาสตรศิลปสถาปตยกรรมของเวียงกุม
กาม ในประวัติศาสตรลานนาดวย
2. มีความเขาใจในรูปแบบสถาปตยกรรมและศิลปกรรมในพื้นที่เวียงกุมกาม เพื่อ
นําไปใชปนตนทุนทางออกแบบใหใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. ไดเรียนรูถึงการออกแบบโครงการที่อยูในบริบททางวัฒนธรรมและการแปล
ความหมาย ที่นํามาใชในการออกแบบแสดงถึงอัตลักษณเดิมและสรางความสัมพันธโครงการกับ
ชุมชน

วิธีดําเนินการศึกษา
การออกแบบโครงการวัดเวียงกุมกาม : เวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม ไดดําเนินการ
โดยการประมวลขอมูลตางๆที่ไดจากการคนควา และจําแนกเพื่อนํามาวิเคราะห ใหไดมาซึ่งผลสรุป
ของรูปแบบอันนํามาใชในการออกแบบโครงการโดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. การประมวลขอมูล รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งหมดมาจําแนก
ประเภท ความสําคัญ โดยสามารถแบงขอมูลเปน 2 ประเภทคือ
1.1 ขอมูลเอกสาร รวบรวมขอมูลและจําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ
- เอกสารประเภทตํานานที่เกี่ยวของกับเวียงกุมกามที่ปรากฏเพื่อนําไปใช
เปนฐานในการออกแบบโครงการ
- เอกสาร หรือผลการศึกษาในการกําหนดรูปแบบสถาปตยกรรมและ
ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเวียงกุมกาม หรือรูปแบบศิลปกรรมลานนา
เพื่อนํามาวิเคราะหแลวนําเปนขอมูลในการออกแบบตอไป
- ผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับพื้นที่เวียงกุมกาม รวบรวมประเด็นตางๆที่
เกิดจากการศึกษาพื้นที่เพื่อนําไปวิเคราะหเปนฐานในการออกแบบ
- เอกสารสารที่เกี่ยวกับอาคารทางศาสนสถาน ขอกฏหมายที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อนํามาประกอบในการออกแบบ

5

1.2 ขอมูลภาคสนาม ลงสํารวจพื้นที่ที่ทําการศึกษา ตรวจสอบหลักฐานที่มีอยูจริงทั้ง
ที่โครงการและในพิพิธภัณฑเชียงใหม พรอมเก็บภาพถายกอนบูรณะและหลังการบูรณะแลว
2. ตรวจสอบและการคนความสัมพันธของขอมูลรูปแบบตางๆ นําผลสรุปจากขอมูลที่
ไดนํามาตรวจสอบเพื่อหาความถูกตองของขอมูลวามีประเด็นขัดแยงกันหรือเปลา แลวประสาน
ขอมูลทั้งหมดเพื่อนําไปวิเคราะหถึงรูปแบบสถาปตกรรมตอไป
3. การวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา นําขอมูลที่ผานการจัดการนํามาศึกษาและ
วิเคราะหทั้งในดาน ประวัติศาสตร รูปแบบสถาปตยกรรมและศิลปกรรม การจัดวางผัง จากวิธีการ
ศึกษาที่ผานมาขางตนเพื่อสรุปผลเปนรูปแบบสถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่เหมาะสมนําไปใชใน
การออกแบบโครงการ
4. นําผลสรุปที่ไดเปนฐานในการออกแบบ นําผลสรุปที่เกิดจากการศึกษามาใชในการ
ออกแบบโครงการไดอยางสัมฤทธิ์ผล

ภาพที่ 1 ลําดับการศึกษา

6
แหลงขอมูลการศึกษา
1. แหลงขอมูลภาคสนาม เปนขอมูลทางกายภาพของพื้นที่ที่ทําการศึกษานะพื้นที่จริง
ซึ่ ง จะได ทํ า การศึ ก ษารายละเอี ย ดของลั ก ษณะแผนผั ง รู ป แบบอาคารและองค ป ระกอบทาง
สถาปตยกรรม
2. ขอมูลภาคเอกสาร ซึ่งจะใหรายละเอียดในเรื่องของประวัติศาสตรและงานศิลป
สถาปตยกรรมในชวงเวลาตางๆไดแก
หอสมุดแหงชาติ
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร
หนวยบริการขอมูลภาคเหนือ สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ฝายเอกสารลานนา สถาบันวิจัย สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงใหม
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บทที่ 2
องคประกอบสถาปตยกรรมวัดในวัฒนธรรมลานนา
พื้นที่ทางภาคเหนือของไทย บริเวณที่เราเรียกวาลานนาอาจกลาวรวม พื้นที่ 8 จังหวัด อัน
ประกอบดวย เชียงใหม เชียงราย ลําพูน พระเยา แพร นาน เปนพื้นที่ที่ไดถูกกลาวอางอิงไวใน
ตํานานตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20-24 พื้นที่บริเวณนี้ถูกครอบครองโดยหลายกลุมบุคคลดั้งนั้นยอม
ตกตะกอนวิถีชีวิตเปนรูปแบบศิลปกรรมที่สะทอนคุณลักษณเฉพาะตนของคนในดินแดนนี้
พุทธศาสนาก็เปนสิ่งหนึ่งที่รวมยึดโยงใหคนตางเผาพันธุ ไดรวมถายทอดสายใยระหวาง
กลุมชนใหรวมรังสรรรูปแบบศิลปกรรม และสถาปตยกรรมสงผานจากคนรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง จาก
ชุมชนพื้นฐานสูสังคมเมืองแบบซับซอน
วัดแบบลานนาก็เชนเดียวกันที่มีรูปแบบทางศิลปและสถาปตยกรรมที่แตกตางจากพื้นที่
อื่นๆถูกรังสรรคตอเติมตามวิถีประวัติศาสตรชุมชนจนขยายเปนจุดรวมของประวัติศาสตรรัฐในแต
ละยุค แตพื้นฐานหลักในการสรางยอมตองรองรับมูลเหตุหลักคือเปนที่ประดิษฐานพระรัตนตรัย
คือเปนที่ตั้งแหงพระพุทธ ประดิษฐานพระธรรม และที่พักอาศัยแกพระสงฆ วัดลานนาแตละยุค
จึงถูกสรางเพื่อตอบสนองตอองคประกอบหลักโดยสวนใหญแลวพื้นที่ในวัดไดถูกแยกไวเปนสอง
สวนคื อ สวนสั งฆาวาสอั นประกอบดวยหมูกุฎิกับสิ่งที่เอื้อตอการอยูอาศัย ซึ่งแตกตางกันตาม
จํานวนพระและพื้นที่ตั้งของวัด และสวนพุทธาวาสที่ใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมระหวางคนกับพระ
โดยประกอบไปดวยวิหาร เจดีย หอไตร โดยหลักแลวกลุมอาคารเหลานี้เปนองคประกอบหลักของ
วัดในลานนาซึ่งอาจมีความแตกตางในลายละเอียดปลีกยอยเชน บางวัดมีอุโบสถที่ใชประกอบสังฆ
กรรมของสงฆ
องคประกอบสถาปยกรรมวัดในลานนา
พื้ น ฐานหลั ก ในการสร า งวั ด ย อ มต อ งรองรั บ มู ล เหตุ ห ลั ก คื อ เป น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระ
รัตนตรัยคือเปนที่ตั้งแหงพระพุทธ ประดิษฐานพระธรรม และที่พักอาศัยแกพระสงฆ วัดลานนาแต
ละยุคจึงถูกสรางเพื่อตอบสนองตอองคประกอบหลักโดยสวนใหญแลวพื้นที่ในวัดไดถูกแยกไวเปน
สองสวนคือ สวนสังฆาวาสอันประกอบดวยหมูกุฎิกับสิ่งที่เอื้อตอการอยูอาศัยซึ่งแตกตางกันตาม
จํานวนพระและพื้นที่ตั้งของวัด และสวนพุทธาวาสที่ใชเปนที่ประกอบพธีกรรมระหวางคนกับพระ
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โดยประกอบไปดวยวิหาร เจดีย หอไตร วัดในลานนาใหความสําคัญกับเจดียเปนหลักซึ่งถือวาเปน
ตัวแทนของพระพุทธเจาตําแหนงของพระเจดียจึงตั้งอยูกึ่งกลางผังของเขตพุทธาวาสโดยมีวิหารที
ใชประกอบพิธีกรรม ตั้งอยูดานหนาอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นหากวัดมีอุโบสถ หอไตรหรือวิหารนอยจึง
วางไวดานขางเจดียอีกทีและถาเปนวัดที่มีความสําคัญหรือกษัตริยเปนคนสรางจะมีการสรางระเบียง
คตลอมรอบเขตพุทธาวาส เชนที่วัดพระธาตุลําปางหลวงหรือวัดพระธาตุหริภุญไชยสวนใหญการ
จัดวางผังวัดวิหารลานนาจะเนนแนวแกนทิศตะวันออก-ตกเปนสําคัญไมวาพื้นที่วัดจะเปนอยางไร
จะมีการจัดวางผังตามแนวแกนโดยวิหารหลักและวิหารรองจะถูกวางบนแกนนี้อยางเครงครัด
แนวแกนสําคัญจะมีวิหารตั้งอยูเสมอเปนแกนหลัก ซึ่งแตกตางจากการจัดผังวัดแบบภาคกลางที่เนน
แนวแกนตัดกันและการวางผังแบบกระจายตัวจากศูนยกลาง

แผนผังที่ 1 ผังวัดพระธาตุลําปางหลวง
ที่มา : วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544),81.
สวนอุโบสถในวิหารลานนาวัดในลานนาไมนิยมสรางไวทุกวัดอาจเปนไปไดที่วาในลานนาสมัยเกา
การบวชพระจะใชวิถี “ขนานบวช”ซึ่งคงไดสืบมาจากลังกาเวลาจะทําสังฆกรรมก็ปลูกแพแลวทําที่
กลางแมน้ํา แตยังคงมีบางวัดที่มีอุโบสถซึ่งเปนวัดที่มีความสําคัญหรือที่เรียกวาระบบหัววัดที่เปนที่
ประกอบสังฆกรรมในวัดหมวดของตนเองโดยเจาอาวาสหัวหมวดเปนผูถือจารีตในการปกครอง
พระในหมวดของตน
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วิหารลานนา
วิหารซึ่งถือเปนองคประกอบรองของผังแตเปนพื้นที่สําคัญในการทําพิธีตางๆจึงเปน
เสมือนพื้นที่กอรูปทางจิตผานพิธีกรรมและรวมสรางพื้นที่ทางสังคมแสดงใหเห็นการมีอยูของกลุม
คน ความเชื่ อ ความศรั ท ธาของคนรุ น หนึ่ ง ต อ วั ด นอกจากหน า ที่ ห ลั ก ของวิ ห ารในการเป น ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปและใชประกอบพิธีกรรมของสงฆแลววัดสําคัญวิหารยังใชเปนที่ประกอบ
พิธีกรรมของอาณาจักรเชนการประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ถูกจัดที่วัดเจดีย
หลวงในเมืองเชียงใหม รูปแบบของวิหารจึงแตกตางกันตามแตพื้นที่ในลานนาที่ไดสะทอนผานการ
รังสรรของกลุมสลาทองที่ในแตละแหง
ลักษณะวิหารลานนา
กระบวนการกอรูปของวิหารลานนาในแตละแหงยอมแตกตางกันตามองคประกอบที่ถูก
กําหนดจากภูมิทัศนทางวัฒนธรรมที่แตกตางตามกลุมชน กระบวนการถายทอดและการตอยอด
ทางการเรียนรูจากรุนสูรุนจนกลายเปนรูปแบบวิหารลานนาที่ลงตัวที่สุดแลวกอตัวเปนรูปแบบที่
ไดรับความนิยม วิหารในลักษณะนี้ถือเปนรูปแบบแนวคิดความงามแบบสมบูรณของวิหารลานนา
โดยจะแตกตางกันในองคประกอบในการแสดงอัตลักษณของแตละพื้นที่ แตยังคงอยูในกรอบ
โครงสรางทางเอกภาพในรูปแบบวิหารลานนา
ประเภทของวิหารลานนา
จากการศึกษาพบคตินิยมในการกอสราง เปน 4 ประเภท ไดแก
1. พระวิหาร หมายถึง อาคารที่ทําหนาที่เปนพระวิหารทั่วๆ ไปในผังพุทธาวาส เปน
ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยอาจมีสถานภาพเปนหลักประธาน หรือ พระวิหารรองก็ได โดยทั่วไป
มักใชเรียกอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองคสําคัญ เชน วิหารวัดศรีโคมคํา จังหวัดพะเยาเปน
ตน
2. วิ ห ารหลวง หมายถึ ง วิ ห ารที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น องค ป ระกอบรอง ร ว มกั บ ผั ง เขต
พุทธาวาสการวางตําแหนงของพระวิหาร นิยมวางอยูในแกนเดียวกันกับเจดียประธานในแนวของ
ผังเพื่อที่ใชเสริมประธานของวัด เชน พระเจดียธาตุ วิหารหลวงนี้จะวางอยูดานหนาของพระเจดีย
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เชนวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัด
ลําพูน
3. วิหารนอย หมายถึง วิหารขนาดยอมที่สรางขึ้นโดดๆ ไมอยูในแกนหลักของผังวิหาร
นอยนี้สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีการสรางขึ้นใหม เปนพุทธบูชา เชน วิหารนอยวัด
บุพพราม จังหวัดเชียงใหม เปนตน
4. วิหารพระนอน หมายถึง กลุมวิหารที่มีความสําคัญรองลงมาจากวิหารหลวง สราง
ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาทธิ์ (ประทับนอน) สวนใหญไมมีหนาที่ใชสอย เพื่อทํา
กิจกรรมทางศาสนาเหมือนวิหารทั่วไป
รูปแบบวิหารลานนา
วิหารลานนาโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะคือ
วิหารโถง รูปแบบวิหารสวนมากเปนอาคารขนาดเล็ก มีการยอเก็จมุมอาคารเปนสามชวง
ดานหนายอเก็จอาคารสองชวงพรอมสัมพันธกับการลดระดับชุดหลังคา ไมมีการกอผนังยกเวนหอง
ในสุดกอผนังปดทึบเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเปนประธานของวิหาร สงผลถึงตองลากชายคาให
ต่ําเพื่อกันแดดและฝน วิหารลักษณะนี้ยังพบไดมากในจังหวัดลําปางเชน วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุ
ลําปางหวง , วิหารจามเทวี วัดปงยางตก

ลายเสนที่ 1 ผังพื้นกับรูปดานวิหารน้ําแตมวัดพระธาตุลําปางหลวง
ที่มา :วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 126.
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วิหารแบบมีผนังหุม
รูปแบบวิหารนี้หนาจะสรางพรอมการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่ตองการความปลอดภัยมาก
ขึ้น โดยมีการกอผนังหุมเสาขึ้นไปชนกับโครงสรางชุดหลังคาสรางรูปอาคารภายนอก โดยใชอาจ
ใชกอเชนที่วัดพระธาตุเสด็จ หรือไมทําเปนผนังเชนที่วัดพันเตาหรือบางหลังอาจผสมกัน

ลายเสนที่ 2 รูปดานวิหารลายคําวัดพระสิงห
ที่มา :วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544), 209.
ลักษณะแผนผังวิหารลานนา
สํ า หรั บ วิ ห ารหลั ก นั้ น แผนผั ง อาคารมั ก ทํ า เป น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า มี ก ารยกเก็ จ ทั้ ง
ดานหนาและดานหลัง โดยสวนใหญจะยกทางดานหนา 2 ชั้นและดานหลัง 1 ชั้น ตัวอาคารจะ
วางแนวแกนตะวันออก - ตะวันตกเสมอ ยกเวนวัดที่มีความสัมพันธกับเสนทางสัญจรที่มีมาแต
เดิม เชน วัดที่หันหนาลงแมน้ํา ตัวอาคารก็จะวางแนวแกนโดยหันหนาอาคารลงสูแมน้ํา เปนตน
แผนผังวิหารหลักนั้นมักจะตั้งอยูดานหนาขององคพระเจดียในแนวแกนเดียวกัน ดังที่จะ
เห็นไดจากตัวอยางแผนผังวิหารในชวงแรกของวัฒนธรรมลานนา เชน วิหารที่กลุมโบราณสถาน
เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม วัดพระธาตุลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และวัดเวียง
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ลวนแตเปนแผนผังที่มีองคพระธาตุเจดียวางดานหลังเสมอ การวาง
แผนผังในลักษณะดังกลาวนี้ เปนเอกลักษณเฉพาะที่สําคัญ พบในกลุมวิหารหลักเปนสวนใหญ
แตอยางไรก็ดี ในชวงหลังเราพบพัฒนาการของการจัดผังที่มีเจดียดานหลังนี้ พัฒนากลายเปนแบบ
ที่มีเจดียตอทายกรนัม หรือวางบนฐานตอเนื่องกัน เปนแบบที่นิยมอยูในชวงสมัยการปกครองของ
ตระกูลเจาเจ็ดตน เชน ที่วิหารวัดปราสาท วิหารวัดลายคํา วัดพระสิงห และวิหารวัดสําเภา
จังหวัดเชียงใหม โดยเปนแผนผังที่ปรากฏในงานกลุมวิหารรองดวย เชน วิหารลายคํา วัดพระ
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สิงห จังหวัดเชียงใหม เปนตน อยางไรก็ตามรูปแบบแผนผังดังกลาวก็เปนเพียงหลักฐานไมกี่แหง
ที่แสดงใหเห็นวาวิหารรองก็มีลักษณะแนวคิดในการจัดผังเชนเดียวกับวิหารหลัก แตสวนใหญกลุม
วิหารรองยังคงเปนอาคารเดี่ยวๆ ขนาดเล็กที่สรางขึ้นเปนองคประกอบยอยๆ รายรอบบริเวณวัด
และในบางครั้งยังใชเปนตัวแทนคาสัญลักษณตางๆ ของผูออกแบบ ยกตัวอยางเชน กลุมวิหารรอง
ที่วัดพระธาตุลําปางหลวง ไดแก วิหารพระพุทธ วิหารพระเจาละโว วิหารน้ําแตม เปนตน การ
จัดพื้นที่ภายในของวิหารหลักนั้น จะประกอบดวยสวนโถงภายในซึ่งมีแนวเสา 2 แนว กลางพื้นที่
ตอนท า ยสุ ด ของอาคารจะเป น ที่ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป มั ก ทํ า เป น ฐานชุ ก ชี มี ท างเข า หลั ก
ทางดานหนา ในชั้นหลังจึงเพิ่มเติมมุขทางเขาดานหนาและทางเขาดานขางดวย
สําหรับลักษณะผังของวิหารรองนั้น โดยสวนใหญยังคงมีลักษณะคลายกับวิหารหลัก
จะแตกตางกันที่ขนาดเทานั้น ที่สวนใหญจะมีขนาดเล็กกวา สวนพื้นที่ที่ใชสอยภายในจะคลายกับ
วิหารหลวง ยกเวนวิหารรองบางประเภทที่ถูกจํากัดดวยพื้นที่ใชสอยที่แตกตางกัน เชน วิหารพระ1
นอน ซึ่งจัดวาเปนวิหารรองประเภทหนึ่งที่พบไมมากนักในวัฒนธรรมลานนา แตมีลักษณะในการ
จัดแผนผังแตกตางจากวิหารอื่นๆ กลาวคือ สวนใหญจะเปนอาคารในรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ไมนิยม
การยกเก็จ วางแนวแกนของอาคารตามลักษณะขององคพระพุทธรูป ซึ่งสวนใหญจะหันพระพักตร
ไปทางทิศตะวันออก ทําใหอาคารหันดานสกัดไปในแนวแกนเหนือ – ใต ตัวอยางเชน วิหารพระ
นอนที่วัดพระแกวดอนเตา จังหวัดลําปาง เปนตน ซึ่งอาจจะกลาวไดวาเปนหลักฐานของวิหาร
พระนอนที่เกาที่สุดในวัฒนธรรมลานนา แตอยางไรก็ตาม ทิศทางการวางอาคารของวิหารพระ
นอนดังกลาวนี้ ก็ไมใชลักษณะเฉพาะที่ถือเปนเอกลักษณของวิหารพระนอนเสียทีเดียว เนื่องจาก
วิหารพระนอนในชวงหลัง เราพบวามีการวางตัวอาคารในหลายทิศทาง เชน วิหารพระนอน ที่วัด
พระนอนหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม หันพระพักตรไปทางทิศใต เปนตน
สํ า หรั บ การจั ด พื้ น ที่ ใ ช ส อยภายในนั้ น วิ ห ารกลุ ม นี้ จ ะมี เ นื้ อ ที่ 2 ส ว น คื อ ส ว นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปกับสวนโถงเพื่อใชสักการะ บูชา พระพุทธรูปนอนจะประทับชิดผนังดาน
ใดดานหนึ่งลักษณะของพื้นที่ใชสอยดังกลาวนี้ เปนที่มาของการจัดพื้นที่ภายในตัวอาคารเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาไมมีแนวเสากลาง มีทางเขาหลักทางดานขางและไมนิยมทําผนังปดทายทางดานนี้
บางแหงมีระเบียบลอมรอบอาคาร อันเกิดจากการแกปญหาเรื่องการวางแนวเสา

1

พระเทพเวที (ประยุต ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน : ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ 7
(กรุงเทพ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2536), 285.
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โบสถ
“พระอุโบสถ” ในปจจุบันองคสงฆตามพุทธบัญญัติจะตองประกอบดวยพระภิกษุไม
นอยกวา 21 รูป ดังนั้นขนาดของอุโบสถจึงตองมีขนาดที่สามารถบรรจุภิกษุไมนอยกวา 21 รูป
ตามบัญญัติในวินัยมุขวา “หัตถบาสของภิกษุ 21 รูป และใหมีขนาดกวางไมใหญกวา 3 โยชน
โดยปริ ม ณฑล” แต โ ดยทั่ ว ไปแล ว โบสถ ที่ มี ส ร า งกั น มั ก มี ข นาดเล็ ก บางแห ง มี ข นาดบรรจุ
พระสงฆไดไมเกิน 10 รูป ซึ่งในหลักความเปนจริงแลว การปฏิบัติสังฆกรรม ประเภทหลักที่
ตองปฏิบัติอยูเสมอ เชนการอุปสมบถ หรือการปวารณา ใชจํานวนพระภิกษุเพียง 10 รูปเทานั้น
ยกเวนกรณีเดียวที่พระภิกษุตองสังฆาฑิเสส (ในกรณีนี้มีนอยมาก) ซึ่งตองใชพระสงฆรวมพิธีไม
นอยกวา 20 รูป ดังที่พระพุทธองคทรงกําหนด จํานวนพระ
1. พระสงฆ 4 รูป สามารถทํากรรมทั้งปวงได ยกเวนการทําอุปสมบทกรรม การ
ปวารณาและการสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเสส
2. พระสงฆ 5 รูป สามารถทํากรรมทั้งปวงได ยกเวนการทําอุปสมบทในกลุมมัธยม
ประเทศ และการสวดถอนจากอาบัติสังฆาทิเสส
3. พระสงฆ 10 รู ป สามารถทํ า กรรมทั้ ง ปวงได ยกเว น การสวดถอนจากอาบั ติ
สังฆาทิเสส
4. พระสงฆ 20 รูป สามารถทํากรรมทั้งปวงไดโดยนัยยะนี้ หากวัดใดตองการสราง
พระ อุโบสถใหสามารถทําสังฆกรรมไดทุกประเภทแลวจะตองสรางโบสถใหมีขนาดใหญเพียงพอ
ตอพระสงฆไมนอยกวา 20 รูปขึ้นไป นั่งหัตถบาสถึงกันได ดังนั้น การที่วัดสมัยแรกๆ มีขนาด
คอนขางเล็ก ยอมชี้ใหเห็นวาการบวชในสมัยนั้นยังมีไมมากนัก และตําแหนงที่ตั้งไมไดวางอยูใน
แกนหลักของผังวัด แสดงใหเห็นบทบาทที่ไมสําคัญนักภายในพระอาราม2 บางแหงมีเพียงวิหารขึ้น
ภายในวัด การสรางโบสถของลานนาอาจนิยมการสรางแพรหลาย ในชวงเวลาที่สุโขทัยตกอยูใต
อํานาจของกรุงศรีอยุธยาแลว เพราะสุโขทัยเองมีลักษณะเดียวกันกับลานนา คือ ไมนิยมสราง
โบสถ จึงเหลือหลักฐานอยูนอยกวาวิหารดวย

ประเภทของโบสถลานนา จากการศึกษาพบคตินิยมการสราง เปน 2 ลักษณะ ไดแก
2

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย – ลานนา (กรุงเทพ : ดานสุทธาการพิมพ,2538), 89.
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โบสถทั่วไป หมายถึง โบสถที่มีรูป เปนอาคารทึบตีฝาไม หรือกอผนังปดลอม
โดยรอบอาคาร จากการศึกษาพบโบสถลักษณะนี้ เชน โบสถวัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม โบสถวัด
สุชาดาราม จังหวัดลําปาง เปนตน
โบสถแบบมหาอุด หมายถึง โบสถที่กอผนังปดลอมทั้ง 4 ดาน โดยไมเจาะชอง
หนาตางเลย หรือมีการเจาะชองหนาตาง 1 หรือ 2 ชองเทานั้น โดยดานสกัดหนา - หลัง อาคาร
กอปูนทึบจนถึงอกไก โบสถลักษณะเชนนี้มีปรากฏที่โบสถวัดพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน โบสถ
วัดหลวง จังหวัดแพร เปนตน
องคประกอบทางโครงสรางวิหารลานนา
วิหารลานนามีระบบโครงสรางของตัวเองซึ่งแตกตางจากรูปแบบโครงสรางของภาค
กลาง ดวยขอจํากัดจากลักษณะภูมิประเทศที่มีความลาดชันและตองการโครงสรางที่ทนตอแรง
แผนดินไหวที่เกิดประจําในพื้นที่ทางตอนเหนือ รูปแบบโครงสรางจึงประกอบดวยไมขนาดตางๆ
เรียงรอยยึดเปนระบบโครงอาคารเอาไวซึ่งสัมพันธกับการยกชุดหลังคาแตละชุด โดยโครงสราง
ชนิดนี้มีวิวัฒนาการมาแตโบราณและสืบทอดมาตั้งแตสมัยพญามังรายเมื่อราว พุทธศตวรรษที่ 20
ดังนี้
“ชางการโถมเมื่ออยูเชียงแสนแลวจึงตัดเครื่องวิหารเปนตนวา แปอาย แปยี่ ขื่อมาตางไหมแตเชียงหื้อ
เอามาใสวิหารกาฃถมอันปกเสาใสขื่อไวทันแลว กอมพออุมชุมอัน บคับ บหลมนันแล ลวดปรากฏชื่อวัดการโถม
ตอเทาบัดนี้แล”3

ระบบโครงสรางมาตางไหมนั้น ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 สวนไดแก

โครงสรางสวนบนหนาแหนบ
เปนชุดโครงสรางของจั่วตับบนมีองคประกอบสําคัญคือ

3

วรลักษก บุณยสุรัตน, “ การศึกษาหนาบันวิหารลานนาในเชียงใหม ”(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2538),53.

15
ขื่อหลวง ขื่อขนาดใหญสุดรับน้ําหนักของโครงหลังคาทั้งชุดถายลงสูเสาหลวงทั้ง
สองตน
ขื่อยี่ ขื่อตัวที่สองที่อยูเหนือขื่อหลวงมีความยาวสั้นกวาขื่อหลวง
ขือสาม ขื่อตัวที่สามอยูดานบนสุดรับอกไก(แปจอง)
แปอาย ไมที่มีหนาที่รบกลอนพาด และเปนแปที่พาดอยูบนขื่อหลวง
เสาสะโกน เสาขนาดเล็กตั้งรับขื่อ ทําหนาที่คลายดั้งในภาคกลาง
การกอรูปของระบบโครงสรางหลังคาแบบนี้ไดกอรูปโครงสรางหลังคาภายนอกเปน
หนาบันสามเหลี่ยมโดยมีกรอบสี่เหลี่ยมของชุดโครงสรางภายใน ชางมักจะเขียนลายทองทับบนชุด
โครงสรางเพื่อสรางจินตภาพภายในวาเปนปาหินพานตซึ่งเปนที่พํานักของพระพุทธเจา ซึ่งสวนมาก
จะไมมีการทําฝาเพดานปดเชนภาคกลาง

ภาพลายเสนที่ 3 ลายเสนภาพสามมิติระบบโครงสรางวิหารลานนา
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โครงสรางสวนบางขาง
หรือชุดโครงสรางหลังคาปกนกไดแกชุดโครงสรางตับลางที่มีการตั้งเสาหนาแหนบเพื่อ
รับชุดขื่อปอก (ขื่อที่แทนเตา)ที่เขามาฝากไวและเสาหนาแหนบยังชวยรับโครงสรางหลังคาชุดบน
โดยกระจายลงผนังหรือเสาดานนอกสูพื้น
ผนังอาคาร
มีการสรางดวยวัสดุสองประเภทคือไมและปูนหรือเปนลักษณะผสมที่มีครึ่งบนเปนไม
ครึ่งลางเปนผนังปูน แตโดยสวนใหญแลวหองทายวิหารที่ประดิษฐานพระประธานจะปดทึบแลว
เจาะชองรูปกากบาทที่เรียกวา “ชองตีนกา”เพื่อระบายอากาศกลิ่นควันตางๆสวนวิหารแบบโถงจะมี
การกั้นผนังเพียงครึ่งเดียวเพื่อกันแดดและฝน โดยเรียกผนังแบบนี้วา “ฝาหยาบ”หรือ “ฝายอย”
องคประกอบทางสถาปตยกรรม
รูปแบบการประดับตกแตงของวิหารลานนาไดสะทอนแนวคิดของชางในการสรางพื้นที่
พิเศษขึ้นภายในที่สัมพันธกับแนวคิดทางศาสนาสรางความหมายที่สมบูรณของวิหารลานนา โดยได
จําแนกองคประกอบที่ทําการศึกษาไวเพื่อเปรียบเทียบดังนี้
ชอฟา
ปานลมและหางวัน
หนาแหนบและโกงคิ้ว
นาคทัณฑ
การประดับดวยภาพจิตรกรรม ลายทอง
ชอฟา
เปนองคประกอบที่อยูสวนบนสุดของวิหารทําจากไมจึงตองมีการเปลี่ยนอยูเสมอใน
ปจจุบันเราเห็นชอฟาสวนมากในลานนาเปนไมแกะรูปแบบพญานาคคลายจากภาคกลางรูปแบบนี้
พึ่งจะปรากฏในสมัยหลังพุทธศักราช 2400 เปนตนมาสวนชอฟาแบบลานนานั้นลักษณะคลาย
รูปแบบสุโขทัยเปนเซรามิกหลอเปนแทงรูปทรงเรียวสูง ยังคงหลงเหลือรูปแบบนี้อยูที่วิหารน้ําแตม
วัดพระธาตุลําปางหลวงวิหารโคมคํา วัดพระธาตุเสด็จ มีที่เก็บอยูในพิพิธภัณฑวัดพระธาตุลําปาง
หลวงทําเปนรูปปราสาทเสี้ยวมีคนนั่งอยูภายใน คงเปนรูปแบบชอฟาแบบลานนาเกากอนยุค2400

17

ภาพลายเสนที่ 4 ชอฟาวิหารน้ําแตมวัดพระธาตุลําปางหลวง
ที่มา :วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 136.
ปนลมและหางวัน
เปนแผ นไม เ รียบวางลาดตามแนวหลังคาหนาที่ในการปดโครงสร างสวนปลายของ
หลังคาในลานนานิยมทําเปนรูปตัวเหงา ซึ่งเรียกวาหางวัน หมายถึงปลายดวงตะวัน แตในปจจุบัน
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ปนลมลักษณะนี้ไมคอยมีอยู จะเหลืออยูที่วิหารน้ําแตม และวิหารพระพุทธวัดพระธาตุลําปางหลวง
ปจจุบันเปลี่ยนเปนรูปแบบภาคกลางไปแลวคือเปนนาคมีรวยระกา

ภาพลายเสนที่ 5 รูปแบบหางวันจากภาพ จิตรกรรมวิหารน้ําแตม
ที่มา :วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 136.

หนาแหนบและโกงคิ้ว
สวนปดโครงสรางสวนปลายสุดของวิหารมีการใชรูปแบบของชุดโครงสรางเดิมแตมีการ
กรุแผนไมปดชองระหวางขื่อและเสาไวคลายกับหนาบันแบบกรอบลูกฝกของภาคกลาง แตรียกชื่อ
พิเศษวา “ดอกคอหนาแหนบ ”บริเวณปกนกก็ทําซ้ําแบบเดียวกันเรียกวา “แหนบปกนก”
หนาแหนบลักษณะนี้จะทําทั่วไปในลานนาแตจะแตกตางกันในการประดับตกแตงตาม
การรังสรรของสลาในแตละทองถิ่นและตามรูปแบบศิลปที่ถายทอดมาเชนในพุทธศตวรรษที่ 23 ได
มีการทําลวดลายประดับชอดอกไมที่ดอกคอหนาแหนบ มีการประดับดวยปูนปนน้ํามันแบบเต็ม
พื้นที่ลักษณะจีน4และการประดับดวยสัตวมงคล เทวดาตางๆ และในชวงพุทธศตวรรษที่ 24 มีการ
4

เปนลวดลายแบบจีน เชนลายเงินตรา ลายมงคลตาง ลายภาพสัตว

19
ใชกระจกจีนมาประดับดวยชวยสรางคุณลักษณพิเศษแกตัวหนาบัน และยังมีการผสมผสานศิลปทั้ง
จากพมา ไทย และจีนลงในพื้นที่หนาบันดวย ดังนั้นรูปแบบของหนาบันหรือหนาแหนบของวิหาร
ลานนาจึงเปนตัวสะทอนสภาพสังคมในขณะนั้นเปนอยางดี

ภาพลายเสนที่ 6 ลายหนาแหนบวัดปาแดงหลวง
ที่มา วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544), 242.
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ภาพลายเสนที่ 7 ลายหนาแหนบวิหารวัดปราสาท
ที่มา :วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 287.

นาคทัณฑ

ภาพลายเสนที่ 8 ลายเสนนาคทัณฑ
ที่มา :วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 307.
เปนองคประกอบทางโครงสรางในการรับเชิงกลอนที่ปลายชายคากันไมใหชุดโครง
หลังคาปกนกทรุดแลวถายน้ําหนักลงเสาขางวิหาร นาคทัณฑในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21- 23 มี
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การแกะเปนรูปพญานาคมีปกมีเขาคลายมังกรของจีนอยูในกรอบสามเหลี่ยมของลายดอกไมเปน
สัญลักษณของความเปนสิริมงคล จะปรากฏอยูในวิหารอายุพุทธศตวรรษที่ 21- 23 หรือบางครั้งมี
การนํารูปนกหัสดีลิงห หงสมาเปนองคประกอบแทน

ภาพที่ 2 นาคทัณฑวัดปราสาท จ. เชียงใหมที่ไดรับอิทธิพลจากภาคกลาง
ราวตนพุทธศตวรรษที่ 24
มีการเขามาของรูปแบบศิลปภาคกลางที่แผงมากับวรรณคดีทางศาสนาสงผลใหมีการ
แกะนาคทัณฑเปนรูปกินรี ครุฑยุดนาค นาคเกี้ยว หรือเปลี่ยนจากตัวลวงเปนพญานาคแตจากการ
ลวดลายประดั บ ทั้ ง หมดยั ง คงสะท อ นแนวคิ ด ของการจํ า ลองป า หิ น พานต อั น เป น ที่ อ ยู ข อง
พระพุทธเจาเดิม
การประดับภาพจิตรกรรมและลายทองในวิหารลานนา
จิตรกรรมฝาผนังลานนาเปนภาพสะทอนทางประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรมแสดง
ความสืบเนื่องของลานนาไดเปนอยางดี โดยภาพรวมแลวภาพจิตรกรรมลานนามีความโดดเดนบน
ความหลากหลายเชิงมิติและแนวคิดที่แตกตางกันในแตละแหง ในเมืองหนึ่งอาจมีรูปแบบจิตรกรรม
ที่แตกตางกันทั้งจากพมา และรัตนโกสินทร โดยสวนมากจะเขียนไวที่วิหารซึ่งแตกตางจากภาคลาง
ที่สวนมากจะเขียนไวในพระอุโบสถ อาจเปนเพราะวิหารเปนสิ่งสําคัญในวัดแบบลานนา ภาพ
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จิตรกรรมนอกจากจะเสริ มความหมายในเชิงสั ญลัก ษณแ ล วยังแฝงทั ศนคติ ทางสั งคมผ านงาน
จิตรกรรมดวย
รูปแบบจิตรกรรมในลานนาสามารถจําแนกเปนชวงคราวๆไดสามชวงดังนี้
ชวงพุทธศตวรรษที่ 20 – 21
เปนระยะแรกของการสรางอาณาจักรและรับศาสนาจากสุโขทัยภาพจิตรกรรมคงไดรับ
รูปแบบจาก ศิลปสุโขทัย ,ศิลปพมา,ศิลปจีน แตปจจุบันนี้รูปแบบจิตรกรรมสมัยนี้เหลือนอย แตยัง
พบไดที่วัดอุโมงเถรจันทร เปนภาพจิตรกรรมในสมัยแรกๆจากการสันนิษฐานวาหนาจะเขียนขึ้น
สมัยพระเมืองแกวที่ทรงปฏิสังขรณพระอารามกลางพุทธศตวรรษที่ 21
รูปแบบการใชสีแบบ พหุรงค คือมีการใชสีน้ําตาลแดงเปนสีพื้นทั้งหมดตัวลายจะใชสี
เขียวใบไมเปนหลักจะแตมเพิ่มสีสันหรือจุดสวางดวยสีเขียว สีแดงชาด และสีเทาสีดําใชสําหรับตัด
เสนรูปนอกและลายละเอียดดวยเสนที่ใหญและประณีตแสดงถึงระดับงานฝมือของชางที่สูง คงเกิด
ในชวงพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมากในเชียงใหม
ชวงพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
เปนชวงลานนาอยูภายใตการปกครองของพมาสงผลถึงงานจิตรกรรมแบบลานนาไมคอย
มีในชวงนี้แตยังพอพบอยูไดในเขตลําปางซึ่งสวนมากเปนงานที่ไดรับรูปแบบศิลปแบบพมาเชนที่
วิหารน้ําแตมโดยเฉพาะบริเวณแผงคอสองเปนภาพจิตรกรรมที่เปนเรื่อง มาฆะมานพ หรือประวัติ
พระอิทร ดานทิศใตเลาเรื่อง นางสามาวดี ทั้งสองเรื่องเปนนิทานธรรมบทในอรรกถาบาลี หมวด
อัปปมาวรรค แตมีการใสบริบทของพื้นถิ่นเขาไป โดยใชเทคนิคการจัดภาพ การเขียน การใชสี และ
สิ่ ง แวดล อ มรอบตั ว ที่ ส ะท อ นรู ป แบบทางสั ง คมขณะนั้ น เช น ภาพกษั ต ริ ย คนชั้ น สู ง ชาวบ า น
บานเรือนตางๆแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสะทอนรูปแบบอิทธิพลของศิลปพมา
ชัดเจน

รูปแบบของจิตรกรรม
ภาพที่ 3 ลักษณะจิตรกรรมลานนาพุทธศตวรรษที่ 22-24
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มีการแบงกรอบรูปโดยใชเสนสินเทา ภาพบุคคลชนชั้นสูงตางๆมีการแบงอยางมีจังหวะ
โดยกรอบสินเทาที่เปนเสนโคงไปตามรูปนอก เนนตามลําดับภาพและใชสีพื้นภายในดวยสีดํา
สําหรับตัวสถาปตยกรรม สีแดงชาดสําหรับบุคคลสําคัญ ตัวภาพจะวางบนพืนสีขาวอาจเพิ่มลาย
ละเอียดดวยสีน้ําตาลบางและมีลักษณะการตัดเสนหนาเพื่อใหเดนชัด จิตรกรรมแผงไมคอสองเปน
รูปแบบงานสองมิติเลาเรื่องในระยะแรก การลําดับภาพมีความตอเนื่องกันทั้งผนังแมรูปแบบผีมือยัง
จะดูเปนชางพื้นบาน แตจากการจัดองคประกอบสัดสวนที่ประสานกันอยางลงตัวแสดงวามีการ
พัฒนางานมาตอเนื่องพอสมควร แมจะดูคลายงานพื้นถิ่นมากกวาก็ตาม ภายในวิหารพระพุทธมีภาพ
ลายทองของอดีตพระพุทธเจา 27 องคประทับอยูบนแผงไมตอนบนของหองทายวิหาร และยังมีลาย
เชิงของเสาภายในวิหารอีกชุดที่ทําเปนลายขูด5 เปนลายสัตวหินพานตในกรอบชองกระจก คั่นดวย
ลายกระหนก ตอนลางสุดมีกรอบบัวเชิงบรรจุภาพเทวดา กินรี และภาพทหารตางชาติและรูปแบบ
การลงลายทองลักษณะนี้ยังไปปรากฏที่วัด ปงยางคก วัดไหลหิน วัดเวียง อีกดวย
รูปแบบงานจิตรกรรมในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 – 24 ที่มีอยูนอยและสวนมากปรากฏใน
เขตลําปางและสวนมากเปนงานลงลายทอง จึงสะทอนสังคมขณะนั้นวาสีอาจมีอยูอยางจํากัดขณะที่
แผนทองหาไดงายกวาจึงนิยมใชรูปแบบงานลงลายทอง จนพัฒนาเปนแบบแผนแนนอนระดับหนึ่ง

ภาพที่ 4 ลายทองตนโพธิ์วิหารน้ําแตม

5

การลงรักปดทองทึบแลวจึงใชวัสดุปลายแหลม จารขูดทองใหเปนลาย หรือตัวภาพ

24

ภาพที่ 5 ลายทองเทวดากั้นฉัตร วัดปงยางคก
จากบทความขางตนที่กลาวถึงรูปแบบวิหารลานนายุคทองในขั้นตนทําใหเราทราบถึง
ลั ก ษณะองค ป ระกอบทางศิ ล ปที่ ถู ก ชู เ ป น แม แ บบของศิ ล ปกรรมล า นนาโดยจากข อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตรไดกําหนดอายุวิหารเหลานี้ใหอยูในพุทธศักราช 2100-2400 แตหลังจากยุคนี้เปนตน
มารูปแบบวิหารลานนากลับเปลี่ยนรูปแบบทั้งรูปแบบศิลปกรรมและสถาปตยกรรม รวมถึงมีการ
รับเอาแนวคิดใหมตอบริบทสังคมสงผลถึงวัดที่บูรณะในชวง พุทธศักราชหลัง 2400 มีรูปแบบที่
แตกตางจากรูปแบบยุคทอง
รูปแบบวิหารลานนายุคเปลี่ยนถายมีการพัฒนารูปแบบขึ้นเฉพาะตนตามปจจัยประกอบ
เชนบางวัดมีการสรางทับลงบนผืนวิหารเดิม หรือเปนการกอสรางใหมทั้งหมดแตโดยมีอัตลักษณที่
แตกตางในแตละวัดกับแสดงเอกลักษณรวมของรูปแบบวิหารลานนายุคเปลี่ยนถาย คือลักษณะ
อาคารไมยอเก็จใชโครงสรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการแตงหนาแหนบเปนลายพรรณพฤษา
และการเขามาของรูปแบบสถาปตยกรรมจากสวนกลาง ที่แตกตางจากรูปแบบวิหารลานนายุคทอง
แตก็ไมคลายกับงานภาคกลางกลายเปนรูปแบบสถาปตยกรรมรวมสมัยในขณะนั้นที่ถูกสรางทั่วไป
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พัฒนาการเจดียในลานนา
พระพุทธศาสนากับการสรางสถูปเจดียของชนชาติไทยในแถบลุมแมน้ํากก (ในสมัยตํานาน)
ในรัชกาลของพระเจาอชุตราชนั้น โบราณศักราชลวงไปได 148 ป พระเจาอชาตศัตรู
และพระมหาเถระเจากระทําปฐมสังคายนา แลวลบศักราชโบราณ ตั้งศักราชขึ้นใหม ตอมาไมนาน
พระมหากัสสปเถระเจาได นําพระธาตุดูก ดามมี ดกล้ําซายของพระพุทธเจาองค หนึ่งกับธาตุเจา
ทั้งหลาย 3 สถานคือ มหันตะ มัชณิมะ ขุททกะ รวม 500 องค มาเผยแพรพระพุทธศาสนายัง
เมืองพันธุสิงหนตินคร หรือเมืองโยนกนครไชยบุรีชางแสง ในสมัยของพระเจาอชุตราชทรง
เลื่อมใสเปนอันมาก ไดนําพระมหาธาตุ (ดูกดามมีดกล้ําซาย) ขึ้นไปประดิษฐานบนดอยดินแดง
ซึ่งนับวาเปนการมาประดิษฐานของพุทธศาสนาและพระบรมสารีริกธาตุเปนครั้งแรก คือหลังจาก
พระพุทธเจาปรินิพพานไดเพียง 3 ป เทานั้น และไดปกธงตะขาบยาว 3000 วา กอนการสราง
สถูปเจดีย ตอมาจึงไดชื่อวา ดอยตุง และสถูปเจดียที่กอขึ้นนั้นชื่อวา “พระธาตุดอยตุง”6
แตในประชุมตํานานลานนาไทย กลาววา ไดปกธงสูง 8000 วา ยาว 700 วากวาง 500
วา ไวเปนที่หมายเทานั้น มิไดกลาววามีการสรางสถูปเจดียเลยและยังกลาวตอไปวา อีก 2 ป
ตอมาพระมหากัจจายะเถระไดนําเอา “ธาตุตาตีนพระพุทธเจากล้ําขวา” มาสูเมืองโยนกนครไชยบุรี
ศรีชางแสง พระเจาอชุตราชจึงไดนําพระบรมสารีริกธาตุไวประดิษฐานบนดอยรัตนภูฏบรรพต
(ดอยกูแกว) แตครั้งนี้กลับระบุดวยวา “...จึ่งพรอมกันสรางเจดียดวยดินระอึด (ดินจี่หรือดินเผา)
ใสฉัตร บรมวลแลว...” ซึ่งเปนสถูปเจดียองคแรกในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อใหตางกับที่
ดอยตุง
ตอมาศักราชได 30 ป ก็ไดมีการสรางสถูปเจดียขึ้นอีก 2 องค คือที่ถ้ําปุมและถ้ําเปลง
ปองฟา ซึ่งพระพุทธเจาเคยเสด็จมาแลวนําพระเกศาธาตุไวที่นั่น ซึ่งคงเปนแบบเดียวที่ดอยกูแกว
คือมีกอดวยดินเผาไมโบกปูนและมีขนาดยอมไมใหญโตนัก
พุทธศักราชได 100 ป พระยาอชุตราชครองเมืองได 108 ป มีพระชนมมายุ120 ก็
เสด็จสวรรคต มังรายณราชบุตรไดครองเมืองตอมา ในอินเดียไดมีการสังคายนาครั้งที่ 2โดยพระ
ยาธรรมปาลาโศกเปนองคอุปถัมภ ยังเมืองเวสาลี สิ้นเวลาชําระ 7 เดือน “พระมหาวชิรโพธิ์” ได
นําพระบรมสารีริกธาตุ 150 องค มายังเมืองโยนกนครเพื่อแสดงธรรมอันถูกตองแกพระยามัง
รายณราช ทรงเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น จึงนําเอาธาตุเจามาบรรจุไวที่เดียวกับครั้งแรกที่ดอยตุงและทรง
6

สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานสิงหนติโยนกชัยบุรีศรีเชียงแสน, พิมพครั้งที่ 1 (เชียงใหม : สงวนการ
พิมพ, 2512) , 51.
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ใชสรางสถูปเจดียขึ้นที่นั่น แลพระองคมังรายณราชเจาก็ไดโปรดใหชางทั้งหลายกอเจดียรวมครอบ
กอนหิน อันเปนที่บรรจุพระธาตุเจานั้นสูง 7 ศอก แลวทาสะตาย (โบกปูน) แลวใสจังโกเงิน จัง
โกคํา และประดับดวยแกว 7 ประการ ใสหมากชมพูคํา พระธาตุดอยตุงเพิ่งจะถูกสรางขึ้นใน
คราวนี้เอง ในรัชสมัยพระยามังรายณราช นับเปนพระธาตุลําดับที่ 4 จากพระธาตุดอยกูแกว ถ้ํา
ปุมและถ้ําเปลวปองฟา และขนาดตํานานระบุวา “กอมหาเจดีย” แตก็สูงเพียง 7 ศอกเทานั้น
แสดงวาการสรางสถูปเจดียครั้งแรกๆ นั้นยังคงมีขนาดไมใหญโตอยางไร
ถึงพุทธศักราช 234 ป7 ในอินเดียก็ไดทําสังคายนาครั้งที่ 3 องคอุปถัมภ คือพระเจา
อโศกมหาราช (ศรีธรรมาโศกราช) ครั้งนั้นพุทธศาสนารุงเรืองมาก ไดทรงนําพระบรมสารีริกธาตุ
ที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา ที่เมืองราชคฤหมาแจกพระธาตุใหแกลังกาและประเทศอื่นๆ พระมหาโมคัลลี
บุตรติสสเถระไดสงพระเถระออกไปเผยแพรพุทธศาสนายังนานาประเทศ
โดยแบงออกเปน 9 สาย ดวยกันคือ
1. พระมัชฌิตติเถระ ไปยังกัสสพิรนคร คันธารราษฎร
2. พระมหาเทวเถระ ไปยังมหิสสมณฑล (ไมเซอร อินเดียใต)
3. พระรักขชิตตเถระ ไปยังวนาวสีประเทศ (แควนหนึ่งซึ่งเปนที่ตั้งของ
ศรีเกษตร)
4. พระธรรมรักขิตตะ ไปยังอปรันตกประเทศ (แควนสุนาปรันตะ อินเดีย)
5. พระมหาธรรมรักขิตตะ ไปยังมหารัฐ
6. พระมหารักขิตตเถระ ไปยังโยนกประเทศ (ลานนาไทยในอดีต)
7. พระมัชฌิม ไปสูหิมวันตประเทศ
8. พระโสณะพระอุตตระ ไปยังสุวรรณภูมิ
9. พระมหินทเถระ พระอิตตย พระอุตติย และพระภัททสาละ
ไปยังลังกาทวีป8
คณะสงฆ 1 ใน 9 สายนั้ น ไดม าที่ สุ ว รรณภูมิ มี พ ระโสณะและพระอุต ตระเป น
ประธานคณะสงฆ มายั งสว นภาคกลางของไทยในป จ จุบัน เมื่ อ พระโสณะและพระอุ ต ตระมา
เผยแพรพุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิ พุทธศาสนาจึงมาประดิษฐานที่นครปฐมกอนที่อื่นใดในสุวรรณ
ภูมิและมีการสรางสถูปเจดีย เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่คณะสงฆนํามาดวย คือ “พระปฐม
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สวัสดิ์ เขมกปสิทธิ์, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย(เชียงใหม : สิงหคําการพิมพ,
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เริ่มทําการสังคายนา ใชเวลานาน 9 เดือน
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เจดีย”นี้ ซึ่งโดยลําดับเวลาแลวสรางขึ้นภายหลัง “พระธาตุดอยกูแกว” และพระธาตุดอยตุง ถึง
200 กวาป
“ศักราชได 214 พระพุทธเจานิพพานไปได 289 พระวสาแลว” พระมหารักขิตตเถระ
ไดนําพระบรมสารีริกธาตุ 9 องค มากสูโยนกประเทศ9 แลวแบงธาตุออกเปน 3 สวน นําใสโกศ
หลายชั้นแลวไปบรรจุในองคสถูปเจดีย ประดิษฐานไว 3 แหง คือจอมดอยโยนกบรรพต 1 ภู
กวาวหัวเวียงเชียงราย 1 ดอยเริ่มฝายวันออกของเกตุบรรพต 1
สําหรับรูปแบบสถูปเจดียในโยนกนครนี้ เราไมสามารถยืนยันไดเต็มที่วามีรูปแบบใดแน
ชัด เพราะดวยสภาพภูมิอากาศของดินแดนแถบนี้อยูในคาบมรสุม อากาศแปรปรวนอยูบอยๆ และ
เทคนิคในการกอสถูปเจดียของภูมิภาคนี้ก็นิยมใช ดินจี่ ดินเผา (อิฐ) มากกวาการใชศิลาหรือหิน
มากอ จึงทําใหสถูปเจดียที่สรางขึ้นไดชํารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ในเวลาไมกี่รอยปก็อาจไมมี
อะไรหลงเหลือเปนเคาใหรูวาเคยมีสถูปเจดียมากอนเลยก็ไดเหตุนี้ ตามประวัติตํานานทั่วไปเราจะ
เห็นไดวา มีการกอกรวม (กวม) สวมทับองคสถูปเดิมที่ชํารุดทรุดโทรมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
ทางภาคเหนือจะถือวาเปนการบํารุงศาสนาใหมั่นคงยืนยาวตอไป โดยการบูรณปฏิสังขรณอยูบอยๆ
จนกลายเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งของภูมิภาคแถบนี้ไป จนแทบจะไมสามารถที่จะรับรูถึงรูปแบบ
ของสถูปเจดียในการสรางครั้งแรกและการกอกรวมนี้ก็มิไดยึดหลักที่จะทําใหเหมือนเดิมแตอยางใด
จะสรางขึ้นเปนรูปแบบใหมตามความนิยมของชนในสมัยนั้นๆ
รูปแบบสถูปเจดียที่มีอายุเกาแกที่สุดในลานนาขณะนี้ที่ปรากฏหลักฐานที่มีอายุเพียงแค
พุทธศตวรรษที่ 17 เทานั้น คือ “กูกุด” วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน10 วาไดรับการบูรณะปฏิสังขรณ
ในสมัยของพญาอาทิตตราชกษัตริยเมืองหริภุญชัยแตอาจจะสันนิษฐานไดวา การสรางสถูปเจดียใน
ชวงแรกของการรับพุทธศาสนาที่โยนกนครนี้ นาจะเอารูปแบบอยางในอินเดีย เพราะเราไดรับ
พุทธศาสนาโดยตรงมาจากอินเดียเลย มิไดเอาตามอยางประเทศอื่นใด แตก็คงไมถึงกับเหมือนไป
หมด คงมีบางสวนที่ผิดเพี้ยนไป เพราะชางพื้นเมืองไมเคยสรางและเคยเห็นมากอน คงไดยินแต
จากปากของพระเถระเทานั้น
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ตรงกับรัชสมัยของพระองคเปง (เกิง) ของโยนกนครไชยบุรีศรีชางแสง
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อาจสรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยพระนางจามเทวี ถายึดหลักตํานานจามเทวีวงศ วา
สรางโดยพระยามหันตยศ
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ภาพที่ 6 เจดียกูกุด จําหวัดลําพูน
ฉะนั้นรูปแบบของสถูปเจดียร ุนแรกๆ ที่พระธาตุดอยกูแ กว (องคแรก) และพระ
ธาตุถ้ําปุม พระธาตุเปลวปองฟา11 นาจะคลายกับสถูปเจดียใ นอินเดียที่สรางขึ้นบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ 8 แหง เพราะตํานานการสรางสถูปเจดียของพระธาตุดอยกูแกวก็อยูใ นชวงหลัง
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานไมนานนัก คือมีอายุรุนราวคราวเดียวกัน
องคสถูปนาจะเปนแบบทรงครึ่งวงกลมคว่ําขนาดใหญ กอดวยดินเผา (อิฐ)ไมมีการโบก
ปูน มีขนาดเล็กไมมีการประดับตกแตงอะไร เพราะคงสรางเพียงใหรูวาพระธาตุของพระสัมมาสัม
พุทธเจาไดมาประดิษฐานอยูที่นี่เทานั้น ตอจากนั้นมาอีก 100 ป มีการสังคายนาพระไตรปฎกครั้ง
ที่ 2 พุทธศาสนาจึงเขามาสูโยนกประเทศอีกระลอกหนึ่ง คราวนี้จึงมีการสรางสถูปเจดียบรรจุพระ
ธาตุที่ดอยตุง รูปแบบของสถูปมีการพัฒนาขึ้นมาจากอินเดียมีการโบกปูน ใสทองจังโก เงินจังโก
ประดวยแกว 7 ประการ ใสหมากชมพูคํา แสดงถึงความสําคัญของพระธาตุดอยตุงแหงนี้ เพราะ
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สรางหลังจากดอยกูแกว ถึง 31 ป
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มีการกอใหถาวรขึ้น คือการกออิฐโบกปูน ติดทองเงินจังโก12 แตยังคงขนาดเดิมคือไมใหญโต
ระบุวาสูงเพียง 7 ศอก คงเปนเพราะชางยังไมถนัดการสรางสถูปเจดียมากอนจึงยังไมกลาสราง
สถูปขนาดใหญรูปแบบของสถูปเจดียที่ดูจะใกลเคียงกันนอกจากสถูปในอินเดียแลว ยังมีสถูปเจดีย
ในไทยที่นาจะนํามาเปรียบเทียบได คือ พระปฐมเจดีย ที่สรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 3 มีอายุรวม
สมัยกับสถูปการลิของอินเดีย แตองคพระปฐมเจดียก็ไดมีการกอกรวมทับแลวในสมัยหลัง ทําให
องคสถูปใหญโตขึ้น แตรูปแบบของพระปฐมเจดียนี้นาจะมีเคาของเดิมหลงเหลืออยูคือ ทรวดทรง
ขององคสถูป
เมื่ อ พุท ธศานาได ม าหยั่ง รากลงที่ โยนกประเทศตั้ ง แต พุท ธศตวรรษที่ 3เป น ต น มา
สถาบันกษัตริยไดค้ําจุนอุปถัมภพุทธศาสนาตลอดมา จนกระทั่งพุทธศักราชได 500ป มีการทํา
สั ง คายนาครั้ ง ที่ 4 ในลั ง กาทวี ป โดยพระยาทุ ฎ ฐคามิ นี เ ป น องค อุ ป ถั ม ภ ในครั้ ง นั้ น “ศาสนา
พระพุทธเจาแหงเราในเมืองใหญทั้งหลายก็สูญแลว เทายังแตรุงเรืองอยูตั้งแตเมืองราชคฤหลวง
มาถึงเมืองยวนโยนกนครศรีชางแสงนี้เทานั้นแล”13 จากตํานานสิงหนติชวงนี้ไดบอกไวอยางชัดเจน
วา แมวาเมืองใหญในแถบนี้ (สุวรรณภูมิ) หลายหัวเมือง ไมไดนับถือพุทธศาสนา แลวอาจหัน
กลับไปนับถือผีตามความเชื่อดั้งเดิมของตน แตสําหรับเมืองโยนกนครแหงนี้ พุทธศาสนายังคงอยู
และยังกลาวอีกวามีเสนทางสําคัญระหวางเมืองราชคฤหมาถึงโยนกนคร ซึ่งคงเปนเสนทางติดตอ
สังสรรคกันหลายดาน ทั้งการเมืองการปกครอง การพาณิชย คาขาย วัฒนธรรมรวมถึงดานพุทธ
ศาสนาดวย มีพระสงฆเดินทางตามเสนทางสายนี้ไปสูอินเดีย เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยปฎกตางๆ
ทางลังกาทวีปจึงมิไดสงพระเถระมายังโยนกประเทศแตอยางใดในสมัยนี้จะไมมีการระบุวาไดสราง
เจดียองคสําคัญเลย เพราะมิไดมีคณะสงฆนําพระบรม-สารีริกธาตุมาจากลังกาทวีป เพื่อเผยแพร
พุทธศาสนายังที่นี้
และในราวพุทธศักราชได 949 ป มีพระมหาเถระตนหนึ่งชื่อ พุทธโฆษาจารยชาว
โกศลเมืองสุธรรมวดี ไดไปสูลังกาทวีป นําคัมภีรพระไตรปฎกมาสู “เมืองสุธรรมวดีและภุกาม
ราช”14 แล ว ก็ เ ดิ น ทางมาถึ ง เมื อ งโยนกนครไชยบุ รี ศ รี ช า งแส ง ได นํ า เอากระดู ก หน า ผาก
พระพุทธเจาจากลังกามาดวย มีทั้งหมด 16 องค ขณะนั้น “องคพังราชกษัตริยเจาเปนเคาและพระ
ยาไชยนารายณและพระองคพรหมราชเจา”15 ไดทรงทําโกศใสพระบรมสารีริกธาตุ 5 องคแลว
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พระธาตุดอยตุง แหงเปนที่สถานที่หยั่งรากของพุทธศาสนาเปนแหงแรกในภูมิภาคแถบนี้ คือ

โยนกนคร
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สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานสิงหนติโยนกชัยบุรีศรีเชียงแสน, 25, 63.
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นําไปไวบรรจุกลางเวียงไชยนารายณเมืองมูล แลวไดสรางสถูปเจดียขึ้นครอบไว แลวใหชื่อวา
“ธาตุเจาจอมทอง”16 และพระบรมสารีริกธาตุที่เหลืออีก 11 องค ก็ไดใสโกศขึ้นไปประดิษฐานไว
บนดอยลูกหนึ่ง แลวก็สรางสถูปเจดียขึ้นอีกองคหนึ่ง แลวใหชื่อวา “ธาตุจอมกิตติ”
ในตํานานสิงหนติ กลาววา ในสมัยองคพังราชครองโยนกนครนี้ ไดมีการสรางสถูป
เจดียที่สําคัญขึ้นอีก 2 องค คือ ธาตุเจาจอมทอง กลางเวียงไชยนารายณกับธาตุจอมกิตติบนยอด
ดอยไดระบุไววา มีขนาดกวาง 3 วา สูง วา 2 ศอก แมขนาดของธาตุเจาจอมทองจะไมไดบอก
ไว แตก็นาจะขนาดไลเลี่ยกันนี้ และมิไดกลาวถึงรูปแบบของสถูปเจดียไวเลย สังเกตวาขนาดของ
สถูปเจดียเริ่มใหญขึ้นจากเดิมในพุทธศตวรรษที่ 3 พระธาตุดอยตุงสูงเพียง 7 ศอก และในเวลา
ตอมาอีกประมาณ 600 ป พระธาตุจอมกิตติมีความสูง7 วา 2 ศอก นับวาพัฒนาการในการสราง
สถูปเจดียของชวงนี้เมืองนี้คอนขางจะชาสักหนอยอาจะเปนเพราะในโยนกนครนี้ไมคอยมีการสราง
สถูปเจดียขึ้นมากนัก จะสรางขึ้นเฉพาะเวลาไดพระบรมสารีริกธาตุมาเทานั้น
ในราวพุทธศักราช 1181 ป พระเจาอนุรุทธรรมิกราช กษัตริยเมืองพุกามลบมหาศักราช
559 ตั้งเปนจุลศักราชขึ้นใหม พระเจาอนุรุทธรรมิกราช ตั้งใหลวจักราชขึ้นเปนกษัตริยครองหัว
เมืองตางๆ ในแถบโยนกประเทศทั้งหลาย 57 หัวเมือง ตั้ง “หิรัญนคร”เปนเมืองหลวง ตอมาเมื่อ
จุลศักราชได 2 ป มีพระมหาเถระชื่อ “ญาณรังษี” ไดเขามาเผยแพรพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง ได
นําพระบรมสารีริกธาตุมา 1 องค คือ พระมหาจานกังกระดูกคางเบื้องซาย และไดสรางสถูปเจดีย
บรรจุไว ณ ที่เนินหลังเตา (ซึ่งเปนสันดอนอยูเหนือเวียง) แลวสรางโบสถวิหารตั้งเปนวัดขึ้นมามี
ชื่อวา “อารามเชียงมั่นชางคุง”17 (แตในหนังสือประวัติศาสตรพุทธศาสนาในประเทศไทยของ
สวัสดิ์ เขมกปสิทธิ์บอกวา ชื่อ “พระเจดียดอยชางค้ํา”)
การเขามาของพุทธศาสนาในชุมชนแถบลุมแมน้ํากกในสมัยตํานาน ครั้งสําคัญๆก็ได
กล าวตั้ง แต รัช สมั ย ของลวจัก ราช ครองเมื อ งหิรั ญนคร อาจเป น ไปไดว าพุ ท ธศาสนาในสมั ย
หลังจากนี้ไป ไมมีเหตุการณที่สําคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนา คือการเผยแพรศาสนาเขามาในแถบนี้อีก
เลย แตก็นาจะคงยังมีการนับถือพุทธศาสนากันตอๆ มา และอาจจะมีการสรางสถูปเจดียขึ้นในชวง
ระยะเวลาดังกลาวหรือไมนั้น เปนการยากที่จะอธิบายได เพราะไมมีหลักฐานระบุในตํานานที่ใด
เลย กลาวแตเพียงลําดับของกษัตริยที่ครองเมืองหิรัญนครสืบตอๆ กันมาเทานั้น ซึ่งประวัติศาสตร
ในชวงนี้ของชนชาติไทยไดขาดหายไปจากความทรงจําของชนรุนหลัง จึงไมไดมีการบันทึกเอาไว
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2516), 224-225.

สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานสิงหนติโยนกชัยบุรีศรีเชียงแสน, 84.
พระยาประชากิจกรจักร(แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก,พิมพครั้งที่ 7 (พระนคร : คลังวิทยา,
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พุทธศาสนากับการสรางสถูปเจดีย ของชนชาติไทยในแถบลุมแมน้ําปง ตอนบน (ในสมัยตํานาน)
การเขามาของพุทธศาสนาในแถบลุมน้ําปงตอนบนนี้ จากตํานานจามเทวีวงศนั้น กลาว
วาไดเขามาพรอมกับการตั้งถิ่นฐานของชนชาติมอญ18 จากอาณาจักรทวารวดีที่มีศูนยกลางอยูที่
เมืองละโว ซึ่งไดขึ้นมาตั้งเมืองหริภุญชัยขึ้นในราวตนพุทธศตวรรษที่ 1319หรืออาจจะชากวานี้
เล็กนอยถึงในราวพุทธศตวรรษที่ 14 และกอนที่จะขึ้นมาตั้งเมืองที่หริภุยชัยนี้ พระนางจามเทวีได
นําสิ่งตางๆ ขึ้นมาจากละโวหลายอยาง รวมถึงการนําพุทธศาสนาขึ้นมาดวย ในตํานานจามเทวีวงศ
ไดกลาวถึงสิ่งตางๆ เหลานี้คือ “แลวก็ไหวพระยาขอเอายังพระมหาเถระเจาทั้งหลายฝูงอันทรง
พระไตรปฎก 500 คน กับคนฝูงเปนผาขาว อันตั้งอยูในศีล 5ศีล 8 500 คน ชางสลัก 500 คน
ชางแกว ชางแหวน 500 ชางเงิน ชางคํา ชางเหล็ก ชางทอง ชางตอง ชางแตม ชางไม ละเยื่อง
ละ 500 หมอโหรา หมอยา พอเลี้ยงแมเลี้ยง พอเวียกแมการละเยื่องละ 500”20
จะเห็นไดวา สิ่งแรกที่พระนางจามเทวีขอคือ พระเถระผูทรงพระไตรปฎก 500 รูป
กอนสิ่งอื่นใด แสดงวาพุทธศาสนามีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนสมัยโบราณสูงมาก และใน
ตํานานนางจามเทวีนี้ ก็กลาวถึงระยะการเดินทางวา ไดตั้งบานเมืองแลวเผยแพรพุทธศาสนาโดย
การใหสรางสถูปเจดีย วัดวาอาราม ตามทางผานเหลานี้ไปตลอดจนถึงเมืองหริภุญชัย
ซึ่งกอนหนาที่พระนางจามเทวีขึ้นมาครองเมืองหริภุญชัยนี้ คงมีชุมชนตั้งเปนบานเล็ก
บานนอยอยูกอนแลว ดังในตํานานนางจามเทวีวา “สุเทวระสีจึงมาตกแตงของฝากทั้งหลายตางๆ
แลวจึ่งเลือกเอาคนผูหนึ่งชื่อวา คะวะยะเปนหัวหนากับบาวเพื่อน 500 คนหื้อเปนบริวารนายคะวะ
ยะ...”21 ในพงศาวดารโยนกวา “... จึงแตงใหนายควิยะบุรุษ ซึ่งในคัมภีรชินกาลมาลินี เรียกวา
อติคุยะอํามาตย...”22 นาจะเปนหัวหนาชุมชน (แกบาน) อาจจะเปนชาวลัวะก็ได ซึ่งขณะนั้นคง
ขาดกษัตริยครองเมือง จึงไดลงมาขอเชื้อสายกษัตริยจากละโวซึ่งขณะนั้นเปนเมืองศูนยกลางของ
วัฒนธรรมที่มีความสําคัญมาก
เมื่อพระนางจามเทวี ไดมาถึงเมืองหริภุญชัยแลว ก็ไดมกี ารสรางวัดวาอาราม
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หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย ,พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ,

2522), 9.
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สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2539), 13.
20
สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย (กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร,2515), 15-16.
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เรื่องเดียวกัน, 11.
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พระยาประชากิจกรจักร(แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก , 172.
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อยางมากมาย ในพงศาวดารโยนกกลาววา มีการสรางวัดถวายพระเถระผูทรงพระไตรปฎกทั้ง500
นั้น ถึง 2000 วัด แสดงวาพุทธศาสนาที่เมืองหริภุญชัยในสมัยนัน้ จะตองมีความเจริญรุงเรืองถึงขีด
สุด และการสรางสถูปเจดียกน็ าจะมีมากมายเพราะสถูปเจดียเปนองคประกอบของวัดอยางหนึง่ ที่
สําคัญมากในอดีต

ภาพที่ 7 รัตนเจดีย อีกหนึ่งรูปแบบเจดียที่ไดรับอิทธิพลจากทวารวดี
รูปแบบของสถูปเจดีย ในสมัยพระนางจามเทวีนี้คงจะมีรูปรางตางไปจากสถูปเจดียที่
สรางขึ้นในแถบลุมแมน้ํากกอยางแนนอน เหตุเพราะเปนชุมชนที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและ
ทางพุทธศาสนาแตกตางกัน
ในทางความสัมพันธกันระหวางชุมชนทั้งสองนี้ ที่อาจจะกลาวไดวาไมมีการยุงเกี่ยวกัน
เลย ดวยสภาพภูมิศาสตรมีเทือกเขา (ผีปนน้ําตะวันตก) ขนาดใหญกั้นขวางอยู23 แตเราก็ไมสามารถ
ทราบแนชัดถึงรูปทรงของสถูปในสมัยนี้เลย เพราะไดมีชํารุดทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลาเสีย
หมดแลว
23

นวลศิริ วงศทางสวัสดิ์, ภูมิศาสตรกายภาพภาคเหนือของประเทศไทย ,พิมพครั้งที่ 3 ( เชียงใหม :
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534), 16.
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ครั้นเมื่อราชกุมารทั้งสอง คือ เจามหันตยศกับเจาอนันตยศของพระนางจามเทวี มีพระ
ชนมมายุได 18 พรรษา จึงทรงไดมอบราชสมบัติใหเจามหันตยศไดครองเมืองหริภุญชัย แลว
สรางเมืองเขลางคนครใหเจาอนันตยศองคนองไปครองเมือง เมืองลําปางเขลางคนคร จึงไดกําเนิด
ขึ้นมาหลังเมืองหริภุญชัยเพียงเล็กนอย24 แตในตํานานเมืองนครเขลางคและตํานานพระธาตุลําปาง
หลวง กลาววา เมืองเขลางคนครนี้มีมาตั้งแตครั้งสมัยพระเจาอโศกมหาราชแลว และมีสภาพเปน
เมืองใหญดวย พระเจาอโศกจึงไดแจกพระบรมธาตุนําประดิษฐานมาไว ณ ที่นี้ คือ พระธาตุ
ลําปางหลวงในปจจุบัน25 ถาความในตํานานเปนจริง พระนางจามเทวีก็เพียงมาสรางเมืองทับเมือง
เกานั่นเอง
การสรางสถูปเจดียองคสําคัญในสมัยพระนางจามเทวี คือสถูปเจดียที่สรางขึ้นเพื่อบรรจุ
อัฐิธาตุของพระนางจามเทวีเอง ซึ่งสรางโดยเจามหันตยศกับเจาอนันตยศ ที่เรียกวา“สุวรรณจังโกฏิ
เจดีย” ซึ่งพงศาวดารโยนกมีความกลาวถึงสถูปองคนี้วา “...กอเจดียหุมดวยแผนสุวรรณ บรรจุพระ
อัฐิธาตุไว ณ ดานประจิมทิศ แหงพระนครหริภุญชัยไดชื่อวาสุวรรณจังโกฏิเจดีย...”26 ทําใหทราบ
แตเพี ยงวามีการใชแ ผนทอง (ทองจังโกใชหุมแผลง) องคสถูปเจดียไวเ ทานั้น สวนที่เ ห็นใน
ปจจุบันนั้นไดรับการปฏิสังขรณขึ้นใหมในรัชสมัยพระเจาอาทิตตราชและสมัยพญาสวาสิทธิราช
(สัพสิทธิ์ราช) จึงทําใหเราไมสามารถทราบรูปแบบเดิมของสุวรรณจังโกฏิเจดียได
พุทธศาสนาไดเขามาสูชุมชนแถบลุมแมน้ําโขง อีกครั้งหนึ่งคือ ในราวพุทธศักราชได
1587 ป ในรัชสมัยพระเจาอทิตตราชไดทรงทําสงครามชนะชาวละโว (ขอมกับโพช) แลวตอมา
ไดรับพุทธศาสนาจากมอญ แลวสรางเจดียหลวงประจําเมืองไว ในพงศาวดารโยนก กลาววา
“พระบรมธาตุเจดียหลวงสูง 1 เสน 3 วา”27 ซึ่งเปนสถูปเจดียที่คอนขางสูง ซึ่งชางในสมัยนี้คงมี
ความสามารถในการสรางสถูปเจดียสูง ซึ่งในการทําสงครามระหวางพระเจาอาทิตตราชกับพระเจา
ละโวครั้งแรก กลาววามีการสรางพระสถูปเจดียแขงกันที่เมืองละโว โดยกําหนดขนาดวาใหกวาง
และสูงนั้นถึง 15 วา ทีเดียว28 จึงไมเปนการยากที่จะสรางสถูปเจดียที่มีขนาดสูงใหญในสมัยนี้
เพราะชางมีเทคนิควิทยาสูง ซึ่งตางกับทางแถบลุมแมน้ํากก ชางมีความรูนอยกวามาก จึงสรางสถูป
เจดียแตเพียงองคเล็กๆแตในประวัติศาสตรพุทธศาสนาในประเทศไทย กลาววา ในพุทธศักราชที่
1587 นี้ กษัตริยอนุรุทธมหาราช (อโนรชามังฉอ) ไดปกครองพุกามไดหมด ไดขยายอาณาจักร
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34
มาถึงดินแดนแถบนี้ พรอมกันนั้นพระองคก็ไดเผยแพรพุทธศาสนาตามแบบของพระองคดวยซึ่ง
ชาวไทยเรียกวา “รามัญนิกาย” และไดสงอิทธิพล รูปแบบศิลปกรรมตางๆ ไดแกรูปแบบของเจดีย
วิหาร เปนแบบพุกามอีกดวย29
สันนิษฐานวาที่กษัตริยพุกามชื่อ อนุรุทมหาราชนี้ไดขยายอาณาเขตเขามา นาจะเปน
แถบลุมแมน้ํากก หิรัญนครเงินยางมากกวา แถบลุมแมน้ําปง เมืองหริภุญชัย เพราะขณะนัน้ หริภญ
ุ
ชัยมีกษัตริยที่ทรงแสนยานุภาพ คือ พระเจาอาทิตตราชครองอยู ศิลปกรรมแบบพุกามจึงเขามามี
อิทธิพลมากในชุมชนแถบลุมแมน้ํากก
รูปแบบของสถูปเจดียในสมัยของพระเจาอาทิตตราชนี้ จึงนาจะไดรับอิทธิพลรูปแบบ
ศิลปกรรมจากมอญ (สุธรรมวดี) หรือจากพุกามอยางเต็มที่ เพราะพุทธศาสนาที่รับเขามานั้นมา
จากเมืองมอญ และพระเจาอาทิตตราชนี้ก็เปนกษัตริยเชื้อสายมอญ ดวยพระองคหนึ่ง สัดสวนของ
สถู ป เจดี ย ก็ มี ข นาดสู ง ใหญ ก ว าชุ ม ชนแถบลุม แม น้ํา กก เพราะชุ ม ชนในแถบนี้มี โ อกาสไดรั บ
วัฒนธรรมจากทางใตขึ้นมากไดงายกวา ชางจึงมีเทคนิควิทยาความรูในการกอสรางสถูปเจดีย
อาคารทางพุทธศาสนาสูง
รูปแบบของสถูปเจดียในลานนาไทย ที่มีประวัติการสรางมากอนพุทธศตวรรษที่ 17 นี้
เราไมสามารถที่จะทราบรูปทรงเดิมของตัวสถูปได แมจะคงหลงเหลือสภาพมาจนถึงปจจุบัน ซึ่ง
ลวนแลวแตมีการบูรณปฏิสังขรณหรือสรางครอบองคเดิมมาแลวทั้งสิ้น ซึ่งในการบูรณปฏิสังขรณ
ของคนสมัยกอนแตละครั้ง ก็ไดเปลี่ยนรูปทางของสถูปเจดียไปตามสมัยนิยมในเวลานั้น และใน
การจัดบันทึกของคนในสมัยกอนก็มิไดระบุรายละเอียดรูปทรงเอาไวมากเพียงแตกลาวอยางยอๆ
วา สรางเจดียองคนั้นสูงเทาไร กวางเทาไร ติดทองติดเงินเทานั้น จึงเปนการยากที่จะสันนิษฐาน
รูปแบบของสถูปเจดียท่มี ีการสรางมากอนพุทธศตวรรษที่ 17 ได
จากขอมูลการศึกษาขางตนเป นการอางอิงจากพงศาวดารเปนหลักตามที่ไดมี การจด
บันทึกไว แตรูปแบบเจดียลานนาที่เห็นในปจจุบันลวนเปนรูปแบบที้สรางขึ้นหลังพุทธศตวรรษที่
19 เปนตนมา เริ่มตนพรอมการตั้งเปนอาณาจักรของลานนาในสมัยพระเจามังราย โดยสามารถ
จําแนกรูปแบบสถูปเจดียไดออกเปนลักษณะตางๆ ดังนี้
สถูปเจดียแบบทวารวดี
สถูปเจดียกลุมแรกนั้น มีรูปแบบทางศิลปกรรมที่เรียกวา ทวารวดี ซึ่งนับเปนรูปแบบ
ศิลปกรรมที่มีอายุเกาแกที่สุด ที่มีหลักฐานทางโบราณคดีหลงเหลือใหเราไดศึกษากันซึ่งอาณาจักร
29

สวัสดิ์ เขมกปสิทธิ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 92.
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ทวารวดีนี้มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ศูนยกลางของอาณาจักรทวารวดีนั้นอยูที่นครปฐม
ศิลปกรรมแบบทวารวดีไดเขามาสูดินแดนลานนาเมื่อครั้งพระนางจามเทวีไดเสด็จขึ้นมาครองหริ
ภุญชัย ก็ไดทรงนําเอารูปแบบการสรางสถูปเจดียแบบทวารวดีขึ้นมาดวยลักษณะที่นิยมกันแนชัด
ในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 14-16 คื อ มี ก ารก อ สถู ป แบบสี่ เ หลี่ ย มซ อ นชั้ น ขึ้ น เป น ชั้ น ๆ และมี
พระพุทธรูปบรรจุในซุม เรียงรายไปเปนแถวตามชั้นสี่เหลี่ยมทุกชั้น ซึ่งพอจะจัดเปนกลุมไดดังนี้
เจดียสี่เหลี่ยม (กูกุด) จัดจามเทวี
เปนสถูปเจดียที่กอขึ้นดวยศิลาแลงไมสอปูน มีลักษณะสี่เหลี่ยม มีฐานทรงสูงซอนกัน 3
ชั้น มีเ รือนธาตุสี่เหลี่ยมซอนลดหลั่นกันอยู 5 ชั้น แตละชั้นมีซุมประดับพระพุทธรูปปูนปน
ประทับยืนทําปางประทานอภัยดานละ 3 ชั้น รวมมีพระพุทธรูปทั้งหมด 60องค และแตละมุม
ของชั้นเรียนธาตุมีเจดียจําลอง (สถูปกะ) ประดับ สวนบนของเรือนธาตุไดหักหายไป จึงเปนที่มา
ของชื่ อที่เ รีย กว า “กู กุ ด ”ถ า เชื่ อ ตามตํ า นานจามเทวีว งศ สถูป เจดียสี่ เ หลี่ย มยอดกุด แหงนี้ คื อ
“สุวรรณจังโกฏิเจดีย” ที่พระเจามหันตยศสรางขึ้นทางทิศตะวันตกของพระนคร เพื่อบรรจุอัฐิธาตุ
ของพระนางจามเทวี1 จึงมีชื่อเรียกวา “สุวรรณจังโกฏิเจดีย” บาง หรือเรียกวา “เจดียจามเทวี”
บางนอกเหนือจากชื่อกูกุด
ในศิลาจารึกอักษรมอญ ภาษามอญ (ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดําราชานุภาพไดคนพบที่
บริเวณฐานพระเจดียภายในวัดกูกุด) เมื่อแปลแลวไดความโดยสรุป กลาวถึงสถูปเจดียองคหนึ่งที่
พระเจาสรรพสิทธิ์ไดทรงปฏิสังขรณเนื่องจากองคสถูปไดพังลงมาเมื่อคราวแผนดินไหวครั้งใหญ
ในสมัยนั้น และยังไดกลาวถึงคําอธิษฐานและสรรพวัตถุตางๆ ที่พระเจาสรรพสิทธิ์ไดอุทิศถวายแก
สถูปเจดียนั้น30
จากศิลาจารึกวัดกูกุดหลักนี้ นักวิชาการบางทานไดยกขอความบางสวนมาตีความให
เห็นวา เจดียวัดกูกุดนี้อาจไมเกี่ยวของกับพระนางจามเทวีเลยก็ได เนื่องจากความบางตอนกลาววา
“... เจดียองคนี้ ซึ่ง...ของขาพเจาผูมีนามวา...” สวนขอที่ขาดหายไป นักวิชาการบางทานตีความวา
จะตองเปนชื่อกษัตริยหรือบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพระยาสรรพสิทธิ์อยางมาก31 อาจเปน
บรรพบุรุษของพระยาสรรพสิทธิ์ก็ได ถาเราไดตรวจสอบ ลําดับองคกษัตริยหริภุญชัยจากตํานาน
เจดียกูกุดวัดจามเทวีพบวามีตํานานการสรางพระมหาเจดียขึ้น ในสมัยพระยาอาทิตตราช ซึ่งเปน
บรรพบุรุษที่ใกลชิดกับพระยาสรรพสิทธิ์
30

เดนดาว ศิลปานนท, “เจดียกูคํา,” วารสารเมืองโบราณ 17, 4 (ตุลาคม -ธันวาคม 2534),:134.
31
แสงจันทร ไตรเกษม, “ลักษณะสถาปตยกรรมพระเจดียกูกุดวัดจามเทวีจังหวัดลําพูน”
( วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย คณะวิจิตรศิล มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2517), 3.
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ภาพที่ 8 เจดียกูกุด วัดจามเทวี จ.ลําพูน
รูปแบบของสถูปเจดียตามตํานานวามี 4 ดาน ประดิษฐานพระพุทธรูป 30 องคใหชื่อวา
“เจดียมหาพน” เพราะสรางตรงที่เปนทุงอันเปนที่ตั้งพลของฝายหริภุญชัย และฝายละโว ซึ่ง
ปจจุบันยังมีชื่อหมูบานวา “สันมหาพน” คือที่ตั้งของวัดกูกุดนั่นเอง สถูปองคที่พระยาสรรพสิทธิ์
บูรณปฏิสังขรณ จึงนาจะเปนเจดียที่เหลี่ยมวัดกูกุดนี้เองนับเปนสถูปเจดียที่สําคัญองคหนึ่งของ
ลานนาไทย เพราะชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลทวารวดีและลพบุรีผสมกัน ซึ่งเปนหลักฐานสนับสนุนดาน
ตํานานที่วา พระยาอาทิตตราชทําสงครามกับพระยาละโวนั้นเปนจริง จึงไดเกิดการแลกเปลี่ยนกัน
ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น และเปนสถูปเจดียที่มีอายุเกาแกที่สุด ซึ่งเปนตนแบบของสถูปเจดียในสมัย
ตอมา แตในดานศาสนาสถูปองคนี้ไมความสําคัญเทาไร เพราะไมไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจาเปนเพียงเจดียบรรจุอัฐิ ซึ่งตรงกับภาษาชาวบานเรียกวา “กู” เทานั้น
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เจดียแปดเหลี่ยม (รัตนเจดีย) วัดจามเทวี
เปนสถูปเจดียที่มีขนาดเล็ก สูงจรดยอด 11.50 เมตร เสนผาศูนยกลาง4.40 เมตร32 กอ
ดวยอิฐไมสอปูน มีผังเปนรูปแปดเหลี่ยมทรงสูงชะลูด มีฐาน 2 ชั้น มีเรือนธาตุซึ่งแตละดาน
ประดับดวยซุมพระพุทธรูปประทับยืน ถัดขึ้นไปเปนฐานประดับซุมพระพุทธรูปประทับนั่งทุก
ดาน รวมมีพระพุทธรูปทั้งหมด 16 องค สวนยอดเปนสถูปทรงกลม ปจจุบันมีการเรียกชื่อของ
สถูปเจดียองคนี้คอนขางสับสนกันกับเจดียกูกุด ซึ่งไมมีขอสรุปแนนอนวา “รัตนเจดีย” หรือ
“สุวรรณจังโกฏิเจดีย”
สถูปเจดียองคนี้ ไดรับอิทธิพลศิลปกรรมทวารวดีเชนเดียวกันกับเจดียสี่เหลี่ยมในวัด
เดียวกัน วาสรางในระยะไลเลี่ยกัน นักวิชาการสวนมากวาไดถายแบบมาจากเจดียเหลี่ยม แตจาก
การศึกษาจากพระพุทธรู ปปูนปนในการบูรณะครั้งหลังสุด โดยกรมศิลปากร เมื่อพ.ศ. 2534
สันนิษฐานวา เจดียแปดเหลี่ยมนี้นาจะเปนตนแบบของเจดียเหลี่ยม (กูกุด) มากกวา33

ภาพที่ 9 รัตนเจดียวัดจามเทวี จังหวัดลําพูน
32

สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนาไทย
(เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2524), 67.
33
เดนดาว ศิลปานนท, “เจดียกูคํา,” วารสารเมืองโบราณ 17, 4 (ตุลาคม -ธันวาคม 2534), 137.
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ภาพที่ 10 สุวรรณเจดีย วัดพระธาตุหริภุญชัย
สุวรรณเจดีย วัดพระธาตุหริภุญชัย
เปนสถูปเจดียที่สรางขึ้นตามแบบของเจดียกูกุดทุกอยาง เพียงแตไดยอขนาดสัดสวนให
เล็กลงมา จึงทําใหดูไมสวยงามเทาที่ควร แตก็ชวยทําใหเราไดทราบสวนยอดที่หายไปของเจดียกู
กุดไดดี เพราะสรางขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกัน โดยพระนางปทุมวดีเทวีพระอัครมเหสีในพระเจา
อาทิตตราชโปรดใหสรางขึ้น เขาใจวาคงจะทรงสรางขึ้นเพื่อสั่งสมบุญบารมีเทานั้น ตามพระราช
ประเพณีของกษัตริยที่นิยมสืบมา ซึ่งในชินกาลมาลีปกรณวา “ปนั้นเปนปที่ศาสดาปรินิพพานแลว
ได 1607 ป ส ว นพระอั ค รมหสี ข องพระเจ า อาทิ จ จ พระนามว า ปทุ ม วดี ก็ ท รงสร า งสถู ป ชื่ อ
“สุวรรณเจดีย”34
เจดียเหลี่ยม (กูคํา) เวียงกุมกาม
เป นสถูปเจดี ย อีกองค ห นึ่ง ที่ ไดถายแบบมาจาก เจดียกูกุด แตแตกตางไปบางตาม
ลวดลายละเอียดปลีกยอย เปนสถูปเจดียที่มีขนาดใหญ สูง 22 วา ฐานกวาง8 วา 1 ศอก35 สราง
ขึ้นหลังจากเจดียกูกุดเกือบสามรอยป โดยพญามังรายทรงใหสรางขึ้น เมื่อตั้งเวียงกุมกามแลว
34
35

ไทย , 68.

ชินกาลมาลีปกรณ (เชียงใหม : มิตรนราการพิมพ, 2510), 102.
สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนา
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ในพงศาวดารโยนก กลาวถึงการสรางสถูปเจดียองคนี้วา “ลุจุลศักราช 650 ปชวด
สัมฤทธิศก (พ.ศ1831) เจาเม็งรายใหเอาดินที่ขุดหนองตางมาทําอิฐกอเจดียกูคําไวในเมืองกุมกาม
ใหเปนที่ไวที่บูชาแกชาวเมืองทั้งหลาย...”36 แตมิไดระบุบอกไววา ไดมีการสรางซุมพระดวย
แตในตํานานมูลศาสนา ไดกลาวถึงรายละเอียดมากกวาที่ปรากฏในพงศาวดารโยนก จึง
ทําใหแนใจไดวาพญามังรายไดสรางพระสถูปเจดียที่มีซุมพระจํานวนมากมาแตครั้งแรกสราง มิใช
มาเพิ่มในภายหลัง “ถัดนั้นพระยามังรายออกมาตั้งอยูที่กุมกามแปลงบานอยู 2 แหง แหง 1 ชื่อวา
บานกลาง แหง 1 ชื่อวาบานแหมนั้น ก็อยูเสวยราชสมบัติในที่นั่น จึงใหอํามาตยทั้งหลายหาหิน
มา แลวใหกอเปน 4 เหลี่ยม แตละดานใหมีพระพุทธรูปเจา14 องค แลวใหไดใสคําแตยอดลงมา
ดูงามนัก ใสชื่อวากูคํา แลวใหฉลองและถวายมหาทาน กับทั้งเครื่องอัฏฐบริขารแกสงฆเจามากนัก
แล”37 แตกลาววาถึงพระพุทธรูปนี้มีเพียง 56 องค สันนิษฐานวาผูคัดลอกตํานานคงจะอานเลขผิด
จาก 5 กลายเปน 4 เพราะในอักษรเมืองนั้นเขียนตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น38

ภาพที่ 11 กูคํา วัดเจดียเหลี่ยม จ.เชียงใหม
36

พระยาประชากิจกรจักร(แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก, 260.
37
ตํานานมูลศาสนา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร, 2519), 47.
38
สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนาไทย
, 7.

40

แตศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ไดแปลไววา “วัดอันนารื่นรมยของพญามังราย
ชื่อกูคําหลวง สรางไวนานหลายชั่วกษัตริยแลว มีพระพุทธรูปหกสิบองคเรียงรายอยูตลอดดูงาม
สรางเจดียไวกระดูกมเหสีทาน ดวยความเศราโศก39สันนิษฐานการที่มีซุมพระ 60 ซุมนั้น นาจะ
เปนการลอกเลียนเพื่อใหเหมือนกับเจดียกูกุดมากกวาที่จะสรางขึ้นเพื่อใหเทากับจํานวนพระมเหสี
60 องค เพราะการตั้งเมืองใหมของพญามังรายนั้นคงตองการนําเอาวัฒนธรรมของหริภุญชัยมาใช
ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มีความเจริญกวาของพระองค จึงตองการที่จะใหประชาชนยอมรับพระองความี
วัฒนธรรมสูงเหมือนหริภุญชัย สวนจํานวนซุมพระ 64 ซุม ที่เห็นกันในปจจุบันนี้ เปนเพราะมีผู
มาปฏิสังขรณในภายหลัง คือหลวงโยนการพิจิตร40 ไดเพิ่มซุมพระพุทธรูปเขาไปอีกดานละซุมรวม
4 ซุม เพื่อใหเทากับจํานวนอายุของตน และลวดลายซุมพระพุทธรูปก็ไดกลายเปนศิลปกรรม
แบบพมาเดนชัด
สถูปเจดียแบบสุโขทัย-ลังกา
สถู ป เจดี ย ก ลุ ม นี้ แ ม จ ะใช ชื่ อ เรี ย กวา สุโ ขทั ย -ลั ง กา ก็ ต าม แต มิ ไ ด หมายความว า มี
รูปแบบที่เหมือนกบของอาณาจักรสุโขทัย หรือลังกาทวีปเสียทีเดียว แตหมายถึงมีรูปแบบอิทธิพล
ที่สืบทอดกันมาซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกัน อีกประการหนึ่ง ในอาณาจักรสุโขทัยก็มีสถูปเจดียอยู
แบบหนึ่งที่นิยมกอสรางกันมากคือ สถูปเจดียที่ไดรับอิทธิพลจากลังกาทวีป โดยไดดัดแปลงใหมี
ลักษณะสูงชะลูดแหลมขึ้นใหตองตามรสนิยมของคนไทย ซึ่งสอดคลองกับการเขามาของพุทธ
ศาสนานิกายลังกาวงศ ซึ่งเขามาครั้งแรกในรัชสมัยของพญามังราย และครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่ง คือ
ในรัชสมัยของพญากือนา
รูปแบบศิลปกรรมของสถูปเจดียในกลุมแบบสุโขทัย-ลังกา นี้มีลักษณะที่คลายคลึงกัน
คือ ฐานสี่เหลี่ยมซอนชั้น ถัดขึ้นไปเปนฐานลูกแกวกลมสองชั้นไปรองรับองคระฆังกลมที่มีขนาด
ใหญ บัลลังคสี่เหลี่ยม กานฉัตรมีรูปปูนปนพุทธลีลาประดับโดยรอบ บางแหงที่ฐานมีการทํารูป
ชางแบบสุ โขทั ย ที่ เ ลีย นแบบจากลั งกาทวี ปอีก ทีห นึ่ง หรื ออาจทํ า เรื อนธาตุที่ เ รีย กวา เจดียท รง
39

สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนาไทย,

69.
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เปนชาวมอญ สัญชาติพมา เดิมชื่อหมองปยโหย เขามารับราชการในเมืองเชียงใหมในสมัยพระเจา
อินทวิไชยานนท ไดทํานุบํารุงพุทธศาสนาหลายอยาง เชน ปฏิสังขรณเจดียเหลี่ยม สรางเจดียวัดชัยมงคล กุฏิวัด
แสนฝาง และเมรุเผาศพที่ปาชาชางคลาน (ซึ่งมีลวดลายเปนแบบพมา)

41
ปราสาทยอดระฆั ง 41 ซึ่ ง ได รั บ การถ า ยแบบมาจากเจดี ย ท รงปราสาทของสุ โ ขทั ย ซึ่ ง จะขอ
ยกตัวอยางสถูปเจดียในเชียงใหมที่มีลักษณะดังกลาวคือ

ภาพที่ 12 เจดียวัดอุโมงค จ.เชียงใหม
สถูปเจดียวัดอุโมงค
ตามตํานานกลาววา พญามังรายสรางและวัดอุโมงคนี้ก็เปนวัดที่พระองคทรงสรางอีก
ดวย ความมีวา เมื่อพญามังรายทรงทราบวา พระสหายของพระองคคือ พอขุนรามคําแหงไดทรง
สงทูตไปนิมนตพระลังกาทวีป ที่รูธรรมปฎกจากนครศรีธรรมราช มาเผยแพรพุทธศาสนานิกาย
ลังกาวงศที่กรุงสุโขทัย จึงไดทรงสงทูตไปนิมนตพระเถระจากลังกาจากพอขุนรามคําแหงมาได 5
รูป ซึ่งมีพระมหากัสสะเถระเปนประธาน ดังนั้นพญามังรายจึงไดทรงสรางวัดอุโมงคขึ้นใหเปน
พระอารามที่จําพรรษาของพระเถระลังกา ซึ่งเปนพระฝายอรัญญาวาสี ตามประวัติของวัดอุโมงค
กลาวตอนหนึ่งวา “พระองคประสงคจะสรางเปนอนุสรณในการนําพุทธศาสนา แบบลังกาวงศมา
ประดิษฐานในลานนาไทยเปนครั้งแรก จึงขอใหพระมหากัสสปะเถระเปนผูวางแผนวัดใหถูกตอง
ตาพระธรรมวินัย... เมื่อพระมหากัสสปะวางแผนผังวัดออกเปนสัดสวนโดยวัดเปนเขตพุทธาวาส...

41

สันติ เล็กสุขุม, “ ความเปนมาและคําศัพทที่เรียกองคประกอบเจดียในประเทศไทย,” มติชนราย
สัปดาห ,3( กุมภาพันธ 2535 ) : 21.

42
และสังฆาวาส...เรียบรอยแลวพระเจามังรายมหาราชไดเปนผูอํานวยการสรางวัด42ครั้งที่พญามังราย
ทรงสรางสถูปเจดียในครั้งนั้น คงไมมีขนาดใหญโตเทาทุกวันนี้ แตในรัชสมัยของพญากือนา
กษัตริยองคที่ 9 แหงราชวงศมังรายไดทรงบูรณะขึ้นใหม ดวยการพอกปูนทับของเกา พรอมกับ
การสรางอุโมงคใหพระมหาเถระจันทรอยูระหวาง พ.ศ. 1910-193043 จะเห็นวารูปแบบของสถูป
เจดียนี้มีสวนที่เหมือนกับสถูปที่ลังกาและของนครศรีธรรมราช แสดงถึงการเขามาของพุทธศาสนา
เถรวาทนิกายลังกาวงศไดอยางดี
ผังของสถูปเจดียกลมตลอดทั้งองค องคระฆังคว่ํา บัลลังกสี่เหลี่ยมกานฉัตรมีรูปปูนปน
พุทธลีลา แตในปจจุบันนี้สวนปลียอดและลายกลีบบัวที่ฐานมาลัยเถามีอิทธพลศิลปกรรมแบบพมา
เขามาปะปนคงไดมีการบูรณปฏิสังขรณขึ้นในสมัยหลังๆ ลงมามากแลวแตโดยรวมแลวก็สามารถดู
ไดวาเคาเดิมสรางเปนแบบลังกา โดยอาจจะถายแบบมาจากพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชก็ได
เจดียวัดสวนดอก (บุปผาราม)
ตามในพงศาวดารโยนกวา พญากือนาไดขอพระสุมนเถระจากสุโขทัยใหขึ้นมากเผยแพร
พุทธศาสนาแบบลังกาวงศอีกครั้งหนึ่ง แตเปนนิกายรามัญของพระมหาอุทุมพร-บุปผามหาสวามีที่
เมืองเมาะตะมะ เมื่อพระสุมนเถระขึ้นมาลานนาไดนําเอาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาดวย 1 องค
พญากือนาทรงอาราธนาใหอยูที่วัดพระยืนหริภุญชัยได 21 พรรษา จึงไดมาอยูวัดสวนดอกเมื่อ
สรางเสร็จ พญากือนาไดทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองคใหมที่แยกมาจากคราวสรงน้ําพระธาตุ
ไวในสถูปเจดียวัดสวนดอก สวนพระบรมสารีริกธาตุองคเดิมนั้นไดใหไปบรรจุไวในสถูปเจดียที่
ดอยสุเทพ44
รูปแบบของสถูปเจดียวัดสวนดอกที่เห็นไดวามีอิทธิพลของสุโขทัยแบบลังกา ก็คือตั้งแต
สวนที่เปนองคระฆังขึ้นไป สวนตั้งแตองคระฆังลงไปถึงฐานไดเปลี่ยนแปลงเปนแบบลานนาใน
สมัยครูบาศรีวิชัยเสียแลว ซึ่งในสมัยนั้นก็ไดเปลี่ยนแปลงรูปทรงของเจดียประจทิศ ซึ่งเดิมเปน
เจดียทรงพุมขาวบิณฑแบบสุโขทัยใหกลายเปนแบบลานนาในสมัยหลังซึ่งนับวาเปนที่นาเสียดาย
มาก ซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นอิทธิพลศิลปกรรมของสุโขทัยในลานนา ที่มีความสัมพันธกับ
การเผยแพรพุทธศาสนาแบบลังกาวงศอยางชัดเจน
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สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนาไทย
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เรื่องเดียวกัน, 128.
พระยาประชากิจกรจักร(แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก , 292-296.

, 127-128.
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ภาพที่ 13 เจดียวัดสวนดอก จ.เชียงใหม
เจดียสามฝงแกน วัดปาแดงหลวง
ตามพงศาวดารโยนก มีความตอนหนึ่งกลาววา “ลุศักราช 809 ปเถาะนพศก เจาสามฝง
แกนพระชนกนาถถึงพิราลัย พระเจาติโลกราชจัดการปลงพระศพ ณ ปาแดงหลวงแลวสถาปนา
พระสถูปบรรจุอัฐิธาติไว ณ สถานที่นั้น สถูปนั้นสูง 92 ศอก กวางยาว 52 ศอก บุดวยแผน
ทองแดงปดทองทั้งองค...”45 ซึ่งเปนวัดที่พญาติโลกราชทรงสถาปนาขึ้นใหม และเดิมคงเปนพระ
อารามหลวงที่มีพระเถระที่มีความรูจําพรรษาอยู พญาติโลกราชจึงทรงสละพระราชทรัพยทํานุ
บํารุงเชนเดียวกับวัดสําคัญอื่นๆ ในสมัยนั้น เชน วัดเจดียหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย เจดียวัดปา
แดงหลวง
มีผูสันนิษฐานวา วัดปาแดงหลวงนาจะมีมาตั้งแตสมัยของพญามังรายแลว เพราะภายใน
อาณาบริเวณวัดรางมีรองรอยของสถูปเจดียองคเดิมเหลืออยู เรียกกันวา“พระเจดียเกาถาน” หรือ

45

พระยาประชากิจกรจักร(แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก, 327
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ภาพที่ 14 เจดียสามฝงแกน วัดปาแดงหลวง
พระเจดียที่มี 9 ชั้น ซึ่งปจจุบันชาวบานไดเขาไปยึดครองที่ดินแลวจึงทําใหสันนิษฐาน
ไดวา องคเดิมนาจะไดมีการถายแบบมาจากเจดียเหลี่ยมกูกุด และลักษณะสถูปที่มีการซอนขึ้น
หลายชั้นนึ้คงเปนแบบแผนที่นิยมกันในชวงตนของรัชสมัยพญามังรายคือกอนที่พระมหากัสสป
เถระขึ้นมาอยูที่วัดอุโมงค
รู ป แบบของสถู ป เจดี ย ส ามฝ ง แกน องค ที่ ส ร า งขึ้ น ในสมั ย ญาติ โ ลกราชนั้ น มี ฐ าน
สี่เหลี่ยม ชั้นลางทําเปนชางลอม ชั้นบนทําเปนซุมจระนํา ดานละ 5 ซุม ยังคงไดรับอิทธิพลจาก
สถูปเจดียฐานชางลอมที่ศรีสัชนาลัย จึงมีความคลายคลึงกัน เหนือชั้นซุมจระนําทําเปนฐานเชียง
กลมซอนขึ้น มีมาลัยเถารองรับองคระฆัง ซึ่งตั้งแตเหนือขึ้นซุมนี้เปนรูปแบบของสถูปเจดียที่มี
อิทธิพลแบบลังกาแตในปจจุบัน ไมสามารถมองเห็นฐานชางลอมได เพราะกรมศิลปากรไดทําการ
บูรณะทําเปนฐานเชียงเรียบๆ เสียแลว ซึ่งทําใหรูปแบบศิลปกรรมไดเปลี่ยนแปลงไป

45

ภาพที่ 15 เจดียติโลกราช วัดมหาโพธาราม จ.เชียงใหม

เจดียติโลกราช วัดมหาโพธาราม (เจ็ดยอด)
ตามพงศาวดารโยนก กลาววา พญายอดเชียงรายราชนัดดาของพญาติโลกราชไดทรง
“แลวใหแตงการฌาปนกิจถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระอัยกาธิราชณ วัดโพธารามมหาวิหาร
แลวกอนพระสถูปบรรจุพระอัฐิธาตุและอังคารธาตุไวในอารามที่นั้น”46 ซึ่งสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.
203547
รูปแบบของสถูปเจดียองคนี้ มีฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมที่ฐานไปตลอดชั้นเรือนธาตุ ซึ่งมี
ขนาดสูงใหญ มีซุมประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ดาน เหนือขึ้นเรือนธาตุเปนมาลัยเถาทรงกลม
ไปตลอดองคระฆัง ซึ่งมีลักษณะของอิทธิพลศิลปกรรมแบบสุโขทัยแอบแฝงอยู ซึ่งสถูปเจดียเปน
แบบที่เรียกวา ทรงปราสาทยอดระฆัง

46
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พระยาประชากิจกรจักร(แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก, 353.
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2539), 36.

46
สถูปเจดียแบบมหาโพธิวิหาร พุทธคยา
สถู ป เจดี ย ที่ ม หาโพธิ วิ ห ารพุ ท ธคยา เป น สถู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย มที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
สถาปตยกรรมของศาสนาฮินดูมากทีเดียว ถาเราสังเกตและเปรียบเทียบดูระหวางสถาปตยกรรมใน
ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธและศาสนาเชนในยุดเดียวกันจะเห็นไดวามีอิทธิพลที่สงผลถึงกันดาน
รูปแบบที่คลายคลึงกันมาก และที่อินเดียก็มีการสรางสถูปแบบนี้ที่เดียวเทานั้นที่พุทธคยา และใน
ประเทศอื่นๆ ก็มีเพียงพมาและลังกาเทานั้น สวนในลานนาไทยก็มีที่เชียงใหมและเชียงรายเทานั้น
ซึ่งนับเปนรูปแบบในลานนาที่แปลกมาก คือไมนิยมสรางกันมากนัก อาจเปนเพราะสรางขึ้นเพื่อ
จําลองสถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจาที่โคนตนโพธิ์จากสถานที่จริง จึงนิยมใหมีเพียงแหงเดียว
เพราะความสําคัญดังกลาว และรูปแบบของสถูปของที่อื่นก็มักจะนิยมถายแบบมาจากมหาวิหาร
พุทธคยาที่อินเดียเทานั้น
เจดียวัดเจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร
สถูปองคนี้นับเปนสถาปตยกรรมชิ้นเกาชิ้นหนึ่งของลานนาไทยสมัยรุงเรืองความวิจิตร
พิสดารคงอยูที่รูปประดับปูนรอบองคสถูปสี่เหลี่ยม ที่มีความงดงามที่ยังคงตราตรึงใจจวบจน
ปจจุบัน
ในพงศาวดารโยนกวา “ลุศักราช 817 ปกุน สัปตศก ใหปลูกโพธิ์ลังกาและสรางมหา
อาราม ผูกพัทธสีมาเปนที่สงฆหมูใหญไดทําสังฆกรรม ขนานนามอารามนั้นวา วัดโพธารามมหา
วิหาร...”48 วัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดนี้ไดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1998สถูปเจดียจึงนาจะไดมีการสราง
ขึ้นตั้งแตพุทธศักราชนี้ บางแหงวาสรางขึ้นเพื่อฉลองพระพุทธศาสนาครบ 2000 ป ความสําคัญ
ของวัดนี้มีหลายประการคือ เปนสถานที่จําลองที่ตรัสรูของพระพุทธเจา จึงไดมีการถายแบบจาก
อินเดียมาโดยตรง และไดมีการสังคายนาพระไตรปฎกเปนครั้งที่ 8 ของโลก ณ ที่วัดนี้ โดยพระ
มหาธรรมทินมหาเถระเจาอาวาสวัดปาตาลเปนประธาน49รูปแบบสถูปเจดียเจ็ดยอดนี้ มีผูกลาวไว
ตางกันหลายทาน คือฝายหนึ่งวาไดจําลองแบบมหาจากมหาโพธิ์วิหาร พุทธคยาที่อินเดียโดยตรง
คือสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ แตอีกฝายหนึ่งวา จําลองมาจากวัดมหาโพธิ์นครพุกาม ซึ่ง
สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 โดยพระเจาฮติโลมินโล กษัตริยนักสรางองคสุดทายของพมา ซึ่ง

48
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พระยาประชากิจกรจักร(แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก, 329
เรื่องเดียวกัน, 341.

47
ไดจําลองมาจากที่พุทธคยาอีกตอหนึ่ง คือ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล นายเลอเมย ศรีศักร วัลลิโภคม
ไดกลาวไวทํานองเดียวกัน50

ภาพที่ 16 เจดียเจ็ดยอด วัดโพธารามมหาวิหาร จ.เชียงใหม
แมสวนมากจะเชื่อกันวา สถูปเจดียวัดเจ็ดยอดนี้ไดแบบมาจากพุกามมากกวาไดมาจาก
อินเดีย เพราะเหตุผลที่วาพุทธศาสนาในอินเดียในยุดที่ลานนากําลังเจริญรุงเรืองนั้น กําลังเสื่อม
มากแทบจะไมมีชาวพุทธเหลืออยูเลย การที่จะไปติดตอขอถายแบบที่มหาโพธิพุทธคยานั้น คงจะ
ไมไดรับความรวมมือดี เพราะขณะนั้นชาวมุสลิมทําลายพุทธศาสนาลงอยางมาก
แตจากการเปรียบเทียบสถูปเจดียวัดเจ็ดยอดกับมหาโพธิ์วิหารที่พุทธคยาและที่พุกามแลว
จะพบไดวาสถูปที่วัดเจ็ดยอดนี้มีความคลายคลึงกับมหาโพธิ์วิหารที่พุทธคยามากกวาทางพุกาม ผิด
แตเพียงไดยอสวนใหเล็กลงเทานั้น จึงนาจะเปนอยางนี้มากกวาซึ่งคงจะขัดกับความเชื่อสวนใหญ
ที่วาลอกมาจากพุกาม
นอกจากนี้ พญาติโลกราชยังทรง “ใหสรางที่สัตตมหาสถานใหครบ7 แหง ใหมีอาการ
เสมือนมหาโพธิ์ สถานที่พระพุทธเจาผจญพระยาสวัดดีมาร อันมีในมัชฌิมประเทศในครั้งกอน

50

ไทย , 83-84.

สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนา

48
นั้น ”51 ทั้ ง 7 แห งนี้ อยู ใ นวัดมหาโพธาราม 52 ในบรรดาสัตตมหาสถานส วนมากไดชํ ารุ ด ไป
หมดแลว คงเหลือเพียงอนิมิสเจดียซึ่งอยูดานทิศเหนือ ซึ่งไดทําการบูรณะแลว อีกแหงหนึ่งคือ
สระมุจลินท อยูดานทิศตะวันออกเฉียงใตใกลกับซากซุมประตูทางดานทิศใตซึ่งยังคงพอมองเห็น
รูปลักษณะของสระอยูสิ่งสําคัญของสถูปเจดียเจ็ดยอดนี้มิใชรูปปูนปน ที่สวยงามที่ถือวาเปนหัวใจ
แทๆ ก็คือการสรางทุกสิ่งทุกอยางที่เปนประหนึ่งวา พระพุทธเจาไดเสด็จมาประทับ ณ ภายใตริม
ศรีมหาโพธิ์กอนจะไดตรัสรูจริงๆ จึงสรางบรรยากาศทุกอยางใหเหมือนของจริงในอินเดีย ดังนั้น
ภายในวิ ห ารวั ด เจ็ ด ยอดจึ ง มี อุ โ มงค เ ป น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ที่ หั น พระพั ก ตร ไ ปทางทิ ศ
ตะวันออก เช น เดี ย วกับที่พ ระพุทธเจาเสด็ จ ประทับนั่ ง ในวั น ตรัสรูเ ปน พระสัมมาสัมพุ ทธเจา
อุโมงคนี้ยาวจากประตูไปถึงผนังหลังพระประธาร และตรงกลางทําชองขนาดเล็กแยกออกไปทั้ง
สองขาง สามารถทะลุขึ้นไปถึงชั้นระเบียงของวิหารได และมีอุโมงคขนาดเล็กดานทิศตะวันตก
ซึ่งมีพระพุทธรูปบรรจุอยูดวย ซึ่งนับวาแปลกที่มีการใหพระพุทธรูปหันพระพักตรไปทางทิศ
ตะวันตก
เจดียเจ็ดยอด เชียงราย
นับไดวาเปนสถูปเจดียที่สรางขึ้นเลียนแบบมหาโพธิ์วิหารที่พุทธคยาองคหลังสุด ดูตาม
รูปแบบแลวคงจะสรางแบบที่วัดเจ็ดยอด เชียงใหม แตเนื่องจากสรางขึ้นในระยะบานเมืองอยูใน
ระยะฟนฟู จึงไมอาจทําใหใหญโตและงดงามเหมือนองคที่เชียงใหมได
ตามตํ า นานที่ ไ ด จ ากวั ด นั้ น กล า วว า สร า งประมาณพุ ท ธศั ก ราช 2387ซึ่ ง ตอนนั้ น
เชียงใหมและเขตแควนลานนา ไดอยูภายใตการปกครองของกรุงรัตนโกสินทรลานนาขณะนั้น
ตองการกําลังพลเมืองใหไปตั้งหลักแหลง ในที่อันเปนเมืองราง เพื่อเปนกําลังของประเทศ ดังนั้น
พลเมืองสวนหนึ่งของเชียงรายจึงไปจากเชียงใหมและเมื่อตั้งหลักแหลงที่นั้นก็ไดจําลองเอาแบบ
สถูปเจดียวัดเจ็ดยอดไปสรางดวย เหมือนกับการสรางเมืองใหมของชุมชนแทบทุกแหง สิ่งที่ขาด
เสียมิไดคือ วัดนั่นเองและรูปทรงที่เราเห็นกันอยูในปจจุบันนี้คือ เปนของที่บูรณปฏิสังขรณขึ้น
ใหมในราว พ.ศ. 246053
51

สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนาไทย

, 91.
52

เรื่องเดียวกัน ,91.
53
สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนาไทย,
125.

49
นอกจากนี้เจดียเจ็ดยอดที่เชียงราย จะมีขนาดเล็กกวาที่เชียงใหมแลว ยังไมมีสัตตมหา
สถานลอมรอบอีกดวย เขาใจวาเมื่อทําการซอมครั้งหลังคงจะไดดัดแปลงลวดลายใหเปลี่ยนไปจาก
ของเดิมบาง เมื่อดูจากสถูปองคกลาง เห็นไดวามีศิลปกรรมแบบพมาปะปนอยู และมีสิงหแบบ
ศิลปกรรมพมาตั้งอยูที่ฐานของสถูปองคใหญดวย
สถูปเจดียแบบลานนา-พุกาม
สถูปเจดียอีกประเภทหนึ่งที่ไมอาจจัดเขาไปในศิลปกรรมแบบใดไดโดยตรง กลาวคือ มี
ลักษณะผสมผสานกันและมีเอกลักษณเปนของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งเปนแบบของสถูปเจดียแบบ
ลานนาแท ลักษณะรูปแบบของสถูปเจดียกลุมนี้มักไดรับอิทธิพลจากพุกามและการเปลี่ยนแปลง
สัดสวนของศิลปกรรมที่ไดรับจากสุโขทัย ใหกลายเปนเอกลักษณทองถิ่นขึ้นมา ฐานมักเปนเพิ่ม
มุม ยกเก็จมาก รองรับฐานเชียงกลมตลอดถึงชวงมาลัยเถามักจะยึดสูงขึ้นจนเปนแบบเฉพาะขึ้นมา
องคระฆังคว่ํามีขนาดเล็กลง บัลลังกยอมุม นิยมการหุมทองจังโกที่องคระฆังบางแหงก็หุมตลอด
ทั้งองคทีเดียว จะขอกลาวเฉพาะสถูปเจดียที่สําคัญบางองคเทานั้น เปนตัวอยางของกลุมนี้

ภาพที่ 17 เจดียวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน

50
เจดียพระธาตุหริภุญชัย
นับไดวาเปนสถูปเจดียองคหนึ่งที่มีพระธาตุบรรจุเกาแกที่สุดในลานนาคือ พระเจาอาทิต
ตราชผูครองหริภุญชัยเปนผูสรางขึ้นในพุทธศักราช 1586-1591 ซึ่งตามตํานานกลาววา เดิมพระ
ธาตุบรรจุอยูในโกศทองคําสูง 3 ศอก พระยาอาทิตตราชสรางปราสาทหลังหนึ่งมี 4 เสา มีโขง
ทั้ง 4 ด าน สู ง 12 ศอก ครอบโกศทองคํา ไว อีก ชั้น หนึ่ ง ขนาดของสถู ป เจดี ยใ นสมัย นั้น คง
ประมาณเทานี้ เพราะสถูปของเกาไมนิยมสรางใหญโตอะไรตอเมื่อมีการกอกวมครอบของเกา จึง
ไดมีขนาดใหญขึ้น
พระธาตุหริภุญชัยคงมีความสําคัญมาก ในฐานะที่เปนจตุรวมจิตใจการชาวลานนามา
ตั้งแตอดีต ดังจะพบหลักฐานวากษัตริยที่ครองหริภุญชัยและลานนาแทบทุกพระองคลวนแตทรง
อุปถัมภพระบรมธาตุแหงนี้เปนอยางดี ซึ่งกําหนดประเพณีวาเปนพระราชกรณียกิจที่สําคัญอยาง
หนึ่งของกษัตริย
ในพุทธศักราช 1819 พญามังรายทรงมีพระราชศรัทธาที่จะสั่งสมบุญใหมากยิ่งขึ้น จึง
ไดตอเติมพระธาตุใหสูงขึ้นเปน 16 วา หุมแผนทองจังโกตั้งแตฐานจนถึงคอระฆัง54 และหุมดวย
แผนทองคําตั้งแตยอดลงมาถึงกลางสถูปไดรวมกันบูรณะตอเติมพระมหาธาตุองคนี้ใหสูงขึ้นอีก
จนถึงขนาดในปจจุบัน และไดทํารายงานการปฏิสังขรณไวโดยละเอียด เชน ฐานเจดียกวาง 12.50
วา สูง 32 วา ปลองไฉน 22 ชั้น ฉัตร 7 ในประตูทอง5 ประตู สิ้นอิฐกอ 460,000 กอน สิ้นคา
กอสราง 1,425,302 บาทเฟอง นอกจากนี้ก็ เปนพวกทองคํ าที่ใชหุมตัวสถูปเจดียเ ปน จํา นวน
มหาศาล เฉพาะทองคําเกาที่รื้อลงมาก็มีถึง 127,200 บาท55
ถาดูตามรายการที่พรรณนาไวในการปฏิสังขรณครั้งนั้น จะเห็นไดวาพระธาตุหริภุญชัยมี
ความสงางามและยิ่งใหญกวาสถูปเจดียองคใดในลานนาเทาที่มีอยูในขณะนั้นลักษณะศิลปกรรม
ของพระธาตุองคนี้คงจะไดรับอิทธิพลมาจากทางพุกาม ซึ่งตั้งแตรัชสมัยของพญามังรายมาจะมี
ลักษณะที่ละมายไปทางพุกามมากกวาแบบอื่นแตการทํารูปทรงกลมแบบไมกลึงก็นับวาเปนศิลปะ
ทองถิ่น สวนการประดับและการหอหุมดวยแผนทองไดรับมาจากพุกามแนนอน

54
55

ไทย, 134.

ในตํานานวา ถึงมานขาว คือ คอระฆังนั่นเอง
สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนา
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ภาพที่ 18 เจดียประธาน วัดพระสิงหมหาวิหาร จ.เชียงใหม

เจดียประธาน วัดพระสิงหมหาวิหาร
ตัวองคสถูปเจดียเปนการสรางขึ้นในสมัยเดียวกับการตั้งวัด ซึ่งเดิมชื่อวัดวา “รีเชียง
พระ” เมื่อครั้งไดพระพุทธสิหิงสมาประดิษฐานไวในวัด ชาวบานจึงเรียกวาวัดพระสิงหสืบมา
สถู ป ของเดิ ม จะมี ข นาดเท า ไรไม แ น ชั ด แต ค งจะมี ข นาดเล็ ก เหมื อ นกั น และบรรจุ พ ระบรม
สารีริกธาตุดวย สวนองคสถูปเจดียที่เห็นในปจจุบันนี้เปนของที่ไดมีการบูรณะขึ้นครั้งสมัยครู
บาศรีวิชัยเปนประธานสรางพระวิหารใหญ เมื่อ พ.ศ. 2469 นี้เอง
รูปแบบของสถูปเจดียองคนี้ คลายกับพระธาตุหริภุญชัยมาก ตางกันตรงฐานสี่เหลี่ยม
ขนาดใหญ ไมมีการยอมุม ยอเก็จ และที่ฐานมีชางลอมดานละ 1 เชือกซึ่งอาจจะแสดงวาไดรับ
อิทธิพลศิลปกรรมจากสุโขทัยแบบลังกาอยูบาง พระธาตุองคนี้กลับไมมีความสําคัญเทียบเทากับที่
อื่น เพราะขาดประเพณีการไหวพระธาตุเหมือนที่อื่น

52

ภาพที่ 19 เจดียวัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง
เจดียพระธาตุลําปางหลวง
พระธาตุองคนี้อยูที่อําเภอเกาะดา จังหวัดลําปาง มีรูปแบบศิลปกรรมที่สรางคลายกับ
พุกาม และแบบทองถิ่นลานนา มีการหุมดวยทองจังโกตลอดองคมีความเกาแกมาตั้งแตสมัยพระ
นางจามเทวี ซึ่งในสมัยนั้นนครเขลางค(ลําปาง) ยังเปนสวนหนึ่งของหริภุญชัย วาพระนางจามเทวี
ทรงเสด็จไปทัพแมสลิดเสด็จกลับไดมาตั้งคายที่สบยาว (หวยปมยาวบรรจบแมน้ําวัง) หางจากพระ
ธาตุลําปางหลวง 2 ก.ม.56 เวลากลางคืนพระบรมสารีริกธาตุไดแสดงปาฏิหาริยตกลงมากลางคาย
พระนางจึงทรงมาสักการบูชาที่ลําปางหลวงแหงนี้

56

สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย, 341-342.

53
ผูครองเมืองลําปางในสมัยตอมาก็ทําการทํานุบํารุงพระธาตุลําปางหลวงอยางดีมาทุกสมัย
การซอมแซมพระธาตุคงจะทําตามแบบของพระธาตุหริภุญชัยนั้นเอง รูปทรงที่เห็นในปจจุบันนี้
ฐานสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมยอเก็จ รองรับฐานเชียงกลม และชั้นมาลัยเถา สวนนี้รูสึกฐานจะกวางผาย
กวางกวากลุมที่อยูในเชียงใหม องคระฆังเล็ก บัลลังกก็กลมซอนชั้นกันขึ้นไปถึงยอดตรงปลียอด
จะยาวชะลูดกวาที่อื่น ในกลุมเดียวกันมาก ซึ่งอาจเปนลักษณะทองถิ่นในลําปางก็ได
พระธาตุดอนเตา จังหวัดลําปาง
หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา “พระแกวดอนเตา” เพราะเดิมเคยประดิษฐานพระแกว สถูป
เจดียองคหนึ่งมีลักษณะคลายกับพระธาตุลําปางหลวง สวนบนตั้งแตองคระฆังขึ้นไปหุมดวยทอง
จังโก ไดถูกทอดทิ้งเปนวัดรางเปนเวลานาน เพิ่งไดรับการบูรณะเมื่อสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
นี้เอง
ตามตํานานพระธาตุแกวดอนเตา กลาวการสรางสถูปเจดียไววา ในสมัยของพระเจา
อโศกราช “...มีมหินทะเถระเจาตนเปนลูกศิษยแหงฤดูกาล จักเอาธาตุมะแกวหัวใจ (มะแกวกอน
= หัวใจ) แหงกูตถาคตมาประจุไวในถานาที่นี้และอโศกราชจักกอไวเปนรูปพระเจดีย...”57 แต
ความจริงพระมหินทรเถระนั้นไปที่ลังกาทวีป ตามการอาราธนาของพระเจาอโศกราช58 มากกวา
จึงทําใหสับสนในดานขอมูลวาสรางสถูปครั้งแรกเมื่อไร
รูปแบบศิลปกรรมของสถูปเจดียองคนี้ มีการปดทองจังโกซึ่งเปนอิทธิพลของศิลปกรรม
แบบพุกามอยางแนนอน ชั้นมาลัยเถามีขนาดเตี้ยชิดกันไมยืดสูงชะลูดเหมือนองคอื่นๆ ฐานซอน
กัน 2 ชั้น แบบเพิ่มมุมสูงใหญ ตั้งแตชั้นฐานกลมขึ้นไปจรดยอดลักษณะคลายกับสถูปเจดียที่วัด
พระธาตุลําปางหลวงมาก
สถูปเจดียแบบพมา
เนื่องจากลานนาเคยมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับพมามาแตโบราณกาลโดยเฉพาะใน
ดานพุทธศาสนา ลานนามักจะไดรับอิทธิพลทางดานนี้คอนขางมาก เพราะพุทธศาสนากอนจะเขา
มาสูลานนา จะตองผานพุกามประเทศเสียกอน และนอกจากนี้ลานนายังเคยอยูภายใตการปกครอง
ของพมาตั้งแต พ.ศ. 2101-2317 ราว 200 ป ดังนั้น วัฒนธรรมสวนใหญโดยเฉพาะคติการสราง
สถูปเจดียของพมา จึงเขามาสงอิทธิพลดานรูปแบบใหแกสถูปเจดียในลานนา ซึ่งสวนมากคลายกับ
แบบในพมา แตจะวาเหมือนกับสถูปเจดียในพมาอยางถอดแบบเลยก็ไมใช เพราะของพมาเองก็มี
57
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สงวน โชติสุขรัตน, ประชุมตํานานลานนาไทย, 364.
สวัสดิ์ เขมกประสิทธิ์, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 64.

54
วิวัฒนาการเหมือนกัน สถูปเจดียในภาคเหนือจํานวนไมนอยที่ไดรับการบูรณปฏิสังขรณโดยคหบดี
ชาวพมา หรือโดยการนําของพระชาวพมา จึงทําใหรูปแบบของสถูปเจดียคลายกับศิลปกรรมแบบ
พมาในยุคหลัง (มัณฑะเลย) ซึ่งมักจะเปนวัดในทองถิ่นที่มีชาวพมาอาศัยอยู เชน แมฮองสอน แต
ที่เชียงใหมก็มีหลายวัด เชน

ภาพที่ 20 สถูปเจดียวัดบุพพาราม จ.เชียงใหม
สถูปเจดียวัดบุพพาราม
เปนสถูปเจดียท ี่ไมคอยมีความสําคัญนัก จึงไมทราบประวัตวิ าสรางขึ้นมาตั้งแตสมัยใด
เปนแตเพียงสรางเพื่อใหครบตามองคประกอบโครงสรางของวัดเทานัน้ คือ วัดสําคัญในภาคเหนือ
มักจะมีสถูปเจดียประจําวัดแทบทั้งสิ้น สวนจะมีขนาดเล็กหรือใหญนนั้ ขึ้นอยูกับความศรัทธาของ
ผูสรางและความสําคัญของที่บรรจุประกอบกัน
สันนิษฐานวาอาจสรางขึ้นในยุคปลายของ
อาณาจักรลานนา เดิมคงเปนวัดในนิกายรามัญวงศ เพราะในปจจุบันยังมีการสวดแบบมอญอยูที่วัด
นี้59รูปแบบของสถูปเจดียองคนี้สรางตามแบบศิลปกรรมพมา มีเจดียรายตามมุมทั้ง 4 ถึง 2 ชั้น
59

ไทย, 147.

สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว, พระเจดียในลานนา

55
รวมเจดียราย 8 องคที่ฐาน มีลักษณะกวางใหญมีการเพิม่ มุมยอเก็จหลายชั้น องคสถูปจรดยอดเปน
แบบพมาแทๆ

ภาพที่ 21 สถูปเจดียวัดเชตวัน จ.เชียงใหม
สถูปเจดียวัดเชตวัน
เปนสถูปเจดียแบบพมา มีลักษณะคลายคลึงกันกับวัดบุปผารามทั้งหมดและสัดสวน แต
มีพิเศษออกไปอีกที่ทําเหมือนอยางพมาก็คือ มีการประดับดวยฉัตรและสิงหแบบพมา ที่ชั้นฐาน
ของตัวสถูปเจดียประดับอยูตามมุมทั้ง 4 ซึ่งคติความเชื่อนี้ก็สืบเนื่องมาจากคติเดิมในอินเดีย แมใน
ศาสนาฮินดูก็มีการทําอยางนี้เชนกัน60
สถูปเจดียแบบพิเศษ (ปลอง)
ในลานนานอกจากจะมีสถูปเจดียที่มีลักษณะดังที่กลาวไวขางตนแลว ยังมีสถูปเจดียอีก
ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษที่ทําแปลกออกไป ในลานนานิยมเรียกสถูปเจดียนี้วา “เจดียปลอง”
60

ไทย, 147 .

สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว , พระเจดียในลานนา
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รูปแบบของสถูปเจดียกลุมนี้มีลักษณะคลายกันคือ เปนการซอนกันในผังรูปวงกลมที่มีฐานรองรับ
เตี้ยรูปสี่เหลี่ยม ในแตละชั้นมีการประดับซุมพระโดยรอบ นับวาเปนวิวัฒนาการใหมของสถูป
เจดียในลานนา ซึ่งสันนิษฐานกันวาจะเปนพระเจดียที่สรางขึ้นใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เทานั้น61
เปนที่นาสังเกตวา สถูปเจดียแบบที่มีซุมพระประดับนั้น มีมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษ
ตนๆ ในอินเดีย เดิมก็มีเพียงพระสถูปตนโพธิ์ตรัสรู และสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหงคือ ที่ประสูติ
ตรัสรู ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ตอมาเมื่อมีการสรางพระพุทธรูปและมีการสรางถ้ําเจดียสถาน
นั้น ไดมีการนําเอาพระพุทธรูปกับสถูปมารวมกันเปนเครื่องแสดงใหเห็นวาในชั้นแรกพระธาตุ
เจดียนั้นสําคัญกวาปูชนียสถานวัตถุอื่น แมทุกวันนี้ในลังกาก็ยังนับถือแบบนี้อยูอีกประการหนึ่ง
เจดียในถ้ําวิหารนั้นไมมีพระบรมสารีริกธาตุ จึงไดนําเอาพระพุทธรูปรวมเขากับสถูปเจดียดวย
เพื่อใหเกิดความสําคัญมากขึ้นในดานการมองเห็นเพื่อใหเกิดความเลื่อมใสศักดิ์สิทธิ์
ตอมาจึงไดเกิดเปนคติที่นิยมกันอยางหนึ่ง แมแตเจดียจําลองขนาดเล็กก็ยังมีการประดับ
ซุมพระเปนจํานวนมากดวย โดยจําหลักเปนรูปพระพุทธรูปองคเล็กๆ จํานวนมาก การสรางซุม
พระหรือพระพุทธรูปติดกับองคสถูป มีสาเหตุมาจากปจจัยสําคัญ 2 อยาง คือ
1. เกิดขึ้นเมื่อมีคติการสรางพระพุทธรูปแลว โดยเฉพาะเมื่อนิยมสรางวิหารถ้ําดวยการ
สลั ก สถู ป สํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจะได สั ก การบู ช า เพราะสถู ป จํ า ลองไม มี ก ารบรรจุ พ ระ
สารีริกธาตุ หรืออรหันตธาตุทั้งหลายเหมือนกับสถูปเจดียที่สรางทั่วไป จึงไมมีความขลังศักดิ์สิทธิ์
ในตัวเอง
2. เนื่องจากการสรางพระเจดีย เปนการสรางมหากุศลที่สําคัญในพุทธศาสนาจึงทําใหมี
ผูนิยมสรางสถูปเจดียกันมาก แมวาจะไมมีพระบรมสารีริกธาตุก็ตาม และการนับถือรูปเคารพก็มี
สวนดวย
สถูปเจดียวัดตโปทาราม
มีประวัติปรากฏในศิลาจารึกการสรางวัดวา สรางในปจุลศักราช854 (พ.ศ. 2035) โดย
พระนางอตปาเทวี อัครมเหสีในพญายอดเชียงรายในศิลาจารึกกลาวถึงการสรางวัดวา “กาละนั้น
อตปาเทวีมนิ ตพระสงฆ 100 รูป มาชุมนุมพรอมกันโดยมีพระมหาสามีญาณโพธิ วัดปาแดง พระ
มหาเถระสัทธรรมฐิรปราสาท และพระมหาเถรญาณสาครอารามิสระทั้ง 5 รูปเปนประธาน เมื่อ
พระสงฆมาพรอมกันแลวอตปาเทวีก็ขอพระราชานุญาตจากพระเจาเชียงใหมสรางวัด พระเจาเชียง
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ไทย , 148.

สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว , พระเจดียในลานนา
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ใหก็ประทานอนุญาตและประกาศวาพระรัตนตรัยไปประดิษฐานขึ้นแลว ณ สถานที่นี้ ซึ่งใหนาม
วา วัดตโปทาราม”
แลวผูอํานวยการกอสรางและชางศิลป ในการสรางวัดตโปทารามนี้ไดแกราชมนตรี
อาทิเชน เจาเมืองยี่ พระราชมาตุละ เจาเมืองเชียงราย เจาเมืองตีนเชียง หมื่นดามพรากลาง62
รวมกันกระทําจนเสร็จ อาจจะเปนชางกลุมนี้ก็ไดที่สรางสถูปเจดียแบบนี้ขึ้นอีก 2 วัด ที่เหมือนกัน
สถูปเจดียวัดตโปทารามสูงประมาณ 30 เมตร แบงออกเปน 7 ชั้นที่ซุมพระทั้งหมด
42 ซุม ซึ่งแตละชั้นมีซุมพระจํานวนไมเทากัน คือ
ชั้นที่ 1 มีซุมพระ 7 ซุม
ชั้นที่ 2 มีซุมพระ 7 ซุม
ชั้นที่ 3 มีซุมพระ 7 ซุม
ชั้นที่ 4 มีซุมพระ 6 ซุม
ชั้นที่ 5 มีซุมพระ 6 ซุม
ชั้นที่ 6 มีซุมพระ 5 ซุม
ชั้นที่ 7 มีซุมพระ 5 ซุม
และการวางตําแหนงซุมพระแตละชั้น จะวางเหลื่อมเยื้องกันไปไมตรงกันและจํานวนซุม
แตละชั้น ก็นาจะมีความหมายแทนบางสิ่งบางอยาง อาจเปนคําสอนของพุทธศาสนาก็ได นอกจาก
สถูปเจดียที่มีความเกาแกแลว ยังมีพระพุทธรูปองคสําคัญที่สรางขึ้นราวแรกตั้งวัดเหลืออยู เขาใจวา
จะสรางใหเปนพระประธานในวิหารตามที่กลาวถึงในจารึกเมื่อวัดนี้รางพระพุทธรูปองคนี้ไดถูกยาย
มาประดิษฐานไวที่ระเบียงดานหลังวิหารวัดพระสิงหเพิ่งจะนํากลับมาประดิษฐานที่เดิมเมื่อคราวที่
พระครูพิพฒ
ั นคณาพิบาลเจาอาวาสวัดเมืองมางมาบูรณปฏิสังขรณวัดครั้งหลัง

ภาพที่ 22 สถูปเจดียวัดตโปทาราม จ.เชียงใหม
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สถูปเจดียที่วัดพวกหงษ
เปนสถูปเจดียที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับสถูปเจดียวัดตโปทารามขนาดก็ไลเลี่ยกันมาก
มีการเจาะเปนรูปวงกลมรอบฐานสถูป มีซุมพระ 51 องค แบงออกได7 ชั้น แตละชั้นมีซุมพระ
ไมเทากัน ซึ่งโดยปกติชั้นลางจะมีซุมพระมากกวาชั้นบน คงเพราะองคสถูปไดสอบเล็กขึ้นไป
ตามลําดับ จึงทําใหตองลดจํานวนซุมลง เพื่อรักษาระยะความงามใหสมดุลกับชั้นลาง แตแปลกวา
ไมไดใหยอสวนของซุมพระใหเล็กลงตามชั้นที่เล็กลง เหมือนที่วัดตโปทาราม และเจดียเหลี่ยม
คือทําซุมพระทุกชั้นมีขนาดเทากัน ซึ่งซุมพระแตละชั้นมีจํานวนดังนี้
ชั้นที่ 1 มีซุมพระ 12 ซุม
ชั้นที่ 2 มีซุมพระ 8 ซุม
ชั้นที่ 3 มีซุมพระ 8 ซุม
ชั้นที่ 4 มีซุมพระ 8 ซุม
ชั้นที่ 5 มีซุมพระ 6 ซุม
ชั้นที่ 6 มีซุมพระ 5 ซุม
ชั้นที่ 7 มีซุมพระ 5 ซุม

ภาพที่ 23 สถูปเจดียที่วัดพวกหงษ จ.เชียงใหม
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สถูปเจดียปลอง วัดรางหนาวิทยาลัยครูเชียงใหม
ในจํ า นวน 3 วั ด นี้ สถู ป เจดี ย อ งค นี้ มี ส ภาพชํ า รุ ด ทรุ ด โทรมมากที่ สุ ด ถู ก ปล อ ยให
กลายเปนวัดรางมานาน อาจจะตั้งแตสมัยอยูภายใตการปกครองของพมาแลว ไมทราบชื่อวัดเพราะ
เปนวัดรางมานาน ชาวบานที่เขาไปยึดครองที่ดินภายหลัง เรียกกันวา “เจดียปลอง”แมสวนอื่นๆ
โดยโครงสรางหลักแลวเหมือนกับสถูปเจดียอีก 2 วัดที่กลาวมาแลว แตตางกันอยูตรงรายละเอียด
คือ ที่ซุมโคงมีลักษณะลายที่แปลกออกไป แมจะเปนรูปใบระกาเหมือนกัน แตก็มีสวนที่ตางกันอยู
ตรงกลางของซุมโคงลายใบระกา ที่มีลักษณะคลายตัวเหงาและตรงกลางรูปกลีบบัวจะมีลักษณะ
สัดสวนใหญกวาที่อื่น

กุฏิ
ตามพุทธบัญญัติกําหนดขนาดพอแตใหภิกษุอยูจําพรรษาไดรูปเดียว กวาง 7 คืบพระ
สุคต ยาว 12 คืบพระสุคต63 (ประมาณกวาง 1.75 เมตร ยาว 3.00 เมตร) ซึ่งเปนขนาดแตพอ
เพื่อการอยูอาศัยจริงๆ ไมมีการเก็บสะสมสิ่งใดๆ
เดิมในการประกาศมีกุฏิของภิกษุแตละรูป จะตองประกาศตอสาธารณะ 3 หน เพื่อให
มีผูรับรองการครอบครองกุฏินั้น ทั้งนี้ เพื่อปองกันปญหาละเมิดที่ดินของบุคคลอื่น หรืออาจจะ
เปนที่ที่มีผูบริจาคใหก็ไดการอยูรวมกันหลายรูปในกุฏิเดียวกันที่มีขนาดกวางใหญขึ้น ตองมีการ
กําหนดเขตสัดสวนกันเฉพาะแตละรูป เรียกวาเขตครองผาไตรจีวร มีเครื่องลอมบังกําหนด เขตนี้
เปนเขตที่ภิกษุจะตองรักษาเครื่องนุงหมของตนไวเฉพาะกับตัวในเวลากลางคืนจนกวาจะถึงเชา
เพราะแมเพียงภิกษุละทิ้งของของตนออกหางจากตัวแคระยะเกินคืบ ก็ถือวาขาดความเปนเจาของ
ตองประกาศตอภิกษุรูปอื่นเพื่อเปนพยานกอนจึงนําไปใชได ทั้งนี้ เปนการใหภิกษุรูจักระวังรักษา
ขาวของของตน
รูปแบบลักษณะอาคารที่เรียก “กุฏิ” นี้ไมมีขอกําหนดตายตัว เพียงแตวาใหจัดหามาได
โดยสะดวกเทานั้น บางกรณีอาจเปนเรือนพักอาศัยเชนของชาวบานทั่วไป ทั้งนี้ ในการจัดหากุฏิ
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คืบพระสุคต ตามขนาดกุฏิ เทียบไดประมาณ 4 ศอกคืบ 4 นิ้ว 3 กระเบียด 2 อนุกระเบียด กับ
8 ศอกคืบ 1 นิ้ว 2 กระเบียด (1นิ้ว = 8 กระเบียด 1 กระเบียด = 4 อนุกระเบียด)สวนพระสุคต หมายถึง
พระพุทธเจา
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นั้นอาจทําไดโดยการสรางขึ้นแลวประกาศความเปนเจาของโดยไมมีผูใดคัดคาน จะเปนเขตที่มี
พุทธานุญาต หรือมีคนถวายดวยการสรางหรือรื้อเรือนมาก็ได
รูปแบบ
กุฏิเดี่ยว มีภิกษุอาศัยรูปเดียว มีบริเวณหองสําหรับนอนเพียงหนึ่งหอง มีชาน นิยมใช
เปนกุฏิเพื่อการปฏิบัติวิปสสนาธุระ ปลูกแยกจากเรือนอื่น เหมาะกับการสรางตามปา ที่ดอนอยาง
วัดอรัญญิก
กุฏิแถว เปนที่พักของภิกษุแยกหอง แตปลูกสรางเรียงตอกันหลายหอง มีชานแลน
ติดตอกันโดยตลอด สําหรับกรณีที่มีพระอาศัยรวมกันเปนจํานวนมาก
คณะกุฏิ เปนชนิดเกาะหมูอยูรวมกัน ทําเปนแถวลอม 2 หรือ 4 ดาน มีหอฉันอยูกลาง
ลาน ทําเพื่อใชสําหรับวัดที่มีภิกษุเปนจํานวนมาก และแบงการควบคุมดูแลเปนกลุม เรียกคณะ
รายละเอียดเกี่ยวกับกุฏิ
ดังที่กลาวแลววา ในพุทธบัญญัตินั้นไมมีการกําหนดรายละเอียดอยางอื่น นอกจาก
ขนาดที่ถือเบื้องตนโดยประมาณวาจะไมใหกวางกวานั้น สาเหตุหลักมาจากการที่พระพุทธเจาไม
ตองการใหเกิดความยุงยากลําบากแกพระพุทธศาสนิกชน ในการที่ตองจัดหาใหอีกทั้งเพื่อพระภิกษุ
เสนาสนะมานั้น ไมทําความลําบากตอผูถวาย เชน การรื้อเรือนมาปลูก ก็ยอมทําได แมขนาดจะ
ไมเปนไปตามที่ทรงบัญญัติ
เรื่องอื่นใดที่เกี่ ยวกับที่อยูอาศั ยของพระภิกษุนั้นไมมีข อบัญญัติไว ตายตัว เพียงแตมี
ขอกําหนดแนะวาอันใดควรเปนที่ที่ใชอยูอาศัยและอันใดไมควรใชเปนที่อยูอาศัย ดังปรากฏใน
อรรถกถาเกี่ยวกับเรื่องที่อยูอาศัยนี้ ไดแก
ที่อยูที่ไมเหมาะแกการเปนที่พํานักอาศัยของภิกษุ
ประกอบดวย โทษ 18 ประการอยางใด อยางหนึ่ง ดังนี้
1. อาวาสใหญ คือ ขนาดของที่อยูที่กวางขวางจนเกินเหตุ
2. อาวาสใหม คือ ที่อยูที่ยังไมแลวดี
3. อาวาสเกา คือ ที่อยูที่ทรุดโทรมแลว
4. อาวาสติดทาง คือ ที่อยูที่อยูใกลทางคมนาคมเกินไป
4. อาวาสมีตระพังน้ํา เพราะจะเกิดเสียงอึกทึกจากผูที่มาตักใชน้ํา
6. อาวาสมีใบไมที่เปนผักอาหารได เพราะจะไดรับการรบกวนจากผูที่มาเก็บเปน
อาหาร
7. อาวาสมีไมดอก เพราะจะไดรับการรบกวนจากผูที่มาเก็บไป
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8. อาวาสมีไมผล เพราะจะไดรับการรบกวนจากผูที่มาเก็บ
9. อาวาสที่คนทั้งหลายมุงมั่นเพราะจะไดรับการรบกวนจากผูที่ตั้งใจมาอยางลน
หลาม
10. อาวาสติดเมือง เพราะจะไดรับการรบกวนจากชุมชน
11. อาวาสติดปาไม เพราะจะไดรับการบกวนจากผูมาตัดไม
12. อาวาสติดนา เพราะจะไดรับการรบกวนจกชาวนาและสัตวเลี้ยง
13. อาวาสที่มีภิกษุที่เปนวิสภาคะกันเพราะจะไดรับความไมสงบจากการทะเลาะ
วิวาท
14. อาวาสติดทา เพราะจะไดรับการบกวนจากการสัญจรของผูคน
15. อาวาสติดชายแดน เพราะจะไดรับการรบกวนจากผูไมเลื่อมใสที่ฝงแดนอื่น
16. อาวาสที่อยูระหวางพรมแดน เพราะจะไดรับการรบกวนจากการวิวาทเรื่องล้ํา
แดน
17. อาวาสที่ไมเปนสัปปายะ เพราะไมสะดวกในการอยูอาศัย
18. อาวาสที่หามิตรไมได คือ ไมอาจหาอาจารยหรืออุปชฌายะที่เปนกัลยาณมิตร
ไมมีความสะดวกในการเดินทางติดตอไปมา
ซึ่งทั้งหมดเปนที่ควรละเวนเสียจากการเลือกเปนวิหารที่อยูอาศัย
สวนที่ที่เหมาะแกการใชเปนที่พํานักอาศัย
ไดแก สถานที่ที่มีลักษณะตางๆ 5 ประการ ดังนี้
1. มีความเปนวิหารที่ไมไกล ไมใกลจากโคจรคาม
2. กลางวันไมพลุกพลาน กลางคืนไมมีเสียงอึกทึก
3. ปราศจากสัมผัสจากเหลือบยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน
4. มีปจจัยใจการดํารงชีวิตที่พรอมมูลไมขัดสน
5. สะดวกในการเขาไปสอบถามขออรรถ หรือธรรมจากอาจารย
ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนที่ที่เหมาะแกการเลือกเปนที่อยูอาศัยนอกจากนี้ มีความในพระสูตรที่
กลาวถึงความเหมาะสมของเสนาสนะของภิกษุแตละรูปวาขึ้นกับความจําเปนในการใชงานและ
บุคลิกลักษณะนิสัยที่เรียกวา จริตของแตละบุคคล ซึ่งการนี้มีผลตอตัวกุฏิที่เปนเสนาสนะโดยตรง
เชน ขนาด ตําแหนงที่ตั้ง หรือรูปแบบ กลาวเปนตัวอยางได ดังเชน ในเรื่องของขนาดนั้น ตอง
คํานึงถึงความเหมาะสมในดานการใชงาน เพราะนอกจากกุฏิจะใชงานเปนที่อยูอาศัยของพระภิกษุ
แลว ยังเปนบริเวณที่ภิกษุแตละรูปใชสําหรับศึกษาธรรมและปฏิบัติกัมมัฏฐานอีกดวย จึงตอง

62
พิจารณาวาภิกษุตองทําธุระในดานใดเปนหลัก แลวจึงกําหนดขนาดพื้นที่ใหสามารถสนองธุระของ
แตละรูปได อาทิ เชน ขนาดเล็กอาจเหมาะกับการปฏิบัติดวยอิริยาบถนั่งหรือนอน แตไมเหมาะกับ
อิริยาบถเดิน หรือสวนการศึกษาปริยัติก็ตองการพื้นที่สําหรับเก็บวางหนังสือเพื่อความสะดวกใน
การหยิบใชงาน เปนตน
สวนเรื่องของจริตนั้น มีผลในแงเปนอุปสรรคตอตัวผูปฏิบัติในดานที่จะขัดขวางหรือ
สงเสริมใหการปฏิบัติเปนไปโดยสะดวกหรือไม ทั้งนี้ เพราะตัวเสนาสนะรวมไปถึงสภาพแวดลอม
จนถึงบริเวณที่ภิกษุตองเดินผานไปเพื่อบิณฑบาต หรือแมแตอิริยาบถที่ที่เหมาะแกการปฏิบัติ ยอม
มี ผ ลเป น ป จ จั ย ทั้ ง สิ้ น คื อ อาศั ย สิ่ ง ต า งๆ เหล า นี้ เ ป น อุ ป กรณ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด สิ ป ปายะ(ความ
สะดวกสบาย) แกธรรม เปนอุปสรรคแกกิเลสที่จะเกิดขึ้นนั่นเอง
กัปปยกุฏิ
คื อ เรื อ นโรงที่ เ ก็ บ สิ่ ง ของที่ เ ป น อาหารของภิ ก ษุ ร ว มกั น รวมทั้ ง เป น โรงครั ว
ประกอบการหุงตม ขอหาม คือ ถาเรือนโรงใดใชเปนกัปปยกุฏิแลว ก็หามใชเปนที่พํานักอาศัยอีก
ตั้งอยูแยกจากเรือนอื่น มีชายคาแยกตางหากเฉพาะจากเรือนอื่น พบเฉพาะฝายคามวาสีเทานั้น ตาม
เหตุที่พระฝายอรัญญิกจะบิณฑบาต ฉันเพียงมื้อเดียวเทานั้น แตฝายคามวาสีจะฉัน 2 มื้อ และเมื่อ
พนเพลไปแลวตองสละอาหารนั้นเก็บรวมกันในกัปปยกุฏิ หามเก็บไวเปนสวนตัว
ความนี้พบขอแตกตางระหวางบาตรของภิกษุทั้งสองฝาย คือ ฝายอรัญญิกนั้นจะมีขนาด
ใหญกวา เพราะตองฉันเพียงมื้อเดียว เปนการตัดภาระในการกังวลเรื่องอาหารเพื่อสะดวกในการ
มุงปฏิบัติธรรมเปนหลัก สวนฝายคามวาสีจะมีผูนําอาหารมาถวายอีกตอนเพล จึงจะบาตรนอยกวา
สวนใหญอาหารที่เหลือเมื่อพนเวลาเพลไปแลว ก็เก็บไวในกัปปยกุฏิสําหรับเลี้ยงศิษยวัด หรือ
บริจาคแกคนยากจนที่มาขอไป
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หอไตร
เนื่องจากความเชื่อของชาวลานนาที่เชื่อกันวา หากไดมีการสรางคัมภีรในทางพุทธ
ศาสนาแลวถือกันวาจะไดอานิสงสผลบุญเปนอยางมาก ดังนั้นจึงเปนมูลเหตุจูงใจใหมีการคัดลอก
คัมภีรประเภทตางๆ ไมวาจะเปนพระไตรปฎก กฎหมาย จริยศาสตร ประวัติศาสตร ตํารายา
โหราศาสตร ฯลฯ แลวนําไปถวายไวตามวัดตางๆ จนกระทั่งมีประเพณีตั้งธรรมหลวง ที่เปน
ประเพณีการคัดลอกใบลานเพื่ออุทิศใหกับชุมชนบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว คัมภีรตางๆเหลานี้จะ
ถูกเก็บรักษาไวในหอไตร (หอธรรม) ซึ่งถือวาเปนสถานที่หวงหามสําหรับบุคคลภายนอก เพราะถือ
วาคัมภีรที่ไดรับการสังคายนาและจารเรียบรอยแลว เปนสิ่งศักดิ์สิทธควรคาแกการเคารพบูชา และ
การสรางหอไตรนั้นยังถือไดวาเปนอานิสงสเทากับการสรางวิหารอีกดวย แมวาขอความในเอกสาร
ของลานนามีการกลาวถึงการสรางหอไตรมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 21 ภายหลังการสังคายนา
พระไตรปฎกในรัชกาลพระเจาติโลกราช แตปจจุบันไมปรากฏหอไตรที่มีอายุการกอสรางในสมัย
นั้นเหลืออยูเลย หอไตรของลานนาอาจจําแนกรูปแบบได 3 ประเภทคือ หอไตรแบบหอสูง หอไตร
กลางน้ํา และ หอไตรแบบพิเศษ
หอไตรแบบหอสูง
(เอกลักษณลานนา) เปนรูปแบบที่นิยมสรางกันมากที่สุดของลานนา แผนผังหอไตรมัก
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาและอาจแยกไดเปน

ภาพที่ 24 หอไตรวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน
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แผนผังที่สรางใหมีมุขยื่นออกจากตัวอาคาร
ซึ่งอาจจะมีทั้งดานหนาและดานหลัง เชน หอไตรวัดพระสิงหวรมหาวิหาร เขาใจวาเปน
หอไตรที่สรางเมื่อพ.ศ. 2355 ประติมากรรมเทวดา และรูปสัตวในกรอบชองกระจก เขาใจวาเปน
งานสรางพรอมกับการสรางหอไตร แตงานปูนปนที่หนาแหนบ ตลอดจนลายลงรักปดทองที่ผนังไม
คงเปนงานคราวซอมเมื่อพ.ศ.2471
แผนผังแบบระเบียงลอมรอบ
คือ สรางระเบียงลอมรอบตัวหองที่ใชเก็บรักษาคัมภีร มีชายคาปกนกปองกันฝนสาดเขา
ไปดานใน โครงสรางอาจเปนครึ่งตึกครึ่งไม เชน หอไตรวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม หรือ โครงสราง
ชั้นลางเปนใตถุนโปรง เชน หอไตรวัดศรีชุม จ.แพร

ภาพที่ 25 หอไตรวัดศรี จ.แพร
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แผนผังแบบหองทึบ
คือทั้งดานบนและดานลางมีชองหนาตางเพียงเล็กนอยพอใหแสงสองเขาไดเทานั้น เชน
หอไตรวัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา ลําปาง หรือ ที่มีอายุหลังกวา เชน หอไตรวัดหัวขวง จ.
นาน

ภาพที่ 26 หอไตรวัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง

หอไตรกลางน้ํา
โดยทั่วไปจะสรางบนเสาไมที่ปกเขาไปในน้ํา ลักษณะของแผนผังคงคลายกับหอไตร
สองชั้นใตถุนโลง ชั้นบนมีระเบียงเดินลอมรอบหองเก็บรักษาคัมภีร เขาใจวาเปนอิทธิพลที่รับไป
จากภาคกลางของประเทศไทย ไมเกี่ยวกับคติการกอสรางของลานนา แตโครงหลังของหลังคาและ
การประดับตกแตงนั้นคลายกัน แตเดิมคาดวาคงรักษาคติเดิมของการสรางหอไตรกลางน้ําคือไมมี
การสรางสะพานเชื่อมตอกับหอไตร แตปจจุบันนี้ไดมีการกอสรางสะพานถาวรเชื่อมกับตัวอาคาร
กลางน้ําไปหมดแลว ตัวอยางของหอไตรกลางน้ําไดแก หอไตรวัดปาเหียง ลําพูน ที่หอไตรวัดสัน
กําแพง อ.ปาซาง ลําพูน ชั้นลางมีฝาไมปดโดยรอบ คงเปนการเลียนแบบหอไตรแบบทึบนั่นเอง
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หอไตรแบบพิเศษ
เปนหอไตรที่มีจํานวนไมมากนักในลานนาและมีรูปแบบที่ตางไปไมสามารถจัดเปนกลุม
ได เชน หอไตรวัดดวงดี เชียงใหม มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ผนังกออิฐถือปูนประดับดวยลวดลาย
ปูนปน ยอดเปนหลังคาซอนชั้นลดหลั่นกัน ตามแบบศิลปะพมารุนหลัง เขาใจวาคงสรางราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 หอไตรอีกแบบหนึ่งเปนทรงตึกสองชั้นพบที่หอไตรวัดชางฆอง เชียงใหม ลาย
ประดับมีลวดลายจีนปะปนดวย หอไตรที่วัดหนองเงือก ลําพูน กุลชางไทยใหญ

ซุมโขง
ซุมโขงหรือประตูโขงโดยตําแหนงการสรางแลว ทําหนาที่เปนซุมประตูทางเขาวัดที่มี
รูปแบบเฉพาะตัวของลานนา แตในเรื่องของคติความเชื่อแลวคอนขางเชื่อกันวาเปนสวนหนึ่งของ
ความเชื่อตามระบบจักรวาลของลานนนา โดยทําหนาที่เปนตัวกั้นระหวางความไมสงบภายนอกกับ
ความสงบภายใน เปนขอบเขตที่ทําใหผูที่เขาไปภายในตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนใหมีความ
สํารวมและเหมาะสมในเรื่องที่มาของรูปแบบซุมโขงนั้นมีขอเสนอแนะหลายประการ บางก็คาดวา
นาจะมีที่มาจากรูปแบบของซุมพระพิมพแบบหริภุญชัย บางก็วามีที่มาจากรูปแบบซุมประตูที่ซอน
กันเปนชั้นซึ่งพบสลักบนใบเสมาสมัยทวารวดีจากเมืองฟาแดดสูงยาง จ.กาฬสินธ แตที่นาสนใจคือ
แนวคิดที่วาตําแหนงของซุมโขงที่ลอมรอบองคเจดียแบบเจดียวัดสวนดอก เปนลักษณะแผนผังที่
เป น ที่ นิยมของศิลปะพม าที่ พุก าม และแนวคิด ที่อธิบ ายวา เกิดจากการพัฒนาขึ้น จากเจดีย แ บบ
มณฑปปราสาท 5 ยอดของลานนาเอง
ในเอกสารของลานนาถึงแมวามีการกลาวถึงโขงมาแลวตั้งแตสมัยพญากือนา แตซุมโขง
ของลานนาที่เกาที่สุดที่พบในขณะนี้ไมนาจะมีอายุเกาไปกวาพุทธศตวรรษที่ 21 องคประกอบของ
ซุมโขงประกอบดวยฐานสี่เหลี่ยมรับฐานปทมยกเก็จ ตัวเรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมยกเก็จตามสวนฐานมี
ชองเจาะทะลุเปนทางเขาสูภายในทั้งที่ฐานและตัวเรือนธาตุ ซุมทางเขาเปนซุมวงโคง สวนยอดเปน
หลังคาลาดและชั้นลดที่เลียนแบบจากเรือนธาตุดานลาง ยอดบนสุดมักเปนรูปดอกบัวตูม รูปแบบ
ของซุมโขงที่ยังคงสมบูรณที่สุดเชน ซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง รูปแบบของซุมโขงเปน
รู ป แบบเดี ย วกั น กั บ โขงพระเจ า ที่ ส ร า งไว ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ภายในวิ ห ารหรื อ อุ โ บสถ
นอกจากนี้ยังมีการนําไปสรางเปนโขงประตูของอาคารดวยเชนกัน ตั้งแตพุทธสตวรรษที่ 21 เปนตน
มาซุมโขงยังมีหลักฐานหลงเหลืออยูหลายแหงและมีการพัฒนาการของรูปแบบเรื่อยมา ความ
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แตกตางไปจากตนแบบในยุคทองนั้นคือลักษณะของสวนยอด การยกเก็จของตัวองค และลวดลาย
ประดับที่สรางขึ้นตามความนิยมของแตละยุคสมัย

ภาพที่ 27 ซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง
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บทที่ 3
ประวัติศาสตรและศิลปกรรมในพื้นที่เวียงกุมกาม
เวียงกุมกามสรางในรัชสมัยพญามังราย มีอายุถึงปจจุบันประมาณ 700 ป ตั้งอยูในเขต
ทองที่หมูที่ 11 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม หางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 5 กิโลเมตรเดิมเปนชื่อเวียงกุมกามไมเปนที่รูจัก และดูเหมือน
เรื่องราวของเวียงกุมกามจะพบในตํานาน เสียเปนสวนใหญ จนทําใหนักวิชาการไมแนใจนักวา
เวียงกุมกามมีจริงหรือไม และอยูที่ใดทั้งนี้เพราะเวียงกุมกามถูกทิ้งใหเปนเมืองรางเปนเวลาหลาย
รอยปแลว แตหลังจากที่หนวยศิลปากรที่ 4ชุดแตงวิหารกานโถมในป พ.ศ. 2527 และตอมาไดขดุ
แตงโบราณสถานอีกหลายแหงในเวียงกุมกามทําใหเรื่องราวของเวียงกุมกามดูชัดเจนขึ้น และเริ่ม
ไดรับความสนใจจากนักวิชาการและประชาชนทั่วไป
ลักษณะกายภาพ

แผนผังที่ 2 ที่ตั้งของเวียงกุมกาม
ที่มา กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพ
สมาพันธิ์ ,2534),11.
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ภูมิประเทศ บริเวณที่ตั้งของเวียงกุมกามมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบจนถึงเกือบราบ
ความลาดเอียงประมาณ 1-01 เปอรเซ็นต พื้นที่ราบชวงนี้จะกวางขวางและเปนที่ราบลุมต่ําน้ําทวม
ถึง พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ เนื่องจากเปนที่ราบดินตะกอนทับถม เนื้อดินจึงเปนดินรวนถึงดิน
รวนเหนียวปนทราย มีแหลงน้ําสําคัญตามธรรมชาติ คือแมน้ําปงไหลผานบริเวณที่ราบ จึงมีการตัง้
ถิ่นฐานกันมาแตโบราณจากการสํารวจชุมชนบริเวณเวียงกุมกามและบริเวณใกลเคียง พบการตั้ง
หมูบานเรียงรายไปตามรองรอยทางน้ําเกา (แมปง) โดยบานเรือนจะสรางในที่สุดคือบริเวณขอบ
ลานตะพักน้ําลักษณะดังกลาวเปนการตั้งถิ่นฐานตามแนวยาวของแมน้ํา วัดและชุมชนที่ตั้งอยูริม
แมน้ําปงในอดีตไดแก วัดศรีบุญเรือง วัดเสาหิน วันสันคือ วัดพระนอนหนองผึ้ง วัดกองทราย
วัดกูเสือ วัดปากกอง เปนตน วัดและชุมชนดังกลาวสวนใหญตั้งอยูริมถนนสายเชียงใหม – ลําพูน
(สายเกา)
นอกจากนั้น จากการสํารวจชุมชนใตเวียงกุมกามไดพบการตั้งหมูบานตามรองน้ําเกาซึ่ง
เปนน้ําที่แยกจากแมน้ําปงในลักษณะแมน้ําประสานสาย (braided streams) ลักษณะครกเหนือ
บานสันนูเนีย บานโปงแหง บานบวกครกใต สายหนึ่งจากบานกลุม บานปนเจียง บานหนองแฝก
บานสันปาสัก บานหนองสี่แจง ชุมชนดังกลาวตั้งอยูลึกเขาไปจากถนนสายเชียงใหม - ลําพูน
ประมาณ 2-3 กิโลเมตร โดยมีทางแคบๆ เชื่อมตอถึงกัน
ตลอดการศึกษาสํารวจชุมชนดังกลาว สิ่งที่พบอยูเสมอคือ ซากโบราณสถาน ซึ่งบาง
แหงเหลือเพียงกองอิฐเทานั้น รองรอยของหลักฐานทางวัตถุไดแสดงถึงความสืบเนื่องของชุมชนที่
อยูมาตั้งแตโบราณ จนถึงปจจุบัน
แมน้ําปง
ลักษณะของแมน้ําปงชวงที่ไหลลงสูบริเวณตอนใตของเมืองเชียงใหม จนถึงอําเภอเมือง
ลําพูน จะมีลักษณะเปนแมน้ําที่ไหลมาจากพื้นที่ราบแคบๆ ทางเหนือไหลลงสูบริเวณที่เปนที่ราบ
ลุมกวางขวางจากพื้นที่ดินตะกอนรวน ทําใหแมน้ําปงจึงกัดเซาะเปนรองน้ําขนาดเล็กหลายรองน้ํา
เมื่อดู จ ากภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497 จะเห็นการแตกสาขาของแมน้ํ าปง ออกไปมากมาย
กลายเปนแมน้ําสายเล็กๆ ที่ไหลไปทิศทางเดียวกันกับแมน้ําปงอยูระยะหนึ่ง จากนั้นจะไหลเขามา
รวมกับแมน้ําปงอีก ลักษณะเชนนี้คือ แมน้ําประสานสาย
ชุมชนจะตั้งถิ่นฐานไปตามแนวยาวของแมน้ําปง และแมน้ําสายสั้นๆ ที่เปนสาขาของ
แมน้ําปง เชน แมน้ําบวกครก แมน้ําปงนอย และแมน้ําปงเกา สภาพที่แมน้ําปงแตกสาขาออกไป
มากทําใหพื้นที่ราบบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ เพราะเต็มไปดวยแหลงน้ํา จึงมีความเหมาะสม
กับการทําเกษตรกรรม
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เวียงกุมกาม ตั้งอยูติดกับแมน้ําปงสายเกา ซึ่งปจจุบันชาวบานเรียกกันวา “ปงหาง”คําวา
หาง หมายถึงละทิ้งหรือรางไป ปงหางจึงหมายถึงแมน้ําปงที่ตื้นเขิน ถูกทิ้งใหรางไปแลวเวียงกุม
กามมีความผูกพันกับแมน้ําปงอยางดี ความเจริญรุงเรืองและความเสื่อมสลายของเวียงกุมกามจะ
เปนผลมาจากแมน้ําปง แมน้ําปงจึงเสมือนเสนชีวิตของเวียงกุมกาม รายละเอียดเรื่องนี้จะไดกลาว
ตอไป
รอยรอยทางน้ําเกาของแมน้ําปง “ปงหาง”

แผนผังที่ 3 เวียงกุมกามที่แมน้ําปงผาน
ที่มา กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเวียงกุมกาม,
(กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพสมาพันธิ์ ,2534), 11.
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เดิมแมน้ําปงไหลไปทางเวียงกุมกาม โดยรวมเวียงกุมกามไวฟากเดียวกับเชียงใหมใน
สมัยราชวงศมังราย (พ.ศ. 1893 - 2101) การเดินทางจากเชียงใหมไปเวียงกุมกามจะไปขามแมน้ํา
ปง เมื่อดูภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497 จะเห็นรองรอยปงหางชัดเจนมาก จุดที่ปงหางแยกจาก
แมน้ําปง ปจจุบันจะอยูหางจากวัดกูคํา (วัดเจดียเหลี่ยม) บานทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหมไปทางทิศเหนือ วัดระยะทางอากาศประมาณ 250 เมตร จากนั้นรองปงหางจะผานหลัง
วัดศรีบุญเรือง,เลียบดานเหนือของเวียงกุมกาม เลียบไปตามถนนสายเชียงใหม - ลําพูน (สายเกา)
ดานตะวันตก,ผานบานสันคือ, บานหนองผึ้ง} บานกองทราย, บานกูเสือ, บานปนเจียง, บานปาก
กอง, บานอุโมงค,บานกอมวง, บานปาเหว, จากบานปาเหวรอยรอยปงหางจะเปลี่ยนแนวมาทาง
ทิศตะวันออก ขนานอยูทางดานตะวันออกของทางรถไฟ ผานบานหนองหมู, บานปาเสา, บานชัย
สถาน, บานตนผึ้ง, บานไร,บานปาสัก, บานปงหาง และบานหริ่งหา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
โดยไหลไปบรรจบกับแมน้ํากวงที่เหนือสะพานศรีวิชัย ปงหางมีระยะทา 25 กิโลเมตร
รองรอยปงหางปรากฏเปนแนวขนานอยูทางดานตะวันตกของถนนสายเชียงใหม-ลําพูน
ตั้งแตบานสันคือลงไป ถึงบานอุโมงค มีลักษณะลาดต่ําลงเปนแอง ระดับของทองน้ําอยูต่ํากวา
ระดับถนนประมาณ 1-2 เมตร ถนนสายเชียงใหม – ลําพูน จึงสรางอยูบนพนังดินธรรมชาติของ
รองปงหาง ซึ่งเปนบริเวณที่มีระดับสูงในแองที่ราบน้ําทวมถึง
สภาพของปงหางในปจจุบัน ตลอดระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร จะพบลักษณะภาย
ภาพของปงหางแตกตางกัน บางสวนมีสภาพเปนรองรอยทางน้ําเกา บางสวนตื้นเขินมาก และ
บางสวนยังมีสภาพเปนแมน้ําอยู
หลักฐานภาพถายทางอากาศ และจากการสํารวจสภาพของปงหาง แสดงใหเห็นวาใน
สมัย โบราณ แม น้ํ าป ง ไหลมาทางทิ ศ ตะวั น ออกของเวี ย งกุม กาม สอดคล อ งกับ หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร เชน ตํานานจามเทวีวงศ ตํานานมูลศาสนา ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม และโคลง
นิราศหริภุญชัย
ตํานานจามเทวีวงศ กลาวถึงที่ตั้งของเมืองหริภุญชัยวา ตั้งอยูริมฝงแมน้ําปง ดังมีความ
ตอนหนึ่งวา
“ครั้งนั้น ทานวาสุเทพเที่ยวพิจาณาดูสถานที่ซึ่งมีชัยภูมิดี ไดเห็นสถานที่เปนที่ประทับ
ของพระพุทธแหงเราทั้งหลายจึงตกลงใจวา สถานที่นี้มีชัยภูมิดียิ่งนักหนอ จึงไดสรางเปนนครขึ้น
นครหนึ่ง ในที่นั้ริมฝงแมน้ําพิงค (ปง) 1

1

2516), 145.

,พระยาประชากิจกรจักร(แชม บุนนาค), พงศาวดารโยนก,พิมพครั้งที่ 7 (พระนคร : คลังวิทยา,
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แสดงวาเมืองหริภุญชัยตั้งอยูริมฝงแมน้ําปง เมื่อพระนางจามเทวีเดินทางจากเมืองละโว
เพื่อมาเสวยราชยเมืองหริภุญชัย“...พระเจาจักรพรรดิ (เมืองลวปุระ) ทรงสงพระนางจัมมเทวี
พระธิดาของพระองคใหมาครองราชยสมบัติในที่นี้ (หริภุญชัย) ฝายพระนางพรอมดวยบริวารหมู
ใหญจําพวกละ 500 องคกับพระมหาเถรทางไตรปฎก 500 องค ลงเรือมาตามแมน้ําพิงค 7 เดือน
จึงบรรลุถึงเมืองนี้”
เมื่อพิจารณาจากแผนที่ภูมิประเทศ ถาเปนแมน้ําปงปจจุบันจะอยูหางจากเมือง
หริภุญไชยหรือ ลําพูนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3-4 กิโลเมตร ถาลงเรือมาตามทางน้ําคง
จะตองเดินทางบกตอไป จึงจะถึงเมืองหริภุญชัย ดังนั้น แมน้ําปงที่กลาวถึงนี้นาจะหมายถึงแมน้ําก
วง ซึ่งแตเดิมเชื่อมตอกับปงหางเปนสายเดียวกัน เมื่อลงเรือมาตามแมน้ําสามารถถึงเมืองหริภุญชัย
ไดโดยสะดวก เพราะเมืองหริภุญชัยตั้งอยูฝงตะวันตกของแมน้ําปง ตํานานจามเทวีวงศมีความตอน
หนึ่งวา
“ในกาลนั้น พลนิกายเหลานั้นรูสึกวาหลงทางแลว จึงเจรจากันวา พอเอยหริภุญชัยนคร
ตั้งอยูเบื้องปจฉิมทิศ (ทิศตะวันตก) แหงแมน้ําพิงคคนที (แมน้ําปง)...”
ตํ า นานมู ล ศาสนา กล า วถึ ง ที่ ตั้ ง เมื อ งหริ ภุ ญ ชั ย ว า อยู ทิ ศ ตะวั น ตกของแม น้ํ า ป ง
เชนเดียวกันดัง ความตอนหนึ่งซึ่งกลาวถึงการสรางเมืองหริภุญชัยเปนรูปหอยสังข
“...ฝ า ยว า นกหั ส ดี ลิ ง ตั ว นั้ น เมื่ อ ได ยิ น ถ อ ยคํ า แห ง เจ า ฤษี ก ล า ว ดั ง นั้ น ก็ บิ น ไปสู
มหาสมุทร นําเอามายังเกล็ดหอยแลวนําไปสงใหแกวาสุเทวฤษี และสุกกทันตฤษี ตามคําสั่งของ
อนุสิสสฤษีนั้น ครั้นไปถึงจึงไดจับที่ตนไมตนหนึ่ง ริมแมน้ําระมิงหนตะวันตก ตรงที่พระศาสดา
ทรงประดิษฐานพยากรณครั้นนั้น แลวทิ้งลงมาซึ่งเกล็ดหอยอันนั้น ณ ที่นั้น (เมืองหริภุญชัย)”2
เมืองหริภุญชัย จึงตั้งอยูริมแมน้ําปง โดยตัวเมืองตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําปงและ
ในสมัยโบราณ แมน้ําปง จะไหลในแนวปงหาง ซึ่งมาบรรจบกับแมน้ําปงก็ไหลผานตัวเมืองหริ
ภุญชัย ซึ่งไปตามแนวของแมน้ํากวงในปจจุบัน
ตํ า นานพื้ น เมื อ งเชี ย งใหม เป น อี ก หลั ก ฐานหนึ่ ง ที่ แ สดงว า แม น้ํ า ป ง ไหลไปทางทิ ศ
ตะวันออก ของเวียงกุมกาม โดยมีขอความตอนหนึ่งวา “เจาพระยามังรายยายมาสรางเวียงกุมกาม
หื้อชุดคือ เวียงทั้งสี่ดานไขเอาน้ําแมระมิงคเขาใสคือ...”3
โคลงนิราศหริภุญชัย เขียน พ.ศ. 2060 ก็เปนหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวา ในสมัยโบราณ
แมน้ําปงไหลในแนวปงหาง ผูเ ขียนเปนกวีบรรยายเสนทางจากเชียงใหม ไปเมืองลําพูนโดย
2
3

ตํานานมูลศาสนา , (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2519), 74.
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมฉบับ700ป,(เชียงใหม :ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม,2538), 44-47.
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เดินทางตามแนวปงหางซึ่งในขณะนั้นแมน้ําปงยังไหลอยูดังโคลงบทที่ 49 กลาวถึงวัดพระนอน
หนอนผึ้งซึ่งมีพระพุทธรูปนอนขวางแมน้ําปง
อรรณพพระขวางขั้นขอบ
ผืนแผนสุยลงเลิง
คอยเห็นที่รักเทิง
ยลอื่นสันเสี้ยนตั้ง

พิงเพิง รอดเอ
ลวดยั้ง
ใจเชน ครานี
ตอกไววักษณเรียม4

รองรอยทางน้ําเกาของแมน้ําปง “ปงเกา”จากการศึกษารองรอยทางน้ําเกาของแมน้ําปง
พบวาแมน้ําปงมีแมน้ําสาขาแตกออกไปในลักษณะแมน้ําประสานสาย แมน้ําปงเกาเปนแมน้ําที่
สําคัญสายหนึ่งของปมน้ําปง
โคลงนิราศหริภุญชัย เปนหลักฐานเกาที่สุดที่กลาวถึง “ปงเกา” บทที่ 73 กลาววา
ลุเถิงพิงเกาหั้น
เกวียนกอนชุมยังยาย
พนิกพนมหลาย
ไทวาโฉมเจาจั้ง

หัวฝาย
ยอบยั้ง
เหลือรม รุกขเอ
จอดจั้งหาอวร5

หลักฐานจากโคลงนิราศหริภุญชัยทําใหทราบวาปงเกาเปนรองเดิมของแมน้ําปงและเกา
กวาปงหาง เพราะกวีเรียก “พิงเกา” ขณะที่เรียกปงหางวา “พิง”แนวทางของลําน้ําปงแตเดิมไหลใน
แนวปงหาง ผานเวียงกุมกาม ผานวัดพระนอนหนองผึ้ง, วัดกองทราย, ผานวัดกูเสือ ณ บริเวณ
วัดกูเสือ เมื่อพิจารณาจากภาพถายทางอากาศ พ.ศ. 2497 จะพบรองรอยทางน้ําเกาแยกจากแนวปง
หาง มาทางทิศตะวันตกเฉียงใตสันนิษฐานวา น้ําปงเมื่อมาถึงวัดกูเสือจะไหลไปตามรองทางน้ําเกา
ทางน้ําเสนนี้ตอไปถึงชุมชนหัวฝาย ตอมาแมน้ําปงยายเสนทางจากรองปงเกาไปสูรองปงหาง ทํา
ใหแมน้ําปงไหลจากวัดกูเสือไปทางตะวันออกผานบานยางเนิ้ง บานปนเจียง บานปากกอง ซึ่งไป
แนวปงหางจนบรรจบกับแมน้ํากวง

4
5

ประเสริฐ ณ นคร, โคลงนิราศหริภุญชัย ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร, 2516 ), 22.
เรื่องเดียวกัน, 24.

74
พัฒนาการทางประวัติศาสตร
สภาพกอนกําเนิดเวียงกุมกาม: สมัยชุมชนโบราณ “หมูบาน” แหงเมืองหริภุญชัย
สภาพกอนหนากําเนิดเวียงกุมกาม ตํานานกลาวถึงบริเวณวัดกานโถม (ศูนยกลางเวียง
กุมกามในสมัยตอมา) เปนชุมชนอยูแลว ชุมชนแหงนั้นนับถือตนไมเดื่อตนหนึ่ง “คนทั้งหลายหันก็
เอากันไปสักการบูชาและปรารถนาเอาลูกหญิงลูกชายขางของสมบัติอันใดก็ไดดังใจมักแหงคน
ทั้งหลายแล อยูบนานเทาใดตนไมนั้นเปนอันเฒาแกนักลวดตาย คนทั้งหลายยอมไปสักการบูชาที่
นั้นบขาดตราบเถิงเจามังรายมาตั้งเมืองกุมกาม” 6 เมื่อไมเดื่อตายไปจึงมีพระมหากัสปเถระและภิกษุ
รวมหารูป มาตั้งสํานักบําเพ็ญธรรมอยูที่บริเวณไมเดื่อนั้นพระยามังรายทรงสรางวัดกานโถมให
พระมหากัสปเถระที่พระองคเลื่อมใส สวนบริเวณตนไมเดื่อซึ่งเปนที่สักการบูชาของประชาชนสืบ
มา พญามังรายทรงปลูกตนศรีมหาโพธิ์ขึ้นแทนที่ ปจจุบันในบริเวณวัดกานโถม (ชางค้ํา) ยังมีตน
โพธิ์อยู ซึ่งเชื่อกันวาเปนตนที่พญามังรายทรงปลูก
จากตํานานดังกลาวทําใหทราบวา แตเดิมบริเวณวัดกานโถมนั้นเปนชุมชนมากอน และ
ชุมชนที่อยูสืบตอกันมาจนถึงสมัยพญามังรายสรางเวียงกุมกาม ชุมชนแหงนี้มีวัดอยูกอนแลวเพราะ
ตํานาน กลาวถึงการตั้งสํานักสงฆบําเพ็ญธรรมขึ้นหลักฐานจากตํานานนี้สอดคลองกับหลักฐานทาง
โบราณคดีอีกดวย
จากการขุดคนทางโบราณคดีที่บริเวณวิหารวัดกานโถมเมื่อตนป พ.ศ. 2527 มูลเหตุที่มี
การขุดคนเกิดขึ้นจากการที่มีประชาชนไดขุดพบพระพิมพดินเผาเปนจํานวนมาก ที่บริเวณสนาม
หญาหนาโรงเรียนวัดชางค้ําเกา (อันเปนบริเวณวิหารวัดกานโถม) คุณสุรพล ดําริหกุล ในขณะ
นั้นเปนหัวหนาหนวยศิลปากรที่ 4 ผูดําเนินการขุดคน รายงานวา “จากการขุดคนไดพบพระพิมพ
ดินเผา ศิลปแบบลําพูนที่บริเวณใตรากฐานของสถูปขนาดเล็กดานหลังวิหารโถงและซุมปราสาท
จากการศึ ก ษา ลั ก ษณะของการกระจายพระพิ ม พ ดิ น เผาที่ ฝ ง อยู แ ละตรวจสอบชั้ น ดิ น ทาง
โบราณคดีพบวา กลุมพระพิมพดินเผาดังกลาวเปนสิ่งที่มีอยูมากอนและไมมีความสัมพันธกับการ
กอสรางวิหารกานโถม และสถูปเจดีย” “และโบราณสถานโดยเฉพาะกลุมวิหารและเจดียกาน
โถม สรางทับบนวัดโบราณ”7

6

ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมฉบับ700ป,(เชียงใหม:ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม,2538), 57.
7
กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเวียงกุมกาม, ( กรุงเทพฯ : บริษัท
สํานักพิมพสมาพันธิ์ ,2534), 98.
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ขอสรุปของการขุดคนทางโบราณคดีที่วา “วิหารกานโถมสรางทับบนวัดโบราณ” จึง
สอดคลองกับตํานานซึ่งกลาวถึงสภาพกอนการสรางวัดกานโถมวา พระมหากัสปเถระพรอมกับ
พระภิกษุ 5 รูป ไดตั้งสํานักสงฆบําเพ็ญธรรมขึ้นที่บริเวณไมเดื่อ การตั้งสํานักสงฆสะทอนวามี
“วัด”อยูแลว และเมื่อพญามังรายมาประทับในเวียงกุมกามจึงโปรดใหสรางวัดกานโถมขึ้น โดย
สรางทับวัดเดิมซึ่งคงจะชํารุดแลว ชุมชนบริเวณวัดกานโถมจึงมีผูคนอยูอาศัยกันอยางตอเนื่องมา
ตลอดนอกจากการขุดคนในครั้งนี้จะพบหลักฐานดังกลาวแลว ยังพบหลักฐานสําคัญคือ ศิลาจารึก
หลังเกาที่สุดของวัดกานโถม ซึ่งเหลือเปนเศษศิลาจารึก จํานวน 5 ชิ้น ทั้ง 5 ชิ้นนั้นแตเดิมเปน
ศิลาจารึกหลักเดียวกัน การแตกของศิลาจารึกทําใหสวนที่แตกหายไปมากจนไมสามารถนําเศษ 5
ชิ้นมาประกอบใหเหมือนเดิมได จากการศึกษาของ ดร.ฮันส เพนธ ผูเชี่ยวชาญการอานศิลาจารึก
ลานนา อธิบายวา ศิลาจารึกหลักนี้เปนของขาวมอญโบราณ เพราะศิลาจารึกหนามาก ซึ่งเปน
ลักษณะของจารึกมอญ นอกจากนั้นยังมีอักษรมอญ จารึกอยูบนจารึกหลักนี้ดวย
ศิลาจารึกหลักเกาที่สุดของวัดกานโถม มีบทจารึก 2 หรือ 3 บท และไมไดจากรึกใน
สมัยเดียวกัน บทจารึกอันเกาที่สุดจากรึกดวยอักษรมอญ ภาษามอญ จารึกบทถัดมาเปนอักษรไทย
ภาษาไทย ในสวนที่เปนอักษรมอญ ภาษามอญนั้น นางสาวกองแกว วีระประจักษ ผูเชี่ยวชาญ
ภาษาไทยโบราณ แหงกรมศิลปากร มีความเห็นวารูปแบบอักษรมอญจารึกวัดกานโถมเหมือนกับ
กลุมจารึก 7 หลักที่พบในจังหวัดลําพูนและจารึกแมหินบดเวียงมโน จังหวัดเชียงใหม ดังนั้นจึง
สันนิษฐานวาศิลาจารึกอักษรมอญที่พบทั้งหมดมีอายุอยูในดานพุทธศตวรรษที่ 17
การพบศิลาจารึกอักษรมอญ ภาษามอญที่วัดกานโถมเปนหลักฐานที่แสดงวา ชุมชน
บริเวณวัดกานโถมเปนชุมชนโบราณที่สืบไปสมัยหริภุญชัย และเมื่อพิจารณารูปแบบตัวอักษรมอญ
โบราณ ชุมชนแหงนี้ควรมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 โดยรวมสมัยกับชุมชนเวียงมโน เวียง
ทากานและเวียงเถาะ ตํานานมูลศาสนาไดใหภาพการขยายตัวของชุมชนรอบๆ เมืองหริภุญชัยโดย
กลาววา “เมืองหริภุญชัยนี้ สมบูรณไปดวยสมบัติขาวของทุกประการแทจริง มีหมูบานถึง 7,000
บาน”8 จากตํานานดังกลาวแสดงวา เวียงหริภุญไชยซึ่งกําเนิดในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ไดขยายตัว
ออกไปรอบๆ แอ ง ที่ ร าบเชี ย งใหม - ลํ า พู น อย า งกว า งขวางจนกระทั่ ง มี ห มู บ า นขึ้ น กั บ การ
ปกครองของเมื องหริ ภุญชัย ถึง 7,000 หมูบานอาจจะดูมากเกินไป แต จะสะทอนใหเ ห็น วามี
หมูบานเปนจํานวนมากที่ขึ้นกับเมืองหริภุญชัย และชุมชนบริเวณวัดกานโถมก็นาจะเปนหมูบาน
แหงหนึ่งที่อยูภายใตการปกครองของเมืองหริภุญชัย เพราะชุมชนบริเวณวัดกานโถมอยูหางลําพูน

8

ตํานานมูลศาสนา , (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2519), 53.
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ประมาณ 20 กิโลเมตรเทานั้น และสภาพที่ตั้งของชุมชนซึ่งอยูริมแมน้ําปงก็สอดคลองกับการตั้ง
ชุมชนโบราณสมัยหริภุญชัย ที่นิยมตั้งชุมชนในบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา
จากหลักฐานตางๆ ทั้งดานตํานาน ซากวัดและศิลาจารึกแสดงวาชุมชนบริเวณวันกาน
โภมเปนชุมชนโบราณที่สืบไปถึงสมัยหริภุญชัย และในสมัยหริภุญชัยนั้นชุมชนบริเวณวัดกานโถม
คงมีฐานะเปนหมูบานแหงหนึ่งที่ขึ้นกับการปกครองของเมืองหริภุญชัย
ขอเสนอดังกลาวมีขอสังเกตคือ เมื่อชุมชนบริเวณวัดกานโถมปนชุมชนที่สืบเนื่องมาจาก
สมัยหริภุญชัยจนถึงสมัยพญามังราย กอนที่พญามังรายจะสรางวัดกานโถมและเวียงกุมกามบริเวณ
นี้นาจะมีชื่อหมูบานแลว แตจนปจจุบันก็ยังไมพบหลักฐาน ชื่อกุมกามนี้จึงเปนชื่อที่มีมาตั้งแตสมัย
โบราณหรือไม คําถามนี้ยังไมสามารถหาคําตอบได ชื่อกุมกามในภาษามอญโบราณสมัยหริภุญชัย
จึงไมสามารถสืบหาความหมายของคําวากุมกามในภาษามอญได ผูเขียนเห็นวา “กุมกาม”เปน
ภาษาไทยที่อาจเกิดขึ้นในสมัยพญามังราย โดยใหความหมายวา “รักษาบานเมือง”
นอกจากนี้ขอสังเกตดังกลาวแลว ยังเห็นวาบางทีพญามังรายอาจจะไมไดสรางเวียงกุม
กาม แตสิ่งที่พระองคทําคือ การซอมโดยใหเหตุผลถึงคําวา “สราง” ในตํานานเปนภาษาที่อาจ
หมายถึง สรางสถาปนา หรือซอม ก็ได และจากตํานานมีความเปนไปไดวาพญามังรายอาจจะ
สรางเวียงกุมกามและวัดกานโถมขึ้นมาใหมหรือเพียงซอมสวนเวียงกุมกามมีหลักฐานที่สําคัญที่
แสดงให เ ห็ น ชั ด เจนวาพญามั งรายสร างขึ้น ใหม เ พราะตํ า นานพื้ น เมือ งเชีย งใหมไ ม ไ ดใ ชคํ าว า
“สราง” ลอยๆ แตกลาววามีการขุดคูกอคันดินทั้งสี่ดานแลวเอาแมน้ําปงเขาไวในคู ลักษณะดังกลาว
นาจะเปนการสรางขึ้นมาใหมไมใชเพียงซอมเทานั้น นอกจากนั้นเมื่อตํานานกลาวถึงชุมชนบริเวณ
วัดกานโถมในชวงกอนพญามังรายจะสรางเวียงกุมกาม ก็ใหภาพวาเปนชุมชนขนาดเล็กที่มีผูคนนับ
ถือตนไมเดื่อ จะไมปรากฎขอความใดที่จะทําใหเขาใจไดเลยวาชุมชนแหงนี้มีสภาพเปนเวียงกุม
กามอยูกอนแลว
กําเนิดเวียงกุมกาม
เวียงกุมกามเปนเวียงที่พญามังรายสรางขึ้นในบริเวณชุมชนโบราณสมัยหริภุญไชยตาม
ประวัติกอนหนาการสรางเวียงกุมกาม พญามังรายทรงยกทัพจากเมืองฝางมายึดครองเมืองหริภญ
ุ ชัย
พระองคประทับที่หริภุญชัยในชวงระยะเวลาหนึ่งก็มอบใหอายฟาครองหริภุญชัย สวนพระองค
แสวงหาที่สรางเวียงใหม และทรงเลือกหมูบานแหงหนึ่งที่อยูริมน้ําปง (ปงหาง) มาสรางเวียงกุม
กาม

77

มูลเหตุกําเนิดเวียงกุมกาม
เวียงกุมกามกําเนิดขึ้นเพราะพญามังรายทรงประสงคจะสรางเมืองหลวงแหงใหมแทนที่
เมืองหริภุญชัย หลังจากที่พญามังรายึดครองเมืองหริภุญชัยสําเร็จในราว พ.ศ. 1835 พระองคทรง
ประทับที่หริภุญชัย 2 ป ก็แสดงความไมพอใจที่จะใชเมืองหริภุญชัยเปนเมืองหลวงอีกตอไปแมวา
เมืองหริภุญชัยจะเปนศูนยกลางทางการเมือง การคา ศาสนาและวัฒธรรมเปนเวลาชานาน ความ
ไมพอใจเมืองหริภุญชัย คงเปนเพราะขอบกพรองของตัวเวียงที่สรางมา 500 ป เวียงมีขนาดเล็ก
และคับแคบไมสามารถขยายเวียงได เปนไปไดวาคงเต็มไปดวยวัดและสิ่งกอสรางตางๆ เพื่อความ
เหมาะสมกับรัฐที่มีอาณาเขตกวางขวางขึ้น พญามังรายจึงหาสถานที่สรางเมืองหลวงขึ้นใหม โดย
ใหเมืองหริภุญชัยมีฐานะเปนเมืองศูนยกลางพุทธศาสนาขณะที่เมืองหลวงแหงใหมจะเปนศูนยกลาง
ทางการคาและการเมือง
เวียงกุมกามในสมัยพญามังราย
เวียงกุมกามมีความเปลี่ยนแปลงอยางมากในรัชสมัยพญามังราย สามารถแบงเหตุการณ
ไดเปน 2 ชวง ดังนี้
สมัยรุงเรืองของเวียงกุมกาม:เวียงกุมกามในฐานะเมืองหลวง
พญามังรายประทับที่เ วีย งกุมกามประมาณ พ.ศ. 1837 จนถึง พ.ศ. 1839 ในชว ง
ดังกลาวเปนสมัยรุงเรืองของเวียงกุมกาม เวียงกุมกามมีฐานะเปนศูนยกลางทางการเมืองและการคา
ศูนยกลางทางการเมือง:พญามังรายทรงสรางเวียงกุมกาม โดยการยกฐานะจากชุมชน
หมูบานแหงหนึ่งขึ้นเปนเมืองหลวง สาเหตุที่เลือกบริเวณหมูบานแหงนั้นเพราะการมีทําเลที่ตั้งอยู
ริมแมน้ําปง (ปงหาง) ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนสังคมเมืองขนาดใหญได
ศู น ย ก ลางทางการค า :องค ป ระกอบสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของสั ง คมเมื อ ง คื อ ความ
จําเปนตองมีศูนยกลางทางการคา ตลาดจึงมักสรางขึ้นพรอมกับการสรางเวียง พญามังรายทรง
สรางตลาดกุมกามริมแมน้ําปง เพื่อใหเวียงกุมกามเปนศูนยกลางทางการคา
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แผนผังที่ 4 วัดในพื้นที่เวียงกุมกาม
วัดในเวียงกุมกาม
วัดกูคํา (วัดเจดียเหลี่ยม) วัดนี้พญามังรายสรางโดยใหนําดินที่ขุดไดจากหนองตางๆ9มา
ทําเปนอิฐเพื่อกอกูดํา ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมกลาววา “...เจามังรายจึงหื้อไปเอาดินหนองตางมา
กอเจดียกูคําวันนั้นแล...”10 วัดกูคําเปนวัดที่พญามังรายสรางเพื่อบรรจุอัฐิมเหสีของพระองค ซึ่ง
เขาใจวามเหสีองคหนึ่งจะสิ้นชีวิตที่เวียงกุมกามรูปลักษณะเจดียกูคําเปนสี่เหลี่ยม มีพระพุทธรูป
ดานละ 15 องค แตละดานจะมีซุมพระดานละ 3 องค มี 5 ชั้น รวมทั้งองคเจดียมีพระพุทธรูป
60 องค จํานวนพระพุทธรูป 6011 องคมีหลักฐานตรงกันทั้งจากโคลงนิราศหริภุญไชย ตํานานมูล
9

หนองน้ําซึ่งอยูใกลที่ประทับของพญามังรายในเวียงกุมกาม
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมฉบับ700ป,(เชียงใหม:ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม,2538),87.
11
สมหมาย เปรมจิตต, กมล ศรีวิชัยนันท และ สรุสิงหสํารวย ฉิมพระเนาว,พระเจดียในลานนาไทย,
10

71.
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ศาสนาฉบับวัดเชียงมั่น และชินกาลมาลีปกรณ ซึ่งมีขอความตอนหนึ่งวา “...แลวโปรดใหสราง
เจดียกูคําขึ้นในนครนั้น เรียงรายไปดวยพระพุทธรูปจํานวน 60 องค...” จํานวนพระพุทธรูป 60
องคนี้ สรางตามแบบวัดกูกุด สวนสาเหตุที่เจดียนี้ไดชื่อวากูคํา ก็เพราะมีการประดับดวยทองคํา
ดังตํานานมูลศาสนากลาววา “...แลวใหใสคําแตยอดลงมาดูงามนักใสชื่อวา กูคํา...”12

ภาพที่ 28 เจดียกูคํา วัดเจดียเหลี่ยม จ.เชียงใหม

วัดกานโถม(วัดชางค้ํา)
เปนวัดสําคัญของเวียงกุมกามควบคูกับวัดกูคํา สาเหตุที่ชื่อวาวัดกานโถม เพราะตั้งชื่อ
ตามนายชางกานโถม ซึ่งเปนนานชางผูสรางวัด นายชางกานโถมมีฝมือสูงมาก จึงไดชื่ออาจารย
พญามังรายโปรดใหกานโถมสรางพระพุทธรูป 5 องค เปนพระพุทธรูปนั่ง 3 องค ยืน 2 องค
เชื่อวาพระพุทธรูปนั่งสัมฤทธิ์องคหนึ่งอยูในพระอุโบสถวันกานโถม เปนพระพุทธรูปที่สรางใน
12

102.

รัตนปญญาเถระ, ชินกาลปกรณ , แปลโดย แสง มนวิฑูร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, 2518),
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สมัยนั้น สวนพระพุทธรูปยืน 2 องคนั้นก็เชื่อวาองคหนึ่งคือพระประธานของวัดพระเจามังราย
เรียกวา พระเจาคาคิงพญามังราย
วัดกานโถมในฐานะวัดสําคัญ พญามังรายทรงกัลปนาที่ดินและผูคนจากเมืองหงสาวดี
ไดแกวัดเปนจํานวนมากถึง 500 ครัว วัดกานโถมไดรับการทํานุบํารุงจากกษัตริยราชวงคมังราย
และประชาชนตลอดมา
วัดหัวหนอง
ตั้งอยูในเวียงกุมกามใกลกับกําแพงเวียงดานเหนือ วัดนี้ไมมีตํานานกลาวถึง ทําให
เรื่องราวของวัดไมชัดเจน จากชื่อของวัดสันนิษฐานวา ในอดีตนี้ตั้งอยูใกลหนองน้ําวัดหัวหนอง
เปนวัดใหญมีเนื้อที่ถึง 4 ไรเศษ ภายในวัดมีสิ่งกอสรางประกอบดวย ซุมโขงประตูใหญอุโบสถ
มณฑป วิหารและเจดีย ที่ตั้งของวัดอยูใกลกับตําแหนงที่สันนิษฐานวาเปนที่ประทับของกษัตริย
ทําใหเชื่อวาวัดหัวหนองเปนวัดในเขตพระราชทาน กษัตริยราชวงศมังรายคงอุปถัมภวัดนี้เพราะดู
ฝมือของชางที่ทําลวดลายปูนปนประดับซุมประตูของวัดเปนรูปกิเลน สิงห หงส ลวนงดงามยิ่ง
ควรเปนฝมือชางของราชสํานัก

ภาพที่ 29 เจดียชางหมอบรอบถาน วัดหัวหนอง
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วัดกุมกาม
ตั้งอยูภายในเวียงกุมกาม ใกลกับกําแพงเวียงดานเหนือ วัดนี้ปรากฏหลักฐานในชินกาล
มาลีปกรณ เรียกวาวัดกุมกามทีปาราม หรือวัดเกาะกุมกาม โบราณสถานของวัดประกอบดวย
วิหาร และเจดียทรง 8 เหลี่ยม
วัดธาตุขาว
ตั้งอยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของเวียงกุมกาม วัดนี้ไมมีตํานานกลาวถึงโบราณสถาน
ของวัดประกอบดวย วิหาร เจดีย อุโบสถ และมณฑป
วัดอีคาง
ตั้งอยูภายในเวียงกุมกาม วัดอีคางไมมีตํานานกลาวถึง ยังไมทราบวาสมัยโบราณมีชื่อวา
อะไร โบราณสถานประกอบดวย วิหารและเจดียตั้งอยูบนฐานเดียวกัน วิหารมีขนาดใหญ จาก
การขุดแตงพบวิหารวัดอีคางที่เห็นในปจจุบัน มีรองรอยสรางทับบนวิหารเดิม โดยกอทับทั้งหมด
ส ว นเจดี ย เ ป น แบบองค ร ะฆั ง ทรงกลม วั ด อี ค า งควรมี อ ายุ ใ นช ว งที่ อ าณาจั ก รล า นนามี ค วาม
เจริญรุงเรือง
วัดนอย
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของวัดกานโถม กอนการขุดแตงเปนเนินดิน 2 แหงมีชาวบานเขา
มาปลูกบานอาศัยบนเขตโบราณสถาน วัดนอยประกอบดวยวิหารและเจดียวิหารโถงหันหนาไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดานหลังวิหารเปนซุมประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเหลือเพียงสวน
หนาตักกวาง 2 เมตร การกําหนดอายุวัดนอย วิเคราะหจากสถาปตยกรรมและจากลวดลายปูนปน
ที่พบพอจะประมาณไดวานาจะอยูในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 20
วัดพระเจาองคดํา
ตั้งอยูริมแมน้ําปงหางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียงกุมกามสันนิษฐานวาอยูนอก
กําแพงเวียงกุมกาม กอนการขุดแตงมีสภาพเปนสวนลําไย พื้นที่เปนเนินดิน 2 แหง ชาวบาน
เรี ย กว า เนิ น พญามั ง ราย และเนิ น พระเจ า ดํ า ชาวบ า นเรี ย กว า วั ด พระเจ า องค ดํ า เข า ใจว า มี
พระพุทธรูปสีดํา จากการศึกษาเอกสารประวัติศาสตรไมพบหลักฐานเกี่ยวกับวัดนี้เลย
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วัดไมซง
ตั้งอยูที่มุมตะวันออกเฉียงใตภายในเวียงกุมกาม บริเวณรอบวัดรางเปนทุงนา สภาพ
กอนการขุดแตงเปนเนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีตนไมใหญขึ้น ชาวบานเรียกวา ไมซง จึงเปนที่มา
ของชื่อวัดนี้ ในเวลาตอมาโดยที่ไมทราบวาในสมัยราชวงคมังราย วัดนี้ชื่อวัดอะไรเพราะไมมี
เอกสารกลาวถึงเลย วัดไมซงประกอบดวยโบราณสถาน ไดแกวิหารและเจดีย ตั้งอยูทายวิหาร
เหลือเพียงฐานมีรองรอยการขุดหาของมีคามาชานานและมีไมซงขึ้น นอกจากนี้มีโบราณสถาน
เจดียแปดเหลี่ยม ซึ่งเหลือเพียงฐาน และมีซุมประตูโขงพรอมกับกําแพง
วัดกูขาว
ตั้งอยูริมถนนสายเชียงใหม – ลําพูน (สายเกา) ดานทิศตะวันตกของถนนอยูในเขตตําบล
หนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สภาพรอบวัดกูขาวกอนการขุดแตง พบเจดียมีความสูง
ประมาณ 5 เมตร และรอบๆ องคเจดียเปนเนินดิน ดานทิศเหนือของวัดและทิศตะวันตกติดกับ
บานเรือนราษฎร สวนทิศใตเปนถนนไปสูเวียงกุมกาม ทิศตะวันออกของวัดจรดถนนเชียงใหม ลําพูน หลังจากขุดลอกดินที่ทับถมอยู พบวัดกูขาวหันหนาไปทางทิศใตลงสูแมน้ําปงหางและพบ
โบราณสถาน 3 แหง คือ
1. กําแพงแกวและซุมประตูอยูห ลังเจดีย
2. เจดียประธานเปนศิลปะลานนา สวนฐานลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลดหลั่น3
ชั้น สวนเรือนธาตุมีลักษณะสูง กอทึบตันทั้งสี่ดาน สวนยอดของเจดียมีหลักฐานวาเปนฐานบัว
แปดเหลี่ยมรองรับองคระฆัง
3. สวนวิหารมีรองรอยการกอสราง 2 ครั้ง การกอสรางครั้งแรกเหลือเฉพาะมุม
ฐานบัวลูกแกว ฐานชุกชีเดิม ตรงมุมประดับรูปสิงหปูนปน เปนรูปสิงหสองรางศีรษะเดียว และ
ลายกลีบบัว สวนวิหารที่กอสรางครั้งที่สองเหลืออยูเฉพาะดานทายวิหาร สวนดานหนาวิหารและ
ตอนกลางวิหารถูกทําลายเมื่อสรางถนนและกอสรางบานเรือน
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แผนผังและองคประกอบของวัดที่พบในเวียงกุมกาม
การวางผังวัดโบราณในเวียงกุมกามจากหลักฐานการทางขุดแตงพบวามีการแบงสวน
พุทธาวาสอยางชัดเจน โดยจะมีกําแพงแกวลอมรอบและซุมโขงเปนทางเขาวัด ภายในประกอบดวย
อาคารหลักคือวิหาร และเจดียที่วางตัวอยูในแนวเดียวกัน โดยตําแหนงของวิหารจะอยูดานหนา
เจดียเสมอ นอกจากนี้ยังมีอาคารที่คาดวาจะเปนอุโบสถรวมอยูดวยบางวัด โดยวางตัว
อาคารในแนวแกนหลักของวัดซึ่งมักจะทิศตะวันออก-ตะวันตก แตเวียงกุมกามก็มีอีกหลายวัดที่
ไมไดหันหนาในทิศตะวันออก-ตะวันตก เชนวัดอีขางหันหนาไปทางทิศเหนือ วัดกูขาวหันหนาไป
ทางทิศใต และวัดกานโถมหันหนาไปทางทิศตะวันตก

แผนผังที่ 5 แสดงผังวัดพระเจาองคดํา เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม
ที่มา กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงและบูรณะโบราณสถาน
เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพสมาพันธิ์ ,2534),34.
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วิหาร
เนื่องจากวิหารที่พบในเวียงกุมกามสวนใหญจะพังทลายเหลือแตกซากฐานที่กอสรางดวย
อิฐ ในขณะโครงสรางหลังคาที่ทําดวยไมไมหลงเหลือใหเห็น ดังนั้นรูปแบบวิหารจึงศึกษาจากการ
สันนิฐานจากโครงสรางของฐานเทานั้นแผนผังวิหารในเวียงกุมกามสามารถแบงประเภทไดเปน 5
แบบใหญดังนี้
แบบที่ 1
วิหารแบบสี่เหลี่ยมผืนผายกเก็จดานหนาสองชวงดานหลังหนึ่งชวง และสามารถแยกยอย
ตามรูปแบบบันไดทางขึ้นไดแลวพบไดวา มีแบบที่มีบันไดทางขึ้นดานหนาทางเดียวเชนวิหารวัดกู
อายหลาน แบบที่มีบันไดดานหนาและดานขาง เชนที่วัดกูกริดไม และแบบที่บันไดขึ้นดานหนาและ
สองขางของหองสุดทายดานหลัง เชนที่วัดโบสถ จากรูปแบบแผนผังทําใหเราพอสันนิฐานไดถึง
รูปแบบวาคงมีหลังคาซอนลดดานหนาสองซดดานหลังหนึ่งซด และมีเสาคูกลางผืนหลังคาจึงหนา
จะมีสองตับ

แบบที่ 2

ลายเสนที่ 9 ผังพื้นวิหารวัดกูอ ายหลาน
ที่มา จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548), 29.

วิหารแบบมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผายกเก็จดานหนาและดานหลังดานละสองชวง เชน
วิหารวัดกูจอกปอก
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ลายเสนที่ 10 ผังพื้นวิหารวัดกูริดไม
ที่มา :จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548),30.
แบบที่ 3
วิหารแบบที่มีฐานตอเนื่องดวยอาคาร หรือที่เรียกวาวิหารปราสาท แผนผังวิหารดานหนา
มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผายกเก็จทั้งดานหนาและดานหลัง แตพื้นที่ของยกเก็จดานหลังนั้นมีทาง
เชื่อมตอกับอาคารแผนผังของอาคารในลักษณะนี้แพรหลายอยูในศิลปะพมาและสุโขทัยมากที่สุด
ตัวอยางของวิหารแบบนี้ที่พบอยูในเวียงกุมกามไดแกสวนทายของวิหารวัดกานโถม ตามลักษณะ
นาจะใกลเคียงกับรูปแบบศิลปแบบพุกาม และทั้งสี่ดานของแทงสี่เหลี่ยมนั้นคงมีการประดิษฐาน
พระพุทธรูปทั้งสี่ทิศดวย แตรูปแบบของสวนยอดจากการขุดแตงไมพบยอดศิขร หรือยอดเจดียซึ่ง
อาจสันนิฐานรูปแบบไดวาอาจเปนแบบสวนทายวิหารลายคําวัดพระสิงหที่เปนรูปแบบของการ
ซอนชั้นหลังคาลดหลั่นลงไปซึ่งอาจเกิดจากคติ ที่พํานักของพระพุทธเจา มูลคันธกุฎีก็ได
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ลายเสนที่ 11 ผังพื้นวิหารวัดกูโบสถวิหารแบบที่ 3
ที่มา จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548),31.

แบบที่ 4 วิหารแบบมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผายกเก็จดานหนาชวงเดียว เชนที่วิหารวัด
ธาตุขาว แผนผังลักษณะนี้คลายกับมีการซอนลดชั้นหลังคาดานหนาเพียงซดเดียว และผืนหลังคา
อาจเปนผืนเดียว แตมีรูปแบบอาคารลักษณะนี้ที่ยังปรากฎอยูที่วิหารวัดไหลหิน จังหวัดลําปาง คือมี
ผืนหลังคาสองตับ และมีการสรางผืนหลังคาซอนลดดานหนาไดสอง 2 ซดและดานหลังได 1 ซด
โดยใชการลดระดับของเสาแทนการยอเก็จอาคาร จึงเปนไปไดวาที่วิหารวัดธาตุขาวอาจมีลักษณะ
ของผืนหลังคาแบบเดียวกัน

ลายเสนที่ 12 ผังพื้นวิหารวัดกูโบสถวิหารแบบที่ 4
ที่มา จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548),32.
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แบบที่ 5 วิหารที่มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผายกเก็จทั้งดานหนาและดานหลังแตมีอาคารที่
ขยายออกทางดานขางหรือดานหนา เชนที่วิหารวัดหัวหนอง ที่มีรูปแบบแตกตางไปจากกลุมอื่นโดย
อาจคดเดาไดวาเกิดจากการสรางตอเพิ่มเติมในภายหลังก็ได13
รูปแบบของวิหาร
จากขอมูลรายงานการขุดแตงโบราณสถานคนขางมีความชัดเจนในระดับหนึ่งวาวิหารที่
สรางขึ้นในเวียงกุมกามสวนใหญเปนวิหารเปด และคอนขางจะมีจํานวนมาก เนื่องจากไดคนพบ
ผนังที่เปนกําแพงอิฐลมอยูดานทายหองสุดทายเปนจํานวนมาก เชนวิหารวัดกูอายหลาน วิหารวดกู
ปาดอม วิหารวัดกุมกามทีปราม14 ลักษณะคงคลายกับรูปแบบวิหารน้ําแตมที่ดานหลังบริเวณพระ
ประธานจะทําผนังผิด สวนผนังดานอื่นเปดโลงแตอาจมีฝาหยาบ ที่เปดในระดับใตแปลานลงมา
ประตูทางเขาวิหารพบวามีบางแหงกออิฐขึ้นมารับน้ําหนักซึ่งเปนไปไดวาอาจกอขึ้นมารับซุมประตู
โขง รวมทั้งอาจมีการกอผนังนาแบบเตี้ยๆเชนที่วัดกูอายสี เปนตน15

ภาพลายเสนที่ 13 วิหารลานนาแบบเปดโลง
ที่มา วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544), 126.
13

พิสิฐศักดิ์ บรรณานุรักษ และ เสนห มั่นประสงค, “รายงานการขุดแตงและบูรณะเสริมความมั่นคง
วัดหัวหนอง เวียงกุมกาม ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม”, เอกสารหนวยศิลปากรที่4 กองโบราณคดี กรม
ศิลปากร,2531, 25-26.
14
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “โครงการขุดแตงออกแบบเพื่อการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน
โบราณสถานเวียงกุมกาม ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม.”,สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณพสถานแหงชาติที่
6 เชียงใหม,2543, 63,81และ165.
15
เรื่องเดียวกัน, 201.
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ฐานชุกชี
คือสวนประดิษฐานพระประธานที่อยูดานหลังวิหาร สําหรับวิหารทรงปราสาทนั้นจะอยู
บริเวณหองสุดทายกอนที่จะเขาสูตัวอาคารทรงปราสาท ลักษณะของฐานชุกชีนั้นนิยมสรางเปนฐาน
ลูกแกวอกไก แตจํานวนการยกเก็จแตกตางกันออกไป บางที่สรางจนเต็มพื้นหองสวนหลังเชนที่วัด
กูอายสี ที่วิหารวัดกุมกามทีปาราม วิหารวัดธาตุนอยมีลักษณะการสรางซุมโขงไวเพื่อประดิษฐาน
พระพุทธรูป

ภาพที่ 30 ฐานชุกชี วิหารวัดกูปาคอม
ที่มา จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548), 42.
ฐานวิหาร
ฐานของทุกวิหารในเวียงกุมกามจะยกพื้นขนสูงจากระดับพื้นดินเดิม ลักษณะฐานนั้นมี
การตกแตงแตกตางกันเล็กนอยโดยอาจจําแนกไดเปน
-ฐานบัวคว่ําบัวหงายซอนกันสองฐาน คั่นระหวางฐานดวยทองไมเชนที่วิหารวัดธาตุ
นอย

ภาพที่ 31 ฐานวิหารวัดธาตุนอ ย เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม

89

-ฐานปทม หมายถึงฐานที่ประกอบดวยชั้นหนากระดานเสนลวด เสนบัวคว่ํา ทองไม
และบัวหงายเชนฐานวิหารวัดกูอายหลาน

ภาพที่ 32 ฐานวิหารวัดกูอายหลาน เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม

-ฐานปทมลูกแกวอกไก ที่ฐานวิหารวัดพระยามังราย

ภาพที่ 33 ฐานวิหารวัดพระยามังราย เวียงกุมกามจ.เชียงใหม
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-ฐานปมลูกแกวอกไก ตอดวยชั้นบัวคว่ําเชนวิหารวัดกูปาดอม

ภาพที่ 34 ฐานวิหารวัดกูปาดอม เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม
อุโบสถ
เปนอาคารที่พระสงฆใชทําสังฆกรรมในลานนาวัดโดยทั่วไปมักไมมีโรงอุโบสถหาก
ไมใชวัดใหญที่เปนระบบหัววัด ซึ่งปกติแลวการบวชจะใชการสมมติสีมาน้ํา (อุทกสีมา)16 วัดใน
เวียงกุมกามพบอุโบสถเพียง 3 วัดคือ อุโบสถในวัดธาตุขาว อุโบสถวัดปูเปย อุโบสถวัดหัวหนอง มี
การยอเก็จอาคารคลายวิหารแตมีการกอกําแพงแกวลอมรอบ

16

รัตนปญญาเถระ, ชินกาลปกรณ , 118.
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ภาพที่ 35 อุโบสถวัดปูเปย เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม
เจดีย
รูปแบบเจดียในเวียงกุมกามสามารถแยกรูปแบบไดเปนสองรูปคือเจดียทรงปราสาท และ
เจดียทรงระฆัง
เจดียทรงปราสาทสี่เหลี่ยม ไดพบองคเดียวคือ เจดียกูคําในวัดเจดียเหลี่ยม ตามประวัติที่
ปรากฏมีเนื้อความตรงกันวาสรางในสมัยพระยามังราย ลักษณะทางสถาปตยกรรมของเจดียกูคํา
ประกอบดวย ฐานเขียงผังสี่เหลี่ยมจตุรัสรับฐานปทมลูกแกวกลมยกเก็จ กึ่งกลางเหนือฐานเขียงแต
ละดานประกอบดวยมุขจระนําที่กอยื่นออกมาจากฐานปทมลูกแกวยกเก็จภายในจระนําประดิษฐาน
พระพุทธรูปที่มุมเหนือฐานประดับดวยสิงห สวนกลางของเจดียเปนเรือนธาตุทรงแทงสี่เหลี่ยมซอน
ลดหลั่นกัน 5 ชั้นแตละดานมีจระนําภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนดานละ 3 องค รวม
ทั้งหมด 60 องค ที่บริเวณมุมเรือนธาตุแตละชั้นประดับดวยเจดียจําลองทุกมุม สวนยอดมีลักษณะ
คลายบัวกลุม ที่คาดทับดวยรัดอกรูปลูกแกวทําใหมีลักษณะคลายกับบัวกลุมซอนกันสองชั้น ถัดไป
เปนปทมบาท ปลี และฉัตรโลหะ ที่ยอดของเจดียนั้นมีกรอบสี่เหลี่ยมอยูดวยเขาใจวาอาจใชเปนที่
ประดับรูปของหลวงโยนการวิจิตรที่เปนผูซอมก็ได ในดานรูปแบบเชื่อวาตนเคาของรูปแบบเจดีย
องคนี้คือ เจดียกูกุด ลําพูน
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ภาพที่ 36 เจดียกูคํา วัดเจดียเหลี่ยม เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม
เจดียทรงปราสาทยอดเจดีย
ลักษณะโดยรวมคือเจดียที่มียอดเหนือเรือนธาตุเปนเจดียทรงระฆัง ถึงแมวาจากลักษณะ
ของฐานเจดียหลายแหงรวมทั้งลวดลายปูนปนที่ประดับสอเคาวามีการสรางเจดียแบบนี้ขึ้นในเวียง
กุมกามตั้งแต พุทธศตวรรษที่ 19 แลวเชนที่เจดียกูอายหลาน หรือเจดียกูปาดอม เปนตนแตรูปทรงที่
สมบูรณกับไมเหลือใหเห็น เจดียทรงปราสาทยอดเจดียที่เหลือหลักฐานชัดเจนที่สุดคงมีแตที่วัดปู
เปย และเจดียวัดชางค้ําซึ่งเปนรูปแบบที่ตางยุคสมัยกันมาก
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ภาพที่ 37 เจดียวัดปูเปย เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม

เจดียวัดปูเปย ประกอบดวยฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมรับฐานสี่เหลี่ยมในผังยกเก็จซอน
ลดหลั่ น กั น รั บ ฐานป ท มลู ก แก ว อกไก ย กเก็ จ สูง ซ อนกั น สองฐาน ส ว นกลางเป น เรื อ นธาตุ ท รง
สี่เหลี่ยมยกเก็จตามแนวของฐานปทมดานลางที่มุมของเรือนธาตุประดับดวยลายกาบบนและกาบ
ลางกึงกลางของเรือนธาตุแตละดานมีจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปมีเสายกเก็จรับกรอบซุมจระนํา
สวนยอดเหนือเรือนธาตุเปนชั้นลดรูปฐานปทมรับมาลัยเถาและองคระฆังในผังแปดเหลี่ยม โดยชั้น
มาลัยเถาไมคอยตรงตามระเบียบนักรูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบที่ผานการวิวัฒนาการมายาวนาน
เรายังพบรูปแบบเจดียลักษณะนี้ที่ เจดียวัดโลกโมฬีที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลพระเกษเกลาเมื่อ พ.ศ.
207117ดังนั้นรูปแบบเจดียในลักษณะนี้คงเปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมสรางในราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 21 แลว

17

ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมฉบับ700ป,(เชียงใหม : ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม,2538), 87.
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เจดียวัดชางค้ํา จากลักษณะประกอบดวยฐานปทมในผังสี่เหลี่ยมรับฐานปทมลูกแกว
อกไกยกเก็จตื้นๆ ที่มุมซอนลดหลั่นกัน 3 ฐานบริเวณฐานปทมชั้นแรกประกอบดวยสถูปจําลอง ชั้น
ที่สองมีหมอทรงกลมประดับอยู ที่กึงกลางมีชางยืนดานละหนึ่งเชือก สวนกลางเปนเรือนธาตุในผัง
สี่เหลี่ยมยกเก็จตื้นๆเหนือยอดเรือนธาตุเปนชั้นลดรูปฐานปทมลูกแกวกลมยกเก็จ รับฐานปทมในผัง
แปดเหลี่ยมยกเก็จ ที่ใกลมุมทุกมุม ถัดไปเปนองคระฆังกลม ตอดวยปลองไฉน ปทมบาท ปลี และ
ฉัตร จากรู ปแบบเจดีย ในลักษณะนี้ ไมไดเปนรูปแบบเจดียลานนา แต เปนรูปแบบเจดียที่ไดรับ
อิทธิพลจากศิลปพมาในรุนหลัง คือราวพุทธศตวรรษที่ 24 เปนตนมา

ภาพที่ 38 เจดียวัดชางค้ํา เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม
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เจดียทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ถึงแมจากหลักฐานที่พบในแผนผังจะเหลือแตชุดฐานที่วัด
กุมกาม โดยพบลักษณะของฐานเขียงในผังแปดเหลี่ยมรับฐานเขียงในผังแปดเหลี่ยมยกเก็จ จาก
รูปแบบของฐานทําใหพอสันนิฐานรูปแบบวานาจะเปนรูปแบบเดียวกับรัตนเจดีย ที่วัดกูกุดลําพูน
หรือ อามิสเจดียที่วัดเจ็ดยอด18

ภาพที่ 39 รัตนเจดีย วัดจามเทวีวงศ จ.ลําพูน
เจดี ย ท รงมณฑปปราสาท หลั ก ฐานในเวี ย งกุ ม กามที่ แ สดงว า เป น เจดี ย ท รงมณฑป
ปราสาทนั้นไมชัดเจนนัก แตที่ทําใหเขาใจวาอาจมีลักษณะรูปแบบอาคารลักษณะนี้อยู เพราะจาก
การขุดแตงโบราณสถานที่ วัดการโถมหรือที่วิหารวัด ตน ขอย มี เจดีย อยูไปคอนทา ยวิห าร ตาม
ลักษณะแลวอาจเปนรูปแบบเจดียทรงมณฑปปราสาทก็ได เจดียมณฑปปราสาทที่เห็นชัดเจนคือที่
มณฑปทายปราสาทวัดพระสิงห
-

18

สุรพล ดําริหกุล,แผนดินลานนา ( กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2539 ) 67.
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เจดียทรงระฆัง
องคประกอบที่สําคัญคือทรงระฆังที่พัตนามาจากสถูปรูปครึ่งวงกลมในประเทศอินเดีย
แลวแพรหลายเขาไปในประเทศตางๆ ในเวียงกุมกามมีการพบเจดียทรงระฆังแตไมใชแบบทีห่ นาจะ
ถูกสรางขึ้นพรอมการกอตั้งเวียงเปนรูปแบบที่มาในสมัยหลังจากนั้นแลว

ลายเสนที่ 14 สถูปสาญจี ประเทศอินเดีย
ที่มา สถาปตยกรรมอินเดีย [ออนไลน] ,เขาถึงเมื่อ 25 กันยายน 2550.เขาถึงไดจาก
http://www.mssu.edu/Sanchi/GREATSTUPAELEVATION.jpg
เจดียวัดอีกาง ประกอบดวยฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมรับดวยฐานแปดเญหลี่ยม ถัดขึ้นไป
เปนฐานลูกแกวอกไกซอนกันสองชั้น สวนกลางเปนเปนฐานเขียงในผังกลมซอนลดหลั่นกันสาม
ชั้น รับมาลัยเถารูปฐานบัว ลูก แกว อกไกซอนสามชั้น ตอดวยทรงระฆัง บัลลังก และยอดที่หัก
หายไปแลว เจดียจากหลักฐานปรากฏมีการสรางซอนทับการหลายครั้ง จากรูปแบบโดยทั่วไปทํา
ใหสันนิฐานวาเปนรูปแบบที่ถูกสรางขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 แลว19

19

วิชัย ตันกิตติกร และ ไกรสิน อุนใจจินต, “รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอี
กาง บานชางค้ํา หมูที่11ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม”,เอกสารหนวยศิลปากรที่ 4 กองโบราณคดี
กรมศิลปากร,2528, 10.
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ภาพที่ 40 เจดียวัดอีคาง เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม
เจดียวัดกูขาว เนื่องจากเปนเจดียที่ไดรับการขุดแตงและบูรณะโดยกรมศิลปากร ผลการ
บูรณะทําใหรูปแบบของเจดียฐานเขียงสูงมาก รับดวยฐานหนากระดานยกเก็จ ถัดไปเปนฐานปทม
ลูกแกวอกไกแบบซอนกันสองฐานรับชั้นบัวแปดเหลี่ยมสวนที่เลยขึ้นไปเขาใจวาหนาจะเปนมาลัย
เถาแปดเหลี่ยม รับองคระฆังแปดเหลี่มเชนดียวกับที่วัดซมพู20

ซุมโขง
ซุมโดยตําแหนงการสรางแลวทําหนาที่เปนประตูทางเขาวัดที่มีรูปแบบเฉพาะตัวของ
ลานนา ในเอกสารลานนามีการกลาวถึงโขงอยางชัดเจนมาแลวตั้งแตสมัยพญากือนา 21แตซุมโขง
ของลานนาที่เกาสุดที่มีการศึกษามาอายุไมนาเกาไปกวาพุทธศตวรรษที่ 21 องคประกอบของซุม
โขงประกอบดวยฐานสี่เหลี่ยมรับฐานปทมยกเก็จ ตัวเรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมรับฐานปทมยกเก็จ ตัว
เรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมยกเก็จตามสวนฐานมีชองเจาะทะลุเปนทางเขาสูชองภายใน โดยที่ซุมทางเขา
เปนวงกลมโคงสวนยอดเปนหลังคาลาดและลดชั้นที่เลียนแบบจากเรือนธาตุดานลางยอดบนสุดมัก
เปนรูปดอกบัวตูม

20

กรมศิลปากร, “ รายงานการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเวียงกุมกาม .",เอกสารกองโบราณคดี
หมายเลข 14/2534, 104.
21
ฮันส เพนธ ,จารึกในพิพิธภัณฑเชียงแสน , ( เชียงใหม : คลังขอมูลจารึกลานนา สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2540 ), 195-197.
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รูปแบบซุมโขงที่ยังสมบูรณที่สุด เชน ซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง การ
ขุดแตงในเวียงกุมกามเกือบทุกแหงมักพบรองรอยของกําแพงแกวที่มีประตูโขงอยูดวย แตรูปแบบ
ของซุมโขงนั้นไมพบรูปแบบที่สมบูรณ เชนที่วัดกูปาดอมไมมีรูปแบบการยอเก็จอาคาร แตซุมโขง
ที่วัดหัวหนองและที่วัดหนานชาง แผนผังมีลักษณะใกลเคียงกับซุมโขงราวพุทธศตวรรษที่21 เชนที่
ซุมโขงวัดเจ็ดยอด

ภาพที่ 41 ซุมประตูโขงวัดหนานชาง เวียงกุมกาม
ลวดลายปูนปน
ลวดลายปูนปนที่ถูกขุดพบในเวียงกุมกามมักเปนการพบชิ้นสวนขนาดเล็ก ลายสวนใหญ
เปนลายประดับของเจดียทรงปราสาทมีสวนนอยที่ประดับตามอาคารประเภทอื่น ลายปูนปนที่ยังคง
หลงเหลือประดับตามโบราณสถานตางๆในเวียงกุมกามเหลือเพียงไมกี่แหงไดแกที่วัดกูคํา วัดกูขาว
วัดปูเปย วัดหัวหนอง วัดพระเจาองคดํา วัดพญามังราย วัดกูปาดอม ที่ฐานชุกชีวัดหนานชาง ลายปูน
ปนสามารถจําแนกไดเปน
ลายกระหนก
เปนรูปแบบลายในโครงสามเหลี่ยม ลายกนกในลานนาเริ่มปรากฎหลักฐานโดยเกี่ยวของ
กับศิลปะแบบมอญ เชนกนกที่เจดียวัดกูกุด กนกที่เจดียวัดปาสักเชียงแสน กนกในเวียงกุมกามนาจะ
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เปนกระหนกที่เกิดจากสายพัฒนาการของศิลปลานนา22 รูปแบบที่เกาไดแก กระหนกประกอบลาย
ดอกไมในกรอบชองกระจกที่ฐานวิหารพระเจาองคดํา หรือกระหนกปลายกรอบซุมจระนําวัดตน
ขอย กระหนกทั่งสองเกิดจากการปนปูนเปนวงโคงติดกับพื้น จากนั้นใชนิ้วกดและรีดเนื้อปูนให
ยกขึ้น ตอเครื่องมือบากองของหัวขมวดอยางคราวๆ มีลักษณะใกลเคียงกับกระหนกที่ประดับเจติย
วิหารในวัดเจ็ดยอดเชียงใหมโดยกําหนดอายุราว ตนพุทธศตวรรษที่ 2123

ภาพที่ 42 กระหนกงอโคงประกอบลาย
ที่มา จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548),70.
ลายกระหนกที่ปลายขอบซุมจระนําเจดียวัดปูเปย หรือกระหนกที่วัดหัวหนอง มีเทคนิค
วิธีที่ถูกพัฒนาตอเนื่องลงมา คือมีการยกเนื้อปูนสูงขึ้นมาก มีการสบัดพริ้วที่ปลายมากคลายไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะจีน24 กระหนกลักษณะนี้สันนิฐานวาสรางราวพุทธศตวรรษที่ 21 เพราะอาคาร
หลายแหงที่สรางราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21มีการประดับดวยกระหนกลักษณะนี้เชน การประดับ
ซุมโขงที่วัดเจ็ดยอด กระหนกเจดียวัดปนสาท เจดียวัดหนองจลิน
ลายกาบและประจํายามอก
ลายกาบคือลายในทรงสามเหลี่ยมที่ประดับตามมุมเสา กาบที่ประดับดานบนของเหลี่ยม
เสาปลายแหลมของกาบชี้ลงเรียกวา กาบบน หรือบัวคอเสื้อ กาบที่ประดับโคนเสาปลายแหลมของ
22

สันติ เล็กสุขุม,กระหนกในดินแดนไทย,พิมพครั้งที่2 (กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,2545),15-18.
จิรศักดิ์ เดชวงศญา,ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม,( เชียงใหม:สถาบันวิจัย
สังคมหาวิทยาลัยเชียงใหม,2545) , 51.
24
เปรียบเทียบลายในเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิงดู Macintosh Duncan,Chinese Blue and White
Porcelain,(London :David and Charles,1977), 20.
23
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กาบที่ชี้ลงดานลางรียกวากาบลาง และหากตรงหลางเสามีลายรัดที่เกิดจากกาบบนและกาบลางมา
ผสมกันเรียกวาประจํายามอก
ประจํายามอกที่พบจากการขุดคนเจดียกูอายหลาน25 นาจะมีรูปแบบที่เกาสุดในเวียงกุม
กาม จากลัษณะของประจํายามที่พบที่กึงกลางประจํายามเปนรูปวงกลมทั้งสี่ดานเปนรูปกลีบบัว
กลีบบัวมีความนูนหนา และขีดรอบวงโคงในกลีบ รอบกลีบบากเปนหัวขมวดอยางคราวๆมีความ
คลายคลึกกับกลีบบัวที่ประจํายามวัดปาสักเชียงแสน26 ประจํายามที่วัดกูอายหลานนาจะอยูในราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 21
ลายประจํายามอกที่ทองไมฐานปทมเจดียวัดกูขาว กรอบของประจํายามเปนวงโคงหลาย
วงตอเนื่องกัน ภายในมีลายวงกลมขนาดใหญเปนประธานลอมรอบดวยลายเม็ดกลมและตัวเหงา
พื้นที่วางภายในกรอบประดับดวยลายกระหนกและลายหงสแบบจีน ลายวงกลมขนาดใหญนั้น
คลายคลึงกับการออกลายประจํายามอก ที่เจดียวัดอุมโอ
ลายกาบที่เจดียทรงปราสาทใกลฐานเจดียประธานวัดหนานชางเปนลายกาบที่มีกรอบ
โคงหยัก แตหลักฐานที่เหลืออยูไมมีรูปทรงที่สมบูรณ แตคาดวานาจะเปนทรงกลีบบัวโคงหยักเชน
ลายกลีบบัวที่ประดับโขงวัดชมพู เชียงใหมกําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่22-2327

ภาพที่ 43 กระหนกปลายกรอบซุมจรนํา เจดียวดั ปูเปย เวียงกุมกาม
ที่มา จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548),72.
25

หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ,โครงการขุดแตงออกแบบเพื่อการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน
โบราณสถานเวียงกุมกาม ต.ทาวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม,สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณพสถานแหงชาติที่ 6
เชียงใหม,2543,89.
26
จิรศักดิ์ เดชวงศญา,ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม,เชียงใหม:สถาบันวิจัยสัง
ตมหมาวิทยาลัยเชียงใหม,2545,103-108.
27
เรื่องเดียวกัน,70.
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ภาพที่ 44 กระหนกในลาย กาบบน
ที่มา จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548),72.
ลายประเภทกรอบคดโคงในเวียงกุมกามพบหลักฐานเหลือเพียงสี่แหงคือ ที่ฐานวิหารวัด
พระเจาองคดํา หัวเสาซุมจระนําเจดียวัดพญามังราย ซุมโขงวัดหัวหนอง ฐานชุกชีบนวิหารวัดหนาน
ชาง ลายกรอบคดโคงที่วัดพญามังรายและวัดพระเจาองคดํามีลักษณัใกลเคียงกันมาก กับลายดอกไม
ที่ประดับเจติยวิหารในวัดเจ็ดยอดซึ่งกําหนดอายุไวราวตนพุทธศตวรรษที่ 2128

ภาพที่ 45 ลายประจํายามอกที่ทองไมฐานปทมของเจดียว ัดกูขาว
ที่มา จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548),76.
28

จิรศักดิ์ เดชวงศญา,ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม (เชียงใหม:
สถาบันวิจัยสังตมหมาวิทยาลัยเชียงใหม,2545), 84.
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\
ภาพที่ 46 รูปแบบหงษปูนปน ในกรอบสี่เหลี่ยม

ลายกลีบบัว ที่เจดียกูอายหลานไดพบลายกลีบบัวประดับปากระฆัง ลักษณะเปนกลีบบัว
เกลี้ยง ประกอบดวยเสนโคงสองวงมาบรรจบกันภายในกลีบบัวประดับปากระฆัง ลักษณะเปนกลีบ
บัวเกลี้ยง ประกอบดวยเสนโคงสองวงมาบรรจบกันภายในกลีบวงโคงที่เกิดจากการขูดเอาเนื้อปูน
ออกโดยรอบมีหัวขมวดขึ้น ซึ่งแตกตางไปจากกลีบบัวที่วัดปาสัก
กลี บบัว ที่ ฐ านชุก ชี วิ หารวั ด กูป าด อม มีทั้ งกลีบบั ว คว่ํา บัวหงายและกลีบแทรก ซึ่งมี
ลักษณะเดียวกับกลีบบัวที่ประดับเจดียวัดปาสัก แตกลีบบัวที่ฐานชุกชีวิหารวัดกูปาดอมเปนกลีบบัว
เกลี้ยงไมมีลายระเอียดประกอบ

1

ภาพที่ 47 กลีบบัวฐานชุกชีวัดกูปาดอม
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กลีบบัวที่ฐานชุกชีวิหารวัดกูขาว ปจจุบันสูญหายไปแลวลักษณะเปนกลีบบัวโคงเรียบที่
เกิดจากการปนเสนปูนมาวางเปนวงโคงบรรจบกันเปนปลายแหลมภายในประดับลายกระหนก

ภาพที่ 48 กลีบฐานบัววิหารวัด วัดกูขาว
ที่มา จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ประวัติศาสตรและศิลปกรรมเวียงกุมกาม
(เชียงใหม : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง, 2548),81.
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บทที่ 4
กรณีศึกษา
กรณีศึกษา การสรางสรรคงานสถาปตยกรรมไทยรวมสมัย
การรวบรวมแนวคิดของเหลาผูทรงคุณวุฒิบางทานในแนวคิดการคลีคลายจากรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบประเพณี และวิธีการรวมถึงปญหาที่เกิดจากการออกแบบงานสถาปตยกรรม
ไทยรวมสมัย เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการออกแบบตอไปโดยเลือกสัมภาษณจากลักษณะงานใน
การออกแบบที่ใกลเคียงกับโครงการที่ทําการออกแบบ
กรณีศึกษาการออกแบบมหาธาตุเจดียศรีจันเสน ผูออกแบบ อ.วนิดา พึง่ สุนทร
ณ บริเวณหมูบานจันเสน ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เปนนครโบราณ
สมัยทวารวดีดวยพัฒนาการอาจเริ่มเปนชุมชนสมัยโลหะตอนปลายและมีความเจริญเปนเมื่องรวม
ไปกับสมัยอาณาจักร ทั้งสุรรณภูมิในรุมแมน้ําเจาพระยา และฟูนันในปากแมน้ําโขง โดยจากการขุด
ค น พบโบราณวั ต ถุ ต า งๆ เช น ตราประทั บ ดิ น เผา ภาชนะดิ น เผาประทั บ ลวดลาย ลู ก ป ด และ
เครื่องประดับตางๆ ที่คนพบเปนจํานวนมากแตไมมีการจัดเก็บที่ดีทําใหโบราณวัตถุจากเมืองจัน
เสน ถูกขายออกจากพื้นที่กระจัดกระจายไปในที่ตางๆ กอรปกับในชวงเวลานั้น พระคุณเจาพระครู
นิ สัย จริย คุ ณ (วิ สุทธิ์ ปญ ญาธโร)หรือ หลวงพอ โอด เจา อาวาสวัด จั น เสนขณะนั้น ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของพื้นที่เมืองจันเสน ทานจึงเก็บรวบรวมโบราณวัตถุของเมืองจันเสนเพื่อรักษาไวที่วัด
จันเสน และมีการจัดแสดงกับสวนราชการหลายครั้ง
ตอมา พระครูนิสัยจริยคุณ มีดําริที่จะสรางพระมณฑปเจดียขึ้นในวัดจันเสนเพื่อเปน
สัญลักษณของการเขามาของพระพุทธศาสนาในแผนดินสุวรรณภูมิ และยังจะเปนที่เก็บรวบรวม
รักษาวัตถุโบราณของเมืองจันเสนไวอีกดวย
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ภาพที่ 49 พระมหาธาตุเจดียศ รีจันเสน จ.นครสวรรค

วัตถุประสงค
1 เพื่ อ สถาปนาพระมหาธาตุ เ จดี ย ศ รี จั น เสน ไว เ ป น ประจั ก ษ พ ยานแห ง การ
ประดิษฐานของพระพุทธศาสนาในอาณาเขตประเทศไทย
2 เพื่อเปนศาสนสถานสําคัญทางพระพุทธศาสนา สําหรับพุทธศษสนิกชนไดมา
กราบไหวบูชา
3 เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาโบราณวั ต ถุ แ ละสื บ ทอดพระพุ ท ธศาสนา ให ตั้ ง มั่ น ถาวรอยู ใ น
ประเทศไทยสืบไป
4 เพื่อเปนการอนุรักษแลฟนฟูเมืองโบราณจันเสน ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกทาง
ประวัติศาสตรใหแกประชาชน และเยาวชนในทองถิ่นตามเจตนารมณของทาน
พระครูนิสัยจริยคุณ
แนวคิดในการออกแบบ
จากลักษณะของชุมชนจันเสนที่ตั้งอยูบนพื้นที่ชุมชนเมืองสมัยทวารวดี มีการขุดพบ
ศิลปกรรมแบบทวารวดีในพื้นที่จึงนําแนวคิดในเรื่องรูปแบบของพุทธสถาปตยกรรมแบบทวารวดี
ที่มีการขุดพบในที่อื่นมาประกอบในเรื่องการกําหนดรูปแบบอาคาร กอรปกับผูออกแบบทราบ
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ความตองการจาก พระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพอโอด) ถึงความตองการที่อยากใหวัดจันเสนเปน
ศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนนิกชนในเขตจันเสน และนอกจากนี้ยังตองการใหอาคารหลังนี้ตอง
สามารถใชประโยชนอยางอื่นดวย ผูออกแบบจึงไดกําหนดแนวคิดในการออกแบบดวยจุดประสงค
ดังนี้
1 เปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
2 เปนสถานที่ ที่ใชทํากิจกรรมทางศาสนา
3 เปนพิพิธภัณฑชุมชนเมืองจันเสน
แนวความคิ ด เบื้ องตน ผูอ อกแบบไดพิ จารณาถึงความต องการใช งานในอาคาร และ
กําหนดรูปทรงของอาคารใหสอดคลองกับประวัติศาสตรชุมชน ที่เปนชุมชนโบราณสมัยทวารวดี
จึงออกแบบอาคารใหสะทอนถึงการสืบตอของยุคสมัยเปนลักษณะของอาคารมณฑปยอดเจดียบน
ฐานสูง โดยอาคารมณฑปยอดเจดียนี้มีการใชสอยพื้นที่เปน 3 สวนหลักคือ
สวนองคระฆัง คือสวนยอดมณฑปอันจะเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป
และพระพิมพ
สวนมณฑป ในสวนที่เปนมณฑป เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกหินทรายซึ่ง
จําลองมาจากหลวงพอนาค ที่ประดืษฐานในพระอุโบสถ
สวนฐานชั้นลาง แบงพื้นที่การใชงานเปนสองสวนคือ สวนแรกอยูกลางอาคารจะปนที่
ทํากิจกรรมทางศาสนา สวนพื้นที่โดยรอบสวนกลางจัดเปนสวนจัดแสดงพิพิธภัณฑชุมชนจันเสน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ภาพลายเสน 15 รูปดานขางพระมหาธาตุเจดียศรีจนั เสน
ที่มา อ.วนิดา พึ่งสุนทร , สานสรางทางไทย (.กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 23.
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ลักษณะรูปทรงของอาคารมณฑปยอดเจดีย ผูออกแบบไดใชลักษณะของสถูปแบบทวาร
วดีเปนพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ ถึงแมตัวสถูปสวนมากจะเหลือแตเพียงสวนฐาน สวนที่พอจะ
เห็นรูปลางนั้นเปนสถูปขนาดเล็ก หากนํารูปแบบนั้นมาใชก็ไมสามารถสองตอบตอการใชงาน
ปจจุบันได หากมีการนําลักษณะเดนของรูปแบบกับสวนประกอบในดานลวดลายที่ประดับตัว
อาคารมาประกอบ โดยใหมีลักษณะโครงลายและรูปแบบเดิม โดยในการออกแบบนั้นยังไดมีการ
ผสมผสานแนวคิดทางดานวิศวกรรมที่จะชวยเสริมใหพระมหาธาตุเจดียศรีจันเสนมีความแข็งแรง
ทนทานตอสภาพดินฟาอากาศในปจจุบัน

กรณีศึกษาการออกแบบพระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน ผูออกแบบ รศ. ฤทัย ใจจงรัก
วัดญาณเวศกันเปนวัดที่สรางขึ้นภายในพุทธมณทล โดยปจจุบันมีพระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยุตโต) เปนเจาอาวาสมีโครงการจะจัดสรางพระอุโบสถขึ้นเพื่อใชเปนที่ประกอบพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนาของพระ และยังใชเปนที่จัดกิจกรรมตางๆของทางวัดอีกดวย
วัตถุประสงค
1.เปนพระอุโบสถที่สามารถประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
2.เปนอาคารอเนกประสงคในการจัดกิจกรรมตางๆของทางวัด
แนวคิดในการออกแบบ
แนวคิ ด เบื้ อ งต น เป น ดํ า ริ จ ากท า นเจ า อาวาส พระพรหมคุ ณ ากรณ (ป.อ.ปยุ ต โต)ว า
ตองการพระอุโบสถที่มีลักษณะที่แตกตางจากพระอุโบสถปจจุบันที่มุงเนนการประดับและตกแตง
แตใ ห เป นพระอุโบสถที่ มี คุณ ลัก ษณที่ สะอาด และสมถะดูสงบละวางจากการประดั บตกแตง
ผูออกแบบจึงนําดําริของทานเจาอาวาสมาออกแบบใหออกมาเปนพระอุโบสถที่มีลักษณะเปน
เอกลักษณเฉพาะที่ บวกกับการใชงานที่หลากหลายรองรับรูปแบบการใชงานอเนกประสงคได จึง
ออกแบบใหตัวพระอุโบสถมีการซอนชั้นสองชั้น ผูออกแบบจึงกําหนดรูปแบบการใชสอยดังนี้
1 ชั้นลางเปนโถงอเนกประสงคที่สามารถรองรับญาติโยมที่มาฟงธรรมในโอกาส
ตางๆ
2 ชั้นบนเปนอุโบสถที่ใชประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
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หลังจากนั้นจึงออกแบบรูปลักษณอาคารที่มีลักษณะเรียบ สะอาด และสงบโดยการตัด
องคประกอบบางสวนออกให พระอุโบสถมีองคประกอบนอยชิ้น แตยังคงสะทอนคุณลักษณะของ
สถาปตยกรรมไทยออกมาใหอาคารยังดูออนหวานแบบสถาปตยกรรมไทย

ภาพที่ 50 พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน

ภาพที่ 51 พระอุโบสถวัดญาณเวศกวัน
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กรณีศึกษาการใชพื้นที่และองคประกอบตางๆในวัดลานนา
การแบงพื้นทีใ่ ชงานในวัดโดยทัว่ ไปแบงเปน ๓ สวนใหญๆ คือ
เขตพุทธาวาส หมายถึง ขอบเขตบริเวณสวนที่สําคัญที่สุดของวัดที่ถูกกําหนดไวใหเปน
พื้นที่สําหรับพระสงฆใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เขตแดนแหงนี้เปนเสมือนสถานที่ประทับ
ขององคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา
เขตสังฆาวาส หมายถึง ขอบเขตบริเวณพื้นที่สวนหนึ่งของวัด ที่กําหนดไวใหเปนที่อยู
อาศัยของพระภิกษุสงฆเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนา
โดยตรง
เขตธรณีส งฆ เปนเสมื อนเขตพื้ น ที่สาธารณะของวัด และชุมชนโดยรอบ มั ก จะอยู
บริเวณสวนดานขางหรือดานหนาของพื้นที่วัดเสมอ

ภาพที่ 52 แสดงองคประกอบในผังวัด

110
วัดพระธาตุลําปางหลวง
วัดพระธาตุลําปางหลวงเปนวัดที่มีความสําคัญตอนครลําปางและลานนามาแตโบราณมี
ตํานานพื้นเมืองกลาวถึงตํานานพระธาตุลําปางหลวงไวตั้งแตสมัยพุทธกาล สถานที่แหงนี้จึงความ
ตอเนื่องทางประวัติศาสตร ที่พรอมกับการเกิดขึ้นของอาณาจักรลานนาจึงสงผลใหองคประกอบใน
ผังบริเวณวัดมีความสมบูรณของผังแบบวัดลานนาอันประกอบดวยเจดีย วิหารหลวง วิหารรอง
รวมถึงระเบียงคตที่ลอมรอบและซุมประตูโขง
-ระบบการวางผังของวัดจะเนนแนวแกนตะวันออก-ตะวันตกเปนหลัก วิหารหลวงถูก
วางไวหนาเจดียอันเปนองคประธานของผังในเขตพุทธาวาสและมีวิหารประกอบวางขนาบใน
แนวแกนหลัก

แนวแกนหลักทางทิศตะวันออก-ตก

แผนผังที่ 6 ผังวัดพระธาตุลําปางหลวง
ที่มา : วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 81.

111
วิหารหลวง
เปนวิหารโถงเครื่องไม ผังพื้นเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดกวาง 5 หองยาว 9 หองโดยยก
เก็จอาคารออกดานหนาสามชวง เปนวิหารโถงคือมีฝาผังไมเพียงครึ่งเดียวจากดานบน ที่หองที6-7
เปนสวนทตั้งโขงหรือกูพระเจาลานทอง สวนหองสุดทายเปนฐานพระพุทธรูปตางๆ หลังคามีการ
ซอนชั้นหลังคาถึงสามตับดานหนาซอนสามซด ดานหลังซอนสองซดชดโครงสรางเปนโครงขื่อมา
ตางไหมแบบลานนา โดยทําหนาที่เปนที่ประกอบพิธีกรรมหลักในเขตพุทธาวาส

ลายเสนที่ 16 ผัง,รูปดานวิหารหลวง
ที่มา :วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 84

112
วิหารพระพุทธ
วิหารหลังนี้คาดวามีการสรางมาในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 21 ตั้งเปนวิหารทิศอยูทางทิศ
ใตขององคพระธาตุที่ขนานกับวิหารน้ําแตม รูปแบบของวิหารปนรูปแบบวิหารปดผนังทึบ ผังพื้น
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 3 หองยาว 5 หองโดยมีการยกเก็จทั้งทางดานหนาและดานหลัง
อยางละหนึ่งชวง ชั้นหลังคามีการลดชั้นทีส่ อดคลองกับการยกเก็จของผังพื้นวิหารทัง้ ดานหนาและ
ดานหลังดานละ 1 ชั้น สวนชุดโคงสรางเปนโครงขื่อมาตางไหมแบบลานนา
วิหารพระพุทธเปนวิหารรองที่ประกอบในผังวางตามแนวแกนตะวันออกตะวันตกเปน
รูปแบบกาวางวิหารขนาดยอมลงมาในกรประกอบผังของวัดลานนา

ลายเสนที่ 17 ผังพื้นและรูปดานหนาวิหารพระพุทธ
ที่มา: วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา ,(กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 98

ลายเสนที่ 18 รูปดานขางวิหารพระพุทธ
ที่มา:วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา ,(กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 98

113
วิหารน้ําแตม
วิหารน้ําแตมเปนวิหารทิศ ตั้งอยูทางทิศเหนือขององคพระธาตุเยื้องมาทางดานหลังวิหาร
หลวง หันหนาออกทางทิศตะวันออก เปนวิหารโถงขนาดกวาง 3 หองยาว 5 หองแผนผังเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผากวาง 8 เมตรยาว 21เมตรมีการยกเก็จออกดานหนา 2 ชวงดานหลัง 1 ชวง รูปแบบ
โครงสรางแบบโครงขื่อมาตางไหม
วิหารน้ําแตมเปนรูปแบบของวิหารโถงขนาดเล็กที่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ไดถูกจัดวางในรูปแบบวิหารรองมาในผังหันแนวแกนตมทิศตะวันออกตะวันตก

ลายเสนที่ 19 ผังพื้นวิหารน้ําแตม
ที่มา:วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา ,(กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544), 126

ลายเสนที่ 20 ภาพดานหนาและดานขางวิหารน้ําแตม
ที่มา: วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา ,(กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544), 126

114
องคพระธาตุเจดีย
เปนเจดียลานนาผสมเจดียทรงลังกา กออิฐถือปูน ประกอบดวยฐานสี่เหลี่ยมยอมุมดวย
บัวมาลัยสามชั้น เปนเจดียขนาดใหญหุมดวยแผนทองเหลือง ฉลุลายหรือที่เรียกวาทองจังโก ตาม
ตํานานกลาววาเปนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถูกจัดวางไวที่จุดกึ่งกางของผังเขตพุทธาวาสเปน
ประธานของผังวัด

ลายเสนที่ 21 ผังพื้นพระเจดีย
ที่มา:วรลัญจก บุณยสุรัตน , วิหารลานนา (กรุงเทพมหานคร:เมืองโบราณ,2544) , 81.

ภาพที่ 53 พระธาตุลําปางหลวง

115
ลักษณะการจัดวางผังในเขตพุทธาวาสของวัดพระธาตุลําปางหลวงที่นํามาใชเปน
กรณีศึกษาสามารถสรุปรูปแบบการจัดการพื้นที่ไดวา
1. มีแนวแกนการวางอาคารตามแนวตะวันออกตะวันตกอยางเครงครัด คือทุกอาคารจะ
หันดานจั่วอาคารไปทางเดียวกันหมดไมวา จะอยูสว นไดของผัง
2. แนวแกนหลักคือแนวแกนที่เปนแนวซุม โขง จะเปนแนวแกนในการวางวิหารหลัก
ของวัด
3. การแบงแยกพื้นที่โดยใชศาลาบาตรที่ทําหนาที่คลายระเบียงคตในการโอบลอมพื้นที่
สําคัญและแบงเขตพุทธาวาสออกจากเขตสังฆาวาส
4. มีการเวนที่วางสวนหนาไวเปนขวงวัดเพื่อใชในกิจกรรมสาธารณะประโยชน

ภาพที่ 54 แสดงเขตการแบงพื้นที่วดั พระธาตุลําปางหลวง

116

ภาพที่ 55 วัดพระธาตุลําปางหลวงดานหนา

ภาพที่ 56 วัดพระธาตุลําปางหลวงดานขาง
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บทที่ 5
องคประกอบโครงการ และการวิเคราะหพื้นที่ใชสอย
องคประกอบโครงการจากการศึกษาขอมูลเบื้องตน
ขอมูลที่นํามาใชศึกษาคือขอมูลที่เกิดจากการวิเคราะหถึงประเด็นปญหาของวัดในพื้นที่
ของการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว โดยเก็บขอมูลจากภายในชุมชนโดยการสัมภาษณทั้งจากคนใน
ชุมชน คนที่เขามาเที่ยวชมรวมถึงพระภายในชุมชนเวียงกุมกามโดยไดประมวลเปนปญหาที่เกิดใน
ดานตางๆตามลําดับดังนี้

วัดกับชุมชนแยกขาดจากกัน
- จากการเขามาของการทองเที่ยวในพื้นที่สงผลใหรูปแบบความสัมพันธในชุมชน
เปลี่ย นไปจากวั ด ในพื้ นที่ ที่ อิงกั บชุมชนเป น หลัก กลายเปน วั ด ที่อาศั ยกลุ ม คนจากภายนอกทั้ง
นายทุน และนักทองเที่ยวเองสงผลถึงรูปแบบความสัมพันธในพื้นที่เปลี่ยนไป วัดถูกพัฒนาเพื่อ
รองรับการทองเที่ยวพื้นที่ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหมกลายเปนสิ่งที่คั่นกลางระหวาง วัด-ชุมชน เดิม
ใหถอยหางจากกันคนในชุมชนทองเที่ยวบางสวนที่มีผลประโยชนไปในทางเดียวกับการทองเที่ยว
เทานั้นที่เห็นดีดวยกับความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้น ในขณะที่กลุมคนสวนใหญถูกกันออกจากวัด พระ
เองก็มุงเนนกับความเจริญทางวัตถุและรายไดจากการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจนลืมฐานเดิมของวัด จาก
ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนค อ ยๆสะสมจนกลายเป น ความขั ด แย ง ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ไม ส งผลดี ต อ การ
ทองเที่ยวที่เกิดขึ้น ในพื้นที่เวียงกุมกามก็เริ่มมีปญหาตามลักษณะขางตนเปนปญหาที่เกิดจากความ
ไมประสานประโยชนของชุมชน กับ วัดการทองเที่ยวสรางความสัมพันธกับกลุมคนบางสวน
นายทุ น กลุ ม คนขั บ รถม า กลุ ม คนที่ ไ ด ผ ลประโยชนกั บ การท อ งเที่ ย วแต ก็ สร า งช อ งว า งให กั บ
ชาวบานที่ไมมีผลประโยชนรวมดวย ยังไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยว มลพิษทางอากาศและ
เสียงของรถยนตนําเที่ยว มูลสัตวที่ตกตามพื้นถนนสาธารณะ เสียงดังจากเครื่องขยายเสียงในพื้นที่
วั ด จากวั ด ที่ เ งี ย บสงบเป น วั ด ของทุ ก คนในชุ ม ชนที่ จ ะมาใช ส ถานที่ กลายเป น วั ด ที่ เ ป น แหล ง
ทองเที่ยวพื้นที่และกิจรรมที่เกิดเพื่อรองรับการมาของกลุมคนนอกพื้นที่ปญหาเหลานี้จะกลายเปน
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ปญหาสะสมของพื้นที่หากไมไดรับการแกไขกอนกลายเปนความขัดแยงระหวางวัดกับชุมชน
โดยรอบวัด
แนวทางการแกไข
- สงเสริมความเขาใจรวมในพื้นที่ระหวางวัด – ชุมชน ระหวางผูไดประโยชน-ผูเสีย
ผลประโยชนมีการพูดคุยกันมากขึ้นภายในชุมชนเพื่อสรางสมดุลในพื้นที่ระหวางวัดกับชุมชนให
ในพื้นที่มีความเจริญไปพรอมๆกันเปนความอยางยั่งยืนที่ไมทิ้งรูปแบบวิถีชีวิตเดิมและสอดรับกับ
การพัฒนาที่เกิดขึ้น
- ผูนําชุมชนกับวัดมีการสรางกิจกรรมรวมกันที่ชวยดึงกลุมคนที่หลากหลายเขามา
รวมกัน โดยในอันดับแรกมุงสรางชุมชนและความรวมมือใหเขมแข็ง และเมื่อโครงสรางเขมแข็ง
แลวสวนนี้จะกลายเปนฐานของการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในพื้นที่ตอไป
พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการรองรับปญหา
- พื้นที่เพื่อการพบปะ ประชุมของคนในชุมชน
- พื้นที่เพื่อกิจกรรมทางประเพณีและศาสนา และกิจกรรมอื่นๆของชุมชน
รายไดภายในชุมชนเปนของบุคคลบางกลุมคน
- หลังจากเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่ กลุมคนที่ไดรับผลประโยชนดูจะเปนกลุมคนบาง
กลุมที่เปนพวกนายทุนที่มีเงินมากพอในการลงทุนในการทํารถนําเที่ยว รายไดหลักจึงตกอยูในกลุม
คนพวกนี้ ที่ ไ ม ไ ด มี ก ารกระจายตั ว ไปสู ก ลุ ม คนพื้ น ที่ เ ดิ ม ที่ ป ระกอบอาชี พ ต า งออกไปเช น
เกษตรกรรม การทําหัตถกรรมตางๆ ทําใหไมเกิดการประสานประโยชนภายในชุมชนการทองเที่ยว
ที่เกิดขึ้นกับกลุมโบราณสถานดูจะเปนสิ่งที่แปลกแยกออกมาจากรูปแบบวิถีและการดําเนินชีวิต
ของพวกเคา สิ่งเหลานี้ที่เกิดขึ้นไมไดกระทบตอเพียงแคระดับปจเจกเทานั้นแตยังกระทบตอชุมชน
และมวลชนคนหมูมาก เพราะพื้นที่เวียงกุมกามกลายเปนพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตรระดับภาค
แต ก ลุ ม คนในพื้ น ที่ กั บ ไม เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ เพราะการตระหนั ก รู ถึ ง ความสํ า คั ญ ของกลุ ม
โบราณสถานและประวัติศาสาตรไมทําใหปญหาปากทองของกลุมคนพวกนั้นดีขึ้น แตหากเรา
สามารถกระจายการเกิดขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยวใหกระจายออกไปในวงกวาง และกระตุน
การผลิตสิ่งของอันเปนผลิตผลที่เกี่ยวเนื่องกับในพื้นที่ใหขายได กลุมคนเหลานี้ก็จะตระหนักใน
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ความสําคัญของกลุมโบราณสถาน และการมีสวนรวมในการทองเที่ยวพรอมที่จะเปนสวนหนึ่งของ
การรวมอนุรักษโบราณสถานในพื้นที่
แนวทางการแกไข
- การกระจายรายไดใหเกิดขึ้นใหกระจายไปใหกับคนทั้งชุมชนใหทุกคนมีสวนไดที่เกิด
จากการทองเที่ยวทั้งในทางตรงและทางออม อาจมีการกระจายการนําเที่ยวในรูปแบบหุนสหกรณ
ชุมชนที่เปดใหมีการเขามาซื้อได และทางออมก็มีการจัดสรรเงินรายไดที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาใชในกา
พัฒนาชุมชนเชนหองสมุดชุมชน หรือ สิ่งอื่นที่สรางประโยชนใหกับชุมชน
- วัดก็ควรจัดสรรพื้นที่ใหเปนพื้นที่สวนกลางที่สามารถใหคนในชุมชนนําผลิตผลที่เกิด
ขึ้นมาจําหนาย และวัดควรเปนศูนยกลางในการพัฒนาผลิตผลที่เกิดขึ้นใหกลายเปนสินคาทาง
วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตผล
- จัดสรรรายไดใหมีสวนหนึ่งกลับไปพัฒนาชุมชนเอง เชนหองสมุดชุมชน ศูนยการ
เรียนรูในชุมชนตางๆ
พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการรองรับปญหา
- พื้นที่สวนกลางในการกระจายผลผลิตในชุมชน
- พื้นที่สาธารณะประโยชน เชนหองสมุดชุมชน พื้นที่หมุนเวียนในการจัดกิจกรรม
บริการ ชุมชนตางๆ
- พื้นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการทองเที่ยวของวัด
ปญหาที่เกิดจากพระสงฆและตัวสถาบันสงฆเอง
- ในสภาพสังคมปจจุบันที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตจากรูปแบบที่อิงกับธรรมชาติสู
ระบบทุนที่เขามาเปนปจจัยขับเคลื่อนชีวิต ยอมสงผลกระทบแบบลูกโซจากกลุมคนหนึ่งสูกลุมหนึง่
จนขยายไปสูสังคมในวงกวาง รวมถึงกระทบถึงศาสนาเชนกัน ที่วัดก็ตองปรับบริบทและรูปแบบ
ของความสัมพันธกับสังคมโดยรอบจากวัดที่อิงกับชุมชน สูวัดแบบพุทธพาณิชยที่แปลสภาพวัด
เปนพุทธบริษัทที่จัดการวัดในสถาพของผลกําไรและรายไดมากกวาสนใจพุทธธรรมและวัตร
ปฏิบัติอันเปนไปเพื่อการชําระจิต วัดในปจจุบันจึงเต็มไปดวยสิ่งที่ขัดกับหลักการเพื่อการหลุดพน
เพื่อการคนพบหนทางสวางทางปญญา แตกับทําหนาที่เพียงที่ประกอบพิธีกรรมเทานั้น ซึ่งกิจกรรม
เหลานี้กลายเปนรายไดหลักของวัด วัดจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่เหลานี้มากเปนพิเศษ
มากกวาการพัฒนาทางดานอื่นๆ
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- พระสงฆปจจุบันขาดความรูความแตกฉานในพระธรรม จึงเกิดปญหาในการถายทอด
พระธรรมใหมีลักษณะรวมสมัย รวมถึงสงผลตอการปฏิบัติตัวที่ไมถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย
สรางปญหาและความเสื่อมศรัธราตอพุทธศาสนิกชนที่ยึดติดในศาสนาสวนพุทธธรรมมากกวาพระ
ธรรมของพระพุทธเจา
แนวทางแกไข
- วัดตองปรับบทบาทในการเขามามีสวนรวมกับชุมชน สังคมมากขึ้นนอกจากบทบาท
ของการเผยแพรพระธรรม ควรเขามามีบทบาทเรื่องของการสงเคราะหชุมชนทั้งทางเรื่องรายได
การสรางอาชีพใหกับชุมชน และมีการสรางสิ่งสาธารณะประโยชนใหกับชาวบานไดตระหนักรูถึง
วัดที่ใหความสําคัญกับฐานของวัดคือชุมชน รวมถึงเปดเผยในการดําเนินกิจกรรมตางของทางวัด
แสดงรายการบัญชีของวัดใหสวนกลางและทองถิ่นไดรับรู และควรใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการใชจายตางๆของทางวัดเชนกัน สวนหนึ่งของรายได รวมทั้งเงินบริจาคควรกลับคืน
ไปสูชุมชนทั้งในรูปแบบของกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชน รวมถึงทุนการศึกษากับลูกหลาน
ของคนภายชุมชนใหโดยมีการอบรมใหตระหนักรูถึงความสําคัญของทองถิ่นที่เคาอยูเพื่อตอไป
กลุมคนเหลานี้จะกลายเปนสวนหนึ่งของพลวัตในการขับเคลื่อนชุมชนพรอมกับการพัฒนาวัด
ตอไป
- วัดที่มีการปรับตัวเองเปนสถานที่ทองเที่ยวนั้นควรคํานึงถึงรูปลักษณของอาคาร การ
สนองตอพื้นที่ใชสอยเปนหลักรวมถึงควรดูแลความสะอาดและความสงบของตัวพื้นที่ซึ่ก็ไมควร
ลืมไปวาวัดนั้นควรจะเปนสถานที่ที่เปนที่สงบมากกวา
- พระสงฆควรที่จะศึกษาพระธรรมใหทองแทไมใชเพียงศึกษาแตเปลือกภายนอก และ
เมื่อศึกษาแลวก็ควรไดเผยแพรใหกับพุทธศาสนิกชนโดยเปนการถายทอดแบบรวมสมัย รวมสมัย
กับยุค กับเทคโนโลยีสมัยใหมปรับรูปแบบการนําเสนอใหเขากับคนทุกเพศและวัย
- ควรมีการสรางกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบใหมที่ไมจําเปนตองอิงกับวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาโดยมีการเนนการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมทางสังคม เพื่อใหเกิดการพลัง
ขับเคลื่อนอันเปนรูปแบบของการรวมกลุมของคนในชุมชน ระหวางคน-ชมชน-วัด
พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการรองรับปญหา
- พื้นที่เพื่อการฝกอบรมและศึกษาธรรมะใหกับพระ และคนในชุมชน
- พื้นที่เพื่อกิจกรรมหมุนเวียนทางพระพุทธศาสนา
- พื้นที่สงเสริมการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน
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-

พื้นที่สําหรับการประชุมพบปะของคนในชุมชนในการรวมแสดงความคิดเห็น

-

พื้นที่สําหรับกิจกรรมทางดานการทองเที่ยวของวัดที่มีการจัดสรรอยางเปน

ตางๆ
สัดสวน
คนในชุมชนไมใหความสําคัญกับกลุมโบราณสถาน
- ในพื้นที่เวียงกุมกามเองในสมัยกอนตัวโบราณสถานเปนเพียงเนินดินเทานั้นหลังจากมี
การชุดคนพบมากขึ้นชาวบานกลัววาที่ของตัวเองตองถูกขุดและเวนคืนทําใหชาวบานพยายามขุด
กลบและทํ า ลายกลุ ม โบราณสถาน แต ใ นขณะที่ ก ลุ ม คนภายนอกพยายามให มี ก ารขุ ด ค น เพื่ อ
ผลประโยชนในหลายๆดานทั้งทางดานการศึกษาและเศรษฐกิจนี่กลายเปนขอขัดแยงในพื้นที่ชุมชน
ที่เกิดขึ้น ชาวบานสวนมากเปนกลุมคนที่พึ่งยายเขามาอยูอาศัยใหมไมมีความรูสึกรวมกับพื้นที่เดิม
มากนัก จึงไมเห็นความสําคัญของโบราณในพื้นที่เวียงกุมกามวามีความสําคัญกับตัวเองและพื้นที่ที่
ตัวอาศัยอยูอยางไร และหลังจากการทองเที่ยวเขามายิ่งสรางที่วางระหวางชุมชน กับการทองเที่ยว
ในกลุมโบราณสถานมากขึ้นกลายเปนการใชประโยชนพื้นที่คนละรูปแบบของกลุมคนในพื้นที่
เดียวกัน ยอมสรางความขัดแยงระหวาง ชุมชนเจาของพื้นที่-โบราณสถาน-องคกรณที่เกี่ยวของ-การ
ทองเที่ยว ปญหานี้แกไขไดหากไดรับการประสานประโยชนไปในทางเดียวกันและสรางองค
ความรูรวมในชุมชนกับกลุมโบราณสถานและความภูมิใจในตัวพื้นที่นั้นๆ
แนวทางแกไข
- ตองมีการสรางกิจกรรมระหวางโบราณสถานในพื้นที่กับชุมชน โดยมีการสอดแทรก
ขอมูลทางประวัติศาสตรพื้นที่ใหคนในชุมชนมีความรูสึกรวมในการเปนเจาของพื้นที่
- นําเงินที่เกิดจากการทองเที่ยวสวนใหญใหกลับคืนสูชุมชนโดยอาจมีการจัดตั้งเปนกลุม
องค ก รในตั ว พื้ น ที่ เ พื่ อ บริ ห ารจั ด การ โดยอาจกลั บ มาในรู ป แบบของกิ จ กรรมเพื่ อ สาธารณะ
ประโยชน หรือพื้นที่บริการชุมชนตางๆ
- นําเด็กจากโรงเรียนในพื้นที่มาฝกอบรมเกี่ยวกับโบราณสถานเพื่อใหเด็กมีความรูและ
รักในโบราณสถานในพื้นที่ในขณะเด็กเหลานี้จะกลายเปนมัคคุเทศนนอยเพื่อการกระจายความรูใน
พื้นที่เวียงกุมกามใหกับนักทองเที่ยว และสรางรายไดเสริมใหกับเด็กดวย

122

พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการรองรับปญหา
- พื้นที่ในการรองรับกิจกรรมและการฝกอบรม
- พื้นที่อเนกประสงคที่สรางประโยชนรวมใหกับคนในชุมชน เชนหองสมุดสาธารณะ
- พื้นที่ทสี่ รางจิตสํานึกและการเรียนรูในประวัติศาสตรชุมชน
จากขอมูลขางตนสามารถสรุปพื้นที่ที่ชุมชนเวียงกุมกามตองการเพื่อบรรเทาปญหาและ
ความเดือดรอนไดดังนี้คือ
- พื้นที่สวนกลางในการกระจายผลผลิตในชุมชน
- พื้นที่สาธารณะประโยชน เชนหองสมุดชุมชน พื้นที่หมุนเวียนในการจัดกิจกรรม
บริการ ชุมชนตางๆ
- พื้นที่เพื่อการฝกอบรมและศึกษาธรรมะใหกับพระ และคนในชุมชน
- พื้นที่เพื่อกิจกรรมหมุนเวียนทางพระพุทธศาสนา
- พื้นที่สงเสริมการสรางรายไดใหกับคนในชุมชน
- พื้นที่สําหรับการประชุมพบปะของคนในชุมชนในการรวมแสดงความคิดเห็นตางๆ
- พื้นที่สําหรับกิจกรรมทางดานการทองเที่ยวของวัดที่มีการจัดสรรอยางเปนสัดสวน
- พื้นที่ในการรองรับกิจกรรมและการฝกอบรม
- พื้นที่ที่สรางจิตสํานึกและการเรียนรูในประวัติศาสตรชุมชน เชนพิพิธภัณชุมชน
- พื้นที่จัดแสดงศิลปเวียงกุมกาม
จากการสังเคราะหองคประกอบของโครงการ
จากการศึ ก ษาของข อ มู ล ชุ ม ชนเบื้ อ งต น ประกอบกั บ กรณี ศึ ก ษา สามารถจํ า แนก
องคประกอบโครงการออกเปนสามกลุมตามรูปแบบการสนองตอบตอกิจกรรมที่เกิดขึ้นตางๆไดแก
พื้นที่กิจกรรมทั่วไปทางสงฆ,กลุมพื้นที่กิจกรรมสาธารณะของชุมชน,กลุมพื้นที่สนองตอกิจกรรม
ทางดานศิลปวัฒนธรรม สามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังนี้
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สรุปองคประกอบของวัดเวียงกุมกาม
พื้นที่สําคัญของสงฆ
1 พระเจดีย
2 โบสถ
3 วิหารและศาลาบาตร
4 หอไตร
5 กุฎิ
6 โรงครัว
7 หอฉัน

พื้นที่ศูนยสงเสริม และ
เผยแพรความรูเพื่อชุมชน
1 พื้นที่หองสมุดสาธารณะ
2 พื้นที่ลานธรรม
3 พื้นที่เพื่อการพบปะ
และการประชุม
4 พื้นที่เพื่อการเรียนรู
ธรรมะของชุมชน
5 หองน้ํา

พื้นที่ทางวัฒนธรรม
1
2
3
4

พื้นที่จัดแสดงศิลปกรรมเวียงกุมกาม
พื้นที่จัดงานประเพณี
พื้นที่ติดตอสอบถาม
หองน้ํา

การวิเคราะหพื้นที่ใชสอยโครงการณ
คิดวิเคราะหจากจํานวนคนในชุมชน รวมกับการคิดเปรียบเทียบและความตองใชพื้นที่
ในแตละกิจกรรม
1พื้นที่สําคัญของสงฆ
1.1 พระเจดีย
รูปแบบเจดียลานนา พบวาโดยสวนฐานแลวมีขนาดประมาณ 15.00-20.00เมตร ซึ่ง
สวนมากในเวียงกุมกามเปนรูปแบบเจดียแบบจอมปราสาทคือมีฐานสี่เหลี่ยมเทินองคเจดียซึ่งมีชุด
ฐานเปนสี่เหลี่ยมจตุรัส
400
ตร.เมตร
ฉะนั้นจึงคิดการวางตําแหนงเจดียเทากับ
พื้นที่ทางสัญจรภายใน 30%
120
ตร.เมตร
รวมพื้นที่พระเจดีย
520
ตร.เมตร
1.2 พระอุโบสถ
การใชงานพระอุโบสถในลานนาสมัยกอนจะมีอยูในหัววัดเทานั้น(วัดที่ถูกยกเปน
หัวหน าวัด )ซึ่งจะมี ขนาดเล็กเพียงพอแคก ารประกอบพิธีกรรมเทานั้นฆราวาสไมมีสิ ทธิเ ขามา
ภายใน แต ห ลั ง จากล า นนาเป น ส ว นหนึ่ ง ของสยามทํ า ให รู ป แบบการประกอบพิ ธี ก รรมแบบ
สวนกลางเขามา ซึ่งทําใหอุโบสถมีขนาดแตกตางไปจากเดิม
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โดยปกติการใชงานภายในประกอบดวย
-พื้นที่พระประธาน
-พื้นที่สงฆ
-พื้นที่ฆราวาส
พืน้ ที่ประดิษฐานพระประธานขนาด 2.50x4.50 เมตรพื้นที่วางโดยรอบ 1.50เมตร
พื้นที่พระสงฆ สําหรับทําสังฆกรรมใชพระอยางนอย 21 รูป
พระสงฆ1รูปใชพื้นที 1.50x1
1.50
ตร.เมตร
พระสงฆ 15 รูปใชพื้นที่
31.50
ตร.เมตร
พื้นที่ฆราวาสรวมพิธีคิดจํานวนผูเขารวมพิธี 30 คน
ฆราวาส1 คนใชพื้นที่ 0.9x0.90
0.81
ตร.เมตร
ฆราวาส30 คนใชพื้นที่
24.30
ตร.เมตร
รวมพื้นที่พระสงฆ+ฆราวาส
55.80
ตร.เมตร
คิดพื้นที่ทางสัญจร30%
14.04
ตร.เมตร
รวมพื้นที่ทางสัญจร
69.84
ตร.เมตร
รวมพื้นที่ใชงานพระอุโบสถ(พ.ท.พระ+พ.ท.ฆราวาส+พระประธาน)
=93.84 ตร.เมตร
1.3 พระวิหารและศาลาบาตร
จากการศึกษาพบวาวิหารเปนพื้นที่มีความสําคัญมากกับวัดลานนา เปนเสมือนพื้นที่
อเนกประสงคที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆนอกจากนั้นยังใชเปนที่ประชุมคนในชุมชน
อีก ฉะนั้นขนาดของวิหารจึงตองมีขนาดใหญเพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยางหลากหลาย ดังนั้น
ในการกําหนดใหกลุมผูใชงานจึงคิดที่จํานวนไมเกิน 60 คน(ประเมินจากจํานวนคนในชุมชนที่มา
วัด)
พื้นที่ฆราวาสคิดเปน 60x0.81
เทากับ 48.60
ตร.เมตร
รวมพื้นที่พระประกอบสังฆกรรม 15 รูป22.50+48.60=71.10
ตร.เมตร
คิดพื้นที่ทางสัญจร 30%เทากับ
21.30
ตร.เมตร
รวมพื้นที่ พระ+ฆราวาส+ทางสัญจร
92.43
ตร.เมตร
รวมพื้นที่พระประธาน จะไดพื้นที่วิหารทั้งหมด
116.43
ตร.เมตร
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ศาลาบาตร
เปรียบเสมือนระเบียงคตในวัดภาคกลาง เปนศาลาสําหรับใชประกอบพิธีทําบุญตักบาตร
ในวันพระ และยังใชใหฆราวาสใชเปนที่พักในวันพระอีก เราสามารถประยุกตใชศาลาบาตรในการ
ใสการใชงานอยางใหมที่เหมาะสมเขาไปได
จากการศึกษาพบวาศาลาบาตรโดยปกติมีความกวางประมาณ 3.00 เมตรมีความยาวลอม
ลอบลานวิหารหรือเจดีย
1.4 หอไตร
หอไตรทรงสูงแบบลานนาใชเปนที่เก็บพระธรรมซึ่งจากการเก็บขอมูลหอไตรที่วัด
พระสิงห วัดพระธาตุหริบุญชัย มีขนาดประมาณ 3.2x5.8 เมตรคิดเปนพื้นที่18.56เมตรแตในการ
ออกแบบหอไตรนี้จะมีการเพิ่มรูปแบบการใชงานเปนหองสมุดชุมชนดวยจึงประกอบดวย
พื้นที่อานหนังสือ 2.32/พระ1รูป
พระในวัด 10 รูป(/2.32x10)
23.2
ตร.เมตร
ตูเก็บพระธรรมขนาด (0.6x1.00 เมตร)
3 ตู 3.00
ตร.เมตร
พื้นที่รวม
26.2
ตร.เมตร
พื้นที่ทางสัญจร 30%
7.86
ตร.เมตร
รวมพื้นที่หอไตร
34.06
ตร.เมตร
1.5 กุฏิ
ตามพุทธบัญญัติกําหนดขนาด 7x12 คืบพระสุคต ใชสําหรัการจําวัด เก็บเครื่อง
อัฐบริขาร และการประกอบธรรมกิจและใชเดินจงกรม
6
ตร.เมตร
พื้นที่กุฏิสําหรับพระสงฆ 1 รูปใชเนื้อที่ 2x3เมตร =
พื้นที่ระเบียงภายนอก
2x1.5 เมตร
=
3
ตร.เมตร
พื้นที่เดินจงกรมอยางนอยมีขนาด1.5x6 เมตร =
9
ตร.เมตร
รวมพื้นที่กุฏิสงฆ 1 รูป
=
15.00 ตร.เมตร
ประมาณสงฆในวัดเวียงกุมกาม 10 รูปเปนพื้นที่
150.00
ตร.เมตร
เวจจกุฏิ 1 หนวย สําหรับพระสงฆ 1 รูป(สวม+อางน้ํา+พ.ท.อาบน้ํา)
ขนาด 1.40x1.80=
2.25
ตร.เมตร
จํานวนเวจจกุฏิที่ตองการ 5 หองคิดเปนพื้นที่
12.60
ตร.เมตร
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1.6 โรงครัว
ประกอบดวยสวนเตรียมอาหารและเก็บอาหารแหงประกอบดวย
สวนเตาไฟ 4 เตาใชพื้นที่
4.00
หองน้ํา1.00x2.00เมตรx6หอง
12.00
สวนซักลาง
12.00
สวนเก็บของ
9.00
พื้นที่ทางสัญจร 30%
11.1
รวมพื้นที่ครัว
48.1

ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร

1.7 หอฉัน
พื้นที่ฉนั อาหารพระสงฆ 1 รูปใชพื้นที่ 1.25x1.00
พื้นที่พระสงฆฉันอาหาร 10 รูป
พื้นที่ประเคนของเวลาทําบุญเลี้ยงพระ
พื้นโตะหมูบูชา
พื้นที่รวม
พื้นที่ทางสัญจร 30%
พื้นที่รวมหอฉัน
พื้นที่ลางบาตรและคว่ําบาตรคิดเปน50%
รวมพื้นที่หอฉันทั้งหมด

ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร

1.25
12.5
7.00
4.00
23.5
7.05
31.55
15.775
47.325
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2 พื้นที่ศูนยสงเสริมและเผยแพรความรูเพื่อชุมชน
ในพื้ น ที่ มี แ นวคิ ด ในการจั ด ตั้ ง โครงการณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ชุ ม ชน โดยวั ด และชุ ม ชนและ
หนวยงานราชการในพื้นที่ เพื่อเปนที่เก็บรวบรวมความรูเกี่ยวกับทองถิ่นความเปนมาของชุมชน
รวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมในพื้นท เพื่อเปนแหลงความรูใหกับชุมชนและ
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่โดยมีการจัดเจาหนาที่ประจํา 2 คน
2.1 พื้นที่หองสมุดสาธารณะชุมชน
สวนเจาหนาที่จํานวน 2 คน
มาตรฐานอาคารราชการใชพื้นที่
พื้นที่สวนเจาหนาที่ (2x6.00)
หองน้ําเจาหนาที่
หองน้ํา 1 ชุด(ประกอบดวยสวมและอางลางมือ)
รวมพื้นที่
พื้นที่ทางสัญจร 30%
รวมพื้นที่เจาหนาที่ทั้งหมด

6.00
12.00

ตร.เมตร/คน
ตร.เมตร

3.00
15.00
4.50
19.50

ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร

สวนหองสมุดประชาชนคิดเปรียบเทียบจากหองสมุดขนาดเล็กที่มีหนังสือ 5000 เลม
โดยคิดในสัดสวนที่เล็กลงมา
พื้นที่หองสมุดประชาชนกําหนดหนังสือ 1000 เลม
พื้นที่เก็บหนังสือ
8.00
ตร.เมตร
พื้นที่อานหนังสือ
25.00
ตร.เมตร
รวมพื้นที่
33.00
ตร.เมตร
พื้นที่ทางสัญจร 30%
10.00
ตร.เมตร
พื้นที่หองสมุดรวม
43.00
ตร.เมตร

2.2 พื้นที่ลานธรรม
กําหนดพื้นที่จากการเก็บขอมูลภาคสนามที่มีคนมาทําบุญในวันพระ ประมาณ 45-60
คนคิดจากจํานวนคนมากสุดคือ 60 คน
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คน 1 คนทํากิจกรรมใชพื้นที่
คน 60 คนใชพื้นที่
ทางสัญจรคิด
60%
พื้นที่ลานธรรม

1.50
90
54
144

ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร

2.3 พื้นที่เพื่อการพบปะของชุมชน และพื้นที่เพื่อการเรียนรูธรรมมะ
เนื่องจากสองกิจกรรมนี้มีลักษณะการใชพื้นที่ใกลเคียงกันจึงสามารถผลัดเปลี่ยนใน
การเขาใชพื้นที่ไดโดยกําหนดจากจํานวนคนมาวัดมากสุดในวันพระที่
60 คน
15
ตร.เมตร
พื้นที่พระสงฆ 10 รูป(10x1.5)
พื้นที่โตะหมูบชู า
4.00
ตร.เมตร
พื้นที่คนเขาใช 60 คน(60x0.80)
48
ตร.เมตร
รวมพื้นที่ศาลาอเนกประสงค
67
ตร.เมตร
พื้นที่ทางสัญจร 30%
20.1
ตร.เมตร
รวมพื้นที่ศาลา
87.1
ตร.เมตร
พื้นที่เก็บของ 20%
17.4
ตร.เมตร
พืน้ ที่ทั้งหมดของศาลาอเนกประสงค
104.5
ตร.เมตร
2.4 หองน้ําฆราวาสแบบรวม
หองน้ําชายหญิงสําหรับผูมาใชงานในสวนบริการชุมชน
หองน้ําชาย 5 หอง(5x2)
10
หองน้ําหญิง 5 หอง(5x2)
10
พื้นที่รวม
20
พื้นทางสัญจร 30%
15
รวมพื้นที่สวนหองน้ํา
35

ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
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3 พื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม
พื้นที่บริเวณนี้เปนกิจกรรมในพื้นที่เดิมที่เกิดขึ้นปจจุบันหลังจากการทองเที่ยวเขามาแตมี
การใสกิจกรรมใหมที่เกิดขึ้นเพื่อใหการทองเที่ยวในพื้นที่มีเนื้อหามากขึ้น และจัดลําดับการรับรู
ขอมูลของเวียงกุมกามใหถูกตอง และใสเนื้อหาที่เกี่ยวกับชุมชนและวัฒนธรรมเขาไปโดยเปนความ
รวมมือ ระหวางวัดในการเปนเจาของพื้นที่ ชุมชนกับการเผยแพรวัฒนธรรม สวนภาครัฐในการ
สนับสนุนขอมูลตางๆ
3.1 พื้นที่จัดแสดงเรื่องราวเวียงกุมกาม
-แสดงเรืองราวพญามังรายที่สถาปนาเวียงกุมกาม
จัดแสดงดวย Board ขนาด 1.20x1.80 จํานวน 1 หนวย 3.24
-แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเวียงกุมกามเปนยุคๆ
จัดแสดงดวย Board ขนาด 1.20x1.80 จํานวน 3 หนวย 9.72
-แสดงเรื่องราววัดโบราณที่ขุดพบในเวียงกุมกาม
จัดแสดงดวย Board ขนาด 1.20x1.80 จํานวน 2 หนวย 6.48
-แสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบ
จัดแสดงดวยตูจัดแสดง 1.2x1.6 จํานวน 4 หนวย
11.52
-จัดแสดงเรื่องราวชุมชนเวียงกุมกาม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
จัดแสดงดวย Board ขนาด 1.20x1.80 จํานวน 2 หนวย 6.48
จัดแสดงดวยตูจัดแสดง 1.2x1.6 จํานวน 2 หนวย
5.76
รวมพื้นที่จัดแสดงรวม
43.42
พื้นที่สัญจร 30%
13
พื้นที่จัดแสดงรวม
56.42

ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร

3.2 พื้นที่จัดงานประเพณีกลางแจง
ถือเปนพื้นที่อเนกประสงค ซึ่งก็คือขวงวัดในวัดลานนาโดยพิจารณาจากผูใชสูงสุดที่
300 คน
คน 1 คนทํากิจกรรมใชพนื้ ที่
พื้นที่ลานกิจกรรมรวม (1.5x300)

1.5
450

ตร.เมตร
ตร.เมตร
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3.3 พื้นที่ติดตอสอบถาม
เปนพื้นที่สําหรับบริการการทองเที่ยวและยังเปนจุดขึ้นรถสําหรับชมโบราณสถาน
ในพื้นที่
สวนเจาหนาที่ 2 คน (มาตราฐานอาคาร 6.00 ตารางเมตร/คน)
พื้นที่เจาหนาที่
หองน้ําเจาหนาที่
หองน้ํา 1 ชุด(ประกอบดวยสวมและอางลางมือ)
รวมพื้นที่
รองรับจํานวนนักทองเทียวไดมากสุด40คน/ครั้ง
นักทองเที่ยว 1 คนใชพื้นที่ 0.8 ตร.เมตร (40x0.8)
พื้นที่สัญจร30%
รวมพื้นที่ติดตอสอบถาม

12

ตร.เมตร

3.00 ตร.เมตร
15.00 ตร.เมตร
32
14
61

ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร

3.4 หองน้ําฆราวาสแบบรวม
หองน้ําชายหญิงสําหรับผูมาใชงานในสวนบริการชุมชน
หองน้ําชาย 5 หอง(5x2)
10
หองน้ําหญิง 5 หอง(5x2)
10
พื้นที่รวม
20
พื้นทางสัญจร 30%
15
รวมพื้นที่สวนหองน้ํา
35

ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร
ตร.เมตร

พื้นที่จอดรถ
พืน้ ที่อาคารรวมกันทั้งหมด
คิดที่จอดรถ 240 ตร.เมตร/1 คัน(1300/240)
คิดเผื่อเวลางานเปน
พื้นที่จอดรถ(12.5x40)

ตร.เมตร
คัน
คัน
ตร.เมตร

1300
6
40
500
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รวมพื้นที่การออกแบบโครงการณวัดเวียงกุมกาม
พื้นที่สําคัญของสงฆ
ศูนยเผยแพรความรูเพื่อชุมชน
พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน
พื้นที่ทางสัญจรทั้งโครงการณ 30%
รวมพื้นที่โครงการณ
โดยทั่วไปวัดมีพื้นที่โลงอยางนอย 200%

1022.355
ตร.เมตร
346
ตร.เมตร
1102.42 ตร.เมตร
741
ตร.เมตร
3211
ตร.เมตร

พื้นที่วดั เวียงกุมกาม

6422

ตร.เมตร
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บทที่ 6
การออกแบบ

กรอบแนวคิดในการออกแบบ
แนวคิดในการออกแบบ ถูกประมวลผลจากรูปแบบของการศึกษาขางตนจาก
- วัดในวัฒนธรรมลานนา การใชงานในแตละองคประกอบ
- ขอมูลของศิลป และสถาปตยกรรมในลานนา
- ขอมูลศิลปกรรมที่พบในเวียงกุมกาม องคประกอบทางสถาปตยกรรม
- ขอมูลจากตัวชุมชนและปญหาที่เกิดขึน้ จากการทองเที่ยว
- กรณีศกึ ษาวัดที่มีการปรับตัวทางบริบทสังคมในสภาพทางการพัฒนาที่
ใกลเคียงกัน
จากรูปแบบของกรอบแนวคิดขางตนที่เปรียบเสมือนเปลือกภายนอกของโครงการที่
เกิดขึ้น แตวัดที่เกิดขึ้นยังตองประกอบไปดวยสาระทางพุทธธรรมที่เปนเสมือนแกนของโครงการ ผู
ศึกษาจึงทําการศึกษา แนวคิดทางพุทธธรรมทางพุทธศาสนาจากเอกสาร และงานคนควาตางๆแลว
สรุปเปนแนวคิดทางพุทธธรรมเพื่อนํามาปรับใชกับการออกแบบโครงการณ โดยไดทําการศึกษา
แนวคิดตางๆดังนี้
-อิทัปปจจยตา ของทานพุทธทาสที่วาถึงสภาวะของ เหตุและปจจัย ของการเกิด
และการดับลวนแตเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
-พุ ท ธธรรม ของท า น พระธรรมป ฎ ก ที่ ก ล า วถึ ง ทางสายกลางของมรรควิ ธี ที่
จําแนกไดเปน ศีล สมาธิ ปญญา
ผูศึกษาจึงนําหลักแนวคิดที่เกิดจากการศึกษาในขางตนมาประมวลอยูในการออกแบบ
โครงการวัดที่จะเกิดขึ้น โดยสะทอนหลักพุทธธรรมที่เกิดและเปนสวนหนึ่งกับการพัฒนาของ
ชุ ม ชนโดยสะท อ นมาในรู ป แบบ กิ จ กรรมที่ ส ง ผลถึ ง ตั ว สถาป ต ยกรรมของวั ด เอง กอปรกั บ
ความสําคัญของชุมชนเวียงกุมกามที่ถูกยกใหเปนเมืองโบราณกอนการสถาปนาเวียงเชียงใหม
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สงผลถึงการพัฒนาพื้นที่ใหรองรับกับการทองเที่ยว วัดที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนที่ตองปรับตัวเขา
กับบริบทที่เปลี่ยนไป
โครงการออกแบบวัดชุมชนเวียงกุมกามจึงเปนการออกแบบวัดที่ตองการแกปญหาการ
พัฒนาวัด ระหวางวัดที่เปนพื้นที่ทางวัฒนธรรม และวัดแบบเดิมที่มุงเนนพื้นที่พัฒนาทางจิตใจให
ประสานกัน สอดคลองกับการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นใหวัดเวียงกุมกามเปนวัดของชุนชนที่
เกิดขึ้นใหม แตรวมถายทอดศิลปกรรมของเวียงกุมกามในอดีต
กระบวนการออกแบบ

ภาพที่ 57 กระบวนการลําดับขั้นตอนของการศึกษา
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ภาพที่ 58.แสดงขอบเขตพืน้ ที่เมืองโบราณ และการกระจายตัวของกลุมโบราณสถานในพืน้ ที่

ภาพที่ 59 แสดงขอบเขตของวัดในพื้นทีเ่ วียงกุมกาม

135
ภายในโครงการประกอบดวยวัดที่มีพระภิกษุจําพรรษาอยู 4 วัดคือ
- วัดกานโถมชางค้ํา
- วัดศรีบุญเรือง
- วัดเจดียเ หลี่ยม
- วัดปาตาล
แตตัวพื้นที่ชุมชนไดขยายขึ้นในชวง 20 ปที่ผานมาจากการตัดถนนสายรอบเมืองทําใหมี
การขยายตัวของชุมชนออกไปโดยรอบพืน้ ที่ ในการสํารวจเก็บขอมูลพื้นที่กลุมคนที่เขามาอยูอาศัย
ใหมที่ยายมาจากที่อื่นเพื่อเขามาทํางานในเชียงใหม ชุมชนใหมโดยรอบจึงยังเปนลักษณะชุมชนที่
เปนปจเจก

ภาพที่ 60 แสดงพื้นที่ชุมชนที่เกิดขึ้นใหมจากการตัดถนนสายวงแหวนรอบนอก
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จากการลงไปเก็บขอมูลภาคสนามในเรื่องรูปแบบสถาปตยกรรมของวัดในพื้นที่เวียงกุม
กามเอง และการใชพื้นที่ชุมชนในเขตวัดใกลเคียงเพื่อนําไปสูการออกแบบสถาปตยกรรมในพื้นที่
โครงการ

ภาพที่ 61 ลักษณะสถาปตยกรรมทองถิ่นที่อยูบริเวณใกลเคียง
รูปแบบสถาปตยกรรมในพื้นที่เปนรูปแบบที่เกิดจาก ชางแบบรับเหมาเขาไปทําหลังจาก
ทางวั ด มี ป จ จั ย ที่ ไ ด จ ากการท อ งเที่ ย วมาใช พั ฒ นาวั ด แล ว รู ป ทรงของอาคารต า งๆจึ ง มี แ บบที่
ใกลเคียงกัน คือเปนอาคารที่มีการประดับประดาดวยลายปูนปนจนเต็มพื้นที่อาคาร แตมีอุโบสถ
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ของวัด ศรีบุญเรือง ที่เปนของสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ที่พอจะมีคุณคาทางรูปแบบสถาปตยกรรม แตก็
ยังไมสื่อใหเห็นถึงรูปแบบของวัดประจําชุมชน อันมีเอกลักษณเฉพาะตัวได
การออกแบบวัดชุมชนเวียงกุมกาม เปนวัดที่ถูกสรางขึ้นเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของชุมชน
ใหมบนพื้นที่ทางประวัติศาสตรเวียงกุมกาม โดยในการออกแบบผูศึกษามิไดมุงเนนการออกแบบ
วัดใหเปนภาพจําลองของเวียงกุมกามในอดีต แตวัดที่เกิดขึ้นมุงเนนการสะทอนบริบททางสังคม
ของกลุมคนกลุมใหมใหเกิดการมีสวนรวมในตัวพื้นที่ทางประวัติศาสตร และใหเกิดประโยชนใน
แงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม อันทําใหโบราณสถานในพื้นที่ไดรับการดูแล วัดที่เกิดขึ้นจึงตอง
ออกแบบโดยวางพื้นฐานไวที่ปจจุบัน แตมีการดึงเอกลักษณเดนของรูปแบบศิลปกรรมในเวียงกุม
กามมาใชในการออกแบบ เพื่อสรางลักษณเดนของรูปแบบอาคารในพื้นที่ทางประวัติศาสตรเวียง
กุมกาม

ลายเสนที่ 22 ลักษณะเจดียที่พบในพื้นที่เวียงกุมกาม
รูปแบบเจดียในเวียงกุมกามมีความรวมสมัยในดานรูปแบบกับ ศิลปแบบหริภุญชัยมี
รูปแบบคลายคลึงกับเจดียกูกุด และรัตนเจดียที่ลําพูน สวนรูปแบบเจดียเรือนธาตุหนาจะถูกสราง
ตอมาในสมัยหลัง
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ภาพที่ 62 เจดียกูกดุ ลําพูน

ภาพที่ 63 รัตนเจดีย ลําพูน

139

ภาพที่ 64 รูปแบบวิหารที่พบในพื้นที่
รูปแบบวิหารที่พบเปนรูปแบบมีการยกเก็จซอนชั้น รูปแบบนาเทียบเคียงไดกับวิหาร
แบบลานนาที่วัดพระธาตุลําปางหลวงที่เปนรูปแบบราวพุทธศตวรรษที่ 21 เกาที่สุดในลานนาคือผัง
ยอเก็จขางหนา สองชุดดานหลังยอหนึ่งชุด โครงสรางเปนโครงขื่อมาตางไหมแบบลานนา
ศิลปกรรมที่พบในพื้นที่

ภาพที่ 65 ลายปูนปนรูปหงสประดับฐาน

ภาพที่ 66 ลายปูนปนรูปกิเลนประดับฐาน
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ภาพที่ 67 ลายปูนปนประดับกรอบซุม

ภาพที่ 68 ลายปูนปนราวบันได
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การเลือกยานที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 69 พื้นที่ตั้งโครงการ

เกณฑในการเลือกที่ตั้งโครงการพิจารณาจากพื้นที่ที่ยังไมมีวัดประจําชุมชน ซึ่งเปน
บริเวณที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชน จากการลงไปเก็บขอมูลพบวามีการเกิดขึ้นของชุมชนใหม
บริเวณที่มีการตัดถนนสายวงแหวนรอบนอกและ ถนนสายสารภีที่มีกลุมคนกลุมใหมเขามาอยู
อาศัยในพื้นที่เวียงกุมกาม จึงพิจารณาเลือกพื้นที่บริเวณนี้เปนที่ตั้งโครงการณ วัดเวียงกุมกามที่จะ
เกิดขึ้น

ภาพที่ 70 พื้นที่ตั้งโครงการจากภาพถายทางอากาศ
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บริเวณพื้นที่ใชเปนที่ตั้งโครงการ คือพื้นที่ติดถนนวงแหวนและถนนสายเชียงใหม-สารภี
ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการเกิดขึ้นของชุมชนใหม

พื้นที่ตั้งโครงการ A

พื้นที่ตั้งโครงการ B

ภาพที่ 71 พื้นที่ตั้งโครงการ
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ที่ตั้งโครงการ A

ภาพที่ 72 พื้นที่โครงการ A
เปนพื้นที่โลงติดถนนสายวงแหวนรอบนอก ดานขางติดกับศูนยขอมูลเวียงกุมกาม การ
เขาถึงสะดวกอยูไมไกลจากตัวเวียงกุมกาม ในพื้นที่นี้สามารถประสานกิจกรรมรวมกับศูนยขอมูล
เองเปนอยางดี

ภาพที่ 73 มุมมองจากดานในพื้นที่

ภาพที่ 74 บริเวณดานหนาโครงการ
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ที่ตั้งโครงการ B
พื้นที่โครงการ B เปนพื้นที่โลงติดถนนดาน สารภี-เชียงใหม(ถนนสายตนยาง) อยูติดกับ
สถานีตํารวจหนองหอย มีความสะดวกในการเขาถึงโครงการทั้งจากถนนสายเลี่ยงเมือง และวงแห
วนรอบนอกทั้งยังสามารถเขาพื้นที่เวียงกุมกามไดสะดวก โดยรอบโครงการยังไมมีวัดประจําชุมชน
จึงเหมาะเปนที่ตั้งโครงกาวัดเวียงกุมกามไดเปนอยางดี รวมทั้งมีความสะดวกในการทําหนาที่เปน
ศูนยขอมูลในการทองเที่ยวได

ภาพที่ 75 พื้นที่โครงการ B

การเลือกที่ตั้งโครงการ
ภาพที่ 76 มุมมองจากดานในโครงการ
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การเลือกที่ตั้งโครงการมีหลักการณในการเลือกพื้นที่ ที่เอื้อใหโครงการวัดประจํา
ชุ ม ชนที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ศู น ย ร วมของคนในพื้ น ที่ ชุ ม ชนใหม จึ ง ต อ งมองที่ ตั ว ชุ ม ชนป น สํ า คั ญ ว า มี
ความสามารถในการรองรับการเกิดขึ้นของวัดชุมชนไดหรือเปลา เรื่องรองลงมาจึงเปนเรื่องการ
รองรับกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวในพื้นที่ซึ่งตองสามารถเขาถึงไดสะดวก ภาพลักษณ
ของวัดที่เกิดขึ้นวาสามารถสะทอนภาพเวียงกุมกามไดจึงควรอยูไมไกลจากเวียงกุมกามมาก ทั้งนี้
เพื่อทําใหเกิดจุดพักในการใหความรูกับนักทองเที่ยวและชวยลดปริมาณรถนักทองเที่ยวที่เขาไปใน
พื้นที่เวียงกุมกาม
ชุมชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ
พื้นที่โครงการ A
เปนชุมชนที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากการตัดถนน
วงแหวนรอบนอกเมื่อ 5 ปที่แลวเปนกลุม
คนใหมที่ยายมาทํางานในเชียงใหม จึงยัง
เปนชุมชนที่เพิ่งกอตัวการประสานกันใน
พื้นที่จึงยังมีไมมากนัก เปนลักษณะชุมชน
แบบปจเจก

พื้นที่โครงการ B
ชุ ม ชนภายในโครงการเป น ชุ ม ชนผสม
ระหวา งกลุ ม คนในพื้ น ที่ เ ดิ ม และกลุ ม คน
ใหม ที่ ย า ยเข า มา ทํ า ให ส ภาพยั ง คงเป น
ชุ ม ชนที่ ยั ง มี สั ม พั น ธ ภ าพกั น ระหว า งใน
ชุมชน

การเขาถึงพื้นที่ และภาพลักษณโครงการณ
พื้นที่โครงการ A
ติด ถนนสายวงแหวนรอบนอก เป น ถนน
สายเลี่ยงเมืองสายใหญขนาด 6 เลนการ
เข า ถึ ง จึ ง สะดวก แต ใ นทางกลั บ กั น ถนน
สายนี้ผูใชสวนมากเปนกลุมคนที่ตองการ
เดินทางระหวางจังหวัด จึงเปนถนนที่รถขับ
ด ว ยความเร็ ว ส ง ผลถึ ง ความสงบของตั ว
พื้นที่โครงการที่เปนวัดดวย

พื้นที่โครงการ B
ติด ถนนสายเชี ย งใหม – สารภี เป น ถนน
สายดั้ ง เดิ ม ที่ เ รี ย กว า ถนนสายต น ยางเป น
ถนนขนาดสองเลน การเขาถึงอาจลําบาก
กวาพื้นที่แรก แตเปนจุดที่สามารถตอไปใน
พื้นที่ตางๆไดมากกวา และดวยความเปน
ถนนขนาดเล็กจึงทําใหรถขับชาไมมีเสียง
ดังจากการคมนาคมมาก รวมถึงถนนเสนนี้
ยังชวยสรางบรรยากาศใหพื้นทีโครงการ
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สรุปการเลือกที่ตั้งโครงการ
จากการวิเคราะหถึงขอดีขอเสียในแตละพื้นที่แลวพบวา พื้นที่ในการตั้งโครงการในพื้นที่
B มี ความเหมาะสมในการเปน ที่ ตั้งโครงการวัด ประจําชุมชนเวี ยงกุ มกามมากกวา ชึ่ งตัว พื้ น ที่
สามารถสนองตอบต อความตองการพื้ นฐานของวั ด ในเรื่องความสงบของพื้น ที่ และต อความ
ตองการของชุมชนในการเปนศูนยรวมของชุมชนได
การวิเคราะหที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 77 พื้นที่โครงการ
มุมมองจากภายนอกมองเขามาในพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 78 พื้นที่โครงการ

147

ถนนทางเขาโครงการ
ภาพที่ 79 พื้นที่โครงการ

ถนนสายตนยางหนาโครงการ (เชียงใหม-สารภี)
ภาพที่ 80 พื้นที่โครงการ

ถนนสายดานขางโครงการ
ภาพที่ 81 พื้นที่โครงการ
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ภาพที่ 82 ชุมชนโดยรอบโครงการ
วิเคราะหการเขาถึงพื้นที่โครงการ
พื้นที่โครงการลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนานถนนหลักโครงการ ตัวชุมชนโดยรอบ
สามารถเขาถึงโครงการโดยถนนซอยโดยรอบโครงการ สวนผูใชโครงการอื่นสามารถเขาโครงการ
ไดจากถนนสายเชียงใหม-สารภี ดานตรงขามพื้นที่โครงการเปนอาคารพาณิชยสูงสองชั้น ดานขาง
โดยรอบเปนชุมชนที่เปนที่อยูอาศัยขนาดความสูงชั้น ถึงสองทําใหสามารถเห็นโครงการไดอยาง
ชัดเจน
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ภาพที่ 83 วิเคราะหพื้นที่ตั้งโครงการ
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ภาพที่ 84 วิเคราะหลักษณะการใชพื้นที่
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ภาพที่ 85 แนวคิดในการวางผัง

152
แบบสถาปตยกรรม
การนําเสนอแบบสถาปตยกรรมจะลําดับไปตั้งแต ภาพรวมของโครงการทั้งในสวนผัง
รูปดานรวม ไลไปตามความสําคัญของแตละอาคารโดยการนํารูปแบบศิลปสถาปตยกรรมแบบ
ลานนามาใชรวมกับการออกแบบดังนี้

153

ภาพที่ 86 แสดงการจัดแนวคิดลงผังโครงการ
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อาคารอเนกประสงค

โรงครัว

พระวิหาร

พระเจดีย

พระอุโบสถ
กลุมกุฎิ

ศุนยขอมูล-หองสมุด

ภาพที่ 87 ผังโครงการวัดเวียงกุมกาม

ลายเสนที่ 24 รูปดานรวมโครงการทิศเหนือ

ลายเสนที่ 23 รูปดานรวมโครงการทิศตะวันออก
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ลายเสนที่ 26 รูปดานรวมพุทธาวาส

ลายเสนที่ 25 รูปดานรวมพุทธาวาส
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ลายเสนที่ 27 ผังพื้นพระเจดีย
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ลายเสนที่ 28 รูปดานพระเจดีย
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ลายเสนที่ 29 รูปตัดพระเจดีย
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ลายเสนที่ 30 รูปตัดพระเจดีย
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ลายเสนที่ 31 ผังพื้นพระวิหาร
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ลายเสนที่ 32 รูปดานสกัดพระวิหาร

ลายเสนที่ 33 รูปดานหลังพระวิหาร
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ลายเสนที่ 34 รูปดานยาวพระวิหาร

ลายเสนที่ 35 รูปตัดดานยาวพระวิหาร
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ลายเสนที่ 36 รูปตัดสกัดพระวิหาร
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ลายเสนที่ 37 ผังพื้นพระอุโบสถ
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ลายเสนที่ 38 รูปดานสกัดพระอุโบสถ

ลายเสนที่ 39 รูปดานหลังพระอุโบสถ
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ลายเสนที่ 40 รูปดานยาวพระอุโบสถ

ลายเสนที่ 41 รูปตัดดานยาวพระอุโบสถ
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ลายเสนที่ 42 รูปตัดดานสกัดพระอุโบสถ
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ลายเสนที่ 43 ผังพื้นอาคารอเนกประสงค
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ลายเสนที่ 44 รูปดานยาวอาคารอเนกประสงค

ลายเสนที่ 45 รูปดานหลังอาคารอเนกประสงค
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ลายเสนที่ 46 รูปดานสกัดอาคารอเนกประสงค

ลายเสนที่ 47 รูปตัดดานสกัดอาคารอเนกประสงค
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ลายเสนที่ 48 ผังพื้นศูนยขอมูล-หองสมุดชุมชน

ลายเสนที่ 49 รูปดานรวมศูนยขอมูล-หองสมุดชุมชน

ลายเสนที่ 50 รูปดานรวมศูนยขอมูล-หองสมุดชุมชน
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ลายเสนที่ 51 ผังพื้นศูนยขอมูล
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ลายเสนที่ 52 รูปดาน ก ศูนยขอมูล

ลายเสนที่ 53 รูปดาน ข ศูนยขอมูล
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ลายเสนที่ 54 รูปดาน ค ศูนยขอมูล

ลายเสนที่ 55 รูปดาน ง ศูนยขอมูล

ลายเสนที่ 56 รูปตัด ศูนยขอมูล
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177

ลายเสนที่ 57 ผังพื้นหองสมุด
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ลายเสนที่ 58 รูปดาน ก หองสมุด

ที่ลายเสน 59 รูปดาน ขหองสมุด
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ลายเสนที่ 60 รูปดาน ค หองสมุด

ลายเสนที่ 61 รูปดาน ง หองสมุด
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ลายเสนที่ 62 ผังพื้นโรงครัว
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ลายเสนที่ 63 รูปดานสกัดโรงครัว

ลายเสนที่ 64 รูปดานยาวโรงครัว
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ลายเสนที่ 65 รูปตัดสกัดโรงครัว
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ลายเสนที่ 66 ผังพื้นกุฏิ
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ก

ค

ลายเสนที่ 67 รูปดาน ก,ข กุฏิ

ลายเสนที่ 68 รูปดาน ค,ง กุฏิ

ข

ง
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ลายเสนที่ 69 รูปตัดดานสกัด กุฏิ
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ลายเสนที่ 70 ผังพื้นหองน้ํา

187

ลายเสนที่ 71 รูปดาน สกัด-ตามยาว หองน้ํา
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ลายเสนที่ 72 รูปตัดหองน้ํา
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ลายเสนที่ 73 ขยายยอดพระเจดีย
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ลายเสนที่ 74 ขยายซุมประตูเจดีย

ลายเสนที่ 75 ขยายลายซุมเจดีย
191
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ลายเสนที่ 76 ขยายพระประธานวิหาร
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ลายเสนที่ 77 ขยายพระประธานเจดีย
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ลายเสนที่ 78 ขยายพระประธานอุโบสถ
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หุนจําลองโครงการ

ภาพที่ 88 โครงการรวม
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ภาพที่ 89 เขตพุทธาวาส

ภาพที่ 90 ดานหนาวิหาร

ภาพที่ 92 เจดีย-วิหาร

ภาพที่ 91 ทางเขาโครงการ

ภาพที่ 93 เจดีย-อุโบสถ
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ภาพที่ 94 ทางเขาโครงการ

ภาพที่ 96 แนวแกนพุทธาวาส

ภาพที่ 95 ทางเขาโครงการดานถนน ตนยาง

ภาพที่ 97 ลานธรรม
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ภาพที่ 98 ศูนยขอมูล-หองสมุด

ภาพที่ 100 กลุมกุฏิ

ภาพที่ 99 กลุมอาคารอเนกประสงค

ภาพที่ 101 โรงครัว-หองน้ํา
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หุนจําลองขยายพระเจดีย

ภาพที่ 102 หุนจําลองพระเจดีย

ภาพที่ 103 หุนจําลองพระเจดียดานหนา
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หุนจําลองพระวิหาร
\

ภาพที่ 104 ดานสกัดพระวิหาร

ภาพที่ 105 ดานยาวพระวิหาร

ภาพที่ 106 พระวิหาร
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บทที่ 7
บทสรุป
วิทยานิพนธสถาปตยกรรมไทยฉบับนี้ เกิดขึ้นเพื่อการสรางงานสถาปตยกรรมไทยทาง
พระพุทธศาสนา ที่มีสวนรวมในการแกไขปญหาระหวางวัดกับชุมชนโดยเฉพาะวัดที่อยูในพืน้ ที่
ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงสูง แตขณะเดียวกันวัดเองจําตองปรับตัวเอง
เพื่อรองรับการพัฒนาของพืน้ ที่ แตหากการพัฒนานั้นไมอยูบนพื้นฐานของความเขาใจในโครงสราง
ทางสังคม และวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นแลว การปรับตัวของวัดก็อาจสรางปญหาใหกับ พืน้ ที่ทาง
วัฒนธรรมนั้นเอง
การปรับตัวของวัดที่ตั้งอยูบนพื้นที่ทางวัฒนธรรม วัดสวนใหญอิงไปกับกระแสสังคมที่
โยงอยูกับปญหาทางเศรษฐกิจ โดยไมคํานึงถึงจุดมุงหมายหลักของวัดในการทีจ่ ะเผยแพรพระธรรม
คําสอน และมอบความสงบทางใจแกผูคน ทําใหวดั ในพื้นที่ทางวัฒนธรรมเต็มไปดวยความเจริญ
ทางวัตถุ แตขาดแกนทางพุทธธรรมอันเปนที่พึ่งพิงทางจิตใจ
การศึกษาเพื่อออกแบบวัดเวียงกุมกามนั้น เกิดจากการทําความเขาใจผูคนในพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม วิเคราะหถึงปญหาตางๆในพืน้ ที่ ระหวางวัดกับชุมชน รวมถึงกิจกรรมทางสังคมที่จะ
เปนตัวชวยในการประสานประโยชนและมีสวนในการแกปญหาระหวางวัดกับชุมชน และวัดตอ
พื้นที่ทางวัฒนธรรม โดยการเลือกเอาขอดีในลักษณะตางๆในแตละที่มาปรับใชในการออกแบบ
อาทิการสรางรูปแบบสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของตัวพื้นที่ชุมชนเอง เพื่อใหคนในชุมชน
ภูมิใจในบริบทของพื้นที่ ที่เคาอาศัยอยู การสรางกิจกรรมที่ชวยเติมเต็มชองวางระหวางวัดกับชุมชน
เพื่อประสานประโยชน และสรางความรวมมือ ระหวางวัดกับชุมชน ตอพื้นที่ทางวัฒนธรรม
โดยการศึกษาไดครอบคลุมเนื้อหาโดยแบงเปน สามหัวขอใหญดังนี้
1.ศึกษาถึงรูปแบบศิลปสถาปตยกรรมของลานนา ถึงองคประกอบของผังวัดลานนา
พบวา วัดลานนาประกอบไปดวย เจดีย อันเปนศูนยกลางของวัด วิหารหลักจะอยูดานหนาเจดียโดย
อยูในแนวแกนเดียวกัน รูปแบบของเจดียม ีสองรูปแบบคือ เจดียทรงระฆัง กับ เจดียท รงปราสาท ซึ่ง
ทั้งสองรูปแบบนี้มีการสงตอรูปแบบกันไปมา วิหารลานนาเปนอาคารแบบยอเก็จสามชวง มีการลด
ชั้นหลังคาตามการยอเก็จของอาคาร
ที่วัดสําคัญดานหนาสุดจะมีการทําซุมโขงไวในแนวแกน
เดียวกันกับเจดีย และวิหาร
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2.ศึกษารูปแบบศิลปสถาปตยกรรมในพื้นที่เวียงกุมกาม
โดยทําการศึกษาจาก
ประวัติศาสตรของอาณาจักรลานนากอน ทําใหทราบวา เวียงกุมกามถูกสรางขึ้นกอนการสถาปนา
เวียงเชียงใหม รูปแบบของศิลปสถาปตยกรรมจึงมีรูปแบบที่ผสมผสาน กับรูปแบบศิลปแบบทวาร
วดี เชนที่เจดียกูคํา เปนเจดียทรงปราสาทที่ถายแบบมาจากเจดียก ูคําที่หริภุญชัย รวมถึงในพืน้ ทีย่ ัง
พบรูปแบบเจดียที่เกิดจากการพัฒนารูปแบบขึ้นมาเองของลานนา ที่เจดียว ัดปูเปย เปนรูปแบบของ
เจดียทรงปราสาทยอดเจดียท ี่เกิดขึ้นมาในสมัยหลัง พระวิหารมีลักษณะของอาคารยอเก็จแบบวิหาร
ลานนาแตมีบางหลังที่พบชุดฐานอาคารตอทาย
3.ลงสํารวจพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นในตัวพื้นที่ พบวาเกิดจากการไม
ประสานประโยชนกนั ระหวางคนในชุมชนกับวัด สูการเกิดขึ้นของกิจกรรมแบบใหมในพืน้ ที่ ทีจ่ ะ
เปนตัวชวยในการประสานความเขาใจของคนในชุมชน
จากขอมูลที่ทําการศึกษาดังกลาว นําไปสูแนวคิดในการออกแบบโครงการที่สะทอนถึง
รูปแบบ ศิลปสถาปตยกรรมอันมีเอกลักษณของเวียงกุมกามและสอดคลองกับการใชงานของคนใน
ชุมชน ใหวดั เวียงกุมกามที่เกิดขึ้นสรางความภาคภูมิใจใหกับคนในชุมชนได ประสานไปกับการ
ออกแบบสถาปตยกรรมที่เนนไปในลักษณะงานที่เปนปจจุบัน มีการใชเทคนิคและวิธีการกอสราง
สมัยใหมมาปรับใชเพื่อการแกปญหา และพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมสูความเปนสากลที่ยังคง
เอกลักษณของสถาปตยกรรมลานนา
การออกแบบวางผังโครงการ ไดคาํ นึงถึงความสัมพันธทั้งในวิถีความเชื่อ โดยการวาง
วิหารไวหนาเจดีย อยูในแนวแกนเดียวกันกับโบสถมีเจดียเปนศูนยกลาง และคํานึงถึงผังในแงการใช
ประโยชนของที่วางทางสาธารณะของชุมชน
ที่กอใหเกิดการวางลานวัฒนธรรมไวดานหนา
โครงการทั้งนี้เกิดจากการศึกษาการใชพนื้ ทีว่ า ในวัดลานนามีการใชพนื้ ที่วางจัดงานหนาวิหารมาก
แตในขณะเดียวกันตัววัดเองก็ตองการพื้นที่วางที่มีความสงบ จึงออกแบบโดยการวางพื้นที่ ลาน
ธรรม ซอนลงในผังดานหลังอีกที โดยลานเหลานีย้ ังคงทําหนาที่เปนที่วางสาธารณะในการกอรูป
กิจกรรมตางๆ แตคํานึงถึงรูปแบบกิจกรรมที่ตองการใชคุณลักษณของพื้นที่ ที่แตกตาง
การออกแบบสถาปตยกรรมพระเจดีย ออกแบบโดยแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของเจดีย
ลานนา จากจุดเริ่มตน จนถึงยุคสุดทายของอาณาจักรดวยการผสมผสานรูปแบบระหวาง อาคารทรง
ปราสาท และลักษณะของเจดียลานนา ที่มีการเพิ่มพืน้ ที่ใชสอยภายใน และระบบโครงสรางแบบ
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ใหม ทําใหลักษณะของเจดียแสดงถึงพัฒนาการทางสถาปตยกรรมของเจดียลานนาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน
พระวิหาร ออกแบบโดยเนนรูปแบบของวิหารลานนาเดิมคือลักษณะวิหารแบบยกเก็จ มี
หลังคาซอนสามชั้นดานหนา และซอนสองชั้นในดานหลัง ยกระดับชายคาใหสูงขึ้นเพื่อเหมาะสม
กับการใชงาน ตัวระบบโครงสรางปรับเปลี่ยนจากโครงไมเปนโครงคอนกรีตแบบรีจีสเฟลม ชวยให
พื้นที่ภายในใหโลงและกวาง แตยังคงลักษณะของระบบโครงสรางแบบโครงขื่อมาตางไหมของ
ลานนาไว การประดับตกแตงอาคารมีการนําลักษณะของชอฟา และปนลมแบบหางวัน อันเปน
เอกลักษณของวิหารลานนามาประกอบ เพือ่ สื่อถึงรากทางวัฒนธรรมของวิหารลานนาเดิม
พระอุโบสถ ออกแบบคลายกับวิหารเพียงแตมีการลดการยอเก็จ และการซอนชั้นของชุด
หลังคา เนื่องจากพระอุโบสถมีการใชสอยพื้นที่นอยกวาวิหาร มีเพียงพระที่ใชทําสังฆกรรมเทานั้น
ประกอบกับสอดคลองกับแนวคิดในการออกแบบที่ตองการลดรูปอาคารลง จากความมีสูความไมมี
ลานธรรม เปนพื้นทีว่ างในการสั่งสอนอบรมเผยแพรธรรมะ โดยนัยยะของกิจกรรมที่
เกิดขึ้น ลานธรรมคือการแทนคาถึง หอไตร ในผังวัดลานนาซึ่งเปนสัญลักษณของพระธรรม จึง
ออกแบบใหมกี ารใชประโยชนไดจริงในการเผยแพรพระธรรมคําสอน
ในการออกแบบไดเพิ่มเติม อาคารอเนกประสงฆ ซึ่งทําหนาที่คลายกับศาลาการเปรียญ
ในภาคกลาง เพื่อทําหนาทีใ่ นการรองรับกิจกรรมตางๆ ทางพุทธศาสนา และกิจกรรมของชุมชน
โดยนําเอาลักษณะของเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือมาประยุกตในการออกแบบ
กุฏิสงฆ ออกแบบโดยประยุกตจากเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ ลักษณะเปนฝาผายออก และมี
ชองหนาตางเปนแบบฝาไหลอันเปนเอกลักษณเฉพาะของเรือนพื้นถิน่ ภาคเหนือ
ออกแบบใหมี
ขนาดพอเหมาะกับการใชงาน สื่อถึงความเรียบงายและสมถะของสงฆ
ผลสุดทายของการออกแบบ จะเห็นไดวาตัวสถาปตยกรรมมีความสอดคลองกับแนวคิดที่
วางไวแตตน มากที่สุดที่เวลาในการพัฒนาแบบจะเอื้ออํานวย โดยรูปแบบของตัวสถาปตยกรรม
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สะทอนถึงรูปแบบศิลปสถาปตยกรรมแบบลานนา เพือ่ รองรับการเกิดขึ้นของกิจกรรมในโครงการ
ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และกิจกรรมทางธรรมได การออกแบบสถาปตยกรรมถือเปน
สัมฤทธิผลสุดทายของการกอรูปจากกิจกรรมที่เกิด การออกแบบจึงอยูบนพืน้ ฐานของการคาดคะเน
ที่เปนไปได เนื่องจากความสําคัญของโครงการขึ้นอยูกับตัวพุทธศาสนิกชนวามีสว นรวมในกิจกรรม
และความเขาใจในความเปนพุทธะมากนอยเชนไร
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