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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยช้ินนี้มีมุมมองและสมมติฐานที่วา “ลายคํามีความสําคัญและทําหนาท่ีปรากฏตัว
โดยผานการรับรูของคนท่ีเขาไปใชภายในพ้ืนท่ี โดยมีปจจัยตางๆ เปนสวนประกอบสรางให
เกิดสัญญะทางพื้นท่ีจนกลายเปนความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีกอใหเกิดการรับรู เปน
ประสบการณจนสามารถกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เกิดเปนความรูสึกศรัทธาและเคารพ
ในสถานท่ีนั้น” มีวัตถุประสงคหลักในการทําวิจัย คือ 1) เปนการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวาง “ลายคํา” และ “พื้นท่ี” ภายในวิหารลานนา 2) เพื่อศึกษาหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ “หนาท่ี” 
ลายคําและการรับรูท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีภายในวิหารลานนา  3) เพื่อเปน
การตอยอดของความรูและงานวิจัยท่ีเกิดจากการเก็บรวมรวบขอมูลทางดานกายภาพของลายคํา  

การศึกษานี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใชกรอบการมองแบบปรากฏการณวิทยา
(Phenomenology) คนหาปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูภายในวิหารโดยมุงเนนการตอบคําถามท่ีวา
ปรากฏการณภายในวิหารเกิดข้ึนไดอยางไร  ผานการอธิบายและร้ือคนปรากฏการณของ
ความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ี โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลท่ีประกอบไปดวยขอมูลดาน
กายภาพท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเก็บขอมูลโดยผูวิจัยผานการเก็บขอมูลท่ีใชวิธีสํารวจเอกสารดาน
ประวัติศาสตร ลงภาคสนามและสัมภาษณเชิงลึกของผูท่ีเกี่ยวของ และขอมูลดานการรับรูของ
ปรากฏการณท่ีไดมาจากกลุมประชากรตัวอยางจํานวน 4 คนซ่ึงเปนผูท่ีเคยเขามาภายในวิหารและมี
พื้นเพในพื้นท่ี โดยใชวิธีสังเกตและบันทึกขอมูลลงในเคร่ืองมือวิจัยท่ีประกอบไปดวยกลองถายรูป 
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เคร่ืองบันทึกเสียงและแบบบันทึกขอมูลผานการเรียบเรียงขอมูลโดยผูวิจัยเพื่อนําไปวิเคราะหหา
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปรากฏตัวของลายคํา และการรับรู  
 จากการเก็บขอมูลพบวา เม่ือประชากรตัวอยางเขาไปภายในวิหารที่มีลายคําจะทําหนาท่ี
ปรากฏตัว ผานการมองเห็น และการรับรูรวมกับความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ เชน โครงสราง 
ชองเปด ชนิดและทิศทางของแสง และแมกระท่ังลายของตัวลายคําเอง สงผลใหเกิดการตีความและ
ใหความหมายท่ีมีการยอนกลับดึงเอาประสบการณเดิมมาตีความและใหความหมายใหมเปน
ความรูสึกเคารพและศรัทธา จนสามารถกําหนดขอบเขตพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิได นอกจากหนาท่ีและ
บทบาทของลายคําในเชิงปรากฏการณ งานวิจัยยังทําการรวบรวมปญหาท่ีเกิดข้ึนกับลายคําใน
ปจจุบัน  ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณในวิหาร  และจัดทํา
ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาและปรับปรุงตอไป 
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Abstract 
 

The standing point and hypothesis of this research are that Laikhum is important and its 
appearance can be perceived through human perception in relation to various factors in place. 
Laikhum has functioned as a sign which can mediate human perception in the place of Lanna 
Viharas, constituting people experience, giving a meaning, and finally, establishing a sacred 
boundary of such place. The objectives of this research are: first is to analysis phenomenological 
relationships between Laikhum and “Place” in Lanna Viharas. The second is to search for factors 
by which phenomenological relationships are constituted. And finally, the third is to broaden up 
the body of knowledge about Laikhum which has been focused only on its physical and pattern 
parts.  

This research is a qualitative research by using phenomenology as a theoretical 
framework. That is to say, this research is to question how phenomenological relationships 
between Laikhum and place in Lanna Viharas can be happening and through which factors such 
phenomenological relations can be manifested. Various restoration data and historical information 
of each Viharas are vital, including the fieldwork data, in-depth interview with those who related 
to the selected Viharas, and more importantly, phenomenological data from four participations. It 
is important to note that in this research we regard them as ‘subjects’. Observing, fieldwork 
noting, photographing, and tape recording are collected on site by the researcher in order to 
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identify any factors that influence ways of seeing and perceiving phenomenological relationships 
between Laikhum and place in Lanna Viharas of the subjects.  

This research found that once subjects have entered into the place of Lanna Viharas, 
the appearance of Laikhum begins to appear through their eyes in relations to various factors such 
as structure, solid-void, types and directions of light, and pattern of Laikhum itself. All of them 
lead the subjects to the mode of interpretation, signifying the meaning and finally mapping a 
sacred boundary onto the place of Viharas. Beside the role and phenomenological function of 
Laikhum, this research also gathered the causes of change and of damage to Laikhum, which can 
unavoidably relate to the fact that such phenomenological experience of sacred space in Lanna 
Viharas gets declined. Guidelines and suggestions to protect destructing not only Laikhum but 
also various related factors are deployed by the end of the research helping the phenomenological 
experience still remain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


