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บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือความศรัทธาในทางพุทธศาสนาอยางมากมาย มี
หลายเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดังเชน ความเส่ือมของพุทธศาสนาในสังคมไทย1 วันท่ีศาสนา
พุทธ หายไปจากอินเดีย2  สะเทือนใจพุทธ ติดปายขายวัด3  เปนตน จะเห็นไดวาเหตุการณตางๆ นั้น
ไดทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะผูคนสวนใหญโดยเฉพาะกลุมคนช้ันกลางท่ีมีวิถีชีวิตอยู
ภายใตระบบทุนนิยมและการคาเสรี  มีการเปล่ียนแปลงทางความคิด ความเช่ือ ความศรัทธาในพุทธ
ศาสนาและบอยคร้ังกลายเปนการละเมิด นําเอาอาคารและสวนประดับทางพุทธสถานมาใชเปน
เคร่ืองมือหาประโยชนสวนตัวเพื่อการคา โดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมและความสําคัญของพุทธ
ศาสนาท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิและประเพณีท่ียึดถือกันมาชานาน 
 จากเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันดังท่ีกลาวมาแลวข้ันตน และการเปล่ียนแปลง
โครงสรางทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่กระแสวัตถุนิยมเขามามีบทบาทอยางมากมาย ซ่ึง
สงผลกระทบโดยตรงกับพุทธสถานและพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิ  มีการหยิบยืมเอาองคประกอบของอาคาร
ทางพุทธศาสนา หรือแมกระท่ังจําลองสวนประดับและลวดลายตางๆ มาใชอยางแพรหลาย ผูคน
สวนใหญไมเห็นคุณคา ขาดแรงกระตุนท่ีจะชวยใหเขาใจในความศักดิ์สิทธ์ิและพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิ วามี
ความสําคัญอยางไร อาจเปนเพราะสังคมเร่ิมเส่ือมถอยวัฒนธรรมเปล่ียนแปลง ความคิดของคนใน
สังคมเปล่ียนไปตามสมัยนิยมจนทําใหเกิดเหตุการณตางๆ ในปจจุบัน ซ่ึงในการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนตามสมัยนิยมนั้น วัฒนธรรมตางๆในอดีตกําลังลดเลือนหายไปและถูกนํามาใชเพื่อตอเติม 
ดัดแปลงใหเขากับวัฒนธรรมใหมท่ีเขามา ซ่ึงหากปลอยไวความสําคัญของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิในอดีตจะ
ลบเลือนหายไป  ความหมายและคุณคาของ “ความศักดิ์สิทธ์ิ”  และ “ขอบเขตของพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ” 
แหงพุทธศาสนาน้ันจะเกิดการเปล่ียนแปลงตลอดจนองคประกอบและสวนท่ีเปนสัญญะตางๆ  ท่ี
ส่ือความหมายท่ีประกอบกันอยูภายในพื้นท่ีนั้นทํางานไดอยางไมมีประสิทธิภาพเทาเดิม การรับรูถึง
ความศักดิ์สิทธ์ิเปล่ียนไป จึงทําใหมุมมองและวิธีคิดของคนท่ัวไปตอองคประกอบตางๆ ภายในวัด 
                                                           
1 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, “ความเส่ือมของพุทธศาสนาในสังคมไทย”, กรุงเทพธุรกิจ, (9 กรกฎาคม 2552), หนา 15 
2 แหลงขาวมติชน, “วันที่ศาสนาพุทธ หายไปจากอินเดีย”, มติชน, (27 กันยายน 2549), หนา 10 
3 Phrathai, “สะเทือนใจพุทธ ติดปายขายวัด” [ระบบออนไลน], แหลงท่ีมา http://www.phrathai.net/news/detail.php?catid=4&ID= 
4618 (30 มิถุนายน 2550) 
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ภายในตัววิหารมองวาส่ิงเหลานี้ทําหนาท่ีเปนเพียงส่ิงประดับตกแตง ในการเปล่ียนแปลงตรงนี้เอง
ไดแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางพื้นท่ีและองคประกอบท่ีกอเกิดเปนปรากฏการณอยูภายใน
พื้นท่ีนั้นเปล่ียนแปลงจนทําใหคนท่ัวไปมององคประกอบเหลานั้นเปนเพียงส่ิงตกแตง สงผลตอการ
รับรูและใหความหมายทางพ้ืนท่ีของคนท่ีเขาไปภายใน เกิดการเปล่ียนแปลงความเคารพและศรัทธา
ลดลงจากไปอดีต ซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจและหาคําตอบในงานวิจัยช้ินนี้วา ทําไมความสัมพันธ
ระหวางพื้นท่ีและองคประกอบจึงเกิดการเปล่ียนแปลงและการรับรูถึงความศักดิ์สิทธ์ิ ความศรัทธา
ทําไม คอยๆ ลดคุณคาไป จนกอใหเกิดเหตุการณตางๆ ดังเชนท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน  

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงความสําคัญระหวางพื้นท่ีและองคประกอบของพุทธสถานวา
มีความสัมพันธและความสําคัญอยางไร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของความสัมพันธดังกลาวนั้นเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีกอใหเกิดเหตุการณตางๆ ท่ีเปนปญหาในปจจุบัน งานวิจัยนี้มีมุมมองท่ีแตกตางจาก
งานวิจัยอ่ืน ท่ีสวนใหญศึกษาเร่ืององคประกอบของพุทธสถานโดยเนนการศึกษารวบรวมขอมูล
รูปทรง ลวดลายและลักษณะภายนอกของอาคารทางพุทธสถานเทานั้น แตขาดการอธิบายและศึกษา
เร่ืองการรับรูของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิผานการรับรูของคนในพุทธสถาน ซ่ึงองคประกอบตางๆ ในพุทธ
สถานไดถูกสรางโดยใชมูลฐานทางพุทธศาสนาจากนามธรรมจนกลายเปนรูปธรรม ผานฝมือชาง
ในแตละยุคสมัย เพื่อใหผูคนสามารถท่ีจะรับรูถึงความศักดิ์สิทธ์ิผานองคประกอบตางๆ ในพุทธ
สถานจนกลายเปนขอบเขตของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ ดวยความศรัทธาจากการรับรูของคนท่ีเขามาภายใน
พื้นท่ี4 ส่ิงท่ีนาสนใจ คือจากปจจุบันท่ีองคประกอบตางๆ ถูกมองวาเปนเพียงสวนประดับนั้นยังมี
บทบาทในการสรางขอบเขตพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิไดหรือไม ซ่ึงงานวิจัยช้ินนี้ สนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “ลาย
คํา” ซ่ึงเปนหนึ่งในองคประกอบท่ีสําคัญของพุทธสถาน เพราะในปจจุบันลายคําเปนองคประกอบ
หนึ่งท่ีถูกผลกระทบของระบบวัตถุนิยม เขามามีบทบาทในเชิงการคา ดังกรณีตัวอยางนี้ 
 

                                                           
4 ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี, รายงานการวิจัยเร่ือง “การจัดองคประกอบศิลปในจิตรกรรมฝาผนังลานนา”, (เชียงใหม : โครงการทุนนักวิจัยรุน
ใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), หนา 9 
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จากภาพขางตนจะพบวา ลายคํานั้นถูกนําไปใชตกแตงในสถานที่อ่ืนท่ีไมใชพุทธสถาน  

เพราะในปจจุบันลายคําถูกวาเปนองคประกอบท่ีใชประดับตกแตงเทานั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา 
ทบทวน ต้ังคําถามตอกระบวนวิธีวิจัยท่ีเกิดข้ึนกับ “ลายคํา” เพราะท่ีผานมาสวนใหญมีศึกษาในดาน
ของ รูปราง รูปทรง ท่ีมา ท่ีต้ัง  วิธีการสราง ดังนั้นในมุมมองท่ีผานนี้ “ลายคําเปนเพียงลวดลาย
ประดับตกแตง โดยอาศัยคําอธิบายจากหลักการของการออกแบบวัตถุ รูปราง รูปทรง”  แตยังมีสวน
นอยมากท่ีศึกษาลายคําในฐานะท่ีเปนองคประกอบหนึ่งของการกําหนดรับรูและกอรูปพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิ  

ดังนั้นจึงเกิดคําถามหลักของงานวิจัยช้ินนี้คือ ถาปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ
ระหวางลายคําและพ้ืนท่ีเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีกอใหเกิดการรับรูและกําหนดขอบเขตของ
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิแลว ปจจุบันปรากฏการณและการรับรูเหลานี้ยังมีอยูหรือไม เกิดการเปล่ียนแปลง
อยางไรบางและมีสาเหตุอะไรท่ีสงผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจนสงผลกระทบตอปจจุบันอยางไร 
และลายคํายังคงเปนขอบเขตสรางความศักดิ์สิทธ์ิและชวยผลักดันความรูสึกของคนท่ีเขาไปสามารถ
ใหรับรูถึงบรรยากาศและสัญญะแหงพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิหรือไม หนาท่ีของพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิท่ีนําไปสูการ
หลอหลอมคุณงามความดี สรางแรงศรัทธายังคงมีอยูหรือไม และมีปจจัยอะไรบางท่ีเช่ือมกระตุนทํา
เกิดความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีภายในวัดลานนา จากคําถามท้ังหมดขางตน มีจุดมุงหมาย
หลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณรวมและคนหาปจจัยท่ีชวยประกอบสราง
ทําใหลายคําปรากฏตัวและทําหนาท่ีภายในพื้นท่ีวิหาร  

ภาพท่ี 1.1  ภาพลายคําตนศรมหาโพธ์ิในวิหารน้ําแตม  
วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2550 

ภาพท่ี 1.2  ภาพตกแตงผนังในโอเอซิส สปา อ.เมือง 
จังหวัด เชียงใหม  พ.ศ. 2550 
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1.2 ความสําคัญของการวิจัย 

ความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีของอาคารนั้นเร่ิมลดหายลงไป จากขอสังเกต
เบ้ืองตนพบเพราะในปจจุบันลายคําถูกนํามาใชในการประดับสินคาและสถานท่ีในทางที่ไม
เหมาะสม โดยถูกมองผานความสวยงามในเชิงพาณิชยมากกวาความงามทางพุทธศาสนา ซ่ึงลายคํา
ในปจจุบันถูกมองเปนลวดลายใชประดับเทานั้น ลายคําจึงถูกนํามาใชนอกพื้นท่ี จากท่ีผานมา
ถึงแมวาจะมีการศึกษาเร่ืองลายคํามามากแลว ดังเชน งานวิจัยเร่ืองงานศิลปกรรมลายคําประดับ
อาคารทางศาสนาลานนาในระหวางพุทธศตวรรษท่ี  20-255, วิหารลายคําวัดพระสิงห  : 
สถาปตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง6, จิตรกรรมฝาผนังลานนา7, วิหารลายคํา : ลักษณะประวัติความ
เปนมาและแนวทางการอนุรักษ 8 ฯลฯ แตก็เปนเพียงการเก็บขอมูลในเบ้ืองตนท่ีเนนเร่ืองเกี่ยวกับ
ท่ีมาลักษณะลวดลาย แตขอมูลในสวนเร่ืองความสัมพันธระหวางลายและพื้นท่ีทําใหเกิดความ
ศักดิ์สิทธ์ินั้น ยังไมมีการวิจัยและวิเคราะห ซ่ึงขอมูลตรงสวนนี้จําเปนอยางท่ียิ่งท่ีควรจะรับรูไป
พรอมกับรายละเอียดลวดลาย ท่ีมา เพื่อใหเขาใจถึงตนกําเนิดและวัตถุประสงคท่ีแทจริงเพื่อเปน
สรางความเขาใจของผูคนในปจจุบันท่ีกําลังรับรูถึงความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีไดไมมี
ประสิทธิภาพเหมือนเดิมจึงทําใหเกิดปญหามากมายในปจจุบัน เชน จากถวายถึงขายวัด วิกฤต
สังคมไทย9 เนื่องจากปจจุบันมีการศึกษาลายคําในแงมุมแบบกายภาพ ทําใหเกิดความเขาใจวา ลาย
คําคือลวดลายประดับวิหารลานนาเทานั้นแตขาดขอมูลดานความหมาย นัยยะอ่ืนๆ ท่ีแฝงอยูภายใต
จุดมุงหมายการสรางของสลา จากขอมูลท่ีขาดหายไปนั้นจึงพบความสําคัญของการทํางานวิจัยวา
ควรมีการทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยอ่ืนเพื่อเปนองคความรูใหมท่ียังขาดการอธิบายและ
คล่ีคลายเพ่ือใหผูคนท่ีสนใจและศึกษาสามารถเขาใจถึงความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

                                                           
5 สุรพล  ดําริหกุล, รายงานงานวิจัยเร่ือง “งานศิลปกรรมลายคําประดับอาคารทางศาสนาลานนา ในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 20-25”,    
  (เชียงใหม : โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2539) 
6 ชัยยศ อิษฎวรพันธุ และภาณุพงษ เลาหสม, วิหารลายคําวัดพระสิงห : สถาปตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง  (เชียงใหม : ตรัสวิน, 
2543) 
7 ภาณุพงษ  เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541) 
8 ม.ล.สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, วิหารลายคํา : ลักษณะ ประวัติความเปนมาและแนวทางการอนุรักษ (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม    
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536) 
9 เปนหนังสือที่ทําขึ้นเพื่อปองกันและแสดงใหเห็นวิกฤตการณการเกิดการระบาดของการนําพุทธสัญลักษณไปใชอยางไมเหมาะสม
ในโรงแรมและธุรกิจอื่นมากขึ้นเร่ือยๆ จัดทําโดยเครือขายชาวพุทธเชียงใหม 
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ดังนั้นในข้ันตนผูวิจัยจะพูดถึงท่ีมาของลายคํา ซ่ึงในการศึกษา เร่ืองแหลงกําเนิด หรือ
ท่ีมาท่ีไปของตัวลายคําเองนั้นคอนขางขาดขอมูลในเบ้ืองตน แตเราก็สามารถท่ีจะทราบถึงตนกําเนิด
ของลายคําได รากฐานความหมายของลายคํา หรือลายรดน้ํา (ภาคกลางเรียกวา ลายรดน้ํา) 
สันนิษฐานวามีตนกําเนิดมาจากธรรมชาติเปนศิลปะธรรมชาติเปนภาพเขียนลายเสนท่ีมีเอกลักษณ
เปนของไทยอยางแทจริง กลาวคือมีเสนท่ีออนหวาน แชมชอย และใหความรูสึกแบบอุดมคติแฝง
อยูในภาพท้ังภาพ เปนภาพท่ีประดิษฐออกมาจากแนวธรรมชาติ เชน ดอกบัวใบไม (ใบไม ดอกไม 
ไดแก ใบเทศ ดอกพุดตาน เปนตน) เปลวไป รวงขาว ตาออย ฟนปลา รังผ้ึง รวงผ้ึง กาบไผ ปลาไหล 
เถาวัลย เปนตน ท่ีมาของลายคําสวนใหญไดรับความบันดาลใจจากธรรมชาติดังกลาวแลวนั่น
หมายถึงธรรมชาติเปนมูลเหตุจูงใจในการเขียนลวดลายไทย  

ลายคํานั้นไดมีวิวัฒนาการและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยนับเร่ิมตนไดต้ังแตในสมัย
พุทธศตวรรษท่ี 18 จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 คําวา “ลายคํา” ในความหมายของศิลปกรรมลานนา คือ 
ลวดลายท่ีประดับตกแตงอาคารสถานท่ีดวยทองคําเปลว10 มีลวดลายสีทองบนพ้ืนสีแดงหรือดํา 
“ลายคํา” งานศิลปกรรมลายคําเหลานี้จะประดับอยูในพื้นท่ีสําคัญตางๆ ของวิหาร เชน  ในบริเวณ
ตัวไมโครงสรางเคร่ืองบนของวิหารหรือท่ีเรียกวา ข่ือมาต่ังไหม เสาวิหารตลอดจนผนังภายในวิหาร
และแผงไมคอสองอยางเปนระเบียบสอดคลองกันอันเปนความงดงามท่ีใหความรูสึกถึงความ
ศักดิ์สิทธ์ิ ความศรัทธาและความสุขสงบ นับเปนแบบแผนของงานศิลปกรรมลานนาอยางหนึ่งท่ีพบ
อยูเสมอ11 

งานศิลปกรรมลายคําลานนาในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 21 - 24 นั้น จะมีลักษณะเปน
ลวดลายปดทองบนพื้นสีแดงชาดหรือท่ีเรียกวางานปดทองรองชาด ซ่ึงเทคนิคในการทําลายคําแบง
ได 3 วิธีดวยกัน คือ วิธีปดทองลายฉลุ วิธีเทคนิคขูดลาย และวิธีผสมปดทองและขูดลาย ลายคํามัก
ใชเปนองคประกอบภายในและนอกวิหารลานนาเนื่องจากลักษณะเดนของวิหารลานนาคือ ไมทําฝา
เพดานจะนิยมเปดใหเห็นโครงไมและนิยมการประดับตกแตงดวยในสวนโครงสรางตลอดจนผนัง
ดวยลายคํา12 

จากประวัติขางตนพบวา ลายคํา มีวิวัฒนาการเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ไดมีตนกําเนิดมาจาก
การเลียนแบบธรรมชาติและในคําสอนของพุทธศาสนาโดยเกิดจากการอางอิงรูปแบบจากรูปทรง
ธรรมชาติท่ีเห็นตลอดจนจากมโนคติจากสัตวหิมพานตตางๆ และคติความเช่ือตางๆ ท่ีเปนอุดมคติ
ท้ังนั้น จากประวัติขางตนนี้เราสามารถรับรูถึงท่ีมาของลายคําวา มีรากฐานมากจากเร่ืองของ

                                                           
10 สุรพล ดําริหกุล, ลายคําลานนา, (กรุงเทพ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2535), หนา 19 
11 เร่ืองเดียวกัน, หนา 21 
12 เร่ืองเดียวกัน, หนา 23 
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จริยธรรม คุณงามความดีท่ีมากจากหลักธรรมทางพุทธศาสนา ท่ีแปรเปล่ียนเปนความงามท่ีตองการ
สรางแรงศรัทธาและความศักดิ์สิทธ์ิใหเกิดในพื้นท่ีนั้นเอง13 เพราะผูประดิษฐในอดีตนั้นตองการ
สรางบรรยากาศท่ีคนจะสามารถรับรูถึงลวดลายท่ีเกิดข้ึนนั้น ซ่ึงเปนการจําลองถึงท่ีท่ีพระพุทธเจา
ทรงปฏิบัติธรรม ตรัสรูและปรินิพาน จึงเปนสาเหตุท่ีลายคําจะเกิดจากลวดลายธรรมชาติสัตวตางๆ 
จากคําสอนและหลักธรรมทางพุทธศาสนา ถาเราลองวิเคราะหในเบ้ืองตนจะพบวา การเกิดของลาย
คําเองมีรากฐานมาจากแรงศรัทธาในพุทธศาสนาจนเกิดแรงบันดาลสรางสรรคเปนลวดลาย  ซ่ึงเปน
หลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวา ชางโบราณไดสรางลวดลายตางๆ จากความเช่ือ ความศรัทธาท่ี
เกี่ยวของกับศาสนาเปนมูลฐานท่ีสําคัญเปนส่ิงท่ีผูกผันจิตใจคนแตละยุคสมัย โดยท่ีความรูสึก ความ
ศรัทธาของชางในอดีตท่ีมีความเปนสุนทรียภาพ ส่ือถึงคนรุนปจจุบันผานการรับรูเร่ืองราวความงาม
ท่ีเปนท่ีส่ิงท่ีอยูภายใตจิตสํานึก (Subconscious) ของมนุษยทุกนามและทุกสมัย14 โดยธรรมชาติแลว
เราสามารถรับรูไดโดยบันทึกเปนประสบการณการรับรู ในสวนตรงน้ีเราตองการหลักการหรือ
ทฤษฏีท่ีจะเขามาชวยอธิบายและชวยคลี่คลายการรับรูท่ีสามารถอธิบายได ถาวิเคราะหจาก
แหลงกําเนิดและจุดประสงคในสรางลายคําทําใหสามารถสรุปไดวา ลายคําไมไดถูกสรางมาใหเปน
เพียงลวดลายท่ีประดับเทานั้น แตยังมีความหมายท่ีผูสรางตองการส่ือออกมาทางลายคํา ผานการ
รับรูของคนอาศัยหลักการรับรู ท่ีสามารถทําใหเรารูสึกเขาใจของความสัมพันธระหวางพื้นท่ีและ
ลายคํา จนเกิดแรงศรัทธาท่ีเรียกวา “ศักดิ์สิทธ์ิ” จนทําใหพื้นท่ีตรงนั้นกลายเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ
นั้นเอง 

ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้ไดคนควาและหาแนวทางท่ีจะเขามาชวยอธิบายการการรับรูถึง
ความสัมพันธในสวนนี้ โดยไดจากการอานและทบทวนทฤษฎีท่ีเรียกวา “ปรากฏการณวิทยา” 
หลักการปรากฏการณวิทยานั้นสามารถจะศึกษาไดในหลายแขนง แตในงานวิจัยช้ินนี้จะใชหลักการ
ปรากฏการณวิทยา มาชวยอธิบายปรากฏการณของการรับรูและตีความหมายในงานสถาปตยกรรม
โดยผานการรับรูของคน ซ่ึงกอใหเกิดความรูสึกศรัทธาในความศักดิ์สิทธ์ิและกําหนดขอบเขตของ
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิข้ึนมาได หรือท่ีเราเรียกวา การรับรูถึงสถานท่ี (Sense of Place) นั้นเอง  
 
 
 
 
                                                           
13 ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี, รายงานการวิจัยเร่ือง “การจัดองคประกอบศิลปในจิตรกรรมฝาผนังลานนา”, หนา 7 
14  เร่ืองเดียวกัน, หนา 56 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อเปนการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีผานวิธีเก็บขอมูล

จากการรับรูประสบการณตรงและปรากฏการณรวมของกลุมประชากรตัวอยางโดย
อาศัยคําอธิบายทางทฤษฎีปรากฏการณวิทยา 

1.2.2 เพื่อศึกษาหาปจจัยตางๆ ท่ีมีความสัมพันธตอการรับรูท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวาง
ลายคํา และพ้ืนท่ีภายในวิหารลานนา 

1.2.3 เพื่อเปนการตอยอดของความรู และงานวิจัยท่ีเกิดจากการเก็บรวมรวบขอมูลทางดาน
กายภาพของลายคํา (ลวดลาย)  
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย  
1.3.1 ปจจุบันลายคําถูกทําใหกลายเปนเคร่ืองหมายสัญลักษณท่ีแสดงถึงลานนาและ

กลายเปนเพียงลวดลายเพ่ือประดับประดาบนวัสดุและส่ิงกอสรางเทานั้น  
1.3.2 ลายคํามีความสําคัญและทําหนาท่ีปรากฏตัวโดยผานการรับรูของคนท่ีเขาไปใชภายใน

พื้นท่ี โดยมีปจจัยตางๆ ชวยประกอบสรางใหเกิดความหมายทางพ้ืนท่ีกลายเปน
ความสัมพันธระหวางลายคําและพ้ืนท่ี กอใหเกิดการรับรูเปนประสบการณ จน
สามารถกําหนดขอบเขตของพื้นท่ีความศักดิ์สิทธ์ิ เกิดเปนความรูสึกศรัทธา และเคารพ
ในสถานท่ีนั้น  
 

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย  
1.4.1 ไดรูผลของการศึกษาความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีในเชิงปรากฏการณวทิยาท่ี

อธิบายผานขอมูลของประสบการณตรงและปรากฏการณรวมของประชากรตัวอยาง
โดยอาศัยคําอธิบายทางทฤษฎีปรากฏการณวิทยา 

1.4.2 ไดคนพบปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางลายคําและ
พื้นท่ีภายในวิหารลานนา 

1.4.3 ไดการตอยอดของความรูและงานวิจัยท่ีเกิดจากการเก็บรวมรวบขอมูลทางดาน
กายภาพของลายคํา (ลวดลาย) ซ่ึงชวยในการปลุกจิตสํานึกถึงความสําคัญและหนาท่ี
ของลายคําในฐานะท่ีไมเปนเพียงแคลวดลายประดับประดาเทานั้น 

 
สาระสําคัญในงานวิจัยช้ินนี้คือ การกอเกิดการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศักดิ์สิทธ์ิของคนท่ีเขา

ไปภายในวิหารท่ีมีลายคําประกอบอยูภายใน ท่ีมีกระบวนทัศนท่ีเกิดจากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจาก
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การรับรูของคนผานการมองเห็นลายคําท่ีมีความสัมพันธกับพื้นท่ีและปจจัยตางๆ ชวยกันประกอบ
สรางใน ณ เวลานั้น ท้ังนี้จะเกิดข้ึนเม่ือคนสามารถตีความจากส่ิงท่ีมองเห็นจนใหความหมายเปน
ความรูสึกตางๆ สามารถกําหนดขอบเขตพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและเกิดเปนความรูสึกเคารพและศรัทธา
เส่ือมใสวิหารที่ตนเองยืนอยูภายในนั้น  

ในงานวิจัยช้ินนี้มีข้ันตอนในการวิจัยคือ ศึกษาหาความหมายและหนาท่ีของลายคําจาก
เอกสารตางๆ จนสามารถรูและกําหนดสถานท่ีเก็บขอมูลไดจํานวน 5 วิหารดวยกัน จากนั้นจึง
กําหนดและคัดเลือกประชากรตัวอยางจากคุณสมบัติท่ีกําหนดเปนจํานวน 4 คน วิธีการในการวิจัย
จะแบงขอมูลออกเปน 2 ดวยกันคือ  

1. ขอมูลดานการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีเก็บขอมูลโดยผูวิจัยผานวิธีการรวบรวม
ขอมูลดานประวัติศาสตร การบูรณะ การสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ และเก็บขอมูลโดย
การสํารวจภาคสนาม 

2. ขอมูลดานการรับรูจากปรากฏการณท่ีไดขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยาง ผานการใช
เคร่ืองมือวิจัยท่ีประกอบไปดวย กลอง เคร่ืองบันทึกเสียงและแบบบันทึกขอมูล โดย
ขอมูลจะถูกเรียบเรียงโดยผูวิจัย   

จากน้ันจะนําขอมูลท้ังหมดมาคนหาปจจัยท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางปรากฏการณ
ภายในวิหาร แลวอธิบายและคล่ีคลายกระบวนทัศนตางๆ ผานการกําหนดปจจัยนั้นเอง ซ่ึงผลของ
การวิจัยพบวา ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายในวิหาร เกิดข้ึนจากกระบวนการทํางานของลายคําและ
พื้นท่ีผานปจจัยตางๆ ท่ีชวยประกอบสรางเปนปรากฏการณ ผานการรับรูของคนจนตีความและให
ความหมายท่ีแตกตางกันออกไปออกมาในรูปแบบของความรูสึก และประสบการณตางๆ ท้ังนี้การ
เกิดปรากฏการณนั้นจะข้ึนอยูกับปจจัยท่ีแตกตางกันของแตละวิหารทั้งปจจัยท่ีควบคุมไดและไมได 
โดยความหมายท่ีไดจากการตีความนั้นจะข้ึนกับพื้นเพของความคิด ประสบการณของแตละตัว
บุคคล ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงของปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในแตละวิหารพบวา มีสาเหตุหลักมา
จากปจจัยดานกายภาพท่ีเกิดข้ึนจากการบูรณะเปนสาเหตุหลักของการเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ 
เชนโครงสราง ลวดลายของลายคํา แสงสวาง เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําขอเสนอแนะและวิธี
แกปญหาเบ้ืองตนในบทสรุปและขอเสนอแนะทายบทของงานวิจัย ซ่ึงเนื้อหาของงานวิจัยช้ินนี้จะ
ประกอบไปดวย การคนหาและคล่ีคลายกระบวนทัศนของปรากฏการณภายในวิหารผานการศึกษา
ลายคํา ท่ีมีวิธีการวิจัย ขอมูลของการเก็บขอมูล วิธีวิเคราะห ผลสรุปของงานวิจัยและขอเสนอแนะ 
โดยมีรายละเอียดของขอมูลท้ังหมดจะปรากฏในแตละบทของงานวิจัยนั้นเอง 


